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 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٦١ صفحه    

در مقققلقققابقققل ا قققرا   
کارگران باید متحقدانقه  

 اعتراض کرد! 
 

کمیته اذربایجان حزب کمونیست  
 کارگری ایران 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس 
 (  ٢٣و فردریک انگلس      بخش )

 کارگران در هفته ای که گذشت
 جنبش کارگری، حکومتیان، رضا پهلوی

 شهال دانشفر 

 معذرت میخواهیم!
 یاشار سهندی 

 شورا یا اتحادیه؟  
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با 

 کاظم نیکخواه   
 کارگر کمونیست: 

حزب کمونیست کارگری در ادبیییاتیش بیر شیورا و می یمی  
عمومی تأکید ویژه ای می کند، اما اتحادیه را هم تشیکی  
گرایش سندیکالیستی می داند و هم آن را برای جائی مثی  
ایران کارآ نمی داند. فرق تشک  شورائی و تشک  اتحادییه 
ای، از نظر شما چیسیت؟ مینیظیور از ایینیکیه میی گیوئییید 
"اتحادیه تشک  گرایش سندیکالیستی درون جنبش کیارگیری 
است و یا شورا تشک  گرایش سوسیالییسیتیی درون جینیبیش 

 کارگری است"، چیست؟
 

 کاظم نیکخواه: 
سوال بسیار مهمی است. اولین نکتقه ای کقه بقایقد دقاکقیقد کقنقم  
اینست که هم شورا و هم سندیکا و کال دشقکقاقهقای کقارگقری هقمقه  

داران هسقتقنقد. هقیق قکقدا     حاصل دوازن قوا میان کارگقران و سقرمقایقه 
بخودی  ود یا به  اطر لطف سرمقایقه داران یقا نقفقد وجقود سقرمقایقه  
داری ایجاد نشده اند. هر کد که دقاریقج جقنقبقش کقارگقری دنقیقا را  

هقایقی کقه ا ن    بخواند متوجه میشود که برای دک دک انواع دشکقل 
کارگران در هر کشوری دارند، یک عالقمقه مقبقارزه صقورت گقر قتقه،  

 اند. برای    هایی کشیده شده، کارگران قربانی داده و زندان ر ته   رنج 
 

قرار "در مورد جنبش  
تشکلیابی کارگری" 

حزب  ٠١مصوب کنگره 
 چه میگوید؟

 سوال از حمید دلوائی 

 فراحوان عثمان اسماعیلی؛ 
 پیش بسوی روز جهانی کارگر 

وقتی حکومت اسالمی به معضالتش اعتراف می 
 کند! 

 محمد شکوهی

 بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی
 به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر   

 معرفی کتاب جنبش اول ماه مه در كردستان
 نسان  نودینیان 

 
 صد سال پیش: ایستگاه فنالند

 ناصر اصغری 

 علیه ترامپیسم، علیه اسالمیسم،
 ٢برای رهایی از کاپیتالیسم!       صفحه 
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 روز جهانی کارگر: ،٠٩٣١، یازده اردیبهشت ٧١٠٢اول ماه مه 

 عایه درامپیسم، عایه اسالمیسم، 
 برای رهایی از کاپیتالیسم!

 
ادحاد کارگران جهان، روز همه زنان و مردانی است که نفعی در حفظ وضع موجود ندارند و به صف جهانی کارگران برای رهقایقی هقمقه  روز  مه  اول ماه  

  انسانها ماحق میشوند. 
 

را روز اعتصاب عمومی عایه درامپ و بویژه سیاست های راسیستی و ضد کارگران  ارجی    ٢١٠٢ در آمریکا بر ی ادحادیه های کارگری روز اول مه  
  ٩٩ و " او اعال  کرده اند. انتظار میرود اعتصاب اول مه در آمریکا به یک حرکت داریخی و وسیع دبدیل شود. این  رصتی برای پیشروی طبله کارگر  

  درصدی ها" نه  لط عایه درامپ باکه عایه هردو حزب حاکم بورژوازی در آمریکا است. 
 

سقال  یقک  در ایران اول مه در شرایطی  را میرسد که همه بخش های طبله کارگر اعم از کارگران کار انه ها، معامان، پرستاران، بازنشستگان و غیقره  
شکوهمند از اعتصابات و دظاهرات های وسیع برای  واست اصای شان "معیشت و منزلت" را پشت سر گذاشتند. در سال گذشته اقدا  مشترک دشکقل  

ا متوجه  ن ر های معامان و کارگران در ملاباه با بستن "جر  دهدید امنیت مای" به  عالین کارگری و معامان به یک حرکت پرشور دبدیل شد و جامعه ایرا 
 ود کرد. اول مه، روز جهانی کارگر امسال بی شک  رصتی است برای گسترش مبارزه برای  واستهای بال صل و ابراز وجود بیش از پقیقش طقبقلقه  

 کارگر به عنوان نیرویی که میتواند جامعه ایران را از شر جمهوری اسالمی و سرمایه داری رها کند.  
 

یقسقتقی نقوع  نالق اما آمریکا یا ایران دنها نمونه هایی کمابیش  صات نما از جهان بورژوازی بحران زده امروز است. از اروپایی که احزاب راسیستی و ناسیو 
یقن  گقتقر درامپ سربر می آورند، دا روسیه دحت ساطه پودین، این الها  بخش درامپ، دا چین بهشت سرمایه های بین الماای، دا هندوستان که شقاهقد بقزر 

اعتصاب داریج بود، دا کشورهای آمریکای  دین و دقا مقنقطقلقه  
 اورمیانه و کشورهای اسال  زده که مسقتقلقیقمقا درگقیقر اردقجقاع  
اسالمی است، همه جا در اول مه عالوه بر  واست ها و مطالبقات  

کقه هقرروز   مشخص باید پرچم رهایی بشر از شر سرمقایقه داری  
  وحشی در و اردجاعی در از روز قبل میشود را برا راشت. 

 
بقازو در بقازوی   حزب کمونیست کارگری همراه کارگران دنیا و  

کارگران و معامان و پرستاران و بازنشستگان و همه اقشقار طقبقلقه  
ایقن   . کارگر ایران برای برپایی هرچه با شکوهتر اول مه میکوشقد 

روزی برای برپایی اجتماع، دظاهرات، اعتصاب، همایش، جشقن، و  
دیگر اشکال ابراز وجود اجتماعی جهت اعال   واستهای اقتصادی  
و سیاسی و دحکیم ادحاد کارگران و همه مردمان شریف در مبارزه  
عایه جمهوری اسالمی و عایه سرمایه داری است. بویژه اکقنقون  

و دناقضات درونی، بحران جمهوری  که دحت داثیر اوضاع جهانی  
اسالمی بیش از پیش دشدید میشود، بسیار ضقروری اسقت دقا  
طبله کارگر بعنوان یک نیروی سیاسی رهایی بخش با دقمقا   
قامت قد عام کند. حزب ما اول ماه مقه امسقال را  قرصقتقی  
برای پیشروی در این جهت میداند و همه مرد  ایران را دعقوت  

 میکند دا به صف کارگران بپیوندند. 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢١٠٢ مه    ٠٢ ،  ٠٩٩١  روردین    ٢٢ 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائ  جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  دحريريه
 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 مطالب با نويسندگان آنهاست.  
در  ملا ت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 دائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٦ صفحه   

انترناسیونال: یقکقی از ققرارهقای  
مصوب کقنقگقره دهقم در مقورد  
جنبش دشقکقل یقابقی کقارگقری  
است. با دوجه به مبارزه گسقتقرده  
ای که مقددقهقاسقت در جقنقبقش  
کققارگققری بققرای بققر ققورداری از  
حق دشکل و ایقجقاد دشقکقاقهقای  
کارگری در جقریقان اسقت عقاقت  
دصقققویقققب ققققراری در مقققورد  
دشکایابی چیست؟ این قرار چقه  
 ققرا ققوان ویققژه ای  ققطققاب بققه  
 ققعققالققیققن کققارگققری و اسققاسققا   

 جنبش کارگری دارد؟ 
حمید دلوائی: مبنا و هقد  ایقن  
قققرار شققکققل دادن بققه جققنققبققش  
دشکایابی کارگران است. واضق   
است که مقبقارزه و دقالش بقرای  
متشکل شدن و ایقجقاد سقازمقان  
برای متشکل ماندن همزاد طبقلقه  
کارگر است و در ایقران نقیقز ایقن  
امر جزئی از مبارزات همیشقگقی  
کارگران بوده اسقت. امقا در ایقن  
قرار بقحقب بقر سقر سقازمقانقدهقی  
یققک "جققنققبققش" مققعققیققن بققرای  
دشکایابی است. داکید بر جنبقش  

 است. 
 

اولین بند قرار مقیقگقویقد دشقکقل  
صر ا ابزار مبارزه نقیقسقت بقاقکقه  
ابزار هویت طبلادی و اجقتقمقاعقی  
طبله کارگر هقم هسقت. هقویقت  
طققبققلققادققی کققارگققر در دشققکققل  
کارگران متجای میشود. کارگقر  
بطور جمعی و در دشکل بقعقنقوان  
یک طبله اجتمقاعقی ققد راسقت  
میکند و در بقرابقر کقار قرمقا و  
دولقققت سقققرمقققایقققه داری ققققرار  
مقیققگققیققرد. در ایققران و در هققمققه  

 جای دنیا همینطور است.  
 

در ایران بویژه در چند سقال ا قیقر  
شاهد بوده ایقم کقه دقالش بقرای  
ایجاد دشکاهای کارگری در دل  
مبارزات جاری  یای گسترده دقر  

و پیگیر در شده است و عقالوه بقر  
نهادهائی که  عالقیقن کقارگقری  
ایجاد کرده اند، نهادهائی کقه بقا  
اسم و رسم با چهره های عقاقنقی  
و سرشقنقاو و بقا بقیقانقیقه هقا و  
موضعگیریهایشان نلشی مقهقمقی  
در جققنققبققش کققارگققری دارنققد،  
دشکاهای سقراسقری ای مقانقنقد  
کانون صنفی معامان نیقز شقکقل  
گققر ققتققه اسققت. و یققا دشققکققیققل  
مقققجقققامقققع عقققمقققومقققی در دل  
اعتراضات و مقبقارزات کقارگقران  
در واحدها و رشته های دقولقیقدی  
مختاف وسعت گر ته و مقیقتقوان  
گفت به یک سقنقت در جقنقبقش  
کارگری دبدیل شده است. ایقنقهقا  
همه دجربیات ذیلیقمقتقی هسقتقنقد  
کقه بقویقژه در چقنقد سقال ا قیققر  
جقنققبققش کققارگققری بققدسققت آورده  
است. یکقی از د یقاقی کقه در  
چنین ملطعی این قرار را کنگقره  
حزب دصویب کرد همیقن شقرایقط  
هست. منتها اگقر مقیقخقواسقتقیقم  
صر ا دجقربقیقات و پقیقشقرویقهقای  
موجود را دصویر کنیم یا آنقهقا را  
دائید کنیم احتیاجقی بقه چقنقیقن  
قراری نبود. در دل ایقن شقرایقط  
کنگره حزب انگشت میگذارد بقر  
"جنبش دشکل یابی" و نه صقر قا  
دالش برای متشکل شقدن در دل  
مبارزات. قرار میگوید بقا دقوجقه  
به شرایط مساعد حاضقر کقامقال  
این امقکقانقپقذیقرسقت کقه مقا بقه  
یققک جققنققبققش مشققخققص بققرای  
متشکل شدن و متشقکقل مقانقدن  
کارگران شکل بدهیقم. جقنقبقشقی  
که مانند هقر جقنقبقش دیقگقری،  
مثال جنبش ا زایش دسقتقمقزدهقا،  
 عالین و چهقره هقای  قودش را  
داشته بقاشقد، پقیقشقروانقی داشقتقه  
باشد که امرشان متشقکقل کقردن  
و متشکل نگهداشتن  کقارگقران  
باشد در هقمقه سقطقوع و عقرصقه  
هقا، چققه در سققطقق   واحققدهققای  

دولیدی، و چه کارگران بقخقشقهقا  
و رشققتققه هققای دققولققیققدی نققظققیققر  
پتروشیمی و ماشین سازی هقا و  
چه کارگران بخشهای  قدمقادقی  
که  در مراکز دولیدی مقتقجقمقع  
نیسقتقنقد مقثقل بقخقشقهقای آدقش  
نشانی، پرستاران، مثقل کقارگقران  
شققرکققت واحققد و نققظققایققر آن. در  
شرایط حاضقر ایقجقاد دشقکقل در  
میان بازنشقسقتقگقان نقیقز کقامقال  
امکانقپقذیقر اسقت. در هقمقه ایقن  
رشققتققه هققا و عققرصققه هققا بققایققد  
 عالینی قد  جقاقو بقگقذارنقد کقه  
امر و هد  در ودشان مقتقشقکقل  

 کردن کارگران باشد.  
 

در شرایط حاضر کارگقران در دل  
مبارزه متشکل مقیقشقونقد. اکقثقر  
قریب بادفاق مجمع عقمقومقی هقا  
در دل اعققتققراضققات کققارگققری  
دشکیل میشود. این گقا  بسقیقار  
مثبتی به جاو است و بقایقد ایقن  
سنت را دلویقت  کقرد ولقی ایقن  
کققا ققی نققیققسققت. مققعققمققو  بققا  
 ققروکققش کققردن آن مققبققارزه و  
اعتراض مشخص برپائی مقجقمقع  
عمومقی و یقا هقر نقوع دشقکقل  
دیگری که در آن اعتراض شکقل  
گقر ققتققه ادامققه پققیقدا نققمقیققکققنققد.  
گوئی امر دشکل وققتقی مقبقارزه  
ای در جریان نیست مقوضقوعقیقت  
و مققطققاققوبقیققت  ققود را از دسققت  
میدهد و کنار گذاشته میشود و  
یا دقا مقبقارزه بقعقدی بقه امقری  
جانبی دبدیل مقیقشقود. مقعقمقققو   
 عالین جنبش کارگری پیشقروی  
مققبققارزات را بققا  ققواسققتققهققا و  
مطالبات و اینکه چلدر کارگقران  
به  قواسقتقه هقا و مقطقالقبقادشقان  
رسیده اند ارزیابی میکقنقنقد. ایقن  
شا ص درستی است ولقی دقنقهقا  
شا قص نقیقسقت. یقک شقا قص  

 مهم  دیگر که در دل همه  
 

حزب چه  ٠١قرار "در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری" مصوب کنگره 
 میگوید؟

 سوال از حمید دلوائی 
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 ٤ صفحه    

نمونه دوصیه میکنم "سا قتقار  
طبله کارگر انقگقاقیقد" نقوشقتقه"  

 .E.P)ای. پقققی. دقققامسقققون"  

Thompson)   را، کققققه بققققه
 ارسی هم درجمه شقده هقر کقد  
نخوانده بخواند دا یک گقوشقه از  
این جقدال سقخقت و مشقلقت بقار  
بققرای دشققکققل و کققال حققلققوق  
انسانی را متوجه شود. به هقمقیقن  
دلیل وجود هر کقدا  از ایقن نقوع  
دشکاها در هقر سقطقحقی، یقک  
دستاورد برای کقارگقران اسقت و  
ما از همه آنها عمال د قاع کقرده  

 ایم و د اع میکنیم. 
نکته دو  ایقنقکقه مقا آنقطقور  
کققه بققعققضققی هققا دوسققت دارنققد  
وانمود کنند ایجاد کنقنقده دقلقابقل  
یا ا تال  یا آنقطقور کقه گقفقتقه  
مققیققشققود دو راهققی "شققورا و  
سندیکا" نیستیم. شورا و سندیکقا  
سقنققتققا و دققاریققخقا دو دققعققریققف و  
کارکرد متفاوت دارند. سقنقدیقکقا  
و ادققحققادیققه طققبققق دققعققریققف ابققزار  

داران بقرای    زنی بقا سقرمقایقه   چانه 
بقهقبقود شقرایققط کقار اسقت. امققا  
شورا همه کاره اسقت. شقورا هقم  
ابزار بهقبقود و ر قر  اسقت و هقم  
ابزار د التگری در کقل مسقائقل  
سیاسی و اجتقمقاعقی. سقنقدیقکقا  
داریخا با بوروکراسی و از بقا ی  
سققر کققارگققران هققدایققت و اداره  
میشقود. یقعقنقی دققیقلقا بقخقاطقر  
دققعققریققف پققایققه ای و سققیققاسققت  
اساسی که ادحادیقه دارد یقعقنقی  
ظققر  مققذاکققره و چققانققه زدن،  
سققا ققتققار بققوروکققرادققیققک هققم در  
ادحادیه ها داریخا نهادینه شقده و  
به جزئی از سا تار آنقهقا دقبقدیقل  
شده است که بسادگی نقمقیقشقود  
آنققرا کققنققار زد. دققعققداد بسققیققار  

هقققای    مقققعقققدودی از دشقققکقققل 
ای هستنقد کقه دقوانسقتقه    ادحادیه 

انققد بققا دسققت بققا  پققیققدا کققردن  
گققرایشققات چققپ و رادیققکققال  
بوروکراسی را بقدرجقه ای کقنقار  
بققزنققنققد. امققا در غققالققب آنققهققا  
بوروکراسی حقکقومقت مقیقکقنقد.  

امققا شققورا یققعققنققی  ققود دققوده  
کارگران متشکل. شقورا یقعقنقی  
ظر  د الت مسقتقلقیقم کقارگقران  
در مسائل اساسی شان. اینهقا دو  
دفاوت مهم این دو دشکقل اسقت.  
و دفاودهای بسیار مقهقمقی اسقت  
که در سرنوشت مبارزه کقارگقران  

 داثیر حیادی دارد. 
اینهم بقایقد روشقن بقاشقد کقه  
دشققکققل کققارگققری بققایققد ظققر   
مبارزه کارگری باشد. کقارگقران  
همین ا ن دارنقد در هقمقه جقا و  
بویقژه در ایقران بقرای مسقائقل و  
مققوضققوعققات و اهققدا  بسققیققار  
متنوعی مبارزه میکقنقنقد. سقوال  
ایقنققسقت کقه ظقر  ایقن مقبققارزه  
مققتققنققوع چققیققسققت؟ ادققحققادیققه و  
سققنققدیققکققا اگققر بققخققواهققد در  
چارچوب محدود و صقنقفقی کقه  
دعریف آنست بمانقد، بقهقیقه وجقه  
پاسخگوی مبارزه چقنقد وجقهقی  
کققارگققران در هققیققه کشققوری  
نیست. باکه این شورا و مقجقمقع  
عمومی است که میتوانقد ظقر   
مبارزه همه جانبه کارگران باشقد.  

 این اساو بحب ماست. 
حال برسیم به سقوال مشقخقص  
شما. سندیکالیسم گرایشی اسقت  
که با دوجیهات مقخقتقاقف دقالش  
میکنقد مقبقارزه کقارگقران را در  
چققارچققوب صققنققفققی نققگققه دارد.  
سققنققدیققکققالققیققسققم در واقققع یققک  
گرایش حفظ وضع موجود اسقت.  
این امر را همانطور که مقیقدانقیقم  
اینها  یای با از  ود ممنونقی و  
جققنققجققال و "کققارگققر کققارگققری"  
کردن و مقخقالقفقت بقا دقحقزب و  
احزاب سیاسی به پیش مقیقبقرنقد.  
سندیکالیسم مبقاقع عقد  د قالقت  
کارگران در سقیقاسقت اسقت امقا  
عققمققال سققیققاسققت د ققاع از وضققع  
موجود را دبایع میکند. در ایقران  
مققا سققنققدیققکققالققیققسققم بققه مققفققهققو   
کالسیک آن که در کشقورهقای  
غربی وجقود دارد را نقداریقم. در  
غرب سندیکالیسم معقمقو  یقک  
جققریققان درون جققنققبققش کققارگققری  

است و از نظر سیاسی جقزئقی از  
جققنققبققش سققوسققیققال دمققوکققراسققی  
میباشد کقه مقعقمقو  در جقنقاع  
چپ بورژوازی ققرار مقیقگقیقرد.  
اما سندیکالیسم ایرانی در ققامقت  
جقریققانقات دقوده ایسققتقی و  ققانققه  
کارگری  ود را بقیقان مقیقکقنقد  
که مدا ع یک جناع حقکقومقت  
اسققققالمققققی اسققققت. گققققرایققققش  
سندیکالیستی محسقوسقی  قار   
از این جقریقانقات عقمقال مشقاهقده  
نمیشود. یقعقنقی سقنقدیقکقالقیقسقم  
ایرانی یک جریان سیاسی راسقت  
و دنبال ه حکومت اسقت. و ایقن  
جریانات هستند که ظر  اصقاقی  
مققبققارزه کققارگققران را سققنققدیققکققا  
دعریف میکنند. روشن اسقت کقه  
ایققن پققوت اسققت کققه در ایققران  
کسی بقه کقارگقران بقگقویقد در  
سققیققاسققت د ققالققت نققکققنققیققد، در  
حالیکه حتی مامور شهرداری بقا  
پققنققجققه بققوکققد کققارگققر بققیققکققار  
دستفروش را کنار  قیقابقان مقورد  
حمقاقه ققرار مقیقدهقد و بقه ققتقل  

مقیققرسقانققد. یقا بسقیققج و پققاسققدار  
کارگرانی را که دستمقزد دقوا قق  

کققنققنققد    اشققان را طققاققب مققی   شققده 
 کنند.   سرکوب و دستگیر می 

بحب ما بطور  الصه اینسقت  
که دشقکقل کقارگقری مقنقاسقب  
وضقققعقققیقققت مقققبقققارزه کقققارگقققران  
شوراست که به صقنقف و رسقتقه  
مققعققیققنققی بسققتققگققی نققدارد و  
د ققالققتققگققری مسققتققلققیققم دققوده  
کقارگقران در هققمقه امقور اسققاو  
دعریقف و  صقوصقیقت آنسقت. و  
بعالوه همه کقاره اسقت و صقر قا  
بهبود شقرایقط کقار یقا  قعقالقیقت  
صققنققفققی را هققد   ققود قققرار  
نمیدهقد. حقتقی در رشقتقه هقای  
کاری معیقنقی کقه ادقحقادیقه و  

دقر بقنقظقر مقیقرسقد    سندیکا عمای 
هقا مقتقکقی     ز  است این دشکقل 

بقه مقجققمقع عققمقومققی کققارگققران  
باشند. یعقنقی بقه در چقارچقوب  
جنبش شورایی قرار داشته باشقنقد  
و از ایققن طققریققق د ققالققتققگققری  
مستلیقم کقارگقران را دقامقیقن و  

دضمین کنند و مانع بوروکقراسقی  
 ای شوند.   معمول ادحادیه 

بقنقابققریقن شقورا بققه دلققیقل دو  
 صوصیقت مقهقم  قود مقنقاسقب  
درین ظر  مبارزه کارگران اسقت.  
و ما  قکقر مقیقکقنقیقم هقر کقد  
واقعا  یر کارگران را مقیقخقواهقد  
باید مقبقاقع شقورا بقعقنقوان ظقر   
مققبققارزه و  ققعققالققیققت عققمققومققی  
کارگران باشد. یقکقی بقه دلقیقل  
دقامقیقن د قالقتققگقری مسقتقمقر و  
مستلقیقم دقوده کقارگقران کقه از  
طریق مجقامقع عقمقومقی مقنقظقم  
صورت میگیرد و ثانیا بقه دلقیقل  
اینکه همه کاره است و مقیقتقوانقد  
ظر  مبارزه همه جانبه کقارگقران  
باشد. ایقن بقطقور  قالقصقه حقر   

 ماست. 
 

کارگر کمونیسیت: جیمیهیوری 
اسییالمییی نییتییوانسییتییه اسییت 
خفقان حاکم کند، اما ییک 
لییحییظییه از سییرکییوب کییردن 
غفلت نکرده. بیا ایین حیال 

 شورا یا اتحادیه؟
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با                     کاظم نیکخواه
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کارگران و جنبیش کیارگیری 
هم دائم در حال اعیتیرا  

اند. آیا شیمیا بیا ایین  بوده
مشاهده من موافقید که نیه 
تشییکیی  شییورائییی تییوانسییتییه 
است در یک سطحی وسییی ، 
به آن صورتی که مد نیظیر 
ادبیییییات حییزب کییمییونیییییسییت 
کارگری بوده پا بگییرنید و 
نه تشک  سندییکیالیییسیتیی؟ 
اگییر مییوافییم اییین مشییاهییده 
هسیتییید، دلییی  ایین عید   

دانییید؟  موفقیتها را چه میی
اگر موافم نیسیتییید بینیابیر 
چه فاکتورهایی می توانیید 
 این ادعای من را رد کنید؟

 
 کاظم نیکخواه: 
ای    اینکه مقیقگقویقیقد بقدرجقه 

واقققعققی اسققت. امققا مققا بققایققد  
های محسوسقی کقه در    پیشروی 

ایران در امر دشکل کقارگقری در  
جریان است را بقبقیقنقیقم و جقاقوی  
چشم قرار دهیم. ما در ایقران هقر  
روز شاهد مبارزات و اعقتقصقابقات  
و اعتراضات کارگری هسقتقیقم و  
در اکثر مقبقارزات او  کقارگقران  

بقققه حقققکقققومقققت و دزدیقققهقققا و  
حلوقهای نجومی و دقبقعقیقضقات  
اعققتققراض مققیققکققنققنققد، یققعققنققی از  
مققبققارزه صققنققفققی صققر   ققرادققر  
میروند. و ثانیا مجامع عقمقومقی  
کارگران دشکیل شده و در مقورد  

انقد.    روند مبارزه دصقمقیقم گقر قتقه 
یعنی عمال مجمع عمقومقی دارد  
بققه جققزئققی از سققنققت مققبققارزه  
کارگران در ایران دبدیل میشود و  
جای  ود را باز میکند. که ایقن  
بسیار مثبت است و داییدی اسقت  

ای که مورد داکقیقد    بر جهتگیری 
ایقققم. یقققک سقققری    ققققرار داده 

دشکاهای مستلل کارگقری نقیقز  
انقد و    از سالها پیش شکل گر قتقه 

گرچه اکثرا هنوز دوده کقارگقران  
را در بقر نقمقیقگقیقرنقد امقا نقلقش  
مققوثققری در پققیققشققبققرد جققنققبققش  
کارگری ایفا مقیقکقنقنقد. ایقنقهقا  
عققمققددققا دققحققت نققا  سققنققدیققکققا و  
ادققحققادیققه و کققانققون  ققعققالققیققت  
میقکقنقنقد. امقا عقمقال ادقحقادیقه  

هققای    نققیققسققتققنققد. بققاققکققه دشققکققل 
مققبققارزادققی  ققعققالققیققن کققارگققری  

هستند و دا آنجا کقه بقه مقبقارزه  
کارگران یاری میرسانند نقلقش و  
کققارکققرد مققوثققری داشققتققه انققد.  

هقا مقثقال    هی کدا  از این دشقکقل 
سققنققدیققکققای شققرکققت واحققد یققا  
ادحادیه آزاد کارگقران یقا کقانقون  
صققنققفققی مققعققاققمققان بققهققیقق ققوجققه  

انقد در مقحقدوده دقعقریقف    نتوانسته 
ادققحققادیققه و سققنققدیققکققا یققعققنققی  
"صنفی" محدود بمانقنقد و عقمقال  
نققاچققارنققد در مققورد مسققائققل و  
موضوعات مخقتقاقفقی از جقمقاقه  
مسائل سیاسی و حقکقومقتقی و  
مسائل اجتماعی موضع بقگقیقرنقد  
و اعالمیه و بیانیه بدهند. از ایقن  
نققظققر هققم مققوضققع مققا در مققورد  
مققحققدودیققت سققنققدیققکققاهققا عققمققال  
کارایی و درستقی  قودرا اثقبقات  

 کرده است. 
میدانم هقنقوز هقمقانقطقور کقه  
اشقاره کققرده ایققد نقه شقورا و نققه  
سندیکا به مفهومقی کقه مقا از  
آن سخن میگوییم دشقکقیقل نشقده  
اسققت. امققا جققنققبققش مققجققامققع  
عمومی از دل مبارزات کقارگقران  

شکل گر قتقه اسقت و بقه یقک   
واقعیت مبقارزه کقارگقران دقبقدیقل  
شده است. کارگران در  یقاقی از  
مبارزادشقان از دشقکقیقل مقجقمقع  
عمومی سخن میگویند و بقعقضقا  
حققتققی مققثققل مققورد کققارگققران  
بازنشسته ذوب آهقن اصقفقهقان یقا  
کارگران نورد لوله صفقا و هقفقت  

انقد کقه بقعقد از    دپه اعقال  کقرده 
پایان مبارزه هم مجامع عقمقومقی  
شان را دشکیل  واهنقد داد  کقه  

انققد. ایققن شققروع    عققمققال نققتققوانسققتققه 
امیدبخشی برای جنبش شقورایقی  
است. چونکه مقجقمقع عقمقومقی  
همانطور که ما همقیقشقه دقاکقیقد  

ایقققم پقققایقققه    کقققرده و نشقققان داده 
شوراست. بر مقتقن ایقن دقحقو ت  

هقای    است که شخصیتها و چقهقره 
شققنققا ققتققه شققده کققارگققری جققاققو  

 اند و نلش ایفا میکنند.   آمده 
روشن است کقه هقنقوز وضقع  
دشکل کارگقران بقهقیقه وجقه از  
هیه نظر مطاوب نقیقسقت. د یقل  
متعددی برای این وضعیت وجقود  
دارد. جدا از مسقالقه سقرکقوب و  

دعرضات حکومت اسالمقی، مقن  
 کر میکنم او  سابقلقه و دقاریقج  
ضققعققیققف دشققکققل در ایققران و  
هم نین  لر گسقتقرده کقارگقران  
که اجازه نمیدهد به چیزی بقیقش  
از امرار معاش بپردازنقد از د یقل  
اصای آن باید ذکر کرد. امقا بقه  
دحول و پقیقشقروی دقدریقجقی امقا  
مداومی که برای متشکل شقدن  

بقیقن    به جریان ا قتقاده اسقت  قوش 
هستم. بسیار امیدوار  که بتوانقیقم  
در آینده نه چقنقدان دوری شقاهقد  

هقای گسقتقرده    شکاگیری دشکل 
کارگری با شرکت هرچه وسقیقع  
در دقوده کقارگقران بقاشقیقم. رونقد  
اوضاع دارد این را نشان میدهقد و  
مقا ایقن را دقاکققیقد کققرده ایقم و  

 دالش میکنیم دلویت کنیم. 
 

مصاحبه با کاظم نییکیخیواه 
تییوسییص نییاصییر اصییغییری از 
اعضیای تیحیریییرییه کیارگییر 

 کمونیست ان ا  شده  

 شورا یا اتحادیه؟
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با                   کاظم نیکخواه

 فراحوان عثمان اسماعیلی؛ 
 کارگران مرد  زحمتکش و برابری طلب

 پیش بسوی روز جهانی کارگر
 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر
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 ٢ صفحه 

مبارزات  عالین باید مد نظر ققرار  
بدهند این است که از هر مقبقارزه  
کارگران چلدر متشکل در بقیقرون  
مققی آیققنققد و چققلققدر مققتققشققکققل  
میقمقانقنقد. ایقن یقک مقعقیقار و  
شقا قص مققهقم پققیقشقروی طقبقلققه  
کارگر است. حقتقی در مقواردی  
مهمتر از آن  واسقتقی اسقت کقه  
کارگران مطرع میقکقنقنقد. یقک  
 عال جنبش دشقکقاقیقابقی از ایقن  
زاویه به مبارزات نگاه میقکقنقد و  
پیشروی و دسقتقاوردهقای  قودش  
را بر این مبنا ارزیقابقی مقیقکقنقد  
که در دل هقر مقبقارزه مشقخقص  
چلدر کارگران متشکقل دقر شقده  
اند، چلدر دشکل دبدیل بقه یقک  
سققنققت شققده اسققت، و چققلققدر  
کارگران بقدنقبقال هقر اعقتقراض و  
مبارزه مشخص، متشقکقل بقاققی  
مانده انقد. مقا  قکقر مقیقکقنقیقم  
جققنققبققش کققارگققری بققه چققنققیققن  
 عالینی احتیا  دارد. هم اکقنقون  
 عالقیقنقی هسقتقنقد کقه امقرشقان  
متشقکقل کقردن کقارگقران اسقت  
ولی باید این امر را گسقتقرده دقر  
کرد، باید این جنبش را مقتقعقیقن  
کرد و پرچمش را برا راشت و بقا  
همین اسم "جنبش دشقکقل یقابقی"  
به آن رجوع کقرد. هقمقانقطقور کقه  
ما جنبش برای ا زایش دسقتقمقزد  
داریم باید جنبشی برای متشقکقل  
کردن کقارگقران داشقتقه بقاشقیقم.  
بنظرمن دشکایابی باید بقه یقک  
هد  و یک امر در ود  قعقالقیقن  
جنبش کقارگقری دقبقدیقل بشقود.  
همانطور که بند اول قرار میگویقد  
ابراز وجود و بقه اصقطقالع عقرض  
اندا  طبلادی طقبقلقه کقارگقر بقه  
دشکاش وابسقتقه اسقت. کقارگقر  
منفرد نمیتواند بعنوان یک طبقلقه  
اجققتققمققاعققی ابققراز وجققود کققنققد و  
بهمین دلیل برای طقبقلقه کقارگقر  
دشکل یک امر و هقد  در قود  

 و حیادی است.  
دشکقل بقرای بقخقشقهقای دیقگقر  
جامعه ممکن است ایقن جقایقگقاه  

را نداشته باشد ولی بقرای طقبقلقه  
کارگر  دشکل  لقط یقک ابقزار  
مبارزه نیست، باکقه امقری اسقت  
که  ی القنقفقسقه اهقمقیقت دارد.  
دشکل به طبله کارگر هقویقت و  
قدرت مقیقدهقد و اجقازه مقیقدهقد  
کققارگققر بققعققنققوان یققک طققبققلققه  
اجتماعی سرباند کقنقد و نقظقر و  
دققوجققه دققوده مققرد ، نققود و نققه  
درصدیهای جقامقعقه را بقخقودش  
جاب کند و بقعقنقوان نقمقایقنقده و  
مظقهقر رهقائقی کقل جقامقعقه از  
ساطه کاپیتالیسم شنا تقه بشقود.  
همه اینها در گرو متشقکقل شقدن  
طبله کارگرست. ما به  قعقالقیقن  
هر چه بیشتری نیاز داریم که بقا  
همین دید به امر سقازمقانقدهقی و  
دشققکققل یققابققی کققارگققران نققگققاه  
کنند، آستین با  بزنند و در ایقن  

 عرصه  عال بشوند. 
انققتققرنققاسققیققونققال: مققعققمققو  گققفققتققه  
مقیقشقود سققرکقوب و دققعقلقیقب و  
بازداشت  عالین کقارگقری یقک  
مانع اساسی بر سقر دشقکقاقیقابقی  
کارگران است. نظر شقمقا در ایقن  
مورد چیست؟ در شرایقط حقاضقر  
دا چه حد دشکایابی امکان پذیقر  

 است؟  
حمید دلوائی: سرکقوب و اعقمقال  
 شققار و مققانققع دققراشققی هققای  
حکومت یک واقعیت اسقت امقا  
ایققن جققزئققی از دققعققریققف مققبققارزه   
است. معاو  است کقه حقکقومقت  
طققبققلققه سققرمققایققه دار، آن هققم در   
کشققورهققائققی مققثققل ایققران کققه  
دیقکققتققادققوری و اسققتققبقداد سققنققت  
سققابققلققه داری اسققت، مققبققارزات  
کارگری را سقرکقوب مقیقکقنقد.  
اما مانعی که    دشقمقن ایقجقاد  
مققیققکققنققد را نققمققیققتققوان شققرایققط  
نققامققطققاققوب و یققا غققیققر مسققاعققد  
مبارزه محسوب کرد. ملقابقاقه بقا  
 شقارهققای حقکققومققت جققزئققی از  
نبرد ما است و نه شرایط مقحقدود  
کنقنقده آن. جقمقهقوری اسقالمقی  
یک حکومت سقرکقوبقگقر اسقت  

ولی در ملاباه با همین حکقومقت  
جنقبقش کقارگقری پقیقشقرویقهقای  
چشمگیری داشته است. ملایسقه  
کققنققیققد وضققعققیققت امققروز طققبققلققه  
کارگر را نه حتی با دوران رژیقم  
گذشته باکه با ده سقال و حقتقی  
پنج سال قبل. جنقبقش کقارگقری  
در عرصه های مختاف دعقرضقی  
در شده، از نهادها و چقهقره هقای  
 عال و شنا ته شده ای بقر قوردار  
است،  واسته ها و بیقانقیقه هقای  
کققارگققری رادیققکققالققی حققتققی از  
زنققدانققهققا از سققوی چققهققره هققای  
کققارگققری رو بققجققامققعققه اعققال  
میشود، جقنقبقش هقای مقعقیقنقی  
مققثققل جققنققبققش دسققتققمققزد شققکققل  
گر ته است، هماهنگی و وحقدت  
بققیققسققابققلققه ای بققیققن مققعققاققمققان و  
پرستاران و بازنشستگقان و دیقگقر  
بخشهای طقبقلقه کقارگقر شقکقل  
گر ته است،  عالین جنبش هقای  
دیگر نظیر جنبش عاقیقه اعقدا  و  
آزادی زندانیان سیاسی به  عالیقن  
جنبش کارگری نزدیک دقر شقده  
اند و با آنقان ابقراز هقمقبقسقتقگقی  
میکنند، و سرها هر چقه بقیقشقتقر  
بطر  جنبش کارگقری چقر قیقده  
است. در رابطقه بقا ادقفقاققی کقه  

درسا تمان پالسکو ا قتقاد دیقدیقد  
چگونه جامعه از کقارگقران آدقش  
نشانی دجایل کرد و آنقهقا را در  
آغققوش گققر ققت. یققا در نققمققونققه  
راهپیمائی کارگران هپکقو دیقدیقم  
چقققطقققور کقققارگقققران مقققعقققتقققرض  
شققعققارهققای سققیققاسققی مققطققرع  
میکنند که درواقع حر  دل همقه  
مرد  است. دما  ایقنقهقا عقاقیقرغقم  
استبداد و دیکتادقوری جقمقهقوری  
اسالمی و رو در رو بقا آن ادقفقاق  
می ا تد. به مقوازات هقمقه ایقن  
مقبققارزات و پقیققشققرویققهقا جققنققبققش  
دشکایابی هم میتواند جاو بقیقایقد  
و سر بقاقنقد کقنقد، مقیقتقوانقد پقا  
بگیرد و به ایجاد دشکاهای دقوده  

 ای کارگری  منجر بشود. 
جققمققهققوری اسققالمققی سققرکققوب  
مققیققکققنققد ولققی شققرایققط امققروز  
بققهققیقق ققوجققه شققبققیققه "گققورسققتققان  
آریامهری" یا مصر دوره حسقنقی  
مققبققارک و دققونققد در دوره بققن  
عای نیسقت. جقامقعقه دارد مقی  
جققوشققد و بققخققصققو  جققنققبققش  
کقارگققری در راو جققنققبققشققهققای  
اعقتقراضققی و یقک سققرو گققردن  
جاودر از آنها بسیقار  قعقال اسقت.  
اگر ده سال قبل کسقی بقه شقمقا  

مققیققگققفققت بققایققد یققک جققنققبققش  
دسقتققمقزد بقراه انقدا ققت و کسققی  
جواب میداد که  دوازن قوا اجقازه  
نقمقیقدهقد و جقمقهقوری اسقالمققی  
نمیگذارد و این به باور عقمقومقی  
 قعقالقیقن دقبققدیقل مقیقشقد، امققروز  
جنبش دستمزد با  واست حقداققل  

و نیم میایون و طومقار    ٩ دستمزد  
چهل هزار امضا و بیانیقه عقظقیقم  

عبدی که درواققع پقادقفقر     -زاده  
وحدت کارگر و معقاقم از جقمقاقه  
حققول ا ققرایققش دسققتققمققزد هققا و  

 حلوقهاست را نمی داشتیم.  
بعنوان یک نمونقه دیقگقر وققتقی  
ما بحب دعین بخقشقی را مقطقرع  
کردیم مبنی بر ایقنقکقه  قعقالقیقن  
کارگری  میتوانند و باید عاقنقی  
 عالیت کنند و جنبش کقارگقری  
بققایققد چققهققره هققای عققاققنققی و  
سرشناو داشته باشقنقد بقا بقحقب  
ما با این استد ل مخالفت میقشقد  
که این از لحاظ امنیقتقی درسقت  
نیست، دوازن قوا اجازه نمقیقدهقد و  
شقمقا داریققد کقارگقران را بقخقطققر  
مققیققانقققدازیققد و غققیقققره. امقققروز  
 وشبختانه چهره های زیقادی از   
 جنبش کارگری  عالند، محبوب  
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و سرشناو هستقنقد، اطقالعقیقه و  
 را وان میقدهقنقد و  قواسقتقهقای  
کارگقران و دقوده هقای مقرد  را  
بیان مقیقکقنقنقد. هقمقه ایقنقهقا در  
جمقهقوری اسقالمقی و عقاقیقرغقم  
سرکوبگقریقهقا و عقاقیقرغقم مقانقع  
دقراشققیقهققای جققمقهققوری اسققالمققی  
انجا  شده است. بحب ما ایقنقسقت  
کقه جققنقبققش دشققکقل یققابقی نقیققز  
میتواند شکل بگیرد و  عال شقود  
و  عالین و چهره ها و نقهقادهقای  
 سرشناو  ودش را داشته باشد.  
گره کقارسقرکقوبقگقری حقکقومقت  
نیست. همانطقور کقه گقفقتقم ایقن  
صورت مساله ماست. به نظر مقن  
یقکقی از ضقعقفقهقا ایقنقسقت کققه  
بسققیققاری از  ققعققالققیققن جققنققبققش  
کارگری دشکل یابی را در ایقن  
چقهققارچقوبققی کقه دققوضقیقق  داد    
نمی بینقنقد. بقیقشقتقر بقه دشقکقل  
بقققعقققنقققوان ابقققزار مقققبقققارزه بقققرای  
 ققواسققتققهققای دیققگققر کققارگققران  
نگریسته میشود. در حقالقی کقه  
یکی از اساسی درین و مقحقوری  
درین  واستها حق دشکل و ایقجقاد  
دشقکقاقهقای دقوده ای کقارگقری  
اسققت. بققهققمققیققن دلققیققل مققا بققه  
اکتیویستها و  عقالقیقنقی احقتقیقا   
داریم که ققد  بقجقاقو بقگقذارنقد و  
حول  واست دشکل جنبقش  قعقال  

 و پیگیری را سازمان بدهند.   
بقعقنققوان آ ققریقن نقکققتقه در مققورد  
امکانپذیری دشکایابی کقارگقران  
در شرایقط امقروز بقایقد بقه نقلقش  
مدیای اجتمقاعقی دقاکقیقد کقرد.  
دجربه معامان  نشان مقیقدهقد کقه  
چققطققور مققیققتققوان از مققدیققای  
اجتماعی بقرای مقتقشقکقل شقدن   
استفاده کرد. مقتقشقکقل شقدن نقه  
 لقط در شقبقکقه هقای مقدیقای  
اجتماعی باکه بقطقور واققعقی در  
جامعه.   امروزه نه دنها در ایقران  
باکه در دما  دنقیقا مقردمقی کقه  
مقیقخققواهقنققد اعققتقراض کقنققنقد از  
طریق مدیای اجتماعقی  قودشقان  
را سازمان میدهند. جنبش اشقغقال  
در غرب و انقلقالبقات مقوسقو  بقه  

بققهققار عققرب اسققاسققا بققه کققمققک  
مدیای اجتماعی شکقل گقر قت.  
به طریق اولی در ایران هم مدیقای  
اجتماعقی مقیقتقوانقد بقه کقمقک  
 عالین جنبش کارگری و دیقگقر  
جنبشهقای حقق طقاقبقانقه بقیقایقد.  
دجربه معامان و کقانقون صقنقفقی  
مققیققتققوانققد الققگققوئققی بققاشققد بققرای  
بقازنشققسققتققگققان، بققرای پققرسققتققاران،  
بققرای کققارگققران آدققش نشققانققی،  
کققارگققران شققهققرداریققهققا و سققایققر  
بخشهای  دمقادقی و هقمق قنقیقن  
کقارگقران رشقتققه هققای دققولقیققدی  
مختاف. در همه ایقن عقرصقه هقا  
مدیای اجتماعی مقیقتقوانقد یقک  
ابقزار کققارآمققد و مقوثققر  ققعققالققیققن  
جنبش دشکایابی بقاشقد. مقدیقای  
اجققتققمققاعققی بققخققصققو  امققکققان  
میدهد که  عالقیقن کقارگقری از  
سط  واحد دولیدی  ود و حقتقی  
رشته و شهر   قود  قرادقر بقرونقد.  
همانقطقور کقه دقجقربقه نقهقادهقای  
 عالین کقارگقری نشقان مقیقدهقد  
شبکه مدیای اجتماعی و شبقکقه  
اردققبققاطققات اجققتققمققاعققی کققه بققه  
کمک آن ایجاد میشود در سقطق   
یک کار انه و رشقتقه  مقحقدود  
نمیماند باکقه شقهقرهقا را بقه هقم   
پیوند مقیقدهقد و عقمقال شقکقاقی  
سراسری بخقود مقیقگقیقرد. امقروز  
بسیاری از اکتیویستها و  عقالقیقن  
جققنققبققش کققارگققری بققه صققورت  
سققراسققری مققردققبققط هسققتققنققد.  
نهادهائی که از  عالین دشقکقیقل  
شققده اسققت نشققان مققیققدهققد کققه   
دشکل یابقی مقیقتقوانقد در یقک  
سط  وسقیقعقتقری از یقک واحقد  
دولیدی شروع بشقود و بقعقد پقایقه  
هایش را در واحدها و رشته هقای  
دقولقیقدی، از جقمقاقه و بقویقژه بققا  
دشققکققل مققجققامققع عققمققومققی،  
مستحکم کند. اینها همه مقولقفقه  
های مختافی است که  قعقالقیقن  
جنبش دشکایابی بقایقد مقد نقظقر  

 داشته باشند. 

 ٠١قرار "در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری" مصوب کنگره 
 حزب چه میگوید؟    سوال از حمید تقوائی

بنا به ا بار در  شقده در رسقانقه  
های دا قاقی ایقران "دقعقدادی از  
کققارگققران مققعققدن سققرب و روی  
انگوران زنجقان ا قرا  شقده انقد".   
کارگران به این ا راجها اعقتقراض  

 کرده اند. 
 

کار رما ها نا  ایقن نقوع اعقمقال  
ضققد کققارگققری شققان را ا ققرا   
نقققمقققیقققگقققذارد. رژیقققم و ادارات  
دولققتققیققش و هققمقق ققنققیققن  ققانققه  
کارگریها با عنوان "دعدیل نقیقرو"  
از ا قرا  کقارگقران د قاع و آنقرا  
دوجیه میکنند. ا قیقرا بقه ایقنقهقا  

 اشیست هقا    –جماعت ناسیونال  
هم اضا ه شده اند که این وسقط  
میخواهند میان کقارگقران دقحقت  
نا  بومی و غقیقربقومقی ا قتقال   

 بیاندازند!  
 

در دوجیه ا را  کارگران و بقرای  
ا تال  اندا تن میان کارگقران و  
دضعیقف مقبقارزه شقان، حقامقیقان  
کققار ققرمققا از جققمققاققه نققمققایققنققده  
شهرستانهای ماهنشان و ایقجقرود  

و نیز دبیر  قانقه کقارگقر زنقجقان  
دلققیققل اعققتققراض کققارگققران را  
"دعدیل ) یعنی ا را ( کقارگقران  
بومی و ابقلقای کقارگقران غقیقر  
بومی عنوان کقرده انقد". رسقانقه  

 اشیسقت گقونقازدقی    –ناسیونال  
وی نققیققز بققه ایققن  ققیققل ضققد  
کارگقری اضقا قه شقده اسقت و  
دققحققت عققنققوان ایققنققکققه نققبققایققد  
کارگران بقومقی را ا قرا  کقرد،  
بصراحت از ا را  کارگقران غقیقر  

 بومی د اع کرده است.  
 

یک سالع مهم در دسقت دولقت  
و کار رما برای دضعیف مقبقارزه  
کارگران دفرقه ا کنی ققومقی و  
مققاققی و یققا بققه عققبققارت دیققگققر  
بققومققی و غققیققر بققومققی مققیققان  
کارگران اسقت. در ایقن عقرصقه  
ناسیونالیستها هم در نلش پقادوی  
سرمایه داران و حکومتشان عایقه  
 ادحاد کارگران ظاهر میشوند.     
کمیته آذربایجان حزب کمونیسقت  
کارگری ایران، ضقمقن مقحقکقو   
کققردن ا ققرا  کققارگققران مققعققدن  

سرب و روی انگوران و حقمقایقت  
از اعتراض این کارگران، از آنقان  
مققیققخققواهققد کققه اجققازه نققدهققنققد  
سقیقاسققتقهققای ضققد کققارگقری و  
دققفققرقققه ا ققکققنققانققه کققار ققرمققا و  
ملامات دولت ادحاد کارگران در  
مبقارزه بقا ا قرا  را بقهقم بقزنقد.  
کارگر چه بقومقی و چقه غقیقر  
بومی نباید از کقار ا قرا  شقود.  
هققمققه بققاهققم بققایققد در مققلققابققل  
کار رمایان و دولتشان بقایسقتقنقد.  
همقه کقارگقران بقایقد در صقفقی  
مقتقحققد و بققا هققمقراهقی  قانققواده  
هایشان دست به اعتراض بزننقد و  
از حق کار و زندگی شقان د قاع  

 کنند. 
 

زنققده بققاد ادققحققاد کققارگققران در  
 مبارزه عایه ا را  

 
کمیته اذربایجان حزب کمونیسقت  

 کارگری ایران 
بقرابقر بقا    ٠٩٩١  روردین ماه    ٢٩ 
 ٢١٠٢ اوریل    ٠٢ 
 

 اطالعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
 در مقاب  اخراج کارگران باید متحدانه اعترا  کرد!

در مقاب  تفرقه افکنی کارفرمایان و دولت در میان کارگران باید 
 ایستاد!
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پقققرده اول نقققمقققایقققش مسقققخقققره  
"انتخابات" دمقا  شقد. بقه گقفقتقه  
رژیم، هزار  قورده ای نقفقر بقرای  
ریاست جمهوری حقکقومقت ثقبقت  
نا  کردند! ایقن نقمقایقش مشقمقئقز  
کننده ای بود دا بدین وسیاه کقل  
جامعه را دحلیر کرده باشقنقد کقه  
گویا اگر از ما بقهقتقران نقبقاشقنقد  
کقه مققدیققر و مققدبققر نققیقز حققتققمققا  
هستند شیرازه هقمقه چقیقز از هقم  
می پقاشقد. در آن سقوی صقف  
یک عده قادقل و دزد کقه اهقل  
سیاست هستند و حتقمقا مقدیقر و  
مدبر هم هستند دایید  واهند شقد  
و مققرد  دعقوت مققی شقونققد بققه  
مراسمی که نتیجه اش از پقیقش  
معاو  است که بزرگان نقظقا  بقه  
چه نتیجه ای رسقیقده بقاشقنقد و  
زور کدا  جناع دبهکاران بق قربقد،  
یک نفقر از مقیقان ایشقان ردای  
ریاست جمهوری قادقالن بقر دوش  
 واهد اندا ت و مدبقرانقه بقرنقامقه  
های را سازمان  قواهقد داد کقه  
بیشتر از پقیقش دمقار از روزگقار  

 ما مرد  در آورده باشند. 
اما "از مجقاد ت سقیقاسقی آبقی  

شقود"     برای کارگقران گقر  نقمقی 
یکی از مزدوران ضقد کقارگقری  
رژیم اگر یک حقر  درسقت در  
زندگی اش زده باشد همین سخقن  
است. عقاقی  قدایقی بقا عقنقوان  
"عضو هیات مدیره کانون عقالقی  
شوراهای اسالمقی کقار کشقور"  
 ققطققاب بققه " کققارگققران  ققهققیققم  
وشققریققف ایققران اسققالمققی" هشققدار  
مققیققدهققد از ورود بققه مققجققاد ت  
سیاسی پرهیز کنند. از آنجا کقه  
ایشققان "در پققی کسققب روزی  
حالل" هستند ضمن اینکقه دقایقیقد  
میکنند:" مگر نه این اسقت کقه  

ها ودر    ما همواره ودر دمامی دوره 
دوران حققاکققمققیققت دققمققا  روسققای  
جمهور همواره ابتدا حمایت کقردیقم  
وبقققعقققد مقققعقققتقققرض شقققدیقققم بقققه  

سققیققاسققتققهققای ضققد کققارگققری!  
غیراز این بوده کقه دسقتقمقزد    مگر 

ناکا ی مقا حقاصقل مقطقالقبقات  
انبقاشقتقه دقمقا  ایقن دورانقهقاسقت!  
مگر اینگونه نیست کقه امقنقیقت  
شغای نقابقود شقده مقا از دولقت  

آغقاز و دقا   هقای  قیقاقی ققبقل  
امروز ادامه یا ته اسقت." دقایقیقد  
میکند کقه "حضقور حقداکقثقری  
باید در انقتقخقابقات داشقت)!!( و  
هشدار میدهند اما اینکه به چقه  
کسی رای بقدهقیقم، مقهقم اسقت  
و ققود پققاسققج مققیققدهققنققد : "مققا  
کارگران به کسی رأی  قواهقیقم  
داد که برنامه مشخص ومقدونقی  
برای حل مشکالدقمقان از جقمقاقه  
امنیت شغاقی،مقعقیقشقت و غقیقره  

 داشته باشد." 
حلیلت این اسقت کقه در مقورد    

ما کارگران بقرنقامقه مشقخقص و  
مدونی وجقود داشقتقه کقه هقد   
معینی هم دارد و آن ارزان نقگقه  
داشتن نیروی کار ما کارگران و  
 اموش بودن ما کارگقران اسقت،  
که هقر دوی ایقنقهقا بقه وسقیقاقه  
سرکوبگری بی رحمانه دامقیقن و  
دضمین شقده اسقت. و کقار ایقن  
مزدوران شکم سیر هم همین بقوده  
که این زمانها بقپقرنقد وسقط کقه  
مققبققادا کققارگققران بققرای حقققل  
مشکقالت صقنقفقی شقان ) کقه  
ایشققان بققر آن دققاکققیققد دارنققد(  
بخواهند کل حکومت را از سقرا  
راه بردارند که این دقنقهقا راه حقل  
مققمققکققن بققرای حققل مشققکققالت  
صنفی کارگران است. و مقا بقه  

ایشققان یققک مققعققذرت  ققواهققی  
بدهکاریم چون مبارزات صقنقفقی  
در ایران بوی سقیقاسقت مقیقدهقد.  
چون  ود حکومت کقاری کقرده  
که کوچکترین اعتراض صقنقفقی  
مققا کققارگققران بققوی سققرنققگققونققی  
میدهد و نقیقز ایقن را از نقیقروی  
 ودمان به عقنقوان یقک طقبقلقه  
انتظار داریم و اگر ایقن مقوجقبقات  
پریشانی ایشان میشود این دیقگقر  

 مشکل ایشان است. 
 

ما امقا یقک مقعقذرت  قواهقی  
دیگر، به کسان دیگر بقدهقکقاریقم  
چقون بققرای مقطققالقبقات صقنقفققی  
سیاسی مقان مقجقبقور شقدیقم بقه  
 ققیققابققان بققیققایققیققم و در مققحققدوده  
کققار ققانققه و کققارگققاه نققمققانققیققم.  
کسانی مانند "مصطفی اسقدپقور"  
کققه  ققود را کققمققونققیققسققت هققم  
میدانند ما را ببخشنقد کقه جقاقو  
مجاد اسالمی و  رمانقدریقهقای  
شهرها و استانداریهای شده پادقوق  
اعتراضی مان. ببقخقشقنقد مقا را  
کققه یققکققی از  ققبققرگققزاریققهققای  
حکومت را وادار کقردیقم ا قبقار  
اعتراضات کارگری را هقر چقنقد  
ناقص اما به روز منتشر کنقد. از  
ایشان شرمنده ایم که ولقیقعقهقدی  
ناکا  در پی دا  اجقدادی هقوو  
انلالب به کمک ما کرده اسقت.  
شققرمسققاریققم عققمققری گققفققتققنققد و  
نوشتند کقه مقبقارزات کقارگقران  
ا ق ندارد و دقدا قعقی اسقت امقا  
حکومت را مجبور میکنیم دقمقا   
قشون نظامی اش را بسیقج کقنقد  

که مبارزات ما سراسقری نشقود.  
 دا ما را نبخشد کقه حقکقومقت  
الققاققه در روی زمققیققن را وادار  
کردیم مقانقور ضقد اغقتقشقاشقات  
کققارگققری بققرای سققرکققوبققگققران  
دققردققیققب بققدهققد  کققه آمققادگققی  
د اعی و میدانی در ایقن مقورد  
 ا  را داشته بقاشقد. ایشقان بقه  
بزرگورای  ودشان ما را ببخشنقد  
که  الن رهقبقر کقارگقری چشقم  
دو چشم مزدوران حکومقت بقاقنقد  
گو بدست آدرو دققیقق مقیقدهقد  
که نیروی انتظامی و امنیتی از  
کققدا  طققبققلققه د ققاع مققیققکققنققد.  
جسارت زنان کارگر در هقمقراهقی  
مقققردانشقققان در اعقققتقققراضقققات  
کارگری در کقف  قیقابقان اگقر  
مققوجققبققات رنققجققش ایققن عققزیققزان  
گشته  عذر  واهقی مقیقکقنقیقم.  
صد البته حتما بزرگقوارنقه مقا را  
 واهند بخشید که هقنقوز اهقالقی  
شهر در وسط شهر ما را همراهقی  
نمی کنند یا ما جساردا  قواهقان  
ا ققتققالو کققمققتققر و اسققتققعققفققای  
 رمقانقدار مقی شقویقم. بقه روی  
چشم در دقابقاقوهقایقمقان صقالبقت  
اعتراض و حق طقاقبقی و ققدرت  
بسیج کارگران بیشتر از پقیقش را  
به نمایش  واهیم گذاشت.امقا د   
نققلققد مققا  از ایشققان مققعققذرت  
مققیققخققواهققیققم کققه دققابققاققوهققایققمققان،  
بخصو  داباو "معیشت و منزلقت  
حق مسام ماست" که این یقکقی   
درجمانی دققیقق از سقوسقیقالقیقسقم  
است، موجب رنقجقش ایشقان شقده  
اسققت کققه یققک نققفققری یققک  

زمانی گفتقه بقود سقوسقیقالقیقسقم  
موجب رمیدن مرد  مقیقشقود امقا  
 ود مرد  با شقعقاری دققیقق آنقرا  

  ریاد میزنند.  
بققهققرحققال جسققاردققا مققا دصققمققیققم  
 ودمان را گر تیم، راهش را هقم  
یاد گر تیقم، ققد  بقه ققد  داریقم  
پققیققش مققی آیققم. یققک کققاری  
کققردیققم کققه اصققالحققیققه کققذایققی  
قققانققون سققیققاه کققار جققمققهققوری  
اسققالمققی را مققجققبققور شققدنققد  
مسکوت بقگقذارنقد و مقا سقعقی  
 واهقیقم کقرد در دور بقعقد اگقر  
زورمان چربقیقد ققانقون کقاری را  
مطرع کنیم که سرداسر در د قاع  
از معیشت و منزلت ما کقارگقران  
باشد. ما دصمیم مان را گر قتقیقم  
همه شهر را  بردار کنیم کقه در  
یک گوشه از شهر که کار قانقه  
ای بر پاست، هستقنقد انسقانقهقای  
زحمت کشی که به جقر  دقولقیقد  
ثروت محکو  به نیسقتقی شقدنقد.  
دصمیم داریم کاری کقنقیقم ریشقه  
ا تالو و دزدی  شکیقده شقود.  
اگر دوانستیم که دست مریزاد بقه  
 ودمان مقی گقویقیقم. اگقر هقم  
مققو ققق نشققدیققم حققداقققل ایققن را  
مققیققدانققیققم دققالققشققمققان را کققردیققم   
ننشستیم گوشه ای و  ریاد بزنیقم  
 اعتراضات  یابانی بیهوده است.  
بهرحال ما کارگران نمی  قواهقیقم  
همیشه داریج "طقبقلقه رنقج کقش"  
باشیم کقه یقک عقده  قوشقحقال  
باشند که دل سوز ما بودند باکقه  
میخواهیم طبله قدردمندی باشقیقم  
که حر  اول را در سیاست و در  
کف  یابان میقزنقد. و ایقن هقمقه  
اگققر مققوجققب رنققجققش دیققگققرانققی  
مققیققشققود مققا جققز عققذر  ققواهققی  
کاری دیگر نمی دوانیم بکنیقم و  
عقالجقی هقم بقرای ایشقان سققرا   

 نداریم. 
 
 

 معذرت میخواهیم!
 یاشار سهندی 

 

بهرحال ما کارگران نمی خواهیم همیشه تاریخ "طبقه رنج کش" باشییم کیه 
یک عده خوشحال باشند که دل سوز ما بیودنید بیلیکیه میییخیواهیییم طیبیقیه 
قدرتمندی باشیم که حرف اول را در سیاست و در کف خییابیان میییزنید. و 
این همه اگر موجب رن ش دیگرانی میشود ما جز عذر خواهیی کیاری دییگیر 

 نمی توانیم بکنیم و عالجی هم برای ایشان سراغ نداریم.
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 ٦١ صفحه  

 اول ماه امسال
پشت سرگذاشتقن سقالقی پقر  
دحرک از اعتراضات کارگری،  
قرار گر تن در آستانه مضحقکقه  
انتخابات رژیم و دشدید نزاعهقای  
درونققی حققکققومققت، ویققژگققی  
 ققاصققی بققه اول مققه امسققال  
میدهد. در چنقیقن شقرایقطقی از  
یققکققسققو جققمققهققوری اسققالمققی و  
نققهققادهققای دسققت سققازش چققون  
دارودستقه هقای  قانقه کقارگقر،  
مثل هر سال در دقدارک هقفقتقه  
کذایی کارگرشقان هسقتقنقد، دقا  
اردباط کارگران بقا اول مقه روز  
جهانی کارگران را قطع کنند و  
این روز را مقخقدوش کقنقنقد. از  
سققوی دیققگققر دققحققرک بققرای  
برگزاری اول مقه، روز جقهقانقی  
کارگر گسترده است و کارگقران  
برگقزاری آنقرا حقق مسقاقم  قود  

 میدانند.    
 

اگققر چققه هققمققیققنققکققه رژیققم  
اسالمی ناگزیر از به زبقان آوردن  
روز کارگر و هفته کقارگقر شقده  
و به آن دن داده است، زیقر  شقار  
جققنققبققش اعققتققراضققی کققارگققری  
است.  صقوصقا امقروز بقا ثقلقل  
سنگقیقن جقنقبقش کقارگقری در  
جامعه، جمهوری اسالمی بقیقش  
از هر وقت از  را رسیدن چقنقیقن  
روزی که  صاتقا روز اعقتقراض  
عققاققیققه سققرمققایققه داری اسققت و  
سراسری و جهانی است، وحشقت  
دارد. از همین رو احضقار هقا و  
دهدیدادشان در ققبقال  قعقالقیقن و  
رهبران کارگری مددقیقسقت کقه  

 شروع شده است.  
 

در راسققتققای بققرنققامققه هققای  
هفته کارگرشان است کقه  قانقه  
کارگری های مزدور حکومتی  
در دققدارک راهققپققیققمققایققی هققای  

دولتی بقرای یقازده اردیقبقهقشقت  
هستند. صف کشیدن پشقت سقر  
روحانقی و بقازار گقرمقی بقرای  
مضحکه انتخقابقات حقکقومقتقی  
دققحققت عققنققوان ایققنققکققه اگققر  
میخواهیم ایران سقوریقه و عقراق  
نشود، باید بین بد و بقددقر یقکقی  
را انتخاب کقرد و در کقنقار آن  
کوبیدن بر اقتصاد ملاومتی کقه  
همان سقیقاسقت دشقدیقد ریقاضقت  
اقتصقادی در ققبقال زنقدگقی و  
معیشت مرد  است و  امنه ای  

سقال را سقال اجقرایققی    ٩١ سقال  
کردن این سیاست ضقدکقارگقری  
نقققامقققگقققذاری کقققرده اسققققت،  
مققحققورهققای اصققاققی دققبققاققیققغققات  
 کثیفشان برای این روز است.  

امققا واقققعققیققت ایققنققسققت کققه  
جنبش کارگری و جنبش هقای  
اعققتققراضققی گسققتققرده مققرد  بققا  
جققدالققی هققر روزه در د ققاع از  
معیشت و زندگیشان در مقلقابقل  
سقققیقققاسقققت دشقققدیقققد ریقققاضقققت  
اقتصادی حکومت ایستاده اند و  
در دل چنین جدال سقخقت و هقر  
روزه است که به استلبال اول مقه  

 روز جهانی کارگر میرویم.  
بعالوه  جقمقهقوری اسقالمقی  
 ود یک پایه اصای نقا امقنقی  
در ایران و کقل مقنقطقلقه اسقت.  
کارنامه روحانی نیز چیقزی جقز  
ادامه کارنامه سی و چنقد سقال  
حاکمیت کقثقیقف جقنقایقتقکقاران  
اسقالمقی نقیققسقت. و ادقفققاققا آن  
چیزی که اجقازه نقمقیقدهقد کقه  
جریانات اردجاعی بانقد سقیقاهقی  
قومی، مذهبی میداندار شوند و  
جامعه را به سقنقاریقوی سقیقاه و  
جنق  و نقاامقنقی بقکقشقانقنقد،  
جنبش های اعتراضی رادیقکقال  
مرد  و در پیشاپیش آن جقنقبقش  
کارگقری اسقت کقه در آن هقر  
روز بیشتر چپ و گفقتقمقانقهقای  
آزادیخواهانه و کارگری به جقاقو  

می آید.  در چنین کشقاکشقی  
است که کارگران صف  قود را  
بققرای بققرگققزاری اول مققه، روز  
همبسقتقگقی جقهقانقی کقارگقران  
آماده میکنند. از جماه ادقحقادیقه  
آزاد کققارگققران ایققران بققا صققدور  
اطققالعققیققه ای بققه مققنققاسققبققت  
سققالققگققرد بققیققانققیققه مشققتققرک  
اسماعیل عبدی و جعفر عقظقیقم  
زاده که در آستانه اول مقه سقال  
گذشته انقتقشقار داده بقودنقد، بقه  
استلبال روز جهانی کارگر ر تقه  
و بر ادحاد صف متحد کقارگقران  
و معامان بر سقر  قواسقت پقایقان  
دادن به امنیتی کردن مقبقارزات  
کققارگققران و مققرد  مققعققتققرض و  
آزادی اسماعیل عبدی و بقهقنقا   
ابققراهققیققم زاده و هققمققه زنققدانققیققان  

 سیاسی داکید کرده است.  
هم نین امروز بقیقش از هقر  
وقت صقف اعقتقراض کقارگقران،  
معامان، بازنشقسقتقگقان و بقخقش  
های وسیع حلوق بگقیقران را در  
کنار هم می بینقیقم. ایقن صقف  
متحدی است که با شعارهقایقش  
عایه ا تالو ها، عایه دبقعقیق   
و نققابققرابققری و بققرای داشققتققن  
زنقدگقی ای انسقانقی، بقارهقا و  
بارها به  یابان آمده و آزادی و  
انسانیت را  ریاد زده اسقت. روز  
جهقانقی کقارگقر، روز اعقتقراض  

  ٩٩ سراسری ایقن صقف عقظقیقم  
درصقدی هققای جققامقعققه عققاقیققه  
بققربققریققت سققرمققایققه داری حققاکققم  

 است. 
 

 قققالقققصقققه کقققال  ایقققنقققکقققه  
روزجهانی کارگر، روز اعقتقراض  
عققاققیققه سققرمققایققه داری و دققمققا   
مصائبش است. و امروز بیش از  
هر وقت جنبش های اجقتقمقاعقی  
مققخققتققاققف در جققامققعققه و در  
پیشاپیش آن جنبش کارگری بقا  
 ققواسققتققهققای روشققنققشققان و بققا  

دشکاهایشان دارند به میدان مقی  
آیند. به این اعتبار بقیقش از هقر  
وقت زمینه برای دبدیقل اول مقه  
، روز جهانی کقارگقر بقه یقک  
روز مهم اعتراض اجقتقمقاعقی و  
سراسری در ایقران  قراهقم اسقت.  
بققه ایققن اعققتققبققار روز جققهققانققی  
کققارگققر، روز اعققتققراض مققتققحققد  
کقارگقران و هقمقه بقخقش هقای  
جامعه است و بقایقد در چقنقیقن  
ابعادی به ددارکقش بقرویقم و بقا  
بیانقیقه هقا و ققطقعقنقامقه هقای  
مشترکمان کیفر واست  قود را  
عایه کل ایقن بسقاط دقوحقش و  

 بردگی اعال  کنیم.  
جنبش کارگری، 

 حکومتیان، رضا پهلوی
پققیققشققروی هققای جققنققبققش  
کارگری و ثلل سیاسی مهقمقی  
که امروز در جامعه پقیقدا کقرده  
بیش از بقیقش دقوجقه هقا را بقه  
سمت کارگران جاب کرده اسقت.  
جققنققاحققهققای حققکققومققتققی در دل  
نزاعقهقایشقان دارنقد از در پقیقش  
بودن "شورش بزرگ کقارگقری"  
هشدار میدهند. یک نقمقونقه آن  
کقققانقققال اصقققولقققگقققرای "نقققود  
اقققتققصققادی" بققا عققنققوان "دولققت  
یققازدهققم دققعققمققدا کققاری بققرای  

کقنقد!"  از    معیشت مقرد  نقمقی 
اینکه اقتصاد کشور در آسقتقانقه  
 روپاشی است، دولت هقم عقمقدا  

دهقد و شقدت    اقدامی انجا  نمقی 
نققارضققایققتققی مققرد  از وضقققع  
معیشتشان شرایط را در آسقتقانقه  
بروز "ناآرامی" در حاشیه شهقرهقا  
قرار داده است، سقخقن گقفقتقه و  

 هشدار میدهد. 
 

نمونه دیگقر اظقهقارات ا قیقر  
وگقو بقا    رضا پقهقاقوی در گقفقت 

 برگزاری آسوشیتقدپقرو اسقت.  
او در سخنانش  واستار انقلقالبقی  

کققه مققیققتققوانققد بققا اعققتققصققابققات  
سراسری کقارگقری شقروع شقود  
شده است. و البته مثل هقمقیقشقه  

آمقیقز" بقودنقش  قط      بر "مسالمقت 
داکید کشیده است. بدون شقک  
ایققن وزن سققنققگققیققن جققنققبققش  
کارگری و سیر پرشتاب جنقبقش  
هققای اجققتققمققاعققی مققرد  بققا  
 واستهقایقی رادیقکقال، مقدرن و  
انسانی است که پیا  انلالبقی را  
که در راه است، به گقوش او و  
امققثققال او رسققانققده اسققت. و در  
دلابل با این ادفاق شورانگیز کقه  
هر روز بیشتر با آرمانهای چقپ  
و کققارگققری دققداعقی مققیققشققود،  
رضا پهاوی بقا نسقخقه "انقلقالب  
مسالمت آمیز" به سخن در آمقده  
اسققت دققا در ایققن وانققفققسققای  
سقققردرگقققمقققی طقققیقققف هقققای  
رنگارن  بورژوازی در ایقران و  
در جهقان، شقانسقش را امقتقحقان  
کند. او در سخنقانقش در ققالقب  
وعده حفظ مصقالق  و اسقتقلقالل  
ایققران، از آمققادگققی اش بققرای  
دست دادن به هقر نقیقرویقی  بقه  
وی دسققت دهققد، چققه آمققریققکققا  
بققاشققد یققا عققربسققتققان سققعققودی،  
اسققرائققیققل و غققیققره، در واقققع  
مقیقکقوشقد اطقمقیقنقان دهقد کقه  
نخواهد گذاشت انلالب مرد  ذره  
ای بقر سققا قتقارهقای پقایقه ای  
سرمایه داری حاکم  قدشقه وارد  
کند و کقل بسقاط اسقتقثقمقار و  
چققپققاول شققان در امققن و امققان  

  واهد بود.  
 

امقققا هقققمقققانقققطقققور کقققه در  
قطعنامه مصقوب کقنقگقره دهقم  
نیز داکید کردیم، مرد  در ایقران  
و در صققف مققلققد  آن جققنققبققش  
کارگری در اعتراضات هقر روزه   
شان، عمال دارند به ریشقه دسقت  

 میبرند و کل مصائب نظا   
 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 جنبش کارگری، حکومتیان، رضا پهلوی

 شهال دانشفر 
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 ٦٦ صفحه         

  ٢ از صفحه        
سرمایه داری را بقه چقالقش  
میکشند. از جماه بیقانقیقه هقای  
اعقققتقققراضقققی و کقققارزارهقققای  
مبارزادی کارگران و بخش هقای  
مققخققتققاققف جققامققعققه در د ققاع از  
زندگی و معقیقشقتقشقان و بقرای  
داشتن یک زندگی انسانقی، بقا  
شعارهای هایی چون شعقارهقای  
عایه ا تالو ها، عایه دبقعقیق   
و نقابقرابقری، عقاقیقه حقلقوققهقای  
نجومی و با  واسقتقهقایقی بقرای  
داشتن یقک زنقدگقی انسقانقی،  
بیانگر این حلیلت پرشور و نقویقد  
بخش است. بنابراین روشقن اسقت  
که در چنین روند پقرشقتقابقی بقه  
سمت انلالب و به سمت کقارگقر  
و قرار گقر قتقن هقر روز بقیقشقتقر  
آرمانهای چپ و کقارگقری در  
ملابل کل جقامقعقه، در رونقدی  
که  این رهبقران و چقهقره هقای  
رادیکال و چپ هستند کقه هقر  
روز بیشتر به جاو صحنه کشقیقده  
میشوند و از جمقاقه شقاهقد جقاقو  
آمدن صفی از رهبران سقرشقنقاو  
و محبوب کارگری هستیقم کقه   
در قامقت رهقبقران کقل جقامقعقه  
دارند به جاو می آیقنقد، سقودای  
رهبری رضا پهاوی و امقثقال او،  
آنققهققم بققا الققگققوی پققادشققاهققی  
پارلمانی و با سوار شدن بر دوش  
کارگران، چیزی جز یقک رویقا  

 نیست.  
 

رد الییحیه ضیدکیارگیری 
"اصالح قانون کیار" در 
کییمیییییسیییییون اجییتییمییاعییی 

 م لس
بققدنققبققال کققارزاری گسققتققرده  
عایه  یحه اصالحیه قانون کقار،  
و از جماه دجقمقعقات اعقتقراضقی  
کققارگققران در مققلققبققال مققجققاققد،  

  ٢١ سققرانققجققا  در جققاققسققه روز  
 روردین کمقیقسقیقون اجقتقمقاعقی  
مققجققاققد کققاققیققات ایققن  یققحققه  
ضدکارگری رد شد. ایقن ادقفقاق  
یک علب نشینی بزرگ بقرای  
حققکققومققت اسققالمققی و یققک  
مققو ققلققیققت مققهققم بققرای جققنققبققش  

 کارگری در ایران است.  

 یحه "اصالع قانون کار" در  
دیرماه سال گذشته  در سقکقوت  
 ققبققری نققهققادهققای دسققت سققاز  
حکومتی از سقوی وزارت کقار  
به مجاد اسقالمقی ارسقال شقده  

  ٠٢ بود، برای اولین بقار در روز  
شققهققریققور دققوسققط ادققحققادیققه آزاد  
کارگران ایران ا شا شد و بدنقبقال  
آن  قققانققه کقققارگققر و دیقققگقققر  
دشکاهای دست ساز حکقومقتقی  
کققه بققا دصققویققب ایققن  یققحققه  
موقعیت دضعیف شده دری پقیقدا  
مققیققکققردنققد، نققاچققار بققه مققوضققع  
گیری عایه آن شقدنقد. رد ایقن  
 یحه در کمیسقیقون اجقتقمقاعقی  
مجاد بیش از هر چیز نشقانقگقر  
قدرت مبقارزه مقتقحقد کقارگقران  
عایه دعرضات حکومت اسالمی  

 است.  
 

،  ” اصالع ققانقون کقار “  یحه  
 یحه بردگی بقیقشقتقر کقارگقران  
بققود. مضققمققون اسققاسققی آن در  
جققهققت قققانققونققیققت بققخققشققیققدن بققه  
دستمزدهای چنقد بقار زیقر  قط  
 لرو آماده کقردن شقرایقط بقرای  
دعرض بیشتر به  سطق  زنقدگقی  
کارگران، امنیتی کردن مقحقیقط  
هققای کققار و سققرکققوب هقققر  
اعتراضی با چقمقاق سقرکقوب و  
بیکاری و  بقازگقذاشقتقن دسقت  
کار رمایان به ا قرا  کقارگقران،  
دشدید دبعی  عایه زنان کقارگقر  
و دعرض بیقشقتقر بقه دسقتقمقزد و  

ققرار دارد.  …  شرایط کار آنان و  
کارگران در اعتراضادشان به ایقن  
 یققحققه ضققد کققارگققری و بققا  
شعارهایی چقون حقاصقل ققانقون  
کققار، بققردگققی امققروز اسققت،  
اصققالع قققانققون کققار، بققه نققفققع  
سرمایه دار، امید کقار قرمقایقان،  
کقققارگقققر  قققامقققوشقققه، امقققیقققد  
کققار ققرمققایققان، کققارگققر ارزونققه،  
اعتصاب، دقجقمقع ، حقق مسقاقم  
ماست، معیشت، منقزلقت ، حقق  
مسام ماست، اعقتقراض  قود را  
به کایت ققانقون کقار و دقعقرض  
بیشتر به زندگی و مقعقیقشقتقشقان  
دحت عنوان "اصالع قانقون کقار"  
اعال  کرده و کل این بردگی را  

 به چالش کشیدند. 

وقققتققی حققکققومققت اسققالمققی بققه  
 معضالدش اعترا  می کند! 

نتایج یک دقحقلقیقق حقکقومقتقی  
مقققیقققگقققویقققد: بقققحقققران دقققامقققیقققن  

بیکاری  نا امیدی در بقاره   آب،  
بقی   آینده، پیامدهای بحران آب،  

دفاودی اجتماعی، آلقودگقی هقوا،  
امققنققیققت روانققی و اجققتققمققاعققی،  

های آب بر سر انتقلقال آب در    نزاع 
دا ققل ایققران و بققا کشققورهققای  
هققمققسققایققه، مشققکققالت سققالمققت  
ناشی از سبک زنقدگقی جقدیقد،  

نشینی شهری، مشقکقالت    حاشیه 
ازدوا ، مسققائققل دانققش آمققوزان،  
قققققحقققققران صقققققنقققققدوق هقققققای   ب
بققازنشققسققتققگققی، چققالققش هققای  
ققومققی،دققغقیققیققر الققگققوی  ققانققواده  

از چالش هقای مقهقم نقظقا   …. و 
 می باشند. 

 
هققای    مققرکققز بققررسققی “ ا ققیققرا  

” جقمقهقوری   استقرادقژیقک ریقاسقت 
پقژوهقی    آینقده  »دحلیلی با عنوان  

انجاقم داده کقه در    «٠٩٩١ ایران  
آن بققه مققعققضققالت و مشققکققالت  
حکومت پردا ته شده است.سایقت  
 بر آنالین مهمترین چالقش هقای  
حکومت را بر اساو این دقحقلقیقق  

 به شرع زیر ردیف کرده است: 
سه مسقئقاقه   بر اساو این دحلیق  

ضرورت اصقالحقات سقا قتقاری  »
 «بحران دامیقن آب »،  «اقتصادی 

در صقدر مسقائقل   «بقیقکقاری »و  
ققققرار    ٠٩٩١ ایقققران در سقققال  

انققد.سقهقم بققا ی مسقائققل    گقر قتقه 
اجتماعی، زیسقت مقحقیقطقی یقا  

هقققای    دارای عقققواققققب و ریشقققه 
  ٠١١ اجتماعی است.از مقجقمقوع  

چقالقش    ٢٢ چالش معر ی شده،  
مقربققوط بققه مسققایققل اجققتققمققاعققی  

میگقویقد:در     شوند.این دحلیق   می 
چالش اجتمقاعقی مقهقم   ٠١ میان  

  ٠١ )داپ دن اجتماعقی( ، ایقن  

 ورند: بحقران    چالش به چشم می 
دامین آب، بقیقکقاری، نقاامقیقدی  
درباره آینده، سرمایه اجتقمقاعقی و  

دققفققاودققی    اعقتققمققاد عققمققومقی، بققی 
اجتماعی، ا الق عمومی، بحقران  
آلودگی هقوا، امقنقیقت روانقی و  
اجتقمقاعقی و حقلقوق اسقاسقی و  

 شهروندی. 
 

این سایت سه محور دقامقیقن آب   
بیکاری و ناآمقیقدی از آیقنقده را  

موضوع مهم چقالقش    ٠١ درردیف  
های حکومتی قرارداده اسقت.ایقن  
سققققایققققت در ادامققققه مققققی  
نویسد:نگرانی که جامعه ایران را  

کند ناشی از بیقکقاری    دهدید می 
سقاز    کارگقران اسقت کقه زمقیقنقه 

هققای اجققتققمققاعققی دیققگققر    آسققیققب 
شود. ا زایش آمقار طقالق در    می 

یققک دهققه گققذشققتققه، ا ققزایققش  
نشینقی در    مهاجرت و رشد حاشیه 

وکقنقار شقهقرهقا، گسقتقرش    گوشه 
 لر و نابرابری در بقیقن طقبقلقات  
 رودست، چند نقمقونقه از آثقاری  
هستند که  سقاد سقیقسقتقمقی از  

گقذارد. نقتقیقجققه    جققا مقی    قود بقه 
طبیعی دحمل چنین وضقعقیقتقی،  

 است.  «ناامیدی درباره آینده »
اینها مواردی از نتایج دحقلقیقلقات  
حکومتی مقی بقاشقد. بقیقش از  

مورد معضل و مشقکقل را    ٠١١ 
  ٢٢ حکقومقت ردیقف کقرده کقه  

دای آنها از جماه  وری درین هقا  
طققبققلققه بققنققدی شققده اسققت. ایققن  

بقه مققوارد     گقزارش حقکققومققتقی 
زیادی از معضالت و مشقکقالت  
اشققاره کققرده اسققت کققه بققانققی و  
عامل اصای آنها  ود حقکقومقت  
و سیاستهای ضقد مقردمقی اش  

 می باشد. 
 

دققهققیققه کققنققنققدگققان ایققن گققزارش  
حکومتی طبعا نگرانی های هقم  

دارند که مهمترین آن را مقعقضقل  
بیکاری و دنش هقای ققومقی و  
آبققی و اجققتققمققاعققی اعققال  مققی  
کنند. ایقنقهقا بقخقشقا مقهقمقتقریقن  
معضالت حکومت و ایقجقاد شقده  
دوسط  ود حکومت می باشقنقد.  
دهیه کنندگقان ایقن دقحقلقیقق بقه  
حکومت گوشزد می کننقد کقه  
دا دیر نشده  کری بقه حقال ایقن  
معضالت بکند. اینها نقگقران بقه  
مقیقدان آمقدن لشقکقر مقیقاقیقونقی  
بققیققکققاران   ققیققل گققرسققنققگققان و  

و سقرکقوب شقدگقان   محقرومقان  
هستند که هقر لقحقظقه و بقه هقر  
بهانه ای میتقوانقد زمقیقن را زیقر  
پای حکومت دزدان و آدمقکقشقان  

شققورش  ”   ققطققر “ دا  بققکققنققنققد.  
گرسنگان  درو و وحشت از او   
گقققیقققری اعقققتقققراضقققات اقشقققار  
اجتماعقی بقرعقاقیقه حقکقومقت و  
سیاستهایش، بقویقژه بقا وضقعقیقت  
شکنننده و در هم ریختقگقی کقه  
در صققفققو  حققکققومققت مققی  

حققکققومققت را دربققرابققر     بققاشققد، 
اعتراضات مرد  ضربه پقذیقردقر از  
هر موقعی کرده است.یقک سقال  
گذشته دحرکات سیقاسقی اقشقار  
مختاف مرد  بر عایقه حقکقومقت  
قققدمققهققای بققزرگققی را بققه جققاققو  
برداشته است که اسباب نقگقرانقی  

 شان شده است. 
 

جامعه ایران در آسقتقانقه دقحقو ت  
بزرگی قرار دارد. یک  قاکقتقور  
مهم به میدان آمقدن کقارگقران و  
مرد  و محرومان جامعه بر عاقیقه  
حکومت می باشقد. اعقتقراضقات  
و اعتصابقات و مقبقارزات اقشقار  
مقخقتققاقف اجققتقمقاعققی بقر عقاقیققه  
حققکققومققت، حققکققومققت را در  
موقعیت ضعیفی در بقرابقر مقرد   

 قرار داده است. اکنون و در  
 

وقتی حکومت اسالمی به معضالتش اعتراف 
 می کند! 

 محمد شکوهی 
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کار ییا بیییمیه 
بیییییکییاری حییم 
مسیییلیییم میییرد  

اسیییییییییییییییییییییت!            
دست میزدوران 
حیییکیییومیییت از 
زنیییییییییدگیییییییییی 
دسییتییفییروشییان 

 کوتاه

  ١ ٦ از صفحه        
آسققتققانققه مضققحققکققه انققتققخققابققات  
حکومت و او  گیقری دعقواهقای  
باندهای حکومتقی، مقرد  شقاهقد  
بی ا لی و در هقم ریقخقتقگقی و  

مقی     آشفتگی صفو  حقکقومقت 
بققاشققنققد. مققرد   ققلققظ نققظققاره گققر  
نیستند.  اکتور بقه مقیقدان آمقدن  
مققرد  و د ققالققت در ایققن اوضققاع   
درو و وحشت را به جان حکقومقت  
اندا ته است.کارگران و مقدر  بقه  
 ققوبققی مققی دانققنققد کققه هققمققه  
معضالت و مشقکقالدقی کقه ایقن  
دخلیق حکومتی بر شقمقرده اسقت،  
سا ته و محصول سقیقاسقت هقای  
ضد مردمی  ود حقکقومقت مقی  

پقایقان دادن بقه رنقج هقای     باشد. 
مرد  و ر ع صقدهقا مقعقضقالت و  
مشکالت مقرد  ، سقا قتقن یقک  
زنقدگقی انسققانقی بققرای مقرد  در  
ایقران امققر اعققتققراض و ادققلققالب و  
مققبققارزه کققارگققران و مققرد  مققی  

عامل و بانی این وضعقیقت   باشد.  
حکومت جمهوری اسقالمقی مقی  
باشد. برای پایان دادن به این هقمقه  
نققابققربققری و سققرکققوب و  ققلققر و  
بیکاری و  قالکقت و .. در ققد   
اول بققایققد حققکققومققت را بققه زیققر  

 کشید. 
 محمد شکوهی 

 ،   ٠٩٩١  روردین    ٢٢ 
 ٢١٠٢ آوریل    ٠١   

ما زنقدانقیقان سقیقاسقی بقا اعقال   
 واستهایمان به استلقبقال اول مقه  

 میرو  
ما جمعی از زندانیان سیاسقی در  
آستانه روز جهانی کارگر، بعنقوان  
کسققانققی کققه نققمققونققه ای از  
محاکقمقات نقاعقاد نقه و صقدور  
احکا  امنیتی بخاطر مبارزادقمقان  
در د اع از انسانها در زنقدانقیقم و  
بعضا سالهاست که در بقازداشقت  
بسر میبریم. با اعال   واسقتقهقای  
 ققوری مققان بققه اسققتققلققبققال روز  
جهانی میرویم و میخقواهقیقم کقه  
صدای اعتراضمقان را بقه گقوش  

 همه مرد  و جهانیان برسانم. 
البتقه ایقن صقدای اعقتقراض مقا  
دنها نیست. این صدای اعقتقراض  
هققمققه کسققانققی اسققت کققه در  
زندانند. این صدای اعتراض همقه  
کقارگققران، مققعقاققمقان و  ققعقالققیققن  
اجققتققمققاعققی اسققت کققه بققخققاطققر  
اعتراضادشقان، بقه دسقتقمقزدهقای  
زیر  ط  لر، به  لر و  الکقت و  
بی دقامقیقنقی ، بقه دقبقعقیق  و  
نققابققرابققری، بققه بققی حققلققوقققی و  
نداشتن حق دشکل، حق اعتصقاب  
و آزادی هققای پققایققه ای و..،  
دحت عنوان اقدا  عقاقیقه امقنقیقت  
مای و عنقاویقنقی از ایقن دسقت  
دحقت پقیقگقرد ققرار مقیقگقیقرنقد.  
دستگیر و زندانی میقشقونقد و بقا  
احکا  زندانقی طقو نقی بقهقتقریقن  
سالهای زندگی شقان را در بقنقد  

 بسر میبرند. 
اعتراض ما زندانیان سقیقاسقی بقه  
همه ایقن بقیقحقلقوققی اسقت. بقه  
سیستم ظالمانه دستگقاه قضقایقی  
است. به سرکوب اعتراضقات مقا  
مرد  دحت بهانه های امنیتقی و  
مققحققرومققیققت از پققایققه ای دققریققن  
آزادی ها در سط  جامعقه اسقت.  
مققیققدانققیققم کققه مققثققل هققر سققال  
دشکاقهقای کقارگقری،  قعقالقیقن  
کقارگققری و اکققتققیقویسققت هققای  
اجتمای بیانیه هقا و ققطقعقنقامقه  

های  راگیر  قود را مقیقدهقنقد.  
بیانقیقه هقایقی کقه  قواسقتقهقای  
مشترکی آنها را بقه هقم پقیقونقد  
میدهد و بدون شک  واسقتقهقای  
مققا زنققدانققیققان سققیققاسققی را هققم  
نمایندگی میکند. از هقمقیقن رو  
ما زنقدانقیقان سقیقاسقی در زنقدان  
رجقایققی شقهققر، عقالوه بققر دیققگققر  
ققطققعققنققامققه هقای کققارگققری بققه  
مناسبت روز جهانی کقارگقر کقه  
 قریقاد اعقتقراض هقم طقبقلقه ای  
های ما را عقاقیقه  قلقر، عقاقیقه  
دبعی ، عایه نقابقرابقری و بقرای  
یقک زنقدگقی انسقانقی اسقت و  
بدون شک امضقای مقا را نقیقز  
همقراه دارد، مقا امسقال دصقمقیقم  
گقر قتقم کقه بقا  قواسقت آزادی  
بدون قید و شرط دمامی زندانقیقان  
سیاسی و  واستهای  وری مقان  
کققه در زیققر بققر شققمققرده ایققم بققه  
اسقتققلقبققال اول مققه، روز جقهققانققی  
کقققارگقققر بقققرویقققم و صقققدای  

 اعتراضمان را باند کنم. 
آزادی های پایه ای سیاسی مقا  
مرد  را میگیرند. مقا را از حقق  
دشققکققل، حققق اعققتققصققاب، حققق  
دجمع، حق آزادی بقیقان و دیقگقر  
حققلققوق پققایققه ای مققان مققحققرو   
میکنند، دا بتوانند اعتقراضقادقمقان  
را عققاققیققه  ققلققر و اسققتققثققمققار و  
بیعدالتی و بقرای داشقتقن یقک  
زندگقی شقایسقتقه انسقان، عقلقب  
بققزنققنققد. و وقققتققی هققم اعققتققراض  
میکنیقم و حقق و حقلقوققمقان را  
میخقواهقیقم، بقا انق  امقنقیقتقی  
مققورد دققهققدیققد و پققیققگققرد قققرار  
میگیریم و دسقتقگقیقر و زنقدانقی  
میشویم. ما با داکیقد بقر حقلقوق  
پایه ای چون حقق دشقکقل، حقق  
اعتصاب، حق دجمع، حقق آزادی  
بققیققان و آزادی هققای پققایققه ای  
جامعه اعتراض و مقبقارزه عقاقیقه  
 ققلققر و  ققالکققت و در د ققاع از  
حرمت و کرامت انسانقی را حقق  
بققدون قققیققد و شققرط هققمققه مققرد   

 میدانیم. 
ما از هقمقگقان مقیقخقواهقیقم کقه  
صدای ما را همگانقی کقنقنقد و  
از  واستهایمان حقمقایقت کقنقنقد.  
 واستهای  وری ما به قرار زیقر  

 است: 
ما  واستار اعقاده دادرسقی و  -٠ 

باطل شدن پرونده هقای امقنقیقتقی  
دشکقیقل شقده بقرای  قودمقان و  
دققمققامققی کققارگققران، مققعققاققمققان و  

  عالین اجتماعی هستیم. 
ما احکقا  صقادر شقده زنقدان    -٢ 

برای  ودمان و دمامی زنقدانقیقان  
سققیققاسققی را از مصققادیققق بققارز  
امنقیقتقی کقردن مقبقارزات مقرد   
عاقیقه  قلقر و  قالکقت و بقرای  
داشتقن یقک زنقدگقی شقایسقتقه  
انسان میدانقیقم و  قواسقتقار لقغقو  

  وری این احکا  هستیم. 
ما  قواسقتقار پقایقان دادن بقه    -٩ 

دقققهقققدیقققد،  شقققار، پقققیقققگقققرد و  
دستگیقری  قعقالقیقن اجقتقمقاعقی  
بخاطر مبارزات برحلشان در د قاع  
از زندگی و معیشت  قود دقحقت  
عناوین امنیتی چقون "ا قالل در  
نظم و امنیت مای" هسقتقیقم. بقه  
امقققنقققیقققتقققی کقققردن مقققبقققارزات  
کقارگققران، مققعقاققمقان و  ققعقالققیققن  
اجققتققمققاعققی بققایققد  ققادققمققه یققاد.  
دشکل، دجمع، اعقتقصقاب، آزادی  

 بیان حلوق پایه ای ماست. 
ما  قواسقتقار پقایقان دادن بقه    -١ 

محاکمات ناعقاد نقه کقه هقیقه  
دطابلی با موازیقن بقیقن القمقاقاقی  
ندارد هستیم. دادگاهها در هقمقه  
جا باید عانی، با حضقور هقیقات  
مقنقصقفقه و حققق داشقتقن وکقیققل  
باشد. و اینها  لط یقک حقداققل  
اسقت. جققر  مقا د قاع از حقلققوق  
انسقانقهققاسقت و اگقر ایقنقهققا جققر   
است، با کمال میل بقرای حضقور  
در یک دادگاه عاقنقی در بقرابقر  
مرد  و با حضور هیات مقنقصقفقه  

 و داشتن حق وکیل آماده ایم. 
و در ا ر به عنوان یک  قواسقت  

اضقطقراری، مقا  قواسقتقار پقایقان  
دادن به وضع نابسقامقان زنقدانقهقا،  
قرار گقر قتقن دقمقامقی زنقدانقیقان  
بقققیقققمقققار دقققحقققت درمقققان، حقققق  
بر ورداری از مقر صقی و دیقدار  
 انواده و پایان دادن به  شارهقای  
روحققی و جسققمققی در زنققدانققهققا  

 هستیم. 
ما  واستار آزادی  وری و بقدون  
قیقد و شقرط دقمقامقی زنقدانقیقان  
سیاسی و لقغقو مقجقازات اعقدا   

 هستیم. 
ما انتظار بیشترین حمایت از ایقن  
 واستقهقا را از شقمقا کقارگقران،  
معامان، مرد  مقعقتقرض و هقمقه  
نهقادهقای کقارگقری در سقراسقر  

 جهان را دار . 
امضققاه هققا: سققعققیققد مققاسققوری،  
بهنا  ابراهیم زاده، حسن صقادققی،  
ابراهیقم  قیقروزی، رضقا اکقبقری  
منفرد، امیر امیرقای پقور، جقواد  
 ققو د ونققد، مققهققدی  ققراهققی  
شققانققدیققز، شققاهققیققن ذوقققی دققبققار،  
محمد اکرمی، مهقدی امقیقری،  
عباو دوکای، عایرضا ناصقری،  
رضا کاهه، امیر حسن وند سیقار،  
 اسد محمدی، محسن قندهاری، 

 ٩١ اردیبهشت  
 

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت اول 
 مه، روز جهانی کارگر
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 ٦٩ صفحه 

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

پققد از ایققنققکققه  سققال بققرنققامققه  
بورژواهای مترقی و ابقزاری کقه  
بققرای اصققالع وضققع کققارگققران  

کققردنققد را مققورد    پققیققشققنققهققاد مققی 
انقتققلققاد شققدیققد قققرار داد، نققظققریققه  

ناپذیری سازماندهی حقزب    اجتناب 
مستلل طبله کقارگقر را مقطقرع  

ای    نمود.  واسته اساسی سیاسقی 
بقایسقت بقرای    که همه نیروها می 

دحقلقق بقخقشقیقدن بقه آن دقمقرکقز  
نمایند، کسب حق رأی عقمقومقی  
بققود.  سققال در مققورد بققرنققامققه  
اقتصادی، با دکیه بر آنق قه کقه  
"قققانققون آهققنققیققن دسققتققمققزدهققا"  

نامید، ثابت نمقود کقه هقیقه    می 
ای بققرای ا ققزایققش دادن    وسققیققاققه 

دسققتققمققزدهققا  ققرادققر از حققداقققاققی  
مشققخققص وجققود نققداشققت. لققذا  
سازماندهی دعاونی هقای دقولقیقد  
کنندگان را بقکقمقک اعقتقبقاری  

شقد    که از جانب دولت دأمین مقی 
 کرد.   دوصیه می 

واضققق  اسقققت کقققه مقققارکقققد  
دقوانسقت چقنقیقن طقرحقی را    نمقی 

بپذیرد. کوشش  سال برای جقاقب  
ثقمقر    مارکد بقه طقر   قود بقی 

ماند. د یل دیقگقری هقم بقودنقد  
 –کققه دققنققهققا چققنققد مققاه بققعققد  

زمانیکه  سال که بقا "سقیقاسقت  
عمای"، و مبارزادش عاقیقه حقزب  
مترقی از  ود بیخود شده، دلریبقا  
دا حد  و زدن با حکومت دقنقزل  

شکل مشقخقصقی بقخقود    –کرد  
 گر تند. 

هقیقه چقکقی    –به هر دقردقیقب  
و مقارکقد  قود    –وجود نقدارد  

کقه    –این امر را دشقخقیقص داد  
 سققال بققود کققه پققد از دوران  

دققا    ٠٢١٩ طققو نققی اردققجققاع از  
، در ققش پقرولققتقاریققا را در  ٠٢١٢ 

سرزمین آلمان برا راشت، و او بقود  
که اولین سقازمقان دهقنقده حقزب  
طقبقلقه کقارگقر آلقمقان بقود. ایققن  
  دمت غیرقابل انکار  سال بود. 
اما در  عقالقیقت سقازمقانقدهقی و  

سیاسقی بسقیقار  شقرده، گقرچقه  
که کمتقر از دو    –کوداه،  سال  

عققیققوب    –سققال طققول کشققیققد  
ای وجققود داشققت، کققه    اسققاسققی 

حتی بیش از برنامه ناکقا قی او،  
مارکد و انگاد را از  قود دور  

 می سا ت. 
 

بسیار واضق  بقود کقه  سقال بقر  
اردبقاط بقیقن ادقحقادیقه عقمقومقی  
کارگران آلقمقان کقه او سقازمقان  
داده بقققود و جقققنقققبقققش ققققدیقققم  
کقمقونقیقسقتققی نقه دقنققهقا دقأکقیققد  

نمود، باکه بالعکد هقرگقونقه    نمی 
اردباطی را به شدیددقریقن وجقهقی  

کقرد. وی کقه اغقاقب    نفی مقی 
اش را از "مانیفسقت    علاید اساسی 

کمونیست" و نقوشقتقجقات دیقگقر  
مارکد بعاریت گر قتقه بقود، بقا  

ای از هقرگقونقه    جدیت  وق العاده 
نقمقود.    ارجاع به آنها اجتقنقاب مقی 

دنها در یکی از آ رین کارهقایقش  
آورد،    او از مارکد نلل ققول مقی 

نه از مارکد کمونیقسقت، نقه از  
مققارکققد انققلققالبققی، بققاققکققه از  

 مارکد اقتصاددان. 
این امر را  سقال بقا مقالحقظقات  
.    دققاکققتققیققکققی دققوجققیققه مققی کققر 

هقائققی را کققه     قواسققت دقوده   نقمقی 
دارای آگاهی ناکا ی بقودنقد، و  

بقققایسقققت از ققققیقققد روانقققی    مقققی 
مترقیون، که بقه پقخقش ا سقانقه  
شققبقق  کققریققه کققمققونققیققسققم ادامققه  

 شدند، برماند.   دادند، آزاد می   می 
 سققال    زن بققود. عققاشقققق  
هرگونه غوغا، رژه، و دقبقاقیقغقی  
بود که دأثیری چنین نیرومند بقر  

 رهن  دارد، و کقارگقر    دوده بی 
رانقد.    دحصیل کرده را از  ود مقی 

از این که بعنقوان  قالقق جقنقبقش  
کارگری آلمان شنا ته شود لقذت  

برد. این امر بود که نه دقنقهقا    می 
مارکد و انگقاقد، بقاقکقه هقمقه  
ا راد قدیمی جنبش انلالبی ققدیقم  

رانققد. ایققن نققکققتققه حققائققز    را مققی 

اهمیت است که دقنقهقا طقر قداران  
قبای ویت لیقنق  و مقخقالقفقیقن  
 راکسیونی مقارکقد بقه  سقال  
پققیققوسققتققنققد. حققتققی یققکققسققال هققم  
نگذشته بود که کارگران آلمقانقی  
دریا تند که جقنقبقش آنقهقا دقنقهقا  
دققوسققط  سققال آغققاز نشققده بققود.  
مارکد و دوستقانقش عقاقیقه ایقن  
اشتیاق بقه از بقیقن بقردن کقاقیقه  
پیوندها با جنبش قدیمی انقلقالبقی  
و مخفی اعقتقراض کقردنقد. ایقن  
اکقققراه  سقققال از ایقققنقققکقققه بقققا  
اردباطادش با گقروه غقیقرققانقونقی  
قدیمی بخود لطمه وارد نماید نقیقز  
با نلطی ضعف  سال در دعاق بقه  
"سققیققاسققت بققازی" دققوضققیقق  داده  

 شد.   می 
 

نکتقه مقورد عقد  دقوا قق دیقگقر  
مسئاه حق رأی عقمقومقی بقود.  
این  واست دوسقط چقاردقیقسقتقهقا  
طرع شده بود. مارکد و انگقاقد  

سقا قتقنقد، امقا    نیز آنرا مطرع مقی 
دقوانسقتقنقد اهقمقیقت مقبقالقغقه    نمی 

آمققیققزی را کققه  سققال بققرای آن  
قائل بود یا استقد لقی را کقه او  
مینمود، بپذیرند. برای  سقال حقق  
رأی عمومی داروی اعقجقازآمقیقز  
همه دردها شده بود، چقیقزی کقه  
در  ود کا ی بود و مسقتقلقل از  
دیققگققر دققغققیققیققرات در زنققدگققی  
سیاسی و اقتصادی، بقال قاصقاقه  
قدرت را در دست کقارگقران ققرار  

داد. وی با ساده لقوحقی بقاور    می 
داشت که وققتقی کقارگقران حقق  

  ٩١ رأی بققدسققت آورنققد، حققدود  
هققای پقارلققمققان را    درصقد کققرسقی 

کقرد کقه     واهند برد. درک نمی 
دعدادی شرایط بسیار مهقم پقیقش  
شققرط بققرای دققبققدیققل حققق رأی  

ای بققرای    عققمققومققی بققه وسققیققاققه 
بققجققای    –آمققوزش طققبققلققادققی  

 –هقا    ای برای  ریقب دقوده   وسیاه 
 بودند. 

عققد  دققوا ققق بققر سققر مسققئققاققه  

"دعاونقیقهقای دقولقیقد کقنقنقدگقان"  
کمتر از ایقن عقمقیقق نقبقود. ایقن  
دعاونیها برای مارکد و انقگقاقد  
در آن زمققان ابققزاری جققانققبققی بققا  
اهمیت بسیار محدود بقودنقد. ایقن  

بایست بعنقوان اثقبقات    دعاونیها می 
این امر کقه نقه کقار قرمقا و نقه  

دار هقیق قیقک  قاکقتقور    سرمایقه 
واجبی در دولید نقیقسقتقنقد، بقکقار  

هققای    ر ققتققنققد. امققا انققجققمققن   مققی 
دعاوی را به صورت ابزاری بقرای  
دسخیر ددریجی کل ابقزار دقولقیقد  
دققوسققط جققامققعققه دیققدن، بققمققثققابققه  
 راموش کردن این امقر بقود کقه  
برای انجا  دادن ایقن کقار ابقتقدا  
احتیا  به در ا تیار داشتن ققدرت  
سیاسی است. هقمقانقطقور کقه در  
"مانیفست" نشقان داده شقده بقود،  
دققنققهققا در آن زمققان بققود کققه  

دوانست یک ساساه اقدامقات    می 
  ز  صورت گیرد. 

 
مارکد و انگاد به همین شقدت  

هقای    بر سر مسئاه نلقش ادقحقادیقه 
کارگری با  سال ا قتقال  نقظقر  
داشتند.  سال که کامال اهمقیقت  

هققای دققعققاونققی دققولققیققد    انققجققمققن 
کنندگان را بیش از حقد واققعقی  

کققرد، سققازمققانققدهققی    بققرآورد مققی 
های کارگری را مقطقاقلقا    ادحادیه 

دانست، و از این نقظقر     ایده می   بی 
به نظریات ادوپیسقتقهقای ققدیقمقی  

درین انتلاد دقوسقط    که مورد جامع 
" لر  اسفه" مارکد قرار گر تقه  

 گشت.   بودند، باز می 
عد  دوا ق در زمینه دقاکقیقتقک،  
عمق کمتری نقداشقت، از جقنقبقه  
عققمققاققی حققتققی حققائققز اهققمققیققت  
بیشتری بقود. مقا کقوچقکقتقریقن  
حلی نداریم که مارکد را متهقم  
کنیم، آنطور که مهرین  متقهقم  
کرد، به اینکه به مترقیون پقربقهقا  
داد و امققیققد بسققیققار زیققادی بققه  

ایقم    بورژوازی بست.  رصت داشتقه 
که دوصیف بقورژوازی پقروو را  

که مارکد در نتیجه دقجقربقیقات  
 ود نوشت، مورد مطالقعقه    ٠٢١٢ 

ایقم کقه بقا چقه    قرار دهیقم. دیقده 
شددی در جقدلقش عقاقیقه وگقت  
بورژوا دمکراسی را مورد انقتقلقاد  
قرار داد. ا تال  از اینجا نقاشقی  
نشد که مارکد که از سرزمقیقن  
مادری  ود جدا شقده بقود هقنقوز  
اعتلاد  ود را بقه مقتقرققی بقودن  
بورژوازی پروو حفظ کقرده بقود.  
در حققالققیققکققه  سققال کققه بققا  

های پروو بقیقشقتقر آشقنقا    واقعیت 
بود کامال از آنها سقر قورد بقود.  
ا قتققال  بققر سققر دققاکققتققیققک در  
رابطه بقا بقورژوازی بقود. درسقت  
هم ون در جنگی بین دولقتقهقای  

داری، در مققبققارزه بققیققن    سققرمققایققه 
بورژوازی مترقی و بقیقسقمقارک  
 ز  بود داکتیکی که  طقر آلقت  
دست شدن سوسیالیستقهقا دقوسقط  
یکی از طر ین دعقوا را مقردقفقع  
سازد، دقعقیقیقن گقردد.  سقال در  

اش بققه مققتققرقققیققون پققروو،    حققمققاققه 
کققرد کققه هققنققوز     ققرامققوش مققی 

 ئودالیسم پروسی، نظا  یونقکقری  
پققروسققی، وجققود داشققت کققه بققا  
کارگران  صقومقت کقمقتقری از  
بورژوازی نداشت. وی مقتقرققیقون  
را بدرستی مورد حماقه ققرار داد،  
امقققا  قققود را در مقققحقققدوده  

های  ز  نقگقاه نقداشقت    وابستگی 
و با چقاپقاقوسقی کقردن در بقرابقر  
حکومت دنها بقه هقد قش ضقربقه  
زد.  سال حتی از متقوسقل شقدن  

های کامال غقیقرمقجقاز    به سازش 
دردید بخود راه نداد. بقرای مقثقال،  
زمانی که چند کارگر دستقگقیقر  

ای    شدند دوصیه کرد که عقریضقه 
 طاب به بیسقمقارک، کقه بقدون  

هقا    شکت بخاطر عداوت با لقیقبقرال 
کقرد، بقنقویسقنقد.    آنان را آزاد مقی 

کارگران از پذیر تن انقدرز  سقال  
 ققودداری کققردنققد. مققطققالققعققه  

 هایش،  صوصا    سخنرانی 
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  ٦٩ ازصفحه   
های او در نیمقه اول سقال    سخنرانی 
، دعداد زیقادی از ایقنقگقونقه  ٠٢١٢ 

سقازد. مقا    اشتباهات را آشکا مقی 
بر سر مذاکرادی که  سقال، بقدون  
اطالع سازمان، با بیسمارک انقجقا   

داد و بدین دردیب حیثیقت  قود    می 
و هققد ققی کققه بققه آن  ققدمققت  

کققرد را در مققعققرض صققدمققه    مققی 
داد، دقققأمقققل    جقققدی ققققرار مقققی 

 کنیم.   نمی 
اینها ا تال ادی بودنقد کقه بقاعقب  

شدند مقارکقد و انقگقاقد از    می 
قققرار دادن ادققوریققتققه نققا   ققود در  
پشتیبانی از دبایع و دقرویقج  سقال  

و بر ایقن    – ودداری کنند. و اما  
گقرچقه    –کقنقیقم    نکته دأکید می 

آنان از پشتیبقانقی کقردن از  سقال  
کردند، با وجقود ایقن     ودداری می 

از مخقالقفقت عقاقنقی بقا وی نقیقز  
نمودند. دأثیر آنهقا بقر     ودداری می 

هققمققکققارانشققان در آلققمققان، مققثققال  
لیبکنشت، در همین روال بقود. در  
ضمن  سال که بیقطقر قی آنقهقا را  

مقهقابقا در    نهقاد، بقی   بسیار ار  می 
غققاققتققیقققد.    سققراشققیققب  ققرو مققی 

لیبکنشت، هم ون ر قلقای دیقگقر  
برلن، و ایقالقت رایقن، از مقارکقد  

 واستند که با دقاکقتقیقکقهقای    می 
غاط  سقال عقاقنقا بقه مقخقالقفقت  
بر یزد. بسیار محقتقمقل اسقت کقه  

  ٠٢١١ اوت    ٩١ اگققر  سققال در  
کشته نشده بود، کار بقه گسقسقت  
عانی می رسید. چهار هفته پقد  

سقپقتقامقبقر    ٢٢ از مرگ  سال، در  
، بین المال اول دأسید شقد.  ٠٢١١ 

این امر  رصتی بقه مقارکقد داد  
دا به کار  وری انلالبی، ایقن بقار  
 در ملیاسی بین الماای، بازگردد. 

 )ادامه دارد( 

  ٠١ صققد سققال پققیققش، امققروز،  
آوریل، لنین بعد از سقالقهقا دوری  
از روسیه، اما بدون یک لقحقظقه  
غفات از اوضقاع سقیقاسقی آن و  
بققدون یققک لققحققظققه غققفققاققت از  
رهققبققری حققزب در آنققجققا، بققه  
ایستقگقاه  قنقالنقد پقتقروگقراد پقا  
گذاشقت دقا اوضقاع پقردقالطقم و  
انلالبی روسیه را رهبری کنقد و  
نققهققایققتققا در اکققتققبققر هققمققان سققال  
انلالب عقظقیقم کقارگقری را بقه  

 پیروزی برساند. 
ای پقا گقذاشقتقه    لنین به روسقیقه 

که دزار را کقنقار زده بقود، امقا  
دولت موقت داشت سر انلالب را  

برید و با همکاری انقگقاقیقد    می 
و  رانسه، که متحقد روسقیقه در  
جققنقق  جققهققان اول بققودنققد، بققه  
جنگی که میایونها دقوده  قلقیقر  
را ققربقانقی گقر قتقه بقود، ادامقه  

داد. جنگی کقه  قادقمقه آن    می 
مطالقبقه و دلقیقل اصقاقی شقروع  

ای پققا    انققلققالب بققود. بققه روسققیققه 
گذاشته که همه احزاب چقپ و  
راسقققت، و از جقققمقققاقققه حقققزب  
بققاققشققویققک دا ققل روسققیققه بققه  
رهقبققری اسققتققالققیققن و کققامققنققف،  
رهبری بورژوازی را ققبقول کقرده  

های مقعقتقرض    و کارگران و دوده 
را به گردن گذاشتن بقه رهقبقری  
دولت موقت و قبول قواعد بقازی  

کقردنقد. لقنقیقن امقا    متلاعد مقی 
پققتققانسققیققل بققالققلققوه کققارگققران و  

دید کقه گقرچقه    سربازانی را می 
رهقققبقققری مقققنقققشقققویقققکقققهقققا و  

 (SR)سوسیالیستهای انلقالبقی  

را قبول کرده بودند، امقا حقاضقر  
نبودنقد در نقیقمقه راه بقایسقتقنقد.  
گرچه شورای مشهور پقتقروگقراد  
قطب دو  ققدرت دوگقانقه بقود و  
در  رمان شمقاره یقک  قود در  
ماه مارو نوشت که شورا دقنقهقا  

زمانی به دستورات دولت مقوققت  
گقذارد،    درباره جن  احتقرا  مقی 

کققه بققا دصققمققیققمققات شققورا در  
دناق  نباشند. اما رهبری شقورا  
دست کسانی بود که مشقکقاقی  
با ادامه جن  و مشقکقاقی بقا  
دسققتققورات قققطققب دیققگققر قققدرت  
دوگانه، یعنقی دولقت مقوققت و  

 مجاد دوما، نداشتند. 
لنین با "دزهقای آوریقل"ش یقک  
انلالبی در  ود حزب باقشقویقک  
کرد. "کارگران مجقاز نقیقسقتقنقد  
کقققه از بقققوژوازی و دولقققت  
امپریالیستی موقت د اع کننقد".  
دزهای آوریل  لط زمانقی ادامقه  
جن  را، آنقهقم  قلقط جقنق   
د ققاعققی را، قققابققل قققبققول مققی  
دانست که دولت دست کقارگقران  
و متحدین آنها، یقعقنقی دهقلقانقان  
 لیر باشد. هقیقه کقد، حقتقی  
نزدیکترین ر لقایقش از دقزهقایقش  
د ققاع نققکققردنققد. کققامققنققو  در  
ارگان مقرکقزی حقزب مقطقاقبقی  
درباره "دزهای آوریل" نوشقت کقه  
این نظرات شخصقی  قود لقنقیقن  

 هستند و ما آن را قبول نداریم.  
*** 

آید که شرایقط امقروز    به نظر نمی 
  ٠٩٠٢ ایران شباهقتقی بقه آوریقل  

داشته باشد. با در نقظقر گقر قتقن  
 ققاکققتققورهققای انققلققالب روسققیققه،  

شقود    حلیلتا شبقاهقتقی هقم نقمقی 
در کقتقاب   S. Smithدید  اما  

 Red) واندنی "پتروگراد سرخ"  

Petrograd)   به جنقب و جقوش
کارگری در پتروگراد در سقالقهقا  
و روزهای مقنقتقهقی بقه انقلقالب  

پردازد که اگقر بشقود    می   ٠٩٠٢ 
در سالگرد قد  گذاشتن لنین بقه  
ایستگاه  نالند دنقبقال شقبقاهقتقی  

  ٠٩٠٢ و روسیقه    ٠٩٩٢ بین ایران  
گشت، شاید اعقتقراضقات وسقیقع  
کارگران را بتوان نشان داد و بقه  
آن امققیققدی بسققت. اعققتققراضققات  

ایقران، مقثقل    ٩٢ کارگری سقال  
بسیاری از اعتراضات کقارگقری  
روسققیققه روزهققای مققنققتققهققی بققه  
انلالب، بقعقضقا بقه  قیقابقان هقم  

شققدنقد، امقا بقخققش    کشقیقده مقی 
وسیعی از آنها در حقال دقعقیقیقن  

دکاقیقف کقردن بقا کقار قرمقا و  
دستورات دولقت کقار قرمقاهقا در  
 ود کار انجات بودنقد. جقنق   
قققدرت  ققریققد کققارگققران را بققه  
حداقل یک سو  دوره قبل از آن  
رسققانققده بققود. زنققدگققی بققرای  
اکققققثققققریققققت کققققارگققققران و  

هایشان غقیقرققابقل دقحقمقل     انواده 
شققده بققود. بققخققش وسققیققعققی از  
 قعقالقیقن کقارگقری، کقه یققک  

ای بقا هقیقه    صد  آنها هم رابطقه 
جققنققاحققی از حققزب سققوسققیققال  
دمققکققرات کققارگققری روسققیققه  
نداشتند، مشقغقول سقازمقان دادن  

هقای  قود و بقخقصقو     دشکقل 
 های کار انه بودند.    کمیته 
دانم چند روز و مقاه و سقال    نمی 

دیگر طقول  قواهقد کشقیقد کقه  
ایران شاهد انلالبی مثقل انقلقالب  

روسقققیقققه بقققاشقققد، امقققا    ٠٩٠٢ 
کققارگققران و رهققبققران جققنققبققش  
کارگری بقایقد بقرای آن روز از  
همین امروز دست بکقار و آمقاده  

 شوند. 
 ٢١٠٢ آوریل    ٠١ 

 صد سال پیش: ایستگاه فنالند
 

 ناصر اصغری 
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

كارگران كقردسقتقان بقرای داشقتقن  
درك روشن از آرایش سیاسی  قی  
الحال موجود جامعه و پقیقشقیقنقه  
دققلققابققل كققمققونققیققسققم كققارگققری و  
جریانات بورژوائی،  ز  اسقت بقا  
داریج جنبش طبلقادقی  قود آگقاه  

ضقرورت ایقن مسقالقه بقا  ·  باشنقد 
دوجه به نیاز مبر  دقر نسقل جقوان  
به این دانش دقاریقخقی روشقن دقر  
میشود. كتاب جنبش اول ماه مقه  

٠٩٢٢ در كردستان  در شقهقریقور  
( در سقاقیقمقانقیقه  ٠٩٩٩ )سپتامبر  

)کردستقان عقراق( چقاپ و بقه  
در مقلقدمقه ایقن  ·  ایران ارسال شد 

کتاب نوشتقه ا   جقمقعقبقنقدی و  
گققردآوری، جققنققبققش اول مققه در  
شققهققرهققای كققردسققتققان، بققمققنققظققور  
مروری دقاریقخقی و در دسقتقرو  
قرار دادن دجارب مراسمقهقای اول  

بقررسقی  ·  مه، انجا  گر ته اسقت 
دققاریققج مققعققاصققر و اجققتققمققاعققی  
كردستان ایران، امقروز بقا بقررسقی  
هایی كه احزاب ناسیونالیست بقنقا  
به منا ع طبلادی و بورژوایی در  
این مورد ارائه داده انقد ضقروری  

و ایققن كققار را جققنققبققش  ·  اسققت 
كمونیسم كارگری باید در ملاطقع  
مختاف داریج معقاصقر كقردسقتقان  

در ا قتقیقار ققرار دادن  ·  پیش ببرد 
ادبیات داریخی جنبقش كقارگقری  
بویژه از زبان كارگران و  قعقالقیقن  
كمونیست، و با شیوه مسقتقنقد یقا  
 اطره نویسی بخشی از ایقن امقر  

در این جهت كتاب حقاضقر  ·  است 
سققعققی كققرده از زبققان رهققبققران و  
 ققعققالققیققن جققنققبققش كققارگققری در  
كققردسققتققان، و از زاویققه مققبققارزه  
طبلادی كارگران حركات اول مقه  
در كقردسقتقان را كقه از دو دهقه  

آغقاز شقده    ٢٢ پیش بقا انقلقالب  
كققارگققران  ·  اسققت بققررسققی كققنققد 

كردستان برای داشتن درك روشقن  
از آرایققش سققیققاسققی  ققی الققحققال  
موجود جامعه و پیقشقیقنقه دقلقابقل  
كمونیقسقم كقارگقری و جقریقانقات  
بقورژوائققی،  ز  اسققت بققا دققاریققج  
· جنبش طبلادی  ود آگاه باشقنقد 

ضرورت این مساله بقا دقوجقه بقه  
نیاز مبر  در نسقل جقوان بقه ایقن  
· دانش داریخی روشن در مقیقشقود 

در دهیه و ادیت این كتقاب ر قیقق  
قدیمی و صمیمی ا   ادق  شقیقج  
ا سالمی مرا یقاری كقرده اسقت  
كه دستش را به نشقانقه ققدردانقی  

٠٩٢٢ شقققهقققریقققور  ·  مقققیقققفقققشقققار  
(در سققالقهققای  ٠٩٩٩ )سقپقتققامقبقر  

با دشکیل و ققوا     ٠٩٩١ و  ٠٩٩٢ 
کققمققیققتقققه کققردسقققتققان حقققزب  »

پقروژه   «کمونیست کارگری ایقران 
ددوین داریج معاصر کقردسقتقان و  
دققاریققج جققنققبققش کققمققونققیققسققتققی  
کارگری در مقرکقز مشقغقاقه  و  
اولویت کقادرهقای ایقن حقزب در  
کمیته کردستان قرار گر ت. ایقن  

پققروژه مققعققطققو  بققه دققحققو ت  
اجتماعی، اقتقصقادی، سقیقاسقی،  
 کری و  رهنگی دوران معاصقر  
در کردستان ایران بود. و موضقوع  
پروژه طیف وسیقعقی از مسقائقل،  
کققه بققر کققل جققامققعققه بققویققژه بققر  
زندگی دقوده هقای مقرد  دقاثقیقر  
گذاشته انقد، را شقامقل مقیقشقد.  

دققدویققن دققاریققج  »طققرع ضققرورت  
دقوسقط  قادق    «معاصر کردستقان 

شیج ارائه شد. حاصل ایقن پقروژه  
بققرای مققن کققه از نققزدیققک بققا  
دحو ت کردستان آشنایی داشقتقم  
و به مسقائقل جقنقبقش کقارگقری  
عققالقققمققنققد بققود ، گققردآوری و  

جقنقبقش اول مقاه  »نوشتن کتقاب  
مقه در کققردسققتقان در سققالققهققای  

 بود.   ٠٩٢٢ ق  ٠٩٢٢ 
بخشهایی از کقتقاب جقنقبقش اول  
ماه مقه در كقردسقتقان،  شقامقل  
برگزاری مراسم هقای بقا شقکقوه  
اول مه در شهر سنند  مقیقبقاشقد.  
در اینجا   مراسم اول ماه مقه در  

و سپد نقحقوه شقکقل    ٠٩١٢ سال  
گقیققری ادققحققادیققه صققنققعققتققگققر را  

 میاور . 
جشققن بققاشققلققوه اول مققاه مققه در  
سنند ! كارگران  سنند  در سقال  

هقمق قون سقالقهقای پقیقش و    ١٢ 
آماده در از گذشتقه بقه اسقتقلقبقال  

از چقنقد روز  ·  اول ماه مه میروند 
قبل از اول مقه جقنقب و جقوشقی  
دازه محالت كارگرنشین شقهقر را  

بقحقب حقول اول  ·   را گر ته بقود 
مه و چگونگی برگقزاری آن بقه  
بققحققب گققر  هققمققه مققحققا ققل و  
اجققتققمققاعققات كققارگققری دققبققدیققل  

در دقدارك گقرامقیقداشقت  ·  میشود 
این روز اقدامادی در سقطق  شقهقر  

دقققراكقققت و  ·  صقققورت گقققر قققت 
اطالعیه وسیقعقا در سقطق  شقهقر  

در این دقراكقتقهقا از  ·  پخش گردید 
كارگران  واسته شقده بقود دقا در  
روز كارگر كار را دعطقیقل كقنقنقد،  
مراسم و جشن مستلل  ود را بقر  
پا دارند و مراسم دولتی را بقطقور  

بقا نقزدیق   ·  یلپارچه دحریم كنقنقد 
شققدن اول مققه سققراسققر شققهققر و  
مققحققالت و مققراكققز كققارگققری  
· سیمای دیگری بخود میگقر قت 

شور و شوق و شادی در همه جقا  
همه چقیقز حقاكقی  ·  مو  می زد 

از این بود كه امسقال هقم مقراسقم  
اول مه، با شلقوه بسقیقار بقرگقزار  

ایققن اوضققاع مققثققل  ·   ققواهققد شققد 
سققالققهققای گققذشققتققه عققوامققل  
جمهوری اسالمی را بقه دقلقال و  
دست و پا زدن اندا ت دقا بقه هقر  
نحو كه شده از بقرگقزاری مقراسقم  
مستلل كارگری جاوگیری كنقنقد  
و كارگران را بقه مقراسقم دولقتقی  

امققا هققوشققیققاری و  ·  بققلققشققانققنققد 
اقدامات كارگران دمقا  دقلقالهقا و  
دوطئه هقای نقیقروهقای رژیقم را  

كار مقا از سقالقهقای  ·   نثی كرد 
امقا بقا ایقن  ·  قبقل دشقواردقر بقود 

وجود هقیقئقت بقرگقزاری اول مقه  
قققبققال هققیققئققت  ·   انققتققخققاب شققد 

برگزاری بقا ابقتقلقارات ادقحقادیقه  
صنعتگر و جقمقعقی از  قعقالقیقن  

امقا در  ·  كارگری انتخاب میشقد 
، ادققحققادیققه صققنققعققتققگققر  ١٢ سققال  

و اینبقار هقیقئقت  ·  دعطیل شده بود 
بققرگققزاری و دققدارك اول مققه از  
طریق صندوقهای مالی كارگقری  
كه در شهر سنقنقد  بقودنقد، و بقا  
برپایی مجمع عمومقی، انقتقخقاب  

روز  ·  شد و كقارش را شقروع كقرد 
جمعه هشتم اردیبهشت كقوه آبقیقدر  
سنند  صحنه شلوهمند شقوق و  
شادمانی صدها زن و مرد كارگقر  
و زحقمقتققلقش شققهقر سققنقنقد  در  
· اسققتققلققبققال از اول مققاه مققه بققود 

بقامقداد روز هشقتقم    ١٣٩١ ساعت  
اردیبهشت ماه، شمار بسقیقاری از  
زنان و مردان انلالبی و آزادیقخقواه  

در  ·  به سمت كقوه آبقیقدر ر قتقنقد 

 معرفی کتاب جنبش اول ماه مه در كردستان
 نسان  نودینیان 
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طقول مسقیققر دقراكققتققهقای زیققادی  
عنوان بخقشقی از  ·  نصب شده بود 

ایققن دققراكققتققهققا عققبققارت بققود از:  
اردیبقهقشقت روز    ٠٠ گرامی باد  »

زنده بقاد آزادی،  «  «جهانی كارگر 
 «بققرابققری حققلققومققت كققارگققری 

مرگ بر جمهوری اسقالمقی و  « 
گرانی و  فلان، بیقلقاری، هقدیقه  

جمعیت مقرد    «جمهوری اسالمی 
وقتی به قاه كوه آبیدر میرسقیقدنقد  
با ی  پقالكقارد بقزرگ و پقرچقم  
سرخ برا راشته روبرو میشدنقد كقه  
با ستاره سقرخ دقزئقیقن شقده بقود:  

اردیبهشت روز همبقسقتقگقی    ٠٠ »
 .«كارگران جهان بر شما پیروز باد 

پد از اجتماع بر  راز كقوه آبقیقدر   
جمعیت مرد  بقه سقمقت مقحقاقی  

حقركقت   «كقانقی مقامقادقلقه »بنا   
در آنجا نیز ی  پقالكقارد و  ·  كردند 

در  ·  پرچم سقرخ نصقب شقده بقود 
این مقحقل، حقاضقریقن بقه نشقانقه  
جشن و شادمانی رسیدن اول مقه،  
به رقص و پایلوبی پردا تنقد كقه  

آنگقاه در  ·  دا ساعتها ادامه یا ت 
میان دشویق شركت كنقنقدگقان در  
این مراسم، پرچمی سرخ بقر دقپقه  
مشر  به این مقحقل بقرا قراشقتقه  

ایققن مققراسققم دققا سققاعققت  ·  شققد 
صب  جمعه ادامه یا قت و در  ٠١ 

میان شوق و شادمانی حقاضقریقن  
 ·به پایان رسید 

 
اردیققبققهققشققت دققحققریققم مققراسققم  ٠٠  

 دولتی 
 

صققبقق  روز یققازدهققم اردیققبققهققشققت  
كارگران سنند  مراسم دولتقی در  
محل آمفی دئادر دانشقگقاه رازی  
را بطور یلپارچه و قاطقع دقحقریقم  

و با این كقار عقز  و اراده  ·  كردند 
 ود را بقرای بقرگقزاری مقراسقم  
مستلل كارگری بیش از پیش بقه  

 ·نمایش گذاشتند 
 
اردیققبققهققشققت، كشققمققلققش    ٠٠  

كققارگققران و اداره كققار، كققارگققران  
دققوطققئققه اداره كققار را  ققنققثققی  
میلنند، و  ود مستلال اققدا  بقه  
دهیه سالن بقرای مقراسقم بقزرگ  

 كارگری میلنند! 
 

كارگران سنند  در شرایطی سالقن  
ورزشققی دققخققتققی را بققه صققحققنققه  
نمایش قدرت متحد  قود دقبقدیقل  
كردند كه پقیقش از ایقن دقوانسقتقه  
بودند همه موانع، سن  اندازیقهقا  
و دهدایدات اداره كار سنند  را بقا  
· دقت و هوشیاری  نقثقی كقنقنقد 

كقارگققران بققه اداره كققار مققراجققعققه  
كردند دا محای را بقرای مقراسقم  

زمانی كقه عقوامقل  ·  شان بگیرند 
رژیققم از كشققانققدن كققارگققران بققه  
مققراسققم دولققتققی سققر ققورده شققده  
بودند، كقوشقیقدنقد دقا بقا سقنق   
انققدازی از بققرگققزاری مققراسققم  
مسققتققلققل كققارگققری جققاققوگققیققری  

از جققمققاققه گققمققاشققتققگققان  ·  كققنققنققد 
جمهوری اسقالمقی در اداره كقار  
اعال  داشتند كه آن زمان ملانقی  
را بققرای مققراسققم در ا ققتققیققار  
كققارگققران قققرار  ققواهققنققد داد كققه  
مشخصات كامل سخنرانان را بقه  

امقا كقارگقران  ·  آنها دحویل دهقنقد 
به ایقن شقرایقط اداره كقار گقردن  

كشققمققلققش بققیققن  ·  نققگققذاشققتققنققد 
كارگران و اداره كار در این رابقطقه  

اردیبهشقت ادامقه    ٠٠ دا ظهر روز  
در این حین كقارگقران كقه  ·  یا ت 

می دانستند رژیم دسایم نقخقواهقد  
شد، دصمقیقم گقر قتقنقد  قودشقان  
راسا محقاقی را بقرای بقرگقزاری  
مراسم دقعقیقیقن كقنقنقد و در ایقن  
مورد سقالقن ورزشقی دقخقتقی را  

ایققن  ققبققر بققه  ·  انققتققخققاب كققردنققد 
سرعت در مقیقان كقارگقران شقهقر  

كارگران در سقاعقت یق   ·  پی ید 
بعداز ظهر دسته دسته بقه سقمقت  
 ·سالن دختی به حركت در آمدند 

 
دجمع بزرگ كقارگقران، و مقرد     

شهر سقنقنقد  در سقالقن ورزشقی  
دختی، و برگزاری جشن بقاشقلقوه  

 اول ماه مه! 
 

كارگران در ساعت ی  بعداز ظهقر  
دسته دسته به سمت سالن دختقی  

سقاعقت سقه  ·  به حركت درآمقدنقد 
بعداز ظهر كارگران درب سالقن را  

باز كردند و سقالقن را در ا قتقیقار  
بقا ا قزایقش دقعقداد  ·   ود گر تند 

كارگران و شروع مراسقم، گشقتقی  
هققای رژیققم كققه قققبققل از آن بققه  
اجتماع كارگران نزدی  شقده و بقه  
بققازدیققد كققاردققهققای شققنققاسققایققی  
پردا ته بودند، دا پایان كار جقرات  
· نزدی  شدن به محل را نیقا قتقنقد 

كارگران بقه مقحق  در ا قتقیقار  
گر تن سالن  ورا شروع به دزئقیقن  

دقراكقت و  ·  و آماده  سا تن كردند 
پالكاردهای مقتقعقددی در سقالقن  

 ·نصب شد 
 

روی بعضی از پالكاردها ایقنقطقور  
كارگقران جقهقان  »نوشته شده بود   

  ٠٠ گقرامقی بقاد  «  «متحد شوید 
 «اردیبهشت روز جقهقانقی كقارگقر 

ما كارگران صقنقعقتقی  قواهقان  « 
دققعققطققیققل روز جققهققانققی كققارگققر  

مقا كقارگقران شقركققت  «  «هسقتقیقم 
شققاهققو  ققواهققان دققعققطققیققاققی روز  

مققا  «  «جققهققانققی كققارگققر هسققتققیققم 
كارگران كردستان پشتیبانقی  قود  
را از مبارزات كارگران  اقسقطقیقن  

زنققده بققاد روز  «  «اعقال  مققیققداریقم 
زنده باد ادحاد و مبقارزه  “ ،  ” كارگر 

راه مقا در  «  «متحدانقه كقارگقران 
بققر روی ایققن   «ادققحققاد مققاسققت 

پالكاردها كه با ستاره سرخ دزئقیقن  
شده بودند، امضا كارگران سننقد   

 ·ب شم میخورد 
 

ساعت سه بعدازظهر در حقالقیقلقه  
چند زن و مرد و پیر و جقوان در  
دا ل و اطرا  سالن اجتمقاع كقرده  
بودند، در میان شقور و اسقتقلقبقال  

در  ·  حاضقریقن مقراسقم آغقاز شقد 
ابتدا یلی از شركت كننقدگقان در  

سپد بقه  ·  مراسم  وش آمد گفت 
احققتققرا  كققارگققران جققانققبققا ققتققه  
شیلاگو و همه جانبقا قتقگقان راه  
رهایی طبله كقارگقر یق  دققیقلقه  
سلوت سلوت اعال  گقردیقد  و  
سخنرانان یلقی پقد از دیقگقری  

 ·صحبت كردند 
 

ابتدا جمال چرا  ویسی، در مقورد  
· داریخ ه اول مه سخنقرانقی كقرد 

جمال در صحبتقهقای  قود اشقاره  
به چگونگی مراسم روز جقهقانقی  
كققارگققر دققوسققط كققارگققران هققمققه  
كشورهقای جقهقان و عقنقوان ایقن  
مسئاه كه كارگران با دقعقطقیقل و  
دوقف كقار و دقولقیقد در چقنقیقن  
روزی قدرت مقتقحقد  قود را بقه  
نمایش میگذارند، از جماه گقفقت  

ایققن روز بققرای مققا كققارگققران  »
 رصتی اسقت دقا ققدرت مقتقحقد  
 ود را به نمایقش درآوریقم و ایقن  
واقعیت را اثبات كقنقیقم كقه هقمقه  
ثروت های این جهان حاصقل كقار  

جمال سخقنقرانقی  قود را   «ماست 
در میان شور و شقوق و دشقویقق  
زنان و مردان حاضر در سقالقن بقه  

 ·پایان برد 
 

دومین سقخقنقران، بقاز هقم جقمقال  
چققرا  ویسققی بققود كققه دربققاره  
ضرورت متشلقل بقودن كقارگقران  

جمقال بقا اشقاره بقه  ·  صحبت كرد 
محدودیتهایی كه از جانقب دولقت  
و سرمایقه داران بقر سقر راه ابقراز  
وجود  عالیت اجتماعات و دشلقل  
های كارگری ایجاد می كقنقنقد،  
پیرامون اهمیقت بقرپقائقی شقورا و  
مجمع عمقومقی و امقلقان پقذیقر  
بققودن آن بققا دققلققیققه بققه نققیققروی  

وی   ·  كارگران، دقوضقیقحقادقی داد 
سققپققد دربققاره بققیققمققه بققیققلققاری  

مققا  »صققحققبققت كققرد و گققفققت   
 واهان آن هستیم كه به كقارگقران  
بیلار، همه كسانی كه از داشقتقن  
شغل محرومند، بقیقمقه بقیقلقاری  

ما در درجقه اول بقایقد  ·  داده شود 
كار داشته باشیم، دولت بقایقد بقمقا  

اما در صوردیله شغقل  ·  كار بدهد 
برای ما دامین نشود، باید بقیقمقه  

· ” بیلاری به ما پقردا قت گقردد 
جمال در ادامقه صقحقبقت هقایقش  

بنا به آمار دولتقی دقنقهقا  “ گفت   
ده هزار كارگقر بقیقلقار در كشقور  
وجققود دارنققد كققه واجققد شققرایققط  
دریا ت بیمه بیلاری هستند امقا  
همه ما می دانیم كقه ایقن آمقار  
واقعیت ندارد چقرا كقه دقنقهقا در  
همین شهر سننقد  بقیقشقتقر از ده  
 «هزار نفر كقارگقر بقیقلقار داریقم 

جمال در میان دشقویقق حقاضقریقن  
 ·سخنرانیش پایان یا ت 

 
موضوع سومین سخنرانقی كقه از  
جانب یقلقی دیقگقر از كقارگقران  
ایراد شد، صحبت در مقورد سقتقم  
و دبعیضی بقود كقه در جقامقعقه  

ایقن  ·  نسبت به زنان اعمال میشود 
سخقنقران دقاكقیقد كقرد  ز  اسقت  
كققارگققران بققرای بققدسققت آوردن  
برابری زنان هم طبله ای  ود در  
همه عرصه های كار و زنقدگقی  

 ·اجتماعی مبارزه كنند 
 

سقالقه ای    ٠٢ بعد از آن كقارگقر  
درباره كار كودكان و جوانان كقمقتقر  

وی بقه  ·  سال سخنرانی كرد ٠٢ از  
دفصیل دوضی  داد كقه چقگقونقه  
سققرمققایققه داران از دققنققگققدسققتققی  
 ققانققواده هققای كققارگققری بققرای  
اسققتققثققمققار  ققرزنققدانشققان اسققتققفققاده  

این ر یق كارگر دقاكقیقد  ·  میلنند 
كققرد بققجققای ایققنققلققه كققودكققان و  
جقوانقان در ایققن سققنقیقن بقا بقهققره  
گیری از املانات جقامقعقه درو  
بخوانند و برای اردلقا دقوانقایقی و  
اسققتققعققدادهققای انسققانققی  ققود  
بلوشند، سرمایه داران آنقهقا را از  
آغققوش  ققانققواده هققایشققان بققیققرون  
كشیده  و دربازار پر مشلقات كقار  

 ·استثمار میلنند 
 

در قسمت پایانی مراسم قطعنامقه  
مقاده ای ققرائقت شقد و    ٢٩ ای  

حاضران بقا كقف زدن آنقرا دقایقیقد  
در حین  واندن قطعنقامقه،  ·  كردند 

متن چاپ شده آن نیقز در مقیقان  
 ·شركت كنندگان دوزیع میشد 

 
در طققول مققراسققم  در  ققاصققاققه  
سخنرانی ها چند نفر از كقارگقران  
با  واندن سقرود و دقرانقه شقور و  
شوق بیشتری به مراسم بقخقشقیقده  

هم نین دوسط چقنقد دقن  ·  بودند 
از كودكان كارگران ی  سرود اجقرا  

در طول مراسم هم قنقیقن  ·  گردید 
با شربت و شقیقریقنقی از شقركقت  

مقراسقم بقا  ·  كنندگان پذیرایی شد 
از  ”  آدققش سققرخ “  ققوانققدن سققرود  

 معرفی کتاب جنبش اول ماه مه در كردستان    نسان  نودینیان
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جانب یلی از كارگران و هقم آوایقی  
طنین انداز سقایقر كقارگقران  قادقمقه  

بدیقن دقردقیقب مقراسقم پقر  ·  پیدا كرد 
شلوه جشن جهانی كارگقران كقه بقا  
شركت هزاران زن و مقرد كقارگقر و  
عایرغم دما  كارشلنی ها و دوطقئقه  
های مسقئقولقیقن دولقتقی در سقالقن  
ورزشی دخقتقی بقرپقا شقده بقود، در  
مققیققان  ققوانققدن سققرود و سققر دادن  

ادحاد، ادقحقاد، كقارگقران  “ شعارهای  
بقه  ”  ادحاد مبارزه پقیقروزی “ ،  ” ادحاد 

 ·پایان رسید 
 
دظاهرات و راهپیمقایقی در روز اول    

 ماه مه! 
بققعققد از دققمققا  شققدن مققراسققم سققالققن  
دختی، موجی از انسانهقای شقریقف  
و زحمتلش، سالن ورزشقی دقخقتقی  
را به سمت كوچه و  یابانهای شهقر  
دققرك گققفققتققنققد دققا بققا دققظققاهققرات و  
راهپیمایی پرشور  ود جاوه دیقگقری  
از عز  و اراده مقتقحقد و یقلقپقارچقه  

 ·طبله كارگر را به نمایش بگذارند 
هزاران زن و مرد و پیر و جقوان  در  
حالیله شعار مقیقدادنقد، بقا نقظقم و  
دردیبی كقم نقظقیقر از كقوچقه هقای  
مسیر سالن دختی دا  یقابقان شقهقدا  

در طقول راه  ·  به راهپیمایی پردا تند 
مردبا بر دقعقداد دقظقاهقر كقنقنقدگقان  
ا زوده میقشقد و شقعقارهقا  طقنقیقن  

در انققتققهققای  ·  بقیققشققتقری پققیقدا كققرد 
مسیر شمار راهپیمایقان بقه دو بقرابقر  

 ·رسیده بودند 
 

شعقارهقای ایقن دقظقاهقرات عقبقارت  
آزادی بقرابقری حقلقومقت  »بودند از  
ادحقاد ادقحقاد كقارگقران  «  «كارگری 
 «زنقده بقاد سقوسقیقالقیقسقم «  «ادحاد 

گقاقولقه بقی  «  «سیه ما سپر شقده « 
این راهپیمایقی دقا سقاعقت   «اثر شده 

بعدازظهر ادامه یقا قت و درمقیقان  ١ 
شوق و شادمانی كقارگقران و مقرد   

 ·شه پایان یا ت 
 
مققراسققم وز جققهققانققی كققارگققر در     

 كار انه شاهو! 
مراسم در كار انه شاهقو از سقاعقت  

 ظهر اول مه شروع شد ٠٢ 
 

در ایقن مقراسقم كقارگقران كقار قانققه  
شاهو عالوه بر سخنرانی دنی چقنقد  
از كقارگقران و پقخقش شقیقریقنقی و  
شربت و  واندن سرود، قطعنامقه ای  

مققاده ای  ققوانققده شققد و مققورد  ٠١ 
دصویب كارگران شركت كقنقنقده ققرار  

 ·گر ت 

اتحادیه  
 صنعتگر

 
همزمان با آكسیونهقای مقاه مقه در  
سنند ، دحول مهم دیگر در جقنقبقش  
كارگری ایجاد ادحادیه صنعتگر در  

پققروسققه كسققب  ·  شقهققر سققنققنقد  بققود 
آمادگی برای برپایی آكسیقونقهقایقی  
گسترده ما مه در سننقد  و دقالش  
بققرای بققرپققایققی دشققلققل كققارگققری  
رادیلال در این دوره بطور واققعقی از  

یقلقی از  ·  هم دفلی  پذیر نیقسقتقنقد 
 عالین جنقبقش كقارگقری سقنقنقد ،  
یدی عزیز در مورد ایجقاد ادقحقادیقه  

در  »صنعتقگقر چقنقیقن مقیقگقویقد:  
بققحققب درسققت كققردن  ٠٩١١ اسققفققنققد  

دشلل كارگر از طقر  جقمقعقی از  
كارگران در مقحقل كقار و مقراودات  

كقارگقران  ·  محل زندگی مطرع شقد 
به این مساله  قلقر مقیقلقردنقد كقه  

  «د تر كقارگقری »دشلای به اسم  

بقحقب  ·  دشقلقیقل شقود  «ادحادیه »یا  
سازماندهی كقارگقران حقول دشقلقل  

در    ٠٩١٢ كارگری دا  روردین مقاه  
میان كارگران در محا قل مقخقتقاقف  

ایقن مسقالقه  ·  كارگری وجود داشقت 
از زاویه های مختاف مورد بقررسقی  

در  ققروردیققن سققال  ·  قققرار گققر ققت 
با ادحادیه  یاطان در مقورد    ٠٩١٢ 

دشلیل دشقلقل كقارگقری مشقورت  
میشود با ادحادیقه  قیقاطقان دقمقاو  
گققر ققتققه مققیققشققود و آنققهققا دققجققارب  
 ودشان را در ا قتقیقار مقیقگقذارنقد  
اولین كم  آنها مسقالقه جقایقی بقود  
بقققرای جقققمقققع شقققدن كقققارگقققران  
كارگاههای كوچ ، سپد چند نفقر  
از كققارگققران )كققه بققعققدا ادققحققادیققه  

بقه اداره  ·  صنعتگر را ایجاد كقردنقد( 
كار مراجعه میلنند و با كقارمقنقدان  

هقدایقتقی مقعقاون  »اداره كار، به اسم  

رئید اداره كار  سقنقنقد ،   «اقالمی 
هدایتی هیه كقاری  ·  صحبت كردند 

برای كارگران انقجقا  نقداد و  قلقط  
برای آنها برای مالقات بقا اققالمقی  

یق  هقفقتقه بقعقد،  ·  وقت دعیین كقرد 
اقالمی رئید اداره كار بقه ر قلقای  
كارگر گفته بقود كقه بقایقد حقداققل  

كارگر بیمقه شقده داشقتقه    ٢١ لیست  
باشد دا مجوز دادن دشلل كارگقری  

و در  ·  از طققر  دولققت داده شققود 
ضمن گفته بود دشلای كقه ایقجقاد  
میشود زیر نقظقر اداره كقار اسقت و  
اداره كار د الت مستلیم باید داشقتقه  

كارگران در مقلقابقل اققالمقی  ·  باشد 
رئید اداره كار گفته بود ند كقه مقا  
جمعی كارگر هستیم و نمقیقخقواهقیقم  
زیر نظر اداره كقار و یقا گقروهقهقای  

مقا مقیقخقواهقیققم  ·  سقیقاسقی بقاشقیقم 
دشققلققل مسققتققلققل  ققود را داشققتققه  

بعد از شنیدن ایقن اظقهقارات  ·  باشیم 
اداره كار مقردقبقا در كقار پقیقشقر قت  
ایجاد دشلل كارگری،  كار شلنقی  
میلرد و كارگران ماهی دو سه بقار  

وقتی در مقلقابقل  ·  مراجعه میلردند 
كارشلقنقیقهقای اداره كقار نقا امقیقد  
شدند، این بقار ازطقریقق اداره بقیقمقه  

كارگقر بقیقمقه  ٢١ وارد شدند و لیست  
اداره بقیقمقه بقا  ·  شده را به آنها دادند 

ایجاد دشلل كارگری موا لت كقرد  
و گفت در جایی میتوانیقد مقحقاقی  

كه بقعقدهقا   «د تر كارگری »به اسم  
شنا قتقه   «ادحادیه صنعتگر »به اسم  

ایقن بقار در  ·  میشد، ایقجقاد كقنقیقد 
محل ادحادیه  یقاطقان د قتقری بقاز  

  ٢٢١ كققرنققد و در مققدت كققودققاهققی  
· كققارگققر بققه عضققویققت درآمققدنققد 

كارگران ملانی ، كقارگقران نقلقاش،  
كققارگققران شققو ققاژ كققار، كققارگققران  
دراشلار و كارگران نجار در ادحقادیقه  

كقار ادقحقادیقه  ·  صنعتگر جمع شدنقد 
از بقدو كقار هقیقئقتقی را  ·  روبراه شد 

برای رسیدگی به حل ا تال  بقیقن  
كققارگققر و كققار ققرمققا در ادققحققادیققه  

بعضی از كارگران كقه  ·  انتخاب شد 
عضو ادحادیه هم بودند هنوز بعد از  

به وضع ایقن  ·  سال بیمه نبودند   ٢ دا ١ 
كققارگققران ایققن هققیققئققت رسققیققدگققی  

و هیئتی بقرای رسقیقدگقی  ·  میلرد 
به وضع كودكان كه سن و سال آنقهقا  

ایقن  ·  سال بود، دشلیل شد   ٢ و ١ بین  
اقدامات كار رماهای كقارگقاهقهقای  
كوچ  را بر آشفته كقرد و بقه اداره  
كار میر تند و شلقایقت مقیقلقردنقد،  
كه این ادحادیه صنعتگر كارگران را  

در  ·  عقاقیقه مقا دقحقریق  مقیقلقنقنقد 
ادحادیه ی  چیز معاو  بود و اینقلقه  
كارگران نمیخقواسقتقنقد دیقگقر مقثقل  

ادقحقادیقه  ·  سابق بدون بقیقمقه بقاشقنقد 
لیست كارگرانیله بیمقه نقبقودنقد بقه  
بیمه میبرد و اداره بقیقمقه از بقیقمقه  
· نبودن ایقن كقارگقران  قبقر نقداشقت 

كار رماها هنگا  مراجعقه اداره كقار  
بققرای بققیققمققه كققردن كققارگققران بققه  
· كققارگققاهققهققا مققراجققعققه مققیققلققرد 

كار رماها كارگقران بقیقمقه نشقده را  
ققایقم مقیققلقردنقد و بققا گقروه هققای  
مختاف مسئولین اداره بقیقمقه را رد  

سقوادآمقوزی هقم یقلقی  ·  میلقردنقد 
· دیگر از  عالیتهقای ادقحقادیقه بقود 

این ی  دشقلقل شقورایقی بقود، هقر  
و در  ·  چنقد اسقم آن ادقحقادیقه بقود 

مققجققمققع عققمققومققی ادققحققادیققه دققمققا   
مجمقوعقه  ·  دصمیمات گر ته میشد 

این اققدامقات و  قعقالقیقتقهقایقی كقه  
ادحادیه انجا  داد زمقیقنقه را بقرای  
ددارك سازمان یا ته اول مه در سقال  

 ·هم  راهم نمود   ١٢ 
 

بقه    ١٢ ادحادیه صنعقتقگقر دقا سقال  
در ایقن  ·   عقالقیقت  قود ادامقه داد 

مدت اقدامات معیقنقی را بقه نقفقع  
بقیقمقه  ·  كارگران به سرانقجقا  رسقانقد 

كردن كارگران، رسیدن بقه وضقعقیقت  
كارگاههای كوچ ، ایقجقاد شقركقت  
دعاونقی و پقیقگقیقری سقوادآمقوزی  
كارگران از مهمتقریقن ایقن اققدامقات  

ادققحققادیققه كققمققیققتققه هققای  ·  بققودنققد 
مختافی در امور ورزش و بقهقداشقت  

 ·و سوادآموزی بوجود آورد 
 

ادحادیه صنعتگر و د قتقر آنقهقا در  
عین حال محمای بود كقه كقارگقران  
و رهققبققران آنققهققا بققدور هققم جققمققع  

ددارك مراسمهای ماه مقه  ·  میشدند 
اساسا از این كقانقال    ١٢ دا  ١٢ از سال  

ادحادیه صنعتگر بقا دو  ·  میگذشت 
اول از دقوجقه  ·  مشلل روبقرو  بقود 

كردن بقه طقرع بقعقضقی مقطقالقبقات  

كارگری كه املان طقرع و دقحقلقق  
آنها موجود بود غا ل ماند و همقیقن  
باعب شقد، نقتقوانقنقد ققدرت بسقیقج  
وسیعتری داشته و نیروی بقیقشقتقری  
را حقول اهقدا  و مقطقالقبقات  قود  

دوما و اسقاسقی دقر، از  ·  بسیج كند 
همان روز اول با  شار كقار قرمقایقان،  
اداره كار و رژیم جمهوری اسقالمقی  

نققزدیقق  بققه سققه سققال  ·  روبققرو بققود 
 عالیت ادحادیه، دست و پنق قه نقر   

بقدنقبقال  ·  كردن با این  شارها هم بود 
و شروع او  دستگیقری،    ١٢ ماه مه  

دعدادی از دست اندركاران و  عالقیقن  
ادحادیقه صقنقعقتقگقر هقم دسقتقگقیقر  

و این ضقربقه نقهقایقی را در  ·  شدند 
جهت پایان دادن به عمر این دشقلقل  

  ١٢ از نیمه دو  سقال  ·  نوپا وارد كرد 
ادقحقادیقه صقنقعقتققگقر نقتققوانسقت بققه  

 · عالیت  ود ادامه دهد 
 

همزمان با دوران  قعقالقیقت ادقحقادیقه  
صققنققعققگققر  ز  اسققت بققه عققرصققه  
دیگری از سقازمقانقیقابقی كقارگقران  

درهقمقیقن دوران  ·  سنند  اشاره شقود 
صندوقهای مالی كارگقری كقه بقه  
شلل نیمه مخفی و نقیقمقه عقاقنقی  
 عالیت میلردند در میقان كقارگقران  
و  انواده های بعقضقی از مقحقالت  

این صنقدوققهقا  ·  كارگری بوجود آمد 
املانی بودند كه كارگران به یقاری  
آنها هم شرایط سخت معیشتی شقان  
را دخفیقف دهقنقد و در عقیقن حقال  
ابزاری بود كه دا حدودی نیقاز آنقهقا  
را به متحد و متشلل بقودن جقواب  

دعدادی از ایقن صقنقدوققهقای  ·  دهد 
كارگری یلقسقال بقعقد از ادقحقادیقه  
صنعتگر هم  عالیت  قود را ادامقه  

ادقفقاققا در غقیقاب ادقحقادیقه  ·  دادند 
  ١٢ صنعتگر مراسم مقاه مقه سقال  

دققوسققط  ققعققالققیققن ایققن صققنققدوقققهققا  
بقققا ادامقققه  ·  سقققازمقققانقققدهقققی شقققد 

  ١٢ دسققتققگققیققری رژیققم در سققال  
دعدادی از  عالین این صقنقدوققهقا و  
از جماه ر یقق جقمقال چقرا  ویسقی  
دستگیر شدند و ادامقه كقاری آنقهقا  

صندوقهای كقارگقری  ·  هم قطع شد 
نققیققز  ققود انققعققلققاسققی از سققیققر  
سازمانیابی كارگقران در آن سقالقهقا  

 ·بود 

 معرفی کتاب جنبش اول ماه مه در كردستان    نسان  نودینیان
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 روردین : دو  بر از اعتراضات  ٢٢

 کارگری
بازنشستگیان رنیگییین نیخ سیمینیان بیرای 
دومین روز متوالی مقاب  فرمانداری جیمی  

 شدند

 روردین ماه بازنشقسقتقگقان رنقگقیقن نقج    ٢٢ روز دوشنبه 
هقایشقان در    ای بقه  قواسقتقه   دقوجقه   سمنان در اعتراض به بی 

ملابل  رمانداری دجمع کقردنقد. بقنقا بقر  قبقر دقعقداد ایقن  
  ٩٩ نفر می رسد و از شقهقریقور مقاه سقال    ١٩ کارگران به  

بازنشسته شده واز آن زمان دا کنون نتوانسته انقد مقعقوققات  
مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان  قدمقت  قود را از  

 کار رما دریا ت کنند. 
به گفته کارگران آنها قبال در این رابطه شکایقت کقرده  
اند و اداره کار سمنان حکم به پردا ت مطالبقادشقان را داده  
است اما کار رما دن نداده و پرونده برای اجرای احقکقا  بقه  
سایر مراجع قضایقی انقتقلقال پقیقدا کقرده اسقت. کقارگقران  

ماه از آن زمقان    ٠٢ دا    ٠١ میگویند با گذشت نزدیک به  
نتوانسته اند به مطالبات مزدی وسقنقوادقی  قود بقرسقنقد و  
حداقل مستمری بازنشستگی که بعد از ما هها دونقدگقی  
به حسابشان پردا ت می شود کفا  زنقدگقی  قانقوادگقی  

 آنها را نمی دهد. 
 

بازنشستیگیان میخیابیرات راه دور شیییراز 

 بازهم ت م  کردند
نفر از کقارگقران بقازنشقسقتقه کقار قانقه    ٠١١ در حدود  

بقه نقمقایقنقدگقی بقیقش از   (I.T.I)مخابرات راه دور شیراز  
 روردیقن در اعقتقراض بقه    ٢١ کارگر مخابرات روز    ٠٢١١ 

عد  پردا ت مطالبات مزدی و سنوات بازنشستگی ملقابقل  
 استانداری استان  ارو دجمع کردند. 

کارگران مخابرات راه دور شیراز سال گذشته با برپقایقی  
چادر در محوطه این کار انه چنقدیقن دقجقمقع اعقتقراضقی  
برگزار کردند اما دقاکقنقون مشقکقالت آنقان بقرطقر  نشقده  

 است. 
 
کیارگیر شیاغی  در   ٣٢فروردین  نزدیک به  ٣٢

اجازه ورود به محی  کیارشیان  «داروگر»کارخانه 
را پیدا نیکیرده و در نیتییی یه در میحی  ورودی 

 کارخانه اجتماع کردند.
ا را  و بیکاری کارگران  در حالی ادفاق ا تاده اسقت  
که پیشتر کار رما  عالیت کقار قانقه از حقدود دو هقفقتقه  

 قروردیقن (    ٢٢ مانده به شروع سال جدید دا روز گذشقتقه ) 
شقود، دقعقطقیقل    برای آن ه که انجا  دعمیرات نقامقیقده مقی 

اعال   کرده بود  و دمامی کارگران دقازه از دیقروز اولقیقن  
 روز کاری  ود در سال جدید را شروع کرده بودند.  

 
راهپیمیاییی وتی یمی  اعیتیراضیی جیوانیان 

 دستفروش بازار ته لن ی های آبادان 
 قروردیقن رسقانقه ای    ٢١ برپقایقه گقزارشقادقی کقه روز 

شد،شهرداری آبادان روز چهارشنقبقه هقفقتقه گقذشقتقه بقرای  
اجرای طرع ساماندهی دستفروشان  یابان  مینی اققدا  بقه  

 انتلال دست  روشان به بازار شب کرد. 
 روردین،جقوانقان دسقتقفقروش بقازار دقه    ٢١ غروب شنبه  

لنجی های آبادان دراعتراض به شهرداری آبادان نسقبقت بقه  
جققمققع آوری ووعققده هققای دروغققیققن دققحققت لققوای طققرع  
ساماندهی،دست به راهپیمایی ودجمع در  قیقابقان  قمقیقنقی  

 این شهر زدند. 
آنها به  برنگاران گفتند:شهرداری در حقالقی اققدا  بقه  
جمع آوری دست  روشان از  یابان  مینی کرده کقه بقرای  
همه آنها غر ه هایی در بازار دست  روشان دقدارک نقدیقده  

 است. 
آنها اظهار داشتند:از سوی دیگر بقازار دسقت  قروشقان  

ماه نخست به صورت رایگان در ا قتقیقار مقا    ١ قرار بود در 
مقاه    ١ قرار گیرد ولی در کمال دعجب مدیر این بازار اجاره  

 دو  را به صورت نلد مطالبه می کند. 
هقا بقه    به گفته این دسقتقفقروشقان بسقیقاری از غقر قه  

ا رادی واگذار شده که از لحاظ مالی مشکای نداشقتقه و  
 در مضیله نیستند. 

 
ت م  اعتراضی کارگران کارخانه قند 
 ممسنی مقاب  فرمانداری شهرستان رستم

 رماندار شهرستان رسقتقم گقفقت: انقتقظقار داریقم امقور  
مربوط به پرونده حلوقی کار انه ققنقد مقمقسقنقی هقر چقه  

 سریعتر انجا  شود. 
 روردین کارگران قند ممسنی بدنبال دجمقعقات    ٢٩ روز  

اعتراضی قبای شان در اعتراض به دعطقیقاقی کقار قانقه و  

ماه حقلقوق و بقیقمقه پقردا قت نشقده شقان در مقلقابقل    ٩٢ 
 رماننداری دجمع کردند. کقارگقران بقا شقعقار مقعقیقشقت،  
منزلت ، حقق مسقاقم مقاسقت، اعقتقراض  قود را بقه ایقن  
بیحلوقی و محرومیقت اعقال  کقرده و  قواسقتقار پقردا قت  
 وری طابهایشان شدند. کارگران قند مقمقسقنقی  قواسقتقار  
بازگشت به کارشان هستند. در این دجمع اعتراضی طقاهقر  
ایزدی  رماندار شهرستان رستم ناگزیر بقه حضقور در جقمقع  
کارگران شد و با گفتن اینکه آنها حاضربقه هقمقکقاری بقا  
کار انه قند هستند اما مسئولین و هیات مدیقره کقار قانقه  
ورود نمکنند، از پاسج دادن به جواب مشخص بقه اعقتقراض  
کارگران سرباز زد. بنقا بقر قبقر کقارگقران بقه  قاطقر عقد   
پردا ت دستمزدهایشان از مدیریت شکایقت کقرده انقد. ایقن  

 اعتراض ادامه دارد. 
 
فروردین:  ت م  اعتیراضیی کیارگیران  ٣٢

اخراجی معیدن سیرب و روی انیگیوران و 
 مرد  روستاهای منطقه 

 روردین جمعی از کارگران معقدن سقرب    ٢٠ صب  روز  
و روی انگوران واقع در شهرستان ماه نشقان اسقتقان زنقجقان  
در اعتراض به ا را  هقای دقدریقجقی کقارگقران دسقت بقه  
دجمعی اعتراضی زده و مسیر اردباطی معقدن انقگقوران را  
بسته و مانع دردد و بارگیری کامیونها شدنقد. ایقن مقعقدن  

کارگر داشته است که بقه دقدریقج    ٢١١ در گذشته بیش از  
 از دعدادشان کم شده است.  

بنا بر  بر در این دجمع اعتراضقی شقمقاری از اهقالقی  
بیکار روستاهای ساغر چی شیخار و قاقعقه چقوق سقادات  

 نیز با  واست اشتغال به کار شرکت داشتند.  
معدن سرب و روی انگوران در منطله دندی شهقرسقتقان  
ماهقنقشقان اسقتقان زنقجقان واققع اسقت. از هقمقیقن رو ایقن  
شهرستان به دلیل داشتن معدن های مخقتقاقف در دل  قود  
به شهر معادن معرو  است. روسقتقاهقای ایقن مقنقطقلقه بقا  
وجود این هقمقه مقعقدن و از جقمقاقه مقعقدن انقگقوران کقه  
بزرگترین معدن سرب و روی به شقمقار مقیقرود، از حقداققل  
مسائل ر اهی از قبیل جاده آباد، دقاقفقن، مقدرسقه، مقنقازل  

 محرو  است. … مسکونی ایده آل و  
یک موضوع دیگقر اعقتقراض ایقن مقرد  بقه ایقنقهقمقه  

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین الماای: داوود ر اهی  
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محرومیت و نیز داثیرات مخقرب ایقن مقعقادن بقر آلقودگقی  
محیط زیستشان اسقت. از جقمقاقه بقیقمقاری هقای صقعقب  
العال ، سرطان، انفجارهای شدید که باعب دخقریقب مقنقازل  
و از بین ر قتقن مقرادقع شقده اسقت آنقهقا را بقا مشقکقالت  
بسیاری روبرو کرده است. بقطقور مقثقال بسقیقاری از مقرد   

کقیقاقومقتقری مقعقدن انقگقوران    ٢ جوق واقع در   روستای قاعه 
هقای کشقاورزی از کقار بقیقکقار    بخاطر از بین بردن زمیقن 

شده اند.این چندمین بقار اسقت کقه اعقتقراضقادقی در ایقن  
سط  در این منطله صورت میگیرد. این اعتراضقات ادامقه  

 دارد. 
 
 مهر : دو خبر از اعتراضات کارگری  ٣٣

ت م  کارکنان مینیطیقیه وییژه اقیتیصیادی 
 بوشهر 
 روردین ماه، کارکنان منقطقلقه ویقژه اققتقصقادی  ٢١ روز 

مققاه حققلققوق و  ٩ بققوشققهققردر اعققتققراض بققه عققد  پققردا ققت  
عیدی،دجمع کردند.دجمع کنندگان  واستار حضقور مقدیقر  

 عامل و هیئت رئیسه و پاسخگویی آنان شدند. 
از سرگیری دجمعات اعتراضی کقارگقران آی.دقی.آی  

 شیراز 
 ققروردیققن،کققارگققران آی.دققی.آی شققیققراز  ٢٠ صققبقق  روز 

شیرازبدنبال دو الی درآمدن وعده های صقاحقبقان کقار قانقه  
مبنی بر پردا قت مقطقالقبقادشقان اعقتقراضقادشقان را از سقر  
گر تند وملابل کار انه دجمع کردند. کارگران میقگقویقنقد  
این بار دا گر تن حق  ود هم نان بقه دقجقمقع در مقلقابقل  

دهند و از روز شقنقبقه نقیقز ایقن دقجقمقع    کار انه ادامه می 
ملابل استانداری انجا   واهدگر ت.بنا بر  قبقر در دقیقرمقاه  
سال گذشته صاحبان کار انه طی جاسه ای بقه کقارگقران  

ماه و هقر مقاه    ٠٢ قول دادند که مطالبات کارگران را طی  
میایارد دومان دسویه کنند اما قول آنقهقا    ٩ دا    ٢ با پردا ت  

داکنون عمای نشده است. آنها ققول دادنقد کقه مقطقالقبقات  
ساله کارگران را پردا ت کقنقنقد و کقار قانقه را  قعقال  ٠١ 

کنند اما نه مطالبات کارگقران پقردا قت شقد و نقه چقرخ  
 کار انه به حرکت درآمد. 

 
ادامققه دققجققمققعققات اعققتققراضققی مشققتققرک کققارگققران  

وجقوانقان مقتقلقاضقی کقارمقنقطقلقه بقرای  ٢ پا یشگاه بیدباند 
 پنجمین روزمتوالی! 

معترضین از جانب معاون فرماندربهیبیهیان 
 تهدید به بازداشت شدند!

 روروردین برای پنجمیقن روزمقتقوالقی، کقارگقران  ٢٠ روز 
وجقوانقان مقتقلقاضقی کقارمقنقطقلقه بقه  ٢ پا یشگاه بقیقدبقاقنقد 

دجمعشان ملابل مجتمع ادامه دادند. در دجقمقع اعقتقراضقی  
این روز معاون  رمانداربهبهان گفت: از  ردا رونقد اجقرایقی  
این پروژه به  عالیت  ود ادامه مقی دهقد و در صقوردقی  
که  ردی مقانقع ادامقه پقروژه پقا یشقگقاه شقود بقازداشقت  
 واهد شد. او در گفتگو با  بررسانی ها گفت که مقدت  
پنقج روز اسقت کقه کقارگقران ایقن پقا یشقگقاه و اهقالقی  
روستقای اطقرا  روبقروی پقا یشقگقاه دقجقمقع مقیقکقنقنقد.  
کارگران پا یشگاه بیدباند  قواهقان روشقن شقدن وضقعقیقت  
استقخقدامقی  قود و ققرارداد مسقتقلقیقم هسقتقنقد. جقوانقان  
روستاهای اطرا  با  واست اشتغال بکار و عایه بقیقکقاری  

 همراه با کارگران پا یشگاه دست به دجمع زده اند.  
آذر مقاه جقوانقان    ٢١ گفتنی است که دو سال قبل در  

متلاضی کار شهرویقی بقا  قواسقت اشقتقغقال بقه کقار در  
ملابل این پا یشگاه دجمع کردند و دولت نادوان از دقامقیقن  
کار یا بیمه بیکاری، پاسخش سرکوب مرد  بقود. در ایقن  
روز صف اعتراض جوانان جقویقای کقار بقا حقمقاقه نقیقروی  
انتظامی روبرو شد و در جقریقان دقیقرانقدازی بقه کقارگقران  

یکی از جوانان متلاضی کار به اسقم مقردضقی  قر  نقیقا  
جان با ت. بدنبال این ماجرا موجی از اعقتقراض بقاقنقد شقد  
در مراسم باشکوهی که بقرای مقردضقی بقرگقزار شقد بقه  

نفر از بقهقبقهقان و روسقتقاهقای اطقرا     ٢١١١ گفته اهالی  
شرکت کردند. اهالی روسقتقا اجقازه نقدادنقد هقیقه مقزدور  
حکومت و هیه ملامقی از بقهقبقهقان در مقراسقم شقرکقت  
کققنققد. مققرد   ققواسققتققار مققحققاکققمققه قققادققاققیققن مققردضققی و  
سرکوبگرانی کقه بقه مقرد  دقیقرانقدازی کقرده انقد و نقیقز  
استعفای دادستان و  رماندار بهبهان شقدنقد. یقاد مقردضقی  
 ر  نیا  راموش شدنی نیست. ادفاقی که در دوسال پقیقش  
در این منطله و در ملابل پا یشگاه بیدباند ا تاد مقلقامقات  
را به هراو اندا ته است. از همین رو  رماندار بقهقبقهقان از  
درو گسترش اعتراض در کل منطله که در آن بقیقکقاری  
بیداد میکند، کارگران را دهدید به بقازداشقت کقرده اسقت.  

 اما این مبارزات ادامه دارد 
 

ویژه روز جهانی 

 کارکر
بیانیه جمعی از زنیدانیییان سیییاسیی بیه 

 مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر
ما زندانیان سیاسی با اعال   واستهایمان بقه اسقتقلقبقال  

 اول مه میرو  

ما جمعی از زندانیان سیاسی در آسقتقانقه روز جقهقانقی  
کارگر، بعنوان کسقانقی کقه نقمقونقه ای از مقحقاکقمقات  
ناعاد نه و صدور احکا  امنیتقی بقخقاطقر مقبقارزادقمقان در  
د اع از انسانها در زنقدانقیقم و بقعقضقا سقالقهقاسقت کقه در  
بازداشت بسر میبریم. با اعال   واستهقای  قوری مقان بقه  
استلبال روز جهقانقی مقیقرویقم و مقیقخقواهقیقم کقه صقدای  

 اعتراضمان را به گوش همه مرد  و جهانیان برسانم. 
البته این صدای اعتراض ما دنها نیسقت. ایقن صقدای  
اعتراض همه کسانی است کقه در زنقدانقنقد. ایقن صقدای  
اعتراض همه کارگران، معامان و  عالین اجقتقمقاعقی اسقت  
که بخاطر اعتراضادشان، به دستمزدهای زیر  ط  قلقر، بقه  
 لر و  الکت و بی دامینی ، به دبعی  و نقابقرابقری، بقه  
بی حلوقی و نداشتن حق دشکل، حق اعقتقصقاب و آزادی  
های پایه ای و..، دحت عنوان اقدا  عایه امنیقت مقاقی و  
عناوینی از این دست دحت پیگرد قرار میگیرند. دستقگقیقر  
و زندانی میشوند و بقا احقکقا  زنقدانقی طقو نقی بقهقتقریقن  

 سالهای زندگی شان را در بند بسر میبرند. 
اعتراض ما زندانیان سیاسی به هقمقه ایقن بقیقحقلقوققی  
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است. به سیقسقتقم ظقالقمقانقه دسقتقگقاه قضقایقی اسقت. بقه  
سرکوب اعتراضات ما مرد  دحت بهانه هقای امقنقیقتقی و  
محرومیت از پایه ای دقریقن آزادی هقا در سقطق  جقامقعقه  
است. میدانیم که مثقل هقر سقال دشقکقاقهقای کقارگقری،  
 عالین کارگری و اکتیویست های اجتمای بقیقانقیقه هقا و  
قطعنامه های  راگیر  ود را میدهند. بیقانقیقه هقایقی کقه  
 واستهای مشترکی آنها را به هم پیقونقد مقیقدهقد و بقدون  
شک  واستهای ما زندانیان سیاسقی را هقم نقمقایقنقدگقی  
میکند. از همین رو ما زندانیان سیاسقی در زنقدان رجقایقی  
شهر، عالوه بر دیگر قطعنامه های کارگری به مقنقاسقبقت  
روز جهانی کارگر که  ریاد اعتراض هم طقبقلقه ای هقای  
ما را عایه  لر، عایه دبقعقیق ، عقاقیقه نقابقرابقری و بقرای  
یک زندگی انسانی است و بقدون شقک امضقای مقا را  
نیز همراه دارد، ما امسال دصمیم گقر قتقم کقه بقا  قواسقت  
آزادی بدون ققیقد و شقرط دقمقامقی زنقدانقیقان سقیقاسقی و  
 واستهای  وری مان که در زیر بر شمرده ایم به اسقتقلقبقال  
اول مه، روز جهانی کارگر برویم و صقدای اعقتقراضقمقان را  

 باند کنم. 
آزادی های پایه ای سیاسی ما مرد  را میگیرند. مقا  
را از حق دشکل، حق اعتصاب، حق دجمع، حق آزادی بقیقان  
و دیگر حلوق پایه ای مان محرو  مقیقکقنقنقد، دقا بقتقوانقنقد  
اعتراضادمان را عایه  لر و استثمار و بقیقعقدالقتقی و بقرای  
داشتن یک زندگی شایسته انسان، علب بقزنقنقد. و وققتقی  
هم اعتراض میکنیم و حق و حلوققمقان را مقیقخقواهقیقم، بقا  
ان  امنیتی مورد دقهقدیقد و پقیقگقرد ققرار مقیقگقیقریقم و  
دستگیر و زندانی میشویم. ما با داکید بر حلقوق پقایقه ای  
چون حق دشکل، حق اعتصاب، حق دجمع، حق آزادی بقیقان  
و آزادی های پایه ای جامعه اعتراض و مبارزه عایه  قلقر  
و  الکت و در د اع از حرمت و کقرامقت انسقانقی را حقق  

 بدون قید و شرط همه مرد  میدانیم. 

ما از همگان میخواهیم که صقدای مقا را هقمقگقانقی  
کنند و از  واستهایمان حمایت کنند.  قواسقتقهقای  قوری  

 ما به قرار زیر است: 
ما  واستار اعاده دادرسی و باطل شدن پرونقده هقای  -٠ 

امنیتی دشکیل شده برای  قودمقان و دقمقامقی کقارگقران،  
 معامان و  عالین اجتماعی هستیم. 

ما احکا  صادر شده زندان برای  ودمان و دقمقامقی    -٢ 
زندانیان سیاسی را از مصادیق بارز امنیتی کردن مقبقارزات  
مرد  عایه  لر و  الکت و بقرای داشقتقن یقک زنقدگقی  
شایسته انسان میدانیم و  واستار لقغقو  قوری ایقن احقکقا   

 هستیم. 
ما  واستار پایان دادن به دهدیقد،  شقار، پقیقگقرد و    -٩ 

دستگیری  عالین اجتماعی بخاطر مبقارزات بقرحقلقشقان در  
د اع از زندگی و معیشت  ود دقحقت عقنقاویقن امقنقیقتقی  
چون "ا الل در نظم و امنیت مای" هسقتقیقم. بقه امقنقیقتقی  
کردن مبارزات کارگران، معامان و  عالین اجتقمقاعقی بقایقد  
 ادمه یاد. دشکل، دجمع، اعقتقصقاب، آزادی بقیقان حقلقوق  

 پایه ای ماست. 
ما  واستار پایان دادن به محاکمات ناعقاد نقه کقه    -١ 

هیه دطابلی با موازین بین الماای ندارد هستیم. دادگاهقهقا  
در همه جا باید عانی، با حضقور هقیقات مقنقصقفقه و حقق  
داشتن وکیل باشد. و اینها  لط یقک حقداققل اسقت. جقر   
ما د اع از حلوق انسانهاست و اگقر ایقنقهقا جقر  اسقت، بقا  
کمال میل برای حضور در یک دادگقاه عقاقنقی در بقرابقر  
مرد  و با حضور هیات منصفه و داشتن حقق وکقیقل آمقاده  

 ایم. 
و در ا قر بقه عقنقوان یقک  قواسقت اضقطقراری، مقا  
 واستار پایان دادن به وضع نابسامان زندانها، ققرار گقر قتقن  
دمامی زندانیان بقیقمقار دقحقت درمقان، حقق بقر قورداری از  
مر صی و دیدار  انواده و پایان دادن به  شقارهقای روحقی  

 و جسمی در زندانها هستیم. 
ما  واستار آزادی  وری و بدون قید و شقرط دقمقامقی  

 زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدا  هستیم. 
ما انتظار بیشترین حمایت از این  قواسقتقهقا را از شقمقا  
کقارگقران، مقعققاقمقان، مققرد  مقعقتققرض و هقمققه نقهقادهققای  

 کارگری در سراسر جهان را دار . 
امضاه ها: سعید ماسوری، بهنقا  ابقراهقیقم زاده، حسقن  
صادقی، ابراهقیقم  قیقروزی، رضقا اکقبقری مقنقفقرد، امقیقر  
امیرقای پور، جواد  قو د ونقد، مقهقدی  قراهقی شقانقدیقز،  
شاهین ذوقی دبار، محمد اکرمی، مهدی امیقری، عقبقاو  
دوکای، عایرضا ناصقری، رضقا کقاهقه، امقیقر حسقن ونقد  

 سیار، اسد محمدی، محسن قندهاری، 
 ٩١ اردیبهشت  

 

 کارگران
اعتراضات متحدانه ما کیارگیران بیر 
علیه الیحه اصالحیه قانون کیار بیه 

 ثمر نشست
در پی اعتراضات مداو  کارگری به  یحقه اصقالحقیقه  

 قروردیقن مقاه ایقن  یقحقه در    ٢١ قانون کار، روز یکشنبه  
کمیسیون اجتماعی مجاد رد شقد و ققرار اسقت پقد از  
دصویب آن در صحن عانی مقجقاقد بقه دولقت بقازگقردانقده  

 شود. 
 

عد  دصویب و بازگشت  یحه اصالحیه ققانقون کقار از  
مجاد شورای اسالمی یک مو لیت مهم بقرای جقنقبقش  
کارگری ایران است. این  یقحقه کقه در سقکقوت  قبقری  
نهادهای دست ساز کارگری در دیر ماه سقال گقذشقتقه از  
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سوی وزارت کار به مجاد شورای اسقالمقی ارسقال و در  
مرداد ماه از سوی مجاد شقورای اسقالمقی اعقال     ٢ روز  

شقهقریقور مقاه دقوسقط    ٠٢ وصول شده بود اولین بار در روز  
ادحادیه آزاد کارگران ایقران ا شقا شقد و بقدنقبقال آن  قانقه  
کارگر و دیگر دشکاهای دست ساز کقارگقری نقاچقار بقه  

 موضع گیری بر عایه آن شدند. 
 

رد این  یحه در کمیسیون اجتماعی مجاد بقار دیقگقر  
بر نلش موثر دشکاهای مسقتقلقل کقارگقری در سقرنقوشقت  
طبله کارگر ایران صحه گذاشت و نشان داد کقه کقارگقران  
ایران میتوانند با ادکا به نیروی  ود و برپائقی دشقکقاقهقای  
مستلل در ابقعقاد سقراسقری و در واحقدهقای دقولقیقدی و  
صنعتی، نه دنها سد محکقمقی در بقرابقر دقعقرض هقر روزه  
دولت و کار رمایان به حلوق انسقانقی شقان ایقجقاد کقنقنقد  
باکه میقتقوانقنقد شقرایقط مشقلقت بقار مقوجقود را بقه نقفقع  

 بر ورداری از یک زندگی انسانی دغییر بدهند. 
 

مقهقر مقاه سقال    ٢٢ اگر نبقود دقجقمقع کقارگقری روز  
گذشته در ملابل مقجقاقد بقا هقمقاهقنقگقی ادقحقادیقه آزاد  

کارگران ایران و حضور نماینده های کارگران دجمع کقنقنقده  
در کمیسیون اجتماعی مجاد، اگر نبود دجقمقع کقارگقری  

آبانماه سال گذشته در ملابقل مقجقاقد بقا شقرکقت    ٢٢ روز  
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد دقهقران، ادقحقادیقه  
آزاد کارگران ایران و دیقگقر کقارگقران، اگقر نقبقود طقومقار  
نقویسقی هقای اعققتقراضقی کقارگققران مقراکققز دقولققیقدی و  
صنعتی و اگر نبود اعتراضات وسیع رسانه ای و مقوضقع  
گیری دانشجویان و اسادید دانشگاه و روزنقامقه نقگقاران بقر  
عایه  یحه اصالحیه قانون کار، بی دردیقد ایقن  یقجقه بقه  
غایت ضد کارگری که دوا  با اصرار دولت روحانقی بقرای  
دصویب آن بود، امروز در کمیسیون اجتمقاعقی مقجقاقد رد  

 نمی شد. 
 

ادحادیه آزاد کقارگقران ایقران بقا ارزیقابقی از بقازگشقت  
 یحه اصالحیه قانون کار از مجاد شقورای اسقالمقی بقه  
مثابه یک دجربه مو ق در ادحاد و همبسقتقگقی سقراسقری  
کارگران ایران در اعتراض به موضوعی که به یکقسقان بقه  

سرنوشت همه ما کارگران مربوط میقشقود، اعقال  مقیقدارد  
قانون کقار مقوجقود مقی بقایقد بقا رویقکقرد دائقمقی شقدن  
قراردادهای موقت، بر چیده شدن شرکتهای پقیقمقانقکقاری،  
حق ایجاد دشکاهای مستلل محای و سراسقری کقارگقران،  

ققانقون کقار بقا    ١٠ دضمین اجرای بی چون و چقرا مقاده  
شرکت و د الت مستلیم نماینده هقای مقنقتقخقب مقجقامقع  
عمومی کارگران، دغییر درکیب شورایعالی کقار، دضقمقیقن  
پردا ت به موقع دستمزدهقا و بقر ققراری بقیقمقه بقیقکقاری  
معادل حداقل مزد برای کارگقران بقیقکقار و جقوانقان آمقاده  

 بکار،  دغییر یابد. 
 زنده باد ادحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران 

 ٠٩٩١  روردین ماه    ٢٢  –ادحادیه آزاد کارگران ایران  
 

پیا  ارسالیی از طیرف احیمید امییینیی ییکیی از  
نمایندگان کارگران فوالد زاگیر  بیه اتیحیادییه 
آزاد کارگران ایران پیرامون رد اصالحیه قیانیون 

 کار
سال  ودرود  راوان برشما وهمکاران گقرامقیقتقان وآرزوی  
سقربققاقنققدی پقیققروزی بقرای ادقحققادیققه آزاد کققارگقران ایققران  
در صو  نلش ویژه دربازپد گیری  یحقه اصقالع ققانقون  

کار ) یحه ضدکارگری( و اطقالع رسقانقی وهقمقاهقنق   
کننده سایر نقهقادهقای کقارگقری و دقالش شقبقانقه روزی  
ادحادیه آزاد ،دلدیر و دشکر می کقنقم و امقیقدوار  هقمقیقن  
ادحاد وهمبستگی دمامی کارگران برای رسیدن بقه حقلقوق  

 اولیه واحلاق  حلشون ثابت قد  باشند  
 احمدامینی نماینده کارگران  و د زاگرو قروه 

 
مانع دراشی مدیریت سامانه پنج در بقرابقر دقالش هقای  

 کارگران برای دستیابی به دسهیالت مسکن 
کارگران شرکت واحد در ادامه دالش های  قود بقرای  
استفاده از دسهیالت مسکن از هفته آ ر اسفند ماه مقجقددا  
با امضا طوماری برای ارائه بقه مسقولقیقن، بقه پقیقگقیقری  
های  ود برای بر قورداری از دسقهقیقالت مسقکقن ادامقه  
دادند ولیکن عوامل مدیریت قصد دارند بقا ایقجقاد  ضقای  
ارعاب و دهدید مانع از پیگیری ها و اعتراضات کقارگقران  
شوند. در این راستا کامبیز نادری رئقیقد مقالقی و اداری  
سامانه پنج شرکت واحد برای  وش  قدمقتقی بقه مقدیقران  

با  دستی اقدامات ضدکارگری برای جاوگیقری از جقمقع  
 آوری امضاه از کارگران را شدت داده است. 

سندیکا عواقب احتمالی بر ورد غیر قانونقی و سقخقت  
گیرانه عوامل مدیریت با کارگران برای مقانقع دقراشقی در  
راه احلاق حلوق شان را متوجه شخص مدیر عامقل شقرکقت  

 واحد می داند. 
 به نلل کانال داگرا  سندیکای شرکت واحد 

از جماه شعارهای اعتراضی کارگران واحد با  قواسقت  
 مسکن در دجمعات اعتراضی ای که داشته اند: 

 مسکن مناسبت حق مسام ماست 
 ماک نجومی دو ما را بی مسکن کرده 

 یک ا تالو کم بشه مشکل ما حل میشه... 
 

گییزارشییی از فییعییالیییییت جییمییعییی از 
نا  در روزهای پاییان  دستفروشان بی

 ٥٩سال 
 

سالهاست که  شار اقتقصقادی نقاشقی از بقیقکقاری و  

دستمزدهای پایین، دعداد وسیعی از کارگران را بقه سقمقت  
اسقت. کقارگقران و    هقا کشقانقده    در  قیقابقان      قروشقی   دسقت 

صدهزار دومانی و دویسقت   «های   سرمایه »بیکارانی که با  
آورنقد.    هزاردومانی اجناسی را برای  روش به  یابانقهقا مقی 

 قروشقی کقارگقران      برهای ا قیقری کقه در مقورد دسقت 
ای    ی کار انجات و موسسات بیقرون آمقد نقمقونقه   بیکارشده 

 ازین استیصال ناشی از بیکاری است. 
هقای    عایرغم آنکه دستفروشی گاهی جزو آ رین گزینقه 

بلا برای بیکقارشقدگقان و مقحقرومقیقن طقبقلقه ی کقارگقر  
شود اما دولت و شهرداری بیشقتقریقن  شقارهقا    محسوب می 

هققای  ققیققابققانققی و     ققواهققی   و  شققونققت  ققیققزیققکققی و بققا  
کققنققنققد.    ی امققوال را در مققوردشققان اجققرا مققی   مصققادره 
هقای دقهقران و حضقور    سقازی مقتقروهقا و  قیقابقان   امنیقتقی 
های ویژه در نلاط اصای مرکز شهر در ایقن روزهقای    یگان 

 مانده به عید نشانی از شدت این  شارها بر آنان است. 
در عین حال،  عالینی هستند که در حوزه ی شقهقری  

ای، و بققرگققزاری    ای و  قیققریقه  NGOهقای    بقا  قعققالقیققت 

سرکوب دستفروشان را باید درکنار سرکوب کارگرانی دید که  برای حلوق های علب ا تاده  ویش مبارزه می 
کنند. باید این سرکوب در ادامه حماه به کارگران شرکت واحد دهران دید که  واهان حلوق قانونی  ود در مورد 

 مسکن بودند . سرکوب دستفروشان امری جدا از سرکوب کل جامعه نیست، 
........... 

دستفروشی نه یک امر کاذب بلکه گویای یک واقعیت تلخ دیگر از نظا  سرمایه داری است. ایین پیدییده نشیان از 
فقر فزاینده ای است که این نظا  به توده مرد  تحمی  کرده است. و تا نظا  سرمایه داری سرکوب دستیفیروشیان 
امری هر روزه حکومت سرمایه است. چه درایران و چه درهر گوشه دیگر جهان. دستفروشی ییک امیر میورد عیالقیه 
هیچ مردمی نیست بلکه نتی ه گرسنه بودن توده وسیعی از مرد  است. و این پدیده محو نمی شود جز بیا نیابیودی 
نظامی که مسبب آن است و حمایت از دستفروشان در مقاب  سرکوب خشن آنها یک وظیفه فوری و عیاجی  هیمیگیان 

 است.



 ٥٦٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

ها و دبایع د اع از  رید دستفروشان بدون نشقان دادن    نشست 
در کقارگقری در ایقران، عقالوه بقر    پیوند آن با جنبش بزرگ 

هقای     روشی )و نقه ریشقه   آنکه با پردا تن به عوارض دست 
کنند بقاقکقه در عقیقن    آن( جایگاه قربانی آنان را دثبیت می 

ای )کقه  قود پقر از    های  قیقریقه   حال راه حل را در کمپین 
اند( نشان داده و ضقمقنقا     کاسبکاری و عد  شفا یت مالی 

دصویر بسیار ناواقعی از این بقخقش از طقبقلقه ی کقارگقر  
 ققروش    دسققت »دهققنققد )مققانققنققد کققمققپققیققن ا ققیققر    ارائققه مققی 

این درحالیست که بر کسی پوشیده نیقسقت بقه   .(!«سواد   بی 
کرات دیده شده بسیاری از دانشجویقان دقحقصقیقالت عقالقی  

 قروشقی روی    های دحصیل بقه دسقت   هم برای دأمین هزینه 
ی    آورند. ما جمعی از هقمقیقن کسقانقی کقه در حقوزه   می 

ایقم، در ایقن روزهقای    دستفروشی نیز دجارب عمای داشقتقه 
مانده به عید با دهیه و دوزیع دعدادی اعقالمقیقه در مقیقان  

مان در مناطق مختاف پایتخت و مقتقرو،    جمعی از همکاران 
ای به دستفقروشقان،    ضمن اعال  مخالفت و رد رویکرد  یریه 

پیوند با جقنقبقش  »و   «ایجاد دشکل »،  «د اع از  ود »شعار  
 ایم.   مان طرع کرده   را با همکاران  «کارگری 
ی کسانی که این مطالبات را به حق مقیقدانقنقد    از همه 

 واستاریم که از ما حمایت کرده، و عالوه بر هقمقراهقی بقا  
دسقتقفقروشقان،   «سوادی   بدبختی و بی »ما، ضمن نلد دصویر  

هقا را دقأمقیقن    ای سقمقن   های  یریه   که کاسبکاری  عالیت 
میکند و بجای اعقتقراض، نقالقه و دقمقنقا را مقی نشقانقد  

 اعتراض کنند. 
 متن اعالمیه: 

                                             
 فروش متحد شویم! همکاران دست

 
در سالهای ا یر )از لقغقو      های اقتصادی دولت   سیاست 

کقردن مقدارو    های آب و برق و گاز گر ته، دا پقولقی   یارانه 
های گسترده کار قانقجقات(    سازی   ها و  صوصی   و دانشگاه 

اش    ی کارگر آورده است که نقتقیقجقه   چنان  شاری بر طبله 
هققا کققارگققری شققده کققه بققرای ر ققع    بققیققکققاری مققیققاققیققون 

هقای بقخقور و نقمقیقر بقه کقارهقای مقوققتقی مقثقل    حداقل 
 اند.    روشی روی آورده   دست 

داران، دولقت و شقهقرداری حقتقی در    با اینحال سرمقایقه 
اندازی پا پد نمی کشقنقد و هقر روز بقا    اینجا هم از دست 

آوردن نیروهای انتظامی پقاقیقد و شقهقرداری بقه ققاقدری،  
 قروشقان مقیقپقردازنقد.    دسقت     کتک زدن و مصادره ی اموال 
شمار و دعداد آنها کقم اسقت.    همه میدانیم که دعداد ما بی 

ها سالهاست که عاقیقه سقایقر کقارگقران    همین ضرب و شتم 
هم ا عمال میشود  از شالق زدن کقارگقران مقعقدن آق دره،  

رانقی    سرکوب و زندانی کردن  عا ن کارگقری از ادقوبقوو 
شرکت واحد گر ته دا معامان. با اینحال جنبش کقارگقری  

شدن، سقازمقانقدهقی، اعقتقصقاب و    ایران بواسطه ی متشکل 
بر روی پای  قود بقایسقتقاد و راه      دجمعات داکنون دوانسته 

داران را بقر آنقهقا سقخقت کقنقد. بقاایقنقکقه    دعرضات سرمایه 
 روشان هم بخشی از  قواسقتقه هقای     واسته های ما دست 

همین جنبش کارگری است اما بخاطر متشقکقل نقبقودن و  
پقردازیقم:    های گزا ی را مقی   عد  حمایت از همدیگر، هزینه 

از  ودسوزی دستفروش  رمشهری )یوند عساکره(، ققتقل  
دستفروش دهرانی جقاقوی  قرزنقدش )عقاقی چقراغقی( دقا  

 کتک  وردن پیرزن  ومنی و... 

 روشی در ایران و حمالدی که عقاقیقه آن صقورت    دست 
گیرد بخشی از جنبش بیکاران ایران است و بقه هقمقیقن    می 

دلیل هم دعرضات پاید به آن، دعرض مستلیم به طبقلقه ی  
کارگر است. برای ملاباه با این همه  شقاری کقه هقم در  

پولی  مانده به عید و هم در طقول    این روزهای گرانی و بی 
شود چه باید بکنیقم؟ درشقرایقطقی کقه    سال بر ما وارد می 

نان  وردن برای ما بدون جن  روزمره در  یابقان مقمقکقن  
دهقیقم، بقا    نیست و برای آن از آبرو و جقان هقم هقزیقنقه مقی 

ی    اجرای موارد زیر می دوانیم این حقق نقان را بقا هقزیقنقه 
 کمتری دنبال کنیم.  

در راسققتققه ی هققر  ققیققابققان بققا هققمققاهققنققگققی سققایققر  •
ای از ما باید )مقثقال  بصقورت شقیقفقتقی(    دستفروشان، عده 

مسئولیت نگهبانی و دأمین امنیت را برعهده بگیریقم و در  
صورت یورش مأموران سریعا به سایرین اطالع داده و بقرای  

 د اع جمعی از  ود اقدا  کنیم. 
هقای مقا بقایقد بقا    دقریقن   برای مقتقشقکقل شقدن،  قعقال •

برگزاری جاسات مستمر بقا دیقگقر هقمقکقارانقمقان دقدارک  
ایجاد دشکل دستفروشان را  راهم کنیم. ایقن دشقکقل بقایقد  

ی دستفروشان )که بقخقشقی    ی شهرها مطالبات همه   در همه 
از مطالبات جنبش کارگران بیکارشده اسقت( را بقه شقیقوه  

ی ایجاد اشقتقغقال،    ی عمای پیگیری کند )از جماه مطالبه 
دخقصقیقص امقاکقن رایقگقان و مقعقا  از مقالقیقات بقرای  
دستفروشقی و...( . هقمق قنقیقن از وضقعقیقت روزمقره ی  
دستفروشان، ضرب و شتم آنها و مشکالدشان گزارش دقهقیقه  

 کند.  
دجمعات اعتراضی که ا قیقرا  در شقهقرهقای هقمقدان و  
اهواز از سوی دستقفقروشقان بقرای ایقن مقطقالقبقات صقورت  

 های موقت است.   ای ازین پیگیری   گر ته نمونه 
 عا ن این دشکل باید با بقرققراری اردقبقاط بقا دیقگقر  •

 عا ن کارگری و معامان، عالوه بر استفقاده از دقجقربقیقات  
آنها زمینه ی همسویی مطالبات و ادحاد عقمقل را  قراهقم  
کنند. هم نین به این دلقیقل کقه ایقن بقخقش از جقنقبقش  
کارگری صدای بانددری در اعتراضقات دارد و مقیقتقوانقد  

 باندگوی آنها هم شود. 
هقایقی اسقت کقه    دستفروشی نتیجه ی مو  بیقکقاری •

دولت مسئول مستلیم آن است و حضور ما در  یابقان بقرای  
امرار معاش حق مسام مقاسقت. هقمقانقطقوری کقه داشقتقن  
شغل، بیمه، بازنشستگی و  دمات عمومی رایگقان حقلقی  

 است!   است که از ما گر ته شده 
درصورت دمایل این برگه را بین همکقاران  قود دقوزیقع  

 کنید! 
 

آرزوی سالمتی و بهبودی کام  محمیود 
 صالحی را داریم

محمود صالحی پیشگا  برگزاری مراسم مستلالنقه اول  
ماه مه روز جهانی کارگر و از  عقالقیقن بقرجسقتقه جقنقبقش  
کارگری ایران، دیروز پد از دیالقیقز در بقیقمقارسقتقان امقیقر  

 روردین مقاه بقدلقیقل بقیقمقاری ققاقبقی در    ٢٢ اعام، امروز  
بیمارستان لواسانی بستری شد و پد از آنقژیقو پقالقسقی و  
ر ع گر تگی یکی از رگهای قابش  به بخش سی سقی  

 یو منتلل شد. 
 

قرار است محمود صالحی  بار دیقگقر در هقفقتقه آیقنقده  
برای ر ع گر تگی یکقی دیقگقر از رگقهقای ققاقبقش در  
همین بیمارستان بستری و آنژیو پالسی بشود. بعد از ظقهقر  
امروز پقد از انقتقلقال مقحقمقود بقه بقخقش سقی سقی یقو  
جمعهایی از کارگران دهران و دماوند و هم نین بقر قی از  
اعضای ادحادیه ازاد کارگران ایران بقا مقحقمقود صقالقحقی  
مالقات کردند. این مالقادها در حالی صورت گقر قت کقه  
 انواده محمود با هد  رعایت حقال کقارگقران و  قعقالقیقن  
کارگری از آنان  واسته بودند جقهقت مقالققات وی عقاز   
بیمارستان لواسانی نشوند. بیمارستان لواسقانقی در انقتقهقای  
پارک سر ه حصار و در شرقی دقریقن نقلقطقه دقهقران ققرار  

 دارد. 
 

ادقحققادیقه آزاد کققارگقران ایقران بقا آرزوی بققهقبققودی و  
سالمت کامل محمود صالحی اعقال  مقیقدارد مسقئقولقیقت  
جانی این  عال برجسته جنبش کقارگقری ایقران مسقتقلقیقمقا  
متوجه کسانی است که بقا امقنقیقتقی کقردن اعقتقراضقات  
کارگران و  عالیتهای صنفی باعب به زندان ا قکقنقدن وی  
شدند و محمود بدلیل اعقتقصقاب غقذاهقای مقکقرر کقاقیقه  
هایش را از دست داد  و به بیماریهای متعقددی از جقمقاقه  

 بیماری قابی دچار شد. 
 ٠٩٩١  روردین ماه    ٢٢  –ادحادیه آزاد کارگران ایران  

 

 بین المللی
اعتصاب رانندگان تاکسی در -بریتانیا 

 لندن
 قروردیقن مقاه    ٠٩ بنابه گزارشات منتشره، روز شقنقبقه  

رانندگان داکسی سیاه و سفید لندن دست به اعتقصقاب زده  
 و از جقققابقققجقققایقققی مسقققا قققران  قققوداری کقققردنقققد. 
برپایه گقزارشقات مقزبقور" ایقن رانقنقدگقان در اعقتقراض بقه  
سیاست های حمل و نلل عمومی دولت ملقابقل سقا قتقمقان  
شورای شهر لندن اعتصاب کردند. در جریان این اعقتقصقاب  
که برای چندین ساعت ادامقه داشقت هقزاران مسقا قر در  
 یابانهای لندن سرگردان شدند. رانندگقان مقعقتقرض اعقال   
کرده اند دولت باید پاسخگوی  واسته های آنان بقاشقد در  

 غیر این صورت این اعتصاب ادامه دار  واهد بود. 
 

بیزرگیتیریین تیظیاهیرات ضید   -آفریقای جنوبی 
 دولتی در سالهای اخیر

آ ریلای جنوبی روز جمعه صحنه یکقی از بقزرگقتقریقن  
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 دظاهرات ضد دولتی سالهای ا یر بود. 
دهها هزار دن با اجتقمقاع در شقهقرهقای مقخقتقاقف ایقن  
کشور از جماه کیپ داون، ژوهانسبورگ و پردوریا ضقمقن  
مخالفت با دصقمقیقم بقحقب انقگقیقز یقاکقوب زومقا، رئقیقد  
جمهوری این کشور در دعقویق  یقکقی از وزرا و نقیقز در  
اعتراض به عماکرد سیاسی و اقتصقادی نقامقطقاقوب  وی،  

  واهان کناره گیری او شدند. 
این در حالیست که دعدادی از هواداران زوما، به هقمقراه  
دهها دن از  عا ن سابق حزب کنگره مای آ قریقلقا نقیقز در  
اطرا  ملر  این حزب در ژوهانسبقورگ، و در حقمقایقت از  

 رئید جمهور آ ریلای جنوبی دست به دظاهرات زدند. 
محبوبیت زوما از ماه های گذشقتقه بقه دلقیقل مقطقرع  
شدن نامش در مواردی از رسوایی مالی بقه شقدت رو بقه  
ا ول است. مخالفان وی در پارلمان هقمق قنقیقن ققرار اسقت  
 هجدهم آوریل طرع عد  اعتماد به وی را به رای بگذارند. 

 
تظاهرات مرد  در بوداپسیت عیلیییه  -م ارستان 

 دولت
هزاران نفر از مرد  در شهر بوداپست در ادامقه اعقتقراض  
ها عایه محدودیت های اعمال شقده دقوسقط دولقت عقاقیقه  
سازمان های غیردولتی و دانشگاه اروپای مرکزی دقجقمقع  
کردند. در این دجمع که در میدان " ققهقرمقان"  بقوداپسقت  
برگزار شد، معترضان قوانیقن وضقع شقده دقوسقط ویقکقتقور  
اوربان، نخست وزیر مجارستان را مقخقالقف آزادی و حقلقوق  

 شهروندی در این کشور دانستند. 
یققکققی از مققعققتققرضققان مققی گققویققد:" سققازمققان هققای  
غیردولقتقی و دانشقگقاه اروپقای مقرکقزی در ایقن کشقور  
اهمیت زیادی دارند و این اعتراض ها  قلقط بقرای ایقن دو  
نیست. من به شخصه برای مخالفت با دیکتادقوری ایقجقاد  
شده دوسط احزاب حاکم هم در این دظاهرات شقرکقت کقرده  

 ا ." 
این اعتراض هقا ابقتقدا بقا دصقویقب ققانقون مقحقدودیقت  
 عالیت دانشگاه اروپای مرکزی که بقه مقوسقسق  سقوروو  
وابسته است آغاز و به مخالفت هقا بقا ققانقون دولقت بقرای  
کمک های مالی  ارجی به سازمقان هقای غقیقردولقتقی  
 عال در این کشور کشیده شده است. بموجب این قانقون، از  
این پد هر سازمان غیردولتی که در مجارسقتقان  قعقالقیقت  

یقورو    ٢٩١١١ می کند باید کمک های  ارجی با در از  
 را به دولت اعال  کند. 

در پایان این دقجقمقع دقعقدادی از مقخقالقفقان بقه سقوی  
پارلمان مقجقارسقتقان حقرکقت کقردنقد و ایقن دقظقاهقرات بقا  
شعارهایی عایه نمایندگان این کشور و درگیری با پقاقیقد  

 بوداپست به پایان رسید. 
 
اعتصاب کیارگیران میعیادن بیرای افیزاییش  -پرو

 دستمزد
معدن در پرو برای ا قزایقش    ٢ بنابه گزارشات، کارگران  

آوریقل    ٠١ دستمزد و بهبود شرایط کار  ود از روز دوشنبه  
قققققد.  قققققرن قققققه سقققققر مقققققی ب  در اعقققققتقققققصقققققاب ب
در همین رابطه سخنگوی ادحادیه کارگران ایقن دو مقعقدن  
اعال  کرد، از ماه مارو برای راه انقدازی ایقن اعقتقصقاب  
جهت دست یابی به دستمزدی با در و شرایط کاری بقهقتقر  

 برنامه ریزی شده است. 

اعتصاب کارگران این دومعدن باعب  ا قزایقش ققیقمقت  
 شد.     مد در بازارهای جهانی 

ادحادیه کارگران معدن پرو اعقال  کقرده اسقت کقه دقا  
زمانی که با کار رمقا دقوا قق حقاصقل نشقود، اعقتقصقاب  

 ادامه  واهد داشت. 
 

استفاده بوکو حیرا  از نیوجیوانیان  سوء -نی ریه 
 برای ان ا  عملیات انتحاری

یونیسف اعال  کرد که جنقایقتقکقاران اسقالمقی "بقوکقو  
کقودک و نقوجقوان را    ٠٠٢ دستکقم    ٢١٠١ حرا " از سال  

مجبور کرده به حمالت انتحاری در نیجریه، چاد، کقامقرون  
ققققققققنققققققققد.  ققققققققزن ققققققققیققققققققجققققققققر دسققققققققت ب   و ن

اغاب این حمالت از سوی نوجوانان د تقر صقورت گقر قتقه  
است. نهاد "حمقایقت از کقودکقان" سقازمقان مقاقل مقتقحقد  

نقظقامقیقان    )یونیسف( روز چهارشنبه گزارش داد کقه شقبقه 
کقردن اهقدا     ای روزا قزون بقرای پقیقاده   گقونقه   بوکوحرا  بقه 

اسققتققفققاده    دقروریسققتققی  ققود از کقودکققان و نقوجققوانققان سقوه 
ی اول    کنند. بر اساو این گزارش دنها در سقه مقاهقه   می 

کودک وادار به انجا  عقمقاقیقات    ٢٢ سال جاری میالدی،  
 اند.   انتحاری شده 

 
قت  وحشیانه یک دانش و به اتیهیا   -پاکستان 

 "کفر گویی"
گروهی از دانشجویان پاکستانی در محقوطقه دانشقگقاه  
یک پسر دانشجو را به ادها  "کفرگویی" بقه ققتقل رسقانقد  

 ند. 
آوریل در شقهقر مقردان، واققع    ٠٩ این قتل روز پنجشنبه  

 در شمالی غربی پاکستان، رخ داد. 
نیاز سعیقد، یقکقی از مقلقامقات پقاقیقد مقحقاقی، بقه  
 برگزاری  رانسقه گقفقت:"او از  قاصقاقه نقزدیقک هقد   

گاوله قرار گر ت و سپد به شدت شکنجه شقد...او را بقا  
 چوبدستی، آجر و مشت کوبیدند" 

این ملا  پاید می گوید که صدها نفر در ایقن واققعقه  
شرکت داشتند. ویدیویی از صحنه ققتقل نقیقز در ایقنقتقرنقت  

 منتشر شده است. 
جوان ملتول، مشقعقل  قان، مقتقهقم شقده بقود کقه در  

های اجتماعی مطالب "کقفقرگقویقی" مقنقتقشقر کقرده    شبکه 
 است. 

او و یک دانشجوی دیگر متقهقم شقده بقودنقد کقه در  
بوک به دین اسال  اهانت کرده اند. گفته مقی شقود     ید 

 رد دو  نیز به شدت ز می شده است. پاقیقد مقی گقویقد  
نفر را دستگیر و دانشگاه را به طقور مقوققت    ٠١ دست کم  

 دعطیل کرده است. 
به گزارش  برگزاری رویترز، مهاجمان در حقالقی کقه  
الاه اکبر می گفتند قربانی را برهنه کرده و مقورد ضقرب  
و جرع شدید قرار دادند و ظاهر قصد داشتقنقد جسقد را هقم  

 بسوزانند. 
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، ا یقرا دسقتقور حقذ   

های اجتماعی را صقادر کقرد    مطالب "کفرگویی" از شبکه 
و ا طار داد که با متخافان بنا بر قوانین کشقور بقه شقدت  

 بر ورد  واهد کرد. 
مقیقالدی شقهقبقاز بقادقی، وزیقر امقور    ٢١٠٠ در سقال  

های مذهبی وقت پاکستان در حماه مردان مسا  بقه    اقایت 
 ودروی او در اسال  آباد، پایتخت این کشور، کشقتقه شقد.  
آقای بادی مصرانه  واستار اصالع قوانین ضد کفقرگقویقی  

 در کشورش شده بود. 
ای بقرای مقجقازات    پاکستان دارای قوانین سختگقیقرانقه 

اهقانقت کقنقنققدگقان بقه اسققال  اسقت و در گقذشقتقه، گققاه  
متهمانی هم که در دادگاه دقبقرئقه و آزاد شقده بقودنقد بقه  

 های متعصب به قتل رسیده اند.   دست گروه 


