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 در حاشیه اخبار کارگری
 سریال اخراج و بیکارسازی در دولت دوازدهم 

    ٦٩٣١بیالن اخراج سازی ها در خرداد ماه 
 نسان نودینیان 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 اسماعیل عبدی باید بدون قید و شرط آزاد شود:

نشست جمعی از هیات مدیره کانون های صنفی معلمان و فعاالن فرهنگیان 
 سراسر کشور در گیالن
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 کارگران مخابرات گام تازه ای به جلو برداشتند 
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هراس رژیم و تهدید کارکنان پیمانی مخابرات به 
 "تعدیل"
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 حسین آقا نگهبانی! 
 سئوال "کارگر کمونیست
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 قطعنامه

اوضاع ایران و 
موقعیت ویژه 
حزب کمونیست 
 کارگری
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 راهپیمایی کارگران هپکو در وسط شهر اراک
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 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

روزهااای دهاام و یااازدهاام 
تاایاارماااه کااارگااران شاارکااتاای 
مااخاااباارات در بساایاااری از 
شاااهااارهاااای اساااتاااان هاااای 
لرستان، خوزستان، فاارس، 
مازندران، کرمان، سیاساتاان 
و باالااونسااتااان، آ ربااایااجااان 
شارقاای و هاامادان هاماازمااان 
دست به تجمعات اعاتاراضای 
در ماااابال سااخاتاماان هاای 
مخاابارات زدناد و خاواهاان 
عاااااد قاارارداد مسااتااااایاام و 
تامیان امانایات شاغالای خاود 
شدند. طباه بنادی مشاا ال 
نیز از خاواسات هاای دیاگار 
کارگران مخابرات مایابااشاد. 
این اعتراضات در اداماه دو 
هاافااتااه اعااتاارا  مسااتااماار 
کارگران شرکتی مخابرات در 
مشهد صورت گرفت. کارگران 
مخابرات اعاالم کاردناد باه 
اعترا  خود تا زمانای کاه 
به خواست های آنهاا پااسا  
 داده شود ادامه خواهند داد. 

 
تجمع سراسری و همزمان در 
شهرهای مختلا  کشاور گاام 
بزرگی در گستار  ماباارزات 
کااارگااران مااخاااباارات اساات. 
شاایااوه ای کااه مااعاالاامااان و 
بااازنشااسااتااگااان آمااوز  و 
پاارور ، کاااارگاااران آتاااش 
نشانی، کارگران فشار قاوی 
برق، باازنشاتاگاان فاوالد و 
بخش های دیگری از طاباااه 
کارگر در سال های اخیر به 
آن روی آورده انااد. تااهاایااه 
طومارهای اعتراضی تاوساط 
بخش هایای از کاارگاران از 
جمله کارگران نفت نیز شکال 
دیااگااری از روی آوری بااه 
اعتراضات متحد و ساراساری 
است که ناااطاه عاطافای در 
ماابااارزات کااارگااری بشاامااار 
میرود. الزم به یادآوری است 
که در آبان سال گذشته نیاز 

باایااش از دو هاازار ناافاار از 
کارگران شرکتی مخابرات از 
شهرهای مختلا  در ماااابال 
مجلس تجمع کاردناد کاه در 
روز سوم اعاتارا  خااناواده 
هایشان نیز به آناهاا مالاحاق 

 شدند. 
 

اعتراضات سراسری و حضور 
خااانااواده هااای کااارگااری در 
تااجاامااعااات اعااتااراضاای، دو 
اقدام مهم جنبش کارگری در 
جاهاات اتااحااد بایااشاتاار، بااه 
میدان آوردن نیروی بایاشاتار 
در مااااااااااباااال دولاااات و 
کااارفاارماااهااا، و بااه مااعااناای 
درجاااااه بااااااالتاااااری از 
سااازماااانااایااابااای در مااایاااان 
کارگران اسات. ایان مسایاری 
اساات کااه بااایااد بااه شاایااوه 
مبارزه بخاش هاای ماخاتالا  
جنبش کارگری تبدیل شاود. 
طباه کاارگار خاواسات هاای 
فوری، سراسری و مشاتارکای 
مانند افزایاش دساتامازدهاا، 
انعااد قراردادهای مساتااایام 
و امانایات شاغالای، پارداخات 
فوری حاوق هاای ماعاوقاه و 
پایان دادن به امنیتی کردن 

اعااتااراضااات دارد و باارای 
تحمیل این خواست ها باایاد 
مبارزات خاود را از طاریاق 
اعااتااراضااات سااراسااری، بااه 
میدان آمادن خااناواده هاای 
کارگاری، رسااناه ای کاردن 
هرنه بیاشاتار اعاتاراضاات، 
جلب همبستگی ساایار باخاش 
های جامعاه و تاال  بارای 
شکل دادن باه تشاکال هاای 
سراسری و محلی خود ارتاااا 

 دهد. 
 

حزب کمونیست کارگاری، باا 
تاااماااام قاااوا از ماااباااارزات 
کارگران مخابرات و خاواسات 
های بحق آنان حمایت میکند 
و کارگران در سراسار کشاور 
را به گساتار  اعاتاراضاات 
سااراسااری، حضااور خااانااواده 
های کاارگاری در تاجاماعاات 
اعتراضی و تال  برای شکل 
دادن باه تشاکال هاای خاود 

 فرامیخواند. 
 

حاازب کاامااوناایااساات کااارگااری 
 ایران
 ، ٦٩٣١تیرماه  ٦٦
 ٢١٦٢جوالی  ٢

کارگران مخابرات گام تازه ای به جلو 
 برداشتند 
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 ٧ صفحه    

مهههههرانههگههیههز کههار در سهه ههسهه ههه  
مقاالتی تحت عنوان "مهروری بهر  
فقر کارگهری" در سهایهت "ایهران  
وایههر" بههه مسههائهه ههی از جههنههبههش  

پرداخته اسهت    –هم    –کارگری  
کههه در سههطههوحههی بههایههد جههواب  
بههگههیههرنههد. ایشههان بهها بههرشههمههردن  

فههقههر و    -مشههاهههداتههی درسههت  
اجههحههافههاتههی کههه در جههمهههههوری  
اسالمی بر کارگران رفتهه اسهت   

نوشته خود را آغاز مهی کهنهد    -
و از این موقعیت جامعه نهکهاتهی  
را مههطهری مهی کههنهد کهه کههل  
حههکههومههت ابههتههدا "گههورسههتههان  
آریامهری" را مهله هوم و پهاسهدار  
حقوق بشهر نشهان دههنهد. و امها  

کند  به هکهه    فقط آنجا توقف نمی 
کههل انههقههالبههیههگههری و  هه  را  
همدست اسالمیون در وضهعهیهتهی  
که بهر جهامهعهه مسهتهولهی شهد   

کههنههد. در ایههن    مههعههرفههی مههی 
یادداشت کهوتهاه قصهد مهن وارد  
شدن به یک بحث همه جانبه در  
رابطه با نوشته فوق نیست. ب کهه  
اشاره بهه  هنهد نهکهتهه مهههم از  
نههوشههتههه فههوق اسههت کههه بههی  

 انصافی ایشان را نشان دهد. 
 

 فار حایات گوئی
مهههههرانههگههیههز کههار مههی گههویههد:  

بهرداری از    "انقالب اسالمی با بهره 
حقوق صنفی و سندیهکهائهی کهه  
اعتصاب کارگران نفت بر پایه آن  

 صورت گرفت پیروز شد." 
 ند تحریف و خ هط مهبهحهث در  
این پاراگراف کوتاه هست. گهویها  
کههارگههران در زمههان شههاه حههقههوق  
صنفی و سندیکائهی داشهتهنهد و  
کارگران نفت با اسهتهفهاده از ایهن  
حقوق  انقالب کردند. در سوتیهتهر  
"فقر منطق" به این ادعهای پهو   
جواب داده ام. خواننهده عهالقهمهنهد  
را به نوشته های متعدد مهحهمهد  
مزرعه کار و یدال ه خسروشهاههی  

درباره اعتراضهات و اعهتهصهابهات  
کارگران شرکت نفت رجهو  مهی  
دهم که  گونه این اعهتهراضهات  
شکل گرفتهنهد. ابهدا در ایهنهکهه  
گویا سهنهدیهکهاههای دسهت سهاز  
حزب رستاخیز ایران  کهارگهران را  

دادنهد     برای انقالب سهازمهان مهی 
حقیقتی وجود نهدارد. ایهن یهک  
تهههحهههریهههف تهههاریههه  اسهههت. ایهههن  
سندیکاها  که در بهیهن فهعهالهیهن  
کارگری بعنهوان "سهنهدیهکهاههای  
زرد شههاهههنههشههاهههی" مشهههههور و  
مههعههروف بههودنههد  اگههر کههاری  

کههردنههد  قههبههل از هههر  ههیههز    مههی 
جههه هههوگهههیهههری از گسهههتهههرش  

 اعتراضات کارگری بود. 
خ هط مهبهحهث دیهگهری کهه در  
پههارگههراف نههقههل قههو  شههده بههاال  
هست  این است که گویا انقهالب  
اسالمی و جمهوری اسهالمهی را  
کهارگهران سهر کهار آوردنهد. ایههن  
خ ط مبحث دیگر فقط مهخهته   
به مهرانگیز کهار نهیهسهت. یهک  
طیف وسیعتری که از بهخهتهک  
جمهوری اسالمی بر جامعه مهی  
خواهند ضدیت با هر نو  انقهالبهی  
و بخصوص ضدیت با انهقهالب بهر  
ع یه رژیم په وی را حقنه کننهد   
می خواهند انقالب بر ع یه رژیهم  
پههههه ههوی را بهها سههر کههار آمههدن  
جمهوری اسالمی یکی بهدانهنهد.  
مههردم حههق داشههتههنههد بههر عهه ههیههه  
"گههورسههتههان آریههامهههههری" انههقههالب  
کنند. مردمهی کهه ایهران را بها  
ذخایر و منابع طبیعی سهرشهار از  
ثروت می دیدند که در آن یهک  
عده ق ی ی می هیهاردهها تهومهان و  
دالر به هم زده و بخهش وسهیهعهی  
در فقر و ح بی آبادها دست و پها  
می زدند  حق خود می دانستهنهد  
که بر ع یه این سهیهسهتهم بهه پها  
خیزند. اتفاقا جمههوری اسهالمهی  
حاصل سهرکهوب ههمهیهن انهقهالب  

 است!  

"مصائب دوران پس از انقهالب در  
ایران را باید بهاهای مسهبهبهیهن آن  
نوشت. مردم حهق داشهتهنهد رژیهم  
س طنت و تبعیض و نهابهرابهری و  
سرکوب و تحقیری را که شالهوده  
آن را تشکیل میداد نهخهواههنهد و  
به اعتراض بهرخهیهزنهد. مهردم حهق  
داشتند که آخر قرن بهیهسهتهم شهاه  
نههخههواهههنههد  سههاوا  نههخههواهههنههد   
شکهنهجهه گهر و شهکهنهجهه گهاه  
نخواهند. مهردم حهق داشهتهنهد در  
برابر ارتشی کهه بها اولهیهن جه هوه  
های اعتهراض کشهتهارشهان کهرد  

  ٧٥ دست به اس حه ببرند. انقالب  
حرکتی برای آزادی و عهدالهت و  
حههرمههت انسههانههی بههود. جههنههبههش  
اسهالمههی و دولههت اسههالمههی نههه  
فقط محصو  این انهقهالب نهبهود   
ب که سالحی بهود کهه آگهاههانهه  
بههرای سههرکههوب ایههن انههقههالب   
هنگهامهی کهه نهاتهوانهی و زوا   
رژیم شاه دیگر مسجل شهده بهود   
بههه مههیههدان آورده شههد. بههرخههالف  
نلرات رایج  جهمهههوری اسهالمهی  
وجود خود را در درجه او  مهدیهون  
شبکه مساجد و خیل آخهونهدههای  
جههزن نههبههود. مههنههشههان ایههن رژیههم  
قههدرت مههذهههب در مههیههان مههردم  
نبود  قدرت تشهیهع  بهیهعهالقهگهی  
مردم به مدرنیسم و انزجهارشهان از  
فرهنگ غربی  سرعت بهیهش از  
حد شهرنشینی و کمبود "تهمهریهن  
دموکراسی"  و غیهره نهبهود. ایهن  
خههزعههبههالت مههمههکههن اسههت بههدرد  
کاریر شغ ی "شرق شناسهان" نهیهم  
بند و مفسرین رسانه هها بهخهورد   
اما سرسوزنی بهه حهقهیهقهت ربهط  
ندارد. جریهان اسهالمهی را ههمهان  
نههیههروهههایههی بههه جهه ههوی صههحههنههه  

کشیدند که تا دیهروز    ٧٥ انقالب  
زیر بغل رژیم شاه را گرفته بودنهد  
و ساواکش را تهعه هیهم مهیهدادنهد.  
آنها که پتانسیل رادیکالهیهزاسهیهون  
و دسهت  هاهی از آب در آمهدن  

انقالب ایران را میشناخهتهنهد و از  
اعتصاب کارگران صهنهعهت نهفهت  
درس خود را گرفته بهودنهد. آنههها  
که به یهک کهمهربهنهد سهبهز در  
کش و قهوسهههای جهنهگ سهرد  
نیهاز داشهتهنهد. بهرای "اسهالمهی"  
شدن انقالب ایران پهو  خهرج شهد   
طری ریخته شد  جه هسهه گهرفهتهه  
شد. هزاران نفر  از دیا هومهاتههها و  
مسهتههشههاران نههلههامهی غههربهی تهها  
ژورنالیستههای ههمهیهشهه بهاشهرف  
دنیای دموکراسی مهاهههها عهرق  
ریختند تا از یهک سهنهت عهقهب  
مانده  حاشیه ای  کاهک زده و  
به انهزوا کشهیهده شهده در تهاریه   
سههیههاسههی ایههران  یههک "رهههبههری  
انههقههالب" و یههک آلههتههرنههاتههیههو  
حکومتی برای جامعه شههری و  

  ٧٥ صهنهعهتهی ایهران سها     -تازه  
بسازند. آقای خمینی نه از نهجهف  
و قم و در راس خیل مالهای خهر  
سههوار دهههات سههر راه  بهه ههکههه از  
پاریس آمهد و بها پهرواز انهقهالب.  

تجسم اعتراض اصهیهل    ٧٥ انقالب  
مههردم مههحههروم ایههران بههود  امهها  
"انهههقهههالب اسهههالمهههی" و رژیهههم  
اسالمی مهحهصهو  جهنهگ سهرد  
بود  محصو  مدرن ترین مهعهادلهه  
سیاسی جههان آن روز. مهعهمهاران  
ایههن رژیههم  اسههتههراتهه یسههتههههها و  
سیاست گذاران قدرتههای غهربهی  
بودند. همانها که امهروز از درون  
لجنزار نسبی گرایی فهرههنهگهی   
هیوالی مخ هوق خهودشهان را بهه  
عنوان محصو  طبیعهی "جهامهعهه  
شرقی و اسالمی" و درخور مهردم  
"جهههههان اسههالم" یههکههبههار دیههگههر  
مشههروعههیههت مههیههبههخههشههنههد. کههل  
امکانات اقتصادی و سیهاسهی و  
تب یغاتی غرب برای ماهها قهبهل  

بههرای بههه    ٧٥ و بههعههد از بههههمههن  
کرسی نشاندن این رژیم و سهر پها  
نهههگهههاههههداشهههتههههن آن بسهههیههههج  
شد." )منصور حهکهمهتت "تهاریه   

 شکست نخوردگان"( 
 

 فار منطق
مهرانگیز کار مهی گهویهد: "ههر  

  ٩٦٣١  ند قانون کهار مصهوب  
نسبت به شاخ  های اقتصهادی  
ایران در آن زمان  زیهاده مهتهرقهی  
بود و به ع ت مزایائی که بهرای  
کارگران به خصوص زنان شهاغهل  
پیش بینی کرده  به اشتغها  زنهان  
و ادامه اشتغا  آنان در آن دسهتهه  
از مراکز شغ ی که مشمهو  ایهن  
قانون شده انهد ضهربهه زده اسهت   
ولی از حیهث حهقهوق صهنهفهی و  
سندیکائهی کهارگهران بهه شهدت  
نارسا و عقب افتاده است. حهقهوق  
صنفی و سندیکائی در دو قانهون  
کار که پیش از انقالب یکی در  

و دیهگهری در سها     ٩٦٣٣ سا   
از تصهویهب گهذشهتهه  بهه    ٩٦٦٥ 

 رسمیت شناخته شده بود." 
بگذاریهد بها یهک سهئهوا  شهرو   
کنیم. آیا حهق نهداریهم از ایشهان   

بهخهشهی    ٩١ که یهک مهطه هب  
نوشته بارسیم این "مهتهرقهی بهودن  

های اقتهصهادی"    نسبت به شاخ  
یعنی  ه؟ هر مخهاطهبهی اولهیهن  
سئوالی که از گوینده می پرسهد  
این است که  هه  هیهزی را در  
نههلههر داریههد کههه نسههبههت بههه آن  
مترقی و زیهاده خهواههی اسهت؟!  
صههرف ایههنههکههه شههمهها اسههمههتههان  
مهرانگیز کار است باید از شهمها  

 باذیریم که  نین است؟ 
اما در جواب به این بی منهطهقهی  
که گهویها قهانهون کهار مهتهرقهی  
تصویب شده اسهت  بهایهد بهگهویهم  
قانهون کهار جهمهههوری اسهالمهی  
یک قانون کار بهه تهمهام مهعهنها  

رعهیهتهی اسهت. قهانهون    –ارباب  
کاری کهه ابهزار نهاطهر بهر اجهرا  
شدن آن را از کارگر می گهیهرد   

 هر  ه بگوید هم  ارتجاعی و  
 

 کارگران حق داشتند رژیم پهلوی را سرنگون کنند!
 در حاشیه اظهارات مهرانگیز کار

 ناصر اصغری 
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 ١ صفحه   

عقبمانده است. قانون کهاری کهه  
کارگر را ضعیف و صغیهر فهرض  
کند و اجرای بنهدههای آن را بهه  
غیر از کارگر واگذار می کهنهد   

رعیتهی اسهت. کهارگهر    –ارباب  
نه در تصویب آن دستی داشهتهه و  
نههه بههرای اجههرایههش ابههزاری دارد.  
ارباب برای رعیتش حق و قهانهون  
تعیین می کند! این را هیچهوقهت  
کارگران بعنوان یک قهانهون کهار  
مترقی اسم نبردند. تنها آدمهههای  
مثل احمدی نه اد  رفسهنهجهانهی   
جمشید اسدی  روحانی و اکهنهون  
هم  مههرانهگهیهز کهار مهتهرقهی و  

 لوکس می نامند. 
مهرانگیز کهار ههمهان حهرفههها و  
منطق احمدی ن اد و روحهانهی را  
تکرار می کنهد کهه ایهن قهانهون  
کار برای شهاخصهههای اقهتهصهاد  
ایران زیادی لهوکهس اسهت. بهایهد  
برای به بردگی بیشتر کشیدن از  
کارگر "اصالی" شود! واقعها بهایهد  
این را با همیهن زبهان گهفهت کهه  
روشههنههفههکههر طههبههقههه بههاالدسههت   
بههخههصههوص ایههرانههی جههمههاعههت   
تصههویههری کههه از کههارگههر مههی  
دهههد  تصههویههر یههک عههده آدم  
غیرمنطقی و زورگهو  کهه بهدون  
توجه به دور و برش و بدون تهوجهه  
بههه اقههتههصههاد و  هههههار ههوب و  
توانائی های اقتصادی جهامهعهه   
زور آورده که اال بال باید  نین و  
 نان شود! آقها جهان شهمها بهرای  
یههک لههحههلههه ایههن فههرهههنههگ  
آخوندی را کنهار بهگهذاریهد و بهه  
کارگر با زبهان زور و اسه هحهه و  
ساوا  صحبت نکنید تا بهبهیهنهد  
 قدر در تصویب قوانین منهطهقهی  

 است!؟ 
در مورد قانون کار شهاههنهشهاههی  
هم در پاراگراف باال می گهویهد:  
"حقوق صنفی و سهنهدیهکهائهی در  
دو قانون کار که پیش از انهقهالب  

و دیهگهری    ٩٦٣٣ یکی در سا   
از تصهههویهههب    ٩٦٦٥ در سههها   

گذشته  به رسمیت شناخهتهه شهده  
بود." اگهر سهنهدیهکهاههای حهزب  
رستاخیز مهالکهتهان اسهت  قهانهون  
کار جمهوری اسهالمهی ههم کهه  
مترسکهای خانهه کهارگهر را بهه  
رسمیت شناخته اسهت. آیها قهانهون  

   ٩٦٦٥ و    ٩٦٣٣ کار سهالهههای  
اسههتههقههال  کههارگههر بههرای ایههجههاد  

تهککهیهد    –تشکل خود را عهمهال  
کنم  "عمال" به رسمیت شهنهاخهتهه  
بود؟ پس  را فعا  کهارگهری را  
تهها دم مههرن شههکههنههجههه مههی  
کردند. معهنهای واقهعهی "عهمهال"  
این است که اگر کارگر بخهواههد  
تشههکههل درسههت کههنههد  مههکمههوران  
حزب رستاخیز و رفقای شکهنهجهه  
گههرشههان در سههاوا  سههراغههش  

 نروند. 
می دانید  را کهارگهران انهقهالب  
کردند؟ برای اینکه همین حهقهوق  
ابتدائی شان را رعهایهت نهکهردنهد.  
برای اینکه عمال حهق مهتهشهکهل  
شههدن را ازشههان گههرفههتههه بههودنههد.  
برای اینکه کارگران  هیهت ری  
را  که برای همین نو  مطالباتهی  
کههه امههروزه بهها رژیههم جههمهههههوری  
اسالمی درگهیهرنهد مهبهارزه مهی  
کردند  به گ وله بستند. یهاددتهان  
هست که در سالهای اواخر عهمهر  

   ٧٣ و    ٧٧ رژیم په وی  سالهای  
کههارگههران صههدههها کههارگههاه و  
کههارخههانههه هههر روزه دسههت بههه  
اعتراض و اعتهصهاب مهی زدنهد.  
بههرای هههمههیههن اجههحههافههات و بههی  
حقوقی ها بود. در نهتهیهجهه اگهر  
می خواهید برای کارگر کهاری  
بهکههنههیهد  بههه گههذشههتهه رجههوعههش  
ندهیهد. گهذشهتهه ههیهی امهیهدی  

 برایش نداشت. 
 

فار حایات در دفاع 
 از کارگران زن

مهرانهگهیهز کهار در ایهن نهوشهتهه  
ظاهرا  نان در لباس فهمهیهنهیهسهم  

ظاهر می شود و از اشتغها  زنهان  
حرف می زند که یک انسان بها  
گارد ضعیف در بهرابهر ایهن ههمهه  
"زنان  زنان" کردن از خود بهیهخهود  
مههی شههود و مههتههوجههه دشههمههنههی  
سههرمههایههه دارانههه ایشههان بهها زنههان  
نخواهد شد. می گوید که قانهون  
کار جمهوری اسالمی به اشتهغها   
زنان ضربه زدهت اما نهه بهه خهاطهر  
قوانین اسالمی اش  ب که بخهاطهر  

های اقتهصهادی    "نسبت به شاخ  
ایران در آن زمان  زیهاده مهتهرقهی  
بود و به ع ت مزایائی که بهرای  
کارگران به خصوص زنان شهاغهل  
پیش بینی کرده  به اشتغها  زنهان  
و ادامه اشتغا  آنان در آن دسهتهه  
از مراکز شغ ی که مشهمهو  ایهن  
قانون شده اند ضهربهه زده اسهت".  
احههتههمههاال مههنههلههور ایشههان از ایههن  
"لههوکههس بههودن" قههانههون کههار در  
خصوص زنان این است که در آن  
دربههاره حههقههوق و مههرخصههی دوره  
زایههمههان  سههاعههات شههیههردهههی بههه  
نههوزاد  مههمههنههو  بههودن کههارهههای  
سخت و زیهان آور و غهیهره حهرف  
زده شده است. اینها  همچهنهانهکهه  
گفتم فقط حرف توخالی هسهتهنهد  
که در قهانهون کهار آمهده انهد و  
هیی ضمانت اجرائی ههم نهدارنهد.  
اما همین حرفهای بهی مهالهیهات  
را هم ایشهان بهرای کهارگهران زن  
لوکس و غهیهرواقهعهی مهی دانهد!  

 تا ریسم محض! 
 

کعبه سازمان ملل و 
 سازمان جهانی کار

مهرانگیز کار می خواههد ههمهراه  
حهقههنهه "حههقهوق بشههر"ش سههازمههان  
جهانی کار را ههم بهه کهارگهران  
حهقهنهه کهنهد. او در بهخهشهی از  
نوشته اش نقل قو  ماننهدی مهی  
آورد که حقیقهتها مهعه هوم نهیهسهت  
حرف خود ایشهان اسهت یها حهرف  
"سازمان جهههانهی کهار". امها بها  

فحوای نوشته ایشان و با توهمهی  
که نسهبهت بهه سهازمهان مه هل و  
سازمان جهههانهی کهار و "حهقهوق  
بشر" می پراکند  نتیجه ای کهه  
می شود گرفت  همین است کهه  
این نلر خهود ایشهان اسهت. مهی  
گوید: "حراست از حقوق بهنهیهادیهن  
کارگران ع هت وجهودی سهازمهان  
جهههههانههی کههار اسههت." اگههر مهها  
حضههور نههمههایههنههدگههان دولههت و  
نمهایهنهدگهان کهارفهرمهایهان را بهه  
حضههورشههان بههرای "حههراسههت از  
حقوق کهارگهران" تهعهبهیهر کهنهیهم   
حتما گفته مهرانگیز کهار دربهاره  
"ع ت وجهودی سهازمهان جهههانهی  
کار" درست است. اما ههیهی آدم  
سیاسی ای یکشبهه  شهمهش را  
به سیاست باز نکرده. در بهخهشهی  
از نوشته خهانهم کهار آمهده اسهت:  

خبهرگهزاری ایهرنها    ٩٦١٦ "در سا   
گزارش داده که "ایران بهه عهنهوان  
عضو اص ی هیات مدیره سازمهان  
بین المه ه هی کهار انهتهخهاب شهده  
است. مقامات وزارت کهار اعهالم  
کردند برای دومین بهار ایهران بهه  
عضویت هیات مدیره سازمان بیهن  
الم  ی کار انتخاب شهد و سهاهس  
توضیح داده انهد  در جهریهان رای  

در    ٩٦١٦ خهرداد    ٩٣ گیری که  
مقر سازمان بین الم ه هی کهار در  
شهر ژنو صهورت گهرفهتهه  گهروه  
آسیا و اقهیهانهوسهیهه  از عضهویهت  

اند و رای بهرای    ایران حمایت کرده 
عضویت ایران قاطهع بهوده اسهت."  

نههویسههد:    در جههای دیههگههری مههی 
"دولت ایران تا کنون دو بهار وارد  
هیات مدیره سازمان بین الهمه ه هی  
کار شده". کارگران ایران  به قهو   
بهنام ابراهیم زاده: "ما به سهکهوت  
سهازمههان جههههانههی کههار در بهرابههر  
اینهمه بهیهحهقهوقهی و بهیهعهدالهتهی  

 اعتراض داریم." 
 

 ٦ –فار انصاف 

نهویسهد: "تهرور    مهرانگیز کار مهی 
شخصیتی مهدیهران صهنهایهع ایهران  
)کو ک و بزرن( به خهواسهت  
سههردمههداران اولههیههه انههقههالب و بههه  
دست بخشی از کارگران صهورت  
گرفت کهه تصهور مهی کهردنهد  
مدیران صنایع زمان شاه  عهمهومها  
دزد و  ااولگرند و بایهد مصهادره  
و اخهراج بشهونهد. دسهتهجههاتهی از  
کارگران تحهریهک شهدنهد تها بها  

ها و بستهن راه    هتک حرمت از آن 
ورودشان به صنایعی که خهود بها  
خون د  برپها سهاخهتهه بهودنهد  بهه  

ها پایان داده و خهود در    مدیریت آن 
جههای انههجههمههن ههها و شههوراهههای  
اسالمی مدیهریهت صهنهایهع را در  
دست بگیرند. این گونه به آن هها  
الههقهها شههده بههود کههه آن مههدیههران  
بههرجسههتههه خههون کههارگههران را در  
شیشه کرده اند و کهارگهران بهایهد  
به نیهروی انهقهالب  آن هها را راه  
ندهند." از همین پهاراگهراف مهی  
شود حدس زد کهه ایهن مهطه هب  
طوالنی  قدر بهی انصهافهی بهه  
کارگر کرده.  قدر تحقیرآمیز بهه  
کارگر برخورد می کند. تها  هه  
انههدازه شههعههور آدمهههههای شههرکههت  
کننده در آن انقالب را دسهت کهم  
گرفته اسهت.  هههل سها  از آن  
روزها می گذرد. یک رژیهم بهه  
مراتب هارتهر و سهرکهوبهگهرتهر از  
رژیم په وی سهر کهار اسهت کهه  
صههدههها هههزار قههتههل و اعههدام در  
پهرونهده اش دارد. کهارگهر را بههه  
مراتب فقیرتر کرده است. بها ایهن  
وجود من با صهدائهی رسها اعهالم  
می کنهم: "مهدیهران و صهاحهبهان  
صنایع ایران در زمان پهه هوی  نهه  
عمومها  به هکهه جهمه هگهی  دزد   
 ااولگر  زورگو و ههمهدسهت )یها  
صریح و یا ضمهنهی( سهاوا  و  
دم و دسهتهگهاه پههه هوی بهودنهد و  
کارگران حق داشتند که بر ع هیهه  

 آن بساط انقالب بکنند." 
 

 کارگران حق داشتند رژیم پهلوی را سرنگون کنند!    در حاشیه اظهارات مهرانگیز کار     ناصر اصغری
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با این منهطهق وارونهه مهههرانهگهیهز  
داران و    کههار  ایههن نههه سههرمههایههه 

مدیران صهنهایهع بهودنهد کهه خهون  
کارگران را تو شیشه کرده بهودنهد  
و قههانههونهها کههارگههران را  ههاههاو   

کردندت به هکهه ایهن کهارگهران    می 
منطهقهی "حهاصهل    بودند که با بی 

داران    خون د  آن مدیران و سهرمهایهه 
را مصادره کردند". این کهارگهران  
"آلت دست این و آن آخوند شدنهد".  

هها و    دروغ است که گویا انهجهمهن 
شههههوراهههههای اسههههالمههههی در  
کههارخههانههجههات پهها گههرفههتههنههد کههه  
مدیریت این صنهایهع را بهه دسهت  

ههها و    بههگههیههرنههد. نههه! ایههن انههجههمههن 
شههوراهههای اسهههالمههی حههاصهههل  
شکست انقالب بودند. شهوراههای  

نهههه شهههوراههههای    –کهههارگهههری  
بودنهد کهه در ادامهه   –اسالمی  

انقالب صنایهع را مهدیهریهت مهی  

کردند تا اینکه حزب ال ه به آنههها  
حم ه کهرد و فهعهالهیهن آن را بهه  
زندان انداخت و شکنجهه و اعهدام  

 کرد. 
 

 ٢ –فار انصاف 
مهههههرانههگههیههز کههار از سههازمههان  

بهعههنههوان    ٩٦٣١ مهجههاههدیههن سهها   
"یههک گههروه سههیههاسههی سههازمههان  
یافته و انقالبی و هوادار آیت ال هه  
خمینی" نهام مهی بهرد. سهازمهان  
مههجههاهههدیههن یههک جههریههان سههیههاه  
اسههالمههی اسههت. ایههنههکههه کسههی  
بخاطر توجیه اعما  و سیاستههای  
رژیم شاه سازمان مجاههدیهن سها   

را  کههه در انههقههالب بههرای    ٣١ 
سههرنههگههونههی رژیههم شههاه فههعههاالنههه  
شههرکههت کههرد  "یههک سههازمههان  
هوادار خمیهنهی" مهعهرفهی کهنهد   
دروغی بیش تحویل خواننده نهداده  

اسههت. آن سههازمههان  هههمههانههنههد  
بسههیههاری از سههازمههان و احههزاب  
اپههوزیسههیههون و  هه  دیههگههر  در  
اوایل انقهالب بها خهمهیهنهی کهنهار  
آمد. سازمانی بهود کهه بهیهشهتهر  
می شود آن را    و در زمهره  
هههواداران سههوسههیههالههیههسههم )نههو   
خودش( شناخت تا یهک جهریهان  

 هوادار خمینی. 
 

  ٩ –فار انصاف 
مههرانهگهیهز کهار در بهخهشهی از  
مط بش به هواداران سهازمهانهههای  
فدائیان اق یت  مجاهدین و پیکهار  
اشهاره مههی کهنههد کههه بهها حههزب  
ال هی ها درگیهر شهده انهد. مهی  
نویسد: "این ها تا  هنهدی پهیهش  
همرزم بودند. با هم در بهرابهر النهه  
جاسوسی )سفارت امریکا( شعهار  
می دادند. با هم پر م امریکا را  

می سوزاندند." بحث مهههرانهگهیهز  
کار این نیسهت کهه ههمهه ایهنههها  
ضد آمریکائی و ضداماریالهیهسهت  
بودند. بحث او این است که اینهها  
همرزم بودند. واقهعهیهت ایهن اسهت  
کههه حههتههی در بههرابههر حههمهه ههه بههه  
سفارت آمریکا ههم ایهنههها دارای  
یههک مههوضههعههگههیههری سههیههاسههی  
نههبههودنههد. تههازه  صههرف ایههنههکههه  
نیروهائی در کهنهار اعهتهراض بهه  
سفارت آمهریهکها و در بهحهبهوحهه  
یک انهقهالبهی مهیه هیهونهی یهک  
جائی در کنار هم قرار گهرفهتهنهد   
شدنهد "ههمهرزم"! بهابها کهمهی ههم  
انصاف برای شرافت انسهان  هیهز  
بدی نهیهسهت  واله هه. جهمهههوری  
اسههالمههی اولههیههن اعههدامههی را از  
همیهن پهیهکهار انهجهام داد! تهقهی  
شهههههرام را مههی گههویههم. یههادتههان  
هست؟ حتمها یهادتهان هسهت کهه  

فدائیان اق یهت از سهر بهرخهورد و  
تهحهه ههیههل سههیههاسههی نهزدیههکههی بههه  
جمهوری اسالمی و حزب ال هه از  

 فدائیان اکثریت جدا شد. 
اگر مهی خهواههیهد از رژیهم شهاه  
دفا  کنید  ههمهیهن را بهگهوئهیهد.  
شههرافههتههمههنههدانههه تههر اسههت. دروغ  
تحویل مردم ندهید. مهردم شهعهور  
دارنهههد. در آن وقهههایهههع حضهههور  

 داشتند. 
 

درباره نهوشهتهه مهههرانهگهیهز کهار   
صدها صفحه می شهود نهوشهتت  
اما همین حدود هم برایش زیهادی  
"لوکس" است. کسی کهه "دفها   
از زن و کارگر" را پوششی بهرای  
حم ه به انقهالب و زن و کهارگهر  
کند  زیادی ناشیانه بهه کهاههدان  

 زده است. 
 ٣١٩٥ ژوئیه    ٩ 

 کارگران حق داشتند رژیم پهلوی را سرنگون کنند!    در حاشیه اظهارات مهرانگیز کار     ناصر اصغری

 گزارش بهنام ابراهیم زاده 
 از وضعیت كودكان در كانون اصالح و تربیت

یکی از فجیع ترین تهجهاوزات بهه  
شکنجهه اسهت کهه    ٬ حقوق بشر 

در نهتهیهجهه آن حهثهیهت وکهرامهت  
قهربههانههیههان سهه ههب مهی شههود وبههه  
توانایی انان در ادامهه ی حهیهات  
وفعالیت های عادی شان اسهیهب  

 (٧٧   بند ٣ می زند )ماده  
شنیدن خبر وضعیت این کهودکهان  
زیر هیجده سا  در کانهون اصهالی  
وتههربههیههت زابههل کههه بههه خههاطههر  

ههای بههی ارزش بههه زنههدان    دزدی 
انههد در بههاورتههان سههخههت    افههتههاده 

بگنجد . باید گفت این واقعیهتهی  
است که امهروزه دهههها کهود   
زیر ههجهده سها  بها ان وضهعهیهت  
نابهنجار در کانون اصالی وتربیهت  
زابل ودیگر مراکز با ان دسهت و  

کهنهنهد مها ههرروز    پنجه نهرم مهی 
تههعههدادی از ایههن کههودکههان زیههر  
هجده سها  کهه نهاخهواسهتهه و از  
روی اجههبههار و فههقههر اجههتههمههاعههی  

انهد    مرتکب دزدی وحتی قتل شده 
کنیم. الزم بهه ذکهر    معرفی می 

است که مددکهار ایهن کهودکهان  

شخصی است به نام "محمد نهلهام  
دوسهت" کهه بهه شهدت از نهحههوه  

توجهههی ایهن شهخه     برخورد وبی 
ورفهههتهههارههههای وحشهههیهههانهههه اش   

 مند هستند    کودکان مل وم گ ه 
 ساله ٩٣ بهمن یزدی  

 جرم: شش عدد تخم مرخ دزدیده  
 هفت ماه است داخل زندان است  

باوجود اینکه رضایت شاکی ههم  
اعالم شده ولی دادگهاه در یهک  

ماه حبس بهه    ١ محاکمه صوری  
او داده اسههت. بهها وجههود ایههنههکههه  

شامل حالش مهی  ٢٣ اعما  ماده  
باشد اما این کهود  ههمهچهنهان  
در کانون اصالی تربیت در حهبهس  

 بسر می برد . 

 ساله  ٩١ امید اشترا   
 سرقت از سمساری  

بههیههش از یههازده مههاه اسههت کههه  
درزنههدان زابههل کههانههون اصههالی  
وتربیت در حبس مهی بهاشهد  بها  
وجود اعالم رضایت ولی همچنهان  
دادگهاه از ازادی وی خهودداری  
میکند .ایهن کهودکهان در زمهان  

دستگیری تا انتقا  به کهالنهتهری  
وکههانههون اصههالی وتههربههیههت مههورد  
ضرب وشتم وحشیانه قرار گرفهتهه  

 اند . 
زاده فهعها  حهقههوق    بهههنههام ابهراهههیهم 

 کودکان 
عضو جمعیت دفها  از کهودکهان  

 كار و خیابان 
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به دنبا  اعهتهراضهات گسهتهرده و  
سههراسههری کههارگههران پههیههمههانههی  
مخابرات با خهواسهت قهراردادههای  
مستقیهم کهاری و اجهرای طهری  
طبقه مشاغهل بهه عهنهوان راههی  
برای افزایش دستمهزدههای  هنهد  
بههار زیههر خههط فههقههرشههان  روابههط  
عمومی شرکت مهخهابهرات ایهران  

ای در  هههههار بههنههد    طهی بههیههانههیههه 
تههجههمههعههات کههارگههران را "اخههال "  
خواند و آنها را به "تعدیل" یهعهنهی  
اخراج از کهار تهههدیهد کهرد. ایهن  
بیانیه نمونه دیگری از تهبه هیهغهات  
معمو  جمههوری اسهالمهی اسهت  
کههه بهها دسههت بههردن بههه حههربههه  
سرکهوب و اخهراج تهحهت عهنهوان  
"مصههالههح مهه ههی" مههیههکههوشههد  
اعههتههراضههات کههارگههران و کههل  
جامعه را عقب براند. این بهیهانهیهه  
از اینکهه اعهتهراضهات کهارکهنهان  
مخابرات ع هیهه شهرایهط بهرده وار  
کار پیمانی و دسهتهمهزدههای زیهر  
خط فقر  خالف موازین "حقوقهی   
قانونهی و مصهالهح مه هی" و بهه  
تحریک "گروهها و جهنهای ههای  
سیاسی سازماندهی شده اسهت و  
موجب بهره برداری "عوامهل ضهد  
انقالب در داخل و خارج از کشهور  
است  سخن میگوید. بعد ههم بها  
اعههالم ایههنههکههه ایههن اعههتههراضههات  
موجب اخاللی در خدمت رسهانهی  
به مردم نشده اسهت  مهیهکهوشهد   
مردم را در تقهابهل بها ایهن بهخهش  
کارگران خدماتی قرار دههد. ایهن  
سخنان بیش از ههر  هیهز ههراس  
حههکههومههت را از ابههعههادگسههتههرده  
اعتراضات کارکنان مهخهابهرات    
کههه مههیههتههوانههد الههگههویههی بههرای  
اعهتهراضهات سههراسهری در سهطههح  

جامعه باشد  نشان میدهد. بهویه ه  
اوج هراس رژیم را در بند سه ایهن  
بیانیه میتوان دیهد کهه در آن از  
نگرانی اینکه این اعتهراضهات بها  
حههمههایههت تههعههدادی از جههریههانههات  
سههیههاسههی تههقههویههت خههواهههد شههد   
کارگهران بهه "تهعهدیهل"کهه ههمهان  
اخراج و بیکارسازی است  تههدیهد  
شده اند. در این بند  هنهیهن آمهده  

شرکت مخهابهرات ایهران از  -است." 
زمههههان ورود بههههه عههههرصههههه  

سههازی و عهه ههی رغههم    خصههوصههی 
وجود اختیار قانونی برای تهعهدیهل  
نیروی انسانی در بخش رسمهی و  
پههیههمههانههکههاری و عههدم صههرفههه  
اقتصادی به حفظ وضهع مهوجهود  
با تهوجهه بهه تهغهیهیهرات فهنهاوری  
اطالعات و ارتباطات و واگهذاری  
فعالیت ها به صورت حجمهی بهه  
شرکت های پیمانکاری کمهاکهان  
به لهحهاو وضهعهیهت مهعهیهشهتهی  
پههرسههنههل مههوصههوف از هههرگههونههه  
برنامه تعدیل نیز خودداری نهمهوده  
است. لیکن بیم آن مهی رود کهه  
اگر این روند ادامه پهیهدا کهنهد و  
حمایت تهعهدادی از جهریهان ههای  
سیاسی به تقویت آن منجر شهود   
این شرکت ع ی رغم مهیهل خهود  
مجبور شود جمهع زیهادی از ایهن  

 پرسنل را تعدیل کند.". 
در آخر بیانهیهه نهیهز کهارگهران بهه  
مههذاکههره سههه جههانههبههه دولههت و  
کارفرما و نمایندگان تشکه هههای  
دست ساز حکومتهی حهوالهه داده  
مهههیهههشهههونهههد  آنهههههههم نهههه بهههرای  
پههاسههخههگههویههی بههه خههواسههتهههههای  
کارگران ب که بهه بهرای "تهنهویهر"  
افکار عمومی و ایهنهکهه گهویها  
طری طبقه بهنهدی مشهاغهل اجهرا  

شده است و طری مهورد بهحهث و  
خواست کهارکهنهان مهخهابهرات از  
سههوی هههیههات عههمههومههی دیههوان  
عدالهت اداری قهبهال ابهطها  شهده  

 است.  
در برابر ایهن تهههدیهدات کهارگهران  
پیمانی مهخهابهرات ایسهتهاده و بهر  

 ادامه اعتراضات تاکید دارند. 
 

کارگران مهخهابهرات : مها را از  
 "تعدیل" نترسانید 

پس از انتشار بیانیه توسط روابهط  
عمومی شرکت مهخهابهرات ایهران   
کارکنان شرکهتهی مهخهابهرات در  

های مخت ف به این بهیهانهیهه    استان 
پهاسهه  مههحهکههمههی داده و بهها رد  
کههردن نشههسههتههن پههای هههرگههونههه  
مهههذاکهههره ای بهههر خهههواسهههت و  
اعههتههراضههشههان تههاکههیههد کههرده و  

 میگویند:" 
 

نیروهای شرکتی مخهابهرات ایهران  
در حضور نمایندگان کهمهیهسهیهون  
صنعت و معدن مهجه هس شهورای  

  ١٣ و    ١٧ اسالمی در طو  سها   
بارها با مدیران مخابهرات نشهسهت  
و مذاکرە داشته و هر بار شهرکهت  

مخابرات خ ف وعده کهرده اسهت.  
و دیگر هیی گونهه نشهسهتهی بها  
مدیران شرکت مخابرات نخهواههیهم  

ی مهها    داشههت و تههنههههها خههواسههتههه 
قرارداد مستقهیهم و بهدون واسهطهه  

بهنهدی    همراه با اجرای طری طهبهقهه 
مشاغل شرکهت مهخهابهرات ایهران  

قهانهون    ٧١ و   ٢١ ههای   مطابق مهاده 
کههار جههمهههههوری اسههالمههی ایههران  

 است. 
 

در بیانیه دیگری کهه کهارکهنهان  
شرکتی مخابرات مهنهتهشهر کهرده  
اند  آمده است: تهدید به اخهراج و  
تعدیل نیرو تها کهنهون حهربهه ای  
بوده برای عهدم اجهرای قهانهون و  
پرداخت مطالبات و ج وگهیهری از  
خهواسههتههه هههای بهر حههق پههرسههنههل  
خصههوصههیت تهها کههنههون بههارههها  
مذاکره کردیم و ههر بهار مهدیهران  
زمان را به تعویق انداخته و فهقهط  

انهد. در ایهن    به وعده اکتفا نهمهوده 
بههیههانههیههه ادعههای اجههرای طههری  

بندی مشاغل در مخهابهرات     طبقه 
اساس دانسهتهه شهده و    ادعایی بی 

اظهارات روابط عمومهی شهرکهت  
 است.   مخابرات کامال رد شده 

 
کارگران میگویند  اعهتهراض مها  
برحهق اسهت  مها را از "تهعهدیهل"  

 نترسانید.  
نگاهی بر آنهچهه در اعهتهراضهات  
سراسری کارگران مخابهرات مهی  
گذرد و عکس العمل حهکهومهت   
تههاکهههیهههدی دیهههگهههر بهههر قهههدرت  
اعتصابات سهراسهری کهارگهری   
گههرد آمههدنشههان حههو  خههواسههت  
سههراسههری کههوتههاه شههدن دسههت  
پیمانکاران از محیط های کهار و  
موقعیت کارگران مخابرات بهرای  
ایههجههاد تشههکهه هههههایشههان و تههداوم  
قههدرتههمههنههد مههبههارزاتشههان اسههت.  
تاکیدی بهر نهقهش مهههم خهانهواده  
هههای ایههن کههارگههران و اطههال   
رسههانههی از اخههبههار هههر روزه ایههن  
اعههتههراضههات در تههقههویههت ایههن  
مبارزات و به عنوان یک بهخهش  
خدماتی ج ب حمایت وسیع مهردم  
اسههت. اعههتههراضههات کههارگههران  
مخابرات یک الگو است  از ایهن  
 اعتراضات وسیعا حمایت کنیم.  

 شهال دانشفر 
 ١٣ تیر    ٩٣ 

 هراس رژیم و تهدید کارکنان پیمانی مخابرات به "تعدیل"
 کارگران مخابرات: ما را از "تعدیل" نترسانید

 شهال دانشفر  

http://free-them-now.com
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 ٨ صفحه  

 بخش اول
کارگر کمونیست: از شما دو 
مطلب در باره تااریاخاچاه  
جنبش شورائی و خاطاراتای 
از یک تجربه مشخا،، تاا 
جااایاای کااه ماان  ناااصاار 
اصغری( اطالع دارم، منتشر 
شااده اساات. ارز   ااباات 
ایاانااگااونااه خاااطاارات باارای 
جنبش کارگری و باخاصاو  
برای فعالیان جاواناتار ایان 
جنبش را شاماا در ناه مای 
بینید؟ یک فعال کارگری در 
جنبش شورائی نگونه عامال 
می کند؟ نگونه کارگران را 
در سارناوشات خاود دخاالاات 

دهد؟ با ناه مشاکاالت و  می
معضالتی روبروست؟ نگاوناه 

هااای  تاااکااتاایااکااهااا و حاایاالااه
 کارفرما را خنثی می کند؟
 سعید مدانلو: 

ضمن تشهکهر از نشهریهه "کهارگهر  
کمونیست" برای فرصتی کهه بهه  
من داده اسهت بهایهد عهرض کهنهم  
که طی نوشته هائی که شما بهه  
آن اشاره کهردیهد ههم ههدف تهنههها  
قرار دادن تهجهربهیهات یهک فهعها   
کارگری و آمهوخهتهه ههایهش در  
طی یکسا  فعهالهیهت در شهورای  
کههارگههری یههک کههارخههانههه در  
بههحههبههوحههه تههحههرکههات شههورایههی  

تها    ٧٥ کارخانه ها کهه از اواخهر  
رئیس جهمهههور شهدن بهنهی صهدر  

در    ٧١ و اوایل    ٧١ یعنی تا اواخر  
جریان بود در اختیار فعالیهن جهوان  
کارگری که  در سطهح شهههرهها   
کارخانه ها و موسسات تهولهیهدی  
و خهدمهاتهی مشهغهو  بهه کهار و  
فعالیت هستند  بهود. ارزشهش در  
همین است. اما اجازه بدهید بهرای  
نسل جوانتر و خهوانهنهدگهان نشهریهه  
"کارگر کمهونهیهسهت" ههم تهجهربهه  

 خودم را بازگو کنم. 

هها ههم    همانطور که در آن نهوشهتهه 
مالحله کردید من در فعالیتم در  
سطح کارخهانهه بهه عهنهوان یهک  
جوان پهرشهور بها سهری پهرشهعهار   
اولههیههن آمههوزگههارم یههک رهههبههر  

سهالهه  حسهیهن آقها    ٧٧ کارگری  
نگهبانی بود. او در کهارخهانهه بهه  
همین نام شناخته می شد. من بها  
اینکه لیست حهقهوق کهارگهران را  
تنلیم میکردم و یکی دو بهار ههم  
بخانه اش رفهتهم  مهتهکسهفهانهه نهام  
فامهیه هی اش را ههر  هه فهکهر  
مههیههکههنههم بههخههاطههر نههمههیههاورم. او  
همسرش را عزیزه صهدا مهیهکهرد.  
حسین آقا در یکی از روستهاههای  
نزدیک ارا  مهتهولهد شهد و از  
دوران نوجوانی در یهک کهارگهاه  
ساخت  رخ ارابهه ههای بهارکهش  
اسبی مشغو  بکار شهد و رفهتهه  
رفته در اولهیهن کهارگهاه تهعهمهیهر  
مههوتههور آسههیههاب هههای هههنههدی و  
تراکتور "مان" در ارا  به عنهوان  
مکانیک بکار پهرداخهت. حسهیهن  
آقا در جوانی به اتهفهاق ههمهسهرش  
به تهران آمد و در کارخانه  هیهت  
ری استخدام شد و بهعهد از مهدت  
کههوتههاهههی بههه عهههنههوان یهههک  
مهکهانههیهک مهاهههر مههاشهیههنههههای  
بافندگی در کهارخهانهه شهنهاخهتهه  
شههد. او در هههمههان سههالهههههای او   
استخدامهش در کهارخهانهه  هیهت  
ری درگههیههر مههبههارزات سههالهههههای  

شهد و پهس از    ٩٦٦٣ تها    ٩٦٣١ 
دستهگهیهری و مهدتهی حهبهس از  
کارخانه نیز اخراج شد. حسین آقها  
از آنجایی که مکانیک مهاههر و  
مورد نیازی بود با  ند سا  کهار  
موقت و غیر استخدامی و بهرای  
تع یم مکانیک ها و مهههنهدسهان  
تازه کار از ایهن کهارخهانهه بهه آن  
کارخانه میهرفهت تها تهوانسهت بها  
تعهد یک حاج آقای متنفهذ شهاه  
عبدالعلیمی در کارخانه ایهرانهیهت  

مشغو  بکار شود. میهگهفهت کهه  
تا حاال ده ها مهندس و تکنسهیهن  
را کههنههار دسههتههش روی انههوا   
ماشینهای صنعهتهی تهعه هیهم داده  
است. بیشتر تعمیهرات و تهعهویهض  
قطعات مهم دستگاه ها با نهلهارت  
حسین آقا صورت مهیهگهرفهت. او  
دو بار در زمان شاه برای شهرکهت  
در مجمع تعهمهیهرکهاران مهاههر بهه  
آلمهان دعهوت شهد و ههر دو بهار  
بخاطر داشتن سابهقهه سهیهاسهی از  
شرکت در آنههها مهحهروم شهد. بها  
اینکه ابتال بهه سهرطهان سهیهنهه از  
بابت استنشاق ممتد آزبستهوس بهه  
لههحههاو فههیههزیههکههی او را بشههدت  
ضعیف و بدنش را فهرسهوده کهرده  
بود هنوز اگر اشکها  مهههمهی در  
ماشینهای کارخانهه ههای دیهگهر  
پیش میامهد  مهاشهیهن شهخهصهی  
دنبا  او میفرستادنهد. حسهیهن آقها  
عمال میتوانست بازنشسته شهود و  
کارخانه ههم پهیهشهنهههاد پهرداخهت  
مب غ  نسبتا خوبی با بیمهه بهه او  
داده بههود. هههمههسههرش مههدام از او  

مهههیهههخهههواسهههت کهههه خهههودش را  
بازنشستهه کهنهد. حسهیهن آقها در  
جوابش با خنده میگفت: آخه مهن  
اگههه نههبههاشههم هههمههه مههاشههیههنههههها  
میخوابند! حسین آقا به نگههبهانهی  
انتقا  داده شد تا کهارش سهبهک  
تر شود. منتها به من مهیهگهفهت:  
خودش را به اتاقک نگهبانهی دم  
در انداخته تا بتواند همه کهارگهران  
را هر روز یک به یک ببهیهنهد و  
ورود و خههروج مههواد اولههیههه و  
تولیدات را تحت نلر داشته باشهد.  

کههه    ٧٣ حسههیههن آقهها از سهها   
مههمهه ههکههت داشههت بههوی انههقههالب  
میگرفت  مخهصهوصها خهودش را  
بازنشسته نمیکرد تا با هر  هه در  
توان دارد در کارخانه بمهانهد و بها  

 کارگران باشد. 
 

اجازه بدهید بهبهیهنهیهم یهک جهوان  
فعا  عرصه ههای اجهتهمهاعهی و  
کارگری از حسین آقا نگهههبهانهی  

  ه میتواند بیاموزد! 
که همه مهمه هکهت    ٧٥ اواخر سا   

را شور انقالب گرفته بود  بیهسهت  
و سه سها  داشهتهم و  در سهطهح  
کارخانه با ههیهجهانهات غهیهرقهابهل  
وصفی ههر کهجها فهرصهتهی بهود  
بهرای ههر تهعههداد کههارگهری کههه  
هههنههگههام رفههتههن بههه نهههههار خههوری  
)کانتین( بهه پسهتهم مهی خهورد   
سخنرانی میکردم. بیرون کانتهیهن   
داخل کانتین  در صهف دریهافهت  
حقوق  گهوشهه  کهنهار ههر کهجها  
بودم و ع یه "زمین و زمان" حهرف  

 میزدم. 
 

حسین آقها نهگهههبهانهی در اولهیهن  
جه ههسههه مههجههمههع عههمههومههی بههرای  
تشکهیهل شهورا کهمهکهم کهرد تها  
میکهروفهون بهگهیهرم و  نهمهایهنهده  
کارکنان دفتری و بهعهد نهمهایهنهده  
هههمههه کههارگههران در شههورا شههدم.  
یک روز که از کانتیهن بهر مهی  
گشتم نزدیک اتاقک نگههبهانهی  
ایستاده بهود. صهدایهم زد  گهفهت:  
بیا ایهنهجها پسهرجهان  تهو ههر روز  

 میای وسط کارگرا شور می  

 حسین آقا نگهبانی! 
 سئوال "کارگر کمونیست

 " از سعید مدانلو درباره تجربه ای از یک فعال کارگری   
 بخش اول   
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 ٣ صفحه  

 
گیری  تا میتونی اینو اونهو دور  
و برت داغ میکنی  کارتو بهکهن  
منتها مواظهب بهاش بهرا کهارگهر  
تهههکهههراری نشهههی کهههه ههههم از  
 شمشون میافتی ههم از گهوش  
و دهن! گفتم: پس  ه کار کهنهم  
حسین آقا؟ گفت: تهو مهگهه تهو  
حسابداری کار نمیکنی؟ گفهتهم:  
 را! گهفهت: خهب بهرو ههر  هی  
مدر  تو حسابداری از ههر بهده  
بستونی گیرت میهاد بهیهار نشهون  
کارگر بده. گفت: تو اون باال تهو  
حسابداری  هه کهار مهیهکهنهی؟  
گفتم: سند میزنم  لیهسهت حهقهوق  
تهیه میکنم و توی قیهمهت تهمهوم  
شده هم کمک میکهنهم. گهفهت:  
ته رقم قیمت تموم شده  ی بههت  
مهیههده؟ گههفهتههم: مههنهلههورت سههود  
ناخالصه کارخونه هست؟ گهفهت:  

همونهو بهیهار نشهون کهارگهر بهده!   
گههفههتههم: ایههنههکههه سههود نههاخههالهه   
هسههت. گههفههت: او  کههار سههود  
نههاخههالصههه. یههک سههری دزدی  
گرگی توش مهیهکهنهنهد مهیهشهه  
سود خال ! بعد بها خهیها  راحهت  
میشینند رو سهفهره سهود خهاله   
نشخوار میکنند! برو همونهو و بها  
هر  ی دیگه دستت میرسه بیهار  
نشههون کههارگههر بههده. بههرو حههقههوق  
کههارمههنههدای ارشههد را رو کههن   
کههارگهههرا بهههبههیهههنههنهههد فهههاصهه هههه  
حقوقهاشون با اونها  قدر هسهت.  
گفتم: لیست حهقهوق کهارمهنهدای  
ارشد رو دست من نمیدن. گهفهت:  
خب برو تو ج سه شورا بهگهو کهه  
لیسهت حهقهوقهههای سهکهرت  ههم  
کارخهونهه و ههم دفهتهر مهرکهزی  
شرکت باید ع نهی بشهه. ههمهیهن  
االن برو لیست حقوق کهارمهنهدای  
ارشههد کههارخههونههه رو از تههو اتههاق  
فالنی بدزد بهیهار نشهون کهارگهرا  
بده. تو که اینقهدر جهیهگهر داری!  
مههحههض خههاطههر امههام! یههه دزدی  
کو ولو هم نهمهیهتهونهی بهکهنهی؟  
حاال زیاد ههم دلهتهو خهوش نهکهن  
که انهقهالب شهده! شهرکهت رو از  
دست بنیاد په وی گرفتنهد دادنهد  

دسههت بههنههیههاد مسههتههضههعههفههیههن.  
آدمهایی مهثهل عسهکهراوالدی و  
خاموشی همه کهاره اش شهدنهد.  
خههرسههههها بهه ههنههد شههدنههد کههفههتههارههها  
جاشونو گرفتند. ارث خهرسهههای  
کرواتی رسید به کفتارههای یهقهه  
گهرد بههازاری! ایههنهههها جههنهسههشههون  
خی ی ج ب تر از اونهههای دیهگهه  
هست. حاال انهگهار ههنهوز مهونهده  
که این مردم به یه نوایی برسهنهد.  
باید طوری بشه که اینها بهه روز  
شریف امامهی بهیهافهتهنهد. دیهدی  
 طهوری مهجهبهور شهدنهد  ا٬خ  
کنند؟ نبایسهتهی انهقهالب ایهنهجها  
تموم می شد. حتما یه زد و بهنهد  

 اون باال صورت گرفته! 
 

مورد دیهگهر  انهتهخهابهات مهجهدد  
کارکنان دفتری بود که مهن در  
شورا نمهایهنهده آنههها حسهاب مهی  
شدم. کارکنان دفتری که حهدود  
پنجاه نفر بودند را بشهدت از مهن  
ترساندند و برنامه انتخابات مجهدد  
گذاشتند که مهرا بهیهانهدازنهد. تها  
اینکهه کهارگهران ریهخهتهنهد تهوی  
جهه ههسههه ریی گههیههری و بههدون  
انههتههخههابههات شههدم نههمههایههنههده هههمههه  
کههارگههران. اتههفههاق دیههگههری کههه  
همان روز حهدود بهیهسهت دقهیهقهه  
مههانههده بههه زمههان رای گههیههری  
کارکنان دفتری افهتهاد ایهن بهود  
که همان آدمی که لیست حهقهوق  
"کارمندان ارشد" در کارخانهه زیهر  
دستش بود بهه شهرکهت مهرکهزی  
منتقل شده بود بمن ت فهن کهرد و  
گههفههت کههه از طههرف مههدیههریههت  
شرکت و شخ  آقای پهاکهدامهن  

ههزار    ٣١ مدیر عامل  پیهشهنهههاد  
تومان "پاداش" بمن شده و ههمهیهن  
بعدازظهر میتوانم به خیابان تهخهت  
طاووس بروم و پو  را هر کهجهای  
خیابان خواسهتهم تهحهویهل بهگهیهرم.  
یادآوری میکنم که حهقهوق خهودم  

  ١١ بهه    ١١ با ضریب معروف بهه  
تومان بهه    ٩١١١ شریف امامی از  

تهومهان رسهیهد. مهن    ٦١١١ حدود  
برای اینکهه ریی بهیهاورم فهوری  
ماجرا را در ج سه پهیهش از رای  

گههیههری افشههان کههردم. بههعههد از  
اینکه ماجرا تمام شهد از ایهنهکهه  
نماینده همه کهارگهران شهده بهودم  
در آسههمههانههههها پههرواز مههیههکههردم.  
بعدازظهر بود که با غرور تهمهام و  
سری افراشته رفهتهم داخهل دکهه  
حسین آقا )اتاق نگهبهانهی دم در  
را به این اسم صدا میکهردیهم کهه  
بعدا لمانهای کمیته شابدوالعلهیهم  
هههمههه شههیههشههه هههایههش را خههورد  
کردند( جایزه ام را بگیرم! گهفهتهم:  
حسین آقا مخ صیم  خوشت اومهد  
بههرنههامههه رو؟! دیههدی؟! کههارگههرا  
یکی دو تا نبودند  همهه راههرو و  
پ ه ها رو پر کرده بودند. ریخهتهنهد  
تو ج سه رای گیهری کهارمهنهدا   
کار رو یکسره کردند! بهالفهاصه هه  

هههزار    ٣١ پههرسههیههد: ایههن داسههتههان  
تومن پاداش  یه که ایهن و اون  
مههیههگههن تههو جهه ههسههه کههارمههنههدا  
گفهتهی؟ گهفهتهم: آره فهالنهی از  
دفههتههرمههرکههزی زنههگ زد ایههنههو  
گفت. قسهم مهیهخهورد مهیهگهفهت  
هههمههیههن االن هههم بههخههوای بههیههای  
ماشین میفرستم بهیهارتهت ایهنهجها   
پههولههه رو نههقههد و بههی درد سههر  
بگیری! حسین آقا از جایش به هنهد  
شد  کف دستهایهش را بهه نشهان  
مههالمههت روی سههرم گههذاشههت و  
گفت: ای ببو! گفتم: حسیهن آقها  
"فحش ناموسی" نده! گفت: حهقها  
کهههه بهههههههت مهههیهههگهههن "بهههچهههه  
محصل" )مخالفین بچه مهحهصهل  
صدایم میکردند(. گهفهتهم: فهکهر  
کردم االن دست میکنهی جهیهبهت  
یه جایزه برام در مهیهاری! گهفهت:  
آخهه پسهر جهان   هرا رو کههردی  
قضیه رو؟ می دویدی یهکهراسهت  
میامدی بمن میگفهتهی! گهفهتهم:  
مگه  ه کار میخواستی بکنهی  
باهاش؟ گفت: میگفهتهی  بهاشهه  
میام میگیرم! من ههم فهتهح اله هه  
رو با مینی بوس میفهرسهتهادم ههر  
جا هستی بهیهاد دنهبهالهت بها پهو   

  ٣١ برگردید کارخونهه! مهیهدونهی  
هزار تومن  قدر قند و  های و  
برنج و روغهن مهیهشهه؟ پهولهه رو  
میدادیم تهعهاونهی  ههمهه کهارگهرا  

بههیههان هههر کههی سهههههم مسههاوی  
بگیرند. به اوالد دارها هم  یهک  
کم  بیشتر جنس مهیهدادیهم  بهبهرن  
بزنند به بدن حا  کهنهنهد! اونهوقهت  
تو هم مهیهشهدی یهه پها پههه هوون  
کههارگههرا واسههه خههودت! ایههنههقههدر  
میگی  کهارگهر کهارگهر  یهک  
کاری کن کارگر دوستت داشتهه  
باشه  بیشتر بهت اعتماد کنه! بهه  
من مهیهگهی دیهدی کهارگهرا رو  
ریختند تهو جه هسهه رای گهیهری  
کههارمههنههدا؟ آره دیههدم! قههبههل از  
جنابعالهی دیهدم! خهودم فهرسهتهادم  

 شان!  
 

اینجا دیگه خی ی خیطی داشهت!  
فوری گفهتهم: ای وای  حسهیهن  
آقا عجب غ طی کردم! اینی کهه  
راجع به پهولهه گهفهتهی بهه فهکهر  

 "هفت جدم" هم نمیرسید! 
 

همان اوایل کهار شهورا  صهحهبهت  
تنلیم اساسنامه شورا پیهش آمهد.  
حسین آقا در انهتهخهابهات کهانهدیهد  
نشد و ع تش را ههم بهیهمهاری و  
ضعهف شهدیهد جسهمهانهی عهنهوان  
میکرد. منتها بیرون شهورا ههوای  
همه  یز را داشت. بهمهن گهفهت:  
کههه یههادت بههاشههه  شههورا مههثههل  
سندیکا نیست که یک نهمهایهنهده  
داشته بهاشهه  یهکهی ههم الهکهی  
ع ی البدلش باشه و هیی غ طهی  
هم دستش نیاد بهکهنهه! ایهن بهابها  
طالقانی هم که مدام شهورا شهورا  
میکنه  فکر کرده شورا هم مهثهل  
ج سه آخوندهاست که بنشیننهد از  
روی رساله شی  عهبهداله هه قهانهون  
بنویسند! شورا تو کارخونه یعهنهی  
اینکه کارگر باید سرش تو ههمهه  
کارهای کارخونه باشهه. کهارگهر  
باید بدونه  قدر تهو شهرکهت بهده  
بسههتههون مههیههشههه. هههمههه حسههاب  
کههتههابهههههای شههرکههت بههایههد یههک  
نسههخههه اش بههیههاد دسههت شههورا.  
کارخونه  قدر در سا  اعتهبهار از  
بانک میگیره   قدر تولیهد داره   

اش     ههقههدر فههروش  سههود سههاالنههه 
 ههقههدره  سهههههامههدارههها کههی ههها  

هستند. اگر قدیمیههها در رفهتهنهد  
کههی ههها جههاشههونههو گههرفههتههنههد   
مههخههصههوصهها اسههتههخههدام و اخههراج  
کارگرا باید با نلارت شورا انهجهام  
بشه. باید شورا ع ت اسهتهخهدام و  
اخراج همه کارکهنهان شهرکهت رو  
روش نلارت داشهتهه بهاشهه. حهاال  
بنشین انشان شو بنویس ایهن دوتها  
 یزی که بهت گفتم. پاتم تهوی  
یه کفش کهن کهه ال٬ها و له هه  

 اینها باید تصویب بشند. 
*** 

ایههنههههها کههه نههوشههتههم خههالههصههه و  
ههای یهک رههبهر    محتوای گفته 

کارگری ارزشمند آن مم کت بهه  
یک فعا  کارگری جهوان اسهت  
که میدانست کارخهانهه و جهایهی  
که کارگر در آن مسهتهقهیهمها در  
امر تهولهیهد مهایهحهتهاج عهمهومهی  
جامعه مشغو  بکهار اسهت جهای  
مهمی استت منهتههها نهمهیهدانسهت  
دنیای داخل آن  هگهونهه اسهت و  
 طوری کار میکهنهد و کهارگهر  
در شرایط حاضر در  ه موقعهیهت  
سیاسی و اجتماعی قرار گهرفهتهه  
است. نگاه ک ی کهارگهر شهاغهل  
به کل اوضاعی کهه در آن قهرار  
گرفته  گونه است. حسهیهن آقها  
میگفت: دیهالهکهتهیهک حهالهیهش  
نیست ولی مارکهس را تهو که هه  
اش دارد! بههعههد از حسههیههن آقهها  
منصور حکمت بود که نهگهاههش  
به مجمع عمومی و شورا مطهابهق  
نلر او بود. حسیهن آقها از ههمهان  
زمههان  آیههنههده مههبههارزه کههارگههر  
جماعت با نلام سرمایهه داری را  
سخت و مخاطره آمیز مهی دیهد.  
میگهفهت پسهرجهان  ایهن دعهوای  

دار تهازه مهیهشهه    کارگر و سرمایه 
گفت  شهرو  شهده ایهنهجها. فهکهر  
نمیکنم عمر من بهه اون روز قهد  
بده که ببینهم کهارگهر تهوی ایهن  
مم کت دسهت بهاال را گهرفهتهه   
مهنهتهههها شهمها جهوونههیهد. شههمهاههها  
نهمهیهدونههم  هه کهار مهیههخهواههیههد  
بکنید. باالخره اگهر عهمهرتهون قهد  
داد و تونستید کاری انجام بهدیهد   
 یاد ما هم بکنید! بعد شرو  کرد  
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به گفتن سرگهذشهت خهودش کهه  
من در فرصت دیگهری راجهع بهه  
آن خواهم نوشت. همینقهدر گهفهتهه  
بهاشهم کهه حسهیهن آقهها و عهزیههزه  

  ٩٣ فرزند دخهتهرشهان را در سهن  
سالگی به ع ت رماتیسهم قه هبهی  
دو سا  قبل از انهقهالب از دسهت  
داده بودند. آنهها فهرزنهدشهان را از  
یکی از آشنایان که در روسهتهای  
زادگاه حسین آقا  مادرش را بهعهد  
زایمان دوم از دسهت داده بهود و  
 هار انگشت پهدر کهود  نهیهز  
درهمان کارگاه ارابه سازی قهطهع  
شده بود  به فهرزنهدی گهرفهتهنهد.  
حسین آقا از این بابت غم بزرگهی  
نیز در سینه اش داشهت. بهعهالوه   
او مدام به بیهمهاریهش نهیهز لهعهنهت  

 میکرد. 
موضو  دیگری که خهیه هی حها   
حسین آقا را گرفته بود ایهن بهود  
کههه مههقههرر کههردنههد بههعههدازظهههههر  
پنجشنبه و یا صبح جمعه قبهل از  
شههرو  شههیههفههت او  شههنههبههه بههرای  
جهه ههسههات شههورا تههعههیههیههن شههود.  
سرویس گذاشتند که مینی بهوس  
صبح جمعه که کارخانهه تهقهریهبها  
پههرنههده پههر نههمههیههزنههد مهها را بههرای  
ج سات ههفهتهگهی شهورا کهه او   
اصرار داشهتهنهد مهاههانهه بهاشهد و  
بعد  دو هفته یکبهارش کهردنهد و  
بعد زیر بارش رفتهنهد کهه ههفهتهه  
ای یکبار باشد و یا در بهههتهریهن  
حههالههت در شههیههفههت شههب بههرگههزار  
شود. عه هتهش ههم ایهن بهود کهه  

میخواسهتهنهد "بهرای کهمهک بهه   
انقالب صرفی جویی کنهنهد". در  
صورتیکه گذاشتن سرویهس ایهاب  
و ذههاب در روز تهعهطهیهل و بهاز  
گذاشتن بهخهشهی از نهگهههبهانهی  
خی ی خرجش بیشتهر از دسهتهمهزد  
ما بود. البته رفهتهه رفهتهه دعهوا  
که داغ شد شورا تقهریهبها ههر روز  

داخل ههمهان اتهاق بهغهل کهانهتهیهن  
ج سه میگذاشت. محل جه هسهات  
شورا را در ساخهتهمهان اداری کهه  
دور از بههخههشهههههای تههولههیههد بههود  
گذاشتند. همه هدفشهان ایهن بهود  
که جه هسهات شهورا در سهاعهات  
کاری و دو شیفته روزهای هفهتهه  
در داخل کهارخهانهه بهرگهزارنشهود.  
حسیهن آقها گهفهت: یهادت بهاشهه  
سر٬ این موضو  ههم بهایسهتهی!  
ج سات شورا بهایهد تهو یهک روز  
کاری هفته باشه کهه کهارخهونهه  
دو شیفته کار میکهنهه. مهحه هش  
هم باید همون اتاق بهغهل کهانهتهیهن  
باشه که میز و صندلی و تهخهتهه  
سیاه هم داره. مهیهتهرسهنهد جه هسهه  
شورا بغل گهوش کهارگهرا بهاشهه!  
اینها کهفهتهارههایهی هسهتهنهد کهه  
شههکههار رو از  ههنههگ شههیههر در  
میارند! حاال بیا بهازی ایهنههها رو  
بههبههیههن! فههردا کههه جهه ههسههه شههورا  
تشکیل شد  صالحی کهه رئهیهس  
شورا شده بود یک عالمه کهاغهذ  
نوشته با خودش آورد و اساسنامهه  
را که گویا سیر تا پهیهاز نهوشهتهه  
بود روی میز گذاشت. از بسهمهه  
تعالی و انقالب اسهالمهی و امهام  
خمینی تقریبا هر بند اسهاسهنهامهه  
را پههر کههرد. مههفههاد اسههاسههنههامههه  
صالحی تهنههها یهک بهنهد خهوب  
داشت که تعیین حداقل دسهتهمهزد  
را مههنههوط بههه اراده و تههوافههق  
کههارگههران کهه ههیههه کههارخههانههجههات  

 کشور نوشته بود. 
من متن دوبند خودمهان را  هنهد  
بهار نههوشههتههم و حسههیههن آقهها ایههراد  
گرفت. مهی گهفهت: ایهنهجها رو  
اینطوری بگی بهتره! دفهعهه سهوم  

 هارم گفتم: حسهیهن آقها پهس    -
 را میگی تو انشائت خهوبهه تهو  
بنویس؟ گفت: تو انشهائهت خهوبهه  
ولههی تهها حههاال آئههیههن نههامههه و  
اساسنامه شورا ننوشهتهی! گهفهتهم  

حسهیههن آقهها  صههالههحههی بههرداشههتههه  
هر ی الطائالت بدرد نخهور بهوده  
توی بهنهدههای اسهاسهنهامهه آورده  
حاال مها داریهم ایهنهجها مهتهه بهه  
خشخاش میهذاریهم! گهفهت: مهههم  
نیست صالحی و کهمهک ههاش  
 ههی تههو اسههاسههنههامههه نههوشههتههنههد.  
همینکه باج بهه کهارفهرمها نهدنهد   
کافیه. زیاد مهههم نهیهسهت  هی  
نوشتند  من خهونهدمشهون  الهکهی  
ند! نه سهیه  بسهوز نهه کهبهابهنهد!  
مههنههتههههها ایههن دوتههایههی کههه تههو  
میخوای بنویسی مهمند. باید بها  
اونی که اونها نوشتنهد زمهیهن تها  
آسمون فرق کنه. همین دو تا بنهد  
تو اساسنهامهه بهاشهه کهافهیهه. از  
هشت بندی کهه اونههها نهوشهتهنهد  
هفتاش بیخوده. این دو بندی کهه  
تو اضافه میکنی باید ههر کهی  
میخونه  شماش گرد بشه! حهاال  
میدونم کارفرما سر٬ ایهن دوتها  
بند قا  و قیل راه مهیهانهدازه. اونها  
زیر بارش نمیرند. از یهک طهرف  
کههارگههرا شههبههههها )الههبههتههه شههب  
شیفتیها  روزها میخوابیدند( قهبهل  
از اینکه خوابشون بهبهره تهو فهکهر  
اضافهه دسهتهمهزد هسهتهنهد. حهاال  
ممکنه همین موضو  دسهت بهاال  
بگیره و زیاد کارگرا تو خیا  ایهن  
دو تابند اساسنامه نباشند منهتههها  
تو هر طوری شده باید تصهویهبهش  
کنی! بگذار باشه اونجها! اون بهرا  
آینهده هسهت! حهاال بهایهد خهودتهو  
آماده کنی برای دسهتهمهزد! حهاال  
میری ج وی کارفرما میشیهنهی   
یه عده آدمهایی که کوناشون رو  
صندلهی جها نهمهیهشهه ههر کهدوم  
اوسای هزار فن و فهیه هه جه هوت  
ظاهر میشن! اونجا مهثهل ههمهیهن  
جهها کههه جهه ههوی کههارگههرا داد و  
بههیههداد مههیههکههنههی! اونههجهها هههم  
همینطوری کهن مهنهتههها ایهنهجها  
طههرف کههارگههرا  اونههجهها بههر ضههد  

اونها! زیاد گوش نده اونههها  هی  
میگن  ون دارند دروغ مهیهگهن!  
سهههرشهههون داد ههههم کشهههیهههدی   
کشههیههدی! گههفههتههم: حسههیههن آقهها   
جرشون میدم  هر  ند تا میهخهوان  
باشن!! گفت: باز که ج هوی مهن  
شههور گههرفههتههی! جهه ههو کههارفههرمهها  
گفتم! گفت ببین: االن کارگهرای  
کارخونه خودمون رو هزار دویسهت  
تومن سوارند. تا اینجایهیهکهه مهن  
از کارخونهه سهیهمهان گهرفهتهه تها  
کارگاه حاج فهالنهی )اسهمهی را  
گفت که بخاطر ندارم( شمع سهاز  
تو شهرری خبر دارم  ههمهه دارنهد  
سر٬ حداقل هزار و دویسهتها نهدا  
مهیههدن. تهها هههزار شههشهصههدتها هههم  
شههنههیههدم زیههاد. تههو تهههههران هههمههه  
کههارخههونههه ههها حههرف کههارگههرای  
کارخونه های اطراف شهههرری را  
گوش میگیرند. روی این حسهاب  
ما از هزار و دویستا پائین نمیایهم!  
حاال بگهذار جهنهگ دسهتهمهزد را  
درسههت پههیههش بههبههریههم  اونههوقههت  
کههارگههرا بههرا اون بههنههدههها آمههاده  
میشن! تصویب شون کن بهزار تهو  
اسهاسههنههامههه بههاشههنههد! کههارگههر تهها  
اضافه دستمزده را نگیره پای ایهن  
قضیه که ما میگیم نمیاد! حهاال  
بشین این دفعه آخهر کهه گهفهتهم   
اون دوتا رو بهنهویهس. قهبهالهه ههم  
نههنههویههس! کههوتههاه  مههعههنههی دار!  
نههاگههفههتههه نههمههانههد کههه بههعههد از  
صههحههبههتهههههای زیههاد در مههیههان  
کارگران در بخشهههای مهخهته هف  
کارخانه  کهارگهران روی ههزار و  
یکصد تومان ایستهادگهی کهردنهد  
و تا آنجاییکه بخاطرم مهیهایهد در  
کارخانه های اطهراف شهههرری و  
غنی آباد  مطالبه این رقم حداقهل  

 اضافه دستمزد همگانی شد. 
و اما متن دو بند اساسنهامهه ای  
مهها: تهها آنههجههایههی کههه بههخههاطههرم  
مههیههایههد  دو بههنههد مهها از ایههن  

 قراربودند: 
ک هیهه فهعهالهیهتهههای مهالهی     -٩ 

کارخانه و دفتر مرکهزی اعهم از  
حقوق ک یه کهارکهنهان  تهرازنهامهه  
مالی سالیانه و که هیهه تهعهههدات  
مالی شرکت باید تهحهت نهلهارت  
شورا قرار داشته و شورا مهیهتهوانهد  
هر زمان که الزم میداند بهه اوراق  
مربهوط بهه فهعهالهیهتهههای مهالهی  

 شرکت دسترسی داشته باشد. 
ک یهه امهور اسهتهخهدامهی و     -٣ 

اخراج کارکنان باید با صهالحهدیهد  
 و موافقت شورا انجام پذیرد. 

ج سه شرو  شهد و ههمهه آمهدنهد.  
نوبت او  بهودم و مهقهداری اوایهل  
صههحههبههت  دسههت پهها ههه!  ههنههد  
ساعت تالش کردم و دیگهر کهف  
کرده بودم و باالخره ده نفر مهوافهق  
بههعههالوه خههودم یههازده رای جههمههع  
کردم. قبل از ج سه حساب کهرده  
بههودم  سههه نههفههر مههوافههق بههیههشههتههر  
نداشتم. صالحی و دو نفر طرفهدار  

 سرسختش به انحان مخت ف  
 

سههعههی مههیههکههردنههد ایههن دو بههنههد  
تصویهب نشهود. سهر اسهتهخهدام و  
اخههراج کههمههی شههل شههدنههد ولههی  
دخالت در امور مالی و درآمهد و  
سود و زیان کارخانه را زیر بهارش  
نمیرفتند و میگفتند خهیه هی تهنهد  
اسههت و شههورا را بهها حههکههومههت  
درگیر میکند. آنهها بهیهشهتهر مهرا  
نصیحت میکهردنهد کهه تهنهدروی  
میکنم و کار به خهرابهی خهواههد  
کشید. گفتهم: مهن حهرفهم تهمهام  
نشد در ج سه بهعهد مهیهخهوام بهاز  

 راجع به این دو بند صحبت کنم. 
فردا صبح از مینی بوس سرویهس  
کارکنان که پیاده شدم یهکهراسهت  
رفتم سراغ حسین آقا. شیفتهش را  
به دیگری سارد و رفهتهیهم داخهل  
دفتر نگههبهانهی. خهیه هی حهالهش  

 گرفته بود! جواب سالمم را  
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 ٣٧ از صفحه          

 
نداد. گهفهت: بشهیهن بهبهیهنهم! او   
اینکه شنیدم رفتی لهولهه سهازی  
و  دن ریزی به کارگرا گهفهتهی  
من تو شورا بهراتهون ایهن کهار رو  
میکهنهم  اون کهار رو مهیهکهنهم!  
گفتم: حسین آقا  هطهور مهگهه؟  
گفت: هیچوقت به کارگر وعهده  
نده که من بهراتهون ایهن کهار رو  
میکنم! بهشون بگو بهه نهمهایهنهده  
هاشون فشار بیارند حهرف تهو رو  
قبو  کننهد تهوی شهورا. طهوری  
بگو که اگه قهراره  هیهزی بشهه  
اختیار دست خودشونه! دوم اینکهه  
شنیدم دیروز تو جه هسهه شهورا رو  
سههر نههمههایههنههده ههها داد مههیههزدی!  
گفتم: حسین آقا  من فهقهط سهر  
فالنی نماینهده انهبهار داد زدم بهه  
بقیه که کاری نهداشهتهم! خهودت  
بهههههش مههیههگههی کههدخههدا  بهههههش  
میگی قاطر! گفت آره ایهنهو بهتهو  
میگم  خودشم بشنوه. تهو جه هسهه  
شورا که نمیگم اینهو. نهوزده نهفهر  
دیگه تو ج سه نشستند  تهو  هرا  
وقتتو میذاری با کدخدا ک نهجهار  
مههیههری؟ حههرفهههههای اونههو اصههال  
نشنیده بهگهیهر! حهرفهههاتهو یهکهی  
یکی شمرده و سنجیده براشون دو  
دو تا  هههارتها کهن! )دو دو تها  
 هارتا  تکیه کهالم حسهیهن آقها  
بود(. تو ج سهه شهورا اونهی کهه  
ج وت نشسته نهمهایهنهده کهارگهره.  
اگه یک  هیهزی رو نهمهیهدونهه   
مهیهخهوای حهالهیهش کهنهی بهایههد  

بگردی راهشو پیدا کهنهی! ههمهه  
مردم کهه مهثهل اون بهابها قهاطهر  
نیستند حرف حساب رو نفهههمهنهد!  
تههو جهه ههسههه بهها کههارفههرمهها کههه  
نشهسهتهی  ههر هی داد و بهیههداد  
دوست داری بکن  کسی کهاری  
بهههههت نههداره!  ههون اونههههها حههرف  
حساب سرشون نمیشه! حاال شهش  
تا رای کم داری؟ گفتم نه  پنهج  
تا! گفت: بهههشهون گهفهتهی کهه  
ج سه بعد هم میخهوای مهوضهو   
رو دنههبهها  کههنههی؟ گههفههتههم: آره   
دوازده نفر قبهو  کهردنهد تصهویهب  
شد. گفت: کار خهوبهی کهردی   
این یکی رو حهواسهت بهود. حهاال  
بگذار ببیهنهیهم ههفهتهه بهعهد  هی  
میشهه! راجهع بهه روز و سهاعهت  
ج سهات شهورا ههم حهرف زدی؟  
گفتم: نه حسین آقها وقهت نشهد!  
گفت: میگن یکربع داشهتهی سهر  
نماینهده انهبهار داد مهیهزدی. ایهن  
یکربع ساعتو میتونستی راجع بهه  
این موضو  حرف بزنی. تهو کهه  

 حرف زدن "الخم دوال" ب دی! 
 

گفتهم: حسهیهن آقها  ایهن جهنهاب  
صههالههحههی و اون دوتهها بههغهههل  
دستیهاش یک کم زیادی تهرسهو  
تشریف دارنهد! ههی تهو حهرفهههام  
مههیههومههدنههد  سههه تههایشههون فههقههط  
داشتند منو نصیحت مهیهکهردنهد.  
حتی میگفتند تو راست مهیهگهی  
ولی االن موقع این حرفها نیسهت!  
همه بندهای اساسهنهامهه و آئهیهن  

نامه را پر اسالم و امهام کهردنهد!   
شههمهها بههه مههن گههفههتههی بههگههذار  
صالحی رئیهس بشهه و تهو بشهو  
منشی شورا! گفتی یه  هیهزایهی  
حالیشه  یه مهدت تهو کهارخهونهه  
نختابی بوده  یکی دوتها کشهیهده  
هم از ساوا  خهورده  آدم جهربهزه  
داریه! گفت: نه صالحی نه دوتها  
بههغههل دسههتههیههش هههیههچههکههدوم  
شجاعتشون از تو کمتهر نهیهسهت.  
من میشناسمشان  نه با حکومهت  
سر و سر دارند نهه بها کهارفهرمها.  
اونا از تو ب که بیشتر دنهبها  حهق  
و حقوق کارگر هستهنهد! گهفهتهم:  
پهس  ههرا اونهها ایههنههطههوری حههرف  
میزنند؟ خودت گفتی این دو تها  
بند رو هر طهوری شهده تصهویهب  
کن! خرداد هم داره تهمهوم مهیهشهه  
نگذاشتهنهد اسهاسهنهامهه شهورا رو  
تصویب کنیهم! گهفهت: پسهرجهان!  
اونها ترسشون ترس کارگره  تهرس  
خودشون نیست. تو ایهن تهرس رو  
نداری و هیچوقت ههم نهداشهتهی.  
تهو هههنههوز بههایههد اسهتههخههون خههورد  
کنی! میترسند کارخونه تعهطهیهل  
بشه از نون خوردن بیافتند. مهگهه  
نمی بینی کارفرما  و انهداخهتهه  
کههه پههو  و مههواد نههداریههم  او   
کارخونه اصفهههان بسهتهه مهیهشهه  
بعدشم اینجا! گفتم: حسهیهن آقها   
تو که مهیهدونهی دروغ مهیهگهن!  
االن سیزده تا سفهارش بهزرن از  
جهاد سازندگی اومهده. قهراره تها  
آخر سها  بهاالی صهدتها سهفهارش  

بدند. کای مدارکش رو ههم کهه  
نشون شورا دادم! گفتم که بهههت   
رئیس حسابداری جدید که اومهده  
بمن گفته  شهرکهت بهرنهامهه داره  

تا کارگر استخهدام کهنهه و    ٣١١ 
کارخونه رو سه شهیهفهتهه کهنهنهد   
فقط موندن با شورا  ه بهکهنهنهد!  
گفت: این کافهی نهیهسهت. بهایهد  
پیدا کنی  پنبه نسوزها رو کهجها  
قایهم کهردنهد کهه تهو انهبهارههای  
کارخونه انبارشون نمیکنند و ههر  
هههفههتههه و یهها ده روزی یههک  
کامیون پنبه نسهوز  طهوری کهه  
انگار از انبار باباشون مهیهارنهد بها  
هزار ناز و اطوار تحویل کارخهونهه  
میدن! میگن آلهمهان دیهگهه لهوازم  
یهدکهی ههم بهمها نهمههیهخهواد بههده!  
مع وم نیست  را آلمانیها از پهو   
بدشون میاد؟ مهگهه  هی شهده؟  
یقه آهاری رفهت  یهقهه گهردالهی  
اومهد! اون بههاال ههیههچههی عههوض  
نشده! این تهویهی کهه بهایهد بهری  
مدر  بیاری! پهیهدا کهنهی اوال  
این پهنهبهه نسهوزهها رو از کهجها  
میارند و  هنهد تهن وزنشهه! بهرو  
پسر جان! ببینم  ی دیهگهه ازت  
ساخته هسهت! بهبهیهنهم مهیهتهونهی  
ترس کارگهر رو از دلهش بهیهرون  
بریزی؟! هفته بعد بها عهطهف بهه  
سفارشهات حسهیهن آقها  خهودم را  
آماده کهرده بهودم کهه پهنهج رای  

 الزم را هر طور شده جور کنم. 
شورا مجموعا بیست و یک نهفهر  
عضو داشت کهه بهرای تصهویهب  

هر یک از بندهای اساسنهامهه و  
مقررات و آئین نامه شورا حهداقهل  
شانزده رای الزم بهود. شهرو  بهه  
صههحههبههت کههردم  پههنههی دقههیههقههه  
نگذشت که تقریبا همگی اعهالم  
کههفههایههت مههذاکههرات و ریگههیههری  
دادند و هر دو بهنهد پهیهشهنهههادی  
من هر کدام هفده رای آوردنهد و  

تصههویههب شههدنههد. روز و سههاعههت   
ج سات شورا نیز  ههارشهنهبهه هها  
ده صبح بهه سهالهن اتهاق مهجهاور  
کانتین منتقل شد. نهگهو حسهیهن  
آقا طی هفته رفته بهود بها شهش  
نفرشان صحبت کهرده بهود. بهرای  
همین تا به ج هسهه آمهدنهد  آمهاده  
 رای دادن به دو بند مزبور بودند. 

ج سهه دو سهاعهتهه تهمهام شهد و  
فوری رفهتهم دکهه حسهیهن آقها.  
نشستهه بهود. گهفهتهم:  هه کهار  
کردی؟  ه وردی تو گوش ایهن  
شههش نههفههر خههونههدی کههه فههوری  
نشسهتهنهد بهه ههر دو تهاش ریی  
دادند؟ گفت: ایهنهو دیهگهه بهایهد  
خودت یاد بهگهیهری! گهفهتهم کهه  

 هنوز باید مشق بنویسی! 
بی اختیار روی بدن نحیهفهش خهم  

 شدم و پیشانیش را بوسیدم! 
   

 ادامه دارد  
 

مصاحبه با سعید مدانه هو تهوسهط  
ناصر اصغری از اعضای ههیهئهت  
تحریریه کارگر کمونیسهت تهههیهه  

 شده است.   

 سئوا  "کارگر کمونیست       " از سعید مدان و درباره تجربه ای از یک فعا  کارگری            بخش او 

 
مههعههدن در آن واقههع شههده اسههت   

خههرداد(     ٩٦ صههبههح روز )شههنههبههه  
ع یه بهیهکهارسهازی و احهراج هها  
مقابل شرکت کالیسیمن مهالهک  
این معدن در استان زنجان تهجهمهع  

 اند.   کرده 
 

 کارگر فوالد شادگان! ٣٧ اخراج 

کارگر فوالد شهادگهان از او   ٣٧ 
 خردادماه اخراج شدند. 

 
کهارگهرنهورد فهوالد  ٩١٦ بیکاری  

 گ ستان بدنبا  تعطی ی کارخانه 
کارخانه نهورد فهوالد گه هسهتهان    

تنها تولیدکننده فهوالد در شهمها   
کارگهر آن    ٩١٦ کشور تعطیل  و  

 بیکار شدند. 

 
کههارگههر کههارخههانههه    ٧٣١ اخههراج  

تولی پرس و بسهتهه بهنهدی الهبهرز  
 تحت عنوان مرخصی! 

کارگر قهراردادی و    ٧٣١ بیش از  
 »رسمی شاغل در دو کهارخهانهه 

بسته بندی الهبهرز  »و  «تولی پرس  
برای سومهیهن بهار بهه مهرخصهی  

 اجباری رفتند. 

 
 

کارگهرکهارخهانهه فهوالد  ٩١١ اخراج 
 کبیر خزر رشت 

کههارگههراکههارخههانههه  ٩١١ تههیههر     ٩ 
فههوالد کههبههیههر خههزر ازکههاراخههراج  

 شدند. 
ههای    بیهکهاری کهارگهران ریهزدانهه 

مهاه حهقهوق  ٧ شب تاب فراهان بها  

 معوقه بدنبا  قطع گاز کارخانه! 
ههای شهب    برق کهارخهانهه ریهزدانهه 

تاب فراهان به دلیل عدم پهرداخهت  
دوره قهبهض بهرق قهطهع شهد و    ٧ 

مهاه    ٧ کارگران این کارخانهه بها  
حههقههوق مههعههوقههه از کههار بههیههکههار  

 شدند. 
 ٩٦١٣ تیرماه    ٩٩ 
 ٣١٩٥ ژوئیه    ٣ 
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 یادی از "شورای دیپلمه های بیکار گچساران"
 مصاحبه با ناصر کشکولی 

کارگر کمونیست: در یکی از 
مصاااحاابااه هااایاای کااه بااا 
"تلویزیون ایسکرا" از شاماا 
دیااااادم، باااااه "شاااااورای 

های بیکار گچسااران"  دیپلمه
اشاره می کنید که عضو آن 
بودیاد. بارای خاوانانادگاان 
نشریه "کارگار کاماونایاسات" 

ای از  لطفا یاک تااریاخاچاه
نگونگی تشکیل این تشاکال 
را توضیح بدهید. ناگاوناه 
ایده ایجاد تشکال در شاماا 
شااکاال گاارفاات و فااعااالاایاان 

ای کااه پااا پاایااش  اولاایااه
گااذاشااتاانااد، از نااه تاایاا  

از نظر سیااسای   –آدمهایی 
باااودناااد؟ نااارا اصاااال   –

"شورای کارگران بیکار" ناه؟ 
آیا آن زمان گچساران آنادر 
دیپلمه بیکار داشت کاه یاک 
 شورا برایش درست کنید؟

 
 ناصر کشکولی: 

با سهالم بهه خهوانهنهدگهان نشهریهه  
"کارگر کمونیهسهت". گهچهسهاران  
یک شهر نفت خهیهز و جهمهعهیهت  
مربوط به این شرکت یهک سهوم  
جمعیت شهر را تشکیل مهیهدههد.  

 ه  در    ٧٥ و بعد از انهقهال ب  
این شههر خهوشهنهام و مهجهمهوعهه  
تشهههکهههیهههالتهههههههای آنهههزمهههان در  
گهههچهههسهههاران ههههواداران زیهههادی  
داشتند. کارگران شرکت نفهت در  

نقش اساسی را بهازی    ٧٥ انقالب  
کردند و وجود کهارگهران شهرکهت  
نفت و نقش سازمانهای مهخهته هف  
) ریکهای فدایهی  پهیهکهار  راه  
کارگر  مجاهد( ایده شهورا را در  
میان جوانان و در محالت شههر و  
دیا مه های بهیهکهار و کهارگهران  
پروژه ای اشاعهه داده بهود. ولهی  
کههال شههورا بههعههد از انههقههالب بههار  
مهثهبهت داشهت و مهردم شهورا را  
ارگان خودشان میهدانسهتهنهد. زیهرا  
انتخابی بهود و بصهورت جهمهعهی  
تصمیمات گرفته مهیهشهد. یهک  
کارگر )اسمهش را نهمهیهاورم زیهرا  
نمیدانم آیا زنده هست یا اعهدامهش  

کرده اند( طری دو شورا )شهورای  
کهههارگهههران بهههیهههکهههارو شهههورای  

ههای بهیهکهار( را بهرنهامهه    دیا همهه 
ریزی کهرد. او خهودش مسهئهو   

ای    کهارگهر پهروژه   ٦١١١ شورای  
بیکار بود. این کارگر    بهود  
ولی به هیی کدام از سازمانههای  
موجود تع ق تشکیالتی نهداشهت.  
ولی با سازمانهای مهخهته هف در  
ارتههبههاط بههود امهها در بههحههثهههههای  
خههیههابههانههی سههازمههانههههها شههرکههت  
نمیکهرد. شهورای دیهاه همهه ههای  
بیکار را او بهه مهوازات شهورای  
کههارگههران سههازمههان داد. ولههی  
دیههاهه ههمههه هههای بههیههکههار رهههبههری  
درستی نداشتند و در عهیهن حها   
مههیههتههوانسههتههنههد عضههو شههورای  
کارگران بشوند و در آن شهرایهط  
مهههبهههارزه کهههارگهههران در صهههدر  
مههبههارزات شهههههر بههود و عههمههال  

ههها بههه شههورای    شههورای دیههاهه ههمههه 
کارگران پهیهوسهت و مهن عضهو  
شورای کارگران هم بودم. جهالهب  
این بود هنگام تقاضای عضهویهت  
در شههورای کههارگههران خههود ایههن  
کارگر در دفهتهر شهورا ثهبهت نهام  
میکرد و برای ههر کهس کهارت  
عضویت صادر مهیهکهرد. بهه ههر  
عضو تازه میگفت عضو شهورای  
کههارگههران شههدن راحههت نههیههسههت.  
اعتراض و تهحهصهن و تهلهاههرات  
خیابانهی بهرای گهرفهتهن حهقهمهان  
شهههرط عضهههو شهههدن هسهههت و  
همچنین زندانی شدن و شهکهنهجهه  
و کتک و گرسنهگهی مهیهتهوانهد  
شما را تهههدیهد کهنهد. اکهثهر مها  
شخ  او را بعهنهوان یهک انسهان  
مههبههارز و سههازش نههاپههذیههر قههبههو   
داشههتههیههم و بهها پههذیههرش شههرایههط  
عضویت در شهورا ی کهارگهری  

 عضو میشدیم. 
 

کارگر کمونیاسات: ساالاهاای 
اولیه انااالب باود و ماردم 
بر علیه حکومت شاه اناالب 
کرده بودند. نرا شما اصاال 
نیاز دیدید که تشکل درست 

کنید؟ آیا نمی شاد رفات و 
به مسئولین تاازه ماراجاعاه 
کرد و مطالبااتاتاان را باه 
 صورت فردی مطرح کنید؟

 
 ناصر کشکولی:

ببنید نیاز بهه تشهکهل یهکهی از    
احتیاجات اولیه برای ما شده بهود  
و ضههرورت تشههکههل داشههتههن را  

به ارمغان آورد. خفقهان    ٧٥ انقالب  
آریامهری و تهرس از سهاوا  و  
فقر در زمان شاه انسانها را ناتهوان  
و دسترسی به تشکل خودشهان را  
نههامههمههکههن کههرده بههود. ولههی بهها  

و بهاز شهدن فضهای    ٧٥ انقالب  
سیاسی در جهامهعهه انسهانههها بهه  
جهنهب و جهوش افهتهاده بهودنهد و  
عههطههش بههرای آزادی و رفههاه و  
ایجاد تشکل در مهیهان مهردم بهه  
اوج خود رسیده بود. و گوشههها و  
 شم ها باز بودند برای ههرگهونهه  
تحو  مهثهبهت در زنهدگهی شهان.  

  ٦١١١ ولی در همان اوایل انقالب  
کارگر پهروژه ای از کهار اخهراج  
شهدنههد و شههرکههت حههفههاری نههفههت  
)یک شرکهت انهگه هیهسهی بهود(  

های که سها     تعطیل شد و دیا مه 
فارغ التهحهصهیهل شهده بهودنهد    ٧٥ 

امیدشان را برای اسهتهخهدام شهدن  
در این نو  شرکتهای حهفهاری از  
دست دادند و به اردوی بهیهکهاران  
م حق شدند. در د  ایهن شهرایهط  
که کهارگهران اخهراج شهده بهودنهد  
بی اعتمادی در مهیهان کهارگهران  
و دیا م ههای بهیهکهار نسهبهت بهه  
دولت پیش آمد و حتی حقهوقشهان  
را پرداخت نکردند. "کارگهر نهفهت  
ما  رهبر سرسخت ما" و "کهارگهر  
دانشجو اتحاد اتحاد" این شهعهارهها  
هنهوز داغ داغ بهودنهد و فضهای  
سهیههاسههی شههههر را تههحهت تههاثههیههر  
داشتند. مراجعه به کمیهتهه ههای  
دولت که تازه ایهجهاد شهده بهودنهد  
در جواب به اخراج و عدم پرداخهت  
حقوق میگفتند باید صبر کهنهیهد.  
بنابراین تنها جواب برای ما شهورا  

و تشهکهل بهود و در ایهن رابهطهه  
کههارگههران و دیههاهه ههمههه ههها دسههت  

 آوردهای هم داشتند. 
 

کارگر کاماونایاسات: در اول 
اناالب ماا دو ناوع تشاکال 
کااارگااری داشااتاایاام  یااکاای 
سندیکاها بودند که باعاضاا 
میراث دوره حکاومات قابالای 
بودند و بعضا هام تاوساط 
فعالین حزب توده در مراکز 
و محیطهای کاارگاری شاکال 
ماای گاارفااتاانااد. یااکاای هاام 
شوراهای کاارگاری باودناد. 
شما در مصاحبه تان گفتید 
که تشکل شاماا شاورا باود. 
ناارا شااورا را انااتااخاااب 
کااردیااد؟ ناارا سااناادیااکااا و 
اتحادیه نه؟ کال فارق ایان 
دو نوع تشکل، و مشاخاصاا 

 در آن دوره نگونه بود؟
 

 ناصر کشکولی: 
ههمهراه    ٧٥ راستش من در انقالب  

با توده های می یهونهی  شهم بهه  
مبارزه گشودم و فهقهط بها شهورا  
آشنا شدم. سندیکا و اتحهادیهه نهه  
اسههمههی و نههه رسههمههی داشههتههنههد.  
گویی اتهحهادیهه و سهنهدیهکها بهه  
دوران خفقان متع ق بهودنهد. شهورا  
بهها انههقههالب زاده شههد و بهههههتههریههن  
ابزاری شده بود برای مهبهارزه ههر  
گروهی و یا در هر مح هه ای از  

شهر شورا دایر شده بود و کسهی  
از سندیکا و یا اتهحهادیهه اسهمهی  
نههمهههیهههبهههرد. شهههورای کهههارگهههران  

ای متاسفانه در گهچهسهاران    پروژه 
مدت شش ماه دوام آورد و آخهریهن  

اش یهک اعهتهراض یهک    مبارزه 
ای در ج و فرمانداری شهههر    هفته 

بههود. جههالههبههتههر از هههمههه آنههزمههان  
کارگران همراه بها خهانهوادههایشهان  
بههنههابههه پههیههشههنهههههاد شههورا در ایههن  
تحصن شرکت کرده بودنهد. بهنهی  
صدر عز  شده کهه بهنهابهه یهک  
اشتباه تازگی رئیس جمههور شهده  
بود دستور "شورا پورا مهالهیهده" را  
داد و فردای همان روز به تحصهن  
کارگران در ج و فرمانداری شهههر  
توسط حم ه مسه هحهانهه بهیهش از  
صدها پاسدار و بسیجی همهراه بها  
تیراندازی و گاز اشک آور. ایهن  
شههورای خههوشههنههام و پههرکههار بهها  
رهبری سازش ناپذیهرش سهرکهوب  

نفر از فهعهالهیهن    ٩٧ شد و بیش از  
دستگیر و روانه زندان شدند. اسهم  

زد مهردم شهههر    این شورا هنوز زبان 
 گچساران است. 

 
مصاحبه با ناصر کشاکاولای 
تااوسااط ناااصاار اصااغااری از 
اعضاای هایاائات تااحاریاریااه 
کارگر کمونیست تهیاه شاده 

 است.  
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 ٣١ صفحه 

مرخ  شدن اسماعیل عهبهدی از  
رهبهران اعهتهراضهات مهعه همهان از  
زندان بعد از اعتراضات گسهتهرده   
نشست و هم اندیشهی جهمهعهی از  
هیات مدیریه کانون های صنفهی  
و فعالین مع م سراسهر کشهور در  
گیالن  حم ه مامورین شهههرداری  
به کارگران معترض پروژه اتهوبهان  
"یادگهار امهام" و مهتهواری شهدن  
سرکوبگران تهوسهط کهارگهران  و  
یک ههفهتهه اعهتهراض در مهیهان  
کههارگههران مههخههابههرات مشهههههد از  
جم ه سر تیترها و مسهائهل مهههم  
خههبههرهههای کههارگههری در هههفههتههه  
گذشته اسهت. نهگهاههی بهه ایهن  

 سرتیترها داشته باشیم. 
 

اسماعیل عابادی باایاد 
بدون قید و شرط آزاد 

 شود:
اسههمههاعههیههل عههبههدی از رهههبههران  
اعههتههراضههات مههعهه ههمههان اسههت. او  
بهخههاطههر مههبههارزاتههش در دفهها  از  

سا  حهکهم دارد.    ٣ حقوق مع مان  
برای گهذرانهدن    ١٧ آبان    ٩١ او در  

حههکههم زنههدانههش بههازداشههت شههد.  
اسماعیل عبدی همهراه بها جهعهفهر  
علیم زاده از  هره های شناخهتهه  
شده کارگری در آستانهه او  مهه  

بیانیه مشهتهرکهی دادنهد    ١٧ سا   
که در آن اعهتهراض خهود را بهه  
اینکه  را اعهتهراضهات مهردم در  
دفا  از زندگی و معیهشهتهشهان و  
بهرای داشهتهن حهق تشهکهل  حهق  
اعتصهاب  حهق تهجهمهع و آزادی  
های سیاسی پایه ای در جامهعهه  
با اتهاماتی  ون اخال  در نلم و  
امنیت م هی حهکهم زنهدان پهاسه   
میگیرد و امنیتی میشود  اعهالم  
داشتند. خهواسهت مشهخه  آنهان  

لغهو احهکهام زنهدان بها اتهههامهات  
امنیتی برای کارگران  مهعه همهان  
و مردم معترض است. این بیهانهیهه  
سرآغاز کارزاری گستهرده عه هیهه  
امنیتی کردن مبارزات مردم شهد  
و هههمههچههنههان  ادامههه دارد. در  
سالگرد این اقدام مهم اسهمهاعهیهل  
عبدی امسا  نیهز از درون زنهدان  

سها     ٣ بیانیه داد و با اعتراض به  
حکم زندانش و بها خهواسهت لهغهو  
احکام امنیتی زنهدان بهرای تهمهام  
فعالین اجتماعی  و تهاکهیهد بهر  
کههارزار عهه ههیههه امههنههیههتههی کههردن  
مبارزات  اعهالم اعهتهصهاب غهذا  
کههرد. اعههتههراض و خههواسههت  او  
همچون سا  گذشتهه بها حهمهایهت  
گسترده ای در ایران و در سهطهح  
جههان پهاسه  گهرفهت. از جهمه هه  
اتحادیه بین الهمه ه هی مهعه همهان و  
عههفههو بههیههن الههمهه ههل کههارزاری در  
حههمههایههت از او اعههالم داشههتههنههد.  
کانون های صهنهفهی مهعه همهان و  
تشک های مخته هف کهارگهری و  
رهبران و  هره های شناخته شهده  
کارگری در شهرههای مهخهته هف  
به اشکا  مخت ف حمایت خهود را  
از عبدی و خهواسهتهههایهش اعهالم  
داشتند. زیر فشار این اعتهراضهات  
در سیزده خرداد اسماعیل عهبهدی  
بههدلههیههل وضههع بههد جسههمههی بههه  
بیمارستان "امام خمهیهنهی" انهتهقها   

  ٩٣ یافت و بهعهد از سهه روز در  
خههرداد دوبههاره بههه زنههدان اویههن  
بازگردانده شد. در سه روزی کهه  
عههبههدی در بههیههمههارسههتههان بههود  
گهروهههههای مههخهتهه هف مهعهه همههان   
کارگران و فعالین اجتهمهاعهی بهه  
دیدارش رفتند و با این کهار خهود  
حههمههایههتههشههان را از خههواسههت و  
اعتراض وی اعهالم داشهتهنهد. در  
ادامهه ایهن اعهتهراضهات گسهتهرده  

سرانجام عبدی در  هارم تیر مهاه   
روز اعتصاب غهذا بهه    ٦١ بعد از  

مههرخصههی آمههد. و ایههن یههک  
پههیههشههروی مهههههم بههرای او در  

پیگیری خهواسهت ههایهش اسهت.   
اسماعیل عبدی باید فورا و بهدون  
قید و شرط آزاد شود. بهعهالوه ههم  
اکنون یکی دیگر از مع همهان بهه  
اسم محسن عمرانی از بوشهههر بها  
یک سا  حهبهس و آتهنها دائهمهی  
فعا  دفا  از حهقهوق کهود  و  

سها  حهبهس و    ٣ ع یه اعدام  با  
شمار بسیاری از فعالین سهیهاسهی  
دیگر بها اتهههامهات امهنهیهتهی در  
زندانند. تمامی زندانیان سهیهاسهی  
باید فورا و بدون قید و شهرط آزاد  

 شوند.  
 

نشست جمعی از هایاات 
ماادیااره کااانااون هااای 
صنفی معلمان و فاعااالن 
فرهنگیان سراسر کشاور 

 در گیالن
روز جمعه دوم تیرماه  جهمهعهی از  
هیات مدیره کانون های صهنهفهی  
و فعاالن فرهنگیان سراسر کشهور  
در گیالن برای بحث و بررسی بهر  
سههر  ههگههونههگههی پههیههگههیههری  

 خواستهایشان نشست داشتند.  
یک عرصه مهم اعهتهراضهات در  
جههامههعههه در  ههنههد سههالههه اخههیههر  
مههبههارزات مههعهه ههمههان بههوده اسههت.  
مههعهه ههمههان در اعههتههراضههاتشههان بهها  

  ٢ شههعههارهههایههی  ههون خههط فههقههر  
می یون  حقوق ما یک مهیه هیهون   
بههیههمههه کههارآمههد  درمههان رایههگههان  
است  تحصیل رایگان برای ههمهه   
یک اختالس کم بشهه  مشهکهل  
ما حل میشه  معیشت  مهنهزلهت   
حههق مسهه ههم مههاسههت  آمههوزش را  

کاالیی نهکهنهیهد  و شهعهارههایهی  
دیگر از این دست بارهها و بهارهها  
خواستهایی را بدست گرفهتهه انهد  
که بطور واقعی خواستهای ههمهه  
مردم است. ههمهچهنهیهن اعهتهراض  
ع یه امهنهیهتهی کهردن مهبهارزات  
یک عرصه مهم از اعهتهراضهات  
مع مان در دفا  از حهق تشهکهل   
حق تجمع  آزادی بهیهان و آزادی  
های سیاسی پایه ای در جامهعهه  
بههوده اسههت.  بههه ایههن اعههتههبههار  
مبارزات مع مان در این سالها بهه  
سهم خود نقش مهمی در تهغهیهیهر  
توازن قهوای سهیهاسهی مهبهارزات  
مههردم و جهه ههو آمههدن شههعههارهههای  
   و رادیکا  در سطح جهامهعهه  
داشته است. نشست ههفهتهه اخهیهر  
فعالین کانون صنفی مع همهان در  
گیالن میتواند  گامی در جهههت  
مهتهحهد کهردن صهف فهعهالهیهن و  
اکتیویسهت هها ایهن مهبهارزات و  
تدارکی دیگر برای متحهد کهردن  
مههبههارزات کههل مههعهه ههمههان بههرای  

 پیگیری خواستهایشان باشد.  
واقعیت اینست کهه مهعه همهان در  
مههبههارزاتشههان عهه ههیههرغههم هههمههه  
پیشرویهایشهان  از جهمه هه بهدسهت  
دادن الگوی مهبهارزات سهراسهری  
در برابر کل جهامهعهه  جه هو آوردن  
خواستهای رادیکا  و شهفهاف در  
مبارزات مردم  مهتهشهکهل کهردن  
صفوف اعتراضاتشان در مهدیهای  
اجتماعی و تحمیل کانون صنفهی  
مع مان به حکهومهت اسهالمهی و  
برپایی مجامع عمومی کشهوری  
شان برای انهتهخهاب رههبهران خهود  
نمهونهه ههای بهارز آنسهت. یهک  
مانع مههم در رشهد و پهیهشهروی  
بیشتهر مهعه همهان در مهبهارزاتشهان  
تحهر  گهرایهش اصهالحهگهرایهان  
حهکهومهتهی در مهوقهعهیهت ههای  

ک هیهدی و تصهمهیهم گهیهرنهده در  
کههانههون هههای صههنههفههی  ایههن  
تشک های مبارزاتی آنهاست. ایهن  
گرایشات با اسهتهفهاده از فضهای  
امنیتهی کهه رژیهم بهر مهبهارزات  
مردم ایجاد میکند  استفاده کهرده  
و میکوشد ج وی ههر حهرکهت و  
تالشی قرار گیرد  تها آنهرا مهههار  
کهنهد. ایهن گههرایشهی اسههت کههه  
تالشش کشاندن مبارزات مع همهان  
به دنبا  ایهن جهنهای و آن جهنهای  
حهکهومهتهی اسههت و دارد عهمههال  
برای کل حکومت وقت میهخهرد.  
از جمه هه ایهن نهیهروهها در جهریهان  
مضحهکهه انهتهخهابهات حهکهومهت  
تحرکات قابل توجهی داشتنهد. و  
دیدیم کهه  هگهونهه گهروههههای  
مبهارزاتهی مهعه همهان در مهدیهای  
اجتمهاعهی را عهمهال بهه تهریهبهون  
تب یغاتی کانهدیهداتهوری روحهانهی  
تبدیل کهردنهد. و حهتهی شهورای  
سههراسههری تشههکهه هههههای صههنههفههی  
مع مان رسما بیانیهه داد و اعهالم  
کرد که بدلیل انتخابات فهعهال از  
بههرگههزاری هههر گههونههه تههجههمههعههی  
خودداری میشود تا بها ایهن کهار  
بساط این مضحکه بهی مشهکهل  
به پیهش رود. امهروز ههم ههمهیهن  
طیف از افراد و نهیهروهها  تهحهت  
عنوان اینکه هنوز کابیهنهه دولهت  
روحهانهی تشهکهیهل نشهده و بهایههد  
فرصت داد  مع مان را به صبهر و  
انتلار دعوت میکنند و عمال بهه  
مانعی در برابر حرکت اعتهراضهی  
مع مان تبدیل شهده انهد. وظهیهفهه  
مع مهان  ه  و رادیهکها  اسهت  
کههه بهها حضههور فههعهها  خههود در  
گروههای مبارزاتی تشکیل شهده  
در ت گرام  با شرکهت در نشهسهت  

 هایی از نو  نشستی که در  
 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 اسماعیل عبدی باید بدون قید و شرط آزاد شود

نشست جمعی از هیات مدیره کانون های صنفی معلمان و فعاالن فرهنگیان سراسر کشور در 
 گیالن

 شهال دانشفر 
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گیالن برپها شهده  بها شهرکهت در  
حرکت هایی  ون پهیهاده روی و  
کوهایمایی و گ گشتهههایهی کهه  
به عنوان راههای ارتباط وسیع بها  
یههکههدیههگههر بههه راه افههتههاده اسههت   
فعاالنه حضور یابند. در برابر ایهن  
نو  توهم پراکنی ها بهایسهتهنهد و  
بهها پههیههش کشههیههدن خههواسههتهههههای  
واقعی مع مان که بارها و بهارهها  
در تجمعاتشان آنهها را فهریهاد زده  
اند  صهف اعهتهراض مهعه همهان را  

 متحد کنند.    
در شرایطی کهه نهزاعهههای درون  
حههکههومههتههی بههیههش از هههر وقههت  
تشدید شده و دامنه اش دارد بهه  
خههیههابههان کشههیههده مههیههشههود  در  
شرایطی که حهکهومهت اسهالمهی  
در سطح بین الم  هی مهنهزوی تهر  
شده و برجامشان نهیهز بهی فهرجهام  
مهانهد. و در شههرایهطهی کهه ایههن  
حکومت به لحهاو اقهتهصهادی و  
سیاسی به بن بست ههمهه جهانهبهه  
ای رسیده است  بهتهریهن فهرصهت  
است که مردم و از جم ه مع همهان  
که همواره پیهشهتهاز بهوده انهد  بها  
خهههواسهههتهههههههای روشهههن خهههود   
سازمانیافته و متحد ج و بهیهایهنهد  
و آنها را ط ب کهنهنهد. بهایهد ایهن  
فرصت را دید و بهرای بهرداشهتهن  

 گامهای بعدی خیز برداشت.  

کاااارگاااران نااایاااروهاااای 
شااهاارداری را مااتااواری 

 کردند
کهارگهران پهروژه اتهوبهان "یهادگههار  
امهام" از  هنهد مهاه قهبهل بها راه  
انههههدازی کههههارگههههاه سههههاخههههت  
دوربرگهردان)رمه ( در مهحهدوده  
فرحزاد مشغو  کار هسهتهنهد. در  
روزهههای او  تههیههرمههاه نههیههروهههای  
شهرداری مهنهطهقهه دو  اقهدام بهه  
تخ یه نخالهه در اطهراف کهارگهاه  
کردند که با اعهتهراض کهارگهران  
ایهن پهروژه روبهرو شهدنههد و  ههون  
توجهی به این اعهتهراضهات نشهد   
کارگران بهه اعهتهراضهشهان ادامهه  

تههیههر نههیههروهههای    ٢ دادنههد. روز  
شهرداری بار دیگر به ایهن مهحهل  
آمده و اینبار بارشهان را در وسهط  
کههارگههاه تههخهه ههیههه کههردنههد. ایههن  
موضهو  بها اعهتهراض شهدیهد تهر  
کارگران روبرو شهد تها جهایهیهکهه  
یکی از معاونان شهردار مهنهطهقهه  
برای میانجگری وارد شد و قهو   
همکاری داد. اما بهه یهک بهاره  
نیروههای شهههربهان وارد کهارگهاه  
شدند و بدون هیهی حهرفهی اقهدام  
به حم هه بهه سهمهت کهارگهران و  
مهههههنههدسههان پههروژه کههرده و بهها  
کارگران درگیر شدند. در جهریهان  

این درگیری  ند نفهر از نهاحهیهه  
صههورت و دسههت و پهها مههجههروی  
شدنهد. امها کهارگهران بها حهمه هه  
متقابل آنها را از مهحهل مهتهواری  
کردند. این اتفاق نمهونهه دیهگهری  
از سرکوبهگهری ههای مهامهوریهن  
پنجه بهوکهس بهدسهت شهههرداری  
تحت حاکمیت جمهوری اسالمهی  
است. از جم ه ماموران شههرداری  
هر روزه در این شهههر و آن شهههر  
دستفهروشهانهی را کهه بهه خهاطهر  
بیکاری و نهداشهتهن ههیهچهگهونهه  
تامینی ناگزیر بهه امهرار مهعهاش  
از این طریق و دست و پها کهردن  
لقمه نانی بهرای خهود و خهانهواده  
شان هستند  مورد تعرض و حم هه  
قرار میدهند. در مقابل بهارهها در  
خبرها شنهیهده ایهم کهه مهردم بهه  
تقابل با آنها برخاسته و مهتهواری  
شان کهرده انهد. یهک نهمهونهه از  
جنایتههای ایهن سهرکهوبهگهران بهه  
قههتههل رسههانههدن عهه ههی  ههراغههی  
دستفروشی بدست پهنهجهه بهوکهس  

  ١٦ بدستان شهههرداری در مهرداد  
اسههت. جههنههایههتههی کههه پههرونههده آن  
همچنان گشوده است. یهاد عه هی  

  راغی گرامی باد. 
نمونه دیگراز این سرکوبگری هها  
حمالت متوالی این جهنهایهتهکهاران  
بههه دسههتههفههروشههان در شهههههرهههای  

مخت ف از جهمه هه در شهههرههای  
جهههنهههوب  هههون اههههواز  آبهههادان   
بندرعباس است که بارها و بارهها  
به تلاهرات و اعتراضهات جهوانهان  
دستفروش در این شهههرهها عه هیهه  
سههرکههوبههگههران شهههههرداری مههنههجههر  
گردیده و در مواردی به اعتهراض  
مردم یک شهر تبدیل شده اسهت.  
بدین ترتیهب مهامهوران شهههرداری  
بخش دیگری از نیروی سهرکهوب  
حههکههومههت اسههت کههه تههحههت  
عناوینی  ون پا  نگاهداشهتهن  
 هره شهرها و سد معبر و غهیهره  
هر روزه دارند جنهایهت مهیهکهنهنهد.  
کهارگهران پهروژه اتهوبهان "یهادگههار  
امههام" در بههرابههر حههمهه هههه ایهههن  
سرکوبگران حکومتی ایسهتهاده و  
متواری شان کردند. در همهه جها  
باید وقتی که سرک ه این جانهیهان  
پیدا میشهود  حسهابشهان را کهف  
دستشان گذاشهت و فهراری شهان  

 داد.  
 

یک هفته اعاتارا  در 
میان کارگاران شارکاتای 

 مخابرات مشهد
تهیهر کهارکهنهان شهرکهتهی    ٥ روز  

مخابرات مشهد در هفهتهمهیهن روز  
اعتراضاتشان مقابل اداره کار ایهن  

شهر تجمع کردند. یک خهواسهت  
ایهههن کهههارگهههران اجهههرای طهههری  

بهنهدی مشهاغهل اسهت. تها    طبهقهه 
بهه ههکههه بههههههبههودی در سههطهههح  
دستمزدهای زیهر خهط فهقهر آنههها  
ایجاد شود. خواست مهههم دیهگهر  
آنها خواست قراردادهای مستهقهیهم  
کاریست کهه خهواسهت کهارگهران  
مخابرات در تهمهام شهههرههاسهت و  
این کارگران بر سر ایهن مهوضهو   
در سهها  گههذشههتههه تههجههمههعههات  
سهراسههری مهتههعههددی در مههقههابههل  
مج س اسالمی داشتنهد. سهابهقهه  
برپهایهی تهجهمهعهات سهراسهری در  
میان کارگران مخابرات  خهواسهت  
بر یده شدن دست پیهمهانهکهاران و  
تههبههدیههل قههراردادهههای کههاری بههه  
قراردادهای مستقیم کهه خهواسهت  
بههخههش عههلههیههم کههارگههران اسههت   
اهههمههیههت و جههایههگههاه مههبههارزات  
کارگران مخابرات مشهد را بهیهان  
مهیهکههنهد. نههفهس تههوان بهرگههزاری  
تجمعات سراسری در عهیهن حها   
نشانگر وجود پیش زمهیهنهه ههای  
خههوبههی بههرای ایههجههاد تشههکههل  
سراسری در میهان ایهن کهارگهران  
است. از ههمهیهن رو دو خهواسهت  
قراردادهای مستقیم و تشهکهل در  
واقع دو خهواسهت که هیهدی بهرای  

 این کارگران است. 

 کارگران در هفته ای که گذشت                                                       
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 ٣١ صفحه  

روند بیکارسازی همچهنهان ادامهه  
دارد. کارفرماها به بهههانهه ههای   
کمبود نقدینگی  کاههش ههزیهنهه  
تولید و پایان قراردادها  کهارگهران  

 را بیکار میکنند. 
در بههخههش خصههوصههی و بههخههشهها  
دولتی کهارگهران بها قهراردادههای  
موقت بیشتهر از سهایهر کهارگهران  
مورد حم ه اخراج و بهیهکهارسهازی  

 قرار میگیرند.  
 

شناسان اقهتهصهادی وضهعهیهت    کار 
بهازار کههار ایههران را در خصههوص  

ها  بها عهنهوان    شکل انعقاد قرارداد 
ثههبههاتههی اسههتههخههدامههی تههعههبههیههر    بهی 
 کنند.   می 

تها     ٧٥ در سا  ها قبل از قهیهام  
مقهطهع قهدرت خهودگهمهارده ضهد  

  ١١ انقالب جمههوری اسهالمهی   
ههها رسههمههی    درصههد اسههتههخههدامههی 

 بودند.   
با تشدید بحران های سهیهاسهی و  
اقتصهادی  جهنهگ و مهحهاصهره  
اقههتههصههادی  وارد شههدن الههیههت  
کارفرما و دوایر بهیهت رههبهری و  
مههافههیههای اقههتههصههاد و قههدرت  
اقتصادی سااه پهاسهداران در راس  
قهدرت  فضهها بهرای قهراردادهههای  
موقت و قراردادهای سفید امضها  
بیشتر شهده. امهروزه قهراردادههای  
موقت بیشتر و بیشتر از گهذشهتهه  

ثهبهاتهی    شده است. در نتیجه  بهی 
استخدامی بیشتر شده و امهنهیهت  
شغ ی کارگران بهه دلهیهل شهکهل  

هایشهان مهرتهبها بها تهههدیهد     قرارداد 
اخراج و بیکارسازی وسیع مهواجهه  

 شود.    می 
خانم سروین آقاجانی) کهارشهنهاس  
ارشههد حههوزه انههرژی و مشههاور  
اقتصادی در حوزه خاورمیانه( در  
سایت دانشگاه صنعتهی اصهفهههان  

بههها وجهههود   »نهههوشهههتهههه اسهههتت  
درصهدی سها     ١ بینی رشد    پیش 
  ممکن است این مهقهدار رقهم  ١٣ 

قابل قبولی بهرای اقهتهصهاد ایهران  
ت قی شود اما این رشهد بهایهد در  
نتیجه بهههبهود اشهتهغها  و تهولهیهد  

تنها حهاصهل درآمهدههای    باشد  نه 
نفتی. ازآنهجهاکهه نهرخ بهیهکهاری  

درصههد و    ٩٣٢٣ بهههههار امسهها   
درصد اعهالم شهد     ٩٣٢٥ تابستان  

این دو مهقهدار رونهد صهعهودی را  
انههداز    دهههد کههه  شههم   نشههان مههی 

درصهدی    ١ دستیابی به نرخ رشد  
را    ١٣ بینی شده بهرای سها     پیش 

تهها حههدودی بهها ابهههههام مههواجههه  
کند. مقدار نرخ بهیهکهاری در    می 

دو فصل بهار و تهابسهتهان امسها   
نسبت به فصو  گذشته  باالتهریهن  

تههاکههنههون را    ١١ مههقههدار از سهها   
انهد کهه بهههبهود وضهعهیههت    داشهتهه 

اقتصادی را بها  هالهش مهواجهه  
   «خواهد کرد. 

تا اینجا  ما از زبان و قه هم اطهاق  
هههای فههکههری دولههت دوازدهههم  
میفهمهیهم کهه نهرخ بهیهکهاری از  

بیهشهتهر شهده و    ٩٦١١ مقطع سا   
بهبود وضعیت اقتصهادی  هالهش  
مهههههم اقههتههصههاد سههیههاسههی دولههت  
یههازدهههم اسههت. و الههبههتههه خههانههم  
آقههاجههانههی آگههاهههانههه در کههنههار  

بهه    ١٣ باالترین نرخ بیکاری سا   
سههونههامههی مههیهه ههیههونههی جههوانههان  
تحصی کرده نهاهرداخهتهه اسهت. در  

هنهوز سهونهامهی جهوانهان    ١١ سا   
تههحههصههیهه ههکههرده در سههطههح  ههنههد  
مهیه هیهونههی در صهدر مههههمهتهریههن  
 الشهای افتصادی و سهیهاسهی  

 جامعه مطری نبود.   
دولههت دوازدهههم بههمههنههلههور الههتههیههام  
بخشیدن به  هالهش بهیهکهاری بهه  

 طری کارورزی روی آورده.  
طههری کههارورزی دولههت دوازهههم   

طرحی برای اشتغالزایی  نیهسهت.   
 در این طری  

آیین نامه اجرائی طری کهارورزی  
هیی تهبهصهره و مهاده ای وجهود  
ندارد تا کهارفهرمهایهان را پهس از  

پایان دوره آمهوزشهی کهارروزان و  
استخدام آنان  م زم و مهتهعهههد بهه  
حفظ کارگران قب ی و عدم اخهرج  

 آنان بکند. 
 

رو در رویی کارگران ع یه اخهراج  
و بیکهارسهازی هها اعهتهراضهاتهی  
مداوم و پیگیرانه است. کهارگهران  
به وعده ههای کهارفهرمهاهها بهی  
اعتماد هستند. تالش آنههها بهرای  
اشههتههغهها  و عهه ههیههه بههیههکههارسههازی  
عامل خودآگاهی مبارزاتی شهان  
است. کارگهران نهمهیهخهواههنهد بهه  
اخراج و بیکارسازی  تن دههنهد و  
اخراجهها را بهدسهت قضها و قهدر  
بساارند. مبارزه رمز عدم تمهکهیهن  

 بشرایط کنونی است. 
حضور خانواده های کارگهری در  
اعتراضات و تهجهمهع ههای آنههها  
ادامههه و نههتههیههجههه تههالش مههبههارزه  
 مداوم و پیگیرانه کارگران است.  
در یک ماه گذشته تهعهدادی از  
کارخانه ها و مراکز کار تعهطهیهل  
و کههارگههران اخههراج شههده انههد. و  
همچنین   ندین اعتراض عه هیهه  

 بیکارسازی ها برگزار شده. 
بیالن اخراج و بیهکهارسهازی ههای  

   ٩٦١٣ خردادماه  
 

  ٩١ تها    ٣ جمعیت بیکاران کشور:  
 می یون نفر! 

س مان خدادادی رئیس کمیهسهیهون  
اجههتههمههاعههی مههجهه ههس شههورای  
اسالمی به خبهرگهزاری "تسهنهیهم"  
گهفههت  در سهها  گههذشههتههه یههک  

هزار نفر بهر شهمهار    ٦١١ می یون و  
 بیکاران ایران افزوده شده است! 

وی آمههار بههیههکههاری واقههعههی در  
برابر رقهم رسهمهی    ٦ تا    ٣ ایران را  

دانسهت. بهه گهفهتهه او جهمهعهیههت  
می یون و گهاههی    ٣ بیکاران ایران  

مهیه هیهون نهفهر گهزارش    ٩١ نیز تا  
 شود.   می 

همچنین ع هیهرضها مهحهجهوب در  

مج س  اسالمی نیز مهی گهویهد  
  ١١ کهم    که در سا  گذشته دست 

هزار شغل صنعتی از دست رفهتهه  
 است. 

 
سریا  اخراج و بیکارسهازی دولهت  
دوازدهههم ادامههه دارد. اقههتههصههاد  
سیاسی حسن روحهانهی نهاکهام از  
حل بیکاری اسهت.  در مهراکهز  
کارگری جنبش کارگری عه هیهه  
بیکارسازی ها مقاومت میکهنهد   
دست به تجمع اعتراضی میزند و  
تهههالش مهههیهههکهههنهههد  اخهههراج و  
بهیهکههارسهازی هها را سهد کهنههد.  
نارضایتی و اعهتهراض کهارگهران  
فاکتور مهم و قابل اتکایی اسهت  
برای سازمهانهدههی تشهکهل تهوده  
ای کارگران ع یه بیکارسهازی و  
بههیههکههاری مههیهه ههیههونههی جههوانههان  
تههحههصههیهه ههکههرده. و در یههکههسهها   
گذشهتهه در تهعهدادی از مهراکهز  
تولیدی خهانهواده ههای کهارگهران  
هههمههراه آنههههها دسههت بههه تههجههمههع  
اعههتههراضههی  زده انههد. حضههور  
خههانههواده هههای گههارگههران قههدرت  
اعتراض کارگران را تهوده ای و  

 احتماعی میکند.  
 

بیالن اخراج سازی هها در خهرداد  
    ٩٦١٣ ماه  

کارگر  صبها فهوالد    ٩٣١ اخراج   
 زاگرس  

 
  ٢١  «نسهاجهی پهاکهان »کارگهران  

هها از    نفر شدند  نگرانی باقیمهانهده 
 تعطی ی احتمالی 

نسهاجهی  »کارگر کارخانه  ٣٦١ از  
کهههارگهههر    ٢١ تهههنههههههها   «پهههاکهههان 

 اند.   مانده   باقی 
از قرار معمو  بهیهشهتهر کهارگهران  
این واحد صنعتی درقالهب اجهرای  
مقررات بازنشستگی و یا خهاتهمهه  

 اند.   قرارداد تعدیل شده 
 

کارگهرکهارخهانهه فهوالد  ٩١١ اخراج 
 کبیر خزر رشت 

طههههی روزهههههای گههههذشههههتههههه  
کارگراکارخانه فوالد کهبهیهر  ٩١١ 

 خزر ازکاراخراج شدند. 
 

کارگر شرکهت آذر آب    ٣١ اخراج  
 ارا  

نفر از کهارگهران شهرکهت آذر    ٣١ 
  ١ آب ارا   که بیهن یهک تها  

سا  دارای سابقه کاری هستهنهد   
 اند.   از او  خرداد ماه بیکار شده 

 
کارگران شهرکهت مهاههی کهارون  
شوشهتهر دراعهتهراض بهه نهداشهتهن  

 امنیت شغ ی! 
خههرداد  کههارگههران شههرکههت  ٣٢ روز 

ماهی کارون شهوشهتهردراعهتهراض  
به نداشتن امنیت شغه هی پهس از  
فروش شهرکهت دسهت بهه تهجهمهع  

 مقابل شرکت زدند. 
 

تههعههطههیهه ههی کههامههل کههارخههانههه  
سها     ٧١ نباتی قهو پهس از    روغن 

 فعالیت  
پههس از صههدور مههجههوز تههغههیههیههر  
کاربری زمهیهن کهارخهانهه روغهن  
نبهاتهی قهو تهوسهط شهههرداری و  
اقدام اعضای ههیهات مهدیهره ایهن  

ههای    کارخانه جهت فروش دارایهی 
شرکت  تهکه هیهف ایهن کهارخهانهه  
مع وم شد و این کارخانهه پهس از  
پنجاه سا  فعالیت  برای همهیهشهه  

  ٣١١ تعطیل خواهد شد و بیش از  
مهاه    ٧ کارگر این کارخانهه کهه  

است دسهتهمهزد خهود را دریهافهت  
 اند نیز بیکار خواهتد شد.   نکرده 

 
تجمع کارگران بیکار شده مهعهدن  

 انگوران مقابل دفتر کارفرما 
نهفهر از کهارگهران    ٩١١ بیهش از  

معدن سهرب و روی انهگهوران و  
 اهالی منطقه انگوران که این  

 

 در حاشیه اخبار کارگری
 سریال اخراج و بیکارسازی در دولت دوازدهم 

    ٦٩٣١بیالن اخراج سازی ها در خرداد ماه 
 نسان نودینیان 
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راهپیمایی کارگران هاپاکاو در وساط 
 شهر اراک

تیرماه کارگران هاکو همزمان با هفهتهه صهنهعهت و    ٩٣ روز  
معدن برای دومین روز در هفته اخیر با راهایمایی و تهجهمهع  
در مقابل استانداری مرکزی اعتهراض خهود را نسهبهت بهه  

مهاه    ٢ وضعیت بالتک یف این کهارخهانهه و عهدم پهرداخهت  
دستمزد اعالم کردند. این کارگران در روز دهم تیهرمهاه نهیهز  
در همین رابطه با راهایمایی و نشهسهتهن بهر روی زمهیهن و  
مسدود کردن خیابان )نزدیک ترمینا ( دست بهه اعهتهراض  

 زدند.  
اسفندماه سا  گذشته کارگران هاکو به دلهیهل تهاخهیهر    ٩٩ 

شش ماه حقوقشان مقابل سهاخهتهمهان اسهتهانهداری مهرکهزی  
تجمع اعتراضی برپا کردند و از سوی مسهئهوالن اسهتهانهی  
وعده هایی برای رفع مشک شان داده شد که ایهن قهو  هها  
هنوز به صورت کامل عم یاتی نشده اسهت و اعهتهراضهات  
دنباله دار کارگران را به همراه دارد. بهه گهفهتهه کهارگهران  

آنههها کهامهل پهرداخهت    ١٧ حقوق آذر  دی و بهمن ماه سا   
نشههده اسههت. حههقههوق اسههفههنههد مههاه ایههن کههارگههران بههعههد از  
اعتراضات بسیار پرداخهت شهد و از آغهاز سها  جهاری تها  
کنون نیز دستمزدی نگرفته اند. بدین ترتیب ایهن کهارگهران  

 ماه مزد ط ب دارند.    ٧ بیش از  
راهایمایی کارگران هاکو در وسط شهر ارا  بهار دیهگهر  
فضای شهر ارا  را تغییر داده اسهت و مهردم بها عهالقهه  
این اعتراضات را دنبا  میکنند.. یکماه اعتهراض بهیهش از  
هزار کارگر کارخانه هاکو یکی از نهقهطهه ههای درخشهان  

بهود. کهارگهران ههاهکهو بها    ١٧ مبارزات کارگری در سا   
شعار های کوبنده خهود  اعهتهراض کهل کهارگهران و کهل  
جامعه را فریهاد زدنهد. اعهتهراضهات و تهلهاههرات ههر روزه  
کارگران هاکو در سا  گذشتهه در خهیهابهانهههای ارا  و  
سرانجام وارد صحنه شهدن خهانهواده در ایهن اعهتهراضهات و  
عقب نشینی فوری کارفرما و دولت و تن دادن به بخهشهی  
از خواستهای کارگران یک نقطه عطف مهههم در جهنهبهش  
اعتراضی کارگری بود که درسهای با ارزشی بهرای کهل  
جههنههبههش کههارگههری و ایههن کههارگههران در پههی داشههت.  
اعتراضاتی که بر فضای شههر ارا  طهنهیهن انهداخهت و  
تاثیر خود را در سطحی سهراسهری گهذاشهت. ایهنههها ههمهه  
تجربیات درخشانی است که بدون شهک امهروز کهارگهران  
هاکو را در موقعیت قدرتمندی برای پیشبرد اعهتهراضهشهان  
قرار داده است. اعتراضات قدرتمند کارگران هاکو در سها   

مکان وی ه ای به مبارزات ایهن کهارگهران در جهنهبهش    ١٧ 
اعتراضی کارگری داده است و ب نهد شهدن دوبهاره زمهزمهه  
های اعتراض در این کارخانه بهرای مهردم شهههر ارا  و  
جنبش اعتراضی کارگری نوید بهخهش اسهت. اخهبهار ایهن  
اعتراضات را وسیعا پخش کهنهیهم. از مهبهارزات کهارگهران  

 هاکو حمایت و پشتیبانی کنیم. 

 شهال دانشفر 
 ١٣ تیرماه    ٩٣ 

راهپیمایی کارگران هپکو در اعترا  به 
 عدم پرداخت حاوق و معوقاتشان

روز دهم تیرماه کارگران هاهکهو در اعهتهراض بهه عهدم  
پرداخت دستمزدهایشان دست بهه تهجهمهع اعهتهراضهی زدنهد.  
کارگران هاکو در این روز همزمان با روز صنعت و مهعهدن  
با راهایمایی و نشستهن بهر روی زمهیهن و مسهدود کهردن  
خیابان )نزدیک تهرمهیهنها ( اعهتهراض خهود را نسهبهت بهه  
مشکالت این شرکت و کارخانجات دیگر در شهههر ارا   

 و عدم پرداخت حقوق و معوقات خود اعالم کردند.  
اسفندماه سا  گذشته این کارگران به دلیل تهاخهیهر    ٩٩ 

شش ماه حقوقشان مقابل سهاخهتهمهان اسهتهانهداری مهرکهزی  
تجمع اعتراضی برپا کردند و از سوی مسهئهوالن اسهتهانهی  
وعده هایی برای رفع مشک شان داده شد که ایهن قهو  هها  
هنوز به صورت کامل عم یاتی نشده اسهت و اعهتهراضهات  
دنباله دار کارگران را به همراه دارد. بهه گهفهتهه کهارگهران  

آنههها کهامهل پهرداخهت    ١٧ حقوق آذر  دی و بهمن ماه سا   
نشههده اسههت. حههقههوق اسههفههنههد مههاه ایههن کههارگههران بههعههد از  
اعتراضات بسیار پرداخهت شهد و از آغهاز سها  جهاری تها  
کنون نیز دستمزدی نگرفته اند. بدین ترتیب ایهن کهارگهران  

 ماه مزد ط ب دارند.    ٧ بیش از  
راهایمایی کارگران هاکو در دههم تهیهرمهاه جهاری بهار  
دیگر توجه ها را بسهوی ایهن مهرکهز پهر جهنهب و جهوش  
کارگری ج ب کرد. یکماه اعتراض بیش از ههزار کهارگهر  
کارخانه هاکو یهکهی از نهقهطهه ههای درخشهان مهبهارزات  

بود. کارگران هاکو بها شهعهار ههای    ١٧ کارگری در سا   
کوبنده خود  اعتراض کل کارگران و کل جامعه را فهریهاد  
زدند. اعتراضات و تلاهرات هر روزه کهارگهران ههاهکهو در  
سا  گذشته در خیابانهای ارا  و سرانهجهام وارد صهحهنهه  
شدن خانواده در این اعتهراضهات و عهقهب نشهیهنهی فهوری  

کارفرما و دولت و تهن دادن بهه بهخهشهی از خهواسهتهههای  
کارگران یک نقطه عهطهف مهههم در جهنهبهش اعهتهراضهی  
کارگری بود که درسهای با ارزشهی بهرای کهل جهنهبهش  
کارگری و این کارگران در پی داشت. اعهتهراضهاتهی کهه  
بر فضای شهر ارا  طنین انداخهت و تهاثهیهر خهود را در  
سطحی سراسری گذاشت. اینها همه تجهربهیهات درخشهانهی  
است که بدون شک امروز کارگران هاکو را در مهوقهعهیهت  
قدرتمندی بهرای پهیهشهبهرد اعهتهراضهشهان قهرار داده اسهت.  

مکهان ویه ه    ١٧ اعتراضات قدرتمند کارگران هاکو در سا   
ای بههه مههبهارزات ایههن کههارگهران در جههنههبهش اعهتههراضههی  
کارگری داده اسهت و به هنهد شهدن دوبهاره زمهزمهه ههای  
اعتراض در این کارخانه برای مردم شهر ارا  و جهنهبهش  
اعتراضی کارگری نوید بخش است. اخبار این اعهتهراضهات  
را وسیعا پخش کنیم. از مبارزات کارگران هاکهو حهمهایهت  

 و پشتیبانی کنیم. 
سهازی     شرکت هاکو در تولید و تامین ماشین آالت راه 

معدنی و کشاورزی از جمه هه مهاشهیهن آالتهی بهیهل  هرخ  
زنجیری  بیل  رخ الستیکی  ب دوزر  لودر   بهههکهو لهودر   
مینی لودر  غ طک  گهریهدر  شهاو   دامهاهتهرا   لهولهه  

 گذار  کمباین  تراکتور فعالیت دارد. 
طی ده سا  اخیر وضع این شرکت هر روز بدتهر شهده و  
مقامات مسئو  تحت عنوان بحران فشار بیشتری بهر گهرده  
کارگران وارده کرده اند. کارگران ههاهکهو اعهالم کهرده انهد  
که برای پیگیری خواستهایشهان بهه اعهتهراضهاتشهان ادامهه  

 خواهند داد. 
 

کارگران نورد و پروفیل ساوه با اعتصاب 
خود موفق به دریافت یکماه از 

 طلبهایشان شدند
تیرماه بیش از دویست نهفهر از کهارگهران    ٩١ روز شنبه  

نورد و پروفیل ساوه در شیفت بعد ازظههر  در اعهتهراض بهه  

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین الم  ی: داوود رفاهی  
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ماه دستمزدشان دسهت از کهار    ٧ عدم پرداخت دنزدیک به  
 کشیدند. 

کارخانه نورد و پروفیل در شهرستان سهاوه مهتهعه هق بهه  
  ٧ کارگر ایهن کهارخهانهه هها    ٣٢١١ یک کارفرما ست و  

ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. در رابهطهه  
با این موضو  این کارگران  ندین بار تجمهع و اعهتهصهاب  
داشته اند. بدنبا  اعتصاب روز دهم تیر  کهارفهرمها در روز  
یازدهیم تیرماه یکماه از دستمزد کارگران را پهرداخهت کهرد  
و کارگران موفقتا به اعتصابشهان پهایهان دادنهد. کهارگهران  

 تمام ط بهایشان را میخواهنند. 
 

کارگران کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 
 دست از کار کشیدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران : بهیهش از دویسهت نهفهر از   

کارگران نورد و پروفیل سهاوه در شهیهفهت بهعهد ازظهههر از  
امروز دهم تیر بدلیل اعتهراض بهه حهقهوق ههای    ٩٣ ساعت  

 معوقه خود دست از کار کشیدند. 
طبق اخبار ارسهالهی بهه اتهحهادیهه آزاد کهارگهران ایهران  
 کارگران این کارخانه از بهمن ماه سا  گهذشهتهه تهاکهنهون  
نزدیک به پنج ماه است که حقوق های خهود را دریهافهت  

 نکرده اند الزم به ذکر است 
مدیریت کارخانه تا این لحهلهه پهاسهخهی بهه کهارگهران  

 اعتصابی نداده است 
تهاکهنهون کهارگهران    ٩٦١٣ یادآوری می شود از سها   

 اعتصاب های زیادی در اعتراض به حقوق های معوقه 
داشته اند اما متاسهفهانهه ایهن مسهئه هه حهیهاتهی بهرای  
کارگران تاکنون حل نشهده اسهت و ههر از  هنهد گهاههی  
کارگران نا ار می شوند برای ادامه بقای خود دسهت بهه  

 اعتصاب بزنند 
 
 

اعتصاب و اعتراضات متحدانه نیروهای 
شرکتی مخابرات مشهد با کشیده شدن به 
دیگر استانها ابعادی سراسری به خود 

 گرفت

اتهحهادیهه آزاد کهارگهران ایهران: در  هههاردههمهیهن روز  
اعتصاب متحدانه پرسنل شبکه کابهل ههوائهی و زمهیهنهی  
مشهد و ایستادگی آنان بر سر خواستهایشان  این اعتهصهاب  
امروز دهم تیر ماه به استانهای لهرسهتهان و خهوزسهتهان نهیهز  
کشیده شد و کارکنهان بهخهش خصهوصهی مهخهابهرات ایهن  
استانها ضمن اعتصاب با برگزاری تجهمهع خهواههان اجهرای  

 طری طبقه بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقیم شدند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایهران   
پرسنل شبکه کهابهل ههوائهی و زمهیهنهی مشهههد نهیهز در  
 هاردهمین روز اعتصاب خود  همچون روزههای گهذشهتهه  
در مقابل اداره کار استان خراسان رضوی دسهت بهه تهجهمهع  

  ٩٣ زدند. در پی این تجمع  ج سه مذاکره ای از سهاعهت  
ظهر مابین نماینده های تجمع کنندگان و مسهئهولهیهنهی از  
اداره مخابرات و اداره کار استهان خهراسهان رضهوی بهرگهزار  
شد اما این ج سه مذاکره بدون حصو  نهتهیهجهه روشهنهی در  

 ظهر پایان گرفت.   ٩٢ ساعت  
در این ج سه  مسئولین اداره کار و مهخهابهرات مشهههد  
تالش کردند با دادن وعده شفاهی بهه پهرسهنهل اعهتهصهابهی  
شبکه کابل هوائی و زمینی مخابرات این شهر  مبنهی بهر  
کنسل کردن اخطارهای داده شده به آنان و لغو اخهراجهههای  
صورت گرفته و پیگیری مطهالهبهاتشهان  آنههها را وادار بهه  
شکستن اعتصاب کنند. اما این پرسنل اعهالم کهردنهد تها  
زمان کتبی نشدن وعده های داده شده برای رسیهدگهی بهه  

 خواستهایشان دست از اعتصاب نخواهند کشید. 
مسئولین اداره مخابرات و اداره کار مشهههد در حهالهی  
در تالشند تا با دادن وعده های شفاهی اعتصهاب پهرسهنهل  
شبکه هوائی و زمینی مخابرات مشهد را پایان دهنهد کهه  

پرسنل شرکتی مخابرات در سهراسهر کشهور بها    ١٢ از سا   
پنج بار تهجهمهع در مهقهابهل مهجه هس شهورای اسهالمهی و  
اعتراضات دیگر  جز با وعده های شفهاههی و پهو  بهرای  
تحقق خواستهایشان مبنی بر تضهمهیهن امهنهیهت شهغه هی و  
انعقاد قرارداد مستقیم مواجه نشده اند و بدتر از آن در طهو   
این مدت بطور مداوم مورد تهدید و نگهه داشهتهن شهمهشهیهر  
اخراج بر باالی سر خود روبرو بوده اند. بطوریکه در بهرخهی  
مراکز مخابراتی کشور همچون مشهد نمهایهنهده ههای آنهان  

 مورد ازار و اذیت و اخراج واقع شده اند. 
امروز در حالی نیروهای شرکتی مخابرات اسهتهانهههای  

لرستان و خوزستان به اعتصاب و اعتهراض ههمهکهاران خهود  
در مشهد پیوستند که زمزمه پیوستن به این اعهتهصهاب در  
میان نیروهای بخش خصوصی مهخهابهرات اسهتهان ههمهدان   
فارس  مازندران و برخی دیگر از شهههرههای کشهور آغهاز  
شده است و  هه بسها کهه از فهردا اعهتهصهاب نهیهروههای  

 شرکتی مخابرات ابعادی هر  ه سراسری تر پیدا کند. 
 ٩٦١٣ دهم تیر ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
تجمع اعتراضی کارگران صبا فوالد 
 زاگرس همراه با خانواده هایشان

کهارگهر اخهراجهی صهبها    ٩٣١ تیر حدود    ٩١ صبح روز  
فوالد زاگرس به همراه خانواده ههایشهان بهرای پهی گهیهری  
وضعیت شغ یشان مقابل ساختمان استانداری  هههار مهحها   
بختیاری تجمع کردند.این کارگران که به طور مهیهانهگهیهن  

بیش از ده سا  سابقه کار دارند در ابتدای تهیهرمهاه از کهار  
اخراج شده اند. خواست آنها بازگشت فوری به سهرکهارشهان  
است. طی ده روز اخیر کهرگهران صهبها فهوالد زاگهرس در  
اعتراض به این اخراج ها تجمعات متعددی برپا کهرده انهد.  

تیر کارگران صبها فهوالد    ١ این اعتراضات ادامه دارد. روز  
 و برفاب همزمان تجمع داشتند. 

 
اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران 
شرکت مخابرات در شهرهای مختل  

 لرستان
صبح امهروز کهارکهنهان شهرکهتهی مهخهابهرات بهنها بهه  
فراخوانی از قبل داده شده در شهههرههای مهخهته هف اسهتهان  
لرستان دست از کار کش دهم تیرماه یدنهد و در اعهتهراض  

 بندی مشاغل تجمع کردند   به عدم اجرای طری طبقه 
معترضان در کوهدشت  په هدخهتهر  خهرم آبهاد و دیهگهر  
شهرهای لرستان  یا در مقهابهل ادارات مهخهابهرات و یها در  

 فضاهای سرپوشیده جمع شدند و پیگیر خواستشان شدند. 
ههای خهود را اجهرای    های مخابهرات خهواسهتهه   شرکتی 
بندی  عقهد قهرارداد مسهتهقهیهم بها مهخهابهرات و    طری طبقه 

تامین امنیت شغ ی و در نهایت  رفع تبعیض در مخهابهرات  
 کنند.   عنوان می 
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 فراخوان نیروهای شرکتی مخابرات استان لرستان 

 قابل توجه تمام همکاران استان لرستان
به خاطر عدم اجرای طری طهبهقهه    ١٣ تیر    ٩١ روز شنبه  

بندی مشاغل که بارها دستور آن ابالغ شهده اسهت. که هیهه  
واحدهای مخابرات در استان تهعهطهیهل خهواههد شهد و تهمهام  

 همکاران دست از کار خواهند کشید. 
محل تجمع همکاران در هر شهرسهتهان ادارات مهرکهزی  

 و در خرم آباد مرکز برندشاپ می باشد 
 

یک هفته اعترا  در میان کارگران 
 شرکتی مخابرات  مشهد

تیر کهارکهنهان شهرکهتهی مهخهابهرات مشهههد در    ٥ روز  
هفتمین روز اعتراضاتشان مقابل اداره کار این شهههر تهجهمهع  

بهنهدی    کردند. یک خواست این کارگران اجرای طری طبقهه 
مشاغل است. تا ب که بهبودی در سطح دستهمهزدههای زیهر  
خط فقر آنها ایجاد شود. خواست مهم دیگهر آنههها خهواسهت  
قهراردادههای مسهتهقههیهم کهاریسهت کههه خهواسهت کهارگههران  
مخابرات در تمام شهرهاسهت و ایهن کهارگهران بهر سهر ایهن  
موضو  در سا  گذشته تجمعهات سهراسهری مهتهعهددی در  
مقابل مج س اسالمی داشتند. سهابهقهه بهرپهایهی تهجهمهعهات  
سراسری در میان کارگران مخابرات  خواست بر هیهده شهدن  
دسههت پههیههمههانههکههاران و تههبههدیههل قههراردادهههای کههاری بههه  
قراردادهای مستقیم که خهواسهت بهخهش عهلهیهم کهارگهران  
است  اهمیت و جایگاه مبارزات کارگران مخهابهرات مشهههد  
را بیان میکند. نفس توان برگزاری تجمهعهات سهراسهری در  
عین حا  نشانگر وجود پهیهش زمهیهنهه ههای خهوبهی بهرای  
ایجاد تشکل سراسهری در مهیهان ایهن کهارگهران اسهت. از  
همین رو دو خواست قراردادهای مستقیم و تشکل در واقهع  

 دو خواست ک یدی برای این کارگران است. 
 

اعتصاب وتجمع کارگران راهسازی رامیان 
به شاهرود دراعترا  به عدم پرداخت 

 ماه ها حاوق
تیر  کارگران شرکهت مهراغ در راهسهازی    ١ صبح روز  

مهاه    ٩٣ جاده رامیان به شاهرود  دراعتراض به عدم پرداخت  
 دست از کار کشیده ومقابل شرکت تجمع کردند. 

 
 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفت تاه 

خرداد بازنشسته های اسفهنهدمهاه    ٥ صبح روز  هارشنبه  
این شرکت بدلیل بدعهدی مکهررکهارفهرمهای ایهن شهرکهت  
درخصوص وعدهای داده شده در مهقهابهل درب امهوراداری  
شرکت تجمع اعهتهراضهی بهرگهزارکهردنهد. مهدیهرامهوراداری  
دراین تجمع اعالم کردکه باهماهنگی های به عهمهل آمهده  
 ند جهانهبهه بهیهن سهازمهان تهامهیهن اجهتهمهاعهی وشهرکهت  
واستانداری مقررشده که ازطریق شورای تامیهن اسهتهان ایهن  

درصهدسهههم کهارفهرمهای  ٢ توافهق اجهرایهی شهده ومشهکهل  
نفرکارگران بالتک یف شرکت ومشکل دفهتهر هه ههای  ٦٢٩ 

ماه اسهت بهخهاطهر پهرداخهت نهکهردن  ٢ درمانی کارگران که  
مب غ بیمه ماهیانه کارفرما فاقد اعتبارهستنهد بهامهوافهقهت  

 تامین اجتماعی حل شود.  

گههفههتههه مههیههشههود شههرکههت نههیههشههکههرهههفههت تههاههه بههیههش  
می یاردتومان برابهربها یهک  هههارم ارزش وسهرمهایهه  ٣٦١ از 

شرکت به تامیهن اجهتهمهاعهی بهدههکهاراسهت. ایهن شهرکهت  
بزرگهتهریهن بهدههکهارسهازمهان تهامهیهن اجهتهمهاعهی درسهطهح  

مهاه اخهیهر  ٩٧ کشوراست . از زمان خصوصی سازی دراین  
 می یارد به مب غ مذکورافزوده شده است.   ٧١ حدود  

مهاه حهقهوق وپهاداش    ٣ همچنین کارگران این شهرکهت  
سالهای گذشته را ط ب دارند.عالوه براینها شهرکهت حهقهوق  

و حهق بهیهمهه آنههها    ١٢ کارگران روزمزددربهمن واسفند سا   
رابدلیل اختالف بها پهیهمهانهکهارطهرف قهراردادخهودان پهرداخهت  

می یهاردبهیهمهه سهههم کهارفهرمهاهها کهه  ٩١ نکرده است وهنوز 
اسههت راشههرکههت بههه تههامههیههن    ١٣ مصههوبههه مههجهه ههس درسهها  

نهفهر نهی بهران    ٩١١ اجتهمهاعهی پهرداخهت نهکهرده تها حهدود 
 بالتک یف فص ی نیز بازنشسته شوند. 

 
تجمع اعتراضی همزمان کارگران اخراجی 
دوکارخانه صبافوالد زاگرس وبرفاب 
 ماابل استانداری نهارمحال و بختیاری!

تیر  کارگران اخراجی دوکارخانه صهبهافهوالد  ٥ ظهر روز  
زاگرس وبرفاب دراعتراض بهه بهیهکهاری وبهرای بهازگشهت  
بکار همزمان مقابل استهانهداری  هههارمهحها  و بهخهتهیهاری  

 تجمع کردند. 
این سومین روز تجمع اعهتهراضهی کهارگهران کهارخهانهه  

  ٥ صبافوالد زاگرس در اعتراض به اخهراج هها بهود. و در  
سها  سهابهقهه    ٣١ تیر کارگران اخراجی برفاب که بیهش از  

دارند نیهز بهه تهجهمهع پهیهوسهتهنهد. زیهر فشهار ایهن حهرکهت  
اعههتههراضههی مههدیههرکههل تههعههاون  کههار و رفههاه اجههتههمههاعههی  

 ها قو  حل مشکل را داد.     هارمحا  و بختیاری به آن 
در حههرکههت اعهتههراضههی ایههن روز کههارگههران بهها شههعههار  
"استاندار بیا بیرون" درخواست دیدار استاندار  هههارمهحها  و  
بختیاری را داشهتهنهد کهه او حهاضهر بهه حضهور در جهمهع  
کارگران نشد. اما مدیرکل سیاسی و انهتهخهابهات اسهتهانهدار  

وعده رسیدگی به خواست کهارگهران را داد و در نهتهیهجهه  
 کارگارن موقتا به تجمع خود خاتمه دادند. 

 
گل  ٢تجمع اعتراضی کارگران معدن شماره

گهرنسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی در 
 گل گهر  –جاده سیرجان 

  ٣ تیر  جمعی از کهارگهران مهعهدن شهمهاره    ٥ صبح روز  
گل گهر دراعتراض به بالتک یفی شغ ی ومعیشهتهی و بهه  

ماه حقهوق خهود دسهت بهه تهجهمهع در جهاده    ٢ عدم پرداخت 
 گل گهر زدند.  –سیرجان  
 

تجمع سراسری معلمان آزاد شا ل در بخش 
  یر دولتی 

تیر بیش از صد نفر از معه همهان    ٩٩ صبح روز    ١ ساعت  
آزاد٬ شاغل در بخش غیر دولهتهی از سهراسهر کشهور بهه  
 تهران آمدند و مقابل مج س شورای اسالمی تجمع کردند. 

مندنهد و نهه حهداقهل    این مع مان که نه از حق بیمه بهره 
شهود  از    دستمزد مصوب شورای عالی کار نصیبشهان مهی 

 شرایط شغ ی خود به شدت ناراضی هستند. 
مع مان آزاد شاغل در بهخهش غهیهر دولهتهی آمهوزش و  
پرورش میگویند فرق ما با مع مان رسمی  یست. مها ههم  
همان کار را انجام میدهیم  اما دستمهزدههان بسهیهار کهمهتهر  
است. در تابستان نیز درآمدی نداریم و از همان حداقل بیهمهه  
هم محرومیم. یک خواست مهم این مع همهان اسهتهخهدام در  
آمههوزش و پههرورش و بههرخههورداری از شههرایههط مههعهه ههمههان  
استخدامی است. تجمع سراسری روز یهازده تهیهر از طهریهق  

 فضای مجازی ت گرامی سازماندهی شده بود.  
 در این تجمع اعتراضی مع مان شعار میدادند: 

 سکوت هر مسئولی خیانت است به م ت 
مع مان در تجمعات دو سه سا  اخیر خود با شعارههایهی  

می یون حقوق مها یهک مهیه هیهون  بهیهمهه    ٢  ون خط فقر  
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کارآمد  درمان رایگان است  معیشت  منزلهت  حهق مسه هم  
 ماست  خواستار یک زندگی انسانی شده اند. 

 
اعتراضات کارگران شرکتی مخابرات 

 ابعادی سراسری پیدا کرد
در ادامه دو هفته اعتراض و تجمع کارکنهان شهرکهتهی  
مخابرات در مشهد  کارکهنهان شهرکهتهی ایهن سهازمهان در  
شهرهای مخت ف لرستان  استان خهوزسهتهان  اسهتهان فهارس   
استان مازندران  کرمان  سیستان و به هو سهتهان  آذربهایهجهان  
شرقی و همدان در دهم تیرماه به این اعتراضات پیوستنهد و  
با تهجهمهع در مهقهابهل سهاخهتهمهانهههای مهخهابهرات پهیهگهیهر  
خواستهایشان شدند. امروز یازدههم تهیهر مهاه دومهیهن روزی  
است که این تجمعات به صهورت گسهتهرده و ههمهزمهان در  

شهود و اعهتهراضهات     نهدیهن شهههر و اسهتهان بهرگهزار مهی 
کارکنان شرکتی مخابرات میرود که ابعهادی سهراسهری و  

 گسترده بخود بگیرد. 
کارکنهان شهرکهتهی مهخهابهرات کهه طهرف قهرارداد بها  

های خصوصی و اغ ب در شهبهکهه کهابهل ههوایهی    شرکت 
مخابرات مشغو  به کار هسهتهنهد  خهواسهتهار کهوتهاه شهدن  
دست پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم توسط مهخهابهرات و  
تامین امنیت شغ ی هستند. خهواسهت دیهگهر آنههها اجهرای  
طری طبقه بنهدی مشهاغهل بهعهنهوان راههی بهرای افهزایهش  
مب غی به سطح دستمزدهای  ند بار زیر خط فقر کهنهونهی  

 آنهاست. 
آبانماه سها  گهذشهتهه بهیهش از دو ههزار از کهارکهنهان  
شرکتی مخابرای طی اقدامی هماهنگ از طریق مهدیهای  
اجتماعی مقابل مج س تجمع داشتند که در سهومهیهن روز  
آن خانواده های آنها نیز حضور داشتند. اکهنهون حهرف آنهان  
اینست که تا زمانی که مهطهالهبهاتشهان بهرآورده نشهود  بهه  

 اعتراضات خود ادامه خواهند داد. 
سراسری بودن اعتراض و خواستهای کارکنان شرکهتهی  
مههخههابههرات آنههههها را در مههوقههعههیههت بسههیههار مسههاعههد بههرای  
تشک یابی توده ای خود و پیگیری قدرتمند تر مهبهارزاتشهان  
قرار داده است. همچنین نقش فعهالهی کهه خهانهواده هها در  
مبارزات آنان خصوصا در سا  گهذشهتهه داشهتهه انهد  یهک  
نقطه قوت مهم مبارزات این کارگران است. بهویه ه تهاکهیهد  
بر خواست کوتاه شدن دسهت پهیهمهانهکهاران و اعهتهراض بهه  
استخدامهای پیمانی  این شکل برده وار کار کهه مهعهضهل  
بخش از علیمی از کارگران در ایران از جم ه کهارگهران در  
صنعت نفت  پهتهروشهیهمهی هها  شهههرداری هها  آمهوزش و  
پرورش  وزارت بهداشت و ... است  بیهش از بهیهش زمهیهنهه  
ج ب حمایت اجتماعی را از مبارزات آنها فهراههم مهیهکهنهد.  
با اتکان به این نقطه قوت ها  میتوان بیشتریهن نهیهرو را در  
حمایت از این مبارزات بهه مهیهدان آورد و بهه اعهتهراضهات  

 ادامه داد. 
حضور فعالتر خانواده ها در این مبارزات  ج ب حهمهایهت  
بخش های مخت ف کارگری از مبارزات و خهواسهت مهههم  
این کارگران  اطال  رسانی وسیع و هر روزه از اعهتهراضهات  
کارکنان مخابرات خصوصا اسهتهفهاده از رسهانهه ای  هون  
کانا  جدید برای انعکاس گسترده اخبار آن  ههمهه و ههمهه  
ابزار های مهم بسیج حمایت وسیع از مهبهارزات کهارکهنهان  

 پیمانی مخابرات و قدرتیابی این مبارزات است. 

خواستهای کارگران مخابرات خواست همه کهارگهران و  
خصوصا کارگران  مع مان  پرستاران و بخشهای عهلهیهمهی  
از کارگران اسهت کهه بها مهعهضهل قهراردادههای پهیهمهانهی  
درگیرند  باید قاطعانه از خواستها و اعهتهراضهات کهارکهنهان  

 پیمانی مخابرات حمایت کرد. 
 شهال دانشفر 

 
حبس کردن قائم ماام مدیریت 
 نیشکرهفت تپه درنمازخانه شرکت

نهیهشهکهرههفهت تهاهه  ١٧ کارگهران بهازنشهسهتهه اسهفهنهدمهاه 
نفرند هنوزبالتک یف وسرگردان بدلیهل اخهتهالف بهیهن  ٦٢٩ که 

بهههیهههمهههه تهههامهههیهههن اجهههتهههمهههاعهههی وشهههرکهههت درخصهههوص  
درصدسهم کهارفهرمهاهسهتهنهدوکهارفهرمهای شهرکهت  ٢ پرداخت 

نیزتوان پرداخت مب غ مدکوررانداردواخیرا شکایهت کهارگهران  
بهههه اسهههتهههانهههداری خهههوزسهههتهههان نهههیهههزرسهههیهههده وشهههخههه   
استاندارنیزدر ندروزگذشته ج ساتهی بهاکهارفهرمهاومهدیهرکهل  
تامین اجهتهمهاعهی اسهتهان بهرگهزارکهرده کهه مهقهررشهده تها  

درصدسهم کهارفهرمها وصهدورتهر   ٢ امروزیکشنبه مشکل  
کاراین کارگران حهل شهود کهارگهران پهس ازمهراجهعهه بهه  
شرکت وقتی متوجه شدندکه هنوزاقدامی صورت نگهرفهتهه  
ازقائم مقام مدیریت شرکت خواستنددرجهمهع انهههاحهاضهرشهده  
وپاسخگوباشد.بازنشسته هاجهت ج سه درنمهازخهانهه شهرکهت  
حاضرشدندکه پس ازسخنهان قهائهم مهقهام شهرکهت نصهیهری  
افشارووعده پرداخت توسط ایشان شدیدا ناراحهت شهده مهانهع  
خروج ایشان ازنمازخانه شدند واوراحبس کردندکه باوصهاطهت  
حراست پس ازساعتی درب نمازخانه رابازکهردنهدتهابهه اتهفهاق  
بازنشسته هابه بیمه هفت تاه مراجعه کهنهد.پهس ازمهراجهعهه  
بازنشسته هاوایشان وج هسهه بهارئهیهس بهیهمهه اعهالم شهدکهه  
میبایست مدیرکل تامین اجتماعهی مهوافهقهت خهودرا طهی  
فاکسی به شعبه زادمهرهفت تاه اعالم کهنهد کهه تهاپهایهان  
وقت اداری وانتلار ندساعته بازنشسته ها فاکسهی ارسها   
نشد.که بازنشسته ها مثل سه مهاه گهذشهتهه بهدون حصهو   

تهاکهنهون  ١٧ نتیجه ناراحت به خانه بهرگشهتهنهد.ازاسهفهنهدمهاه  
کارفرمای شرکت هنوزلیست بیمه پرسنل شرکهت رابهدلهیهل  
ناتوانی مهالهی بهه تهامهیهن اجهتهمهاعهی ارائهه نهکهرده کهه  
ازنلرخدمات درمهانهی کهارگهران ایهن شهرکهت دروضهعهیهت  

 فالکت باری قراردارند. 
 برگرفته از صفحه ت گرام اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 

 گزار 
رناااو کااااودکااااان کااااار مااااهاااااجاااار از 

هم کودکند، هم مهااجار، /«ستیزی بیگانه»
 هم کارگر

پهنهاههی كهه بهرای امهرار مهعهاش     در بین كهودكهان بهی 
هههای كههو ههاههشههان را بههرای گههرفههتههن    مههجههبههورنههد دسههت 

تهوجهه    دستمزدهای نا یز  مقابل كارفرما یها رههگهذران بهی 
تهری ههم هسهتهنهد كهه    پهنهاه   اطرافشان دراز كنند  كودكان بی 

هها    اند  انوا  تحقیرها و تهوههیهن    ون در این خاك متولد نشده 
 شودت كودكان مهاجر و پناهنده.   نصیبشان می 

فاطمه اشرفی  مدیرعامل انجهمهن حهمهایهت از زنهان و  
هها تهجهربهه فهعهالهیهت بهرای بهههبهود    كودكان پناهنده كه سا  

وضعیت مهاجران و پناهندگان به ایران را دارد  از وضهعهیهت  
گهویهدت از    شهونهد مهی   این كودكان كه مجبهور بهه كهار مهی 

شوند و پناهگاهی كه نهدارنهدت نهه از    رنجی كه متحمل می 
 سوی اجتما  و نه از طرف قوانین. 

وگهوی خهبهرآنهالیهن بها فهاطهمهه اشهرفهی  فهعها     گفهت 
 اجتماعی را در ادامه بخوانید. 

شهود  یهاهی از اولهیهن    وقتی حرف از كهار كهودك مهی 
رسند كهودكهان مهههاجهر هسهتهنهد.    هایی كه به ذهن می   گروه 

هها آنههها    كسانی كه در كو ه و خیابان  مترو و سر  هههارراه 
رسد به دلیل بیگانه بهودنشهان  در    بینیم و به نلر می   را می 

شرایط بدتری نسبت به كهودكهان كهار كشهور خهودمهان قهرار  
ایهد  دربهاره    ها در این زمینه فعالیت كهرده   دارند. شما كه سا  

 دهید؟   وضعیت كار كودكان مهاجر و پناهنده توضیح می 
توانیم تفایك كهنهیهم و آن را از    بحث كار كودك را نمی 

بندی كنهیهم  ایهن    نلر م ی  قومی یا زبانی و ن ادی تقسیم 
اتفاق برای هر كدام از كودكهان بها ههر مه هیهتهی كهه بهاشهد  

كننده اسهت و بهایهد بهرای رفهع آن بهاهوشهیهمت امها    ناراحت 
همانطور كه اشاره كردید  بعضی از ایهن كهودكهان بهه دالیهل  
مخت ف در شرایط بدتری نسبت به دیگر همسهاالنشهان قهرار  

تهوان بهه كهودكهان كهار مهههاجهر و    دارند كه از بین آنها مهی 
پناهنده اشاره كرد. بخش قابل تهوجهههی از كهودكهان كهار را  

دهند و یهاهی از    جامعه مهاجرین و پناهندگان تشایل می 
دالی ی كه آنها در شرایط بدتری قرار دارند این اسهت كهه از  
آنجا كه با موانع قانونی برای زندگی در كشورمان مهواجهه  
هستند و بسیاری از آنها ممان است اوراق هویتی و اجهازه  

ههای    زندگی در ایران نهداشهتهه بهاشهنهد  وقهتهی در كهارگهاه 
كو ك و زیهرزمهیهنهی مهورد انهوا  خشهونهت یها تهعهرض و  

گهیهرنهد  از گهزارش    سوناستفاده مالی یا جسمی قهرار مهی 
وضعیتشان به نههادههای قهانهونهی و انهتهلهامهی مهمهانهعهت  

كنند تا مورد بازخواست واقع نشهونهد. از طهرف دیهگهر     می 
ستیزی كهه در بهعهضهی افهراد وجهود دارد    های بیگانه   نگاه 

های كهالمهی    شود این كودكان مورد انوا  خشونت   باعث می 
تهوجهههی و اههانهت قهرار    و حتی تحقیرهایی با نهگهاه و كهم 

 كند.   بگیرند كه آنها را سرخورده و ناامید می 
ههای بهیهشهتهری را    کودکان کار مهههاجهر   هه آسهیهب 

 شوند؟   متحمل می 
كار این كودكان سطوی مخت فی داردت هم بیرون از خهانهه  
و هم كارهایی كه در خانه نا ارند انجام دهند بهه صهورتهی  

ههای خهانهوادگهی كهار    كه خی ی از این كودكان در كهارگهاه 
كنند. این مسائل با کهودکهان کهار ایهرانهی مشهتهر     می 

هایی که امروز بهخهصهوص    است اما یکی از مهمترین پدیده 
در شهرهای بزرن با آن مواجهیم  کودکانی است کهه از  

هها در کهودکهی    شوند  این بچه   مرزهای شرقی قا اق می 
ههایشهان را    مسئولیت و سرپرستی تامین اقتهصهادی خهانهواده 

برعهده دارند و ممکن است با توجه به فضهای نهامهنهاسهب  
های غیرقانونی وارد ایهران شهونهد     کشورشان  از طریق روش 

کههنههنههد      هههای سههخههت و نههاهههمههواری طههی مههی   آنههههها راه 
هها مهیهشهود و    ای از ایهن بهچهه   کننده   های نگران   سوناستفاده 

متاسفانه حتی بعد از رسیدن به ایهران  وضهعهیهتهشهان بهههتهر  
شود و سوناستفاده از آنها در ادامه توسط کهارفهرمهاهها    نمی 
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بینیم بهعهضهی نهههادههای    کند  متاسفانه می   ادامه پیدا می 
دولتی که متکهفهل اجهرای بهخهشهی از خهدمهات شهههری  

هها    هستند  خواسته یا ناخواسته در مسیر استثمار ایهن بهچهه 
 گیرند.   قرار می 

 زنید؟   در این باره مثا  می 
تهوان در مسهیهر    سوناستفهاده از ایهن کهودکهان را مهی 

گردی و تفکیک زباله دید. وقهتهی بهه انهتهههای ایهن    زباله 
بهیهنهیهم عهوامهل و کهارفهرمهاههایهی    رسهیهم مهی   شبکه مهی 

ههای    مسئولیت این کار را به عهده دارند که در شهههرداری 
ای از ایهن    اند و بدون هر دغدغه   شهرهای بزرن جا گرفته 

پهردازنهد     کنند  حقوقی به آنهها نهمهی   ها سوناستفاده می   بچه 
مواردی گزارش شده که به قطع عضهو ایهن کهودکهان یها  

 العالج منجر شده.   های صعب   ابتال به بیماری 
های اخیر وضعیت كودكان مهههاجهر بهههتهر شهده؟    در سا  

شهود كهه ایهن كهودكهان    آنچه از سوی مسئوالن گفهتهه مهی 
شهود یها    اماان تحصیل در مدارس را دارنهد  اجهرایهی مهی 

 هنوز هم مشاالتی وجود دارد؟ 
ههایهی    بخشهی از مشهاهالت كهودكهان كهار بهه غهفه هت 

وجهود داشهت و    ١٢ و    ١٦ ههای    گهردد كهه در سها    برمی 
تحصیل كودكان مهاجر در مهدارس بها مشهاهالتهی مهواجهه  
بود. این مساله باعث شهد آنههها از  هرخهه آمهوزش خهارج  
شوند و به صورت ناگزیر وارد بازار كار شوند. خوشبهخهتهانهه  

تریهن مهوانهع تهحهصهیهل كهودكهان مهههاجهر در    یای از جدی 
با اصالحاتی كهه در قهوانهیهن و مهقهررات    ١٧ مدرسه  سا   

اتفاق افتاد و با مصوبه ههیهات دولهت بهرطهرف شهد و ایهن  
كودكان اماان این را پهیهدا كهردنهد كهه در مهدارس دولهتهی  

  ٩٧ های گذشتهه كهه حهدود    نام كنند. اما آن محدودیت   ثبت 
سا  وجود داشهت  آثهار خهودش را خهواههد داشهت کهه بهه  

توانیم این آثار را از بین بهبهریهم    مدت نمی   راحتی وظرف كوتاه 
كشد كه ایهن افهراد دوبهاره سهوادآمهوزی داشهتهه    و طو  می 

باشند. مهمترین مساله این است کهه بهه ایهن کهودکهان از  
نلر آموزش و امکانات رفاهی رسیدگی کنهیهم و آنههها را  

شدگان قرار ندهیم در غهیهر ایهن صهورت بهایهد    جزو فراموش 
های اجتماعی جدی باشیم که  هون بهه آنههها    منتلر آسیب 

وارد شده  ممکن است متعاقبا به جامعه وارد شود. مها در  
ایم که باعهث شهده    خی ی از مسائل  شکافی را ایجاد کرده 

های مهاجر به دلهیهل اطهمهیهنهان از عهدم    بسیاری از خانواده 
حمهایهت و حهتهی بهرخهوردههای خشهن بهه خهودشهان اجهازه  

دهند درخواست کمک داشته باشند. باید جهامهعهه مها    نمی 
تر باشد و طبیعتا آنههها ههم در آیهنهده بها    با این افراد مهربان 

 ای که به آنها نیکی کرده مهربان خواهند بود.   جامعه 
هایی که در این گفتگو به آنههها    برای کمتر شدن آسیب 

 اشاره کردید   ه کارهایی باید در اولویت قرار بگیرد؟ 
به بهعهد  نهگهاه بهه    ١٣ بینیم که از سا     خوشبختانه می 

هها بهه    تر شده  توجه به ع ت   های اجتماعی منطقی   آ٬سیب 
جای برخورد با مع و  بیشتر شده و اینههها اتهفهاقهات خهوبهی  
است. در عین حا  کارهای زیادی هست کهه بهایهد انهجهام  

هها بهیهشهتهر از گهذشهتهه بهه    شود مانند این که توجه رسانه 
مبحث کار کود  ج ب شود و دربهاره مهمهنهوعهیهت کهار  

سا   ه ایرانی   ه افغان و پهاکسهتهانهی    ٩١ کودکان زیر  
رسانی کنند  مسئولیت اجهتهمهاعهی و انسهانهی    و ... اطال  

هها    افراد جامعه را به آنها یهادآور شهونهد تها افهراد و بهنهگهاه 

خودشان تمای ی در به کار گیری کودکان نداشته بهاشهنهد.  
نیاز داریم یک بمباران اطالعاتی دربهاره کهودکهان کهار و  
کار کود  داشته باشیم  در صورت نیاز درباره نهههادههای  

های قانونی در این زمهیهنهه    متخ ف افشاگری شود  ضعف 
هها      نشان داده شود و مسئوالن برای برطرف کردن این ضعهف 

 وارد کار شوند. 
گویند قوانین حمهایهتهی کهافهی    بعضی از مسئوالن می 

 هستند. 
 

باید کارهای تحقیقی و پ وهشی در این زمیهنهه انهجهام  
شود تا نقاط ضعف قوانین مشهخه  شهود  در عهیهن حها   

گویند قوانین کافی هستند  نلارت بهیهشهتهری بهر    اگر می 
اجرای آنها داشته باشند نهه ایهن کهه بهه وضهوی بهبهیهنهیهم  

کشهی    نههادههای دولهتهی و خصهوصهی از کهودکهان بهههره 
کنند. همچنین از کهارههای مهههمهی کهه الزم اسهت    می 

انجام شود این است کهه از نهههادههای مهدنهی بهیهشهتهر از  
گذشته کمک گرفته شود. در عین حا  به عهنهوان یهک  

ههای پهنهاههنهده در    هها بها خهانهواده   فعا  اجتماعی کهه سها  
ههای    ام از مسهئهوالن تهقهاضها دارم تهفهکهیهک   ارتبهاط بهوده 

مندی از خدمات و امهکهانهات شهههری    غیرمنصفانه در بهره 
ای  حمایتهی  بهههداشهتهی و    را حذف کنند  خدمات مشاوره 

سالمتی را از کودکانی که نیازمند هستند دریهغ نهکهنهنهد  
و به آنها فارغ از م یت نگاه کنند. ما االن قوانینهی دربهاره  
مهاجران داریم که نیازمند به روزرسانی و اصهالی اسهت تها  

ههای بهیهشهتهری انهجهام شهود. وقهتهی    از این افراد حهمهایهت 
های اجتهمهاعهی قهرار    کودکان کار مهاجر در معرض آسیب 

های اجتهمهاعهی بهرخهوردارنهد و    گیرند از كمترین حمایت   می 
هایی كه در دریافهت خهدمهات اجهتهمهاعهی وجهود    جداسازی 

ها از دریهافهت    شود بخش زیادی از این بچه   دارد باعث می 
خدمات الزم محروم بمهانهنهد در حهالهی کهه آنههها گهنهاه و  
تقصیری در مهاجر بودنشان ندارند  فقط کودکانی هسهتهنهد  

 که باید کودکی کنند و مورد حمایت باشند. 
 

 هزار تومانی ٦٥١زنانی با حاوق 
شهب در    ٩٣ عصهر تها    ٦ شش ماه است که از حدود  

سهیهاسهی از    کهنهم  لهیهسهانهس عه هوم   فروشی کار مهی   فالفل 
ههزارتهومهان حهقهوق    ٩٧١ نهور دارم و مهاههی    دانشگاه پهیهام 

ام به مهن اعهتهمهاد کهامهل دارنهد وگهرنهه    گیرم. خانواده   می 
شب برگشتن یهک دخهتهر بهه خهانهه  بهرای فهامهیهل    نصف 

 آبرویی است.   بی 
  ٦ شهش مهاه اسهت کهه از حهدود  »به گزارش شهروند  

کهنهم     فهروشهی کهار مهی   شب در ایهن فهالفهل   ٩٣ عصر تا  
نهور دارم و مهاههی    سیاسی از دانشهگهاه پهیهام   لیسانس ع وم 

ام بهه مهن اعهتهمهاد    گیرم. خانواده   هزارتومان حقوق می   ٩٧١ 
شب برگشتن یک دختر به خهانهه     کامل دارند وگرنه نصف 

آبهرویهی    آن هم در ایهن شهههر کهو هک بهرای فهامهیهل بهی 
 «مهریهم »مادرش همان روزهای او ت زمهانهی کهه   «است. 

اش در یک که هیهنهیهک پهزشهکهی را از    گری   کار منشی 
فهروشهی را    دست داد و از طرف یکی از دوستهانهش فهالفهل 

ها رفت تا ساعت پایان کهار جهدیهد    پیدا کرد  سراغ همسایه 
    شهب   دخترش را به آنها بگوید و آنها فکر بدی دربهاره نصهف 

 های مریم نکنند.   برگشتن 

می یون کارگر ایرانی اسهت کهه    او یکی از حدود هشت 
شهود  پهیهش از    های قانون کار هم شامل حالش نمهی   حداقل 

سا  پیش منشی دو پزشهک بهودم.    از سه »شد:    این هم نمی 
تهری داشهتهم     حقوقم تقریبا همین بود ولی کار بهتر و راحهت 

دانم  را اخراج شدم. بعد از آن ههم  هنهد مهاه    دقیق هم نمی 
 «جا آمدم.   بیکار بودم و از سر کالفگی و بیکاری این 

بویهراحهمهد از کهار    و   ساله در استان کهگی ویه ٣١ دختری  
طهور کهه    اش نهاراضهی اسهت  امها آن   قرارداد و بهیهمهه     بدون 

گوید بهتر از بیهکهاری اسهت و  هاره دیهگهری    خودش می 
باالخره کهه  هی؟ ایهن ههمهه مهرد جهوان بهیهکهار  »ندارد:  

شههان را هههم از خههانههواده     ههرخههنههد و پههو  تههوی جههیههب   مههی 
گیرند  همه هم االن افسرده. حق مها ایهن نهیهسهت ولهی    می 

صرفد. همهیهن کهه    برای صاحب مغازه هم بیشتر از این نمی 
گهیهرم    توی جامعه هستم و در حد نیازهای خودم حقوق می 

بهتر از بیکاری اسهت. شهایهد یهک روزی شهرایهط بهههتهر  
و دیهگهر   «دههدشهت »کار و حقهوق مهریهم  در شهههر   «شد. 

تنها استثنا نیسهت به هکهه تهبهدیهل بهه    شهرهای این استان نه 
یک رویهه شهده اسهتت از زمهان روی کهار آمهدن دولهت  
اصالحات و تغییرات فرههنهگهی ایهجهادشهده در ایهن شهههر   

های مخت هف کهه امهکهان    از دانشگاه     التحصیل   دختران فارغ 
کهم جهذب بهازار    استخدام در ادارات دولتی را نیافهتهنهد  کهم 
داران  صهاحهبهان    شدند تا نیروی کاری ارزان در اختیار مغازه 

 ها  پزشکان و... قرار بگیرد   دفاتر بیمه  کتابفروشی 
 گروگانگیری با  ک و سفته 

شهده    تهر از نهرخ تهعهیهیهن   های بسیار پاییهن   ماجرای حقوق 
توسط شورایعالی کار به یک شههر و دو شهههر یها یهک  

ههای    شهود  اگهر هه در اسهتهان   استان خاص مهحهدود نهمهی 
الهتهحهصهیهل    فهارغ  «شهناز »تر است.    محروم این موضو  شایع 

و نهیهم  ٩٣ و نیم صبهح تها  ٥ مهندسی کامایوتر است که از  
در نمهایهنهدگهی یهکهی    ١ تا    ٧ ظهر و در شیف عصر هم از  

 کار است.   های معروف مشغو  به   از بیمه 
در استهان خهوزسهتهان   «مسجدس یمان »او متولد و ساکن  

گهیهرد و ایهن    هزار تومان دستمزد مهی   ٦١١ است که ماهانه  
کهه    او  ایهن »بهیهنهد:    مهی     کار را یک تجربه و سهرگهرمهی 

کند  ون در حالت ک هی بهار مهالهی    دختر با پسر فرق می 
دانم کهه در تهههران یها    خانواده روی دوش دختر نیست. می 

حتی همین اهواز دخترها دنبا  حقوق بهتر هستند و شهرایهط  
کههنههد  ولههی مههثههال در    در شهههههرهههای بههزرن فههرق مههی 

مسجدس یمان یا دزفو  و شوشتر وضع کار دخهتهران ههمهیهن  
و  ١ است. همین مغازه بغ ی  دوستم با لیسانس حسهابهداری  

کهنهد و    شب کار حسهابهداری مهی   ١ تا    ٢ عصر و    ٣ نیم تا  
گیرد. مجبهوریهم و ایهن کهارهها    هزار تومان می   ٣١١ ماهی  

 «سرگرمی و تجربه است. 

واسهطهه کهار پهدرش دفهتهر هه    گوید کهه بهه   شهناز می 
تکمین اجتمهاعهی دارد ولهی اگهر ایهن دفهتهر هه نهبهود از  
کارهای خصوصی امکان پرداخت بیمه و دریافت دفتهر هه  

کهنهد مهگهر    کهس بهیهمهه نهمهی   ههیهی »برایش وجود نداشت:  
کهه طهرف خهیه هی    کار باشی یا ایهن   فامیل نزدیک صاحب 

بهار مها قهراردادی را    مهاه یهک   ٣ وجدان داشته باشد. ههر  
کنیم که در آن نوشته حهقهوق بهرابهر قهانهون کهار    امضا می 

کهنهیهم     طور نقدی دریافت مهی   مان را هم به     است و حق بیمه 
وقت شهکهایهت    گیرند که یک   از ما  ک یا سفته هم می 
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هها را بهه اجهرا    نکنیم یا اگر شهکهایهت کهردیهم ایهن  هک 
ماجرای گروگانگیری بها  هک و سهفهتهه    «گذارند.   می 

بخش مشتر  سهخهنهان بسهیهاری از دخهتهران شهاغهل در  
ههای    کارهای غیررسمی است هر نهد کهه بهراسهاس حهرف 

ساله  اگر این  ک و سفتهه ههم  ٣٣ این مهندس کامایوتر  
خهب کسهی کهه  »کنهد:    نباشد باز هم کسی شکایت نمی 

شکایت کند تا همهیهشهه امهکهان سهرکهار رفهتهن را بهرای  
جها قهبهل از اسهتهخهدام  دربهاره    بهرد. ایهن   خودش از بین مهی 

بهار    کنند و اگر کسی یهک   ات تحقیق می   کارهای گذشته 
رود و ههمهه    شکایهت کهنهد دیهگهر اسهمهش بهه بهدی مهی 

ترسند که دوباره او را استخدام کهنهنهد. بهعهد بهه کهجها    می 
شکایت کنیم؟ همه مسئوالن از این وضع ما خهبهر دارنهد و  
در هر فامیهل حهداقهل یهک نهفهر بها ههمهیهن حهقهوق کهار  

کندت منلورم این است که این حقوق و شرایهط مها راز    می 
 «مگویی نیست. 

معیار اداره کار حقوق عرف است نهه نهرخ شهورایهعهالهی  
 کار 

های آخر اسهفهنهد  جه هسهات پهرتهنهش      هر ساله و در هفته 
شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری  کارفرمهایهی  

سا  بهعهد    و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای  
شهود کهه اسهفهنهد گهذشهتهه و پهس از جه هسهه    برگزار مهی 

بها    ١٣ ساعته شهورایهعهالهی کهار  ایهن عهدد بهرای سها  ٩٣ 
ههزار تهومهان رسهیهدت  ١٦١ درصهدی بهه رقهم    ٩٢٢٧ افزایش  

گاه رضایت نمایندگان کارگری را جه هب    افزایشی که هیی 
نکرد امها کهارگهران زیهادی ههمهیهن عهدد را ههم رویهای  

اگهر هه االن در   «گهالره »بهیهنهنهد.    نیافتنی خود مهی   دست 
تکسیس در سنندج حدود هفت سهاعهت    یک کتابفروشی تازه 

ههزار تهومهان دسهتهمهزد    ٧١١ کند و ماهانهه    در روز کار می 
سها  پهیهش سهاکهن سهاخهتهمهان    گیرد اما تا همین یهک   می 
طبقه پزشکان در مرکز استان کردسهتهان بهوده اسهت. او    پنج 

اش    دریهافهتهی     کارشناس ادبیات فارسی است و آخرین حقوق 
تها مهرداد  »ههزارتهومهان بهوده اسهت:    ٣٧١ گری    از منشی 

ای.    پارسا  منشی بودم  بدون هیی قرارداد قانونی یا بهیهمهه 
بعد از ازدواج به پیشنهاد همسرم سراغ شهکهایهت رفهتهم کهه  

ام. مهدار  زیهادی    هنوز هم به حق و حقوق درستی نرسیده 
داد و طهبهق قهانهون    ام را نشان می   داشتم که میزان دریافتی 
هها را    ام در ایهن سها    نشهده   رعهایهت     باید حق بیهمهه و حهقهوق 

گرفتم امها اداره کهار مهعهیهار قضهاوت را نهه حهداقهل    می 
شده که عرف بازار و اشتغا  سنهنهدج تهعهریهف    دستمزد تعیین 

ها هم تقریبا ههمهیهن مهقهدار    کند. دستمزد بیشتر منشی   می 
است و من تا االن ههیهی پهو  و حهقهی از ایهن شهکهایهت  

گوید که این شهکهایهت بهرایهش    او هم می  «ام.   دریافت نکرده 
سنگین تمام شده و امکان ندارد پزشکی استخدامهش کهنهد  

گهری دارد. گهالره    سا  تهجهربهه در مهنهشهی   هر ند که سه 
هههای مههخههتهه ههف یههک    هههمههراه هههمههسههرش حههاال در شههیههفههت 

کنند که قرار است بهرای آنههها بهیهمهه    کتابفروشی کار می 
 وقت پرداخت شود و دستمزد بهتری دریافت کنند.     پاره 

 زنانی که حتی در آمار کارکنان رسمی جایی ندارند   
روزههها دخههتههران و زنههان تههحههصههیهه ههکههرده کههه در      ایههن 

ههای پهزشهکهان  دفهاتهر    های خصوصی  مطهب   مهدکود  
های مخت ف بازار و... مشهغهو  بهه کهار    مهندسی و صنف 

آیهنهدت    هستند  بیشتهر از ههر دوره دیهگهری بهه  شهم مهی 

کارگرانی ارزان که میل به استقال   اجبار فهقهر  بهیهکهاری  
و... آنها را وادار به پذیرش کارهایهی بها دسهتهمهزد پهایهیهن   
بدون قرارداد و بیمه و شروطی مهتهفهاوت کهرده اسهت. اگهر  

زده     ه دربهاره تهعهداد ایهن کهارگهران  عهددههایهی تهخهمهیهن 
شود اما هیی آمار رسمی در این زمینه وجهود نهدارد و    می 

آیهد امهکهان    با توجه به شهرایهط کهار آنههها  بهه نهلهر نهمهی 
حسهام  »دستیابی بهه آمهاری دقهیهق وجهود داشهتهه بهاشهد.  

معاون پ وهشی موسسه عالهی په وههش تهکمهیهن   «نیکوپور 
درصد شاغالن بهدون بهیهمهه را    ١١ اجتماعی که پیش از این    

زنان دانسته بود  درباره آخریهن آمهارهها در ایهن زمهیهنهه بهه  
و    ٣٩ کهل شهاغهالن کشهور حهدود  »گوید:    می  «شهروند »

بهگهیهر بهخهش خصهوصهی     می یون نفر هستند کهه حهقهوق   نیم 
دولتی یا تعاونی هستند. تعهدادی شهاغهل ههم وجهود دارد  

بگیر هستند مانند کهارکهنهان مشهاغهل    که غیرمزد و حقوق 
فهرمها. اتهفهاقهی کهه در    خانگی و افراد کارفرما یا خویش 

افتد به دلیل رکود و نبهود تهولهیهد  بهخهش    اقتصاد ایران می 
کهنهد کهه االن بهه    بگیر گسترش پیدا مهی   غیرمزد و حقوق 

انهد. نهخهسهتهیهن    درصد کل شهاغهالن رسهیهده   ٢٣ تا    ٢٧ حدود  
خصوصیت این کارها این اسهت کهه مشهمهو  قهانهون کهار  

شهدن آنههها کهم اسهت  حهداقهل قهانهون    نیستند  احتما  بیهمهه 
شهود  سهطهح آمهوزش آنههها    دستمزد درباره آنها رعایت نهمهی 

کمتر است و احتما  بیکاری آنها بیشتر اسهتت یهعهنهی االن  
می یون نفر جمعیت کارکنان در کشور وجهود دارد    ٩١ حدود  

که باید اختیاری خود را بهیهمهه کهنهنهد و اجهبهاری وجهود  
مهیه هیهون نهفهر اسهت    ٩٧ شدگان ایران حدود    ندارد. تعداد بیمه 

مهیه هیهون نهفهری      ونهیهم ٣٩ که با در نلهرگهرفهتهن جهمهعهیهت  
نهفهر از کهارکهنهان      ونیم مهیه هیهون ٣ کارکنان در ایران  حدود  

می یون نفر کسانی هستند کهه مهزد    نیم   و ٣ بیمه نیستند. این  
درصهد آنهان را زنهان    ١١ بگیهر نهیهسهتهنهد و حهداقهل    و حقوق 

کهه    او  ایهن »دههد:    نیکوپور ادامه مهی  «دهند.   تشکیل می 
بگیران که بخش زیادی از آنها را زنهان    سهم غیرمزد وحقوق 

بهر ایهن در      دهند در حا  افزایش اسهت. عهالوه   تشکیل می 
بگیران هم مواردی در حا  گستهرش اسهت    بین مزد و حقوق 

کهه    گویهنهدت یهعهنهی ایهن   که به آنها کارهای نامتعارف می 
کهه    گهیهرنهد یها ایهن   حقوقی کمتر از حهداقهل دسهتهمهزد مهی 

کهنهنهد یها مهجهبهور بهه کهار    قراردادهای سفید امضها مهی 
جهها فهرار تههعههداد    وقههت هسههتههنهد. در ایهن   وقههت یها نههیهمههه   پهاره 
شدگان نیست ب که فرار مب غ اسهتت یهعهنهی حهقهوقهی    بیمه 

ههزار تهومهان اسهت     ١٣٣ کمتر از حداقل دستمزد کهه االن  
شود ولی بیمه متناسب بها ایهن عهدد پهرداخهت    پرداخت می 

گهیهرد امها    که فهرد حهقهوق بهیهشهتهری مهی   شود یا این   می 
ای متهنهاسهب بها حهداقهل دسهتهمهزد بهرای او پهرداخهت    بیمه 
پهردازان سهازمهان تهکمهیهن    درصهد بهیهمهه   ٢١ شود. حهدود    می 

شهود کهه در    اجتماعی روی حهداقهل مهبه هغ پهرداخهت مهی 
های گذشته این مورد در حها  افهزایهش اسهت یهعهنهی    سا  

تمایل کارفرمهاهها بهرای پهرداخهت بهیهمهه بهر روی حهداقهل  
 «دستمزدها در حا  افزایش است. 

اجتمهاعهی      معاون پ وهشی موسسه عالی پ وهش تکمین 
شهود را    افرادی که حداقل دستمزد به آنههها پهرداخهت نهمهی 

دانهد    بهگهیهر مهی   درصد از کارکنان مهزدوحهقهوق   حدود دو  سه 
آید گروههی از ایهن کهارگهران  حهتهی    که البته به نلر می 
ونهیهم مهیه هیهونهی کهارکهنهان کشهور  ٣٩ جایی در بین آمار  

عهنهوان    ندارند. نیکوپور اگر  هه پهیهگهیهری قهانهونهی را بهه 
دههد امها    راهکاری به این دسهتهه از زنهان پهیهشهنهههاد مهی 

تهکثهیهر شهرایهط نهامهنهاسهب    گسترش  نین کهاری را تهحهث 
 داند.   اشتغا  در کشور می 

 

 بین المللی
یونیس : پنو مایالایاون کاودک  -ا عراق ٦

 به کمک فوری نیاز دارند
صندوق کودکان سازمان م ل متحد با توصیف شهرایهط  

و    ٣١٩٢ بحرانی کودکان در عراق اعالم کرد که از سها   
ها در ایهن کشهور بهیهش از ههزار کهود     تشدید خشونت 

 اند.   عراقی کشته شده 
شنهبهه یهک تهیهر مهاه    گزارش سازمان یونیسف روز پنج 

دهد کهودکهان عهراقهی در    منتشر شده است که هشدار می 
انهد    پایان خشونت و فهقهر فهزایهنهده بهه دام افهتهاده    رخه بی 

طوری که اکنون پنج می یون کود  در این کشهور بهه    به 
 کمک فوری نیاز دارند. 

کند که در سهه سها  گهذشهتهه    این گزارش عنوان می 
مهورد آن    ٩٧٣ انهد کهه    کود  عراقی کشته شده   ٩١٥٧ 

هها در ایهن مهدت    در شش ماه اخیر رخ داده است. خشهونهت 
کهود     ٣٧١ ههزار و    ٢ همچنین بهاعهث شهده بهیهش از  

 های خود جدا بشوند.   عراقی از خانواده 
بخشی از گزارش یونیسف به شرایط تحصیل کهودکهان  

گهویهد حهدود یهک مهیه هیهون و    عراقی اشاره دارد که می 
انهد و بهیهش از سهه    هزار کود  مدرسه را رها کرده   ٣١١ 

 روند.   می یون نفر نیز به صورت غیرمنلم به مدرسه می 
این گزارش با اظهارات پیتر هاوکینز  نماینده یهونهیهسهف  
در عراق  همراه است کهه جهنهگ عهراق را یهکهی از  "  

 های تاری  مدرن نامیده است.   ترین " جنگ   وحشیانه 
ها در منهاطهق غهربهی    آقای هاوکینز با اشاره به خشونت 

شهر موصل که همچنان در اختیار  داعهش اسهت  شهرایهط  
ناگوار کودکان در آنجا را تشریهح کهرده کهه بهه گهروگهان  

 اند.   گرفته شده 
گهیهرنهد    به گفته وی  کودکان تعمدا٬ هدف قرار مهی 

ههایهی کهه قصهد فهرار از    و به مهنهلهور مهجهازات خهانهواده 
طوری که در کهمهتهر    شوند به   ها را دارند  کشته می   خشونت 

کهود  کشهتهه و    ٣٦ از دو ماه تنها در غهرب مهوصهل  
 اند.   کود  نیز زخمی شده   ٩٣٦ 

جنایتکارن اسالمی داعش در پهی حهمهالت نهیهروههای  
ارتش عراق با پشتیبانی ایاالت متحده بسیهاری از شهههرهها  

انهد.    و روستاهایی را که تصرف کرده بهودنهد از دسهت داده 
آنها در آستانه شکست کامهل در شهههر مهوصهل هسهتهنهد   
شهری در شما  عراق که داعش آن را مرکهز فهرمهانهروایهی  

 خود خوانده بود. 
 
پاالاایاااس تاااظاااهااارات -ااا تااارکاایاااه  ٢

گرایان در استاناباول را ماتاوقا   همجنس
 کرد

پهاش    ماموران پ یس ترکیه با استفاده از خهودروههای آب 
هههای پههالههسههتههیههکههی تههلههاهههرات مههمههنههو  شههده    و گهه ههولههه 
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گرایان را در مهیهدان مهرکهزی تهقهسهیهم اسهتهانهبهو     همجنس 
کننهدگهان را پهراکهنهده کهردنهد. در ایهن    متوقف و اعتراض 

 درگیری  ند تن دستگیر شدند. 
نیروهای امنیتی ترکیهه از دسهتهگهیهری  هنهد تهن از  

ژوئهن خهبهر    ٣٧ تلاهرکنندگان استانبو  در روز یهکهشهنهبهه  
رئیس پ یس استانبو   پیش از دسهتهگهیهری      دادند. به گفته 

نفر" کوشیدند در تقاطع میدان تقسیهم و خهیهابهان    ٢١ "حدود  
استقال   از روی موانع واحدهای امنیتهی عهبهور کهنهنهد و  

 دست به تلاهرات بزنند.  
شهر استانبو  پیشتر برگزاری این تهلهاههرات را بهه      اداره 

دلیل "اخال  در نلم عمومی  مزاحمت برای گهردشهگهران و  
 خطر انداختن امنیت شهروندان" ممنو  اعالم کرده بود.   به 

گهرایهان بها    حا  کنشگران مدافع حقهوق ههمهجهنهس   با این 
ای از هواداران خود خواسهتهه بهودنهد در مهیهدان    صدور بیانیه 

فهعهاالن مهدنهی       مرکزی شهر تهجهمهع کهنهنهد. بهه گهفهتهه 
ههای    هایی با رنهگ   شرت   دستگیرشدگان به دلیل آن که تی 

رنگین کمان به تن داشتند  بازداشت شدند. رنگیهن کهمهان   
گرایان زن و مرد در سهراسهر    نماد جنبش برابرخواهی همجنس 

 جهان است. 
برپایی این تلاهرات ساالنه  از سه سا  پیش در تهرکهیهه  

 ممنو  شده است. 
 
طرح جدید دولت برای  -ا یونان ٩

 استخدام اعتصاب شکن
بدنبا  اعتصهاب کهارگهران شهههرداری هها کهه مسهو   
نلافت و جمع آوری زباله از سطح شهر هسهتهنهد  دولهت در  
نلر دارد که طرحی به پارلمان ارائه دهد کهه دسهت دولهت  

 گذرد.   برای استخدام اعتصاب شکن را باز می 
اعهتهصهاب ایهن کهارگهران بها خهواسهت تهبهدیهل      در پی 

زباله در سطح شههر جهمهع      ها تن   استخدام موقت به دائم  صد 
شده است و ایهن کهارگهران مصهمهم هسهتهنهد تها بها ادامهه  

 اعتصاب خواست خود را به دولت تحمیل بکنند. 
دولت نیز با کمک پارلمان قصد دارد تها بها اسهتهخهدام  

 اعتصاب شکن کارگران را مجبور به شرایط خود بکند. 
دولت با ع م به اینکه ههزاران نهفهر بهیهکهار در جهامهعهه  
هستند که حاضر هستند تا با حداقل حقوق کهار بهکهنهنهد   
از این حربه استفاده میکیند تا کارگران شاغهل را مهجهبهور  

 بدهند.     کند تا به هر شرایطی که آنها تعیین میکنند  تن 
 
بیش از یک میلیون خانواده  -ا انگلستان ٤

 شوند خانمان می در انگلیس بی
بهیهنهی کهرد کهه تها سها     موسسه خیریه "ش تهر" پهیهش 

بیش از یک می یون از خهانهوارههایهی کهه در حها     ٣١٣١ 
 شوند.   خانمان می   حاضر کرایه نشین هستند  بی 

 
های تحقیق مهوسهسهه خهیهریهه    به گزارش گاردین  یافته 

"ش تر" حهاکهی از آن اسهت کهه تهرکهیهبهی از مهعهضهالت  
دستمزدهای پایین  متوقف نمودن یارانه های دولهتهی و در  

بهه    ٣١٣١ نهایت افزایش کرایه خانه مهی تهوانهد در سها   
 بحرانی شدید بی خانمانی در انگ یس تبدیل گردد. 

 
شهود کهه تها سها     بینی می   بر اساس این گزارش  پیش 

بیش از یک می یون از خهانهوارههایهی کهه در حها     ٣١٣١ 
بهاشهنهد  بهه دالیهل فهوق الهذکهر     حاضر کرایه نشهیهن مهی 

 خانمان شوند.   بی 
 

در ایهن گهزارش ههمهچهنهیهن آمهده اسهت: در گهذشهتهه  
هها جهههت خهریهد مسهکهن    انداز بهرای خهانهواده   آوری پس   جمع 

های اخیر  تههیهه کهرایهه مهاههیهانهه    مشکل بود  اما در سا  
جهت پرداخت به صاحب خانه برای خانوارها  مشهکهل شهده  

 است. 
سهوزی    انتقادات در حوزه مسکن از دولت  پهس از آتهش 

در برج "گرنفل" لندن و آشهکهار شهدن بهی تهوجهههی دولهت  
 نسبت به ایمنی و امنیت افراد  باال گرفت. 

 
درصد از منهاطهق انهگه هیهس     ١٦ طبق گزارش ش تر در  

ههای    درآمد افراد با افزایش اجاره بها و ههمهچهنهیهن کهمهک 
 های دریافتی مسکن از سوی دولت سنخیت ندارد.   هزینه 
 

از یک می یون خانواری که بر اساس ایهن گهزارش در  
ههزار خهانهوار     ٣٩٩ خانمان شدن هستنهد  حهدود    معرض بی 

 دارای افراد مع و  و ناتوان هستند. 
 

خانمهان در انهگه هیهس بهه    آمار افرادی که به عنوان بی 
درصهد    ٥١ تهاکهنهون حهدود    ٣١٩٩ ثبت رسیده اند  از سا   

 افزایش یافته است. 
 
” اصاالح“ تظااهارات عالایاه  -ا فرانسه ٥

 قانون کار 
صدها تن در پاریس، پایتخت فرانسه در 
اعترا  به اصالحات قانون کار 

 تظاهرات کردند.
این تلاهرات به دعوت اتحادیه های کارگهری بهرگهزار  
شد. اصالحات قانون کار یکی از وعهده ههای جهنهجهالهی  
"امانوئل مکرون" رئیس جمهور فرانسه در کارزار انهتهخهابهات  
ریاست جمهوری بود. اصالحات قانهون کهار قهرار اسهت بهه  
زودی در شههورای وزیههران مههطههری شههود. سههنههدیههکههاهههای  

سها  مهبهارزه    ٩٧١ کارگری معتقدند که قانون کار جدیهد  
اتحادیه های کارگری برای دفها  از حهقهوق کهارگهران و  

 کارمندان را بی معنا می کند. 
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رفاا این مبحثی اسات کاه در 
واقع من در شروع کنگره راجع 
به آن صحبت کردم: ماوقاعایات 
کنونی ایران و فرصت تاریخای 
معینی که برای حزب کمونیست 
کااارگااری باارای ایاافااای ناااااش 
مهم، ایفای ناش دوران سااز، 
بوجود آمده است. من میخواهام 
فاااااط بااعااضاای تاااکاایاادات را 
بگذارم و یک یادآوری بکنم از 
بااحااثاای کااه قاابااال کااردم. بااه 
بعضی سواالت مشاخا، شاایاد 
بپردازم. هدف این قطاعانااماه 
که نیز بحث برانگیزی در آن 
نیست، مگر ایاناکاه کسای کاال 
روی همین دو حاکام باخاواهاد 
بحث کند که آیا اوضاع ایاران 
خااطاایاار اساات و آیااا حاازب 
کمونیاسات کاارگاری مایاتاواناد 
ناش ویاژه باازی کاناد، ایان 
میتواند مورد بحث باشد. ولای 
کل قطعنامه فاط یاک اعاالم 
تشخی، و اعالم تعهدی اسات 
به واقعیتی که هدف مان هام 
در سخنرانی افتتاحیه کاناگاره 
همین بود کاه کاناگاره باه آن 

 توجه کند.
 

ببینید ایران خیلی وقات اسات 
که یک ناظاام سارماایاه داری 
اساات، الاقاال از اصااالحااات 
ارضی دهه ناهال، ایاران یاک 
نظام سرمایه داری است و تاا 

آن ماااااطااع احاازاب ساانااتاای و 
بخصو  احزاب روشنفکاران و 
تحصیلکردگان فضاای سایااسای 
را تحت تسلط خودشان دارند. 
حزب توده و جبهه ملی احزاب 
آدمااهااای تااحااصاایاالااکاارده و بااه 
اصطالح اقشار نخبگان جامعه 
هستند که میخواهاناد جااماعاه 
ایران عاااب مااناده نابااشاد، 
سری توی سارهاا در بایااورد، 
مثل اروپا به زمره کشاورهاای 
راقیه بپیوندد، صنعتی داشتاه 
باشد، روبنای درساتای داشاتاه 
باشد، شبیه کشورهای سرمایه 
داری که همه رفته اند و آنجا 
تحصیل کرده اند و مایاداناناد 

 نطور است.
 

در طااول قاارن باایااسااتاام، از 
اناالب مشروطیت تاا اناااالب 

فضای سیاسی ایران تاحات  ٥٢
تااا اایاار تااحاارک بااخااشااهااای 
روشااناافااکاار بااورژوازی بااوده و 
تاامااایااالت بااورژوائاای را در 
اوضاع سیاسی ایران ماناعاکاس 
کرده است. اینها همیشه طباه 
کارگر و قبل از آن ماحارومایان 
جامعاه را ضامایامایاه جاناباش 
خودشان کرده اند، هایاچاوقات 
نداریم که حزب کمونیستی باه 
نمایندگی از طباه کاارگار در 
صحاناه سایااسای دخایال شاده 
باشد، آنطوری که بطور مثاال 

در اناالب پرتاال مماکان باود 
بااگااوئاایااد ایاان حاازب مشااخاا، 
کارگر پرتاالی را در اناااالب 
پرتاال نماایانادگای مایاکاناد، 
کارگر ایرانی هیچوقت بعناوان 
یک نیروی سیاسی که با شعار 
خا  خود  به میدان آماده، 
ناابااوده. کاامااوناایااساام ایااران 
هیچوقت در موقاعایات تاعایایان 
تکلی  و ناش بازی کاردن در 
اوضاع سیاسی ایران ناباوده و 
در سرنوشت قدرت. مگر اینکه 
کسی باگاویاد حازب تاوده آن 
بوده که من فکر نمیکنم حاتای 
خود حزب تاوده بااور داشاتاه 
باشاد کاه در هایاط ماااطاعای 
نماینده نپگرائی کاماونایاساتای 
در جامعه بوده. اساسنامه ا  
این را نمیگوید، برناماه هاای 
اولیه ا  این را نامایاگاویاناد. 
تمام حیات حزب توده این را 
میگوید که ایان حازب حازبای 
بود مثل جبهه ملی متاعالاق باه 
یک باافات ماعایانای از اقشاار 
دارای جااامااعااه، بااهاابااودهااا و 
اصاااالحااااتااای را در اوضااااع 
اسااتااباادادی، فاائااودالاای ایااران 
جستجو میکردند، بعضا ایاناهاا 
متحاق شده و بعضا هام نشاد 
و این اپوزیسایاون ساناتای باه 
تااریاا  ایاران تساالاط داشااتااه 

 است.
 

شما به ماوله ای ماثال دکاتار 
مصدق فکر کانایاد، کاه گاویاا 
عکس او در جایاب باغال هاماه 
طباات هست، که معلوم نیست 
نرا؟ دکتر مصدق قهرمان ملی 
بوده و برای هرکسی که دنایاا 
آمده و ناراضی باوده، باه او 
میگویند دکتار مصادقای باود، 
که درآن یکی دو سالی که بود 
البته جلو اعاتاصااباهاا را هام 
گاارفاات و فااالن کااار را هاام 
 یرقانونی کرد و  ایاره ولای 
نون صنعت نفت را ملای کارده 
بود قهرمان ملای اسات. کااری 
ندارم که باعادا هام بااالخاره 
صنعت نفت ملی شد و هیچکاس 
هم در نتیجه آن قهرمان نشد. 
دکتر مصدق سمبل اپوزیسایاون 
آن کشور شده. اسام رسامای و 
پرنم اصالای اپاوزیسایاون آن 
کشور اسات و باعاد از آن در 

نزدیک  ٥٢فازی که به اناالب 
 میشویم خمینی است.

 
اناااالبای باود کاه  ٥٢اناالب 

کارگران در آن ناش داشاتاناد، 
کااارگااران کااماار حااکااوماات را 
شکاساتاناد و کاارگاران حضاور 
داشتند، بارخاالف اتافااقاهاای 
قبالای در دوره هاای قابالای، 
کارگر باه ماثااباه کاارگار باه 
میدان آمد و ناش باازی کارد. 
ولی همچنان داستاان قادیامای 

 بیاد منصور حکمت        
 سخنرانی در معرفی قطعنامه

 اوضاع ایران و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری 
٣١١١اکتبر  ٩٢کنگره سوم حزب کمونیست کارگری ایران    
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 لبه اپوزیسیون بورژوائای باه 
فضای سایااسای ایاران تاکارار 
شد. حکومت جماهاوری اساالمای 
ائتالفی بود از کسانیکه قاباال 
در دوره سلطنت در اپوزیسیاون 
بودناد و هاماه باه هامادیاگار 
میگفتند مترقای. درسات اسات 
که بخشهای خیلی بانایاادگارای 
اسالمی به این ص  آمادناد و 
بعدا حاتای دسات را باردناد، 
ولی حتی همین بنایاادگاراهاای 
اسالمی هم از ناظار آن  ایار 
بنیادگراها و ملایاون، آدماهاای 
با شرف و مخالفایان اساتاباداد 
سلطنتای ماحاساوب مایاشادناد. 
کسای نااماای آمااد بااگااویااد ایاان 
جنیش فدائیان اسالم کاه دارد 
قاطی میشود، ارتجاعی است. 
از نظر آن اپوزیسیون، آن هم 
بااخااشاای از ماالاات ایااران و 
مخالفین بود. میخواهم بگاویام 
یک خانواده بزرگ سیااسای در 
ایران سرنوشت مردم ایاران را 
برای سالها تعیین کرده، حتی 

کااه کااارگاار  ٥٢در اناااااالب 
نیروی محرکه جدی آن حارکات 
اسااات و حضاااور دارد، باااا 
شااوراهااایااش حضااور دارد بااا 
اعتصابات صنعت نفات حضاور 
دارد، باز اپاوزیسایاون ساناتای 
سرنوشت مردم را رقم میازناد، 
به این دلیل ساده که اگر ناه 
کااااااارگاااااار وجااااااود دارد، 
پاوالریاازاساایاون طااباااااتاای در 
جااامااعااه بااه آن اناادازه رشااد 
نکرده که کمونیسم هم حضاور 
 ٥٢داشته بااشاد. در اناااالب 

کاااارگااار حضاااور دارد ولااای 
کاامااوناایااساام حضااور ناادارد و 
سرنوشت قضیاه ایان شاد کاه 

 دیدیم.
 

کلید قضیه، حضور کماونایاسام 
به مثابه یک نیاروی سایااسای 
است. آیا کمونیاسام در پاهاناه 
جامعه بعنوان یک نیروی قابل 
اعتنای سیاسی، بعاناوان یاکای 
از بازیگران این جاناق قادرت 
میتواند حضور داشته باشد یاا 
نه؟ اگر نه، احازاب ماخاتالا  
طااباااااات حاااکاام ماایااباارنااد و 
میدوزند و سارناوشات جااماعاه 
توسط آلترنااتایاوهاای ایاناهاا 
تعیین میشود. آن نیزی که در 

سر کار آمد از ناظار  ٥٢سال 
سیاسی مدتها بود مارده باود. 
کدام جامعه ای قبول مایاکاناد 

حااکااوماات  ٢١در اواخاار قاارن 
اسالمی بیاید سار کاار و ایان 
ماررات را حاکم بکاناد؟ عالات 
اینکه سر کار میآید این اسات 
کااه ناایاازی جاالااودار  ناابااود. 
جامعه مترقی، مردم ماحاروم، 
مااردم آزادیااخااواه ایااران ناااااد 
ناایاازی نااداشااتاانااد جاالااو  
بگذارند، از آنطرف با سااوط 
نظام سلطنت، حکومت بورژائی 
ایران، کاپیتالیسم در ایران و 
امپریالیسام در ایاران آنااادر 
بدبخت و بیچاره بود که بهتار 
از اینها نگهبان موقتی الاقل، 
برای نظامش پیدا نکرد. اگار 
اینها نبودند اگر این قطب به 
میدان نمیآمد، ایران احاتامااال 
نیزی شبیه نیکاراگوئه میشد. 
نااپااهااا در مااجاامااوع، هااماایاان 
ناپااهااائاای کااه در دانشااگاااه و 
 یره پا گرفته باودناد شاایاد 
بیشتر توسط جنبش نریاکای، 
مشی فادائای مایاتاوانسات یاک 
جریان ساندینیستی در ایاران 
بوجود بیااورد ولای هاماان را 
هم در ایاران نامایاتاوانساتاناد 
تااحااماال کااناانااد و در نااتاایااجااه 

اپوزیسیون اسالمی بارگ ماورد 
حمایات  ارب شاد و اماریاکاا 
پشااتااش رفاات و سااازمااانااش 
دادند. یعنی از ایان خااناواده 
ماایااتااوانساات جااناااح ناا  و 
سکوالر  سر کار بیاید، ولای 
جناح راست مذهبی ا  اساساا 
قدرت را قبضه کارد و حاتای 
 جناح ن  خود  را هم زد.

 
اگر شما بروید افق اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و فرهاناگای 
این جناح ن  و راست را نگاه 
کنید، میبینید که یک خانواده 
سیاسی است، برای همایان هام 
انزجاری از هم ندارند، بارای 
همین به سادگی میبیانایاد کاه 
ن  سنتی و شااخاه هاائای از 
فدائی میتواند جمهوری اسالمی 
را مااتاارقاای ارزیاااباای کاانااد. 
ناراحت نیست از وضاع زن در 
این جامعه، ناراحت نیاسات از 
موقعیتای کاه آدم نامایاتاواناد 
 ایارماذهاابای بااشااد و اعاادام 
نشود. ناراحت نیست از ایناکاه 
در این جامعاه آزادی بایاان و 
مطبوعات نیست و اگر شما در 

میرفاتایاد مایاگافاتایاد  ٥٢سال 
آزادی باادون قاایااد و شاارط 
مطبوعات، که ما گافاتایام، و 
آزادی بی قید و شرط احازاب 
و آزادی باای قاایااد و شاارط 
سیاسی، خود این خانواده کاه 
یااکاای از آن ایاان آزادی را 
نمیداد، جناح ن  آن میاگافات 
شما میخواهید از نشریه میزان 
و مهدی بازرگان دفاع کانایاد. 
شما طاا اوتای هساتایاد. ایان 
خانواده از خود  دفااع کارد. 
با هم رفتند در اناالب. درست 
است که یک بخش آن "انحصاار 
طلبی" نشان داد، و این کلاماه 

خیلی گویا است، اتاهاامای کاه 
به جناح راست اسالمی میزنند 
ارتجاعی بودن نیست "انحصاار 
طلبی" است، یعنی نرا سافاره 
را از جاالااو مااا جاامااع کااردی؟ 
سفره ای که اماام پاهان کارده 
 ٩١بود. امام تا مدتها بعد از 

خاارداد ساافااره را پااهاان کاارده 
بود، حازب تاوده را نازدناد، 
درجه ای هام نافاو  داشاتاناد. 
جاالاب اسات از تاوده ای هااا 
بااپاارساایااد، شااایااعااه بااوده در 
میانشان که همین روزها اماام 
خمایانای رفایاق کایاا را خابار 
میکند و نخست وزیاری را باه 
او ماایاادهااد. ماان و شاامااا کااه 
باایاارون ایاان قضاایااه بااودیاام 
میدانستیم که این حرف معنای 
ندارد، ولی در جنبش توده ای 
حتی این تصور بوده کاه ایان 
بک پدیده اسات. نارا؟ بارای 
اینکه روبرویش اماپاریاالایاسام 
امریکا اسات. و ایان شااخا، 
اصلی است: امپریالیسم امریکا 
در ماابل جناباش اپاوزیسایاون 
سنتی ایران و جناحهای خلاای 
و مذهبی آن که در یک ائتالف 

 به سر میبردند.
 

به هرحال حتی وقتی در یاک 
ایران کاپیتاالایاساتای اناااالب 
شد، حتی وقتی کارگر نیاروی 
اصلی تحول اجاتامااعای باود، 
حتی وقتی کارگر نافات رهابار 
سرسخت ماردم ماحاساوب شاد، 
اپوزیسیون سنتی مرتجاعاتاریان 
آلترنااتایاو ماماکان خاود  را 
سرکار آورد. اگر نریک فدائی 
آن ماوقاع سارکاار آماده باود، 
حااکااوماات بااه ایاان ارتااجاااعاای 
ناابااود، گاافااتاام ماایااشااد مااثاال 
ساندنیستها. حتی ماماکان باود 
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خیلای قاابال دفااع باه ناظار 
بیاید. ولی جانااح ارتاجااعای 
ترین شاخه اپوزیسیون سنتی، 
حکومت را بدست گرفت و حتی 
موتلفین خود  را یکی پس از 
دیگری از میدان بدر کرد برای 
ایاانااکااه ایاان را شاارط باااااای 
خود  میدانست. ولای کاارگار 
بود کمونیسم ناباود، وضاعایات 
اینی شد کاه دیادیام. یاکاباار 
دیگر دارد این مناظاره تاکارار 
میشاود، یاکاباار دیاگار داریام 
میرویم پای اینکه ایران شلاو  
میاشاود. ماا در باحاث اوضااع 
سیاسی گفتیم رفتان جاماهاوری 
اسااالماای مااحااتااوم اساات. باارای 
ایاانااکااه از نااظاار اقااتااصااادی 
نمیتواند اقتصاد ایران را راه 
اندازی کند، کاپیتالیاسام را، 
تازه باا حاکاومات طارفادار و 
عضو ناتو ترکیه نمیاشاود راه 
اندازی کرد، نه برسد به یک 
آخوندی که مااگازیامام راباطاه 
ا  با بازار جهانای "دیاالاوگ 
تمدنها!" است، آنهم قاانااقای 
و بااه طاارق تصااادفاای، در 
راهرو فالن هتل یا فالن نالاو 
کبابی در نیویورک! این عمالای 
نیست. در نتایاجاه اماکاان راه 
اندازی اقتصادی را ندارد. آیا 
ماایااتااوانااد از نااظاار ساایاااساای 
بایستد؟ نه کسی میتواند جلو 
شااصاات ماایاالاایااون مااردم ایااران 
بایستد که االن این حکومت را 
نمیخواهند؟ کی میتاواناد جالاو 
زن ایرانای باایساتاد کاه ایان 
حکاومات را نامایاخاواهاد؟ کای 
میتواند جلو کارگاری باایساتاد 
که دیگر نمیتواند این وضعیات 
را تحمل کناد؟ کای مایاتاواناد 
جلو جوان ایرانی بایساتاد کاه 
رفته پای اینترنت، روی نات 

روم ساایاااساای دارد راجااع بااه 
حزب کمونیست کارگری، راجاع 
به آزادی، راجع باه باراباری، 
راجع به رهائی جاناسای حارف 
میزند؟ مایاخاواهاناد روی نات 
روم اینترنت بروند جالاو  را 
بگیرند؟ با لباس آخاونادی و 
به کاماک ساپااه پااساداران و 
برادر  والاادر؟ ایاناهاا قاابال 
دوام نیاسات و پاروساه رفاتان 
اینها شروع شاده. اگار شاروع 
شده یکبار دیگار ایان صاحاناه 
تکرار میشود. سوالی کاه روی 
میز ماا سات، ساوالای کاه در 
زمیان مااسات ایاناساتاکاه: آیاا 
اجازه میادهایام یاکاباار دیاگار 
اپوزیسیون سنتی ایاران، ایان 
بار با آرایشهای جدید، طارف 
قبال به خود  مایاگافات مالای 
حاال میگوید دگراندیش، قباال 
به خاود  مایاگافات طارفادار 
دکتر مصدق، نااسایاوناالایاسات 
حتی قبال به خاود  مایاگافات 
نریک، قبال میگفت مارگ بار 
سق زنجیری امپریالیسم، االن 
به خاود  مایاگاویاد خشاونات 
ستیز، ولی همان جنبش است، 
همان جنبش اسات باا شااخاه 
هااایااش و جااالااب اساات کااه 
میبینید کاه پارنامای در ایان 
جنبش بلند میشه که مایاگاویاد 
باایااایااد هااماایاان خااانااواده را 
متحدتر کند دنبالش میاروناد. 
شما یک لحظه، فکار مایاکانام 

، ٦٩١٩خایاالاای از شاامااا سااال 
فااکاار کااردیااد اکااثااریاات  ٦٩١٤

قطعنامه داد و گافات کاه ماا 
اشااتااباااه ماایااکااردیاام، اشااتااباااه 
کااردیاام ایاان کااار را کااردیاام. 
حزب رنجبران یاک اطاالعایاه 
داد و گفت ما اشتباه کاردیام، 
بورژوازی را عاماده کاردیام و 

پرولتاریا را فرعای! خالاق را 
 -با ضد خلق عوضی گرفتیم! 

پرباهاا  -عین جمالت خودشان 
دادیام باه ارتاش و کاام بااهااا 
دادیم به مردم! پر بها دادیام 
به اسالم کام باهاا دادیام باه 
خواستهای مردم! اشتباه کردیم 
ببخشید! دوره ای بود باعاد از 

خرداد و اعداماهاای شادیاد  ٩١
در زندانها و حازب رناجاباران 
نطور میتواند از اینکار پسار 
عماوهاای خاود  در حاکاومات 
دفاع کند؟ نمیکاناد و مایاآیاد 
بیرون. اکثریت گافات اشاتابااه 
کااردیاام، حاازب تااوده گاافاات 
اشتابااه کاردیام. ولای پارنام 
خاتمای بالاناد مایاشاود هاماان 
ترکیب را زیار هاماان پارنام 
بدنبال همان حاکاومات دوبااره 
میبیانایام. ایان یاک واقاعایات 
ساایاااساای عااظاایاام اساات، یااک 
نیروی عظیم است که در بحث 
اوضاع سیاسی گفتام، عامار  
به اندازه عمر حکومت اسالمای 
است. من تردید دارم کاه ایان 
جنبش ملی اساالمای، کاه االن 
بخشا در اپوزیسیون و باخاشاا 
در دفتار ریااسات جاماهاوری و 
بخشا در وزارت اطالعات کاار 
میکنناد، باتاواناد تارکایاب از 
خود  بدسات بادهاد، آرایاش 
جدیدی به خود  بادهاد کاه 
در صااورت ساااااوط جاامااهااوری 
اسالمی جنبش قابل اعاتاناائای 
باشد و احترام مردم را داشتاه 
باشد. اگر اخاتانااق جاماهاوری 
اسالمی هست، آناوقات "اصاالح 
طلب" که میخواهد آن پادیاده 
 یر قابال تاحامال را اصاالح 
کند هاناوز ماوضاوعایات دارد. 
ولاای اگاار خااود پاادیااده را 
برنیدند، اصالح طالاب باایاد 

بگوید ا باتا نه میاگاویاد؟ و 
اگر بخواهد بگوید ا باتا ناه 
میگوید دیگر نمیتواند به قول 
حمید تاوائی دوبااره گاذشاتاه 
را به ما وعده بدهد. گذشاتاه 
را ازشان قبول نمیکنند. قارن 
باایااساات و یااک اساات. وقااتاای 
میگویند دهکده جهاانای راسات 
میگویند. دهکده جهانی اسات. 
کسی از کسی قبول نامایاکاناد. 
همانطور که حاکاومات "داالئای 
الما" را کسی دیگر تاوی هایاط 
ده کاوره ای قاباول نامایاکاناد 
حکومت از نوع ائتالف تاریخای 

مشاروطاه از ناوع  -مشروعه 
مصدق را کسی دیگار  -خمینی 

قبول نمیکند. این مردم نایاز 
دیگری میخواهند و دارند ایان 
را میگویند. به سادگی میاشاود 
نگاه کرد دید پاریس نه خبر 
است، به سادگی میشاود ناگااه 
کرد دید لندن نه خبر اسات، 
به سادگی مایاشاود ناگااه کارد 
دید ایتالیاا ناه خابار اسات. 
اسپانیا نه خبر است، آمریکاا 
نه خبر است. نمایاشاود نشام 
کسی را بست. نمیشود به کسی 
گفت نخواه و به قاول نایازی 
کااه االن دارنااد ماایااگااویاانااد 
تااوقااعااات مااردم را باایاااوریاام 
پااائاایاان. تااوقااعااات مااردم را 
میگویند بیاوریم پائین. کسای 
نمیاتاواناد تاوقاعاات ماردم را 
وقااتاای باااال رفاات، پااایاایاان 
باایاااورد. اگاار پااائاایاان بااود، 
میشود پائین نگه داشت. ولای 
اگر رفته باال دیگار نامایاشاود 
پایین آورد. در ناتایاجاه، ایان 
توقعات هست و ایان جااماعاه 

 منالب میشود.
این اپوزیسیون نمیتاواناد ایان 
پاادیااده را نااگااه دارد. باادون 
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جاامااهااوری اسااالماای دو خاارداد 
معنی نادارد، بادون جاماهاوری 
اسالمی جنباش اصاالح طالابای 
معنی نادارد، بادون جاماهاوری 
اسالمی "خشونت ناکانایام!" هام 
حتی معنی نادارد. ناون طای 
خااود ایاان پااروسااه قااباال از 
"خشونت" بکنیم یا نه، ماعالاوم 
شده که این جماهاوری اساالمای 
هست یا ناه؟ ماناهام طارفادار 
ایاان هسااتاام کااه بااا حااداقاال 
خشونت و بدون خشاونات، باه 
زبان آدمیزاد قدرت سیاسی را 
دساات مااردم باادهااد و احاازاب 
سیاسی آزاد شاوناد، روزنااماه 
هااا آزاد شااونااد، نااه باارای 
پسرخالاه خاود ، ناه بارای 
داماااد خااود آقااای خااماایااناای. 
میگویند روزنامه ها را بساتاه 
اند، اناگاار کاه روزنااماه هاا 
قاابااال آزاد بااوده نااد و االن 
بسته اند. خاوب روزنااماه ماا 
که همیشه  یر قانونی باوده، 
اصاال داشااتاان آن جاارم اساات، 
آدمها را به جرم آن میکاشاناد. 
یک موقعی به ماا مایاگافاتاناد 
فلفل در جیبت هست میکشتند، 
نه برسد به ایناکاه باگاویاناد 
انترناسیونال هفتگی در جبیت 
هساات. جاارمااش را هاام آماااده 
کاارده، ماایااگااویااد اگاار شاامااا 
روزنامه در بیاوری من به تاو 
میگویم جااساوس اسارائایال و 
میکشمت. این را فاط خااماناه 
ای نمیگوید، فاریابارز رئایاس 
دانااا هاام ماایااگااویااد. دقاایااق 
میدانند دارند نکار میاکاناناد: 
باید این حکومت را نگهدارند، 
تا نفو  داشته باشاناد. باایاد 
پسرعمو جان سرقدرت بااشاد 
تا پسر عموی کونکتر بتواناد 

پارتی بازی کند. باید ایشاان 
دستش توی جیب ماردم بااشاد 
تا یک جنبش اپوزیسیاون هام 

 بتواند خرج کند.
 

ولاای ایاان بساااط بااه اناادازه 
جمهوری اسالمی عمر مایاکاناد. 
خوب تحلیل آنها این است کاه 
جاامااهااوری اسااالماای ماایاامااانااد، 
تااحاالاایاال مااا ایاان اساات کااه 
نمیماند. اگر نمایامااناد دیاگار 
بااایااد دناابااال ناایااروهااائاای از 
بیرون این واقعیت بگردیم کاه 
بااار ایااان باااحاااران تاااا ااایااار 
میگذارند. روز اول رفاائی باه 
ماان گاافااتاانااد شاامااا ماالاایااون و 
طاارفاادار  اارب را پااربااهااا 
میدهید. سلطنت طلبها را. من 
سلطنت را فاکار نامایاکانام در 
ایران قاابال باازگشات بااشاد. 
 یر ممکن است بشاود در ایان 
مملاکات دوبااره یاکای را شااه 
کرد. ولی ما راجع به سلطانات 
طلبی حرف نمایازنایام، داریام 
راجاع بااه راساات پارو  اارباای 
حرف میزنیم که میتواند کسای 
را بایااورد کاه ماعااون بااناک 
جهانی بوده، میتوانند کساانای 
را باایاااورنااد کااه در مااااااباال 
تخص، بین المللی شان ساران 
جمهوری اسالمی کسی نیستناد. 
باید فر  کنیم حکومتای کاه 
امااریااکااا و  اارب و ائااتااالف 
نیروهائی که به یاوگساالوی و 
عراق حمله کردند میاخاواهاناد 
در ایران سرکار بایااورد، کای 
است؟ فکر مایاکانایام ماهانادس 
طبرزدی را می آورند که هنوز 
نادر سر همسر  میاکاناد کاه 
باارونااد در فاارودگاااه اورلاای 
پاایاااده شااونااد؟ ایاانااکااار را 

نمیکنند. اگر آمریکاا و  ارب 
بنا باشد فرجه بارایشاان بااز 
بشود که جمهوری اسالمی دیگر 
نبااشاد و باگاویاناد جاماهاوری 
اسالمی رفته، باید ائتاالفاماان 
را بااگااذاریاام پشاات ساار یااک 
نااایاااروی سااایااااسااای، دوبااااره 
نمیروند آقاای ماهااجارانای را 
پبدا کناناد، نامایاروناد آقاای 
خاتمی را پیدا کنند. میروناد 
پشت آن کسی که ایران را باه 
پایگاه  رب در منطاه تبدیل 
کند. و این میاشاود نایاروهاای 
طرفدار  رب، رژیام ساابااای 
هااااا و بااااخااااش اعااااظاااام 
جمهوریخواهانی که آنوقت هام 
جاامااهااوریااخااواه اساات مشااکاالاای 
نااادارد. جاااماااهاااوریاااخاااواه باااا 
مشااروطااه طاالااب اخااتااالفاای 
ندارناد. ماگار مصادق پارنام 
اینها نایاسات؟ مصادق خاود  
سلطنت طلب بود، جمهوریخاواه 
نباود. ایان جاناباش سالاطانات 
طااالااابااای شااااخااا، هاااایاااش، 
رهااباارانااش رهاابااران جااناابااش 
جمهاوریاخاواهای هام هساتاناد. 
بخش زیادی از جمهوریخواهاان 
و همینها که با دوم خاردادناد 
میروند با ایان جاناباش. شاک 
نکنید بخش اعظم روشنفکاران 
دگر اندیش خلای سابق، کسای 
که وقتی ما کمونیسات باودیام 
مائوئیست بود، کسی که وقتی 
ما کمونیسات باودیام طارفادار 
انور خاوجاه باود و باه نایاز 
دیگری هام رضاایات نامایاداد، 
کسی که وقتی ماا کاماونایاسات 
بااودیاام ماایااگاافاات زنااده باااد 
استالین یاا زناده بااد حاتای 
برژن  و خروشچ  و  ایاره، 
اینها موکلایان باعادی حاکاومات 

راساات  اارباای در ایاان کشااور 
هستند. بطور واقعی بورژوازی 
باادناابااال ناایااروی واقااعاای ای 
میرود که بتواند نگهش دارد و 
این نایارو هسات. االن دیاگار 
دنیای تکنولوژی اسات، عصار 
انتاال تکنولوژی اسات، عصار 
سرمایه اسات، عصار جاهاانای 
شدن سرمایه اسات. حاتای در 
سومالی نمیتوانند حکومت ایلی 
خودشان را درست کنند، باایاد 
بفهمناد کاه راباطاه شاان باا 
بانک جهاانای و باده بساتاان 
باایاان الااماالاالاای ناایااساات، آیااا 
حاضرند بااالخاره زیار کاپای 
رایت امضا باگاذارناد یاا ناه؟ 
میخواهند جزء شبکه مااهاواره 
ای قاارار بااگاایاارنااد یااا نااه؟ 
میخواهند انتاااال تاکاناولاوژی 
انجام بشاود یاا ناه؟ اگار باا 
همسایه جنگشان شد به حارف 
سازمان ملل گو  میدهاناد یاا 
نه؟ میخواهند همچنین دولاتای 
بیاورند و نمایندگان طابایاعای 
این حکومت کاپیتالیستای، دو 
خردادیهاای اماروز نایاساتاناد. 
امااروز دو خااردادیااهااا، حااتاای 
"عبور از خاتمی"هاایشاان هام 
امیدشان این است که جمهاوری 
اسالمی بماند و اصاالح شاود. 
در صورتیکه بیرون این پدیده 
دو جنبش دیاگار هساتاناد کاه 
میخاواهاناد جاماهاوری اساالمای 
برود و جالب است که اینهائی 
که میخواهند جمهوری اساالمای 
برود دو قطب مخال  جااماعاه 

 هستند. راست و ن .
 

هر جااماعاه ای راسات و نا  
دارد و در هاار بااحااراناای هاام 
راست و نا  دعاوا مایاکاناناد. 
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راست جنبش سنتی با  ٥٢سال 
ن  جنبش سنتای دعاوا کارد. 
طباه اجتماعی هم نگااه کارد 
جااانااااحاااهاااای راسااات و نااا  
اپوزیسیون ساناتای ایاران کاه 
میخواهند کاپیتالیسم خالااای، 
ملی و  یروابسته درست کناناد 
با هم ناه مایاگاویاناد. حاتای 
ایدئولوژیک دعوا کردناد و از 
همدیگر کشتند. اینبار ماماکان 
است طباات پشت راست و ن  
باارونااد. طااباااااات مااتاافاااوت. 
بااااورژوازی پشاااات راساااات، 
پاارولااتاااریااا پشاات ناا . ایاان 
عملی است. ایاناباار مایاتاواناد 
کمونایاسام یاک آپشان بااشاد. 
میتواند یاک عاناصار سایااسای 

 دخیل باشد.
 

رفااا! ایان فارصات االن دارد 
بوجود می آید. بارها ما گفته 
ایم که اصال در متدولاوژی ماا 
جبرگرائای نایاسات. "پایاروزی 
کماونایاسام اجاتانااب نااپاذیار 
است"، هیچوقت حرف حزب ماا 
و جنبش ما ناباوده، هامایاشاه 
حزب ما آینده را به پراتایاک 
انسانهای زنده متکای کارده و 
گفته است اگر آدمها نخواهاناد 
نمیشود و اگار آدماهاا ناکاناناد 
اهدافشان تحاق پیدا نمیکند. 
بنابراین االن ماااطاعای بارای 
یک پراتایاک بااز شاده، یاک 
پراتیک سیاسی معین، میاشاود 
گذاشت که بایه مطابق معماول 
این را هم خراب کنند، میشود 
در آن شرکت کرد. برای اینکاه 
قطب مخال  این آلاتارنااتایاو 
ما هستیم. جامعه ن  دارد و 
نا  خاود  را ماایاپاارساتااد و 
بزرگ میکند، حاتای اگار ایان 
ناا  خااود  کااونااک باااشااد. 

نریک فدائی نموناه اسات. از 
زندان آمدند بیرون، سازمانش 
خیلی منساجام ناباود، سایاصاد 
هزار نفر، پانصد هازار نافار 
فاط رفتند به استابالشان در 
یک میدان. من خودم رفتم باه 
استابالشان، به ماردم گافاتام 
نرا تافاناق را مایادهایاد باه 
مجاهد بارو باده باه فادائای. 
نپای اسات بااالخاره، آخاوناد 
نیست بااالخاره. جااماعاه نا  
خود  را بزرگ میکناد، ناون 
جامعه کاپیتالیساتای باه نا  
احااتاایاااج دارد. باارای ایاانااکااه 
عدالات احاتایااج دارد، بارای 
ایاانااکااه طااباااااات مااتااخاااصااماای 
هستند که سر مال دعاوایشاان 
است، سر حق حیات دعوایشان 
هساات، ساار سااود یااا ماازد 
دعوایشان اسات. جااماعاه نا  
خود  را میسازد و فکر میکنم 
امروز اگر از هر کسی بپرسی، 
اگاار از ایاان آدمااهااای ناانااری 
نااباااشااد کااه تااو روزنااامااه ده 
تیراژی خود  مینویسد "حازب 
کمونیست کارگری هیط نیست"، 
از هر کسی جز اینها باپارسای 
میگوید یک خطر واقعی نا ، 
یااک احااتاامااال واقااعاای ناا  
کسانیاکاه مایاتاواناناد نا  را 
بسیو کنند حازب کاماونایاسات 
کارگری است. حزب کمونایاسات 
کارگری است. االن اگر شما با 
کردستان تامااس داریاد زناق 
بزنید بپارسایاد در کاردساتاان 
ناایااروهااای ساانااتاای جااامااعااه 
کردستان معتبرترند یاا حازب 
کمونیست کارگری؟ االن برویاد 
بپرسیاد در ماااابال جاماهاوری 
اسااالماای، رادیااوهااای باارانااداز 
کدامند؟ و نیروهای بارانادازی 
که رژیم از آنها حرف مایازناد 

دقیاا کدام دوتا را مایاگاویاد؟ 
گاافااتاام پاال پشاات ساار حاازب 
کمونیست کارگری خراب شاده، 
پرت شده به این مهلکاه. اگار 
همه ما اینجا االن صارفاناظار 
کنیم از فعالیت، بخش محتااج 
کاامااوناایااساام جااامااعااه ایااران و 
کمونیسم مورد نیاز جامعه، از 
زیاار خاااک هاام شااده حاازب 
کمونیسم کارگری را باازساازی 
میکند  با رهبران دیگری، باا 
آدمهای دیگری ماابل باورژوازی 
میگذارد. مجبور اسات. ماجاباور 
است. هیط جامعه ای خودکشای 
نمیکند، هیط جامعه ای بادون 
مااومت تسلیم نمایاشاود و ماا 
پرنم مااومتیم در ماابل ایان 
آلااتاارناااتاایااوهااا، ایاان پاارناام 
هستیم. من فکر میکنم نایازی 
که زمبن تا آسمان از بیست و 
دو سه سال پیش متفاوت است 
مائیم. باقی نیزهاا تاااریاباا 
مااثاال قااباال اساات. یااک رژیاام 
بااورژوائاای، عاااااب مااانااده و 
مرتجعی که دیاگار نامایاتاواناد 
حکومت کند، مردمی که مبارزه 
را شروع کرده اند و میگاویاناد 
دیگر نمیخواهند. احزاب سنتی 
که سعی میکنند شاالاوده هاای 
قدرت دست نخورد، به ارتاش 
دست نخورد، به سااواک دسات 
نخورد، همینطور منتال شاود، 
آقای هویزر بیاید هامایاناطاور 
به بغل دستی منتالش کناد. و 
مردمی که در فکر قایااماناد و 
میگاویاناد قاباول نایاسات. تاا 
اینجا مثل قبل اسات. جااماعاه 
ساارمااایااه داری و کااارگاار در 
میدان خواهد بود. این نایازی 
که ایندفعه فرق دارد این است 
که حزب کمونیست کارگاری را 
بعنوان سمبل ن  داریم. بارای 

اولین بار رادیاکاالاتاریان ناوع 
کاامااوناایااساام، مااعااروفااتااریاان و 
محبوبترین و ماعاتاباریان ناوع 
کمونیسم در ایاران اسات. ایان 
نااوع کاامااوناایااساام را مااا بااا 
گروههای ده بیاسات نافاری در 

داشااتاایاام ولاای  ٥٢اناااااالب 
کماونایاسام شاهار، کاماونایاسام 
کشاااور، فااادائااای باااود. اگااار 
میگفتایاد کاماونایاساتام یاعانای 
فدائی در ماابال حازب تاوده. 
حاازب تااوده را کاامااوناایااساات 
نمیدانستند. به خودت میگفتی 
کمونیست میرفتند فکر پایاکاار 
و فدائی. اینبار اگر باگاویاناد 
کاامااوناایااساات ماایااگااویاانااد حاازب 
کمونیست کارگری. این تفااوت 
اصاالاای اساات و مااا یااک عااده 
محافل نیستیم. یک ساازماانای 
است که بیاسات و ناناد ساال 
راجع به اینکه نه بایاد فاکار 
کند، نطور باید حرف بزناد، 
کجا باایاد بارود، ناه باایاد 
بخواهد، نه جسارتی را بایاد 
در خود  رشد بدهد، از ناه 
موانعی باید باگاذرد، باه ناه 
نیزهائی نباید اهمیت بدهاد، 
به نه نیزهائی باید اهامایات 
بدهد فکر کرده و کاار کارده. 
کسانی اند که بیسات و ناناد 
سال است که برای این لحاظاه 
خودشان را آمااده کارده اناد. 
کسانی هستاناد کاه از ماواناع 
بساایااار زیااادی گااذشااتااه انااد، 
جنگها کارده اناد، ایان حازب 
محصول جنگهاای طاوالنای باا 
بورژوازی ملی است، این حازب 
بازمانده یاک واقاعاه اسااسای 
تاریخی ایران، یک کشتار ن  
تاوسااط راساات جاامااعااه ایااران 
است. این حزب در عیان حاال 
محاصاول یاک جاناق طاوالنای 
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نظامی با حزب دمکرات اسات. 
این حزب محصاول بازرگاتاریان 
مبارزه فکری است که در سنات 
مارکسایاساتای ایاران شاده، و 
پیروز از آن بیرون آمده است. 
این حزب محصول سنت برنامه 
داشتن و مطالبه داشتن اسات. 
برنامه ما را باگاذاریاد جالاوی 
حرفی که نا  در آن لاحاظاه 
میزد. ببینید حزب کماونایاسات 
کارگری ایاران راجاع باه ناه 
نیزهائی اظهار نظر کارده و 
میگاویاد مایااورم، حازبای کاه 
میداند نه مناشاوری را باایاد 
بیاورد، با کی نامایاساازد، باا 
کی باید بسازد، نه خطراتای 
تاااهااادیاااد  مااایاااکاااناااد، ناااه 
امیدهائی دارد. این خیلی فرق 
دارد با یک عده زندانی ناپای 
که از زندان شاه آزاد میشاوناد 
تا به یک جنبش همگاانای باا 

 آن وسعت بپیوندند.
 

این حزب یک سازمان حاضر و 
آماده است. میتواند خاود  را 
دائر کند، میتواند در هر دهی 
خود  را دائر کند و باگاذارد 
مردم بیاایاناد و از طاریاااش 
مبارزه کنند. این فرق اسااسای 
این دوره است. ولی آیا ماعانای 
ا  ایاناسات کاه پایاروزی ماا 
اجنتاب ناپذیر است؟ ابدا! به 
نظر من شانسی کاه ماا بارای 
گاارفااتاان قاادرت داریاام فااوق 
العاده کونک است. فوق العاده 
کونک است و به همین خاطار 
وظیفه ای که ماا داریام فاوق 
العاده بزرگ است. اگار آساان 
بود ما را نمیخواست. اگر ایان 
کار آسانی باود و اتاومااتایاک 
بود احتیاجی به ایان حارفاهاا 
نبود. دقیاا نون سخت اسات، 

نااااون نااااماااایااااشااااود، نااااون 
نمیگاذارناد، ناون خاطارنااک 
است، نون شانس مان ماحادود 
است احتیاج دارد که شما تاک 
تک تان فکر کنیاد کاه باایاد 
یک دوره جدی جلوی خاودتاان 
بگذارید. و ایان حازب جالاوی 
خود  بگذارد برای اینکه این 
روزنه را باز کند. و اگار بااز 
کنیم دیاگار پادیاده، پادیاده 
عظیمی است. اگار ماا پایاروز 
شویم پدیاده عاظایامای اسات. 
پیروزی را من مطلق تاعاریا  
نمیاکانام: یاا ماا حاکاومات را 
میگیریم یا تمام میشود! حازب 
کمونیاسات کاارگاری مایاتاواناد 
آنااادر قاوی شاود کاه قاادرت 
دوگاناه داشاتاه بااشاد در آن 
مملکت. حزب کمونیست کارگری 
میتواند آنادر قاوی شاود کاه 
راست حتی اگر قدرت را گرفت 
از پس حزب کمونیست کارگری 
بر نیاید و جاناباش کاارگاری 

 پدرشان را در بیاورد.
 

حاازب کاامااوناایااساات کااارگااری 
میتواند آنادر قاوی شاود کاه 
پشاات اساالااحااه خااود  تاامااام 
دستاوردهایش را حفظ کناد و 
ده سال برای یکپاارناه کاردن 
قدرت کارگری کار کند. حازب 
کمونیست کارگری میتواند همه 
قاادرت یااا بااخااشاای از آن را 
بگیرد. حزب کمونیست کارگری 
میتواند کاری کند که جاناباش 
کارگری ایران، ساوسایاالایاسام 
کارگری، روی نااشاه سایااسات 
 ٦٥ایران بیاید. ماماکان اسات 

سااال بااعااد قاادرت کااارگااری 
یکپارنه شود. همه اینها جازء 
احتماالت است ولی کااری کاه 
باید کرد این اسات کاه باایاد 

باااالخااره قاادرت شااد. و ایاان 
امروز صورت مسئله ماا اسات. 
این فرصت مایاتاواناد از دسات 
باارود. ماان در مصاااحاابااه در 
انترناسیونال هفتگی در ماورد 
کاانااگااره گاافااتاام ایاان فاارصاات 
میتواند خایالای سااده از کا  
برود و بخصو  به نظار مان 
احتمالاش زیااد اسات از کا  
بارود. ماان خاودمااان را خااوب 
میشناسم. ما باه خاودی خاود 
این آدمها نیستیم. ماا اساتااد 
اشتباه کردنیم، استاد دسات و 
پای همدیگر را لگد کردنایام، 
استاد فرصت از دست دادنایام. 
من خوشبین نیستم ولی تاماام 
قضیه هایاجاان اناگایاز هاماان 
روزنه ای است کاه بااز شاده، 
برای ایناکاه تاا ایان لاحاظاه 
حتی باز ناباود. بارای اولایان 
بار یک فرصت کوناک باوجاود 
آمده کاه ماا یاک کاار بازرگ 
باکاانایاام. مایااتاواناایاام از دساات 
بادهاایام. حااتای اگاار از دساات 
بدهیم آدمهای شریفی بودیم و 
شری  آمدیم و شری  رفاتایام 
ولی هیچکس نمیتواند ایان را 
از ما بگیرد کاه ماا باه مادت 
بیست و نناد ساال ناماایاناده 
عدالت اجتماعی و آزادی بشار 
بودیم در آن جامعه و نمایناده 
محو از خود بیگانگی و خرافاه 
و جهل در یاک کشاور باودیام. 
هیچکسی نمیتواند اینرا از ماا 
بگیرد که اولین کسانی باودیام 
که آزادی بدون قایاد و شارط 
آدمااهااا را خااواسااتاایاام یااا از 
باارابااری مااطاالااق آدمااهااا دفاااع 
کردیم. ... جا افتااده ... در 
فالن امارات عربی نیست. ایان 

مایالایاون آدم  ١١کشوری است 
دارد در یااک مااوقااعاایاات سااوق 

الجیشی با یک موقعیت تعییان 
کننده در خاورمیانه و با یاک 
حضور دائمای روی  هانایات و 
وجاادان اروپااای  اارباای، از 
اناالب مشروطیت تا االن. یک 
کشور مهم است باه ناظار مان 
مهمتر از آرژانتین است مهاماتار 
از شیلی است، مهمتر از برزیل 
اسات  از نااظاار ژئااوپااولااتاایااک 
جهانی و از نظر جایگاهش در 
دنیای  ربی و حرکتی کاه در 
آن میتواند اتفاق بیفتد. ایان 
تحول در ایران تصویر همه را 
از مساله خاورمیاناه دگارگاون 
میکند، خاورمیانه نیز دیگری 
میشود. شاماال افاریاااا نایاز 
دیگری میشود، مسئله اقلیاتاهاا 
و مسالامااناهاا در اروپاا نایاز 

 دیگری میشود.
 

پاایااروزی در ایااران مسااالااه 
کمونیسم را یکبار دیگر مطرح 
ماایااکاانااد. عااکااس شاامااا را 
میاندازند روی جلد تاایاماز و 
نیوزویک میگویاناد آیاا لانایان 
باارماایااگااردد؟ آیااا تااروتسااکاای 
باارگشااتااه اساات؟ ایاانااکااار را 
خواهند کرد. دفاعاه پایاش در 
کنگره قبل گفتیم ماناظاره باه 
شادت عاو  مایاشااود و شااد. 
ایندفعاه باه شادت بایاشاتاری 
عو  میشود. تعاجاب ناکانایاد 
اگر شما را با لوکازاماباورگ و 
لنیان و تاروتساکای ماااایساه 
بکنند و به یکی از ما بگویناد 
رهااباار ارتااش ساار . تااعااجااب 
نکنایاد اگار در پاایاتاخاتاهاای 
جهان فر  پهن کاناناد بارای 
اینکه از شما استابال کنند و 
ببینناد حارفاتاان نایاسات؟ و 
واقعا باا ایان مسائالاه روبارو 
شوند که آیا کمونیسام دوبااره 
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 ٦١سال یاا  ٦٢احیا شد؟ آیا 
سااال بااعااد از ساااااوط دیااوار 
برلین دوباره جهان با ماعاضال 
لنین روبرو میشود؟ عملی است 
و حرکت کمونیستی مااتادر در 
ایران کمونیسم را دوباره روی 
ناشه جهان میگذارد. میاگاذارد 
در مااواد درساای دانشااگاااهااهااا. 
میگاذارد در راس آهاناگاساازی 
آهنگسازان و اشعار شااعارهاا. 
کاامااوناایااساام دوباااره مااطاارح 
مااایاااشاااود، ماااارکاااس دوبااااره 
پرفرو  میشود، دوبااره روی 
تی شرت هر کسی عکاس داس 
و نکش  اگار آرم ماا داس و 
نکش باشاد، باایاد آرماش را 
درست کنیم(، پایادا مایاشاود. 
دوباره آن حرکتی که این همه 
وقاات از  حاارف ماایاازناایاام، 
احایااای کااماوناایااسام در سااطااح 
جااهاااناای، باادساات یااک حاازب 
کمونیستی پایاروز و تاااریاباا 
پیروز میتواند صورت بگایارد، 
عملی است. عملی است، ساخات 
است  یر ماحاتامال اسات ولای 

 عملی است.
 

نکار باید بکنیام؟ مان فاااط 
نند کلمه باگاویام، رفاااا! دو 
سه ساال گاذشاتاه دو ماااولاه 
حزب و قدرت سیاسی و حازب 
و جامعه نارنوبی بوده که ما 
بحثهایمان را از طریاش گفته 
ایم و هایاط نایازی جاز ایان 
نمیگوید که حزب سایااسای را 
برای تملق متاابل همادیاگار و 
برای دور هم جمع شدن و رفاع 
تاانااهااائاای در  اارباات تشااکاایاال 
نداده ایم. حازب سایااسای را 
تشکیل داده ایم که جامعاه از 
وجود  مطلع باشد و به کمک 
آن تغییر کند. حازب سایااسای 

ای کااه نااتااوانااد جااامااعااه را 
نمایندگی کند، نتواند جاماعاه 
را متشکل کاناد و جااماعاه را 
تکان بادهاد، حازب سایااسای 
نیست. هر نیز دیگری هسات، 
ممکن است خیلای خاوب بااشاد 
ممکن است باید باه آن ناوبال 
داد، ولی حزب سیاسی نیسات. 
بحث حزب و جامعه بحث حزب 
سیاسای اسات. ماا باایاد یاک 
حزب سیااسای شاویام. هارناه 
استخوانبدی ما مارکسیستی تر 
باشد باید این قادرت را باه 
ما بده که ساازماان تاوده ای 
تری باشیم. هرنه رهاباری و 
کااادرهااای مااا باااتااجااربااه تاار 
باشند باه ماا ایان اماکاان را 
میدهد آدمهای بی تجربه تری 
را متحد کنیم. هرنه ما بهتار 
تبلیغ کانایام، باهاتار تاهایایاو 
کنیم، بهتر بنویسیم، روزنامه 
در باایاااوریاام بااه مااا امااکااان 
مایادهاد آدماهااای بایاساوادتاار، 
خجالتی تر و کم حرفاتاری را 
به ص  مبارزه بیاوریام. ایان 
وضعیت ماست. باید اینکاار را 
بکنیم. باید یک حزب سیاسای 
درساات کااناایاام. و ایاان اولاایاان 
قضیه اسات و باحاث حازب و 
جامعه بحث ساختن یاک حازب 
سیاسی است. از گروه فشار به 
حزب سیاسی. ایان در دساتاور 
ما است، شش هفات مااه وقات 
داریم، در این شش هافات مااه 
باید برویم و بساازیام. باایاد 
تمام ایران صدای انفجار بماب 
کمونیسم کارگری را در خااناه 
های مردم بشنود و بداناد کاه 
حزب کمونیسم کاارگاری آماده 
 که بجنگد و آمده که بماند.

 
بحث قدرت سیاسی: ما این را 

شکستیم، به ما فحش میدهناد 
کااه ایاانااهااا طاارفاادار قاادرت 
ساایاااساای انااد! مااگاار داریااو  
فاروهار نااباود؟ مااگار داریااو  
همایون نایاسات؟ ماگار مساعاود 
رجوی نایاسات؟ ماگار آن ساان 
سونی در برمه نایاسات؟ ماگار 
حزب لیبر نیست؟ مگر لیبارال 
نیست؟ مگر سوسیال دمکاراسای 
نیست؟ مگر کنسرواتیو نیسات؟ 
مگر هر بشری کاه مایاخاواهاد 
نیزی را تغییر بادهاد دناباال 
قدرت سایااسای نایاسات؟ نارا 
کمونیاساتاهاا ناباایاد بااشاناد؟ 
قدرت سیاسی تعری  گذار از 
تفسیر جهان به تغییر جاهاان 
اساات. تاامااام تاائااوری دولاات 
مارکس، که یک بدیاهایاتای را 
گفته که آقا جان یک دولاتای 
هست که نمیگذارد دنیا تغییار 
کند و شالوده نظام ماوجاود و 
وضااع مااوجااود را پاااسااداری 
میکند نمیتوانی آنرا نگه داری 
و بروی بااقای ا  را عاو  
کنی. بحث قادرت اسات و ماا 
نباید هیط ابائی داشته باشیم 
از این که مایاخاواهایام بارویام 

 برای قدرت.
 

کساااناایااکااه ماایااگااویاانااد ا ااراق 
میکنید، درو  میگوئید، خیالای 
خودتان را بازرگ مایابایانایاد، 
میدانید نه خطای متدولوژیک 
جااالااباای را دارنااد ماارتااکااب 
ماایااشااونااد؟ مااا را بااا حاازب 
باالااشااویااک بااعااد از پاایااروزی 
ماایسه میکنند. لطافاا ماا را 
بااا حاازب باالااشااویااک قااباال از 
پیروزی ماااایساه کانایاد. باا 

ماااایساه  ٦٣٦٤حزب بلشویاک 
! ٦٣٦١یا حتی  ٦٣٦٥کنید، یا 

قدرتشان کاجاا باا ماا قاابال 

ماایسه بود؟ بلشویکهاا کاجاای 
ناشه روسایاه باودناد؟ ماا در 
ماایسه با حزب بلشویک قابال 
از پایاروزی، قابال از فاوریاه 
بساایااار پاادیااده عاایااناای تاار، 
مطارح تار، اجاتامااعای تار، 
ساارخااط تاار و آماااده تااری 
هستیم. ماماکان اسات شاکاسات 
بخوریم و هیچوقت آن ماام را 
در تاری  پیدا ناکانایام. ولای 
همایان االن ماااایساه کانایاد: 
تروتسکی زمان اناااالب رفاتاه 
بود امریکا نمیدانم میاخاواسات 
نکار کاناد؟ ایان هاماه کاادر 
جنق دیده، تبلیغ کرده، تمام 
وقت فادای ماباارزه سایااسای، 
حاااازباااای کااااه ناااایااااروهااااای 
پارتیزانیش هامایان االن زیار 
نشم جمهوری اسالمی مایاروناد 
مریوان و با مردم سالم علایاک 
ماایااکااناانااد، حاازباای کااه رادیااو 
گذاشته و صادهاا هازار نافار 
دارند به آن گو  میادهاناد و 
از آن خط میگیرند، حزبی که 
تمام بورژوازی، تبری جساتان 
از خشونت و تبری جساتان از 
اناالب را با فحش دادن به آن 
معنی میکند، طرف را بعاد از 
کنفاراناس بارلایان زیار فشاار 
گذاشته اند که این نه کااری 
بوده کردی؟ میگویاد مارگ بار 
حزب کمونیاسات کاارگاری! کاه 
ولش کنند، که نگیرند ، که 
نزنند ، گناهای نادارد، آدم 
بدی اسات، مافالاوک اسات باه 
ناظاار ماان. ماایااتااوانساات حاارف 
خود  را بزند و برود زندان. 
تو را که کاری ندارند مایاروی 
زندان و باعاد مایاائای بایارون 
دیگر. داالئی الما هم میفهاماد 
رفااتاای زناادان و اعااتاارا  
میکند. ولی تصمیم میگیرد به 
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حزب کمونیسم کارگاری فاحاش 
باادهااد، اساااس ایاانااکااه ماان 
خشونت گریزم، اساس ایاناکاه 
من قانون مدارم، اساس اینکه 
ماان حاااضاارم بسااازم، اساااس 
اینکه من اصاالح طالابام، باا 
اینکه نادر به حزب کمونیست 
کارگری بد و بیراه میگویم در 
رسانه ام، در سخنرانیم و در 
فالن نشریه ام تعیین مایاشاود 
از آدم دو خاردادی باگایار تاا 
استانادار کاردساتاان و وزارت 
اطالعات و جناح خااماناه ای 
به جای خود  محفوظ. طرف 
به خود  میگوید شاعر به ما 
فحش میدهد، خوب برو شعرت 
را بگو دیگر، ما تا حااال باه 
هیط شاعری فحش ناداده ایام 
دهها شاعر به ما فاحاش داده 
اند. بعد اتیکت را ما ناداریام 
و او مودب است. و اگر طرفش 
بااروی و بااگااوئاای آقااا نااگااو، 
پانزده بیاسات نافار دور  را 
میگیرند که نرا دارید به این 
موجود معصوم و لطی  تعر  
میکنید؟ خوب شاعر است ولای 
وقتی نثر میگویاد فاااط دارد 

 به ما فحش میدهد.
 

این واقعیت در جااماعاه  ابات 
شده است. برید ببینیاد راجاع 
به ما به مردم نه میاگاویاناد. 
میگویند فالنی پسر یک یهودی 
سرمایه دار ماتاماول اسات کاه 
میخواهد در ایاران کاماونایاسام 
باایاااورد. پساار یااک یااهااودی 
مااتاامااول!!! ایاان را مااثااال در 
اتوبوس شمس العماره که دارد 
مردم را میبارد ورامایان باحاث 
میکنند. نرا؟ برای اینکه ایان 
سمبل ناطاه ماااابال حاکاومات 
است. کسانیکه میخواهند دیان 

را از ریشه بزنند نمیخاواهاناد 
یااک  ره ا  را نااگااهاادارنااد. 
کسانیکه اگر بیایند قرار است 
پدر همه را در بیاورند، هماه 
یعنی همه آنها، بطور واقاعای 
به نظر من این تصویری اسات 
که از ما میدهند. ولای حازب 
کمونیست کارگری امید هارناوع 
فادان خشونت در این مامالاکات 
است، بگذارید ایاناجاا ایان را 
بااگااویاام. تاانااهااا راه سااعااادت 
مسالمت آمیز، انسانی و بادون 
مشااااات مااردم ایااران حاازب 
کمونیست کارگری است. اینهای 
دیگر که از  حارف مایازناناد 
دارنااد مااماالااکاات را پااای یااک 
سناریوی سیاه میبرناد. دارناد 
پای جنق میبرناد. شاماا اگار 
جنبش درست کنید و بخواهایاد 
آخااونااد نااگااه داریااد، مااردم 
برویتان اسلحه میکشند، خیال 
میکنید میاتاوانایاد مامالاکات را 
اصااالح کااناایااد، آخااوناادهااا را 
ضعی  کنید بعد جلو مردم را 
بگیرید که سرشان را نابارناد. 
فکر میکنید میتوانید حاوق زن 
را یک  ره بدهید و سااکاتاش 
کنید؟ نمیتوانایاد. شاماا فاکار 
میکنید میتوانید در اختناق را 
یک  ره باز کنید؟ مملکت دارد 

 میترکد.
 

تنها جریانی میتاواناد صالاح، 
آرامش و تغییر واقعی جااماعاه 
بدون خشونات را بایااورد کاه 
تصمیم بگیرد به حارف ماردم 
عمل کند. و آن مائایام. ماردم 
این وضعیت را نامایاخاواهاناد. 
این جریانی است که ماجاازات 
اعدام را قباول نادارد و اگار 
آخوندی عال داشته بااشاد از 
همین االن باید به ما مراجعه 

کند به نظار مان.  کا  زدن 
 ممتد حضار(

 
این جاریاانای اسات کاه آزادی 
بیان هر کسی را باه رسامایات 
میشناسد و به مخال  خاود  
فرصت مبدهد که حرف بزناد. 
این جریانی است که مایاگاویاد 
طرفدار سالاطاناتای یاا اساالم 
فاشیست برو حزبات را درسات 
کان. ایاان جاریااانای اساات کااه 
میگوید من پلیس مخفی درسات 
نمیکنم و هیچکاس حاق نادارد 
در خاایااابااان اساالااحااه مااخاافاای 
ببانادد. اگار جازء نایاروهاای 
انتظامی هستی اونیفاورمات را 
بپو . این جریانای اسات کاه 
میگوید آدم را نمیتوانی بیسات 
و نهار سااعات بایاشاتار ناگاه 
داری تا اعالم جارم ناکاردی، 
مدرک نشان ندادی که مایاشاود 
برد  دادگااه. ایان جاریاانای 
است که میگوید حق تاجاماع و 
اعترا  و تشاکال حاق مسالام 
مردم است به هر دلیالای. ایان 
جااریاااناای اساات کااه ماایااگااویااد 
مادسات نداریام. هارکای حاق 
دارد به هر نیزی که میخواهد 
بد بگوید و شما حاق ناداریاد 
تحریک بشویاد، حاق ناداریاد 
دستگیر کانایاد، حاق ناداریاد 
جنجال کنید، حق ندارید فتوا 
بدهید، من میخواهم باه خادا 
فحش بدهم، بنشین گو  کان 
و تو هم به من فحش بده. در 
این کشورها میکنناد. تاو هام 
یاد بگیر بکن. من میخواهم به 
ماالاایاات فااحااش باادهاام، ماان 
میخواهم به مادسات تو فحش 
بدهم. تو هم بیا فحاش باده. 
بشااریاام یااک بااار بااه دناایااا 
میآییم، حرف روی دلمان گایار 

کرده میخواهیم باگاوئایام  باه 
 کسی نه مربوط؟

 
این جریان است که دارد آزادی 
میاورد، این جریاان اسات کاه 
میتواند از آن دفاع کند و این 
جریان است که میاداناد آزادی 
از حرفهای نیام پاز در ماورد 
نایاات خایار در نامایاآیاد، از 
قدرت سیاسی طباه ای در می 
آید که آزادی به نفعش است و 
ماایااتااوانااد از آن دفاااع کاانااد. 
"بیائیم همگی یاد بگیریم کاه 
تاامااریاان کااناایاام کااه دمااکاارات 
باشیم!" کجای دنیا ایاناطاوری 
آزادی آمااااده؟ یااااک حاااازب 
اناالبی، طباه انااالبای آماده 
گرفته، زده، گفته دست کلیسا 
قااطااع! مااردم آزاد شااده انااد. 
دست سلطنت کوتاه! مردم آزاد 
شده اند. زن و مارد بارابار، 
اگر مخالفت کنی می اندازیمات 
زندان! ماردم آزاد شاده اناد. 
فاار  کااناایاام ماان تاامااریاان 
دمکراسی کردم، خایالای زیااد، 
تاریبا داشتم حاضار مایاشادم 
که سنق کالایاه گارفاتام فاوت 
کردم. آیا نفر بعدی باایاد از 
اول تمرین دماکاراسای باکاناد؟ 
عینی است، آزادی یک ماااولاه 
عینی است که بایاد گارفات و 
نگهداشت و فاط کسی میتواند 
بگیرد و ناگاهادارد کاه در آن 
 ینفع بااشاد. کسای کاه دارد 
حایات را میگوید در ناتایاجاه 
آزادی را بااه ناافااع خااود  
ماایاادانااد. کساای کااه ماایااگااویااد 
بایااائایااد باارویاام پاایاش مااردم 
حرفمان را بزنیم ببایانایام باا 
کااای هساااتاااناااد و باااعاااد در 
شااوراهااایاامااان رای ماایاادهاایاام. 
بگذاریم خود مردم حرفشان را 
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بزنند، نه یک پارلمان الکی، 
من واقعا تعجب میاکانام کسای 
بااه جااماایاالااه کاادیااور بااگااویااد 
ناااماااایاااناااده ماااردم. در ناااه 
اناااتاااخاااابااااتااای؟ باااا کااادام 
کاااناادیااداهااا؟ بااا نااه درجااه 
آزادی تااباالاایااغ؟ شاامااا در ایاان 
مملکت بگوئید فاالن ناماایاناده 
یک  انیه کمتر از دیگری حاق 
تلویزیونی داشت انتخااباات را 
مخدو  اعالم مایاکاناناد. ولای 
جااماایاالااه کاادیااور در قااامااوس 
اصالح طلبان ما نماینده مردم 
است. نگذاشتاناد شاماا شارکات 
کنید، گذاشتند شماا کاانادیاد 
شوید؟ گداشتاناد روزنااماه در 
بیاورید؟ گذاشتند حرفتاان را 
بااه گااو  مااردم باارساااناایااد؟ 
خود  انتخابات کرده، رفایاق 
خود  را در آورده مایاگاویاناد 
نماینده مردم! اگر کره شمالای 
اینکار را بکند جنق سارد مای 
آید و میگوید آی این نمیشاود. 
آقای کیم ایال ساوناق قاباول 
نیست. میالاوساویاط ایاناکاار را 
بکند میخواهند ماحااکاماه ا  
بکنند. ولی خاتمی ایناکاار را 
بکند، آخوند ناازنایان! نااادر 
لیبرال! نادر دوسات داشاتانای 
اسات! اناتاخاابااات گاذاشاتاه و 
پسرخاله خود  را از صندوق 

 در آورده است!
 

ما میتوانیم انتخابات بگذاریم 
و مردم در آن رای بادهاناد و 
اگر کسی دنبال یک سانااریاوی 
سفید، یک سنااریاوی انساانای 
برای تغییر در جااماعاه اسات، 

باید با ما بیاید، باید با ماا 
بیاید. بورژوازی اصاالح طالاب 
نداریم، بورژوازی خاو  قالاب 
نااداریاام، بااورژوازی مااتااماادن 
نداریام، نامایاتاوانایام داشاتاه 
باشیم نون تمدنش به انادازه 
کلفتی کی  پولش معنی دارد، 
اگر سود نبارد مایازناد. و ماا 
نمیتوانیاد در ایاران حاکاومات 
بااورژوائاای باایاااوریااد از ایاان 
تکنولوژی، که تازه با کار به 
این ارزانای نامایاتاوانایاد ساود 
درستی بدهید کار باکاشایاد و 
بگوئید اتحادیاه هام تشاکایال 
بدهید، باشد اشکالای نادارد، 
اتحادیه تشکیل میدهند سودت 
می افتد کودتا میکنی آخر ماا 
کااه ماایااشااناااساایاام. نااداریاام 
بورژوازی ملی مترقی ، حارف 
بیست و پناو ساال پایاش ماا 
اساات. فاااااط کااارگاار، فاااااط 
کمونیسم میتواند خوشاباخاتای، 
رفاه، صلح، آسایاش و تامادن 

 بیاورد.
 

آیااا ماایااگااذارنااد از گاالااوی مااا 
پائین برود حتی اگار پایاروز 
بشویم؟ آیاا نااتاو مایاگاذارد؟ 
 رب میگذارد؟ آیا خاون نامای 
پاشند به یک جناباش ماردمای 
وسیع انسانی؟ من فکر میاکانام 
میتوانیم از پسش بر بیائایام، 
بدون جنق. اگر ما قادرت را 
بگیریم درهای مملاکات را بااز 
میکنیم، درهای مملکت را بااز 
میکنیم و آنااادر باه پاروساه 
سیاسی که در آن کشاور هسات 
شفافایات مایادهایام کاه کسای 

نتواند علیهش توطئه باکاناد. 
ما همه خبرگزاریهای جهان را 
که سهل است همه شاهارونادان 
جهان را دعاوت مایاکانایام کاه 
بیایند آنجا را ببیناناد. هایاط 
دیوار آهانایانای دور آن کشاور 
نمیکشیم. دهن هایاط کسای را 
نااماایاابااناادیاام. باایااایاانااد حاارف 
بزنند، گزار  تاهایاه کاناناد. 
بیایند جاساوسای کاناناد. هار 
کساای از آنااجااا رد ماایااشااود 
میتواند در انتخابات هاای ماا 
شرکت کند، شورا است برو تاو 
حرفت را بزن. ناماوناه ا  را 
اینجا داریاد مایابایانایاد. ایان 
مملاکات را خافاه کاردن، ایان 
دیااگاار عااراق و صاارباای هااا 
نیست. این حکومت آزادی اسات 
که تماام بشاریات ماتارقای از 
پاااایاااتاااخاااتاااهاااای فااارانساااه، 
انگلستان، آلمان به دفاع از  
بر خاواهاناد خااسات اگار ماا 
بیائیم. اگر بیایند که ببینناد 
ایاانااجااا تااماادن پاایااروز شااده، 
ایناجاا بشاریات پایاروز شاده. 
حتما سعی شان را میکنند اماا 
همانادر فلاو اناد در ماااابال 
حکومت ما و حتی بیاشاتار کاه 
در ماابل بلشکویها فلو بودند. 
مجاباورناد ا عاان کاناناد ایان 
حکومت محرومین اسات و ایان 
حکومت متمدن آدماهاائای اسات 

 که آزادی میخواهند.
 

رفاا، من زیاد صحابات کاردم. 
این قطعنامه نیزی بیشتار از 
یااک فااراخااوان ناایااساات. یااک 
فااراخااوان بااه درک اهااماایاات 

مااوقااعاایاات، و ایاان وظااایاا  
ساانااگاایااناای روی دو  شاامااا 
میگذارد، بسیار سنگین تار از 
آن نیزی که میتوانید فاکار  
را بکنید. اتحادتاان، انارزژی 
تان، تیزبینی تان کماونایاسام 
تااان ایاانااجااا دارد بااه بااوتااه 
آزمایش سپرده میشود به نظار 
من. و این کنگره باایاد بارود 
بیرون و این برنامه را پایااده 
کاانااد. ماامااکاان اساات شااکااساات 
بخوریم، احتمالش کم نیاسات، 
ممکن است شاکاسات باخاوریام، 
دوباااره زیاار ماانااگاانااه قاارار 
بگیریم. ولی هیط نیزی را که 
بدسات آورده ایام باه آساانای 
پس نمیدهیم، مطمئاناا. ولای 
این جنبش موظ  اسات، ایان 
را به تاری  کمونیسم بدهکاار 
است، این را به طباه کاارگار 
جهانی بدهکار اسات، ایان را 
بااه کااارگاار ایااراناای باادهااکااار 
است، این را به مردم بدهکاار 
اساات، ایاان را بااه هاار بااچااه 
ایرانی که االن دنیاا مای آیاد 
بدهکار است که ساعای خاود  
را بکند ناون یاک دور دیاگار 
میروند سر مردم را میبرناد و 
بااا ساارنااوشاات مااردم بااازی 
میکنند. به هر حال امایادوارم 
کنگره متوجه حساسیت لحاظاه 

 ای که در آن هست باشد. 
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