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 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان        

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ٧٠ صفحه  

 ٧٨ صفحه  

 ٧٧ صفحه  

 ٨ ..  ٣ صفحه  

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران
 کارگران کوتاه نمیایند 

 اعتصابات امری همه روزه و گسترده است 
 

 مقابله با حکومت سراسری تر و همه جانبه تر میشود 
 

 جنایات ارتش ترکیه در عفرین را شدیدا محکوم میکنیم
 

 اعتراضات و تجمعات گسترش می یابد
 

یورش جنایتکارانه به کارگران هفت تپه اوج استیصال 
 حکومت است 

 ٢ـ..  ٤ صفحه    

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 (٦٥)فردریک انگلس 

 دیوید ریازانف 
 ٧٩ صفحه  

بیانیه مشترک در باره حداقل دستمزد 
 ٧٩٣١در سال 

 پروین محمدی
قدرت کارگران در اعتصاب و 

 اتحاد است

اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه و 
 هپکو را حمایت و همراهی کنیم

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

 غول جنبش رهایی زن به میدان میاید
 اصغر کریمی

 حزب  و مبارزه طبقاتی
 یاشار سهندی

 کدام یک غیرممکن است؟
 کارگران می دانند چه می کنند!

 ناصر اصغری
بازنشستگی آغاز دوره ای دیگر در ادامه دوره کار 

سال کار یا آغاز  ٩٣مفید و تالش بیش از 
 فالکت؟!

 نسان نودینیان

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
 ده امر فوری انقالب   منصور حکمت

 ٨٣ صفحه    ٨٨ صفحه  

 ٧٧ صفحه    
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 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!

ــات  ــصــاب ــت ــراضــات و اع ــت اع
گستـرده کـارگـری ادامـه دارد. 

ــروز  ــران  ٧٥ام ــارگ ــن ک ــم ــه ب
ــری و  ــارگ ــز ک ــرک ــن م ــدی ــن چ
بازنشستگان در شهرهای اراک، 

  هـفـت تـپـه،  اهواز، اصفهـان،
ــرخــی  ــران و ب ــه ــان، ت ــن ــم س
ــر دســت بــه  ــای دیــگ ــره ــه ش
اعتصاب و تـجـمـع اعـتـراضـی 
زدند. خبرهای زیـر گـوشـه ای 
از اعــتــصــابــات و تــجــمــعــات 

 اعتراضی کارگران است. 
 

کارگران صنایع فوالد دست بـه 
 تجمعات سراسری زدند 

بـهـمـن بـازنشـسـتـگـان  ٧٥روز 
اصـفـهـان  صنایع فوالد و معـدن

در مقابل ساختمان بازنشستگی 
در این شهر تـجـمـع کـردنـد و 
خواهان پرداخت فـوری حـقـو  
معوقه و درمان رایگان شـدنـد. 
ـــرا   ـــگـــر اعـــت ـــوضـــو  دی م
بازنشسـتـگـان، پـرداخـت هـای 
پلکانی و اخـتـاله هـا اسـت. 
بازنشتـسـگـان فـوالد اصـفـهـان 
اعالم کردند که دوشنبه هـا ی 
هــرهــفــتــه دســت بــه تــجــمــع 

 خواهند زد. 
 

بازنشستـگـان فـوالد اهـواز بـا 
خواست های مشابهی در مقابـل 
اســتــانــداری دســت بــه تــجــمــع 

 اعتراضی زدند. 
 

بازنشستگان استان البـرز نـیـز 
در میدان شهر زیرآب دسـت بـه 

 تجمع زدند. 
 

تــجــمــعــات بــازنشــســتــگــان در 
اصفهان، اهواز و زیرآب، بـنـا 
بر فراخوان از قبل اعالم شـده 
صورت گرفت و بـازنشـسـتـگـان 
خواستهایشان را با شعـارهـا و 
ــه هــایــی اعــالم  ــوشــت دســت ن
کردند. حقو  بازنشسـتـه چـرا 
به گل نشسته، حقو  و درمـان 
ما مشکل االن ما، صـنـعـتـگـران 
دیـــــروز آوارگـــــان امـــــروز، 
ــالکــت  ــی ف ــجــوم ــای ن ــوقــه حــق

عمومی، یه اختـاله کـم بشـه 
مشکل ما حل میـشـه از جـمـلـه 
شعارها و دسـت نـوشـتـه هـای 

 آنها بود. 
 

 کارگـران نـیـشـکـر هـفـت تـپـه
کارگران نیشکر هفت تـپـه بـه 
دنـبـال اعـتــراضـات چـنـد روز 
ــیــرغــم یــورش  گــتشــتــه و عــل
وحشیانه گارد ویـهه بـه آنـان 
در روز قــبــل، بــه اعــتــصــاب 
مـتـحــدانـه خـود ادامــه دادنــد. 
اعترا  کارگران هفت تپه به 
تــعــویــخ پــرداخــت حــقــوقــهــا، 
قــراردادهــای مــوقــت کــاری و 
امنیتی کـردن مـبـارزاتشـان از 
جمله یورش روز گتشـتـه گـارد 
ویهه و دستگیری دهها نـفـر از 
همکارانشان بود که زیر فشـار 
اعترا  کارگران چند سـاعـت 
پس از بـازداشـت آزاد شـدنـد. 
سندیکای کارگران نیشکر هفته 
طـی گـزارشــی از ایـن حـرکــت 
اعترا  تـحـت عـنـوانیصـدای 
حخ خواهی کارگران هفت تـپـه 
با تهـدیـد و ارعـاب خـامـوش 
نخواهد شدی گزارش میدهد که 
امروز تمام قسمت های شـرکـت 
نــیــشــکــر هــفــت تــپــه، بــرای 
دستیابی بـه مـلـالـبـات خـود 
دست بـه اعـتـصـاب زدنـد. در 
این حرکت اعتراضـی کـارگـران 
بازنشستـه نـیـز کـه بـیـش از 
یکسال است بازنشـسـت شـده و 
سنوات خود را دریـافـت نـکـرده 
اند، در کنار کـارگـران شـاغـل 
برای رسـیـدن بـه خـواسـتـهـای 
خـــود بـــه جـــمـــع کـــارگـــران 
اعتصابی پیوستـنـد. کـارگـران 
اعالم کرده اند که اعتصـاب و 
تــجــمــع آنــان تــا رســیــدن بــه 
مــلــالــبــاتشــان ادامــه خــواهــد 

 داشت. 
 

 کارگران هپکو در اراک 
کارگران هپـکـو بـار دیـگـر بـا 
سرود زیر بار ستـم نـمـیـکـنـیـم 
زندگی، در مرکز اراک دست به 
راهـــپـــیـــمـــایـــی زدنـــد و بـــا 

پــالکــاردهــایــی کــه در دســت 
داشتند بر خـواسـت هـای خـود 
تاکید کردند. یک شعار دیـگـر 
کارگران درود بر ستمگـر مـر  
بر کارگر بود که به شـیـوه ای 
طــنــزگــونــه، حــکــومــت را بــه 
چالش میکشید و تـوجـه مـردم 
را بـخـود جـلـک مـیـکـرد. عـدم 
پرداخت حقو  معوقه، وضعیـت 
نابسامان کار و عـمـلـی نشـدن 

هــای داده شــده تــوســ   وعــده
وزیر کار و استاندار، مـوضـو  

کـارگـر هـپـکـو  ٧٧٣٣اعتـرا  
 است. 

 
کارگـران کـارخـانـه چـوکـا در 
 ٤اعترا  به عـدم پـرداخـت 

ماه حقو  تجمع اعتراضـی بـر 
 پا کردند. 

 
حدود چـهـل نـفـر از کـارگـران 
کارخانه رنگین نخ سـمـنـان در 
اعــتــرا  بــه عــدم پــرداخــت 
ملالـبـات مـزدی خـود مـقـابـل 

 استانداری تجمع کردند. 
 

کارگران مـتـرو نـو بـنـیـاد در 
تهران در اعـتـرا  بـه عـدم 

مــاه حــقــو  عــقــک ٨پــرداخــت 
افتاده خود دست به اعـتـصـاب 

 و تجمع اعتراضی زدند. 
 

کارگـران شـهـرداری آبـادان در 
ادامه اعتراضاتشان به تعـویـخ 
پرداخت چند ماه حـقـو  دسـت 

 به تجمع زدند. 
 

اعتصابات و تجمعات کـارگـری 
یـــک رکـــن مـــهـــم جـــنـــبـــش 
آزادیخواهانه مردم ایران بـرای 
سرنگونی جمهوری اسالمی است. 
حزب کمونیست کـارگـری هـمـه 
مردم را به همبسـتـگـی هـرچـه 
 بیشتر با کارگران فرامیخواند. 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٧٩٣٥بهمن  ٧٥
 ٢٣٧١فوریه  ٦ 

 کارگران کوتاه نمیایند 
  اعتصابات امری همه روزه و گسترده است 
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 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

ــا  ــه ب ــل ــاب ــق م
حــــــکــــــومــــــت 
سراسری تر و 
هـمــه جــانــبــه 

 تر میشود 
 

اعتراضات مررد  از هرمره  رر   
سرا     ٩٣ جریان دارد. مردمی که  

از کوچکترین حقی محررو  بروده  
انرردر رمیرر  را از هررر سررو تررحررت  
منگنه قررار داده انرد. نره مررد   
وضررعرریررت فرروکررترربررار  ررود را  
مرریررنررویرررنررد و نرره حررکررومررترریرران  
میتوانند بدین شکل به حرکرومرت  
ادامه دهند. جرامرعره در آسرترانره  
تغییرات زیر و رو کننرده و یر   
انقروب عرمریر  اجرترمراعری قررار  

 گرفته است.  
 

بررهررمررن در شررهرررهررای    ٢١ روز  
زیادی در سراسر کشور مررد  برا  
شررعررارهررای سرریرراسرری و ضررد  

حکرومرتری دسرت بره ترمراهررات  
    زدند. ساریر کررمرانشراهر اهروازر 
اصررفررهررانر زریررن شررهرررر هررمرردانر  

مشررهرردر      تررویسرررکررانر سررنررنرردجر 
شاهررودر گروهرردشرتر دهردشرتر  
مشکین شرهرر و چرنردیرن نرقرطره  

برهرمرن    ٢١ تهران و ... شبرانرگراه  
صحنه اعتراض و درگیری مررد   
بررا مررزدوران حررکررومررت بررود. در  
شرهررهرای دیرگرری پروسرتررهررای  
 امنه ای به زیر کشیده مریرشرود  
و یا سروزانرده مریرشرود و مرراکرز  
سرکوب مورد هرجرو  مررد  قررار  

 میگیرد.  
 

برره مرروازات تررمرراهررراتر حرررکررت  
شکوهمند د تران  یابران انرقروب  
با سرعتی براورنرکرردنری در حرا   
تکثیر و گسترش است. حررکرتری  
کرره در روزهررای او  دیررمرراه در  
 یابان انرقروب ترهرران شررو  شرد  
اکنون در سرراسرر کشرور جرریران  
دارد و  ون ترازه ای بره جرنربرش  
انقروبری مررد  داده اسرت. زنرانر  
حررجرراب ایررن سررمرربررل تررحررقرریررر و  
بیرحرقروقری و سرمربرل حرکرومرت  
مرروهرربرری اسررومرریر را از سررر  

برمیردارنرد و آنررا برعرنروان پررچر   
اعتراض به اهرترزاز درمریراورنرد و  
کررل حررکررومررت و هررویررت و  
ایدئولومی و ترار و پرود آنررا بره  
مصررا  مرریررطررلرربررنررد. ایررن یرر   
حرکت عمیر  انرقروبری و وسریر   
عررلرریرره کررلرریررت حررکررومررت و  
قدرقدرتی و حاکمیت اسو  اسرت  
که علیرغ  دستگیری دهها نرفرر  
از زنان  یابان انقوب مریررود کره  
به حرکت فراگیری تربردیرل شرود  
و برای حکومت به تمرا  مرعرنری  
فلج کننده اسرت. اکرنرون حرتری  
بر ی مرقرامرات حرکرومرت ادعرا  
مرریررکررنررنررد کرره در جررمررهرروری  
اسومی حجاب آزاد اسرت و بری  

     حجابی جر  نیست! 
 

اعرررترررصرررابرررات و اعرررترررراضرررات  
کارگری نریرز کره در سرالرهرای  
گرروشررترره برره سرررعررت در حررا   
گسترش بودر در روزهای ا یر برا  
شدت و دامنه بیشتری به جرریران  
افتاده است. اعتراضات کارگرری  
تعرضی ترر شرده و بره کرابرو   
سران حکومت تبدیل شرده اسرت.  
حکومت نه توان پاسخگرویری بره  

 واست های کارگران را دارد و  
 نه قادر است با آن مقابله کند.  

 
ترررمررراهررررات سرررنررررده گرررواران و  
متقاضیان مسرکرن مرهرر گروشره  
ای دیگر از فضرای اعرترراضری  
در جامعه است. زندانیان سیراسری  
نیز همچنان شرجراعرانره اعرترراض  

 میکنند و کوتاه نمیایند.  
 

در چرنریرن وضرعریرتری مرقرامرات  
حکومت از ترر  مررد  زبران بره  
انتقاد از سرکوب و دستگریرری و  
صدا و سیما و سریرسرتر  قضرایری  
گشوده اند و دست به افشراگرری  
مریرزنرنرد. در صرفرو  نریرروهررای  
سرکوب تمرد گستررش یرافرتره و  
فضررای برری اعررتررمررادی در ایررن  
ارگان ها را تشردیرد کررده اسرت.  
باالترین مقامات حرکرومرت دارنرد  
اقرار میکنند که اگرر گروش بره  

سرنگون مریرشرویر  و      مرد  ندهی ! 
بعضا اقرار میکنند که دیگر دیرر  

 شده است.  
 

شعارنویسی بر در و دیوار شرهررهرا  
و جنگ روانی گسترده ای کره  

در مرردیررای اجررتررمرراعرری عررلرریرره  
حررکررومررت جررریرران داردر وجرره  
دیگری از  یزش انقوبی عرمریر   
مرد  است که مقامات را بشردت  
تحت فشرار قررار داده و کروفره  

 کرده است.  
 

سررا  گرروشررترره اقررلرریررترری    ٩٣ در  
مفتخور و مرترجر  و جرنرایرترکرار  
اکثریت عمی  جامرعره را بره هرر  
شکل توانستند سرکوب کردنرد و  
از هر حقی محرو  کردند. اکنرون  
 رریررل عررمرریرر  مرررد  عرراصرری از  
حکومت اسومی سررمرایره داران  
از همه سو به حررکرت درآمرده و  
نرریررروی انررقرروب مرررد  هرررروز  
قدرتمندتر و سهمگین تر مریرشرود  
و ارتجا  حاک   قادر به مرهرار آن  

 نیست.  
 

زنده باد انقوب آزادیخواهانه مررد   
 ایران 

 زنده باد سوسیالیس   
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٩٣١ بهمن    ٢٩ 
 ١١٢٢ فوریه    ١   

جنایات ارتـش 
تــــرکــــیــــه در 
عـــفــــریـــن را 
شدیدا مـحـکـوم 

 میکنیم
اکنون قریب دو هرفرتره اسرت کره  
مرد  ساکرن مرنرطرقره عرفرریرن در  
کردستان سوریه از زمریرن و هروا  
زیر شدیدتریرن و بریررحرمرانره ترریرن  
حموت از سوی ارتش ترکیه قررار  
دارنرد. هررواپریررمراهررا و تررانرکررهرا و  
سربازان تا دندان مسلح مرحروت و  
روستاها و شهر را بی وقفه بمباران  
و ترو  برراران مریررکرنرنررد. شرمررار  
بسرریرراری از زنرران و مررردان و  
کودکان تا کنون جان با ته اند و  
شمار بیشتری ز رمری شرده انرد و  

دهها هزار نفر در سررمرای سرخرت  
زمستان در کوه و صحرا آواره شرده  

 اند.  
دولت فراشریرسرتری و جرنرایرترکرار  
اردوغان برهرانره اش ایرنرسرت کره  
سازمرانرهرای کرردی در مرنرطرقره  
بررویرر ه ی   گ نیررگررانررهررای  
مداف   ل ( با سازمران پ     
 پ کرره آنرررا یرر  سررازمرران  
تروریسرتری مریرخروانرد در ارتربرا   
هسترنرد. امرا تروجریره و دفرا  از  
جنایت علیه مرد  غیر نمامی بره  
اندازه  ود جنایت نرفررت انرگریرز و  
تهرو  آور اسرت. بردسرت گررفرترن  
پرچ  پمبارزه با ترروریسر پ تروسر   
دولت اردوغان که به دلیل سرابرقره  
حمایرت هرمره جرانربره و فرعرا  از  
آدمکشان داعش در نزد جرهرانریران  
رسوا و بی آبرو گردیدهر بیشترر بره  
ی  شو ی مسخره شبیره اسرت.  
پگناهپ مرد  محرو  عفرین اینرسرت  
که از زیرر چرنرگ دیرکرتراتروری  

بشار اسد  ودرا بیرون کشیده اند و  
با استفاده از شرای  سیاسری غریرر  
نرما  و بی ثربرات مروجرود تروش  
دارنرد نروعرری تصررمرریر  گریررری و  
د الت مسترقریر  در اداره شرهرر و  
روستا و زندگی  ود را آزمرون و  
تجرربره کرنرنرد. ارترجرا  اسرومری  
حاک  در ترکیه ایرن وضرعریرت را  
زمینه مساعدی به سود نیروهرای  
سیاسی اپوزیسیون  ود و بره زیران  
 ویش می بیند و نگران است که  
فضای د التگری مرد  کردستران  
سوریه و رشد نیروهای اپروزیسریرون  
دولت ترکیهر شرای  ملتهب و بری  
ثباتی سیاسی در ایرن کشرور را  
تشدید نماید. به همین دلریرل دارد  
مستقیما مرد  عفرین سوریه را برا  

 بیرحمی تما  مجازات میکند.  
تهاج  جنایتکارانه ارتش ترکیه بره  
عفرین روشن اسرت کره برا چررا   
سبز دولتهای مختلر  درگریرر در  
منطقره صرورت مریرگریررد. دولرت  

آمررریررکررا و اتررحررادیرره اروپررا کرره  
مررتررحرردیررن اسررتررراترر یرر  ترررکرریرره  
هستند نه قبل از این حمله توشی  
برای مقابله برا سریراسرت اردوغران  
انجا  دادند و نه دو هفرتره برعرد از  
ایرن هررمرره جررنررایررت کرره در برررابررر  
چشمانشان دارد صورت مریرگریررد  
جز پابراز نگرانیپ  ش  و  الی  
کاری کرده اند. حکومت مرنرفرور  
بشار اسد و روسریره و جرمرهروری  
اسومی نیرز  رود مسرترقریرمرا در  
جنایات عرلریره مررد  در مرنرطرقره  
دست دارند و این جنایات را نیز به  
سود  ود می بینند و  رود را در  
اهدا  اردوغان و جنایرات ارتشرش  

 همراه می دانند.  
مرد  ساکن عفرین  ود به کم   
سازمانهرای مروجرود در مرنرطرقره  
درگیر جنگ و مقابله برا ترهراجر   
 ونین ارتش ترکیه هستند و  رود  
را مصم  میدانند که این حمله را  
به شکست بکشانند. اما این مرد   

به کم  و پشتیبانی همره مررد   
جهان نیاز دارند. نربرایرد اجرازه داد  
کره در بررابرر چشرمران مرا یر   
دولت ارترجراعری نرقرش چرمراق و  
ستون ارترجرا  در بررابرر مررد  در  
کشورهای مختل  را ایرفرا کرنرد.  
دفررا  از زنرردگرری مرررد  عررفررریررن  
وظیفه همه مرد  مترقی و احرزاب  
و سازمانهای پیشرو و انساندوسرت  
در سراسر جهان است. باید در همه  
جا بدون هیچ تردیردی دولرترهرا را  
بخا ر سکوت در بررابرر جرنرایرات  
دولت اردوغان در کردستان سروریره  
مورد اعتراض قرار داد. باید به هر  
شرکرل مرمرکرن از مررد  عرفرریررن  
پشتیانی و حرمرایرت کررد. حرزب  
کمونیست کارگری ایران  رود را  
در کنار مرد  عرفرریرن مریردانرد و  
جنایات دولرت اردوغران را شردیردا  

 محکو  میکند.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ١١٢٢ فوریه    ١ 
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اعــتــراضــات 
و تجـمـعـات 
گسترش مـی 

 یابد
 

موج گسترده ای از اعتراضات و  
مقابرلره برا نریرروهرای حرکرومرت  
اسومی در شرهررهرا و مرنرا ر   
مختل  کشور در روزهرای ا ریرر  

  ٣ بره جررریرران افرترراده اسررت. روز  
بهمن در شرهررهرای برنردرعربرا ر  
کرمانر شیرازر گررگران و نرجر   
آباد تجمعات اعترراضری ترازه ای  
با شرعرار دادن عرلریره جرمرهروری  
اسررومرری جررریرران یررافررت. در  
روزهررای قرربررل از آن نرریررز در  
بررنرردرعرربررا  مرررد  بررا سررنررگ  
مررزدوران شررهرررداری را فررراری  

دادنررد و در مررترررو کرررج یرر   
اعتراض ساده به تماهرات تربردیرل  
شد. در متن  یزش انقوبی علیره  
جمهوری اسومیر زنان ترمرا  قرد  
بره جرنرگ جرمرهروری اسرومری  
بر استه اند. حرکت شرکروهرمرنرد  
پد تر  یابان انقوبپ بسررعرت در  
شررهرررهررای مررخررتررلرر  در حررا   
گسترش است. زنران در مریرادیرن  
شررلررو  شررهرررهررا روی بررلررنرردی  
میروندر روسری از سر بررمریردارنرد  
و آنرا بر سر چوب میبنردنرد و برر  
باد میدهرنرد. شرمراری از مرردان  
نیز با د تران  یابان انقوب اعرو   
همبستگی کردند و حمایرت  رود  
را از آنها به شیوه های مرخرترلر   

 علنا اعو  کردند.  
 

هررمررزمرران بررا ایررن تررجررمررعررات و  
اعتراضات در شهرهای مخرترلر ر  
شاهد اعتراضات کرارگرران بررای  
گررررفرررترررن مرررطرررالررربررراتشررران در  
کار انجات و مرراکرز مرخرترلر   

برهرمرن    ٣ هستی . برای نمونه روز  

شاهد مبارزات گسترده کرارگرران  
بودی . اعرترصرابرات و ترجرمرعرات  
کارگرران راه آهرن در شرهررهرای  
مختل ر گروه ملی فوالد اهروازر  
نسرراجرری کرریرران کرررد مررویرررر  
کرارگرران سرد شرفرارودر شررکررت  
کابرل هرای مرخرابرراتری شرهریرد  
قندیر شرکت ملی حفاری ایرران  
و کارگران شرهررداری برروجررد از  
جمله اعتراضات کارگرران در دو  
روز گرروشررترره برروده اسررت. در  
کار انه کرمربرایرن سرازی تربرریرز  
کارگران مدیریت کار رانره را در  
دست گرفتند و با فروش اسرقرا   
کررار ررانررهر بررخررشرری از برردهرری  
کرررارفررررمرررا بررره کرررارگرررران را  
پردا تنرد. مرالربرا رترگران ترجرمر   
میکنند و  رواسرترهرای  رود را  
 لب میکنند. بازنشسترگران کره  
بدلیل بارش برر  شردیردر ترجرمر   
 ود را در روز هشت برهرمرن لرغرو  
کردندر در تدار  ی  حررکرت  
گسترده و سراسری بررای کسرب  
مطالبات  ود هستند و در مریران  

مررعررلررمرران زمررزمرره اعررتررراض و  
اعررتررصرراب جررریرران دارد و بررا  
 ومارهای اعتراضری مرترعرددی  
اعرررو  کررررده انرررد کررره اگرررر  
 واستهای آنها پاسخ نگیردر حر   
 ود میدانند کره دسرت از کرار  

 بکشند.  
 

همین مرور کوتراه برر مرهرمرترریرن  
حرکتهای اعتراضری در دو سره  
روز ا یر نشان میدهد کره امرروز  
ایران کانون پر  روش اعرترراض و  
مبارزه و حر   رلربری اسرت. از  
همه جا موج اعتراض و نرفررت از  
حکومت اسومی سرربرلرنرد کررده  
است. جمهوری اسومی علیررغر   
بسیج گسترده نیروهرای سررکروب  
و دسررتررگرریررری هررای گسررتررردهر  
بهریرچروجره قرادر بره فررونشرانردن  
مرربررارزات نشررده و بررخررشررهررای  
مختل  مرد ر زن و مرردر از هرر  
فرصتی برای مقابله و مبرارزه برا  

 حکومت استفاده میکنند.  
 

شعارها و  رواسرترهرای مردرن و  
پیشرو مرد  این را تاکید میرکرنرد  
که در ایران ی   یزش انقروبری  
بسیار مدرن و انسانری در جرریران  
است. انقوبی که میتواند جامعره  
ایران را از شر حاکمیت مرتجعریرن  
و جررنررایررتررکرراران و چررنرراولررگررران  
مفتخور اسومی و سررمرایره دار  
 وص کنرد و رفراه و آزادی و  
مرررنرررزلرررت بررررای تررر  تررر   
شهرونردان را کره  رواسرت مررد   
است به سرنرت و قرانرون جرامرعره  

 تبدیل  واهد کرد.  
 

زنررده برراد انررقرروب مرررد  برررای  
 سرنگونی جمهوری اسومی  

 زنده باد سوسیالیس ! 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 
 ٢٩٣١ بهمن    ٢١ 
   ١١٢٢ مانویه    ٩١   

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

یورش جنایـتـکـارانـه 
بــه کــارگــران هــفــت 
تپه اوج اسـتـیـصـال 

 حکومت است 
 ب  گزارشری کره اترحرادیره آزاد  

امرروز      کارگران ایران منتشر کردهر 
بهمن در پنجمین روز اعتصاب    ٢١ 

کارگران شرکت نیشکر هفت تنرهر  
نرریررروهررای گررارد ویرر هر اقرردا  برره  
محراصرره ایرن کرار راتره کررده و  
کارگران بخش کشراورزی را کره  
قصد ورود به کار انه و پیوستن به  
همکاران اعتصابی  ود را داشتندر  
مورد حموت وحشیانه قرار دادنرد.  
موتورسواران گارد وی ه برای ایجاد  
رعب و وحشت در میان کرارگرران  
بخش کشاورزی با مروترورهرایشران  
در مزار  نیشکرر کارگرانی را که  
با موتور به سر کار می آیند مورد  
حمله قرار داده و در دا رل مرزار   
تررعررقرریررب و تررعرردادی از آنرران را  
دستگیر میکنند. نیروهرای گرارد  
وی ه و انتمامی همچنین در مقابل  
کلیه دربهای کار انه مستقر شده  
و دور ترا دور کررار رانره در حررا   

گشت زنی هسرترنرد ترا کرارگرران  
بررخررش کشرراورزی نررترروانررنررد برره  
همکاران اعتصابی  ود در دا رل  
شرکت برنریرونردنرد.  ربر  گرزارش  
سندیکای کارگران نیشکرر هرفرت  

نرفرر    ٩٣ تنه تعداد دستگیرشدگان  
است. اسماعیل برخرشریر کررامرت  
پا ر علینورر ثامر سرواریر دانریرا   
کررعرربرریر سرریررد هررادی احررمرردیر  
فاضلی و مهدی چعب از جرمرلره  
دستگیرشدگان هسترد.  ربر  ایرن  
ا وعیه کارگران به اعرترصراب و  
تجم  ادامه داده و  رواهران آزادی  

 فوری همکاران  ود هستند.  
ایرن اقردا  در ادامره تروش هررای  
نررامرروفرر  ارگررانررهررا و مررقررامررات  
حرکرومرت در تربررانری بررا مردیررران  
شرکت برای شکرسرترن اعرترصراب  

  ٢٣ کارگران صورت گرفرت. روز  
بهمن بخشدار شوش و رئیس جدیرد  
اداره کررارر ظررریرر   سرررجرریر بررا  
حضور در محل کار انه سعی در  
شکستن اعتصاب کارگران کردنرد  
اما با مقاومرت کرارگرران مرواجره  
شده و پس از ساعتی مرجربرور بره  

 تر  شرکت شدند.  

این اولین بار نیست که جرمرهروری  
اسومی بره کرارگرران هرفرت ترنره  
یورش میبردر دستگیر مریرکرنرد و  
محاکمه میکند. اما هیچکدا  از  
این رفتارهای وحشیانره بره عرقرب  
نشینی کارگران منجر نشده است.  
برعکس آنها را در مربرارزه بررای  
احقاق حقوق  ود مصم  تر کرده و  
هر بار با نیروی بریرشرترر و اترحراد  
محکمتری به میردان آورده اسرت.  
یورش امروز در شررایرطری صرورت  
میگیرد که  وفان اعتراض مررد   
در سراسر کشور حرکرومرت را در  
تنگنای شدیدی قررار داده اسرت.  
این یورش اوج استیصا  حکومتری  
است که قادر نیست حتی دستمزد  
معوقه کارگران هفت تنه و میلیون  
ها کارگر دیگر را ترامریرن کرنرد.  
سرنوشت این حکومت روشن است.  
مقامات حکومت فکر میکنند با  

جرلرو      سرکوب کارگران هفت ترنرهر 
شعلره ور شردن اعرترراض در ایرن  
منطقه را میگیرندر اما امروز آتش  
 شرر  و اعررتررراض مرررد  عررلرریرره  
حکومت در سراسر کشور شعله ور  
شده است و کارگران هفت تنه نریرز  

با عز  راسخ تری هرمرراه برا مررد   
انقوبی در سراسر کشورر به مبارزه  
برای پایان دادن به عرمرر نرنرگریرن  
حکومت ادامه  واهرنرد داد. دوره  
قدرقدرتی حکرومرت ترمرا  شرده و  
دوره تررعرررض کررارگررران و مرررد   
معترض در سرراسرر کشرور شررو   

 شده است.  
 

کارگران و مرد  هفت تنه و شوش  
 و دزفو   

رمی  در بحرانی ترین شرای  اسرت.  
راهرری برررای  ررروج از بررن بسررت  
ندارد. در مقابل ضربات مرد  بیش  
از پیش ناتوان و درمانده اسرت. در  
چنین شرایطی باید بنا یزی  و تما   
نیررویرمران را بره مریردان بریراوریر .  
کارگران نیشکر و  انواده هرایشران  
نرریررروی عررمرریررمرری هسررتررنررد کرره  
میتوانند با ترجرمر  و ترحرصرن در  
مقابل مراکز حکومتیر با  واست  
آزادی فوری و بی قریرد و شرر   

برا  رواسرت      کلیه دستگیرشدگانر 
معورتخواهی و محاکمه مسئولین  
حکومتی بدلیل رفتار جنایتکارانه  
علیه کارگران و با  واست پردا ت  

فوری کلیه حقوق هرای مرعروقرهر  
ارگانهای حکومت را عقب برانرنرد  
و عزیزان  رود را از زنردان بریررون  
بکشند و با حلقه های گل از آنان  

 استقبا  کنند.  
 

مرد  معترض و آزادیخواه در سراسر  
 کشور  

کارگران هفت تنه ی  سنگر مه   
اعتراض هستند. با تما  قوا از آنان  
حررمررایررت کررنرریررد. بررا آنررهررا اعررو   
همبرسرترگری کرنریرد. از  رواسرت  
هایشان دفرا  کرنریرد. امرروز روز  
تحکی  همربرسرترگری و اترحراد برا  
بخش های مختل  مردمری اسرت  
که برای احقاق حقوق  رود دسرت  
به اعتصاب و تجم  مریرزنرنرد. برا  
تحکی  همبسرترگری برا کرارگرران  
صفو   ود را برای به زیر کشیدن  
حکومت منرحرو  سررمرایره داران  

 مفتخور فشرده تر سازی .  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٩٣١ بهمن    ٢١ 
 ١١٢٢ فوریه    
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 ٧٠ صفحه  

پردیررده د ررترر  رریررابران انررقرروبر  
قرردرت و شررکرروه دیررگررری برره  
 یزش انقوبی و آزادیرخرواهرانره  
مرد  ایران داده است. در جرریران  
انقوب بتدریج نیروهای سیاسی  
مختل  به میدان میایرنرد و راه  
 ود را به جلو باز مریرکرنرنرد و  
هر کدا  راه را بر جنبرش هرای  
ح   لبانه دیگر میگشرایرنرد و  
بدینرسران انرقروب مروانر  را از  
مقابل  ود برمیدارد و بره جرلرو  
میرود. د رترر  ریرابران انرقروب  
تنها ظر  چند هفته به سراسرر  
کشور رسید و از ی  حررکرت  
نمادین به یر  جرنربرش ترمرا   
عرریررار انررقرروبرری ترربرردیررل شررد.  
جنبشی که هرچند هرنروز قرد   
های اولریره را بررمریرداردر امرا  
غو  عمیمی اسرت کره هریرچ  
 قدرتی توان مقابله با آنرا ندارد. 

 
جمهوری اسومی و حرکرومرت  
موهبی از همان روز او  قردرت  
گیری اش وصلره نراجروری برر  
جامعه بود. به این معرنری کره  
هیچ بخشی از جرامرعره برا آن  
سازگاری نداشت. از کارگرری  
کرره کررار و رفرراه و حررداقررل  
امنیت شرغرلری مریرخرواسرت ترا  
زنی که میخواست حرداقرل در  
نحوه لبا  پوشیدنش آزاد باشدر  
از د رررترررر و پسرررری کررره  
میخرواسرترنرد دسرت هر  را در  
 یابان بگیررنرد ترا کسری کره  
مریررخررواسررت حررترری مرروسرریررقرری  
دلخواه  ود را گروش کرنردر از  
جروانری کره بره رقره عروقرره  
داشت تا کسی که میخرواسرت  
یرر  آب جررو برردون د ررالررت  
دولت! برنروشردر از کسری کره  
عوقه ای بره نرمراز و روزه و  
 رافه موهب نداشت تا نویسنده  
ای که میخواست کتابی و یرا  

داستانری مرنرترشرر کرنرد و یرا  
کسی کره فرقر  مریرخرواسرت  
حرمتی داشته باشد و هرر روز  
بیجهت مورد توهین و ترحرقریرر  
قررار نرگرریرردر و در واقر  کررل  
آحاد جامعهر جمهوری اسومی  
را مان  زندگی  رود مریردانرد.  
حکومت عهد عتی  و کرنر   
زده آیرت الرلرره هرا برا زنردگرری  
معمولی و روزمره ی  جامعره  
چند ده میلریرونری در ترنراقر   
عرمریرقری قرررار دارد و بره ایررن  
معنی جمهوری اسومی یر   
وصررلرره نرراجررور بررر پرریررکررر ایررن  
جرامرعره بروده اسرت. برا هریررچ  
درجه سبعیتی جامعه ایران کره  
جامعه ای نسبتا پریرشررفرتره و  
مدرن ه  بود نمیتوانست تسلریر   
چنین حکومرتری بشرود و ایرن  
درجرره د ررالررت آن در زنرردگرری  
شخصی اش رار اینرهرمره سرلرب  
آزادی سیاسی و اجترمراعری را  
و اینهمه اجبار را بنویرد. کمرترر  
حررکررومررترری را مرریررترروان سرررا   
گرفت که همه جامعره دشرمرن  
آن باشد. حرتری نرفرس زنردگری  
آقازاده ها و آیرت الرلره زاده هرا  
ه  علیرغ  موقعیت ممتاز آنهرا  
و امکانات اقتصرادی فرراوانری  
که در ا تیار آنها قرار گرفرترهر  
 با این حکومت  وانایی ندارد. 

 
برره ایررن مررعررنرری جررمررهرروری  
اسومی به تما  معنی منرزوی  
است. در دهره هرای آ رر قررن  
بیست شرایطی دست بره دسرت  
ه  داد تا چنین نیررویری  رارج  
از مررتررن ترراریررخ واقررعرری ایررن  
جامعه سر کار بریرایردر امرا از  
همان ابتردا برا ترنراقضرات  ررد  
کننده روبرو شد. این مهرمرترریرن  
پراشررنره آشریررل حررکرومررت برروده  
اسرت. حررکررومررتری کرره هرریررچ  

بخشی از جامعه جرز اقرلریرتری  
بسیار محدود را با  رود نردارد.  
امررروز ایررن نرریررروهررای برره بررنررد  
کشیده شده و مرحررو  شرده از  
همه چیزر دارند آزاد میشونرد و  
به میدان مریرایرنرد. انرقروب در  
ایران نریرروی عرمریرمری دارد و  
یکی از توده ای ترین انقوبرات  
در کررل ترراریررخ بشررر در ایررران  
شکل میگیرد. هرر کرس کره  
کوچکترین آزادی اجرترمراعری  
میخواستهر چه برسد بره آزادی  
سیاسی و رفراه و بررابرریر بره  
میدان میرایرد. در هریرچ  رانره  
ای نرریررسررت کرره جررمررهرروری  
اسومی چرنردیرن دشرمرن قسر   
 ورده نداشته باشد. بری دلریرل  
نرریررسررت کرره جررنرربررش هررای  
اجتماعی بسیار رنگارنگری در  
جررامررعرره ایررران پررا برره حرریررات  
گواشته و در کرنرار هر  بررای  
ریشه کرردن دشرمرن مشرترر   
 ود دست در دست ه  میدهنرد  
و جررررمررررهرررروری اسررررومرررریر  
حکومتی کره از هرر نرمرر در  
بحران العوج قرار داردر باید برا  
نیرویی بسیرار عرمریر  مرقرابرلره  
کند و  ودش ه  مریردانرد کره  
توانش را ندارد و در ه   رواهرد  
شکست. روشن است که پروسه  
سرنگونی حکومرتری ترا دنردان  
مسررلررح کرره ظرررفرریررت جررنررایررت  
زیادی داردر پیچیده است و راه  
هررمررواری در مررقررابررل انررقرروب  
نیست. شبیره حرکرومرت هرای  
پوشالری پرهرلروی و برن عرلری  
نیست. اما در عریرن حرا  رونرد  
به میردان آمردن جرنربرش هرای  
مختل  و  یر  مرترنرو  مررد   
نرراراضرری نشرران مرریرردهررد کرره  
چگونه نیروی سرکروب نراتروان  
مرریررشررودر شررکررا  در مرریرران  
بررانرردهررای حررکررومررت تشرردیررد  

شرو  به ریزش میکنرد      میشودر 
و زمیرنرگریرر مریرشرود. پرروسره  
سرنگونی  ود موضو  مهرمری  
اسرت و بررایرد جرداگررانره بره آن  
پردا تر فق  همینقدر الز  بره  
اشاره است که سیرر اوضرا  ترا  
همینجا نشان داده است کره برا  
به مریردان آمردن مررد  و تروده  
گیرتر شدن انقوبر چگونره راه  
برای دره  شکسترن حرکرومرت  

 ساده تر میشود. 
انقوب ایران ی  انقوب زنرانره  
اسررت و یررکرری از مررهررمررتررریررن  
نرریررروهررای انررقرروب در ایرررانر  
جررنرربررش رهررایرری زن اسررت.  
جنبشی که در تما  ایرن چرنرد  
دهه در صحنره بروده اسرتر در  
سالهای گوشته نضج گرفته و  
در هفته های گوشته با پردیرده  
د تر  ریرابران انرقروبر وحشرت  
غیر قابل توصیفی در صرفرو   
حکومت و نیروهای سررکروبرش  
ایررجرراد کرررده اسررت. ایررنرررا از  
اظررهررار نررمررر سررران حررکررومررت  

 بخوبی میتوان مشاهده کرد. 
 

جررنرربررش رهررایرری زنر صرررفررا  
جنربرشری برا مرطرالربرات زنرانره  
نیستر غیرر سریراسری نریرسرتر  
غیرر انرقروبری نریرسرتر صررفرا  
مربو  به برخرشری از جرامرعره  
    نیست. یکی از انقوبری ترریرنر 
سیاسی ترینر رادیکرا  ترریرن و  
اجتماعی ترین جنبش هرا اسرت  

اسرو  و      که کلیت حرکرومرتر 
ایرردئررولررومی آنر قرروانرریررن آنر  

ترربررلرریررغررات و      ارگررانررهررای آنر 
سیاست های آن و هرمره چریرز  
ایررن حررکررومررت را برره مصررا   
 لبیده است. جرنربرشری بسریرار  
ح   لبانه و آزادیخواهانه بررای  
برابری و رف  تبعی ر در دفرا   
از مدنیت علریره ارترجرا  سریراه  

موهبیر جنبشی مردرن عرلریره  
فرررهررنررگ کررنرر  زده مررلرری  
اسومی. مقابله با حجراب کره  
یکی از ستون های این جنبرش  
و در واقر  نرو  پریرکران ایرن  
جنبش است نیز صرفا حرکرتری  
زنانه نیست. صرفا مرقرابرلره برا  
حجاب نیسرت. حررکرتری اسرت  
در مقابل تار و پود حرکرومرت.  
جنبشی است که قلب نرمرا  را  
نشانه گرفته است. ایرن گرفرتره  
بسیار عمی  و واقعی است کره  
جمهوری اسرومری برا حرجراب  
آمد و بدون حجاب میررود و برر  
متن جایگاه این جرنربرش اسرت  
که حرکت نمادین د تر  یرابران  
انقوب اینگونره رعشره بره ترن  
حکومت می انردازد و شرور و  
شع  بی پایانی در میان مررد   
ایررجرراد مرریررکررنررد. حررکررومررت  
ظرررفرریررت ایررن غررو  عررمرریرر  را  
بخوبی میداند. میداند که اگرر  
تررا ایررن لررحررمرره فررقرر  گرروشرره  
کرروچررکرری از ایررن نرریرررو برره  
حرکت درآمده و  روفرانری برنرا  
کرده استر هنرگرامری کره در  
آینده ای نزدی  کل نریررویرش  
آزاد شودر به تنهایی حرکرومرت  
و تررمررا  نرریررروی سرررکرروبررش را  

 زمینگیر میکند. 
 

پیشروان جنبش کرارگرری برایرد  
با تما  قوا از این جرنربرش و از  

” د رترر  ریرابران انرقروب “ پدیده  
حمایت کنند. نه صرفا بره ایرن  
دلیل کره هررچره ایرن جرنربرش  
قدرت بیشترری برگریرردر تروازن  
قوا را به نف  جنبش کرارگرری  
تغییر میدهدر و نره صررفرا بره  
این دلیل که ایرن جرنربرش حر   
 لبانه استر بلکه به این دلریرل  

 نیز که اگر  بقه کارگر  
 

 غول جنبش رهایی زن به میدان میاید
 اصغر کریمی 
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 ٥ صفحه   

 حزب  و مبارزه طبقاتی
 یاشار سهندی 

پتاریرخ کرلریره جروامر  تراکرنرون  
وجررود داشررترره ترراریررخ مرربررارزه  
 رربررقرراترری اسررت.پ جررمررلرره ای  
مشهور که مانیفست با آن شرو   
مریررشرود و مررقررصرود ایرن اسررت  
ضمن تروضریرح حررکرت تراریرخر  
تاکید کند جامعه معراصرر نریرز  
از این قاعده مستثرنرا نریرسرت .  
مارکس و انگلس در این اثر بره  
روشنی تراکریرد مریرکرنرنرد ایرن  
مبارزه جلروه هرای گرونراگرونری  
دارد. در هیچ کجای این بیانیره  
مررهرر  کررمررونرریررسررترری از مرربررارزه  
 بقاتی تصویرری بردسرت نرمری  
دهد که این فق   مربرارزه ای  
محدوده به محی  کار انه اسرت  
که میران کرارگرر و کرارفررمرا  
جریان داردر بلکه بره یر  امرر  
مه  اجتماعی تاکریرد دارد کره  
مرربررارزه  رربررقرراترری در جررامررعرره  
معاصر به  رهایی کارگرر برایرد  
بیانجامد و این امرر مرهر  بردون  
رهررایرری کررل جررامررعرره مررمررکررن  

 نیست.  
 

این مقوله مه  اما به شردت در  
حرنرربررش کررارگررری ایررران مررورد  
تحری  قرار گرفته اسرت. یر   
امرتاریخی و اجتماعی را ابرتردا  
به ساکن به یر  امرر مرقرد   
تبدیل سا رترنرد کره بره مرانرنرد  
ظهور اما  زمان نرزد مسرلرمرانران  
باید هزار ی  نشانه از  رودش  
بروز بدهد تا تایید شود کره ایرن  
ممکن است در محردوده مربرارزه  
 بقاتی باشد. مبارزه  ربرقراتری   
را به شدت بره مربرارزه صرنرفری  
کارگران علیه کارفرمایان تقلیل  
داده اند که در بهترین حالت اوج  
ایررن مرربررارزه مرریررترروانررد برردسررت  
گرفتن کنتر  کار انه از سروی  
کارگران باشد؛ منتها همیرن هر   
برره هررزارویرر   امررا و اگررر  
مشرو  است. بیش از هرر چریرز  
گویا باید افر  سروسریرالریرسرتری  
شررکررل گرررفررترره برراشررد و برررای  

شررکررل گرریررری ایررن افرر  بررایررد  
آگاهی  بقاتی کرارگرران رشرد  
پیدا کرده باشد و برای رشد ایرن  
آگاهیر برایرد دورهرای آمروزش  
 رراصرری گررورانررده شررود و ایررن  
آگاهی  بقاتری گرویرا زمرانری  
قابل تشخیه است کره مرنرجرر  
به سا تن پتشرکریروت مسرترقرل  
کررارگرررریپ بشرررود. تضررمررریرررن  
پیشروی این تشکیوت این اسرت  
که  ود کارگران تشرکریرل داده  
انررد. و بررعررد تررازه کررارگررران  
اولویتهای مبارزه را تعیین کننرد  
و مررهررمررتررریررن اولررویررت برراز هرر   
آمرروزش کررارگررران اسررت برررای  
رشد آگاهی  بقاتی کرارگرران.  
در ی  کرو  ایرن تشرکریروت  
بیش از آنکه مسئلره اش برجرلرو  
بردن ی  امر مربرارزاتری براشرد  
باید حوا  اش به این مرعرطرو   
باشد کره اگراهری اش را براال  
ببرد و به شردت مرواظرب براشرد  
که به سمت حزبی گرایش پریردا  
نکند یرا گررایرش حرزبری در آن  
مجا  عرض انردا  پریردا نرکرنرد.  
البته منمور از حزب هر  ترمرامرا  
متوجه احزاب کمونیستی اسرت.  
گویا از پیش تضمریرن شرده ایرن  
تشررکرریررروت چررون کررارگرررران  
مستقیما دسرت بره تشرکریرل آن  
زده اند گرایشات راست و احرزاب  
دست راستی جای در آن نردارنرد!  
و براال رره حرزبری هر  اگرر الز   
برراشرردر تضررمرریررن مرریرردهررنررد در  
انتهایر بی انتهای ایرن پرروسره  
تررروده کرررارگرررران  رررود حرررزب  
کمونیسرت تشرکریرل مریردهرنرد.  
سوالی که مطرح است این است  
که حرزب یر  امرر سریراسری  
است و قررار اسرت کرارگرران برا  
این حزب چکرار کرنرنردف حرر   
جدی در میران نریرسرت . چرون  
مرربررارزات پضررد رمیررمرریپ کررار  
کارگران نیستر کارگر اصرو و  
ابدا نباید به آن فکر کرنرد چرون  
این امری غیر  بقاتری قرلرمرداد  

میشودر چرا که  بخش های از  
بورموازی هر   رواسرترار ترغریریرر  
رمی  هستند و این ممرکرن اسرت  
دامن آگاهی  برقراتری را آلروده  
سازد. در این مقوله تحری  شرده  
مبارزه بررای مرحریر  زیسرت و  
مبارزه برای رهایی زنانر مبرارزه  
برای حرقروق کرودکرانر مربرارزه  
علریره سرانسرورر مربرارزه عرلریره  
اعدا ر مبارزه برای شادیر  ...  
بهیچ عرنروان در چرهرار چروبره  
مبارزه  ربرقراتری نرمری گرنرجرد  
بلکه اینها امری انحرافی است.  
تنها ی  امر مقد  وجود دارد  
و آن مبارزه علیه سررمرایره داران  
آن ه  فق  در محدود کارگاه و  

 کار انه.  
 

اکررنررون کرره جررامررعرره شرررایرر   
انرقرروبرری را از سررر مریررگرروارنررد  
مررهررمررتررریررن مسررئررلرره برررای مررا  
کارگران شاغل زیر سقر  یر   
کار انه نیزر مسئله بود و نربرود  
حکومت است. نباید از نمرر دور  
داشرررت کررره اعرررترررراضرررات و  
تماهرات ا یر هر چرنرد  ریرلری  
سعی شد که منکر شرونرد امرا  
در حقیقت اعتراض تهیدسرتران و  
گرسنگان جامرعره برود. اکرنرون  
کارشناسران برورموازی مرجربرور  
شده اند که بروند دنبا  تاریخچره  
این مبارزات. آمار اعتصابرات و  
اعررتررراضررات چررنررد سررالرره ا رریررر  
کارگران را مو  تحلیل  رود  
قرار بدهند تا به  رودشران ثرابرت  
کنند که غرش رعد در آسرمران  
بی ابرر نربروده اسرت. هرر چرنرد  
آنررهررای کرره شررامرره ای ترریررزتررر  
داشتند چند ماه قبل ترر نسربرت  
به ورود  بقه کارگر آماده براش  
داده بودنرد. اگرر کرارگرر را نره  
صرفا ی  فرد زحرمرترکرش برا  
دستان پینه بسته در نمر بگیرریر   
که حداکثر قابل تررحر  هسرترنرد  
بلکه بره عرنروان یر  نریرروی  
اجتماعی مهر  بره شرمرار آوریر   

کرره مرریررترروانررد حضررور او در  
صحنهر جامعه کنونی را زیرر و  
رو کند برای همین مریرتروانرد و  
برایرد هرمره مسررائرل جرامرعره را  
مسئله  ودش بردانردراز  شر   
شدن دریاچه ارومیه تا قرترلرهرای  
سیاسریر از زمریرن  رواری ترا  
ترور همدیگر حاکمان اسرومریر  
از بازی کرردن فرون ورزشرکرار  
در مقابل ورزشکاران اسرائریرلریر  
تا بندوبست حاکمان برای چنراو   
پولی که در فوتبا  ایران ریخرتره  
استراز ا تو  هرای نرجرومری  
تا کم  بره زلرزلره زدگرانر از  
آسفالت ک  کوچه ترا مسرئرلره  
حجاب و تا مقاومت در مرقرابرل  
گشررتررهررای شرربررانرره بسرریررج در  
کوچه و پس کوچه و  رورصره  
از شیر مرر  ترا جران آدمریرزاد.  
کارگران به مرانرنرد برقریره مررد   
چه در مرحرل کرار  رودر چره  
در انه ومرحرلره و هرر جرا کره  
حضور دارند اظهار نمر میکنرنرد  
و  واستار تغییرر و ترحرولری در  
همه امور جامعه هسرترنرد. اگرر  
نررخررواهرریرر  تسررلرریرر  ترربررلرریررغررات  
بورموازی شوی  که گویا  ربرقره  
متوسرطری کره برانری ترحروالت  
اسررتر اگررر برراور داریرر  کرره  
مهمترین ترحروالت کره جرامرعره  
بشری را دستخوش تحو  کیفری  
کرررده اسررتر مرربررارزات  رربررقرره  
کررارگرررر بررروده اسرررت اکرررنرررون  
فرصتی تاریخی مرهرمری پریرش  
آمده کره تروده کرارگرران نرقرش  
مهمی در فضای سیاسی ایرران  

 بازی کنند.  
اگر از مبارزه  بقاتی نرخرواهریر   
مرروضرروعرری عررجرریررب و غررریررب  
بسازی  بلکه امری روتین بردانریر   
که تا وقتی جرامرعره  ربرقراتری  
است این مبارزه ه  وجود دارد و  
هررمرره امررور جررامررعرره را شررامررل  
میشود چون دو  بقه معریرن دو  
بررر ررورد مشررخرره و پرراسرررخ  
متفاوتی به موضوعات جرامرعره  

دارند؛ یکی از دریچه سود و بره  
صررفرره بررودن برررای جرریربررش بررا  
مشررکرروت روبرررو مرریررشررود یررا  
صحیح تر آن است برگرویر   رود  
باعث مشکوت است و دیگرری  
از دید اینکه انسان یکبار بردنریرا  
آمده و ح  دارد ایرن فررصرت را  
داشته باشد که از زندگی لروت  
ببرد ترا  رود را بشرنراسرد و از  
بودن و حضور  ودش در جامرعره  
شاد باشرد بره مرعرضروت نرگراه  
میکند و  واستار و در پری آن  
است مشرکروت را حرل کرنرد.  
برای حل اساسی معضوتی که  
سرررمررایرره داری برررای بشررریررت  
برروجررود آورده و نررفررس حرریررات  
کنونی را در معرض  رطرر قررار  
داده اسررت اولرریررن قررد  برردسررت  
گرفتن قدرت سیاسی از سروی  
 بقه کارگر است و این امرکران  
اکنون در ایرران بریرش از پریرش  

 فراه  شده است. 
 

گرایش سوسیرالریرسرتری جرنربرش  
کررارگررری ایررران در مرروقررعرریررت  
حساسی قرار گرفته است. نریراز  
به پمبارزه تئوریپ  اصی بررای  
بررر ررورد و برره عررقررب رانرردن  
گرایشاتی نیست که از کرارگرر  
موجودی مفلو  میخواهرد ترا  
بررودن  ررودش را ترروجرریرره سررازد  
بلکه اکنون در عرمرل شررایرطری  
فراه  آمده است که نمراتی کره  
ربطی به مبارزه واقعی کارگرران  
ندارد به عقب رانده شود و جرلروه  
هررای از آن را داریرر  مشرراهررده  
میکنی . اما بسریرار بریرشرترر از  
اینها مسئله قدرت سیراسری روز  
بررروز برریررشررتررر حرراد مرریررشررود.  
بحثهرای سریراسری مشرخره و  
معین تری در محی  کار وسیر   
تر شده و امرکرانری فرراهر  شرده  
است که صریح ترر از  رواسرتره  
مطلوب سیاسی کارگرران برحرث  

 به میان کشید شود. اکنون  
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 یزش انقوبی ا یرر در واقر  بره  
دنبا  و ادامه ی  سا  ممرلرو از  
اعتراضات کارگری بود. ایرن را  
هررمررهر از دوسررت و دشررمررن ایررن  
انررقرروبر اعررترررا  مرری کررنررنررد.  
نسبت دادن این  یزش انقوبی بره  
تو رئره هرای  رارجری و تروش  
برررای سرررکرروب وحشرریررانرره و برره  
نمایش گواشتن این سرکوب هر ر  
اعترا  به نداشتن راه حلری بررای  
جررواب برره مررطررالرربررات کررارگررران  
معترض است. الربرتره رسرمرا هر   
گفته اند که در تروانشران نریرسرت  
که به معضوت جامعه بنرردازنرد.  
وزیر ا روعراتشران گرفرتره اسرت   
پتأمین رضایت مرد  با امکرانرات  

تروان    مادی مقدور نیست اما مری 
رلر ر   سن ُ  با  وشرویی و ُح

 آن را بدست آوردپ. 
 

الز  است تأکید کن  اینجا برحرث  
بر سر ورود جنبش کرارگرری بره  
اعتراضات  یابانی نیست. هرمرهر  
و از جرمرلره و بره احرترمرا  زیرادر  
نویسندگران بریرانریره ای کره در  
ادامه به آن اشاره  واهرد شرد هر   
می دانند که وقتی کارگران بره  
عنوان کارگران این و یا آن برخرش  
از تولید و صرنرعرت وارد انرقروب  
شدندر بعنروان جرنربرش کرارگرری  
وارد انقوب شدندر داری  از یر   
مرحله دیگری از انرقروب حرر   
می زنی  که باید جرای دیرگرری  
به آن پردا ت. امرا ترا آن زمرانر  
کارگران ه  برعرنروان برخرشری از  
مرررد  در  رریررابررانر برره عررنرروان  
کسانی که به سرکروبر نرداریر  
بیحقوقیر حجابر مور ا رترو ر  
مسجدر چناو  و فسراد و غریرره  
اعتراض دارد و  ود را شهرونردی  
مثل هر شهروند مرعرتررض دیرگرر  
د رریررل در مرربررارزه ترروده ای و  

  ٣٣ همگانی می بیند. جزئی از  
درصرردی هرراسررت. بررخررشرری از  

 د تران میدان انقوب است. 

 
 کارگران و رمی  اسومی 

در اینجا اما الز  است به گروشره  
ای از بریرانریره ای کره پکرانرون  
بازنشستگران ترأمریرن اجرترمراعری  
استان تهرانپ و پکانون هماهنرگری  
شوراهای اسرومری کرار اسرتران  
تهرانپ که دو نهاد سررکروبرگرر و  
قاتلین کرارگرران هسرترنردر اشراره  
کنی . در بخشی از ایرن بریرانریرهر  
که ایلنا آن را منتشر کردهر آمرده  
است  پدر ایامی که میهن اسرو   
و نما  مقد  جمهوری اسرومری  
در معرض هجرو  و حرمرلره انروا   

گررا و    دشمنان قسر   رورده غررب 
نشریرن قررار دارد و    مرفهین  رارج 

متاسفانه بر ی معترضین دا لری  
شرائربره    از احساسات پا  و بری 

افراد دارای مشکوت اقترصرادی  
انرردر جررامرعرره    سروااسررترفرراده نررمروده 

شری  کارگران ایرران کره ترحرت  
فشررار برریررشررتررریررن مررعررضرروت  
اقتصادی نسبت بره سرایرر اقشرار  

برراشررنرردر برره دلرریررل    جررامررعرره مرری 
تعهدات  ود به نرمرا  جرمرهروری  
اسررومرری و شررهرردا برره  صرروص  
شهدای جامعه کارگری و عشر   
و عوقه وافر به مردیرران اجررایری  
نما  باال ه مقا  معم  رهربرری  

اند بره مرنرمرور حرفر     توش نموده 
آرامررش و امررنرریررت اجررتررمرراعرری  

هرای    جامعه مطالبات و  رواسرتره 
به ح   ود را در قالب مصاحبرهر  
مررنرراظررره و برریررانرریرره از  ررریرر   
نمایندگان قانونی  رود مرطررح و  
پیگیری نمایند و ضمن مرحرکرو   
کررردن اغررتررشرراشررات ا رریررر کرره  
موجب بر ه  زدن نم  و انضربرا   

گررددر حرتری از    اجتمراعری مری 
برگزاری اجتماعات صرنرفری آرا   
صرفنمر نمودهر به این امریرد کره  
کارگزاران و مدیران اجرایی نرمرا   

هرا    هرا و ا روعریره   به این بریرانریره 
پاسرخ مرنراسرب و در  رور شران  

 جامعه کارگری را بدهند.پ 

از دشمنان قس   ورده غررب گررا  
و مرفهریرن  رارج نشریرن گرفرتره  
اسررت. درسررت اسررت کرره ایررنررهررا  
دشمرنران قسر   رورده جرمرهروری  
اسومی هستندر اما در بین هرمره  

از    -انسررانررهررای ایررن دنررریررار  
گراهاپ گرفته ترا سرعرودی    پغرب 

ها و هزاران دشمرن دیرگرری کره  
این رمی  داردر آیرا کسری هسرت  
که به اندازه جرمرهروری اسرومری  
زندگی کرارگرران را تربراه کررده  
باشدف آیرا کرس دیرگرری هسرت  

هررای کررارگررران را    کرره تشررکررل 
سرکوب کردهر نمایندگان آنرهرا را  
زندانیر شکنرجره و اعردا  کررده  
باشدف آیرا کرس دیرگرری هسرت  
که دستمزد بارها زیر    فقر برر  
کارگران تحمیل کرده و اعرترراض  
به آن را با سررب دا  جرواب داده  

 باشدف 
 

اقرار مری کرنرنرد کره کرارگرران  
ایررران تررحررت فشررار برریررشررتررریررن  
معضوت اقتصادی می براشرنرد.  
آیا می توانند جواب بردهرنرد کره  
چرا آن مردیرران اجررائری نرمرا  و  
رهبرشان این همه فقر و نداری را  
در این چرهرل سرا  برر کرارگرران  
تحمیل کرده انردف چررا  رودشران  

ها زندگی می کرنرنرد    مثل انگل 
و برریررش از نصرر  کررل بررودجرره  
کشور در سا  را بره مرز ررفرات  
اسرومرری و فرررهرنررگ  ررودشرران  
ا تصاص مری دهرنردر امرا فرقرر  
مررطررلرر  و کررارتررن  رروابرری و  
گور وابی را به کارگران و مررد   
شری  این جامعره ترحرمریرل مری  
کنندف آیا  ود یر  لرحرمره بره  
این اعتراض کارگران فکرر کررده  
اند که در مملکتی که مراالمرا   
از مررنررابرر   رربرریررعرریر از نررفررتر  
پتروشیمیر معادنر مناب  دریرائری  
و غرریررره اسررتر آ رونررد جرمرراعررت  
مرریررلرریررارد مرریررلرریررارد پررو  در  
حسابهای برانرکری مری چرنرانردر  

اما کارگر حتی دسترمرزدی کره  
کفا  ی  زندگی بخور و نمریرر  

 را ه  بدهدر نداردف 
 

انررد کررارگررران برره نررمررا     فرررمرروده 
ای    جمهوری اسرومری و  رامرنره 

عش  وافر دارندف! کسی نریرسرت  
بهشان بگوید حرداقرل  رودتران را  
مسخره نکنید! چررا یر  انسران  

کره جریرره  روار    –با عقل سال   
باید حتی یر  لرحرمره    –نباشد  

ه  به کثافتهایی کره مریرلریرارد  
مرریررلرریررارد از صررنرردوق تررأمرریررن  

انرد و    اجتماعی کرارگرران دزدیرده 
برررای مررعررالررجرره سررر درد راهرری  
مررجررهررزتررریررن درمررانررگرراهررهررا و  
بیمارستانهای اروپرا مری شرونردر  
اما کارگری که حتی بیمره ای  
که  ود پردا ته را برا مرنرت هر   
بهش برنمی گردانندر تعرهردی بره  
اسو  آدمکش شما داشته براشردف  
این نما  جز قتل و شررمسراری و  
جرهررل چرره چرریررزی نصریررب ایررن  
جامعه کرده است که کسری بره  
آن تعهدی داشته باشدف لرقرمره از  
دهن کودکان  رردسرا  کرارگرران  
ربوده اید و  رج آدمکرشرانرتران در  
سوریهر یمنر عراقر لبنان و اینرجرا  

 و آنجا کرده اید.  
 

فرموده انرد  پبره مرنرمرور حرفر   
آرامررش و امررنرریررت اجررتررمرراعرری  

هرای    جامعه مطالبات و  رواسرتره 
به ح   ود را در قالب مصاحبرهر  
مررنرراظررره و برریررانرریرره از  ررریرر   
نمایندگان قانونی  رود مرطررح و  
پیگیری نماینرد.پ یرکری نریرسرت  
حداقل در پایلناپ به اینها برگرویرد   
این کار را ه  کردند و بعضا هر   
همین پایلناپ آنها را انعرکرا  دادر  
اما گوش شنوائی نربرود. کسری  
نیست بهشان یرادآوری کرنرد کره  
دیگر زیادی دیر شده اسرت بررای  

 اینگونه نصایح! 
 

انرد  پضرمرن    از کارگران  رواسرتره 
محکو  کردن اغترشراشرات ا ریرر  
که مروجرب برر هر  زدن نرمر  و  

گرررددر    انضربرا  اجرتررمراعری مری 
حرتری از برررگرزاری اجرتررمراعررات  
صنرفری آرا  صررفرنرمرر کرنرنرد.پ  
یکی بهشان بگوید که کرارگرران  

کررنرنررد.    مری دانرنررد چررکرار مری 
هرای جرعرفرری دولرت    یکی گفته 

آبررادیر دادسررترران تررهررران را کرره  
هررار    گررفررترره بررود  پنررارضررایررترری 

مشکوت اقتصادی و معیرشرتری  
های اجترمراعری بسرترر و    و آسیب 
ساز تجرمرعرات اعرترراضری    زمینه  

برروده اسررت و اکررثررر مررتررهررمرران  
دستگیر شده هجده تا سی و پرنرج  
ساله و از  بقات پرایریرن جرامرعره  
بوده اند!پ برای اینها برخروانرد. بره  
ا وعشان برسانیرد کره مرردمری  
کرره جررمررهرروری اسررومرری را برره  
چرالررش کشرریررده انرردر گروشررشرران  
بدهکار اینگونه حررفرهرا نریرسرت.  
اینها تصمی  گرفته اند جمرهروری  
اسومی را با تما  باند و جنراح و  
دسته اش به تاریخ بسنرارنرد. دوره  
انتمار به پایان رسیرده اسرت. ورق  

 کامو برگشته است. 
 

 ١١٢٢ فوریه    ١ 

 کارگران می دانند چه می کنند!
 ناصر اصغری 
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 ١ از صفحه              

 کدام یک غیرممکن است؟
 ناصر اصغری 

یررکرری از نررویسررنرردگرران سررایررت  
پبورمواپ به نا  شوله صحافی در  
مرررطرررلررربررری ترررحرررت عرررنررروان پ  
سوسیرالریرسر ر فرقردان عرقرونریرت  
اقرترصرادیپ نرکرراتری را سرر هرر   
کرده که اشراره بره چرنرد نرکرتره  
حو  آن حائز اهرمریرت انرد. ایشران  
دو انتقاد که از  ر  همفکررانرش  
به سوسیالیس  می شود را عنروان  
کرده و در نتریرجره مربرارزه بررای  
سوسیالیس  را وقرت ترلر  کرردن  
نتیجه گرفته است. دو انرترقرادی  

(  ٢ کرره او برره آن اشرراره کرررده   
نمامی که در آن کرنرترر  ترمرا   
مناب  و عوامل تولید در ا رتریرار  
دولت باشدر بدترین استبداد اسرت.  

( تفکری که برر پاز هرر کرس  ١ 
به اندازه توانش و به هر کرس بره  
انرردازه نرریررازشپ بررنررا برراشرردر مررا   

هرراسررت. وی در ادامرره    تررنرربررل 
مطلبش جواب مدافعان استرالریرنر  
هیتلر! و مائو را مری دهرد کره  

قررربرررو  نررردارنرررد نرررمرررا  آنرررهرررا  
سوسیالیستی بودند. نجدی برودن  
ایشرران و سررایررترری کرره مررطررالررب  
ایچنینی را نشر می دهدر همریرن  
است کره مر ده پسروسریرالریرسرت  
بودنپ هیرترلرر را هر  بره مرا داده  

 است.( 
 

من نمی دانر  سرایرت پبرورمواپ و  
نویسندگان آن از سوسیالیس  چره  
تصویری در ذهن دارند. اما آنچره  
که دنریرای امرروز را بره سروی  

بردر سیرطرره برورمواهرا    نابودی می 
بر وسرایرل ترولریرد و در  ردمرت  
گرفتن آن بررای ریرخرت و پراش  
تررعررداد انررگررشررت شررمرراری و برره  
تباهی کشاندن زندگری بریرش از  

درصد بقیه است. نرمری دانر     ٣٣ 
ایرن جرمرراعرت چره تصرویررری از  
برابری در ذهن دارنردر امرا آنرچره  
که جلوی چشرمران مرا در حرا   
اتفاق افتادن استر تشردیرد تضراد  

و تخاصمات  بقراتری اسرت کره  
روز برره روز شرردیرردتررر هرر  مرری  
شوند. ایرن تضراد و ترخراصرمرات  
 رود را در بره چرالرش کشریرردن  
وضعیت موجود در چهار گروشره  

 جهان به نمایش گواشته است. 
نرویسرنررده سررایرت پبرورماپ نرمرررات  
یکی از اقرترصراددانران پاقرترصراد  
مکتب اتریشیپ که گفته اسرت   
اقتصاد سوسیالیستی غیرمرمرکرن  
است را جالب می داند و  رود را  
در آن جبهه می بریرنرد. امرار برا  
تما  ضعرفری کره سروسریرالریرسر   
امروز از  رود نشران داده اسرتر  
حقیقتا کدا  ی  غیرممرکرن بره  
نمر می رسرد؛ در کرنرترر  نرگره  
داشتن وسایل تولید تروسر  یر   
بخش بسیار اند  جامرعره و در  
نتیجره در کرنرترر  گررفرترن حر   
حیات دیگرانر یا سروسریرالریرسر !ف  
اینها برای ادامه حریرات دائر  در  
حا  تولیرد برمربرهرای هسرتره ای  

هستند. میلیاردها مریرلریرارد دالر  
 رج وسایل و نرهرادهرای ترخرریرب  
دنیا و کشت و کشرترار انسرانرهرا  
کرده اند. نان شب کودکان را برا  
سررکرروب فریررزیررکری و ترحررمرریرر   
موهبی از آنهرا دریرک کررده انرد.  
واقعا کدا  اقرترصراد غریررمرمرکرن  
است! اقتصرادی کره برا سریرطرره  
داشتن برر دنریرا فرقر  در مردت  
کررمررتررر از سرریررصررد و نررهررایررتررا  
چهارصد سا  ایرنرچریرن برر  رود  
می بالدر یا اقترصرادی کره آرزو  
و امریرد بشرریرت در  رو  تراریرخ  
بشریت بوده و فق  بررای رسریردن  
به ی  دنیای عاری از ظرلر  و  
ست  و استثرمرار انرگریرزه زنردگری  

 –بررودهف! بررلررهر زمرران سرریررصررد  
چهارصد سرا  زمران زیرادی بره  
نمر می آید. اما هیچ چیرزی از  
زمان نسبی تر نیسرت! سره و یرا  
چررهررار روز در  ررو  زنرردگرری  
بعضی از موجودات زمران بسریرار  

درازی استر چه برسد به سیرصرد  
و یا چهارصد سا ر اما این مردت  
زمان در تاریخ بشریت و ترکرامرل  
مثل ی  دانره برور  در کروه  
اورست است. جامعه  بقراتری در  
تاریخ بشرریرت یر  دوره بسریرار  
کوتاهی بیش نبوده و انترمرار هر   
نمی رود  یلی بیشتر از ایرن هر   
عمر کرنرد. ایرنرکره ترعردادی در  
نهادهائی مثل پمکترب اترریشریپ  
و پمکتب شریرکراگروپ و پسرایرت  
بررورمواپ زنرردگرری کررردن و لرروت  
بردن از زحمرات انسران را بررایرش  
پغیرممرکرنپ مری دانرنردر فرقر   
نشان از بیخبری آنهرا از ترنرفرری  
اسررت کرره انسرران از جررامررعرره  

  بقاتی پیدا کرده است. 
 

   ١١٢٢ فوریه    ٣ 

 
کارگر بریرش از آنرکره مسرئرلره  
رفررتررن یررا مررانرردن جررمررهرروری  
اسومی باشد تاکید میکند ایرن  
حکومت رفترنری اسرت و سروا   
بعدی و مهمترشان این است کره  
پبعد ازایرنرهرا چره کسری و یرا  
کسرانرری بررر سررر کرار  رواهررنررد  
آمدفپ کارگران به دنبا  آلترناتیرو  
مریرگررردنرد کرره جررایرگرزیررن ایررن  
حکومت شود و اکرنرون مربرارزه  
در ایررن عرررصرره اوج و شررترراب  

 بیشتری گرفته است. 
 

فرصت تراریرخری مرهرمری جرلرو  
روی گرررایررش سرروسرریررالرریررسررترری  
جنبش کرارگرری قررار گررفرتره  
است. اکنون با این گرایش اسرت  
که آلترناتیو سروسریرالریرسرتری را  
مقابل توده کارگران قررار دهرد.  
برای گرفتن قدرت سیاسی نیراز  
به تشکرل سریراسری اسرتر ایرن  
تشررکررل اکررنررون فررراهرر  اسررت.  

پشتوانه چهل سرا  مربرارزه بری  
وقفه و سنگین و پرر هرزیرنره را  
پشت سرر گرواشرتره اسرت. امرا  
پشتوانه بسریرار مرهر   رود ایرن  
تشررکررل ن حررزب کررمررونرریررسررت  
کارگری( آن نیروی در عررصره  
مبارزه  بقاتری بروده اسرت کره  
 واستار تحولی عمیر  و زیرر و  
رو کرنرنرده بررای داشرترن یر   
جامعه انسرانری اسرتر در واقر   
شکل گیری آن پراسرخ بره نریراز  
 رربررقرره کررارگررر برروده. برررای  
برررورموازی در ایرررران تشرررکرررل  
سیاسی به عنوان حرزب اهرمریرت  
چندانی ندارد چون بره پشرتروانره  
دیکتاتوری فردی کارش را ترا  
این لحمه پیش بررده اسرت و بره  
نمر میرسد در آینرده هر  چرنریرن  
استر فعو کره دارنرد شرازده از  
تاج و تخت مانده را باد میزنرنرد؛  
امرررا بررررای کرررارگرررران اقررردا   
متحدانه و سراسری مرهر  اسرت  
بخصوص امر به دسرت گررفرترن  

قرردرت. و ایررن برررای کررارگررران  
ممکن نیست اال بره مرترشرکرل  
شردن و مرترحررد شردن در حررزب  
سیاسی  ودش. قرار نیست کره  
حکومت حزبی جرایرگرزیرن شرود  
این از تربرلریرغرات برورموازی در  
میان کارگران است و از نتریرجره  
تحری  مبارزه  بقاتی و ترقرلریرل  
دادن آن است. برلرکره ایرن حرزب  
معین باید نمایرنردگری سریراسری  
ما کرارگرران براشرد در مرقرابرل  

 قدرت سهمگین بورموازی.  
 

دیرررکرررتررراتررروری فرررردی بررررای  
بررورموازی در کشرروری مررانررنررد  
ایررران در عرریررن حررا  تضررمرریررن  
دیکتاتوری  بقاتی اوست. فررد  
دیکتاتورتنرهرا و غرریرب نریرسرت  
بلکه قردرت اجرترمراعری  ربرقره  
سرمایه داران را پشرت سرر  رود  
دارد. اگررر در حررزب سرریرراسرری  
متشکل نیستند امرا در شرکرل  
هررای مررتررنرروعرری گررونرراگررونرری  

مناف   ربرقره  رود را تضرمریرن  
میکنند تا فرد دیکتاتور برتروانرد  
کررارش را کرره تضررمرریررن کررار  
 اموش و ارزان است انجا  دهد.  
و مررا کررارگررران درسررت نررقررطرره  
مقابل این  بقه میخواهی  یر   
زندگی انسانی برای هرمره آحراد  
جامعه فراهر  براشرد نره ایرنرکره  
بررخررا ررر گرررسررنررگرری زنرردگرری  
انسانها به گرروه گررفرتره شرود.  
متشکرل شردن در حرزب نرقرطره  
عطفی مه  در جرریران  مربرارزه  
 بقاتی است. اگر بورموازی در  

توانست انقوب را بردزد    ١٢ سا   
و به  رون برکرشرد و دقریرقرا بره  
 ا ر این بود که تصویر کرج و  
مررعرروجرری از مرربررارزه  رربررقرراترری  
درمیان گرایش سروسریرالریرسرتری  
کارگران سا تره برودنرد و نربرود  
یرررر  نرررریررررروی سرررریرررراسرررری  
کمونیستی  معیرن کره تصرویرر  
 درست از مبارزه  بقاتی بدهد. 

پهر مبرارزه  ربرقراتری هر   رود  

ی  مبارزه سیاسی اسرت.پ مرا  
کارگران اکنون درلحمره مرعریرن  
از مبارزه  بقاتی در ایرران قررار  
گرررفررترریرر  کرره برره عرریرران تررریررن  
شکلش برروز کررده اسرت. قریرا   
گرسنگان در مقرابرل غرارترگرران  
زندگی. و برای اینکره ایرن برار  
تحوالت به نف   بقره کرارگرر و  
کل جامعه رق  بخورد الز  اسرت  
کررارگررران صرردای بررلررنرردی در  
عرصه سیاسری داشرتره براشرنرد.  
این صدا فراه  است فرقر  برایرد  
انتخابش کرد و بطرور وسریر  بره  
میان توده کرارگرران بررد. بررای  
در  اهرررمررریرررت برررودن حرررزب  
کمونیست کارگری در فضرای  
سیاسی ایران کافی است یر   
لحمره تصرور کرنریر  ایرن حرزب  
نمی بود آیا کارگران بره عرنروان  
ی   ربرقره در امرر سریراسرتر  
مبارزه  ربرقراتری چریرزی بررای  

 گفتن داشتندف  



 ٨٠٥ شماره      -  چهارم  دوره     9     کارگر کمونيست 

 ٧٧ صفحه         

مساله بازنشستگان و معیشت آنها  
در صرردر ا رربررار رسررانرره هررا قرررار  
گرفته است. پبه گزارش  برنگرار  
ایررلررنررار بررحررث دا  مررطررالرربررات  
بازنشستگان در سند الیحه برودجره  
که کرلریرات آن ا ریررُا تروسر   
مررجررلررس تصررویررب شرردر امررا و  
اگرررهررای بسرریرراری داشررت کرره  
نمایندگان مجرلرس برا تراکریرد برر  

هرا و    سازی مسترمرری   بحث همسان 
پررردا ررت مررعرروقررات و مررطررالرربررات  
بازنشسرترگران سرعری داشرترنرد ترا  

هرای تراریرخری    حدودی به  واسته 
بازنشستگان پاسخ برگرویرنرد و ترا  

ای از حج  مطالبات انباشرتره    اندازه 
آنررهررا بررکرراهررنررد. در ایررن مرریررانر  
بسیاری از فعراالن صرنرفری حروزه  
بازنشستگان بر این باور هستند که  

دلریررل ایرنررکره سربرد مصرر  و    بره 
معیشت بازنشستگان برا کرارگرران  
مررتررفرراوت اسررتر پررردا ررت حررقرروق  

هرای    عادالنه این قشرر برا چرالرش 
مضاعفی مواجره اسرتپ. در ایرن  

مشرکرل  »میان گفته مریرشرود؛   
معیشت بازنشسترگران برا افرزایرش  
درصدی حقوق حل نمی شرود. در  

هزار تومرانری    ٢١١ حقوق    ٣١ سا   
درصرد افررزایرش یرافررت و برره    ١١ 

هزار تومان رسید. و  در سا     ٣١١ 
  ١٢ هزار تومرانری    ٣١١ حقوق    ٣١ 

درصد افزایش یرافرت و بره یر   
هررزار تررومرران    ٢١١ مرریررلرریررون و  

و سرروا  ایررن اسررت کرره    .«رسرریررد 
واقعا با احتساب تور  و ارقا  سطح  

میرلریرون    ٣ زندگی میزان باالتر از  
تومان کدا  مشکل بازنشرسرترگران  
حل شده استف  و اگر قررار اسرت  
همسان سازی یا متنراسرب سرازی  
مشکل معیشتی بازنشسرترگران را  
حل کندر ابرتردا برایرد یر  کر   
حقوقی قابل قربرو  ترعریریرن شرودر  
سنس افزایش های دیرگرر اعرمرا   
شود. بازنشستگی برای بسریراری  

برگریرران در ایررانر شررو     مستمری 
سراشیبی فقر و دورانری از فشرار  

جویی است. این ایا     مالی و صرفه 
به جرای آن کره فررصرت آرامرش  

درونی باشدر به تهدیدی اقتصادی  
تبدیل شده.   مرعریرشرت هشرتراد  
درصد از بازنشستگان در ایران رنج  
آور و تلرخ اسرت.  برازنشرسرترگری  
آغاز دوره ای دیگر در ادامره دوره  

  ٩١ کار مفید و تروش بریرش از  
سا  کار است. دوره ای از ادامره  
زندگی است که مورد بریرشرترریرن  
احترا  و حمایت قررار مریرگریررنرد.  
دوره پختگی اسرت. دوران کرمرا   
فکری است. در ایران اما اقتصراد  
ویران و بحران مالی و اقرترصرادیر  
زنررردگررری هشرررتررراد در صرررد از  
بازنسشتکان را ترلرخ کررده اسرت.  
دولت و نهادهای مسئو  سرازمران  
تامین اجتماعی برجرای احرتررا  و  
تررامرریررن زنرردگرری شررایسررترره دوره  
بازنشستگی معیشت میرلریرون هرا  
نفر از بازنشستگران را ترلرخ کررده  
اند. در میان برحرث هرای برودجره  
دولرررت دوازدهررر   مرررطرررالررربرررات  

سرازی    بازنشستگان بررای هرمرسران 
ها و پرردا رت مرعروقرات    مستمری 

هرای مرجرلرس    آنهار از جمله برحرث 
اسومی در حین تصویب کرلریرات  

 الیحه بودجهر بود. 
 

مطالبات بازنشرسرترگران مشرخره  
های گوشتره در    است و در در ماه 

های اعتراضی بازنشسترگران    تجم  
اند. بازنشستکان  واهان    مطرح شده 

همسان سازی حقوق هرایشران شرده  
اند. آنها در ده ها تجم  اعتراضری  
برره حررقرروق هررای زیررر  رر  فررقررر  
اعرترراض کررده انررد. بره پرردا ررت  
نکردن بموق  حرقروق هرا اعرترراض  
کرده اند. . بازنشسترکران  رواهران  
حقوق های باالتر از  ر  فرقرر و  
مررزایررای دوران بررارنشررسررتررگرری  

 هستند. 
( بررازنشررسررتررگرران    ٣١ بررهررمررنن   ٢١ 

صنعت فوالد و معردن در جرلروی  
سا تمان بازنشستگی در اصرفرهران   
بنا بر فرا وان قبلری در اعرترراض  
به تعوی  پرردا رت حرقروقرهرا و برا  
 ررواسررت پررردا ررت فرروری آنررهررا و  
درمران رایررگران و یر  زنرردگرری  

در ور انسانی تجم  کرردنرد. ایرن  
بازنشستگان در ماهرهرای ا ریرری  
مرتب تجم  داشته و  رواسرترهرای  

  ود را پیگیر شده اند. 
  

بررا شرررو  بررهررمررن مرراه و تررعرریرریررن  
مصوبات حقوقی کارگران  بررای  
میزان دستمزدهرا تروسر  پشرورای  
عالی کارپ ر مساله بودجه و سبد  
مررعرریررشررت حررداقررلرری کررارگررران و  
بازنشسته ها به مسرالره مرحروری  

 تبدیل شده.  
 

 »روایررت دوایررر دولررت دواردهرر ؛  

مررطررالرربررات بررازنشررسررتررگرران برررای  
هررا و    سررازی مسررتررمررری   هررمررسرران 

پردا ت معوقرات آنرهرار از جرمرلره  
های مجلس در حین تصرویرب    بحث 

کلیات الیحه برودجره در مرجرلرس  
دهرر  بررود. مررطررالرربرراترری کرره در  

هرای    های گروشرتره در ترجرمر    ماه 
اعترراضری برازنشرسرترگران مرطررح  

 اند.   شده 
سبد معیشت حداقلی کارگران دو  
میلیون و پانصد هزار تومان اسرت.  
بر این اسا  اگر هرر کرارگرر یرا  

ای کمتر از ایرن مریرزان    بازنشسته 
درآمد داشته باشدر زیر    فقر و  
در مررحرردوده شررا رره فرروکررت  

کررنررد. آن دسررترره از    زنردگرری مرری 
بازنشستگان که حداقل مسترمرری  

کنندر چگونه برایرد    را دریافت می 
روزگار بگورانند؛ آن ه  در حرالری  
کرره در سررنرریررن بررازنشررسررتررگرریر  

هررای ازدواج فرررزنرردان برره    هررزیررنرره 
پرریررونرردد و    فررهرررسررت مررخررارج مرری 

 انواده با ورود عرو  و دامراد و  
شررودر     ترر از قربرل مری   نروه بررزرگ 

ها مجبورند در حوزه تغرویره     انواده 
هرای برهرداشرت و درمران    و هزیرنره 

نغررومرررضررا   .«قررنرراعررت کررنررنررد  
عررلرریررزادهر پرر وهشررگررر تررامرریررن  
اجررتررمرراعرری و اسررترراد بررازنشررسررترره  
دانشگاه( و نحسن ایرزدانر برازر   
کانون کارگران برازنشرسرتره ترهرران  
بزرگ( ه  به  ربررگرزاری ایرلرنرا  

در غیاب ی  فرمرو   »گوید    می 

منطقیر امیدی به تعیین عادالنره  
دستمزد و سبد معیشتی حرداقرلری  
نرریررسررت. ایررزدان در ترروضرریررح ایررن  

برررای  »نرراامرریرردی گررفررترره اسررت   
هررای دولررترریر    کررارگررران شرررکررت 

کارکنان مشاغل و بازنشرسرترگران  
کشوری چنین افقی قابل ترحرقر   
است اما کل جمعیت بازنشستره و  

مررنررد از صررنرردوق تررامرریررن    بررهررره 
اجررتررمرراعرری کرره کررارفرررمررای  

توانرنرد     صوصی دارندر هرگز نمی 
با شرای  اقرترصرادی کرنرونری بره  
سطح سبد معیشت حداقلی برسنرد  
و دولررت در ایررن زمرریررنرره تررنررهررا  

تواند روی کاغرو قرو  بردهرد.    می 
... یرر  بررازنشررسررترره برره  ررور  
متوس  تا سه برابر یر  کرارگرر  
عادی هزیرنره برهرداشرت و درمران  
داشررترره برراشررد؛ در حررالرری کرره  

هرای  صروصری و نریرمرره    شررکرت 
دولتی بیمه تکمیلیر برازنسرترگران  

کرنرنرد چرون بررایشران    را بیمه نمی 
صر  ندارد هزینره کسری را کره  

هررایررش برراالسررت    ریسر  برریررمرراری 
 «تقبل کنند. 

 
هزار میلیرارد ترومرانری  ٢٣١ بدهی  

 دولت به صندوق تامین اجتماعی 
حسرن ایررزدان بررا یررادآوری برردهرری  

هزار میلیارد تومانی دولت به  ٢٣١ 
صندوق تامین اجتماعیر مرعرترقرد  
است که ارتقای سرطرح مرعریرشرت  

بیرنرانره    بازنشستگان به صورت واق  
مسررتررلررز  ایررجرراد یرر  صررنرردوق  

 وی ه  ودشان است.     رفاهی و بیمه 
غررومرررضررا عررلرریررزادهر پرر وهشررگررر  
مسائل تامین اجتماعی نیز عقیرده  
دارد که برایرد برا افرزایرش قردرت  
 رید و ترزریر  پرو ر امرکرانرات و  
امتیازات رفاهی بازنشسرترگران را  

در شرایطی که دولت و  »باال برد   
صندوق تامین اجتماعی و صندوق  
بازنشستگان کشوری برا مشرکرل  
حاد نقدینگی مواجه هستنرد برایرد  
ترروش کرررد مررانررنررد بسرریرراری  
کشورهای دیگر با افزایش ترعرداد  

هرار    های رفراهریر ترخرفریر    کارت 

هرای  رریردر    هرا و کراال بررگ   بن 
بررگرریررران و    سررطررح رفرراه مسررتررمررری 

بازنشستگان را باال ببری . در حروزه  
درمان ه  آنها باید با هد  کاهش  

هرای درمرانری از  ردمرات    هزیرنره 
چرر  آ  پررزشررکرری مرررتررب و  

 .«رایگان بر وردار باشند 

ها در حالی اسرت    این گونه توصیه 
که کسری برودجرهر ترنرگرنراهرای  

هرای کرون    مالی دولت و بردهری 
های بازنشستگی پرردا رت    صندوق 

برره مرروقرر  حررقرروق و مررزایررای  
بازنشستگران را برا چرالرش روبررو  

 کرده است. 
 

جار و جنجا  دولت بی مایه استر  
به مساله حقوق    ٣٢ در بودجه سا   

بازنشستگان جند سطر زیر برعرنروان  
اقرردامررات عرراجررل اکررتررفررا شررده؛  

هررررمررررسرررران سررررازی حررررقرررروق  »
بازنشستگان و شاغلین در الیرحره  

  عضو مجم  نمایندگان  ٣٢ بودجه  
تهران با اشاره به لزو  رسیدگی بره  

هررار گررفررت     وضررعرریررت بررازنشررسررترره 
هرای    بازنشستگرانری کره صرنردوق 

بررازنشررسررتررگرری نررترروانسررتررنررد مررزد  
ساله آن ها را آنرگرونره    ٩١ زحمات  

  ٣٢ که باید ادا کننرد در برودجره  
فرررامرروش نشررده و بررا ترروجرره برره  

هرا در    افزایرش برار مسرئرولریرت آن 
سنین بازنشستگی رویکرد همسران  
سررازی حررقرروق بررازنشررسررتررگرران و  

در نرمرر    ٣٢ شاغلین نیز در بودجه  
این ادعراهرا و   .«گرفته شده است 

قررو  و قرررارهررای دولررتررهررای در  
ارتبا  با بهبود وضعیت معیشتری  
و حررقرروقرری بررازنشررسررتررگرران برررای  
بازنشسته ها اشنرا اسرت. و برقرو   
 ودشان قو  و قرارهای اینهرا بری  

 مایه است . تاثیری ندارد. 
 

اعتراض  بارنشرسرتره هرا الرگروی  
جنبش اعتراضی مرد  در دی هرا  

 شد. 
شعار بازنشسته ها علیه حاکمران    

 فساد و دزدی ها در همه جا دیده  
 

 نسان نودینیان 
بازنشستگی آغاز دوره ای دیگر در ادامه دوره کار 

 فالکت؟!سال کار یا آغاز  ٩٣مفید و تالش بیش از 
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 ٨ از صفحه                

روند تصمیم گیری در بـاره  
تــعــیــیــن حــداقــل دســتــمــزد 

و افــزایــش عــمــومــی  ٧٩٣١
مزدها در شرایلی آغاز مـی 
شود که به گفته ی بـرخـی 
از دست انـدرکـاران دولـتـی 
کارد بـه اسـتـخـوان مـردم، 
بــویــهه کــارگــران و حــقــو  
بگیران رسیده است. امسـال 
نــیــز، مــانــنــد ســال هــای 
گـــتشـــتـــه، در مـــتاکـــرات 
مربوط به مـزد و تصـمـیـم 
گــیــری در مــورد یــکــی از 
بـنــیــادی تــریــن مسـ ــلــه ی 
زندگـی کـارگـران و حـقـو  
بگیران نمایـنـدگـان واقـعـی 
آن ها حضور ندارند، و بـه 
روال ســال هــای گــتشــتــه، 
مقامات دولتی و نمایندگـان 
کارفـرمـایـان در نـهـادهـای 
تعیین مزد یک جـانـبـه بـه 
نفع دولـت و کـارفـرمـایـان 

 تصمیم می گیرند.
، بــاز هــم ٧٩٣٥در ســال 

قدرت خریـد کـارگـران بـه 
شدت سقوط کـرده، ایـمـنـی 
کار و اطمینان بـه آیـنـده، 
بیش از پـیـش بـه وخـامـت 
گـرائــیــده و یــکــه تــازی و 
خودکامگـی کـارفـرمـایـان  
بــنــگــاه هــای خصــوصــی و 
ــت  ــتــی، کــه از حــمــای دول
دســتــگــاه هــای قضــائــی و 

انــتــظــامــی و امــنــیــتــی 
برخوردارند، ابعاد گسـتـرده 
تر و خشـن تـری بـه خـود 
گرفته است. هـر اعـتـرا  
کارگری به شرای  نامناسک 
در محی  کـار بـا بـرخـورد 
امنیتی و پلیسی مواجه مـی 
 ٥شود. جمعیت بیکاران به 

میـلـیـون نـفـرمـی رسـد کـه 
اکثریت مللـخ آنـهـا حـقـو  
بیکاری دریافت نمی کـنـنـد. 
بـه رغــم وعــده هــای داده 
ـــاد  ـــج ـــورد ای ـــده در م ش
اشتغال، هر روز بـر شـمـار 
انبوه بیـکـاران افـزوده مـی 
شود. حـقـو  صـدهـا هـزار 
ــای  ــاه ه ــگ ــن ــر در ب ــارگ ک
صنعتی و اداری خصوصی و 
دولتی ماه ها به تعویخ می 
ــا  افــتــد و کــارفــرمــاهــا ب
استفـاده از رـرفـیـت هـای 
نهفته در قانون و حـمـایـت 
دستگاه قضایی از پـرداخـت 
مزد نیـروهـای کـار سـربـاز 
زده و کارگران مـعـتـر  را 
اخراج و به شال  و زنـدان 
مـحـکــوم مـی کـنـنــد. انــوا  
تبعـیـه هـای جـنـسـیـتـی، 
متهبی، مـلـی و قـومـی در 
محی  کار بیداد مـی کـنـد. 
استفاده ی غیر انسـانـی از 
کار کودکان و بازنشستـگـان 
با مزدهایی بسیار کمتـر از 

حداقل مصوب و همچنین با 
اعمال دستمزدهای نابـرابـر 
به زنان کارگـر نسـبـت بـه 
مــردان و اعـــمــال ســـتـــم 
مضاعف بر بخش بزرگی از 
طـبــقــه کــارگـر، بــر شــدت 
ســرکــوب دســتــمــزدهــا مــی 

 افزاید.
در بـحـح حـداقـل دسـتـمـزد 
کارگران و سـلـع عـمـومـی 
مزدها در ایران، با واقعیت 
های انکار ناپتیری روبـرو 
ــر زنــدگــی  هســتــیــم کــه ب
تمامی حقو  بگیران حـاکـم 
است و به روشنی تمام خود 
را نشان می دهد؛ برخی از 

 آنها چنین اند:
طبخ سند بررسی هـزیـن    -٧

خانوار بانک مـرکـزی بـرای 
، متوس  هـزیـنـه ٧٩٣٦سال 

ی یـک خـانـوار شـهـری بــا 
)سه و سی و  ٩٣٩٩میانگین 

 ٩سه صـدم  نـفـر مـعـادل 
هزار تـومـان  ٢١٦میلیون و 

در ماه اعـالم گـردیـد. ایـن 
 ٤مبلغ برای خانوار شـهـری 

میلیون و ٩نفره به بیش از 
هزار تومان در ماه مـی  ٣٣٣

رسد. به منظور برآورد مزد 
و حقو  الزم بـرای تـیمـیـن 
 ٤زندگی یک خانوار شهـری 

، بـایـد ٧٩٣١نفره در سال 
و  ٧٩٣٥تــورم ســال هــای 

را هـم در مـحـاسـبـه  ٧٩٣١
بگنجانیـم. در ایـن صـورت 
حداقل دستمـزد الزم بـرای 
 ٤تیمین زندگی یک خانوار 

 ٦بـه  ٧٩٣١نفره در سـال 
میلیون تومان در مـاه بـالـغ 
می گردد. اقتصاد ایران به 
رغم تمام نابسامانی هـا و 
کاستی هایش توان پرداخت 
ــزدی را دارد و  ــن م ــی ــن چ
توجیهات مقامات دولتی در 
رابــلــه بــا عــدم تــوان 
پرداخت این مبلغ فریبکاری 

 ای بیش نیست.
بانک مـرکـزی و مـرکـز  -٢

آمار هر سال تورم را کمتـر 
از تورم واقـعـی اعـالم مـی 
کننـد. حـتـی اگـر از سـال 

تـاکـنـون مـزدهـا بـه  ٧٩٦٨
تناسـک تـورمـی کـه بـانـک 
ــد  ــن ــی ک ــزی اعــالم م ــرک م
افزایش یافتـه بـودنـد بـاز 
هم دستمزد حداقلی که بـه 
ایــن تــرتــیــک بــرای ســال 

ممـکـن اسـت تـعـیـیـن  ٧٩٣١
گردد از خ  فقر مللـخ در 

مـیـلـیـون و  ٢این سال کـه 
هزار تومان می باشـد؛  ١٣٣

 پایین تر خواهد بود. 
حداقل دستـمـزد، و بـه  -٩

طور کلی سـلـع مـزدهـا در 
ایران، یکی از پائین تریـن 
ها در جهان است و ایـن در 

ــمــت  ــی ــه ق ــی اســت ک حــال
بسیاری از اقـالم کـاالهـای 

حـتـا  -مصرفی و خـدمـات 
بــا قــیــمــت هــای  -دولــتــی

 جهانی برابری می کند.
با تـوجـه بـه هـمـه آنـچـه 
گفـتـه شـد از نـظـر امضـا 
کــنــنــدگــان ایــن بــیــانــیــه، 

 ٧٩٣١حداقل دستمزد سـال 
مـیـلـیـون  ٦نمی تـوانـد از 

 تومان در ماه کمتر باشد.
ــران،  ــارگ ــ  ک ــم ــا از ه م
معلمان، پرستاران و دیـگـر 
کارکنان بیمـارسـتـان هـا و 
ــگــاه هــا، از تــمــام  درمــان
کارمندان زحمتکش مؤسسات 
خصوصی و دولتی، از تمـام 
بــازنشــســتــگــان در ســراســر 
ــم  ــی ــن ــی ک کشــور دعــوت م
 ٦خواست حداقل دسـتـمـزد 

میلیـون تـومـان را بـا هـم 
کارگران و مـزدبـگـیـران بـه 
پیش ببرند و بـحـخ بـودن، 
ــان آن را  ــک ضــرورت و ام

 توضیع دهند.
ســـنـــدیـــکـــای کـــارگـــران 
 اتوبوسرانی تهران و حومه 
سندیکای کارگـران کشـت و 

 صنعت نیشکر هفت تپه
 گروه اتحاد بازنشستگان

 ٧٩٣٥بهمن  ٧٦

  ٧٩٣١بیانیه مشترک در بار حداقل دستمزد در سال 
 سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه  

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تنه 
 گروه اتحاد بازنشستگان 

 
میخواهد رهبر انقوب باشد باید  
از همه حرکت های ح   لبانه  
و از ایررن جررنرربررش مشررخرره  
حمایت کند و مهر  رود را برر  
آنها بکوبد. باید پرچ  دفرا  از  
این جنبش را برلرنرد کرنرد و برا  
تما  قامتر  ود را صراحرب آن  
بداند. بوی ه که این جرنربرش در  

ماهیت  ود چپ است و وزنره  
کارگر و سوسیالیس  را ترقرویرت  
میکند. سنت های کهرنره ای  
را که محرمرل رشرد ارترجرا  و  
پایین نگهداشتن سطح انتمرار و  
تروقرر  مرررد  از یر  زنردگرری  
انسانی استر در ه  میرشرکرنرد  
و استانداردهای جامعره را براال  
میبرد و فری الرحرا  براال بررده  

است. این جنبش تا هرمریرن جرا  
ضربه سنگینی به حرکرومرت و  
 بقه حاک  و موهب و ارترجرا   
اسررومرری و کررلرریرره احررزاب و  
سازمانهای اسومی در حاشیره  
 حکومت و در اپوزیسیون زده و  
 رردمررت بررزرگرری برره جررنرربررش  
انقوبی مرد  کررده اسرت. ایرن  
جنبش این ظرفیت را دارد کره  

همبستگی بین المللی قدرتمنرد  
و بسیار توده ای را در سرراسرر  
جهان با مرد  ایران بررانرگریرزد و  
حامیران واقرعری انرقروب مررد   
ایررران را عررلرریرره سررازش هررا و  
تو ئه های دو  غرربری عرلریره  
مرد  ایرران بره حررکرت درآورد.  
وظیفه هر سوسریرالریرسرتریر هرر  
جریان آزادیخواه و رادیرکرالری و  

هررر فررعررا  پرریررشرررو جررنرربررش  
کارگری و هر فعا  اجتمراعری  
مترقی است که نه تنها از ایرن  
جنبش دفا  کندر بلکه با تمرا   
قروا بررای دامرن زدن بره آن و  

 تقویت آن قد  بردارد. 
 اصغر کریمی 

 ١١٢٢ فوریه    ٩ 
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 ٣ از صفحه  

بررارهررا از کررارگررران مرریررشررنررو   
تاکی باید با اعترصراب حرقرمران  

 را بگیری ف 
 ” سته شدی  از اعتصاب “

من به عنوان یر  انسران حر   
دار  بررا کررار  رفرراه و آسررایررش  
برای  ود و  رانرواده ا  ترامریرن  

 کن  
اما در این سریرسرتر  اقرترصرادی  

 من کارگر انسان نیست  
 برده مدرن هست  

برده ایی که فرقر  آزاد شرده ا   
که کارفرمای  را  ود  انرترخراب  

 کن  
ایررن آزادی را هرر  بررا جرربررر  

گرسنگی و معریرشرت بره گررو  
گرررفررترره ترروسرر  کررارفرررمرراهررا  

 رظاهری به  داده اند 
بره هررمرریررن  ررا ررر در انررتررخرراب  

 کارفرمای  نیز ا تیاری ندار  
هررر کررس مرررا برره کررار گرریرررد  

 برایش کار میکن  
پس در این سیست  لرفر  آزادی  
و ا تیار حرر  پروو و چررتری  

 است 
برسی  به ح  اعتصاب ر کراری  
که تا عمر دار  و اسم  کرارگرر  
اسررت جررزا جرردا نشرردنرری از  

 زندگی ا   واهد بود 
اعتصاب تنرهرا ابرزار قردرت مرا  

کارگران است وگرنه سگ هرار  
سررمررایرره هریررچ مررانرعرری برررای  

 ایستادن از چناو  نمیشناسد 
اگر فکر کنی  کارفررمرا انسران  
است و شعور دارد و مریرفرهرمرد  
که ما کارگران ه  انسانی  و برا  
ایرن هررمرره کررار و زحررمررت حرر   

 حیات داری  اشتباه کرده ای  
چرا که کرارفررمرا هر  در ایرن  
سیست  سرمایه انسران نریرسرت و  
باید محاف  سرمایه اش باشد و  
دای  توش کند سرمرایره اش را  

 با سود بیشترر زیاد کند 
اعترصراب ترنرهرا قردرت مرا در  
مقابل قدرت کارفررمرایران اسرت  

آنان پو  و پست و پلیس و دولرت  
و قدرت دارند و ما کارگران در  
مقابل آنران ترنرهرا اعرترصراب را  

 داری  
قدرت اعتصاب ما میرزان سرهر   
ما از ثروت تولید شده  را نشران  

  واهد داد 
این ثرروت دایر  در حرا  ترولریرد  
اسررت و آنرران سررهررمررمرران را از  
زندگی  به زبان  وش نخواهرنرد  
داد چرررا کرره سررودشرران بررخررطررر  

 میافتد 
تنها زبران کرارگرر اعرترصرابرش  
اسررت هررر چرره قرردرتررمررنرردتررر و  
هررمرربررسررترره تررر رسررهرر  امررمرران  

 بیشتربرای زندگی 
این ترنرهرا فررمرولری اسرت کره  
کارگرر بررای زنردگری در ایرن  

 سیست  میشناسد 
و کارفرما ه  از پو  و پلیرس و  
دولت و قدرتش استفاده میرکرنرد  
تا مقابرل ایرن قردرت کرارگرران  

 ناعتصاب(همیشه بیاستد 
امررا اتررحرراد و هررمرربررسررتررگرری  
کارگران تنها سوحی است کره  
هیچ قدرتی را یارای مقابله برا  

 آن نیست 
پروین محمردی نرمرایرنرده سرابر   

 کارگران صنای  فلزی ایران 
 ٣١ بهمن    ٢١ 

 پروین محمدی 
 قدرت کارگران در اعتصاب و اتحاد است

 
شده است.  پی  ا تو  ک  بشه  
مشکل ما حل میشهپ شعار برآمده  
از اعتراض  شمگینانه برازنشرسرتره  
ها است. این شعار در تماهراتهرای  
میلیون ها نفر از مرد  در دی مراه  

 همه گیر شد.    ٣١ 
 

مبارزه بازنشسرترگران بررای حرقروق  
های باالتر از    فرقرر و اجررای  
عملی همسان سازی ها که چرنرد  
سا  است وعده اجررایری داده شرده  

 استر ادامه دارد.     
 

تجمر  برازنشرسرترگران عررصره ای  
 دائمی مبارزه  بقاتی در ایران! 

تجمعات سراسری بازنشستگران در  
ادامه دار است.  ده ها    ٢٩٣١ سا   

تجم  اعتراضی با شررکرت هرزاران  
نفر از بازنشستره هرا بررای ترحرقر   

  ٢٩٣٢  واستهایشران کره از سرا   
بشکل شرفرافری  ررح کررده انردر  

 برگزار شده.  
کارگران بازنشسته فوالد اصرفرهران   

روز مرررتررروالررری     ٣ در آذر مررراه  
تجمعات اعتراضی  را در مرقرابرل  
 استانداری اصفهان برگزار کردند.   
در شهرهای اصفهران و کررمران و  
تهرانر بازنشستگران فروالد در آذر  
ماه دست به تجرمرعرات اعرترراضری  
زده اند. قرار بود در سو  آبران مراه  
بازنشستگان فوالد  وزستان دسرت  

 به تج  اعتراضی بزنند. 
بنا بر فررا روان از    ٣١ آذر    ٢٣ روز  

قبل اعو  شدهر تجم  پرانرزده هرزار  
نررفررری بررازنشررسررتررگرران در مررقررابررل  
مررجررلررس اسررومرری بررر پررا شررد.  
بازنشرسرترگران ترجرمر  ایرن روز را  

 رود نرا     ٣١ مهمترین تجم  سرا   
گواشرترنرد. در ایرن روز مرعرلرمران  
بازنشستهر بازنشسترگران کشروریر  
لشرگررریر ترامرریررن اجررتررمراعرری بررا  
شعارهای ی  ا تو  کر  بشرهر  
مشکل مرا حرل مریرشرهر فرریرادر  
فریادر از اینهمه بیردادر مرعریرشرتر  
منزلتر ح  مسل  ماسرتر اترحرادر  

میلیرونر حرقروق    ٣ اتحادر    فقر  
ما ی  میلیونر دولرتر مرجرلرسر  
بس است فرریرب مرلرتر عرزا عرزا  
است امروزر روز عزا اسرت امرروزر  
حقوق برازنشرسرتره زیرر عربرا اسرت  
امروزر اعتراض  رود را بره فرقررر  
تبعی  و بیحقوقی اعو  داشترنرد.   
حضور بازنشستگان صنرایر  فروالد  
نیز در ایرن ترجرمر  بررجسرتره برود.  
پوکارد ما  واهان افزایش حرقروق  

میلیون تومان    فقرر    ٣ به میزان  
می باشی ر یکی از پروکراردهرای  

 برجسته این تجم  بود. 
 

 ٢٩٣١ بهمن    ٢٢ 
 ١١٢٢ فوریه    ١ 
 

ــتــصــاب و  اع
تــــظــــاهــــرات 
کـــــــارگـــــــران 
نیشـکـر هـفـت 
تپه و هـپـکـو 
را حـمـایـت و 
 همراهی کنیم

کارگران مبارز هفت تنه کره  
عز  راسخ دارن تا گرفترن کرلریره  
حقوق های معوقه  رود از پرای  
ننشینندر روز گوشته بره مرحر   
ورود به محرل کرار بررای ادامره  
اعتصابشانر توسر  سررکروبرگرران  
گارد وی ه و امنیتی و انترمرامری  
مورد یورش سبعانره و وحشریرانره  
قرار گررفرترنرد و در جرریران ایرن  
یورش که بعرد از نراکرا  مرانردن  
بخشدار شوش و رئیس اداره کرار  
برای شکستن اعتصاب کارگرران  
بررا وعررده هررای تررو ررالرری انررجررا   

نرفرر از کرارگرران از    ١٣ گرفتر  
جمله اسماعیل برخرشری نرمرایرنرده  
جسور کارگران را برعرد از ضررب  
وشت  با دست بند و پابند با  رود  

ببرند و به دنربرا  آن دادسرتران بره  
محل اعتصاب رفته و با ترمراهرر  
به حمایت از کرارگرران برا وعرده  
آزادی کررارگررران بررازداشررت شررده  
قصررد مررنررصررر  کررردن آنرران از  
پیگیری حقوق های مرعروقره در  
ازای آزادی هررمررکررارانشرران را  
داشته که با هشریراری و جرواب  
قا عانه کارگران مبرنری برر آزاد  
کردن همکاران برا قردرت اترحراد  
 ود و ادامه اعتصاب ترا رسریردن  
به  واسته شانر ایرن نرقرشره ضرد  
کارگری نیز  نثی مری گرردد.  
 وشبختانه همانطور که کارگرران  
اعو  کرده بودند همکرارانشران را  
با قدرت اتحاد  ود آزاد  رواهرنرد  
کردر بعد از ظرهرر روز گروشرترهر  
سرررکرروبررگررران در مررقررابررل اراده  
کررارگررران تسررلرریرر  شررده و هررمرره  
کررارگررران بررازداشررترری را آزاد  

 کردند. 
 

بررهرمرن هررمرچرنرران    ٢١ امرروز  
کارگران هفت تنه با اعرترمراد بره  
نفس قرویرترر بره اعرترصراب  رود  
ادامه داده اند. اما همرزمران  ربرر  
تماهررات شرکروهرمرنرد کرارگرران  
هنکو در اعتراض به حقوق هرای  
معوقه در  یرابران پرار  مرلری  
شررهررر ارا  نرریررز پررخررش شررد.  
کارگران هفت تنه و هرنرکرو کره  

تجارب موفقی در بره بریررون از  
حصرررار کرررار رررانررره کشررریررردن  
اعررتررراضررات  ررود را دارنرردر برره  
 رروبرری اهررمرریررت ایررن شرریرروه از  
اعترراض را مری دانرنرد کره برا  
حمایت مرد  هرمرراه مری شرود و  
قدرت آنها را در بررابرر زورگروئری  

 کارفرمایان افزایش می دهد. 
انجمن صنفی کرارگرران بررق  
و فلزکار کرمانشاه به سهر   رود  
از مبارزه جسورانه و غرور آفرریرن  
کررارگررران هررفررت تررنرره و هررنررکررو  
پشتیبانی مری کرنرد و از هرمره  
کارگران و انسانهای معترض بره  
اوضا  جاری می  واهرد بره هرر  
 ری  ممکن از ایرن اعرترصرابرات  
پشتیربرانری کرنرنرد و برخرصروص  
اعتراضات کرارگرران در  ریرابران  
 های شهرها را همراهی نمایند.  

 
 زنده باد کارگران هفت تنه 

 زنده باد کارگران هنکو 
 

انجمن صنفی کرارگرران بررق  
و فررررلررررزکررررار کرررررمررررانشرررراه  

 ٢١١٢٢١٢٩٣١ 
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مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس اثر دیوید ریازانف توس  ناصر اصغری 
 تهیه و در کارگر کمونیست منتشر میشود!

باال ره آنزمان که تقدیر برطرور  
تقریبا همزمان دو ضربره سرنرگریرن  
مرررگ زن و د ررتررررش را برررر  
ارگانیس  ضعی ر بیمار و ترحرلریرل  
رفته مارکس وارد آوردر او دیرگرر  
نررترروانسررت در برررابررر ایررن ضررربرره  
ایستادگی کند. مرارکرس  شرنر  
هرچند عرجریرب برنرمرر آیردر مررد  

ای بسرریررار فررداکررار و در     ررانررواده 
اش بسرریررار    تررمرراسررهررای  صرروصرری 

هرائری    لطی  بود. با  روانردن نرامره 
که مارکس برای د ترش نروشرتره  

د تری که مرگرش بره آن    –بود  
حررد بررر وی اثررر گررواشررت کرره  
نزدیکترین رفرقرایرش بریر  سرکرتره  

انسران در    –ای را داشتند    کشنده 
مررانررد کرره ایررن مرررد    حرریرررت مرری 

سختگیر اینچنین سرچشمه شفقرت  
 و حساسیت را از کجا یافته است. 

فرهنگان و انرقروبریرون ترازه    بی 
کار برا  روانردن آ رریرن صرفرحرات  
زنرردگرری مررارکررس مررتررعررجررب و  

گردند. ایرنرکره یر     مبهوت می 
انقوبی حرتری برخرشری از انررمی  
 ود را مصرو  کارهائی  ارج از  
انقوب نمایدر محقرقرا امرر  روبری  
نرریررسررت. برررای آنررهررا کرره غررالرربررا  

 –انررد    هررای یررکررسرراعررترره   شرروالرریرره 
باید هرمرواره در    انقوبی واقعی می 
اش بحالرت آمراده    هر دقیقه زندگی 

بایست فرار  از    باش باشد. او می 
کلیه احساسات بشریر از سنرگ  
  ارای انقوبی تراشیده شده باشد. 

برایررد بررطررور انسررانرری قضرراوت  
کرد. همه مرا از ایرن فرکرر کره  
آنهائیکه مرورد ترکرریر  و احرتررا   

اند بهرحا  انسانهائری    بسیار ما بوده 
نمریرر مرا هسرترنردر ترنرهرا قردرت  

تر و مرفریردترر    عاقلترر پرورش یافته 
بری .    در راه هد  انقوبر لوت می 

تنها در درامهای قدیمری و شربره  
کوسی  بود که انسانها بصورت  

شدند  آنها گرا     قهرمان ترسی  می 
برمی داشتند و کوهرهرا برلررزه در  

آمردنردر آنرهرا پرای بره زمریرن    می 
کرروبرریرردنررد و زمرریررن شررکررا     مرری 
 ررورد. آنررهررا حررترری بشرریرروه    مرری 

 ررروردنرررد و    قرررهررررمرررانررران مررری 
 نوشیدند.   می 

 
مرارکرس نریررز کررارا بصررورت  
فوق تصویر شده است. بردیرنرگرونره  
است سیمای او در تشرریرحری کره  
کورا زتکینر پیر دوست داشترنری  

های رفی  و    که عموما به مایه  –
از وی نرمروده    –مجلل تمایل دارد  

است. وقتری مرارکرس ایرنرچرنریرن  
آیرد کره    شودر بنمر می   تصویر می 

اند که  ود او    مرد  فراموش کرده 
در پاسخ به این سرئروا  کره کرو   
مورد عوقه او چریرسرتر چرنریرن  

داد  پمن انسان  و هریرچ    پاسخ می 
چیزی انسانی برای مرن بریرگرانره  
نیست.پ و گناه هر  نسربرت بره او  
بیگانه نبود. او بیش از یرکربرار از  
اعتماد زیاده از حدش در برعرضری  
موارد و از بیعدالتیهای زشت  ود  
در موارد دیگر اظهرار پریرشرمرانری  
نمود. برر ری از عروقرمرنردان وی  

توانستند عوقه مزمن مارکس    می 
به شراب را بره آسرانری بربرخرشرنرد  
نمارکس از اهالری نراحریره مروز   
بود(ر اما برای آنها تحمل سیرگرار  
کشیدن بوانقطا  او مشکلتر برود.  

گرفرت کره حر      ود بشو ی مری 
تألیفی کره از فرروش پسررمرایرهپ  
دریررافررت کرررد کررفررا  مررخررارج  
تنربراکروئری کره در مردت زمران  
نرروشررتررن آن مصررر  کرررده بررود  

داد. او بعلت فقر ارزانترین نو     نمی 
تنباکو را مصر  می کرد؛ مقدار  

اش    زیادی از زندگی و سرومرتری 
توس  او دود شرده برود. ایرن امرر  
علت برنشیت مزمنی بود کره در  

اش بررطررور    سررالررهررای آ ررر زنرردگرری 
  اصی و ی  شده بود. 

 
  ٢٢٢٩ مار     ٢٣ مارکس در  

فوت کرد و انگلس در روز مرگ  
او بره رفریر  قردیرمری وی سرورم  
چنین نوشت  پهمه عواملر حرتری  

ترین آنهار که در مطابقت با    موحش 
پیرونردنردر    قوانین  بیعی بوقو  می 

بدون تسلی  ود نیستند. و اکرنرون  

چنین موردی است. هنر معالرجره  
توانست یکی دو سرا     احتماال می 

ی  زندگی نربراتری را بررای او  
تررأمرریررن کررنرردر زنرردگرری انسررانرری  
بیچاره که توس  پزشکان برعرنروان  
پاداش مهرارت  رودشران تضرمریرن  

شدر و در عوض یکباره مردنر    می 
ذره ذره مرریررمرررد؛ امررا مررارکررس  

ترروانسررت چررنرریررن    بسررخررترری مرری 
ای را تحمل کند. زندگری    زندگی 

کردن و روبررو برودن برا کرارهرای  
متعدد ناتمامشر و عواب برردن از  

فکر غیررمرمرکرن    –درد تانتالو   
بررای    –بودن به آ ر رساندن آنرهرا  

وی هزار بار وحشتناکتر از مرگ  
 آرامی بود که نصیب وی شد. 

مارکس عادت داشت که ایرن  
گفرتره اپریرکرور را ترکررار کرنرد   
پمرگ وحشتنا  است نه بررای  

میردر برلرکره بررای    کسی که می 
کسی که در میان زندگان براقری  

ماند.پ اما مشاهده ایرن نرابرغره    می 
قدرتمند در حرا  نرز ر کره بررای  
مباهات بیشتر  بر کشان کشران  

دادر و شرنریردن    ادامه حریرات مری 
فرهنگانر کسانی که او     عنه بی 

در دوران شررکرروفررائرریررش چررنرران  
بیرحمانه آنها را مورد انرترقراد قررار  

نه! آنچه اترفراق افرتراده   –داد    می 
هزار بار ارجح است؛ نهر هرزار برار  
بهتر  واهد بود آنگاه کره پسرفرردا  

برریر  کره    ای می   ما او را به مقبره 
 زنش در آنجا آرمیده است. 

بنمر منر پس از ترمرا  آنرچره  
 –که در  و  حیاتش بسرش آمد  

که برای من روشنتر بود تا بررای  
راه دیگری وجرود    –همه پزشکان  

 نداشت.  
 

 واهد باشد.    بگوار هر چه می 
انسانیت بحد ی  سر کروچرکرترر  
شده استر بااستعدادترین سری که  

 در ا تیار داشت. 
یابدر    جنبش پرولتری ادامه می 

امرا مررکرز از بریرن رفرتره اسررتر  
مرکزی که در لرحرمرات حسرا ر  
فرانسویانر روسهار آمریرکرائریرهرا و  

آلمانها برای دریرافرت کرمر  بره  
شتافتندر جائیکه آنها    سوی آن می 

همیشه مشورت روشن و غیررقرابرل  
کردند کره    انکار از آن دریافت می 

ای    توانست تروسر  نرابرغره   تنها می 
که در تسل  کرامرل برر مروضرو   

 کار  ود است داده شود.پ 
 

انگلس اکنون با مسائل بستوه  
ای مررررواجرررره بررررود. اور    آورنررررده 

ای در شران و یرکری از    نویسرنرده 
متخصیرن سربر  زبران آلرمرانریر  
مردی با آموزش وسی  و در عریرن  
حا  متخصه در چندین زمینه از  
عل  بشری بود. زمانیکه مارکرس  
زنده بودر او  واه نا واهر در مرقرا   

 گرفت.    ثانوی ای قرار می 
پامیدوار  اجرازه داشرتره براشر   

ای را از  ررریرر  ترروضرریررح    نررکررترره 
شخصی متوکر شو . در این اوا ر  
بره سررهر  مررن در سررا رترمرران ایررن  
تئوری اشاره شده استر و لوا مرن  

تروانر  در ایرنرجرا از    بسخرتری مری 
ضرورت یر  اعرو  نرهرائریر در  

 چند کلمهر اجتناب کن . 
توان  منکر شو  کره چره    نمی 

قبل و چره در مردت چرهرل سرا   
همکاری با مارکس سه  مستقلی  

بیرشرترر برطرور    –در  راحی و نیز  
در تردقریر  ایرن ترئروری    – اص  
ا . اما بخش کامرو برزرگ    داشته 
های اساسی و جهت دهندهر    اندیشه 

 صرروصررا در زمرریررنرره ترراریررخ و  
اقتصادر و همچنین بیان نهرائری و  
دقی  آنهار به مارکس تعلر  دارد.  
آنچره سرهر  مرن در کرار برود را  

توانسرت  رود    مارکس براحتی می 
برردون کررمرر  مررن انررجررا  دهرردر  
باستثنای شاید دو یرا سره رشرتره  
 رراص عررلرر . امررا آنررچرره را کرره  
مررارکررس انررجررا  داد مررن هرررگررز  

توان  انجا  دهر . مرارکرس از    نمی 
تر ایسرتراده    همه ما در محلی رفی  

تر بودر دیدی وسیعرتررر    بودر دوربین 
تر و سریعتر داشت. مرارکرس    جام  

نابعه بود؛ مرا حرداکرثرر افرراد برا  
استعدادی بودی . بدون او ترئروری  

ما از آنچه که اکنون هست بسیار  
دور بود. این تئوری لوا بح  برنرا   

 او نامیده شده است.پ 
 

انگلس اکنونر بگفته  رودشر  
بایست نقش نوازنده او  را ایرفرا    می 

اش    کند؛ در ترمرا  مردت زنردگری 
نقش نوازنده دو  را داشت و همیشه  
از این امر که نقش او  برا چرنران  
استعداد هنری شرگرفرت انرگریرزی  

شرد لروت    توس  مارکس اجرا مری 
یافت. هر دو از روی    بسیاری می 

نتی مینوا رترنرد کره ترنرهرا آنرهرا  
توانسرترنرد بره آن راحرتری آنررا    می 

آسرائری    بخوانند. اولین وظیفره غرو  
که به عهده انگلرس قررار گررفرت  
تنسی  میراث ادبی مارکس برود.  
بررر ررو   رررده کررنررایررات یرر   

کره زمرانری   –پروفسور ایتالیائی  
 ود را به مارکس معررفری کررده  
بود و بارانی از ترمرلر  آمریرزترریرن  
ستایشهای چاپلوسانه را نثرار وی  
کرده بودر ولی اکنون بخود جررتت  

داد اظهار دارد کره ارجراعرات    می 
مارکس در جلد او  پسررمرایرهپ بره  
جلدهرای دو و سره ترنرهرا امرری  
حساب شده برای فریب مررد  برود  

اوراق مارکرس دسرترنرویسرهرای    –
جلد دو ر سو  و حرتری چرهرار  را  

داد. متأسفانه اینها هرمره    نشان می 
ای باقی مرانرده    نممی   در چنان بی 

بودند که انگلس که در وضعیتری  
نبود که تما  وقرت  رود را وقر   
این کار بکندر مجبرور شرد بررای  
ی  دوره یازده سرالره برروی ایرن  
آنها کرار کرنرد. مرارکرس بسریرار  

نوشت و بعضرا از  ر     نا وانا می 
تندنویسی که  رود ا رتررا  کررده  

کرد. او در فاصله    بود استفاده می 
کوتاهی قبل از مرگشر زمانیکه  
باال ره برایش روشن شرده برود کره  

توانست کرار  رود را براترمرا     نمی 
برساندر به د تر کوچکرش یرادآور  
شد که شاید انگلس بتواند کراری  

 با کاغوهایش بکند.  
 نادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 دیوید ریازانف  (٦٥) 
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 
راهپیمایی و تجمع بزر  روز شانزده      

 بهمن کارگران هپکو
کارگر پرسنرل هرنرکرو برا ترجرمر  در    ٢٢١١ بهمن    ٢١ 

مرکز شهر ارا ر در اعرترراض بره عرد  پرردا رت حرقروق  
هرای    معوقه و وضعیت نابسامان کار و عملی نشردن وعرده 

داده شدرو وعده هایی کره ربریرعری و اسرترانردار داده برودر  
دست به تجم  زدنرد. عرزار عرزاسرت امرروزر روز عرزاسرت  
امروزر زندگی کارگر روی هواست امروز. شعار کرارگرران  
در  عنه به ست  جامعه سرمایه داری  درود برر سرترمرگررر  

 مرگ بر کارگر  
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فوالد 
 در اهواز

بهمن بازنشسترگران صرنرایر  فروالد    ٢١ ساعت ده صبح  
در اهواز بنا بر قراری از قبل اعرو  شرده در اعرترراض بره  
تعوی  پردا ت دستمزدها و پردا ت پلکانی حقوق هرا و برا  
 واست پردا ت فوری انها و درمان رایگان و داشترن یر   

 زندگی شایسته انسان تجم  کردند. 
 شعارها   

 حقوق بازنشسته چرا به گل نشسته ف 
 حقوق و درمان ما مشکل االن ما 

 صنعتگران دیروز آوارگان امروز 
 حقوقهای نجومی فوکت عمومی 

 یه ا تو  ک  بشه مشکل ما حل میشه 
 

بازنشستگان اعالم داشتند دوشنبه ها ی 
هرهفته تجمع خواهند داشت تابه خواست 

 های خود برسند.
 ا باری امروز از اعتراضات کارگری 

گزارش این  بر را به نقل از تلگرا  سندیکای نریرشرکرر  
 هفت تنه در زیر میتوانید بخوانید  

 
صدایی ح   واهی کارگران هرفرت ترنره برا ترهردیرد و  

 ارعاب  اموش نخواهد شد. 
علی رغ  بازداشت و تهدیرد و سررکروب کرارگرران در  
هفت تنه ر کرارگرران برازنشرسرتره هرفرت ترنره  بره صر   

 کارگران اعتصابی پیوستند. 
بازداشتر زندان ر تهدید و ارعراب چراره سراز نریرسرت.  
اعتصاب و تجم  تا رسریردن بره مرطرالربرات ادامره  رواهرد  

 داشت. 
امروز دوشنبه کرارگرران ترمرا  قسرمرت هرای شررکرت  
نیشکر هفت تنهر برای دستیابی به مطالبات  رود مرجرددا  

 دست به اعتصاب زدند .  
کارگران بازنشسته کره    -دوشنبه    -در اعتصاب امروز  

بیش از ی  سا  است بازنشسته شده انرد و سرنروات  رود  
را دریافت نکرده اند در کنار کارگران شاغل برای رسریردن  
 به  واست های  ود به جم  کارگران اعتصابی پیوستند. 

کارگران هفت تنهر عرلری رغر  ترهردیرد و برازداشرت و  
برهرمرن مراه ر    ٢١   -یکشنبه    -دستگیریهای گسترده دیروز 

با اتحاد و هرمربرسرترگری بریرشرترری بره    -دوشنبه    -امروز  
 اعتصاب پیوستند. 

وبرن و    ٣ توضیح اینکه مطالبات کارگران دستمزد برج  
 پاداش بهره برداری می باشد. ٣١ و ٣١ پاداش  

اتحاد و همبستگی  بقاتی رمز پیروزی مرا کرارگرران  
 است. 

تلگرا  سندیکا کارگران هفت تنه تنرهرا مرنربر   ربرری  
 کارگران هفت تنه می باشد. 

 ٢٩٣١ بهمن    ٢١ 
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد در 
 البرز مرکزی

برهرمرن برنرا برر فررا روان از قربرل اعرو  شرده    ٢١ روز  
بازنشستگران الربررز مررکرزی در مریردان شرهرر زیررآب در  
اعتراض به پردا ت حقوق های پلکانی و ترعرویر  پرردا رت  
حقوقها و با  واست درمان پایدار که درمران رایرگران اسرت  

و تسری  در مورد پردا ت حقوق و عیدی پرایران سرا   رود  
 تجم  کردند. 

 کارگران فوالد از مشکل درمان  ود میگویند. 
بررهررمررن در    ٢١ کررارگررران بررازنشررسررترره فرروالد در روز  

 شهرهای دیگر نیز چون اهواز و اصفهان تجم  داشتند. 
 

تجمع بازنشستگان صنعت فوالد و معدن 
 در جلوی ساختمان بازنشستگی در اصفهان

برهرمرن برازنشرسرترگران صرنر  فروالد و مرعردن    ٢١ روز  
اصفهان بنا بر فرا وان قبلی در اعتراض به تعویر  پرردا رت  
حقوقها و با  واست پردا ت فوری آنها و درمان رایرگران و  
یرر  زنرردگرری در ررور انسررانرری تررجررمرر  کررردنررد. ایررن  
بازنشستگان در ماههای ا یرری مررترب ترجرمر  داشرتره و  

  واستهای  ود را پیگیر شده اند. 
 ی  ا تو  ک  بشه مشکل ما حل میشه 

 
 تجمع اعتراضی

بهمرن حردود چرهرل نرفرر از کرارگرران    ٢١ صبح امروز  
کار انه رنگین نخ سمنران در اعرترراض بره عرد  پرردا رت  

 مطالبات مزدی  ود مقابل استانداری تجم  کردند 
 

کارگران بازداشت شده شرکت نیشکر هفت 
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 تپه آزاد شدند
بنابر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کرارگرران ایرران  
همه ی کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هرفرت ترنره آزاد  

 شدند. 
کارگران تیزبین و هوشمند شرکت نیرشرکرر هرفرت ترنره  
نی  میدانند که یورش وحشیانه ی امرروز گرارد ویر ه و  
بازداشت دهها کارگرر سناریوئی از پیش  رراحری شرده از  
سوی کارفرما با همدستی مسئولین شرهرر شروش برود ترا  
 واست پردا ت مطالبات معوقه از سوی کارگران شررکرت  
نیشکر هفت تنه به  واست آزادی همکاران بازداشرتری آنران  
تبدیل شود و با آزادی کارگران دستگریرر شردهر اعرترصراب  

 بدون پردا ت ریالی به کارگران ر اتمه پیدا کند. 
 ٢٩٣١ بهمن ماه    ٢١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 اعتصاب

های فلرزی شرهرریرار نسرازنرده    ؛ کارگران سازه   بهمن   ٢١ 
مراه حرقروق    ١ های فلزی( به  ا ر عد  دریرافرت    اسکلت 
بهمنر در محو ه کار انه واقر  در جراده ربرا     ٢١ امروز  

 کری  به شهریار اعتصاب کردند . 
 

کارگر  بازداشتی شرکت نیشکر  ٢٩انتقال 
هفت تپه با دستبند و پابند به 

 دادگستری شوش 
بنا بر  برهای رسیده به اتحرادیره آزاد کرارگرران ایررانر  

نفر از کارگران بازداشتی شرکت نیرشرکرر    ١٩ دقایقی پیش  
هفت تنه را که اسماعیل بخشی و کرامت پرا  از نرمرایرنرده  
های کارگران نیز جزوشان هستند با دسرتربرنرد و پرابرنرد از  

 پاسگاه هفت تنه به دادگستری شوش حرکت دادند.  
بازداشت و زدن دستبنرد و پرابرنرد بره کرارگررانری کره  
دسترنج و دستمزد  کار انجا  داده ی ماهها پریرش  رود را  

 میخواهند ی  جنایت است.  
کارگران و  همکاران در شرکت نیشرکرر هرفرت ترنره و  

 مرد  آزاده شوش! 
در مقابل این جنایرت فرریراد اعرترراض  رود را برلرنرد    

کنید و با حضور در مرقرابرل دادگسرترری شروش  رواهران  
آزادی فوری کارگران برازداشرتری و مرحراکرمره کسرانری  
بشوید که صبح امروز حمله وحشیانه ای را بره کرارگرران  

 رنجدیده نیشکر هفت تنه سازمان دادند. 
  

ماموران امنیتری گرارد     ٣١ ماه   بهمن ٢١ شنبه   صبح ی  
وی ه در یورش برای در ه  شکرسرترن اعرترصراب کرارگرران  

تنه اسماعیل بخشی و کررامرت پرا  دو    شرکت نیشکر هفت 
 تن از نمایندگان کارگران این شرکت را دستگیر نمودند. 

 
بهمن؛ تجمع اعتراضی کارگران  ٧٩

اخراجی شرکت نفت گچساران با خانواده 
 مقابل فرمانداری روز

کارگران ا راجی شرکت نرفرت گرچرسراران برا  رانرواده  
های  ود در مقابل فرمانداری دست بره ترجرمر  زدنرد. از  
ا راج این کارگران یکسا  میرگرورد. ایرن کرارگرران ابرتردا  

نفر بودند و لیست آنها به بریرش از صرد نرفرر و سرنرس    ٣٢ 

نفر رسید. آنهرا حرداقرل یر  مراه ترا دومراه حرقروق    ٢٢١ 
  لبکارند . 

 
 تجمع اعتراضی

برهررمرنر ترجررمر  اعرتررراضری مررد  زلرزلره زده    ٢٩ روز  
کوهبنان کرمان در مقابل فرمانداری این شرهرر نسربرت بره  

  ل  وعده روحانی در سفرش 
 

 فراخوان
فرا وان سازمان عفو بین الملل بررای آزادی برازداشرت  

برهرمرن  ٢١ شدگان فعاالن مدنی در ایران که در روز پنجشنبه 
 مدر یورش وحشیانه ماموران امنیتی دستگیر شده بودند. 

 
 فراخوان

فرا وان کارگران شرکت کابلهای مرخرابرراتری شرهریرد  
برهرمرن در اعرترراض بره    ٢٣ قندی یزد به ترجرمر  در روز  

هرزار    ١١١ قراردادهای موقت سه ماهه و حقوقرهرای نراز   
 تومانی 

 تجمع اعتراضی
بهمن کارکنان یر  برخرش راه اهرن برخرا رر    ٢٩ روز  

پردا ت نشدن چهار ماه حقوق معوقه روی ریل راه اهرن در  
بخش ورامین تجرمر  و مرانر  حررکرت قرطرار شردنرد . بره  

 کارگران وعده پردا ت حقوقها داده شد. 
 

 تجمع اعتراضی
تجم  اعتراضی کرارکرنران راه آهرن برخرش ورامریرن و  

 ماهه   ٣ ممانعت از حرکت قطار بخا ر حقوق معوقه  
 بهمن ٢٩ جمعه 

 
 اعتصاب

های فلرزی شرهرریرار نسرازنرده    ؛ کارگران سازه   بهمن   ٢١ 
مراه حرقروق    ١ های فلزی( به  ا ر عد  دریرافرت    اسکلت 

بهمنر در محو ه کار انه واقر  در جراده ربرا     ٢١ امروز  
 کری  به شهریار اعتصاب کردند 

 
تجمع کارگران شهرداری برای دومین روز 

 پیاپی 
کرارگرران شرهررداری آبرادان بررای  ٣١ بهمن  ٢١ کشنبه   

دومین روز پیاپی دراعتراض بره عرد  پرردا رت چرنرد مراه  
حقوق عقب افتاده شان مقابل شهررداری ایرن شرهرر ترجرمر   

 کردند 
 

های فشار قوی  تجمع اپراتورهای پست
بر  در تهران٣ مجوز تغییر وضعیت در 

 وزارت قبلی صادر شد
هرای    بهمن؛ بیش از صرد نرفرر از اپرراترورهرای پسرت   ٣ 

فشار قوی برق سراسر کشور بره ترهرران آمردنرد و مرقرابرل  
 وزارت نیرو تجم  کردند. 

گویند از آنجا که شرغرل مرا حراکرمریرتری    اپراتورها می 
استر در  رداد ماه سا  جاریر دستور تبدیل وضرعریرت مرا  
از قرارداد معین به قرارداد دائ  توس  وزیر قبرلری صرادر و  
مقرر شد ظر  سه ماه تبدیل وضعیت ما انجرا  شرود؛ امرا  
اکنون با گوشت بیش از شرش مراه هرنروز هریرچ اترفراقری  

 است.   نیفتاده 
گرویرنرد  برا وجرود تصرریرح سرازمران    این اپراتورها مری 

استخدامری کشرورر هرنروز هریرچ اقردامری بررای تربردیرل  
گرویرد    وضعیت ما صورت نگرفته و سرازمران تروانریرر مری 

 چارت  الی برای استخدا  دائ  نداری . 
های فشار قوی برقر پیش از ایرن نریرز    اپراتورهای پست 

بارها از شهرهای مختل  به تهران آمدند و در اعرترراض بره  
 وضعیت استخدامی  ود تجم  کردند. 

 
کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب را از 

 سر گرفتند
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دنبا  پردا ت نشدن معوقات مزدی کارگران مجترمر     به 
کشت و صنعت هفت تنهر اعتراضات صنفی در ایرن واحرد  

بهمن ماه( بار دیگر آغراز شرده و  ٢٣ صنعتی امروز شنبه ن 
گویند؛ بره دلریرل    آنطور که کارگران این واحد صنعتی می 
هرای کشراورزی    بدحسابی کارفرمار همکاران آنها در بخش 

و صنعتی با متوق  کردن تولید هنوز در اعتراض صرنرفری  
 برند.   به سر می 

در مجتم  کشت و صنعت نیشکر هفت ترنرهر نرزدیر   
صورت رسمیر پیمانرکراری و روزمرزد    هزار کارگر به   ٣ به  

مشغو  به کرار هسرترنرد و برراسرا  اظرهرارات کرارگرران؛  
مطالبات مزدی کارگران رسمی سه ماه به تا یر افتراده و  
کارگران پیمانکراری و روزمرزد نریرز دو  مراه مرطرالربرات  

 مزدی از کارفرما  لبکارند. 
به گفته کارگرانر جدا از مرطرالربرات مرزدی پرردا رت  

  ٢ بره هرمرراه    ٣١ و    ٣٣ های    نشدهر پاداش و بهربرداری سا  
آنها پردا ت نشده و با وجود آنکره قررار    ٣١ ماه ح  بن سا   

بود کارفرمای جدیدر مسئولیت تسویره ایرن مرطرالربرات را  
 است.   برعهده بگیرد اما هنوز مبلغی به آنها پردا ت نشده 

کارگران کشت و صنعت هفت تنه با یرادآوری ایرنرکره  
پس از اتفاقاتی که در جریان تجمعات اوا ر پایریرز و اوایرل  
زمستان امسا  آنرهرا افرترادر مسرئروالن دولرتری؛ مردیرریرت  
 صوصی را ملز  کردند در کنرار پرردا رت  رلرب جراریر  
سایر معوقات قبلی را پردا ت کنردر افرزودنرد  مرطرالربرات  
معوقه را که نگرفتی  هیچر قرار برود کرارفررمرا برا هرمره  

روزه امضا کند کره    ٢٣ کارگران روزمزدی شرکت قرارداد  
 آنه   عملی نشده است. 

توانرنرد    آنها  در  اتمه ادامه دادند  مسئوالن دولتی می 
در صورت بدحسابی مدیریرت برخرش  صروصری مرجرترمر   
نیشکر هفت تنهر وی را به انرجرا  ترعرهردای کره در بررابرر  

 کارگران داردر ملز  کنند. 
 

اعتصاب و اعترا  در شوش و کوهبنان 
 کرمان

اعتصاب کارگران بخشهای کشاورزی و ترجرهریرزات و  
چنران ادامره    کار انه و نیروهای رسمی نیشکر هفت تنه ه  

دارد. آنها در اعتراض بره پرردا رت نشردن مرطرالربرات  رود  
 اند.   دست اعتصاب زده 

کارگران روز جمعه  نیز در محو ه کار رانره نریرشرکرر  
 هفت تنه تجم  اعتراضی برگزار کردند. 

زدگان معترض در کوهبنران کررمران هرمرزمران برا    زلزله 
حضور رحمانی فضلی وزیرر کشرورر در فررمرانرداری  را  
شکستند و وارد آن شدنرد و  اقردا  بره اعرترراض کرردنرد.  
مأموران فرمانداری از تر   ش  مرد  بوفاصله رحرمرانری  

 فضلی را از محل  ارج کردند. 
 

چهارمین روز اعترا  کارگران نیشکر 
 هفت تپه متحدانه ادامه دارد

بهمن مراه    ٢٣ اتحادیه آزاد کارگران ایران   امروز شنبه  
کارگران نیشکر هفت تنه برای چهارمین روز اعرترصراب و  

 اعتراض  ود را از سر گرفتند  
کارگران از چهار روز پیش جهت اعتراض به مطالربرات  

انباشته  ود و پراکندگی پردا ت آن و نگرانی بابرت زمران  
کوتاه باقی مانده به پایان سا  دست به تجم  و اعرترصراب  

 زدند  
 ب   برهای رسیده به اتحادیه آزاد کرارگرران ایرران از  
ابتدای صبح امروز کارگرران برخرش کشراورزی برا اترحراد  
 ود وارد شرکت شدند و به همراه دیرگرر کرارگرران برخرش  
های دا لی شرکت در جرلروی دفرترر مردیرریرت دسرت بره  

 تجم  زدند  
اما پس ازگوشت ساعاتری و بری پراسرخری از  رر   
مدیریت به سرمرت کرار رانره حررکرت کرردنرد و اقردا  بره  

  اموش کردن کوره های شرکت نمودند  
درصرد از کرارگرران    ١١ الز  به ذکر است ترا کرنرون  
 حقوق آبان ماه را دریافت نمودند 

با این اوصا  امروز مدیرریرت شررکرت نریرشرکررر نرویرد  
 پخش فیش های آذر ماه را به کارگران داده اند 

تا لحمه تنمی  این گزارش اعتصاب کارگران همچرنران  
 ادامه دارد  

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 ٣١ بهمن    ٢٣ 
 

 شادگان خوزستان! 
سوزاندن دفتر رئیس شهرداری شهر شرادگراننفروحریره(  
توس  كارگران بدلیل عد  پردا ت حقوقشان بررای چرنردیرن  

 ماه. 
 ٢٩٣١ بهمن    ٢١ 

سومین روز اعترا  کارگران نیشکر هفت 
 تپه 

  ٢٩ اتحادیه آزاد کارگران ایران   امروز صبرح  جرمرعره  
کارگران بخش های کشراورزی و ترجرهریرزات و    ٣١ بهمن  

کار انه و نیروهای رسمی برعرد از سره روز اعرترصراب و  
اعتراض و بی پاسخی به مطالباتشان دسرت بره ترجرمر  و  

 اعتراض در محو ه شرکت زدند  
بنابر  برهای ارسالی به اتحرادیره آزاد کرارگرران ایرران  

برهرمرن    ٢٢ کارگران نیشکر هفت تنه که از روز چهارشنبه  
بعلت مطالبات انباشته ی  ود دست به اعتراض زده برودنرد  

رامروز نیز دست از کار کشیدند و در جلوی دفتر مدیرریرت  
 تجم  کردند  

به نقل از یکی از کارگران  تا کنرون سرابرقره نرداشرتره  
که کارگران در روز جمعه ه  اعتصاب کنند و ایرن اترفراق  
در امروز نشان از آن دارد که برای گررفرترن حر  و حرقروق  
 ود مصم  هستند و با وعده و وعریرد دسرت از اعرترراض  

 برنخواهند داشت 
قابل ذکر است که کارگران عووه بر حقروق آبران مراه    

برای مابقی همکارانشان رحقوق آذر و دی را نیز  رلربرکرار  
میباشند و با توجه به مدت زمان کروتراه براقری مرانرده ترا  
پایان سا  نگران این هستند که مردیرریرت نرتروانرد ترمرامری  

 مطالباتشان را بموق  پردا ت نماید 
امروز مدیریت صنعت شرکت رآقرای در شرانری  کره  
در میان کارگران از محبوبیت براالیری برر روردار اسرت بره  
میان کارگران آمد و توصیه نمود که از اعتصابشان دسرت  
بکشند اما کارگران گفرترنرد کره آنران کرمراکران  رواهران  
پردا ت مطالباتشان هسرترنرد و بره اعرترصراب  رود ادامره  

  واهند داد 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٣١ بهمن    ٢٩ 
 

تجمع و اعتصاب یکپارچه کارگران نیشکر 
 هفت تپه

بهمن ماهر کارکنران اداری و کرارگرران هرمره    ٢١ روز  
بخشرهرای کرار رانره برطرور مرترحردانره ای بره هرمرکراران  
اعتصابی  ود پیروسرترنرد و عرلریررغر  حضرور چشرمرگریرر  
نیروهای انتمامی و یگان وی ه در مرحرل کرار رانرهر دسرت  
به تجم  در مقابل سا تمان مدیریرت زدنرد.برنرا برر گرزارش  
منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کرارگرران ایررانر در پری  
ادامه این اعتصاب و ترجرمر  کرارگرران در مرقرابرل دفرترر  
مدیریتر کیومرث کاظمی قائ  مقا  مدیر عامل در مریران  
کارگران حاضر شد و توش کرد با وعرده پرردا رت حرقروق  
آبانماه ترا آ رر وقرت اداری امرروزر کرارگرران را وادار بره  
شکستن اعتصاب کند اما کارگران بشدت به او مرعرتررض  
شده و اعو  کردند اسد بیگی و فرماندار برایرد بریرایرنرد و  
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پاسخ ما را بدهند. الز  به یراد آوری اسرت در اعرترصراب  
شش روزه کارگران شرکت نیشکر هرفرت ترنره در آذر مراه  
سالجاری فرمرانردار شروش و اسرد بریرگری مردیرر عرامرل  
کار انه با حضور در جم  کارگران متعهد شرده برودنرد ترا  
پایان سا  با پردا ت دستمزدهای معوقه کارگرانر پرردا رت  
حقوقهای آنان را بروز کنند اما با گوشت نرزدیر  بره دو  
ماه از آن تاریخ و نزدی  شدن به پایان سا ر کارگرران ایرن  
شرکت همچنان سه ماه حقوق معوقه دارند. ایرن کرارگرران  

 روز قبل نیز در اعتراض بودند. 
بنا برر ایرن گرزارش در پری اعرترراض  شرمرگریرنرانره  
کارگران حاضر در ترجرمر  بره قرائر  مرقرا  مردیرر عرامرل  
کار انهر وی ناچار به تر  محل شرد و سراعرتری برعرد  
حقوق آبانماه کارگران روز مزد به حسراب آنران واریرز شرد.  
اما حقوق مابقی کارگران و کارکنان شرکت که عرمرومرا  

 رسمی می باشند به حساب آنان واریز نشد. 
کارگران هرفرت ترنره در ایرن روز  رواهران دو مراه از  
حقوقهای معوقه  ود بودند و از آنرجرا کره فرقر  حرقروق  

درصد از کارگران بره حسرابرهرایشران واریرز    ١١ آبانماه حدود  
شد آنان بدون پایان اعتصاب و با تاکید به پرردا رت فروری  
حقوقهای معوقه  ودر حروالری ظرهرر مرحرل کرار رانره را  

 تر  کردند. 
 

اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی 
 تبریز

صبح روزچهارشنبه یازده  بهمن ماهرکارگران کرار رانره  
ماشین سازی تبریز در اعتراض به عد  پردا رت بره مروقر   
حقوقرکاهش دریافتی و رکود حاک  بر این واحد ترولریردی  
دست به اعتصاب زدنرد.ایرن کرارگرران بره مرواردی چرون  
نحوه پردا ت حقوق  رود و هرمرچرنریرن رکرود مروجرود در  
کار انه معترض بودند. به گفته کرارگرران حرقروق هرا بره  

قس  به دسرت آنرهرا مری    ١ موق  پردا ت نمی شود و در  
 رسد . 
 

 تجمع اعتراضی
بهمن اعتراض صنفی کارکنان پریرمرانرکراری    ٢٣ اهواز  

شرکت ملی حفراری بره تربرعریر  در پرردا رت حرقروق و  
دستمزد کارکنان عملیراتری در مرنرا ر  برد آب و هروای  

سرازی حرقروق    صنعت نفت . این کارگران  واستار یرکرسران 
 ها هستند. 

 
 اولتیماتوم

اولتیماتو  رسمی اعتصراب از سروی کرارگرران آب و  
 بهمن   ١٢ فاضوب روستایی اندیمش  برای  

کررارگررران آب و فرراضرروب روسررتررایرری انرردیررمررشرر   
اولتیماتو  دادند کره در صرورت عرد  پرردا رت مرعروقرات  

در    ٣١ و    ٣٣ ر عیدی و پاداش سا  های    ٣١ حقوق سا   
 بهمن ماه تجم  و اعتصاب  واهند کرد.   ١٢ روز  

 
 تجمع اعتراضی

بهمن  تجم  کارگران قزوین بررای دومریرن برار در    ٢١ 
 مقابل اداره مالیات بوئین زهرا تجم  کردند. 

 
 تجمع اعتراضی

بهمن؛ جمعی از کارگران پتروشیمی ترنردگرویران در  ٢١ 
اعتراض به پردا ت نشدن بخشی از مزایرا و مرطرالربراتشران  

 مقابل فرمانداری شهرستان بندرماهشهر تجم  کردند. 
 

 اعتصاب
بهمن ماه اعتصاب کرارگرران شررکرت ترراور  راه    ٢٢ 

آهن مراغه در اعتراض به تعوی  پردا ت دسرترمرزدهرار حر   
 بیمه و ح  سنواتشان. روز قبل ه  تجم  داشتند. 

 
 تجمع اعتراضی

تجم  سنرده گواران کراسرنریرن  ٣١ بهمن    ٢١ روزپنجشنبه -
شعبه آفرریرقرا درترهرران ترجرمر  اعرترراضری بررگرزارکرردنرد  

 وشعارمیدادند او  مجوزمیدن بعداپوالکش میرن 
 

 تجمع اعتراضی
ها هرنروز    تجم  متقاضیان مسکن مهر که پس از سا  -

 های  ود را دریافت کنند   اند مسکن   نتوانسته 
 

 تجمع اعتراضی -
بهرمرن مراه؛ جرمرعری از مرالربرا رترگران    ٢٢ چهارشنبه  

موسسه بدر تو  مقابل صردا و سریرمرای مشرهرد ترجرمر   
 کردند 
 

 تجمع اعتراضی
صربرح کرارگرران کراشری نریرلرو  ٢ بهمن سراعرت    ٢١   -

اصفهان به تجمعات اعرترراضری  رود ادامره دادنرد . ایرن  
 ماه حقوق نگرفتند   ١٢ کارگران  

 
 برای چهارمین روز

مراه    ٢ کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به اینکه  
 حقوق نگرفتند امروز ه  تجم  کردند. 

 
درود به روز  «تراوره»تجمع کارگران 

 دهم رسید
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آهن ناحیه درود استان لرسرتران کره    اعتراض کارگران راه 
 روز قبل آغاز شده بودر امروز نیز ادامه یافت.   ٢١ از  

 
مقابل  «کیان کرد»تجمع کارگران 

 فرمانداری مالیر
ُرد »کارگران منسوج  در ادامه تجمعری کره   «کیان ک

در سه هفته گوشته در مقابل محل کرار  رود بررپرا کررده  
بودندر امروز در برابر سا تمان فررمرانرداری مرویرر پریرگریرر  

 مطالبات معوقه  ود شدند. 
 

 تجمع اعتراضی

مراه    ٢ تجم  اعتراضی پرسنل شهرداری بروجرد بخا ر  
 حقوق پردا ت نشده 

 
مردم زلزله زده کوهبنان در کرمان، در 

اعترا  به عدم رسیدگی و حل 
های زندگی روزمره خود بعد از  حداقل

زلزله کوهبنان توس  دولت، روز جمعه 
همزمان با آمدن وزیر کشور کابینه 

روحانی به این شهر، مقابل فرمانداری 
 کوهبنان تجمع کردند.

مرد  زلزله کوهبنان که به شدت از بی توجرهری دولرت  
نسبت به مشکوت  ود و وعرده هرای پروشرالری روحرانری  
 شمگین هستندر هنگا  تشرکریرل جرلرسره شرورای اداری  
شهرستان که با حضور وزیر کشور دولرت روحرانری بررگرزار  
شدر در اعتراض درب فرمانداری کوهبنان را شرکرسرتره و  

 وارد فرمانداری شده و شرو  به اعتراض کردند. 
این اقدا  اعتراضی آنها باعث  ارج شدن فضلی نوزیرر  

 کشور روحانی( از محل شد. 
روز از    ٣١ الز  به ذکر است علیرغ  گوشت بریرش از  

زلزله کوهبنانر مرد  این شهر و روسرتراهرای ا ررا  آن از  
حداقل امکانات استقراری برای زندگری مرحررومرنرد و در  

 سرمای زمستان در چادر زندگی می کنند. 
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 تجمع اعتراضی

تجم  اعتراضی کارگرران شررکرت واحرد عضرو پررومه  
  ٢٣ تعاونی مسکن برای چهارمین روزر شنبره    ٩ و ١ سنیدار  

 بهمن در مقابل شهرداری تهران برگزار شد 
 عضودارد ١١١ این پرومه   
 

اعتصاب وتجمع همزمان کارگران 
کارخانه چوکا وشرکت جنگل شفارود در 
 اعترا  به عدم پرداخت ماه ها حقو 

بازداشت یکی از  برنگاران حین تهیه گزارش ازترجرمر   
 کارگران شرکت جنگل شفارود 

صبرح روز دوشرنربره شرانرزدهر  برهرمرن مراهر کرارگرران  
کررار ررانرره چرروکررا وشرررکررت جررنررگررل شررفررارود هررزمرران  
وبطورجداگانه دراعتراض به عد  پردا ت ماه حرقروق دسرت  

 از کارکشیده وتجم  کردند. 
 

مراه وحرقروق کرارگرران  ٣ حقوق کارگران کار انه چوکا 
 ماه پردا ت نشده است. ١ شرکت جنگل شفارود 

صبح امروزیکی از  برنگاران در حرالری کره مشرغرو   
تهیه  بر از تجم  کارگران جنگل شفارود بود در اقردامری  
عجیب توس  ماموران نیروی انتمرامری جرلرب شرده و بره  

 دادگاه برده شد. 
بره مرنرمرور تراسریرس صرنرعرت    ٢٩١١ یادآوری در سا   

چوب و کاغو در کشور با مشارکت وزارت کشراورزی و  
مناب   بیعی وقت و سازمان گسترش و نوسرازی صرنرایر   
ایرانر شرکت صنای  چوب و کاغو ایران نچروکرا( شرامرل  
دو بخش جنگل و صنعت در استان گیون تاسریرس گرردیرد  

به دلیرل ترخرصرصری شردن کرارهرا و برر    ٢٩١١ و در سا   
اسا  مصوبه هریرات وزیررانر برخرش جرنرگرل از صرنرعرت  
منف  و تحت عنوان شرکرت سرهرامری جرنرگرل شرفرارود  

نیز پس از ترفرکریر     ٢٩١٢ آغاز به فعالیت نمود. در سا   
وظای  وزارت کشاورزی و جرهراد سرازنردگری ر رسرمرُا  

 تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. 
 

ششمین تجمع اعتراضی کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت 

های مسکونی  به وضعیت نامعلوم پروژه
 مقابل شهرداری تهران ٩و ٢سپیدار 

روز دوشنبه شانزده  بهمن ماه برای ششمریرن برار  ری  
هرای    دوهفته گوشته دراعتراض به وضعیت نرامرعرلرو  پررومه 

دست به تجرمر  مرقرابرل شرهررداری    ٩ و   ١ مسکونی سنیدار  
 تهران زدند. 
بررهررمررن شررشررمرریررن روز اعررتررراضررات تررعرردادی  ٢١ امرررروز 

ازرانندگان شرکت واحد عضوسنریرداردووسره نریرمره سرا رتره  
 ورهاشدهر وعد  پاسخگویی شهرداری تهران وشرکت واحد 

 
 تجمعی برای بقا

در اعرترراض بره   «ا    پی   ا  »جمعی از بیماران مبتو به    
هرای آنر در مرقرابرل    نداشتن دارو و مشکوت تامین هزینره 

 سا تمان وزارت بهداشت تجم  کردند. 
 

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران 
پیمانکاری کارخانه ماشین سازی اراک 

ماه حقو  مقابل ٤نسبت به عدم پرداخت
 استانداری مرکزی

کارگران پیمانکاری کار رانره مراشریرن سرازی ارا   
ماه حقوق دست از کار کشریرده  ٣ دراعتراض به عد  پردا ت 

 و مقابل استانداری مرکزی تجم  کردند. 
آبایی نمدیرکل تعاونر کار و رفاه اجترمراعری    محمدتقی 

استان مرکزی( گرفرت  غریرر از کرارگرران پریرمرانرکراری  
سازی ارا ر بقیه کارگران این مجرمروعره مشرکرل    ماشین 

 معوقات مزدی ندارند. 
وی افزود  برای همینر ترعردادی از ایرن کرارگرران برا  
مراجعه به استانداری و ثبت در واست  واستار رسریردگری  

 اند.   به وضعیت  ود شده 
این کارگران که به صورت پیمانکراری در مشراغرلری  

هرای برخرار مشرغرو     همچون جوشکار صرنرعرتری و دیرگ 
شوندرگفتند از مهررمراه سرا     نفر می   ١١ کارندر نزدی  به  

 جاری تاکنونر مزدی دریافت نکردند. 
 

 کارگران
اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر 
هفت تپه و هپکو را حمایت و همراهی 

 کنیم
کارگران مبارز هفت تنه که عز  راسخ دارن تا گرفرترن  
کلیه حقوق های مرعروقره  رود از پرای نرنرشریرنرنردر روز  
گرروشررترره برره مررحرر  ورود برره مررحررل کررار برررای ادامرره  
اعتصابشانر توس  سرکوبگران گرارد ویر ه و امرنریرتری و  
انتمامی مورد یورش سبعانه و وحشیانه قرار گرفتند و در  
جریان این یورش که بعد از ناکا  ماندن برخرشردار شروش و  
رئیس اداره کار برای شکستن اعتصاب کارگران برا وعرده  

نفر از کرارگرران از جرمرلره    ١٣ های تو الی انجا  گرفتر  
اسماعیل بخشی نماینده جسور کارگران را برعرد از ضررب  
وشت  با دست بند و پابنرد برا  رود بربررنرد و بره دنربرا  آن  
دادستان به محل اعتصاب رفته و با تماهر بره حرمرایرت از  
کارگران برا وعرده آزادی کرارگرران برازداشرت شرده قصرد  
منصر  کردن آنان از پیگریرری حرقروق هرای مرعروقره در  
ازای آزادی همکارانشان را داشته که با هشیاری و جرواب  
قا عانه کارگران مبنی بر آزاد کردن هرمرکراران برا قردرت  
اتحاد  ود و ادامه اعتصاب تا رسیردن بره  رواسرتره شرانر  
این نقشه ضد کارگری نیز  نثی می گردد.  وشبخرترانره  
همانطور که کارگران اعو  کرده بودند همکرارانشران را برا  
قدرت اتحاد  رود آزاد  رواهرنرد کرردر برعرد از ظرهرر روز  
گوشتهر سرکوبگران در مقابل اراده کارگران تسلیر  شرده و  

 همه کارگران بازداشتی را آزاد کردند. 
بهمن همچنان کارگران هفت تنه برا اعرترمراد    ٢١ امروز  

به نفس قویتر به اعتصاب  ود ادامه داده اند. اما هرمرزمران  
 بر تماهرات شکوهمند کارگران هرنرکرو در اعرترراض بره  

حقوق های معوقه در  یابان پار  ملی شهر ارا  نریرز  
پخش شد. کارگران هفت تنه و هنکو که تجارب مروفرقری  
در به بیرون از حصار کار انه کشیدن اعرترراضرات  رود را  
دارندر به  وبی اهمیت این شیوه از اعتراض را مری دانرنرد  
که با حمایت مرد  همراه مری شرود و قردرت آنرهرا را در  

 برابر زورگوئی کارفرمایان افزایش می دهد. 
انجمن صنفی کارگران برق و فرلرزکرار کررمرانشراه بره  
سه   ود از مبارزه جسورانه و غرور آفرین کرارگرران هرفرت  
تنه و هنکو پشتیبانی مری کرنرد و از هرمره کرارگرران و  
انسانهای معترض به اوضرا  جراری مری  رواهرد بره هرر  
 ری  ممرکرن از ایرن اعرترصرابرات پشرتریربرانری کرنرنرد و  
بخصوص اعتراضات کارگران در  یابران هرای شرهررهرا را  

 همراهی نمایند.  
 زنده باد کارگران هفت تنه 

 زنده باد کارگران هنکو 
انجمن صنرفری کرارگرران بررق و فرلرزکرار کررمرانشراه  

 ٢١١٢٢١٢٩٣١ 
  

 پروین محمدی 
 قدرت کارگران در اعتصاب و اتحاد است

بارها از کارگران میشنرو  تراکری برایرد برا اعرترصراب  
 حقمان را بگیری ف 

 ” سته شدی  از اعتصاب “
من به عنوان یر  انسران حر  دار  برا کرار  رفراه و  

 آسایش برای  ود و  انواده ا  تامین کن  
 اما در این سیست  اقتصادی من کارگر انسان نیست  

 برده مدرن هست  
برده ایی که فق  آزاد شده ا  که کارفرمرایر  را  رود   

 انتخاب کن  
این آزادی را ه  با جبر گرسنگی و معیشرت بره گررو  

 گرفته توس  کارفرماها رظاهری به  داده اند 
به همین  ا ر در انتخاب کرارفررمرایر  نریرز ا رتریراری  

 ندار  
 هر کس مرا به کار گیرد برایش کار میکن  

پس در این سیست  لف  آزادی و ا تیرار حرر  پروو و  
 چرتی است 

برسی  به ح  اعتصاب ر کراری کره ترا عرمرر دار  و  
اسم  کارگر است جزا جدا نشدنری از زنردگری ا   رواهرد  

 بود 
اعتصاب تنها ابزار قردرت مرا کرارگرران اسرت وگررنره  
سگ هار سرمایه هیچ مانعی بررای ایسرترادن از چرنراو   

 نمیشناسد 
اگر فکر کنی  کارفرما انسان اسرت و شرعرور دارد و  
میفهمد که ما کارگران ه  انسانی  و با ایرن هرمره کرار و  

 زحمت ح  حیات داری  اشتباه کرده ای  
چرا که کارفرما ه  در این سریرسرتر  سررمرایره انسران  
نیست و باید محاف  سرمایه اش باشد و دای  تروش کرنرد  

 سرمایه اش را با سود بیشترر زیاد کند 
اعتصاب تنها قدرت ما در مقابل قردرت کرارفررمرایران  
است آنان پو  و پست و پلیس و دولت و قدرت دارنرد و مرا  

 کارگران در مقابل آنان تنها اعتصاب را داری  
قدرت اعتصاب ما میزان سه  ما از ثروت ترولریرد شرده   
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 را نشان  واهد داد 
این ثروت دای  در حا  تولید است و آنان سهرمرمران را از  
زندگی  به زبان  وش نرخرواهرنرد داد چررا کره سرودشران  

 بخطر میافتد 
تنها زبان کارگر اعتصابش است هر چه قردرترمرنردترر و  

 همبسته تر رسه  اممان بیشتربرای زندگی 
این تنها فرمولی است که کرارگرر بررای زنردگری در  

 این سیست  میشناسد 
و کارفرما هر  از پرو  و پرلریرس و دولرت و قردرترش  
استفاده میکند تا مقابل این قدرت کرارگرران ناعرترصراب( 

 همیشه بیاستد 
اما اتحاد و همبستگی کارگران ترنرهرا سروحری اسرت  

 که هیچ قدرتی را یارای مقابله با آن نیست 
پروین محمدی نماینده ساب  کرارگرران صرنرایر  فرلرزی  

 ایران 
 ٣١ بهمن    ٢١ 
 

بیانیه مشترک در بار حداقل دستمزد در 
 ٧٩٣١سال 

روند تصمی  گیری در بارُ تعریریرن حرداقرل دسرترمرزد  
و افزایش عمومی مزدها در شررایرطری آغراز مری    ٢٩٣٢ 

شود که به گفته ی برر ری از دسرت انردرکراران دولرتری  
کارد به استخوان مرد ر بوی ه کرارگرران و حرقروق برگریرران  
رسیده است. امسا  نیرزر مرانرنرد سرا  هرای گروشرترهر در  
مواکرات مربو  به مزد و تصمی  گیری در مرورد یرکری  
از بنیادی ترین مسرئرلره ی زنردگری کرارگرران و حرقروق  
بگیران نمایندگان واقعی آن هرا حضرور نردارنردر و بره روا   
سررا  هررای گرروشررتررهر مررقررامررات دولررترری و نررمررایررنرردگرران  
کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یر  جرانربره بره نرفر   

 دولت و کارفرمایان تصمی  می گیرند. 
ر باز ه  قدرت  رید کارگرران بره شردت  ٢٩٣١ در سا   

سقو  کردهر ایمنی کار و ا مینان به آیندهر بیش از پریرش  
برره و ررامررت گرررائرریررده و یررکرره تررازی و  ررودکررامررگرری  
کارفرمایاُن بنگاه هرای  صروصری و دولرتریر کره از  
حمایت دستگاه هرای قضرائری و انرترمرامری و امرنریرتری  
بر وردارندر ابعاد گسترده تر و  شن تری به  رود گررفرتره  
است. هر اعتراض کارگری به شرای  نامناسب در مرحریر   
کار با بر ورد امنیتی و پلیسی مواجه می شود. جمرعریرت  

میلیون نفرمی رسد که اکثریت مرطرلر  آنرهرا    ١ بیکاران به  
حقوق بیکاری دریافت نمی کنرنرد. بره رغر  وعرده هرای  
داده شده در مورد ایجاد اشترغرا ر هرر روز برر شرمرار انربروه  
بیکاران افزوده می شود. حقروق صردهرا هرزار کرارگرر در  
بنگاه های صنعتی و اداری  صوصی و دولرتری مراه هرا  
به تعوی  می افتد و کارفرماهرا برا اسرترفراده از ظررفریرت  
های نهفته در قانون و حمایت دستگاه قضایری از پرردا رت  
مزد نیروهای کار سرباز زده و کارگران معرتررض را ا رراج  
و به شوق و زندان محکو  می کنند. انوا  تبعریر  هرای  
جنسیتیر موهبیر ملی و قومی در مرحریر  کرار بریرداد  
می کند. استفاده ی غریرر انسرانری از کرار کرودکران و  
بازنشستگان با مزدهایی بسیار کمتر از حرداقرل مصروب و  
همچنین با اعما  دستمزدهای نابرابر به زنان کارگر نسربرت  
به مردان و اعما  ست  مضاع  بر بخش بزرگی از  ربرقره  

 کارگرر بر شدت سرکوب دستمزدها می افزاید. 
در بحث حداقل دستمزد کرارگرران و سرطرح عرمرومری  
مزدها در ایرانر با واقرعریرت هرای انرکرار نراپرویرری روبررو  
هستی  که بر زندگی تمامی حقوق بگیران حراکر  اسرت و  
به روشنی تما   ود را نشران مری دهرد؛ برر ری از آنرهرا  

 چنین اند  
 ب  سند بررسی هزینُ  رانروار برانر  مررکرزی    -٢ 

ر متوس  هزینه ی یر   رانروار شرهرری  ٢٩٣١ برای سا   
  ٩ نسه و سی و سه صد ( نرفرر مرعراد     ٩١٩٩ با میانگین  
هزار تومان در ماه اعو  گردید. این مربرلرک    ١٢١ میلیون و  

  ٣١١ مریرلریرون و  ٩ نفره به بریرش از    ٣ برای  انوار شهری  
هزار تومان در ماه مری رسرد. بره مرنرمرور بررآورد مرزد و  

نرفرره    ٣ حقوق الز  برای تأمین زندگی ی   انوار شهری  
را هر     ٢٩٣٢ و    ٢٩٣١ ر باید تور  سا  های  ٢٩٣٢ در سا   

در محاسبه بگنجانی . در این صورت حداقل دسرترمرزد الز   
بره    ٢٩٣٢ نفره در سرا     ٣ برای تأمین زندگی ی   انوار  

میلیون تومان در ماه بالک می گردد. اقرترصراد ایرران بره    ١ 
رغ  تما  نابسامانی ها و کراسرتری هرایرش تروان پرردا رت  
چنین مزدی را دارد و توجیهات مقامات دولتی در رابرطره  
 با عد  توان پردا ت این مبلک فریبکاری ای بیش نیست. 

بان  مرکزی و مرکز آمار هر سا  تور  را کمرترر    -١ 
  ٢٩١٢ از تور  واقعی اعو  می کنند. حتی اگر از سرا   

تاکنون مزدها به تناسب تورمی که بان  مرکزی اعرو   
می کند افزایش یافته بودند باز ه  دستمزد حرداقرلری کره  

ممکن است ترعریریرن گرردد    ٢٩٣٢ به این ترتیب برای سا   
هرزار    ٢١١ میلریرون و    ١ از    فقر مطل  در این سا  که  

 تومان می باشد؛ پایین تر  واهد بود.  
حداقل دستمزدر و به  ور کلری سرطرح مرزدهرا در    -٩ 

ایرانر یکی از پائین ترریرن هرا در جرهران اسرت و ایرن در  
حالی است که قیمت بسیاری از اقو  کاالهای مصررفری  

با قیرمرت هرای جرهرانری بررابرری    -حتا دولتی   -و  دمات  
 می کند. 

با توجه به همه آنچه گفته شد از نمر امضا کننردگران  
  ١ نرمری تروانرد از    ٢٩٣٢ این بیانیهر حداقل دستمرزد سرا   

 میلیون تومان در ماه کمتر باشد. 
ما از همُ کرارگررانر مرعرلرمرانر پررسرتراران و دیرگرر  
کارکنان بیمارستان ها و درمانگاه هار از ترمرا  کرارمرنردان  
زحررمررتررکررش مرریسررسررات  صرروصرری و دولررترریر از تررمررا   
بازنشستگان در سراسر کشور دعوت مری کرنریر   رواسرت  

میلیون تومان را برا هرمُر کرارگرران و    ١ حداقل دستمزد  
مزدبگیران به پیش ببرند و بح  بودنر ضرورت و امرکران آن  

 را توضیح دهند. 
 سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه  

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تنه 
 گروه اتحاد بازنشستگان 

 ٢٩٣١ بهمن    ٢١ 
 

بیانیه انجمن صنفی کارگران بر  و 
فلزکار کرمانشاه در حمایت از زنان 
معتر  به حجاب اجباری )دختران 

 خیابان انقالب 
با شرو  اعتراضات  یابانی مرد  علیه گرانیر فرقرر و  
بیکاریر مطالبات سیاسی و اجرترمراعری جرامرعره نریرز برا  
جدیت و توان تازه ای در کنار مطالبات مرعریرشرتری پریرش  
کشیده شده اند. آزادی بیان و تشکل و تجم ر لغرو حرجراب  
اجباری و قوانین تبعی  آمیز علیه زنانر با سر دادن شرعرار  
آزادی زندانی سیاسی توس  مرد  معرتررض در  ریرابران و  
تبدیل کردن روسری نحجاب اجباری( بره پررچر  اعرترراض  
بوسیلره د رترران و زنران عراصری از تربرعریر  و پروشرش  
اجباریر امروز به مطالبه ای سراسرری تربردیرل شرده اسرت  
که با مبارزات حو   رواسرترهرای مرعریرشرتری تروده هرای  

 محرو  جامعه در ه  تنیده و به پیش برده می شود . 
 واست ح  آزادی پوشش و لغو قانون حجاب اجربراریر  
یکی از  واسته هائیست که همواره در پوتفر  مرطرالربراتری  

سا  گوشته جای داشته و مرردان و    ٩٣  بقه کارگر  ی  
زنان کارگر برای تحقر  آن در کرنرار دیرگرر مرطرالربراترش  
مبارزه کرده اند. امروز زنان آزادیخواه بطور گسترده هرمرگرا   
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با دیگر بخشهای محرو  جامعره بررای رسریردن بره حرقروق  
سا  ا یر به میدان آمده انرد و برا    ٩٣ پایما  شده  ود  ی  

بر داشتن حجاب توس  د تر  یابان انقوبر نقطره عرطرفری  
تعیین کننده در تاریخ مبارزاتی این نیرمره از جرامرعره رقر   
 ورده است. این نو  اعتراض صریح و آشرکرار بره حرجراب  
اجباری به سرعت در حرا  گسرتررش و فرراگریرر شردن در  
 یابانها و میادین تهران و بقیه شهرها می براشرد و مرردان  
برابری  لب زیادی را هر  ترا امرروز برا  رود بره عررصره  

 اعتراض  یابانی آورده است.  
 ریرابران انرقروبری  »ظهور د تران و پسران مرعررو  بره  

ر بدون ش  شامل زنان و مردان کارگر و الیره هرای  «ها 
پایینی جامعه نیز می گردد. در نتیجه  بقه کارگر ایرران  
که نیمی از آن را زنان تشکیل می دهندر جرنربرش جراری  
اعتراض به حجاب اجباری را به  ود مرتبر  مری دانرد و  

 میظ  به پشتیبانی و حمایت قا عانه از آن می باشد. 
انجمن صنفی کارگران برق و فرلرزکرار کررمرانشراه برا  
تمان توان از مبارزه زنان معتررض بره حرجراب اجربراری در  
 یابان ند تران  یابان انقوب( حمایت می کند و  رواهران  

دومریرن  »آزادی فوری و بی قید و شر  نرگس حسریرنری  
و دیگر د تران احتماال برازداشرت شرده   «د تر  یابان انفوب 

 می باش. 
انجمن صنرفری کرارگرران بررق و فرلرزکرار کررمرانشراه  

 ٢١١٢٢١٣١ 
 

خبر تکمیلی تهاجم وحشیانه نیروهای 
گارد ویهه و انتظامی به کارگران 
 اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه

در پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هرفرت  
تنهر در حرالری کره کرارگرران کشراورزی در گرروهرهرای  
کوچ  به مقابل کار انه میرسیدند تا بررای ترجرمر  بره  
همکاران  ود در دا ل شرکت بنیوندند برا  ریرل نریرروهرای  
گارد وی ه و تهاج  آنان واق  شدنرد برطروریرکره بسریراری از  
آنها با موتورهای  ود بررای جرلروگریرری از برازداشرت بره  
مزار  نیشکر روی آوردند و موتورسوارهای گارد ویر ه نریرز  
به تعقیب آنان پردا ته و نهایتا بیرون از شرکت ترعردادی از  
این کارگران و منجمله راننده های تراکتور را برا ضررب و  

 شت  بازداشت کردند. 
در ادامه این تعرض وحشیانه به کرارگرران اعرترصرابری  
شرکت نیشکر هفت تنهر این نیروها تمرامری دربرهرای ورود  
و  رج کار انه را بستند و در دا ل کار انه نیز نریرروهرای  
امنیتی اقدا  به بازداشرت ترعرداد دیرگرری از کرارگرران و  
منجمله نماینده های آنان اسماعیل بخشی و کرامت پرا  و  

 قربان علینور کردند. 
بنا بر گزارشهای ارسالری کرارگرران شررکرت نریرشرکرر  
هفت تنه به اتحادیه آزاد کارگران ایران در جریان این یرورش  
وحشیانه به کارگران اعتصابی شرکت نیشرکرر هرفرت ترنره  

  ١٩ نفر از آنان بازداشت شدند کره از ایرن مریران    ٣١ حدود  
نفر از آنها و منجمله نماینده های آنان اسماعیل برخرشری و  
کرامت پا  با دستبند و پا بنرد از پراسرگراه هرفرت ترنره بره  
مرکز ستاد فرماندهی نیروهای انتمامی واق  در شرهرر   
دانیا  که در مجاورت شهر شوش قرار دارد منترقرل شردنرد.  

کرارگرر از    ١٩ الز  به یادآوری است ابتردا قررار برود ایرن  

پاسگاه هفت تنه به دادگستری منتقل شوند اما هرمره آنران  
جهت بازجوئی و اعرمرا  فشرار بریرشرترر بره مررکرز سرتراد  

 فرماندهی انتمامی شهر شوش منتقل شدند. 
بنا بر بر این گزارشر در حا  حراضرر نسراعرت پرنرج (  

کارگر بازداشتی شرکت نیشکر هفرت ترنره در اتراقری    ١٩ 
متری در مرکز ستاد فرماندهی انتمرامری شرهررسرتران    ٢١ 

شوش تحت شرای  سخت و غیر قابرل ترحرمرلری در حربرس  
هستند و توس  ا وعات نیروی امنیتی در حا  برازجروئری  

 می باشند. 
بنرا برر آ رریرن گرزارشرهرای رسریرده بره اترحرادیره آزاد  
کارگران ایرانر در پی تهاج  وحشیانه نیروهای انتمرامری و  
گارد وی ه و ضرب و شت  شدید کارگرانر حروالری سراعرت  

ظهر قائ  مقا  جدید مدیرر عرامرل کرار رانره کریرومررث    ١ 
کاظمی به همراه در شانی رئیرس ترولریرد شرکرر در جرمر   
کارگران حضور پیدا کرده و توش کردند برا اجررای یر   
سناریوی از پیش تعیین شده کارگران را وادار به شکرسرترن  
اعتصاب کنند. در این نشست و مواکره ابتدا در شانی برا  
 رح این سوا  از کارگران که ایا کاظمی را قربرو  داریرد  
یا ندارید فضای الز  را بررای وی ایرجراد کررد و سرنرس  
کاظمی با سوا استفاده از موقعیت  ود به عنوان مقرامری  
بومی در شرکت که مورد توجه بر ری از کرارگرران قررار  
دارد وعده آزادی کرارگرران برازداشرتری و پرردا رت حرقروق  
معوقه کارگران در هرفرتره آیرنرده را داد. در ایرن نشرسرت  
معاون نیروی انتمامی شهرسرتران شروش هر  وعرده ازادی  

 کارگران بازداشتی را تا بعد از ظهر امروز داد. 
بنا بر این گزارشر بدنبا  اجرای این سرنراریرو از سروی  
کاظمی و سوا استفاده ایشران از اعرترمراد جرمرعرهرایری از  
کارگران بدلیل بومی بودنشر برخرشرهرایری از آنران بره سرر  
کارهای  ود بازگشتند اما قسمتهرای مرهرمری از شریر   
عصر کار انه حاضر به شکستن اعصاب نشده و همرچرنران  

 در اعتصاب بسر می برند. 
کارگران شرکت نیشکر هفت تنه بطور هوشمرنردانره ای  
بر این نکته واق  اند که سرازمرانردهری ترهراجر  امرروز بره  
کارگران اعتصابی با هرد  شرکرسرترن اعرترصراب و عرد   
پردا ت دسترمرزدهرای مرعروقره صرورت گررفرتره اسرت ترا  
کارفرما و عواملش برتروانرنرد برا مسرترمرسر  قررار دادن  
موضو  آزادی کارگران بازداشتی و معامله برر سرر آزادی  
آنهار هزاران کارگر شرکت نیشکر هفرت ترنره را هرمرچرنران  
 بدون پردا ت حقوق و با شک  گرسنه وادار به کار کنند. 

کارگران شرکت نیشکرر هرفرت ترنره عرلریررغر  اجررای  
سناریوی از پیش تعیین شرده از سروی کراظرمری و سروا  
استفاده از بومی بودنشر بردلریرل نرگررانری شردیرد از عرد   
پردا ت نزدی  به چهار مراه دسرترمرزد مرعروقره و دیرگرر  
مطالبات  ود مصم  به تداو  اعتصاب و اعترراضرات  رود  
هستند و اعو  کرده اند عرلریررغر  هرر گرونره ا رولری در  
اعتراضاتشانر تا آزادی همکاران بازداشتی  ود و دریرافرت  
 مطالبات شان ر کماکان به اعتصابات ادامه  واهند داد. 

 ٢٩٣١ بهمن ماه    ٢١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

اسماعیل_بخشی، بساک، علیپور،کرامت 
پام و امیری، کارگران هفت_تپه، که 
زیر بازجویی و فشار و تهدید مقامات 

 امنیتی قرار گرفته اند حمایت می کنیم!
چند تن از کارگران هفت تنه به نرا  هرای اسرمراعریرل  
بخشیر رحی  بسا ر قربان عرلریرنرورر ابرراهریر  امریرری و  
کرامت پا   مورد بازجویی و تهدید مقامات امنیتی شرهرر  
شوش قرار گرفته اند. در میان آنان اسماعیل بخشری کره  
در حین اعتصاب کارگرانر یکی از چرنردیرن کرارگرر برود  
که در جم  همکراران  رود صرحربرت هرایری در راسرترای  
 واسته های قرانرونری کرارگرران و حرقرانریرت اعرترراض  
کارگران هفت تنه برای کسب مطالباتشان انرجرا  داده برود  
و فیل  سخنان آگاه گرانه و دلیرانه ی وی برازتراب بسریرار  

 پیدا کرد. 
اسماعیل بخشی در سخنان  ود به  واسته های بررحر   
کارگران هفت تنه اشاره کرده بود و اعرو  کررده برود کره  
در صورتی که مرطرالربرات کرارگرران بررآورده نشرودر آنران  
میتوانند  ودشان مدیریت شرکت را برعهده برگریررنرد. پرس  
از ایراد این سخنانر اسرمراعریرل برخرشری مرورد حرمرلره ی  
تعدادی افراد ناشنا  قرار گرفت که با قمره و چراقرو بره  
او حمله کردند در حالی که هیچگونه پیگرردی از سروی  
مقامات انتمامی و امنیتی و قضرایری بررای یرافرترن ایرن  
مهاجمان انجا  نگرفته است و در عوض اسماعیل بخرشریر  
تحت بازجویی و تهدید قررار گررفرتره اسرت! مرا کرارگرران  
هفت تنه پس از چندین روز که از بازجرویری هرمرکرارانرمران  
گوشته است از این ماجرا با بر شده و متوجه شده ایر  کره  

 آنها در بازجویی ها تحت فشار قرار گرفته اند . 
ما جمعی از کارگران هفت تنره اعرو  مریرکرنریر  کره  
سخنان اسماعیل بخشیر بسا ر پا  و علینورر سرخرنران و  
 واسته ی اکثریت کارگران هفت تنه اسرت و در صرورت  
بروز هر گونه مشکل از سوی افراد لبا  شرخرصری و یرا  
از سوی مقامات برای این کارگررانر مرا از  ررق الز  و  
مختل  دست به اعتراض  واهی  زد و اجازه نرخرواهریر  داد  
همکاران ح   لب ما که تنها  رواسرتره هرای قرانرونری و  
برح  ما را به زبان آورده اندر بیش از ایرن مرورد آزار قررار  
گیرند. برا ایرجراد فشرار برر چرنرد ترن از هرمرکراران مرار  
 اعتراضات برح  ما کمتر نشده و بلکه بیشتر  واهد شد. 

 جمعی از کارگران هفت تنه  
 ٣١ بهمن    ٢٩ 
 

یورش گسترده گارد ویهه به کارگران 
 بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه

بنا بر گزارشهای ارسالی از سروی کرارگرران شررکرت  
  ٢١ نیشکر هفت تنه به اتحادیه آزاد کارگران ایررانر امرروز  

بهمن در پنجمین روز اعتصاب کرارگرران شررکرت نریرشرکرر  
هفت تنهر از ساعات اولیه صبح نریرروهرای گرارد ویر ه در  
سطح گسترده ای اقردا  بره مرحراصرره کرار راتره شررکرت  
نیشکر هقت تنه کرده اند و کارگران برخرش کشراورزی را  
کره قصرد ورود بره کرار رانره و پریروسرترن بره هرمرکرراران  
اعتصابی  ود را دارند مورد حموت وحشیانره قررار داده و  

نرفرر    ١ نفر از کارگران کشاورزی و    ١ تا لحمه مخابره این  
 از کارگران یارد شهدای هفته را بازداشت کرده اند. 

بنا برر ایرن گرزارشر یرورش وحشریرانره گرارد ویر ه و  
ونیروهای انتمامی به کارگران بخش کشاورزی در حرالری  
از ساعت اولیه صبح امروز آغاز شده است که بعد از ظرهرر  
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دیروز بخرشردار شروش و رئریرس جردیرد اداره کرار ظرریر   
 سرجی با حضور در محل کار انه سرعری در شرکرسرترن  
اعتصاب کارگران کردند اما برا مرقراومرت آنران مرواجره و  
پس از ساعتی مجبور به تر  شرکت شدنرد. هرمرچرنریرن  
سیام  افشار قائ  مقا  ساب  مدیر عرامرل شررکرت کره  

برعرد از    ١ بشدت مورد نفرت کارگران است حوالری سرات  
 ظهر دیروز وارد شرکت شده است. 

بنا بر آ رین  برهای رسیده به اتحادیره آزاد کرارگررانر  
موتورسواران گارد وی ه بررای ایرجراد رعرب و وحشرت در  
میان کارگران بخش کشاورزی با موتورهرایشران در مرزار   
نیشکر جوالن میدهند و برا مشراهرده کرارگررانری کره برا  
موتور به سر کار می آیند آنان را مورد حملره قررار داده و  

 در دا ل مزار  تعقیب میکنند. 
همچنین نیروهای گارد وی ه و انتمامی کلیه دربرهرای  
کار انه را بره کرنرترر   رود در آورده انرد و دور ترا دور  
کار انه در حا  گشت زنی هستند تا ترا کرارگرران برخرش  
کشاورزی نتوانند به همکراران اعرترصرابری  رود در دا رل  

 شرکت بنیوندند. 
 

استفاده از نیروی سرکوب برای وادار کرردن کرارگرران  
نیشکر هفت تنه به کار با شرکر  گررسرنره یر  جرنرایرت  
بزرگ است که باید دولت روحانیر مسئولین شهرر شروشر  
شخه اسد بیگی و دیگر مسئولین شرکت نیرشرکرر هرفرت  

 تنه پاسخگوی آن باشند. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران یرورش وحشریرانره نریرروهرای  
گارد وی ه و انتمرامری بره کرارگرران اعرترصرابری شررکرت  
نیشکر هفت تنه را قویا محکو  میکرنرد و اعرو  مریردارد  
توسل به چنین اقدامات سبعانه ای نه تنها  للری در عرز   
و اراده کارگران شرکت نیشکر هفت ترنره و مرا کرارگرران  
ایران در مبارزه برای دستیابی به حقوق انسانی مران ایرجراد  
نخواهد کرد بلکه ما کارگران را بیش از پیشر پریرشراپریرش  
مرد  آزاده ایران به صرفرو  قریرامرهرای  ریرابرانری  رواهرد  

 کشاند. 
 ٢٩٣١ بهمن ماه    ٢١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
پیام جمعی از کارگران شرکت نیشکر 

هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد 
 کارگران ایران

 سو  دوستان ر سته نباشید 
ساعتی پیش آقای کاظمی قائ  مقا  شرکت به هرمرراه  
رئیس نیروی انتمامی به میران مرا اومردنرد و قرو  دادنرد  

 کارگرهای بازداشتی را تا بعد از ظهر آزاد کنن  
و از همه  رواسرترن کره ترولریرد را شررو  کرنرن و بره  

 اعتصاب پایان بدهن 
آقای کاظمی ما پرنرج روزه اعرترصراب کرردیر  بررای  

 گرفتن حقوق هامون  
امروز مثل اوباشان بهمون شبیخون زدید و حمله کرردیرد  
و کارگرها را مثل جانی ها دست بنرد و پرا برنرد زدیرد و  

 بردید  
 حاال اومدی قو  آزادی اشون را میدیف!!! 

تو در مقامی که هستی او  از همره ترکرلریر  حرقروق  
های ما را معلو  کن و جواب بده که نیروی انرترمرامری و  

گارد وی ه به چه حقی و با اجازه چره کسری امرروز وارد  
شرکت شدند و کارگرها را دانه دانه در مقابل چشر  شرمرا  

 با ضرب و شت  دستگیر کردند  
هنر شما این بود که از ورود نیروی سرکوبرگرر نریرروی  
ضد شورش جلوگیری مریرکرردی نره ایرنرکره قرو  آزادی  

 همکارانمون را بدی  
همکارانمون را برا نریرروی مرترحرد امرون از دسرترترون  

 درمیار  و آزاد میکنی  
حوادث امروز فق  برای بی پاسخی شما به مطرالربرات  
برح  ما بود که مجبورمان کنید مثل گوشته کار کرنریر   

 و حقوق نگیری   
چون  یرلری  روب مریردونریرد کره نرمریرخرواهریرد پرو   

 کارگرها را بدهید 
شماها برای همین با عجله داریدانبارهای شرکرر زرد و  
سفید را هر روزه  الی میکنید که چیرزی دا رل شررکرت  

 نماند و همه اش را پو  کنید و در جیبهایتان بگوارید  
ولی ما ه  جلویتان میایستی  و نمیگرواریر  ایرن نرقرشره  

 اتون عملی بشه  
ه  همکارامون را از دستتون بیرون مریراریر  و هر  حر   

 امون را میگیری  
 جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تنه 

 
 اخراج

ا راج سی وپنج نفر از پرسنل بیماربر بریرمرارسرتران امرا   
 مینی تهران بخا ر اعتراض به سره مراه پرردا رت نرکرردن  

 حقوق 
 
 

 گزارش
مشکل معیشت بازنشستگان با افزایش 

 درصدی حقو  حل نمی شود.
درصرد    ١١ ترومرانری    ٢١١١١١١ حرقروق    ٣١ در سرا   

 تومان رسید.    ٣١١١١١١ افزایش یافت و به  
 آیا تحولی در زندگی بازنشستگان ایجاد شدف 

درصرد    ١٢ ترومرانری    ٣١١١١١١ حرقروق    ٣١ در سرا   
 تومان رسید.    ٢١٢١١١١١١ افزایش یافت و به  

واقعا با احتساب تور  کدا  مشکل برازنشرسرترگران حرل  
 شده استف   

اگر قرار اسرت هرمرسران سرازی یرا مرترنراسرب سرازی  
مشکل معیشتی بازنشستگان را حل کندر ابتدا بایرد یر   
ک  حقوقی قابل قبو  تعیین شرودر سرنرس افرزایرش هرای  

 دیگر اعما  شود. 
 
 درصد کارگران  قرارداد موقت هستند ٨٦

میلیون کارگر سرپرست  رانروار  در ایرران    ٢٩ بیش از  
درصرد کرارگرران    ٢١ وجود دارد که  ب  آمارهای موجود  

 در کشور قرارداد موقت هستند 
 

جان باختن کارگر معدن مرمریت 
صفاشهرپس سه روز مصدومیت حین کار 

 دربیمارستان
نیمه شب یازده  بهمن ماهرکارگر مصدو  حادثه مرعردن  
مرمریت صفاشهر شهرستان  ر  بید اسرتران فرار  پرس از  

 سه روز در بیمارستان آباده جان  ود را از دست داد. 
بهمرن رسرانره ای شردرحرادثره  ٢٩ براسا  گزارشی که  

هشت  بهمن ماهر زمانری ر  داد کره یرکری از کرارگرران  
معدن مرمریت صفاشهر حین انجا  کار بر اثر بر رورد ترکره  
سنگ رها شده از زیر الستی  یر  دسرترگراه لرودر بره  

 سرش دچار مصدومیت شد. 
این کارگر که هنوز هویتش منتشر نشدهر پرس از سره  
روز تحمل درد در بیمارستان آباده نیمه شرب یرازدهر  برهرمرن  

 ماه جان  ود را از دست داد. 
بنا بهمین گزارشردر چند ماه گوشرتره حرادثره مشرابره  
ای در معدن مرمریرت صرفرا دشرت ر  داده کره مروجرب  

 مرگ کارگر دیگری شده است. 
 
 

آهن  نگرفتن کارگران راه چهار ماه از حقو 
 گترد. ورامین می

آهرن ورامریرن    نرگررفرترن کرارگرران راه   چهار ماه از حقوق 
کشی که انرگرار وظریرفره شران    گورد. کارگران زحمت   می 

 کار کردن وحقوق نگرفتن است  
ماه در اعرترراض بره    بهمن   ٢٩ شماری از آنان روز جمعه  

شان با نشسرترن روی ریرل قرطرارر    ماه حقوق   ٣ نشدن    پردا ت 
 برای ساعاتی جلوی حرکت قطارها را گرفتند. 

 
زده  هفت کودک دیگر هم درمناطخ زلزله

 اند در زیر چادرها جان داده
نادری نماینده پراوه  بره جرز سراریرنرا و مراتریرار هرفرت  

زده در زیرر چرادرهرا جران    کود  دیگر ه  درمنا   زلزله 
مورداقدا  به  ودکشی شده وکسانری هسرترنرد    ٣٢ اند.    داده 

 اند به حما  بروند   که هفتاد روز است نتوانسته 
 

کارگر در سایه  ٧٢مر  و مصدومیت 
 فقدان ایمنی محی  کار

 ی روزهای گوشتهر در سایه فقدان ایرمرنری مرحریر   
کارگر نیز مصدو  شدنرد. ایرران    ٣ کارگر کشته و    ٩ کارر  

را در زمریرنره رعرایرت    ٢١١ در میان کشورهای جهان رتبه  
که رتربره بسریرار    مسائل ایمنی کار به  ود ا تصاص داده  

 پایینی است. 
 

های مجاری ادراری  شیو  شپش و عفونت
 زده در مناطخ زلزله

یکری از مسرئروالن وزارت برهرداشرت در واکرنرش بره  
زده    هایی کره از شریرو  شرنرش در مرنرا ر  زلرزلره   گزارش 

شرنرش سرر یر    »دهنرد اعرو  کررده    کرمانشاه  بر می 
بیماری بومی این منا ر  اسرت امرا زمرانری کره ترراکر   

کند و تروجره    ای محدود افزایش پیدا می   جمعیت در منطقه 
    شود ایرن بریرمراری   ها ک  می     به موارد بهداشتی در  انواده 

 «کند.   نمود بیشتری پیدا می 
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هرای مررکرز    بهزاد امیریر مسئو  اداره مراقبت بیماری 
های واگیر وزارت بهداشت بردون تروجره بره    مدیریت بیماری 
زده    های بهداشتی و حما  در مرنرا ر  زلرزلره   کمبود سرویس 

هرا نریراز بره آمروزش    گفته برای کنتر  این گونه بریرمراری 
است و داروهایی مورد نیاز به میزان الز  در سطح مرنرا ر   

 زده توزی  شده است   زلزله 
 

 گروه از کاالهای اساسی ٩افزایش قیمت 
برراسرا  گرزارش برانر  مررکرزی مرتروسر  قریرمررت  

ُرده  فروشی بر ی از مواد  وراکی در هرفرتره گروشرتره     
درصرد و    ٢.٢ هرای ترازه    درصدر میروه   ٢.١ مر     قیمت تخ  

درصد نسبت به هفته قبل از آن افرزایرش    ٢.١ گوشت مر   
 یافته است. 

گزارش روزنامه قانون به نرقرل از برانر  مررکرزی از  

قیمت  رده فروشی مواد  وراکی در تهرانر قریرمرت چرنرد  
کاالی اساسی افزایش یافته است. براسا   وصه نرترایرج  

ررده  فرروشری برر ری از    گزارش هفتگی متوس  قیمت ُ 
مراهر    مواد  وراکی در تهران در هفته منتهی به شش  بهمرن 

درصرد و    ٢.٢ هرای ترازه    درصدر میروه   ٢.١ مر     قیمت تخ  
درصد نسبت به هفته قبل از آن افرزایرش    ٢.١ گوشت مر   

درصرد و حربروب    ١.١ یافته است. همچنین قیمت لبنیات  
هرای ترازهر    درصد کاهش داشت و قیمت برنجر سربرزی   ١.٢ 

گوشت قرمزر قند و شکرر چای و روغرن نربراتری نریرز در  
 مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است. 

 
 مر    لبنیات و تخ  

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قریرمرت مراسرت  
درصرد کراهرش    ٢.١ پاستوریزه نسبت به هفته قبل مرعراد   

یافت و بهای سایر اقو  این گروه بدون تغییر برود. قریرمرت  
  ٢١١ ای    درصد افزایش داشت و شرانره   ٢.١ مر  معاد     تخ  

 رفت.   هزار ریا  فروش می   ٢١١ هزار تا  
 

 برنج و حبوب 
در این هفته در گروه برنرجر برهرای بررنرج دا رلره درجره  
ی  و درجه دو ثابت بود. در گروه حربروب قریرمرت نرخرود  

درصرد کراهرش    ١.٢ درصد و لروبریرا چریرتری    ١.٩ معاد   
 یافت و بهای سایر اقو  این گروه بدون تغییر بود. 

 
 های تازه   ها و سبزی   میوه 

در هفته مورد بررسیر در میادین زیرر نرمرر شرهررداری  
شد و انگور عرضه کمی داشت. سرایرر    هندوانه عرضه نمی 

اقو  میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نمر کریرفری  
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ها متفراوت برودنردر بره نرر     فروشی   در مقایسه با سایر میوه 
 شد.   بار عرضه می   مصوب سازمان میادین میوه و تره 

های سطح شهر اقو  میوه و سررربرزی ترازه    فروشی   میوه 
هرای ترازه قریرمرت    کردند که در گرروه مریروه   را عرضه می 

  ٩.١ درصردر لریرمروشررریرریرن    ١.٩ پرتقا  درجه ی  معاد   
درصرد کراهرش    ٢.٩ درصد و کریروی    ١.١ درصدر انگور  

  ٢١.٢ درصرد ترا    ١.٢ ولی بهای سایر اقو  این گروه بین  
های تازه قیمت  ریرار    درصد افزایش داشت. در گروه سبزی 

  ٢.٢ درصد و بادنرجران    ١.١ فرنگری    درصدر گوجه   ١ معاد   
  ١.٢ درصد کاهش ولی بهای سایر اقرو  ایرن گرروه بریرن  

 درصد افزایش یافت.   ٩.١ درصد تا  
 

 گوشت قرمز و گوشت مر  
در هفته مورد گزارش قیمت گوشرت گروسرفرنرد ثرابرت  

درصرد    ١.٢ برود و بهای گوشت تازه گاو وگوساله معراد   
 درصد افزایش داشت.   ٢.١ و گوشت مر   

 
 قندر شکرر چای و روغن نباتی 

در این هفته قیمت قندر شکرر چرای  رارجری و انروا   
 روغن نباتی بدون تغییر بود. 

 
آمارهای ضد و نقریر  مرعراون وزیرر برهرداشرت دربراره  

 زده    ودکشی در منا   زلزله 
معاون اجترمراعری وزیرر برهرداشرت در نشرسرت  ربرری  
امروزش ابرتردا گرفرتره آمراری مربرنری برر  رودکشری در  

زده و ثوث باباجانری نرداشرتریر  امرا برعرد برا    شهرهای زلزله 
مورد  ودکشی در ثوث بابراجرانری گرفرتره  ٣٢ تکویب  بر  

درصد این رق  باشد. بر این اسرا  و    ٢١ ارقا  واقعی شاید  
مرورد  ٢١ های محمدهادی ایازیر حرداقرل    با اتکا به گفته 

  ودکشی در این شهر اتفاق افتاده است. 
 

ایازی همچنین از میزان افسردگی در ایرران هر  ابرراز  
نگرانی کرده و گفته ما به عرنروان مرترولری سرومرت بره  

سرراز ترراکرریررد جرردی داریرر  تررا    هررای فرررهررنررگ   دسررتررگرراه 
سررازی در جررامررعرره در دسررتررور کررار قرررار گرریرررد.    نشررا  

درصرد و    ٢١ افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. زنان  
 درصد نشانگان ا توالت روانی دارند.   ٢١ مردان  

هرا در ایرران هر  گرفرتره ایرن افرراد    او درباره تراجنسری 
هرای ترغریریرر جرنرسریرت    وضعیت  وبی ندارند و برای عمرل 

 ریرریرن کرمر   »تحت پوشش بیمه نیستند. بنابراین برایرد  
 تا بتوانی  به آنها ه   دمات ارائه دهی .  «کنند 

زده کررمرانشراه برارهرا از فروت    نمایندگان منا   زلزلره 
مرد  به دلیل سرما و اقدا  به  ودکشری در ایرن مرنرا ر   

اند کره اغرلرب آنرهرا از  رر  مسرئروالن دولرتری     بر داده 
تکویب شده است. شرای  زندگی در این منا ر  برا وجرود  
گوشته سه ماه از زلزله همچنان سرخرت و دشروار اسرت و  
حداقل نیمی از مرد  همچنران در چرادر و بردون سررویرس  

 کنند.   بهداشتی و  دمات درمانی زندگی می 
با اینکه پ وهشگران مسائل اجتماعی فقر و بریرکراری  

دانرنردر    را علت اصلی  ودکشی و افسردگی در ایران مری 
مسئوالن هرمرچرنران عرلرل شرخرصری را بره عرنروان دلریرل  

کرنرنرد. وزیرر    گسترش افسردگی در ایرران مرعررفری مری 

سرا  گروشرترهر مریرزان  ١١ بهداشت ه  پیشتر گفته بود در  
 افسردگی در ایران دو برابر شده است 

 
 محمودبهشتی راهی زندان شد.

مررحررمرررود بررهرررشررتررری    ٢٩٣١ بررهررمرررن    ٢١ امررروز  
لنگرودیرعضوهیات مدیره ی کرانرون صرنرفری مرعرلرمران  
تهرانرکه به  ا راعتراض به وضعیرت آشرفرتره ی آمروزش  

سرا  زنردان    ١ وپرورش کشور وفعالیت هرای صرنرفری بره  
محکرو  شرده اسرترپرس از گرورانردن چرنردروز مرر صری  
درمیان استقبا  گر   انواده و چنرد ترن از هرمرکراران وارد  
زندان اوین شدرتا به سایر روشنفکران زنردانری مرانرنردرفرتراح  

 سلطانیراسماعیل عبدی و دیگران بنیوندد. 
 

 بین المللی 
 

ها برای  خواب افزایش آمار خیابان -انگلستان 
 هفتمین سال

هرا    تعداد افرادی که در انرگرلرسرتران شرب در  ریرابران 
 وابند برای هفتمین سا  پریراپری افرزایرش پریردا کررده    می 

 است. 
  ١١٢٢ براسا  آمار رسرمری ایرن رقر  در پرایریرز سرا   

درصرد افرزایرش نسربرت بره سرا  قربرل بره    ٢١ میودی با  
نفر رسیده است. این آمار مربرو  بره افررادی اسرت    ٣٢١٢ 

 وابرنرد و یر  چرهرار  آن    ها در کنار  یابان می   که شب 
 مربو  به شهر لندن است. 

هررا و یررا    هررای شررهرررداری   افرررادی کرره در پررنرراهررگرراه 
بررنرد شرامرل ایرن آمرار    های مروقرت بره سرر مری   اقامتگاه 

 شوند.   نمی 
درصرد و در برقریره    ٢٢ میزان  یابان  وابی در لرنردن  

درصد افزایش داشتره اسرت. مرنرا ر  شرمرا     ٢٣ انگلستان  
 درصدی رکوردار بوده است.   ٩٣ غرب با افزایش  

پولی نیتر مدیرعامل ی  مروسرسره  ریرریره کره بره  
کرنردر     رواب کرمر  مری    انمان و  یابران   اسکان افراد بی 

دهنده بحران مسرکرن در جرامرعره    گوید  پاین آمار نشان   می 
ماست. وقتی این تعداد افراد مجبرور هسرترنرد در  ریرابران  
بخوابند این یعنی جامعه دچار مشکل است. ترعرداد افرراد  

هرا در     انمان  یلی بیشتر از این کسانی است که شرب   بی 
  وابند.    یابان می 

گوید  پاگر افرادی که بره  رور مروقرت     ان  نیت می 
در اقامتگاه اسکان داده شده و یا  انه دوستران و آشرنرایران  
 ود هستند را به این آمار اضافه کنی  رق  به صدهرا هرزار  

 رسد.پ   نفر می 
موسسات  یریه حمایرت از افرراد بری  رانرمران اعرو   
کردند که این رقر  ضررورت یر  اقردا  فروری را نشران  

 میدهد. 
هراپ    جان اسنارکسر مدیرعامل موسسره  ریرریره پبرحرران 

گوید اینکه در ی  کشور ثروتمنرد و پریرشررفرتره هرر    می 
سرا  تررعرداد افرررادی کرره مرجرربررور مرریررشرونررد در شرررایرر   
 طرنا  و سرما در  یابان بخوابند بیشترر مریرشرود یر   

 فاجعه واقعی است. 
هرای    هرا و دولرت   سخرنرگروی وزارت مسرکرنر اقرلریرت 

گوید  پهررگرز هریرچرکرس نربرایرد    می  MHCLGمحلی  
مجبور به  یابان  وابی شود. به هرمریرن دلریرل اسرت کره  

میرودیر مشرکرل  ریرابران    ١١١١ دولت قصد دارد تا سا   
بتروانریر  ایرن    ١١١٢  وابی را حل کند و همه با ه  تا سا   

 کن کنی .پ   مشکل را ریشه 
 

کار طاقت فرسا در ازای مزد  -اتیوپی 
 ناچیز

 
مرعرادن نرمر    میلر در کشور اتیوپی   به گزارش دیلی 

میلریرون نرفرر    ٢١١ فراوانی وجود دارد که نم  مورد نیاز  
کرنرنرد؛ برا ایرن حرا       از جرمرعریرت کشرور را ترامریرن مری 

کارگرانی که در این معدن مشغو  به کار هستندر بسریرار  
 گیرند.   تنها هشت دالر دستمزد می  فقیرند و روزانه 
هزار کیلیرومرترر    ٣١ های نم  منطقه نیز    وسعت بیابان 

مرب  است و کرارگرران برایرد برا اسرترفراده از کرلرنرگ و  
تجهیزات دیگر قطعات بزرگ نرمر  را از زمریرن  رارج  
کردهر آنها را  رد کنند تا به قطرعرات کروچرکرترر ترقرسریر   
شوند. گروه دیگرری از کرارگرران نریرز آنرهرا را برار شرترر  

 کنند تا به شهر برسانند.   می 
از آنجا که کار دیگری در این مرنرطرقره وجرود نرداردر  

هاست در میران مررد  سراکرن در    کار در معدن نم  نسل 
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 شود.   های اتیوپی انجا  می   بیابان 
فررسراسرت. دمرای      کار در معادن نم  بسیار  اقرت 
هرا براال    در ترابسرتران  هوا در این منا   به  رز وحشتناکی 

هرا حراکری از آن اسرت کره کرارگرران    رود و شرنریرده   می 
انرد. از    بسیاری تاکنون به علت گررمرازدگری جران برا رتره 

آنجا که سود فراوانی از ناحیره ایرن مرعردن نصریرب دولرت  
شررودر دولررت اترریرروپرری قصرد دارد ایررن مررعررادن را بررا    مری 

مجهز سازد اما تاکنون حرمرایرتری از     های روز   تکنولومی 
 کارگران برای کاهش سختی کار آنها انجا  نداده است. 

 
اعتصاب کارکنان قلارهای  -ایتالیا 

 شهری 
مانویه کارکنان قطرارهرای شرهرری در    ١٣ روز دوشنبه  

ایتالیا در اعتراض به سیاست های نرئرولریربررالری دسرت بره  
اعتصاب زدند. همزمان با اعتصاب کارکنان قطرار شرهرری  
در ایتالیار کارکنان حوزه بهداشت و درمانر حمل و نرقرل و  
مدار  این کشور نیز اعو  کرده اند ماه آیرنرده اعرترصراب  

  واهند کرد.  
اتحادیه های مختل  کارگری در ایرترالریرا برا انرترشرار  
بیانیه ایر علت اصرلری اعرترصراب کرارکرنران قرطرارهرای  
شهری را تمدید نشدن قراردادهای کارگران اعرو  کرردنردر  
قراردادهایی که از چند ماه پیش تراکرنرونر مروعرد آن بره  
پایان رسیده است. پردا ت نشردن پراداش کرارگرران نریرز از  
دیگر دالیل این اعتصاب است. اما عووه برکارکنان قرطرار  
های شهریر کارکنان مدار ر حوزه بهرداشرت و درمران و  
حمل و نقل ایتالیرا نریرز قررار اسرت مراه فروریره دسرت بره  

 اعتصاب بزنند. 
 

هزار کودک در معر   ٥٣ -کره شمالی
 قحلی

 
یونیس  صندوق کرودکران مرلرل مرترحردر هشردار داده  

هزار کود  در کره شرمرالری در    ١١ است که نزدی  به  
معرض  طر قحطی زدگی هستند.بره گرزارش یرونریرسر ر  
تحریمهای بین المللی به  ا ر برنامه تسلریرحرات اترمری و  
موش  بالیستیکی این کشور فقیر و منزوی از عروامرل  

 ایجاد چنان وضعیتی به شمار می رود. 
 برگزاری رویترز در گزارش  ود یادآور شده است کره  
افزایش تحریمهای بین المللری و شردت گررفرترن آنرهرا برر  
تغویه کودکان این کشور تاثیر جدی داشته اسرت هررچرنرد  
به گفته عمرعبدیر قائ  مقا  اجرائری یرونریرسر ر شرورای  
امنیت سازمان ملل متحرد در ترمرامری قرطرعرنرامره هرای  
تحری ر عملیات امداد و بشردوستانه را از دایرره ترحرریرمرهرا  

 معا  کرده است. 
به گفته عمر عبدیر با این همه بانکها و شررکرترهرای  
عرضه کرنرنرده کراالهرا و مرواد غروائری یرا شررکرترهرای  
کشتیرانی با درنمر گرفتن ترحرریرمرهرا در ایرن زمریرنره برا  
احتیا  عمل می کنند و حراضرر نریرسرترنرد ترن بره  رطرر  

 بدهند. 
یونیس  با اشاره به چالشهای عملیاتری برراثرر مسرائرل  
سیاسی و پیامدهای نا واسته تحریمها علیه کره شرمرالریر  

برای تهیه غروار آب و امرکرانرات برهرداشرتری بررای کرره  
مریرلریرون دالری شرده    ١١٢١ شمالی  واستار ی  کم   

 است. 
ای شرش    هفته گوشته شورای امنیت در قطعنامه ترازه 

شهرونرد کرره شرمرالری را    ٢١ کشتیر نه شخه حقوقی و  
در معرض تحری  های تازه قرار داد.یرونریرسر  از انرگرشرت  
شمار سازمانهای امداد بین المللی است که اجازه کرمر   

 رسانی به کودکان کره شمالی را دارد. 
میلریرون نرفرر    ٩ ر بنا به گزارشها بیش از  ٢٣٣١ در دهه  

در این کشور بر اثر گرسنگی جان دادند.هر  اکرنرون بریرش  
هزار کود  در این کشور دچار سوا ترغرویره انرد    ١١١ از  

هزار نفر درمعررض  رطرر مررگ قررار    ١١ که از این میان  
 دارند. 
 

کارگر معدن طال  ٣٦٣  -آفریقای جنوبی
 اند در اعما  زمین گیر افتاده

قط  برق و از کار افتادن آسانسورهرا بره عرلرت تروفران  
نفر از کرارگرران یر  مرعردن    ٣١١ شدید باعث شده حدود  

جرنروبری در زیرر زمریرن مرحربرو  شرونرد.     و در آفریقای 
گویند توش برای نجات آنها آغاز شده و فرعرو    ها می   مقا  

های کارگرری از کرنردی    جای نگرانی نیست اما اتحادیه 
 اند.   عملیات نجات انتقاد کرده 

هرا    آن  ور که سخنگوی ایرن مرعردن  رو بره رسرانره 
انرد    نفر از معدنچیان سال  بیرون آورده شرده   ١١ گفته تاکنون  

اما اتحادیه صنفی کارگران معدن نسبت به بخرطرر افرترادن  
مانرویره در    ٩٢ جان باقی کارگران که از روز چهرارشرنربره  

اند اظرهرار نرگررانری شردیرد کررده    دا ل معدن محبو  شده 
 است. 

آفریقای جنوبی بزرگترریرن اسرترخرراج کرنرنرده  رو در  
جهان است امرا بره لرحراا رعرایرت مروارد ایرمرنری بررای  

 معدنچیان بارها با انتقاد روبرو شده است. 
واتر ترعرلر  دارد    استیل -این معدن که به شرکت سیبانی 

کیلرومرترری    ١٣١ و نامش معدن  وی بئاتریکس است در  
 غربی شهر موهانسبورگ واق  شده است.   جنوب 
 ربرقره    ١٩  ور که گزارش شده ایرن مرعردن دارای    آن 

مترری زیرر    ٢١١١ زیرزمین است که گودترین آنها در عم   
 زمین حفر شده است. 

جرنروبری از رونررد    اترحرادیره کرارگرران مرعردن آفرریرقررای 
امدادرسانی انتقاد کرده و آن را پبسیار کندپ ارزیابری کررده  

 است. 
لرریررووانرری مررامرربررورور سررخررنررگرروی ایررن اتررحررادیرره برره  
 برگزاری رویترز گفته  پمشرکرل ایرن جراسرت کره آنرهرا  

یکی معدنچیران را از زیرر زمریرن بریررون     واهند یکی   می 
 بیاورندپ. 

اتحادیه کرارگرران مرعردن و سرا رترمرانری هر  گرفرتره  
ها از آنجا افزایش یافته که تعداد مرحرصرورشردگران    نگرانی 

 در زیرزمین بسیار زیاد است. 
جوز  ماتونجوآر رئیس این اتحادیه گفرتره هرمریرن االن  

هرای بردن و    ه  ممکن است به علت کر  آب شردن برافرت 
پایین آمدن سطح قند و کمبود مواد مغوی جان برر ری از  

 معدنچیان گرفتار شده به  طر افتاده باشد. 
ترریرن    ترریرن و  رطررنرا    جنوبی بر ی از عمی    آفریقای 

(  ١١٢٢ معادن جهان را دارد.در سرا  مریرودی گروشرتره ن 
معدنرچری در ایرن کشرور در جرریران حروادث    ٢١ بیش از  

 شغلی جان دادند. 
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آزادی، بـرابـری، حـکـومــت 

 کارگری
 

* بحران سیاسی و اقتصادی عمیقـی کـه 
گریبان بورژوازی ایـران را گـرفـتـه اسـت 

 نشانی از فروکش کردن ندارد. 
* بساط سللنـت بـا انـقـالب هـر چـنـد 

 در هم پیچیده شد.  ٦١ناکام 
* امروز جمهوری اسالمی نـیـز بـه هـمـان 

 عاقبت نزدیک میشود.
گــری آمــریــکــایــی شــاه و نــه  نــه آریــایــی

خـــرافـــات اســـالمـــی و قـــیـــل و قـــال 
اسالمیستی خـمـیـنـی و شـرکـا  و نـه  پان
کشی و جنایات غیرقابل توصیف هر  نسل

دو رژیم علیه بشریت و آزادی، هـیـچـیـک 
پاسخ این بحران نبود و نمیتوانست باشد 
ـ زیرا یمسیلهی و یبحرانی، در نفس وجـود 
اجتماعی بورژوازی و حاکمیت اقتصادی و 

 ٦١سیاسی سرمایه نهفته است ــ انـقـالب 
تنها علیه سـلـلـنـت نـبـود، هـمـچـنـانـکـه 
خیزش انقالبی عـظـیـم آتـی نـیـز تـنـهـا 
برچیدن جمـهـوری اسـالمـی را در دسـتـور 

استثنا  نبـود،  ٦١نخواهد داشت ـ انقالب 
ای بـود کـه از  بلکه نخستین جلوه قاعـده

این پس، تا در هم کوبیده شدن قـلـعـی 
داری در  حکومت سرمایه و نظام سـرمـایـه

ایران، تاریخ ایران را شکل خـواهـد داد. 
بحران اقتصادی و بحرانـهـای سـیـاسـی و 
حکومتـی دائـمـی، حـرکـتـهـای اعـتـراضـی 

هـای کـمـابـیـش  گسترده که تنها بـا دوره
نشــیــنــی و رکــود نســبــی از  کــوتــاه عــقــک

یـکـدیـگـر ج ـدا مـیـشـونـد، خـیـزشـهـای 
انقالبی با فواصل کـم و کـمـتـر، گشـوده 
شدن و باز هم گشوده شدن مسیله قـدرت 
سیاسی در سلع جامعه و در جریان همـه 

گیری روزافزون پرولتاریـا و  اینها، قدرت
پیشروان کمونیست او، ایـن آن دورنـمـای 
واقعی است که بورژوازی در ایران بـلـور 
عینی با آن روبروست صرفنظر از ایـنـکـه 

اش  این یا آن دار و دستـه دولـتـی رسـمـی
بتواند چند روز، چند ماه و یا احیانا  
چند سال تعادل خود را در رأه مـاشـیـن 

 دولتی حفظ کنند.
 

در چنین شرایلی، و با چنین کـابـوسـی، 
اینک دیـگـر تـمـام اقشـار بـورژوازی بـه 

اند. تابلوهای نجات  تکان و تکاپو افتاده
میهن سرمایه یکـی پـس از دیـگـری بـاال 

اند و از فـرط کـثـرت دیـگـر حـتـی  رفته
بخاطر سپردن و شمردن هـمـه آنـهـا نـیـز 
میسر نیست ـ یجمهوری اسالمی با خمینی، 
بدون الجـوردیی، یجـمـهـوری اسـالمـی بـا 

رجوی دمکـراتـیـکی، یجـمـهـوری سـوسـیـال 
دمــکــراتــیــک اســالمــیی، ینــاســیــونــالــیــســم 
اسالمیی، یناسیونالـیـسـم غـیـر اسـالمـیی، 
یناسیونالیسم آریـایـیی، ینـاسـیـونـالسـیـم 
آمریکاییی، یسـلـلـنـت خـوان کـارلـوسـیی، 
یسللنت آریامهـریی، یحـکـومـت ژنـرالـیی، 
یجمهوری پارلـمـانـیی، یـا یاصـال اشـغـال 
نظامی توس  آمریکای ، یبـاخخـره بـایـد 
یکی از ایـنـهـا را قـبـل از ایـنـکـه آوار 
جمهوری اسالمی روی سر همه خـراب شـود 
بــر قــرار کــردی ـــ ایــن رویــای آشــفــتــه 
بورژوازی است ـ اینها عناوینـی اسـت کـه 

کنـنـد،  همه به یک اوضا  واحد رجو  می
ختم انقالب و هر نو  حرکت انـقـالبـی و 
حفظ، دوام و بقا  توحـش بـورژوایـی در 

 ایران.
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
   منصور حکمت
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هـا  در مقابل همه این تکاپوها و توطـ ـه
برای خواباندن صدای انـقـالب و قـیـچـی 
کردن روند انقالبات و بحرانهای انقـالبـی 
پی در پی، کارگران انقالبـی ایـران یـک 
شعار را ملرح میکنند، شعاری که گویـای 
حضور پیگیر طبقه کارگر ایران در تمـام 
سیر پر تحول و پر افت و خیز جـاری و 

 آتی تا تحقخ اهداف نهایی است.
 

شعاری که انگیزه و نیروی محرکه حـرکـت 
رو به جلوی مبارزه طبقاتی و انقالبی در 
ایـران را در یـک عـبـارت کـوتـاه بـیـان 
میکند: یآزادی، برابری، حکومت کارگـریی 
این شعار کـارگـران انـقـالبـی اسـت. ایـن 
شعاری است که تمام حرکتهای انقالبی در 

تـا پـیـروزی  ٦١ایران معاصر، از انقالب 
 نهائی را به هم مرتب  میکند.

 
یآزادیی یعنی رهـایـی کـامـل از قـدرت و 
حاکمیت اقتصادی، سـیـاسـی و فـرهـنـگـی 

داری، یعنـی رهـایـی از  سرمایه و سرمایه
کــلــیــه روابــ ، مــنــاســبــات و نــهــادهــای 

آور و سرکوبگر جـامـعـه بـورژوایـی،  اسارت
یعنی رهایی از چـنـگـال بـردگـی مـزدی، 
رهایی از انقـیـاد طـبـقـاتـی، رهـایـی از 
سرکوب ماشین دولتی بورژوازی، رهایی از 
بیحقوقی سیـاسـی و انـقـیـاد فـرهـنـگـی، 
رهایـی از پـیـلـه مـتهـک و پـنـدارهـا و 

ــیــن و ارزش ــه قــوان ــز و  هــای خــراف ــی آم
مانده جـامـعـ  مـوجـود، رهـایـی از  عقک
های متهبی، قدمی و جنسی، رهایـی  ستم

از فقر و فالکت، جـهـل و خـرافـه و کـل 
 تبعیضات و مصائک جامعه بورژوایی.

 
یبرابریی، یعنی نه فق  برابری حـقـوقـی 
و قانونی، نه فق  بـرابـری شـهـرونـدان 
جامعه از هر قوم و نهاد و جنسیت، بلکه 

برابری در امکانات مادی، در دسترسی به 
ابزارهای ارتقا و شـکـفـتـن اسـتـعـدادهـای 
فردی و اجتماعی، برابری در تولید و در 
زیســت، بــرابــری در ا عــمــال اراده در 
سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اداره جامعه 

مندی از مـحـصـوالت  خود ـ برابری در بهره
مادی و معنوی کار و تالش اجـتـمـاعـی و 
برابری در مبارزه برای فایخ آمدن بر هر 

ای که تنهـا  ماندگی و کمبود ـ برابری عقک
بــا درهــم کــوبــیــدن مــالــکــیــت خصــوصــی 
بورژوایی بر وسایل تولید و مـبـادلـه، از 
میان بـردن بـردگـی مـزدی و قـرار دادن 
وسایل تولید و ثروت جامعه در مالـکـیـت 
جمعی و اشتراکی کلیه انسانهای سهیم در 

 فعالیت اجتماعی حاصل میشود.
 

یحکومت کارگریی، یعنی حکومت طبقـاتـی 
کــارگــران، حــکــومــت اســتــثــمــارشــدگــان و 
تولیدکنندگان کل ثروت جامعه بر عـلـیـه 
استثمارگران، حکومت بردگان مزدی امروز 
و ناجیان فردای جامعه، حکومـت کسـانـی 
که جامعه، نفس موجودیت و ثـروت آن، 
بر کار وتالش مدام آنها بنا شـده اسـت، 
حکومت کارگری یعنی طبقه کارگر متشکل 

بخش حاکـم.  بعنوان قدرت و طبقه رهایی
حکومت کارگری یـعـنـی حـکـومـت سـرکـوب 
مقاومت استثـمـارگـران در بـرابـر رهـایـی 
بشریت تحت ستم. حکومت کارگری یـعـنـی 
دیکتاتوری پرولتاریا علیه مدافعان فـقـر 
و فالکت و استـثـمـار و جـهـل و خـرافـه. 
حکومت کـارگـری یـعـنـی دمـکـراسـی بـرای 
کارگران و زحمتکشان و استثمار شوندگان 
و سرکوب برای اسـتـثـمـارگـران. حـکـومـت 
کارگری یعـنـی ضـمـانـت اجـرایـی واقـعـی 

 آزادی و برابری.
 

پاسخ بورژوازی به این شعار پـرولـتـاریـا 

کامال  روشـن اسـت. بـورژوازی دربـرابـر 
این شعار در سراسر جهان تنها یک پاسخ 
دارد و آن سرکوب، قهر و ارتجا  عریـان 
ضد پرولتری است. جمهوری اسالمـی خـود 
تنها جزئی از این پـاسـخ و یـک نـمـونـه 

ها و خرده چپ-زند  آن است. اما لیبرال
بورژوا رفرمیـسـتـهـایـی کـه خـود را بـه -

چسپانند  انقالب و یا حتی سوسیالیسم می
نیز، هر قدر از اوضا  مـوجـود نـاراضـی 
باشند و بر سـر اوضـا  وی آلـتـرنـاتـیـوی 
مللوب میان خود اختالف داشته بـاشـنـد، 
پاسخ کمابیش یکسانی را در مـقـابـل مـا 

ای از تـهـدیـدات،  قرار میدهند. مجموعـه
تحریفات و غرولندها خلاب به کارگران 
کــمــونــیــســت پــرتــاب مــیــشــود: یحــکــومــت 
کارگری؟! این یـک تـوه ـم اسـت. مـگـر 

بینـیـد، مـگـر قـدرت  ارتش آمریکا را نمی
مـانـدگـی  بینید؟ مـگـر عـقـک متهک را نمی

بـیـنـیـد؟ مـگـر  فرهنـگـی جـامـعـه را نـمـی
بینید که بخش اعظم مـردم مـتهـبـی  نمی

اند، روستایـی انـد، غـیـرپـرولـتـر انـد؟ 
صنعت ما برای جامعه سوسیالیستـی شـمـا 
به اندازه کافی رشـد نـکـرده اسـت. آخـر 

اطال  شمـا چـگـونـه  سواد و بی کارگران کم
قرار است جامـعـه مـدرن امـروز را اداره 

خواهـیـد حـکـومـت  کنند؟ با کدام نیرو می
کارگری را برقرار کنـیـد؟ کـدام کـارگـر، 
کدام طبقه کـارگـر مـتـحـد، کـدام حـزب 
طبقاتی، کدام نیروی متشکل برای تحقخ 
این شعار وجود دارد؟ مگر شعارهای امروز 

بینید؟ کسـی در ایـران زیـر  مردم را نمی
بار حکومت کارگـری نـخـواهـد رفـت. زود 
است، غیر ممکـن اسـت، عـمـلـی نـیـسـت، 

 توه م استی.
 

هــا را  خــوانــی بــخــش اعــظــم ایــن نــوحــه
اراجیف و چرندیاتی تشکیل میـدهـد کـه 

داری، یعنی رهایی از کـلـیـه روابـ ،  آزادیی یعنی رهایی کامل از قدرت و حاکمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سرمایه و سرمایه
آور و سرکوبگر جامعه بورژوایی، یعنی رهایی از چنگال بردگی مزدی، رهایی از انقیاد طبقاتی، رهایی  مناسبات و نهادهای اسارت

از سرکوب ماشین دولتی بورژوازی، رهایی از بیحقوقی سیاسی و انقیاد فرهنگی، رهایی از پیله متهک و پـنـدارهـا و قـوانـیـن و 
های متهبی، قدمی و جنسی، رهایی از فقر و فـالکـت، جـهـل و  مانده جامعه   موجود، رهایی از ستم آمیز و عقک های خرافه ارزش

 خرافه و کل تبعیضات و مصائک جامعه بورژوایی.



 ٨٠٥ شماره      -  چهارم  دوره     27     کارگر کمونيست 

اند و بخش دیـگـر نـیـز  آگاهانه جعل شده
طلبانه و ریاکارانه واقعیاتـی  بیان فرصت

است که بلـور عـیـنـی سـد راه حـکـومـت 
کارگری و تحقخ برنامه کمونیستی اسـت. 
این واقعیات برای مـا مـوانـعـی اسـت کـه 
باید برچیـده شـود و بـرای بـورژوازی و 
خرده بورژوازی سنگرهایی است کـه بـایـد 
در برابر پرولتاریای انقالبی حفظ گردد. 

ترین مانع تحقخ فوری شـعـار مـا،  اساسی
کمبود آگاهی طبقاتی، تفرقـه و ضـعـف 
سیاسی و تشکیالتی طبقه کـارگـر ایـران 
است. آری، اگـر کـارگـران ایـران مـتـحـد 
بودند، به منافع طـبـقـاتـی خـود واقـف 
بودند، در حزب سیـاسـی انـقـالبـی خـود، 
حزب کمونیست ایران، گرد آمـده بـودنـد، 
آنگاه استقرار حکومت کـارگـری کـار یـک 

تـر کـردن آن  روز بود. مـا بـرای نـزدیـک
یروزی مبارزه میکنیم و این شعار خود یـک 
ابزار مهم ما در ایـن مـبـارزه اسـت. ایـن 
شعار امروز آگاه و بسیج و متشکل میکـنـد 
و فردا عـمـلـی مـیـشـود و بـه حـاکـمـیـت 
اقتـصـادی و سـیـاسـی سـرمـایـه خـاتـمـه 

 میدهد.
 

تحقخ این شـعـار، یـعـنـی تـحـقـخ بـخـش 
حداکثر برنامه حزب کـمـونـیـسـت ایـران، 
مستلزم بـوجـود آوردن درجـه بـاالیـی از 
آگاهی و تشکل در مـیـان طـبـقـه کـارگـر 
ایران است. آگاهی و تشکلی که در انـزوا 
از جامعه و در مـاورا  جـامـعـه بـه دسـت 

آید، بلکه باید در دل همین مـبـارزات  نمی
جاری و خیزشهای پی در پی انـقـالبـی و 
از طریخ کار پیگیر کمونیستها بـه دسـت 
آید. طبقه کارگـر بـایـد از هـر دوره و 

تر،  عرصه مبارزه طبقاتی و انقالبی آگاه

تـر بـا  تر و با پـیـونـدی عـمـیـخ و متشکل
حزب خود، حزب کمونیست، به جلـو گـام 
بردارد. شعار یآزادی، بـرابـری، حـکـومـت 

نمای حرکت پیوسته مـا از  کارگریی قلک
هـای مـتـنـو   دل نبردهای متعدد و عرصـه

 مبارزه است.
 

اکـنـون نـیـروی کـارگـران آگـاه و  اگر هـم
متشکل فورا  و بالفاصلـه بـرای تصـرف 
قدرت سیاسی و اسـتـقـرار حـکـومـتـی کـه 
قادر به در هم کوبـیـدن مـقـاومـت کـلـیـه 
دشمنان پرولتاریا و سوسیالیسـم بـاشـد، 
کافی نیست، انرژی و ملالبـات انـقـالبـی 
در توده وسیع کارگران و زحـمـتـکـشـان و 
اقشار تـحـت سـتـم جـامـعـه بـرای آنـکـه 
پرولتاریای کمونیست مـبـارزات جـاری را 
از زیـر دسـت و بـال بـورژوازی و خـرده 
بورژوازی بیرون بکشد و با رهـبـری خـود 

ترین نـتـایـج مـمـکـن سـو   آن را به عمیخ
دهد، وجود دارد. این امکان بلور عیـنـی 
و واقــعــی وجــود دارد کــه مــبــارزات و 
اعتراضات موجود به جنبشی عظیم بـرای 
دمکراسی انقالبی تبدیل شـود. حـاکـمـیـت 

ای کـه بـار بـحـران  دمکـراتـیـک انـقـالبـی
اقتصادی نظام موجود را بر سر بورژوازی 
خراب میکند و آنچنان دمکراسی وسـیـع و 

ای را بـر قـرار مـیـسـازد کـه بـر  گسترده
داشتن گام بعدی به انقالب سوسیالیسـتـی 
و استقرار حکومت کارگری را بـه مـراتـک 

ای کـه  سازد. دمکراسی انقالبـی تر می ساده
تــریــن  در عــیــن پـاســخــگــویـی بــه عـاجــل

هـای وسـیـع تـحـت سـتـم و  نیازهای توده
استثمار، بهـتـریـن شـرایـ  مـمـکـن بـرای 
بسیج و تشکل طبقاتی عـظـیـم کـارگـران 
برای دستیابی قلعی به قدرت سیاسی را 

آورد. مـا در پـرتـو شـعـار  به وجـود مـی
یآزادی، برابری، حکومت کـارگـریی بـرای 
ایجاد چنین شرایلی و بـرقـراری چـنـیـن 

ای در سـلـع  حاکمیت دمکراتیک انـقـالبـی
کـنـیـم. کـارگـران  جامعه نیـز مـبـارزه مـی

انـد تـا بـر مـبـنـای یـک  کمونیست آمـاده
پالتفرم انقالبی و دمکراتیک، یعنی بخش 
حداقل برنامه حزب کمونیست ایـران، در 
رأه و با شرکت کلیه اقشار تحت ستم و 
استثمار و کلیه نیروهـای اجـتـمـاعـی کـه 
خواهان تحول عمیخ دمکراتیک در جامعـه 
موجود هستند، یک یجمهوری دمـکـراتـیـک 
ــران  ــارگ ــد. ک ــن ــل ده ــی ــک ــیی تش ــالب ــق ان

اکنون در بـخـش حـداقـل  کمونیست، از هم
برنامـه حـزب کـمـونـیـسـت ایـران، بـرای 
گــردآوری قــوا و تشــکــل کــل نــیــروهــای 
دمکراسی انقالبی، در هم کوبیدن جمهوری 
اسالمی و جایگزینی آن با یـک جـمـهـوری 

 اند. دمکراتیک انقالبی فراخوان داده
 

جمهوری دمکراتیک انقالبی شعار تاکتیکی 
حزب کمونیست ایران در شـرایـ  کـنـونـی 
است. این جمهوری به ملالبات دمکراتیک 

های تحت ستم و استـثـمـار جـامـعـه،  توده
کارگران، زحمتکشان تهیدست در شـهـر و 
روستا، زنان، خلقهای تحت ستم و کـلـیـه 
انسانهای شریفی که خـواهـان دمـکـراسـی 
وسیع سیاسی هستند، به خواستهای تمـام 
کسانی که از بیحقوقی سیاسی، اختنـا ، 
ارتجا  متهبی و کل قوانین ارتجاعی که 
بر مـحـیـ  کـار و زیسـت مـردم جـامـعـه 

اند، جامه عمل  حکمفرماست به تنگ آمده
پــوشــانــد. اداره کشــور بــه شــوراهــای  مــی

ــشــود،  ــی ــرده م ــپ ــردم س ــی خــود م ــع واق
بوروکراسی ممتاز و مافو  مردم بـرچـیـده 

 
یبرابریی، یعنی نه فق  برابری حقوقی و قانونی، نه فق  برابری شهروندان جامعه از هر قوم و نهاد و جنسیت، بلکـه بـرابـری 
در امکانات مادی، در دسترسی به ابزارهای ارتقا و شکفتن استعدادهای فردی و اجتماعی، برابری در تولید و در زیست، بـرابـری 

مندی از محصـوالت مـادی و مـعـنـوی کـار و  در ا عمال اراده در سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اداره جامعه خود ـ برابری در بهره
ای که تنها با درهم کـوبـیـدن مـالـکـیـت  ماندگی و کمبود ـ برابری تالش اجتماعی و برابری در مبارزه برای فایخ آمدن بر هر عقک

خصوصی بورژوایی بر وسایل تولید و مبادله، از میان بردن بردگی مزدی و قرار دادن وسایل تولید و ثروت جامعـه در مـالـکـیـت 
 جمعی و اشتراکی کلیه انسانهای سهیم در فعالیت اجتماعی حاصل میشود.
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 يک دنيای بهتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری     را بخوانيد    

مـیــشــود و دمــکــراســی مســتــقــیــم بــرقــرار 
میگـردد، تسـلـیـع عـمـومـی مـردم ضـامـن 
اجرایی دفا  از دستاوردهای انقالب قـرار 
میـگـیـرد. در ایـن جـمـهـوری حـخ تـعـیـن 
سرنوشت ملل ساکن ایران تضمین خـواهـد 
شد، قانون کار دمکراتیـک پـرولـتـاریـای 
انقالبی فورا  به مورد اجرا در خـواهـد 
آمد. دستگاه قضایـی بـورژوازی بـرچـیـده 
میشود و دادگاههـای مـردم بـا قضـات و 
هی ت منصفه انتخابی جانشین آن خواهـد 

هـای اجـتـمـاعـی  شد. بیمه بیکاری و بیمه
در سلع وسیع معمول خواهد شد. برابـری 
زن و مرد در کلیه حقو  قانونی و صنفی 

 اعالم خواهد گشت.
 

بهداشت، آمـوزش و مسـکـن مـنـاسـک حـخ 
ناپتیر هر شهروند اعالم خواهد شـد  سلک

و کلیه امکانات الزم برای تحـقـخ عـمـلـی 
این حقو  در اختیار شوراهای مردم قـرار 
خواهد گرفت. در یـک جـمـلـه، جـمـهـوری 
دمکراتیک انقالبی بخش حداقـل بـرنـامـه 
حزب کمونیست ایـران را عـمـلـی خـواهـد 

 کرد.
 

جمهوری دمکراتیک انقالبـی پـاسـخ فـوری 
حزب کمونیست و پرولتاریای انقالبـی در 
برابر جمهوری اسالمـی و کـلـیـه طـرح و 

های یآلترناتـیـویی اسـت کـه امـروز  نقشه
اپوزیسیون بـورژوایـی و خـرده بـورژوایـی 
تبلیغ میکنند. نیروی واقـعـی اجـتـمـاعـی 
برای تحقخ این اهداف فوری با سرنگونی 

اکنون بـالـقـوه مـوجـود  جمهوری اسالمی هم

تـر از تـوان  است. نیرویی بمراتک عظیـم
-های بـورژوا مدافعان هر یک از یراه حلی

ای اسـت کـه  سـلـلـنـتـی-اسالمی و بـورژوا
اپوزیسیون بـورژوایـی و خـرده بـورژوایـی 
سودای تحمیل آن را به توده مردم ایـران 
دارد. جمهوری انقالبی و دمکراسی انقالبی 
وسیعی که این جمهوری متـضـمـن آن اسـت 
در عین حال افشاگر دمکراتیسم دروغـیـن 
و لیبرالـیـسـم و رفـرمـیـسـم حـقـیـر ایـن 
اپوزیسیون نیز هست. مـا شـعـار یآزادی، 
برابری، حکومت کارگـریی را بـه مـوازات 
شــعــار یســرنــگــونــی جــمــهــوری اســالمــی و 
برقراری جمهوری دمکراتیک انـقـالبـیی از 

اکنون تبلیغ میکنیم. ما از هـم اکـنـون  هم
دست اندر کار بسیج و تشـکـل نـیـروهـای 
انقالب بی چون و چرای پرولتری هستیم. 
ما اعالم میکنیم که جمهـوری دمـکـراتـیـک 
ــا و  ــه ــشــروی ــی ــام پ ــم ــا ت ــی، ب ــالب ــق ان
دستاوردهای دمکراتیک خود، و بـا تـمـام 
نقشی که در مبارزه بـرای رهـایـی دارد، 
پایان کار نیست و مبارزه طبقه کارگر و 
حزب کمونیست ایران برای رهایی قلـعـی 
تــا بـــرقـــراری حـــکـــومـــت کـــارگـــری و 
سوسیالیسم بیوقفه ادامه خـواهـد یـافـت. 

ــورژوا ــســت-خــرده ب ــی ــرم ــی  رف ــدع ــای م ه
یمارکسیسمی خرده میگیرند کـه جـمـهـوری 
انقالبی ما، با نظام شـورایـی و تسـلـیـع 
عمومیش و با برنامه گستـرده عـمـلـیـش، 
چیزی جز همان حکومت کارگری تحت نام 
دیگری نیست. ما اذعان میکنیـم کـه ایـن 
جمهوری بسیـار فـراتـر از هـر تـوقـع و 

دمکراتـیـکی چـنـیـن کسـانـی -تصوریبورژوا

است. ما اذعان میکنیم که همین جمهـوری 
بمراتک از یسوسیالیسمی روسی و چینـی و 
بلغارستانی و آلبانیایی اینان )که چـیـزی 

ــه ــای ــام  جــز ســرم ــتــی تــحــت ن داری دول
سوسیالیـسـم نـیـسـت  بـه سـوسـیـالـیـسـم 
ینزدیکتری است. زیرا یک ابـزار انـقـالبـی 
پیشروی پرولتاریا اسـت. امـا در هـمـان 
حال به هیچ کس، و بویهه به هیچیک از 

کـنـنـدگـان سـوسـیـالـیـسـم اجـازه  تحـریـف
نــخــواهــیــم داد تــا افــخ کــارگــران را از 
سوسیالیسم واقعی و حکومت کارگری ایـن 

ای کـه  چنین کاهش دهند. حکومت کارگری
ساز آن و شـرایـ   این جمهوری تنها زمینه

مساعدی برای گردآوری قوای آن خـواهـد 
بود، حکـومـتـی اسـت کـه جـدال اسـاسـی 
طــبــقــه کــارگــر را بــرای لــغــو مــالــکــیــت 
خصوصی بر وسایل تولید و جـایـگـزیـنـی 
تولید و مناسبات اجتماعی سوسیالیسـتـی 

داری در  بجای نظام استثمـارگـر سـرمـایـه
کلیه وجوه آن و در برابر کلیه مـخـالـفـان 
آن به پیش خواهد برد. حکومت کارگری، 
حـــکـــومـــت کـــارگـــران بـــرای بـــرقـــراری 
سوسیالیسم است. حکومت کارگری حکومتی 
برای تضمین رهایی قلعی است. جمهوری 
دمکراتیک انقالبی تنها یک گـام، بـاشـد 
که گامی بسیار مهم، در این جهت خواهد 

 بود. 
 منصور حکمت 

 ٧٩٥٩آبان  ٢٨
 

کمونیست، ارگان مرکزی حزب کـمـونـیـسـت 
 ٧٩٥٩آبان  ٩٣، ٧٤ایران   شماره 

حکومت کارگریی، یعنی حکومت طبقاتی کارگران، حکومت استثمارشدگان و تولیدکنندگان کل ثروت جامعه بر علیه استثـمـارگـران، 
حکومت بردگان مزدی امروز و ناجیان فردای جامعه، حکومت کسانی که جامعه، نفس موجودیت و ثروت آن، بر کـار وتـالش مـدام 

بخش حـاکـم. حـکـومـت کـارگـری یـعـنـی  آنها بنا شده است، حکومت کارگری یعنی طبقه کارگر متشکل بعنوان قدرت و طبقه رهایی
حکومت سرکوب مقاومت استثمارگران در برابر رهایی بشریت تحت ستم. حکومت کارگری یعنی دیکتاتوری پرولتاریا علیه مـدافـعـان 
فقر و فالکت و استثمار و جهل و خرافه. حکومت کارگری یعنی دمکراسی برای کارگران و زحمتکشان و استثمار شوندگان و سـرکـوب 

 برای استثمارگران. حکومت کارگری یعنی ضمانت اجرایی واقعی آزادی و برابری.
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 ده امر فوری انقالب 
انــقــالب عــظــیــمــی  

ــت.  ــده اس ــاز ش آغ
فوری ترین اهـداف 
مــــــردمــــــی کــــــه 

بــرای  قــهــرمــانــانــه
ـــگـــون کـــردن  ســـرن
جمهوری اسالمی بپا 
خاسته اند از ایـن 

 قرار است:
 
همـه زنـدانـیـان  -٧

سیاسی و دسـتـگـیـر 
شدگان اعـتـراضـات 
اخــیــر فــورا بــایــد 

 آزاد شوند. 
تمـام آمـریـن و  -٢

عــامــلــیــن جــنــایــات 
جمهوری اسالمـی در 

گـتشـتـه  چند دهه 
بــایــد دســتــگــیــر و 
ــاکــمــه  ــا مــح ــلــن ع

 شوند. 
 
کلیه نـیـروهـای  -٩

سرکوبگر جـمـهـوری 
اسالمی بـایـد فـورا 

 منحل شوند. 
 
مجازات اعـدام   -٤

باید فورا لغو شود. 

ــن قصــا   ــی ــوان ق
 برچیده شود.

 
كــلــیــه امــوال  -٦

غــارت شــده مــردم 
توسـ  مـقـامـات و 
نهادهای متهـبـی و 
دولتـی بـایـد فـورا 
بازپس گرفته شـود 
و به صـاحـبـان آن 

و  بــــــرگــــــردانــــــده
صرف کـارهـای  یا 

عــام الــمــنــفــعــه و 
 رفاهی جامعه شود.

 
حجاب تحمیـلـی  -٥

ــــه  ــــون ــــر گ و ه
جداسازی جنسـیـتـی 
فورا مـلـغـی شـود و 
آزادی پـــــوشـــــش 
برقرار گردد. کلیـه 
قوانین ضـد زن و 
تبعیه آمیز عـلـیـه 
زنان باید فورا لغو 
شود و حقو  برابـر 

در هـمـه  زن و مـرد
زمــیــنــه هــا اعــالم 

 شود. 
 
ــــک از  -١ ــــته م

دولت، از سـیـسـتـم 
قضــــائــــی، و از 
آمــوزش و پــرورش 
بــایــد کــامــال جــدا 
شــود. آزادی کــامــل 
متهک و بی متهبی 
بـعـنـوان عـقـیـده و 
امر خصوصی افـراد 
 باید تضمین شود.

 
آزادی بی قـیـد  -٨

و شــرط عــقــیــده، 
بیان، اجتـمـاعـات، 
ـــــات،  ـــــوع ـــــلـــــب م
تـــــــظـــــــاهـــــــرات، 
اعتصاب، تشکـل و 

فــورا بــایــد  تــحــزب
ــرار  ــرق ــالم و ب اع

 شود. 
 
برابری حقوقـی   -٣

ـــه  ـــی هـــم ـــدن و م
ــران  ــدان ای ــرون شــه
مستقل از مـتهـک، 
زبان، و یا قومـیـت 
و ملیت فـورا بـایـد 

 عملی شود. 
 
یــک زنــدگــی  -٧٣

مرفه و منلبـخ بـر 

آخرین استانداردها 
ـــات در  ـــان ـــک و ام
پــیــشــرفــتــه تــریــن 
جوامع بـایـد بـرای 
ــدان  ــرون ــه ــه ش ــم ه
تضـــمـــیـــن شـــود. 
ــزد  ــم حــداقــل دســت
باید بر مبنای ایـن 
اســــتــــانــــداردهــــا 
افزایش پیـدا کـنـد 
و بــیــمــه بــیــکــاری 
مکـفـی بـرای هـمـه 
بــیــکــاران و افــراد 
آمـــاده بـــه کـــار 
تامین شود. طک و 
بهداشت و تحـصـیـل 
ــرای  ــایــد فــورا ب ب
همگان     رایـگـان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــود.  ش

 
اینها مـهـمـتـریـن و 
ـــــن  ـــــوری تـــــری ف
خواسـتـه هـا و در 

ــان  واقــع  ــرم ده ف
انقالب مردم عـلـیـه 
جــمــهــوری اســالمــی 
است. اعتراضات و 
تـــــظـــــاهـــــرات و 
اعـــتــــصـــابــــات و 
اجــتــمــاعــات بــرای 

تحقخ این خواستهـا 
ــــد هــــرچــــه  ــــای ب
گسـتــرده تـر شــود. 
تنها با سـرنـگـونـی 
جمهوری اسـالمـی و 
برقراری حـاکـمـیـت 
مستقیم همـه زنـان 
و مـــردان ســـاکـــن 
ایران است که ایـن 
ــحــو  ــن ــهــا ب خــواســت
پیـگـیـر و جـامـعـی 
ــد  ــواه ــخ خ ــق ــح ــت م

    شد. 
 

ــیــســت  حــزب كــمــون
كارگری تمامی شما 
كــارگــران، زنــان، 
وجـــوانـــان را بـــه 
تالش برای تبـدیـل 
ــه  ــور ب ــش ــن ــن م ای
پرچـم   انـقـالبـی 
که در حـال شـکـل 
گــرفــتــن اســت فــرا 

 میخواند.
 

ــیــســت  حــزب كــمــون
 كارگری ایران

 ٧٩٣٥دیماه  ٧٩
 ٢٣٧٨ژانویه  ٩ 

      


