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 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

 ٦٩٥١ بهمن ٤٢  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٩٠٥ 

  ٤٠٦٢ فوریه ٦٩

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان        

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ٦٠ صفحه  

 ١ صفحه   

 ٤ صفحه  

 ٢ صفحه   

 ٦٥ صفحه   

 ٩صفحه  

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

 ٦٩ صفحه  

افزایش قیمت آب، برق و گاز "فعال به بعد" موکول شد! یارانه  
 کسی حذف نمیشود!
 محمد شکوهی 

 اطالعیه پنچ 

بعد از بر سرر وروب رفرحرا حرجراب ادربراری در 
خیابان، نوبت به بر سر وروب کرردن نرمراد رای 

 دیگر تعرض به حقوق انسانها رسید.
 جوانمیر مرادی  

 مقاالت 
 حضور پررنگ سیاسی کارگران

 یاشار سهندی
 

 خیزش انقالبی مردم و کارگران
 شهال دانشفر

 
 کارگران و سیاست کنحرل کارگری

 علی جوادی

 ده امر فوری انقالب

 ٥ صفحه  

 منزلت، معیشت حق مسلم ماست
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 زنده باد  شت مارس،
 زنده باد دخحران انقالب! 

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

 درباره مسائل دنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفا ی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکو ی
moshokohi@yahoo.de 

 حسا 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!

ایا فریراد کرارگرران 
و مررررعررررلررررمرررران و 
بازنشسرحرگران ایرران 
در مررقررابررل حررکررومررت 
تررروحرررش اسرررالمررری 
سرمایه داران اسرت. 
در عصر پیشرفحهرای 
شررررگرررررف بشررررری، 
ارتجاع سرمایه داری 
یک باتالق محعفا را 
بررنررام دررامررعرره بررر 
انسانها حاکرم کررده 
اسررت. ایررا را نررمرری 
پذیریم! ترحرقریرر و 
بررری اخرررحررریررراری و 
زندگی زیرر فرقرر را 
پایان خوا ریرم داد. 
انقالبی بررای اعرالم 
پایان عصر تروحرش 
و آغررراز درررامرررعررره 

انسانی در ایران بره 
حرکت در آمده است. 
انقالب ضرد مرذ ر ، 
انقالب ضد نابرابری 
و فقر، انقرالب ضرد 
اسررحرر ررمررار و ضررد 
ورررر رررراول و ضررررد 
ارترررجررراع حررراکرررم، 
انقالبی که بر پروم 
آن نررفرری زنرردان و 
اعررردام و فرررقرررر و 
تبرعریرک حرک شرده 
اسررت. انررقررالبرری کرره 
رفرررراه و آزادی و 
شادی را بررای ترک 
تررک افررراد دررامررعرره 
تضررمرریررا مرریررکررنررد. 
کرررارگرررران و مرررردم 
ایرررران برررا شرررعرررار 
منزلت و مرعریرشرت و 

آزادی عزم کرده انرد 
کرررره حرررراکررررمرررریررررت 
مررفررحررارروران اسررالمرری 
سرمایه دار را بررای 
 میشه از سر دامعه 
دارو کنند. منزلت و 
رفررراه و آزادی برررا 
قدرت انقالب ما بره 
قرررانرررون بررری ورررون 
وورای دامعه تبدیل 

 خوا د شد
 

زنررده برراد انررقررالب 
انسانی برای دامرعره 

 ای انسانی!
حررزب کررمررونرریررسررت 

 کارگری ایران
 
 ٦٩٣١بهما  ٠٢
 ٠٢٦٢فوریه  ٣ 

منزلت، معیشت حق مسلم 
 ماست 
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نقققققش و سققهققن کققارگققران در  »
رویققدادهققای امققیققر مققو ققوعققی  
اسققت کققه بهققر بسققیققاری از  
روشنفکران را بقه مقود مشق قو   
کرده است و هر کس بسقتقه بقه  
انقتققاقارات مقود از ایقر  قبقققققه  
عاین اجتماعی پاسخی درمقور  
را جستجو می کند. به راستقی  
کقققارگقققران در کقققجقققای ایقققر  

 «معادالت سیاسی قرار دارنقد  

ایر سوالی که حسقیقر اکقبقری  
پیش روی مود و ما مقیقاقدارد  
و با بررسی چاوناقی آن چقه  
در ایر چهار دهقه گقدشقتقه بقه  
روایتی که مودش مقایقل اسقت  
از تحوالت چهار دهه امیربقدهقد  

و چقه   ...»به ایر نتیجه میرسد: 
دردناک است کقه جقامقعقه از  
قهرمانان  لب ت ییر و تحقو  را  

و ایشقان نققه   «داشقتقه بقاشققد ... 
تنها از قهرمانقان  قلقب تق قیقیقر  
ندارد بماند از کقارگقران انقتقاقار  

 «معادالت سیاسقی  »ندارد در  

نقشی  مهمی داشقتقه بقاشقنقد.  
ایشان گله مند از حکومت کقه  
سرکوب گری اش مقوجقب ایقر  
شقققده کقققه سقققنقققدیقققکقققاهقققا و  

بی ماصیقت   «نهادهای مدنی »
شوند تاکید میکند کقه نقبقایقد  
بقققخقققتقققود انقققتقققاقققار داشقققت  

بققه اعققتققبققار   »سققنققدیققکققاهققا  
نمایندگی بقخقشقی ازکقارگقران  
می تواند و قادر اسقت رهقبقری  
جنبش فرارونقده مقودجقوش کقه  
فراوانی و تنوع مقواسقتقه هقا و  
مققطققالققبققاتققش بققیققانققاققر هققمققان  
پراکندگی تحمیلی سالیان دراز  
سرکوب است را سازمان داده و  

واما بقه درسقتقی   «مدیریت کند 
مشقققکقققل  .. »:تقققاکقققیقققد دارد  

اینجاست که انقتقاقارات از ایقر  
نققهققادهققا هققن فققراتققر از مققیققزان  
توانمندی بالفعل آنهاسقت و هقن  
ایققنققکققه بققه فققر  وجققود ایققر  
توانمندی قرار نیست یک نهقاد  

 بقاتقی واقایقفقی را    -صنفی  
که یک حقزب سقیقاسقی مقی  
تققوانققد انققجققا  دهققد بققه عققهققده  

 »گیرد. 
 

ایشقققان کقققه نقققمقققی تقققوانقققد  
 «٦٩ رویققدادهققای دی مققاه  »

منکر شود اما بقخقا قر ایقنقکقه  
حزب سیاسی را نمقی بقیقنقد بقا  

مقوانقدن رویقدادهقای   «بی سقر »
تو سر جامعه میقزنقد کقه   امیر، 

از قهرمانان  لب ت ییر و تقحقو   
دارد  ایر نامش مق قلقطقه کقردن  
اسققت.مسققلققن اسققت کسققی از  
سندیکاها انقتقاقار نقدارد نقققش  
حزب سیاسی را بازی کند امقا  
اینکه جامعه از کارگران انتاار  

بقققه   «پقققاسقققر درمقققور »دارنقققد  
تحوالت امیر بدهد دقیقا بخا قر  
ایر است که در جامعه ققطقبقی  
شده ایران چه در اقتتاد و چقه  

ایقر   »در سیاست منتار پقاسقر  
اسقت.   « بقه عاین اجقتقمقاعقی 

اما جامعه قدر ققهقرمقانقانقش را  
میداند اگر نخواهین از قهرمانقان  
اسطوره بسازیقن، ققهقرمقانقان ایقر  
جامعه همیر کارگقران هسقتقنقد  
کققه در سققالققیققان امققیققر پققرچققن  
اعترا ات علیقه حقکقومقت بقه  
دسققت داشققتققه انققد. گققیققر  در  

مواجه با هر بخش از کقارگقران   
رژین اسالمقی سقعقی کقرده بقا  
سققردوانققدن بققرای مققودش وقققت  
بققخققرد امققا مققبققارزات صققنققفققی  
کارگران هر بقار تقوفقنقده تقر از  
پققیققش بققه جققلققو آمققده. حسققیققر  
اکبری بقه عقنقوان کسقی کقه  
مقققودش را فقققعقققا  جقققنقققبقققش  
سققنققدیققکققایققی مققیققدانققد نققاققران  
و عیتی است که سقنقدیقکقاهقا  

آیقا بقا   »دچار آن شدن هسقت:  
توجه به توان معرفتی و تجربقی 

)سندیکاها( قادرند در رهقبقری  
جنبشقی کقه مقود آگقازگقر آن  

 «نبوده اند، قرار گیرند  

شاهد بودین کقه سقنقدیقکقاهقای  
موجود با مون د  شکل گرفتقه  
است و هزینه سناینی اعضای  
تشققکققیققل دهققنققده آن بققابققت ایققر  
تشکل صنفی ماد  داده انقد  
چرا که سرمایه در ایقران نقمقی  
مقواهققد وتققحققمققل کققوچققکققتققریققر  
تشقکققل مسققتققققل کقارگققری را  
نققدارد و بققه پشققتققوانققه یققک  
حکومت وحشی ایقر تشقکقالت  
را سرکوب میکند. براستی که  
سندیکا و جقنقبقش سقنقدیقکقای  
توان رهبری جنبقش اعقتقرا قی  
امیر را ندارد و نمی تواند داشته  
باشد اما اینکه جامعه از  بقققه  
کارگر انتاار دارد با اعقتقتقاب  
سراسری در صنعتهای کلقیقدی  
مانند صنعت نفت و یقا مقودرو  
سققازیققهققا نقققققش اسققاسققی در  
اعتر ات علیه حقکقومقت ایقفقا  
کند انتاار به حقی است. از آن  
بیشقتقر ایقر  قبقققه بقایقد نقققش  
رهبری کننده را اعقتقرا قات را  
ایفا کند. بحث قهرمان سازی و  
انتاار از قهرمانان منفرد نیقسقت  
بلکقه انقتقاقار از یقک  قبقققه  
مققعققیققر اسققت کققه بققا قققدرت  
 بقاتی اش میتواند جقامقعقه را  
زیر و رو کند. ایقر آن چقیقزی  
که از توان جنبش سقنقدیقکقایقی  
مارج اسقت و اصقال از مقودش  
هن چنیر تعریفی نقدارد و ققرار  

 هن نیست در آینده چنیر بشود. 
 

برای پاسخاویی و برآورد نقیقاز  
جامعه نیاز بقه حقزب سقیقاسقی  
کارگران است. بقه اعقتقققاد مقا  
ایر حقزب، مقوجقود اسقت.حقزب  
کمونیسقت کقارگقری در هقمقه  
سالهای گدشته در همیر جقهقت  
حرکت کرده است چون شنامقت  
درسققتققی از تققحققوالت جققامققعققه  
داشته است. بارهقا مقتقهقن شقده  
است که آرزوهایش را بقه جقای  
واقعیات بیان کرده است. مقتقهقن  

شده از جنبش کقارگقری بقرای  
مودش پله می سازد و ایقنقکقه  
امنیت فعالیر کقارگقری را در  
نار نمی گیرد. متهن شده اسقت  
با انققالب انقققالب کقردن دهقان  
مودش را شیریقر مقیقکقنقد، بقه  
مقققامقققی مقققتقققهقققن شقققده کقققه  
سوسیالیسن در ایران جای نقدارد  
و نباید از هویت انسانی صحبت  
کقنقد چقرا کققه گقویقا در امققر  
مبقارزه  قبقققاتقی چقیقزی کقه  
مطقر  نقیقسقت هقویقت انسقانقی  
است.حزب کمونیست کقارگقری  
همیشه تاکیقد کقرده اسقت کقه  
جنقبقش کقارگقری بقایقد عقمقال  
قوانیر مودش را بقایقد سقرمقایقه  
تققحققمققیققل کققنققد از تققمققامققی  
اعتتقابقات کقارگقری حقمقایقت  
کرده است و از هقر دو مشقتقی  
که کقارگقران روی هقن چقیقده  
است حمایت کرده است. صدای  
کارگران در مجامع رسمی بقیقر  
الققلققمققلققی بققوده و از رهققبققران  
کارگری دربند تقمقا  ققد دفقاع  
کرده است. تما  رهقنقمقودهقایقش  
رو بققه کققارگققران و فققعققالققیققر  
کارگری ایر بوده است که باید  
قدرت  بقه به مودش و جامعقه  
ثابقت شقود. رهقبقران کقارگقری  
معرفی شده و متعقیقر بقاشقنقد.  
ایققر حققزب بققه عققنققوان حققزب  
سیاسی کارگران تاکید داشقتقه  
کققه مققانققورهققای  ققد شققورش  
جمهوری اسالمی در سقالقهقای  
گدشته نشان از ترس حقکقومقت  
است نه قدر قدرتی آن و همیشه  
یادآور میشد که جنبش عقاقیقن  
توده ای در پیش است.در مقورد  
مشخص سندیکاها بارها وبارهقا  
ازسققوی حققزب کققمققونققیققسققت  
کارگری تاکید شده اسقت کقه  
اگر میخواهقنقد نقققش آفقریقنقی  
واقعی و توده ای داشته بقاشقنقد  
باید اتکا بقه مقجقمقع عقمقومقی  
کارگران داشته باشد نه بقخقا قر  

اینکه آماده قیا  بقاشقنقد بقلقکقه  
برای پقیقش بقردن امقر صقنقفقی  
شان، تقا تقوان حقکقومقت بقرای  
سرکوب شان کمتر شود و نقیقز  
با قدرت توده کقارگقران بقتقوانقد  
امر مبارزاتی اش را بقه پقیقش  

 ببرد. 
اگر روشنفکقران آن چقنقان کقه  
حسیر اکبری بقیقان مقیقکقنقنقد  
نقتققوانسققتققنققد تقحققوالت جققامققعققه،  
بققخققتققود نقققققش کققارگققران را  
درک کنند به معرفت  بقاتی  
ایشان بقرمقیقاقردد. چقه دوسقت  
باشین یا نداشته باشقیقن جقنقبقش  
کارگری بخا ر نقفقس وجقودش  
که مقابله با استثقمقار سقرمقایقه  
است جنبشی به شدت سقیقاسقی  
است. استثقمقاری کقه بقوسقیقلقه  
دیکتاتوری حقاکقن سقعقی شقده  
است برای سرمایه تضمیر شقود  
و همیقر فقورا کقارگقران را بقه  
تقابل سیاسی با حکومقت مقی  
کشقققانقققد. امقققا اگقققر حقققزب  
کمونیست کارگری بر تحقوالت  
کنونی تاکید داشت و انتاارش  
را داشت از سقر گقیقب گقویقی  
نیست بلکه بقه دلقیقل شقنقامقت  
درست از جامقعقه ایقران داشقت.  
یک نااه به ققعقطقنقامقه هقای  
کققنققاققره هققای ایققر حققزب در  
سالهای امیر نشان از ایقر دارد  
که ایر حزب بقه واققع نقمقایقنقده  
سققیققاسققی کققارگققران ایققران بققوده  

است. اینکه باوین مر کقارگقر   
فقط یک نهاد مقدنقی دار  از  
مر انتااری نداشته باشید پاسر  
ما به عنوان  بقققه کقارگقر بقه  
جققامققعققه نققیققسققت. حضققور مققا  
کارگران در عرصه سیاسی باید  
پررنگ تر از اکنون گردد و بقا  
وجود حزب کمونیست کارگقری  

 ایر شدنی است.  
 

 حضور پررنگ سیاسی کارگران
 یاشار سهندی 
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میزش انقالبی مرد  همچقنقان بقه  
جققلققو مققیققرود. بققه مققیققدان آمققدن  
"دمتران میابقان انقققالب" مقرحقلقه  
جققدیققدی در ایققر مققیققزش بققود.  
جنبشی که اعترا  کل جامقعقه  
علیه کل بساط آپارتایقد جقنقسقی  
و سیستن چپاو  و جنقایقت حقاکقن  
را به چالش میقکقشقد. در مقتقر  
ایقر شقرایقط جققنقبقش اعقتقرا ققی  
کارگری در ابعادی گسقتقرده تقر  
و با گامهایی استوار تر بقه جقلقو  
میرود و شکل و چهره متقفقاوتقی  
بققخققود گققرفققتققه اسققت. در ایققر  
اعترا قات دیقاقر بقحقث بقر سقر  
صرفا تجقمقع و اعقتقتقاب بقرای  
مواستهای فقوری هقمقیقر امقروز  
نققیققسققت. بققلققکققه کققارگققران بققا  
شعارهای اعقتقرا قی مقود کقل  
بسققاط دزدسققاالری و تققوحققش  
سرمایه داری حاکن را به چقالقش  
مققیققکققشققنققد. از جققمققلققه در ایققر  
اعترا ات شاهدین کقه کقارگقران  
کمبایقر سقازی تقبقریقز در بقرابقر  
سرقت دستمقزدهقایشقان مقود وارد  
عققمققل مسققتقققققیققن شققده و بققا راه  
اندازی کارمانقه و فقروش امقوا   
آن میکوشند  لبقهقایشقان را نقققد  
کنند و حق  و حقققوقشقان را از  
حققلققققققو  یققک مشققت دزد و  
چپاولار بیرون بقکقشقنقد. در ایقر  
اعققتققرا ققات کققارگققران  دیققاققر  
منتار وعده های کارفقرمقایقان و  
تتمیمات ایقر مقققا  و آن مقققا   
دولتی نمیشوند. بلقکقه بقا ققدرت  
مقبقارزه شقان وارد عقمقل شقده و  
میکوشقنقد حق  و حقققوقشقان را  
بایرند. عمل مستقیقن کقارگقری  
که متلتی تعر ی و سقیقاسقی  
دارد در واقققع بققازتققاب شققرایققط  
انقالبی است. کارگر هقفقت تقپقه  
در پققاسققر بققه زورگققویققی هققای  
کققارفققرمققایققان مققیققاققویققد "ایققر  
کارمانه ثمقره کقار مقر و پقدران  
مر اسقت و مقا دیقاقر از شقمقا  
دستمزمان را نمیخواهین، مقا ایقر  

بردگی را قبو  نمیکقنقیقن. بقرویقد  
کنار تا مود تولقیقد را بقه دسقت  
گیرین". و بعد نیز علیرگقن یقورش  
نیروی سرکقوب رژیقن، کقارگقران  
به اعترا اتشان ادامه داده، و در  
حققرکققتققی مققتققحققدانققه بققه عققنققوان  
صاحبان اصقلقی تقولقیقد، جقلقوی  
مققروج شققکققر را مققیققاققیققرنققد و  
میاویند با فروش آنها میقتقوانقنقد  
مزدشان را نققد کقنقنقد. و یقا در  
جایی چون کمبایر سازی تقبقریقز  
کارگر میرود و کقارمقانقه را بقه  
راه می اندازد. روشر است که بقا  
ایر کار کارگر تقوهقمقی بقه ایقر  
نقدارد کقه گققویقا بققا راه انققدازی  
کارمانه قرار است کارمانقه سقود  
آور شققود و کققارگققران کققارمققانققه  
بتوانند با سقود آن امقرار مقعقاش  
کنقنقد. آنقهقن در او قاعقی کقه  
اقتتاد حکومت اسالمی بقه بقر  
بست کامل رسیده و چنیر از هقن  
پاشیقده اسقت. بقلقکقه ایقر یقک  
اقدا  تعر ی و سیاسی از جقانقب  
کارگر و عمل مستقین کارگقری  
علیه چقپقاو  و گقارت سقرمقایقه  
داری حاکن اسقت کقه مقخقتقص  

 شرایط انقالبی است.  
از سققوی دیققاقر در اعققتقرا ققات  
کققارگققری مققا شققاهققد مققبققارزه  
قدرتمند در هپکو هستیقن کقه در  
آن کارگران در وسط شهقر اراک  
مارش میروند و زنقجقیقره انسقانقی  

 درست میکنند.  
در سطحی دیار میتوان به نمونقه  
فراموانهای از ققبقل اعقال  شقده  
کارگران برای برپایقی تقجقمقع در  
ایر شهر و آن شهر برای پیاقیقری  
مواستهایشان و تدارک تجمقعقات  
اعترا ی کارگری اشقاره کقرد.  
نمونه های درمشان آن در هقمقیقر  
دو هفته امیر تجمعات اعتقرا قی  
کارگران کیان تایر، بازنشسقتقاقان  
صنایع فوالد و کارگران راه آهقر  
در شهرهای مخقتقلقش کشقور در  
سطح سراسقری اسقت. در کقیقان  

تایر کارگران در هفدهن بهمر مقاه  
در مقابل وزارت صنعت بقا شقعقار  
نترسید، نترسید، ما هقمقه بقا هقن  
هستین، با همان شقعقاری کقه در  
میقابقان سقر داده شقد، بقا ققدرت  
مقققققابققل سققرکققوبققاققران حققکققومققت  
ایستادند و قرار تجمع بعدی مقود  
را گداشتند. و باالمره شقعقارهقای  
اعققققتققققرا ققققی کققققارگققققران در  
مققبققارزاتشققان اسققت. از جققمققلققه  
کارگری کقه بقخقا قر دسقتقمقزد  
معوقه اش به میابان می آید، بقا  
شققعققارهققایققی چققون حقققققوقققهققای  
نجومی، فالکت عمومی، یقک  
امتالس کن بشه، مشکل ما حقل  
میشه، یک امقتقالس کقن بشقه،  
مسکر ما حل میشه اعقتقرا قش  
به حقوقهای نجومقی، بقه دزدی  
ها و به  تبعیض و نابرابری بقیقان  
میکنقد. ایقر چقنقیقر اسقت کقه  
کارگران با گامهقای اسقتقوار بقه  
جلو آمده و پرچن انقالب را عقلقیقه  
کل جامعه بقدسقت مقیقاقیقرنقد و  
اعقققتقققرا  کقققل جقققامقققعقققه را  
نمایندگی میکنند. بقرای روشقر  
شدن بحث با تقضیل بیشقتقری بقه  
نمونه های شقورانقاقیقری از ایقر  

اعترا ات در روزهای امیر اشقاره  
 میکنن . 

 
سرره نررمررونرره درخشرران از 

 اقدام مسحقیم کارگری
تقققریقبقا از حقدود سقه مقاه ققبقل  

سازی تقبقریقز بقه    کارمانه کمبایر 
تققعققطققیققلققی کشققیققده شققده اسققت.  
کارگران ایقر کقارمقانقه دسقتقکقن  

ماه مزد  لب دارنقد. در ایقر    ٠٢ 
مدت کارگران بارها تجمع کردنقد  
و پاسر نارفتنقد. در ادامقه ایقر  
اعترا ات کارگران با راه انقدازی  
کارمانقه و فقروش  قایقعقات آن  
برای تولید کمبایر دست به کقار  
شققده و بققا ایققر کققار تققوانسققتققنققد  
بخشی از مطالبقات کقارگقران را  

الحسقاب پقردامقت    به صورت علی 
کنند و با باقیمانده پولی کقه بقا  
فققروش  ققایققعققات بققرای آنققان  
باقیمقانقده بقود، بقرای تقولقیقد دو  
دسققتققاققاه کققمققبققایققر مققواد اولققیققه  
مریداری کردند تا با فروش آنقهقا  
بققخققش دیققاققری از مققطققالققبققات  
کارگران را در آسقتقانقه سقا  نقو  
تققامققیققر کققنققنققد. بققا ایققر کققار  
کارگران کقمقبقایقر تقبقریقز دیقاقر  

منتار پاسر مدیریت و مقققامقات  
حکومتی نقمقانقدنقد. بقلقکقه مقود  
مستقیما وارد عمقل شقده و مقزد  
بققه سققرقققت رفققتققه شققان را نقققققد  
میکنند. و هقمقانقطقور کقه اشقاره  
کقققرد  ایقققر نقققه یقققک اققققدا   
اقققتققتققادی بققرای حققل مققعققضققل  
سودآوری کارمانه، بقلقکقه یقک  
اقدا  تعر ی و سیاسی از جقانقب  
ایر کقارگقران اسقت. ایقر عقمقل  
مستقین کارگقری اسقت و مقهقر  
او اع سیاسی امقروز جقامقعقه را  
دارد. کارگقران کقمقبقایقر سقازی  
تققبققریققز بققا کققار مققود بققه کققل  
کارگران که بخقش عقاقیقن آنقهقا  
دسقتقمققزدهقایشققان مقاهققهقاسققت بققه  
سرقت رفته و با معضل دسقتقمقزد  
پردامت نشقده روبقرو هسقتقنقد، راه  
نشان دادند. نکته مهن اینقجقاسقت  
که آنچه در کقارمقانقه کقمقبقایقر  
سازی تبریز اتقفقاا افقتقاده اسقت،  
رونقدی اسقت کقه شقروع شقده و  
محیطهای کارگری را به تقکقان  

 در آورده است. 
 

 نمونه دیار ایر اتفاا در هفت  
 

 خیزش انقالبی مردم و کارگران
 شهال دانشفر 

 ٧  صفحه 
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 ١ صفحه   

 کارگران و سیاست کنحرل کارگری
 علی جوادی 

بحث کنتر  کارگری بار دیقاقر  
در جقامقعقه مقطقر  شقده اسقت.  
قابل انتقاقار نقیقز بقود. ایقر بقار  
یققکققی از فققعققالققیققر کققارگققری  
نیقشقکقر هقفقت تقپقه در مقققابقل  
تو ئه ها و تالشهای کقارفقرمقا  
و دولت سرمایه رسما اعال  کقرد  
چنانچه کارفرمایان به مقواسقت  
کارگران پاسر مناسقب نقدهقنقد،  
مدیریت و اداره کقارمقانقه را در  
دست مواهند گقرفقت .کقارمقانقه  
را مققود اداره مققواهققنققد کققرد.  

 کنتر  کارگری  
واققعقیقت ایقر اسقت کقه بقحققران  
اقققتققتققادی پققیققکققره جققمققهققوری  
اسالمی را در بر گرفقتقه اسقت.  
جقمقهقوری اسقالمقی بققه لقحققا   
اقتتادی یک پروژه ورشکستقه  
به تقتیر است. حاکمت سرمایقه  
و اسال  نتیقجقه ای جقز فقققر و  
فقالکقت و مقانقه مقرابقی بققرای  
کارگر و توده مقرد  زحقمقتقکقش  
نداشته است. کقارگقران و مقرد   
بپاماستقه در پقی چقاره جقویقی  
برای پایان دادن به ایر و قعقیقت  
ناهنجار هسقتقنقد. مقبقارزه بقرای  
سرناونی حکومت اسقالمقی در  
محور چنقیقر تقالقشقهقایقی ققرار  
دارد. شققعققار مققرق بققر فقققققر،  
مققرق بققر گققرانققی بققازتققاب دو  
فوریتی بودن چنیر معضلی در  
جامعه اسقت. چقه مقلقزومقاتقی  
سیاست کنتر  کقارگقری را در  
جامعه مطر  کقرده اسقت  ایقر  
سیاست به چه معضالتی پقاسقر  
میدهد  ایر سیاست چقه چشقن  
انقدازی را در مقققابقل فقعقالقیققر  
کارگری و جقنقبقش کقمقونقیقسقن  
کقققارگقققری ققققرار مقققیقققدهقققد   
محدودیت هقا و مقحقدوده هقای  

 ایر سیاست کدامند   
به جلو آمقدن سقیقاسقت کقنقتقر   
کارگری ناشی از موقعیت ویژه  
ای است که بخشهایی از  بققه  
کارگر در آن قرار گرفته انقد. و  
ایققر سققیققاسققت یققک پققاسققر  

کارگری روشر و کقمقونقیقسقتقی  
به ایر شرایط است. واقعیات زیقر  
برمی از زمقیقنقه هقای عقیقنقی  

  ر  چنیر سیاستی هستند:  
صققد هققا هققزار کققارگقققر    -١ 

مدتهاست که دسقتقمقزد شقان بقا  
تققامققیققر چققنققد مققاهققده پققردامققت  
میشود. امقراج کقارگقران ابقعقاد  
گسترده ای بخود گرفته اسقت.  
بیکاری و گرانی یک واقعقیقت  
زمخت و مشر در جامعه اسقت.  
ایر روند نتقیقجقه بقحقران و فقلق   
اقتتادی سقرمقایقه داری ایقران  

 است.  
سیاستهای اقتتقادی دولقت    -٠ 

اسالمی سرمایه عمال بقرمقی از  
واحدهای تولیدی و صنعقتقی را  
به رکود کشقانقده و در آسقتقانقه  
تعطیلی قرار داده اسقت. بقعقضقا  
فروش و تقاراج ابقزار و مقاشقیقر  
آالت تققولققیققدی و کققال مققود  
عوامل تولید راه سریعتری بقرای  
سرمایقه و جقانقیقان حقکقومقتقی  
برای انقبقاشقت و ثقروت انقدوزی  
است. ایر سیاست نیرویقی اسقت  
که آینده ای در جقامقعقه نقدارد.  
مود میداند که محکو  به فقنقا  

 است.  
سققیققاسققت تققحققمققیققل فقققققر و    -٣ 

فالکت اققتقتقادی یقک رکقر  
تالش ارتجاعقی رژیقن اسقالمقی  
برای به زانو در آوردن کقارگقران،  
در کنقار سقرکقوب مسقتقققیقن و  
همه جانبه، در شقرایقط کقنقونقی  

 است.  
ایر شرایط اققتقتقادی را فقققط  
مققیققتققوان "فققالکققت اقققتققتققادی"  
نامید. ایر شرایط یک استثقنقا   
و مسققالققه ای مققارج از نققر   
فعالیت اققتقتقادی سقرمقایقه در  
ایران نیست. محقتقو   قبقیقعقی  
عققمققلققکققرد سققرمققایققه داری و  
حکومت اسالمی در ایران است.  
حکومتی که نفس بقا  و تقدوا   
هر روزه آن با اعترا  توده های  
مرد  سرناونی  لب روبقرو شقده  

اسققت. مقققققابققلققه بققا فققالکققت  
اقتتادی تحمیل شده بقر  قبقققه  
کقارگقر یقک واققعقیقت روزمققره  
جققامققعققه اسققت. مققبققارزه عققلققیققه  
دسققتققمققزدهققای پققردامققت نشققده،  
مبقارزه عقلقیقه امقراج و بقیقکقار  
سازی کارگران، مبارزه علیه بقه  
تققعققطققیققلققی کشققانققدن واحققدهققای  
تققولققیققدی و چققپققاو  وسققایققل  
تولیدی، مقبقارزه بقرای افقزایقش  
دسقتققمققزد هققا و دریققافققت بققیققمققه  
بیکاری، جقمقلقاقی از عقرصقه  
های متفاوت مبارزه اققتقتقادی  
 بقه کارگر در شقرایقط حقا قر  

 هستند.  
مققا در دوره کققنققونققی شققاهققد  
اعققتققرا ققات و اعققتققتققابققهققای  
گسترده کارگری در واحقدهقای  
مختلش صنعقتقی هسقتقیقن. ایقر  
اعترا ات علیرگن گسقتقردگقی  
و حققمققایققت تققوده هققای مققرد ،  
علیرگن پیش رویقهقا، بقعقضقا بقه  
اهداف مود دسقت نقیقافقتقه انقد.  
"عد  سود آوری" و عد  قابقلقیقت  
رققابقت بقا کقاالهقای وارد شققده  
یک بهانقه کقارفقرمقایقان بقرای  
تعطیقلقی و بقه رکقود کشقانقدن  
واحد تولیقدی و فقروش وسقایقل  
تولید است. در چنیقر شقرایقطقی  
اعتتقاب کقارگقری، ققدرت از  
کققار انققدامققتققر چققر  تققولققیققد و  
توزیع، از همان جایااه و تقوانقی  
که در یک واحد تولیدی "سقود  
آور" وجود دارد، برموردار نیسقت.  
مققثققال در هققمققان سققاعققت او   
اعتتاب در "ایران مودرو" شریقان  
اقتتادی "بیقت امقا " و بقرمقی  
ارگققانققهققای دیققاققر حققکققومققت  
اسالمی را وادار بقه " واکقنقش"  
میکند. هن سود و جیقبقشقان بقه  
مطر افتاده اسقت و هقن رژیقن و  
دسققتققاققاه حققکققومققتققی و نققاققا   
حاکن. هر دستاقاه اتقومقوبقیقلقی  
که در کارمانجات ایقران مقودرو  
تولید نشقود، چقنقدیقر مقیقلقیقون  
تومان  رر مستقین به صقاحقبقان  

سرمایه و انقاقلقهقای اسقالمقی  
حاکن مورده است. اما اعتتقاب  
در واحققدهققایققی کققه چققنققیققر  
موقعیت اقتتادی را بقه دالیقل  
مختلش ندارند از قدرت و نقققش  
الز  برموردار نیسقت. زمقانقیقکقه  
یققک سققیققاسققت کققارفققرمققا بققه  
تعطقیقلقی کشقانقدن و فقروش و  
حققراج وسققایققل تققولققیققد اسققت،  
اعقققتقققتقققاب القققزامقققا کقققارآیقققی  
همیشای مود را ندارد. نتیقجقتقا  
یک سئوا  اساسقی در مقققابقل  
رهققبققران کققارگققران در چققنققیققر  
شرایطی ایقر اسقت: اسقتقراتقژی  
کارگران برای پیروزی بقر کقدا   
مولفه ها باید متکی باشد  آیقا  
کارگران باید بنشیننقد و شقاهقد  
بیکقاری و امقراج و تقعقطقیقلقی  
واحد تولیدی باشند  در چقنقیقر  
شرایقطقی و در مقواجقه بقا ایقر  
فالکت اقتتادی یک سیقاسقت  
میتواند به دسقت گقرفقتقر اداره  
کارمانه و واحد تولیدی و یا بقه  
عبارت دیاقر سقیقاسقت کقنقتقر   

 کارگری باشد. 
مسلما کقنقتقر  کقارگقری تقمقا   
سیاست کارگری و کقمقونقیقسقن  
در مقابله با فالکقت اققتقتقادی  
موجود نیست. یکی از حلقه هقا  
و ابققزاری اسققت کققه کققارگققر  
میتقوانقد بقه آن مقتقوسقل شقود.  
مققبققارزه مققا عققلققیققه فققالکققت  
اقققتققتققادی ابققعققاد گسققتققرده و  
متنوعی دارد. ما برای پردامقت  

فوری تمقامقی دسقتقمقزده هقای  
معوقه مبارزه میکنین. ما بقرای  
بیمه بیقکقاری مقکقفقی مقبقارزه  
مققیققکققنققیققن. مققا بققرای افققزایققش  
دستقمقزد و تقعقیقیقر دسقتقمقزدهقا  
تققوسققط نققمققایققنققدگققان مسققتقققققیققن  
کارگران مبارزه مقیقکقنقیقن. مقا  
بققرای جققلققوگققیققری از امققراج  
کارگران مبارزه مقیقکقنقیقن. مقا  
برای ل قو ققراردادهقای بقرده وار  
سفید امضا مبارزه میکنین. مقا  
برای بیمه درمقانقی مقنقاسقب و  
قابل دسترس برای هقمقه مقبقارزه  
میکنین. در کقنقار ایقر مقبقارزه  
همزمان میتقوانقیقن بقرای اعقمقا   
کقنقتقر  کقارگقری نقیقز مقبققارزه  
کنین. کنتر  کارگری میقتقوانقد  
یک رکر تالش و سیقاسقت مقا  
در مقابله با فالکقت اققتقتقادی  

 باشد. 
کنتر  کارگری میتواند گقا  و  
گوشه ای از سیاست عقمقومقی  
ما در مارج کردن کنتر  تقولقیقد  
و تققوزیققع و ارائققه مققدمققات در  
جامعه از دست سرمایه و دولقت  
اسققالمققی بققاشققد. مققا بقققرای  
سوسیالیسن مبارزه میکنیقن. مقا  
برای جامعه ای مبارزه میکنیقن  
که شهروندان و تولید کنقنقدگقان  
مستقین نیازهای جامعه مود در  
مقا  تعییر چند و چون تقولقیقد،  
میزان تولید، نوع تولید و شقرایقط  
 تولید و ... قرار گیرند. ناارت  
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و کنتر  کارگری یک گا  در  
ایر راستا است. مسقلقمقا اجقرای  
ایر سیاست به معنای حاکمیقت  
اقتتادی سوسیالیقسقن در واحقد  
تولیدی و یا استقرار مقنقاسقبقات  
اقتتادی سوسیالیستی نقیقسقت.  
اما اقدامی اولیه در ایر راستا و  
هققمققسققو و هققن جققهققت بققا ایققر  

 مجموعه از فعالیت است.  
ایر سیاست در کقدا  واحقدهقای  
صنعتی و مدماتی قابقل اتقخقاب  
است  هر کقجقا کقه کقارگقران  
بتوانند چنیر سیاستی را پقیقش  
ببرنقد، مقیقتقوان و بقایقد چقنقیقر  
سیاستی را اتخاب کرد. فاکقتقور  
اولیه و تعییر کقنقنقده، ققدرت و  
نیرو و درجه اتحاد و همبستقاقی  
کارگری است. اما اجقرای ایقر  
سیاست در مقراکقز تقولقیقدی و  
مدماتی با  روریات مقتقفقاوتقی  
مواجه است. در واحدهقایقی کقه  
در حقققا  تقققعقققطقققیقققلقققی و یقققا  
ورشکستای هسقتقنقد و یقا بقه  
نابودی کشانده شده انقد، اتقخقاب  
ایققر سققیققاسققت از مققبققرمققیققت و  
اهمیت بیشتری بقرمقوردار اسقت.  
در ایر واحدها مساله مقعقاش و  
بقای کارگر مورد تقعقر  ققرار  
گرفته است. بیقکقاری و امقراج  
بعضا معاد  محکومیت به فقققر  
و فققالکققت گسققتققرده اسققت. در  
شرایطی که جقامقعقه بقه سقوی  

یک ورشکسقتقاقی اققتقتقادی  
همه جقانقبقه رانقده مقیقشقود، در  
چنیر شرایطی ناارت و کقنقتقر   
کققارگققری یققک راه واقققعققی و  
عملی در مقابله با ایقر تقعقر   

 کارفرما است.  
 

 –کقققققارگقققققران رادیقققققکقققققا   
سوسیالیست و رهقبقرای عقمقلقی  
کارگری میتوانقنقد ایقر افق  و  
سققیققاسققت را در کققنققار سققایققر  
سقیققاسقتققهققا و راهقهققای عقمققلققی  
مقابله با فالکت اقتتادی ققرار  
دهند. ایر سقیقاسقت بقه کقارگقر  
امققیققد مققیققدهققد. گققوشققه ای از  
یک مجموعه راه حقل واققعقی  
است. به کارگر امکان مقیقدهقد  
که سیاستهای سقازشقکقارانقه و  
دنققبققا  روی از بققخققشققهققایققی از  
بورژوایی را بطور همه جانبه ای  
منثی و حقاشقیقه ای کقنقد. بقا  
اتخاب سیاست کنتر  کقارگقری،  
کارگر دست باال را در مقابله بقا  
تققو ققئققه هققای کققارفققرمققا پققیققدا  
میکند. حتی شبح پیشقبقرد ایقر  
 سیاست به کارگر نیرو میدهد.  

واقققعققیققت ایققر اسققت کققه ابققعققاد  
فالکت کارگری روز به روز در  
حا  گسترش است. بقایقد دسقت  
به اققدامقات روشقر و ویقژه ای  
زد. باید قدرت کارگقر را بقرای  
حاکن کردن بر سرنوشت مقود بقه  

میدان کشید. کنتقر  کقارگقری  
یک سیاست تقعقر قی در ایقر  
شرایط دهشتقنقاک اسقت. بقایقد  
برای نبردهای جدی و اسقاسقی  
آماده شد. کارگران سوسیالیسقت  
و رادیکا  میتوانند با بقه مقیقدان  
کشیدن  قبقققه کقارگقر در ایقر  
شرایط نیروی سوسیالیسن  قبقققه  
کقققارگقققر را در پقققیقققشقققاپقققیقققش  
اعققتققرا ققات و مققبققارزه  ققبقققققه  
کارگر ققرار دهقنقد. بقه مقیقدان  
کشیدن  بقه کارگر در مقبقارزه  
علیه فالکقت اققتقتقادی یقک  
شرط پیشروی در شرایط کنونقی  

 است.  
 

ما در عقیقر حقا  بقه فقعقالقیقر  
کارگری میاوئین که پقیقشقبقرد  
چنیقر سقیقاسقتقی کقار سقاده و  
سهل نقیقسقت. مقا تقوهقمقی بقه  
معضالت و مسقائقل پقیقشقاروی  
ندارین. اما هقراس از پقیقشقروی،  
سقیققاسققتققی نققیققسققت کققه مققا در  
دستور مقود ققرار دهقیقن. یقک  
نقققطققه قققدرت سققیقاسققت کققنقتققر   
کارگری را بقایقد در راهقاقشقا  
بودن، عمقلقی بقودن و تقعقر قی  
بودن آن دید. ایر سیقاسقت یقک  
پاسر روشر و عملقی بقه بقحقران  
اقتتادی حاکن بر جامعه اسقت.  
کنتر  کارگری گقوشقه ای از  
اراده مستقین و بالواسطه کقارگقر  

را در پیشقبقرد واحقد اققتقتقادی  
 متحق  میکند.   

 
اصققلققی تققریققر مسققالققه در ایققر  
چهارچوب بنار مر جا اندامقتقر  
ایر سیاست و اف  توسط فعالیقر  
و سققازمققانققدهققنققدگققان و رهققبققران  
عققمققلققی کققارگققری در صققفققوف  
کققارگققران اسققت. هققن اکققنققون  
کارگران نیشکقر هقفقت تقپقه در  
گیر مبارزه ای همقه جقانقبقه بقا  
کارفرمقا و دولقت اسقالمقی در  
رابطه با ادامه کاری و دریقافقت  
دسققتققمققزدهققای مققعققوقققه مققود  
هستند. ماههاست که حقققوا و  
مزایای آنها پردامت نشده اسقت.  
کارفرما مدعی اسقت کقه ایقر  
واحد "سود ده" نیست. میخواهنقد  
زمققیققنققهققای زراعققی ایققر واحققد  
صنعتی را به فروش بفرساننقد و  
به تدریق  کقارمقانقه را تقعقطقیقل  
کققنققنققد. کققنققتققر  کققارگققری  
هماناونه که یقکقی از رهقبقران  
کارگری مطر  کرد، یقک راه  
حل واقعی است. بایقد بقه یقک  
سیاست جا افتاده در بخشقهقایقی  

 از  بقه کارگر تبدیل شود.  
کارگران نباید اجقازه دهقنقد کقه  
واحدهای تولیدی را به نقابقودی  
بکشانند. کارگران نقبقایقد اجقازه  
نققدهققیققد کققه کققارفققرمققا ابققزار و  
وسایل تولید معاش و مقایقحقتقاج  

زنققدگققی مققرد  را بققه تققاراج  
بادارد. کقارگقران نقبقایقد اجقازه  
دهند که یا امراجشان کنقنقد یقا  
درهای کارمقانقه را بقه رویشقان  
بققبققنققدنققد و یققا بققه گققوشققه ای  
پققرتققابشققان کققنققنققد. راه دیققاققری  
عالوه بر راههای تاکنونی بقرای  
مقابله با ایر شقرایقط هقن وجقود  
دارد. کنتر  کارگری یقکقی از  
راه حقل هقا اسقت. کقارگقران و  
تشکالت کقارگقری مقیقتقوانقنقد  
واحد تولیدی را در تحت نقاقارت  
و کنتر  مقود بقاقیقریقد. دفقاتقر  
مققالققی را بققاز کققنققنققد. دسققت  
عققوامققل سققرکققوب کققارگققران و  
عققوامققل بققه نققابققودی کشققانققدن  
کارمانه را از سقرنقوشقت مقراکقز  
اقتتادی کوتاه کقنقنقد. اراده و  
سیاست مود را حقاکقن کقنقنقد.  
کارگران میتوانید چر  کارمانقه  
و واحد تولیدی را بقدون عقوامقل  
سرمایه و کارفرما به حرکت در  
آورند. جلقوی دزدیقهقا و چقپقاو   
عوامل سرمایه را بایرید. به هر  
درجه که میتوانید بقر سقرنقوشقت  
مود حاکن شوند. ایقر سقیقاسقت  
در شرایطی کقه تقوازن ققوا هقر  
روز به نفع توده مرد  بپاماسته و  
 بقه کارگقر تق قیقیقر مقیقکقنقد،  
میتواند به یک واقعیت عقیقنقی  

 تبدیل شود. 

 کارگران و سیاست کنحرل کارگری                   علی دوادی

 !زنده باد  شت مارس، زنده باد دخحران انقالب
 شت مارس روز دهانی زن، روز زنان و مردان ب اخاسحه علیه کل قوانیرا و 
سنحها و نیرو ای ضد زن است. روز نه گفحا به حجاب، روز انرقرالب زنرانره 
علیه توحش زن سحیز، و روز داری کردن قانون بررابرری و آزادی در  رمره 
دا. دخحران خیابان انقالب با حرکت نمادیا خویش نشان دادنرد کره امرروز 
ارتجاع وقدر سست و شکننده است! ایا تنها گوشه کووکری از قردرت زنران 
است. در  شت مارس امسال با زیرر پرا افرکرنردن گسرحررده طروق حرجراب و 
 رگونه نشانه آپارتاید و توحش دنسی، پیام انقالبی انسانی برای پرایران 
دادن به عصر توحش را سراسری کنیم. قانون انسانیت قانون برابری  رمره 

 .انسانهاست.  شت مارس روز اعالم برابری و آزادی است
 زنده باد  شت مارس روز دهانی زن

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٠٢٦٢فوریه  ٣، ٦٩٣١بهما  ٠٢
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Workers in Iran 

 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    

تپه روی داد کقه جقلقو تقر اشقاره  
کققرد . کققارگققران هققفققت تققپققه   
مدتقیقسقت کقه در اعقتقرا  بقه  
تعوی  پردامت دسقتقمقزدهقا و نقوع  
ققققراردادهقققایشقققان و و قققعقققیقققت  
نابسامان زندگی و کقار مقود در  
اعقتققرا قنققد. در ایقر رابقطققه ایققر  
کارگران بارها دست به اعتقتقاب  
زده و تمامی بخش های آن وارد  
اعتتاب شدنقد، تقجقمقع کقردنقد،  
همقراه بقا مقانقواده هقایشقان جقاده  
بستند، بقا مقققامقات مسقئقو  بقه  
مداکقره نشقسقتقنقد، ققد  بقه ققد   
مدیریت را عقب رانقدنقد، امقا هقر  
بار بقا مقلقش وعقده کقارفقرمقا و  
مقامات مسئو  روبرو شقدنقد. در  
هفته ای که پشت سر گداشتقیقن،  
دور جدیقد اعقتقرا قات کقارگقران  
هفت تپه بود. در ششمیر روز ایقر  
دور از اعترا ات کارگران هقفقت  
تپه، نیروی سرکوب به کقارگقران  
یورش برد. در جقریقان ایقر یقورش  

نققفققر از    ٠٢ وحشققیققانققه حققدود  
کارگران بازداشت شدند. از مقیقان  

نفر از جقمقلقه اسقمقاعقیقل    ٠٣ آنها  
بخشی و کرامقت پقا  بقه مقرکقز  
سققتققاد فققرمققانققدهققی نققیققروهققای  
انتاامی منتقققل شقدنقد. امقا در  
هققمققان روز کققارگققران بققا ادامققه  
اعققتققتقققابشققان مققوفقق  شققدنقققد  
هققمققکققارانشققان را آزاد کققنققنققد.  
اسماعیل بخشی نماینده کارگقران  
که از بازداشت آزاد شده بقود، در  
گفتاویی بقا رسقانقه هقا  قمقر  
تو یح جریان یورش سرکقوبقاقران  
به کارگران، اعترا  مقود را بقه  
ایقر سقرکقوب هقا و تققوهقیقر بققه  
کرامتشان اعال  داشقت و گقفقت  

که اعترا شان بقرحق  اسقت. در  
روز بعد از یورش وحشیانه نقیقروی  
انتاامی نیز کارگران در هقفقدهقن  
بهمر ماه به اعتتقاب مقتقحقدانقه  
مود  ادامه دادند. در ایر حقرکقت  
اعترا ی کارگران نیشکر هقفقت  
تپه وارد عقمقل مسقتقققیقن شقده و  
انبار شکر را بستند و به مقنقاقور  
جلوگیری از مروج شکر، تقریقلقی  
شقکققر را مققالققی کققردنققد. تققا بققا  
فروش آن دستمقزد پقردامقت نشقده  
شان را نقد کنند. بقا وارد کقردن  
چنیر فشاری کقارگقران شقرکقت  
نیشکر هفت تپه بدنبا  هقفقت روز  
اعتتاب موفق  شقدنقد دسقتقمقزد  
آبانماه مود را بایرند و کقارفقرمقا  

تعهد پردامقت حقققوا آبر مقاه را   
برای روز دوشنبه هفته آیقنقده داد  
و کارگران موقتا به اعتقتقابشقان  
ماتمه دادند. کارگران هقفقت تقپقه  
دستمزد سه ماه مود بعالوه بقر و  

را  قلقب    ٦٩ و    ٦٩ پاداش سقا   
دارند. کارگران هفقت تقپقه اعقال   
کرده اند که اعتقرا قات آنقان تقا  
رسققیققدن بققه مققطققالققبققاتشققان ادامققه  
مواهد داشت. ایقر چقنقیقر اسقت  
که کارگران هفت تپه متحدانه و  
قدرتمنقد ایسقتقاده انقد. مقبقارزات  
کارگران هفت تپقه نقیقز بقه نقوبقه  
مود یک القاقو اسقت و تقا هقن  
اکنقون دسقتقاوردهقای درمشقانقی  
بققرای مققود و بققرای جققنققبققش  
کارگری و کقل جقامقعقه در بقر  
داشته است. مقبقارزات کقارگقران  
هفت تپه نشان دیاری از فضقای  
اعققتققرا  سققیققاسققی امققروز در  
محیط های کارگری و در کقل  
جامعه اسقت و تقوجقه هقا را در  

میان کارگران در سقطقح ایقران و  
 جهانی به مود جلب کرده است.  

و باالمره تجمعقات شقبقانقه روزی  
کارگران کارمانه پقی وی سقی  
ایقققران بقققرای دسقققتقققیقققابقققی بقققه  
مطالباتشان است. شرکت صقنقایقع  

pvc   ایران، ماه هاست ورشکسقتقه
شققده و نققه تققنققهققا مققطققالققبققات و  
مققعققوقققات کققارگققران را پققردامققت  
نکرده بلکه جقز تقعقدادی نقیقروی  
اناشت شمار، همه کارگران مقود  
را امققراج کققرده اسققت. در ایققر  
کارمانه امراجها از سا  گقدشقتقه  
شروع شد و به مرور کقارگقران از  
کار بیکار شدند. ایر امراجهقا در  
ماه های امیقر شقدت گقرفقتقه و  

کقارگقر    ٠٠  ی سه مقاه امقیقر  
امراج شده انقد. ایقر درحقالقیقسقت  

  ١٦ مقاه مقزد و    ١٠ که مدیریت  
ماه ا قافقه کقاری کقارگقران را  
باال کشیده اسقت. بقدیقر تقرتقیقب  
کققارگققران بققدون هققیقق  حقق  و  
حقوقی در چقنقگ بقیقکقاری و  

 بی تامینی رها شده اند.  
در روزهای امیر کارگران شرکقت  

ایقران در مقهقدیشقهقر   pvcصنایع  
وقتی مقتقوجقه شقدنقد کقه چقنقد  
دستااه شرکت کقه از دسقتقاقاه  
های مادر بوده و گران قیمت نیقز  
می باشند، دارد از شرکت مقارج  
می شود، مقابل شقرکقت تقجقمقع  
کردند و هن اکنون همه نیروها بقه  
صورت شیفتقی، جقلقوی شقرکقت  
کشیک مقی ایسقتقنقد تقا اگقر  
دوبققاره مققدیققران اقققدا  بققه مققروج  
دستااه های شرکت کقنقنقد، بقه  
دیاقر کقارگقران ا قالع دهقنقد و  
جلوی مروج دستااه را بقاقیقرنقد.  

ایر چقنقیقر اسقت کقه کقارگقران  
شرکت صنایع پقی وی سقی در  
بقرابقر زورگقویققی مقدیققریقت و بققه  
سرقت رفتقر دسقتقمقزدهقایشقان بقا  
قدرت ایستاده و بقا  قبقط امقوا   
شرکت، میکوشند  لقب هقایشقان  

 را نقد کنند. 
 

مارش قردرترمرنرد کرارگرران 
   کو در وسط شهر اراک

بققهققمققر شققاهققد مققارش    ١٩ روز  
قدرتمند کارگران هپکو در وسقط  
شهر اراک بقودیقن. در ایقر روز  
کارگران هپکو با سقرود زیقر بقار  
ستن نمیکنین زنقدگقی، جقان فقدا  
میقکقنقیقن در ره آزادگقی فقریقاد  
آزادگی سر دادند. و ایر سقرودی  
است که او  بار ایر کارگقران در  
راهقپقیقمققایقی بققا شقکققوه مقود در  

آنققرا سققر    ٦٩ اعققتققرا ققات سققا   
دادند. بعد از آن نیز ایر سقرود در  
تجمع هزاران نفره بازنشستقاقان در  
مقابل مجلس سقر داده شقد. امقا  
ایر بار در جریان میقزش انقققالبقی  
مرد  سردادن  ایر سرود از سقوی  
کارگران هپکو و مارش قدرتمقنقد  
آنها در وسط شهر، پیا  کقارگقران  
مققطققاب بققه کققل جققامققعققه بققرای  
رهققایققی از شققر سققرمققایققه داری  

 حاکن است.  
 

در ابققتققکققار جققالققب دیققاققری  
کارگران هپکو در اعقتقرا  روز  

بهمر مود با  شقعقار  قعقنقه    ١٩ 
آمیز "مرق بر کقارگقر درود بقر  
ستمار" کل بساط سرمایه داری  
حاکن را به سخره گرفتند و تقمقا   
توجه هقا را بسقوی مقود جقلقب  

 کردند.  
 

مبارزات کارگران هپکقو در سقا   
و راهپیمایی های پقرشقورشقان    ٦٩ 

همراه با مانواده ها یکی از نققطقه  
عققطققش هققای مققهققن جققنققبققش  
کارگری در سقا  گقدشقتقه بقود.  
در اردیبهشت ماه سا  جاری نقیقز  
اعقتقرا ققات ققدرتققمقنقد کقارگققران  
هپکو هقمقراه بقا کقارگقران آبرآب  
اراک انققعققکققاس گسققتققرده ای  
داشققت. متققوصققا وقققتققی کققه  
سققرکققوبققاققران حققکققومققت صققش  
اعققتققرا ققی کققارگققران آبر آب  
اراک را مورد یقورش وحشقیقانقه  
مود قرار دادند، کارگران ایقر دو  
کققارمققانققه آنققچققنققان قققدرتققمققنققد و  
متحدانه در بقرابقر آنقان ایسقتقادنقد  
که فرماندار و مقامقات شقهقر را  
به گلط کردن و عقدرمقواهقی از  
کارگران واداشت. در عقیقر حقا   
ایققر اعققتققرا ققات بققا مققوجققی از  
هققمققبققسققتققاققی از بققخققش هققای  
مختلش کقارگقری هقمقراه شقد و  
انعکاسی جهانی پقیقدا کقرد. بقا  
ایر تفاوت کقه مقارش کقارگقران  

بقهقمقر، در شقرایقطقی    ١٩ در روز  
روی داد کققه مققرد  در مققیقابققان  
شققعققار مققرق بققر دیققکققتققاتققور و  
جمهوری اسالمی نمیقخقواهقیقن را  
سر مقیقدهقنقد. مقارش کقارگقران  
هپکو در وسط شهر و شقعقارهقای  
رزمنده شان در شقرایقط کقنقونقی،  
الاوی قابل تکثیقری از مقبقارزه  

برای کارگقران در تقمقا  شقهقرهقا   
 است. 

 خیزش انقالبی مردم و کارگران                  شهال دانشفر
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ایر مقبقری بقود کقه اوالیقل ایقر  
هفقتقه رسقانقه هقای حقکقومقتقی  
مخابره کردند. سایت مقجقلقس در  

نمقایقنقدگقان بقا  »ایر باره  نوشت:  
مجوز افزایش قیمقت آب، بقرا و  

گازدرجریان بررسی الیحه بقودجقه   
مخالفت کرده و آن را بقه    ٦٩ سا   

 .«کمیسیون تلفی  عقودت دادنقد 

  ٩ ، تقبقتقره  ٩ در بقنقد القحقاقققی  
الیحه بودجه درباره مجوز افزایقش  
قیمت آب، بقرا و گقاز در سقا   

هققر گققونققه  »آیققنققده آمققده بققود:  
افزایش قانونی بهای آب، بقرا و  
گقاز متققرفقی در بقخققش هققای  
مانای، کشاورزی، صقنقعقتقی و  
مدماتی فقط با متقوبقه هقیقات  

 .«وزیران امکانپدیراست 

حمیدر ا حاجی بقابقایقی رئقیقس  
کمیسیون تلفی  مجلس درایر بقاره  
گفقتقه اسقت: در بقرنقامقه شقشقن  
توسعه چنیر مجوزی نداده بودیقن  
که امتیار افزایش قیمت آب، بقرا  
و گاز را به  ور مطل  بقه دولقت  
واگدار کنین؛ اگر ققرار بقاشقد بقه  
ایر ترتیب قیمت آب، برا و گقاز  
افزایش یابد، مسئولیت آن به  قور  
کققامققل بققر دوش مققجققلققس مققی  

 .«افتد 
 

در مقققبقققر دیقققاقققری نقققوبقققخقققت  
سخناوی دولت از "عقد  تق قیقیقر  
در پردامت یارانه تا زمان تقعقریقش  
یقققک فقققرمقققو  بقققرای حقققدف  
پردرآمدها" مقبقر داده  و گقفقتقه  

دولت برای حقدف یقارانقه  »است:  
میلقیقون    ٠٢ تواند جیب    نقدی نمی 

نفر را باردد، لدا تا زمقانقی کقه  
فرمولی بقرای حقدف پقردرآمقدهقا  

هقا در    تعریش نشود، پردامت یارانقه 
کقنقد .وی    ت ییری نقمقی   ٦٩ سا   

درادامه گفته است: اینکقه فقققط  
گفته شود که افراد پردرآمد بدون  
ساز و کار حدف شوند عملقیقاتقی  
نیست، به همیر دلیقل سقا  آیقنقده  

هققا مققتققفققاوت از    پققردامققت یققارانققه 
 .«استمرار سا  جاری نیست 

مخالفت  مجلس با  ر  افقزایقش  
قیمت آب وبرا و گاز؛ در کقنقار  
دعواهای دولتی ها و مقجقلقسقی  
ها بر سر ایر مو قوعقات، نقه از  
سر "دفاع  و رسیدگی حقکقومقت  
به مرد "، بلقکقه  نقتقیقجقه فشقار  
اعترا ات دیماه مرد  و مقبقارزات  
جاری  د حکومتی مقی بقاشقد  
که جقنقگ و دعقواهقای جقنقا   
هققای حققکققومققتققی را تققنققدتققر از  
همیشه کرده اسقت؛ مقی بقاشقد.  
بخش هایی از حکومت و بقویقژه  
مجلس در ایر روزهقای بقحقرانقی  
حکقومقت ، بقه صقرافقت "تقوجقه  
کردن" به مطالبقات مقرد  افقتقاده  
اند تا بلکه از ایر  قریق  فقرصقت  
و وقت بیشتری برای تجقدیقد ققوا  
بققرای رویققارویققی بققا احققتققمققا   
بازگشقت مقوج دیقاقر مقبقارزات  
مققرد  بققرآیققنققد. ایققنققهققا صققدای  
اعترا  مقرد  را شقنقیقده انقد و  
تققرس بققرشققان داشققتققه و نققاققران  
حکومتشان هسقتقنقد. بقه هقمقیقر  
ما ر در جقریقان بقررسقی الیقحقه  

به جان هن افقتقاده    ٦٩ بودجه سا   
 اند.  

 
اعال  ایر مبرها توسط مقققامقات  
دولتی و مجلسی با هر توجقیقه و  
تبتره ای کقه اعقال  مقیقشقونقد،  
نشان مقی دهقد کقه بقرای کقل  
حکومت دسقت زدن بقه افقزایقش  
قیمت آب، برا و گاز وهمزمان بقا  
حدف یارانه نقققدی؛ یقک بقازی  
مطرناک برای حکومقت بقوده و  
فعال متلحت را در ایر دیده انقد؛  
ایر کار را انجا  ندهند. امقا ایقر  
همه دالیل  نبوده و نیستقنقد. االن  
حکومت مقجقبقور شقده فقاکقتقور  
بسقققیقققار مقققهقققمقققتقققری را وارد  
محاسباتش بکند. و آن فقاکقتقور  
اعترا ات گسترده دیماه گدشقتقه  

و شعارهایی که مقرد  بقر عقلقیقه  
حکومت می دادند و عقمقومقیقت  
یافتر مقواسقت سقرنقاقونقی مقی  

 باشد.  
"نققه" ی مققرد  بققه حققکققومققت  
دیارعلنی تر شقده و در عقرصقه  
های مقخقتقلقش مقبقارزت جقاری  
کارگران، مرد ، بقازنشقسقتقاقان و  
زنان و... نه گفتر بقه جقمقهقوری  
اسالمی و سیاستهایش تبدیقل بقه  
جنبش عمومی مخالفت بقا رژیقن  
و مبارزه برای سرنقاقون کقردنقش  
شده است. در کقنقار آن تقحقمقیقل  
فقققققر و فققالکققت؛ گققرانققی و  
بیکاری، بقی تقامقیقنقی مقحقض  
برای میلیونها انسان کارکقر کقه  
از قبل دستمزدشان قدرت تقامقیقر  
ابتدایی تریقر نقیقازهقای زنقدگقی  
روزانه شقان را نقدارنقد، اکقثقریقت  
بزرق جامعه را به زنقدگقی زیقر  
مط فقر و به اعقتقراف حقکقومقت  
مقط بققققا رانقده اسققت. یققکقی از  
دالیل اعترا ات دیمقاه گقدشقتقه،  
اعترا  به ایر و عیت و مواهقان  
عقو  شقدن آن بقود. حقکقومققت  
ناچقار شقد اعقتقراف بقکقنقد کقه  
و عیت اقتتادی بد اسقت، کقه  
فقر بیداد می کقنقد، ادعقا کقرد  
دولققت مققو ققوع "فقققققر زدایققی و  
بهبود شامص هقای زنقدگقی" را  
فورا و در بودجه سقا  آیقنقده اش  
مققنققاققور کققرده و قققرار اسققت  
چیزهایی تق قیقیقر بقکقنقد. ایقنقهقا  
مزعقبقالت و پقرت و پقالگقویقی  

 بیش نیستند. 
 

ایققر عقققققب نشققیققنققی ادامققه دار  
حکومت  در بقرابقر اعقتقرا قات  
دیققمقققاه و مقققطقققر تقققکقققرار ایقققر  
اعترا ات و بخشا نتقیقجقه فشقار  
ایر اعقتقرا قات مقی بقاشقد کقه  
حکومت را به چقنقیقر مقوققعقیقت  
 عیفی در برابر مرد  رانده اسقت.  
همیر درجه از فشقار اعقتقرا قات  

حکومت و دولت را مجبور کقرده  
حداقل برای مرید وقت و فقرصقت  
دیققاققری، در بققررسققی بققودجققه  
امسالش، وعده و وعید هایقی بقه  
مرد  بدهد، تا بلقکقه ایقر دوره را  

 از سر بادراند. 
 

مققاجققرای مسققکققوت گققداشققت  
افزایش قیمت آب، برا و گاز وبقه  
دنققبققا  آن وعققده پققردامققت یققارانققه  

، فقققققط  ٦٩ نقققققدی بققرای سققا   
نقققمقققودهقققای کقققوچقققکقققی از  
دسققتققپققاچققاققی و بققی افقققققی و  
سقردرگققمققی حققکققومققت در بققرابققر  
اعترا ات مرد  و نقهقایقتقا یقک  
عقب نشینی حقکقومقت در بقرابقر  
زور فشار اعترا  و مبارزه مقرد   
می باشد. اما مرد  بقه ایقر هقن  
را ی نبوده و نقیقسقتقنقد. حقا  و  
روز حقکقومقت و و قعقیقتقش در  
مقققابققل مقرد  را جققنقتقی رئقیققس  
مبرگان حکومت اوایل ایر هقفقتقه  
فرموله کرد. وی گقفقت: نقاقران  
سققا  آیققنققده حققکققومققت اسققت و  
براندازی در راه اسقت. او قاعقی  
کققه جققمققهققوری اسققالمققی درآن  
گرفتارآمده یک نتیجه بقالفتقل  

اعترا ات مرد  در هقمقه عقرصقه  
ها به حکومت و نه به حقکقومقت  
دزدان و آدمقققکقققشقققان اسقققت.  
او اعی کقه سقران و مقققامقات  
بلند پایه حکومت تقریبقا هقر روز  
انققدر بققاب "مققطققرات ایققر او ققاع  

برای کل حکقومقت" هشقدار داده   
وبدست و پا افتاده اند، تابلکقه راه  
برون رفتی از ایر و قعقیقت پقیقدا  
بکننقد. مقود حضقرات هقن مقی  
دانند که دیاقه دیقر شقده اسقت.  
کققار حققکققومققت دزدان و قققاتققالن  
سرمایه داران آدمقکقش اسقالمقی  
تما  است. مرد  از ایقنقهقا عقبقور  
کققرده و حققکققن بققه سققرنققاققونققی  
جمهوری اسالمی داده اند. تقنقهقا  
راه پایان دادن به ایقر و قعقیقت و  
رهایی مرد  ایران، به زیر کشقیقدن  
جمهوری اسالمی توسط انقققالب  
آتی مرد  می باشد. انقالبی کقه  
و مققرد  ایققران در تققدارک آن  

 هستند. 
 

 محمد شکوهی 
 ١٣٦٩ بهمر    ١٠ 
 ٠٢١٠ فوریه    ٩   

 
افزایش قیمت آب، برق و گاز "فعال به بعد" موکول شد! یارانه  کسی حذف 

 نمیشود!
 محمد شکوهی 
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بققعققد از بققر سققر چققوب رفققتققر  
حجاب اجباری در میابان، نوبقت  
به بر سر چوب کردن نقمقادهقای  
دیار تعر  به حقققوا انسقانقهقا  

 رسید. 
 

حققرکققت نققمققادیققر ویققدا مققوحققد  
معروف به دمتر میقابقان انقفقالب  
که میلی سریع به یک جنبقش  
سراسری علیه حجقاب اجقبقاری  
تققبققدیققل شققد و هققر روز و هققر  
ساعت بر تعداد زنان و مقردانقی  
کققه در اعققتققرا  بققه حققجققاب  
اجباری، روسری هقا را بقر سقر  
چققوب بققرده و در مققیققابققانققهققا و  
مققیققادیققر و دیققاققر مققکققانققهققای  
عققمققومققی تققکققان مققی دهققنققد،  
افققزوده مققی گققردد، آنققچققنققان  
تحولی در مبارزات جاری علیقه  
تقمقامققی تقعققدیقات و تقعقر ققات  
سیستماتیک بقه هقمقه جقوانقب  
زندگی اکثریت جقامقعقه ایقجقاد  
کرده است که به تأسی از ایقر  
شیوه از مبارزه، در عرصه هقای  
دیققاققر اعققتققرا ققات نققیققز الققاققو  

 برداری می شود. 
 

در یکی از روزهای هفتقه ققبقل  

یققک نققانققوا در اعققتققرا  بققه  
افزایش قیمت آرد، بر روی مقیقز  
توری مختود سرد کردن نقان  
در مقابل نانوائی مقود رفقتقه و  
نان بربری ای را بقر سقر چقوب  
کرده و به هقمقان شقیقوه دمقتقران  
میابان انقالب آن را تقکقان مقی  
داد. اعقتقرا  بقه اعقدا  بقا در  
دسققت گققرفققتققر نققمققاد انسققان  

و تقکقان   « نقاب اعقدا  »کشی 
دادن آن در میابانهای شهرهائقی  
چون تقهقران، زاهقدان و سقنقنقدج  
شروع شده و در حقا  گسقتقرش  
اسقت. رانققنققده اتقوبققوس شققرکققت  
واحد در مقابقل مقجقلقس پقرچقن  
اعققتققرا  بققه گققرانققی و عققد   
تأمیر معیشت را بر روی سققش  
اتقوبقوسقش در دسقت گقرفقت و  

 فریادش را بلند می کند. 
 

ایققر نققمققودهققای اعققتققرا ققی در  
سققطققح جققامققعققه، جققرقققه هققائققی  
هستند که سقریقعقا بقه جقنقبقش  
های وسیقع اعقتقرا قی تقبقدیقل  
مققواهققنققد شققد. بسققتققر تققبققدیققل  
شققدنشققان بققه جققنققبققش هققای  
اعترا ی اجتماعی مهیاسقت و  
می توانند در تقعقمقیق  و ریشقه  

دار کققردن اعققتققرا ققات جققاری  
 نقش تعییر کننده را ایفا کنند. 

اعترا ات به پایما  شدن حقققوا  
اقتتادی، سیاسی و اجتمقاعقی  
کارگران و همه دیار بخشقهقای  
مرد  که پشت سر هن و یقکقی  
پقس از دیققاقری بقا چقرمققانققدن  
نمادهای آنها در میابانها بروز و  
وسققعققت مققی یققابققنققد، متققداا  
فققنققرهققای از جققا جققهققیققده ای  

سا  تحت فشقار    ٣٦ هستند که  
قرار داشقتقه و امقروز بقر سقطقح  
فشار دهنده مود فائ  آمده کقه  
دیار قابل بازگرداندن بقه جقای  

 قبلی نیستند. 
 

سا  گدشته هقیق     ٣٦ در مدت  
یک از مطالقبقات جقامقعقه ای  
که برای رسیدن به مواسقتقهقا و  
حقوا پقایقمقا  شقده انسقانقیقشقان  

را مل  کردند، تحقق     ٩٩ انقالب  
نیافته و کوچکتریر اعترا قات  
اجققتقققمقققاعقققی از اعقققتقققرا قققات  
کققارگققری گققرفققتققه تققا زنققان،  
جوانان، دانشقجقویقان و گقیقره بقا  
یورش و حمله و مقققابقلقه تقمقا   
دسققتققاققاهققهققا و ارگققانققهققای  
حکومتی روبرو گشته است. بقه  

معنای واقعی مطالبه گقری و  
حقق  مققواهققی مققرد  تققوسققط  
قانوناداران و مقجقریقان آن جقر   
تلقی گشته و با مطالقبقه گقران  
جامعه به مثابه مجرمان جقانقی  

 برمورد شده است. 
 

امروز هر بخشی از جقامقعقه بقه  

دنبا  تحقق  آرزوهقائقی هسقتقنقد  
سا  پیش به مقا قرشقان    ٣٦ که  

در مقابل یکقی از درنقده تقریقر  
حکومتها بقه مقیقابقان آمقدنقد و  
فریادشان را بلند کردند و دیقاقر  

 صبرشان بسر رسیده است. 
 ١٦١١١١١٣٦٩ جوانمیر مرادی  

بعد از بر سر ووب رفحا حجاب ادباری در خیابان، نوبت به بر سر ووب 
 کردن نماد ای دیگر تعرض به حقوق انسانها رسید.

 جوانمیر مرادی 
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 اطالعیه  ا
 زمزمه اعحصاب در میان کارگران شرکت کشت و صنعت میان آب

 مرمتی چند روزه به ر ا شهابی تالشی برای تحریش افکار عمومی است 
 بیژن قلوزی کارگر کارمانه آسفالت کامیاران جان بامت

 اتحادیه آزاد کارگران ایران: تجمع و اعحراض دمعی ازفارق الححصیالن بیکاران شوش در مقابل نیشکر  فت ت ه
 نه" به سرکوب کارگران "نه" به امنیتی کردن کارمانه ها   

 نامه پالتفرم سندیکا ای کارگری سوئد به مسئولیا دمهوری اسالمی ایران در رابطه با اعحراضات شرکت نیشکر  فت ت ه

زمزمه اعرحرصراب در 
میان کارگران شرکرت 
کشت و صنعت مریران 

 آب
بدنبا  گدشت نزدیک به دو مقاه  
از اعتتاب قدرتمندانقه کقارگقران  
کشت و صقنقعقت مقیقان آب، نقه  
تنها هیچیک از وعده های داده  
شده به ایر کارگران محقق  نشقده  
است بلکه با رسیدن بقه روزهقای  
پایانی بقهقمقر مقاه، آنقان دو مقاه  
دسققتققمققزد مققعققوقققه نققیققز مققواهققنققد  

 داشت. 
بققنققا بققر ااققهققار کققارگققران ایققر  
شرکت، بدنبا  واگقداری شقرکقت  
کشقت و صققنققعققت مققیققان آب از  
بققانققک کشققاورزی بققه بققخققش  
متققوصققی کققه در مققرداد مققاه  

سالجاری ر  داد، کارفرما دسقت  
به جقاری کقردن ققوانقیقر مقاد  
مود در شقرکقت زد و در اولقیقر  
قد  از پقردامقت پقاداش بقرداشقت  
مقققودداری و بقققه مقققوازات آن  
قراردادهای یک سالقه کقارگقران  
را که سالها عرف شرکت بود بقه  
دو ماه تنز  داد و از اجرای  قر   
 بقه بندی مشاگل نیز که پیقش  
تقر متققوب شقده بققود مققودداری  
کققرد و ایققر و ققعققیققت اولققیققر  
اعتتاب کارگری در شقرکقت را  
از زمان تاسیقس رققن زد کقه در  
پققی آن نققمققایققنققده اداره کققار در  
شققرکققت حضققور پققیققدا کققرد و  
مدیریت قو  یکقمقاهقه بقرای حقل  

 مشکالت پیش آمده داد. 
اما علیرگن ایر وعقده هقا هقیق   
کار عملی بقرای رسقیقدگقی بقه  
مققواسققتققهققای کققارگققران صققورت  

نارفت و همیر امر باعث شد تقا  
در اوامققر آبر مققاه سققالققجققاری  
اعتقتقابقی بسقیقار ققدرتقمقنقد در  
شققرکققت ر  دهققد بققطققوریققکققه  
کارگقران جقاده ورودی و گقیقت  
شققرکققت را بسققتققنققد و بققرداشققت  

 نیشکر بطور کامل متوقش شد. 
در پی ایر اعتتاب مقتقحقدانقه و  
قدرتمند که با اعتتاب کارگقران  
شرکت کشت و صنعت هفته تقپقه  
همزمان شده بود، مسئقولقیقر اداره  
کققار، نققیققروی انققتققاققامققی، اداره  
ا قالعققات و نقمققایققنقده فقرمققانققدار  
بالفاصله در شرکت حضقور پقیقدا  
کردند و با کشاندن همه اعضقای  
مدیریت بقه شقرکقت و بقرگقزاری  
جلسقه ای نسقبقتقا  قوالنقی، بقه  
کارگران قو  تحق  مواستهقایشقان  

 را تا پایان دی ماه دادند. 
اما هقمقه ایقر وعقده هقا پقو  و  

تومالی بود و تنها به فاصقلقه دو  
روز از پایان اعتتاب، دو نقفقر از  

  ١٩ کارگقران بقا سقابقققه کقاری  
سققا  و دارای حققکققن اسققتققخققدا   
کقارمققنقدی، امقراج و بققه تققعققداد  
زیادی از آنان امطار داده شد کقه  
در صققورت اعققتققتققاب مققجققدد،  

 امراج مواهند شد. 
 

بنا بقر ااقهقار کقارگقران شقرکقت  
کشت و صقنقعقت مقیقان آب، در  
 و  نزدیک به دو ماهی کقه از  
وعققده هققای مققدیققریققت مققیققاققدرد  
عققالوه بققر امققراج دو کققارگققر و  
تهدید دیاران، نه تنها وعده هقای  
داده شده محق  نشده است بقلقکقه  
در حالی که بهمقر مقاه در حقا   
پایان است حقوا دو ماه کارگقران  
نیز پردامت نقاقردیقده و اراده ای  
هن از سوی کارفرما و مسئولقیقر  

شققرکققت بققرای پققردامققت حقققققوا  
معوقه و تحق  وعقده هقایقی کقه  
در اعتتاب ابر ماه به کقارگقران  

 داده شده بود دیده نمیشود. 
بنا بر ایر ااهارات، بقا تقوجقه بقه  
شققرایققط مشقققققت بققاری کققه هققن  
اکنون کارگران شرکت مقیقان آب  
بققا آن مققواجققه هسققتققنققد زمققزمققه  
اعتتاب مجدد در میان آنان بقاال  
گرفته است و در صقورت ادامقه  
و قققعقققیقققت حقققا قققر، احقققتقققمقققا   
اعترا قات شقدیقد کقارگقری در  

 ایر شرکت بسیار جدی است. 
شرکت کشت و صنعت میقان آب  

کقارگقر ققراردادی و    ٠٢٢ دارای  
 کارگر فتلی است.   ٠٢٢ 
 

 –اتحقادیقه آزاد کقارگقران ایقران  
  ١٣٦٩ بهمر ماه    ١٦ 

رضررا شررهررابرری بررایررد 
فورا و بدون قریرد و 

 شرط آزاد شود 
مررخصری ورنرد روزه 
برره رضررا شررهررابرری 
تالشی برای تحریرف 

 افکار عمومی است!
  شدار

در حالی که وضرعریرت رضرا 
شهابی وخریرم ترر از قربرل 
شده اسرت و نریرز دوره ی 
حکم زنردانرش ترمرام شرده 
است سیسحم قضایری ترالش 
مریررکرنررد بررا دادن مررخصرری 
وررنررد روزه برره وی افررکررار 

عومی را از مساله ی اصلری 
یعنی لرزوم آزاد کرردن بری 
قید و شرط رضرا شرهرابری 
منحرف کند. به  میا علرت 
امررروز او را برره مرررخصرری 
وند روزه فرسحاده اند. در 
خاطر داریم که پیشحر نیز 
روز ای مرخصی اسحرعرالدری 
رضا شهابی را بره عرنروان 
غرریرربررت و فرررار برررای او 
مررحررسرروب کرررده بررودنررد. 
شرایط دسمی شهابی وخیرم 
تر شده است و اخریررا وی 

در  ٠٢٣را در بند امنریرحری 
اویا محبروس کررده برودنرد 
که آنچنان فشار عصبی برر 
وی وارد شرررده برررود کررره 
روزانه فشارش باال میرفت. 
پزشکان و حرحرا پرزشرکران 
وابسحه به دسحگاه قضرایری 

اکیدا توصیه کرده انرد کره 
وی باید بیرون از زندان و 

 تحت درمان باشد.
ما به  مره ی کسرانری کره 
نگران وضعیت رضا شرهرابری 
 سحند اعالم مریرکرنریرم کره 

مرخصی وند روزه، ترنرهرا، 
تالشی است بررای انرحرراف 
اذ ان عمومی. کم یا دفراع 
از رضا شهرابری از ترمرامری 
مدافرعران و حرامریران رضرا 
شهابی درخرواسرت دارد کره 

برررای صرردور حررکررم آزادی 
رضا شهابی  مچون گذشرحره 
تررالش خررود را برره کررار 

 بندند.
 ٣١بهما ٦٣

کم یا دفاع از رضا شهابی 
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بیژن قرلروزی کرارگرر 
کررارخررانرره آسررفررالررت 
 کامیاران دان باخت

اتققحققادیققه آزاد کققارگققران ایققران :  
بیژن ققلقوزی کقارگقر کقارمقانقه  

  ١٦ اسفالت کامیاران که از روز  
درصقدی    ٠٢ بهمر با سومتاقی  

با مرق وزندگی دست و پقنقجقه  
بقهقمقر در    ٠١ نر  میکرد در شب  

  ٠٠ بیمارستان جان بامت و دیقروز  
بهمر به زادگاهش شهر کامیقاران  
منقتقققل و ققرار اسقت امقروز بقه  

 ماک سپرده شود. 
 ب  مبرهای رسیده بقه اتقحقادیقه  
آزاد کارگران ایران ،بیقژن ققلقوزی  

سقا     ٠٣ سقالقه بقا بقیقش از    ٠٩ 
مققاه حقققققوا    ١١ سققابقققققه کققار،  

  ٩ مققعققوقققه، مسققتققاجققر و دارای  
بهمر مقاه بقرای    ١٦ فرزند در روز  

تهیه مخارج ازدواج اولیر دمتقرش  
به تنانای مالی دچقار مقیقشقود  
و به همیر دلقیقل بقرای گقرفقتقر  

  ١١ حقوا های معوققه اش کقه  
ماه توسط کقارفقرمقا بقه تقامقیقر  
افتاده بود به دفتر ایشقان مقیقرود  
اما ساعتی بعقد پقیقکقر سقومقتقه  
بققیققژن از دفققتققر کققارفققرمققا بققه  
بیمارستان توحید سننقدج مقنقتقققل  
میشود. اینکه در دفتر کارفقرمقا  
چه گدشقت، کسقی نقمقیقدانقد و  
هقنقوز ایقر مسققئقلقه روشقر نشققده  

 است. 
چیزی که در ایقر مقیقان روشقر  
است ایر است که بیژن بقا دسقت  
مالقی و بقا درمقواسقت دریقافقت  
دسققتققمققزدهققای مققعققوقققه اش وارد  
دفققتققر کققارفققرمققا شققده اسققت.  
کارگران ایر کارمانه مقیقاقویقنقد  
کارفرما گالون بنزینی را که در  
دفترش بقوده اسقت را بقا پقا بقه  
سمت بیژن هو  داده و باعث آتقش  
گرفتر وی شده است و کارفرمقا  
میاوید مودش مودسوزی کقرده  

 است. 
امققا چققیققزی کققه واقققعققیققت دارد  
فاجعه آشکار و عقیقان از جقر  و  

جققنققایققتققی نققابققخققشققودنققی تققوسققط  
کارفرمایانی است  کقه مقاهقهقا  
حقققققوا کققارگققران را بققه گققرو  
میایرند و قائل بقه هقیق  زمقان  
معینی برای پردامت آن نیقسقتقنقد  
و آن هناا  کقه کقارگقران کقارد  
بققه اسققتققخققوانشققان مققیققرسققد و  
دستمزدهای معوقه مود را  قلقب  
مقیققکققنقنققد یقا بققا یققاققان ویققژه و  
سرکوب و زندان و دادگاه مقواجقه  
میشوند، یا در نتیجقه فشقارهقای  
اقتتادی و معیشقتقی دسقت بقه  
مودکشی میزنند و یقا هقمقچقون  
بیژن بقا تقنقی سقالقن وارد دفقتقر  
کققارفققرمققا شققده و پققیققکققر نققیققمققه  

 جانشان روانه بیمارستان میشود. 
بققیققژن یققکققی از صققدهققا وهققزاران  
قربانی سیقسقتقمقی  قد انسقانقی  
است که در آن میلیونهقا کقارگقر  
پس از ماهها کار و زحمقت، تقازه  
باید وارد میدان جنای نقابقرابقر و  
مطرناک برای دریافقت دسقتقرنق   
شان بشوند. در ایر سیستن ققانقون  
و دادگققاه و پققلققیققس و نققیققروی  

امنیتی، ناهبان منافع  مشقتقی  
دزد و گارتار، و یار و یقاور آنقان  
برای وادار کردن ما کقارگقران بقا  
شکن گرسنه و بقا دسقتقمقزدهقای  

 چندیر برابر زیر مط فقر است. 
مققرق بققیققژن، آنققهققن در رونققد  

ماه دسقتقمقزد    ١١ مواست دریافت  

معوقه اش، بار دیقاقر نشقان داد  
ما کارگران هی  راهی جز اتقکقا  
به نیروی  متحد مقود و مقبقارزه  
ای سراسری برای پایقان دادن بقه  
 و عیت فالکتبار موجود ندارین. 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 ٦٩ بهمر    ٠٣ 

اترررررحرررررادیررررره آزاد 
کررررارگررررران ایررررران: 
تررجررمررع و اعررحررراض 
دررررمررررعرررری ازفررررارق 
الححصیالن بریرکراران 
شررروش در مرررقرررابرررل 
نریرشرکرر  رفرت تر رره

   

نفر     ٣٢ اتحادیه آزاد کارگران ایران:  
ازجوانان بیکارو تقحقتقیقلقکقرده ی  
شقوش پشققت درب هققای شققرکققت  
نیشکرهفت تپه علیقه بقیقکقاری و  
بکار گیری دوباره بازنشستاان در  

 ایر شرکت 
 دست به تجمعات اعترا ی زدند 

ایققر جققوانققان مققیققاققویققنققد مققابققرای  
تحتیالت مودمون میقلقی زحقمقت  
کشیدین ،ولی متقاسقفقانقه شقرکقت  
بزرق نیشکر هفت تپه که تقنقهقا  

امید ما در ایر منطقه قرار دارد از  
بکار گیری ما جوانان سرباز میزند  
و بازنشسته های شرکت را دوبقاره  

 بکار میایرد 
آنان ا افقه کقردنقد: در  قسقمقت  
صنعت چون کارباتجربه وسقخقتقی  
 الز  است ،میشود توجیه پدیر باشد 

ولی درپستهای اداری کشاورزی    
وحراست ومدماتی وتجهیزات وگیره  
ما جوانان تحتیلقکقرده مقیقتقوانقیقن  

 بکار گرفته شوین 

مارماکن جقوان تقحقتقیقل کقرده    
 دارین   

در آمر ازروئسای اداره کار،نماینقده  
مجلس دکترنوری وفرمانقدارشقوش  
مواسقتقنقد  تقا درجقلقسقه شقورای  
اشققتقق ققا  ایققر مققو ققوع رامققطققر   

 ورسیدگی کنند 
 ب  گفته یقکقی از ایقر جقوانقان  

حقوا  ٠ ،صحیح نیست که یک نفر 
دریافت کند ویک نفرپو  نان شب  
نداشته باشد و مهندس اسدبقیقاقی  

نبایداجازه بدهد چنقیقر اشقخقاصقی  
 دوباره وارد شرکت شوند 

در ایر مدت ایر جوانان تقجقمقعقات  
مکرر در مقابل نیشکر هفقت تقپقه  
برگزار کرده اند و مواهان اشقتق قا   

 بکار شده اند 
ایر جوانان ااهار داشتند تا حتقو   
نتیجه به تجمقعقات و اعقتقرا قات  

 مود ادا  مواهند داد 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٦٩ بهمر    ٠٢ 

نررره" بررره سررررکررروب 
کررارگررران "نرره" برره 
امرررنررریرررحررری کرررردن 

 کارخانه  ا!
چرا بقایقد مقحقیقط هقای کقار و  
کارمانه ها امنیقتقی شقونقد  آیقا  
ایقر تققنقهققا پقاسققر بقه درمققواسققت  
حقققققوا و دسققتققمققزد کققارگققران  

 زحمتکش است   

به دنبا  تجقمقعقات اعقتقرا قی و  
اعققتققتققابققات گسققتققرده کققارگققران  
نیشکر هفت تپه که فقط مواهقان  
دریافت حقوا های معقوققه مقود  
بقودنققد، شقاهققد هقجققو  نقیققروهققای  
امنیتی و انتاامی به کارمانقه و  
سرکوب و دستقاقیقری کقارگقران  

 معتر  هستین،  
و با توجه به ایر که کارفرمقایقان  
در مققابقل مشقکقالت فقراوان در  

سطح جامعه از جمقلقه بقیقکقاری،  
عد  پردامت حقققوا کقارگقران و  
سقایققر مققزدبقاققیققران ازمققود سققلققب  
مسئولیت می کنند، بنابقرایقر بقا  
امنیتی کردن فضقای کقارمقانقه  
ایر پیا  مهن و اسقاسقی را مقی  
تقوان دریقافققت کقه: کقارگقران و  
زحقمققتقکققشقان بقه هقمققراه مققانققواده  
هایشان، اگر از تقمقا  امقکقانقات  
زنقدگققی هقن مققحقرو  بققوده و یققا  

حتی از گرسقنقاقی تقلقش شقونقد  
حقق  هققیققچققاققونققه اعققتققرا ققی را  
نخواهند داشت، زیرا کقه دولقت و  
وزارت کار فقققط در پقی حقفق   
منافع فرادستان و کارفرمقایقان و  

 سرمایه داران می باشند. 
به همیر دلیل ما صقراحقتقا اعقال   

 می دارین که: 
نیروهای امنیتی و انتقاقامقی    -١ 

باید در اسقرع وققت کقارمقانقه را  

 ترک نمایند.  
آزادی بققدون قققیققد و شققرط    -٠ 

همای کارگران بازداشقتقی بقدون  
 هرگونه تعهد و وثیقه. 

پققردامققت بققه مققوقققع حقققققوا    -٣ 
 کارگران و معوقات آنها. 

 "گروه اتحاد باز نشستاان" 
 ١٣٦٩ بهمر    ١٠ 
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نرررامررره پرررالترررفررررم 
سندیکا ای کرارگرری 
سوئد بره مسرئرولریرا 
دررمررهرروری اسررالمررری 
ایران در رابرطره برا 
اعررحررراضررات شرررکررت 

 نیشکر  فت ت ه
بجای توسل بقه مشقونقت مقواسقت  
های بقرحق  کقارگقران را تقامقیقر  

 کنید  
عد  پردامت به موقع دسقتقمقزد در  
ایران به یک امر عادی تبدیل شده  
است. بنا به گزارش رسقانقه هقا و  
تشکل های دولتی، از جمله ایلقنقا  
و مققانققه کققارگققر، بققخققش اعققاققن  
اعترا ات کارگقری در ایقران در  

سققا  جققاری اعققتققرا  بققه عققد   
پردامت به موقع دستمقزد هقا بقوده  
است. دولت ایران در ایر زمینه نقه  
تنهقا مسقئقولقیقتقی در تقعقققیقب و  
مجازات کارفقرمقاهقای مقتقخقلقش  
انجا  نمی دهقد بقلقکقه در مقوارد  
متعددی کارگران معتر  به عد   
پردامت بقه مقوققع دسقتقمقزدهقا را  
سرکوب و زندانی مقی کقنقد. در  
ایر مورد شرکت نیشکر هفت تقپقه  

 یک نمونه مناسب است. 
کارگران شرکت نیشکر هفت تقپقه  
در سالهای امیر بطور مقتقعقدد بقه  
عد  پردامت به موققع دسقتقمقزدهقا  
دست به اعترا  زده انقد. آمقریقر  
نمونه ایر اعترا  بنا بقه گقزارش  
اتحادیه آزاد کارگقران ایقران شقروع  

  ٣١ اعققتققتققاب کققارگققران از روز  
بقهقمقر( سقا  جقاری    ١١ ژانویه )  

می باشد. کارگران ایر شرکت نه  
تنها در سا  جقاری حقققوا هقای  
معوقه ماههای آبان، آبر و دیماه را  
دریافت نقکقرده انقد بقلقکقه حقققوا  
معوقه ماههای بهمر و اسفند سا   

)دو سقا  تقامقیقر در پقردامقت    ٦٠ 
دستمزدها( را نقیقز هقنقوز پقردامقت  

 نشده است. 
مدیریت شرکت که در اعتتقابقات  
پیشیر قو  پردامت حققوا مقعقوققه  
کارگران را داد و به آن عمل نکرد  
ایر بار نیز تالش کرد که با وعقده  
مجدد به اعتتاب کارگران پقایقان  
دهد. کارگران که اعتماد مود بقه  
قو  مدیریت را از دست داده اند تقا  
بقرآورده شقدن مقواسقت مققویقش بققه  
اعتتاب مود ادامه داده و بقخقش  
های دیقاقر گقارگقری از جقمقلقه  
کققارگققران کشققاورزی نققیققز بققه  

 اعتتاب پیوستند. 
در پنجمیر روز اعتتاب گارد ویژه  
کارمانه به کارگران حمله کرده و  

نفر از آنان    ٠٢ پس از  رب و شتن  
را دستایر کرد. با وجود آنکه ایر  
کارگران بعدا آزاد شدند اما تهدیقد  
و ارعاب برای شکستر اعقتقتقاب  
کماکان ادامه دارد. از جمقلقه الز   
به اشاره است که عوامل کافقرمقا  
قبال یقکقی از رهقبقران کقارگقری  
شرکت، اسماعقیقل بقخقشقی را بقا  
 ربات چقاققو در بقیقرون شقرکقت  

 مضروب کرده بودند. 
ما  مر حمایت کامل از مواسقت  
هققای کققامققال بققه حقق  کققارگققران  
شققرکققت نققیققشققکققر هققفققت تققپققه از  
مسققئققولققیققر جققمققهققوری اسققالمققی  
مترانه می مواهیقن کقه بقنقا بقه  
ابتدایی تریر قوانیر بقیقر القمقلقلقی  

کار کقارفقرمقای ایقر شقرکقت را  
مجبور به پردامت بدهی های مود  
بقه کقارگقران کققنقد. ایقر امقر در  
مقاوله نامه های سازمان جقهقانقی  
کار و ققانقون کقار ایقران نقیقز بقه  

 روشنی تتریح شده است 
 ما مترا می مواهین: 

* بجای توسل به مشونت مواست  
 های برح  کارگران را تامیر کنید  
* آمریقر و عقامقلقیقر حقمقلقه بقه  
اسماعیل بقخقشقی و سقرکقوبقاقران  
اعتقتقاب کقارگقران ایقر شقرکقت  

 شناسایی و مجازات شوند. 
پالتفقر  سقنقدیقکقاهقای کقارگقری  

 ایران   –سوئد  
 ٠٢١٠ فوریه    ٩ 

 #جوانان_کمونیست 
https://t.me/jk_org 

@sjktamas 

نیمرا ابررا ریرم زاده 
برای پیگیرری ادامره 
معالجه پزشکی بایرد 
فررورا برره خررار  از 
 کشور منحقل بشود .

 
نیما ابقراهقیقن زاده فقرزنقد زنقدانقی  
سیاسی ساب ، فقعقا  کقارگقری و  
کودک بهنا  ابراهیقن زاده اکقنقون  
ماهها است در بیمارستان مقحقک  
تحت نار کادر پزشکی ایر مرکقز  

قرار دارد. نیما باید به زودی پیوند  
مق ققز و اسققتقخققوان بشققود. هقزیققنققه  
مخارج انتقا  و پیوند در مقارج از  
کشور مقیقلقی بقاال و سقرسقا  اور  
است. پزشکان متختص در القمقان  
اعال  کرده اند برای پدیقرش نقیقمقا  
او  باید تما  هزینه کقامقل درمقان  
نیما پردامت بشود تا بیمارستان اورا  
پدیرش کقنقد. از  قرفقی تقا ایقر  
لحاه و عیت مقمقنقوع القخقروجقی  
بققهققنققا  ابققراهققیققن زاده از سققوی  
دادستانی رفع نشده است. اکنون با  
سپری شدن ماهها از محکقومقیقت  

کامل و آزادی ایشان بهنا  ابراهیقن  
زاده هنوز همچنان ممنقوع القخقروج  

 می باشد. 
 

دادستانقی و نقهقادهقای امقنقیقتقی  
مسئو  هرگونه اتفاقی هستند کقه  
برای نیما و مانواده او بیفتد  نقیقمقا  
باید هرچه زودتر برای ادامه درمان  

 به مارج از کشور اعزا  بشود . 
 نیما و مانواده او را تنها نادارین 

برگرفته از تلارا  انجمقر صقفقنقی  
 برا و فلز کرمانشاه 

مرگ دردنراک 
بیرژن قرلروزی 
بررایررد  ررمرره 
ودرررردانررررهررررای 
بیدار را برای 
تغییر وضعیت 
مرررودرررود بررره 
حرررررکررررت در 

 آورد
 فر اد شیای

بیژن قلوزی کسی است کقه کقه  
مققرق دردنققاکققش بققایققد هققمققه  
وجدانهای بقیقدار را تقکقان داده و  
جامعه ای را به حقرکقت در آورد،  
همانطور که مودسوزی یک دکه  
دار، مرد  تونس را بقه حقرکقت در  
آورد و آتش حقانیت اش جامعه ای  

 را در بر گرفت. 
 

ورررررره کسرررررری او را 
 کشت؟؟خودش یا کارفرما؟؟

چقدر دردناک است که قاتل زنده  
باشد و از دستقرنق  مقققتقو  ارتقزاا  
کرده باشد و یقک دنقیقا ققانقون و  
دولت هن حامی اش باشد و راسقت  
راست در میابان نعش کثقیقفقش را  

 حرکت دهد. 
 

بیژن قلوزی را کارفرما )سرمایه(  
سوزاند نه مودش، درست همانزمان  
که شروع به ندادن حقوا اش کقرد  

بنزیر را رویقش ریقخقت و مقاه هقا  
یکی پس از دیاری او را استثمار  
و به بیااری کشقانقد و آمقر سقر  

 فندکی زیرش گرفت. 
مطمئنا اگر به مراجع قانقونقی هقن  
میرفت،چیزی جز همان تجربقه ی  
کارگران هقفقت تقپقه کقه بقاتقو  و  
شالا و کتقک کقاری از جقانقب  
مققأمققوران قققانققون بققود را دریققافققت  

 نمیکرد. 
و همه ی ایقر عقوامقل دسقت بقه  

بقهقمقر    ٠٠ دست هن داد تا در روز  
که دولت سرافرازیش را جار میزند،  
سر افکندگقی و  قد کقارگقری  
بودنش )که به دروغ رفاه مقردمقی  
را فریاد میزنند و با کلیدشان م ز  
همه را مورده اند( را اثبات کند و  

 از دنیا برود. 
 وه مرگ دردناکی

مانواده ای پقنق  نقفقره، مسقتقاجقر،  
دمتر د  بخت و ماه ها بیااری و  

بعد مود سوزی  بیقاقاری و بقرده  
داری نویر را در ایران مقیقشقود در  

 هر ناحیه ای به وفور دید. 
ماه ها معوقات مزدی یعنقی مقاه  
ها نان در سفره نداشتر، یعنی مقاه  
ها روان پریشی، یعنی مقاکقزیقمقو   
پتانسیل اعترا ی در وجقود تقک  

 تک ما. 
هر چند که با همان مزد چهار پله  
زیر مط فقر و با مقخقارج و تقور   
باال و دالر پن  هزارتومانی و ارزش  
پایقیقر پقو  ایقران نقانقی بقه سقفقره  

 نداشت. 
 

مودسوزی وی در دفتر کارفرمقا،  
در جایی که پولهقای کقارش تقل  
انبار و به حساب صقاحقب شقرکقت  
آسفالت منطقه واریز شقده بقیقش از  
هر چیزی نمایانار ایر است که تا  
چه حد کارگر بی حق  و حقققوا  
است و جز مودش یعنی جز  بقققه  

ی کققارگققر کققه هققن سققرنققوشققت  
 هستند، کسی را ندارد. 

هن در تئوری هقن در پقراتقیقک ،  
هفت تپه و هپکوهقا بقارهقا اثقبقات  
کرد که قانون علیه کارگقر و لقه  
کارفرماست وگرنه، اگقر گقیقر از  
ایقر بققود قققلققوزی هقا مققودسققوزی  
نمیکردند و در روز کقارگقر جقلقو  

 مجلس برچیده نمیشدند. 
 

مققر بققعققنققوان یققک کققارگققر کققه  
کیلومقتقرهقا از وی دور امقا هقن  
سرنوشت او هستن اناشت مجرمیت  
و نققه صققرفققا اتققهققا  را بققه  ققرف  
صاحب شرکت آسفالت و دولت دراز  
میکنن و همقچقنقیقر شقریقک گقن  
مانواده ی او کقه االن نقان آوری  

 ندارند هستن 
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موشبختانه انالس موف  شقد  
بخش اساسی ایر کار را تقکقمقیقل  
کند. او جلقدهقای دو  و سقو  را  

توان    برای چاپ آماده سامت. می 
اقرار کرد که بجز انالس بسختی  

شد کقه تقوانقائقی    انسانی پیدا می 
انجا  ایر وایفه عاقیقن را داشقتقه  
باشد. ایقر جقلقدهقا دارای بقرمقی  

باشند، امقا بقطقوری    اشتباهات می 
انقد، نقا     که اکنون انتقشقار یقافقتقه 

انالس کامال شایستای آنرا دارد  
که در کنار نقا  مقارکقس  ققرار  
داشته باشد. امقیقد بسقیقار کقمقی  
اسقققت بقققه ایقققنقققکقققه بقققتقققوانقققیقققن  
دستنویسهای اصلقی مقارکقس را  
آنطوریکه بدست انالقس رسقیقدنقد،  
بدست آورین. "سقرمقایقه" مقارکقس،  
باستثنای جلد او ، تنها به صورت  

ای که انالس بقدسقت داده    نسخته 
 برای ما قابل دسترسی است. 

قبال، بویژه پس از منحل شقدن  
الملل او ، مارکس و انالس بقا    بیر 

هن نقش شورای عمومی گقدشقتقه  
کردند. حا  تقمقا  امقور    را ایفا می 

میانجیایری و حقفق  مقنقاسقبقات  
بقققیقققر گقققروهقققهقققای مقققخقققتقققلقققش  
سوسیالیستی، و هقمقچقنقیقر کقار  
مشققورت و رسققانققدن ا ققالعققات،  
بتورت باری که پیوستقه بقر وزن  

شقد تقنقهقا بقر دوش    آن افزوده مقی 
کقرد. مقدت    انالس سناینی مقی 

زیادی از مرق مارکس نادشته  
المللی کارگری    بود که جنبش بیر 

عالئن حیات نقیقرومقنقدی از مقود  
صقحقبقت    ١٠٠٩ نشان داد. در سا   
الملل جدیدی به    از سازماندهی بیر 

میان آمد. ولی حتی پس از سقا   
یققعققنققی بققعققد از اولققیققر    –  ١٠٠٦ 

الملل دو  را سازمان    کناره که بیر 
دفققتققر    ١٦٢٢ داد ولققی تققا سققا   

 –ای تدارک ندید    مرکزی دائمی 
انالقس نقققش بسقیقار فقعقالقی را  
بعنوان متختص ادبیات و مشقاور  
جنبشهای کارگری تققریقبقا هقمقه  
کشورهای اروپا بعهده گرفته بود.  

ای کقه از    شورای عمومی قدیمی 
اعضای متعدد و تعدادی دبیقر از  

چنیر کشور تشقکقیقل شقده بقود،  
اکنون در انالس تجسن یافته بود.  
بمجرد اینکه یک گروه جقدیقد از  
مقارکسقیقسققتقهقا در هقر کشققوری  

گشت، بیقدرنقگ بقرای    پدیدار می 
کرد.    مشورت به انالس رجوع می 

انقاقیقزش در    و او، با دانش شافقت 
مقورد زبققان، گققاهقی بقدرسققتقی و  
بعضا با گلطهای نقادر، از عقهقده  
پاسر دادن به آنقهقا بقزبقان مقحقلقی  

آمقد. او جقنقبقشقهقای    گروه بقرمقی 
کارگری در کشورهای مقخقتقلقش  
را با مواندن نشریات مربو قه شقان  

کرد. ایر    بزبانهای اصلی دنبا  می 
کار مقدار زیقادی از وققت او را  

گقرفقت، امقا بقرایقش مقمقکقر    می 
سامت تا تأثیر مارکسیسن را،    می 

از  ری  مهارتش در بکار گرفقتقر  
فرمقولقهقای مقارکقس در شقرایقط  
مشخص هر کشور، در آن کشورها  
تقققققویققت نققمققایققد. هققیقق  کشققوری  
بمعنی ل وی کلمه وجود ندارد که  

اش    انالس در ارفیت نویسقنقدگقی 
بینین    به آن مدمت نکرده باشد. می 

که او نه تقنقهقا بقرای ارگقانقهقای  
آلمانی و اتریشی، نقه تقنقهقا بقرای  

ای جدیدی    فرانسویان، بلکه مقدمه 
برای ترجمه لهستانقی مقانقیقفقسقت  

نقققویسقققد و    کقققمقققونقققیقققسقققت مقققی 
مققارکسققیققسققتققهققای اسققپققانققیققائققی،  
دانمارکی، بل اری و سربقی را بقا  
مشورت و پیشنهادات مود کمک  

 کند.   می 
کققمققکققی کققه انققاققلققس بققه  
مارکسیستهای جوان روسی نقمقود  

باشد. وی    شایسته توجه ماد می 
دانسقت    از آنرو که زبان روسی مقی 

توانست در تماس مسقتقققیقن و    می 
فوری با ادبقیقات مقارکسقیقسقتقی  
روسی قرار داشته بقاشقد. و تقنقهقا  
بخا ر نفوب او بقود کقه بقا وجقود  
پرستیژ عاین "ناردنایا ولیا"، گقروه  
"آزادی کار" توانسقت بسقرعقت بقا  
مارکسیسن آلمانقی پقیقونقد بقرققرار  
نماید. تنها بخا ر انالس بود کقه  
آنها توانستند به عد  اعتمادی که  
اروپای گربی، و متقوصقا آلقمقان،  

نسققبققت بققه جققنققبققش کققارگققری و  
ای    مارکسیسن در کشور آسقیقائقی 

کقردنقد    نایر روسقیقه احسقاس مقی 
پلخقانقش    ١٠٠٦ فائ  آیند. در سا   

سفر مختوصی به لندن کرد تا با  
انالس مالقات کقنقد و او را بقا  
تمایالت جدید در جنبقش انقققالبقی  
روسیه آشنا سازد. انقاقلقس حقتقی  
برای اولیر مجلقه مقارکسقیقسقتقی  
روسی مقاله مختوصی در مقورد  
سیاست مقارجقی تقزاریسقن روسقی  

 نوشت. 
میلی زود ثمره فعالیت سقخقت  
مویش را مشاهده کرد. زمانی که  

الملل دو  تشکیل شقد انقاقلقس    بیر 
نقققققققش مسقققتقققققققیقققمقققی در کقققار  

هایش بقعقهقده نقاقرفقت. از    کناره 
حضققور در مققجققامققع عققمققومققی  

کقرد و مقود را بقه    مودداری مقی 
دادن رهنمود به آن عده از پیروانقش  
کققه اکققنققون در رشس جققنققبققش  
کارگری در کشورهای مقخقتقلقش  

کرد. آنقهقا    قرار داشتند محدود می 
او را از هر امر مهمی که به وقوع  

کقردنقد و    پیوسقت مقطقلقع مقی   می 
مواستار گرفتر رهنود او و تقأیقیقد  

شققدنققد.    از  ققرف اتققوریققتققه او مققی 
بعضی از احزاب، به یمر پشتیبانی  

الملقل    انالس، نفوب بسیاری در بیر 
بدست آوردنقد. در اوامقر زنقدگقی  
انققاققلققس ایققر مققراوده دائققمققی بققا  
انققحققتققارا سققران احققزاب عققمققده  
کشورهای مختلش به تنقاقضقاتقی  
انجامید. بدینترتیب در حالیکقه او  
فققورا بققه مققخققالققفققت بققا حققمققاقققت  
مارکسیستهای فرانسوی در مورد  
مسقئقلققه دهققققانققان بققرمقاسققت و از  
ویژگی پرولتری برنامه دفاع نمود،  

اش کقه از    در برابر رفقای آلمقانقی 
تققرس احقققیقققای ققققانقققون عقققلقققیقققه  
سققوسققیققالققیققسققتققهققا او را تققرگققیققب  

اش بقر    نمودند تا شدت مققدمقه   می 
تحقی  مارکس )مبارزه  قبقققاتقی  

کققاربقرد درمشققان    –در فققرانسقه(  
های مبقارزه  قبقققاتقی بقی    اندیشه 

را    –امان و دیکتاتوری پرولتاریقا  
 متعاد  نماید، تسلین شد. 

در مقدمه چقهقارمقیقر چقاپ  
آلمانی "مانیفست کمونیسقت" کقه  
انققاققلققس در اولققیققر جشققر بققیققر  

( نوشت،  ١٠٦٢ او  ماه مه )   المللی 
پس از اشاره به رشد القهقامقبقخقش  

القمقلقلقی کقارگقری، از    جنبش بیر 
اینکه مارکس در کنار او نبود تا  
ایر را با چشمان مود ببیند ااهقار  
تأسش نمود. در حالی که مارکس  
تنها از جانب عناصر پیشرو جنبش  
 بقه کارگر شقنقامقتقه شقده بقود،  

که بر اهقمقیقت تقبقیقلق     –انالس  
آگاهی داشت و علیه پوشقشقی از  
تقققاریقققکقققی کقققه مقققطقققبقققوعقققات  

داری کوشش داشتند تا بقه    سرمایه 
"سققرمققایققه" مققارکققس بققیققافققکققنققنققد  
شققوریققده بققود، ولققی از هققر نققوع  
مودنمائی نه کمتر از دوستقش ابقا  

اش    در اوامقر زنقدگقی   –کرد    می 
بتققورت یققکققی از مققحققبققوبققتققریققر  

القمقلقلقی    هقا در جقنقبقش بقیقر   چهره 
کارگری در آمد. زمانیکه بخا ر  

  ١٠٦٣ پافشاری دوستانش در سا   
به قاره اروپا سفر کقرد، فقرصقتقی  
بققود کققه ایققر امققر مسققلققن شققود.  

 –ای    ستایشها و استقبالهای توده 
که السا  زمانی نه تنقهقا بقعقنقوان  
ابزاری برای تبلی ، بلکه همچنیقر  
بعنوان ابزاری برای متمایز کقردن،  
تبلی  کردن و رفعت دادن رهقبقران  

 –ها توصیه کرده بود    به فوا توده 
ابعاد با عامتقی بقخقود گقرفقتقنقد  
درست به ایر مقا قر کقه جقنقبقش  
کارگری در آنزمان ابعاد عایقمقی  
بخود گرفته بقود. بقرای انقاقلقس  
تجلیل مشابهی در کنقاقره زوریقر  
ترتیب داده شد، جائیکه وی مایقل  
بود صرفا در آن میهقمقان بقاشقد و  
جائیکه تنها در اوامر جشر حا قر  
شقد در آن سقخققنققرانققی کققوتققاهققی  

 بکند. 
انققاققلققس مققانققنققد مققارکققس  

اش را بقرای کقار کققردن    تقوانقائقی 
تقریبا تا سر هفتاد و پن  سالاقی  

نقامقه    ١٠٦٩ حف  کرد. در سقا   
جالبی برای ویکتقور آدلقر نقوشقت  
که شامل پیشنهاداتی بود ایقنقکقه  

چاونه جلدهای دو و سه سرمایقه  
باید موانده شوند. تقریبا در هقمقان  
زمان وی  میمه جالبی بقه جقلقد  
سققو  نققوشققت. او مققود را آمققاده  

الملل او  را    سامت تا تاریر بیر   می 
بنویسد. در گقرمقاگقر  هقمقه ایقر  
کققارهققای فققکققری بققه بققیققمققاری  

  ٩ سختی دچار شد که باالمره در  
 او را از پا در آورد.   ١٠٦٩ اوت  

مارکس در لقنقدن در مقققبقره  
اش دفقر شقد.    واحدی با زن و نقوه 

ای    مقققققبققره او بققا سققنققگ سققاده 
مشخص شده اسقت. زمقانقی کقه  
ببل به انالقس نقوشقت کقه قتقد  
دارد پقیقشقنقهقاد کقنقد کقه بقنقای  
یادبودی بروی مقبره مارکس بقنقا  
گققردد، انققاققلققس پققاسققر داد کققه  
دمتران مارکس متفقا با ایر عمقل  
مخالش بودند. زمانی که اناقلقس  
مققرد سققوزانققدن جسققد داشققت تققازه  

شد. اناقلقس در    امری متداو  می 
وصیت مود مواستقه بقود جسقدش  
سوزانده شود، و ماکسترش به دریا  
ریخته شقود. بقا مقرق وی ایقر  
سئوا  به پیش آمد که آیا وصقیقت  

شقد یقا نقه.    بایست اجرا می   او می 
اش    بسققیققاری از رفقققققای آلققمققانققی 

نسبت به صرفنار کقردن از فقکقر  
مقبره و بنای یقادبقودی شقایسقتقه  
بیمیل بودند. مقوشقبقخقتقانقه آنقققدر  
رفقایی وجود داشتند که بر اجرای  
وصیت وی اصرار ورزند. جسد وی  
سوزانده شد و ارف و مقاکسقتقرش  

 به دریا سپرده شد. 
هققر دو دوسققت از پققس مققود  

انقد    بنای یادبودی بجای گقداشقتقه 
که از هر سنگ مارائی سختتر و  

تقر    ای بقلقیق    از هر سنقگ نقبقشقتقه 
است. متد تحقی  علقمقی، ققواعقد  
استراتژی و تاکتیک انققالبقی را  

اند. گنجینه    برای ما بجای گداشه 
پایان ناپدیقری از عقلقن را بقجقای  

اند که هنوز بعنوان منبعی    گداشته 
بیکقران بقرای مقطقالقعقه و درک  

 کند.   واقعیت محیط جوشش می 
 )پایان کتاب( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 دیوید ریازانف  (٧٥) 



٦٩٥١ بهمن ٤٢  کارگر کمونيست    

 اخبار کارگری
 باش ایران:  نسان نودینیان

 باش بیا المللی: داوود رفا ی 
بهمرا، ترجرمرع کرارگرران  ٠٢روز      

پیمانکاران پحروشیمی روبروی اداره 
 کار منطقه ویژه ما شهر

کارگران شقعقار مقیقدهقنقد: عقزا عقزاسقت امقروز، روز  
 عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز 

کارگران با شعار  عنه آمیز مرق برکارگقر، درود بقر  
ستمکر همچقون کقارگقران هقپقکقو در اراک کقل بسقاط  
تبعیض و نابرابری و سقتقن سقرمقایقه داری را بقه چقالقش  

 میکشند. 
 

 اعحراضات کارگران در عسلویه
روزدوشنبه بیست وسو  بهمر ماه، کارگران پتقروشقیقمقی  
بوعلی سینا دراعترا  به عد  یکسان سازی ققراردادهقای  
پققیققمققانققکققاری و تققبققعققیققض در پققردامققت حقققققوا دسققت از  
کارکشیده و تجمع کردند.تجمع کننقدگقان مقواهقان صقدور  
رشی نهایی توسط اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتقتقادی  

 ها در پردامت هستند.   پتروشیمی و رفع تبعیض 
 

اعررحررصرراب وتررجررمررع دوبرراره کررارگررران 
 پارس دنوبی٦٢پیمانکاری فاز 

اعتتاب وتجقمقع دوبقاره کقارگقران پقیقمقانقکقاری فقاز  
 ماه حقوا ٩ پارس جنوبی دراعترا  به عد  پردامت  ١٠ 

صبح بیست و دو  بهمر ماه، کارگران پیمانکقاری فقاز  
مقاه حقققوا  ٩ پارس جنوبی دراعترا  به عقد  پقردامقت  ١٠ 

دست از کارکشیده ومقابل درب ورودی مقجقتقمقع تقجقمقع  
 کردند. 
 

تجمع کارگران آرمان شفرق وارد روز 
 وهارم شد

فقوالد  »کقارگقر کقارمقانقه    ١٢٢ بهمر بیش از    ١٦ روز  
در تاکستان، برای چهارمیر روز اعقتقتقاب کقردنقد.   «شف  

زیر فشار ایر اعترا ات کارفرما وعده پردامت  لبهقایشقان  
 کارگران را داد. 

 
کارگران مجحمع فوالد نطنز خواسحار 
 پرداخت ماه حقوق معوقه خود شدند

بهمر کارگران مجتمع فوالد نطنز در اعقتقرا     ١٦ روز  
ماه حقوا و ح  بیمه تامیر اجتقمقاعقی    ٦ به تعوی  پردامت  

 دست به تجمع زدند. 
 

تجمع و را  یمایی دسرحرفرروشران در 
 کر  

بهمر دستقفقروشقان کقرج    ١٦ دستفروشان کرج صبح روز  
در چهار راه  القانی اقدا  بقه تقجقمقع کقردنقد و دسقت بقه  
یک راهپیمقایقی اعقتقرا قی زدنقد و از مقرد  درمقواسقت  

 حمایت کردند. 
 

فروالد »اعحصاب کارگران کرارخرانره 
 در تاکسحان «شفق

بهمر ماه بیش از صد کارگر کقارمقانقه فقوالد    ١٦ روز  
شف  در تاکستان برای چهارمیر روز اعتتاب کقردنقد. در  
رابطه با ایر مو وع ایر کارگران از یک هقفقتقه ققبقل تقا  

انقد و اعقال  کقرده انقد      مرتبه دست به تجمع زده   ٠ کنون  

که تا زمان پردامت مطالباتشان به تقجقمقع ادامقه مقواهقنقد  
داد. به گفته کارگران از آبان ماه تاکنون مقزدی بقه آنقهقا  
پردامت نشده و بیمه آنها نیز دچار مشکالت اسقت. بقعقالوه  

را هقن    اینکه معوقات مزدی مربوط به کقارفقرمقای سقابق  
اند. از مرداد ماه سقا  جقاری مقدیقریقت ایقر    دریافت نکرده 

واحد صنعتی به یک شرکت پقیقمقانقکقاری )بقرای مقدت  
یققکققسققا ( واگققدار شققده اسققت. جققدا از مققعققوقققات مققزدی  
کارگران شاگل، تعداد زیادی از کارگران ایر کقارمقانقه بقا  
سواب  کاری باال ار کار بقیقکقار شقده انقد. در تقجقمقعقات  

های مسئوالن وعده دادنقد کقه    کارگران فوالد شف  در ماه 
به زودی مطالبات مقزدی پقردامقت مقواهقد شقد، امقا تقا  
کققنققون پققاسققخققی داده نشققود. ایققر کققارگققران عققالوه بققر  
دستمزدهای پردامت نشده ناران تعوی  پقردامقت عقیقدی و  

 سنوات پایان سا  مود نیز هستند. 
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  مبسحگی سراسری رمز پیروزی است
 تجمع بازنشسحگان 

 ٣١وهار شنبه دوم اسفند  
  ٦٢ساعت 

 مقابل مجلس
 

روسحای ابو اون  بردون آب و بررق 
 وداده.

بقهققمقر تقعققدادی زن،مققرد و    ٠١ صقبققح امققروز شققنقبققه  
از تقوابقع شقهقرسقتقان  ٠ کودک از ساکنان روستای ابوهاون  

باوی در مقابل استانداری تجمقع و مقواهقان آب و بقرا و  
همچنیر جاده و گاز شدند.یعنی ایر روستا بدون آب و بقرا  

 وجاده. 
 تاریر برگزاری تجمع بزرق بازنشستاان روشر شد. 

بازنشستاان که قرار بود برای پیایری مقواسقتقهقایشقان  
در روز هشتن بهمر تجمع کنند و بدلیل برف و بقوران شقدیقد  
آنرا موقتا به تعوی  اندامتند، به تجمع در ساعقت ده صقبقح  
روز دو  اسقفققنققد در مققققابققل مقجققلققس فققرامققوان داده انققد.  
بازنشستاان از همکاران شاگل مود نیز دعوت بقه شقرکقت  
در تجمع کرده دو  اسفند را کقرده انقد. بقازنشقسقتقاقان بقه  
حقوقهای زیر مط فقر و سرقت آشکار آن به صورت تعقویق   
در پردامت حقوقها، و در بقرابقر آن تقبقعقیقض و نقابقرای و  
حقققققوقققهققای نققجققومققی و امققتققالس هققا اعققتققرا  دارنققد.  
بازنشستاان مواستار افزایش حقوقهقایشقان بقه بقاالی مقط  

میلقیقونقی، درمقان رایقاقان ، مسقکقر مقنقاسقب ،    ٠ فقر  
تحتیل رایاان برای فرزندانشان و یقک زنقدگقی انسقانقی  
هستند. بقازنشقسقتقاقان ایقر مقواسقتقهقا را در شقعقارهقای  

اعترا ی مود در جمعاتی که قبال داشته اند بارهقا فقریقاد  
زده اند. مواستهای بازنشستاان مواستها همه مقرد  اسقت.  

 از بازنشستاان و مواستهایشان وسیعا حمایت کنین. 
 

 فراخوان گروه اتحاد بازنشسحگان!
"همراهی و هقمقبقسقتقاقی هقمقه بقازنشقسقتقاقان بقرای  

 دستیابی به مطالبات انسانی،  رورتی انکارناپدیراست " 
بارها در کنار هن و در سرمقا و گقرمقا، رو بقه سقوی  
همه مسئولیر ایستاده و مواهان اجقرای ققوانقیقر بقر زمقیقر  

 مانده و بر آورده شدن مواسته هایمان شده این.  
مطالبات ما چیزی به جز بقرمقورداری از حقداققلقهقای  

 یک زندگی نیست  اما گوش شنوایی یافت نشده است. 
بنابرایر ایر بار و با توجه به ققرار و مقیقثقاققی کقه از  
قبل گداشته این، متقمقن تقر و پقرتقوانقتقر فقریقاد مقطقالقبقه  

 مواهی مود را سرمواهین داد  
ما از همه بازنشستقاقان کشقوری، لشقاقری، تقامقیقر  
اجتماعی و فوالد ایران دعوت می کنین تا در کقنقار هقن  

 مواسته های مود را پیایری نمایین. 
 شنبه دو  اسفند ٠ وعده دیدار:  

 صبح   ١٢ مقابل مجلس، ساعت  
 کشوری، لشکری اتحاد اتحاد١ 

 تامیر اجتماعی،فوالد اتحاد اتحاد  
 "گروه اتحاد بازنشستاان" 

 
 تجمع اعحراضی

تقهقران هقمقیقر  ١٩ بهمر:تجمع دست فروشان منطققه    ٠١ 
االن در اعترا  به جمع کردن بازار روزا در نقزدیقکقی شقب  

 عید 
 

 کارگران
اتحادیه آزاد کارگران ایران: ترجرمرع 
و اعحراض دمعی ازفارق الححصیرالن 
بیکاران شوش در مقابل نیشکر  فرت 

   ت ه
 

نفر  ازجقوانقان بقیقکقارو    ٣٢ اتحادیه آزاد کارگران ایران:  
تحتیلکرده ی شوش پشت درب های شرکت نیشکقرهقفقت  
تپه علیه بیکاری و بکار گیری دوبقاره بقازنشقسقتقاقان در  

 ایر شرکت 
 دست به تجمعات اعترا ی زدند 

ایر جوانان میاویند مابرای تحتیالت مودمون مقیقلقی  
زحمت کشیدین ،ولی متاسفقانقه شقرکقت بقزرق نقیقشقکقر  
هفت تپه که تنها امید مقا در ایقر مقنقطقققه ققرار دارد از  
بکار گیری ما جوانان سربقاز مقیقزنقد و بقازنشقسقتقه هقای  

 شرکت را دوباره بکار میایرد 
آنققان ا ققافققه کققردنققد: در  قسققمققت صققنققعققت چققون  

 کارباتجربه وسختی الز  است ،میشود توجیه پدیر باشد 
ولی درپستهای اداری کشاورزی وحراست ومقدمقاتقی    

وتجهیزات وگیره ما جوانان تحتیقلقکقرده مقیقتقوانقیقن بقکقار  
 گرفته شوین 

 مارماکن جوان تحتیل کرده دارین     
در آمر ازروئسای اداره کار،نماینده مجلقس دکقتقرنقوری  
وفرماندارشوش مواستند  تا درجلسه شقورای اشقتق قا  ایقر  

 مو وع رامطر  ورسیدگی کنند 
 ب  گفته یکی از ایر جقوانقان ،صقحقیقح نقیقسقت کقه  

حقوا دریافت کند ویک نفرپو  نان شب نقداشقتقه  ٠ یک نفر 
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باشد و مهندس اسدبیای نبایداجازه بدهد چنیر اشخقاصقی  
 دوباره وارد شرکت شوند 

در ایر مدت ایر جوانان تقجقمقعقات مقکقرر در مقققابقل  
نیشکر هفت تپه برگزار کرده اند و مقواهقان اشقتق قا  بقکقار  

 شده اند 
ایر جوانان ااهار داشتند تا حتو  نتیجه بقه تقجقمقعقات  

 و اعترا ات مود ادا  مواهند داد 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٦٩ بهمر    ٠٢ 
 
 

 گزارش
میرلریرون ترومران از وامرحران کرم  ٧'' 
شود تا کرانرکرس دولرحری ترحرویرل  می

 بگیرید''
آباد سقرپقل بهقاب هقنقوز در چقادر    بیشتر مرد  در تازه “ 

های مقالقی دولقتقی    کنند. در حالیکه کانکس   زندگی می 
 ”متری آنان قرار دارد   ٩٢ در فاصله  

 
کارگر در سایه فقدان ایمنری  ٠مرگ 

 محیط کار
 ی روزهای گدشته، در سایه فقدان ایقمقنقی مقحقیقط  

کارگر حیر کقار کشقتقه شقدنقد. ایقران در مقیقان    ٠ کار،  
را در زمقیقنقه رعقایقت مسقائقل    ١٢٠ کشورهای جهان رتبه  

که رتبه بسیقار پقایقیقنقی    ایمنی کار به مود امتتاد داده  
 است. 
 
سرال گرذشرحره بره  ٧پرسحار در  ٦٥

دلیل فشرار کراری دران خرود را از 
 اند دست داده

رئیس سازمان ناا  پرسقتقاری کشقور گقفقتقه از زمقان  
پرستار جان مقود را از    ١٩ اجرای  ر  تحو  ناا  سالمت،  

 «کقاروشقی »دسته داده که همه آنها مشکوک به سندر   

 یا مرق بر اثر فشار کاری بوده است. 
 

به گفته علی محمد آدابی از یکسقو فشقار نقاشقی از  
اجرای  ر  تحو  ناا  سالمت حقجقن کقاری پقرسقتقاران را  
زیاد کرده و از سوی دیار دگدگه مقعقاش، پقرسقتقاران در  

پقدیقر کقرده    سراسر کشور را نسبت به سندر  کاروشی آسیب 
 است. 
سا  سر داشتند و نیقروی جقوان    ٠٩ تا    ٠٩ اند بیر    داده   

شدند و همای پیش از آنکه ناگهقانقی فقوت    محسوب می 
کنند، فشار کاری زیاد را متقحقمقل شقده بقودنقد و عقلقت  
درگدشت هی  کدا  ناشی از بیماری یقا عقامقل دیقاقری  

 نبوده است.١میدان 
 
 

 دانباخحا یک کولبر در منطقه بانه
به دنبا  یک هفته بقی ا قالعقی از شقوانقه رسقولقی  

سقالقه اهقل روسقتقای سقیقاومقه ی بقانقه، روز    ٠٩ کولبر  

بهمر ماه جنازه وی در حالیکه دست و پقایقش    ٠٠ یکشنبه  
بسته شده بود، در دره ای نزدیک " هنجینه ره شکه" بقانقه  

 پیدا شد. هنوز علت مرق ایشان مشخص نیست. 
 

 بیا المللی 
 

 رزار کرارگرر  ٠٢٢اعحصاب  -آلمان 
 صنایع فلزی و الکحرونیک

کارگران صنایع فلزی و القکقتقرونقیقک آلقمقان پقس از  
نتیجه ماندن مداکره برای افقزایقش دسقتقمقزد و کقاهقش    بی 

  ٠٠ ساعت کاری اعال  کردنقد کقه در مقرحقلقه نقخقسقت  
 ساعت اعتتاب مواهند کرد. 

  ٠٢٢ فقوریقه حقدود    ٠ به گزارش منابع مبری جمقعقه  
های مودروسازی و صقنقایقع بقزرق    هزار کارگر در شرکت 
 آلمان اعتتاب کردند.  

روبرت گراشقای عضقو اتقحقایقه کقارگقران فقلقزکقار و  
که ایر اعتتاب تنقهقا در روز جقمقعقه     الکترونیک گفته 

    ا    مودرو در شرکقت بقی   ١٩٢٢ سو  فوریه باعث عد  تولید  
 و شده است. 

کارگران بخش فلز و الکترونیقک در مقداکقرات مقود  
درصدی دستمزدهقا و کقاهقش سقاعقت    ٩ مواستار افزایش  

انقد.    سقاعقت در هقفقتقه شقده   ٠٠ ساعقت بقه    ٣٩ کاری از  
اتحادیه کارفرمایان اما با ایر درمقواسقت مقخقالقفقت کقرده  

 است. 
انقد کقه در    اتحادیه کارگران فلز و الکترونیک گقفقتقه 
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هقای    صورت عد  موافقت با افزایقش دسقتقمقزد، اعقتقتقاب 
 تری را سازماندهی مواهند کرد.     گسترده 

  ١٢٢ منابع مبری آلمان از مشارکت کارگران بیقش از  
 اند.   واحد تولیدی بزرق در ایر اعتتاب مبر داده 

فقوریقه از مشقارکقت    ٠ مبرگزاری رسمی آلمان جمعه  
ا  و، پورشقه و    های مودروسازی دایلمر، بی   کارگران شرکت 

 چند شرکت بزرق دیار در اعتتاب مبر داد. 
سایت اتحادیه کارگران صنایع فلز و الکقتقرونقیقک    وب  

اتحادیقه کقارفقرمقایقان     فوریه گزارش کرد که   ١ پنجشنبه  
ها با افزایش دستمزدها به مقیقزان کقمقتقر    در برمی از ایالت 

 درصد موافقت کرده است.   ٩ از  
اتحادیه کارگران صقنقایقع فقلقزی و القکقتقرونقیقک بقا  

هققزار عضققو یققکققی از بققزرگققتققریققر    ٩٢٢ نققزدیققک بققه  
 های کارگری آلمان است.   اتحادیه 
 

د رنرده از  گرزارش ترکران -یونیسف 
 را کرودک از حرق  محرومیت مریرلریرون

 تحصیل
بر اساس گزارشی که توسط یقونسقکقو مقنقتقشقر شقده،  

میلیون کقودک در سقراسقر جقهقان از حق     ٠٩٠ کن    دست 
آموزش محرو  هستند. جنگ و مشونت از یکسو، و فقققر  

از سوی دیار، از عقوامقل مقوثقر در دور    ماندگی    و عقب 
 ماندن کودکان از مدارس هستند. 

القمقلقلقی کقودکقان    به گزارش دویچه وله ، صندوا بیقر 
سازمان ملل )یونیسقش( در گقزارش مقود از مقحقرومقیقت  

ها کودک از حق  تقحقتقیقل و آمقوزش مقبقر داده    میلیون 
میقلقیقون    ٠٩ است. بر اساس ایر گزارش، در شرایط کنونی  

زده جقهقان امقکقان رفقتقر بقه    کشور بحقران   ٠٠ کودک در  
 مدرسه را ندارند. 

بر اساس گزارش ایر نهاد سازمان ملل، مقحقرومقیقت از  
تحتقیقل نقه تقنقهقا آیقنقده ایقر کقودکقان را بقه مقخقا قره  

افکند، بلقکقه حقتقی مقطقری بقرای صقلقح بقه شقمقار    می 

 آید.   می 
بر اساس گقزارش یقونقیقسقش، جقنقگ و مشقونقت بقه  

ماندگقی از جقمقلقه عقوامقل مقوثقر در    موازات فقر و عقب 
 آیند.   محرومیت کودکان از ح  تحتیل به شمار می 

در گزارش یونسکو درباره و عقیقت آمقوزش و پقرورش  
در جهان، تعداد کودکانی کقه از حق  تقحقتقیقل مقحقرو   

 میلیون نفر اعال  شده است.   ٠٩٠ هستند بال  بر  
گزارش یونقیقسقش نقیقز در تقکقمقیقل گقزارش سقازمقان  
آموزشی، علمی و فرهنای سازمان ملل )یقونسقکقو(، بقه  
تاثیر مناقشات و جنگ داملی و همچنیر فجایع  بیقعقی  
در افزایش شمار کودکانی که قادر به حضقور در مقدرسقه  

 نیستند، اشاره کرده است. 
فشار بر کودکان دمتر بیش از فشار بر کقودکقان پسقر  
است. بر اساس ایر گزارش احتما  اینکه دمتقران در نقققاط  

زده نتوانند به مدرسه بروند، دو برابقر و نقیقن کقودکقان    بحران 
 پسر است. 

یونیسش در عیر حا  در گزارش مود به پدیده حمله بقه  
مدارس اشاره کرده است. به عنوان نمونه تنهقا در مقنقطقققه  

  ٠٢٢ کاسای واقع در جمهقوری دمقوکقراتقیقک کقنقاقو،  
 اند.   مدرسه هدف حمله واقع شده 

مدرسه در یقمقر در اثقر جقنقگ دامقلقی    ١٩٢٢ حدود  
انقد. تقعقداد مقدارس آسقیقب    آسیب دیده یا کامال ویران شقده 

واحد اعال  شقده اسقت. در    ١٠٢٢ دیده در نیجریه نیز حدود  
 سوریه، از هر سه مدرسه، یک مدرسه تعطیل شده است. 

 
افرررزایرررش شرررکررراف بررریرررا -آلرررمررران 
  ای فقیر و ثروتمند  خانواده

 
های منتشر شقده از سقوی بقنقیقاد "بقرتقلقزمقان"    پژوهش 

درباره پدیده فقر در آلمان از آن حکایت دارد کقه مشقکقالت  
هقای    ویقژه مقانقواده   هقای پقر کقودک و بقه   مقالقی مقانقواده 

سرپرست بیش از آن اسقت کقه تقا کقنقون بقر اسقاس    تک 

هقای سقازمقان هقمقکقاری و تقوسقعقه    معقیقارهقا و سقنقجقه 
 شد.   محاسبه می  (OECD)   اقتتادی 

ویقژه کقودکقان در    دهند کقه بقه   ایر تحقیقات نشان می 
جامعه آلمان بیشتر در معر  مطر فقر ققرار دارنقد. از ایقر  
رو، بنیاد یقاد شقده از مسقئقوالن امقور اجقتقمقاعقی آلقمقان  

های اجقتقمقاعقی بقیقشقتقر از    مواسته است با تعییر کمک 
 های فقیر حمایت و پشتیبانی کنند.   کودکان در مانواده 

بر اسقاس مقحقاسقبقات پقژوهشقاقران دانشقاقاه "روهقر"،  
سرپرست برای تامیر نیازهای مالقی مقود    های تک   مانواده 

رو هسقتقنقد. هقمقیقر مقحقاسقبقات    با مشکالت بیشتری روبه 
هقایقی کقه صقاحقب    درصقد مقانقواده   ١٣ دهد که    نشان می 

بقرنقد. ایقر مقیقزان در    یک فرزند هستند، از فقر رنق  مقی 
درصقد    ١٩ هقایقی کقه دو فقرزنقد دارنقد بقه    مورد مانقواده 

دهد کقه مقیقزان فقققر بقا    رسد. همیر گزارش نشان می   می 
ای مسقتقققیقن دارد. بقه    تعداد اعضای یک مانواده رابقطقه 

هایی که سقه فقرزنقد دارنقد،    درصد مانواده   ١٠ عنوان نمونه  
 آیند.   فقیر به حساب می 

سقرپقرسقت بقه مقراتقب    هقای تقک   پدیده فقر در مقانقواده 
دهقنقد    های دیار است. ایر آمار نشقان مقی   بیشتر از مانواده 

سرپرست در آلمقان فقققیقر    های تک   درصد از مانواده   ٩٠ که  
 هستند. 

بر اساس ایر تحققیقققات، افقزایقش کقمقک مقالقی بقه  
رفقت    چنان که گقمقان مقی   کودکان از سوی دولت آلمان آن 

  ها موثر واقع نشده است.   در کاهش فقر مانواده 
 

مرمرنروعریرت اسرحرفراده از  -دانمارک 
 برقع 

 
دولت دانمارک نقاب زدن یا پوشقیقدن بقرققع را کقه از  

گقیقرد،    سوی برمی زنان مسلمان مورد اسقتقفقاده ققرار مقی 
 مققققققققققققمققققققققققققنققققققققققققوع اعققققققققققققال  کققققققققققققرد. 
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وزیققر دادگسققتققری دانققمققارک دلققیققل ایققر مققمققنققوعققیققت را  
هقای جقامقعقه    همخوانی نداشتر پوشانقدن صقورت بقا ارزش 

دانقمقارک عقنققوان کقرده اسقت. بقا تتقویقب ایقر ققانققون،  
پقیقونقدد کقه    دانمارک به جمع کشقورهقایقی در اروپقا مقی 

نقاب زدن و برقع پوشیدن زنقان مسقلقمقان را مقمقنقوع اعقال   
اند. بر اساس ایر قانون هر کسی که صقورتقش را در    کرده 

شقود و در    فضای عمومی جامعه بقپقوشقانقد جقریقمقه مقی 
 صورت تکرار ایر اقدا ، جریمه او افزایش می یابد. 

 
 

مررحرردود شرردن قرردرت  -عررربسررحرران 
 ادرایی نیروی پلیس دینی

عربستان سعودی قدرت اجرایی نقیقروی پقلقیقس دیقنقی  
مود را محدود کرده است. مو وعی کقه سقبقب ر قایقت  

  بقه جوان و مشن قشر سنتی در ایر کشور شده است. 
به گزارش مبرگزاری فقرانسقه، ایقر روزهقا در ریقا ،  
پایتخت عربستان، برمی رستورانها مقوسقیقققی پقخقش مقی  

کقنقنقد.    کنند و زن و مرد آزادانه در آنقهقا رفقت آمقد مقی 
ها هن بقه مقحقض آنقکقه پقلقیقس امقالققی از    بعضی کافه 

بندی میان میزهقای زنقان و    شود بخش   شان دور می   محدوده 
دارند. امری که تا هقمقیقر دو سقا  پقیقش    مردان را بر می 

 تتورش هن ناممکر بود. 
در هفته های گدشته مطبوعقات عقربسقتقان از جقمقلقه  
روزنامه عکا  که یک نشقریقه هقوادار حقکقومقت اسقت،  
آشکارا مواستار برچیده شدن کامل پلیس امقالققی شقده و  

بقرد.    اند که ایر نیرو فقط هزینقه بقیقهقوده مقی   استدال  کرده 
یا پلیس اسالمی، بقخقشقی از نقیقروی پقلقیقس   «مطوعیر »

است که مسئولیت امر به مقعقروف و نقهقی از مقنقکقر و  
اجرایی کردن احکا  امالقی اسال  را در عربستقان بقرعقهقده  

 دارد. 
زنان از ماه ژوئر اجازه رانندگقی مقواهقنقد داشقت و از  
ماه مارس نخستیر سیقنقمقاهقا در ایقر کشقور بقازگشقایقی  

شوند. همچنیر زنان سعودی پیش از ایر اجازه یقافقتقنقد    می 
های فقوتقبقا  نقیقز حضقور پقیقدا    در ورزشااه ها و استادیو  

 کنند. 
گر مبرگزاری فرانسه، مقققاومقت قشقر    به نوشته تحلیل 

سنتی جامعه که روی شبکه های اجقتقمقاعقی مقواسقتقار  
بازگشت پلیس امالقی هستند نیز ققابقل تقوجقه اسقت. بقه  
تازگی وقتی ویدئویی از رقص یقک زن )بقا حقجقاب( و  
مرد در میابانی در یکی از شقهقرهقای ایقر کشقور، روی  
شبکه های اجقتقمقاعقی پقخقش شقد، بسقیقاری مقواسقتقار  

پس پلیس دینی کجقاسقت   »بازداشت آنها شدند و نوشتند:  

  «چرا سکوت کرده است  

هقا در    مخالفت با اصالحات پس از موجی از بقازداشقت 
ماه سپتامبر ماموش شد. مدهبیقون تقنقدرو کقه  قرفقداران  
پرشمقاری داشقتقنقد و پقیقوسقتقه در تقلقویقزیقون سقخقنقرانقی  

 کردند، ناگهان از صحنه کنار گداشته شدند.   می 
 

تظا رات علیه فسراد و بری -عراق 
 عدالحی در اسحان  ای عراق

  ٠ فوریه ب داد، پایتخت عراا و دسقتقکقن    ٦ روز جمعه  
استان دیار ایر کشور صحنه تقاقاهقرات هقای اعقتقرا قی  
 عقققلقققیقققه فسقققاد مقققالقققی و بقققی عقققدالقققتقققی بقققود. 

هزاران نفر در میدان "تحریر" ب داد دست به تقاقاهقرات زدنقد  
و علیه فساد اداری اعترا  کردند. هقمقزمقان هقزاران نقفقر  
در "کربال، مسنا، بابل و نجش" به میابان ها رفته و عقلقیقه  

 فساد و بی عدالتی تااهرات کردند.  
اعترا ات علیه فسقاد و بقی عقدالقتقی در عقراا در  

وزیقر عقراا بقار    حالی ادامه دارد که "حیدر عبادی" نخست 
دیار تاکید کرد که انتخابقات پقارلقمقانقی ایقر کشقور در  

بقرگقزار مقواهقد     ٠٢١٠ می سقا     ١٩ موعد مقرر یعنی  
 شد. 

 انقالب پرولترى و حکومت کارگرى
ويش ى خسانگويان و ايده پردازان بورژوا، مارکسيسم و کمونيسم کارگرى را محهم ميکنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت براى رسيدن به ا داف ادحماع

نت است. واقعيت اينست که ايا خود نظام بورژوايى است که از بنياد بر خشونت سازمان يافحه محکى است. خشونت عليه دان و دسم انسان  ا، خشو
م عظيعليه عواطف و اذ ان آنها، خشونت عليه اميد و تالش آنها براى بهبود زندگى و دنياى خويش. نظام کار مزدى، يعنى ادبار  ر روزه اک ريت 

دامعه به فروش توان دسمى خويش به ديگران براى امرار معاش، سر منشاء و وکيده کل خشونت ذاتى ايا نظام است. زنان، کارگران، کودکان، 
 معهسالاوردگان، مردم مناطق محروم و عق  مانده تر دهان،  ر کس حقى را مطالبه ميکند و عليه سحمى بلند ميشود، و  ر کس و  مه کس که در دا
م مودود مهر تعلق به ايا يا آن "اقليت" به پيشانى وى کوفحه شده است، قربانى مسحقيم و  ر روزه خشونت عريان نظام مودود است. دنگ و مرد
ار کشحکشى، اساسا در پى رقابت سرمايه  ا و قط   اى اقحصادى، در ايا نظام ابعاد خيره کننده اى پيدا کرده است. تکنولوژى سالحهاى انهدام و 
است. فى دمعى از تکنولوژى توليد به مرات  پيشرفحه تر است. زرادخانه بورژوازى در سطح بيا المللى براى انهدام ونديا و وندباره کل کره ارض کا
ميحواند  ايىايا نظامى است که سالح  اى ماوف اتمى و شيميايى را عمال عليه توده مردم بکار برده است. و باالخره عالوه بر  مه اينها، دامعه بورژو

    به پيشرفت  اى خيره کننده اش در تبديل دنايت، قحل و تعدى و تجاوز به امرى عادى و  ر روزه در زندگى عموم مردم، مفحار باشد.
 

ر ؟ دآيا ونيا نظامى ميحواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمحکش به زور محوسل شوند، از سر راه ر ايى انسان و محو  ميشگى خشرونرت کرنرار زده شرود
از حرى  يچ گوشه اى از تئورى کمونيسم، اعمال قهر بعنوان دزء اليحجزا و ذاتى انقالب کارگرى ضرورى دانسحه نشده است. اما  ر کس با اندک شرنراخر
گرر . ادامعه مودود اذعان ميکند که طبقه حاکم خود را با مسالمت از برابر اراده اک ريت عظيم دامعه براى تغيير نظام مودود کنرار نراروا رد کشريرد
ولرى ق ادفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازى وظيفه دولت و دسحگاه سرکوب است. دفاع از نفس مودوديت سرمايه دارى و مالکيت بورژوايى بره طررير

ن حروافلسفه ودودى آن را تشکيل ميد د. اگر مطالبه اضافه دسحمزد يا آزادى بيان در ايا دامعه پاى دولت و پليس و ارتش را به مريران مريرکرشرد، مرير
او  ولتتصور کرد که تالش براى خلع يد اقحصادى و سياسى از بورژوازى با وه عکس العمل و مقاومت قهرآميزى روبرو خوا د شد. خشونت بورژوازى و د
ب حرنراعليه انقالب کارگرى، عليه اراده اک ريت عظيم مردم که زير پروم طبقه کارگر براى برقرارى يک دامعه نويا به پا ميايزنرد، امررى عرمرال ادر

  ناپذير است.
 

س از در ى پرانقالب کارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير بکشد. مقاومت بورژوازى در برابر انقالب و بويژه در مقابل اشحراکى شدن وسائل توليد، حح
در را  م شکسحه شدن قدرت دولحى اش ادامه خوا د يافت. از اينرو تشکيل يک حکومت کارگرى که ايا مقاومت را خن ى کند و فرمان انقالب را بره ادر
 مرت،بياورد، امرى حياتى است. حکومت کارگرى نيز، نظير  ر حکومت ديگر، حکومحى مافوق دامعه و طبقات نيست. حکومحى طبقاتى است. اما ايا حکو
و دى که به  ميا اعحبار در تئورى مارکسيسم ديکحاتورى پرولحاريا ناميده شده است، دولت اک ريت اسح مار شده دامعه برراى ديرکرحره کرردن حرکرم آزا
 مريرمبرابرى انسان  ا به طبقات اسح مارگر و فائق آمدن بر تالش  ا و توطئه  اى آنهاست. از نظر شکل، حکومت کارگرى يک دولت آزاد است کره تصر
 ذراگيرى و اعمال اراده مسحقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمحکش در دامعه را سازمان ميد د. حکومت کارگرى بنا بر ما يت خرويرش حرکرومرحرى گر

   است که با تحقق ا داف انقالب ضرورت ودودى خود را از دست ميد د و زوال پيدا ميکند.
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 ده امر فوری انقالب 
انررقررالب عررظرریررمرری  

آغرراز شررده اسررت. 
فوری تریا ا رداف 
مررررررردمرررررری کرررررره 

برررای  قررهرررمررانررانرره
سررررنرررگرررون کرررردن 
دمهوری اسالمی ب ا 
خاسحه اند از ایرا 

 قرار است:
 
 مره زنردانریران  -٦

سیاسی و دسرحرگریرر 
شدگان اعرحرراضرات 
اخرریررر فررورا بررایررد 

 آزاد شوند. 
تمرام آمرریرا و  -٠

عررامررلرریررا دررنررایررات 
دمهوری اسالمری در 

گرذشرحره  وند د ه 
بررایررد دسررحررگرریررر و 
عررلررنررا مررحرراکررمرره 

 شوند. 
 
کلیه نریررو رای  -٩

سرکوبگر درمرهروری 
اسالمی برایرد فرورا 

 منحل شوند. 
 
مجازات اعردام   -٢

باید فورا لغو شود. 

قرروانرریررا قصررا  
 برویده شود.

 
كررلرریرره امرروال  -٧

غررارت شررده مررردم 
توسرط مرقرامرات و 
نهاد ای مذ ربری و 
دولحری برایرد فرورا 
بازپس گرفحه شرود 
و به صراحربران آن 

و  برررررررگررررررردانررررررده
صرف کرار رای  یا 

عررام الررمررنررفررعرره و 
 رفا ی دامعه شود.

 
حجاب تحمیرلری  -١

و  ررررر گررررونرررره 
دداسازی دنسریرحری 
فورا مرلرغری شرود و 
آزادی پررررروشرررررش 
برقرار گردد. کلیره 
قوانیا ضرد زن و 
تبعیک آمیز عرلریره 
زنان باید فورا لغو 
شود و حقوق برابرر 

در  رمره  زن و مررد
زمرریررنرره  ررا اعررالم 

 شود. 
 
مررررذ رررر  از  -٥

دولت، از سریرسرحرم 
قضررررائرررری، و از 
آمرروزش و پرررورش 
بررایررد کررامررال درردا 
شررود. آزادی کررامررل 
مذ   و بی مذ بی 
برعرنروان عرقریرده و 
امر خصوصی افرراد 
 باید تضمیا شود.

 
آزادی بی قریرد  -٢

و شرررط عررقرریررده، 
بیان، ادحرمراعرات، 
مرررررطررررربررررروعرررررات، 
ترررررررظرررررررا ررررررررات، 
اعحصاب، تشکرل و 

فررورا بررایررد  تررحررزب
اعررالم و برررقرررار 

 شود. 
 
برابری حقوقری   -٣

و مررردنررری  رررمررره 
شررهرررونرردان ایررران 
مسحقل از مرذ ر ، 
زبان، و یا قومریرت 
و ملیت فرورا برایرد 

 عملی شود. 
 
یررک زنرردگرری  -٦٢

مرفه و منطبرق برر 

آخریا اسحاندارد ا 
و امرررکرررانرررات در 
پرریررشرررفررحرره تررریررا 
دوامع برایرد بررای 
 ررمرره شررهرررونرردان 
تضرررمررریرررا شرررود. 
حررداقررل دسررحررمررزد 
باید بر مبنای ایرا 
اسررررحررررانرررردارد ررررا 
افزایش پیردا کرنرد 
و برریررمرره برریررکرراری 
مکرفری بررای  رمره 
برریررکرراران و افررراد 
آمررراده بررره کرررار 
تامیا شود. ط  و 
بهداشت و تحرصریرل 
بررایررد فررورا برررای 
 مگان     رایرگران 
 شررررررررررررررررررررررررررررررررود.

 
اینها مرهرمرحرریرا و 
فررررروری ترررررریرررررا 
خواسرحره  را و در 

ده فرررمرران  واقررع 
انقالب مردم عرلریره 
دررمررهرروری اسررالمرری 
است. اعحراضات و 
ترررررظرررررا ررررررات و 
اعرررحررررصرررابررررات و 
ادررحررمرراعررات برررای 

تحقق ایا خواسحهرا 
بررررایررررد  رررررورررره 
گسرحرررده ترر شررود. 
تنها با سررنرگرونری 
دمهوری اسرالمری و 
برقراری حراکرمریرت 
مسحقیم  مره زنران 
و مرررردان سررراکرررا 
ایران است که ایرا 
خررواسررحررهررا بررنررحررو 
پیرگریرر و درامرعری 
مررحررحررقررق خرروا ررد 

    شد. 
 

حررزب كررمررونرریررسررت 
كارگری تمامی شما 
كررارگررران، زنرران، 
ودررروانررران را بررره 
تالش برای تبردیرل 
ایررا مررنررشررور برره 
پرورم   انرقرالبری 
که در حرال شرکرل 
گرررفررحررا اسررت فرررا 

 میاواند.
 

حررزب كررمررونرریررسررت 
 كارگری ایران

 ٦٩٣١دیماه  ٦٩
 ٠٢٦٢ژانویه  ٩ 

      


