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  ٠٥١٢ فوریه ٠٥

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان        

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ٢ صفحه   

 کارگران در هفته ای  که گذشت
 شهال دانشفر 

٠١صفحه   

   ٠٩ صفحه 

 ٠ ..  ٧ صفحه  

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران
 خبرهایی از جدال و مبارزه مداوم کارگران 

 
پزشکان "طرحی" در سراسر کشور دست به 

 اعتصاب زدند
 

درمورد سقوط هواپیمای مسافربری در 
 منطقه یاسوج

 ٢١صفحه 

 هفت تپه یک پارچه اعتراض 
 ١١ صفحه    

تعیین مزد و پوست درخت و 
 پدر محمدعلی شاه!

 آرش دشتی 

 مقاالت 
 پریشانی و نگرانی عمال سرمایه 

 یاشار سهندی
 انشعاب در کنگره کار کانادا

 ناصر اصغری 
 ؟ »قوه کار»درست است یا  «نیروی کار«

 در جواب عمو کریم، کارگر از کرج
 جمشید هادیان 

نیروی برق هم در تولید کاال نقش دارد، 
پس چرا ما می گوئیم فقط نیروی کار است 
که کاال تولید می کند؟ در جواب عمو 

 کریم، کارگر از کرج
 جمشید هادیان 

 ده امر فوری انقالب

 ١١ صفحه    

موج دوم اعتراضات سراسری در آستانه دهه 
 فجر حکومت

 با حمید تقوائی و اصغر کریمی شیرین شمسگفتگوی 

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

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٩صفحه  

حضرت آقای دیکتکتکاتکور   ک کی  
خامنه ای( نیاز پیدا کرد ککه از  
مردم  ذر خواهی کند البتکه  از  
خود خدا هم معکذرت خکواسکتکه    
قول داده بکا هکمکت مسکئکوالن در  
زمینه تامیکن  کدالکت جکمکهکوری  
اسالمی پکیکشکرخکت خکواهکد ککرد  
البته با اقتصاد مکقکاومکتکی. ایکن  
یعنی اینته بی  دالتی بکه دوام  
خککود ادامککه خککواهککد داد. ایشککان  
مطرح کردند شایکد  یکو وقکت   
مککمککتککن اسککت خککردی   و نککه  
جمعی(از شخص حقیر ایشان نکیکز  
انتقاد داشکتکه بکاشکد ککه اشکتکال  
ندارد  خقط  یب دارد  ککه ایکن  
را هم برادران مخ ص با کشتکن و  
شککتککنککنککه کککردن حککل و خصککل  
خواهند ککرد. دیکتکتکاتکورهکا هکر  
وقت نفس شکان بکه شکمکاره مکی  

اخکتککد از ایککن حککرخککهککا مککیککزنککنککد.    
خص ت مشترکی که دارند همکان  
دیر شنیکدن صکدای مکردم اسکت.  
منتها قبکال بکا تکوانکایکی ککه در  
نککیککروهککای سککرکککوب خککود سککرا   
داشتند هکراسکی بکه دل از بکابکت  
اینته صدای مردم دربیایید نکمکی  
دهند چون بهرحکال مکزدوران شکان  
برای همین کارها تربیت شده انکد  
کککه بککزنککنککد و بککتککشککنککد تککا  
دیتتاتوری  مرش مستدام بکاشکد  

اما وقتی این نیروها قادر نیستنکد   
دیککگککر مککردم را سککاکککت کککنککنککد  
آنککوقککت اسککت صککدای مککردم را  
میشنونکد ککه خکیک کی دیکر شکده  
چون دیگر ماجرا تمام شکده اسکت  
و موقع رختن خکرا رسکیکده اسکت.  
صدا که چه  رض ککنکم خکریکاد  
توده تهیدست به گوش آقا رسکیکده  
است که  ذر تقصکیکر خکواسکتکنکد  
منتها راضی هستنکد بکه رضکای  
خدا  بکرای رضکا خکدا ریکاککاری  

 ودرو  گویی الزام اولیه است. 

این روزها که حال حتومکت الک که  
روی زمین خوب نکیکسکت انکدیشکه  
های برجسته اقتصادی هکم زبکان  
به کام کشکیکدنکد و هکیک کی در  
مورد بهبود محیط کسکب وککار  
و اقتصاد بنیکان بکازار و... نکمکی  
گویند. ایشان هم بکه مکانکنکد آقکا  
خریاد مردم را شنیدند برای همیکن  
دیگر نمی گویند که سقوط پکول  
م کی بکه نکفکع اقکتکصکاد اسکت و  
با ث مکیکشکود صکادرات بکیکشکتکر  
شود و چرخ تولید رونق بگکیکرد و  
کارآخرینان به شکو  آیکنکد بک کتکه  
بر تس به شدت به سیاسکتکهکای  
بککانککو مککرکککزی حککتککومککت  
اسالمکی حکمک که مکیکتکنکنکد ککه  
هشدارهای ایشان را نمی شکنکود.  
تا دیروز سقوط پول م ی بکه نکفکع  
میکدانسکتکنکد و هکر چکه بکیکشکتکر  
سککقککوط مککیککتککرد ایشککان بککیککشککتککر  
خشنود میشدند چون  مال با کث  
سقوط دستمزدها میشد و ایکن بکه  
نفع کارآخرینان محکتکرم بکود. امکا  
امروز که صکدای تکوده گکرسکنکه  
مردم در آمده است و در خکیکابکان  
  یه خالککت و راالکت سکرمکایکه  
شعار میدهند ایشان هم دیکگکر از  
این حرخها نکمکی زنکنکد. اگکر در  
گذشته مثال چین را میزدند ککه  
دولککت بککا دسککت خککودش بککا ککث  
سککقککوط پککول مکک ککی مککیککشککد تککا  
صادرات رونکق بکگکیکرد و ایکن را  
اوج هوشیاری کارشنکاسکان دولکت  
چین مکی دانسکتکد حکاال روسکیکه  
پوتین را مثال میکزنکنکد ککه خکورا  
نرخ بهره بانتی را باال برده تا ارز  
خارجکی سکقکوط ککنکد و ایکن را  
نشانه درایت یکو دولکت بکنکیکان  
بککازار مککعککرخککی مککیککتککنککنککد. تککا  
دیروزمیگفتند نکرخ بکهکره بکانکو  
های ایکران بکاال اسکت و پکول بکه  
سوی تولید نکمکی رود امکروز بکه  

بککانککو مککرکککزی جککمککهککوری  
اسالمی سرکوخت مکیکزنکنکد ککه  
چرا نرخ بکهکره بکانکتکی راککاهکش  
داده است که موجبات باال رخکتکن  
نرخ ارز خارجی شده است! الکبکتکه  
اشاره نمی کنند بکاال رخکتکن نکرخ  
دالر یو برنامه حسکاب شکده از  
سوی دولکت بکود ککه نکتکوانسکت  
رسما گرانی بکیکشکتکری بکه مکردم  
تحمیل کند و بکا ایکنکتکار جکبکران  
ماخات کرد و  کمکال در  کرض  
کمتر از یکتکمکاه بکیکسکت درصکد  
دستمزدها سقوط ککرد. بک که ایکن  
چنیکن اسکت ککه انکدیشکه هکای  
برجسته اقتصادی هم ککه اسکتکاد  
اقککتککصککاد خککالن دانشککگککاهککهککای  
برجسته بخصوص پاریس هسکتکنکد  
ثابت میتنکنکد در ریکا ککاری و  
 ککوام خککریککبککی دسککت کککمککی از  
اندیشه هکای بکرجسکتکه سکیکاسکی  

 سرمایه ندارند. 
این اشکفکتکگکی در هکمکه سکطکوح  
 المان و خکرزانکه گکان سکرمکایکه  
دیده میشود. خکالن تکحک کیکل گکر  
سیاسی بورژوازی که تکا هکمکیکن  
چککنککد سککال پککیککش در اردوی  
جمهوری اسالمی مشغول تکفکتکر  
بود و کتش هم نمیکگکزیکد نکفکس  
تفتر را جمکهکوری اسکالمکی زیکر  
سوال برده حاال در مسیر تغییکر !(  
در واشنگتن ساکن شکده اسکت و  
از "وضعیت رقت بکار اپکوزیسکیکون  
جمهوری اسالمی" میکگکویکد. در  
حرخهایکش مکعک کوم مکیکشکود ایکن  
اپوزیسیون همان اپوزیسیکون راسکت  
جمهوری اسالمی است که هیک   
بکرنکامککه و چککهکره و گکفکتککمکان و  
 تشتیالت منسنمی ندارد. البته  
با مهارتی که همه ایکن اسکاتکیکد  

هککای    مککحککتککرم دارنککد " بشککارت 
 سوسیالیستی" را به اسالمگراها  

 

پریشانی و نگرانی عمال 
 سرمایه 

 یاشار سهندی 
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 ١ صفحه  

مککیکک ککسککبککانککد و سککیککاسککتککهککای  
حتومت اسالمی  که مننکر بکه  
خالکت  کمکیکق تکوده مکردم شکده  
اسکککت را بکککه حسکککاب چککک   

 میگذارد. 
این آشفتگی هکا از رهکبکرخکرزانکه   
تککا تککحکک ککیککل گککر سککیککاسککی و  
اقتصادی بی دلیل نیست. هکنکوز  
کارگران و تکوده مکردم گکرسکنکه  
ایران همه قدرت خود را بکه وکور  
کامل به نمایش نگکذاشکتکنکد ککه  
ایشککان چککنککیککن پککریشککان بککاخککی  
میتنند. " دیگر تمومکه مکاجکرا"   
یو شعار ابدا ی امکا گکویکای  
روشککن از وضککعککیککت امککروز ایککران  
اسککت کککه کککار روزبککروز بککرای  
سککرمککایککه مشککتککل تککر مککیککشککود.  

پریشانی را مکیکتکوان در رخکرنکدام  
خواهی برخی از ایشکان دیکد ککه  
هنوز هی کی نشکده هکمکدیکگکر را  
تهدید میتنند ککه اگکر خکالنکی  
 کک ککم شککود مککن هککم چککریککو  
میشوم! و دیگر مکیکگکویکد بکرای  
چریو بازی تنها مکوی رنک   
کککرده کککاخککی نککیککسککت دل هککم  
مککیککخککواهککد! و از سککوی دیککگککر  
ا تکرضکات ککارگکران بکه شکتکل  
ا تصابات و تنمعات ادامکه دارد  
و زنان جسورتر از همیشه حکنکاب  
خود را بر سر چوب میزنند و ایکن  
به مانند تیری می ماند ککه بکه  
ق ب حتومت اسکالمکی سکرمکایکه  
می نشیند و هکمکیکن بکیکشکتکر بکر  

 پریشان گویی ایشان می اخزاید. 

و از همه مهکمکتکر اگکر وضکعکیکت  
اپوزیسیون راست رقت انگیز اسکت  
در اپککوزیسککیککون چکک  وضککعککیککت  
اینگونه نیست. در این سو حکزبکی  
وجود دارد ککه خکودش را آمکاده  
کرده قدرت را بکه دسکت گکیکرد.  
سازمان دارد  تشتیالت منظکمکی  
دارد. شککخککصککیککتککهککایککش  خککعککال  
شناخته شکده هسکتکنکد. در مکیکان  
جنبش کارگکری نکفکوا دارد  در  
جنبش زنان نکقکش مکوثکری دارد   
در مبارزه  ک کیکه ا کدام پکیکشکتکاز  
است  در مکبکارزه  ک کیکه قکوانکیکن  
جنایت بار  قضایی اسالم مکوخکق  
شککده اسککت کککه سککنککگککسککار را  
متوقف کند و صکدای ککارگکران  
ایران را در سراسر جهان منکعکتکس  

کرده است. خواسکتکار آزادی بکی  
قید و شرط بیان است و خواسکتکار  
کوتاه شدن دست مذهب از هکمکه  
شئون زندگی اجتمکا کی اسکت و  
رخککاهککی مککتککنککاسککب بککا زنککدگککی  
انسانی در قکرن بکیکسکت یکتکم را  
خککواهککان اسککتن و ایککنککهککا هککمککه  
مککوجککبککات نککگککرانککی و تککر   
بورژوازی را خکراهکم ککرده اسکت.  
سرشان را مانند کبکو تکو بکر   
کردند که این شکاخکه مکعکیکن از  
اپوزیسیون چ  را نکبکیکنکنکد. امکا  
به واقکع حضکورش بسکیکار قکوی  

سکال مکبکارزه    ٠٤ است   پشتوانه  
 ککمکک ککی و نککظککری  کک ککیککه هککمککه  
بکنکیکانکهکای سکرمکایکه داری  ایکن  
حزب را به حزب نیرومنکد تکبکدیکل  

ساخته است. انتکارش مکیکتکنکنکد  
اما حضورش را حس میتکنکنکد و  
این خکواب بکورژوازی را آشکفکتکه  

  ٠٤ کرده است. ایران امروز  ایکران  
سککال پککیککش نککیککسککت ومککهککمککتککریککن  
تفاوتکش هکمکیکن حضکور و وجکود  
حزب کمونیست ککارگکری آمکاده  
به دست گرختن قدرت اسکت. آقکا  
 ذر به تقصیکر نکزد خکدا بکبکرد و  
هککمککه انککدیشککه هککای بککرجسککتککه  
بورژوازی تکوده مکردم را تکحکقکیکر  
کنند یو کار را نکمکی تکوانکنکد  
بککتککنککنککد و آن گککرخککتککن حککزب  
کمونیست ککارگکری از جکامکعکه  

 ایران است.  

 پریشانی و نگرانی عمال سرمایه                                                  یاشار سهندی

بزرگترین اتحادیه کارگران بکخکش  
خصوصی در کانادا  وکی نکامکه  

ژانویه بکه حسکن    ٧١ ای که روز  
یوسف  رئیس کنگره کار ککانکادا  
 سی ال سی( ارسال ککرده بکود   

نوشته است هیأت رئیسه اتحکادیکه   
Unifor(  روز )ژانویکه    ٧١ یونیفور

به اتفا  آرا به ترک کنگره ککار  
کککانککادا رای داده اسککت. ایککن  

ای    تصمیم "هیأت رئیسه" در دوره 
که زیر خشار ا تراضات خیابانکی  
کارگران و محاخکل و نکهکادهکای  
اجتما ی و   یه خکقکر  و خشکار  
البککیککسککتککی "سککی ال سککی" و  
نککهککادهککای اسککتککانککی و مککحکک ککی  
وابسته به آن  دولت ایالت انکتکاریکو  
الیحه ای مهم به نفع الیه خقیرتکر  

ای    کارگران تصویب کرد  ضکربکه 
سخت به جنبش کارگری ککانکادا  
اسکککت  و بکککقکککول شکککاهکککدان و  
تکحک کیکک کگکران جکنکبککش ککارگککری  
کککانککادا  ایککن ضککربککه بککه کککانککادا  
محدود نخواهکد مکانکد. یکونکیکفکور  

هزار  ضو با دهکهکا    ٠٤٤ بیش از  
لوکال  شعبه محک کی( دارد ککه  
بعضی از لوکالها رسکمکا بکه ایکن  

انکککد.    انشکککعکککاب ا کککتکککراض ککککرده 
ای    ا تکراض و انکتکقکادات اصک کی 

تککر بککه ایککن    کککه خککعککالککیککن چکک  
انشککعککاب دارنککد  دخککالککت نککدادن  
ا ضکای یکونکیکفککور و یکا حکداقککل  
خعالین "کف کارخکانکه" یکونکیکفکور  
در ایککن تصککمککیککم حککیککاتککی بککرای  
جنبش کارگری استن و در نکظکر  
نگرختن منفعت جنبش ککارگکری  

 در کل. 
 

 زمینه های انشعاب
اقککدامککات یککتککی دو سککال اخککیککر  
یکونکیکفککور  ک ککنکا مککورد ا کتککراض  
تعدادی از اتکحکادیکه هکا و بکطکور  
ضمنی خود "سی ال سکی" قکرار  
گرخته بود. این اتکحکادیکه ککه از  
ادغام دو اتحادیکه بکزرب بکخکش  
خصککوصککی  اتککحککادیککه کککارگککران  

  و  CAWماشین سازی کانادا  
اتککحککادیککه ارتککبککاوککات  انککرژی و  

  بکوجکود  CEPکاغذداران کانادا  
آمد  وی یتی دو سال گکذشکتکه  
سعی در به زیر س طه در آوردن و  
کنترل دو اتکحکادیکه مکهکم دیکگکر  

 اتحادیه ککارگکران اتکوبکوسکرانکی  
 ATU)بککیککن شککهککری تککورنککتککو  

Local  و اتککککحککککادیککککه  ٧٧٠ )
کارگران هکتکل و رسکتکورانکهکا در  

 UNITE HERE)تکککورنکککتکککو  

Local  کککرده اسککت. ایککن  ١٧ ))
کار یونیفور بکا کث اصکطکتکاک  
بین تکعکدادی از اتکحکادیکه هکای  
 ضو "سی ال سکی" و یکونکیکفکور  
شده است که وکبکیکعکتکا بکایکد بکا  

" اساسنامه "سی ال سکی"  ٠ "ماده  
حککل و خصککل مککی شککد. نککامککه  
خرستاده شده به حسن یکوسکف بکه  
این ماده اشکاره دارد ککه تکوسکط  
بعضی از اتکحکادیکه هکای  ضکو  
ککنکگکره ککار کککانکادا بکر  ک کیککه  
یونیفور بتار گرخته شده و "سکی  
ال سی" اقکدامکات الزمکی انکنکام  

 نداده است. 
نامه هکمک کنکیکن دلکیکل دیکگکری  
برای جدائی از "سی ال سکی" را  

  ٦١  نوان می ککنکد ککه مکاده  
اساسکنکامکه خکود را اجکرا نکتکرده  
است. ماده خو  دربکاره اسکتکقکالل  
اتحادیه هکای ککارگکری ککانکادا  
است و از آننا ککه تکالش بکرای  

به کنتکرل در آوردن دو اتکحکادیکه  
ای که زمینه انشعاب یونیفور از  
کنکگکره ککانکادا را مکهکیکا ککرد   

الکمک ک کی     هایی هستند بیکن   اتحادیه 
هککای    کککه  ضککوی از اتککحککادیککه 

بزرگتر ککارگکری آمکریکتکا  نکیکز  
هستند. نامه رئیس هیکأت مکدیکره  

یونیکفکور بکه حسکن یکوسکف "حکق  
کارگر ککانکادائکی"  یکا در واقکع  
نکاسکیکونکالکیکسکم  را بکیکش از حکد  
برجسته مکی ککنکد. دلکیکل اککر  
نشکککده ایکککن بکککرجسکککتکککه ککککردن  

 ناسیونالیسم هم اختالخات بین  
 

 انشعاب در کنگره کار کانادا
 ناصر اصغری 
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رهبری دو اتحادیکه مکورد حکمک که  
یککونککیککفککور اسککت کککه بککخککشککی از  

 –رهبکری آنکهکا مکورد حکمکایکت  
یکونکیکفکور    –مالی و تکدارککاتکی  

 است. 
دار    اما دو دلیل  مده دیگکر ریشکه 

تر  زمینه و با ث اصک کی    و کهنه 
انککد. اشککاره شککد کککه    ایککن جککدائککی 

یونیفور حاصل ادغام دو اتکحکادیکه  
مهم "سی آ دبک کیکو" و "سکی ای  
پی" است. در اساسنامه "سکی ال  
سی" اتحادیه ها  رسما و  ک کنکا   
حق دخالت در امور و اخکتکالخکات  
همدیگر را نکدارنکد. در دو مکورد  
بککاال کککه یککونککیککفککور در امککور دو  
اتحادیه در تورنتکو دخکالکت ککرد   
نقض رسمی این اساسکنکامکه بکود.  

   ٦٤٤٤ پیش از آن هکم در سکال  
 SEIU"سی آ دب یکو" در امکور  

دخالت کرد و تکالش ککرد آن را  
بککه کککنککتککرل خککود در آورد کککه  
حاصل آن جدائی موقت آن زمکان  
ایکن اتکحکادیکه از "سکی ال سککی"  

 بود. 
دلیل دوم و به اصطکالح سکیکاسکی  
تر جدائکی یکونکیکفکور از "سکی ال  
سی" و در واقع نارضایتکی  کمکده  

های  ضو "سی ال سکی"    اتحادیه 
از یکونکیکفکور مسکیکری اسکت ککه  

ککنکد جکنکبکش    یونیفور سعکی مکی 
کارگری را بکه آن وکر  بکبکرد.  
"سی ال سی"  هم نکانکتکه هکمکه  
خدراسکیکون و ککنکفکدراسکیکونکهکای  
کارگری در جکهکان نکزدیکو بکه  
احزاب سوسیال دمترات هسکتکنکد   
نهادی نزدیو به حزب سکوسکیکال  
دمترات ککانکادا  "ان دی پکی"   
 است. سیاستی که "سی آ دب یو"  

 
آن زمان و یونیفکور اککنکون دنکبکال  
مکککککی ککککککنکککککد  "رای دادن  
استراتژیتی" در انتخکابکات اسکت.  

ای یکونکیکفکور    یعنی اگر در منطقه 
احسا  کرد نماینده حزب لکیکبکرال  
شانس بکیکشکتکری دارد  از ایشکان  
حمایت خواهد ککرد. ایکن یکعکنکی  
حکمکایککت مکالککی  یکعککنکی رای و  
یعنی تأمین نیروی انسانی بکرای  
ترویک  و پکادوئکی! ککنکگکره سکال  

خدراسیون کار انتکاریکو  او    ٦٤٧١ 
ا  ال( صکحکنکه دا  بکحکث حکول  
الیحه ای بود که "او ا  ال" از  
"ان دی پی" حمایت کند. الیکحکه  
در هیاهو و ا تراض نکمکایکنکدگکان  
یونیفور با رای ککاخکی تصکویکب  

 شد. 
 

ضربه از کجا به جنبش 
 کارگری وارد می شود؟

در سکطکخ خکیکابکانکی و سکیکاسکت  
در    –زمینی  جنبش ککارگکری  

توسط نهادهکایکی چکون    –کانادا  
خککدراسکککیکککونکککهکککای اسکککتکککانکککی و  
شوراهای کارگری شهری ا مکال  
قکدرت مکی ککنکد. ایککن نکهکادهککا  
وابسته به "سی ال سی" هسکتکنکد.  
هر اتحادیه ای ککه  ضکو "سکی  
ال سی" نباشد  نمی توانکد  ضکو  
هی تدام از ایکن نکهکادهکا بکاشکد.  
ایککن نککهککادهککا  خککدراسککیککونککهککا و  
شککوراهککای شککهککری( بککا حکککق  
 ضویت اتحادیه هکای مکحک کی   
می توانند به خعالیت خود ادامکه  
بدهند. اشکاره شکد ککه یکونکیکفکور  

هزار  ضو و دهکهکا    ٠٤٤ بیش از  
لوکال مح ی دارد ککه بکا قکطکع  
ککککمکککو ایکککن اتکککحکککادیکککه بکککه  
خکککدراسکککیکککونکککهکککا و شکککوراهکککای  
کارگری  جنبش کارگری نکمکی  
تواند بسیاری از کارهای روزمکره  
سیاسی اش را بکه پکیکش بکبکرد.  
محاخل رادیتال  مکثکل جکریکانکات  
 ک ککیکه خککقکر  وکرخککداران مکحککیککط  
زیست و غکیکره  و آکسکیکونکهکای  
مح ی در محالت و حکمکایکت از  
ا تصابات کارگری بکا ککمکو  
این نهادها امورشان مکی گکذرد.  
نککامککه جککان کککارتککرایککت  رئککیککس  
شککورای کککارگککری تککورنککتککو و  
یورک  به دنبال جدائی یکونکیکفکور  
از "سی ال سی" مشخصا به ایکن  

 موضوع می پردازد. 
هم نین کش و قو  های حکول  
ایککن انشککعککاب  مسککائککل حککیککاتککی  
دیگری ککه در مکقکابکل جکنکبکش  
کارگری کانادا قرار دارنکد را بکه  
حککاشککیککه مککی رانککد. وککبککق آمککار  

درصد ککارگکران    ٠٧ رسمی حدود  

کانادا در اتحادیه های کارگکری  
مککتککشککتککل هسککتککنککد. بککحککرانککهککای  
اقتصادی  موقعیکت مکعکیکشکتکی   
خککقککر روزاخککزون و غککیککره در ایککن  
کشور  تالش برای متشتل شکدن  
را به مشغ ه های اص ی خعالکیکن  
کککارگککری تککبککدیککل کککرده اسککت.  
مکککتکککشکککتکککل شکککدن امکککتکککانکککات  
تککدارکککاتککی  تککالش انسککانککی و  
امتانات مالی می خکواهکد ککه  
معموال بکر دوش خکدراسکیکونکهکای  
استانکی و شکوراهکای ککارگکری  
شهری است. با کم شکدن بکودجکه  
این نهادها  امتان متشتل شکدن  
کارگران بیشتری  تضعکیکف مکی  
شود. خعالین کارگری هم کنکیکن  
نگران این هم هستند که یونکیکفکور  
از این به بعکد  در  کوض تکالش  
برای متکشکتکل ککردن ککارگکران  
نامتکشکتکل  بکا بکاز دیکدن دسکت  
خود  تکالش بکیکشکتکری بکرای بکه  
کنتکرل در آوردن اتکحکادیکه هکای  
دیگر خواهد کرد. اتحکادیکه هکای  
دیگر و "سی ال سی" هکم سکعکی  
خواهند کرد این حمکالت را دخکع  
کنند و ایکن یکعکنکی مشکغکول بکه  
خود شدن و هدر دادن امکتکانکاتن  
بنای متشتکل ککردن ککارگکران  

 غیرمتشتل! 
یو مورد مشخکص ضکرر دیکدن  
جککنککبککش کککارگککری کککانککادا از  
انشعاب خو   ا تکراض ککارگکران  

 Timککککاخکککی شککککاپکککهکککای  

Horton’s   .تیم هورتونز( اسکت 
تکوسکط    ٧٠١ بدنبال تصویب الیحه  

دولت ایالکتکی انکتکاریکو  در یکو  
اقککدام هککمککاهککنکک  شککده تککوسککط  
صککاحککبککان بسککیککاری از کککاخککی  
شاپهای مزبور  تالکشکی مکزورانکه  
برای مقاب ه با این الیحکه صکورت  
گرخت. گکفکتکه انکد ککارگکران را  
بیتار خواهند ککردن شکیکفکتکهکا را  
کاهش خواهند دادن مغکازه هکا را  
خواهند بسکت و غکیکره. خکعکالکیکن  
یونیفکور و ککمکتکهکای مکالکی و  
تککدارکککاتککی آن در مککرکککز ثککقککل  
مقاومت بر   یه ایکن گکروکشکی  
بود. سهم یکونکیکفکور بکه "سکی ال  
سی"  شوراهای کارگری شهر و  

خدراسیونکهکای اسکتکانکی  سکاالنکه  
مککیکک ککیککون دالر بککود.    ٧٤ حککدود  

جنبش کارگری در خکیکابکان  در  
صف مکبکارزه و ککف ککارخکانکه   
اکنون از این امکتکانکات مکحکرودم  

 شده است. 
یککتککی از خککعککالککیککن کککارگککری  
آمککریککتککا  جککانککتککان روزنککبکک ککوم  در  
نشککریککه  وبسککایککت( پککربککیککنککنککده  

AlterNet   بککعککنککوان کسککی کککه
وقایع جنبش کارگری ککانکادا را  
دنبال می کند و پیکشکروی هکای  
آن بککه خککعککالککیککن کککارگککری در  
آمریکتکا قکوت قک کب مکی دهکد   
نگرانی خکود را از ایکن انشکعکاب  
ابراز کرده است. او که یکتکی از  

دالر در    ٧٧ خککعککالککیککن کککمکک ککیککن " 
سا ت" و هم نین از خکعکالکیکنکی  
بوده که انتخاب کشاما سکوانکت   
 ضو مارکسیست شکورای شکهکر  
سککیککاتککل حککاصککل زحککمککات او و  

دالر در    ٧٧ رخقایش در کم یکن " 
سککا ککت" اسککت  مککی گککویککد  
پیشروی تا کنونی این کم ین بکا  
این انشعاب متحمل  قب نشینکی  
خواهد شد. این نکگکرانکی واقکعکی  
است. خعالین ککارگکری تکالکشکی  

کنند که دو نکفکر را    هرکولی می 
به هم نزدیو کنند و آنگاه مکی  
بینیم که "هیأت رئیسکه"ای بکرای  
حق  ضویت تعدادی ککه  ضکو  
اتحادیه دیگری هستنکد  جکنکبکش  
کارگری را دو شقکه و تضکعکیکف  

 می کنند. 
 

تغییرات در قانون کار 
 ایالت انتاریو

در ایککن نککوشککتککه چککنککد جککا بککه  
دستآوردهای اخکیکر ککارگکران در  
ایالت انتاریو اشاره شکد. خکعکالکیکن  
کارگری در سکطکوح مکخکتک کفکی   
درگیر قانکون ککردن تکو تکو  
بندهای الیحه خو  بکوده انکد. از  
آنککنککا کککه بککخککش  ککظککیککمککی از  
کسانی که ما روزمره با آنها سکر  
و کککار داریککم حککداقککل دسککتککمککزد  
دریاخت می کنکنکد و بکا هکزیکنکه  
های سرسام آوری ککه زنکدگکی  
در شهری مثل تورنتکو بکر آدمکی  

تککحککمککیککل مککی کککنککد  اخککزایککش  
دالر شککایککد و    ٧٧ دسککتککمککزد بککه  

احتمکال بکه حکق هکم  مکهکمکتکریکن  
دستآورد به نظر برسد. اما حقیقکتکا  
تو تو بکنکدهکای ایکن الیکحکه  
تأثیر مستقیمی در زندگی تکو  
تو ماها دارنکد. و بکایکد دسکت  
تو تو آن خعالینی ککه شکب  
و روز تالش ککردنکد ککارگکران را  
به ا تراض به خقر و بکیکحکقکوقکی  

 مریزاد!   بتشانند  را خشرد. دست 
در انتهای ایکن نکوشکتکه  بکعکنکوان  
ضمیمه هم ککه بکاشکد  اشکاره بکه  

  ٧٠١ نککتککات اصکک ککی الیککحککه  
 ضروری به نظر می رسد. 

  ٦٦ )   ٦٤٧١ روزهککای آخککر سککال  
(  دولککت لککیککبککرال  ٦٤٧١ نککوامککبککر  

ایالت انتکاریکو قکانکون مکعکرو  بکه  
" را  تکحکت  کنکوان  ٧٠١ "الیحکه  

"محیط کار  ادالنه  قکانکون ککار  
بککهککتککر" کککه مککربککوط بککه قککوانککیککن  
جدیدتری در رابطه بکا ککارگکر و  
کارخرما بکود را تصکویکب ککرد.  
هم نانته در توضیکخ وزیکر ککار  
این ایکالکت هکم  بکطکور ضکمکنکی   
اشاره شده است  این الیحکه تکحکت  
تأثیر ا تراضات توده ای بکه ایکن  
دولت تحمیل شده است. مهمتکریکن  
بندهای الیحه مذکور نتات زیکر  

 هستند: 
در    ٧٧.١٤ ( حداقل دستمزد از  ٧ 

دالر در اول سکال    ٧٠ سا ت بکه  
دالر در اول سکال    ٧٧ و به    ٦٤٧١ 
 اخزایش خواهد یاخت.   ٦٤٧٢ 

( دسکتکمکزد بکرابکر در ازا  ککار  ٦ 
برابر به همه کارگکران شکاغکل در  
یو حرخه تع ق خواهکد گکرخکت.  
این شامکل حکال ککارگکران نکیکمکه  
وقککت مککی شککود کککه بککعککضککا  
دسککتککمککزدی بسککیککار کککمککتککر از  
کارگران تمام وقت دریکاخکت مکی  

 کنند. 
( دستمزد پائین کارگرانکی ککه  ٠ 

دستمزدشان مثال به انعکام وابسکتکه  
  ٧١ است  و یا دانش آمکوزان زیکر  

سال و راهنماهای شکتکارچکیکان و  
ماهیگران نکیکز هکمکراه بکا حکداقکل  

 دستمزد اخزایش خواهد یاخت. 
 

 انشعاب در کنگره کار کانادا                                                 ناصر اصغری
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( اگر تشت ی نشکان دهکد ککه  ٠ 
درصد پرسنل مکحکیکط    ٦٤ حداقل  

ککاری خکواهکان مکتکشکتکل شککدن  
هستند  محدودیتهای قکانکونکی و  
پروسه سخکت و دسکت و پکاگکیکر  
گککذشککتککه بککرای مککتککشککتککل شککدن  
کککارگککران آن شککرکککت بککرداشککتککه  
خواهد شد. اتکحکادیکه مکزبکور حکق  
دارد بککه لککیککسککت کککارگککران و  
کارمندان دسترسی پیکدا ککنکد و  
اوکال کات تکمکا  بکا آنکهکا را از  

 مدیریت بگیرد. 
( مککحککدودیکت مککتککشکتککل شککدن  ٧ 

کارگران در بخکشکهکای خکاصکی   
مکثکل ککارگکران بکخکش خکدمککات  
 ککمککومکککی  ککککارگککران بککخکککش  
سکاخککتککمکانککی و کککارگککرانکی کککه  
توسکط پکیکمکانکتکاران  آژانسکهکای  

موقت( مشغول کارنکد  بکرداشکتکه  
 می شود.  

( همکه ککارگکرانکی ککه بکرای  ١ 
سکال ککار    ٧ یو شرکت بکرای  

هفته مرخصی با حکقکو     ٠ کرده   
به ایشان تکعک کق خکواهکد گکرخکت.  

هکفکتکه مکرخصکی    ٦ سابق بر آن   
 شامل آنها می شد. 

( ده روز مکرخصکی اضکطکراری  ١ 
بککرای امککور شککخککصککی بککه هککمککه  
کارگران تع ق خواهد گکرخکت. دو  
روز از ایککن ده روز بککا دسککتککمککزد  
خواهکد بکود. پکیکش از ایکن  ایکن  
مککرخصککی خککقککط شککامککل حککال  
کارگرانی می شد که در یکو  

پککرسکنککل    ٧٤ شکرککت بکا حکداقککل  
شاغل بودند. کارخرما حکق نکدارد  
از کسکی گکواهکی دککتکر بکرای  

استفاده از "مکرخصکی اضکطکراری  
 شخصی" درخواست کند. 

( قکککربکککانکککیکککان خشکککونکککتکککهکککای  ١ 
خانوادگی و جکنکسکی  و والکدیکن  
کودکانکی ککه ایکن خشکونکت را  
تنربه کرده و یا بکا تکهکدیکد شکده  

روز    ٧ باشند  در سال می توانند  
مکاه    ٧١ مرخصی با دسکتکمکزد و  

مرخصی بکدون دسکتکمکزد و بکدون  
واهمه از از دسکت دادن ککار  از  

 مرخصی خو  استفاده کنند. 
( والدینی که خرزاندانشان خکوت  ٢ 

کنند  می توانند تکا دو سکال از  
مکرخصکی بککدون حکقکو  اسکتکفککاده  
کنند. پیش از این تنها والکدیکنکی  

تکوانسکتکنکد از ایکن مکرخصکی    می 
استفاده ککنکنکد ککه خکرزنکدانشکان  

 قربانیان قتل و جنایت بودند. 

( کارخرما بکایکد سکه سکا کت  ٧٤ 
دستمزد به کارگرانی ب ردازد ککه  

سکا کت خکبکر    ٠١ به آنها حداقکل  
نکداده ککه شککیکفککت آنکهککا را لککغککو  

(cancel)   ککککرده اسکککت. اگکککر
ککککاشککککد    on callکککککارگککککری   ب

کارخرما موظف است حداقل سکه  
 سا ت به او دستمزد ب ردازد. 

( اگر کارخرما بکه ککارگکری  ٧٧ 
روز اوالع نکداده بکاشکد     ٠ حداقل  

کارگر حق دارد از تقبل شکیکفکت   
بدون واکنکش مکنکفکی  خکودداری  

 کند. 
( زنانکی ککه مکنکبکور بکودنکد  ٧٦ 

کفشهای پاشنه ب ند ب کوشکنکد  از  
 این اجبار خالص می شوند. 

( شرکتهایی که ککارگکران را  ٧٠ 
به درو  و بکا حکیک که و کک کو  

"پیمانتاران مستقل" وبقکه بکنکدی  
می کنند تا از زیکر تکعکهکدهکای  
قانون کار را دور بکزنکنکد  جکریکمکه  

 خواهند شد. 
( حکککداککککثککر جکککرایککم بکککرای  ٧٠ 

کارخرمایانی ککه قکانکون ککار را  
و    ٧٤٤    ٦٧٤ نقض می کنند از  

دالر بکککرای تککخککک ککفکککات    ٧٤٤٤ 
  ٧٧٤٤ و    ١٤٤    ٠٧٤ متعدد  به  

دالر اخزایش خواهد یکاخکت. دولکت  
هم نین نام متخ فین را مکنکتکشکر  

 خواهد کرد. 
( حداکثر جرایم اککر شکده در  ٧٧ 

  ٦٤٤٤ قانون کار بکرای اخکراد از  
هزار و برای شرکتکهکا    ٦٧ دالر به  

هککزار    ٧٤٤ دالر بککه    ٧٤٤٤ از  
 اخزایش خواهد یاخت. 

 ٦٤٧١ خوریه    ٢ 

 انشعاب در کنگره کار کانادا                                                                  ناصر اصغری

 ؟ »قوه کار»درست است یا  «نیروی کار
 در جواب عمو کریم، کارگر از کرج

 جمشید هادیان

 ککمکککو ککککریکککم  کککزیککز  دربکککاره    
بککنککای   «قککوه کککار »اصککطککالح  

در ترجمه کاپیکتکال    «نیروی کار »
من  درباره همه اصطالحاتی ککه  
بنای اصطالحات رای  بتار بکرده  

ایکن وکور   «مقدمه متکرجکم »ام در  
توضیخ داده ام: ''خواننکد  آشکنکا  

خکاص   «مکتکداول »به  اصطالحات  
این کتاب  جمالت مکتکعکددی در  

تککایککیککد تککغککیککیککراتککی کککه مککن در   
  -ام    برخی از این اصطالحات داده 

بکنکای   «خشکردگکی ککار »مانند  
 «قککوه  کککار »   «شککدت کککار »

ارزش  »   «نکیککروی کککار »بکنککای  
یکو    -استفاده     و ارزش  «استفاده 
بمعنای  خود شیئکی ککه    -لغت  

ارزش  »ای دارد( بکنکای    استفکاده 
در   «ککاپکیکتکالکیکسکتکی »   «مصر  

اکثریت  قریکب بکه اتکفکا  مکوارد  
و   «داری   سککککرمککککایککککه »بککککنککککای  

تکرککیکب   »  و یکا  «دارانه   سرمایه »
تکرککیکب  »بنای   «اندامی سرمایه 

خواهد یاخکت.   «ارگانیو سرمایه 
بدین ترتیب شاید  تنها در ایکنکنکا  

لشکتکر  »توضیخ تنها دو اصطالح  
صنعکتکی یکا ککارگکری   «احتیاط 

کارگکری    «ارتش اخیره »بنای   
بککنککای   «وسککیکک کک  زنککدگککی »و  
الزم بکاشکد''.    «وسی ه مکعکیکشکت »

بککعککبککارت دیککگککر دربککاره هککمککه  
اصککطککالحککات جککدیککد  بککنککز دو  

و   «لشککتککر احککتککیککاط »اصککطککالح  
  ککه تکوضکخ  «وسی ه  زنکدگکی »

شان را در همان مقدمکه آورده ام(  
خطکاب بکه خکوانکنکده ای ککه بکا  
اصککطککالحککات رایکک  در خککارسککی  
آشناست گکفکتکه ام ککه  وقکتکی  
متن را می خکوانکد بکا تکوجکه بکه  
خود متن خواهد خهمید ککه چکرا  
من این  تغییرات را داده ام. حکاال  

 «قوه ککار »در توضیخ بتار بردن  

ککه ایکنکنکا    «نیروی کار »بنای  
مورد بحث مکاسکت اضکاخکه مکی  
کنم که شما اگر مثال در خصکل  

خرید و  خروش قکوه  »  با  نوان  ١ 
  دقت کنی می بینی ککه  «کار 

اصککال بککیککمکعککنککی   «نکیککروی کککار »
است. مکثکال در  ایکن جکمک که در  

منکظکور مکا  »همان پاراگرا  اول:  
از قککوه کککار  یککا تککوان کککار   
منمو ه  قاب یت های جسمی و  
ختری اسکت ککه در وجکود هکر  

انسان زنده وجود دارد  و او آنکهکا   
را در تولید انکواع ارزش اسکتکفکاده  

بککه هککمککیککن   .«خککعککال مککی کککنککد 
 بارت آخر جمک که دقکت  ککنکی  
مع وم می شود که ایکن قکوه یکا  
نیرو یا هر چه  چیزی اسکت ککه  
خعال نیست و در روند تولکیکد تکازه  
خعال می شود. خب  واضخ اسکت  
که در خارسی هم مثل همه زبکان  

اسکت ککه مکی   «قکوه »ها خکقکط  
بشکود.   «بالفکعکل »یا   «خعال »تواند  

این در زبان  که به آن برمیکگکردم.  
 «نککیککرو »امککا در خککیککزیککو هککم  

چیزی اسکت ککه خکودش خکعکال  
شده یکا بکه خکعکل درآمکده هسکت!  
اگکر مکن بکا مشکت بکه جسکمکی  
بتوبم  نیروی  وارده بکه آن جسکم  
را می شود اندازه گرخت  خکرمکول  

خیزیتی دارد  چکون یکو امکر   
واقع است  یو امر بالفکعکل شکده  

است. اما این چکه بکوده ککه بکه  
ی وارده از  ور  مکن بکه   «نیرو »

یکا   «قکوه »آن جسم تبدیل شده؟ آن  
ی اسککت کککه در بککازوی  «تککوان »

مککن بککوده  و  هککمککنککطککور کککه  
مارکس در ایننا می گکویکد نکه  

ب ته هم نیکن در   «بازو »تنها در  
مککن    «مککغککز »مککن  در    «خککتککر »

وجود داشکتکه اسکت و مکن آن را  
بتار گرخته ام  خعال کرده ام  از  
قوه به خعل درآورده ام. تکا هکمکیکن  
جککا مککی بککیککنککیککم کککه اصککطککالح  

نکه تکنکهکا از ایکن    «نیکروی ککار »
چکیکزی اسکت    «نیکرو »لحاظ که  

 که همین اآلن بالفعل شده هست   
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اشککتککال دارد  بکک ککتککه  و شککایککد  
مهمتر  از  این نکظکر هکم اشکتکال  

بشککر    «تککفککتککر »دارد کککه قککوه  
ککه ککارگکر در   «قوای مغکزی »

تولید  صر  می کند  را اصکال  
وارد ماجرای تولیکد نکمکی ککنکد.   
شما در انتکهکای روز  یکا  بکطکور  
ککک ککی در انککتککهککای هککر کککار  
تولیدی  خقط از لکحکاظ جسکمکی  
خسته نیستی  ب کتکه از  لکحکاظ  
روحی و ختری هکم خسکتکه ای   
چککرا؟ چککون مککغککزت  مککاهککیکک ککه  

مککغککزت  را هککم درسککت مککثککل   
ماهی ه بکازویکت بکتکار گکرخکتکه  
ای. و باز  از ور  دیگر  آنک که  

کارگر مکی خکروشکد و سکرمکایکه   
دار می خکرد ککاالیکی اسکت بکه  

ککار  یکا هکمکان وکور   «قکوه »اسم  
که مارکس در ایکن جکمک که مکی  

ککار ککردنن بکعکدا   «تکوان »گوید  
سرمایه دار این قوه را می بکرد و  
در مککحککل  تککولککیککد  کککارخککانککه   
معدن  پشت کام یوتر در ادارهکم  
پای تخته سکیکاه در مکدرسکه  در  
امککر رسککیککدگککی بککه بککیککمککار در  
بیمارستان  و غکیکره( بکتکار مکی  
گیرد  خکعکال  مکی ککنکد  و از  

تکولکیکد   «قکوه »یی که ایکن  «نیرو »
می کند  اسکتکفکاده مکی ککنکد.  

پس نیروی ککار  یکعکنکی نکیکروی  
حککاصکک ککه از قککوه کککار  ارزش   
استفاد  آن کاال  در ایننکا قکوه  
کککار( اسککت  نککه خککودش! ارزش  
استفاده قوه کار  اینست که مکی  
تواند  یعنی این قاب یت  و صکرخکا  

قاب یت  را دارد ککه( تکبکدیکل بکه   
نیروی ککار  تکبکدیکل بکه نکیکروی  

بکهکتکر    ١ تولیدی بشود. در خصل  
از هر جکای دیکگکری در ککتکاب  
ککاپکیککتکال مکی شکود  دیککد کککه  

در خیک کی   «نیروی کار »اصطالح  
جاها   مثل همین جم ه ما   نکه  
تنها غ ط ب ته بت ی  بیکمکعکنکی  
است. من هر بار که این را بکرای  
کسککی  مککخککصککوصککا کککارگککران   
توضیخ داده ام  در اخر کار بکدون  

ایکن هکمکان  »استثنا پرسیده است:  
خودمان اسکت؟ جکواب    «خدا قوت 

اینست: دقکیکقکا! یکا در گکذشکتکه  
نزدیو  در دوران کودکی نسکل  
من  به بکاوکری مکی  گکفکتکنکد  

کککه   «چککرا  قککوه » مککثککل   «قککوه »
هنوز هکم مکی گکویکیکم(. چکرا؟  
چون باوری خودش  نیروی بکر   
نککیککسککت  بکک ککتککه ایککن تککوان  ایککن  
قاب یت  این قوه را دارد ککه بکر   
تککولککیککد  کککنککد.  ککالوه بککر ایککن   

اصکطککالح بسکیککار   «نکیکروی ککار »

خککوب و دقککیککقککی اسککت بککرای  
جمعیت  حاضر بتکار  یکا لشکتکر  
ککار  در یککو کشککور  کککه در  
انگک کیکسکی بکه آن مکی گکویکنکد  

labor  force   در حالکیکتکه بکه  
 laborقکوه ککار مکی گکویکنکد  

power.   لینو ایکن قسکمکت در
خود  کاپیتال را هم ایکنکنکا مکی  
زنم. اما قبل از آن   مو جکان  از  
قول من به همه  و  مکخکصکوصکا  
هکککمکککتکککارانکککت  بکککگکککو از ایکککن  
اصطالحات جدید  استفاده کنکنکد.  
این خیک کی مکهکم  و  حکتکی در  
مورد بعضکی اصکطکالحکات بکرای  
کارگران می شود گفت حکیکاتکی  

وسککیکک ککه  »اسککت. مککثککال بککیککن  
که قبال گفکتکه شکده و    «معیشت 

که مکن گکفکتکه   «وسی ه زندگی »
ام  و مککعککادل دقککیککق آلککمککانککی  

مارکس هکم هسکت( یکو دنکیکا   
اخککتککال  هسککت. مککن در اولککیککن  
خرصت در این باره برای هکمکه از  
لککحککاظ تککئککوریککو هککم ایککن  را  
توضیخ خواهم داد. اما در ایکنکنکا  
خقط از خودت سوال کن چرا مکا  

سکرمکایکه   «معیشت »هی وقت از   
دار حر  نمی زنیم؟ چرا ککارگکر  

داشکتکه بکاشکد و    «معیکشکت »باید  
؟ وقکتکی  «زنکدگکی »سرمایه دار  

  که منکطکور  «معیشت »ما ک مه  
از آن چیزی یو کم  بیشکتکر از  
زندگی بخور نمیر است  را بکتکار  
می بریم داریم مکی گکویکیکم مکن  
کارگر و  خکانکواده ام رخکتکن لکب  
دریا نکمکی خکواهکیکم  تکعکطکیکالت  
خارج کشور نمکی خکواهکیکم  مکن  
ب ه  ام الزم نیست برود دانشکگکاه  
  من و خانواده ام الزم نیسکت هکر  
کدام مان یو  کام یوتر داشکتکه  
باشیم  ما به خکرهکنک  احکتکیکاج  

ندارم  من  و خکانکواده ام بکه ...   
احتیاج نداریم  خقط شتممان سیکر  
شود و سقفی باالی سرمان بکاشکد  
و لککبککاسکی هککم بکه  تکن داشککتککه  
باشیم  برایمان کاخکیکسکت. جکالکب  
اینناست که از لحاظ تکئکوریکو  

سیاسی   یکا هکمکان اقکتکصکاد    -
چکیکزی   «معیکشکت »سیاسی( هم  

بککوده کککه اقککتککصککاددانککان مککداخککع    
سرمایه داری بتار می برده انکد   
و هنکوز مکی بکرنکد  چکون بکطکور  

واقککعککی حککق کککارگککر را خککقککط   
همین می دانند که بکتکوانکد خکردا  
دوباره بکیکایکد سکر ککار  و بک که  
 یعنی کارگر  اینده( هکم تکولکیکد  
کند.  مارکس هم همکیکن مکعکنکا  
را می گیرد و در تکئکوری بکتکار  
می برد  چون خرضش بر اینکسکت  

که قوه کار هم مثل هکر ککاالی  
دیککگککری ارزشککش مککعککادل مککدت  
زمانی است که صر  تکولکیکد آن  
شده  و به قکیکمکتکی مکنکطکبکق بکر  
همین ارزش هکم خکریکد و خکروش  
می شود. یعنی ارزش قکوه ککار  
در  الم نظر  در  رصکه تکئکوری   

است. امکا   «معیشت »واقعا همین  
مارکس بهی کوجکه نکمکی گکویکد  

در  کالکم واقکع هکم   «حق کارگر »
اسکت  هکمکیکن   «معکیکشکت »همین  

زندگی حداق ی اسکت. مکارککس  
تعیین سکطکخ دسکتکمکزد یکا هکمکان  

سطکخ زنکدگکی  بکه انکگک کیکسکی   
استاندارد زندگی( کارگر  یعنکی  
تعیین سهم وبقه کارگر از ثکروت  
جامعه را تابع  قدرت مکبکارزاتکی  

سکهکمکی    -وبقه کارگر می داند  
کککه مککی تککوانککد  و بککایککد  تککا   
تصاحب  کل ثروت جکامکعکه بکاال  
برود. و در پایکان  خکقکط مکنکسکم  
کن صحنه مذاکره و چکانکه زنکی  
بر سر  تعیین حداقل دسکتکمکزد را  
وقتی که نکمکایکنکده ککارگکران در  

را    «مککعککیککشککت »ایککن مککذاکککرات  
بکککدانکککد یکککا   «حکککق ککککارگکککر »
را! پککیککروز بککاشککی.   «زنککدگککی »

ایککنککسککت:     ١ لککیککنککو خصککل  
http://kapitalfarsi.com/

f ٤١/f ٤١.htm 
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 ککمککو کککریککم  ککزیککز  مککمککنککون از  
سوالت. ختر می ککنکم بکهکتکریکن  
ککار ایککنکسکت ککه اول جکواب را  
مستقیما از خود مارکس بشنویکم   
که گوئی دقیقا به این سکوال در  

سکرمکایکه جکواب داده    ٧٧ صفحه  
استکفکاده  مکانکنکد    هر ارزش »است:  

کت  کتان و غیره  یا به اختصکار  
پیتر مادی کاالها  ترککیکبکی از  
دو  ککنککصککر اسککت: مککوادی کککه  

دهکد  و ککار.    وبیعت بدست مکی 
هرگاه منموع کارهای مخت کفکی  
را که در ککت  ککتکان و غکیکره  

جایگزین است کسر کنیم  همکواره  
یو اسطقس ]یا بنیان مادی[ بکر  

ماند. ایکن اسکطکقکس را    جای می 
وبیعت بدون دخالت انسان خکراهکم  

آورد. آننا هم که انسان دسکت    می 
تکوانکد    زند تکنکهکا مکی   به تولید می 

روی ه خکود وکبکیکعکت را دنکبکال  
کند  یعنی شتل مواد را تکغکیکیکر  

بعالوه  انسکان در هکمکیکن    ٧٠ دهد. 
دادن نکیکز مکدام       مل تغییر شتل 

از جانکب قکوای وکبکیکعکی یکاری  
شود. پس کار تکنکهکا مکنکشکأ    می 

ثکککککروت مکککککادی یکککککعکککککنکککککی  

هککائککی کککه تککولککیککد    اسککتککفککاده   ارزش 
ککنکد نکیکسکت. بکقکول ویک کیککام    مکی 

پ تی  کار پدر ثروت مکادی و  
در ایکنکنکا   .«زمکیکن مکادر آنسکت 

مارکس چنانته مکی بکیکنکیکم از  
قککوای وککبککیککعککت  یککا نککیککروهککای  
وبیعی  صحبت می ککنکد. بکر   
مستقیما یو قوه وبیعکی مکثکل  
بککاد یککا آب یککا قککوه کککار  کککه  
وککبککیککعککت در بککازوی کککارگککر  
گذاشکتکه( نکیکسکت. بکر  خکودش  
یو کاالست  تولید مکی شکود   
و مککثککل هککر کککاالی دیککگککری  

تکرکککیککبککی از دو  ککنککصککر اسککت:  
موادی که وبیعت بکدسکت مکی  
دهد  مثکل بکاد  اب  اتکم  اغکال  
سککنکک   حککرکککت امککواج دریککا   
آختاب  و غیره ککه بشکر از آنکهکا  
بر  تولیکد مکی ککنکد( بکاضکاخکه  
یو سری ماشین آالت  که بکاز  
خودشان ترکیبی از مواد وببعکی  
و کار مکاضکی هسکتکنکد  و ککار  
زمان حاضر  یعنی کار زنکده ای  
که در نیروگاه بر  بر آن مکواد و  
بر آن مکاشکیکن آالت انکنکام مکی  
گیرد. پس اگکر بکخکواهکیکم هکمکه  

چیز را برحسب کار بکیکان ککنکیکم  
باید بگوئیم: بر  حاصل تکرککیکب  
کار مرده  ماشین آالت( و ککار  
زنده  یعکنکی قکوه ککار خکعکال یکا  
بککالککفککعککل شککده( اسککت. و اگککر  
بخواهیم همه چیز را برحسکب ایکن  

بکیکان   «تغییر شکتکل دادن » مل  
کنیم  باید بگکوئکیکم بکر  حکاصکل  
تغییر شت ی اسکت ککه بشکر بکا  
کار خود قبال در مکواد وکبکیکعکی  
بوجود آورده و مکاشکیکن آالت الزم  

 برای تولید بر  را ساخته  و  
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 !زنده باد هشت مارس، زنده باد دختران انقالب
هشت مارس روز جهانی زن، روز زنان و مردان بپاخاسته علیه کل قوانین و سنتها و نیروهای ضدد زن اسدتر روز 
نه گفتن به حجاب، روز انقالب زنانه علیه توحش زن ستیز، و روز جاری کردن قانون بدرابدری و آزادی در هدمده 
جار دختران خیابان انقالب با حرکت نمادین خویش نشان دادند که امروز ارتجاع چقدر سست و شکننده است! ایدن 
تنها گوشه کوچکی از قدرت زنان استر در هشت مارس امسال با زیر پا افکندن گسترده طوق حدجداب و هدرگدونده 
نشانه آپارتاید و توحش جنسی، پیام انقالبی انسانی برای پایان دادن به عصر توحش را سراسری کنیمر قاندون 

 .انسانیت قانون برابری همه انسانهاستر هشت مارس روز اعالم برابری و آزادی است
 زنده باد هشت مارس روز جهانی زن
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ١٢٢٢فوریه  ٣، ٢٩٣١بهمن  ١٢

تغییر شتل دادنی که بشکر حکاال  
در نیروگاه باز بر مواد وبیکعکی و  
با کمو یکا پکیکروی از قکوانکیکن  
وبیعت  خکیکزیکو و شکیکمکی و  

دهکد. در ایکنکنکا    غیره( اننام مکی 
جم ه وی یام پتی  که مارکس او  
را پدر اقتصاد سیاسی می دانکد   
برخال  اقتصکاددانکان بکورژوا ککه  
آدام اسککمککیککت را پککدر اقککتککصککاد  

دانند(  واقعا جم ه یا    سیاسی می 
ک مات قصار زیبکائکی اسکت ککه  
بکراحکتککی در خککاوکر مککی مکانککد:  

کار پدر ثروت مکادی و زمکیکن  »

در ایکن پکاراگکرا    .«مادر آنسکت 
همانطور ککه مکی بکیکنکی یکو  

  هکم هسکت  ٧٠ زیرنویس  شکمکاره  
که آن را هکم بکرایکت کک کی مکی  
کنم چون مط ب را باز روشکن تکر  
می کند. مارکس در ایکنکنکا از  
پککیککتککرو وری  بککا رای مشککدد(   
اقتصاددان ایتکالکیکائکی  نکقکل قکول  
میتند که متکوجکه ایکن جکنکبک   
تغیکیکر شکتکل دادن بکه مکواد در  
همان قرن هینده شده اسکت. وری  

های  کالکم را     پدیده »می گوید:  
خواه ساخت  دست بشر باشکنکد و  

خکواه حکاصکل  کمکک کتکرد قکوانکیککن  
جککهککانشککمککول خککیککزیککو  نککبککایککد  

های نوئی پنداشت  ب کتکه    آخرینش 
های جکدیکدی از    باید صرخا آرایش 

ماده دانست. تکنکزیکه و تکرککیکب  
هکائکی هسکتکنکد ککه    یگانه مولفکه 

اهن بشر هر بار ککه بکه تکحک کیکل  
پردازد به آنکهکا    مفهوم بازتولید می 

رسککد. داسککتککان بککازتککولککیککد    مککی 
    ارزش ... و ثروت نیکز بکه هکمکیکن 

گونه است  حکال خکواه خکاک و  
آب و هوا بکاشکد ککه در مکزر که  

شککود  خککواه    مکبککدل بککه غکک ککه مکی 

ای بکاشکد ککه    ترشحات بزا  حشره 
بکدسککت انسککان مککبکدل بکه ابکریشککم  

شود  و خواه تعدادی قکطکعکات    می 
کوچو خ زی باشد ککه ککنکار  

شکونکد تکا سکا کت    هم چکیکده مکی 
نکتکتکه   .«داری بوجکود آیکد   شماوه 

دیکگککری کککه در سککوالککت هسککت  
 «نیروی کار »استفاده از  بارت  

است ککه مکن   «قوه کار »بنای  
در ترجمه بتار برده ام. دلکیکل ایکن  
را در کامنت بعدی می گکویکم.  

را    ٧٧ لینکو مکطک کب صکفکحکه  
همین جا برایت می زنم ککه اگکر  

خواستی براحتی بتوانکی بکه ککل  
مط ب نگاهی بکتکنکی. بکه  کدد  

 زیککرنککویککس( رسککیککدی مککی    ٧٠ 
توانی روی آن کک کیکو ککنکی   
بروی زیرنویس را بخوانی  و بکعکد  

در آنککنککا    ٧٠ بککاز روی  ککدد  
ک یو کنی و برگردی به متکن  

//:httpاصکککککککککک ککککککککککی:  

kapitalfarsi.com/f ٤٧/
f ٦ -٤٧ .htm   بککاز اگککر سککوالککی

بود حتما بنویس تا اگکر تکوانسکتکم  
 جواب بدهم. پیروز باشی. 
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شیرین شمس: بدا سدالم بده 
شما عزیزان هدمدادنداکده در 
اول توضیح مختدصدری دادم 
دیشب ما شاهد اعدتدراضدات 
جدیدی از چند شهر کده از 
بددندددر عددبدداس شددروع شددد، 
همانین نجف آباد شدیدراز، 
گرگان، اراک و چدندد شدهدر 
دیگر بودیمر این اعتراضات 
در واقع سه روز جلدوتدر از 
فدراخدواندی کده بدرای مددوج 
دوم اعتراضات سراسدری از 

بهدمدن داده  ١١بهمن تا  ٢١
شدده بددود، اتدفدداق افددتددادر 
ایددنددرا چددگددوندده مددیددتددوانددیددم 

 ارزیابی کنیم؟ 
 حمید تقوائی:

این ا کتکراضکات در واقکع ادامکه    
جنبشی اسکت ککه از اول دیکمکاه  
شروع شد. به این مکبکارزات مکوج  
دوم گفته مکیکشکود. ایکن بکه ایکن  
مککعککنککاسککت کککه جککنککبککش  ککروج  
مکککنکککددی داشکککتکککه ولکککی ایکککن  
ا تکراضکات هکیک کوقکت مکتکوقکف  
نشد. حتومت خی ی سعکی ککرد  
این را القا کنکد ککه ا کتکراضکات  
تمام شده است. بکعکضکی از سکران  
س اه و یا مقامات از هر دو جنکاح  
سعی کردند وانکمکود ککنکنکد ککه  
ا کتککراضککات کککنککتککرل شککده اسککت   
نیروهکای امکنکیکتکی خکوب  کمکل  
کرده اند و روحکانکی هکم از آنکهکا  
قککدردانککی کککرد و غککیککره ولککی  
خودشان هم خوب میدانند اینکطکور  
نیست. این گفته ها شکایکد بکرای  
دلککخککوش کککردن خککودشککان اسککت.  

حتی صاحبنظران جناح اصکولکگکرا  
هشککدار داده بککودنککد کککه مککوج  
سهمگینتری در راه اسکت و ایکن  
موج بقول شمکا خکیک کی زودتکر از  
آنکک ککه خککود مککردم خککراخککوان داده  

 بودند شروع شد. 
 

حتومت اصطکالح دهکه خکنکر را  
بتار میبرد که اسم قیام بهمکن را  
نیاورد. چون قیام بکهکمکن مکطکابکق  
میل خمینی و دار و دسکتکه اش  
نبود. ابکتکتکار مکردم بکود ککه از  
پائین اننکام گکرخکت. جکالکب ایکن  
است که امسال هم مردم دارند از  
قیام بهمن صکحکبکت مکیکتکنکنکد و  
تحت این نام خکراخکوان مکیکدهکنکد.  
یعنی امسال هم مکثکل قکیکام سکال  

حککتکومککت را بکزیککر خککواهکیککم    ٧١ 
کشید. ریشه تکر  حکتکومکت و  
تالشهایش اینکنکاسکت. حکتکومکت  
تالش میتنکد ککه دار و دسکتکه  
هکایککش را بکه خکیککابکان بکیککاورد و  
قضککیککه قککیککام را لککو  کککنککد و  
تبدی ش کند بکه مکراسکم دولکتکی.  
اتفاقاتی که دیشکب اخکتکاد نشکان  
میدهد این نخواهد گرخت و رژیکم  
موخق نخواهد شد جواب مکردم را  
بکدهکد. مکن خکتکر مکیککتکنکم ایککن  
حرکت مردم ادامه خواهد یاخت و  

 ا تراضات وسیعتر خواهد شد. 
 

شیرین شمس: بله دیشب هم 
یدک هشددتدد  تددحددت هددمددیددن 
عددنددوان قددیددام بددهددمددن در 
میدیای اجتمداعدی بدود بده 

این منظور که قیام دیگدری 
در راه اسددتر نددظددر شددمددا 

 اصغر کریمی چیست؟
 اصغر کریمی:

بنظر من موجی از ا کتکراضکات    
میکشکود  در ادامکه یکو سکری  
ا تصابات و مکا بکه ایکن صکورت  
دوره ای را در پکیکش داریکم ککه  
ا تراضات گسترش پیدا میتنکد.  
این دوره از اول دیکمکاه شکروع شکده  
اسککت. اول دیککمککاه در واقککع اوج  
ا تراضاتی بود که از مدتها قبکل  
در جامعه جریان داشت. ا تصکاب  
و ا تراضات مخت کفکی در سکطکخ  
جامعه در هر گوشه ای و بر سکر  
موضو ات مخت ف در جریان بکود  
و از دیماه به نقطه اوج رسید. االن  
این موج میرود که هر روز قویکتکر  
شود  حاال ممکتکن اسکت اخکت و  
خککیککزهککایککی هککم داشککتککه بککاشککد و  
ممتن است یو هفته دو هکفکتکه  
و یا یو مکاه اخکت ککنکد و یکا  
نتند ولی این دوره جدیدی اسکت  
که شروع شده و این جالکب اسکت.  
هم رژیم اینرا میداند و هکم مکردم  
اینرا میدانند و هم ما در تکبکیکیکن  
هایمان اینرا بارها گفتکه ایکم. ایکن  
دوره    یرغم هر نکوسکانکی  ولکی  
ا تراض وسیعتر و  میقتر و بکقکول  
خود رژیکمکی هکا سکهکمکگکیکن تکر  
میشود چون تمام آن دالیک کی ککه  
مردم بخاور آن ا تراض میتکنکنکد  
مشتالت اقتصادی  بکیکحکقکوقکی  
سکیکاسکی تککا مسکئک ککه حکنکاب و  

اختال  و دزدیها و خساد و تکمکام  
خشارهایی که روی مکردم اسکت   
هی تدامش را رژیم قادر به حکل  
و یا تخفکیکف آنکهکا نکیکسکت و در  
نتکیکنکه مکردم دسکت بکه انکقکالب  
میزنند و نهایتا قیام میتنند و بکا  
درگیری و درهم شتستن ماشیکن  
سرکوب دولتی و تسکخکیکر صکدا  
سیمکا و بکیکت رهکبکری و ارگکان  
های دولتی  حتومت را سکاقکط  
میتنند. ما با چنین سکنکاریکویکی  
مواجهیم. اینته ایکن سکنکاریکو در  
جزئیات چگونه پیش میرود  چکه  
وقتی ا تصابات سکراسکری شکروع  
میشود و کی ا کتکراضکات ابکعکاد  
وسیعتر و سکراسکری تکری بکخکود  
میگیرد  اینها مسائک کی هسکتکنکد  
کککه در ادامککه مککبککارزات روشککن  
میشود ولی در نفس اینته ما بکا  
وضعیت کامال جدیدی مواجکهکیکم  

 تردیدی وجود ندارد. 
 

شیدریدن شدمدس:شدمدا اشداره 
جالبی کردید به مشکالت و 
مسائلدی کده مدردم بصدورت 
روزانددده بدددا آن درگدددیدددر 
هستندر اتفاقاتی مدیدافدتدد 
که قابل تامدل اسدت حدتدی 
قبل از اعتراضات سراسدری 
و مددوج دومددش مددا شدداهددد 
اتفاقات مختلدفدی در جدای 
جای شهرهای مختلف بودیم 
مثال در فرودگاه خمینی کده 
پددروازهددا کددنددسددل شدددنددد، 
باندهدا بدرفدروبدی نشددندد 
مردم معترض شددندد حدتدی 

مسدددددافدددددران خدددددارجدددددی 
روسریهایشان را برداشتنددر 
یددک گددوشدده دیددگددر قددطددار 
متروی کرج متوقدف شدد و 
آندددجدددا مدددردم شدددروع بددده 
اعددتددراض کددردنددد یددا در 
بدددنددددرعدددبددداس مدددردم بددده 
مددامددوران شددهددرداری حددمددلدده 
کددردنددد یددعددنددی کدداری کدده 
معموال ماموران شهرداری در 
حق مردم انجام میدهند سر 
خدددودشدددان درآوردندددد یدددا 
ویدددئددوهددایددی کدده مددنددتددشددر 
میشوندر مثال زندی بدا یدک 
آخوند سدر یدک چدهدار راه 
درگیر میشود و با شدجداعدت 
میگوید شما بروید، شما مدا 
را بدددبددخددت کددردیددد و بدده 
آخوند حدمدلده مدیدکدنددر در 
همین فیلم مثدل ایدندکده آن 
آخوند میخواهد گلی به این 
زن بددهدد کده بده دسدتدش 
میزند و گل را پرت میکندر 
یا اینکه این پدیده تکثدیدر 
دختر خیابان انقدالب اصدال 
این یک نوع جواب توده ای 
به سرکوب و ستم بر زندان 
از طرف جدمدهدوری اسدالمدی 
هسددت، ایددنددهددا را چددطددور 
میشود در یک مجدمدوعده ای 
بررسی کرد که ببینیم ایدن 
در ادامه همان اعدتدراضدات 
سراسری بوده یا اینکده نده 
اینها مسائلی است که مدردم 
در جای جای مختلدف قدبدال 
اعتراض میکدردندد و حداال 
بددیددشددتددر دارنددد اعددتددراض 

 میکنند؟

 

 ٣ صفحه  

 موج دوم اعتراضات سراسری در آستانه دهه فجر حکومت
 گفتگوی کانال جدید با حمید تقوائی و اصغر کریمی

   ٢١ بهمن    ٧٤ 
 برنامه ای از جوانان کمونسیت 
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 حمید تقوائی: 
بنظر من چیزی که همه اینها را  
بهم وصل میتند روحیه تعکرضکی  
مککردم اسککت و روحککیککه کککامککال  
مستاصل و دخکا کی حکتکومکت.  
همیشکه ا کتکراضکات بکوده اسکتن  
اینطور نیسکت ککه ایکن از دیکمکاه  
شککروع شککده بککاشککد  بککخککصککوص  
ا ککتککراضککات زنککان و مککبککارزات  
کارگری  ولی هی وقت ایکنکطکور  
نبوده که با یو اتفا  کوچکو  
مثل اینته قطاری متکوقکف شکده  
و پول ب یط مردم را پس نمیکدهکنکد  
مردم با شکعکار بکیکشکر  بکیکشکر   
ا ککتککراض کککنککنککد و در واقککع  
تظاهرات کنند. هکر مسکئک که ای  
تبدیل میشود به یکو تکنکمکع و  
ا کتکراض بککا شکعکارهککای ککامککال  
سککیککاسککی و رادیککتککال  کک ککیککه  
حتومت. بنظر مکن ایکن حکاصکل  
همین جو و خضائی است که ایکن  
ا تراضات در جامعه ایناد ککرده  
اسکککت. ایکککن ا کککتکککراضکککات هکککر  
سرنوشتی پیدا ککنکد یکو چکیکز  

مس م است دیگر جامعه ایکران بکه  
شرایط قبل از این ا تکراضکات در  
دی ماه برنمیگردد. قبال  حاال به  
هر دلی ی بود پوشش امنیکتکی یکا  
هککر چککیککز دیککگککر  خککعککالککیککن هککر  
ا تراضی را تحت  نوان مکدنکی   
صنفی اننام میدادنکد ولکی حکاال  
هی تس اصکرار نکدارد مکبکاره را  
صنفی بنکامکد. بک کتکه بکر کتکس  
مسکئک که ای کککه مکمکتکن اسککت  
خی ی جزئی به نظر بیاید  خکیک کی  
مدنی و صنفی بکه نکظکر بکرسکد   
مردم با شعار بیشر  و مرب بکر  
دیتتاتور و غیره بکه آن ا کتکراض  
میتنند و این یعنی حتکومکت و  
کل جامعکه و خضکای سکیکاسکی  
ایران در آستانه سقکوط حکتکومکت  
ایسککتککاده اسککت. مککردم ایککن را  
میدانند و حکتکومکت هکم ایکن را  
میداند و به همین دلیل است ککه  
با کوچتتکریکن اصکطکتکاککی بکا  
مامورین دولتی  یا کوچکتکتکریکن  
مسئ ه ای اجتما کی ککه پکیکش  
میاید  در بخش هکای مکخکتک کف  

حاال در خرودگاه یا در مکتکرو یکا  
حتی وسط خیابان  از ور  مکردم  

 با تعرض جواب میگیرد. 
 

نتته دیگر اینکتکه مکا در  صکر  
اینکتکرنکت هسکتکیکم  مکردم خکوری  
خککودشککان گککزارش را مککیککدهککنککد   
ک ی  تهکیکه مکیکتکنکنکد و روی  
ت گرام میگذارنکد و روی سکایکت  
ها منتشر مکیکشکود و ایکن مکثکل  
یو گ وله برخی مکدام بکزرگکتکر  
مککیککشککود و خککودش را تشککدیککد  
میتند. مثل ک ی ی که از دختکر  
خیابان انقالب اختاد منتکشکر شکد.  
همان ک ی  کوتاه با ث شد ککه  
دختر خکیکابکان انکقکالب بکه یکو  
سمبل و نکمکاد جکنکبکش انکقکالبکی  
تبدیل بشود و به قول خکود مکردم  
تتثیر شود. من ختر نمکی ککنکم  
هی  نکیکروئکی بکتکوانکد جک کو ایکن  
حرکت را بگیرد. به نظکر مکن در  
روزهای آینده شاهد گستکرش هکر  
چه بیشتراین حرکت خواهیکم بکود  
و خود همکیکن هکم یکو تکعکرض  

همه جانبه به حتومت است. مکن  
ختر میتنم این روند مکبکارزات و  
ا تراضات سر باز ایسکتکادن نکدارد  
و میرود که این حتومت را بکزیکر  

 بتشد. 
 

 اصغر کریمی: 
اگر اجازه بکدهکیکد مکن هکم یکو  
توضیخ کوتاه بدهم. درسکت مکوج  
دوم این ا تراضات ککه از دیکروز  
شروع شد و مواردی که ایننا بکه  
آن اشاره شکد  در شکرایکطکی بکوده  
که جمهوری اسالمی بکیکشکتکریکن  
آمادگی را برای جک کوگکیکری از  
آنها داشته  چون میدانستکنکد ککه  
ایکککن مکککوج ادامکککه دارد چکککه  
اصولگراها که با سیک کی صکورت  
خودشان را سرخ نگه میکدارنکد یکا  
روحانی که میگفکت آنکفکالنکزایکی  
آمده و رخته  ولکی هکمکه آنکهکا از  
مقامات باالی حتومت تا پایکیکن  
ترینشان تکردیکدی نکداشکتکنکد ککه  
ا تراضات هر لحظه در هر جایکی  
ممتن است سر ب ند کند. جکالکب  

است که مردم هم اینرا مکیکدانکنکد  
مردم هم تح یک کشکان ایکن اسکت و  
این خقکط تکحک کیکل مکا و احکزاب  
سیاسی نیستیم  ب تکه تکوده  کام  
مردم هم همین را میگویند و ایکن  
از نظر روانشناسی ا تراض خی ی  
مککهککم اسککت. مککردم مککیککبککیککنککنککد  
حتومت وضکعکیکت خکالککتکبکاری  
دارد  نیروهایش را بسیک  ککرده و  
گشککت شککبککانککه راه مککیککانککدازد و  
  یرغم این ابکتکتکار دسکت مکردم  
است نه دسکت رژیکم. ایکن دخکعکه  
مردم تعرض میتنند و رژیم بکایکد  
دخاع کند و این رژیکم اسکت ککه  
هاج و واج میماند ککه مکثکال در  
مقابکل ایکن مکوج دخکتکر خکیکابکان  
انقالب چتار کند چون خود ایکن  
به تنهایی این حتکومکت را خک ک   
میتنکد. خکود ایکن بکه تکنکهکایکی  
وقتی که توده ای میشکود اثکری  
از رژیم باقی نکمکیکگکذارد. بکهکررو  
همکه مکیکبکیکنکنکد ککه تکوازن قکوا  
کامکال بکه نکفکع مکردم بکرگشکتکه  

 است. 

 موج دوم اعتراضات سراسری در آستانه دهه فجر حکومت
 گفتگوی کانال جدید با حمید تقوائی و اصغر کریمی

    ٢١ بهمن    ٧٤ 
 برنامه ای از جوانان کمونسیت 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد

دیکتاتورها از آزادی اندیشه وحشت دارندر زیرا پاسدار سلطه اقلیت چدپداولدگدر بدر 
اکثریت مردمندر اولین گام انقالب مردم در همه جا گشودن در زندانهاستر اندقدالبدی 
که در ایران آغاز شده با اعالم قانون آزادی بی قید و شدرط عدقدیدده و بدیدان و 
تشکل، برای همیشه به دوران زندان و زندانهای سدیداسدی پدایدان خدواهدد دادر بدا 
سرنگونی توحش اسالمی سرمایه داران، عزیزان در بند را از چدند  دیخدیدمدان رهدا 

 خواهیم کرد و جامعه ای انسانی و آزاد و برابر را پی خواهیم ریختر 
 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!  

 ح ب  مونیست  ارگر  ایران  

 ٤١٦٢ فوریه    ٦٩ ،  ٦٩٣١ بهمن    ٤٢ 
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 ١١ صفحه  

خیزش انقالبی مردم به ج و میکرود  
و هر روز بیشتر  کمکق مکیکگکیکرد.  
نتینه و بازتاب این خکیکزش را در  

  ٦٦ وضع اسفناک حکتکومکت در  
بهمن به روشنی میکشکد دیکد. ایکن  
روز که به گفته خامنکه ای قکرار  

بککود روزی تککمککاشککایککی بککاشککد  بککه   
نمایش تمام  یار احتضار حتومت  
تبدیل شد. صکف هکای تکظکاهکرات  
حتومتیان درایکن روز ککه بکرایکش  
ک ی بسی  نیرو کرده بودند  خ وت  
و شککعککارهککایشککان از وککر  هککمککان  
ساندیس خوران حتومتکی نکیکز بکه  
سخره کشیدن حتومکتکیکان بکودنکد.  
یککو نشککانککه بککارز از احککتککضککار  
جککمککهککوری اسککالمککی در ایککن روز  
سخنرانی روحانی بود که آشکتکارا  
بن بستشان را ا الم کرد و چاره را  
در برگزاری رخراندوم بر سر مکوارد  
اختالخات خواند. جمعیت تظاهکرات  
کنندگان نیز او را هکو ککردنکد و  
شعار دروغگو  دروغگکو سکر داده  
شد. در اظهارات و سخنرانی هکای  
حتومتیان هم این استیصکال و بکن  
بست موج میزد. تا جاییکتکه امکام  
جمعه شازند اراک دیگر کنترلکش  
را از دست داده و  مردمی را ککه  
شرکت نترده بودند بکه بکاد نکاسکزا  
گرخت و از اینکتکه مکردم هکر روز  
بیشتر از انقالب اسالمی  قب می  
نشینند  هوار میتکشکیکد. در شکب  
همان روز نیز جوانکان مکعکتکرض در  
تهران و مشهد و ایننا و آنکنکا بکه  
خیابان آمدند  و شکعکار مکرب بکر  
دیتتاتور سر دادند. بازتاب این روز  
را در گفتمان های مردم معکتکرض  
در سکطککخ جکامککعکه و در مکدیککای  
اجتما ی مکیکتکوان دیکد. مکردم بکا  

بکهکمکن تکمکاشکایکی"     ٦٦ هشتو " 
دارند رژیم را به سخره مکیکگکیکرنکد.  

بهمن بکیکش از هکر    ٦٦ بدین ترتیب  

چیز موقعیت قکدرتکمکنکد مکردم در  
برابر یو حتومت نکزار و بکه بکن  
بست رسیده را به روشنی به نمایش  

 گذاشت.  
در چنین خضایی از ا تراض است  
که جنبکش ا کتکراضکی ککارگکری  
گسترده و بالنده بکه جک کو مکیکرود.  
خراخوان بکازنشکسکتکگکان کشکوری   
تامین اجتما ی  لشگری و صنایع  
خوالد به تنمع در دوم اسفند مکاه   
ا ککتککراضککات کککارگککران پککیککمککانککی  
پتروشیمی ماهشهکر ککه هکمک کون  
کارگران ه تو بکا سکردادن شکعکار  
وعنه آمیز مرب بر کارگر  درود  
بر ستمگر کل بسکاط تکبکعکیکض و  
نابرابری سرمایه داری حاکم را بکه  

  ٧٧٤٤ چالش کشیدند  ا تکصکاب  
کککارگککر نککی بککر هککفککت تکک ککه و  
ا تراضات گسترده در شرکت های  
مخت ف در منطقه پار  جنوبی و  
پکتکروشککیکمککی هککا و در شککهکرهککای  
مخت کف  جک کو آمکدن تشکتک کهکای  
کککارگککری بککا خککواسککت اخککزایککش  

می یون  از    ٧ دستمزدها در گام اول  
جم ه اخبار و مسائل دا  ا تراضی  
کارگری در هفته گذشکتکه اسکت.  
نککگککاهککی کککوتککاه بککه ایککن خککبککرهککا  

 بیندازیم:  
 

دومدددیدددن روز تدددجدددمدددع 
کددارگددران پددیددمددانددکدداران 

 پتروشیمی ماهشهر
بهمکن ککارگکران پکیکمکانکی    ٦٠ روز  

پتروشیمی ماهشهر در ا تراض بکه  
تککعککویککق پککرداخککت دسککتککمککزدهککا و  
قراردادهای پیمکایکی روبکروی اداره  
کار این منطقه تنمع ککردنکد. در  
این حرکت ا تراضی کارگکران بکا  
شککعککار  ککزا  ککزاسککت امککروز  روز  
 کزاسکت امکروز  زنکدگکی ککارگکر  
روی هواست امروزن ا تراض خکود  

را ا الم کرده و هم ون ککارگکران  
ه تو در اراک بکا شکعکار وکعکنکه  
آمیکز مکرب بکرککارگکر  درود بکر  
ستکمکتکر ککل بسکاط تکبکعکیکض و  
نابرابری و ستم سرمایه داری را به  

 چالش میتشند.  
 

کدارگدر  ٩٢٢٢اعتدصداب 
 نی بر در هفت تپه

نیشتر هفت ت ه یو ککانکون دا   
ا کککتکککراضکککات ککککارگکککری اسکککت.  
کارگران در مقابکل قک کدری هکای  
کککارخککرمککایککان و سککرقککت رخککتککن  
دستمزدهایشان با قدرت ایستاده اند.  
در این هفته سه هزار کارگر نی بر  
هفت ت ه بخکاوکر تکعکویکق پکرداخکت  
مزدشان دست به ا کتکصکاب زدنکد.  
این کارگران در بعکد از ظکهکر روز  

بهمن  بابت ا تکراض بکه  کدم    ٦٧ 
پرداخت دستمزد ماههای آار و دی  
ماه خود دست از ککار کشکیکدنکد.  
ظاهرا مدیریت شرکت بکه تکازگکی  
خواهان تعویض کارت بانتی آنکان  

از بانو م ی بکه بکانکو انصکار  
شده و با ق دری تمام شرط پرداخت  
حقو  هکای مکعکوقکه ی آنکان را   
منوط بکه داشکتکن ککارت بکانکو  
انصار اکر نموده است. کارگران در  
برابر این زورگویی آشتار ایسکتکاده  
اند و تمام و بهایشان را میخواهند.  
کککارگککران نککی بککر در دو قسککمککت  
مشغول بتار هستند که هر قسمت  
شامل سی دسکتکه  و هکر دسکتکه  

 کارگر دارد.    ٧٤ تقریبا  
 

تاریخ برگدزاری تدجدمدع 
بددزرب بددازنشددسددتددگددان 

 روشن شد
بازنشستگان ککه قکرار بکود بکرای  
پیکگکیکری خکواسکتکهکایشکان در روز  
هشتم بهمن تنمع کننکد و بکدلکیکل  
بر  و بوران شدید آنکرا مکوقکتکا بکه  
تعویق انداختند  به تنمع در سا ت  
ده صبخ روز دوم اسفند در مکقکابکل  
مکککنککک کککس خکککراخکککوان داده انکککد.  
بازنشستگان از هکمکتکاران شکاغکل  

خود نیز د وت به شرکت در تنمع  
کرده دوم اسفند را ککرده و ا کالم  
کرده اند ککه بکا خکانکواده هکایشکان  
خکواهککنکد آمککد. بککازنشکسککتککگکان بککه  
حقوقهای زیر خط خکقکر و سکرقکت  
آشتار آن بکه صکورت تکعکویکق در  
پرداخکت حکقکوقکهکا  و تکبکعکیکض و  
نابرابری و حقکوقکهکای نکنکومکی و  
اخککتککال  هککا ا ککتککراض دارنککد.  
بازنشستگان به حقوقهای زیر خکط  
خقر ا تراض دارند و یو گفتمکان  
در میان آنها اینست که آنکهکا نکیکز  
هم ون تشت های ککارگکری ککه  
در بیانیه هایشان ا الم ککرده انکد   

می یون تکومکان    ٧ خواستار دستمزد  
در ماه که امروز نرخ خط خقکر در  
جامعه است  هستند. بازنشستگکان  
هم نین خواستار درمکان رایکگکان   
مستن مناسب  تحصکیکل رایکگکان  
برای خرزندانشان و یکو زنکدگکی  
انسانی هستند. بازنشسکتکگکان ایکن  
خواستها را در شعارهای ا تراضی  
خود در تنمعاتی که قبال داشکتکه  

 کارگران در هفته ای  که گذشت
 دومین روز تجمع کارگران پیمانکاران پتروشیمی ماهشهر

 کارگر نی بر در هفت تپه ٩٢٢٢اعتصاب 
 تاریخ برگزاری تجمع بزرب بازنشستگان روشن شد

 میلیون ٥افزایش دستمزدها در اولین گام 
 شهال دانشفر 
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اند بارها خریاد زده اند. خواستهای  
بازنشستگان خواستهای همه مکردم  
اسکککت. از بکککازنشکککسکککتکککگکککان و  

 خواستهایشان وسیعا حمایت کنیم. 
 

افزایش دستمزدها در 
 میلیون ٥اولین گام 

ماههای آخر سال است و بحکث بکر  
سر خواست اخزایش دستمکزدهکا دا   
است. امسکال ککارگکران بکا ا کالم  
اینته حداقل دسکتکمکزد الزم بکرای  

نکفکره    ٠ تأمین زندگی یو خانوار  
می یون تومکان    ٧ به    ٧٠٢١ در سال  

در ماه بالغ می گردد  با خکواسکت  
می یون تومان در    ٧ حداقل دستمزد  

گام اول به مکیکدان آمکده انکد. ایکن  
موضوع ابعادی اجتمکا کی دارد و  

خود یو موضکوع دا  در مکیکان  
بازنشستگان  مع مان و بخش های  
وسیعی از حقو  بکگکیکران جکامکعکه  
است. ورح خواست حداقل دستمکزد  

می یون تکومکان و ا کتکراض بکه    ٧ 
دستمزدهای چند بار زیر خط خکقکر  
در شرایطی که کل جامعه  ک کیکه  
خقر  گرانکی  بکیکتکاری و جکهکنکم  
جمهوری اسالمی به پکا خکواسکتکه  
است  مضمون و محتوای دیگکری  
پیدا کرده است. در چنین شرایطی  
ج کو آمکدن ککارگکران بکا خکواسکت  
اخزایش دستمزدها  چالش بکزرگکی  
بککرای حککتککومککت اسککالمککی اسککت.  
نتته حائز اهمیت ایکنکنکاسکت ککه  
صف آرایی ها دارد شتل میگیرد  
و کارگران با بیانیه هایشکان دارنکد  

به میدان می آیند. در ایکن هکفکتکه  
کمیته هماهکنکگکی تشکتکل هکای  
کارگری وی بیانیه حمایکت خکود  
را از بیانیه سه تشکتکل ککارگکری  
سککنککدیککتککای واحککد  سککنککدیککتککای  
نککیککشککتککرهککفککت تکک ککه  گککروه اتککحککاد  
بازنشستکگکان بکا خکواسکت حکداقکل  
دستمزدها پن  می یون تومان ا کالم  
داشت. در بخشکی از ایکن بکیکانکیکه  
چککنککیککن آمککده اسککت: "کککمککیککتککه  
هماهنگی برای کمو به ایکنکاد  
تشککتککل هککای کککارگککری ضککمککن  
حککمککایککت از بککیککانککیککه سککه تشککتککل  
کارگری سندیتای واحد  نیشتکر  
هککفککت تکک ککه و  گککروه اتککحککاد  
بازنشستگان و پیشنهاد حداقل مزد  

می یون تومانن ا الم مکی دارد    ٧ 

ککه بککرای دسککت یکاخککتککن بککه ایککن  
حداقل  به یو نیکروی مکتکحکد و  
یو پارچه وبقاتی نیکاز اسکت و  
این جز با اتحاد  مبارزه متشتل و  
متحدانه ممتن نکیکسکت. خکواسکت  

می یون تومانی همراه با    ٧ دستمزد  
خواسته نان و آزادی را یو صکدا  
خریاد بزنیم. پیکروزی مکا در گکرو  

 وحدت وبقاتی ماست." 
قبال نیز جکمکع هکای از ککارگکران  
هم ون کارگران پروژه های پار   
جککنککوبککی  جککمککعککی از کککارگککران  
پتروشیمی های منطقه ماهشهر و  
بندر امام  خعاالن کارگری جنوب   
خکککعکککاالن ککککارگکککری شکککوش و  
اندیمشو  جکمکعکی از ککارگکران  

کرج با این خکواسکت    -محور تهران  

ا الم حمایت کرده انکد. در دیکمکاه  
نیز یو بند از خواستهای بیکانکیکه  

تشتل کارگکری اتکحکادیکه آزاد    ٧ 
ککارگکران ایکران  انکنکمککن صککنکفککی  
کارگران بکر  و خک کز ککرمکانشکاه   
سندیتای نکقکاشکان اسکتکان الکبکرز   
کانون مداخعکان حکقکو  ککارگکردر  
رابطه با ا تراضات خیابانی تاکید  
بر اخزایش حداقل مزد ککارگکران و  
کارکنان دولت و بخش خصکوصکی  
تا پن  برابر مکبک کغ ککنکونکی بکود.  
جنبش   یه خقر    یه حقکوقکهکای  
ننومی و بکرای خکواسکت اخکزایکش  
دستمزدها  امروز جنبشی خیابکانکی  
اسککت. وسککیککعککا بککه ایککن ا ککتککراض  
ب یوندیکم. خکواسکت خکوری حکداقکل  

 می یون تومان است.   ٧ دستمزدها  

 کارگران در هفته ای  که گذشت
 شهال دانشفر 

  ٧٠٢١ ج سه ی دستکمکزد سکال  
بکدون    ٧٠٢١ بهکمکن  ٦٢ روز یتشنبه  

نتینه تعطیل شکد. وکبکق گکزارشکی  
که  ک کی خکدایکی  ضکو شکورای  
 الی کار در روزنکامکه هکمکشکهکری  

بهمکن بکیکان ککرده  ایکن    ٠٤ دوشنبه  
  ١ تبصکره  ”  ز ”  ج سه با تصویب بند  

در جکک ککسککه     ٢١ الیککحککه بککودجککه  
 .من س  پایان یاخت 

الیحه بکودجکه    ١ تبصره  ”  ز ”  بند  
تصریخ می کنکد ککه سکازمکان    ٢١ 

تکامکیکن اجکتکمککا کی مکتک کف اسککت  
تمامی سهم درمان را از مب غ بیکمکه  
جدا کند و به خکزانکه داری بکریکزد.  
نماینده ی کارگران و ککارخکرمکایکان  
می گکویکنکد ایکن پکول جکزو امکوال  
دولت نیست و دولکت حکق نکدارد در  

 .باره ی آن تصمیم بگیرد 
و اما ج سه تعیین دستمکزد چکه  

 چیزی را بررسی کرد؟ 
” ：   ی خدایکی مکی گکویکد 

کار این ج سه تعیین حداقل هکزیکنکه  
سبد معیشت کارگران بکود. مکا در  

بکرای سکبکد مکعکیکشکت    ٧٠٢٧ سال  
  ٦ نککفککره بککه مککبکک ککغ    ٠ خکانککوارهککای  

هزار تکومکان رسکیکده    ٠١٢ می یون و  
بودیم ولکی حکداقکل دسکتکمکزد بکدون  
توجه به مب غ ما به تصویب رسکیکده  

 ! ” بود 
این نماینده ی دولت خکوانکده ی  
ککارگککران در شکورای  کالککی کککار  
جم ه ای را از زبان ککارگکران مکی  
گوید که واقعا  نیب و خکنکده دار  

 ：است. او می گوید 
کارگران بکا ایکن ککه مکحکق   ”

دریاخت دستمزد واقعی هستند  امکا  
قبول دارند که اخزایش دسکتکمکزد تکا  
این رقم در یکو بکازه ی زمکانکی  
کوتاه مدت یتسکالکه امکتکان پکذیکر  

  ٧ یکا    ٠ نیست. . . و یو دوره ی  
 ! ”.ساله نیاز دارد 

آقای خدایی! شما نکمکایکنکده ی  
 کدام کارگرانی؟ 

کککارگککران  کککی و کککنککا ایککن  
اختیار را به شما داده اند ککه بکرویکد  
برای واقعی شدن نکرخ دسکتکمکزد آن  
ها به کارخرمایان و دولکت نکمکایکنکده  

سکال وقکت    ٧ یا    ٠ ی کارخرمایان   
 !بدهی؟ 

مکا ککارگکران نککمکایکنکده ای در  

شککورای  ککالککی کککار و شککورای  
دستمزد و ج سات به اصکطکالح سکه  

 .جانبه گرایی نداریم 
ما کارگران ا الم مکی ککنکیکم  
که دستمزد ما باید و بکا ایکن هکمکه  
دارایی و ثکروت و سکودی ککه مکا  
تولید می کنیم  بکا یکو مصکوبکه  
به مب غ واقعی و متناسب بکا یکو  
زندگی استاندارد و انسانی بکرسکد و  
اصال به ج کسکات و بکرنکامکه ریکزی  
های آن نانی نیاز ندارد. چکرا ککه  
همه  این ج سه بازی ها و بگکیکر و  
ببندهای اداری برای آن اسکت ککه  

برابر زیر خکط خکقکر    ٧ دستمزد ها را  

 .نگه دارند 
کارگران می دانند ککه از ایکن  
مذاکرات و ج کسکات آبکی بکرای آن  

 .ها گرم نمی شود 
کارگران با اتکحکاد و مکبکارزات  
شان این حق مس م شان را از ح کقکوم  
کارخرمایان و نظام حامکی سکرمکایکه  
بیرون خواهند کشید. حتکمکا شکنکیکده  

 ：اید که 
در زمککان انککقککالب مشککرووککیککت  
وقتی تبریز به مکحکاصکره نکیکروهکای  
محمد  ی شکاه درآمکد و قکحکطکی  
اختاد  مردم شناع با خکوردن بکرب  
درخت و یوننه و  ک کف بکه مکبکارزه  

ی خود ادامه دادنکد. روزی یکتکی  
از مشرووه خواهکان مکردی را دیکد  
که در کوچه نشسته بود و یکونکنکه  

چکه مکی    ： می خکورد. پکرسکیکد 
 کنی قارداش؟ 

یونکنکه مکی خکوریکم.    ： گفت 
یوننه نباشد  برب درخکت  آن هکم  
نباشد  پوست درخکت مکی خکوریکم.  
اما دمار از روزگار محمد  ی شکاه  

 ! در می آوریم 
حاال حتایت کارگران و  ک کی  

 .خدایی و شورای دستمزد است 
 ٧٠٢١ بهمن  ٠٤ 

 تعیین مزد و پوست درخت و پدر محمدعلی شاه!
 آرش دشتی 
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 مرب بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

خبدرهدایدی از 
جددددددددال و 
مبارزه مدداوم 

 کارگران 
جدال هرروزه ای میان بکخکشکهکای  
مخت ف کارگران از یکو وکر   
و کککارخککرمککایککان و حککتککومککت  
اسککالمککی شککان از وککر  دیککگککر   
جریان دارد. این جدال خضکایکی از  
همبستگی و اتحکاد را در مکیکان  
کارگران اینکاد ککرده و بکر ککل  
خضای سیاسی سراسری جکامکعکه  
نیز تکاثکیکرات مکهکمکی دارد. ایکن  
همبستگی و اتحاد ککارگکری را  
باید به ستویی برای حرککتکهکای  
سککراسککری و هککمککزمککان کککارگککران  
برای پرداخت خوری دستمزدهکا و  
هم نین اخکزایکش چکنکدیکن بکرابکر  
دستمزدها و سکایکر مکطکالکبکاتشکان  

 تبدیل کرد.  
 

در دو سه روز گذشکتکه از جکمک که  
شاهد ا تراضات ککارگکران گکروه  
م ی صنعت خوالد اهواز  نیشکتکر  
هفت ت ه  پیمانکتکاران پکاالیشکگکاه  
آبککادان  مککنککاوککق دکککل مکک ککی  

حفکاری  سکد سکرنکی مکیکنکاب و  
هم ین اولتیماتکوم مکعک کمکان حکق  
الکککتکککدریسکککی بکککودیکککم. در ایکککن  
ا کککتکککراضکککات یکککو خکککواسکککت  
مشترک ککارگکران پکرداخکت بکه  
موقع دستمکزدهکا و وک کبکهکایشکان  

 است.  
 

گروه ملی صنعدت فدوالد 
 اهواز: 

کککارگککران گککروه مکک ککی صککنککعککت  
بکهکمکن بکرای    ٠٤ خوالد اهواز روز  

دومین روز مکتکوالکی در مکقکابکل  
دختر مدیریت این مکنکتکمکع جکمکع  
شکدنکد و بکا بسکتکن درب ورودی  
کارخانه قدرتمندانه ا کالم ککردنکد  
که تا تسویه مکطکالکبکاتشکان اجکازه  
تککولککیککد و ورود خککروج کککاال را  

ککارگکر ایکن    ٠٤٤٤ نخواهند داد.  
منتمع  کالوه بکر  کدم پکرداخکت  
دستمزدها  به  کدم پکرداخکت حکق  
بیمه خکود بکه صکنکدو  سکازمکان  
تککامککیککن اجککتککمککا ککی و کککاهککش  
سککرویککس ایککاب و اهککاب نککیککز  

 ا تراض دارند.  
 

 نیشکر هفت تپه 
بهکمکن هکمکراه بکا    ٠٤ از صبخ روز  

تنمع بازنشستگان منتمکع هکفکت  

ت ه مقابل این شکرککت  ککارگکران  
بخشهای تولید شتر و مهنکدسکی  
و تنهیزات متانیتی نکیکز دسکت  
به ا تصاب زدند و در محل ککار  
خود تحصن کردند. ککارگکران بکه  
 ککمکک ککی نشککدن و ککده پککرداخککت  
حککقککوقککهککایشککان ا ککتککراض دارنککد.  
کارگران بکازنشکسکتکه ابکتکدا قصکد  
خاموش کردن کوره ککارخکانکه را  
داشککتککنککد امککا بککعککد از دخککالککت  
درخشککانککی و حککراسککت و و ککده  
 م ی شدن خواستها از ایکن ککار  
مکنکصکر  شکدنکد. بکازنشکسکتکگککان  

  ٠ هفت ت ه به دلیل  دم پکرداخکت  
درصککد سککهککم بککیککمککه از وککر   
ککارخکرمکا  حکقکوقکی از سکازمککان  
تککامککیککن اجککتککمککا ککی دریککاخککت  
نمیتنند. بنا به گزارش اتکحکادیکه  
آزاد کارگران با ادامه ا تکراضکات  
کارگران هفت ت ه  مدیریکت خکورا  
شککروع بککه پککرداخککت بککخککشککی از  

 حقوقها کرد.  
 

شرکت واحد 
 اتوبوسرانی

رانککنککدگککان شککرکککت واحککد در  
ا کککتکککراض بکککه  کککدم پکککرداخکککت  
مطالباتشان از جم ه  دم پکرداخکت  
تسککهککیککالت بککال ککوض مسککتککن   
تصمیم گرختند که روز یتشکنکبکه  

اسفند چراغهای اتکوبکوسکهکا را    ١ 
روشن کنند و ایکن نشکانکه ای از  
شروع دوری از ا کتکراضکات ایکن  

 رانندگان است.  
 

 پاالیشگاه آبادان 
بهمن ماه جمعی از    ٦١ روز شنبه  

کارگران پیمانکتکاری پکاالیشکگکاه  
آبادان در ا تراض به  دم پرداخکت  
مطالبات خود و شکرایکط بکرده وار  
کار در مناوکق ویکژه اقکتکصکادی  
مقابل دختر استغکال مکنکطکقکه آزاد  
اروند تنمع کردند. به ا تقاد ایکن  
کارگران  بکه دلکیکل شکرایکط بکرده  
واری که در مقررات اشتغکال ایکن  
منطقه برای کارگران وضکع شکده  
است  ککمکتکر ککارگکری شکانکس  
پیروزی در بکرابکر ککارخکرمکایکان و  
پیمانتاران در محاککم ککار ویکژه  

 این مناوق دارد.  
 

اولتیماتوم معلمان حق 
 التدریسی 

صدهکا نکفکر از مکعک کمکان سکراسکر  
کشککور در هککمککان دقککایککق اولککیککه  
تشتیل کم ین پیگیری پکرداخکت  
حق التدریس ها با ثکبکت اسکامکی  
خود وی توماری بکه آمکوزش و  
پکرورش ا کالم کککرده انککد کککه از  

پککایککان بککهککمککن مککاه جککاری در  
کالسهای در  حاضر نکخکواهکنکد  
شککد. مککعکک ککمککان  ککالوه بککر حککق  
التدریس سال جاری  حق الکزحکمکه  
امتحانات سکال گکذشکتکه را نکیکز  

 دریاخت نترده اند.  
 

 دکل ملی حفاری
کارگران دکل م کی حکفکاری بکه  
دلیل ده ماه حکقکوقکهکای پکرداخکت  
نشککده دسککت بککه تککنککمککع زدنککد و  

 حقوقهای خود را و ب کردند. 
 

 سد سرنی میناب 
بهمن کارگران سد سرنکی    ٦١ روز  

مککیککنککاب در ا ککتککراض بککه  ککدم  
پککرداخککت مککاهککهککا حککقککو  بککرای  
چهارمین بار دست بکه ا کتکصکاب  
زدند. مدیریت هربار و کده هکایکی  
میدهد و  مل نمیتند. ککارگکران  
سد سرنی شهکرسکتکان مکیکنکاب از  
مهرماه تا کنون حکق و حکقکوشکان  

 را دریاخت نترده اند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٧٠٢١ بهمن    ٠٤ 
 ٦٤٧١ خوریه    ٧٢   

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران
 خبرهایی از جدال و مبارزه مداوم کارگران 

 
 پزشکان "طرحی" در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند

 
 درمورد سقوط هواپیمای مسافربری در منطقه یاسوج
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پدددددزشدددددکدددددان 
"طددرحددی" در 
سراسدر کشدور 
دسدددددت بددددده 
 اعتصاب زدند

 
 

بکهکمکن بکیکش از    ٦٧ از صبخ روز  
  ٧٧٧ پزشو "ورحکی" در    ٧٧٤٤ 

شکهککر دسکت بککه ا ککتککصکاب زدنککد.  
ا تصاب پزشتان   یرغم تهدیدهکا  
و و کده هکا و بککا ا کالم از قکبککل  
صورت گرخت. شکهکرهکای زیکر از  
جم ه شهرهایی هستند که پزشتان  

دست به ا تصاب زده اند: كاشمکر   
بردستن  تایباد  بکنکسکتکان  تکربکت  
جام  ایذه  با  مک کو  رامکهکرمکز   
امیدیه  بهبهان  مسکنکد سک کیکمکان   
دزخککول  خککوی  تککتککاب  دورود   
الیگودرز  بروجرد  ازنا  کوهدشکت   
خ خال  خکرمکدره  ابکهکر  خکدابکنکده   
شکککهکککربکککابکککو  جکککیکککرخکککت  بکککم   
اندیمشو  بناب  شبستر  هکریکس   
اهر  استو  آار شهر   نب شکیکر   
بسککتککو  بککنککدرلککنککگککه  دهککدشککت   
نورآباد  پار  آباد    ی آباد كتول   

اسفراین  وبس  شاهرود  نقده    نتا  
الر  ارومککیککه  دلککیککنکان  مککحککالت   
ساوه  استهبان  المرد  نتا  خاروج   
بننورد  شکیکروان  زرقکان  اسکدیکه   
زرندیه  جاجرم  آغاجاری  سربیشه   
خیروز آبکاد خکار   دیک کم  درگکز   
ورزقان  بهشهر  گک کوگکاه  زیکرآب   
مرند  خورموج  گرمی  مرودشکت   

محمودآباد  گراش  اق ید  سرخکس   
بروجن  خوا  رزن  بکهکار  ککبکودر  
آهن   خامنین  مکیکبکد  اردککان   
یکاسکوج  سکیکرجککان  سکرپکل اهککاب   
صحنه  باخق  مهران  حاجکی آبکاد   
میناب  س مسا   آشخانکه  رودان   
گناباد  پ دختر  س ید دشت  شوش   
الشتر  آ  قال  نکور  داراب  آبکاده   
چککالککدران  تککاکسککتککان  نککهککاونککد   
کککمککیککنککان  چککابککهککار  اردسککتککان   
بندرگناوه و اسدآباد. این بزرگتکریکن  
و خراگیرترین ا کتکصکاب پکزشکتکان  

 ایران در سی سال گذشته است.  
پزشتان وکرحکی در ا کتکراض بکه  
تاخیر یتسکالکه ککارانکه و شکرایکط  
بسیار نامناسب معیشتی اقکدام بکه  

  ٦٧ و از صبخ روز      ا تصاب کرده 
بهمن از حضور در درمانگکاهکهکا و  
ویزیت بیماران غیراورژانس اجتکنکاب  
کردند. مطالبات اص کی پکزشکتکان  

متخصص ورحی شکامکل پکرداخکت  
اختاده  ج وگکیکری    های  قب   کارانه 

از کسورات  کنکیکب و پک کتکانکی  
غیرمنصفانه و هم کنکیکن ا کطکای  

 حق مطب است.  
در ماههای گذشته بحث ا تصاب  

هکای مکنککازی    پکزشکتککان در گکروه 
مککطککرح شککده بککود و در مککواردی  
بصورت محدود و  مدتا به صورت  
اخطاری و اولتیکمکاتکوم انکنکام شکده  
بود. اما ا تصاب امکروز از حکدود  

آوری امضا و    یو ماه قبل با جمع 
نامه به وزیر بهداشت مطرح شکد و  
سککرانککنککام بککه ا ککتککصککاب بککزرب  
پزشتان منکنکر شکد. هکمکزمکان بکا  
ا تصاب  در برخی شهرها از جم ه  
شهر الر در استان خار  پکزشکتکان  

 دست به تنمع ا تراضی زدند.  
 

بکهکمکن    ٦٠  الوه بر پزشتان  روز  

کارکنان ک یه مراکز رادیکولکوژی   
ام آر آی و سونوگراخی در گرگان  
در ا تراض به  دم دریاخت بودجکه  
از ور  بیمه دسکت بکه ا کتکصکاب  
زدند و در تکهکران صکدهکا نکفکر از  
مکککتکککخکککصکککصکککان رادیکککولکککوژی و  
سککونککوگککراخککی در مککقککابککل وزارت  

 بهداشت تنمع کردند.  
 

ا ککتککصککاب سککراسککری پککزشککتککان و  
کارکنان بیمارستان ها گام دیگری  
در تداوم ا تصابات و ا کتکراضکات  
کارگران و  موم مردم و نشاندهنده  
تعمیق بحران و ناتوانی حتومت در  
تامین ساده ترین نیازهای اکثکریکت  

 زحمتتش جامعه است.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٧٠٢١ بهمن    ٦٧ 
 ٦٤٧١ خوریه    ٧٠  

اعددددالمددددیدددده حددددزب 
کدمدونددیدسدت کدارگددری 

 ایران 
درمورد سقوط 
هواپیمای 

مسافربری در 
 منطقه یاسوج

بکهکمکن یکو    ٦٢ روز  یتشنکبکه  
خروند هواپیمکای مسکاخکربکری در  
کوههای یاسکوج سکقکوط ککرد و  
گفته میشود که ک یه سرنشینکان  

نفر گکزارش    ١٠ آن که تعداد آنها  
شککده اسککت  جککان بککاخککتککه انککد.  
صمیمانه به خانواده ها و بستکگکان  
و دوستان جانباختگان ایکن واقکعکه  

 تس یت میگوییم.  
دو روز بعد از سقوط این هواپکیکمکا  
هنوز اثری از الشه هواپیکمکا پکیکدا  
نشده و   ت واقعی سقوط آن نیکز  
ا ککالم نشککده اسککت. شککمککاری از  
دوستان و بکازمکانکدگکان مسکاخکران  
بناچار مستقیکمکا راهکی مکنکطکقکه  
شده و تالش مکیکتکنکنکد اثکری از  
بککقککایککای هککواپککیککمککا و سککرنککوشککت  
 ککزیککزانشککان بککیککابککنککد. مککقککامککات  
حتومت اسکالمکی و هکمک کنکیکن  
مسئکولکیکن شکرککت هکواپکیکمکایکی  
"آسمان" که این هواپیما متع ق بکه  

آن بکود و ظککاهکرا یکو شکرکککت  
دولتی است   کمکدتکا شکرایکط بکد  
جوی را  امل سکقکوط هکواپکیکمکا  
مککیککدانککنککد. بککنککا بککه گککزارشککهککای  

سال  مکر    ٦٧ مخت ف این هواپیما  
داشته و چند هفته قبل نیز دچکار  
مشتل خنی و سانکحکه شکده بکود  
اما خ بان توانسته بکود از سکقکوط  
آن ج وگیری ککنکد. گکزارشکهکای  
متعددی منتشکر شکده اسکت ککه  
نشان میدهد هواپکیکمکاهکای مکورد  
استفاده در جمهوری اسکالمکی از  
حد مناز کهنه تر و قدیمی تکرنکد  

سکال    ٦٦ و بطور متکوسکط حکدود  
 مر دارند حتی بکعکضکی از آنکهکا  

سال قکبکل وارد خکدمکت شکده    ٠٤ 
اند. در صورتیته حکداککثکر بکیکش  

سال نبایکد مکورد اسکتکفکاده    ٧٧ از  
قرار گیرند. جکمکهکوری اسکالمکی  
حتی تالش جدی ای برای پکیکدا  
ککردن الشککه هککواپککیککمککا و اجسککاد  
قربانیکان ایکن واقکعکه انکنکام نکداده  
است. خانواده های قکربکانکیکان ایکن  
واقعه تاکنون هی  اوالع دقیکقکی  
از شکمکار دقکیکق کشکتکه شکدگکان  
دریاخت نترده انکد و از القکیکدی  
حکککتکککومکککت در اسکککتکککفکککاده از  
هواپیمایکی ککه گکفکتکه مکیکشکود  
بکدلککیکل  ککمکر زیککاد نککبککایکد مککورد  
استفاده قرار مکیکگکرخکت و سکهکل  
انگاری در یاختن الشه هواپیما و  
ردیابی بازماندگان احکتکمکالکی در  

 خشم و ا تراض بسر میبرند.  
بککی تککوجککهککی بککه حککفکک  جککان  

شککهککرونککدان خصککیککصککه اسککاسککی  
جککمککهککوری اسککالمککی اسککت. ایککن  
حتومت خقکط بکا ا کدام و تکرور  
مکردم را قککربککانککی نکمککیککتککنککد. بککا  
نککابککودی مککحککیککط زیسککت   ککدم  
رسیدگی به جکاده هکای نکاامکن   
بککی تککوجککهککی بککه شککرایککط کککار  
کارگران و با بتارگیری ماشکیکن  
االت و هواپیماهای اسقاوی نکیکز  
جنایت میتند. هرچه مردم سریکع  
تر این حتومت را به زیکر کشکنکد  
جان اخراد بیکشکتکری نکنکات مکی  

 یابد.   
 حزب کمونیست کارگری ایران 

   ٧٠٢١ بهمن    ٠٤ 
 ٦٤٧١ خوریه    ٧٢ 
 

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

 منزلت، معیشت حق مسلم ماست 
این فریاد کارگران و معلمان و بازنشستگان ایران در مقابل حکومت توحش اسالمی سرمایه داران استر در عصر پدیدشدرفدتدهدای شدگدرف بشدری، 
ارتجاع سرمایه داری یک باتالق متعفن را بنام جامعه بر انسانها حاکم کرده استر این را نمی پذیریم! تحقیر و بی اختیاری و زنددگدی زیدر 
فقر را پایان خواهیم دادر انقالبی برای اعالم پایان عصر توحش و آغاز جامعه انسانی در ایران به حرکت در آمده استر انقالب ضد مذهدب، 
انقالب ضد نابرابری و فقر، انقالب ضد استثمار و ضد چپاول و ضد ارتجاع حاکم، انقالبی که بر پرچم آن نفی زنددان و اعددام و فدقدر و 
تبعیض حک شده استر انقالبی که رفاه و آزادی و شادی را برای تک تک افراد جامعه تضمین میکندر کارگران و مردم ایران با شعدار مدندزلدت 
ا و معیشت و آزادی عزم کرده اند که حاکمیت مفتخوران اسالمی سرمایه دار را برای همیشه از سر جامعه جارو کنندر منزلت و رفاه و آزادی بد

 قدرت انقالب ما به قانون بی چون وچرای جامعه تبدیل خواهد شد
 زنده باد انقالب انسانی برای جامعه ای انسانی! 

 حزب کمونیست کارگری  
  ٠٢٦٢ فوریه    ٣ ،  ٦٩٣١ بهمن    ٠٢ 



١٩٣١ اسفند ١  کارگر کمونيست    

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان
 بخش بین المللی: داوود رفاهی 

    

هفت تپه یک پارچه 
 اعتراض

تجمع کارگران بازنشسته و نی بر شدرکدت 
در  ٣١نیشکر هفت تپه امروز دوم اسفند 

اعتراض به عدم پرداخت مطالباتر ایدن 
تجمع در حال حاضر به مقابل ساختدمدان 

 مدیریت کشیده شده استر
به گزارش منتشر شده از سوی سنددیدکدای 
نیشکر هفت تپه امدروز چدهدارشدندبده دوم 
اسفند، کارگران روز مزد هدفدت تدپده بده 
همراه کارگران نی بر، به دلیل پدرداخدت 

نشدددن مددطددالددبددات خددود دسددت از کددار 
کشیدندرمطالبه فوری کدارگدران دریدافدت 

 دستمزد آذر ماه می باشدر
طددبددق ایددن گددزارش کددارگددران از ورود 
ماشینهای حدامدل ندیدشدکدر بده کدارخدانده 

 جلوگیری می کنندر
بنا بر خبر کارخانه تعدطدیدل شدده اسدت 
وکارگران در مدحدوطده شدرکدت دسدت بده 
تجمع زده اندد امدا تداکدندون هدید  کدس 
 پاسخگوی مطالبات کارگران نبوده استر
در قسمت پایانی بیانیه خبری سندیدکدای 
نیشکر هفت تپه چنین آمده است:"ما تنها 
با اتحاد و مبارزه متشکل می توانیدم بده 

خواست های خود برسدیدمر مدا نده تدندهدا 
خواستار پرداخت تمامی حقوق ،عیددی و 
پاداش باید باشیم، بلکه باید با اتدحداد 
و همبستگی سراسری کدارگدران خدواسدتدار 

مدیدلدیدون  ٥حداقل دستمزد ها بر مدبدندی 
باشیدمر تدندهدا بدا ٢٩٣١تومان برای سال 

اتحاد و همبستگی ما می تدواندیدم حدق و 
حقوق خود را از صاحدبدان سدرمدایده بداز 

 پس بگیریمر
 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران !

میلیون تومان را به  ٥خواست حداقل مزد 
خددواسددت سددراسددری کددارگددران و تددمددامددی 

  مزدبگیر تبدیل کنیم!"
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فددراخددوان مدداگددارگددران وکددارمددندددان   

بازنشسته نیشکرهفت تدپده ارسدالدی 
به کداندال اتدحدادیده آزاد کدارگدران 

 ایران
 باسالم 

خراخوان ماگارگران وکارمندان بازنشسته نکیکشکتکرهکفکت  
بکازنشکسکتکه  ٢١ نفرهستیم ککه در آارمکاه  ٠٤٤ ت ه که بالغ بر 

درصدخکود ککه  ٠ شده ایم ا الم میتنیم بع ت پرداخت نشدن  
بازهم بادرو  پردازی مسئکولکیکن شکرککت ککه و کده امکروز  

 خردا میدهند 
درب شرکت تحصن میتکنکیکم اگکر  ٦١٧٦١٢١ شنبه  ٠ روز 

 پرداخت شد چه بهتر 
 اگرنشدسمت کارخانه حرکت میتنیم  
 باتشترکارگران و کارمندان بازنشسته 

 به نقل از ت گرام اننمن بر  و خ ز کرمانشاه 
 

رانندگان شرکت واحدد در اعدتدراض 
به عدم پرداخت مطدالدبداتشدان روز 
ها  یکشنبه ششم اسفند چراغ اتوبوس

 کنند را روشن می
سندیتای کارگران شرکت واحد اتوبکوسکرانکی تکهکران و  

 حومه با انتشار این بیانیه نوشت: 
مدیریت شرکت واحد در سال جاری تهاجمات وسکیکعکی  
نسبت به قطع مکطکالکبکات بکه حکق ککارگکران ککرده اسکت.  
مطالبات مربوط بکه شکارژ ککارت ا کتکبکاری  لکبکا  خکرم  
رانندگان و لبا  کار کارگران تعمیرگاه و توقفگاه  ارتکقکا   
گروه رانندگان هم نین تسهیالت بال کوض مسکتکن بکرای  
اکثریت رانندگان معو  شده است. و رانندگان و ککارگکران  

 در این زمینه ا تراضات جدی دارند. 
مدیریت شرکت واحد در سال جاری تهاجمات وسکیکعکی  
نسبت به قطع مکطکالکبکات بکه حکق ککارگکران ککرده اسکت.  
مطالبات مربوط بکه شکارژ ککارت ا کتکبکاری  لکبکا  خکرم  
رانندگان و لبا  کار کارگران تعمیرگاه و توقفگاه  ارتکقکا   
گروه رانندگان هم نین تسهیالت بال کوض مسکتکن بکرای  
اکثریت رانندگان معو  شده است. و رانندگان و ککارگکران  
در این زمینه ا تراضات جدی دارند.سندیکتکای واحکد بکنکا  
به درخواست رانندگان و کارگران از همه راننکدگکان د کوت  
کرده است که در روز یتشنبه ششم اسفند در ا تکراض بکه  

هکای     دم پرداخت مطالبکات رانکنکدگکان و ککارگکران چکرا  
 های خود را در وی روز روشن نمایند.   اتوبو  
 

بهمن هشتمین روز از ا تراضکات ککارگکران شکرککت  ٧١ 
 تعاونی مستن   ٠ و ٦ واحد اتوبوسرانی  ضو پروژه س یدار  

سال از مو د تحویل مستن گذشته اما پروژه خکقکط    ٧ 
 درصد پیشرخت داشته   ٠٧ 

  ضو دارد   ٦١٤ پروژه  
 مرب بر ستمگر  درود بر کارگر  

 یو اختال  کم بشه مشتل ما حل میشه   

 
 تجمع اعتراضی

ادامککه ا ککتککراض تککعککدادی ازرانککنککدگککان شککرکککت واحککد  
بهکمکن مکاه مکقکابکل  ٠٤  ضوس یداردووسه نیمه ساخته  امروز 

 شهرداری تهران 
سال از مو کد تکحکویکل مسکتکن گکذشکتکه و ا ضکا    ٧ 

 -بالتت یف هستند 
  ضو دارد ٦١٤ پروژه 

 
اعتصاب وتجمدع هدمدزمدان کدارگدران 
 کارخانه چوکا وشرکت جنگل شفارود

صبکخ روز دوشکنکبکه شکانکزدهکم بکهکمکن مکاه  ککارگکران  
کارخانه چوکا وشرکت جنگل شفارود همزمان درا کتکراض  
به  دم پرداخت ماه حکقکو  دسکت از ککارکشکیکده وتکنکمکع  

 کردند. 
مکاه و ککارگکران شکرککت  ٠ کارگران ککارخکانکه چکوککا 

 ماه مزد و ب دارند. ١ جنگل شفارود  
در حرکت ا تراضی این روز یتکی از خکبکرنکگکاران در  
حالی که مشغول تهیه خبکر از تکنکمکع ککارگکران جکنکگکل  
شفارود بود توسط ماموران نیروی انتظامی بکازداشکت شکده  
و به دادگاه برده شد. اکنون این کارگران خکواهکان پکرداخکت  

 خوری و بها و آزادی خبرنگار بازداشت شده هستند. 
 

تجمع اعتراضی اهالی چهار روستای 
شهرستان دزفول نسبدت بده بدیدکداری 
مقابل درب کشدت و صدندعدت کدارون 

 شوشتر
تکا    ١٤ پیش از ظهر روزدوشنبه سی بهمکن مکاه حکدود  

   « کظکیکم »   «خکیکبکر »نفکر از مکردم چکهکار روسکتکای    ١٧ 
در شهرستکان دزخکول بکرای دومکیکن روز   «حاجات »   «باقر »

درا تراض به بیتاری دست به تنمع مقابل درب کشکت و  
 صنعت کارون شوشترزدند. 

خواست آنان اشتغال در ایکن شکرککت و داشکتکن تکامکیکن  
 اجتما ی است. 

بهمن: کارگران نیشکر هفت تدپده  ٩٢
 در محل کار دست به اعتصاب زدندر

کارگران نیشترهفت ت ه به دلیل  دم دریاخت دسکتکمکزد  
 آار ماه   دست از کار کشیدند. 

با گذشت بیش از یو هفته از و ده کارخرما مکبکنکی  
بر پرداخت حقو  آار ماه  متاسفانکه تکاککنکون دسکتکمکزد آار  
ماه پرداخت نشده است و وبق معکمکول ککارخکرمکا بکا و کده  

 های توخالی دست به خریبتاری می زند. 
بر اسا  خبر های دریاختی تا کنون تکعکداد ککمکی از  
کارگران حقو  آار ماه را دریاخت کرده اند و دستمزد بکیکش  
از نیمی از کارگران هنوز پکرداخکت نشکده اسکت.بکه هکمکیکن  
دلیل  یعنی  دم دریاخت حقو  آار ماه و هکمک کنکیکن  کدم  
لغو قکرار داد پکیکمکانکتکاری اقکبکالکی   اککنکون ککارگکران  
بخشهای کارخانه تولید شتر و مکهکنکدسکی و تکنکهکیکزات  
متکانکیکتکی در مکحکل ککاردسکت از ککار کشکیکده و در  

 ا تصاب هستند. 
 به نقل از ت گرام سندیتای نیشتر هفت ت ه 

 
 تجمع اعتراضی

بهمن:تنمع ا تراضی کارگران دکل م ی حکفکاری    ٠٤ 
 بخاور ده ماه حقو  معوقه. 

 
دومین روز اعتراض کدارگدران گدروه 

 ملی صنعت فوالد اهواز
بهمن در ا تراض بکه سکه مکاه  کدم دسکتکمکزد    ٠٤ روز  

 معوقه تنمع در مقابل دختر مدیریت شرکت تنمع کردند.  
در همین رابطه این ککارگکران در روز قکبکل از آن نکیکز  
درب ورودی کارخانه را مسدود نموده و ا الم ککردنکد ککه  

 تا تسویه مطالباتشان اجازه تولید نخواهند داد. 
 

 تجمع اعتراضی
بهمن: ا تصاب کارگران مخازن سبز  سک کویکه بکه    ٦٢ 
 ماه حقو  معوقه و تهدید به اخراجها   ٧ دلیل  
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اولتیماتدوم سدراسدری مدعدلدمدان حدق 
التددریدس بده دولدت بدخداطدر عددم 

 تعویق پرداخت حقوقهایشان
صدها نفر از مع مان سراسر كشور در همان دقایق اولکیکه  
تشتیل كم ین پیگیری پرداخت حق التکدریکس هکا بکا ثکبکت  
اسامی خود وی توماری به آموزش و پرورش ا کالم كکرده  
اند كه از پایان بکهکمکن مکاه جکاری در كکال  هکای در   

 حاضر نخواهند شد  
مع مان  الوه بر مکطکالکبکه حکق الکتکدریکس سکال جکاری  
تحصی ی هنوز حق الزحمه امتحانات سال گکذشکتکه را نکیکز  

 دریاخت نترده اند 
 
بددهددمدن: اعددتدصدداب کدارگددران در  ١٣

 پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
کار.گران شرکت های ککیکسکون و تکهکران جکنکوب بکه  
خاور  دم دریاخت مطالبات خود برای دومین روز مکتکوالکی  

ماه تا یکو    ١ دست به ا تصاب زدند. این کارگران مدت  
 سال است حقو  نگرخته اند 

 
تدجدمدع کدارگدران ذوب آهدن مدقدابدل 
ساختمان اداری تدوحدیدد ذوب آهدن، 

بددرای پددیددگددیددری  ٣١بددهددمددن  ١٣
 خواستهایشان

خواستها خوری بازنشستگان که در نکامکه خکود ا کالم  
 کرده بودند: 

كکانکون    ٧٦٧٤٤٠٠١ مواردی كه در آخرین نامه شمکاره  
به مدیر  امل محترم اوب آهن نکوشکتکه شکده بکود از قکرار  

 ایل است. 
انعقاد قرارداد بیمه تكکمکیک کی دارنکدگکان دخکتکرچکه    -  ٧ 

 سالمت. 
پرداخت هزینه های اننام شده توسط خکود  کزیکزان    -  ٦ 

 .٢٧ تا دی ماه سال   ٢٠ از اواخر سال  
 .٢١ انعقاد بیمه  مر و حواد  برای سال    -  ٠ 
پرداخت و تسویه هزینه تكمک کی دنکدانک کزشکكکی از    -  ٠ 

درصکد آن   و ارائکه    ١٤ تکا    ٢١١٧٤١٧ لغایکت    ٢٧١٧٦١٧ 
بیالن و  م كرد حساب مربوط به آن   كه نکزد بکیکمکارسکتکان  

 شهید مطهری پوالد شهر است. 
پرداخت غرامت همكاران  زیزمان كه از مکهکر مکاه    -  ٧ 
برحمت ایزدی پکیکوسکتکه انکد    ٢٠ تا اردیبهشت سال    ٢٠ سال  

 رحمة ال ه   یهم(   و اوب آهن یكطرخکه قکراردادش را بکا  
 بیمه قطع كرده است. 

 پرداخت  یدی.   -  ١ 
 پرداخت بن سالی یكبار.   -  ١ 
پرداخت مب غ حدود شش می یارد و انکدی تکومکان    -  ١ 

به صندو  بازنشستگی خوالد جهت برگرداندن و مکحکاسکبکه  
سکال بکازنشکسکتکگکان از تکاریک     ٧ سال میانگین بکنکای    ٦ 

و لغکو تکعکهکد اخکذ شکده غکیکر    ٢٠١٧٧١٧ تا تاری     ٢٠١٠١٧ 
 قانونی از ایشان. 

انعقاد قرارداد با یكی از بیمه های ایران یکا مک کت    -  ٢ 

یا ... برای دارندگان دخترچه هکای درمکانکی خکوالد   تکا  
 زیزان در سر تا سر كشور بتوانکنکد از خکدمکات آن قکرارداد  

 بهرمند گردند. 
برای برقراری حقو  بکازنشکسکتکگکان تکا دی مکاه    -  ٧٤ 

امسال هم قرار شکد اقکدام نکمکوده   تکا حکقکو  آن  کزیکزان  
 پرداخت گردد. 

زیر خشار ا تراض این کارگران قبال مصکوب شکده بکود  
که  یدی و بن کارگران سالکی یکتکبکار پکرداخکت شکود و  

ا کالم شکده    ٢١ دستور اجرای آن را تا تاری  دهکم اسکفکنکد  
منوز اجکرایکش    ٢١ است. و قرار شد تا تاری  پانزدهم اسفند  

 صادر شود. 
 

تجمع اعتراضی کارگران پیماندکداری 
 پاالیشگاه آبادان

روزشنبه بیست وهشتم بهمن ماه  جکمکعکی از ککارگکران  
پیمانتاری پاالیشگاه آبکادان درا کتکراض بکه  کدم پکرداخکت  
مطالبات و شرایط برده وار خکود و قکوانکیکن ویکژه مکنکاوکق  
اقتصادی خود مقابل دختر اشتغال منطقه آزاد ارونکد تکنکمکع  

هکایکی    کردند. به ا تقاد این کارگران  به دلکیکل مکحکدودیکت 
که در مقررات اشتغال این منکطکقکه بکرای ککارگکران وضکع  
شکده اسکت  ککمکتکر ککارگکری شککانکس پکیککروزی در بکرابککر  
کارخرمایان و پیمانتاران در محاکم کار ویژه ایکن مکنکاوکق  

 را دارد. 
 

اعتصاب کارگران سد سرنی مدیدنداب 
دراعتراض به عدم پرداخت ماه هدا 

 حقوق
کارگران سد سرنی میناب درا تراض به  کدم پکرداخکت  
ماه ها حقو  برای چهارمین بار*دست به ا تصکاب زدنکد.  
کارگران سد سرنی شهرستان میناب از مهکرمکاه تکا ککنکون  
حق و حقوشان را دریاخت نترده اند و برای ا تراض به ایکن  

 موضوع دست به ا تصاب زدند. 
به گفته کارگران شرکت تعهد داده بود حقو  هکر مکاه  
را ب ردازد ولی تا کنون بیش از چنکد مکاه مکیکگکذرد و بکه  
این و ده  کمکل نکتکرده انکد. شکرککت سکد سکرنکی بکدنکبکال  

ا تصاب کارگران متعهد شده تا یتشنبه هکفکتکه پکیکش رو  
حقو  کارگران را ب ردازد امکا وکبکق خکبکرهکای رسکیکده تکا  

 کنون حقوقی پرداخت نشده است. 
 

 تجمع اعتراضی
بکهکمکن در    ٠٤ کارگران شرکت ابریشم امروز دوشکنکبکه  

ماه حقو  در برابر خکرمکانکداری    ٧٧ ا تراض به  دم پرداخت  
 شهرستان صومعه سرا تنمع کردند. 

 
تجمع همزمان کارگران بازنشستده و 

 شاغل در نیشکر هفت تپه
نکفکر از ککارگکران    ٧٤٤ بکهکمکن حکدود    ٠٤ صبکخ روز  

امروز در محووه ایکن   «نیشتر هفت ت ه »بازنشسته منتمع  
شرکت دست به ا تراض زدند. هکمکزمکان ککارگکران بکخکش  
هکای ککارخکانکه تکولکیکد شکتککر  مکهکنکدسکی و تکنکهکیککزات  
متانیتی در ا تراض بکه  کدم پکرداخکت حکقکو  آار مکاه  

 دست از کار کشیدند. 
 

نفکر از ککارگکران وکبکق    ٦١٤ از قرار مع وم ترک کار  
قانون از یتم آار ماه سال جاری صادر شکده اسکت امکا بکه  
دلیل پرداخت نشدن هزینه بازنشستگی از سوی ککارخکرمکا   
از آن زمان تاکنون سازمان تکامکیکن اجکتکمکا کی بکرای ایکن  
کارگران مستمری برقرار نترده است. در این روز ککارگکران  

درصکد سکهکم  ٠ بازنشستکه در ا کتکراض بکه  کدم پکرداخکت  
کارخرما به سازمان تامین اجتما ی برای تتمیکل سکیکتکل  
بازنشستتی شان  وارد شرکت شده و دسکت بکه تکنکمکع در  
مقابل نیروگاه کارخانه با قصد قطع بر  و خکامکوش ککردن  
کوره کارخانه زدند که با دخالت درخشکانکی و حکراسکت از  
اینتار منصر  شدنکد. ایکن ککارگکران در حکال حکاضکر از  
یو سو بدلکیکل بکازنشکسکتکگکی  نکه از شکرککت حکقکوقکی  

درصد سهکم بکیکمکه    ٠ دریاخت میتنند و نه بدلیل  دم واریز  
از سوی کارخرما به حساب سکازمکان تکامکیکن اجکتکمکا کی   
سیتل بازنشستگی شان تتمیل شده است تا بکرای گکذران  

 زندگی حقو  بازنشستگی دریاخت کنند. 
از سوی دیگر کارگران شاغل در هفت ت ه نیز در ایکن  
روز دست به ا تصاب زدند. این کارگران روز قکبک کش نکیکز  
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دست از کار کشیده بودند اما با دخالکت درخشکانکی مکدیکر  
کارخانه و دادن و ده پرداخت حقو  آار مکاه ککه قکرار بکود  
تا ظهر دیروز اننام شود  به سر کارهای خود بکازگشکتکنکد.  
ولی خبری از پرداخت دستمزد نشکد و در ا کتکراض بکه آن  

 بهمن کارگران دست به ا تصاب زدند.   ٠٤ امروز  
 دم پرداخت حقو  آار ماه بیش از نیکمکی از ککارگکران  
شرکت نیشتر هفت ت ه و سردواندن آنان از سوی ککارخکرمکا  
در حالی ادامه دارد که بدنبال قوت گرختن خبر استکعکفکای  
کاظمی قائم مقام جدید مکدیکر  کامکل شکرککت  یکتکی از  
پیمانتاران  مده شرکت بکه نکام اقکبکالکی ککه بکا خکواسکت  
کارگران از کار برکنار شده بکود بکار دیکگکر وارد شکرککت  
شده است و همیکن مسکئک که مکوضکوع تکداوم بکد کهکدیکهکای  
کارخرما و تالش برای  دم پکرداخکت حکقکوقکهکای مکعکوقکه  
کارگران را در هفته های پکایکانکی سکال دامکن زده اسکت.  
اقبالی در حالی در شرکت حضور پیدا کرده اسکت ککه در  
پی ا تصاب شش روزه کارگران شرکت نیشتر هکفکت تک که  
در آار مکاه سکالکنکاری  ککارخکرمکا در حضکور مسکئکولکیکن  
خرمانداری و اداره کار شوش متعهد شده بود پکیکمکانکتکاری  
اقبالی را بر چیکده و بکا ککارگکران آن قکرار داد مسکتکقکیکم  

 منعقد کند. 
بکهکمکن در حکالکی ککارگکران    ٠٤ از همین رو صبخ روز  

بخشهای تولید شتر و مهندسی و تنهیکزات مکتکانکیکتکی  
 در شرکت نیشتر هفت ت ه دست به ا تصاب زدند.  

خبر برگرخته از گروه تک کگکرام اتکحکادیکه آزاد ککارگکران  
 ایران 

 
اعتصاب وتجمدع هدمدزمدان کدارگدران 
 کارخانه چوکا وشرکت جنگل شفارود

صبکخ روز دوشکنکبکه شکانکزدهکم بکهکمکن مکاه  ککارگکران  
کارخانه چوکا وشرکت جنگل شفارود همزمان درا کتکراض  
به  دم پرداخت ماه حکقکو  دسکت از ککارکشکیکده وتکنکمکع  

 کردند. 
مکاه و ککارگکران شکرککت  ٠ کارگران ککارخکانکه چکوککا 

 ماه مزد و ب دارند. ١ جنگل شفارود  
در حرکت ا تراضی این روز یتکی از خکبکرنکگکاران در  
حالی که مشغول تهیه خبکر از تکنکمکع ککارگکران جکنکگکل  
شفارود بود توسط ماموران نیروی انتظامی بکازداشکت شکده  
و به دادگاه برده شد. اکنون این کارگران خکواهکان پکرداخکت  

 خوری و بها و آزادی خبرنگار بازداشت شده هستند. 
 

 کارگران
تداوم بد عدهددی هدای کدارفدرمدا و 
اعددتددصدداب کددوتدداه کددارگددران شددرکددت 

 نیشکر هفته تپه
بنا بر گزارشهای ارسالی از سکوی ککارگکران شکرککت  
نیشتر هفت ت ه به اتکحکادیکه آزاد ککارگکران ایکران  بکدنکبکال  
ادامه روال تاکنونی حقوقهای مکعکوقکه ککارگکران شکرککت  
نیشتر هفت ت ه و پرداخت خقط حقو  آار مکاه بکخکشکهکایکی  
از کارگران و کارککنکان شکامکل رسکمکی هکای ککارخکانکه   

تنهیزات و کشکاورزی و  کدم پکرداخکت آن بکه ککارگکران  
روزمزد  اداری  بازرگانی و... صکبکخ امکروز در حکالکیکتکه  
زمکزمککه ا ککتککصکاب در مککیککان کککارگککران پککیک ککیککده بککود و  
بخشهایی از آنان حکدود پکانکزده دقکیکقکه ای دسکت از ککار  
کشیده بودند درخشانکی مکدیکر ککارخکانکه بکالخکاصک که وارد  
مسئ ه شد و با ا الم اینته تا ظهر حکقکو  آار مکاه بکاقکی  
مانده کارگران واریز خواهکد شکد  آنکان ا کتکصکاب خکود را  

 ادامه نداده و بر سر کارهایشان بازگشتند. 
 دم پرداخت حقوقهای معوقه و وضکعکیکت خکالککتکبکار  
کارگران شرکت نیشتر هفته ت ه در حالی ادامه دارد ککه  
بنا بر خبرهای غیر رسمی  کیومر  کاظمکی قکائکم مکقکام  
مدیر  امل شرکت نیشتر هفته ت ه که بکدنکبکال ا کتکصکاب  
شش روزه ککارگکران در آار مکاه سکالکنکاری و بکرککنکاری  
سیامو اخشار به این سمت منصوب شده بود بدلیکل  کدم  
تامین مالی برای اداره شرکت  همتکاری خکود را در ایکن  
سمت با کارخرما به حالت تع یق در آورده و از سوی دیکگکر  
بنا بر خبری که صدا و سیما پکخکش ککرده اسکت مکد کی  
العموم به موضوع  دم پرداخت حقوقهای معوقکه ککارگکران  
شرکت نیشتر هفت تک که ورود ککرده و وکی جک کسکه سکه  
سا ته ای با مسئولین شرکت  مصوب شده اسکت هکیکاتکی  
از دادستانی شوش از محل شکرککت بکازدیکد و بکا بکررسکی  
مشتالت کارگران  برنامه ریزیهکای الزم بکرای حکل آنکهکا  

 اننام شود. 
اما کارگران شرکت نیشتر هفت ت ه همه ایکن مسکائکل  
را وسی ه ای برای سر دواندن خود ارزیابی مکیکتکنکنکد و بکا  
توجه به نزدیو شدن به هفته هکای پکایکانکی سکال و  کدم  
پرداخت دستمزدهای معوقه و  یدی و پکاداش  در تکب و  

 تاب ا تصاب و ا تراض بسر می برند. 
 ٧٠٢١ بهمن ماه    ٦٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
گرارش اتحادیه آزاد از اعتراضات 

کارگران گروه ملی صنعت فوالد 
 اهواز

کارگران گروه م ی صنعت خوالد اهواز از صبخ امکروز  
 بطور یت ارچه ای دست به ا تصاب زده اند 

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه م ی صکنکعکت  
خوالد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران  آنان از سکا کات  
اولیه صبخ امروز در ا تراض به  کدم پکرداخکت سکه حکقکو   
ماههای آار و دی و بهمن دست به ا تصکاب زده و اقکدام  
به تنمع در برابر کارخکانکه ککرده و بکمکدت دو سکا کت بکا  
مسدود کردن دربهای ورودی مکانکع ورود و خکروج بکه آن  

 شدند. 
بنا بر این گزارش  بدنبال تداوم ایکن تکنکمکع و احکتکمکال  

خکرمشکهکر ککه بکخکشکی از آن از    –بسته شدن جاده اهواز  
مقابل شرکت گروه م ی خوالد اهواز مکیکگکذرد  ککارگکران  
ا تصابی این شرکت تکنکمکع خکود را بکه داخکل ککارخکانکه  
کشاندند و با توجه به ایکنکتکه هکیک  یکو از مسکئکولکیکن  
شرکت حاضر به پاسکخکگکوئکی بکه خکواسکتکهکای ککارگکران  

ظکهکر(    ٧٠ نشدند آنان تا لحظه تنظیکم ایکن خکبکر  سکا کت  
 هم نان در ا تصاب هستند. 

کارگران گروه م ی صنعت خوالد اهواز هم اکنکون سکه  
ماه دستمزد معوقه دارند و با توجکه بکه نکزدیکو شکدن بکه  
هفته های پایان سال مصرانه خواهان دریاخت دسکتکمکزدهکای  
معوقه خود هستند و ا الم کرده انکد تکا هکمکه حکقکوقکهکای  
معوقه پرداخت و دیگر مطالباتشان بر اورده نشکود دسکت از  

 ا تصاب و ا تراض بر نخواهند داشت. 
بنا بر اظهار کارگران گروه م ی صنعکت خکوالد اهکواز   
کارخرمای ایکن شکرککت  کالوه بکر  کدم پکرداخکت حکقکو   
کارگران  بیمه های آنان را نیز از آار مکاه سکالکنکاری بکه  
این سو به صندو  سازمان تامین اجتما ی واریکز نکتکرده و  
همین امر با ث شده سازمان تامین اجکتکمکا کی از تکمکدیکد  
دخترچه های درمانی کارگران خودداری کند. هکمک کنکیکن  
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سرویسهای ایاب و اهکاب ککارگکران هکم مکخکتکل شکده و  
کارخرما از حدود یتماه پیش به بهانه کاهش هزینکه هکا از  

سرویس موجود کارخانکه بکرای ایکاب و اهکاب    ٧٠٤ حدود  
سرویس را تعطیل و همین مسئ که مشکتکالت    ٧٤ کارگران   

 بسیاری را برای کارگران ایناد کرده است. 
بنا بر این اظهارات  بدلیل  دم پکرداخکت بکمکوقکع حکقکو   
کارگران گروه م ی خکوالد اهکواز  ککارگکران ایکن شکرککت  
بزرب تولیدی برای گذران زنکدگکی بکا ایکن شکرایکط ککه  
اقساط این وامها بطور مستقیم از حقو  پرسنل کسکر و بکه  
حساب بانو واریز شود اقکدام بکه دریکاخکت وام از بکانکو  
م ی مستقر در شرکت کرده اند اما کارخرمکا اقسکاط ایکن  
وامها را از حقو  کارگران کسر و به حساب بکانکو واریکز  
نترده است و همکیکن امکر بکا کث شکده   بکانکو مکذککور  
حساب کارگرانی را که اقکدام بکه دریکاخکت وام ککرده انکد  
مسدود نماید.  کالوه بکر ایکن  ککارخکرمکا در یکو دزدی  
آشککتککار دیککگککر از حککقککوقککهککای کککارگککران  از خککرداد مککاه  
سالناری اقدام به انعقاد قرارداد بیمه تکتکمکیک کی بکا بکیکمکه  
البرز کرده است  اما   یرغم کسر ماهیانه مب غ ایکن بکیکمکه  
از حقو  کارگران  وجوه را به حساب شکرککت بکیکمکه الکبکرز  
واریز نترده و به همین دلیل این شرکت بکیکمکه هکیک کگکونکه  

 سرویس دهی به کارگران اننام نمیدهد. 
کارگران گروه م ی صنعت خوالد اهواز  در ا کتکصکاب  
امروزشان خواستهای خود را به شرح زیکر ا کالم و تکاککیکد  
کرده اند تا رسیدن به این خواستها ا تصاب و ا کتکراضکات  

 خود را ادامه خواهند داد. 
پرداخت یتنا و کامل حقو  مکاهکهکای آار  دی     -٧ 

بهمن و تعیین تت یف چگونگی پرداخت  یدی و پکرداخکت  
 حق بیمه تامین اجتما ی 

 برقراری بیمه تتمی ی پرسنل   -٦ 
ساماندهی و برقراری منکدد سکرویسکهکای ایکاب و    -٠ 

 اهاب کارگران 
 ٧٠٢١ بهمن ماه    ٦٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 رضا شهابی دوباره راهی زندان شد

رضا شهابی  ضو هیات مدیره سنکدیکتکای واحکد پکس  
  ٦٢ روز یکتکشکنکبکه    ٧٢ از اتمام مرخصی اش در سکا کت  

بهمن به زندان اوین مراجعت کرد. رضا شهابی با اتکهکامکات  
امنیتی بخاور مبارزاتش در دخکاع از حکقکو  ککارگکران و  
خواستهای انسانکی اش در زنکدان. رضکا شکهکابکی بکدلکیکل  
بیماریهای متعددی ککه اسکاسکا در دوران زنکدانکش بکه آن  
مبتال شده است  بیمار و نیاز به درمان دارد. رضا شکهکابکی  

 باید خورا آزاد شود. 
 

 رضا داودی
شنکاخکت ککارگکر و نکقکش و جکایکگکاه وی در روابکط  
تولیدی سرمایه داری و ارزش آخکریکنکی وی  شکاه کک کیکد  
تح یل دستگاه سرمایه داری اسکت . جکایکگکاه ککارگکر در  
پروسه تولید و خربه گی نظام سرمایه داری بسیکار مکهکم و  

 پر اهمیت می باشد . 
کارگر به خردی اوال  می شود که نیروی کار خکود  

که در نظام سرمایه داری بکه    –را به ازای دستمزد معین  
می خروشد و از این وریق امرار مکعکاش    –شتل پول است  

 می کند . 
بررسی  میقتر   نشان دهنده ی کاالیی شکدن نکیکروی  
کار کارگر در نظام سرمکایکه داری اسکت و حکاوی ارزش  
مبادله ای است . نیروی ککار ککارگکر پکس از خکریکداری  
توسط سرمایه دار روی سرمایه ی ثابت سرمایه دار  کمکل  
کرده و محصولی را تولید می کند ککه یکا قکابکل خکروش  

سرمایکه در آمکده ککه در    -است و یا به شتل نو ی کاال 
روند تندید تولید به  نوان ماده ی خکام اولکیکه و یکا ابکزار  
تولید   در پروسه ی ارزش اخزایی سرمایکه مکورد اسکتکفکاده  
قرار می گیرد و زمینه ساز انباشت سکرمکایکه و بکازتکولکیکد  

 روابط سرمایه داری می شود . 
در نظام سرمایه داری که به وور مستکمکر و پکیکوسکتکه  
روابط سرمایه داری تولید و بازتولید می شکود هکمکه چکیکز  
از جم ه روابط و مناسبات انسانی    اوفی   اخکالقکی و  

گرخته تا مایحتاج روزمره ی مردم بکه شکتکل ککاال و  …  
دارای ارزش مبادله در می آید و اصوال ککار در مکعکنکا و  
شتل حقیقی آن به منظور تولید ارزش مصر    مکعکنکای  
خود را از دست داده و همه چیز در خدمکت اخکزایکش زایکی  
سرمایه در می آید . در چرخه ی مزبور ککه روز بکه روز  
قوی تر می شود نظام سرمایه داری تمامی مکقکاومکت هکا  
  یه خود را شتسته و خرد مکی ککنکد و در نکهکایکت بکا  

 منطق خود سازگار و هماهن  می کند . 
  م و دانش نیز از گزند این دستکگکاه  کظکیکم و قکوی  
برکنار نمانده و در خدمت نظام و به شتل کاال در خکدمکت  
ارزش اخزایی سرمایه در آمده و ککارگکرانکی تکحکت  کنکوان  
کارگران یقه س ید را به وجود آورده ککه در پکروسکه ارزش  
اخزایی سرمایه در ازای خروش دانکش خکود بکه جکرگکه ی  
 ظیم کارگران در خدمت این نظام پیوسته و از ایکن وکریکق  

 امرار معاش نمایند. 
صاحب   م و به وور خاص   مع م که نکقکش وی بکه  
 نوان کارگر ختری و یقه س ید هد  این مقاله اسکت در  
ازای دستمکزد بکه شکتکل پکول در یکو بکازه ی زمکانکی  

مشخص و از قبل تعیین شده باید به تدریس مباحث خکاص  
و از قبل تعیین شده توسط مراجع قانونی ب کردازد تکا بکدیکن  
وریق روند ارزش اخکزایکی سکرمکایکه را تسکریکع و تسکهکیکل  
نماید . همانطور که اشاره شد   مع م بایست مطالکبکی ککه  
توسط مراجع قانونی به وی دیتته شده را بکه دانکش آمکوز  
دیتته نماید و نه آن چیزی که خود مکی خکواهکد و خکود  
تشخیص می دهد . در بخش صنکعکت نکیکز ککارگکر یکدی  
باید کاالیی تولید کند که سرمایه دار از وی خکواسکتکه و  

 نه کاالی دلخواه خود . 
با مقایسه این دو نوع ککارگکر تکفکاوتکی مکاهکوی بکیکن  
خعالیت کارگر یقه س ید و یقه آبی یا یدی مشکاهکده نکمکی  
شود و تفاوت در ظاهر کاالی تولیدی توسط ایکن دو نکوع  
کارگکر و ارائکه ی آن در بکازار خکروش اسکت . ککاالی  
کارگر یقه آبی مستقیمکا وارد بکازار خکروش مکی شکود و  
م مو  است ولی کاالی تولیدی مع م تکربکیکت و تکعک کیکم  
نیروی متخصص برای خدمت در دستکگکاه سکرمکایکه داری  
است و به بیانی دیگر می توان گفت مکعک کم در بکازتکولکیکد  
تولید نیروی کار به  نوان کارگکران یکقکه آبکی و یکا یکقکه  
س ید نقش مستقیم ایفا می کند .نیروی کاری ککه قکبکال  
توسط منطق سرمایه داری به شتل کاالی قابکل خکریکد و  

 خروش درآمده است . 
نیروی متخصص تربیت شده توسط مع م در بکازار ککار  
  چیزی جز نیروی ختر و یا تخصص خود بکرای مکبکادلکه  
با پول ندارد در نتینه با ورود ایکن نکیکروی مکتکخکصکص در  
روابط مبادله ای پولی   تع یمات و دانش مکعک کم بکه وکور  
غیر مستقیم در کاال متب ور شده و  ینیت می یکابکد   بکه  
همان نحوی که نیروی ککار ککارگکر صکنکعکتکی در ککاال  

  ینیت می یابد . 
از  ”  در روند کاالیی شدن نیروی کار کارگر پکدیکده ی 

ظهور می یابد و این پدیده برای مع م نکیکز  ”  خود بیگانگی 
رخ می دهد . همانگونه که کارگر صنعتی یکقکه آبکی در  
اثر تخصصی شدن تولید در کمیت و کیفیت و در نکهکایکت  
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در تولید ک یت کاال دخالت و قوه ی اختیاری نکدارد و بکه  
قطعه ای از یو ماشین  ظیم درمی آید و کامکال تکو  
بعدی می شود ن مع م نیز با تخصصی تکر شکدن  ک کوم و  

شکده و بکه  ”  از خود بیگانکه “ تقسیم کار مانند کارگر یدی  
 قطعه ی ماشین بزرب آموزش تبدیل می شود. 

در چکنکیکن اوضکاع و احکوالککی و تشکدیکد ایکن رونکد    
تناقضی بزرب با اهدا  اولیه ی آموزش و پرورش هکویکدا  
می شود . شرط الزم و نه ککاخکی آمکوزش آن اسکت ککه  
مع م به وور پیوسته در مسیر پکرورش و بکهکره گکیکری از  
استعدادها و ابتکتکارات خکود بکه مکنکظکور پکرورش قکوه ی  
خالقیت و ابتتار در دانش آموز قرار گکیکرد و انکدیشکه ی  
خالقانه را در دانش آموز برانگیزد و به ظهور اندیشکه هکای  
ناب و خال  منال بروز و ظهور دهد . بکا چکنکیکن رونکد از  
خود بیگانگی رو به تشدید  آیا منالی برای بکروز ابکتکتکار  

 و اندیشه ی خال  و نقاد می توان تصور کرد؟! 
اگر مع م بخواهد   ی رغم تکمکام مشکتکالت مکوجکود  
که با آن دست بکه گکریکبکان اسکت   انکدیشکه ی خکال  و  
مناسبات انسانی را سرلوحه ی کار خود قرار دهد و خکار   
از تمام مناسبات بازار و اجبارهای موجود ارزشهکای انسکان  
مدارانه و تفتر انتقادی را به دانش آموزان آمکوزش دهکد    
آیا می توان امیدوار بود که دانش آموز وی پکس از ورود  
به بازار کار و جامعه ای که در آن روابکط و مکنکاسکبکات  
سرمایه ساالرانه حاکم است دچار تضاد نشده و می تکوانکد  
با مناسبات و ایدئولوژی سرمایه داری که با بهره گکیکری  
از تمام ابزارهای مادی و معنوی هر ساز مخالفی با خکود  
را خفه می کند و اجتمکا کی هکمکگکن را بکه وجکود آورده  
مبارزه کند ؟! آیا در وی یارای مقاومت وجکود دارد و یکا  
هژمونی سرمایه داری وی را مکنکبکور بکه خکرامکوشکی و  
کنار گذاشتن ارزشهای انسکان مکدارانکه مکی ککنکد ؟ آیکا  
یو نفر و یا یو اق یت کوچو می تواند با ن ذیکرخکتکن  
روابط و مناسبات سرمایه دارانه در جامعه زندگی ککنکد و  
خال  جهت آب شنا کند؟ این خرضیه تا چه اندازه امکتکان  

 تحقق و منال دارد؟! 
خرد تربیت شده با ارزشهای انسان مکدارانکه در جکامکعکه  
ای که روابط و مناسبات پولی و کاالیی حکاککم اسکت    
کاالی مورد پسند بازار ندارد و در نتینه تقکاضکایکی بکرای  
 رضه ی وی وجود ندارد و گذراندن روزگکار و تکحکصکیکل  
مایحتاج روزمره برای وی مشتل خواهد شد . مکنکاسکبکات  
بازار همه ی ارزشها را یا قابل خرید و خروش می ککنکد و  
یا باید ارزش ها  امر مبادله به  نوان سن  بنای مکنکطکق  
سرمایه داری را تسهیل کنند در غیر این صکورت ارزشکهکا  
به شتل انتزا ی و بیگانه با جامعه به نظر مکی رسکنکد .  
در چنین شرایطی و هژمونیی  یا خرد به مکنکاسکبکات بکازار  
تن می دهد و یا منزوی شده و گکوشکه ی  کزلکت مکی  

 گزیند . 
مع م و شاگرد که در این مه ته گرختکارنکد و جکزیکی  
از جامعه هستند نمی توانند از آن خالکصکی یکابکنکد . پکس  

روزاخزون مکعک کم  ”  از خود بیگانگی  ”  نتینه چنین روابطی  
و اخت سطخ کیفی آموزشی می باشد . البته نباید تکالش  
و خداکاری برخی مع مان و جکهکد آنکان در ارائکه خکدمکات  
مط وب تر و با کیفیت آموزشی را نکادیکده انکگکاشکت ولکی  
چنان ه در باالتر اشاره شد این تالش و خداکاری نه تکنکهکا  

به نابودی مناسبات بازاری کمتکی نکتکرده و خکرد را در  
وه ه ی اول دچار تضاد می کند و در وهک که ی دوم بکر  
 تس   مناسبات کاالیی و مبادله ای را مسکتکحکتکم تکر  
می سازد و سود آوری بیشتری بکرای دسکتکگکاه سکرمکایکه  
داری به بار می آورد چون وظیفه ی مع کم تکربکیکت یکو  
نیروی متخصص و کارآمد در بازار است پس اگکر نکیکروی  
کار با هزینه ی کمتری و با کیفیت بهتری سکاخکتکه شکود  
به نفع سرمایه است . چکون بکا صکر  هکزیکنکه ی ککمکتکر  
موخق به تولید ارزش اضاخی بیشتکری شکده و در نکهکایکت  
مع م به مهره ای در جهت قوی تر کردن سرمایکه در آمکده  
و ارزش اضاخی بیشتر از حد انتظکار سکرمکایکه را مکتکحکقکق  
ساخته . تولید ارزش اضاخی بیشتر مکوجکبکات تکحکتکیکم و  
تثبیت موقعیت س طه ی سرمایه بر جامعه را خکراهکم مکی  

 آورد . 
در سطخ تربیتی و پکرورشکی نکیکز وضکع مشکابکهکی را  
مشاهده می کنیم . تکمکامکی دسکتکگکاه هکا و نکهکادهکای  
سرمایه داری در حف    تحتیکم و بکازتکولکیکد اتکوریکتکه ی  
سرمایه از ور  گوناگون می کوشنکد. آمکوزش و پکرورش  
نیز در بعد پرورشی به  نوان نهکادی در خکدمکت سکرمکایکه  
داری از این قا ده مستثنا نیست . نقش آموزش و پکرورش  
در بازتولید اتوریته ی سرمایه را می تکوان پکررنک  تکر و  
مهمتر ارزیابی نمود   چون  الوه بر تربیت نکیکروی ککار و  
خراهم کردن حوزه ی مادی   در حکوزه ی مکعکنکوی نکیکز  
نقش بسزایی را بازی می کند . در حوزه ی پکرورشکی بکه  
صورت مستکقکیکم و غکیکر مسکتکقکیکم بکه تکبک کیکغ و تکرویک   
ایدئولوژی سرمایه داری می پکردازد و بکا ککار ککردن بکر  
روی ااهان خام و دست نخکورده و جکویکای حکقکیکقکت   بکه  
تحتیم ایدئولوژی خود می پردازد و زمینه هکای خکتکری  
و  قیدتی را برای خود خراهم می کند و در نکهکایکت هکر  
گونه شو و شبهه را خاموش می کند و اهکن پکویکا و  
حقیقت و ب کودکان را مس  کرده و از آنکهکا انسکانکهکایکی  
منفکعکل بکه لکحکاظ خکتکری مکی سکازد ککه مکطکابکق بکا  
مختصات دسکتکگکاه سکرمکایکه داری خکتکر و  کمکل مکی  
کنند . در این سطخ به دلیل شکرایکط خکاص سکنکی دانکش  
آموزان از ابتدا ااهکان آنکان را بکرای خکدمکت بکه سکرمکایکه  
پرورش می دهند و آن نان مناسبات و روابکط مکوجکود در  
جامعه تقدیس و بدیهی انگاشته مکی شکونکد ککه گکویکی  

هی  بدی ی برای آن وجود ندارد و هکر نکوع شکو در ایکن  
مناسبات و  مل در جهت خال  هننارهکای جکامکعکه جکرم  
ت قی شده و مستحق کیفر خواهد بود. حکتکی اگکر خکردی  
نیز دچار شو در این مناسبات شود به دلیل تربیتکی ککه  
در دوران مدرسه به وی تع یم داده شده به خود نهکیکب مکی  
زند و شروع به توجیه می کند که سایر بدیل هکا تکخکیک کی  
اند و با واقعیت همخوانی ندارند ولی غاخل از اینته پکیکش  
خرض را اشتباه گرخته و حقکیکقکت را روابکط و مکنکاسکبکات  
سرمایه دارانه می داند پس دچار خطای تح کیکل بکه دلکیکل  

 تقدیس روابط موجود در دوران آموزش می شود . 
در آموزش و پرورش سرمایه داری مع م نقش مکرشکد و  
مراد را بازی می ککنکد و هکر چکه مکی گکویکد مکقکد   
انگاشته می شود و سکرپکیک کی از خکرامکیکن وی مکوجکب  
شقاوت و بدبختی خواهد شد . مکعک کمکی ککه در چکنکیکن  

شکده مکی تکوانکد در  ”  از خود بیگانه  “ دستگاهی مس  و  
خدمت تقدیس و روابط و مناسبات مذکور در بعد تکربکیکتکی  
و پرورشی نباشد؟! آیا به وور ک ی تفتر خکال  و نکقکادانکه  
در مع م وجود دارد که بتواند   ی رغم تمامی مشکتکالت  
و اجبارهای تحمی ی به دانش آموز آموزش دهکد و وی را  
خراتر از هننارها و ارزشهای موجود جامعه رهکنکمکون شکود  

 ؟! 
اگر نیو بنگریم مکعک کم و دانکش آمکوز در دسکتکگکاه  
سرمایه دای کاالیی هستند که قکابک کیکت خکریکد و خکروش  
دارند و آموزش و پرورش یو کارخکانکه ی بکزرب اسکت  
که با استخدام مع مان و خرید نیروی ختری آنکان و بکا در  
اختیار گذاشتن دانش آموزان به آنان به مثابکه ی مکاده ی  
خام اولیه   از مع م انتظار دارد که به خکتکر و روح دانکش  
آموز در چارچوب دستگاه سرمایه داری شتکل دهکد و از  
وی کاالیی بسازد که دارای ارزش مبادله و گسکتکرش و  

 نفوا روابط کاالیی در کل جامعه باشد . 
 

 گزارش
 هزار دانشجوی بیکار ١٢

هزار دانشنوی بکیکتکاردر  ٦٤ رئیس دانشگاه آزاد ازوجود  
سکال جکاری      مقطع دکترادر این دانشگاه خبر داد. در آبکان 



١٩٣١ اسفند ١  کارگر کمونيست  20 

هزار بکیکتکاردر ایکران  ٦٤٠ سایت اقتصادآنالین ازوجود    نیز وب 
 بامدرک خو  لیسانس ودکترا خبرداده بود . 

 
گزارشی دربداره اعدتدراضدات دامدنده 
داركارگران پیدمداندی مدندطدقده وید ه 

 پتروشیمی ماهشهر
یتی از کارگران پیمانکی مکنکطکقکه ویکژه پکتکروشکیکمکی  

ایکم.    شود كه ا تصاب غکذا كکرده   یك ماهی می »ماهشهر :  
رویم. اما دیدیم نتینه نداد و كسی هم ن رسکیکد    رستوران نمی 

دردتان چیست؟ منبور شدیم به اداره كار مکراجکعکه كکنکیکم.  
دامکان    بکه   ای نگرختیم و مکنکبکور شکدیکم دسکت   باز هم نتینه 

گکویکد:    زند و با ناامکیکدی مکی   پوزخند می  .«خرماندار شویم 
هایشان  مل كننکد. اگکر  کمکل شکد كکه    منتظریم به و ده »

 .«چه بهتر  اگر نه باید خكر دیگری بكنیم 

كکنکیکم     هر موقع هم ا تراض می »كارگرمعترض دیگر:  
مکان را بکه خکطکر    كننکد. امکنکیکت شکغک کی   با ما برخورد می 

اندازند. بارها برخکی از هکمکكکارانکمکان را از اوکال کات    می 
هکا كکه مکرتکبکا مکا را    اند. حراسکت شکركکت   ماهشهر خواسته 

كکنکنکد و از در تکهکدیکد سکخکن    خوانکنکد و تکوبکیک  مکی   می 
 .«گویند   می 

بککهککمککن  ٦١ بککنککابککه گککزارش رسککانککه ای شککده بککتککاریکک  
ماه ا تصاب در صنعت نفت را پایانی نیسکت. قکراردادهکای  

قکراردادهکای      چهارگانه وزارت نفت با كارگران كه در قالکب 
رسمی  معین  موقت و پکیکمکانکكکاری بسکتکه شکده  كکار را  

صورت جدی در خاز تکبکعکیکض بکرده و هکمکیکن تکبکعکیکض    به 
صدای كارگران را درآورده اسکت. تکفکاوت دریکاخکتکی بکیکن  
چهار تا پن  می یون تکومکان در قکالکب تکبکعکیکض نکقکدی و  

وهکوا  حکق مسکكکن    مزایایی مانند دریاختی بابت بکدی آب 
و... كه چاشنی غیرنقدی آن است  چالش جدی كکارگکران  
با قراردادهای پیمانی شده است. توخان شکن و خکاا امکان  

هکای مکاهشکهکر را    كارگران پیمانی منطقه ویژه پتروشکیکمکی 
بریده اما سبب نشده تا دست از ا تراض بردارنکد كکه یکكکی  

وهکوایکی اسکت كکه    شکان هکمکان حکق آب   از موارد ا تراضکی 
است. آخکریکن صکدای      گیرند و از آنها دریغ شده   دیگران می 

مدت سه روز در ماهشهکر شکنکیکده    كارگران در این بخش به  
 کزا  »دادنکد:    شد. آنها در این تنمع ا تراضکی شکعکار مکی 

 زاست امروز ١ روز  زاست امروز١ زندگی ککارگکر١ روی  
 «هواست امروز 

بهمن( سومین روزی بود كه كارگران پیکمکانکی  ٦٧ دیروز  
های پتروشیمی این منطقه دست به ا کتکراض زدنکد    منتمع 

نتینه مانکد  دسکت بکه    و پس از آنكه ا تصاب غذایشان بی 
دامان خرماندار جدید شدند. حاال خکرمکانکدار بکه آنکهکا و کده  

 داده تا مشكالتشان را برور  كند . 
یكی از كارگرانی كکه در ایکن تکنکمکع حضکور داشکت   

زد.    قدر صدایش گرخته بود كکه بکه سکخکتکی حکر  مکی   آن 
های بکنکدر مکاهشکهکر    در منطقه ویژه پتروشیمی »گوید:    می 
هاست كه كارگران پیمانكار حق واقعی خود را دریکاخکت    سال 
سکال سکابکقکه كکار  مکاهکی دو تکا    ٧١ تا    ٧١ كنند. با    نمی 

كکنکم  امکا خکرد    دوونیم می یون تومان حکقکو  دریکاخکت مکی 
دیگری با همین سابقه كار یا حتی كمتر  حداقل چکهکار تکا  

برابر من چیزی حدود هفت تا هشکت مکیک کیکون تکومکان    پن   

 .«گیرد   حقو  می 

هکای    ض   ا کتکرا »دهد:    گیرد و ادامه می   كمی نفس می 
ما به تبعیضی است كه بین نیروهای قراردادهکای رسکمکی   
معین و موقت با نیروهای پیمانی حاكم است. هر سکه نکوع  

 «قرارداد كارگری  مزایای بهتری از ما دارند 
 

اینها خقکط مکزایکای نکقکدی اسکت.  »دهد:    او ادامه می 
میک کیکون    ٧٤ های سازمانی یا    مزایای غیرنقدی مانند خانه 

ودیعه مسكن  پروازهای رایگان  خدمات درمکانکی رایکگکان  
و... هم هست. الکبکتکه قکراردادهکای مکوقکت هکم كکمکی بکا  

هکا مکواجکه هسکتکنکد  امکا دو قکرارداد    مشكل در این زمینه 
 .«گونه نیستند   دیگر این 

 های ما هم خی تر آلودگی هوا ندارد!   ریه 
آلکود ایکن روزهکای    وهکوای خکاا   به كنایه در مکورد آب 

بینیم خرد دیکگکری بکا یکك    وقتی می »گوید:    خوزستان می 
گیرد و مکن  نکو کی    وهوا می   قرارداد دیگر حق بدی آب 

گیرم  چه حالی باید باشم؟ كارگری كه در ایکن بکدی    نمی 
كند  خقط با این مشكل مکواجکه    وهوای ماهشهر كار می   آب 

كشکد.    نیست و آلودگی صنایع پتروشیمی را هم نکفکس مکی 
حاال چه خرقی است بین كارگران پیمانی كه این مکزیکت را  

هکای    ندارند و دیگرانی كه دارند؟ به خرماندار گفتیم آیا ریکه 
 .«ما خی تر آلودگی هوا دارد و آنها نه؟ 

 شناسد   وزیر نفت هم ما را به رسمیت نمی 
كنکد و    شدن از سوی وزیر نفت گالیه می   گرخته   از نادیده 

درصد تکولکیکد بکر دوش هکمکیکن نکیکروهکای    ١٤ »گوید:    می 
هکای مکاهشکهکر    پیمانكاری است. در منطقه ویژه پتروشیمکی 

نکفکر از آنکهکا    ٠٤٤ هزارو    اند كه بالغ بر پن    هزار نفر خعال   ٧٤ 
كارگران پکیکمکانکی هسکتکنکد. اگکر بکخکواهکیکد كکل صکنکعکت  

هکزار نکفکر در ایکن    ١٤ پتروشیمی را در نظر بگیرید  بالغ بر  
صنعت  از كارگران پیمانی هستند كه حتی وزیر نکفکت هکم  

شکنکاسکد. وزیکر خکقکط قکراردادهکای    آنها را به رسمیکت نکمکی 
بکیکنکد! مکا    بینکد و مکا را اصکال نکمکی   موقت به باال را می 

 .«برایشان اصال وجود خارجی نداریم! 

اشاره او به تغییر وضعیت قراردادهکایکی اسکت كکه وزیکر  
نفت و ده آن را داده بود و تنها به قراردادهای موقکت خکتکم  

نگاهی به كارگران پکیکمکانکی نکیکسکت    شد و خبری از نیم   می 
 كه نیست. 

 كنند   كنیم  برخورد می   ا تراض می 
هکای هکمکكکارش    كارگر دیکگکری هکم در ادامکه حکر  

كنیم  با مکا بکرخکورد    هر موقع هم ا تراض می »گوید:    می 
انکدازنکد. بکارهکا    مان را به خطکر مکی   كنند. امنیت شغ ی   می 

انکد.    برخی از همكارانمان را از اوال ات مکاهشکهکر خکواسکتکه 
خکوانکنکد و تکوبکیک     ها كه مکرتکبکا مکا را مکی   حراست شركت 

این را با انکدكکی   .«گویند   كنند و از در تهدید سخن می   می 
گوید. حاال امکا امکیکدوار بکه خکرمکانکدار    چاشنی خشم می 

جدید منطقه هستند كه و ده داده مشکكکالتشکان را مکرتکفکع  
 كند. 

  ٠٤ تکا    ٦٤ ای كکه در   انتظار نداریم مسئ ه »وی اخزاید:  
كه بکدانکیکم مسکئکوالن    شبه حل شود  همین   سال ایناد شده یك 

دارند بکرایکمکان كکاخکی    می   ها گام بر   در جهت رخع این تبعیض 
 .«است 

گککویککد:    ایککدن مککی   پککرسککم چککه تککعککداد تککنککمککع كککرده   مککی 
ایم... كار را تکعکطکیکل    نفر تنمع كرده   ٧٤٤ وحوش هزارو    حول »

نكردیم. تعدادی ماندند كه كکار شکركکت نکخکوابکد و تکعکداد  
های پتروشیکمکی تکعکدادی    دیگر تنمع كردیم. از همه شركت 

 .«در تنمع حاضر شدند 

 واسطه تواخق با خرماندار   پایان تنمع به 
امکروز  »گکویکد:    دیگری از تکواخکق بکا خکرمکانکدار مکی 

سومین روز و روز پایانی بود...ن به تواخق رسکیکدیکم و قکرار  
شد قبل از  ید  پاداشی در قالب كارت هدیه بکه كکارگکران  

  چکهکار آیکتکم را بکه    پیمانی بدهند و بعد از  ید نکیکز  سکه 
بکنکدی مشکاغکل را از    ها اضاخه كنند و ورح وبقه   دریاختی 

 .«ها ا مال كنند   اول خروردین در جهت بهبود دریاختی 

یککك مککاهککی  »گککویککد:    یکكککی دیککگکر از كککارگکران مککی 
رویکم. امکا    ایم. رستوران نکمکی   شود كه ا تصاب غذا كرده   می 

دیدیم نتینه نداد و كسکی هکم نک کرسکیکد دردتکان چکیکسکت؟  
ای    منبور شدیم به اداره كار مراجعه كنیم. بکاز هکم نکتکیکنکه 

 .«دامکان خکرمکانکدار شکویکم   بکه   نگرختیم و منبور شدیم دسکت 

مکنکتکظکریکم بکه  »گکویکد:    زند و با ناامیکدی مکی   پوزخند می 
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هایشان  مل كنند. اگر  مل شد كه چکه بکهکتکر  اگکر    و ده 
 .«نه باید خكر دیگری بكنیم 

 سال سابقه   ٧١ ساله با    قرارداد یك 
سکال اسکت  ٧١ اغک کب مکا  »گکیکرد:    اش را پی مکی   گ ه 

كکنکد.    كنیم و خکقکط پکیکمکانکكکار تکغکیکیکر مکی   ایننا كار می 
بکنکدد و بکا مکا هکم    ساله با شركت قرارداد مکی   پیمانكار یك 
بندد. ایننا اصال امنیت شغ ی در كکار    ساله می   قرارداد یك 

 «نیست 
 

 های  رصه پتروشیمی در كار است   پای غیردولتی 
مکنکطکقکه      هکای پکتکروشکیکمکی   از او درباره تعداد مکنکتکمکع 

  ٧٠ تکا    ٧٦ كکنکم حکدود    خکكکر مکی »گوید:    پرسم. می   می 
پتروشیمی در منطقه وجکود دارد. تکعکدادی زیکرمکنکمکو که  
ه دین  شستا و تعدادی زیرمنمو که هک کدیکنک  خک کیک   

تکعکدادی   .«خار  هستند. البته بقیه هم در ایننا سهم دارند   
گوید با واقعیت به میزان درخور توجکهکی    كه این كارگر می 

رسکد ایکن كکارگکر هکم خکقکط بکه    خاص ه دارد و به نظر مکی 
تکرهکا نکدارد!    اندیشد و كکاری بکه كکار بکزرب   معیشتش می 

مکنکتکمککع    ٦٧ بکراسکا  آخکریکن اخکبککار در مکنکطکقکه حکدود  
پتروشیمی وجود دارد كکه هکمک کنکان مشکغکول بکه كکار در  
منطقه هستند. اصالح این روند حاكم در قراردادها مکخکتکص  
به صنعت نفت نیست و تقریبا در تمامی مناوکق آزاد  ایکن  

رسکد بکایکد خکكکری    حال به نظر می   زند  بااین   اخالل موج می 
ای برای تغییر قوانین مربوط به مکنکاوکق ویکژه و آزاد    ریشه 

در ب عد كارگری و هم نین تندیکدنکظکر در قکراردادهکای  
صنعت نفت كرد. البته اما و اگرها در ایکن مکورد هکم كکم  
نیست. در شرایطی كه دولت پول پرداخت حکقکو  كکارمکنکدان  

هکزار نکفکر    ١٤ خود را ندارد و وزیر نفت هم مکعکتکقکد اسکت  
شاغل در صنعت نفت كاخی است و بکاقکی شکاغکالن خکقکط  

توان امیدی به تغییر چکنکدانکی    اند  نمی   بار مالی ایناد كرده 
 داشت. 

 برگرخته از گروه ت گرام اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 بین المللی 
تددظدداهددرات ضددد  -ددد ایددتددالددیددا ٢

ن ادپرستی در ایدتدالدیدا  مدا هدمده 
 خارجی هستیم

ها در شر  ایکتکالکیکا     یو هفته پس از حم ه به خارجی 
ها رخکتکنکد. در جکریکان    هزاران نفر   یه نژادپرستی به خیابان 

 حم ه مزبور شش تن منروح شده بودند.  
خوریه در شهر "مکاچکرتکا" در    ٧٤ در تظاهرات روز شنبه  

شر  ایتالیا معترضان شعارهایی چکون "مکا هکمکه خکارجکی  
ککردنکد. یکو هکفکتکه پکیکش از ایکن    هستیم" را حکمکل مکی 

تظاهرات و در بحبوحه مبارزات انتخابات مح ی خکردی در  
ماچرتا به سوی چندین مهاجر آخریقایی ش یو ککرد. در  

 جریان آن حم ه شش نفر زخمی شدند. 
ستیزانه داشتکه و    ی خارجی   شود مهاجم انگیزه   گفته می 

ساله دست به این اقکدام زده اسکت.    ٧١ در پی قتل دختری  
ی این دختر در دو چمکدان پکیکدا شکده بکود.    شده     پیتر مث ه 

 اند.   تبار بازداشت شده   ای   در این پرونده چندین نینریه 

کککنککنککدگککان در تککظککاهککرات    هککا شککمککار شککرکککت   رسککانککه 
دهکنکدگکان    ضدخاشیستی روز شنبه را  بکه نکقکل از سکازمکان 

 اند.    هزار نفر ا الم کرده   ٠٤ تظاهرات  حدود  
هکایکی    هایی از شهر محدودیکت   از بیم زد و خرد در بخش 

ها هم تعکطکیکل شکده بکودنکد.    ایناد شده بودن مدار  و مغازه 
وزارت کشور ایتالیا ا الم کرده که تظاهرات بدون خشکونکت  

 برگزار شده است. 
در شهرهای دیگر  از جم ه در میالن  هکم تکظکاهکراتکی  
  یه نژادپرستی برگزار شکد. در تکظکاهکرات در شکهکرهکای  

های ضدخکاشکیکسکتکی از سکراسکر کشکور و    مخت ف سازمان 
هواداران احزاب چ  و نهادهای اجکتکمکا کی نکیکز شکرککت  

 کردند. 
هکا دربکاره    ها در ماچرتا به بحث و جکدل   حم ه به خارجی 

مهاجران دامن زده است. بیش از همه احزاب دسکت راسکتکی  
امیدوارند ورح این موضوع سبب اقبال بیکشکتکر بکه آنکهکا در  

 مار  شود.   ٠ انتخابات  
 
 
هدای کدارگدری  اتحادیه -دد الجزایر ١

خواهدان خداتدمده دادن بده اذیدت و 
 بازداشت فعالین کارگری شدند

و   (IndustriALL)اتحادیه جهانی کارگران صکنکایکع  
چند اتحادیکه جکهکانکی دیکگکر در اقکدامکی مشکتکرک بکه  

های کارگری در النزایر ا کتکراض    محاکمه رهبران اتحادیه 
 کردند. 

توسط اتحادیه هایی از قکبکیکل   در نامه مشترکی که  
IndustriALL   ITUC   IUF  الم ک کی    و چند تشتل بین

دیگر تنظیم شد  از مکقکامکات الکنکزایکر خکواسکتکه شکده بکه  
 بازداشت و محاکمه خعاالن کارگری   پایان دهند. 

های کارگری جکهکانکی  بکه بکازداشکت    ا تراض اتحادیه 
رهبر اتحادیه کارگران انرژی و هکمک کنکیکن دبکیکر اتکحکادیکه  
مع مان النزایر است که هر دوی این خکعکاالن در بکازداشکت  

از     این دو خعال کارگری قرار اسکت پکس  برند.    به سر می 
 ها بازداشت  در ماه جاری محاکمه شوند.   ماه 

ا تراض جمعی به بازداشت خعاالن ککارگکری الکنکزایکر  
در حالی صورت گرخته که در نشست ماه ژوئکن  سکازمکان  

جهانکی ککار بکه دولکت الکنکزیکره هشکدار داد و خکواسکتکار  
 ی خعاالن کارگری شد.   توقف  دستگیری و محاکمه 

 
حضددور زنددان در  -دددددد عددربسددتددان ٩

ورزشگاه، من انسانم و حق اندتدخداب 
 دارم

زنان در  ربستان سعودی ژانویه امسال برای اولیکن بکار  
در تاری  این کشکور اجکازه یکاخکتکنکد ککه بکرای تکمکاشکای  
مسابقه خوتبالی ککه مکیکان دو تکیکم بکاشکگکاهکی در جکده  

 شد  به ورزشگاه بروند.   برگزار می 
دوسکت ایکن کشکور    هفت  گکذشکتکه نکیکز زنکان ورزش  

توانستند بار دیگر در شهر ریاض به ورزشکگکاه رخکتکه و از  
جایگاه خانوادگی به تکمکاشکای یکو مسکابکقک  خکوتکبکال  

 ب ردازند. 
گوید: "حضور من در ورزشکگکاه    نورا  مع م مدرسه می 

به این معنی است که مکن انسکانکم و حکق انکتکخکاب دارم.  
تواند مانع من برای اننام ککاری شکود ککه    هی تس نمی 

تواند برای من تصمیکم بکگکیکرد.    خواهم و هی تس نمی   می 
" 

دو پسر نکوجکوان نکیکز بکا اسکتکقکبکال از حضکور زنکان در  
گویند: "این بهتر است. زنان هکمکیکشکه  کادت    ورزشگاه می 

داشتند که مسابقات را از ت ویزیون تماشا کنند اما اککنکون  
 توانند لذت تماشای از نزدیو را تنربه کنند"   می 

دولت  ربستان سعودی هم نین ا الم کرده اسکت ککه  
میالدی زنان اجکازه رانکنکدگکی در    ٦٤٧١ از ماه ژوئن سال  

این پادشاهی را خواهند داشت.  ربستان تنها کشکوری در  
جهان است که تا کنون اجاز  رانندگی بکه زنکان را نکداده  

 بود. 
مدیحه العنروش از جم ه زنکانکی اسکت ککه از سکالکهکا  
پیش در این کشور کارزاری را برای حق رانندگی زنان بکه  
ره انداخته و حتی به   ت رانندگی در  کربسکتکان  زنکدانکی  

 شده است. 
گکویکد:    او با استقبال از تصمیم جدید دولت  ربستان می 

ککنکنکد    سالگی رانندگی را شکروع مکی   ٧١ "زنان معموال در  
سالگی منتظر بکمکانکم. ایکن    ١٠ اما من منبور شدم تا سن  

انگیز است. مبارزه در این راه بخش زیکادی از زنکدگکیکم    غم 
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 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    
 دیدن کنید

 را به خود اختصاص داد". 
 
یدک شدشدم کدودکدان در  -دد جهدان ٤

 کنند مناطق جنگی زندگی می
هکا بکرای    ای ککه بکدتکریکن مکتکان   سه متان پرمنکاقشکه 

شوند  کبکارتکنکد از سکوریکه     کودکان در جهان محسوب می 
 اخغانستان و سومالی. 

 Save)بنا بر گزارش بنیاد "کودکان را ننات دهکیکد"  

the Children)   شمار کودکانی که در سراسکر جکهکان در
درصکدی    ١٧ کنند با اخزایش    مناوق درگیری زندگی می 

مکیک کیکون ککودک    ٠٧٤ مکیکالدی  بکه    ٢٤ نسبت به دهه  
 رسیده است. 

درصد در مناوق درگکیکری در    ١ از این تعداد کودک  
درصکد    ٧٠ درصد در اروپا     ١ درصد در آمریتا     ٦٧ اروپا   

 کنند.   درصد در خاورمیانه زندگی می   ٠٢ در آسیا و  
مکیک کیکون    ٧١٧ بیش از نیمکی از ایکن ککودککان نکیکز   

های شدید زنکدگکی    های دچار درگیری   کودک( در متان 
 کنند.   می 

کارولین آنین   مشاور ارشد بنیاد "کودکان را نکنکات  
دهید" درباره دالیکل اخکزایکش شکمکار ککودککان در جکنک   

گوید: "یتی از دالیکل ایکن اسکت ککه امکروزه شکاهکد    می 
های وکوالنکی مکدت    اختالخات بیشتر و در پی آن درگیری 

هکا بکیکشکتکر در    و بیشتری هستیم. هم نیکن ایکن درگکیکری 
هکا در سکوریکه     دهد. درگکیکری   مناوق پر جمعیت روی می 

یمن   را  در شهرها و روستکاهکایکی روی داده سکات ککه  
 کنند"   کودکان زیادی زندگی می 

پس از این سه کشور  بدترین کشکورهکای جکهکان بکرای  
کودکان  بارتند از: یمن  نینریه  سودان جکنکوبکی   کرا    
جمهوری دموکراتیو کنگو  سودان و جمهوری آخریکقکای  

 مرکزی. 
ها در جمهوری دموککراتکیکو ککنکگکو یکو    درگیری 

هکاسکت زنکدگکی    درگیری ووالنی و ویرانگر بوده ککه دهکه 
کودکان را هد  قرار داده است. به گفکتکه خکانکم آنکیکنک   
"در این کشور  بر خال  سوریه  ما استفکاد  گسکتکرده از  

بکیکنکیکم امکا    های انفناری در مناوق پرجمعیت را نمی   سالح 
شاهد سطخ باالیی از خشونتها   یه کودکان و هکمک کنکیکن  

 استفاده از کودکان به  نوان سرباز هستیم. " 
در این گزارش به جنایاتی از جمک که سکرقکت ککودککان   
استفاده از آنها به  نوان سرباز  خشونتهای جنسی  قکتکل و  

هکا و    ها و بیمارسکتکان   مع ول کردن کودکان  حم ه به مدرسه 
مککحککروم کککردن کککودکککان از دسککتککرسککی بککه کککمککتککهککای  

 بشردوستانه اشاره شده است. 



 ٠١٥ شماره      -  چهارم  دوره     23     کارگر کمونيست 

 ده امر فوری انقالب 
انددقددالب عددظددیددمددی  

آغدداز شددده اسددتر 
فوری ترین اهدداف 
مددددددردمددددددی کدددددده 

بددرای  قددهددرمدداندداندده
سدددرندددگدددون کدددردن 
جمهوری اسالمی بپا 
خاسته اند از ایدن 

 قرار است:
 
همده زندداندیدان  -٢

سیاسی و دسدتدگدیدر 
شدگان اعدتدراضدات 
اخددیددر فددورا بددایددد 

 آزاد شوندر 
تمدام آمدریدن و  -١

عددامددلددیددن جددنددایددات 
جمهوری اسالمدی در 

گدذشدتده  چند دهه 
بددایددد دسددتددگددیددر و 
عددلددنددا مددحدداکددمدده 

 شوندر 
 
کلیه ندیدروهدای  -٩

سرکوبگر جدمدهدوری 
اسالمی بدایدد فدورا 

 منحل شوندر 
 
مجازات اعددام   -٤

باید فورا لغو شودر 

قددوانددیددن قصددا  
 برچیده شودر

 
كددلددیدده امددوال  -٥

غددارت شددده مددردم 
توسدط مدقدامدات و 
نهادهای مذهدبدی و 
دولتدی بدایدد فدورا 
بازپس گرفته شدود 
و به صداحدبدان آن 
و  بددددددرگددددددردانددددددده

صرف کدارهدای  یا 
عددام الددمددنددفددعدده و 
 رفاهی جامعه شودر

 
حجاب تحمیدلدی  -١

و هددددر گددددوندددده 
جداسازی جنسدیدتدی 
فورا مدلدغدی شدود و 
آزادی پدددددوشدددددش 
برقرار گرددر کلیده 
قوانین ضدد زن و 
تبعیض آمیز عدلدیده 
زنان باید فورا لغو 
شود و حقوق برابدر 

در هدمده  زن و مدرد
زمددیددندده هددا اعددالم 

 شودر 
 
مددددذهددددب از  -١

دولت، از سدیدسدتدم 
قضددددائددددی، و از 
آمددوزش و پددرورش 
بددایددد کددامددال جدددا 
شددودر آزادی کددامددل 
مذهب و بی مذهبی 
بدعدندوان عدقدیدده و 
امر خصوصی افدراد 
 باید تضمین شودر

 
آزادی بی قدیدد  -٢

و شددرط عددقددیددده، 
بیان، اجتدمداعدات، 
مدددددطدددددبدددددوعدددددات، 
تدددددددظددددددداهدددددددرات، 
اعتصاب، تشکدل و 

فددورا بددایددد  تددحددزب
اعددالم و بددرقددرار 

 شودر 
 
برابری حقوقدی   -٣

و مددددندددی هدددمددده 
شددهددروندددان ایددران 
مستقل از مدذهدب، 
زبان، و یا قومدیدت 
و ملیت فدورا بدایدد 

 عملی شودر 
 
یددک زندددگددی  -٢٢

مرفه و منطبدق بدر 

آخرین استانداردها 
و امدددکددداندددات در 
پددیددشددرفددتدده تددریددن 
جوامع بدایدد بدرای 
هددمدده شددهددروندددان 
تضدددمدددیدددن شدددودر 
حددداقددل دسددتددمددزد 
باید بر مبنای ایدن 
اسددددتددددانددددداردهددددا 
افزایش پیددا کدندد 
و بددیددمدده بددیددکدداری 
مکدفدی بدرای هدمده 
بددیددکدداران و افددراد 
آمددداده بددده کدددار 
تامین شودر طب و 
بهداشت و تحدصدیدل 
بددایددد فددورا بددرای 
همگان     رایدگدان 
 شددددددددددددددددددددددددددددددددودر

 
اینها مدهدمدتدریدن و 
فدددددوری تدددددریدددددن 
خواسدتده هدا و در 

ده فددرمددان  واقددع 
انقالب مردم عدلدیده 
جددمددهددوری اسددالمددی 
استر اعتراضات و 
تدددددظددددداهدددددرات و 
اعدددتددددصدددابددددات و 
اجددتددمدداعددات بددرای 

تحقق این خواستهدا 
بددددایددددد هددددرچدددده 
گسدتددرده تدر شددودر 
تنها با سدرندگدوندی 
جمهوری اسدالمدی و 
برقراری حداکدمدیدت 
مستقیم همده زندان 
و مدددردان سددداکدددن 
ایران است که ایدن 
خددواسددتددهددا بددنددحددو 
پیدگدیدر و جدامدعدی 
مددتددحددقددق خددواهددد 

    شدر 
 

حددزب كددمددونددیددسددت 
كارگری تمامی شما 
كددارگددران، زنددان، 
وجدددواندددان را بددده 
تالش برای تبددیدل 
ایددن مددنددشددور بدده 
پرچدم   اندقدالبدی 
که در حدال شدکدل 
گددرفددتددن اسددت فددرا 

 میخواندر
 

حددزب كددمددونددیددسددت 
 كارگری ایران

 ٢٩٣١دیماه  ٢٩
 ١٢٢٢یانویه  ٩ 

      


