
1 

 

 

 

 25رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰بیست و سوم  ژوئن   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  دوم  تیر ماه  

 کارگران جهان متحد شوید!

 غول نفت از شیشه بیرون آمد!
 محمدرضا پویا

جمهوری اسالمماله وال الو  ا   الگ مال ر  مالرسا مالگ مسال   

مضحک "شوی ا تخ م ته" خالوس روال   شالسو مالوس بالگ خالمالر 

اعتص ب سراسری ب رگران  التال گ گال  گ والتالروشال الماله  و 

  روگ و و گ فض ی س  سه ج معگ را تک ن ساس. اگالر ری الا 

اسممه سر متالن مالحالرا الهال ی مال ر گ مال عالا خالوس  مالرای 

مرعوب برسن ج معگگ  که ا  ج   تک رتر ن ع  صر خوس 

را مجلو صح گ اورسو اس گ شروع اعتصال مال   سالراسالری 

ب رگری ا ن و  ا را مگ ری الا اسالمماله مالخال مالرو بالرسو بالگ 

مرسا  ام سو مق ملگ برسن مال  سسالتال ال و سالربالوب اسالممال الون 

م م ش س. "غوله" بگ امالس اله والمالوارو مال  تالحالو   مال ر  

مص سف موسوگ ا  ش شگ م رون امسو اس  مسلگ م سر موسن  

اعتص م   سراسری ب رگری بگ ت  س رو  توس  مسافعال الن 

سوس  ل س  سر ج مه ب رگری مع وان  ک راو حال  ارا الگ 

م شسگ شک  عمله مخوس گرفتگ اس .ا  کگ ع مال  سالربالوب 

ت   کج و  ه ب ر م ک س و ا   الک  القال الگ ای بال رگالران و 

مرسا معترض م توا  س م  اعتراض   خوسگ تالوا ن والوا را 

عوض ب  سگ سر و ه چشالا والمال ال ن ریو مال الروس. جال الماله 

ب رگری و ب  صف آ اس خواوه سر ا ران ا  مس ال ری ا  

 ق   عمور برسو ا س. ا ن ومال ن "سالرا  ال ی" سر سال ال سال  

اس  بگ تحو   سر ان سرع  م   الرس و تال  مالگ  القال الحالگ 

"تغ  ر"  رسس ا  حرب  م    مه ا ستس. م تلایر م رگه ا  

آ اس خواوهگ راس ک ل س ا و سوس  ل سا سر ج معگ محالربال  

سر امسو اس گ آ چگ مع وان سوا  م وه م م  س ا ن اسال  بالگ 

  رو ه وسال  بالگ مالتالوا الس مالر مالتالن ا الن اوضال ع مالعال الوان 

"  روی رومری" عروج ب س و ا ن س   آ اس خواوه را مالگ 

 سر م    مقصوس مرس  س؟

 بررسی پی آمدهای شکست مضحکه انتخاباتی
 گفتگو با علی جوادی

مضحکه انتخاباتی رژیم اسالمی به پایان رسید و همامانمیمهریمکمه پرسش: 

پیش بینی میشد ابراهیم رئیسی را پیروز صندوقها اعمال  رمردنمدر در ایم  

دوره ارثریت مرد  به ای  مضحکه پشت رردند و بهیژه جمهانمان و زنمان 

در روزهای منتهی به ای  نمامایمش دو،متمیخ در نمیمابمانمهما بما اسمتم ماده از 

 در باره لغو کار مزدی
 منصور حکمت

 

 ٠٢٢٢اوت  -گفتگو با راديو انترناسيونال 

: منصهر حکات اجازه بدهید از ایم  نمکمتمه  مرو  رمنمم رمه علی جوادی

اصال چرا  اا و حزب راهنیست رارگرى مدافع ،غه رار مزدى هسمتمیمد  

 اخبار ویژه اعتصابات سراسری کارگران نفت
 

 هايمان وارد اعتصاب سراسری ميشويم برای پيگيری خواست
 

هما در  هما و نمیمروگماه هاخ پتمرو میمامی ما رارگران پیاانی ن ت در پاالیشگاه

ها و راهش هر روزه قمدر  نمریمد نمهد و  اعتراض به سیح نازل حقهق

عد  اجرای وعده های داده  ده هاانیهر ره اعال  ررده بهدیم اعتصابما  

گسترده و سراسری نهد را از سر میگیریم و بما تمعمامع در 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 شنبه منتشر می شود!چهارپرسش هر  نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا

 
 mohammadreza.pooya@gmail.com 
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"تریبهن آزاد" هاگی نهاهان سرنگهنمی جمامهمهری اسمالممی 

  دندر بنظر  اا چه عهاملی در ایعاد ای   رایط دنیل بهدند  

رو در رویمی ممرد  بما رژیمم اسمالممی در ایم  علی جوادی: 

مضحکه انتخاباتی رامال قابل پیش بینی بمهدر امما آنمشمه  مایمد 

نیره رننده و به درجه ای غیر قابل پمیمش بمیمنمی بمهد ابم ماد و 

دامنه چنی  جدا،ی بهدر بر نالف سیاست تارمتمیمکمی جمریمانما  

راست و محافظه رار اپهزیسیهن ره سیاسمت نمانمه نشمیمنمی و 

ان  ال را تبلیغ میکردندخ مرد  دوره "انتخاباتمی" را بمه دوره 

اعتراض و ت رض به رژیم اسالمی تبدیل رردند  و هاانمیمهر 

ره ا اره رردید نقش زنمان و جمهانمان رماممال بمرجسمتمه بمهدر 

"تریبهنهای آزاد" رژیم به ضد نهدش تبدیل  در افشاگریمهمای 

رهبنده ای ره از ای  بلندگهها بر عملمیمه رمل رژیمم فمریماد زده 

میشدخ صحنه ها و گه ه همای رمهچمم امما پمر مهر و  مهر 

انگیزی از یم تحهل عظیم و سترگ آزادیخهاهانه و بمرابمری 

 طلبانه را به ناایش گذا تندر

چه عهاملی در  کل گیری چنی   راییمی دنمیمل بمهدنمد  بمه 

فارتهرهای عینی و ذهنی اصلیخ چه در سیح مارمرو چمه در 

 سیح مایکروخ میتهان ا اره مختصری رردر 

رژیم اسالمی در یم ب  بست و فلج اقتصادی قرار داردر رمل 

رارنامه رژیم اسالمی اقتصادی رژیم برای مرد  چمیمزی جمز 

تحایل فقر و فالرت هاه جانبه بر ارثریت عمظمیمم تمهده ممرد  

نبهده استر بیکاری گستردهخ فقر و فمالرمت عمامهممیخ سمیمح 

برابر زیر نط فقر دستازدهاخ سهء تمغمذیمهخ سمقمهط  ٥نازل و 

هر روزه بخشهایی از مرد  به ورطه فقر و گرسنگیخ گمه مه 

هایی از عالکرد اقتصادی رژیم اسمال  و سمرممایمه در ایمران 

رنهنی استر به ،حاظ اقمتمصمادی رژیمم یمم پمروژه  مکمسمت 

نهرده استر آ،متمرنماتمیمهی همم نمداردر همر نمه  بمهمبمهدی در 

اوضا  اقتصادی در گرو سرنگهنی رژیم اسالمی استر غهل 

اقتصاد یکی از مه، ه های اصلی  کمل گمیمری و بمسمانماسمتم  

جام ه در مقابله با رژیم اسالمی و بانظهر پایان دادن بمه ایم  

 فالرت عنان گسیخته استر 

از طرف دیگرخ باید به فارتهر سیاست در جام ه ا ماره رمردر 

اسمالممی رمه رژیمم اسمالممی  -استبداد سیاسی و ن قان مذهبی 

سرمایه بر پایه آن استهار استخ دیگر تهان رنترل هاه جمانمبمه ممرد  

را نداردر ای  اوباش اسالمی زدندخ رشتندخ اعدا  رردندخ دسمتمگمیمر و 

 کنعه رردندخ اما ای  ابزارها دیگر رارآیی نهدش را از دسمت داده 

استر هر چند ره رااران و تا روز  یری  سرنگهنمی انمقمالبمی رژیمم 

اسالمی دستگیر و  کنعه میکنندخ اما هر دسمتمگمیمری و زنمدانمی بمه 

عرصه ای برای مقابله با رژیم اسالمی تبدیل میشهدر رژیمم اسمالممی 

اعتصاب و اعتراض رارگری را ممامنمه  رمردر امما بمنما بمه ادعمای 

نهد ان چند هزار اعمتمصماب و تمعمامع رمارگمری در سمال گمذ متمه 

صهر  گرفتر ه ت تسه بمه حمب بمه پمایمتمخمت و قملمت اعمتمصمابما  

رارگری جهان م روف  ده استر ای  مرد  مانند تماما  ممرد  دیمگمر 

جهان میخهاهند آزاد با ندر از آزادیهای سمیماسمی و حمقمهق فمردی و 

مدنی انسانی برنهردار با ندر میخهاهند حرف د،شان را بزنند بمدون 

اینکه دستگیر و زندانی  هندر میخهاهند نقد رنندخ بمدون ایمنمکمه فمتمها 

علیه  ان صادر  هدر میخهاهند زنمدگمی رمنمنمدخ بمدون ایمنمکمه گشمت 

ار اد مثل بختم سیاه بماالی سمر مان بما مدر ممبمارزه بمرای تمحمقمب 

آزادیهای سیاسی و مدنی و پایان دادن به تهحش اسمالممی یمم ررم  

 دیگر  کل گیری چنی  اعتراضا  گسترده ای در جام ه استر

و باالنره به جدال فرهنگی در جام ه باید ا اره رمردر واقم میمت ایم  

است ره فرهنگ غا،ت بر جام ه فرهنگ اسال  نمیمسمتر نسمل جمهان 

جام هخ ارثریت جام هخ از اسال  و فرهنگ و سمنم  اسمالممی بمیمزار 

استر ما بارها گ ته ایم ره ایران جام ه ای اسالمی نیستر حمکمهممت 

اسالمی استر ای  مرد  هر روزه قمهانمیم  ایم  رژیمم را زیمر پما ،مه 

میکنندر به وض یت حعاب در جام ه نگاه رنیدر به ازدواج س ید نمگماه 

رنیدر به دنتران نیابان انقالب نگاه رنیدر به مهسیقی و نمه  پمه مش 

نسل جهان نگاه رنیدر اثری از اسال  مشاهده نای رنیدر ای  وضم میمت 

ارثریت جام ه استر ای  مرد  در مغز اسمتمخمهان نمهد نمهانمایمی بما 

فرهنگ اسال  ندارندر به زیر رشیدن تاا  ای  قهانمیم  و سمنمتمهما یمم 

 پایه مهم اعتراضا  هاه جانبه در جام ه استر 

ای  فارتهرهاخ اقتصادی و سیاسی و فرهنگیخ عاال بمه یمم بمحمران 

حکهمتی و هاشنی  به یم جنبش عظیم اجتااعمیخ جمنمبمش   –سیاسی 

تهده ای برای سرنگهنی رلیت رژیم  کل داده اسمتر رژیمم در همر 

سه رر  استهاری نهد از جانت تهده رارگر و مرد  به چا،ش رشیمده 

  ده استر 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 2۰پرسش  شماره  

 

 بررسی پی آمدهای شکست مضحکه انتخاباتی                        
 گفتگو با علی جوادی 

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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در عی  حال باید به فارتهرهای مشخص ممبمارزاتمی در دوره 

و  ٦٩و آبان  ٦٩انیر نیز ا اره رردر نیزش تهده ای در دی 

هاشنی  ممه مم بماران همهاپمیمامای اورمرایمنمیخ اعمتمراضما  

رارگری و در راس آن اعتراض رارگران ه ت تسهخ اعتراض 

م لاانخ اعتراض بازنشستگان و نمانمهاده همای دادنمهاهخ از 

ممعمامهعمه اعمتمراضماتمی هسمتمنمد رمه ممهقم میمت ایم  دوره از 

 اعتراضا  جام ه را ت ریف میکنندر 

پرسش:  اا به فارتهرهای اقتصادیخ سیماسمی و فمرهمنمگمی و 

هاشنی  تعربیا  اعتراضی در تهضیح  مکمل گمیمری زممیمنمه 

های اعتراضا  مرد  ا اره رردیدر اما چگهنه مرد  تهانستنمد 

 متحدانه روبروی مضحکه انتخابا  بایستند 

علی جهادی: رژیم اسالمی و مشخصا نامنه ای در راس ایم  

اوباش اسالمی مضحکه انتخابا  را بمه یمم رفمرانمد  بمرای 

نظا  تبدیل رردر تال ی برای جلت بمیمشمتمریم  "مشماررمت" و 

"تائیده ای" برای نظا  اسالمیر مضحم استخ اعمال  رمردنمد 

ره زنان میتهانند بدون اجازه هاسران نهد رای دهمنمدر تمهمدیمد 

رردند ره رای س ید حرا  استر با ا،تااس از ممرد  نمهاسمتمنمد 

ره به پای صندوقهای رای بروندر اعال  رردند رمه همر رایمی 

یم آری به نظا  رثیف اسالمی استر مرد  هم از قرار به ای  

 فرانهان رژیم پاسخ درنهر و  ایسته ای دادند!

رژیم اسالمی در حا،یکه با یم دست صحنه را بمرای بمیمرون 

آوردن رئیسیخ آیت هللا قاتلخ آماده میکرد بما دسمت دیمگمر از 

مرد  میخهاست ره در ای  رادی مضحم  ررمت رمنمنمدر امما 

هاانیهر رمه قمبمال ا ماره  مدخ ممرد  ایم  ممراسمم تمه دهمنمی 

 محکای به رژیم و تال ش زدندر  

پایان جریان  ٦٩و پس از آن در آبان  ٦٩مرد  در نیزش دی 

اصالح طلبی حکهمتی و بازی دو جناح آدمکشان اسمالممی را 

اعال  ررده بهدندر "دیگه تاهمه ماجرا"خ نتیعتا بر چنی  متمنمی 

جام ه به استقبال چنی  مصاف و به اعتباری "رفراند " علمیمه 

رژیمم اسمالممی رفمتمنممدر در حمقمیمقمت ممما در ایم  دوره  ماهممد 

"نیزش" دیگری از جانت جام ه بهدیمخ در تاامی  مهمرهما و 

 به پهنای جام ه ایرانر 

جام ه در تالش برای سرنگهنی رژیم اسالمی استر عمرصمه 

ها و بهانه هایی ره رژیم به دست میدهدخ نقش ت یی  رننمده ای 

در  کل گیری ای  تقمابمال  اجمتماماعمی داردر همامانمیمهر رمه 

افزایش قیات ن ت و بنزی  جرقه ای برای  رو  یم نیمزش 

عظیم تهده ای  در مضحکه انتخاباتی رژیم نیز چمنمیم  نمقمشمی 

 در اوضا  جام ه ای اء رردر  

ا،بته در ایم  دور عمالوه بمر ویمژگمی هما و مشمخمصما  دیمنماممیمسمم 

اعتراضی در جامم مه ای بمه گسمتمردگمی ایمران بمایمد بمه نمقمشمی رمه 

افشاگریمهما و اعمتمراضما  همر روزه در  مکمل دادن بمه روحمیما  

اعتراضی ای ا رردخ نیز ا اره رردر از مدتها پمیمش بمازنشمسمتمگمان و 

نانهاده های دادنهاه و سایر بخشهای متشکل در تعا ا  نهد اعال  

ررده بهد ره "از بس دروغ  نیدیم دیگه رای نایدیمر" جمامم مه اعمال  

ررده بهد  ررت در انتخابا  به م نای انمگمشمت در نمهن بمه نما  

و مسافران ههاپیاای اوررای  استر "رای  ٦٩افتاده گان نیزش آبان 

ما سرنگهنی است"خ "رای بی رای"ر صف بندیها رو   بهدر تمارمیمد 

میکنمخ آنشه ره  اهدش بهدیمخ نیزش دیگری عملمیمه رژیمم اسمالممی 

 بهدر یم رفراند  علیه رژیم بهدر

ارثریت باالیی از مرد  به  هی انتخاباتی رژیم اسمالممی نمه پرسش: 

گ تند و نهاهان تغییر اوضا  و یم  رایط جدید بدون رژیم اسالمی 

 دندر بنظر  اا پیامدهای سیاسی ای  حررت مرد  چمه نمهاهمد بمهد  

پیا  ای  دوره از اعتراضا  به حکهمت و جهان و جام ه بشری چمه 

 بهد  

مرد  به رو نی به حکهمت نشان دادند ره برای پمایمان علی جوادی: 

دادن به عار ای  حکهمت سیاه آماده اندر باور به اینمکمه ممیمتمهان ایم  

حکهمت را به زیر رشیدخ یم باور عاهمی و گسترده استر جمامم مه 

در پله آنر قرار داردر مسما،مه بمر سمر سمازممانمدهمی اعمتمصمابما  و 

اعتراضا  سراسری رارگری و تهده ای و تدار  نیزش و قیامهای 

آتی استر اعتراض سراسری رارگران نم مت نمهیمد بمخمش سمر آغماز 

چنی  دوره ای استر پیشروی های آتی از جاله در گرو انتخاب تهده 

مرد  در قبال آ،ترناتیهی است ره ای  سرنگهنی و تحهل باید با پرچمم 

 آن تحقب پذیریدر

ایم  اعمتمراضما  در عمیم  حمال اعممال   مکمسمت و پمایمان سمیماسممت 

پراگااتیستی حاایت از بخشی از رژیم در مقابل بخش دیمگمر تمهسمط 

دول غرب بهدر جام ه قاط انه اعال  ررده است ره هدفش سرنگهنمی 

رژیم اسالمی استخ بدون هیچ اما و اگریر و اینکمه همرگمهنمه بمنمد و 

بست و همامکماری بما چمنمیم  رژیمامی صمرفما  مرارمت بما یمکمی از 

 من هرتری  حکهمتهای تاریخ م اصر استر 

ای  اعتراضا  بار دیگر اعال  ررد ره رژیم اسالمی نمامایمنمده ممرد  

در ایران نیستخ نااینده رشتار و سررهب و به فقر و فالرمت رشمیمدن 

آنهاستر رژیم اسالمی را باید از رلیه مراجع بی  ا،اللی انراج رمردر 

سران ای  حکهمت را باید به جر  جنایت علیمه بشمریمت دسمتمگمیمر و 

 محاراه رردر  

ای  اعتراضا  بیهر اورژانسمی مسما،مه سمازممانمدهمی اعمتمراضما  

 رارگری و تهده ای را در دستهر راهنیسم جام ه قرار داده استر 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  
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درصمد  ٨٩پرسش: رژیم اسالمی میزان "مشاررت" را حدود 

اعال  ررده استر چه ارزیابی از آمار ارائه  ده تهسمط رژیمم 

 دارید  واق یت چیست  آیا باز هم تقلت  د  

 ٨٩علی جهادی: چه رسی میتهاند باور رمنمد رمه نمزدیمم بمه 

میلیهن ن ر به آیت هللا قاتل رای داده با ند  مگر مرد  دیمهانمه 

 ده اند  مگر جام ه تیاارستان است  مگر دف ه او،شان اسمت 

ره تقلت میکنند  ممگمر بم مدهما رو م  نشمد رمه چمگمهنمه رای 

احادی نژاد را چند برابر رردند  ردا  ارگان و نهماد مسمتمقملمی 

بر  اارش آراء نمظمار  دا متمه اسمت  رمدا  نمبمرگمزاری و 

رسانه ای از حهزه های رای گیری گزارش دهی ررده اسمت  

حتی نتهانستند عکسهای مهنتاژ  مده ای از حمهزه همای رای 

 گیری دال بر صحت ادعاهای پهچ نهد نشان دهندر

و چند روزی نگذ ت ره گزار اتی مبنی بر میزان تمقملمت در 

ممیملمیمهن  ٨٩آراء اعال   در رژیم رای رئیسی را نزدیم بمه 

اعال  ررد در صهرتیکه گزار اتی ادعما ممیمکمنمنمد رمه "بمیمت 

میلیهن و یمم عمدد نماقمابملخ یمم  ٨١رهبری" رام ررده و 

یم در جلهی آمار گزارش  ده رئیسی برای اعمال  بمیمرونمی 

قرار دادر از طرف دیگر میگهیند نزدیمم بمه دو ممیملمیمهن از 

میزان آراء واق ی باطل  ده نیز رم ررده اندر "راه تهده" نمهماد 

 ٦نزدیم به محافل درونی رژیم اعال  ررده اسمت رمه حمدود 

 میلیهن به رل آراء اضافه ررده اندر 

اما مهاترخ برنی از ممرارمز آمماری ممیمزان  مررمت در ایم  

درصد اعال  ررده بهدند ره به واق میمت  ٢٢مضحکه را حدود 

 درصدی رژیمر  ٨٦بسیار نزدیم تر است تا آمار اعال   ده 

اما حتی اگر آمار اعال   ده رژیم را مبنا قرار دهیم چنمد پمیما  

را به رو نی میتهان مالحظه رردر ارثریت واجدی   رایط در 

ای  مضحکه  ررت نکردندر رای "نه" به حارامیمت اسمالممیر 

در جام ه ای ره هاه چیز سیاسی استخ ای  عد   ررت نشان 

پیروزی گرایشی است ره رای اش سرنگهنمی رژیمم اسمالممی 

استر ت داد آمار باطله چند برابر دوره های قبلمی بمهده اسمتر 

دیدنی استخ اگر در آراء باطله دستکاری نشده بمهدخ آیمت هللا 

قاتل و آرای باطله به دور دو  میرفتند ! در  هرهمای بمزرگ 

و مشخصا تهران در صد  ررت رنندگان در پایی  تری  سیح 

درصد( قرار دا ت ره نیای از آن نیز آرای باطلمه بمهدر  ٢٩) 

و ای  ویژگی  هرهای بزرگ بهدر سرنه ت همر رژیمامی را 

اعتراضا  اجتااعی در  همرهمای بمزرگ و رملمیمدی تم میمیم  

 میکنندر 

در عی  حال باید تارید رنم ره تکیه یم جانبه بر آمار و ارقما  

میتهاند گاراه رننده با در برای پی بردن به واق یا  جمامم مه بمایمد بمه 

جنبشهای اجتااعی و نقش و جایگاه همر رمدا  در تمحمهال  سمیماسمی 

ا اره رردر نقش طبقه رارگر و راهنمیمسممخ زنمان و جمهانمان در همر 

تحه،ی رلیدی استر و مهاتر آنکه رژیم اسالمی را ممیمتمهان بما یمم 

نیروی اقلیت اما سازمانیافتهخ رو   بی  و منسمعمم در راس جمنمبمش 

 تهده ای بزیر رشیدر

جاههری اسالمی در بحرانی تری   رایط خ یمکمی از بمدنما  پرسش: 

تری  و جنایتکارتری  عناصر نهد ی نی ابمراهمیمم رئمیمسمی را بمعملمه 

صحنه رانده استر بنظر  اا چرا جاههری اسالمی دست بمه چمنمیم  

 راری زده است  چاره ای ندارد  

میتهان به نقش "نریت" و یا نقش "تصادف" در تاریمخ علی جوادی: 

ا اره رردر ای  فارتهرها م اهال نمقمش بمرجسمتمه تمری از آنمشمه رمه 

 فرض گرفته میشهدخ در تغییر و تحهال  تاریخی دا ته اندر 

اما نه! هیشکدا  از ای  دو فارتهر در  رایط رنهنمی تمهضمیمح دهمنمده 

چنی  "انتخابی" نیستندر فارتهرهای ت یی  رننده تااما سیاسمی انمدخ از 

ملزوما   رایمط سمیماسمی و صم مبمنمدی نمیمروهما در جمامم مه نشما  

میگیرندر جام ه در پله آنرش ایستاده استر ای  وض یت باید تمغمیمیمر 

رندر مرد  در صدد سازماندهی فرود آوردن ضربا  نهایی بر پمیمکمر 

فرته  رژیم اندر رژیم اسالمی هم برای مهاجهه با چمنمیم   مرایمیمی 

آیت هللا قاتل را به جلهی صحنه آورده استر  اشیر نهنی  اسال  را 

از رو بسته اندر دارند برای نبردهای سهاگی  آتی آماده ممیمشمهدر بمر 

ای  تصهر پهچ اند ره میتهانند مرد  سررهبگری های دوران عمروج 

 و  کل گیری نهد را تکرار رنندر 

رژیم پیا  مرد  بساناسته را  نیده است: "دیگه تاهمه ماجرا"! چماره 

 دیگری ندارندخ ای  دست و پا زدنهای آنر ان استر 

در روزهای انیر از جانت احزاب و تشکال  سیاسی  نیده پرسش: 

 ده ره جاههری اسالمی وارد یم فاز جدیدی از حمیما  نمهد  مده 

 استر آیا  اا تهافقی با ای  ارزیابی دارید  

"فاز جدید"  ت بیر واحدی از ایم  "فماز جمدیمد" وجمهد علی جوادی: 

نداردر برنی آن را "فاز دو  انقالب اسالمی" نامیده اندر فازی ره در 

آن رژیم نهد را باز سازی میکندخ "جهان" میکندخ به دنبال نیروهای 

تازه ن سی برای اداره امهر و تداو  عار سیاهش وجانشمیمنمی نماممنمه 

ای میگرددر یم ویژگی ای  فاز را تنمگ تمر  مدن حملمقمه نمیمروهمای 

نهدی رژیم و رنار زدن بسیاری از رسمانمی رمه عمامری بمرای ایم  

حکهمت اوباش اسالمی  اشیر زده اندخ ممیمدانمنمدر بمیمهر نمامهنمه بمه 

"جدید"  دن ترریت اوباش اسالمی در معلس ا اره میکنندر ای  یمم 

ت بیر استر چقدر واق ی است  ای تحلیل درون حکهمتی از اوضما  

و تغییر و تحهال  درونی رژیامی اسمتر جمای عملمت و مم ملمهل را 

 زنده باد سوسیالیسم!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  



5 

عهضی گرفته استر مهاتریم  واقم میمت سمیماسمی ایم  دوران 

 ی نی تالش جام ه برای سرنگهنی رژیم را نادیده میگیردر 

ت بیر دیگرخ هاانیهر ره قبال هم ا ماره  مده اسمتخ تمبمیمیمنمی 

است ره بر پایه رشاکش های سیاسی جام ه و مهاتری  جدال 

ی نی تالش برای سرنگهنی رژیم تهضیح دادر پرده آنر عمامر 

رژیم! ای  فاز را به ایم  اعمتمبمار ممیمتمهان فماز پمایمانمی رژیمم 

اسالمی ت ریف رردر فازی ره مرد  عز  جمز  رمرده انمد رمه 

 رار رژیم را تاا  رنندر 

اما مسا،ه تنها بر سر ت سیر اوضا  سیماسمی و  منمانمت دوره 

جدید نیستر مهاترخ مسا،ه بر سر تغییر استر چگهنه ممیمتمهان 

به ای  رابهس چهل و چند سا،ه با رم مشقت تریم  و رادیمکمال 

تری  وجهی پایان داد  مسا،ه بمر سمازممانمدهمی تمهده ممرد  و 

 تامی  رهبری مبارزا  پیش رو استر  

پرسش: با تهجه به اوضا  رنهنی جامم مهخ  ماما صمف بمنمدی 

های سیاسی درون جام ه را چمگمهنمه ممی بمیمنمیمد  جمریمانما  

 راست رعا ایستاده اند و چپ مشغهل چه راری است 

علی جهادی: پروژه اصالح طلبی حکهمتمی  مکمسمت نمهرده 

استر رلیت رژیم ،خت و عهر و بدون حائل اصالح طلبمی در 

مقابل مرد  قرار گرفته اسمتر مسما،مه بمر سمر سمرنمگمهنمی و 

چگهنگی سرنگهنی آن استر مسا،ه بر سر ای  است رمه رمدا  

نیروی سیاسی در راس اعتراضا  تهده ای برای سمرنمگمهنمی 

قممرار مممیممگممیممردر مسمما،ممه بممر سممر انممتممخمماب تممهده مممرد  مممیممان 

 آ،ترناتیههای راست و چپ در جام ه استر 

در طیف راست جام هخ ره در برگیرنده بخشهایی از جریانا  

اسالمی ها و جنبش راست پرو غربی استخ مما  ماهمد   –ملی 

 کل گیری تال های رو نی هستیمر ائتالفی میان بخشهایی از 

اپهزیسیهن راست و جریانا  مملمی اسمالممی در اپمهزیسمیمهن 

رژیم در حال  کل گیری استر راسی  دسمت راسمتمی "نمه بمه 

جاههری اسالمی"خ آری به استمثمامار و نمابمرابمری و فمقمر و 

فالرت ناهنه ای در ای  راستا استر در عمیم  حمال بمه دنمبمال 

اسمالممی و   –جلت بخشهای هر چه بیشتری از جریانا  ملمی 

حتی بخشهایی از نیروهای درون حکهمتی اندر هر چمه رژیمم 

نهدی های نهد را به نارج از دایره قدر  پمرتماب ممیمکمنمدخ 

ای  جریانما  بمه دنمبمال جمامع رمردن ایم  تمکمه و پماره همای 

حکهمتی هستندر ای  نیروها در عمیم  حمال اهمر  ایم  طمیمف 

برای نزدیکی به قمدر  هسمتمنمدر نمقمیمه قمدرتشمان عمالوه بمر 

حاایت دول غربیخ تکیه بر بخشهایی از جریانا  در حما میمه 

حکهمت است ره به قدر  نزدیم اندر پروسه تغییر و تمحمهل 

برای ای  جریانا  اساسا اتکاء به باال و اهر  های قدر  استر ح م  

ارران حارایت طبقاتیخ ح   نیروهای سررهبگر طبقمه حمارمامه یمم 

 رر  استراتژی سیاسی ای  جریانا  استر 

در طیف چپ جام هخ رارگر و راهنیسم و آزادیمخمهاهمی قمرار داردر 

نقیه قدر  ای  طیف در حال حاضر حضهر رم سابقه طبقمه رمارگمر 

در اعتراضا  اجتااعی و وزن سیاسی ای  آ،ترناتیه در تحهال  آتمی 

استر آ،ترناتیه  هراییخ اداره  هراییخ بیش از هر زمان در جامم مه 

مقبه،یت پیدا ررده استر  رو  اعتصاب سراسری رارگران نم مت و 

گاز و پترو یای یم رویداد درنشان دیگر در ص مهف ایم  اردوی 

سیاسی استر چشاها به نقش رارگران ن ت در اعمتمراضما  حماضمر 

دونته  ده استر پیشروی چپ در جام ه در گرو غلبه بر پرارنمدگمی 

ص هف نهد استر مسا،ه اصلی اما بر سر پرچای است ره بمایمد در 

ص هف راهنیسم و چپ جام ه باید به اهتزاز در آیمدر ایمده "همامه بما 

هم" برای ای  اردو سم استر رشمنمده اسمتر همر گمهنمه تمخم میمف در 

آرمانخهاهی و سیاستهای مارزیاا،یستی در ای  اردو نسخه ای بمرای 

 کست استر جام ه به چسی روی نامی آورد رمه سمیماسمت "ممخمرج 

مشتمررمی" را در دسمتمهر نمهد قمرار داده بما مدر تمنمهما آن نمیمروی 

راهنیستی  انس دارد ره ناایمنمده افمراطمی و ریشمه ای و رادیمکمال 

جام ه با در راهنیستی ره پرچم نابهدی ریشه مصائت مهجهدخ ریشه 

نابرابری و ستم و استثاار و  مکماف طمبمقماتمی را بمدون همیمشمگمهنمه 

تخ ی ی در دست گرفته با در ای  راهنیسم میتهاند نقیه اتمکماء طمبمقمه 

رارگر و بخشهایی از جام ه با در یم ض ف مهم ای  اردو در حمال 

حاضرخ ره باید به سرعت بر آن غلبه رردخ  قدر  سازماندهی استر 

یم حلقه مهم در پیشروی ای  اردوخ قرار گمرفمتم  طمبمقمه رمارگمر بما 

پرچم مستقل سهسیا،یستی نهد در راس اعمتمراضما  جمامم مه اسمتر 

"نه" رارگر و راهنیسم به وض یت مهجهد باید به "نه" بخش وسی ی 

از تهده مرد  تبدیل  هدر رهبران سهسیا،میمسمت طمبمقمه رمارگمر نمقمش 

رلیدی در ای   رایط در مقابلشان قرار داردر آینده جام ه به نقش ای  

طبقه در تحهال  جام ه گره نهرده استر از طرف دیمگمرخ مما بمایمد 

تالش رنیم ره بخش قابل مالحظه ای از جام ه به آ،ترناتیه راهنیستی 

وض یت مهجهدخ بمه ممیملمهبمیمت و اممکمان پمذیمری یمم جمامهمهری 

 سهسیا،یستی برسدر 

 

راه پيشروی مسلما همووار نويوسوتا اموا اموروان پويورو ی 

 اکمونيسم و کارگر و آ اديخواهی موجود است

 نه به تبعیض،نه به فقر،نه به جمهوری اسالمی!
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ایراد و انتقاد فلس ى  اا بمه نم مس وجمهد رمار بمراى ممزد در 

 جام ه چیست 

: اگر از رار براى مزد در جمامم مه یمم رمامى منصور حرمت

فاصله بگیریمخ متهجه میشهیم ره ات اق ناگهارى است ره دارد 

میافتدر ببینید ای  ره یم ن ر باید در ازاء مزد رمار رمنمدخ یمم 

چیزى راجع به وض یت مهجهد ای  آد  میدهد و آن ایم  اسمت 

ره ای  آد  نایتهانمد بمرود نمهدش رمار رمنمدخ بمایمد رمارش را 

ب رو در منظهر  از برود نهدش رار رند ای  نیست ره تمه،میمد 

رهچم نهدش را دا ته با دخ ی نى در هیچ وسایل ته،یدى بمه 

هیچ  کلى سهیم نیست و اراده و رمنمتمر،مى بمر آن نمداردخ در 

نتیعه باید رارش را به رسى ب رو د؛ رمه آن روى سمکمه ایم  

است ره رسانى هستند ره رار را میخرندر در نتیعه آنها قاعدتما  

باید وسایل ته،ید دا ته با ندر یم عمده مما،مم وسمایمل تمه،میمد 

اجتااعى هستند حاال ای  وسایل ته،ید از ممیمخ و چمکمش و از 

هاخ تا وسایل حامل و  رهچکتری  ابزار ته،ید گرفتهخ تا رارنانه

نقل عظیم و تا نهادها و سیستاهایى ره محصمهال  اجمتماماعمى 

را ته،ید میکنندخ با رل پیشیدگیها را  امل میشهدر اینها متم ملمب 

به یم قشر و بخشى از جام ه است و یم ارثریمت عمظمیمامى 

باید بروند نیروى رار ان را به اینها ب رو نمد تما بمتمهانمنمد در 

ازاء آن په،ى بگیرندخ ی نى با مزد ره په،ى اسمت رمه در ازاء 

فرونت  نیروى رار ان میگیرندخ ب د بتهانند بروند در بمازار 

محصهال  رار نهد ان را ره دیروز ته،یمد ممیمکمردنمد بما آن 

 پهل از بازار بخرندر

 

به عبار  دیگر  اا میروید رار میکنیمدخ نمیمروى رمارتمان را 

می رو یدخ آن نیروى رار  ااستر رسانى ره صاحت سرمایمه 

هستندخ صاحت وسایل ته،ید هستند ای  نمیمروى رمار را ممهرد 

است اده قرار ممیمدهمنمدخ ایم  نمیمروى رمار مصمرف ممیمشمهد و 

ایمدخ  راالهایى ته،ید میشهد ره با اینکه  اا روى آن رمار رمرده

اما چهن مت لب به آن رسى اسمت رمه صماحمت وسمایمل تمه،میمد 

استخ مت لب به صاحت سرمایمه اسمتخ او آنمهما را بمه بمازار 

میآورد و  اا میروید با مزدتان بخشى از آنها را ممیمخمریمد تما 

بتهانید زنده باانیدر و میروید میخرید تا بتهانید فردا بروید دوباره رمار 

اى درصد از مزد  اا صرف زنده  رنیدر بیشتر مزد  ااخ نهد و نرده

تمان ممیمشمهدخ  نگهدا ت   ااخ صرف سر پناه دا تم   ماما و نمانمهاده

براى اینکه بتهانید دوباره فردا رار رنیدر ایم  دعمهاى بمقماخ همرروزه 

 استر

 

رشى دیگرى استر زممانمى بمهد رمه  رار مزدى امتداد سیستاهاى بهره

دارى  نهد انساِن رارر خ نهِد جساش مت لمب بمه اربماب بمهد خ بمرده

چیزى جز ای  نیست ره برده رار میکنمد و اربماب او را زنمده نمگمه 

میداردر ای  سیستم رار مزدى رو ى است ره جام ه م اصرخ جام ه 

دارى دارد هاان مناسبا  قدیاى اسمتمثمامارى را در آن  مدرن سرمایه

 کل میدهدر ی نى انسانهایى معبهرند براى دیمگمران رمار رمنمنمدر در 

سیستم قبلى ای  به ناطر طهقى بهد ره بر گردن بردگان میاندانمتمنمدخ 

ره به آن میگ تند طهق بردگىر در ای  جامم مه بمه نماطمر جمدائمى از 

وسایل ته،ید و ندا ت  هیشگهنه رنتر،ى بر وسایل ته،ید ممعمبمهر  مده 

است در جام ه قدر  جسایش را به عنهان راال بم مرو مد تما بمتمهانمد 

 بخشى از محصهل نهدش را بدست بیاورد و مصرف رند!

 

نهد ای  وض یتخ وض یت  نی ى استر ای  وض یمت از روز اول 

نبهده و تا ابد هم ادامه نخهاهد دا تخ وض یتمى نمیمسمت رمه بشمر بمه 

طهر غریزى باید در آن با در ای  محصمهل یمم روابمط اجمتماماعمى 

است و ای  روابط اجتااعى را میشهد تغیمیمر دادر اسماس قضمیمه ایم  

است ره م  و  اا و دیگرانى ره میرویم رار میکنمیمم و قمهه جسمامى 

انمد  نهد را می رو یم به رسانى ره قبال بر وسایل ته،ید چنگ انمدانمتمه

تر هم محصهل رمار نمهد مما  ره نهد ای  وسایل ته،ید در مراحل قبل

اندخ در نتیعه بمایمد بمرویمم بمراى  اندخ و ما را از آنها محرو  ررده بهده

اینکه بخشى از ای  وسایل را براى م یشت نهدمان بمکمار بمگمیمریممخ 

 براى آنها رار رنیمر

 

تصهرش ساده است ره اگر بیهر رلى ای  وسایل تمه،میمد در انمتمیمار 

جام ه بهدخ آنهقت رسى به رسى مزد نایدادخ آدمهما ممیمرفمتمنمد بما ایم  

وسایل رار میکردندخ حاال با هر سازماندهى ره در ته،یمد دا متمنمدخ و 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 2۰پرسش  شماره  

 

 در باره لغو کار مزدی                    
 منصور حکمت  

 کارگران جهان متحد شوید!
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ب د میآمدند نانه و محصهال  را مصمرف ممیمکمردنمدخ اجمازه 

دا تند بروند و مقدار بنزی  مهرد نیاز ان را از ایم  جمامم مه 

بردا ت رنندخ رسى په،ى رد و بَدَل نایکردخ رسمى چمیمزى را 

نای رونتر در نظامى ره وسایل ته،ید ِملمم نصمهصمى یمم 

عده قلیلى است آنهقت  اا باید نیروى رارتان را بم مرو میمد تما 

 بتهانید با آن وسائل رار رنید و م ا تان را تأمی  رنیدر

 

هائى از نقدى ره  اما ممیمرح رمردیمدخ  علی جهادی: یم جنبه

دارى اسمتخ آیما ایمنمیمهر اسمت   نقد انالقى به نظا  سمرممایمه

جهانت دیگر نقد  اا به مسأ،ه فروش نیروى رمار چمه هسمت  

مثال دستازد براى فروش نیروى رارخ  رایط فمروش نمیمروى 

 رار و غیره 

 

منصهر حکات: ای  نقد انالقى  اید رلاه مناسبى نبا در اگمر 

 اا انسان برابرى طلبى با ید و مم متمقمد بما میمد رمه بمه همامه 

بمنمدى  انسانها باید به یم چشم نگریسته  هد و جام ه نباید رده

تمر تمقمسمیمم  مده بما منمدخ  دا ته با د و آدمها به باالتر و پمائمیم 

آنهقت  اا به ای  رابیه ره در آن یم سرى از آدمهاخ اقملمیمت 

رهچکىخ به اعتبار رنتر،شان بر وسایل ته،یدخ حکهمت میکننمد 

و ثرو  میاندوزند و در مقابلش ارثریت عظیامى چمیمزى جمز 

نیروى رارش ندارد ره ب رو مد و تمهان رمار رمردن یما تمهان 

ته،ید رردنش را می رو دخ به نهد ای  پدیده اعتراض میکنمیمدر 

آیا ای  نقد انالقى است  به یمم مم منمى انمالقمى اسمت بمراى 

اینکه از برابرى طلبمى  ماما نما مى  مده اسمت؛ و،مى نمهمایمتما  

انالقى نیستخ بلکه نیلى هم علاى است چهن جام ه نایتهانمد 

ای  نابرابرى را تحال رندر آن ارثریت ای  نابرابرى را تحمامل 

نخهاهد رردخ در نتیعه ای  فرانهانى اسمت راجمع بمه آیمنمده و 

 نشان دادن راه آینده جام ه استر

 

تر ای  قضیهخ م له  است ره در ایم   هاى عالى در مهرد جنبه

سیستمخ آن ارمثمریمت عمظمیمم از بسمیمارى از ممهاهمت زنمدگمى 

محرو  هستندخ آنر عار ان ره برمیگردند و بمه زنمدگمیمشمان 

نگاه میکنند میبینند سى سالخ چهمل سمال روز بمه روز بمراى 

اند و در پمایمان  اند و فرونته نیروى رار ان مشترى گیر آورده

ای  پروسه اگر در ای  فاصله با هزار رلم دیگر یا بما همزار 

فشار دیگر بازنشستگى براى نهد ان درست نمکمرده بما منمدخ 

دیگر بى چیز هستندر در صهرتیکه غه،ى ره در مقمابمل ایمنمهما 

سانته  ده است خ غهل سرممایمهخ رمه بما نمیمروى نمهد ایمنمهما 

سانته  دهخ صدها بمرابمر قمدرتمامنمدتمر  مده اسمتر همر چمه بمیمشمتمر 

تمر ممیمشمهدخ همر چمه  ماما  رارمیکنند طرف مقابل در مقابلشان قمهى

دارهما  دارى بیشتر ر د میمکمنمد و سمرممایمه بیشتر رار میکنیدخ سرمایه

 تر میشهند و قدر  اقتصادى و سیاسیشان افزایش پیدا میکندر قهى

 

نیروى رار را مثل یم راال میبرید بمازار و ممیم مرو میمد و آنمهما در 

مقابلش مزد را به آن مقدارى میدهند ره  اا بتهانید بروید نهدتان را 

بازته،ید بکنید و دوباره فردا بیایید در روند رار  ررت بکنیمدر نمهب 

واضح است ره ،زوما ای  بازته،ید به اصیالح بخهر و نایر نمیمسمتر 

اما مسأ،ه ای  است ره رارگر در هر حال چمه در جمهاممع پمیمشمرفمتمه 

تمر ممثمل جمامم مه ایمرانخ بمه نسمبمت  ممانمده غربى چه در جهامع عمقمت

صاحبان سرمایه و مدیران و غیرهخ آن قشر رم درآمدتر استر هایشه 

رارگر بنا به ت ریف چهن دارد نیروى رارش را می رو د و بمایمد در 

پروسه رار  ررت رندخ به نیر رقابتى ره در صم مهف ایم  نمیمروى 

عظیم رار وجهد داردخ به اندازه بقایش در چمارچمهب اسمتمانمداردهماى 

وقت جام ه مزد میگیرد و نه بیشترر و ایم  دیمگمر  مرو  ممقمهالتمى 

است مثل فقرخ محرومیتخ عقت ماندگى و نیلى از مضار دیگر مثمل 

اعتیادخ فحشا بى فرهنگى و هزار و یم مصیبمت دیمگمر رمه جمامم مه 

امروز را در نهدش غرق ررده استر پشت هاه اینها هامیم  رابمیمه 

 بردگى مزدى قرار گرفته استر

 

علی جهادی: اجازه بدهید م  سماال دیمگمرى را ممیمرح رمنممخ  ماما 

اى هسمتمیمد رمه در آن رسمى  مهق ى ره میرح میکنید نهاهان جام ه

ناچار به فروش نیروى رارش نبا د و یما اصمال  چمنمیم  ممکمانمیمسمامى 

براى تأمی  م اش وجمهد نمدا متمه بما مدخ او،میم  سماا،مى رمه ممیمرح 

میشهدخ مثال   چه مکانیساى جایگزی  ای  مکانیمسمامى رمه ممهرد نمقمد 

قرار میگمیمرد وجمهد دارد  رفمع نمیمازممنمدیمهماى انسمانمهما در سمیمح 

 اجتااعى خ چند و چهنش چگهنه تأمی  میشهد 

 

منصهر حکات: به هر حال داریمد راجمع بمه جمنمبمه تمه،میمدى حمرف 

 میزنیم نه تهزی ى آنررر

 

 علی جهادی: بله

 

منصهر حکات: جنبه ته،یدى مکانیساهاى جایگزی  رردن ای  نمظما  

ساده اسمتر اگمر از همامیم  آرایمش تمه،میمدى رمه همامیم  االن داریمم 

مناسبتهاى ِملکى و ما،کیتى ناظر بر آن را عهض رمنمیمم ممیمتمهانمد تما 

مدتها رار رندر واضح است ره دستخهش تغییراتى در  میمهه اداره و 

 کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  
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مدیریتش میشهیمر واضح است رمه دسمتمخمهش تمغمیمیمراتمى در 

 ساعت رار یا  رایط رار یا ایانى محیط رار و غیره میشهیمر

 

با اینحال فرض میکنیم یم رارنانه رامسیهترسازى هنهز سمر 

جایش است م  و  ماما ممیمرویمم آنمعما رمار ممیمکمنمیمم و،مى آن 

رارنانه دیگر مت لب به صاحت م ینى به اسم آقا یا نانم فمالن 

نیست ره محصهال  مال او میشهند و ب د او بخشى از آن را 

به صهر  مزد به ما برمیگمردانمدخ بملمکمه آن رمارنمانمه و آن 

محصهال  مال جام ه استر جام ه در چنی  صهرتى به هامه 

ما به عنهان  هروندان متساوى ا،حقهق و سهاممداران نمهدش 

نگاه میکندخ په،ى رد و بدل نایشهدر ما میرویم رار ممیمکمنمیمم و 

میآییم نانهر مدرسه ما مم ملمه  اسمتخ مم ملمه  اسمت درمتمر مما 

ریستخ میتهانیم هر وقت بخهاهیم سهار وسایل نقلیمه عمامهممى 

بشهیمخ اگر بخهاهیم برویم تئاتر دروازه آن به روى همامه بماز 

استخ اگر میخهاهیم مهاد غمذایمى دا متمه بما میمم در دسمتمرس 

داریمر های  االن همم ممرد  در اروپما روى ایمنمتمرنمت نمریمد 

میکنندخ  اا آن مهقع دو تا دراه را فشار میدهید یا میرویمد از 

سهپرماررت چیزى را برمیدارید بدون اینکه آنمرش ممعمبمهر 

 بشهید په،ى بدهیدر

 

چرا باید حاال پهل وجهد دا متمه بما مد  بمه نماطمر ایمنمکمه در 

 رایط حارم مهجهدخ ای  راالها صاحت دارند و میخهاهد پمهل 

بگیرد و از ای  راه مال اندوزى بکندخ به ناطر ایمنمکمه آدممهما 

محرو  هستند و به ناطر اینکه وفهر وجهد نداردر وگرنه اگمر 

مسأ،ه مسک  براى مثال حب هر رس دانستمه بشمهد و جمامم مه 

مسک  و ته،ید آنرا سازمان بدهد به نحهى رمه همر رسمى حمب 

دا ته با د از یم فضماى ممنماسمبمى و یمم مسمکم  ممنماسمت 

برنهردار با دخ ره نیلى از رشهرها حتى در  رایط رمنمهنمى 

اندخ آنهقت م  و  اا به س   به درجاتى در ای  جهت پیش رفته

هیعده سا،گى ره رسیدیم میرویم مراج ه میمکمنمیمم بمه  مهراى 

مسک  محل زندگیاان و آنها هم اسم ما را مینهیسند و یکمى از 

ها را به ما میدهند و میتهانیم در آن زنمدگمى رمنمیمم ر چمرا  نانه

دیگر باید به رسى پهل داد  و اگر م  اجماره نمامیمدهمم و پمهل 

براى مدرسه نایدهم و پهل غذا هم نایدهم و پهل رمرایمه نمانمه 

هم نایدهم و اگر پهل براى حال ونقل هم نایدهم و پمهل بمراى 

رامسیهتر هم نایدهم و پهل براى ،باس هم نمامیمدهممخ ممکمانمیمسمم 

جام ه دیگر احتیاجى هم ندارد ره به م  پهل بمدهمد رمه بمرو  

اینها را با آن بخر ر به ِصمرف ایمنمکمه یمم  مهمرونمد هسمتممخ 

 میتهانم برو  از ای  چیزهایى ره هست است اده رنمر

 

دارها به ما میگهیند: آنهقت مرد  هعه  میبرند هاه چیزها را  سرمایه

با نهد ان میبرندر و،ى واق یت ای  است رمه ایمنمیمهر نمخمهاهمد  مدخ 

چرا ره آدمها وقتى ماک  است هعه  ببرندخ ره فکر میمکمنمنمد بمیمهر 

عادى آن چیزهائى را ره غار  میکنند به آنهما نمامیمدهمنمدر  ماما یمم 

،حظه برق را در ،س آنعلس قیع رنیدخ تاا   هر غار  میشهدخ یم 

،حظهخ بیست دقیقهخ برق در نیمهیمهر  یما ،مس آنمعملمس بمرود  مهمر 

اى ره بر ای  مبناست ره چیزهایى ره هسمت  غار  میشهدر اما جام ه

مال هاه است و هر وقت بخهاهمیمد ممیمتمهانمیمد ممراجم مه رمنمیمدخ ممثمل 

اى ره االن هم هست و  اا میتهانید مراجم مه رمنمیمد و رمتماب  رتابخانه

قرض رنیدخ دچار ای  وض یت نایشمهدر االن اگمر بمرق  مهمر قمیمع 

اى قرض بگیرند بمدون  بشهد یم عده هعه  نایبرند رتاب از رتابخانه

اینکه اساشان را یاددا ت رنندر مرد  به چیزى حاله میبرند ره فمکمر 

میکنند م اهال به آنها داده نایشهد و فکر میکننمد اممتمیمازى اسمت رمه 

 هیچ وقت گیر آنها نخهاهد آمدر

 

اگر حب طبی ى هر رسى با د ره برود از مرارز فنى اسمتم ماده رمنمدخ 

برود بنشیند سر نیابان در مررز فرهنگى محلشمان و از رماممسمیمهتمر 

است اده رندخ برود استخر  ناى محلشان  نا بکمنمدخ آن وقمت بمه چمى 

میخهاهند هعه  ببرند  راالیى در رار نیست ره رسى بخمهاهمد جمایمى 

دارى نهدش ته،میمد  ببردر ای  حرص و آز و طا ى ره جام ه سرمایه

ررده اسمت را بمه ذا  انسمانمى نسمبمت ممیمدهمنمدر و بم مد در ممقمابمل 

راهنیستها ای  بحث میرح میشهد ره یم چمنمیم  وضم میمتمى رمه مم  

 بحث میکنمخ ماک  نیستخ در صهرتى ره رامال   ماک  است ر

 

علی جهادی: اجازه بدهید م  ساا،ى را میرح رنمر اممکمان دارد در 

جهاب  اا ای  ساال را میرح رنند ره ف ا،میمتمهماى تمه،میمدى چمگمهنمه 

تنظیم میشهد  ف ا،یتهاى ته،یدى اقتصادى در جام ه چگهنمه سمازممان 

داده میشهد  سهم هر فرد براى ته،ید نیازمندیهاى اجتماماعمى چمگمهنمه 

 ریزى میشهد  تنظیم و برنامه

 

منصهر حکات: ببینید تقسیم رار به م نى تقسیم رار از بی  نمامیمرودخ 

و،ى تقسیم انسانها به رار از بی  میرودر براى مثال اینیهر نیست رمه 

رار با مخ واضح است ره تقسیم رار هست یم منمى  م  معبهر  آس ا،ت

اى را آس ا،ت رنند یا آ غا،مهما  یم عده باید بروند در یم روزى جاده

را جاع رنند یا یم عده باید بروند به هر حال طبابت بکنندخ یم عده 

سازى بکنند یا هر رار دیمگمرىر و،مى  باید بروند به هر حال سانتاان

 سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشریت در قرن حاضر است!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  
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ای  عده اى ره باید ای  رار را بمکمنمنمد ،مزومما  همامان عمده اى 

نیستند ره دیروز آن رار را میکردندخ و ،مزومما  ایم   مغمل بمه 

 ان ا،صاق نشده استر اینیهر نیست رمه مم  بمایمد بمه  پیشانى

مد  بیست و پنج سال در زندگیمم ممأممهر جمامع آورى زبما،مه 

با مخ یا م دنشى با مخ یا ،زوما حتاا باید سرباز با م یما چمیمز 

دیگرىر رسى ره میآیمد در جمامم مه رمار ممیمکمنمد بسمتمگمى بمه 

است دادش یا ت لب ناطرش در رارهاى مختلفخ رمارهمایمى بمه 

عهده میگیردر نیلى از رارهایى ره سنگی  و نماپسمنمد اسمت و 

بشر مدتها با آن سر در گریبان نهاهد بمهد ممثمل فمرض رمنمیمد 

رارهاى سنگی  یا رارهایى ره آ،مهده اسمتخ اوال تمکمنمه،مهژى 

اینها پیشرفت میکند و ثانیا  نهبتى میشهندر باالنره آد  در مماه 

دو دف ه هم میرود در تیم تایز رردن محیط زیستخ رمارش را 

میکندر و،ى به طهر واق ى انسانها میتهانند از ای  رار بمه رمار 

دیگرى بروندخ یم ن ر میتهاند هاانیهر ره ماررس ممیمگمهیمد 

گیر با در آد  معبهر نیست رمه  صبح نقاش با د و عصر ماهى

 غل م دنشیگرى و  غل رانندگى وسایل نقلیه عاهمىخ  مغمل 

زندگى م  و داستان زندگى م  و  اا با در بله میشهد رفت و 

در ماه ساعتهاى م ینى را به عنهان راننده قیمار رمار رمرد و 

ساعتهاى م ینى هم در دانشگاه درس دادخ ایم  عماملمى اسمتخ 

جام ه میتهاند ای  رار را بکندخ اینکه چه رسى ای  را سازمان 

هاى ارتمبماطمى  میدهد به نصهص االن با تهجه به تقهیت  بکه

و مسأ،ه اینترنت و پیشرفتهاى تکنه،مهژى اطمالعماتمىخ نمیملمى 

تر هم  ده اسمتر ایمنمکمه چمگمهنمه تم مداد آدممهماى زیمادى  ساده

میتهانند بشینند و طرح بریزند و طرحشان را دقیب رننمد و بمه 

آن جامه عال بسه انندر به همر حمال تمقمسمیمم رمار هسمت و،مى 

رارها را تقسیم میکنیمخ نه انسانها رار آن تقسیم رار نهب یمم 

نقشه میشهدخ یم پروژه میشهدر راه اندازى قیمارهماى رشمهر 

و هاه قیارها را سر وقت بمه ایسمتمگماهمهما رسمانمدن در یمم 

رشهرخ واضح است ره براى نهدش رارى استخ و،مى آدممهما 

مراج ه میکنند و از پیش م له  است چه رسى و چمه سماعمتمى 

باید ای  رار را بکندر مرد  به ناطر آن آمهزش میبینندخ آدمهما 

هم تخصصهاى متنهعى پیدا میکنندخ راا اینکه حاال هم همامیم  

طهر  ده استخ نیلى از رارهایى ره قبال ر ته یم نم مر بمهد 

حاال نیلیها در آن اسمتماد هسمتمنمد و بملمدنمد انمعما  بمدهمنمدخ بمه 

نصهص با ر د تکنه،هژى یادگیرى رارهاى مختلف بمه یمم 

تر میشهدر آدمها میتهانند البالى رارهمایمى  تر و ساده م نى ساده

 مان در تمقمسمیمم رمار  ره هست بشرنند و به تمنماسمت تمهانمائمى

  ررت رنندر

 

گیرى احتیاج استخ منتها ایم   واضح است ره به یم تاررز و تصایم

گیرى به م ناى تاررز سمیماسمى نمیمسمتخ بمه مم منماى  تاررز و تصایم

قدر  آن مررز نیستر رسى ره دارد تصایم میگیرد  هر چیهر باید 

پاریزه بااندخ یا پاررها چیهر بمایمد درسمت بشمهنمدخ یما فمرض رمنمیمد 

صنایع فلزا  چگهنه باید رارش پیش برودخ ،زوما  هاان رسى نیمسمت 

ره حاال تصایم میگیرد م  و  اا را رى به زندان میمانمدازنمد! قمدر  

سیماسمى ممحمه ممیمشمهدخ و،مى قمدر  ادارى و تمهانمایمى ادارى بمیم  

  هروندان تقسیم میشهد ر

 

علی جهادی: اجازه بدهید در آنر بحثاان به ای  مسمأ،مه بمسمردازیمم و 

آنهم مسأ،ه نه بختى انسانها استر در ادبیما  رمامهنمیمسمم رمارگمرىخ 

اى میرح ممیمشمهد رمه مسمأ،مه  ادبیا  ماررسیسم رالسیم بیهر ویژه

س اد  انسانهاخ نه بختى انسانها به انعا  انقالب اقمتمصمادى و ،مغمه 

رار مزدى بیهر ویژه گره نهرده است و تمالم مهماى زیمادى رمه در 

تاریخ صهر  گرفته آنعایى ره مهفب نشده است رار ممزدى را ،مغمه 

رند به  کست منتج  ده استخ و در تاریخمى دوبماره ممعمددا  تمکمرار 

 ده استخ اگر ماک  است ایم  مسمأ،مه را ممیمخمهاسمتمم  ماما بمیمشمتمر 

 تهضیح بدهیدر

 

منصهر حکات: م  فکر میکنم ت داد آدمهایى ره بتهاننمد مماهمى یمم 

بادا  بخهرند و به آساان نگاه رنند و احساس س ماد  بمکمنمنمد بمه همر 

حال رم استر میدانم ب ضیها میگهیند پمهل نمه مبمخمتمى نمامیمآورد یما 

نه بختى یم امرم نهى است و مادى نیستر و،ى ت داد رسمانمى رمه 

میتهانند اینیهرى نه بخت بشهندخ رم استر ارمثمریمت عمظمیمم ممرد  

براى نه بخت  دن احتیاج بمه اممکمانما  دارنمدخ احمتمیماج بمه نمانمه 

دارندخ احتیاج به درتر دارندخ احتیاج به ای  دارند ره امنیت اقتصمادى 

دا ته با ندخ احتیاج به ایم  دارنمد رمه آزادى حمررمت دا متمه بما منمد 

بتهانند در رره ارضى ره روى آن زندگى میکنند س ر رننمدخ احمتمیماج 

دارند با آدمهاى جدید آ نا بشهندخ احتیاج دارند به رمارهماى ممخمتملمف 

دست ببرند و رارهاى جدید را یاد بگیرندر و هاه اینمهما یم منمى آزادى 

اقتصادى انسانخ ی نى تهانایى اقتصادى انسانر اگر  اا بیایید بخمشمى 

از جام ه را به ای  محکه  بکنید رمه روزى هشمت سماعمت یما  مش 

ساعت یا هر چقدرخ برود رمارش را بم مرو مدخ بم مدش همم نسمتمه و 

اش نهدش را بازسازى بکندخ بنا به ت ریف آدمها را  رهفته برود نانه

ایمدر انسمان نمه مبمخمت انسمانمى اسمت رمه  از نه بختى محرو  ررده

نالقیتش را به رار بیاندازدخ انسانى است ره حس میمکمنمد اممهرش و 

انتیار زندگیش دست نهدش استخ انسمانمى اسمت رمه فمکمر ممیمکمنمد 

 اساس سوسیالیسم انسان است!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  
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معبهر نیستر انسانى است ره فکر میکند میتهاند تصامیماماتمش 

را نهدش آزادانه بگیردر نمه مبمخمتمى بمه همر حمال بما آزادى 

 رابیه دارد و ای  آزادى بدون آزادى اقتصادى ماک  نیستر

 

در قلت اقتصاد رار مزدىخ در قملمت سمیمسمتمم ممزد بمگمیمرىخ 

انسانهاى زیادى از آزادی ممحمروممنمدر انسمانمهماى زیمادى رمه 

ناگزیرند هر روز نیروى رار نهد مان را بم مرو منمد وگمرنمه 

فردا وجهد ندارندخ وجهد ندارند حتى به م نى فیزیکى رملمامهخ 

ی نى ماک  است از غمذا و ممایمحمتماج روزممره و مسمکم  و 

غیرهخ از هاه امکاناتى ره اجازه میدهد یم انسان انسان بااند 

اش همم حمتمى ارضما  و از نیازهاى فرهنگى و زیبایى  ناسانمه

نشهد ر در نتیعه هر روز نیروى رار را فرونت  و همر روز 

صبح سر بازار رار حضهر بمهمم رسمانمدن و دنمبمال مشمتمرى 

گشت  و تاا  عار به نهد ،رزیدن ره رار  را هم ماکم  اسمت 

از دستم بگیرندخ ایم  بما نمه مبمخمتمى انسمانمهما ممنمافما  داردر 

ماررسیسم آن مکتبى است ره پشت هامه حمرفمهماى فملمسم مى و 

صهفیانه و غمیمر صمهفمیمانمه رمه راجمع بمه مم منمى زنمدگمى و 

نه بختى بشر زده  دهخ یم جمهاب رماممال رو منمى را پمیمدا 

میکند و میگهید: انسان باید مرفّه و آزاد با مد و بمراى ایمنمکمه 

مرفّه و آزاد با د باید آن نظما  اجمتماماعمى رمه در آن زنمدگمى 

میکندخ نظامى با د بر مبناى آزادىخ برا برى و رفاهخ و مرفّمه 

 رردن انسانها فلس ه آن نظا  را تشکیل بدهدر

 

دارى ای  نیستخ آزاد نیستیمخ به ناطر اینمکمه ممعمبمهر  جام ه سرمایه

هستیم نیروى رارمان را ب رو یمخ آزاد نیمسمتمیمم بمراى ایمنمکمه دو،مت 

طبقه حارم باالى سرمان استخ رفاه ما هدف جام ه نیست سهد همدف 

 جام ه استر ودر نتیعه بخش اعظم ما احساس نه بختى نایکندر

 

با هاه اینها آنقدر انسانیت در تم تم ما قهى است ره حتمى در ایم  

مهلکهخ در دل ای   رایط با ای  هاه فشارخ به هادیگر نگاه میکنیم و 

هاى دیمگمران و  هایاان و به بشه به هادیگر عالقه پیدا میکنیمخ به بشه

به نالقیتهاى دیگرانر وقتى ما در ای   رایط همنمهز ممیمتمهانمیمم یمم 

درجه احساس نه بختى بکنیمر  اا فکرش را بکنید اگر ای  برابرى 

اقتصادى تأمی  بشهدخ اگر ای  بردگى مزدى از بمیم  بمرودخ اگمرایم  

اجبار روزمره به رار براى دیگران و تسملمیمم بمه دیمگمران از روى 

دوش بشر بردا ته بشهدخ بشر چقدر ظرفیت ای  را دارد رمه  ماد و 

 نه بخت زندگى رندر
 

 مت  پیاده  ده از روی مصاحبه رادیهیی
 

 ٨٥١١تا  ٨٥١١منتخت آثار ص حا  

مت  پیاده  ده ای  مصاحبه او،ی  بار در "منتمخمت آثمار"خ انمتمشمارا  

( ٢١١٥)   ٨١٩٨حمکمامتمیمسمتخ نمرداد   –حزب راهنیست رارگمرى 

 منتشر  ده استر

 زنده باد شوراها!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  

 

 کارگران مبارز صنعت نفت، رفقا،
حتی اگر حرکت اخیر شما فورا مبشر انقالب علیه رژیم کثیف اسالمی نباشد، شک نیست که این کارگرانندد کده شدیدادور اندقدالب را در 
آینده ای نه چندان دور بصدا در خواهند آورد. شرط پیروزی اینست که اینبار طبقه کارگر در راس این جنبش بماند. آغداز شدکدسدت 

آنجا بود که مهدی بازرگان و گله ای از دیگر عوامل ارتجاع اسالمی، به خرج رژیم سلطنت و با هلیکدوپدتدر ارتدش بدرای  ٧٥انقالب 
خواباندن اعتصاب و بیعت گرفتن با خمینی سراغ شما آمدند. اگر تجربه خونبار رژیم اسالمی یک درس داشته باشد، اینست که کارگر 

 باید در صحنه سیاسی با حزب و افق و برنامه مستقل خود ظاهر شود. این اساسی ترین فراخوان ما به شما است.
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مان پیگیر میا،با  نهد میشهیمر در هامیم   مقابل مرارز راری

نمرداد همامکماران پمروژه ای مما در  مررمت  ٢٦راستا روز 

ی افمزایمش دسمتمامزدهما و  فراب نیروگاه بیمدنمهن بما ممیما،مبمه

روز ممرنصمی رمه اصمیمالحما   ٨١روز رار و  ٢١نهاست 

طرح بیست ده نامیده ممیمشمهد دسمت بمه اعمتمصماب زده و بمه 

همای نمهد تمر   صهر  جا ی نمیمروگماه را بمه قصمد نمانمه

اند ره تا زمانیکه به نمهاسمتمه  ناهدندر ای  رارگران اعال  ررده

 های آنان پاسخ داده نشهد به نیروگاه بازنخهاهند گشتر 

اعتصاب ما یم اعتصاب انمیماری اسمت و یمم هم متمه در  

جریان نهاهد بهد و در روز نمهمم تمیمر بمه صمف همامکماران 

رسای نهد ره اعال  اعتراض ررده اند نهاهیمم پمیمهسمتر مما 

ی اعتراضاان با جاع  دن در محل های رار  در ای  یم ه ته

نهد تالش میکنیم ره تصایم گیری جا ی بکنیم و صدای نهد 

 را به گهش هاکاران رارگرمان در هاه جا برسانیمر  

 

 خواستهای اعالم شده ما عبارتند ا :

ممیملمیمهن  ٨٢مزد هیچ رارگر  اغل در ن ت نباید رمامتمر از  -

با د و باید فهرا سیح دستازدها افزایش یابد و به نسمبمتمی رمه 

قیات اجناس افزایش می یابد سمیمح ممزد رمارگمران نمیمز بماال 

رودر ب الوه سایر سیهح مزدی رارگران باید بر اساس تهافمب 

 با ناایندگان منتخت رارگران صهر  گیردر

ت هیب پردانت دستازدها جر  و یم دزدی آ مکمار اسمتر  -

 حقهقها باید هر ماه باهقع پردانت  هدر

ما به رار مهقت و پیاانی اعتراض داریم و نهاسمتمار رمهتماه  -

 دن دست پیاانکاران و دا ت  امنیت  مغملمی و دائمامی  مدن 

 قراردادهای راری مان هستیمر انراج رارگر مانه ر

قهانی  برده وار مناطب ویژه اقتصادی ره حصاری بی  ما و  -

بخش های دیگر رارگری در سیح جام ه اسمت و بمر اسماس 

آن رارفرمایان م تخهر دستشان بمرای همرگمهنمه تم مرضمی بمه 

زندگی و م یشت ما باز گمذا متمه  مده اسمتخ بمایمد فمهرا ،مغمه 

  هندر

ما نهاستار ایا   دن محیط رارمان هستیمر محیط های رمار  -

ما مثل یم بات ان عاری است و حریب های مهیتخ سقهط از 

ارت ا خ آ،مهدگمی همای صمهتمی در اثمر انم معمار ممهاد نم متمیخ 

استشاا  مهاد سای و  یایایی در رنمار غمیمر اسمتمانمدار بمهدن 

وضع بهدا ت و درمانگاههاخ دارد همر روز از مما قمرممانمی 

میگیرد و سبت صدما  جانی و روحی بسیاری بمه رمارگمران 

 ده استر رار در گرمای طماقمت فمرسمای تمابسمتمانمی و نمبمهد 

تعهیزا  الز  سرمایشی و دستگاههای تههیه ههای استانمدارد 

فشار رار را صد چندان ررده استر صن ت نم مت یمم بمخمش 

بزرگ سهدآور جام ه استر باید مرارز راری ما ام  بما مد و 

با باالتری  استانداردهای محیط زیستی معهز با در بایمد در صمنم مت 

ن ت بهدجه رافی برای ام   دن محیمیمهمای رمار و تمعمهمیمز ممرارمز 

راری به امکانا  سرمایشی و گرمایشی مهرد نمیماز و دسمتمگماهمهمای 

تههیه هها به میزان مهرد نیازخ بماال بمردن اسمتمانمدارد بمهمدا متمی در 

نهابگاهها و اممارم  عمامهممی چمهن دسمتمشمهیمی هما و حماما  و ررر 

 انتصاص داده  هدر 

ما رارگران ن ت از امنیتی بهدن محیط های رارمان بمه سمتمهه آممده  -

ایم و باید به ای  وض یت ناتاه داده  هدر تشکل و تعاع و اعتمراض 

 حب مسلم ماستر

در ناتاه حاایت قاطع نهد را از هاکاران رسای مان در ن ت رمه  -

اعال  ررده اند چنانشه به نهاستهایشان جهاب داده نشهد در نهمم تمیمر 

دست به اعتراض نهاهند زد و فرانهانشمان بمه تمعمامع در آن روز 

 استخ اعال  میکنیمر

نهاستهای بر  ارده ما نهاستمهمای همامه رمارگمران نم مت از جماملمه 

هاکاران رسمامی مما نمیمز هسمتر بم مالوه ایم  همامکماران بمه نمحمهه 

رمه در واقمع تم مرضمی بمه زنمدگمی و  ٨۰١١افزایشا  مزدی سال 

م یشتشان استخ تحایل ما،یا  های سنگی  بر حمقمهقمهمایشمان و عمد  

اجرایی  دن ماده ده و در نتیعه آن حذف برنی از آیتمم همای ممزدی 

 ان اعتراض دارندر محهر اعتراض هاکاران رسمامی همامشمهن مما 

رارگران پیاانی مهضه  دستامزد و عمد  رم ماف آن بمرای ممخمارج 

زیستی و م یشتی مان است و افزایش سرسا  آور قمیمامت اجمنماس و 

یم قلم بزرگ آن مسک  و محرومیت از بمیمامه همای پمایمه ای چمهن 

درمان و تحصیل رایگان برای هاه و دا ت  حب مسک  فشار زندگی 

را برای ما و هاه مرد  در جام ه د هار و مشقت بار ررده استر ما 

نهاهان تحقب ای  حقهق پایه ای و برنهرداری از درمان و تحصیمل 

رایگان برای هاه مرد  هستیمر زندگی  ایسمتمه انسمان حمب همامه مما 

 مرد  استر

 

  هرای سازماندهی اعتراضا  رارگران پیاانی ن ت

 ٨۰١١نرداد  ١١

.....................................................................................

.......................... 

 اعتصاب کارگران پيمانی شرکت ريتون

در پی اعتراض به بی قانهنی رارفرممایمان و  ٨۰١١نرداد  ١١روز 

افزایش نیافت  حقهق ها رارگران  ررت ریتهن نیز بمه جمامع تمخملمیمه 

نیروها از محل رار پیهسته و با دادن ابزار نهد بمه انمبمار و گمرفمتم  

 تسهیه حساب راهی نانه های نهد  دندر

ها و نیروگاه هما بما نمهاسمت  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

افزایش دستازد و تغییر نهبت مرنصی دست به اعتصاب سمراسمری 

 اندر زده

.....................................................................................

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

 2۰پرسش  شماره  

 

 اخبار ویژه اعتصابات سراسری کارگران نفت
 هایمان وارد اعتصاب سراسری میشویم! برای پیگیری خواست
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................ 

حمايت کارکنان شرکوت نوفوت  والت  واره مونوکواوه خوار  ا  

 همراران خود در شرکت پايانه های نفتی منکاه خار 

 

روز جا ه و  نبه راررنان رسای عالیاتمی نم مت در  مررمت 

پایانه های ن تی منیقه نار  دسمت بمه اعمتمصماب زده و از 

تحهیل و پهلهگیری رشتی هایی ره قصد بمارگمیمری نم مت نما  

 دا تند نهدداری رردندر

اعتصاب انیاری ای  راررنان در اعتراض بمه عمد  اصمالح 

افزایشا  عاهمی حقهق و عد  بارگذاری اسمتمیمت در حمقمهق 

 نردادماه صهر  گرفتر

راررنان  ررت ن ت فال  قاره منیقه نمار  نمیمز بما تمعمامع 

مقابل سانتاان مررزی  ررت و بما در دسمت دا متم  رماغمذ 

هما  های از اعتصاب هاکماران نمهد در  مررمت پمایمانمه نه ته

 حاایت رردندر

 

 ٨۰١١نرداد  ١٨ -اتحادیه آزاد رارگران ایران

.............................................................................

....... 

 اعتصاب کارگران پيمانی شرکت سينا پااليش جزيره  شم

در پممی اعممتممراض بممه بممی قممانممهنممی  ٨۰١١نممرداد  ١١روز 

رارفرمایان و افزایش نیافت  حقهق ها رارگران  مررمت سمیمنما 

پاالیش جزیره قشم نیز به جاع تخملمیمه نمیمروهما از ممحمل رمار 

پیهسته و با دادن ابزار نهد به انبار و گمرفمتم  تسمهیمه حسماب 

 راهی نانه های نهد  دندر

.............................................................................

.................. 

 اعتصاب کارگران پيمانی پتروشيمی بوشهر

در پممی اعممتممراض بممه بممی قممانممهنممی  ٨۰١١نممرداد  ٢٦روز 

رارفرمایان و افزایمش نمیمافمتم  حمقمهق هما رمارگمران پمیمامانمی 

جه کار مخازن رروی پترو یای به مهمر و مما میم  سمازی 

ارا  نیز به جاع تخلیه نیروها از محل رار پیهسته و بما دادن 

ابزار نهد به انبار و گرفت  تسهیه حسماب راهمی نمانمه همای 

 نهد  دندر

.............................................................................

..................... 

عسولوويوه بوه اعوتوصواب سوراسوری  1۱کارگران پيمانی  وا  

 پيوستند

نممرداد جممه ممکمماران  ممررممت ارسممیممر صممنمم ممتخ  ١٨امممروز 

ن ر از رمارگمران  ۰١١رارگران پیاانی  ررت ساتراپخ ت داد 

عسلهیه میبما منمد دسمت از رمار  ٨۰ ررت پایندان ره در فاز 

هما  رشیده و با تحهیل ابزار و انعا  تسهیه حساب محل  مررمت

 را تر  رردندر

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

.............................................................................

.......................... 

از  SPQ1 ماغمل در سمکمهی  POGCراررنان عالمیماتمی  مررمت 

های ن تی ایمران  اعتراض و اعتصاب هاکاران نهد در  ررت پایانه

 منیقه نار  اعال  حاایت رردندر

 

 ٨۰١١نرداد  ١٨

.....................................................................................

........ 

 عسلويه 1۱اعتصاب کارگران شرکت ليدوما در با  

 ٨١نردادماه رارگران  ررت ،یدوما واقع در فماز  ١٨روز دو نبه 

پارس جنهبی نیز بمه اعمتمصماب سمراسمری رمارگمران پمیمامانمی نم مت 

 پیهستندر

.....................................................................................

...... 

ای  ررت ای جی سی  اغل در پاالیشمگماه  اعتصاب رارگران پروژه

 ٢آبادان در فاز 

 

ای  مررمت ای جمی سمی  ماغمل در  امروز یکم تیر رارگران پروژه

با تحهیل ابزار رار دست به اعتصماب زده  ٢پاالیشگاه آبادان در باز 

 و محل رار را تر  رردندر

ها و نیروگاه هما بما نمهاسمت  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

افزایش دستازد و تغییر نهبت مرنصی دست به اعتصاب سمراسمری 

 اند زده

.....................................................................................

..... 

ا  هومورواران خوود در  SPD17Bحمايت کارکنوان سورووی گوا ی 

 شرکت پايانه های نفتی منکاه خار 

 

روز جا ه و  نبه راررنان رسای عالیاتی نم مت در  مررمت پمایمانمه 

های ن تی منیقمه نمار  دسمت بمه اعمتمصماب زده و از تمحمهیمل و 

پهلهگیری رشتی هایی ره قصد بارگیری ن ت نا  دا متمنمد نمهدداری 

 رردندر

اعمتمصماب انمیمماری ایم  رماررممنمان در اعمتمراض بمه عمد  اصممالح 

افزایشا  عاهمی حقهق و عد  بارگذاری استیت در حقهق نردادمماه 

 صهر  گرفتر

نیز با تعاع در ای  سکه و بما در  SPD17Bراررنان سکهی گازی 

های از اعتصاب هاکاران نهد در  مررمت  دست دا ت  راغذ نه ته

 ها حاایت رردندر پایانه

 

 ٨۰١١تیر  ٨ -اتحادیه آزاد رارگران ایران

.....................................................................................

.......... 

 کنگان 1۱ای  ا   اعتصاب کارگران پيمانی و پروژه

رمنمگمان و نمیمروهمای  ٨١امروز یکم تیر رارگران پمیمامانمی در فماز 

ای پمیمامانمکماری  پاالیشگاه آدیش جنهبیخ ممخمازن رمروی و اسمتمهانمه

ررمی و  ررت راژان با تحهیل ابزار رار دست به اعتصماب زده و 

 محل رار را تر  رردندر

.....................................................................................

........... 

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  
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 اعتصاب کارگران پيمانی پااليشگاه بيدبلند بهبهان

 

ای پماالیشمگماه  امروز سه  نبه یمکمم تمیمرمماه رمارگمران پمروژه

بیدبلند بهبهان به اعتصماب سمراسمری رمارگمران پمیمامانمکماری 

 پیهستندر

ای  رارگران در پیاانکاری  ا،هده  ایان و  ررمت سمازه پماد 

 مشغهل به رار هستندر

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

 

 ٨۰١١یکم تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

............................................................................ 

 اعتصاب کارگران پااليشگاه نفت تهران

 

امروز سه  نبه یکم تیرماه رارگران پاالیشگاه ن ت تمهمران بمه 

 اعتصاب سراسری رارگران ن ت پیهستندر

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

 

 ٨۰١١یکم تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

............................................................................ 

 عسلويه 1۱اعتصاب کارگران  ا  اختر در  ا  

ای فماز  امروز سه  نبه یکم تیرماه رارگران پیامانمی و پمروژه

عسلهیه به اعتصاب سراسری رارگران  ٨١انتر واقع در فاز 

 ن ت پیهستندر

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

 

 ٨۰١١یکم تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

.............................................................................

........................ 

 اعتصاب کارگران شرکت جهان پارس

 

امروز سه  نبه یکم تیمرمماه رمارگمران  مررمت جمهمان پمارس 

 اغل در صنایع نیروگاهی به اعتصاب سمراسمری رمارگمران 

 ن ت پیهستندر

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

 ٨۰١١یکم تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

............................................................................. 

 اعتصاب کارگران پتروشيمی گچساران

 

امروز سه  نبه یکم تیرماه رارگمران پمیمامانمکماری  ماغمل در 

پترو یای گشساران به اعتمصماب سمراسمری رمارگمران نم مت 

 پیهستندر

..................................................................................... 

 اعتصاب کارگران شرکت برق و ابزار د يق سايت تنبک

 

روز سه  نبه یکم تیرماه رارگران پیاانکاری  اغل در  ررت بمرق 

واقع در سایت بندر تنبم به اعتصاب سمراسمری  ILDابزار دقیب  و 

رارگران ن ت پیهستندر الز  به ذرر است رمه نمیمروهمای دفمتمری ایم  

  ررت نیز هاراه با رارگران اعتصاب رردندر

ها و نیروگاه هما بما نمهاسمت  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

افزایش دستازد و تغییر نهبت مرنصی دست به اعتصاب سمراسمری 

 اندر زده

 ٨۰١١دو  تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

..................................................................................... 

واکنش مسئولين پااليشگاه تهوران بوه اعوتوصواب کوارگوران: اخورا  

 کارگر! ۰٢٢

 

مسئه،ی  پاالیشگاه تهران در وارنش بمه اعمتمصماب رمارگمران بمخمش 

ای را برای قیع هاکاری و  های تسهیه "اورهال" ای  پاالیشگاهخ فر 

اندر رارگران ای  پماالیشمگماه  انراج ای  رارگران بی  آنها تهزیع ررده

نهاستار افزایش حقهق و برآورده  دن بمرنمی دیمگمر از ممیما،مبما  

 نهد بهدندر

رارفرمای پاالیشگاه با ای  رار قصد دارد تما رمارگمران را وادار بمه 

تمهانمنمد  پایان اعتصاب ناایدر اما رارگران اعتصابی با اتحاد نمهد ممی

 و میا،با  نهد تحقب بخشندر  به نهاسته 

 

ها و نیروگاه هما بما نمهاسمت  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

افزایش دستازد و تغییر نهبت مرنصی دست به اعتصاب سمراسمری 

 اندر زده

 ٨۰١١دو  تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

.....................................................................................

...... 

 اعتصاب کارگران شرکت کيهان پارس شاغل در پااليشگاه اصفهان

 

روز چهار  منمبمه دو  تمیمرمماه رمارگمران  مررمت رمیمهمان پمارس بما 

پیاانکاری فریدون ،یاهچی  اغل در پاالیشگاه اص هان به اعتمصماب 

های دیگر پاالیشمگماه  سراسری رارگران ن ت پیهستندر رارگران بخش

 اند ره در روزهای آتی دست از رار میکشندر اص هان نیز اعال  ررده

 

ها و نیروگاه هما بما نمهاسمت  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

افزایش دستازد و تغییر نهبت مرنصی دست به اعتصاب سمراسمری 

 اندر زده

 

 ٨۰١١دو  تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

..................................................................................... 

 تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت پااليشگاه آبادان

 

امروز چهار نبه دو  تیرماه راررنان رسای پاالیشگماه آبمادانخ خ در 

اعتراض به نحهه افزایشا  و دریافت ما،یا  مضاعمف ممقمابمل درب 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  
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 ورودی پاالیشگاه دست به تعاع اعتراضی زدندر

 

با تهجه به حکم صمادره دیمهان در سمال گمذ متمه خ رماررمنمان 

مملمز  بمه پمردانمت  ٨۰١١پاالیشگاه آبادان عالوه بر راهشا  

ردیف ما،یا   مده انمد رمه بماعمث  مده اسمت عمامال  ٢ماهانه 

 دریافتی ارثر ای  راررنان من ی  هدر

 ٨۰١١تیر  ٢ -اتحادیه آزاد رارگران ایران

........................................................................... 

 اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب وا ع در بندر ماهشهر 

 

روز چهار  نبه دو  تیرماه رارگران  ررت تهران جنهب در 

 بندر ماهشهر به اعتصاب سراسری رارگران ن ت پیهستندر

 

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

 

 ٨۰١١دو  تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

............................................................................. 

اعتصاب کارگران شرکت پوتوروسوا  شواغول در شورکوت نوفوت 

 بندرعباس

 

روز سه  منمبمه اول تمیمرمماه رمارگمران  مررمت پمتمروسماز بما 

پیاانکاری راظم فروزنده  اغل در  ررت ن ت بندرعباس بمه 

 اعتصاب سراسری رارگران ن ت پیهستندر

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

 ٨۰١١دو  تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

.............................................................................

............ 

اعتصاب کارگران شرکت مبين صنعت شاغل در پوتوروپوااليوش 

 آديش

 

روز چهار  نبه دو  تیرماه رارگران  مررمت ممبمیم  صمنم مت 

 اغل در پتروپاالیش آدیش به اعتصاب سمراسمری رمارگمران 

 ن ت پیهستندر

هما و نمیمروگماه هما بما  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

نهاست افزایش دستازد و تغیمیمر نمهبمت ممرنصمی دسمت بمه 

 اندر اعتصاب سراسری زده

 

 ٨۰١١دو  تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

.............................................................................

................ 

 اعتصاب کارگران شرکت راژان شاغل در پااليشگاه آديش

 

روز سممه  ممنممبممه اول تممیممرممماه رممارگممران  ممررممت راژان بمما 

پیاانکاری ررمی و فرامرزی  اغل در پماالیشمگماه آدیمش بمه 

 اعتصاب سراسری رارگران ن ت پیهستندر

ها و نیروگاه هما بما نمهاسمت  هاخ پترو یای رارگران پیاانی پاالیشگاه

افزایش دستازد و تغییر نهبت مرنصی دست به اعتصاب سمراسمری 

 اندر زده

 ٨۰١١دو  تیرماه  -اتحادیه آزاد رارگران ایران 

.................................................................................... 

 تجمع اعتراضی کارکنان نيروگاه رامين در شهر اهوا  

 

امروز دو  تیرماه كاركنان نیروگاه رامی   هر اههاز نسبت بمه عمد  

همای فمرادسمت در  تامی  میا،با  مزدی و دنا،ت مقاما  و  مررمت

 امهر ای  نیروگاه دست به اعتراض زدندر

های فهق بحرانی با ظرفیت  نیروگاه حرارتی رامی  اههاز از نیروگاه

ممگماواتمی  ١٨۳مگاوا  است ره  امل  ش واحد بخار  ٨٦١١ته،ید 

 مگاواتی استر ۵/۳و دو واحد تهربی  انبساطی 

..................................................................................... 

 

 اعتصاب کارگران پتروشيمی دماوند

ای پترو یای دمماونمد بمه  روز چهار  نبه دو  تیرماه رارگران پروژه

 اعتصاب سراسری رارگران ن ت پیهستندر

.....................................................................................

............ 

 اعتصاب کارگران مخا ن نفتی جاسک

روز چهار  نبه دو  تیرماه ممخمازن نم متمی جماسمم بمه طمهر رماممل 

ت ییل  ده است و رارگران آن به اعتصاب سراسری رارگران نم مت 

 پیهستند

..................................................................................... 

 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 کارگران جهان متحد شوید! 2۰پرسش  شماره  

 

 کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد


