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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 


 در   ٤ ����   ٥� � ��ر�� ��
ا�� ����رد ی� ��م��ن ��ن                  

� و          � ن� ن�$ ز��"               ���١٣�
�ای� ات�ق ��ر دی'�                       .  ��ن

 ،ا.��اض �, ن�ام�" م+�* ��ر            
��ر ،ا2�3, ��ر0 ا��1ر0                         

ا��1ر0 در ت:8�9ت و م�456          
6�1, ه� و                             <�� از <�� =:�

 ��ر ?�ارداد0       ،روزه�0 ��:,   
. و =���ن�Bر0 را دام� زدA ا@�        

��ر��ان و ��C�:2 ��ر��0 در            
��ر ��ا@� ��ر@" م�گ                     �
ر0�F2 ��د و .�امE �6��ر ه�         
 ،روزA ��ر��ان در م+�* ��ر           

��ا@� تEB6 مG�EF ��ر��0            
� . را �, م��ان HوردA ان

م�ی�ی� ای�ان ��درو ��ا0                      
             I1ص �م��ن:� از =��@�� ��
       ,� 
� ��, ��K ��ر��ان ��
                      � ،در م+E ��ر م�ن���ر ��دن

ار@�ل @�ویL ��ا0 ��ر��ان            
� صI1 را �NC و ��ر در                   ��
روز ��Pر��1, را ت:E�9 ا.8م          

ح�ا@� و م�ی�ی� ت8ش          .  ��د
     K�<ت Kرام و م�نH را �S2 ���دن

     � ن��وه�0 3�           ،��ر��ان ��ن
� و         � A���رش �, م+E �2ا��ان
   Aر��ان ای� م��$ در م+�ص���
                 ��. ن��وه�0 مITG ?�ار ��2�

��ر��ان روز ��Pر��1, را در          
ا.��اض �, م�گ ر�F2ی�6ن                    
ت:E�9 ا.8م ��دن� و در ای�ان             

� .��درو م�ن���ر ��ن
              ��Tا��1ر ای U1V،             ر��د@ ,� 

م�ی�.�مE ��وA ص�:�" ای�ان             
               AWوی Xدرو، ت���

ا.��ا�3ت و@�K م�دم ت�نL �, از                            
 �� �, م��ان             ، ��وع ��        ٢٠١٠د@�م�1    

Hم�ن F1V, ��ر�� و ات+�دی, ه�0 ��ر��0     
              � ،ت�نL �, ��\ از ن�X م���Tن .�S دارن

�ی� ��         ��:Cد و زی� ا�� ]T2 را Xح�� �Cدو
"T.،            ر���� L�̂ �            ٢٣ ر�Gل �� م�@ 

ت8ش . ?�رت در ای� ��6ر، را �2ار0 داد
     L�̂ ���" نG5� وزی� T:2" و رNCا �م+�
م>LT و ��?���ن�A دوC� ح��X و و.�A و                    

 ��� Hرام ��دن �S2 و ����ل         ،.�� دادن  
" ن�@��A ا@�                    . او�3ع، ت� ���ن �, �̂�

��ر��ان و ات+�دی, ه�0 ��ر��0 در                         
ت�نL، ه��اA ت�دA و@�K م�دم، ��                                   

 ���Bر0 و ا@�1�اد، و          ،ا.��اض �, ��ان"    
�� ��ا@� �, زی� ��6�ن �E ه�_� ح���,       

��6�=،               A�'�@و د �Cدو A� در مE��F ��?���ن
        ���ن ایG��دA ان̀ دوC� م�?�    .  ح���,، ه�

���" ت8ش ��د �� @�aدن       bوزارت�5ن,   ٣ 
�, ا.�S ات+�دی, ��ر��ان ت�نL، و                              

�ن        "  ا.�9"C�5ی� وزارت�5ن, دی'� �, م، 
و �� و.�A دادن �, م�دم م1�" �� م+���,               
.�م8ن �6��ره� و ?�ل Hزاد0 زن�ان��ن                   

� و در ����ل ��د     ،@��@"� �S2 را Hرام �
ای� ا?�ام�ت و و.�A ه�، ��                   .  ن'�A دارد   

در��ا@� ات+�دی, ه�0 ��ر��0 ��ا0                    
���ن" �, �,                     ���٤��ر0         � ن� از ن��ی

" در �����, دوC� م�?�              �̂��G= وزارت و
    ��A ��دن� Aن�� را             ،���ردH و  ،� م�ا�, �

                  �و ت� ام�وز           .  �, ���رA ���0 ��6ن
@�ن��� دوC� م�?� در ه�C, ا0 از ا���م 

 . ��?" م�ن�A ا@�
 ات+�دی,     ،��ال در ت�نL، م��ن ��ر��ان             

       A�ه�0 ��ر��0 و م�دم م:��ض �� ��?���ن
��ن ادام, دارد  ̀ و د@��ورد   . دوC� ح��X ه�

ای� ��ال ت� ام�وز ��ا0 ��ر��ان و م�دم     
L�̂ ����ر و Hزاد              ت�نL، �2ار0 دادن ر
��دن زن�ان��ن @��@" و ت+��H Eزاد0                       
 ،اح$اب و م�19.�ت و Hزادی��0 @��@"              

� و               .  ��دA ا@�       �د@��ورده�0 ارز��
ان�8F" �, ��ی� از Hن�� در ص" م�+� د�2ع   

��د و ��ای* تH ��1eن�� را                  

 خالد حاج محمدي

مرگ كارگران ايران 

 هيئت تحقيق و ،خودرو

 مطالبه تشكل كارگري


	 ��ر��� �������� ����� ا��اب ��
  ��دس��ن و �����
	،��اق

 تحوالت تونس  

روزنه اي براي طبقه كارگر در 

 جهان عرب

 

 ١٣٩٠د@��$د آ�ر��ان در ای�ان @�ل                  
�؟ م1��ى م+�@G�P ,1�؟                     ��� ��ر ��یFP
ای� @�اkتj ا@� آ, در م�A =�ی�نj @�ل و         
در E42 ت:��� د@��$د =�ی, آ�ر��ان،                      
��9ز م+�S2 ��  j@�Gى ��م:, @�ی,                

�+m م���ط �, ?�ارداده�ى     . ان�ا��, ا@�  

@�kن,، مC�F, اى ���م  مnاآ�ات م��ن                 
��2�V ��زار آ�ر، ت�6ی�ت م���ط �,         
���ن آ�ر��ان و ه���ن,                �د��C� ن��ی
     �Goی jه� از ����رِى ا@8م�> qح

در ای� ح�oم� ه�$م�ن ��               .  ��>�@�
 ،ن��ی�6ت مr+S ت:��� د@��$د @�kن,          

��\ از ه� و?� دی'� ��C�:2 آ�ر��ى       
                             ����>, م��1o� ان�� و زی�� ،را در زن

�?j مUT9 آ�ر�� در ا@�@j ت�ی�                  +��
 ��\   ، در تEo6 و حU ا.��4ب    ،زم��, ه�  

                              AوردHی\ در���از ه� و?� دی'�  �
ام� �� ه�, درن�A ��یj و �� ه�,               .  م��6د

          jه��= s:S�Gم A�5Gاآ�و��ت ��زى م، 

                  jTاص ,C�Gاز ص�رت م Xای� رژی j�ح
�ر . ��م:, ��ی$ى ن�اردFP $د آ�ر����د@

�؟ ��� ��ر ��یFP ا@� و 

�ى                   �ا�8س ��راى .�jC آ�ر یr ?�پ �
م'� ?�ار ا@� دوC� و                    .  =�چ ا@�    

��راه�ى ا@8مj و آ�ر�2م�ی�ن �, آ�ام               
�؟  �@�� K6:6م X��4ام� ای� وا?:�� از   ! ت

            �@I9 .  اه��� مC�G, د@��$ده� ن���oه
د@��$د آ�ر�� ��A�� A ت:��� �����4ى             

.8رXb ه�   .  اصjT ح��ت Hن ��م:, ا@�  
           ���ه� �@�� j�م�oت�4ی�ى آ, دوای� ح، 

                             �د@��$ده� �:��ان م�� اصjT درHم
زن��F1V j, آ�ر��  در                      

 مصطفى رشيدى

سيكل معيبوب 

 دستمزدها در ايران

 4صفحه 

                               L�̂ ت+�kت ا��� ت�نL و @�Fط ر
       �1�Gی� ��             ����23ر م���:Cزی� ا ,C�@ 

.T"، ت� ه��� اkن م�� ��د را ��                                
��Nا0��2 @��@" ��6ره�0 .��" و                       

��ر?, ه�0        .  ��ورم��ن, �����A ا@�                
1� و                       �Gم م�Bی�1ن ح�� ��ت و@�:k�+ت

�ت   .  �2@� ای� ��6ره� را ��2�, ا@�  � ��
��2�� ا.��ا�3ت ��ر�� و م�دم م:��ض 
در روزه�0 =�ی�ن" .�� �� .T" و �2ار               
او، ه�اس از و?�ع ا.��ا�3ت ت�دA ا0                
                    A��P �� A���1ر �Tت X�@ ر و��e�@ا ,�T.
                  �G6ه�_� ح���, ��6ره�0 .��" ن .

�PرA ان�ی6" و ای�A اص8ح�ت ا?��4د0 و           
@��@" �, د@��ر ��ر اول ��رژواز0 و                 

                             A�دوC���E� 0 ��6ره�0 .��" ران
�.��و م�@" د��� �E ات+�دی, .�ب                 .�

@�یK =��م را ��2� و                               

 رحمان حسين زاده

تحوالت در تونس و كشورهاي  

 عربي

كمونيسم طبقه كارگر در بوته 

 آزمايش

 

 2صفحه 

        ,1�� ,@٣٠:١١ ���� @�.�           ٥    
� ، 
 ن�   ��٤ر��ان ای�ان ��درو ��ه� م�گ     

ن� از ه��Bران ��د �� ١٣و ز��" ��ن 
            �ای� .  ا�� ����رد ی� ��م��ن �� Hن�� ��ن


 ات�ق                     � �وا?:, دردن�| �, در ��
در  م��" از ان�وA و ن'�ان" را                       ،ا2��د

. ��ر��ان ای�ان ��درودام� زد                م��ن       

ام�وز ه$اران ��ر�� ای�ان ��درو                        
 ،ه��اA ��ن�ادA ه�0 ��ر��ان ��ن ����,            

در م��ن ���, و ن�ت .��U �, ��ای*                      
 در @�گ .$ی$ان ��د                   ،��ر0 ��د          

���G6�5اش         .    نCدر دل ای� وا?:, د، ��Cاو
ا?�ام م�ی�ی� و ح�ا@� و دوC� ����ر0     
ا@8م" ا.$ام ن��وه�0 3� ��رش �,                  
��ر��ن, ��ا0 مT��F, �� ا.��ا�3ت                                

 .��ر��ان �, م�گ ه��Bران�6ن ��د

وا?:, درد ن�| ای�ان ��درو ��ر دی'�                    
    Iر��ان �� ا�� @�ان�� E�? ه$ارن م�رد، 

ن�ام�" و .�م ام�Bن�ت ای��" ��ر و �� ا��         
 در ،�G�'" م�ط و ��ای* @5� ��ر را

                           ,F1V ذه� ��ر��ان ای�ان ��درو و
 . ��ر�� ای�ان زن�A ��د

 حزب حكمتيست

 4 ايران خودرو "قتلگاه"در 

 كارگر جان باختند

نشست دفتر سياسي حزب 

 حكمتيست -كمونيست كارگري

بيانيه تشكلهاي كارگري پيرامون 

 وضعيت دستمزد كارگران

 4صفحه  3صفحه  2صفحه 

 3صفحه 

 3صفحه 
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 . �2اهX ��د
         L�8" ت�نF0 ان�S2 ا�3ت و��ن`, ا.H
را از ات�?�ت م��6, در ��ورم��ن, و                    

              ��Bا م��� �F�2یH،                    ن� �, م��ان Hم
��ر��ان و ات+�دی, ه�0 ��ر��0، و                   
نF\ م��� Hن�� در ه�ای�  ا.��ا�3ت                
. و@�K م�دم، ��ا0 رA�2 و Hزاد0 ا@�            

s:3 ��ی�ت م�ت>K ا@8م" در ای�              
روی�اده� و ?�ار ��2�� ��مH Eن�� در                 
ح���, ای� ت+�kت، و�, دی'� ت�وت                 
                       �� ،L5\ ت�ن��.��U روی�اه�0 ام�

از .  @�ی� ن�Fط ��ورم��ن, و �2Hی�F ا@�        
ای� رو ا@� �, @�ان ��ی�ن�ت ارت>�ع         
� ��د              ��Bران, ت8ش م��B1ا@8م"، �2ی
          ��� ن�6ن ده�.  را �, Hزادی��0 @��@" =�ی1

��د ��ش ��دن، s:3 اح$اب و                         
                          Lو         ،��ی�ن�ت ارت>�." در ت�ن 

                                   A�� 
G� "�8Fورده�0 ان��د@
                 EGف ��ر��ان و ن�ت����ن"، در ص
                    ،"��. Kان، ��45ص در ��ام��
م��" از ت+�| و ام��وار0 را دام�               

و �, م�ازات Hن، در دل                  .  زدA ا@�   
       I1� ،"��. K<ان دول م��6, و م�ت�@

 . وح6�" �, =�واز در HوردA ا@�
ت�نL �:8وA از =�2�6�, ت�ی�                                       
��6ره��2H 0ی�Fی" و .��" ا@� �,                

 م�ن��" �2ه�'" و مnه1"،       F. نH در
                   XGن��Bدر م Xان�� و ه�? I9@ در Xه
. ه�0 ا����."،  �Tb� ��" دارد                       

                    K�6ر، در م��ن ��ام� ��Cاو ،Lت�ن
.�ب ز��ن �2Hی�F و ��ورم��ن, ا@� �,       
̂�� و ��ای* ی�                 ح���" ان�8F" از =�
?��م ت�دA ا0، �, ن��و0 م�دم را ت>��,             

��Bم�  .         X0 ح�����Cدو 
Tbت� �, ام�وز ا
                         Xت م�k�+�6ره�0 .��"، ت� ��
@��@" و ا?��4د0 را �� @��� و =���         
         ,� ،,_Vو ��دت� و ت� "�G�Cی��aدول ام ��

                     �ت+�kت .  ن+�0 از @��nران�A ان
ام�وز ت�نL �, ای� ا.��1ر، و �, ا.��1ر         
م1C�9, =�ی�� ��6�ن ?�رت ح��X و                            
 ،ت+��E �65" از م�1C�9ت ��د                                  

   E� ده, ا��� در ��P ی� ت+�ل در��م��

        �و مG�EF    .    دن��0 .�ب �, ح�Gب م��ی
از @�ان>�م Hن، رن� ��د را ��  @��             
                          �F�2یH ا�3ت در ��ورم��ن, و��ا.

 .  ��اه� زد
ت+�kت ت�نL و 0�S2 ان�8F" �, ت�                 

 �:8وA در        ،هX ا���ن ای>�د ��A ا@�            
                                sن، �, ص��� E� ورم��ن, و��

�ی��0 م��" �EB دادA ا@�              ��  . ,F1V
               Aزادی�5اH ان و م�دم�� EGر�� و ن��

 �, ت+�kت ت�نL        ،در ��6ره�0 .��"    
       �ا.��ا�3ت ��حX6P  .    U ام�� دو��, ان

��ر��ان و م�دم ت�نL، در ��6ره�ی"         
  Aی�$<Cن ا�P،  �4ی�� و      ،  @�ری,     ، م 

 ، �, ت+���ت" دام� زدA ا@�                       ،اردن
م�دم و ��45ص ��ر��ان و ��ان�ن                
                AوردH ان�در ای� ��6ره� را هX �, م�
ا@�، و ��ر?, ام��0 ن1G� �, ت�Bار                   
و?�یK م��6, ت�نL در ای� ��6ره�،                      

هX ا���ن در م�4          .  ای>�د ��دA ا@�     
       �� ص�P ر�� ��Cده, ��ا0 او ��P از �:�
� .ه$ار ن�A در ?�ه�A �, �����ن Hم�A ان

 ��ا0   ،دول م�ت>K .�ب در ��ورم��ن,      
                      ,� Lت ت�ن�?�م��ن:� از @�ای� ات
��6ر ت+� ح����� ��ن، در ت�ار|                 

      �د��� .  �Vح و ت�V_, ه�0 =�6'��ان, ان
�E ات+�دی, .�ب، �, ه�, @�ان دول                 
.��" ن1G� �, ��9 @�ای�                                         
ا.��ا�3ت ت�نL �, ��6ره�ی�6ن                          
                     Aا@� و در��ا@� ��د Aار داد�ه6
ا@� �, =�\ از م1�8 ��ن �, @�ن���     
" در را@��0 م�1C�9ت                     ت�نL، ��م�̂�

      �در �65" از ای�                !    م�دم ��دارن
           "�
 ن�6F. X�6ره�، ��رژواز0 ح���
" ��دA، دام�, ت:�ض �, م:�6�                   ه̂�
                Kم�ن ,BT� ا@� ت� Aم�دم را ��ه\ داد

ت+�kت .  �EB ���0 ا.��ا�3ت ��د          
���ر دن��0    "ت�نL، از ��ن
 م6��?�ن\           

نG5��� ?��م م�دم" در ���ن           "،".�ب
ن�م �nا��, ��A     "  ان8Fب ی�س"و "  .�ب
 . ا@�

دول ��b" ن�$ �, ��د را از ت:�ض                 
               �� ،���م�دم و ��ر��ان در ام�ن ن�" ��
ری���ر0 ��مE ت+� .��ان                                                

 ،از م�دم ت�نL     "  د�2ع"و   "  دم�Bا@""

و ح�Bم�    "  حH qرام\   "و �, ���ن,         
، ه��اA دول م�ت>K ��6ره�0       "?�ن�ن"

"��.،         ,�G� sص Lت�ن �Cر دو�� در �
ان� و �, ��م�ش ��ن ای� ا.��ا�3ت                   

     �در ای� م��ن �E م�0��2            .  ام�� �G�, ان
م�ی�0 ن���، ام�eل �" �" @" و @" ان     
ان، �, ��زو0 دوC���0 ح��X ان�، در                      
مE��F ای� ت+�kت م�k Xل و ز��ن                           

 . �G�,، در @�Bت ��G م��1د
                    ,F1V 0ا�� �<�ت+�kت ت�نL، ت� ه��
            Aر�"  ����ا$� ��F2م� ،Lر�� ت�ن��

3���ر��0 ت�ی� دوC��� و       .  دا��, ا@�  
��" ح�FیU ت�نL                       ،��ی�ن�ت���� ,� 

                A�@�Bت�6ن را �GB�, ا@�، ن��Pر �
                           Lو ت���� ��ر��ان ت�ن \Fاز ن �ان

��  ،در F1V A��P, ��ر��                        .  �'�ی
���ن�G���0 ت�نL، و ه� ان�Gن                                  
� و Hزادی�5اه" در ای� ��6ر،            ���ا2��
م�E �, د��C� در @�ن��� ��د و                          
ا.��ل ?�رت، و ام��0 �,  =��6و0 و                  

� . =��وز0، م�ج م�$ن
@�ان>�م ت+�kت ت�نL و ���2م Hن �,                
نF\ و ت���� F1V, ��ر�� ت�نL و                             
. ���ن�G���0 ای� G� ,F1V�'" دارد                      

              "�
 ن�6F. �F1V, ��ر�� ت�نL م���ان
ه�ی" �, م�ات
 و@�K ت� و =�ی, ا0 ت�0     
             E��+اش ت �Cو دو Xرژواز0 ح���� ,�
   K�، و ت�ازن ?�ا را ��\ از =�\ �, ن��
      �. ��د و �, نK م�1C�9ت م�دم ت���N ده

         ,F1V 0دری`, ا0 �� رو Lت ت�نk�+ت
��ر�� و ره�1ان ���ن�H �Gن ��ز                        
                     "Cا���دA ا@�، ت� در دل Hن و در �

 او�3ع را �, ن�F1V،                      ,F1V E� Kت"
                  ��. ��ر�� و ان8Fب ��ر��0 �`���ن

ن�1ی� �nا��، ���ح��0 ��رژوای"                             
�1\ ه�'�ن" و     "ری���ران, و �, ���ن,         �
3� ا@�1�اد0        Aو @��@�         "  م�1رز U2ا

��ر��0 و ���ن�G�" را �, ح���,                          
��ام�وز �65" از ه�_� ح���, و       .  ��ان

� �� ا.8م               �Bت8ش م� Lرژواز0 ت�ن��
T1? L�̂" ح�Bم� و ��                          ��م .�T, ر

 ، �, ��� دول ��b"        ،?���ن" ��دن او  
� و ��ر��ان و       ��رت ���ن? ��Gد �� م��
                ��@�م�دم ت�نL را �, ��ن, ه�ی�6ن �

              ��ن�1ی� .  و �E ��رژواز0 را ن>�ت ده
       ����ط ای� م�n�  .      ،Xا�� ای� ات�ق ��

                 �Gه�ن, �5\ =��6و و ���ن���H \Fن
�1�"، و                   ���ر��ان ت�نL، م�$ان رو�
=�XP @��@" مG�EF ��د در دل ای�                       

ت1�یE =8ت�م =��وز0         .  ت+�kت، ا@�   
 ,F1V اض ای���ا. XP�= ,� ر���� ,F1V
و م�دم ان�8F" ت�نL، ت��� �3م�                            
=��وز0 ?9:" در ��ال ��ر0 ���                       
                    Lر�� در ت�ن�� ,F1V رژواز0 و��

ام� ��ا0 =��6و0 ام�وز، F1V,            .  ا@�
�ال ��ر0            � ,�+Cدر ه� Lر�� ت�ن��
��ی� ���ان� م�+� ت�، م�EB6 ت� و                                  

                �ن'�F1V A,      .  م�+$ب ت� ���ون ���ی
��ر�� در @�ا@� ���ن،  ام�وز �,                   
F1V, ��ر�� ت�نL و =��6و0 ه�H 0ن،           

 . دو��, ��A ا@�
              L0 ��ر�� ت�ن�F2ات+�دی, ه�0             ،ر 

 ! ���ن�G���،��ر��0
 ،م� اح$اب ���ن�G� ��ر��0 .�اق               

 ه��اF1V A, ��ر��         ،��د@��ن و ای�ان    
 در ای� ��ال �, ���            ،در ای� ��6ره�    

              � در ���ر ���             ،Hن را �bHز ��دA ای
X��Gدر ���                .  ه Lت ت�نk�+م� �, ت

       ،L�8" ت�نFر�� و م�دم ان�� ,F1V Kن
  X, ای�دو� �م� =��وز0 ��� در     . X6P ام�

             ,F1V E� ال را =��وز0 ��د  و�ای� �
    Xان��م��F2� ��� در ای�               .  ��ر�� م�

0            ،��ال @�ن��� @�ز            � دری`, ام�
 در   ،��ا0 ��ر��ان در �E دن��0 .�ب        

��ورم��ن, و در .�اق و ��د@��ن و                    
    ��Bدر ای�        .  ای�ان، ��ز م� ���وز0 ��=

�ال =��وز0 م� ا@��. 
 ز�)' ��د ات&�د %$#�ت! ��
*
 ز�)' ��د سس��+�

 ��ر��ان س�اس� /.�ن ��&) شی)
ق  ح$ب ���ن�G� ��ر��0 .�ا
 ح$ب ���ن�G� ��ر��0 ��د@��ن
 -ح$ب ���ن�G� ��ر��0 ای�ان

�G���Bح 
 ٢٠١١ ژان�ی, ٢٦

 
 

 

 ...روزنه اي،تحوالت تونس

            �� 
@��ا2$ای\ ح�ا?E د@��$ده� ��ی� م�
�ان, ه$ی�, ی�                    �ت�رم و ت�م�� ��ا2��
��ن�ار ��Pر ن�A در ��ای* ا?��4د0             

���ن" ���� 
                  0��C�@ ل�V $د0 �, در��د@ E?ا�ح
�A ه�0                           ��n��, و ��ون ح�Sر ن��ی
وا?:" م� در ��راC�. 0" ��ر ت:���                  
                ��C�@ ل ای��V ا@� ���`��, در A��
               Aد�Bم� را ن "���ف ه$ی�, ه�0 زن�
ا@� و �� @�� ص:�د0 ه� @�C, ت�رم،           
                          Aل �, @�ل م� ��ر��ان و ��ن�اد�@
ه�ی��ن در �F2 و �82� ��6��0 �2و                 

X, ای�ر2.  
       E?ا�?�ار ��دA ا@� ا2$ای\ ه� @�C, ح
         �
 �� ت�رم و @1@��د@��$د ��ر��ان م�

          ���� A�ام� .  ه$ی�, ی� ��ن�ار ��Pر ن
              0$�P ���P ,��n� 0��C�@ ل�V ی� درH
              A�در ت:��� ح�ا?E د@��$ده� ر.�ی� �

ا@�؟ U1V ا<��ر ن�� ��ر���@�ن                      
                              �F2 *� ,��n� �4د0 در @�ل�ا?
ن$دی� �, ی� م���Tن ت�م�ن ��دA ا@�              
ام� ح�ا?E د@��$د ��ر��ان در @�ل                     

 ه$ار ت�م�ن ت:���                n�٣٠٣��, را            
��دن� �, �� اح��Gب @�ی� م�ارد ?�ن�ن"         
       �eا��م���ط �, د@��$ده�0 ��ر��ان ح

 ٥٠٠دری�2�" ا��eی� .��H Xن�ن �,                       
    ����     .  ه$ار ت�م�ن ن�$ ن���@P ���:ی� تH

د@��$د0 �� اذ.�ن �, �* �F2 ی�                          
م���Tن ت�م�ن" �$ ای� ا@� �, ص�اح��       
م� ��ر��ان را م+�Bم �, زن��" در                   
                                  ���P ی�H ؟�زی� �* �F2 ��دA ان
                      E?ا����ن ح��و3:��" ��ا0 ت:��� �
               E�+ت E��? ن�نH 0ه� A$د و ��ن�اد��د@
                       E��? $ا@� �, ��ا0 م� ��ر��ان ن�

   ���� E�+ن                .  ت��T" دو م��ی� وا?:� حH
ت�م�ن د@��$د هX در ��ای* ا?��4د0               
��ن" و �� Hزاد @�ز0 ?����� ��ف                        �
�ان, ه$ی�, ی� ��ن�ار                    �ت�م�� ��ا2��

 ��Pر ن�A را م��ه�؟
از ن�� م� ا�� ?�ار ��A ا@� ?���                   
�ی�                        �P "��ا�k�� �eه�0 ا@�@" زن
                Xداری Uا�� ��6د م� ��ر��ان ن�$ ح��
�ی� ��ا��                       �P ,� $ده�0 ��د را��د@

  Xی� �, �$ ای� ا@� �,                .  ا2$ای\ ده�H
ن��و0 ��ر م� ��ر��ان ت��� ��kی"                        
ا@� �, م� از �VیU �2وش Hن �,                         
��X؟              Bص�ح�1ن @�م�ی, ام�ار م:�ش م�
Hن�?� �Pا ��ی� و?�" ن��� ت:��� ?���              
ن��و0 ��ر م� ��ر��ان �2ا م��@� م�                
��ی� ن��ر�� �� A��X و .�A ا0 در                               
��راC�. 0" ��ر ��ون ح�Sر                                  
�ه�0 وا?:" م�، ?��� ن��و0 ��ر              �ن��ی
� و ی� زن��" زی�                       ��B� ���:م� را ت
�* �F2 را �� م� و ��ن�ادA ه�ی��ن                         

��  .ت+��E ن��ی
���ن ای� ���ن�, ا.8م                                 ��� �Sم� ام
             �م��اریX ح�ا?E د@��$د م� ��ر��ان ��ی

 �� ت�رم م���د و اح��Gب                             @��م�

�ان, ه$ی�, ی� ��ن�ار                    �ت�م�� ��ا2��
��Pر ن�A در ��ای* ا?��4د0 ���ن"               
                
5���A ه�0 م�و�� ح�Sر و ن�� ن��ی

زن��" .  ت:��� ��6د     و وا?:" آ�ر��ان    
                        Aا0 م� و ��ن�اد�� �F2 *� در زی�

م� .  ه�ی��ن E��? ��b ت+�E ا@�                          
آ�ر��ان �� ت8ش و ات+�د و =�'��ي                       
                       Eo6ای>�د ت Uی�V �1ت ��د ازC�9م
ه�ي مG�EF �, ه� �VیU م��o �, ای�           

 .و3:�� ��ت�, ��اه�X داد
                                 ��ی0�B ��ر��ان ���� واح�@

 ات���@�ان" ت��ان و ح�م,
,aت ��ی0�B ��ر��ان ن��B6 ه�@ 

 ات+�دی, Hزاد ��ر��ان ای�ان
                              0�Bی��ه�_� م�@L ��ز��6ی" @

 T2$��ر و م�Bن��
 ��ن�ن م�ا2:�ن ح�Fق ��ر��

" ��ر��ان ��ق و T2$ ��ر           �ان>�� ص
A�6م�ن�� 
 ����١٣٨٩ 

.بيانيه تشكلهاي كارگري .. 



 كمونيست هفتگي 64شماره  3صفحه 

دوC���0 .��" را �, اص8ح�ت                                  
                  ���ر0 .  ا?��4د0 @��@" �2ا��ان

�ه� در ���Gر0 از                   �G��@ د���دن م>
" ص�?,"ای� ��6ره� و ت�زیK =�ل و                 

در م��ن ��ر��ان و م�دم از @�0                         
����5 و ��ه�ن ��ی� و ?�9 و                                  

از ...  .��G��ن @:�د0  و اردن و                     
                  Aاض ت�د���62ر و ا. ,�Cه�0 او�=��م

��اه� .  ا0 ت�نL در ای� ��6ره� ��د             
. ن�6ن م��ه� �, ای� ت�ز�bH Aز ��ر ا@�    

ا.��ا�3ت ��ر��ان و ت�دA م�دم ��ن             

 ر@���F2 ,�T. A و ���Bر0 و                         C ,�
ا@�1�اد @��@" در ��6ره�0 اردن،                      
�، ی�� و ���G�, ت� از ��F, در                اC>$̂ا
�" م�1ر| و دوC� م�4 را         Gم�4، ح

در .  در H@��ن, @�Fط ?�ار دادA ا@�               
�A ��ر��       �ی� �8م �I1 ا.��ا�3ت ���
�A زی� �* �F2 و                           � ,C�`و م�دم م
@���ب دی�ی�, �� �2از �E ��6ره�0           
                              �. .��" در H@�� و �2Hی�F م�`��

                  ,F9��A ا0 در ای� م��ت+�kت ت:��� �
 . �+�ان" در ��ی�ن ا@�

�4�3 %$#� ��ر�� از ای2 ت&1ت                     

	؟ �6 

ا.��ا�3ت ت�نL �� =�ی, ا.��اض                         
ان�Gن ��ر�� و زح���F2 ,�T. \B و                 
���Bر 0�EB ��2� و @�ی:� ت��,                       


 را �,                   TV Uر�� و م�دم ح�� ,F1V

 ��د        T� ات+�دی, ه�0 م���د          .  ��د

�A ا0 در           �. \Fن ن����ر��0 ت� هX ا�
          �
 ?�ا    .  ای� م�1رزات ای� ��دA ان@��ت

�A �, نK =��16د اه�اف                               ��B� �Cو
�F1Vت" و @��@" ��ر��0 و ره�ی" از           
                          A����P 0ر ��رژواز��e�@و ا X�@

ص�2��� ازا�:�د Hن، ��2, ا0             .  ا@�
               A���ا0 ��ر�� و ���ن�XG ت�نL ��ز �
ا@� �, نF\ ت�ری5" ��د را در ه�ای�   
ا.��اض ��ر��0 و ت�دA ا0 و =�ی�ن                    
               �دادن ن��ی" �, ح����� ��رژواز0 ای

��Hن`, در ای� م��ن �, ��ت ن'�ان                   .�
�A ا@�، �8ء اU2 و ت�4ی� و                            ���
@��@� و ح$ب ���ن�G�" ا@� �,                       
���ان� از ��2, ای>�د ��A در را@��0                    
م��K2 �2ر0 و ن��ی" F1V, ��ر�� و ام� 

        ��� Aد�ح$ب �,    .  ان8Fب ��ر��0 ا@�
اص89ح ���ن�G�" م���د ت+� ن�م                    

ت�نL ��      "  ��ر��ان ���ن�G�    "ح$ب     
م>LT م�@�Gن و             "=8ت�م ��=�ی"              

��?�ار0 ����ر0 دم�Bات�� و ��1,           
    �ن, �� �EB دادن و �, م��ان                   "  م�+

Hوردن ��1\ م���ی$ �F1Vت" و                                      
� ت>��,                 ����ن�G�" ��ر��، �BT, ه��ن
                  �P 0���G�Cو ن�@��ن� ���G�C�=�= ,ه�
.��$ از ت�@�X ا�F1V "@��@ U2ت"                       

م��G "  ���ن�XG"���ن�G�"، زی� �Cا0         
@�زش �F1Vت" و ��ن\ درمk E��Fی,                 
             ,F1V E��Fه�ی" از ��رژواز0 را در م

� . ��ر�� ت�نL ?�ار م��ه

در ا.��ا�3ت دی'� ��6ره�0 .��"             
�� ...  مEe ی�� و م�4 و اردن و                        

�8ف م�رد ت�نL م�6ه�A او�C, �, م�               
م�'�ی� �, ح�" ن����ان �, ��ز��ن                          
�A �, نF1V K, ��ر��   ��دری`, ام��وار �

��H Xن م��ود �, ����61 و           . ام��وار ��د  
��ی�ن�ت ارت>�." ا@8م"،�� @��@� و           
                   Aم�دH E1? و از A���@�زم�ن ره0�1 �
                          ����ل او�3ع را �, د@� �'��ن� .

او�3ع را �, م�ات
 از و3:�� ���ن"       
                   E� ر�� و�� ,F1V "زادی�5اهH ,�T.

�� .��م:, �`���ن


* %$#� ��ر�� در �ت� 8ز��ی7���� 

�A در ��ورم��ن, و                      ��ت+�kت ت:��� �
رون� .  ��6ره�0 .��" در ��ی�ن ا@�    

ای� ت+�kت در ��bب نF1V \F, ��ر��       
                                  KA��H و ���ن�XG د��C�'�، �, ن
�0��65 دی'�0 از ��رژواز0 ت:���                  

 و                           C�? م��6د و ای� ��ر در s�TBت
?�م� دی'�0 ح����� ��رژواز0 ��                 
� و       �Bا م��F1V, ��ر�� و ��م:, ت�اوم =�
��Gط �F2 و ��ان" و @���ب و ا@�1�اد       
                  ���Bم� E��+را �, @�.� و اح�� و ت .

       A���ای� ه6�ار �$رگ و م�4ف ت:��� �
در مE��F صH sزادی�5اه" و ��ا��0              
F1V "1TV, ��ر�� در ای� ��6ره�                       

�, ای� م:�� ���ن�F1V XG, ��ر��       .  ا@�

در ت�نL و دی'� ��6ره�0 .��"  در         
  ��ی� در ��9 ای� ت+�kت            .  ��ت, Hزم�ی6

�1\ م���ی$ ���ن�G�" و ��ر��0 ��                 �
                             XP�= و ���رت�? "�Gت+$ب ���ن�
@��@" م��وت از ه�, ���ح��0                              
             �G�Cن�@��ن� �P ,T�� رژوای" و از��
   ,F1V 0�1و در ?�م� ره ���, م��ان م��ی
��ر�� و ت+�kت ��م:, .�ض ان�ام                 
�، ی� در@� مEe  ت>��, ان8Fب                    ��Bم�

 ای�ان ���ح دی'�0 از ��رژواز0              57
و م���0 م�رد ت�نL در ��6�� Hن��                          
��ی�ن�ت ?�ون و@�9ی" ا@8م" ?�رت          
               ��C�@ 0و ��ا Aرا ت�4ف ��د "@��@
��ر دی'� زن��" و ارادA و Hرزوه�0                  
                     Uم�دم ح E� ر�� و�� ,F1V "ن�Gان

�
 را �, ا@�رت م�'��نTV . 

در ی� �8م ی� ���ن�F1V XG, ��ر�� ��           
ت+$ب و =8ت�م\ و �� ارادA و ا���Bر             
و ?�رت ا����.�\ �, م��ان م" Hی� و                 
�, ه�, ���, ه�0 ��رژوای" و                                  
��ن�ران @��@" ا@8م" و ��b ا@8م"       

�H Aن      �م�'�ی� و م��G ت+�kت         "ن,"ن��ی
@��@" را �, نF1V K, ��ر��و                                  
Hزادی�5اه" و ��ا��1TV 0" در                                
��6ره�0 .��" و در ��ورم��ن, ت:���         
�، ی� ����ی� @�م�ی, ادام,              �Bم� s�TBت

��Bا م�� .راA @�م" و��د ن�ارد. =�

 

..تحوالت در تونس و كشورهاي ..  

ای�ان ��درو یB" از م��$ �$رگ                     
ام� .   ای�ان ا@�        ،ص�:�" و ا?��4د0       

       Xر�� ای�ان ای� م��$ م��� ,F1V 0ا��
ص�:�" �, ن�م ?�A�'T ��ر��ان ���ت                

م�گ ��ر��ان در ا��                .  ی�2�, ا@�    
@�انI م+�* ��ر و �G�'" و ��ر                          
                               K1, ا0 ا@� از و?�ی�� �����1ن, ت
دردن��" �, �, ��ر��ان ای�ان ��درو             

 ،��ر ��1ن, و @, ���"          .  ت+��E م��6د  
 ��ر ا��1ر0 در         ،ا2�3, ��ر0 ا��1ر0     

      E�9:ر ?�ارداد0 و                   ،روزه�0 ت�� 
 د@��$د =�ی�� و .�م ام���                ،=���ن�Bر0

 ه��ا،       0�S2 �� A�TN" و ��9 ا��اج    
           X 
 ��ر��ان و ح�Sر د̂ا�F:و ت "G�T=

 ن�$ ���, ا0 دی'� از م�F6ت"     ،ح�ا@�
ا@� �, ��ر��ان ای�ان ��درو �� Hن                 

���Bن�م م� ,<� . د@� و =

           ��Tاز ای A�6�� �, د@��ر       ،U1V ا��1ر م
م�ی�.�مE ��وA ص�:�" ای�ان ��درو،          
ت�X ویAW ا0 ��ا0 =�'��0 ای� ح�د�,                       

�A ا@�              � E�o6ر��ان ای�ان        .  ت��
��درو ���� از ه� �G" دE�C ای� وا?:, 

  �� و از هX ا���ن ن��>, ��ر ت�X       ،را م��ان
ویAW م�ی�ی� را �, �� ه�ف Hرام ��دن       
0�S2 ا.��ا3" @�زم�ن ی�2�, ا@� را         

�����ن                   .  م��ان�ه�� م��:" �$ ن��ی
5
 ��ر��ان ص8ح��                    ��وا?:" و م
��ر@" و =�'��0 ای� وا?:, دردن�| را     

�.�م��T �6��ر ��ر��ان ای�ان             .  ن�ارن
� و              �@����درو را ��د ��ر��ان م" �
                       Eیkره� و �, د�� ,��n� ,ده ��P در

 ت�@* Hن��      ،م5�sT ��ن و زن��" ��ن         
 .و ��ا0 @�د ��6�� �, ��9 ا2��دA ا@�

��ر��ان ای�ان ��درو در ا.��ا�3ت             
                 ,1C�9ق ن���ار م���د و در دل ای� ات

  �� ��دA ان�T� را EB6ت Uح  .   �Hن`, م���ان
م�?:�� s�:3 ده�� ه$ار ��ر�� ای�         
م��$ را در مE��F @�د��^" و �62ر                 
                     ��� ���Sن ت�� ��̂  ،��ر و د@��$ =�

حU تEB6 ا@� �, ��د ��ر��ان �� Hن   
    �?��E ت��, ا@� �,        .  ان'n� �6ا��, ان

 در @���Cن     ،در ای� م��$ م�X ��ر��0        

                                   EF�Gم EB6ت Uح ����n��, ن, ت
�A ا@�      � 
T@ 0" از       ،��ر���ح ,BT� 

         Xرا0 ا@8م" د@� @�ز رژی�� E�B6ت
                   Aن�$ م��ن:� ��د "�و ان>����0 ص

� . ان

ام�وز �� دارد ��ر��ان م�ا�$                               
��ر��0 در ای�ان در ���ر ��ر��ان                  

       �� �� دارد �, ای�                ،ای�ان ��درو ���
��ی� و ?�E ��ر��ان ای�ان ��درو                    �
ر@�� از ��ن
 ه�, م�ا�$ ��ر و ه�,         

   "�:��� م+�Bم                ،م�ا�$ صT. ر@�� و 
�" ��ا0 ��@�� دام�,               .  ��د��Sا�� ت

�6��ر ��ر��ان ��E�C ��ای* ��ر                            
          � ن��و0 م�+� ��د                            ،م���د ���
ا�� در دل ای� ات�ق             .  ��ر��ان ا@�   

م��" از ا.��اض و ه��رد0 ��                             
��ر��ان ?���ن" و ��ن�ادA ه�H 0ن�ن و              
 ،��ر��ان ای�ان ��در ص�رت �'��د             

                              EF�Gم EB6زاد0 تH �@ا�� ��ا
 ��ا0 د�2ع از ام��� و                   ،��ر��0 را   

        X��� ��T� در م�ا�$ ��ر "�� ،�EN و زن
F1V, ��ر�� ای�ان ?�م ���Gر م��" در           

��� 2>�ی:" را در             P ,�T. د�� ��G� �@
 . مE��F @�م�ی, �G�, ا@�

ح$ب ح�B��G� م�گ ��ر��ان ای�ان           
 �,    ،��د را �, ��ن�ادA و �G�'�ن Hن�ن                 

                           ,F1V ,� ر��ان ای�ان ��درو و��
      �م� در ای�      .  ��ر�� ای�ان ت�TG� م�'�ی

روزه�0 @5� در ���ر ��ن�ادA و                          
�G�'�ن ��ر��ان ��ن ����, ای�ان                           

X��Gدرو ه��. 


	 ��ر��� ای�ان�� -��ب ��
	
����� 

 ٢٠١١ دس��$� ٢٦ -١٣٨٩ �.�2 ٦

 ��A�� اد ��ر��ان /�ن(Bت ��٭��8ر او+
ش$�F� ، ����G ا�Eم ش)' �د٨A �� 

م ش) HB�٤	اس �F� ، ���E%ا در اJ+ 
 ��ب اصEح ش)' اس	

 و     ٢٢(١٣٨٩ ����       ٣ و        ٢روزه�0    
نG6� د2�� @��@"      )  ٢٠١١ ژان�ی,     ٢٣

 -ح$ب ���ن�G� ��ر��0 ای�ان                             
                  0�S.ی� ا�eا� ���� �� �G���Bح
د2�� @��@" و د��� ����, م��0$                           
         "��̀ T� �ح$ب رح��ن ح��G زادA و ا@

              �ا���ا .  .�S ه��ت د���ان ���$ار �
د��� ����, م��$0 �$ارش .��م"                   
��ر��د ه��ت د���ان در �2صT, دو                        

, داد   @La �$ارش د2��     . نG6� را ار̂ا
@��@" ت�@* �2تI ��� �, ا8Vع                              

      ��$ار���0 ��1" ه�            .  نG6� ر@�
����, :  ��Pر ����, اصT" ح$ب                        

@�زم�ن�A، ����, ��د@��ن، ����, ��رج          
��6ر و ����, ت�N�T1ت و Hم�زش، از                  
?E1 در ا����ر د2�� @��@" ?�ار ��2�,           

=L از @�ال و ا<��ر ن�� در��رA     .  ��د

� و             � 
�$ار���، د@��ر نG6� ت�4ی
از م��ن م�1حm د@��ر، م�ارد زی�                        

� :  ��ر@" ��دی

                                    
@��@� ح$ب در م�رد ��ان
                           A1\ ��ر��0 در دور���ن���ن �

�                    -ح��3     �ت�1دل ن�� ��� ت��, @
��م Hت"             T= در 
�� م:�2"    (��ا0 ت�4ی

"��̀ T� � )ا@

E =�\ رو0 ح$ب                     �̂Gم:�2"      (م ��
Aزاد ��Gرح��ن ح( 

                          ,���� ��C�:2 ر@" ���65ی" از��
�� م:�2" @8م     (��د@��ن در دورH Aت"       

��م     )زی>"T=م��$0 ح$ب             ٢٠ ,���� 
)��� Iم:�2" �2ت ��( 
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               A�� E�o6ا0 ��ا0 =�'��0 ای� ح�د�, ت
ا���ا ا.8م ��دA ان� ��ر@"                  .  ا@�

                   A�� Aد�a@ LT<ای� وا?:, �, م Eیkد
ام� ��ر��ان ای�ان ��درو                      .  ا@�

م��11G ای� وا?:, د�5Cاش را �, ���"             
��@��ای� او��C ��ر ن�G� �,                         .  م�6

        �� ��. ��ر��ان ای� م��$ ?���ن" ��اه
 ت>��,     ،ت>��, ��ر��ان ای�ان ��درو          

ده�� م�رد م�گ ��ر��ان م:�ن                            
 ت>��, م�گ ه� روزA                                 ،��م�ن

��ر��ان @�����ن" ت��� ���, ه�0                       
��BP" از ?���ن" ��ن ��ر��ان در                 

nCا و �, ه��� دE�C             .  م+�* ��ر ا@�      
ا@� �, تEB6 مG�EF ��ر��0 و ن��ز و   
م�1م�� Hن �, .��ان ا�$ار د�2ع                                
             �����ر��ان از م:�6� و زن��" و ام

�A ا@�،��د� ,1C�9م  . 
 

       "�:�ن��>, ت�X ویAW م�ی� .�مE ��وA ص
                       ,P ر0 ا@8م" ه����� LT<و م

� ن����ان� ��ر�2م� و دوC��6ن را                     ،���
و��Gی� ای�ان ��درو           .  ه�ف �'��د      

�A "  �" اح���T."  "V� ای� ح�د�, را   �ران
 nCا ��اب Hن��     .��م��ن ا.8م ��دA ا@�  
 ��ر�� �6�,     ٤  ،ه��� ح�k م:�Tم ا@�    

               A���>X در ?�م�س ران= ��A ا@� و ن�
در صs م��X م:�2" ��A   " �" اح���ط  "

ت�X ویAW ��وA ص�:�" و                             .  ا@�
��ن, ��ر�� ت��ان و م>LT     "  د�GCز0"

 ه�'" ت8�" ��ا0             ،��را0 ا@8م"   
��ر ��دن و �2ی
 ��ر��ان و و ن>�ت     
?�ت��T وا?:" و .�مE اصT" �6��ر                         
   Aرام ��دن ��ر��ان و ��ت�H ر��ان و��
. Hم�ن Hن�� از م�1C�9ت ا@�@" ��ن ا@�    

ای� ت8��� در .�� ح�ل حF�F�" دی'�                  
       ��Bرا ���ن م�،                    A�'ن وزن و ��یH و 

F1V, ��ر�� و ��4ص� ��ر��ان ای�ان   
�, ه��� دE� E�C م��ی� و           . ��درو ا@�  

را �, ��م� ... م>LT و ��ن, ��ر�� و 
��2�, ان� ت� در ای� م��$ Hب از Hب                     

 ��ر�� ��م�ش ���ن� و                 ،ت�Bن ن�5رد   
 ای� م��$ @���ر از               ،��درو @�ز0   

� ��د ادام, ده�،@�د�Cت� ,�   . 
                       LT<م U�F+, ت��6ر �$ارش ����ان
� از             :� Xرا0 ا@8م"، ی� @�ل و ن���

" ن�$و   ��ب"@��      ان>�ر در م:�ن ز�bل    
 ��ر�� را          ١٢در ��م�ن، �, ��ن                 

��ی�" و ا���ن �, .��ان                       ،��2�. "
دوC� و م>LT در حU ��ر��ان و                         
 ،در@� �:� از وا?:, ای�ان�5درو                           

 ��اF1V 0, ��ر�� ای�ان         ،م���6 م��6د  
ن��ی� ت+� ����,            .  Hم�زن�A ا@�      

                "2�� "�ت+U�F ای� ا@� �, و@�یE ای�
در ا����ر ��ر��ان ن�1دA ا@� و                                
�2@�د�" ت>��$ات و Hم�زش ن�ی�ن                   
��ر��ان ن�$ از .�امE دی'� ای� ات�ق           

@�ان>�م ?�ار ا@� ��ن�ادA                    .  ا@�
��ر��ان در ازاء م�گ .$ی$ان ��د               

    ���ا�� .  �, م�$ان دی, Hن�� =�ل دری�2� �

ن��>, ت+�4ت دوC� و ��ر�2م� و                         
ا�$اره�0 ت+��H Uن�� �, ن��>, ن�@� و                

  ��Bن Kر��ان را ?�ن��،   � ا�� م�U2 ن�6ن
                      ,� Eرا در ?�م� ?�ت "@�a�� A��ران

        ��� در ن��ی� �,              ،��ر��ان م:�2" �
��ن�ادA ��ر��ان ��ن ����, دی,                                  

  �� �ای�>� دی'� ?�T" در       . =�دا�� ��اه
    �G,                   ،��ی�ن ن��6Bرا ن "G� "G� 

 @�ن+, ا0 رو0 دادA ا@� و                           ،ا@�
��ان ح�م"                           . ,� \�Cر�2م� و دو��
��ر�� ص�?, ا0 �, ��ن�ادA ��ر��ان                
� ��د و �T" ت+��F و                    �=�دا�� ��اه
                                                     
م�� �nار0 ن�$ از ��ن

        �Cه�0               "  م��=�ور:"دو ,�C�و .
                �� ��, .  ا@8م" ��ر ��ر��ان ��اه

��0 ��ی�, ��دن ��ر�2م� و وادار                     
��دن او �, ت�م�� ای��" م+�* ��ر، از             
E ای��" ��2�, ت� Hم�زش                       ت�م�� و@̂�
                 A�2دا دو��ر ,B���ر��ان و ت���S ای
��� ات�?" رو0 ن�5اه� داد و ��ر��              P
� �2@��د         �دی'�0 را �, ��م م�گ ن�5اه
                  ,�1Cن ��ر��، �, ا�� Uدا�� ح�= ��
��ا0 ��ر�2م� و دوC�\ ارز�" ن�ارد،            

�� . مT_G, را T4�2, م��ه
                        E� ر��ان ای�ان ��درو و�� ,B�ای
                      ,�F1V, ��ر�� ای�ان ��ا0 ای� ص+
@�ز0 و حF, ��ز0 ��ر�2م� و م>LT و       

�       ،��ن, ��ر��  ��Bد ن���� Aت� ،    "�F�Fح 
 ��ر��      ،ام� ��ر�� �" تEB6             .  ا@�

         EB6�م ��b و A�� در مE��F ای�           ،=�ا�
ری���ر0 ا�$ار0 ��ا0 د�2ع از ��د                     

ای� ه��ن حF�F�" ا@� �,                        .  ن�ارد
��ر��ان ای�ان�5درو �� �3ورت Hن              

� .ان'n� �6ا��, ان
 در .�م د��C�       ،در ن�1د تEB6 ��ر��0  

�A وا?:" ��ر��ان                � در .�م                ،ن��ی
���ن                 ���ر@" ای� ���ی� از ��ن
 ن��ی
��ر��ان و ه�_� ه�0 ت+H U�Fن�� و                      

 ای� ن6F,           ،ت0��TB6 م���د ��ر��0         
�A ��ر�2م� و م>LT و     ��A ن��ی� "@��م�
     0�S2 ,� �@ن�� اH 0و ر@�ن, ه� �Cدو
��م:, را م��Gم و ح�FیU را زی� ��|     

��Bد�2 م�. 
 
 

                     ��Cو  از ه��� دری`, ت� � ،ی�Goل �:
 @�X و kHف و .�Tف @�م�ی,                      ،@�د
 X6P ان�از                 ، ��د�, دوC�                ،داران

ا?��4دى و @��@j ح�oم� و ��م:,                  
م��3ع ه$اران �+m و م>�دC, ?�ار             

 ی�1oر دی'�                ،ام�Gل.  ��2�, ا@�        
م��3ع د@��$ده� زم�� را زی� =�ى                

د.�ا و ه�>�ن     .    ��م:, داغ آ�دA ا@�  
���ن ��م:, ��                  �اصjT در م��ن ��دان
                              j��@� ای�G�o, ت� آ>� م���ان زن

      �
 رانF. آ�ر��ان را    .      ,�م�ور  �
ه�ى م�Fم�ت  و م�ا�K رن'�رن�                         
�ش Hور و     �P $ده���د@ �@ �� j�م�oح

ای� ���.� ت�زA       .    ن�ت ان'�$ ا@�      
                ,� Xزى ��اى آ�ر�� را ه�GCد ��@

���, م�$ن�@! 

ه�� آL ن����ان� دو روز در ای�ان                       
زن��j آ�دA  و =j ن�1د  آ, د@��$د                    
ر@�j آ�ر�� در ای�ان در م�b E��Fل         
                     j����انj و ت�رم و ه$ی�, ه�ى زن

�ر ن��P$ ا@�              FP    .        ,1@�+م rی
@�ان'6�j ن�6ن م��ه� آ, @���Cى                         
م���دى د@��$ده�ى آ�ر��ان در ح���,       
یr @�م ت� ی��P rرم �* �F2 ن�@�ن                    

����ردارى از ای�           .    دا��, ا@�      
                           Aد�� j�51��� ,ن�6ن A$د ت�ز��د@

ای� د@��$د ��مE �5\ اصjT               .  ا@�
 ،F1V, آ�ر�� در �5\ ?�اردادى                          

                  jن���آ�ر��ان                  ،آ�ر��ان @�� 
     rPآ�ر��ه��ى آ�،          j'آ�ره�ى ��ن ،  

                          ,F1V از ���اى =�ن$دG�� A� درص
آ�ر�� در ���o�� Kران و ���Gرى                          

���51� ت�ی�      .    دی'� ن'6�, ا@�        
�H ,F1V \5ن د@�, اى ��دA ان� آ, ��                   
         ��ی� ��� و ا2�3, آ�رى ت�انG�, ان�P
                             ��6o� ب ���ونH د را از�� X�T� .

=��م�ه�ى ای� د@��$ده� را م���ان                           
                         ,F1V �F2 و jدر �2@�د� j�اح��

 در @���رد�j و ا�G2د�j و           ،آ�ر��
��j و ت�?, ص�ف                ،ا.���د� در =�اآ

آ����ا@� F1V,   .  آ�ر��ان L�C آ�د    
                 U�. و ��آ�ر�� در ای�ان  زم�نj م:
وا?:j ��د را ��@� م��ه� آ, ��                             
�$ارش دورk�V Aنj از ا@���eر                          

 دور8V Aیj         ،وح��6ن, @�م�ی, داران       
      Aد��G� ��Cن, اى         ،از ت��G2ده�ى ا�@ ، 

                  jت�F1V ��2ى�o� \وج         ،ا2$ای�. 
��k���ی��ى �bق در ت>�E و ��وت                

ت�وان ای� ام�oن�ت و             .  ه��اA م�'�دد   
��وت و @�زن��j را F1V, آ�ر��                        

 �� ��ن     ١٣٨٩ از ��T, در @�ل     ،ای�ان
 .��د و ��ن�ادA ��ی\ =�دا��, ا@�

                            A����اى ت:��� د@��$ده�ى @�ل Hی
         ���H ,6ه�ى ه�� A��P م>��., اى از

      �ر?���ى م5�sT در      .  =� =�\ �nا��, ان
ر@�ن, ه� م$م$A  و  �, Hزم�ی\ ا�o2ر           

 ،وزی� آ�ر     .  .��مn� jا��, م��6د            
  LT<م A�����ن آ�ر�� =� و در راس   ،ن��ی

ه�, ��ن, آ�ر��jP ه� و ��راه�ى                  
ا@8مj را م���ان دی� آ, ا2$ای\                            

      ���     .  د@��$ده� را و.�A م��ه�P از L=
ه�, ا.8م ت�ح���ى �T=�P@�ن, و ت�                   

��jC و ری�آ�ران, در مE��F آ�ر��ان                 
��� م��@� ر?X م� ن�� آ���, د@��$د       �

   �� j� ه$ار ت�م�ن     ��٤٨٥ن, آ�ر�� م1
در م�A ای� ?�T2, را �, =�ی�ن ن��ی\ ��د         

  ��oم� rات         .  ن$دی�S�1ر دی'� ای� حoی
                       �وا?�T�" K ا2��دن� آ, د@��$ده� ��ی

��ن,��  "��رت =�دا�� آ�ر�2م�ه�        ،���? 
       � �C�Cى  ت�رم و            ،را م�ن�� ?�ار ده

              � و ه� P,            ،رآ�د را �, رخ آ�6�ن
� ن��زه� و ت�?:�ت آ�ر��ان را               ��Gت�ان

      �ای� ر?X ت�زA     .  م�رد ت��5G ?�ار دادن
���ن                                       �ه��ز ��ی� م�رد ت�ی�� ن��ی
آ�ر�2م�ی�ن آ, ت� ای�>� از ��GTت                            

��،��راى .�jC آ�ر ?�� آ�دA ان@��  ! 

هG�, اص�V jTح ��1, دوC� و                             
آ�ر�2م�ه� و ه�joC�a ه�ى ��ن,                              
آ�ر��ى Hن�� �� دو م+�ر ا@��ار                           

 ?E1 از ه� �P$ ت�اوم @�آ�ب و         ،ا@�
آ���ل =��C�:2 �� jG�T و م+���9ى                      
           A, م��6د و �:8و�آ�ر��ى �2ض ��2
. ن9F, ار��ع ه�'�F2 *�  j ا@�                   

م+�@�1ت ��ن, آ�ر�� یr ��ه�oر ا@�         
                jایnb ى و م�اد�Cآ� E?ا�آ, در Hن ح
       E?ا�روزان, آ�ر�� را ��K زدA و �� ح
         X?ر X�C�eو ام ��ا�م�5رج =���ك و ��
 Aآ�د Xه$ار ت�م�ن را  @� ه�زی� =�ن4

�آ�ر�� در ?�م�س ای� م���دات               .  ان
� ه���ن, ارزش و اح��ام ا@�                   ?�2 .

  �از �:�ر و     .  آ�ر�� ان�Gن �+�Gب ن��ی
              �Gردار ن����� K?س و ت��Gن, .  اح

  j�� ،زن��j و ر�2ه��ت و ن, nCت از زن
  Iی� ن, ��انj     ، ن, �2ه�� و ه��،ن, ت

و @�داه�ی\ و ن, ��زنG6�j' و                                
�2اb�\؛ ه�� آ�ام �, آ�ر�� م���ط                

�Gن�  .     �o� �در ?�م�س ای��� آ�ر�� ��ی
�$ار ���� آ, �2ص� ��اى آ�ر و آ�ر       
. ��6�� و ا2�3, آ�رى �, او دادA م��6د      

آ�ر�� ��ی� راه�� و @�����ن�� را ��Gزد       
دوC� و ح�oم� از یr         ...  و دور ��د    

�Vف و @�م�ی, داران از �Vف دی'�       
یr @���دن, �'��ى م6��ك ��Nی�                      
��ی��oران, .F1V ,�T, آ�ر�� در ای�ان           �

  �دوC�j آ, از     : را م6��آ� ��=� @���, ان
ده�� م���Tن ��ن�ادA آ�ر��ى زی� �*            
�F2 مUT9 آo\ هX ن��'$د و                                     
آ�ر�2م�یj آ, .�م =�دا�� د@��$د                   

وى "  ح�Fق ا����.j       "آ�ر�� از               
�A ا@�� sت:�ی! 

                 �'�F1V, آ�ر�� در ای�ان ه��ز ت� @
�1\ ��یG�, و ?�ى           � rی jى و ��=�ی���

در .  در د�2ع از د@��$ده� �2صT, دارد          
�1\ ?�ى  � rی ��ت و         ،@��� �X6 و ن

��$ارى و ن�ر�3ی�j���. j در م��ن                
 ،���65ى م5�F1V sT, در ��ی�ن ا@�          

        �Gه jاوان�در ای� م��ن       .  ��روت  �
        jت�F1V jه��H r،ی              ��رو U2ا rی ، 

�=�وازى و حk j1TV Uزم ا@� آ,               �T�
=��م Hور ت���Nات �2رى و ا@�@j در                   
                   �. ای� ��ای* ن�ت ان'�$ ��رى ���

آ�ر�� در ای�ان در م�4ف �� @�م�ی,             
       $� $�P ن ه��H 5� و .�رC �1در ه�
    �. زن>��ه�ی\ را ن�ارد آ, از د@� ��ه

�, ای� @�Eo م:��ب د@��$ده�ى دای��               
�A ��ی� ��ت�, داد� . آ�ه\ ی��

... سيكل معيبوب دستمزدها  
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