
  یادداشت کارگری هفته

 !پایان شماست ۀبیگمان این نشان:شب پرستان
 امیرجواهری لنگرودی

 

 :نویسد، چنین میشیوع فقر در جامعه الحی شاعر، دربارۀسیدعلی ص

… ای نیستم، وگرنه از شدِت مسئولیِت مستقیم خوشحالم که حتی درباِن هیچ سازمان و وزارتخانهچقدر
 .کردم ِدق می

 .ای بر سر ُمسبب این مرارت خراب خواهد شد یری که گرسنه بخوابد، سیارههر کودِک فق

 ( ۱!)کنید را مقصر به میداِن تازیانه طلب می« فقیر »کن کنید؛  را ریشه« فقر »قرار بود 

را به صدا درآوردیم و  تان های گذشته نیز دربمان جوانان و نیروی رنج و کاریم که طی سالما ه
 !پشت سر گذاشتیم و دگر باره آمدیمدوران کرونایی را  ال، حکردیم دق الباب

 ؟  اید، خم شدیم مافکر کرده
 ؟ ایم، کم شدیم ماکشته داده

 و تمام  اید، شب شدفکرکرده 
 ؟  بیخیال صبحدم، شدیم ما

 های داراید، حلقهفکرکرده
 بسته راه این گلوی بی قرار؟ 
 !ایدور خواندهاید و کُ ور خواندهکُ  

 روع شورشیمما ش
 در تدارک سپیده، گرم کوششیم 

 ما طلوع باوریم 
 عاشقانه ایستاده تا به آخریم

 شویماید، خسته میفکرکرده
 شویم ؟جای انتشار، بسته می

 های گندمیم شبیه خوشه ما
 شویم یک به صد، هزار دسته می



 تان قفل و بست ،کنیمباز می
 تان شود تمام هستنیست می

 انده جبر ماستراه دیگری نم
 تانرویم تا شکستپیش می 

 اید، خم شدیم ما ؟ فکر کرده
 ایم، کم شدیم ما ؟کشته داده

 !ُکور خوانده اید !ُکور خوانده اید

 
در این . است خیزش و خروشدر  شهری به شهر دیگر دیگرجنبش نان و آزادی گرسنگان از بار

گرسنه بودیم،  .کشیدزنجیر میزادی را به آان و میان به جای نان دادن به گرسنگان، مطالبه گران ن
 انجان و تنمو رنج بر یمدار می مان مغموم ۀنگاه به گذشت! دروغ دادند ۀبه ما وعد... خواستیمنان می

برآنست که همین امروز را  انتالشم تو گویی. نشاند میمان  چشمانترس بر  ،یندهآ، نگاه به یمبر می
برای وصول  بار دگرم، یبرایش بنویس. م و ببینمیروی داشته باش یشم و چشم برحوادث پیزندگی کن

 !میوای اگر بتوان، آییم حقمان  به خیابان می

 رسما  « اصالح متناسب سازی قیمت»دولت ابراهیم رئیسی، تحت عنوان که  ست این همه در حالی
ان ایذه و اندیمشک بهای روغن، مرغ ، تخم مرغ و لبنیات را افزایش داد و مردم معترض در شهرست

رئیسی »،  «حکومت را رها کن ،ای حیا کن خامنه»و شهر کرد به خیابان آمدند و با سرداد شعار 
 .  خواستار کناره گیری آنها از حکومت شدند «را رها کن مملکت ،حیا کن

 ،نبهبها ،(شادگان)فالحیه  ،شهرهای سوسنگرد :دیگر نقاط از جمله، مردم درشهرهای یاد شدهجدا از
 ،مدکهگیلویه و بویراح ،چهارمحال و بختیاری ،بادآخرم  ،ذهاب لسرپ ،دزفولاهواز، شیراز، 

 ،یزد ،فارسان ،شاهین شهر ،کرج، ایرانشهر ،رشت ،کرمانشاه ،اردبیل ،دهدشت ،بروجرد ،لردکان
ه گرانی و علیاز شهری به شهری دیگر در گذر است و مردم خاصه جوانان جویای کار، ...وحلبچه 

تهران نیز امروز به تراضات خیابانی زدند که ، دست به اعافزایش سرسام آور قیمت مایحتاج روزانه
 !تابوت نظام استیحتمل آخرین میخ بر، افتد رد اتفاق میآنچه که دا.کشیده شد

و  ایران که فقرمردمان ،های گوناگون جامعه گروه،محورماسراسر مطالبه زده و ۀ فقرباری درجامع
عنصر ، ان کن امروزهای بنیدر دل فریادگرفته،  را فرا آن همه آحاد اش، تنگدستی و ناداری فاقه یعنی
، تلقی میگردد دین مداری حاکمان مردم خواربرابردین ووصول نان .ستشدهاتحاد  ۀکه ماینان است 

 !کند ، مردمان را بسیج میحفظ جان برابر که در است «نان»غم  هماره همین ناداری و

                                                                                  : سراید ها می شاعر توده، شاملواحمد که  تاس ینهم
                                                                                                                    های گرم تو از دست

 ودکان توامان آغوش خویشک
 :توانم گفت ها می سخن

 .غم نان اگر بگذارد

نان گرانی و تا شورش  رود می ودهان باز کرده امروز،بیشتر ازدیروزجامعه شکاف فقر و ثروت در
 از روزگار دمار بار مردم خشمگین دیگر جان چیره گردد وحفظ  گسترش فقر، بر ۀزماندرو نداری 
ظلم را  ۀشکنند و دستار بندان عمامه به سر و عملرا فروشان  و دولتثروت  اهبر آرند و پایگحاکمان 

 !ر دیر باشد، غیر قابل کتمان استاین رهگذاگر . سرنگون سازند

خانم نسرین  ایلنا از قول خبرنگارخوددولتی خبرگزاری  ،راه دور نرویم برای سرراست حرف زدن
ی کارگر به خصوص کارگران ساختمانی و  طبقهجمعیت انبوهی از » :کند هزاره مقدم گزارش می



هزار  ۰۲یا  ۰۲هزار تومان یا برنج کیلویی  ۰۲۲فصلی که مدتهاست توان خرید گوشت کیلویی 
کیفیت و ارزان مثل  های بی تومان را ندارند، برای سد جوع و رفع گرسنگی در سر کار، از ساندویچ

حاال با گران شدن نان فانتزی و رشد چند ده برابری  کنند؛ فالفل یا پیتزاهای ارزان قیمت استفاده می
 .شود قیمت ساندویچ، همین تغذیه ناکافی و ناسالم نیز از این کارگران دریغ می

های نایاب شدِن  شود؛ بعد از زمزمه البته صدمات گرانی نان فقط به گرانی نان فانتزی محدود نمی
درصد  ۰۲۲، قیمت ماکارونی نیز حدود در روزهای اخیر، از سیزدهم اردیبهشت« ماکارونی»

بر اساس تصمیم سازمان حمایت، قیمت هر کیلوگرم از این محصول برای . افزایش یافت
تر مثل  اگر قیمت ماکارونی را با قیمت کاالهای باکیفیت. هزار تومان تعیین شد ۷۳کننده  مصرف

ت یک کیلو گوشت مرغ در گوشت مرغ قیاس کنیم، درمی یابیم امروز یک کیلو ماکارونی هم قیم
های کم درآمد است برای کارگران حداقل  ی سقوط سبد غذایی گروه و این نشانه! یکسال قبل است

درصدی دستمزد خود خوشدل نشدند و به نظر  ۴۳۷۵بگیری که حتی برای یک فصل، به افزایش 
ها در حالی  گرانی این .رسد حاال توان خرید ماکارونی یا یک ساندویچ فالفل را دیگر ندارند می

 ۱۷اندازند؛ آیا گرانی بیش از  گیرد که تمام بار تورم را بر دوش دستمزد کارگران می صورت می
درصدی ماکارونی، هیچ دخلی به دستمزد کارگران دارد؛  ۰۲۲برابری قیمت گندم صنعتی و گرانی 
با البیگری، برای خود سودهای اند  ی این کاالها نیستند که توانسته آیا این سوداگران و دالالن واسطه

های اولیه و بدیهی زندگی کارگران را افسارگسیخته افزایش  نجومی بخرند و زیرپوستی، هزینه
های چندبرابری  شوند و بعد از مدتی، با قیمت کاالها نایاب می: شود این الگو مدام تکرار می! دهند؟

 (۰) «.ها درمی آورند های فروشگاه سر از قفسه

یافته در دل گسترش های به فقر کشانده شده و جمعیت عظیم  همین فالکت اسفبار تودهن به باورم
و فزاینده کاری های فلج کننده و ضد انسانی ایاالت متحده آمریکا، سونامی بی بحران اقتصادی و تحریم

 که جوانان بیکار. استباال برده را به شکل جهش وار  ماجمعیت کشورحاشیه نشینی بخش بزرگی از
برابر شدن حاشیه نشینی در طول ها بشوند و با چند راهی شهرروستایی و روستائیان بی آب و زمین 

 در برابر. برسد درصد جمعیت شهری کشور ۵۴ میلیون و یا ۷۰ ها به گذشته، تعداد آن چند سال
وسیع  های کرونا، تعطیلی بخشگسترش شتابان فالکت و تلفات سنگین به جا مانده از دوران دو ساله 

 کند را تهدید می فرزندان جامعه ما ۀو آیند های مهم از جمعیت کشور ندگی بخشز ،صنایع تولیدی
شکم چران روحانیت آیت هللا ها و کل کارگزاران نظام را درهیکل است که فشارها و تهدیدات همین و
، خوارشکر ،جنگل خوار ،زمین خوارآیت های رانت خواری همه سویه ،قدرتصاحب ثروت وو

های صاحب ثروت آیت هللا زاده مافیای در قدرت و در کنار ..ماهی خوار،نفت خوار و همه چیزخوار
این ترس را در . کاران رانتی به هراس انداخته استو پیمان ان انقالب اسالمی، مافیای سپاهیحشم و

ابراهیم به ، علمیه قم ۀمدرسین حوز ع محققین وعضو مجم ،محمد تقی فاضل میبدی نامه هشدار دهندۀ
تا کنون هیچ ! آقای رئیسی»: گوید شود به وضوح دید، وقتی خطاب به رئیس دولت می می رئیسی

ای  پایه. ین شیب تند گران نکرده بوددولتی در این کشور در سال نخست حکمرانی نان مردم را با ا
بود، زانک آدمی اول حریص نان : ول مولویبه ق. ترین خوراک مردم نان و گوشت و برنج است

در این هشت ماه . این شیوه حکمرانی قابل دوام نیست! آقای رئیس جمهور .قوت و نان ستون جان بود
ها را یا کنون عامل گرانیتا. شهروندان را طاق کرده استبرخی طاقت ،گذشته از گرانی دارو تا نان 

داد این دولت و مجلس قول ! بخ .اند ی گفته و یا شبکه داللی ذکر کردهیا بدحجاب دولت گذشته دانسته،
عضو مجمع محقیقن و مدرسین حوزه علمیه قم، فاضل میبیدی « چرا بدتر شد؟. کند که اینها را حل می

 و اگر کشور سامان نیابد،»: می دهددر خطاب به ابراهیم رئیسی به همه کارگزارن نظام هشدار
شورش گرسنگان بود، شورش از  خدا نکرده باید منتظر شود، انقالب نمی ها مهارنگردد، گرانی

 ( ۷) «.انقالب خطرناکتر است



بنیادش پایه و آنکه  !است، گرسنگانی که آزادی را هم طالبند «شورش گرسنگان»این سر راست ! بله
فراهم آوردن نان و دستیابی از طریق  برای مردم اگر: است باید به خاطر بسپارد و بی بنیاد سست

، زندان و شکنجه اختناق و زور و قلدری از طریق نتوانیم کاری بکنیم؛ ،آزادی و دموکراسیآنها به 
 کاری که طی بیش از. توانیم کاری انجام دهیم و درخت اعدام برپا داشتن نیز برای مردم ناراضی نمی

  !نهند نشینند و پا پس نمی بینید که  این مردم عقب نمی میش شدید، صد البته نظاره گرودهه کردیدچهار

های  قیمتیعنی شاهد دهان وا کردن  .هزار تومان شد۰۰و تخم مرغ تومن  هزار ۴۵رغ مامروز
مسکن را  ۀو اگر بخواهیم کرای. بودیمارزاق مورد استفاده مردم  جومی جدید از کاالهای اساسی،ن

حدود دو میلیون  های کوچک، ه در شهرستانخانیک  ۀ ماهیانۀاجار ۀهزینحداقل که  ،بدان اضافه کنیم
 .هزار تومان است ۵۴۵و 

 دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیر ،هادی موسوی نیکدراین باب 
سه با دیگر شود، در مقای نظر گرفته می مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار در»: گوید می

ر در تهران سهم درصد خانوار مستاج ۰۲ها وضعیت حادتر است و بالغ بر  کشورها در برخی استان
خانوارهای ایرانی نجیبانه از . درصد است ۷۲شان از سبد هزینه خانوار، بیش از  هزینه مسکن

ناپذیرتر از سایر  کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند که تا حدی اجتناب های دیگر زندگی می هزینه
ها، باالترین نرخ اجاره ماهانه برای خانوارهای در مرز خط فقر مربوط به  میان استان. هزینه هاست

ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی و  هزار تومان است و پایین ۰۰۰تهران و در حدود سه میلیون و 
ها حتی از هزینه غذا و کاالی اساسی  خانواده»: او تاکید کرد. هزار تومان است ۰۷۳در حدود 

 ( ۵). «نند تا بهای مسکن را تامین کنندز می

کنند، سیر صعودی عجیب  جمعیت شهروندانی که زیر خط فقر زندگی می ۀموجود درباربرآمار   عالوه
ماه  ۴درصد طی  ۰۲طبقات فرودست و ضعیف تا  ۀو غیرقابل باور اقالم خوراکی ضروری سفر

مهوری بران، جالدان و حکمرانان ج ب مفتتر، جی مردم روزانه خالی ۀسفر. گذشته افزایش یافته است
چنین  به پایان رسیدنآید، امید  های اخیر برمی شود اما آنچه از اعتراضات سال پرتر می اسالمی

شب : مردم با رجعت به حافظه خود می گویند . کند ها زنده می وضعیت ناگوار معیشتی را در دل
 !بیگمان ، این آغاز پایان شماست: پرستان 

 توان کرد؟ چه می

ین حرکت و خیزش بزرگ را چند ۀباال به یکدیگر پاسخ بدهیم، ما تجرب باید بی پرده و بدون تکلفی از
به پا خاستن مردم درخوزستان و کشاورزان زاینده رود اصفهان، این اواخر . یمخود داردر برابر

، ۰۶ وسیع دی ماه، خیزش ۸۸ دادی خردادد استبضوسیع  جنبشپیرامون بی آبی و پیشتر ازآن ها، 
فته و اکثریت قاطع جمعیت سرخوردگی مردم از جمهوری اسالمی قطعیت یاخیزشی که منشاء آن 

های  ن ایدئولوژیک و جناحارکا ۀو آشکارا علیه هم ید به اصالح رژیم را کنار گذاشتهنوع امکشورهر
ه میدان آمدن نیروی تر بو دو سال بعد «مه ماجرا، دیگه تمواصالح طلب، اصول گرا»:دادندآن شعار
 . رویی مردم با کل حاکمیت بودرود ، همه۰۸ بانآ وسیع در

ی مطالباتی ای آلترناتیو سوسیالیستی در پیکارها به این سو، پاپگاه طبقاتی و توده ۰۸ آبانخیزش  از
مقایسه با  ای در گران و زحمتکشان به شکل بی سابقهکارهای  ۀ الیههم، جنبشهای گوناگون  بخش
عریان در پویه همین واقعیت وارد صحنه شده و  جمهوری اسالمی، جانوران ۀای گذشته همه دهه

دلیل قطع ارتباط فعال ه برا  یای بودن چپ سازمان ن و حاشیهبه نوبه خود ضعف مزمها،  رویارویی
شکستن   داشت کهتردیدی نباید بدون تعارف  .ساختنمایان با واقعیت جنبش مبارزاتی درون جامعه، 

آزادی،  رهایی و و گشودن مسیر اسالمیجمهوری جهنم تمامیت بست کنونی برای رهائی از  بن
و دخالتگری فعال با ل گیری آلترناتیو سوسیالیسی ضرب آهنگ شک ودمکراسی و برابری در گر



 -مستقل از حاکمیت) و به سامان رسیدن تشکل های مستقل آنان حفظ استقالل عمل نیروهای اجتماعی 
رود که با تالش  می و داردقرار( سازمان ها واحزاب -نهادهای شبه کارگری -کارفرما -ایهدولت سرم

 !انقالبی خود را بپیماید ، مسیرتری یافته سازمان

: گستردهشعار دمیدن متی و در کوره وکح، رهایی از این و آن جناح ها شکست این حرکت های سدر
ن را در درون آهر نوع مماشات طلبی با این و  راه «ومه ماجراتم ه، دیگ، اصول گرااصالح طلب»

به دخالتگری  نعدم چشم داشت، فراتر از این. را فرو بستجناح دستگاه و چشم داشتن به این و آن 
و افزون بر آن تشدید ایاالت متحده آمریکا ج کننده های فل تحریمسیاست رژیم چنج در برابر بیگانه و 

منجر  ای های مطالباتی و توده تواند به محتاط شدن جنبش که می عواملی است  جملههای نظامی از تنش
دستور از می فرجام ایاالت متحده آمریکا دررژیم جمهوری اسالمی امروز هم از طریق ناکا. شود
آن  .کند می خارج نکردن سپاه پاسداران همچنان برای شکاف انداختن در میان مردم بهره برداریکار

ت مردم در رودررویی با کلیت ، با عدم اعتماد به قدرنیز همچون دیروزاپوزیسیون امروز بخش از 
پاسخ به به دخالتگری نیروهای خارجی، درباور !اندباقی مانده   رژیم چنجیهمچنان ، نظام

های مطالباتی  ، اتحاد و همبسته بودن همۀ جنبشصف یگانگی درون جامعه، های موجود دشواری
تنها : باید با صدای بلند اعالن داشت. دبخش ۀ طبقاتی را معنی میصلدرون کشور را در هم ریخته و فا
 .مان یافته و متشکل قادر به تغییرند و الغیرو ساز مردم به سامان یعنی مردم متحد

شهری به  از یااز روستایی به روستای دیگر  درون جامعه،ای  تودهو گسترده اگر اعتراضات امروز 
 -کارگیری سرب داغ ه جز ب -هیچ قدرتی  ،ان مجاور وسعت یابدشهری دیگر و از استانی به است

یابی  الزام این امر سازمان. نخواهد بودمبارزە  ۀحاضر در صحنیافته  متشکل و سازمانحریف مردم 
 .گر ما است و متشکل نیروهای اجتماعی مطالبه مستقل

ۀ مردمان کشورمان را دگی تودزن ۀباید دریابیم امروز در برابر موج وسیع گرانی نان که حجم گسترد
ها در دل خیزش مردمی  شعار مشترک از عناصر اصلی صف همگرایی پیدا کردن ،دهد پوشش می

  !ار می رودمبش، بزرگی که آغاز شده
ختلف کارگران و های م یابی مستقل و حتی سراسری بخشسازمان دل چنین شرایط پرعمقی، در

، بلکه یک واقعیت عریان در نیستنیافتنی و خیالی  دیگر یک آرزوی دست ،مازحمتکشان در کشور
های گوناگون زحمتکشان بخش  ۀ الیهتردیدی نیست که این جنبش در میان هم. حال شکل گیری است

، اتوبوس)و نقل شهری و بیابانی  های مختلف حمل یعنی شاخهای،  رستهخدمات و به ویژه خدمات 
ۀ ، زیرا در جامعاند با شتاب بیشتری پیش برودتو می( هواپیمایی ،شتی رانیسرویس قطار و ک

، نظافت شهرها، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان :های خدمات مانند امروزی بسیاری از شاخه
ها اگر به  کارکنان این بخشاز همین رو  مربوط است؛های مختلف حمل و نقل  شاخه به این عمدتا  

توانند به سنگربندی مستحکمی  رخیزند، به سرعت میتحاد و سازمانیابی مستقل بتالش پیگیری برای ا
بخش خدمات با شتاب بیشتری  ۀپراکندهای  به عالوه، تشکل. اسالمی دست یابند رژیمدر مقابله با 

 ۀیابی هم ای برای سازمان جاذبه الگوی پرتواند  میهمین همبسته بودن،  توانند سراسری بشوند و می
 .شودکارگران و زحمتکشان 

امروز . شغول کردن همین مردم استم ، تنها دلهای طویل تهیه مایحتاج مردم به صفکشاندن 
تجار دست آموز  گوشت، حیله دیگر و تخم مرغ ،صف مرغ ،فراهم آوری صف نان: همچون دیروز

باید . های گشاد خودشان است ر کردن جیبمردم و پ و وقت گذرانیدستگاه سرکوب برای غارت و 
و اعتراضات محالت شهری  ۀخطوط ارتباط یافته و سازمان دهی شد بهها  فهمان ص اعتراض را از

 .بدل نموداعتراضات محیط کار 
ی زندان»: ای شعار عمومی و توده ، سر دادنیی با اوج گرفتن مقابله با گرانیروردر برابر رود

« کار بازگردد اخراجی، باید به کارگر معلم و»، «آزاد باید گردد ، به یاری توده هاعقیدتیسیاسی و
حرکت  ۀپای ،تواند میشعارهایی از این نوع   و«نه به گرانی ،نه به فقر، نه به ریاضت اقتصادی» ،

 !باید توده ای ترین و بسیج کننده ترین شعار ها را برگزید. شودجمعی اعتراضات خیابانی 



بال ، دنۀ خودندهای خود با نظام، بر سر وصول مطالبات بی پاسخ ما مردم در کارزار رودررویی
ها نیستند، چاره را در سازماندهی و سازمانیابی و متشکل شدن و  وصله و پینه کردن حرف و حدیث

 .کنند جستجو میها  درصدی ۱ها در برابر  درصدی ۰۰طبقاتی خویش یعنی اکثریت تجمیع نیروی 

، اگر پیوسته نیابیم اگر سازمان ؛یدآ فراهم می با درس آموزی از گذشته و آن نیزروشن است یک چیز 
رشد روز افزون فقرو فالکت  ،موجودبحرانی وضعیت  ها و برای مقابله با گرانییم تا وشو یکی ن

اگرراه همگراه شدن را برنگیزنیم ؛ کشور،تعیین کننده درای و همچنین ایجاد تغییرات اساسی و  توده
پس همبسته .غل وزنجیر کشند یگر،عمله سرکوب می توانند مارابهباردوجایی نخواهیم برده راه ب
  !شویم
های مختلف  میان بخش تربیشاتحاد وهمبستگی هرچه به سامان بردن اعتراضات راهی جز برای

معلمان شاغل و روزمزد  ،دانش آموزان ،دانشجویان ،بهیارانپرستاران و،اعتراضات ومبارزات زنان
،جوانان محالت،لشکرمیلیونی فعاالن محیط زیستبازنشستگان و،کانونیان اهل قلم ،قراردادیو

وبسیج چند میلیونی نیروی حاشیه ۀ کارگرمختلف طبق الیه هایو بیکاران، کارگران کشاورزی
 .وجود نداشته و نخواهد داشت ...تولید

ی بیش از چهار که ط، های ناپیوسته ها و صف برجداییست ی اپایان ۀعظیم همگرایی، نقطاین صف 
سایر مایحتاج روزمره گذران دستمزد پائین ونی نان،ماکارونی وگرا.ده استشدهه روی هم تلنبار

د ده میلیونی  حاشیه شهری و روستایی و جمعیت چن ۀترین تود جوشش و غلیان  وسیع ۀزندگی، نقط
این نظام نمی  ....ندهای جابجاییاین توده گرسنگان ومردم نادار،فصل مشترک نیروی توامان نشین 

آنان به جای نان، دندان مردم را .پاسخ گوید ونمیتواند به مردم نان بدهد تواند به خواسته های مردم 
 !می شکنند

ۀ نیروی مطالبه گر جامعه تجلی گرسنگان در هیکل هم انبوه تودهامروز خوب است که بپذیریم که 
ۀ این توده جغرافیای کشور ریشه دوانده است و هم ۀن در همعمیق و وسیع آ ۀیابد که پیکر می
ری کردن وجوه جنگ مطالباتی سراس حلقۀ مفقودۀ. هستند نه نظاره گر، بلکه دخالتگر شکل، بی

ایجاد تشکیالت مستقل  سازماندهی وه امر مبارزه و دست پیدا کردن به ، تعمیق بخشیدن بموجود
بارزه سراسری نیز ، پیشبرد این من ظرف سازماندهی مستقل شکل نگیردکه ای مادامی. طبقاتی است
 . تناممکن اس

شان را به سوی هم  ه همه دستپیوندد، بلک هایی، کسی به کسی نمی ها و همراهی برای چنین همکاری
خود بدانند که  ۀمطالبه گری باید وظیف همۀ فعاالن عرصۀ. پیوندند کنند و همه به هم می میدراز

قانونمند  ۀبارزجانبداران به امر م ۀخود را با هم  های ها و همبستگی و همکاری همگرایی مراودات،
، این راه مسیرپرتالطم مبارزه ما را نشان میدهد .در سطوح و اشکال گوناگون گسترش دهدمطالباتی 

مبارزه موجود را به بیراهه سوق  .رژیم اسالمی باید به قدرت توده جامعه ما برود.راه دیگری نیست
    !تاریخ ما را نمی بخشد. ندهیم

 ۵۴۵۵می  ۱۲ر با براب ۱۰۴۱ارديبهشت  ۵۲يكشنبه   

 : ها پیوست

 کانال تلگرامی سید علی صالحی ( ۱

https://t.me/seyedalisalehi2 

 ۱۰۴۱ارديبهشت  ۱۰ ،...، تاثیر گرانی نان بر معیشت مردم (ايلنا) خبرگزاری کار ايران( ۵

1226524-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 



 کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان ( ۳

tps://t.me/GEtehadbazneshasteganht 

 ۰( خبرگزاری ايسنا، نرخ خط فقر مسکن در سال۱۰۴۱ ،۱۸ ارديبهشت ۱۰۴۱

 https://www.isna.ir/news/1401021811243 

 

======================= 

              ۱۰۴۱مجله روزشمار کارگری شماره دو هفته او لو دوم اردیبهشت

http://karegari.com/maghalat/2022/05/15/rooz%20shomar%20_Nr_2.pdf     

                      


