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اخیرا گروه کاارگاری انا،اناا   
خااباارگاازاری وابسااتااه بااه خااانااه  
کارگر رژنم  بدنباا  ششاار بارای  
سانسور بایاشاتار  دساتاه جاماعا   
اخراج شادناد. در انام زمایاناه و  
درمورد اهمیات رسااناه ای شادن  
مبارزات کارگاران و اساتاهااده از  
مدنای اجتماع  توسط شاعاالایام  
کااارگااری بااا ایاا اار کاارنااماا   
مصاحبه ای ترتیب داده انام کاه  

 میخوانید:  
  
کارگر کمونیست: در نک    

نگاه ک،  اخراج گروه کارگاری  
ان،ناا ماحاصاو  کاداس سایااسات  

 جمهوری اسالم  چیست؟  
  

در سا  هاای  ای ر کرنم :  
اخاایاار اعااتاارارااات کااارگااری  
گسترش ناشته  رادنکاا  تار شاده  
و بااه ماراکااز بازری یااناعااتاا   
کشیده شده اسات. باا شاروو دور  
جدند اعترارات سراساری و با   

  ٣٩ وقهه مع،مان از اواخر دنامااه  
جنبش کارگری قادس هاای تاازه  
ای به ج،و برداشاتاه و در هاهاتاه  
های اخیر تاحارو وسایاعا  در  
میاان رارساتااران نایاز شاروو شاده  
اساات. ششااارهااای تاااکاانااوناا   
جمهوری اسالم  به کاارگاران و  
احضار و دستگیری یدها شاعاا   
کااارگااری مااانااا گسااتاارش اناام  
اعترارات نشده است. در ناتایا اه  
بااه ساارکااوب باااز هاام باایااشااتاار   
دستگیری هاای وسایاعاتار و در  
مااواردی باارخااورد خشاام تاار بااا  
ت معات کارگری رارداخاتاه و از  
طرش  تالش مایاکاناد تاا اخاباار  
اعترارات کاارگاران و ماعا،اماان  
هاارچااه مااحاادودتاار شااود. اخااراج  
دسته جمع  گروه کارگری ان،ناا  
بخاشا  از انام سایااسات اسات.  
میداند که حت  اناعاکااس دسات  
و رااا شااکااسااتااه اعااتاارارااات  
کااارگااری ناایااز بااه اوجااگاایااری  

جااناابااش کااارگااری در شاارانااط  
کنون  کمک مایاکاناد. وزارت  
کار  خااناه کاارگار و مادنارنات  
ان،نا  سانسور بیشتری باه باخاش  
کارگری ان،ناا تاحامایال کاردناد   
رخش اخبار مربوط به اعتاراراات  
مع،مان را ممنوو کردناد  تشاکال  
های کارگری مستقال از دولات  
و شعالیم کارگری را در لایاسات  
ممنوعه قرار دادند و نهانتاا گاروه  
کااارگااری اناام رسااانااه را اخااراج  

 کردند.  
  

در نااک نااگاااه کاا،اا  تاار   
اعتصاب و اعتراض ممنوو اسات   
رخش اخبار اعتراراات کاارگاران  
و مردس نایاز ماماناوو اسات. اماا  
جمهوری اساالما  ناه قاادر شاد  
ج،و اعتصاب و ت ما را بگیرد و  
نه قادر شد ج،و رسااناه ای شادن  
آنها را باگایارد. در رسااناه هاای  
مخالف جمهوری اساالما  و در  
سااالااهااای اخاایاار در ماادنااای  
اجاااتااامااااعااا  اعاااتاااراراااات و  
اعتصابات منعکس شاده اسات و  
خااناه کاارگاار تاحاات ششااار اناام  
جنبش و به قصد کانالایازه کاردن  
اعترارات در چهارچوب قانون و  
به منظور محدود کاردن و کاناد  
کردن لبه تیز انم اعاتاراراات راه  
را در انم دند که اعاتاصااباات را  
در چااهااارچااوباا  مااحاادود و بااا  
روانت  کم رارر راوشاش بادهاد.  
اما همانطور که توریح داده شاد  
همیم حد نایاز در شاراناطا  کاه  
امکان اعتالی جنبش کاارگاری  

 وجود دارد  قابل تحمل نبود.  
  

کارگر کاماونایاسات: دولات  
روحان  از بدو سار کاار آمادن  
ششار بار کاارگاران را تشادناد  
کرده است. درانن ا مایاتاوان از  
النحه ایالح قااناون کاار کاه  
اگرچه هنوز تصونب نشاده نااد  
کرد. انم ایالحیه چراغ سبزی  

اارا  اخااراج کااارگااران    ې دنااگاار ب
معترض به دست کاارشارمااناان  
است. بعد از آن قارارداد جادناد  

عس،ونه اسات    ٦ ١ و    ٥ ١ درشاز  
که ریمانکار میتواند دریورت   
که کارگران اعتاصااب کاناناد  
بدون ررداخت حقوق آنها با آناهاا  
تسااااونااااه حساااااب کاااانااااد.  
شااکاارماایااکااناایااد اخااراج گااروه  
کارگری ان،نا در ادامه هامایام  

 سیاست است؟  
  

اخاراج گاروه  ای ر کرنما :  
کاردن    کارگری ان،نا مکمل بازتر 

دست کارشرمانان ع،یه کاارگاران  
اساات. آمااادگاا  خاااماانااه ای و  
جاااماااهاااوری اساااالمااا  بااارای  
باالکشیدن جاس زهاری دناگار در  
مذاکرات اتم   به منظاور جاذب  
ساارمااانااه و ناا ااات اقااتااصاااد  
ورشکاساتاه جاماهاوری اساالما   
اساات و اناام باادون تضااماایااام  
ساودآوری باااال و اعاماا  هارچااه  
بیشتر سیاست رنارت اقاتاصاادی  
کااه تااوسااط بااانااک جااهاااناا  و  
یندوق بیم الم،،ا  راو  دناکاتاه  
میشود  عم،  نیست. ساودآوری  
بیشتر نعن  بستم هار روزناه ای  
در همیم قااناون ارتا ااعا  کاار  
که به کارگران اماکاان اساتاهااده  
از آنرا میادهاد  بساتام هار روزناه  
ای که اعترارات را ماناعاکاس  
کند  برخورد خشم تر با ت معاات  
و اعتصابات  دساتاگایاری هاای  
بایاشاتاار شاعاالاایام اعاتااصااباات و  
رهاابااران کااارگااری  مااقاااباا،ااه بااا  
تشکل های کارگری مستقال از  
دولت و حت  دستگیری و راروناده  
سازی برای اعضاای شاوراهاای  
اسااالماا  در مااراکااز کااارگااری  
است. شاکتور دنگری را هم بااناد  
اراشه کرد و آن اناناکاه در راس  
انم ماذاکارات راعاف و تسا،ایام  
حکومت بیشتر نمانان مایاشاود و  
کارگران و کال ماردس ماعاتارض  

خود را در شاراناط مسااعادتاری  
برای تداوس مبارزه مایابایاناناد. در  
نااتاایاا ااه ساارکااوب کااارگااران را  
تشدند کرده اند تاا کاارگاران باه  
خیا  گستارش اعاتاراراات خاود  
نباشند. اما ع،یرغم هاماه اناناهاا  
اعتصاباات و اعاتاراراات اداماه  
دارد و در هااهااتااه هااای اخاایاار  
ررستاران نیز تحرو وسایاعا  را  
در تهران و چانادنام شاهار دناگار  
شروو کرده اند. بنظر مام طاباقاه  
کارگر در شراناط کاناونا  قاادر  
است تعررات حکومت را عاقاب  
براند و باا قادرت بایاشاتاری وارد  

 میدان مبارزه شود.  
  

کارگر کاماونایاسات: نااماه  
گااروه کااارگااری اناا،اانااا نشااان  
میدهد که چقدر رژنام از نشار  
اخبار کاارگاری وحشات دارد.  

 ترس رژنم از چیست؟  
  

اعترارات هر  ای ر کرنم :  
  چه بیشتر رسانه ای شاود ناعانا  
توده وسیعتری از آن مط،ا شاوناد   
بر بخاش هاای بایاشاتاری تاا ایار  
میگذارد و مشوق آنهاا مایاشاود.  
به همیام دلایال حاکاومات هاای  
سرکاوباگار تامااس تاالش خاود را  
بکار میگیرند که ج،و هار درجاه  
انعکاس اعترارات را باگایارناد و  
در شاارانااطاا  کااه ماابااارزه ای  
منعکس شود سع  میکاناناد باا  
تحارناف آن اشاکاار عاماوما  را  
نسااباات بااه آن باادباایاام کااناانااد و  
تا یرات آنرا خانا ا  کاناناد. انام  
سیااسات هامایاشاگا  باورژوازی  
حت  در کشاورهاای رایاشارشاتاه  
ینعت  است که آزادی بایاان و  
بدرجات آزادی اعاتاصااب وجاود  
دارد. اعتاصااباات و اعاتاراراات  
کارگاری در انام کشاورهاا هام  
حاشیاه ای تارنام اخاباار رسااناه  
های رسم  انام کشاورهاا اسات  
چه برسد باه کشاورهاانا  تاحات  

س،طه ام ا  جمهوری اسالم  ناا  
حکومت های شااه و رایاناوشاه.  
جاامااهااوری اسااالماا  در باادو  
حاکامایات خاود ساعا  کارد باا  
سااارکاااوب احااازاب چااا  و  
کمونیسات و شاوراهاای واقاعا   
کااارگااری  جاا،ااو نشاار اخاابااار  
اعترارات را هم با شادت هارچاه  
تمااماتار باگایارد. تامااس نشارناات  
سازمانهای چ  و کاماونایاسات  
که اخبار اعترارات کارگری را  
ماانااعااکااس ماایااکااردنااد و تااماااس  
نشاارنااات کااارگااری آن دوره را  
سرکوب و تعطایال کارد و بارای  
مدت  موشق شاد بادرجاه زناادی  
جاا،ااو انااعااکاااس اعااتاارارااات و  
اعتصابات را بگیرد. اماا اورااو  
ت ییر کارده اسات. رسااناه هاای  
مخالف حکومت شکل گرشتاه و  

ساا  گاذشاتاه    ١١ از جما،اه در  
کانا  جدند اعترارات کاارگاری  
را هاار روز رااوشااش داده اساات.  
مدنای اجتمااعا  نایاز راه را بار  
اناعاکااس اعاتااراراات بااز کاارده  
است. ان اد بخش کارگری ان،اناا  
محصو  انم ششارها باود. دنادناد  
حا  که اخبار منعکاس مایاشاود  
سااعاا  کااناانااد بااا رواناات کاام  
رررتری آنرا ماناعاکاس کاناناد.  
تالش سیساتامااتایاک حاکاومات  
برای رارازنت روی ت،ونزنون هاای  
ماخاالااف جااماهااوری اسااالما  و  
شی،ترننگ  که در اننترنت انا ااس  
میشود به حاد کااشا  ناگارانا   
حکومت از رسانه هاای مساتاقال  

 از دولت را نشان میدهد.  
  

اناانااقاادر انااعااکاااس اخاابااار  
اعترارات آنهم از زباان شاعاالایام  
کاااارگاااری و تشاااکااال هاااای  
کااارگااری مسااتااقاال از دولاات و  
رسانه های چ  و کمونایاساتا   
برای طبقه حااکام و دولات آناهاا  

  ٦ ٩ مضر است که در تامااس انام  
سا  ده دقایاقاه از وقات یادا و  
سیماا و ناا ناک ساتاون هایا   
روزنامه م از داخل کشاوری در  
اختیار رهاباران اعاتاصااباات و ناا  
تشااکاال هااای کااارگااری قاارار  
نگرشته است. اما ع،ایارغام هاماه  
اننها کارگران و باونا ه شاعاالایام  

 ۳صفحه 

مدیای اجتماعی ابزار سازماندهی و اعتصابات 
 سراسری کارگری است

 مصاحبه با اصغر کریمی
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کارگری باه نامام رسااناه هاای  
مخالف و مدناای اجاتامااعا  از  
اکا ار اعاتااصااباات ماهاام ماطا،ااا  
میشوند و انم خود نک شاکاتاور  
تااعاایاایاام کااناانااده در شضااای  
اعتارارا  اماروز جااماعاه و در  
گسترش اعترارات و اعتصااباات  

 کارگری بوده است.  
  

کارگر کمونیست: اهامایات  
رسااانااه ای شاادن اعااتاارارااات  
کارگری چقدر در میان شعالیم  
کارگری و بطور ک،  در میان  
کارگران بطور عموس درو شده  
است؟ در میان اقشار ماخاتا،اف  
طبقه کارگر بنطر م  رسد که  
مع،مان از مادناای اجاتامااعا   
باارای خااباار رساااناا  و حااتاا   
سااازماااناادهاا  ماابااارزات خااود  
بخوب  استهاده میکنناد. شاکار  
میکنید چارا کاارگاران عا،ا   
ااعاامااوس هاانااوز بااه ماادنااای   ال

 اجتماع  رو نیاورده اند؟  
  

باناظار مام  ای ر کارناما :  
  امروز شعالیم کاارگاری باخاوبا  
اهمیت رسانه ای شدن اعتراراات  
خود را میدانند و تالش میکاناناد  
اعااتااراراااتشااان هاارچااه باایااشااتاار  
مااناااعااکاااس شاااود. ناااکاا  از  
شعارهای اعترارات در سالاهاای  
اخیر طنز و ماتا،اک گاهاتام باه  
رسانه های حااکام باونا ه عا،ایاه  
یاادا و ساایاامااای جاامااهااوری  
اسالم  بوده است. در تا اماعاات  
مع،مان بونا ه انام شاعاارهاا دناده  
میشود. ماعا،اماان اماا عاالوه بار  
تااالش باارای رسااانااه ای شاادن  
اعاااتااارارااااتشاااان  از مااادناااای  
اجتامااعا  بارای خاباررساانا  و  
گسااتاارش شااراخااوان هااای خااود  
بخوب  اساتاهااده کارده اناد. ساا   

مع،مان با استاهااده از اس اس    ٥ ٨ 
اس تااوانسااتاانااد بااخااوباا  اطااالو  
رساااناا  کااناانااد و اعااتااصااابااات  

سراسری و ت معات بازری خاود  
را شکل بدهند و امروز از طارناق  
وانبر و ت،گراس و دنگار اماکااناات  
مدنای اجتماع  بخوب  استاهااده  
میکنند و انم نک شاکتور ماهام  
در گسترش و تاداوس اعاتاراراات  
آنها بوده است. بون ه ماعا،اماان از  
نک نظر رراکنده تر از کاارگاران  
هستند و در مراکاز بازری کاار  
نمیکاناناد و تاعاداد آناهاا در هار  
مدرسه زناد نیست اما در عاوض  
باار خااالر کااارگااران کااه بااا  
کارشرماهای مخت،ف مواجهناد و  
حت  در نک کارخانه با چندنام  
کارشرما و ریمانکار ماواجاهاناد و  
انم تا یر منه  زنادی بار اتاحااد  
مبارزات  آنها گذاشته اسات  اماا  
کارشرمای مشترک  در ساراسار  
کشور دارند نعن  وزارت آماوزش  
و رارورش  و انام خاود شااکاتاور  
مااهااامااا  در ساااراساااری باااودن  
اعتصااب و اعاتاراض آناهاا باوده  
است. اما بدون استاهااده ماو ار از  
مدنای اجتماع  مط،قا قاادر باه  
شااکاال دادن بااه اعااتااراراااات  
سااراسااری نااماایااشاادنااد. ماادنااای  
اجتامااعا  در عایام حاا  ناقاش  
سازماناگاراناه ماهاما  در مایاان  
مع،مان داشته است. امروز یدهاا  
شبکه و گروه اننترنت  در مایاان  
مع،مان شکل گرشته کاه عاامال  
مهم  نه تاناهاا در خاباررساانا   
ب،که در اتحاد مبارزات  آنها باوده  
و به تشکل ناابا  آناهاا کاماک  

 مو ری کرده است.  
  

متاسهانه در میان سانر بخاش  
های طبقه کارگر از انم اماکاان  
بخوب  استهااده نامایاشاود. ناک  
ع،اتاش انام اسات کاه ماعاماوال  
اعااتااصاااب در واحاادهااای ماا اازا  
یاورت مایااگایاارد و ناایاازی بااه  
اساتاهاااده از ماادناای اجااتامااعاا   
احساس نمیشود. ناک شااکاتاور  
دنگر انم است که استهاده از انام  

امکانات زمان میبارد و مایاتاوان  
ریش بین  کرد که در ناکا  دو  
سا  آننده روی آوری باه مادناای  
اجتماع  در مایاان ساانار باخاش  
های جنبش کارگری بون ه نسال  
جوان کارگران کاه ماعاماوال هام  
تحصیالت باالتری دارند  وساعات  
بسیار بیشتری ریدا میکند و انام  
باه شااکاتاور ماو اری در شاکال  
گیری اعتصابات مناطاقاه ای و  
سااراسااری تااباادناال خااواهااد شااد.  
جمهوری اسالم  اننرا میاداناد و  
ناهاااناات تااالااشاش را در مااحاادود  
کردن امکان استهااده از مادناای  
اجتماع  بکار گرشته اسات اماا  
مط،قا قادر به جا،اوگایاری از آن  

 نخواهد بود.  
  

کارگر کاماونایاسات: اجاازه  
دهید برگردنم به مساالاه اخاراج  
گروه کارگری ان،نا. یرشاناظار  
از اننکاه چاه ناظاری درماورد  
اخااراج گااروه کااارگااری اناا،اانااا  
داشته باشیم واقعیت انام اسات  
که ان،نا به نک منبا خاباری  
برای شعالیم کارگاری تابادنال  
شده بود. انم خالء را چاگاوناه  
باند رر کرد؟ کارگران چگاوناه  
باند از مدنای اجتماعا  بارای  
خاابااررساااناا  و سااازماااناادهاا   

 مبارزات خود استهاده کنند؟  
  

روشام اسات  ای ر کرنما :  
که ان،نا به ناک ماناباا خاباری  

شعاالایام کاارگاری تابادنال    برای 
شااده بااود و بااه هااماایاام دلاایاال  
اعضای انم گروه از انا،اناا اخاراج  
شدند تا طیف محاشظه کاارتار و  
گوش به شرمان  ب ای آنها قارار  
گیرند و ناعال باه ناعال سایااسات  
هااای خااانااه کااارگاار و ساااناار  
ارگانهای رژنم را رعانت کاناناد.  
اما سالها اسات اناحاصاار طاباقاه  
حاااکاام و دولاات باار رسااانااه هااا  
شااکااسااتااه شااده اساات. شااعااالاایاام  

کارگری بااناد از هار روزناه ای  
باارای تااحاات رااوشااش قاارار دادن  
اعتاصااباات و اعاتاراراات خاود  
استهاده کنناد. تا،اونازناون کااناا   
جدند و هر ت،ونزنون دناگاری کاه  
یاادای کااارگااران را ماانااعااکااس  
میکند باند بیشتر مورد اساتاهااده  
کارگران قارار گایارد. ششاار باه  
رسانه هان  مانند ب  ب  س  و  
یدای آمارناکاا بارای اناعاکااس  
اخبار اعترارات باند بیشتر شاود.  
استهاده از مدنای اجتماع  بااناد  
وسعت بایاشاتاری رایادا کاناد. و  
بعالوه باند رسانه های حکوماتا   
از جم،ه ان،نا و سانر رسااناه هاای  
ماا اااز در داخاال کشااور را هاام  
بشدت تحت ششاار قارار داد کاه  
اخبار کارگری را بادون ساانساور  
ماانااتااشاار کااناانااد و بااا شااعااالاایاام  
کارگری مصاحبه کنند. انناکاار  
ساده نیست اما غیر ماماکام هام  
نیست. خی،  چایازهاا از جاما،اه  
اعتصااباات هارروزه و تا اماعاات  
اعااتااارارااا  را کاااارگااران باااه  
حکومت تحمیل کرده اند  باخاش  
کارگری ان،ناا هام عاماال تاحات  
ششااار کااارگااران اناا اااد شااد   
بنابرانم کارگران میتوانند انام را  

 هم به حکومت تحمیل کنند.  
  

همانطور که ماعا،اماان اماروز  
یاادهااا شاابااکااه در ماادنااای  
اجااتااماااعاا  باارای هاامااهااکااری و  
سازمانیاب  و شاراخاوان و راخاش  
اخبار خود درست کرده اند  ساانار  

بخش های طبقه کارگر نیز بااناد  
انم شبکه ها را ان اد کنند. انام  
شاااکااتااوری تااعاایاایاام کااناانااده در  
تحکیم اتحاد کارگاران در ساطاح  
کشور است و اهمیت آن باماراتاب  
شراتر از خبررسان  است. مادناای  
اجااتااماااعاا  اباازار سااازماااناادهاا   
کارگران در مقایااسا  ساراساری  
است و طبقه کاارگار بادون روی  
آوری وسیا به انام اماکاان قاادر  
باه شااکال دادن باه اعااتاصااابااات  
سراسری در مقاطا غیر اناقاالبا   
نخواهد بود. ممکم اسات گاهاتاه  

که اعتاصااباات    ٧ ٥ شود در سا   
سااراسااری شااکاال ماایااگاارشاات   
مدنای اجتماع  در کاار ناباود.  
اما ششار انقالب باعث شاده باود  
که روزنامه های رسم  آن زماان  

روزه    ١ ٦ بون ه بدنباا  اعاتاصااب  
خود موشق شوند سد ساانساور را  
بشااکااناانااد و اعااتااصااابااات و  
اعترارات را با تایاتار درشات در  
یااهااحااات او  خااود ماانااعااکااس  
کنند. مساله اما انام اسات کاه  
نباند مناتاظار دوران اناقاالب شاد  
همینطور که مع،مان منتظر نشاده  
اند. شعالیم کارگاری بااناد خاود  
را به انم ابازار ماهام و در عایام  
حاااا  سااااده ساااازماااانااادهااا  و  
خبررسان  بعنوان ناک شااکاتاور  
حیات  و تعیایام کاناناده ما اهاز  
کنند. کاارگاری کاه باه شاکار  
تشاااکااال هاااای ساااراساااری و  
اعااتااصااابااات سااراسااری اساات  
نمیتواند باه انام مساالاه باعاناوان  
نک شاکتور تعییام کاناناده با   
توجه  کاناد. در ناوشاتاه هاای  
بعدی بطور مبسوط تری باه انام  

 مبحث خواهم ررداخت.  
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شااانااد باادلاایاال مااوقااعاایاات بساایااار  
اسهناک  که زناان در اناران زنار  
س،طاه حاکاومات اساالما  رایادا  

اند  موقعیت زنان کاارگار در    کرده 
انم جامعه ماعاماوال در اخاباار و  

هاا  آن اناعاکااس الزس را    تاحا،ایال 
نیاشته است. با نگاه  به آماار و  
ارقام  که بعضا از طارر خاود  
سااران رنااز و درشاات رژناام  و  
همچنیم با دقت در تصونر بسایاار  
ناقص  هم که از خاود شاعاالایام  
کارگری از ماوقاعایات زن ما   
بینیم  باه گاوشاه کاوچاکا  از  
موقعیت زناان کاارگار را  ما   

 برنم. 
   ٤ ٣ در اواسط اردناباهاشات مااه  
ای از    سانت "اعاتامااد" مصااحاباه 

ررونم محمدی  از اعضای هیاتت  
مدنره اتحادنه آزاد کاارگاران اناران  
مناتاشار کارد کاه باا تاوجاه باه  
مسائ،  که وی در آن مصااحاباه  
به آنها اشاره کارده باود و ناکاات  
دنااگااری را هاام کااه سااهاایااال  
ج،ودارزاده  مشاور وزنار یاناعات   
معدن و ت ارت جمهوری اسالما   

خارداد باه انا،اناا گاهاتاه    ٩١ روز  
اساات  ماا  شااود بااه گااوشااه  
کوچک  از موقعیت زنان کارگار  
در انم جااماعاه را  بارد. رارونام  

گاوناد: "در آمااری    محمدی ما  
شاود    که برای بیکاری اراناه ما  

در اک ار ماوارد  زناان و دخاتاران  
گایارناد."     بیکار را در ناظار ناما  

"حااقااوق کاامااتااری بااه زنااان داده  
ساعت ناک    ١٣ شود."  "هر    م  

دهاد و    طالق در جاماعاه رم ما  

عالوه بر آن با وجود ماعاضاالت و  
مشکالت اجتماعا   هار روز باه  
تعداد زنان سرررست خانوار ارااشاه  

شود  انم دسته از اجاتامااو باا    م  
وجود رکود اقتصادی  روز به روز  

شاوناد."  "ماا زن    تار ما    حقوق   ب  
سرررست خانواری ندارنم که بتواند  
ناک زنادگا  ماتاعاارر داشاتاه  

درید زنان سرررست    ٠١١ باشد."  " 
خاناوار کاه در باازار کاار وجاود  
دارنااد  زناار خااط شااقاار زناادگاا   

کاااناااناااد". جااا،اااودارزاده هااام    ماا  
گوند: "هار چاناد باه لاحاا     م  

قانون  حقوق کارگران زن و مارد  
باند با هم برابر باشد اما در مرح،ه  
اجرا در بسیاری از موارد تا ناک  
سوس حداقل قانون کار هم باه زناان  

شاود." و در اداماه    ررداخات ناما  
گوند: "بار اسااس آماارهاا تاا    م  

هازار    ٩٣٣ چند سا  قبل حادود  
کارگر زن که تحت روشش بایاماه  
تامیم اجتماع  بودناد در کشاور  
مش و  بکار بودند اما هم اکاناون  

هازار ناهار    ١٣٣ تعاداد آناهاا تاا  
کاسته شده است." انم البتاه رارده  

ع،  ربیع  وزنار تاعااون       از دروغ 
کار و رشاه اجتامااعا  جاماهاوری  

دارد کااه در    اسااالماا  باار ماا  
گهته بود کاه "دو    ٣٩ اردنبهشت  
هزار زن کاارگار    ٠٣٣ می،یون و  

در سراسر کشور تحت روشش بیمه  
 تتمیم اجتماع  هستند." 

  ٣٩ باهامام    ١٨ ع،  ربیع  روز  
گهاتاه باود کاه حاقاوق زناان در  

های کاری اناران باه طاور    محیط 
شاود و باه طاور    عاس رعانت نما  

معمو  باا دساتامازدی کاماتار از  
شوند. او    مردان به کار گرشته م  

شروردنم  نیز خبر داده بود که    ٠٠ 
نرم بیکاری زنان دو بارابار ماردان  
است و کار زنان به سمت شصا،ا   

 شدن رشته است."  
  

 راه حل رژنم اسالم  
  

جمهوری اسالما  کاه هاوناتاش  
ای رانادن و    تالش برای به حاشیه 

به کنج خااناه شارساتاادن زناان و  
بخصوص کنار گاذشاتام آناهاا از  
حوزه کار و اشت ا  است  در زنار  
واقعیات و ششارهای خرد کاناناده  

تواند از کاناار انام    آن جامعه نم  
ااا   ششااار و اناام واقااعاایااتااهااا ب

اعاتاناائا  باگاذرد. آماارهاای    ب  
رسم  و غیاررساما  از اشازاناش  
تعداد زنان تحصیل کرده نسبت باه  

دهناد. انام تاالش    مردان خبر م  
برای دسترس  به ناک شا ال و  
دهم ک   به تاالش رژنام بارای  
خانه نشایام کاردن زناان خابار از  
شکست رژنم حاداقال در عاریاه  
سیاس  با زنان اسات. جاماهاوری  
اااه    اااطاااور آگااااهاااان اساااالمااا  ب
سیستمااتایاک و انادئاولاوژناک  
زنان را از عریه کاار و اشاتا اا   
کاانااار گااذاشااتااه و در زناار اناام  
تناقض واقعیات در جامعه  نعنا   
تالش رژنام زن ساتایاز اساالما   

ااان و    باارای حاااشاایااه  ای کااردن زن
ااازار   ششاار زناان باارای ورود باه ب
کار و اشت ا   انم رژنم است کاه  

 شکست خورده است.  
تا آنا اا کاه باه راه حال بارما   
گردد  بطور خی،  خالیاه  رژنام  
هاایاا  راه حاا،اا  باارای تاا اایاایاار  
موقعیت اقتصادی و رشاه  زناان  
ندارد. احمد شهید  گزارشگر ونا ه  
حقوق بشر سازمان م،ال در اماور  
انران  در گازارشا  باا اشااره باه  

دریاد از    ٦ ١ اننکه زنان تاناهاا  
ناایااروی کااار انااران را تشااکاایاال  

دهند نوشته بود که هیچگونه    م  
ای از بهبود مشاارکات زناان    نشانه 

در ناایااروی کااار انااران مشاااهااده  
شااود. خااود سااران رژناام هاام    ناما  

کارشان دروغ و دستکاری آمار و  
هاای هامادناگار    نهانتا اششاا دروغ 

است. سهیال ج،ودارزاده که ناکا   
از اعضای ب،ندرانه رژنم اساالما   
است  راه ح،  بدنم یاورت ارائاه  

دهااد: "بااانااد بااا اشاازانااش    ماا  
های ش ،  و حاماانات از    شریت 

کاارگاران زن و ناایاز باا اشازانااش  
های وزارت کاار  رشااه و    بازرس  

امور اجتماع  انم شای،ه را کام  
کرد تا عدالت بیم زناان و ماردان  
برقرار شود." انم باند و شانادهاای  
اسالم  شقط حارشاهاانا  از سار  
استیصا  است که نک باخاش از  
رژنم زنر ششار موقعیت شالکتاباار  
کارگران زن م باور اسات هار از  
چااناادگاااهاا  در مااقاااباال ساائااوا   
خبرنگاری اظهارات  انم چنیانا   
ابراز کنند. در واقاا هایاچاگاوناه  
نشانه عم،  از تا ایایار شاراناط و  
موقعیات اشاتا اا  زناان مشااهاده  

گونم "نشانه عم،ا "    شود. م    نم  

چرا که هرگاوناه دساتاوری بااناد  
هان  برای رراتیک و عم،     ارگان 

شدن داشته باشند و رژنم اسالما   
هاامااه ارگااان و نااهااادهااا و اشااراد  
سیاس  برای ریگیری ت ییر برای  

 بهبود را سرکوب م  کند. 
و گهتم کاه هادر و اساتاراتا ی  
ااان از   رژناام کاانااار گااذاشااتاام زن
شعالیتهای اجتماع  است. بارای  
انم کار از هماان اولایام روزهاای  
سر کار آمدنش هر یادائا  کاه  
ااان   خااواساات یاادای اعااتااراض زن
ااااشاااد را سااارکاااوب کااارد.   ب

ای کااه    هااای کااارگااری   تشااکاال 
برابری حقوق  زن و مرد را دناباا   

کاردناد و در ماراکاز کااری    م  
رراتیک م  کردند را ماناحال و  
سرکوب کرد. در نتایا اه زناان و  
کال جااماعاه ناما  تاواناد بارای  
ااهاابااودی در شاارانااط   تاا اایاایاار و ب
اجتماع  و اقتصادی زنان  چشام  

 به دستورات دولت  بدوزند. 
  

 چه م  شود کرد؟ 
  

اشاره به نکات باال را کاه شاقاط  
نقض "حقوق قانون " کارگاران زن  
اساات  راارده از گااوشااه بساایااار  
کاااوچاااکااا  از ماااوقاااعااایااات  
شالکتباری که بار زناان کاارگار  
حاکم است بر م  دارد.  گارچاه  
آزادی واقع  و نهاائا  کاارگاران  
زن در انران از آزادی کل جااماعاه  
و کل کارگران جدا نایاساتم اماا  
م  شود و باند به جمهوری شاقار  
و شالکت و زن کاش جاماهاوری  
اسالم  لگااس زد و باه عاقاباش  
راند. موقعیت  را که اماروز زناان  
کارگر به آن راناده شاده اناد کال  
جامعه را ناامم کرده اسات. شاقار  

 ۶صفحه  

 زنان کارگر باید جمهوری اسالمی را سرنگون کنند
 ناصر اصغری

 



٣ ٦٦ شماره    -دوره سوم     کارگر کمونيست   
5  

 

امیر مشع،یان:  شهال دانشاهار روز  
تیر بایاش از هاهاتااد ماعا،ام در    ٦ 

حمانت از اسماعیال عابادی دبایار  
کل کانون ینه  معا،اماان تاهاران   
ااود  در    ااه اوناام احضااار شااده ب ب
مقابال اونام تا اماا کاردناد  انام  
ت ما اعتارارا  چاگاوناه شاکال  
گرشت و مااجارای انام روز چاه  

 بود؟ 
شهال دانشهر: حارکات اعاتارارا   

تیر در ماقاابال زنادان    ٦ مع،مان در  
اوناام در حااماااناات از اسااماااعاایاال  
عبدی دبیر کال کااناون یاناها   
مع،مان ناک ناقاطاه درخشاان در  
ااود.   ااان ب ماابااارزات تااا کاانااوناا  آن
ااود کااه   قضاایااه از اناام قاارار ب
اسماعیل عابادی رایارو نااماه ای  
که به او داده شاده باود  بااناد باه  
دادسرای اونم مراجعه میاکارد. در  
شریت کوتاه  که وجود داشات   
مع،مان قرار گاذشاتاه باودناد او را  
همراه  کنند.  حرر مع،مان انام  
اایااررااا هاااشااماا  و   ااود کااه عاا، ب
باغان  وقت  مراجعه کردند دنگار  
بازنگشاتاناد و اناناباار آناهاا اجاازه  
نمیدهند که اسماعیل عبدی تناهاا  
برود و او را همراه  خواهاناد کارد  
و اگر باازداشات شاد در بارابار آن  
دست به اعتراض خواهناد زد. انام  
تصمیم مع،مان بسایاار هاوشایااراناه  
بود و براست  درس  آموزنده بارای  
کارگران و کل جامعه در بارخاورد  
به احضارها و تهدنادات حاکاومات  

 اسالم  است.  
در انم روز تعدادی از مع،ماان کاه  
قرار گاذاشاتاه باودناد  اسامااعایال  

عبدی را همراه  کنند  نازدناک  
هتل آزادی زنار رال جا،اوی هاتال  
گرد آمدند. اسامااعایال عابادی و  
به،ول  باه زنادان اونام رشاتاناد و  
باق  مع،اماان کاه تاعادادشاان باه  
هشتار نهر مایارسایاد  از تاهاران و  
شهرهانا  چاون مارناوان  هامادان   
مشااهااد  کاارج  زاهاادان  رودهاام   
مالرد  شهرنار  ق،اعاه حسام خاان   

  ٦ تاکستان و.. بودند  باه راارو  
دی رشته و منتظر ماندند. سااعات  

بعد از ظهر توسط آقای به،اولا     ٣ 
به ماعا،اماان اطاالو داده شاد کاه  
اسماعیل عبدی باازداشات ماوقات  
شده است. مع،مان بعد از گاهاتاگاو  
بر سر انم موروو به سامات زنادان  
اا ااا   اوناام حاارکاات کاارده و در آن

ناهار را باه    ٥ مستقر شدناد. آناهاا  
نمانندگا  از طارر خاودشاان باه  
باال شرستادند و بعد از حادود نایام  
ساعت   قرار شد نک  از مع،اماان  
به اسم زننالزاده به عناوان نامااناناده  
مع،مان از تهران و شهارساتااناهاا باه  
درون زندان برود. رس از نیماسااعات  
زننالزاده به میان مع،اماان بارگشات  
و گزارش  از یحبت هاانشاان باا  
اسماعیل عبدی و بازجاوهاا را باه  
جاامااعاایاات داد. در اناام مااالقااات  
زننالزاده اعالس کارده باود کاه انام  
جما نمانندگان مع،مان از تهران  و  
شهرستانها هستند و اگر باازداشات  
عبدی اداماه  نااباد باا جاماعایات  
بیشتری خاواهاناد آماد. آناهاا نایاز  
تهدندات همیشگ  خاود را کارده  
بودند. بعد از آن در سااعات شاش  
بعد از ظاهار ماعا،اماانا  کاه در  

ااد    ااودن اال اوناام جاامااا شااده ب مااقاااب
تصمیم گرشاتاناد باه تا اماا خاود  
اارای ادامااه   اامااه دهاانااد و ب خااات
اعترارشان بعادا تصامایام گایاری  

 الزس را ان اس دهند.  
امیر مشعا،ایاان:   عا،ات احضاار  
عبدی به اونام چاه باود و هادر  
رژناام از اناام دسااتااگاایااری هااا  

 چیست؟  
شهال دانشهر: روشم است که  انام  
اارای عااقااب زدن   احضااار هااا ب
اعااتاارارااات ماااعاا،اامااان اسااات.  
اعترارات مع،مان از اسهند ماه تاا  
کنون بالانقطاو ادامه داشته اسات.  
انم مبارزات هر روز رادنکاا  تار و  
ابعااد ساازماانایااشاتاه تاری باخاود  
گرشته است. مع،مان تاوانساتاه اناد  
الگاوهاای خاوبا  از اعاتاراراات  
سراسری بدست دهند. اعاتاراراات  
آنان بطور واقع  شضاای سایااسا   
شاهار هاا را عااوض کاارده اساات.  
امید بسیاری در د  ماردس بار سار  
ممکم بودن بارراانا  تا اماعاات و  
اعتصاباات  اعاتارارا  گساتارده  
ااوجااود آورده اساات.   سااراسااری ب
خواستهای مهما  چاون اشازاناش  
اااالتاار از خااط شااقاار و   دسااتااماازد ب
تحصیل راناگاان را باه جا،او آورده  
است  انم اعاتاراراات باا چانایام  
تبعات  حکومات را ناگاران کارده  
است. از همیم روز تاالش دارد باه  
شک،  با آن مقاب،ه کند. از همایام  
رو قبل از هر چیز سراغ رهبران  و  
مع،مان معترض میارود. احضاار و  
دسااتااگاایاار ماایااکاانااد  تااا یااهااور  
اعترار  مع،مان رامتهرق کاناد و  

کل انم اعترارات را عقاب بازناد.  
در همیم راستاست که اسامااعایال  
عبادی دساتاگایار شاده اسات. او  
بخاطر مبارزاتش برای خواساتاهاای  
برحق مع،مان احضار و زندان  شاده  
است. اسماعیل عبدی باناد ماورد  
وسیعترنم حاماانات قارار گایارد. و  
ماجرای دستگایاری او از انانا اا  
شروو شد کاه اسامااعایال عابادی  

خرداد هاناگااما     ٣٠ روز نکشنبه  
که قصد ساهار باه ارماناساتاان را  
داشت  راسپورتاش را راباط و از  
خروجش ج،وگیری شده باود. رایارو  
انم ماوراوو او روز ساوس تایارمااه  
برای ریگیری موروو به معااونات  
قضاااناا  دادسااتاااناا  کاال کشااور  
مراجعه کرد. در آن اا طا  نااماه  
ای از جانب دادسارای زنادان اونام  
از وی خواسته شاد کاه باه زنادان  
اونم مراجعه کند. به گهته ناکا   
از ماموران معاونت قضانا  نااماه  
مربوطه ظاهرا مربوط به بناد ساپااه  
ااااساااداران و از ساااوی وزارات   ر

 اطالعات بوده است. 
امیر مشع،یان: جانگاه انم حارکات  
اعااتااراراا  مااعاا،اامااان در ادامااه  
مبارزات رو به رشدی کاه داشاتاه  

 اند  چیست؟ 
شهال دانشهار: عاکاس الاعامال باه  
موقاا ماعا،اماان در قاباا  احضاار  
اسماعیل عبدی  همراه  مع،اماان  
با او و حمانت و رشتیبانا  از وی  
ااه و   اقااداماا  بساایااار هااوشاایاااران
همانطور که اشاره کاردس  قادما   
به ریش در ماباارزات تاا کاناونا   
مع،مان  اسات. ماعا،اماان در انام  

حرکت اعتارارا  بادرسات اعاالس  
کردند که اگر بازداشت اسمااعایال  
ااا جاامااا   ااد ب اااب عااباادی ادامااه ن
بزرگتری ت ما خواهند کارد. انام  
تاکتیک ماباارزاتا  را بااناد باه  
تاکتیک همه شعالیم کارگری و  
سیاس  که احضار میشوند باکاار  
گاارشاات. اناام اقااداس اعااتااراراا   
مع،مان در تداوس اعاتاراراات خاود   
مع،مان مهم است و نشاان مایادهاد  
که چنیم تهدندات   راه به جاانا   
نمیبرد. و جمهوری  اسالم  بااناد  
بداند که هر احضاار و باازداشاتا   
هزناناه ساناگایانا  باراناش در بار  

 خواهد داشت. 
 

امیر مشع،یان: یاحابات شاماا باا  
مع،مان و با مردس در هماباساتاگا   

 با مبارزات مع،مان چیست؟ 
شهاال دانشاهار : دناروز بااغاانا    
ع،یررا هاشم   باداقا  و اماروز  
عبدی و شردا نک  دناگار  تاناهاا  
راه ما  کمک به هاماکااراناماان و  
ت ما و ت ما و تا اماا تاا آزادی  
آنها. نک قدس هم عقب نامایارونام.  
اننست گهتمان مع،مان در خاطاوط  
شاااباااکاااه هاااای اجاااتاااتااامااااعااا   
مبارزاتشان در وانبر. اولیم یحابات  
مم باا ماردس اناناسات کاه هاماراه  
مع،مان بااشایام. باه ونا ه خااناواده  
های دانش آموزان نقش مهما  در  
انام هامااراها  ماایاتااوانانااد داشااتااه  
اااشاانااد. خااواسااتااهااای مااعاا،اامااان    ب
ااه   خاواساات اشاازانااش دسااتااماازدهااا ب
رقم  باالتر از خط تورس  تحاصایال  
رانگان برای هماه  از بایام رشاتام  
آموزش طبقات  و داشاتام مادارس  
اارای هاامااه   اادارد و اماام ب اسااتااان
کودکان ماا  اساتاخاداس ماعا،اماان  
قاااراردادی  و..هاااماااه و هاااماااه  
خواستهای کل جامعه اسات و باه  

 ۶صفحه  

 نقطه درخشانی در مبارزات تا کنونی معلمان
 گفتگوی کانال جدید با شهال دانشفر 
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سرنوشت کودکان ما و اساتاانادارد  
آموزش در جامعاه مارباوط اسات.  
بعالوه هر قدس موشق مع،مان تاا ایار  
خود را بر باز شدن بیاشاتار شضاای  
ااخااش هاااای   اارای ب اعااتااراض ب
بیشتری از جامعه بااز مایاکاناد     
ااانااد از ماابااارزات مااعاا،اامااان و   ب
 خواستهانشان وسیعا حمانت کنیم.  

یحبت مم با مع،مان باه عاناوان    
نک قدس شوری تاکید بار گاهاتاه  
اارای   خااودشااان و اقااداس عاااجاال ب
آزادی اسماعایال عابادی و هاماه  
ااداناا  اساات. هااماایاام   مااعاا،اامااان زن

تایار و    ٦ حرکت اعاتارارا  روز  
همراه  اسمااعایال عابادی بارای  
رشتم به دادسرای اونم و ت ماا در  
مقابل انم زندان  دنادار باا خااناواده  
او بعد از دساتاگایاری باه نشااناه  
ااا   ااا وی  دناادار ب هااماابااسااتااگاا  ب
خانواده ع،  اکبر بااغاانا  ناکا   
دنگر از اعضای کااناون یاناها   
مع،مان کاه هام اکاناون در زنادان  
ااواده رسااو    ااا خااان اساات  دناادار ب
بداغ  و برران  جشم تاولاد بارای  
دو قولوهای او به نشانه حماانات و  

رشتیبان  از خانواده های ماعا،اماان  
زندان   گذاشتم یندوق مال  در  
حمانت از انم مع،مان همه و هاماه  
ااباا  از   ااه هااای بساایااار جااال اامااون ن
همبستگ  با ماعا،اماان زنادانا  و  
مباارزه بارای آزادی آناانسات کاه  
درسهاناش را بااناد آماوخات. انام  
اقدامات بخش مهم  از ماباارزات  
ااایاااگااایاااری   ااارای ر اااماااان ب ماااعااا،
خواستهانشان و حهظ یف ماتاحاد  

 مبارزه شان است.  
اارای     در عاایاام حااا  مااعاا،اامااان ب

خواستهان  باه خایااباان آماده اناد.  
مااعاا،اامااان مااعاایااشاات و  مااناازلاات  
ااانااد خااواسااتااهااای   ماایااخااواهاانااد. ب
مع،مان  خواستهان  چون اشازاناش  
حقوق ها به باالتر از خاط شاقار و  
تحصیل رانگان کاه خاواساتاهاانا   
اجتماعا  و ساراساری اسات  باه  
راارچاام واحااد هاامااه تاا اامااعااات  
ااباادناال شااود و   ااان ت اعااتااراراا  آن
مع،ماان باا جاماا شادن حاو  انام  
خواستهای ماهام هاماچاناان یاف  
متحد خود را حاهاظ کاناناد و باا  

 قدرت ج،و روند.  

خاوشاباخاتااناه اماروز ماعا،اماان باا  
سازمان  ای که در شبکاه هاای  
اجتماع  وانبر و تا،اگاراس و واتاس  
آپ و غیره بوجود آورده اناد و  باا  
ارتباط و گهتمان هر روزه خاود در  
انم شبکه ها  بطور واقع  اماکاان  
متحد شدن و ماتاشاکال شادن در  
سطح  سراسری تر را رایادا کارده  
اند. آنها از انام طارناق هاماچانایام  
اار ساار   ااظااری  ب امااکااان هاام ن
خواستهانشان و تصمیم گایاری در  
موردمبارزه برای آنها را ریدا کارده  
اند. بعالوه ابتکارات دنگری چاون  
به راه انداختم ورزش یباحاگااها   
در شهرهای ماخاتا،اف باه عاناوان  
راه  برای حهظ ارتباط و ماتاحاد  
نگاهداشتم یاف اعاتاراض  دادن  
شراخوان های ساراساری از طارناق  
مدنای اجتماع  و تابادنال آن باه  
حاارکااتاا  واقااعاا  در شااهاارهااای  
اااناا  یااناادوق   اارر مااخااتاا،ااف  ب
همبستگ  مال  برای کمک باه  
مع،مان زندان  و غیره بااعاث شاده  
است که ماعا،اماان شاباکاه هاای  
مبارزات  خود را نه تنها در ساطاح  

اا،ااکااه در   ماادنااای اجااتااماااعاا   ب
شهرهای مخت،ف شاکال دهاناد و  
شعبات بیشتری از کانون یاناها   
خود را بارراا کاناناد. اناناهاا هاماه  
الگون  عم،ا  بارای هاماه ماردس  
برای تشاکا،ایاابا  اعاتارارااتشاان  
بدست میدهد که باناد درساهااناش  
را آموخت. از جاما،اه اکاناون کاه  
اارای تشااکاایاال ماانااظاام   مااعاا،اامااان ب
ما ااماا عاماوما  کااناون هاای  
ینه  خود در شهرهای ماخاتا،اف  
مشکل دارند و تشکیال آن ناکا   
از خااواسااتااهااانشااان تاا اامااعااات  
اعترار  شان بوده است  از طارناق  
انم شبکه ها عاماال باه شاکا،ا   
م اما عموم  شان را از طارناق  
شبکه های مدنای اجاتامااعا  و  
در سطح  سراساری بارقارار کارده  
ااقااش   اناد. در اناام شااکاابااه هاا  ن
مع،مان رادناکاا  و چا  بسایاار  
مهم است.  و یحبت مم خاطااب  
به انم مع،مان است که سه ماحاور  
ای،  خواستهای معا،اماان ناکا   
اشزانش دستمزد به رقم  بااالتار از  
خط شقر  دوس  تاحاصایال راناگاان  
برای همه و ساوس آزادی ماعا،اماان  
زندان  و همه زنادانایاان سایااسا    
مااحااورهااای مااهااماا  اساات کااه  
مبارزات  آنها را باه کال جااماعاه  
ویل میکند. از اننرو ماهام اسات  
که بکوشند همواره انام خاواساتاهاا  

را ررچم حرکات اعاتارارا  خاود  
قرار دهند. هام اکاناون اسامااعایال  
اااغاااناا     عااباادی  عاا،اا  اکااباار ب
ع،یررا هاشم   محماود بااقاری   
رسو  بداغ   و عبدالررا قاناباری  
از جم،ه مع،مان زنادانا  هساتاناد.  
اسام  انم مع،مان را باا عاکاس  
هانش در تماس ت معات اعاتارارا   
با خود داشته بااشایام و خاواساتاار  

 آزادی شوری آنان شونم. 
اکاانااون مااعاا،اامااان در تاادارو  
ت معات اعاتارارا  بارای آزادی  
اسااماااعاایاال عااباادی و هاامااکاااران  
اادان هسااتاانااد.   دنااگاارشااان در زن
ااد کااه اگاار   ااتاایااماااتااوس داده ان اول
اسماعیل عبدی تا ههته آنناده آزاد  
نشود  دست به اقدامات اعترارا   
گسترده تری خواهند زد. ماعا،اماان  
را در اناام اعااتاارارااات وساایااعااا  

 حمانت کنیم و همراه آنان باشیم. 
ماعا،اماان هام باه   تاکید آخر اننکه 

لحا  سازمانایاابا  و اساتاهااده از  
مدنای اجتماعا   هام باه لاحاا   
اشکا  همباساتاگا  باا هاماکااران  
زندان  و مبارزه بارای آزادی آناان  
اایااگاایااری   ااحااا  ر ااه ل و هاام ب
خواستهانشان امروز نک الگوناناد.  
ااقااطااه قااوت هااای   اانااهااا هاامااه ن ان
مبارزات آناانسات. درساتاهاای آنارا  
باند آموخت و  انم نقطه قاوتاهاا را  

 تقونت کرد.  

 ٤ از صفحه 

 ٥ از صفحه 

 نقطه درخشانی در مبارزات تا کنونی معلمان

و شالکت  که رژنام بار جااماعاه  
حاکمه کارده  بااعاث شارورااشا   
خانواده هاای زناادی شاده اسات.  
انم شقر زنان زنادی را برای سایار  

کردن شکام کاودکاانشاان باه تام  
 شروش  رانده است. 

ررونم محمدی ناکا  از شاعااالن  
شناختاه شاده جاناباش کاارگاری  

است که از زمان  کاه مام اسام  
انشان را شنیده اس در حا  ساازماان  
دادن اعاااتاااراض کاااارگاااری و  
انعاکااس ماطاالاباات و اعاتاراض  

کارگران بوده است. باند انم قطاب  
را تقونت کرد. قطب سازمان دادن  
اعتراض و اعتراض باه ماوقاعایات  
شالکتباری کاه بااالتار باه چاناد  

 نمونه از آن اشاره شد. 
از طرر دنگر سهیال جا،اودار زاده  
نک عامل ای،  سرکوب رژنام  
اسالم  در بیم کارگران در بیاش  
از سه دهه گذشته باوده اسات. او  

از اعضای رهبری خااناه کاارگار  
رژنم اساالما  باوده کاه ساناگار  
ای،  رژنم در سرکوب کاارگاران  

اناد. بااناد از    در مراکاز کاار باوده 
ااعااش اناام الشااه  هااای مااتااعااهاام    ن

اسالم   که بعضا انن ا و آنا اا  
اشک تمساح  هم بر ماوقاعایات  
زنان کارگار  کاه خاود باانا  آن  

 بوده اند  م  رنزند گذشت. 

 

 زنان کارگر باید جمهوری اسالمی را سرنگون کنند



٣ ٦٦ شماره    -دوره سوم     کارگر کمونيست   
7  

 

"اکنون شش ماه اسات کاه دولات  
نونان در نابارد باا ناک خاهاقاان  

قصاد   اقتصادی ب  سابقه است... 
ما از مذاکره با شرکاناماان رااناان  
دادن به رنارت کش  بود تا رشاه  
و عدالت اجتماع  به کشاور ماا  

قصاد ماا ناک تاواشاق   بازگردد. 
راندار بود که هم به دموکراس  و  
هم به قوانیم مشترو ارورا احتراس  
بگذارد و به خروج نهان  از بحاران  
من ر شود .در طاو  انام دوره از  
مذاکرات  از ما خواسته شاد کاه  
مهاد تهاهم نامه دولت ریشیم نونان  
را به اجرا در بیاورنم  اگر چه انام  
تهاهم نامه توسط ماردس ناوناان در  
انتخابات اخیر قاطاعااناه ماحاکاوس  

") الاکاسایاس سایاپاراس   شده بود. 
 نخست وزنر نونان( 

  
اار اناام   اناام سااخاانااان تاااکاایاادی ب
واقعیت است که با طناب روسیاده  
سرمانه داری نم  شود ته  چااه  
رشت. کاری که ط  شاش مااه  
گااذشااتااه "دولاات چاا  گاارای  
ااان اناا اااس داد و   ساایاارناازا" در نااون
نهانتا به شاکال تاحاقایار آمایازی  
دسات رد بااه سایانااه اش خااورد.  
شااش ماااه تااالش باارای "تااواشااق  
راندار... که هم به دموکراس  و  
هم باه قاوانایام مشاتارو اروراا  
احتراس " گذاشته شود نتایا اه ای  
جز انم نداشت که خود سیرنازا از  
"خاط قاارمااز" خاودش گااذشاات و  
خاود راایاشاانااهااداتاا  بارای تااداوس  
رنارت اقاتاصاادی داد. ماناتاهاا  
"رهبران اروران " میخواستند  ابات  
کنند "هی  آلترناتیو وجود نادارد."  

اگر مارگاارت تااچار دساتاش از  
دنیا کوتاه اسات اماا اناده هاای  
رااد مااردماا  اش هاانااوز باارای  
ااتااهااای اروراااناا  ساارمااانااه   دول

 بسیارکاربرد دارد. 
انم دنگر بسایاار بادناها  اسات    

"قوانیم مشتارو اروراا" در حاا   
حارار هاماان سایااسات رناارات  
اقتصادی استم که با رایاگایاری  
سماجت آمیزی از سوی اتاحاادناه  
ااتااظااار   ارورااا اجاارا شااده اساات. ان
داشتم که انم اتحادنه بدون هیا   
اعتراض توده ای زنر قاو  و قارار  
خود بزند انتظاری عبث و بایاهاوده  
از سوی سایارنازا و دولات چا   
ااان بااوده و هساات.   گاارای نااون
اعترار  کاه باه اعاتارار خاود  
ااتااخااابااات اخاایاار   ساایااپااراس در ان
اک رنت مردس نوناان باه آن باا ناه  
گااهااتاام بااه ساایاااساات رناااراات  
اقتصادی به نمااناش گاذاشاتاناد.  
اما انم اعتراض در کارنادورهاای  
اتحادنه ارورا از سوی الاکاسایاس  
سیپراس و وزنر اقتاصاادش ناادناده  
گرشته شد تاا آن حاد کاه خاود  
دولت چ  گرا ریشناهااد هاانا   
اایاام مشااتاارو   در جااهاات قااوان
اروران  ارائه کرد. اتاحاادناه چارا  
باند از برنامه خود کوتااه بایاانایاد  
ااتاا  هاامااه رشااتااوانااه   وقااتاا  دول
مردما  خاود را باه شاراماوشا   
م  سپارد؟ وزنار اقاتاصااد دولات  
نونان "واروشاکیاس" را از جا،اساه  
بیرون میکنند   انشان اماا شاقاط  
نگران نپذنرشتم رایاشاناهااد ناوناان  
است ) ریشاناهااد اداماه رناارات  

اقتصادی به روش انشان( که باه  
زعم انشان انم ریشناهااد "اعاتاباار  

ای    ارورااا بااه عاانااوان اتااحااادنااه 
دمااوکااراتاایااک بااا مشااارکاات  

دار"    کشاورهاای عضاو را خادشااه 
شااد. اتااحااادنااه ارورااا  شااریاات  
م تنم  نااشاتاه تاا گاوش تاوده  
مردس را بپیچانند تا دنگر به خاود  
اجازه ندهناد در ماقاابال خاواسات  

 سرمانه بانستند.  
دولت چ  گرای نوناان از تاوده  
ای بودن شقط انم را باه نامااناش  
گذاشت که در جا،اساات رساما   
اتحادنه و در انظار عموما  بادون  
کااراوات ظاااهاار شااود و وزناار  
اقتصادش القیاداناه رایاراهاناش را  
اایااناادازد و اکاانااون   روی شاا،ااوار ب
بیشتر از ریش مشاخام مایاشاود  
اایااشااتاارعااواس   کااه اناام حاارکااات ب
شاارنااباا  اساات تااا اعااتااراض بااه  
چیزی. انم القیدی در لبااس در  
واقا القیدی به اعتاراض باه حاق  
مردس نونان است. انشان با هامایام  
ظاهر حارر شدناد تام باه هاماان  
چیزی بدهند که به خاطر انناکاه  
ع،ایاه آن باودناد از ساوی ماردس  
انتخاب شدند و اکاناون از ماردس  
نونان مایاخاواهاناد کاه در ناک  
همه ررسا  تاا آخار انساتاادگا   
کنند! و تام باه رایاشاناهاادهاای  
اتحادنه ندهند! سیپراس شاراماوش  
کرده است که اگر قرار به تس،ایام  
شدن ماردس ناوناان باود ایاال در  

 انتخابات رای نم  آوردند. 
ژوئایاه    ٥ سیپراس برای نکشنباه  

شراخوان به ناک "هاماه رارسا "  

داده است. انشان با نک "آری" و  
"نه" میخواهند همه مصیبت  کاه  
سرمانه سر ماردس آورده اسات باه  
گردن خود ماردس بایانادازناد. آری  
گهتم به ریشنهاد اتحادنه ناعانا   
ادامه شالکت با رای خودمان  ناه  
گهتم به ریشنهاد اتحادنه ناعانا   
ااتااخاااب   ااا ان رااذناارشااتاام شااالکاات ب
خودمانم چارا کاه دولات چا   
گرای نونان میخواهد با قواعاد و  
قوانیم مشترو اروران    نعانا   
قوانیام سارمااناه باازی را اداماه  
دهد و در انم یورت  در هار دو  
حالت مردس نونان با نک اقتاصااد  
ورشکستاه سارمااناه داری روبارو  
هستند. و انم در زندگا  روزماره  
مردس نک معن  بیشتر ندارد جاز  

 بدبخت  بیشتر.  
 »نانیس واروشاکیس   میخواهد  
 «سرمانه داری را از شر خاودش 

ن ات دهد  نه اننکه مردس را شار  
سرمانه داری خاالص کاناد. تاا  
وقت  نیت انم باشد که به سرمانه  
داری سر وسامان  داد نتی ه ای  
بهتر از آنچه بدست آمده ناخاواهاد  
داشت. "ایالح سیااسات رناارات  
اقتصادی" آب در هااون کاوشاتام  
است. رنارت اقتاصاادی ناتایا اه  
کارکرد سرمانه داری اسات کاه  
میخواهد تمام  بار بحران خود را  
سر مردس خال  کند و هزننه آنرا از  
جیب مردس بپردازد. سرمااناه داری  
ایالح بردار نیست و شقط وقاتا   
کوتاه م  آند و عقب م  نشیناد  
کااه بااه گااواهاا  تااارناا  رااای  
اعترارات و ماباارزات ماردس در  
میان باشد و هر چقدر سماباه انام  
مبارزات رر زورتر بااشاد سارمااناه  
بیشتر عقب م  نشیند. سارمااناه  
داری را نم  شود از شار خاودش  
خااالص کاارد چااون اساااس و  
تااداومااش باار شاار بااودنااش اساات.  

نظام  که اساسا خمیر ماناه اش  
با است مار مردس شکل گارشاتاه و  
قواس ناشته است نتی ه جز شر برای  

 توده مردس ندارد.  
شر سرمانه داری را بااناد از سار  
جامعه بشری کم کارد و انام باا  
"انستادگ " تاوده ماردس کاارکام  
امکان راذنار اسات و انام وقاتا   
ممکم است که توده مردس بتوانناد  
در تمااس تصامایام گایارناهاا ناقاش  
اساس  اناهاا کاناناد. ناه اناناکاه  
تصمیم سازان در قاهاانشاان بارای  
انشان تصمیم بگیرند. انساتاادگا   
باا چااانااه زناا  در کاارناادورهااای  
نهادهاای مااناناد اتاحاادناه اروراا  
عم،  نمیشود. سیرنزا اگر واقاعاا  
به توده مردس باور داشت طا  انام  
شش مااه بااناد رونادی را رایاش  
میگارشات کاه عاماال قادرت در  
دستان مردس باشد کاه خاود ماردس  
تصمیم گیرنده باشند. با نک همه  
راارساا  آباا  باارای مااردس گاارس  
نمیشود. سیپراس در رارلمان ناوناان  
بااه شاایااوه هاامااه ساایاااسااتاامااداران  
بورژوازی رمم نااد آوری تاارنا   
نونان باستان  که به گهتاه انشاان  
 اااباات کاارده مااردس نااونااان آماااده  
جنگیدن هستند!) البتاه تاارناخا   
که همه سیاست باازان باورژوازی  
در هاار کشااوری ناااد ماایاکااناانااد  
همیشه انم یهت را بارای کشاور  
خودشان مدع  شادناد!( ناخاسات  
وزناار چاا  گاارای نااونااان باارای  
دعااوت مااردس بااه نااه گااهااتاام بااه  
ریشنهادهای یدر اعظم آلاماان و  
یندوق بیم ال،م،  رو   اطامایاناان  
داده که نونان را ناما  تاواناناد از  
حوزه نورو واتاحاادناه اروراا خاارج  
سازند! انم هراس اشکن  در مورد  
خااروج از حااوزه نااورو باا  دلاایاال  
نیست  مشکل سیرنزا و سایاپاراس  

 9صفحه  

 سیریزا، اینکاره نیست! 
 یاشار سهندی
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آنچه دولت سیرنزا بعنوان "ماعاضال"  
نونان مطرح میاناناد و نایاما  از  
رنج ماه حاكمیتش را دركرندورهاا و  
م الس مذاكره با تاروناناا ساپاری  
كرده است  باز ررداخت بده  ناوناان  
به اتحادنه ارورا )و مب،غ كوچانا   
به یندوق بیم الم،،  راو ( اسات.  
ااعاابااارت دنااگاار دولاات مااحاا،اا    ب
)نونان( به دولت مركازی )اروراای  
واحد( بدهنار است و ما باناد بااور  
كنیم كاه قسااوت دولات ماركازی  
عامل شاالكات و اورااو اساهاباار  
مردس نونان شده است. انم حاناانات  
بیشتر شبیه نك سوپ اا اراراسات.  
شخصیت باد  دناو و قصااب انام  
نمانش خانم مركال اسات و آقااناان  
سیپراس و واروشااكایاس ماظا،اوماان  
سوپ ارارائا  هساتاناد كاه ماردس  
نونان هر روز با دلاهاره و اظاطاراب  
اابااا    ااه هااا دن اارا در اخاابااار رسااان آن

 میننند.  
 

مشنل چایاسات  راه حال كاداس  
 است؟ 

 
معضل سارمااناه داری در ناوناان  
بده  نیسات  ماعاضا،اش كاماباود  
درآمد اسات. ماعاضال باالشاایا،اه  
دولت سیرنزا حاتا  خاود بادهایاهاا  
نیست  مشن،شان كاماباود راو  در  
گردش است. آخرنم بار كه مم باه  
نقشه دنیا نگاه كردس  هی  دولاتا   
در جهان را بادون بادها  نایااشاتام.  
دولتهای سارمااناه داری بصاورت  
روتیم خود را بادهاناار مایاناناناد  
بدون انننه قانق  كه بر آن ساوارناد  

دچار تالطم شود. نه تنها انم  كاه  
اادهاا  الزمااه چاارخااش ساارمااانااه   ب
دارنست. ح م بده  دولت آمرناناا  
در طو  حناومات اوبااماا  سااالناه  
حدود نك و نیم ترن،یون دالراشازاناش  
ناشته است. دولت آمرننا نه تاناهاا  

ترن،یون دالر جاارناش دچاار    ٠۵ با  
تالطم  كه در نونان است نایاسات   
كه هنوز هم بعنوان ناك تاك كشاور  
و با معیار تولید نااخاالام ما،ا    
بزرگترنم اقاتاصااد دنایاا باحاسااب  
میاند. رروسه بدهنار شدن دولاتاهاا  
ساده است. دولت باا اناتاشاار اوراق  
قرره  قو  میدهد بادها  خاود را  
ااهااره   ااا ب ظاارر ماادت مااعاایااناا  ب
مشخص  به خرنادار اوراق قارراه  
ررداخت كند. باننهاا و ماوساساات  
مال  بزری كشور موظهناد اوراق  
قرره دولت  را خارناداری كاناناد.  
باننها و موسسات دولت  آن اوراق  
را به بانك ماركازی اا در یاورت  
ااا   ااه اشاازانااش حاا اام رااو  ا اایاااز ب ن
ااا   اااناك ماركاازی ب مایااهاروشااناد و ب
انتشار رو  بر ح م رو  در گاردش  
میاشزاند. انم رو  نا یرر هازناناه  
هائ  میشود كه دولات را تشاوناق  
به بدهنار كاردن كارد  ناا مامانام  
است بعنوان سیاست روتیم اشازاناش  
تقارا به باازار تازرناق شاود )انام  
دوم  بزبان ماركسیست   ماحا،ال  
شدن دولت در متحقاق كاردن ساود  
ناس دارد( . خب  انام سایااسات در  
ااه اعاامااا    ارورااای واحااد چااگااون
ااا نااورو   ماایااشااود؟ واحااد رااو  ارور
ااانااك   اا ااای ب ااتاایاا ااه ب اساات. در ن
مركزی نونان  بانك ماركازی اروراا  

مسو  انتشار نورو اسات. باعاباارت  
دنگر نونان نمیتواند باا یارر قاو   
خود ح م رول  كاه در ناوناان در  
گاردش اسات را اشازانااش دهاد و  
اارداخاات   اانااد ر امااورات روزمااره مااان
حقوق ها را انا ااس دهاد. قاو  بااز  
ررداخت )انتاشاار ارواق قارراه( را  
باند ارورای واحاد دساتاه جاماعا   
متعاهاد شاوناد. ماركازنات داشاتام  
ااولاا  ارورااای واحااد   ساایاااساات ر
همچنیم باعث میشود كه سرمااناه  
داران نونان  اا بدالنل مختا،اها  از  
جم،ه مخالهت سایااسا  باا دولات  
نونان اا بتوانند با خروج رو  خاود از  
نونان ح م رو  را در كاهاش دهاناد  
و دست دولت در رارداخات هازناناه  
های روزمره را در حاناا باگاذارناد.  
انننار را میتوان اعتصاب سارمااناه  

 خصوی  ناس نهاد.  
 

دولت بصورت روزمره هزننه هاائا   
دارد  از هزننه های ارتاش و دس و  
دستگاه بوروكراتیناش گارشاتاه تاا  
هزننه های زنرسااخاتا  كشاور  از  
ررداخت سود و بده  های قب،یاش  
گرشته تاا رارداخات هازناناه هاای  
آموزش و درمان عموم  و ساانار  
هزننه هاای رشااها . اگار دولات  
برای ررداخت هزننه ها بادالنا،ا  ااا  
ااناد اشاازاناش هاازنانااه ناظاااماا    ماان
بخاطر مقاب،ه با اعترارات مردس ااا  
دچاار كامااباود رااو  شاد باراحاتاا   
میتواند خاود را بادهاناار كاناد و  
بانك مركزی آن بدها  را باه راو   
تبدنل كند. انم تاناه آخار اماا در  
مورد نونان بعنوان عضاو اتاحاادناه  

ارورائا  كاه تاحات راوشاش ناورو  
است ممنم نیست. ناتوانا  دولات  
ااان در چاااپ رااو   رنااش و   ااون ن
اادسات اروراای واحااد   قایااچا  را ب
میسپارد و آنها نایاز از انام ناقاطاه  
رعف دولت نونان باهارناحاوی كاه  
بخواهند استهاده میننناد. مشانال  
كمبود رو  و شارار سارمااناه الاباتاه  
مشن،  كوتاه مدت اسات. دولات  
سیرنزا در نونان از هاناگااس بادسات  
گیری قدرت  در تاالاشاش بارای  
براه انداختم اقتصاد سارمااناه داری  
با انم معضل كوتاه مدت  راو  در  
گردش  دست و رن ه نرس میاناناد.  
)سیرنزا رایاش از بادسات گارشاتام  
قدرت  شعار "بده  نامایادهایام" را  
به "بده  را كم كم میدهیم" ت ایایار  
داد. مشنال سایارنازا ناه رارداخات  
اادهاا   كااه عاادس وجااود رااو  در   ب
ررداخت بوده است.( معضل ای،ا   
دولت نونان كاماباود درآماد اسات.  
برای حل انم معاضال ناوناان بااناد  
بتواند نن  از دو راه حال مامانام  
را برای سرمانه به اجرا درآورد: ناا  
ااه اشاازانااش   ساارمااانااه را تشااونااق ب
بارآوری كار كند نا هزناناه نایاروی  
ااا   ااا نااك ن كااار را كاااهااش دهااد. ب
تركیب  از انندو اقداس سرماناه قارار  
است نرم سودی "قابل قبو " و در  
نتی ه انگیزه ای برای كااركارد در  

 نونان داشته باشد. 
 

برای باال بردن بارآوری كار هازناناه  
هنگهت  باند یارر زنارسااخات و  
تاسیسات شاود  ناعانا  سارمااناه  
 ابت عظیم  الزس اسات. چانایام  
سرمانه ای وجاود خاارجا  نادارد.  
در دوره اننه نرم رشاد در اروراای  
واحد و آمرننای شاماالا  حاو  و  
حاااوش دو دریاااد اسااات  و  
شركتهای بزری تولیدی غارب از  
دهه ههتاد تا كنون سیاست اناتاقاا   

مراكز تولیدنشان را باه حاوزه هاای  
كار ارزان ریش گرشاتاه اناد  هایا   
سرماناه ای حاارار باه سارمااناه  
گذاری عظیم ناه در ناوناان و ناه  
هی  كشور دنگر غرب  نیسات. از  
سوی دنگر  انم درست كه هازناناه  
نیروی كار در نونان چند ده دریاد  
از هزننه نیروی كار در شماا  اروراا  
كمتر است اما انم تاهااوت قایامات  
در هزننه نیروی كار  ناوناان را باه  
حوزه كار ارزان در مقانسه با آسایاا   
آشرنقا   و آمرننای جنوب  تابادنال  
نمیاناناد. از آنا اا كاه بااال باردن  
بارآوری كار در نونان امروز تاقارناباا  
بطور قطا منته  است  آناچاه كاه  
میتواند سرمانه را به ناوناان جاذب  
كند  كاهش هزننه نایاروی كاار تاا  
سرحد هزننه نیروی كاار در ما اال  
بنگالدش است. بار شارض اناناناه  
ارورای واحد مشنال كاوتااه مادت  
دولت نوناان را حال كاناد  ناعانا   
بده  های جاری دولات ناوناان را  
ببخشد ناا كااهاش دهاد  مشانال  
اساس  سرمانه داری در نوناان )و  
در امتداد آن دولتاهاای اساپاانایاا و  
ررت ا  و انتالیا و انرلند( اااا ناعانا   
نرم سود قابل قبو  و درازمادت ااا  
ماداس كه هزننه نیروی كاار بشادت  

 كاهش نیاشته است  رابرجاست.  
 

ارورای واحد در نتی ه تصامایاماش  
را به حانام قااناون ساود گارشاتاه  
است: نا سیرنزا با دساتاهاای خاود  
سیاستهای رنارات اقاتاصاادی را  
به سران اس میرسااناد اااا و از ناظار  
اارای   ساایاااساا  درس عااباارتاا  ب
رشرمیستهای اسپانیا و اناتاالایاا و  
ررت ا  و شرانسه و آلمان و انرلاناد و  
اسالواك  و ما اارساتاان و ... ااا  
میشود نا از اتاحاادناه اروراا اخاراج  
میشود. هیاهوئ  كه دولات ناوناان  

 9صفحه  

 رفراندوم یا انقالب؟ راه حل یونان
 عباس گویا
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

بر سار "خاطار شارورااشا  اتاحاادناه  
ارورا" و در ادامه "اقتصاد دنیا" باراه  
انداخته است اا كاه ظااهارا باخااطار  
عدس ررداخت بده  نوناان باه بااناك  
مركزی اتحادنه ارورا كاه باا خاروج  
نونان از اتحادنه اروراا و بادناباا  آن  
اعالس ورشناساتاگا  دولات ناوناان  
متحقق میشود اا هایااهاوئا  راو   
است كه اتهاقا انام هایااهاو ماالت  
خوب  بارای اجارای سایااساتاهاای  
رنارت اقتصاادی دراروراای واحاد  
شراهم مایاناناد. در شاردای خاروج  
ااتاهااای   ااوناان تاماااس دول احاتااماالاا  ن
اتحادناه اروراا باا ماقاصار شاماردن  
دولاات )خاایاا،اا  "چاا  رادناانااا "  
كذای( نونان در خروج از اتاحاادناه  
ارورا  سیاساتاهاای جادناد رناارات  
اقتصادی را به مزد بگیران تحمایال  
ماایاانااناانااد و در سااطااح ساایاااساا   
جناحهای راست و از جم،ه راسسیام  
را تقونت میننند. بنابرانم اتاحاادناه  
ااان نااك   ااون اال ن ارورااای  در مااقاااب
سیاست بردا برد را در ریش گارشاتاه  
است. راوچا  انام ادعاای دولات  
نونان را در دو شنل مایاتاوان نشاان  

داد. انم حقیقت كه سیرنزا خاواهاان  
بخشش مقدار قابل مالحظه ای از  
بدهیش باوده اسات اااایاا رایاش از  
انتخابات خواهان حذر بده  باودااا  
نشااان ماایاادهااد كااه یاارر عاادس  
ررداخت بده  دولت نونان باه اروراا  
"دنیا" را دچار مخمصاه نامایاناناد.  
)اگر مینرد كه خاب سایارنازا هام  
ط،ب بخشش نمینرد!(. در  اانا    
بده  دونست و شاصات مایا،ایاارد  
دالری نونان اا كاه تاقارناباا تامااماا  
سرمانه ای موهوس و بدون رشاتاواناه  
ارزش  است اا بر شرض انناناه تاك  
تك دالرهانش رشتاواناه ماادی هام  
داشته و واقعا حامل ارزش ماباادلاه  
باشد  در مقانسه باا حا ام تاولایاد  

ترن،یون  اتحادناه    ٠١ ناخالم م،   
ارورا  و در مقانسه با ح ام نازدناك  

ااه   اایااد    ٦١ ب ااول اایااون دالری ت اا، اارن ت
ناخاالام ما،ا  دنایاا  اگار قاابال  
اغماض نباشد اا كه هست اااا قاابال  

 حل و شصل كردن است.  
 

خروج از اتحاادناه اروراا ناا حاداقال  
اایاز مشاناال   خاروج از حااوز  ناورو ن

اساس  نونان را حل ناخاواهاد كارد.  
بر شارض كاه دولات ناوناان اعاالس  
ورشاانااسااتااگاا  كاانااد  دراخاامااا را  
بعنوان واحد راولایاش احایاا كاناد و  
اختیار چاپ رو  را راسا در دسات  
داشته باشد. انم مشنال در كاوتااه  
مدت و آنهام بسایاار كاوتااه مادت   
هزنن  ررداخت بدها  و ساود دولات  
نونان به ط،ابانااراناش را ماناتاها   
مینند. )اماا در ماقاابال اعاتاباار  
دولت نونان در سطح جهاانا  بارای  
مادت مادنادی از بایام مایارود و  
دولت نونان نمیتواند باراحاتا  اوراق  
قرره خود را خاارج از مارزهااناش  
بهروش برساناد و انام باناوباه خاود  
درجه جذابیت سرمااناه گاذاری در  
نونان را كااهاش مایادهاد(. و حاا   
شرض بگیرنم كه نونان باه سارمااناه  
روسیه و چایام بارای جاذبشاان باه  
نونان روی میاورد. آنا روسایاه ای  
ااا اقااتااصاااد ماااشاایااائاا  اش   كااه ب
توانست كار ارزان در روسیه را راس  
از شروراش  شوروی ت ابایات كاناد   
ناا چایاام كاه بازرگاتارناام كاارگاااه  
نیروی كار ارزان در دنیاست  نسخاه  

بهتری برای سرماناه داری ناوناان   
ب ز كااهاش هازناناه نایاروی كاار   

 دارد؟ 
 

شراخوان سیپراس به رشارانادوس "آری  
نا خیر" در رنا ام ژوئایاه در ماورد  
كاهش حقوق بازنشستگ  اا كه باناا  
بر آمارهای اعالس شده حیات بایاش  
از رن اه درید از جمعیت نوناان باه  
آن وابسته است اا در نظر او  شاقاط  
توهین  به شعور مردس است. ماگار  
جامعه  دارلم انیم اسات كاه خاود  
زن  كند؟ اماا سایاپاراس باخاوبا   
میداند كه گاذشاتام از انام "خاط  
قرمز" بدون مهار آن جاناباشا  كاه  
سیرنزا را باه ساركاار آورد مامانام  
نیسات. باگاذرنام كاه حاتا  بادون  

اادوس هاام ساایااپااراس طاارح     ٦ رشااران
می،یارد دالری رنارت اقاتاصاادی  
اااه كااااهاااش حاااقاااوق   و ازجااامااا،
بازنشستگ  را به تروننا ارائاه داده  
بود. اگر دولتاهاای دسات راساتا   
اادوس  حضااور   اا ااای رشااران قااباا،اا  ب
ااهااا را   ااان ااظاااماا  ارتااش در خاایاااب ن
اشزانش میدادند  سیرنزا با ارائه ناك  
راه حل باخت ا باخت شردا مایاتاواناد  
مردس را مقصر بشاماارد و آناهاا را  
شماتت كند و باانام تارتایاب ناهاس  
خطر شورشها را  حاداقال در كاوتااه  
مدت  در شردای رشراندوس ماناتاها   
اااخاات؟ در   اا ب اااخاات ا كاانااد. چاارا ب

یاورت رای ماا اباات اكاا ارناات در  
رشراندوس اا كه بدلیل قابل شهام عادس  
تمانل به جدائ  از اتاحاادناه اروراا  
احتمالش كم نیست اا معنااناش انام  
میشود كه ماردس بادسات خاود باه  
ساایاااساات رناااراات اقااتااصااادی  
ااد! در یااورت   مشااروعاایاات داده ان
رای منه  در رشارانادوس  سایاپاراس  
تماس اقداماات رناارات اقاتاصاادی  
ااه   ااهااان ااه ب ااتااش كااه ب ااعاادی دول ب
ورشنستگ  دولت اجرا میاشاود را  
توجیه مینند  نك نسل را به ساهات  
كردن كمربنادهاا وا خاواهاد داشات.   
انم نقش همیشاگا  جانااح چا   
ااورژوازی اساات كااه در قااالااب   ب
رشرمیست به قدرت تنایاه مایازناد   
تااوهاام سااازی ماایااناانااد و خااطاار  
سرنگون  سرماناه داری را ماهاار  

 مینند.  
 

نونان با شرض حااكامایات سارمااناه  
ااارای رشاااا   داری راه حااا،ااا  ب
سیااساتاهاای رناارات اقاتاصاادی  
ندارد. راه حل نونان از ناقاطاه ناظار  
مناشا مزدباگایاران تاناهاا و تاناهاا  
نابودی روابط سرمانه داری اسات.  
بنظر مم سیاست كمونیست  اماروز  
در نوناان  تاحارنام رشارانادوس رانا ام  

 ژوئیه و شراخوان به انقالب است. 

 رفراندوم یا انقالب؟ راه حل یونان
 عباس گویا

 8از صفحه  

ناه اسااس سارمااناه داری با،اکاه  
"شیطانهای م سم " به ناس خاانام  
مرکل  یادراعاظام آلاماان وخاانام  

کرنستیم الگارد رئایاس یانادوق  
بیم الم،،  رو  است. سیرنزا ناما   
خواهد دست به اساس نظاس سرمانه  

 داری بزندمانم کاره نیست! 
سوا  اساس  انن اسات کاه ماردس  
نونان میتوانند از "سایارنازا" عاباور  

کنند؟ در نک یورت کاه تاوده  
مردس نونان باور کنند اراده شان در  
نک رای خالیه نم  شود ما   
توانند از سیرنزا عبور کنناد. بااور  
مردس که مایاشاود بادون رناارات  
اقتصادی زندگ  کرد سیرنزا وادار  
کرد کاه رارچام ناه باه رناارات  
اقتصادی را بدست گیرد. و اکنون  

باور مردس نونان به نقش خودشان در  
رقم زدن به سرنوشات شاان هامایام  
حزب را وادار میکاناد کاه ناه در  
برابر اتحادنه ارورا ب،که در ماقاابال  
خواست مردس کوتاه بیانید و دسات  

 از مذاکرات بیهوده بردارد.  
  

 

 7از صفحه 

 سیریزا، اینکاره نیست! 
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 آشنايانتان برسانيد!

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 

درید از نیروی کار شاغل در بخش خصوی  و با احتساب باخاش خادماات و دولاتا      ٧ در آمرنکا تنها  
رقام کاارگاران ماتاشاکال    ١٣۵۵ های کارگری متشکل است. در سا     درید نیروی کار در اتحادنه   ١١ شقط  
درید بود. هر کس با شرهنگ ردکارگری غالب در آمرنکا و باخاصاوص در هایاتت حااکاماه آن آشاناا    ٠٨ 

نباشد نم  تواند انم ورعیت را خوب درو کند. انم ورعیت حایل نک موقعیت رادکاارگاری اسات کاه  
هر دولت و شخصیت  که "انتخاب" م  شود  بند قوانیم ردکارگری را سهت تر م  کاناد. حاایال کاماپایام  

هاای    ارعاب کارگران توسط شرکتهای مالت  می،یارد دالری است که ساالنه ید میا،ایاون دالر خارج کاماپایام 
ارعاب کارگران م  کنند که شکر متشکل شدن را از سرشان در بیاورناد. حاایال اخاراج کساانا  اسات کاه  

اند. اما انم ارعاب و انم ورعیت نتوانسته بر آنچه را که ماردس از تاه دلشاان    تب،ی ات  برای متشکل شدن کرده 
ساا  ناظار ما ابات    ٩٣ درید از آمرنکائیهان  زنار    ٣ ۵واقعا م  خواهند تت یر بگذارد. بنابر آخرنم گزارشات   

درباره متشکل شدن دارند. انم نظر م بت همراه با کمپیم قدرتمند اشزانش حداقال دساتامازد کاه تاا حادودی بار  
نکه تازی سرمانه لگاس زده است  م  تواند موقعیت نامط،وب و نامناسب جنبش کارگری آمارناکاا را تا ایایار  

 دهد. شقط باند کسان  را ریش بگذارند و آلترناتیو دنگری ج،وی جامعه بگذارند.  

پس چرا دولت آفریقای جنوبی و 
کل سیستم قهار سرمایه داری 

 محکوم نشده است؟

خرداد تیم رنج نهره بخش کارگری را اخراج کارد. اتاحاادناه آزاد    ٩٣ ان،نا  خبرگزاری کار رژنم انران  روز  
کارگران انران م  نونسد: "بخش کارگری ان،نا ع،یرغم اعما  محدودنتها و ششار از باال در انام مادت تاوجاه  

ای به موروو عدس امنیت ش ،  و اخراج دسته جاماعا  کاارگاران و اناعاکااس باخاشا  از ماباارزات و    ون ه 
هان  را بدون تح،یل خااص و یارشاا در چاارچاوب وظااناف    اعترارات کارگران نشان داده و اخبار و گزارش 

خبرنگاری منتشر کرده است که ظاهرا انم مقدارانعکاس خبری را هم سیاساتاگاذاران انا،اناا ناما  رسانادناد."  
اسماعیل محمدول  که دبیر انم جما بوده  نوشته است: "مدنرعامل ان،نا که خود زمان  از اعضاای هایائات  
مدنره نک  از کارخانه های تولید سیمان زنرم موعه تامیم اجتماع  بوده." و همراه خااناه کاارگار و وزارت  

اند که اخبار اعترارات کارگری را مناتاشار ناکاناناد     کار دائم روی انم گروه اخراج شده ششار وارد م  کرده 
سندنکای واحد و شعالیم کارگری را حاشیه ای کنند و درسات ما ال ناک کاارشارماا دربااره اعاتاراراات  
کارگری و از جم،ه اعتراض کارگران شارسیت گهته: "انم اعتراض به حق نیسات و کاارگاران زنااده خاواها   
م  کنند." و باز م ل نک کارشرما و از نوو بسیار خبی ش به جنب و جوش ررسن،ش حو  متشکال شادن باا  

 تهدند و نهانتا اخراج جواب کارگران را داده است. 
شاند نادآوری انم نکته که ان،نا رسانه "خانه کارگر" چاقوکشان است  دستورات ع،  ربایاعا  رااسادار و  
وزنر کار رژنم اسالم  را اجرا م  کند  برای سانسور اعتراض و مسائل کارگران به ناس کاارگار انا ااد شاده  

 است  موردی نداشته باشد. اما انم رسانه دولت  رسوا باند به هر مناسبت  اششا و رسواتر شود.  

 ایلنا رسانه سانسورچی کارفرمایان است 

 آمریکا: پروگاند ضدکارگری تأثیرگذار نبوده!

ژوئم خبری منتشر کرد کاه "کامایاسایاون تاحاقایاق"    ٦ ٠ رونتر روز  
روی کشتار معدنچیان مارنکانا در آشرنقای جنوب   را،ایاس را )عا،ا   

 العموس( مقصر شناخت.  
  ر،یس آشرنقای جنوبا  باه گاهاتاه روزنااماه  ٠٣١٠ اوت    ٦ ١ روز  

گاردنم با آمادگ  کامل و اخطار به خااناواده هاای ماعادناچایاان کاه  
امروز روزی خونیم خواهد بود و به جما کارگران نپایاونادناد  در عارض  

دقیقه با آتش گشودن بر روی کارگران ماعادن ماارناکااناا کاه    ٩ تنها  
تام    ٤ ٩ برای "دستمزد مکه  برای امرار معاش" اعتراض کرده بودند   

از انم کارگران را به قتل رساندند. نک گروه گانگستر رادکاارگار از  
ر،یس گرشته تا مدنرنت معدن تا اتحادنه سر به دولت و سر باه کاناگاره  
م،  آشرنقا دست به دست هم دادند که کارگران  را که شقط دستامازد  
مکه  از نک  از سودآورترنم معدن طا،اب ما  کاردناد را در عارض  
چند دقیقه به خاو و خون بکشند و بعد از سه ساا  دساتاه دناگاری  
م  گونند ر،یس باند با یبر بیشتری عمل ما  کارد  و بادتار از آن  
مدنر معدن و دو وزنر که مستقیما درگیر موراوو اعاتاراض کاارگاران  

 بوده اند ب  تقصیر شناخته شده اند! 
مقصر شناختم دس و دستگاه ر،یس گاس م باتا  اساتم اماا سائاوا   
انم است که چرا کل دس و دستگاه قهاار سایاساتام کاارگارکاش دولات  
آشرنقای جنوب  مقصر شناخته نشاده؟ چارا دولات آدماکاش آشارناقاای  
جنوب   که اکنون سیاه و سهید دست به هم داده اناد کاه کاارگاران را  
سالخ  کنند  هنوز ساررااسات و ربی باه سارناگاونا  آن داده نشاده؟  
کارگران عقب نشین  مورع  و تاکتیک  را از انام سایاساتام ناما   

  رذنرند. حکم ما سرنگون  آن است.  
 

 مشکل جنبش کارگری آمریکا و انگلیس
جنبش کارگری در غرب مشکل و معضالت زنادی دارد. منظور آن مشکالت  نیست کاه از کاناتار  انام  
جنبش خارج استم م ل حمالت سازمان ناشته ر،یس و دولتهای هر چه بیشتر شبه ر،یاسا . با،اکاه مشاکاالتا   
که خود تا حدودی روی آنها م  توانند کنتر  داشته باشند. م ل حمانت از شخصایاتاهاای سایااسا  و اتاخاا   

 موارا سیاس  مشخم.  
جنبش اتحادنه ای و متشکل کارگری و بخصوص گرانش چ  درون انم جنبش  در آمرنکا خاود را زائاده  
حزب دمکرات و در انگ،یس هم خود را زائده حزب لیبر تعرنف کرده و هیچوقت گااما  در جاهات اساتاقاال  از  

شود از انم ورعیات شاالکاتاباار    انم احزاب برنداشته است. اکنون که جامعه عمیقا به انم شکر است چگونه م  
اند که نااجایاانا     های کارگری در دو کشور مزبور تب،ی ات راه انداخته   خالص شد  ک،یت چ  و راست اتحادنه 

اندم برن  ساندرز در آمارناکاا و    که رسالت خالی  از انم ورعیت را دارند از درون دو حزب مزبور سر ب،ند کرده 
هاا زنار عاباای باخاشا  از      جرم  کوربیم در برنتانیا. راه ت ربه شده رسوا و هربار شکست خورده جاونادن نااخام 

طبقه حاکمه. منتها انم نک سئوا  بسیار شراتر از چ  در آمرنکا و انگ،یس است و راستش نقاه هاماه ماا را  
 م  گیرد که در نک چنیم موقعیت  چکار باند کرد! سئوا  بازی است که جواب م  ط،بد. 
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مایا،ایاون    ٠ . ٩ نهره    ۵هزننه خانوار  
تومان شد. درنااشاتا  ناک ساوس  

هازار تاوماان    ٧٣٣ کارگران زنار  
م  باشد. قدرت خارناد کاارگاران  
بشدت کاهش ریدا کارده  شااخام  
شالکت اقتصادی رشاد یاعاودی  

 داشته و... 
 

اننها تیترهاای خابار رسااناه هاای  
حکومت  در ههته گذشته در بااره  
ورااعاایاات گااذران و مااعاایااشاات و  
زندگ  مردس است که انام رسااناه  
ها م بور به انعکاس آن شاده اناد.  
دوسا  بعد از سارکاار آوردن دولات  
روحان ! دوسال  کاه باا وعاده و  

   «تدبیر امایاد »وعیده های دولت  
تصامایاماات و سایااساتاهاای راد  
کااارگااری اتااخااا  شااده اش  اناام  
ورعیت را برگاذران و زنادگا  و  
معیشت می،یونها کارگار تاحامایال  
کرده است. خودشان با  شارمااناه  
انم اخبارو گازارشاات را ماناتاشار  

باهاباود  »میکنند و دوبااره وعاده  
ااق اقااتااصااادی  را   «اوراااو و رون

 میدهند.  
در کنار تیترهای باال  انم تایاتارهاا  
را هم رسانه هاای حاکاوماتا  باه  
نقل از دولت روحان  و ماقاامااتاش  
زده وادعا کرده اند کاه : تاورس را  

درید رساناده اناد  کاه    ٠٥ به زنر  

درید شاده  کاه    ٣ رشد اقتصادی  
بساتاه  »شروش نهت زناد شده  که  

را تصونب و باه   «حمانت از تولید 
اجرا گذاشته اند  که تحرنمها لا او  
خواهد شد و رکود اقتصادی تامااس  

خاواهاناد   «تاعاامال »شده و با دنیاا 
 کرد. 

  
در انم دوسا  دولات روحاانا  چاه  
گدشت؟ ورعیت واقعا  زنادگا   
کارگاران و ماردس در انام دوساا   
چطوری گاذشات؟ انام وعاده  و  
عیده هان  که دولت روحاانا  داد  
تا ک ا عم،  شده و چه ا ارات و  
تبعااتا  بار زنادگا  کاارگاران و  

 مردس داشته است؟ 
برای راسا  باه انام ساوالاهاا اگار  
شااقااط  گاازارشااات حااکااوماات از  
ورعیت زندگ  کارگران و ماردس  
در باره گسترش شاقار وشاالکات و  
بیکاری و دساتامازدهاای چانادنام  
برابر زنر خط شقر و کااهاش قادرت  
خرند کارگاران را ماباناای باحاث  
اادگاا    اادهاایاام  ورااعاات زن قاارار ب
کارگران و مردس به اعتارار جانااح  
ها و دار و دسته های حاکاوماتا   
بدتر شده است. اما در عاالام واقاا  
اوراااو مااعاایااشااتاا  و گااذران  
کارگران و مردس  ورای گازارشاات  
اادتاار و   ااه مااراتااب ب حااکااومااتاا   ب

ااچااه   اال تااحااماال تاار از آن غاایاارقاااب
حکومت به آن اعترار م  کاناد   
شده است. دنگر یاحابات از خاط  
شقر حکومت  معنان  ندارد. خاط  
بقا تبدنل به نک نرس و زندگا  و  
گذران اک رنت مردس باا انام هاماه  
شقر و شالکت شده اسات. در اناران  
نک شااجاعاه در حاا  روی دادن  
است. دولت روحان  هم نظیر هاماه  
دولتهای قب،  مسئو  و سازمااناده  

 انم شاجعه در انران است. 
در انم دو سا  نه شاقاط باهاباودی  
در مااعاایااشاات و قاادرت خاارنااد  
کااارگااران مااردس و گشااانشاا  در  
اا،ااکااه   ااداده  ب اادگاا  شااان رم ن زن
اوراااو کاااارگاااران و ماااردس در  
مقانسه حت  باا دوساا  قابال هام  
سقوط  باه ماراتاب بایاشاتاری باه  
طرر خط بقا کرده اسات. انام باه  
انم معنا نیاسات کاه هشات ساا   
دولت احامادی نا اد اورااو باهاتار  
بود. دولات احامادی نا اد هام تاا  
آن ان  که توانست  دزدناد  اعاداس  
کرد  اخراج کرد. شاباکاه عاظایام  
ماااشاایااای دزدان حااکااوماات را  
ااه جااان مااردس   سااازمااان داد و ب
انداخت. دولت روحاانا  هاماه انام  
ورعیت را که احمدی نا اد آغااز  
ااه اجاارا گااذاشااتاام   ااا ب ااود ب کاارده ب
رسم  سیاستهای رنارات کشا   
اقتصادی مورد نظر یانادوق بایام  
الم،،  رو  و بااناک جاهاانا  در  
بحبوحه ماذاکارات جااری هساتاه  
ای  مصوب و باه عاناوان جاهات  
گیری اقاتاصاادی دولاتاش بارای  
ااحااران   اایاارون آماادن از رکااود و ب ب
اقتصاد حکومت به اجرا گاذاشات.  
دولت روحان  بر رانه سایااساتاهاای  
دولت قب،  و با تسارناا روناد انام  
رروسه  حدت و شدت بیشاتاری باه  
اجاارای  اناام ساایاااسااتااهااا داد و  
ورعیت  را بر مردس تحامایال کارد  

 که االن شاهدش هستیم.  
  

 چند نمونه در انم باره:  
  
آغاز شااز ساوس هادشاماناد کاردن    

نارانه هاا و گاران شادن بانازنام و  
اار   ااگاار آن ب ااران اابااعااات ون ا اارات و ت
زندگ  مردس زنر م ماوعاه هاماان  
سیااساتاهاای اقاتاصاادی رناارات  
اااشااد کااه در حااا    کشاا  ماا  ب
اجراست. نگاها  گاذرا باه وعاده  
هااای اقااتااصااادی روحاااناا  نشااان  
میدهد کاه شادت و حادت روناد  
اجرای انم سیاستها شیب تاناد باه  
خود گرشته اسات. روحاانا  وعاده  

روز را داد.    ٠١١ بهبود اقتصاد در  
نتی ه تصونب وباه اجارا گاذاشاتام  
انم سیاستها شد که بااال باه آناهاا  
اشاره شد. بارای سارمااناه داران و  
ااهاابااودی هااای جاادی   ااتااشااان ب دول
اا ااو   ااا وعااده ل شااکاال گاارشاات. ب

  ٦ تحرنمها و آزاد ساازی بایاش از  
می،یارد دالر دارانا  هاای رژنام   
همه انم رو  هاا باه خازاناه دولات  
دزدان روحان  وارناز شاد. باه انام  
معنا اننها گشانا  بارانشاان رایادا  
شد. تولایاد و شاروش ناهات بارای  
تامیم هزننه هاای دس و دساتاگااه  
عرنض و طاونال سارکاوب واعاداس  
اشزانش نااشات و مایا،ایاادهاا دالر  
اانااهااا   ااخااش شااد. ان یاارر اناام ب
بهبودها و گشاانشا  بارای دولات  

 روحان  و سرمانه داران است. 
  

نتیا اه انام وراعایات و باه اجارا  
گذاشتم انم سیاستاهاا زنادگا  و  
معیشت کاارگاران و ماردس را باا  
مخاطرات جدی روبرو کرده اسات.  

دریااد    ١١ قاادرت خاارنااد مااردس  
اااشااتااه  گااراناا  واقااعاا    کااهااش ن
کاالهای مورد نیاز ماردس اشازاناش  

دریاادی داشااتااه     ٦١ تااا    ٤٣ 

ااهااا و اخااراج هاازاران   اایااکااارسااازن ب
کارگر  در دساتاور روز سارمااناه  
داران و دولت م  باشاد. دساتامازد  

هزار تومان  کهار زنادگا     ١٠٧ 
نک ههته ای باخاور و نامایار و  
ابتدان  ترنم نیازهای کاارگاران را  
به زور میدهد. کارگران وماردس در  
سبد غذان  شاان نااچاار شاده اناد  
اادهاانااد.   اا اایاایاارات گسااتاارده ای ب ت
خوردن گوشت غذا ها و کااالهاای  
ونتامیم دار سالهاست که از ساهاره  
بخش بزرگ  از کارگاران و ماردس  
حذر شده. شاقار و گارانا  ساهاره  
کارگران را کوچکتر و با  رماق  
تر و خال  از خی،  ماواد غاذانا   

 کرده است. 
  

ااهااداشاات و درمااان و   ااخااش ب در ب
دسترس  باه تاامایاناات اباتادانا   
ااه مااراتااب   سااالماات ورااعاایاات ب
دردآورتار و زجار آور اسات. دولاات  
اایااش مااداس از   اادهااان ااان روحاااناا  و ب

اااهاااباااود وراااا ساااالمااات »    «ب
اختصاص بودجه ساالمات  وتاحات  
روشش بیمه ای قرار گرشتام ماردس  
حرر زده و ب  شرمااناه آماارهاای  
هزاران می،یاردی اختصاص باودجاه  
به امر سالمت ارائه میدهاناد. انام  
مورد هام ناظایار هاماه ادعااهاای  
دولت دزدان دروغ  بیاش نایاسات.  
ورعایات ساالمات  تاازه ساالمات  
می،یونها کارگر و کارکم جااماعاه  
که حق بیمه هم م  راردازناد  روز  
به روز بدتر شده است. هزننه هاای  
بهداشت و درمان نزدنک به ناک  
سوس دستمزدها را م  با،اعاد. اگار  
کس  مرناض شاود باه زنار خاط  
شاقار ساقااوط ماا  کااناد. انام را  
ااارهااا   ااهااداشات ب اادهااای وزارت ب باان
اعالس کرده اند. اننها وقیحانه و باا  
ررورن  میگونند هر ساله به دلایال  

 ۴5صفحه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوه  

 

بیالن دوساله دولت روحانی !دولت 
روحانی در این دوسال چه بر سر 

 کارگران و مردم آورد؟
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 ۴۴ از صفحه 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

اانااه هااای درمااان     ١ اشاازانااش هاازن
ااه زناار خااطاار شااقاار   دریااد مااردس ب

 میروند. 
در انم میان باندهای گرد آماده در  
تامیم اجتامااعا  کاه امار بایاماه  
های اجتماع  را باه عاهاده دارد   
بون ه بخش ماحااساباات و یاورت  
حساب های بیمه ای اش مادتا   
ریش آمااری داده باود و اعاتارار  
کرده بود که هزننه هاای رارداخات  
کنندگان بیمه در انااس بایامااری ر  

دریاد داشاتاه    ٠١ شادی ماعااد   
است. نعن  بیماران بارای ماداوا و  

دریاد را از    ٠١ بیمارستان ناچارند  
جایاب خاودشاان باپاردازناد.تاازه انام  
ورعیت کسان  است که مشاماو   

  ٠١ قانون کار رژنم باوده و بااالی  
سا  کار کرده و حق بیمه رارداخات  
کرده و طباق قاوانایام حاکاوماتا   
بیماه هاای بااناد بایاش از نصاف  
هزننه های درمانشان را باپاردازناد   
اااشااد. حااا  تصااور کااناایااد   ماا  ب
ورعیت می،یونها کارگری را کاه  
مشمو  قانون کاار نامایاشاوناد  باا  
قراردادهای موقت وبدون بیمه کاار  
م  کنند  باا دساتامازدهاانا  باه  
اعترار خود حکومت نازدناک باه  
نک سوس حداقل دستمزد درناشاتا   

 دارند  چگونه است. 
  

در همیم دوساا  بایاکااری رشادی  

اااالی   دریااد داشااتااه اساات.    ٤٥ ب
خود حکومت به سونام  بیکااری  
اعااتاارار کاارده و یااحااباات از  

مایا،ایاون ناهار    ٠١ بیکاری بیش از  
کرده است.نرم بایاکااری در اناران  
در انم دوسا  در نوو خود بااالتارنام  
در منطقه و جهان م  باشد. بایاش  

درید جمعیت جوان جاوناای    ٥٦ از  
کار بیکارناد. مایا،ایاوناهاا ناهار باا  
کارهای موقت گذران م  کنناد.  
خبری از ررداخت بایاماه بایاکااری  
اارای   وعااده داده شااده  حااتاا  ب
کارگران مشماو  قااناون کاار کاه  
قبال شاغل بوده و االن بیکار  شاده  
ااهااای   اایااکااار سااازن اایااساات. ب اادم ن ان
اایااد و   ااول گسااتاارده در واحاادهااای ت
کارخان ات به بهااناه هاای واها   

کمبود نقدننگ  عدس ساودآوری   »
غیر اقتصادی بودن  ادعاای گاران  
بودن هزننه تولایاد  الاباتاه ماناطاور  

 ادامه دارد.   «دستمزد کارگر و.. 
  

در کاانااار اناام ورااعاایاات دولاات  
روحان  ماشیای عظیم دزدان کال  
حکومت را دور وبرش جاماا کارده  
وسااازمااان داده اساات. هاامااه دزدان  
قبا،ا  و دزدان شاعا،ا  در دولات  
روحان  به نان و نوان  رسیاده اناد.  
نگاه  به راروناده هاانا  کاه انام  
اار   ااناااب دولاات در دوسااا  گااذشااتااه ب
مص،احات و ناهاا شاخاصا  بااناد  

روحان  و رشسن ان  ع،ن  کارده   
نشان میادهاد کاه اباعااد دزدی و  
چپاو  چقدر رشد کرده است. البتاه  
اششای انم دزدنها باهادر تاقاال و  
تالش برای تبرئه دولت روحاانا  و  
بر ع،یه باند دنگر دزدان حکاومات   

 نعن  دولت دهم اعالس میشود. 
ررونده دزدان دولت روحان  و بااناد    

رشسن انا  باه غایار از دزدان در  
حاشیه امم بیت رهبری و خااماناه  
ای دست کاما  از راروناده هاای  
دزدی دولت قبا،ا  نادارد. ناعامات  
زاده وزنر یاناعات روحاانا  عضاو  

  ٠١ هیات رئیسه و هیاات اماناای  
گروه ینعت  م  باشد. برخا  از  
مقامات شع،  دولات روحاانا  در  
راروناده بااباک زنا اانا  هام قارار  
میگیرند. جهاناگایاری ماعااون او    
ااده دزدی چاانااد   اارون روحاااناا   ر
می،یاردی دارد.زناگاناه وزنار ناهات  
روحان  کل ماشیای دزدان ناهاتا   
و خاس شروشان جماهاوری اساالما   
را دور انم وزارت خانه سازمان داده  
و آنها و دزدناهاانشاان را مادنارنات  

 م  کند. 
  

تق  نوربخش رئیس سازمان تامایام  
اجتماع  از سازماندهندگاان طارح  
غارت و چپاوو  دهها هزار می،یاارد  
تومان راو  کاارگاران اسات. کاار  
وی مدنرنت انام دزدناهاا  تا اارت  

ااورس  خاارنااد و شااروش   ااازارب در ب
شرکت هاای دولاتا   خصاویا   
ااهااای اناام   اایاامااارسااتااان سااازی ب
ااهااروشا   سااازمااان   ساازمااان بسااار ب
دادن و مدنرنت ماشیای دارو و دوا  
و درماان و.. ما  بااشاد. وی و  
سازمان تحت مسئولایاساتاش هاماه  
ااه غاایاار از آن   کااار ماا  کاانااد ب
چیزی که قارار باود بارای بایاماه  
اادهااد. زدن از   اا اااس ب شاادگااان ان
خدمات درمان  از اعاتاباار سااقاط  
کردن دشترچه های بایاماه   زد و  
بند با وزارت بهاداشات بارای گاران  
ااعاارشااه هااای راازشااکاا  و   کااردن ت
درمان   نک سیاست رسم  انام  
سازمان است که همه و هاماه اش  
مورد تائید دولت دزدان روحاانا  و  

 بیت رهبری م  باشد. 
  

اننها شقط چند نماوناه از ا ارات و  
اابااعااات اجاارا شاادن ساایاااسااتااهااای   ت
اقااتااصااادی دولاات روحاااناا  ماا   
باشد. سیاساتاهاانا  کاه از طارر  
دولت به جهت گیری عاماوما  و  
رسم  کال ناظااس بارای خاروج از  
بحران اقتصادی  و رکودش تبادنال  
شااده اساات. کااار ارزان کااارگاار  
خاماوش شاعاار دولات روحاانا  و  
سرماناه داران اساالما  اش ما   
باشاد. ناتایا اه دو ساالاه باه اجارا  
گذاشتم انم سیااساتاهاای رناارات  
ااه   ااعاارض ب کشاا  اقااتااصااادی  ت
معیشت و زندگ  طبقه کاارگار و  

می،یونهاا ناهار از ماردس اناران باوده  
است. اوراو باه ماراتاب در آناناده  
بدتر هم خاواهاد شاد. کاارگاران و  
مردس نه توهم  به انم دولات دارناد  
و نه انتظار باهاباودی در زنادگا   
شان. اما طاباقاه کاارگار و ماردس  
ااا اناام تااعاارض   اا،ااه ب اارای مااقاااب ب
حکومت سرمانه داران اساالما  و  
دولت روحان  ساکت ناناشاساتاه و  
نظاره گر نیستند. بااناد باه مایادان  
آمد. اعتراض و ماباارزه کاارگاران   
مع،مان  ررساتااران واقشاار جااماعاه  
برع،یه انم سیاستهای اداماه دارد.  
اایااساات.   امااا اناام شااقااط کاااشاا  ن
سراساری کاردن انام اعاتاراراات   
اناا اااد تشااکاال هااای سااراسااری  
ماابااارزاتاا   مااتااحااد شاادن حااو   
مطاالاباات و خاواساتاهاانا  ناظایار  
اشزانش شوری دستمزدهاا  رارداخات  
بیمه بیکاری مکاها  بارای هاماه  
اارخااورداری از دوا و   اایااکاااران  ب ب
درمان وبهداشت و.. از ماهاماتارنام  
جهت گایارناهاای ماباارزاتا  کال  
کارگران و مردس بارای ماقاابا،اه باا  
سیاساتاهاای دولات روحاانا  ما   
باشد. دولت روحان  سارمااناه داران  
و سرکوبگران مردس  دولت دزدان و  
ااظاااس کاا اایااف   آدماکااشااان و کاال ن
ااه رهاابااری   جاامااهااوری اسااالماا  ب
خامنه ای رئیس کال دزدان ناطااس  
م  باشد. دولت و حکومات دزدان  

 و قاتالن را باند به زنر کشید.  
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هر گوشه ای از حاکمیت بار  
اساس سود اندوزی و چاپااو   باا  
خود مصائاب و شاالکاتا  بارای  
توده می،یون  مردس در اناران باباار  
آورده است که اناتاهاا نادارد.  در  
بیشتر کشورهای دنایاا "قااچااق"  
وجود دارد. در اناران اماا مساالاه  
متهاوت شده. انن اا "قااچااق" در  
دساات عااده ای از ماااشاایااای  
اقتاصاادی اسات کاه مایاتاوانادد  
مزرها را قرق کناناد  مااناا ورود  
دنگران شوند و انام اماری سااده  
نیست  با نیروی مس،ح و رشتواناه  
نظام  و وجود ماشیان  کاه در  
نااظاااس و ارگااانااهااا قاادرت دارد و  
میتواند بازار و اقتصااد ماالا  را  
در اختیار بگیرد و بخاشاهاانا  از  
ارگااانااهااا را بااا قاادرت خاارنااد  
میا،ایاونا  باخارد  اماکاان راذنار  
است. سود آوری بااالی قااچااق  
کاال از مهمترنام دالنال گاراناش  
به انم امر م  باشد. و انم ساود  
ناش  از تهاوت قیماتاهاا در باازار  
داخاال بااا کشااورهااای هااماا ااوار  
است . سودهان  که از یاادرات  
غاایاار رسااماا  باارخاا  کاااالهااای  
نارانه ای  مااناناد شارآورده هاای  
نهت    دارو   شوننده ها   ساماوس  
دشااا آشااات نااباااتاا    کاااود  
شیمیان    نان   آرد   گانادس و  
دنگر کااالهاای اسااسا  کساب  
ماا  شااود . در کاانااار چااپاااو   
اقتصادی اما مصاائاب "قااچااق"  
به ردنده "بیکاری" ویال شاده و  
هر روز بر تعاداد بایاکااران اشازوده  
ماایااشااود. انساانااا نااوشااتااه اساات:  
"رئیس کمیسیون ینانا و ماعاادن  
م ،س شورای اسالم  ماعاتاقاد  

ماایاا،اایااارد دالر    ٧٥ اساات کااه  
قاچاق به کشور  دو مایا،ایاون و  

هزار شریت ش ،  را از بیام  ٥١١ 
در انااران   اخااراج و   .«باارد   ماا  

بیکار سازی در اباعااد وسایاا و  
گسترده ای در مراکز تولیادی و  
کارخانه ها امری عاادی اسات.  
هار مااه باه تااعاداد اخااراجا  هااا  

اشاازوده ماایااشااود. در اواخاار سااا   
بانک مرکزی اناران نارم    ٧١٠٤ 

طاباق  “ بیکاری را اعاالس کارد:  
  ٧۵ های یاورت گارشاتاه    بررس  

درید خااناوارهاای انارانا  بادون  
ده  ”  هیا  شارد شااغال هساتاناد. 

سا  قبل درید خاناوارهاای بادون  
اعاالس شاده باود.  در    ٠۵ شاغل  

منابا دولاتا     ٣٣ اردنبهشت سا   
  ۵اعااالس کااردنااد کااه باایااش از 

می،یون نهر در اناران هایاچاگاوناه  
 ش ،  ندارند.  

بااخااشااهاااناا  از گاازارش زناار  
تصونر گونان  از از دسات دادن  
شااریاات هااای شاا اا،اا  اسااتم  
گااازارشااا  ازاخاااراج دساااتاااکااام  

هزار کاارگار وتابادنال شادن  ٠٤١ 
کارخانه ها به  ساالام عاروسا .  
در بخش رانان  خایااباان دمااوناد  
تهران و کما  باعاد از تارمایاناا   
شاارق کااارخااانااه بساایااار باازرگاا   
وجود دارد که روزگااری بازری  
ترنم تولید کاناناده و بارناد لاوازس  
خانگ  را در کشاور در اخاتایاار  
داشت و چاناد هازار کاارگار در  
بخش های مخت،ف آن و در خاط  
تولایاد لاوازس ماخاتا،اف از کاولار  
گرشته تا بخاری و... کاار ما   
کردند اما حاال از آن کارخاناه رار  
ابهت چیزی باق  نمانده است جاز  
سااولااه هااای باازری خااالاا م  
کارگران اخراج و خانه نشیم شاده  
اند و هاماه دساتاگااه هاا و خاط  
های تولید جما آوری شده اناد و  
جااای خااود را بااه یااناادلاا  هااا  
چوب  و دنوارهاای تاور زده داده  
اندم حاال انم جا ناه آن کاارخااناه  
بزری با چند هزار کارگر ب،اکاه  
سالم عروسا  اسات. الاباتاه انام  
کارخانه تاناهاا ناکا  از هازاران  
کارخاناه ای اسات کاه درچاناد  
سا  گذشته به دلایال مشاکاالت  
اقتصادی  تحرنم هاای خاارجا    
سااوء ماادناارناات دولاات قااباا،اا    
راارداخاات نااکااردن قسااط هااای  
بانک  و رکود شدناد اقاتاصاادی  

و... دست به تعدنل نیارو زده اناد  
و نا تعطیل شده اناد و کاارگاران  
آن ها اخراج و بایاکاار شاده اناد.  
ماوراوعا  کاه آماارهاای ارئاه  
شااده از سااوی ساایااد اباارنشااماا   
ماعااون وزنار یااناعات  ماعادن و  
ت ارت و رئایاس شاهارو هاای  
ینعت  باه خاوبا  آن را تاانایاد  
م  کندم او چانادمااه رایاش از  

هاازار واحااد    ٠٤ تااوقااف شااعااالاایاات 
در   »ینعت  خبر داد و گاهات: 

هازار    ٦٠ حا  حارر در ما اماوو  
واحد ینعت  در کشور شاعاالایات  

هازار واحاد آن    ٠٤ م  کنند که  
هزار واحاد آن    ٧٧ تعطیل شده اند   

دریاد    ٥١ با ظرشیت کاماتار از  
هازار واحاد    ٧٤ کار م  کنند و  

تاا    ٥١ ینعت  نیز باا ظارشایات  
درید مش و  کار هساتاناد و  ١١ 

مابق  کارگاه هاا هام وراعایات  
ناکاتاه ماهام در   .«عادی دارناد 

حارر هااای رااور اباارنشااماا  اناام  
است که با بسته شدن و کااهاش  
ظرشیت کار کارخااناه هاا تاعاداد  
زناااد کااارگاار باایااکااار شااده اناادم  
اگرچه که او آمااری از تاعاداد  
کارگران بیکاار شاده ارائاه ناداده  
است اما شاقاط کااشا  اسات باا  
نک حساب ساراناگاشاتا  تاناهاا  

هزار واحد تعطیل شده را  ٠٤ تعداد  
نهر کاارگار بارای  ٠١ در میانگیم  

هرکداس از واحدها ررب کنیم تاا  
هازار ناهار کاارگار    ٠٤١ به عدد  

بیکار شده در حداقل ترنام حاالات  
برسیم. در حاا  حاارار باه دلایال  
مشکالت اقاتاصاادی در باخاش  
تولید بسیاری از کارگران ناگاران  
از دست دادن ش ل و آننده ش ا،ا   
خود هستندم اتهاقا  کاه بااعاث  
شده حس ناامنا  و با   ابااتا   
ش ،  در بسیاری از کارگااه هاا  
و کارخانه ها در بایام کاارگاران  
حاااکاام شااود. کااارگااراناا  کااه  
دریاااد بااااالنااا  از آن هاااا  
قراردادهای کوتاه مادت ) ناک  
ماه  سه ماه  شش ماه  نه مااه (  

 دارند.  
باه    ٣٤ در اواخار خارداد مااه  

نقل از سانت ماهار خابار )چاهاار  
می،یون و راانصادهازار(  دانشا او  
متقاارا  کاار. و عادس تاماانال  
کارشرمااناان باه باه جاذب شاارغ  
التحصیالن اعالس شد. نتانج ناک  
تحقیق جدند نشان م  دهاد نارم  
بیکااری ماردان تاحاصایال کارده  

درید و بیکاری زنان باه    ٣ .١٨ 
دریاد رسایااده و دولات بااه    ٩٩ 

  ۵.۵شدت نگران اتماس تاحاصایال  
مایاا،ایااون دانشاا اوناا  اساات کااه  

زودی متقارا  کاار خاواهاناد    به 
هااسات کاه    شد. مهر نوشت: ساا  

گهته م  شود شارغ التحاصایاالن  
دانشگاها  کشاور در وراعایات  
بدی از بیکاری به سر م  بارناد  
و بازار کاار  شاراناط آناهاا بارای  

های شا ا،ا  را    واگذاری تصدی 
نااماا  رااذناارد. عااالوه باار آن   
کارشارمااناان تاماانا،ا  باه جاذب  
شااارغ الااتااحااصاایااالن ناادارنااد و  
تااحااصاایااالت آکااادماایااک آنااهااا  
چااناادان جاادی گاارشااتااه نااماا   
شود.............کاارجاوناان درس  
خوانده همچانایام انام اماکاان را  
ناادارنااد کااه بااتااواناانااد از طاارنااق  

هااای خااود  نااظاار    تااواناامااناادی 
کارشرمانان را ج،ب کنند. اغا،اب  

گاوناناد در باازار    دانش ونان ما  
کار چیزهانا  از آناهاا خاواساتاه  

ها آن را    م  شود که در دانشگاه 
شرا نگرشته اند و نا آماوخاتاه هاا  
تهاوت شراوان  باا واقاعایات باازار  
کااار دارد. بااه یااورت کاا،اا   
شرانط  بارای کاارجاوناان شاارغ  
التحصیل دانشاگااه هاا باه وجاود  
آمااده کااه باایااکاااری آنااهااا را  
ماایاا،اایااوناا  کاارده اساات. درساات  
باارخااالر تصااوری کااه در دهااه  
های گذشته دربااره تاحاصایاالت  
دانشگاه  و شراهم شادن زمایاناه  
های مناسب کار در آناناده بارای  
خانواده ها ریش آمده باود  اماروز  
جاامااعاایاات شااارغ الااتااحااصاایاال  

دانشگاه   مهمترنم گروه بیکاار  
کشاااور را تشاااکااایااال مااا   
دهاانااد.............نااتااانااج نااک  
تحقیق ارائه شده از ساوی وزارت  
کااار نشااان ماا  دهااد تااعااداد  

مایا،ایاون    ٠ دانش ونان کشور از  
  ٨٠ هاای    نهر در دوره زمان  سا  

مایا،ایاون و    ۵به بیش از    ٨٩ و  
و    ٣١ های    هزارنهر در سا    ٩۵ ۵
رسیاده و در واقاا ورود باه    ٣٠ 

ها و میل به تحاصایال در    دانشگاه 
ساا   بایاش    ١٣ شای،ه کمتر از  

هاا    برابر شده اسات. باررسا    ٠ از  
دهند سهام اشاراد دارای    نشان م  

مدرو تحاصایا،ا  لایاسااناس و  
همچنیم دانش ونان  که در انام  
مقطا تحاصایال ما  کاناناد  از  

ها بیشتر است. راس از    سانر گروه 
آن بیشترنم شاارغ الاتاحاصایاالن و  
دانشاا ااونااان کشااور دارای شااوق  
دنپ،م هستند. باه یاورت کا،ا    
طاا  نااک دهااه اخاایاار تااعااداد  
دانش ونان زن و مارد در کشاور  
تقرنبا بارابار باوده و در هار ساا   

درید کال جاماعایات    ١ . ١ حدود  
الاااتاااحااصااایاااالن    کشااور را شااارغ 

دانشگاه  تشاکایال داده اسات.  
مااقااامااات دولااتاا  ماا  گااوناانااد  
تااحااصاایااالت دانشااگاااهاا  اشااراد  
باعث شده تا آناهاا ناگااه کااماال  
متهاوت  نسبت به گذشتاه دربااره  
بازار کار داشته باشند و تاوقاعاات  
جدندی از اشت ا  داشتاه بااشاناد.  
چاااهاااار و نااایااام مااایااا،ااایاااون  
دانش او ......کاه ناک و نایام  

رشااتااه    ٠١ ماایاا،اایااون شااقااط در  
متمرکاز هساتاناد کاه انام آماار  

هاااای    دهاااد رشاااتاااه   نشاااان مااا  
دانشاگاااهاا  مااتاانااسااب باا ناایاااز  

هااای    کشااور ناایااساات و گااروه 
آموزش  و ناوو دانشاگااه دچاار  

 مشکل است. 
تا زمان  که سیستم کناونا   

و ماشایاای   «قاچاق »رابرجاست   
اقتصاد وجود دارد.  بایاکااری و  
از دست دادن شریتهاای شا ا،ا   
هم همزاد انم سیستم هستاناد. راه  
حل رنشاه کام کاردن مااشایاای  
اقتاصااد در گارو زنارو رو شادن  
سیستم کنون  است. اما راه حال  
برای تامیم ماعایاشات  حاقاوق و  

 در حاشیه اخبار کارگری
 »برد هزار فرصت شغلی را از بین می ٠٥٥میلیون و ٢قاچاق، «

 نظامی که بیکاری مردم را پیشه خود کرده
 نسان نودینیان   
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 اعتراضات 
    

اعتراض کارگران فوالد  
 زرند 

  
تیر ماه   ٦ و ١ تیر: در روزهای  ٦ 

نهر از کارگران شوالد زرند در  ٧١١ 
ماه  ٤ اعتراض به عدس ررداخت  

دستمزدهانشان در محل کارخانه و  
سپس در مقابل دشتر کارشرما  

 دست به ت ما اعترار  زدند.  
  

تجمع کارکنان شرکت  
هواپیمایی خدمات ویژه  

 قزوین 
 
تیر: با گذشت سه سا  از  ١ 

واگذاری شرودگاه به شهرداری  
قزونم  کارکنان آن حقوق ماهانه  
خود را با تاخیرهای طوالن   
درناشت م  کنند  رمم اننکه  
برخالر عرر بون ه در خصوص  
شرکت های مادر تخصص   
هیچگونه راداش  را نیز درناشت  
نکرده اند. کارگران میگونند در  
حا  حارر حقوق خرداد ماه  
کارکنان شرودگاه ررداخت نشده  

 است.  
  

چهلمین روز کارگران  
 ایران برک 

 
تیر: در چه،میم روز از شروو  ١  

اعترارات  کارگران کارخانه  
انران برو رشت رنج نهر از   
کارگران به نمانندگ  از همکاران  
خود با مسئوالن شرمانداری و  
اداره کار رشت دندار کردند.  
کارگران میگونند: در حال  که  
امروز نیز مانند روزهای ریشیم در  

بودنم      محل کار خود ت ما کرده 
نمانندگان ما در ج،سات جداگانه  

های آنها را ریگیری    خواسته 
کردند. که به غیر مسئ،ه ررداخت  

معوقات مزدی اکنون تامیم  
امنیت ش ،  و استمرار شعالیت  
کارخانه انران برو رشت نیز به  
خواسته های آنها اشزوده شده  

 است. 
  

در روز سی ونهم  
اعتراض؛ کارگران ایران  
برک اعتراض برای لغو  
اخراج دو کارگر  

 اخراجی 
  
تیر:  اعتراض کارگران انران  ٦ 

ونهمیم روز    برو رشت وارد س  
خود شد  کارگران با ت ما در  
محوطه کارخانه خواستار  
بازگشت به کار دو نهر از  
همکاران خود شدند که در  
روزهای اخیر دستور تسونه حساب  
آنها یادر شده است. نک  از  
کارگران حارر در ت ما:  

لیدا  »و   «رمضان رشیا زاده »
که هم اکنون در    «مسرت بخش 

کارخانه حضور ندارند بخش  از  
کارگری هستند که از    ٣٧ 

ابتدای ماه جاری اعتبار قرارداد  
کاری آنها به رانان رسیده است.  

کارگر دنگر برخالر انم دو  ٣١ 
نهر همچنان در محل کار خود  
حضور دارند هنوز دستور تسونه  
حساب آنها یادر نشده است و  
امروز همگ  ما با ت ما در  
محوطه کارخانه از کارشرما  
خواستیم تا با ل و دستور تسونه  
حساب امکان بازگشت به کار  
آنها را شراهم کند. انم کارگر  
انران برو رشت در عیم حا   
نادآور شد: کارگران مورد نظر  
اشرادی هستند که اخیرا به همراه  
سه نهر دنگر از همکاران به عنوان  
نماننده کارگران انران برو رشت  

اند. انم کارگر ناد آور    انتخاب شده 
شد: همچنیم برخ  مسئوالن  
شهرستان  برای بازگشت به کار  

انم دو کارگر چندنم نوبت ت،هن   
اند    با کارشرما وارد مذاکره شده 

که متاسهانه مو ر نشده است. او  
گهت: کارگران انران برو با  
ت ما امروز خود به مسئوالن  
کارخانه اعالس کردند که  
تصمیمهای اتخا  شده در جهت  
متوقف کردن تولید  با تصمیم  
جمع  کارگران یورت گرشته و  
انم دو کارگر اخراج  هی  گونه  
دخالت  در اتخا  انم تصمیم به  

اند. هنوز    یورت شردی نداشته 
تحو  م بت  در راستای استیهای  
معوقات مزدی آنها یورت  
نگرشته است. م موو مطالبات  

کارگر انران برو  بیش از    ٠٧١ 
ماه است و معترران از    ٦ 

کارشرمای انتظار دارند تا رمم  
ررداخت بخش  از انم مطالبات و  
تضمیم استمرار شعالیت کارخانه  
زمینه بازگشت به کار دوباره  

 کارگران را شراهم کند. 
  

اعتصاب پرستاران  
های    بیمارستان 

کودکان،الزهرا و مدنی  
 تبریز  

  
تیر: در ادامه اعتراض ررستاران  ٤ 

بیمارستان کودکان تبرنز  به  
اجرای ناعادالنه طرح ررداخت  
مبتن  بر عم،کرد و هم چنیم  
عدس اجرای قانون تعرشه گذاری  
بعد از گذشت هشت سا    
کارکنان درمان  بیمارستان های  
ق،ب و عروق شهید مدن  و  
الزهرای تبرنز ت ما اعترار   
کردند. مدت زنادی است که  
ررستاران به عدس اجرای قانون  
تعرشه گذاری خدمات اعتراض  
داشتند اما مورد توجه جدی  
مسئوالن جهت رسیدگ  به انم  
اعترارات  که با روش قانون  و  
بسیار محترمانه مطرح م  شد   
قرار نگرشت. انم اشراد که شامل  
ررستاران  ریرارزشکان و کادرهای  
ریش بیمارستان  هستند تعدادی  
از آنان در گهت و گو با خبرنگار  
انرنا اعالس کردند: ررستاران در  

ساعت شبانه روز تنها    ٧٤ تماس  
اشراد حارر بر بالیم بیمار هستند  
و برای بهبود حا  او تالش م   

کنند به همیم دلیل نیز انتظار  
م  رود دولت مردان بیش از ریش  
در رسیدگ  به امور انم  
زحمتکشان وسواس به خرج داده و  
قانون  را که سالهاست به ورطه  
شراموش  سپرده شده اجران   

 کنند. 
 
حمله نیروهای انتظامی   

مشهد به تجمع اعتراضی  
کارکنان اخراجی  

 موسسه مالی میزان 
  
تیر: همزمان با حضور هیئت  ٣ 

تسونه بانک مرکزی درمحل  
موسسه مال  میزان واقا در  
میدان جانباز مشهد  کارکنان  
اخراج  انم موسسه دراعتراض  
نسبت به حکم اخراج خود دست به  
ت ما زدند.نیروهای انتظام   
مشهد به ت ما حم،ه کردند وبا  
کارکنان معترض درگیرشدند.  
اخراج یدها کارمند مؤسسه  
مال  و اعتباری میزان توسط  
هیئت تسونه موجب شد تا  
تعدادی از انم ررسنل برای  
چندمیم بار متوال  اعتراض خود  
را با ت ما در مقابل انم موسسه  
به گوش مسئوالن برسانند.  
کارمندان انم موسسه مال  و  
اعتباری با بیان اننکه امنیت  
ش ،  و خانوادگ  آنها با انحال   
انم موسسه به خطر اشتاده و  
بالتک،یف هستند خواستار حل  
مشکالتشان شدند. جمع  از انم  
معترران با بیان اننکه ریش از  
انم مسئوالن استان و به ون ه  
استاندار بر حل مشکل آنها قو   
مساعد داده بودند بیان کردند:  
وعده های مسئوالن تاکنون  

  مری نداشته است. 
  

 گزارش 
  

هزارتومان سنوات  ٠٤٤ 
 دریافتی 

  
نهر از کارگران کارخانه    ٠٠٥ 

  ٣١ که از سا    «کاش  گیالنا »
اند    به تدرنج بازنشسته شده ٣٣ تا  
گونند که کارشرما با ررداخت    م  

هزار تومان سنوات  ٤١١ ماهانه  

رانان کار و دنگر معوقات مزدی  
کند.     آنها را ررداخت م  

گونند:  که احکاس    کارگران م  
بیشتر آنها با استهاده      بازنشستگ  

از قانون مشاغل سخت و زنان آور  
یادر شده و رقم حق سنوات رانان  
خدمتشان با توجه به میزان سوابق  

می،یون تومان  ٧١ تا   ٠١ کاری از  
مت یر است اما تانم لحظه هنوز  
با آنها بصورت کامل تسونه  
حساب نشده است. کارگران  
کاش  گیالنا  هرکداس از آنها  
عالوه بر درناشت نکردن سنوات  

ماه    ٠٠ تا    ٦ خدمتشان  از  
معوقات حقوق  از کارشرما ط،ب  
دارند  و به همیم دلیل تعداد ی  
از کارگران ههته گذشته  با  
ت ما در مقابل درب ورودی  
کارخانه به نحوه ررداخت سنوات  

 خدمتشان  اعتراض کردند. 
  

اسماعیل عبدی بازداشت  
 شد! 

  
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون    

ینه  مع،مان انران که برای  
ریگیری ع،ت ممنوو الخروج  
بودنش به دادسرای اونم مراجعه  
کرده بود رس از ساعت ها  
بازجون  بازداشت شد. شنبه ششم  
تیرماه ریرو نامه دادسرای زندان  
اونم مبن  بر ممنوو الخروج بودن  
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون  
ینه  مع،مان انران  انشان به  
اونم مراجعه نمود. با توجه به  
مراجعه آقانان ع،  اکبر باغان   
و ع،یررا هاشم  و ماندگار  
شدن و انتقالشان به درون زندان   
مقرر شد تعدادی از شعاالن  
ینه  سراسر کشور وی را  
همراه  نموده و تا بازگشت انشان  
مقابل زندان اونم تحصم کنند.  
ریرو گزارش قب،  مبن  بر  
ممنوو الخروج شدن اسماعیل  
عبدی  دبیرکل کانون ینه   
مع،مان انران  روز چهارشنبه سوس  
تیرماه  انشان برای ریگیری  
موروو به معاونت قضان   
دادستان  کل کشور مراجعه  
کردند. در معاونت قضان  نامه  

  ٣١١٠١٠١٣١٧٤١ ای به شماره  

 اخبار کارگری
 بخش انران: نسان نودننیان 

 بخش بیم الم،، : داوود رشاه   

 ۴2صفحه  
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از طرر    ٠٣٣٤١٣١٦ مورخه  
دادسرا زندان اونم به وی تحونل  
داده و خواستند که به اونم  
مراجعه کند. با مشورت ریمان  
حاج محمود عطار  وکیل کانون  
ینه  مع،مان انران  قرار شد که  
روز شنبه آننده به دادسرا اونم  
مراجعه کند. به گهته ی عطار  

ساعت رس از    ١٧ بر اساس قانون  
ابالغ نامه شریت مراجعه وجود  
دارد. الزس به  کر است که به  
گهته نک  از ماموران معاونت  

رانان شماره نامه    ٧٤١ قضان  کد  
مربوط به بند سپاه راسداران و کد  

مربوط به وزارت اطالعات    ٣٥١ 
است. با توجه به انم که رسو   

الف اونم    ٧ بداق  نیز به بند  
منتقل شده است و انم بند نیز به  
سپاه تع،ق دارد  احتما  م  رود  
که ررونده ها به سپاه ارجاو داده  
شده است. به نقل از سانت حقوق  

 مع،م و کارگر 
  

مراجعه اسماعیل عبدی  
به معاونت قضای  

 دادستانی کل کشور  
  

ریرو گزارش قب،  مبن  بر  
ممنوو الخروج شدن اسماعیل  
عبدی  دبیرکل کانون ینه   
مع،مان انران  امروز چهارشنبه  
سوس تیرماه  انشان برای ریگیری  
موروو به معاونت قضان   
دادستان  کل کشور مراجعه  
کرد. در معاونت قضان  نامه  

  ٣١١٠١٠١٣١٧٤١ ای به شماره  
از طرر    ٠٣٣٤١٣١٦ مورخه  

دادسرا زندان اونم به وی تحونل  
داده و خواستند که به اونم  
مراجعه کند. با مشورت ریمان  
حاج محمود عطار  وکیل کانون  
ینه  مع،مان انران  قرار شد که  
روز شنبه آننده به دادسرا اونم  
مراجعه کند. به گهته ی عطار  

ساعت رس از    ١٧ بر اساس قانون  
ابالغ نامه شریت مراجعه وجود  
دارد. الزس به  کر است که به  
گهته نک  از ماموران معاونت  

رانان شماره نامه    ٧٤١ قضان  کد  
مربوط به بند سپاه راسداران و کد  

مربوط به وزارت اطالعات    ٣٥١ 
است. با توجه به انم که رسو   

الف اونم    ٧ بداق  نیز به بند  
منتقل شده است و انم بند نیز به  
سپاه تع،ق دارد  احتما  م  رود  
که ررونده ها به سپاه ارجاو داده  
شده است. منبا: حقوق مع،م و  

 کارگر 
  

احضار و بازجویی  
معلمان همچنان ادامه  

 دارد 
  

بر اساس گزارش رسیده در تارن   
بیست و رن م خرداد به دنبا   
احضارنه ای که از طرر اداره  
اطالعات نورآباد ممسن  از طرنق  
راسگاه شه،یان به گودرز شهیعیان  
از مع،مان شعا  ینه  استان  
شارس ابالغ شد  وی به اداره  
اطالعات نورآباد ممسن  مراجعه  
کرد. به گهته انشان از همان  
برخورد او  با شیوه ای خشم و  
آمرانه با او برخورد شد. اتهاس وی  
را تحرنک و دعوت مع،مان به  
ت ما و اعتراض و اعتصاب  
عنوان کردند. گرچه گودرز  
شهیعیان آنان را به مواد متعدد  
قانون  ارجاو داد ول  ماموران او  
را زنر ششار روح  و روان  شدند  
بازجون  کرده و با تهدند از انشان  
خواسته بودند که در مورد  
معرش  دنگران با آنان همکاری  
کرده و در آننده به حرکات  
اعترار  ادامه ندهد. منبا:  

 حقوق مع،م و کارگر  
  

مرکز آمار:  
درصدی قیمت  ٠٤ رشد 

 آب، برق و سوخت 
  

گزارش مرکز آمار انران از ت ییر  
گروه کاالن     ٣١ قیمت بیش از  

در نک سا  اخیر نشان م  دهد   
قیمت آب  برق و سوخت با رشد  

درید در دوازده ماهه    ٣١٠٠ 
نسبت به    ٣٤ منته  به خرداد  

مدت مشابه سا  قبل رکورددار  
ها است و حمل و نقل با    گران  

درید    ٣٠٠٣ درید و میوه با    ٧٠ 
 در جانگاه بعدی قرار دارند. 

  
 اخراج و بیکارسازی  

  
کارگر کارخانه ضامن    ٠٤ 

 پارس بیکار شدند 
  

کارشرمای کارخانه رامم رارس  
ک،یه خطوط    ٣٤ از اردنبهشت ماه  

تولید کارخانه را به دلیل نداشتم  
منابا مال  کاش  برای تهیه  
مواد اولیه تولید  غیرشعا  و  

انم واحد   تعطیل کرده است.  
تولید کننده انواو کاش   
وسرامیک تا ریش از تعطی،   

کارگر قرار دادی با    ٣١ دارای  
 سا  بود.    ٠١ تا  ١١  سوابق  

  
کارگر در    ٠٤ بیکاری  

کارخانه باند و گاز لطیف  
 سمنان  

  
گونند دلیل تعطی،     کارگران م  

انم واحد تولیدی انباشت  
های مال  کارخانه به چند    بده  

نهاد دولت  و خصوی  همانند  
اداره تامیم اجتماع   اداره گاز و  
برق و همچنیم اداره داران  بوده  
است. به گهته کارگران عمده  
ترنم مشکل مال  انم کارخانه   
بده  به اداره مالیات و امور  
داران  سمنان است که در نتی ه  
آن کارشرما کارخانه را تعطیل  

کارگر  ٣١ کرده است. بیکاری  
قرارداد موقت و دائم  با چندنم  
سا  سابقه کار   شرانط زندگ   

هانشان سخت کرده    را برای خانواده 
 است. 

  
با تعطیلی صنایع غذایی  

دست چین بهمن  «
کارگر    ٠٤ »پاکدشت 

 بیکار شدند 
  

ینانا غذان  دست چیم بهمم به  
دلیل مشکالت بهداشت    
ورعیت نامناسب شضای  
ساختمان  و رعانت نکردن  

بهداشت محیط  و نوو  
محصوالت  که در انم کارخانه  
بدون م وز تولید م  شد   
متخ،ف شناخته شد و با رای  

اداره کل تعزنرات    ٥٤ رئیس شعبه  
 استان تهران تعطیل شده است. 

 
در سی وهشتمین روز   

اعتصاب! تعطیلی  
زودهنگام کارخانه ایران  

 برک  
  

اعتراض کارگران کارخانه انران  
برو رشت )رن شنه چهارس تیر  

و هشتمیم روز خود    ماه( وارد س  
شد و به گهته کارگران انم  
کارخانه نساج  هی  کداس از  

کارگری که به دلیل اتماس    ٣٧ 
قرارداد کار در لیست اخراج  
قرارداشتند وارد محوطه کارخانه  
نشدند. همزمان با اخراج کارگران    
تعداد دنگری از همکاران آنها در  
حمانت از کارگران اخراج شده از  
حضور در داخل کارخانه خودداری  
کردند. به گهته انم کارگران  
کارشرما هنوز ایرار دارد که  
چون کارگران اتماس قرارداد شده  
در شکل گیری اعترارات نقش  

اند باند اخراج شوند    مو ری داشته 
و به همیم دلیل دنگر کارگران  
ترجیح دادند تا به جای رشتم به  
محل کار در کنار آنها حضور  
داشته باشند. بررانه انم اطالعات  
شنیده م  شود که کارشرما با  
مشاهده انم ورعیت کارگران  
باقیمانده در محوطه کارخانه را  
زودتر از موعد زمان  همیشگ   
مرخم کرده است. کارگران  
کارخانه انران برو رشت  

گونند ورعیت ریش آمده در    م  
حال  است که ریشتر مسئوالن  
دادستان  در مراجعه حضوری  

نهر از همکاران آنها گهته    ٠٦ 
بودند که با بازگشت به کار خود  

های    امکان از سرگیری شعالیت 
کارخانه انران برو رشت را  
شراهم کنند. به گهته انم  
کارگران با وجود آنکه تمام   
کارگران احضار شده از شردای  
دندار با مسئوالن دادستان  برای  

ا بات حسم نیت خود آماده به  
کار بودند اما تا به امروز مانا  

های کارشرما مانا از    تراش  
سرگیری شعالیت انران برو  

 رشت شده است. 
  

وضعیت نامشخص  
پرداخت بیمه بیکاری به  

های    کارگران کشتی 
 سوخته بندر دیر 

  
در نتی ه حاد ه آتشسوزی که در  

تیر در اسک،ه ای،  بندر دنر  ٥ 
کارگر کشت     ٠٦١ اتهاق اشتاد  

اند. در    کار خود را از دست داده 
شروند لنج     ٠١ انم آتش سوزی  

ماهیگری و باربری بر ا ر وقوو  
 آتشسوزی سوختند. 

  
 حقوقهای پرداخت نشده 

  
کارگردر معادن    ٠٤٤٤ 

ذغال سنگ شهرستان  
زرند و عدم پرداخت  

 حقوق معوقه 
  
تیر:  کارگران کرمان ط   ٣ 

ماه  ٦ گزارش  از عدس ررداخت  
کارگردر    ٤١١١ حقوق و دستمزد  

معادن  غا  سنگ شهرستان زرند  
خبرداند. محصو   غا  انم معدن  

شرکت  غا  سنگ استان  ”  را  
درناشت م  کند و به  ”  کرمان 

 وب آهم ایههان م  شروشد که  
ماه از    ٦ اکنون بعد از گذشت  

”  وب آهم  ”  خرند  غا  توسط  
هنوز ررداخت  یورت نگرشته  
است. انم چندمیم بار است که  
کارگران معدن برای احقاق حق  
 واقع  خود اعتراض م  کنند.  

  
ماه  ٧ عدم پرداخت  

حقوق کارگران شرکت  
ساختمانی توسار شهرک  

 پردیس رودهن 
  

شرکت ساختمان  توسار که در  
شهرو رردنس رودهم  به    ٦ شاز  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ۴۶صفحه  



۴۳9۱تیر  9 کارگر کمونيست  16  

 

ماه    ١ سا  شعا  است      ٣ مدت  
حقوق کارگران خود را ررداخت  

کارگر ساده    ٣٥ نکرده است. از  
انم شرکت  همگ  اش ان   
هستند و از هی  حقوق  برخوردار  
نیستند. ررسنل دشتری انم شرکت  
از طبقه بندی مشاغل محروس  
هستند. انم کارمندان و کارگران  

ساعت در روز باند کار کنند    ٠١ 
و دستمزد رانه وزارت کار را  
درناشت م  کنند. کارگران  

هزار تومان    ٤١ اش ان  روزانه  
ساعت کار ساختمان     ٠١ بابت  

خود م  گیرند. در انم شرکت  
مسانل بهداشت  به هیچوجه  
رعانت نم  شود کارگران اش ان   
در بدترنم شرانط بهداشت  زندگ   
م  کنند. آب آشامیدن  توسط  
تانکر هان  که از چاه های غیر  
م از آب برداشت م  کنند    
تامیم م  شود.)منبا گزارش  

 خبرنگار ریاس سندنکا( 
  

ماه  ٨٠ عدم پرداخت  
حقوق معوقه کارگران  

 کارخانه تبریز کف مرند 
  

کارگران میگوئند:  بعد از  
مراجعه به ادارات کار و تعاون   

شقیه    ینانا  دادگستری دشتر ول  
بار    ٠٤ شهرستان و ت ما بیش از  

در شرمانداری مرند و استانداری  
انم به حداقل    تاکنون نتوانسته 

مطالبات خود برسیم هرچند  
ج،سات کمیسیون کارگری و  
شورای تامیم شهرستان و استان  
در انم رابطه بارها تشکیل شده  

 است. 
  

عدم پرداخت حقوق و  
کارگر فرش    ٩٠ دستمزد  

 باستان 
  

تاکنون هی     ٣٣ از آ ر ماه سا   
وجه  بابت مزد ماهانه و عیدی  
رانان سا  به کارگران شرش  
باستان  ررداخت نشده.  کارشرما  
دلیل انم ورعیت را کمبود  

 نقدننگ  اعالس کرده است. 
  

ماه  ٠ عدم پرداخت  
حقوق کارگران  

 شهرداری نیشابور 
  

بنقل ازنک عضو شورای  
شهرستان  جمع  از کارگران  
شهرداری نیشابورسه ماه حقوق  

 نگرشته اند. 
  

 نا امنی محیط کار 
  

چی    مرگ کارگر نظافت 
در شهرک صنعتی  

 نیشابور 
  
  ٧٠ تیر: مری دلخراش کارگر  ٣ 

ساله بر ا ر سانحه در نک  از  
واحدهای تولیدی شهرو  

 ینعت  خیاس.  
  

مرگ دو کارگر تخلیه  
 چاه براثر گازگرفتگی 

  
تیر: دو کارگر هنگاس تخ،یه  ٥ 

نک ح،قه چاه شارالب در  
منطقه قیاس دشت تهران جان خود  

 را از دست دادند. 
  

مجروح شدن چهار  
کارگر شرکت کربنات  

 سدیم 
  

جوشکاری مخزن  در شرکت  
در شهرستان   «کربنات سدنم »

سرخه استان سمنان باعث انه ار و  
م روح شدن چهار کارگر انم  

 واحد تولیدی شد. 
  

درصدی    ٧٨ افزایش  
حوادث ناشی از کار  

 منجر به مرگ   
  

مدنرکل رزشک  قانون  استان  
مرکزی با بیان اننکه در سا   
گذشته حوادث ناش  از کار  

درید اشزانش داشته است     ١٧٠٤ 
و در    ٣٧ ادامه داد: در سا   

های ینعت و ساختمان    بخش 
مورد حاد ه کار من ر به  ٧٣ 

شوت کارگران شد انم در حال   
به  ٣٣ است که انم رقم در سا   

 نهر رسید.   ٥١ 
  

 کارگران  
  

بازداشت اسماعیل عبدی و  
گسترش دامنه سیاست سرکوب  
اعترارات کارگران و مع،مان را  
قونا محکوس م  کنیم! اسماعیل  
عبدی دبیر کانون ینه  مع،مان  
انران دنروز شنبه بدنبا  حضور در  
دادسرای اونم جهت ریگیری  
ممنوو الخروج بودنش  بازداشت  
شد. بازداشت اسماعیل عبدی و  
احضار برخ  دنگر از مع،مان در  
سطح کشور در حال  یورت  
میگیرد که ط  سه ماهه ی  
او  سال اری  گروه اخبار  
کارگری ان،نا بدلیل مقاومت در  
برابر سانسور اخبار کارگری بطور  
گروه  از کار اخراج شدند   
بازداشت اعضای تشک،های  
مستقل کارگری با دستگیری  
داود رروی  ردراس نصرال،ه   آراس  
و شواد زندی  نظاس یادق    
محمود یالح   ع مان  
اسماعی،   ابراهیم مددی  ررا  
ام دی و حامد محمود ن اد ابعاد  
هر چه گسترده تری بر خود  
گرشت  ع،یرغم یدور حکم شش  
سا  حبس برای جعهر عظیم زاده  
دبیر هیات مدنره اتحادنه آزاد  
کارگران انران و یدور حکم  
ممنوو الخروج  برای نامبرده  بار  
دنگر وی به همراه شارور احسان   
راد بازداشت و ررونده ای با جرانم  
امنیت  برای آنان در دادگستری  
شهرستان ساوه تشکیل شد و  
همزمان دامنه  تعرض به  
اعترارات کارگران و دنگر اقشار  
زحمتکش مردس انران در شهرهای  
مخت،ف از مرز بازداشت و تعقیب  
قضائ   به حم،ه ی رو در رو  
توسط نیروهای امنیت  به انم  
اعترارات و استهاده از گاز  
اشک آور و جان باختم کارگران  
بسط ریدا کرد. گسترش کم  
سابقه بازداشت کارگران و مع،مان  
معترض و تعقیب قضائ  آنان در  

سه ماهه ی او  سال اری و  
کشاندن سطح انم سرکوب گرنها  
از بازداشت و تعقیب قضائ  به  
نورش  رو در روی نیروهای  
امنیت  به اعترارات کارگری   
حکانت از تشدند سیاست سرکوب  
عرنان و ب  چون چرای  
اعترارات کارگران و مع،مان و  
دنگر اقشار زحمتکش مردس انران   
به عنوان نگانه راس  حکومتگران  
به مطالبات بر حق آنان دارد.  
اتخا  چنیم سیاست  از سوی  
سرمانه داری حاکم بر انران   
همچنانکه تاکنون روشم شده  
است  نه تنها می،یونها کارگر و  
مع،م و انسان زحمتکش را از  
دست ناب  به مطالبات بر حق  
شان   ره ای وادار به عقب  
نشین  نخواهد کرد ب،که شرانط  
را بیش از ریش برای بروز  
مصاش  تعییم کننده بر سر  
زندگ  و معیشت اک رنت عظیم  
مردس انران مهیا خواهد نمود.  
مصاش  که با سیاست کنون   
حکومت گران  نک سوی آن  
تشدند هر چه بیشتر سرکوب  
اعترارات می،یونها کارگر و  
مع،م خواهد بود و سوی دنگر آن  
گسترش ب  محابانه تر  
اعترارات کارگران و مع،مان و  
دنگر اقشار زحمتکش مردس انران.  
مگر م  شود آنهم در کشوری  
مانند انران به می،یونها کارگر و  
مع،م  زندگ  سه چهار برابر زنر  
خط شقر را تحمیل کرد آنوقت به  
ررب زندان و بازداشت و تعقیب  
قضائ  ج،وی اعتراض و حرر  
زدن و ت ما و اعتصاب آنان را  
گرشت. حق اعتراض  اعتصاب   
ت ما و تشکل ناب   حت  اگر  
قانون  برای برسمیت شناس  آنها  
وجود نداشته باشد  جزو بدنه   
ترنم  قانون  ترنم و اساس  ترنم  
حقوق انسانهاست. اسماعیل  
عبدی و دنگر مع،مان و کارگران  
زندان  و در معرض تعقیب  
قضائ   هیج جرم  جز دشاو از  
زندگ  و هست  خود و همکاران  
شان مرتکب نشده اند. اننان  
نمانندگان ررشور حق خواه   

کارگران و مع،مان انران هستند و  
ما در اتحادنه آزاد کارگران انران  
دوشادوش مع،مان کشور لحظه  
ای در حمانت  از انم عزنزان  
درنگ نخواهیم کرد. ما خود را  
بخش  از اعترارات بر حق  
مع،مان کشور میدانیم و بدننوسی،ه  
بار دنگر با حمانت قاطعانه از  
اعترارات مع،مان  بازداشت و  
تعقیب قضائ  اسماعیل عبدی و  
همکارانش را قونا محکوس م   
کنیم و بدننوسی،ه خواهان آزادی  
شوری و ب  قید و شرط همه  
کارگران و مع،مان زندان   منا  
تعقیب قضائ  آنان  رانان دادن به  
هر گونه سرکوب و تحقق شوری  
 مطالبات مع،مان کشور هستیم.    

 –اتحادنه آزاد کارگران انران    
 ٠٣٣٤ ههتم تیر ماه  

  
صدای حق طلبانه  
کارگران را نمی توان  
خاموش کرد! کارگران،  

 مردم شریف ایران! 
  

ط  ماه های اخیر در البالی  
اخبار اخراج سازی کارگران   
اعترارات کارگری و تضییا  
حقوق کارگران از سوی  
کارشرمانان و حامیان آنها که در  
راستای اجرای سیاست های  
نئولیبرال  دولت یورت رذنرشته  
است. خبر اخراج تیم سرونس  
کارگری ان،نا توجهات را به آن  
سمت و سو ج،ب کرد خبرنگاران   
که اعترارات و ت معات  
کارگران را سوژه خبری م   
کردند خود سوژه خبری شدند.  
اخراج تیم سرونس کارگری ان،نا  
در حال  از سوی خانه کارگر در  
راس آن ع،یررا مح وب و  
مدنرنت خبرگزاری یورت  
رذنرشته  که به گهته خود آنها  
روشش اخبار اعترارات کارگران   
مع،مان  ررستاران و... همچنیم  
مصاحبه های کارگری و انتشار  
اخباری مبن  بر تضییا حقوق  
کارگران و است مار آنها و نیز  

 ۴7صفحه  
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موروو تشکیل تشکل ینه   
خود که از ابتداب  و بدنه  ترنم  
حق شناخته شده کارگران م   
باشد و گونا با مخالهت شدند  
خانه کارگر و مدنرنت خبرگزاری  
ان،نا روبرو گشته  از دالنل اخراج  

اند. ما کارگران    خود ق،مداد کرده 
خبازی های سنندج و مرنوان  
حمانت و رشتیبان  خود را از  
خواست و مطالبات تیم سرونس  
کارگری ان،نا از جم،ه خواست  
ان اد تشکل ینه  خبرنگاران  
اعالس م  دارنم و بر انم عقیده  
انم که تشکالت ینه  کارگران  
باند با خواست و اراده خود  
کارگران ان اد شود و دولت ها  
موظف اند انم تشکل ها را  بت  
و برسمیت بشناسند. به همیم  
خاطر ما کارگران خباز رمم  
محکوس کردن اخراج تیم سرونس  
کارگری ان،نا   بار دنگر با تکیه  
بر مورا گیری ریشیم خود  
مبن  بر اننکه سیاست های  
خانه کارگر و در راس آن ع،یررا  
مح وب هی  گاه در راستای  
مناشا طبقه کارگر انران نبوده و  
نیست. اخراج تیم سرونس  
کارگری ان،نا  از سوی سرمانه  
داران و نهاد رد کارگری وابسته  
به آن نعن  خانه کارگر همزمان  
با برخورد ر،یس در چند ت ما  
اخیر کارگران جز در راستای خهه  
کردن یدای حق ط،بانه کارگران  
نم  تواند تح،یل دنگری را در بر  
داشته باشد . به زعم ما اطالو  
رسان  آزاد و بدون سانسور حق  
خدشه نارذنر و اجتماع  آحاد  
مردس ع،  الخصوص کارگران  
م  باشد. لذا ما خواهان  
بازگشت به کار تیم سرونس  
کارگری ان،نا هستیم تا انم روزنه  
هر چند محدود که یدای  
کارگران را رو به جامعه انعکاس  
م  داد  بسته نشود. ان مم  
ینه  کارگران خبازی های  
سنندج و حومه. ان مم ینه   
کارگران خبازی های مرنوان و  

 سروآباد 

دستگیری رضا امجدی و   
فردین میرکی وانتقال به  

 زندان 
  

به گزارش رسیده روز چهارشنبه  
ررا ام دی شعا     ٣١٤١٣٤ مورم  

کارگری و عضو کمیته ی  
هماهنگ  برای کمک به ان اد  
تشکل های کارگری و شردنم  
میرک  شعا  کارگری که برای  
ریگیری و اطالو از حکم ررونده  
اشان به دادگستری استان  
کردستان مراجعه کرده بودند از  

اجرای احکاس    ٤ طرر شعبه ی  
دادگستری شهر سنندج دستگیر  
و روانه ی زندان مرکزی سنندج  
شدند. الزس به  کر است که ررا  

  ٣٤ اردنبهشت    ٥ ام دی در روز  
توسط نیروهای لباس شخص   

روز با و یقه    ٠٥ بازداشت و بعد از  
می،یون  آزاد شده بود.    ٣١ 

  ٠ همچنیم شردنم میرک  در روز  
توسط نیروهای امینت     ٣٣ آ ر  

ماه بازداشت    ٧ دستگیر و بعد از  
می،یون تومان  آزاد    ٠١١ با و یقه  

گردند. ررا ام دی درشعبه ی  
دادگاه انقالب به اتهاس عضونت    ٠ 

ماه    ٣ درکمیته ی هماهنگ  به  
و نک روز و شردنم میرک  به  

ماه تحمل حبس    ٣ همیم اتهاس به  
تعزنری محکوس شده بودند.  
کمیته ی هماهنگ  برای  
کمک به ان ادتشکل های  
کارگری احکاس یادره ع،یه ررا  
ام دی و شردنم میرک  را  
محکوس و خواهان آزادی کارگران  
زندان  و شعالیم کارگری دربند  
و زندانیان سیاس  م  باشد.  
کمیته هماهنگ  برای کمک  
به ان اد تشکل های کارگری.  

 ٠٣٣٤ تیر    ٣ 
  

سال    ٨ صدور حکم  
زندان برای فرزاد  

 مرادی نیا 
  

به گزارش رسیده روز سه شنبه  
  شرزاد مرادی نیا  ٧١٤١٣٤ مورم  

شعا  کارگری و از اعضای  
کمیته هماهنگ  برای کمک  

به ان اد تشکل های کارگری با  
دادگاه ت دند    ٤ تانید شعبه ی  

سا     ٧ نظر استان کردستان به  
حبس تعزنری محکوس گردند.  
حکم اولیه انم شعا  کارگری  

  ٠ توسط دادگاه بدوی شعبه  
استان کردستان یادر شده بود.  
الزس به  کر است که شرزاد  

  ٣٣ آ ر    ٠٦ مرادی نیا در تارن   
در حال  که به خاطر بیماری  
مزمم گوارش  در ورعیت  
نامناسب جسم  قرار داشت  
توسط مامورنم در منزلش  

روز در    ٧٥ دستگیر و بعد از  
با قرار و یقه    ٠٠١٠١١٣٣ تارن   

می،یون تومان  آزاد شده بود.    ١١ 
کمیته هماهنگ  برای کمک  
به ان اد تشکل های کارگری  
رمم محکوس نمودن حکم یادره  
برای شرزاد مرادی نیا  خواهان  
شکسته شدن انم حکم و همچنیم  
آزادی شوری سانر کارگران و  
شعالیم کارگری دربند و زندانیان  
سیاس  م  باشد. کمیته  
هماهنگ  برای کمک به ان اد  

تیر    ٣ تشکل های کارگری  
 ٠٣٣٤ 

  
بیانیه زندانیان سیاسی  
 خطاب   به مردم ایران  

  
رژنم جمهوری اسالم   دشمم  

 مع،مان  کارگران و ررستاران 
تماس  روت های م،   معادن و  
منابا در دست دولت و انحصار  
حکومت است  به گونه ای که  
بنا به گزارش رئیس سازمان  
بازرس  رژنم  شقط در نک  

می،یون هکتار    ٦٥ مورد  از  
می،یون هکتار نعن     ٠٤١ زمیم   

درید از آن متع،ق به دولت و    ٦٥ 
درید آن در اختیار    ٠٥ شقط  

بخش غیر حکومت  است. انم  
اقتصاد عظیم حکومت   در  
انحصار خامنه ای از طرنق  
بنیادهای عظیم مال  است که  
در نک ق،م   روت بنیاد موسوس  

ماده ای  بالغ بر    ٦ به شرمان  
می،یارد دالر تخمیم زده شده    ٠١١ 

است. سپاه بر همه ی  روت های  

م،  چنگ انداخته و وابستگان  
به قدرت و  روت به رانت خواری   
دزدی و اختالس با رقم های  
ن وم  مش و  هستند و در نک  

تم از انم وابستگان به    ٥١٥ ق،م   
هزار    ٧٧١ باند قدرت حاکم   

می،یارد تومان از سرمانه های  
بانک ها را تاراج کرده اند در  
نک ق،م دنگر  شقط در نک  

می،یون دالر    ٦١ معام،ه  بالغ بر  
توسط عوامل سپاه به ناس خرند  
دکل نهت   چپاو  یورت گرشته  
و در معام،ه موسوس به کرسنت   
آن چنان شساد عظیم مال   
یورت گرشته که شقط جرنمه آن  

می،یارد دالر    ٠٥ تا کنون بالغ بر 
بوده است. به گهته ی رنیس  
جمهور رژنم  در دوره احمدی ن اد  

می،یارد دالر هزننه    ١١١ بالغ بر  
واردات شده است و مع،وس است از  
قبل انم رقم ن وم   کداس  
باندهای مال  والن   سودهای  
بادآورده نصیب خود کرده اند.  
آری  اقتصاد انران  منابا مال  و  
معادن انران و  روت های عظیم  
استحصا  شده   در انحصار  
حکومت است  و عامل ای،   
انم شساد عظیم  همیم انحصار  
اقتصادی و سیاس  است و به  

  ٣١ اعترار حکومت گران  شقط  
درید مشکالت شع،  ناشیا ز  
تحرنم های بیم الم،،  است  که  
ع،ت تحرنم نیز حکومت  
ماجراجوی آخوندهای سیاس   
حاکم است. اما روی دنگر سکه   
م،ت  زنر ستم و به است مار  
کشیده شده  شقیر و زنر سرکوب  
است برای انم که   آه در بساط  
ندارد و در چنگا  قدرت اهرنمن   
حکومت ق،در  شاسد و  روتمند  
گرشتار آمده است. مع،م اش برای  
مقاب،ه با تبعیض  ستم و شقر هر  
روز در اعتصاب و خیابان است و  
حکومت شساد و دزدان   
نمانندگان انم طبقه ستم دنده   
م ل عبدی  بداق  و باغان  را  
به زندان و شکن ه محکوس م   

 کند. 
  ٧١٣ بداق  را به انهرادی های  

  ٣ انتقا  میدهد  باغان  را در بند  

رجان  شهر در بیم م رمیم  
خطرناو م  اندازند وعبدی را  
به جای نامع،وس م  برد تا انتقاس  
اعترارات مع،م ها را از آنها  
بگیرد.زنرا خواب امپراطورهای  
 روت و قدرت را آشهته کرده اند!  
کارگران زحمتکش انم نیروی  
مولد  روت جامعه  با دستمزد  

هزار تومان  در حال  که    ١١١ 
می،یون تومان    ٣ خط شقر باالی  

است  با قراردادهای سهید امضا  
و در شرانط  که چندنم ماه  
است دستمزد خود را درناشت  
نکرده نا گروه زنادی از آنان اخراج  
شده اند  هر روز در اعتصاب و  
اعتراض هستند  اما امپراطوری  
 روت و قدرت  راس  انها را با  
کتک  زندان و سرکوب م   
دهد که نمونه ی آن در زرند  
کرمان  اردبیل و تهران و سانر  
شهرها شراوان است. وزنر بهداشت  
و درمان رژنم  با یراحت و بر  
خالر نم یرنح قانون تتکید  
م  کند  نمانندگان ررستاران را  
به دلیل اعترارات مدن  و  
حضور در برابر م ،س برای طرح  
خواسته های خود رد یالحیت  
کرده انم و انم در حال  است که  
می،یون ها ررستار زحمتکش که  
برای گذران زندگ  م بور  
هستند چند شیهت کار کنند    
به ش ان آمده و حق خود را مطالبه  
م  کنند. لنج داران بوشهر تا  
کارکان و کارگران عس،ونه   
کشاورزان خوزستان  تا دامداران  
ایههان   کسبه ی تهران تا  
کارکنان مخابرات گیالن  همه و  
همه ی مزدبگیران و تولیدگران و  
کسبه به دلیل گران  سوخت   
باال بودن مالیات های ظالمانه و  
سانر ستم های امپراطوری  روت  

اسالم  حاکم    -و قدرت والن   
به ستوه آمده و مع،م های ش او  
برای دشاو از نمانندگان خود  در  
برابر زندان اونم دست به تحصم  
زده اند. آریم میرود تا با  
متشکل شدن همه ی انم طبقات  
اجتماع  آگاه  به ستوه آمده و به  
را خاسته و اتحاد عم،  حو   
مطالبات اساس   با اعتصابات   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی! ۴8صفحه  
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اعترارات و ناشرمان  مدن  در  
برابر ستم دنکتاتوری حاکم  و  
نپرداختم مالیات های ظالمانه   
هزننه های غیر عادالنه برق   
گاز  آب و ت،هم  اجازه ندهند انم  
امپراطوری  روت و قدرت که  
همچون زالو  خون مردس انران را  
م  مکد  بیش از انم با رو   
های طبقات شقیر انران   نیرو  
بگیرد. راه ریروزی بر انم دنو  
ستم  متشکل شدن همه ی  
نیروهای آگاه  ریوستم انم تشکل  
ها به نکدنگر و تشکیل جبهه  
ای شراگیر برای رسیدن به  
خواسته های تارنخ    
دموکراتیک و قانون  است.  

 ٣٤ تیر    ١   -زندانیان سیاس  انران  
امیر    -٧ شرند آزموده    -.   ٠ 

  -٤ سهیل بابادی    -٣ امیرق،   
سید    -٥ ع،  اکبر باغان   
مسعود  -٦ محمود باقری  

  -٦ انرج حاتم     -١ جعهرآبادی  
محمد جراح     -٣ خالد حردان   

مهدی  -٠٠ شاهرم زمان   -٠١ 
-٠٣ سعید شیرزاد  -٠٧ شاندنز  

حسیم    -٠٤ حشمت اله طبرزدی  
ع،یررا    -٠٥ کاظمین  بروجردی  

 شراهان  
  

 اخبار بین المللی  
  

راهپیمایی    -انگلستان  
گسترده بر علیه  

های ریاضت    سیاست 
 اقتصادی     کشی 

  
دهها هزار نهر از مخالهان  
سیاستهای رنارت اقتصادی روز  

ژوئم به خیابانهای لندن    ٧١ شنبه  
آمدند تا به برنامه های دولت  
محاشظه کار برنتانیا اعتراض  
کنند. انم راهپیمان  گسترده با  
هماهنگ  کمپین  به ناس  
"شورای مردم  رد رنارت  
اقتصادی" برگزار شد و بزرگترنم  
اعتراض عموم  ع،یه دولت انم  
کشور از زمان انتخابات رارلمان   
تا کنون محسوب م  شود.  
معترران که تعدادی از  
هنرمندان برجسته و روزنامه  
نگاران مشهور نیز در میان آنها  
بودند  در مسیر میان بانک  
انگ،ستان تا کام وست مینستر به  
راهپیمان  ررداختند. نک  از  
شرکت کنندگان در انم تظاهرات  
گهت: "به نظر م  رسد دولت  
بسیار عالقمند است و تقرنبا با  
وسواس به دنبا  آن است که  
مزانای جوانان و کسان  را که  
به دنبا  ناشتم ش ،  هستند   
کاهش دهد." نک معترض دنگر  

گوند: "مردس بسیاری از همه      م  
جای انم کشور انن ا هستند تا  
بگونند دنگر کاشیست. یبر آنها  
از برنامه های رنارت  کاهش  
درآمدها و خصوی  سازی به  
سرآمده است. " برای برگزاری انم  
راهپیمان   کاربران در شبکه  
های اجتماع  بسیار شعا  بودند  
و ارسا  ریامهای حمانت از انم  
حرکت ط  چند روز اخیر باعث  
شد جمعیت قابل توجه  از دنگر  
شهرهای برنتانیا به لندن بیانند.  
برگزار کنندگان بر انم موروو  
تاکید داشتند که ط  رنج سا   
اخیر میزان نابرابری و شمار ب   

خانمانها و کودکان محروس در  
 کشور اشزانش ناشته است. 

  
ماه زندان    ٠   -مراکش  

 برای بوسیدن در مال عام 
  

ژوئم دادگاه  در    ٠٣ روز جمعه  
مراکش دو مرد هم نسگرا را به  
سبب بوسیدن نکدنگر در مکان   
عموم  به چهار ماه زندان  

و    ٧٥ محکوس کرد. انم دو مرد  
ساله به "توهیم به عهت    ٣٦ 

عموم " و نیز "اقداس ع،یه امر  
طبیع  از طرنق ارتباط با  
هم نس" متهم شده اند و باند  
رانصد درهم نیز جرنمه بپردازند.  
هم نسگران  در مراکش ممنوو  
است و سقف م ازات  برابر با سه  
سا  زندان برانش در نظر گرشته  
شده است. در ماه مه گذشته نیز  
سه مرد در انم کشور به همیم  
جرس به سه سا  زندان محکوس شده  
بودند. م ،ه مراکش هبدو در  
آخرنم شماره اش با نشر عکس   
بر روی ج،د که دو مرد جوان در  
استخر را در حا  لبخندزدن به هم  
نشان م  دهد  ررسش  را که  
قبال مطرح شده و بحث گسترده  
ای در آن کشور ان اد کرده بود   
بازخوان  کرد: "آنا باند کسان   
را که با هم نس خود ارتباط  
دارند  به آتش کشید؟"  
گردانندگان مراکش هبدو اما  
اندک  بعد اعالس کردند که با  
توجه به احتما  واکنشهای شدند   
م  خواهند انم شماره را از روی  
ریشخوان جما آوری کرده و از  
سانت اننترنت  حذر کنند. با انم  

حا  آنها معتقدند که  
هم نسگران  نک مساله  
شخص  است  اما اکنون در  
محدوده مسانل اخالق  و دنن   
مورد ارزشیاب  و قضاوت قرار  

 م  گیرد. 
  

حمله صدها   -چین  
روستایی به یک مرکز  

 پلیس 
  

رسانه های دولت  چیم م   
گونند ر،یس در مرکز انم کشور  
سیزده نهر را رس از حم،ه یدها  
روستان  به نک انستگاه ر،یس  
بازداشت کرده است. گهته م   

کنندگان از رسیدگ     شود حم،ه 
به ررونده مری نک زن جوان   
نارار  بودند. بنا بر گزارش  

های دولت  چیم انم زن    رسانه 
ساله در اوانل ماه جاری در    ٧٦ 

آن    روستان  در استان هون 
درگذشته و مقامات ع،ت مری  
او را مسمومیت ناش  از مواد  

اند. اما    کش اعالس کرده   آشت 
خانواده انم زن شوهر او را در  

دانند.    مرگش دخیل م  
خونشاوندان انم زن که جسدش را  
به منز  خانواده شوهرش بردند  
شوهر او را کتک زدند. زمان   
که مقامات تالش کردند دخالت  
کنند آنها به ماموران هم حم،ه  
کردند و برخ  را گروگان  
گرشتند. یدها تم از روستانیان  
که ظاهرا از خانواده انم زن  

ها را بستند و    کردند راه   حمانت م  
 به انستگاه ر،یس حم،ه کردند. 

  

هزاران نفر در    -بلژیک  
حمایت از مردم یونان  

 تظاهرات کردند 
  

در آستانه نشست ارطراری وزنران  
داران  کشورهای عضو حوزه  
رول  نورو  هزاران نهر در  

نونان روز   همبستگ  با مردس 
ژوئم در خیابان های    ٧٠ نکشنبه  

بروکسل تظاهرات کردند. بیش از  
رن اه سازمان در انم تظاهرات  
شرکت داشتند. تظاهرکنندگان در  
مخالهت با تدابیر سختگیرانه و  
مورد انتظار واس دهندگان بیم  
الم،،  از آتم  حمانت خود را از  
نونان  ها نشان دادند. نک  از  
تظاهرکنندگان ب، نک  گهت:  
"هر اقدام  آنها برای نونان ان اس  
دهند برای ما نیز همان را خواهند  
کرد. ما نه شقط برای نونان که  
برای آننده خودمان انن ا آمده انم"  

گوند:      نک معترض دنگر م  
"مردس باند در اولونت باشند حا   
آنکه رو  و بانکها در اولونت قرار  
گرشته اند. ارورا نباند اننطور  

باند   اتحادنه ارورا  عمل کند. 
ارزشهانش را به خاطر بیارود."  
رس از چهار ماه بم بست در  
ناشتم تواشق  بر سر بازررداخت  
بده  های نونان  وزنران داران   

ژوئم     ٧٧ گروه نورو روز دوشنبه 
در بروکسل گرد هم م  آنند تا  
احتماال سرنوشت نونان را در گروه  
نورو و اتحادنه ارورا رقم بزنند.  
خبرنگار نورونیوز در بروکسل حا   
و هوان  انم شهر را چنیم  

کند : "شهروندان    توییف م  
 ۴9صفحه  
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ب، نک  نونان و بسیاری از  
کشورهای اروران  با حضور در  
انم تظاهرات که در محل  
برگزاری مذاکرات به راه اشتاده  
حامل انم ریاس روشم به رهبران  
حوزه رول  نورو هستند که آنها  

 در کنار مردس نونان م  مانند" 
  

هزاران نفر  -ارمنستان  
در اعتراض به افزایش  
قیمت برق تظاهرات  

 کردند 
هزاران نهر در انروان   

در اعتراض به   ارمنستان  رانتخت 
اشزانش بهای برق در انم کشور  

   ٧٣ و سه شنبه  ٧٧ روز دوشنبه   
تظاهرات کردند. انم   ژوئم 

اعتراض ها که از ماه مه نعن   
زمان مطرح شدن آن در رارلمان  
آغاز شده  از ههت  ریش شدت  
گرشته است. تظاهرکنندگان م   

دریدی بهای    ٤١ گونند اشزانش  
برق مصرش  خانگ  موجب  
گسترش شقر در میان طبقات کم  
درآمد م  شود. تظاهرکنندگان  
قصد راهپیمان  به سمت کام  
رناست جمهوری را داشتند که با  

 حم،  ر،یس روبرو شدند. 
نک  از معترران م  گوند:  
"آنها نم  توانند با حم،ه و ررب  
و شتم  ما را بترسانند. اولیم  
باری نیست که ر،یس در خیابان  
ها به ما حم،ه م  کند. شقط  
اننبار شدت خشونت آنها بیشتر  

شده و مم نم  دانم چرا اننقدر  
شدند ما را کتک م  زنند."  
نک  دنگر از تظاهرکنندگان نیز  
با اشاره به انم خشونت م   
گوند: "مم نم  گذارس که انم  
ارا   و اوباش به انم مرد جوان  
دست بزنند نا حت  شرزندس را  
لمس کنند. مم به انن ا آمده اس  
تا آنها را متوقف کنم حت  اگر  
به اندازه کاش  برای اننکار قوی  
نباشم." ر،یس برای متهرق کردن  
معترران در انم تظاهرات از آب  
راش های قوی و گاز اشک آور  
استهاده کرده است. در م موو روز  

نهر از    ٧٣١ سه شنبه  
تظاهرکنندگان دستگیر شده اند.  
ر،یس در تظاهرات روز دوشنبه نیز  

با گاز اشک آور به معترران  
حم،ه کرده بود. شبک  توزنا برق  
در ارمنستان در اختیار نک  
شرکت روس  است و از دولت انم  
کشور خواسته است بهای برق  

درید اشزانش    ٤١ مصرش  را  
دهد. انم سومیم بار ط  سه سا   
گذشته است که بهای برق در  

 ارمنستان اشزانش م  نابد. 
  

 های کوتاه   خبر 
  

 فرانسه و آلمان 
  

شانس دنگری بدهید"    نونان  "به 
شعار معترران چپگرای  

  ٧١ شرانسوی بود که روز شنبه 

ژوئم   دو روز ریش از نشست  
ارطراری رهبران منطقه نورو  در  
رارنس راهپیمان  کردند تا از  
مردس نونان حمانت کنند. همزمان  
در برلیم نیز راهپیمان  همبستگ   
با مردس نونان برگزار شد.  
معترران با شعارهان  خواهان  
اتحاد ع،یه برنامه های رنارت   
برای اروران  عادالنه تر و رانان  
دادن به بردگ  ناش  از بده  ها  

 شدند. 
  

 قطر 
  

کنهدراسیون های جهان   
کارگران ط  گزارش  اعالس  
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هزار و    ٧١٠٣ کردند: در سا   
کارگر با تبعیت "هندی و    ٧١١ 

نپا " در ا ر سوانح در حیم کار در  
کشور قطر جان خود را از دست  
داده اند. بعد از بازداشت مقامات  
ارشد شیها به دلیل شساد مال  و  
درناشت رشوه از سوی مقامات  
کشورها برای دادن میزبان  جاس  
جهان   اکنون بحث بد رشتاری با  
کارگران در کشور قطر مطرح  
شده است. "تیم نونان" از اعضای  
کنهدراسیون بیم الم،،  کارگران  
تصرنح کرد: عالوه بر آمار شوت  
وحشتناو کارگران در قطر  
گزارش های مستندی نیز در  
خصوص بد رشتاری ریمانکاران  

  ٤١١ وجود دارد. نک می،یون و  
هزار نهر کارگر خارج  در کشور  
قطر مش و  به کار م  باشند  
که بیشتر آنان اتباو نپا  هند و  

 بنگالدش هستند. 
  

 فرانسه  
  

اعتصاب کارکنان شرکت مای  
شری لینک از شرکت های  
تابعه نوروتونل  در بندر کاله واقا  

موجب اختال  در   شرانسه  در شما  
شبکه حمل و نقل تونل مانش  
شد. در ر  آن شرکت راه آهم  
نورواستار حرکت تمام   
قطارهانش را تا روز چهارشنبه  
ل و کرد. انم امر موجب  
سرگردان  هزاران مساشر در  
انستگاه راه آهم شما  رارنس شد.  

اعتصاب از نخستیم ساعات روز  
سه شنبه آغاز شد و تراشیک  
شدندی را در جاده های اطرار  
ان اد کرد.اعتصاب کنندگان بیم  
آن دارند که ت ییرات آت  در  
شرکت مای شری لینک سبب  

 بیکاری آنها بشود. 
  

 آمریکا 
  
روز سه شنبه دوس تیرماه جمع     

از کارگران در اعتراض به سطح  
ناز  دستمزدها و محرومیت  
خدمات بهداشت  و درمان در شهر  
"لس آن ،س" آمرنکا به خیابانها  
آمده و تظاهرات کردند. به گهته  
معترران  با توجه به کار زنادی  
که کارگران ان اس م  دهند  
دستمزد و خدمات  که درناشت  
م  کنند  بسیار اندو و ناچیز  
است. کارگران مصمم هستند تا  
رسیدن به خواسته های خود به  
اعتراراتشان ادامه دهند.  
اعترارات کارگران در حال   
یورت م  گیرد که مقامات  
لس آن ،س اعالس کرده اند حقوق   

کارگر در بودجه آت     ٦١١ برای  
در نظر گرشته نشده و در نتی ه  
همه آنان از کار اخراج خواهند  

 شد. 
  

 افغانستان 
  
گزارش "ب  ب  س " از تداوس    

اعتصاب مع،مان اش انستان در  

اعتراض به ب  توجه  و عدس  
رسیدگ  دولت به خواسته هانشان  
خبر داد. بررانه انم گزارش   
اشزانش حقوق آموزگاران  تعدنل  
در قانون خدمات م،ک   کاهش  
ساعات کاری و توزنا زمیم  

های    برای آموزگاران از خواست 
اساس  آموزگاران اش ان رده  
بندی شده است. مواردی که  
آموزگاران به دلیل "ب  توجه   
حکومت به آن" دست به تحصم  
زده اند. اسدال،ه حنیف ب،خ   وزنر  
معارر اش انستان از مع،مان  
خوسته است تا به تحص م خاتمه  

 بدهند. 
  

 فنالند 
  

در ماه مه   شنالند  در  بیکاری  نرم 
سا     ٠٣ به باالترنم حد خود ط   

اخیر رسید. آمار نشان م  دهد  
نرم بیکاری در انم کشور عضو  

درید    ٠١٠٣ حوزه رول  نورو از  
جمعیت شعا  آن در ماه مارس به  

درید در ماه مه رسیده    ٠٠٠٦ 
درید    ٣٦٠٣ است. در انم بیم  

  ٧٤ تا    ٠٥ اشراد رده سن  بیم  
سا  گرشتار معضل بیکاری اند.  
نرم بیکاری باال نتی ه سه سا   
رکود اقتصادی در شنالند و اشت  
قابل توجه شعالیتهای شرکت  
نوکیا از جم،ه بزرگترنم کمپان   

 ها در انم کشور است.  
  
  

 

مزانای مناسب)بیماه بایاکااری(  
در گاارو اعااتااراض و ماابااارزه  
می،یونها بیاکاار اسات.  راه حال  
ساار راساات و شااوری  دشاااو از  
اشت ا  و بایاماه بایاکااری اسات.  
لشکر می،یاونا  بایاکاار خاواهاان  
نک زندگا  انساانا  هساتاناد.  

تااقاااباال بااا ابااعاااد شاااجااعااه بااار  
بیکاری  نیاز شوری به جناباشا   
قاادرتااماانااد و سااراسااری عاا،اایااه  
بایااکاااری اساات. ساتااون و رااانااه  
ای،  چنیم جنبش  نیز جاواناان  
باایااکااار هسااتاانااد. دناار نااا زود  
سااازماااناادهاا  جااناابااش عاا،اایااه  

بیکاری به امری رروری تبدنال  
میشود. انم جنبش می،ایاونا  در  
راه است. تامیم معیاشات رشااه و  
منزلات انساانا  ناقاطاه عازنامات  

 جنبش ع،یه بیکاری است!.  
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