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 اخبار کارگری
 

 نسان نودینیان و داوود رفاهی

 توجیه تبهکاری خریداران نیروی کار
 

 یاشار سهندی

 جنگ بر سر دستتمزد و رفاه کارگران!
 

 میز گرد کارگر کمونیست: 
 ١٨٨را  ٥٩شورایعالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال  

هزار تومان اعالم کرد. در این رابطه با شهال دانشفر، علی 
جوادی  و کاظم نیکخواه پیرامون مصوبه شورای عالی کار و 

 میزگرد کارگر کمونیست را میخوانید. ٨٩٥٩تعیین دستمزد سال 

بحث تعیعنعنعو حعاعو   عا عه  
کارگران اکنون بعه  عب بعحعث  
اصلی جامیه تبد ل شعده اسعت   
بد و خاطر دولت علنعرمعم معنعل  
باطنی اش برای حفظ ظاهر هعم  
شده مجبور است تو بعه نعمعا عش  
"چانعی زنعی بعر سعر دسعتعمعزد"  
دهد  هر کاری منکنعد معفعری  
 ندا نمی کعنعد کعه خعود را از  
شر مبحعث تعیعنعنعو دسعتعمعزدهعا  
خالص کند؛ بد و خاطر رسما و  
علنا در ماابل کارگران ا سعتعاده  
اسعععت و هعععمعععه جعععانعععبعععه از  
کععارمععرمععا ععان و سععرمععا ععه داران  
حما ت منکعنعد  بعحعث تعیعنعنعو  
دستمزد در معورد نن بع عش از  
کارکنان جامیه کعه "کعارمعنعد"  
تععلععاععی مععنععشععونععد بععرای دولععت  
مطلوب تر و وضینت است، چعرا  

  ٢١ که از چعنعد معاه  عنعش از  
درصد امزا ش حاو  خبعر داد و  

 رونده را م تعومعه دانسعت  امعا  
در مورد کارگران معجعبعور شعده  

است که ماهها بعر سعر تعیعنعنعو   
درصععد امععزا ععش دسععتععمععزد، کععه  
چنزی بعنعشعتعر از "کعارمعنعدان"  
ننست تو به ا عو بعدهعد کعه در  
سطح جامیه در معورد نن بعحعث  
شعود  و در چشععم جععامععیععه بععه  
عنوان  ب دولعت اسعتعرعمعارگعر  
خودش را میرمعی کعنعد  بعد عو  

ترتنب به مانند هر سال، نعمعا عش   
بی شرمانه " سه جانبه گعرا عی"  

امزا عش صعد     حکومت با اعالم 
هزار تومان بعه حعاعو   عا عه بعه  

دامنعه بعحعرعهعا امعا    ا ان رسند  
قبل از  ا عان ا عو معرعال "چعانعه  
زنی" چنان گسترده منشود کعه  
هععمععه کععارشععنععاسععان بععور وازی  
مجبورند حرف دل شان را بعزنعنعد  
و  رده از ر اکاری خعود بعردارنعد  
که منظور از "رشد اقتصعادی و  

 عععنعععشعععرمعععت"   

 کامنتهای کارگری 
 صغریناصر ا

 

 در حاشیه اخبار کارگری  
 نسان نودینیان

 ۴5 صفحه           

 ۴۹ صفحه           
 ۴٠ صفحه      

 کارگران در هفته ای که گذشت  
  ۴۴ صفحه  

٣ صفحه    

هزارتومانی  ١٨٨کارگران زیر بار دستمزد 
 نخواهند رفت!

 حزب کمونیست کارگری ایران

 مارس ٨کارگران و 
 شهال دانشفر

 ٨ صفحه  
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 کارگر کمونيست
 رابدست دوستان و

 

 آشنايانتان برسانيد! 

جمهوری اسعالمعی حعداقعل  
  ٢٢١ دستمزد سال نتعی را  

تومان تعیعنعنعو    ٢١١ هزار و  
  ٢١ کرده است   ینی حدود  

درصد امعزا عش نسعبعت بعه  
سال قبل  همنو حکومت با  
وقاحت تمام خط مار را در  
سال گذشته سه منلعنعون و  

هععزار تععومععان اعععالم    ٠٥٥ 
کعععرده اسعععت   عععیعععنعععی  
دستمزدی که قرار است به  
منلنونها کارگر بعدهعنعد از  
 ب چهارم خط مار کمتر  
است  با ا و دستمزد  عب  
اتا  هم نمنشود اجاره کرد   
 نج روز نمنشود مذا خورد   
لععبععاسععی بععرای بعع ععه هععا  
نمنشود تهعنعه کعرد  بعاعنعه  
هز نه ها  نشکش  دستمزد  
چعهععار بععار ز ععر خععط مععاععر  
تیرضی نه تنها بعه طعبعاعه  
کارگر بلکعه بعه اکعرعر عت  
عظنم جامیه است  دو سال  
و خععرده ای اسععت دولععت  
روحععانععی هععمعع ععنععان وعععده  
بهبود مندهد و ا و  کی از  
نمونه اقدامات اصالحی ا و  
دولت است  با د با اعتراض  
و اعععتععصععاب و تععجععمعع   

  شنمانشان کرد   
واقیا کعارگعر جعز ا عنعکعه  
بگو د مرگ بر حعکعومعت  

 مار و ر اضت چه جوابی  
منتواند بعه ا عو حعکعومعت  
بدهد؟ کارگران حق قرارداد  
دسته جمعیعی نعدارنعد، حعق  
تشکل مستال از حکومعت  
نععدارنععد، حععق اعععتععصععاب  
ندارند   رسعمعا نعاعشعی در  

مععروش نععنععروی کععار خععود  
نععدارنععد  شععورا ععیععالععی کععار  
مععتععشععکععل از نععمععا ععنععدگععان  
دولت، کارمرما ان و تشکل  
های دست ساز حکومت از  
باالی سعر کعارگعران معی  
 نشننند و تصمنم منگنرند   
کارگران به اشکال م تلف  
در بععععرابععععر تععععیععععرضععععات  
کارمرما ان و دولت ا ستاده  
انععد و اکععنععون نععنععز بععا ععد  
گسترده تر از قبعل بعه ا عو  
دستمعزد چعنعدرمعاز جعواب  
درخور داد  هعفعت تشعکعل  
کارگری خعواسعت حعداقعل  

هعزار    ٠٥٥ سه منعلعنعون و  
تعومععان را بعیععنعوان حعداقععل  
دستمزد اعالم کردند  قعبعل  
از نن نععنععز مععیععلععمععان در  
اعتعراضعات گسعتعرده خعود  
خععواهععان امععزا ععش حععداقععل  
حععاععو  بععاالی خععط مععاععر  
شدند  با د از ا عو خعواسعت  
در ابیاد منلنونعی حعمعا عت  

 کرد   
حکومت اسالمی حکومت  
مفت ورتر و و چپاولگرتر و  
سرما ه داران است  اکعنعون  
با ا و دستمزد در واق  دارد  
طلنیعه بعرجعامعش را نشعان  

 مندهد  ا نها دارند راه را  
بععععرای سععععرمععععا ععععه داران  
مفت ورتر از خودشان هموار  
منکنند  کارگعران حعاضعر  
ننستند با مار و شرا ط برده  
وار بسازند تا سرما ه داران  
بنشتر و بنشتر  روار شعونعد   
کععارگععران در مععاععابععل ا ععو  

 تصمنم خواهند ا ستاد   

با  نوستو به جنبش امزا ش  
دستمزد باالی سه منلنون و  
 انصد هزار تومان، با جعمع   
نوری طومار و با اعتصاب  
و اعععتععراض و تععجععمعع ، بععه  
وقاحت حکومعت اسعالمعی  
سععرمععا ععه داران  ععاسعع ععی  
درخور بدهنم  بر ا ی  عب  
جععنععبععش گسععتععرده امععزا ععش  
دستمزد توسط کعارگعران و  
میلمان و  رستاران و خانواده  
هععا شععان و سععا ععر حععاععو   
بگنران ومعردم زحعمعتعکعش  
کامال امکان  ذ ر اسعت و  
تنها راهی است که منشود  
مان  تداوم ماجیه برای خود  
و کودکانعمعان شعو عم  حعق  
مردم رماه و زندگی انسانی  
است  مینار دسعتعمعزد نعنعز  
با د رماه کارگران و معردم  
باشد نه خط مار  نه معاعط  
دستمزدها با د معورا چعنعد  
برابر امعزا عش  عابعد، بعلعکعه  
بنمه های اجتماعی نعظعنعر  
طب و تحصعنعل را عگعان و  
تسهنالت الزم برای تامعنعو  
مسکو ننز با د مورا بعرای  

 مردم تامنو شود   
حزب کموننست کعارگعری  
هععمععه کععارگععران و حععاععو   
بگنران زحمتکش و خانعواده  
ها شان و کلنه تشکعلعهعای  
کارگری را به اعتراض بعه  
ا و تصمعنعم جعنعا عتعکعارانعه  

 حکومت مرامن واند   
حزب کموننست کعارگعری  

 ا ران 
  ٢٥ ،  ٢٩٣١ اسععفععنععد    ١٥ 

 ٢٥٢١ مارس  

هزارتومانی  ١٨٨کارگران زیر بار دستمزد 
 نخواهند رفت!

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
nandiniannasroola@yahoo.de 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com داوود

 رفاهی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسندگان ننهاست   
درج مااالت در کارگر کمونيست لزوما به میني 

 تائيد مضمون ننها از جانب نشريه نيست 
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جامیه هنع  چعنعز نعنعسعت جعز  
 استرمار روز امزون کارگران   

در هعععفعععتعععه گعععذشعععتعععه    
منزگردی در روزنامه حکومتعی  
شر  در مورد تعیعنعنعو دسعتعمعزد  
کارگران منان محمد معالعجعو و  

حسعو طعائعی،   حسنو اکبعری و 
)مشععاور وز ععر کععار در امععور  

تعر معیعاونعت    اقتصادی، که  نش 
کععارنمععر ععنععی و اشععتعع ععال وزارت  
کار( بوده بعرگعزار شعد  گعفعتعه  
هعای حسععو طععائعی بعه ععنععوان  
 کی از کاربدستان حکومت در  
ا و منزگرد رسوا کعنعنعده دمعل  
باز های "تصمعنعم سعازان" اسعت   
ما در ا و نوشتعه بعه اکعبعری و  
مالجو کاری ندار م! شا د وقتعی  
د گر به ننها بعپعرداز عم  شعاکعلعه  
حععرف ا ععو دو بععر غ"    مععلععبععه  
سرما ه نامولد بر سرما ه معولعد،  

های نامولد دولعتعی    ملبه میالنت 
هعا کعه    دسعتعه از معیعالعنعت   بر نن 

مععیععطععوف بععه تععمععهععنععد انععبععاشععت  
سععرمععا ععه و تععحععاععق عععدالععت  
اجتماعی است و ملبه سعرمعا عه  
تجاری بر تولند داخلی و شعنعو   
گسعععععععععععتعععععععععععرده معععععععععععرار  

اسعععععتعععععوار     سعععععرمعععععا عععععه    " 
ا شعععان هعععم دمعععدمعععه   اسعععت  

رشداقتصادی دارند و بعه معانعنعد  
 ب اقتصاددان خبعره بعور وازی  
 ععکععی مععانععنععد حسععنععو اکععبععری  

بعععا عععد   تعععاکعععنعععد معععنعععکعععنعععدغ" 
کعه   ساختارها ی را ا جاد کنعنعم 

اقتصاد ما تولعنعدمعحعور شعود و  
ها به جای ننکه در شعکعم    بودجه 

مالن مکنده برود، تحعت نعظعارت  
و بعععرنععامعععه بععرای ا ععجعععاد نن  

 "  ساختارها مصرف شود  
امععا بععبععنععنععم کععه  ععب  
کععارگععزار اسععالمععی سععرمععا ععه  
چگونه نسمان و ر سمان را بعهعم  
می بامد تو استعرعمعار کعارگعران  
را توجنه کعرده بعاشعد  روزنعامعه  

شععععر  از حسععععو طععععائععععی  
در حال حاضر وضینعت   منپرسدغ" 

مینعشعت کعارگعران در جعامعیعه  
چگونه است؟" ا شان که ععالوه  
بعععر درسعععهعععای نکعععادمعععنعععب  
بور وازی  ا منبری نخونعدهعا را  
هم د ده است ابتدا از خوشحعالعی  
شان منگو ند " کعه در خعدمعت  

مندان به مباحعث    دوستان و عالقه 
اشععتعع ععال و حععاععو  و دسععتععمععزد"  

دربعاره دال عل   "  هستند)!( و بعیعد 
" بعرای   گعنعری خعانعوارهعا   شکعل 

خود قصه می بامد تا معنعرسعنعد  
به "مار احساسی" و ا عو را هعم  
نتنجه ا و مندانند که مانعرچعون  

اش بعه زنعدگعی د عگعران     چشم 
در   است احساس مار معنعکعنعدغ" 

خعانعوارهعا   کشور ما برای برخعی 
صععورت    مععاععر احسععاسععی هععم بععه 

کععه   خععنععلععی جععدی وجععود دارد 
دامععنععه وسععنععیععی دارد  مععاععر  

 ینی در عنو حال که   احساسی 
از حععداقععل مععتععیععارف جععامععیععه  
بععرخععوردارنععد، احسععاس کععمععبععود  
ز عععادی کعععرده، خعععودشعععان را  

کنند    "    د گران ماا سه می  با 
ا شان ادامه که منعدهعنعد، گعلعه  
مععععنععععکععععنععععنععععد چععععرا مععععردم  

طبااتعی را نعپعذ عرمعتعه     اختالف 
اند غ" در جامیعه هعنعد اخعتعالف  

شععود     طععبععاععاتععی  ععذ ععرمععتععه مععی 
)واقیا؟( اما در جامیه ما هعمعه  

اخععتععالمععات طععبععاععاتععی   امععراد بععه 
حسعععاس هسعععتعععنعععد کعععه ا عععو  

کععردن، مععبععنععای مععاععر    مععاععا سععه 
بنعشعتعر   شود؛    "    احساسی می 

کععه حععرف مععنععزنععنععد مشعع عع   
مععنععشععود کععه خععود مععا مععردم  
ماصر م که نعتعوانسعتعنعم شعیعر "  
توانا بعود هعر کعه دانعا بعود" را  
درک کننم و همعه چعنعز را از  
دولت منع عواهعنعم و ا عو بعاععث  
منشود که مار احساسی تشد عد  
شودغ"    اما دانا ان معا خعنعلعی  

نبود  تناسب بعنعو   توانمند ننستند  

وری، دسععتععمععزد، تععورم و    بععهععره 
هععای زنععدگععی، تععحععول    هععز ععنععه 

هعععای    معععرهعععنعععگعععی در حعععوزه 
انععدازه    از    ععذ ععری بععنععش   مسععئععولععنععت 

به مرزندان، سعاخعت   والد و نسبت 
زدا و    اقتصاد سناسی مشعارکعت 

روحععععنععععه   کععععنععععنععععده   تععععاععععو ععععت 
و   چععنععزخععواهععی از دولععت   هععمععه 

شکاف مزا نده بنو انعتعظعارات و  
امکعانعات کعه هعر روز بعنعشعتعر  

جملگی مار احسعاسعی   شود،   می 
کند    "  بنابر ا عو    را تاو ت می 

مشکل خود ما نم که "قعنعاععت  
را  نشه خود نکعرده ا عم" معا عی  
که از حداقل معتعیعارف جعامعیعه  
برخوردار م اما چشم مان به معال  
د ععگععران اسععت بععرای هععمععنععو  
احساس معاعر معنعکعنعنعم! ا شعان  

تعاعر عبعا   مدعی است بنابه نمار " 
بنشتعر  کسعانعی کعه در شعمعول  
قانون کار هستند، بعا تعوجعه بعه  

کننعد و    حاوقی که در امت می 
کاری که دارند، نعزد عب    اضامه 

به    ) دو منلنون تعومعان ( را  
کعععنعععنعععد"  درو     در عععامعععت معععی 

متاسفانه هن  وقت حنا  نبعوده!  
 ب محاسعبعه سعاده بعر اسعاس  

هععزار تععومععان بععا    ١٢٢ حععاععو   
مععزا ععا ععی مععانععنععد حععق مسععکععو  

هزار تومانی و حعق خعواربعار  ١٥ 
هزار تومعانعی و حعق اوالد    ٢٢٥ 
ساععت    ١٥٥ هزار تومانی با    ١١ 

اضامه کاری )  عیعنعی در عب  
ماه به اندازه بعنعشعتعر از دو معاه  
کار کردن( بدون کسر حق بنعمعه  
و مالنات چنزی بنشتر از  عب  
مععنععلععنععون هشععت هععزار تععومععان  
منشود  ا شان ا عو حعد را، حعد  

متیارف جامیه قلمداد منعکعنعد    
از د دگاه ا شان زندگی ز ر خعط  
مار متیارف تعر عو حعد معمعکعو  
است  بعنعشعتعر از ا عو خعواسعتعو  
نشعععانعععه حسعععادت و بععع عععل و  
حساسنت به اخعتعالف طعبعاعاتعی  

 است! 

ا شان بی کاری را نعتعنعجعه  
دستمزد معنعدانعد! حسعو طعا عی  
خععود را  نععگععران بععی کععاران  
میرمی منکند ) البته نعگعرانعی  
اش بی دلعنعل نعنعسعت چعون از  
احتمال " نامدهای اجتعمعاععی و  
امننتی " نن منعتعرسعد(  و بعی  
تیارف از استرمار بنشتر شامعالن  

عععنععوان    دمععا  مععنععکععنععد غ" بععه 
 عذ عرم    کارشناس بعازار کعار معی 

بععرای دوره کعععوتععاهعععی بعععرای  
کاران، حعداقعل دسعتعمعزد هعم    بی 

رعا ت نشعود و ننعهعا وارد بعازار  
کار شونعد،      اگعر در  عب  

بعععععععرای      دوره کعععععععوتعععععععاه 
بعا اعععان بعه    -کعاران   بی  جامیه 

هعزار    ١٥٥ ا نکه حداقل دستمزد  
تومانی  کنونی) منزگرد قعبعل  
از سعع ععاوتععمععنععدی صععد هععزار  
تومانی حکومت مطعبعو  ا شعان  

شان    است( حتما تکا وی زندگی 
دستمزدی کمتر در    -کند   را نمی 

چععون ا ععو دوره   نععظععر بععگععنععر ععم؛ 
اصوال دوره معراگعنعری کعار  عا  
نموزش کار است؛ بنابر و مابول  

ای کعه نمعوزش    است برای دوره 
اشت ال است، رقم حداقل دستمعزد  

کعلعی    طعور   را در امت نکنند و بعه 
در شمول قواننو کعار و تعیمعنعو  
اجتماعی نبعاشعنعد؛     " ا شعان  
که شعرم را  عکعجعا قعورت داده  
مدعی است دولتعهعای تعاکعنعون  
دولتهای رماه بوده کعه بعا عد بعه  
دولت کار ت ننر جهت دهد! و از  
نظر ا شان ا و مستلزم ا عو اسعت  

هعای    که"     کعاهعش حعمعا عت 
ای از نظعام تعوز ع     مالی و  ارانه 

و امععزا ععش خععدمععات نمععوزشععی،  
 عذ عری،    توانمعنعدسعازی، اشعتع عال 

نونوری و کعارنمعر عنعی بعا عد در  
دستور کار بعرنعامعه شعشعم قعرار  
گنرد؛     " همه ا نها  ینی هعر  
چه بنشتر هز عنعه رشعد کعذا عی  
اقتصاد جمهوری اسعالمعی بعا عد  

 بر دوش کارگران بنفتد   

حسععو طععائععی مععیععتععرضععانععه  
مدعی است دولت کنونی نعمعی  
تععوانععد نععظععرات ا شععان را  ععنععاده  
کندغ" در دوران مسئولنعت اخعنعر  
خععود در وزارت تععیععاون، کععار و  

هععای    رمعاه اجععتععمععاععی سععنععاسععت 
اقتصاد کالن دولعت را معنعاسعب  

دانستعم و بعا    برای بازار کار نمی 
تمام وجود از د دگاه خعود دمعا   

کردم و زمانی که اطمعنعنعان    می 
توانم موثعر بعاشعم،     ندا کردم نمی 

مسئولنت را به د گری سعپعردم!"  
حرمعهعای حسعو طعائعی نعمعونعه  
روشو و صر ح از د عدگعاه هعای  
کععاربععدسععتععان حععاکععم اسععت کععه  
کوچکتر و اهمنتی به  نن ه بعر  
سر مزدبگنعران معی ن عد نعدارنعد  
بلکه خواستار مالکت روز امعزون  
کارگران هستنعد تعا سعود نوری  

 سرما ه تامنو شود   
نظرات حسو طعائعی نعمعونعه  
کوچکی از نعنعات کعاربعدسعتعان  
بور وازی است  ا شعان کسعانعی  
هستند کعه در معورد دسعتعمعزد  
کارگران تصمنم سازی منکنعنعد  
و نتنجه اش منعشعود صعد هعزار  
تععومععان امععزا ععش حععاععو  کععه  
خودشان را هالک کردند سعطعح  

  ٢٢١  ا ه دستمزد کعارگعران بعه  
هزار تومان رسعانعده انعد ننعهعم بعا  

درصد بعنعشعتعر    ١ کلی منت که  
از تورم ادعا ی  "چانعه زنعی بعر  
سردستمزد" کارگران در واقع  در  
ا و حکومعت هعنع  معفعهعومعی  
ندارد جز ا عنعکعه خعر عدار بعطعور  
کامال سعتعمعگعرانعه ای قعنعمعت  
کععاالی مععروشععنععده را تععیععنععنععو  
منکند و اگر معروشعنعده راضعی  
نباشد زندان و شکنجه و قتل در  
انتظارش است  و کسانی مانعنعد  
حسو طائی مسعتعاعنعمعا در ا عو  

 اقدام تبهکارانه ناش دارند   
   

 توجیه تبهکاری خریداران نیروی کار
 

 یاشار سهندی

 ۴ از صفحه 
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۵ صفحه    

 جنگ بر سر دستتمزد و رفاه کارگران!
میز گرد کارگر کمونیست با علی جوادی ــ شهال دانشفر ــ کاظم نیکخواه     

 

 
شوووورایوووعوووالوووی کوووار 
حووووداقوووول حووووقوووووق 
کارگران بورای سوال 

هوووزار  ١٨٨را  ٥٩
تووموان اعوالم کورد. 
در ایوون رابووطووه بووا 
شهال دانشفور، عولوی 
جوووادی  و کوواظووم 
نوویووکووخووواه پوویوورامووون 
مصوبه شورای عالوی 
کوووار و توووعووویووویووون 

 ٨٩٥٩دستموزد سوال 
مووویوووزگووورد کوووارگووور 
کوووومووووونوووویووووسووووت را 

 میخوانید.
   

ک.ک؛ شووهووال دانشووفوور 
پروسه تعییون حوداقول 
دسووتوومووزدهووا در نوو ووام 
حوووموووهووووری اسوووالموووی  
چگونه است! هیئت های 
سه جانبه مذاکرات در 
شووورای عووالووی کووار از 

 کجا آمده است؟ 
هر ساله  ك  شهال دانشفرغ  

مشععت دزد و مععنععلععنععاردر تععحععت  
عنوان "شورای عالی كعار" معی  
نشننند و از باالی سعر کعارگعران  
بر سر قعنعمعت نعنعروی کعار ننعان  
را ععزنععی مععنععکععنععنععد و تصععمععنععم  
منگنرند  مننشننعنعد و در واقع   

توطئه منكعنعنعد كعه بعرای سعال  
نتی  با چه شدتعی كعارگعران را  
به استرمار بكشنعد تعا سعودهعای  
كالن تری نصنب سعرمعا عه داران  
حاکم شود  اگر چه ا عو را هعم  
كارگران با معبعارزاتشعان بعه ا عو  
حكومت وحشی  سرما ه تحمنعل  
كرده اند کعه سعالعی  عكعبعار در  
ماابل كعارگعران و كعل جعامعیعه  
جوابگو بعاشعد  وگعرنعه خعواسعت  
قلبی ا نان همان قانون كعار "انعدر  
باب اجاره" و قانون بردگی اسعت   
بععنععا بععر قععانععون کععار جععمععهععوری  
اسالمی معرجع  تعیعنعنعو حعداقعل  
دستعمعزدهعا"شعورای ععالعی كعار"  
اسععت   ا ععو نععهععاد مععركععب از  
نما ندگان دولت، كعارمعرمعا عان و  
نما ندگان تشکلهای دسعت سعاز  
دولتی تحت عنوان "نعمعا عنعدگعان  
کارگری" است که می نشننعنعد  
و در مورد زندگعی و معیعنعشعت  
مععنععلععنععونععهععا كععارگععر و خععانععواده  
كعععارگعععری تصعععمعععنعععم گعععنعععری  
مععنععگععنععرنععد  وز ععر كععار ر ععاسععت  
"شورا یعالعی کعار" را بعر ععهعده  
دارد   و  بنا بر تیر عف خعودشعان  
هر ساله دو نفر "بصنعر و معطعلع   
در مسائل اجتماعی و اقتصعادی  
که بتواند همه جانبه سناستعهعای  
اقتصادی حکومت اسعالمعی" را  
نما ندگی کند، به  نشنهاد وز عر  
کار و تصو ب هعنعات وز عران بعه  
عنوان اعضای ا و شورا تعیعنعنعو  
منشوند کعه  عب نعفعر از ننعان  
با د از اعضعای شعورای ععالعی  
صنا   باشد  وز ر کار و ا عو دو  
نفر نما ندگان دولعت را تشعکعنعل  
مععنععدهععنععد  سععه نععفععر هععم از  
نما ندگان کارمرما ان کعه  عب  
نفعرشعان از بع عش کشعاورزی و  

منت ب شورا یالی کعارمعرمعا عان  
اسععت بععه عععنععوان عضععو "شععورا"  
تیننو منشوند  و باالخره سه نعفعر  
هم به عنوان "نما عنعده کعارگعران"  
از جانب تشکل های دسعت سعاز  
حععکععومععتععی بععرای شععرکععت در  
شورا یالی کار تیننعو معنعشعونعد  
که شامل نعمعا عنعدگعان  کعانعون  
عالی شوراهای اسالمی، کانعون  
عالی انعجعمعو هعای صعنعفعی و  
نما نده ب ش کشاورزی هسعتعنعد  
که نما نده ب ش کشعاوری نعنعز  
معععنعععتععع عععب کعععانعععون ععععالعععی  

های اسالمی کار اسعت      شورای 
بد عو تعرتعنعب بعه قعول خعودشعان  
نععهععادی "سععه جععانععبععه" شععکععل  
منگنرد کعه هعر جعانعب نن سعه  
رای دارد  و بعنعا بعر قعانعون ا عو  

ی تعمعامعی    "شورا" تنظنم كعنعنعده 
قعوانععنععو و مععاععررات معربععو  بععه  

 روابط كار است  
ا و داستان سنعرک مسع عره  
ای است که تحت عنوان رعا عت  
اصععل سععه جععانععبععه گععری اجععرا  
منشود که ماعاولعه نعامعه هعای  
نی ال او ننز ظاهرا بر نن بنا شعده  
است و مبنای کعار بسعنعاری از  
کشورهاست  هعمعان سعه جعانعنعه  
گععبععری ای کععه  بسععنععاری از  
جر انات سند کالنست راسعت در  
موردش مجنزگو ی ها منکنعنعد  
و منعکعوشعنعد ننعرا کعیعبعه نمعال  
کارگران قرار دهند  در ا عو سعه  
جععانععبععه گععری هععمععانععطععور کععه  
مشاهعده معنعکعنعنعم در بعهعتعر عو  
حالتش و حعتعی اگعر کعارگعران  
نعمععا ععنععده خععود را در نن داشععتععه  
باشند، بعاز دو جعانعب د عگعر نن  
نما ندگان کارمعرمعا عان و دولعت  
حامی ننهعا هسعتعنعد کعه بعا در  

دست داشتو تمامی ابزار قعدرت،  
منکوشند جانب سوم را که قعرار  
است نما ندگان کارگران بعاشعنعد،  
در موقینعت تضعیعنعف شعده ای  
قرار دهنعد  حعال چعه بعرسعد بعه  
ننعع ععنععزی کععه در جععمععهععوری  
اسالمی به اجرا گذاشته منعشعود  
و جععانععب سععوم نن بععه عععنععوان  
"نما نده کارگران" خعود نعمعا عنعده  
تشکلهای دست ساز حکعومعتعی  
و  ب  ای مهم حفظ ا و نعظعام  

 است   
نگاهعی بعه ا عو تصعو عر بعه  
روشنی نشان مندهعد کعه قعانعون  
کععار جععمععهععوری اسععالمععی و  
شورا یالعی کعار بعیعنعوان معرجع   
تیننو کننده دستعمعزد کعارگعران،  
قانون بردگی کارگعران اسعت  و  
کارگران ا و بردگی و توحش را  
قبول ندارند  کارگران ا عو را در  
مععبععارزات خععود بععرای خععواسععت  
امزا ش دستعمعزدهعا بعه صعراحعت  
اعععالم کععرده انععد  بععنععابععرا ععو در  
شرا طی که کارگر در ا ران حعق  
تشععکععل نععدارد، بععنععا بععر قععانععون  
مکانی در تیننو حعتعی قعمعنعت  
ننروی کعارش نعدارد، بعه قعدرت  
مععبععارزه اش ا سععتععاده اسععت و  
خواسته خود را اعالم منعکعنعد و  
همنو امروز با بلند کعردن  عرچعم  
خععواسععت حععداقععل دسععتععمععزد سععه  
منلنون و  عانصعد هعزار در واقع   
اعععتععراض خععود را بععه تصععمععنععم  
شورا یالی کار و تینعنعو حعداقعل  
دستمزد باز هم چند بار ز عر خعط  

 مار اعالم منکند    
 

ک.ک:  شهال دانشفر 
مرجع تعیین حداقول 

دستوموزد در قوانوون 
کار جمهوری اسوالموی 
شورایعالی کار است. 
شوووموووا مووویوووگوووویووویووود 
شوووورایوووعوووالوووی کوووار 
صووالحوویووت تووعوویوویوون 
دسووتوومووزد را نوودارد! 
به نو ور شوموا چوه 
مرجعی برای تعیویون 
دسوووتوووموووزد صووواحووو  
صووالحوویووت اسووت؟ از 
ن ر شوموا دسوتوموزد 
باید بر اساس کدام 
شاخص هوا توعویویون 

 شود. 
دسعتعمعزد  شهال دانشفرغ   

 ولععی است که کعارگعر در ازا   
کارش منگنرد و قنمتعش را هعم  
با عد خعودش تعیعنعنعو کعنعد  در  
جامیه سرما ه داری قعنعمعت هعر  
کاال ی توسط صاحبانش تیعنعنعو  
منشود  امعا وقعتعی بعه نعنعروی  
کار منرسد، داستعان بعه ععکع   
خود تبعد عل معنعشعود  بعه جعای  
کارگر خود خر عدار دارد قعنعمعت  
را تععیععنععنععو مععنععکععنععد و ظععاهععرا  
مروشنده هم چاره ای جعز معروش  
نن نعدارد  و ا عو کعار سعت کعه  
شععورا ععیععالععی کععار جععمععهععوری  
اسالمی دارد انجام منعدهعد و از  
نظر کعارگعران هعنع  اععتعبعاری  
ندارد  حرف ما ا نست که بعرای  

 تیننو دستمزد شورا یالی کار 
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الزم ننست  بلکه نما نعدگعان    
کارگران و تشکلهای کعارگعری  
با د هعرسعال حعداقعل دسعتعمعزد را  
اعالم کنند  سپ  کارمرما عان و  
دولت هم جواب خود را بدهنعد  و  
ا و کار از طر ق مذاکره جعمعیعی  
دو طرف صعورت معنعگعنعرد  بعه  
عبارت روشنعتعر حعداقعل امعزا عش  
سعاالنعه نعرس دسعتعمعزدهعا تعوسعط  
نما ندگان معنعتع عب تشعکعلعهعای  
کارگری در مانعاسعی سعراسعری  
از طر ق مذاکره جعمعیعی ننعان بعا  
نما ندگان سراسری کعارمعرمعا عان  
و دولت با د صورت گنرد  و ا عو  
چنزی است که معا در بعرنعامعه  
 ب دننای بهعتعر تعاکعنعد کعرده  
ا ععم  روشععو اسععت کععه تععیععنععنععو  
دستمزد سه جانب ندارد  بلکه در  
ا و مذاکره کارگران هسعتعنعد در  
ماابل کارمرما ان ودولت حعامعی  
ننان و بعنعابعرا عو هعر دوجعانعب در  
مذاکرات جمیی بر سعر دسعتعمعزد  
با د با نرای مشعتعرک شعرکعت  
داشته باشند  کعارگعران در ا عران  
بارها و بارها تاکند کرده اند کعه  
شورا یالی کار را قبول نعدارنعد و  
دسععتععمععزدهععا بععا ععد بععا دخععالععت  
نعمععا ععنعدگععان مععنعتعع ععب مععجععامعع   

 عمومی سراسری 
 
کارگری تیننعو شعونعد  بعر    

سر ا و موضو  بناننعه داده و بعا  
اعالم رقعم بعرای معنعزان حعداقعل  
دستمزدها نلعتعرنعاتعنعو خعود را در  
برابر شعورا عیعالعی کعار قعرار داده  

 اند   
طبیا ا و تعوازن قعواسعت کعه  
وزن و مکان جبعهعه کعارگعران را  
در  مععذاکععرات جععمععیععی بععر سععر  
تینعنعو معنعزان حعداقعل دسعتعمعزد  
میلوم منکعنعد  و بعه درجعه ای  
کعه کععارگععران تععوانسععتععه بععاشععنععد  
شاخ  هعای روشعنعی را بعرای  
تینعنعو حعداقعل دسعتعمعزدشعان بعه  
قانون تحمعنعل کعنعنعد، بعه هعمعان  
درجعه خعواهعنعد تعوانسعت جعلععوی  
تیرض به زندگی و میعنعشعتعشعان  
را بگنرند  بنعابعرا عو در معوضعو   
تیننو منزن حداقل دستمزد  کعی  
مرج  تیعنعنعو ننسعت و د عگعری  
شاخ  های روشو برای تعیعنعنعو  

 نن   

متاسفانه جامیه عادت کعرده  
است که کارگر "ب ش محعروم "  
باشد  دلنعلعش نعنعز ا عنعسعت کعه  
توز ع  ثعروت در دسعت سعرمعا عه  
داران و دولععت سععرمععا ععه داری  
حاکم است  اولنو شاخ  ا نسعت  
که کارگر با ا و عهننت ماعابعلعه  
کند و ننرا نپذ رد  شاخ  تیعنعنعو  
دستمزد با د رماه و بهبود دائعمعی  
زندگی کارگر بعا عد)دو تعا بعا عد  
دارد که با د  کی حعذف شعود(  
باشد  شاخ  با د دنعنعای امعروز  
و  نشرمت های جامیه بشعری و  
سععطععح زنععدگععی  ععب خععانععواده  
"خوشبع عت و معرمعه" در سعطعح  
جهان باشد  شاخ  با د  نشعروی  
های ب ش  نشعرو کعارگعری در  
سطح جهانی باشد   بنابعرا عو  از  
نظر مو شعاخع  هعا و معواز عو  
روشو برای تیننو معنعزان حعداقعل  
دستمزد ها عبارتند از بعاالرمعتعو  
اتوماتنب حعداقعل دسعتعمعزد بعه  
تناسب تورم و  رشعد بعار نوری،  
ممنوعنت مرتبط کردن در امتعی  
کععععارگععععران بععععه شععععرا ععععط و  
ماکتورها ی جز نف  انجام  کعار  
نظنر وضینت اقتعصعادی کشعور،  
جععنععح، بععحععران، انضععبععا ، حععد  
نصاب تولند و   ا مشعوقعه هعای  
امزا ش تولند، بعارنوری و معنعره(  
است  در عنو حال ما بر بعرابعری  
دستمزد زنعان و معردان،  عرداخعت  
نعاععدی دسععتعمععزد و معمععنععوعععنععت  
 رداخت جنسی دستمعزد  و کعار  
مزدی و  رداخت  کپعارچعه تعمعام  
در امتی هعای کعارگعر بصعورت  
مزد تعاکعنعد دار عم  و بعا وجعود  
تشکلهای سراسری کعارگعری و  
نععمععا ععنععدگععی شععدن و نععظععارت و  
بازرسی کارگران در تمام سعطعو   

 ضامو اجرا ش خواهد بود    
بیالوه دستمزد با بعنعمعه هعای  
اجتماعی تکمنل منشود و هعمعه  
امراد جامیه با د از بعنعمعه هعای  
 ا ه ای اجتمعاععی چعون درمعان  
را گان، تحصنعل را عگعان، بعنعمعه  
بنکاری، و تسهنعالت الزم بعرای  
تامنو مسکو بعرخعوردار بعاشعنعد   
ا و شاخ  هعا از جعمعلعه رئعوس  
قععانععون کععاری ای اسععت کععه  
کععارگععران بععا مععبععارزاتشععان بععا ععد  

 تحمنل کنند   

 
ک.ک؛  کوووواظووووم 
نوویووکووخووواه حووداقوول 
دستموزد بور موبونوای 
تورمی که از طور  
بانک مورکوزی اعوالم 
موویووشووود سووالوویووانووه 
توووسوور شووورایووعووالووی 
کار تعییون مویوشوود. 
ایوونووجووا ایوون سوووال 
مووطوورش موویووشووود کووه 
ایوون نوورر تووورم را 
چووه کسووی تووعوویوویوون 
میوکونود؟ ایوا دوازده 
در صوود نوورر تووورم 

کوه  ٥٩اسفونود مواه 
توسر بانک مورکوزی 
اعووالم شووده قووابوول 
قبول اسوت! یوا اگور 
نیست مرجع توعویویون 
تووورم کوودامسووت؟ و 
نکتوه دیوگور ایونوکوه 
جایگاه تورم ساالنوه 
در بووحووی تووعوویوویوون 

 دستمزد چیست؟ 
نرس تعورم  کاظم ننک واهغ  

را میموال بانب مرکزی تینعنعو  
معنععکععنععد  امععا مسععالععه اسععاسععی  
ا نست که در جمهوری اسعالمعی  
هن  نعهعادی از جعمعلعه بعانعب  
مرکزی از سعنعاسعتعهعا ومصعالعح  
حکومت مستال و مجزا ننعسعت   
میموال ا نها بسته بعه شعرا عط و  
مصععالععح سععنععاسععی نععرس تععورم را  
دسععت کععاری و کععم و ز ععاد  

درصدی کعه    ٢١ منکنند  همنو  
شما اشاره منکعنعنعد بعه هعرکع   
نشان مندهد که چادر نمار ا نهعا  
مسعع ععره اسععت! مععردم بععه چشععم  
خودشان دارنعد معی بعنعنعنعد کعه  
قنمتها با نرخهای شعصعت درصعد  
و هفتاد درصد و حعتعی صعد در  
صد در سعال جعاری کعه نخعرش  

هسععتععنععم امععزا ععش  ععامععت  حععال  
چگونه منتوان باور کرد که نعرس  
تععورم  ععب مععرتععبععه درسععت در  

درصعد رسعنعد؟    ٢١ اسفندماه به   
ا و اقعتعصعاد نعنعسعت شعامعورتعی  
بازی اسعت   عب نعکعتعه معهعم  
د گر ا نست کعه دسعتعمعزد سعال  
ن نده را بر اسعاس نعرس تعورم سعال  
گذشته ننعهعم معاعط اسعفعنعد معاه  
حتی بعفعرض کعه درسعت بعاشعد  
نمنتوان تعیعنعنعو کعرد  اگعر نعرس  
تورم در معرورد عو و ارد عبعهعشعت  

درصد و شعصعت درصعد    ٠٥ ن نده  
و بنشتر باشد کعه بعا شعنعاخعتعی  
که از اقتصاد جمهوری اسعالمعی  
دار م احتعمعالعش کعم نعنعسعت ن عا  
مینای واقیی نن ا و ننسعت کعه  
قدرت خر د کارگر چعهعار بعار و  
 نج بار کمتر منعشعود؟ و ن عا بعا  

  ٢١ هععمععنععو امععزا ععش ا ععو بععازی  
درصد  وچ نمنشعود؟ معنع عواهعم  
بگعو عم از هعر طعرف کعه نعگعاه  
کنند روشو است که سعنعسعتعمعی  
که ا نها بعه کعارگعران تعحعمعنعل  
کرده اند معنعر معنعطعاعی و ضعد  
کارگری است  من واهنعد  عب  
دستمزد ب ور و نعمعنعر را تعوسعط  
نهادهای منفوری نظنر همنعو بعه  
اصعطعال  "شعورای ععالععی کععار"  
کذا ی شان به کعارگعر تعحعمعنعل  
کنند، به بازی کردن بعا بعانعب  
و تعورم و امعرعا ا عنعهعا معتعوسعل  
منشونعد تعا کعارگعران را معر عب  
دهعنعد  انعگعار کعارگعر از سعفععره  
خالعنعش نعمعنعتعوانعد بعفعهعمعد کعه  
مععیععنععای ا ععو دسععتععمععزد تععیععنععنععو  
کردنها چنست  بحث ما ا عنعسعت  
که اوال ا و شورا و تشعکعلعهعای  
حکومتی را کعارگعر  عب عره  
قبول ندارد و نما ندگان معنعتع عب  
مجام  عمومعی کعارگعران بعا عد  
دستمزد را تیننعو کعنعنعد  ثعانعنعا  
دستمزد ز ر خط معاعر  عب روز  
هم قابل قبول ننعسعت   دسعتعمعزد  
با د زندگی کارگر را در حعدی  
که رماه کارگر را تعامعنعو کعنعد  
بععاشععد نععه در ز ععر خععط مععاععر   
کارگران بنش از هعرکع  سعزاوار  
زندگی مرمه و انسانی هسعتعنعد   
ثاننا هرسال با د حداقل به نسعبعت  
تورم همان سال دستمزدها امعزا عش  
 ابد  تازه ماط بحث تورم نعنعسعت  

که با عد دسعتعمعزد بعر اسعاس نن  
امزا ش  عابعد  بعرای معرعال چعرا  
بارنوری کار نبا د باعث امعزا عش  
دسععتععمععزد شععود؟ وقععتععی کععه  
کارگران با رشد تکنولعو ی کعه  
ننهم محصول کار خعودشعان اسعت  
بنشتر تعولعنعد معنعکعنعنعد و سعود  
بنشتری بعه جعنعب سعرمعا عه دار  
منرود، چعرا نعبعا عد نعتعنعجعه ا عو  
بارنوری به سفعره خعود کعارگعران  
برسد؟ بعنعابعر عو معاعط نعرس تعورم  
ننست کعه امعزا عش دسعتعمعزد را  
تیننو منکند  بلکه ماکتورهعای  
د گری هم با د در نعظعر گعرمعتعه  
شععود و کععارگععران بععا ععد بععرای  

 تحمنل ننها تالش کنند    
با د مکاننسمی را گعذاشعت  
که دستمزدها بر اساس نعرس تعورم  
همان سعال تعیعنعنعو شعود نعه بعر  
اسعاس سعال قعبععل کعه گعذشععتععه  

 است   
 

ک.ک؛  علی جوادی. 
جووایووگوواه  دسووتوومووزد 
بوووورای کووووارگووووران 

 چیست؟
غ ببنعنعنعد تعا  علی جوادی 

زماننکه سرمعا عه بعر زنعدگعی و  
حعععنعععات جعععامعععیعععه حعععکعععومعععت  

تا زمانعنعکعه اکعرعر عت    ٬ منکند 
عظنم انسانها برای تامنو میعاش  
خود و گذران زندگی نعاچعار بعه  
مععروش نععنععروی کععار خععو ععش  

تععا زمععانععنععکععه نععظععام    ٬ هسععتععنععد 
مععزدبععگععنععری و خععر ععد و مععروش  
ننعروی کعار در جعامعیعه جعاری  

نتعنعجعتعا دسعتعمعزد بعرای    ٬ است 
کارگر  ینی منزان سهم کعارگعر  

 ینی سهم کعارگعر    ٬ از زندگی 
از محعصعوالت و معواهعبعی کعه  
خود تولند کرده اما مالعکعنعت نن  
در اختنار سرما عه اسعت   عیعنعی  
ا ععنععکععه کععارگععر دارای چعععه  

چعه لعبعاسعی    ٬ مسکنعی اسعت 
چععه خععوراکععی    ٬ مععی  ععوشععد 

مععرزنععد و    ٬ مصععرف مععنععکععنععد 
خانعواده اش از چعه امعکعانعاتعی  
بععرخععوردار اسععت  در جععامععیععه  
سعرمعا عه داری معنعزان دسعتعمععزد  
میادل د گری بر سعطعح زنعدگعی  

٦ صفحه    
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کععارگععر در جععامععیععه اسععت  ن ععا  
دستعمعزد کعفعاف  عب زنعدگعی  
ب ور و نمنر را مندهد  عا ا عنعکعه  
تععامععنععو کععنععنععده  ععب زنععدگععی  
انسععانععی بععر مععبععنععای اسععتععانععدارد  
زندگعی انسعان امعروز اسعت؟ در  
نععتععنععجععه مععادام کععه مععنععاسععبععات  
استرمارگرا انه سرمعا عه داری بعر  
جامعیعه حعاکعم اسعت و کعارگعر  
مروشنده ننروی کار خو ش اسعت  
کععه تععبععد ععل بععه کععاال ععی بععرای  

مبعارزه بعرای    ٬ مروش شده است 
امزا ش دستعمعزد هعم بع عشعی از  
تالش برای بهبود شعرا عط معادی  

 زندگی است   
در ا نجا دو نگرش در تعاعابعل  
خصمانه با هم قرار دارند  نعگعرش  
سععرمععا ععه و د ععگععری نععگععرش  
کارگر  سعرمعا عه کعارگعر را نعه  
 ب انسان با تمام ننازمنعد عهعای  

بعلعکعه    ٬  ب زندگعی انسعانعی 
صرما و صرما  ب ننعروی کعار  
قلمداد معنعکعنعد  معوجعودی کعه  
ننروی کارش معانعنعد تعبعد عل بعه  
کاال شده و مانند هر کاال عی در  
بازار بعا عد بعا ارزانعتعر عو شعرا عط  
خعر ععداری و مصععرف شعود  ا ععو  
ننروی کار با د در کنعار وسعا عل  
کعار و تعولعنعد کعه در تعمعلععب  
خصوصی و انحعصعاری سعرمعا عه  
قرار دارد بکار گرمته منشعود تعا  
کاال ی در جامیه بمنظور تعولعنعد  
سود و انعبعاشعت سعرمعا عه تعولعنعد  
شععود  در ا ععو تصععو ععر کععارگععر  

مععوجععود زنععده    ٬ انسععان نععنععسععت 
ننازمند ها ش نعنعازهعای    ٬ ننست 

 ب زندگی انسعانعی نعنعسعتعنعد   
ننروی کعارش و نعه زنعدگعی و  
احععتععنععاجععات هععمععه جععانععبععه  ععب  
زنععدگععی انسععانععی اش مععد نععظععر  
است  به همعنعو اععتعبعار در ا عو  
نظام کعامعی اسعت کعه کعارگعر  
تنها زنده باشد  دستمزدش تامعنعو  
کننده امکان بازتولند ا و نعنعروی  
کار باشد  سرما ه برای تعحعمعنعل  
ا و شعرا عط دهشعتعنعاک و ضعد  
انسعععانعععی بعععر کعععارگعععر تعععالش  

در ماابل کارگر بعرای    ٬ منکند 
موجعود عت انسعانعی و نعنعازهعای  

 انسانی اش   
معععبعععارزه بعععرای امعععزا عععش  

معبعارزه ای انسعانعی    ٬ دستمعزد 

بععرای بععرخععورداری از زنععدگععی  
است  اما ا و تمام مبارزه کارگعر  

کعارگعر در ععنعو حعال    ٬ ننست 
که روزمره برای امزا ش دستعمعزد  

در هعمعان حعال    ٬ مبارزه منکند 
نععاچععار اسععت بععرای نععابعععودی  
شععرا ععطععی مععبععارزه کععنععد کععه  
موجود ت انسانی اش را به کعاال  
و شنئی گو عا بعی جعان تعبعد عل  
کرده اسعت  تعنعهعا بعا لع عو کعار  

بععا نععابععودی نععظععام    ٬ مععزدی 
بعا    ٬ استرمارگر سعرمعا عه داری 

 عا عان دادن تعاعسععنعم جعامعیعه بععه  
کارگر و سرما عه دار اسعت کعه  
منتوان به ا و وضینعت نعاهعنعجعار  

  ا ان داد    
 

ک.ک شوهوال دانشوفور 
شوومووا در مووطووالوو  
مووتوونوووعووی بووه بووحووی 
هووای داد در مووورد 
دستمزد اشواره کورده 
اید! مبواحوی داد در 
مورد دستمزد از ن ر 
شوووموووا چوووه بوووود!  
مووهوومووتووریوون مووبوواحووی 
دولت و جبهه مقابول 

 کارگران! 
ا عجععاد    شعهعال دانشعفععرغ  

مشوقعه بعرای سعرمعا عه گعذاری  
های داخلی و خارجعی سعنعاسعت  
اعالم شعده دولعت بعیعد از بعرجعام  
است   عب معحعور اصعلعی ا عو  
سععنععاسععت، تععاکععنععد بععر اقععتععصععاد  
مااومتی خعامعنعه ای و تشعد عد  
ر اضت اقتصادی بر کعارگعران و  
کل جامیه است  بعرای  عنعشعبعرد  
نن ننز تشد د سرکوبها و مشار بعر  
روی رهبران کارگری در دسعتعور  
دولت قرار دارد   مسالعه تعیعنعنعو  

هزار تومان حداقل دسعتعمعزد    ٢٢١ 
را ننز بعا عد در چعهعارچعوب ا عو  
اوضا  د د که شعرا عط امسعال را  
نسبت به گذشته متفاوت کرده و  
بحث های دامتری را حعول خعود  
بوجود نورده اسعت  از قعبعل نعنعز  
زمننه را برای ا و تعیعرض نمعاده  
کردند  گفتمان بر سعر خعط معاعر  

را به تدر ج حعاشعنعه ای کعردنعد،  
چون خواسعت کعارگعران امعزا عش  
دستمزد به رقمی باالی خط معاعر  
اعالم شده خودشان بودند و محعور  
بحث را بر روی امزا ش دسعتعمعزد  
به نسبت "نرس تعورم" قعرار دادنعد   

تعا    ٢٩ نرس تورم را هم که از قبل  
درصد اعالم کردنعد و حعتعی    ٢٠ 

از تب رقمی شعدنعش صعحعبعت  
کردند و بر بسعتعر ا عو بعحعث هعا  

هعزار    ١٢١ درصد بعر    ٢١ امزا ش  
را نتعنعجعه    ٣١ تومان دستمزد سال  

گرمتند  در ا و منان نما عنعدگعان  
نهادهای دست سعاز حعکعومعتعی  
ننز جنگی زرگری بعر سعر سعبعد  
هز نه راه انداختند و بید با گفعتعو  
ا نکه ما را کنار زدنعد و معنعره،  

  ٢٢١ هناهو خعوابعنعد و دسعتعمعزد  
هزار تومان بعرای سعال نتعی رقعم  
زده شد  بد و ترتنب بید از ننهعمعه  
جار و جعنعجعال بعر سعر بعرجعام و  
بهبود اقتصعادی و کعاهعش نعرس  
تورم و معنعره ، تعحعمعنعل معاعر و  
تباهی بعنعشعر نصعنعب کعارگعران  

 شد   
امععا در بععرابععر ا ععو اوضععا   
کارگران نه تنها سعکعوت نعکعرده  
انععد بععلععکععه جععنععبععش اعععتععراضععی  
کارگری هر روز گسعتعرده تعر و  
در اشکال نو و و تعیعرضعی تعری  
به جلو منرود  و هعمعانعطعور کعه  
شما هم اشاره کرد د امسال جعنعب  
و جوش بر سعر مسعالعه دسعتعمعزد  
دامتر از هر سال بود و ادامعه هعم  
دارد  نعمعونععه اش بععنعانعنععه هعفععت  
تشکعل کعارگعری اتعحعاد عه نزاد  
کارگران ا عران، انعجعمعو صعنعفعی  
کععارگععران بععر  و مععلععز کععار  
کرمانشاه، سنعد عکعای کعارگعران  
ننشکر هعفعت تعپعه، سعنعد عکعای  
نععاععاشععان اسععتععان الععبععرز، کععانععون  
مدامیان حاو  کعارگعر، کعمعنعتعه  
 عنععگعنععری ا ععجعاد تشعکععل هععای  
کارگری و کمنعتعه هعمعاهعنعگعی  
برای کمب  به ا عجعاد تشعکعل  

بععهععمععو    ١٢ هععای کععارگععری در  
اسععت  کععه در اقععدامععی جععالععب  
بناننه ای بر سر خواست امعزا عش  
دستمزدها داده اند  در ا و بنعانعنعه  
کارگران ضمو اشاره به تعحعمعنعل  
هر روز بنشتر مار و معالکعت بعر  
گعرده کعارگعران و کعل جعامعیعه  

 رچم خواست امزا ش دستمزد سعه  
منلنون و  انصعد هعزار تعومعان را  
بععلععنععد کععردنععد  در ا ععو بععنععانععنععه  
مشترک تشکل های کعارگعری  
اعالم کعرده انعد کعه در صعورت  
عدم تحاق خواستشان هر اقعدامعی  
را کععه ضععروری بععاشععد بععرای  
 نگنری ا و خواسعت و در دمعا   
از زندگی و مینشت  خود انعجعام  

 خواهند داد   
بدنعبعال ا عو اقعدام مشعتعرک  
کععارگععران  ععرو ه هععای  ععارس  
جععنععوبععی، جععمععیععی از کععارگععران  
 تروشنمی های منطا  ماهشهعر و  
بعنعدر امعام ، معیعاالن کعارگععری  
جنوب، جمیی از کارگران محعور  

کرج، میعاالن کعارگعری    –تهران  
شوش و اند مشب طعی بعنعانعنعه  
ای از ا ععو خععواسععت حععمععا ععت  
کردند     از نن ننز سعنعد عکعای  
شرکت واحد با انتشار بنانعنعه ای  

اسععفععنععد بععه ا ععو خععواسععت    ٠ در  
 نوست  و اگر شما ا و اتعفعاقعات  
را در کنعار معبعارزات بعا شعکعوه  
مععیععلععمععان در  ععکععسععال اخععنععر بععر  
سرخواست امزا ش حاوقهعا شعان و  
خواست حاوقهای باالی خط ماعر  
بععگععذار ععد، مععی بععنععنععنععد ا ععو  
اعتراضات چه ابعیعاد اجعتعمعاععی  
ای  ععنععدا کععرده اسععت  خععواسععت  
امزا ش دستمزدهعا بعطعور واقعیعی  
امروز خواست کارگران، میلعمعان،  
 رستاران، بازنشسعتعگعان و بع عش  
عظنمی از حاو  بگنران جعامعیعه  

 است    
ک.ک؛ کوووووواظووووووم 
نیکخواه ادعوا و یوا 
گفتمان مشاورین بوه 
اصوطوالش اقوتوصووادی 
در ایران و خارج از 
ایران در مورد میزان 
دستمزدها و افزایوش 
مزد  در درجوه اول 
رشد اقتصادی اسوت،  
توورجوومووه شووکوووفووایووی 
اقتصادی را در رتبه 
اول و سوسوم مویوزان 

دسووتوومووزدهووا را در 
رتوووبوووه دوم قووورار 
میدهونود. بوه نو ور 
شوووموووا دوقوووطوووبوووی 
شکوفایوی اقوتوصوادی
)یووا رشوود اقووتووصوواد 
بووعوود از بوورجووام و 
پوووایوووان موووحووواصوووره 
اقووتووصووادی بووا رشوود 
اقتصادی و شکوفایی 
اقتصاد ( و توعویویون 
دسوووتوووموووزدهوووا چوووه 
اهوودافووی را دنووبووال 

 میکند؟ 
راسعتعش  کاظم ننک واهغ  

ا و بحری است که توازن قعوا در  
نن بسنار مهم است  اگر بعتعوانعنعد  
به کارگر تحمنل کنند کعه بعا عد  
ثبات و رشد و سود نوری سنستعم  
حاکم را بپذ رد روشو اسعت بعاعنعه  
ماجرا قابل قبول است  همنو االن  
نه ماط در ا ران بعلعکعه در هعمعه  
کشعورهعای  عنعشعرمعتعه سعرمعا عه  
داری براحتی دستمزد کعارگعر و  
حععاععو  بععازنشععسععتععگععان و بععنععمععه  
بنکاران را کاهش معنعدهعنعد کعه  
سود سرما ه داران امعزا عش  عابعد   
و در روز روشعو هعمعزمعان حعاعو   
های منلنونی مد ران را امعزا عش  
مندهند تا اقتصاد رشد کعنعد  و  
ا عو معکعانعنعسعم بعا بعه معالکععت  
کشندن زنعدگعی اکعرعر عت معردم  
کار منکند  ا و سعرمعا عه داری  
است  اگر قبولش کعنعنعم هعمعنعو  
است   ادم است چند سعال  عنعش  
در شرو  بعحعران اقعتعصعادی سعال  

مد ران عامل معورد و وال    ١٥٥٢ 
مارت و  نرال موتورز و  کی دو  
کنعسعرن اصعلعی د عگعر نمعر عکعا  
مععنعع ععواسععتععنععد بععر سععر بععحععران  
اقعتعصععادی و سعنععاسعت ر عاضععت  
اقتصادی با رئن  جمهورمعذاکعره  
کنند، چندتا شان بعا هعوا عنعمعای  
ش صی لوک  چند و معنعلعنعون  
دالری در محوطه معذاکعره معرود  
نمدند  خبرنگاران از ا عو صعحعنعه  

عععععکعععع  و  
٧ صفحه    
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معنععلععم گععرمععتععنععد و ننععرا گععزارش  
کردند و همعنعو بعاععث شعد کعه  
جنجالی بر ا شود و معردم شعد عدا  
اعععتععراض کععنععنععد  امععا ا ععو روال  
عادی در ا و کشورهاست  سعود  
سرما ه دار بی خاصعنعت معاعدس  
اسععت  شععکععومععا ععی اقععتععصععادی  
مادس است  و بپعای ننعهعا هعمعه  
چنز منتواند مدا شود  از جعمعلعه  
زندگی کعارگعران و بعنعکعاران و  
بنماران و بازنشستعگعان  و هعمعان  
موقیی که منگو ند  ول نعنعسعت  
و دسمتزدها با د زده شود  ا مر عز  
شود، حاوقهای منلنونی معد عران  
ارشد را به نحو نجعومعی امعزا عش  
منعدهعنعد و کسعی صعدا عش در  
نمی ن د  چون اقتصعاد ا عنعگعونعه  

 کار منکند   
در اکععرععر جععاهععا ا ععو بععی  
منطای نشکار را بینوان حاناعتعی  
که با د قبول کرد به کارگعران و  
مردم قبوالنده انعد  و بعاعنعه کعار  
 ینی تحعمعنعالت د عگعر بعرا شعان  
راحت شده است  البعتعه بعا زور و  
مشععار و حععتععی تععرور رهععبععران  
کارگری راد کال و امرعال ا عنعهعا  
ا و قبوالندن عملی شده اسعت نعه  

 طبیا با بحث و اقنا    
در ا ران اوضا  از ا و حعرمعهعا  
بدتعر اسعت  ر عاضعت اقعتعصعادی  
عععرف مععیععمععول اقععتععصععاد ا ععو  
حکومت است  مدتها وععده بعیعد  
از رم  تحر مها و برجعام و ا عنعهعا  
را مندادند ولی االن همنو را هعم  
منگو ند اول با د صبر کعرد کعه  
اقتصاد شکوما شعود و بعیعد بعه  
زندگی کارگران و مردم بعرسعنعم   
ا و باز عهعا را کعارگعران و معردم  
خععنععلععی خععوب مععنععشععنععاسععنععد   
جمهوری اسالمی  ب اقعتعصعاد  
چپاول و دزدی و قاچا  و رانعت  
خواری را سعازمعان داده اسعت و  
سععالععهععاسععت کععارگععران را ز ععر  
چرخهای ا و اقتصعاد معامعنعائعی  

له کرده انعد  االن روحعانعی نمعده   
و منگو د چعنعد سعال د عگعر بعه  
همنو منوال صعبعر کعنعنعد تعا بعه  
شکوما ی بعرسعنعم و بعیعد لعاعمعه  
نانعی هعم بعه کعارگعران و معردم  
منعدهعنعم  اقعتعصعادی کعه روی  
است وانعهعای کعارگعران چعرخعش  
من رخد  ب روز هم بهتعر اسعت  

ن رخد و شکوما نشود  کارگعران  
بارها به ا عو وضعیعنعت اععتعراض  
کععرده انععد و حععرمشععان را در  
قطینامه ها شان زده اند  االن هعم  
بعا ععد تععاکععنععدشععان روی زنععدگععی  
انسانی برای همه کارگران بعاشعد  
و تحمنل مار و رنج و محرومعنعت  
را نعپعذ عرنعد  اگعر معاشعنعو بعدون  
سوخت و قعطعیعات  عدکعی کعار  
نمنکند، کارگر هعم بعدون  عول و  
دستمزد مناسب نبا د کار کعنعد   
ا و منعطعق بعرای سعرمعا عه داران  

 با د ساده و قابل مهم باشد   
بهرحال حانعاعت ا عنعسعت کعه  
رشعد اقععتعصععادی ای کععه وعععده  
مندهند  عب وععده سعر خعرمعو  
اسعععت  جعععمعععهعععوری اسعععالمعععی  
میضالت خاص خعودش را دارد   
بحران های مزمنی دارد  جنعح  
و جدالهای عمنای دارد و اوضعا   
منطاه هم چندان برا ش دل عسعب  
ننست  همه ا نها باععث معنعشعود  
که رشد اقتصادی ای که وععده  
مندهند  وچ باشد  مهم ا عنعسعت  
و ا و را با د همه کارگران بداننعد  
که اگعر کعارگعران معنعر خعودرا  
نکعوبعنعده بعاشعنعد و تشعکعلعهعای  
خودرا نساخته بعاشعنعد و صعفعوف  
خودرا منسجم نعکعرده بعاشعنعد، از  
رشد اقتصادی ده برابر هعم هعنع   
چععنععز بععه سععفععره کععارگععر وارد  
نمنشود  ا و هم منطعق سعاده ای  
است کعه بعرای کعارگعران قعابعل  

 مهم است     
 

ک.ک؛  علی جووادی 
ما در سوال گوذشوتوه 
شووواهووود موووبوووارزات 
متعدد کارگران بورای 
افووزایووش دسووتوومووزد 
بودیم، در عین حال 
شاهد این بودیم کوه 
رژیم اسالمی هوموواره 
دسووتووموووزدی را بوووه 
کووارگووران تووحووموویوول 
کرده است که بنا به 
اذعووووان خووووودشووووان 

چندین مرتبه پایین 
خووور فوووقووور اسوووت. 
بعالوه سطح افزایوش 
دستمزد حتی از نرر 
اعالم شده توورم در 
جامعه کوموتور اسوت. 
بن ر شما چه بوایود 

 کرد؟
نبا د بعه  علی جوادیغ    

ا ععو شععرا ععط  بععرده وار و مععنععر  
انسانی تو داد  نعبعا عد اجعازه داد  
که دولت سرما ه چننو شرا عطعی  
را به کارگر تحمنل کنعد  ننع عه  
در دننای واقعیعی اتعفعا  امعتعاده  

  ٬ امزا ش دستمزد ننسعت   ٬ است 
بععلععکععه  ععب تععیععرض نشععکععار و  
وقنحعانعه بعه حعاعو  و دسعتعمعزد  
کارگر اسعت  در شعرا عطعی کعه  
سطح "امزا ش دستمعزد" حعتعی از  
نععرس تععورم قععالبععی اعععالم شععده  

نتنجتعا در    ٬ خودشان کمتر است 
قعدرت    ٬ عمل دسعتعمعزد واقعیعی 

نه تنعهعا امعزا عش    ٬ خر د کارگر 
ننامته است بلکه تعاعلعنعل  عامعتعه  

رسععمععا    ٬ اسععت  شععرم نور اسععت 
اعععالم مععنععکععنععنععد کععه حععداقععل  
دستمزد چند برابر کمعتعر از خعط  

امععا    ٬ مععاععر در جععامععیععه اسععت 
"امزا ش" دستعمعزد نعه تعنعهعا ا عو  

بعلعکعه    ٬ ماصله را جبران نمنکند 
عمال منجر به تالنل قدرت خعر عد  

 کارگر منشود   
چه با د کرد؟ با د متعشعکعل  

با د متحد شد  و دست بعه    ٬ شد 
مبعارزه معتعحعد و سعراسعری زد   
چاره ماط در  ب معبعارزه هعمعه  
جانبه است  راه د گعری نعنعسعت   
تا زمانعنعکعه کعارمعرمعا و دولعت  
اسععالمععی بععا کععارگععر خععامععوش  

در بعر هعمعنعو    ٬ مواجعه بعاشعنعد 
  اشنه خواهد چرخند   

اما کارگران خعامعوش نعبعوده  
همانطور که اشعاره کعرده    ٬ است 

ما شاهد مبارزات معتعیعدد    ٬ ا د 
کارگری برای امزا عش دسعتعمعزد  
بععوده ا ععم  مسععالععه امععا بععر سععر  
 نروزی و مومعاعنعت ا عو معبعارزه  
است  مومانتی که کعارمعرمعا و  
دولت را وادار بعه ععاعب نشعنعنعی  

 کند   
مبارزه برای امزا ش دسعتعمعزد  
با د به  عب تعالش گسعتعرده و  
همگانعی کعارگعر تعبعد عل شعود   
تشکل در ا و چهعارچعوب حعلعاعه  
کععلععنععدی اسععت  بععدون وجععود  
تشععکععالت تععوده ای کععارگععری  
 نشبرد  ب مبارزه مومعق قعابعل  
تصور نعنعسعت  و در ا عو راسعتعا  
بنظر ما مهمتر و و منیطف تر عو  
تشکل کارگری تشکنل مجعامع   
عمومی کارگری است  مجعامع   
ععمععومععی کععارگععری مععنععتعوانععنععد  
شععرا ععط تشععکععنععالتععی الزم بععرای  
 نشعبعرد  عب معبعارزه معوثعر را  

 مراهم کنند  
معراخععوان معا ا ععو اسععت کععه  
کارگران مجام  عمومی خود را  
در هر محنط کاری و تعولعنعدی  
تشکنل دهند  نما ندگان خعود را  
در ا و مجام  عمومی انعتع عاب  
کعنععنععد   ععب معبععارزه مععوثععر از  

 ا نجا شرو  منشود     
 

ک.ک؛  شوووووهوووووال 
دانشفر، علی جووادی 
و کوواظووم نوویووکووخووواه 
چوووگوووونوووه مووویوووتووووان 
مبارزه برای افزایوش 
دستموزد را بوه یوک 
مبارزه اجوتومواعوی و 
سووراسووری تووبوودیوول 

چوووووووووه   کووووووووورد؟
راهوووکوووارهوووایوووی را 
توووصوویووه موویووکوونوویوود؟ 
تجارب تاکنونی چوه 
بوووده اسووت؟ نووقووش 
خوووووانوووووواده هوووووای 
کوووارگوووری در ایووون 

 مبارزه چیست؟ 
همانطور که  شهال دانشفرغ  

در  اسر به سوالهای قعبعل اععالم  
کردم ،هم اکنون جنبشعی بعر سعر  
خواست امزا ش دستمزدهعا جعر عان  
دارد  برای تاو ت ا و جعنعبعش بعر  
برداشتعو گعامعهعای ز عر تعاکعنعد  

 دارمغ 
جععاری کععردن بععحععث در    -٢ 

مجام  ععمعومعی کعارگعری در  
اعتراض به تصمنم جعنعا عتعکعارانعه  
دولت مبنعی بعر تعیعنعنعو حعداقعل  

هزار تومان و اععالم    ٢٢١ دستمزد  
خواست حعداقعل دسعتعمعزدهعا سعه  

 منلنون و  انصد هزار تومان   
تشععکععلععهععای معع ععتععلععف    -١ 

کععارگععری  ععب مععحععور مععهععم  
جعنععبععش بععرای خععواسعت امععزا ععش  
دستمزدها  هسعتعنعد    عنعوسعتعو  
وسن  به تشعکعل هعای راد عکعال  
کارگری و حما ت از بناننعه ننعان  
برای خواست امزا ش دسعتعمعزدهعا  
سه منلنون و  انصد هعزار تعومعان  
موری،  ب گام مهم در تاعو عت  

 و  نشروی ا و جنبش است   
میلمان ناش معهعمعی در    -٩ 

صف جلوی ا عو جعنعبعش دارنعد   
حععمععا ععت از مععبععارزات بععر حععق  

 میلمان بر سر ا و خواست  
 عععب ععععرصعععه معععهعععم    -١ 

سعازمععانعنععابعی در جعنععبعش هععای  
اجععتععمععاعععی امععروز در ا ععران ،  
گروههای مبارزاتی در تلگعرام و  
مععنععدای اجععتععمععاعععی اسععت  هععم  
اکنعون بسعنعاری از تشعکعلعهعای  
کارگری کانال های تعلعگعرامعی  
خود را دارند  هم ننعو بسعنعاری  
از مععراکععز کععارگععر نععنععز در بععی  
تععاک و تععلععگععرام گععروهععهععای  
مبارزاتی خود را شکل داده انعد   
ا و گروهها مجاری خوبی بعرای  
بردن بحث بر سر خواست امعزا عش  
دستمزدها ، ناد گرا شعات راسعت  
و بازدارنده در ا و جنبش و متحعد  
کععردن کععارگععران در سععطععحععی  
سراسری بر سر خعواسعت امعزا عش  
دستمزدها سه منعلعنعون و  عانصعد  

 هزار تومان است    
شععرکععت مععیععال خععانععواده    -١ 

های کارگری در کعارزار بعرای  
خععواسععت امععزا ععش دسععتععمععزدهععا و  
خواست امزا ش دستمزدها حعداقعل  
سه منلنون و  انصد هعزار هعمعنعو  

خواسعت معوری    ١ امروز، همراه با  
درمان را گان، تحصنل را عگعان ،  
بنمه بنکاری و  تسعهعنعالت الزم  

 برای  تامنو مسکو 
با به راه انداختو طومار هعای  

٩ صفحه    
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 کامنتهای کارگری   ناصر اصغری
 
اند  اعتراضات ا عو دوره در نمعر عکعا را بعا عد بعا    دانش نموزان در ا و اعتراض شرکت کرده 

برجسته شدن "سوسنالنسم" ضرب کرد  جامیه د گر توانائی تعحعمعل ا عو هعمعه تعبعاهعی را  
 ندارد   

دهن کجی فریبرز رئیم دانا به 
 کارگران

مر برز رئن  دانا که گال ه داشت چرا کارگران از ت ص  ا شان، "کارشنعاس مسعائعل  

کنند، رقعمعی حعتعی کعمعتعر از رقعم    اقتصادی"، برای احتساب حداقل دستمزد استفاده نمی 
کعنعد     تعوصعنعه معی   ٣٠ "کمنته مزد شوراهای اسالمی کار" برای حداقعل دسعتعمعزد سعال  

تعوانعنعد    )کمنته مزبور سال گذشته گفته بود کارگران با حتی سه منلنون تعومعان هعم نعمعی 
تشعکعل و نعهعاد    ٢٩ های ننهعا در    های روزانه زندگی را بپردازند ( کارگران و نما نده   هز نه 

کارگری خواهان حداقل دستمزد سه و ننم منلنون تومان شده اند، مر عبعرز رئعنع  دانعا معی  
گو د که ن نر، حداقل دستمزد کارگران با د  عب و نعنعم معنعلعنعون تعومعان بعاشعد  تعمعام  

های کارگری در همنو نکته نهفته اسعت کعه ا شعان     رخاشگری ا شان به میالنو و تشکل 
با حرکت از میذورات سود سرما ه داران ر  م اسالمی حرکت می کنعد، امعا کعارگعران و  

 های ننها با در نظر داشتو سطح رماه خانواده های کارگری    تشکل 

 ۳ از صفحه  

 مارس ١کارگران و 
اتعفعاقعات    ٣١ در نخر و روزهعای سعال  

مهمی را  شت سر منعگعذار عم   عب روز  
معهعم در هعفعتعه ای کعه گعذشعت هشععت  
مارس روز جهانی زن بود  به مناسبت ا عو  
روز تشکلهای کارگری چون اتحاد ه نزاد  
کارگران ا ران و کمنته همعاهعنعگعی بعرای  

کمب به ا جاد تشکل هعای کعارگعری،   
جمینت دما  از کودکان کار و خعنعابعان و  
بهنام ابراهنم زاده از چهعره هعای شعنعاخعتعه  
شده کارگری  در زندان بناننه دادند و ا عو  
روز را گرامی داشتند  بناننه هعای هشعت  
مارس امسال بطور واقیی کعنعفعرخعواسعتعی  
علنه ن ارتا د جنسی جمهوری اسعالمعی و  
توحش سرمعا عه داری بعود   عب نعمعونعه  

معارس    ٢ جالب از برگزاری مراسعم هعای  
امسال برگعزاری نن در کعارخعانعه نر عاک  
دکور در شعهعر صعنعیعتعی نمعل بعود  ا عو  
حرکت کارگران نشعانعی د عگعر از چعهعره  

 نو و جنبش کارگری در ا ران است  
هشت مارس روز همعه کعارگعران اسعت و    

انععتععظععار اسععت کععه در تععمععامععی مععراکععز  
کارگری ا و روز را گعرامعی بعدار عم  در  
کارخانه نر اک دکور در ا و روز جعمعیعی  
از کارگران زن با دادن کارت تبر ب کعه  
رو ععش نععوشععنععه شععده بععود هشععت مععارس  
مبارک و با  رزوی  ب دننای بهعتعر، بعا  
  ش شنر نی در معورد روز جعهعانعی زن  
صحبت کردند  بعدنعبعال ا عو بعرنعامعه زنعان  
كارگر شامل در کارخانه از برگعزاری ا عو  

مراسم چننو روزی در دننا وجود دارد کعه  
در مورد مشکالت و تبینع  ععلعنعه زنعان  

 صحبت منشود، ابراز خوشحالی کردند  
 برگزاری مراسم هشت مارس در قائمشهر 

گروه کوهنوردی معهعرگعان بعا مشعارکعت  
گروه ننعلعومعر نبعی در سعالعو هعالل احعمعر  

  ١٥٥ قائمشهر'  هشت مارس را بعا حضعور  
 نفر گرامی داشتند    ٢٥٥ الی  

برنامه با س نعرانعی خعانعم  عروانعه از بعابعل  
 شرو  شد 

که در رابطه با مار زنان ' محعشعا ' طعال   
' بنکاری ' و مشعکعالتعی کعه زنعان بعه  
واسطعه نعداشعتعو حعاعو  قعانعونعی بعه ا عو  
میضل اجتماعی دچار می شوند صحعبعت  

 کرد  
س نران بیدی خانم بهمو  عور از معیعالعنعو  
محنط ز ست بابعل ' از زنعان خعواسعت در  
حفظ محنط ز ست با ننان همکاری کنعنعد  
و گعععزارش معععبعععسعععوطعععی در زمعععنعععنعععه  
میالنتها شان در سالی کعه گعذشعت ارائعه  

 داد  
 س نران بیدی خانم مر م علعی معحعمعدی  
بودند که در رابطه با ان جی او ی کعه در  
ساری میال است در  حما ت از  کعودکعان  
کار و زنان تو مروش  گزارشعی ارائعه داد  
کععه بعععرای ا عععو زنععان و کععودکعععان '  
کارگعاهعهعای نمعوزشعی و کعار نمعر عنعی  
ا جاد منکنند تعا ننعان بعا  عاد گعنعری و  
مععهععارت مععنععی بععتععوانععنععد کسععب در نمععد  
کنند و برای کودکان معراسعم هعای شعاد  

 برگزار منکنند  
در ادامععه مععراسععم رقعع  مععحععلععی زنععان  

 قائمشهر مضای شادی را ا جاد کرد   
اجرای موسنای زنان شهعر بعابعل از د عگعر  

 برنامه های ا و گرد هما ی بود  
اجرای مراسم نوروز خعوانعی تعوسعط خعانعم  
هوشنح  ور از د گعر بعرنعامعه هعای ا عو  
روز بود که شعادی مضعاععفعی در سعالعو  

 ا جاد کرد  
جم  نوری عندی و کعمعب بعرای گعروه  
ننلومر نبی که در زمعنعنعه کعار نمعر عنعی  

برای زنان بی سر رست و  ا بد سر عرسعت و  
کمب به کعودکعان خعانعواده هعا عی کعه  
سر رست ننها زندانی هسعتعنعد' معیعال اسعت  
 کی د گر از بعرنعامعه هعای ا عو نشعسعت  

 بود  
خانم تنموری در رابطه بعا تعیتعر نسعودگعی  
که به زودی در بابل به روی صحنعه معی  
رود و ناعش نمعر عنعانعش زنعان خعانعه داری  
هستند که چندی است نموزش تیتعر معی  

 بننند توضنحاتی را ارائه داد  
 گزارش جشو هشت مارس در نمل 

  ١٢ جشو روز جهعانعی زن در روز جعمعیعه  
در شهرسعتعان نمعل بعرگعزار شعد    ٣١ اسفند  

و ژگی ا و مراسم در ا عو بعود کعه اکعرعر  
شرکت کنندگان بعرای نع عسعتعنعو بعار در  
چننو جشنی شرکت می کعردنعد   مضعا  
به طرز ساده و ز با ی با  وسترها و بعنعر و  
عکسهای مربو  به زنان نراسته شده بعود   
مراسم با خوشامد گو عی و شعیعر خعوانعی  
خانم اکرم نصنر ان  نمعاز شعد   سعهعراب  
مهدی  ور تار   ه هشت معارس  را بعه  
زبان سعاده بعرای حعاضعر عو بعنعان کعرد و  
مکث ز ادی روی زنعان ا عران از انعاعالب  

و معبعارزات    ٢٩٠١ مشروطنت تا انعاعالب  
زنان را در سالهای اخنر داشت  سپ  خانعم  
جمنله نصنر ان مطلبی را در موقینت زنعان  

 در جامیه و قواننو قرائت کرد  
مرشته جاللی  کی از شرکعت کعنعنعدگعان  

 شیری در وصف زن خواند  
خانم  اله احمدی مطلبی خواند که در نن  
مطالبات زنعان در قعالعب بعنعدهعای کعوتعاه  

 نورده شده بود  
اکععرم نصععنععر ععان عععمععلععکععرد اجععتععمععاعععی و  
تار   عه نعدای زنعان را از بعدو تعاسعنع   
تاکنون بنان کرد و بنا بعه نعاعش خعود در  
تععوانععمععنععد سععازی زنععان ' گععزارشععی از  
سوادنموزی را ارائه داد و گزارشی نعنعز از  
 رسشنامه ندای زنان در معورد ) بعرابعری  
زن و مرد (  و نمار باالی برابری خعواهعان  

 را به اطال  رساند  
برنامه بیدی اجرای موسنای زنده بود کعه  

تعوسعط تععیعدادی از اعضععای گعروه ن شععم  
) نو شععو ( نمعل بععرگععزار شعد  گععروه بععا  
اجرای چهار ترانه شعاد  معحعلعی شعور و  
حال مراوانی به جشعو دادنعد و بعا تشعو عق  
مراوان حاضر و روبرو شدند  به رسم تعاعد عر  
به ننان دو عنوان کتاب در مورد مرهعنعح  

 و ادبنات مازندرانی هد ه شد  
بناننه ندای زنان ا ران توسط ننکو تبعر عزی   
خوانده شد  اما مراسم به  ا ان نرسنعد چعرا  
که حاضر و از ننکعو تعبعر عزی خعواسعتعنعد  
ترانه ای ب واند و او شرکت کعنعنعدگعان را  

 با ترانه های خود بدرقه کرد  
اسععفععنععد مععراسععمععی بععه  ١٢ تععهععرانغ جععمععیععه  

مارس در تهران با حضعور حعدود  ٢ منسبت  
هفتاد نفر زن بعرگعزار شعد    معراسعم بعا  
خواندن تار ع ع عه وچعنعد شعیعر وصعحعبعت  
بععودردر بععنععو بععرنععامععه هععاررقصععنععده هععای  
رقصهای ترکی وخراسانعی وقعاسعم ابعادی  
داشتند ودوستانی با صعدای ز عبعای خعود  
در برنامه جم  را به وجد در اوردنعد معراسعم  
بسنار شادو صمنمی بود ودوستان بعا معنعوه  
چععای وشععنععر ععنععی  ععذ ععرا ععی مععنععشععدنععد   
درانتهای برنامه کار کارگاهی بعا ععنعوان  
زنان خانه دار اجرا شعد کعه هعمعه در سعه  
گروه وجمیبندی کل دوستان   نعظعر هعمعه  
را در مورد کار خانگی مطرس کعردنعدرکعه  
به دلنل مشعارکعت جعمعیعی بسعنعار معورد  
استابال واق  شد  شیار ها ی هم در رابعطعه  
با زنان به صورت تراکت به د وار چسبعانعده  
شده بودردر  ا ان با عک  دسعتعه جعمعیعی  
ورق  و  ا کوبی جمیی مراسم بعه  عا عان  
رسند ر در کنار مراسم منزی کعه کعتعاب  
وتنشرت هعا عی در رابعطعه بعازنعان بعود بعه  

 نما ش گذاشته شده  
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ت م ا س   بوا   
 ك م س ی ن   ب ر ا ی   آ ز ا د ی   ك ا ر گ ر ا ن   ز ن د ا ن ی 

 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

 ۴ از صفحه 

http://free-them-now.com
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اعتراضی بر سر خواست امعزا عش  
 دستمزدها همراه با بنمه های  

اجتماععی معوری،  و نعاعش  
میال و دخعالعتعگعر خعانعواده هعای  
کععارگععری در ا ععو کععارزار در  
محالت و  ا  در گعفعتعمعان هعای  
گععروهععهععای مععبععارزاتععی شععکععل  
گعرمعتعه در معد عای اجعتعمعاعععی  
منتوان ننرو ی وسن  و اجتمعاععی  
حول ا و خعواسعت و ا عو جعنعبعش  

 گرد نورد  
دما  از میالنو و رهعبعران    -٠ 

کارگران زندانی، از جمعلعه جعیعفعر  
عععظعععنعععم زاده از هععمعععاهعععنعععح  

هعزار امضعا    ١٥ کنندگان طومار  
 بر سر خواست امزا ش دستمزدها 

و بععاالخععره ا ععنععکععه خععواسععت  
امععزا ععش دسععتععمععزدهععا، خععواسععتععی  
اجععتععمععاعععی اسععت و کععارزاری  

 اجتماعی را می طلبد  
 

در  عاسعر  علی جوادیغ   
به سئوال قبعلعی شعمعا بعه جعنعبعه  

چعه بعا عد    ٬ اصلی ا عو سعئعوال 
اشعاراتعی کعردم  تعاکعنعد    ٬ کرد 

معو در درجعه اول هعمعع عنععان بععر  

برگزاری روتنو مجام  ععمعومعی  
و در حانات راه انعدازی جعنعبعش  
مجام  عمومی در محعنعط کعار  
اسععت  تععا زمععانععنععکععه جععنععبععش  
کارگری نعتعوانعد  عب جعنعبعش  
مجام  عمومی روتنو را شعکعل  

مععبععارزات کععارگععری بععه    ٬ دهعد 
اهععداف مشعع عع  خععود مععانععنععد  
امزا ش دستمزد و بعهعبعود شعرا عط  
کار و امعرعالعهعم دسعت نع عواهعد  
 امت  تجارب تعاکعنعونعی هعم بعر  
ناش کلندی مجام  عمومی در  
 نشبرد مبارزات کارگری صعحعه  
گععذاشععتععه انععد  در اهععمععنععت و  
ضرورت حضور گسعتعرده خعانعواده  
هععای کععارگععری در مععبععارزات  

اگعر    ٬ کارگری تنها با د گفعت 
دستمزد کارگر تیننو کننده سهعم  
و شععرا ععط زنععدگععی کععارگععر و  

نعتعنعجعتعا    ٬ خانواده کارگر اسعت 
حضعور و دخععالععت و نععاععش و ععژه  
خععانععواده کععارگععری در  ععنععشععبععرد  

 مبارزات تیننو کننده است  
غ  مبارزه بر  کاظم ننک واه 

سر دستمزد در ا ران به درجعه ای  
هعم اجعتعمعاعععی و هعم سعراسععری  
هست  اما تیرضی و همعاهعنعح  
نععنععسععت   ععا بععه انععدازه کععامععی  

تیرضعی و هعمعاهعنعح نعنعسعت   
تشکلهای کارگری بارها بنعانعنعه  
داده انععد و اعععتععراض سععراسععری  
کععارگععران را بععنععان کععرده انععد   
اعتصعابعات و اععتعراضعات بعرای  
امزا ش دستمزدها بسنار گسعتعرده  
بععوده اسععت  امععا هععنععوز خصععلععت  
همزمان و متحد ندارد  ا و  عب  
مساله اسعت  در ا عران کعارگعران  
تشکلهای سراسری خودرا ندارنعد   
امعا ا ععو مععهععم اسععت کعه چععنععد  
تشکل کارگری و سعنعد عکعا عی  
وجود دارند که ا نعهعا در زمعنعنعه  
ها عی کعارگعران را نعمعا عنعدگعی  
منعکعنعنعد  ا عو معهعم اسعت کعه  
کارگران در قدم اول از معنعان ا عو  
تشکعلعهعا ننعهعا عی را کعه نعاعش  
راد کال تر و محکم تر و مناسعب  
تری دارند حعمعا عت کعنعنعد و بعه  
اشکال م تعلعف ننعهعا را تعاعو عت  
نما ند  ا و گام موری و ععمعلعی  
ای برای دست  امتو بعه تشعکعل  
در دوره کععنععونععی اسععت کععه بععه  
جنبش امزا ش دستعمعزد هعم ربعط  
مستانم دارد  نکته د گر ا عنعکعه  
هفت تشعکعل کعارگعری معدتعی  
 نش بناننه دادند و اععالم کعردنعد  
که حداقل دسعتعمعزد بعا عد بعاالی  

خعط مععاعر  عیععنعی سعه معنععلعنععون  
و انصد هزار تومان باشد  میلعمعان  
هععم قععبععل از نن هععمععنععو را در  
اعتصعابشعان اععالم کعردنعد  ا عو  
 ععب خععواسععت مععهععم و مععوری  
کارگران بعا عد بعاشعد   عب عره  
منطق انسانی و قعابعل قعبعول در  
ا و ننست که دولت نعرس تعورم را  
باالی سه منلنون اععالم کعنعد و  
دستمزد حداقل کعارگعر را  عب  
 نجم نن اعالم نعمعا عد  ا عو معاعط  
وقاحت است  هن  وز ر و عضعو  
شععورای عععالععی کععار و مععزدور  
د گری نمنتواند  ب ثاننه از نن  
در جلوی جمینتی دمعا  کعنعد و  
مفتضح نشعود  بعا عد ا عو را بعه  
مصاف طعلعبعنعد و قعبعول نعکعرد   
نکته مهم ا نست که در معحعنعط  
های کار مضا و بحعث دسعتعمعزد  
را دا  کععنععنععم و در  ععرتععو نن  
خواستها و ابزارهعا و حعرکعتعهعای  
مناسب را جلعو بعکعشعنعم  نعبعا عد  
اجازه داد که دستمزد توهنو نمنعز  
و برده وار را به کارگران تعحعمعنعل  
کنند  واقیا عاب راندن حکعومعت  
در ا و زمننه ععمعلعی و امعکعان  
 عععذ عععر اسعععت  بشعععرطعععی کعععه  
تشکلهعای کعارگعری بعا جعد عت  

بعرای بسععنعج گسعتعرده کعارگععران  
 تالش کنند  

 ععب نععکععتععه را هععم نععبععا ععد  
مراموش کرد  شماری از رهعبعران  
کععارگععری و رهععبععران جععبععنععش  
امععزا ععش دسععتععمععزد در زنععدانععهععا  
هستند  هر حرکتی برای امزا عش  
دسععتععمععزد بععا ععد  ععرچععم نزادی  
کارگرانی مرل محعمعد جعراحعی،  
جیفر عظنم زاده، بعهعنعام ابعراهعنعم  
زاده و سا ر کعارگعران زنعدانعی را  
بلند کند و خواست نزادی ننها را  
طر  نعمعا عد  هعر معیعال و رهعبعر  
کارگری بعرای کعارگعران ععز عز  
است و حکومعت بعا عد بعبعنعنعد و  
بداند که بعا زنعدانعی کعردن ننعهعا  
کل کارگران را از خود منزجر تعر  

 منکند و گور خودرا منکند    
با تشکر از شرکتتان در 

 این میزگرد
مــیــزگــرد کــارگــر 
کمونیست تـوسـ  
نسان نـودنـنـیـان 
 تهیه شده است.

 

 
 

 در حاشنه اخبار کارگری 
انگشتان  ب دست هعم نعنعسعت   
وی با انتااد از  وزارت بعهعداشعت  
که با چنح و دنعدان بعه دنعبعال  
تعامعنعو  عول الزم بععرای  عرداخععت  
مطالبات  زشعکعان اسعت، امعزودغ  
بنشتر و تاخنر در  رداخت کعارانعه  

ماه است، امعا    ٩  زشکان حداکرر  
مععاه طععلععب    ١  عرسععتععاران حععداقععل  

دارند   رستاران االن معاعط حعاعو   
در امت می کنعنعد و خعبعری از  
کارانعه و اضعامعه کعار نعنعسعت   

مجتم  بنمارستانی خمننی تعهعران  
از شهعر عور بعه ا عو طعرف هعنعوز  
کارانه و اضامه کار  عرسعتعاران را  
نععداده اسععت  بععنععمععارسععتععان هععای  
شر یتی و سننا هم از معهعر معاه،  

 مطالبات  رستاران را نداده اند   
مععردم مععی گععو ععنععد در کععمععتععر  
خععانععواده ای مععی تععوان سععرا   
گرمت که دسعتعکعم  عب جعوان  
بععنععکععار نن هععم تععحععصععنععل کععرده  
دانشگاهی نداشته باشد  جوانانعی  

تعا چعنعد سعال از    ١ که دستکم  
بهتر و سال های ععمعرشعان را در  
کالس های درس گذرانده به ا عو  

امند که بتوانند ورود بعهعتعری بعه  
بازار کار داشته باشند، امعا حعاال  
شرا ط برعکع  شعده و ننعهعا نعه  
تنها در رشعتعه هعای معرتعبعط بعا  
خود، بلکه در سا ر رشته هعا نعنعز  
جا ی برای ار  ندا نعمعی کعنعنعد   
در حععالععی کععه نععرس بععنععکععاری  

  ٣١ عمومی کشور در  ا نز سعال  
درصعد بعود، نعرس    ٩ر٢٥ به منزان  

درصد بعوده    ٩ر١١ بنکاری جوانان  
است، هعمع عنعنعو نعرس ععمعومعی  

بعه    ٣١ بنکاری در  عا عنعز سعال  
درصعععد و نعععرس    ١ر٢٥ مععنعععزان  

درصعد    ١ر١٠ بنکاری جوانان ننز  

بوده، بنابرا و بنکاری جعوانعان در  
دوره میالنت دولت تدبنعر و امعنعد  
هم نعان بعنعش از دو بعرابعر نعرس  
عععمععومععی کشععور اسععت و ا ععو  
مععوضععو  نشععان مععی دهععد کععه  

ها برای حل بحران بنعکعاری    تالش 
مهمتر و گروه جعو عنعده شع عل در  
کشور، ناکامی و تار بعا کعم اثعر  

 بوده است   
مععردم اشععتعع ععال درخععواسععت مععی  
کععنععنععد و بععنععکععاری بععه عععنععوان  
بزرگتر و و جدی تعر عو معیعضعل  
خانواده ها  است  رئنع  جعمعهعور  
اسالمی در نشست خبری دو روز  

 نش خود با رسانه ها اعالم کعرد  
  ٢١٥ قععنععمععت مععروش نععفععت از  

منلعنعارد دالر    ١٥ منلنارد دالر به  
کاهش  عامعتعه و حعاال مشع ع   
ننست با ا و وضینت امعت شعد عد  
درنمدی، چگعونعه معی تعوان بعه  
صورت منلعنعونعی اشعتع عال زا عی  
کععرد حععتععی اگععر بععتععوان چععنععنععو  
برداشتی را از گعزارشعات معرکعز  

 نمار ا ران است راج کرد؟ 
 

 ۴٤ از   صفحه 

 ٧ از صفحه 

 
 

اسعت   اقععتعصععاد بعرز ععل از سععه  
وارد رکعود    ١٥٢٠ ماهه دوم سال  

شده و  نش بننعی معی شعود تعا  
نعنعز از رکعود    ١٥٢١  ا ان سعال  

خعععارج نشعععود ا عععو کشعععور بعععا  
میضالتی چعون نعرس تعورم بعاال  

وحجم بعدهعی هعای سعرسعام نور  
درگنر است  از سوی د گر طعی  

نهنح تید ل ننعروی    ١٥٢٠ سال  
کار در ب شهای م تلف در ا عو  
کشور بشدت بعاال بعوده و حعذف  

منلنعون نعفعر    ٠ر٢ مشامل به رقم  
 رسنده است  

 

 ترکیه: 
نفر از  ناهجعو عانعی    ٢٢ دست کم  

که قصد داشتند خود را به  ونعان  
برسعانعنعد، در نب هعای سعواحعل  
ترکنه مر  شعدنعد  خعبعرگعزاری  

  ١ نسوشنتعد عرس روز  عکعشعنعبعه  
 عععب   معععارس بعععه نعععاعععل از 

خععبععرگععزاری مععنععردولععتععی تععرک  

گزارش داد که سه نفر از کشتعه  
شععدگععان، کععودک بععودنععد  در  

خعبعرگعزاری دولعتعی   همنو حعال، 
نناتولی ترکنه گزارش داده اسعت  
که ماموران گارد سعاحعلعی ا عو  

نععفععر د ععگععر را در    ٢٠ کشععور  
در ای ا ه در عملنات جستجعو و  
نجات، از نب گرمتنعد  بسعنعاری  

از  ناهجو عان سعوری و ععراقعی  
سیی می کنند از طر ق تعرکعنعه  
خود را بعه کشعورهعای ارو عا عی  
برسعانعنعد  ارو عا در هعمعنعو حعال  
تالش می کند ورود  نعاهعجعو عان  

 را مهار کند  

 ۴۳ از   صفحه 
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 ۴۹ از   صفحه 

بنان معنعشعود معاعط  عب رقعم  
ننستند  ا و نمارها س و از جعان  
و زنععدگععی هععزاران هععزار انسععان  
است که قرباننان محنعط کعارنعد  
و سععال بععه سععال بععر تععیععدادشععان  
اضامه منشود  ا و شعرا عط بعرده  
وار کععار و ا ععو سععطععح از بععی  
تامننی و محرومنت در معحعنعط  
هععای کععار را بععطععور واقععیععی  
سرما ه داران و دولعت بعه  عمعو  
معععحعععروم كعععردن كعععارگعععران از  

تععر ععو حععاععوقشععان بععرقععرار    ای    ععا ععه 
انعععد  دسعععت کعععارگعععر را    كعععرده 
اند، اعتعصعابعش را معمعنعو     بسته 
انععد، او را از حععق تشععکععل    کعرده 

مععحععروم کععرده انععد تععا امععکععان  
حععداکععرععر سععودجععوئععی را  ععنععدا  
کنند  در واق  دولت به کعمعب  
ننروی سرکوب و زندان و قعانعون  
و منره، دست کعارمعرمعا را بعاز  
گذاشته است که جان كارگعر را  
بگنرد، خون كارگعر را بعمعكعد و  
هر بالئی خعواسعت سعر کعارگعر  
بعنععاورد، امععا سعود کععارمعرمععا و  
صاحبان سرما ه محفوظ بماند    
ا و در حالنست که خود دولت و  
ارگانهای سرکعوبعش بعزرگعتعر عو  

 کارمرما هستند  
اما در معاعابعل ا عو تصعو عر معا  
شاهد ا و هستنم کعه کعارگعران  
ا ستاده اند و جنعگعی روزانعه در  

جنبش کارگری در جر ان اسعت   
از جمله تشعکعلعهعای کعارگعری  
ای که به همت خعود کعارگعران  
تشکنل شده اند، بارهعا و بعارهعا  
ابراز انزجار کرده اند و با بعنعانعنعه  
هععای مشععتععرک خععود بععه ا ععو  
وضینت صدای اعتراض خود را  

ن ر ل بعرابعر بعا    ١ بلند کرده اند    
معععرورد عععو روز جعععهعععانعععی    ٢١ 

اعتراض علنه کشتار در محنعط  
هععای کععار اسععت و مععرصععت  
خوبنست که اعتراض خود را بعه  
ا ععو شععرا ععط بععرده وارکععار در  
محنط هعای کعار کعه هعر روز  
قرباانی منگنرد، تبعد عل کعنعنعم   
با اعالم خواستها مان، با خواسعت  
ا منی موری محنطهای کار بعه  
 استابال ا و روز اعتراضی برو م  
بوازنشووسووتووگووان صوونووایووع 
فوالد اصفهان و شوعوار 
سوووریووه را رهووا کوون، 

 فکری به حال ما کن
 ب خبر مهم و  ر سعر و صعدا  
در هععفععتععه گععذشععتععه تععجععمعع   
اعتراضی بازنشستعگعان صعنعا ع   
موالد اهواز در ماابل استانعداری  
بود  اتفاقی که  راستی مضای  
اعتراض در کعل جعامعیعه را بعه  

 نما ش منگذارد  
اسفند ا و کارگعران در    ٢٠ روز    

اعععتععراض بععه تععیععو ععق سععه مععاه  
دستمزدشان در ماابل استعانعداری  

شعهعر جعمعع  شععدنعد و بعا معر ععاد  
"سور ه را رها کعو، معکعری بعه  
حل معا کعو" صعدای اععتعراض  
خود را بلعنعد کعردنعد  کعارگعران  
بعازنشعسععتعه صععنعا ع  معوالد کععه  
بععارهععا و بععارهععا بععرای حععق و  
حاوقشان تجم  اعتراضعی کعرده  
انععد، بععا ا ععو شععیععار، صععدای  
اعتراض کل کارگران را ععلعنعه  
حععکععومععت بععلععنععد کععرده انععد   
کارگران بازنشسته صنا   معوالد  
با ا و شیار اععتعراضعشعان را بعه  
 ععولععهععای مععنععلععنععاردی ای کععه  
جعععمعععهعععوری اسعععالمعععی صعععرف  
جر انات ترور ست معنعطعاعه و از  
جمله ر  م سرکوبگعر بشعار اسعد  
منکند و مار ومالکتی کعه بعه  
کل جامیه تحمنعل کعرده اسعت،  
بلند کعردنعد  ا عو شعیعار و ا عو  
اعتراض  عب اتعفعا  سعنعاسعی  
مععهععم در جععنععبععش اعععتععراضععی  
کعارگععری اسععت کعه انععیععکععاس  
وسنیی در شهر اصفهعان داشعت   
گعفععتععنععی اسععت ز ععر مشععار ا ععو  

اسفنعد  عب    ٢١ اعتراضات روز  
مععاه دسععتععمععزد عععاععب امععتععاده   
کارگران  رداخت شد و مارر شعد  
باقی طلبهای ننان تا نخر هعفعتعه  

  رداخت شود   
از دیووگوور اخووبووار مووهووم 
کارگری در هفته ای که 

 گذشت

روزهای  ر جعنعب و جعوشعی از  
اعععتععراض در مععحععنععط هععای  
کععععارگععععری را  شععععت سععععر  
منعگعذار عم  روزی نعنعسعت کعه  
اخبار دهها حعرکعت و اععتعراض  
کععارگععری خععبععرسععاز رسععانععه هععا  
نباشد  هعر اععتعراض کعارگعری  
روزهای متوالی تداوم می  ابعد،  
تععا وقععتععی کععه  ععاسعع ععی بععه  
کععارگععران داده شععود  مععاععابععل  
مععجععلعع  اسععالمععی، و مععراجعع   
دولتی به مراکز تجعمع  هعر روزه  
کارگران تبد عل شعده و مضعای  
سناسی شعهعرهعا را تع عنعنعر داده  

کعارگعر    ٢٠٥٥ است  از جعمعلعه  
مجتم  کشت و صعنعیعت هعفعت  
تپه و هزاران کارگر در معازهعای  
م تلف عسلو ه در ا و هفته هعر  
روزه در اعتراض بودند  بع عشعی  
از اعتراضات ا و هفته از سعوی  
کععارگععران بععازنشععسععتععه صععورت  
گرمت که طلبها شان را مطالبعه  
منکعردنعد و خعواسعتعار امعزا عش  
سطح مستمری خعود بعودنعد  از  
نعععمعععونعععه هعععای معععهعععمعععش نن  
اعتراضات کارگعران بعازنشعسعتعه  
صنا ع  معوالد اصعفعهعان، وزارت  
جعهععاد شعاورزی، بععازنشعسععتععگععان  
 نش از موعد تامنو اجتمعاععی،  
بععازنشععسععتععگععان الععبععرز شععرقععی و  
میلمان  بعازنشعسعتعه اسعت  کعه  
بیضا معومعق شعدنعد بع عشعی از  
میوقات خود را بگنعرنعد  معوارد  

قابل توجه اعتراضی د عگعر کعه  
اخبعارشعان بعه صعدر رسعانعه هعا  

کشنده شده اسعت ععبعارتعنعد ازغ   
تععجععمعع  اعععتععراضععی کععارگععران  
کاشی ا رانا ، تجم  اععتعراضعی  
رانندگعان سعازمعان اتعوبعوسعرانعی  
شععهععرضععا، اعععتععصععاب کععارگععران  
کارخانه موالد کاشان، اعتصعاب  
کارگران سنگبعری معحعمعودنبعاد  
اصععفععهععان، تععجععمعع  اعععتععراضععی  
کارگعران شعرکعت  عنعمعانعکعاری  
 ععتععروشععنععمععی در ا ععالم، تععجععمعع   
اعععتععراضععی کععارگععران مععاشععنععو  
سازی تبر ز ماابل معرمعانعداری،  
تععجععمعع  اعععتععراضععی کععارگععران  
کعارخعانعه تعولعنعد معاشعنعو نالت  
کشععاورزی هععپععکععو در اراک،  
تععجععمعع  اعععتععراضععی جععمععیععی از  
کارگران شرکت امق  عالعسعت ،  
تععجععمعع  اعععتععراضععی کععارگععران  
شععرکععت سععپععنععد شععور، تععجععمعع   
اععتعراضععی کععارگعران شععرکعتععی  

، تععجععمعع   ٠ شععهععرداری مععنععطععاععه  
اعتراضی میلمنو حق التدر سی  
در ا عالم، تعجعمعیعات اععتعراضعی  

 کارگران سپنتا بنو الملل 
 

 ۴۴ از صفحه 

 
کشنعد    طر  تحول را به دوش می 

ای بععه عععدم    هععر روز در گععوشععه 
 رداخعت معطعالعبعاتشعان اععتعراض  

کنعنعد  و در روزهعا عی کعه    می 
طر  تحول نعظعام سعالمعت تعنعهعا  
جععوالنععگععاه دولععت  ععازدهععم بععرای  

هعای    سر وش گعذاشعتعو بعر وععده 
ننعامعتعه ا عو دولعت    شمار تحاق   بی 

کعردن    است، ا و طر  در اجعرا عی 
تیهدات خود بعه سعپعنعدجعامعگعان 

) ععععرسععععتععععاران و کععععارکععععنععععان  
لعنعگعد و    بنمارستانها( جامیه می 

شا د ا نگونعه بعتعوان گعفعت کعه  
تر عو  عرو ه اجعتعمعاععی و    بزرگ 

رماهی دولت  عازدهعم ا عو روزهعا  
سعع عععت بعععنعععمععار اسعععت اسعععتعععان  
کهگنلو ه و بو راحمد ننز از ا عو  

امر مسترنی نبوده و همنو هفعتعه  
 نش بود که  رسنل بعنعمعارسعتعان  
شهند بهشتی  اسوج در اععتعراض  
بعه عععدم در عامععت مععطعالععبععاتشععان  
تجم  کردند، تا چند روز  ع  از  
نن ننز  عرسعنعل بعنعمعارسعتعان امعام  
سجادا و شهر دست بعه اععتعراض  
زده و خععواهععان در ععامععت حععق و  
حععاععوقشععان شععونععد   ععکععی از  
کارکنان بنمارستعان امعام سعجعاد  
اظعهععار داشععتغ بععا اجععرای طععر   
تععحععول نععظععام سععالمععت، حععجععم  

کنندگان ا و بعنعمعارسعتعان    مراجیه 
درصعد امعزا عش و بعه    ٢٢ تا    ٢٥ 

تععبعع  نن حععجععم کععار کععارکععنععان  
بنمارسعتعان امعزا عش  عامعت، امعا  
حجم ننروی کار به ا عو تعنعاسعب  
امزوده نشد  حجم بعاالی کعار و  

نبود ننروی کعار کعامعی سعبعب  
کاهش انگنزه  رسنل برای ادامعه  
کععار شععد  وی  ععرسععتععاران را  

تر عو اعضعای کعادر درمعان    مهم 
دانست که بعیعد از اجعرای طعر   
تحول نظام سالمت بنعشعتعر عو بعار  

کشعنعد و    کاری را بر دوش معی 
گفتغ تنها منب  درنمد ا و قشعر  

هععای مشععرده کععاری در    شععنععفععت 
بنمارستان است  ا و عضعو کعادر  
درمان بعنعمعارسعتعان امعام سعجعاد  
 اسوج با بنان ا نکه معیعوقعات و  
کارانه  رسعنعل بعنعمعارسعتعان امعام  
سجاد حعدود نعه معاه اسعت کعه  
 ععرداخععت نشععده، تصععر ععح کععردغ  
مسععئععوالن عععلععت اصععلععی عععدم  
 رداخعت معطعالعبعات معا را ععدم  
 ععرداخععت مععطععالععبععات دانشععگععاه  

هعای     زشکعی تعوسعط بعنعمعه   علوم 
درمانعی    اجتماعی و خدمات   تیمنو 
دانععنععد  وی بععا اشععاره بععه    مععی 

نزد کی به ا ام عند نوروز و نعنعاز  
 رسنل بنعمعارسعتعان بعه معیعوقعات  

نشععده خععود، گععفععتغ در     ععرداخععت 
جلساتی که بعا رئعنع  و معد عر  
داخلی بنمارستان بعرگعزار شعد از  
ننها خعواسعتعنعم معطعالعبعاتعمعان را  
 رداخت کنند ز را با دست خعالعی  

تعوان کعار کعرد  وی بعنعان    نمعی 
کردغ دانشعگعاه ععلعوم  عزشعکعی  
بععهععتععر اسععت بععه جععای انععجععام  

وسععازهععا حععاععو   ععرسععنععل    سععاخععت 
 ها را  رداخت کند    بنمارستان 

گعععزارش دوم؛ ععععدم  عععرداخعععت  
مطالبعات  عرسعتعاران بعنعمعارسعتعان  
های تهران! مجتم  بنمعارسعتعانعی  

خمننی تهران از شهعر عور بعه ا عو  
طرف هنوز کارانه و اضامعه کعار  
 رستاران را نداده است  بنمارستعان  
های شر یتی و سننا هم از معهعر  
ماه، مطالبات  عرسعتعاران را نعداده  
اند  سازمان نظام  عرسعتعاری،دبعنعر  
هععنععئععت مععد ععره نععظععام  ععرسععتععاری  
تهران، از مسئولعنعو ارشعد وزارت  
بععهععداشععت خععواسععت در هععنععگععام  
 رداخعت کعارانعه کعادر درمعانعی  
بنعمعارسعتعان هعا معاعط بعه معکعر  
 ععزشععکععان نععبععاشععنععد و مععیععوقععات  
 رستاران را ننز  رداخت کنند  در  
تهران، تعیعداد بعنعمعارسعتعان هعای  
دانشگاهی که کارانه و اضعامعه  
کار  رستاران را توانسعتعه انعد بعه  

روز  عععععرداخعععععت   
٩ صفحه   کنند، به اندازه    
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 مارس ١کارگران و 
  ٣١ در نخععر ععو روزهععای سععال  

اتعفعاقعات معهعمعی را  شعت سعر  
منگذار عم   عب روز معهعم در  
هعفعتعه ای کعه گعذشعت هشعت  
مارس روز جهعانعی زن بعود  بعه  
منعاسعبعت ا عو روز تشعکعلعهعای  
کععارگععری چععون اتععحععاد ععه نزاد  
کععارگععران ا ععران و کععمععنععتععه  
همعاهعنعگعی بعرای کعمعب بعه  

ا جاد تشعکعل هعای کعارگعری،   
جمینت دما  از کودکان کعار و  
خنابان و بعهعنعام ابعراهعنعم زاده از  
چععهععره هععای شععنععاخععتععه شععده  
کارگری  در زندان بناننعه دادنعد  
و ا و روز را گعرامعی داشعتعنعد   
بناننه های هشت مارس امسعال  
بطور واقیی کنفرخواستی علعنعه  
ن ععارتععا ععد جععنععسععی جععمععهععوری  
اسالمی و توحش سرما عه داری  
بععود   ععب نععمععونععه جععالععب از  

معارس    ٢ برگزاری مراسم های  
امسال برگزاری نن در کعارخعانعه  
نر اک دکور در شهر صعنعیعتعی  
نمل بود  ا و حعرکعت کعارگعران  
نشععانععی د ععگععر از چععهععره نععو ععو  

 جنبش کارگری در ا ران است  
هشت مارس روز همه کارگعران    

اسععت و انععتععظععار اسععت کععه در  
تمامی مراکز کارگری ا و روز  
را گرامی بدار عم  در کعارخعانعه  
نر اک دکور در ا و روز جمیعی  
از کارگعران زن بعا دادن کعارت  
تبر ب که رو ش نعوشعنعه شعده  
بود هشت مارس مبعارک و بعا  
 رزوی  ععب دنععنععای بععهععتععر، بععا  
 ع عش شعنعر عنعی در معورد روز  
جععهععانععی زن صععحععبععت کععردنععد   
بدنبال ا و بعرنعامعه زنعان كعارگعر  
شامل در کارخانه از بعرگعزاری  
ا و مراسم چننو روزی در دنعنعا  

وجعععود دارد کعععه در معععورد  
مشکالت و تبین  ععلعنعه زنعان  
صحبت منشود، ابراز خوشحعالعی  

 کردند  
هوووزار تووووموووان  ١٨٨

حداقل دستمزد ، اعالم 
 جنگی دیگر به کارگران

سرانجام شورا یالی کار تصعمعنعم  
خود را گرمت و بعیعد از کعلعی  
مور و تفح  حعداقعل دسعتعمعزد  

هعزار    ٢٢١ سال نتعی کعارگعران  
تومان رقم زده شد  بد و تعرتعنعب  
کلی جار و جنجال بعر سعر رمع   
تعحععر ععم هععا و شععکععومععاتععر شععدن  
اقتصاد و منره به راه انداختنعد و  
ا و بود جوابشان به مسعالعه معزد  
و مععیععنععشععت کععارگععران و کععل  
مردم  البته نتنجعه از قعبعل نعنعز  
روشو بود  اوضا  بیعد از بعرجعام  
است و برای جلب سرما عه داران  
بعه سعرمععا ععه گععذاری در ا ععران،  
بععرای ا ععنععکععه بععتععوانععنععد حععداقععل  
نفسی به اقتصاد در هم شکستعه  
شان بدهعنعد، بعر طعبعل اقعتعصعاد  
مااومتی کوبندند و  ب رکعو  
مععهععم نن نععنععز طععبععیععا تععحععمععنععل  
دستمزدهای چند بعار ز عر خعط  
مار به کارگران اسعت  گعفعتعنعد  
که معنعزان دسعتعمعزد امسعال را  
ماط بر اساس "نرس تورم" تیعنعنعو  
خواهند کرد و ر الی هعم بعاالتعر  
ن واهند رمت  گفتند کاری بعه  
سبد هز نه و خط معاعر و معنعره  
نععدارنععد و بععر سععر نن جععنععح  
زرگععری بععه  ععا کععردنععد  ادعععا  
کردند که با رم  تحر م هعا نعرس  
تورم ننز کاهش  امته است و از  

درصععدی دم    ٢٠ تععا    ٢٩ تععورم  
زدند و وعده تعب رقعمعی شعدن  
نن را دادنعد و بععا ا ععو مععاعدمععه  
چععنععنععی هععا در شععورا ععیععالععی  

کارشان نشستنند و از باالی سعر  
کارگران تصمنم گعرمعتعنعد و بعر  
قنمت ننروی کعار چعوب حعراج  
زدند  االن هم علی ربنیعی وز عر  
کار با خرسندی تمام معنعگعو عد  

درصععدی    ٢١ کععه "امععزا ععش"  
دستمزدها هم به نعفع  کعارگعران،  
هعم کعارمعرمعا عان و هعم کشععور  
است  مینی واقیی ا عو گعفعتعه  
به تبعاهعی کشعانعدن زنعدگعی و  
مینعشعت کعارگعر بعرای بعهعبعود  
ب شندن به اقتعصعاد ورشعکعسعتعه  

 شان است  
  ٢٢١ تینعنعو حعداقعل دسعتعمعزد    

هزار تومان  ب تعیعرض د عگعر  
به زندگی و مینشعت کعارگعران  
و کل جامیه است  ا و جعانعنعان  
بنشرمانعه بعه چشعم معنعلعنعونعهعا  
کارگر و خانواده کارگری نعگعاه  
کردند و دستمزدی که  ا نو تعر  
از  ب چهارم همان خط ماعری  
است که از  کعسعال قعبعل دارنعد  
در مععوردش هشععدار مععنععدهععنععد،  
تیننو کردند  با وقاحت تمام ننعز  

درصعدی معزد    ٢١ از "امزا عش"  
کععارگععران خععبععر مععنععدهععنععد  در  
حالنکه مینی واقیی نن امزا ش  

هعزار تعومعان    ١٢١ درصد بر    ٢١ 
دستمزدی است کعه خعود چعنعد  
بار ز ر خط مار است    و  عب  
مععوضععو  جععنععح کععارگععران بععا  

بعوده    ٣١ حکومت در طول سعال  
است  ا عو درحعالعنعسعت کعه نعه  
خبری از درمان را گان هسعت و  
نه تحصنل را گان و هنع عگعونعه  
تامنو اجتماعی د گر و قعنعمعت  
ها ننز هر روز امزا ش بعنعشعتعری  
می  ا د و ادامعه اجعرای طعر   
"هدممند کردن  ارانعه هعا" عیعنعی  
گعران کععردن قععنعمععت کععاالهععای  
حععامععل انععر ی و مععتععیععاقععب نن  

امزا ش قنمت د گر کاالهعا نعنعز  
 در دستور دولت قرار دارد  

هزار تعومعان حعداقعل    ٢٢١ تیننو  
دستمزد، اعالم جنگی دوبعاره بعه  
کارگران و کل جامیه است  بعا  
ا عععو تعععفعععاوت کعععه ا عععو بعععار  
سنگربندی ها از قعبعل صعورت  
گرمته است  کعارگعران چعه در  
قامت تشکعلعهعا شعان و چعه در  
مبارزات هر روزه شان اولتنمعاتعوم  
خود را داده اند  اعالم کعرده انعد  
کعه حععداقععل دسععتعمععزد بععا ععد بععه  
رقمی باالی خعط معاعر امعزا عش  
 ابد و به باالتر از سه منلعنعون و  
 انصد هزار تومان بعرسعد  و ا عو  
خواستی اسعت اجعتعمعاععی  نعه  
تنها کارگران، بعلعکعه معیعلعمعان،  
 رستاران، بازنشستگعان و بع عش  
عظنمی از حاو  بگنران جامیعه  

 است   
تصمنم بنشرمانه دولت مبنی بعر  

هزار تعومعان    ٢٢١ حداقل دستمزد  
بععا ععد جععواب درخععور خععود را  
بگنرد  با د کعارگعران و بع عش  
های م تلف جامیه اعتعراض و  
انزجار خعود را بعه ا عو تصعمعنعم  
جنا تکارانه حکعومعت اسعالمعی  
که مینشت و زندگی منلنعونعهعا  
خانواده کارگری را بعه تعبعاهعی  
منکشد و در ععنعو حعال حعمعلعه  
ای به استاندارد زندگی در کعل  
جامیه اسعت، اععالم دارنعد  هعم  
اکنون جعنعبعشعی حعول خعواسعت  
امزا ش دستمزدها به معبعلعه سعه  
منلعنعون و  عانصعد هعزار تعومعان  
جاری است  با د وسنیا به صف  
ا عععو جعععنعععبعععش  عععنعععوسعععت  در  
تشکلهعا عی کعه  عرچعمعدار ا عو  
خواست هستند، معتعشعکعل شعد   
با د خواهان ل و معوری تصعمعنعم  
شععورا ععیععالععی کععار و امععزا ععش  
دستمزدها،  باالتر از سه منلعنعون  
و  انصد هزار تومان شد  جنبعش  
برای خواست امزا ش دستعمعزدهعا  
 ب عرصه مهم نبرد ما بر سعر  
مینشت و زندگی معان در سعال  
نتی خواهد بعود  صعف خعود را  
برای ا و نبرد متحد و قعدرتعمعنعد  

 کننم  
محیر های کار همچنان 

 قربانی میگیرد
 ب خبر تکان دهعنعده درهعفعتعه  
ای کععه گععذشععت وا گععونععی  
سرو ع  ا عاب عهعاب کعارگعران  

 تروشنمی م ازن سبز عسعلعو عه   
نعفعر    ١٥ اسفند است که    ٢١ در  

کشته و زخمی برجای گذاشعت   
به سهم خودم به خعانعواده هعا عی  
که عز زانشان را در ا عو اتعفعا   
ناگوار از دست دادند و بعه هعمعه  

کارگرن و مردم ا عو معاجعیعه را   
تسععلععنععت مععنععگععو ععم  عععلععت ا ععو  
سانحه نا  معنعی در سعنعسعتعم  
ترمز عکر شده است  ا عو هعمعان  
ععلعتعی اسعت کعه بعارهعا بععرای  
بسناری از تصادقعات و معجعا ع   
د گر هم عکر کعرده انعد  بعد عو  
تععرتععنععب ا ععو کععارگععران قععربععانععی  
سودجو ی مشتعی سعرمعا عه دار  
شععدنععد  جععمععهععوری اسععالمععی و  
صععاحععبععان سععرمععا ععه مسععئععولععنععو  
مسععتععاععنععم ا ععو اتععفععا  نععاگععوار  
هستند  گفتنی است کعه  عنعش  
از ا ععو هععم در سععال گععذشععتععه،  
مرسوده بودن سرو   حمل و ناعل  

  ٢١ کععارگععران شععامععل در مععاز  
  ١٢  ارس جنوبی به مصدومنعت  

نفر انعجعامعنعد  عسعلعو عه امعروز  
 ععب کععانععون دا  اعععتععراضععات  
کععارگعععری اسعععت  وا گعععونعععی  
اتعععوبعععوس حعععامعععل کعععارگعععران  
 تروشنمی م ازن سبز عسعلعو عه  
به زمزمه هعای اععتعراضعی در  

 منان کارگران دامو زده است  
عدم ا منی محنط کعار هعر روز  
قربانی منگنرد  به گفتعه هعفعده  
تو میاون روابط کار وزارت کعار  

  ٣٩ در دی ماه گذشته در سعال  
  ٣٥٥ هععزار و    ٢٩ در مععجععمععو   

حادثه نعاشعی از کعار در ا عران  
نعفعر    ٢٠٥ اتفا  امتاده است، که  

 از ا و کارگران جان خود را از  
داست داده اند  ا و نمار هعا کعه  
طبیا از جانعب دسعت انعدرکعاران  
حکومت بسنار  ا نو تعر از رقعم  

واقععععیععععی  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 شهالدانشفر

 

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 
٠١ صفحه    
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 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

در شهر لعنعدن چشعم از جعهعان    ٢٢٢١ مارس    ٢١ کارل مارک  روز  
مروبست   در هر مرصتی با د نام و زندگعی معارکع  را بعه جعامعیعه  
 ادنوری کرد  درباره زندگی و میالنت سنعاسعی معارکع  کعتعابعهعای  

اند  بسناری از ننها روی  ب جنبه از معیعالعنعت او    ز ادی نوشته شده 
تیکند گذاشته و با ا و کار، در نخر خواننده را، بعه نعظعر معو، گعمعراه  

کنند   کی از کتابهای مو  الیاده خواندنی از زنعدگعی معارکع     می 
 KARL MARX and FREDERICKو انععگععلعع ، کععتععاب  

ENGELS, An Introduction to Their Lives and Work 
)مدخلی بر زندگی و نثار کعارل معارکع  و معردر عب انعگعلع ( از  
د و د ر ازانف است  ر ازانف  کی از اعضای رهبری حزب بلعشعو عب  
بود که کتاب مزبور از مهمتر و کارهای او بعه شعمعار معی رود  او  
همه جوانب زندگی سناسی مارک  و انگل  )بع عصعوص معارکع (  

ای معیعالعنعت سعنعاسعی و    کند که در نخعر هعر معبعارزه   را بررسی می 
شود  در جعنعگعش بعا السعال،    حزبی مارک  برجسته می   –سازمانی  

وا تلننح، باکوننو،  رودون، ناسنونالنستهای ا تالنعا، معوئعربعاس، وگعت  
و منره، ا و میالنت سازمانی است که برجستعه اسعت  در هعر گعام و  
هر تاکتنکی ا و تالش برای رهائی طباه کارگر است که راهعنعمعای  
میالنتش است  تمام زندگی سناسی معارکع  جعنعح و جعدال بعرای  
متشکل و متحزب کردن است  چعه ننعجعا کعه در رهعبعری اتعحعاد عه  
کموننستهاست، چه ننجا که جنگش با السال و طرمداران او در حعزب  
سوسنال دمکرات کارگری نلمان است، و چعه ننعجعا کعه بعاکعونعنعو و  
طرمدارانش را از انترناسنونال اول اخراج می کعنعد، ا عو تعحعزب طعبعاعه  
کارگر است که ا و "منعلعسعوف، معورس، اقعتعصعاددان،  ورنعالعنعسعت و  

 سناستمدار" را خار چشم دول ارو ائی کرده است   
در سالروز مرگ ا و رهبر بزرگ طباعه کعارگعر، هعر کعارگعری الزم  
است که مارک  را بهتر بشناسعد  کعتعاب "سعرمعا عه" و "معانعنعفعسعت  
کموننست" او را ب واند و در کنار نن برای شنعاخعت بعهعتعر، الزم اسعت  

 کتاب د و د ر ازانف را هم ب واند  

به مناسبت سالگرد مرگ 
 کارل مارکم

، ٥٩حداقل دستمزد سال 
 جنگ ادامه دارد

 فراخوان اعتصاب عمومی در شیکاگو

نما ندگان جمهوری اسالمی در شورای عالی کار حعداقعل سعتعمعزد  
هزار تومان تیننو کرد  از طرف د گر کارگران گعفعتعه    ٢٢١ را    ٣٠ سال  

و ننم منلنون تومان حداقل دستمزد را نمی  عذ عرنعد    ٩ بودند که کمتر از  
و هر رقمی کمتر از نن دهو کجی به کارگران است  واضعح اسعت کعه  
ر  م اسالمی با نگاهی از مطالبه کعارگعران و بعا نگعاهعی از روحعنعه  
اعتراضی ننها، ننجا که نما ش مانور خود برای ماابعلعه بعا اععتعراضعات  
کارگران را با نب و تاب در رسانه های خود منیک  کعرد، معی دانعد  

گعذرانعد  هعم    را بدون دمدمه مبارزه و اعتراض کارگران نعمعی   ٣٠ کارگران ا و رقم را ن واهند  ذ رمت و سال  
اکنون که ا و  ادداشت را می نو سم اتحاد ه نزاد کارگران ا ران و انجمو صنفی کارگعران بعر  و معلعز کعار  
کرمانشاه در اعتراض به ا و حداقل دستمزد بناننه داده و گفته اند که کارگران ا و رقم را نمعی  عذ عرنعد  ا عو  

 حرف همه کارگران ا ران است که جامیه نماده ماابله با تحمنل مار و دستمزد بارها ز رخط مار است  

میلمان شنکاگو که  کی از رزمنده تر و اعتصابات کارگری چند سال گذشتعه در نمعر عکعا را بعه  عنعش  
داده انعد )گعرچعه ععنعوان    ١٥٢١ برده اند، در ادامه اعتصاب خود مراخوان اعتصاب عمومی برای اول نور ل  

"اعتصاب عمومی به نن نداده اند(  اتحاد ه میلمان شنکاگو در مراخوانی از "کعارگعران، معیعلعمعان و هعمعه  
نور ل در خانه بمانند و عمال شهعر را تعیعطعنعل کعنعنعد     ٢ مردم نزاده و نگران شنکاگو" خواسته است که روز  

درباره ا و مراخوان گفته است که معاعط چعنعنعو اععتعصعابعی   Stephanie Gadlinس نگوی اتحاد ه مو ،  
 صدای مردم شنکاگو را به گوش بی اعتنای مرماندار، شهردار و رماای منلناردرشان می رساند  

الزم به  ادنوری است که اعتراض  کی دو سال گذشته میلمان شنکاگو به کاهش خدمات ععمعومعی اسعت  
کند اعتراضی را کعه معیعلعمعان    که ب ش مدارس عمومی را ننز هدف گرمته و استفانی گادلنو تیکند می 

شنکاگو  نشگام نن شده اند اعتراض کل جامیه است و انتظار می رود ب عشعهعای هعر چعه وسعنعیعتعری از  
 مردم زحمتکشی که با ا و کاهشها روبرو ند، به مراخوان اتحاد ه میلمان جواب مربت بدهند  

 

 از کارگران فرانسه به کارگران جهان

ت ننرات دولت اوالند در قانون کار مرانسه اعتراضات وسنیی را در نن جامیه دامعو زده  نعنعو عورک تعا عمعز  
نوشته است اعتراضات ا و دوره به ت ننر قانون کار از جمله برای تسهنل اخراج کارگر است که طعبعق قعانعون  

ای قد می اخراج کارگر در مرانسه را بنش از حد سع عت کعرده بعود و کعارگعران از ا عو    صفحه   ٩١٥٥ کار  
کنند  ت ننرات مو  هم ننو ساعات کار را، که بعا معبعارزات رزمعنعده کعارگعران نسعبعتعا    دستاورد خود می 

کوتاه تر شده بود، می خواهد طوالنی کند  ظاهرا، به گفته ننو ورک تا مز، هوس برای ت نعنعر قعانعون کعار  
ای از حعزب    نو سد از هر گعوشعه   حزب سوسنالنست مرانسه را دچار مشکالت درونی ز ادی کرده است  می 

اند ا و طر  را به شکست بعکعشعانعنعد   عکعی    ها قول داده   سوسنالنست صدای اعتراض برخاسته است  اتحاد ه 
" گفته است  معنعگعارو هعم نعوشعتعه اسعت کعه  ٢٢ ها از "بازگشت به مبارزه به سبب قرن    از رهبران اتحاد ه 

 "رهبری اعتراض به ت ننر قانون کار در خود حزب سوسنالنست است " 
اعتراض کارگران مرانسه با د الگوئی برای مبارزه همه کارگران باشد  نبا د حتی به کوچکتعر عو تع عنعنعری  

دقنق امعزا عش بعر سعاععات    ٠ تر کند تو داد  نبا د حتی    که زندگی کارگران را از نن ه که هست هم س ت 
 کار را  ذ رمت  نبا د اخراج هن  کارگری را  ذ رمت  

ها بر علیه  آمریکا: دانش آموزان دبیرستان
 کاهش خدمات

 
های شهعر بعاسعتعون    در گزارشی نوشت که هزاران تو از محصلنو دبنرستان  /http://usuncut.comسا ت  

ها، دست بعه اععتعراض    نمر کا، در اعتراض به ب شش مالنات از شرکتهای بزرگ و کاهش خدمات دبنرستان 
اند  شهرداری شهر باستون نه تنها مالنات شرکتهای بزرگی چون جعنعرال العکعتعر عب را کعاهعش    وسنیی زده 

هعای مع عتعلعف از شعهعرداری    منلنون دالر د گر هم به ععنعاو عو و بعهعانعه   ٢٠٢ داده، بلکه ا و کمپانی ساالنه  
 شود    منلنون دالر کاسته می   ٠٥ گنرد  در عنو حال از بودجه مدارس عمومی شهر باستون تا    می 

های باستون چند نکته مهم را بعرجسعتعه کعرده اسعت  معیعلعمعان و د عگعر    اعتراض دانش نموزان دبنرستان 
 ۳ صفحه   اند  ب ش عظنمی از     رسنل نموزش و  رورش در سازماندهی ا و اعتراض  نشگام بوده 
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بنکاری منلنونی و ععدم تعحعاعق  
 رو ه های اجتمعاععی و رمعاهعی  
دولت  ازدهم بیعد از بعرجعام و  عا  
دوره  سا تعحعر عم دامعنعه چعالعش  
کارکنان و کارگران را عمنعق تعر  

 کرده است  
اسعفعنعد)کعانعال تعلعگعرام خعبعر    ١٩ 

ننال و(  جهانعگعنعری معیعاون اول  
رئن  جمهور اسالمی در نشعسعت  
شورای عالی  نشکعشعوتعان اتعا   

  ٣١ بازرگانی اععالم کعردغ سعال  
تر و سال اقعتعصعادی دولعت    س ت 

بود  جهانگنعری معنعگعو عد؛ معو  
هععای    تععاععر ععبععا در بععنععشععتععر سععال 

و شرا ط را      اقتصادی کشور بوده 
ام، هن  سعالعی بعه سع عتعی    د ده 

نبود برای  رداخت حاعو     ٣١ سال  
کارمندان وزارت نفعت در اسعفعنعد  

مععاه وام بععانععکععی گععرمععتععنععم،   
ها نعفعر بعنعکعار در کشعور    منلنون 

دار م و از سال ن نده سعالعی  عب  
التحصنل دانشگعاهعی    منلنون مار  

بنکار خواهعنعم داشعت،  در سعال  
گذشته قدرت خر د مردم شعهعری  

درصعد    ١٣ درصد و روستا عی  ٢٠ 
 کاهش  امته است  

جهانگعنعری معیعاون روحعانعی در  
هعا    معنعلعنعون  »دولت  ازدهم گفتعه؛ 

نفر بنکار در کشعور دار عم و از  
سال ن نده سعالعی  عب معنعلعنعون  

التحصنل دانشگاهی بعنعکعار    مار  
و   .«خواهنم داشعت)خعبعر ننعال عو( 

اسفند در سا ت معهعر    ١١ روحانی  
مععععو از     »گععععفععععتععععه اسععععت؛ 

اقتصاددانان، محااعنعو و اسعاتعنعد  
دانشگاه می خواهم نمار اشعتع عال  

در ماا سعه بعا اشعتع عال    ٣١  ائنز  
را نععگععاه کععنععنععد  در    ٣١  عائععنععز  

ماصله ا و دو سال تیداد شاملنعو  
  ٢١٣ در کشور  ب منعلعنعون و  

هزار نعفعر اقعزا عش  عامعتعه اسعت؛  
 ینی تار با در دو سال گعذشعتعه،  

هزار اشعتع عال درسعت    ١٥٥ سالی  
شده البتعه معا نعنعاز بعه اشعتع عال  
 ععب مععنععلععنععون نععفععر و رونععق  

  .«اقتصادی دار م 

گاهی ندم می معانعد دم خعروس  
را بععاور کععنععد  ععا قسععم حضععرت  
عععبععاس را  مععیععاون  سععا بععرجععام  
منگو د منلنونها بنعکعار دار عم و  
ساالنه  ب منلنون بنکار دار عم،  
رئن  جمهور اسالمعی معنعگعو عد  

 هزار ش ل ا جاد شده   ١٥٥ ساالنه  
خودی های درون دولعت  عازدهعم  

اسععفععنععد    ١١ در سععا ععت مععهععر  
بععه بععرخععی دال ععل   »مععنععگععو ععنععد؛ 

محکم نمعی تعوان بعه ععمعلعکعرد  
اشت الی دولت تدبنر و امند نعمعره  
خوبی داد؛ اوال ا نعکعه دولعت در  
بنش از دو سال از معیعالعنعت خعود  
هن گونه طر  و برنامه روشعنعی  
برای اشت ال زا ی ارائه نعکعرده و  
مش   ننست مشاملی کعه از  

نعد و در نمعارهعا    ننها  اد معی بعر 
ها ی و با چعه    نمده، در چه ب ش 

کنفنتی ا عجعاد شعده اسعت؟ ن عا  
اساسا می توان مشامل مصعلعی،  
دوره ای، ماطیی و کوتعاه معدت  

زا ی با حاشعنعه امعنعنعت    را اشت ال 
زا ععی    مععنععاسععب دانسععت  اشععتعع ععال 

منلنونی بعدون رشعد اقعتعصعادی!  
هم ننو ا و موضو  مورد تعوجعه  
است که اگر قعرار بعاشعد در دو  
سال گذشته به صورت معرتعب در  

هزار ش ل  عا عدار و    ١٥٥ هر سال  
قابل شمارش ا عجعاد شعده بعاشعد،  

  ١  ینی ا نعکعه هعر سعالعه بعا عد  

درصععد رشععد اقععتععصععادی اتععفععا   
امتاده باشد ولعی چعنعنعو رشعدی  
حاصل نشده است؛ معگعر ا عنعکعه  
بععگععو ععنععم اشععتعع ععال بععدون رشععد  
اقتصادی ا جاد شده است! العبعتعه  
محمدبعاقعر نعوبع عت سع عنعگعوی  
دولت، نرس رشد اقتصعادی در نعه  

درصد اععالم    ١ر٥ ماهه امسال را  
کرده است؛ نعرس رشعدی کعه در  

درصعد گعزارش    ٩ حدود    ٣٩ سال  
 ؟ «شده بود  

علعی ربعنعیعی وز عر کعار دربعاره  
وضینت اشعتع عال زا عی در سعال  

هعزار    ١٥٥ گذشته گعفعتعه بعودغ  
هعزار    ١٥٥ ش ل ا جاد شعده کعه  

مورد ننز از مشامل موجود نابعود  
هععزار    ١٥٥ شععد؛ بععنععابععرا ععو وی  

اشت ال ا جاد شده سال گذشتعه را  
  ٩ متناسب با نرس رشد اقتصادی  

درصدی دانسته بعود   ع  حعاال  
نمی توان ا جاد  ب معنعلعنعون و  

هزار ش ل را بی ارتبعا  بعا    ٢١٣ 
 رشد اقتصادی دانست  

نمععارهععای جععد ععد از بععنععکععاری  
هععای    جععوانععان؛ جععد ععدتععر ععو نععرس 

بععنععکععاری نشععان مععی دهععد نععرس  
عمومی بنکاری جوانان بعنعش از  

برابر نرس ععمعومعی کشعور بعه    ١ 
درصعد اسعت  ا عو    ١ر١١ منعزان  

نرس در مورد مردان جو ای شع عل  
درصععد اسععت  در بععنععو    ١ر٢٢ 
های کشور ننز چهعارمعحعال    استان 

درصععد،    ٣ر٩١ و بعع ععتععنععاری بععا  
درصععد،    ٢ر٩٥ کععردسععتععان بععا  
درصععد،    ٢ر١٥ کععرمععانشععاه بععا  

  ٢ر١٢ کهگنلو ه و بو عراحعمعد بعا  
درصععد،    ١ر٩٥ درصععد، گععنععالن  

درصعد و معازنعدران    ١ر٩١ لرستان  
درصعععد؛ بعععاالتعععر عععو    ٠ر٩٠ بعععا  

های بنکاری جعوانعان سعنعنعو    نرس 
سعال را دارا هسعتعنعد     ١٣ تا    ٢٠ 

تعا    ٢٠ ا و نرس در مورد جعوانعان  
درصععد در    ٠ر١١ سععالععه بععه    ١١ 

کهگنلو ه و بو راحمد و معازنعدران  
ننز رسنده اسعت  در بع عش زنعان  

سعالعه در    ١١ تا    ٢٠ نرس بنکاری  
  ٢ر١١ چهارمحال و ب تناری بعه  

درصد رسعنعده و در ا عو زمعنعنعه  
 ب رکورد ا جاد شد  بعاالتعر عو  

  ١١ تعا    ٢٠ های بنکاری زنان    نرس 
  ٩ر١٢ های ا الم با    ساله در استان 

درصد، چهارمحعال و بع عتعنعاری  
  ٠٢ درصععد، خععوزسععتععان    ٢ر١١ 

درصعد،    ٠ر٠٥ درصد، کردسعتعان  
درصد، کهگنعلعو عه    ١ر١٩ کرمان  

درصد، گعنعالن    ١ر٠١ و بو راحمد  
  ١ر١١ درصععد، لععرسععتععان    ١ر٠٣ 

درصعد،    ١ر١٢ درصد، معازنعدران  
درصد و همدان بعا    ٢ر٠٥ مرکزی  

درصععد بععه ثععبععت رسععنععده    ١ر٠٢ 
 است  

مععنععگععو ععنععد؛ کععه شعع ععصععی در  
مجلسی درومی گفت  د عگعری  
برای ا عنعکعه او را رسعوا کعنعد،  

که ته کعالهعش سعوراس    گفتغ نن 
دارد درو  گععفععت  ا ععو شعع عع   
مورا  دست به کاله خود ب رد کعه  
بععبععنععنععد سععوراس کععجععاسععت  ا ععو  
داسععتععان در ارتععبععا  بععا سعع ععنععان  
روحانی در مورد اشتیال زا عی و  
ا جاد معرصعت هعای شع علعی او  

 ا راد شده، نزد ب است   
مععا مععنععگععو ععنععم درو  گععو کععم  

 حامظه است و مزور!  
امععزا ععش بععنععکععارسععازی و اخععراج  
منلنونی و ا جعاد نشعدن معرصعت  
های ش لی ساالنه بنش از  عب  

منلنون از جوانعان تعحعصعنعلعکعرده،   
بحران بنکاری را بعه بعزرگعتعر عو  
چالش اجتماعی دولت  سعابعرجعام  
در جامیه تبد ل کرده است  تعنعر  
دشمنی  سا تعحعر عم روحعانعی بعا  

چعنعزی    ٣٠ تیننو  دستمزدهای  
هعزارتعومعان بعر بعدن  ٢٥٥ بنشتر از  

منلنعون هعا نعفعر از کعارگعران و  
خععانععواده هععا شععان نشععسععت! مععاععر  
بنشتعر، اسعتعرعمعار وحشعنعانعه بعی  
شائبه با اعمال بنشتر عو ر عاضعت  
کشی اقتصادی  نام دولعت  سعا  

 برجام است    
دولت  سا برحام با  رداخت نکعردن  
چعنعد ععو مععاه حعاععو  و معزا ععای  
کارگران و کارکنان و بعنعکعاری  
منلنونی زندگی چند و منعلعنعون  

 از مردم را بگرو گرمته است!  
گععزارش اول از سععا ععت تسععنععنععم؛  
اسععفععنععدمععاه در حععالععی روزهععای  

کعنعد     ا انی خود را سعپعری معی 
هععای    کععه  ععرسععنععل بععنععمععارسععتععان 

و بو راحمد نعه معاهعی      کهگنلو ه 
شود که معطعالعبعات خعود را    می 

اند، مطالبعاتعی کعه    در امت نکرده 
معنعلعنعارد    ١٥ ا و روزها رقمش از  

 گذرد    تومان هم می 
   از گذشت حعدود دو سعال از  
اجرای  طر  تحول نظام سعالمعت  

هعای کشعور بعه     رسنل بنمارستان 
عنوان کسانی که بنعشعتعر عو بعار  

 اجرای  

 در حاشیه اخبار کارگری
 

 دولت یازدهم بعد از برجام
 

 نسان نودینیان   

 

٠١ صفحه    

 



۴۹۳٠اسفند   25   کارگر کمونيست  14 

 
 ٨٩٥٩اسفند  ٨٩ اخبار کارگری

 اعتراضات 
اسفنود: توجوموع اعوتوراضوی کوارگوران  ٨٩
 عسلویه  ٨٨و  ٨٢های  فاز

عسعلعو عه در    ١٢ و    ١٥ های    کارگر  نمانکاری ماز   ١١٥  
اعتراض به میوقات معزدی در معحعوطعه کعارگعاه تعجعمع   
کردند  درخواست اصلی ا و کارگران که در  ب شعرکعت  
 نمانکاری دست سوم مش عول بعه کعار هسعتعنعد،  عرداخعت  
دستمزد بهمو ماه و ععنعدی و سعنعوات  عا عان سعال اسعت   
کارمرمای ا عو کعارگعران بعا حضعور در جعمع  کعارگعران  
میترض وعده داده است در روزهای ن عنعده دسعتعمعزد بعهعمعو  
ماه را  رداخت کند اما به کارگران گفته است که ععنعدی  

 گنرد    ها تیلق نمی   و سنوات به نن 
 
اسفند: تجموع کوارگوران پویوموانوکواری  ٨٩

شوووهووورداری گووورگوووان موووقوووابووول شوووورای 
شهردراعتراض به عدم پرداخوت مواه هوا 

 حقوق!
نفر از  کارگران  نمانکاری شهرداری گرگان با تجعمع     ٩٥ 

اعتراض نمنز ماابل شورای ا عو شعهعر خعواسعتعار در عامعت  
 حاو  میوقه خود در نستانه نوروز و سال نو شدند  

 
نوفور از کوارگوران  ٠٢٢اسفند: بیش از  ٨٨

کووارخووانووه هووسووکووو در سوووموویوون اقوودام 
اعووتووراضوویووشووان دسووت بووه راهووسوویوومووایووی 

 درخیابان های شهراراک زدند!
ا و سومنو بار است که کعارگعران شعرکعت هعپعکعو اراک 

)شرکت تولند تجهنزات سنگنو(  در  عی در عامعت حعاعو   
خود و در اعتراض به عدم تعحعاعق وععده هعای مسعئعولعنعو  
شرکت و استان تجم  کرده و دست بعه راهعپعنعمعا عی زدنعد   
کارکران مینرض از خود از درب کارخانه به سمت خعنعابعان  
دانشگاه ، تا مرکز شهر راهپنما ی کردند  برای اولعنعو بعار  
ا و کارگران به دلنل تاخنر شعش معاه حعاعوقشعان روز سعه  

اسفندماه ماابل سعاخعتعمعان اسعتعانعداری معرکعزی    ٢٢ شنبه  
تجم  کردند و از سوی مسئوالن استانی وعده ها ی بعرای  
رم  مشکلشان داده شد که ا و قول هعا هعنعوز بعه صعورت  
کامل عملناتی نشده است و اععتعراضعات کعارگعران را بعه  
همراه دارد   تا هفته بید از ا و تعجعمع  بع عشعی از حعاعو   
 ب ماه کارگران به حسابشان وار عز شعد و ا عو معوضعو   

اسعفعنعدمعاه    ٢٠ باعث شد تا کارگران هپکو بار د گر شنبه  
دست از کار برداشته و با حضور در معحعوطعه شعرکعت بعار  

د گر اعتراض خود را به گوش مسئوالن برسعانعنعد   ع  از  
ا و تجم  ب شی از میوقعات کعارگعران  عرداخعت شعد امعا  
هم نان تاخنر در  رداخت کامل حاو  کارگران و ععنعدی  
ننها  با توجه به شرا ط تورم و اقتصاد جامعیعه  مشعکعالت  
مینشتی کارگران را حل نکعرده بعاقعی گعذاشعت و سعبعب  
تجم  ننها از صبح امروز در شرکت و سپ  راهپنما ی ننعهعا  
به سمت مرکز شهر شد  شرکت هپعکعو  عکعی از شعرکعت  
های قد می شهر اراک اسعت کعه دو سعالعی معی شعود  
کارگرانش به دلنل عدم  رداخت به موق  و کعامعل حعاعو   
ها شان گاه و بنگاه دست به اعتصاب می زنعنعد و کعمعتعر  
حما تی از سوی مسئعوالن نسعبعت بعه ننعهعا صعورت معی  

 گنرد  
 
اسووفوونوود: خوواتوومووه موووقووت تووجوومووعووات  ٨٨

اعتراضی کارگران نیشکر هوفوت توسوه بوا 
 وعده پرداخت معوقات مزدی

اسععفععنععد تععجععمععیععات اعععتععراضععی بععنععش از هععزار    ١٥ روز  
کارگر صنیتی وکشاورزی مجتم  کشت و صعنعیعت  ٠٥٥ و 

نعنعشعکعر هعفعت تعپععه، بعا وعععده کعارمعرمعا بعرای  عرداخععت  
دستمزدهای  رداخت نشده ننان موقتا خاتمعه  عامعت در ا عو  
روز مد ران خصوصی مجتم  کشت و صنیت ننشکر هعفعت  

ای بر روی تابلوی اعالنعات کعارخعانعه    تپه با نصب اطالعنه 
شکر، نحوه  رداخت مطالبات مزدی کارگران را تشعر عح    نی 

های بهعمعو واسعفعنعد    کردند  به گفته کارگران ننها بابت ماه 
و عندی و اداش سال جاری دستمزدشان را طلب دارنعد کعه  

طععبععق اطععالعععنععه نصععب شععده از سععوی کععارمععرمععا بعع ععش    
خصوصی، قرار است مطالبات مربعو  بعه اسعفعنعد معاه تعا  

روز د عگعر(  عرداخعت شعود     اسفنعد معاه )سعه   ١١  ا ان روز  
هم ننو در مورد مزا ای مربو  به عندی و عاداش  عا عان  
سال کارگران ننز گفته شده است که تا  عا عان معاه جعاری  
میادل نصف طلب هر کارگر  رداخت و بعاقعنعمعانعده نعنعز در  

 شود     رداخت می ٣٠  ا ان مرورد و ماه سال  
 
اسفند: توجوموع چوغونودرکواران موقوابول  ٨٨

قند یاسوج دراعتراض به عودم   کارخانه
 پرداخت مطالباتشان!

سعالعه  ١٣ مارس کارخانه قند  اسوج به عنوان مادر    ١٢ روز  
صنیت کهگنلو ه و بو راحمد از  ب سعال  عنعش تعاکعنعون  
تیطنل شده و کارگران بالتکلنفند  کشعاورزان چع عنعدرکعار  

  ١ کار از ا و کارخانه بید از نزد عب بعه    استان مارس طلب 
سال بالتکلنفی در جلوی در ا و کارخانعه تعیعطعنعل تعجعمع   

 کردند و خواستار  رداخت حق و حاوقشان شدند   
 
نوفور از  کوارگوران ٩٢٢اسفند: تجموع  ٨٥

کووارخووانووه آلوووموویوونوویوووم هوورمووزآل مووقووابوول 
 استانداری هرمزگان 

نفر از کارگران کارخانه هرمزنل  در اععتعراض    ٠٥٥ بنش از  
بععه مشععکععالت مععد ععر ععتععی ا ععو واحععد صععنععیععتععی ،مععاععابععل  
استانداری هرمزگان تجم  کرده بودنعد،  ع  از معذاکعره و  
توامق نما ندگان ننان با میاون استاندار هرمعزگعان معحعل را  
ترک کردند   تجم  کنعنعدگعان بعا اععالم نعارضعا عتعی از  

عملکرد مد ر تی ا و مجعمعوععه  ع  از واگعذاری نن بعه  
ب ش خصوصی، با امضای توماری خواستار رسندگی بعه  
وضینت ا و واحد تولندی شدند  به گفته تجم  کننعدگعان،  

انعجعام شعده  ١١ در واگذاری ا و کارخانه که بر اساس اصل  
ت لفات قانونی روی داده و  ع  از تعحعو عل نن بعه بع عش  
خصوصی، حاو  کارکنان به شنوه های مع عتعلعف نعاد عده  
گرمته شده  عا از بعنعو رمعتعه اسعت  کعارگعران معیعتعرض  
هم ننو در بنانعنعه جعداگعانعه ای، خعواسعتعه هعا و دال عل  
نارضا تی خود را شعر  داده و در اخعتعنعار رسعانعه هعا و  
مسئوالن استانداری هرمزگان قعرار دادنعد  در ا عو بعنعانعنعه  
 رداخت نشدن حعق بعنعمعه تعکعمعنعلعی کعارکعنعان از سعوی  
کارمرما با وجود کسر نن از حاو   رسنل به ععنعوان  عکعی  
از دال ل نارضا تی اععالم شعده اسعت  وار عز  عاداش هعای  
مصوبه هنات مد ره و دادن سبد کاالی عند و هعمع عنعنعو  
ارائه گزارش شفعاف از صعنعدو  قعرض العحعسعنعه، شعفعاف  
سازی سعهعام تعرجعنعحعی و    از د عگعر درخعواسعت هعای  
مهرست شده در ا و بناننه است  تیهد مالب جعد عد بعرای  
تید ل نشدن نعنعروهعا، تعامعنعو امعنعنعت شع علعی نعنعروهعای  
خدماتی با ل و قرارداد موقت و تیهد خعر عدار جعد عد بعرای  
تجز ه نشدن شرکعت نعنعز از د عگعر بعنعدهعای درخعواسعتعی  

 کارکنان در بناننه  اد شده است  
 
اسفند: جمع بازنشستگان شورکوت  ٨٨

مخابرات خوزسوتوان دراعوتوراض بوه 
 عدم پرداخت مطالباتشان!

نفر از کارمندان بازنشسته شرکت م عابعرات خعوزسعتعان     ١٠ 
در اعتراض به  رداخت نعکعردن حعاعوقعهعا شعان  در معاعابعل  
ساختمان ا و شرکت تجم  کردند  رئنع  روابعط ععمعومعی  

نعفعر از    ١١٥ شرکت م ابرات خوزستان بنان کردغ در حدود  
نبعان و نعر    ٩٥ کارمندان م ابرات خوزستان در تار ر های  

امسال بازنشسته شدند که به دلنل کعمعبعود اععتعبعار هعنعوز  
  اداش ا و امراد  رداخت نشده است  

 
اسفند؛ تجمع کارگران نی بر موجوتوموع  ٨٥

 نی شکر هفت تسه مقابل ساختمان اداری
اسفند در  ی تشعد عد اععتعراضعات کعارگعران    ٢٣ صبح روز  

 «نعی بعر »نفر از کارگعران  ١٥٥ ننشکر هفت تپه،  »مجتم   

در اعتراض به خصوصی سازی وعدم در امت حاعو  بعرای  
چندمنو بار در ا و هفتعه سعاخعتعمعان اداری ا عو معجعتعمع   

کارگر نی بر منگو ند که چنعد سعال    ٠٥٥ اند     تجم  کرده 
است که کارمرمای مجتم  نی شکر هفت تعپعه بعه بعهعانعه  
شرا ط بد اقتصادی، حاو  و بنمه ننان را با تاخنعر  عرداخعت  
کرده است و د گر ا و را قبول نمنکنند  بعیعالوه ا عنعکعه بعا  
خصوصی شدن ا و شرکت خطر بعنعکعاری ننعان را تعهعد عد  
منکند  بنا بر خبعر هعا در ا عو روز کعارگعران نعی بعر بعا  

های واحد نسناب کعارخعانعه معانع  ورود    مسدود کردن درب 
انعد     هعای حعامعل خعوراک نعی بعه نسعنعاب شعده   کامعنعون 

کععارگععران اعععالم کععرده انععد کععه تععا جععواب نععگععنععرنععد بععه  
  ٢١ اعتراضاتشان ادامه خعواهعنعد داد  ا عو اععتعراضعات از  

 اسفند شرو  شده است  
 

 اخبار کارگری
 ب ش ا رانغ نسان نود ننان 

 ب ش بنو المللیغ داوود رماهی  
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اسفند؛ دومین روز توجوموع اعوتوراضوی  ٨١
 کارگران سسنتا بین الملل

نفر از کارگران شرکت سپنتا بنو الملل در اععتعراض بعه  ٠٥  
عدم  رداخت سه ماه دستمزد خود برای دومنو روز معاعابعل  
اداره کار شر  اهواز تجم  کعردنعد  در روزهعای گعذشعتعه،  
رئن  اداره کار شر  اهواز به ا و کعارگعران وععده داد بعود  
که  نگنر  رداخت میوقات ا و کارگعران شعود تعا شعرکعت  
مناطق نفت خنز جنوب به ععنعوان کعارمعرمعای اصعلعی بعه  
جای مد ران شرکت سپنتا بنو الملل میوقعات کعارگعران را  

معنعلعنعارد و    ٢ کارگر ا عو کعارخعانعه    ٢٠٥  رداخت کنند   
منلنون تومان بابت سه ماه کعار از سعازمعان معنعاطعق  ٩٥٥ 

 کارند    نفت خنز جنوب به عنوان کارمرمای اصلی طلب 
 
اسفند؛ ادامه اعتراضات کارگوران نوی  ٨١

 شکر هفت تسه 
کارگرشنفت صبح بع عش صعنعیعت معجعتعمع     ٩٠٥ بنش از  

کشت وصنیت هفت تپه برای چندمعنعو بعاردر معاه جعاری  
در اعتراض به خصوصی سازی ا و واحد تولندی و تعهعد عد  
شل ی خود و ننز تاخنر در  رداخت دستعمعزدهعا شعان معاعابعل  
ساختمان اداری ا و مجتم  تجم  کعردنعد  روز قعبعل از نن  

نفر از کارکنان بع عش اداری ا عو معجعتعمع  کعه    ٢٠٥ ننز  
تحت شمول قانون نظعام هعمعاهعنعح در ا عو واحعد شعامعل  
هستند در اعتراض به عدم در امت مطالعبعات معزدی خعود  

کعارگعر    ٢٠٥٥ در محوطه مجتم  تجعمع  کعرده بعودنعد    
مجتم  کشت و صنیت هفت تعپعه دسعتعمعزد بعهعمعو و نعنعز  
 اداش  ا ان سال خود را طلب دارنعد  هعمع عنعنعو بعه دلعنعل  

های مالی مجتم  نی شعکعر هعفعت تعپعه بعه    امرا ش بدهی 
های درمعانعی    تامنو اجتماعی از  ب هفته  نش دمتر چه 

شود  کارگران اعالم کرده اند تا  عاسعر    کارگران تمد د نمی 
 نگنرند به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد  

 
اسفند؛ چهارمین روز تجوموع کوارگوران  ٨١

 سازی صدرا در بوشهر کشتی
کارگر نفر از کارگران و کعارکعنعان    ٢٥٥ اعتصاب بنش از  

سازی صدرا در بوشهر وارد چعهعارمعنعو روز    شرکت کشتی 
  ٢١ خود شد  دور جعد عد اععتعراضعات کعارگعران صعدرا از  

اسفند شرو  شده است  ا و کارگران از شهر ور ماه تعاکعنعون  
مزدی در امت نکرده و حق بنعمعه ننعان نعنعز  عرداخعت نشعده  
است  در تجمیات ماههای قعبعل ا عو کعارگعران معاعامعات  
مسئول وعده دادند که به زودی مطالبعات معزدی ننعهعا را  
 رداخت خواهند کرد  اما ا و وعده ها عمعلعی نشعده اسعت   
کارگران کشتی سازی صعدرا بعا اشعاره بعه  عا عان سعال و  
زمان  عرداخعت ععنعدی و سعنعوات  عا عان سعال از ا عنعکعه  
کارمرما معطعالعبعات ننعان را  عرداخعت نعکعنعد نعگعرانعنعد و  
منگو ند تا به خواستشان نرسند بعه تعجعمعیعات خعود ادامعه  

 خواهند داد  
 
اسفند: اعوتوصواب سوه روزه کوامویوون  ٨٥

داران شرکت ره سازان کانال آب کشاورزی 
 بخش بن رود!

کامنون دار کمپرسی شعرکعت  ٢٥٥ روزه بنش از    ٩ اعتصاب  

ره سازان کانال نب کشاورزی ب ش بو رود به  عا عنعو بعودن  
نرس کرا ه انجام گرمت   به گفته رانندگان ا و شعرکعت بعه  
علت کمبود منزان کرا ه ا و اعتصاب صورت گرمته و تعا  

 روز ادامه دارد  ٩ 
 
اسفنود: توجوموع کوارگوران بویوکوارشوده  ٨٥

کارخانه صابون سازی فورموانوداری ویو ه 
 خرمشهر

نفر از  کارگران کارخانه تیطعنعل شعده صعابعون    ٠٥ بنش ار  
سازی خرمشهر برای چندمنو بعار  عنعا عی دراععتعراض بعه  
عدم  رداخت مطالباتشان دست به تجم  ماابعل معرمعانعداری  

 و ژه خرمشهر، زدند   
 

حمانت بین المللی از فعالین 
 کارگری در انران

  ٢٢٥ دو کنفدراسنون حمل ونال بعنعو العمعلعی بعا بعنعش از  
منلنون عضودرجهان در نامه ای به روحانی خعواسعتعار لع عو  
احکام زندان ودادگعاه دو عضعوهعنعئعت معد عره سعنعد عکعای  

 ٢٩٣١ ر ١ کارگران شرکت واحدشدند  اسفند  
 کنفدراسنون بنو المللی کارگران حمل ونال 

موج جد د علنه اتحاد ه های کارگری!  خطاب به رئعنع   
 جمهور 

کنفدراسنون بنو المللی کارگران حمل ونال )نی تعی اف(  
 ب کنفدراسنون بنو المللی از اتعحعاد عه هعای کعارگعران  

اتعحعاد عه کعه    ١٥٥ حمل ونال است  نی تی اف نعمعا عنعده  
کشعور عضعو دارد معی    ٢٠٥ منلنون نفر در    ٠/١ بنش از  

باشد و  کی از چند و کنفدراسنون اتحاد ه هعای جعهعانعی  
متحد با کنفدراسنون اتحاد ه بنو العمعلعلعی کعارگعران )نی  
تی  و سی ( می باشد  ما بعار د عگعر بعرای شعمعا معی  
نو سنم و در رابطه با ا و موضعو  کعه بعه اتعحعاد عه هعای  
کارگری توجه کنند و به دولت شما برای بی توجعهعی بعه  
حاو  اساسی مندرج در  نمان نامه های کارگعری نی ال  
او اعتراض می کننم و خواهان  ی گنری می باشعنعم  در  

نی تی اف و نی تی  عو سعی مشعتعرکعا    ١٥٢٠ ن ر ل    ٩٥ 
به دستگنعری داود رضعوی و ا عراهعنعم معددی دونعفعر از  
اعضای سند کای واحد وابسعتعه بعه نی تعی اف را کعه  
دلنلی موجه نداشته اند اشاره کرد م  ما هم عنعنعو  عکعبعار  
د گر خاطر نشان می کننم که محمود صالحی و ععرعمعان  
اسماعنلی از اعضا ی کمنته هماهنگی برای کعمعب بعه  
ا جاد تشکل های کعارگعری کعه در ا عو دوره بعازداشعت  
شدند  در همان زمان ما محتاطانه نزادی دستگنر شعدگعان  

  ٢١ را خنر مادم گفتنعم ، اخعنعرا روشعو شعد کعه در روز  
تهران ، داود رضعوی را بعه    ١١ مور ه دادگاه اناالب شیبه  

و مع عتعل  ”  اقدام علنه امننعت معلعی “ سال زندان به اتهام    ٠ 
بعرای شعرکعت در تعجعمع   ”  کردن نرامش و نظم عمعومعی  

منرقانونی محکوم کرده است  اشاره کرده ا م کعه ابعراهعنعم  
مددی ننز هفته بید به همنو اتهعامعات معحعاکعمعه خعواهعد  
شد  ما از ا و مرصت استفاده می کننم و صعر عحعا تعکعرار  
کننم که ما قاطیانه ا و سرکوبها را محکوم معی کعنعنعم،  
ا و سرکوبها بطور جدی ب طر می اندارد و مع عدوش معی  
کند حاو  مشرو  مردی و سند کا ی ا و میالنو اتعحعاد عه  

های کارگری  ما درخواست می کننم بعه ععنعوان  عب  
موضو  عاجل و ضروری به داود رضوی و ابراهنعم معددی  
نزاد های مدنی کامل اعطا شود تا ننها بتواند به معیعالعنعت  
اتحاد ه ای و کعارگعری اشعان بعپعردازنعد، اسعتعانعداردهعای  
کارگری و بنو المللی متعضعمعو ا عو اصعل معی بعاشعنعد   

 دبنر کل نی تی اف  –ارادتمند شما  استنون کاتون  
 ١٥٢١ مور ه    ٢٢ 
 

موج جدید سرکوب علویوه اتوحوادیوه هوای 
 کارگری

خطاب به رئن  جمهور! کنفدراسنون بنو العمعلعلعی اتعحعاد عه  
  ٢٢٥ های کارگری)نی تی  و سی( بعه نعمعا عنعدگعی از  

کشور ومعنعطعاعه ،    ٢١١ اتحاد ه در    ٩٩٩ منلنون کارگر از  
می نو سنم تا اعتراض خود را نسبت به موج اخعنعر نزار و  
سرکوب علنه رهبران اتحاد ه های کارگری و معیعالعنعو را  
اعالم کننم   داود رضوی  کعی از اعضعا هعنعئعت معد عره  
سند کای کعارگعران اتعوبعوس رانعی شعرکعت واحعد تعهعران  
وحومه )سند کای واحد ، وابسته بعه کعنعفعدراسعنعون حعمعل  
ونال بنو المللی کارگران )نی تعی اف( معی بعاشعد( در  

سعال زنعدان    ٠ معحعکعوم بعه    ١١ دادگاه اناالب تهران شیبه  
معحعاکعمعه شعده    ١٥٢١  انعو عه    ٢٩ شده است  رضوی در  

تجم  وتبانی به مینعی معیعالعنعت ععلعنعه  ”  بود  اتهامات او 
امننت ملی و م تل کردن نرامش ونظم عمومعی بعوسعنعلعه  

اسعت  نعا عب رئعنع  هعنعئعت  ”  شرکت در تجم  منر قانونی 
 انعو عه    ١١ مد عره سعنعد عکعای واحعد، ابعراهعنعم معددی ،  

اجتعمعا  معنعرقعانعونعی ومع عتعل  ”  محاکمه و با اتهام مشابه 
کععردن نععظععم عععمععومععی و اقععدام عععلععنععه مععنععامعع  امععنععنععت  

  ١٥٥٠ محکوم شد  سند کای شرکت واحد در سعال  ” ملی 
تاسن  شد ا و دو نفر از اعضا هم ننو بطور معداوم تعحعت  
نزار و شکنجه توسط دولت برای حق شان تشکنل اتعحعاد عه  
کارگری رانندگان شرکت واحد بوده اند، حاو  بعنعنعاد عنعی  
که همه دولتها به نن احترام می گذارند وبا د از نن حمعا عت  

تعو از    ١٢ کنند  نی تی  و سی هم عنعنعو دسعتعگعنعری  
معور عه را معحعکعوم    ٢ کارگران میدن م  خاتعون نبعاد در 

کرده ،جامیه بنو المللی مر اد و مشعارخعود را تعا رهعا عی  
ننها  ی گنری می کند، گرچه ما مطل  هستنم کعه ا عو  
کارگران اخنرا نزاد شده اند،اعضعای اتعحعاد عه بعرای هعنع   
وماط برای شرکت در تظاهرات صلح نمنعز بعرای اععتعراض  

تو از کارگرانی که شع عل    ٢١٥ به وضینت قرارداد کاری  
دائمی داشتند دستگنعر شعدنعد  نی تعی  عو سعی بشعدت  
م الف محکومنت ابراهنم مددی بعه زنعدان ، هعمع عنعنعو  
ارعاب ،اع ت وشکنجه علنه اتعحعاد عه هعای کعارگعری و  
میالنو سازمانهای مسعتعاعل کعارگعری معی بعاشعد معا از  
دولت ا ران مصرا می خواهنعم کعه داود رضعوی ،ابعراهعنعم  
مددی همه کارگران زندانی و میالعنعو کعارگعری را بعدون  
میطلی نزاد کعرده و از حعاعو  بعنعنعاد عو کعارگعران بعرای  
سازماندهی اتحاد ه های صنفعی شعان در جعهعت تعوسعیعه  
موقینت ش لی شان در ا ران حما ت کند  دو اصعل نزادی  
تشکالت و حق تشکل ب شی از حاو  بشعر اسعت کعه در  
منرا  ) نمان( حق اقتصادی ، اجتماعی و مرهنگعی معی  
باشد  ا ران ا و منرا  اقتصادی، اجتعمعاععی و معرهعنعگعی  

ICESC   را امضعا کعرده اسعت وبعر ا عو    ٢٣١٠ را در سال
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اساس  ب تیهد قانونی بنو المللی دارد، عهدنامه شعمعاره  
حق هر انسعانعی    -ا و مااوله نامه تضمنو می کندغ الف   ٢ 

است که اتحاد ه صنفی خود را تشکنل دهد وبعه اتعحعاد عه  
ای که انت اب کرده بپنوندد موضو  ماط ععالقعمعنعدی بعه  
قواننو سازمان ، برای  نشرمت و حما ت از اقعتعصعادشعان و  

 عالقمند های اجتماعی است 
حق تشکنل سند کا اصلی است با د نزادانه بعاشعد کعه    -ب 

بهن  وجه نمنتوان ننرا محدود کرد و با د از نن معحعامعظعت  
شود در رابطه با د گر حاو  و نزاد ها بیعالوه ا عران بعیعنعوان  
عضوی از سازمان جهانی کار معوظعف اسعت کعه احعتعرام  
بگذارد به اصول  ا ه ای حق تشکل   کعمعنعتعه نزاد عهعای  
تشکالت سازمان جهانی کار تعاکعنعد معی کعنعد بعر حعق  
تشعکعل و نزادی جععلعسعات کعارگعران را ، انعدازه گعنععری  
سرکوب میالنتهعای سعنعد عکعای تعنعاسعب دارد بعه تعیعداد  
بازخواستها و سعوال جعواب کعردن معیعالعنعو کعارگعری در  
مااط  کوتاه که جلوگنری می کنعنعد بعرای  عنعدا کعردن  

دبنر کل نی تعی  عو    –میالنتهای سند کای  شارون بارو  
 سی 

 کارگران
مویولویوون و  ٩با خواست حداقل دستوموزد 

هزار تومان، علیه دهن کوجوی شوورای ٩٢٢
 عالی کار خواهیم ایستاد

نخر و جعلعسعه شعورای ععالعی    ٣١ اسفند    ٢٢ روز سه شنبه  
کار با شرکت هر سه ب ش معدامع  معنعامع  کعارمعرمعا عان  
)نما ندگان دولت، کارمرما ان و شوراهای اسالمی کعار و  

  ٣٠ خانه کارگر( برگزار شد و منزان حداقل دستعمعزد سعال  
را برای کارگران ا ران تیننو کردند  اتفا  روز سعه شعنعبعه  
نتنجه تالشهای بی وقفه  از جعانعب هعر سعه بع عش ضعد  
کارگری دخنل در شورای عالعی کعاراسعت، کعه معطعابعق  
سالنعان گعذشعتعه از شعش معاه قعبعل بعرای تعوجعنعه اقعدام  
مشترکشان در ماابل کارگران در جهت محکعوم کعردنشعان  
به تحمل شرا ط مالکت بار و بعه معراتعب نسعبعت بعه سعال  
گذشته نابود کننده تر براه امتاد  از همعان ابعتعدا کعه معدام  
شرا ط بد اقتصادی و ناتوانی کارمرما ان به  عرداخعت معزد  
بنشتر توسط کارشناسان اقتصادی و تعوجعنعه گعران ادامعه  
وضینت موجود برای کارگران از ربنیی وز ر کعار گعرمعتعه  
تا نما ندگان کارمرما ان و شوراهای اسالمی کار و خعانعه  

کارگر ها  ادنوری وتکرارمی شعد، معیعلعوم بعود کعه اراده   
شورای ععالعی کعار بعرنعاد عده گعرمعتعو "خعواسعت امعزا عش  
دستمزد متناسب با تیمنو هز نعه معیعنعشعت خعانعواده هعای  

 کارگری" قرارگرمته است  
  ٣١ نسعبعت بعه سعال    ٣٠ درصدی دستمزد سال    ٢١ امزا ش  

تعومعان، دهعو    ٢١١ هعزار و  ٢٢١  ینی تیننو حداقل معزد  
  ٠٥٥ منلنون و    ٩ کجی نشکار به خواست امزا ش دستمزد  

هزار تومانی کارگران است که بع عصعوص در معدت سعال  
جاری به شنوه های مع عتعلعف تعوسعط کعارگعران بعه طعور  
جدی مطر  و برای تحاق نن مبعارزه کعردنعد و بعا بعنعانعنعه  

تشکل کارگری که اعالم کردند حعداقعل دسعتعمعزد بعا عد  ١ 
بدون هن  عذر و بعهعانعه و تعوجعنعهعاتعی از قعبعنعل رکعود  

هزار تومان امعزا عش    ٠٥٥ منلنون و    ٩ اقتصادی و منره، به  
 ابد و متیاقبا معورد حعمعا عت بع عشعهعای کعارگعری قعرار  

 گرمت، به اوج خود رسند  
ا و مبله تحانر نمنز نبا د  ذ رمته شود  ما کعارگعران ا عران  
ا و نما ش تیننو مزد را که بدون اراده مستانم کعارگعران و  
بدون دخالت تشکلهای مستال و واقیی مان سالعهعاسعت در  
 ب تشکل خودساخته " کجانبه" ، سعرنعوشعت معنعلعنعونعهعا  
خانواده کارگری را رقم منزند به رسمنت نمنشناسنم  و در  
 اسر به بی اعتنائی و شانه باال انعداخعتعو شعورای ععالعی  
کار نسبت به خواست اساسی و سراسری امزا ش دسعتعمعزد،  

 متحدانه با د دست به اعتراض زد  
اتحاد ه نزاد کارگران ا ران  انجمو صنفی کعارگعران بعر  و  

 ٣١ اسفند  ١٥ ملز کار کرمانشاه  
 

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران دربواره 
ی صدور احکام سنگین زندان برای فعاالن 

 کارگری و مدنی
سعال، معحعمعود    ٢٣ سال، نرش صادقعی    ١٢ علی امنرقلی  

سال، اسعمعاععنعل    ١ سال، گلرس ابراهنمی ا ر ا ی    ٣ صالحی  
  ٠ سعال، داود رضعوی    ١ سال، جیفر عظنعم زاده    ١ عبدی  

سعال تعیعلعنعاعی(، نعو عد    ١ سعال )و    ٢ سال، بهنام موسنوند  
  ٢ سال، عرمان اسمعاععنعلعی    ٢ سال، رضا شهابی    ٢ کامران  

سال و      ا نها احکام زندان است که در معاه هعای اخعنعر  
نععرععار مععیععاالن کععارگععری و   «گشععاده دسععتععی »در کععمععال  

اجتماعی و مدنی  نام بعرده شعده اسعت، احعکعامعی حعنعرت  
انگنز که ماط و ماط با هعدف بعه تسعلعنعم کشعانعدن ا عو  
میاالن از طر ق باالبردن هز نه ی میالنعت هعای کعارگعری  
و سناسی و تشد د مضای اختنا  و سعرکعوب صعادر شعده  
است، و در مواردی ننز با تحمنل تبیند و درواق  نفعی ب ل د  
به ا و میاالن ننان را ناگز ر بعه معهعاجعرت از کشعور معی  
کند  ط رمعه نن کعه معیعالعنعت هعا عی کعه دسعتعاو عز ا عو  
محکومنت های سعنعگعنعو قعرارگعرمعتعه حعتعی بعر اسعاس  

، کعه ا عو روزهعا معورد بعحعث  «ال حه ی جرم سعنعاسعی »
مجل  است و قرار است تصو ب شود، جرم به شعمعار نعمعی  
ن ند و، به تیبنر حاوقی، ماقد وصف مجرمانه اند  شگعفعت 

انگنزتر، همزمانی  صدور ا و احکام با مضعای انعتع عابعات  -
 «معردم سعاالری »اخنر مجل  است، مضا ی که در نن از  

برای نحاد مردم مراوان س و به منعان نمعد و   «حق رأی »و  
بعه شعرکعت در انعتع عابعات دععوت   «م الفان نعظعام »حتی  

شدند  کانون نو سندگان ا ران به ا و احکام اععتعراض معی  
کند، ننها را ظالمانه می داند و خواهان نزادی تمام معیعاالن  
اجتماعی، مرهنگی، سنعاسعی و ععاعنعدتعی  دربعنعد اسعت   
نزادی بنان حق مسلم ا و میاالن است و کعانعون بعر اسعاس  
منشور خود موظف است از نزادی بنان همگعان بعی هعنع   

  ٢٢ حصر و استرنا دما  کنعد  کعانعون نعو سعنعدگعان ا عران  
 ٢٩٣١ اسفند  

 
جوانمیر مرادی: افتوادن نوقواب از چوهوره 

 فریبرز رئیم دانا!
روز  کشنبه شانزدهم اسفند در جعلعسعه ای تعحعت ععنعوان  
جامیه و دستمزد در دانشگاه تهران بعا هعدف مع عالعفعت بعا  

  ٠٥٥ منلنعون و    ٩ خواست عمومی کارگران  ینی امزا ش  
هزار تومانی دستمزد برگزار شد کعه بعانعنعان نن شعوراهعای  

اسالمی کار و شرکا ش بعودنعد  سع عنعرانعان ا عو جعلعسعه،  
مر برز رئن  دانعا، معحعمعد معالعجعو،معرشعنعد عزدانعی،حسعنعو  
حبنبی و کعاظعم معرج العهعی بعودنعد  ننع عه کعه از زبعان  
س نرانان ا و جلسه جاری شده، همانطعور کعه هعمعنعشعه در  
چننو نشستها و س نراننها  ی امرال ا و امراد انتظعار معی  
رود، حول تعفعسعنعر وخعامعت اوضعا  اقعتعصعادی و تعوجعنعه  
منرممکو بودن امزا ش دستمزد متناسب با تعیمعنعو هعز عنعه  
های زندگی باالی خعط معاعر بعود هعدف از نعوشعتعو ا عو  
مطلب، ناد  بعرگعزاری ا عو جعلعسعه و معوضعوععاتعی کعه  
س نرانان به طور عموم بر سر ننها س و گعفعتعنعد، نعنعسعت   
بارها ا و نو  تالشهای تبنل اتی از طعر عق بعه کعارگعنعری  
مبل ان و کارشناسان خدمت گذار به سرمعا عه داری معورد  
ناد واق  گرد ده و در مندان عمل ننز تعوسعط تعوده کعارگعر  
میترض    زده شده انعد  امعادر صعحعبعتعهعای سع عنعرانعان  
جلسه، برخی موارد در س نان رئن  دانا کعه هعمعنعشعه بعا  
 ست مدام  حاو  کارگر ظاهر می شود،    شنندنعی تعر  
و جالب توجه تراست رئن  دانا که سالعنعانعی اسعت سعیعی  
کرده  شت نااب دما  از حعاعو  کعارگعر بعا حعفعظ هعو عت  
ارادتمند ش به نظام سرما ه داری برای خود وجعهعه ای هعر  
چند حانرانه هم در منان کعارگعران   عنعدا کعنعد، در ا عو  
جلسه به خاطر حساسنت موضو  و مشعار شعکعل گعرمعتعه  
جنبش کارگری حول خواست امزا عش دسعتعمعزد بعه بعاالی  
خط مار، نتوانست ناعاب را نعگعه دارد  او ضعمعو تعیکعنعد  
مجددش بر ماقد دانش اقتصادی بودن طباه کعارگعر و بعه  
تب  نن ناتوانی از محاسبات هز نه های زندگی، از ا عنعکعه  
کارگران قبل از طعر  و معطعالعبعه کعردن دسعتعمعزد بعه او  
مراجیه نمی کنند تا منزان مزد را برا شان محاسبه نعمعا عد،  
عصبی می شود و به ماان می ن د وا عو بعه زععم ا شعان  
خودسری کارگران و بی منلنشان به مشاوره گرمعتعو از او  
را به باد انتااد شد د می گنرد رئن  دانا بید از مع عالعفعت  
شد د با مبل ی که از سوی ب شهای م تعلعف کعارگعری  

تومان ( درخواسعت شعده،    ٩٠٥٥٥٥٥ برای حداقل دستمزد ) 
نتنجه تحاناات و محاسبات کارشعنعاسعانعه اش بعه ععنعوان  
اقتصاد دان در مورد دستمزد به طور کلی و عدد معنعاسعب  

را  ب منلنعون و  عانصعد    ٣٠ برای تیننو حداقل مزد سال  
هزار تومان اععالم معی کعنعد کعه بعه نعظعر ا شعان معبعلعه  
کعارشعنععاسعی شععده و قععابعل دمعاععی در بعرابععر مع ععالعفععت  
کارمرما ان است  نقای رئن  دانا که ا و بار با مع عالعفعت  
شد دش بعا خعواسعت واقعیعی امعزا عش دسعتعمعزد کعارگعران  
نتوانست ماهنت ضد کارگر ش را  عنعهعان نعگعه دارد، بعه  
خاطر حفظ موقینت شد دا معتعزلعزلعش در معنعان معحعامعل  
بسنار محدود ازکارگرانی که تا حاال نسبت به وظعنعفعه او  
در مععنععحععرف کععردن مععبععارزات کععارگععری و بععه سععازش  
کشاندنشان توهم داشعتعنعد، بعالمعاصعلعه اقعدام بعه نعمعا شعی  
مفتضحانه کرد! تهد د بعی معا عه نعمعا عنعدگعان شعوراهعای  
اسالمی کار و خانه کارگر و شرکا،نما ش مشمئز کعنعنعده  
رئن  دانا در جلسه مذکور بود  او نما ندگعان تشعکعلعهعای  
وابسته به دولت که در شورای عالی کار مصوبعه تعیعنعنعو  
حداقل مزد سالنانه را امضا  می کنند، تعهعد عد کعرد کعه  
چنان ه  ای مصوبه مزد کمتر از  ب منلنعون و  عانصعد  
هزار تومان را امضا  کنند، نامشان را ماش خعواهعد کعرد! 

مشار متیثر از نبرو رمتگی در ا نکه رئنع  دانعا معرامعوش  
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کرده بود نام امضا  کنندگان مصوبه تیننو مزد هعر سعالعه  
به طر  م تلف رسمی و منر رسمی اعالم می شعود،قعابعل  
درک است خود او خوب می داند که اگعر هعم کعارگعران  
در سطح وسن  با نام امضا  کنندگان مصوبات معزد نشعنعا  
نباشند،  ا به خاطر مش له های مراوانعی کعه در زنعدگعی  
دارند نام ننها را مراموش کنند، اما نعام خعود تشعکعلعهعائعی  
که هعمعگعام و هعم نعظعر بعا بع عشعهعای د عگعر دولعتعی و  
کارمرمائی در شعورای ععالعی کعار، سعطعح زنعدگعی ای  

منعلعنعون    ١٥ بنشتر از  نج برابر ز ر خط مار را برای بنش از  
نفر رقم می زنند، برای کارگران نشنا و  ادنور باعا  اوضعا   
مالکتبارشان است بنابرا و الزم به زحمت نقعای رئعنع  دانعا  
ننست که نام امضا  کنندگان را ماش کعنعد  او معاهعنعت  
واقیی خودش را ماش کرد وبه ا و ترتعنعب انعدک شعانع   
م ر مروشنش به اندک شمارکارگرانی که تا کعنعون وی  
را خوب نشناخته بودند، از دست داد  اما معا کعارگعران در  
برابر لطفی که رئن  دانا کرده و اهعداف و نعنعات واقعیعی  
اش که  شت نااب معدامع  حعاعو  کعارگعر عنعهعان کعرده و  
امروز نما ان ساخته اسعت، بعه ا شعان معد عون هسعتعنعم  در  
نتنجه به  اس ا و اقدام، ما هم توصنه ای دلسعوزانعه معی  
کننم که در جنبش کعارگعری هعنع  جعا عگعاهعی بعرا عش  
نمانده و تحانعاعات و معحعاسعبعات اقعتعصعاد عش ربعطعی بعه  
واقینات مینشتی کارگران و برنورد هز نه های نن نعدارد و  
در نتنجه در منعان کعارگعران نعنعز خعر عداری بعرا عش  عنعدا  
ن واهد شد  بعنعابعرا عو بعرای کسعب روزی، جعائعی د عگعر  

 ١٩/٢١/٢٩٣١ بساطش را  هو کند     
 گزارش 

بخشهایی از بیانیه کانون صنفی موعولوموان 
 ایران خطاب به فرهنگیان سراسر کشور

معنعد بعه کعانعون    اسفندماه برای میلعمعان عضعو  عا ععالقعه 
که نو دب ش  ا ان مصل سعرد و    صنفی میلمان،  نش از نن 

نماز روشنا ی بهار باشد،  ادنور تداوم تنعرگعی در نعگعاهعی  
تعابعد     های مستال را بعرنعمعی   است که حضور و رشد تشکل 

  ١٩  ادنور برخورد  رخشونت و منرقانعونعی بعا معیعلعمعان در  
تعوسعط دولعتعی اسعت کعه کعوس رسعوا عی    ٢٩٢٠ اسفند  

ومنل امعوال ععمعومعی،    مردانش در سو  مد ر ت، حنف   دولت 
نمعر عنعی و کشعانعدن کشعور بععه شعرا عط دشعوار و    جعنعجعال 

کم اکنون برای همعگعان نشعکعارشعده اسعت     خطرناک دست 
اسعفعنعد قعرار دار عم کعه احعکعام    ١٩ در حالی در نسعتعانعه  

صادرشده برای همکاران معا در طعی روزهعای اخعنعر ا عو  
رمعم تع عنعنعر    کعنعد کعه بعه   مسئله را برای عهو تداعی می 

ها نگاه امننتی به میالنت صنفی، هم نعان نعگعاهعی    دولت 
مسلط است  برخورد خشو و دستگنری میلمان در معاعابعل  

، دسعتعگعنعری و بعازداشعت گسعتعرده  ٢٩٢٥  استور در سال  
هعای صعنعفعی در سعراسعر کشعور در سعال    اعضای کانعون 

و برخوردهای اخنر ب صوص بازداشت دست جعمعیعی    ٢٩٢٠ 
و صعدور احعکعام سعنعگعنعو بعرای    ٣١ تعنعر    ٩٢ میالنو در  

اعضای کانون در همنعو سعال، بع عصعوص صعدور احعکعام  
جد د برای اسماعنل عبدی، محمود بعهعشعتعی لعنعگعرودی،  
مهدی بهلولی و محمدرضا ننب نژاد و رسعول بعداقعی و  

اکبر بامانعی هعر عب مصعداقعی از ا عو    ادامه حب  علی 
گعاه    مدعا است که مرارستان در قدرت و حعاکعمعنعت هعنع  

 اند    میالنت صنفی مستال را برنتابنده 

دانعنعد سعال    طعور کعه معی   همکاران مرهنگی ععز عزغ هعمعان 
های صنعفعی سعراسعر کشعور و کعانعون    برای کانون   ٢٩٣١ 

صنفی میلمان ا ران )تهران( سال  رمرازونشنبی بعود سعالعی  
که ر شه تحوالت نن را با ستی در سال  نش و بع عصعوص  

شعب    مورد تعحعلعنعل قعرارداد  شعمعا بعی   ٢٩٣٩ اسفند    ٢٥ 
اسعفعنعدمعاه سعال    ٢٥ نمعنعز سعکعوت در    تجمیات مسالعمعت 

اسفند از ا و منظر بعرای    ٢٥ نور د     گذشته را به خاطر می 
گعردد کعه در    ما اهمنت دارد و  ب سرمصل تعلعاعی معی 

طی روزهای قبل از نن ما شاهد طعر  معطعالعبعات سعراسعر  
توسط همکاران در سراسر کشور بود م  اععتعراضعات دی و  

صعورت خعودجعوش و بعر اسعاس واقعیعنعت    که بعه   ٣٩ بهمو  
عننی و ملموس تبین  در اعتراض به وضینت معیعنعشعت  
و رماه موجود  میلمان شکعل گعرمعت، معجعمعوععه شعورای  

بندی رساند کعه  عب    ها را به ا و جم    هماهنگی و کانون 
تشکل صنفی مستال با د در کنار بدنه با سعتعد   عنعش از  

ها، میلمان نگاه ا عران بعراثعر مشعار    هر اقدامی توسط تشکل 
هعای اجعتعمعاععی     ها، بعه معدد شعبعکعه   ها و نارسا ی   تبین  

مجازی که  لی ارتباطی منان صدها هزار معرهعنعگعی در  
سراسر کشور بعود، مسعنعر و امعق جعد عدی بعرای تعحعاعق  

اسفند بعا بعدنعه    ٢٥ مطالبات خود گشودند  در اصل ما در  
واسعطعه    هعا بعه   میال و مطالبه محور همگام شعد عم و کعانعون 

برخورداری از اعتماد و  ا گاه اجتماعی در بعنعو معیعلعمعان  
اسفند را با عاالننت و امنعد بعه بعهعبعود    ٢٥ توانستند تجم   

 وضینت مد ر ت نما ند  
ی    اسفند ازنظر ما بنش از هر چنز بنانگر رشعد جعامعیعه   ٢٥ 

بعر    میلمان در  نگنری قانونی حاو  صنفی خود با تعکعنعه  
اسفند  ا ان راه نعبعود چعراکعه    ٢٥ شان بود  ولی    توان جمیی 

به خاطر عدم  اس گو ی دولت و مجل  به معطعالعبعات بعر  
ادامعه  عامعت، تعجعمع     ٣١ حق، روند اععتعراضعات در سعال  

که به ابتکار میالعنعو سعراسعر    ٢٩٣١ مرورد و    ١١ سراسری  
دهعی گسعتعرده معیعلعمعان در    کشور و به کعمعب سعازمعان 

ر عزی و اجعرا شعد، نشعان داد کعه    مضای مجازی برنعامعه 
میلمان قادر هستند از هعر ظعرمعنعت معمعکعو بعرای بعنعان  

های بر حق خود استفاده کنند  ا و تجم  سعراسعری    خواست 
ها به وقو   نوست و صحنعه ز عبعا عی از    بدون دخالت کانون 

اتحاد و همدلی میلمان را رقعم زد  بعاوجعودا عو هعمع عنعان  
 مطالبات از سوی مجل  و دولت ناد ده گرمته شد  

نمعنعز    هعا بعا سعکعوت و طعر  مسعالعمعت   اما هر چه کانعون 
 نش رمعتعنعد    مطالبات به اتکای مرام و مسلب میلمی به 

های امننتی م تلف و موازی مسعنعر د عگعری را    دستگاه 
شعده    اسفند شعرو    ٢٥  نمودند  احضارها و تهد دها ی که از  

بود شدت بنشتری  امت و با بازداشت معحعمعدرضعا نعنعب  
نژاد و مهدی بهلولعی و معتعیعاقعب نن معحعمعود بعهعشعتعی  
لنگرودی، در شهر ورماه و در نستانه بعازگشعا عی معدارس،  

را معا    ٣١ ی جد دی شد  بد و ترتنب مهر سال    وارد مرحله 
تو از اعضای برجسته کعانعون    ١ در حالی شرو  کرد م که  

کعه بعنعش از    ٢١ های زندان بودند  بسان نعوروز     شت منله 
اسعفعنعد،    ١٩ نفر از میالنو صنفی به خعاطعر بعازداشعت    ١٥ 

 سپری کردند    ١٥٣ زمان تحو ل سال نو را در انفرادی  
میاالن صنفی سراسر کشور،  نشکسوتان و میلمعان ععز عزغ  

نتنجه نعبعوده اسعت     ها بی   دانند ا و میالنت   طور که می   همان 
ا عم و بعر سعر اصعول    ما نسبت به گذشته بنشتر متحد شعده 

کعنعنعم  دسعتعاوردهعا عی    مشترک صنفی بنشتر تیکند معی 
نظنر ت ننر ضر ب امزا ش حاو  میلمان و نعزد عب نعمعودن  

ی طعر     زده   ی قعانعونعی و  عا اجعرای شعتعاب   نن به مصوبعه 
بندی از شرو  سال تحصنعلعی جعاری، نعتعنعجعه هعمعنعو    رتبه 

تالش میلمان و میاالن سراسر کشور است؛ هم ننو تبعد عل  
ای اجتماععی و درگعنعر نعمعودن    مطالبات میلمان به مسئله 

ی اتعحعاد و    اعهان جامیه با ا و مسئله، باال رمعتعو روحعنعه 
همدلی در میلمان برای  نگنعری معطعالعبعات بعرحعاعشعان و  

ی معیعلعمعان    میرمی میاالن صنفی جوان و  نگنر به جامیه 
ی اخنر بعوده اسعت     ساله   از دستاوردهای انکارنا ذ ر در  ب 

و ژه کعانعون    ها به   ها ی را ننز به تشکل   لنکو متیسفانه هز نه 
ها صعدور احعکعام سعنعگعنعو    تهران تحمنل نمود که نخر و نن 

زندان برای چهار تو از اعضا و مرتبطان با کانعون صعنعفعی  
 میلمان است   

 همکاران گرامی!  
دانعنعد    بازنشستگان و میعلعمعان شعر عف سعراسعر کشعور معی 

جز معطعالعبعات اکعرعر عت معیعلعمعان و    ای به   ها خواسته   کانون 
نما ند  از ا و منعظعر    های دانش نموزان را مطر  نمی   خانواده 

است که تیکنددار م مطالبات محاق نشده را مرور کننم تعا  
برای همگان  ادنوری شود کعه معا خعواهعان چعه چعنعزی  

ع  بهبود مینشت و امعزا عش حعاعو  بعه بعاالتعر از  ٢ هستنم   
خط مار برای عموم مرهعنعگعنعان شعامعل و بعازنشعسعتعه بعا  
اجرای کامل دقعنعق قعانعون معد عر عت خعدمعات کشعوری،  

ی حعاعو  و    ای کعه معرهعنعگعنعان کشعور از هعمعه   گونه   به 
هعنع     مزا ا ی که سا ر کعارکعنعان دولعت بعرخعوردارنعد، بعی 

عع نزادی معیعلعمعان زنعدانعی و  ١ تبینضی برخوردار گردنعد   
صدور قرار من  تیانب برای معیعلعمعانعی کعه دارای حعکعم  

ع بهبود وضینت بعهعداشعت و درمعان معیعلعمعان بعا  ٩ هستند   
ی درمعانعی مع،ثعر، کعارنمعد و    برقراری  عب نعو  بعنعمعه 

حعق تشعکعل    -١ ی میاول و منطاعی     مراگنر، با حق بنمه 
 ابی صنفی مستال، با تیکند بر تعمعد عد  عروانعه کعانعون و  

ع تیکند بعر نمعوزش  ٠ های کانون     صدور مجوز برای برنامه 
کنفی و برابر و را گان برای تمام کودکعان ا عران و تعوقعف  

سعازی کعه معوجعب کعاال عی شعدن    های خصعوصعی   برنامه 
نموزش و کاهعش کعنعفعنعت نمعوزشعی و مشعار بعر اقشعار  
مرودست جامیه و معحعرومعنعت بع عشعی از کعودکعان ا عو  

شعود     سرزمنو از حق برخورداری از نموزش ععمعومعی معی 
ع تبد ل وضینت ننعروهعای قعراردادی و  عنعمعانعی کعه از  ١ 

حداقل امننت ش لی ننز برخوردار نعنعسعتعنعد؛ و حعمعا عت از  
حاو  صعنعفعی و نمعوزشعی معیعلعمعان شعامعل در معدارس  

هعای صعنعفعی در    ع مشارکت میلمان و تشکل ١ منردولتی   
ساختار نظام نمعوزشعی بعا تعیکعنعد بعر حعق مشعارکعت در  

نعمعا عنعم،    ها  برای اطال  همگان  ادنوری می   گذاری   سناست 
چسبد اتهام امعنعنعتعی    تنها اتهامی که به ا و مطالبات نمی 

عنوان نما ندگی ب شی از بدنه میلمعان بعرای    است و ما به 
دانعنعم    کننم و نعنعب معی    نگنری ا و مطالبات تالش می 

که مسنر  نموده شده تاکنون عاری از ناع  نعبعوده اسعت   
های خود درگعذشعتعه و گشعودن    شناسی حرکت   برای نسنب 

های جد د برای میالنت صنفی کانون، انتاادهای بعدنعه    امق 
معیعال صعنعفعی و معنعتعاعدانعی کععه دل در گعروه ارتعاععای  

های صنفعی و رشعد جعامعیعه معرهعنعگعی و ارتعاعا    میالنت 
 عذ عر عم  کعانعون    نموزش کشور دارنعد را بعاجعان و دل معی 
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کووارگووران   ٨٢٢٢کوواهووش قووردادهووای کووار
 نساجی بروجرد 

کارمرما ا و واحد تولند کننده انوا   ارچه از ابعتعدای معاه  
جععاری )اسععفععنععد مععاه( مععدت قععرار داد کععار حععدود هععزار  

های شش ماه تعا  عکعسعالعه ننعهعا  را بعه    کارگرقرار دادی 
 ب ماه کاهش داده است   با کعاهعش قعراردادهعای کعار   

نفر از کارگران نساجی بروجرد بعا خعطعر بعنعکعاری و    ١١٥ 
اخراج قرار  خواهند گرمت  براساس گعفعتعه  کعارگعران در  
حال حاضر میالنت ب شهای ر سندگی، بامندگی وچعا   
کارخانه متوقف شعده و کعارگعران شعامعل در ا عو بع عش  

 کاری برای انجام دادن ندارند  
 

هشت مارس در کارخانه آریواک دکوور در 
 شهرک صنعتی آمل

در ا و روز جمیی از کارگران زن با دادن کعارت تعبعر عب  
که رو ش نوشنه شعده بعود هشعت معارس معبعارک و بعا  
 رزوی  ب دننای بهتر، با   ش شعنعر عنعی در معورد روز  
جهانی زن صحبت کردند  بدنبال ا و بعرنعامعه زنعان كعارگعر  
شامل در کارخانه از برگزاری ا و مراسم چنعنعو روزی در  
دننا وجود دارد که در مورد مشکالت و تعبعیعنع  ععلعنعه  

 زنان صحبت منشود، ابراز خوشحالی کردند  
 گزارش روز هشت مارس در شهر رشت

مراسمی با حضور جمیی از زنان و مردان مدام  حعاعو  زن  
در شهر رشت بر گزار شد  در ا عو معراسعم سع عنعرانعان بعه  
مسائل م تلف  رداختند و در نخر در تر عبعون نزاد تعیعدادی  
از شرکت کنندگان به بحث و گفتگو نشستند و هم عنعنعو  
   از ارائه مطالب تر بون نزاد با محور ت ناعش معردان در  
جنبش برابری خواهانه زنان برگزار شد  در انعتعهعای معراسعم  
ننز گروه موسنای زنان به اجرای برنامه  رداخت   اقعتعبعاس  

 از نشر ه الکتروننکی بندار زنی 
 

کارگرنساجوی الوگوانوت  ٩٢٢دستمزد حدود 
 شود با تاخیر پرداخت می

هعای    کارخانه الگانت که در زمعنعنعه تعولعنعد انعوا   عارچعه 
کعارگعر دارد کعه هعر معاه  ٩٥٥ ای میالنت دارد حدود     رده 

شعود  بعه    حاوقشان با تاخنر سه تا چهار ماهه  رداخت معی 
گفعتعه  عکعی از کعارگعران ا عو واحعد تعولعنعدی در طعول  
ماههای گذشته کارگران تعنعهعا معبعالع عی را بعه صعورت  

 اند    الحساب در امت کرده   علی 
 

در یازده ماه نخست سال جواری رر داد: 
نفر بور ارور حووادغ شوغولوی در  ٩٥مرگ 

 آذربایجان شرقی
روابط عمومی  زشکی قانونی نعربا جان شرقی  در  عازده  

نعفعر بعر اثعر حعوادی کعاری در    ١٣ ماه ن ست سال جاری  
اند کعه ا عو    استان نعربا جان شرقی جان خود را از دست داده 

درصعد    ١ تیداد نسبت به  ازده ماه مشعابعه سعال گعذشعتعه  
نفعر بعر    ١١ امزا ش دارد  در مدت زمان مشابه سال گذشته  

اثر  حوادی کار جانشان را از دست داده بعودنعد  بعر اسعاس  
نعفعر نعنعز    ١١٠ همنو گزارش درطی ا و مدت تیداد  کهزارو 

بر اثر حوادی کار در ا و استان مصدوم شعدنعد کعه از ا عو  
 نفر مرد بودند    ١٥٥ نفر زن و  کهزارو   ١٠ تیداد  

 
جمعی از کارگران کاشی و سرامیک میوبود: 
بووه کووارگووران بوویووش از ایوون فشووار وارد 
نکنید/ سهم کارگران در دوران رونق نویوز 

 ناچیز بود
جمیی از کارگران معنعبعدی طعی  عب نعامعه سعرگشعاده  
خطاب به مد ران صنیت کاشی و سعرامعنعب شعهعرسعتعان  
منبد، در خصوص اخراج کارگران از واحدهای صعنعیعتعی و  
تبیات و بحرانها ی که در  ی خواهد داشت، هشعدار دادنعد  

و نسبت به عدم امننت ش لی خود در سال ن عنعده اععتعراض   
هعا    ها ی از ا و نامعه نمعده اسعتغ ا عو روز   کردند  در ب ش 

رکود اقتصادی حاکم بر کشور، سعبعب ا عجعاد مشعکعالت  
هعای نن    ز اد ی برای صنا   م تلف شده است کعه نشعانعه 
تعوان بعه    را در صنیت کاشی و سرامنب منعبعد نعنعز معی 

وضو  د د؛ عال می که اگر برای درمان نن راهعکعارهعا عی  
ارائعه نشعود، احععتعمععاال بععه زودی شععاهعد اتععفعاقععات بسععنععار  
ناگوارتری خواهنم بود  بازار کنونی هشعداری اسعت بعرای  
مد ران ا و صنیت، تا با نگاه به گذشتعه و درس گعرمعتعو  
از اشتباهات، قدری تامل کنند و مسنعری صعحعنعح بعرای  
ن نده انت اب کنند  توسیه نامتوازن ا و صعنعیعت، بعدون در  
نظر گرمتو جوانب اقتصادی، مرهنگی و ز ست معحعنعطعی  
نن در کنار رکود اقتصادی شد د حاکم بر کشور، ععوامعل  
اصلی بحران ا و روزهای صعنعیعت کعاشعی و سعرامعنعب  

ها تذکعر داده شعده بعود ولعی    ای که بار   منبد است؛ مسئله 
هعا    مسئولنو امر به هر دلنلی، اندک توجهی به ا و هشعدار 

ها ی نه چندان خوشعا عنعد در    نکردند  حاال متاسفانه زمزمه 
هعای کعاشعی و سعرامعنعب معنعبعد،    بیضعی از کعارخعانعه 

کارگران را دچار سعرگعردانعی و بعنعم از خعدشعه دار شعدن  
امننت ش لی خود در سال ن نعده نعمعوده اسعت  نعگعرانعی و  

هعای    ترسی که در چند ماه اخنر در بعیعضعی از کعارخعانعه 
منبد و اردکان تبد ل به واقینت شده و تیداد قابل تعوجعهعی  

 از کارگران ش ل خود را از دست دادند  
 
هزار کارگر ساوجی در موعورض ریسوک  ٨٩

 باالی خطرات حوادغ شیمیایی
میاون دارو و درمان دانشکده علوم  عزشعکعی سعاوه گعفعتغ  

هزار نفر از جامیه کارگری شهرستان ساوه بعا ر سعب    ٢١ 
باالی خطرات حوادی شعنعمعنعا عی معواجعهعنعد  ا عو تعیعداد  

شرکت تولندی و صنیتی شهرسعتعان سعاوه    ٢٠٥ کارگر در  
 اشت ال دارند  

 
لشووکوور کشووی نوویووروی انووتوو ووامووی بووه 

 دستفروشان بی بضاعت
در ماههای گذشته به و عژه در معاه  عا عانعی سعال  علعنع   
ننروی انعتعظعامعی ومعامعور عو شعهعردار عهعا بعنعرحعمعانعه بعه  
دستفروشان کاالها چه در مترو و چعه در امعاکعو سعطعح  
شهر هجوم برده و دارا عی بسعنعار انعدک ننعان را کعه در  

شرا ط مار وبنکاری مجبور به عرضعه بعیعضعی کعاالهعای  
مورد نناز مردم در ا و روزهای نزد ب سال نعو معنعشعونعد،  
وحشنانه جم  نوری و لگدکوب منکنند   لنع  بعه بعهعانعه  
اعتراض  "کسبه محترم" و  اسر به درخواست و حمعا عت از  
ا و کسبه مداخله کرده و بسا  دستعفعروشعان زن و معردی  
که درنمدی جز ا و ندارند واملب نان نور خانواده انعد را بعه  
تاراج مندهد  قبال در اخباررسانه هعاهعجعوم  علعنع  نعنعروی  
انتظامی به دستفروشعان دخعتعر و  سعر جعوانعی را کعه بعا  
کمتر و درنمعد قعابعل تصعور در معتعرو کعاالی خعودرا بعه  
مسامر و عرضه منکردند و شتعنعبعانعی دلسعوزانعه معردم از  
دستفروشان در مترو را بارها شعنعنعد عم  ا عنعب ابعیعاد ا عو  
هجوم  در ا و روزها در سطح شهر وجعلعوی چشعم جعامعیعه  
وسن  ترو وقنحانه تر شده است  سرما ه داری حاکم تعوز ع   
کاال را جدا از شبکعه و سعنعکعل معامعنعا عی "بعازار تعحعت  
کنترل" بر نمی تابد  نهادهای قعدرتعمعنعد حعاکعم از طعر عق  
مجام  امور صعنعفعی، کعنعتعرل اقعتعصعادی و سعنعاسعی و  
امننتی گسترده ای را بر بازار توز   اعمال کرده و قعنعمعت  
کاالهارا بسود مامناهای منلناردر بازار تضمنو منکنعنعد و  
متاابال از حما ت و  شتگرمی رهبران قدرتمعنعد بعازاری در  
عرصه های اقتصادی و سناسی سعود معنعبعرنعد  چعگعونعه  
ست که  لن  بعه بعهعانعه اععتعراض کسعبعه کعه معالعنعات  
 رداخت منکنند ا ن ننو  رانگعنعزه بسعا  معاعنعرانعه هعزاران  
دستفروش را بهم منر زد اما در طول سالهعا در اععتعراضعات  
بنشمار و گسترده کارگران که علنه دستمزدهعای  عرداخعت  
نشده و اخراج ها و مطالبات قانونی خود تجم  و اععتعراض  
منکنند بسود کارمعرمعا ععلعنعه کعارگعران بعرای سعرکعوب  
مداخله کرده تا جا نکه در "شعهعرو عه" بعهعبعهعان کعارگعران  
میترض بنکار را به گلوله منبندد؟!! کارگرانی کعه قعبعل  
از در امت حاو  ماهنانه،  مالنات ها را از همنو دسعتعمعزد  
های ز ر خط مارشان کم منکنند و اععتعراض شعان را بعه  
عدم بموق  دستمزد سرکوب کرده و  ا رهبعرانشعان را تعحعت  
 نگرد قضا ی قرارمندهند  برمتو مار وبنکاری معنعلعنعونعی  
که گاه به خودکشی بنکاران و دسعتعفعروشعان انعجعامعنعده و  
درجهت تالش برای زنده ماندن جز مشامعل حعاشعنعه ای و  
کسب درنمدهای حانرانه چه حق اشت ال قانونی و  ا بنعمعه  
بنکاری مناسب در شآن انسانی برای بعنعکعاران بعاقعنعمعانعده  
است؟ ا و هجوم وقنحانه و ضعدانسعانعی بعه معحعتعاج تعر عو  
اقشار طباه کارگر با د از طرف کل جامیه معحعکعوم شعده  
و با خواست "کار مناسب  ا بنمه بنکعاری معکعفعی بعرای  
همه بنکاران جو ای کعار" بعه حعمعا عت از دسعتعفعروشعان و  
مااومت در ماابل تیرض نعنعروی انعتعظعامعی و معامعور عو  
شهردار ها به ا و زحمتکشان اقدام کننعم   صعف معاعاوم و  
میترض مردم در ماابل ا و تیرض، ننعان را بعیعاعب خعواهعد  

  ١١ برد   ا منل ارسالی بعه اتعحعاد عه نزاد کعارگعران ا عران  
 ٣١ اسفند  

 
 احراج و بیکارسازی

کوارگور   ٠٢٢شسفند: اداموه بویوکواری  ٨٨
 بیکارشده معدن زغال سنگ معدنجو زرند!

شرکت میدنجو در شهرستان زرند استان کعرمعان تعیعطعنعلعی  
  ١ میدن زمال سنح خود را از ابعتعدای امسعال بعه معدت  
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ماه د گر تمد د کرد   کی از کارگران ا و واحعد معیعدنعی  
 ادنور شدغ   نش از ا و شرکت معیعدنعجعو از ابعتعدای سعال  

های میدن زمال سنح خود را معتعوقعف کعرده    میالنت   ٣١ 
کعارگعری کعه در ا عو واحعد    ١٥٥ بود در نتنجه بنش از  

سعال بعه بعنعمعه    ٢ میدنی مش ول کار بودند بعرای معدت  
بنکاری میرمی شدند  وی بابعنعان ا عنعکعه در  عب سعال  
گذشته مارری بنمه بنکاری به هعنع  وجعه  عاسعر گعوی  

های زندگی او و د گر کارگران بنکار شده میعدنعجعو    هز نه 
نبوده است، امزودغ از قرار میلوم اکنعون کعه معوععد  عب  
سعالعه تعیعطععنعلععی ا عو واحعد مععیعدنععی رو بععه اتعمععام اسععت  

های تمد د ا و تیطنلی برای مدت شش معاه د عگعر    زمزمه 
شود  ا و کارگر میدن امزود امندوار عم معوضعو     شننده می 

تمد د مهلت شش ماهه توقف میالعنعت معیعدن ععمعلعنعاتعی  
نشود و همه ما به کار سابق خود بعازگعرد عم  وی امعزودغ  
صرف نظر از ناکعامعی بعودن معاعرری کعه در  عب سعال  

ا م در حعاضعر    گذشته از صندو  بنمه بنکاری در امت کرده 
ا و مسئله ننز وجود دارد که در صعورت ادامعه تعیعطعنعلعی  

ماه  نش رو بازهم به کارگران بنکعارنعگعه    ١ میدنجو ن ا در  
 گنرد    داشته شده مارری بنمه بنکاری تیلق می 

 اخبار بین المللی 
وضوعویوت اسور بوار کوودکوان  -مقدونیه 

 پناهجو در نواحی مرزی
با امزا ش ورود  ناهجو ان به مرز مادوننه و  ونان و شعرا عط  
بد زندگی ننها در هوای سعرد، ن انسعهعای امعداد رسعانعی  
هشدار داده اند که بسنعاری از ننعهعا بع عصعوص کعودکعان  
دچار بنماری شده اند   در  عب کعودک بعنعمعار کعه در  

او دو روز اسعت کعه  “ صف  زشب ا ستاده معی گعو عدغ  
چنزی ن ورده  نه نب، نه چای و نه مذا  او هر  نج  عا ده  

سعازمعان  “  ب  زشب  ”   دقناه  ب بار حالت تهو  دارد  
هم ضمو وخعنعم خعوانعدن وضعیعنعت ا عو  ”   زشکان بدون مرز 

شعمعا بعه  “  ناهجو ان در هوای سرد و بارانی، می گعو عدغ  
وضو  می بننند که شرا ط زندگی ا عو امعراد سعالمعتعی  
کودکان را تحت تاثنر قرار داده  وقتی باران می بعارد ننعهعا  
سر ناهی ندارند و سرما می خعورنعد و دچعار بعنعمعار عهعای  

بعزرگعتعر عو  “ او هم ننو می امزا د غ  ”  تنفسی می شوند  
ترسمان ا و است که نمی تواننم به هعمعه کعمعب کعنعنعم   
وقت کامی برای درمان هعمعه را نعدار عم  چعادر بعه انعدازه  

” کامی برای همه ننست  شا د مذا هم برای همعه نعبعاشعد  
بسته شدن تدر جی معرزهعای کشعورهعای ارو عا عی بعاععث  
شده که ا و امراد نتوانند خود را به د گر کشورها هعمع عون  

 نلمان و سوئد برسانند  
 

شوهور  ٨٩٢راهسیمایی سراسری در -فرانسه 
 در اعتراض به طرش جدید قانون کار

اعتراض ها به طر  دولت برای "اصالحات" قواننو کعار در  
مرانسه ادامه دارد و در همنو رابطه م الفان ا عو طعر  روز  

مارس به دعوت اتحاد ه هعا عی نعظعنعر "قعدرت    ٣ چهارشنبه 
کارگران" و "کنفدراسنون عمومی کار" به خنابان هعا معی  

شععهععر اعععتععصععاب و    ٢١٥ ن ععنععد  قععرار اسععت در بععنععش از  
راهپنما عی بعرگعزار شعود  ا عو طعر  از سعوی وز عر کعار  
مرانسه ارائه شده و به طر  "ال ومری" میروف اسعت  قعرار  

معارس در شعورای وزرا    ٣ بود ا و طعر  روز چعهعارشعنعبعه 
بررسی شود اما در  ی اعتراض ها از سوی اتحاد عه هعای  
کارگری و احزاب سناسی ا و امر به روز بنست و چعهعارم  
مارس موکول شده است  ا و طر  در صعورت تصعو عب در  
شورای وزرا، به  ارلمان مرانسه ارائعه معی شعود  اتعحعاد عه  
های کارگری می گو ند ا و قعوانعنعو در جعهعت معنعامع   
کارمرما ان است و حاو  کارکنان و کعارگعران را تعامعنعو  
نمی کند  مارتنو اوبری، شهردار لنل و رهبعر سعابعق حعزب  
سوسنالنست مرانسه در جلس  اعضای رهبری ا و حعزب ا عو  
طر  را خطرناک خوانده و خواستار تع عنعنعرات اسعاسعی در  
بندهای م تلف نن شعده اسعت  تعیعدادی از اتعحعاد عه هعا  
خواهان کنار گذاشتو ا و طعر  شعده انعد و از روز هعفعتعم  
مارس مذاکرات با مانوئل وال ، نع عسعت وز عر معرانسعه را  
برای  ندا کردن  عب تعفعاهعم نمعاز کعرده انعد  بعنعدهعای  
مربو  به ساعات کاری و تعیعنعنعو سعاعف مسعتعمعری در  
صورت اخراج منرقانونی، بنش از د عگعر بع عش هعای ا عو  
طر  با اعتراض روبرو شده است  در کنار ا عو راهعپعنعمعا عی  
های عمومی، اتحاد   کعارکعنعان راه نهعو معرانسعه نعنعز از  

 مارس خبر داده است     ٣ اعتصاب در روز چهارشنبه 
 

تجمع در اعتراض به ربوده شودن  -عراق 
 زنان ایزدی

صدها ا زدی که اکرر ننهعا زن بعودنعد، بعه معنعاسعبعت روز  
جهانی زن در کردستان ععرا  گعرد هعم نمعدنعد، تعا تعوجعه  
جامیه جهانی را معیعطعوف سعرنعوشعت هعزاران زن و دخعتعر  
جوانی بکنند که از حدود دو سال  نش در اسعارت داععش  
به سر می برند  سوسو سفر، برگزار کننده ا عو تعجعمع ، در  
ا و باره می گو دغ "معا معی خعواهعنعم بعه هعمعه جعامعیعه  
جهانی بگو نم که زنان ا زدی از بنش از  ب سعال و نعنعم  
 نش کشته می شوند، مورد تجاوز قرار می گعنعرنعد و در  
بازار به عنوان برده به مروش می رسند  ما در قرن بعنعسعت  
و  کم زندگی می کننم ولی هم نان شاهد مروختعه شعدن  
زنان به عنوان برده هستنم  ما بعه قعرون وسعطعی بعازگشعتعه  
ا م " ا و زنان هنگام اش ال سنجار بعه دسعت گعروه داععش  

 ربوده شده اند     ١٥٢١ در تابستان سال  
 

اعوتوصواب پوزشوکوان جووان  -انگلوسوتوان 
انگلستان به تغییر شرایر کار  پزشوکوان 

 جوان انگلستان
در  ی اقدام دولت بر تاننا در تحمنل شرا ط جعد عد کعاری    

  ١٢ که منجر به کاهش حاوقشعان معی شعود، اععتعصعاب  
معارس نمعاز کعردنعد     ٣ ساعته ای را از روز چهارشعنعبعه  

دولت بر تاننا قصد دارد با وجود م الفت اتحاد ه  عزشعکعان،  
در شنوه  رداخت به  زشکان جوان ت ننراتعی را بعوجعود نورد  
و از جمله ننکه روز شنبه را بعرای  عرداخعت دسعتعمعزد، نعه  
 ب روز تیطنل بلکه  ب روز ععادی در نعظعر بعگعنعرد   
دکتر هولی کو عر،  عکعی از اععتعصعاب کعنعنعدگعان معی  
گو دغ " ا و کار  بسنار  عراسعتعرس و  عرتعنعشعی اسعت  معا  
دولت و ب ش سالمتی دار م که به ما می گو د حعرمعتعان  
را گوش نعمعی دهعنعم و گعرچعه شعمعا ا عو اصعالحعات را  
نامناسب می دانند و نن را نمی خواهند، اما معا نن را بعه  

شما تحمنل می کعنعنعم  " دکعتعر نلعکع  تعروات، د عگعر  
 زشب میترض می گعو عدغ " در تعمعام دوران کعارم بعه  
عنوان  ب  زشب، هرگز تا به ا عو انعدازه نشعنعنعده بعودم  
که  زشکان بگو ند به ترک کامل ا و حرمعه معکعر معی  
کنند و  ا حداقل ترک ا و کشور و کار کعردن در جعا عی  
د گر  " در بر تاننا  زشعکعان جعوان کعه  عب سعوم کعادر  
 زشکی ا و کشور را تشکنل می دهند، برای  عب دهعه  

 با د تحت ا و وضینت کار کنند  
 
اعتصاب کارگران بخوش جوموع -اسسانیا   

   آوری زباله در ماالگا
کارگران ب ش جم  نوری زبالعه در معاالگعا وارد   اعتصاب 

را بعا   اسپعانعنعا  دهمنو روز خود شد و خنابانهای ا و شهر در 
بحران جدی روبرو کرده است  ننها بعه کعاهعش دسعتعمعزدهعا  
اعتراض دارند و خواهان بهبود شرا ط کعار انعد  شعهعرونعدان  
ا و شهر هم که از بوی تند و نامطبو  زباله ها بعه تعنعح  
نمده اند خواستار  ا ان دادن به ا و اععتعصعاب و  عامعتعو راه  
حلی برای ا و میضل هستند  چهار هزار تو زباله از در و  
د وار ماالگا باال می رود و به ا و شهر تور ستی ظعاهعری  
ناخوشا ند داده و به تهد دی علنه سالمت عمومی تعبعد عل  
شده است  اعضای شورای شعهعر و کسعبعه معاالگعا معی  
گو ند اگر مشکل کارگران ب ش جعمع  نوری زبعالعه حعل  
نشععود شععهععرت و اعععتععبععار ا ععو شععهععر کععه در " هععفععتععه  
مادس" )هفته منتهی به عند  اک( منعزبعان گعردشعگعران  
داخلی و خارجی است خدشه دار می شعود  سعاکعنعان ا عو  
شهر از جمله صاحبان مروشگاهها و منکدهها و رستعورانعهعا  

مارس در اعتراض به بحران زبالعه در بعرابعر    ٣ روز چهارشنبه 
ساختمان شهرداری تجم  کردند  ننهعا نعگعران هسعتعنعد کعه  

از    ٬ ا و میضل صنعیعت گعردشعگعری کعوسعتعا دل سعول 
مهمتر و ماصدهای گردشگری اسپاننا را تحت تاثعنعر قعرار  

 دهد  
 

 های کوتاه خبر
 هندوراس: 

قتل  ب معیعال معحعنعط ز سعت در هعنعدوراس، اععتعراض  
صدها دانشجو را در  ا ت ت ا و کشعور بعه هعمعراه داشعت   
تجم  دانشجو ان به درگنری با  لن  منجر شعد و  علعنع   
ضد شورش برای متفر  کردن میترضان نسبعت بعه  عرتعاب  
گاز اشب نور اقعدام کعرد  بعرتعا کعاسعرس کعه در سعال  

به دلنل ناشش برای جابجا ی  عب  عرو ه سعاخعت    ١٥٢٠ 
سد جا عزه معحعنعط ز سعت را از نن خعود کعرده بعود، روز  
 نجشنبه به ضرب گلوله دو مرد مسلعح کشعتعه شعد  ا عو  
میال محنط ز ست  نشتر اعالم کرده بود از سعوی  علعنع ،  
ننروهای امننتی و زمنو داران محعلعی تعهعد عد بعه معرگ  

 شده است  
 برزیل:

رشعد اقععتععصععادی بععرز ععل، از جعمععلععه قععدرتعهععای نععوظععهععور    
  ٢ر٩ با امعت سعنعگعنعنعی معیعادل    ١٥٢٠ اقتصادی در سال  

درصد روبرو بوده است  ا و بنشتر و کعاهعش نهعنعح رشعد  
 منالدی ارز ابی شده    ٢٣٣٥ اقتصادی ا و کشور از سال  

 
٩ صفحه    


