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سال بهه خرهر رسه هه  بهه مهانهنهه  
هم شه  ام ه امها هه هههبهاه بهه  
خرر نمی رسه  ام ه به زنههگهی   
به بهار؛  نویه زنهگی  رودش را  
در شهوهو هه هها مهته ه هی مهی  
کنه  ام ه در تهمهات تهار و  هود  
زنهگی بشر تن هه  ام ه به یه   
دنهه ههای بهههههتههر  یهه   هها ههمههه  
روشبختی  ی    ه بهون ظ ه.   

که ههمهه    ٨٥ یادش به ر ر نوروز  
جا گفته و شن هه مه هشهه د ه هه  
ما روزی بود که از ظه ه. ایهری  

 نباشه د 
 

اگر از چش. سخنبویان دبزرگهاند   
نباه کنه ه. دنه های سهال  ه هش    
دنهه ههای دیهه هه ههمههاسههی و بههرجههات و  
روحانی و ر سن انی و  وته هو و  
تههرامههه و ههه ههحری و  ههح   
 بهاسحت     بوده  که در  شهت  

همه ایو نامها رون و شونه هه و  
مرگ رواب هه است  اما دنه های  
واقعی از ی  مهبهارزه وسه ه  و  
 م ق  رودستان حوایت م هوهنهه  
که انهریی اش را از امه هه بهه  
تغ  ر م ب رد و در  ی ر اه همهه  
است  کهارگهران در ایهران یه   
روز ه. بی ا تراض نهبهارانههنهه   
 عا  و کارگری   هرچهمههار ایهو  
مبارزه به زن  هر کشه ههه شههنهه   
اما  هایشان رهامهوش نهبهشهتهه  
ب وه انعواس به هشهتهری یها هتهه   
شههاهههرا زمههانههی را در زنهههان  
کشهتههنههه شههایههه  هههایههش دیههبههر  
شن هه نشود اما  بخنه شاهرا بهه  
م بویه که مرگ او  هایهان راه  
او نهه ههسههت   هههای  ههرودسههتههان  
امروزه ب نهتر از هم شه به گهوش  
م رسه  مهبهارزه خنههها دیهبهر در  

 سووت ربری  

 عید بدون ظلم
 یاشار سهندی

انحالل طلبی و نفی گرائی در جنبش 
 کارگری

 مصاحبه با حمید تقوائی در برنامه خط رفاه تلویزیون کانال جدید

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودین ان 
 بخش ب و ا م  ی: داوود ر اهی  

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 ٢ صفحه 

٩۵حداقل دستمزد   
 مصاحبه کارگر کمونیست با بهمن زاکرنژاد

هیچکدام از شما دونفر به جنبش زنان ربط 
 ندارید!

 ناصر اصغری

 کارگران در هفته ای که گذشت
 شهال دانشفر

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

 دیوید ریازانف

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد 
 باید گردد
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 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 

 مسئو يت مطا ب با نويسنهگان خنهاست   
درج مقاالت در کارگر کمونيست  زوما به معني 

 تائيه مضمون خنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 
رسانه های م   اردرها بی  هها  
نمی مانه  اکهنهون بهی چه هزان  
رود ربر را به گهوش هه. مهی  
رساننه و در  ی چاره جویهی بهر  
می خینه  سال گاشته به هش از  
هر سها هی  ههای مهردمهان در  

 ا ماق  بی انعواس نمانه   
 د  ه ما روزی بود که از ظ .  

ایهری نههبههاشهههد ایهو نههها امهها از  

ا ماق تاریخ اکنون ن وا که نهه   
 ریاد م شود  که اگر ام هه بهه  
تغ  ر نبود زنهگهی بهی مهعهنهی  
م هشهه  د هرودسهتهاند  ههمه هشهه   
ام ه را زنهه نبه داشتهنهه  ههمهه  
جا  ههر وقهت دسهتهشهان رسه هه   
مشع ی برا رورتهنهه و امه هه را  
 ههرچهه. رههود سههارههتههنههه و تههوده  
 ههرودسههتههان شههوری در سههراسههر  
تاریخ انهارهتهنهه کهه مه هشهود و  
بایه ام ه داشت  توده بردگان بهه  
رهبری یوی از جنه  رهودشهان  
چنان  ایهه امه هرایهوری  ه ه ه.  
برده داری را  رزانههن کهه ههنهوز  
که هنوز است نات اسه هارتهاکهوس  
به همان  ه همهت دوران رهودش  
یاد م شود  هه هههوه  امها از  
شخص بهرده داری یهادی نهمهی  
کنه که هزاران بهرده را  ه ه هب  
کش ه چرا که  رود او جهنه   
بهها بههردگههان را ا ههتههخههار نههمههی  

دانست  اما ههر وقهت نهامهی از  
تغ  ر و ا تخهار در مه هان اسهت  
نات ی  برده  بر تهار  تهاریهخ  
می دررشه  از خنزمان تا کهنهون  
امه ههه بههه تههغهه ه ههر انههریی هههمههه  
جنبش های بوده که زنهگهی را  
در زنهگی جست و م وردنهه نهه  
در مرگ و دن های زیهر رها   
که برده داران و هه خنرا دست بهه  
نقه داشتنه و بهههشهت و ههه ای  

نس ه بود و هست  خنها که کهار  
م وننه در همهه تهاریهخ سهر بهه  
 ص ان زدنه تا از رنج کهار بهی  
حا ل رهایی یابنه و خنههها کهه  
محصول را مال رود م هانسهتهنهه  
و م هاننه داغ ب ما را کشتنهه د  
   بها بر  ا داشتنه  چهوبهههای  
دار را بهرا هراشهتهنهه  ته هرکهههای  
ته ههربهاران را در زمه ههو مههحهوهه.  
کههردنههه  در زیههرزمهه ههو ههها و  
اتاقهای که ه چ  ههای از خن  
ب رون نمی خیه همهه گهونهه خالت  
 ااب را ابهاع کهردنهه تها شهایهه  

  های ام ه راموش شود  
 ها  هرودسهتهان امها چهنهان در  
جهان ین و انههارهتهه اسهت کهه  
برری از حا  ان نه ه. کهنهونهی  
رههود را بههه خرمههان  ههرودسههتههان  
چسههههبههههانهههههه انههههه و دوبههههاره  
سوس ا  س.  ایو نقطهه امه هه بهه  
تغ  هر ورد زبهانشهان شههه اسهت   

اکنون دوباره یوهیبهر را مهتههه.  
به سوس ا  ست بودن مه هوهنهنهه   
م بور شهه انه    ه. بسهازنهه تها  
از کمون هسهتههها ا هاده حه ه ه هت  
کههرده بههاشههنههه   یهه  روز در  
یونان  روزی دیبر در اس انه ها و  
انب ستان و اکهنهون در امهریهوها  
سوس ا  ست بودن دوباره مهوجهب  

 ا تخار شهه است  
داحساس ارتهح  یهبهقهاتهید در  
جامعهه مهانهنهه ایهران بهه شههت  
ریشه دوانهه است  ایهو احسهاس   
نه به گهفهتهه نهان رهوران رهفهت  
رهههورده سهههفهههره بهههوریوازی از  
حسادت  ب وه از واقع ت ت هخهی  
حههوههایههت مهه ههوههنههه کههه تههوده  
م   ونی که کار م وهنهنهه خرهر  
سر چ زی ب شتر از کهفهی نهان  
سه. نمی بهرنهه و بهرای ههمه هو  
سهه. نهاچه هز  ههر روز  هقهحی  
ی  در هی ها یر  و نهقهشهه  
م ریزنه تا کوچوتر و کوچوتهر  
شود   احساس ارتح  یبقهاتهی  
از ک نه نشهات نهمهی گه هرد از  
ام ه به ی  زنهگی بهتر نه هرو  

 م ب رد   
د  ه ما روزی بود که از ظه ه.  
ایری نباشهد  ی  خرزوی دسهت  
ن ا تنی ن هسهت یه  حهقه هقهت  
است که بها مهبهارزه  هرودسهتهان  
مههمههوههو مهه ههشههود  شههاهههرا ههها  
ب هوده جان نبارتو و بهههنهات هها  
بی هه  مقاومت نمی کهنهنهه   
ی  سال دیبر به  ایان رس ه و  
سال دیبر شروع شهه سا هی کهه  
م توانه سال شروع تغ ه هر بهاشهه   
خرزوی هر سا ه ما در شهروع خن  
ام ه به تغ  ر است که زنههگهی  

 را مفهومی انسانی م بخشه   

 ٥ از صفحه 

 نسان نودینیان عزیز 
از این تاریخ سردبیری نشریه کارگر کمونیست به شما سپرده میشود. برایتان 

بیش از یک  بمدت آرزوی موفقیت دارم. الزمست همین جا از بهمن ذاکرنژاد که
سال سردبیری این نشریه را بعهده داشت بخاطر زحمات بی دریغش تشکککر و 

 قدردانی کنم.
 حمید تقوائی

 ٦١٥٢مارس  ٥١
 رونوشت: بهمن ذاکر نژاد، هیات تحریریه کارگر کمونیست

اگر از چشم سخنگویان "بزرگان"  نگاه ککنکیکم دنکیکای سکال 
پیش،  دنیای دیپلماسی و برجام و روحانی و رفسنجانکی و 
پوتین و ترامپ و هیالری و صالح عبداسکالم ....بکوده. ککه 
در پشت همه این نامها خون و شکککنکجکه و مکرب خکوابکیکده 
است. اما دنکیکای واقکعکی از یکک مکبکارزه وسکیک  و عکمکیک  
فرودستان حکایت میکند که انرژی اش را از امید به تغیکیکر 
میگیرد و در پی رفاه همه است. کارگران در ایران یکک روز 

 هم بی اعتراض نگذراندند
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حداقل دستمزد 

٥٩ 
کارگر کمونیست: بهمن ذاککر 
نککژاد بککحککو حککول و حککوش 

داغ است. شورای  ٩١دستمزد 
 ٩١ عالی کار میزان دستمزد

تکومکان اعکالم  هکزار ٢٥٦را 
کرد. در مقابکل تکعکدادی از 

با خواسکت  تشکلهای کارگری
حداقل دستمزد باالی سه و 
نککیککم مککیککلککیککون تککومککان بککه 
مقابلکه بکا مصکوبکه شکورای 
عالی کار برخکواسکتکه انکد. 
سوال ما ایکن اسکت آیکا در 
غیاب یک جنبش اعکتکراضکی 
گسترده تحکقک  خکواسکت یکا 
مطالبه سه و نیکم مکیکلکیکون 

 تومان امکان پذیر است؟
همانطور کهه شهمها هه. اشهاره  
کردیه بحث های داغ مهخهته هفهی  
حههول حهههاقههل دسههتههمههزد مصههوب  
شهورایههعهها ههی کههار به ههو  ههعهها هه ههو  
کارگری  تشهوه ههها   احهزاب و  
سازمانهای چه در جریهان اسهت  
که درواق  انعواس رش. و نهفهرت  
یههبههقههه کههارگههر از شههرایهه  غهه ههر  
انسانی است کهه بهه او تهحهمه هل  
شهههه اسههت  مههبههنههای ا ههزایههش  
دستمزد و راههای مقاب ه با مبه ه   
شههرت خوری کههه دو ههت بههعههنههوان  
حهاقهل ددسهتهمهزدد تهعه ه هو کهرده  
است  از جم ه مهمتریو ایو بح هها  
هستنه  قهبهل از  هاسهخ بهه سهوال  
شما الزت است اشاره کوتهاههی بهه  

بحه هههای حهول وحهوش مهبهنهای  
 ا زایش دستمزدها داشته باش.  

دراغ ب ایو بح ها م زان تهورت  
و رهه   ههقههر بههعهنههوان مههههمهتههریههو  
 اکتورهایی که بایه در محاسبهه  
ا زایش دستمزد از یر  دو هت در  
ن رگر ته شونه  مطر  م هشهونهه   
ا بتهه کسهانهی هه. هسهتهنهه کهه  
برای تع  و دستمزد کارگرحسهاب  
سود وزیان کار رما  تهوان رقهابهت  
سرمایه  تو  ه نهارها هص مه هی و  
غ ره راه. در مهحهاسهبهاتشهان وارد  
می کننه  اما بح های ایهو  ههه  
ب شتر بهرد همان شورایعا ی کهارو  
شوراهای اسحمی کهار مه هخهورد  
تهها جههنههبههش ا ههزایههش دسههتههمههزد و  

 جنبش کارگری  
 

وقتی درباره شرایه  مشهخهص  
ایران  حبت م ون .  بایه درنه هر  
داشههت کههه  هها هه ههه کههنههونههی  
دستمزدها با هزینهه ههای واقهعهی  
زنهگی  ق  محصول یه  سهال  
و دوسال مصوبه های شورایعها هی  
کار ن سهت  دسهتهمهزد حههود سهه  
دهه است)تقریبا از زمهان جهنه   
ایههران و  ههراقچ ههه ههچ رابههطههه  
منطقی  حتی باخمارهای رسهمهی  
و  اکتورهای متهعهار  سهرمهایهه  
داری در تههعهه هه ههو مههزد  نهههارد   
 ههرض کههنهه ههه امسههال بههانهه   
مرکزی م زان تورت را دستهوهاری  

در هه ا هحت    ٨٥ نمی کرد و خنرا  
می کرد  حتی در ایو حا هت هه.  
مههزدی کههه تههعهه هه ههو مههی شههه  
حهودسه برابر زیر ر   قر رسهمهی  
قرار مه هبهر هت   ها ه هه چهههار  
برابری مب هغهی کهه شهورایهعها هی  
کههار بههعههنههوان حهههاقههل دسههتههمههزد  
تصویب کهرده اسهت  بها رهواسهت  
ب ش از سه و ن . م ه ه هون تهومهان  
تشو های کارگری وهزینه ههای  
واقعی زنهگهی تها حههود زیهادی  
تههوهه هه ههث ایههو بههحههث را روشههو  
م ونه  بنابر ایو تنها مع ار قابهل  

قبول تهعه ه هو حههاقهل مهزد بهرای  
کههههارگههههران  و درواقهههه  کههههل  
مزدبب ران  بایه معه هشهت و ر هاه  
خنها باشه که نهه تهنهههاد کها هری  
مورد ن از باز تو  ه نه هروی کهارد  
را تام و کنه  ب وه هزیهنهه ههای  
تحص ل  مسوو  بههاشت  تهفهریه   
  مسهها ههرت و اوقههات  ههراغههت  
کههارگههر و رههانههواده اش را ههه.  

  وشش دهه   
 

اگر ما بتوان . ا زایش مهزدی  
مههتههنههاسههب بهها مههعهه ههشههت و ر ههاه  
کارگر را به سرمایه و حوومتهش  
در ایران تهحهمه هل کهنه ه.  خنهوقهت  
بههرای حههفههو دسههتههاوردمههان بههایههه  
ا زایش متهنهاسهب دسهتهمهزدهها بها  
مهه ههزان تههورت را ههه. بههه  هه ههسههت  
رواسته هایمان اضا ه کن ه.  ایهو  
مهه ههزان مههزد بهها تههورت مههوجههود  

  ١٤ هههمههخههوانههی دارده در مههاده  
قانون کار جمههوری اسهحت  ه هش  
ب هنهی شهههه از مه همهوع تهو ه هه  
نارا ص م ی کشوربه هشهتهر نهمهی  
شوده اینها مع ارههای مهحهاسهبهه  
مزد کارگهری کهه نهاچهار اسهت  
برای زنهه مانههن  نه هروی کهارش  
را در س ستمی بفروشه کهه  هقه   

مههبهها هه  ا شهها شهههه دزدیهههههای  
مقاماتش به به هش ازمه ه ه هاردهها  
دالر مههی رسههه  امهها دسههتههمههزد  
چنهیو برابرزیرره   هقهررهودش را  
ماهها  ردارت نم وننهه نه هسهت و  

 نبایه باشه   
اما  اسخ سوال ا ه هی شهمها   
خیها تهحههقهق دسهتههمهزد سهه و نه هه.  

م   ون که از یهر  تشهوه هههای  
کارگری مطر  شهه  امهوهانه هایهر  
اسههت یههانههه  روشههو اسههت کههه  
بستبی به تناسب قهوای جهنهبهش  
کارگری در مقابل سرمهایهه داران  
و دو تشان دارد  هرچهه کهارگهران  
سازمان یا ته تهرو گسهتهرده تهردر  
مبارزه بر سر ایو رهواسهت دره هل  
شونه  بهه ههمهان مه هزان احهتهمهال  

 تحقق خن ه. ب شتر م شود   
 

کههارگههر بههنهها بههه تههعههریههث در  
هرجای دن ا برای بهههبهود شهرایه   
کار و زنههگه هش نهاچهار درگه هر  
مبارزه ای ههرروزه بها مهنهاسهبهات  
نا ادالنه موجهود اسهت  در ایهران  
اما ایو مبارزه در اشوال وس هعهتهر  
و حاد تهری درجهریهان اسهت  ههر  
سا ه ما شاهه  هها ا هتهراض و  
ا تصاب کارگری برای دریها هت  
حقوقهای مهعهوقهه   هردارهت حهق  
ب مه  قراردادهای مهوقهت و ه ه هه  
بهه ههوههاری و غهه ههره هسههتهه هه. کههه  
درسهها هههههای ارهه ههر هه ههشههرویههههها و  
دستاوردهای مهمهی داشهتهه انهه   
بعحوه درنبود تشو های سهراسهری  
و قههانههونههی کههارگههران  وجههود و  
گستهرش ایهو ا هتهراضهات  ه هش  

شرط تحقق هررواسته خنههها اسهت   
اما در ه هو حهال بهرای تهحهمه هل  
یهه  رههواسههت سههراسههری مهه ههل  
ا زایش حهاقل دستمزد بهه دو هت   
الزت است ایو ا تراضهات ومهبهارزه  
به ی  جنبش سراسهری وبهه هه.  
  وسته تبهیل شهونهه کهه بهتهوانهه  
بخش هرچهه وسه هعهتهری از مهزد  

بب ران را حهول رهواسهت ا هزایهش  
دستمزدها متحه کهنهه  در نهبهود  
چن و جنبهشهی  تهحهقهق رهواسهت  
سراسهری ا هزایهش دسهتهمهزد اگهر  
نبوی . غ رمموو اما بس ار بعه هه  

 بن ر م رسه  
 

ا ههحت بهه ههش از سههه و نهه هه.  
م   ون تهومهان بهعهنهوان حهه اقهل  
دسههتههمههزد  از یههر  تشههوهههههای  
مستقل کارگهری وتها خنه ها کهه  
مههو ایههحع دارت مههعهه ههمههان در  
ا تراضات ار رشان  گات مهههمهی  
در جهت مهتهعه هو کهردن جهنهبهش  
ا زایش دستمزد است  ایو رواسهت  
م توانه به  رچه. مهتهحهه کهنهنههه  
کل یبهقهه کهارگهرو مهزدبهبه هران  
جامعه  برای رارج شهن از چررهه  
 قرو  حکت و محهرومه هتهی کهه  
هر سا ه  اشوال حاد تهری بهخهود  

 م ب رد تبهیل شود  
و نوته خرر ایهنهوهه کهارگهران  
ا ههحت کههرده انههه کههه دسههتههمههزد  
مصوب امسال شورایعا ی کهار را  
نخواهنه  ایر ت وهمانطور کهه در  
ایههح هه ههه تشههوهه هههههای مسههتههقههل  
کارگری خمهه م زان دررهواسهتهی  
ا زایش دسهتهمهزدهها را هه. ا هحت  
کرده انه  مهمتریو  امهل تهحهقهق  
ایو رواست تحش  عا  و  رههبهران  
کارگری وهمه مها بهرای شهوهل  
دادن به  ی  جنبش سهراسهری و  
قهرتهمهنهه حهول رهواسهت ا هزایهش  

 دستمزدها است  
 بهمو ذاکر نژاد  

 ١٥٤٢ ماس    ١٤ 

کارگر بنا به تعریف در هرجای دنیا برای بکهکبکود شکرایکط 
کار و زندگیش ناچار درگیر مبارزه ای هرروزه با مناسکبکات 
ناعادالنه موجود است. در ایران اما این مبکارزه در اشکککال 
وسیعتر و حاد تری درجریکان اسکت. هکر سکالکه مکا شکاهکد 
صدها اعتراض و اعتصاب کارگری برای دریافت حقکوقکهکای 
معوقه، پرداخت حک  بکیکمکه، قکراردادهکای مکوقکت وعکلکیکه 
بیکاری و غیره هستیم که درسکالکهکای اخکیکرپکیکشکرویکهکا و 

 دستاوردهای مهمی داشته اند. 

 طومار اعتراض به دستگیری جعفر عظیم زاده را امضاء کنید
 آدرس طومار:

 https://secure.avaaz.org/en/petition/ 
ree_Jafar_Azim_Zadeh_Campaign_to_free_Jafar_Azim_Zadeh/?

tMWfLfb 
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وزیر امور رهارج  ه هشه هو ایهاالت  
متحهه خمریوا  ماد  هو خ هبهرایهت   

ای در ن ویهور  تهایهمهز    در مقا ه 
بطور ضمهنهی بهرای گهفهتهو ایهو  
گفته که دزنانی که به هه هحری  

دههنهه  گهوشهه    ک  نتون رأی نمی 
را ی در جهن. جها دارنههدا از  

نههویسههه:    رههود انههتههقههاد کههرد  مههی 
دگرچه گفته درسهتهی در جهای  
درستی نبود  اما هنوز ه. بر ایهو  
باورت که زنان وظ فه دارنه ههوای  
ههمههیهبهر را داشههتهه بهاشهنهه د و  

نهویسهه: دوقهتهی زنهان    س ه  مهی 
قهرتمنه م شونه  کل جامعه نهفه   

بهرد     د بهه نه هر مهو ایهو    مهی 
اظهارن ر درسهتهی اسهت؛ سهئهوال  
امهها ایههو اسههت کههه ایههو گههفههتههه  
درسهت چههه ربههطهی بههه مههاد ه ههو  
خ ههبههرایههت و ههه ههحری کهه هه ههنههتههون  
دارده! از قضا زنان م ل خ هبهرایهت  
و تاچر و ک  نتون و سهارا  ها ه هو  
م هر سرکوببری زنان هسهتهنهه   
نماینهه  هقهر و کشهت و کشهتهار  
زنان هستنه  منتها جها از ایهنهوهه  
خ برایت در تب    بهرای که ه هنهتهون  
چه س استی را دنبال می کهنهه   
زنان  م ن ستی ه. هسهتهنهه کهه  
دو ختشه از ک  نتون  ر ا بخهایهر  
جنس ت و سهوه  او بهرای وی  

کننهه  در انهتهخهابهات    کم  و می 
ایههو دوره ریههاسههت جههمهههههوری  
خمریوا  اتفاقا ک  هنهتهون نهمهایهنههه  
جههههها ههت و  ههقههر و بهه ههوههاری و  
شرکتهای ما تی م   ارد دالری  
است  نماینهه به قهههقهرا کشهانههن  
هر چه ب شتر زنان  هقه هری اسهت  
که جامعه خمریوا  هر شههه اسهت  
از خنها  در نته ه هه اگهر کهمه ه هو  
برای ک  نتون به بهتر شههن وضه   
زنان در جهامهعهه نهمهی انه هامهه   
تب    برای او تب ه ه  سهوهسه هسه.  
است و ب ! و تب    سوسه ه. هه.  

تبع ضی است که زنان ب هشهتهریهو  
 ضرر را از خن می ب ننه  

س استهای د همه هنه هسه.د دو هتهی  
ه أت حاکمه خمریوا  در  هحهنهه  

س است دار ی و چه در  هحهنهه  
س است رارجهی  مهعهر  حضهور  
همه است  ک مه د همه هنه هسه.د را  

ات چرا کهه بها    در گ ومه گااشته 
هزار بار ه. قس. روردن خ برایهت و  
ک  نتون که ایشان مشغ ه برابهری  
حقوقی زنان را دارنه  کسی بهاور  

کههنههه  قصههه مههو د ههاع از    نههمههی 
 ههمهه ههنهه ههسهه. نهه ههسههت؛ چههرا کههه  
 م ن س. ی  جهنهبهش  ه هبهرا هی  

ای برای بهرابهری    است که در دوره 
حقوقی زنان در برابر قانهون تهحش  

کرد  ههمهانهطهور    قابل د ا ی می 
کههه دوره ای تههحش بههوریوازی  

ههای      برال بهرای د هاع از خزادی 
  برا ی قهابهل د هاع بهود  امهروز  
دوره ترق خواهی ههر دو خنههها بهه  
سر رس هه  منتها در بهرابهر هه هأت  
حاکمه جنایهتهوهار خمهریهوها  کهه  
ک  نتون و خ برایت از مهههره ههای  

اش    بس ار مههه. و شهنهارهتهه شههه 
انههه  بههایههه حههتههی از هههمهه ههو    بههوده 

 م ن س. ه. د اع کرد! هم هنهقههر  
گفتو برای د اع از د همه هنه هسه.د  
در برابر ک  نتون و خ برایت کا هی  
است  منتها بایه از حقوق رههایهی  
زنان در همه  ر ه ها و همه جها  

 و هم شه د اع کرد ه 
در بههرابههر خ ههبههرایههت و کهه هه ههنههتههون  

توان از حقوق رههایهی    چبونه می 
زنههان د ههاع کههرده زنههان کههار  

رهواههنهه  دسهتهمهزد مهوهفهی    می 
های اجهتهمها هی    رواهنه  ب مه   می 

رهواههنهه     و بههاشت رایهبهان مهی 
مهه کود  رایبان و مقرون بهه  

رواهنه که نهبههههاری     ر ه می 
از کودکان مان  از درها هت خنههها  
در زنهههگههی اجههتههمهها ههی نشههود   

رههواهههنهه قههوانهه هو زن خزار از    مهی 
رهواههنهه    جامعه جارو شهونهه  مهی 

قوان نی که دست ماههب را بهاز  
گهاارنهه کهه زنههگهی را بههر    مهی 

هههمههه  بههخههصههوو بههر زنههان و  
کودکان تباه کرده اسهت  مه هغهی  
شونه  جامهعهه تهوسه  قهوانه هنهی  
اداره می شود که دسهتهرسهی بهه  
کارهای با دستمزد برابر با مهردان  
را بسهه ههار سههخههت مههی کههنههنههه   

رواهنه ایهو قهوانه هو مه هغها     می 
رواهنه ایو قوان هو زیهر    شونه  می 

نههورا ههوههو گههااشههتههه شههونههه و  
 ههر ههتهههههای الزت بههرای ارائههه  
خ ترنات و مترقهی و مههرن  هراهه.  
شود  زنان رواهان ایو هستنه کهه  
قوان و مها هتهی کها هههرا ه هسه. و  
نسب ت  هرههنهبهی کهه زنههگهی  
زنان  راری از جهن. اسهحمهی را  
در دل جههاهههائههی مهه ههل هههمهه ههو  

خمریوا ه. سه هاه کهرده اسهت  از  
جامعه جارو شونه  ه هههوههات از  
ایو مهطها هبهات و خرزوهها  حهتهی  
یوی از خنههها هه. مهطها هبهه ای  
ن ست که خ برایت و یا که ه هنهتهون  
 رچمهارش باشه  سئوال ههر مهرد  
و زنی که می رواهه زن در ایهو  
جامعه دارای اقهتههاری بهاشهه از  
د م ن سه.د دو هتهی که ه هنهتهون و  
خ ههبههرایههت ایههو اسههت کههه از چههه  
چ زی از شما بایه د هاع کهرد و  
کهات س است شماست کهه زن را  

 به برابری واقعی می رسانهه 
 ههمهه ههی شهههن مههطهها ههبههات زنههان؛  

 چبونهه 
خن تعهاد از مطا باتی را کهه بهاال  
ذکر کردت  مطا بهات و خرزوههای  
روبی هستهنهه  امها احهته هاج بهه  
ابزاری دارنه که متهحهقهق شهونهه   
 ر  رهواسهتهو مهطها هبهه ا هبهتهه  
روب است  اما کها هی نه هسهت   
گات اول شروع  مه هی کهردن ایهو  
مطا بات و خرزوها از نهههادههایهی  
هستهنهه کهه مهطها هبهات زنهان را  
جهی نمی گ رنه  اتحادیهه هها و  
احزاب چه و سوس ا  ستی کهه  
در کنار دهها و  هههها مهطها هبهه  
 مهومهی  بهرای رها هی نهمهانههن  
 ریضه اسمی هه. از مهطها هبهات  

هها    مهارس   ٥ زنان می خورنهه  در  
ایح  ه ای  ادر می کهنهنهه و  
می رواهنه بهرادری رهود را بها  
 هور ایو نوع ایح  ه هها یهابهت  

 کننه  اینها کا ی ن ستنه! 
در بس اری از کشهورههایهی کهه  
زنان ب حقوق هستهنهه و یها شهایهه  
بهتر بهاشهه بهبهویه. به هحهقهوق تهر  
هستنه  چهنهه  هاکهتهور مهعهمهوال  
غههایههب هسههتههنههه  یههوههی از ایههو  
 اکتورها جنبش سوسه ها ه هسهتهی  
مهههقهههتههههر و ادامهههه دار اسهههت   
  ب ری مطا بات برابری ی هبهانهه  
رهایی زنان در گرو ی  چهنه هو  
جنبشی است  در  م ح  خمهریهوها  
شههاهههه یهه  چههنهه ههو چهه ههزی  
ن ست .  بها  ههیههه بهرنهی سهانههرز  

شونه که ایهو    هایی دیهه می   روزنه 
شود  اما ههنهوز    رح  دارد  ر می 

در خغههاز راه هسههتهه هه.   ههعهها هه ههو  

سوس ا  ست جنبهش کهارگهری و  
جنبش برابری رواهانه زنهان بهایهه  
در دامهههو زدن بهههه جهههنهههبهههش  

 سوس ا  ستی   شقهت باشنه  
تحزب کارگری ه. یوهی دیهبهر  
از  اکتهورههای مههه.  ه هبه هری  
مههطهها ههبههات زنههان اسههت  جههنههبههش  
کارگری و سوس ا  ستی در  بهاز  
ه. م ح  خمریوا متحزب ن هسهت   
حههتههی یهه  حههزب سههوسهه ههال  
دمورات نوع ارو ائی هه. در ایهو  
کشور وجود نهارد  جنبش برابهری  
ی بانه رهایی زنان بایه در ایه هاد  
ی  حزب سهوسه ها ه هسهتهی کهه  
بس ج کنهنههه نه هرو بهرای احهزاب  
ههه ههأت حههاکههمههه  مهه ههل حههزب  
دمههوههرات خمههریههوهها و احههزاب  
سوس ال دمورات ارو ها نهبهاشهنهه   
درا ت کنهه  جهنهبهش کهارگهری  
بایه ب زن   یون ونه هسه. را کهنهار  
بزنهه و بهخهود نهه بهعهنهوان یه   
مٶسسه  روش بهتر ن هروی کهار   
بهه ههوههه یهه  جههنههبههشههی کههه بهها  
متحزب شهن جهامهعهه را تهغه ه هر  
می دهه  وارد  هر هه  هعها ه هت  
س اسی بشود  جای تأسث بس هار  

ههای کهارگهری    است که اتحادیه 
در خمههریههوهها و در بسهه ههاری از  
کشورهای ارو ائی ه.  بهه زائههه  
احزاب وال اسهتهریهت تهبههیهل شههه  

 انه   
حتما  اکتورهای مههه. دیهبهری  
ه. هستنهه کهه در غه هاب خنههها  
جههنههبههش بههرابههری یهه ههبههانههه زنههان  
ضع ث است  اما هر جها کهه دو  
 اکتهور ذکهر شههه بهاال مهوجهود  
باشنه  زنان در موقعه هت بهههتهری  
قهرار دارنههه  در ایههران هه.  مه ههل  
خمریوا بایهه بهه دنهبهال قهوی تهر  

 کردن ایو دو  اکتور باش .  
 توض   

===== 
من ور خ برایت از ایو جم ه  ههمهان  
دجهن. شود  یا دگ. شهود  هارسهی  

 است  
 ١٥٤٢ مارس    ١٥ 
 
 
 

    هیچکدام از شما دونفر به جنبش زنان ربط ندارید! 
  

 ناصر اصغری

 

 مرب بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

خکواهکنکد،  خواهکنکد، دسکتکمکزد مکککفکی مکی زنان کار می 
خکواهکنکد. مکهکد  های اجتماعی و بهداشت رایگان می بیمه

خواهند که نگهداری  کودک رایگان و مقرون به صرفه می
از کودکان مان  از دخالت آنکهکا در زنکدگکی اجکتکمکاعکی 

خواهند قوانین زن آزار از جامعه جارو شونکد.  نشود. می
گذارند ککه  خواهند قوانینی که دست مذهب را باز می می

زندگی را بر همه، بخصوص بر زنان و ککودککان تکبکاه 
 کرده است، ملغی شوند. 
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محکمکد ککاظکمکی: مکبکارزات 
کارگری در ایران گسترده و 
ادامکه دار اسککت. جککمککهککوری 
اسالمی درمانده تر از پیش 
در مککقککابککلککه بککا جککنککبککش 
ککککارگکککری هکککر روز بکککه 
شگردهای تازه ای مکتکوسکل 
مککیککشککود. وقککتککی اعککتککصککاب 
حککرام اعککالم مککیککشککود و 
بخشنامه های قضائی برای 
مکککقکککابکککلکککه بکککا ککککارگکککران 
اعککتککصککابککی و اخککرا  و 
جریمه ککردن ککارگکران ره 
بجائی نمیبکرد، بکا حکربکه 
مانور انتظامی در خیابانها 
تکحکت عکنککوان مکقککابکلککه بککا 
کککارگککران اغککتککشککاشککگککر بککه 
مقابله با جکنکبکش ککارگکری 
می آیند. فعالین کارگری و 
تشکالت آنها دردسر دیکگکری 
بککرای حکککککومککت هسککتککنککد. 
فککعککالککیککن کککارگککری کککه از 
خار  و داخل زندانکهکا بکه 
مصککاج جککمککهککوری اسککالمککی 
رفککتککه و تککنککور مککبککارزه 
طبقاتی را داغ نگکهکداشکتکه 
اند. فعالینی که نه تکنکهکا 
چشم و چکراغ ککارگکران در 
ایران بشمار میرونکد بکلکککه 
در خککار  از ایککران هککم 
جنکبکش ککارگکری ایکران را 
نمایندگی مکیکککنکنکد. امکروز 
برای اتحادیه ها و فعالیکن 
و دست انکدرککاران جکنکبکش 
کککارگککری در بسککیککاری از 
کشکککورهکککا فکککعکککالکککیکککن و 
سخنگویان جنکبکش ککارگکری 
نظیکر مکحکمکود صکالکحکی و 
بهنام ابراهیم زاده و رسکول 
بداغی و جعفر عظیکم زاده 
و دهها فعال کارگر ایکرانکی 
چهره هائی شکنکاخکتکه شکده 
هستند. اما در ایکن مکیکان 
گرایشات و افرادی هسکتکنکد 
که نکه تکنکهکا بکه جکنکبکش 
کارگری در ایران اعکتکقکادی 
ندارند بلکه مدعی هسکتکنکد 
که تشکالت فعالین کارگکری 
ربطی به مبارزت ککارگکران 

نکککدارد و تشکککککککلکککهکککائکککی 
سکککککتککاریسککت هسککتککنککد کککه 
کارشان مخالفت با یکدیکگکر 
است. ما برنکامکه امکروز را 
اخککتککصککاص داده ایککم بککه 
برخورد به این نوع نظکرات 
که آقای رئیس دانا یکی از 
نمایندگکان آنسکت. در ایکن 
رابطه گفتگو مکیکککنکیکم بکا 

 حمید تقوائی.
 

حم ه تقوائی به برنامه ما روش  
خمهیه  او  و سئوال مو در مورد  
ایو ن ر خقای رئه ه  دانها اسهت  
ههران جههنههبههش   کههه اسههاسهها در ای
کارگهری وجهود نههارد  به هوهه  
ی  سهری مهبهارزات  هراکهنههه  
هست  ایشان م بویه برای خنوه  
یبقه کارگر به جنبش برسه بایه  
ی  رو   مومی در مهبهارزات  
کارگری وجود داشهتهه بهاشهه و  
همهن و ی    ب ری و ادامهه  
کاری که ه هههوههات در ایهران  

 ن ست  ن ر شما چ سته 
نهمه ههانه. مهنه هور  حم ه تقوائی:  

ایشان از رو   همهومهی و غه هره  
چ ست و هی جهنهبهش کهارگهری  

ای ن سهت کهه بهتهوانه هه بها     هیهه 
چنه هو مهعه هارههائهی بسهنه ه هه   
جنبش کارگری م ل وجود رهود  
یبقه کهارگهر  مه هل اسهته همهار   
ی  داده و یه   ه هش  هرض  
جوام  سرمایه داری اسهت  اگهر  
در جههامههعههه ای سههرمههایههه داری  

کهه جهامهعهه ایهران    -حاک. است  
مهتهاست چنه هو اسهت و در خن  
ی  یبقه کارگر وس   شهههری  

  اگههر ایههو یهه   -وجههود دارد 
واقع ت است  جهنهبهش کهارگهری  
ه. واقع ت اسهت  مهمهوهو اسهت  
جنبش ضهعه هث تهر یها قهوی تهر  
باشه  سراسری یا  راکنههه بهاشهه   
متحه باشه یا هنوز متفرق باشهه؛  
همه اینها مموو اسهت  و هی در  
هر حال جنهبهش کهارگهری وجهود  
دارد  نفی جنهبهش کهارگهری بهه  

ن ر مهو  هوا اسهت  کهارگهری  
کههه ا ههتههراض نهههاشههتههه بههاشههه و  
مههبههارزه نههوههنههه در دنهه هها  هه ههها  
نههمهه ههوههنهه ههه  حههتههی زیههر سهه ههطههه  
شهیهتریو دیوتاتوریها و ارتناقههها  
مبهارزات کهارگهری وجهود دارد   
همهن و تشوه هههای کهارگهری   
اینها جز  داده ها اسهت  کهارگهر  
بههخههایههر مههوقههعهه ههتههش در تههو هه ههه  
اجتما ی و بخایر تهمهرکهزش در  
واحهههای مهخهته هث تهو ه ههی و  
کارران هات مهبهارزاتهش جهمهعهی  
است  از همهان ابهتههای سهرمهایهه  
داری در غرب که کهارگهران بهه  
شوستو ماش نها و ابهزار تهو ه هه  
دسههت مهه ههزدنههه تهها امههروز کههه  
اتحادیه ها و احزاب و تشو هههای  
سراسری کارگهری وجهود دارنهه   
در تمات ایو دوره شهمها مهقهطهعهی  
  ها نم ون ه که چه در غهرب و  
چه در شهرق جهنهبهش کهارگهری  
نهاشتهه بهاشه ه.  در ایهران حهتهی  
مهتها قبل از ا ححات ارضی و  
از همان مقط  انهقهحب مشهرویهه  
شههاهههه تههحههرکهههههای کههارگههری  
هست .  چه برسه بهه امهروز کهه  
ا ههتههصههابههات و مههبههارزات وسهه هه   

ای در    وقهفهه   کارگهری بهطهور بهی 
جریان است  بخهصهوو در چهنهه  
سا ه ار ر م توان گفت بها یه   

ای از نه هر تهعههاد    سابهقهه   دوره بی 
ا تصابات و ت معات ا هتهراضهی  
و از ن ر مسائل و مهوضهو هاتهی  

  -که کارگران مطر  مه هوهنهنهه  
های اجتمها هی    از دستمزد تا ب مه 

و قرادادهای موقت و    ه قانهون  
روبهرو    -کار اسهحمهی و غه هره  

هست .  و ایو مبارزات بس ار هه.  
  ب ر است  بنهابهرایهو ایهو شهرط  
ه. که مبارزات بایه   ب ر بهاشهه  
حهها ههل اسههت  اگههر مههنهه ههور  
 ه هبه هری ایههو اسهت کهه یهه   
کهاررههانههه مههعهه هو مهههات در حههال  
ا تصاب باشهه روشهو اسهت کهه  

ای را هه هچ جها    چن و   به هری 

  ها نم ون ه و ی اگهر در یه   
تههر کههل یههبههقههه    انهههاز وسهه ه    چشه. 

کههارگههر ایههران را مههه نهه ههر قههرار  
بهه ه متوجه م شویهه کهه مههات  
مبارزت کارگری وجود داشتهه و  

 هر روز وس   تر شهه است  
در هر حال همانهطهور کهه گهفهته.  
جنبش کارگری م ل وجود رهود  
یبقه کارگر ی   هیههه واقهعهی  
است  در ههمهه جهوامه  سهرمهایهه  
داری وجههود دارد و در ایههران  
بخصوو ایو جنبهش ره ه هی هه.  

 وس   و   ب ر است  
 

محمه کاظمی: اجازه بهه هه بهه  
ن رات ایشان در مهورد  هعها ه هو  
کارگری ب ردازی.  خقهای رئه ه   
هه ههو   هها مههعههتههقههه اسههت  ههعهها  دان
کارگری روشنفورانهی هسهتهنهه  
که کارشان شهه است بهه سهر و  
ک ه یوهیبر زدن و از همههیهبهر  
انتقاد کردن و نقل قول م ونه از  
 وکاا کهه ایهو نهوع  هعها ه هو  
روشنفورانی هستنه کهه حهامهل  
ا وار بوریوازی در یبقه کارگر  
هسههتههنههه  در مههورد تشههوههحت  
کارگری ه. نه هرات مشهابهههی  
دارد و م بویه اینها تشو هههای  
سههوههتههاریسههتههی هسههتههنههه کههه  
کارگران را نماینهگی نم وننهه   
بعنوان م ال وقتی اتهحهادیهه خزاد  
هها اجههحهها ههات و   ههطههه ب در راب
دزدیهائی که در  نهوق تام هو  
اجتما ی شههه اسهت از جهانهب  
کارگهران ا هتهراض مه هوهنهه و  
کهه ههفههررههواسههت مهه ههههههه ایشههان  
م بویه دشما چه کاره هست ههه  
اول برادریت را یهابهت کهو بهعهه  
اد ای م هرا  بهوهود  در ایهو  
مورد چه  ور م ون هه و کهح  
به ن ر شما تشو ها و  هعها ه هو  
کارگهری در چهه مهوقهعه هتهی  

 هستنهه 
حهمه هه تهقهوائههی: اگهر بشهود بههه  
گرایش روشنفوهری و بهوریوائهی  

در جنبش کهارگهری اشهاره کهرد  
هم و ن هرات اسهت  نه هری کهه  
نفی م وهنهه مهبهارزات  هعها ه هو  
کارگری یا تشو های کارگهری  
را  ه چ سهنهخه هتهی بها جهنهبهش  
کارگری نهارد  اگر کسی بهایهه  
بهرادریهش را یهابهت کهنهه ههمه ههو  
ن ریه است  شما کهمهی  ها ه هه  
بههبهه ههریههه و از بهه ههرون جههنههبههش  
کههارگههری را نههبههاه کههنهه ههه و  
مشاههاتهتهان را مهقهایسهه کهنه هه  
م ح با  انزده سال قهبهل رهواهه هه  
دیههه کههه  ههعهها هه ههو کههارگههری  
قهمهای ب نههی به ه هو بهرداشهتهه  
انه  در اول ماه مه ها  در مبهارزه  
برای ا زایش دستمزد  در مهبهارزه  
 هه هه ههه قههراردادهههای مههوقههت  در  
مبهارزه  ه ه هه ههمه هو دزدیهههای  

های اجهتهمها هی کهه اشهاره    ب مه 
کردیه  ی  بخشی از کهارگهران  
  شرو   هعها ه هو کهارگهری قههت  
ب  و م باارنه  ایح  ه و ب ان هه  
مه هههههنههه  مههحههوهوت مه ههوهنههنههه   

ای از خنهان     راروان م ههنه   ههه 
دستب ر مه هشهونهه   ههه زیهادی  
تحت تعق ب انه و با ایهو حهال از  
 ا نمی نش ننه و حهتهی از درون  
زنهانها بهه ا هتهراضهاتشهان ادامهه  
م ههنه  ایو  هعها ه هو نهههادهها و  
تشو ها و سایتهائهی دارنهه و بها  
اس. و رسه. به هانه هه و ایهح ه هه  
م ههنه  و مهنهاسهبهات و روابه   
 ههعهها ههی بهها یههوهههیههبههر بههر قههرار  
م وننه تهحهت نهامهههائهی مه هل  
کم ته  ه هبه هری و یها کهمه هتهه  
هههمههاهههنههبههی و اتههحههادیههه خزاد و  
سنهیوای شرکت واحه و غه هره   
اینها الزت نه هسهت چه هزی را بهه  
کسهی یهابهت کهنهنهه  بهر هوهه   
کسی که م خواهه بهرادریهش را  
به کارگران یابهت کهنهه بهایهه در  

 کنار ایو  عا  و قرار بب رد! 
معهمهوال مه هبهویهنهه کهه ایهنههها  
 عا  و هستنه و نه سهازمهانهههای  
توده ای کارگری  ایو را دیهبهر  
به  ای کارگران نم شود نهوشهت   
اینوه سازمانی توده ای نه هسهت  
به ایو رایهرسهت کهه جهمهههوری  
اسحمی اجهازه نهمه ههههه  ههمه هو  
تشو ها تا کمی رشه م وننهه و  
نههفههوذی بههه ههه. مهه ههزنههنههه بهها  

دسهههتهههبههه هههری و  

 

 انحالل طلبی و نفی گرائی در جنبش کارگری
 مصاحبه با حمید تقوائی در برنامه خط رفاه تلویزیون کانال جدید
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  برد و بازداشهت و غه هره روبهرو  
مهه ههشههونههه  و ههی  هه هه ههرغهه. ایههو  
دسههتههبهه ههریههههها و  هه هه ههرغهه. هههمههه  
 شارها ایو  عا  و نمهاد و چهههره  
و به هنههگهوی جهنهبهش کهارگهری  
هستهنهه  بهرای سهنه هش ایهنهوهه  
چههقهههر ایههو نهههههادههها کههارگههری  
هستنه یا ن ستنهه بهایهه دیهه چهه  
م بوینه و چه م وننه  بهه نه هر  
مو ایو حو. که ایهنههها نهمهایهنههه  
کارگران ن ستهنهه چهون گهویها از  
کارگران رای نبهر هتهه انهه  هوا  
است  برای تشخ ص ایهنهوهه ایهو  
 عا  و و نهادهها نهمهایهنههه یهبهقهه  
کارگر هستنه یا ر ر بایه دیهه در  
مورد دستمزد چه م هبهویهنهه  در  
مورد ب مه های اجهتهمها هی چهه  
م بوینهه  در مهورد قهانهون کهار  
جمهوری اسحمی چه م بهویهنهه   
در اول مهههاه مهههه هههها چهههه  
 راروانهائهی مه ههههنهه  شهارهص  
اینست  مضمون س استهههایشهان و  
موضعب هریهههایشهان و بهحه ههها و  
ایح  ه هایشان و  راروانهههایشهان  
نشان م هههه کهه ایهنههها تها چهه  
انهههازه کههارگههری هسههتههنههه  هههر  
کسی جنبش کهارگهری ایهران را  
دنبال کرده باشه م ههانهه کهه ایهو  
تشو ها و  هعها ه هنهی کهه شهمها  
بعضی از خنها را در مهقههمهه نهات  
بردیه مواضهعهشهان ضهه سهرمهایهه  
داری اسههت  ضهههه جههمههههههوری  

تا ههمهانه ها کهه    -اسحمی است  
توازن قوا اجازه م هههه کسهی یها  
نهههههادی در دارههل ایههران ضههه  

  -جمهوری اسحمی  عا  هت کهنهه 
و در د ههاع از مههنهها هه  کههارگههر  
است  حتهی از درون زنههانههها بها  
هم و مواض  ا تراض م وننهه و  
از منا   کارگران د اع م وننهه   
ایو  ههیههه را مها  هقه  در ایهران  
داری.  از درون زنههانههها  هعها ه هو  
کههارگههری مهه ههح  هه هه ههه هههمهه ههو  
انههتههخههابههات ارهه ههر  بههرای خزادی  
زنهان ان س اسی و در ا شهاگهری  
از محهودیتها و اجحا ات در حهق  
زنهان ان     ه ا هات  در د هاع از  
حقوق کهود   در اول مهاه مهه  
ایح ه هه و به هانه هه مه ههههنهه و  
ا تراض مه هوهنهنهه  کسهی کهه  
م بویه اینها نماینهگی نم ونهنهه  
یبقه کارگر را  ربطی به کهارگهر  
و جنبش کارگری نهارد  مهمهوهو  

است ایو  هعها ه هو به هو رهودشهان  
بحث داشته باشنهه و یها نههاشهتهه  
باشنهه و هی ایهو  هاکهتهور بهرای  
کسی که جنبش کارگهری ایهران  
را بررسی م ونه ه چ جایباههی  
نهههارد  اگههر کسههی بههخههواهههه  
 ههادقههانههه تههاریههخ دهسهها ههه ارهه ههر  
جههنههبههش کههارگههری در ایههران را  
بنویسه به هم و نواتی که این ها  
مطر  کردت اشاره رهواههه کهرد و  
اینها را نوات دررشان و بهرجسهتهه  
  شرویهای جنبهش کهارگهری در  
ایههو دوره رههواهههه دانسههت و نههه  
ایههنههوههه  ههعهها هه ههو کههارگههری بهها  
رودشان بحث داشته انهه  ایهنهوهه  
جرت و یها نهقهطهه ضهعهث نه هسهت   
 عا  و در هر مهقهطهعهی مهمهوهو  
است ب و رهودشهان بهحهث داشهتهه  

 باشنه و یا نهاشته باشنه  
سوتاریس. هه. کهه بهه  هعها ه هو  
کارگری منسوب م ونهنهه  هوا  
است  بارها دیهه ای. ههفهت  هشهت  
تشول کارگری بهر سهر مسهائهل  
جههنههبههش کههارگههری ایههح هه ههه  

مشتر  داده انهه  خرهریهنهش در  
مورد دستمزد بود  در اول ماه مهه  
ها ه. ایو تشو ها معموال مهتهحهه  
و هماهن   مل مه هوهنهنهه  در  
د ههاع از زنهههانهه ههان سهه ههاسههی ههه.  
هم نطور   ه ه هه مه هازات ا ههات  
هم نطور و همهن و در حمایهت از  
همهیبر  مموو است در بهعهضهی  
از محا ل یا  هعها ه هو کهارگهری  
گههرایشههات سههوههتههاریسههتههی وجههود  
داشته باشه و هی ایهو شهارهص و  
رص ت نمای جهنهبهش کهارگهری  
امروز ن ست  نم تهوان گهفهت کهه  
جههنههبههش کههارگههری یهها  ههعهها هه ههو  
کارگری امروز سوتهاریسهت شههه  
انه  ایو  وا است  یا روشهنهفهوهر  
شهه انه و یا بح های روشنفوهرانهه  
م وننه  به هوجه اینطور ن هسهت   
جنبش کارگری بهر سهر مسهائهل  
واقعی و مهطهر  بهرای کهارگهران  
ر ه هی  هعهال اسهت و رههبهران و  

ها و تشهوه هههائهی را به ه هو    چهره 
رانهه است کهه دسهتهاورد جهنهبهش  
کارگری هستنه  ا بته در ههمهان  
حه که شرایه  سه هاسهی ایهران و  
توازن قهوا اجهازه مه ههههه  واضه   
است که در شرای   عه هی ایه هاد  

ای  ایهار و ادامهه    تشو های توده 
کار مهمهوهو نه هسهت  ههمهه ایهو  
تشههوهه هههههای مههوجههود  ههعهها هه ههو  
کارگری ا . از کم ته   هبه هری  
و کم ته هماههنهبهی و اتهحهادیهه  
خزاد و غهه ههره هههه شههان ایهه ههاد  

ای اسهت و بهرای    تشو های تهوده 
ایو امر مهبهارزه مه هوهنهنهه و در  
  هو حهال در ههر سهطهحهی کهه  
مموو باشه متشهوهل مه هشهونهه   
 ور نم ون. کسی معتقهه بهاشهه  
که تا رسه ههن بهه یه  تشهوهل  

ای هههه ههچ نهههوع سهههازمهههان    تههوده 
کارگری را نبایه و یها نهمه هشهود  
درسههت کههرد  کههارگههران در هههر  
سطحی که بتواننه دور هه. جهمه   
م شونه و سازمان   ها م وننهه و  
یهبه هعههی اسهت کههه در قههت اول  

اکت ویستههها و  هعها ه هو جهنهبهش  
کارگری گرده. جمه  مه هشهونهه   
نههوههتههه مههههه. در شههرایهه  حههاضههر  
اینست که ایو تشو های  عا ه هو  
بعنوان ی  کانون و یها نهههاد و  
ارگههان کههارگههری ابههراز وجههود  
م وهنهنهه  مهوضه  مه هبه هرنهه و  
 راروان م ههنه و ایهو  هعها ه هت  
بس ار مویری است که به یهبهقهه  
کههارگههر راه نشههان مهه ههههههه و  

هههای کههارگههر را امهه هههوار    تههوده 
م ونه  ا ضای ایو تشو ههها بهه  

هها و    ها و یا چهههره   ن ر مو سرگل 
شههخههصهه ههتهههههای  هه ههشههرو جههنههبههش  
کهارگههری هسههتههنههه کههه   ههرچهه.  
مههبههارزات کههارگههری را بهههوش  
م وشنه و جهنهبهش کهارگهری را  

 گات بزرگی ب  و م راننه  
 

محمه کاظمی: به ن ر مهو ایهو  
 عا  و و تشو ها نقهش مهویهری  

در شناسانهن جهنهبهش کهارگهری  
ایران در سط  ب و ا همه ه هی ایهفها  

 انه    کرده 
حم ه تقوائی: دق قا اینطور اسهت   

ههههای کهههارگهههری و    اتهههحهههادیهههه 
تشو های چه مترقی در رهارج  
کشور از ایو  عا  و و نهههادههای  
کههارگههری بهها اسهه. و رسهه. نههات  
م برنه  در رادیهو ته هویهزیهونههها و  

ههایشهان بها خنههها مصهاحهبهه    رسانه 
م ونهنهه و مه هشهود گهفهت ایهو  
 عا ه هو در سهطه  به هو ا همه ه هی  
بعنوان نماینهگهان و سهخهنهبهویهان  
جنبش کارگری در ایران شنهارهتهه  
شهه هستنه  اینها از دسهتهاورههای  
مه. جنبش کارگری در ایهو دوره  

 است  
محمه کاظمی: اجازه بههه هه بهر  
مسا ه دستمزد متمرکهز بشهویه.   

ها تهعه ه هو مهبه ه  حههاقهل    ر  ی 
دستمهزد از سهوی کهارگهران را  
نادرست م هانستنه  امها اکهنهون  
می ب ن ه. رهواسهت سهه و نه ه.  
م   ون تومان به  هرچهمهی بهرای  
جنبهش بهرای رهواسهت ا هزایهش  
دستمزدها تبهیل شهه و تع نی به  
ایو مهبهارزه داده اسهت  در ایهو  
شرای  خقای رئ   دانا م بهویهه  
هه ههو   ههقههه ب گههوئههی یهه  مسههاب
تشو های کارگری بهراه ا هتهاده  
که اگر کسی ببویه  رضا سهه  
و ن ه. مه ه ه هون تهومهان حههاقهل  
دستمزد از کسی که مبه ه  سهه  
هه ههون را مههطههر  مهه ههوههنههه   مهه هه 

تر است  ایشهان مهعهتهقهه    رادیوال 
است که  عا  هو و تشهوه هههای  
کههارگههری اسههاسهها از اقههتههصههاد  
س اسی چ زی نم هاننهه و بههون  
اینوه خگاهی داشته باشهنهه کهه  
چطور اقتصاد کار م ونهه نه هر  
م ههنه و مهوضه  مه هبه هرنهه   
ایشان م بویه اگر ایو  هعها ه هو  
بخواهنه بر سر م ز مااکره بر سر  
ههه   ههایههه ب ههنههشهه ههنههنههه ب دسههتههمههزد ب
اقتصاددانانی ن  ر ایشان مراجعهه  
کننه و حتی  ریحها مه هبهویهه  
کههه چههرا کههارگههران در مههورد  
دستمزد نزد مو نمی خیهنهه! نه هر  

 شما در ایو مورد چ سته 
ای    ایهنههه. نه هریهه حم ه تقوائهی:  

است در همان سط  کهه دجهنهبهش  
کههارگههری وجههود نهههاردد! ایههنههههها  
ن راتی است کهه دوز بهاالئهی از  

خگاهی و   . اقتصاد س اسهی را  
وارد مبهارزه یهبهقهاتهی مه هوهنهه   
مبهارزه بهر سهر دسهتهمهزد بهه ایهو  
رایر ن ست که کارگهر اقهتهصهاد  
س اسی مه ههانهه و یها نهمه ههانهه   
بههخههایههر نهه ههاز او اسههت  بههخههایههر  
اینسهت کهه مه هخهواههه زنههگهی  
رههودش و رههانههواده اش را ارتههقهها  
بههه  بخایر اینست کهه مه ههانهه  
اگر مهبهارزه نهوهنهه و مهقهاومهت  
نونه سرمایه دار تا سرحه مهرگ  
دستمزدش را  ائه هو رهواههه خورد   
همه جای دن ا اینطور است حهتهی  
در کشورهای غربی  بهم و د  هل  
مبارزه بر سر دستمزد یه  رکهو  
ا  ی جنبش کارگری و   نه هت  
ایو جنبش است کهه قهبهح بهه خن  
اشاره کردت  به نه هر مهو جهنهبهش  
کههارگههری در هههر کشههوری دو  
رکههو دارد یههوههی مههبههارزه بههرای  
ا زایش دستمزد اسهت و دیهبهری  
مبارزه برای کاهش سا هت کهار   
کارگر مهات مبارزه مه هوهنهه کهه  
سهها ههات کههار را کهه. کههنههه و  
دستمزد را ا زایش بههه و یهبهقهه  
سههرمههایههه دار و دو ههت کههامههح  
بر و   مل م ونه  ایو مبهارزه  
را ماننه رود یبقه کهارگهر بهایهه  
داده شهههه و مههفههروض گههر ههت   
ایههنههوههه کههارگههر چههون اقههتههصههاد  
س اسی ب ه ن ست نم توانه ببهویهه  
سط  دستمزد چه بهایهه بهاشهه بهه  
ن هر مهو از ایهو دیههگهاه نشهات  
م ب رد که گهویها کهارگهر بهایهه  
برای تع  و دستمزد امهوهانهات و  
شرای  و مناسبات سرمهایهه داری  
را در ن ر بب رد  در حا ی که بهر  
 و  مبارزه کارگر  ه ه هرغه. و  
در مقابل اموانات یا محهودیهتههها  
و محاورات سرمایه داری شهوهل  
م ب رد و بهه  ه هش مه هرود  در  
همان دوره مارک  ن راتی شهبه هه  
ایو مطر  بهود کهه مهارکه  در  
نوشتهه دمهزد  بههها  سهودد بهه خن  
جواب داده اسهت  خن مهوقه  ایهو  
بههحههث مههطههر  بههود کههه ا ههزایههش  
دستمزدها با ث تورت مه هشهود یها  
م ح یهبهقهه سهرمهایهه دار خ همهان  
امهوههان  ههردارههت ایههو یهها خن حههه  
دسههتههمههزد را نهههارد  مههارکهه   
م بویه مهبهارزه کهارگهران مه هل  

 ههوامههل اقههتههصههادی  
دیهههبهههر یهههوهههی از  

های کارگری و تشکلهای چپ مترقی در خار  کشور  اتحادیه
از این فعالین و نهکادهکای ککارگکری بکا اسکم و رسکم نکام 

هکایشکان بکا آنکهکا  میبرند، در رادیو تلویزیونکهکا و رسکانکه
مصاحبه میکنند و میشود گفت این فعالیکن در سکطکی بکیکن 
المللی بعنوان نمایندگان و سخنگویان جکنکبکش ککارگکری در 
ایران شناخته شده هستند. اینها از دستاورهای مهم جنبش 

 کارگری در این دوره است.

 ٧ صفحه 
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 اکتورهای تع   و دستمزدهها در  
جامعه است  اینطهور نه هسهت کهه  
 ق   اکتورههای اقهتهصهادی در  

تع ه هو دسهتهمهزدهها نهقهش دارنهه   
مبارزه کارگر هه. مه هل بهارخوری  
کار و نرا سود و نرا استه همهار و  
سا ات کار و غ ره یه   هامهل  
  نی و داده شههه اسهت  و ایهو  

ای سههطهه     کههه در هههر جههامههعههه 
دستمزدها چقهر است از جهمه هه و  
ب ش از هر  امل دیبری وابسهتهه  
به خن است کهه کهارگهران چهقههر  
برای ا زایش دسهتهمهزدهها مهبهارزه  

 م وننه  
در  ههاسههخ  ایههنههوههه کههارگههران  

ها و  وامل اقهتهصهادی را    شارص 
در ن ر نم ب رنه  بایه گفت نبهایهه  
ه. در ن ر بب رنه  کارگر شهرایه   
زنهگی رودش و رهانهواده اش را  
در ن ر م ب رد  اموانات رهودش  

هها را    را در ن ر م ب رد  شهارهص 
ه. تنها خن ا که به تورت و سهطه   
ق متها مربوط مه هشهود کهارگهران  
کامح در نه هر مه هبه هرنهه چهون  
مستق ما به سهطه  زنههگهی خنههها  
مربوط مه هشهود  ایهو اد ها کهه  
گویا هر تشوهل کهارگهری  ههد  
باالتری ا حت م ونه که به هشهتهر  
رادیوال به ن ر برسه کهامهح بهی  
 ایه است  سط  تورت و ره   هقهر  
را رود دو ت ا هحت کهرده اسهت   
تشههوهه هههههای کههارگههری مهههتههههها  
رواهان ارتقای حهاقل دسهتهمهزدهها  
متنهاسهب بها نهرا تهورت بهودنهه و  
 هدی ه. ا حت نم وردنه  امهروز  
همانطور که اشاره کردیهه مهبهارزه  

تهر شههه و    بر سر دستمزد مهتهعه هو 
کارگران مب   معه هنهی را ا هحت  

انه  اما ایو مب   بههه هههوجهه    کرده 
د بخواهی و ذهنی تع ه هو نشههه   
 هد سه م ه ه هون و نه ه. بهه ایهو  
رههایههر از جههانههب تشههوهه هههههای  
کارگری مطر  شههه  کهه رهود  
ارگانهای دو هتهی ایهو مهبه ه  را  

 بعنوان ر   قر ا حت کرده انه  

در ایههو مهه ههان اسههتهههال ههههها و  
کهه    -سئواالتهی مهطهر  مه هشهود 

ظاهرا وجود متخصصه هنهی مه هل  

خقههای رئهه هه  دانهها را ضههروری  
ن  ر ایهنهوهه در  هورت    -م ونه 

ا زایش دستمزدهها بهه سهطه  سهه  
دار ایهران    م   ون خیا یبقه سهرمهایهه 

توان  ردارت خنرا دارده خیها بها هث  
گرانی و تورت ب شتر نهمه هشهوده و  
غهه ههره  ایههنههههها مسههائههل هههمههان  
اقتصاددانان یبقه حهاکهمهه اسهت   
مسها ههه کهارگههر ر ههاه و ارتههقههای  

اش اسهت و    زنهگی رود و رانواده 
ای ن  ر ایهران    بخصوو در جامعه 

که دستمزدها یه  چهههارت ره   
 قر است امهر کهارگهران ا هزایهش  
حهاقل دستمزد الاقل به انهازه ره   
 قر است  یعنی حهود ههمهان سهه  
و نهه هه. مهه هه هه ههون تههومههان کههه  
تشههوهه هههههای کههارگههری ا ههحت  

انه  به ن ر مو از ایهو نهقهطهه    کرده 
ن ر ه. جنبش کهارگهری ره ه هی  
واق  ب نانه و  مل گرایانه مهبهارزه  

 م ونه  
محمه کهاظهمهی: در تهقهابهل بها  
رواست ا زایش دستمزدها  یه   
ههنههسههت کههه ا ههزایههش   ههحههث ای ب
دستمزدها تورت را شهت م ههه و  
هها در هههر حههال ا ههزایشههی کههه   ی
کارگران رواهان خن هستنه  م ی  
ن ست  خقای رئ   دانا مهه هی  
است که اگر ایشان بر سهر مه هز  
مااکره بهرای تهعه ه هو دسهتهمهزد  
حاضر باشه به یر  مقابل یعنی  
ههتههشهان نشههان   کهار ههرمهاههها و دو 
رواهه داد که حهاقل دستهمهزدی  
که ما رواهان خن هست . نه تنهها  
تورت را باال نم برد به هوهه بها هث  

 شوو ائی اقتصادی م شود  
نهوهتهه جها هبهی  حم هه تهقهوائهی:  

مطر  کردیه  ایو موضه  کسهی  
است که  با توجه به اموهانهات و  

ههای    مصا   و مع ارها و شهارهص 
یبقه سرمایه دار م خواهه  طهفهی  
به کارگران بونه  در حها هی کهه  

یبقه کارگر بایهه بهزنهه زیهر کهل  
ایو نوع محاسبات و مهححه هات!  
بایه ببویه اینها مسائل شمهاسهت   
اگر نم توانه هه دسهتهمهزدهها را بهه  
نسبت تورت باال ببریه حوهومهت را  
بهه ه بهست مهو  مهو مه هتهوانه.!  
ن ات سرمایه داری سود و مهنها ه   
یههبههقههه سههرمههایههه دار را تههامهه ههو  
م ونه و کارگر نم توانه و نهبهایهه  
نههبههران مصهها هه  و شههارصهههههای  

داری بههاشههه     اقههتههصههاد سههرمههایههه 
اینطور ن ست کهه یه  اقهتهصهاد  
ماورا  یبقاتی داری. که کهارگهر  

دار بهایهه امهوهانهات و    و سهرمهایهه 
محهودیتهایش را در ن ر ببه هرنهه   
اقتصادی که کارگهر رهواههان خن  
است سوس ا  س. است  اگر یبهقهه  

دار نم توانه زنهگی و ر هاه    سرمایه 
کارگران را تهامه هو کهنهه کهنهار  
برود  مسئو هش کهارگهر نه هسهت   
کههارگههر در تههعهه هه ههو دسههتههمههزد  
استانهاردها و شهارصهههای یه   
زنهگی دررور انسان قرن ب سهت و  
یو. را در نه هر مه هبه هرد و نهه  

 ه چ  مل دیبری را  
 

محمه کاظمی: برری ایو چن و  
استهالل م وننهه کهه کهارگهران  
ایران ب هسهواد هسهتهنهه  خگهاههی  
یبقاتی نهارنه و کار روشنفوهران  
اشا ه دخگاهی یبقاتید در م ان  
کارگران است  م خهواسهته. نه هر  
شما را در مورد خگاهی یبقاتهی  
ههها مهههبهههارزه و   هههطهههه خن ب و راب

 سازمانههی بهان.  
حم ه تقوائی: مبارزه بهر خگهاههی  
  شی مه هبه هرد  ههمهانهطهور کهه  
بههاالتههر تههوضهه هه  دادت جههنههبههش  
کارگری در گرو خگاهی ن هسهت   
اینطور ن ست کهه کهارگهری کهه  
خگاه نباشه مبارزه نهمه هوهنهه  ایهو  
مموو است در مورد روشنهفهوهران  

روشنفوهری کهه در    - ادق باشه 
  -هر حال زنهگه هش تهامه هو اسهت 

و ههی کههارگههر چههه خگههاه و چههه  
ناخگاه بخایر ضروریات زنههگه هش  
مههبههارزه مهه ههوههنههه  االن در ایههران  
کارگران دو ش فت کار م هوهنهنهه  
و هنوز هشتشان در گرو نه اسهت   
حتی کارگری که شهاغهل اسهت  
هنوز نم توانه حهاقل زنهگی رهود  
و رانواده اش را تهامه هو کهنهه تها  
چهه رسهه بهه کهارگهران به هوههار   

اساس مبارزه کهارگهر ایهو اسهت   
خگاهی خن ا ضروری م شهود کهه  
راه اتحاد و   شروی و  ه هروزی را  
به یبقه کارگر نشان بههه  نهفه   
مبارزه از خگاهی نشات نم به هرد   
مبارزه از شرای   ه هنهی زنههگهی  
کارگر ناشی م شود  ایهو را هه.  
بایه تاک ه کرد که هم شه حهتهی  
در انههقههحب سههوسهه هها هه ههسههتههی در  
روس ه و در همه جا هم شه یه   
اق ه هتهی و بهخهش کهوچهوهی از  
یههبههقههه کههارگههر دارای خگههاهههی  
یبهقهاتهی اسهت و مهارکسه هسهت  
است  توده کارگهر از ایهو بهخهش  
  شرو   روی م وهنهه و در واقه   

اش را      شروان و رهبهران سه هاسهی 
انتخاب م ونه و مبارزه م هوهنهه   
ا تراض و مهبهارزه تهوده کهارگهر  
مشروط بهه خگهاههی او نه هسهت   
 عا  و و احزاب کارگری هستهنهه  
که بایه به مارکس س. و خگهاههی  
یبقاتی م هز باشنه  راه رسه ههن  
به   روزی را بهاننه و س استههها و  
مواض  و اسهتهراتهژی درسهتهی را  
اتخاذ کننه  مبارزه تهوده کهارگهر  

ای است از سهر ضهروریهات    مبارزه 
اش  اما در ن ریات چهه    زنهگی 

غه هرکهارگهری  هنهصهر خگهاهههی   
 هنههصههر مههارکسهه هسهه. و  ههنههصههر  
 ق هه و موتهب  هوهری ره ه هی  
 هررنه  اسهت بههطهوریهوههه گهویهها  
کارگری که مارکس ست نهبهاشهه  
و یهها اقههتههصههاد سهه ههاسههی نهههانههه  
نم تهوانهه مه هح بهر سهر دسهتهمهزد  
مااکره کنه! یا گهویها کهارگهری  
که خگاهی یبقاتی نهاشته بهاشهه  
نم هتهوانهه مهبهارزه بهوهنهه  گهویها  
مبارزه از کتاب در می خیهه  ایهو  
دیهگاه روشنفوران یبهقهات دیهبهر  
اسههت  بههرای کههارگههر مههبههارزه از  
کتاب در نمی خیه ب وه بهر هوه   
اگر مارک  و مارکس سه. بهرای  
کارگران مقبو  ت و محهبهوبه هتهی  
دارد بههخههایههر ایههنههسههت کههه بههه  
ضرویهات  ه هنهی مهبهارزات  هی  
ا حال مهوجهود و ههر روزه یهبهقهه  
کارگر  هاسهخ مه ههههه  خگهاههی  
به هوجه ایو نهقهشهی کهه چهه  
غ رکارگری برای خن قهائهل اسهت  

 در مبارزه یبقاتی ایفا نم ونه  
 

محمه کاظمی: بهعهنهوان خرهریهو  
سئوال  ور م ون ه کح جهنهبهش  

کارگری ایران در چه موقع هتهی  
استه چه ارزیابی ای از جنبهش  

 کارگری داریهه 
حم ه تقوائی: به ن ر مو ایو نهوع  
ن رات و گهرایشهاتهی کهه ایهنه ها  
بررسی کردی. جنبش کارگری را  
به  قب م وشه  نواتی که مهو  
این ا توض   دادت جزو ابهتههائه هات  
و بهیه ات است  واقع هت ایهنهسهت  
که جنبش کارگری در چهنههیهو  
سال ار ر   شرویهای چشمبه هری  
داشته است  شرای  یهوری اسهت  
که م شود از ی  جنبهش نهویهو  
کارگری در ایران  هحهبهت کهرد   
 ور کن. ایو موضوع را شهمها در  
هم و برنامه ههای ره  ر هاه تها  

ایهه     ایه و بحث کهرده   حهی  وشانهه 
مو  ق  بهطهور  شهرده بهه چهنهه  
نوته اشاره م ون.  یوهی از ایهو  
رصو  ات نویو هم و رههبهران و  

های شنهارهتهه شههه جهنهبهش    چهره 
کارگری هستنه  ایو در جهنهبهش  
کارگری ایهران به هسهابهقهه اسهت   
حتی در سا های دههه سهی کهه  
شرای  نسبتا مسا ه و بها هطهح   
 ضای باز سه هاسهی ایه هاد شههه  

کهه تها    ٨٥ بود و حتی در انقحب  
سی ررداد شصهت در یه  دوره  
دو سه سا ه  مهح یه   ضهای  
بههاز سهه ههاسههی در جههامههعههه وجههود  

های جنهبهش    داشت  عا  و و چهره 
کارگری در ایو حه شنارته شههه  

ها از خسمان نهازل    نبودنه  ایو چهره 
انه  اینها ساده بهست نه هامههه    نشهه 

انه  اینها یمره و نهمهایهنههه و نهمهاد  
ب ش از سه دهه مبهارزه کهارگهران  
 هه هه ههه شههرایههطههی هسههتههنههه کههه  
جمهوری اسحمی به خنان تحهمه هل  
کرده است  ایو  عها ه هو و چهههره  
ههها رهه هه ههی رادیههوههال هسههتههنههه   
سرسخت  و مقاوت انهه  حهتهی در  
زنهانها به ا تراض و مهبهارزه شهان  
ادامه م ههنه و بر سر تنه   هههها  
و مسائل  مهه مه هل انهتهخهابهات   
د اع از زنهان ان سه هاسهی  حهقهوق  

ها و غ ره بها    کود   اول ماه مه 
ههایشهان حهر     ها و ایح ه هه   ب ان ه 

دل یبقه کارگر را مه هزنهنهه  ایهو  
سابقه اسهت  مه هح شهمها ایهو    بی 

دوره را با دوره شاه مقایسه کن هه   
شما حتی مواض   عا  و جهنهبهش  

کارگری در ایهران را  
با کشورههای غهربهی  

مبارزه بر سر دستمزد به این خاطکر نکیکسکت ککه ککارگکر 
اقتصاد سیاسی میداند و یا نمیدانکد. بکخکاطکر نکیکاز او 
است. بخاطر ایکنکسکت ککه مکیکخکواهکد زنکدگکی خکودش و 
خانواده اش را ارتقا بدهد. بخاطر اینسکت ککه مکیکدانکد 
اگر مبارزه نکند و مقاومت نکند سرمایکه دار تکا سکرحکد 
مرب دستمزدش را پائین خواهد آورد. هکمکه جکای دنکیکا 

 اینطور است حتی در کشورهای غربی. 

 ٨ صفحه 
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مقایسه کن ه  چنه کارگر چهه  
و رادیهوهال ضهه سههرمهایهه نه ه ههر  
هم و  عا  هنهی کهه تهعههادی از  
خنها را شهمها در اول بهرنهامهه نهات  
بههردیههه در ایههو کشههورههها  هه ههها  

م ون هه ر  ی محهودنهه  رهوب  
ایو دالیل اجتهمها هی و تهاریهخهی  

رهههودش را دارد کهههه ایهههنههه ههها  
نم خواهه ه. واردش بشهویه.  خنه ها  
سنهیوا  س. مس   است و هی در  
جههنههبههش کههارگههری ایههران یهه   
گرایش چه و رادیهوهال روزبهروز  

ب شتر قهرت م به هرد و سهربه هنهه  
م ونه  ایو دستاورد مهمی اسهت  

که خسان بهست ن امهه است  یهمهره  
دهها سال مبهارزه  ه هبه هر یهبهقهه  

 کارگر است  
 

نوته دیبری که الزمسهت اشهاره  

هههای    کههنهه هه. روی خوری رههانههواده 
کارگری بهه مهبهارزه اسهت  کهه  

اینه. نمونهه ههایهش زیهاد اسهت و  
نشان م ههه کهه یهبهقهه کهارگهر  
بعنوان ی  یبقه اجتمها هی وارد  
مبارزه م شود و نهه بهعهنهوان  هرد  

خور رانواده و یها بهعهنهوان یه     نان 
 نث   ردارتو  عا  و کهارگهری  
به مسائل س اسهی و اجهتهمها هی  
 مهومهی نه ه هر د هاع از حهقهوق  
کهههود   د هههاع از زنههههانههه هههان  
س اسی  مخا فت با ا ههات  د هاع  
از برابهری زن و مهرد و غه هره و  
دادن ب انه هه و ا هحت مهوضه  در  
حمایت از جنبهشهههای ا هتهراضهی  
که حول ایو مسائل شول گر تهه  
ن ز ی  رصو  ت مه. جهنهبهش  
نهههویهههو کهههارگهههری اسهههت  ایهههو  

نشانهههنههه  هراتهر ر هتهو جهنهبهش  
کارگری از مبارزات و مطها هبهات  
 نفی و قهت گااشتو بهه  هر هه  

 س است است  
اینها بهطهور رهحه هه مهههمهتهریهو  
رصههو ههه هههات جهههنهههبهههش نهههویهههو  
کهارگهری در ایهران اسهت  بههرای  

ههای جهنهبهش    بریر  کردن ضعث 
کارگری  از جهمه هه ههمه هو نهوع  
گرایشات و ن رات انفعا ی و نفهی  
گرایانه که بررسی کهردیه.  بهایهه  
ایو دستاورها را برسم ت شنهارهت   
بر خنههها مهتهوهی شهه و بهه ایهو  
ترت ب جنبش کهارگهری را دهههها  

 گات ب  و برد  

 
های کارگری بکه مکبکارزه اسکت. ککه  نکته دیگری که الزمست اشاره کنیم روی آوری خانواده

اینهم نمونه هایش زیاد است و نشان میدهد که طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجکتکمکاعکی 
آور خانواده و یا بعکنکوان یکک صکنکف. پکرداخکتکن  وارد مبارزه میشود و نه بعنوان فرد نان

فعالین کارگری به مسائل سیاسی و اجتماعی عمومی نظیر دفاع از حقوق کودک، دفکاع از 
زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام، دفاع از برابری زن و مرد و غیره و دادن بیکانکیکه و 
اعالم موض  در حمایت از جنبشهای اعتراضی که حول این مسائل شککل گکرفکتکه نکیکز یکک 

 خصوصیت مهم جنبش نوین کارگری است. 

 
کککارگککران بککا گسککتککرش 
مبارزاتشان به استقبال 

 میروند ٩١سال 
  ٬ روزهای  ایانی سهال اسهت 

و کارگران با مهبهارزات گسهتهرده  
شان  بها او هته همهاتهوت دادن هها و  
 ا شاری بر روی رواسهتهههایشهان   
و  بها  ه هامهههای  هرشهورشهان بهه  
استقبال سال جهیه  سها هی  هر از  
ا تراض و مبارزه و  هههه بسهتهو  
بر سر  ه هبه هری رهواسهتهههایشهان  

را بهه    ٥٨ م رونه   را رس هن سال  
 همبان تبری  م بوی.  

در بخشهی از  ه هات اتهحهادیهه  
خزاد کارگران ایران بهه مهنهاسهبهت  
 را رس هن سال نهو چهنه هو خمههه  

   سها هی کهه    ٤٩٥١ است: دسال  
درخن یبقه کارگرایران با یهورشهی  
هههههامهههههه ریهههههزی شههههههه    هههههرن ب
از هوربخشنهامهه ههای قضهایهی  
 هه هه ههه ا ههتههراضههات وتهه ههمههعههات  
کههارگههران تههااحضههارودسههتههبهه ههری  
وزنهان  عا  و ورههبهران کهارگهران  
ومع مان درابهعهادی که. سهابهقهه   
تحش برای تهویو قوان و ریهاضهت  
کشانه در دبرنامه ششه. تهوسهعههد  
ودرانتهای سهال  تهعه ه هو حههاقهل  

مهزدرهفهت بهار  بهمهنه هورتهحهمه هل  
بهههتههریههو شههرایهه  وتههنههبههنههاهههای  
مع تهشهی بها ههه  حهل بهحهران  
سرمایه داری بهرگهرده کهارگهران  
ومردت ایران همراه بهود سها هی کهه  
 ایانش  خغهازگهر سهال سهونهامهی  
مهه هه هه ههونههی بهه ههوههاری و اوضههاع  
مع شتی بهتر برای یبقه کهارگهر  
و هههمههه انسههانهههههای کهه. درخمههه  
رههواهههه بههود  امههاازیههر ههی سههال  
گههاشههتههه بههرای کههارگههران ایههران  
سا ی مم وازمقهاومهت وا هتهراض  
وا تصاب وته همهعهات بهی وقهفهه  
کارگری درمقابل موج به هسهابهقهه  
ارههراج وبهه ههوههاری وحههقههوقهههههای  
معوقه وتعط  ی مهراکهزکهاربهود د  
و بعه در بخش  ایهانهی ایهو  ه هات  
که بطور واقعی که هفهررهواسهتهی  
 هه هه ههه تههوحههش سههرمههایههه داری  
موجود است  ا هحت مه ههارد کهه  
برای  ایهان دادن بهه ایهو شهرایه   
زنهگهی غه هر انسهانهی ومشهقهت  
باری که ن ات سرمایهه داری بهه  
واسطه تحم ل خن جهامهعهه بشهری  
رابه قهقرا برده  در  هث جه هوی  
جهههنهههبهههش کهههارگهههری مصهههمههه.  

 ترازهرزمانی تحش رواههکرد  
  ٬ همهن و جعفر  ه ه ه. زاده 

رئ   ه ات مهیهره اتهحهادیهه خزاد  

کارگران ایران  از رهبران شنهارهتهه  
شهههه کههارگههری و هههمههاهههنهه   

هههزار    ١٥ کههنههنهههگههان یههومههار  
کارگر بهر سهر رهواسهت ا هزایهش  
دستمزدها که با شش سال حهوه.  
در زنهان بسر م برد  یی   هامهی  

  ٥٤١ ضمو ا حت انزجار از تهعه ه هو 
هزار تومان دستمزد چنه بهار زیهر  
ر   قر برای کهارگهران  بهر ایهو  
تههاکهه ههه دارد کههه در سههال ختههی  
یبقه کارگر ایهران و  هعها ه هو و  
 هه ههشههروان خن   هه هه ههرغهه. هههر  
ممنو  ت و سرکوبی  مهتهحهه و  
مصهمه. تهر از  ه ههش  قهههمههههای  
استوار و تع  و کنهنههه ای بهرای  
دست یابی به مطا هبهات انسهانهی  

 شان بررواهنه داشت د   
سال ختی را به سال مبهارزاتهی  
قهرتمهنهه بهرای خزادی کهارگهران  
زنهانی و زنهان ان س اسی تهبههیهل  
کن .  جعفر  ه ه ه. زاده و ههمهه  
کارگران و مع مان زنههانهی بهایهه  

 خزاد شونه   
مککعککلککمککان بککر خککواسککت 
افککزایککش حککقککوقککهککا بککه 
بککاالی خککط فککقککر و 
تحصیل رایگان تکاککیکد 

 کردند

کهانهون    ٥١ اسفنهه    ١٩ ب ان ه  
 ههنههفههی مههعهه ههمههان در سهها ههبههرد  
ا تراضات باشهوهوه اسهفهنهه سهال  

رههواسههت    ٥ خنههان و ا ههحت    ٥٩ 
 ههوری خنههان بههه یههور واقههعههی  
تاک هی دوباره بر تهاوات مهبهارزات  
مع مان و   ب ری رواسهتهههایشهان  

 است  
هزاران مع ه. در    ٥٩ اسفنه  ٤٥ 

شهرهای مخت ث ایران به ره هابهان  
ها خمهنه و رواستهایشان را ا هحت  

اسنفه مهعه همهان    ١٩ کردنه  ب ان ه  
تاک ههی دوبهاره بهر رهواسهتهههای  
 هههوری خنهههانسهههت  از جهههمههه هههه  
رواستهایی چون رواست ا هزایهش  
حههقههوق  ههمههوت  ههرهههنههبهه ههان و  
بازنشسته ها به رقه. بهاالی ره   
 قر و بهون ه هبونه تبهعه هضهی   
خموز ش رایبان  ک هفهی و بهرابهر  
بههرای تههمههات کههودکههان  خزادی  
مع مان زنهانی و  هور قرار مهنه   
تعق ب برای مع مانی کهه دارای  

  ١ حو. هسهتهنهه و حهق تشهوهل  
رواست مه. مطهر  شههه در ایهو  
ب ان ه هستنه کهه بهطهور واقهعهی  
رواستهای همه مردمهنهه  دیهبهر  
رواستهای  وری مع مان در ایهو  
ب ان ه  بارتنه از: ب همهه درمهانهی  
مویر و کارخمه و  راگ ر بها حهق  
ب مه معقول و مهنهطهقهی  تهبههیهل  
وضعه هت نه هروههای قهراردادی و  
 هه ههمههانههی و بههررههورداری خنههان از  
امههنهه ههت شههغهه ههی  و مشههارکههت  

های  نهفهی در    مع مان و تشول 
سهارهتههار نه ههات خمهوزشههی و حههق  

هها    گهااری   مشارکتشان در س است 

است  از رهواسهتههها و مهبهارزات  
مع مان وسه هعها حهمهایهت کهنه ه.   
مبارزات گسترده مع مان از اوارهر  

خغاز و تها نه همهه ههای    ٥٩ سال  
در اشوال مخت هث تههاوت    ٥١ سال  

داشههت  بهه ههانهه ههه مههعهه ههمههان بههطههور  
واقهعهی تهاکه هههی بهر تههاوت ایههو  

سهال    ٥١ ا تراضات اسهت  سهال  
مبارزات باشهوهوه مهعه همهان بهود   

 زنهه باد مع مان  
خککککواسککککت افککککزایککککش 
دستمزدها و تقکابکل دو 

 جنبش
در برابر تصم . دو ت مهبهنهی  

  ٥٤١ بر تع  و حههاقهل دسهتهمهزد  
هزار تومان  جنب و جنبش بر سهر  
رههواسههت ا ههزایههش دسههتههمههزدههها و  
مشخصا رواست  سه م ه ه هون و  
 انصه هزار تهومهان بهاال گهر هتهه  
است   در هفته ای کهه گهاشهت  
ان مو  هنهفهی روزنهامهه نهبهاران  
خزاد تهران بها  ههور به هانه هه ای  
ا ههتههراض رههود را بههه تصههمهه هه.  
جنایتوارانه دو ت بهر سهر مه هزان  
حهاقل دستمهزد سهال ختهی ا هحت  
داشههتههه و بههه رههواسههت ا ههزایههش  
دستمزد بهاالتهر از رقه.  هقهر کهه  
همان سه م   هون و  هانصهه ههزار  
تومان است   وسهتهنهه  رهواسهتهی  
که ههفهت تشهوهل کهارگهری بها  
 هههور بهه ههانهه ههه ای مشههتههر   
 رچمهارش بهودنهه و سهنههیهوهای  
واحه ن ز بر خن تهاکه هه گهااشهتهه  
است و نه تنها ایهو به هوهه یه   

بنه ب ان ه مع همهان  

 کارگران در هفته ای که گذشت             
 شهال دانشفر

 ٣ صفحه 
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هههههههههههههه   ب
مناسبت  
سا برد ا تراضات بهاشهوهوه شهان  

 در سال گاشته  
 تاک ه بر هم و مطا به است   
در ایو م ان  و در جهال م هان  
کههارگههران بهها دو ههت  مههخهها ههفههت  
روانی های مسخره ام ال رئه ه   

دانا که تحت نات د اع از کهارگهر  
تمات دستاوردهای سها هههای اره هر  
کارگران را نفی م وننه حتی از  
م زان ناچ ز مطر  شهه از جهانهب  
نماینهه شورای  ا ی اسحمی ن هز  
 ههقههب تههر ایسههتههاده اسههت  او در  
 حبت هایش شروع به مهخها هفهت  
روانی با رواست دستمهزد حههاقهل  
باال ر   قر کرده و بهانه اش هه.  
اینست که گویا  مه هی نه هسهت   
د وت کارگران به تع  هو رقهمهی  
دمموو و شهنی و در چهارچهوب  
اقتهصهاد مه هید از سهوی امه هال  
رئ ه  دانها در واقه  بهه مهعهنهی  
د وت به قبول همان چ زی اسهت  
که سی و چنه سهال اسهت رییه.  
اسحمهی بهر سهر کهارگهران خورده  
است  و  کارگران مهتهاسهت کهه  

به چن و ن راتی مههر بهطهحن زده  
انههه  دیههر  رههواسههت مههمههوههو و  
شهنید و منطبق با اقتصاد مه هی  
در واق  بخشی از سه هاسهت یه   
جنا  حوومت یهعهنهی جهنها  دو  
رردادی است که م خواههه نه هات  
اسحم ش را حهفهو کهنهه   خنههها  
تحت  نوان اینوهه رهواسهت بهایهه  

دشهنی و مموود بهاشهه  رهواسهت  
بایه در دچهارچوب اقتصاد م هید  
ببنه هه  جهنهبهش بهرای رهواسهت  
ا زایش دستمزدها سه مه ه ه هون و  
 انصه هزار تومهان را زیهر حهمه هه  
قرار م ههنه  در حها ه هوهه بهطهور  
واقعی  رق. مموو و شههنهی کهه  
در چهارچوب اقتصاد مه هی ایهو  
جنابان م بن ه  همان رق. نهاچه هز  

هزار تهومهان مصهوب دو هت    ٥٤١ 
است که چهار  نج بهار زیهر ره   
 ههقههر اسههت  تههازه هههمهه ههو را ههه.  
کارگران بها ا هتهراضهاتشهان و بها  
رههواسههت چههنهههیههو بههرابههر ا ههزایههش  
دستمزد به دو ت تحم ل کرده انهه   
وگرنه گفتمان حوومت اسهحمهی  
با کارگران قانون انههر بهاب اجهاره  

 و ام ال خنها بود   

دچارچوب اقتصاد م هید نه هز  
یعنی همان داقتهصهاد مهقهاومهتهید  
رامنه ای و ریاضت اقتصهادی و  
کشهه هههن کههار بهه ههشههتههر از گههرده  
کارگر و تحم ل  قر و محروم هت  
هر چه ب شتر به کارگهران و کهل  
مهههردت اسهههت   و تهههعههه ههه هههو  
دستمزدهای چهنهه بهار زیهر ره   

 قر جز  مهههمهی از خن سه هاسهت  
است  بنابرایو بی  ایه بهودن ههمهه  
استهالالتی که از سوی جریهانهات  
راست و از جم ه جناب رئ   دانها  
مبهنهی بهر ایهنهوهه رهواسهت سهه  
مه هه هه ههون و  ههانصههه هههزار تههومههان  
شهنی ن ست  اما م ح رق. یه   
م   ون و  انصه هزار تهومهان خنهان  
کههه بهها دنههبههوغد کههارشههنههاسههایههی  
اقتصادی شان به خن رسه ههه انهه   
مع ره رواهه کهرد   هوا و بهی  
 ههایههه اسههت  امهها ارزش مصههر   
واقعی چن و رقه. دادن ههایهی از  
جانب ایشهان و دارو دسهتهه ههای  
تشهههوهههل ههههای دسهههت سهههاز  
حههوههومههتههی  حههمهه ههه بههه جههنههبههش  
رادیوال و تعرضهی کهارگهری بهر  
سر رهواسهت ا هزایهش دسهتهمهزدهها  

است  حم ه به جنبشی اسهت کهه  
م بویه نم خواه. زیهر ره   هقهر  
زنهگی کن. و در بهرابهر کهل ایهو  
بردگهی و تهوحهش ایسهتهاده انهه    
گرایشات راست توج ه گر ن ات و  
اقتصاد دانان تح  ل گری  امه هال  
رئ   دانا بطور واقعی بها نههه هب  
زدن به اینوه دزیاده روید نونه هه   
دمقهورات را بب ن هد مقابل چهنه هو  
جنبشی ایستاده انه  که  دارد ههر  
روز قویتر بهه جه هو مه هرود   بهه  
 بارت روشنتهر در ایهو جههال دو  
جنبش متفاوت در مقابل هه. قهرار  
دارنه  یوهی جهنهبهش ا هتهراضهی  
کارگری که در مقابل تهعهرضهات  
حوومت اسحمی ایستاده اسهت و  
م بویه به ر   قر تو نم ههه. و  
از زنهههگههی و مههعه ههشههتهش د ههاع  
م ونه و بها ا هحت رهواسهت سهه  
م   ون و  انصه هزار تهومهان  کهه  
رق. ا حت شهه ر   قهر از سهوی  
دو ت است   مح کل جهامهعهه را  
نماینهگی مه هوهنهه  و دیهبهری  
جریانات راست و کسهانهی امه هال  
رئ   دانا کهه تهرمهزی در بهرابهر  

 ایو جنبش هستنه    
راهککپککیککمککایککی کککارگککران 

 هپکو در وسط شهر
راه  مایی کارگران ه هوهو در  
شهر ارا   یه   ه هشهروی در  
مبارزات کهارگهری اسهت  چهنهه  
هفته قبل ن هز کهارگهران نسهاجهی  
مازنهران دست به راهه ه همهایهی در  
شهر زدنه و توجه مردت شهر را بهه  

رود ج ب کردنه  ی  مشخهصهه  
مه. ا تراضات امهروز کهارگهری  
در ایهههران کشههه ههههه شههههن ایهههو  
ا تراضهات بهه رهارج از مهحه ه   
های کهار اسهت  ایهو مشهخهصهه  
ی  مو فه مههه. در اجهتهمها هی  
کردن دامنه ایو ا تراضات  جه هب  
حمایت جامعه و گستهرش دامهنهه  
مههبههارزات کههارگههری اسههت  ایههو  
مشخصه تای ر مهمی در تهغه ه هر  
تههوازن قههوای شهههههرههها و  ضههای  
س اسی جهامهعهه دارد  از جهمه هه  
ت م  در مقابل م  ه  اسهحمهی  
و مههراجهه  دو ههتههی در شهههههرهههای  
مخهته هث بهه امهری ههر روزه در  
ا تراضات کارگری تهبههیهل شههه  
است و حتی در بسه هاری مهواقه   
با هث شهوهل دادن بهه مهبهارزات  
همزمان و متهحهه کهارگهری شههه  
است  راهه ه همهایهی کهارگهران در  
وس  شهر ی  شول تعرضی از  
مبارزات کارگران است که به هش  
از هر چه هز نشهانهبهر  ضهای  هر  
جهههنهههب و جهههوش ا هههتهههراضهههی  
کارگری در متو اوضاع س هاسهی  

 امروز ایران است    
  ٢٥٥ اسفنه ب ش از    ١١  ب  روز  

کارگر کاررهانهه هه هوهو از درب  
کاررانه به سمت ر ابان دانشبهاه   
تا مرکز شهر راه  مهایهی کهردنهه   
کهههارگهههران رهههواههههان ا هههزایهههش  
دستمزدها یشان و  ردارهت  هوری  
سه ماه دستمزد و سایر مهعهوقهات  

 مزدی رود شهنه   

"چارچوب اقتصاد ملی" نیز یعنی همان "اقتصاد مقاومتی" خامنه ای و ریکاضکت 
اقتصادی و کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر و تحمیل فقر و محرومیت هر چه 
بیشتر به کارگران و کل مردم است.  و تعیین دستمزدهای چند بکار زیکر خکط 

 فقر جزء مهمی از آن سیاست است.

 
 

 مقدمه کارگر کمونیست:
نشریه دکارگر کمهونه هسهتد  
در ن ر دارد از ایو شهمهاره   
کتاب دمهر ی بر زنههگهی  
و خیههار کههارل مههارکهه  و  

 Karl) ردری  انب  د   
M a r x  a n d 
Frederick Engles, 
An Introduction 
to Their Lives 

and Work)   را بهههرای
خشهنههائههی رههوانههنهههگههان ایههو  
نشهریههه  از زبههان یههوههی از  
رههبهران حهزب به هشهویهه    
 بصورت  اورقی درج کنه   

ایو کتاب در تابستان سهال  
توسه  یه  گهروه    ٤٩٨٥ 

چه به نهات دگهروه اتهحهاد  
کمونه هسهتهید بهه  هارسهی  
ترجمه و توس  دانهتهشهارات  
رهائی کارد مهنهتهشهر شهه   

نا ر ا غری  قسمتهههائهی  
از ترجمه  ارسی کتهاب را  
بهها مههتههو انههبهه هه ههسههی خن  

است  و برای      مقایسه کرده 
در  بهتر و ن هر امهروزی  
 ارسی  جاهائهی از خن را  
ح و رونویسهی  ویهرایهش و  
بعضا با مهتهو انهبه ه هسهی  
مقاب ه و تهغه ه هرات الزت را  

 وارد کرده است  
 

 درباره نویسنده کتاب
مترج. کتاب درباره دیهویهه  

نویسه: دریازانث    ریازانث می 
)دیههههویههههه بههههوریسههههوویههههچ  

  ٤٥٥٥ دااچ در سال    گو هن 
در اوکرائ و بهن ا خمهه  در  

سا بی تحت تأی ر    ٤٨ سو  
  ٨ ناردون وها قرار گر ت و  

سهههال زنههههانهههی شهههه  در  
  ٤٥٥٤   –  ٤٥٥٥ ههای    سال 

بهها  ههایههه گههااران جههنههبههش  
کارگری روس ه خشنا شه و  
به  عا  ت  ردارت و م هدا  
بههه چهههههار سههال حههبهه  بهها  
ا مال شاقه و س   تبهعه هه  

مههحههوههوت شههه      )بهها  
بح های درون حزب سوس ال  
دمورات کارگری روس ههچ  
در مورد نحوه سازمانههههی  
حزب متمایل به منشویوها  

در    ٤٥٥٨ بود    در سهال  
ههای    سازمانهههی اتهحهادیهه 

کارگری سو  طررزبهورگ  
شههرکههت کههرد و مهه هههدا  
دستب ر شه  س   به خ مان  
ر ت و به تحهقه هقهات رهود  
ادامه داد و بزرگتریو مرج   
تحق ق در زنهگی مارکه   

 و انب   شه  
 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس  دیوید ریازانف

 ٥٥  اصفحه 

 ٨ از صفحه 
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 به محمود صالحی

محمود  ا حی در م زگرد رادیوئی درادیو   هاتد  
با  ریه  رتوئی و  ریبرز رئ   دانا درباره دستمزد  
کارگران حر هایهی زد کهه جهای تهعهمهق دارد   
ایشان که در چنه سال گاشته مطها هبهه حههاقهل  

های کارگری را قبول نهاشته  در    دستمزد تشول 
ایو مصاحبه می گویه که یر هار تع  و حهاقل  
دستمزد بر مبنای تورت است  ایو برای کارگهران  
سهه. اسههت کههه بههه دات بههازی ا هههاد و ارقههات  
دستواری شهه ریی. اسحمی ب ا تنه  کسانی به  
درست به خنهایهی کهه یهر ههار تهعه ه هو حههاقهل  
دستمزد بر مبنای تورت هستنه  گهفهتهه انهه کهه  

  ١ را    ٥٨ دو ت اسحمی حههاقهل دسهتهمهزد سهال  
در ه ب شتر از تورمی که رود ا حت کرده است  

در ه    ٤١ تع  و کرده است  تورت ا حمی دو ت  
در هه دسهتهمهزد سهال قهبهل    ٤١ است و دستمزد  

ا زایش یا ته است  در همان م زگرد ه. به ایشان  
یادخوری شه که اگر حهاقل دستمزد بهر مهبهنهای  

سهال گهاشهتهه    ٩٥ تورت ا حمی دو ت در  رض  
حتی    ٥٨ تع  و می گردیه  حهاقل دستمزد سال  

 هزار تومان ه. نمی رس ه    ١٥٥ م   ون و    ٤ به  
واض  است که ی  نباه به زنهگی در جامهعهه  
ایران نشان می دهه که تورت هر چقهر ه. ا هحت  
گردد زنهگی کارگهر زیهر ا ههاد و ارقهات رییه.  
اسحمی تباه شهه است  در خن جامعه ما نهادها و  

هایی داریه. کهه مهطها هبهات کهارگهران خن    تشول 
جامعه را  رمو ه کرده انه  تو  ه ر  قانه مو به  
همه  عا  و کارگری ایو است که با ههر درجهه  

که با هه.    –س اسی و غ رس اسی   –ارتح ی  
داشته باش .  به مهبهارزه مهتهحههانهه کهارگهران و  

 مطا بات خنها خس ب نرسان .   
 

بککه مککنککاسککبککت سککالککگککرد 
 انقالب روسیه

ماه مارس چنه اتفاق س اسی ر  ی مهمی را در  
رود یبت دارد  مرگ مارک   قههرت گهر هتهو  

  ٥ کارگران در  اری  و شروع کهمهون  هاریه  و  
مارس  ماه مارس ) وریه به تقوی. قهی. روس هچ   
همهن و ماه شروع انقحب  رشووه روس هه اسهت   

  زنان شهر  تروگراد روسه هه در  ٤٥٤٥ در مارس  
ا تراض به  قر و  حکتی که جهنه  جهههانهی  
اول به همراه خورده بود دست به ا تراض زدنه  ربر  
ا تصاب به سر ت در سراسر شهر و ههمهههنه هو  
دیبر شهرهای بزرگ روس ه  خش شه و شهعه هه  
ایو ا تراض بهعهه از یهوهی دو روز کهل شهههر  
 تروگراد و مشخصا کارران ات مه. ایو شهر را  
در رود  روبرد  ایو ا تراضات سرخغهاز انهقهحبهی  
 شهنه که چهره دن ا را برای هم شه  وض کرد   
حزب ب شوی  بعنوان ی  حزب کهمهونه هسهتهی  
نسبتا کوچ   در بحبوحهه ایهو انهقهحب و در  
 رض چنه ماه با رهبری ت ز  ن و و تروتسهوهی  
به حزبی بزرگ تبهیل شه و در نوامبر همان سال  
)اکتبر به تقوی. قهی. روس هچ قادر شه حهوهومهت  
سرمایه داران را به زیر بوهشهه و شهوراهها را بهه  
قهرت برسانه  زنهه باد  هنه هو  زنههه بهاد انهقهحب  

 روس ه 
 

دزدانککککی کککککه وحشککککت 
 اند آفریده

دمی رواه . رودتان بر زنهگی تان کنترل داشته  
باش هد ایو شعار حهزب ددزدان دریهائهید ایسه هنهه  
اسههت  ایسهه ههنههه در دنهه ههای سهه ههاسههت کشههوری  

ای کهه در    ای است  اما اتفاقات س اسهی   حاش ه 
اید در چنهه سهال گهاشهتهه    هم و کشور دحاش ه 

های مهههمهی هسهتهنهه کهه    انه  درس   اتفاق ا تاده 
تواننه دمتود را برای هم شه تغ ه هر بههههنهه     می 

نوشته اسهت   commondreams.orgسایت  
که ایو حزب که چنه سال ب شتر ن ست  عا  هت  
س اسی را شروع کرده  اکنهون بهزرگهتهریهو حهزب  
سههه ههههاسههههی ایههههو کشههههور اسههههت  سههههایههههت  

bloomberg.com   که ی  ن هرات یه  
مٶسسه ما ی بزرگ تع  و کننهه سه هاسهتهههای  

کنه  از دوحشتد از    داری را منعو  می   سرمایه 
گویه ترس واقهعهی ایهو    ایو ددزداند نوشته و می 

است که ایس نه که بعه از بحران سا ههای اره هر  
دارد به تهریج به حا ت دنرمالد برمی گردد  ایهو  

  ١٥٤٥ حزب به احتمال زیاد برنهه انتخهابهات سهال  
رواهه شه و با رواسهت ددمهوهراسهی مسهتهقه ه.د  

سها هتهه را    ٩٨ همهن و می رواهه سا ت کار  

 قانونی کنه  
بایه از ترس و وحشت ب ومبرگ و س ستهمهی را  
که نماینهگی می کنه  و  گر ت بهه دنه ها  
نشان داد که از کنترل مردت بر زنهگی رود و از  
ددموراسی مسهتهقه ه.د و کهاههش سها هت کهار  
وحشت دارنه و دارنه برایش تویئه و دس سه می  

 چ ننه  
 

ثروتمندترین دولکت هکم 
پککول کککارگککران را نککمککی 

 پردازد
 

در ربرهای هفته گاشته مربوط به ا هتهراضهات  
کارگری  ربر ا تراض دهها هزار معههنهوهار در  
چ و ج ب توجه می کرد  یوی از شهرکهتهههای  

که دو تی است    Shuangبزرگ معهن به نات  
تا بحال    ١٥٤١ حقوق کامل کارگرانش را از سال  

مه ه ه هارد دالر    ٤٤ ن ردارته است  ایهو شهرکهت  
هزار معهنوار در خن    ٢٤ خمریوائی ارزش دارد  و  

کار می کننه  بس اری از کهارگهران مهعهتهرض  
گفته انه که برای دو سال گاشته حهقهوقشهان را  

 دریا ت نورده انه  
جا بی ایو مسئ ه ایو است که دو ت چ و که از  
 حاظ اقتصادی و یروت دوم و اقتهصهاد بهزرگ  
دن است و همه وسائل دور و بهرمهان کهه سهارهت  
چ و هستنه حا ل مستق . و غ رمستقه ه. کهار  
هم و کهارگهران و مهعههنهوهاران اسهت  هه.  هول  
کارگران را نمی  ردازد  سهرمهایهه داری ههمه هو  
است  اگر بتوانه دستمزد زیرر   قر کهارگهر را  
ههه. نههمههی  ههردازد و سههرکههوب ههه. مههی کههنههه   
کارگران  که ه. توانش را دارنه و ه. م  ش را   
بایه  وری بحال ایو وضع ت بوننه و کنترل بهر  

 دن ا را از دست دشمنان رود در ب اورنه   

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 ت م ا س   بکا   
 ك م پ ی ن   بکر ا ی   آ ز ا د ی   كککا ر گکر ا ن   ز نکد ا نکی 

 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

http://free-them-now.com
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به روس ه بازگشت و    ٤٥٤٥ بعه از انقحب  وریه  
در کار سازمانههی شوراها درگ ر شه و  در اوت  

رسما به ب شویوها   وست     از انقحب    ٤٥٤٥ 
اکتبر به تحقه هقهات رهود ادامهه داد و در سهال  

به کهمه   ههه ای دیهبهر دخکهادامهی    ٤٥٤٥ 
ای    سوس ا  ستد را  ایه گااری کرد و بخش ویژه 

بمن ور تحق ق در تاریخ مارکس سه. در درون خن  
انست توی مارک  و    ٤٥١٥ بوجود خورد  در سال  

انب   توس  حزب کمون هسهت تهأسه ه  شهه و  
ریازانث مهیر خن شه  از ایو  ه  ریهازانهث تهمهات  
زنهگی رود را وقث بررسی تاریخ توامل جنبش  

 سوس ا  ستی جهان کرد      
ریازانث که به  نوان دختشفشان انریید شهنهارهتهه  
شهه بود در سراسر زنهگی  ریمرش نه تنها مهورد  
تعهی دشمنان بود  ب وه بهارهها بهه  ه هت به هان  

ههای    ا تهقهادات رهود کهه بهر مهبهنهای بهررسهی 
اش بود و گاه با مواض  رسمی حزب در    تاریخی 

 ح ه مع نی ارتهح  داشهت دچهار مشهوهحت  
هنبهامهی    ٤٥٩٤  راوان شه  تا خن ا که در سال  

که یمره ی   مر تحش او  ک  ات مهارکه  و  
انب    بزیر چاپ می ر ت  رهود او از حهزب  
ارراج و زنهانی شه  س   بصورت ی  کتابههار  
به ساراتو  تبع ه شه     از مهتی با وسهایهت  

هها و    ک رو   به  ن نبراد بازگشت و به  ژوههش 
تحق قات رود ادامه داد  و ی    از قتل ک رو   

  م بور به بازگشت به تبع ه شهه  ٤٥٩٨ در سال  
 درگاشت د   ٤٥٩٥ و در سال  

نویسه: دم  هه    مترج. درباره کتاب حاضر ه. می 
حاضر ی  س س ه سخهنهرانهی اسهت کهه او در  

های اول تأس   خکادامی سوس ا  ست ایهراد    سال 
نمود  در ایو ایر نه تنها چهبهونهبهی انهوهشها   
مارک  و انب    ب وه شرای  اجهتهمها هی ایهو  
دوران تشهریه  مهی شهود  تها زمهانهی کهه ایهو  

ها ایراد شهنه  تنههها یه  به هوگهرا هی    سخنرانی 
معتبر توس   رانت  مهرین  در مورد مارک   
نوشته شهه بود که به   ت کمبود تحق ق نقائص  
 راوان داشت  نتایج تحق قات مفصل بعهی  هرتهو  
ب شتری بر زنهگی مارک  و انب   ا هوهنهه و  
ایو کار بعههه ریازانث ا تاد که خنههها را تههویهو  

 کرده و اشتباهات مهرین  را تص   نمایه  
 
 

 فصل اول
انقالب صنعتی در انگلستان. انقالب ککبکیکر 

 فرانسه و تأثیر آن بر آلمان
کارل مارک  و  هردریه  انهبه ه  دو نهفهری  
هستنه که بهر ا هوهار انسهانهی تهأیه هر  هراوانهی  
گااشته انه  در مقایسه با مارکه   شهخهصه هت  
انب   ب شتر در زم نه محو می شود  بعها بهه  

رواب  مشتر  خنها رهواهه ه.  هردارهت  یها هتهو  
 ردی در یول تاریخ قرن نهوزدهه. کهه از یهریهق  
 عا  تهای رهود و دسهتهدوردههای  ه همهی اش   
بانهازه مارک  تع  و کهنهنههه ا هوهار و ا همهال  

های متوا ی در کشهورههای زیهادی بهاشهه    نسل 
م سر ن هسهت  به هش از چهههل سهال از مهرگ  
مارک  می گارد  با ایهو حهال او ههنهوز زنههه  
است  ا وار وی همهنان بر انوشا   وری دور  
ا تاده تریو کشورها  کشورهائی که ههرگهز نهات  
مارک  را در دوران زنهگ ش نشن هه بودنه تأی هر  

 می گاارد و به خن جهت می دهه  
کوشش رواه . کرد تا شرای  و مهحه هطهی کهه  
مارک  و انب   در خن بزرگ شهه و تهوهامهل  
یا تنه را در  کن .  هر ک  مو هود مهحه ه   

ای بهر  هایهه    اجتما ی مع نی اسهت  ههر نهابهغهه 
دستدوردهای گاشته است چ ز جهیههی را مهی  

زنه  بعحوه  برای    خ رینه  نابغه از رح  جوانه نمی 
اینوه واقعا اهم ت ی  نابغه تع  و شود  بهایهه  
دستدوردهای گهاشهتهه  درجهه تهوهامهل  هوهری  
جامعه و اشوال اجتما ی که ایو نهابهغهه در خن  
بوجود خمهه و از ن ر جسمی و روانی از خن تغایه  
کرده است مورد بررسی قرار گ رد  و بهیو ترت ب  

و ایهو رهود    –برای اینوه مارک  را بفهههمه ه.  
 –بوار گر تو  م ی ش وه رود مارک  اسهت  

ابتها بایه به مطا عه زم نه تهاریهخهی دوران او و  
 تأی ر خن بر او اقهات نمائ .  

 
  ٤٥٤٥ کارل مارک  در  انزدهم و روز مهاه مهه  

در رایو  روس بههنه ها   (Treves)در شهر تروس  
در شهر بهرمهو    ٤٥١٥ نوامبر    ١٥ خمه  انب   در  
(Bermen)   از همان ناح هه مهتهو هه شهه  ایهو

نوته حائز اهم ت است که هر دو در خ مان و در  
انهه     ناح ه رایو و تقریبا همزمان با ه. متو ه شههه 

در دوران تأیه هر هایهری و شهوهل گه هری به هوغ   
مارک  و انب   هر دو تحت تأی ر وقای  منق ب  
کننهه اوایل دهه چهارت قرن نوزده قرار داشهتهنهه   

سا های انقحبی بهودنهه     ٤٥٩٤ و    ٤٥٩٥ سا های  
انقحب یوئ هه در  هرانسهه بهوقهوع    ٤٥٩٥ در سال  

 ه هوسههت و سهراسههر ارو هها را از شههرق تهها غههرب  
 راگر ت  دامنه خن حتی به روس ه رس ه و ق هات  

  هستان را به دنبال داشت    ٤٥٩٤ 

 ٣ از صفحه 

 

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 

 يک دنيای بهتر
برنامه حزب 
 کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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در خستانه سال نهو مهوج گسهتهرده ای از ا هتهصهاب و  
ا تراضات کارگری با مطا به  ردارت حقوق ههای مهعهوقهه   
شروع شهه است  مسئا ه حقوق ههای مهعهوقهه در کهاررهانهه  
ها   محهود ن ست  ب هوهه بهه به همهارسهتهانههها و نهههادههای  
خموزش و  رورش تعم . یا هتهه اسهت  در تهعههاد زیهادی از  
مراکز کارگری حقوق و مزایای کارگران ب ش از یهوهسهال  
است  ردارت نشهه است  در به هسهت و هشهته. اسهفهنهه مهاه  

کارگر ورزشباه نهقهش جهههان بهه  ٨٥٥      ٥١ خرریو روز سال  
د  ل  هت  ردارت حق و حقوقشان دست به ا تصاب زدنهه و  

های ورود و رهروج بهه ورزشهبهاه هه. بسهتهه شههه اسهت     راه 
کهارگههران مشههغهول بهه کهار در ایههو  ههرویه دسههت از کههار  

شهود    ها از کار ا تاد و حهتهی گهفهتهه مهی   کش هنه  جریق ل 
ههای    ا تصاب کننهگان تههیه کردنه که قصهه دارنهه سهازه 

تعب ه شهه در ورزشباه را باز کرده و تخریب کنهنهه  به هسهت  
وشش. اسفنه؛ ت همه  کهارکهنهان قهراردادی مهخهابهرات خمهل  
درا هتهراض بهه  ههت  هردارهت دو مهاه حهقهوق  حهق به همهه  
ودیههبههرمههطهها ههبههاتشههان مههقههابههل  ههرمههانهههاری بههرای دومهه ههو  
روزمتوا ی برگزارشه  یوی از ته همه  کهنهنههگهان بها ابهراز  
تاسث از  هت   ب ری مسووالن مخابرات تصری  کرد : در  
حا  وه چنهه روز بهه سهال جههیهه مهانههه اسهت کهارکهنهان  
قراردادی مخابرات مورد بی مههری قهرار گهر هتهه وحهقهوق  
دوماهه قبل رود را دریا ت نهوهرده انهه   یهوهی دیهبهر از  
کارکنان شرکت مخابرات خمل ن هز نهارضهایهتهی رهود را از  
وضع ت واریز حقوق ایو شرکت ا حت و تصری  کرد: حهقهوق  
دو ماه    هی و مزایا کارکنان قراردادی شرکت مخهابهرات  
خمل واریز نشه و ه چ ک   اسخ گو ایو موضهوع نه هسهت    
وی با ب ان ایو که حقوق بهمو و اسفنه کارکنان مهخهابهرات  
در روز های  ایان سال و در خستانه سال نو هنهوز واریهز نشهه  
گفت: در ایو دو ماه چنهیهن بار با مراجهعهه بهه مسهئهو ه هو  
زیرب    ب ر واریز حقوق و مزایا شهیه. امها تها االن رهبهری  
نشه و به نشانه ا تراض در  رمانهاری خمل ت م  کردی. تها  
کسی به داد ما برسه  به هسهت و  هنههه. اسهفهنهه؛ ته همه   
کارگران  از نوزده  س ویه درا تراض به  هت  هردارهت سهه  
ماه حقوق    هی برگزار شه  ت م  ا هتهراضهی در مهقهابهل  

های ورودی محل کار ایو کارگران برگزار شههه   بهه    درب 
نقل از کارگران ت م  کننهه کهه از یهریهق چهنهه شهرکهت  
  مانواری در استخهات یوی از   مانواران ا  هی هسهتهنهه   

شود که مطا بات مزدی خنها مربوط بهه  خذرمهاه    گفته می 
به بعه است  جها از مزایای مزدی  ردارت نشهه مربهوط بهه  

های خذر  دی و بهههمهو خنههها از بهابهت  هردارهت نشههن    ماه 
مزایای   هی و  اداش  ایان سال رود ن ز نهبهران هسهتهنهه   
ب ست و هفت. اسفنه؛  هت  ردارت چهار ماه حقوق و ه ههی  
کهارگههران کههاررهانههه خب مهعهههنهی دامهاش! چههههل نههفهر از  

درحا ی به استهقهبهال سهال نهو   «خب معهنی داماش »کارگران 
رونه که چهار ماه دستمزد و   هی  ایان سهال رهود را    می 

انه  یوی از کارگران کهاررهانهه خب مهعههنهی    دریا ت نورده 
کهارگهر ایهو    ١٥ ماه دستمزد و  ه ههی  ١ داماش از تعویق  

کاررانه ربر داد و گفت: کار رما بهون  ردارت مهطها هبهات  
 ایان سال کارگران در خستانه سال نو  تو  ه خب مهعههنهی را  
از سه ما ه قبل به د  ل نهاشتو مناب  ما هی کها هی بهرای  
ته ه مواد او  ه متوقث کرده است  ب ست و هفهته. اسهفهنهه؛  
 هت  ردارت حقوق هزار و دویست و  نهاه کارگهرشهههرداری  

 کرمانشاه ! 
ب ست و هفت. اسفنه؛  هت  ردارت دوماه حقوق و ه ههی  
هزار و چههار  هه کهارگهرمهعههن ا هبهرز شهرقهی! بهنهقهل از  
کارگران معهن ا برز شهرقهی   در خسهتهانهه نهوروز دسهتهمهزد  
بهمو  اسفنه و   هی خنها  هردارهت نشههه اسهت  کهارگهران  
معهن ا برز شرقی    ش از ایو بهارهها بهه د ه هل  ه هبه هری  

 مطا بات رود دست به ت معات ا تراضی زده بودنه  
ب ست هشت. اسفنه؛ نامه سرگشهاده کهارکهنهان  هنهعهت  
نفت درا تراض نسبت به وضع ت ما ی کهارکهنهان شهرکهت  
م ی نفت و هت  ردارت بموق  حقوق ومهطها هبهاتشهان! بهخهش  
هایی از ایو نامه که بتاریخ ب ست و شهشه. اسهفهنههمهاه در  
 صرنفت درج شهه است بقرازیراست: امروز چهارشنبه مهورا  
ب ست و شش. اسفنهماه نود وچهههار تها ایهو  هحه هه حهقهوق  
کارکنان  نعت نفت واریز نشهه  سال گاشته ن ز بها کهمهال  
تاسث شاهه خن بودی. حقوق کهارکهنهان در خرهریهو روز سهال  
یعنی شب ب ست و نه. اسفنه  ردارت شه  گهوش شهنهوایهی  
در وزارت نفت برای ب ان نهابهرابهری حهقهوق و ههزیهنهه ههای  
زنهگی قشر  ای و دست بخصوو کارکنان  هر هه تهو ه هه  
وجود نهارد و ه هو   اسخبوی نه هازهها و کهمهبهودههای  
ایو قشر که اه. خنههها در کهاررهانه هات  هرخورشهی جهنهوب  
کشور شاغ نه  ن ست  اکنون که تحری. هها بهرداشهتهه شههه  
انت ار  نعت نفت ایو بود که اوضاع مع هشهتهی کهارکهنهان  
بهبود یابه و ی هر روز شهاههه بهی حهرمهتهی بهه کهارکهنهان  

  نعت نفت هست .   
ادامه  وگسترش ت معات کارگران  س ویه درا هتهراض  
به  هت  ردارت سه تاشش مهاه حهقهوق ومهطها هبهاتشهان! روز  
)ب ست و شش وب ست و هفت اسفنهماهچ تعههاد وسه هعهی از  

درا هتهراض بهه  ههت  هردارهتهسهه   IPMIکارگران شهرکهت  
تاشش ماه حقوق ومطا باتشان  دست به ته همه  ا هتهراضهی  
مقابل د تر ایو شرکت در منهطهقهه ویهژه اقهتهصهادی  هارس  
جنوبی زدنه  همهن و روز )ب ست و شش. اسفنهچ کهارگهران  
 از های ب ست و ب ست و ی  و همهن و چهنهه مه همهته   
 تروش می در منطقهه ویهژه  هارس جهنهوبهی بهه د ه هل  ههت  
 ردارت چنهماه حقوق ومطا باتشان ت معات ا تراضهی بهر ها  

گ رد که بهر اسهاس    کردنه  ا تراضات در حا ی  ورت می 

نامه رسمی مسئوالن شرکت م ی نفهت و شهرکهت نهفهت و  
گاز  ارس بایه همه حقوق مهعهوق و  ه ههی کهارگهران تها  

شهه  به هسهت و  هنههه.     نه. اسفنه ماه گاشته  ردارت می 
اسفنه  کارگران ب وارشهه معهن چشهمهه  هودنهه درا هتهراض  
به  هت  ردارت مطا باتشان دست به ته همه  در سهه راههی  
منتهی به جاده دشت رها   راور و  هابههانها زدنهه وبهرای  
انعهوهاس  ههای حهق یه هبهانهه شهان راه ورود بهه مهعهادن  
درشهرستان زرنه رابستنه و با اجازه تردد نهادن بهه کهارگهران   
کل معادن ذغهال سهنه  کهرمهان را تهعهطه هل کهردنهه  و  
دررواست معوقات رود را از شرکت توا ر استهان ا هفهههان  

 داشته باشنه   
ب ست و  نه. اسفنه؛ ب ش از س صهه نهفهر از کهارگهران  
معهن چشمه  ودنه کرمان به د  ل  هردارهت نشههن مهرحه هه  

 دوت معوقات مزدی مقابل ایو واحه معهنی ت م  کردنه  
 
تعهادی از ایو کارگران گفتنه: قهرار بهود قسهمهت دوت    

معوقات مزدی ما در  ا ه هه روزههای  هانهزده تها به هسهت  
اسفنه ماه  ردارت شود که تا ایو  هحه هه چهنه هو اتهفهاقهی  
ن فتاده است  ت م  کارگران معترض معههن چشهمهه  هودنهه  
در محهوده جاده دشت را  بر ا شههه اسهت و مهعهتهرضهان  

های داده شههه هسهتهنهه     رواهان رس هگی مسئوالن به و هه 
گوینه:  بها وجهود گهاشهت حههود ده روز از    کارگران می 

زمان واریز مرح ه دوت مطا بات کارگران هنوز مهبه هغهی بهه  
حساب خنها واریز نشهه است  ب ست و شش. اسفنهه؛ به هش از  
دویست نفر از کارگران شهههرداری انههیشهمه  در مهقهابهل  
 رمانههاری ایهو شهههر دسهت بهه ته همه  ا هتهراضهی زدنهه   
کارگران شهههرداری انههیهمهشه   یهازده مهاه دسهتهمهزد  و  
همهن و   هی و  هاداش خرهر سهال رهود را یه هب دارنهه   
 انصه نفر از کارگران مراحهل به هسهت  و به هسهت و یه   
 س ویه در ا تراض به  هت  هردارهت حهقهوق بهههمهو مهاه و  
همهن و   هی و حق سنوات دست بهه ته همه  ا هتهراضهی  
زدنه   رستاران دانشباه های   وت  زشوی ایران به هو شهش  
تا ده ماه حقوق رود را دریا ت نورده انه   ب هش از ههزار و  
 انصه نفر از کارگران م تم  کشت و  نعت ن شور ههفهت  
ت ه ن ز در ا تراض به  هت  ردارهت حهقهوق ههای بهههمهو و  
اسفنه ماه و  ه ههی و  هاداش سهال جهاری دسهت از کهار  
کش هنه   کارگران نساجی بروجرد ربر دادنه کهه نهه  هقه   
با مشول حقوق های معوقه روبرو هستنه  ب هوهه بهه د ه هل  
ا ت هشتاد در هی تو  ه کاررانه ب . خن دارنه کهه چهههار  
 ه و شصت نفر از کارگران ایو کهاررهانهه در سهال نهود و  
 نچ  قراردادهایشان تمهیه نشهه و بهه ایهو تهرته هب از کهار  
ارراج بشونه   ه  هه اسفنه ماه کارگران معهن بها هق ا هحت  

کردنه سه ماه حقوق شهش کهارگهر مهعههن  
 سن  خهو با ق  ردارت نشهه است   همه  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

اعتصاب و اعتراضات گسترده برای پرداخت حقوق های 
 معوقه!

 ٥٣ا صفحه 
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کارگران ایو شرکهت کهه شهامهل کهارگهران رسهمهی   
شهود    قرارداد مع و    مانواری و   مانواری ح همهی مهی 

از دی ماه مطا بات مزدی  ردارت نشهه دارنه  به هسهت و  
شش. اسفنه ماه هشهتهاد نهفهر از کهارگهران شهرکهت احه ها  
 نعت ادوات) تعم رات قطارهای مسها هری رجهاچ بهرای  
دریا ت حقوق اسفنهماه و   هی  ردارهت نشههه دسهت بهه  
ت م  ا تراضی زدنه  ب ست و شش. اسفنه ماه  در نت ه هه  
جاب ایی   مانوار بهخهش رههمهات قهطهار شهههری تهههران  

وضع ت  ردارت حقوق  و مزایای ب ش از چهار  هه نهفهر  
از کارگران بها ههفهت مهاه اضها هه کهاری  چهههارد مهاه  
سههنههوات  دومههاه بهه ههمههه و نههه مههاه  هه هههی کههه مهههیههران  
  مانواری قب ی مسئول  هردارهت خن هسهتهنهه  ههمهههنهان  

 نامشخص است  
خنهه این ا مهنهعهوه  شههه بهخهشهی از ا هتهراضهات  
کارگران در کاررانه و مراکز کار    هه  هردارهت نهوهردن  

 معوقات مزدی در  ا  ه ن مه دو اسفنه ماه  است  
مبارزه برای  رادرت حقوق ها  مطا به   ب هر و ههمهه  
گ ر بخشهای وس عی از کارگران  کارکنهان و  هرسهتهاران  

است  دو هت یهازدهه. بها تصهویهت دسهتهمهزدهها در سهطه   
هشتصه و دوازده هزار تومان  با به هوهار سهازی وسه ه  و  
م   ونی و با  ردارت نوردن بموق  دستهمهزد و حهقهوق هها  
 مح ریاضت کشی اقتصادی بی شائبه ای را بهر تهوده  
م   ونی کارگران و کارکنان جامعه تحم ل کهرده اسهت !  
سال نود و  نچ سال ا تراضات گسترده بخهش مه ه ه هونهی  
جامعه کارکو    ه ایو ریاضت کشی اقتصادی رهواههه   

 بود   
 
 

 ٥٢ از صفحه 
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 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودین ان 

 بخش ب و ا م  ی: داوود ر اهی  

 
 
 

 
 
 
 

 ٥٣٩١فروردین  ٣اخبار کارگری    
 اعتراضات 

ککارگکر ورزشکگکاه نکقکش ١١١اسفند: اعتصاب  ٦٢
 جهان دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان!

کهارگهر  ٨٥٥ در خستهانهه خغهاز سهال نهو و در شهب  ه هه   
ورزشباه نقش جهان به د  ل  هت  ردارت حهق و حهقهوقشهان  

های ورود و رروج به ورزشهبهاه    دست به ا تصاب زدنه و راه 
ه. بسته شهه است  کارگران مشغول به کار در ایهو  هرویه  

هها از کهار ا هتهاد و حهتهی    دست از کار کش هنه  جریق هل 
شود ا تصاب کننهگان تههیه کهردنهه کهه قصهه    گفته می 
های تعهبه هه شههه در ورزشهبهاه را بهاز کهرده و    دارنه سازه 

 تخریب کننه  

اسفند: تجم  اعکتکراضکی ککارگکران قکراردادی ٦٢
 شرکت مخابرات آمل 

کارگران قراردادی شرکت مخابرات خمهل در ا هتهراض بهه  
واریز نشهن حقوق دو ماه رود در خستانه سال نو  در مهقهابهل  

  رمانهاری ایو شهر ت م  کردنه  
 
اسفند: تجم  کارگران شکهکرداری انکدیکمکشکک  ٦٢

 مقابل فرمانداری
نفهر از کهارگهران شهههرداری انههیشهمه  در    ١٥٥ ب ش از  

مهاه دسهتهمهزد و ههمهههنه هو  ٤٤ ا تراض به  ردارت نشههن  
  هی و  اداش خرر سال  در مقابل  هرمهانههاری ایهو شهههر  

 دست به ت م   زدنه 
 
اسفند؛ کارگران سابک  مکعکدن الکبکرز غکربکی  ٦١

 مان  خرو  تجهیزات شدند
کارگران سابق معهن ذغال سن  ا برز غربی بها ههمهراههی  
تعهادی از اها ی منطقه  مار و بها بهر هایهی ته همهعهی در  
محویه ایو واحهه مهعههنهی مهانه  رهروج مهاشه هو خالت و  
ت ه زات ایو واحه معهنی شهنه بر اساس ربر روز گهاشهتهه  
قرار بوده تا به دستور مهیران دو هتهی مهعههن ا هبهرز غهربهی  

تهنهی از    ١١ قسمتی ت ه زات معهن از جم ه ی  محمو ه  

های معهن )نو ی  رو  ل مستحو.  والدی کهه از    خر  
های مهعههن اسهتهفهاده    ها برای استحوات دیوارو سقث تونل   خن 

شودچ توس  ی  دسهتهبهاه تهریه هی بهه رهارج از ایهو    می 
منطقه منتقل شود   ت همه  کهنهنههگهان کهه از کهارگهران  
سابق و جمعی از اها ی منطقه  مار و هسهتهنهه نسهبهت بهه  
تصم . مهیریت دو تهی مهعههن ذغهال سهنه  ا هبهرز بهرای  

هها بهه    رروج ماش و خالت و ت ه زات ایو معهن و انهتهقهال خن 
گهویهنهه در روزههای    انه و مهی   واحه معهنی دیبر معترض 

های دیبری از ماش و خالت ایهو مهعههن    گاشته ن ز قسمت 
از جم ه ی  دستباه  ودر بادی که از خن برای  همه ه هات  

شهود بهه دسهتهور مههیهران    استخراج زیر زم نی استفاده مهی 
معهن رارج شهه است  کارگران ایو اقههامهات را در جهههت  
تعط  ی معهن و ب وارسازی رود مه ههانهنهه  مهعههن ذغهال  
سن  ا برز غربی )سنبرودچ در منطقه  مار و شهههرسهتهان  
رودبار استان گه هحن قهرار دارد کهه در دو سهال گهاشهتهه  

کارگهر مهتهوقهث شههه اسهت  بهه    ٩٨٥  عا  ت خن با حهود  
ههزار کهارگهر    ١ گفته کارگران در گاشته ن ز نزدی  بهه  

های مخت ث مهعههن ذغهال سهنه  ا هبهرز غهربهی    در بخش 
 مشغول به کار بودنه   

 
برای معوقات  ٥٩اسفند؛ تجم  کارگران فاز  ٦١

 مزدی
 س ویه بهابهت مهعهوقهات    ٤٥ حهود  ه نفر از کارگران  از  

مزدی سه ماه رود ت م  کردنه  ایو ت م  ا هتهراضهی در  
های ورودی محل کهار ایهو کهارگهران بهرگهزار    مقابل درب 

ادامهه یها هتهه اسهت  بهه    ٤٥ شهه بود و تا حوا ی سها هت  
گفته کارگران مطابق  ر  رایج در منطقه ویهژه  سه هویهه  
هرسال  ردارت دستمزد اسفنه ماه به  رودیو مهاه سهال بهعهه  

شهود  جهها از مهزایهای مهزدی  هردارهت نشههه    موکل مهی 
ههای خذر  دی و بهههمهو   کهارگهران بهابهت    مربوط به ماه 

 ردارت نشهن مزایای   هی و  اداش  ایان سهال رهود نه هز  
 نبران هستنه  

اسفند؛ تجم  اعتراضی کارگران معدن چشمه  ٦١
 پودنه 

نفر از کارگر معهن چشمه  هودنهه کهرمهان  ٩٥٥ ب ش از  
به د  ل  ردارت نشهن مرح ه دوت معوقات مهزدی رهود در  
محهوده جاده دشت را  مقابل ایو واحه مهعههنهی ته همه   
کردنه  به گفته کارگران قرار بهود قسهمهت دوت مهعهوقهات  

اسهفهنهه مهاه    ١٥ تها    ٤٨ مزدی خنها در  ها ه هه روزههای  
 ردارت شود که تا ایو  ح ه چن و اتفاقی ن هفهتهاده اسهت   
بخش اول معوقات خنان بعه از ا تراضاتی کهه داشهتهنهه در  

اسفنه  ردارت شه  با تعط  هی مهعههن چشهمهه  هودنهه و    ٨ 
بر ایی چنه نوبت ت م  کارگری برای معوقات مهزدی در  
نهایت استانهاری کرمان بهرای بهررسهی مهوضهوع تشهوه هل  

مهرحه هه بهه    ج سه داد و قرار شه تا مطا بات مزدی در سهه 
حساب خنها واریز شود  اما با وجود گاشت حهود ده روز از  
زمان واریز مرح ه دوت مطا بات کارگران هنوز مهبه هغهی بهه  

 حساب خنها واریز نشهه است  
تجمعات پرستاران گیکالن، مکازنکدران، فکارس و 
کهگیلویه و بکویکراحکمکد در اعکتکراض بکه عکدم 

 پرداخت مطالباتشان!
در ادامه ا تراضات  رستاران شهرههای گه هحن و خمهل در  
رصوو تهأره هر به هش از حهه مهعهوقهات رهود   هرسهتهاران  

شهرهای ش راز و یاسوج با ت م  در مقابل د هتهر مههیهریهت  
ب مارستان های رود  رواسهتهار دریها هت  هوری مهعهوقهات  

 اضا ه کاری و کارانه رود شهنه  
اسفند: تجم   چند باره کارگران بیککارشکده  ٦٢   

سازی خرمشهر مقابل فرمکانکداری  کارخانه صابون
 دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان!

مها  »سهازی رهرمشهههر:    کارگران ب وارشهه کاررانه  ابهون 
 «سه سال محروت از حقهوق  »و   «بابا نان نهارد  »  «ای.   گرسنه 

سهازی رهرمشهههربهرای    کارگران ب وارشهه کاررهانهه  هابهون 
چنهم و بار درا تراض به  هت  ردارت مهطها هبهاتشهان دسهت  
به ت م  مقابل  رمانهاری زدنه   کهارگهران  بها بهه دسهت  

مها   »گر تو تاب وهایی که بر روی خن جهمهحتهی ههمهههون 
 «سه سال محروت از حقهوق  »و   «بابا نان نهارد  »  «ای.   گرسنه 

ا تهراض رهود را بهه  هرمهانههاری رهرمشهههر نشهان دانهه   
بوارگران و کارکنان شرکهت  هابهون سهازی  سهه سها هی  
است که ریا ی را دریا ت نوردنه و بها و ههه و و ه هههها  

 کردنه    روزهای رود را س ری می 
 
اسفند: تجم   اعتراضی تاکسیرانان تکهکرانکی ٦٢

 مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی!
تاکس رانان  ایتهخهت کهه حهق به همهه رهود را بهه شهرکهت  
کارگزار  ردارت کرده انه در ا تراض بهه یهبهت نشههن حهق  
ب مه رود مقابل شرکت تعاونی تاکس رانی واق  در ره هابهان  
م   تهران اجتماع کردنه  ی  م   هون ریهال حهق به همهه  
سه ماه رود را به شرکت کارگزاری  ردارت کرده انهه امها  
شرکت کارگزار با  ردارت نوردن خن به تامه هو اجهتهمها هی  
با ث شهه تا در امور ب مه خنها بهویهژه تهعهویهت یها تهمههیهه  
د ترچه ب مه درمانی شان با مشول روبرو شود  یهوهی از  
ا ضای ه ات مهیره شرکت تعاونهی تهاکسه هرانهی گهفهت:  
حق ب مه ایو ا راد تا  صر امروز به ب مهه  هردارهت رهواههه  
شه و تاکس رانان می تواننه با مراجهعهه بهه د هاتهر تهامه هو  
اجتما ی اقهات به تعویت یا تمهیهه د هتهرچهه ههای به همهه  

ههزار نهفهر    ١٨ رود کننه  شرکت تعاونی تاکس رانی تهران  
  ضو دارد  

 
تجم  دستفروشان در خیابان پیروزی، هفت تیکر 

 و ولیعصر
انه  خنقههر سهنهبه هو    گزارش: ترا    سنب نی ای اد کرده 

کههه رههودروههها بههه زحههمههت و  هه  از گههاشههت دقههایههقههی  
توانستنه چنه سانتی متری جهابه ها شهونهه و حهرکهت    می 

تهوان    کننه؛ د  ل ایو ترا    سنب و را ههر اتهفهاقهی مهی 
ب نی کرد اال وجود دستفروشان   یوی از دستقهروشههها؛       ش 

های شهربان و ماموران سهمعبهر شهههرداری بها    بعضا گشت 
رودروهای های  وکه  سه هاه رهود در ره هابهان  ه هروزی  

شههونههه    شههونههه و مههانهه  بسههاط گسههتههری مههی   مسهتههقههر مههی 
گویه: رودروهای گشتی شهرداری چراغ دار اسهت و    می 

شونه و به مهحهت رویهت چهراغهههای    از دور شناسایی می 
کن ه. و مهنهته هر ر هتهو    هایمان را جم  می   گردانشان بساط 

خنها می مان .  بساط دستفروشان از م هان شهها خغاز و تها  
ورودی بزرگراه امات   ی )رهچ ادامه دارد و کهمهی جه هوتهر  

کهنهه و    رودروی ماموران سهمعبرشهرداری رودنمایی مهی 
های مامور شهرداری با یوی از اها ی که نسهبهت     حبت 

چهون  »گهویهه:   به ترا    ا تراض دارد شن هنی است؛ مهی 
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گوی. بساط رود را جمه  کهنه هه بهه مهو مهی    به خنها می 
رسه چهههارنهفهریه. امها    گوینه اسرائ  ی  زورمان به خنها نمی 

بهه گهزارش ایسهنها   ه  از   «دستفروشان  ه نفهرهسهتهنهه  
ررداد  و  عصر) جچ  هفت ت ر و جهمهههوری ایهو  ٤٨ ر ابان  

بار نبت ر ابان   روزی به دستان دستفروشهان ا هتهاده و بها  
انهه؛ بهه    اینوه شب را برای حومرانی رهود انهتهخهاب کهرده 

ن ر می رسه ماموران راهنمایی و راننهگهی و ههمهههنه هو  
شهرداری منطقه بایه در ایو زم نه چهاره انههیشهی داشهتهه  

 باشنه  
 

اعتراضاتی گسترده و بکی وقکفکه ککارگکران در 
 منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

چنهیو ماه است که ا تراضات در منطقه ویژه اقهتهصهادی  
 ارس جنوبی از جم ه در  س ویه و  تروشه همهی در جهریهان  
است  ی  رواسهت مهحهوری کهارگهران  هردارهت  هوری  
دستمزدهای  ردارهت نشههه شهان اسهت  گسهتهردگهی ایهو  
ا تراضات   منطقه ویژه اقتصهادی  هارس جهنهوبهی را بهه  
یوی از کانون های داغ ا تراضات کارگری تبهیهل کهرده  

تهعههاد وسه هعهی از    ١٥ و    ١٢ است  بنا بر ربر ها روزهای  
تها    ٩ درا تراض به  هت  هردارهت   IPMIکارگران شرکت  

ماه دستمزدشان در مقابل ایو شرکهت در مهنهطهقهه ویهژه    ٢ 
اقتصادی  ارس جنوبی دست به ت م  زدنه  زیر  شار ایهو  
حرکت ا تراضی برری از مقامات مسئول شرکهت مهانهنهه  
مشاور  ا ی مهیر  امل و رئه ه  حهراسهت قهول  هردارهت  
بخشی از مهطها هبهات کهارگهران را دادنهه  امها کهارگهران  
م بوینه و هه کا ی ن ست  بهایهه  هول بهه حسهابهههایشهان  
واریز شود و همه ی بهایشان را م خواهنه   همهههنه هو روز  

و چهنهه مه همهته     ١٤ و    ١٥ اسفنه کارگران  ازهای    ١٢ 
 تروش می در منطقه ویهژه  هارس جهنهوبهی بهه د ه هل  ههت  
 ردارت چنهماه حقوق ومطا باتشهان ته همهعهات ا هتهراضهی  
بر اکردنه  کارگران معترض  س ویه م هبهویهنهه کهه قهرار  

اسفهنهه  هردارهت شهود و هی    ٨ بوده ی بهای خنان تا قبل از  
 ه هوهات از و هه هایشان  م ی نشهه است   

 کارگران
 پیام جعفر عظیم زاده ،کارگر زندانی

ارابه ی تحم ل  قر و س هه روزی بهر مه ه ه هونههها رهانهواده  
کارگری در حال تارتو است  حهاقل مزد کهارگهران بهرای  

گهرت    ٥٥٥ هزار تومان  مهعهادل    ١٥  به مب   روزانه  ٥٨ سال  
گوشت و ماه انهه حههاکه هر دو سهوت اجهاره بهههای مهنهزل  

مسوونی ی  رانواده چههار نهفهره )در مهنهایهق کهارگهر  
نشه هو شهههرهههایهی مهانهنهه تهههرانچتهعه ه ههو شهه  مهعهنههای  
دهشتنا  چن و م زانی از مزد بهرای زنههگهی و بهقهای  
ی  رانواده چهار نفره ناگفهتهه بهر ههر انسهان مهنهصهث و  
حتی غ ر منصفی روشو است   بهه ههمه هو د ه هل بهرای  
مقایسه مایحتاج ماه انه ی  رانوار چهار نفره نه هازی بهه  
برخورد کا ری روزانه مورد ن از ی  انسان برای بهقها و یها  
ههههههههههههرخورد هههههههههههههزیههههههههههههنههههههههههههه هههههههههههههای   ب
مسهههوهههو رهههورا  نهههوشههها   هههوشههها  بههههههههاشهههت و  
درمان خموزش و تحهصه هل و یه هث مهتهنهو هی از دیهبهر  
ن ازهای ح اتی ی  رانواده چهار نفره ن سهت تها  هاجهعهه  
بار بودن و به معنای دق ق تری  جنایت بار بهودن تهحهمه هل  
چن و مزدی را بر م   ونها کارگر به ایبات رسانه  تع ه هو  
چن و سطحی از مزد برای زنههگهی و بهقهای مه ه ه هونههها  
رانواده کارگری امری ن ست که مختص به امسهال و یها  
چنه سال گاشته باشه  س ول ا ت قهرت رریهه کهارگهران  
و تحم ل  حکت ب شتر بر خنههها و بهه مهوازات خن تشههیهه  
سرکوب ا تراضات کارگری  سا هاست بهی وقهفهه ادامهه  
دارد سا هاست ارابهه ی تهحهمه هل  هقهر و سه هه روزی بهر  
م   ونها رانواده کارگری در حال تهارهتهو اسهت و ههر دت  
شتاب  زون تری به رود م ب رد  بهون تردیهه ههمهههنهاکهه  
یبقه ی کارگر ایران و  هعها ه هو و  ه هشهروان خن  ه ه هرغه.  
محووم تهای یویل ا مهت گسترش سرکوب بهه مهحه ه   
های کار بازداشت و ارراج و زنهانی شهن به گ هو هه بسهتهه  
شهن و ا هحت رسهمهی مهمهنهو ه هت ا هتهصهاب و ته همه  
)روزستانچ سر تمو و و تس  . در برابهر وضهعه هت مهوجهود  
 رود نم اورنه و روزانه دهها ا هتهصهاب و ته همه  سهازمهان  
دادنه در سال   ش رو ن ز با تشهیه  قر و  هحکهت بها مهزد  

هزار تومانی و    رغ. هر ممهنهو ه هت و سهرکهوبهی    ٥٤١ 
 متحه و مصم. تر از  ه هش قههمهههای اسهتهوار و تهعه ه هو  
کننهه ای برای دست یهابهی بهه مهطها هبهات انسهانهی شهان  

 بررواهنه داشت 
 ٤٩٥١ اسفنه    ١٢ -زنهان اویو   ٥ بنه   –جعفر    . زاده  

 
 فشار بیشتر بر جعفرعظیم زاده

ماه قبل کهه جهعهفهر  ه ه ه. زاده در یه   هرجهه  ٨ حهود  
  ٬ انه  برای تهحهمهل حهبه  بهه زنههان اویهو احضهارشهه 

انبوهی از مشوحت و مسائل جاری رانواده اش الیهنهحهل  
برجای مانهه ست حو. ت هیه ن ر جعفر که هه هههبهاه بهه  

 هادر و به هش از چهههارمهاه    ٥١ رویت او نرس ه از ت رماه  
یعنی تا خبان ماه ) زمان احضار به زنههان اویهو چ بهه وی  
ابحغ نشه  در نت  ه  ر ت الزت برای سروسامهان دادن بهه  
زنهگی ومشوحت  راوان رانوادگی  قهبهل از ر هتهو بهه  
زنهان برایش مموو نشه    ا رارمورر همسر ایشهان بهرای  
گر تو مررصی بمن ور حل معضحت رانوادگی تهاکهنهون  
ب ایی نرس هه است   در خرریو تحش ها اجازه مررصی بهه  
جعفر    . زاده را مهوکهول بهه جه هب رضهایهت ضهابهته هو 
)بازجوهاچ ا حت نموده انه  باتوجه به مقاومت حق یه هبهانهه  
ایشان دریی بازجویی ها و رش. و ک نه بازجهویهان از ایهو  

چن و رضایتی نهامهمهوهو سهت و  همهح     ٬ کارگر مبارز 
سن  انهازی  مقامات امن تی در  ههور مهررصهی بهه  

زنههان    ٥ بهنهه    ٥ ایشان م باشه  جعفر    . زاده در سا هو  

مههاه در شههرایهه  نههامههنههاسههب ایههو بههنههه بهها  ٨ اویههو حهههود  
محهودیتهای مخت هث ازجهمه هه غهاای بسه هار نهامهنهاسهب  
 حتی دوهفته قبل نه هز جهای مهنهاسهبهی بهرای رهوابه ههن  
نهاشت  ای اد ممانهعهت بهرای اجهازه مهررصهی و  ضهای  
نامناسب ایو بنه زنهان در راستای  شارهرچهه به هشهتهر  و  
سخت ترکردن شرای  تحمل حب  برای زنهانه هان از جهمه هه  

  ١٢ جعفر    . زاده اسهت  اتهحهادیهه خزاد کهارگهران ایهران  
 ٥١ اسفنه  

محاکمه ابراهیم مددی نایکب رئکیکس سکنکدیکککای 
 کارگران شرکت واحد

در دادگاه انقحب بهرگهزار رهواههه شهه!  ٥٨  روردیو ماه  ١٥  
خقای  ا   نو بخت وکه هل خقهای ابهراهه ه. مههدی یهی  
تماسی با سنهیوای کارگران شرکت واحه ا هحت داشهتهنهه  
که محاکمهه ابهراهه ه. مههدی نهایهب رئه ه  سهنههیهوهای  
کارگران شرکت واحه اتوبوسرانی تهران وحومهه در به هسهت  
و هشت.  روردیو مهاه سهال نهود و هنهج در دادگهاه انهقهحب  
شعبه ب ست و شش برگزار رواهه شه  مهدی از ا ضهای  
ه ئت مهیره سنهیوا که قرار بود در سوت اسفنه ماه نهود و  
چهار به   ت  عا  ت های سنهیوایی  در شعهبهه به هسهت  
وشش محاکمه شود  بخایر مشوحت جسهمهی وبه همهاری  
در روز تع  و شهه از سوی دادگاه نتوانست حاضر شود  و  
به هم و د  ل وک هل نهامهبهرده خقهای نه هوهبهخهت بها ارائهه  
مهار   زشوی و موا قت قاضهی تهاریهخ دادگهاه را بهه  

 روردیو ماه سال خینهه مهوکهول کهردنهه اتهههامهات ایهو    ١٥ 
 عال سنهیوایی اجتماع وتبانی به قصه اقهات    ه امهنه هت  
کشور و ای ادارحل در ن .  همهومهی ا هحت شههه اسهت از  
سوی هم و شعبه ب ست وشش داود رضهوی دیهبهر  ضهو  
ه ئت مهیره سنهیوای کارگهران شهرکهت واحهه در تهاریهخ  

دی ماه با هم و اتهامات محاکمه شه و به شهش سهال  ١٩ 
حب  تعزیری محووت گردیه کهه تهوسه  وکه ه هش خقهای  

الیهحهه ا هتهراضهی    ٥١  ا   نوبخت در شانزده اسفنه ماه  
تن  . گردیهه و به دادگاه ت هیه ن هر ارسهال شههه اسهت و  
رضا شهابی  ضو دیبر ه ئت مهیره سنهیوهای کهارگهران  
شههرکههت واحههه کههه هههمهههههنههان  ههایههان دوران شههش سههال  

  ١٢ محووم ت رود را می گاارنه توس  ههمه هو شهعهبهه  
دادگاه انقحب به ی  سال حب  دیبر مهحهوهوت گهردیههه  
که دادگاه ت هیه ن ر ه.   و حب  یوسال را تای ه کهرده  
است   سنهیوای کارگران شرکت واحه اتوبوسرانهی تهههران  

 ٥١ اسفنه   ١٢ و حومه  
 

 عبدالرضا قنبری معلم زندانی آزاد شد
 بها رضا قنبرید مع . زنهانی که ابتها بهه ا ههات  سه ه   

سال زنههان مهحهوهوت و در زنههان    ٤٥ نهایت        سال و در    ٤٨ 
رجایی شهر کرج نبههاری مهی شهه بها تهوجهه بهه حها   

    ح اتی   ش از ایو زنهان خزاد شه  ٤٥٢ ماده  
 

اکبر باغانی و آمادگی برای تبعید به  آزادی علی
 زابل

به گزارش کانون  نفی مع مان  ه هی اکهبهر بهاغهانهی ار  
مع مان زنهانی به اتهات  ضویت در کانون  نفی مهعه همهان  
و شرکت در ت معات  نفی به ی  سال حب  و تهبهعه هه  
به شهرستان زابل محووت شهه بود   با  ایهان یها هتهو دوران  
محووم ت وی  بنابر ن ر دادستانی  مومی تهران تهاقهبهل  



٥٣٣٠اسفند   ٥٥   کارگر کمونيست  16 

از ا زات به تبع هگاه با قهرار ویه هقهه در مهررصهی کهوتهاه  
مهت رواهه بود و    از خن بهه شهههرسهتهان زابهل تهبهعه هه  

 رواهه شه  
 

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بمناسبت سکال 
نو! کارگران وانسکانکهکای شکریکف و زحکمکتکککش 

 ایران!
رادرشرایطی  شهت سهر مه هبهااریه. کهه : بها    ٤٩٥١ سال  

ت خوام های بس اره. به  حاظ شهرایه  مهعه هشهتهی بهرای  
اک ریت    . جامعه ایران  وه. به  حاظ ادامه و تهعهمه هق  
شرایطی دردنا  برای بشریت درمق اس جههانهی و بهویهژه  
در منطقه راورم انه که حا ل خن  کشهتهار و تهرورو خواره  
کردن م   ونها انسان بی د ا ی ست که در مسه هر  هرار  
از جهن. ای اد شهه  بس اری جان رود را از دسهت دادنهه   
سا ی که درخن یبقه کارگرایران با یورشی بهرنهامهه ریهزی  
شهه از هوربخشنهامهه ههای قضهایهی  ه ه هه ا هتهراضهات   
وت معات کارگران تااحضهارودسهتهبه هری وزنههان  هعها ه هو  
ورهبران کارگران ومع مان درابعادی ک. سابقه تهحش بهرای  
تهویو قوان و ریاضت کشانهه در دبهرنهامهه شهشه. تهوسهعههد  
ودرانتهای سال تع  و حهاقل مزدرفت بهار بهمهنه هورتهحهمه هل  
بهتریو شرای  وتنبناهای معه هتهشهی بهاههه  حهل بهحهران  
سههرمههایههه داری بههرگههرده کههارگههران ومههردت ایههران هههمههراه  
بود سا ی که  ایانش  خغاز گر سال سهونهامهی مه ه ه هونهی  
ب واری و اوضاع مع شتی بهتهر بهرای یهبهقهه کهارگهر و  
همه انسانهای ک. درخمه رهواههه بهود  امهاازیهر هی سهال  
گاشهتهه بهرای کهارگهران ایهران سها هی مهمه هوازمهقهاومهت  
وا تراض وا تصاب وت معات بی وقفه کارگری درمقهابهل  
موج ب سابقه ارراج وب واری وحقوقهای معوقه وتعهطه ه هی  
مراکزکاربود  همهن و سهال گهاشهتهه در سهطه  جهههانهی  
سا ی که یی خن موج وس ه  انسهان دوسهتهی و د هاع از  
انسان ت با استقبال بشریت متمهن از انسهانهههای  هراری از  
جن   رشونت  نا امنی و گرسنبی    ی رغ. مقهابه هه  
خشوار و نهان دو تهای غربی نسبت به  هایهرش مهههاجهران  
شول گر ت  بود اتحادیه خزاد کارگهران ایهران بهااسهتهقهبهال  
وگهههرامهههی داشهههت از هههر هههت انهههه  ایهههات شهههادی  
وسرورم   ونی ناشی ازسنهت خغهازسهال نهو رهورشه ههی بها  
اشت اق وام ه برای  ایان دادن به ایو شرای  زنههگهی غه هر  
انسانی ومشقت باری که ن ات سرمهایهه داری بهه واسهطهه  
تحم ل خن جامعه بشری رابه قهههقهرا بهرده وبهرای نه هل بهه  
یهه  زنهههگههی مههر ههه وانسههانههی در  ههث جهه ههو جههنههبههش  
کارگری مصم. ترازهرزمانی تحش رواهههکهرد  اتهحهادیهه  

 ٥١ اسفنه    ١٢ خزاد کارگران ایران  
 

 پیام علی نجانی
دوستان  زیز ! موج ابراز محبت و ههمههردیهههای گسهتهرده  

بار سنب و غه.  از دسهت دادن مهادرت را    ٬ شما  زیزان 
برای. قابل تحمل و راحت تر کرد  بهون ش   ههرو مهادران  
یبقه ما گرچه سا ها تحت حهاکهمه هت و سهته. سهرمهایهه  
داری  مر رودرا بر متو شرایطی  ز  قر و  حکهت و درد  

اما م   ونها  رزنهه مهتهحهه و    ٬ ورن های بس ار گارانهنه 
همبسته دارنه که در  قهانشان یادشان را گرامی داشهتهه و  
برای  ایان دادن به رنج و مشقات خنها وهمه انسانها بهاتهمهات  

  ٬ سخت ها تحش م وننه  بهینوس  ه از تهمهامهی مهحها هل 
سازمانها و تشو های جامهعهه کهارگهری دارهل و رهارج   
دوستان و همواران و  زیزان دور و نهزدیه  کهه بهه ههر  
وس  ه ای   ات همهردی رودرا بمناسبت درگهاشهت مهادرت  
ابراز داشته انه  م مهانهه تشهوهر و قههردانهی مه هوهنه. و  
شادی و سحمتی همه را در دن ایی  اری از ظ . و سهته.  
خرزومنهت    شا  ش خغاز سال نو را بهه ههمهه کهارگهران و  
زحمتوشان و  موت مردت تبری  گفهتهه و ه ه هرغه.  شهت  
سرگااشتو سا ی ت خ توأت بها شهارههاوتهنهبهنهاههای شههیهه  

   ١٨ دن ایی بهتر را بهرای ههمهه خرزو مه هوهنه.     ٬ زنهگی 
 ٥١ اسفنه  

 
بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد 

 ٩١تهران درباره حداقل مزد 
شورای  ا ی کار در نشست ه ه هههه. اسهفهنهه مهاه رهود  

را بها    ٤٩٥٨ حهاقل دستمزد ماه انه  کارگران بهرای سهال  
ههزار    ٥٤١ % ا زایش نسهبهت بهه سهال جهاری  رقه.  ٤١ 

یی اسهت کهه بهه    تومان تصویب کرد  دستمزد شول  و ی 
شهود؛    کارگران در ازای  روش ن روی کارشان  ردارت مهی 

ها ق مت ن روی کار است  امها نه هروی کهار     سط  دستمزد 
خن هاست و جان کاالیی ن ست که بهتهوان   «جان »کارگران  

ق مت خن را در بازار و متایهر از قهانهون  هرضهه و تهقهاضها  
رانمی توان و نبایه جهههت ایه هاد   «جان »تع  و کرد  ق مت  

رونق در  ضای کسب و کار   ای و خورد  اما به ههر حهال  
نادرست و در شرای  موجود ایو ناکاال رریه و  روش و بهر  

شود ایو اقههات شهورای  ها هی    سر ق مت خن چانه زنی می 
گه هرد کهه بهراسهاس بهرخورد    کار در وضع تی  ورت مهی 

داشتو درخمه ماهه هانهه  دو    -دو تی و مستقل   -شناسان    کار 
و ن . ا ی سه و ن . مه ه ه هون تهومهان بهرای یه  رهانهوار  
ایرانی زنهگی روی ره   هقهر اسهت و حههاقهل دسهتهمهزد  
تصویب شهه حتا با در ن ر گرقتو حق اوالد و مسهوهو و  

در ههی دارد  ایهو    ٨٥ روار وبار و    تا ر   قر  ا  ه   
قانون کار  بنه سهوت مهاده    ١٤ اقهات بر رح  بنه دوت ماده  

سهازمهان    ٤٩٨ م  اق جهانی حقوق بشر  تو  ه نامهه    ١٩ 
ههای وزیهر    ب و ا م  ی کار  همهن و بررح  قهول و و ههه 

کار و رئ   جهمهههوری اسهت کهه قهبهل از تصههی ایهو  
مسو  ت چنهیو بار و هه   رشهن  ها ه هه و شهوها  به هو  

ههای حههاقهل مهعه هشهت را داده بهودنهه     دستمزد و ههزیهنهه 
  به نسبت سال گهاشهتهه  ٥٨ متاسفانه رونه تع  و مزد سال  

تر بود چرا که بو رواروبار کارگران نه هز ا هزایهش    نا ادالنه 
ن ا ت و ا زایش حق مسوو ن ز با تردیههای جههی روبهرو  
است  روزنامه نباران کشور از جم ه ن روی کار رههمهاتهی  

های دو تی یا رصهو هی    شونه که در رسانه   محسوب می 
مشغول به کار هستنه  تا جایی که به وضع هت دسهتهمهزد  

ها  اقه به همهه و از    ها مربوط است بس اری از خن   و ب مه خن 
 حاظ مزدی حهاقل بب ر هستنه  بنابرایو تهعه ه هو حههاقهل  

ای کهه کهفها     مزد کارگران کمتر از ر   قر و به گونه 
دهه  نه تهنههها زیسهت انسهانهی    ها را نمی   تام و مع شت خن 

ههها    کهنهه و خن   روزنهامهه نهبهاران را بها چها هش روبهرو مهی 
تواننه ن ازهای زنهگی رود را تهامه هو کهنهنهه به هوهه    نمی 

شود  نبود امهنه هت    ها ن ز می   موجب ا ت ک ف ت شغ ی خن 
شغ ی  کارههای مهوقهتهی و قهراردادههای کهوتهاه مههت   

زنهگی ب شتریو شمار کارگران و از جم ه روزنامه نهبهاران  
کنه  در شرایطی کهه بسه هاری از روزنهامهه    را تههیه می 

نباران جوان حتا از داشتو قرارداد کهوتهاه مههت  مهوهتهوب  
ه. محرومنه و برای گریز از ب واری  ناگزیهر بهه  هایهرش  
کار با درخمهی بس ار کمتر از حهاقل تع  و شهه هسهتهنهه   

ههای واقهعهی    کاهش هر روزه  حهاقل مزد نسبت بهه ههزیهنهه 
ها را ههرچهه به هشهتهر بهه    زنهگی  امن ت و خسایش رانواده 

ان همهو  هنهفهی روزنهامهه نهبهاران خزاد  »انهازد      رطر می 
باور دارد حهاقل دستمزد  ای و موجب ا ت که هفه هت   «تهران 

شود و از تبعهات  هنهفهی ایهو    زنهگی روزنامه نباران می 
توان به ا ت که هفهی خیهار روزنهامهه نهبهاران و    مسئ ه می 

همهن و به رواج  ضهای نهاسها همهی اشهاره کهرد کهه در  
نهایت تحههیهه اسهتهقهحل رای و نه هر روزنهامهه نهبهاران و      

 نبارش مطا ب سفارشی را در  ی دارد  
 

کارگران خط و ابنیه راه آهن ایران و کارخکانکه 
تراورس بتنی اندیمشک چند مکاه حکقکوق طکلکب 

 دارند   
کهارگهرره  و    ٥٥٥٥ اتحادیه خزاد کارگران ایهران: حههود  

ابن ه راه خهو و کاررانه تراورس بتنی انهیمشه  کهه زیهر  
م مو ه راه خهو ایران م باشنه  حقوق ماههههای بهههمهو و  
اسفنه و   هی و  اداش خرهر سهال رادریها هت نهوهرده انهه  
کارگران تو  هی تراورس که با کاری سخت و رطهرنها   
و با سا ت کار یوالنی به کار مشغول هسهتهنهه خرهر سهال  
دست را ی به استقبال بهار مه هرونهه بهه گهفهتهه یهوهی از  
کارگران بارها برای گر تو حقوق حقه ی رود ا هتهصهاب  
کردنه و ههربهار بها ارهراج دوسهتهانشهان روبهرو شههه انهه و  
کار رما کارگران ارراج شههه را مه هبهور بهه دادن تهعهههه  

 ٥١ اسفنه     ١٥ برای برگشت به کار نموده است  
 

 گزارش
ماه حقوق وعیدی ٦اسفند؛ عدم پرداخت  ٦٢
 کارگرمعدن البرز شرقی!٥٢١١

کارگران معهن ا برز شهرقهی در اسهتهان سهمهنهان دسهتهمهزد  
انهه  تهعههاد    بهمو  اسفنه و   هی رود را دریها هت نهوهرده 

نفر اسهت کهه از ایهو تهعههاد    ٤١٥٥ کارگران ا برز شرقی  
نهفهر قهرارداد    ٤٥٥ نفر قرارداد موقت و به هشهتهر از    ٤١٥٥ 

دائمی هستنه  ایو کارگران   ش از ایهو بهارهها بهه د ه هل  
  ب ری مطا بات رود دست به ت مهعهات ا هتهراضهی زده  

 بودنه  
 

عسکلکویکه  ٥٩طلب مزدی کارگران پیمانکاری فاز 
 پرداخت نشد

در ایو روزهای  ایانی سال کهارگهران  هازههای مهخهته هث  
 س ویه و  تروش می در  ارس جنهوبهی بهر مهبهارزات رهود  

 س ویهه حهاکه هسهت کهه    ٤٥ شهت داده انه  ربرها از  از  
کار رما نه تنها یه هبهههای کهارگهران را  هردارهت نهوهرده  
است  ب وه احهتهمهال ارهراج سهه نهفهر از خنهان وجهود دارد   
کارگران ا حت کرده انه که به ا تراضاتشان برای گر هتهو  
ی بهایشان و ج وگ ری از ارراج ها ادامهه مه ههههنهه  ایهو  
کارگران سه ماه دستهمهزد یه هب دارنهه  بهه سهه کهارگهر  
شاغل در ایو  از گفته شهه اسهت کهه از سهال ایهنههه بهه  



 ٠٤٢  شماره  -دوره سوم   17     کارگر کمونيست 

کارشان بازنبردنه و  ق  منت ر دریا ت بهاقه همهانههه یه هب  
 هایشان باشنه   ضای  س ویه کامح ا تراضی است  

 
ماه طلبکشکان  ٢معلمان ح  التدریسی یک ماه از 

 راگرفتند
مهاههه    ٢ در روزهای  ایانی سال تنها ی  مهاه از یه هب  

 مع مان حق ا تهریسی  ردارت شه  
 

نامه سرگشاده کارکنان صنعت نکفکت دراعکتکراض 
نسبت به وضعیت مالی کارکنان شرکت ملی نکفکت 

 وعدم پرداخت بموق  حقوق ومطالباتشان!
اسفنه شه اما از حقوق ربری نشه! کارکنان شهاغهل در  ١٥ 

منایق نفتخ ز جنوب یی نامه ای سهرگشهاده رهطهاب بهه  
حسو روحانی نسبت به وضع ت ما هی کهارکهنهان شهرکهت  
م ی نفت و هت  ردارت بموق  حقوق ومطا باتشان ا هتهراض  

اسهفهنههمهاه در  ١٢ کردنه  بخش هایی از ایو نامه که بتاریخ 
 صرنفت درج شهه است بهقهرازیهراسهت: امهروز چهههارشهنهبهه  

تا ایهو  هحه هه حهقهوق بهه حهق    ٤٩٥١ اسفنهماه    ١٢ مورا  
کارکنان رهوت و سهخهتهوهوش  هنهعهت نهفهت واریهز نشههه  
چنانهه اه. ایو زحمتوشان در  ر ه تو  ه جان بهرکهث و  
دست بر ش رهای تو  ه نفت با  هایه هو تهریهو حهقهوق انه هات  
وظ فه می نماینه و هنوز محتاج وجوه رایهانهه ههای دو هت  
م باشنه  سال گاشته ن ز با کمال تاسث شهاههه خن بهودیه.  

اسهفهنهه    ١٥ حقوق کارکنان در خرریو روز سال یعنهی شهب  
 ردارت شه  گوش شهنهوایهی در وزارت نهفهت بهرای به هان  
نابرابری حقوق و هزینه ههای زنههگهی قشهر  هایه هو دسهت  
بخصوو کارکنان  ر ه تو  ه وجود نههارد و هه هههوه   
 اسخبوی ن ازها و کمبودهای ایو قشر که اهه. خنههها در  
کارران ات  رخورشی جنوب کشور شاغ نه ن ست  اکهنهون  
که تحری. ها برداشته شهه انت اررادم و  نعهت نهفهت ایهو  
بود که اوضاع مع شتی کارکنان بهبود یابه و هی ههر روز  
شاهه بی حرمتی به کارکنان  ای و دست تو  ه و  هنهعهت  
نفت هست .  مهتهاست حقوق کارکنان در روز دوت و سهوت  
هر ماه  ردارت می شود و از سوی دیبر سا هات اضها هه  
کاری کارکنان بهخهشهههای  هنهی و  هرخورشهی بها یه   
دستورا عمل و بخشنامه کاهش بودجه کسر شههه و کسهی  
  ت خن را به هان نههاشهتهه و جهبهران زحهمهات کهارگهران و  

 کارمنهان ماکور نم شود  
 

در مجلس اسالمی اعالم شد؛  چرخ معیشت مکردم 
 همچنان لنگ می زند

 ضو کم س ون امن ت م ی و س است رارجی م ه ه  بها  
ب ان اینوه س است خقای روحانی چررش چرا اقهتهصهاد و  
سانتریف هویهها بهود گهفهت: امهروز چهرا مهعه هشهت مهردت  
همهنان  ن  می زنه و ایو درحا ی است که در دو مهاه  
گااشته حتی ی  گرت اوران وت غنی سهازی شههه تهو ه هه  
نشهه است و  مح دستباه ها اگر ه. می چهررهنهه هه هچ  
بازدهی نهارنه  محمه اسما  ل کویری نماینهه مردت تهههران  
در م    اسحمی در گهفهتهبهو بها رهبهرنهبهار سه هاسهی  
ربرگزاری بس ج  با اشاره به سخنان اره هر رئه ه  جهمهههور  
اسحمی مبنی بر اینوه در دو ت قبل شغ ی ایه هاد نشههه  
است گفت: یر  ایو سخنان از جانب خقای رئ ه  جهمهههور  
بع ه است و اینوه مهات بخواهه ه. مشهوهحت امهروز را بهه  

دو ت قبل حوا ه کن . نمی توانه ا وار  مومهی را اقهنهاع  
کنه  وی با اشاره به اینوه اگر قرار بهر ایهو بهاشهه دو هت  
بعهی ن ز  تمات مشوحت کشهور را نهاشهی از  همه هوهرد  
دو ت  ع ی بهانه  گفت:    چه زمانی بایه کار کهرد و  
به مطا بات مردت  اسخ داده امروز چهرا مهعه هشهت مهردت  
همهنان  ن  می زنه و ایو درحا ی است که در دو مهاه  
گااشته حتی ی  گرت اوران وت غنی تو  ه نشههه اسهت و  
 مح دستباه ها اگهر هه. مهی چهررهنهه هه هچ بهازدههی  

 نهارنه  
 

هکزار  ٢١١در مجلس اسکالمکی اعکالم شکد؛  بکا 
 روز زندگی کرد ١شود  تومان حتی نمی

مؤیه حس نی  هر   ضهو کهمه هسه هون  هنهایه  مه ه ه   
  ٥٥٥ اسحمی؛  با توجه به شرای  مهوجهود در کشهور بها  

روز زنههگهی کهرد  اکهنهون    ٨ شهود    هزار تومان حتی نمی 
ب شتریو م هزان درخمهه کهارگهران   هر  اجهرای مسهوهو  

شود و گاهی کارگران بهایهه ههمهه دریها هتهی رهود را    می 
 برای اجرای ی  مسوو متوس  کنار بباارنه  

 
نکتکیکجکه هشکتکمکیکن جکلکسکه  اسفند: پایان بی ٦٢

 بررسی مطالبات کارگران باف 
هشتم و ج سه کهارگهروه  ه هبه هری مهطها هبهات کهارگهران  
شرکت سن  خهو با ق بهون نت  ه  ایان یها هت  مهوضهوع  

در ه از سهات مهعههن بها هق بهه شهههر    ٤٨ واگاار ما و ت  
با ق یوی از موضو اتی بوده است که در ایو جه هسهه بهه  
 نوان یوی از مطا بات کارگران معهن با ق مهطهر  شههه  
اما در نهایت وضع ت خن هنوز نامشخص باقه همهانههه اسهت   
همهن و موضوع اقهات ان ات نشههه وزیهر اقهتهصهاد و امهور  

در ه سهات مهعههن    ١٥٨٨ دارایی در رصوو  غو واگااری  
با ق به بخش رصو ی ن ز یوی دیبر از مباحهث جه هسهه  
مورد ن ر بوده که ظاههرا خن نه هز بهه نهته ه هه مشهخهصهی  

 نرس هه است  
 

دادگاه تجدید نظر حکم سه سال حبس رسول 
 بداقی را تایید کرد

   از گارانهن شش سهال حهبه  بههون حهتهی یه  روز  
مررصی   حو. سه سال حب  م هد برای رسهول بههاقهی   
مع . زنهانی در دادگاه ت هیه ن ر تای ه شه  رسهول بههاقهی  

   از احضار بهه اداره خمهوزش    ٤٩٥٥ در ده. شهریور ماه  
و  رورش اسحمشهر بازداشت و در دادگاه انقهحب اسهحمهی  

 عا  ت تب  غی  ه ه هه  “ به ریاست قاضی   واتی  به اتهات  
” تبانی و ت م  به قصه بره. زدن امهنه هت مه هی “ و  ”  ن ات 
سهال حهبه  تهعهزیهری و  هنهج سهال مهحهرومه هت از    ٢ به  

زنههان    ١ های اجتما ی محووت شه  او ابتها به بنه     عا  ت 
زنهان اویو و زنهان گهوههردشهت    ١٥٥ گوهردشت کرج و بنه  

شهههر کهرج مهنهتهقهل شهه  در    کرج و س   به زنهان رجایی 
م هدا به زنهان اویو مهنهتهقهل شهه و مههت    ٥١ اردیبهشت  

زیادی را در انفرادی گارانه  و نهایتا به بنهه هشهت زنههان  
سال حب  او کهه در مهرداد مهاه    ٢ اویو منتقل شه  مهت  

به  ایان م رس ه نه نتها بهه خزادی او مهنهحهر نشهه    ٤٩٥١ 
ب وه    از  ایان حو.  رسول م هدا با حو. جههیههی بهه  
مهت سه سال مواجه شه   ا تراض به حو. سه سا هه  او  
ن ز راه به جایی ن ا ت و ار را دادگاه ت هیه ن ر هه. حهوه.  

دادگاه بهوی را تای ه نموده است   ایهو مهعه ه. کهه تهنههها  
جرمش  عا  ت های  نفی قانونی اسهت  در تهمهات دوران  
محووم ت رود اجازه مررصی ن ا هت ) حهقهوق مهعه ه. و  

 کارگرچ  
 

 اخراج و بیکارسازی 
اسککفککنککد: کککارخککانککه هککپکککککواراک تککعککطککیککل  ٦٢

وکارگرانش با ماه ها حقوق مکعکوقکه درآسکتکانکه 
 نوروزبه مرخصی اجباری فرستاده شدند!

کاررانه ه وو ارا  که چنه ماهی اسهت بها مشهوهحت  
مخت فی از جم ه مسائل مها هی و ته همهعهات دنهبها هه دار  
کارگهری مهواجهه بهود اکهنهون مهررصهی اجهبهاری بهرای  

 روردیو در دستور کار قهرار داده اسهت     ٤١ کارگران را تا  
کارگران شرکت ه وو ارا  که به د  ل تار ر شهش مهاه  

اسهفهنههمهاه مهقهابهل    ٤٨ و    ٤٤ حقوقشان روز سهه شهنهبهه  
سارتمان استانهاری مهرکهزی ته همه  کهردنهه و از سهوی  
مسئوالن استانی و هه هایی بهرای ر ه  مشهوه هشهان داده  
شه که ایو قول ها هنوز به  ورت کامل  م ه هاتهی نشههه  

 است و ا تراضات دنبا ه دار کارگران را به همراه دارد  
 

 کارگرمعدن سربیشه اخرا  شدند!٢١خبرکوتاه:
اسههفههنههه از ارههراج  ١٥  ههارس یههی گههزارشههی بههتههاریههخ 

 کارگرمعهن سرب شه ربرداد  ١٥ حهود 
 

 اخبار بین المللی 
تواف  اتحادیه اروپا و ترکیکه  -عفو بین الملل 

 است  غیر انسانی
سازمان  فو ب و ا م ل ضمو ا هتهراض بهه یهر  اتهحهادیهه  
ارو ا و ترک ه برای مقاب ه با ورود  ناه ویان  ایهو یهر  را  
غ ر انسانی و غ ر قانونی  نوان کهرد  بهه گهفهتهه رئه ه   
سازمان  فو ب و ا م ل  ایو یر  ا راد خسه هب  هایهر را بهه  
رطر می انهازد  بر اساس توا ق او  ه ای که ب و اتحهادیهه  
ارو ا و ترک ه حا ل شهه  ترک ه  نهاهه هویهانهی را کهه از  
یریق را  ایو کشور وارد ارو ها مهی شهونهه بهه رها   
رود باز می گردانه و در مقابل  اتحادیه ارو ا بها  هردارهت  
 ول  ای اد تسه حت برای  هور ویزا برای اتباع تهرکه هه و  
تسه ل مااکرات   وستو ایو کشور به اتحادیهه ارو ها  ایهو  
مسئ ه را برای دو ت ترک ه جبران مهی کهنهه  بهه گهفهتهه  
 فو ب و ا م ل  ارو ا بایه سه. رود را از مه ه ه هون هها خواره  
ای که دنبال  ناهنهگی هستنه  ب ایرد و بودجه به هشهتهری  

 ررج کسانی کنه که در منطقه مانهه انه  
 

ها نفر دست به تکظکاهکرات ضکد   میلیون -برزیل 
 دولتی زدند

 هها هزار نفر از مردت برزیل در در ت اهراتی سهراسهری در  
شهرهای مخت ث ایو کشور رهواههانهی اسهتهعهفهای دیه همها  
روسث  رئ   جمهوری شهنهه  ایهو رهواسهتهه در روزههای  
ار ر از زبان شماری از س استمهاران حزب رق ب ه. مهطهر   
شهه بود  بر اساس تخم و      برزیل  ب ش از سه م ه ه هون  

شهر ایو کشور در ایو ت اههرات سهراسهری بهه    ٤٨٥ نفر در  
ر ابانها خمهنه  جن ا هههای اره هر دربهاره اتهههامهات  سهاد  
ما ی    ه  وال داس  وا  رئ   جمهوری سابهق بهرزیهل کهه  
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از متحهان ران. روسث مهحهسهوب مهی شهود ایهو بهحهران  
س اسی را برای رئ   جمهوری کنونی  هیهه خورده اسهت   
اتهامات مطهر  شههه  ه ه هه خقهای داسه ه هوا مهربهوط بهه  
تحق قات درباره  ساد گسهتهرده در شهرکهت نهفهت دو هتهی  

  تروبراس است  
ران. روسث هفته گاشته در  ی باالگر تو  شارهها بهر او  

 برای استعفا گفت که به ه چ وجه قصه استعفا نهارد  
برزیل که سا ههها از رشهه اقهتهصهادی بهاالیهی نسهبهت بهه  
همسایبانش بهره منه بود  در حال حاضر بزرگتریهو بهحهران  

 سال گاشته را ت ربه می کنه    ١٨ اقتصادی رود در  
 

قکتکل عکام گکردشکگکران تکوسکط  -ساحل عکا  
 جنایتکارن اسالمی

جنایتوارن اسحمی در ساحل  اج در حم ه بهه ههته هی در  
اقامتباه ساح ی گرانه بسات در مه هاورت شهههر ابه ه هان   
چنهیو نفر را به ضرب گ و ه کشتنهه  تها کهنهون کشهتهه  

غ رن امی و دو سهربهاز گهزارش شههه    ٤١ شهن دست ک.  
 است  

ا راد مس   که چهره هایشان را  وشهانههه بهودنهه بهه ههتهل  
واقهه  در چهههههل   (L'Etoile du Sud) ههتههوال دو سههود  

ک  ومتری اب  ان حم ه کردنه و گردشبهرانهی را کهه در  
ساحل بودنه به رگبار بستنه  ایو هتل در ب و گهردشهبهران  
رارجی و ساکنان مح ی مهحهبهوبه هت دارد  در  هی ایهو  
حادیه ن روهای ن امی و ا راد      سریعا به ایو منهطهقهه  
ا زات شهنه و مقامات سهاحهل  هاج ایهو حهمه هه را یه   
داقهات تروریستید تهو ه هث کهرده انهه  گهروه ا هقها ههه در  
مغرب اسحمی مسئو  ت حم ه را به  ههه گهر هتهه اسهت   
ی  شاهه   نی به ربرگزاری  رانسه گفهتهه اسهت کهه  
بس اری از گردشبران را دیههه کهه از سهاحهل بهه ایهرا   
می گریختنه  ا قا هه در مغرب اسحمی مسئو  ت حهمه هه  
ماه نوامبر به هت ی م  ل در ما ی و حم ه ماه یانویهه بهه  
هت ی در بورک نا  اسو را به  ههه گر ت  ایو گهروه کهه  

ظههور کهرد    ٤٥٥٥ در جریان جن  دار ی ا  زایر در دهه  
در سال های ار ر  عا  ت رود را در مهنهطهقهه سهاحهل در  

 جنوب  حرا گسترش داده است   
 

هزاران کارگر معدن ذغال سنگ دست بکه  -چین 
 اعتراض زدند

مارس هزاران کارگر معهن ذغال سنه  در    ٤١ روز شنبه  
چ و در ا تراض بهه  ههت  هردارهت دسهتهمهزد      شمال شرقی 

  ٤٥٥٥ دست به راه  مایی زدنه  دسهتهمهزد ایهو کهارگهران  
گهویهنهه     از خنههها مهی     ر  ی     دالرچ است و ی   ٤٨٩ یوهان ) 

دالرچ    ٤١٩ یهوههان )   ٥٥٥ شان  قه     که دستمزد دریا تی 
گهویهنهه کهه تهعههادی از    بوده است  شاههان  ه هنهی مهی 

کارگران توس       بازداشت شههه انهه  کهاههش قه همهت  
ها و  ههت تهوانهائهی    ارراج سازی     ذغال سن  د  ل ا  ی 

 ها  نوان شهه است    کار رمایان در  ردارت دستمزد 
 

محکومیت اسرائیکل تکوسکط اتکحکادیکه  -اسرائیل 
 اروپا

ای تصهمه ه. اسهرائه هل بهرای    اتحادیه ارو ا با انتشار ب هانه هه 
ههوهتهار اراضهی  ه هسهطه هنهی در    ١٥٥ تصاحب ب ش از  

ای    نزدیوی اریحا  در کرانه بارتری را با  حو که. سهابهقهه 

محووت کرده است  اتحادیه ارو ا گفته ایو تصمه ه. تهعهههه  
اسرائ ل به تحش برای رس هن به  ه ه  و تشهوه هل دو هت  

برد در به هانه هه اتهحهادیهه    مستقل   سط نی را زیر سوال می 
هها    ارو ا خمهه است: دهر تصم می که به گسترش شهههر  

ا م  هی و مهانهعهی    من ر شود  که امری رح  قوان و ب و 
در برابر     است  تنها به درگ ری ب شتر یر  هو مهنه هر  

شود د اتحادیه ارو ا به یور جهی با س اسهت اسهرائه هل    می 
ها و اقهامات مرتب  بها خن  مه هل تهخهریهب    درباره شهر  

ها  تخ  هه اجهبهاری و ا همهال مهحههودیهت    ها  مصادره   رانه 
تردد ]برای   سط ن ان[ مخا هث اسهت د گهفهتهه شههه کهه  
تصم . ار ر اسرائ ل بزرگتریو اقههات بهه تصهاحهب اراضهی  

ههای    های ار ر اسهت  بهه گهفهتهه مهقهات     سط نی در سال 
ههای مصهادره شههه در      سط نی بخش زیهادی از زمه هو 

 انه    اریحا مزارع زیتون بوده 
 

دولت در مقابل کارگران دست به عقب  -فرانسه 
 نشینی زد

مارس با ان ات چهنهه تهغه ه هر    ٤١ دو ت  رانسه روز دوشنبه  
ک  هی در   ش نوی  ا ح  قهانهون جهنه ها هی کهار  در  
برابر ا تراضات کارگران و اتحادیه ها مه هبهور بهه  هقهب  
نش نی شه  با تغ  رات جهیه در   ش نهویه  قهانهون کهار   
دو ت سقفی را برای حق سنوات رهمت کارکنان ارهراجهی  
تع  و و تحم ل نمی کنه و دادگهاه ههای کهارگهری در  
ارزیابی وضع ت شرکت ها و ادارات زمانی کهه کهارگهران  
را ارراج می کننه  خزادی  مل ب شتری می یابنه  یهی  

روزهای اره هر ههزاران نهفهر از کهارگهران  اتهحهادیهه ههای  
کارگری  دانش ویان و دانش خموزان در شهرهای مخهته هث  
 رانسه در ا تراض به ا ح  قانون کار ایو کشهور دسهت  

 به ت اهرات گسترده زدنه  
 

صدها پناهجو بازداشت و به یکونکان  -مقدونیه 
 رانده شدند

     مهقههونه هه  هههها  هنهاهه هو کهه حصهار مهرزی را  
شوسته و وارد را  خن کشور شهه بودنه بازداشهت و ههر  

یهورو جهریهمهه مهحهوهوت کهرد     ١٨٥ ی  را به  هردارهت  
مقهون ه  ناه ویان را به یونهان بهازگهردانهه  خنههها از چهنهه  
هفته   ش در منطقه مرزی سرگرداننه      ه  مهقههونه هه  

مهارس بهه    ٤٨ شهنهبهه     هها تو از  ناه ویهان را روز سهه 
یونان بازگردانه  به گزارش ربرگزاری خسوشه هتهه هرس ایهو  
بررورد      با  ناه ویان ی  روز بعه از خن را داد کهه  

 ناه ویان یوی از حصارهای سارته شهه از سه ه. رهاردار  
در مرز مقهون ه را رراب کردنه تا بتواننه به حهرکهت رهود  
به سمهت دیهبهر کشهورههای ارو ها ادامهه دههنهه   ه ه ه   

ای از نه هروههای داویه هب و امههادرسهان بهه    مقهون ه  هه 
 ناه ویان را مته. کرد که به  ناه ویان در تخریهب دیهوار  

مارس نزدیه  بهه    ٤١ مرزی کم  کردنه  روز دوشنبه  
نفر از  ناه ویان توانستنه بخشهی از دیهوار مهرزی    ٤٨٥٥ 

مقهون ه را  شت سهر گهااشهتهه و وارد رها  مهقههونه هه  
هها بهود کهه در چهادرههای    شونه  ایو  نهاهه هویهان ههفهتهه 

 بردنه    سر می   منهرس در ایو منطقه مرزی در انت ار به 
 

 های کوتاه خبر
 

بنا بهه گهزارشهات  کشهاورزان  هنهحنههی در   نحنه :  
ا تراض به س است های سخت ریاضت اقتهصهادی و که.  
کردن رهمات اجتما ی توس  دو ت ایو کشهور دسهت بهه  
ت م  زدنه   براساس ایو گزارش  کشهاورزان بها به هش از  

تراکهتهور از اقصها نهقهاط  هنهحنهه بهه مهرکهز شهههر    ٨٥٥ 
ده س نوید خمهه و با حضور ههزاران نهفهر  بهه که. کهردن  
کموهای دو ت به امر تو  هه و ههمهههنه هو کهاههش نهرا  
محصوالت کشاورزی ا تراض نهمهودنهه   در یه  سهال  

% از درخمه ایو کشاورزان کهاسهتهه شههه  ١٥ ار ر ب ش از  
است  ا تراض کشاورزان درحا ی  ورت م ب رد کهه در  
هفته گاشهتهه کشهور  هنهحنهه شهاههه ا هتهراض گسهتهرده  
دانش ویان به رایر کمبود کم  هزینه های تحهصه ه هی  

 بود  
 

دهها تو از شهرونهان مع ول   سط نی کهه    سط و :  
بر ایر حمحت ریی. اسرائ ل  همه دیهه انهه  بها بهرگهزاری  
راه  مایی در شهر دغزهد رواستار همبستهبهی جهههانهی بهر  
   ه ر تار ضه بشری اسرائ ل شهنه   شرکت کهنهنههگهان  

و بها در   ایو راه  مایی با حضور در ر ابهان ههای غهزه  در 
دست داشتو  ارچه نوشته هایی رواهان باز شههن گهارگهاه  

شهش سها هی کهه   در  د و  غو محا ره دغهزهد شههنهه  در 
ریی. اسرائ ل سه جن     ه غزه به راه انههارهتهه  ههزاران  

کشته و دهها هزار نفر ن ز مع ول و زرمهی شههه     سط نی 
 انه  
 

در ادامه ا تراضها به ا ححات جن ا هی در   رانسه:   
ههزاران دانهش خمهوز و دانشه هو روز    ٬  رانسهه  کار  قانون 

مهارس در شهههرههای ایهو کشهور دسهت    ٤٥  ن هشهنهبهه  
زدنه  ایو ا تراضها به درگ ری بها نه هروههای   ت اهرات  به 

      ان ام ه  
 

 


