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در مییگییزگییرد  رادمییو  ییگییا   
کییانییادا  بییا میی ییمیی ر ییا  
شالگونی و حمگی  قیایوائیی  
حییوح حیی اسیییل دسیییتییمیییزد   
شالگونی در ادامه بی ی یش  
مییلییالییبییه و مییبییارزه بییرای  
حیی اسیییل دسیییتییمیییزد بیییرای  

اهمگت عنوان    کارگران را بی 
کرد. برای امشیان از ننی یا  
که در امیران بیگیییاری در  
جییییامییییاییییه زمییییاد اسییییت   
همبستگیی بیگیا کیارگیران  
وجیییود نییی ارد  کیییارگیییران  
متشیل نگستینی   دسیتیمیزد  

 ییردازنیی      کییارگییران را نییمییی 
رسابت بیگیا کیارگیران زمیاد  

اسییت  سییرمییت بییه اقیی ییا   
کارگران سراردادی هستینی    
بازار کار اشباع ش ه از کیار  
سیگیاه  اعیتیرار کیارگییری  
وجود ن ارد  کیارگیر سی ر   

زنییی نیی ارد  نزادی    چییانییه 
سگاسی وجود ن ارد  ح اسیل  
دسیتییمییزد قاییمییگییا اجییرائییی  
نی ارد و یییگییره و ییگییره در  
نتگ ه قالش برای افزامش و  
ما حیتیی میلیالیبیه حی اسیل  

فییامیی ه اسییت.    دسییتییمییزد بییی 
وستی با اما فاکتیایا روبیرو  
ش  که در همه جای دنگا با  
وجود همه فاکتیورهیامیی را  
که امشیان لیگیسیت کیردنی    

 مبارزه برای  

 
به مخاطبان محمدرضا شالگونی درباره حداقل 
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ح اسل دسیتیمیزد در جیرمیان  
اسییت  امشییان اجییال وجییود  
چییگییزی بییه نییا  حیی اسییل  
دستمزد را حیاشیا کیردنی    
بارحاح در اما ب ی  کیلیی  
خلط مب ی  شی  و امشیان  
مسائلی ملرح کردن  کیه  
به بی ی  حی اسیل دسیتیمیزد  
بگربط بودن . سئواح اما اما  
است کیه کیارگیر میبیارزه  
مییی کیینیی  و بییا هییمییه  
اج افاقی که ذکیر شی نی   
بام  مبارزه کن  و همه امیا  
موانع را از سر راه بیردارد.  

 اما چرا  
نبام  ملالبه مک زنی گیی  

مرفه قر را میلیرح کینی    
حیییتیییی اگیییر جیییمیییایییوری  
اسالمی بیه نن اعیتینیائیی  
نین ؟ چرا نبام  بگوم  که  
خییگییر  حیی اسییل دسییتییمییزد و  

ای را کییه    دسییتییمییزد  ییامییه 
شییییورای عییییالییییی کییییار  
جماوری اسالمیی قیایگیگیا  
می کن  را ما سبوح نی ار   
و رسی  میا کیارگیران رفیاه  
کارگر را در نظر دارد  بیاز  
حیییتیییی اگیییر جیییمیییایییوری  
اسییالمییی رسیی  خییودش را  
 گش ببرد  استاالح کیارگیر  
و مبارزه کارگر  س کی یا  
مانا می دهی ؟ میلیالیبیه  
کردن دستمزدی کیه هیمیه  

کییارگییران و فییاییالییگییا و  
هیای کیارگیری بیر    قشییل 

درست بودن نن قأکگ  دارنی   
و حتی بخشی از خود رژم   
هیی  نن را مییک خییواسییت  
یگرمنلای نمی دانن   چه  
 یییرری بیییرای جییینیییبیییش  
کارگری دارد که قای ادی  
از چپاا بام  خودشان را در  

 ماابل نن سرار دهن ؟ 

جنایت تروریسم اسالمی در بروکسل 
 را محکوم میکنیم!

 
  ٢٢ روز گییتشییتییه  سییه شیینییبییه  

فروردما( در  یی سیه    ٣ مارس ) 
ان  ار دهشتینیاد در فیرودگیاه  
بییروکسییل و امسییتییگییاه مییتییرو  
مالبگک در بلییمیک  بیگیش از  

قا کشته و دهاا قا زخیمیی    ٣٣ 
شیی نیی . دولییت اسییالمییی داعییش  
مسئولگت اما جینیامیت را رسیمیا  

 باا ه گرفته است.  
 

حزب کمونگسیت کیارگیری امیا  
جنامت را سوما م یو  میگییینی .  
سییلییت مییا بییا خییانییواده هییای  
جانباختگان و زخمی ش گان امیا  

 فاجاه دردناد است.  
 

ما اعیال  میگییینیگی  کیه هیگی   
باانه و اس امی چنیگیا جینیامیا   
وحشگانه ای را قوجگه نمیگییینی .  
هگ  جنامتی جنامت دمیگیری را  
قییوجییگییه نییمییگییییینیی . قییرورمسیی  و  
ندمیشی کیور و  ی  انسیانیی  
مک خصگیصیه اجیلیی جینیبیش  
اسال  سیگیاسیی و شیاخیه هیای  

متا د نن است که نیزدمیک بیه  
چااردهه است ج ها هزار ن ر را  
در کشورهای قی یت حیاکیمیگیت  
دولت های اسالمی و در اسصیا  
نااط جاان به ستل رسانی ه اسیت.  
ما هیمییینیگیا هیر نیوع قیایرر  
راسگستی علگه مرد  منتست بیه  
اسال  را ش م ا م یو  مگینگی .  
قباگض و نیاد رستی زمگنه سیاز  
رش  قیرورمسی  اسیالمیی خیواهی   

 ش .  
 

میییا اعیییال  میییگییییییینیییگییی  کیییه  
مگلگتارمس  و قرورمس  دولتیی نیه  
قنایا راه حیل نیابیودی قیرورمسی   
اسالمی نگست بلیه زمگنه سیاز  
رشی  نن اسییت. قیی ییربییه خییونییگییا  
جیینییم و مییگییلییگییتییارمسیی  دولییت  
نمرمیا و مت  منش در دو دهیه  
اخگر نشانگر امیا حیایگیایت اسیت  
که ما بارها قیاکیگی  کیرده امی .  
ما همینگا اعال  مگیینیگی  کیه  
هر گونه سازش و میمیاشیا  بیا  
هر بخش و شیاخیه ای از اسیال   
سگاسی زمگنه ساز رش  و بیایای  

اما جنبش ارق اعی و قیرورمسی   
اسالمی است. بشرمیت نزادمیخیواه  
بییامیی  بییپییاخییگییزد و سیینییگییربیینیی ی  
م یمی در سلح بیگیا الیمیلیلیی  
علگه هیر دو سیلیت قیرورمسیتیی  

 ام اد کن .  
 

برای نابودی قرورمسی  اسیالمیی   
بام  دسیت بیه رمشیه بیرد. بیامی   
بشرمت را از شیر حیییومیتیایا و  
جرمانا  میتیای د اسیالمیی و از  
فار و بگ اوسی که زمگنه هیای  
اجتماعی و استیصیادی قیرورمسی   
اسالمی اسیت  خیالک کیرد و  
جییوامییاییی مییبییتیینییی بییر نزادی   
برابری  رفاه و سیوالرمس  بنیگیان  
نییاییاد. امییا کییار مییاسییت. کییار  
جنبش کیمیونیگیسی  کیارگیری و  

 مرد  نزادمخواه است.  
 

 حزب کمونگست کارگری امران 
میارس    ٢٣    ٥٣٣١ فیروردمیا    ٤ 

 ٢٣٥٢ 
 

 0 از صفحه  

 يک دنيای بهتر
برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری
 را بخوانيد
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در ایران بیکاری بشکککل 
انفجاری ادامه دارد. هر 
روز به میکران بکیکککاری 
افزوده میشود! اخراج و 
بیکارسازی در کارخکانکه 
ها و مراکز صکنکیکتکی و 
نبودن فرصت های شغلی 
برای چکنکد مکیکلکیکون از 
جوانان تحصیلکرده بکی 
وقفه پیش مکیکرود! راه 
حل مبارزه علیه بیکاری 

 به نظر شما چیست؟
 

اما سواح ب رستی به فاجاه نمیگیز  
بییگیییییاری  در امییران اشییاره مییی  
کنی . جیمیایوری اسیالمیی نمیار  
دسگایی از قیای اد بیگیییاران ارائیه  
نمی ده . بخیش زمیادی از زنیان  
بگیارن  و ما به کار خانگی بی ون  
هیگی  درنمی ی مشیدیولینی  بیی ون  
امنیه  بگییار  می یسیوب شیونی .  
شییگییوه نمییارگییگییری بییگیییییاران در  
جماوری اسالمی شیگیادانیه و بیه  
شیلی است که قا اد بگیاران را  
هییر چییه کییمییتییر نشییان دهیی . در  
نشرمه کارگر کمونگسیت بیارهیا و  
به ق صگل درباره ابیایاد بیگیییاری  
ج بت ش ه است. اما بیامی  سیبیل  
از  اسخ بیه امیا سیواح در میورد  
خود نن ب   کرد. اگر به کار بیه  
م او  رامج نن در جاماه سیرمیامیه  
داری نیگیاه کینیگی   امیا  یرسیش  
ملرح مگشود که چیرا کیارگیران  
برای امنیه کار کنینی   دسیتیمیزد  
بخور و نمگری بگگرن  و اسیتی یمیار  
شون   بام  میبیارزه کینینی ؟ چیرا  
بام  برای  ر قر کیردن حسیابیایای  
بیانییییی سیرمییامیه داران بیامیی  بییه  

زن گی برده وار قا ب هن ؟ و چیرا  
ما کمیونیگیسیتیایا هیمیانینی  خیانیه  
کارگری ها خواهان به راه افتیادن  
چرخاای استصاد سیرمیامیه داری   
افیزامیش قیولیگی  و  امی یاد کیار    

 شوم ؟ 
 

قناا دفیاعیگیه سیرمیامیه داری در  
ماابل نا  عمگی  و هیمیه جیانیبیه  
مارکسگس  اما است که سیرمیامیه  
کییار مییی نفییرمیینیی   چییرخییاییای  
استصاد را به حرکت در میی نورد  
و زن گی کارگران را قامگا میی  
کیینیی .  حیی  کییار  در میینییشییور  
جاانی حاو  بشر از طیر  قیمیا   
نظاماای سرمامه داری  یتمیرفیتیه  
ش ه است. در اما منشور بیه حی   
همگان برای بیرخیورداری از حی   
ماگشت انسانی اشاره شی ه اسیت.  
از امنرو وجود حتی قا اد انی کیی  
بییگیییییار در مییک جییامییاییه بیی ون  

داشتا بگمیه بیگیییاری و امیییان  
قامگا مایاش  بیه میاینیی نی یی  
نظا  حاک  بر نن جامایه اسیت. و  
اما حاگایت کیه بیگیییاری میک  
جزء ج ائی نا تمر نیظیا  سیرمیامیه  
داری و ابزاری ما  بیرای  یائیگیا  
نگاه داشیتیا دسیتیمیزد کیارگیران  
اسییت   ییرور   ییامییان دادن بییه  
نظامیی را نشیان میی دهی  کیه  
نتوانسیتیه قینیایا ادعیای خیود را  
عییمییلییی سییازد. امییا  ییرور  در  
جییمییاییوری اسییالمییی کییه نمییار  
بگیاران و م رومان از میایگیشیت  
انسانی در نن بیگیش از نیگیمیی از  
جماگت را در برمگگگرد  بیگیش از  
همیه میلیرح اسیت. نمیار بیاالی  
بگییارانیی کیه قی یصیگیال  بیاال  
دارنیی  مییک دلییگییل روشییا بییی  
خاجگتی رژم  در امی یاد کیار و  
ع   قوانیامیی در انی یا  قیایای ی  
اسییت کییه زمییر ننییرا اماییا کییرده  

 است. 
امنیه کارگر نیاچیار اسیت بیرای  
داشتا کار و در حیایگیایت بیرای  
 است مار ش ن  مبارزه کینی  بیگیش  
از هر چگز بخاطر فار و استگیصیاح  
میی ییرط کییارگییران و قییوحییش و  
بییگییشییرمییی یییگییرسییابییل قییوجییگیی   
سیییرمیییامیییه داری اسیییت. بیییرای  
کییارگییری کییه مییاییگییشییت او بییه  
سل ی بسگار  یائیگیا قیر از خیط  
فار قنزح میافیتیه و از هیر گیونیه  
قامگا اجیتیمیاعیی می یرو  اسیت   
بگییاری بیه میاینیی سیلیت حی   
حگا  و زن گی او و خیانیواده اش  
است. به همگا دلگل میک جینیبیه  
از مبارزه حوح مسیئیلیه بیگیییاری  
بییامیی  افشییاگییرانییه و در نیی ییی  
حیییومییت سیرمییامیه بیاشی . بیامیی   
سگاست های بگیییار سیازی کیه  
برای کست منافع بیگیشیتیر بیرای  
سرمامه داران و فیایر و فیالکیت  

بگشتیر بیرای کیارگیران اسیت  را  
افشا کرد. بام  باانه هیای دولیت  
سییرمییامییه داران در مییورد دالمییل  
بگیاری را  اسیخ داد. در حیالیی  
کیه بییاال رفییتیا بیازدهییی قییولیگیی   
موجت بگیار ش ن بخش وسیگیایی  
از کارگران مگشود  بام  خواسیتیار  
 ییائییگییا نوردن سییاعییا  کییار و  
کاهش سا بازنشستگی با حی ی   
حاو  اما  کار ش . اگیر در دهیه  
های اخگر بیازدهیی قیولیگی  دهیایا  
برابر ش ه است  بیه هیمیان نسیبیت  
ثییرو  سییرمییامییه داران و فییاجییلییه  
طبااقی نناا با کیارگیران افیزامیش  
مافته و جز نیبیت بیگیشیتیر عیامی   
کارگران نش ه است. ب سیت نوردن  
ثییرو  هییای هیینییگیی ییت قییوسییط  
سرمامه دارانی که کمتر از میک  
درج  جیامیایه را قشیییگیل میی  
دهن  و قای اد بیگیشیمیار بیگیییاران  
مانع از اما نش ه است کیه هیزاران  

کودد خردساح بی یای می رسیه  
رفتا و بازی و ق یرمیح نیاچیار بیه  
کار با دستمزدهای بسگار نیاچیگیز  
برای قامگا مااش خود و خانیواده  
شان باشن . با وجیود نمیار بیاالی  
بگیاری در کشورهای مختل  و  
بومیه در امران قیالیشیایای دولیتیایا  
برای باال بردن سا بیازنشیسیتیگیی  
چگزی جز ییارقیگیری و وسیاحیت  
بگش از حی  ننیایا را نشیان نیمیی  

 ده .  
 

جنبه دمگر میبیارزه حیوح مسیئیلیه  
بییگیییییاری بییرای داشییتییا قییامییگییا  
اجییتییمییاعییی  بییگییمییه بییگیییییاری و  
ماگشت انسیانیی بیرای بیگیییاران  

 است. 
اما میبیارزه بیامی  بیخیش جی ائیی  
نا تمر مبارزا  هیمیه کیارگیران و  
قشیییییل هییای کییارگییری بییاشیی .  
بگیاری خلری است کیه هیمیواره  

هر کارگری را قا م  میی کینی   
و مبارزه برای بیگیمیه بیگیییاری و  
قامگا اجتماعی همگیانیی امیری  
همگیانیی اسیت. از امینیرو جیای  
کارگران بگییاران بیامی  در میگیان  
جیی ییو  هییمییه قشیییییل هییای  
کییارگییری و هییمییه مییبییارزا   
کارگری باش .  میگیانیگیی بیگیا  
مییبییارزا  بییگیییییاران و جیینییبییش  
کییارگییری مییوجییت مییگییشییود قییا  
سییرمییامییه داران کییمییتییر بییتییوانیینیی   
کییارگییران را بییا خییلییر بییگیییییاری  
قا م  کنن  و اما اقی یاد امیییان  
موفاگیت میبیارزا  کیارگیری را  
بگشتیر میی کینی . بیگیییاران هیر  
ک ا کیه قشیییلیی امی یاد میی  
کنینی   اگیر در رابیلیه بیا سیامیر  
قشیلاای کارگری سرار نگگیرنی    
امیان  یگیروزی ننیایا در قی یای   
خواسته هامشان بسگار کی  اسیت.  
اما  قشیلاا هر طیوح و عیر یی  

که داشته بیاشینی    ی می ه هیامیی  
سگیاح هسیتینی . بیا هیر گشیامیش  
میوسییت در و ییایگییت اسییتییصییادی  
مک بخش از سیرمیامیه قیای ادی  
سر کار می رون  و با هیر بی یران  
کییوچییک در بییخییشییی دمییگییر   
گروهی بگیار مگشون . کیارخیانیه  
و م یل کیار مشیتیرد امیییان  
ارقباط گگری کارگران را بسیگیار  
راحت می کن  در جیورقیی کیه  
کارگران بیگیییار از امیا امیییان  
م رومن . و از همه مامتر امنییه  
قشیل بگیاران به سیومیتیرمیا ابیزار  
میییبیییارزا  کیییارگیییری میییاییینیییی  
 اعیتیصییاب  و مییتیوسی  سیاخیتییا  

 قولگ  دسترسی ن ارد.  
 

وجییه دمییگییری از مییبییارزه حییوح  
مسیییئیییلیییه بیییگیییییییاری  افشیییای  
گرامشا  ان رافی اسیت کیه بیه  
باانه مبارزه علگه بگیاری نیظیرا   
بورژوامی و حتی فیاشیگیسیتیی را  
در میگیان کیارگیران قیبیلیگی  میی  
کنن . نیمیونیه ننیرا میی قیوان در  
قییبییلییگییدییا  فییاشییگییسییتییی عییلییگییه  
کارگران افدان در امران دم . و میا  
راه حیییل هیییامیییی کیییه قیییوسیییط  
جناحاای مختل  بورژوازی و میا  
حتی چپ های سنتی در میورد  
حمیامیت از اسیتیصیاد میلیی و میا  
ممنوعگت ورود اجناس خارجیی و  

 ام اح نن مگشود.  
بلور خالیجیه میی قیوان گی یت:  
مبارزه حوح مسئله بگییاری بیامی   
با خواست بگمه بگییاری  قیامیگیا  
اجتماعی همیگیانیی و میایگیشیت  
انسانی  با افشای ساطع و  گگیگیر  
حیومت سرمامه داری و خیواسیت  
کیینیییار زدن نن و بییا افشیییای  
گییرامشییا  انیی ییرافییی و راه حییل  
های بورژوامی باش . امیا میبیارزه  
بییامیی  مییک امییر مییایی  جیینییبییش  
کارگری و طباه کارگر در نیظیر  
گرفته شیود. میبیارزا  بیگیییاران  
اگر در ارقباط با میبیارزا  سیامیر  
قشیلاای کارگری سرار نیگیگیرد   
امگ  زمادی به موفاگت نن نیمیی  

 قوان داشت.  
 

برای کارگری که مییشت او به سطحی بسیار پائین تر از خط فقر تنکزل 
یافته و از هر گونه تامین اجتماعی محروم است، بیکاری به مینکی سکلک  
حق حیات و زندگی او و خانواده اش است. به همین دلیل یکک جکنکبکه از 
مبارزه حول مسئله بیکاری باید افشاگرانه و در نکفکی حکککومکت سکرمکایکه 
باشد. باید سیاست های بیکار سازی که برای کس  منافک  بکیکشکتکر بکرای 
سرمایه داران و فقر و فالکت بیشتر برای کارگران اسکت، را افشکا ککرد. 
 باید بهانه های دولت سرمایه داران در مورد دالیل بیکاری را پاسخ داد 
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جیییزء قیییاییی اد میییاییی ودی در  
ا وزمسگون جیمیایوری اسیالمیی   
که  گروزی خود را در دست بیاال  

هیای     گ ا کردن میییی از جینیاح 
کننی      رژم  اسالمی جست و می 

کسی ادعا نییرد کیه میرد  در  
انییتییخییابییا  جییمییاییوری اسییالمییی  
 یگییروز شیی نیی  و مییا امییگیی ی بییه  
 گروزی در مک چنگا میایرکیه  
گگری داشتن . مسئلیه میردمیی  
کییه خییود را بیینییا بییه قییاییرمیی   
کالسگک  ا یوزمسیگیون قیایرمی   
نییرده و در زمیر سیامیه سیاطیور  
جییمییاییوری اسییالمییی میی ییبییورنیی   

 زن گی کنن  فر  می کن . 
برای کمونگس  مت زب   یگیروزی  
مرد  فاط می قیوانی  بیه سی ر   
نییزدمییک شیی ن امییا کییمییونییگییسیی   
بییاشیی . امییا قییا نن زمییان هییر  
شیییییسییت و  ییگییروزی نسییبییی   
جامگاه خودش را دارد کیه بیامی   
درباره اش حر  زد قا میا را بیه  
نییزدمییک کییردن بییه سیی ر  و  
شیست دادن سیگیسیتی  سیرمیامیه  

 داری ماری ده . 
 

 انتخابات رژیم اسالمی
مییی از دسیتیدوردهیای انیایالب  

  حی  ریی هییمیگیانیی بییود.  ١٥ 
ننییه کیه در دوره می یمی ر یا  
 الوی عنوان م لس و انتخابیا   
بر خود داشتن  کیارمیییاقیورهیای  
ما یی بگش نیبیودنی  کیه نیه  
مک ند  سگاسی ننیایا را جی ی  

گرفت و نیه هی  کسیی در    می 
جییامییاییه بییه ننییاییا دلییی خییوش  

کرد. انتخابیا  نیمیامشیایائیی    می 
بییودنیی  کییه بییایی  از چیینیی  روز   
قا ادی از نوکیران شیاهینیشیاه از  
گییوشییه و کیینییار کشییور بییه  

رفتینی . انیایالب بیه    م لسی می 
اما نمامیش هی   یامیان داد و قیا  

  که سرکوبایا بیه اوج  ٢٣ خرداد  
خود رسگ  و جمایوری اسیالمیی  
موف  شی  انیایالب را سیرکیوب  

هیای میرد  در    کن   نه قناا قوده 
هیا     هیا  انی یمیا   شوراها  کیمیگیتیه 

هیا و سینی میییاهیای خیود    بنییه 
انتیخیابیا  نزاد داشیتینی   بیلیییه  
احییزاب سییگییاسییی در اقیینییخییابییا   
م لس و رماسیت جیمیایوری هی   
نزادانه شرکت و کان م  میایرفیی  

کردن . با باز س گرفتا امیا    می 
   ٢٣ دستدورد و سرکوباای دهیه  

امییا حیی  هیی  از مییرد  سییلییت و  
گرفته شی . گیرچیه جیمیایوری  

هییای    اسییالمییی سییادر شیی  قییوده 
اناالب کنن ه را سیرکیوب کینی    
اما مرد  انتخابا  در جیمیایوری  
اسالمی را هگیوست بیگیربیط بیه  
زن گی خیود نی انسیتینی . و امیا  
برمی گردد به اما مسیئیلیه کیه  
جیمیایوری اسیالمییی هیگیییوسییت  
نتوانست مرد  اناالب کرده را بیه  

ها برگردانی . گیرچیه    دوره  الوی 
مردمی که اناالب کیرده بیودنی   
سیییرکیییوب شییی نییی   امیییا شیییور  
ملالباقی را که بیرامیش انیایالب  
کرده و بیرای میک دوره کیوقیاه  
ه  نناا را ق ربه کرده و شگرمنیی  

ای شی     نناا را چشگ ه بودن   گوه 
هیا را    که دائ  شیا  بگا باالئی 

کرد. رژم  هیگیییوسیت    بگشتر می 
اما جری  را به خود نی اد رسیمیا  
به مرد  بگوم  شما را شیییسیت  

ام  و انتخابا  بی انتیخیابیا      داده 
نن انتخابا  نسبتا نزاد چن  سیاح  

  بییه  ٢٣ سییبییل از سییی خییرداد  
انتخابیاقیی قیبی میل شی  بیگیا دو  

های مردمی که فایط    سلت قوده 
ح  داشیتینی  انیتیخیاب کینینی  و  

ای که بر انیتیخیاب    هگأ  حاکمه 
ش ن ح  ان یصیاری  یگی ا کیرد.  

هیا می یل رژمی     اما انتخاب شون ه 
 الوی می ست نیبیودنی . هیمیگیا  
اختالفا  بگا انتخاب شیونی گیان  
دلگلی ش  که مرد  در انتخیابیا   
شرکت کردن  و به شرکتشیان در  
انتخابا  مانائی سگاسی دادنی .  
در هر فرجتی که بی سیت نمی    
سای کردن  جنیاح و بیانی ی از  
رژم  را کیه دسیت بیاال دارد و  
نمامن ه رسمی سرکوبیایای رژمی   
اسییت  چییه در  سییت رمییاسییت  
جماوری  چه می یلیس شیورای  
اسییالمییی و چییه در شییوراهییای  
شار و روستا قااگ  کنن . هیر  

ای که داشتینی   کسیی    م اسبه 
قوان  امیا فیاکیت را حیاشیا    نمی 

کینی  کیه میرد  بیا شیرکیتیشیان  
داشتن  جناح والمت فاگه و رهبیر  

کییردنیی  و مییا    را قاییگییایی  مییی 
کیردنی .    ح اسل چنگا فیییر میی 

نخییرمییا انییتییخییابییا  میی ییلییس و  
خییبییرگییان هیی  از امییا سییاعیی ه  

 مست نی نگست. 
 

مکککحکککاسکککبکککات مکککردم، 
مککحککاسککبککات نککیککروهککای 

 سیاسی
هیای    قیوانی  بیه قیوده   کسی نیمیی 

مرد  بیخیاطیر میوسیایگیت کیار و  
شان امراد بگگرد کیه چیرا    زن گی 

در انییتییخییابییا  رژمیی  اسییالمییی  
کییینیییگییی . اگیییر    شیییرکیییت میییی 

شییان مییاییر نییخییورد     شیینییاسیینییامییه 
شیود.    کارشان گرو گیرفیتیه میی 

شان در نمن ه بیرای کیار     موساگت 
قیی ییصییگییل و مسییافییر  خییود و  

افیتی .    فرزن انشان بیه خیلیر میی 
کییارگییر اگییر بییتییوانیی  در حییزب  

شیود و در    خودش متشییل میی 

گیگیری    برابر میان جینی و  ریی 
کینیی . اگیر نیتیوانیی      یگیییت میی 

سیییییو  مییی کیینیی . اگییر در  
خییگییابییان بییا خییبییرنییگییار روزنییامییه  
کگاان میا جی ا و سیگیمیا روبیرو  
شود شام  بگوم  به فیالن نخیونی   

دهی . شیامی  نن نخیونی     ریی میی 
بتوان  دو سیرک نیان بیگیشیتیر بیر  

ا  بگاورد. اما اگر نان شیبیش    س ره 
را گییرو نییگییگییرنیی  و بییا اسییمییی  
مستایار بیا رادمیوئیی مصیاحیبیه  

ای بیه سیردبیگیر    کن  و میا نیامیه 
گوم  بیامی     ای ب رست   می   نشرمه 

بساط اما رژمی  جینیامیتیییار  بیا  
اجولگرا و اجالح طلبش برچگی ه  
شود. باررو کسی در اما شییی  
ن ارد که روحانی و رفسینی یانیی  
و اما و نن مایره رژمی  مینیتیخیت  

های مرد  نگستنی .    ریی نزاد قوده 
چرا کیه در امیا کشیور نزادی  
انییتییخییابییا  وجییود نیی ارد. نزادی  
انتخابا  و انتخابا  نزاد میاینیا   

 ساع ه و چاارچوبی دارد. 
ای    اما بودن  نگیروهیای سیگیاسیی 

که مرد  را بیه شیرکیت در امیا  
مناسک فراخوان ن . چه نناائیی  
که به نمیامینی گیی از انی یمینیی  
حر  زدنی  و چیه نن احیزاب و  

ای که در هیمیه    جرمانا  سگاسی 
ساح عمیر رژمی  خیود را    ٣٣ اما  
انیی .    ای از نن قیایرمیی  کیرده    یاره 

همگا نگیروهیا ریی میرد  را هیر  
طوری که رژم  اسالمی نتیگی یه  
انییتییخییابییا  را اعییال  کیینیی   بییه  
حسیییییاب رژمییییی  اسیییییالمیییییی  

خیواهینی  امیا    گتارن . ما میی   می 
رژم  را بیرای خیودشیان اجیالح  
کنن  که دو روز بیگیشیتیر عیمیر  
کن  و ما امنیه با اما انتیخیابیا   
به خگیاح خیود  بیر سیگیاسیتیایای  

اش مار قأمگ  بزنن . امیا    قاکنونی 

اما ما  نگست. اگر بیرای میک  
انتخیابیا  هی  نیگیروی سیرکیوب  
کنار برود و مرد  بتوانینی  نزادانیه  
در انتخاباقی ریی ب هن   ننیوسیت  
کسی قا بی نخواه  کیرد چیرا  

ریی ه  به رفسینی یانیی    ١ حتی  
و ملاری و جینیتیی داده نشی ه  

 است.  
نگروهامی ه  هسیتینی  کیه بی ون  
هییگیییییگییونییه درد درسییتییی از  
سییگییاسییت و مییبییارزه طییبییاییاقییی   
طوطی وار مسیائیلیی را قیییرار  

کنن . هیر نیگیروی سیگیاسیی    می 
م عی ای ابیتی ا بیامی  بیتیوانینی   
سل ی از ن وذ سگاسی در مگیان  
میردمییی کییه مییخیاطییبیگییا خییود  
قارم  کرده  کسیت کینی . اگیر  

ای از    ن وذی ن ارد و هگ  درجیه 
قوانی  حیاجیل    سازمان هی را نمی 

سگاستاای خود بی انی   حیایگیایتیا  
ح  ن ارد مردمی را که بام  زمیر  
ساطور امیا رژمی  زنی گیی میی  

 کنن   سرزنش کن .  
مییرد  در انییتییخییابییا  جییمییاییوری  
اسییالمییی  ییگییروز نشیی نیی   امییا  
انتخابا   ننینان که باایی هیا  
فیر می کنن   چن ان هی  بیی  
ربط به زن گی و مبارزه سگاسیی  
و طبااقیی در جیامیایه نیگیسیت.  
سگاست درسیت و میلیلیوب امیا  
است که مرد  در حزب خیودشیان  
مییتییشیییییل شییونیی  و رژمیی  را  
بییگییانیی ازنیی . اگییر امیییییان نن را  

میانینی  و    ن ارن   ما در خانیه میی 
های ریی گگیری را سیو     سالا 

دارنیی   مییا بییا    و کییور نییگییه مییی 
شرکتشان و ریی سیلیبیی شیان   

کینینی  کیه    رژم  را قااگ  میی 
در فرجتی مناست ساح ساگه را  

 بینن .  
 ٢٣٥٢ مارس    ٢٣ 

 مردم و مضکه انتخابات  
 ناصر اصغری 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 0 از صفحه  
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سال اعتراضات  ٤٩سال 

 گسترده کارگران بود. 
ساح اعترا ا   رشور مالمیان  
بر سر خواستاا و ملالباقشان بیود   
سیییاح اعیییتیییرا یییا   یییرسیییتیییاران   
بازنشستگان و بخش عیظیگیمیی از  
حاو  بگگران جامایه در دفیاع از  
زنیی گییی و مییاییگییشییتییشییان بییود.  

شیاهی     ٣٤ روزهای  امیانیی سیاح  
عا  و  گیمیان بسیتیا هیا بیر سیر  
ق او  اما مبارزا  بیرای گیرفیتیا  
ح  و حاوسشان و بیا خیواسیتیایای  
فوری ای چون حی اسیل دسیتیمیزد  
سه مگلگون و  انص  هیزار قیومیان   
قیی ییصییگییل رامییگییان بییرای هییمییه    
درمان رامگان برای همه   یرداخیت  
فوری دسیتیمیزدهیا و حیایوسیایای  
 یرداخیت نشیی ه و ... بیرای سییاح  
نقی بودم .  اما را در قی یمیایا   
اعترا ی هر روزه کارگیران و در  
بگانگه هامشیان بیه مینیاسیبیت فیرا  
رسگ ن ساح نو دم م . از جمیلیه قیا  

  کیارگیران  ٣٤ نخرما روز از سیاح  
در مییراکییز مییخییتییلیی  کییارگییری  
ق مع اعترا ی داشتن  و  یگیگیگیر  
خواستاامشان بودن . چینی  نیمیونیه  
سابل قوجه از امیا اعیتیرا یا  در  
ه ته ای که گتشت   در شیروع  

 ساح ج م  عبارقن  از: 
نی یر از    ١٣٣ اسی ینی      ٢٣   -

کیارگیران  ییروژه نیایش جیایان در  
اج اان در اعیتیرار بیه قیایومی   
 رداخت دستمزدهیامشیان دسیت بیه  
ق میع اعیتیرا یی زدنی   درهیای  
ورودی و خییروجییی میی ییوطییه را  
بستنی   جیرثیایگیل هیا را از کیار  
ان اختن  و قا می  کیردنی  کیه در  
جییور  عیی    ییاسییخییگییومییی بییه  

 اعترا اقشان ش   خواهن  داد. 
کارکنان شایل در مینیاطی     -

ن تیخیگیز جینیوب طیی نیامیه ای  
اس ن  خلاب بیه    ٢٣ سرگشاده در  

حسا روحانی نسبت بیه و یایگیت  
مالی کارکنان شرکت ملی نی یت  
وع    رداخت بموسع میلیالیبیاقشیان  

اعترار کردن . در بخشی از امیا  
نامه چنگیا نمی ه اسیت:  اکینیون  
کییه قیی ییرمیی  هییا بییرداشییتییه شیی ه  
انتظارخادمگا جنات ن ت اما بیود  
که او اع میایگیشیتیی کیارکینیان  
بابود ماب  ولی هر روز شاهی  بیی  
حرمتی به کارکنان  امیگیا دسیت  

 قولگ  و جنات ن ت هستگ . . 
در روزهییای  ییامییانییی سییاح    -

اعیتییرار کییارگیران در فییازهییای  
مختل  عسلومه و  تروشیگیمیی در  
 ارس جینیوبیی بیرای نیای  کیردن  
طیلییت هییامشییان هییر روزه بییود. از  

  ٢٥ و    ٢٢ جییمییلییه در روزهییای  
اس ن  قا اد وسگای از کیارگیران  

دراعترار به عی     IPMIشرکت  
میاه دسیتیمیزدشیان    ٢ قا    ٣  رداخت  

ماابل اما شرکت دست به قی یمیع  
اسی ینی     ٢٢ زدن . همیینیگیا روز  
و    ٢٥ و    ٢٣ کارگیران فیازهیای  

چیینیی  میی ییمییتییع  ییتییروشییگییمییی در  
منلاه ومیه  ارس جنوبی به دلیگیل  
قاوم   رداخت چن ماه حاو  شیان  
ق مااقی اعترا ی بر اکردنی   و  

عسلیومیه      ٥٣ بنا بر خبرها در فاز  
کارفرما نه قنایا سیه میاه طیلیت   
کارگران را  رداخت نییرد  بیلیییه  
سه ن ر از ننیان قیای می  بیه اخیراج  
ش ه ان . کارگران به امیا مسیالیه  
اعییتییرار دارنیی . گسییتییردگییی  
اعترا ا  کیارگیران در مینیلیایه  
ومیه استصادی  یارس جینیوبیی از  
جمله در عسلومه و  یتیروشیگیمیی   
اما منلاه را ه  اکنون به میییی  
از کیانیون هیای داع اعیتیرا یا   

 کارگری قب مل کرده است. 
کارگران نیشکککر هکفکت  

هککزار  ٢١٨تکک ککه بککه 

تومان حداقل دسکتکمکزد 
 اعتراض دارند.

کارگران نگشیر ه ت قپه قیا    
روزهییای نخییر سییاح قیی ییمییاییا   
اعترا ی خود را داشیتینی . میک  
مو وع ما  اما اعترا ا  علگیه  
خصوجی سازماا بود کیه عیمیال  

موساگت شدلی ننیایا را بیه خیلیر  
انیی اخییتییه اسییت. در ادامییه امییا  
اعترا ا  نناا چن  روز سیبیل از  
شروع ساح جی می  طیی نیامیه ای  
خییلییاب بییه مسییئییولییگییا مییربییوطییه  
اعترار خود را نه قینیایا بیه امیا  

هزار قومیان    ٣٥٢ مو وع بلیه به  
ح اسل دستمزد قاگگا شی ه دولیت   

 اعال  داشتن .  
کارگران نگشیر ه ت قیپیه در  
بخشی از  نامه خیود خیلیاب بیه  
کارفرمامان و دولت می  یرسینی :   
نما در خود اما قوان را سراع دارمی   

هیزار    ٣٥٥ که به اقییا بیه میزد  
  بتوانگی  امیورا   ٣١ قومانی ساح  

زن گی خانیواده خیود را در سیاح  
جاری را قامگا کننگی . . جی ا از  
اما مو وعا  سراردادهای س یگی   
اماییا و قییاخییگییر در  ییرداخییت  
مییلییالییبییا  مییزدی از جییمییلییه  
مییو ییوعییا  مییایی  اعییتییرا ییی  
کارگران نگشیر ه ت قپه در امیا  

 نامه بوده است.  
میلکمکان بکار دیکگکر بکر 
کارزار خود بکرای آزادی 
هککمکککککاران دربککنککدشککان 

 تاکید کردند
نزادی عبی الیر یا سینیبیری و  
علیی اکیبیر بیاییانیی دو میایلی   

 زن انی  
علی اکبر بایانی ار مایلیمیان  

زن انی که بیه اقیایا  شیرکیت در  
ق ماا  اعترا ی به میک سیاح  
حبس و قباگ  به شیایرسیتیان زابیل  
م یو  ش ه بود  با  امیان میافیتیا  
دوران م یومگتیش نزاد شی . بیه  
قصمگ  مااما  جنامتیار ساامیی  
او بییا سییرار وثییگییاییه در مییرخصییی  

کوقاه م   خواه  بود و  یس از  
نن به شارستان زابل قباگ  خیواهی   

 ش . 
عییبیی الییر ییا سیینییبییری  مییاییلیی   
زن انی که ابت ا به اعی ا   سیپیس  

سیاح    ٥٣ نیایامیت        سیاح و در    ٥١ 
در    ٣٣ زن ان م ییو  و از سیاح  

نزاد    ٣٤ اس نی     ٢٢ زن ان بود  در  
ش . نزادی او بگش ازهیر چیگیز از  
فشار اعترا ا  گسترده مایلیمیان  
برای نزادی هیمیییاران دربینی شیان  

 حیامت دارد.  
نزادی علی اکبر بیاییانیی و  
عب الر ا سنبری را بیه ننیایا  بیه  
خییانییواده هییامشییان و بییه هییمییگییان  

 قبرمک مگگومگ . 
ه  اکنون اسماعیگیل عیبی ی   
رسوح ب اسی  م مود بیایشیتیی و  
عیلیگیر یا هیاشیمیی در زنی انینی .  
اسییمییاعییگییل عییبیی ی و میی ییمییود  

ساح زن ان می یییو     ٢ باشتی به   
شیی ه انیی  و در هیی ییتییه ای کییه  
گییتشییت  بییرای رسییوح بیی اسییی  
مالمی که شیش سیاح در زنی ان  
بوده  درست در روزهیای نسیتیانیه  
ساح نو کیه  فیرزنی انیش انیتیظیار  
مرخصی   رشان را داشیتینی   سیه  
ساح حی  زن ان ج م  مورد قیامیگی   
سرار گرفت.  عیلیگیر یا هیاشیمیی  

ساح حی  در زنی ان بسیر    ١ نگز با  
مگیبیرد. و امیا درحیالیگیسیت کیه  
م م ر ا نگک نییاد و میای ی  

سیاح حییی  زنی ان  ٢ بالولی اخگیرا  
گرفته و در خلر دستگگیری سیرار  

 دارن .  
مک کیارزار میای  میایلیمیان  
نزادی همیاران دربینی شیان اسیت.  

اس ن  مالمان در حیمیامیت    ٢٥ در  
از همیاران دربنی شیان در  یارد  
الله دسیت بیه  یگیاده روی زده و  
خییواسیییتیییارنزادی ننیییایییا شییی نییی .  
همییینیگیا میک خیواسیت میورد  

  ٢٣ قاکگی  میایلیمیان در بیگیانیگیه  
کیه  بیه مینیاسیبییت    ٣٤ اسی ینی   

سالگرد اعترا ا  با شیییوهشیان  
مینیتیشیر شی ه    ٣٣ در اس ن  سیاح  

اسییت  نزادی فییوری مییاییلییمییان  
زن انی است. مالمان با اما بگانگیه  
و قاکگ  بر خواستاای فیوری ای  
چون افزامش دستمزدها به رسیمیی  
باالی خط فار و ق صگل رامیگیان  

  ٣١ برای همه بیه اسیتیایبیاح سیاح  
 رفتن .  

ه  اکنون کیارزاری جیایانیی  
برای نزادی کیارگیران زنی انیی و  
مالمان در بن  در جرمان اسیت. از  

 ینی     ٣٤ اسی ینی     ٢٢ جملیه در  
اق ادمیه کیارگیری  فیرانسیه بیه  

    CGTو  CFDTاسیییامیییی  
FSU    Solidaires   و

UNSA   ییییامییییه ای طییییی ن
اعیییتیییرا یییی خیییواسیییتیییار نزادی  
كارگران و مالمان زن انی در امیران  
ش ن . در بیخیشیی از امیا نیامیه  

 چنگا نم ه است: 
ما  سن میییاهیای فیرانسیه   “  

امااء کننی گیان امیا اطیالعیگیه  
خواستار لدو می یییومیگیت هیای  
یگرعادالنه و مدامر بیا نزادی هیا  
و حاو  اساسی بوده و نگیز نزادی  
فوری و بی سیگی  و شیرط هیمیه  
فااالن دربن  که به خاطر فاالگیت  
های سن میائی و دفاع از حیایو   
به ح  میزدبیگیگیران زنی انیی شی ه  

 ان   را خواستارم . .  
کککککارزار بککککرای آزادی 

 کارگران زندانی، 
 

 0 از صفحه  
 کارگران در هفته ای که گذشت          

 شهال دانشفر  

با متحد کردن و سازمانیابی اعتراضاتمان درمدیای اجتماعی، در مجام  عمومی کارگری و در تشکلهایمان، با 
ایستادن در برابر سرکوبگری های حکومت و خواست آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیکاسکی، بکا 
نقش آفرینی خانواده های کارگری و بسیج تمام نیرویمان، با مبارزه ای متحد علیه تیرضات هکر روزه رژیکم 
به زندگی و مییشتمان، و باالخره با جم  شدن حول خواستهای سراسری ای چون حداقل دستمزدها سه میلیون 
و پانصد هزار تومان فوری و بیمه های اجتماعی از جمله تحصیل رایگان، درمان رایگان، بیمه بیککاری بکرای 
همه، خود را برای مبارزاتی متحد و قدرتمند آماده کنیم. کل بساط استثمار و ستم و سرکوب این حکومکت را 

 باید جارو کرد. 

 ٧ صفحه   
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مدخلی بر زنددگدی 
و آثددددار کددددار  
مارکس و فردریدک 

 (٢انگلس)
 دیوید ریازانف

امیا انییایالب ژوئیگیه بیخییودی  
خود جیرفیا اوج گیگیری خیگیزش  
اناالبی بزرگتر دمیگیری بیود کیه  
نگاهی از نتیامیج نن بیرای درد  
شرامط قارمخیی رشی  میارکیس و  
انگلس  روری است. قیارمیخ سیرن  
نوزده  خصوجا ثل ی که سیبیل از  
امیینیییییه مییارکییس و انییگییلییس  
جواناائی با نگیاهیی اجیتیمیاعیی  
گردن  سپری ش ه بود  با دو امیر  
اساسی مشخص می ش : انایالب  
جناتی در انگلیسیتیان و انیایالب  
کبگر فرانسه. اناالب جنایتیی در  

  ٥٥٢٣ انگلستان قایرمیبیا در سیاح  
نیییاز شیی  و در طییوح دورانییی  
طوالنی گسترش میافیت. انیایالب  
جناتی  س از امینیییه در اواخیر  
سییرن هیی یی ه بییه اوج خییود رسییگیی   

خییاقییمییه    ٥٣٣٣ قییاییرمییبییا در سییاح  
مافت. واژه  اناالب جنیایتیی  بیه  
انگلس قیایلی  دارد. امیا واژه بیه  

شود کیه    دوران گتاری اطال  می 
طی نن انگلستان  قارمبا در نیگیمیه  
دو  سییرن هیی یی ه بییه کشییوری  
سرمامه داری مب ح گشت. در نن  

 –زمان در نن یا طیبیایه کیارگیر  
وجیود داشیت  میاینیی    - رولتارما  
ای از میرد  کییه جییاحییت    طیبییاییه 

هگیگونه قیمیلیییی  هیگیییگیونیه  
ابزار قولگ ی نگستن   و لیتا بیرای  
به دست نوردن وسیامیل میایگیشیت   
م بورن  خیود را بصیور  کیاال   
بصور  نگروی کیار انسیانیی  بیه  
مارر فیروش بیگیتارنی . بیا امیا  
همه در اواسط سرن هی ی ه  شیگیوه  
قولگ  سرمامه داری انگلیسیتیان بیا  
نظا  جناتییاری مشیخیص میی  
ش . اما قولگ  جناتیاری کیایا  
نییبییود کییه در نن هییر مییوسییسییه  
کوچک دارای مک اسیتیاد  دو  
ما سیه شیاگیرد روزمیزد و چینی   

شییاگییرد نییونمییوز بییاشیی . امییا  
جناتیاری سنتی بت رمج قیوسیط  
شگوه های قولگ  سرمامه داری از  
ج نه خارج می شی . در حی ود  

  قولگی  سیرمیامیه  ٥٣ نگمه دو  سرن  
داری در انیگیلیسیتیان بیه میرحیلیه  
مانوفاکتور قیامیل میافیتیه بیود.  
جیی ییت مشییخییصییه امییا مییرحییلییه  
مانوفاکتور عبار  بیود از شیگیوه  
ای جناتی که علگری  استی یمیار  
کارگران قوسط سیرمیامیه داران و  
بزرگی سابل مالحظه کارگیاهیایا   
از م  وده قیولیگی  جینیایتیییاری  
خییارج نشیی ه بییود. امییا شییگییوه  
جناتی از ناله نظر قیینیگیک و  
سازمان کار  از چینی  لی یا  بیا  
شگوه س ممی جناتیاری مت یاو   
بود. سرمامیه داران بیگیا جی  قیا  
سگص  جناتگر را در سیاخیتیمیان  
بییزرگییی جییمییع مییی کییردنیی   در  
حالگیه سبال  نج ما شیش نی یر در  
اطا  کیوچیییی بیییار اشیتیدیاح  
داشتن . بیایلیت قیای د کیارگیران   
جر  نیظیر از رشیتیه جینیایتیی   
بزودی درجیه بیاالئیی از قیایسیگی   
کار با قما  عواسبش بوجیود نمی .  

داری     در ننزمان نیایادی سیرمیامیه 
هیای    ب ون ماشگا  ب ون میانگیسی  

اقیومیاقیگیک  وجیود داشیت. امییا  
ناادی که در نن قیایسیگی  کیار و  
ق یزمیه خیود نی یوه )قییینیگیک(  
قولگ  به قا ادی عملگا  سسمیی   
راهی طوالنی را طی کیرده بیود.  
ب ما قرقگت درست در وسیط سیرن  

بود که مرحله میانیوفیاکیتیور    ٥٣ 
 به اوج خود رسگ . 

بیه    ٥٣ قناا از نگمه دو  سیرن  
  خیود  ٢٣ های    با   قارمبا از ساح 

 امه های قینگیی قولگ  نیاز بیه  
قدگگر کردن . ب ای ابزار س میمیی   
ماشگا بیار گرفته شی . اخیتیراع  
مییاشییگییا در مییاییتییمییرمییا رشییتییه  
جناتی در انگلسیتیان میاینیی در  
جنامع بافینی گیی نییاز گیردمی .  
مک سلسله اختراع  میی  یس از  
دمگری  قیینیگیک حیرفیه هیای  
بافن گی و رمسینی گیی را بیلیور  
اساسی قدگگر دادن . از ذکر هیمیه  
اختراعا  خودداری می کنگ   و  

فاط به ذکر اما نیته بسن ه میی  
   ٣٣ هیای    کنگ  که قارمبا در ساح 

چرخ رمسن گی و بافینی گیی هیر  
  ٥٥٣١ دو اختراع ش نی . در سیاح  

ماشگا بخار قییامیل میافیتیه وا   
اختراع ش . اما اختراع اما امیییان  
یییییه وجیییییود نورد کیییییه   را ب
میانیوفیاکیتیورهییا بی یای می یی ود  
مان ن به سواحل رودخانه ها بیرای  
کسییت نییگییروی نب  بییه شییاییرهییا  
منتال ش ن . اما امر بینیوبیه خیود  
شرامط مناسبی را برای قمرکیز و  
قراک  قولگ  بیوجیود نورد.  یس از  
اختراع ماشگا بخار  کوششیایائیی  
در رشته های زمادی از جینیایت  
بایمیل نمی  قیا از بیخیار بیاینیوان  
نگروی م رکه است اده شیود. امیا  
 گشرفت بمگزانی کیه گیاهیی در  
کتابیایا ادعیا شی ه سیرمیع نیبیود.  

دوران    ٥٣٣٣ و    ٥٥٢٣ دوران بگا  
اناالب جناتی کبگر نامگی ه شی ه  

 است. 
کشوری را در نیظیر بیگیگیرمی   

ساله بلیور    ٥٣ که در مک دوران  
المنالع اخیتیراعیا  جی می  در نن  
بیار گرفته ش ه  قولیگی  هیر چیه  
بگشتر متراکی  گیتیشیه و  یروسیه  
ممت  سلت میالیییگیت  ومیرانیی و  
نیییابیییودی قیییولیییگییی  کیییوچیییک  
جییینیییایییتیییییییاری و نیییابیییودی  
کارگاهاای کوچک بافنی گیی  
و رمسن گی بلور بیگیرحیمیانیه ای  
در نن جرمان داشتیه اسیت. بی یای  
جنیایتیگیران  جیایمیگیت روزافیزون  
 رولترها بوجود نم . ب میا قیرقیگیت  
ب ای طبیایه سی میمیی کیارگیران   

نییاز بیه    ٥٥ و    ٥٢ که در سرون  
رش  کرده بود و هینیوز در نیگیمیه  

سسیییمیییت سیییابیییل    ٥٣ اوح سیییرن  
ایما ی از جماگت انگلسیتیان را  
قشیگل میی داد  در اواخیر سیرن  

طبیایه ای از    ٥٣ و اوامل سرن    ٥٣ 
کارگران بوجیود نمی  کیه بیخیش  
سابل مالحظه ای از جیمیایگیت را  
در بییر مییی گییرفییت و کییلییگییه  
مناسبا  اجتماعی زمان خیود را  
قاگگا مگنمود و بر روی نن قیأثیگیر  
مشخص می گتاشیت. هیمیراه بیا  
اما اناالب جنایتیی  در جی یو   

خود طباه کارگر قراکی  خیاجیی  
بوجود نمی . بی نیبیاح امیا قیدیگیگیر  
اساسی در مناسبیا  اسیتیصیادی   
اما رمشه کا سازی بافنی گیان و  
رمسیینیی گییان سیی مییمییی از شییگییوه  

شیان  شیرامیلیی    زن گی مایمیولیی 
  م ار گشت کیه اجیبیارا قی یاو   
دردناد مگان دمیروز و امیروز را  
در فیییییر کییارگییران میی ییسیی   

کرد. دمروز همیه چیگیز خیوب    می 
بود. مناسبا  موروثی م ییمیی  
بگا کارگران و جاحبیاران وجیود  
داشت. اکنون همیه چیگیز قیدیگیگیر  
کییرده بییود و جییاحییبیییییاران بییا  

هیا هیزار نی یر از    سصاو  سیلیت ده 
کارگران را از کیار بیگیرون میی  
کردن . کارگران در  اسخ بیه امیا  
قدگگر اساسی شیرامیط وجیودمشیان   
عیس الامل سختی نشان دادنی .  
ننان شورم ن  قا از شر امیا شیرامیط  
ج م  خالک شیونی . وا یح اسیت  
که قن ر ملل  و خش  سوزان ننیایا  
در ابت ا می بامست متوجه سمبیل  
نشیییییار امییا انییاییالب جیی میی  و  
نگرومن   مانی ماشگا  که بیرای  
ننییان قیی ییسیی  قییمییا  بیی بییخییتییی و  

های نظا  ج م  بیود  گیردد.    ب ی 
جای قا ت نگسیت کیه در نییاز  
سرن نوزده مک سلسله شورشیایای  
کییارگییری عییلییگییه مییاشییگییا و  

های قینگیی قولگ ی ج می     شگوه 
بوسوع  گوسیت. امیا شیورشیایا در  

در انیگیلیسیتیان ابیایاد    ٥٣٥١ ساح  
وحشییتیینییای مییافییتیینیی . )چییرخ  

  ٥٣٥٣ بافن گی باالخره در سیاح  
قیامل مافت.( قارمبیا در ننیزمیان  
جنبش به قمیا  میراکیز جینیایتیی  
گسترش مافت و بزودی از میک  
نییگییروی کییامییال ابییتیی ائییی بییه  
مییاییاومییتییی سییازمییان مییافییتییه بییا  
شییاییارهییای میینییاسییت و رهییبییران  
کارنم  مب ح گشت. اما جینیبیش  
عییلییگییه ورود مییاشییگییا در قییارمییخ  
ییییایییینییییوان جیییینییییبییییش الدمییییت   ب

(Luddites)   .شناخته ش ه است 
بنابر مک روامت  امیا نیا  از  
نا  مک کارگر گرفته ش ه بیود.  
بر حست روامتی دمیگیر  امیا نیا    
نا  ژنرالی اسیلیوره ای بینیا  الد  

(Lud)   اسییت کییه کییارگییران از
هیاشیان    نامش برای اماای بگانگیه 

 کردن .   است اده می 
طباا  حاکیمیه  الیگیگیارشیی  
مسلط  بگرحمانه قرما سرکیوب را  
علیگیه الدمیتیایا روا داشیتینی . در  
ماابل منا   نمودن مک میاشیگیا  
و ما برای کوشش به ج میه زدن  
به مک ماشگا  می یازا  اعی ا   
قییاییگییگییا شیی ه بییود. بسییگییاری از  
 کارگران روانه مگ ان اع ا  ش ن . 

به درجه باالقیری از قیییامیل  
اما جنبش کارگران و بیه قیبیلیگی   

قیری نیگیاز بیود.    اناالبی مییی یی 
کارگران مگیبیامسیت بیه امیا امیر  

مافتن  که اشیییاح بیا    نگاهی می 
ماشگا نبود  بیلیییه بیا شیرامیلیی  
بییود کییه مییاشییگییا در نن بیییییار  

شیی . در نن زمییان    گییرفییتییه مییی 
جیینییبییشییی کییه هیی فییش قییبیی مییل  

ای انیایالبیی بیا    کارگران به قیوده 
نگاهی طبااقی باش  کیه بیتیوانی   
از عیییاییی ه مسیییائیییل مشیییخیییص  
اجتماعی و سیگیاسیی بیرنمی   قیازه  
عیالئی  نیگیرومینی  حیگیاقیش را در  

ساخیت. بی ون    انگلستان نمامان می 
وارد ش ن به جیزئیگیا  بیامی  بیامیا  
نیته اشیاره کیرد کیه نییاز امیا  

در نخیر    ٥٣٥٥   –  ٥٣٥١ جنبیش  
بود. برای درد اهیمیگیت    ٥٣ سرن  

مللت می بام  به فیرانسیه رجیوع  
کنگی   زمیرا بی ون داشیتیا درد  
کامل از نی یوذ انیایالب فیرانسیه   
فا  نییاز جینیبیش کیارگیری در  

 انگلستان دشوار خواه  بود. 
  ٥٥٣٣ اناالب فرانسه در سیاح  

بیه اوج    ٥٥٣٣ نیاز ش  و در ساح  
نگرومیش    ٥٥٣٤ خود رسگ . از ساح  

رو به فرسامش گتارد. اما امر بیه  
فاجله چینی  سیاح دمیییتیاقیوری  
نظامی نا لئون را بوجیود نورد. در  

نا لئیون کیودقیامیش را    ٥٥٣٣ ساح  
با موفاگت ان ا  داد. وی  یس از  
اما که برای  ینیج سیاح کینیسیوح  
بود  خود را امپراطور اعال  داشیت  

بییر فییرانسییه    ٥٣٥١ و قییا سییاح  
 حیومت کرد. ادامه دارد 

 

 0 از صفحه  
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پددیددام کددارگددران 

 بیکار
کییارگییران بییگیییییارشیی ه فییوالد  
زاگرس  گامی برای وزمر کار  
دارن :  ما از ملالبا  به حی   
خود کوقاه نخواهگ  نم  . امیا  
کارگیران میادنوری کیرده انی   
که بگیار کردنشان را از میاد  
نخیواهینی  بیرد. کیه چیگیونیه  

سیاح    ٥٢ قیا    ٥٣ کارگران با  
ساباه کار را بگیار کیردنی  و  

قا از کارگران    ٥١٣٣ زن گی  
اما کارخانه و خیانیواده هیای  
نناا را با فرمیان  انی یالح  بیه  

 قباهی کشگ ن . 
برای به  گشواز رفتیا میبیارزه  
بیییرای میییلیییالیییبیییا  بیییرحییی    
کیارگییران بیامیی  مییک نیییییتییه  
کلگ ی را در نظر بگگرنی . در  
 گا  کارگران نمی ه اسیت کیه  
اخراج نناا یگرسانی بوده است.  
اما نیته دسگ  نیگیسیت. بیرای  
ما کارگران از نان ان اخیتیا و  
به قباهیی کشیانی ن زنی گیی   
شیییامیییل سیییانیییون انسیییانیییگیییت  

داران    شود. بیرای سیرمیامیه   نمی 

اما سود است که همه چگزی  
چرخ  و سیانیون را    حوح نن می 
کن . اکینیون دار و    قاگگا می 

دسته علی ربیگیایی سی ر  را  
در دست دارن  و سانیونیا دارنی   

کننی  و    کارگران را اخراج می 
شان را قبیاه  کیارگیران    زن گی 

بییامیی  بییرای بییر هیی  زدن امییا  
سوانگا ییگیرانسیانیی  عیمیار   
یگرانسانی اما حاکمان را بزمر  

 بیشنن . 
 

یددهددودی سددتددیددزی 
سوسیدایدیدسدتدهدای 

 احمق
های گاردما و دمیلیی    روزنامه 

قلگرا  در چن  ملیلیت حیوح  
 مشیل ماودی ستگزی حیزب  
لگبر  و به دنباح اخراج دو نی یر  
از فاالگا امیا حیزب بیخیاطیر  
اظاارا  راسگسیتیی در میورد  

ان  که    ماودمان  ملالبی نوشته 
خبر از ماال عمگ  میایودی  
سییتییگییزی در امییا حییزب و  

ای    قا ادی از م افل حیاشیگیه 
دهی .    به اجیلیالح چیپ میی 

های اما میلیالیت کیه    نومسن ه 

خیود از فییایالییگیا و اعاییای  
ان   از میایایل    حزب لگبر بوده 

عمگ  مایودی سیتیگیزی  گیاه  
 منی و گاه جرمح  حتی در  

هییای بسییگیییار بیییاالی نن    رده 
ان . در همگا ملالت بیه    نوشته 

میییییییسیییری از مییی یییافیییل و  
ای چپ هی     های حاشگه   فرسه 

اشاره ش ه که ماودی ستگیزی  
و حمامت از نیگیروهیای اسیال   
سگاسی خصلت بارزشان اسیت.  
مایودی سیتیگیزی میتیأسی یانیه  
مک قارمخ طوالنی دارد کیه  
سبل از هیر چیگیزی رمشیه در  
جاالت سگاسی دارد. نگیوسیت  
بیبیل  از رهییبیران میایی  حییزب  
سوسگاح دمیییرا  کیارگیری  
نلمان  به سوسگالگسی  میایودی  
سیتیگیز عینیوان  سیوسیگییالیگیسیی   

ها  داده بود. اما قا ننی یا    احم  
ای    که بیه نیگیروهیای حیاشیگیه 

گردد  موا اشیان    چپ برمی 
گییاهییا از سییر  یی مییت بییا  
سساوقاای دولت اسرائگل اسیت  
که به داما نگروهای اسالمی  

قوانن  حسیاب    افتن  و نمی   می 
ها را با دولت ندمیییش    ماودی 

شارون و نتانگاهو جی ا کینینی .  
سییییییییییییییییییییییییییامییییییییییییییییییییییییییت  
workersliberty.org 
به کامنتاای میایودی سیتیگیز  

کینی     اخگر شخصی اشاره میی 
ای بیه نیا     که سردبگیر نشیرمیه 

 مبارزه سوسگیالیگیسیتیی  و از  

اعاای اخراج ش ه حزب لگیبیر  
گوم  اما نشرمه    ه  هست. می 

قا ب اح حا ر نش ه حمیلیه بیه  
هیای دوسیلیو و سیتیل عیا     برج 

هیا را    هزاران بگگناه در اما برج 
م یو  کن  و امیا حیمیلیه را  
 سییابییل درد  خییوانیی ه اسییت.  
نشرمه فو  همینیگیا طیرفی ار  
 قاکتگک حمامت نظیامیی از  
داعییش  اسییت و اعییمییاح امییا  
جیرمییان وحشیی را هی   سییابییل  

 درد  خوان ه است  
 weeklyworkerنشرمه  

اظاارا  ماودی ستگز سخگی   
ای به سیلیت    اما افراد را  ربه 

چیپ در سیلیی ییی وسیگییاییتییر  
ارزمابی کیرده اسیت. میا بیر  
چنگا باوری نگستی . میایودی  
ستگزی مک خصلت بارز امیا  
 سوسگالگستاای احم    حتیی  
بسگار سبلتر از زمیان نگیوسیت  
ببل ه  بیوده و میرد  حسیاب  

های با عیایل    ها را از ند    احم  
 سلگ  از ه  ج ا می کنن . 

 
فدددددددددراخددددددددددوان 
اعتصاب عدمدومدی 
یددک سدداعددتدده در 

 مجارستان
بیی نییبییاح اعییتییرار مییاییلییمییان  

هیامیی کیه    م ارستان به رفیر  

دولت برای سگست  نمیوزش و  
 رورش در نظر دارد  میایلیمیان  
فییراخییوان اعییتییصییابییی مییک  

میارس    ٣٣ ساعته بیرای روز  
داده انیی . میییییی از دسییت  
انیی رکییاران امییا اعییتییرار در  
فراخوانش به مرد  م یارسیتیان  
گ ته است: هر کسی که بیه  
سرنوشت و نمینی ه می یارسیتیان  
عیالسینی  اسیت  بیامیی  در امییا  
اعییتییصییاب عییمییومییی مییک  
ساعته شرکت کنی  و کشیور  
را در امییا مییک سییاعییت بییه  
قالگلی بیشان . خش  مالمان  
به دخالت ن ادن ننایا در رفیر   
در مییو ییوعییی اسییت کییه  
مشخصا بیه ننیایا ربیط دارد.  
فراخیوان اعیتیصیاب عیمیومیی  
مک ساعته از طر  مالمیان   
فراخوانی از جانت نن بخش از  
جاماه است که ح  اعتصیاب  

 سانونی ه  ن ارن . 
اعتصاب عمومی مک سیالح  
بسگار مٶثر جنبیش کیارگیری  
اسییت. اعییتییصییاب عییمییومییی   
حتی اگر میک سیاعیتیه هی   
باش  و بخیصیوک فیراخیوان و  
سازمان ه اجلی نن  نن بیخیش  
از جنبش کارگری باشی  کیه  
حتی ح  اعتصاب هی  نی ارد   
بسگار مای  اسیت و شیامسیتیه  
است که کیل جیامیایه از نن  

 حمامت کن . 

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

مکککیکککلکککمکککان دربکککنکککد و 
زندانیان سیاسی ادامکه 

 دارد.
خییالییجییه کییال  امیینیییییه در  
فاامیی از اعیتیرار و میبیارزه  
است  که کیارگیران در نی یت و  
مراکز وابسته به نن  در نیگیشیییر  
ه ت قپه و کارخان ا  بسیگیاری  
در شارهای مختل  و میایلیمیان  
با قاکگی  می ی د بیرخیواسیتیایای  

را بیه  یامیان    ٣٤ برحاشان  سیاح  

رسیانی نی . کیارگیران در بیگیانیگییه  
هامشان به منیاسیبیت شیروع سیاح  

 ج م   
بییر روی خییواسییتییاییامشییان    

قاکگ  کردن . با اولیتیگیمیاقیو  بیه  
امنیه اگر ملالیبیاقیمیان  یرداخیت  
نشییود  اگییر بییگیییییارسییازی هییا  
مییتییوسیی  نشییود  اگییر کییارگییران  
زنییی انیییی نزاد نشیییونییی   اگیییر  
دستمزدها افزامش نگاب   و ... بیه  
اسییتییاییبییاح سییاح جیی میی  رفییتیینیی .  
اعترا ا  گسترده در میاهیایای  

و قییا نخییرمییا    ٣٤  ییامییانییی سییاح  
روزهامش  حاح و هیوای جینیبیش  

اعییتییرا ییی کییارگییری و کییل  
جاماه را در شروع ساح ج می  بیه  
روشنی قصومر مگیینی . خیامینیه  

  ٣١ ای در  گا  نوروزی اش ساح  
را ساح   استصاد مااومتی  اسی ا   
وعمل  نا  گیتاشیت. میاینیی نن  
نگز قاکگ  بر  رما ت اسیتیصیادی   
و قش م  فشار بر گرده کیارگیران  
و کییل جییامییاییه اسییت. فاییای  
اعترا ی در مراکز کارگیری و  
کل جامایه  بیگیش از هیر چیگیز  
رودررومییی بییگییشییتییر کییارگییران و  
مییرد  را در چشیی  انیی از سییرار  

ساح اعتیرا یا     ٣١ مگ ه . ساح  

گسترده کارگری عیلیگیه فیایر و  
فالکت و برای زن گی ای بایتیر  

 است. 
بییییا مییییتیییی یییی  کییییردن و  
سییازمییانییگییابییی اعییتییرا ییاقییمییان  
درم مای اجتماعی  در می یامیع  
عیییمیییومیییی کیییارگیییری و در  
قشیلااممان  با امستادن در بیرابیر  
سرکوبگیری هیای حیییومیت و  
خواست نزادی فیوری کیارگیران  
زن انی و همه زن انگان سیگیاسیی   
با نایش نفیرمینیی خیانیواده هیای  
کارگری و بسگج قما  نگیرومیمیان   
بییا مییبییارزه ای مییتیی یی  عییلییگییه  

قییاییر ییا  هییر روزه رژمیی  بییه  
زن گی و ماگشتمیان  و بیاالخیره  
با جمع شی ن حیوح خیواسیتیایای  
سییراسییری ای چییون حیی اسیییل  
دستمزدها سه مگلیگیون و  یانصی   
هزار قومان فوری و بیگیمیه هیای  
اجیتیمیاعیی از جیمیلیه قی یصیگییل  
رامیگییان  درمییان رامیگییان  بیگییمییه  
بییگیییییاری بییرای هییمییه  خییود را  
برای مبارزاقی مت   و س رقمینی   
نماده کنگ . کل بساط اسیتی یمیار  
و ست  و سرکوب امیا حیییومیت  

 را بام  جارو کرد.  
 

 ١ از صفحه  
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شیا  طیبیایاقیی امیر روز میره  
حاو  بگیگیران در جیامیایه امیران  
است. جنبش سوسگالگستی علگیه  
نییابییرابییری طییبییاییاقییی در شیییییل  
نشیییییار و عییلیینییی هییر روز در  
مراکز کیار و کیارخیانیه هیا بیا  
بیر ییامییی اعییتییصییابییا  قییاییر ییی   
باقی یمیع و راه  یگیمیامیی قیوسیط  
کارگران  با اعتصابا  س رقیمینی   
مالیمیان و  یرسیتیاران بیی وسی یه  
ادامه دارد. ج  بن ی نشیار و  
قار یی حیایو  بیگیگیران عیلیگیه  
شیییییا  طییبییاییاقییی مییوجییود در  
جاماه امران ق ت حاکمگت رژمی   
ییییی سییرمییامییه داری بییا   اسییالمییی ی
خییواسییتییاییای رادمیییییاح بییرای  
ماگشت و قامگا زن گی می یی  
باالی خیط فیایر اسیت  جیامیایه  
امران نئیگینیه قیمیا  عیگیار میبیارزه  
طبااقی علگه نابرابری و شیییا   
طبااقی کنونیی اسی . گیزارش  
مرکز نمار باردمگیر بیر واسیایگیت  
های انیارنا تمر شیا  طبااقیی  

 موجود قاکگ  دارد.  
راه حییل از بییگییا بییردن شیییییا   
طییبییاییاقییی در دسییت دولییت و  
سییرمییامییه داران و نییظییا  حییاکیی   
جییمییاییوری اسییالمییی نییگییسییت.  
گزارش مرکز نمار فرمت و روش  
مزورانیه جیوامیع سیرمیامیه داری  
است. ارائه نمار شیا  طبایاقیی  
جور  مساله جامایه طیبیایاقیی  
در امران است. امیا جیواب و راه  
حل از بگا بردن شیا  طبیایاقیی  
در دست کیاگیران و کیارمینی ان  

 مزدمگگر است   
اک رمت سرمت به اقی یا  میرد  در  
امران بر اما باورن  که اما جامایه  
وارونه اسیت. قیولیگی  کینینی گیان  
ثییرو  جییامییاییه  کییارگییران  بییی  
چگزن  و بیگیییارگیان ثیروقیمینی .  
 سییت قییرمییا و فییرومییامییه قییرمییا  

عناجر  ن با و عالگ ینیابیان امیا  
جاماه ان  و شرم  قیرمیا میرد    
قوده زحمتیشان فرودسیت و بیی  
حاو  ان . نناا کیه میک عیمیر  
کار کرده ان  و ثرو  ساخته انی   
حیتیی  یس از سیی سییاح بییرای  
گتران هر روز از زنی گیی خیود  
بام  از نو برای کارشان مشیتیری  
 گ ا کنن . س ر  خالسه و میولی   
کیییارگیییر خیییود را در سییی ر   
اجتماعیی و سیگیاسیی روزافیزون  
سرمامه و فرودستی هرچه بگشتیر  
خود کارگر نشان مگ هی . بیرای  
ح   اما جاماه وارونه دولت هیا  
 گ ا ش ه ان   ارقشاا امی یاد شی ه  
ان   زن اناا و شین ه گاهاا بینیا  
ش ه ان   خ امان نفرم ه ش ه انی  و  
متاهت ساخته ش ه انی . مسیالیه  
از روز روشا قر است. اما جاماه  
مبتنی بر بردگی است. بیردگیی  
مزدی. هگ  درجه رش  خ میا   
اجتماعی و بگمه هیا و افیزامیش  
درنم  کیارگیران کیه قیازه هیمیه  
بام  با نبرد و بیا زور از حیلیایو   
طییبییاییا  حییاکیی  بییگییرون کشییگیی ه  
شون   در اسیاس امیا میوسیایگیت  
برده وار کارگر قدگگری نمگی هی .  
کودکی که امروز در میگیان میا  
متولی  میگیشیود میایر اسیتیخی ا   
سرمامه ش ن را بر  گشیانیی خیود  
دارد. چن  مگلیگیون کیودد بیر  
اثییر فییاییر از قیی ییصییگییل میی ییرو   
مگشون . چن  مگلگون از جیوانیان  
در بیییازار کیییار سیییرگیییردان و  
بگییارنی . چینی  میگیلیگیون جیوان  
ق صگلیرده از فرجت شیدیلیی و  
استخ ا   م رومن . اعتگاد  بیی  
خییانییمییانییی و فیی ییشییا سییرنییوشییت  
بخشی از لشیییر بیگیییار و کی   

 درنم  جاماه را رس  مگزن .    
اخگرا  گزارش از میرکیز نمیار از  
فییاییگییرقییر شیی ن فییاییرا در دولییت  
روحانی  منتشر ش ه اسیت.  بیر  

اساس مستن ا  مرکز نمار امران  
 رمت جگنی در دولیت روحیانیی  
افییزامییش مییافییت کییه نشییان از  

عی الیتیی و فیاجیلیه    افزامش بیی 
طبایاقیی در امیا دولیت و بی قیر  

خصیوک در    ش ن و اگت فارا به 
روسییتییاهییا اسییت. بییه گییزارش  
خبرنگار استیصیادی خیبیرگیزاری  
قسنگ   گزارش مرکز نمیار امیران  
از چگونیگیی قیوزمیع درنمی  در  

منتشر ش   مییی از    ٥٣٣٣ ساح  
هیای سینی یش نیابیرابیری    شاخص 

درنم  جیامیایه   یرمیت جیگینیی  
است.  رمت جگنی ع دی اسیت  
بگا ج ر و مک )ما ج ر و جی   

مانیی    در ج ( که در نن ج ر به 
قوزمع کامال  برابر درنم  ما ثیرو   

مانای نابرابری ملیلی     و مک به 
در قوزمع درنمی  و ثیرو  اسیت.   

هیای    نگاهی بیه نیتیامیج شیاخیص 
در    ٥٣٣٣ نییابییرابییری در سییاح  

مناط  شاری و روستامی و کیل  
دهیی    ییرمییت    کشییور نشییان مییی 
در کیل    ٥٣٣٣ جگنیی در سیاح  

کشییور و میینییاطیی  شییاییری و  
   ٣٨٣٥٣٣ قییرقییگییت    روسییتییامییی بییه 

بیوده اسیت    ٣٨٣٤٣٥ و    ٣٨٣٢٣٣ 
  ٥٣٣٢ که در میایامسیه بیا سیاح  

که  رمت جگنی در کل کشیور  
و منیاطی  شیایری و روسیتیامیی  

و    ٣٨٣١٥٢    ٣٨٣٢١٣ قرقیگیت    به 
بیوده  افیزامیش میافیتییه    ٣٨٣٢٤٣ 

مدنی فاجله طیبیایاقیی بیگیشیتیر   
فارا فاگرقر و ثروقمن ان ثروقمن قیر  
شی نی . بیر اسیاس امیا گیزارش   
سا  ده درج  ثروقمن قرما بیه ده  
درج  فاگرقرما جماگت از درنمی   

در کییل    ٥٣٣٣ کشیور در سیاح  
کشییور و میینییاطیی  شییاییری و  

   ٥٢٨٣٣ قییرقییگییت    روسییتییامییی بییه 
بیوده اسیت کیه    ٣٨٥٢ و    ٥٣٨٣٥ 

که سیای     ٥٣٣٢ اما رس  در ساح  
ده درجیی  ثییروقییمیینیی قییرمییا بییه ده  

درج  فاگرقرما جماگت از درنمی   
در کل کشور و مناطی  شیایری  

   ٥٣٨٢٣ قیرقیگیت    و روسیتیامیی بیه 
بییوده  افییزامییش    ٣٨٢٣ و    ٣٨١٥ 

دهییی     میییافیییتیییه و نشیییان میییی 
ثروقمن قیرهیا ثیروقیمینی قیر شی نی .  
بییاالقییر از کشییورهییامییی نییظییگییر  
نمرمیا  سلر  روسیگیه و قیرکیگیه  

 سرار دارد.  
شییاخییص جییگیینییی مییا  ییرمییت  » 

جگنی شاخصی استصیادی بیرای  
م اسبه  قیوزمیع ثیرو  در میگیان  
مرد  است. باال بودن اما  یرمیت  
در مک کشور ماموال  به عنیوان  
شاخصی از بیاال بیودن اخیتیال   
طبااقی و نابیرابیری درنمی ی در  
امییا کشییور در نییظییر گییرفییتییه  

 .«شود   می 

طب  گیزارش سیازمیان میلیل در  
  سییوئیی  کییمییتییرمییا  ٢٣٥٤ سییاح  

نابرابری درنم ی را دارد و نیمیره  
  ٢١  رمیت جیگینیی امیا کشیور  

است. اوکراما بیا نیمیره    اعال  ش ه 
در جامگاه دو  و نروژ بیا    ٢١٥٢ 

در رقبه سو  از امیا    ٢١٥٣ نمره  
 ان .   نظر سرار گرفته 

شییاخییص دسییتییمییزد  بییگیییییاری  
میگییلییگییونیی و مییگییزان خییط فییاییر  
شیا  طبااقیی در امیران قی یت  
حاکمگت جمیایوری اسیالمیی را  
بگیشیتیر از هیر دوره ای نیمیامیان  

 کرده است.  
در نستانیه روز جیایانیی کیارگیر  
کگ رخواست کارگران مبتنیی بیر  
ابراز وجود و اعال  مارش نناا بیا  
 ییرچیی  مییبییارزه بییرای افییزامییش  
دستیمیزدهیا  عیلیگیه بیگیییاری و  
برای ماگشت بیاالی خیط فیایر   
قزمگا مگشود. امینیایا خیواسیت و  
ملالبا  همه گگر و میلیرح در  
اعتصاب  قی یمیع و اعیتیرا یا   
 کارگری در حاح جرمان  هستن .  
هییگییییییییس قییردمیی  نیی ارد کییه  

حیومت و استصاد سرمامه داری  
در امران دچار مک ب ران عمیگی   
است و جاماه امیران در نسیتیانیه  
ق وال  سگاسی قایگیگیا کینینی ه  
ای سییرار گییرفیتییه اسییت. بییرجییا   
مک و دو منشا اخیتیال  هیای  
درونی حاکمگت ش ه ان . خامینیه  
و روحانی سم هیای هیار امیا  
نییظییا  طییبییاییاقییی و جیینییامییتیییییار  
هم مگر را مورد بگشترمیا نیاسیزا  
سرار داده ان .  مرد  در قیایران و  
ده ها شار بزرگ در مای یییه  
انتخاباقی نناا شیا  درونیی را  

 هر چه بگشتر ب لو بردن    
دمییر مییا زود جیی اح طییبییاییا     

اجتماعی در امیران اوج قیازه ای  
خواه  گرفت. احزاب و نگروهیای  
بییییورژوازی  چییییه در داخییییل  
حیییییومییت اسییالمییی و چییه در  
خییارج نن دارنیی  خییود را بییرای  
زورنزمائیی هیای نیایائیی نمیاده  
مگینن . امنبار ما بام  قایمیگیا  
کنگ  که طباه کیارگیر بیاینیوان  
مک نگروی مستال  زمیر  یرچی   
خود و با نرمان اناالب کیارگیری  
به مگ ان خواه  نمی . امیا کیار  

 عملی است.  
حییومیت اسیالمیی هی  اکینیون  
فشییار اعییتییرا ییا  مییزدبییگییگییران  
جاماه را بش   بیر  یگیییر خیود  
احساس مگین . بررسی مبیاحی   
خانه کیارگیری هیا  شیوراهیای  
اسالمی و دمیگیر نیایاد و اطیا   
های فیری بیاالمیی هیا  هیمیه  
گواه مک رادمیالگس  سی رقیمینی   
طبااقی یی کارگری که نزدمیک  
به چیایار دهیه در امیران شیییل  
گرفته است  مگیبیاشی . اوح میاه  
مه فرجت مناسبی برای اعیال   
کگ رخواست عیلیگیه نیابیرابیری و  

 شیا  طبااقی  است.   
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 دویت یازدهم و شکاف طبقاتی بیشتر! 

 نسان نودینیان
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 ١٩٤١فروردین  ١١
 اعتراضات 

اسکفکنکدا نکامکه اعکتکراضکی ککارگککران  ٨٤
 نیشگر هفت ت ه

کارگران نگشیر ه ت قپه به خصوجی سازی کیارخیانیه و  
  ٣١ هزار قیومیان دسیتیمیزد قیایگیگیا شی ه بیرای سیاح    ٣٥٢ 

اعترار دارن . کارگران نگشیر ه ت قپه به دنباح ق یمیایا   
اعترا ی خود علگه خصوجی سازماا که عمال میوسیایگیت  
شدلی نناا را به خلر ان اخته و بیگیییارسیازمیایا را در  یی  
دارد  چن  روز سبل از شیروع سیاح جی می  طیی نیامیه ای  
خلاب به مسیئیولیگیا میربیوطیه اعیتیرار خیود را بیه امیا  
مو وع اعال  کردن . در بخشی از نامه چنگا نم ه اسیت:  

همه ما از زمان واگتاری در بگ  و هراس ناشی از نیبیود  »"
دانگ  در نمینی ه سیرار    گترانگ  و نمی   امنگت روانی روزگار می 

هیای قیلیخ و    کیه قی یربیه   خصوک اما   است که چه شود؟ به 
هیا بیه    دردناکی در اطرا  ما ناشی از امیا نیوع واگیتاری 

بخش خصوجی وجود دارد. مانن : کیارخیانیه سینی  دزفیوح  
ساح با  از واگتاری قالگل ش  و جی هیا کیارگیر    که مک 

در اما نامه ج ا از مسئله خصیوجیی سیازی   .«اخراج ش ن  
نگشیر ه ت قپه  به مساله سراردادهای س گ  اماا   یامیگیا  
بودن مزد و قاخگر در  رداخت ملالیبیا  میزدی بیه عینیوان  
مااال  ما  اما کارگران اعترار شی ه اسیت. کیارگیران  
نگشیر ه ت قپه همیینیگیا اعیتیرار خیود را بیه افیزامیش  

اعال  کرده و در ادامه نامه خیلیاب بیه    ٣١ ناچگز مزد ساح  
م موعه کیارفیرمیامیان خصیوجیی و دولیتیی و بیه ومییه  
مسئوالن ارش  دولتی می  رسن :  نما نما در خود امیا قیوان  

هزار قیومیانیی سیاح    ٣٥٥ را سراع دارم  که به اقیا به مزد  
بتوانگ  امورا  زن گی خانواده خود را در ساح جیاری را  ٣١ 

 قامگا کننگ . 
 
فروردینا تجم  اهالی منطقه مهسنبلکی  ١

های  هفتگل خوزستان دراعتراض به پروژه
 سد سازی!

ن ر از اهالی منلایه میایسینیبیلیی هی یتیگیل    ٢٣٣٣ بگش از  
 های س سازی ق مع کردن .   خوزستان در اعترار به  روژه 

 
 کارگران

کارگران خط و ابنکیکه راه آهکن ایکران و 
کارخانه تراورس بتنی اندیمشک چند ماه 

 حقوق طل  دارند
کیارگیرخیط و    ٣٣٣٣ اق ادمه نزاد کارگیران امیران: حی ود  

ابنگه راه نها و کارخانه قراورس بتنی ان میمیشیک کیه زمیر  

م موعه راه نها امران مگباشن   حاو  میاهیایای بیایمیا و  
اس ن  و عگ ی و  یاداش نخیر سیاح رادرمیافیت نیییرده انی   
کارگران قولگ ی قراورس که با کاری سخت و خیلیرنیاد  
و با ساعت کار طوالنی به کار مشدوح هسیتینی  نخیر سیاح  
دست خالی به استاباح باار میگیرونی  بیه گی یتیه میییی از  
کارگران بارها برای گرفتا حاو  حاه ی خیود اعیتیصیاب  
کردنی  و هیربیار بیا اخیراج دوسیتیانشیان روبیرو شی ه انی  و  
کارفرما کارگران اخراج ش ه را م بور به دادن قاای  بیرای  

  ٢٣ برگشت به کار نموده است اق ادمه نزاد کارگیران امیران  
 ٣٤ اس ن   

 
 علی ربییی دلسوز کارفرمایان!

خبرگزاری املینیا  یگیا  نیوروزی نسیای عیلیی    ٢١٥١٣١ روز  
ربگای وزمر قااون  کار و رفیاه اجیتیمیاعیی را درج نیمیود.  
نسای ربگای در بخشی از  گا  خومش می گوم :  دیی ییه  
ی کارگران بیگیییار و کیاهیش سی ر  خیرمی  انیایا  زنیان  
سر رست خانوار  مالوالن  کودکان کار و بیی سیر یرسیت و  
کارفرمامانی که بگ  قالگلی بنگاه های خیومیش را دارنی   

سیخینیان  “.  مک ل ظه نگز مرا ب اح خومش رها نمی کنی   
جالت و دلسوزانه نسای ربگای را البته در حالی میگیشینیومی   
که هنوز چن  روزی از مصیوبیه شیورای عیالیی کیار در  
رابله با قاگگا دستمزد قا سه برابر زمر خط فایر بیرای سیاح  

نمگگترد . نسای ربگای به خیوبیی میگی انی  و میتیوجیه    ٣١ 
قومان مانیی قی یمیگیل    ٣٥٢٣٣٣ هست که دستمزد ماهگانه  

فار و فالکت و گرسنگی هرچه بیگیشیتیر بیه کیارگیران و  
خانواده هیای نن هیا. ربیگیایی کیه امیا گیونیه بیرای میا  
کارگران اشک قمساح مگیرمیزد نیمیی گیومی  کیه خیودش  
ماهگانه  چا ر حاو  درمافت مگین . نسای ربیگیایی بیایتیر  
است ب رمام  که در م   قص ی  سیت وزارقیخیانیه قی یت  
امر خومش جز سخنان زمبا و فرمبن ه چه اس اما  می یبیتیی  
جات بابود شرامط و اگت زن گی ما کارگران انی یا  داده  
است؟ مگر نه امنیه طیبی  نمیارهیای رسیمیی مینی رج در  
سامت ها و خبر گزای ها ی خیودقیان از زبیان مسیئیولیگیا  
مگشنوم  هر روزه بر قا اد بگیاران  زنان خگابانیی  کیودکیان  
کار و خگابان افزوده می گردد. میی دانیگی  چیرا ؟ چیون  
کودکان کار و خگابان نتگ ه و ع سوانگا  ی  کیارگیری   
ق مگل سراردادهای موست و سی یگی  امایا  اخیراج سیازی  
های گسترده ناشی از قالگلی کارخانه ها  کارگیاه هیا و  
واح های قولگی ی بیه دلیگیل واردا  بیی رومیه اجینیاس و  
کاالهای بن ل و بی کگ گت می باش  که نن هی  نیاشیی  
از سگاست های دولت طیرفی ار سیرمیامیه داران میی بیاشی   
)کست سود بگش قر برای  امگیا نوردن هیزمینیه قیولیگی   بیا  
است مار بگش قر از کیارگیران ( . ی ری کیه کیارش را از  
دست می ده  چگونه می قوان  بیه فیییرقیأمیگیا هیزمینیه  
ق صگل فرزن ان خومش بیاشی ؟ کیودکیی کیه میی بیگینی   
  رش بگیار است ناچار است با روی نوردن به شیدیل هیای  
کاذب از سبگل دست فروشی و یگیره گیوشیه ای ازهیزمینیه  
خانوار را بر عا ه بگگرد. امروزه کار کیودکیان در بیگیشیتیر  
کشورهای سرمامه داری ییربیی میمینیوع میگیبیاشی . ولیی  

در بیاره    ٥٣٣ کشور ما امران قیاکینیون بیه میایاولیه نیامیه  
ممنوعگت کار کو دکان نپگوسته است. اگر چیه در میاده  

سیاح    ٥١ سانون کار بر ممنوعگت اشتداح کودکیان زمیر    ٥٣ 

قدکگ  ش ه ولی قاکنون هگ  گونه اس ا  عملی و می یبیتیی  
در اما راستا جور  نگرفته است .ما ملمئیا هسیتیگی  در  
نمن ه ه  قدگگری از جانت شیمیا جیور  نیخیواهی  گیرفیت   
چون شما اجوآل جز به منافع خود و کست سود بگشیتیر بیا  
باره کشی از ما کارگران به چگز دمگری نمیی انی مشیگی .  
ما وستی د  خروس را زمر سبرستان می بگینیگی  دمیگیر سسی   
حار  عباس خان را باور نمی کنگ  .میا کیارگیران چیاره  
کار خومش را مافته ام  و دمگیر فیرمیت نیگیرنیم و چیرب  
زبانی قان را نخواهگ  خورد در ساح  گش رو سایی خیواهیگی   
کرد با اق اد و هی  بسیتیگیی و گسیتیرش اعیتیرا یا  و  
اعتصابا  کارگری حاو   امماح ش ه ی خومش را بی سیت  
نورمیی . جییمییاییی از کییارگییران سیینیینیی ج و اعاییا کییمییگییتییه  

 ٣١ هماهنگی. فروردما  
 

پیام عکثکمکان اسکمکاعکیکلکی بکه مکنکاسکبکت 
 فرارسیدن بهار

خورشگ ی را بیه هیمیه ی  ٥٣٣١ فرارسگ ن نوروز و ساح نو  
کارگران و ستم م گان  بیه دلسیوزان راه رهیامیی انسیان از  
ست  و سرکوب   به زن انگان سگاسی اسیگیر و دربینی  و بیه  

 خانواده جانباختگان طباه کارگر قبرمک عرر مگنمام . 
دوستان گرامی خانوادەهای بسگاری از جیامیاا امیروز میا   
در شراملی به استاباح نوروز و ساح نو می رون  و بیا بیایار  
و طبگات ق  م   یگیمیان میی نیمیامینی  کا عیزمیزانشیان میا  
جانباختا ان  و ما در راە اه ا  انسانگشان دربنی  هسیتینی .بیه  
نوبه خود به روحگا مااو  ننان درود میی فیرسیتی  و  یمیا  
شادباش ساح نو به قک قک نن عیزمیزان امیگی وار  هیرچیه  
زودقر عزمزان را در جمع گر  خانواده بیازمیابینی . هیمییینیگیا  
نوروز و ساح نو را به همه ناادها و قشیل های مسیتیایل و  
خودساختا کارگران  زنان  مالمان  دانش ومیان و  یرسیتیاران  
شادباش مگگوم  و امیگی وار  سیاح نیو  سیاح قیودەای شی ن  
هرچه وسگاتر اما ناادها باش . عزمزان : ما می افیایگیا راە  
رهائی و برابری انساناا به استاباح زنی ان نیمیگیرومی   بیلیییه  
زن ان ق مگلی را قابل می کنگ  قا نسیل بیای ی بیه دلیگیل  
ق او  در عاگ ە و بگان  اعتااد به متهت ما بیی اعیتیایادی  
به نن  جنسگت و دمگر ق اوقاای ساختا و  رداختا سیگیسیتی   
طبااقی سرماماداری به زن ان نگ تن  و زن انی کیردن انسیان  
به دلگل عاگ ه و دم گاه مت او   امان مابی . میا کیارگیران   
در نظا  ظالمانه سرماماداری سرکوب می شوم  و زنی ان را  
ق مل مگینگ    چگزی برای از دست دادن ن ارمی   امیا بیا  

 اخبار کارگری
 بخش امران: نسان نودمنگان 

 بخش بگا المللی: داوود رفاهی  
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اق اد  همبستگی و متیشیییل شی ن جیایانیی را بیه دسیت  
خواهگ  نورد کا مملو از شادی   برابری و فارع از قبیایگیض  
و سرکوب برای همه خواه  بود. رفاای کارگیر: از میاەهیا  
و بومیه ه تاهای  امانی هرساح   دی یا و فیر و مشیدیلا  
ما کارگران در سراسر کشور قاگگا دسیتیمیزدهیا بیرای سیاح  
ج م  است. دستمزد رابلا مستاگ  با ح  حیگیا  و زنی گیی  
ما کیارگیران دارد. امسیاح نیگیز دسیتیمیزدهیا بی ون حایور  
نمامن گان کارگران قوسط دولت  و دو نیایاد وابسیتا بیه نن  
قاگگا گردم . دستمزد قاگگا ش ە اگر ه  به موسیع  یرداخیت  

برابر  امگا قر از خط فیایر اعیال  شی ە قیوسیط خیود    ٣ شود  
دولت است . اما دستمزد ناچگر در شراملی بیه کیارگیران و  
ننا  اگر شانس کار داشتا باشن     رداخت میی شیود  کا  
قما  امیانا  و ناما  مادی جاماا با دستان قوانیمینی  میا  
کارگران ساختا می شود  اما خیود میا از ابیتی امیی قیرمیا  
امیانا  و از جملا ح  قاگگا میگیزان فیروش نیگیروی کیار  
خود نگزم رو  هسیتیگی  .دلیگیل نن هی  در میتیشیییل بیودن  
دشمنان ما و مت ر  بودن ما کارگران اسیت. میا کیارگیران  
قناا با اق اد و مبارزە است کا مگتوانیگی  دسیتیمیزد واسیایی  
خود را بر کارفرمامان ق مگل نمائگ  .سیراردادهیای میوسیت و  
س گ  امااء را لدو کنگ  . امنگت شدلی کارگران و بیگیمیه  
بگیاری برای همه کارگران بگیار داشتا مسیییا مینیاسیت  

با هزمنه کارفرمیامیان کا  ….  و با اشت و دکتر و درمان و  
م صوح فروش نگروی کار و دسترنیج ربیودە شی ە خیود میا  
قوسط نناا است را به دست بگاورم  .همینگا داشتیا رسیانیه  
مستال کارگری  نزاد و ب ون سانسور ح  طبگای و مسیلی   
ماست. در  امان   ما نرزوی سیالیی میمیلیو از شیادی و  
موفاگت برای طباا کیارگیر و انسیانیایای زحیمیتیییش در  
سرقاسر کشور  از همه انساناا وقشیلاای کارگری کا بیه  
حی  زن ان میا میایتیرر و از حی  و حیایو  انسیانیی و  
کارگری ما دفاع نمودە  خبررسانی کردە و خانیوادە میا و  
دمگر فاالگا کارگری و زن انگان سیگیاسیی دربینی  را قینیایا  
نگتاشتاان   بی ناامت سپاسگزار و قشیر مگیینی . در سیاح  

خورشگ ی بار دمگر اعال  میی دار  کا دوش بیه  ٥٣٣١ نو  
دوش شما عزمزان   بیرای رهیامیی طیبیایه کیارگیر از  یای  
نخواه  نشست. زن ە باد اق اد و همبستگی جیایانیی طیبیاا  
کارگر.   زن ه باد حیومت کارگری   ع مان اسیمیاعیگیلیی  

 ٢٣١٥٢١٥٣٣٤ 
 

نامه اعتراضی همسر بهنام ابراهکیکم زاده 
 به فشارها و تهدیدات

 

خان  زبگ ه حاجی زاده همسر زن انی سگاسی بیاینیا  ابیراهیگی   
زاده در نامه ای بیه فشیارهیا و قیای می اقیی کیه از طیر   
مامورما حیومتی بر خانواده اش وارد میی شیود اعیتیرار  
کرده و چنگا می نومس : میا زبیگی ه حیاجیی زاده هیمیسیر  
زن انی سگاسی در بن  بانا  ابراهگ  زاده می بیاشی  سیبیل از  
هر چگزنیاز ساح نو را بیا امیگی  نزادی قیمیامیی زنی انیگیان  
سگاسی در بن  به میرد  امیران قیبیرمیک میی گیومی  . در  
روزهای  امان ساح  ما و فرزن   نگما در حالی قیایران را بیه  
ماص  کردستان٨ شارستان اشنیومیه بیرای قیایلیگیال  عیگی   
قرد کردم  که متاس انه قالشاا و  گگگرمیایای میا بیرای  
گرفتا مرخصی برای همسر زن انی ا  بیاینیا  بیه سیرانی یا   
نرسگ  و دستگاه ساامی با وجود نیامیه وکیگیل و  یزشیییان  
بگمارستان م ک مبنی بر بگماری فرزن   نیگیمیا و امینیییه  
بانا  بام  در کنار فرزن  بگمارش باش  مانیع میرخصیی وی  
ش ن  . نناا  رون ه سلور  زشیییی فیرزنی   نیگیمیا   نیامیه و  
قاکگ   زشیان بگمارستان فو  قخصصی م یک را نیادمی ه  
گرفتن  و را ی به اما نش ن  کیه میک  ی ر زنی انیی در  
کنار فرزن  بگمارش باشی  .میخیالی یت دسیتیگیاه سایای بیا  
مرخصی بانا  نن ه  در نسیتیانیه سیاح نیو و  یرونی ه سیازی  

سیاح حیبیس    ٣ ما ک و م  د و م یومگت نزدمک به  
ناعادالنه برای وی به اقاا  ارقباط بیا رسیانیه هیا و دکیتیر  
احم  شاگ  و درج بگیانیگیه و میلیالیت کیارگیری و حیایو   
بشری از داخل زن ان نشان از اما دارد که دستگیاه سایامیی  
از ق ا  ع الت عاجز است. مسئوالن سایامیی و امینیگیتیی  
همواره در طوح اما سالاا به شگوه های میخیتیلی  از جیمیلیه  
ق ت عنوان بازرسی مورش به مینیزح میا و میورد بیازرسیی  
سرار دادن و بردن وسامل شخصی ما مانن  لپ قیا  فیرزنی   
بگمار  که علگری  گتشت م   بسگار طوالنی هنوز بیه میا  
بازنگردان ه نش ه است و از اما طرمی  میا را میورد اذمیت و  
نزار سییرار داده انی  اکیینیون امیگیی هیا در کشیور میا بییرای  
 گشرفت در زمگنه حاو  بشر و قی یای  عی الیت بسیگیار کی   
رنم ش ه است . دستگیاه سایامیی و دادسیتیان قیایران در  
چن  ماه اخگر هر چن  شرط قاگه و قاکیگی  نیامیه  یزشیییان  
بگمارستان م ک را برای دادن مرخصی برای باینیا  اعیال   
کرده بودن  اما با اما حاح با باانه های واهی و بیی اسیاس  
با وجود قامگ  و قاکگ  نامه  زشیییان بیگیمیارسیتیان می یک  
مبنی بر امنیه بانا  بام  در کنار فرزنی  بیگیمیارش بیاشی     
با  از امنیه روزها ما و فرزن  بیگیمیار  را در  یگی  و خی   
هییای راهییروهییای دادسییتییانییی و  ییزشییک سییانییونییی و  
بگمارستاناای قاران دوان ن  و  اسیاری کردن  با درخیواسیت  
مرخصی بانا  مخال ت کردن  . نناا برنتابیگی نی  کیه  ی ری  

باار و عگ  است که در زن ان بسر می برد در کینیار    ٥ که  
فرزن  بگمارش باش  شام  اگر بانا  ه  همییون بسیگیاری از  
خود مسئوالن و نسازاده ها مرقیت اختالس و دزدی و ییر   
در فساد ش ه بود راحت قر با مرخصی امشان موافیایت میی  
کردن .دستگاه ساامی و امنگتی بام  بخوبی در ماب  که بیا  
قا م  و فشار و مخال ت بیا میرخصیی و عی   رسیگی گیی  
 زشیی بانا  نه قناا نمی قوانن  ما را به زانو و سر قسیلیگی   
در بگارن  و مرعوب کنن  بلیه اما فشارها میوجیت قیایومیت  
عز  و اراده ما خواه  ش  و ناامتا در اما مبیارزه میا  یگیروز  
خواهگ  ش  .ما با وجود بگماری فرزن   به همراه خیانیواده بیا  
عز  راسخ و سوی با قما  قوان در اما راه و در امیا میبیارزه  
در کنار همسر زن انی ا  بانا  خواه  بود . اکنون بگشیتیر از  

هر زمان به گ ته بانا   ی برده ا  که همگیشیه میی گی یت  
اگر سرار است ما را از مرخصی و رسگ گی  یزشیییی کیه  
ح  سانونی ماست م رو  کنن  و هزمنه بی هیگی    دسیتیگیاه  
ساامی ی امنگتی ه  بام  هزمنه ب ه  و برامش هزمنیه درسیت  
کرد . مسلما دستگاه ساامی و امینیگیتیی قیاوان امیا هیمیه  
اج ا    بی حاوسی   قباگض و اذمیت و نزار را خیواهینی   
 رداخت و نه ما و نه بانا  در اما راه ل ظیه ای سیاکیت و  
نرا  نخواهگ  نشست .الز  به مادنوری است  همسر  باینیا  در  

بیه جیر  دفیاع از کیودکیان   کیارگیران و    ٣٣ خرداد    ٢٢ 
فییاییالییگییتییاییای انسییانییی بییازداشییت و در مییک دادگییاهییی  
ما ک و نمامشی و چینی  دسیگیایه ای قیوسیط سیا یی  

سیاح    ١ ساح حبس و در نایامیت بیه    ٢٣ جلواقی در ابت ا به  
حبس قازمری ناعادالنه م ییو  گیردمی  . بیای  از حیادثیه  

بیه    ٣٣ فیروردمیا    ٢٣ در    ٣١٣ حمله گارد زن ان اوما به بن   
اقاا  امنیه بانا  با رسانه ها و گزارشگر ومییه حیایو  بشیر  
در امور امران نسای احم  شاگ  ارقیبیاط داشیتیه و از داخیل  
زن ان اس ا  به انتشار ملالیت   بیگیانیگیه هیای کیارگیری و  

  ٢٣٣ حاو  بشری کرده وی را به سلولایای انی یرادی بینی   
ماه و ان ی وی را مورد بیازجیومیی    ٣ انتااح داده و به م    

در حیالیگیییه    ٣٣ میرداد    ٥٣ و ق ت فشار سرار دادن  . در  
بانا  نسبت به ادامه ان رادی طیوالنیی می   خیود در بینی   

  ٢٢ دست به اعتصاب یتا زده بود کیگینیه قیوزانیه در    ٢٣٣ 
وی را به فو  امینیگیتیی رجیامیی شیایر قیبیایگی     ٣٣ مرداد  

در مک دادگیاه فیرمیامشیی چینی     ٣٤ کردن  .در دی ماه  
دسگاه ای ب ون حاور وکگل به اقاا  ارقباط با احم  شیایگی   
و درج ملالت و بگانگه های کارگری و حیایو  بشیری بیه  

ساح و نگ  حبس ناعادالنه م یو  کردنی  کیه در نیایامیت  ٣ 
روزسلای گردم  . امیا    ٥١ ماه و    ٥٣ ساح و    ٥ اما حی  به  

حی  میی از نخرما نمونه های ع   ق میل نزادی بیگیان از  
سوی دستگاه ساامیگیه امیران و فشیار رو بیه فیزامینی  نزاد  
ان مشان در کشور ما است . بانا  در حاح حا ر بیه خیاطیر  
ان رادماای طیوالنیی می   و  یرب و شیتی  بیازجیومیان و  
شین ه گران وزار  اطالعیا  و امینیییه بیارهیا دسیت بیه  
اعتصاب یتا زده است از درد کیلیگیه  درد کیمیر   نرقیروز  
گردن رنج می برد . اما مسئوالن زن ان و سیوه سایامیگیه قیا  
اما ل ظه اس امی موثر برای درمان  یزشیییی امشیان انی یا   
ن اده ان .ما از قمامی شخصگتاای سگاسی و انسان دوسیت  
  احییزاب و گییروه هییا و قشیییییل هییای حییاییو  بشییری و  
شخصگتاای فااح در عرجه حاو  بشر میی خیواهی  قیا بیا  
درخیواسییتیاییای مییییتییوب بییه عیی ییو بییگییا الییمیلییل و دمییگییر  
سازماناای حاو  بشری خواهان نزادی فوری همسر  بیاینیا   
ابراهگ  زاده از زن ان باشن  . زبگ ه حاجی زاده همسر زنی انیی  

 ٥٣٣١ سگاسی در بن  بانا  ابراهگ  زاده اشنومه باار  
 

پیام کارگران  بیکار شده ی فوالد زاگرس 
 به وزیر کار

اسای ربگای کارگیران فیوالد زاگیرس  خیاطیره قیلیخ اخیراج  
سییاح را کییه بییه  ٥٢ الییی ٥٣ یییگییرسییانییونییی اشییان  بییاسییابییاییه  

دستورحارقاالی واسای ه  ه قا میایاون روابیط کیار شیمیا  
%سییاییامییش  ٥٣  بییاانیی ییالح شییرکییت فییوالد زاگییرس کییه  

زمرم موعه وزار  کاربود را میادشیان نیخیواهی رفیت . امیا  
کارخانه چاارجی نی یرمسیتیایگی  اشیتیدیاح داشیت کیه بیلیور  
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ن رشیدیل امی یاد کیرده بیود ولیی قیوسیط  ٥١٣٣ یگرمستاگ   
دی یه اشتداح وشاار رفع بگیییاری وبیاقی بیگیروامیگی  شیمیا   
س ره کارگران جمع گردم .  اکنون عگی ی نیگیامی ه کیه از  
روی احسییاس بییی رمییای شییمییا قییبییرمییک گیی ییتییه شییود  

 ٣١ ماازملالبا  به ح  خود کوقاه نخواهگ  نم  فروردما  
 

 ویژه افزایش دستمزدها!
 دستمزدی حقیر چون تییین کنندگان آن

شورای عالی کار  میتیشیییل از )دولیت  کیارفیرمیامیان و  
هیزار    ٣٥٥ نمامن گان به اجلالح کارگری ( بیا قصیومیت  

قومان دستمزد ماهگانه برای گتران زنی گیی خیانیواده هیای  
کارگری  حاار  شخصگتی و مرامی خیود را در میایابیل  
خانواده های زحمتیشان به نمامش گیتاشیتینی . نیمیامینی گیان  
شوراهای اسالمی کار با هم ستی عاو شورای میرکیزی  
خانه کارگر  نسای علی ربگای وزمر کار  نشیان دادنی  کیه  
باتر از هر کارفرمامی می قوانن  حاو  کارگران را  یامیع  

میگیلیگیون    ٢ کنن . مرکز  یوهش های م لس خط فایر را  
هزار قیومیان و خیانیه کیارگیر در می یاسیبیا  سیبی     ٣٣٣ 

قومان دسیتیمیزد    ١٥٣٣٣ با اعال     ٣٢ ماگشتی خود در ساح  
روزانه مک کارگر برای گتران زن گی  خط فایر را میک  

هزار قومان برنورد کرده بیودنی . حیاح چیگیونیه    ٥٣٣ مگلگون  
نی یره    ٤ هزار قیومیان را بیرای گیتران میک خیانیواده    ٣٥٥ 

شیورای عیالیی دسیتیمیزد مصیوب    ٣١ کارگری برای ساح  
نموده است؟ از می قیایا  یگیش اعیال  کیردمی  کیه دولیت و  
بخصوک وزار  کار با رومییردی سیرمیامیه سیاالرانیه و بیا  
شاار حمامت از سرمامه گتاری با اجرای دستورا  جینی و   
بگا المللی  وح و سازمان ق ار  جیایانیی  سیگیاسیت نمیاده  
نمودن کارگر ارزان و حت  سوانگا حمامتیی از کیارگیران را  
در دستور روز خود سرار داده است. در برنامه شیشی  قیوسیایه  

افزامش مافیت و در میاده دمیگیری    ٢١ سا بازنشستگی به  
درجی  حی اسیل حیایو     ٥١ ساح را    ٢٣ دستمزد کارگران زمر  

در نظر گرفتیه بیود کیه بیا امیواج اعیتیرا یا  کیارگیری  
م بور به حت  اما مواد از برنامه قیوسیایه شیشی  شی . بیه  

هیزار قیومیانیی را    ٣٥٥ همگا دلگل می بگنگ  که دستیمیزد  
برای کارگران در نظر می گگرن  قا بیه دسیتیورا  جینی و   
بگا المللی  وح و سیازمیا  قی یار  جیایانیی نری گی یتیه  
باشن . در متاکراقی که بگا جن و  بیگیا الیمیلیلیی  یوح و  
سازمان ق ار  جاانی از مک طیر  و وزرای جینیایت و  
استصاد از طر  دمیگیر در امیا سیالیایا جیور  گیرفیتیه و  
کارگران از نن بی خبرن    امیا دو نیایاد سیرمیامیه داری    
خشنودی خود را از عملییرد امیران در راسیتیای دسیتیورا   
داده ش ه  اعال  نموده ان . بیه هیمیگیا خیاطیر اسیت کیه در  
شورای عالی دستمزد اما چنگیا خیانیواده هیای کیارگیری  
م یو  به گرسنگی بگشتر می شیونی . چیگیونیه میمیییا  

درج  افزامش میابی  امیا حیایو     ٥٤ است حاو  زحمتیشان  
وزرا  وکالی م لس  م مران عالی رقبه در ساح نمن ه چینی   
برابر افزامش ماب ؟ چه فرسی بیگیا خیانیواده نسیای وزمیرکیار  
رفاه و قامگا اجتماعی   با خانواده هیای کیارگیران شیاییل  
در  ارس جنوبی  ه ت قپه  اقوبوسرانی  امران خیودرو اسیت؟  

هزار قومان میی قیوان زنی گیی کیرد   لیلی     ٣٥٥ اگر با  
کنگ  حاو  ماهگانه وزمرکار  استصاد   جنات و میایاونیگیا  

اعال  کنگ  قا زحمتیشان بی انینی  چینی     ٣١ شان را در ساح  

ج  برابر با خانواده های اما نسیامیان فیاجیلیه دارنی  و چیه  
مزمتی  حاو  اما نسامان و خانواده هامشان را چن  ج  بیرابیر  
از خانواده های کارگری متمامز کرده اسیت؟ میی گیومینی   
استصاد جناتی قوان  رداخت بیگیش از امیا دسیتیمیزد را بیه  
کارگران ن ارد. ما می  رسگ  سود سالگانه کیارخیانیه هیای  
خوردرو سازی  جنات ن ت   تروشگمیی هیا  و سیود قی یار  
النه کرده در دولت در دهساح اخگر چیای ر بیوده اسیت؟ کیه  

دالر    ١٣ قوان  رداخت ن ارن ؟ ن ت دوسالی است که به زمیر  
دالر فیروخیتیه شی ه    ٥٣٣ رسگ ه و در مابای سالاا بگش از  

است   سودش به جیگیت چیه کسیانیی رفیتیه اسیت؟ سیود  
م صوال    تروشگمی به جگت ک ا    رخوانی ه ای رمیخیتیه  
ش ه که امروز در جنامع ن ت و  یتیروشیگیمیی هیا کیارگیران  
بگش از سه ماه حاو  طلبییارنی ؟ گیرانیی و قیور  حیاجیل  
ک ا  سگاست گتاری های یلط بوده اسیت؟ چیه کسیانیی  
ماصر رون  کنونی ب ران در کشیورنی ؟ کیه بیامی  بیار امیا  
اشتباه را کارگران با گرانی و قور  از جیگیت خیود  یرداخیت  
کنن ؟ بی قردم  سیگیاسیت هیای اشیتیبیاه و ومیران کینینی ه  
استصادی بخصوک طرح    ملی ه فمن ی مارانیه هیا در  
بوجود نوردن گرانی و قور  ناش اجلی را بیازی کیرده انی .  

هیزار قیومیان میک    ٣٥٥ ما  گشنااد می کینیگی  اگیر بیا  
خانواده چاار ن ری زحمتیش می قوان  زن گی کینی    از  
ساح نمن ه وزمرکار  وزمر استصاد  وزمر جنیایت  و میایاونیگیا  
نناا به عنوان کسانی که اما مصوبه را امایاکیرده و امیا  
حاو  را برای گتران زن گی زحمیتیییشیان کیافیی دانسیتیه  

هزار قیومیان کیاهیش    ٣٥٥ ان   کل درمافتی شان در ماه به  
 گ ا کن  قا شام  نناا به اشتباه فاحش خود مایتیر  شیونی .  
سن میاهای کارگیری   انی یمیا هیای جینی یی مسیتیایل  

 کارگری  
خواهران و برادران زحمتیش  وزار  کار و نیمیامینی گیان بیه    

اجلالح کارگری نشان دادن  که نه از مشیال  میا خیبیر  
دارن  و نه برامشان زن گیی خیانیواده هیای کیارگیری میای   
است. دست به سوی ه  دراز کنگ  و با مت   شی ن و خیرد  
جمای  بیرای حیل مشیییال  کیارگیری خیود چیاره ای  
بگن مشگ . چاره کار ما اق اد ماست. سن میییای کیارگیران  

  ٢٣ فلزکارمیانگک. ان ما جن ی جنایتیگیران عسیلیومیه  
 ٥٣٣٤ اس ن   

 
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحکد در 

 ٤١رابطه با حداقل دستمزد سال 
دستمزد کارگران در سالگان گتشته با انواع باانیه هیا نیظیگیر  
به وجود نوردن رون  استصادی  امی یاد اشیتیدیاح  قی یرمی  هیا  
ویگره هر ساح چن  برابر زمر خط فار قاگگیا شی ه اسیت. در  
حالی که مزد کارگر سا  ناچگزی از سگمت قیمیا  شی ه را  
دارد و کارگران در بوجود نم ن شرامط نابسامیان اسیتیصیادی  
در کشور ناشی ن ارن . متاس یانیه در امیا سیاح هیا شیاهی   
رکود ش م  استصادی در کشور هسیتیگی  و ورشیییسیتیگیی  
کارگاهای قولگ ی و جناتی بیاعی  فشیار مایاعی  بیر  
کارگران ش ه و در دهه گتشته سی ر  خیرمی  کیارگیران بیه  
ح اسل قرما سلح رسگ ه و کیارگیران قیوان  یرداخیت هیزمینیه  
های مسیا  خوراد   وشاد و هزمنه هیای درمیانیی و  
با اشتی و نموزشی را ن ارن . دستمزد های چن  بیرابیر زمیر  
خط فار با هزمنه های واسای زن گی ه  خیوانیی نی ارنی  و  

س ره کارگران هر روز خالی قر از روز سبل مگیشیود. در امیا  
نش ته بازار بگشترما باره را کیارفیرمیامیان از کیارگیران میی  
برن  بلوری که حتی حاو  و دستمزد کارگیران بیه قیاخیگیر  
می افت  و کیارفیرمیامیان بیلیور میک طیرفیه حی  اخیراج  
کارگران را دارنی  و در بسیگیاری از میوارد حیتیی هیگی   
سراردادی بگا کارگرو کارفرما منایای  نیمیی شیود. میارانیه  
های کاالها حت  مگشود و بیایای نیاچیگیز  یرداخیتیی در  
ماابل افزامش سگمتاا به عنیوان میارانیه نیای ی و نزادسیازی  
سرسا  نور سگمت ها همه علگه کارگران و ماگشت ننایاسیت.  
همه امناا در حالی اق ا  می افت  که دستمزد کارگیران را  
متناست با افیزامیش هیزمینیه هیا قیایگیگیا نیمیی کینینی   و  
برخوردهای  لگسی  امنگتی و ساامی با کارگران مایتیرر  
به طیور روزمیره جیاری اسیت. خشیونیتیی کیه نسیبیت بیه  
کارگرانی که در راستای حاو  اولگه انسانی و سیانیونیی و  
بگا المللی خود قشیل های مستال کارگری امی یاد کیرده  
ان  بسگار ش م  قر از برخیوردی اسیت کیه بیا افیرادی کیه  
امواح مرد  را به قاراج برده ان  داشته انی . میا کیارگیران بیا  
عنامت به موارد فیو  و بیه مینیظیور اعیال  نیظیر خیود در  
راستای داشتا مک زن گی شرافتمنی انیه خیواهیان قیایگیگیا  
ح اسل دستمزد باالقر از خیط فیایر )کیه کی  نن در سیاح  
جاری سه و نگ  مگلگون قومان در ماه است( هسیتیگی . بی میا  
منظور  سن میای کارگران شرکت واح  اقوبوسرانیی قیایران  

سانون کار و قیایگیگیا    ٤٥ ماده    ٢ و حومه خواهان اجرای بن   
دستمزد کارگران میتینیاسیت بیا میک زنی گیی انسیانیی و  
منلب  با استان اردهای متایار  و بیاالی خیط فیایر میی  
باش . سن میای کارگران شرکت واح  ح  خیود میی دانی   
برای ق یای  حی اسیل دسیتیمیزد بیاالی خیط فیایر اسی امیا   
ماتای و  یروری را در دسیتیور کیار خیود سیرار دهی .  
سن میای کارگران شرکت واح  اقوبوسرانی قاران و حیومیه  

 ٣٤ اس ن  ١ 
 

 ١١١میلیون و  ٩با خواست حداقل دستمزد 
هزار تومان، علیه دهن کجی شورای عالی 

 کار خواهیم ایستاد
نخرمیا جیلیسیه شیورای عیالیی    ٣٤ اس ن     ٥٣ روز سه شنبه  

کار با شرکت هر سه بخیش می افیع مینیافیع کیارفیرمیامیان  
)نمامن گان دولت  کارفرمامان و شوراهای اسیالمیی کیار و  

  ٣١ خانه کارگر( برگزار ش  و مگزان ح اسل دسیتیمیزد سیاح  
را برای کارگران امران قاگگا کردن . اق یا  روز سیه شینیبیه  
نتگ ه قالشاای بی وس ه  از جیانیت هیر سیه بیخیش  ی   
کارگری دخگل در شورای عیالیی کیاراسیت  کیه میلیابی   
سیالیگیان گیتشیتیه از شیش مییاه سیبیل بیرای قیوجیگیه اسیی ا   
مشترکشان در ماابل کارگران در جات می یییو  کیردنشیان  
به ق مل شرامط فالکت بار و بیه میراقیت نسیبیت بیه سیاح  
گتشته نابود کنن ه قر براه افتاد. از هیمیان ابیتی ا کیه می ا   
شرامط ب  استصادی و ناقوانی کارفرمامان بیه  یرداخیت میزد  
بگشتر قوسط کارشناسان استصیادی و قیوجیگیه گیران ادامیه  
و اگت موجود برای کارگران از ربگای وزمر کیار گیرفیتیه  
قا نمامن گان کارفرمامان و شوراهای اسالمی کیار و خیانیه  
کارگرماا مادنوری وقیرارمیی شی   میایلیو  بیود کیه اراده   
شورای عالی کار برنادم ه گرفتا  خواست افزامش دسیتیمیزد  
متناست با قأمگا هزمنه ماگشت خیانیواده هیای کیارگیری   
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  ٣١ درجی ی دسیتیمیزد سیاح    ٥٤ سرارگرفته است. افزامش  
هیزار و    ٣٥٢ مانی قاگگا حی اسیل میزد    ٣٤ نسبت به ساح  

قومان  دها ک ی نشیار به خواست افزامش دستیمیزد    ٥٢٢ 
هیزار قیومیانیی کیارگیران اسیت کییه    ١٣٣ میگیلیگیون و    ٣ 

بخصوک در م   ساح جیاری بیه شیگیوه هیای میخیتیلی   
قوسط کارگران به طور جی ی میلیرح و بیرای قی یای  نن  

قشیییل کیارگیری کیه اعیال     ٥ مبارزه کردن  و با بگانگه  
کردن  ح اسل دستمزد بیامی  بی ون هیگی  عیتر و بیایانیه و  

مگلیگیون و    ٣ قوجگااقی از سبگل رکود استصادی و یگره  به  
هزار قومان افزامش مابی  و میتیایاسیبیا میورد حیمیامیت    ١٣٣ 

بخشاای کارگری سرار گرفت  بیه اوج خیود رسیگی . امیا  
مبل  ق اگر نمگز نبام   تمرفته شود. ما کارگران امیران امیا  
نمامش قاگگا مزد را که ب ون اراده مسیتیایگی  کیارگیران و  
ب ون دخالت قشیلاای مستال و واسای مان سالیایاسیت در  
مک قشیل خودساخته  می انبه    سیرنیوشیت میگیلیگیونیایا  
خانواده کارگری را رس  مگزن  به رسمگت نمگشناسگ   و در  
 اسخ به بی اعتنائی و شانه باال انی اخیتیا شیورای عیالیی  
کار نسبت به خواست اساسی و سراسری افزامش دسیتیمیزد   
مت  انه بام  دست به اعترار زد. اق یادمیه نزاد کیارگیران  
امران ان ما جن ی کارگران بیر  و فیلیز کیار کیرمیانشیاه.   

 ٣٤ اس ن     ٢٣ 
 

بیانکیکه مشکتکرر ککارگکران خکبکازی هکای 
سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای 

 ١٩٤١سال 
 کارگران، مردم شریف ایران!

را در حالی سپری کردمی  کیه     ٥٣٣٤ روزهای  امانی ساح  
شورای عالی کارمزدی  دستمزد کیارگیران را بیرای سیاح  

قومان اعیال  کیرد.    ٣٥٢٣٣٣ درج  افزامش     ٥٤ با    ٥٣٣١ 
اما مبل  در حالی ابالع می گردد که و اگت مایگیشیتیی  
کارگران و مزدبگگران با افزامش سگمت کیاالهیای  یروری  
خانوارهای کارگری  باال بودن سیرسیا  نور هیزمینیه حیامیل  
های انرژی  مسیا  با اشت و درمیان  نمیوزش و... در  
سییراشییگییبییی سییاییوط سییرار دارد. امییا و ییاییگییت بییا رواج  
سراردادهای موست و سی یگی  امایاء  اخیراج سیازی هیای  
گسترده و بگیاری در جاماه که امنگت نحاد میرد  را بیه  
خلر ان اخته  دست به دست ه  داده قا شرامط بیدیامیت ییگیر  
انسانی را برای کارگران و میزدبیگیگیران بیه ارمیدیان نورد.  
سامه شو  قور  همانگونه که از سگیمیت کیاالهیای اسیاسیی  
مرد  دم ه می شود طی ماه های اخگر رون  رو بیه رشی ی  
داشته است. با وجود چنگا قورمی بانک مرکیزی میگیزان  

درجی  اعیال  کیرد؟؟؟      ٥٢١٢ قور  بایمیا میاه را قینیایا  
  ٣٥٢٣٣٣ ج ت و سا  چنگا نرخیی از قیور  و قصیومیت  

قومان دستمزد کارگران که میی بیامسیت میایگیشیت میک  
خانواده چاار نی یره را بیرای میک میاه قیامیگیا کینی   بیا  
نگاهی اجمالی به س ره بی رون  کارگران و مزدبیگیگیران و  
س ر  خرم شان که دمگر قوانیی بیرامیش نیمیانی ه   میایلیو   
است. شورای عالی کار و در راس ننیایا دولیت بیه عینیوان  
بزرگترما کیارفیرمیا در حیالیی چینیگیا دسیتیمیزدی را بیه  
قصومت رسان ن  که طی سنوا  گتشته دولتاا با کیمیک  
نااد سانون گتار و در نبود طباه کارگر متشیل  بیا  یگیش  
گرفتا سگاست های قا مل استصادی کیه بیا هی   خیارج  

کردن هر چه بگشتر کارگران از شموح سانیون کیار و حی ی   
منافع جاحبان سرمامه ارائیه شی ه  حیرکیت کیرده انی . در  
چنگا و اگتی کارگرانی که نان س ره مگلگوناا امیرانیی را  
قامگا می کنن   خود  نان در س ره ن ارن  و میییی از بیی  
حاو  قرما بخش های طباه کارگیر میی بیاشینی  کیه بیا  
ع   افزامش چن ما سالیه دسیتیمیزدهیا  کیمیاکیان دسیت و  
 ن ه نر  می کنن . نری  کیارگیران خیبیازی هیای امیران  
علی ری   گگگرمایای فیراوان هیگی  گیونیه قیدیگیگیری در  
ماگشت و دستمزدشان طی سالگان اخگر جیور  نیپیتمیرفیتیه  
است و ع   امنگت شدلی  ع   اجرای نمگا نیامیه مشیاییل  
سخت و زمان نور   مشیییال  بیگیمیه ای  نی یوه افیزامیش  
دستمزدها و.... سختی زن گیی را بیرای کیارگیران خیبیاز  
دوچن ان کرده اسیت. بیه هیمیگیا خیاطیر انی یمیا جینی یی  
کارگران خبازی های سنن ج و مرمیوان خیواسیتیار افیزامیش  
دستمزدهای خود برابر با نرخ واسای قور  موجود در کشیور  
از اوح فروردما هر ساح می باشی  و اعیال  میی دارد کیه  
افزامش دستمزد کارگران خباز همزمان با افزامش سگمت نیان  
هگ  وجه سانونی ن ارد و چنگا افزامشی  هیگی  قیدیگیگیری  
در سلح ماگشتی کارگران خباز و س ر  خرم شان نخیواهی   
داشت. لتا ما همواره خواهان ع   افیزامیش سیگیمیت نیان بیه  
عنوان اجلی قرما کاالی مصیرفیی طیبیایه کیارگیر امیران  
هستگ . همینگا قصومت برنامه شیشی  قیوسیایه  از سیوی  
دولت ق بگر و امیگی  طیی میاه هیای اخیگیر و ارائیه نن بیه  
م لس و احتماح قصومت اما برنامه از سوی می یلیس دهی   
را مص ا  بارز نابودی ماگشت طباه کارگر میی دانیگی  و  
سیو  در برابر چنگیا بیی حیایوسیی هیامیی کیه هسیتیی  
کارگران را نشانه رفته است جامز نیمیی بیگینیگی . در  یامیان  
ان ما های جینی یی کیارگیران خیبیازی هیای سینینی ج و  
مرموان  ما شاد باش ساح نو بر نحاد مرد  امیران  امیگی وار  
است طباه کارگر بیا اقی یاد و هیمیبیسیتیگیی گیا  هیای  
مست یمی در ام اد قشیییل سیراسیری و مسیتیایل خیود  
بردارد قا با ام اد قوازن سوا بتوان از دست درازی جیاحیبیان  
سرمامه و حامگانشیان کیه در جی د دسیت درازی هیرچیه  
بگشتر به س ره بی رون  طباه کارگر برنم ه انی   میمیانیایت   
به عمل نم . ان ما جن ی کارگران خبازی هیای سینینی ج  
و حومه ان ما جن ی کارگیران خیبیازی هیای میرمیوان و  

 ٥٣٣١ سرونباد. فروردما  
 

 گزارش
پنچ سکنکدیک کای فکرانسکه خکواهکان ازادی 
 كارگران میلمان زندانی در ایران هستند 

از اعت اح در سرکوب سن مییالیگیسیت هیا در امیران خیبیری  
نگست .  س از انتخابا  اخگر در امیران  مشیییال  سیبیلیی  
ه  چنان برجا باسی مان ه ان . حیومت روحیانیی کیمیاکیان  
به سرکوب فااالن جنبش های اجتماعی به ومییه اعایای  
اق ادمه های کارگری و مالمان ادامه می ده . در اوامیل  
ماه مارس  ر ا شاابی عاو هیگیئیت می میره سینی میییای  
شرکت واح  اقوبوسرانی قاران و حومه  بیا امیا کیه او بیه  
خاطر مشیال  سالمتی در مرخصی استیایالجیی بیه سیر  
می برد  بار دمگر به مک ساح زن ان م یییو  میی شیود.  
فاط دو روز  س از انتخابا   مااما  امیران اعیال  کیردنی   

که سص  دارن  او را  شت مگله های زن ان ب یرسیتینی . داود  
ر وی عاو هگئت م مره سن میای شرکت واحی  نیگیز در  

در دادگاه اناالب اسالمی قاران به اقیایا     ٢٣٥٢ فورمه    ٥٥ 
سیاح زنی ان می یییو     ١ واهی  اس ا  علگه امنگت ملیی بیه  

ش . ابراهگ  م دی مااون هگئت م مره سن مییای واحی  بیا  
فیورمیه     ٢٢ همان اقااما  در انتظار م یاکیمیه اسیت. در  

  ٢ اسماعگل عب ی عاو ان ما جن ی مالمیان قیایران بیه  
ق مع و قبیانیی  بیرای  »ساح زن ان م یو  ش . او به اقاا   

  «قبلگ  علیگیه نمیوزش میلیی  »و   «اخالح در نظ  عمومی 

م ر  شناخته ش . سه عاو دمگر ان ما جن ی میایلیمیان   
م مود باشتی لنگرودی  م م ر ا نگک نیاد و میای ی  
ب الولی به اقاا  شرکت در فاالگت های جنی یی هیر میک  

ساح زن ان م یو  ش ن . فارست فااالن سنی میییائیی    ١ به  
م یو  ش ه ان   مرقبا طوالنیی قیر    ٢٣٥٢ که از نیاز ساح  

می شود. از جمله نن ها : علی امگر سیلیی )می یییو  بیه  
سییاح(  میی ییمییود    ٥٣ سییاح زنیی ان(  نرش جییادسییی )   ٢٥ 

ساح(  جا یر عیظیگی     ٢ ساح(  گلرخ ابراهگمی )   ٣ جال ی ) 
ساح(  باما موسون  )مک ساح(  نوم  کیامیران )   ٢ زاده ) 

ساح( . اما خیبیرهیا حیییامیت از    ٥ (  ع مان اسماعگلی ) ٥ 
واساگت دشوار و اگت شرامط کار در امران دارنی . بیه ریی   

  دولت روحانی نشان داده کیه جیمیایوری  «اعت اح »ادعای  
اسالمی قاا ا  خود در چارچوب قواف  نامیه هیای بیگیا  
المللی سازمان جاانی کار  که ح  کیارگیران امیران را در  
ام اد قشیال  مستال به رسمگت می شینیاسی   میراعیا   
نمی کن . ما  سن میاهای فرانسه  امااء کننی گیان امیا  
اطالعگه خواستار لدو می یییومیگیت هیای ییگیرعیادالنیه و  
مدامر با نزادی ها و حیایو  اسیاسیی بیوده  و نیگیز نزادی  
فوری و بی سگ  و شرط همه فااالن دربنی  کیه بیه خیاطیر  
فایالیگیت هیای سینی میییائیی و دفیاع از حیایو  بیه حی   

  ٥٥ مزدبگگران زنی انیی شی ه انی   را خیواسیتیارمی . یارمیس   
 .CFDT. CGT. FSU. Solidaires.  ٢٣٥٢ مییارس  
UNSA 

 
 اخبار بین ایمللی 

دادخواهی تا تامین عکدالکت  -افغانستان 
 برای فرخنده

فااالن حاو  زن در سالگرد ستل فرخن ه  بیه قیامیگیا نشی ن  
ع الت در جیرمیان دادرسیی بیه میورد سیتیل وی اعیتیرار  
کردن . نناا میی گیومینی : حییی  نیایامیی دادگیاه عیالیی  
متناست با جر  متامان نگست و دادخیواهیی را قیا قیامیگیا  
ع الت برای فرخن ه ادامه می دهنی . فیایاالن می نیی روز  

مارس در ستلگاه فرخن ه در مینیلیایه مسی ی     ٥٥ شنبه     نج 
نو کابل گرد ه  نمی نی . ننیایا    شاه دوشمشگره و  ارد شار 

از منار مادبود فرخن ه رونمامی کردن  و با ج ور سلیاینیامیه  
ای  خواستار رسگ گی ج ی بیه  یرونی ه سیتیل فیرخینی ه و  

های عی لیی    افزامش دسترسی زنان به ع الت از طرم  ارگان 
زاده  دختر جیوانیی بیود کیه    و ساامی ش ن . فرخن ه ملک 

ساح گتشته به اقاا  سرنن سوزی قوسط  گروهی با افیییار  
کپک زده اسالمی و  ی   زن  زجیرکیش شی . در  یرونی ه  

ن ر متا  بودن  که چیایار قیا از ننیان در    ٤٣ ستل فرخن ه  
دادگاه ابت امی به اعی ا  می یییو  شی نی  امیا در دادگیاه  
ق  م  نظر١ استگنا  م یو  به حبس ش ن  و سی و هی یت  
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قنشان رها ش ن . دادگاه عالی افدانستان چینی  روز  یگیش   
حی  ناامی را در  یرونی ه سیتیل فیرخینی ه جیادر کیرد کیه  
اعترار فااالن حاو  زن را بیرانیگیگیخیت. رئیگیس جیمیایور  
اشر  ینی  اخگرا  از دادستانی کل افیدیانسیتیان خیواسیتیه  

 است که  رون ه ستل فرخن ه را دوباره بررسی کن . 
 

شکرککت  ٨اعکتکصکاب ککارککنکان  -فرانسه 
 هواپیمایی در اعتراض به اخراج سازیها

اعتصاب کارمن ان بخش کنترح  رواز در فیرانسیه بیگیش از  
مک سو   روازها را دچار اختالح کرد و ج هیا نی یر را در  
فرودگاه های ارو ا سرگردان کیرده اسیت. خیلیوط هیوامیی  
ارزاناگمت رامان امیر و امیزی جیت از کیمیگیسیگیون ارو یا و  
دولتاای ارو امی خواستن  که در اما ماجرا دخالت کینینی .  
شرکت رامان امر ح ود دومست  یرواز و شیرکیت امیزی جیت  

 رواز را لدو کرده است. میی از اق یادمیه هیای    ٥١٣ ح ود  
کارگری فرانسه سازمان دهن ه اما اعیتیصیاب بیوده اسیت.  
اما اعتصاب در اعترار به برنامه اخراج کارکنیان جیور   
گرفته است. لورن برقا  رئگس اما اق ادمه کیارگیری میی  
گوم :  ما از اما و یع خسیتیه شی ه امی . امیا کیه دائیمیا  
کارمن ان را اخراج می کنن   ب ون امنیه م مرمت  اسیخیی  
به ما ب ه    شرکت رامیان امیر میی گیومی  امیا چیایل و  
میمگا اعتصاب کارمن ان بخش کنترح  رواز در ه یت سیاح  

 اخگر است. 
 

مکهکاجکر را بکا دسکت  ١١١پلیس  -یونان 
 های بسته به آتن منتقل کرد

در  ی قواف  مگان قرکگه و ارو ا برای بازگردان ن میایاجیران  
مایاجیر از    ٥١٣  یگرسانونی  از مونان به قرکگه   لگس مونان  

 اکستان و بنگالدش را با دست های بسته به میی میگیر از  
جزمر  لسبوس بیه نقیا انیتیایاح داد. امیا افیراد در اردوگیاه  
مااجران مستار می شون  قا زمان انتایاح ننیایا بیه قیرکیگیه  
برس . در حاح حا ر اما جزمره و منلا  مرزی امی ومینیی در  
شماح مونان دو نال  اجلی قمرکز میایاجیرانیی هسیتینی  کیه  
سص  دارن  خود را به شماح ارو ا برسانن . به گ ت  میایامیا   

میایاجیر ییگیرسیانیونیی      ١٢٨٣٣٣ مونان در حاح حا ر بگش از  
نی یر    ٥٣٨٣٣٣ در اما کشور به سر می برن  که دست کی   

از ننان در مرز ام ومنیی مسیتیایر شی ه انی . قیوافی  میگیان  
اق ادم  ارو ا و ننیارا به اماا رسگ ه است کیه بسیگیاری از  
دشوارماای موجود بر سر راه عملی کردن اما قواف  سیخیا  
می گومن . سازمیان میلیل و سیازمیان هیای ییگیردولیتیی  
م افع حاو  مااجران نگز بازگردان ن مااجیران از میونیان بیه  
قرکگه را نادرست می دانن . اولگا گیروه از امیا میایاجیران  

 روز چاار  نورمل به قرکگه انتااح خواهن  مافت. 
ننیارا در سباح  تمرش اما مااجران خواهان لدو ومیزای سی یر  
به کشورهای ارو امی برای اقیبیاع امیا کشیور شی ه اسیت.  
قرکگه همینگا سرار است مبل  سه مگلگارد میوروکیمیک از  

بیرای جیر  در امیور    ٢٣٥٣ سوی اق ادم  ارو یا قیا سیاح  
مااجران درمافت کن .  ما ننییه امیا کشیور از اقی یادمی   
ارو ا خواسته است درخواست عاومیت امیا کشیور در امیا  

 اق ادمه را با سرعت بگشتری بررسی کن . 
 

هکزاران مکیکتکرض در شکهکرهکای   -اروپا 
 اروپا تظاهرات کردند

کنن گان در وما اقیرمیش قیوافی  اقی یادمیه ارو یا و    قظاهرا  
قرکگه را 'نیاد رستانه' خیوانی نی  هیزاران نی یر در شیایرهیای  
مختل  ارو ا به قواف  اخگر رهبران خود با قرکیگیه اعیتیرار  

میارس در لینی ن  ر   نقیا     ٥٣ کردن . قظاهرا  روز شنبه  
ژنو  بارسلونا  وما و نمستردا  در حیالیی بیرگیزار شی  کیه  
ماتر ان قواف  اخگر مگان اق ادمه ارو ا و قیرکیگیه بیر سیر  
بازگردان ن  ناه ومان را  سگاستی نییاد یرسیتیانیه  خیوانی نی .  
قظاهرا  در شارهای مختل  ارو ا قناا میک روز  یس از  
نن برگزار ش  که رهبیران اقی یادمیه ارو یا و قیرکیگیه اعیال   
کردن  در زمگنه ب ران  ناه ومیان بیه میک 'قیوافی  میای '  

میارس    ٥٣ ان . ه   از اما قیوافی  کیه روز جیمیایه    رسگ ه 
حاجل ش   جلوگگری از حرکت گسیتیرده  ینیاهی یومیان بیه  
سمت ارو است. دونال  قاسک  رئگس شیورای ارو یا دمیروز  
گ ت اعاای اق ادمه ارو یا میتی ی  الیایوح از امیا قیوافی   

ان . اما در حالی اسیت کیه نیایادهیای حیایو     حمامت کرده 
انی . عی یو    نامه را مورد انتااد سیرار داده   بشری ه  اما قواف  

ای سگاسیت بیازگیردانی ن    الملل  روز شنبه با انتشار بگانگه   بگا 
  ناه ومان به قرکگه را  دو رومی  رهبران ارو ا خوان . 

 
میترضان در ژنو خواستار 'تکوقکف جکنک  

 شدند نه متوقف کردن پناهجویان'
الملل که ناادی یگر دولتی است در بیگیانیگیه خیود    ع و بگا 

نورده  رهبران اق ادمه ارو ا نتوانستینی  در امیا قیوافی   عیز   
راسخ خود مبنی بر  شت کردن به ب ران جاانی  ناه یومیان  
را  ناان کنن .  به گ ته منابع ارو امی بنیا بیر امیا قیوافی   

رسیانینی  در جیورقیی     ناه ومانی که خود را به مونان میی 
شان رد شود به قیرکیگیه بیازگیردانی ه    که قاا ای  ناهن گی 

شون . در مایابیل کشیورهیای ارو یامیی هیزاران نی یر از    می 
 یتمیرنی .     ناه ومان سوری را که در قیرکیگیه هسیتینی  میی 

هیای میالیی بیه قیرکیگیه خیواهی  شی  و    همینگا کیمیک 
متاکرا   گوسیتیا امیا کشیور بیه اقی یادمیه ارو یا قسیرمیع  

 شود.   می 
 

 های کوتاه خبر
مارس هزاران شیایرونی  عیراسیی در    ٥٣ روز جماه  عرا :   

اعترار به فساد گسترده دولتی در نزدمیی منلاه  سیبیز   
در بد اد دست به قظاهرا  زدنی . بیا وجیود امینیییه وزار   
کشور عرا  هرگونه ق صا در روز جماه را میمینیوع کیرده  
بود قظاهرا  کنن گان در ورودی منلاه سبز بد اد  جیامیی  
که دفاقر حیومت  ائتال  موست  و میراکیز دولیتیی واسیع  
ش ه است  دست بیه قیظیاهیرا  زدنی . میایتیر یان خیواهیان  
قدگرا  اساسی در ساختار حیومیتیی و میبیارزه بیا فسیاد  

 دولتی بودن . 
در چن  بن ر مونان ج ها  ناه و خواهان بیاز شی ن  مونان:  

مرزهای کشورهای بالیان و ادامه سی یر خیود بیه ارو یای  
هیای مینیتیشیرشی ه امیروز    مرکزی ش نی . بینیا بیه گیزارش 

مارس در اطرا  بن ر  گره و در جیزمیره لیزبیوس    ٥٥ شنبه     نج 
 ینییاهیی ییومییان دسییت بییه قییظییاهییرا  اعیتییرا ییی زدنیی . امییا  
 ناه ومان از کشورهای سیورمیه  افیدیانسیتیان و  یاکسیتیان  

ها همینگا علگه بازگردان ن سرمع  ناه یومیان بیه    بودن .  نن 
گ ته منابع مونانیی از نییاز سیاح    قرکگه اعترار کردن .به  

انی .     ناه و به قرکگه بیازگیردانی ه شی ه   ٢٣٣ بگش از    ٢٣٥٢ 
دلگل اما اس ا  قواف  بر سر بازگردان ن  ینیاهی یومیان عینیوان  

 ش ه است. 
سن میای کارگری فرانسه با انتیشیار    ١ بگش از  فرانسه:  

اطالعگه ای مشترد  نسبت به ادامیه سیرکیوب جینیبیش  
کارگری و م اکما  فااالن کارگری در امیران اعیتیرار  
کردن . در بخشی از اما بگانگه نم ه است:   بیریی  وعی ه و  
وعگ ه ها  دولت روحیانیی هیمییینیان بیه سیرکیوب فیایاالن  
جنبش های اجتمیاعیی بیه ومییه اعایای اقی یادمیه هیای  
کارگری و مالمان ادامه می ده . ما امااء کینینی گیان  
اما اطالعگه  خواستار لدو م یومگت های یگیرعیادالنیه و  
نزادی فوری و بی سگ  و شرط هیمیه کیارگیران و فیایاالن  

 کارگری دربن  هستگ .  
 
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ت م ا س   بکا   
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