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" اوراق پااانااامااا"ا شاااهاا اااری  
دیگری از فسااد بانایاادی نا اا   
ساارمااایااه داری اساات کااه ایاا   
روزها رو شده اسات  مایانایاونا اا  
سنادی کاه گاگار در مایاان راه  
مالخور نشود( قرار است مناتاشار  
شاود حا ااایات از یاا  شاگاارد  
خاص سارماایاه داران دارد بارای  
فرار از قاوانایانا  کاه خاودشاان  
تصویب کرده اند  همه دولتاماردان  
سرمایه در همه کشورها هایا ا   
اگر نگویند ی  چیز را تااکایاد  
می نناد و نن ماباارزه باا فسااد  
است! دوسات دارناد خاودشاان را  
ق رمان مبارزه باا فسااد تافاریا   
کنند و  اوراق پاناما هی ا ااری  
ن رده بااشاد ایا  را تاابات کارده  
است که شفار ماباارزه باا فسااد  
کاربدستان سرمایه ننجا که مثاال  
"سفادت منت " را در نا ار دارناد  

چقدر پوچ و ب  مافانا  اسات   
الاابااتااه اارااان دارنااد "جااای کااه  
پیشرفت باشد فسااد هاه هسات!"  
و ظاااهارا باایااد قااوانایاانا  بااشااد  
"درجه فساد" را کاه کاناد! اماا  
اقتصاددانان  با همه بارجساتاگا   
و فرهیختگ  اندیشه هاای شاان  
ننااجااا کااه بااه کااارگاار ماایاارسااد  
میتوانند همیشه  راه ای بیااباناد  
که کار بیشتری از گرده کارگار  
ب شند در ای  موارد ظاهارا راناه  
اقتصااد کاه ما  نورد و راقال  
ایشاان باه جاای قاد ناما  دهااد  
برای همی  در کمال ساادگا  و  

هاای    متانت ارتراف می ناناد "راه 
گ از قااانااون( بااه ایاا      فاارار    

سادگ  بسته نخاواهاناد شاد " و  
کال در ای  کره خاکا  ماوادوده  
های جارارافایاایا  تافاریا  شاده  

 است 

 "اوراق پاناما"، افشاگری یا کنترل افشاگری
 یاشار سهندی

 

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان 

 بخش بی  المنن : داوود رفاه   

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری
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مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و    
 (٣فردریک انگلس)

 دیوید ریازانف

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی 
پیرامون اقدام به اعتصاب غذا از روز دهم 

  ٥٩اردیبهشت ماه 
قاطعانه از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی دفاع 

 کنیم

 نسان نودینیان در حاشیه اخبار کارگری
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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  توريريه
 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 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسندگان نن است   
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به مفني 

 تائيد مضمون نن ا از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

مانناد ساویا  و ساناگااپاور و    
دوباا  و پااانااامااا و      کااه  
اقتصاددانان مانند استاد اقاتاصااد  
ساک  پاری  تاکید کاناناد ایا   
م ان ا باید بااشاناد تاا  "شاماار  

هااای    بساایااار زیااادی از شاارکاات 
غرب      در    گ نن ماوادوده  

شاوناد   مورد نا ار( مساتاقار ما  
گ تاا( از زیار باانااهاای را ایااه  
مالا  و باورسا  و باانا ا  و  
فن  ای  کشورگها( بسیاار پاویاا  
باارای بااازرگاااناا  و ساارمااایااه  
گااراری اسااتااکاااده گکااناانااد(" و  
جاهای مثل دوب  کاه سارماایاه  
داران فارس  زبان هه بتاواناناد از  
خوان نفمت چپاول زنادگا  تاوده  
مرد  نکف  ببرند  البته نااگاکاتاه  
پیداست فالن سارماایاه دار گ باا  
هر رنگ مو و پوست  و چشاه(  
ای  خدمات را در باخاش نگا ا   
های رسانه ها پیادا ناما  کاناد  
بن ه ی   از جن  همایا  در   
خااوانااده هااای راانااه اقااتااصاااد  
بورژوازی چگونگ  نکع بردن از  
ای  ام انات را باه ایشاان ما   
نموزند  برای همی  اقتصاد داناان  
در ای  دو هکته یا ساکت باودناد  
یا تن ا در مزمت ندادن ماالایاات  
حرف  زدند و نا اایاتاش بااز باه  
ن ا  سرمایه داری امتایااز دادناد  
که چگونه "دموکراس  غاربا "  
میتواند ای  ن ا  را اصالح کاناد  
و در ایا  ماورد ماطاالابا  با   

 مفن  را یادنور شدند   
اما در مورد ایا  اسانااد  اما   
این ه ننرا به فال نیا  گارفاتاه  
اناادگ!(هشاادار داده انااد   " در  
مورد اسناد پاناما نیازا و هازاران  

شاودا    نام  که در نن ا دیده ما  
" کاه ماباادا   باید موتاا  باود  

حق و ناحق نشود چاون با ارحاال  
بقول رئی  موسساه فاونسا اای  
پاناما که ای  اسناد از نناجاا درز  
کرده است نن ه ایشان انجا  داده  
اند "کامال قااناونا  باوده اساتا  

شوی  باخاشا  از ساازوکاار    پول 
مبادالت مال  کاالن در جا اان  

داری است و دنیا نایاز باه    سرمایه 
داری نایااز دارد"    جوامع سارماایاه 

رامو  فونس ا در ادامه تاکایاد  
کاارده اساات "ایاااالت مااتااواادها  

تااریاا  باا ااشاات و مااکاار    باازر  

مالیات  دنیاست که قاچاق یاان  
شاویا     موادمخدر و راماالن پاول 

هااای خااود را در لااناادنا    دارایاا  
نیویورک و میاما  ناگا اداری  

کنندا نه در پاناما" و اساتااد    م  
اقتصاد در پاری  فرویدون خااوناد  
نیز مافاتارف اسات کاه"    ایا   
دفتر وکالتگ فونس ای پاناماا( 
ا که در واقع باه یا  شارکات  
ر یاه چاناد مانایاتا  شابااهات  

و ی   از صادهاا شارکات   داردا 
مشااااباااه در ساااراسااار جااا اااان  

 استا    " 
دکتر خاوند ای  اتکاق را "نب در  
خوابگه مورچگان" میدانناد کاه  
"بااه احااتاامااال فااراوان رازهااای  
بایاشاتااری از پارده بارون خاواهااد  

" ای  احتمال کاه دکاتار   افتاد   
بر نن انگشت میاگارارد نشاان از  
ایاا  دارد کااه "درز اتااالرااات"  
کامال مدیریت شده است و قارار  
نیست هماه چایاز مااناناد ننا اه  
جولیان نسااناو و ادوارد اساناودن  
انااجااا  دادناادا باااشااد  یاا اا  از  
دیپنمااتا اای سااباق اناگانایا    
چاارایاا  درز ناادادن اتااالرااات  
باایااشااتاار را ایاانااگااونااه تااو اایاا   
میدهد:"    تابایافاتاا در اسانااد  
افشاشده صوبت  از ساود دفاتار  

از   «موساک فونسا اا »حقوق   
های بازر  غاربا     قبل کمپان  

یا مینیاردرهاای غاربا  نایاسات  
کااه جاازت مشااتااریااان اصااناا  نن  
هستند  گاردی  هاه باه ساررات  

دهااد کااه مااقاادار    ماا   اتااماایاانااان 
زیااادی از اسااناااد لااو رفااتااه  

 خصوص  خواهد ماند  
چه انت اری داشتیاد  ارزیاابا     

و انااتااشااار اتااالرااات تااوساا   
الااماانااناا     کاانااساارساایااو  باایاا  »

ااااااااااامااااااااااه  ااااااااااگاااااااااااران    روزن ن
اناااجاااا    (ICIJ) «تاااواااقااایاااقااا  

شاان    شودا گاروها  کاه ناا    م  
تنین  خاودناماایااناه و مساخاره  

مرکز ی پارچگا   »داردا توس   
حمایت ماالا    (CPI) «رموم  

شاااود  و در    و هااادایااات مااا  
حاااامااایاااان ماااالااا  ایااا    بااایااا  

هاااا دیاااده    ایااا  ناااا   ماااوساااساااه 
شااونااد:بااناایاااد فااوردا بااناایاااد    ماا  

کارنگ ا بنیاد خانواده راکاکانارا  
بنیاد ویل کیت گینو ا بانایااد  

جامفه باز گساورو ( باناابارایا ا  
لطکا و ترجیوا ماناتا ار افشاای  

داری غاارباا     دریااس ساارمااایااه   باا  
نااابااااشااایاااد  اسااارار کاااثااایااا   

چاانااان    هااای غاارباا  هااه   شاارکاات 
سربسته خواهند ماناد " کاریاگ  
ماوری یاادنور مایاشاود:"در ایا   
مقطع فراموش ن نایاد کاه ایا   
گاااردیاا  بااود کااه نن زمااان بااه  
دستور سازمان مخک  باریاتاانایااا  
کپ  اتالرات ادوارد اسناودن را  
نابود کارد " و در اداماه ایشاان  
خاتر نشان می ند:"چه اتاکااقا   

هاا در    مم   بود بیکتادا اگار نن 
اتالرات موساک فونسا اا باه  
دناااباااال اساااامااا  صااااحاااباااان  

هاای غاربا ا    های رسااناه   کنسرن 
ا سردبیرها و خابارناگااران    شرکت 

گشتند  چاه تاور    ارشدشان م  
شد اگر در ای  اتالرات ناا     م  

سا     با    هماه مادیاران ارشاد با  
شاد چااه اتااکااقاا     جساتاجااو ماا  

مااماا اا  بااود رر دهااد اگاار در  
اتالرات موساک فونس اا ناا   

و   (CPI) هماه حاامایاان ماالا  
وجاااو    شاااان جسااات   هاااای   شااارکااات 

افاتااد    شد چه اتاکااقا  ما    م  
هااای    اگاار نااا  هاامااه شاارکاات 

شده در بازار باور  غارب و    تبت 
وجاو    مینیاونارهاای غاربا  جسات 

 شد    "   م  
بنه هیچ انت ااری ناباایاد داشات  
که اتکاق خاص  بیکتد جز "لا اه  
دار شاادن" نااا  چاانااد دولااتااماارد  
ساارمااایااه  ایشااان ننااقاادر پااوساات  
کاانااکاات هسااتاانااد کااه ناا ااایااتااش  
ارتراف مایا اناناد کاه در امار  
تجارت کاما  اشاتابااه کاردناد   
برخ  هاه ننارا تاوتائاه بادانانادا  
ی  کسان  هه مااناناد پاادشااه  
مراکش اصال در ماوردش حارف  
نم  زنند و دولتمردان چایا  هاه  
که دساتاور باه ساانساور هامایا   
مقدار اسناد رو شده را داده اناد   
ظاهرا فق  نخست وزیار ایساناناد  
نتوانست دوا  بایااورد و اساتافاکاا  
داده  البته  نه از ایشاان ساوالا   
ماایااشااود و نااه ایشااان جااواباا   
میدهد نه حت  ورده ماوااکاماه  
به رنت مت ه شادن باه دور زدن  
قانون را میشنود   نن باخاش از  

 بورژوازی که در  
 2 صفحه   
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 حجاب و     شاهدیه   
همه ای  اتاکااقاات در او اا   
ساایاااساا  جاادیاادی دارد روی  
میدهد  جم وری اسالم  بفد از  
برجا  در موقفیت تضافایا  شاده  
تری قرار گرفته است  باانادهاای  
مختن  ح وماتا  بایاش از هار  
وقت باه جاان هاه افاتااده اناد و   
اقتصاد رژیه رنیرغه همه امیادی  
که به لاراو تاواریاما اا و با اباود  
اقتصادشان بساتاه باودنادا رو باه  
ساارازیااری اساات   باارای ناامااونااه  

حساایاا  راغااکاار ازکااارشااناااسااان  
اقتصادی دولاتا  از ایانا اه در  

تور  به ترز چشمگیاری    ٥٩ سال  
بااال خاواهااد رفاات و ماطااالافااات  
اقتصادیشان نتایا  هاولانااکا  از  
نینده اقتصاادی نشاان مایادهاد و  
اقتصاد اسیر سنطه سرمایاه هاای  
غیر مولد سکته باازان ربااخاوار و  

 دالالن استا سخ  میگوید   
دولت نیز هما اناان باا هادف  
جرب سارماایاه هاای خاارجا  و  
داخانا  فشاار اقاتااصاادی را باار  
روی ماارد  تشاادیااد کاارده و در  
کنار نن سرکوب هاا و فشاار بار  
روی ففالی  و رهباران کاارگاری  
و اکااتاایااویساات هااای ساایاااساا   
جامافاه شادت یاافاتاه اساتا تاا  
بن ه مکری برای اقتصاد باه با   
بست رسیده شان پایادا کاناناد  و  
کاارگاران و ماارد  در باراباار ایاا   
فشارها که اساماش را "اقاتاصااد  
مقاومت " گراشتاه انادا ایساتااده  
انااد  در دل چااناایاا  رودررویاا   
گسااتاارده کااارگااران و ماارد  بااا  
ح ومت اسالما  اسات کاه باه  
اسااتااقاابااال روز جاا اااناا  کااارگاار  

 میرویه   
 

ک.ک: اصغغغغغر کغغریغغمغغی 
شمغا در سغال گغذشغتغه 
مقاالت و مصاحبه هغای 

متعددی درمورد جغنغبغش 
نغغویغغن کغغارگغغری داشغغتغغه 
اید. این مشخصات چغه 
تغغاثغغیغغری بغغر تغغحغغرک 
جغغنغغبغغش کغغارگغغری حغغول 
اول مه میتواند داشغتغه 

 باشد؟ 
جاناباش  اصرر کریم :  

کارگری در سال هاای گارشاتاه  
اش ال نوین  از ففالیت را تجرباه  

کرده است کاه باا اتا اا بار ایا   
پیشروی میتوان شاهاد یا  اول  
مه متکاوت و بسیار اجتمار  تار  
از سااال هااای قااباال بااود  یاا   
پیشروی م ه مارباو  باه حضاور  
خااااناااواده هاااای کاااارگاااران در  
تجمفات ارترا   است  خااناواده  
های ده ا مارکاز کاارگاری در  
تول دو سال گرشته در تجمافاات  
ارااتاارا اا  شاارکاات کااردنااد و  
همساران و ارضاای تافادادی از  
کارگران زندانا  ناقاش ویاوه ای  
در مبارزه بارای رازیازان زنادانا   
شااان داشااتاانااد  روی نوری بااه  
اسااتااکااااده وسااایااع از ماادیاااای  
اجتماارا ا تارح خاواسات هاای  
کل جامفها رنایاه ارادا ا نزادی  
زندانیان سایااسا ا باراباری زن و  
مااردا نزادی هااای ساایاااساا  و  
غیاره و یاا ناقاشا  کاه رهاباران  
کارگری زندان  ایکا می ناناد از  
جمنه دستاوردها و پیشروی هاای  
دیااگاار جااناابااش کااارگااری بااوده  
است  در تالش های مارباو  باه  
اول مه باید همه ای  نایارو و ایا   
پیشروی ها را مد ن ار قارار داد   
از ارضاااای خااااناااواده هاااای  
کارگران مفدن بافق و کاارگاران  
نتش نشان  تاا ارضاای خااناواده  

هاااای کاااارگاااران  
پتروشایاما  هاا و  
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 با شهال دانشفر،  اصغر کریمی، و محمد آسنگران

 
ک.ک: شغغهغغال دانشغغفغغر 
شرایط و زمغیغنغه هغای 
اول مغغغه در جغغغنغغغبغغغش 

 کارگری چگونه است. 
زمایاناه  ش ال داشکار:   

های اول ماه امساال را باایاد در  
او اا  سایااسا  ماناتا اب اماروز  
جامافاه دیاد  در اول ماه امساال  
گااکااتاامااان باار ساار یاا  حاارکاات  
اجااتااماااراا  گسااتاارده از سااوی  

کارگرانا مفنمان و باخاش هاای  
مخاتانا  جاامافاه اسات  بایاانایاه  
مشترک  است کاه از ساوی دو  
ت  از رهبران دو جنبش ارتارا ا   
م ه ا کاارگاران و مافاناماان باه  
مناسبت روز ج ان  کاارگار داده  
شده ا ی  نمونه م ه ننست  کاه  
در ناو  خاود بایااسااباقاه و اتاکاااق  
سیاس  م م  است  ای  بایاانایاه  
بطور واقف  صدای ارتراض هاماه  
کارگرانا  مافاناماان و اکاثاریات  

  ٢١٨ ر یه جامفه رنایاه فاقار و  
هزار تومان حاداقال دساتامازدهاا و  
شرای  مشقت بار کار و زنادگا   
اساات  ایاا  باایاااناایااه هااماا ااناایاا   
ارااتاارا اا  بااه تشاادیااد ریااا اات  
اقتصادی و سارکاوباگاری هاای  
ح ومت و زندان  کردن کارگاران  
و ففالی  سایااسا  باخااتار بایاان  
خواست ا و ارترا اتشان و صادور  
اح ا  سنگیا  بارای نناان اسات   
بیانیه ای که مایاتاواناد ماواوری  

برای اتوااد کاارگارانا مافاناماانا  
پرستاران و کل مرد   باشد و روز  
ج ان  کاارگار را باه یا  روز  
ارتراض اجتمار  بزر  تابادیال  

 کند  
باافااالوه امسااال کااارگااران بااا  
گااکااتاامااان هااای روشاانااتااری بااه  
استقبال اول مه میروند   کاه ساه   
مااوااور اصااناا  دارد   یاا اا   
ارتراض رنیاه دساتامازدهاای زیار  
خ  فقر و افازایاش نن باه بااالی  
رقه خ  فاقار و مشاخاصاا اراال   

خواست سه مینیون و پانصاد هازار  
تومان است که جرقه نن در هاماان  

زده شاد  از جاماناه    ٥٩ اواخر سال  
سیزده تشا ال کاارگاری بایاانایاه  
دادند و مفناماان نایاز بار خاواسات  
افزایش حقوق ا به باالی خ  فاقار  
و تااوااصاایاال رایااگااان و دیااگاار  

 خواست ایشان تاکید کرده اند   
مواور دو  اتاوااد کاارگارانا  

  ٥٥ ماافااناامااان و بااخااش راا اایااه  
درصاادی هااای جاااماافااه رااناایااه  
زندگ  زیر خ  فقر و  رفاتا  باه  
تدارک روز جا اانا  کاار اسات   
گااکااتااماااناا  کااه در گااروهاا ااای  
مدیای اجتمار  هم ون تاناگارا   

 وسیفا جاری است  
و موور سو  اراتاراض رانایاه  
سرکاوباگاری هاای حا اومات و  
تشاادیااد فشااار باار روی رهاابااران  
کارگریا مفنمان مفترض و کال  
ففالی  سیاس  در جامافاه اسات   
همیا  ساه ماواور را در بایاانایاه  
مشاتاارک جاافااکاار راا اایااه زاده و  

 اسماریل ربدی میتوان دید     
از سوی دیگر کارگران  کاه  
تااا نخااریاا  روزهااای سااال باار ساار  
دستمزدهای پارداخات نشاده شاانا  
در جدال بودندا از نغاز سال جادیاد  
ارترا اتشان را از سر گرفاتاناد و  
هه اکنون در همایا  راباطاه دها اا  
ماارکااز کااارگااری در شاا اارهااای  
مختن  در ارتراض به سر میبارناد  
و دامنه ایا  اراتارا اات هار روز  
گسترده تار مایاشاود و بارفضاای  
سیاس  ش رها نیز تاتیر گاراشاتاه  
است  جالب اینجاست کاه خایانا   
جاها ارترا ات از باواب بار سار  
رد  پرداخت دستمزدها و یا بی اار  
سازی ا فراتر رفته و باا اراتاراض  

هاازار تااومااان حااداقاال    ٢١٨ بااه  
دستمزد همراه شده است و به تاور  
بیسابقه ای ما  بایانایاه کاه از  
مااراکااز مااتااکاااوت کااارگااری در  
ارتراض به ای  شرای  نابساماان و  
ج اناما  ای کاه تاوامایال شاده  
استا به ارتراض در روز جا اانا   
کااارگاار فااراخااوان داده ماایااشااود   
نمونه هایش را در  نیشا ار هاکات  
تپها لبنایاات بایاساون کارماانشااها  
پار  قزوی  و در فاراخاوان هاای  
کااارگااران ماافاادن ماانااگاانااز قااها   
کارگران و بازنشستگاان تاولایادی  
لواز  خانگ  نزمایشا کاکاش باال  
و ککش منا  و جاماع هاایا  از  
کارگران کاارخااناه هاای جاناوب  
غرب ت ران م  بایانایاه  و یاا در  
فضااای ارااتاارا اا  در ماایااان  
مفنمانا پرساتاارانا باازنشاساتاگاان  
و     م  بینیه  و همی  فضاا را  
در دانشاگااه هاا در اراتاراض باه  
و ع نابسامان موجود و در مایاان  
بخش های مختنا  جاامافاه  بار  
سر مو ورات مختنک  چون با   
 ٠ صفحه   نباا ا گااراناا ا نلااودگاا  هااواا  

شهال دانشفر: جمهوری اسالمی بعد از بغرجغام در مغوقغعغیغت 
تضعیف شده تری قرار گرفغتغه اسغت. بغانغدهغای مغخغتغلغف 
حکومتی بغیغش از هغر وقغت بغه جغان هغم افغتغاده انغد و  
اقتصاد رژیم علیرغم همه امیدی که به لغغغو تغحغریغمغهغا و 

 بهبود اقتصادشان بسته بودند، رو به سرازیری است. 

اصغر کریمی: جنبش کارگری در سال های گغذشغتغه اشغکغال 
نوینی از فعالیت را تجربه کرده است که با اتغکغا بغر ایغن 
پیشروی میغتغوان شغاهغد یغک اول مغه مغتغفغاوت و بسغیغار 
اجتماعی تر از سال های قغبغل بغود. یغک پغیغشغروی مغهغم 
مربوط بغه حضغور خغانغواده هغای کغارگغران در تغجغمغعغات 
اعتراضی است. خانواده های دهها مرکز کغارگغری در لغول 
دو سال گذشته در تغجغمغعغات اعغتغراضغی شغرکغت کغردنغد و 
همسران و اعضای تعدادی از کارگران زندانی نقش ویژه ای 

 در مبارزه برای عزیزان زندانی شان داشتند.
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کشت و صنفت ها و ایران خاودرو  
و شاا اارداری هااا و هااماا ااناایاا   
همسران مفنمان و یاا پارساتااران و  
بازنشستگان و کارگران بایا اار و  
اخراج  و توده های وسیع جاواناان  
همه میتوانند در گکتماان اول ماه  
و نکسیون اول مه ناقاشا  بسایاار  
موتر داشته باشناد  اماروز باخاش  
ار ه جامفه بیش از هر زماان باه  
فااقاار و مااوااروماایاات اقااتااصااادی  
موا او  شاده و تاباقاه کاارگار  
دامنه وسیفتری پیدا کارده اسات   
بااایااد تااالش کاارد تااوده هااای  
وسیفتری را حاول اول ماه ماورد  

 مخاتب قرار داد   
جنبش کارگری در ساالا اای  
گاارشااتااه باادرجاااتاا  از مااواادوده  
کارخانه خارج شاده و رویا اردی  
اجتمار  تر داشته است  باایاد باا  
همی  روی رد اجتمار  سارا  اول  
مااه رفاات  اگاار خااانااواده هااای  
کارگران مافادن باافاق یاا دها اا  
مرکز دیگار در ماباارزات جااری  
کارگران چنیا  ناقاش ارزناده ای  
ایکا می نندا قطفا مایاتاواناناد در  
اول مه نایاز ناقاش ماوتاری ایاکاا  
کناناد  اگار هاماساران کاارگاران  
زنااداناا  درمااورد هاامااسااران خااود  
بیانیه میدهند و ناماه اراتارا ا   
منتشر می نند مایاتاواناناد  حاول  
اول مه نیز فراخوان بدهند  رهاباران  

 کارگری در زندان 
 
نیز که سال اا اسات در ایا     

زمینه پیشقد  میشوند  مفناماانا   
که در سال گارشاتاه اراتارا اات  
وسیع و گساتارده ای را ساازماان  
دادنااد بااایااد هاامااراه بااا ارضااای  
خانواده های خود به ی  نایاروی  
م ه اول مه تبدیل شوند  خاواسات  
های جنبش کاارگاری از جاماناه  
مفنمان و پرستااران حاول افازایاش  
دسااتااماازد و نزادی کااارگااران و  
مفناماان زنادانا  و یاا تاواصایال  
رایگان و بیمه های اجتماارا ا و  
سایر خواست هاایا  کاه بافاناوان  
خواست های بخش سوسیاالایاسات  
و پیشرو جنبش کارگری تاثابایات  
شده است ماناناد نزادی زنادانایاان  

سایاااسا ا لااراو مااجاازات اراادا ا  
برابری زن و مردا تامی  حاقاوق و  
رفاه کاودکاانا نزادی هاای با   
قید و شر  سیاس  و     زمایاناه  
برگزاری ی  اول ماه ماتاواد و  
بزر  فراتر از کاارگاران شااغال  
در کارخاناه هاا اسات  اگار ایا   

روی رد در میان ففالی  کارگاری  
حاکه باشد قطفاا اول ماه امساال  
بااا سااال هااای گاارشااتااه بساایااار  

 متکاوت خواهد بود   
سه هکاتاه تاا اول ماه بااقا   
است  باید با تبانایاراات گساتاردها  
ففالیت میدانا  ماتاناو  و هاماه  
جانبه و باا اساتاکااده از مادیاای  
اجتمار  و رسانه هاایا  مااناناد  
کانال جادیاد اول ماه و خاواسات  
های اساس  تبقه کارگار را باه  
گکتمان  اجتمار  در میان تاوده  
های هرچه وسایافاتاری از مارد   
تبادیال کانایاه تاا شااهاد حضاور  
 خیابان  وسیع در اول مه باشیه   

 
ک.ک: محمغد آسغنغگغران 
امسغغال در چغغه فضغغای 
سیاسغی بغه لغرو اول 
مه میرویم. چه توصیغه 
هغغایغغی بغغه فغغعغغالغغیغغن 
کارگری بغرای بغرگغزاری 

 اول مه دارید. 
مااواامااد نساانااگااران:  
فضاای سایاااسا  اماروز ایاران و  
کردستان متاتار از فااکاتاورهاای  
راامااوماا  تااری اساات کااه کاال  
جامفه ایاران و ماناطاقاه را دربار  
گرفته اسات  تابافاا فشاارهاای  
اقااتااصااادیا باایاا اااریا فااقاار و  
ناامن  ماوایا  کاار و فضاای  

پااناایااساا  هاامااگاا  تاااباافاا  از  
سایاااسااتاا ااای رژیااه اسااالماا  در  
داخل و تقابل جامفه بویوه جناباش  

 کارگری با ای  رژیه است  
در ی  تونیل کن  مایاتاوان  
گااکاات باافااد از تااوافااق باارجااا  و  
پیامدهای "انتخاباات" ماجاناسایا   

ا  ٥٩ رژیه اسالم  در اسکند ساال  
تااقاااباال دو جااناااح رژیااه رااناایااه  
همدیاگار هار روز اوج بایاشاتاری  
میگیرد  موقفیت جانااح خااماناه  
ای  فیکتر شاده اسات  کاار باه  
جای  رسیده است که خامناه ای  
سیاست ای رفسنجان  و روحاانا   
را ناش  از نادان  و خیاناتا ااری  
و کوتاه نمدن در ماقاابال نماریا اا  
میداند و سرداران سپاه هه هار روز  
توافق برجا  را زیر  ارب گارفاتاه  
و روحان  و رفساناجاانا  را زیار  
 رب تندتری  انتقاادهاا و تا ادیاد  
گرفته اند  به ی  مفنا میاتاوان  
گکت که باالی رژیاه بایاشاتار از  
هاار دوره ای شاا اااف باارداشااتااه  
است  جناح خااماناه ای و ساپااه  
دایره نکاواشاان هار روز کاماتار از  
دیااروز ماایااشاااود  تاافاادادی از  
اصولگراهاای ماراز خشا  هاه  
مانند قبل نمیتواناناد مادافاع با   
چون و چرای خامنه ای بااشاناد   
رن  مط ری رسماا اراال  کارده  
است اگر پادرش در قایاد حایاا   
بود او رهبار جاما اوری اساالما   

 میشد نه خامنه ایا و      
با ایا  وجاود هاناوز در ایاران  
قدرت اصن  در تفایایا  سایااسات  
داخن  و خارج  در دست خاماناه  

 ای و سپاه پاسداران است  
با ایا  تاواوالت ماا ماتاوجاه  
ی  فاکتاور جادی در جاامافاه  
میشویه و نن هه فشار جاامافاه از  

پایی ا باالئی ا را با شدت و حادت  
بیشتری به جان همدیگار اناداخاتاه  

 است  
جدال ای  دوره جناح ای رژیاه  
با همدیاگار بسایاار رامایاق تار و  
گساتارده تار از دوران دو  خاارداد  
است  زیرا رالوه بر دو  خاردادیا اا  

و اصااالح تااناابااان حاا ااومااتاا   
کسان  اکنون در مقابال خااماناه  
ای قرار گرفته اند کاه تاا دیاروز  
بااخااشاا  از جااناااح او مااوااسااوب  

 میشدند  
اگاارچااه هاامااه سااران جااناااح  
خامنه ای به ای  واقافایات ااراان  
دارند که توفق برجا  یا  راقاب  
نشین  کشاناده بارای جاما اوری  
اسالم  است اما ناچار باه قاباول  
نن شده اند  زیرا او ا  اقاتاصاادی  
رژیه بدتر از نن اسات کاه باتاواناد  

 توافق برجا  را نادیده بگیرد  
امیدهای واه  برای سرماایاه  
گراری های دها مینیاارد دالری  
بفد از برجا  هه دارد به با  بسات  
قطفا  مایارساد  رژیاه اساالما   
برای ورود به باازار جا اانا  باایاد  
رقب نشینی ای بیشتری را تاقابال  
کند اگر نه ای  راه هاما اناان باا  
سد دولت ای غاربا  باه رهاباری  
نمری ا برخورد مایا اناد  خااماناه  
ای با دیدن ایا  واقافایات هشادار  
داده است که اگر تا نن حد ت  باه  
رقب نشینا  بادهاناد چایازی از  
رژیه و جاناباش اساالما  بااقا   

 نخواهد ماند  
جناح روحان  و رفساناجاانا   
هااه ایااناارا خااوب ماایااداناانااد باادون  
هماهنگ شدن با غرب و نمری اا  
و بادون فاراهاه کاردن امانایات و  
شرای  سود نوری سرمایه خارجا   
و قاابااول شاارو  بااازار جاا اااناا   

سرمایها کس  حا ر به سارماایاه  
گااراری زیاارساااخااتاا  در ایااران  
نخواهد شد  باناابار ایا  هار دوی  
جناح ای رژیه هه باه واقافایااتا   
غاایاارقاااباال چشااه پااوشاا  اشاااره  
می نند هه راه برون رفاتا  بارای  
نن ا نم  یابند  ای  همان تانااقا   
ااتا  جاما ااوری اساالما  اساات  
الینول بوده و خواهاد باود  باناابار  
ای  جدال ای  جناح اا بار سار ایا   
دو استراتوی سیاست اقتصادی و  
سیاست مورد نیاز جاناباش اساال   
سیاس ا ادامه خواهد داشت و تاا  
روز مر  ای  رژیه ایا  تانااقا   
پابرجا خواهد باود  امساال ماا در  
بت  شدت گرفت  چانایا  جادالا   

 به استقبال اول مه میرویه  
با ای  حال بطور مشاخاه هار  
ساله در نستانه اول ماه دو قاطاب  
اصن  در جامفه تقاباناشاان شادت  
بیشتری م  یابد  قطاب دولات و  
سارماایاه داران در ماقاابال قاطاب  
کاااگااران و فاافااالاایاا  جااناابااش  
کارگری  م  تاقاابال دائاما  و  
هااار روزه درنساااتااااناااه اول ماااه  
کشااماا ااش جاادی تااری را بااه  
نمایاش مایاگارارناد  کاارگاران و  
ففالی  ای  جنباش در ایا  روزهاا  
تالش میا اناناد از هار ماناکاری  
استکاده کناناد کاه صادای خاکاه  
نگا اداشاتاه خاود را باه جاامافاه  
برسانند و دولت هه با تماا  قادرت  
می وشد جنو شنیدن ایا  صادا را  

 بگیرد  
در بستر چنی  تقابانا  هسات  
که هر ساالاه فشاار باه فافاالایا   
کارگری شدت بیشتری میگایارد  
و احضااارهااا و دسااتااگاایااریاا ااا و  
ت دیدها اوج میگیارد  ننا اه کاه  
الز  است تاکید بشود و فافاالایا   
کارگری باید به نن تاوجاه کاناناد  
ای  است که جما اوری اساالما   
رنیرغه قدرت سارکاوب و خشا ا  
از درون در حال پوک شادن اسات  
و هر روز ارتمااد باناکا  خاود را  
باایااش از روز قااباال در مااقاااباال  
ارترا ات مرد  از دست میادهاد   
خشااااوناااات رژیااااه و شاااادت  

سرکوبگریاش ناه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ١ صفحه   

محمد آسنگران: اگرچه همه سران جناح خامنه ای به این واقعیت اذعان دارنغد کغه تغوفغ  
برجام یک عقب نشینی کشنده برای جمهوری اسالمی است اما ناچار به قبول آن شغده انغد. 
زیرا اوضاع اقتصادی رژیم بدتر از آن است که بتواند تواف  بغرجغام را نغادیغده بغگغیغرد. 
امیدهای واهی برای سرمایه گذاری های دها میلیارد دالری بعد از برجام هم دارد بغه بغن 
بست قطعی میرسد. رژیم اسالمی برای ورود به بازار جهانی باید عقب نشینیهای بغیغشغتغری 
را تقبل کند اگر نه این راه همچنان با سد دولتهای غربغی بغه رهغبغری آمغریغکغا بغرخغورد 
میکند. خامنه ای با دیدن این واقعیت هشدار داده است که اگر تا آن حغد تغن بغه عغقغب 

 نشینی بدهند چیزی از رژیم و جنبش اسالمی باقی نخواهد ماند.
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ناش  از قدرت و ارتماد به نکا ا  
بن ه ناش  از تر  و نگرانیش از  
نینده ای است که تمااماا کاناتارل  
از دستش برود  زیارا هامازماان باا  
او ااا  داخااناا  کااه فااوقااا بااه  
فاکتورهای اصن  نن اشااره شادا  
در منطقه هه زیر فشاار رقاباایاش  
ناچار باه راقاب نشایانا  اسات   
هم نان ه در راراق و ساوریاه و  
یم  ناچار به رقب نشایانایا اایا   
شده استا موقفیتش در فنساطایا   
و لبنان هه رو به  افا  رفاتاه و  
ای  روند با شدت بیاشاتاری اداماه  

 خواهد داشت  
هر دو جناح رژیه اسالما  باا  
همه اختالفات  که باا هامادیاگار  
دارند در مقابل جناباش کاارگاری  
و ارااتاارا ااات ماارد ا مااتااوااد و  
هاامااصاادا هسااتاانااد  نناا ااا تااالش  
می اناناد جاامافاه را در اناتا اار  
نااتاایااجااه جاادال جااناااحاا  خااود  
نگ دارند  نتیجه ای که فافاالایا   
جنبش کارگری باید از دیدن ایا   
فاکتورها بگیرناد ایا  اسات کاه  
دشم  زیر فشار را باید خارد کارد  
و باید ماجاالا  باه ایا  اژدهاای  

 اسالم  نداد  
 

کارگر کمونیسغت: سغوال 
مشغغغتغغغرک از اصغغغغغغغر 
کریمی، محمد آسغنغگغران 

 و شهال دانشفر! 
دستمزدهای مصوب دولت 

 ٢١٨)   ٥٩بغغغرای سغغغال 
هزارتومان( و اعتغرا  
کغغارگغغران بغغه آن آیغغا 
مبنایی برای همغه گغیغر 
شغغدن ایغغن مغغطغغالغغبغغه 
کارگران در روز جهغانغی 
کارگر خواهد بغود؟ ایغا 
مسغغغالغغغه دسغغغتغغغمغغغزد و 
افغغزایغغش آن مغغیغغتغغوانغغد 
مطالبه متحد کنغنغده و 
بسیج کغنغنغده کغارگغران 

 حول اول مه باشد؟
 

خاواسات  ش ال دانشکار:  
افزایش دستمزدهاا خواست  هاماه  
گاایاار اساات کااه قاادرت بساایاا   

اجتمار  وسایافا  دارد  ماتاواد  
شدن حول ایا  خاواسات و رانایاه  
"اقتصاد مقاومت  " دولات یا   
مشااخااصااه بااارز اول مااه امسااال  
خواهد بود  باه راباارت روشاناتار  
کارگرانا مافاناماانا پارساتااران و  
بخش ر یم  از حاقاوق باگایاران  
جامفه به فقرا گارانا  و حاقاوق  
های زیر خ  فقرارتراض دارناد و  

نیاروی اجاتاماارا  ایا  خاواسات  
هستند  به ایا  اراتاباار خاواسات  
افزایش دستمازدا خاواساتا  هاماه  
گیر و متاواد کاناناده اسات کاه   
قدرت بسی  نیرو حاول اول ماه را  
دارد  بویوه هاه اکاناون جاناباشا   
برای خواست افزایاش دساتامازدهاا  
در جااریااان اساات کااه بااه تااور  
مشخه کارگران و مفنمان ناقاش  
کنیدی ای در نن دارناد کاه باا  
مبارزاتشان و باه تارق ماخاتانا   
 ااماا  ارااتااراض بااه حااداقاال  

هازار تاوماان و    ٢١٨ دستامازدهاا  
حقوق ای چند بار زیر خا  فاقارا   
بر خواست افزایش دساتامازدهاا باه  
سه مینیون و پانصاد هازار تاوماان  
تاکید کرده اند   به ایا  اراتاباار   
یاا اا  از مااوااورهااای اصااناا   
فراخوان ا برای اول مه نیز هامایا   
ماااو اااو  اسااات  در بااایاااانااایاااه  
مشاتارک جافاکاار را اایاه زاده و  
اسماریل ربدی نیز ننارا مشااهاده  
می نید  ایا  اتاکااقاات هاماگا   
نشانگر ایاناسات کاه در اول ماه  
امسال کارگران با ارتراض رانایاه   
فقرا باا اراتاراض رانایاه تشادیاد  
ساایاااساات ریااا اات اقااتااصااادی  
دولت ای حاکاه و باا تااکایاد بار  
زندگ  ای انسان  برای همگاانا  
میروند که کیکارخاواسات خاود را  
رنیه توحش سرمایه داری حااکاه  
ارال  کاناناد و ایا  صارفاا ویاوه  
ایران نیست  بانا اه  فضاای اول  
ماااه امساااال در بسااایااااری از  

کشورهای جا اان اسات  باا ایا   
تااکاااوت کااه در ایااران جااناابااش  
ارترا   کارگری در یا ا  از   
پر تالتاه تاریا  دورانا اایاش بسار  
میبرد و فضاای جاامافاه بشادت  
منت ب است    تصویب دساتامازد  
چاانااد بااار زیاار خاا  فااقاار باارای  
کارگاران و فاقار وسایاع مارد  و  
مورومیت کل جامفه از پایاه ای  

تری  بیمه های اجتمار  و فشاار  
هار روزه حا اومات اساالما  بااه  
زندگ  و مفیشت جامفه باه ایا   
فضا نن اناان شادتا  داده اساتا  
که رهباران و اکاتایاویسات هاای  
جاااماافااه باارای روزی مااثاال روز  
ج ان  کارگر خیز بارداشاتاه اناد    
ما نیز تالش می نیه صادای ایا   
جنبش ر یه اجتمار  رنیه فاقار  
و رانایاه ریاا ات اقاتاصاادی در  
ساطاا  جاا اااناا  بااشاایااه  و هاامااه  
تاکیدمان اینست که ای  صادا را  
در مدیای اجتمار ا و در هاماه  
جا انافا اا  دهایاه و باا بسایا   
وسیفتری  نیروی اجتاماارا  حاول  
خااواساات افاازایااش دسااتااماازدهااا و  
نزادی فاوری کاارگاران زنادانا ا  
مفاناماان دربانادا رهابارانا  چاون  
جفاکار را ایاه زاده و اساماارایال  
رااباادی و تااماااماا  زنااداناایااان  
سیاس ا کل جاامافاه  را بارای  
برگزاری ی  اول ماه بازر  و  

 سراسری بسی  کنیه  
 

بن ر م   اصرر کریم :  
خواست افزایش دستامازد و باطاور  
مشخه افزایش دستمزد باالتار از  

و نیه مینیون تومان یا ا  از     ٣ 
بسی  کننده تاریا  خاواسات هاای  
تبقه کارگر در شرای  کنونا  و  
اول مااه امسااال در ایااران اساات   
دستمزد همیشه ی ا  از مصااف  
های جنبش کارگری در ایاران و  

در همه کشورها باوده اسات  اماا  
در ایران که دستمزد تافایایا  شاده  
از خ  فق  هه چند بار پایی  تار  
است و قدرت خرید کارگران مادا   
پایایا  تار مایارودا ماباارزه بارای  
افزایش دستمازد بسایاار مابار  تار  
است و در رامال ایا  ماباارزه در  
حال رمیق تر شدن و گساتارده تار  
شدن است  با توجه به ماباارزاتا   
که در سال ای گرشته در ساطا   
کارخانه ای و یا سراسری بش ال  
تومار و غیره در جریان بوده اسات  
و نیز با توجه به ایانا اه در ساال  
گاارشااتااه کااناایااه تشاا اال هااای  
کارگاری مساتاقال از دولاتا از  
جمنه مفنمانا ماتاواداناه خاواسات  
افازایااش دسااتااماازد باااالتاار از سااه  
مینیون و نیه را به پارچاه ماباارزه  
خود تبدیل کردنادا زمایاناه بارای  
گسااتاارش ماابااارزه حااول افاازایااش  
دستمزد بیش از هار زماان فاراهاه  
شده است  تبیفا  اسات کاه در  
تجمفاات اول ماه و در جاناب و  
جوش  کاه حاول اول ماه باه راه  
م  افاتاد ایا  خاواسات بصاورت  
ی  خواست برجسته و ماواوری  
در دستور جنباش کاارگاری قارار  

 گیرد   
در نسااتااانااه تاافاایاایاا  حااداقاال  

تشاا اال    ١٣ ا  ٥۵ دسااتااماازد سااال  
کارگری یافانا  تاقاریاباا کانایاه  
تش ل های مستقل از دولت رقاه  
حداقل سه و نیه مینیون را بفاناوان  
حداقل دستمزد تافایایا  کاردناد و  
مبارزه برای افازایاش دساتامازد را  
گا  م اما  باه جاناو باردناد  در  
نتیجه اماروز ناه صارفاا خاواسات  
کن  افزایش دستمزد بانا اه ایا   
رقه و ای  خواست مشاخاه باایاد  
به پرچه کال جاناباش کاارگاری  
تبدیل شود  اما همانطاور کاه در  
پاسخ به سوال دیگر تاکایاد کارد   
باید ای  مبارزه بر پیاشاروی هاای  
جنبش کارگری مت   شاود تاا  
ای  خواست و همراه با نن خاود اول  
ماه باه یا  گاکاتاماان در کال  
جامفه تبدیل شود و توازن قاوا را  
برای ی  ماباارزه اجاتاماارا  و  
همه جانبه فراهه کند  اگار فانا   
اقااتااصااادی جااماا ااوری اسااالماا   
فشار بر مفیشت کارگاران را بااز  
هه بیشتر میا اناد و بار  ارورت  
یاا  ماابااارزه قاادرتااماانااد باار ساار  

افزایش دستمزد تاکید مایاگاراردا  
بوران سیاس  جم وری اساالما   
و ب  بست هاای نن تاوازن قاوای  
مساردتاری را بارای راه انادازی  

 ای  مبارزه فراهه کرده است   
 

قطفتاا  مومد نسنگران:  
اینطور اسات  ایا  قااناونا  اسات  
رنیه همه نحاد تاباقاه کاارگار و  
بدون شا  هایاچ کاارگاری در  
جامفه پیدا نمیشود بگوید باا ایا   
حداقل مزد تفیی  شاده از جااناب  
دولت و کارفرمایان ر ایات دارد   
نه تن ا ای  بن ه ارتراض باه ایا   
قااااناااون و تصااامااایاااه دولااات و  
کارفرمایان همه گیر و ساراساری  
است  زیرا ای  تفر   رنیه هاماه  
کارگران و جامفه است  دولات و  
سرمایه داران با تصویب ای  مباناس  
باارای حااداقاال ماازد کااارگااران  
نشاا ااارا دارنااد ماایااگااویاانااد شاامااا  
کارگران و اکثریت جمفایات ایاران  
مجبورید چ ار برابر زیر خ  فاقار  
زندگ  کنید  ای  قانون و شا ال  
تصویب نن و تصمیه گیرندگاان نن  
یاا  دهاا  کااجاا  نشاا ااار بااه  
جامافاه کاارگاری ایاران اسات و  

 قاردتا نباید ب  پاسخ بماند  
چناانا اه در هاماان روزهاای  
بفد از تصویاب ایا  ماباناس بارای  
حداقل دستمزد هاماه تشا انا اای  
کارگری ارتراض خاود را اراال   
کااردنااد  تشاا ااناا ااای مااوجااود  
کااارگااری تاا  باایاااناایااه هااای  
ارتراض خاود را بایاان داشاتاه و  

 ارال  کرده اند ننرا نمیپریرند  
بااناااباار ایاا  اول مااه امسااال  
مااطااالاابااه سااراسااری و مااوااوری  
کارگران قاردتا بر مواور هامایا   
مو و  خواهد بود  بویاوه ایانا اه  
اکنون دو نکر از رهبران کاارگاری  
و مفنمان در زندان یافانا  جافاکار  
ر یه زاده و اساماارایال رابادی  
ارال  کرده اناد کاه از روز دهاه  
مااه دساات بااه ارااتااصاااب غاارا  
میزنند  ای  اقدا  میتواند اتوااد و  
همبستاگا  بایاشاتار کاارگاران و  
مفنمان را در اول مه و روز مافاناه  
به دنبال داشته باشد  بویوه اینا اه  
مفنمان به رنوان بخش موتری از  
تبقه کارگر مطاالاباات ماواوری  

 شان همان  

شهال دانشفر: خواست افزایش دستمزدها، خواسغتغی هغمغه گغیغر 
است که قدرت بسیج اجتماعی وسیعی دارد. متغحغد شغدن حغول 
این خواست و علیه "اقتصاد مقاومتی " دولت یک مشخصه بغارز 
اول مه امسال خغواهغد بغود. بغه عغبغارت روشغنغتغر کغارگغران، 
معلمان، پرستاران و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعغه بغه 
فقر، گرانی و حقوق های زیر خط فقراعترا  دارند و نیروی 
اجتماعی این خواست هستند. به این اعتبار خغواسغت افغزایغش 
دستمزد، خواستی همه گیر و متحد کغنغنغده اسغت کغه  قغدرت 

 بسیج نیرو حول اول مه را دارد.

 2 صفحه  
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کار قاچاق مواد مخدر و اسناواه  
است  که اصال ناامشاان مافاناو   
نیست که بخواهند روزی خادای  
ناکرده جواب  بدهند! و جاما اوری  
اسالم  هه که کال ای  اوراق را  
ب  ارزش میداند که باخاواهاد در  
مورد نن حرف بزند! ای  ح اومات  
چنان غرق در فسااد و تابااها   
اساات کااه فاارار از مااالاایااات و  
پولشوی  برایش مسائل پایاش پاا  
افتاده ای است  ح اوماتا  کاه  

سال پول کل در نماد    ٢ در ررض  
نکت ایران در ت  صد ساال اخایار  

را ناپدیاد مایا انادا پاول شاویا   
برایاش شاوخا  با اه گااناه ای  

 است  
ن ا  سرمایه داری سراسر فااساد    

است  ن ام  که نتیجه رمن ارد  
نن ای  میشود که کمتر از یا   
درصد جمفیت جا اان تاروت کال  

  ٥٥ جاامافااه را قااباضااه کانااد و  
درصد بقیه همیشه زیار سارکاوب  
ای  ی  درصد باشد کاجاای نن  
مترق  است  نن ه در مااجارای  
"اوراق پاناما" اتکاق افتاده به واقاع  
پیش از انا اه یا  افشااگاری  
بااشاد کاناتاارل یا  افشااگااری  
ر یه است کاه مااجارا پایاش از  

ای  "کش پیدا ن ند " اما هامایا   
ماجرا بار دیگر ن اتاه ای را باه  
ما یادنور میشود که در ای  ن اا   
برای کارگزاران نن هیاچ چایازی  
جز نکع شخاصا  و ساود تاباقاه  
سرمایه دارم ه نیست  مینیااردهاا  
انسان به ب ااناه هاای گاونااگاون  
گ ازکاار اجابااری تاا جاناگ و  
قوط  و بیماری( در ایا  جا اان  
زنادگاا  شااان تااباااه ماایااشااود در  
حال  که ام ان نن هسات هاماه  
این ا بارای هامایاشاه از زنادگا   
بشری موو شاود  اوراق پاانااماا  
صدور ح م  دیگر است مابانا   
بر این ه هیچ چااره ای نایاسات  

جاز سارناگاونا  نا اا  ساتاما اار  
سرمایه داری تا بن اه بشاریات و  

 کره زمی  نکس  ب شد     
 

  سایت رادیاو زمااناه ایشاان را  
ایاااناااگاااوناااه مااافااارفااا  کااارده  
اساات :کااریااگ ماااوری   از  

باااه وزارت اماااور   ١٥٢٩  ساااال 
خاارجااه بااریااتااناایااا پاایااوسات  ماااه  

به راناوان ساکایار در   ٨٠٠٨  اوت 
ازبااا اااساااتاااان ماااناااصاااوب و  

از ای  سمت برکاناار   ٨٠٠٩  اکتبر 
جاااماا اااور    شااد  مااااوری رئااایاا  

الااافااامااار ازبااا اااساااتاااانا    ماااادا  
اف را باه ناقا  حاقاوق    کریه   اسال  

بشر ماتا اه کارده اسات کاریاگ  
ماااوری تااا کاانااون سااه کااتاااب  
منتشر کرده است: قاتل سمرقانادا  
دیپنماس  کثایا  و کاتاابا  در  
بااااره ناااقاااش باااریاااتاااانااایاااا در  

هااای قاااره نفااریااقااا     درگاایااری 
باه کاریاگ مااوری   ٨٠٠٩  سال 

سااا   »جااایاازه ویااوه افشاااگااری  
ای کااه    اهاادا شاادا جااایاازه  «ندامااز 

بافاادهااا جااولاایاان نساااناو و ادوارد  
 اسنودن هه دریافت کردند  

 
 
 

 
 

اااا اااابااااود   مااااطااااالاااابااااات ب
 دستمزدهایشان است  

اما نن ه که اماروز قابال از  
اول مه اهمیت بااالیا  دارد ایا   
است که هماهنگا  هاایا  الز   
برای ترح متودانه ای  مطالباات  

 در اول مه بوجود بیاید  
بنابر ای  یا ا  از ماواوری  
تری  اقادامااتا  کاه فافاالایا  و  

تش ن ای کارگری و مفنمان از  
همیا  اماروز باایاد باه فا ار نن  
باشند ای  است که ای  دو باخاش  
جنبش کارگری بتوانند متواد و  

 هماهنگ ظاهر بشوند  
مبنای مادی ایا  اتاوااد و  
هماهنگ  از هاه اکاناون باوجاود  
نمده است  زیرا هه زندگ  چاناد  
برابر زیر خ  فقر و هه تفرض باه  
ففالی  و تش ن اای مافاناماان و  
کارگران در ابفاد سراسری اتاکااق  

افتاده است  ارتراض مافاناماان و  
کاارگااران بااه ایاا  ساایاااسااتاا ااای  
سرکاوباگاراناه رژیاه اساالما  و  
زناداناا  کااردن و پارونااده سااازی  
رنیه ففالی  نن ا ابافاادی وسایاع  
بخود گرفته اسات  بسایااری از  
افراد شاخه ای  دو جاناباش هاه  
اکنون در زنادانا اای جاما اوری  
اسالم  به بند کشیده شاده اناد   
همه ای  فاکتورها زمینه رمانا   
ی  اقدا  متودانه رانایاه دولات  

و کااارفاارمااایااان را بااوجااود نورده  
 است  

با توجه به فاکتورهای فاوق  
که م  فق  به نموناه هاایا  از  
نن اشاره کرد  امسال باید اناتا اار  
ایااناارا داشااتااه باااشاایااه کااه هاامااه  
تش ن ا و فافاالایا  کاارگاری و  
مفنمان در ی  اقدا  مشاتارک  
و سااراسااری هاه خااواهااان نزادی  
ففالی  در بند بشوند و هاه بارای  
رساایاادن بااه یاا  زناادگاا  بااا  

استانداردهای امروزی ماتاواداناه  
به میدان بایاایاناد  خاوشاباخاتااناه  
بسیاری از تش ن ای کاارگاری  
تا کنون تاوانساتاه اناد در یا   
بیاانایاه مشاتارک ماطاالاباات و  
توقفات خودشان را بیان کاناناد و  
تفیی  حداقل دستمزد بیش از ساه  
و نیه مینون توماان را باه پارچاه  

 مبارزه خود تبدیل کرده اند   
 ک ک با تش ر 

 

 4 از صفحه  

 
شد تا ایا  جاناباشا جاناباش  

هاا ناامایاده شاود     چارتیاسات 
هاا شاش ماطاالاباه    چارتیسات 

مااطاارح ناامااودنااد: انااتااخااابااات  
گیری مخکا ا    رموم ا رأی 

هااائاا  کااه ساااالنااه    پااارلاامااان 
انتخاب شوندا پرداخت پول باه  
ارضاااای پاااارلاااماااانا لاااراااو  
مال یت بفناوان پایاش شار   
باارای انااتااخاااب شاادن بااه  
رضااویاات پااارلاامااانا و بااراباار  

 های انتخابات     نمودن حوزه 
ا  ١٢٣١ ای  جناباش در ساال  
سالاه    ١٥ زمان  که مارک   

ساله باود نغااز    ١١ و انگن   
گشت و زمان  که ماارکا   
و انگن  مردان  بالاس باودناد  

 به اوج خود رسید  

فااارانساااها    ١٢٣٠ اناااقاااالب  
هاا را بارچایادا    سنطنت بوربا  

ولاا  باارخااالف نناا ااه هاادف  
هاای اناقااالبا  وقاات    ساازمااان 

بودا یفن  به جاای اساتاقارار  
جم وریا منجر باه اساتاقارار  
یاا  حاا ااوماات مشااروتااه  
ساانااطاانااتاا  کااه در رأ  نن  
نمایندگان سنسنه اورلئان قارار  
داشااتااناادا گااردیااد  در زمااان  

و سااپاا  در    ١١٢٥ انااقااالب  
دوران بازگشت سنطنات  ایا   
خاندان در مخاالاکات باا اقاوا   
بااورباا  خااویااش قاارار داشاات   
لوئ  فینیپ نماینده تیپیا   
بورژوازی بود  اشترال راماده  
ای  سنطان فرانسه پا  اناداز  
کردن و احتا اار پاول باود و  
ایاا  اماار ساابااب خااوشاانااودی  

داران پاااریاا     قاانااباا  ماارااازه 
 شد    م  

سنطنت ژوئیاه باه باورژوازی  
صنفت ا تجاری و ارتابااری  
نزادی رااماال داد و پااروسااه  
تروتمند شدن ای  بورژوازی را  
تس یل و تسریع نمودا و حمنه  
شدید خویش را رنایاه تاباقاه  
کااارگاار کااه تاامااایااناا  بااه  
متش ل شدن نشاان داده باود  

 متوجه ساخت   
در اوایاااال دهااااه ساااا ا  

هااای انااقااالباا  بااطااور    اناجااماا  
راااماااده از دانشاااجاااویاااان و  

شدند     روشنک ران تش یل م  
هاا    کارگران در ایا  ساازماان 

بساایااار ماافاادود و پااراکاانااده  
بودند  بااوجاود ایا ا در ساال  

در لایاون کاه مارکاز    ١٢٣١ 

صاناافاات ابااریشااه بااودا یاا   
شورش کارگری در ارتاراض  
بااه خاایاااناات بااوژروازی در  
گرفت  برای چند روز شا ار  
در دست کارگران باود  ننا اا  
هیچ مطالبه سیاس  ماطارح  
ن ردند  شفار "از تریاق کاار  
کردن زندگ  کانایادا یاا در  
جاانااگ بااماایااریااد" باار روی  
تااااباااناااوهاااائااا  کاااه حااامااال  

کردند ناوشاتاه شاده باود     م  
نن ا باالخره ش ست خوردند و  
ش ستشان نتای  مفمول  ای   
چنی  شا اساتا اا را بادناباال  

  ١٢٣٩ داشت  شورش در سال  
در لیون ت رار شد  ناتاایا  نن  
حت  از نتای  اناقاالب ژوئایاه  

تر بود  انقالب ژوئیه    با اهمیت 
باااطاااور راااماااده رااانااااصااار  

بااورژوازی بااه اصااطااالح    خاارده 
دم رات را باراناگایاخاتا در  

هااای لاایااون    حاالاایاا ااه شاورش 
برای اولی  بار اهمیت رناصار  
کااار را کااه پاارچااه شااورش  

 –رنیه تاماا  باورژوازی را  
اگر چه تا نن زمان تانا اا در  

برافراشته بود و    –ی  ش ر  
مسائل تبقاه کاارگار را باه  
پایاش کشاده بااودا بانااماایااش  
گاارارده بااود  اصااولاا  کااه  
تااوساا  پاارولااتاااریااای لاایااون  
صریوا بیان شده بودناد هاناوز  
متوجه اسا  ن ا  باورژوازی  
نبودندا بن ه مطالبات  بودناد  

داران و رنیاه    که رنیه سرمایه 
 شدند    استثمار مطرح م  

 گادامه دارد( 

 ٧ از صفحه  

 ١ از صفحه  
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زندگی و آثار 
کارل مغارکغس 
و فغغغردریغغغک 

 انگلس
(٤) 

 
 دیوید ریازانف

بااازگااردیااه     ١٢١٩ بااه سااال  
جنبش لودیت که تن ا هدفاش  
ان دا  ماشی  بودا مبارزه نگاه  
تری را به دنبال داشت  انگیزه  

هاای اناقاالبا  جادیاد    سازماان 
رزمشان در تریایار نن شارایا   

ای بود کاه کاارگاران    سیاس  
مجبور باودناد در نن زنادگا   
کنند  اولی  خواسته های نن ا  
نزادی تجمعا نزادی اجتماا  و  
نزادی مااطاابااورااات را در باار  

باا    ١٢١١ م  گرفات  ساال  
ای نغاز شاد    برخورد سرسختانه 

که اوج نن واقفه رسوا کاناناده  
"قتل را  من اساتار" در ساال  

بااود  قااتاال رااا  در    ١٢١٥ 
سینت پیترزفیند بوقو  پیوسات  
و کارگران اناگانایاسا  نن را  
جاانااگ پااتاارلااو نااا  ناا ااادنااد   
نیروهای ر یاه ساواره رانایاه  
کارگران بمیدان نورده شادناد و  
درگیری با قتل چناد ده ناکار  
از مرد  پایان یاافات  بافاالوها  
اقاادامااات جاادیااد ساارکااوب  
کاانااناادها بااه اصااطااالح "شااش  
قانون" گقوانی  مودود کنناده(  
رنیه کارگران صورت گرفت   
در نااتاایااجااه ایاا  پاایااگااردهاااا  
کاوشاشا ااای اناقااالبا  شاادت  

  ١٢٨٩ یاااافااات  در ساااال  
کااارگااران انااگااناایااساا ا بااا  
هم اری فرانسایا  پاال  گ 

(ا کااااااه  ١٢٩٩   –  ١١١١ 
رفقای انقالب  خودش را رهاا  

دار    کاارده و یاا  کااارخااانااه 

تروتمند شده بود ول  در رایا   
حال روابطش را با نماایانادگاان  
رادی ال ماجانا  راوا  حاکا   
کرده بودا توانساتاناد "قاوانایا   

(  ١٢٨٩   –  ١٢٨٩ ائتالفا " گ 
مش ور را بافاناوان اماتایاازی  
باارای جااناابااش انااقااالباا  از  
تصویاب ماجانا  باگارراناناد   
جااناابااش باارای بااوجااود نوردن  

هائا  کاه    ها و اتوادیه   سازمان 
از تریق نن کارگاران باتاواناناد  
در برابر ظناه کاارفارماایاان از  
خود دفا  ناماایاناد و شارایا   
ب تر و دستمزد باالتار و غایاره  
برای خود کسب کنندا امری  
قانون  شد  ای  واقفه سرنغااز  
جااناابااش تااریاادیااوناایااوناایااسااتاا   
اناااگاااناااساااتاااان را مشاااخاااه  

کاانااد  هااماا ااناایاا  ساابااب    ماا  

ای    های سیاسا    پیدایش انجم  
شد که ماباارزه بارای کساب  
حااق رأی راامااوماا  را نغاااز  

 نمودند  
در ایا  اتاناات در فارانساه در  

شاا ااساات خااورد    ١٢١٩ سااال  
کننده ای بر ناپنئون وارد نماد  
و سنطنت خانواده بورب  لاوئا   

تش یال شاده باود  دوران    ١٢ 
بازگشت سناطانات کاه در نن  
زمان نغااز شاده باودا حادودا  
پانازده ساال باطاول اناجاامایاد   

لااوئاا  پاا  از باادساات نوردن  
تخت و تاج با کم  دخاالات  
خارج  گال ساندر اول روسیه( 
ا امتیازاتا  باه زمایانادارانا   
که در اتر انقالب متضرر شاده  
بودندا ارطا کرد  زمی  ناما   
توانست به نن ا بازگردانده شود  
و در مالا ایات دهاقاان بااقا   
م  ماندا ول  زمایاناداران باا  
دریافت غرامتا  بارابار یا   
ماایااناایااارد فااراناا  مااورد  
استمالت قرار ما  گارفاتاناد   
قدرت سنطنت  تماا  نایارویاش  
را در کوشش  برای ماتاوقا   
ساخت  ان شاف روابا  جادیاد  
اجتمار  و سیاس  ب ار بردا  
کوشش کرد امتیازات  را که  
اجبارا به باورژوازی داده باودا  
منر  نمایند  در اتر ای  جادال  

هااا و مااواااظااکااه    باایاا  لاایااباارال 
کارانا سنسنه باوربا  ماجاباور  
شد با انقالب جدیدی کاه در  

نغاز شدا مواجه    ١٢٣٠ ژوئیه  
 گردد   

در انگنستان که در اواخر قارن  
در قاباال اناقاالب فارانساه    ١٢ 

جنبش کارگری باراناگایاخاتاه  
شااده بااودا در قاابااال انااقااالب  
ژوئیه فرانسه ترییرات جدیدی  
بوجود نمد  جنبش قدرتمانادی  
باارای هاامااگاااناا  تاار شاادن  

انااتااخااابااات نغاااز شااد  بااناااباار  
قوانی  انگنستان حاق شارکات  
در انتخابات به بخش ناچیازی  
از ماارد ا راامادتااا زماایانااداران  

گارفات کاه    بزر ا تفنق م  
هاای اناتاخاابااتا     غالباا حاوزه 

ای را باا    خال  شده از س ناه 
دو سه نکر رای دهنده مفاروف  
"حوزه هاای گانادیاده" باه در  
قنمرو خاویاش داشاتانادا و باا  
وجود ای  به پارلاماان ناماایاناده  

 فرستادند    م  
احزاب مسن ا که در واقع دو  
فراکسیون از اریساتاوکاراسا   

هاااااا    زماااایاااا  دارا تااااوری 
(Tories)  هااااا    و ویااااگ
(Whigs)   بودندا مجبور باه

تسنایاه شادناد  بااالخاره حازب  
هاا که نیااز باه    تر ویگ   لیبرال 

سازش و رفر  اناتاخاابااتا  را  
کااااردا باااار    احسااااا  ماااا  

کار پایاروز    های مواف ه   توری 
شد  باه باورژوازی صانافاتا   
حاااق رأی داده شااادا ولااا   
کارگران در و ع سابق بااقا   
ماندند  انجم  کارگران لانادن  
در پاااسااخ بااه ایاا  خاایاااناات  
بااوژروازی لاایااباارال گپااال ا  
رضو سابق انجم  م اتباتا ا  
در ای  خیانت شرکت داشات(ا  
پ  از چند کوشش نااماوفاق  

تاسسایا  شاد     ١٢٣١ در سال  
ای  انجم  از وجاود رهابارانا   
توانا برخوردار باود  سارشاناا   
تااریاا  ننااان ویااناایااا  لااووت  

(William Lovett) (
( و هاانااری  ١٢١١   –  ١٢٠٠ 

 Henry)هاااتاااریاااناااگاااتااا   

Hetherington)  ( ١١٥٨ 
( بااودنااد  در سااال  ١٢٩٥   –

لااووت و رفاااقااایاااش    ١٢٣١ 
های سیاسا  اسااسا     خواسته 

تبقه کارگر را تدوی  کردناد   
کوشیدند که کاارگاران را    م  

در حاازب ساایاااساا  مااجاازا  
متش ل سازند  با وجاود ایا ا  
نن ه در نا ار داشاتاناد حازب  
مشخه تبقه کارگری ناباود  
کااه باار باارنااامااه مااخااصااوص  
خویش در برابار بارنااماه هاماه  
دیااگاار احاازاب اصاارار ورزد   
بن ه حزبا  باود کاه باتاواناد  
باندازه احزاب دیگر ارمال نکوا  
نماید و باه هاماان مایازان در  
حیات سایااسا  کشاور ناقاش  
ایکا ناماایاد  در ایا  ماوایا   

خاواساتاناد    سیاس  بورژواا م  
حزب تبقه کارگر باشند  نن ا  
هدف مشخاصا  ناداشاتاناد و  
هاایااچ باارنااامااه اقااتااصااادی  
مشخص  که رنیه مجماوراه  
جاااماافااه بااورژوا باااشااد ارائااه  
ندادند  برای فا اه با اتار ایا   

تاوان باخااتار نورد    مسئنه ما  
که در استرالیا و نیوزینند ایا   
چنی  احازاب کاارگاری کاه  
بدنبال هیچ ترییر اسااسا  در  
شرای  اجتمار  نیستند وجاود  
دارند  ننان گاه  از اوقات در  
ائااتااالف ناازدیاا  بااا احاازاب  

گاایاارنااد تااا    بااورژوا قاارار ماا  
بتوانند به میزان مفین  ناکاوا  
در ح ومت را بارای کاارگار  

 تضمی  کنند  
کاه در   (Charter)منشور  

نن لاااووت و هااامااا ااااراناااش  
مطالبات کاارگاران را تادویا   

 کردند سبب  
 2 صفحه   

که در آن لووت و همکارانش مطالبات کارگران را تدوین کردند سبب  (Charter)منشور 
ها شش مطالبه مطرح  ها نامیده شود. چارتیست شد تا این جنبش، جنبش چارتیست

هائی که ساالنه انتخاب شوند،  گیری مخفی، پارلمان نمودند: انتخابات عمومی، رأی
پرداخت پول به اعضای پارلمان، لغو مالکیت بعنوان پیش شرط برای انتخاب شدن به 

 های انتخاباتی. عضویت پارلمان، و برابر نمودن حوزه
ساله بود آغاز گشت و  ١١ساله و انگلس  ١٥، زمانی که مارکس ١٢٣١این جنبش در سال 

 زمانی که مارکس و انگلس مردانی بالغ بودند به اوج خود رسید.
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بغغه بغغهغغانغغه اعغغتغغرا  

 پزشکان بریتانیا
ارتراض ی   دو ماه گرشتاه  
پزش ان بریتانیا ای  واقفیت را  
روبروی جامفه گارفاتاه اسات  
که گارشات نن زماانا  کاه  
پزش  و یاا ما اناد  و یاا  
مفنه و استاد دانشگاه صانا   
جادائا  از کااارگاران باودنااد   
امروزه همی  اقشار هاه بارای  
افزایش دستمزد و برای بایاماه  
و ماازایااای شاارااناا ا باارای  
امنیت شرن  و غیره بایاد باه  
خیابان بیایند و پی ت کناناد   
فااار  الااتااوااصاایاال دکااتاارای  
اقتصاد و کامپیوترا ت نسایا   
نزمااایشااگاااه و باایاامااارسااتااانا  
مددکار اجتمار  و وکیال و  

هاا و    غیره و غیره هه باید مااه 
بفضا سال ا دنبال کار بدود و  
با هه صاناکا  هاایاش بارای  
دستمزد کمتر و کمتر رقاابات  

 ب ند   
 

هاای    کارگران صنوف و رشتاه 
سنتا  باا ایا  اقشااری کاه  
جاادیاادا بااه صاا  کااارگااران  

اند ماناافاع مشاتارک    پیوسته 
زیادی دارناد  ایا  و افایاتا  
هااماابااسااتااگاا  وساایاافااتااری را  

تاناباد کاه زنادگا  زیار    م  

سیطره سیسته سارماایاه داری  
تر با اناد     را کم  قابل تومل 

منت ا احتیاج به تالش ففالی   
کارگری دارد  ففال چاپ و  

 Emmaساااوسااایاااالساااتا  

Runswick    ن ات م ما
را در مصاااحاابااه اخاایاارش بااا  
ساااااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااااات  
workersliberty.org 
مطرح کردها از جمناه ایانا اه  
پزش ان جدیاد قابال از روبارو  
شاادن بااا ایاا  واقاافاایاات کااه  
زناادگاا  در دناایااای امااروز  
همانقدر کاه بارای کاارگاران  
ساانااتاا  سااخاات اسااتا باارای  
ارضای اقشار فوق هه سخات  

کااردنااد     شااده را درک نااماا  
فشاار دولات دیاویاد کاامارون  
چشمانشان را به ای  واقافایات  

تارا    باز کرده و پزشا اان جاوان 
که در برابر متش ال شادن و  
رضویت در انجاما  پازشا اان  
بریتانیا ب  ارتنا بوده و گاها  
مقاومت نشان م  دادنادا باه  
اناجاما  پازشا اان رو نورده و  
خواهان دست زدن به اقداماات  

اند  او هاما انایا     رادی ال شده 
به ن تاه ما اه دیاگاری نایاز  
اشاره م  کند که اناجامانا   
مثل انجم  پزش ان باریاتاانایاا  
در برابر ماوقافایات فافانا  و  
رضویت پزشا اان جاواناتار باا  
ماانااتااالاایااتاا  امااروزیا نااگاااه  
سنت  اناجاما  و نا اادهاا باه  
سیاست را هه راوض خاواهاد  

 کرد   
 

 
هغغای کغغنغگغغره کغغار  مشغغغغلغه
 کانادا

حس  یوس ا رئایا  کاناگاره  
پا     دی   کار کاناداا از رهبر ان 

گحاازب سااوساایااال دماا اارات  
کانادا(ا خواسته است کاه از  
سمت خود استفکا بدهادا چارا  
که باا رهاباری ایشاان حازب  
فوق شانس  برای پیروزی در  

 انتخابات نینده ندارد  
کنگره کار کانادا سالا ااسات  
کااااه در سااااازماااااناااادهاااا   
ارترا اات کاارگاری دیاگار  
دخااالااتاا  ناادارد  رئاایاا  ایاا   
کاانااگاارها حااتاا  در نخااریاا   
اظ اراتش ارتاراف کارده کاه  
نخست وزیر ففن  کااناادا از  
حزب لیبرالا چپ تر از حزب  

پ  است  اگار نا اادیا    دی   ان 
مااثاال کاانااگااره فااوقا واقاافااا  

خواهد جاامافاه باه چاپ    م  
ب رخد و سا اه بایاشاتاری از  

هااای    تااروت نن نصاایااب انسااان 
زحاامااتاا ااش ننااجااا بشاااودا  
ارضای خود را بسی  کرده و  
خواهان س ه بیشتاری خاواهاد  
شد  باا خاواهاش و تاماناا از  
حزب  که رهبر روض کانایاد  
و قدرت پاارلاماانا  باگایاریادا  

مااساد     چیزی به کارگر نما  
پ  سال است به سیاست    دی   ان 

خ  سو  تون  بنیرا که پیاش  
باارنااده ساایاااسااتاا ااای ریااا اات  
اقتصاادی اساتا پایاوساتاه و  
مشرنه دولات رفااه ساوسایاال  
دم رات ای قدیه را هه ندارد   
ففالی  جناباش کاارگاری در  
کانادا ب تر اسات فا اری باه  

 حال ای  و فیت ب نند  
 
 

 
ایران: جامعه ای کغه بغه 

 فقر حساس است
ا  ٥٩ روزهاااای نخااار ساااال  

روزنامه "شرق" ی  میازگارد  
اقتصادی داشت که ی ا  از  
شرکات کانانادگاان نن حسا   
تائ ا "مشاور وزیار کاار در  
امور اقاتاصاادی" باود  او در  

گوید:    بخش  از سخنانش م  
"فرض کنید در جامافاه هاناد  
اخاتاالف تااباقااتا  پاریارفاتااه  

شود؛ اما در جاامافاه ماا      م  
هاامااه افااراد بااه اخااتااالفااات  
تبقات  حسا  هساتاناد    "  
م  اظ ارن ری درباره پاریارش  

کاناها    فقر در جامفه هند نما  
چرا که از شرای  ننجاا چایاز  

دانه  اماا جاامافاه    زیادی نم  
ایران الوق کاه تاوامایال فاقار  
توس  جما اوری اساالما  و  

ها را نپریرفت  اناقاالب    پ نوی 
واکنش به تومیل فاقار و    ٩١ 

حساسیت به ش اف تباقااتا   
بود  از نن انقالب تا به اماروز  
هها هر فارصاتا  کاه پایاش  
نمدها کل جامفاه باه فاقار و  
"اختاالف تاباقااتا " واکاناش  
نشان داده و حا اومات کاردن  
مااثاال هاانااد را یاا  نرزوی  
دسااات نااایاااافاااتااانااا  بااارای  
سرکوبگران اسالم  در ایاران  
کرده است  لی   حساسیت و  
واکناش باه فاقار و اخاتاالف  
تبقات  باید تفاماق یاافاتاه و  
رادیا ااال بشاود تااا بااه یاا   
دنیای ب تری دسات بایاابایاه   
ای  تن ا راه خاالاصا  از ایا   

 و فیت است  
 
 
 

 
نغغخغغسغغت وزیغغر ایسغغلغغنغغد 
اسغغغتغغغعغغغفغغغا داد. مغغغردم 
بغغغریغغغتغغغانغغغیغغغا خغغغواهغغغان 
 استعفای کامرون هستند

بدناباال افشاای هازاران ساناد  
دزدی و فساااد ماافااروف بااه  

ها هازار ناکار    "اوراق پاناما"ا ده 
ها ریاخاتاه    در ایسنند به خیابان 

و نخست وزیار ایا  کشاور را  
وادار به استفکا کردند  دها اا  
هاازار نااکاار هااه در شاا اارهااای  

هاا    مختن  بریتانیا باه خایااباان 
ریخته و خاواهاان اساتافاکاای  

اناد  شاایاد    دیوید کامرون شاده 
او هه مجبور به استفکا بشود   
زماااازمااااه ارااااتااااراض در  
کشاورهااای دیااگاری هاه بااه  

 رسد    گوش م  
ای در    اگار ارااتاارا ااات تااوده 

انااگااناایاا  و جاااهااای مااثاال  
ایسنند صرفا به استفکای ایا   
و نن سایااساتامادار پاارلاماانا   
بشوندا هی   گایار جاامافاه  
مفترض نخواهد شد  اتکاقا باا  
احسا  پیروزیا خشاه مارد   

شاود و    مفاتارض خاالا  ما  
ی  دوره دیگر باا سار کاار  
نماااادن یاااا  سااااری از  

کاااسااه بااا    ساایاااسااتاامااداران هااه 
سیاستمداران مستفاکا  شارو   
خواهد شد  تاریخ از ایاناگاوناه  
ارترا ات و استفکاها را زیااد  
تااباات کاارده اساات  ناابااایااد  
ارااتاارا ااات ایاانااجااا خاااتاامااه  
بیاباناد  افاقا  کاه فافاالایا   
چااپ بااایااد جاانااوی جاااماافااه  
بااگاایاارناادا فااراتاار رفااتاا  از  
سیاست پارلمانا  و سایاساتاه  
دزدپااااارور و ندمااااا اااااش  

 داری باشد     سرمایه 

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 لومار اعترا  به دستگیری جعفر عظیم زاده را امضاء کنید
 ندر  تومار:

  https://secure.avaaz.org/en/petition/ 
ree_Jafar_Azim_Zadeh_Campaign_to_free_Jafar_Azim_Zadeh/?tMWfLfb 
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 ٥٤ صفحه  

امروزه بر هیچ انسان شری  و  
منصک  پوشیاده نایاسات کاه  
مینیون ا کاارگار و مافاناه و  
دیگر زحمتا اشاان کشاور باا  
شرای  مفیشت  تاقت فارساا  
و غیرقابل تومانا  دسات باه  
گریبانند و سال است ابتادایا   
تری  حقاوق انساانا  نناان باه  
تور وقاکاه نااپاریاری پاایاماال  
میشود  تومیل دستامازدهاای  
زیر خ  فقرارد  پارداخات باه  
موقع دستمازدهاا در ابافاادی  
گسااتااردها نااابااودی کاااماال  
امنیت شرن  اکثاریات قاریاب  
باااه اتاااکااااق کاااارگاااران باااا  
قراردادهای ماوقات و ساکایاد  
امضا و بخش چشمگیری از  
مفنمان توت رناوی  مختنک   
هااماا ااون ماافااناامااان نزاداحااق  

التدری اشرکاتا اپایاماانا  و  
پیاش دبساتاانا ابا اارگایاری  
ماافااناامااان نزاد باااماادارک  
توصین  لیسان  و باالتار باا  
حقوق سایاصادهازارتاوماانا  و  
باادون باایاامااهاناا ااادیاانااه کااردن  
گسااااتاااارده شاااارکااااتاااا ااااای  
پیمان اری در صنایع بازر   
و متوس  دولت  و غیردولت   
و غاارت مضاارا  دساتارنا   
کااارگااران اگسااتاارش کااار  
کودکانا رد  اجرای کاامال  
قانون ن ا  هماهنگ پرداخات  
و مصوبات هایاات وزیاران در  
مورد فارهاناگایاان شااغال و  
بااازنشااسااتااها رشااد فاازایاانااده  
مدار  غیرانتکار  و هایاات  
امنای  و نااباودی تادریاجا   
نموزش و تاواصایال رایاگاانا  

غارت و چپاول صندوق تامی   
اجتمار  و بارخا  دیاگار از  
صنادوقا اای باازنشاساتاگا ا  
ممنوریت ایجااد تشا انا اای  
مستقل کارگران و مفنماان و  
اماناایاتاا  کااردن ارااتارا ااات  
ننانا قطع سوبسیاد کااالهاای  
اساسا  مااناناد ناانانبابارقا  
گازا لبنیات و   اتن ا گوشاه  
هااایاا  از باا  راادالااتاایاا ااا و  
شرای  مشقت باری است کاه  
بر کارگران و مفنمان تومایال  
شده اسات  تاوامایال چانایا   
و اافاایااتاا  باار کااارگااران و  
مفنمان و دیگر زحمت شان به  
مثابه اکثاریات را ایاه مارد   
ایران اامروزه ررصه را چاناان  
باار زناادگاا  و هسااتاا  ننااان  
تنگ کرده است که رنیرغاه  

جا افتادن اجباری کار روزاناه  
  ١٢ سااارااتااه و حااتاا     ١٨ 

سارته در میان کاارگاران باه  
رنوان سارت کار مافاماول و  
روی نوری مااافاااناااماااان باااه  
مشاغال دو  و ساو انناان ناه  
تااانااا اااا قاااادر باااه تاااامااایااا   
حداقن ای  از اساتااناداردهاای  
زناادگاا  امااروزی ناایااسااتااناادا  
بن ه اکثریت ر یم  از نن اا  
از خ  فقر به خ  باقاا راناده  
شده اند  اما پاسخ دولاتا اای  
مااخااتااناا  بااه ایاا  و اافاایاات  
فالکتبار اتن ا و تن ا تشادیاد  
سرکوب ارتارا اات صاناکا   
کارگران و مافاناماان اتاالش  
برای تاوامایال با  حاقاوقا   
بیشتر به ننان و بر ایا  بساتار  
تس یل زمینه های غاارت و  

چپاول روز افزون ساکاره هاای  
خااالااا  نناا اااا بااوده اسااات   
بااطااوریاا ااه در نااتاایااجااه ایاا   
سیاساتا اا از زماان اساتاقارار  
دولاات روحاااناا  بااه ایاا  سااو  
بخشنامه ممنوریت ارتصااب  
و ارااتااراض از سااوی قااوه  
قضائیه بطور رسم  به برخا   
ماااراکاااز کاااارگاااری اباااال   
شاااادهاداماااانااااه ساااارکااااوب  
ارترا ات کارگران و مفنمان  
در اباافااادی سااراسااری بااه  
ارترا ات نرا  ننان در ماوال  
کاااارشاااان گساااتااارش پااایااادا  
کردهاصدها کارگار و مافاناه  
احضااار ابااازداشاات و تااواات  
تفقیب قضایا  قارار گارفاتاه  

 اندا چ ره های موتر مفدود 
 

 

بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی پیرامون اقدام به اعتصاب غذا 
  ٥٩از روز دهم اردیبهشت ماه 

 
 قالعانه از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی دفاع کنیم
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تش ن ای مستقل کاارگاران    
و مفنمان با ات امات سنگایا   
امنیاتا  ماواجاه شاده اناد و  
تفدادی از ننان و منجمنه ماا  
در حال گاررانادن حاباسا اای  
توالن  در زنادانا اای کشاور  
هستیه  به ما ات ا  "اجتما  و  
تبان  به  قصاد اقادا  رانایاه  
امنیت من  کشور" زده اند و  
بر ای  اسا  باا حا اه هاای  
تویل الامادت در زنادان اویا   
موبو  هستیه  ما هاما اون  
هاازاران کااارگاار و ماافاانااه  
مفترض ا هیچ ففالیتا  جاز  
دفا  از کرامت انسانا  خاود  
و هااه تاابااقااه ای هااایاامااان  
نداشتیه  تما  ففالیتا اای ماا  
و دیگر هم اران زندان  ماان  
در کااناون صاناکا  مافاناماان  
ااتوادیه نزاد کارگران ایران و  
دیااگاار تشاا ااناا ااای مسااتااقاال  
کارگری و مفنمان در مقاابال  
دیدگان اف ار رماوما  قارار  
دارد و بر همگان روش  اسات   
ففالیتا اای ماا بارای دسات  
یاب  به مطالباات قااناونا  و  
انسان  مان چنان مورز اسات  
که حت  مصادیقا  هاه کاه  
بر اسا  نن ا در پرونده هایمان  
به ما ات امات امنایاتا  وارد  
کرده اند تماماا مافاطاوف باه  
ففالیتا اایا  از قابایال جاماع  
نوری امضا در اراتاراض باه  
دستامازدهاای زیار خا  فاقار  
اایجااد تشا انا اای مساتاقال  
کارگران و مفنمان و ففالایات  
در نن ااشرکات در تاجامافاات  
صنک  در مقابل مجانا   و  
وزارت کار و ارائه نامه هاای  
ارترا   به ن ادهای مسئول  
و دیگر کنش ری ای صناکا   
اسات  باادیاناگااوناه باار اسااا   
مستندات رای های  کاه بار  
رنیه ما صادر شده است بایاد  
گکت هر گاوناه تاالش بارای  
اجرای قوانی  حداقن  موجاود  
و مبارزه برای ب اباود شارایا   

زندگ  و مفیشت کارگران و  
مفنمان در ایا  کشاور اقادا   
رنیه امنیت منا  ماواساوب  
میشود  ما میدانیه و بار ایا   
اماار اارااان داریااه کااه بااا  
ففالیت ایمان امنیت و نساایاش  
کسان  را که بر بستر قااناون  
ش ن  و تاوامایال  فاقار و  
فالکت بر کارگران و مفنماان  
ساااالااایاااان ساااال دسااات باااه  
غارتگاری زده اناد باه خاطار  
انداخاتاه ایاه و باا اصارار بار  
توقق خواست ای بر حاق ماان  
تداو  منافاع چاپااوگاراناه ی  
ننان را به چالش کشیاده ایاه   
اما ننان با نشاانادن ماناافاع و  
امنیت خود به جاای امانایات  
من  کشور و بر ای  بستار باا  
هدف وا داشاتا  کاارگاران و  
مفنمان مفترض برای تم یا   
به و فیت فالکتبار ماوجاودا  
ما و دیگر ففالی  کاارگاری  
و مفنمان را باه باناد کشایاده  
اند   لرا ما در گارامایاداشات  
اول ماااه ماا  روز جاا اااناا   
کارگر و ارال  همبستگ  باا  
کارگران ج ان ابه مانااسابات  
ای  روز بزر  در ارتراض به  
امنیت  کاردن فافاالایاتا اای  
صاانااکاا  و تااجاااماافااات و  
ارتصابات کارگران و مفنماان  
ا دستمزدهای زیر خ  فقار ا  
ممنوریت برگزاری مستقالناه  
و نزادانه روز ج ان  کارگر و  
روز جاا اااناا  ماافاانااها  رااد   
شکافیت و رمل موتر سازماان  

در قاباال    ILOج ان  کاار  
نق  حقوق بنیادی  کاارگاران  
و مفنمان ایران و باا خاواسات  
خارج کردن ات اا  "اجاتاماا  و  
تبان  باه قصاد اقادا  رانایاه  
امنیت من  کشور" و دیاگار  
ات امات امنیتا   از پاروناده  
هااای مااکااتااوح کااارگااران و  
مفنمان مفاتارض و بارداشاتا   
اینگونه اتا ااماات جافانا  و  
ساختگ  از پرونده های خاود  

و دیگر ففالایا  کاارگاری و  
مفنماان زنادانا  از روز دهاه  
اردیااباا ااشاات ماااه دساات بااه  
ارااتااصاااب غاارای نااامااواادود  
خاواهاایااه زد  رونااوشاات بااه :  
کاانااکاادراساایااون باایاا  الااماانااناا   
اتااوااادیااه هااای کااارگااری  

ITUC    و ساازماان جا اانا
جفکر ر ایاه زاده       EIمفنمان  

اسماریل رابادی زنادان اویا   
                  ٢ باااااااااااااانااااااااااااااد    –

  ٢ اندیشگاه    -زندان اوی  
 

قاااطااعااانااه از 
جعفر عاظایام 
زاده و 
اسااامااااعااایااال 
عابادی دفاااع 

 کنیم
جفکر ر یه زاده رئی  هیائات  
مدیره اتوادیاه نزاد کاارگاران  
ایران و اسماریل ربدی دبایار  
کانون صنک  مافاناماان و از  
رهاااباااران زنااادانااا  جاااناااباااش  
کارگری ایران ت  بیانیه ای  
از درون زنااادان اویااا  در  
ارتراض باه ننا اه کاه خاود  
اینگونه به شارح نن پارداخاتاه  

 اند: 
"تومیل دستمزدهای زیر خا   
فقراراد  پارداخات باه ماوقاع  
دساااتااامااازدهاااا در ابااافاااادی  
گسااتااردها نااابااودی کاااماال  
امنیت شرن  اکثاریات قاریاب  
باااه اتاااکااااق کاااارگاااران باااا  
قراردادهای ماوقات و ساکایاد  
امضا و بخش چشمگیاری از  
مفنمان توت رناوی  مختنک   
هااماا ااون ماافااناامااان نزاداحااق  
التدری اشرکاتا اپایاماانا  و  
پیاش دبساتاانا ابا اارگایاری  
ماافاانااماااان نزاد بااامااادارک  
توصین  لیسان  و باالتار باا  
حقوق سایاصادهازارتاوماانا  و  

باادون باایاامااهاناا ااادیاانااه کااردن  
گسااااتاااارده شاااارکااااتاااا ااااای  
پیمان اری در صنایع بازر   
و متوس  دولت  و غیردولت   
و غاارت مضاارا  دساتارنا   
کااارگااران اگسااتاارش کااار  
کودکانا رد  اجارای کاامال  
قانون ن ا  هماهنگ پارداخات  
و مصوبات هایاات وزیاران در  
مورد فارهاناگایاان شااغال و  
بااازنشااسااتااها رشااد فاازایاانااده  
مدار  غیرانتکار  و هایاات  
امنای  و نااباودی تادریاجا   
نموزش و تاواصایال رایاگاانا  
غارت و چپاول صندوق تامی   
اجتمار  و بارخا  دیاگار از  
صنادوقا اای باازنشاساتاگا ا  
ممنوریت ایجااد تشا انا اای  
مستقل کارگران و مفناماان و  
اماناایااتاا  کاردن ارااتاارا ااات  
ننانا قطع سوبسیاد کااالهاای  
اساسا  مااناناد ناانانبابارقا  
گااازا لاابااناایااات وغاایااره" و  
هم نایا  بارخاورد دولاتا اای  

ساال    ٣١ مختانا  در مادت  
گرشته به ارترا ات و ناواوه  
پاسخگوییشان باه ماطاالاباات  
کنیه مزد بگیران جامفاه کاه  
چاایاازی غاایاار از ساارکااوبا  
تفاقایابا باازداشاتا اخاراج و  
زندان  نمودن ففالی  و رهبران  
اراااتااارا ااااتا یاااورش باااه  
تش ن ای مستقل و بازداشات  
و زندان  کردن ارضاات ننا اا  
به ات امات واه  امنیاتا  از  
قبیل اقدا  رنیه امنیت مانا   
نبودها ارال  کرده اناد از روز  
دهه اردیب اشات باه مادت ناا  
موادود دسات باه اراتاصااب  

 غرا خواهند زد  
خواست مشخه جفکر را ایاه  
زاده و اسماریل ربادیا رفاع  
کنیه مشقات مفیشتا  و بار  
قراری امنیت شرن  و حارف  
ناباراباریا اای نماوزشا  و در  
دستر  قرار گرفت  ام اناات  
توصین  رایاگاان و یا اساان  

مااطااابااق بااا اسااتااانااداردهااای  
پیشرفته برای همه اسات کاه  
 مانت رسیدن و بارخاورداری  
از ای  مطالباتا حرف کانایاه  
ات امات امنیتا  ماوجاود در  
پرونده های ففالی  زنادانا  و  
نزادی نن ااا ماخاتاوماه شادن  
پروناده هاای قضاائا  رانایاه   
مفتر ان به و فیت موجاودا  
نزادی ارتراض و اراتاصاابا  
حق ایجاد تش ن ای مساتاقال  
و نزادی رضویت در نن ا م   

 باشد  
خواست ای  دو رهابار زنادانا   
همانطور کاه در باخاشا  از  
بیانیه نن ا تسکایاد شاده و باه  
روشن  وا   و گاویاا اساتا  
خااواساات و نرزوی اکااثااریاات  
انسان ای جاامافاه اسات  هار  
انسان  نیازمند برخورداری از  
اماا ااانااات زناادگاا  ماادرن و  
مرفاه اسات کاه در بایاانایاه  
جفکر ر یه زاده و اساماارایال  
ربدی موکدا بر نن ا انگشات  
گاراشااتااه شااده اساات  ناابااایااد  
جفکر ر یه زاده و اساماارایال  
رااباادی را کااه در زناادان  
صدای ارترا شان به فاقار و  
فالکت بنند کرده انادا تانا اا  
گراشت  باید برای توقق ایا   
خواست ا خواهان نزادی فوری  
ننان و بقیه ففالیا  زنادانا  و  
مختومه شدن هر گونه پروناده  
قضائ  رانایاه کساانا  کاه  
خواهان پایان یافت  مشاقااتا   
هستند که بر زندگیشان سایه  

 انداخته استا شد  
کارگرانا مفنمان و پرستاارانا  
تشاا ااناا ااا و سااازماااناا ااای  
کاااارگاااریا مااافااانااامااا  و  
پرستاری در ایران و هر ناقاطاه  
دیگر از ج ان  به هار تاریاق  
مم   از ای  دو رهبر زندانا   

 دفا  کنید  
اتوادیاه نزاد کاارگاران ایاران  

 ٥٩ فروردی      ٨٨ 



 ٠٤٨  شماره    -دوره سوم    11     کارگر کمونيست 

 يک دنيای بهتر
برنامه حزب 

 کمونيست کارگری
 را بخوانيد

 شهال دانشفر
کارگران در هفته ای 

 که گذشت
هاکااتاه گارشااتاه شاروراا  پاار از  
ارتراض و مبارزه را شاهد باودیاه   
از جمنه اخبار ارترا ات بیاش از  

ماارکااز و مااجااتاامااع باازر     ١٨ 
کارگری با چندی  هزار کاارگار  
در صدر خبرها قرار گرفت  بادیا   
ترتیب  کارگاران کاه تاا نخاریا   

در تااجاامااع و    ٥٩ روزهااای سااال  
ارتراض بودند تا حق و حقاوقشاان  
را بگیارناد ا بافاد از تافاطایاالت  
نوروزی ارتارا ااتشاان را از سار  
گرفتند  از جمنه ارتراض رانایاه  
تصمیه جنایت ارانه دولت مابانا   
بر تفییا  بسایاار نااچایاز حاداقال  
دستمازدهاا هار روز گساتارده تار  

 میشود   
ناا ااتااه قاااباال تااوجااه در ایاا   
ارترا ات دادن فراخوانا اایا  باه  
مناسبت روز ج انا  کاارگار باه  
رنوان ی  روز ارترا   رانایاه  
ای  شرای  برده وار کاار و رانایاه  
دستمزدهای چاناد باار زیار خا   

 فقر است   
خامنه ای در پایاا  ناوروزی اش  

را سااال " اقااتااصاااد    ٥٩ سااال  
مقاومت ا اقدا  ا اجرا " خاواناد ا   
دسااتااگاااه قضااایاا  در کاانااار  
کارفرمایان با بازداشت کاارگاران  
مفترض در منطقه شا ار باابا   
در ای  هکته زناگ شاروراش را  
بااه صاادا در نورد  در مااقاااباال  
کارگران باا شارو  ساالا  پار از  
ارتراض و مبارزه پاسخ درخاوری  
به پایاا  او و سایااسات ریاا ات  
اقتصاادی رژیاه اساالما  دارناد  

ساال رودررویا     ٥٩ میدهند  سال  
گسااتاارده تاار کااارگااران و ماارد   
رنیه ج ناه جاما اوری اساالما   
است  به سار فصال هاای ما اه   
ارترا اات کاارگاری در هاکاتاه  

 گرشته نگاه  میندازیه  
کغغارگغغران بغغا خغغواسغغت 
افزایش دستغمغزدهغا بغه 
استغقغبغال روز جغهغانغی 

 کارگر میروند 
هزار تاوماانا    ٢١٨ حداقل دستمزد  

مااوجاا  از ارااتااراض را بااه راه  
انااداخااتااه اسااتا در ایاا  هااکااتااه  

کارگران شرکت لبنیات بایاساتاون  
ت  بیانیه ای اراتاراض خاود را  
به ای  ماو او  اراال  داشاتاه و  
تجمع اراتارا ا  بارپاا داشاتاناد   
قبال نایاز ماراکاز کاارگاری ای  
چون شرکت ککش باال و کاکاش  
مااناا ا جااماافاا  از کااارگااران و  
بااازنشااسااتااگااان تااولاایاادی لااواز   
خانگ  نزمایشا نایاشا ار هاکات  
تپها فرش پار  قزوی ا جمف  از  

هاای جاناوب    کاارگاران کاارخااناه 
غااارب تااا اااران در تاااجااامااافاااات  
ارترا   و در بایاانایاه هاایشاان  
شااان نسااباات بااه ایاا  مااو ااو   
ارااتاارا ااشااان را ارااال  کااردنااد   
هاماا اناایا  در هااماان روز ارااال   

هزار تومان حداقل دستامازدا    ٢١٨ 
دو تش ل کارگری اتواادیاه نزاد  
کارگران ایران و اناجاما  صاناکا   
کااارگااران باارق و فاانااز کااار  
کرمانشاه ت  بیانیاه ای  اما   

هاازار تااومااان    ٢١٨ ارااتااراض بااه  
حداقل دستمزد بر خواست حاداقال  

هازار    ٩٠٠ مینایاون و    ٣ دستمزد  
تاوماان تاااکایاد کاردناد  اناجاماا   
صنک  کاارگاران خاباازی هاای  
سنندج  و مریوان نایاز در هاکاتاه  
گرشته در بایاانایاه خاود باه ایا   
مو و  ارتراض کردند  ویاوگا   
م ه ای  ارترا ات رجایا  شادن  
ارااتااراض رااناایااه تصااماایااه دولاات  
مبن  بر تفیی  حداقل دستمازدهاا  

هزار تومان و خاواسات ساه    ٢١٨ 
مینیون و پانصد هازار تاوماان باه  
رنوان ارترا   رانایاه زنادگا   

 زیر خ  فقر است  
ماا ااه اساات کااه کااارگااران در  
تمام  ماراکاز کاارگاری و در  
تمام  ش رها باه  ایا  حارکات  
ارترا   بپایاونادناد  و اراتاراض  
خود را رنیه حاداقال دساتامازدهاا  

هزار تومان اراال  کاناناد و    ٢١٨ 
به تدارک روز بزر  ارتارا ا   
 اول مها روزج ان  کارگر بروند   
تا کاناون سایازده تشا ال ونا ااد  
کااارگااری بااا ارااال  خااواساات  
افزایش دستمزدها سه مایانایاون و  
پانصد هزار تومان به میادان نماده  
اند  مفنمان نیز با بیانیاه هاایشاان  
بر خواست افازایاش حاقاوقا اا باه  
باالتر از خ  فاقار تااکایاد کارده  
اناد  وسایاافااا و از تاامااا  مااراکااز  

کارگری و با خانواده هایاماان باه  
ایا  حارکات بازر  اجاتامااراا   
بپیوندیه و به اساتاقاباال یا  اول  

 مه قدرتمند برویه   
شروعی پغر از  ٥٩سال 

 اعترا  و مبارزه
فااروردیاا  اولاایاا  روز    ١٩ روز  

کاری کارگران بفد از تفاطایاالت  
ناااوروز باااود  در ایااا  روز در  
مراکزی چون نسااجا  ماازنادران  
در قائه شا ارا شارکات لابانایاات  
باایااسااتااونا کااارگااران اخااراجاا   
کارخانه کاش  و سرامی  ایاکاا  
سرا ا ارترا اات کاارکاناان اداره  
نب و کارگران قاراردادی مافایا   
شااا ااارداری مااارکااازی ایاااال ا  
کارکنان مرکز ب داشت درماانا   
فاخار رازی  سانانادج از جامانااه  
مااراکااز خااباار ساااز ارااتاارا ااات  

 کارگری بودند  
در میان ای  تورکات کاارگاریا  
در مراکازی چاون مافاادن ما   
میدوک ش ر بابا ا  نسااجا   
مازندران که دو ماه پیش نایاز در  
وس  ش ر قاائاه شا ار دسات باه  
راهاپاایاامااایاا  زدنادا رساانااویااه بااا  
هزاران کارگرا  و نیاشا ار هاکات  
تپاها فضاای اراتارا ا  بسایاار  
باااالساات و اخاابااار نن اناافاا ااا   
بساایاااری در ماایااان ماارد  ایاا   
ش رها داشته اسات  ناگااها  باه  
ای  اتاکااقاات فضاا و تصاویاری  
روش  از موی  پر الت اب ماراکاز  

 کارگری بدست میدهد  
هفته ای پر از کشاکش 
بغغرای کغغارگغغران مغغعغغادن 
 مس میدوک شهر بابک

هکته گرشته ا هکته اراتارا اات  
گستارده کاارگاران مافاادن ما   
میدوک ش ر باب  باود  بایاش  

کااارگاار ماافااادن ماا     ٢٠٠ از  
میدوک ش ر باب  باا بارپاایا   
تااجااماافاا  ارااتاارا اا  خااواسااتااار  
دسااتاارساا  بااراباار بااه ماازایااای  
هم اران قارارداد مساتاقایاه خاود  
شدند  ای  حرکت اراتارا ا  در  
ادامه سه تجمع ارترا   قابانا   
ای  کارگران و خن  وراده هاای  
داده شده بود که اناجاا  گارفات   

  ١٩ در جااریااان ایاا  ارااتاارا ااات  
کارگر دستگیر شادنادا اماا زیار  

فشااار ارااتاارا ااات کااارگاارانا  
بازداشت شدگان  بفاد از یا اروز   

 نزاد شدند   
 ااد و نااقاایاا  گااویاا  هااای  
مقامات مارباوتاه در ماورد ایا   
دستگیری ها و حاتا  تا اریاب  
خبر دستگیری از سوی برخ  از  
مقامات قضای  و اراال  ایانا اه  
مو و  فق  مربو  به شا اایات  

کاارگار مارباو     ١ کارفرماا از  
بااوده اسااتا باایااش از هاار چاایااز  
فضاای اراتاراض در مایاان ایاا   
کااارگااران و هاارا  مااقااامااات  

 مربوته را میرسانند   
ناا ااتااه قاااباال تااوجااه در ماافااادن  
شاا اارباااباا  کاارمااانا ارتاابااا   
تنگاتنگ کارگاران ایا  مافاادن  
با مرد  است   بخش بسایااری از  
مرد  ش ر باب  خانواده ها و یاا  
وابستگان کارگران شاغل در ایا   
ماافااادن هسااتاانااد  از هااماایاا  رو  
خانواده های کارگری در مقاتاع  
مااخااتاانااکاا  از ماابااارزات ایاا   
کارگران نقش دخالاتاگار ما اما   
داشته اند  ی  نمونه بارز نن در  

باود کاه باه درگایاری    ٢٨ سال  
بزر  در ش ر باب  و حاماایات  
مرد  و جوانان شا ار از کاارگاران  
مفدن خاتون نباد ماناجار شاد  در  
نن زمااانا کااه در دوره ریاااساات  
جم وری خاتما  باودا باه صا   
  ٩ کارگران گنولاه بساتاه شاد و  

کارگر جان باختند   کارگران در  
خاتون نباد و مرد  ش ر باابا  و  
کارگران در ایاران هایا اگااه ایا   
جنایات را فاراماوش نا ارده اناد    

سااال از نن زمااان    ١٣ اکاانااون  
مایاگاررد  و کاارگاران هار روز  
متود تر و سازماانایاافاتاه تار باه  
جنو م  نیاناد  از جاماناه باارهاا  
شاهد زنجیره ارترا ات ماتافادی  
درماافااادن کاارمااان بااوده ایااه  از  
هااماایاا  رو رژیااه اسااالماا  در  
برخورد به اراتارا اات کاارگاران  

 در ای  منطقه موتا  است  
اهالی روستای گرده در 
حغغغمغغغایغغغت کغغغارگغغغران 
اخراجی سیمان آرتا در 

 اردبیل
ی  اتکاق جالب در میاان اخاباار  
ارترا اات کاارگاری در هاکاتاه  

ای که گارشاتا حاماایات مارد   
روسااتااای گاارده از ارااتاارا ااات  
کارگران اخراج  سیاماان نرتاا در  
اردبیل و پیوست  نناان باه تاجاماع  
کارگران در مقابل کارخاناه باود   
ایاا  تااجاامااع در سااوماایاا  روز  
ارتراض ای  کاارگاران در صابا   

فروردی  رانایاه اخاراجا اا    ١٩ روز  
روی داد و کارگران باا گارفاتا   
جنوی ورود و خروج ماشی  هاای  
باااریا بااه اخااراج خااود از کااار  
ارااتااراض کاارده و خاااواسااتاااار  
بااازگشاات بااه کااارشااان شاادنااد    
زیرفشار ایا  اراتارا ااتا مادیار  
رامل کاارخااناه باا قاول ایانا اه  
جاا اات رساایاادگاا  بااه ارااتااراض  
کارگران از ت ران به مول خاواهاد  
نمااد تااا تاا  جاانااسااه ای بااا  
مقامات مسائاول و فارمااناداری  
مااو ااو  را بااررساا  کاانااناادا از  
کاااارگاااران خاااواسااات کاااه باااه  
ارترا شان پایان دهند  در نتیجاه  
کارگران موقتاا باه تاجاماع خاود  
پایان دادند  نقطه قاابال تاوجاه در  
ای  حرکات اراتارا ا ا شارکات  
مرد  روستا که بخش بسیاری از  
ننان خانواده های کارگران شااغال  
در ای  کاارخااناه هساتانادا باود   
حمایت مارد  روساتاای گارده از  
تااجاامااع ارااتاارا اا  کااارگااران  
اخااراجاا  ساایاامااان نرتاااا  اباافاااد  
اجتمار  تر و قدرتمناد تاری باه  
ای  حرکت ارترا   داد  نا اتاه  
ایاانااجاااساات کااه هااه اکاانااون  
کارخانجات بسیاری در اراتاراض  
و مبارزه هستند که دخالت فافاال  
خانواده ها و حمایت مرد  سااکا   
ش رها میتواند ناقاش ما اما  در  
قدرت یاابا  ایا  اراتارا اات و  
تاوااماایاال خااواساتاا ااای کااارگااران  
داشااتااه باااشااد  اتااکاااقاا  کااه در  
سیمان نرتا در اردبایال روی داده  

 استا ی  الگو است    
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 در حاشیه اخبار کارگری
 ٥٩مصاو اصلی روز جهانی کارگر 

کیفرخواست لبقاتی یا تبدیل شدن به لشکر متخصصین رفع موانع ساختاری 
 در شورای عالی کار! 

 
 
 
 
 

 
نخیرا حسی  اکبری در ایننا  
بااه نااقااد ساااخااتااار شااورای  
رال  کار پارداخاتاه دلایال  
پایی  بودن تفیی  دستمزدها  
را در ساختار شورای رال   
کااار کشاا  کاارده انااد   

اولی  مانع  »اکبری نوشته؛  
جاادی ساااخااتااار نااادرساات  
شورای راالا  کاار اسات  
چاارا کااه در ایاا  شااوراا  
شرکای اجتمار  کارگران  
یفن  دولت و کارفارماایاان  
دست باال را دارند و تانا اا  
راه حل برای حرف ای  مانع  
سااخااتاااری ایاا  اسات کااه  
ترکیب دارندگان حاق رای  

 »و  .«رااااااوض شااااااود 

غیرمساتاقال باودن تشا ال  
هااای رسااماا  حااا اار در  
مراکرات مازدی را مااناع  
بفدی دانست و گکت: اگار  
ای  تشا ال هاا باه سامات  
اسااتااقااالل از دولاات پاایااش  
نرونادا بااز هاه ایا  اتاکااق  
ت رار خواهد شد و بااز هاه  
کارگران در مایاز ماراکاره  
قادر به چانه زنا  بارابار و  

و   .«قدرتمند نخواهاناد باود 
تمرد از  »در ادامه میگوید؛ 

اجرای صوی  قااناون کاار   
را یا  مااناع سااخاتااری  
دیااگاار باارشااماارد  در حااال  
حا ر قاراردادهاای ماوقات  

درصااد    ٥٠ جااایااگاازیاا    
قراردادهای دائه شده و باه  
همیا  دلایال اسات   کاه  
بخش ار م  از کاارگاران  

و نماینده های ننا اا قادرت  
ارتراض ندارند  وی اداماه  
داد: خااارج کااردن تاافااداد  
زیادی از کارگران از شمول  
قانون کار نیز ماوجاب شاده  
بخش های  از کارگاران از  
حداقال دساتامازد و حاقاوق  
قانون  ماوارو  شاوناد  تاا  
زمان  که ای  موانع وجاود  
داردا انت ار افزایش رادالنه  
دستامازد کاارگاران بارنورده  
نخواهد شد و تبیف  اسات  
که هر ساله در ماراکارات  
ماازدی هااماایاا  اتااکاااقااات  
ناااماایاامااون تاا اارار خااواهااد  

گااکااتاامااان "حسااا    .«شااد 
اکاابااری" اولاایاا  و نخااریاا   

  ٥٩ تئوری توجیه دستامازد  
نیست  با توجه به اهمیت و  
وزن تبقه کاارگار و تاقال  
تمرکز یافته ارترا ات باال  
و رادیاا ااال کااارگااران در  
ی سال گرشتها که نیستند  

پادوهای  از قبیال "حسایا   
اکبری" کاه قصاد ناجاات  

 قانون کار را دارند!  
کارگران به امر مقاباناه باا  
ای  تایاپ گاکاتاماان هاای  
رهای  "قانون کاار" تاوسا   
ساایااسااتااه و اتاااق هااای  
فااا اااری باااه اصاااطاااالح  
روشنک ران از قبیل "حسیا   
اکاابااری" نگاااهاانااد  یاا   
جب ه م ه ف ری اا رمنا   
جنبش کارگری رنیاه ایا   
نو  گکتمان ها جاری باوده  

تشاا اال  ١٣ اساات  باایاااناایااه  
کااارگااری در رابااطااه بااا  

حاصل جادل و    ٥٩ دستمزد  
نار ایت  سازمانیافته ایا   
دسته از ففالیا  کاارگاری  

 در ایران است   
اماا حسی  اکبری در مقا   
مدافع اصالح موانع تفیایا   
دستمزدها ارال  کرده اسات  

با توجه به مش االت  »که؛ 
مفیشت  دستمزدبگایاران و  
از ننجا که افزایش دستمزد  
مااوااوری تااریاا  مااطااالاابااه  
کارگران استا شفار امسال  
برای روز جا اانا  کاارگار  
م  تواناد درخاواسات رفاع  
موانع قانون  و سااخاتااری  
در تفیی  حاداقال دساتامازد  

  .«باشد 

اکاااابااااری" بااااا تاااارح  "
مووریاتاریا  شافاار امساال  
برای روز جا اانا  کاارگار  
رفااع مااوانااع قااانااوناا  و  
ساختاری را پیاش کشایاده  
است  ک  راه و ندر  غن   
حساا  اکاابااری باارای روز  
ج انا  کاارگاری مساالاه  
ای اتکاق  و خاودباخاودی  
نیست  تر  این اا و اتااق  
هاااای فااا اااری خااااناااه  
کارگری ها واقف  اسات   
در ی سال گرشته کارگران  
اا مفنمان در اش ال رادی ال  
و پیگیاراناه بارای افازایاش  
دسااتااماازدا باارای گاارفااتاا   
حقوق ای پرداخات نشاده و  
رنیه اخراج و بی اارساازیا  

برای ایمن  ماوایا  کاارا  
حقوق باازنشاساتاگا  و در  
دفااا  از کااراماات انساااناا   
شاااان باااا فاااراخاااوان باااه  
ارااتااصااابا تااجاامااع و راه  
پیمای  ماباارزه کارده اناد   
 مبارزات  پیگیر و مداو    

درروز ج ان  کارگر تمرکز  
و خواست اصن  کاارگاران  
مبارزه برای دساتامازدهاای  
باااالی خاا  فااقاار و باارای  

و نیه مینیاون  ٣ دستیاب  به  
تومان است  فرصت کاف   
در اختیار ففالی  کارگاری  
به من ور گسترش گکتماان  
مبارزه برای دستمزد بااالی  
خااا  فاااقااار وجاااود دارد   
سالن ای ماوانا اای کاارا  
دانشگاه ها ماوایا  هاای  
مااناااساایاا  باارای گسااتاارده  
کااردن خااواساات افاازایااش  

 دستمزد  کارگرانا است  
روز کاااااااارگااااااار روز  
کایااکارخااواسات و ارااتااراض  
کارگران رنیه کار مازدی  
و نابرابری تبقاتا ا اسات    
کارگاران در ایا  روز  باا  
ارال  کیکرخواسات خاود و  
توقق مواد و خاواساتا اای  
بیانیه هایشان و برای دفاا   
از دستمزد باالی خ  فقارا  
باه اسااتااقااباال روز جاا اااناا   

 کارگر میروند   

گفتمان "حسن اکبری" اولین و آخرین تئوری توجغیغه دسغتغمغزد 
نیست. با توجه به اهمیت و وزن لغبغقغه کغارگغر و ثغقغل  ٥٩

تمرکز یافته اعتراضات باال و رادیکال کغارگغران در یغکغسغال 
گذشته، کم نیستند پادوهایی از قبغیغل "حسغیغن اکغبغری" کغه 

 قصد نجات قانون کار را دارند! 
کارگران به امر مقابله با ایغن تغیغف گغفغتغمغان هغای رهغایغی 
"قانون کار" توسط سیستم و الاق های فغکغری بغه اصغطغالح 
روشنفکران از قبیل "حسین اکبری" آگاهند. یغک جغبغهغه مغهغم 
فکری غغ عملی جنبش کارگری علیه این نوع گفتمان هغا جغاری 

 ٥٩تشکل کارگری در رابطه با دسغتغمغزد ١٣بوده است. بیانیه 
حاصل جدل و نارضایتی سازمانیافته این دستغه از فغعغالغیغن 

 کارگری در ایران است.
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 اعتراضات 
فغغروردیغغن: تغغجغغمغغع بغغازنشغغسغغتغغگغغان ذوب آهغغن ٨٨

دراعغغتغغرا  بغغه قغغطغغع بغغیغغمغغه درمغغانغغی مغغقغغابغغل 
 بیمارستان فوالدشهراصفهان!

نکر از بازنشستگان اوب نه  درارتراض به قطع بایاش    ٣٠٠ 
از ی سال بیمه درمان  مقابل درب بیاماارساتاان فاوالدشا ار  
اصک ان تجمع کردند  مدیررامل کانون بازنشستگان فاوالد  

هزار بازنشاساتاه اوب    ١ اصک ان گکت: با وجودی ه بیش از  
نه  مبتال به بیمااری هاای صافاب الافاالج هساتاناد اماا  
ی سال است که بیمه درمان بازنشستاگاان اوب نها  قاطاع  

هزار ناکار اسات    ٩١ شده است  تفداد بازنشستگان اوب نه   
هازار    ٢١ و تفداد کل بازنشستگان فوالد مبارکه باالاس بار  

نکر است  از ای  تفداد بازنشستگان بالس بر هاکات تاا هشات  
هزار نکر مبتال به بیماران صفب الافاالج هساتاناد کاه نایااز  

 مبر  به درمان دارند  
 
مغعغدن  ٦و  ٤هغای  فروردین؛ کارگران تغونغل٨٨

 پابدانا تجمع کردند
در دو نقطه جداگااناه از مافاادن زغاال ساناگ پااباداناای  
جنوب  تفدادی از کاارگاران مافادنا ا  در اراتاراض باه  
پرداخت نشدن مفوقات مزدی خود تاجاماع کاردناد  تاجاماع  

کارگر شارکات داشاتاناد در    ٨٠٠ نخست که در نن حداقل  
بارگازار و در دومایا  تاجاماع نایاز بصاورت    ٩ تونل شماره  

کاارگار     ١٠٠ برگزار شاد حادود    ١ جداگانه در تونل شماره  
دیگر شرکت داشتند  کاارگاران باه دلایال پارداخات نشادن  

ماه پایان  و ریدی و پاداش سال گارشاتاها باا    ٩ دستمزد   
وجود گرشت بیش از بیست روز از شرو  سال جدید  دسات  

 به تجمع ارترا   زده اند   
 
 
بغه  ١٥فروردین: ادامه اعترا  کارگران فاز ٨٨

 ماه للب مزدی ٩نشدن  پرداخت
نکر از کارکناان پایاماانا ااری شااغال در    ٨٠٠ نزدی  به  

رسنویه به دلیل مفوقاات مازدی خاود     ١٥     های فاز   پروژه 
تجمع ارترا   برپا کردند  کارگران پایاماانا ااری شااغال  

پار  جنوب  در مول ورودی ای  فاز خواساتاار    ١٥ در فاز  
پرداخت مفوقات پن  ماهه حقاوقا  شادناد  شارکات ماادر  
بدون توجه به خواسته کارگران از افراد قوی هایا ال بارای  

 پراکنده ساخت  ای  کار گران روی نورده است  
 
فروردین: تجغمغع کغارگغران فغوالد زاگغرس در ٨٨

 مقابل فرمانداری قروه

نکر از کارگران بی ار شاده ی فاوالد زاگار     ٩٠ بیش از  
جنوی فرمانداری قروه دست باه تاجاماع اراتارا ا  زدناد   

ساالادرساال  ١٨ الا  ١٠ کارگران فوالد زاگر  که  باسابقاه  
ازسوی کارفرمااخراج شده اناد ا دراداره کاارقاروه تارح  ٥٨ 

ش ایت نمودند و در هیات ای تشخیه وحال اخاتاالف اداره  
قااناون کاار  ٨١ کار قروها اخراج ننان ا براسا  بند دال مااده  

غیرموجه وبازگشت ب ارشان راصادرنمودند  اماا کاارفارماا  
دست به انوالل شرکت فاوالد زاگار  زد اهارچاناداناواالل  

قااناون کااردلایال  ١٨ شرکت وتفیی  مدیرتسویه مطابق ماده  
برقطع رابطه کاری کاارگاران  ناما  بااشاد   باه گاکاتاه  
کارگران فاوالد زاگار  "کاارفارماا بااردیاگار ابااکاما   
مدیران استان باگرفت  م نت  اندک برای واگاراری و یاا  
احیای مجدد کارخاناهاکاارگاران را  باه بایاماه بایا ااری  

ماه ازاستکاده بیماه بایا ااری ایا   ٨٩ مفرف  نمود"  اکنون  
کارگران  میگررد و هیچ اقدام  برای احایاای کاارخااناه  
واشترال مجددکارگران انجا  نگرفته است وشرای  سانا  و  
صدمات کار سخت و زیان نوری کاه باه جساه نناان وارد  
گردیده  فرصت کاریاب  را از ننان سناب کارده اسات  ساه  
نکر از کارگران به نمایندگ  از ننان با فرماندار  قاروه وارد  
مراکره شدند  و ااران نمودند تا حصول مطالبااتشاان دسات  

 از پیگیری  برنخواهند داشت  
 
نغفغر از کغارگغران ١٧٧فروردیغن: اعغتغراضغات ٨١

مجتمع نیشکر هغفغت تغنغه نسغبغت بغه خصغوصغی 
سازی، عدم پرداخت حقغوق،حغ  بغیغمغه وعغیغدی 

 ادامه دارد! 
کاه    تاپاها دسات   در تجمع  ارترا   مجتمع نایاشا ار هاکات 

 نکر از کارگران حضور داشتند    ١٠٠ حدود  
های مختن  مجتمع نیشا ار    کارگران مفترض که از بخش 

تپه نمده بودند راالوه بار پایاگایاری مافاوقاات مازدی    هکت 
پرداخت نشادها باار دیاگار ناگارانا  خاود را از واگاراری  

تاپاه باه باخاش    مدیریت و مال یت مجتاماع نایاشا ار هاکات 
گاویاناد چاناد    اند  ای  کاارگاران ما    خصوص  ارال  کرده 

سال است که کارفرمای  دولت  مجتمع نیش ر هکت تاپاه  
به ب انه شرای  بد اقتصادیا دستامازد و بایاماه نناان را باا  
تاخیر پرداخت کرده اسات و هامازماان شادن ایا  اتاکااق باا  
خصااوصاا  سااازی ایاا  واحااد صااناافااتاا  بااارااب تشاادیااد  

های نن ا شده است  در حال حا ر استمرار و فایات    نگران  
هاای    های ف اری کاارگاران باخاش   نامفنو  کنون  دغدغه 

کاه بااراب    مختن  نیش ر هکت تپه را تشدید کرده و دسات 
بر و کارگران حمال و تاخانایاه باه    شده است تا کارگران ن  

جای ففالیت رادی در ایا  اجاتاماا  اراتارا ا  شارکات  
 کنند  

 
فروردین: بدنبال تجمعات اعتراضی کغارگغران ٨١

اخراجی کارخانه واگن سغازی زرنغد بغاخغانغواده 
 ماه تمدیدشد!٣هایشان ،قراردادشان برای

رن  صادق زاده مفاون سیاسا  فارماانادار زرناد: در حاال  
حا ر مش ل اخراج کاارگاران واگا  ساازی زرناد حال و  
فصل شده است  امروز با حضور در جمع کارگران اخاراجا   
و خانواده های ننان که جناوی کاارخااناه اراتاصااب کارده  

مااه دیاگار باه نناان    ٣ بودند خبر تمدید قرارداد ننان را برای  
کاارگار از  کاارخااناه     ٣٥ داد   در هکته هاای گارشاتاه  

واگ  ساازی را اخاراج کاردناد کاه ایا  ماو او  ساباب  
ارتصاب و تجمع کارگران و خانواده های ننان جناوی درب  
ورودی ای  کارخانه شده وی با بیان ایانا اه تافادیال نایارو  
غیر قانون  بوده است گکت: پایاش از ایا  نایاز باا ارساال  
مصوبه شورای تامی  استان مبن  بر ممنو  باودن تافادیال  
نیرو به واحدهای صنافاتا  شا ارساتاان بادون هامااهاناگا   
فرمانداری ها به ننان گکته بودیه حق تفدیل نیارو نادارناد و  
در حال حا ر هه مقاومت کردیه که خوشبختااناه مشا ال  

 حل و فصل شد  
 
فروردیغن:  اعغتغصغاب هغفغت روزه کغارگغران  ١٥

 شهرداری خفاچیه
روزه کارگران ش رداری خکاجیه هم نان اداماه    ١ ارتصاب  

دارد  کارگران ش رداری خکاجیه باه رانات پارداخات نشادن  
شاانا در ماقاابال ماوال    های مفوقها بیمه و رایادی   حقوق 

ش رداری ای  ش ر تجمع نمودناد  ایا  کاارگاران باا نصاب  
مااه دساتامازدشاان    ٩ پالکاردهای ا نسبت به رد  پارداخات  

 ارتراض کرده و خواستار پرداخت فوری نن شدند  
 

 ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تنه
فروردی  شامااری از کاارگاران ماجاتاماع نا   ١٥ صب  روز  

ش ر هکت تپه در واکنش به رمانا  نشادن وراده پارداخات  
حق پاداش وب ر ه برداری خودا در مووته کارخاناه تاجاماع  

های پایان  سال گرشته بدبنال اراتارا ااتا     کردند  در روز 
که ای  کارگران داشتندا کارفرما ورده پرداخت ماطاالاباات  

فاروردیا  داده باود اماا باه وراده  ١٩ کارگران را حداکثرتا  
 خود رمل ن رد و کارگران تنب ایشان را میخواهند  

 
فروردین: تجمع کارگران نیشکر هفت تنغه در  ١٥

 محوله مجتمع
کارگران مجتمع ن  ش ر هکت تپه در واکنش باه رامانا   
نشدن ورده پرداخت حاق پااداش وبا ار ه بارداری خاودا در  
مووته کارخانه تجمع کردند  در نخری  تجمفات کاارگاران  

هاای پاایاانا  ساال    مجتمع ن  ش ر هکت تپه کاه در روز 
گرشتاه اناجاا  شاد کاارفارماا وراده پارداخات ماطاالاباات  

فاروردیا  داده باود  باه گاکاتاه    ١٩ کارگران را حاداکاثار  
کارگران؛ با وجود اتما  م نت هنوز اتکاق خاص  نایاافاتااده  
وکارفرما نسبت به پرداخت مطالاباات نناان با  تاوجاه ای  

 نشان م  دهد  
 
فروردین: تجمع اعتراضی کغارگغران کغارخغانغه ١٢

پارسیلون خرم آباد مقابل اسغتغانغداری لغرسغتغان 
 برای سومین روزمتوالی!
نکار از کاارگاران کاارخااناه    ١٠٠ تجمع ارترا   بیش  از  

نباد در موال اساتااناداری لارساتاان  یا ا  از    پارسینون خر  
نبااد    نباد گکت: پارسینون خار    کارگران کارخانه پارسینون خر  

کارخانه مادر و بزرگتری  کارخانه خااورمایااناه اسات و از  
زمان  که نن را به بخش خصوص  واگارار کاردناد نااباود  

 شد  
 
فروردین: تجمع آتش نشانان اراک دراعتغرا  ١٢

به وضعیت اسغتغخغدامغی و تغبغعغیغخ درپغرداخغت 
 مزایا، حقوق مقابل ساختمان شورای اسالمی!

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان 

 بخش بی  المنن : داوود رفاه   
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كاركنان نتش نشان  كاالنشا ار اراا باا حضاور در ماقاابال  
ساختمان شورای اسالم  ای  ش ر خواستاار رسایادگا  باه  
مشكالتشان شدند  نتش نشانان مفاتارض كاه تافاداشاان باه  

نکر م  رسید خواستار رفع تبفیضات پرسنانا  و    ٩٠ حدود  
برقراری ردالت از سوی مسئوالن امر شدند  نن اا تاومااری  

نکر برای پیگیری و فیت به رئیا  شاورای    ٩١ با امضات  
 اسالم  كالنش ر اراا ارائه دادند  

 
کارگر بازداشتی مغعغادن مغجغتغمغع  ١٩فروردین: ١١

 مس میدوک شهر بابک آزاد شدند
کارگر بازداشت شده ماجاتاماع ما  مایادوک شا ار    ١٩  

باب  با قرار وتیقه نزاد شادناد  ایا  کاارگاران در جاریاان  
تجمفات ارترا   کاارگاران ایا  مافادن در اراتاراض باه  

فاروردیا  دساتاگایار    ١١ و فیت استخدام  شاان در روز  
شدند  البته اخبار متناقض  از ای  دستگیری ا منتشار شاده  
استا که خود فضای ارتراض در ای  مفادن را به ناماایاش  
میگرارد  روز گرشته خبرگازاری ایاناناا تافاداد دساتاگایار  

فاروردیا     ١٢ نکر ارال  داشت  در خابار روز    ١٩ شدگان را  
کارگر بازداشت  است  در رایا     ١٠ خبر حاک  از نزادی  

حال در خبری پیرامون همی  مو و  به ناقال از مسائاوالن  
قضای  ش رستان ش ر باب  کاه در رسااناه هاای ماوال  
منتشر شاده اساتا در کال ماو او  باازداشات کاارگاران  
  ١ ت ریب شده و فق  از ارال  ش اایات کاارفارماا رانایاه  

کارگر سخ  در مایاان اسات  در حاال حاا ار کاارگاران  
مجتمع م  میدوک در حرکت  متود ارترا شان را باه  
پیش میبرند و ی  جنبه م ه ای  ارتارا اات فشاار ننا اا  
برای نزادی هم اران بازداشت  شان باوده اسات  قضایاه از  

کاارگار پایاماانا ااری شااغال در    ١٠٠ ای  قرار است که  
مجتمع م  مایادوک باا بارپاایا  تاجامافا  اراتارا ا   
خواستار دسترس  باراباری باه مازایاای هاما ااران قارارداد  
مستقیه خود شده اند  از جمنه استکاده از مزایای  هاما اون  
برابری پاداشا حق ترح تبقه بندی مشاغال و بارخاوداری  

های فاوری ایا  کاارگاران اسات     از امنیت شرن  خواسته 
ای  کارگران قبال نیز در همی  رابطه تجمفاتا  داشاتاه اناد  
که به نن ا ورده پاسخگاویا  داده شاده باود و چاون ایا   
ورده ها رمن  نشده استا کاارگاران اراتارا ااتشاان را از  

فروردی  نیز تافادادی از کاارگاران    ١٢ سر گرفته اند  روز  
ای  مفادن در ادامه ارترا اتشاان در یا ا  از فضااهاای  
ورزش  منطقه تجمع داشته و پیگیر خواستا اایشاان شادناد   
مجتمع م  میادوک شا ار باابا  کاه هاه اکاناون باه  
مجتمع م  کرمان گحوزه ش ر باب ( ش رت دارد از ساه  
واحد مفدن  باه اسااما  ایاجاو اچااه فایاروزه ومایادوک  

کاارگار  ١٠٠ تش یل شده است؛ ای  واحد هاا باا بایاش از  
پاایااماااناا  از سااوی چاا ااار شاارکاات بااه اساااماا  مااباایاا   
ااولنگانریا جاناوب وتاو  نصایار باه با اره بارداری ما   

 رسند  
 
فروردین: تجمع اعتراضی کارگران پغارسغیغلغون ١٢

 علیه اخراجها
كارگران بیكار شركت پارسینون خر  نباد جنوی اساتاادناداری  

 لرستان تجمع کرده و خواستار بازگشت به کارشان شدند  
 
فروردین: درگیری ماموران شهرداری با دست ١١

 فروشان خیابان ولی عصر
در نزدی  میدان ولیفصر تا اران ماسماوران شا ارداری کاه  
بسا  دستکروشان را به هه ریخته و نن ا را ماورد  ارب و  
شته قرار دادندا با مقابنه دستکروشان روبارو شاده و در ایا   
درگیری دو ت  از مسموران ش رداری توس  دستکاروشاان از  
ناحیه سر و صورت زخم  شدند  ماسماوران شا ارداری کاه  
ماجا از باه بااتاون و شاوکارهاای دساتا  باودنادا وساایال  
دستکروشان را تخریب یا مصادره می ردند  حماناه مااماوران  

 انت ام  با ارتراض مرد  حا ر در مول نیز روبرو شد  
 
فروردین: تجمغع اعغتغراضغی کغارگغران شغرکغت ١١

 شاهو در ایالم
مااه    ٩ کارگران شرکت شاهو در ارتراض به پرداخت نشدن  

ماه حق بیمه شان در ماوال ایا  شارکات در    ١ دستمزد و  
 ش رک صنفت  ششدار تجمع کردند  

 
فروردین: تجمغع اعغتغراضغی کغارگغران شغرکغت ١١

 صنعت سبز غرب سنندج 
کارگران ن شرکت صنفت سبزغرب در سنندج در اراتاراض  
به پایی  بودن سط  دستمزد ها و شرای  نا بسااماان کااری  
شان در مول ای  شارکات در شا ارک صانافاتا  تاجاماع  

 کردند   
 

 گزارش
تقریبا همه معلمان زیر خغط فغقغر قغرار 

 دارند
رضو کانون صنک  مفنمانا  مفاناماان باا   «مومد حبیب  »

مش الت  مختن  از قبیل بیمه های درماانا  ناامانااساب  
ارد  اتمینان شرن  ارد  دریاافات دساتامازد در روزهاای  
تفطیل و تفطیالت تابستان  روبرو هساتاناد هامایا  حاداقال  
دستمزد دریافت  هه به ای  مفنمان پرداخت نما  شاود  در  
واقع ای  مفاناماان باایاد مااها اا اناتا اار با اشاناد تاا ایا   
دستمزدهای ناچیز را دریافت کنند  تقریباا هاماه مافاناماان  
چه رسم  و چه غیر رسم  بنابر نمارهای رساما  اراال   
شده توس  خود مراکز دولت  ا زیر خا  فاقار قارار دارناد   
درنتیجه بسیاری از مفنمان رسم  برای جاباران مشا االت  
مفیشت  یا به کارهای دو  و سو  م  پاردازناد یاا راالوه  
بر بیست وچ ار سارت متف د به انجا  ا اافاه کااری در  
قالب ففالیت حق التدریس  م  گیرند  در تول هاکات مااه  
گرشته اای  مفنمان رسما  هاه فاقا  یا  مااه از حاق  
التدری  خود را دریافت کرده اند و هم نان با وجاود وراده  
های مسئوالن در ت  ماه ای گرشته خبری از پارداخات  
ا افه کاری ها نیست واقفا جای تفجاب و تااسا  اسات  
که ی  مفنه بارای جاباران مشا االت مافایاشاتا  خاود  
اا افه کار م  گیرد ول  شش ماه باید منت ر بااشاد تاا  

 پول خود را دریافت کند  
 
قروردین: اخراج دسته جمعی کارگران معتر  ٨٧

 توسط مدیرعامل شرکت!
نکر از كارگران یك واحد تولیدی گنابادكااوو  باا    ١٩ حدود  

مراجفه گروه  به اداره تفاونا كار و رفااه اجاتاماارا  ایا   
ش رستان خواستار دخالت و پیگایاری مسائاوالن ایاربا  در  

خصوص پرداخت مطاالابااتشاان شادناد  كاارگاران مافاتارض  
پرداخت نكردن سه ماه حقوقا ریدی و پااداش نخار ساال و  
نیز واریز نكاردن پانا  مااه حاق بایاماه كاارگاران از ساوی  
كارفرمای یك شاركات تاولایادی را  اراال  كارده اناد  و  
گکتند: مدیر راامال شاركات مازباور باه خااتار اراتاراض  
كااارگااران و مااراجاافااه ننااان بااه اداره تاافاااونا كااار و رفاااه  
اجتمار ا حكه اخراج دسته جامافا  ننا اا را صاادر كارده  

 است  
 اخراج و بیکارسازی 

کغغارگغغرکغغارخغغانغغجغغات نسغغاجغغی اسغغتغغان ١٩٧٧اخغغراج
 خراسان رضوی لی روزهای گذشته. 

کارگر در چند مجماوراه    ١٩٠٠ در روزهای گرشته حدود  
های استاان بایا اار شادناد کاه دلایال    نساج  در ش رستان 
 رویه کاالهای خارج  است    اصن  نن ورود ب  

 
قغفغلغه  ٣نرخ بیکاری جوانان رکورد زد/ بیکاری 

 شد!
پول  بی اری را قکل کرده و بارب شده وراده دولات در    ب  

حل بوران بی اری جوانان روی زمی  بماند  نارر بایا ااری  
درصد شده و ایا  نارر    ٩٢٨١ سال هه اکنون    ٣٠ جوانان زیر  

درصد رسیده است  حاال در سومایا     ٢٩٨٥ در مورد زنان تا  
سال از ففالیت دولت مسئوالن دولاتا  و بارخا  وزرا ما   

های اخیار رسایاده    گویند درنمد دولت به پایی  تری  حد سال 
و ب  پول  قدرت اناجاا  هار کااری را از دولات گارفاتاه  
است  نن ا م  گویند تا پول نباشد ناما  تاواناناد فا اری  
برای حل بوران بی اری جوانان ب ناناد  باررسا  و افایات  

های ماخاتانا  کشاورا او اا  را    بی اری جوانان در استان 
  ٨٩ تاا    ١٩ بوران  تر نشان م  دهد  نرر بی اری جوانان  

ساله در استان ک گینویه و بویراحمد در تابستان امساال باه  
  ٨٥ تاا    ١٩ درصد رسیده و ای  نرر در مورد جاواناان    ٩٢٨١ 

درصد در کرمانشااه اسات  ایا  نماارهاا    ٩١٨٩ ساله مفادل  
دهند تقریبا از هر دو جاوان جاویاای کاارا یا ا     نشان م  

موفق به یافت  شرل دست ه در کوتاه مدت ناما  شاود و  
ای  مو و  بارب انباشت تقا ای کاار از ساوی صادهاا  
هزار جوان شده استا بی اری هاما اناان باه راناوان یا   

 مسئنه بزر  در کشور خودنمای  م  کند  
 
 «زاگغرس»کارگر قرار دادی یغخغچغال سغازی  ٩٧

 اخراج شدند
کاارگار کاارخااناه یاخا اال ساازی    ٨٠٠ از مجمو  حدود  

زاگر  که در زمینه ساخت یاخا االا اای صانافاتا  ونب  
نکر  با وجود داشات قارار    ٩٠ سرد ک   ففالیت دارد  حدود  

 داد کار به د لیل رد  نیاز کارفرما  اخراج شده اند  
 

 اعالم شد ٥٤نرخ بیكاری سال 
  ١١ را    ١٣٥٩ مركز نمار ایرانا میانگی  نرر بیكاری ساال  
و زنااان    ٥٨٣ درصااد ارااال  كاارد ایاا  ناارر باارای مااردان  

درصد است  به گزارش ایارنااا باراساا  ناتاایا  تارح  ١٥٨٩ 
كه ماركاز نماار ایاران    ١٣٥٩ نمارگیری نیروی كار در سال  

ساال سا  و    ١٠ منتشر كرده ا ای  نرر بیكاری برای افراد  
درصاد    ٣٢٨٨ بیشتر است  هم نی  در سال گرشته مفاادل  

سال س  و بیشتر از ن ر اقتاصاادی فافاال باوده    ١٠ جمفیت  



 ٠٤٨  شماره    -دوره سوم    15     کارگر کمونيست 

اند؛ یفن  در گروه شاغالن یا بیكاران قرار گارفاتاه اناد  از  
جامافایات فافاال   «شاغال و بایاكاار  »ن ر بازار كار جمفیت  

  ١٣٥٣ شناخته م  شود  میانگی  نرر بایاكااری در ساال  
  ١٣٥٩ درصد بود كاه مایازان بایاكااری ساال    ١٠٨١ مفادل  
درصدی نسبت به نن داشاتاه اسات  ناتاایا  ایا     ٠٨٩ رشد  

ترح نشان م  دهد تفداد جمفیت ففال گشاغل و بایاكاار(  
ناکار اسات كاه از    ١١١ هزار و    ١٠١ مینیون و  ٨٩ در كشور  
نکر بیاكاار هساتاناد     ٥٨ هزار و    ١٨٥ مینیون و    ٨ ای  تفداد  

در مانااتاق شا اری كشاور    ١٣٥٩ نرر بیكاری برای سال  
درصد گازارش شاده اسات   ٢٨١ و در نقا  روستای     ١٨٨٨ 

تاا    ١٩ بر اسا  گزارش مركز نمار ایرانا بیاكااری جاواناان  
درصد است كه برای مردان ای  گاروه    ٨١٨١ ساله مفادل  ٨٩ 

  ١٢ درصد ارال  شده اسات  هاما انایا   ٩٨٨٢ و زنان    ٨٨٨٣ 
درصاد  ٣٨٨٩ درصد از شاغالن كشور در باخاش كشااورزی ا 

درصد در باخاش خادماات فافاال    ٩٥٨٩ در بخش صنفت و  
هستند  س ه جمفیت دارای اشترال ناقه زمان  در كشاور  

و زناان    ١٠٨٢ درصد است كه ای  نسبت برای ماردان    ٥٨٢ 
درصااد اساات  اشااتاارااال ناااقااه زماااناا  شاااماال تاامااا   ٩٨٩ 

شاغالن  است كه در هکته مرجع گهکته سارشامااری شاده(  
حا ر در سركار یا غایب موقت از كار به دالیل اقاتاصاادی  
ن یر ركود كاری و پیدا نكردن كار با سارت كار بایاشاتار ا  

  ٩٩ قرار داشت  در فصل غیركاری     باودناد و كاماتار از  
سارت كار كرده و نماده برای انجا  كار ا اافا  در هاکاتاه  
مرجع بوده اند   اشترال ناقه زماانا  از نسابات جامافایات  
دارای اشترال ناقه زمان  به جمافایات شااغال ماوااساباه  
م  شود  بر اسا  گزارش مركز نمار ایرانا س اه شااغاالن  

سارت در هاکاتاه    ٩٥ سال و بیشتر با سارت كار مفمول  ١٩ 
بوده كاه ایا  نسابات باه    ١٣٥٩ درصد در سال    ٣٢ و بیشتر  

درصاد    ١٣٨١ و زناان    ٩٨٨١ تکكیك جنسیت بارای ماردان  
 است  
 

اخراج تعداد زیغادی از کغارگغران کغارخغانغجغات 
 کاشی میبد!

تفداد زیادی از کارگران کارخانجات کاش  و سارامایا   
میبد اخراج و از کار بی ار شده اند که با اداماه ایا  روناد  

 پیش بین  میشود دامنه ای  اخراج هاوسفت یابد  
نفر از کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی  ١٩

 ایران و روسیه
الامانانا     نکر از کارکنان شرکت حمل و ناقال بایا    ١٩ اخراج  

 ایران و روسیه ایرسوتربا ی سال حقوق ومطالبات مفوقه! 
 

کغارگغراخغراجغی سغازه سغیغم ١٦٧ادامه بالتکلیفی 
 پویش) پویا خودرو(
کاارگار پاویاا    ١١٠ قارارداد    ٥٩ در روزهای پایاانا  ساال  

خودرو تمدید نشد و ای  کارگران با سابقاه هاای ماخاتانا   
کاری پ  از سال ا کاار در ایا  واحاد تاولایادی از کاار  

 بی ار شدند  
 

كارخانه آهن و فوالد در سال گذشته  ١٩تعطیلی 
 به دلیل ركود!

رئی  اتوادیه کشوری نه  و فوالد با بایاان ایانا اه اکاثار  
واحدهای صنک  نه  فروش با تشدید مشا االت تافاطایال  
شده اندا گکت: در بخش واحدهای تاولایادی نایاز در ساال  

واحد تفطیل شدندا ساایار کاارخااناه هاا    ١٩ تا    ١٩ گرشته  
 نیز با کمتر از ظرفیت ففالیت م  کنند  

 
 

 اخبار بین المللی 
عفو بین الملل: ترکیه پناهجویان  -ترکیه 

 سوری را به سوریه بازمی گرداند
سازمان رکو بی  المنل ترکیه را مت ه کرد که پنااهاجاویاان  
سوری را به زور وادار به بازگشت به کشورشان م  کاناد   
در تازه تری  گزارش ای  سازمان نمده است کاه تارکایاه از  
اواس  ماه ژانویه امسال روزاناه حادود یا اصاد ساوری را  
مجبور کرده اسات کاه باه ساوریاه باازگاردناد  جاان دا ل  

مدیر دفتر اروپا و نسیای مایااناه ساازماان راکاو    ٬ هیوس  
ای  اقدا  ترکیه را نق  نشا اار قاوانایا  بایا     ٬ بی  المنل 

دولات تارکایاه باایاد باه ایا  اقادا   »المنن  خواند و گکت:  
غیرانسان  و مشخصا غایارقااناونا  خااتاماه دهاد  باازپا   
فرستادن افراد به منطقه جنگا  غایار قاابال قاباول اسات   
اتوادیه اروپا هه باید از ترکایاه باخاواهاد کاه ایا  کاار را  
ن ند  نخر ای  غیارقاابال تصاور اسات کاه ساوری هاا باه  
ترکیه فرستاده شوند در حال  که ای  خطر وجود دارد کاه  

در حاالا    «ترکیه مم   است نن ا را به سوریاه باکارساتاد  
که رکو بی  المنل م  گوید ترکیاه کشاوری اما  بارای  

اتوادیه اروپاا و تارکایاه باه    ٬ بازگرداندن پناهجویان نیست 
توافق رسید ه اند و پارلمان یونان هه ای  توافق را پاریارفاتاه  
که پناهجویان سوری  را که وارد جزایار یاوناان شاده اناد و  

به ترکایاه باازپا     ٬ تقا ای پناهندگ  شان رد شده است 
 بکرستند  

 
ویکی لیکس: حمایت مقامهای صندوق بین المللغی 

 پول از بحران در یونان
دولت یونان خواهان تو ی  صندوق بی  المانانا  پاول دربااره  

 افشاگری جدید وی   لی   شده است  
وب سایت افشاگر وی   لایا ا  فااش کارده اسات کاه  
صندوق بی  المنن  پول از ایجاد بوران برای یونان اساتاقاباال  
م  کاناد تاا ایا  کشاور باا راز  جادیاتاری اصاالحاات  
اقتصادی را پیگری کند  بنا به اسانااد ماناتاشار شاده دو  
مقا  بنندپاایاه صانادوق بایا  الامانانا  پاول از روناد کاناد  
اصالحات اقتصادی در یونان گالیه کرده باودناد و گاکاتاه  
بودند که ای  کشور فق  زمان  با جدیت روناد اصاالحاات  
را پیگیری م  کند کاه باا خاطار ورشا اساتاگا  روبارو  
است  به همی  دلیل وقو  ی  بوران م  تواناد باه اناجاا   
اصالحات کم  کند  ای  گکتگو حدود دو هاکاتاه قابال  
میان رئی  دفتر اروپای صندوق بی  المنن  پاول و رئایا   
پروژه یونان ای  صندوق و در جریان ی  کناکارانا  راه دور  
رر داد  سخنگوی دولت یونان از صندوق بی  المانانا  پاول  
خااواسااتااه اساات کااه درباااره ایاا  کااه نیااا ایااجاااد شاارایاا   
ورش ستگ  برای یونان سیاست رسم  ای  صانادوق اسات  
یا خیر پاسخ بدهد  از ترف دیگرا اسانااد ماناتاشارشاده در  
وی   لی  ا صندوق بی  المنن  پول را مت ه کارده اسات  
که ننگال مرکل را برای ارطای کم  ای مال  به یاوناان  
توت فشار گراشته بود  صندوق بیا  الامانانا  پاولا خااناه  
مرکل را ت دید کرده بود که اگر نلمان ارطای کما ا اای  

مال  به یونان را تصویب نا انادا ایا  صانادوق گاروه ساه  
 رضوی وا  دهندگان بی  المنن  را ترک م  کند  

 
مسدود کردن یک بزرگغراه در اعغتغرا   -یونان 

 به بسته ماندن مرزها
ده ا ت  از پناهجویان در اراتاراض باه سایااساتا اای  اد  
م اجرت  اتوادیه اروپا ی   از بزرگراه ای شمال یوناان را  
مسدود کردند  پناهجویان  که از تریق دریا به یوناان ما   
رسند بدلیل بسته نگاه داشت  مرزها در یونان گرفاتاار ما   
شوند و با توجه به توافق جدیاد اتاواادیاه اروپاا و تارکایاها  
دولت یونان م  تواند ای  پناهجویان را راه  ترکیاه کاناد   
ی   از ش روندان سوری کاه در ایا  حارکات اراتارا ا   

چه کسان  ای  مارزهاا را ما   “ حضور یافته م  گوید:  
بندندا در مقابل ماا سوری اا ما جنگزده ایها تصاور کانایاد  
که کشورتان درگیر ی  جنگ شده اساتا چا اار ما   

 ”کنید  ما ناگزیر سوریه را ترک کردیه  
تا  از شا ارونادان    ٣٠٠ در ش ر مرزی دی ین  ترکیه هاه  

رنیه حضور پناهجویان در منطقه مول زندگ  شاان دسات  
 به ارتراض زدند  

 
افشاگری بی سابقه میلیونها سند درباره  -جهان 

 کشور ١٨پولشویی رهبران 
اسناد مورمانه ای که بتازگ  به ماطاباوراات درز کارده  
ابفاد جدید و ب  سااباقاه ای را از فارار ماالایااتا  افاراد  
قدرتمند سیاس  و افراد مش ور و تروتمند نشان ما  دهاد   
حدود یازده مینیون سند متفنق به ی  شرکت حقاوقا  باه  
نا  "موساک فونس ا"  نشان م  دهاد کاه ایا  شارکات  
چگونه به مشتریان خود در سراسر ج ان کم  م  کاناد  
تا به اقدامات  ن یر پولشوی  یا فرار مالیات  دست بازناناد   
ی  بان  روس  که به والدیمیر پوتایا  نازدیا  اساتا  
در ای  اسناد به پولشوی  مبنر  بیاش از یا  مایانایاارد  
دالر مت ه شده است  از ای  شرکات پاانااماایا  باه راناوان  
ی   از مرموزتری  شرکت ای حقوق  ج ان نا  م  بارناد   
در ای  اسناد که ی  نشریه نلمان  نن ا را ماناتاشار کارده  
است رالوه بر نا  افراد مشا اور از جاماناه لایاونال مسا ا  

کشاور باه    ١٨ بازی   صاحب نا  نرژانتینا ا ناا  رهاباران  
چشه م  خورد  از جمنه ای  رهبران ربارتاناد از: حسانا   
مبارکا رئی  جم وری سابق مصرا مفمر قرافا ا رهابار  
سابق لیب ا و بشار اسدا رئی  جم وری سوریاه  ناا  ایاران  

 هه در ای  اسناد وجود دارد  
 

اعترا  مهغمغانغداران ایغرفغرانغس بغه  -فرانسه 
 حجاب اجباری در پروازهای ایران

شماری از م مانداران زن شرکت هواپیماایا  ایارفارانا  باه  
این ه مجبورند در پروازهای خود باه ایاران حاجااب داشاتاه  

اند  بنا به ارال  اتوادیاه مانا  خادماه    باشند ارتراض کرده 
پروازی فرانسها ایرفران  از م مااناداران زن خاود خاواساتاه  
است که پ  از ورود به ایران و هنگاا  خاروج از هاواپایاماا  
موهای خود را بپوشانند و در هنگا  پرواز نیز نباید کات و  
شنوار تنگ بپوشند  به گزارش خبرگزاری فرانساها یا ا   
از مقامات ای  اتوادیه ارال  کارده اسات کاه تافادادی از  
م مانداران ایرفران  با اتوادیه تما  گرفته و اراال  کارده  

خواهند ماوهاای خاود را باپاوشااناناد  ایا  در    اند که نم  
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حالیست که احتاماال جاریاماه شادن ایا  افاراد در صاورت  
نپوشیدن حجاب وجود دارد  ایارفارانا  قارار اسات پا  از  
حدود هشت سال پروازهای مستقیه پاریا  باه تا اران را از  
اواس  نوریل امسال حدود دو هکتاه دیاگار از سار باگایارد   
مسئوالن ایرفارانا  در واکاناش باه اراتاراض شامااری از  
م مانداران زن به حجاب اجباری در پاروازهاای ایاران اراال   

اند که داشتا  چانایا  پاوشاشا  در پاروازهاای ایاران    کرده 
الامانانا  ایا     های هوای  بی    تازگ  ندارد و تمام  شرکت 
 کنند    مودودیت ها را ررایت م  

 
تغظغاهغرات هغزاران نغفغر بغا خغواسغت  -ایسلند 

 استعفای نخست وزیر
هزاران نکر از مرد  ایسنند با شرکت در تجمفا  اراتارا ا   
خواهان استفکای نخست وزیر شدند  ناخاسات وزیار ایساناناد  
اما م  گوید که تسنیه فشارهای احازاب ماخاالا  بارای  
استفکا نم  شود و به کار خود اداماه خاواهاد داد  نقاای  
گونالگسون گکت: "م  قطفا استکفا نخواهه داد  چارا کاه  
همسر م  همیشه ماالایاات خاود را پارداخات کارده اسات   
هم نی  ما اتمینان حاصل کرده ایاه کاه او باا سارماایاه  
گراری در شرکت ای ایسننادی هایاچ وقات دچاار تضااد  
منافع نشده است  " بر اسا  مدارک ماوساو  باه "اسانااد  
پاناما" که بتازگ  منتشر شده سیگماونادور گاوناالگساونا  
نخست وزیر ایسنند مت ه به پن ان کاردن دارایایا اایاش شاده  

 است  
نقای گونالگسون پیش از انتشار ای  اسناد هاه دربااره ایا   
مو و  توت فشار باود  او حادود یا  هاکاتاه قابال از  
سوال ای خبرنگار ی  رسانه سوئدی درباره شرکاتا  کاه  
او و همسرش مال  نن بودند خشمگی  شد و مصاحاباه را  
به نشانه ارتراض ترک کرد  نخست وزیر ایسنند باه هاماراه  

  ٨٠٠١ همسرش شرکت  خارج  را به نا  وینتری  در ساال  
میالدی خریداری کرده بودند  اماا هاناگااما  کاه نقاای  

وارد پاارلاماان شادا بار خاالف    ٨٠٠٥ گونالگسون در سال  
قانونا س ه خود در ای  شرکت را به پارلماان اراال  نا ارد   
نخست وزیر ایسنند هشت ماه بفد از ورود به پارلمان نایاما   
از س ا  ای  شرکت را قیمت ی  دالر باه ازای هار سا اه  
به همسرش فروخت  مخالکان دولات ایساناناد ما  گاویاناد  
هدف نخست وزیر از ایا  اقاداماات خاودداری از پارداخات  
مالیات بوده است  از ترف  نخست وزیر ایسنناد در حاالا   
با تانابا ااران خاارجا  بار سار راد  پارداخات بادهایا اای  
بان  ای ایسنندی چانه زن  ما  کارد کاه ایا  مساالاه  
م  توانست بر ارزش شرکت وینتریا  تااتایار مساتاقایاما   
بگرارد  چرا که ای  شرکت در بان  ای بزر  ایسانانادی  
که در جریان بوران مال  ورش سته شدند سرمایاه گاراری  

 هنگکت  کرده بود  
 

 نخست وزیر مجبور به استعفا شد -ایسلند 
پ  لرزه های انتشار "اسانااد پاانااماا" داما  ناخاسات وزیار  

 ایسنند را گرفت و او را مجبور به استفکا کرد   
سیگموندور گونالگسونا به پن ان کردن مایانایاون هاا دالر  
سرمایه توت پوشش ی  شارکات در خاارج از مارزهاای  
ایسنند متا اه اسات  ایا  رساوایا  ماوجاب بااال گارفاتا   
ارتراض ها در احزاب مخال  دولت و همی  تور در مایاان  
اف ار رموم  شد  نخست وزیر ایسنند که پیش تر گاکاتاه  

بود استفکا نم  کندا سرانجاا  اساتافاکاای خاود را تاقادیاه  
رئی  جم وری کرد  نخست وزیر ایسنند به همراه هاماسارش  

مایاالدی    ٨٠٠١ شرکت  خارج  را به نا  وینتری  در سال  
خریداری کرده بودند  اما هنگام  که نقای گاوناالگساون  

وارد پارلمان شدا بر خالف قانونا سا اه خاود    ٨٠٠٥ در سال  
در ای  شرکت را به پارلمان ارال  ن رد  تا ایا  کاه هشات  
ماه پ  از ورود به پارلمان نیم  از س ا  ای  شرکات را باه  

 قیمت ی  دالر به ازای هر س ه به همسرش فروخت  
 

تداوم اعتراضات علیه "اصالح" قانغون  -فرانسه 
 کار

نوریل دانشجاویاان و داناش نماوزان    ٩ ت اهرات روز سه شنبه 
فرانسوی در پاری  رنیه الیوا  جادیاد اصاالح قااناون کاار  
دولت به زدوخورد با پنی  کشیده شد  دولت سوسایاالایاسات  
فرانسه برغاه تافادیال و راقاب نشایانا  هاایا  چاناد در  
اصالحات مورد ن ر خود در قانون کارا به اجرای  شادن نن  
مصمه است و کمیته ای در پارلمان فرانسه باررسا  قااناون  
کار را نغااز ما  کاناد   اتاواادیاه هاای کاارگاری و  
مفتر انا اصالحات را به سود شرکت ا و کاارفارماایاان و  
به زیان کارمندان و کارگران م  دانند  یا ا  از جاواناان  

گوید: "بخاتار بااورهاایاماان ایاناجاا      مفترض در پاری  م  
هستیها نیامده ایه تا بش نیه و ماموران پنایا  را کاتا   
بزنیه  نمده ایه تا صدایمان را به گاوش ننا اایا  کاه ما   
    خواهیه برسانیه و اینجا خواهیه ماند  " جوان دیاگاری ما  
گوید: "هنوز دبیرستان  هسته و چند سالا  را بارای وارد  
شدن به بازار کار در پیش رو دار   اما اماروز باایاد بادناباال  
ایجاد ترییر برویه و منت ر فردا نمانایاه چارا کاه ماا نسال  
فردا هستیه  " تا امروز پن  ت اهرات راماده رانایاه الیاواه  
اصالح قانون کار در ش رهای مختن  فرانسه بارگازار شاده  

 است   
 

قغغتغغل دانشغغجغغوی سغغکغغوالر تغغوسغغط  -بغغنغغگغغالد  
 جنایتکارن اسالمی

های خبری بنگالدش گازارش    نوریل رسانه   ١ روز پنجشنبها  
ساالاه و دانشاجاوی دوره    ٨٢ الدی  صامادا    کردند که ن ا  

دکترای حقوقا هنگام  کاه شااماگااه گارشاتاه پا  از  
پایان کال  شبانه در دانشگاه هاماراه باا یا  دانشاجاوی  

هاای    دیگر راز  مول س ونت خود بودا در ی   از مواناه 
داکاا پایتختا هدف حمنه افراد مسن  باه قاماه و اساناواه  
گر  قرار گرفت و کشته شد  به ناقال از پانایا  ماوانا   
گزارش شده است که م اجمان موتور سوار راه را باه روی  

دادنادا    الدی  بستند و در حالی ه شفار "النه اکابار" ما    ن ا  
الدی  باه زمایا     با قمه به او حمنه کردند  پ  از این ه ن ا  

ای    افتادا م اجمان برای اتمینان از کشته شدن اوا گاناولاه 
به سرش شنی  کردند و سپ  از ماوال دور شادناد  ایا   

الادیا  صاماد از    ای پرجمفیت روی داد  ن اا    حمنه در مونه 
مداففان س والریسه و نزادی دین  در کشورش باود و باا  

پارداخات     استکاده از فیسبوک خودا به تبنیس ن اراتاش ما  
اخیرا او "کمپی  دی  ندار " را به راه اناداخاتاه باود و  اما   
انتقاد شدید از اسالمگارایاان و تارفاداران اخاتاال  دیا  و  
سیاستا دولت را هه به رد  توانای  یا تمایل به مقاباناه باا  

کارد     برداری از اسال  برای مقاصد سیاس  متا اه ما    ب ره 
او از ترفداران اجارای قاوانایا  شاررا  باه شادت اناتاقااد  

های خاود اظا اار نا ار کارده    کرد و در ی   از نوشته   م  
بود که "بگرارید قوانی  شریفت تانا اا بارای پانا  ساال در  
بنگالدش اجرا شودا ننگاه ی  زار و چا اارصاد ساال تاول  
خواهد کشید تا کشور دوباره باه یا  کشاور ماتامادن و  
مدرن تبدیل شود " ای  نخستی  بار نایاسات کاه تارفاداران  
س والریسه و مخالکان اسالمگرایاان تانادرو در باناگاالدش  

رساناد  ساال    گایارناد و باه قاتال ما    هدف حمنه قرار ما  
ناویساان    گرشته دست که پن  نکر از نویسندگاان و وباال  

کاردناد باه تارز فاجایافا     که چنی  رقایدی را تبنیس م  
 کشته شدند  

 های کوتاه خبر
 اسنانیا

بان  اسپانیای  سااناتاانادر در نا ار دارد در ساال جااری  
درصد از شفب خاود در کشاور    ١٣ میالدی ففالیت حدود  

مارکااز را ماتااوقا  کانااد  افاازایاش مایاازان    ٩٩٠ مافاادل  
رمنیات ای بان   ننالی  موجب شاده ایا  باانا  بازر   
تفطین  شفب کوچ  خود را در دستور کار قرار دهاد و  
برای توسفه بیشتر ففالیت ای ننالی  بارنااماه ریازی کاناد   
رالوه بر ای ا اجرای ی  ترح تجدیدساختار نیاز در دسات  
بررس  است  احتمال دارد اجرای ای  برنااماه هاا باه حارف  
  ٣ حدود هزار پست منجر شود  سانتاندر در اسپانیا صااحاب  

  ٣٠ شفبه است  نیروی کار ای  بان  به رقاه    ٩١١ هزار و  
 هزار نکر م  رسد  

 قطر
بنابه گزارشات منتشرها سازمان ج ان  کار  اما  هشادار  
به دولت قطرا ی  سال م نت داده تا قوانی  کاار خاود را  
ترییر دهد  سازمان ج ان  کار هشدار داد کاه در صاورت  
رد  ترییر در قوانی  کار قطرا تاواقایاقاات ویاوه ای را بار  
روی قوانی  کار در ای  کشاور اناجاا  ما  دهاد  شارایا   
کار در کشور قطر پ  از نن ماورد اناتاقااد ساازماان بایا   
المنن  کار و اتوادیه های ج ان  کارگاری قارار گارفات  
که و افایات کاارگاران خاارجا  شااغال در ایا  کشاور  
نامطنوب گزارش شد  ای  کارگران خارج  که رامادتاا از  
کشورهای نسیای شرق  و نفریقا هستاناد در پاروژه هاای  

مشاراول کاار    ٨٠٨٨ ساختمان  ویوه برگزاری جا  ج ان   
هستند  ناظران سازمان هاای حاقاوق بشاری کاارفارماایاان  
قطری را به سوتاستکاده از نایاروی کاارا قااچااق انساان و  
نگه داشت  کارگران در شرای  بد زندگا  ماوا او  کارده  

 اند  

 سوئد
بنابه گزارشات ماناتاشارها اراتارا اات و پایاگایاری هاای  
متداو  کارگران صنایع فنزی سوئد در خصوص دساتایاابا   
به خواسته هایشان با موفقیت به پایان رسایاد  بارپاایاه ایا   
گزارشاتا اتوادیه صنایع فانازی ساوئاد باا کاارفارماا باه  
توافق رسیدند  ارضای اتوادیه صنایع فانازی كاه قارارداد  
ساالنه ننان به پایان رسیده بود در حی  بست  قارارداد جادیادا  
خواستار افزایش دستمزدها شدند  بفد از ماراکاراتا تاوافاق  

هزار كارگر شاغل در ایا     ١٠٠ درصد دستمزد    ٨/٨ شد كه  
 بخش افزایش یابد  


