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 ٣٤ صفحه   

و    ٩٢ روزهای یکشکشکنکبکه  
فروردین هزاران    ٠٣ دوشنبه  

کارگر بازنشکسکتکه یکنکایک   
فوالد و همسران آنها که از  
ایفهان و کرمان و بکریک   
شهرهای دیکرکر بکه اکهکران  
آمده اند در مقابل مکلک ک   
الم  کرده بودند و یواهکان  
احقق مطالبات یود شدنکد   
در الم  امروز یدها مع م  
بککازنشککسککتککه نکک ککز ح ککور  
داشتند  این المعات که با  

شکعکارهکای یکر فکقکر سکه  
مکک کک کک ککون حککقککو  مککا یککه  
م   ون، ب مه رایران بکرای  
باز نشستران، ب مه رایرکان  

مع شکت   حق مس م ماست، 
منزلت حق مس کم مکاسکت،  
ب  عدالت  چرا؟ عکدالکت،  
عدالت اوسر مع مان همراه  
بککود اککلککمککعکک  رزمککنککده و  
پرشور بود و اکوجکه هکزاران  
نفر از مردم را بخکود جک ک   
کرد  کارگران بکازنشکسکتکه  

هزززااراع مزززکزززرززز    کزززارگزززر 
بازنشسته در مزازابزج مز زرز  

 ت مع کردند 
میریوع، حاوق مزا  ٣خط فار 

 میریوع شکار مکرماع بود  ١
بازنشستگاع نماینزد  مز زرز  
 را هو کردند   فراری دادند 

 

مهمترین عامل در تعیین دستمزدها مبارزه کارگران 
 است!

 حمید تقوایی

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودین ان 

 بخش ب ن الم   : داوود رفاه   
 

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 مصاحبه نشریه کارگر کمونیست با تیمور ام دی. 

 کارگراع در هفته ای که گذشت
 شهال دانشفر

 مدخری بر زندگی   آثار کارل مارک    فردریک انگر    
 (٥دیوید ریازانف)

 ١ صفحه  

 ٣٣ صفحه  

توانند صرفا دربار  این باشند که اجاز  ان ام چه چیای به  ها نمی اتحادیه
 شود: اتحادیه گرائی عدالت اجتماعی ما داد  می

 

 ٩ صفحه   

 ٠ صفحه   

 2 صفحه   

 ٨ صفحه   

 ٣6 صفحه   

در حمایت از فراخوان جعفر عظیم زاده و اسماعیل 
 عبدی

 در حاشیه اخبار کارگری
 نساع نودینیاع

 د لت یازده    استثمار مضاعف بازنشستگاع
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حاب کمونيست کارگری ايراع

 دربار  مسائج جنبش کارگری

 نساع نودینیاعسردبير: 
nandiniannasroola@yahoo.de 

 هيئت  احريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 دا  د 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 خباززاد 
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطال  با نويسندگان آنهاست   
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 اائيد م مون آنها از جان  نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

فوالد نک کز بکدنکبکار دو روز  
الم  اعالم کردند ککه در  
یورا  که مل   هکمک کن  
امروز بکه مکطکالکبکات آنکهکا  
پاسخ نکدهکد فکردا نک کز بکه  
الم  یود ادامکه یکواهکنکد  

هکککزار    ٢٣ اکککا    ٥٨ داد   
بازنشسته ینای  فکوالد بکه  
عدم پردایت کامل حکقکو   

و مششالت ب مه    ٢٩ اسفند  
یدمات درمان  یکود ککه  
از یک سار و ن م پ ش بکه  
بککخککش ی ککویکک  واگکک ار  

 شده، اعتراض دارند   
 

طبق گزارش یبرنرار حزب  
از مقابل مل  ، در المک   

نککفککر    ٨٣٣٣ دیککروز حککدود  
کارگر بازنشکسکتکه شکرککت  
داشتند و همسران کارگکران  
نکک ککز آنککهککا را هککمککراهکک   
م شردند  طبق این گزارش  
در اکلکمک  امکروز بکر روی  
اعدادی از پالککاردهکا ککه  
در دست بازنشستران فوالد  
و همچن کن مکعک کمکان بکود،  
شککعککار درمککان رایککرککان بککه  

 چشم م خورد   
 

طبق گزارش ااکحکادیکه آزاد  
کارگران ایران، الم  امروز  
با یواندن ب ان ه ای پکایکان  

یافت  ف ا کامال امن ت   
بود و به اکعکداد نک کروهکای  
مس ح در لحکاکات پکایکانک   
افزوده م  شد  بنا بر یبکر  
یش  از مع مان بازنشکسکتکه  
که با گوش  یود عکشک   
م ررفت، اوسر یکشک  از  
افککراد نکک ککروی انککتککاککامکک   
کتک یورد که با عش   
العمل اعتراضک  جکمکعک کت  
روبککرو شککد بککطککوری کککه  
همشاران او را مکلکبکور بکه  
مع راخواه  از ککارگکران  
کککرد  طککبککق ایککن گککزارش  
امروز نمکایکنکده مکلک ک  از  
اردب ل به م ان مع مان آمد  
که سخکنکرانک  ککنکد، امکا  
مع کمکان بکازنشکسکتکه یکک  
یدا او را هو ککردنکد و او  
در نهایت با بکدرهکه هکو بکا  
محافا نش وماش ن هکای  
مخ ویشکان مکلکبکور بکه  
ارک محل شد  این الم   
اعتراض  یک سکاعکت و  

 ن م ادامه داشت   
 

گکفکتککه مکک کشککود کککه سککار  
گکک شککتککه در مکک اککککرات  
کارگران با نمایندگان دولت  

هککزار پککان ککد    ٩ هککرار شککد  
مکک کک کک ککارد اککومککان بککرای  

  ٢٨ سکار   پردایکت حکقکو   

هکزار نکفکر از    ٥٨ ب کش از  
بکککازنشکککسکککتکککرکککان فکککوالد  
ایت اص یابد اما دو هفته  
پک کش ککمک کسک کون اک کفک ککق  
مل   فقر پردایت هزار و  
هشت د م   ارد اکومکان را  
ا وی  ککرد و ایکن فکقکر  

  ٢٨ حقو  نک کمک  از سکار  
بککازنشککسککتککرککان فککوالد را  

 اام ن م شند   
 

الم  بازنشکسکتکرکان فکوالد  
که عمال به نماینکدگک  از  

هککزار    ٢٣ اککا    ٥٨ طککر   
ککککارگکککر فکککوالد بکککرگکککزار  
م شود و هم نطکور اکلکمک   
مع مان بازنشکسکتکه، از هکر  
ناکر حکائکز اهکمک کت اسکت   
شککعککارهککای آنککهککا، ح ککور  
همکسکران آنکهکا و مکطکالکبکه  
حقو  باالار از یکطکر فکقکر،  
درمککان رایککرککان و بکک ککمککه  
رایران، از جم ه مطالبااک   
اسککت کککه مککورد حککمککایککت  
دههکا مک ک ک کون ککارگکر و  
زحمتشش در سراسر کشکور  

 است   
 

حزب کمون ست ککارگکری  
 ایران 
  ٥٥ ،  ٥٠٢٨ فککروردیککن    ٠٣ 

 ٩٣٥٢ آوریل  

بخش  از پ ام و فرایوان ارژنگ داودی از زندان رجای  شهر در دفاع از جکعفر عا م زاده و اسماعێل  
عبدی پ وند ااریخ  دو ح قه از یك زنل ره دمكراس  ساز با اهدای یم مانه ارین درودها بکه روان پکا   
امام امام  جان نثاران فق د راه آزادی بشر به ح ور یكایك كاركنان زحمتكش جهکان بکویکمه مکعک کمکان و  
كارگران سراسر كشور سالم م فرستم     ضمن گرام داشت همزمان  دو مناسبت ااث ر گ اراکاریکخک  در  

اردیبهشت ماه امسار یعن  سالرر د روز جهان  كارگر و ن ز سالرشت روز مع م در ایران، این اکقکارن    ٥٩ 
فرینده را به فار ن ك گرفته و با استقبار از ابتكار نمادین آهایان اسماع ل عبدی و جعفر عاک کم زاده از  
همه هم هنان در اه ا نقاط گ ت  بخ وص كاركنان كشور و بکاالیکا ازكکارگکران ومکعک کمکان ایکرانک  ،  
ام دوارانه دریواست م  نمایم كه به بهانه این ابتكار یلسته، هر ك  یا هر گروه  به هر طریق ممكن،  
حمایت و همبستر  یود را با فعاالن اجتماع  و مبارزان س اس  بویمه كارگران و مع مان زندانک  ابکراز  

 دارد  
).....( 

 ٥٠٢٨ فروردین    ٩٢ ارژنگ داودی زندان رجای شهر  
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 مهمترین عامج در تکیین دستمادها مبارز  کارگراع است!
 حمید تاوایی

هککدرت یکککریکککد    ٥٥ از سکککار  “
دریکد ککاهکش    ٥٥٢ ککارگکران  
 “.یافته است  

مکلکمک   “ فرامرز اوف ق  مشاور  
 ”نمایندگان کارگران 

چن ن آمار و ارهام  که هکر از  
چندگاه  از سکوی مکقکامکات  
وعککوامککل دولککتکک  در جککنککبککش  
کارگری منتشر م شود ب کانکرکر  
رونککد نککزولکک  سککطککح مککعکک ککشککت  
کارگران و شرایر زندگک  یک کر  
هابل احم   است که جمکهکوری  
اسالم  به کارگران و بکه ککل  
جامعه احم ل کرده است  اکنکهکا  
راه مقاب ه با این وضع ت، اقویکت  
و حمایت همه جانبه از  جنبشک   
است که افرایش دسکتکمکزدهکا بکه  
سطح باالی یکر فکقکر را هکد   
یکود هکرار داده اسکت  بک ککش از  
س زده اششل و نکهکاد ککارگکری  
اعککالم کککرده انککد کککه حککداهککل  
دستمزد باید باالار از یکر فکقکر  
رسم  یعن  سه و ن م مک ک ک کون  
اومان باشد و با این یکواسکت بکه  
مککقککابکک ککه بککا شککورایککعککالکک  کککار  

 بریاسته اند  
 

در برابر این جنبش نه انها دولکت  
و کارفرمایان و نهادهکای دسکت  
ساز دولت  نا ر یانه ککارگکر و  
شوراهای اسکالمک  هکرار دارنکد،  

ککارشکنکاسکان  “ ب شه عده ای از   
ن ز که یود را چک   ”  اهت ادی 

و طککرفککدار کککارگککر هکک ککمککداد  
م شنند االش م شنند افکزایکش  
دستمزدها به سطح یکر فکقکر را  
بککا اسککتککنککاد بککر شککایککا هککای  
اهت ادی مانند نرخ ب کشکاری و  
اولد نایکالکا مک ک  و در آمکد  
سرانه و ی ره، نامکمکشکن و یک کر  
عم   ه مداد کنند  اما اهت کاد  
امری ماورای مناف  طکبکقکااک   
ن ست  عوامکل و شکای کهکائک   

ک ائ   بکرای  ”  کارشناسان “ که  
ما ردیف م شنکنکد شکای کهکای  
کارکرد اهت اد سرمایه داری و  
ضامکن سکودآوری سکرمکایکه هکا  
است  کارگر و کال بخش اعاکم  
جامعه یعن  حقو  بر ران  ککه   
منفعت  در سکود و سکود آوری  
یککاحککبککان سککرمککایککه نککدارنککد،  
شککای ککهککای دیککرککری دارنککد   
کارگر از مک کزومکات  زنکدگک   
شروع م شند و نه از مک کزومکات  
سرمایه  شایا کارگران اام کن  
یک زندگ  انسان  برای یکود  
و یانواده هکایشکان و بکرای ککل  
جامعکه اسکت  ککارگکران اعکالم  
م شنند که دستمزدهکا بکایکد بکر  
مبنای یر رفاه و مکنکطکبکق بکر  
اسککتککانککداردهککای یککک زنککدگکک   
انسککانکک  در جککوامکک  امککروزی  
اام ن شود و هر ساله به نسکبکت  
افزایش نرخ اورم و گکرانک  و بکا  
در نار گرفکتکن اراکقکا و بکهکبکود  
شرایر زندگ  کارگران افکزایکش  

پ دا کند  کارشنکاسکان چک  و  
اهت اد  “ راست سرمایه م رویند  

هادر به افزایش دستمکزدهکا  ”  ایران 
در این سطح ن ست و ورششکسکت  

 یواهد شد  
 

در جواب بکایکد گکفکت: اوال ایکن  
اسککتککدالر اککوجکک ککه کککنککنککده نککاککام  
سرمایه داری نک کسکت، مکحکشکوم  
کککنککنککده آنسککت  نککاککامکک  کککه  
نم تواند یک زندگ  انسان  را  
بککرای کککارگککران یککعککنکک  اککولککد  
کنندگان ثکروت جکامکعکه فکراهکم  
کند حشم محشکومک کت یکود را  
یادر کرده است، باید گورش را  

 گم کند  
 

ثان ا اا آنلا ککه بکه جکمکهکوری  
اسالم  مربوط م شکود مسکالکه  
یککرفککا بککر سککر شککای ککهککای  
متکعکار  اهکتک کادی  نک کسکت   
مکهکمکتکریکن شکایکا اهکتک ککادی  
سککرمککایککه داری ایککران فسککاد و  
دزدی و چپکاور دولکتک  و  دره  
عا م و افزایش یابنده ب ن فقر و  
ثروت است که بکر مکبکنکای ایکن  
یکارت و فسککاد دولکتکک  شککشککل  
گرفتکه اسکت  در هکمک کن شکش  
سال  که هدرت یرید ککارگکران  

درید کاهکش پک کدا ککرده    ٥٥٢ 
است ثرواهای نلوم  آیکت الک که  
هککای مکک کک کک ککاردر و اعککوان و  
ان ارشان، و مایمک کک دزدان و  

یککاراککرککران چککنککد یککد دریککد  
افزایش یافته اسکت  در چکنک کن  
ناام  یحبت از فاکتکورهکائک   
نا ر اول د نایالکا مک ک  و در  
آمد سرانه و نرخ انباشت و حکتک   
هوان ن بازار و یک کره بکه نکحکوی  

که گوئ  کارکرد اهت ادی بکر    
این فاکتورها مبتن  است انکهکا  
م تواند پرده سااری بکر دزدی و  
فساد همه جانبه ای بکاشکد ککه  
سراکا پکای اهکتک کاد جکمکهکوری  

 اسالم  را فرا گرفته است  
 

ثالثا در همه ناامهای سکرمکایکه  
داری و از جم ه و بویمه در ایکن  
یک فاکتور اع  کن ککنکنکده در  
اع  ن سطح دسکتکمکزدهکا مکبکارزه  
کارگران است  نک کروی ککار در  
ناام سرمایکه داری یکک ککاال  
اسکت امکا بکهکای آن یکرفکا بککر  
مککبککنککای عککرضککه و اککقککاضککا و  
نککوسککانککات بککازار و نککرخ سککود و  
بککارآوری کککار و یکک ککره اککعکک کک ککن  
نم شود، مکبکارزه ککارگکر بکرای  
اام ن و بهبود شکرایکر زنکدگک   
اش مهمترین فاکتور در اکعک ک کن  
سطح دسکتکمکزدهکا اسکت  امکروز  
اگککر در کشککورهککای یککنککعککتکک   
پ شرفته که جکنکبکش ککارگکری  
سابقه طوالن  ای دارد حکداهکل  
دستمزدها بوس  ه هکانکون اکعک ک کن  
شککده و حککقککوهکک  مککانککنککد بکک ککمککه  
ب شاری و حق اضافه ککاری و  

ی ره برسم ت شنایته شده اسکت،  
ایککنککهککا هککمککه از دسککتککاورهککای  
مبکارزات ککارگکران اسکت و نکه  
هککوانکک ککن بککازار و مکک ککزومککات  
اهت ادی کارکرد سرمایه  اگکر  
در هر نبرد مع ن بکرای افکزایکش  
دستمزدها کارگران مک کزومکات و  
محدودیتهای ککارککرد سکرمکایکه  
را در نار م ررفکتکنکد نکه اکنکهکا  
هکک ککچکک ککک از ایککن دسککتککاورهککا  
مککمککشککن نککبککود بکک ککشککه شککرایککر  
زندگک  ککارگکران مکدام رو بکه  

 کاهش داشت  
 

در شککرایککر امککروز ایککران نکک ککز  
ج وگ کری از ککاهکش فکزایکنکده  
هدرت یرید کارگران و افکزایکش  
حداهل دستمزدها به م زان سه و  
ن م م   ون اومان اماما در گکرو  
مککبککارزه هککر چککه مککتککحککد اککر و   
پ ر ر ار و هدرامند ار ککارگکران  
است  باید با امام هوا به حمکایکت  
جنبش افزایش دستمزدها و دفکاع  
از سککک کککزده اشکککشککل و نکککهکککاد  
ککککارگکککری ککککه پکککرچکککم آنکککرا  

 برافراشته اند بر ی زیم  
 
 
 ٥٢ آوریل    ٢ 
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 ١صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زند  باد جمهوری سوسياليستی!

 مصاحبه نشریه کارگر کمونیست با تیمور ام دی.

  . 
سزززوال ا ل لززز زززفزززا 
خززودتززاع را مززکززرفززی 

 کنید؟
  ٩٢ ا مکور امکلکدی هسکتکم  

ساله، در روسکتکای عک ک  آبکاد  
سککنککنککدج بککه دنکک ککا آمککدم دوران  
ابتدای  و راهنمای  را در روستکا   
گکک رانککدم و بککعککد جککهککت ادامککه  
اح  ل و كار به سننکدج رفکتکم   
كاردان  نکقکشکه بکرداری دارم و  

ماهه كه به آلمکان امکده    ٨ مدت  
 ام  

 
سززوال د م: شززمززا در 
مراسمهای ر ز جزهزانزی 

 ٠٩کارگر در سزالزهزای 
شزرکزت داشزتزه  ٠٩الی 

اید. نزحزو  شزرکزت در 
ایزززن مزززراسزززمزززهزززا را  

 توضیح دهید؟
ابتدا باید برم كه هم شه بکا  
نککزدیککك شککدن بککه مککراسککم هککای  
یای  از هبک کل هشکتکم مکار   
روز جهکانک  زن و اور مکاه مکه  
روز جهان  كارگر اشكکل هکا و  
فعال ن شکهکر سکنکنکدج و دیکرکر  
شککهککرهککا بککا وجککود فشککارهککا و  
سککركککوبککهککای رژیککم بککه فککكککر  
برگزاری هر چه باشكوه اکر ایکن  
مراسم م  افتادند و در هکالک   
كم ته برگزار كننده مراسم با هکم  
جم  م شدند و پ  از بکحکو و  

ابادر ناکر نکحکوه ی بکرگکزاری،  
مكان و متن هطعنامه انکتکخکاب  
و در بکعک ک  شکرایکر فکرایکوان  
ع ن  برای شکركکت در مکراسکم  
داده م شد و یا ایکنکكکه بکخکاطکر  
جکو امککنکک ککتکک  حککاكککم اککا چککنککد  
ساعت هبل از مکراسکم مکخکفک   
م ماند  من ن ز چون با فعالک کن  
كارگری و مدن  اراباط داشکتکم  
سککعکک  مکک ککكککردم اککا در كککنککار  
فککعککالکک ککن و مککردم سککهککمکک  در  
برگزاری این مکراسکمکهکا داشکتکه  

 باشم  
 

به نظر شزمزا آشزنزایزی 
کارگراع   مردم با ر ز 
جهانی کزارگزر بزه چزه 

 شکری است؟
ی  م شه اینطور گفت كکه  
جامعه ایران كه اكکثکریکت آن  را  
هشر كارگر و زحمتكش اشكک کل  
داده و هککمککواره از طککر  رژیککم  
سرمکایکه داری اسکالمک  مکورد  
اهاجم و سركوب هرار گکرفکتکه و  
سع  شده كه با كمتریکن حکقکو   
و مزایا ب شتریکن بکازدهک  را از  
طبقه ی كارگر دریکافکت كکنکنکد  
در زیر فشارها و دیكتااوریکهکای  
رژیم هم شه بدنبکار اعکتکراض و  
به نحوی دریافت حقو  بکر حکق  
یود بوده و سکعک  كکرده كکه بکه  
مناسبت هکای گکونکاگکون و از  
جکمک که روز جکهکانک  كکارگکر بکا  
برپای  اااهکرات و اعکتک کابکات  
نارضکایکتک  یکود را بکه گکوش  
حاكمان سرمایه برساند   و هکابکل  
ذكر است كه احکزاب رادیکكکار و  
چکک  و فککعککالکک ککن كککارگککری  
هم شه به یوب  نکقکش یکود را  
در اگاه سازی و آشنکایک  مکردم  
با روز كارگر و یکواسکتکه هکا و  
مطالبات كکارگکران بکازی كکرده  

اند  در كل باید گفت كکه نکقکش  
پر رنکگ فکعکالک کن و احکزاب و  
اشكل هکای كکارگکری در ایکن  

 امر برجسته بوده و هست  
ایککن را هککم اضککافککه کککنککم    
نم توان گکفکت كکه ککارگکران و  
مککردم  یککد در یککد بککا روز  
جهان  کارگر آشکنکایک  دارنکد   
ما داریم در مورد مردم ایران زیکر  
حاكم ت استبداد اسالم  حکر   
م زن م و اینكه بروی م اکمکامک   
مردم با این روز آشنا هستند ایکن  
درسککت نکک ککسککت   در جککوامکک   
شهری و مخ کویکا شکهکرهکای  
بزرگ بدل ل دسترس  مردم بکه  
ایکنکتکرنکت و رسکانکه هکای یک کر  
حكومت  نکاک کر مکاهکواره و بکا  
وجکود فکعککالک کت هککا و زحکمککات  
مبارزین كارگری م زان شنایکت  
و آشنای  مردم در سطکح بکاال و  
هککابککل مککالحککاککه ای اسککت  در  
شهرهای كردستان و مخک کویکا  
سنندج كکه مکن یکود در انکلکا  
زندگ  مک کكکردم بکدلک کل وجکود  
احزاب و اشكل هکای كکارگکری  
و موهع ت س اس  این استان از  
گ شته م توان گفت كکه كکمکتکر  
كس  را م توان یافت كه با روز  
جهان  كارگر آشنا نبکاشکد  امکا  
مسئ ه اینلاست كه در بس کاری  
از مناطق ایران و مخ ویکا در  
جوام  كوچك روستای  كه هشکر  
عا م  از طبقه ی كکارگکر را  
اشك ل مک کدهکنکد مکردم از آب  
اشام دن  و امكانات بهکداشکتک   
و رفاه  ابکتکدایک  هکم مکحکروم  
هستند بس کاری از آنکهکا حکتک   
اوانای  یواندن و نوشکتکن را هکم  
ندارند و كامال بک کسکواد هسکتکنکد  
در دوره احمدی نماد بود كه یکك  
گکزارشکرککر وابسککتکه بکه یکدا و  
س مای رژیکم بکه یکك مکنکطکقکه  
روسککتککایکک  در سکک ککسککتککان و  

ب وچستان رفته بود كه در طک   
گزارش مع وم شد اكثریت مکردم  
حت  اسم رئ   جمکهکور را نک کز  
ب د نبودند و در واه  نم دانستکنکد  
كککه در چککه دوره ای زنککدگکک   
م كنند پ  نم تکوان ادعکا كکرد  
كه در چن ن جاهکایک  مکردم بکا  
روز كارگر اشنا هستند  امکا در  
كل نرکاه مکن بکه ایکن مسکئک که  
یوشب نانه است و از نار من بکا  
اداوم فعال تها و اگاه  بخکشک   
از طککر  فککعککالکک ککن و احککزاب و  
اشكل های كارگری م توان بکه  
موفق ت های ب شتکری در ایکن  
زمکک ککنککه رسکک ککد آمککار زنککدانکک ککان  
كارگری و فعال ن س کاسک  كکه  
با ااهامکات مکخکتک کف در زنکدان  
جمهوری اسالم  بسر م برند و  
اعتراضات سازمانکدهک  شکده و  
اعت ابات مع مک کن و كکارگکران  
ن ز یود ب انرر شنایت مکردم از  
اور ماه مه بعنکوان روز جکهکانک   

 كارگر م باشد 
 

کززارگززر کززمززونززیززسززت! 
ت ربه شزصزصزی شزمزا. 
چگونه بزا ر ز کزارگزر 

 آشنا شدید؟
این برم ررده به پکایک کز سکار  

شمس  زمان كه مکن بکه    ٥٠٥٩ 
عرا  رفتم و به عنکوان داوطک ک   
یود را به حزب كمون سکت ایکران  
معکرفک  كکردم  اکا هکبکل از آن  
شککنککایککتکک  از روز كککارگککر و  
كمون زم و چ  هم نداشکتکم مکن  
همانطور كه گفتم در روسکتکا بکه  
دن ا آمکدم، و بکه دلک کل شکرایکر  
موجود از نکاکر سکنکتک  بکودن و  
مک هکبکک  بکودن اطکرافک ککان و از  
جم ه یانواده من ن کز گکرایشکات  
م هبک  داشکتکم و هکمکزمکان بکا  
اح ک کالت مکدرسکه، بکه ااکفکا   

چند نفر از دوسکتکان هکم سکن و  
سالم مشغکور یکادگک کری درو   
دین  و هران  در مسلکد بکودیکم  
اما از هکمکان اوایکل كکودكک  و  
نککوجککوانکک  عککاشککق بککحککو هککای  
مبارزاا  مردم در ك ردسکتکان بکر  
ع  ه جمهکوری اسکالمک  بکودم،  
هککر گککاه سککخککنکک  از احککزاب و  
مککبککارزه انسککانککهککای ازادیککخککواه  
م شد با شو  ویکف نکاپک یکری  
پای این سخنان م  نشکسکتکم و  
از اه در آرزو م كردم كکه كکاش  
روزی من هم م تکوانسکتکم مکثکل  
یك مبارز باشم  هم کن عشکق و  
آرزو و سخنان مکردم بکاعکو شکد  
اا در پای ز هشتاد و چکهکار هکدم  
در راه  بکرک ارم كکه بکه كک ک   
زندگ  و افكار و عقاید مکن را  
دگرگون كرد من كه نم توانسکتکم  
ح  كنلكاوی و حق قت جویک   
را كه در درونکم بک کدار شکده بکود   
سککركککوب كککنککم یککبککح یککك روز  
پای زی روستای محل سکكکونکتکم  
را به مق د عکرا  و روسکتکایک   
دیرر به نکام زرگکویکز كکه مکقکر  
حزب كمون ست ایران)كوم ه( در  
آن بود ار  كردم، و بعد از عبکور  
از مرز به طور هکاچکا  و پک کاده  
روی طوالنک  آن روز سکرانکلکام  

ش  یود را بکه    ٢ حوال  ساعت  
اردوگاه رساندم و از ان لکحکاکه  
م توان گفت كه ا کمکور دگکری  
متولد شد  و روز به روز مکن بکا  
دن کایک  جکدیکداکر آشکنکا شکدم و  
بکک ککنککش و نککرککرشکک  بککازاککر بککه  
زندگ  و وضع ت یود و مکردم  
پ دا كردم  من در آن سکالکهکا از  
داشتن بک کمکاری اکاالسکمک  كکه  
بعدها معک کوم شکد پکزشکكکان بکه  
اشتباه اشخ ا داده بکودنکد رنک   
م بردم و هم ن سابقه ب ماری و  
 عمل جراح  كه فقر چند ماه 
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 ١از صفحه  

 ٣٣ از صفحه  

 
از آن م ر شت بکاعکو شکد    

اککا مسککئککوالن آمککوزش حککزب  
کمون ست ایران کککک ککومکه لکه ک  
ا م م بر رند كکه از فکرسکتکادن  
من به دوره آموزش  یکوداری و  
مرا به ایران بکازگکردانکنکد  در آن  
مدت كکواکاهک  كکه در اردوگکاه  
بودم سع  كردم با مطالعه چکنکد  
كکککتکککاب و گکککوش دادن بکککه  
سخنران های مسئول ن سک کاسک   
و ناام  یود را بکا دنک کایک  از  
سوار روبکه رو كکنکم كکه هکمک کن  
سواالت باعکو شکد كکه پک  از  
برگشت به ایران به دنکبکار جکواب  
آنها به سنندج رفکتکه و زنکدگک   
جدیکدم را از انکلکا شکروع كکنکم   
ف ای سنندج و مح ر باز آنلا  
نسبت به مح ر روسکتکا كکم كکم  
باعو شد اا دوستان  بک کابکم كکه  
جزو فعال ن مدن  و دانشکلکویک   
بودند و پ  از چند سار بکالیکره  
از طریق یك  از دوسکتکانکم  در  

با حزب كکمکونک کسکت    ٥٠٥٥ سار  
كارگکری و فکعکالک کن كکارگکری  
سککنککنککدج و دیککرککر شککهککرهککای  
كکردسکتکان اشکنکا شکدم و بکالیککره  

  ٥٠٢٣ برای اول ن بار  در سکار  
هککمکککراه دیکککرککر فککعکککالکک کککن در  
گرام داشت روز جهکانک  كکارگکر  
شککركککت نککمککودم بککه طککور كکک کک   

و    ٥٩ م توان گفت من از سکار  
با روز كارگر اشنا شکدم امکا    ٥٨ 

به عنوان اول کن اکلکربکه در سکار  
بود كه در این روز به ی ابکان    ٢٣ 

رفتکم و در مکراسکم روز كکارگکر  

 شركت نمودم  
 

کارگر کمونیزسزت: شزمزا 
از دسزتزگزیزری فزکزالزیزن 
کارگری اس  بردید. بزه 
نظر شزمزا بزرای آزادی 
آنززهززا چززه ایززدامززاتززی 

 ضر ری است؟
بککه نککاککر مککن اعککتککراضککات  
منسلم و سازمکانکدهک  شکده در  
هال  كمپ ن حمایکت از زنکدانک کان  
سکک ککاسکک  و كککارگککران زنککدانکک   
م تواند به این امر كمکك زیکادی  
بککكککنککد  هککم یککدایکک  و ااککحککاد  
كارگران و حمایت آنهکا از طکر   
اشكل ها و نهادهکای كکارگکری   
م تواند به وضعک کت زنکدانک کان و  
آزادی آنها كمك هکابکل اکوجکهک   
بكند  هکمکچکنک کن رسکانکه هکا و  
نشریات هم باید ب شتر از هم شکه  
بککه زنککدانکک ککان و وضککعکک ککت انککهککا  
بککپککردازنککد و بککا نشککر ایککبککار و  
اطالعکات مکربکوط بکه كکارگکران  
زنککدانکک ، مککردم را از شککرایککر  
كککارگککران در بککنککد اگککاه سککازنککد  
همچن ن فعال ن یارج از كشکور  
هم باید با اااهرات و اعتراضکات  
پکک ککوسککتککه حککمککایککت یککود را از  
كارگران زندان  اعالم و یواستکار  

 ازادی آنان شوند  
 

کارگر کزمزونزیزسزت: ایزا 
شززمززا در ارتززبززا  بززا 
فکالیتهایتزاع دسزتزگزیزر 

 شد    اید؟
ب ه در مراسم روز كکارگکر در  

بککرابککر بککا  ٥٠٢٩ اردیککبککهککشکت    ٥٥ 
در یک کابکان یکفکور    ٩٣٥٠ مه  ٥ 

سنندج و پ  از یورش مکامکوران  
امن ت  و انتاام  به جکمکعک کت  
برگزار كننده من به همراه ده نکفکر  

 دیرر بازداشت شدیم 
 

کارگر کمونیست: مساله 
نزززهزززادهزززای امزززنزززیزززتزززی 
چززمززهززوری اسززالمززی چززی 
بززود؟ سززوالززهززایشززاع را 
مززیززتززوانززیززد بززرای مززا 

 بگویید؟
بکک ککه حککتککمککاك از انککلککا كککه  
حککكککومککت ایککران یککك حککكککومککت  
سرمایه داری و ضکد كکارگکری  
است به ه چ عنوان اعکتکراضکات  
و اااهرات كارگران را نمک کتکوانکد  
احمل كند حكومت به یوبک  از  
هککدرت كککارگککران آگککاه اسککت و  
برای سركوب  آنها و بقکای یکود  
دست به هر كاری مک کزنکد و بکا  
ایلاد ف ای امن ت  و اکر  و  
وحشت ه د دارد اا از برگکزاری  
مکراسککم جکک کوگکک ککری كککنکد   در  
بازداشتراه هم سع  داشکتکنکد بکا  
ااهاماا  از هب ل: اهکدام عک ک که  
امن ت م  ، همكاری با احکزاب  
و اپوزوس ونهای مخالف رژیکم ،  
حمل پالكارد و سر دادن شعار بکر  
انککدازی و یکک ککره ، بککرگککزاری  
مراسم را ی ر هانون  جک کوه داده  
و احککكککام سککنککرکک ککنکک  را بککرای  

فککعککالکک ککن بککه اجککرا در بکک ککاورنککد   
بازجویان ب شتر به دنبار كسکانک   
بککودنککد كککه مسککور بککرگککزاری و  
هماهنر  مراسم بودند و سکعک   
داشتکنکد از هکر طکریکقک  از مکا  

 اعترا  بر رند  
 

شما اگر بزصزواهزیزد بزا 
فکزالزیزن بزرگزااری ر ز 
جهانی کارگزر در سزال 

صحبت کنید! چزه  ١٣٠٥
چززیززاهززایززی را مززهزز  

 میدانید بگویید؟
م خواهم از امام  فکعکالک کن  
بخواهکم كکه بکا هکدرت هکر چکه  
ب شتر و اوان م کاعکفک  امسکار  
هم به پ شکواز ایکن روز رفکتکه و  
مراسم را با هکمکكکاری اکمکامک   
فعالک کن از هکر نکهکاد و اشکكکل  
كارگری و مدن  برگزار نماینکد   
طبقه ی كارگر باید بکا آگکاهک   
بکک ککشککتککر و سککازمککانککدهکک  شککده  
اعتراض یود را در ایکن روز بکه  
نمایش بر ارد  چرا كکه در ایکن  
برهه زمان  كه رژیم بک کشکتکر از  
هم شه حقو  كارگکران را نکقک   
كرده و با حداهل دسکتکمکزدی كکه  
بککرای امسککار در نککاککر گککرفککتککه  
ب شتر از پ ش سع  در استثکمکار  
كککارگککران دارد لککزوم ااککحککاد و  
همبسکتکرک  فکعکالک کن در كکنکار  
كارگران ب شتر از پ ش بکه چشکم  
م خورد به فعال کن عکزیکز چکنکد  

 نكته را م خواهم یاداوری كنم 
اور اینكه مراسم روز كکارگکر  

امسککار بککه یککاطککر وضککعکک ککت  
مع شت  كارگران كه بک کشکتکر از  
سالهای هبکل بکه دلک کل اکورم و  
پای ن بودن دستمزد در یطر اسکت  
اهم ت فراوان  دارد  نکكکتکه ی  
دوم این هست كه مراسم بایکد بکا  
ح ور همه ی فعالک کن  از هکر  
اشكل و سازمان  در كنار مکردم  
برگزار شود، و  یکواسکت هکا و  
مطالبکات كکارگکران را اعکالم و  
یواستار ازادی ب  ه د و شکرط  
زندان ان كارگری باشند  سکوم :  
باید سع  شود كه مراسکم را در  
شكل یك اعتراض و راهپ کمکایک   
با حمل پالكارد و سر دادن شکعکار  
در ی ابانهای مکهکم هکر شکهکری  
بککرگککزار كککرد و هککطککعککنککامککه روز  
كارگر یکوانکده شکود   چکهکارم:  
سعک  كکنک کد كکه بکا كکارگکران،  
مککعکک ککمککان ، پککرسککتککاران و اهشککار  
مخت ف جامعه اراباط گرفتکه و  
در سککطککح وسکک ککعکک  از مککردم  
دریواست كن د اا بکا شکركکت در  
مراسم، این روز مهم را گکرامک   
بدارند و در آیر یاد آور مک کشکوم  
شما فعال ن نمکایکنکدگکان واهکعک   
طبقه ی كارگر هستک کد و بکایکد  
هر چه ب شتر در انکلکام وفک کفکه  
ی یکود كکه دفکاع از حکقکو  و  
مکککطکککالکککبکککات كکککارگکککران اسکککت  

 متحدشده و االش كن د  
 

کارگر کمونیست بزا تشزکزر 
از شما   به امید هزمزکزاری 

 بیشتر.

 
، فککعککاالن کککارگککری شککوش و  
اندیمشک برای گرام داشکت اور  
مکه مککنکتککشککر شککده اسکت  یککک  
ویکمگکک  مککهککم ایککن بکک ککانکک ککه هککا  

هکزار اکومککان    ٥٥٩ اعکتکراض بکه  
حداهل دستمزد است   باید شکاهکد  
فرایوان های هر چه ب شتکری از  
هم ن دست، از سوی اشکشک کهکا،  
فعال ن و چکهکره هکای شکنکایکتکه  
کارگری و مع مکان مکعکتکرض و  
مراکز مخت ف کارگری و بخکش  

 های مخت ف جامعه باش م  
 

طبعا جکنک  و جکوش و ف کای  
اعککتککراضکک  ای کککه حککور روز  
جککهککانکک  کککارگککر دارد شککشککل  
م کرک کرد، بکه اور مکه یکالکیکه  
نم شود و  م توانکد نکقکطکه شکروع  
جدیکدی در جکنکبکش اعکتکراضک   

 کارگری باشد  
 

 هفته ای پر از اعتراض
 

هککفککتککه گکک شککتککه نکک ککز هککفککتککه  
اعکتکراضککات گسککتکرده ککارگککری  
بود  از جم ه بکرجسکتکه اکریکنکشکان  
اعتراضات سراسری کارگکران در  

ن ششر هفت اپه، معدن پابدانا در  
کرمان، کمبکایکن سکازی اراک،  
واگککن سککازی زرنککد، کککارگککران  
ایراج  زاگکر ، بکازنشکسکتکرکان  
ذوب آهککن ایککفککهککان، مککعکک ککمککان  
بازنشسته و کارگران پ مانکشکاری  
عسکک ککویککه اسککت  ایککن مککراکککز  
کککانککونککهککای داا اعککتککراضککات  
کارگری هستند که اعکتکراضکات  
کارگران در آنها از ماههای آیکر  

جریان داشکتکه و اککنکون    ٢٩ سار  
نککک کککز ادامکککه دارد  ککککارگکککران  
نکک ککشککشککرهککفککت اککپککه در مککقککابککل  
ب شارسازیها ایسکتکاده انکد  یکک  

اعتراضشان بکه حکداهکل دسکتکمکزد  
هزار اومان است  و بکعکد از    ٥٥٩ 

یک هفته اعکتکراض بکخکشک  از  
 ط بهایشان را گرفتند  

 
کارگران ایکراجک  زاگکر  هکروه  
یواستار بازگشت بکه ککار و یکا  
ب مه ب شاری مکشکفک  هسکتکنکد   
این کاریانه  در واه  انها مکنکبک   

روسکتکا    ٠٣ در آمد اهال  ب ش از  
در منطقه هروه است که  اکوهکف  
فکعککالکک ککتککش بککه زنککدگکک  اهککالکک   
منطقه ای وس   لطمه مک کزنکد و   
بککه زمککزمککه هککای اعککتککراضکک   

 بس اری دامن زده است  
هککزار بککازنشککسکتککه ذوب آهککن    ٩٢ 

ایفهان به هکطک  بک کمکه درمکانک   
یککود اعککتککراض دارنککد  یککواهککان  
برهکراری فکوری بک کمکه درمکانک   
شان هستند  و  هبال ط  ب کانک که  
ای بککر یکواسککت درمکان رایککرککان  
برای همه ااک د ککرده بکودنکد و  

 این یواست ای   آنان است  
 

در چن ن ف ای  از اعکتکراض و  
مبارزه است که به اسکتکقکبکار روز  

 جهان  کارگر م رویم  
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 ٧ صفحه   

توانند صرفا دربار  این باشند که اجاز  ان ام چه چیای به  ها نمی اتحادیه
 شود: اتحادیه گرائی عدالت اجتماعی ما داد  می

 (Steve Singer)استیو سینگر 

 ترجمه: ناصر اصغری

 
 

مادمه مزتزرجز : اتزحزادیزه 
 های کارگری در غرب

بحث  را که در ادامکه مشکاهکده  
ای اسککت از    کککنکک ککد، اکرجککمککه   مک  

یککک فککعککار کککارگککری کککه از  
هکای    یایک کت بکودن ااکحکادیکه   ب  

کککارگککری در یککرب بککه اککنککگ  
گکرائک     آمده و آلترناا کو اااکحکادیکه 

ککنکد     اجتماع ا را مکطکرم مک  
گرائ  عدالت اجتمکاعک ا    اااحادیه 

که نویسنده از آن سکخکن گکفکتکه  
هکای    است، فر  زیادی با ااحادیه 

سنت  ندارد  افاسک کر فکعکالک کن و  
های اینرکونکه ااکحکادیکه    ائوریس ن 

ها هم بس کار مکتکفکاوت هسکتکنکد   
امککا اککقککریککبککا هککمککرکک  یککک  
نسککتککالککمی گکک شککتککه و اککاریککخ  
حماس  ااحادیه های هدیم را بکا  
یود حمل م  کنند  این مسئ که  
را باید جکای دیکرکری بکه بکحکو  
گ اشت  اینلا و در این مکقکدمکه  
اشاره به چند مسئ ه حور مشغ که  
های ااکحکادیکه هکای ککارگکری  

 ضروری هستند   
فعار کارگری چپ  ککه اکالش  

کککنککد بککه ااککحککادیککه و نککهککاد    مکک  
ککارگکری در یکرب نکه بکعکنککوان  
یک بنراه فکروش نک کروی ککار  
کارگران، ب شکه بکعکنکوان نکهکادی  
برای متششل ککردن آنکهکا بکرای  
دفاع از حق و حقوهشکان بکنکرکرد،  

هکای    واکنش و جکایکرکاه ااکحکادیکه 
کارگری در دنک کای پکر اکالطکم  
امروز را با انتااری که از یکک  
اششل کارگری دارد م  سنلکد  
و واکنش نشکان مک  دهکد  ایکن  
واکنش معکمکوال بکا نکاامک کدی و  
سریوردگ  همکراه اسکت  امکروزه  
در این دن ای پر االطم سک کاسکت،  

هکککای    رد پکککائککک  از ااکککحکککادیکککه 
کارگری در رهبری و حکتک  در  
همرام  با این اعتراضکات دیکده  

شککود  هککر جککائکک  هککم کککه    نککمکک  
همشاری ای داشته اند، ن مکه راه  
ینلر را از رو بسکتکه انکد و بکا  
دیککدن حککداهککل مککزایککایکک  بککرای  
اع ای یود، یکف اعکتکراض را  
ارک کرده و فرایکوان بکه پکایکان  
اعتراض داده اند  البته از استکثکنکا  
حر  نم  زن م که اینلا و آنکلکا  
و بخ وص در اعتکراضکات مکثکل  
فرانسه، ااحادیه ها نقش مکهکمک   
ایفا کرده اند و اکثرا رهبری ایکن  
اعتکراضکات را در دسکت داشکتکه  
انککد  امککا در انککرکک کک کک ، آلککمککان،  
آمریشا، ککانکادا، یکونکان و دیکرکر  
جاها، همان نقش  را بازی ککرده  
اند که به هاعده شان ابدیکل شکده  

 است  
ارجمه این نوشکتکه اکالکشک  اسکت  
برای آشنکائک  یکوانکنکده فکارسک   
زبان بکا نسکتکالکمی ذککر شکده و  

ای    همچکنک کن یشکم و نکاامک کدی 
(frustration)   کککه فککعککالکک ککن

هکککای    اکککر درون ااکککحکککادیکککه   چککک  
کارگری نسبکت بکه وضکعک کت و  

هککا    مککوهککعکک ککت کککنککونکک  ااککحککادیککه 
کنند  هکمکچکنک کن بکا    احسا  م  

یککوانککدن ایککن اککرجککمککه، یککوانککنککده  
فارس  زبان  ککه بکا مکوهکعک کت  

هکای ککارگکری    کنون  ااکحکادیکه 
اکوانکد    در یرب آشنائ  ندارد، م  

ها مشکغکور    حد  بزند که ااحادیه 
چه کارهائ  هستنکد و بکه چکه  

 اعتناك   چ زهای  ب  
 نایر ایغری 

*** 
اوانند یرفا دربکاره    ها نم    ااحادیه 

این باشند ککه اجکازه انکلکام چکه  

شککود:    چکک ککزی بککه مککا داده مکک  
 ااحادیه گرائ  عدالت اجتماع  

 است و س نرر 
اگر ااحکادیکه یکک حک کوان مک   
بود، اازی پک کری مک  بکود ککه  
روی ایککوان در حککار چککرت زدن  
است  یک ک ک  یکواش بک کنکد مک   
شوند اا دزدان را دنبار و از یکانکه  
دور کنند  اما دوست دارند شبهکا  
زوزه بششند  اکثر مکواهک  حکتک   
از وجودشان هم یکبکر نکداری، اکا  
اینشه زنگ موه  شام ب کدا در  

آید  اینلاست که ایکن سکگ    م  
باستان  اول ن کسک  اسکت ککه  
به طر  آشپزیانکه مک  دود ککه  
جای  را بر سر سفره پک کدا ککنکد   
واهککعککا جککای اکک سککف اسککت  ایککن  
سگ پ ر باوفا، برای یکودش در  
جوان  واهعا چ زی بود  هکوی و  
درنده بودك به همه یاطک کان پکار   
مک  کککرد و اگککر کسک  اکشککه  
زم نش را اهدید م  کرد، اکشکه  
پاره اش م  کرد  عمو سام پک کر  
سرش داد م  زد و حکتک  پکو   

ای    )نوع  سگ( را با روزنکامکه 
لولکه شکده اکهکدیکد ککرد، امکا آن  
سککگ اعککتککنککائکک  نککشککرد  حکک   
اشخ ا افش ک درست و ی کر  
را از هکم داشکت و بکرایکش مکهکم  
نبود که در دفکاع از آنکچکه ککه  

ککرد مکنک کفکانکه اسکت،    فشر م  
یودش را به دردسر هم بک کانکدازد   
امروز اما انها چ زی ککه او را  

دارد، ایکن اسکت    به واکنش وا م  
ای    که اگر آن اسکتکخکوان ککهکنکه 

انکد را اکهکدیکد    که ج وش اندایکتکه 
 کن   

با این واهعک کت بکایکد روبکرو شکد   
انککد     هککا دیککرککر رام شککده   ااککحککادیککه 

ح کوانکات اکربک کت شکده یکانکرک   

هستند که بر ع  ه آنکهکایک  ککه  
در سایه منتاکرنکد مکا را یکارت  
کنند دیرر اکهکدیکدی نک کسکتکنکد   

گکویکنکد بکدون آنکهکا    ها م    بع   
وضعمان بهتر یواهد بود  اما مکن  
با این موافق ن ستم  حتک  یکک  

اواند نکقکش    سگ ضع ف هم م  
یک عکامکل بکازدارنکده را بکازی  
کند و الکحکق ککه ککه دزدان از  

اککرسککنککد  بککه هککمککه    سککرککهککا مکک  
هکا بکه مکا    چ زهای  که ااحکادیکه 

اند فشر کن د: اعط کالت آیکر    داده 
هککفککتککه، هککوانکک ککن نککافککر بککر کککار  
ککککودک، مکککری ککک ، حکککقکککو   
بازنشستکرک ، اسکتکراحکت نکاهکار،  
هشککت سککاعککت کککار در هککفککتککه،  
بککهککداشککت و درمککان، مککری کک   
زایکمککان، مککری کک  اسککتککعککالجکک ،  
اهدامات ایمن ، دادرسک ، آزادی  
ب ان در مح ر کارك ایکنکهکا را بکا  
مٶدبانه سر م ز نشستن به دسکت  
ن اوردند  بکا حکمکایکت مکالک  بکه  
کمپ نهای انتخابکااک  پکارلکمکانک   
هم به دسکت نک کاوردنکد  بکا دفکاع  
وسوا  گکونکه از هکرارداد دسکتکه  
جمع ، به یرج و فدا کردن هکمکه  
چ ز دیکرکر هکم آن را بکه دسکت  

هکا    ن اوردند  در گ شکتکه ااکحکادیکه 
ککردنکد     اعتکراض یک کابکانک  مک  

مککحکک ککطککهککای کککار را اشککغککار  
کردند  بکا در دسکت داشکتکن    م  

پککالکککارد و اعککالن راهککپکک ککمککائکک   
هککا را    کککردنککد  هککدرت اککوده   مکک  

کردند  و دولت از آنکهکا    اعمار م  
اکرسک کد  رئک ک  جکمکهکور بکه    م  

اراش متوسل شد که آنهکا را بکه  
سر کار برگردانکد  هکانکونکرک اران،  

ککردنکد ککه    آدمشش استخدام م  
با زور اس حه و چما  اعکتک کاب  
آنها را در هم بشکشکنکنکد  امکا در  

نهایت کنرره هوان ن  به ا ویک   
رساند که رضایت آنکهکا را جک ک   

 کند  
مت سفانه همه اینها ی    وهکتکهکا  
پ ش اافا  افتادند  چنکدیکن دهکه  
است که پاندور بر عک ک که مکا در  
حرکت است  هوان کن مکرککزی و  
ایالت  ب ش از حد مکوانک  ایکلکاد  

یکواهکنکد بکه مکا    کنکنکد  مک    م  
برویند چه زمکانک  و چکطکوری  

اککوانکک ککم اعککتکک ککاب کککنکک ککم     مکک  
یواهند به مکا بکرکویکنکد ککه    م  

اوان م حق ع ویکت    ک  و آیا م  
جم  کن م  و، یادهکانکه بکرکویکم،  

یواهند به مکا بکرکویکنکد ککه    م  
متفر  شویکد و هکر چکه را ککه  
کارفرمایان به شما گفتند انکلکام  
ده د  چرا ککه طکبکقکه حکاککمکه  
س استمداران ما را یکریکده اسکت   
چندین دهه است اب ک کغکااشکان را  
از طککریککق اکک ککویککزیککون، رادیککو و  
مطبوعات نوشتاری او گکوشکمکان  

انککد  جکک ککره یککوارانشککان بککا    کککرده 
دستمکزدهکای هکنکرکفکتکشکان دائکم  
زهککرشککان را دربککاره اشککراراککهککای  
جککنککبککش ککککارگککریا بککه مکککا  

هکا    اند  اینقدر از ایکن دروا   یورانده 
اند که بکعک کا بسک کاری از    گفته 

هککا را بککاور    مککردم هککم ایککن دروا 
 اند    کرده 

کارگران هبال بکرای ایکن مکبکارزه  
ککردنکد ککه هکر کک  سکهکم    م  

عکادالنکه یکود را داشکتکه بکاشککد   
ای    امروزه اما با شتشوی مکغکزی 

اند، کارگران روی    که براه اندایته 
کنند که دستکمکزد    این امرکز م  

کسکک  بکک ککشککتککر از دسککتککمککزد او  
نباشکد  و روسکا بکه ایکن حکار و  
وض  ما کارگکران از یکنکده روده  

 اند     بر شده 
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  ٧ ازصفحه  
در حککار حککاضککر ع ککویککت در  

هکا ککمکتکر از هکر زمککان    ااکحکادیکه 
دیرری در یکک سکده گک شکتکه  
است  دستمزدها بر مکبکنکای اکورم  

شکونکد  زنکدگک  یکک    انا م م  
یانواده چهار نفره هبال با دستکمکزد  
یک نفر بکه راحکتک  و بکا رفکاه  

چری د  در حکار حکاضکر ایکن    م  
زندگ  با دستمزد دو نفر هکم بکه  

 گ رد    سخت  م  
شش  در این ن سکت ککه امکروزه  
ب شتر از هکر زمکان دیکرکری بکه  

ها احت اج داریم  اما بکرای    ااحادیه 
هکا بکتکوانکنکد زنکده    اینشه ااکحکادیکه 

بمانند بکایکد اکغک ک کرااک  در آنکهکا  
بوجود آید  باید انعشا  اع کای  
یودشان باشند، نه فقر انکعکشکا   
رهبران و رٶسکایشکان  در هکمک کن  
چریه انتخابات ریاست جمهکوری،  
شاهد این بکودیکم ککه بکزرگکتکریکن  

 –مککان    هککای سککراسککری   ااککحککادیککه 
انلمن سراسری آموزش و پکرورش  

(NEA)   و فکدراسک کون مکعک کمککان
از کانکدیکدائک    – (AFT)آمریشا  

ککنکد ، بکدون ایکنکشکه    حمایت م  
نار اع ایش را بپرسد  شاهد ایکن  

ایم ککه بکدون ایکنکشکه از مکا    بوده 
ناری بخواهند بلکای مکا دربکاره  
ا م مات س اس  حکر  بکزنکنکد   

ایکککم ککککه درسکککت مکککثکککل    دیکککده 
س استمداران فاسدی که بایکد بکر  
عکک کک ککه شککان بککلککنککرکک ککم، کککار  

 کنند    م  
وهککت اککغکک کک ککر فککرارسکک ککده  دیککرککر  

اکوانکنکد از بکاال    هایمان نم    ااحادیه 
حشومت کنند  بکایکد ککنکتکرر از  
پائ ن باشد  دیرکر نکبکایکد بکه مکا  

اککوانک ککم    دسکتکور بکدهکنککد چککه مک  
بشن م  اوامر باید از مکا، اع کا،  
ب اید  عالوه بر این ما نکبکایکد ایکن  
همکه نکرکران هکراردادهکای دسکتکه  
جمع  باش م  مناورم این نک کسکت  
که هرارداد دسکتکه جکمکعک  مکهکم  
ن ست  اما این نباید انها چک کزی  
باشد که ما باید بکه آن مشکغکور  

های ما سکابکقکا در    باش م  ااحادیه 
هکککای    مکککرککککز یکککقکککل جکککنکککبکککش 

اجککتککمککاعکک  بککزرگککتککری بککودنککد   
بخش  از جنکبکش حکقکو  مکدنک   
بودیم  بخشک  از جکنکبکش فشکار  
بککرای لککغککو جککداسککازی نککمادی  
بودیم  بکخکشک  از مکبکارزه بکرای  
حمایت از کودکان و فراهم آوردن  
آموزش مناس  برای آنها بکودیکم   
باید هکمکان را امکروزه هکم دنکبکار  
کن م  در بع   جاها هکمکچکنکان  

ککنک کم  بکه    داریم آن کارها را مک  
ش شاگو، دیتوریت و فک کالدلکفک کا  

های مکعک کمکان    نراه کن د  ااحادیه 
در آنلاها فقر بکرای دسکتکمکزد و  
مککزایککای بککهککتککر بککرای یککودشککان  

کنند، بک کشکه بکرای    اعتراض نم  
هککایکک  کککه در آن    کککامکک ککونکک ککتکک  
ککنکنکد هکم مکبککارزه    زنکدگک  مک  

کنند  مع کمکان دیکتکوریکت در    م  

اعتراض به وضکعک کت هکولکنکاک  
مدار  آنلا بطور دسکتکه جکمکعک   

ککنکنکد  مکعک کمکان در    امارض م  
ش شاگو همراه با بکقک که مکردم در  

ککنکنکد و    ی ابانها راهپ مائک  مک  
یواهان ک فریکواسکت هکتکل دانکش  
آموزان رنر ن پکوسکت در دسکتکان  
پ    هستند  مع مان فک کالدلکفک کا  
از اعتراض دانش آموزان به شک کوه  
ارک کال  بکرای اعکتکراض بکه  

هکای    ااکال  سکرمکایکه و آزمکایکش 
کککنککنککد     سککمکک  حککمککایککت مکک  

ها بکایکد مشکغکور چکنک کن    ااحادیه 
کککارهککایکک  بککاشککنککد  بککایککد بککرای  
عدالت اجتماع  مکبکارزه ککنک کم   
باید بخش ای   مبارزه بر عک ک که  

سککازی و یکک ککره    مککوج ی ککویکک  
بککاشکک ککم  بککایککد دسککت در دسککت  
فعکالک کن جکنکبکش اجکان سک کاهکان  
ارزش داردا راهکپک کمکائک  ککنک کم   
باید جک کوی یکف مکبکارزه بکرای  
حفظ مح ر زیست و جکایکرکزیکن  

هکای فسک ک ک  بککا    ککردن سکویکت 
انرژی الدیکدپک یکر بکاشک کم  بکایکد  
جککککککزئکککککک  از اجککککککتککککککمککککککاع  

(community)   باش م نه جدا از
آن  باید شریک اکالش و اهکدا   

های  باش م که در آن ککار    اجتماع 
کککنکک ککم  بککایککد    و زنککدگکک  مکک  

ای مکثکل آن ضکرب الکمکثکل    نمونه 
گکویکد    انر  س  باشک کم ککه مک  

هکا    امواج باال رونده، همکه کشکتک  
ککنکد  جکدا از هکمکه    را ب نکد مک  

اینها، معنکای کک کمکه اااکحکادیکها  
ع نا یعن  با هکم بکودن  بکا ایکن  
اعریف، همه ما باید در این جکدار  
بککا هککم بککاشکک ککم و گککرنککه ککک ککمککه  

ای اکویکالک کسکت     اااحادیها ک کمکه 
بنابراین، برای انکلکام ایکن، نکبکایکد  
زیاد نرران این بکاشک کم ککه آنکهکا  
)دولت و کارفرماها( چه چ کزی  
به مکا مک  گکویکنکد ککه انکلکام  

 بده م  
ای دمککشککرااکک ککک    در جککامککعککه 
کن م  دولکت هکدراکش    زندگ  م  

گک کرد، از رضکایکت    را از ما مک  
ما  معنای آن این است که اگکر  
اعداد مکا ککافک  بکاشکد، هکدرت  
اغ  ر هوان ن فاسکدشکان را داریکم   

اکوانکنکد آن    آنها فقر زمکانک  مک  
هوان ن را ا وی  کنکنکد ککه مکا  
رضایت داده باش م  و ا کمک کمکات  

حککتکک  ا ککمکک ککمککات    –دادگککاه  
در بکرابکر دادگکاه    –دادگاه عال   

 افشار عموم  ه چ است   
کککارفککرمککایککان سکک ککاسککتککمککداران را  

یککرنککد و بککه آنککهککا دسککتککور    مکک  
دهند هوانک کنک  وضک  ککنکنکد    م  

که ما را در یک جکعکبکه حکبک   
کنکنکد  زمکان آن رسک کده ککه آن  
جعبه را بششنک کم  نکبکایکد از ایکن  
ارس  داشته بکاشک کم ککه هکدرت  
یود را پک  بکرک کریکم  نکبکایکد از  
دولت یودمان بترس م  دولت بکایکد  
از ما بترسد  این چرونه امکشکان  

 پ یر است؟ متششل شوید  

ای هست کد،    اگر متع ق به ااحادیه 
ها را باال بزن د  ککانکدیکدای    آست ن 

های  را ککه    رهبری آن بشوید  آدم 
کنند را هکانک     مثل شما فشر م  

کن د که با شما همشاری کنکنکد  
و کککاری را کککه شککمککا شککروع  

اید بشنند  لکوککالک  را ککه    کرده 
ع وش هست د به کنترر یوداکان  
در آورید  ایکن ککار را در سکطکح  
سکراسکری هکم بکشکنک کد  اگکر بککه  

ای اککعکک ککق نککداریککد، در    ااککحککادیککه 
مح ر کاراکان شکروع ککنک کد بکه  
سککازمککان دادن هککمککشککارانککتککان  بککا  
همشارانتان یحبت کن کد  دربکاره  
مزایای متحد شدن و به ع ویکت  
ااحادیه در آمدن بکرای هکر ککدام  

هکایکمکان    از مکاهکا و بکرای مکحک که 
بککرایشککان حککر  بککزنکک ککد  بککرای  
حقوهتان مبارزه کن کد  مک  دانکم  

اکر اسکت     که یر زدن ی    سکاده 
اما اغک ک کر واهکعک  ککار واهکعک   

یواهد  سابقا ایکن چک کزهکا را    م  
دانست کم، امکا در امکتکداد راه    م  

 یواش یواش فراموششان کردیم  
از ایککن یککواب بکک ککدار شککو، آی  
سگ آسوده یواب ده و از روی آن  
ایوان ب ا پای ن  به ی ابکانکهکا بک کا   
برای اینشه انها راه برای بکازپک   
گرفتن کشورمان، بازپ  گرفکتکن  

 هایمان است    ااحادیه 
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 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 
 
 
 
 
 
 

در حمایزت از کزارگزراع 
شرکت مصابراتی  رایزاع 

 در آمریکا
هکزار اککن از ککارگکران و پککرسکنکل شکرکککت    ٩٣ بک کش از  

در آمریشا، در اعکتکراض بکه   (Verison)مخابراا  ورایزن  
آیکنکده ای ککه مکدیکریکت بکرای آنکهکا در نکاکر دارد، ککه  
پرمخاطره و ا ره و اار است، دست بکه اعکتک کاب زده انکد   
در سالهای ای ر شرکت فو  هزاران ان از پرسکنکل یکود را  

از کار ب شار و کار آنها را بر حلکم ککار بکقک که ککارگکران  
اضافه کرده است  در چند ماه گ شتکه در مک اککرات بکر  
سر هرارداد جدید، مدیریت یواهان کاهش دستمزد، ککاهکش  
ب مه ها و باز گ اشکتکن دسکت شکرککت در واگک ار ککردن  

های  از شرکت به شرکتهای هکراردادی شکده اسکت     بخش 
انکد    ای از هکمکه یکواسکتکه   کارگران اعت اب  وریزان در نامه 

های اعتراض  به مدیریت شکرککت نکوشکتکه و در    که نامه 
 کنار و حمایت کننده این کارگران باشند   

اعت اب کارگکران شکرککت مکخکابکرااک  وریکزان شکایسکتکه  
بکک ککشککتککریککن حککمککایککتککهککاسککت  چککرا کککه در کشککوری کککه  

های کارگری هر چه ب شتر سع  م  کننکد ککه    ااحادیه 
هکزار    ٩٣ دست به اعت اب و اعتراض نکزنکنکد، اعکتک کاب  

کارگر م  اواند پ ام  به کل جامعه بکاشکد ککه نکرکران  
آینده یود و کودکان یود هسکتکنکد و از ایکن زنکدگک  بکه  

 انگ آمده اند  
 

درگززذشززت یززک رهززبززر 
 کارگری

نهادهای فعال ن کارگری و چند ااکحکادیکه ککارگکری در  
 ”Antonio “Tony)آمریشا، از مرگ آنتون و اورندیکن  

Orendain)   ٥٨ ، در سککن  ٩٣٥٢ آوریککل    ٥٩ در روز  
سالر  یبر دادند  اون  یک کارگر مهاجر مکشکزیکشک   

به کال فرن ا آمد و مشغور ککار در    ٥٢٨٣ بود که در سار  

سکار داشکت ککه بکه    ٩٣ مزارع این ایالت شد  اون  فقر  
ه د یک زندگ  بهتر مشزیک را بکرای مکهکاجکرت بکه  
ایاالت متحده ارک کرد  او یش  از فکعکالک کن ککارگکری  
اول ه ای بود که بزودی و بکا دیکدن شکرایکر وحشکتکنکاک  
کار در مزارع کال فرن ا مشغور سازمان دادن کارگران شکد  
و همراه با سزار چاوز اااحادیه م   ککارگکران کشکاورزیا  
را پایه ریزی کرد  اون  در پ شت بسک کاری از ککارگکران  
مزارع شرکت داشت و باالیره با پشتشاری و ااحکادی ککه  
در ب ن کارگران ایلاد کرد، کارگران اکوانسکتکنکد سکاعکات  

سکاعکت ککاهکش داده، حکداهکل    ٥ ساعت به    ٥٩ کار را از  
سکنکت افکزایکش    ٩٨ سنت به یک دالر و    ٩٣ دستمزد را از  

دهند، حق متششل شدن را به رسم ت بشناساند و ابکرنکامکه  
کارت سبزا را که محدودیتهکای زیکادی بکرای ککارگکران  
مشزیش  ایلاد م  کرد را لغو کند  آنتون و اورنکدیکن در  
کنار متحد کردن ککارگکران و اکالش بکرای رفکاه نسکبک   
ب شتر برای کارگران مزارع آمریکشکا، رد پکای او را مک   

ای ککه    اوان در بس اری از االشهای س اس  و اجتکمکاعک  
بر ع  ه ابع  کات روزمکره بکر مکهکاجکریکن و پکنکاهکنکدگکان  
آمریشای الا ن م  رفت، را دید  جنبش کارگکری بکرای  

ار، در همه جکا و از    مبارزه برای زندگ  کم  هابل احمل 
جم ه در ایران، به فعال ن و رهبرای کارگری ای هکمکچکون  

 اون  اورندین ن از مبرم دارد  
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 در حاشیه اخبار کارگری
 نساع نودینیاع

 د لت یازده    استثمار مضاعف بازنشستگاع

 
 
 
 
 
 

گفتمان زیر از زبکان کسک  ککه  
بازر  کانون کارگران بازنشستکه  
شهرستان اهران است، بک کان شکدهك  
در دولت یکازدهکم بکازنشکسکتکرکان  
برای اکامک کن مکعک کشکت یکود و  
یانواده هایشان ملبور بکه انکلکام  
کارهای دو شغ ه م شوند  یکر  
فککقککر در مکک ککان نککزدیککک بککه  

مکک کک کک ککون بککازنشککسککتککه)اککعککداد  ٥ 
سار آیکنکده بکه  ٨ بازنشسته ها در  

مک کک کک کون مک ککرسککد(  ٥٣ بک ککش از  
 عموم  و همه گ ر است ك  

در یک دن ای انسان  با شکروع  
دوره بازنشستر  فرد بازنشکسکتکه  
وارد دوره نککویککنکک  از زنککدگکک ك  

 م شود   
 

اوه  از یک زندگ  نکویکن امکا  
در ایران احت حاکم ت جمهوری  
اسالم  بر اسکا  اکورم و یکر  
فقر اعریکف مک کشکود، بک کان ایکن  
ارند و پای ن نرهداشتن معک کشکت  
و کرامت زن و مرد بکازنشکسکتکه،  
مح ور و زندان  کردن آنکهکا در  
چارچوب اهوان کنا و اکوهکعکااک   
اسککت کککه اککوسککر اسککتککثککمککار  
کککنککنککدگککان نکک ککروی کککار، و   
دولتکهکای اسکتکبکدادی جکاری و  

 بشار م ر رند، م باشد  
کک کفککریکواسکت بکازنشکسککتکرکان و  
یواستهای آنکهکا در چکنکد سکار  
گککک شکککتکککه در اکککلکککمککک  هکککای  

 اعتراض  ب ان شده است   
 

گفتمان بازر  کانکون ککارگکران  
بازنشسته گکوشکه ای از درد و  

رن  چند م   کون بکازنشکسکتکه را  
 ب ان کرده است  

 
در ایران بازنشستکه هکا شکایسکتکه  
رس دن به یک زندگ  انسکانک   

 هستند   
 

یک زندگ  انسان  اسکتکانکدارد  
شده در کشورهای  که حقکو  و  
مزایای بازنشسته هکا بکر اسکا   
درآمدهای سرانه و ناام فکرگک کر  
 اام ن اجتماع  اعریف م شود  

مثار نروژ    همکه افکراد بکاالی  
سککار سککاکککن نککروژ مککبکک کک     ٢٢ 

دالر را به یورت ماهانکه    ٥٣٥٩ 
کنند   در حکقک کقکت    دریافت م  

دریکد از    ٨ نکروژ نککزدیکک بککه  
اول د نکایکالکا دایک ک  یکود را  
یر  هکزیکنکه هکای الزم بکرای  
افراد مسن مک  ککنکنکد  طکبکق  
آماری که از وضع کت سکالمکت  
شهروندان نکروژی مکنکتکشکر شکده  
است، ام د به زنکدگک  در نکروژ  

سار است و افراد معموال  اکا    ٥٩ 
سالکرک  بکدون مشکشکل    ٢٢ سن  

اسککاسکک  در مککورد سککالمککت بککه  
دهکنکد     زندگ  یکود ادامکه مک  

افکراد مسککن در نککروژ اککا حککدود  
زیککادی اراککبککاط یککود را بکککا  
اطراف ان و دوسکتکان یکود حکفکظ  

  ٥٢ کننکد  بکه طکوری ککه    م  
سککار    ٨٣ دریککد افککراد بککاالی  

دوستان و نزدیکشکانک  دارنکد ککه  
اوانند بر روی آن هکا حسکاب    م  

کنکنکد  طکبکق گکزارش سکازمکان  
،  ٩٣٥٠ بهداشت جهان  در سکار  

دریکد شکهکرونکدان    ٠٣ کمتر از  
سکار احسکا     ٢٣ نروژی باالی  

انهای  و افسردگ  در زنکدگک   
 یود دارند  

 
ایککران  مککمکک ککشککتکک  ثککرواککمککنککد و  

بادرآمدهکای مک ک ک کاردی اسکت   
دزدی و فساد، رانکت یکواری و  
چککپککاور درآمککدهککای هککنککرککفککت  
م  ک کارد دالری را در چکنکگ  
مکافکک ککای بکک ککت رهککبککری، سککپککاه  
پککاسککداران و مشککتکک  از آهککازاده  
های حاکم متمرکز کرده اسکت   
در این مم شت چپکاور و یکارت  
جان انسان و بازاشسته های بک   
ارزش اسککت  بککازنسککشککتککه هککای  
م   ون  بکلکای آیکاز زنکدگک   
نککویککن، مککلککبککور بککه کککارهککای  
دوشککغکک ککه هسککتککنککد  اسککتککثککمککار  
م اعف و پکایک کن نکرکهکداشکتکن  
سطح زندگک  بکا اکحکمک کل فکقکر   
چهره استکثکمکار و وحشک کرک کری   
ناام هکار جکمکهکوری اسکالمک ،  

 است ك  
 

چاره مکردم در ایکران انکقکالب و  
سککرنککرککونکک  ایککن نککاککام وحشکک   
استثمارگر است ك آیکاز زنکدگک   
نوین با رفتن این ناام، بکا طکرم  
مطالبات استاندار شکده زنکدگک   
شایسته انسان عم   و مکمکشکن  
م کرکردد  گکفکتکه هکای بکازر   
کانون کارگران  بکازنشکسکتکه در  
اککهککران اککنککهککا گککوشککه ای از  
واهع ات زندگ  بکازنشکسکتکه هکا  
در فکقکر و اسکتکثککمکار م کاعککف  

 اشت    
 

بککازر  کککانککون   «حسککن ایککزدان »
کارگران بکازنشکسکتکه شکهکرسکتکان  
اهران درباره افکزایکش مسکتکمکری  

وگکو بکا    بازنشسکتکرکان در گکفکت 
های مکزد و    ای نا گفت:  افزایش 

مستمری کارگران بر اسا  نکرخ  
شکود ککه بکه    اورم  اع  ن مک  

ه چ وجه مورد اکایک کد جکامکعکه  
کککارگککری نکک ککسککت   ایککزدان  
گفت:شاید نرخ اورم اعکالم شکده  

اوسر مرکز آمار ایران بر اسکا   
شکود    ه م کاال محاسبه م    ٠٠٣ 

هکای هشکر    شاید این نرخ با هزینه 
و طکبکقکه یکایک  ککه م کر   
کننده این اهالم هستند، مطابقکت  
داشککتککه بککاشککد امککا ایککن نککرخ  

اواند اع  ن کننده نکرخ اکورم    نم  
هکک ککمکک  کککه    ٨٣ واهککعکک  بککا  

کککارگککران م ککر  کککنککنککده آن  
هستند، مطابقکت داشکتکه بکاشکد   
وی افزود: م زان یر فقر بک کش  

م   ون اکومکان اعکالم شکده    ٠ از  
است که این یود نشان روشکنک   
از این است که کارگران شکایکل  
و بازنشسته بکا دریکافکتک  حکدود  
یک م ک ک کون اکومکان حکتک  از  
امکککشکککانکککات اولککک کککه زنکککدگککک   
مککحککرومککنککد  بککازر  کککانککون  
کارگران بکازنشکسکتکه شکهکرسکتکان  
اککهککران گککفککت: کککافکک  نککبککودن  
مستمری بکازنشکسکتکرکان بکاعکو  
شده هری  به اافا  بازنشسکتکرکان  

ها اکالش بکه    با آنشه پ  از سار 
استراحت و آرامش ن از دارند ،در  
مشککایککل دوم و بککعکک ککا سککوم  
مشغور به کار شکونکد اکا شکایکد  
بککتککوانککنککد بککخککشکک  از نکک ککازهککای  
یانواده یکود را مکراکفک  سکازنکد   
بازگشت به ککار بکازنشکسکتکرکان  
دالیککل مککتککعککدد دارد: یککشکک  از  
دالیککل بککشککار گکک ککری مککلککدد  
بکککازنشکککسکککتکککرکککان از سکککوی  
ککارفککرمککایکان داشککتکن اککلکربککه و  
مهارت کاف ، بدون هزینه ب کمکه  
و مککزدی کککمککتککری نسککبککت بککه  
جوانان ن ازمند به کار است ککه  
این مزایا مورد پسند بس اری از  
کارفرمایان است که هم کن امکر  

های شکغک ک     باعو اشغار جایراه 
جوانان جویای ککار شکده اسکت   
ایزدان با ااکک کد بکر ایکنکشکه زیکر  
یککر فککقککر بککودن دسککتککمککزد و  

مسککتککمککری کککارگککران مشککشککل  
ای ن ست، افزود: متکاسکفکانکه    اازه 

ااکنون راهشار هابل هبولک  ککه  
منلر به نلات جامعه کارگکری  
از یر  شدن در زیکر یکر فکقکر  
بککاشککد و بککازنشککسککتککرککان بککدون  
شککرمککنککده بککودن نککزد یککانککواده در  
منزر یود به استراحت بکپکردازنکد،  
اجرای  نشده است  بازر  کانون  
کارگران بکازنشکسکتکه شکهکرسکتکان  
اکککهکککران ا کککریکککح ککککرد: اگکککر  
مستمری بازنشستران افکزایشک   

دریکد هکم داشکتکه    ٥٩ ب ش از  
باشد این افکزایکش بکر دریکافکتک   

اواند مبک ک     هزار اومان نم    ٢٥٩ 
هابل اوجه  باشد بکه طکوریکشکه  
در زندگ  جامعه بازنشکسکتکرکان  
فککرسککوده از مشککقککت کککارگککری  
ااث ر گ ار باشکد  وی بکا اشکاره  
به این امر که هزینه مع شکت و  
زندگ  بازنشسترکان نسکبکت بکه  
شککایکک کک ککن جککوان بکک ککشککتککر اسککت،  
اضافه کرد: اککنکون سکالکهکاسکت  
که افراد بازنشسته پ  از یکروج  
از بازار ککار هکمکچکنکان نکان آور  
یانواده یود محسوب م  شکونکد  
چه بسکا در شکرایکر نکامکنکاسک   
اهککتکک ککادی مککلککبککورنککد جککدا از  
اککامکک ککن هککزیککنککه هککای دوران  
بککازنشککسککتککرکک  یککود بککه گکک ران  
زندگ  اع کای جکوان یکانکواده  
یود ن ز کمکک ککنکنکد  ایکزدان  

های درمان شکخکا    افزود: هزینه 
اکر از فکرد    بازنشسته، بس کار بکاال 

هککا    جکوان اسککت ککه ایکن هککزیکنکه 
بکککاعکککو شکککده بسککک کککاری از  
بازنشستران از درمان یود دسکت  
بششند و بدون اوجه به سالمتک   
یود فقر باه  زندگ  یکود را  

 بر رانند  
 

 



٣١٩١فروردین ١٣  کارگر کمونيست  10 

 در حمایت از فراخوان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی
  

 
  

بدنبار ب ان ه مشترک اسکمکاعک کل  
عبدی دب ر کل ککانکون یکنکفک   

زاده    مع مان ایران و جکعکفکر عکاک کم 
رئ   ه ات مدیکره ااکحکادیکه آزاد  
کارگران ایران، جکنک  و جکوشک   
در دفاع از این ب ان ه و حکور اور  
مکه، روز جککهککانکک  کککارگککر، بککراه  
افککتککاده اسککت  از اشککشککل هککای  
مع مان در شهرهای مخکتک کف اکا  
اششل های کارگری و فعکالک کن  
کارگری در زندان و ب کرون زنکدان  
به این حرکت پک کوسکتکه و ضکمکن  
یککواسککت آزادی ایککن دو فککعککار  
سککرشککنککا  جککنککبککش کککارگککران و  
مع مان و آزادی ک ک که ککارگکران  
و زندان ان سک کاسک ، بکر یکواسکت  
های مهم اهت ادی و سک کاسک   

 مردم ااک د م شنند  
   

در ب ان که هکای مکخکتک کفک  ککه  

اوسر اششکل هکای مکعک کمکان و  
کککارگککران و زنککدانکک ککان سکک ککاسکک   
یککادر شککده اسککت، جککمککهککوری  
اسالم  بخاطر انکگ امکنک کتک   
زدن بکه اعکتکراضکات ککارگکران و  
مککعکک ککمککان مککحککشککوم شککده اسککت   

 «اهکدام عک ک که امکنک کت کشکور »

ااهامک  اسکت ککه بکه فکعکالک کن  
کارگری و مع مان فعار و دیکرکر  
فعال ن جنبکش هکای اعکتکراضک   
زده م شود اا مکردم مکعکتکرض را  
به سشوت بششانند  ایکن یکعکنک   
محروم کردن مردم از حق بک کان و  
اعتراض و اعت اب  این اهدامک   
ع  ه همه مردم معکتکرضک  اسکت  
ککککه زنکککدگککک  شکککان اکککوسکککر  
مککفککتککخککوران حککاکککم بککه اککبککاهکک   
کش ده شده است  در ب ان ه هکای  
کارگران و مع مان همکچکنک کن بکه  
چپاور یندو  اام ن اجتماع  و  
هط  سوبس د کاالهکای اسکاسک ،  

به نابودی اح  ل رایران و رشکد  
فزاینده مدار  یک کرانکتکفکاعک  و  
ه ات امنای ، بکه اکحکمک کل ککار  
کککودکککان و اشککدیککد سککرکککوب  
کارگکران و مکعک کمکان و اشکشکل  
های آنکهکا اعکتکراض شکده اسکت   
اینها یکواسکت هکای فکراگک کر و  
بککرحککق اکککثککریککت مککردم عکک کک ککه  
چپاولرران حاکم است  این ب ان که  
ها در واه  پالافکرمک  اسکت ککه  
م تواند به پرچم مبارزات نه انهکا  
کارگران و معک کمکان بک کشکه اکوده  
عا م مردم  ککه بکه زیکر یکر  

 فقر رانده شده اند ابدیل بشود  
   

آنککچککه بککویککمه شککورانککرکک ککز اسککت  
فرایوان ها و ب ان ه های مکتکعکدد  
اشککشکککل هکککای مککعککک کککمکککان در  
گرام داشت اور مکه و ااکحکادی  
اسککت کککه مکک ککان مککعکک ککمککان و  
کارگران ششل گرفته است  ایکن  

گام  مهم در جکهکت ااکحکاد و  
همبستر  کارگران و مع مکان و  
اکوده مککردمک  اسککت ککه اککحککت  
فشککار سککخککت اککریککن شککرایککر  
مع شت  هرار گکرفکتکه انکد  ایکن  
حرکت  اعرض  و رو بکه پک کش  
در جنبش وس   مردم ع ک که فکقکر  

 و ب عدالت  است و به 
ف ای اازه ای از رادیشال کسکم و  
مبارزه جوی  ع  ه ب عدالکتک  هکا  
و زورگوی ها دامن م زند  بایکد از  
این ب ان ه ها حمکایکت ککرد و بکه  
گفتمان وس ع  که حور اور مکه  

 ششل گرفته است پ وست  
   

حککزب کککمککونکک ککسککت کککارگککری  
کارگکران و مکعک کمکان و اشکشکل  
هککای آنککهککا، ککک کک ککه جککوانککان و  
دانشککککلککککویککککان آزادیککککخککککواه و  
ک  هن روهای چ  و انقالبک  را  
به حمایت از این حرککت و دامکن  

زدن به گفتمان و ف ای فکشکری  
و اعتراض  بکرای آزادی جکعکفکر  
عا م زاده و اسماع ل عکبکدی و  
سایر کارگران و مع کمکان زنکدانک   
و ک  ه زندان ان س اسک  و پکایکان  
دادن بککه پککرونککده سککازی عکک کک ککه  
فککعکککالکک کککن اعکککتککراضکککات مکککردم  

 فرام خواند  
   

کارگکران و مکعک کمکان زنکدانک  و  
ک  ه زندان ان س اس  بکایکد فکورا  

 و ب  ه د و شرط آزاد شوند 
پکک ککش بککه سککوی اور مککه روز  

 جهان  کارگران 
   

 حزب کمون ست کارگری ایران 
آوریکل    ٥٥ ،  ٥٠٢٨ فکروردیکن    ٠٣ 

 ٩٣٥٢ 
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 ١صفحه   

 

 کارگراع در هفته ای که گذشت
  ١٣٠٥ام فر ردین, ٨٢شنبه, 

ا ل مه   د  صف کارگزراع 
   مکرماع در کنار ه 

 
ب ان ه مشترک جعفر عا کم زاده  
از رهبران شنایته شده ککارگکری  
و اسمکاعک کل عکبکدی از رهکبکران  
جنبش اعتراض  مع مان  یکک  
اافا  س اس  مهم در آستانه روز  

 جهان  کارگر است  
 

این ب ان که در گکرامک کداشکت روز  
جهان  ککارگکر، و بک کش از هکر  
چ کز ااکحکاد دو یکف اعکتکراض  
بکککزرگ در جکککامکککعکککه، یکککف  
کارگران و مع مکان را در ککنکار  
یککشککدیککرککر و بککا یککواسککتککهککای  
مشترکشان به نمکایکش گک اشکت   
و به این معنا اهدام  ااریخ  و  

 ب  سابقه است  
 

این ب ان ه در ع ن حکار اعکتکراض  
به  اشدید ریاضت اهکتک کادی و  
سککرکککوبککرککری هککای حککشککومککت  
اسککت  یککدای اعککتککراض هککمککه  
کارگران، مکعک کمکان، و اککثکریکت  

  ٥٥٩ عا م مردم عک ک که فکقکر و  
هزار اکومکان حکداهکل دسکتکمکزد و  
شرایر مشقت بار کار و زنکدگک   

 است  
 

یواست مشخا این ب ان ه یکارج  
اجتماع و اکبکانک  بکه  “ کردن ااهام  

ه د اهدام ع ک که امکنک کت مک ک   
و دیکککرکککر ااکککهکککامکککات  ”  کشکککور 

امن ت   از پرونده هکای مکفکتکوم  
کارگران و مع کمکان مکعکتکرض و  
برداشتن اینرونه ااهامات جکعک ک   
و سایتر  از پرونده هکای یکود  
و دیککرککر فکعککالکک ککن کککارگککری و  

 مع مان زندان  است  
 

به این اعتبار این ب ان که در واهک   
یواستار نقطه پایان  به سکرککوب  
فعالک کن و رهکبکران ککارگکری و  
معترضک کن سک کاسک  و  کک کفکر  

یواست کارگران زندان ، مع مکان  
دربند و همکه زنکدانک کان سک کاسک   
اسککت کککه بککخککاطککر مککبککارزات  
بککرحککقککشککان بککرای داشککتککن یککک  
زندگ  آزاد، برابر و انسکانک ، بکا  

اجتماع و اکبکانک   “ ااهاماا  چون  
به ه د اهدام ع  ه امن ت مک ک   

، احت پ ررد هرارگکرفکتکه  ” کشور 
و احشام سنر کن زنکدان گکرفکتکه  

 اند  
 

کارگکر مکعکدن بکافکق    ٢ از جم ه  
یزد  بکخکاطکر مکبکارزات دریشکان  

کارگر این معدن در سکار    ٨٣٣٣ 
گ شکتکه ککه اکمکام شکهکر را بکه  
احرک درآورد، با ااکهکامکااک  از  

فککروردیککن    ٩٠ هککمکک ککن دسککت در  
دادگاه  شدند  انتاار است ککه  

کارگر مکعکدن بکافکق یکزد    ٨٣٣٣ 
همشار یود  و در    ٢ در دفاع از  

دفاع از همه کارگران زنکدانک  و  
زندان ان س اس  از یواسته هکای  

 این ب ان ه حمایت کنند  
 

و یالیه کالم اینشه این ب کانک که  
یدای اعتراض هکمکه ککارگکران،  
مع مان، و اکثریت عکاک کم مکردم  
است و فرایوان و سخنکش رو بکه  

 همه مردم است  
 

ااحادیه آزاد کارگران ایکران طک   
اطالع ه ای ضمن اعالم حمکایکت  
هکاطک  یکود از اعکتکراض جکعکفککر  
عا م زاده و اسماع ل عبکدی بکر  
یکککواسکککت مشکککخکککا بککک کککانککک کککه  
مشترک آنان ااک د گک اشکتکه و  

یککواسککت مشککخککا  ”  مکک ککنککویسککد: 
جعفر عکاک کم زاده و اسکمکاعک کل  
عککبککدی، رفکک  ککک کک ککه مشککقککات  
مع شتک  و بکر هکراری امکنک کت  
شککغکک کک  و حکک   نککابککرابککریککهککای  
آمککوزشکک  و در دسککتککر  هککرار  
گکرفککتککن امککشککانکات اککحک کک کک کک   
رایککرککان و یککشککسککان مککطککابککق بککا  
استانکداردهکای پک کشکرفکتکه بکرای  

همه است که ضمانت رسک کدن و  
بککریککورداری از ایککن مککطککالککبککات،  
ح   ک  ه ااکهکامکات امکنک کتک   
موجود در پرونده هکای فکعکالک کن  
زندان  و آزادی آنهکا، مکخکتکومکه  
شدن پرونده های ه کائک  عک ک که  
معترضان به وضکعک کت مکوجکود،  
آزادی اعتراض و اعت کاب، حکق  
ایککلککاد اشککشکک ککهککای مسککتککقککل و  
آزادی ع ککویککت در آنککهککا مکک   

و در آیر هکمکرکان را بکه  ”  باشد  
حمایت از ایکن دو رهکبکر زنکدانک   

 فرام خواند  
 

ب ان ه مشترک جعفر عا کم زاده  
و اسماع ل عبدی بطکور واهکعک   
م تکوانکد مکحکوری بکرای ااکحکاد  
کارگران، معک کمکان، پکرسکتکاران و  

 کل مردم  باشد  
 

با حمایت وس ک  از یکواسکتکهکای  
این ب ان ه ک کفکریکواسکت یکود را  
ع  ه اکوحکش سکرمکایکه داری و  
سرکوبرریهایش اعالم کن م و بکه  
استقبار یک اور مکه بکزرگ و  

 اجتماع  برویم  
 

بهنام ابراهی  زاد  در کنار 
جززکززفززر عززظززیزز  زاد    

 اسماعیج عبدی
 

بهنام ابراه م زاده کارگکر زنکدانک   
و از چهره هکای شکنکایکتکه شکده  
کارگری و فعار دفاع از حکقکو   
کککودک، طکک  بکک ککانکک ککه ای در  
گرام داشت روز جهانک  ککارگکر  
حمایت یود را از اعتراض بکرحکق  
جعفر عکاک کم زاده و اسکمکاعک کل  
عککبککدی اعککالم داشککت  در ایککن  
ب ان ه بهنام ضمن اعالم اعکتکراض  
به دستمزدهای زیکر یکر فکقکر و  
ااک د بر یواست حداهل دسکتکمکزد  
سه م   ون و پان د هزار اکومکان،  

مکن از یکواسکتکهکای  ” م کنکویسکد: 
جعفر عکاک کم زاده و اسکمکاعک کل  

عبدی از جم ه لغو احکشکم زنکدان  
بککرای کککارگککران و زنککدانکک ککان  
س اس  که بخاطر مبکارزه بکرای  
اول ه اکریکن حکق و حکقکوشکان در  

اجکتکمکاع  “ زندانند و با ااهام واه   
و ابان  به  ه کد اهکدام عک ک که  

محاککمکه و  ”  امن ت م   کشور 
احشام سنر ن گرفته اند، اعکالم  
همبستر  مک کشکنکم  یکود مکن  
یک نکمکونکه از چکنک کن احکشکام  

سکار در    ٢ ناعادالنه هستکم ککه  
زندانم و در حشم جدیدی هکم بکه  
هفت سار و ده ماه دیکرکر حکبک   

 ”محشوم شده ام  
 

و در آیر با ااک د بر اینکشکه ایکن  
حککرکککت اعککتککراضکک  یککشکک  از  
اهدامات مهم در گرام داشت اور  
مککه امسککار اسککت از هککمککرککان  
یواستار وس عکتکریکن حکمکایکت هکا  

مکن در عک کن  “ شده و م نویسد:  
حار نرکران ایکن عکزیکزان هسکتکم   
بع ا ما زنکدانک کان در شکرایکطک   
اضطکراری هکرار مک کرک کریکم ککه  
ناگزیر م شویم با ش وه ای چکون  
اعت اب ی ا حر  و اعتراضمکان  
را بکک ککان کککنکک ککم، اککا یککدای  
اعکتکراضکمککان شکنک ککده شکود  امککا  
هم شه حمایت مکردم و جکامکعکه  
یار و یاور ما بوده است  و امکروز  
همشاران من جعفر و اسکمکاعک کل  
چککنکک ککن رسککالککتکک  را بککر دوش  
گرفکتکه انکد  مکن ضکمکن اعکالم  
حمایت هاط  از ب ان ه مشکتکرک  
جعفر عکاک کم زاده و اسکمکاعک کل  
عبدی انتاار وس عترین حمایکتکهکا  

 ”.را از این عزیزان دارم  
 

یک ااک د درست بهنام در ایکن  
ب ان ه حمایت هکاطک  از اعکتکراض  
جعفر عکاک کم زاده و اسکمکاعک کل  
عبدی و برداشتن فشکار از روی  
آنان است که ناگکزیکر ایکطکار بکه  
اعت اب ی ا داده اند، اا یکدای  

 اعتراضشان شن ده شود  

 
این حمایت ها م کتکوانکد مکقکدمکه  
ای بککرای گسککتککرش  ابککعککاد  
اجتماع  این حرکت اعکتکراضک   
و برپای  یک اور مه همه گک کر  

 باشد  
 

یالیه کالم اینشه دو هفکتکه بکه  
اور ماه مه ، روز جهان  ککارگکر  
مانده است  اعتراضات کارگکری  
هر روز گسکتکرده و اکعکرضک  اکر  
م شود و همکه ایکن ااکفکاهکات در  
متن یک جامعه پر اک  و اکاب  
مککک کککرککک رد  نکککزاعکککهکککای درون  
حشومت  هر روز ب شکتکر شکده و  
بشدت از این اوضاع ب کمکنکاککنکد   
در چن ن شرایکطک  گکفکتکمکان در  
م ان اشش ها، جم  ها، فکعکالک کن  
کارگری و مکعک کمکان و مکراککز  
مککخککتکک ککف کککارگککری بککر سککر  
برگزاری یک اور مکه گسکتکرده  
کککه یککف مککتککحککد کککارگککران،  
مع مان، پرستاران، بازنشستران و  
بخش های مخت ف جامعه را در  
بر گ رد، است  و این گفتمان هکا  
را در مکدیکای اجکتکمکاعک  و در  
ب کانک که هکا و فکرایکوانکهکای روز  

 جهان  کارگر م  ب ن م  
 

از جم ه اا کنون فرایکوان هکایک   
از سککوی جککمکک  هککا و مککراکککز  
کککارگککری ای چککون شککرکککت  
کفش بال و کفش مک ک ، پکار   

معدن مکنکرکنکز    -الشتریک، ایران 
هککم، جککمککعکک  از کککارگککران و  
بککازنشککسککتککرککان اککولکک ککدی لککوازم  
یککانککرکک  آزمککایککش، جککمککعکک  از  

هکای جکنکوب    کارگران ککاریکانکه 
یرب اهران، کارگران پروژه هکای  
پککار  جککنککوبکک ، جککمککعکک  از  
کارگران پتروش م  های مکنکطکقک   
ماهشهکر و بکنکدر امکام، فکعکاالن  
کککارگککری جککنککوب، جککمککعکک  از  

 کرج  –کارگران محور اهران  
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مززدخززرززی بززر 
زندگی   آثار 
کارل مزارکز  
  فزززردریزززک 

 انگر 
(٥) 

دیزززززززززویزززززززززد 
 ریازانف

بدین ارا   با نزدیک شدن ن کمکه  
، هم در فرانسه و هکم در  ٠٣ دهه  

 –انر ستان، طبقه انقالب  جدیکد  
پا بکه عکریکه وجکود    –پرولتاریا  

نهاد  در انرک کسکتکان اکالکشکهکائک   
برای متششل نمودن این پرولتاریکا  
یورت م  گرفکت  در فکرانسکه  
ن ز بدنبار شورش ل ون، پکرولکتکاریکا  
برای اول ن بار سکعک  در ایکلکاد  

هککای انککقککالبکک  نککمککود     سککازمککان 
ارین نمایکنکده ایکن جکنکبکش    برجسته 

 –  ٥٥٣٨ آگککوسککت بککالنککشکک  ) 
(، یککشکک  از بککزرگککتککریککن  ٥٥٥٥ 

انقکالبک کون فکرانسکه بکود  وی در  
انقالب ژوئ ه شرکت جسکتکه بکود  

هکای    و سپ  احت اک ثک کر شکورش 
لکک ککون کککه نشککان داده بککودنککد  

اریکن عکنک کر در    کارگران انقالب  
فرانسه بودند، او و رفقایکش آیکاز  

های انقالب  در    به اشش ل انلمن 
ب کن ککارگکران پکاریک  نکمکودنکد   
عنایر م ک کتکهکای دیکرکر نکاک کر  
آلمکانک ، بک کمیکشک ، سکویسک  و  
ی ره ن ز ج   شدنکد  در نکتک کلکه  
این فعال ت انقالبک ، بکالنکشک  و  
رفقایش بکه ککوشکشک  جسکورانکه  
بکرای بکرپکا ککردن یکک شککورش  
مبادرت کردند  هکدفشکان کسک   
هکککدرت سککک کککاسککک  و اجکککرای  
اهداماا  در جهت منافک  طکبکقکه  
کککارگککر بککود  ایککن شککورش در  

( بشکشکسکت  ٥٥٠٢ پاریک  )مکه  
انلام د  بالنش  بکه حکبک  ابکد  

های  ککه در    محشوم شد  آلمان  
این ایتکشکاشکات شکرککت جسکتکه  
بودند ن ز عواه  شوم ششسکت را  

احسککا  کککردنککد  کککارر شککاپککر  
(Karl Schapper)  ( ٥٥٥٩  – 

( کککه بککاز هککم از او نککام  ٥٥٢٢ 
یواه م برد، و رفکقکایکش مکلکبکور  
شدند چند مکاه بکعکد از فکرانسکه  
برریزند  آنکهکا یکود را بکه لکنکدن  
رساندند و در آنلا کار یود را بکا  
اشش ل انلمن آموزش  کارگکران  

 ادامه دادند    ٥٥٩٣ در سار  
  ٩٩ در این زمان مارک  به سکن  
  ٩٣ سالر  و انکرک ک  بکه سکن  

سالر  رس ده بودنکد  نکقکطکه اوج  
در انککشککشککا  جککنککبککش انککقککالبکک   
پرولتری مقارن اسکت بکا زمکانک   
که این دو پا به سن ن ب کوا مک   

 گ ارند  
 

 ف ل دوم 
جنبش انقالبک  اولک که در آلکمکان   
ایالت رایکن  جکوانک  مکارکک  و  
انککرکک کک   نککوشککتککه هککای اولکک ککه  
انر    مارک  بعنکوان سکردبک کر  

 راینش زایتونگ  
 

اکنون به ااریخ آلمان بعد از سکار  
پککردازیککم  جککنککرککهککای    مکک    ٥٥٥٨ 

ناپ ئون به پایان رسک کدنکد  در ایکن  
جنرها نه انکهکا انکرک کسکتکان ککه  
یککود روم ائککتککال  بککود، بکک ککشککه  
همچن ن روس ه، آلمان و اطکریکش  
ن ز شرکت داشتند  روس ه چکنکان  
سهم مهم  بعهده داشت که اکزار  
الککشککسککانککدر اور، مکک ککقکک  بککه  

نقکش   (the Blessed)امبارکا  
ای   را در کنرره کک ائک  ویکن  

( جککائکک  کککه  ٥٥٥٨   –  ٥٥٥٩ ) 
سرنوشت بس اری از م تها اع ک کن  
شد، ایفا نمود  مس ر وهکایک  پک   
از ی ح منکعکقکد در ویکن ابکدا از  
هرج و مرج  ککه مکوافکقکتکنکامکه  
ورسککای در آیککاز جککنککگ ایکک ککر  
امپریال ست  بدنبکار داشکت بکهکتکر  
نککبککود  فککتککوحککات ارضکک  دوران  
انقالب  از دسکت فکرانسکه بک کرون  
کش ده شده بود  انر سکتکان اکمکام  
مستعمرات فکرانسکه را بکچکنکگ  
آورده و آلککمککان کککه در نککتکک ککلککه  
جککنککگ آزادیککبککخککش وحککدت را  
پ یرفته بود، بطور هطکعک  بکه دو  
هسمت اقس م شد: آلمان در شکمکار  

 و اطریش در جنوب   
در فای ه کوااه  پک  از سکار  

، جککنککبککشکک  در مکک ککان  ٥٥٥٨ 
روشنفشران و دانشلویان در آلکمکان  
آیاز شکد ککه هکد  ایک ک  آن  
برهراری آلمان متحد بکود  دشکمکن  
بزرگ روس ه بود که بکالفکایک که  
پ  از کنرره وین ااحکاد مکقکد   
را با پرو  و اطریش ع ک که هکمکه  
جنبشهای انقالب  منعکقکد نکمکوده  
بود  الشکسکانکدر اور و امکپکراطکور  
اطریش، مکوسکسک کن آن شکنکایکتکه  
م  شدند  در واه  نه امکپکراطکور  
ککک کککشکککه مکککتکککرنککک کککخ   اطکککریکککش، ب

(Metternich)   کککککه طککککرام
ای   س است اطریش بود، مکغکز  
این ااحاد بکود  امکا ایکن روسک که  
بود که پشت بان ای   اکمکایکالت  
اراکلکاعک  شکنکایککتکه مک کشکد  و  
زمککانکک  کککه جککنککبککش لکک ککبککرار  
روشنفشران و دانشلویان بکا هکد   
اعککالم شککده رشککد فککرهککنککگ و  

هککا    روشککنککرککری در بکک ککن آلککمککانکک  
بعنوان ادارک  برای وحدت آیکاز  
شد، اکنکفکر عکمک کقک  نسکبکت بکه  
روس ه، ککه پشکتک کبکان نک کرومکنکد  
محافاه کاری و ارالاع بود، در  
این گروه وجکود داشکت  در سکار  

دانشککلککوئکک  بککنککام کککارر    ٥٥٥٢ 
سند، نویسکنکده آلکمکانک  آگکوسکت  
کککواککه بککو را کککه بککدالئکک کک   
مششوک بکه جکاسکو  روسک که  
بودن بود، بقتل رساند  ایکن عکمکل  
اروریست  در روس ه ن ز جکنک  و  
جوش  بوجود آورد و ککارر سکنکد  
اککککککوسککککککر بسکککککک ککککککاری از  
دسککککککامککککککبککککککریسککککککتککککککهکککککککای  

(Decemberist)   آیکنکده بکعکنکوان
آر مورد اوجه هکرار گکرفکت و    ایده 

ای در دست مترن کخ    ب ورت بهانه 
و حشومت آلمکان در آمکد اکا بکه  
روشنکفکشکران آلکمکان یکورش بکرنکد   

های دانشلوئ  نشکان    ول  انلمن 
دادند که ی رهابل سکرککوب مک   
باشند  آنها حکتک  اکهکاجکمک  اکر  

  ٩٣ شکککدنکککد  در اوائکککل دهکککه  
سازمانهای انقالب  از مک کان ایکن  

 ها جشهوار روئ دند    انلمن 
ما از جنبش دسامبریست روسک که  
نککام بککرده ایککم  جککنککبککشکک  کککه  
بشوشش بکرای هک کام مسک کحکانکه  

  ٥٥٩٨ دسامبر    ٥٩ انلام د و در  
عق م ماند  باید ب افزائ م که ایکن  
یک پدیده مکلکرد و ایکتک کایکا  

روس  نبود  ایکن جکنکبکش اکحکت  
های انقکالبک  بک کن    ا ث ر آشفتر  

روشکنکفکشکران لکهکسکتکان، اطکریکش،  
فرانسه و حت  اسکپکانک کا در حکار  
رشد بود  این جنبش روشنفکشکران،  
همزادی در ادبک کات داشکت ککه  
نماینده ای   آن لودویکگ بکورن،  
یککک یککهککودی مککبکک کک  سکک ککاسکک   
مشککهککورآلککمککانکک  در طککور دوره  

، و اولککک کککن  ٥٥٥٩٣   –  ٥٥٥٥ 
نویسنده س اس  آلکمکان بکود  وی  
ا ث ری عم ق در اشامکل افکشکار  
س اس  آلمان داشکت  وی یکک  
دمشرات س اس  اکمکام و ککمکار  
بود که به مسائل اجتماعک  ککم  
عالهه بود و بر ایکن اعکتکقکاد بکود  
که همکه اوضکاع بکا دادن آزادی  
سک کاسک  بکه مکردم درسکت مکک   

 شود  
ادامکه    ٥٥٠٣ این جریان اکا سکار  

داشت  در آن سار انکقکالب ژوئک که  
فرانسه را اشکان داد و انکعکشکا   
امواجش آلمان را نک کز بک کرزش در  
آورد  طغ ان و ی زش در مکنکاطکق  
چندی یکورت گکرفکت، امکا بکا  
امککتکک ککازااکک  چککنککد در هککوانکک ککن  
اسکککاسککک  یکککااکککمکککه داده شکککد   
حشومت، کار این جنبش را ککه  
دارای ریشه ای بس ار عمک کق در  
اوده ها نبود، بطور سریک  یکااکمکه  

 بخش د  
زمان شه طغ ان ناموفق لکهکسکتکان  

کککه آن نکک ککز    -  ٥٥٠٥ در سککار  
 –نت له مسکتکقک کم انکقکالب بکود  

باعو شد که اعکداد بسک کاری از  
انقالب ون لهستکان ککه از پک کرکرد  
م رریختکنکد بکه آلکمکان پکنکاهکنکده  
شوند، موج دیرری از آژیتاسک کون  
به سراسر آلمان کش ده شد  بکدیکن  
ارا   امایل دیریکنکه روشکنکفکشکران  

انفر از روس ه و عکالهکه    –آلمان  
به لهسکتکان ککه آن زمکان اکحکت  

بککاز هککم    –اسکک ککر روسکک ککه بککود  
 اقویت گشت  
، بکدنکبکار دو  ٥٥٠٥ بعکد از سکار  

واهعه ای ککه ذککر آن رفکت، و  
ع  ریم ب حایکل مکانکدن انکقکالب  
ژوئکک ککه، شککاهککد یککک سکک ککسکک ککه  
جنبشهای انکقکالبک  مک  بکاشک کم  
که در اینلا آنها را بکدهکت مکورد  
بککررسکک  هککرار مکک ککدهکک ککم  مککا بککر  
وهایع  که از ایکن یکا آن طکریکق  

ممشن بود انکرک ک  و مکارکک   
جوان را احت اک ثک کر هکرار دهکنکد  
اککشکک ککه یککواهکک ککم کککرد  در سککار  

ایککن جککنککبککش در آلککمککان    ٥٥٠٩ 
جنوب  نه در ایالکت رایکن، بک کشکه  
در پککالاکک ککنککات مککتککمککشککرز بککود   
پالا نات درست مثل ایکالکت رایکن  
برای مکداک  طکوالنک  در دسکت  

  ٥٥٥٨ فرانسه بود و انها در سار  
به آلمان برگردانده شده بود  ایکالکت  
راین بکه پکرو  و پکالاک کنکات بکه  

که ارالاع حاکم در آن   –باواریا  
 –دستشکمک  از پکرو  نکداشکت  

واگ ار گردید  براحت  م  اکوان  
فهم د چرا ساکن ن ایالت رایکن و  
پالا نات ککه بکه آزادی بک کشکتکر  
فرانسه عکادت ککرده بکودنکد، در  
بککرابککر ایککتککنککا  آلککمککان بشککددت  
مککقککاومککت کککردنککد  هککر جککنککبککش  
انککقککالبکک  در فککرانسککه اجککبککارا  
مخالفت با حشکومکت را افکزایکش  

ایککن    ٥٥٠٥ مکک  داد  در سککار  
مخالفت ابعاد اهدیکد ککنکنکده ای  
در مکک ککان روشککنککفککشککران لکک ککبککرار،  
حقوهدانان و نویسندگان پالا کنکات  

  ٥٥٠٩ پککک کککدا ککککرد  در سکککار  
حقوهدانکان ویکرت و زیکبکن فک کفکر  
فسککتکک ککوار بککزرگکک  را در شککهککر  
هامباخ ادارک دیدنکد  بسک کاری  
سخنوران بروی سشوی سخنرانک   
فاهر شدند  برن ن ز حکاضکر بکود   
آنان لزوم یک آلمان آزاده و واحکد  
را اعالم داشتند  در ب ن آنان مکرد  
بس ار جوان  بنام یوهان فک ک ک ک   

 Johann Philip Beckerبشر  

( بککر  سککاز  ٥٥٥٢   –  ٥٥٣٢ ) 
سکالکه بکود ح کور    ٩٠ که اقریبا  

داشت  نام او در طور ایکن روایکت  
بککارهککا ذکککر یککواهککد شککد  بککشککر  
کوش د اا روشنفشران را متکقکاعکد  
کند که نکبکایکد یکود را بکه امکر  
ابک ک ک  مکحکدود نکمکایکنکد، بک کشکه  
م باید یود را بکرای یکک هک کام  
مس حانه آماده کنکنکد  او نکمکونکه  
یک انقالب  مشت  هکدیکم بکود   
وی که مردی اوانا بود، بکعکدهکا  
نویسنده شد، اما هرگز ائوریسک کن  
برجسته ای نرردید  او ب شکتکر از  

 نوع انقالب  عم   بود   
 )ادامه دارد( 
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 اخبار کارگری
 ١٣٠٥فر ردین  ٣١

 اعتراضات 
کزارگزر بزازنشزسزتزه  ٥٩٩٩ت مع اعتراضی 

 صنایع فوالد به همرا  خانواد  ها

هزار نفر از بازنشکسکتکرکان یکنکعکت  ٨ فروردین حدود    ٩٢ روز  
فوالد همراه بکا یکانکواده هکایشکان در اعکتکراض بکه اکعکویکق  
پردایت حقوههکا و مشکشکالت بک کمکه درمکان یکود مکقکابکل  
مککلکک کک  اککلککمکک  کککردنککد  در ایککن حککرکککت اعککتککراضکک   
پالکاردهای  دیده م شد که یواسکتکهکایشکان بکازنشکسکتکرکان  
روی آن نوشته شده بود  اعداد زیادی هم از بکازنشکسکتکرکان  
از ایفهان به اهران آمکده بکودنکد  هکمکزمکان بکا ایکن اکلکمک   
جمع  از مع مان سوادآموزی ن ز در اعکتکراض بکه نکداشکتکن  
امن ت شغ   و هراردادی بودن کار یکود در مکقکابکل درب  

فروردین در دومک کن    ٠٣ جنوب  مل   الم  داشتند   روز  
  ٨٣٣ بک کش از    ٬ روز اعتراض بازنشستران ینعکت فکوالد 

نفر از آنان مقابل مل   الم  کردند  برای ایکن اکلکمکعکات  

بازنشستران ینعت فوالد از سراسر کشور به اهران آمکده و  
ش  گ شته را در این شهر بسر بردند  این المعات بکزرگ  
اعتراض  انعشا  بس اری داشت   بطوریکشکه ککمک کسک کون  

فکروردیکن بکطکور    ٠٣ ا ف ق مل   در بعکد از فکهکر امکروز  
اضطراری اشش ل داد اکا در ی کوص ایکتک کاص هکزار و  
هشت د م   ارد به یکنکدو  بکازنشکسکتکرک  فکوالت بکرای  

این کارگران اشش ل جک کسکه    ٢٨ پردایت حقو  معوهه سار  
 داد   

بازنشستران اعالم کردند که در یورا شه ایکن جک کسکه بکه  
جواب مثبت  نرسد، آنها فردا ن ز در هکمک کن مکحکل اکلکمک   

هزار بازنشسته ینای  فوالد به عکدم    ٢٣ اا    ٥٨ یواهند رد   
و مششالت ب کمکه یکدمکات    ٢٩ پردایت کامل حقو  اسفند  

درمان  یود ککه از یکک سکار و نک کم پک کش بکه بکخکش  
 ی وی  واگ ار شده، اعتراض دارند  

 
فر ردین: ت زمزع  کزارگزراع کزارخزانزه ٣٩

 پارسیروع 

آبکاد دراعکتکراض بکه عکدم    کارگران کاریانه پارسک ک کون یکرم 
ماه حق ب مه،برای هفتم ن بکار دسکت  ٨ سار حقو  و ٩ پردایت 

به الم  مقابل استانداری لرستان زدند  یشک  از ککارگکران  
کاریانه پارس  ون: در حار حاضر چهار ماه حقکو  و بک کمکه  

مکاه    ٥٢ های گ شته نک کز    نشده و در سار     کارگران پردایت 
نشکده اسکت  مکا      افتاده داریم که هنکوز پکردایکت   ط   عق  

مششالت یاص یود را داریم و به جد پک کرک کر مکطکالکبکات  
یود هست م   با وجود اعتراضات مشرر این کارگران هکنکوز  

هکا    گره از مششالاشان باز نشکده و کسک  پکاسکخکرکوی آن 
ایکن      بار شاهد الم      که هر چند وهت یک   طوری     ن ست به 

 کارگران هست م  

 
فر ردیزن: خزاتزمزه مزویزت تز زمزکزا   ٨٠

 عسرویه  ١٠اعتراضی کارگراع فاز 
عس ویه پا وعده پکردایکت    ٥٢ کارگر پ مانشاری فاز    ٩٥٣  

معوهات مزدی یود برای روز اور اردیبهشت ماه موهتکا بکه  
الم  اعتراض  یود یاامه دادند  بنا بر یبکر طک  جک کسکه  

فکروردیکن بکا ح کور ککارفکرمکا، نکمکایکنکده  ٩٢ ای ککه روز  
کارگران معترض و مسئوالن اداری منطقکه ویکمه عسک کویکه  
برگزار شد ، مقرر گردید که که امام  مکعکوهکات مکزدی  
کارگران اا روز چهارشنبه )اور اردیکبکهکشکت مکاه( پکردایکت  

 شود  
 

یر ردین: ت زمزع رزارگزراع اعزتزصزابزی ٨٠
کارخانه الستیك سازی خوزستزاع مزازابزج 

 فرمانداری گتوند!
كارگران اعت ابک  ککاریکانکه السکتک کك سکازی یکوزسکتکان  

دراعتراض بکه اکحکمک کل هکراردادهکای یکک مکاهکه، بکرای  
باردیرر دست به الم  مقکابکل فکرمکانکداری گکتکونکد زدنکد   
كارگران كه نسبت به نحوه انعقاد هرارداد و شرایر سکخکت و  
طاهت فرسای كاری در ایکن شکركکت مکعکتکرض بکودنکد بکا  
برپای  الم  یواستار پ ر ری و رف  مشكالت این شکركکت  

 از سوی مسووالن ذیربر شدند  
 
کارگرکزارخزانزه ٩٩٩فر ردین: اعتصاب ٨٠ 

هزفزتزه راپشزت ٨الستیک سازی خزوزسزتزاع
 سرگذاشت!

سازی یوزستکان گکفکت:    یش  ازکارگران کاریانه الست ک 

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودین ان 

 بخش ب ن الم   : داوود رفاه   
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نکفکر از    ٩٣٣ با اکوجکه بکه دسکت از ککار کشک کدن حکدود  
کارگران شرکت  و پ مانشاری این کاریانه، یر اکولک کد از  

فروردین اکا االن مکتکوهکف شکده اسکت و ککارگکران    ٥٩ روز  
نکفکر از ککارگکران شکرککتک  و    ٩٨ شرکت  به عک کت ایکراج 

کارگران پ مانشاری به دل ل مششالت حقوه  و حکقکو  و  
ماهه از رفتن بکه سکرککار یکودداری    ٩ اا    ٠ ع دی معوهه  

 کردند  
 

یر زدین: اعتصاب غزذای دانشز زویزاع ٨٠
المرری یا ین در اعتراض بزه  دانشگا  بین

 کیفیت پایین غذای سرف!
نفر  از دانشلویان دانشراه ب ن الکمک ک ک  هکزویکن  ٩٣٣ ب ش از  

در اعتراض به ک ف ت پای ن ی ا، ضمن چ کدن فکرو  یک ا  
در محوطه دانشکرکاه، اهکدام بکه بکرگکزاری اکلکمک  ککردنکد    
یش  از دانشلویان الم  ککنکنکده در اکوضک کح ایکن اکلکمک   
گفت: این الم  در اعتراض به ک ف ت پای ن یک ای سک کف  
یورت گکرفکتکه اسکت، و دانشکلکویکان از رئک ک  دانشکرکاه  

 یواستار رس دگ  هستند  
 
فر ردین: ت مع جمزکزی از آمزوزشزیزاراع ٨٠

 نهضت سوادآموزی ماابج م ر 
جمع  از آموزش اران نه ت سکوادآمکوزی در اعکتکراض بکه  
ابدیل نكردن وضع ت هرارداد یود مکقکابکل مکلک ک  شکورای  

 اسالم  الم  كردند  
 

فر ردین: کارگراع شزهزرداری سزردشزت  ٨٢
 موفق به گرفتن طرب هایشاع شدند. 

بنا بر یبر های منتشر شکده بکدنکبکار اعکتکراضکات ککارگکران  
فکروردیکن پک  از ویکور    ٩٥ شهرداری سردشت، ع ر روز  

های شهرداری ، مطالبات مکزدی هکمکه ککارگکران از    بده  
جم ه آاش نشانان، کارگران یکدمکااک  و دفکتکری پکردایکت  
گردید  با این حار بری  از کارگران شهرداری سکردشکت دو  

ای    هکای بک کمکه   ماه حق ب مه ط بشارند که هرار است بکدهک  
شهرداری به اام ن اجتکمکاعک ، در روزهکای آاک  پکردایکت  
شود  و کارگران م رویکنکد طک کبکهکای شکهکرداری بکه آنکهکا  
ربطک  نکدارنکد  آنکهکا دسکتکمکزدهک  پکردایکت نشکده شکان را  

 م خواهند  
 

فر ردین: ت مع کارگزر مزکزدع چشزمزه  ٨٢
 پودنه ماابج استانداری کرماع

ککارگکر مکعکدن چشکمکه پکودنکه در    ٢٣ فروردیکن بک کش از  
اعتراض به پردایت نشکدن مکطکالکبکات مکزدی یکود مکقکابکل  

 استانداری استان کرمان الم  کردند  
کارگر ایکن مکعکدن از شکهکریکور اکا دی مکاه مکزدی    ٩٨٢ 

دریافت نشرده و هرکدام مب غ  معادر شش م   کون اکومکان  
بکا احکتکسکاب عک کدی و پککایکان ککار از ککارفکرمکای یککود  
ط بشارند  بدنبار اعتراضاا  که این ککارگکران داشکتکنکد در  

ای در استانداری استان ککرمکان بکا    دوم اسفند ماه ج سه ویمه 
ح ور مسئول ن استان و شهرستان کوهبنکان و ککارفکرمکای  
معدن برگزار شد  در این ج سه کارفرما متعهد شد در سکه  

ها واریز ککنکد و    مرح ه مطالبات را کارگران را به حساب آن 
زم نه را برای بازگشای  معدن در ابتدای اردیکبکهکشکت مکاه  
فراهم نماید  اما بکه ایکن وعکده هکا عکمکل نشکد  ککارگکران  

 یواستار فوری ط بها و بازگشت به کارشان هستند  
 

فر ردین: ت مع کارگراع بصش خدما   ٨٢
 م تمع آلومینیوم المهدی

کارگر بخش یکدمکااک  مکلکتکمک  آلکومک کنک کوم    ٢٣٣ حدود    
المهدی هرمزگان در اعتراض به مشخا نکبکودن وضکعک کت  

 شغ   یود در محوطه این کاریانه الم  کردند  
این کارگران عمداا به کارهای یدماا  همانند نکرکهکداری  
ازف ای سبز ،آبداریانه ،ناافت و یک کره اکحکت مسکئکولک کت  

سکار سکابکقکه ککار مشکغکور بکه ککار    ٥٨ اکا    ٩ پ مانشار با  
هستند  به گفته کارگران کارفرما که از اقریبا از یکشکسکار  
پ ش مدیریت این واحد را بر عهده گرفته است بعد از پکایکان  

که موعد هرارداد کار پک کمکانکشکار بکخکش یکدمکات    ٢٩ سار  
یاامه یافت، دریدد برآمد اا به کار کارگکران یکااکمکه داده  

ککارگکر    ٩٩٣٣ و آنها را ایراج کند  در این ملتمک  حکدود  
نکفکر  ٢٣٣ حدود کارگر مشغور کارند که از این اعداد حکدود  

در بخش یدمات فعالند و از هرار مع وم کارگران یکدمکااک   
عالوه بر آنشه سار جدید وضع ت شغ   مشکخک ک  نکدارنکد  

یودرا از پ مانشکار سکابکق  ٢٨ وع دی سار    ٢٩ دستمزد اسفند  
 ط بشارند  

همچن ن کارگران یدماا  پ ر ر یشسکان سکازی حکقکو  و  
سایر مزایای شغ   یود همانند دیکرکرهکمکشکاران شکایکل در    

کاریانه بوده اند که ااکنون این یواسته آنهکا مکحکقکق نشکده  
 است  

 
فر ردین: ت مع کارگراع سدید ریصتزه  ٨٢

 گر ماابج درب  ر دی کارخانه
، یبکح امکروز  «سدید ریخته گر »جمع  از کارگران کاریانه 

مکاه حکقکو  و بکالاکشک ک کفک  در    ٥٩ در اعتراض به اعویکق  
وضع ت شغ  شان در مقابل درب ورودی ایکن ککاریکانکه در  

 شهرستان اسالمشهر الم  کردند  
کارگر این ککاریکانکه    ٥٣٩ از ملموع    ٢٩ بنا بر یبر در سار  

نفر از آنان در دو مرح ه )یرداد وشکهکریکور مکاه (    ٢٣ حدود  
به بهانه های مخت ف از کار ایراج شکده و در حکار حکاضکر  

نفکررسک کده اسکت     ٩٩ اعداد کارگران شایل در این وا حد به  
کارگر اشتغار داشکتکنکد  ککه بکه    ٨٣٣ در این کاریانه هبال  
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بهانه های مخت ف به مرور ایراج شکده انکد  ایکن ککارگکران  
به همراه ده ماه حق ب کمکه    ٢٠ بابت دو ماه ب مه دی و بهمن  

 ن ز ط بشارند    ٢٩ سار  
 

فر ردین: تدا م اعتراضزا  کزارگزراع  ٨٢
 عسرویه  ١٠فاز 

عسک کویکه بکا بکر پکا ککردن اکلکمک     ٥٢ کارگر فاز    ٩٣٣  
مکاه    ٩ اعتراض  در اطرا  مح ر کارشان بازهکم پک کرک کر  

دستمزد پردایت نشده یود شدند  بنا بکر یکبکرهکا ککارفکرمکا  
وعده داده است که اا ن مه اردیبهکشکت بکه اکعکهکدات انکلکام  
نشده یود عمل یواهد کرد  اما کارگران به ایکن وعکده هکا  
اعتمادی ندارند و یکواسکت پکردایکت فکوری طک کبکهکایشکان  

 هستند  این اعتراضات ادامه دارد  
 

فر ردین: ت مزع اعزتزراضزی کزارگزراع  ٨٣
 عسرویه ١٢   ١٢فازهای 

مکاه    ٢ عس ویه بخاطر اکعکویکق    ٥٥ و    ٥٢ کارگران فازهای  
دستمزد یود دست به الکمک  زدنکد  ایکن اکلکمک  بکا یکورش  
ن روهای حراست و انتاام  روبرو شد  کارگکران هکمکچکنکان  

 پ ر ر یواستشان هستند  
 

فر ردین: ت مع کارگراع شرکت مکدنی  ٨٩
 در مکدع پر رد  طب  «الماس مته »»

کارگر معدن زیار سنگ پرورده طب  ، بکه دلک کل    ٠٣٣  
پردایت نشدن سه ماه دستمزد و سطح نازر آن و هکمکچکنک کن  
در اعتراض به نوع هرار داد کار مقابل ایکن واحکد مکعکدنک   
الم  کردند  به گفته کارگران هر سار ککارفکرمکا مکطکابکق  
هرار دادی که با کارگران دارد دسکتکمکزد آنکان را پکردایکت  
نم  کند و در سار جاری ن ز با هکمکه ککارگکران هکرار داد  
های کوااه مدت سه ماهکه مکنکعکقکد شکده اسکت   و ایکن  

 درحال ست که آنها از حداه های مزدی ن ز محرومند  
 

آخرین اخبار دربار  اعتصزاب  تز زمزکزا  
کارگراع م تزمزع مز  مزیزد ر  کزارگزراع 

 بازداشتی مکترض!
به نقل از سایکت ااکحکادیکه آزاد ککارگکران ایکران: یکشک  از  
کارگران معترض ملتم  مک  مک کدوک گکفکت : حکشکم  

نفر از بچه های  که در شرکت های الکنکگ    ٠٢ بازداشت  
و مب ن کار م  کردند از سکوی دادسکتکانک  ککرمکان بکه  
ع ت ششایت روسای این دو شرککت یکادر شکده بکود ککه  

نفر بازداشت شدند و بعد از چنکد سکاعکت بکا هکرار    ٩٩ انها  
وث قه آزاد شدند   وی ادامه داد: حکتک  بکعک ک  از افکراد  
حشم  یک ماه زندان هم شامل آنها م  شد که البته ایکن  
اافا  ن افتاد و ما بعد از آزادی دوباره در استادیوم ورزشک   
گرد هم جم  شدیم اما مسئولک کن ایکن دو شکرککت حکاضکر  

 نشدند اندک  از یواسته یود کوااه ب ایند 
هفته گ شکتکه درسکت در چکنک کن روزی یکک اعکتک کاب  
کارگری در ملتم  م  م دوک و چاه ف روزه از سکوی  
کارگران شرککت ی کویک  الکنکگ و مکبک کن رخ  داد،  

  ٢ دری وص جزئ ات این اافا  بکایکد گکفکت  ککه سکاعکت  
نفر از کارگران این ملمکوعکه در مکقکابکل    ٢٣٣ یبح اعداد  

درب ورودی این ملتم   یک اح ن ککواکاه و مسکالکمکت  
آم ز انلام دادند این کارگران بعد از المک  نک کم سکاعکتکه و  
گرفتن عش  به یکانکه هکای یکود رفکتکه و دایکل یکانکه  
متح ن شدن و اعتراض یود را بکا نک کامکدن بکر سکر ککار  

 نشان دادند   
 
 

 گزارش
 کارگر بافق یاد محاکمه شدند ٠

کارگر معدن بافق یزد محاکمه شکدنکد     ٢ فروردین    ٩٠ روز  
ککارگکر ایکن    ٨٣٣٣ این کارگران بخاطر مبارزات دریشکان  

معدن در سار گ شته که امام شهر را بکه اکحکرک درآورد،  
مورد پ ررد و محاکمه هرار گکرفکتکه انکد و ایکن سکومک کن  
محاکمه آنها بود   در دو نوبکت هکبکل دادگکاه از نکرکرانک   

کارگر این معدن و یکانکواده هکا و ف کای    ٨٣٣٣ اعتراض  
اعتراض  شهر نتوانست ا م م بر رد  در ک فریواست ایکن  
کارگران ااهامکااک  از هکبک کل اایکالر در نکاکم و آسکایکش  
عموم ا آمکده اسکت  و ایکن نکوع دادگکاهکهکا و ایکن نکوع  
ااهامات همان چ زی است که جعفرعا م زاده و اسمکاعک کل  
عککبککدی دربکک ککانکک ککه مشککتککرکشککان بککه آن اعککتککراض دارنککد   
دادگاههای  که ابکزار فشکار بکر روی رهکبکران و فکعکالک کن  
کارگری برای عق  زدن اعتراضات کارگران برای داشکتکن  

ککارگکر    ٨٣٣٣ یک زندگ  انسان  است  انتاار است که  
هکمکشکار یکود ککه مکورد    ٢ معدن بافق یکزد در دفکاع از  

محاکمه دستراه ه ای  هرار گرفکتکه انکد، و در دفکاع از  
همه کارگران زندان  و زندان ان س اس  از یکواسکتکه هکای  
این ب ان ه اعتراض  ای جکعکفکر عکاک کم زاده و اسکمکاعک کل  

  ٢ عبدی حمایت کنند  پرونده ه ای  اشش کل شکده بکرای  
کارگر بافق یزد باید لغو و هر نوع اهدید و فشکار بکر روی  
آنان فورا متوهف شود  یکواسکتکهکای ککارگکران بکافکق یکزد،  
یواست افزایش دستمزدها، یواست امن ت شغ ک ، یکواسکت  
داشتن مح ط  امن و سالم برای ککار، و   یکواسکتکهکایک   

 برحق است و باید فورا پاسخ گ رد  
 

  کارگران
ابراهی  مزددی نزایزب رئزیز  سزنزدیزکزای 

دادگزا  ٨٢کارگراع شرکت  احد در شکزبزه 
 اناالب محاکمه شد.

بنا به یبر منتشر شده از سوی سکنکدیکشکای شکرککت واحکد  
ابراه م مددی ع کو هک کئکت مکدیکره و نکایک  رئک ک  ایکن  

فرودین به جکرم ااجکتکمکاع و اکبکانک  عک ک که  ٩٥ سندیشا روز  
امن ت کشور و ایالر در نام عموم ا در دادگکاه انکقکالب  

محاکمه شکد  در ایکن دادگکاه ابکراهک کم مکددی    ٩٢ شعبه  
ااهامات واراده را رد و داشتن فعال ت در سکنکدیکشکا و حکق  
اعتراض را از جم ه حقو  مس م یود یواند  ااهکام وارده بکه  
ابراه م مددی همان ااهام  است که جعفکر عکاک کم زاده و  
اسماع ل عبدی دو اکن از رهکبکران ککارگکری و مکعک کمکان  
معترض ط  ب ان ه ای مشترک  نسبت به آن اعکتکراض و  
یواستار لغو چن ن ااهاماا  و احشام زندان یکادر شکده بکر  

اسا  آن برای فعال ن کارگری، مع مان و ک ک که زنکدانک کان  
 س اس  شده اند   

انتاار است که کارگران سندیشای واحد نک کز در دفکاع از  
ابراه م مددی، در دفاع از رضا شهاب  که با همک کن ااکهکام  

سکار    ٨ یک سار حشم زندان دیرر گرفته است و هبال ن کز  
را در زندان گ رانکد اسکت، و در دفکاع از داود رضکوی و  
دیرر همشارانشان که با هم کن ااکهکامکات پکرونکده ه کایک   
داشته و احت پ ررد هستند، از ب ان ه جعفکر عکاک کم زاده و  
اسماع ل عبدی حمایت کنند  ب ان ه جعکفکر عکاک کم زاده و  
اسماع ل عبدی ، ب ان ه ای عک ک که فکقکر و دسکتکمکزدهکای  
چند بار زیر یر فقر، ب ان ه ای ع  ه سرککوب فکعکالک کن و  
رهبران کارگری و ک  ه فعال ن س اس  و پالافرمک  بکرای  
ااحاد برای گرام داشت اور مه، روز جهکانک  ککارگکراسکت   

 وس عا از این ب ان ه حمایت و پشتبان  کن م   
 

عری اشرافی ، مکر  بازنشسته: مزا هزمزه 
 عظی  زاد    عبدی هستی 

و با یدای ب کنکد اعکالم مک  كکنک کم ایکن بکنکدیکان اگکاه و  
راستكار و پا  اندیش  و انسکان مکحکور كکه مکوهکعک کت و  
وضع ت م   ون ها مزد و حقو  بر کر را آیکنکه گک  مک   
كنند از مایند و برای ما است كه در پ كکار و گکرفکتکارنکد   
به احترامشان بر م  ی زیم و بکرای دفکاع از سکالمکتک  و  
احقق یواست هایشان به پا م  ی زیم  ا ی د و ا كک کد مک   
كن م كه انان از پ شقراوالن و شکكکل دهکنکدگکان و راهکبکران  
حركت و مبارزه به یاطر نان و كرامت انسان  اند   بک کانک که  
كوااه و جام  اااحادیه ازاد كارگران ایران ا نشان دهکنکده ی  
مبارزه ی كارگران و مع مان و امام به جان امدگانک  اسکت   
كه  برای زیستن و انسان زیسکتکن، بکرای نکان و امکنک کت و  
اگاه  و ازادی  هست  و سالمت یود را هزینه كرده انکد   
نشان كوره ی همواره گدازان   است  كه عا کم زاده هکا و  
عبدی ها و بدای  ها در ان ابکدیکده شکده انکد  ایکنکه هکای  
فوالدین  شده اند كه شكسته نم  شوند به سکرمکایکه هکای  
بزرگ  برای طبقه ی یود و جامعه امروز ایکران بکدر شکده  
اند  اكنون كه بناگزیر و بنا بر اعالم، شکكکل دیکرکر مکبکارزه  
در زندان  را بر گزیده و بر سالمت  یویش شوریکده انکد، راه  
های مخت ف  برای هم یدای  و همراه  بکا انکان  وجکود  
دارد: ما بسک کاریکم یکدایشکان را كکه از دیکوارهکای هکطکور  
اوینتان گ شته است، پموا  یواهد یافکت  و هکمک کن جکا و  
هم اكنون اعالم م  كن م، هم انرونه كکه از ایکاز بکه بکنکد  
كش دنشان، اكنون و از این پ  شما مسئور سالمکتک  جسکم  

 و جان جعفر عا م زاده و اسماع ل عبدی هست د  
 

 اخراج و بیکارسازی
 
 

 هاار نفر ٨٩٩بیکاری خاموش 
  ٢٩ دهند در فکایک که پکایک کز اکا زمسکتکان    آمارها نشان م  

دریکدی نکرخ    ٥.٥ اوضاع بازار کار بدار شده و با افزایکش  
هزار نفر در ش  ع د شغل یود را از دسکت    ٩٩٣ ب شاری،  

 اند    داده و به آمار ب شاران افزوده شده 
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کزارگزر بزدنزبزال ٣٩٩٩فر ردین: بیزکزاری٨٠
 بری  احد سنگ ٨٩٩تک یری 

واحکد    ٩٣٣ رئ   ه ئت مدیره کانون سنگ ایکران گکفکت:  
ککارگکر در    ٠٣٣٣ بری در استان لرستان اعکطک کل و    سنگ 

واحکد    ٨٨٣ این حوزه ب کشکار شکده اسکت  در حکار حکاضکر  
بری در سطح استان لکرسکتکان وجکود دارد ککه حکدود    سنگ 
دریکد    ٠٣ شده و مابق  ن کز زیکر    ها اعط ل   واحد از آن   ٩٣٣ 

 فرف ت یود مشغور کار هستند  
 

کززارگززرکززارخززانززه ار  درپززی ٨٩٩بززیززکززاری
 تویف خط تولید!

یر اول د لوازم یانر  ارج از ابتدای سکار جکدیکد اکعکطک کل  
کارگر باسکابکقکه ایکن ککاریکانکه بک کشکار    ٩٣٣ است و حدود  

 اند    شده 
 
کارگر کزارخزانزه عزرر ایزراع اخزرا   ٣٩

 شدند
کارگرککاریکانکه عکر  ایکران دراور فکروردیکن مکاه سکار  ٠٣ 

جاری از کارایراج شدند  کارگران این واحد ینعکتک  واهک   
در اهران م رویند: این ایراج در اکاریکخ اور فکرودیکن  مکاه   
سار جاری یورت گرفته و در حار حاضر همکشکاران ایکراج  
شده آنها برای پ ر ری مطالبات مزدی یود در اداره ککار  

 اند    ششایت  را مطرم کرده 
 

 اخبار بین المللی 
اعتراض کارکناع بزصزش د لزتزی  -یوناع 

 ایتصادی  به ریاضت کشی
کارمندان و کارکنان بخش دولت  در یونان در اعتکراض بکه  
ایالحاا  که دولت در پ  دریواست ط بکشکاران در یکدد  
اعمار آن در ناام اام ن اجتماع  و مکالک کااک  اسکت، روز  

آوریل دست به اعت اب و اااهرات زدنکد   بکر    ٢ پنلشنبه  
اثر اعت اب روز پنلشنبکه پکروازهکا در یکونکان لکغکو شکد و  
ب مارستانها با حداهل پرسنل به فکعکالک کت پکردایکتکنکد  یکک  

گوید: ااگکر دولکت بکخکواهکد مک  اکوانکد    شهروند یونان م  
بودجه الزم برای بازنشستکرکان را پک کدا ککنکد  دولکت بکایکد  
بلای احم ل بار سنکرک کن بک کشکتکر بکر دوش مکردم بکا وام  
دهندگان در افتد و از پکردایکت وام سکربکازنکد  ا دیکرکری  

گوید: امردم امام ام دشان را به حزب س ریکزای حکاککم    م  
بر دولت بستند اما متاسفانه م  ب نند که ایکن دولکت هکم  
افاوا  با دولت های پ ش ن ندارد  ا یکبکرنکرکار یکورونک کوز  
م  گوید: اانها کارکنان بخش دولت  نک کسکتکنکد ککه بکه  
ایالحات دولت در ناام اام کن اجکتکمکاعک  واککنکش نشکان  
م  دهند  بخش ی وی  اهتک کاد یکونکان نک کز مکعکتکرض  
است و نرران  معترضان اهدیکد ککرده انکد اکاکاهکرااشکان را  
زمککانکک  کککه دولککت بککر سککر الیککحککه مککربککوط بککه حککقککو   
بازنشستر  با وام دهندگان موافقکت و آن را بکه پکارلکمکان  

 ارائه م  کند، اشدید یواهند کرد  ا  
 

لغو کنسر  رار در اعتراض به  -آمریکا 

 تبکیض عریه تراجنسی ها
برو  اسپرینرست ن، یواننده سرشکنکا  راک آمکریکشکایک ،  
کنسرت یود در ایالت کارول نای شمکالک  را در اعکتکراض  

انکد    به یک هانون این ایالت لغو کرده است  منتقکدان گکفکتکه 
جککنککدرهککا    ایککن هککانککون، حککقککو  هککمککلککنککسککرککرایککان و اککرنکک  

کند  این هانون، اهدامااک  را ککه    ها( را نق  م    )اراجن  
برای رف  ابع   ع  ه این گروه از افراد بکه ککار گکرفکتکه  

شد، لغو کرده است  طبق این هکانکون، افکراد اکراجکنک ،    م  
هکای عکمکومک ، از    باید در زمان اسکتکفکاده از دسکتکشکویک  

دستشوی  متناس  با جنس ت یود در بکدو اکولکد اسکتکفکاده  
کنند و نه از دستشوی  متناس  با هکویکت فکعک ک   آهکای  
اسپرینرست ن، در پ ام  که روی وب سکایکتکش مکنکتکشکر  
کرده، از این هانون به شدت انتقاد کرده و گکفکتکه اسکت ادر  
زندگ  چ زهای  هست که از بکرگکزاری یکک ککنکسکرت  
موس ق  راک، اهم ت ب شتری دارند  از جم ه مکبکارزه بکا  

داوری و کککواککه فککشککری ا در پکک  شککدت گککرفککتککن    پکک ککش 
پکل اعکالم ککرد طکرم    ها با این هانون، شکرککت پک    مخالفت 

هکای ایکن شکرککت در ایکالکت ککارولک کنکای    اوسعه فعالک کت 
ککنکد  سکازنکدگکان یکک سکریکار    شمالک  را مکتکوهکف مک  

ا ویزیون  ن ز که هرار بود در این ایالت ف  کمکبکرداری شکود،  
 اند که ف  مبرداری در کانادا انلام یواهد   اعالم کرده 

 
 پناه و در دریای اژ  ٥مرگ  -یوناع 

در پ  واژگون شدن هایق حامل پکنکاهکلکویکان در نکزدیکشک   
جزیره سامو  یونان چهکار زن و یکک ککودک یکردسکار  
جان یود را از دست دادند و چهار نفر نک کز نکاپکدیکد شکدنکد    

سکرنشک کن داشکت    ٥٩ این هایق کوچک س  و ن م متری  
که پن  نفر آنها نلات پ دا کرده اند  همچن کن فکردی ککه  
اهدام به هاچا  پناهلویان کرده بود ن ز بکازداشکت شکد  ایکن  
نخست ن حادثه در دریای اژه از زمان اجکرایک  شکدن اکوافکق  
ااحادیه اروپا و ارک ه بر سر پناهلویان است  بر اسکا  ایکن  
اوافق، پناهلویان  که به یورت یک کرهکانکونک  وارد یکونکان  
شده اند به ارک ه بازگردانده م  شوند و اکا پکایکان بکررسک   
دریواست پناهندگ  در اردوگاه اسشان داده یکواهکنکد شکد    
با وجود اینشه این اوافق مورد انتقاد سازمان هکای مکدافک   

پناهکلکو از یکونکان    ٠٩٨ حقو  بشر هرار گرفته اما اا کنون  
به ارک ه بازگردانده شدند   اما ع  ریم این سخت رری هکا  
س ل ورود پناهلویان بکه یکونکان هکمکچکنکان ادامکه دارد  بکه  

پکنکاهکلکوی جکدیکد وارد    ٥٩٢ ساعت    ٩٩ گفته آان انها در  
 جزایر یونان شده اند  

 
المرری پول: نرخ بزیزکزاری در  صند ق بین

 یابد ایراع در د  سال آیند  افاایش می
ارین گزارش یود گفتکه اسکت    الم    پور در اازه   یندو  ب ن 

که نرخ ب شاری در ایران امسار و سار آینکده افکزایکش پک کدا  
الکمک ک ک  در ایکن گکزارش، نکرخ    یواهد کرد  این نکهکاد بک کن 
دریکد    ٥ و دهکم    ٥٣ را    ٩٣٥٨ ب شاری در ایران در سار  

دهکم و در    ٠ و    ٥٥ یوانده و گفته است امسار این نرخ به  
دهکم افکزایکش پک کدا یکواهکد ککرد     ٢ و    ٥٥ سار آینده بکه  

  ٥٩ الم    پور در گزارش اازه یود ککه امکروز    یندو  ب ن 
آوریل منتشر شده، بار دیرر گفته است که انکتکاکار بکهکبکود  

رود  ایکن    نکمک    ٩٣٥٢ هابل اوجه  در اهت اد جهان در سار  
نهاد مال  ب ن الم    در مورد رشد اهت اد ایران ککه سکار  
پ ش یفکر دریکد بکود گکفکتکه اسکت ککه بکه دنکبکار لکغکو  

شکود رشککد    بک کنک  مک    ای ایکران، پک کش   هکای هسکتکه   اکحکریکم 
و    ٠ اهت ادی ایران امسار به چهار درید و سار بکعکد بکه  

دهم درید برسد  یندو  ب ن الم    پکور در بکاره ایکران    ٢ 
پ ش ب ن  کرده که اراز حساب جاری ایکران ککه در سکار  

چهار دهم درید اول د نایالا دای   بکود، امسکار    ٩٣٥٨ 
دهم درید و سار آینده به یفکر دریکد بکرسکد     ٥ به منف   

اراز حساب جاری شامل اکراز یکادرات و واردات ککاال و  
بک کنک     گ اری است  این یندو  پ ش   یدمات و اراز سرمایه 

سابق یود از اهت اد جهان را بار دیرر اغ  ر داده و گکفکتکه  
دهکم دریکد    ٩ و    ٠ است که رشد اهت کاد جکهکان امسکار  

یواهد بود  این برای دوم ن بار در سکار جکاری اسکت ککه  
ب ن  یکود از رشکد اهکتک کادی    الم    پور، پ ش   یندو  ب ن 

دهد  کریست ن الگارد، رئ   یکنکدو     جهان را کاهش م  
بکرای رشکد    ٩٣٥٢ الم    پور، ای را گفته بود که سار    ب ن 

 اهت اد جهان سال  ناام دکننده یواهد بود  
 

 های کوتاه خبر
 ماد نیه

ن روهای پ    مقدون ه با حم ه بکه اکلکمک  یکدهکا اکن از  
پناهلویان مستقر در اایدومن ا در مرز یونکان و مکقکدونک که،  
دهها نفر را زیم  کردند  به گزارش یبرگکزاری ارویکتکرزا،  
این درگ ری ها هکنکرکامک  روی داد ککه یکدهکا اکن از  
پناهلویان که در امتداد مرز در یونان الکمک  ککرده بکودنکد،  
االش کردند از ح کار مکرزی رد شکده و وارد مکقکدونک که  
شوند  پناهلویکان هکبکل از اکالش بکرای شکشکسکتکن ح کار  
مرزی، از پ    یواسته بودنکد مکرز را بکه روی آنکهکا بکاز  
کند  ن روهای پ    با استفاده از گاز اشک آور، گک کولکه  
های پالست ش  و ماش ن های آب پکاش بکه پکنکاهکلکویکان  
حم ه کرده و دهها نفر را زیم  کردند  هم اکنون بک کش از  

هزار پناهلو در مرز ب ن مقدون ه و یونان گکرفکتکار شکده    ٥٥ 
 اند  

 انگرستاع
هزاران نفر در اااهرات گسترده ای با دریواست اسکتکعکفکای  
ادیوید کامرونا اخست وزیر بریتان ا در لنکدن پکایکتکخکت ایکن  
کشور شرکت کردند  اااهرات در یک کابکان داونک کنکگ در  
مرکز لندن آیاز شده و سپ  بری  از اااهرات ککنکنکدگکان  
به سوی هت   در اکونت گاردنا که کامرون در آنکلکا بکا  
فعاالن حزب محافاه کار دیدار داشکتکه، حکرککت نکمکودنکد   
این اااهرات در پک  افشکای اورا  پکانکامکا بکرگکزار شکد   
اااهرکنندگان از دیوید کامرون یواستند اا در پ  انکتکشکار  
اسناد پاناما که فری  و ریاکاری وی را به اثبات رسکانکده،  

 از مقام یود استعفا دهد  
 

 اتیوپی
طبق گزارش سازمان های ب ن الکمک ک ک  فکعکار در زمک کنکه  
کمک های بشردوستانه، با اشدید مششل یششکسکالک  و  
هحط ، بحران ی ای  جان شکش مک ک ک کون ککودک را در  
اا وپ  اهدید مک  ککنکد  بکرپکایکه ایکن گکزارش، مشکشکل  
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یششسال  در اا وپ  بار دیرر بحران سکاز شکده اسکت  در  
ماههای ای ر این مششل سب  اشدیکد بکحکران هکحکطک  در  
این کشور فق ر آفریقای  شده است  دستشم شکش مک ک ک کون  
کودک در اا وپ  با مششل جدی کمبکود مکواد یک ایک   
مواجه هستند  این کودکان با یطر جکدی سکوت اکغک یکه و  
ابتال به ب ماری های مسری مواجه هستنکد ککه از طکریکق  
آب آلکوده مکنککتکقککل مک  شکود  یشکشککسکالک  سکبکک  بککروز  
مششالت جدی برای حدود س  م   کون نکفکر در ااک کوپک   
شده است  ب ش از یک سوم این افکراد بکه ککمکک هکای  

 ی ای  فوری ن از دارند  
 آلماع

هزاران نفر از کارگران فوالدسکازی آلکمکان در اعکتکراض بکه  
س است های دولت این کشور در واردات فکوالد از چک کن  
دسککت بککه اککاککاهککرات زدنککد   بککه گککزارش ارویککتککرزا ایککن  

یواهان حفافت از مشایل آلمان  برای ککارگکران   کارگران 
این کشور هستند، چرا که آینده شغ   یود را در مکعکرض  
یطر م  ب نند  اااهرکنندگان همچن ن به س کاسکت هکای  
 کم س ون اروپا در مورد ینای  آلوده کننده اعتراض دارند  

 ر مانی
معدنچ ان ع و فدراس ون ااحادیه الارت انکرژی رومکانک   

کک ک کومکتکر را    ٠٩٣ آوریل راهپ مای  به طور    ٥٥ روز دوشنبه 
به مق د بخارست، پایتخت این کشکور آیکاز ککردنکد  ایکن  
حرکت در اعتراض به شرایر کاری و مششالت فکراوان در  
ینای  انرژی رومان  است   آنان در این مس ر با اسکتکقکبکار  
هم م هنان یود رو به رو شده انکد  مکلکمکوعکه اکاسک کسکات  
انرژی اولتن ادر ن مه ماه م الدی مار  ا م م به ککاهکش  
و حت  اعط    فعکالک کت اکعکدادی از شکعکبکه هکای یکود  
گرفت  این ملموعه اعکالم ککرده ککه در سکار گک شکتکه  

 م   ون یورو زیان کرده است    ٩٣٣ م الدی بال  بر  
 برژیک

اعت اب کارکنان برج مراهبکت فکرودگکاه زاونکتکم بکروکسکل  
باعو یشم مقامات دولت  ب میک شکده اسکت  اعکتک کاب  
این کارکنان اعتکراضک  اسکت بکه افکزایکش سکنکوات بکرای  

پکرواز از    ٩٣٣ بازنشستر   در پ  این اعت اب بک کش از  
پرواز این فرودگاه لغو شده است  شارر م شل نکخکسکت    ٩٣٣ 

وزیر ب میک در این باره گفکتکه اسکت: انکمک  پک یکریکم ککه  

یک اه  ت ی رمسئوالنه ما را به چالش بششنکد  ایکنکشکار  
آنها بنوع  باج گک کری اسکت و پکزشکشکان ککه مکری ک   
استعالج  آنها را اای د کرده اند ی رمتعهد هستکنکد و آنکهکا  
را انب ه یواه م کرد  این یک پ ام ویمه بکه ایکن پکزشکشکان  

 است ا 
 آلماع

هزاران نفر از کارگران فوالدسکازی آلکمکان در اعکتکراض بکه  
س است های دولت این کشور در واردات فکوالد از چک کن  
دسککت بککه اککاککاهککرات زدنککد   بککه گککزارش ارویککتککرزا ایککن  

یواهان حفافت از مشایل آلمان  برای ککارگکران   کارگران 
این کشور هستند، چرا که آینده شغ   یود را در مکعکرض  
یطر م  ب نند  اااهرکنندگان همچن ن به س کاسکت هکای  
 کم س ون اروپا در مورد ینای  آلوده کننده اعتراض دارند  

 
 
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زند  باد جمهوری سوسياليستی!
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