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یاادداشااتاای ماانااتااشاار شاا ه اساات  
بر مبنای " خارد جاما"ای "   که 

چااانااا  ناااعاااری چااارای  ااا    
-از بایاانایاه  ااایا  زاده  حمایت  

 ب ی خود را ظاهرا چاون کاار  
جم"ی و تشکیالتی ناباوده بایاان  
کرده ان ، تاا ما اال در ساتاایاش  
کار جم"ی چیزی گعته بااشانا   
و مهمتر اینکاه ماا را از نایاش  
مار خوش و خا  و خاالای بااز  
دارن . آنچه در بیانیه مایاخاوانایا   
تخریب شخص ج"عر  ااایا  زاده  
ف"ال کاارگاری اسات و فاریاب  
خوردن اسما یل  ب ی از  اایا   

از ف"الین م"لاماان     زاده است که 
می باشن  که این دو در دسات  
مزدوران سرمایاه اسایار هساتانا .  

بار   این دو در بیانیه مشاتارکای " 
بسیاری از خواست هاای فاوری  
و مااهاا  کااارگااران و ماا"االاامااان،  
بازنشستگان و اک ریت مرد  و بار  

لغو اتهامات امنیتی که ف"الایان  
کارگری و م"لمان با تاوسال باه  
آن محکو  ش ه ان  تااکایا  کارده  
ان ." و این خود موجاب تاحار   
مااویااری در ماایااان فاا"ااالاایاان  
کااارگااری و ماا"االاامااان ماابااارز  
گاردیاا ه اساات. و ناایاز زنا اناایااان  
ساایاااساای در بااناا  و تاا"اا ادی  
زن انیان غیر سایااسای در نااماه  
مشترکی از این بیانایاه حاماایات  
کااردناا . امااا ایاان چااناا  نااعاار  
شجا انه سینه سپر کردن  که از  
اسانلو شا ن جا"اعار  ااایا  زاده  

 جلوگیری کرده باشن ! 
در     رضا رشی ی ف"ال کارگری 

یادداشتی پرسی ه اسات " ایاناهاا  
دیگر کیستن ؟" و طای ناوشاتاه  
اش تااااکااایااا  کااارده اساااات  
که :" ....اینها رسما و آگااهااناه  

 و با نقشه میخواهن  میان 
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 مصاحبه کارگر کمونیست با فراز آزادی

 ١ صفحه  

 شهال دانشفر: 
 روز جهانی کارگر و قطعنامه های کیفرخواستی کارگران

 کارگران در هفته ای که گذشت



٤٩٣١اردیبهشت   ٤1  کارگر کمونيست  2 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
nandiniannasroola@yahoo.de 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 ٩ صفحه   و آشنايانتان برسانيد!

کااارگااران و ماا"االاامااان تااعاار ااه    
بین ازن  و  لیاه ایان فضاای پار  
جنب و جوش بایستن . من ایاناهاا  
را نمیشناسا  و تااکاناون باا ایان  
اساااماای چاایاازی در دفااا  از  
کارگر و  لیه سارکاوباگاریاهاای  
حاکااومات نا یاا ه ا . آیاا کساای  

 اینها را میشناس ؟" 
 

در سااراساار یااادداشاات یاااد شاا ه  
ایشان از  ول "دوستان")!( م  ای  
میشون  که  ای  زاده فاقا  در  

 پی مطرح کردن شخص 
 
خود و اتحادیه آزاد کارگاران باه    

هر خرج دیگران است و د ر ایان  
جااا  بااه خاارج کااانااون  اانااعاای  
ماا"االاامااان اساات. ایشااان ماا  اای  
هستن :" روش ف"الیتای ایشاان و  
اتحاادیاه آزاد ماباتانای بار ماوج  
سازی، اغراق، بزرگ نماایای در  
مورد خود، اتعا ات کاارگاری و  
نیز برجسته کردن چهاره ی خاود  
و ا ضااااای تشااااکاااال شااااان  

ایشان کاه ظااهارا ناگاران   است." 
بت ساازی و کایاش شاخا ایات  

متااساعااناه   هستن  م  ی ش ن :" 
اتعا ی که دارد مای افاتا  ...  
همان پاروهه ی چاهاره ساازی و  
رهااباار سااازی اتااحااادیااه آزاد و  
شخص آ ای  ااایا  زاده اسات   
ما آنها را باال میبری ، اما این بار  
سر دست باال بردن ساودی بارای  
جنبش و کار جم"ی مباتانای بار  
خاارد جااماا"اای ناا ارد. درساات در  
لحاه ای که فکر میکنای ایان  

ب ت های ساخته ش ه و از پله هاا  
باال رفته ممکان اسات کاماکای  
کنن ، د یقاا ماانانا  ماارهاای "  

-پلاه در باازی ماناو" تاو   -مار 
را نایاش    -بخوانی  کار جم"ی را 

میزننا  و اناتاااار تاو دوبااره باه  
پاایاایاان جاا ول سااقااو  ماایااکااناا .  
ف"الیت جم"ی با باادکاناا بااد  

کردن و هر چاه بازرگ تار بااد  
کردن تعاوت بنیادین دارد! نتیاجاه  
ای این رویکرد چیزی جز ایاجااد  
ب  بینی و یاس نخواها  باود...."  
وا "ا ک ا  کار ایجاد با بایانای و  
یاس میکن ؟ بیانایاه دو زنا انای  
در بااناا  کااه کاایااعاار خااواساات  
کارگران و م"لاماان  الایاه ناااا   
سرمایه داری حاک  به منااسابات  
اول ماه را یاااد آور ماایاشااونا  و  
خااواسااتااار ایاان ماایااشااوناا  کااه  
اتااهااامااات امااناایااتاای ساااخااتااه و  
پرداخته جمهاوری اساالمای لاغاو  
شود یا کسانای کاه اسااس ایان  
بیانیاه را در پاوشاش ماباارزه باا  
کیش شخ یات ها ق  ارار داده  

 ان ؟ 
 

این دوستان )اگار بشاود ناامشاان  
را دوست گذاشات( دیاگار پاا را  
فراتر از یا مب ار اجاتاماا ای  
گذاشاتاه انا  و رساماا هاما وش  
نیروهای امنیتی رهی  و باه زباان  
آنها حارق مایازنانا . زیاادی باه  
تاماااشااای باارناااماه هااای مااانااناا   
"هااویاات" جاامااهااوری اسااالماای  
نشااسااتااناا  و یااا نااوشااتااه هااای  
کساااناای مااانااناا  شااریاا"ااتااماا اری  
کیهاان یاا حاجااریاان را خاوانا ن  

نتیجه اش بهتر از ایان نامایاشاود.  
در طاای ناازدیااا چااهااار دهااه  
گذشته یکی از روشهاای روتایان  
جمهوری اسالمی ایان باوده کاه  
فاا"ااالاایاان و ماابااارزیاان، آدمااهااای  
فاریاب خاورده و ماالایاوخاولایاای  
نشان ده  که در پای خاود زنای  
هستن  تا ناامای بار سار زبااناهاا  

اناا اخااتااه باااشااناا . بااارهااا ایاان  
حکومت اشخا ی را تارور کارده  
و ب"  م  ای شا ه کاه ماقاتاول  
خود زمینه  اتال خاود را فاراها   
آورده و یااا  اارباااناای اخااتااالفااات  
درونااای خاااودشاااان شااا ه انااا .  
مشهورترین داستان از ایان دسات  
مت"لق است به موسوی اردبایالای  
یکی از جالدان به ناا  حاکاومات  

( ریااسات  ٠٦ که زماانای )دهاه  
دستگاه تبهکااری  اوه  ضاائایاه  
حکومت را به  ها ه داشات ) و  
البته االن ایشان ا الح طلب شا ه  
ان !!(  و درمورد شخ ی کاه از  
پشت با  بیمارستان هزار تختاوابای  
تهران باه پاایایان پارت شا ه باود  
گعته بود:" بای  بررسی شود کاه  
خودش خودش را انا اخاتاه یاا باه  
کسی گعته من را پایین بیانا از،  
باهاارحااال پاارونا ه دارد رساایاا گاای  
میشود!" در مورد ن ا آ ا سالاطاان  
گعتن  و فیل  سااخاتانا  کاه نا ا  
فکر کرده فیل  بازی میکنا  در  
آمبوالنس زن ه بود با"ا ا باه طارز  
مشاکاوکای کشاتاه شا ه اساات!  
حاال این دوستان باه هاماان روش  
جاامااهااوری اسااالماای ساا"اای در  

 تخطئه ا  ا  تحسین برانگیز این 
 

 ٤ از صفحه  

 
اقدام جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در صدور بیانیه شان موجب شوری در میییان 
فعالین کارگری و معلمان شده است و شاهد هستیم که بیانیه های حمایتی از شهیرهیای 
ایران صادر میشود و خرد جمعی  این چند نفر که منتهی به نفرت پراکنی علیه ییکیی 
از فعالین کارگری در بند شده است نشان میدهد که چقدر این بیانیه درست بیه هید  
زده است. گفتن ندارد که روز اول مه یک سمبل مهم مبارزات کیارگیران اسیت جیمیهیوری 
اسالمی شاید توانسته باشد از حضور کارگران در خیابان در این روز میمیانیعیت بیعیمیل 
آورد اما نتوانسته و نمی تواند این سمبل مهم جهانی کارگران را در ایران نابود کنید. 
کسانی زور زده اند و  عقل هایشان روی هم ریخته اند و نتیجه اش شده یک بییانیییه 
ضد کارگری و ضد معلمان؛ این اقدام سخیف چند نفره به طیرییا اولیی ییک کیوشیش 

را بیایید بیه نیام  ٥٩عبث است که بخواهد هیبت این روز را بشکند. اول ماه مه سال 
جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی ثبت کرد که از درون زنیدان پیرچیم ایین روز را 

 برافراشتند.
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 ٩ از صفحه  

 ١ صفحه   

 
   

دو فا"اال کاارگاری و ما"الاماان   
برآم ن . جالب است ج"عر  ااایا   
زاده و اساامااا اایاال  ااباا ی در  
ا ااتاارا  بااه زناا اناای شاا ن بااه  
اتهامی به نا  "ا  ا   لی امنیات  
ملی" ت امایا  گارفاتاه انا  کاه  
دست به ا ت اب غاذا در زنا ان  
بزنن  و در این بیاانایاه رساماا آنارا  
ا ال  مایاکانانا  و ایان دوساتاان  
م  ی ان  که ج"عر  ااایا  زاده  
هیاو ها فای نا ارد جاز ماطارح  

کااردن شااخااص خااودش! درساات  
مانانا  سانااریاوهاای کاه وزارت  
اطااال ااات جاامااهااوری اسااالماای  
برای زن انیان در بانا  و یاا جاان  
باختگانی که به دسات سارباازان  
گمنا  اما  زمان کشته شا ه انا   

 می نویس .  
 

رضا رشی ی میپرس  اینها دیاگار  
کیستن ؟ باه نااار  باا تاوضایا   
روش ایشاااان در بااارخاااورد باااا  
شخ ی مانن  ج"عر  ااایا  زاده  
و س"ی در تعر ه افاکانای مایاان  

م"لمان و کارگران ما"الاو  اسات  
که چاه کساانای هساتانا . اماا  
چرا سر و کله ایشاان پایا ا شا ه  
اساات؟ درساات بااه خاااطاار روزی  
مهمی به نا  اول مااه ماه اسات  
که این روز بار اتاحااد و ماباارزه  

 کارگران تاکی  دارد. 
 

ا  ا  ج"عر  ای  زاده و اسما ایال  
 ابا ی در  اا ور بایااانایااه شااان  
موجب شوری در میاان فا"االایان  
کارگری و م"لمان شا ه اسات و  
شاه  هستیا  کاه بایاانایاه هاای  

حمایتی از شهرهای ایاران  اادر  
میشود و خرد جم"ی  ایان چانا   
نعر که منتهی به نعرت پاراکانای  
 لیه یکی از ف"الایان کاارگاری  
در بن  ش ه اسات نشاان مایا ها   
که چق ر این بایاانایاه درسات باه  
ه ق زده است. گعتن نا ارد کاه  
روز اول ماه یاا سامابال ماها   
مبارزات کارگران است جماهاوری  
اسالمی شای  تاوانساتاه بااشا  از  
حضور کارگران در خیابان در ایان  
روز مااماااناا"اات باا"ااماال آورد امااا  
نتوانسته و نمی توان  این سامابال  

مه  جهانی کارگران را در ایاران  
نابود کن . کسانی زور زده ان  و   
 قل هایشان روی ه  ریخاتاه انا   
و نتیجه اش شا ه یاا بایاانایاه  
ض  کارگری و ضا  ما"الاماان   
این ا  ا  سخایاچ چانا  ناعاره باه  
طریق اولی یا کاوشاش  ابا   
است که بخواه  هیابات ایان روز  

  ٥٩ را بشکن . اول ماه ماه ساال  
را بای  به نا  ج"عر  ااایا  زاده و  
اسما یل  ب ی یبت کرد که از  
درون زناا ان پاارچاا  ایاان روز را  

 برافراشتن . 

 مصاحبه کارگر کمونیست با فراز آزادی
 

فییراز آزادی خییودت را 
 معرفی کن؟ 

فااراز آزادی هسااتاا   ضااو  
حزب کمونیست کاارگاری ایاران  
و سالاهااسات کاه باا ایان حازب  
ف"الیت مایاکانا . فا"االایاتاهاای  
ف"الین کمونیست ام اال مان در  
داخل کشور با"ا  از ا اتارضاات  

  ٧٨ کوی دانشگاه تهران در ساال  
و کنعاراناس بارلایان در خاارج و  
مطرح ش ن  لنی حزب در ابا"ااد  
وسایاار در ایااران، ) پااخااش نااوار  
سخنرانیهای کنعراناس بارلایان از  
تلویزیاون جاماهاوری اساالمای و  
چاپ کتاب کناعاراناس بارلایان(  
گسترش بیشاتاری یاافات و ماا  
کمونیست کارگری ها  بیش از  
پیش مورد توجه جام"ه و باویا ه  
ف"الین جاناباشاهاای ا اتاراضای  
مااناناا  جانااباش کااارگاری  اارار   

 گرفتی .  
 

شما در کدام بیخیش از  
میراکیر کیارگیری فیعیال 

 بوده اید؟
ماان باا لاایاال نااو  کااارا ، در  
میان کارگران پروهه ای و باویا ه  
در ماایااان کااارگااران نااعاات و  
پااتااروشاایااماای در جاانااوب کشااور  
فاا"ااالاایاات داشااتاا . امااروزه شاامااا  

 اا ای ا ااتااراضااات کااارگااران  
پتروشیمای هاای ماناطاقاه ویا ه  
ا ت اادی مااهشاهار را بایاشاتار  
میشنوی  و ایان کاارگاران ناقاش  
فاو االا"ااده ماهامای در جانابااش  
کااارگااری ایااران دارناا . ماان در  

میان رهبران  ملای پاتاروشایامای  
های این منطقه ف"الایات داشاتا   
و کمتر ف"الی در ایان ماناطاقاه  
اساات کااه مااارا از ناازدیاااا  

 نشناس .   
 

فراز آزادی شما تجربیه 
شرکت در تدارک مراسم 
هییای اول مییاه مییه را 
دارییید. خییطییو  اییین 
تییییجییییارب را بییییرای 

خوانندگان ما تیوضییی  
 دهید؟

ماان در تااماااماای سااالااهااای  
ف"الیت ا  در ایاران و مشاخا اا  
ماانااطااقااه جاانااوب  بااا فاا"ااالاایاان  
کارگری و رهباران  امالای ایان  

محایاطاهاا در خ اوی اهامایات  
برگزاری جشن اول مااه ماه، روز  
جااهاااناای کااارگااران  ااحااباات  
میکرد  و از کارگران میخواستا   
کااه خااود بااایاا  مااراساا  هااای  
مستقل شاان را داشاتاه بااشانا .  
اساسا سانات بارگازاری ایان روز  
مه  برای هماه ماراکاز کاار در  
جنوب روشن و جاا افاتااده باود.   
تاییرات نقش کاارگاران ناعات در  

و فااا"اااالااایااات     ٩٨ اناااقاااالب  

کاامااوناایااسااتااهااا در ماایااان ایاان  
کااارگااران در سااالااهااای اولاایااه  
انقالب، نقش ماهامای در ایاجااد  
وتاا او  ایاان سااناات در ماایااان  
کارگران جنوب دارد و به هامایان  
دلیل م یران  اک ر کاارخااناجاات  

و مجتامار هاا باا زدن پاالکاارد  
تبریا به مناسبت روز جاهاانای  
کارگر تالش میکانانا  جاایاگااه  
ایاان روز را بااه درجااات زیااادی  
پائین بیاورن   و ح اک ر باا جامار  
کاردن کاارگاران و  احابات در  
چهارچوب ماحا ود باورزوائای و  
اینکاه کاارگاران ساتاون فاقارات  
تولی  هساتانا  و غایاره ، خاطار  
ا تاراضاات کاارگاری  در ایان  
روز را از  سر بگذرانن . ولای در  
مقابل  اکا ار کاارگاران پایاشارو  

تااالش ماایااکااردناا  کااه بااه هاار  
شکلی ش ه حرکتهای مستاقالای  
را سازمان دهانا  کاه  اماتاا باا  
مقااومات ما یاران و مسائاولایان  
مجتمر ها روبرو میشا . فضاای  
امنیتی و پلیسی بزرگترین ماانار  
در برابر کاارگاران پایاشارو بارای  
روز اول ماه مه بود ، چرا که از  
دو سه هعته مان ه به اول ماه ماه  
حراساتاهاای کاارخااناجاات تاماا   
جاسوسهایشان را ف"ال مایاکاردنا   
که ببینن  چه کساانای در ایان  
رابااطااه فاا"ااال هسااتااناا  تااا بااا  
شناسنائی و تذکر دادن و تاها یا   
به اخاراج و دساتاگایاری، ماانار  
برگزاری ماراسا  هاای مساتاقال  
کارگری بشاونا . ولای تاا ساال  

که من در این منطقه فا"اال    ٧٥ 
بود ، سه سال آخر ی"نی سالهاای  

در دو سه تاا از    ٧٥ و    ٧٧ و    ٧٨ 
مااجااتااماار هااا مااراساامااهااائاا  در  
محیطهای کار و یا مورد ها   
بایارون از کاارخااناه و در داخاال  
شهر بارگازار شا . ساخانارانای ،  
پخش شیرینی و پاخاش تاراکات  
اول ماه ماه،  پاخاش اطاال ایاه  
هااای تااوضاایااحاای در خ ااوی  
اهمیات روز جاهاانای کاارگار و   
 ط"نامه فا"االایان کاارگاری در  
ماانااطااقااه ماااهشااهاار از جااماالااه  
 کارهای مهمی بود که  ورت 

 

تجربه سه و نیم دهه  جنبش کارگری ایران و اعتراضات کارگری در اییران 
نشان داده است که گرایش به تشکیل اتحادیه و سندیکا مشیخیصیا از طیر  
جریانات سندیکالیست و اتحادیه چی ها صورت میگیرد. مهیمیتیریین گیراییش 
برای ایجاد تشکل در میان کارگران، مجمی  عیمیومیی اسیت. خیواسیت میجیمی  
عمومی در میان کارگران در هر محیط و زیست، ساده ترین و دست یافیتینیی 
ترین شکل تشکل کارگری است. تا به  امروز میتوانم به جرئت بیگیوییم کیه 

درصد تحرکات و اعتراضات کارگری در ایران با میجیمی  عیمیومیی شیرو   ٥٥
شده و ادامه یافته است ولی اگیر بیه هیر درجیه ای کیه ایین اعیتیراضیات 
پیشرفت داشته اند، حاصل حضور توده کارگران در مجم  عمومی و تصمیات 

 شان بوده است.   
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 ١صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
میگرفت. ولی ب"ا  از ساال    
و تا جائای کاه اطاال  دار ،    ٧٥ 

فشار کارگاران در ماحایاطاهاای  
کار برای تشاکایال ماراساماهاای  
مسااتااقاال کااارگااری کااه در آن  
بتوانن  در خ اوی اهامایات روز  
کارگر  حبت  کانانا ، بایاشاتار  
ش ه و فضای ا تراضای در ایان  
مورد بیشتر از سالهای  بال شا ه  

 است. 
 

فییراز آزادی در میییییان 
کییارگییران گییرایییش بییه 
تشییکیییییل اتییحییادیییه و 

سندیکا و مجم  عمومیی 
 چه اندازه است؟

تجربه سه و نی  دهه  جناباش  
کااارگااری ایااران و ا ااتااراضااات  
کارگری در ایران نشان داده اسات  
که گرایش به تشکیل اتحادیاه و  
سااناا یااکااا مشااخاا ااا از طاارق  
جریانات سن یکالیست و اتاحاادیاه  
چاای هااا  ااورت ماایااگاایاارد.  
مهماتاریان گارایاش بارای ایاجااد  
تشکل در میان کارگران، مجامار  
 مومی است. خاواسات ماجامار  
 مومی در میان کارگران در هار  
محی  و زیسات، سااده تاریان و  
دست یافتنی ترین شکل تشاکال  

کارگاری اسات. تاا باه  اماروز  
  ٥٥ میتوان  به جرئت بگویا  کاه  

در ا  تاحارکاات و ا اتاراضااات  
کااارگااری در ایااران بااا مااجااماار  
 مومی شرو  ش ه و ادامه یافتاه  
است ولی اگر باه هار درجاه ای  
کاه ایاان ا ااتااراضاات پاایاشاارفاات  
داشته انا ، حاا ال حضاور تاوده  
کارگران در مجامار  اماومای و  
ت میات شان بوده است.  و اگار  
ا تراضی شکست خاورده با لایال  
    اتکا توده کارگر به ماجامار  
 مومی خاودش اسات . و  ا   
البته نقش سرکاوب کاارگاران از   
طاارق رهیاا  تااوساا  ناایااروهااای  
نیروی انتاامی و سپاه و غیره را  

نبای  به حسااب  ا   ماوفاقایات  
مااجااماار  اامااوماای بااگااذاریاا .  
ا ترضات کارگران نیشکر هاعات  
تپه ، کارگران شارکات واحا  در  
تهران و   ها ا ترا  کارگاری  
دیااگاار ناامااونااه هااای بااارزی از  
تحرکات کارگاری هساتانا  کاه  
شرو  شان باا بارگازاری ماجامار  
 مومی کارگری بوده اسات. در  
ایاان ماایااان ماامااکاان اساات کااه  
پیشاروان هامایان کاارگاران جامار  
مااحااعاالاای خااودشااان را بااه نااا   
سن یکا و یا اتحادیه ناا  گاذاری  
کرده باشن . به ا تقااد مان اسا   
آن سن یکا و اتحاادیاه کاه جامار  
ف"الین و پیاشاروان کاارگاری در  

برخی مراکاز باه خاود گاذاشاتاه  
ان ، به هیچوجه بیاناگار جاایاگااه  
مقبولیت سن یکا و یاا اتاحاادیاه  
در باایاان  ااعااوق تااوده هااای  
میلیونی کاارگاری نایاسات. در  
نهایت همان پیشروان  ماجاباورنا   
برای تکیه به کارگران به مجمار  
 مومی متکی گردن  که نشاان  
دهااناا ه مااقاابااولاایاات آن در ماایااان  

 کارگران است.  
   –با تشکر  

 خواهش میکن . 

 
 شهال دانشفر

 روز جهانی کارگر و قطعنامه های کیفرخواستی کارگران

 
 
 
 
 
 
 

دو  ط"نامه یاکای از ساوی  
تشااکاالااهااای اتااحااادیااه آزاد  
کارگران ایران، اتحادیه برق و  
فااالااازکاااار کااارماااانشااااه ،  
سن یکای نیشکر هعت تپه و  
کانون م اف"ان حقوق کاارگار  
و دیاااگاااری باااا امضاااای  
سن یکای کاارگاران شارکات  
واحاا  اتااوبااوسااراناای تااهااران و  
حومه، سنا یاکاای کاارگاران  
نیشکر هعت تپه، سانا یاکاای  
کارگران ساختمانی و ناقااش  
استان البرز، کمیته پیاگایاری  
ایجاد تشکل های کاارگاری  
و کمیتاه هامااهاناگای بارای  
کما به ایجاد تشکل هاای  

کارگری به مناسبت اول ماه  
روز جهانی کاارگار ماناتاشار  
شااا ه اسااات. خاااواساااتاااهاااای  
مشترکی این دو  ط"ناماه را  
به ه  پیون  می ه  و در وا ار  
کیعرخواستی  هستنا   الایاه  
توحش سارماایاه داری اماروز  
در ایااران وجااهااان.  در ایاان  
 ااطاا"اانااامااه هااا کااارگااران  
ماابااارزات خااود را در کاانااار  
مبارزات کارگران در ساراسار  
جااهااان و در مااقاااباال تااهاااجاا   
افسار گسیخته سرمایه داری  
جهان امروز ت"ریچ میکنن  و  
بطور وا "ی   ای ا اتارا   
کاال جاااماا"ااه در بااراباار ایاان  
بربریت و توحاش  را باازتااب  
می هن . ایان  اطا"انااماه هاا  
ا تراضی به سیاست ریااضات  
ا ت ادی دولت و در کناارش  
سرکوبگری هاای حاکاومات  
اسالمای اسات. خاواساتاهاای  
این  ط"نامه ها بیش از بیاش  

 اااچ ماااتاااحااا  کاااارگاااران،  
ماااا"اااالاااامااااان، پاااارسااااتاااااران،  
بازنشاساتاگاان، خایال  ااایا   
میلیونی بیکاران، و مارد  باه  
ستوه آم ه کل جام"ه از ایان  
همه تاوحاش را ناماایانا گای  
میکن .  در  ایان حاال ایان  
 ط"نامه ها بطور وا ا"ای در  
ت اوا  کارزار ا اتاراضای ای  
 رار دارد که ج"عر  ای  زاده  
از رهاااباااران کاااارگاااری و  
اسما یال  ابا ی از رهاباران  
م"لمان م"تر  با دادن بیانیه  
ای مشاااتااار  ا اااالماااش  
کااردناا . و بااناا هااای آنااهااا  
تاکی ی بر خواستهای ا اال   
ش ه این دو فا"اال کاارگاری  
است و پالتعر  اول مه امساال  
برای شاکال دادن باه اتاحااد  
مبارزاتی بارای پایاگایاری و  
تااحااقااق ایاان خااواسااتااهاااساات.  
مماناو ایات تشاکایال پارونا ه  
های  ضائی با اتهامااتای از  

 بایال "ا ا ا   الایاه امانایات  
ملی، تبالایال  الایاه ناااا  و  
اخالل در نا   مومی"  الایاه  
کااارگااران، ماا"االاامااان و هاامااه  
فاا"ااالاایاان اجااتاامااا اای، لااغااو  
مجازات ا ا ا  و   اای و  
لااغااو کاالاایااه احااکااا   ااادره،  
آزادی بی  ایا  شار  هالایاه  
ف"االن هارگری و م"لمان در  
بن  همراه با تاماامای فا"ااالن  
سیااسای و اجاتاماا ای، حاق  
ایجاد تشکلاهاای مساتاقال و  
آزادی  ضااویاات در آنااهااا،  

 ااایااا  و شااار     آزادی بااای 
ا ااااتاااا اااااب، ا ااااتاااارا ،  
راهپیمائی، تجمار، انا یشاه و  
بایااان، احاازاب و مااطاابااو ااات  
برای  مو  مرد  ایران خواست  
مشخص و تاکی  مه  هار دو  
 ط"انااماه اسات. یاا بانا   
مشتر  دیگر این  ط"نااماه  
هاا خااواساات افاازایااش فااوری  
ح ا ل دستمزد، باالتر از خا   

میالایاون و    ٣ فقر ا ال  ش ه ) 
هزار تومان( و پارداخات    ٩٦٦ 

بیمه بیکاری به همان مایازان  
برای کالایاه بایاکااران و هار  
انسان آماده به کار ا   از زن  
و ماارد و حااق باارخااورداری  
کارگران، م"لمان و پارساتااران  
از یااا زناا گاای ماارفااه و  
مطابق با استان اردهای ما رن  
امروز بشاری اسات. کاه در  
وا ر پالتعرمی بارای ماباارزه  
ای متح  و سراساری  الایاه  
ریاضت ا تا اادی حاکاومات  
اسااالماای و  االاایااه فااقاار و  

 فالکت است 
 

یا جنباه ماها  دیاگار ایان  
 ط"نامه ها تاکی  بار حاقاوق  
پایه ای کودکاان اسات. ایان  
یا حرکت پایاشارو و ماها    
است که تشکلهای کارگری  

 بوضوح بر ممنو یت کار  
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کودکان، تح یال رایاگاان و  
برابار بارای کالایاه کاودکاان  
فارغ ازجنسایات،  اومایات، و  

مذهب والا یان و ماطااباق باا  
استان اردهای پیشرفته تاکیا   
میگذارن . در شارایاطای کاه  
حکومت اساالمای هارروز باه  
شیوه هاای ماخاتالاچ حاقاوق  
کودکان را پایمال مایاکانا  و  
شرایطی ایجاد کرده است کاه  
بسااایااااری از کاااودکاااان از  
تح یل و شادی و امکااناات  
اولیه ماحارو  مایاشاونا ، ایان  
وظیعه ماها  کاارگاران اسات  

که از حقوق انسانی کودکاان  
 دفا  کنن .  

 
جنبه مه  و پیشرو دیاگار در  
 ااطاا"اانااامااه هااای اول مااه  

تشکلهای کارگری تاکی  بر  
برابری کامال و بای  ایا  و  
شر  حقوق زنان و ماردان در  
تمامی  ر ه های زنا گای  
اجااتاامااا اای، ا ااتاا ااادی و  
سیاسی و لغو کلایاه  اوانایان  
تب"یض آمیز  لیه زنان اسات.  
اهمیت این خاواسات در ایاران  
تااحاات حاااکااماایاات جاامااهااوری  
اسالمی که یاا حاکاومات  
آپارتاایا  جاناسای اسات باایا   

  ا  تا روشن باش .  
 

 
و باالخره تاکی  این  ط"نااماه  
هااا باار حااقااوق شااهااروناا ی  

مساوی با شهرونا ان ایارانای،  
برای مهاجران گریخته از فقار  
و نااااامااانااای باااه خ اااوی  
مهاجران افغانستان و منر هار  
گونه ا مال تب"یض  لیه آنان  
را بای  مورد تاوجاه  ارار داد  
کاه بسایاار مااها  و انسااناای  
اساات و هاا  ساارنااوشااتاای و  
همبستگی کارگاران و هاماه  
شااهااروناا ان را مسااتااقاال از  
زادگاهشان مورد تاکیا   ارار  

می ه . ب"الوه این  اطا"انااماه   
باار دیااگاار  اا ای ا ااتاارا   
کارگران را به چپاول و غارت  
 ن وق تامین اجتما ی بلانا   
کاارده و باار خااواساات ارائااه  

خااا ماااات باااهااا اشاااتااای و  
بازنشستگی سازماان تاامایان  
اجااتاامااا اای و کاال  ااناا وق  
های بیاماه تاحات ناااارت و  
دخالت خود کارگاران تااکایا   

 میکن . 
  

در آخر نیز با ا ال  اینکه اول  
مه بای  روز تا"اطایال رسامای  
کشااور باااشاا ، تاااکاایاا  ایاان  
 ط"نامه ها  بر حاق بارپاایای  

تااهرات سراسری در این روز  
ا ترا   مومی برای احقااق  

 حقوق کارگران است.   
دو  ط"نامه اول مه   
کارگران، ا ال  شرو  مبارزه  

ای متح  برای خواستهایی    
است که امروز کارگران آنها  
را ب ست گرفته و با  
ا المشان جلوی  چ  
ا ترا  کل جام"ه  رار  
گرفته ان . این  ط"نامه ها  
را بای  در همه شهرها و در  
تما  مراکز کارگری وسی"ا  
 پخش کرد. 

کارگران در هیفیتیه ای 
 که گذشت

 شهال دانشفر
اجتیمیاعیی چینید هیزار 

 نفره در مقابل مجلس
تااجااماار ا ااتااراضاای مشااتاار   
م"لمان بازنشسته و بازنشساتاگاان  
 نایر فوالد در مقاابال ماجالاس   
با ش"ارهایی چون خ  فاقار ساه  
میلیون حاقاوق ماا یاه مایالایاون،  
بااایاااماااه رایاااگاااان حاااق مسااالااا   

ما"اایاشاات ماناازلات حااق   مااساات، 
مسل  ماست، یاا اتاعااق ماها   
در هاااعاااتاااه گاااذشاااتاااه اسااات.  
بازنشستاگاان  اناایار فاوالد باه   

هازار    ٥٦ تاا    ٧٩ نماینا گای از  
هاامااکااار خااود در ا ااتاارا  بااه  
حقو های م"و اه و وضار بایاماه  

شان به تهران آم ه بودن . م"لاماان  
بازنشسته نیز بارای ا اتارا  باه  
سط  نازل حقو ها و تب"یض گارد  
آم ه و با پالکارد خا  فاقار ساه  
میلیون، حقوق ما یا میالایاون،  
 اا ای ا ااتااراضااشااان را  االاایااه  
زناا گاای زیاار خاا  فااقاار ا ااال   
داشتن . برپایای چانایان اجاتاماا   
 ااااایااماای در مااقاااباال مااجاالااس  
کیعیات جا یا ی از ا اتاراضاات  
کارگری و م"لمان را به ناماایاش  
میگذارد. و در چنین فضایی از  
ا ااتاارا  و ماابااارزات گسااتاارده  
کارگری است که باه اساتاقاباال  

 روز جهانی کارگری میروی .  
وا اا"اایاات ایاانااساات کااه امااروز  
کارگران در مبارزاتشان ناه تاناهاا  
خواساتاار پارداخات فاوری طالاب  
هاااایشاااان هساااتااانااا ،  ااالااایاااه  

بیکارسازیها ایساتااده و هار روزه  
دساات بااه ا ااتاارا  و ماابااارزه  
میزنانا ، باه حا ا ال دساتامازدهاا  

هزار تومان ا تارا  دارنا ،     ٧١٨ 
بلکه با خواستهای تا"ارضای ای  
به جلو آما ه و در ا اتارا  باه  
زن گی زیر خا  فاقار خاواساتاار  
ح ا ل دساتامازد ساه مایالایاون و  
پان   هزار تومان  شا ه و بایاماه  
های اجتما ی ای چون درماان،  
رایگان، تح یل رایگان را طالاب  
ماایااکاانااناا . تااجااماار مشااتاار   
بازنشستگاان  اناایار فاوال د و  
م"لمان بازنشاساتاه و شا"اارهاا و  
هم  ایی آنها گوشه ای از ایان  

 حقیقت را به نمایش گذاشت.  
 
 
 

روز حییکییم  ٥٢صییدور 
زنییدان بییرای طییاهییر 
قادر زاده و میحیاکیمیه 

 ابراهیم مددی 
طاااهاار  ااادرزادا  ضااو انااجااماان  
 نعی م"لمان کردستان، از شاهار  
سااقااز به اتااهااا   "راا اناا اخااتاان  
تجم"ات ا اتاراضای ما"الاماان و  

  ٥١ تشویش اذهان  اماومای" به  
روز زن ان محکو  ش . و اباراهایا   
ماا دی از رهاابااران سااناا یااکااای  

فاروردیان باه    ٨٧ شرکت واح  در  
جر "اجتما  و تبانی  لیه امانایات  
کشور و اخالل در نا   اماومای"   
ماحاااکاامااه شاا . اتااهاا  وارده بااه  
ابراهی  م دی و طاهار  اادر زاده  
از نو  همان اتهاماتای اسات کاه   
ج"عار  ااایا  زاده و اساماا ایال  

 ب ی در بیانیه مشاتارکشاان باه  
آن ا ترا  کرده و خواستاار لاغاو  
اتهامااتای از ایان دسات و لاغاو  
تمامی احکا   اادر شا ه زنا ان  
برای ف"الین کارگری، ما"الاماان  
 و کلیه زن انیان سیاسی ش ه ان .  
انااتاااااار اساات کااه کااارگااران  
سن یکای واح  نایاز در دفاا  از  
ابراهی  م دی، در دفاا  از رضاا  
شهابی که با همین اتاهاا  یاا  
سال حکا  زنا ان دیاگار گارفاتاه  

ساال را در    ٩ است و  اباال نایاز  
زن ان گذران  است، و در دفاا  از  
داود رضوی و دیگر همکارانشاان  
که باا هامایان اتاهااماات پارونا ه  
 ضایی داشتاه و تاحات پایاگارد  
هستن ، از بیانیه ج"عر  ای  زاده  
 و اسما یل  ب ی حمایت کنن . 

دو قطعنامه یکی از سوی تشکلهای اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه برق و فلزکار کرمانشاه ، سندیکای نیشکر هفت تپیه و 
کانون مدافعان حقوق کارگر و دیگری با امضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سینیدییکیای کیارگیران 
نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کمیته هماهنگی 
برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر منتشر شیده اسیت. خیواسیتیهیای مشیتیرکیی ایین دو 
قطعنامه را به هم پیوند میدهد و در واق  کیفرخواستی  هستند علیه توحش سرمایه داری امروز در اییران وجیهیان.  در ایین 
قطعنامه ها کارگران مبارزات خود را در کنار مبارزات کارگران در سراسر جهان و در مقابل تهاجم افسار گسیخته سرماییه داری 
جهان امروز تعریف میکنند و بطور واقعی صدای اعتراض کل جامعه در برابر این بربریت و توحش  را بازتاب میییدهینید. ایین 
قطعنامه ها اعتراضی به سیاست ریاضت اقتصادی دولت و در کنارش سرکوبگری های حیکیومیت اسیالمیی اسیت. خیواسیتیهیای ایین 
قطعنامه ها بیش از بیش صف متحد کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، خیل عظیم میلیونی بیکاران، و مردم به سیتیوه 

 آمده کل جامعه از این همه توحش را نمایندگی میکند. 
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کامنتهای 
 کارگری
 ناصر اصغری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رژیم درمانیده 
هیا و بییهینییام 
 ابراهیم زاده

بهناا  اباراهایا  زاده را باار  
دیگر در زن ان اذیت و آزار  
و به جانش سو    کردن .  
بهنا  از ف"الین و زنا انایاان  
سیاسی شناخته ش ه اسات،  
که ف"الایاتاهاایاش  اوامال  

ها را حتی در    رهی  درمان ه 
چااهاااردیااواری زناا ان هاا   

گاااذارد. باااا    راحااات نااامااای 
تاریان    ش ی ترین و وحشایااناه 

هااای روحاای و    شااکاانااجااه 
ها    فیزیکی، و محرو  کردن 

ان  مقااومات او    ه  نتوانسته 
را دره  بشاکانانا . باهاناا   
  ای ماست و مقاومتاش  
مقاومت طبقه کارگر ایاران  
اساات کااه  ااواماال ریااز و  
درشت رهی  درمانا ه هاا را  

  اجز کرده است. 
رهی  اسالمی ب ان  که ماا  
در هر مناسبتای و در هار  
چهارراهی به مارد  جاهاان  
خواهی  گاعات یاا رهیا   
هااار و  اااتاال یااا فاا"ااال  

کااارگااری و یااا فاا"ااال  
ماقااو  و ماحاباوب حاقاوق  
کاااودکاااان را گاااروگاااان  
گرفته، برای اینکه از بای  
  التی در آن جام"اه زباان  

 به سخن گشوده بود. 
 

اعیییییتیییییصیییییاب 
 کولبران

همه ا ت ااباات کاارگاری  
مااهاا  اناا ، امااا ا ااتاا اااب  
هزاران نعره کولباران مارزی  
در بانه، سردشت، مریاوان و  
سروآباد در کردستاان ایاران،  
جایگاه دیگاری دارد. ایان  
ا تا ااب کاه خابارش در  

هااای "کااماایااتااه    اطااال اایااه 
کردستان حزب کماونایاسات  
کاااارگاااری" آمااا ه اسااات  
پتانسیل بسیج جام"ه پر از  
ا ترا  کردستان را دارد.  
وضاا"اایاات کاااری بشاا ت  
خطرنا  و غیرانسانی این  

هاااای    کاااارگاااران در ساااال 
گذشته یاا ماوضار داغ  

های داخلی و خارجی    رسانه 
بوده است. کاردساتاان نایاز،  
همانن  جاای جاای دیاگار  
ایااران، ماایاا ان دیااگااری از  
بچاپ بچاپ و معتخوری  
سااران ریااز و درشاات رهیاا   
اسالمی است، در  ین حال  
  ها زحاماتاکاش کاولابار  

هااای گااذشااتااه،    طاای سااال 
فق  برای در آوردن یاا  
لقماه ناان جاان خاود را از  
دسات داده اناا . بااارهااا بااه  
کمین نایاروهاای آدماکاش  
رهی  اسالمی افتاده و اگار  
هاا  جااان سااالاا  باا ر باارده  
باشن ، وسایلی را که حمل  
می کرده ان ، ضب  ش ه و  

بارها اسب و  ااطارهاایشاان  
  تل  ا  ش ه ان .  

 
رسانه هاایاک کاه 
جشاااال تااااو ااااد 
شاااااهااااانااااه را 
ماااراااابااار  ماااک 

 کنند!
روزنامه "این پن نت" چااپ  

ماارس از    ٨٠ بریتانیا، روز  
هزار    ٩٦٦ تااهرات بیش از  

های لنا ن در    نعر در خیابان 
ا ترا  به کاهش خ مات  
 مومی خبر داد. این خابار  
البتاه کاه سارتایاتار اخاباار  

های دیگر    بسیاری از رسانه 
اروپائی و هماچانایان هاماه  

های اجتما ای ما ال    رسانه 
فیسبو  و تویتر ه  باود.  
رادیو و تلویزیاون ساراساری  

، اماااا  CBCکااااناااادا،  
چاایاازی از ایاان ا ااتاارا   
نگعت. هنوز ه  چیازی از  
تااهرات و ا تاراضاات هار  
شب دهها هازار ناعاره مارد   
فرانسه نگعته است! منتاهاا  
دو روز  بل از تول  مالاکاه  
الاایاازاباات، از ایاان "وا اا"ااه  
تاریخی" رپرتاه تهیه کرد و  
در روز تول  ایشان ه  با آب  

هاای    و تاب در همه برنااماه 

خبری روز از تاولا  ایشاان  
گعت و اهامایات آن را باه  
مخاطب خود گوشزد کرد.  
این آن دنیائی است کاه در  

 آن زن گی می کنی ! 
 

صییهیییییونیییییسییت 
بییییودن چییییه 
افیییییتیییییخیییییاری 

 دارد؟
اریا لای، از مسائاولایان  
ا لی "لیبر استارت" اخایارا  
در مطلبی و در باحاباوحاه  
تحرکات یهودی ستیزی در  
 عوق حزب لیبر بریتاانایاا،  
مااطاالااباای تااحاات  اانااوان  

کن  که یاا    "افتخار می 
 هیونیست هست " مناتاشار  
کارده اساات. او جااوابااهااای  
مت" دی نایاز از کساان و  
زوایای متاعااوتای دریاافات  

نااویساا :    کاارده. لاای ماای 
"یا  هیونایاسات کسای  
است که حاق مارد  یاهاود  
برای داشتان یاا کشاور  
مااالااای را باااه رسااامااایااات  

شااناااساا . یااا نااعاار    ماای 
توان   هیونیست باش ،    می 

اما ماخاالاچ دولات دسات  
راستای کاناونای اسارائایال  

تاوانا     باش . یا ناعار مای 
 هیونیسات بااشا  اماا از  
یاااا کشاااور مساااتاااقااال  
فلسطینی در کناار کشاور  
اسرائیل حمایت کن . یاا  

تااواناا  مااخااالااچ    نااعاار ماای 
اشغالگری باش  و هنوز ه   
 هیونیست باش . ..." آد   
می توان  از حق مرد  یهود  
در اسارائایال بارای داشاتان  
یا کشور دفا  کن . اما  
چرا بای  حتما  هیونیاسات  

هاای چاو و    باش ؟ جنااح 
راست " هیونیس " تااریاخاا  
هاار چااه بااوده باااشااناا  در  
دنیای امروز " هیاونایاسا "  
ای ئولاوهی نااسایاوناالایاسا   
 اطی ش ه در یا مذهب  
یااکااتاااپاارساات اساات کااه  
ا مالش در   اوت بر  لیه  

ها در فلسطین و    غیرخودی 
اساارائاایاال در  اا ر  ااتاال  

های هاولاناا  تااریا      ا  
 رار دارد. نه تنها کارگران  
کشور ن ارن ، بلکاه هاویات  
تراشای مالای و ماذهابای  
تااراشاایاا ن باارای کااارگااران  
سمی است مهلا که باه  
جاار ت ماای تااواناا  گااعاات  
ریشااه ا االاای باایااحااقااو اای  

 کارگران در دنیاست! 
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 ٤1 صفحه   

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

درصد جوانان اولین مشکل پیش رو است!٥٩بیکاری برای بیش از   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ارتعا  بیکااری جاواناان هار روز  
باایااشااتاار ماایااشااود. ماا"اایااارهااای  
اساااتاااانااا ار شااا ه و در ااا ی  
بیکاری ها در ناا  اسالمی باه  
هر شکل و نایاتای ا اال  شاود،  
حکایت تل  بیکاری مایالایاونای  

 را یادآوری میکن . 
گاازارش جاا یاا  ماارکااز آمااار از  

  ٥٩ آمارگیری نیروی کار ساال  
حاکی از افزایش نرخ بایاکااری  
در تما  سنین اسات. مایااناگایان  

ما"اادل    ٥٣ نرخ بیکاری در سال  
در اا  بااود کااه ماایاازان    ١٦٠٠ 

رشااا     ٥٩ بااایاااکااااری ساااال  
در  ی نسبت به آن داشاتاه  ٦٠٩ 

اساات. نااتااایااج ایاان طاارح نشااان  
ده  تا"ا اد جاما"ایات فا"اال    می 

  ٨٩ )شاغل و بیکار( در کشاور  
ناعار    ١٨٨ هزار و   ٨٦١  میلیون و 

میلایاون    ٨ است که از این ت" اد  
ناعار بایاکاار    ٥٨ هزار و    ٨٨٥ و  

هستن . نرخ بیکاری بارای ساال  
در مانااطاق شاهاری کشاور    ٥٩ 

  ٧٠١ و در نقا  روستایای    ١٨٠٨ 
در اا  گاازارش شاا ه اساات. باار  
اساس گزارش مرکز آمار ایاران،  

ساالاه  ٨٩ تاا    ١٩ بیکاری جوانان  
در ا  اسات کاه    ٨٠٠١ م"ادل  

و    ٨٨٠٣ برای مردان ایان گاروه  
در اا  ا ااال  شاا ه    ٩٨٠٧ زنااان  
 است. 

 
اما ایان آماارهاا در حاالای از   

سااوی ماارکااز آمااار بااه  اانااوان  

مارجار آماارگاایاری ا اال  ماای  
شود که مراجر غیر رسمی خابار  

مایالایاون  ٩ از بیکاری بایاش از  
نااعااری دارناا . حااتاای باارخاای از  

های مسئوالن حاکاایات     حبت  
از این دارد که مسائاوالن وزارت  
کار در جلسات غیار رسامای بار  

میلیونی تأکی  داشتاه  ٩ بیکاری  
 ان . 
 

آمییار بیییییکییاری جییهییت 
 سیاسی دارند!

خبرگزاری تسانایا  ارگاان رهیا   
اسااالماای ماایااگااویاا   بااه سااراغ  

اسحااق،ایان کاارشانااس    یحیی آل 
ا ت ادی رفتی  تاا از نازدیاا  
دالیل اختالق آماار در گازارش  
رسااااماااای ماااارکااااز آمااااار و  

هااای غاایااررسااماای و    گاازارش 
وی   محرمانه دولت را دریابایا .  

با بیان اینکه آمارگیری در هار  
نهادی بستگی به شاخص انا ازه  
گیری دارد و ایان ماوضاو ای  
یکی از مهمترین دالیل اخاتاالق  
آماری در هر زمیناه ای اسات.  
شاخص های ت"یین بیکااری در  

هااا    ماارکااز آمااار و سااایاار بااخااش 
 متعاوت است.  

آل اسحاق با بیان اینکه مابااحا   
ا ت اادی در تا"ایایان ا اتا ااد  
کشور رکن مویری هستن  بایاان  
کاارد: کاال ارزیاااباای ساارمااایااه  

ها مبتنی بر آماار مالای    گذاری 
اساات. یاا"ااناای اگاار  اارار اساات  
جایی را توس"ه دهی  و سارماایاه  
گاذاری را جاهاات دهاایا ، پااایااه  
ا ااالااای آن باااه آماااار بااااز  

.سازمان های آمااری   گردد   می 
در کشورها نقش اولیه را دارنا .  
اولیه بودن به این دلیل است کاه  
آمارها  حی  و ماورد ا اتامااد  

باش . مراکز آمار گیری ناباایا   
گاایااری ساایاااساای داشااتااه    جااهاات 

باشن .ی"نی ایان آماار سایااسات  
 زده نباش . 

بایاان     این کارشناس ا ت ادی  
کااارد: مااارکاااز آماااار باااایااا   

هایی را برای آمارگیاری    شاخص 
انتخاب کن  که م"تبر و د ایاق  
و  ابل  بول باش  و گرنه آمارهاا  
 اااباال اسااتااناااد باارای هاامااه جااا  
نیست. مباناای آماارگایاری در  
مرکز آمار باایا  باه گاوناه ای  
باااشاا  کااه باارای تاامااا  امااور  
کارآیی داشته بااشا . یاکای از  
 لت هایی که هماواره اخاتاالق  
های آماری بین مراجار رسامای  
و غیار رسامای وجاود دارد ایان  
است که هر کس باه ناعار خاود  

کن  و فضاای    آمار را ا ال  می 
آمار دهی در کشور بای  سال  و  
 به دور از سیاسی کاری باش . 

 
 میلیون بیکار ٨تا ٧
اسحاق  در سراسار دنایاا بارای    آل 

اینکه مشکالت آماری بارطارق  
شود. نهادهای تشکیل ش  است  
که به  ورت  اناونای تشاکایال  
ش ه و آن موسسه نسبت به آماار  
خودش مسائاول اسات. در ایاران  
مرکز آماار و بااناا مارکازی  
نسااباات بااه آمااار مساائااولاایاات  

به طور م ال زماانای کاه   دارن . 
ماارکااز آمااار ناارخ باایااکاااری را  

کن  باایا  بایاان کانا     ا ال  می 
که شاخص ت"یین نرخ بایاکااری  
در آمارگیری چاه باوده اسات؟  

سا ت در هعته شااغال  ١ ف"الیت  
تاالااقاای ماای شااود؟باایااکاااری  

میلیونی جوانان وا "یت نا ارد.  ٨ 
  ٧ تااا ٨  در حااال حاااضاار حاا ود 

میلیون بیکار در جااما"اه وجاود  

 دارد. 
 

بیکاری چیالیش اسیاسیی 
 است!

اسحاق رکود، بیکاری، تور  و    آل 
    اشتغال بارای جاواناان را از  

هاای اسااسای در کشاور    چالش 
دانساات و گااعاات: یااکاای از  

های اساسی کشور وجاود    چالش 
میلیون جما"ایات بایاکاار    ٧ تا    ٨ 

است که  ریب به اکا اریات آناان  
تح ایالاکارده هساتانا . چاالاش  
ا لی ا ت اد مسئله ما"ایاشات  
مرد  است. امروزه باا بایاکااری  
جوانان مشکالت خاناواده هاا دو  
چن ان ش ه است. اگر یا پا ر  
کشاورز با زحمت هزینه دانشگااه  
فرزن ش را تأمین کرد باه امایا   
آنکه روزی کسب درآم  کنا  و  
بتوان  روزگاار باگاذرانا . اماروز  
همان جوان سربارپ ر شا ه اسات.  
آمار بیکاری بیشتر از این ت"ا اد  
است چرا کاه کساانای را کاه  

ای تنها یا ساا ات کاار    هعته 
کاانااناا  شاااغاال مااحااسااوب    ماای 
 کنن .   می 
 
 

 بیکاری زنان در ایران 
سیاست حاکاومات در ایاران در  
جهت کاهش اشتغال زناان اسات.  
افاازایااش ماارخ اای هااای زنااان  
برای زایمان از شش مااه باه ناه  
ماااه و باایااشااتاار تااا حاا  اخااراج،  

سا ت به  ٩٩ کاهش کار زنان از  
چن  سا ت در هعته، حذق زناان  
در زماایاانااه ساانااجااش دانااش و  
مااااهااااارت یااااا آزمااااونااااهااااای  
استخ امی، تا جایی کاه در در  
دولت دها )احاما ی نا اد( رونا   

ناازولاای اشااتااغااال زنااان شااتاااب  
بااایاااشاااتاااری باااخاااود گااارفااات،  
بازنشاساتاگای پایاش از ماو ا   
برای زنان با سابقه کاار بایاسات  

ساال خا مات،    ٨٦ سال)به ازای  
روز حقوق( که با اتخاذ ایان    ٨٦ 

سیاست ت" اد هر چه بایاشاتاری  
از زنان را از محل کار و اشتغاال  
دائ  به خانه هایشان رواناه کارد.  
آمارهای مرکاز آماار ایاران ها   

ده  در دولات یاازدها     نشان می 
بخش  اما ه کااهاش فا"االایات  
ا ت اادی در ایاران مارباو  باه  
 زنااااااااان بااااااااوده اساااااااات. 

 
 عوامل بیکاری زنان

خ و ی سازی هاا و ماحا ود  
کااردن اشااتااغااال در کااارخااانااه و  
مااراکااز تااولاایاا ی از  ااواماالاای  
هستن  کاه اشاتاغاال و فار ات  
های شغلی زنان را با مح ودیات  
بیشتری روبرو کرده است. طاباق  
اطااال اااتاای کااه ماارکااز آمااار  
منتشر کرده، استعاده و استاخا ا   
بخش خ و ی از نایاروی کاار  
زنان ناموفق ا ال  ش ه. باه ایان  
ماا"ااناای بااخااش خ ااو اای از  
استخ ا  زنان بوی ه زنان بااردار و  
زنان دارای فارزنا  پاایایان تار از  
شااش و هشاات سااال خااودداری  
کرده ان . مهمترین چالش زناان،  
از همان ماه هاای اولایاه  ا رت  
گیری جمهوری اساال ، درایاران  
تب"یض و نابرابری و ست  کشای  
زن است. از طرفی حکومات باا  
اباازارهااای شاار اای،  ااانااوناای و  
تبلیغات ای ئولاوهیاا در  ا د  
بست و گسترش آن اسات، و از  
طاارفاای جااناابااش گسااتاارده و  

   رتمن  برابری طلبانه زنان 
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  ٣ از صفحه  
 
را در این ساالاهاا در بارابار ایان    

تب"یض و نابرابری شکل داده  ا  
    ست. 

 
تااوازن  اا رت ا ااتاا ااادی در  
خااانااواده و تاا"اایاایاان نااقااشااهااای  
جنسیتی، در جمهوری اساالمای  
بزرگترین چالش هایی است کاه  
موجبات بیکاری و پایایان باودن  
فر ت هاای شاغالای در مایاان  
زنااان را ایااجاااد کاارده اساات.  
فاارهااناان و سااناان اسااالماای ا  
مذهبی، ج ا سازی جنسیتای و  

آپارتای  جنسی، مرد سااالری از  
 ااواماال جاا ا کااردن زنااان در  
 اار ااه ا ااتاا اااد و بااازار کااار  
میباشن . در این ناااا  ضا  زن  
م ائب طبقاتی ا اجتماا ای در  
جام"ه را به اشاتاغاال زناان ربا   
می هن . میگوین  اشاتاغاال زناان  
و تح یالت زنان سباب افازایاش  
نرخ طالق، افزایاش سان ازدواج،  
و سباب کااهاش نارخ جاما"ایات  

تابا"ایاض  الایاه زناان     میشود! 
یااا مشااخاا ااه مااهاا  دناایااای  
امااروز اساات. در بااخااش ا ااااا   
کشورهای جاهاان، زن رساماا و  
 انونا از هاماان حاقاوق و آزادی  

های مح ود و محقری ها  کاه  
مردان از آن بارخاوردارنا  ماحارو   
اساات. در کشااورهااای از نااااار  
ا ت ادی  قب افاتااده تار و در  
جواما"ای کاه ناعاوذ ماذهاب و  
سااناات هااای کااهاانااه باار ناااااا   
سیاسی و اداری و فارهاناگای  
جاااماا"ااه  ااماایااق تاار اساات،  
ستمکشای زن و بایاحاقاو ای و  
فرودستی او در آشاکاارتاریان و  
زمخت ترین اشکاال خاودناماایای  
میکن . در کشورهای پیشرفاتاه  
تاار و ماا رن تاار، و حااتاای در  
جوام"ی که باه لاطاچ جاناباش  
هااای ماا افاار حااقااوق زنااان و  

تاا"اارضااات سااوساایااالاایااسااتاای  
کارگری تب"یض جنسای  الای  
الااهر از باخاش ا ااا   اوانایان  
حذق ش ه است، زن همچناان در  
متن مکانیس  ا ت ااد سارماایاه  
داری و سانات هاا و بااورهااای  
مردساالرانه جااری در جااما"اه،  
 اامااال از جااهااات بساایااار مااورد  

  تب"یض و ست   رار دارد. 
 

سایااسااتاهاای کاالن در  ار ااه  
ا ااتاا اااد و اشااتااغااال تااوساا   
ارگااانااهااایاای ا اامااال و جاااری  
میشود که بر ارکاان ناا باراباری  
حااقااوق زن در ناااااا  جاامااهااوری  

 اسالمی، استوار است.  
سااوناااماای باایااکاااری یااا غااول  
بیکاری در دولت روحانی ه  در  
کنار فقر،  رار دادهاای ماو ات  
ازماهاامااتاریاان ما"ااضااالت طاابااقااه  
کاارگاار و کاال جاااما"ااه اساات.  
ایجاد تشکلهای  لیه بایاکااری  
امری  ملی و ش نی است، کاه  
میتوان  گامی مهمی در جاهات  
متح  کردن ماباارزه مایالایاوناهاا  
کارگرزن و مرد،  لیه بایاکااری  

  باش . 

 قطعنامه روز جهانی کارگر
 ١٩٢٦مه  ٢،  ٢٩٥٩اردیبهشت ٢١

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  ییییییییییی اتحادیه برق و فلزکار کرمانشاه 
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  یییییی    کانون مدافعان حقوق کارگر    

 
ما کارگاران و هاماه انسااناهاای  
تحت ست  در ایران و سراسر جهاان  
امسال درحالی باه اساتاقاباال اول  
ماااه مااه ماای رویاا  کااه ناااااا   
سارمااایااه داری در هاامااه اباا"اااد،  
دچار بحران های غیر ابال حالای  
ش ه است و تما  تاالاشاش را باه  
کار می برد تا باار باحاران هاای  
بوجود آورده را با بیکار سازیاهاای  
گسترده، تغییر در  وانیان کاار و  
به طور کالای بااز پاس گایاری  
دستاوردهای طبقه کاارگار و باه  
راه ان اختن جانان هاا بار دوش  
مااا باایاااناا ازد و خااود را از ایاان  
مخم ه رهایی بخش . اما طبقاه  
کارگر و بشریت ماتاضارر از ایان  
وض"یت نیز ساکت ننشسته و باا  
تاامااا   ااوا از آمااریااکااا و یااونااان  
گرفته تا فرانسه و ایران و... در  

 مقابل این تهاج  ایستاده است. 
خ ی ه نااا  سارماایاه داری و  
تقابلش با طباقاه کاارگار در هار  
نقطه از جاهاان، کساب ساود هار  
چه بیشتر در ازای تحمیل فقار و  
گرسنگی بر طبقه کارگر اسات،  

اما میزان ش ت آن بستاه باه ناو   
ناااااامااهااای حاااکاا  باار جااواماار  
ماخاتالاچ مااتاعااوت اسات. ایااران  
یکی از مناطقی است که طبقاه  
کارگرش به شیوه وی ه ای تاحات  
فشااارهااای ساانااگاایاان ساارکااوب،  
محرو  از هر گونه حق ا اتارا ،  
داشااتاان تشااکاال و بااه تااباار آن  
باارخااورداری از هاامااان درجااه از  
امکانات م"یشتی است کاه ها   
طبقه ای هایش در مناطق دیاگار  

 جهان از آن برخوردارن . 
ساالاهاااسات کاه در بساایااری از  
کشورهای جهان و از جامالاه در  
ایااران ماابااارزه کااارگااران و هاامااه  
ماازدبااگاایااران باارای  ااقااب راناا ن  
سرمایه داری از سیاست تحامایال  
ریاضت ا اتا اادی و یاورش باه  
زن گیشان تحات  انااویان باحاران  
ا ت ادی و غایاره باا  ا رت در  
جریان است، اماروز ماا کاارگاران  
ایران مج دا و اکیا ا ا اال  مای  
نمائی  که هیو تاوجایاهای بارای  
پوشان ن و تابارئاه نااتاوانای ناااا   
سرمایه داری در تاأمایان یاا  
زناا گاای ماارفااه باارای خااود را  

نپذیرفته و به هیو وجاهاه تاحاقاق  
خواست یا زن گی انساانای را  
به رفر نایاازمانا یاهاای ا اتا ااد  

 سرمایه داران گره نخواهی  زد. 
از این رو ما کارگران، ما"الاماان،  
پرستااران، مساتاماری باگایاران و  
کل بیکاران با خاواسات افازایاش  
فوری دستمزد ، ایجاد کار و یاا  
پرداخت بیمه بیکاری و همچنایان  
ممنو یت تشکایال پارونا ه هاای  
 ضائی با اتهامات امنیتی  لیاه  
م"ترضان به شرای  موجود ، روز  
جهانی کارگر را گارامای مای  
داری  و خواسته های فوری خاود  
را به ترتیب زیار ا اال  داشاتاه و  
برای تحققشان پیاگایاراناه ماباارزه  

 می کنی : 
ممنو یت تشکایال پارونا ه هاای  
 ضائی باا اتاهاامااتای از  ابایال  
"ا  ا   لیه امنیت ملای، تابالایال  
 االاایااه ناااااا  و اخااالل در نااااا   
 مومی"  لیه کارگران، م"لاماان  
و همه ف"الیان اجاتاماا ای، لاغاو  
مجازات ا  ا  و   اای و لاغاو  
کلیه احکاا   اادره، آزادی بای  
 ی  شر  هلیه فا"ااالن هاارگاری  

و م"لمان در بن  همراه با تماامای  
 ف"االن سیاسی و اجتما ی. 

حق ایجاد تشکلهاای مساتاقال و  
آزادی  ضویات در آناهاا. آزادی  

 اایاا  و شاار  ا ااتاا اااب،    باای 
ا اتاارا ، راهااپایااماائاای، تااجاماار،  
انااا یشاااه و بااایاااان، احااازاب و  
مااطاابااو ااات باارای  اامااو  ماارد   

 ایران . 
افزایش فوری حا ا ال دساتامازد،  

  3باالتر از خ  فقر ا ال  شا ه ) 
هزار تاوماان( و    055میلیون و  

پرداخت بیمه بیاکااری باه هاماان  
میزان برای کلیه بایاکااران و هار  
انسان آماده به کار ا ا  از زن و  
ماارد. کااارگااران، ماا"االاامااان و  
پاارسااتاااران حااق دارناا  در ازای  
کارشان از یا زن گی مرفاه و  
مطابق باا اساتاانا اردهاای ما رن  

 برخوردار باشن . 
ممنو ایات باه تا"اویاق انا اخاتان  
حقوق و دستمزدها. حاقاوق هاای  
م"و ه هه به یك رویه  اادی در  
بنگاه های ا ت ادی تب یال شا ه  
م"یشت هارگران و زحمتكشاان را  
بیش از پیش به تابااهای هشاانا ه  

است. سارماایاه داران و حاامایاان  
انان باا  ا   پارداخات باه ماو ار  
حقوق کارگران سودهای افسااناه  
ای به جیب میزنانا . تا"اویاق در  
پرداخت حقوق بای  به  اناوان یاك  
جر  تالاقای شا ه و کاارفارماایاان  
خاطی مجازات و ملز  به جاباران  

 خسارات گردن . 
تامین امنایات شاغالای و تاو اچ  
اخاراج سااازیااهاا، باار چایاا ه شاا ن  
 راردادهای اسارت باار ماو ات و  

هاای    سعی  امضا، حاذق شارکات 
تاااامااایااان نااایاااروی انساااانااای و  
پیمانکاری،  رار گارفاتان کالایاه  

هاای    کارگران شاغل از کاارگااه 
کوچا تاا کاارگاران مانااطاق  
آزاد تحت پاوشاش کاامال  ااناون  
کااار و اجاارای فااوری باایاامااه  

 کارگران ساختمانی. 
ممنو یت کار کودکان و فاراها   
ناامااودن امااکااانااات زناا گاای و  
تحا ایال رایاگاان و بارابار بارای  
کلیه کودکان فارغ از جاناسایات،  
 ااوماایاات و مااذهااب مااطااابااق بااا  
 استان اردهای پیشرفته همراه با  

 
 ٤٤صفحه   
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 ٩ ٤ صفحه  

  ٤1ازصفحه  
ایجاد فضائی کااماال  الامای و  
شاد و دادن یاا و ا ه غاذای  

 گر  و با کیعیت. 
سااازمااان تاااماایاان اجااتاامااا اای و  
 ااناا وق هااای باایاامااه ای کااه  
مااتااولاای اماار ارائااه خاا مااات  
به اشتی و بازنشستگی هساتانا ،  

در سال های اخیر مورد چپااول و  
غارت   ه ای از دولتماردان  ارار  
گرفته و در ناتایاجاه هار روز در  
ارائااه خاا مااات بااه هااارگااران و  
زحمتكشان هه  احبان ا لای ان  
هستن ، ناتوان تار شا ه انا . ایان  
سازمان و کالایاه  انا وق هاای  
بیمه بای  در اختایاار ناماایانا گاان  

منتخب هارگاران  ارار گایارنا  و  
دولااتاامااردان حااق هاایااو گااونااه  

 دخالتی در آن ن اشته باشن . 
آمایاز    لغو کلیه  اوانایان تابا"ایاض 

نسبت به زنان و برابری کاامال و  
 ایاا  و شاار  حاقااوق زناان و    بای 

هااای    ماردان در تامااامای  اار اه 
زن گی اجاتاماا ای، ا اتا اادی،  

 سیاسی. 
به رسامایات شانااخاتاه شا ن حاق  
شهرون ی مساوی باا شاهارونا ان  
ایرانی برای مهاجران گریاخاتاه از  
فااقاار و نااا امااناای بااه خ ااوی  
مهاجرین افغانستانی و مانار هار  
گونه ا مال تب"یض آمایاز  الایاه  

 آنان 

روز جااهاااناای هااارگاار، روز رز   
مشترك هارگران و ساتا  دیا گاان  
در سراسر جهان اسات . ایان روز  
بای  ت"طیل رسمی ا اال  شاود و  
هر گونه تااااهارات هاارگاری و  
ا ترا   اماومای بارای احاقااق  
حقوق خود در این روز ب ون هایاو  

 مان"ی برگزار شود. 

 قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری

 ٢٩٥٩به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  ییی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز ییی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 
اول ماه ماه )دوازده اردیاباهاشات  

، روز جهانی کارگر و روز  ١٣٥٩ 
اتحاد و همبستگی بیان الامالالای  
کارگران، برای بیان خاواسات هاا  
و مطاالاباات ایان طاباقاه، جاهات  
بهبود شرای  کاار و زنا گای و  
رهااایاای از سااتاا  و ناااباارابااری  
ا ت ادی و طباقااتای اسات. اول  
ماااه مااه هاامااچااناایاان روز فااریاااد  
مشتر  تاماامای کاارگاران در  
سرتاسر گیتی  لیه بی اد و باهاره  

 کشی سرمایه است. 
در چانایان روزی، کاارگاران در  
سرتاسر دنیا از جمله به مقابله باا  
سیااسات هاای ضا کاارگاری و  
نئولیابارالایاساتای سارماایاه داری  
جهانی و فارماول هاای خااناماان  
بااراناا از آن باارماای خاایاازناا  و  
نارضاایاتای و ا اتارا  خاود را  
نسبت به این سیااسات هاا ا اال   
ماای کاانااناا . در روز جااهاااناای  
کااارگاار، باایااش از هاار زمااان  
دیگری لزو  اتحاد و همبساتاگای  
طبقاتی کاارگاران احسااس مای  
شود و باه ضارورتای حایااتای و  
 اجتناب ناپذیر تب یل می گردد. 

کاارگااران ایااران، امساال ناایااز در  
شرایطی به استقبال اول مااه ماه،  
روز جهانی کارگر می رون  کاه  
گرانی افسار گسیخته و فزایانا ه  

دیگر رمقی برای کارگران با ای  
داری در      نگذاشته است. سرمایه 

    ایران، درهماهاناگای باا سارماایاه 
بحران زده جاهاانای و ناهاادهاای  
مالی و واسطه ای آن، هاماچاون  

،  ” سااازمااان تااجااارت جااهاااناای “ 
و  ”   انا وق بایان الامالالای پاول “ 
، در جهت تامیان  ” بانا جهانی “ 

شرای  مطلوب بارای انابااشات و  
سود آوری سرمایه،  کارگاران را  
بااه شاا یاا تااریاان شااکاال ماامااکاان  
است مار می کن  و به بیاکااری،  

کشانا . ساعاره    فقر و فالکت می 
کارگران امروزه بیش از هر زماان  
دیگر خالی است و آنان مجباورنا   
بااارای سااایااار کاااردن خاااود و  
فرزن انشان به هار دری بازنانا  و  
سا ت هاا کاار اضاافای را باه  
جان بخرن . سارماایاه هاماچانایان  
همه ی تاالش خاود را باه کاار  
می برد تاا حاتای الاماقا ور باار  
بااحااران هااای داماان گاایاار و  
کمرشاکان خاود را در سارتااسار  
گایااتاای باار دوش ماا کااارگااران  
بگذارد  ت"ییان حا ا ال دساتامازد  

    ٥٩ هزار تومانی در سال      ٧١٨ 
کاه  ”  شورای  الی کاار “ توس   

برابر زیر خ  فقر و در وا ار    ۴تا  
به منزله تحمیل مرگ ت ریاجای  
بر خایال   ااایامای از کاارگاران  
است  و ا   پارداخات باه ماو ار  

دستمزدها در اب"اادی فاراگایار و  
گسترده  نهادیناه کاردن شارکات  
های پیماناکااری و واساطاه ای  
در بخش های وسی"ی از ماراکاز  
کار و تولی  و  ناایار بازرگ و  
متوس  دولتی و غیردولتی و در  
هااماایاان رابااطااه نااابااودی کاااماال  
امنیت شغلی اک ریات  اریاب باه  
اتاااعااااق کاااارگاااران باااا رواج  
 ااراردادهااای مااو اات و سااعاایاا   
امضااا، بااه تاا"ااطاایاالاای کشاااناا ن  
بسیاری از کارخانه هاا، کاارگااه  
ها و م"ادن کشور همراه با اخاراج  
و باایااکااارسااازی هااای گسااتاارده  
کارگران  م تاا باه دلایال زیااده  
خواهی ها و حری و ولار پاایاان  
ناپذیار  ااحاباان سارماایاه، رشا   
فزاین ه حاواد  کاار و در وا ار  
تب یل مراکاز کاار و تاولایا  باه  
 اااتااالاااگااااه کاااارگاااران، غاااارت  
مضا اچ دساتارناج کاارگاران از   
راه های مختلچ از جامالاه  اطار  
سوبسی  کاالهای اساسی ماانانا   

، چاپااول  … نان، آب، برق، گاز و  
 ااناا وق تاااماایاان اجااتاامااا اای و  
بازنشستگی و نااکاارآما ی ایان  

…  ن وق ها در  بال کارگاران  
و موارد متنو  و بیشتری از ایان  
دست، تنها نموناه هاایای از ایان  
تهاج  لجا  گسیخته و طاباقااتای  
و وض"یت اسعنا  ما کارگاران  

 را به نمایش می گذارن . 
به این سیاهه البته بای  تابا"ایاض  
جاناسایاتای و ساتا  و اساتا امااار  
مضااا ااچ نسااباات بااه زنااان و  
کااارگااران مااهاااجاار، باای کاااری  
جوانان و گسترش کار کاودکاان،  
فق ان آزادی های دموکاراتایاا  
و سیاسی و امنایاتای کاردن هار  
شکلی از ا ترا  و حق طالابای  
کااارگااران کااه باارای پاایااگاایااری  
خواست ها و مطالبات این طاباقاه  
 ورت می گایارد، ماماناو ایات  
ایااجاااد تشااکاال هااای مسااتااقاال  
کااارگااران و یااورش بااه ماا"اا ود  
تشکل های کاارگاری ماوجاود،  
احضارهاای ماکارر کاارگاران و  
فاا"اااالن کااارگااری و تااهاا یاا ،  
دستگیری و زنا انای کاردن آناان  
به بهانه هاای مضاحاا و نا   

اجتما  و تباانای باه  “ نمایی چون  
”     بارها  زدن امانایات مالای 

و .. اماا ااال آن را ناایااز اضااافااه  
نمود. وامل سرمایه باه ویا ه در  
یکی ا دو ساله اخیر شاماشایار را  
از رو بسته و همه ه  و غا  خاود  
را بکار گرفته ان  تا هر خاواسات  
و مااطااالاابااه کااارگااری و هاار  
ا ترا  حق طلبااناه ای را کاه  
از سوی کارگران برپا مای شاود  
بااا تااوساال بااه زور و تااهاا یاا  و  
دستگیری و زن ان پاس  گاویانا   

و ف"الین آن را به بن  کشی ه، باه  
 کنج زن ان ها بعرست . 

باا ون شااا مااا کااارگااران در  
مقابل چنین وض"یت بغایت غایار  
انسانی و گسترش روزافزون فاقار  
و سیه روزی در جام"اه ساکاوت  
نمی کنی  و اجازه ناخاواهایا  داد  
که بیاش از ایان حاق حایاات و  
هسااتاای مااان را بااه نااابااودی  
باکااشااناا . مااا کااارگااران تااولاایاا   
کنن گان ا لی رفاه و یاروت در  
جام"ه هستایا  و بارخاورداری از  
یا زن گی انسانی، مطااباق باا  
بااالتاریان اساتاانا اردهاای حایاات  
بشری را حاق مسالا  خاود مای  
دانی  و برای تاحاقاق آن تاماامای  
موانر پیاش روی را باا بارپاایای  
تشکل های مستقال از دولات و  
کارفرماا و باا اتاکاا باه  ا رت  
همبستگی و اتحاد کاارگاری و  
طبقاتی مان از سر راه بر خواهایا   
داشااات. ماااا کاااارگاااران اجاااازه  
نخواهی  داد که همچون گاذشاتاه  
تااوافااق هااای ساارمااایااه داری  
جااهاااناای و داخاالاای باارای بااهااره  
کشاای از ناایااروی کااار ارزان و  
غااارت دسااتاارنااج و حااا اال مااا  
کارگران،  رین موفقیت گاردد و  
ما را هاماچاناان در فارودساتای  

 با ی بگذارد. 
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در این راستا، ماا سانا یاکااهاا و  
تشکالاهاای امضاا کانانا ه زیار،  
متح  و یک  ا مطالبات و نقطاه  
نارات خود را با یان شارح ا اال   

 می داری : 
اا در حالی که خ  فقار ساه و  ١ 

نی  میلیون توماان در مااه اسات،  
ت"یین ح ا ل دستمزد ا اال  شا ه  

” )شورای  الی کاار “ از سوی  
هازار تاوماان( در وا ار باه    ٧١٨ 

منزله تحمیل فالکت بیش تار باه  
کارگران و خانواده های آنان مای  
باش . ما همچنین،  ملکارد ایان  

کااه در طااول سااالاایااان  ”  شااورا “ 
گذشته همواره در راستای منافار  
کارفرمایان و  احبان سرماایاه و  
بر ضا  کاارگاران باوده اسات را  
محکو  می کنی . ما کاارگاران  
ا ااتااقاااد داریاا  کااه تاا"اایاایاان  
دستامازدهاای  اادالناه تاناهاا از  
طریق نماین گان وا "ی کاارگاران  
در تشاااکااال هاااای مساااتاااقااال  
کارگری و با پشتوانه وسیر تاوده  
 کارگران امکان پذیر خواه  بود. 

دستمزدهای پرداخات نشا ه و    -٨ 
م"و ه کارگران بای  فاورا  و بای  
هیو  ذر و باهااناه ای پارداخات  
شااوناا  و اا   پاارداخاات آن هااا  

بایست  به م ااباه جار   اابال    می 
ت"قیب، مورد پیگرد  ضائی  ارار  
گاایاارد. مااا کااارگااران خااواهااان  
پارداخات فاوری و باا ون  اایا  و  
شاار  دسااتااماازدهااای ماا"ااو ااه  
کارگران و خسارت هاای نااشای  

 از آن هستی . 
 راردادهای مو ت و ساعایا     -  ٣ 

امضااای کااار، فااقاا ان امااناایاات  
شااغاالاای و وجااود شاارکاات هااای  
پاایاامااانااکاااری و واسااطااه ای   
حاواد ، بایاامااری هاا و سااواناا   
مرگبار ناشی از فق ان ایمانای و  
به اشت کار، به ویا ه در باخاش  
های ترابری، م"ادن و سااخاتاماان  
سااازی،هاامااواره از ماا"ااضااالت و  
مشکالت توان فرسای کاارگاران  
در کشاااور باااوده اسااات. ماااا  
کارگران ضمن ا ترا  به چنیان  
وضاا"اایاات ناااگااواری، خااواهااان  
برچی ه ش ن  راردادهای مو ت و  
سعی  امضا، حذق شارکات هاای  

پیمانکااری و واساطاه ای،  ارار  
گرفتن کلیه کارگران شااغال از  
کارگاههای کوچا گرفته تاا  
کااارگااران مااناااطااق آزاد، تااحاات  
پااوشااش کاااماال  ااانااون کااار و  
اجاارای فااوری باایاامااه کااارگااران  
ساختمانی و در یا کال  پاایاان  
دادن به شرایا  ساخات و زجارآور  
کار در مراکاز و ماحایا  هاای  

 کار و تولی  هستی . 
ما کارگران به وی ه درشارایا     -۴

تور  و گرانی روزافزون کاالهاای  
اساسی درجام"ه، ا  اماال بارخای  
سیاست های م"روق به ریااضات  
ا ت اادی هاماچاون رهاا ساازی  
 یمت هاا و حاذق ساوبسایا هاا،  
اخراج و بیکار سازی کارگران باا  
بهااناه هاا و تارفانا هاایای چاون  
ت" یل نیرو و خ او ای ساازی،  
مقررات زدایی از حاقاوق کاار و  
ااااابااااودسااااازی باااارخاااای از   ن
دستاوردهای چن  ده ساله حاقاوق  
کاااارگاااری و تااا"ااار  ضااا   
کارگری به  اناون کاار و .. را  
محکو  ناماوده و خاواهاان پاایاان  
بخشی ن به ایان  ابایال سایااسات  
های اسارت آور و ضا   ا الات  

 اجتما ی هستی . 
مااا خااواهااان باارخااورداری    -۵

تمامای باازنشاساتاگاان از یاا  
زن گی مارفاه و رفار هارگاوناه  
تب"یض و نااباراباری در پارداخات  
مستمری و حقوق و مزایاای ایان  
بخش از کارگران می باشی . ماا  
کارگران همچنین خاواهاان بایاماه  

 ی درمان رایگان هستی . 
اخراج و بیکارسازی کارگاران    -۶

به هر باهااناه ای باایا  ماتاو اچ  
گاردد و تامااامای کسااناای کااه  
بیکار ش ه و یا باه سان اشاتاغاال  
رسی ه ان  مای باایسات تاا زماان  
اشتغال به کار از بیماه بایاکااری  
ماااکاااعااای، ماااتااانااااساااب باااا  
اساتاانا اردهاای اماروزی جاواماار  

 بشری برخوردار شون . 
ا ما کارگران خاواهاان باراباری    ٨ 

کامل حاقاوق زناان و ماردان در  
تااماااماای شاائااونااات زناا گاای  
ا ت ادی، اجتماا ای، سایااسای،  
فرهنگی و خااناوادگای و ماحاو  
کلیه  وانین تب"یض آمایاز  الایاه  

 آنان می باشی . 

بیمه های تأمین اجاتاماا ای    -  ٧ 
اگاار  اارار باااشاا  کااه بااه نااحااو  
مطلوبی از آن استعاده شاود مای  
بایست که به دسات ناماایانا گاان  
منتخب و وا "ی خاود کاارگاران  
و مرد  زحماتاکاش جااما"اه اداره  
شااود. مااا کااارگااران خااواهااان  
برخورداری همه آحااد کاارگار و  
زحمتکش جام"ه از اماکااناات و  
ماازایااای باایاامااه هااای تااأماایاان  

 اجتما ی هستی . 
مااا کااارگااران ساارکااوب و    -  ٥ 

کارشکنی و  ا   باه رسامایات  
شانااخاتان حاقاوق سانا یاکااهااای  
کارگری و تشکل های مستاقال  
کااارگااری را مااحااکااو  کاارده و  
خواستار تشکایال سانا یاکااهاا و  
تشکل های مستقل کارگاری و  
ر ایت حقوق بانایاادیان کاار، باه  

   ٥٧ و    ٧٨ وی ه مقاوله نامه های  
سازمان بین الملای کاار دایار بار  

آزادی ایااجاااد تشااکاال هااای  “ 
 ااقاا   ااراردادهااای  “ و  ”  مسااتااقاال 

هستی . و دادخواهای  ”  دستجم"ی 
و شکایت کارگران را در این بااره  
به نهادها و ساازماان هاای بایان  
الااماالاای حااق مساالاا  تااماااماای  

 کارگران می دانی . 
برخاورداری از حاق ایاجااد    -  ١٦ 

تشکل های مستقل کارگاری و  
حق ا ترا ، ا تا ااب، تاجامار،  
تح ن، راهپیمایی و حاق آزادی  

امروزه جزء حاقاوق  …  بیان و نشر  
اولیه و انکاارنااپاذیار کاارگاران و  
همه ی آحااد مارد  در سارتااسار  
دنیاسات. ماا کاارگاران خاواهاان  
برخورداری از تمامی ایان حاقاوق  
و مطالبات باوده و آن هاا را در  
ردیچ حقوق مسل  و خ شه ناپذیار  

 خود می دانی . 
ما خواهان پاایاان دادن باه    -  ١١ 

باارخااوردهااای امااناایااتاای و  ااطاار  
فوری و با ون  ایا  و شار  هار  
گونه ا مال فشار، پرونا ه ساازی  
و   ور احاکاا   ضاایای  الایاه  
کااارگااران و فاا"اااالن کااارگااری،  
م نی و اجاتاماا ای و باه طاور  
مشخص منار تا"اقایاب، تاها یا ،  
احضارهاای ماکارر، باازداشات و  
زناا اناای کااردن ایاان کااارگااران و  
فاا"ااالاایاان از جااماالااه ا ضااای  
سااناا یااکااای کااارگااران شاارکاات  

واحاا ، سااناا یااکااای کااارگااران  
نیشکر هاعات تاپاه، سانا یاکاای  
کاارگاران سااخاتاماانای و ناقااش  
استان البرز،کارگران م"ادن بافاق،  
دورود، خاااتااون آباااد و کااارگااران  
پتروشیمی و  سلویه و .. تاحات  
 ااناااویاان و بااهااانااه هااایاای چااون  

ا  ا   الایاه  »،  «تبلیل  لیه ناا  »
تجامار باه   ا   »،  «امنیت ملی 

می باشی . ما همچنیان     ..تبانی 
خواهان آزادی فوری و ب ون  ایا   
و شر  هاماه کاارگاران، فا"ااالن  
کارگری و ما"الاماان زنا انای از  
جمله بهنا  اباراهایا  زاده، ماحاما   
جراحی، ج"عر  ایا  زاده، رساول  
باا اغاای، اساامااا اایاال  ااباا ی،  
محمود بهشتی لنگرودی،  الای  
اکبر باغانی وفرزاد مرادی نیا و  
منر ت"قیب و لغو احاکاا   اادره  
 االاایااه ابااراهاایاا  ماا دی، رضااا  
شااهاااباای، داود رضااوی، والااه  
زمانی، الای ناجااتای، ماحاماود  
 الحای،  ا اماان اساماا ایالای،  
جمال میناشیری، هادی تنومانا ،  
 اس  و ابراهی  م اطاعای پاور و  
محم  کریمی ، جلیل ماحاما ی  

 و دیگر کارگران هستی . 
مااا کااارگااران، نااه تاانااهااا    -  ١٨ 

تشکل های دست ساز و هاماساو  
با دولت و کارفرما همچون خااناه  
کارگر، شوراهای اساالمای کاار  
و انااجااماان هااای  اانااعاای را  
نماین گان وا "ی کاارگاران ایاران  
نمای دانایا  بالاکاه باه رسامایات  
شناختن این تشکل هاا هاماچاون  
خانه کارگر )شوراهای اساالمای  

و تاااالش    WFTUکااار( در  
برای  ضو کاردن تشاکال غایار  

مااجااماار  “ کاارگااری ماوسااو  بااه  
،  ”  الی نماین گان کارگران ایاران 

را محکو  نموده و باه   ITUCدر  
 ضااویاات در آوردن ایاان  ااباایاال  
تشااکاال هااای دساات ساااز و  
فرمایشی در ایان ناهاادهاا را باه  
مااناازلااه باااز کااردن راه باارای  
سرکوب هر چه بیشتر سن یکاهاا  
و تشکل های مستقل کاارگاری  

 در ایران محسوب می کنی . 
پاا یاا ه کااار کااود  بااه    -  ١٣ 

شکل غیر  ابل ت وری در حاال  
افزایش و گساتارش اسات. کاار  
کودکان بای  ممنو  ا ال  گاردد  

و هاار طاارحاای باارای رسااماایاات  
بخشی ن به این پا یا ه ناامایاماون،  
تحت هر نوان و باهااناه ای مای  
باایسات مالااغاا شا ه و مااحاکااو   
گردد. همه ی کودکاان ماطااباق  
ماانااشااور باایاان الااماالاالاای حااقااوق  
کاود  بااایاا  جا ا ازمااو اا"اایاات  
ا ت ادی و اجتماا ای والا یان و  
نو  جنسیت و وابساتاگای هاای  

 ادی، مذهبی و ..  از      ملی، ن 
امکانات تح یلای و آماوزشای،  
رفاهی و باها اشاتای رایاگاان و  

 برابر برخوردار باشن . 
ما خواهان رفر هار گاوناه    -  ١٩ 

تب"یض و بی   التی نسابات باه  
کارگران مهاجر به وی ه کاارگاران  
افااغااان در ایااران و ناایااز سااایاار  
کارگران مهاجر در سراسار جاهاان  

 می باشی . 
مااا بااه هاامااراه  اامااو     -  ١٩ 

کارگران ایران و جاهاان سایااسات  
های جنان افاروزاناه و تاجااوز  
کارانه  لیه کشورها را ماحاکاو   
کرده و خواهان بر اراری  الا  و  
امنیت در منطقه و جهان و دفاا   
از مناافار  اماومای و آزادی و  
رفاه و پایاشارفات مارد  ایاران و  

 منطقه و جهان هستی . 
همه کارگران، ما"الاماان و    -  ١٠ 

پرستااران کاه باه خااطار احاقااق  
حقوق و مطاالاباات خاود از کاار  
اخراج یا باازداشات و یاا زنا انای  
ش ه ان  بای  ب ون  ی  و شر   و  
با احراز شرای   بلی کار، هاماراه   
با خسارت ایا  اخراج و زن ان  باه  

 کار سابق خود باز گردن .  
ا  اول مااه ماه، روز جاهاانای  ١٨ 

کارگر بای  ت"طیل رسمای ا اال   
ش ه و در تاقاویا  رسامای کشاور  
گنجان ه شود. ماا خاواهاان لاغاو  
هرگونه  مح ودیت در بارگازاری  

 مراس  این روز جهانی هستی . 
کااارگاار مااتااعاارق هاایااو چاایااز،  

 کارگر متح  همه چیز! 
 کارگران جهان متح  شوی ! 



 ١٤٤ شماره        -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 

مییدخییلییی بییر 
زندگی و آثار 
کارل میارکیس 
و فیییردرییییک 

 (٦انگلس )
 دیوید ریازانف

ب"  از فستیوال هامباخ، باکار  
برای چن  سال در آلماان ماانا  و  
اشتاغاالاش شابایاه باه اناقاالبایاون  

های هعتااد باود. وی    روسی سال 
به تبلیل و تارویاج مایاپارداخات و  
فرار و حامالاه مسالاحااناه بارای  
آزادی رفقای زن انی را تا ار   

دی . از این طریق به انقالبایاون    می 
بسیاری کما رسانی . در ساال  

گااروهاای کااه بااکاار در    ١٧٣٣ 
ارتبا  نزدیا با آن  ارار داشات  
)او خود در آنزمان زنا انای باود(،  
برای دستایاابای باه اسالاحاه، باه  
حمله مسالاحااناه باه سارباازخااناه  
فرانکعاورت ماباادرت ورزیا . در  
آنزمان ماجالاس در فاراناکاعاورت  
مااناا"ااقاا  بااود و کااارگااران و  
دانشجویان مطمئن باودنا  کاه باا  
ترتیب دادن یا  یا  مسالاحااناه  

تاوانساتانا  در ساراسار    موفق مای 
آلمان شاور و شاو ای زیااد بارپاا  
نماایانا . اماا بسار ات از مایاان  
بااارداشاااتاااه شااا نااا . یاااکااای از  

ترین شرکت کانانا گاان در    شجا  
این  یا  کارل شاپر بود که  اباال  
ذکر نامش رفت. او تاوانسات باا  
موفقیت فرار کن  و باه فارانساه  
بازگردد. بای  بخاطار داشات کاه  
تما  ایان جاناباش در مانااطاقای  
تااماارکااز یااافااتااه بااود کااه باارای  

های متماادی تاحات تسالا     سال 
 فرانسه  رار داشتن . 

همچنین بای  جنبش اناقاالبای  
را   (Hesse)در امیرنشایان هاس  

یادآور شوی . در اینجا رهاباری باا  
کشاایااش،   (Wiedig)ویاا یاان  

مرد روحانی اما هوادار سرساخات  
آزادی ساایاااساای و کااوشااناا ه  
مت" ب برای آلمان ماتاحا   ارار  

ای ماخاعای    داشت. وی چاپخاناه 
های اناقاالبای را    دایر کرد، نوشته 

ماانااتااشاار ناامااود و کااوشاایاا  تااا  
روشنعکران را جلب کانا . یاکای  
از ایاان روشاانااعااکااران کااه سااهاا   

ای در این جاناباش با"اها     برجسته 
 Georgگرفات جاورج باوخانار  

Buchner)  ( ١٧٣٨   –  ١٧١٣  ،)
نااویسااناا ه ناامااایشاانااامااه "ماارگ  
دانتون" بود. وی از ایان نااار باا  
وی یان تاعااوت داشات کاه در  
تبلیل سیاسی اش ضارورت جالاب  
پشتیبانی دهقانان هاس را یاادآور  
ماای شاا . وی در چاااپااخااانااه  
ویاا یااان ناااوشاااتااه تاارویاااجااای  

اولایان    –مخ وی برای دهقانان  
چااپ و    –تجربه در این زمینه  

مناتاشار کارد. ویا یان بازودی  
دستگیر ش  و بوخنر باا فاا الاه  
سرموئی جاان با ر بارد. وی باه  
سویس فرار کرد و کمی ب"ا  در  
آنجا درگذشت. وی یان زنا انای  
ش  و تحت مجازات ش ی ی  ارار  
گاارفاات. بااایاا  یااادآور شاا  کااه  
وی ین  موی ویلهل  لیبکنشات  

(Wilhelm Liebknecht)   باود
و تحت این تأیایارات  امایاق باود  

 که لیبکنشت پرورده ش ه بود. 
برخی از انقالبیون و منجامالاه  
شااااپااار و تااائاااودور شاااوساااتااار  

(Theodor Schuster)   کااااه
توس  بکر از زنا ان آزاد شا نا ،  
بااه پاااریااس رفااتااه و در آنااجااا  
سازمانی ماخاعای باناا  "اناجامان  
تب"ی یان" تأسیس کردن . باخااطار  
حضور شوستر و دیاگار کاارگاران  

کاه در آنازماان تا"ا اد    -آلمانی  
زیادی از آنها در پااریاس ا اامات  

انجمن کااراکاتاری    -گزی ه بودن   
مشخ ا ساوسایاالایاساتای باخاود  
گرفت. این امر منجر به انش"ااب  
ش . یا بخش تحت راهناماائای  
شوستر "جام"ه   ل" را تشاکایال  
داد که برای سه سال در پااریاس  
بااه مااوجااودت خااود ادامااه داد.  
ا ضاااء ایاان جاااماا"ااه در  اایااا   
بالنکای شارکات جساتانا  و در  
سرنوشت بالناکایاساتاهاا شاریاا  
ش ن  و بزن ان افاتاادنا . شااپار و  
رفقایش پاس از آزادی باه لانا ن  
رفتن . در آنجا "انجمان آماوزشای  
کارگران" را تشاکایال دادنا  کاه  
ب" ها به سازمانی کاماونایاساتای  

 تب یل ش . 

در سالهای دهه سای تا"ا اد  
نسبتا زیادی از نویسن گان دیگار  
در کنار بورن وجود داشاتانا  کاه  
افکار روشنعکران آلمان را تسخیار  

تاریان آناهاا    کرده باودنا . بارجساتاه 
 Henrich)هاانااریااا هااایاان  

Heine)   شا ر بود که در ضامان
مبلل سیاسی باود و ماکااتاباات  
پاااریااس او مااانااناا  مااکاااتاابااات  
لااودویااا بااورن باارای جااوانااان  
آلااماااناای دارای ارزش آمااوزشاای  

 زیادی بود. 
بورن و هاین یاهاودی باودنا .  
بورن اهل پاالتایاناات و هاایان از  
ایالت راین، جائی که مارکاس و  
انگالاس ماتاولا  و بازرگ شا ه  
بودن ، بود. مارکس نیاز یاهاودی  

 بود. 
هااائاای کااه    یااکاای از ساائااوال 

بطور اجاتانااب نااپاذیاری ماطارح  
شود میزان تأییری اسات کاه    می 

شرای  یهودی بودن ماارکاس بار  
 سرنوشت ب" ی وی داشته است.  
حااقاایااقاات ایاان اساات کااه در  
تاری  روشنعکران آلمان، در تااریا   
تعکر آلمان، چهار یهودی ناقاشای  
 ای  ایعا کردن . این چهاار ناعار  
 اابااارتااناا  از: مااارکااس، السااال،  
هاین و بورن. کساان دیاگاری را  

توان ذکار کارد، ولای ایاناهاا    می 
باشانا . باایا     ترین آنها می   برجسته 

گعته شود که این وا ا"ایات کاه  
مارکس و همچنین هاین یهاودی  
بودن  نقش مهمی در جهات رشا   
سیاسی آنهاا داشاتاه اسات. اگار  
روشنعکران دانشگاهی  لیه نطاا   

سایااسای کاه بار    –اجتاماا ای  
آلاامااان حاااکاا  بااود ا ااتاارا   

کااردناا ، طااباایاا"اای بااود کااه    ماای 
روشنعکران یاهاودی ایان  ایا  را  
حتی با ش تای بایاشاتار احسااس  

کردن . بای  نوشته های باورن    می 
را خوان  تا به شا ت ساانساور در  
آلمان پی برد. باایا  ماقااالتای را  
کاه وی در آن باای فاارهانااگاای  

ای که بر هماه    آلمان و جو پلیسی 
جا حاک  باود را ماورد سارزناش  
 رار داده بود خوان  تا حاس کارد  
چاااطاااور یاااا فااارد، حاااتااای  

توانسات در    ترین افراد، نمی   کوردل 
برابر آن همه زشاتای از ا اتارا   
خودداری نمای . در آنزمان شرایا   

بااطااور خااای باارای یااهااودیااان  
تار باود. باورن تاماا  دوران    سخات 

جوانی خود را در ناحیاه یاهاودی  
نشین فرانکعورت و در شارایاطای  
شبیه به شرای  زن گی یاهاودیاان  
در دوران تااریاا  ارون وساطای  
گذران . این شارایا  بارای هاایان  

 تر نبودن .   آسان 
مااارکااس در شاارایاا  کاا  و  
بیش متعاوتای  ارار داشات. اماا  
این شرای  ماتاعااوت ایان امار را  
که برخی بیوگرافی نویسان کاال  
این تأییر یاهاودی باودن را ناعای  

 کرده ان ، توجیه نمی کن . 
پااا ر ماااارکاااس، هاااناااریاااش  
مااارکااس، حااقااو اا ان و مااردی  
بسیار فرهیخته، باا فارهانان و  
آزادانااا یاااش باااود. دربااااره پااا ر  

دانااایااا  کاااه از    ماااارکاااس مااای 
 اال ااماانا ان جاا ی ادبایااات  اارن  
هج ه دوران روشاناگاری فارانساه  
بود و بطور کلی بنار مای رسا   
کااه روحاایااه فاارانسااوی خااانااه  
مارکس را فراگرفته باود. او باه  
خوان ن  ال ه داشتاه و فارزنا ش  

هااای فاایاالااسااوق    را بااه نااوشااتااه 
اناااگااالااایاااسااای، ال  و نااایاااز  
نویسن گاان فارانساوی، دیا رو و  
ولتر  ال من  نمود. ال  یاکای  
از ای ئولوگهای دومین با طاالح  
انقالب شکوهمن  انگالاساتاان، در  

هاای    فلسعه مخالچ ا الای ایا ه 
بود. وی   (Innate ideas)ذاتی  

تحقایاقای دربااره مابا ا شانااخات  
انجا  داد و بر این  قی ه باود کاه  

هاای ماا    تجربه منبر تما  دانستاه 
انا .    است.  قای  ناتایاجاه تاجارباه 

شنااخات تامااماا تاجاربای اسات.  
هااای ذاتاای وجااود ناا ارناا .    ایاا ه 

ماتریالیستهای فرانساوی هامایان  
موضو  را اتخاذ کردن . آناهاا بار  
این  قی ه بودن  کاه هاماه چایاز  
بناحاوی از اناحاا تاوسا  ا ضاا  
حسی در فاکار بشار مانا"اکاس  

گردد. شارح زیار نشاانا هانا ه    می 
میزانی اسات کاه مااتاریاالایاسا   
فرانسوی به جوی کاه ماارکاس  
را احاطه کرده بود سرایات ناماوده  

 بود. 
پ ر مارکس که ما تاهاا باود  
روابطش را با مذهاب  اطار کارده  
بود هنوز ها  در ظااهار در  ایا   

آئین یهود  رار داشت. او در ساال  
، هاانااگاااماای کااه پساارش  ١٧٨٩ 

شاش ساالاه باود باه مسایاحایاات  
گاارویاا . فاارانااس مااهااریااناان  

(Franz Mehring)  ( ١٧٩٠  – 
( در بیاوگارافای ماارکاس  ١٥١٥ 

کوشیا ه اسات یاابات کانا  کاه  
انگیازه پا ر ماارکاس از تاغایایار  
مذهب این باود کاه باتاوانا  حاق  

تاار    ورود بااه جاااما"ااه باافاارهاناان 
غیریهودی را کساب کانا . ایان  
نااااار فااقاا  تااا حاا ودی درساات  
است. خواست اجتناب از اذیات و  

، زمانی کاه  ١٧١٩ آزاری که از  
ناحیه راین باه آلاماان باازگاردانا ه  

ش  نیاز    ش ،  لیه یهودیان روا می 
بایست بنوبه خود ماثیار باوده    می 

باش . بای  یادآور شوی  کاه خاود  
مارکس گارچاه از نااار روانای  
هیچگونه وابستگی با آئین یهاود  
ناا اشاات، در سااالااهااای جااواناایااش  
 ال ه زیادی باه مسائالاه یاهاود  
پی ا کرد. وی ارتبااطااتای را باا  
جام"ه یهودیان تروس حعظ کارد.  

هااا و    یااهااودیااان بااا  اار  حااال 
پاایاان بارای رفار    های بی   خواسته 

ایاان یااا آن نااو  ظاالاا  و تاا"اا ی  
حکومت را  ااجاز کارده باودنا .  

دانی  که در یا مورد ا اوا     می 
نزدیا مارکس و بقیاه جااما"اه  
یهودیان به وی رجاو  کاردنا  تاا  

ای برایشان باناویسا . ایان     ریضه 
سااالااگاای    ٨٩ وا اا"ااه در ساان  

 مارکس به و و  پیوست. 
اینهاا نشااناه ایان اسات کاه  
ماارکاس باطاور کاامال از تاباار  
سابق خویش نبری  و باه مسائالاه  
یهودیان  ال من  بود و در مباارزه  
برای رهائی یهودیان نیاز شارکات  
جست. این امر وی را از تارسایا   
خاا  مشااخاا اای باایاان یااهااودیاات  
فقیر، که باا آن احسااس  ارابات  
خااا اای داشاات و ناامااایااناا گااان  
یاروتامانا  یاهاودیات ماالای مانار  

 نکرد. 
 )ادامه دارد( 
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 اخبار کارگری
 ٢٩٥٩اردیبهشت   ٧

 شهال خباززاده . داوود رفاهی

 پنج اردیبهشت:
بستن جاده توسیط کیارگیران بیییکیارشیده میعیدن 

 چشمه پودنه 
کارگران بیکارش ه م" ن زغال سنن چشمه پاودناه بارای  
بازگشت بکار وا ترا  به     پرداخت مطالبااتشاان دسات  

راور زدنا . کاارگاران    -به تجمر در جاده تارانازیاتای زرنا   
م"تر  م" ن زغال سنن چشمه پودنه، مسایار زرنا  باه  
راور در دو راهی دشتخا  و مسیر زرن  باه کاوهاباناان را  

مس ود کردن  و از تردد خودروها و کامیون های ترانازیاتای  
جلوگیری کردن . فرمان ار کوهبنان در این زمیاناه گاعات:  
 الوه بر     پرداخت حقاوق کاارگاران، مسائاوالن شارکات  

باردار ما"ا ن چشاماه پاودناه  اول    خ و ی تکاافار باهاره  
ای در اول    اناا ازی ایاان ماا"اا ن را طاای  ااورتااجاالااسااه   راه 

اردیبهشت ماه جاری داده بودن  کاه باه و ا ه خاود  امال  
ماه سال گذشته باه دلایال باحاران    ی   نکردن . این م" ن از د 

مالی ت"طیل ش ه است. این م" ن یکی از بهاتاریان ما"اادن  
سنن کوهبنان است که در پی تا"اطایالای آن حا ود    زغال 

 ان .   کارگر بیکار ش ه   ٨٩٦ 
 

دو ماه است  «هویزه»کارگر شهرداری  ٢٧٩
 حقوق نگرفته اند

هاای شاهارداری هاویازه    کارگرشااغال در ماجاماو اه   ١٨٦ 
هاای اساعانا     های وابسته به آن هنوز دستامازد مااه   وسازمان 

انا .    و فاروردیان ساال جااری خاود را دریاافات ناکارده   ٥٩ 
این کاارگاران نایاز پارداخات  ٥٩  ی ی و مزایای پایان سال  

هماانانا  آتاش   هایی   نش ه است. این کارگران که در سازمان 
شاهارداری هاویازه کاار     نشانی، فضای سبز و خا مااتای 

کنن  سال گذشته هایاو  ایا ی و مازایاای دریاافات    می 
 نکرده ان . 

 

 اردیبهشت: ٤
کیارگیر اخیراجیی  ٩٩٩تیجیمی  اعیتیراضیی 
 پتروشیمی کارون

کارگر اخراجی واح  پتروشیمی کاارون در بانا ر  ٣٦٦ ح ود  
ماهشهار در ا اتارا  باه اخاراج خاود از ساوی شارکات  
پیماناکااری، ماقاابال ما یاریات ماناطاقاه ویا ه ا اتا اادی  
پتروشیمی مااهشاهار تاجامار کاردنا . کاارگاران ما"اتار   
خواستار باازگشات باه کاار و دخاالات وزارت ناعات بارای  
بازگردان ن خود به کار ش ن . این کارگران گعتن : پاس از  
چهار سال کار و تالش در مجتامار پاتاروشایامای کاارون ،  
ب ون هیو گونه دلیلی از کار اخراج شا ه انا  و باه  اچ  
بیکاران پیوسته ان . کارگران م"تر  هماچانایان خاواساتاار  

بازگشت به کار و دخالات وزارت ناعات بارای باازگاردانا ن  
  خود به کار ش ن . 

 
اردیبهشت: بستن جاده توسط کیارگیران  ٤

 اخراجی معدن چشمه پونه 
نعر از کارگران اخراجی م" ن چشاماه پاوناه    ٨٦٦ ک     دست 

نتیجه مان ن پیگیاری و ماذاکاره بارای و اول      به دلیل بی 
های  نعی خود در اطراق محال کاارشاان تاجامار    خواسته 

کردن  کارگران این م" ن خواهان دریافت م"او اات مازدی  
و بازگشایی م" ن هستن . این کاارگاران پاس از    ٥٩ سال  
نتیجه باودن ماذاکاراتای کاه در روزهاای گاذشاتاه باا    بی 

ان  ت میا  باه    م یران اداری شهرستان و استان کرمان داشته 
 برپایی این اجتما  گرفتن . 

   
عسلویه به وعیده خیود  ٢٥کارفرمای فاز 

 عمل نکرد
کاارگار    ٨٧٦ ای کاه از ساوی کاارفارماای    باوجود و  ه 

 سلویه در خ وی پرداخات ما"او اات    ١٥ پیمانکاری فاز  
ناعار از ایان    ٨٦ مزدی آنها داده ش ه بود، در نهایت تاناهاا  

کارگران موفق به دریافت ما"او اات مازدی خاود شا نا .  
هاماه کاارگااران ماذکاور کااه باه  انااوان ماوناتااهکاااری،  

هاای فااز    جوشکاری، امور دفتری و... پایپینن در پاروهه 
منطقه ویا ه  سالاویاه فا"االایات دارنا  تاا   ار روز    ١٥ 

چهارشنبه )اول اردیبهشت ماه( منتااار دریاافات ما"او اات  
مزدی خود بودن  که در ناهاایات ایان اتاعااق تاناهاا بارای  

شاود    گروهی کوچا از همکاران آنها افتاد. گاعاتاه مای 

 اخبار کارگری
 بخش ایران: شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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که از جانب کارفرما به با یماانا ه کاارگارانای کاه هاناوز  
بابت م"و ات مزدی خود طلبکارن  ا اال  شا ه اسات کاه  
به دلیل تامین نش ن ا تبارات مالی تسویه حساب باا آناهاا  
تا روز شنبه )چهار  اردیبهشت ماه( به ت"ویق افتااده اسات.  

کاارگاری کاه    ٨٦ هرک ا  از     از  رار م"لو  طلب مزدی 
م"و ات مزدی آنها در ماو ا  ما"ایان تاوسا  کاارفارماا  

میلیون توماان باوده و ظااهارا    ٩ پرداخت ش ه است کمتر از  
کارگران یاد ش ه به  نوان داربسات زن و کاماا اساتااد  

  ٨٨ مشغول کاربودن . طای جالاساه ای کاه یاکاشاناباه ) 
فروردین ماه( با حضور کارفرما، نماین ه کارگران م"اتار   
و مسئوالن اداری منطقه وی ه  سلویه بارگازار شا ، ماقارر  
شاا ه بااود تااماااماای ماا"ااو ااات ماازدی کااارگااران تااا روز  
چهارشنبه )اول اردیبهشت ماه( پرداخت شود. کاارگاران باا  
شین ن و  ه ها و اطمینان از  ط"ی بودن پرداخت ما"او اات  
مزدی خود به ا تراضات خود که از واپسین روزهاای ساال  
گذشته آغاز و تا روزهای اخایار نایاز اداماه داشات، پاایاان  

 دادن . 
 

ماه کیارانیه درییافیت نیکیرده  ٧پرستاران 
 اند

محم  شریعی مق     ائ  ماقاا  ساازماان ناااا  پارساتااری  
ماه است کاه بایاماه هاا باه دلایال    ٨ کشور، گعت: ح ود  

ن اشتن بودجه کارانه پرستاران را پارداخات ناکارده انا . وی  
افزود: بیمه زیر نار وزارت ت"اون، کاار و رفااه اجاتاماا ای  
است و این کارانه ها از محل بیمه ها پارداخات مای شاود  
به این ترتیب که بیمه پول را به وزارت باها اشات و وزارت  
به اشت به بیمارستان ها می ده  و بایاماارساتاان آن را باه  

مااه بایاماه باه وزارت    ٨ پرسنل پرداخت می کن . در ایان  
به اشت بودجه ن اده است و وزارت به اشات نایاز پارداخاتای  
برای کارانه ن اشته است ضمن اینکه زمان این پرداخات هاا  

 در هر بیمارستانی متغیر است. 
 
در آذربایجان  ٥٤کارگر قربانیان سال  ٩٩

 غربی بخاطر  نبودن ایمنی در محل کار 
دکتررسول روشنای ما یار کال پازشاکای  ااناونای اساتاان  
آذربایجان غربی، در جالاساه ی ارزیاابای آماار و امالاکارد  
ف"الیت های سال گذشته وتبیین اه اق وبرنامه هاای آتای  
سازمان با اشاره به اینکه در سال گذشاتاه تا"ا ادماتاوفایاان  
ناشی از حواد  کاری ارجا ی به مراکز پزشکی  اناونای  

نعر بوده است ت ری  کرد : این ت" اد نسابات باه    ٩٦ استان  
( در ا  افازایاش داشاتاه  ٨ م ت مشابه سال  بل ازآن دو) 

پازشاکای   است. باه گازارش روابا   اماومای اداره کال  
 انونی استان آذربایجان غربی،م  ومان نااشای از حاواد   

 نعربوده است.   ٨٩ کاری یا هزار و  
 

کییارگییر اخییراجییی پییار  سییرام  ٩٨٧
شهرستان قرچک مقابل کیارخیانیه تیجیمی  

 اعتراضی برپا کردند
کارخانه پارس سرا  شهرستان  رچاا باا وجاود تاولایا  و  

نعر از کارگران خود را به دالیل ناما"الاو     ٣٧٨ فروش خوب  
باا تاجاما"اات خاود در   اخراج کرد. این کارگران اخراجای  

 مقابل کارخانه خواستار حقوق به حق خود هستن . 
  ١٨ یکی از کارگران این کارخانه بیاان کارد: مان دارای  

سال سابقه در این کارخانه هست  و به خاطر کار در ایاناجاا  
ریه ا  دچار آسیب ش ه است و هر کجا برای کار ماراجا"اه  
می کن  به نیروی جوان احتیاج دارن  و من باا ایان اوضاا   
به همسر و فرزن ان خود چه جواب بای  ب ه . این کاارخااناه  

شرو  اخراج سریالی کارگران را شرو  کارده    ٧٥ که از سال  
است، برای کارگران خود هیو حقی  ایل نیاسات و حاتای  
با داشتن سابقه طوالنی در کاارخااناه بارای آناان ساخاتای  
کار، اضافه کاری، حق مسکن، حق اوالد و غیره پارداخات  
نمی کن  و اگر کارگران این مورد ها را  بول کنانا  مای  
توانن  برای م ت نامشخاص باه کاار خاود اداماه دهانا .  
یا کارگر دیگر گعت: ما هر کجا مراج"ه مای کانایا   
مسئوالن پاس  گو نیستن ، جلو وزارت کار تاجامار کاردیا   
فای ه ای ن اشت و حتی فرماانا ار شاهارساتاان باا  ااحاب  

 کارخانه  حبت کردن  که هیو ک ا  ایربخش نبود. 
 
ماه حقوق معلیمیان حیا الیتیدریسیی در  ٧

 تهران پرداخت نشده است
آموزان تهرانی نیز با انتاقااد از    گزارش : مادر یكی از دانش 

بروز چنین وض"یتی در آستانه اماتاحااناات خارداد ما ارس  
خطاب به مسئوالن آموزش و پرورش این پارساش را ماطارح  

ماه است هه حقوق م"لاماان حاق الاتا ریسای را    ٨ هرد: چرا  
ای ؟و تی م"ل  حقوق ناگایارد چاگاوناه از او    پرداخت نكرده 

تو ر داری  به مو ر سر هالس درس حاضر شود و باه ناحاو  
احسن ت ریس هن ، و تی م"ل  گرسنه هست چاه تاو ا"ای  

اردیاااباااهاااشااات  ١ باااه گااازارش  .«تاااوان داشااات   از او مااای 
هاای    الاتا ریاس، بارخای کاالس   همشهری،پرداخت نش ن حاق 

درس را در آستانه اماتاحااناات پاایاان ساال تاحا ایالای باه  
ای بارای    گوینا  باودجاه   ت"طیلی کشان  و مسئوالن ه  می 

روز اخیر وال ین بارخای از  ٨ الت ریس ن ارن . طی    پرداخت حق 
هاای درس    آماوزان تاهارانای ا اال  هاردنا  هاه هاالس   دانش 

اسات.     لت حضور نیافتن م"الا  تا"اطایال شا ه   فرزن انشان به 
آموزان م رسه شه ای هعت  تایار ماناطاقاه    پ ر یكی از دانش 

روز اسات هاه فارزنا    ٨ »باره به همشهری گعت:    در این ١٦ 
گوی  هالس درسش ت"طیل ش ه، موضو  را از اولایاای    می 

 الات    الاتا ریسای باه   م رسه جویا ش  ، گعتن  م"الاماان حاق 
ان  و ماا ها  ما"الا     پرداخت نش ن حقو شان سرهالس نرفته 

درهامایان راباطاه،مسائاول دفاتار ما یارهال   .«جایگزین ن اری  
آ اای چاهااربانا  »آموزش و پارورش شاهار تاهاران گاعات:  

توان  پاسخاگاو    )م یرهل تهران( در جلسه حضور دارد و نمی 
 .«باش . موضو  را از سخنگوی شهر تهران پیگیری هنیا  

مشكل را با مس"ود یقعی، سخاناگاوی آماوزش و پارورش  
شهر تهران مطرح هردی  هه ضمن تأیی  این مشاكال گاعات:  

آمااوزش و پاارورش بااودجااه باارای پاارداخاات حااقااوق  »
ماه هست هه حاقاوق دریاافات    ٨ ها ن ارد و آنها    الت ریسی   حق 

 »ان .   نكرده 
 

کارگیر ٩٨٧اردیبهشت: تجمعات اعتراضی ٤
اخراجی پار  سرام شیهیرسیتیان قیرچیک 

 مقابل کارخانه!
کاارگار اخاراجای چایانای باها اشاتای پاارس سارا     ٣٧٨  

شهرستان  رچا با تجمر در ماقاابال کاارخااناه خاواساتاار  
بازگشت به کار خود ش ن . این ا تراضات ادامه دارد. باناا  
بر گزارشی که در  رچا آن الین آما ه اسات، یاکای از  
کارگران ایان کاارخااناه در راباطاه باا وضا"ایات خاودشاان  

سال سابقه در این کارخااناه هساتا     ١٨ میگوی : من دارای  
و به خاطر کار در اینجا ریه ا  دچاار آسایاب شا ه اسات و  
هر کجا برای کار ماراجا"اه مای کانا  باه نایاروی جاوان  
احتیاج دارن  و من با این اوضا  به همسار و فارزنا ان خاود  

 چه جواب بای  ب ه . 

 اردیبهشت٩
تجم  اعتراضی سه هزار کارگر اخیراجیی 
پتروشیمی کارون مقیابیل دفیتیر میدییرییت 

  منطقه ویژه اقتصادی
کارگر اخراجی واح  پاتاروشایامای کاارون در    ٣٦٦٦ ح ود  

بن ر ماهشهر در ا ترا  به اخراج خاود از ساوی شارکات  
پیمانکاری ، ماقاابال ما یاریات ماناطاقاه ویا ه ا اتا اادی  
پتروشیمی ماهشهر تجمر کردن .کارگران م"تر  خواساتاار  
بازگشت به کار و دخالات وزارت ناعات بارای باازگاردانا ن  
خود به کار ش ن . کارگران میگوین  که ب"  از چاهاارساال  
کار و تالش در مجتمر پتروشیمی کارون ، از کاار اخاراج  
و به  چ بیکاران پیوسته انا . ایان کاارگاران هاماچانایان  
گعتن : پس از ماهها بیکاری و پیگیری مشاکاالت خاود  

 ، همچنان منتار بازگشت به کار هستن . 
هاای درس را در    الت ریس، برخای کاالس   پرداخت نش ن حق 

آستانه امتحانات پایان سال تح یلی به ت"طیلای کشاانا  و  
التا ریاس    ای برای پرداخت حق   گوین  بودجه   مسئوالن ه  می 

 ن ارن . 
 تهران: تعطیلی کال  های در  

روز اخایار    ٨ اردیبهشت همشهری آنالین، طی    ٣ به گزارش  
آموزان تهرانی در تماس با هاماشاهاری    وال ین برخی از دانش 

 الات    هاای درس فارزنا انشاان باه   ا ال  کردن  کاه کاالس 
اسات. پا ر یاکای از      حضور نیافتن ما"الا  تا"اطایال شا ه 

بااره    در ایان   ١٦ آموزان م رسه شه ای هعت  تیر منطقه    دانش 
گاویا     روز اسات کاه فارزنا   مای   ٨ »به همشهری گعت:  

کالس درسش ت"طیل ش ه، موضو  را از اولایاای ما رساه  
 الات پارداخات    الاتا ریسای باه   جویا ش  ، گعتن  م"لمان حاق 
ان  و ما ه  م"ل  جاایاگازیان    نش ن حقو شان سرکالس نرفته 

آموزان تهرانی نیز باا اناتاقااد از    مادر یکی از دانش  «ن اری . 
بروز چنین وض"یتی در آستانه اماتاحااناات خارداد ما ارس  
خطاب به مسئوالن آموزش و پرورش این پارساش را ماطارح  

ماه است که حقوق م"لمان حق الاتا ریسای را      ٨ کرد: چرا  
ای ؟ و تی م"ل  حقوق نگیارد چاگاوناه از او    پرداخت نکرده 

تو ر داری  به مو ر سر کالس درس حاضر شود و باه ناحاو  
احسن ت ریس کن ، و تی م"ل  گرسنه هست چاه تاو ا"ای  

 »توان داشت   از او می 
 

 فروردین: ٩٢
کارخانه گروه ملی صنعتیی  ٦کارگر  ٩٩٩٩

 فوالد خوزستان در خطر بیکاری
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این کارگران حقوق اسعن  ماه خود را دریاافات ناکارده انا .  
کاارخااناه کاه    ٠ گروه ملی  ن"تی فوالد خوزستان شامل  

و شاکال   «ماه آفاریا  خساروی »پس از واگذاری به گروه  
گیری پرون ه اختالس سه هزار میلیاردی باه حاکا  دادگااه  
بابت ادای دیون وی باه بااناا مالای ایاران واگاذار شا ،  
متاسعانه به دلیل زیان دهی ش ی  ف"لی ایان کاارخااناجاات  

   ٣٩٦٦ در آستانه ت"طیلی کامل  رار گرفته و آین ه شغالای  
نعر از کارکنان و کارگران این شرکت نام"الاو  اسات. باناا  

فروردین، یاا ماقاا  ماطالار  ٣١ به گزارشات منتشره بتاری  
در این شرکت گعت: متاسعانه م یر  امل این شرکات ها   
که فردی غیربومی و پروازی و نااآشاناا باه ایان  انا"ات  

آی  و تاکاناون حاقاوق    است در ماه یکی دو بار به اهواز می 
 اسعن  ماه کارکنان این شرکت ه  پرداخت نش ه است.  

 
اعتراضات سه روزه بازنشستگیان صینیعیت 
فوالد کشیور بیا وعیده هیای وزارت کیار 

 پایان یافت
جم"ی از بازنشستگان  ن"ت فوالد کشور در ا تارا  باه  
در ا ترا  به م"و ات حقوق بازنشستگی و  ا   دریاافات  
آن در زمان مشخص برای ساومایان روز ماتاوالای ماقاابال  
مجلس شورای اسالمی تجمر کاردنا . ایان باازنشاساتاگاان  
خواستار پرداخت به مو ر حقاوق و مازایاای خاود، ا االح  

و    ٥١ احکا  بازنشساتاگای خاود بار اسااس احاکاا  ساال  
های درمانی با پوشاش کاامال ماتانااساب باا    بر راری بیمه 

سااخااتاای کااار دوران خاا ماات خااود هسااتااناا . ناامااایااناا ه  
کنن گان درخ وی  لت حضور در ماقاابال ماجالاس    تجمر 

شورای اسالمی، توضی  داد: ماا باازنشاساتاگاان  انا"ات  
فوالد مطالباتی همچون دریافت حقوق در زماان مشاخاص،  

و رفار مشاکاالت درماانای و    ٥١ تکمایال احاکاا  ساال  
هازار باازنشاساتاه  انا وق    ٧٩ ای داری . وی افزود:    هزینه 

فوالد دو ماه م"و ات مزدی دارن  و  ن وق بازنشساتاگای  
های خود را ن ارد و ایان  انا وق    فوالد توان پرداخت ب هی 

در حال ورشکستگی است.همچنین بایاش از هازار ناعار از  
بازنشستگان فوالد که در ا ترا  به رای کمیسون تلاعایاق  

های گذشته مقابل مجلس تجامار کارده باودنا ، باه    در روز 
مناور حل مشکالت بایاماه درماانای خاود ماقاابال وزارت  

انا . باازنشاساتاگاان    ت"اون، کار و رفاه اجتما ی تجمر کارده 
  ٥٩ پرداخت کامل حاقاوق اساعانا      فوالد همچنین به     

م"تر  هستانا . اجاتاماا  هانانا گاان هاه حا ود یاكاهازار  
بازنشسته وابسته به  ن"ت فوالد ایران از جمله هارخاناجاات  
ذوب آهن ا عهان، فوالد خاوزساتاان، ماس هارماان، فاوالد  
ا عهان بودن   لت گرد ه  آم ن خود ماقاابال درب وزارت  
ت"اون، هار و رفاه اجتما ی درخواسات از مسائاوالن وزارت  
خانه برای وساطت در شتاب بخشی به پرداخت ش ن حاقاوق  

 بازنشستگی خود  نوان هردن . 
یكی از آنان هاه خاود را باازنشاساتاه هاارخااناه ذوب آهان  
ا عهان م"رفی هرد گعت: از روز شنباه هاعاتاه جااری باه  
همراه ح ود دو هزار بازنشسته  ن"ت فوالد مقابل ماجالاس  
شورای اسالمی اجتما  هردی  و در جلسه امروز سه شاناباه،  
هج ه هزار میلیارد ریال برای پرداخات حاقاوق باازنشاساگاان  
این  نایر در نار گرفته ش . وی در ادامه با بیان ایاناكاه  
حقوق بازنشستگی هعایت خرج و مخارج یكماه زن گای ماا  

را نمی هن  افزود: هر سه ماه یكبار حاقاوق باازنشاساتاگای  
به ما پرداخات مای شاود. در زمایاناه بایاماه درماانای و  

ساله خود نیز از  انا"ات فاوالد    ٣٦ مطالبات دوران خ مت  
 طلبكار هستی . 

هازار    ٣٨  الوه بار اخاتاالل حاقاوق باازنشاساتاگاان، بایاماه  
بازنشسته ذوب آهن ا عهان ه   طر شا .  اطار نااگاهاانای  
بیمه بازنشستگان ذوب آهن ا عاهاان در حاالای اسات کاه  
مستمری بگیران و بازنشستاگاان ایان شارکات باا گاذشات  
بیش از دو سال، هنوز در دریافت مستمری و حاقاوق خاود  
دچار مشکل هستن . یكی از اجتما  هننا گاان گاعات: از  

به دلیل خ و ی ش ن  ن وق فوالد از پارداخات    ٥١ سال  
 هزینه درمان هارگران خودداری می هنن .  

فاروردیان الیاحاه    ٣٦ کمیسیون تلعیق مجلس  اسالمی روز  
  ٥٩ میلیارد تومان بارای پارداخات حاقاوق    ١٧٦٦ اخت ای  

بازنشستگان فوالد ت ویب کرد.نماایانا گاان باازنشاساتاگاان  
فوالد ایران در جلسه ای هه با م یاران وزارت هاار و اماور  
اجتما ی برگزار هردن ، مشكالت و مسائل خود را ماطارح  
و با  ول مسا   مسئوالن این وزارتاخااناه باه ایان اجاتاماا   

 پایان داده و محل را ترك هردن . 
 

 فروردین: ٩٩
 کارگر در "عر  ایران" ٩٩اخراج 

کاارگار    ٣٦ خبرگزاری ها خبر از ت" یل )بیاکاار ساازی(  
کارخانه  رق ایران دادن . کاارگاران اخاراجای ایاران  ارق  

خود را از کارفرما طب دارن  که هناوز باه    ٥٩ حق بن سال  
 هیو یا از کارگران پرداخت نش ه است. 

 
وعده پیرداخیت میطیالیبیات بیه کیارگیران 

 عسلویه( ٢٥پیمانکاری بلند طبقه )فاز 
 سلویه پس از آنکه از و ا ه    ١٥ کارگران پیمانکاری فاز  

پرداخت م"و ات مزدی خود برای روز اول اردیاباهاشات مااه  
مطمئن ش ن  به ا تراضات خاود خااتاماه دادنا . کاارگاران  

رسی ه اسات، پاس    می    نعر   ٨٧٦ مورد نار که شمار آنها به  
از اطمینان از  ط"ی بودن پرداخت م"و ات مزدی خاود باه  
ا تراضات خود که از واپسین روزهای سال گذشته آغااز و  

 تا روزهای اخیر نیز ادامه داشت، پایان دادن . 
 

 ١٩٩کارگر بدنبیال تیعیطیییلیی ٩٩٩٩بیکاری
 بری واحد سنگ

خبرگزاری تسنی  به نقل از محسن غیایونا  رئایاس هایاات  
واحاا     ٨٦٦ ماا یااره کااانااون سااناان ایااران خااباار داد کااه  

کاارگار بایاکاار    ٣٦٦٦ سنگبری در استان لرستان ت"طیل و  
واحا  ساناگاباری در    ٩٩٦ ش ه ان . او گعت در حال حاضر  
واح  از آناهاا تا"اطایال    ٨٦٦ این استان وجود دارد که ح ود  

در   ظرفیت خود مشاغاول کاار    ٣٦ ش ه و مابقی نیز زیر  
  هستن . 

 
تجم  اعتراضی بیازنشیسیتیگیان میخیابیرات 

 مازندران
فااروردیاان، جااماا"اای از بااازنشااسااتااگااان اداره    ٣٦  ااباا  روز 

مخابرات مازن ران درا ترا  به     پرداخت ماطاالابااتشاان  
کل ماخاابارات ماازنا ران، زدنا .    دست به تجمر مقابل اداره  

در سال گذشته بیش از دویسات کاارمانا  اداره ماخاابارات  
مازن ران بازنشسته ش ن  و منتار دریافت مطالباات ما"اوق  

 و حق بازنشستگی خود هستن . 
 

اعتراض مربیان حا التیدرییس بیه عیدم 
 تبدیل وضعیت 
هاای فانای و    الاتا ریاس آماوزشاکا ه   جم"ی از مربایاان حاق 

ای سراسر کشور در ا ترا  به     تب یل وضا"ایات،    حرفه 
مقابل مجلس تجامار کاردنا . ما تاهاا اسات کاه ماربایاان  

ای خواهاان ارتاقااء    های فنی و حرفه   الت ریس آموزشک ه   حق 
وض"یت شغلی خود هستن  و بارخای ها  نسابات باه  ا    

 پرداخت به مو ر حقوق خود بارها ا ترا  کرده ان . 
 

 فروردین: ١٥
تجم  کارگران اعتصابی السیتیییک سیازی 

 خوزستان در مقابل فرمانداری گتوند
هارگران ا ت ابای کاارخااناه الساتایاك ساازی خاوزساتاان  
درا ترا  باه تاحامایال  اراردادهاای یاا مااهاه، بارای  
باردیگر دست به تجمر مقابل فرمان اری گاتاونا  زدنا . از  
شرو  این ا ت ااب دو هاعاتاه مایاگاذرد. کاارگاران بایاان  

فروردین ماه با توافقی هاه باا  ٨٩ کردن : در روز چهارشنبه  
نمایانا ه ما یاریات شارهات  اورت گارفات ماقارر گاردیا   
 راردادها بر اساس سابقه هار به  اورت ساه مااهاه، شاش  
ماهه و یكساله باش ، ولی نماایانا ه شارهات پاس از چانا   
روزاین نو   رارداد را رد هرد واز ان"قاد  رارداد ب اورت یاك  
ماهه خبر داد. با توجه باه دسات از کاار کشایا ن حا ود  

نعر از کارگران شرکتی و پیمانکاری ایان کاارخااناه،    ٩٦٦ 
فروردین تا االن متو چ شا ه اسات و    ١٩ خ  تولی  از روز  

ناعار از کاارگاران    ٨٩ کارگران شارکاتای باه  الات اخاراج 
شرکتی و کارگران پیمانکاری به دلیل مشکالت حاقاو ای  

ماهه از رفتن باه سارکاار    ٩ تا    ٣ و حقوق و  ی ی م"و ه  
خودداری کردن . یکی از کارگران شرکتی ایان کاارخااناه  
گعت: از اواخر سال گذشته ماتاوجاه شا یا  کاه ما یاریات  

نعر از کارگران شرکتی را دارنا  و    ٠٦ کارخانه    اخراج  
ناعار از    ٨٩ پس از پایان ت"طیالت نوروز نایاز ایان شارکات  

کارگران که از نیروهای جوان و در ساخاتاریان باخاش ایان  
کارخانه ی"نی اپراتور مشاغاول باه کاار هساتانا  را اخاراج  
 کردن  که این ا  ا  با ا ترا  وسیر کارگران مواجه ش . 

 

 فروردین: ١٨
ادامه تجم  اعتیراضیی کیارگیران کشیت و 

 صنعت مهاباد 
جمر ک یری از کاارگاران کشات و  انا"ات ماهاابااد در  
ا ترا  به ت"قویق پرداخت حقوق های م"او اه خاود بارای  
چن مین بار جلوی درب فرمان اری این شاهارساتاان تاجامار  

فروردین ماه ، ت" ادی از کاارگاران کشات    ٨٣ کردن . روز  
و  ن"ت مهاباد برای پافشاری بر احاقااق حاقاوق خاود در  



 ١٤٤ شماره        -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

برابر فرمان اری این شهرستاان تاجامار کاردنا  و خاواساتاار  
 رسی گی به وض"یتشان ش ن . 

 
تجم  اعتراضی کیارگیران سیدیید رییخیتیه 

  گر
 

در ا اتارا  باه   «سا یا  ریاخاتاه گار »جم"ی از کارگران  
نش ن وض"یت شغلایاشاان   ماه حقوق و مشخص    ١٨  ت"ویق  

در یکسال گذشته مقابل درب ورودی کارخانه تجمر کارده  
شود، کارفرما ی س یا  ریاخاتاگار در ساال    ان . گعته می 

  ٠٦ کارگر این کارخانه تا"ا اد حا ود    ١٦٩ از مجمو     ٥٩ 
کارگر را در دو مرحله )خرداد وشهریاور مااه ( باه باهااناه  
های مختلچ اخاراج کارده اسات ودر حاال حااضار تا"ا اد  

نااعااررساایاا ه    ٩٩ کااارگااران شاااغاال در ایاان وا حاا  بااه  
س ی  ریاخاتاه  »کارگران می گوین  پیش از این در   است.  

کار می کاردنا  کاه طای دو   کارگر  ٩٦٦ ، بیش از  «گر 
سال گذشته به بهانه رکود بازار کاار وافازایاش مشاکاالت  

به مرور اخراج ش ه ان . کارگران س یا  ریاخاتاه گار   مالی  
خواستار مشاخاص شا ن وضا"ایات   در این تجمر ا تراضی 

پارداخات حا ا ال باخاشای از   شغلی خود ش ن . هماچانایان 
مطالبات یکسال گذشته شان از دیگر مطاالاباات کاارگاران  
 نوان ش ه است. م"و ات بیمه ای کارگران س یا  ریاخاتاه  

  ١٦ به هماراه     ٥٣ گر مربو  به دوماه بیمه دی وبهمن ماه  
می شود که هنوز پارداخات نشا ه    ٥٩ ماه حق بیمه در سال  

 است. 
 

 چند خبر کوتاه:
تجم  اعتراض کارگران اخراجی کارخانه روغن 

 نباتی گلناز کرمان 
کارگران اخراجی کارخاناه روغان نابااتای گالانااز کارماان  
درا ترا  به اخراج ازکار و بایاکاارشا ن دسات باه تاجامار  

 زدن . 
 اااااااااااا 

یک ماه از معوقات مزدی کارگیران میعیدن طیزره 
 پرداخت شد ، 

این کارگران هنوز دو ماه م"و ات مزدی مربو  به اسعانا   
مااه    ١٠ وفروردین ماه سال جاری، بابت  یا ی و    ٥٩ سال  

 حق بیمه نیز از کارفرما طلبکارن . 
 ااااااااااااااا 

 اخراج و بیکاترسازی
کارگر دو کارخانه "تولی پرس" و "بسته بانا ی الابارز"    ٣٩ 

 اخراج ش ن . 
 اااااااااااااا 

 اعتصاب کارکنان دانشگاه آزاد جیرفت 
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واح  جیرفات در پای  ا    

 پرداخت حقوق و پاداششان دست به ا ت اب زدن . 

 گزارش
تعطیلی کارخانه قطعات بتنیی گیییالن و 

 کارگر ٢٧٩بیکاری 
در پی ادامه بحران مالی در کارخانه  ط"ات بتنی گایاالن  

در شهرستان رشت، این واح   ن"تی ماو اتاا تا"اطایال شا   
کارگر  رار دادی بالتکلیاچ شا نا . کاارخااناه  ١٨٦ وح ود  

جااده رشات باه    ١٨  ط"ات بتنی گیالن وا ر درکیلاوماتار  
 زوین که در زمینه ساخت و تولی  کااناال پایاش سااخاتاه،  
لوله و  ط"ات بتنی ف"الیت دارد به دلایال آناچاه از ساوی  
کارفرما کمبود مواد اولیه تولی  و بحران در مناابار ماالای  

شود، از اول فروردین ماه ماو اتاا تا"اطایال ا اال      نوان می 
کارگر شاغل در این واح  تاولایا ی با ون    ١٨٦ ش ه است و 

ها  اکاناون باالتاکالایاچ  ٥٩    دریافت  ی ی وسنوات ساال 
ناعارب اورت    ١٣٦ هستانا . از ایان تا"ا اد کاارگار حا ود  
خااد  فارهانان  »خ ماتی تحت ناارت شرکت پیمانکاری  

ف"الیت دارن  که با آغاز سال ج ی  با اتما   ارار داد   «گیل 
کاارگار باه دلایال    ٨٦ پیمانکاربا کارفرمای ا لی ت"ا اد  

    نیاز اخراج شا ه انا . باه گاعاتاه کاارگاران  االوه بار  
کارگران اخراج ش ه که ه  اکنون پی گیر مطاالاباات خاود  

  ١٩ با شکایت در اداره کاار رشات هساتانا  تا"ا اد حا ود  
کارگر دیگر به دلایال شارایا  با  ماالای کاارخااناه خاود  
خواسته محل کار خود را تر  کرده ان . همچنین باناا بار  
گزارش کارگران  ط"ات بتنای گایاالن کاارفارماا با"ا  از  
ت"طیالت نوروزی به هاماه کاارگاران شااغال در کاارخااناه  
گعته بود به دلیل کمبود منابر مالی کاارخااناه باه ما ت  
یا ماه )اول اردیبهشت ( ت"اطایال اسات. ظااهارا در روز  

ماحال     چهارشنبه )اول اردیبهشت ماه( کاه کاارگاران باه 
کاناانا ، دوبااره کااارفارمااا از ورود    کاارشاان ماراجاا"اه ماای 

کارگران به کاارخااناه خاوداری کارده و گاعاتاه اسات تاا  
کاارگاری کاه    ١٩ باجاز     مشخص ش ن وض"یت کارخانه 

مسئولیت نگه اری ماشین آالت کارخانه را بر  ها ه دارنا   
مابقی حق ورود باه ماحال کاارشاان را تاا اطاال  یااناوی  

کاارگاران مارباو  باه شارکات    ٥٣ ن ارنا . ساناوات ساال  
اسات     پیمانکار سااباق(  ) «گیالن آفتاب یکتا »پیمانکاری  

که ب ون پرداخت مطالاباات کاارگاران کاارخااناه را تار   
نایاز مارباو  باه شارکات    ٥٩ کرده و ی ی وسنوات ساال  

مای شاود کاه ایان   «خااد  فارهانان گایال »پیمانکااری 
شرکت نیز در سال ج ی  هیو  ارار دادی باا کاارفارماای  

 ا لی ن ارد. 
 

درصدی مرگ نیاشیی ازحیواد   ٢٥افزایش 
 كار در مازندران

ناعار در  ٥٩ م یرهل پزشكی  ااناونای ماازنا ران از مارگ  
در استان خبر داد و گعت: این آماار    ٥٩ حواد  هاری سال  

در   افزایش نشان می دها .    ١٥ ح ود    ٥٣ نسبت به سال  
 لی  باسی روز سه شنبه باا ا اال  خابار فاوق، گاعات:  

  ٧٦ حا ود    ٥٣ ت" اد جانباختگان حواد  هارگاهی در سال  
نعر بود. وی در ارتبا  باا وضا"ایات تااهال جاانابااخاتاگاان  

ماردی هاه در ساال    ٥٩ نعر از مجمو     ٨٩ خاطرنشان هرد:  
گذشته برایر حواد  هارگاهی جاان خاود را از دسات داده  

نعر از آنان دارای تاب"ایات ایارانای    ٧٧ ان ، متاهل بوده ان  و  
 و بقیه نیز دارای ملیت غیر ایرانی)افغانستانی( هستن . 

 
سقو  از بلندی، بیشترین عامل مرگ در 

 حواد  كارگاهی

 باسی باا بایاان ایاناكاه باراسااس آماارهاا در ساال هاای  
متوالی،  م ه دالیل مرگ افراد در حاواد  هاار مارباو   
به سقو  از بلنا ی و پاس از آن بارق گارفاتاگای اسات،  

ماورد مارگ در ایار    ٩٣ ت ری  هرد: در ساال گاذشاتاه  
ماورد نایاز بارق    ١٧ حواد  هار به دلیل سقو  از بلن ی و  

ماورد ها     ٥ مورد ا ابت جسا  ساخات و    ١٩ گرفتگی،  
 مربو  به سایر است. 

مورد مرگ در  ا ر در ساال گاذشاتاه باه    ١٩ ساری با  
و باابال باا    ١٣ ، آمل با    ١٩ ترتیب شهرستان های ساری با  

مورد مرگ بیشترین و شهرستان هاای  ابااس ابااد و    ١٨ 
فری ونكنار هر ه ا  با یاك ماورد فاوتای، هاماتاریان ماوارد  

 مرگ درایر حواد  هار را به خود اخت ای داده ان . 
 
 ١کارگر خدماتی فیرودگیاه میهیرآبیاد  ٧٩

 سال است که از پیمانکار سابا طلبکارند
تاحات    ٥٩ از ح ود دو سال پیش تا پایان اسعانا  مااه ساال  

مسئولیت شرکت پیمانکاری به  نوان کارگران خا ماات و  
    حمل چرخ دستی در فرودگاه مهرآباد مشغول به کاار باوده 
اما از زماان خااتاماه  ارارداد پایامااناکاار، تااکاناون هاناوز  

ان  مطالبات م"و ه خود را از پایامااناکاار دریاافات    نتوانسته 
کنن . کارگران خ ماتی وچرخ دستی میگاویانا : ما یاران  
پیمانکاری در طول زمان دو سالی که زیر ناار پایامااناکاار  

دو ماه دستمازد مااهاای تایار   مذبور مشغول ف"الیت بودن   
به همراه سنوات وبخشی از  ی ی دو ساال    ٥٣ ومرداد سال  

ان . ما یاران فارودگااه    خود را هنوز دریافت نکرده   ٥٩ و    ٥٣ 
مهر آباد ب"  از خروج پیمانکار  بلی،  رارداد کاار جا یا ی  
را در بخش چرخ دستی با پیمانکارج یا  مانا"اقا  کارده و  
پیمانکار ج ی  نیز تا به امروز کاه بایاش از یاا مااه از  

واحا    می گذرد با هایاو یاا از کاارگاران     سال ج ی  
چرخ دستی  رار داد کااری مانا"اقا  ناکارده وباه ناو ای  
کارگران را بالتکلیچ نگه داشته است. کارگاران پایاماانای  
واح  چرخ دستی فارودگااه ماهار آبااد خاواساتاار دریاافات  
مطالبات م"و ه هستن ، اما مسئوالن فرودگاه مهر آبااد باا  
وجود خروج پیمانکار پیشین به  ناوان کاارفارماای ا الای  
مسئولیت پیگیری پرداخت مطالبات کارگران را بار  اها ه  

گیرن  و در این بین کاارگاران باالتاکالایاچ بایاشاتاریان    نمی 
 ان .   خسارت را دی ه 

به گعته کارگران، طی چن  سال گذشتاه کاارگاران واحا   
چرخ دستی فرودگاه مهر آباد تاحات مسائاولایات چانا یان  

انا  و در  ایان حاال      کارده   شرکت پیمانکاری ف"الیت می 
بخشی از مطالبات این کارگران در زمان هر یاا از ایان  
پاایاامااانااکاااران پاارداخاات نشاا ه اساات. باار اساااس اظااهااارات  
کارگران، آنان برای پی گیری مطالاباات ما"او اه خاود از  
این پیمانکار به اداره کار غرب تهاران شاکاایات کاردنا  باا  
وجااود آنااکااه اداره کااار حااکاا  بااه پاارداخاات مااطااالاابااات  

از سوی کارفرمای سااباق کارده اسات اماا ناه     کارگران 
کارفرمای سابق ونه م یران فرودگاه مهار آبااد باه  اناوان  
کارفرمای ا لی مسئولیت پرداخت مطالبات کاارگاران را  

 ارارداد کاارگاران باخاش    ٥٦ بر  ه ه نمی گیرن . در سال  
خ مات طبق م وباه دولات و ات از پایاماانای باه حاالات  

باا ورود دولات    ٥٣ مستقی  تب یل ش  اما از اباتا ای ساال  
ها بااز باه  اورت پایاماانای باازگشات وایان    یازده   رارداد 
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 موضو  نارضایتی کارگران را در پی داشت. 
 
اردیبهشت: کارگران شهرداری شفت درب  ٤

 ساختمان شهرداری را قفل کردند
چن ی پیش، کارگران شهرداری شعت دست باه ا اتا ااب  
زدن  و در روز ا ت اب ، درب ساختمان شهرداری را  اعال  
کردن  و مانر ورود شهردار به اتاق کارش شا نا . ا ا امای  
که نشان داد کارد به استخوان رسی ه و با و ا ه سارخارمان  

 نمی توان اهالی شهرداری را راضی کرد. 
این کارکنان که ماه ها بود هیو حقو ی دریاافات ناکارده  
بودن    دست از کار کشی ن  تا شاهاردار فاکاری بارایشاان  
بکن . از واکس زدن یکی از رفتگران در جلوی سااخاتاماان  
شهرداری ایان شاهار ، مشاخاص باود کاه اوضاا  ماالای  

 کارکنان به چه شکلی درآم ه است. 
این رفتگر زحمت کش شرکتی که گوشه ای از شاهار را  
برای واکس زدن کعش های شاهارونا ان ساکانای گازیا ه،  
ن اشتن پول شهرداری و ت"ویق در حقوق خاود را دلایال ایان  

یااکاای از کااارگااران ایاان کااارخااانااه   ا اا امااش ماای داناا . 
گوی : با ح ود دویست کاارگار بااسااباقاه در باهامان و    می 

اسعن  سال گذشته تسویه حساب ش ه اسات و فاقا  حا ود  
 ان  بیمه بیکاری بگیرن  و دیگران    ها توانسته   نیمی از آن 

  
اردیبهشت: بیکاری گسترده در ماهشیهیر  ١

 قطب پتروشیمی کشور
فرمان ار ماهشهر در اولین نشاسات تاخا ا ای تاوسا"اه و  

هازار ناعار در    ١٠ اشتغال در این منطقاه گاعات: بایاش از  
شهرستان ماهشهر جاویاای شاغال هساتانا  کاه ایان آماار  
شایسته  طب پتروشیمی کشور نایاسات. جاما"ایات فا"الای  

هزار ناعار اسات کاه در ایان زماان    ٨٧٨ شهرستان ماهشهر  
 هزار نعر در این شهرستان جویای شغل هستن .   ١٠ بیش از  

 

 اول اردیبهشت:
 ٢٩٩کارخانه پیشرانه ساری تعطیل شد؛ 

 کارگر بیکار شدند
ناعار    ١٩٦ کارخانه پیشرانه ساری در دهه گذشته بیاش از  

و هاماواره با"اناوان واحا  ناماوناه کشاوری     کارگر داشته 
واستانی مطرح بوده است و لیرغا  اساتاعااده از تساهایاالت  
چن  میلیاردی وفروش منااساب با الیال واهای کاارفارماا  
ا ال  ورشکستگی نموده و امروزکارگران این کاارخااناه باه  

مااه حاقاوق    ٩    نعر ها    ٣٦ نعر رسی ه و همین    ٣٦ کمتر از  
نگرفته و متاسعانه  ی ی وپااداش ساال گاذشاتاه ها  باه  
کارگران پرداخت نش ه اسات. کاارخااناه پایاشاراناه سااری،  
تولی  کنن ه انوا  مح والت الکترونیاکای، مااشایان ابازار،  

  ١٧ الکترومکانیا و سیست  های کنتارل در کایالاوماتار  
 خزر آباد شهرساری وا ر ش ه است. 

 
میییلیییون  ٩سخنگوی دولت خیط فیقیر را 

 تومان اعالم کرد
محم  با ر نوباخات ساخاناگاوی دولات و رئایاس ساازماان  
م یریت و برنامه ریزی کشور در جالاساه  الانای ماجالاس  
اسالمی در بح  حذق یارانه ها گعت: وا ا"اا  از ماجالاس  

رود    درآم  است ه  این ت اور نامای   نه  که حامی افراد ک  
میلیون نعر را حاذق    ٨٩ که در پایان کار خود یارانه نق ی  

میلیون تاوماانای    ٣ دانی  درآم     کن ، در حالی که شما می 
یا کارمن  در شهری م ل تهران زیاد نایاسات، ایان فارد  

خااناه با ها  و باایا  هازیاناه    نزدیا همین ر   را بای  اجاره 
تح یل فرزن انش را تأمین کن  آن ه  با هامایان وضا"ایات  

 که یا درآم  ه  بیشتر ن ارد. 

 اخبار بین المللی 
بیشیتیر میردم بیه رسیانیه هیای  -آمریکا 

 خبری اعتماد زیادی ندارند
ا تماد به رسانه های خبری در میان مرد  آمریکا کااهاش  
یافته است که یا دلیل آن می توان  استعااده از شاباکاه  
های اجتما ی باش . به گزارش خبرگزاری آساوشایاتا پارس  
دلیل این امر ظن آنان به بی د تی و جهت دار بودن رسااناه  
ها است که خود ناشی از مطالبای اسات کاه در شاباکاه  
های اجتما ی می خوانن . تحقیقی که تاوسا  ماوساساه  
پروهه اینسایت م یا که یکی از شارکاای آساوشایاتا پارس  
است، انجا  ش ه می گوی  بیشتر مرد  آمریکا اخاباار خاود  

شبکه های اجتما ی می گیرن  و فیاساباو    را از طریق 
  ١٨ بیش از همه مورد استعاده  رار می گیرد.  اماا تاناهاا  

در   افرادی که از شبکه اجتما ی فیسباو  اساتاعااده  
می کنن  می گوین  که به اخبار و اطال اتی کاه از آن  
دریافت می کانانا ، ا اتامااد زیاادی دارنا . باه گازارش  
خبرگزاری آسوشیت پرس تنها شش در   از مارد  آماریاکاا  
به رسااناه هاا ا اتامااد زیاادی دارنا  و امساال کاه ساال  
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا است، حاامایاان حازب  
دموکرات بیش از جمهوریخواهان و مستقل ها به رساناه هاا  

  ١٦ ناعار از هار    ٠ نازدیاا باه     ا تماد نشاان داده انا . 
آمریکایی، چن ین بار در روز اخاباار را مای خاوانا  و یاا  

می شنود چرا کاه تالاعان هاای هاوشامانا  و تابالات هاا  
دسترسی آنها را به اخبار به و ت دلخواهشان، آساناتار کارده  
است. آسوشیت پرس می گوی  معهاو  ا اتامااد باه رسااناه،  
فراتر از ا ول سنتی روزنامه نگاری ی"نی د ات، تاوازن و  
ر ایت ان اق است. آمریکایی ها که با منابر بای شاماار  
خبری مواجهن ، بیشتر گرایش به سوی جاایای دارنا  کاه  

روز دارد و نار کارشناسی ارائه می ده  یا اسانااد    اخبار به 
و م ار  رو می کن . مرد  آمریکا مای خاواهانا   اادر  
باشن  که به سر ت و ب ون مزاحمت آگهی هاای تاجااری  
روی وبسایت یا اپ هاای رسااناه هاای خاباری گاردش  

 کنن . 
 

رسیواییی میالیی، وزییر   در پیی -اسپانیا 
 صنای  اسپانیا هم مجبور به استعفا شد

مانوئل سوریا، وزیر  نایر اسپاانایاا، در ارتاباا  باا افشاا    
ش ن نقش وی در فرارهای مالیاتی و رسوایی های ماالای  

  ٨٨ در م ار  موسو  باه "اسانااد پاانااماا"، روز جاما"اه  
فروردین از مقا  خود است"عاا داد. وزیار  اناایار اساپاانایاا،  
نخستین مقا  دولتی اروپایی نایاسات کاه در پای افشاای  
اسناد پاناما است"عاا مای دها . در پای ایان افشااگاری،  
سیگمون ور گونالگسون نخست وزیار ایسالانا  کاه در ایان  
اسناد به "فرار مالیاتی" متها  شا ه باود، ده روز پایاش از  

 سمت خود است"عا کرد. 
ب"  از انتشار نا  او در ایان اسانااد و ارتابااطاش باا یاا  
شرکت  وری برای فارار ماالایااتای، مارد  در پاایاتاخات  
ایسلن  تجمر ا تراضی برگزار کاردنا  و خاواساتاار کانااره  

 گیری او ش ن . 
اسناد پاناما شامل میلیون ها م ر  متا"الاق باه شارکات  
حقو ی "موسا  فونسکا" است که محل اختعای ماالای  

 تن از اشخای شناخته ش ه و  الیرتبه جهانی است.   ١٩٦ 
 

کارگران نفت دست بیه اعیتیصیاب  -کویت 
 نامحدود زدند

به گزارش خبرگازاری رویاتارز، دو هازار ناعار از هاارهاناان  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!



 ١٤٤ شماره        -  چهارم  دوره     17     کارگر کمونيست 

در ماقاابال ماقار   «االحم ی »شرهت های نعتی در منطقه  
هبلومتاری پاایاتاخات هاویات    ٩٨ شرهت نعت این هشور در  

دست به ا ت اب زدن . براساس این گزارش ها ق از ایان  
ا ت اب ،تحت فشار  راردادن دولت برای مست انای هاردن  
هارهنان بخش نعت و پتروشیمی از طارح هااهاش حاقاوق و  
مزایا است هه     دارد اجارایای هانا . دولات هاویات در  
طرحی استرات یك     دارد حقوق ها و مزایای هاارمانا ان  
بخش دولتی را هاهش ده  اما تشكل های هارگری ناعات  
و پتروشیمی خواستار این هستن  هه دولت آناهاا را از ایان  
طرح مست نی هن . دولت هویت پنجشنباه گاذشاتاه ا اال   
هرد هه ا ت اب غیر  انونی است و تحریك باه ا اتا ااب  
پیگرد  انونی خواه  داشات. سسایاچ الاقاحاطاانایس رئایاس  
هنع راسیون هارگران  نایر نعت و پاتاروشایامای هاویات در  
یك هنعرانس خبری گعت: اتحادیه خود را ملاز  باه اتاخااذ  
این ت می  سخت مبنی بر ا ال  ا اتا ااب  اماومای در  
تما  بخش های نعت و گاز از ساا ات هاعات  ابا  روز  

اااااا .   آوریاااااال ماااااای   ١٨ یااااااكااااااشااااااناااااابااااااه    دان
اتحادیه هارگران  نایر نعت و گاز هویت باه ما ت زماان  
اااااكااااارده اسااااات.   ایااااان ا اااااتااااا ااااااب اشااااااره ن
هارگران بخش نعت هویت نگرانن  هه هاهش حقوق و مازایاا  
و دستمزد بخشی از برنامه دولات بارای ا االح سایاساتا   
پرداخت بخش  مومی باش . ا ت ااب در بایان هاارهاناان  
بخش  مومی هویت برخاالق بارخای هشاورهاای حااشایاه  
خلیج فارس، امری نسبتا مرساو  اسات. هاویات یاكای از  
یروتمن ترین هشورهای جهان به لحاظ درآم  ساراناه اسات.  
هویت به  نوان یكی از ا ضای اوپك روزانه ساه مایالایاون  

هانا  و ساه پااالیشاگااه باا ظارفایات    بشكه نعت تولی  می 
هزار بشكه در روز در اختیار دارد. بار اسااس    ٥٣٦ مجمو   

خااتاماه      روز ماتاوالای   ٣ ها ا ت اب پس از    آخرین گزارش 
 نش ه است.     هنوز  حبتی     از توافقات احتمالی     یافته ولی 

 
غرق شدن 'صدها پینیاهیجیو' در  -یونان 

 آب های مدیترانه
در حالی که هنوز آماری رسامای از ساوی ماقاا  هاای  
مسئول منتشر نش ه، نجات یافتگان از حادیاه غارق یاا  
شناور حامل پناهجویان در دریای م یتاراناه از غارق شا ن  

ناعار کاه از    ٩١ "  ها نعر" در این حادیه خبر می دهن .  
آوریال  باه    ١٥ این حادیه جان به در برده ان ، روز دوشنباه  

بی بی سی گعتن  که با غرق ش ن این شانااور، باالال بار  
نعر جان خود را از دست داده انا   هارچانا  بای بای    ٩٦٦ 

سی هنوز نمی توان  به طور مستقل  احات ایان خابار را  
تایی  کن . مهاجرانی که زن ه مان ه انا  مای گاویانا  در  

نعری، شاهار سااحالای تابارو  در    ٨٩٦  الب یا گروه  
لیبی را به مق   ایتالیا تر  کارده انا  اماا در دریاای  

ماهااجار    ٣٦٦ م یترانه، به شناور بزرگتری کاه بایاش از  
دیگر را حمل می کرده انتقال داده ش ه ان  و در ناتایاجاه،  

ناعار رسایا ه    ٩٩٦ ت" اد مسافران شناور دیگر به بایاش از  
مهاجری که بای بای سای باا آناهاا  احابات    ٩١ است.  

کرده، از کشورهای اتایاپای، ساوماالای، ساودان و م ار  
هستن  و ب"  از اینکه نجات یافته ان ، به شاهار کااالمااتاا  
در جنوب یونان برده ش ه ان . سازمان ملل می گاویا  کاه  

هزار پناهجو س"ی کرده ان  کاه خاود    ١٧٦ در سال جاری  

ناعار از    ٧٦٦ را از راه دریا به اروپا برسانن  که نزدیا به  
 آنها جان خود را از دست داده ان . 

 
هییزاران مییعییلییم دسییت بییه  -مییجییارسییتییان 
 اعتصاب زدند

آوریال    ٨٦ به گزارش یورو نیوز هزاران م"ل  روز چهارشناباه 
به ا ت اب یا روزه ای در سرتااسار ماجاارساتاان دسات  
زدن . ه ق از این ا ت اب، کاه باه درخاواسات اتاحاادیاه  
م"لمان مجارستان برگزار می شود، مخالعت با ا االحاات  

 پیشنهادی دولت در ناا  آموزشی است. 
یکی از م"لمان به خبرنگار یاورونایاوز مای گاویا : "اگار  
کمیته ا ت اب م"لمان بتوان  در ادامه دستاوردی داشاتاه  
باش  یکی دو گا  به خواسته های خود نزدیکتر ش ه ایا ،  
اما راه درازی تا دگرگونی کلی ناا  آموزشای در پایاش  
داری ." در همین حال، بسایااری از داناش آماوزان نایاز باا  
م"لمان خود ا ال  همبستگی کرده انا . یاکای از داناش  
آموزان می گوی : "م"لمها ا ت اب کرده ان  اما ماجاباور  
ان  داخل م رسه ها بمانن . به همیان خااطار، ماا ت امایا   
گرفتی  از م رسه بیرون بایاایایا  و ا ا اماات آشاکاارتاری  
برای ابراز همبستگی با آنها بکنی ." خبرناگاار یاورو نایاوز  
در بوداپست، می گوی : "همزمان با ا تا ااب یاا روزه  
کارکاناان ناااا  آماوزشای، اتاحاادیاه هاای کاارگاری و  
شهرون ان نیز با ا  امات کاوچاکاتار و ا اتا ااباات چانا   
د یقه ای، با م"لمان ابراز همبستگی کاردنا ." باه گاعاتاه  
مسئاوالن اتاحاادیاه ما"الاماان، سایااساتاهاای دولات بارای  
تمرکزبخشی به نااا  آماوزشای باه بایاش انابااشاتاه شا ن  
کالسهاای درس و بازرگ شا ن بایاش از انا ازه باخاش  
م یریت م ارس منجر ش ه اسات. دولات و ا ه داده اسات  
که بخشی از مطالبات اتحادیه م"لماان را بارآورده خاواها   

 کرد. 

 های کوتاه خبر
 عربستان
فروردین ماه، و او  آتاش ساوزی در یاا    ٨٧ روز شنبه  

شرکت پتروشیمی در  ربستان منجر به کشاتاه و زخامای  
ش ن شماری کارگر گردی . طبق گزارش منتشاره، بار ایار  
این حادیه که در شرهت پتروشیمی "الجبیل" در  اربساتاان  

تن دیگر زخمای شا نا .    ١١ کارگر کشته و    ١٨ روی داد  
 حال شش تن از آنان وخی  گزارش ش ه است. 

 

 رومانی
تن از م" نچیان و کارگران مجتمر  ن"تای "    ٣٦٦ ح ود  

اولتنی " در شهر " روویناری " رومانی، ب"  از هاعات روز  
کایالاوماتاری باه    ٣٨٦ پیاده روی و پیمودن یا مسافت  

بخارست، پایتخت این کشور رسی ن . ه ق م"ا ناچایاان از  
این راهپیمایی جلب توجاه دولات باه مشاکاالت ماالای و  
رفاهی کارگران حوزه انرهی  نوان شا ه اسات. ماجاتامار  

در ا  انارهی ماورد نایااز    ٩٦ انرهی اولتنی تولی  کنن ه  
 در رومانی است. 

 
 آمریکا

شاارکاات ایاانااتاال، یااکاای از باازرگااتااریاان کاامااپاااناای هااای  
تولی کنن ه کامپیوتر و  طا"اات و تاجاهایازات آن تاا ساال  

  ١٨ در   از نایاروی کاار خاود ما"اادل    ١١ ح ود    ٨٦١٨ 
هزار نعر را حذق خواه  کرد. دلیال تا ویان و اجارای ایان  
برنامه ت" یال نایاروی کاار افات باازدهای و فاروش ایان  
شرکت در بخش کامپیوترهای شخ ی  نوان شا ه اسات.  

مایالایاون دساتاگااه کااماپایاوتار    ٠٩ در سه ماهه اول سال  
شخ ی ساخت اینتل به فروش رفتاه کاه ضا"ایاچ تاریان  

محسوب می شود. با این طرح ایاناتال    ٨٦٦٨ آمار از سال  
باه  ارفاه جاویای    ٨٦١٨ پیش بینی می کانا  از ساال  

میالایاون دالر در ساال    ٩٦٦ میلیارد و    ١ ا ت ادی م"ادل  
 دست یاب . 

 
 آرژانتین

هزاران تن از شهرون ان آرهانتین در ا ترا  به اخاراج هاای    
گسترده کارکنان و تور  ش یا ، در پاایاتاخات ایان کشاور  
دست به تااهرات زدن . این تااااهارات از ساوی اتاحاادیاه  
های کارگری و در آستانه برگزاری بررسی طرح مارباو   
به مشاغل در مجلس آرهانتین، سازمان هی و برگزار شا .  
تااهرکنن گان نسبت به طرح اخراج هزاران کارمنا  باخاش  
دولتی و کاهش یارانه آب و برق ا ترا  کرده و خاواهاان  
بهبود شرایا  کااری و افازایاش دساتامازد شا نا . دولات  
آرهانتین برای جبران کسری مالی ش ی ، دسات باه اناجاا   
ا  اماتی در زمینه کاهش دستمزد و خا ماات اجاتاماا ای  
زده تا به جذب سرماایاه گاذاران خاارجای باه ایان کشاور  

 سر ت ببخش . 
 
 
 


