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مردم هرمزگان به حمایت از کارگران اعتصابی 
 برخاستند! 

کارگران امروز هشتمین روز تجمع خود را پشت سر 
 گذاشتند! 

  خانواده های کارگران نقش فعالی در اعتراض دارند!
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٦١٥٢مه  ٤، ٥٩٣١اردیبهشت  ٥١

 اخبار کارگری
 بخش ایران: شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
 

 اول مه و خواست لغو اتهام "اخالل در امنیت"
 حمید تقوایی 

 سخنرانی محسن ابراهیمی در مراسم اول مه در تورنتو

 
 ! فراخوان برای آزادی فعاالن جنبش کارگری ایران از زندان

 

 11 صفحه  

 سخنرانی محمد کاظمی در ورکشاب لیبر ستارت درتورنتو

 جدال بر سر حداقل دستمزد
نگاهی به قطعنامه "سازمان 
کارگران انقالبی ایران )راه 

 کارگر("
 ناصر اصغری

 1 صفحه  
 

داری    اس و اساس سیستم سرمایهه 
در دستمزد خهاله هه شهسه اسهت   
چگهونهگهی درگهیهر بهودن یه   
سازمان و جهریهان و حهتهی یه   
فعال سهیهاسهی در مهبهارزه بهرای  
افزایش دستمزد، پارامتری از ایهن  
است کهه نن سهازمهان، جهریهان و  
فعال سهیهاسهی، کهمهای مهبهارزه  

داران و    کارگر بر علهیهه سهرمهایهه 
دولتشان قهرار دارد  به هر دربهاره  
حساقل دستمزد کارگران در ایهران  
امسال بهه یه  دوقه هبهی حهاد  
"سه و نیم میلیون تهومهانهی نری  
یهها نههها" دامههن زده اسههت  دو  
جنبش را در بهرابهر ههم قهرار داده  
کهه در یه  فهرن نن عهمهستها  
هههواداران دور و نههزدیهه  دولههت  
اسالمی قرار گرفته و در فهرن  
دیگر تشکل و فهعهالهیهن مهوجهود  
جههنههبههش کههارگههری بهها تههمهها   
اختهالفهاتهی کهه بها ههم بهر سهر  
مسائل دیگهر دارنهس  مهن الهبهتهه  

ا  کههه    بهه ههزههی از کسههی نههسیههسه 
بههگههویههس کههارگههران ایههران در ایههن  
وضعیت معیشتی، شایسته سه و  
نیم میلیون تومان نیستنس  بهلهکهه  

کهنهنهس،    کسانی که مخالفت مهی 
انههس کهههه    دالیههل خهها هههی نورده 

مخالفت خودشان را از این فهریه   
ابراز کننس  دالئلی چون "اقتصهاد  
ایران با پرداخت چنین دسهتهمهزدی  

پاشس"  یا "کارگهران در    از هم می 
شرای ی نیستنس که بتواننس یه   
چهنههیههن دسههتههمهزدی را بهه ر یههم  
اسالمی ت میل کننس"  یا "چهون  
کارگران متشکل نیستنهس، به هر  
دربههاره حههساقههل دسههتههمههزد گههمههراه  
کننسه است و بازی در مهیهسانهی  
است که خود جمهوری اسهالمهی  
راه انساخته است " بعضهی از ایهن  
بهه ههزههههها شههایسههتههه جههواب دادن  
نیستنس و رک و پهوسهت کهنهسه  
مههعههتورای ر یههم اسههالمههی را  
پتیرفته و مس نظر دارنهس  امها بهه  
بعضی از ننهها بهایهس پهرداخهت تها  
جایگهاه واقهعهی سهیهاسهی فهرن  

 معلو  شود  
مهه ههمههسرضهها شههالههگههونههی اخههیههرا  

ای ت ت عهنهوان "یهادنوری    نوشته 
چههنههس نههکههتههه در بههاره حههساقههل  

ای کههه    دسههتههمههزد" بهها ضههمههیههمههه 
ای از "راه کارگر" اسهت،    ق عنامه 

منتشر کرده که نقهس و نهگهاههی  
به نن خالی از فایسه نیهسهت  ایهن  

کهنهس کهه    نقس به ما کم  مهی 
 بسانیم سازمان "راه کارگر" 

 4 صفحه    

 2 صفحه   

 2 صفحه   

 11 صفحه   
 
 

بهه ههمهبهنهدان نهجیهمهان جهعه ههر 
 نظیم زاده، اسمانیل نبدی

 ٧ صفحه   

 ٨ صفحه   
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حجب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
nandiniannasroola@yahoo.de 

 هيئت  ت ريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانش ر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت م الب با نويسنسگان ننهاست   
درج مقاالی در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيس مضمون ننها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 

مردم هرمجگان بهه حهمهایهت 
از کههارگههران انههتهه ههابههی 

 برخاستند! 
کارگران امروز هشتمین روز 
تهمههمهه  خههود را پشههت سههر 

 گذاشتند! 
خانواده های کارگران نقهش 

  فعالی در انتراض دارند!
 

نههفههر از کههارگههران    ٠١١١ حههسود  
شرکت نلومینیو  المهسی ههرمهزنل  
امروز همراه بها اعضهای خهانهواده  
های خهود و جهمهث کهزهیهری از  
مههرد  شهههههر دسههت بههه تههمههمههث  
اعتراضی در مقهابهل اسهتهانهساری  

نفهر    ٠٢١ زدنس  کارگران به اخراج  
از کارگران این مهمهتهمهث، حهتن  
حقوق شرایط سهخهت و زیهان نور  
م هیهط کهار، افهزایهش سهاعهای  
کاری، عس  وجود امنیت شغلهی،  
عس  پهرداخهت بهه مهوقهث حهقهوق،  
عس  پرداخت ح  بیمه تکمیلهی و  
عس  پرداخت مزایهای مصهوب از  
قههبههیههل بهههههره وری و عههیههسانههه  
اعهههتهههراد دارنهههس  هشهههت روز  
متوالی است که کارگران دسهت  
به تمهمهث و ته هصهن در مهقهابهل  
کارخانه زده انس  از جملهه در روز  

اردیهههبهههههههشهههت کهههارگهههران    ٠٢ 
پالکاردهایهی بهه مهنهاسهبهت روز  
جهانی کارگر در دست داشهتهنهس   
کارگران تممث امروز خهود را بهه  

 مقابل استانساری کشانسنس   
 

کههارگههران ایههن شههرکههت فههی  
فراخوانی از کلیه مرد  هرمزگهان  
خههواسههتههه بههودنههس کههه دوشههادو   
برادران و خواهران خود در شهرکهت  
نلومینهیهو  الهمهههسی ههرمهزنل در  

تممث بزرگ اعتراضی امهروز در  
مههقههابههل اسههتههانههساری هههرمههزگههان  
شرکت نموده و بهار دیهگهر نشهان  
دهههنههس کههه مههرد  هههرمههزگههان  
مت سانه در مقابل ظلم و تهعهسی  
به ننان خواهنس ایستاد  در پهاسه   
به این فراخوان جمهث کهزهیهری از  
جوانان و مهرد  شهههر و اعضهای  
خانواده های کارگران بهه تهمهمهث  
ننها پیوستنهس و تهمهمهث گسهتهرده  
ای در مقابل استانساری تشهکهیهل  

 شس   
 

گفته مهیهشهود کهه کهارفهرمهای  
خصو ی این مممهث قصهس دارد  
 هسهها کهارگهر دیهگهر را اخهراج  
کنس  پیش از این نهیهز کهارگهران  
ممتمث نلومینیو  المهسی هرمهزنل  
دست به تممعهای مهتهعهسدی زده  
که نخهریهن نن سهه روز بهه فهول  
انمامیس و منمر بهه بسهتهه شهسن  
درب ایهههن کهههارخهههانهههه تهههوسهههط  
کارگران مهعهتهرد شهس  گهفهتهه  
مههیههشههود کههه ایههن مههمههتههمههث بههه  
مبلغی چنس برابر کمتر از قهیهمهت  
واقعی نن بهه بهخهش خصهو هی  
فروخته شسه و کارفرمهای جهسیهس  
نن به جان کارگران افتاده، حهقهوق  
و مزایای ننان را بهاال کشهیهسه و  
در حال اخراج تعساد قابل تهوجهههی  

 از ننان است   
 

هههرمههزگههان یههکههی از مههراکههز  
انهههفهههمهههاری کهههارگهههری اسهههت   
بسیاری از مراکهز کهارگهری در  
سالهای اخیر با تهعه هیهلهی و یها  
تعسیل نیروی کار مواجهه شهسه و  
تههعههساد زیههادی از کههارگههران بهها  

سواب  کاری باال کار خهود را از  
دست داده انس و به خهیهل عهظهیهم  
بیکاران پیوسته انهس  نهارضهایهتهی  
بیهساد مهیهکهنهس و تهمهمهث امهروز  
کارگران و مرد  شهر در مهقهابهل  
اسههتههانههساری حههاکههی از فضههای  

 تعرضی در این شهر است   
 

فراخوان کارگران بهه مهرد  شهههر  
برای حمایت از ننان و شرکهت در  
تممث ننها و پاس  مزبت مرد  بهه  
ایههن فههراخههوان بههی انههسازه حههائههز  
اهمیت است و بهعهنهوان الهگهویهی  
راهههگههشهها مههیههتههوانههس از جههانههب  
کارگران کلیه مراکهز کهارگهری  
و معلهمهان و پهرسهتهاران بهه کهار  
گرفته شود  این ی  پهیهشهروی  
مهم در اعهتهراضهای رو بهه رشهس  
کههارگههران اسههت  در دو سههال  
گههتشههتههه حضههور خههانههواده هههای  
کارگران در تممعهای اعهتهراضهی  
ننههههها گسههتههر  یههافههتههه اسههت   
فراخوان کارگران این ممتهمهث بهه  
مههرد  شهههههر گهها  بسههیههار مهههههم  
دیگری به جلهو اسهت  کهارگهران  
در مقابل ابعاد تعرضای ههر روزه  
ای که به ننان  وری مهیهگهیهرد  
راهی جهز ههمهراه کهردن خهانهواده  
های خهود و خهیهل وسهیهث مهرد   

 معترد نسارنس   
 

زنههسه بهههاد کهههارگهههران شهههرکهههت  
نلههومههیههنههیههو  الههمهههههسی هههرمههزنل،  
خههانههواده هههای ننههههها و مههرد   

 هرمزگان  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

مه    ٤ ،  ٠٩٣١ اردیبهشت    ٠١ 
 ٢١٠٠ 
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کههمههای مههبههارزه کههارگههر در    
 داری قرار دارد    جامعه سرمایه 

 
 دستمجد چیست؟

گفتم کهه دسهتهمهزد در جهامهعهه  
داری اساس ایهن سهیهسهتهم    سرمایه 

است  چرا مبارزه بهرای ته همهیهل  
دستمزدی باالتر بهه سهرمهایهه دار  
مهههههم اسههتا ا ههال دسههتههمههزد  

 چیستا 
دستمزد نن بخش از نهیهروی کهار  

دار    فروخته شسه کارگر به سرمهایهه 
اسههت کههه بههرای زنههسه مههانههسن و  
تولیس دوبهاره انهر ی و تهوان الز   
بهرای فههرو  نههیههروی کههار خههود  
برای مستی دیگر، الز  اسهت بهه  
کههارگههر بههرگههردد  مههارکهه  در  
فصل چهار جزوه "کهار مهزدی و  
سهههرمهههایهههه" دربهههاره دسهههتهههمهههزد  

گویس: "ما امروز ته هت ر یهم    می 
شیوه تولیس کاپیتالیستی زنهسگهی  
میکنیم،     بهر پهایهه ایهن شهیهوه  
تههولههیههس، هههزیههنههه تههولههیههس کههارگههر  
عههبههاری اسههت از جههمههث وسههایههل  
معیشتی )یا قیمتشهان بهر حسهب  
پول( کهه به هور مهتهوسهط بهرای  

انهس،    قادر ساختن او بهه کهار الز  
بهرای ابههقههای تههوانههی کههه در او  
برای کار هست، و برای جانشهیهن  
کردن کارگر دیگری به جهای او  

وقتی بعلت پیری، بیمهاری، یها    -
بههه    -رود    مههرگ از بههیههن مههی 

عباری دیگر، بهرای پهرور  دادن  
فبقه کارگر بهه تهعهساد الز  " از  

تهوان ایهن را    این تعریف ساده مهی 
نههتههیههمههه گههرفههت کههه مههبههارزه و  
کشمکش کارگر بر سر دسهتهمهزد  
نق ه شروع و مهههمهتهریهن مهبهارزه  

دار اسهت  ایهن    کارگر با سهرمهایهه 

مههبههارزه "نشههکههاری" اسههت بههیههن  
دار کههه در    کههارگههر و سههرمههایههه 

مانیفست کمونیسهت نمهسه اسهت:  
دار    "مبارزه بین کارگر و سهرمهایهه 

بالانقه هاع در جهریهان اسهت، گهاه  
  ریح و نشکار و گاه پنهان"  

امهها چههه چههیههزی و یهها چههه  
فاکتورهائی بر تهعهیهیهن دسهتهمهزد  

گههتارنههس  بههاز هههم در    تههیرههیههر مههی 
داری ایهن قهانهون    جامعه سهرمهایهه 

اسههت کههه دسههتههمههزد را تههعههیههیههن  
کههنههس  خههود قههانههون حهها ههل    مههی 

ای    چیستا قانون در ههر جهامهعهه 
حا ل توازن قوای بین کارگهر و  

دار است  اگر زور کهارگهر    سرمایه 
برسهس، دسهتهمهزدی بهاالتهر قهانهون  

شود  اگر نهرسهس دسهتهمهزدی    می 
چنسین بار زیهر خهط فهقهر بهه او  

شهود  نه هقهه شهروع    ت همهیهل مهی 
دار بهر    جنگ کارگهر و سهرمهایهه 

سر دستمزد است  جنگ کهارگهر  
دار در کارخانهه، بهر سهر    و سرمایه 

هر چیزی کهه بهاشهس، ریشهه در  
دار بهها    دسههتههمههزد دارد  سههرمههایههه 

تهر کهردن سهاعههای کههار    فهوالنههی 
کنس با ههمهان دسهتهمهزد    سعی می 

کار بیشتری از کهارگهر بهکهشهس   
کارگهر بها مهبهارزه بهرای کهوتهاه  
کههردن سههاعههای کههار، سههعههی  

کنس با همان دستهمهزد کهمهتهر    می 
دار بها کهاههش    کار کنس  سرمایه 

کهنهس    هزینهه ایهمهنهی سهعهی مهی 
پولی هزینه امهن کهردن مه هیهط  
کار نکهنهس کهه سهود  بهیهشهتهر  

خهواههس    باشس  با بیکار کردن مهی 
سود  نسبت به دستمزد بهیهشهتهر  

 باشس  
در بیرون از کارخانه هم، با تفهرقهه  
بین کارگران و تبلیغ، میسان دادن  
و دامن زدن ضمنی و  هریهح بهه  

راسیسم و تبعیض و رقهابهت بهیهن  
کارگران، باز بر دستمزد کارگهران  
تیریر مستقیم دارد  خهانهه نشهیهن  
کردن زنان، تبهعهیهض مهتههبهی و  
نژادی و غیره، که بهه رقهابهت و  

زنهس،    دشمنی در جامعه دامن مهی 
باز بر دسهتهمهزد تهیرهیهر مسهتهقهیهم  
دارد  اعههههسا  و ارعههههاب و  
سههرکههوبهههههای سههیههاسههی، تههیرههیههر  
مسههتههقههیههم در تصههویههب قههوانههیههن  
ضسکارگری و ت مهیهل دسهتهمهزد  
پائین دارد  هر جا کهارگهر زور   
رسیسه و تشکهلهی را بهه ر یهمهی  
ت میل کرده، کل جامعه مهنهتهفهث  
شسه است  ههر جها زیهر فشهار و  
اعتراد جهامهعهه قهانهونهی وضهث  
شسه که بنس سهرکهوب و خهفهقهان  
شل شسه باشنس، کارگر متهشهکهل  
و مههتهه ههس و بههه دور از تههرس و  
ارعهههاب، بهههه مهههیهههسان نمهههسه و  
دستمزدی بهتر و شهرایهط کهاری  
مناسبتری م البه و قهانهون کهرده  
است  در نهتهیهمهه مهبهارزه بهرای  
دستمزدی مناسب و مبارزه بهرای  
تغییر توازن قهوا بهه نهفهث کهارگهر  
که دستمزد زیرخط فقر را خهالن  
قانون بسانس، برای کهارگهر و کهل  

 جامعه حیاتی است  
 

کههارگههر مههتهه ههر  و مههبههارزه 
 برای مطالبات

تعهسادی از کسهانهی کهه دربهاره  
مههبههارزه بههرای حههساقههل دسههتههمههزد  
اظهارنظر کهرده انهس، بهه مهتهفهرق  
بههودن کههارگههران اشههاره کههرده و  
تیکیس کرده انهس  قه هعهنهامهه "راه  
کارگر" هم این کار را کهرده کهه  
در ادامه به نن خهواههم پهرداخهت   
ایههنههکههه کههارگههران ایههران تشههکههل  
نههسارنههس خههود واقههعههیههتههی اسههت و  
اینکه از ایهن واقهعهیهت تهعهسادی  

تههعهه ههیههلههی مههبههارزه را نههتههیههمههه  
انس حرن و حسیر دیهگهری    گرفته 

توان به دو نهظهر دربهاره    است  می 
تشکل و ات هاد کهارگهری اشهاره  
کرد  یکی اینکه کارگران ابهتهسا  
تشکل دفهته  و دسهته  دار  
خود را، مزل شورا، سنسیکا و یها  
فههسراسههیههون و کههنههفههسراسههیههون  

های کهارگهری را ایهمهاد    تشکل 
کننس و بعس از نن م البه دستمهزد  
را م رح کننس  دو  اینکه وقهتهی  

ای را    کارگران مت سانه خهواسهتهه 
کههنههنههس، ایههن خههود    مهه ههرح مههی 

ای از تشههکههل و اتهه ههاد    درجههه 
کارگری اسهت  حهرفهی در ایهن  
نیست که پهیهروزی کهارگهران در  
ت هقه  خهواسهتهههایشهان بهه درجهه  
ات اد و متهشهکهل بهودنشهان ربهط  
دارد و گههره خههورده اسههت، امهها  
مبارزه برای ت ق  یه  خهواسهت  
سههراسههری مههزههل مههبههارزه بههرای  
افههزایههش دسههتههمههزد، بههه اتهه ههاد  
کهارگههران و مهتههشهکههل شههسنشههان  
کم  میکنس  راستش مت هس و  
مهههتهههشهههکهههل شهههسن کهههارگهههران،  
بخصوص در جائی مزل ایران، در  
همین نهوع مهبهارزای اتهفهاق مهی  
افتس  تما  ب ر ممامث عمهومهی  
کارگری می خواههس بهه ههمهیهن  
مسئله بهی تشهکهلهی در جهائهی  
مزل ایران زیهر سهیه هره خهفهقهان و  

 سرکوب جواب بسهس  
 

قطعنامه راه کارگر چه می 
 گوید؟

ق عنهامهه سهازمهان "راه کهارگهر"  
پنج تز دارد و سهه رههنهمهود  در  
مقسمه نن تز و رههنهمهودهها نمهسه  
اسههت کههه گههویهها فههعههالههیههن و  

ای کهه بهر    های کارگری   سازمان 
علیه ت میل حساقل دسهتهمهزد زیهر  

کهنهنهس، "از    خط فقر مهبهارزه مهی 
جههایههگههاه مههبههارزه بههرای حههساقههل  
دستمزد در مممهوعهه مه هالهبهای  
کههارگههری و شههرایههط الز  بههرای  

یابی به نن" درک درسهتهی    دست 
کهنهس    نسارنس و ق عنامه سعی مهی 

راه درست این کار را، کهه بهر نن  
باور دارد توضیح بسهس  با ههم بهه  

 این تزها نگاهی بیانسازیم  
 
( در تز اول این ق عهنهامهه نمهسه  ٠ 

اسههت کههه: ""حههساقههل دسههتههمههزد"  
مههفهههههومههی اسههت کههه بههسون  

های مستقهل کهارگهری و    تشکل 
حسی از نزادی افهالعهای عهمهال  

توانس معنای قابل اعهتهنهایهی    نمی 
داشهههتهههه بهههاشهههس " و یهههادنوری  

کنس: "فهرامهو  نهبهایهس کهرد    می 
که در جمهوری اسالمی نه تنهها  
از نزادی افالعای خبری نیسهت،  

ههای مسهتهقهل    بلکه ر یم، تشکهل 
کهههارگهههری را بهههه رسهههمهههیهههت  

شههنههاسههس و حههتههی تهه ههمههل    نههمههی 
 کنس "   نمی 

معنای این تز این چهنهیهن از نب  
نیههس کههه چههون نزادی    در مههی 

افالعای نیست و تشکل مستقهل  
کارگری هم وجهود نهسارنهس، په   
مبارزه برای حساقل دستمهزد پهو   
است  یعنی مبارزه بهرای حهساقهل  
دستمزد را بهه مهبهارزه بهه نزادی  
افههالعههای و تشههکههل مسههتههقههل  

زنههس  ایههنههههها    کهارگههری گههره مهی 
اتفهاقها خهلهط مهبه هر و قهافهی  
کههردن سهه ههوح بهه ههر هسههتههنههس   
کارگهران در سه هوح مهخهتهلهفهی  

کهنهنهس  جهائهی بهرای    مبارزه مهی 
ایههمههاد تشههکههل خههود مههبههارزه  

 کننس  جائی برای نزادی   می 
 

 جدال بر سر حداقل دستمجد
نگاهی به قطعنامه "سازمان کارگران انقالبی ایران 

 )راه کارگر("
 ناصر اصغری

 

 1 از صفحه   

 3صفحه   



14٣١اردیبهشت   11   کارگر کمونيست   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
 

کههنههنههس     افههالعههای مههبههارزه مههی   
جائی برای عقب رانسن نههادههای  
سههرکههوب از کههارخههانههه مههبههارزه  

کههنههنههس و جههائههی هههم بههرای    مههی 
افزایهش دسهتهمهزد  کهارگهر اگهر  
زور  برسس و بتهوانهس بهایهس بهرای  
سرنگونی ر یم هم مبهارزه کهنهس   
همه اینها به هم ربط دارنهس  امها  
اگههر بههتههوانههس در چشههم جههامههعههه  
س  ی از مبارزه، مهزهل افهزایهش  
دستمزد را جلو ببرد و جهامهعهه را  
پشت سر خود بسیج کهنهس نهبهایهس  
ی  ل ظه هم منتهظهر نهه تهنههها  
ایهمهاد تشهکهل مسههتهقهل، بهلهکههه  
منتظر هیچ چیز دیگری بشهود   
نن کسا  نیه غیرقابل عهسول اسهت  
که مبهارزه بهرای ایهن یهکهی را  
نههاقههض مههبههارزه بههرای نن یههکههی  
کرده استا! جامعهه پهر اسهت از  
مبارزه برای افزایش دستمزد؛ امها  
مههبههارزه بههرای ایههمههاد تشههکههل  
مستقل در همهان سه هح نهیهسهت   
پ  این یکی را هم تع یل کنیهم  
تا نن یکی کهه ضهعهیهفهتهر اسهت  
پههیههروز شههودا ایههن مههنهه هه  "راه  

 کارگر" شالگونی است  
نکته دو  در این راب ه ایهن اسهت  
کههه قهه ههعههنههامههه ایههن مههنهه هه  را  

پههتیههرد کههه کههارگههر در    نههمههی 
ا  برای افزایهش دسهتهمهزد    مبارزه 

و حساقل دستمزد توازن قوا را بهه  
دههس و راه    نفث خهود تهغهیهیهر مهی 

رسههیههسن بههه تشههکههل مسههتههقههل را  
کنس  بارها و از جهمهلهه    هموار می 

در نیشکر ههفهت تهوهه و مهبهارزه  
کارگران شرکت اتوبوسرانی واحهس  
شاهس ایهن بهودیهم کهه کهارگهران  

ای کامال مهتهفهاوی    برای م البه 
مبارزه را شروع کرده و بهه پهیهش  
بردنس و مهوفه  شهسنهس در ادامهه  

شههان تشههکههل مسههتههقههل    مههبههارزه 
 خودشان را هم ایماد کننس  

هههمهه ههنههیههن ایههن را ضههمههنههی رد  
کنهس کهه مهبهارزه کهارگهران    می 

برای حساقل دستمزد که تهعهیهیهن  
حساقل دستمزد توسهط نهههادههای  

ای    پهتیهرنهس، مهبهارزه   ر یم را نهمهی 

است متشکل، که شایس س  هش  
خههیههلههی مهه ههلههوب نههبههاشههس، امهها  
مستقل است و توسط فهعهالهیهنهی  
کههارگههری در "کههف کههارخههانههه"  
سههازمههان یههافههتههه اسههت  قههبههول  

کههنههس کههه در جههمهههههوری    نههمههی 
اسالمی مهبهارزه کهارگهر حهتهی  
بهههسون تشهههکهههل دفهههتههه  و  

دار هههم بههرای حههساقههل    دسههتهه  
دسههتههمههزدی مههنههاسههب در جههریههان  

 است  
ای کههه قهه ههعههنههامههه "راه    نههتههیههمههه 

گیرد که کهارگهر را    کارگر" می 
از مبارزه برای حهساقهل دسهتهمهزد  
عقب برانهس ایهن اسهت کهه چهون  
نزادی افالعای نیست و تشهکهل  
مستقهل کهارگهری ههم نهیهسهت،  
ب ر بر سر حساقل دستمهزد "خهواه  

ای بهرای نشهان    ناخواه به وسهیهلهه 
دادن ل هف و کهر  دیهکهتهاتهوری  
حاکم نسبت به کارگهران تهبهسیهل  

شود " ب ر ما اینما ل هف و    می 
کر  دیکتاتوری و دیهکهتهاتهورهها  
نیست  بهرعهکه ، به هر بهر سهر  
مبارزه کارگر برای ت میل یه   
حساقل از دسهتهمهزدی اسهت کهه  
کارگر بتوانس زنسگی  رن کنهس  
و برای گتران زنهسگهی مهمهبهور  
نباشس دو سه شیفته کار کهنهس و  
کههودک و هههمههسههر  بههه بههزه  

ها کشیسه شونس  ب هر "راه    کاری 
کارگر" قرار بود درباره م افهل و  
فعالین کارگری مستقلهی بهاشهس  

ههای شهورای    که کهش و قهوس 
پهتیهرنهس و بهه    عالی کار را نهمهی 

دور از گرد و غبار خانه کهارگهر  
و ایلنا بهر سهر حهساقهل دسهتهمهزد  
کههههارگههههران را بههههه مههههبههههارزه  
فرامیخواننس  معلو  نهیهسهت چهرا  
"راه کارگر" از مهبهارزه کهارگهران  
در قبول نکردن رقهم نهمهایهنهسگهان  
"دیههکههتههاتههوری" "لهه ههف و کههر   

 گیرد!   دیکتاتوری" را نتیمه می 
 
( تز دو  ق عنامه "راه کهارگهر"  ٢ 

کامال مغل ه و متیسهفهانهه سهیهاه  
بازی است  می گویس: "تهعهیهیهن  
"حههساقههل دسههتههمههزد" در  ههورتههی  

توانس کهارسهاز بهاشهس کهه بهر    می 

معیاری روشن، قابل سهنهمهش و  
)مهم تهر از ههمهه( دارای ارز   

ههههای    کههاربههردی بهههرای بههخههش 
مختهلهف فهبهقهه کهارگهر تهکهیهه  
کنس  به همین دلهیهل، اکهنهون در  
هههمههه جههاهههایههی کههه "حههساقههل  
دستمزد" معهنهای عهمهلهی جهسی  
دارد، بر پایه ساعت کار تهعهیهیهن  

شود  در حالی که جمهههوری    می 
اسالمی "حساقل دسهتهمهزد" را بها  
مفهو  "حهقهوق مهاههانهه" کهارگهر  
گره زده است؛ مهعهیهاری کهه بهه  
حس کافی مبهم اسهت؛ زیهرا بهنها  
به تعریف، اوال مهفهههومهی اسهت  

توانس کارگران پاره وقهت،    که نمی 
یههعههنههی یههکههی ازمهه ههرومههتههریههن  

های فبقه کارگر را در بهر    بخش 
بهگهیهرد؛ رهانهیها حهتهی در مههورد  
کارگران تما  وقت، ساعای کهار  

 برد "   هفتگی را در ابها  فرو می 
معنای واقعی این تهز ایهن اسهت  
کهه مهها بههه هههر بهههههانههه پههو  و  

ای نویزان می شهویهم تها    گانه   ب ه 
کههارگههر مههبههارزه بههرای حههساقههل  
دستمزد را بی خیال شهود  واقهعها  
بایس گفت که چهون نهویسهنهسه و  
رأی دهنسگان به این قه هعهنهامهه  
بلس نیستنس ساعای کهار قهانهونهی  
هفتگی را در حهساقهل دسهتهمهزد  
پایه ماهانه ضرب و تفری  کننهس،  
حاضرنس کال مبارزه کارگر بهرای  
تعیین حساقل دستمهزدی انسهانهی  
تر را تخ ئه کرده و خیال خود را  
راحت بکنهنهس  بهرای مهزهال اگهر  
حساقل دستمزد مزال در نمهریهکها  

دالر در سهاعهت اسهت و روز    ٠١ 
سهاعهت در    ٤١ کار قانونی ههم  

شود حساب کهرد کهه    هفته، می 
حساقل دستمزد در چهههار ههفهتهه  

  ٢٤١١ شههود چههیههزی حههسود    مههی 
شود مبارزه کهارگهر را    دالر  نمی 

برای ی  م البه بسیار مهههم و  
ای به این خافر که ایهن مهاه    پایه 

دو روز عاشورا و تهاسهوعها دارد،  
نن یکی ماه روز قتل و تولس امها   
زمان و غیره و غیره دارد، تع هیهل  

شود دو نفر متهخهصه     کرد  می 
ریاضیای را برای حساکزهر دو یها  
سه ساعت میمور کرد کهه تهمها   

جوانب ریز و درشت این مسئله را  
روشن کننس  به ههمهیهن سهادگهی  

 است  
حساقل دستهمهزد مهعهنها دارد  در  
نمریکا، در کانادا، در انهگهلهیه ،  
پاکستان، ایران و غهیهره و غهیهره  

خهواههس بها    معنا دارد  کارگر می 
تهر    ا  ی  زنسگی انسانی   مبارزه 

خهواههس قهانهون    را قانون کنس  مهی 
کنس که پرداخت دسهتهمهزدی زیهر  
نن رقمی که برایش مبهارزه کهرده  
و قانونهش کهرده اسهت مهمهازای  
دارد  اگر مشکل جمث و تهفهریه   
اسهت، بهایهس ههمهیهن را گهفهت و  
کارگر معترد را در میسان نگهه  
داشت، نه اینکه به خانه فهرسهتهاد  
و مهنهتهظهر ظهههور امها  زمهانهش  

 کرد  
 
( تز سو  ق عنامه "راه کهارگهر"  ٩ 

گره زدن حهساقهل دسهتهمهزد را بها  
حساقل هزینه خانواده قبهول نهسارد   
مبارزه کهارگهران در ایهران بهرای  
حساقل پنماه شصت سال گهتشهتهه  

شهود    حول همین مسئله بوده  مهی 
نلترناتیوی برای حساقهل دسهتهمهزد  
در نظر گرفت و برایش نیرو جهمهث  
کرد  راه کارگری که برای ایهن  
مسئله کاری نکرده و به ب ر و  
نظری دامهن نهزده، در به هبهوحهه  
مبارزه بهرای حهساقهل دسهتهمهزدی  
باالتهر، بهه بهههانهه په  دسهتهمهزد  

شهود و    "کارگر ممرد" چهه مهی 
غههیههره، دارد بهه ههر را بههه جههای  

بهرد  بهایهس بهه    ناالز  دیگری مهی 
جمهوری اسالمی فشار نورد کهه  
دستمزد بهرای کهارگهران مهمهرد،  
کارگران بیکهار، زنهان سهرپهرسهت  
خانواده، کار کودکهان، کهارگهران  
معلول و غیره و غیره دسهتهمهزدی  
مناسب در نظر بگیرد  ایهن کهار  

ههای کهارگهری    فعالین و تشکهل 
است  ب ر "راه کارگر" در سه هح  
دیگری است که س وح ب هر را  
قافی کرده است و حکم ترمهزی  
است بر مبارزه بر علهیهه ته همهیهل  

واری کههه    حههساقههل دسههتههمههزد بههرده 
جمهوری اسالمهی بهه کهارگهران  

 کنس    ت میل می 

نکته مهمتر اینکه این جهمهههوری  
اسالمی نبوده که به هر ههزیهنهه  
خانواده مزال فالن تهعهساد نهفهر را  
معیار حساقل دستمزد کرده اسهت   
این ب زی است که در بیهن خهود  
فعالین کارگری در جریان اسهت   
ب ر جمهههوری اسهالمهی عهلهی  
العمو  "در باب اجهاره" اسهت کهه  
نه کارگهر را بهه رسهمهیهت مهی  
شناسس و نه حساقهل دسهتهمهزد را   

هههای    بهه ههر فههعههالههیههن و تشههکههل 
و    ٤ کارگری حول هزینه خانواده  

نفره هم نه ایهن هسهت و نهه    ١ یا  
هیچ وقهت ایهن بهوده کهه گهویها  
دستمزد کارگر مهمهرد را نهادیهسه  

گیرنس  ب هر ایهن اسهت کهه    می 
فبقه کارگهر را حهول یه  نهر   
جاافتاده بسیج کننس، نه اینکه بها  
استزناها مسئله را تخ ئه کهنهنهس  
و سوی پایان مبارزه را بهکهشهنهس   
اگر کسی واقعا بخواههس بها وارد  
کردن استزناها ایهنه هنهیهن به هر  

 کنس، هیچ پایانی نسارد  
هم نین، اگر ب ر بر سر تهعهساد  
افراد خانواده و هزینه خهانهواده راه  
بمائی نبهرد، مهعهلهو  نهیهسهت در  

داری ا هال    ی  جامعه سرمهایهه 
شود بر سهر دسهتهمهزد    چگونه می 

تصمیم گهرفهت و مهبهارزه کهردا  
فرد کنیم که حساقهل دسهتهمهزد  
ماهیانه تعیین نشود و بهر حسهب  
سهاعههای تههعهیههیههن شهود کههه "راه  
کارگر" در تز دومهش پهیهشهنهههاد  

کهههنهههس  بهههاالخهههره در ههههر    مهههی 
ای تهعهساد افهراد خهانهواده    جامعهه 

مههتههفههاوی اسههت و هههمههه افههراد  
خانواده شاغل نخواهنس بهود  اگهر  
هزینه خانواده متهوسهط و نهر  در  
جامعه معیار نباشس، "راه کهارگهر"  
چههه پههیههشههنهههههادی داردا نیهها  
پیشنهاد "راه کهارگهر" ایهن اسهت  
که کارگر ممهرد، از ننهمها کهه  

ا  کمهتهر اسهت، دسهتهمهزد    هزینه 
کمتری بخهواههسا نیها کهارگهری  

فههرزنههس و هههمههسههر    ٠ کههه دارای  
است، بایس دستمزد  بر مهبهنهای  
تعساد نان خوران نن خانواده بهاشهسا  

 برای فعالین و نهادهای 
 

 4از صفحه   

 ١صفحه   
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کارگری ب ر بهر سهر "حهساقهل    
دستمزد" معین معنا دارد  ایهنههها  
ب زهای اقتصهادی هسهتهنهس کهه  
بایس در همان چههارچهوب مه هرح  
کرد  ب ر حساقل دستمهزد مهزهال  
سه و نیم مهیهلهیهون تهومهان ههمهه  

کهنهس  اگهر    جامعه را بسهیهج مهی 
من   "راه کارگر" را بوتیریم بهایهس  
تعسادی را حول سه و نیم میلهیهون  
بسیهج کهنهیهم، تهعهسادی را حهول  
ی  میلهیهون، تهعهسادی را حهول  

میلیون و غیهره و غهیهره  بهاز    ٠١ 
تکرار و تیکیس کهنهیهم کهه بهرای  
فعالین کارگری م البای مته هس  
و بسیج کننهسه مهعهنهای عهمهلهی  

 دارنس  
 
( تز چهار "راه کارگر" نهتهیهمهه  ٤ 

گههیههرد کههه از ننههمهها کههه    مههی 
بیکاری گستره است، بهازار سهیهاه  
نیروی کار قابل کنترل نهیهسهت و  
غیره و غیره، و چون در حکومهت  
"اما  زمان" کهاههش بهیهکهاری و  
کههنههتههرل بههازار سههیههاه و غههیههره از  
م هاالی هسهتهنهس، په  تهعهیهیهن  
حساقل دسهتهمهزد پهو  و بهیهههوده  
است  خهوشهبهخهتهانهه در  ه هنهه  
سیاست ایهران، هسهتهنهس کسهانهی  

شناسنهس و    که "راه کارگر" را می 
دانههنههس کهه ایههن جهریههان اهههل    مهی 

مبارزه برای سرنهگهون کهردن ایهن  
مناسبای نهیهسهت  په  چهگهونهه  
است که در زمان جنگ و جهسال  
بهر سهر دسهتههمهزد، به ههر بههر سههر  

دانهس    حساقل دستمزد را نهاالز  مهی 
و دستمزدی مناسب را بهه یه   

ای پسهها"حههکههومههت امهها     جههامههعههه 
دهههسا ایههن    زمههان" حههوالههه مههی 

سههئههوالههی اسههت کههه جههوابههش را  
فعالین سازمان "راه کارگهر" بهایهس  
بهه فهعههالهیههن کههارگهری بهسهههنههس   
سازمانی که نه برنامه و فهرحهی  
برای سرنگون کهردن ایهن شهرایهط  
دارد و نه مبهارزه بهر سهر حهساقهل  

شههمههارد،    دسهتههمههزد را مههمههاز مههی 
عمال کارگر را شهایسهتهه ههمهیهن  

دانهس  ایهن مهتهیسهفهانهه    شرایط می 

اسهههتهههنهههتهههاجهههی اسهههت کهههه از  
موضعگیهری "راه کهارگهر" مهی  

 شود کرد  
نکهتهه تهیکهیهسی دیهگهر؛ درسهت  

 –داری    است که جامعه سرمهایهه 
و نه لزوما تنههها حهکهومهت امها   

چنان بنا شسه اسهت کهه    –زمان  
بسون سرنگونی نن، زنسگی بهههتهر  
و عههاری از سههتههم و اسههتههزههمههار  
ممکن نیسهت؛ امها نن کهسا  ند   

و نهیهم    ٩ عاقلی است که نهسانهس  
میلیون تومان در جهامهعهه امهروز  

ههزار تهومهان بهههتهر    ٠١١ ایران از  
اسههتا ایههن دیههگههر از بههسیهههههیههای  
فعالین چپ و سهوسهیهالهیهسهتهی  
است که کارگر شب سر بر بالیهن  

گههتارد بههه ایههن امههیههس کههه    مههی 
فههردائههی بههرای سههرنههگههونههی کههل  

داری فرابرسس  امها    سیستم سرمایه 
در عین حال هر روز به این امهیهس  

رود کهه بهتهوانهس    به سر کهار مهی 
برای دستهمهزدی بهههتهر، کهاههش  
ساعای کهار و زنهسگهی کهمهی  

تر در ههمهیهن جهامهعهه    قابل ت مل 
داری بها ههمهکهارانهش بهه    سرمایه 

تواف  بهرسهس و بهرای نن مهبهارزه  
کههنههس و بههه کههارفههرمهها و دولههت  

 کارفرماها ت میل کنس  
 
( تز پنج ق عنهامهه راه کهارگهر  ١ 

گههویههس "حههساقههل دسههتههمههزد"    مههی 
ههای    خواستی است که در جنبهش 

کارگری مستقل ههمهه کشهورهها  
هههای مهههههم    یههکههی از خههواسههتههه 

کههههههارگههههههران مهههههه ههههههسههههههوب  
شود " )شالگونی الهبهتهه ایهن    می 

نکته را در مهیهزگهرد بها حهمهیهس  
تقهوائهی در بهرنهامهه "رادیهو پهیها   

کهرد ( مهن بها    کانادا" انکار مهی 
بخش اول این ق عنامهه مهوافهقهم   
اما "راه کارگر" مه هالهبهه حهساقهل  
دستمزد را بهه مسهائهل دیهگهری  
ربط داده و گره زده است که اگهر  
ناممکن هم نشود، حساقل مهبهارزه  
و بسیهج کهارگهران بهرای مهبهارزه  
برای نن را بسیار بغرنج و پیه هیهسه  

گویهس: "در شهرایهط    کنس  می   می 
امروز ایران، مبارزه بهرای "حهساقهل  

توانهس در    دستمزد" در  ورتی می 

مسیری نگاهی بخهش و مهته هس  
کننسه برای کارگران پهیهش بهرود  

ههای    ( فهعهاالن و تشهکهل ٠ که:  
مستهقهل کهارگهری از گهفهتهمهان  
نهادهای کارگری ر یم فها هلهه  
بگیرنس و با نن به مقابله بهرخهیهزنهس  

ها و کهارکهردههای    و عوا  فریبی 
ضههس کههارگههری ننههههها را افشهها   

( نگهاههی دقهیهقهی از  ٢ کنهنهس   
شرایط الز  برای دست یهابهی بهه  
م البای مختلف کهارگهران و از  
جمله خواست "حساقل دستمزد" بهه  

( خواست "حهساقهل  ٩ دست بسهنس   
دستمزد" را که بیش از ههر چهیهز  
خههواسههتههی اسههت بههرای دفههاع از  

ههای فهبهقهه    نسیب پتیرترین بخهش 
کارگر، با دفهاع ههمهه جهانهبهه از  
خواست ها و مبارزای توده عظیهم  
کههارگههرانههی کههه در جههمهههههوری  
اسالمی رسما از پوشش ههر نهوع  
قانونی کنار گتاشتهه شهسه و بهه  
"قانون جنهگهل   سهوهرده شهسه انهس،  

 گره بزننس "  
معلو  نیهسهت چهرا "راه کهارگهر"  

ههای کهارگهری    فعالین و تشهکهل 
را بههه افههتههادن بههه دا  گههفههتههمههان  

کهنهس     نهادهای ر یم مهتهههم مهی 
نخر هر سال در ایران موعس تعیهیهن  
حساقل دسهتهمهزد اسهت و جهسا از  

کهنهنهس،    ها چهه مهی   اینکه ر یمی 
کهارگهران و فهعههالهیهن کهارگههری  
دربههاره نههرر و رقههم نن بهه ههر و  

کننهس و خهودشهان را    گفتگو می 
برای مبارزه بر سر رقمی مناسهب  

کننس  رهنمهودههای "راه    نماده می 
کهارگههر" بههرای "مههبهارزه" بهر سههر  
حهساقههل دسههتههمههزد بههه درد هههیههچ  
بخشی از کهارگهران، نهه کهارگهر  
ممرد و نه نن بخش نسیب پتیهری  
کهه ادعههای دفههاع از نن رفههتههه،  

خورنس  "رهنمودهایی" هستهنهس    نمی 
برای هیچ کردن! بهرای پهاسهیهون  
مانسن و گردن گتاشتن به ههمهیهن  

 شرایط  
امهها خههود نههوشههتههه مهه ههمههسرضهها  
شالگونی کهه در واقهث تهوضهیهح  
قع نامه "راه کهارگهر" اسهت، بها  

ههای نهاقه  از    توسل بهه گهفهتهه 
های فعالیهن کهارگهری در    نوشته 

ربههط بههه    اروپهها و نمههریههکهها و بههی 
مبارزه بر سر حساقل دسهتهمهزد در  
ایهههران، مهههبهههارزه فهههعهههالهههیهههن و  

هههای کههارگههری بههرای    تشههکههل 
حساقل دستمزد را تالشی پهو  و  

گویس از ننهمها    دانس  می   ناالز  می 
که کارگران م هیهط کهار خهارج  
از حی ه قانهون کهار و کهارگهران  
قههرارداد مههوقههت و غههیههره شههامههل  

شهونهس، په     حساقل دستمهزد نهمهی 
تههعههیههیههن حههساقههل دسههتههمههزد بههرای  

معناست )گرچه همیهن    جامعه بی 
افالعاتی که ایشهان دارد غهلهط  
است و حساقل دستمزد تعیین شهسه  
در هههمههیههن ایههران زیههر سههیهه ههره  
جمهوری اسالمی، کارگرانهی را  
که ایشان نا  برده اسهت، "قهانهونها"  
از حههساقههل دسههتههمههزد مههعههان  

کنس  نن ه که رسما و عمهال    نمی 
افهتهس،    در دنیای واقعی اتفاق مهی 

موضوع دیگری اسهت کهه بهایهس  
جساگانه به نن پهرداخهت ( واضهح  
است که فبقه کارگر ایران بهرای  
ی  زنسگی بهتر و شرایهط کهار  

تری، راه درازی را پهیهش    انسانی 
رو دارد و تهال  بهرای تهرغهیهب  
کارگهران بهرای تهعه هیهل مهبهارزه  
برای حهساقهل دسهتهمهزدی بهههتهر،  
کهههمهههکهههی بهههه ایهههن "راه دراز"  

کنس  حهتهی اگهر افهالعهای    نمی 
شالگونی درست باشس، چهرا بهایهس  
مبارزه برای حساقل دستمزد بهههتهر  
برای نن بخش از کارگهرانهی کهه  
شههامههل قههانههون کههار هسههتههنههس را  
تع یل کنیم!ا حساقل دسهتهمهزدی  
که پایه دستمزد کهارگهران نهفهت،  
پههتههروشههیههمههی ههها،  وب نهههن،  
تههراکههتههورسههازی، خههودروسههازیههههها،  
اتوبوسرانی واحس، مهعهادن، بهرق و  
 توانیر و غیره و غیره می شود   

 
 هسن حساقل دستمزد چیستا 

قه هعهنهامهه "راه کهارگهر" فههوری  
تنظیم شسه که انگار نه نهویسهنهسه  
نن و نه کسانی که نن را تهییهیهس  

انههس،    کههرده و بههه نن رأی داده 
دستمزدی در ایهن دنهیها دریهافهت  

کننس که بهسانهنهس کهارگهر بهر    می 
چه مبنائی با کهارفهرمها بهر سهر  

زنههس! بهه ههر    دسههتههمههزد چههانههه مههی 
شالگونی و کهل قه هعهنهامهه "راه  
کههارگههر" ظههاهههرا دربههاره حههساقههل  
دستمزد است، اما ب زی است در  
جواب گرایش چهپ در جهنهبهش  
کارگری برای مه هالهبهه حهساقهل  
دستمزدی باالتر از ننه هه ر یهم و  
"کارشناسان" اقتصادی دور و بهر  

کننس  ننهمهائهی    ر یم پیشنهاد می 
کههه شههالههگههونههی و قهه ههعههنههامههه  
سازمانش  هریه ها مهبهارزه بهرای  
حساقل دستمزد پایه مناسب را رد  
نههکههرده بههاشههنههس، بهها تههوسههل بههه  

ههههای فهههنهههی" نن را    "دشهههواری 
کهنهنهس     غیرقابل الز  تو یف می 

اما برای کارگر اهمهیهت تهعهیهیهن  
حساقل دستمزد، چه ماهانه بهاشهس  
و چه روزانه و ساعهتهی، تهعهریهف  
قهههراردادی بهههیهههن کهههارگهههر و  
کارفرماست که کارفرما نهتهوانهس  
از زیر نن در برود  و یا ننهمها کهه  
"حساقل ههزیهنهه خهانهواده" را وارد  

کنس، باز نن ه را کهه    تعریف می 
هسن فعهالهیهن کهارگهری و کهل  
جامعه، کهه رفهاه اسهت، را دور  

ههای فهنهی    زنس و به دشهورای   می 
 شود     و تکنیکی متوسل می 

مههبههارزه بههرای حههساقههل دسههتههمههزد  
باالتری، مبهنهائهی مهزهل مهبهارزه  
برای یه  قهانهون کهار انسهانهی  
دارد  کهههارگهههر قهههانهههون کهههار  

خواههس    خواهس برای اینکه نمی   می 
مزل برده باشس و ههر چهه مهوارد  
مترقی و انسانی تری را قانهونهی  
کنهس، زبهانهش بهر سهر کهارفهرمها  

 درازتر است  
ق عهنهامهه "راه کهارگهر" مسهئهلهه  
ا ههلههی در مههبههارزه کههارگههر و  

بهیهنهس  ههسن    دار را نهمهی   سرمهایهه 
کارگر در این مبارزه رفهاه اسهت   
واضح است که رفهاه در جهامهعهه  

داری نسبی است  کارگهر    سرمایه 
کهنهس،    برای همه حقش مبارزه می 

اما اگر امروز نتهوانسهت ههمهه نن  
را بگیرد، برای بهیهشهتهریهن حهسی  
کههه مههمههکههن اسههت، مههبههارزه  

 کنس    می 
٢١٠٠ مه    ٧   

 3از صفحه   

 برنامه حزب کمونيست کارگری         را بخوانيديک دنيای بهتر       
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اول مههه و 
خهههههواسهههههت 
لههغههو اتهههههام 
"اخههالل در 

 امنیت"
  

ی  خواست مهم در قه هعهنهامهه  
کارگران سننسج بمناسبت اول مهه  
"لغو اتها  اقسا  علیه امنیت مهلهی  
و دیگر اتهامهای امهنهیهتهی بهرای  
فعاالن کارگری ومعلمان و سهایهر  
ا ههنههان" اسههت  ایههن یههکههی از  
خواستهای اعال  شهسه در بهیهانهیهه  

عبسی اسهت کهه در    -عظیم زاده  
معهلهم در حهمهایهت از    ٩١٧ تومار  

معلمان زنسانی نهیهز  مه هرح شهسه  
 است  

  
"اخالل در امنیت" بهانهه و پهاپهو   
قانونهی اسهت کهه اسهاس پهرونهسه  
سازیهای حکومت علیه کهارگهران  
و معلمان وهمه زنسانهیهان سهیهاسهی  
را تشههکههیههل مههیهسهههس  جههمهههههوری  

ههههنههههس هههههمههههه   اسههههالمههههی، مههههان
دیکتهاتهوریهههای سهرکهوبهگهر، ههر  
تهههال  و اعهههتهههراد کهههارگهههران  
ومعلمان و سایر بخشهای جهامهعهه  
دردفاع از حقوق پایه ای خهود را  
"اخالل در امنیت ملی" میخوانس و  
با تعقیهب و بهازداشهت و زنهسان و  
شکنمه و اعهسا  پهاسه  مهیهسههس   
خواست پاک کردن ایهن اتههها  از  
پرونسه هها در واقهث دفهاع از حه   
نزادی بیان و اعتصاب و اعهتهراد  
در جامعه است  کارگهران ههمهواره  
در مهبهارزای و اعهتهراضهاتشهان از  
جمله  در اول ماه مه ها از نزادی  
تشههکههل و اعههتههصههاب و نزادی  
کارگران زنسانی  دفاع کهرده انهس   
امههروز حههتن اتههههها  اقههسا  عههلههیههه  
امنیت مهلهی از پهرونهسه زنهسانهیهان  
سیاسی در ادامه این خهواسهتهههای  
همهیهشهگهی کهارگهران و بهعهنهوان  
یهه  جههز  مههکههمههل نن مهه ههرح  
مههیههشههود  ایههن یهه  خههواسههت  
مشخ  و فراگیر است که بههانهه  
و توجیه قانونی حکومت  نه تنهها  
در نقض ح  اعتهصهاب و تشهکهل  
بههلههکههه  پههایههمههال کههردن کههلههیههه  
نزادیهای سیاسی ومسنی از جمهلهه  
نزادی  بیان و عقیسه و م بهوعهای  
وکههل پههرونههسه سههازیههههها و پههاپههو   
دوزیهههههای حههکههومههتههیههههها عههلههیههه  
نزادیخواهان را هسن گرفته اسهت   
این خواست پایهه ای مهیهتهوانهس و  
بهایهس بهه خهواسهت ههمهه فهعهالهیهن  
جنهبهش ای اعهتهراضهی در ایهران  

 تبسیل بشود  
  

 1 از صفحه   

 
سخنرانی محسن ابهراههیهمهی 
در مهههراسهههم اول مهههه در 

 تورنتو
بهها یههاد گههرامههی 
شاهرخ زمانی و 
 کورش بخشنده!

من هم سال  میکنم به همه شهمها  
و بههه سهههههم خههود  اول مههه روز  
جهههههانههی کههارگههر را بههه هههمههه  

  ٣٣ کههارگهههران، بهههه ههههمههه نن  
در سی ها که یه  له هظهه از  
مبارزه علیه ی  در  س حهاکهم  

تههبههریهه     ٬ بههاز نههایسههتههاده انههس 
 میگویم  
 

میسانیم که جعفهر عهظهیهم زاده و  
اسماعهیهل عهبهسی کهه بهه جهر   
دفههاع از حههقههوق کههارگههران در  
اسههارتههگههاههههههای سههرمههایههه داران  

بهه اعهتهصهاب   اسالمی هستنس و 
غههتای خشهه  دسههت زده انههس   
اسارتگاههایی که تعهساد زیهادی  
فعال و رهبر کارگری دیهگهر ههم  

در ننههها بهه زنهمهیهر   سالههاسهت  
کشهیهسه شههسه انهس امهها حهتهی از  
پشت میله های زنسان ههم خهواب  
را بر میهلهیهادرههای حهاکهم حهرا   

 کرده انس  
بیائیس روز جهانی کهارگهر را بهه  
این فرزنسان نگاه و جسهور فهبهقهه  
کههارگههر در ایههران  ههمههیههمههانههه  
تبری  بگوییم و اعال  کنیم ههر  
 سمه ای به جان وزنسگی ننههها  
مسئولش مستقیما سران تبهههکهار  
جههمهههههوری اسههالمههی سههرمههایههه  
هستنس که ههمهیهن کهارگهران در  

فردای سرنگونیشان مقابهل مهرد   
جههان مه هاکهمهه شهان خهواههنهس  

 کرد  
اول مه سنهتها روز ههمهبهسهتهگهی  
جهانی کارگران و اعهال  مهمهسد  
پیمان مبارزه علیه نظها  سهرمهایهه  
داری است  هر روز که میهگهترد  
بیشتر معلو  میشهود کهه چهقهسر  
مبارزه مت س ومهتهشهکهل فهبهقهه  
کارگر نه تهنههها ضهروری بهلهکهه  
حیاتهی اسهت  یه  له هظهه بهه  
افران خود نگهاه کهنهیهس  ایهنههها  
فههقههط کههوشههه کههوچههکههی از  

 کارنامه سرمایه داری است: 
میلیاردر مفتخور بهرابهر   ٠٢ رروی  

 میلیارد انسان است!  ٧  با رروی 
ی  میلیارد انسان یعهنهی بهیهش  

برابر جمعیت ایران شبهها را    ٠٢ از  
 گرسنه به  بح میرساننس  

میلیون کهودک در جهههان    ٠٧١ 
به بردگان کار تهبهسیهل کهرده     را 

انس که بهرای مهفهتهخهوران جهههان  
 رروی تولیس میکننس  

 
ههههزار    ٢٠ ههههر روز بهههیهههش از  

کههودک زیههر پههنههج سههال جههان  
میبازنس چون دوا و درمهانشهان را  
 احبان سرمایه گرو گرفتهه انهس  
تهها از قههبههلههش سههود و سههرمههایههه  

 انباشت کننس  
 

ب ران پناهنسگی هم ی  نهمهونهه  
دیگهر از جهههنهم سهرمهایهه داری  
اسههت  از یههکههه هههرن زنهههمهههیهههر  
ندمخواران ههار اسهالمهی را بهاز  
کرده در من قه ول کرده انس و از  
فرن دیگر مرزهایشهان را بسهتهه  
انس  وسهم اغلب ایهن نوارگهان از  
رویهههای رههههایهههی یههها اعهههمهههاق  
دریاهاست یا گورستانی بهی نها   

 در جزیره لسبوس یونان     و نشان 
و باالخره زمین و فبیعت و نب و  
هوا را هم با بیرحمی تما  تخریهب  
میکننس فوری کهه اگهر فهبهقهه  
کارگر و نیروهای سوسهیهالهیهسهت  
نمنبنس سرمایه میتوانس حتی ههوا  
را هم کاال کنس و از قبلش سهود  

 و رروی انبار کنس  
البته بایس اعهال  کهرد جهمهههوری  

اسالمی در همه این موارد پرونهسه  
 بسیار سنگینی دارد  

 
سرمایه داری هیچ چیزی بهرای  
انسانها نسارد جز فقهر، بهیهکهاری،  
ترور، جنگ و کشتار متهبهی و  
قومی، نوارگی و بیخهانهمهانهی و  

ایهن نهظها      بی پناهی  سرتاپای 
را فساد و گنهسیهسگهی و به هران  
فرا گرفته است  افتضاح مهالهی  
پاناما فقط اخیرترین نمونه دزدی  
سازمانیافته میلیاردرها از جبهیهب  

 توده های زحتمکش است  
 

 احبان سرمهایهه و دولهتهههایشهان  
سالهاست که بیش از پیش شبهیهه  
فرنکنشتایهن شهسه انهس کهه انهسا   
مهههردگهههان تهههاریههه  را بهههه ههههم  
می سباننس و ههیهوالههای کهریهه  
منظری مزل جمهوری اسهالمهی،  

داعش خل  میکننهس و   فالبان و  
به جان بشریت مهیهانهسازنهس  مهههم  
نهیهسهت چهقهسر ایهن ههیهوالهها از  
کههنههتههرل  ههاحههبههانشههان خههارج  
مهیهشهونهس، مهههم ایههن اسهت کههه  
سهرمهایههه داری روی تهرس دائههم  
بشریت از ایهن ههیهوالهها حسهاب  
میکنس  بوسیله ننها بهه زنهسگهی  
مرد  خون ولمن میواشس والبته بها  
کمال وقهاحهت در قهامهت نهاجهی  
مرد  جهان از این موجودای خهود  

 ساخته هم ظاهر میشود! 
 

یکی از این ههیهوالهها حهکهومهت  
اسالمی است که همه رزالتهههای  
سرمایه داری را یکهمها در خهود  
جههمههث کههرده اسههت  در اقههتههصههاد  
سود، در سهیهاسهت سهرکهوب، در  
ایسئهولهو ی ارتهمهاع مه هض، در  
اخالقیای دروغ و ریها وشهیهادی  
کم سابقه خط چهرکهیهنهی اسهت  
که همه جناحهای این حهکهومهت  

 را به هم و ل میکنس  
 

در مقابل این تصویر تهیهره و تهار  
در سیههها یه  د     ٣٣ اما غول  

از تال  ومبارزه باز نایستاده انهس   
 تا   ٠٠ از خیابانهای تهران در  

 

 1 از صفحه   

 ٧ صفحه   
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  2 از صفحه  
 

میسان ت هریهر قهاههره تها مهیهسان      
خههورشههیههس مههادریههس تهها مههیههسان  
جههمهههههوری فههرانسههه تهها حههتههی  
خیابانهای نزمایشگاه خونین نهظهم  
نوین یعنی بغساد مرد  سهتهمهسیهسه  
بوا خواسته انس و برای کهرامهت و  
حههرمههت انسههانههی خههود مههبههارزه  

 میکننس  
 

خواست و تمایل برابهری و نزادی  
سوسیالهیهسهتهی ننهقهسر قهسرتهمهنهس  
هست کهه حهتهی سهیهاسهتهمهساران  
جناح چپ خود دمهکهراسهیهههای  

سرمایه داری را مهمهبهور کهرده  
است از انهقهالب سهیهاسهی حهرن  
بههزنههنههس و خههود را یهه  جههوری  

 سوسیالیست خ اب کننس  
اما روشن است که تنها و تهنههها  
ی  نیرو میتوانهس بشهریهت را از  
منمالب سهرمهایهه داری نهمهای  

 دهس  
 

فبقه کارگری که همه چهیهز را  
خل  مهیهکهنهس و نصهیهب خهود   

 فقط زنمیر بردگی است  
فبقه کارگری که برای رههایهی  
خود  ممبور است بهنهیهاد ههمهه  
نابرابریها وهمه تبعهیهضههها یهعهنهی  

 سرمایه داری را از بین ببرد  
فبقه کارگهری کهه بها از بهیهن  
بردن بنیاد همهه نهابهرابهریههها ههمهه  

 مرد  را نزاد میکنس  
 

تنها فبقه کارگهر مهتهشهکهل در  
حزب سیاسی خود ، حزبی کهه  
بر پهرچهمهش نهوشهتهه شهسه اسهت  
نزادی، بههرابههری، سههوسههیههالههیههسههم  

مهیهلهیهارد    ٧ میتوانس کره زمین و  
انسانش را از جهنم سرمایه داری  

 نمای دهس  
 

تا ننمها کهه بهه مها و اول مهی  
مربوط است، به مها کهارگهران و  

میلیونها مرد  معترد ایهران، بهه  
مایی که اینما برای بزرگهساشهت  
روز جهانی کارگر جمث شسه ایهم،  
ما میتهوانهیهم و بهایهس جهمهههوری  
اسالمی سرمایه داری را در ههم  
بشکنهیهم و دریه هه امهیهسی در  

در هسیهههای    ٣٣ تهال    مقابهل  
جههان، مهخهصهو ها کهارگهران و  
زنان و جوانان من قه از فسهاد و  

  تباهی حاکم باز کنیم  
 

بگتاریس به مناسبت روز جهههانهی  
کههارگههر یهه  بههار دیههگههر عههز   
راسخمان را برای مهبهارزه تها نخهر  
بهها ایههن مههوجههود پههلههیههس یههعههنههی  

جهمهههوری اسهالمهی سهرمهایهه و  
با  سای بهلهنهس     سرمایه داری را 

 اعال  کنیم  
 

 موف  و سرفراز و پیروز باشیس 
اریههبهههههشههت    ٠٢   -٢١٠٠ اول مههه  

 ٠٩٣١   
ایههن مههراسههم تههوسههط کههمههیههتههه  
بههرگههزاری مههراسههم روز جهههههانههی  

تورنتو با حمایت احهزاب    -کارگر  
چپ و کمونیست و تشهکهلهههای  
کهههارگهههری از جهههمهههلهههه حهههزب  
کمونیست کارگری ایران بهرگهزار  

 شسه بود  
  

 

دوستان! همبندان 
 نجیج!

ما زنهسانهیهان سهیهاسهی در زنهسان  
رجایی شهر، به اعتهراد شهمها و  
بیانیه ای که به مناسبت اول مهه  
منتشر کردیس، ارج مهیهگهتاریهم و  
از نن پشتیبانی مهیهکهنهیهم  شهمها  
بههراسههتههی از حهه  مهها زنههسانههیههان  
سیاسی و ح  ما کارگران و مها  
مرد  دفهاع مهیهکهنهیهس  اعهتهراد  
شههمهها بههه فههقههر، دسههتههمههزدههها و  
حقوقهای زیهر خهط فهقهر و بهی  
تههامههیههنههی، اعههتههراد شههمهها بههه  
امهنههیهتههی کههردن ههر اعهتههراضههی  
علیه این وضعیهت ته هت عهنهوان  

"اخالل در امنیهت مهلهی" و بهرابهر  
شسن نن با زنهسان، اعهتهراد ههمهه  
ما کارگهران و مها مهرد  اسهت   
ازجمله ما زنسانیان سهیهاسهی کهه  
امضا کننهسه ایهن نهامهه هسهتهیهم  
ت ت اتهاماتهی از ههمهیهن دسهت  
حکهم زنهسان گهرفهتهه و بهههتهریهن  
سالهای زنسگی مان را داریهم در  

 زنسان میگترانیم  
خوش الیم که تشکلهای مختلهف  
کارگری و معلمان و بسیهاری از  
هههمههکههارانههمههان بههه ایههن اعههتههراد  
پیوسته انس  این حمایت هها نشهان  

 میسهس که ما بسیاریم  
اما اعتصاب غتای شمها کهه از  
دهم اردیبهشت وارد  شهسه ایهس،  

بشههسی مهها رانههگههران وضههعههیههت  
جسمی و سهالمهتهی شهمها کهرده  
است  ما وضعیت شما را متهوجهه  
هستیم  چه بسها بهارهها خهودمهان  
بخافهر ایهنهکهه  هسایهمهان را بهه  
بیرون برسانیم ناگزیر شهسه ایهم، بها  
دسههت بههردن بههه اعههتههصههاب غههتا  
فریهادمهان را بهلهنهس کهنهیهم  امها  
نیرویی که همیشه به مها قهسری  
داده است، ات اد و ههمهبهسهتهگهی  
هم فهبهقهه ای ههایهمهان و مهرد   
معترد با خواستهای بهرحه  مها  

 بوده است  
دوستان اعتراد شما شنیهسه شهس   
 سای نن نه فقط در ایران بهلهکهه  
در ننسوی مرزها انعکاس یهافهت   

با اتهکها بهه ایهن حهمهایهت هها و  
پشتیبانی ها از شما مهیهخهواههیهم  
که هر چه زودتهر بهه اعهتهصهاب  
غتایتان خاتمه دهیس  بگتاریهس تها  
در کنار یکسیهگهر و بها نهیهرویهی  
قویتر خهواسهتهههایهمهان را پهیهگهیهر  
شویم و به جلو بریم  از اعهتهصهاب  
غتای نقای م مود بهشتهی نهیهز  
خبر داریم و سخنهمهان خه هاب بهه  
ایشان نیز هست  و میخواهیم کهه  
در کنار ما باشس و به اعهتهصهاب  

 غتایشان خاتمه دهس  
به امهیهس نزادی ههمهه کهارگهران  
زنسانی، معلمان زنسانی و تمهامهی  

 زنسانیان سیاسی 
تمامی احکا  زنسان ت ت عهنهوان  

"اخالل در امنیت ملی" بایهس لهغهو  
 شود 

سهیل بابهادی، مه همهس جهراحهی،  
بهههههنهها  ابههراهههیههم زاده، زانههیههار  
مرادی،رمضان احمس کهمهال،احهمهس  
کریمی، مهسی عظیمی، ابراههیهم  
فیروزی، یاسر حمیسی شهههرابهی،  
حسین کاکاونس، حمهیهس نهوروزی،  

 حسین غالمی ن ر 
مههه    ٠١ ،  ٣١ اردیههبهههههشههت    ٢٠ 

 ٢١٠٠ 
جمعی از زنسانیان سیهاسهی زنهسان  

 رجایی شهر 
برگرفته از پایگاه خبری خهانهواده  

 بهنا  ابراهیم زاده 

 به همبندان عزیمان جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
 

در ایههن چههنههس دقههیههقههه ای کههه  
فر هت دار  مهیهخهواههم  دربهاره  
اهمیت اعتصاب، نهقهش مهعهلهمهان  
در جنبش کارگری بخصوص در  
سههالهههههای اخههیههر، مههوقههعههیههت  
اقههتههصههادی فههبههقههه کههارگههر،  
تشههکههالی مسههتههقههل کههارگههری،  
مههوقههعههیههت کههارگههران زنههسانههی و  
باالخره درباره مهوانهث و پهیهشهروی  
هههای جههنههبههش کههارگههری ایههران  

   بت کنم  
 

وقههتههی ر یههم اسههالمههی در سههال  
قسری را بهسسهت گهرفهت،    ٠٣٧٣ 

اعال  کهرد کهه اعهتهصهاب حهرا   
است  دوستانی که عربی بهلهسنهس  
میساننس که کهلهمهه "حهرا " یه   
بار متهبی دارد و اعتصاب حهرا   
است معنهی ا  ایهن اسهت کهه  
کارگرانی که اعتصاب میکنهنهس  
مرتکب گناه شهسه انهس  بهرخهالن  
تما  موانث سهر راه، کهارگهران در  
تههمهها  دوران حههکههومههت ر یههم  
اسالمی از اعتصاب بعنوان یه   
وسیله مبهارزاتهی اسهتهفهاده کهرده  

مهیهالدی    ٢١٠١ انس  فقط درسال  
اعتصهاب داشهتهه ایهم     ٢١١١ ما  

در اینما از اعتصاب بهه مهعهنهی  
وسیث کلمه یهعهنهی تهرکهیهبهی از  
توقف کار، راههوهیهمهایهی، بسهتهن  
جاده ها و تهمهمهعهای در جهلهوی  

ههای    ممل  و سهایهر سهاخهتهمهان 
دولههتههی  هه ههبههت مههیههکههنههم   
اعتصابای کارگری دربهرگهیهرنهسه  
اعتصابهای کهوچه  در حهسود  

نفره تا تممعای چنسیهن ههزار    ١١ 
نفره میباشنس  در اینما میهخهواههم  
به دو نمونهه از ایهن اعهتهصهابهای  

 اشاره کنم  
 

مههیههالدی، در    ٢١٠٤ در سههال  
یکهی از مهنهافه  نزاد )دوسهتهم  
بهزاد م مسی در  بتههایهش بهه  
اینکه منافه  نزاد چهه هسهتهنهس  
اشاره کرد( به نا  مهنه هقهه بهافه   

نفر از کهارگهران،    ٠١١١ در حسود  
ههمهسهرانشهان و اههالهی شهههر در  
ی  اعتصهاب شهرکهت کهردنهس   
نن ه که در این گردهمایی قهابهل  
توجه و جالب بود ههمهان شهرکهت  
اعضهههای خهههانهههواده کهههارگهههران،  
بخصوص همسران کارگهران بهود   
این اعتصاب چنان قسرتمهنهس بهود  
که یکی از مسهئهولهیهن دولهتهی  
اعههال  کههرد "ایههن اعههتههصههاب بههه  
ی  معضل ملهی" تهبهسیهل شهسه  

 است  
 

ی  نمونه دیهگهر؛ در دسهامهبهر  
، مهامهوران پهلهیه  بها  ٢١٠١ سال  

گلوله و گاز اش  نور به تممهث  
کارگران جویای کار در مهقهابهل  
کههارخههانههه گههاز در یههکههی از  
روستاهای شههر بهههبهههان حهمهلهه  
کردنس که در نهتهیهمهه نن یه   
مرد جوان متاهل کشته، دو نهفهر  
زخههههمههههی و تههههعههههسادی هههههم  
دستگیهرشهسنهس  فهبه  گهزارشهای  
رسیسه از منابث م لهی در حهسود  

نفر در مراسم خهاکسهوهاری    ٧١١١ 
این جوان شرکت کردنهس  در ایهن  
گردهمایی اعتراضی مرد  بنهری  

را با خود حمل میکردنهس کهه بهر  
روی نن نوشته شسه بهود: "پهسری  
که بخافر نان جانش را از دسهت  

 داد"  
 

اینما میخواههم تهوجهههتهان را بهه  
نقش معلمان در جنبش کهارگهری  
در سههالهههههای اخههیههر بههخههصههوص  
استفاده ننها از تکنولهو ی جهسیهس  
بخصوص اپلیکیشهنهههایهی نهظهیهر  
وایبر و واتسها  و غهیهره جهلهب  
کنم  در سهالهههای اخهیهر شهاههس  
تممعای همآهنهگ مهعهلهمهان در  
شهههههههرههههای مهههخهههتهههلهههف و بههها  

ایهم؛    ههای مشهتهرک بهوده   خواسته 
خههواسههتههه هههایههی نههظههیههر نزادی  
زنسانیان سیاسی، ت صیل رایهگهان  
و افزایش حهقهوق هها  عهالوه بهر  
این، در این سالها شهاههس فضهای  
رو به رشس ههمهکهاری و رفهاقهت  

 بین معلمان و کارگران بوده ایم  
نوریل امسال، جعفر عظهیهم    ٢٣ در  

زاده، یکی از رهبران جهمهث نوری  
کموین امضا چهل هزاره نفره کهه  
تههاکههتههیهههکههی بهههرای افههزایهههش  
دستمزدها بود، به اتفاق اسماعیهل  
عبسی یکی از رهبهران مهعهلهمهان  
اعتصهابهی اعهتهصهاب نهامه هسود  
خود را شهروع کهردنهس  در نهامهه  
مشههتههرک خههود  دالیههل ایههن  
اعتصاب را اعهتهراد بهه مهوارد  

ههای    زیر اعال  کهرده انهس: حهقهوق 
زیر خط فقر، مهمهنهوع بهودن حه   
اعتصاب، روشهن نهبهودن مهواضهث  
سازمان جهانی کار در رابه هه بها  
پههایههمههال شههسن حههقههوق کههارگههران  
توسط ر یهم ایهران و عهس  دالیهل  

مههوجههه بههرای زنههسانههی کههردن  
کهارگههران مههعههتهرد  ایههن عههمههل  
اعتراضی جعفر و اسماعیل مهورد  
حمایت بسهیهاری از تشهکهالی و  
فعالین کهارگهری قهرار گهرفهتهه  
است  ههم چهنهیهن یه  نهمهونهه  
بسیار جهالهبهی از رفهاقهت و ههم  
نهنگی بین معلمهان و کهارگهران  

 است  
 

از ننمائیکه دوستهم بهههزاد دربهاره  
مهوقههعهیههت اقههتهصههادی کههارگههران  
  بهت کهرده اسهت مهن دیهگهر  
وارد جزئیای این مسلهه نهمهیهشهو   
ولههی جهها دارد کههه اشههاره ای  
داشته باشم به جمهالتهی از نهامهه  
جعفر و اسهمهاعهیهل کهه بهه ایهن  
مسله پرداخته است  در این نهامهه  
وضعیت اقتصادی کهارگهران ایهن  
فهههور تهههو هههیهههف شهههسه اسهههت:  

های زیهر خهط فهقهر، عهس     حقوق 
های مهعهوقهه، عهس     پرداخت حقوق 

امنیت شغلی، قرادهای موقهت و  
قبول بسون چون و چرای  شهرایهط   
استخسامی کهارفهرمهایهان  تهعهساد  

ای از معلمهان مهمهبهور    قابل توجه 
انهس    به قبول قرادهای تهسریه  شهسه 

و ایههن در حههالههی اسههت کههه  
هههای دولههتههی بههرای اقههال     یههارانههه 

اساسی زنسگی نهظهیهر نهان، نب،  
گاز، لبنیای و غهیهره قه هث شهسه  
است  اینها فقط نمونه ههایهی از  
بعسالتی هایی اسهت کهه امهروزه  
کارگران و معلمان با ننها مهواجهه  

 هستنس  
 

ننهه ههه کههه در نههامههه جههعههفههر و  

اسماعیل به نن اشهاره شهسه اسهت  
انههعههکههاسههی اسههت از وضههعههیههت  
کارگران بعس از امضهای قهرارداد  
بر سر مسله اتهمهی بهیهن ایهران و  
دولههتهههههای غههربههی  در حههقههیههقههت  
چنسین مقامهای حهکهومهتهی بهه  
 راحت اعال  کرده انس که مهرد   
نبایس توقث بهترشسن وضعیت خهود  
در نیهنهسه ای  نهزدیهه  داشهتههه  
بههاشههنههس  اعههال  حههساقههل حههقههوق  
کارگران در امسال که به تهائهیهس  
خههود اقههتههصههاددانههان حههکههومههتههی  
چنسین بار زیهر فهقهر اسهت نشهان  
داد کههه دولههت روحههانههی هههیههچ  
فرقی با دولت احهمهسی نهژاد در  
اجرای برنامه ههای نهئهولهیهبهرالهی  

 نسارد  
 

ایههنههمهها مههیههخههواهههم بههرگههرد  بههه  
جمالتی که در ابتسای سهخهنهانهم  
بههه ننههههها اشههاره کههرد ؛ ایههنههکههه  
اعهتهصههاب در ایهران حههرا  اسههت   
اعتصاب حرا  اسهت مهعهنهی ا   
هم نین این اسهت کهه تشهکهیهل  
هرگونه تشهکهل کهارگهری حهرا   
است؛ یعهنهی ایهن کهه ههرگهونهه  
اقههسا  بههرای بهههههبههودی وضههعههیههت  
کارگران مترادن با "اقسا  عهلهیهه  
امینت ملی" است  ر یم شهورای  
اسههالمههی کههارگههران را بههعههنههوان  
نمایهنهسگهان کهارگهران مهنهتهصهب  
کههرده اسههت کههه ننههههها بههرای  
کارگران تصمیم گیری میکننهس   
این ارگانها در ارتباط با مسیهریهت  
 کارخانمای و نیروهای انتظامی 

 
 

 ترجمه متن سخنرانی 
محمد کاظمی در ورکشاب لیبر 

 ستارت درتورنتو 
 ٦١٥٢می  ٧

 

 1 از صفحه   

 ٣ صفحه   
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فعالهیهن کهارگهری و ههرگهونهه    
احتمال اقسا  جمعهی  کهارگهران را  
شناسایی میکننس  بایس یهادنوری  
کنم کهه اتهههامهای واههی اقهسا   
علیه امنیت ملی تهقهریهبها عهلهیهه  
تمامی فعالین کهارگهری نهظهیهر  

 بهنا  ابراهیم زاده، رسول بساغی، 
م مود نی  نهژاد،  مه همهود    

 ال ی و رضها شهههابهی بهکهار  
 برده شسه است  

 
مورد شاهرر زمانهی، ایهن فهعهال  
کارگری شناختهه شهسه، کهه در  

به هور    ٢١٠١ سوتامهبهر سهال    ٠٩ 
غیرمترقبه ای در زنهسان رجهایهی  
شهر درگتشهت بهه وضهوح نشهان  
میسهس که ر یم ایران یه  ر یهم  

  ٢١٠٠ قاتل است  شاهرر از سال  
در زنههسان بههود  "جههر " شههاهههرر  
تشهکههیههل سههنهسیههکههای کههارگههران  
نقا  بود  او سه بار بخافر اتههها   
توهین به "مهقها  واالی رههبهری"  
مورد بازجویی قرار گرفهتهه بهود   
او بخافر فشارها و ا یهت و نزار  
چههنههسیههن بههار دچههار بههیهههههوشههی  
موضعی شسه بود  مهمهبهور شهسه  
بههود کههه بههمههسی یههکههسههال بههرای  

در انهتهظهار   MRIفرستادنش بهه  
بمانس  مقامای زنسان از دسترسهی  
شاهرر به دارو و دکهتهرمهمهانهعهت  
مههیههکههردنههس و ایههن بههخههشههی از  
شکنمه او بهود  ایهن مهوقهعهیهت  

شاهرر در زنهسان بهود تها ایهنهکهه  
خبر مهرگ او بهخهافهر سهکهتهه  
مغزی  به بیرون از زنهسان رسهیهس   
این اولین بهاری نهیهسهت کهه مها  
خبر مرگ زنسانیهان سهیهاسهی را  
میشنویم  افشین اسانلهو و سهتهار  
بههشهتهی نهمهونهه ههای دیهگهری  
هسههتههنههس کههه جههان خههود را در  
زنسانهای ر یم اسالمی از دسهت  

 دادنس  
 

قبل از اینکه   بتهایم را تهمها   
کنم میخواستم اشاره ای ههم بهه  
تشههکههالی مسههتههقههل کههارگههری  
بکنم  وقتی که گفتم تشهکهالی  
کارگری در ایران ممنوع هسهتهنهس  
این به این مهعهنهای نهیهسهت کهه  
چنین تشکالتی وجودنهسارنهس  در  
حقیقت چنسین تشکل کهارگهری  
در ایههران وجههود دارنههس ولههی ایههن  
تشکالی از فرن دولت برسهمهیهت  
شناخته نهمهیهشهونهس و یها ایهنهکهه  
اجازه ربت نسارنس  بعهضهی از ایهن  
تشکالی وبسایتهای خهودشهان را  
دارنهههس و در مهههوارد مسهههایهههل  
اجتمهاعهی و کهارگهری مهوضهث  
گیری میکننس  اینما همه هنهیهن  
میخواستم بهوجهود شهبهکهه ههای  
فعالهیهن کهارگهری اشهاره کهنهم   
مواردی هست که  سها کارگهر  
به نماینسگی از فهرن کهارگهران  
دیگر از شهرهای مختلف جهلهوی  
ممل  و یا دیگر ساخهتهمهانهههای  
دولههتههی دسههت بههه تههمههمههعههای  

اعتراضی میهزنهنهس  ههمهانه هوری  
که جلوتر بهه نن اشهاره کهرد  در  

  ٠١١١ حهسود    ٢١٠١ دسامبر سال  
کارگر در من قه عسلویهه به هور  
همزمان دست به اعتصهاب زدنهس   
و یا مهزهال ههنهگهامهیهکهه دولهت  
حساقل دسهتهمهزد را اعهال  کهرد،  
دستمزدی کهه چهنهسیهن بهار زیهر  

تشههکههل    ٠٩ خههط فههقههر بههود،  
کههارگههری ایههن عههمههل دولههت را  
م کو  کردنس  تمها  ایهن نهمهونهه  
ها نشان میسهس که همواره یه   
همآهنگی و تهبهادل نهظهری بهیهن  

 فعالین کارگری وجود دارد  
با عین حال فهکهر مهیهکهنهم کهه  
عس  تشکل چه در سه هح یه   
کارخانه، یه  رشهتهه و یها در  
س ح سراسهری یهکهی از مهوانهث  
سر راه پیهشهروی جهنهبهش فهبهقهه  
کارگر ایران اسهت و ایهن مسهلهه  
ایست که  هن خیلی از فهعهالهیهن  
کههارگههری در ایههران را بههخههود  

 مشغول کرده است  
 

بهعههنههوان یههکههی از پههیههشههرویهههههای  
جنبش کارگری، میتوانم بهگهویهم  
کههه در ایههران یهه  جههنههبههش  
کارگری میلهیهتهانهت و رادیهکهال  
متارر از گرایش سهوسهیهالهیهسهتهی  
وجود دارد  همان وری کهه قهبهال  
به نن اشهاره کهرد  اعهتهصهاب در  
ایران ممنوع است؛ در فول یهکهی  
دو سال گتشتهه چهنهسیهن الیه هه  
قانونهی بهه مهنهظهور اجهرا کهردن  

ممهازای بهرای کهارگهرانهی کهه  
دیگران را تشهویه  بهه اعهتهصهاب  
مههیههکههنههنههس گههتارنههسه شههسه انههس   
عههلههیههرغههم تههمهها  ایههن مههوانههث،  
اعتصابای در فول سالهای اخهیهر  
گسترده تر و قوی تهر شهسه انهس   

هههایهی نههظههیههر تهه ههصههیههل    خهواسههتههه 
رایههگههان، نزادی تههمهها  زنههسانههیههان  
سهیههاسهی، تسههاوی حههقهوق زن و  
مهرد، مهه هکههو  کهردن تهبههعهیههض  
علیه کارگران افغان مقیهم ایهران،  

ههای مشهتهرکهی در    به خهواسهتهه 
ههای تشهکهالی مسهتهقهل    بیهانهیهه 

 کارگری در نمسه است  
 

پیشتر در   بتهایم از مشهارکهت  
ههای کهارگهری    اعضای خهانهواده 

در دو تمهمهث کهارگهری گهفهتهم   
اگر چه این نمونه ها هنهوز ههمهه  
گههیههر نشههسه انههس ولههی شههرکههت  
اعضای خانواده ها دارد بهتهسریهج  
بههه یههه  رونهههس در جهههنهههبهههش  
کارگری تبسیل مهیهشهود  و ایهن  
بنوبه خود ی  پهیهشهروی بهرای  
جنبش کارگری هست چهرا کهه  
این پسیسه ای جهسیهس در جهنهبهش  
کارگری هسهت  ننه هه کهه در  
باره این پسیسه مهم است این اسهت  
کهههه بههها مشهههارکهههت اعضهههای  
خانهوادهههها بهخهصهوص ههمهسهران  
کارگران در تممعای اعهتهراضهی  
دیگر این اعهتهراضهای در مه هل  
مسسود م هیهط کهار نهمهیهمهانهنهس  
بلکه اهالی م ل را نهیهز درگهیهر  

میکننس  هر چه بهیهشهتهر اههالهی  
م ل درگیر مبهارزای کهارگهری  
شونس ر یم کمتر قادر خواهس شهس  
کههه ایههن مههبههارزای را سههرکههوب  

 کنس  
 

یکی دیهگهر از پهیهشهروی ههای  
جنبش کارگری بهنهظهر مهن ایهن  
است که جنبش کهارگهری ایهران  
هرچه بهیهشهتهر دارد بهه جهنهبهش  
کههارگههری در خههارج از ایههران  
معرفهی و شهنهاسهانهسه مهیهشهود   
دیههگههر خههیههلههی از تشههکههالی  
کههارگههری در خههارج از کشههور  
فعالین کارگرئی نظهیهر مه همهود  
 ال ی، رسهول بهساغهی، بهههنها   

 زاده را میشناسنس    ابراهیم 
در نخههرمههیههخههواسههت از تههمهها   
تشههکههالی کههارگههری کههه بههه  
درخواست ارگانهایی نظیر "اته هاد  
بههیههن الههمههلههلههی در حههمههایههت از  
کارگران ایران" و "کهمهوهیهن بهرای  
نزادی کارگران زنسانی"، چهه بها  
نوشتن نامه های حمهایهتهی و یها  
ب روق دیگر، پهاسه  مهزهبهت داده  
انس تشکر کنم  امیهسوار  کهه در  

های خهود    نینسه نیز به این کم  
 ادامه دهیس  

زنسه باد ات اد بین المهلهلهی مهیهان  
 کارگران جهان! 

 ٨ از صفحه   

 ت م ا ا   بها   
 ك م ن ی ن   بهر ا ی   آ ز ا د ی   كهها ر گهر ا ن   ز نهد ا نهی 

 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

http://free-them-now.com
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! فراخوان برای آزادی فعاالن جنبش کارگری ایران از زندان  

 
فراخوان به مناسهبهت 

 ٦١٠٢او ل ماه مه 
در هههمههبههسههتههگههی بهها 
کوشندگان سندیکایی 

 در ایران
های سنسیکایهی احهتهرا     به نزادی 

بهگههتاریههس؛ رهههبههران سههنههسیههکههایههی  
 زنسانی در ایران را نزاد کنیس  

 
[  ٣٤ ]دی    ٢١٠٠ در  انههویههه   

ای را در    نهامهه   دولت ایران تهوافه  
ههههای    مهههورد اجهههرای مهههعهههاههههسه 

الههمههلههلههی و مههقههررای ن انهه     بههیههن 
المللی انر ی اتمی در زمیهنهه     بین 

یههی و    تههوسههعههه  فههنههاوری هسههتههه 
استفاده از نن امضها کهرد  مهرد   
جهان نف  راحتی کشهیهسنهس کهه  
ی  تهههسیهس عهمهسه در عهر هه   

های خاورمیانهه از سهر    کشمکش 
راه برداشته شهسه اسهت  بها وجهود  
این، دولت حسهن روحهانهی بهرای  
کهاهههش فشهار بههر روی فههعههاالن  
سنسیکایی و کوشنهسگهان حهقهوق  
بشر در کشور ایران هیچ اقسامهی  
نههکههرده اسههت  بههرعههکهه ، هههمههه   
شواهس گویای این واقعیهت اسهت  
که در ر یم ایران هیچ نشانهی از  
حرکت به سوی قانونی کهردن و  

های بنیهادی و    نامه   اجرای مقاوله 
 شود    دیسه نمی   ٣٠ و    ٠٧ کلیسی  

شهههمهههار زیهههادی از فهههعهههاالن  
 انس، از جمله:   سنسیکایی زنسانی 

  اسماعهیهل عهبهسی، دبهیهرکهل  ٠ 
کانون  نفی معلمان ایهران، کهه  

سههال زنههسان    ٠٠ در مهمههمهوع بهه  
 م کو  شسه است، 

 
زاده، رئههیهه       جههعههفههر عههظههیههم ٢ 

ات ادیه  نزاد کارگهران ایهران، کهه  
سهال زنهسان مه هکهو  شهسه    ٠ به  

 است، 
 

  م مود بهشتهی، از اعضهای  ٩ 
برجسته  کانون  هنهفهی مهعهلهمهان  

اکهنهون در اعهتهراد    ایران، که هم 
به بازداشتش اعتصاب غتا کهرده  

 است  
 

این سه نهفهر فهقهط چهنهس نهمهونهه   
انس  شهمهار زیهاد    شسه   بسیار شناخته 

دیگری از فعاالن سنسیکهایهی بهر  
ههایهی جهعهلهی، کهه    اساس اتههها  

پههوشههشههی بههرای مههمههازای ایههن  
فههعههاالن بههه جههر  شههرکههت در  

های سنسیکایی است، در    فعالیت 
های ایران اسیرنس  اسمهاعهیهل    زنسان 

زاده در    عهبهسی و جههعهفهر عهظههیهم 
شهان و    اعهتهراد بهه دسههتهگهیههری 

شهود،    بسرفتاریی که با ننههها مهی 
انههس کههه دسههت بههه    اعههال  کههرده 

اعتصاب غتا خواهنس زد  ایهن دو  
ای کهه از درون    زنسانی در نهامهه 

مها     “ انس:    انس، نوشته   زنسان نوشته 

در اعتراد بهه    دسهتهمهزدههای  
زیههر خههط فههقههر، مههمههنههوعههیههت  
برگزاری مستقالنه و نزادانهه روز  
جههانهی کهارگهر و روز جهههانهی  
معلم، با خواست خهارج کهردن     

ههای    اتهامای امنیهتهی از پهرونهسه 
مههفههتههوح کههارگههران و مههعههلههمههان  

گهونههه    مهعهتههرد و بهرداشهتههن ایههن 
اتهامای جعلی و سهاخهتهگهی از  

های خود و دیگهر فهعهالهیهن    پرونسه 
کارگری و معهلهمهان زنهسانهی، از  
روز دهم اردیبهشت ماه دسهت بهه  
اعتصاب غتای نام سود خواهیهم  

نهگهار    روزنهامهه   ٩٠ زمان،    هم ”.  زد  
مسههتههقههل، از جههمههلههه چههنههسیههن  

یهی، بهه    شخصیت برجسته  رسهانهه 
های ساختهگهی بهازداشهت و    اتها  

 انس    زنسانی شسه 
یهی و    ههای اته هادیهه   ما، سازمهان 

سنسیکایی امضهاکهنهنهسه  زیهر، از  
خواهیم که م ابه     دولت ایران می 

ا  در    الهمهلهلهی   ههای بهیهن   با تعههس 
قههبههال حههقههوق بشههر و حههقههوق  
سنسیکایی عمل کنس  تا ته هقه   
این شرایط، افکار عمومی جهههان  

توانس افمیهنهان داشهتهه بهاشهس    نمی 
خهواههس    واقث مهی   که دولت ایران به 

 که به جامعه  جهانی بویونسد  
 

در نستانه  روز جهانی کارگر، مها  
 خواهیم که:   از دولت ایران می 

    های سهازمهان   نامه     همه  مقاوله ٠ 
جهانی کار، به ویژه مقاوله نهامهه  

مرتبط بها حهقهوق    ٣٠ و    ٠٧ های  
بشر و سهنهسیهکهایهی را کهه حه   
کهههارگهههران در پهههیهههوسهههتهههن بهههه  
سنسیکای مورد نظهر و انهتهخهاب  
خود و فعالیت در نن را تضهمهیهن  

 می کنس ، اجرا کنس؛ 
 

  هههمههه  رهههبههران و فههعههاالن  ٢ 
سنسیکایی را فورا  از زنهسان نزاد  

 کنس؛ 
 

  از اتها  زدن )بر اساس قوانیهن  ٩ 
جههزایههی ظههالههمههانههه( بههه فههعههاالن  
سنسیکاهایی کهه ههیهچ جهرمهی  

 انس دست بردارد؛   مرتکب نشسه 
  اجهازه بههسههس کهه مه هاکهمههه   ٤ 

فههعههاالن و رهههبههران سههنههسیههکههایههی  
شهسه     م اب  با معیارهای شنهاخهتهه 

المللی، شامهل دسهتهرسهی بهه    بین 
وکیل مهسافهث و حضهور نهاظهران  

هههای    الههمههلههلههی از سههازمههان   بههیههن 
المللهی حهقهوق سهنهسیهکهایهی،    بین 

  وری بگیرد؛ 
نگاران زنهسانهی را      همه  روزنامه ١ 

هها در    نزاد کنهس و نزادی رسهانهه 
دهههی بههسون مههزاحههمههت و    گههزار  

 مانث را تضمین کنس؛ 
قانون اسهاسهی    ٢٧   فب  ا ل  ٠ 

ایران به سنسیکاها امکان و اجهازه  
بسهس که روز جهانهی کهارگهر را  
سازمان دهی و به فور علهنهی و  

 نزاد برگزار کننس  
 

 امضاکننسگان بیانیه: 
نل    اته هادیهه  جهههانهی ایهنهساسهتههری 

(IndustriALL)   ١١ ]بهیهش از  
 میلیون عضو[ 

کههنههفههسراسههیههون سههنههسیههکههاهههای  
]بهیهش   (ETUC)کارگری اروپا  

 میلیون عضو[   ٤١ از  
کنگره  سنسیکایی بریتانیا ]بهیهش  

 (TUC)میلیون عضو[    ٠ از  

هها(    فسراسیون جهانی ) ورنالیست 
 (IFJ)خبرنگاران م بوعای)  

مرکز جهانی حقوق سهنهسیهکهایهی  
(ICTUR) 

ات ادیه  کارگران بخش عهمهومهی  
و سیستم حمل و نهقهل بهریهتهانهیها  

(UNITE, The Union) 
ات ادیه  کارکنان دولت بهریهتهانهیها  

(UNISON) 
ات ادیه  سراسری معلمان بریتهانهیها  

(NUT) 
ههای    فسراسیون دبیهران دبهیهرسهتهان 

 (OSSTF)اونتاریو، کانادا  

ات ادیهه  اسهتهادههای دانشهگهاه و  
 (UCU)های بریتانیا    کالج 

مممث مهل ی مهسیهران مهسارس و  
مهههعهههلهههمهههان زن بهههریهههتهههانهههیههها  

(NASUWT) 
اتهه ههادیههه  سههراسههری کههارگههران  

رانهی، و حهمهل و    نهن، کشتهی   راه 
 (RMT)نقل بریتانیا    

نشههانههان بههریههتههانههیهها    اتهه ههادیههه  نتههش 
(FBU) 

کمیته  دفاع از حقوق مهرد  ایهران  
 (CODIR“)کودیر  “

 از سایت ات ادیه نزاد  
 



 314 شماره        - دوره    چهارم     11     کارگر کمونيست 

 اردیبهشت ٦١
 

 تمم  انتراضی کارگران در تبریج
گهری مهاشهیهن    ریهخهتهه »کارگر شاغل در کهارخهانهه    ٢١١ 

واقث در شهرک  نعتی قرامل  تهبهریهز در   «سازی تبریز 
اعتراد به پرداخت نشسن م البای مزدی خود در م هوفهه  
کارخانه تممث کردنس  دستمزد و ح  بیمه این کهارگهران از  

 اسفنس ماه سال گتشته پرداخت نشسه است  
 

ادامه تهمهمه  آمهوزن دههنهدگهان نههه هت 
 سوادآموزی مقابل مملس اسالمی

دویست نفر از نموز  دهنسگان نهضت سواد نمهوزی بهرای  
چنسمین بار مقابل ممل  اسهالمهی تهمهمهث کهردنهس  ایهن  
تممث کننسگهان کهه دارای سهابهقهه تهسریه  فهوالنهی در  
نهضت سواد نموزی بسون ح  بیمه هستنس، نسهبهت بهه لهغهو  
قرارداد نموز  دهنسگی در سال جسیس معتهرد هسهتهنهس و  
خواستی که از فرن ننها م رح شسه این است که فهرحهی  
مشابه فرح مربیان پیش دبستانی جههت جهتب بهه  هوری  
"ح  التسری " در دستور کار قرار بگیرد  در حهقهیهقهت ایهن  
نموز  دهنسگان که سالها بهه سهوادنمهوزی بهزرگسهاالن و  
در روستاهای دور افتاده مشغهول بهه کهار بهوده انهس، بهایهس  

 استخسا  رسمی شونس  
نموز  دهنسگان معترد از شهرههای دور و نهزدیه  بهه  
تهران نمسنس تا با سامانسهی این اعتراد خهواسهتهه خهود را  

 م رح کننس  
 

تمم  انهتهراضهی کهارگهران ریهخهتهه گهری 
 ماشین سازی تبریج

 «گری ماشین سازی تهبهریهز   ریخته »کارگر کارخانه    ٢١١ 

در اعتراد به پرداخهت نشهسن مه هالهبهای مهزدی خهود در  
م وفه کارخانه تممث کردنس  دستمزدها و حه  بهیهمهه ایهن  
کارگران از اسفنس ماه سال گتشته تا کنون پهرداخهت نشهسه  

  است  
 

 اردیبهشت ٥٣
 

تمم  انتراضی کارگران کارخانه آجهر و 
 ماسه پلدختر

کارگران شرکت نجر ماسه نهکی پهلهسخهتهر بهه دلهیهل عهس   
پرداخت حقوق معهوقهه و مه هالهبهای خهود در مهقهابهل ایهن  

نمهیهز زدنهس امها مهسیهر    کارخانه دست بهه تهمهمهث اعهتهراد 
کارخانه پرداخهت حهقهوق را مشهروط بهه فهرو  تهولهیهسای  

 دانس     کارخانه می 
تمم  کارگران ساختمانی شرکت نمران 

 پرند 
شهههرپهرنهس، در    ٠ تعسادی از کهارگهران سهاخهتهمهانهی فهاز  

اعتراد به تاخیر در پهرداخهت مه هالهبهای مهزدی خهود از  
سوی پیمانکاران مقابل ساختمان شرکت عمران پرنس تهمهمهث  

 کردنس   
کهارگهر    ٠١١ یکی ازکارگران مهعهتهرد گهفهت: بهیهش از 

شهههرک    ٠ ههای تهمهاری فهاز    ساختمانی شاغل در پهرو ه 
پرنس، ت ت مسئولیت چنس شرکت پیمانکهاری از پهنهج مهاه  
قبل دستمزد نگرفته انس  مه هالهبهای مهعهوقهه ههر یه  از  

مهیهلهیهون تهومهان    ٠ تها    ٠ کارگران ساختمانی رقمی حسود  
ههای مهخهتهلهف قصهس      است که پیمانکاران به بهانه تراشی 

 پرداخت نن را به کارگران نسارنس  
 

دسهتهمهجد  «کهارگهالا»کارگران کهارخهانهه 
 را نگرفته اند  ٥٩فروردین و نیدی 

نفر ازکارگران رسمهی و قهراردادی کهارخهانهه    ٠١١ بیش از  
کارگالس فشاپویه شهر ری دستهمهزد فهروردیهن و عهیهسی  

انس   هم هنهیهن کهارخهانهه حه  بهیهمهه    خود را دریافت نکرده 
را بهه  هوری چه  بهه حسهاب    ٣٤ کارگران را در سال  

هها بهرگشهت    کرده که این چه    تامین اجتماعی واریز می 
 انس    خورده 

مسیران کهارخهانهه از دی مهاه سهال گهتشهتهه قهراردادههای  
مهاههه و سهفهیهس امضها تهبهسیهل    ٠ کارگران را به  هوری  

 انس    کرده 
 

کارگران ف ای سهبهجمهنهطهقهه دوشهههرداری 
 اهواز تمم  کردند 

گروهی از کارگران فضهای سهبهز شهههرداری مهنه هقهه دو  
اهواز در اعتراد به عس  دریافت دسهتهمهزد ههای خهود در  
مقابل ساختمان شهرداری مرکزی اهواز تممث کهردنهس  ایهن  

 هنهعهتهگهران  »کارگران که در استخسا  شرکت پیمانکاری  
هستنس خواستار دریافت دو مهاه دسهتهمهزد   «جوان نادر کارون 

و فرودین سال جهاری شهسنهس  یهکهی    ٣٤ های اسفنس    در ماه 
دیگهر از مهوارد مهورد اعهتهراد کهارگهران فضهای سهبهز  
شهرداری من قهه دو اههواز مه هسودیهت حه  اوالد وبهیهمهه  

 های ننان است    خانواده 
 

کارگران خدماتهی قهطهار شهههری تهههران 
هنوز دستمجد و حقو  های معوقه خود را 

 نگرفته اند
کارگهر خهسمهای قه هار شهههری تهههران بهه غهیهر از    ٤٤١ 

م البای مربوط به ی  مهاه نهیهم دسهتهمهزد )ن رمهاه سهال  
گتشته ونیمی از دستمهزد فهروردیهن مهاه سهال جهاری( تها  

مهاه سهنهوای،    ٠٤ کنون، بابت هفت مهاه اضهافهه کهاری،  
بخشی از عیسی و ح  بیمه پرداخت نشسه نیز فلبهکهارنهس    
این کارگران ت ت مسئولیت چنس شرکت پهیهمهانهکهاری در  

 خ وط ی ، دو و چهار متروی تهران مشغول کارنس   

 
التح یالن دانشکده ن ت در  تحم  انت ارغ

 مقابل وزارت ن ت 
الت صیالن دانشکسه نفت در اعتراد به اجرایی نشهسن    فارغ   

اردیهبهههشهت مهاه دسهت بهه    ٠٣ و  ٠٠ استخسا  ننها روزهای  
کهنهنهسگهان در حهسود    تممث اعتراضی زدنس  به گفته تمهمهث 

سال گتشته از تاسی  دانشکسه نهفهت ههمهواره روال بهه    ٧١ 
الت صیالن بهسون ههیهچ مشهکهلهی و    اینگونه بوده که فارغ 

البته با شرط قرار گیری در گهروه )الهف( یهعهنهی داشهتهن  
ههای    توانستنس در این شهرکهت و یها شهرکهت   می   ٠٤ معسل  

  ٠٩٣٤ زیرممموعه نن مشغول به کار شهونهس، امها از سهال  
تاکنون این تعهس انما  نشسه است  بنابر گهفهتهه مهعهتهرضهان  
ننها تاکنون متاکراتی بها مهعهاون وزیهر نهفهت و سهرپهرسهت  
نیروی انسانی این وزارتخانه داشته و نهتهیهمهه نن بهوده کهه  
وزیر نفت دستور عس  استخسا  را  ادر کهرده اسهت  الهبهتهه  

شود کسری بودجه از دالیل این دسهتهور زنهگهنهه    عنوان می 
است   هم نین عنوان شس که تاکنون زمان دقهیهقهی بهرای  
استخسا  این افراد از سوی وزاری نفت به ننههها اعهال  نشهسه  
و این در حالی است که این وزارتخانه متعهس و موظهف بهه  
انما  این کار است، چرا که هم در دفهتهرچهه کهنهکهور در  
زمان ربت نا  و هم در سایت این شرکت ایهن تهعهههس رسهمها  

الهته هصهیهالن دانشهکهسه نهفهت اعهال     اعال  شسه است   فارغ 
کننس که ما به دلیل تعهسی که وزارتهخهانهه پهتیهرفهتهه    می 

بود م ل ت صیل خود را این دانشکسه انتخاب کردیم، چهرا  
های بهاالیهی در کهنهکهور داشهتهیهم کهه    که اغلب ما رتبه 

ها در شهر تهههران ته هصهیهل    توانستیم در بهترین دانشگاه   می 
کنیم، اما به دلیل تضمین شغلهی کهه در دانشهکهسه نهفهت  
وجود داشت تعساد زیهادی از مها در شهههرههای مهخهتهلهف  

رو انهتهظهار    ایم  از این   کشور و در شرایط سخت ت صیل کرده 
بهمهانهس  بهه گهزار       داریم تا وزاری نفت به تعهس خود باقی 

ایسنا، در دو سال گتشته نهیهز بهه دنهبهال تهغهیهیهر دولهت و  
تعهساتی که از دولت گتشته چه در قهالهب قهانهون و چهه  
قانونی بر جای مانسه بود تعساد زیادی از افهرادی کهه در  
نزمون استخسامی شرکت نفت شرکت کهرده بهودنهس ههمهواره  
نسبت به زمان اعال  نهتهایهج و فهرنیهنهس اسهتهخهسامهی خهود  
معترد بوده و حتی بارها در مقابل ممل  یا وزاری نهفهت  

انس  این در حالی است که عس  اسهتهقهبهال وزاری    تممث کرده 
توانس در راستهای بهرنهامهه دولهت    نفت نسبت به استخسا  می 

برای کهوچه  سهازی نهظها  اداری و گسهتهر  بهخهش  
خصو ی باشس  بر این اساس در دو سهال گهتشهتهه تهعهساد  

های استخهسامهی دولهت دههم از سهوی    زیادی از بخشنامه 
سازمان مسیریت و برنامه ریزی و هیای دولت مهلهغهی و از  
استخسا  های جسیس یا ممانعت شسه و یا اینهکهه بها شهرایهط  

 بسیار سخت تری نسبت به گتشته انما  می شود  
 
 کارگر معدن زغال سنگ بیکار شدند ٠٩١١

رئی  کمیسیون معسن خانه اقتصاد ایهران بها بهیهان ایهنهکهه  
که برسر کارخانمهای نسهاجهی نمهسه بهرسهر    ترسیم بالیی   می 

نهفهر در    ١١١ معادن زغال سنگ نیز بیایس، گهفهت:ههزار و  
 انس    ماه گتشته بیکار شسه   ٠ معادن زغال سنگ ظرن  

 
 

 اخبار کارگری
 بخش ایران: شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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 اردیبهشت ٥١
 

تمم  انهتهراضهی کهارگهران راههبهرمهتهروی 
 تهران 

تعساد زیهادی از راههبهران مهتهروی تهههران در اعهتهراد بهه  
مشکالی خود  از جمله اضافه کار اجباری بسون حهقهوق و  
نبود پایانه به در مقابل شرکت مترو واقث در زیهر پهل کهالهج  
تممث کردنس  شرکت از استهخهسا  نهیهروی جهسیهس خهودداری  
می کنس و فشار کار بر روی راههبهران مهتهرو بسهیهار زیهاد  
است و ننها ممبورنس بسون دریهافهت حهقهوق اضهافهه کهاری  
کننس  این درحالی است که به دلیل سخت و زیان نور بهودن  
شغل راهبری این کار اررای زیهادی بهر جسهم و روان ننههها  

 می گتارد  
فشار کار زیاد و خستگی راههبهران مهتهرو در حهال حهاضهر  
موجب تاخیر در حرکت ق ار ها شسه است و از فرن دیهگهر  

  امکان ایماد سان ه و برخورد ق ارها را زیاد می کنس  
  

 مرگ یک کارگر براثر سقوط در گودال 
نشانی شهر تهران از سقوط منمر بهه     سخنگوی سازمان نتش 

متر خهبهر    ٢ مرگ  ی  کارگر در داخل گودالی به عم   
 داد  

در حوالی ظهر کارگری در حهالهکهار در یه  سهاخهتهمهان  
قسیمی به گودال عمیقی سقوط کرد و مصالح سهاخهتهمهانهی  
از قبیل کاشی و سنگ به روی او فروریخت  این سهانه هه  

 موجب کشته شسن این کارگر شس   
 

کارگر در مسهیهر هه هت ٦کشته وزخمی شدن
 تنه

وا گونی خودروی پژو در مسیر هفت توه منمر بهه کشهتهه  
شهس  حهال   کارگرکهارخهانهه کهاغهت پهارس  ٢ و زخمی شسن  

  کارگر ممروح  وخیم گزار  شسه است  
حال یکی از کارگران مصسو  فوالد ن رشهههر بسهیهار وخهیهم  

 است 
حال یکی از کارگران فوالد ن ر شهر که دچار سهوخهتهگهی  

اردیبهشهت چهههار    ٠٠ شسه انس، وخیم گزار  شسه است  روز  
کارگر به دلیل ریختن مواد متاب دچار سهوخهتهگهی ههای  
شسیس شسنس  در ایهن حهادرهه سهه نهفهر از کهارگهران دچهار  

در س شسنس  مهیهزان سهوخهتهگهی    ٤١ و    ٤١ و  ٠١ سوختگی  
در س و حهال او وخهیهم گهزار  شهسه    ٠١ چهارمین کارگر  

 است  
جسد كارگر شهركهت كشهتهی سهازی سهاحهل 

 اروند در حاشیه كارون پیدا شد
جسس غرق شسه كارگر شركت كشتی سازی ساحل ارونهس كهه  
چهارشنبه هفته گتشته  در حین جهوشهکهاری در ارونهسرود  
غرق شسه بود، در حاشیه كارون پیسا شس و غوا ان جسهس او  
را از نب بیرون کشیسنس  هادی حسهانهی در حهالهی كهه بهر  
عرشه كشتی در حال ساخهت مشهغهول بهه كهار بهود در نب  

 سقوط كرده و غرق شس  
 کارگر شرکت معدن حقو  نگرفته اند ٩١١١
کارگر شرکهت مهعهسن سهنهگ نههن بهافه  از سهال    ١١١١ 

گتشته م البای مزدی پرداخت نشسه دارنس  دستمزد اسهفهنهس  

این کارگران امروز پرداخت شسه است  دستمزد فروردیهن مهاه  
نهفهر و بها    ١١١١ هها حهسود    این کارگران نیز که تهعهساد نن 

قراردادهای شغلی مختلف شامل رسمی، شرکهتهی، قهرارداد  
معین و روزمزد مشغول به کار هستنس هنهوز پهرداخهت نشهسه  
است هم نین کارگران مزایا و عیسی و حه  سهنهوای سهال  

 گتشته را فلبکار هستنس  
 
کارگر شاغل در چاههای ن هت بهیهکهار  ٦١١

 شدند 
نفر از کهارگهران    ٢١١ در نتیمه اتما  قرارداد پیمانکار حسود  

کهوه در اسهتهان    های نفت تنگه بیمار و کهمهان   شاغل در چاه 
سهال    ٢١ تها    ١ ایال  بیکار شسنس  این کارگران دست کم از  

 سابقه کاری دارنس  
 

کارگران انت ابی وخشمگین درب کارخانه 
 رابستند!

نفر کارگر نی بر کشت و  نعت نیشکهر ههفهت    ٠١١ حسود  
توه در اعتراد به نامشخ  بودن وضعیت اسهتهخهسامهیهشهان  
دست از کهار کشهیهسه و بها تهمهمهث جهلهوی درب ورودی  
کارخانه، مانث ورود و خروج شسنس  این کهارگهران مهعهتهرد  
هم نین با ورود به ساختمان اداری و نهگهههبهانهی اعهتهراد  
خود را ادامه دادنس   در پهی ایهن اعهتهراد بهرق کهارخهانهه  
نیشکر هفت توه از  بح روز شنبه بهرای چهنهس سهاعهت بهه  
دلیل نامعلو  ق ث گردیس و تولهیهس شهکهر در ایهن کهارخهانهه  

 متوقف شس  
ماموران انتظامی و نیروهای حراست در کهارخهانهه مسهتهقهر  
شسنس و با متاکره با کارگران نی بر و دادن و عسه هایی بهه  
ننان تممث کارگران از ظهر خاتمه یافت و فعالیت کهارخهانهه  
از سر گرفته شس  دلهیهل اعهتهراد کهارگهران بهالتهکهلهیهفهی  

 ننها است    تکلیف استخسا     کارگران و روشن نشسن 
نهفهر اسهت کهه    ٩١١ تعساد کارگران نی بر در این کارخانه  

نفر از ننان استخسا  شسه انس  کارگران می گویهنهس ههمهه    ٩١ 
نفر بایس استخسا  شونس   مسئوالن حراست می گهویهنهس    ٩١١ 

مشروط بر اینکه حهقهوق هها     حاضرنس همه را استخسا  کننس 
ههزار تهومهان کهاههش پهیهسا کهنهس     ٢١١ به ی  میلیون و  

کارگهران نهی بهر درحهال حهاضهر و در شهش مهاه از سهال  
تومان حقوق و مزایا می گهیهرنهس امها     دو میلیون    ماهیانه 

 در شش ماهه دیگر سال حقوقی دریافت نمی کننس  
 

 اردیبهشت ٥٢
مههاه حههقههو   ٧ «سههههها  هه »کههارگههران 
  بکارند

کارگران شاغل در کارخانه  هنهایهث مهههنهسسهی پهزشهکهی  
مهاه دسهتهمهزد پهرداخهت نشهسه    ٧ در مشهس بابت   «سها فب »

فلبکارنس  شش نفر از کارگران بمز دستهمهزد فهروردیهن مهاه  
ماه حقوق هم از سال گتشته فلبکارنس  کهارفهرمها    ٠ امسال  

تها    ٢١١ بمای دستمزد بصوری علی ال ساب هر ماه بهیهن  
هزار تومان به کارگران پرداخت کهرده اسهت  تهعهسادی    ٩١١ 

میلیون تهومهان فهلهبهکهارنهس    ٢٤ از کارگران که بین یازده تا  
بسون دریافت م الباتشان ناچار به تهرک مه هل کهار خهود  

 شسه انس  
 

 اردیبهشت ٥١
ادامههه انههتههراضههات کههارگههران کههارخههانههه 

 آلومینیم المهدی هرمج آل 
نههفهر از کههارگههران شههرکههت    ٠١١١ از امههروز  ههبههح حههسود  

جهمهث     نلومینیو  المهسی هرمزنل به همراه خانواده ههایشهان و 
نهفهر از    ٠٢١ کزیری از مرد  هرمزگان در اعتراد به اخراج  

کارگران این ممتمث، حتن حقوق شرایط سخهت و زیهان نور  
م یط کار، افزایش سهاعهای کهاری، عهس  وجهود امهنهیهت  
شغلی، عس  پرداخت به موقث حقوق، عس  پرداخت ح  بهیهمهه  
تکمیلی و عس  پرداخت مزایای مصوب از قبیل بهههره وری  

 و عیسانه در مقابل استانساری هرمزگان تممث کردنس  
پیش از این نیز کارگران ممتمث نلومینیو  المهههسی ههرمهزنل  
دست به تممعای متعسدی زده کهه نخهریهن نن سهه روز بهه  
فول انمامیس و منمر بهه بسهتهه شهسن درب ایهن کهارخهانهه  
توسط کارگران معترد شس کهه بها دادن وعهسه ههایهی بهه  

 کارگران پایان یافت  
پ  از واگتاری کامل نلومیهنهیهو  الهمهههسی و ههرمهزنل بهه  

سهرمهایهه گهتار اقهسا  بهه    ٣٤ بخش خصو ی از اواخرسهال  
کارگر خسمهاتهی ایهن مهمهمهوعهه    ٧١١ اعال  اخراج بیش از  

 کرد و تممعای اعتراضی نغاز شس  
 

تمم  انتراضی کهارگهران کهارخهانهه آرتها 
 تمارت زرین)سبالن پارجه(

اردیبهشت ماه، کارگران کارخانهه نرتها تهمهاری زریهن  ٠١ روز 
)سبالن پارجه( دراعتراد به عس  پرداخت ماه ها حهقهوقشهان  
دست به تممث مقابل استانساری اردبیل، زدنس  در این تهمهمهث  
کارگران با اشاره به مشکهالی مهعهیهشهتهی بهه دلهیهل عهس   
دریافت م البای فی چنس سال گتشته، خواستار حضهور و  
پاسهخهگهویهی شهخه  اسهتهانهسار اردبهیهل و رسهیهسگهی بهه  

 مشکالی خود شسنس  
یکی از کارگران این کارخانهه گهفهت: در شهرایهط فهعهلهی  
اقتصادی عس  دریافت م البه حتی برای یه  مهاه کهمهر  
کارگر را می شکنس اما اکزر کارگران این کارخانهه بهیهش  

 از چنسین ماه حقوق خود را نگرفته انس  
این کارگر کارخانه نساجهی اردبهیهل وضهعهیهت مهعهیهشهتهی  
کارگران این واحس را بسیار اسف بار و نگران کهنهنهسه خهوانهس  
و تاکیس کرد که به دلیل عهس  پهرداخهت مه هالهبهای یها بها  
بسهی و یا با دریافت وا  زنسگی خود را می گهترانهیهم کهه  
البته ناتوانی در پرداخت وا  نیز موجب مشکالتی بهرای مها  

 شسه است  
 

انتراض کارگران چهاه ههای نه هت تهنهگ 
بیمار و کمانکهوه در مهقهابهل اسهتهانهداری 

 ایالم!
کارگر فرح توسعه چاه های نهفهت تهنهگهه بهیهمهار و    ٢١١ 

کمانکوه ایال  در اعتراد به بالتهکهیهلهفهی شهغهلهی مهقهابهل  
 استانساری تممث کردنس  

ههفهتهه    ٢ یکی دیگر از کارگران این پرو ه با بهیهان ایهنهکهه  
است که ما را معل  کرده انس و حتهی بهه اداره کهار بهرای  
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برقراری بیمه بیکاری معرفی مان نکرده انس، مهی گهویهس:  
مسئوالن فرح با این بهانه که کار تع یهل اسهت، بهیهش از  

سهال    ٢١ تها    ١ نفر از کارگران این پرو ه را که بهیهن    ٢١١ 
سابقه کار دارنس، بالتکلیف رها کرده و هیچ پاس  قه هعهی  

  به ما نمی دهنس  
کارخانه شیر سیوستان سیستهان تهعهطهیهل 

 وکارگرانش اخراج شدند
کارخانه شیر سیوستان از چنسین روز قبل به دلیل افهزایهش   

هزینه ها و نساشتن توانایی پرداخت هزینه ههایهی از قهبهیهل  
دستمزد و بیمه کهارگهران، سهوخهت، نب و بهرق بهه حهالهت  
تع یل درنمسه و تمامی کارکنان نن اخهراج شهسه انهس  ایهن  

کارگر بهوده کهه بهه دلهیهل مشهکهالی    ٠١ کارخانه دارای  
نفر باقیمهانهسه نهیهز په  از    ٩١ مالی به مرور زمان اخراج و  

 تع یلی کارخانه در چنس روز اخیر بیکار شسنس  
 ساعای فوالنی کار و حوادث کاری 

کارگران پتروشیمی ایالم خواستار کهاههش 
 سانات کار شدند

به دنهبهال وقهوع دو مهورد حهادرهه مهنهمهر بهه فهوی بهرای  
کارگران واحس الفین پتروشیمی ایال ، کهارگهران ایهن بهخهش  
خواستار بازبینی شرایط و کاهش ساعای کار روزانهه خهود  

ای کهه در    کم تا پیهش از حهوادث جهساگهانهه   شسنس   دست 
روزهای یازدهم و دوازدههم اردیهبهههشهت مهاه سهال جهاری،  
منمر به فوی دو نفر از کارگران این ممتهمهث پهتهروشهیهمهی  

  ٧ شس، ساعت روزانه کار کارگران این ممتمهث از حهوالهی  
 عصر بوده است    ٧  بح تا  
اردیبهشت مهاه مهرادجهان قهبهادی از کهارگهران    ٠٠ در روز  

زن واحهس الهفهیهن ههنهگها  کهار    پیمانکاری و باسابقه داربست 
برارر سقوط از ارتفاع ممروح و به فا هلهه یه  روز بهرارهر  

دهههس،    شههسی جههراحههای وارده جههان خههود را از دسههت مههی 
هم نین در حادره دو  که به فها هلهه یه  روز بهعهس در  

دهههس، یههکههی دیههگههر از کههارگههران    هههمههیههن واحههس رر مههی 
پیمانکاری جوشکار به نا  علی کاظمهی بهرارهر سهقهوط از  

 دهس    ارتفاع جان خود را از دست می 
پ  از این حهوادث، سهاعهت کهار روزانهه گهروههی از ایهن  

  ١  هبهح تها    ٧ کارگران با دو ساعت کاههش از سهاعهت  
عصر تغییر کرده است  بقیه کارگران پتروشیمی ایهال  نهیهز  

 خواستار کاهش ساعای کار روزانه خود هستنس  
گهویهنهس بها تهوجهه بهه شهرایهط    کارگران پتروشمی ایال  می 

ها چنان ه در ساعای کار روزانهه و زمهان    سخت کاری نن 
ها بازنگری  وری بهگهیهرد،    استراحت و امکانای رفاهی نن 

ق عا دیگر حوادری ماننس نن ه کهه در روزههای گهتشهتهه  
 اتفاق افتاد، رر نخواهس داد  

حقو  بازنشستگان صنعت فوالد پهرداخهت 
 نشده است 

، عضو کانون بازنشستگان شرکت مهلهی  «ابوالقاسم ترابیان »
فوالد استان تهران در مصاحبه ای گفت: بخش اعظمهی از  

ههزار بهازنشهسهتهه  هنهسوق فهوالد در سهراسهر کشهور،    ٠١ 
م البای مزدی پرداخت نشسه دارنهس  حهقهوق فهروردیهن مهاه  
هنوز پرداخت نشسه و بخش عمسه این م الهبهای مهربهوط بهه  

مهابهه الهتهفهاوی احهکها ،    ٣٠ سالهای گتشته است  از سال  
ح  مسیریت و سختهی کهار بهازنشهسهتهگهان پهرداخهت نشهسه  

  است  
تمم  انتراضی کارگران چهاه ههای نه هت 

 تنگ بیمار و کمانکوه 
کارگر فرح توسعه چاه های نهفهت تهنهگهه بهیهمهار و  ٢١١ 

کمانکوه ایال  در اعتراد به بالتکهیهلهفهی شهغهلهی مهقهابهل  
استانساری تممث کردنهس  کهارگهران در سهرمها و گهرمهای  
فاقت فرسای من قه شبانه روز کار کرده انس تها پهرو ه بهه  

 سرانما  برسس و در حال حاضر بالتکلیف هستنس  
دو هفته است که کارگران را را معل  کرده انس و حتهی بهه  
اداره کار برای برقراری بیمه بیکاری معهرفهی نهکهرده انهس،  
مسئوالن فرح با این بهانه که کار تع یهل اسهت، بهیهش از  

سهال    ٢١ تها    ١ نفر از کارگران این پرو ه را که بهیهن    ٢١١ 
سابقه کار دارنس، بالتکلیف رها کرده و هیچ پاس  قه هعهی  

 به ننها نمی دهنس  
 

 اردیبهشت ٥٤
کارگران سابق شرکت غدیهر کهارخهانهه را 

 اشغال کردند
جمعی از کارکنان ساب  شرکت غسیر به دلیهل دیهرپهرداخهت  
شسن م البای ننهان از سهوی ایهن شهرکهت بها حضهور در  
کارخانه این شرکت ضمن ق ث بهرق و بسهتهن درب ورودی  
نن مانث فعالیت این کارخانهه بهه مهسی حهسود دو سهاعهت  

ننان سو  با تممث در دفتهر مهرکهزی ایهن شهرکهت   شسنس   
مراتب اعتراد چنسین مرتبه ای خود را نسبت بهه شهرایهط  
ایماد شسه برای ننان را بهه مسهئهولهیهن ایهن شهرکهت اعهال   

 کردنس  
شرکت تعاونی غسیر زرنس با فعالیت در زمیهنهه تهولهیهس نجهر  
رسی از اردیبهشت ماه سال گتشتهه و بهه مهرور کهارگهران  

مهاه    ٠ خود را اخراج کرده است و اکنون با گهتشهت حهسود  
سال هم نان کارگران اخراجی ایهن شهرکهت درگهیهر    ٠ الی  

عس  پهرداخهت حه  بهیهمهه مشهاغهل سهخهت و زیهان نور و  
 بازنشستگی هستنس  

فب  گفته ی کارگران معترد، از حسود ی  سال قهبهل،  
با اخراج کارگران شرکت قرار بوده بها اخهتهصهاص سهخهتهی  
کههار بههه بسههیههاری از بههخههش هههای کههارخههانههه، مههراحههل  
بازنشستگی ننان تا نبان ماه سال گتشته به سرانهمها  بهرسهس  

ماه از نن تهاریه     ٠ که متاسفانه هنوز بعس از گتشت حسود  
کههارگههر اخههراج شههسه ی ایههن کههارخههانههه در    ٠١١ حههسود  

بالتکلیفی وعسه های مسئولین کارخانه به سر مهی بهرنهس   
  ٠ مهاه الهی    ٠ کارگران حاضر در این تممث اکنون حهسود  

سال است که هی گونه حقوقی از ایهن کهارخهانهه و بهیهمهه  
بیکاری دریافت نکرده انس و مسئولین شرکت غسیر ههم بهه  
 نظر می رسس هیچ قصسی برای حل مشکالی ما نسارنس  
ادامه انت اب دامنه دارکارگران خهدمهات 

 شهری خرمشهر!
مهاه    ١ کارگران خسمای شهری شهرداری خرمشهر بیش از  

انهس و از    است که حقوق و مزایای خود را دریهافهت نهکهرده 
اعههتههصههابههای کهارگههری در شهههههرداری    ٣٤ مههاه سهال   بههههمههن 

خرمشهر نغاز شسه است  سنوای و بیمه کارکنان فهعهلهی و  
نشهسه کهه بهعهضهی    برخی بازنشستگان درگتشته نیز پرداخت 

 گردد    سال پیش بازمی ٠١ از این موارد به بیش از  

از نن ایهن اعهتهصهابهای بهاال      در تع یالی نوروزی و په    
گرفت، با باال گرفتن اعتصهابهای رسهیهسگهی بهه خهسمهای  

 های مختلف متوقف شس    شهری در بخش 
هها در سه هح شهههر    مهاه اسهت کهه زبهالهه ٩ اکنون بیش از  

هها    شود، بسیاری از مهنهافه  خهرمشهههر مهاه   نوری نمی   جمث 
کهنهنهس، بهرخهی از    های انبهاشهتهه سهر مهی   است که با زباله 

هها    کار شسه و ناچار به سوزانهسن زبهالهه   به   شهرونسان خود دست 
انس کهه تهبهعهای بهسی بهرای    در م یط مسکونی خود شسه 

 زیست و بهساشت عمومی در پی دارد    م یط 
ماه جمعی از کارگران شهرداری در ادامهه    اردیبهشت   ٠٠ از  

اعتصاب خود به من هقهه نزاد ارونهس مهراجهعهه و درب ایهن  
ماه از عس  پرداخت حقوق و بهیهمهه    ١ سازمان تممث کردنس   

کارگران شهرداری خرمشهههر و اعهتهصهابهای مهتهعهسد ننهان  
گترد، کارگران خسمای شهههری شهههرداری خهرمشهههر    می 
زمان با روز کارگر مقابل من قه نزاد ارونس تهمهمهث کهرده    هم 

 و خواستار پرداخت حقوق معوق خود شسنس  
 

 اردیبهشت ٥٩ 
آهن اص هان مقابل  تمم  بازنشستگان ذوب

 وزارت 
نههن ا هفهههان دراعهتهراد بهه    تعسادی از بازنشستگان  وب 
برای بهازگشهت بهه    های معوق و   عس  پرداخت به موقث حقوق 

ای گتشته خود دست به تممث مقابل وزاری کهار    نظا  بیمه 
زدنس  بازنشستگان ایهن شهركهت از ابهتهسای سهال حهقهوقهی  
دریافت نكردنس و حتهی حهقهوق اسهفهنهسمهاه خهود را در دو  
قسط، كه قسهط نخهر نن در ههفهتهه جهاری پهرداخهت شهسه،  

 گرفتنس  
نور    عالوه بر این، در حالی كه ننها با توجه به سخهت و زیهان 

نامه و بیمه درمانی خاص بودنس، ته هت    شان، ت ت نیین   شغل 
های بیمه خود را ته هویهل داده    فشار قرار دارنس كه دفترچه 

و به بیمه تامین اجتماعی اكتفا كننس؛ بهه ههمهیهن روی از  
 این بازنشستگان ق ث شسه است      ابتسای سال بیمه درمانی 

شهان،    ههای   م البه ا لهی ننههها دریهافهت بهه مهوقهث حهقهوق 
ای گتشته و دریافت حهقهوق مهعهوقهه    بازگشت به نظا  بیمه 

 خود هستنس  
انت اب کارگران ف های سهبهج شهههرداری 

 نیشابور 
نههفههر ازکههارگههران فضههای سههبههز شهههههرداری    ٠١ حههسود  

به عس  پرداخهت مه هالهبهاتشهان دسهت از     نیشابوردراعتراد 
کارکشیسه ودر م ل باغ امین االسهالمهی شهههر نهیهشهابهور  

 تممث کردنس  
اسهفهنهسمهاه سهال  ٢٧ نماینسه کارگهران مهعهتهرد گهفهت: از  

گتشته هیچ حقوقی دریافت نکرده ایم و شهرمهنهسه خهانهواده  
های خود برای تیمین مخارج ننها هستیم  مها تها زمهانهی  

 که معوقاتمان پرداخت نشود به سر کار باز نمی گردیم  
 

شهیهر  تمم  انهتهراضهی کهارگهران سهد چهم
 مقابل فرمانداری گچساران!

شهیهر    کارگر شرکت حفهاری  ئهوتهکهنهیه  سهس چهم   ٩١١ 
ماه بوده کهه حهقهوق    ١ گ ساران به دلیل کمبود نقسینگی  

انس و کارگاه این شرکت در نسهتهانهه تهعه هیهل    دریافت نکرده 
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شسن قرار دارد  این کارگران در اعتراد بهه عهس  پهرداخهت  
ماه حقوق خود مقابل فرمانساری این شهههرسهتهان تهمهمهث    ١ 

 کردنس  
ماه ، عیسی کارگران ههنهوز    ١ عالوه بر عس  پرداخت حقوق  

پرداخت نشسه است  لباس ایمنی هم فقط سهالهی یه  بهار  
داده میشود و کارگران برای مرخصی رفتن نیز مشهکهالی  

  زیادی دارنس  
 

حمله نیروی انتظامی به تمم  متقاضیان 
 کار 

تعسادی از کارجویهان جهوان در مهقهابهل شهرکهت کشهت و  
 نعت هفت توه برای استخسا  تممهث کهردنهس  ایهن تهمهمهث  
ساعاتی بعس توسط نیروی انتظامی متفرق شهس  یهکهی از  
کارجویان که در مه هل بهود گهفهت: در ورودی شهرکهت  
پالکاردی زده شسه که کارجویان بهه اداره کهار شهههرسهتهان  
شو  مراجعه کننس  پ  از مراجعه به اداره کار، ننهمها بهه  
ما گفتنس هیچ استخسامی وجود نهسارد و جهوانهان احسهاس  
سردرگمی کردنس و تصمهیهم گهرفهتهیهم در شهرکهت تهمهمهث  

تا کنون در اداره کار درخواسهت اشهتهغهال    ٧٧ کنیم  از سال  
 داد  اما تا حاال نتوانستم جایی استخسا  شو    

چهههههارمههیههن روز تههمههمهه  شههبههانههه روزی 
 کارگربازنشسته شهرداری سراوان 
حهقهوق    ٠٠ کارگر بازنشسته شهرداری سراوان که از سهال  

دریههافههت نههکههرده اسههت از ابههتههسای هههفههتههه بهها لهه ههان  
 مقابل درب شهرداری این شهرستان ت صن کرد     تش  

عبسالله م تاج زهی کارگر بازنشسته شهههرداری بها اشهاره  
اسهت کهه  ٠٠ به وضهث مهعهیهشهتهی خهود گهفهت: از سهال  

شهرداری به من حقوق نساده است و از نه میلهیهون حه  بهاز  
 نشستگی فقط دو میلیون تومان به من داده انس  

این کارگر با بیان ایهنهکهه پهولهی جهههت خهریهس نهان بهرای  
خانواده خود نسارد، افزود: چنس روز است که برای گهرفهتهن  
ح  خود با ل ان و تش  داخل شههرداری ته هصهن کهرده  

میلیون ح  سنوای با شکایت و پیگهیهری از اداره  ٠١ ا   از  
 کار،توانستم دومیلیون تومان از ح  خود را بگیر   

عبسالله م تاج زهی گفت که همهسهر و فهرزنهسانهش به هه  
هایم مریض هستنس و پول ویزیت نن ها را نهسار   او افهزود:  
خانه ا  خراب است و نیاز به تعمیر دارد  وی بها اشهاره بهه  

  ٣٤ سال خسمت در شهرداری خافر نشان کرد: در سهال    ٩٠ 
مهیهلهیهون از حه      ٠٠ بازنشسته شس  و فقهط تهوانسهتهه ا   

 الزحمه خود را دریافت کنم  
 

 اردیبهشت ٥٦
چما  اخراج بر سهر کهارگهران شهههرداری 

 بمستان
ی  کارگرشهرداری بمستان می گویس: اخراج بهه کهلهمهه  
ای تبسیل شسه تا هر کاری که خارج از قهانهون و اضهافهه  
کار های بسون حقوق،کارفرما می خهواههس از نن اسهتهفهاده  
می کنس و ما هم بایس اجرا کنیم تا معا  زن و ب ه مهان  

 تامین شونس  
اردیههبهههههشههت بههمههسههتههان نههیههوز، مههسیههران  ٠٢ بههه گههزار  

شهرداری بمستان با پا فشاری و ارائه ضهمهانهتهههای     ارشس 
غیر مستنس شفاهی نسبت به امهنهیهت شهغهلهی و حهقهوقهی  
نینسه کهارگهران ، ننههها را مهمهبهور بهه انهتهقهال بهه بهخهش  
خصو ی کرده انهس   یه  شهرکهت از ایهن شهرکهتهههای  
پیمانکاری فرن شهرداری بمستان از اول سال جاری بهیهش  

در س نیرو های خود را اخراج کرده است نهیهروههایهی    ٠١ از  
سال کار، علت را جویا شهسیهم تهعهسادی    ٧ با سواب  بیش از  

 گفتنس سود دهی بیشتر  
شهرداری در پاس  به کارگران اخراجی اعال  داشهتهه اسهت  
که شما ا ال نیروی ما نیستیس، و در جهایهی دیهگهر نهیهز  

مهن از فهردوس   »:مسیر ارشس این نهاد اعال  نموده انس که  
به گفته کهارگهران   .«هزار تومان    ٩١١ کارگر می نور  به  

تا درخواست ح  و حقوق خود را مهی کهردنهس، بها گهفهتهه  
هایی هم ون اخراج خواهی شس، همین کهه هسهت یها پهول  

 داریم نمی خواهیم بسهیم مواجه می شسنس   
 

کههارگههر ٠٩١مههاه حههقههو  ٦نههدم پههرداخههت 
 شهرداری منطقه سه اهواز

کارگرانی که ت ت مسئولیت چنس شهرکهت پهیهمهانهکهاری  
در شهرداری من قهه سهه اههواز بهه کهارههای خهسمهاتهی  »

و فهروردیهن    ٣٤ انس؛دستمزد اسفنس ماه    وفضای سبز مشغول 
انس  عالوه بر این ح  بهیهمهه ایهن    سال جاری را دریافت نکرده 

کارگران با تاخیر به سازمهان تهامهیهن اجهتهمهاعهی پهرداخهت  
 شود    می 

  ٠٤٠ به گفته کارگران، شهرداری من قه سه اههواز حهسود  
کهارگهر خهسمهاتهی دارد    ٩١١ فضای سبز وحسود     کارگر 

ماه به تعوی  افتاده بهود کهه  ٩ ها    که پیش از این دستمزد نن 
پ  از برپایی تممث هفته گتشته گروهی از این کهارگهران  
در مقابل ساختمان شهرداری، بهخهش مهربهوط بهه دسهتهمهزد  

 بهمن ماه ننها پرداخت شس  
گهویهنهس، پهرداخهت    کارگران من قه سه شههرداری اههوازمهی 

مابقی معوقای حقوقی کارگران برای تهامهیهن مهعها  در  
شرایط اقتصادی کهنهونهی ضهروری اسهت و عهالوه بهر نن  

  کارفرما بایس امنیت شغلی ننان را تامین کنس  
 

 ٩١ماه تهاخهیهر در پهرداخهت دسهتهمهجد  ٠
 کارگر نساجی پاکان 

نسهاجهی  »کهارگهر کهارخهانهه  ١١ پرداخهت دسهتهمهزد حهسود  
ماه به تاخیهر افهتهاده  ٤ سال کار    ٢١ تا    ٠١ با سواب    «پاکان 

است   کارگران این واحس تولهیهسی کهه در زمهیهنهه بهافهت  
های  نسلی خودرو در جهنهوب غهرب تهههران    نمسی روکش 

انهس     ماه گتشته حقوقی دریافت نهکهرده   ٤ مشغول کارنس در  
ههای    معوقای حقوقی نیروی کار این واحس نعتهی در مهاه 

دی، بهمن واسفنس سال گتشته وفروردیهن مهاه سهال جهاری  
در س از ح  عهیهسی و    ١١ به تاخیر افتاده است  هم نین  

پادا  پایان سال کارگران تا کهنهون پهرداخهت نشهسه اسهت   
ماه از حه  بهیهمهه کهارگهران بهه اداره    ٠ عالوه بر دستمزد،  

 تامین اجتماعی واریز نشسه است  
شود، تعسادی از کارگران قهسیهمهی ایهن    هم نین گفته می 

شرکت که در ماههای نینسه امکان بازنشسهتهه شهسن دارنهس  
در س ح  بیمه کارفهرمها بها مشهکهل    ٤ به دلیل عس  واریز  

هها مشهخه     انس و هنوز تکلیف بازنشستهگهی نن   مواجه شسه 
 نیست  
 

تههمههمهه  انههتههراضههی کههارگههران شهههههرداری 
 خرمشهر برابر سازمان منطقه آزاد اروند!

كههارگههر شهههههرداری    ٢١١ اردیههبهههههشههت    ٠٢ و ٠٠ روزهههای  
مهاه ههای   كه حهقهوق   خرمشهردراعتراد به عس  پرداخت  

بهمن و اسفنس سال گهتشهتهه وکهاههش حهقهوقشهان در سهال  
جاری دست به تممث در برابر سازمهان مهنه هقهه نزاد ارونهس،  
زدنس  این تممث هم نین به دلیهل كهم شهسن مهبهلهغ حهقهوق  

باشهنهس رر داده    نفر می   ٢١١ مزایای این عسه، كه در حسود  
 است  

تمم  جوانان جویای کارمقابل پاالیشگهاه 
 آبادان 

تعسادی از جوانان بیكار جویای كار در شهر نبادان با تهمهمهث  
در مقابل پاالیشگاه نبادان خواستهار بهه كهارگهیهری در ایهن  
پاالیشگاه شسنس  حاضران در این اجتماع اعهتهراضهی ضهمهن  
بیان اینكه با داشتن زن و ب ه و نساشهتهن امهرار مهعها  از  
بیكاری رنج می برنس، خواستار استخسا  در ایهن پهاالیشهگهاه  

 شسنس  
کارگران پلی اکریل اص هههان درانهتهراض 

 ماه حقو  نگرفته اند٣
کارگر پلی اکریل ا فهان فی نهامهه ای سهرگشهاده    ٧١١ 

خ اب به استانسار ا فهان ضمن دادن هشساردرباره تع هیهلهی  
مهاه حهقهوق  ٩ کارخانه اعتراضشان را نسبت به عس  پهرداخهت 

 اعال  کردنس  
 

 اردیبهشت ٥٥
اخههراج تههعههدادی از کههارگههران قههراردادی 

 کارخانه کاشی حافظ شیراز 
با تعسادی ازکارگران قراردادی این کارخانه تماس گهرفهتهه  
شسه و چ  تسویه حساب ننها  ادر شسه است  کهارگهران  

و بهه      این کارخانه از ماه بهمن تاکنون دریهافهتهی نهساشهتهه 
انس و تنههها    گفته یکی از کارگران عیسی نیز دریافت نکرده 

سال گتشته به حساب ننهها واریهز    ٠١ مقساری از حقوق برج  
 شسه است  

مسئوالن استان و مسیران کارخانه چنسین ماه اسهت کهه بهه  
کارگران وعسه می دهنس ولهی کهارگهران بهمهای دریهافهت  

 م البای خود به ناگاه خبر اخراج را میشنونس  
 کارگر در سیرجان!٦*مرگ 

دو كارگر هنگا  حفر چاه خانگی در شهههرسهتهان سهیهرجهان  
 جان باختنس  

  ١١ در روستای خسروانی بخش گلستان سیرجان دو كارگهر  
ساله هنگا  حفر چاه بر ارر خفهگهی جهان خهود را از    ٠٠ و  

 دست دادنس    
 تمم  انتراضی آتش نشانان در مشهد

نشانهان بهخهش خصهو هی در اعهتهراد بهه    تعسادی از نتش 
میزان دریافتی و عس  امنیت شغلی خود مقابهل سهاخهتهمهان  

  کردنس     شورای اسالمی شهر مشهس تممث 
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دومین روز تهظهاههرات بهر ضهد  -آمریکا 
 دونالد ترامپ در کالی رنیا

برای دومین روز پیاپی در ایهالهت کهالهیهفهرنهیهای نمهریهکها  
معترضان به مواضث دونالس ترامپ، نامزد نژادپرسهت حهزب  

 جمهوریخواه بر ضس او تظاهرای کردنس   
تممث تظاهرکننسگان در برابر م ل بهرگهزاری کهنهوانسهیهون  
جمهوریخواهان  ایالت کالیفرنیا، دونالس ترامپ را ممبهور بهه  
ورود به این کنوانسیون از در  عقب هتل م ل بهرگهزاری نن  

 کرد   
دونالس ترامپ گفت: " این راحت ترین شهیهوه ورودی نهبهود  
که تاکنهون تهمهربهه کهرد   ههمهسهر  زنهگ زد و گهفهت  
بالگردهایی در حال تعقیب تو هستهنهس  از زیهر حهفها  هها  
عبور کردیم و راستش را بخواهیس حه  عهبهور از مهرز را  

 داشتم " 
به نظر می رسس استفاده نامزد پیشتاز جهمهههوریهخهواههان از  
عباری "عبور از مرز" به مهههاجهری اتهبهاع مهکهزیه  بهه  
نمریکا اشاره دارد  دونالس ترامپ وعسه داده اسهت کهه در  
 وری رسیسن به مقا  ریاست جمهوری، دسهت بهه سهاخهت  

 دیواری در مرز نمریکا و مکزی  بزنس   
 

تداوم انتراضات به تغییهر در  -فرانسه 
 قانون کار

نوریل   هسهها ههزار شهههرونهس    ٢٣ اعتراضای روز پنمشنبه  
فرانسوی بهه الیه هه ا هالح قهانهون کهار ایهن کشهور بهه  

نهفهر از مهعهتهرضهان در    ٠٢١ خشونت کشیسه شس  بیش از  
پهلهیه     ٢٤ پاری  و شهرهای بزرگ فرانسه دسهتهگهیهر و  

 زخمی شسنس   
پنمشنبه شب پلی  با گاز اش  نور و باتهو ، مهعهتهرضهان  
جنبش موسو  به "خیز  شبانه" را که بیشتر دانشمهویهان و  
دبیرستانی ها هستنس و حسود یه  مهاه اسهت در مهیهسان  
جمهوری پاری  تممث می کننس، متفهرق کهرد  درگهیهری  
میان معترضان و پلی  به شسی ادامه داشت و در پهی نن  

 تعسادی خودرو به نتش کشیسه شس  
نوریل در پاری  و شهههرههای    ٢٠ در راهویمایی روز گتشته  

بزرگ فرانسه نیز تعسادی از معترضان بها پهلهیه  درگهیهر  
شسنس  مانوئل وال  نخست وزیر فرانسه با مه هکهو  کهردن  

 این خشونتها، ننرا کار "اقلیتی بی مسئولیت" دانست  
راهویمایی روز پنمشنبه در مخالفت با تغییرای قهانهون کهار  
 هوری گههرفهت کههه بههه گهفههتههه مهخههالههفهان بشههسن بههنههفههث  
کارفرمایان است و اخهراج کهارگهران و حهقهوق بهگهیهران را  
نسانتر و امکان متاکره و چانه زنی کهارکهنهان را مه هسود  
می کنس  با این حهال دولهت مهی گهویهس کهه ا هالحهای  
پیشنهادی برای انع ان پتیر کردن بازار کار و تشهویه  بهه  

 استخسا  بیشتر  وری می گیرد  
 

انتراضات وسی  کهارگهران بهه  -آرژانتین 
 بیکاری و تورم

ها هزار تن از مرد  نر انتین علیه کهاههش مشهاغهل کهه    ده 

ت ت ا الحای اقتصادی رئی  جمهور این کشهور اعهمهال  
 شسه دست به ی  راهویمایی پر سر و  سا زدنس   

به گزار  خبرگزاری فرانسه، این راهویمایی تقریبها مهرکهز  
بوئنوس نیرس را در ب بوحه  سای بلنس فهبهل و شهعهارهها  

 دچار تع یلی کرد   
سههی جههی تههی و سههی تههی ای، دو اتهه ههادیههه بههزرگ  
کههارگههری بههه فههور مشههتههرک خههواسههتههار بههرگههزاری ایههن  

های مائهوریسهیهو مهاکهری، رئهیه     راهویمایی علیه کاهش 
جمهوری م هافهظهه کهار نر انهتهیهن در زمهیهنهه بهودجهه و  

 مشاغل دولتی شسنس   
ههای اته هادیهه سهی تهی    خوزه ریگان، رهبر یکی از شاخه 

ای گفت: کل این جنبش کارگران قصس دارد علهیهه دوران  
تهر    ها و فقر که در دولت مهاکهری عهمهیه    بیکاری، کاهش 
 شسه بسیج شود   

کارگران بخش خصو ی و دولتی به این راههوهیهمهایهی روز  
نوریل پیوستنس و قصس دارنس روز یکشنبه نهیهز بهه    ٢٣ جمعه  

 مناسبت روز جهانی کارگر راهویمایی کننس   
ماکری از  دسامبر سال گتشته میالدی کهه زمها  امهور  
را به عهسه گرفته یکسری ا الحای لیبرال اقهتهصهادی را  
تصویب کرده  وی قراردادهای بهخهش دولهتهی را کهاههش  
داده، در س سود را افهزایهش داده و ا هالحهای مهالهی را  

گوینس به درنمس کهارگهران و    تصویب کرده که منتقسان می 
 زنس     مصرن انر ی ضربه می 

گوینس، از زمهان روی کهار نمهسن مهاکهری    ها می   ات ادیه 
های دولهتهی و    های خود را در بخش   هزار کارگر شغل ٠١١ 

گویس، در سهه مهاههه    انس  دولت می   خصو ی از دست داده 
هزار کارگهر دولهتهی را از    ٠٠ نخست سال جاری میالدی  

 کار برکنار کرده است   
پزشکان، معلمان، کارمنسان بانه  و کهارکهنهان خهسمهای  

 انس     های اخیر اعتراضاتی را به راه انساخته   اجتماعی در ماه 
خواهنس تا نرر شسیس تهور  را کهه    ها از ماکری می   ات ادیه 

هزینهه خهورد و خهوراک را افهزایهش داده کهاههش دههس   
کهنهنهس کهه نهرر تهور  در سهال    گران پیش بینی می   ت لیل 

 در س برسس     ٩٠ جاری میالدی به  
 

انتراض کارگران خشمگین در  -نربستان 
 شهر مکه

کارگران شرکت ساختمان سازی "بن الدن" در شهههر مهکهه  
ههای خهود در شهههر    در اعتراد به عس  دریافهت دسهتهمهزد 

مکه دست به اعتهراد زدنهس  ننههها بها بهه نتهش کشهیهسن  
چنسین دستگاه اتوبوس این شرکت خشم خود را به نهمهایهش  

 گتاشتنس  
های سهاخهتهمهان    از بزرگترین شرکت     شرکت "بن الدن" یکی 

سازی در عربستان است  این شرکت اخیرا تعساد زیهادی از  
 کارگران را بسون پرداخت دستمزد، اخراج کرده است  

میلیون کهارگهر کهه بهیهشهتهر    ٣ در کشور عربستان بیش از  
های نسیایی من قه هستنس، مشغهول بهه کهار    ننها از کشور 

هستنس  بیشتر ننها در بخش سهاخهتهمهان سهازی و خهسمهای  
 مشغول هستنس  

اغلب این کارگران با کمترین دستمزد، ت ت شرایط بسهیهار  
 نامناسب کار میکننس  

 

 های کوتاه خبر
 

 آرژانتین
اعتراد راننسگان تاکسهی در بهوئهنهوس نیهرس، پهایهتهخهت  
نر انتین به فعالیت سامانه اوبر باال گرفت  ننههها خهواسهتهار  
این هستنس که اپلیکیشن تاکسی اشتراکی و ارزان قهیهمهت  
اوبر در س ح این شهر ممنوع شود  رانهنهسگهان تهاکسهی در  
سائو پائولو برزیل هم نظیر این تممث اعهتهراضهی را عهلهیهه  
سامانه اوبر برگزار کردنس  راننسگان معهتهرد نهگهران افهت  

 شان هستنس    درامس و از دست دادن شغل 
 

 هائیتی
ب ران و بن بست سیاسی در هائیتی عمی  تهر شهسه اسهت   

مهه در    ٤ هزاران نفر از مرد  ایهن کشهور روز چهههارشهنهبهه 
پورتو پرن ، پایتخت در اعتراد به نتهیهمهه انهتهخهابهای بهه  
خههیههابههان نمههسنههس تهها حههمههایههت خههود را از کههمههیههسههیههون  

اعال  کننس  این کمیسهیهون پهنهج نهفهره بهایهس   انتخابای  ویژه 
  ت دور اول انتخابای ریاست جمهوری ههائهیهتهی را کهه  
در ماه اکتبر سال گتشته مهیهالدی بهرگهزار شهس، بهررسهی  
کنس   وونیل موئیز، کانسیسای پیروز دور اول بها تشهکهیهل  
این کمیسیون مخهالهف اسهت  او کهه ههم اکهنهون رئهیه   

مهه، در ایهن    ٠٤ جمهوری موقت هائیتهی اسهت، تها روز  
 پست باقی خواهس بود  

 
 ایتالیا

خانمان اوکراینهی را کهه    دیوان عالی ایتالیا، حکم ی  بی 
هنگا  سرقت مقساری انسکی غتا بازداشت شس، لغو کهرد   

تهریهن مهرجهث قضهایهی    به نوشته نیویهورک تهایهمهز، عهالهی 
ایتالیا، با این استسالل که متهم "نیاز فوری و ضروری" بهه  
غتا داشته، حکم اولیه را رد کرد و گهفهت ایهن اقهسا  جهر   

 شود    م سوب نمی 
به گزار  روزنامه نیویورک تهایهمهز، رومهن اوسهتهریهاکهف  
حسود پنج سال پیش مقساری پهنهیهر و سهوسهیه  بهه ارز   

یورو )کمتر از پنج دالر( از فروشگاههی در جهنهوا    ٤ حسود  
برداشت، اما پول نن را به هور کهامهل پهرداخهت نهکهرد  در  

میالدی دادگهاه بهسوی او را بهه شهش مهاه    ٢١٠١ فوریه  
یورو جریمه نقسی م کو  کهرد  امها    ٠١١ زنسان و پرداخت  

از ننما که وی اقسا  به فرار نکرده بود، پهرونهسه بهه دادگهاه  
 تمسیس نظر رفت  

 
 
 

 
 
 


