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 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 
باز هم گندی دیگر از جمهههوری  
اسالمی مشام جهامه هه را دزرد    
لو رفهتهن فهیهش ههای حه هو هی  
مهدیهران بهیهمهه بهانه  مهرکهزی  
نشههان داد جههمهههههوری اسههالمههی  
هههمههانهه ههدر کههه بههرای دسههتههمههزد  
کارگران سخت میگیرد برعکه   
برای از ما بهتران چ در دسهت و  
دل باز است!  اینبار امها  سهریه ها  
یکی از "مسئهولهیهن" را  هربهانهی  
کههردنههد  الههبههتههه هههنههوز بههه دنهه هها  
نههرسههیههدنههد کههه بههه شههیههوه  سههر  
عموهای چشم بادامی شان  در  
کره و ژا ن  خود کشهی کهنهنهد  
کارگزاران سرمایهه در شهرد دور  
ظههاهههرا بهه ههد از رسههوایههی دیههگههر  
رویشههان نههمههی شههود  ههو چشههم  
کسی نگاه کنند! کسی راضهی  
به مرگ ایشان نیست  نه چشهم  
بادامی ها شرد دور نهه ایهرانهیهان  
ی ه دخوندی  هو،  چهیهزی کهه  
هست این دسته دخر بسیهار و هیه   

میلیهونهی و    ٠٨ هستند  ر مهای  
خیلی بهیهشهتهر از ایهنههها را حه   
خودشان میدانند چون خودشان را  
صاحب   ربه و ارزشمند میدانهنهد  
که میتهوانهنهد سهبهب  ه هول ههم  

 شوند!  
 

ح ود ی  مدیر دون  هایهه  بهنها  
  ٧ به  وانین جمهههوری اسهالمهی  

برابر ح ود کهارگهران بهایهد بهاشهد  
که "با درنظرگرفتن حدا ل ح هود  

هههزار ههومههانههی بههرای سههال  ٠١٨ 
میلیهون و    جاری  ر می حدود  نج 

هزار  ومان" میهشهود  یهکهی  ٧٨٨ 
از نمایندگهان مه هله  اسهالمهی  
)ابراهیم نهکهود در محهاحهبهه بها  
روزنامه شرد ضهمهن اعهتهرا  بهه  
اینکه بهرخهی از نهمهایهنهدگهان از  
 شت کرسی نمایندگی مه هله   
مولتی میهلهیهاردر شهدنهد یهاددورد  

ههها و    مهیههشهود:" مه ههمهو   هادا، 
 مزایا باید کمتر از  ایه ح ود 

 
یا  حداکثر م ادل دن باشداینکهه     

هها بها  هر    گاهی)وا  ا؟د این ر م 
است  م مو  به سبهب  ه هربهه و  
ارزشههمههنههدی دن مههدیههر مشههخهه   

 واند سازمان متبهو     است که می 
خود را حتهی مهته هول کهنهد   "  
این را می گویند نهوشهابهه بهرای  
خود باز کردن!سبب محاحهبهه بها  
نماینده فود الذکر بر میگردد بهه   
اعتراضات اخهیهر بهه حه هو هههای  
دریههافههتههی مههدیههران دون  ههایههه  
حکومت در بیمه مهرکهزی اسهت  

 برای همین ایشان در کمال 
 

المللی  گزارشی از وورکشاپ "ایجاد همبستگی بین
تجربه ایران" در  -کارگری: فرصت ها و موانع 

 کنفرانس ساالنه لیبراستارت
 

بیانیه جعفر عظیم زاده پیرامون 
 آزادی اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی را از زندان بیرون آوردیم به مبارزه 
 برای آزادی بقیه زندانیان ادامه دهیم

 اصغر کریمی 
 سه نمونه از پیشروی جنبش کارگری

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 چرا کمونیسم میتواند پیروز شود؟ 
 ٩١١١اکتبر 

 منصور حکمت

 ٩ صفحه  
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
nandiniannasroola@yahoo.de 

 هيئت    ريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسندگان دنهاست   
درج م ا ت در کارگر کمونيست لزوما به م ني 

  ائيد مضمون دنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ١ از صفحه  

 ٩ صفحه  

 
  " 

خضو  و خشو "یاد دور میهشهونهد:  
انهدیشهی شهود کهه    "    باید چاره 

در جهامه هه ایهن تههنهیهت شهکهل  
نگیرد که در کشور ازمابهتهرانهی  
حضور دارند و   دادی هم  ه هت  
سههلههطههه نههظههام دسههتههمههزدههها  ههرار  

" خهب د ههت کههنههیهد کههه   دارنهد  
یهه  اکههثههریههت جههمهه ههیههت کههه  
زندگهی شهان در گهرو دسهتهمهزد  
است و به  ول ایشان "  ت سلطهه  
نظام دستمزدها  هرار دارنهد" دمهار  
شههان در نههزد ایشههان مههیههشههود  
" هه ههدادی"  خههب ظههاهههرا جههای  
شکر، با ی اسهت کهه  هاکهیهد  

 نکردند "  دادی  لیل!" 
 

با م اسبات ایشان  کهه راضهی  
بههه رضههای خههداونههد هسههتههنههد  
دریافتی شان در م له  به هد از  
کسور  هانهونهی چهههار مهیهلهیهون  
میشود   بنابه گفته این نهمهایهنهده  
م ل  "در سهال جهاری چهیهزی  

میلیون  ومهان       حدود شش  ا هفت 
بهه ههنههوان هههزیههنههه دفهها ههر دریههافههت  
میکنند و "ههر سهه  چهههار مهاه  
یك بار به نهمهایهنهدگهان مهبهله هی  
حدود چهار  ا  نج میلیون  هومهان  
دیگر دریافت میکنند که شهرعها  
و  انونا مه هل خهرج ایهن مهبهاله   
دریهافهتهی بهایههد روشهن بهاشهد" و  
گههرنههه ظههاهههرا دن دنههیهها یهه   
ا فا ا ی خواهد افتاد! بهه گهفهتهه  
ایشههان "کسههی کههه وارد حههوزه  

شهود     شود  دلوده مهی   سیاست می 
دروا ههک کههار سههیههاسههی نههوعههی  
بیماری است  ا ایهنهکهه عشه  و  
عال ه  هلهمهداد شهود " امها چهرا  
امثهال ایشهان خهودشهان را از  هه  
 یراهن بیرون مهیهکهنهنهد کهه ههر  
جور شده دچار دلهودگهی شهونهد؟  
چون مه هله   هلهی اسهت بهرای  
مولتی میلیهاردر شهدن  و دسهت  
 و دست سربازان گمنام و بها نهام  
امام زمان گذاشتن و  ها فهرصهت  
 مام نشده هر جور شده خود را بهه  
"مههراکههز  ههدرت و  ههول" وصههل  
کههردن  الههبههتههه اولههیههن شههر  و  
مهمهتهریهن شهر  یه  نهمهایهنهده  
م هله  ایهن اسهت کهه شهخه   
و ی ی باشد که بتواند صا   هو  

چشههم مههردم نههگههاه کههنههد و ریهها  
کاری کننهد و اشه   همهسها   
بریزد و بگوید: " به نظر من بهایهد  
فاصله منط ی با این دستهمهزدهها  

وجود داشته بهاشهد  یه هنهی  هایهه  
ههزار  ٠٨٨ میلیون و    ح ود دو  ا دو 

 ومان برای کارگهران در مه هابهل  
ههزار  هومهان  ٧٨٨ مهیهلهیهون و     نج 

برای مدیران  م ه هول و عهاد نهه  
خواهد بهود" و و هتهی خهبهرنهگهار  
مههیهه ههرسههد ) در وا ههک هشههدار  

"به نظر شهمها  انهتهشهار     میدهدد  
های ح ود در سهال جهاری    فیش 

در   یین حهدا هل دسهتهمهزد سهال  
   ههیرههیههرگههذار خههواهههد بههود؟"  ٦٩ 

ایشان اطهمهیهنهان مهیهدههد "به هیهد  
دانم چنین شهود!" یه هنهی در    می 

وا ک میگوید نباید اینگهونهه شهود  
  ٠١٨ چون دنهای که ح ود شهان  

هزار  ومان   یین میشود از نهظهر  
ایشان ف ط "  هدادی" هسهتهنهد و  
دلیلی هم ندارد که بخاطهر یه   
 ه هدادی حه ههود مههدیهران را کههم  
کرد  ایشان رندی دخوندی را بهه  
احد اعالمیرسانهد و مهیهگهویهد :  

دانههم هههاهههش    "    بهه ههیههد مههی 
حهل مهنهطه هی    دردمدهای بها  راه 

 باشد "  
 

هنوز دو مهاههی از اعهالم  هایهه  

ح ود سه برابر زیر خط ف ر بهرای  
کارگران نگذشته است و همهگهان  
بخاطر دارند کهه چهگهونهه بهرای  
  ییهن ایهن مه هدار از صه هیهر و  
کبیر کارگزاران سرمایه اسهتهد ل  
کههردنههد کههه "افههزایههش حهه ههود  
کارگران باید مهنهطه هی بهاشهد" و  

ههزار  هومهان     ٠١٨ رمره ا، شد  
اما در مهورد حه هود مهدیهران بهه  
ههزار ویه  بهههانهه  حه هو هههای  
دنههاههنههانههی و  ههاداشهههههای بههاور  
نکردنی به ایشان   هدیهم مهیهشهود  
که مهبهادا خهاطهر ایشهان مهکهدر  
شود و جذب " بخش خحهوصهی"  
شوند  این نماینده میگهویهد نهمهی  
 هوانهنهد بهرای بهخههش خحهوصههی  
 انون وضک کهنهنهد کهه از یه   
س ف م ینی به مدیران "با   ربهه  
و ارزشمند" بیشتر ح هود  هرداخهت  
نکند  اما  زم به گفهتهن نهیهسهت  
کههه هههمههیههن بههه ظههاهههر بههخههش  
خحههوصهههی در مههورد حهه هههود  
کارگران همیشه خدا سخت  ابهنهد  
"ح ود وزارت کار" اسهت و اگهر  
دستش برسهد از ایهن ههم کهمهتهر  
میدهد و اگر کارگر همان بهخهش  
خحوصی م تهر  شهود جهایهش  
گوشه زندان است  این که بهخهش  
خحهوصهی کهی هسههت و چههی  
نههیههسههت جههایههش حههدا ههل در ایههن  
نوشته نیست اما دناه که مسهلهم  
است در ایران به اعترا  خهودشهان  
بخش خحوصی وجود ندارد دناهه  
که هست به طه هنهه "خحهولهتهی"  

 خوانده میشود  
 

کاهش ح ود از ما بهتران ههیه     
گاه ا فاد نمهی افهتهد و کهاههش  
دنرا هم  منط ی نمی دانهنهد  امها  
دردمد  وده مردم کارکن جهامه هه   

 را خیلی ساده با گران کردن 
 
 
کا هها و نهیهز طهو نهی کهردن    

ساعت کار به شدت کاهش مهی  
دهند و این را امر منط ی و نهیهاز  
 ههیههشههرفههت جههامهه ههه هههم  ههلههمههداد  
میکنند و صه هبهت از ریهاضهت  
کشی ا تحادی و بستن مه هکهم  
کمر بندها و صهبهور بهودن بهرای  

 کارگران میکنند اما برای 
 

کاااهااش حاا ااو  از مااا  
بهتران هیچ گااه افافاا  
نمی افتد و کاهاش آنارا 
هم  منط ی نمی داناناد  
امااا درآمااد فااوده ماارد  
کارکن جامعه  را خایا ای 
ساااده بااا گااران کااردن 
کاالها و نایاز الاوالنای 
کااردن ساااااات کااار بااه 
شدت کاهش می دهناد و 
این را امار ماناطا ای و 
نیاز پیشرفت جامعه هام 
ق مداد میکنند و صحابات 
از ریااااااضااااات کشااااای 
اقتصادی و بستن ماحاکام 
کمر بندها و صبور بودن 

 برای کارگران میکنند 
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 بیانیه جعفر عظیم زاده پیرامون آزادی اسماعیل عبدی

 
یار و همبندی ازیز و م اومم اسماایل ابدی با قرار وثایا اه 
سیصد می یونی آزاد شد  وی بدون حکم قطاعای قیاایای و باه 
صرف خواست و اراده نهاد های امنیتی مدت یازده ما در زنادان 
بود  آزادی اسماایل در این حال که بسایاار شاعاگ انا ایاز و 
مسرت بخش است اما به معناای بارداشاتاه شادن حاتای قادمای 
کوچک در راستای فح ق خواسته های ما و میا ایاوناهاا ماعا ام و 
کارگر نیست  ما در بیانایاه مشاتارد خاود کاه ماورد حاماایات 
قاالعانه و شوران یز فشک ها و جمعهای کارگران و مع مان کشور 
و سازمانهای کارگری و مع مان در ساطاج جاهاان قارار گارفاتاه 
است،خواهان پایان دادن به امنیتی کردن ااتراضات صنافای و 

مدنی و برداشته شدن افها "اجتماع و فبانی باه قصاد اقادا  
ا یه امنیت کشور" از پرونده های مفتوح کاارگاران و ماعا اماان 
معترض و فعالین صنفی زندانی، منجم ه خودمان شده ایم  ماا 
به دستمزد زیر خط ف ر ، ممنوایت برگزاری مست ل و آزاداناه 
مراسم روز جهانی کارگر و مع م،ماماناواایات ایاجااد فشاکا اهاای 
مست ل صنفی  و به اد  شفافیت و امل موثر سازمان جهاانای 

در قبال ن ض گسترده و فااحاش حا او  بانایاادیان  ILOکار 
کارگران و مع مان ایران ااتراض کرده و دست به ااتصاب غذا 
زدیم  بر این اساس ،فا آنجا که به موضاوع آزادی اساماااایال 
ابدی از الریق اخذ وثی ه سن ایان و بااز باودن پاروناده وی 
باافهامات سن ین امنیتی برمی گردد چانایان اقادامای از ساوی 
مرجع رسیدگی کننده به پرونده ایشان حاتای در چاهاار چاوب 
قانون شکنیهای موجود امری معمول و در مورد اساماااایال نایاز 
محتمل و قابل پیش بینی بود به همین دلیل آزادی او نه فنهاا 
نمیتواند مداایی بر رسیدگی به خواساتاهاای ماا و مایا ایاوناهاا 
کارگر و مع م باشد ب که به نظر می آید با هدف فحت الشعااع 
قرار دادن و محدود کردن دامنه ی )کارگر و مع م(جنبش رو به 
گسترش صورت گرفته باشد که حول خواسات پاایاان دادن باه 
امنیتی کردن ااتراضات کارگران و مع مان و ااتراض باه وارد 
کردن افهامات سن ین امنیتی به فعالین صنفی در اقصی ن اا  
کشور و در گستره ای جهانی آغاز شده است  لذا من باه ناوباه 
ی خود با قدردانی وافر از حمایاتاهاای فااکاناونای کاارگاران و 
مع مان ایران و سازمانها و ناهاادهاای کاارگاری و ماعا اماان در 
سراسر جهان از خواسته هایمان در بیانیه مشترد با اسماایال 
ابدی ،و با فاکید بر فح ق آنها،به ااتصاب غذای نااماحادود 
خود که از دهم اردیبهشات آغااز کارده ا ،اداماه خاواهام داد  
رونوشت به : کنفدراسیون بین الم  ی افاحاادیاه هاای کاارگاری  

ITUC  زندان اوین  اردیبهشت مااه  ٨بند   –جعفر اظیم زاده
٥٩ 
 

   
 

مدیران به  اکید ههمهیهن نهمهایهنهده  
که ظاهرا انت ادی به "دردمدههای  
با " دارد   باید مزایایی را بهرای  
مدیران دولتی مدنظر  گرفت کهه   
این مزایا همان چیزی اسهت کهه  
در مورد مدیهران بهیهمهه مهرکهزی  

اعمال میشد ) ومهیهشهود!د  امها  
ایههنههبههار بههه یههمههن شههبههکههه هههای  
اجتماعی بخحهو   هلهگهرام ایهن  
موضهو  اعهتهرا  ههمهگهانهی را  
برانگیخت  اعتراضی در دنهیهای  
م ازی کهه در دنهیهای وا ه هی  
حکومت م بور شد فهورا کهو هاه  
بیایید  ا " ضهیهه بهیهشهتهر از ایهن  

کش  هیهدا نهکهنهد" و محهاحهبهه  
ی  نماینده م له  بها روزنهامهه  
شههرد بههیههشههتههر بههرای  ههوجههیههه  
غار گری رو ین حکومهت اسهت   
امهها هههمههیههن کههه در طههی ایههن  
محاحبه اظهار نگهرانهی مهیهشهود  
که این افشاگری اخیر میتواند "  

های حه هود در سهال    انتشار فیش 

جاری در   یین حدا هل دسهتهمهزد  
   یریرگذار " بهاشهد نشهان  ٦٩ سال  

از این دارد که دب رفته را نهمهی  
 وان به جوی بهازگهردانهد  اکهنهون  
کههارگههران مهه هه   ههر از بههیههش  

مهیهلهیهون و    ٣ میتوانند بر خواست  
 انحد هزار ح ود  اکیهد کهنهنهد   
اگههر بههرای مههدیههران حهه ههو هههههای  

نهه ههومههی امههکههان دارد و هههیهه   
شرکتی ورشکهسهتهه نهمهیهشهود و  
هی   ورمی ای هاد نهمهی کهنهد   
این کامال امکان  ذیر اسهت کهه  
ح ود  ایه کهارگهران سهه و نهیهم  

 میلیون در نظر گرفته شود    
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 اسماعیل عبدی را از زندان بیرون آوردیم به مبارزه برای آزادی بقیه زندانیان ادامه دهیم
 
 

عههلههی رغههم وجههود فشههارهههای  
امنیتی و شدت سرکوبهها عهلهیهه  
همه بخشهای طب هه کهارگهر )از  
کارگران و م لمان و  هرسهتهاران و  
بهه ههیههه مههزدبههگههیههران گههرفههتههه  هها  
بههازنشههسههتههگههان و اخههراجههیههان و  
بیکاراند  جنبهش اعهتهراضهی نهه  
 ههنههههها مهه ههلههوب و زمههیههن گههیههر  
نههگههردیههده  بههلههکههه بهها فشهههار  
 در مهنهدی کهه مهخهحهوصها در  
مدت ی  سال گذشته با  هیهونهد  
خههوردن دو بههخههش مهههههم یهه ههنههی  
کارگران و م لمان حول مطالبهات  
اساسی بهویه ه افهزایهش دسهتهمهزد  
با ی خط ف ر بر سهرمهایهه داری  
ایران وارد دورده و در  هکهمهیهل دن  
جنبهشهی کهه بهر سهر بهیهانهیهه و  

اعتحاب غذای دو  ن از رههبهران  
کههارگههری و مهه ههلههمههی زنههدانههی   
ج فر عظهیهم زاده رئهیه  ههیهئهت  
مدیره ا  ادیه دزاد کارگهران ایهران  
و اسماعیل عبهدی دبهیهر کهانهون  
صنفی م لمان ایهران بها خهواسهت  
حذ  ا هام ا هدام عهلهیهه امهنهیهت  
مهلهی از  ههرونهده ههای فه ههالهیههن  
کارگری و م لمی و اجهتهمهاعهی  
شههکههل گههرفههت  امههروز یهه   
 یروزی در  اریه  خهود بهه رهبهت  
رساند و همه انسانهای دخهیهل در  
 یکار طب ه کارگر را بهه وجهد و  
سرور دورد  اسماعیل عبهدی کهه  
به ا هام "ا دام علیه امنیت مهلهی"  
به شش سال زندان مه هکهوم شهده  
بود و از ی  سال  یش در زنهدان  
اوین مه هبهوو بهود  در نهتهیه هه  
جنبش وسی هی کهه در داخهل و  

سط  بین المللی حول بیانیه او و  
ج فر عظیم زاده شکل گهرفهت و  
سیل خروشان و  ر جنب و جوشهی  
که در حمایهت از ایهن دو رههبهر  
زنههدانههی بههراه افههتههاد  امههروز دزاد  
گهردیهد و بهه دغهو، خهانهواده و  
دهها مهیهلهیهون کهارگهر  مه هلهم   
 رستار  بهازنشهسهتهه و بهیهکهار و  
انسانهای شهریهف و دزادی خهواه  
برگشت  این ا هفهاد نهیهسهت  ایهن  
نتی هه  هدرت گهیهری و  ه هیهیهر  
 وازن  هوای جهدیهدی اسهت کهه  
طههبهه ههه کههارگههر در یهه  سههال  
گذشته بها  هیهونهد زدن مهبهارزات  
بخشهههای مهخهتهلهفهش از جهمهلهه  
مهههههبهههههارزات کهههههارگهههههران و  
م لمان عرصه نوینی را بهاز کهرد  
که حها  بهتهوانهد رههبهر، را از  
زندان دزاد کند  اکنهون مهبهارزات  

همبسته و مهته هدانهه بهخهشهههای  
مت دد طهبه هه کهارگهر ا هدامهات  
سههرکههوبههگههرانههه دسههتههگههاههههههای  
سرکوب و   الهای عوامفریهبهانهه  
جریانات و باندهایی که مهدام در  
حههال اشههاعههه  ههفههکههرات  ههفههر ههه  
 راکنانهه هسهتهنهد و  هال، مهی  
کنند کارگر و م لم و  رسهتهار و  
مههزدبههگههیههران دیههگههر را از هههم  
 فکی  کنهنهد  نهاکهام کهرده و  
طب ه ای هم سرنوشت و ههمهگهام  
در بهرابههر کهل سهرمهایههه داری و  
چ اولگران مهنهافهک عهمهومهیهشهان  
شههکههل داده اسههت و بهها ادامههه  
مبارزات و اعهتهراضهات مه هدانهه  
برای دزادی دیگر رهبران زنهدانهی  
به  یش خهواههد رفهت  ا ه هادیهه  
دزاد کههارگههران ایههران بههه عههنههوان  
 شکلی کهارگهری کهه در ایهن  

مبارزه ن شی برجسته و  ر رنه   
را ایههفهها نههمههوده  بهها افههتههخههار و  
سربلنهدی از ایهنهکهه  هالهشهههای  
مت دانه ا، با دیگر  شکهلههها و  
جههمهه هههههای وسههیههک و مههتهه ههدد  
کههارگههری از کههارخههانههه ههها و  
مراکهز مهخهتهلهف و کهانهونهههای  
صنهفهی مه هلهمهان در شهههرهها و  
زندانیان سیاسی و غیهر سهیهاسهی  
از داخهل زنهدانههها و  شهکهلههها و  
سازمانهای کارگری بین الملهلهی  
رمر داده  دزادی اسماعیل عهبهدی  
را بهه خهانهواده او و کهل طهبه هه  
کارگر  هبهریه  مهی گهویهد و  
خههود را غههرد در شههادی مههی  

 بیند  
ا  ادیه دزاد کارگران ایران   

٦٠ بیست و  ن م اردیبهشت    

 ١ از صفحه  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 سه نمونه از پیشروی جنبش کارگری 
 اصغر کریمی 

 

 
نفری کارکنهان    ٠٨٨٨ کم ین  

سازمان بهزیستی در یکی از  
شبهکهه ههای اجهتهمهاعهی در  
اعههتههرا  بههه سههطهه   ههایههیههن  
دستمزدها نهمهونهه دیهگهری از  
شکوفایی جنهبهش کهارگهری  
در ایران اسهت  درسهت یه   
ههفههتههه  ههبههل شههاهههد فههراخههوان  
کارگران شهرکهت دلهومهیهنهیهوم  
المهدی هرمزدل به مردم شهههر  
بودیم در مه هابهل اسهتهانهداری  
هرمزگهان بها حضهور خهانهواده  
های کارگران و   داد زیادی  
از مهههردم  مهههورد سهههوم در  
روزهای گذشته موج حمهایهت  
از کارگران و م لمان زنهدانهی  
 وسط مهراکهز و جهمهک ههای  
مهههخهههتهههلهههف کهههارگهههران و  
بازنشستگان  زنان خانه دار و  
غههیههره اسههت  ایههنههههها عههالئههم  
فضهای جهدیهدی در جهنهبهش  

 کارگری است   
 

فراخوان کارگهران اعهتهحهابهی  
به خانهواده هها و مهردم شهههر  
ا دامی بسیار مهم در جنهبهش  
کارگری به حسهاب مهیهایهد   
حضور خانواده ها در   م هات  
کارگری در دو سال گهذشهتهه  
سههیههری صهه ههودی داشههتههه و  

دورنمای روشن  هری مه هابهل  
کارگران گذاشتهه اسهت  امها  
کارگران هرمزگان  هدم مهههم  
دیگری به جلهو بهرداشهتهنهد و  
مردم شهر را هم به حمایت از  
خود فراخواندند  اههمهیهت ایهن  
ا دام ف ط  اریرات کمی دن و  
شلهو   هر شهدن  ه همهک دنههها  
نیست  کیهفهیهت  هازه ای در  
مبارزه است  ایهن ا هدام  هیهام  
مهههمهی بهه مهردم  بهه سهایههر  
مهههراکهههز کهههارگهههری و بهههه  
کارفرما و دولت دارد: مهردم  
دردمند شهر را در م ابل شما  
و ارگان های سرکوبتان بسیج  
میکنیم و به میدان مهیهاوریهم   
 درت کارگهران نهه فه هط در  
عمل مت دانه و اعهتهحهاب و  
  مک است بلکه همانیهن در  
 وانایی دنها در ههمهراه کهردن  
ب یه مردم  جهوانهان بهیهکهار و  
عحههههبههههانههههی از اوضهههها    
بازنشستگانهی کهه زیهر خهط  
ف ر زندگی میکنهنهد  ههزاران  
کارگری که در ههر شهههر و  
شهرکی بدون بیمه بیکاری و  
در فهه ههری مههطههلهه  زنههدگههی  
میکنند  زنانی کهه بهه ههزار  
دلههیههل دل خههونههی از اوضهها   
دارنهد  ایهنههها نهیهروی طهبه ههه  
کارگر هستند و اگهر طهبه هه  
کارگر کهل ایهن نهیهرو را بهه  
میدان نیاورد و  شت سر خهود  
بسههیههج نههکههنههد  ههوان مهه ههابههلههه  
 یروزمند با طیف مفهتهخهوری  
که به ممد نیروی سرکوب و  
زندان مه هابهل کهارگهران مهی  
ایستد را نخواههد داشهت  ایهن  
 اکتی  و سیاست در عهیهن  

حال  ماما در م ابل شوراهای  
اسههالمههی و خههط سههاز، بهها  
حکومت و طیف اصال  طلب  
و     است  ایهن یه  ا هدام  
مههم طهبه ها هی بها دورنهمهای  
روشن است  خواسهت افهزایهش  

و    ٣ دستمزد با ی خط ف ر و  
نیم میلیون  ومان کهه  هوسهط  
 شههکههل ههها و جههمههک هههای  
کارگری و مه هلهمهان مهطهر   
شده است  خواست هوشمندانهه  
ای است که ظهرفهیهت جهلهب  
همبستهگهی ا شهار مهخهتهلهف  
جام ه را دارد  کارگر  م لهم  
و  رستار  بازنشهسهتهه و جهوان  
جویای کار  کارگران بهیهکهار  
و زنان خهانهه دار مهته هله  بهه  
طبه هه کهارگهر ههمهه در ایهن  
خواست شری  اند    حهیهل  
رایگان کهه  هوسهط مه هلهمهان  
مطر  شد و همینطور خواسهت  
هایی کهه در بهیهانهیهه ههای  
کهههارگهههران در اول مهههه در  
 ط نامه هایشان دمهده  بهرای  
ا  اد و همبستگی عهمهومهی  
علیه حکومت   ییهن کهنهنهده  
است  خواست طب رایگان نیهز  
بسیار مهههم اسهت کهه بهویه ه  
 ههوسههط  ههرسههتههاران و  ههرسههنههل  
بیمارستانها به اهتزار دردید  ها  
 حمایت عمومی را برانگیزد   

 
استفاده روزافزون کهارگهران از  
شبکه ههای اجهتهمهاعهی نهیهز  
وجههه دیههگههری از  ههیههشههروی  
کهارگهران اسههت  ایهن ابههزاری  
است کهه کهارگهران را  هادر  
میکند حرفشان را بهه گهو،  
مردم شهر برساننهد و دنههها را  

در مبارزه علیه مفتخهوران بهه  
خدمت بگیرند  ابهزاری بهرای  
سههازمههانههدهههی خههود و سههایههر  
کارگران در نه ها  مهخهتهلهف  
کشور  با ایهن ابهزار بهود کهه  
کارگهران  هتهروشهیهمهی هها و  
صههنههایههک فههو د و مهه ههادن  
  همه هات ههمهزمهان از نه ها   
مختهلهف سهازمهان دادنهد  در  
همیهن روزهها شهاههد ابهتهکهار  
جالبی  وسط جوانهان سهنهنهدج  
بودیم کهه مهردم شهههر را بهه  
کههتههابههخههوانههی در یهه  روز  
م ین فراخوان دادند  ا از ایهن  
طری  ضمن سازماندهی ی   
عمل جم ی  رابطه خود را بها  
جام ه بهرای فهراخهوان ههای  
بهه ههدی  هه ههکههیههم کههنههنههد   
 یش راو ن استفاده از مهدیهای  
اجتماعی برای سهازمهانهدههی  
مبارزات سراسری و  در همهنهد  
مهه ههلههمههان بههودنههد  اکههنههون  
کارگران مراکز صن هتهی ههم  
دارند این ابزار را بیش از  یش  
به خدمت میگیرند  ا ضه هف  
خههود در  شههکههل هههای  ههوده  
ای  که حکومت مانک ای هاد  
دنههههها شههده اسههت  را جههبههران  
کههنههنههد  در عههیههن حههال ایههن  
ابههزاری اسههت کههه امههکههان  
میدهد کارگران  شکل ههای  
سههراسههری و  ههدر ههمههنههدی بههه  

 کم  دن بوجود دورند   
 

حمایت از کارگران و م لهمهان  
زنههدانههی و بههطههور مشههخهه   
حمایت از بیانیه ج فر عهظهیهم  
زاده و اسماعیل عهبهدی وجهه  
دیگر و وجه بسیار مههمهی از  

رویارویی کارگران و جهامه هه  
با حکهومهت اسهالمهی اسهت   
حمایت از کارگران زنهدانهی و  
زندانیان سیهاسهی در دو دههه  
اخیر ی  وجه بارز مردم بوده  
است  اما اب اد این حمایت ها  
و طههیههف بسههیههار مههتههنههو  و  
جدیدی که ایهن بهار در ایهن  
همهبهسهتهگهی شهرکهت دارنهد   
کیفیت دیگری به این عرصهه  
از مههبههارزه مههردم داده اسههت   
حر  مشترک بیانیه ها ایهن  
است که مبارزات ح  طلبانهه  
کارگران و م لهمهان را انه   
امنیتی نزنید  دنها را دستگیر  
نکنید  دزادشهان کهنهیهد  حه   
شان است مبارزه کهنهنهد  مها  
هم همان خواست هها را داریهم  
که اینها بیان کرده اند  اینههها  
نماینده ما هم هستنهد  و ایهن  
 ه هابهل بسهیهار  هدر همهنهد هر و  
اجتماعی  ر از گذشته اسهت   
این یه   ه هابهل مسهته هیهمها  
سیاسی بها حهکهومهت اسهت   
مردم میخواهند ابزار سهرکهوب  
را از حکومت بگیرند و موانک  
 یهشهروی خهود را از سهر راه  

 بردارند   
 

اینها سه نهمهونهه مهتهفهاوت از  
  رک جنبشی است که ههر  
روز در اشکالی  ازه بهه خهود  
درایش میدهد  ا خود را بهرای  
رویارویی های بهزرگ دیهنهده  

 دماده کند   

 ١از صفحه  
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 1 صفحه   

 کارگران در هفته ای که گذشت
 شهال دانشفر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

موج گسترده حهمهایهت از بهیهانهیهه  
ج هفهر عهظهیهم زاده و اسهمهاعهیهل  
عبدی و گستر، دامهنهه کهارزار  
برای دزادی کهارگهران زنهدانهی و  
زنههدانههیههان سههیههاسههی  اعههتههراضههات  
گسترده کارگری در ههفهتهه ای  
کههه گههذشههت ودر راو دنههههها دو  
ا فاد مهم در دلومنیوم المههدی و  
 هه ههمههک اعههتههراضههی کههارگههران  
رسههتههوران خههلههیههج فههارو بههرای  
 یگیری خواستهایشان و ههمهزمهان  
حمایت دنها از خواست های ج فهر  
عظیم زاده و اسماعیل عهبهدی دو  
 ن از رهبران کهارگهری در زنهدان  
  از جمله ا فا ات مهم در ههفهتهه  
گذشته اسهت  نهگهاههی بهه ایهن  
ا ههفهها ههات  حههویههری از فضههای  
اعتراضی در جهنهبهش کهارگهری  
میدهد  سر یتر های خبرهایش را  

 در زیر میخوانید: 
 

موج گسترده حمایات از 
بیانیاه جاعافار ااظایام 

 زاده و اسماایل ابدی
حمایت ها از بیانیه مشهتهرک دو  
زنههدانههی  جهه ههفههر عههظههیههم زاده از  
رهبران شناخته شهده کهارگهری و  
اسههمههاعههیههل عههبههدی از رهههبههران  

 م لمان م تر  ادامه دارد   
بههیههانههیههه جهه ههفههر عههظههیههم زاده و  
اسماعیهل عهبهدی بهطهور وا ه هی  
 ههال ههفههرمههی بههرای مههتهه ههد شههدن  
کههارگههران  مهه ههلههمههان و بههخههش  
عظیمی از جام ه علیه اسهتهثهمهار  

و بردگی کاری  علهیهه ریهاضهت  
ا تحادی و   رضات ههر روزه بهه  
زندگی و م یشت خهود و عهلهیهه  
سرکوبهاست  خهواسهت مشهخه   
ایههن بههیههانههیههه خههارج کههردن ا هههههام  
"اجتما  و  بهانهی بهه  حهد ا هدام  
علهیهه امهنهیهت مهلهی کشهور" و  
دیگر ا هامات امنیتی  از  هرونهده  
های مفتو  کارگران و مه هلهمهان  
مهه ههتههر  و بههرداشههتههن ایههنههگههونههه  
ا هامات ج لی و سهاخهتهگهی از  
 رونده های خود و دیگر فه هالهیهن  
کارگری و م لمان زندانی اسهت   
و م نهای وا ه هی ایهن خهواسهت   
دزادی ح   شکل  ح  اعتهحهاب   
حهه  دزادی بههیههان و دزادیهههههای  

 اجتماعی است   
 

بههیههانههیههه جهه ههفههر عههظههیههم زاده و  
اسماعیهل عهبهدی بهطهور وا ه هی  
سرفحل جهدیهدی از اعهتهراضهات  
کههارگههری و مهه ههلههمههان اسههت   
خواستهای این بهیهانهیهه امهروز بهه  
جنبشی  بدیل شده است کهه ههر  
روز  ویتر به جلو مهیهرود  وسهیه ها  
به این حرکت ب یونهدیهم و صهدای  
اعههتههرا  دنههان در سههطهه  جهههههان  

 باشیم   
 

ج هفهر عهظهیهم زاده و اسهمهاعهیهل  
عبدی در بیانیه خود اعالم کهرده  
بودند که بهرای  ه ه ه  خهواسهت  

اردیههبهههههشههت وارد    ١٨ خههود از  
اعتحاب غذای نام دود خواههنهد  
شد و اکنون دو هفته از اعتحهاب  
دنان میگذرد  و در حهالهیهکهه بها  
موجی از حمایت از خهواسهتهههای  
دنان روبروییم  نگرانی از وضه هیهت  
جسههمههانههی ایههن عههزیههزان هههر روز  
بههیههشههتههر مههیههشههود  از هههمههیههن رو  
جم هی از زنهدانهیهان سهیهاسهی از  
زندان رجهایهی شهههر بهه اسهامهی  
سهیل بابهادی  مه همهد جهراحهی   
بهههههنههام ابههراهههیههم زاده  زانههیههار  

مرادی رمضان احمد کهمهال احهمهد  
کریمی  مهدی عظیمی  ابراههیهم  
فیروزی  یاسر حمیدی شهههرابهی   
حسین کاکاوند  حمهیهد نهوروزی   
حسین غالمی دتر   ضمن اعهالم  
حههمههایههت مهه ههددشههان از دنههان   
خواستار  ایان دادن بهه اعهتهحهاب  
غههذایشههان شههده انههد  هههمههاههنههیههن  
سندیکای ن اشان استان الهبهرز بها  
اعالم حمایت خود از خواسهتههها و  
اعهتههراضهات جه ههفههر عههظهیههم زاده   
مه همهود بهههشهتهی و اسهمهاعهیههل  
عبدی  از دنان خواسته اسهت کهه  
به اعتحاب غذایشان  ایان دههنهد   
در بهخهشهی از بهیهانهیهه زنهدانهیهان  
سیاسی رجایی شهر چنهیهن دمهده  
اسههت:" دوسههتههان اعههتههرا  شههمهها  
شنیده شد  صدای دن نه ف هط در  
ایههران بههلههکههه در دنسههوی مههرزههها  
ان کاو یافت  بها ا هکها بهه ایهن  
حمایت ها و  شتیبانی ها از شهمها  
میخواهیم که ههر چهه زود هر بهه  
اعتحاب غذایتان خها همهه دههیهد   
بگذارید  ا در کنار یکدیگر و بها  
نیرویی  هویهتهر خهواسهتهههایهمهان را  

  یگیر شویم و به جلو بریم " 
در همهیهن رابهطهه در بهخهشهی از  
بیانیه سندیکهای نه هاشهان اسهتهان  
البرز چنین دمهده اسهت:" وظهیهفهه  
م وری خود می دانهیهم کهه بهه  
هر شکل ممکن  بها  همهام نهیهرو   
صدای شما در بیرون باشهیهم و از  
هی  ا دامی در جهت ل و احکهام  
غیرانسانی علیهه شهمها و ههمهیهن  

ههای بهرحه     طور دفا  از خهواسهت 
شمها )بها مه هوریهت خهارج شهدن  

اجهتهمها  و  هبهانهی عهلهیهه  »ا هام  
و دیگر ا هامهات از   «امنیت ملی 

 رونده ف الین کارگری و م لهمهان  
زندانید فروگذار نهبهاشهیهم  شهمها  
ی  جنبش را  شت خهود داریهد   
و چه نیرویی  ابل ا کا ر   وانها هر  
و خههالد  ههر از ایههن  از هههمههیههن  
روست که بهاز ههم بهه جهد مهی  

خواهیم با شکستن اعتحاب خهود  
به نفک جنبش  ادامه این مسیهر را  
به حامیان خود در بیرون از زنهدان  
واگذار کنیهد  در ههمهیهن جها از  
 ههمههامههی  شههکههالت کههارگههری   
دانش ویهی و مه هلهمهان و دیهگهر  
ا شار درخواست می کهنهیهم کهه  
بسته به  وان و امهکهانهات خهود   
مت دانه برای دزادی این زندانهیهان  
مبارزه کنند  مسئولیت ههرگهونهه  
مشهکهل سهالمهتهی و جهانهی بهه  
عهده دولهت و مسهئهولهیهن زنهدان  

 است "  
 

مهها نههیههز در نههگههرانههی زنههدانههیههان  
سهههیهههاسهههی رجهههایهههی شهههههههر  و   
کارگران سندیکای ن اشان اسهتهان  
البرز شریکهیهم و در کهنهار ههمهه  
 شکلها و نیروهایی کهه حهمهایهت  
خود را از اعتهرا  بهرحه  جه هفهر  
عظیم زاده و اسهمهاعهیهل عهبهدی  
اعالم کرده اند   هال، مهیهکهنهیهم  
که صدای دنها در سهطه  جهههان  
باشیم و با ا کا بهه ایهن حهمهایهت  
وسههیههک خههواسههتههار  ههایههان دادن بههه  
اعتحاب غذایشان هستیم  جه هفهر  
عظیم زاده  اسمهاعهیهل عهبهدی و  
همه زندانیان سیهاسهی بهایهد فهورا  

 دزاد شوند   
 

لیست حمایات هاای فاا 
کنون از بیانیاه جاعافار 
اظیم زاده و اسمااایال 
اااباادی در زیاار آمااده 

 است:
فشاکال هااای کاارگاری و  -

کااااناااون هاااای صااانااافااای 
  مع مان: 

ا هه ههادیههه دزاد کههارگههران ایههران     
کانون مدافه هان حه هود کهارگهر   
ان من صهنهفهی کهارگهران بهرد و  
فههلههزکههار کههرمههانشههاه  کههمههیههتههه  
 ههیههگههیههری ایهه ههاد  شههکههل هههای  
کهههارگهههری ایهههران  کهههمهههیهههتهههه  

هماهنگی برای کم  به ای هاد  
 شهههکههههل هههههای کههههارگههههری   
سهههنهههدیهههکهههای شهههرکهههت واحهههد   
سندیکای نیهشهکهر ههفهت  ه هه    
سندیکای ن هاشهان اسهتهان الهبهرز   
اعضای ا ه هادیهه ازاد کهارگهران  
شهرستان سنندج  کانهون صهنهفهی  
مه هلهمهان ایهران ) هههراند  کهانهون  
صههنههفههی مهه ههلههمههان اسههالمشهههههر   
ف الین صنفی مه هلهمهان خهراسهان  
جههنههوبههی   فهه هها ن صههنههفههی  
فرهنگیان خراسان رضوی  کانهون  
صنفی فرهنگیان گیالن  جهمه هی  
از فههرهههنههگههیههان اسههتههان زنهه ههان   
جههمهه ههی از فهه هها ن فههرهههنههگههی  
شهرستان بروجرد  کانهون صهنهفهی  
فرهنگیان اسهتهان چهههارمه هال و  
بختیاری   کانون صنفی م لهمهان  

 البرز  
حماایات کاارگاران از  -

 مراکز مخت گ کارگری: 
اعالم حمایت کهارگهران رسهتهوران  
خههلههیههج فههارو    کههارگههران  
 تروشیمی بهنهدر امهام  کهارگهران  
 البهای صن تی سای ا و البهههای  
صن تی ایران خودرو  دانشه هویهان  
دانشگاه گوهردشت کرج  جمه هی  
از کارگران فحلی و ساخهتهمهانهی  
شهههههر جههدیههد انههدیشههه )کههرجد   
کارگران شرکت "ونه   هارک"  
مهرشهر کرج  کارگران گهاهکهار  
سههاخههتههمههانههی ایههرانههی در کشههور  
عراد  کهارگهران جهوشهکهار لهولهه  
هههای گههاز خههانههگههی سههنههنههدج   
کارگران اخراجهی فهو د زاگهرو  
)توب دهن کردستاند  جمه هی از  
کارگران اخراجی  رری  سهنهنهدج   
جمه هی از کهارگهران بهازنشهسهتهه  
صهنههایهک فههلهزی ایههران  کههارگههران  
اخههراجههی نسههاجههی کههردسههتههان   
جم ی از بهازنشهسهتهگهان  هههران   
جم ی ار  رستاران  هران  جهمه هی  

 از کارگران بازنشسته کارخانه 
 

 ١ از صفحه  



 ٤١٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

 الومار ااتراض به دست یری جعفر اظیم زاده را امیاء کنید
 ددرو طومار:

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

 ٣ از صفحه  

ریسندگی و بهافهنهدگهی شهاههو    
سههنههنههدج  جههمهه ههی از کههارگههران  
بازنشسته کیان  ایر   جهمه هی از  
بهههازنشهههسهههتهههگهههان )دمهههوز، و  
 رور، سازمان  آمین اجهتهمهاعهی  
و وزارت نههفههتد  جههمهه ههی از  
کهارگهران سهاخهتههمهانهی سهنهنههدج   
جم ی از کهارگهران سهاخهتهمهانهی  
اسههتههان الههبههرز  جههمهه ههی از زنههان  
کارگر بازنشسته  هههران  جهمه هی  
از کارگران ساختمانی برج کهالهج  
   وا ک درمهیهنهی سهیهتهی  هههران   
کارگران اخهراجهی و بهازنشهسهتهه  

 شرکت  رسی ایران گاز و     
 

نااامااه هااای حاامااایااتاای 
چااهااره هااا و رهاابااران 
کااارگااری و فااعااالاایاان 
ساایاااساای در زناادان و 

 بیرون از زندان: 
بهههههنههام ابههراهههیههم زاده   ههرویههن  
م مدی  جوانمیر مهرادی  عهلهی  
اشرافی  هاشم خواسهتهار  صهدیه   
کریهمهی  نهاههیهد خهداجهو  حسهن  
م یدی  رضا بهرامی  مه همهود  
صال ی   بهرام عابدینی از جملهه  

چهههههره هههای شههنههاخههتههه شههده  
کارگهری و مه هلهمهان مه هتهر   
هستند که با بیانیه ههای  هرشهور  
خود در حهمهایهت از خهواسهتهههای  
ج فهر عهظهیهم زاده و اسهمهاعهیهل  
عبدی اعالم کهردنهد کهه   ایهن  
سرمایه داران هستند کهه بهخهاطهر  
  میل ف ر و فالکت و ن هرداخهتهن  
بمو ک دستمزدها و  بدیل مه هیهط  
های کار به  تل گهاه کهارگهران  
و     باید م اکمهه شهونهد و نهه  
کارگران که خواسهتهشهان داشهتهن  
یهه  زنههدگههی انسههانههی اسههت   

زندانهی سهیهاسهی و    ١١ همانین  
زندانیانی که   ت عهنهوان جهرائهم  
غیر سهیهاسهی در زنهدانهنهد طهی  
بیانیه  رشوری حمایت خهود را از  
خواستهای اعتراضی ج فر عظیهم  
زاده و اسهمهاعهیهل عهبهدی اعهالم  

نهفهر از    ١٩٦ کرده اند  و با خهره  
ف هالهیهن سهیهاسهی  کهارگهری و  
مدنی و     در کمه هیهنهی  ه هت  
عنوان حمایت از حه هود  هانهونهی  
د ایان م مود بهشتی   اسماعهیهل  
عبدی و ج فر عظهیهم زاده  طهی  
نههامههه ای خههطههاب بههه روحههانههی   
ضمن حمایت از خواسهتهههای دنهان  
مینویسند:" بدیهی اسهت مسهوول  
به خطهر افهتهادن جهان بهرادرانهمهان  

عهدم الهتههزام بههه  ههانهون از سههوی  
م ریان  انون و مسهو ن  هانهونهی  

 است"   
 

حاامااایاات هااای جااهاااناای   
از جعفر ااظایام زاده، 
اسااماااااایاال اااباادی و 
کاااارگاااران زنااادان و 

 زندانیان سیاسی: 
کارزار برای حهمهایهت از بهیهانهیهه  
ج فهر عهظهیهم زاده و اسهمهاعهیهل  
عبدی و  مامی کارگران زندانهی  
و زندانیان سیاسی در سط  جهههان  
در جریاان است  در زیر لیستی از  
حمایت هها را در رابهطهه بها ایهن  

 کارزار میخوانید: 
 

دل    ا ه ههادیههه  جهههههانهی ایههنهداسههتههری 
(IndustriALL)   ٠٨ ]بهیهش از  

مهیههلهیههون عضههوا  کههنهفههدراسهیههون  
سههنههدیههکههاهههای کههارگههری ارو هها  

(ETUC)   مهیهلهیهون    ١٠ ]بیش از
عضههوا  کههنههگههره  سههنههدیههکههایههی  

مههیهلههیههون    ٩ بهریههتهانههیها ]بههیهش از  
  فههدراسههیههون  (TUC)عضههوا  

ههههاد    جهههههههانهههی )ژورنهههالهههیهههسهههت 
   (IFJ)خبرنگاران مهطهبهوعهات)  

مرکز جهانی ح ود سهنهدیهکهایهی  

(ICTUR)  ا  ادیهه  کهارگهران   
بخش عمومی و سیستم حهمهل و  

 UNITE, The)ن ل بریهتهانهیها  

Union)  ا هه ههادیههه  کههارکههنههان  
   (UNISON)دولهت بهریههتهانههیهها  

ا  ادیه  سراسری م لمان بریهتهانهیها  
(NUT)  فههدراسههیههون دبههیههران  
ههای اونهتهاریهو  کهانهادا    دبیرسهتهان 

(OSSTF)  ا  ادیه  اسهتهادههای  
ههای بهریهتهانهیها    دانشگاه و کهالهج 

(UCU)  م مهک مهل ی مهدیهران  
مدارو و مه هلهمهان زن بهریهتهانهیها  

(NASUWT)   ا ههه هههادیهههه   
دههههن     سهههراسهههری کهههارگهههران راه 

نهه ههل    رانههی  و حههمههل و    کشههتههی 
  ا هه ههادیههه   (RMT)بههریههتههانههیهها  

   (FBU)نشههانههان بههریههتههانههیهها    د ههش 
کمیته  دفا  از ح ود مهردم ایهران  

    (CODIR“)کودیر  “
 

 شههکههل کههارگههری سههوئههد     ١   -
  -سازمان سراسری کارگران سوئهد 

ال او  سازمان مرکزی کارمهنهدان  
سهههوئهههد  ت و او  ا ههه هههادیهههه  
سراسری م لمان سوئهد  ا ه هادیهه  
کارگران  رانس هورت سهوئهد طهی  

د ریهل خهواسهتهار    ٨٦ بیانیه ای در  
دزادی کارگران  م لمهان و ههمهه  
 زندانیان سیاسی از زندان شدند   

 
جههان کههالرک رهههبههر ائههتههال     -

علیه ف ر اونتاریو در کهانهادا نهیهز  
در نامه ای خهطهاب بهه سهازمهان  
جهههههانههی کههار خههواهههان اخههراج  
جمهوری اسالمی از این سهازمهان  
و دزادی جهههفههه هههرعهههظهههیهههم زاده   
اسماعیل عبدی و سایر کارگهران  

 زندانی شد  
 

در میز اطالعا هی اول مهه در    -
کانهادا   هتهیهشهن کهمه هیهن بهرای  
دزادی کارگران زندانی بهه امضها  
گذاشتهه شهد  و در  هی  همهاو  
م مود احمدی از ههمهکهاران ایهن  
کم ین در کهانهادا  رادیهو  هیهام و  
چههنههد چهههههره شههنههاخههتههه شههده  
کارگری و اکتیویست اجتمهاعهی  
این  تیهشهن را امضها و حهمهایهت  
خههود را از جهه ههفههر عههظههیههم زاده   
اسههمههاعههیههل عههبههدی و کههارگههران  
زندانی و زندانیان سهیهاسهی اعهالم  
داشتند  اسامی دنها در زیهر دمهده  

 است: 
Weisleder, Socialist 
A c t i o n ,  J o e l 
Tiefenbach,Fight Back, 
Dave Cronsilver,Socialist 
Project, Bruse Allen,Vice 
P r e s i d e n t  N i a g a r a 
Region Labour Council,  
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 گزارشی از وورکشاپ 
از جمله کنفدراسیون بیهن الهمهلهلهی   
ا ههه ههههادیهههه هههههای کههههارگههههری  

(ITUC)  فههدراسههیههون جهههههانههی  
ا ههه ههههادیهههه هههههای کههههارگههههری  

(WFTU)   و سیاستهای دنها از
جمهلهه بها بهکهارگهیهری روشهههای  
بوروکرا ی   سهیهاسهتهههای  شهت  
دربهای بسته  و نیز همهکهاری بها  
نهادهای حکومتی هماهون خهانهه  

و نهیهز   (WFTUکارگر ) وسط  
"م مک عالی نمایندگان کارگری"  
جمهوری اسالمی ) هوسهط بهخهش  

ارائه داد  در ادامه   (ITUCدسیا  
ص بتهایش  فرید  ر وی به نه هش  
وب سایتهای خبری و کهمه هیهنهی  
هماون لیبراستارت که کارزارهای  

مورری در عرصه ههای مهخهتهلهف  
کارگری انه هام داده اسهت اشهاره  
کرد امها بها اشهاره بهه مهخهالهفهت  
 شکل مطهبهو  فهریهد بها مهواضهک  
اریههه  لهههی  کهههه او ههههم در  
وورکشاپ حضور داشت  در مورد  
مسئله فلسطین و  الشهای اری   

 هوضهیه    BDSلی علیه کم ین  
داد که این شرایط نهاههنه هاری را  
بههرای اسههتههفههاده از کههارزارهههای  
دنالینی ای اد کرده است که عمال  
استفاده از این سایت را بهرای ایهن  
کارزارها ناممکن کرده است و لیبر  

ن  اسخهگهو    استارت باید نسبت به د 
باشد  عالوه بر موارد فهود  فهریهد  
 ر وی ن ش سازمانهایی ههمهاهون  
مرکز دمریکایی همبستهگهی بهیهن  
المللهی فهدراسهیهون کهار دمهریهکها  
)سولیداریتی سنهتهرد کهه بهنها بهه  

ساختار  رو، کار و وابستگی ا،  
به دولهت دمهریهکها  بهه  هول کهیهم  
سای   نه ف ط به امر همبستگهی  
بین المللی کارگری کمکی نمی  
کنند بلکه   ارب  اریهخهی نشهان  
داده است که  دنرا  خریب نیز کرده  

 اند   رداخت  
 

فرید  ر وی در  ایان به ساختار سه  
جانبه گرایی سازمان جهانهی کهار  
ب نوان ابزار شراکت طب ا هی و نهه  
مبارزه طب ا ی اشاره کرد و س ه   
بطور مشخ  به حضور نمایندگان  
جههمهههههوری اسههالمههی در اجههالو  
سازمان جهانی کار ی نهی ههیهئهت  
وزارت کار  هیئت کارفهرمهایهان و  
هیئت به اصطال  کارگری  که از  
جمله ضدکارگهری  هریهن عهوامهل  
جمهوری اسهالمهی در دن حضهور  

دارند  اشاره کرد و  اکید نمود که  
این نیز ی  مانهک دیهگهری اسهت  
که بها وجهود اعهتهراضهات مهکهرر  
 شههکههالت وا هه ههی و مسههتهه ههل  
کههارگهههری در ایهههران ههههمهههاهههون  
سندیکای کارگران شرکت واحد و  
سندیکای کارگران نیشکهر ههفهت  
  ه  کماکان این  شهکهالت دسهت  
ساز حاکمیت به نام کارگران ایهران  
در این م امک شرکت می کننهد   
وی  اکید کهرد کهه نهمهایهنهدگهان  
وا  ی کارگران ایران از جهمهلهه در  
زندانهای جمهوری اسالمهی اسهیهر  
هسههتههنههد و بههایههد فشههار دورد کههه  
 مامی این هیئت های دست سهاز  
حکومتی از م امک بین الهمهلهلهی  
کارگری و نیز سازمان جهانی کار  

 اخرا ج شوند  
 

جلسه وورکشاپ در نهیهم سهاعهت  
دخر به  رسش و  هاسه  اخهتهحها   
داشت که   داد زیادی از حضار از  
اطههالعههات مههفههیههدی کههه در ایههن  
وورکشهههاپ ارائهههه شهههد اظهههههههار  
خرسهنهدی کهردنهد و سهئهوا ت را  
مطر  کردند که ارائهه دههنهدگهان  

 ب ثها به دنها جواب دادند  
وورکشهاپ "ایهه هاد هههمهبهسههتهگههی  

المللی کارگری: فرصت هها و    بین 
  ربه ایران"  در میان دهها    -موانک  

وورکشاپ ارائهه شهده  بهیهشهتهریهن  
شههرکههت کههنههنههده داشههت و مههورد  

ها  رار گهرفهت  و    بیشترین است بال 
در عهیهن حهآل بهه هز انهگهیهز هریههن  

 ها هم بود    وورکشاپ 
 

 گزار، از: ناصر اص ری 
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این ا میهخهواههم در مهورد چهنهد  
 هر     ر و شاید ابهتهدائهی   مسیله کلی 

در مورد خودمان ص بت کهنهم و  
به ی  م نی مهیهخهواههم اسهرار  

ای حهزب را بهرایهتهان دشهکهار     ایه 
کنم  به این م نی که این حهزب  
بر سر چیسهت و چهرا مها فهکهر  
میکنیم باید به دن  یوست و چهرا  
فکر میکنیم از نهظهر فهیهزیهکهی  
 یوستن به حزب ممهکهن اسهت و  
چرا فکر میکنیم حر  و  یامهی  
که داریم حر   ابهل  هبهول بهرای  
انسانهای زیادی است  چهون مها  
بههه یهه   ههروژه مهه ههکههوم بههه  

ایهم و فهکهر    شکستی دل نهبهسهتهه 
میکنیم که ایهن کهارههائهی کهه  
میگوئیم عملی است  چون  ط ها  
هر کدام از ما سناریوی بهههتهری  
برای زنهدگهیهمهان گهیهر مهیهآوریهم  
وگرنه اگر  رار بود فهکهر کهنهیهم  
این کار خهاصهیهتهی نهدارد و بهه  
نتی ه نمیرسد ههیهاهکهدام از مها  
زنههدگههی دلههاههسههب و عههادیههمههان  
نمیتوانست این بهاشهد بهلهکهه ایهن  
ی  حرکت سیهاسهی اسهت کهه  
فکر میکنیم باید به نتی ه بهرسهد  
و این که چرا ما فکر مهیهکهنهیهم  
که کمونیسم میتواند  یروز شهود   
ب ثی است کهه مهن مهیهخهواههم  
امروز راجک به دن با شما صه هبهت  

 کنم  
 

چرا کمونیسم مایاتاواناد 
 پیروز شود؟

اگر کسی به مهن نشهان بهدههد    
که کمونیسم نمیتواند  یهروز شهود  

ما دیوانه نیستهیهم  مها  حهد جها  
ههایهی در خهاک    گذاشتن کتیبهه 

جههان کهه به هدا دیهنهدگهان دن را  
کشف کنند و به سهطه  فهکهر و  
انساندوستی ما احسنت بفرستهنهد   
را نداریم  ما میخواهیم ا فها ها هی  
در زمهان حهیههات خهودمهان بههرای  
مههردم عههادی مهه ههاصههر خههودمههان  
بیفتد و فکر میهکهنهیهم ایهن کهار  
جوابگوست و فکر میکهنهیهم ایهن  
راه دن است و اگهر مه هلهوم بهاشهد  
جوابگو نیست خوب ما طب ا ایهن  
کار را نهمهیهکهنهیهم  مهنهتههها مهن  
میخواهم به شما بگویهم چهرا مها  
به این که این کار عهمهلهی اسهت  
خو، بین هستیم  چرا کمونهیهسهم  
عمهلهی اسهت؟ چهرا کهمهونهیهسهم  
میتواند  هیهروز شهود و چهرا مها  

 شان  داریم؟ 
 

من فکر میکنم ما شانه  داریهم  
برای اینکه اکثریت عظهیهم مهردم  
در جهان کهمهونهیهسهت هسهتهنهد و  
خههودشههان نههمههیههدانههنههد  مههن فههکههر  
میکنم زیه   هوسهت ههر انسهان  
مههنههحههفههی را بههاز کههنههیههد یهه   
کمونیست بلشوی  را میهبهیهنهیهد  
که میخواهد از دن بهیهرون بهیهایهد   
در وجهههود  ههه   ههه  مههها  
سوسیالیستهای  رحرار ی نهههفهتهه  
است که میخواهد از ایهن  هالهب  
بهیهرون بهزنهد  از  هالهبهههایهی کههه  
هیاکهدام از دنههها از بهدو  هولهد  

اند   هالهب نه ادی     همراه ما نبوده 
 الب مذهبی   الب ملهی   هالهب  
 ههومههی   ههالههب سههنههی   ههالههب  
جنسیتی  هیاکدام اینهها ههویهت  
مهها را در بههدو  ههول دمههان شههکههل  

انهههد  مهههن مههه هههتههه هههدم دن    نهههداده 
سوسیالهیهسهم درونهی مها  دن ددم  
سوسیالیستی کهه داخهل  هوسهت  
جلد ماست زیر بار هویتهایی کهه  
در طول زندگیش برایهش  هراشهیهده  
میشود  و هست در فضا  و شهمها  
میبینید  و هر روزه دنههها را حه   

 میکنید  مدفون است  
 

یههکههی از کههارهههایههی کههه یهه   
حزب کمونیستی باید بهکهنهد ایهن  
است که این فضا را کنار بزند و  
دن ددم سوسیالیستی که در وجهود  

اکثریت مها   ا هل در وجهود دن  
بههخههشههی از مهها کههه ددمهههههای  
منحفی هستیم  را بیرون بیاوریهم   
به نظر مهن فه هط کهافهی اسهت  
منحف باشیم  ها بهتهوانهیهم فهر   
کنیم که اگر ایهنه ها را بهکهاویهم  
ی  سوسهیهالهیهسهت در دن  هیهدا  
مهیههکههنههیههم  فهه ههط کههافههی اسههت  
منحف بهاشهیهم  مهن کهاری بهه  
ددمهایی که غریزه نهفهک  هرسهتهی  

شان دن در  وی است کهه    شخحی 
حتی منحف نیستند  نهدارم  امها  
اگهر یه  نهفههر  حهتههی یههکههروز   
ی  ل ظه  در برابر ی  وا ه هه  
در زندگیش انحا  بهه خهرج داده  
باشهد بهه نهظهر مهن اگهر وسهایهل  
حفاری بیاوریم و بکاویم داخهل دن  
ددم یهه  کههمههونههیههسههت  ههیههدا  
میکنیم  و من میخواهم راجک بهه  
این با شما چند کهلهمهه صه هبهت  

 کنم  
 

بههه مهها ایههراد مههیههگههیههرنههد  و یهها  
خودمان هم اصرار داریم بهگهوئهیهم   
که ما مر ب مش هول مهرزبهنهدی  
با دیگران هسهتهیهم  بهه مها ایهراد  
مههیههگههیههرنههد کههه بهها هههیههاههکهه   
نمیسازید و مر ب دارید فر تهان را  
میگوئید  و مرز ای اد میکهنهیهد   
انگار کمونیسم بر سر مرز ایه هاد  
کردن است  به ما  ذکر میهدههنهد  
که این مرزبندیها ظاهرا دارد مها  
را به حهاشهیهه مهیهرانهد  از به هز  
ا  اد عمل با دیگران که بهیهائهیهد  
روی مشترکا همهان ا ه هاد عهمهل  
کنیم  ا اینهکهه چهرا بهه خهانهواده  
مسههلههمههان ایههراد مههیههگههیههریههد کههه  
ح اب سر دختر، کهرده اسهت و  
چرا خا می را نهمهیه هدیهزیهد و یها  
نمیبینید که  دم مثبتی است  یها  
اینکه چرا به ایهن سهازمهان و دن  
سههازمههان سههر جههزئههیههات بهههههانههه  
مههیههگههیههریههد  یهها چههرا نسههبههت بههه  
ناسیونالیسم ایهنه هدر  هنهد بهرخهورد  
میکنید یا اینکه چرا بهه مهذههب  

ها برخورد میهکهنهیهد  بهه مها     وده 
ایراد میگیرند و مدام از ما سهاال  
مههیههکههنههنههد کههه شههمهها چههرا ایههن  
مرزبندیها را میکنید  و ظاههرا از  
نظر خهیهلهیههها ایهن مهرزبهنهدیهههای  
دائمی ما و این  هال، مها بهرای  

اینکه بگوئیم این ب ز ما نیهسهت  
و خهیهلهی ههم بها شهمها سهر ایهن  
مههوضههوعههات اخههتههال  داریههم     
م ت دند این دارد ما را به حاشیهه  

 میراند  
 

به نظر من بهرعهکه  اسهت  ایهن  
ای     نها راه کهنهدن از دن  هوسهتهه 

است که فکر میکنیم روی همهه  
ما را گرفته است و متحل شهدن  
به دن سهوسهیهالهیهسهم جهههانشهمهول  
همگانی است که همه ما داریهم   
ما مرز ای اد نمیکنیم  مها داریهم  

هههای ایههن خههرافههات را بههاز     یههه 
مهیهکههنهیهم  بهرای ایههنهکهه بهه دن  
ددمی که فکر میکنم در  ه   
 ه  وجهود مها هسههت و یهه   
انسان سوسیالیست و دزادیخهواههی  
که هست و زیر بار ناسیونالهیهسهم   

 هههرسهههتهههی  مهههرز هههرسهههتهههی      هههوم 
ن اد رستی  خودخواهی روزمهره و  
ر ابت طلبی ا هتهحهادی مهدفهون  
است  برسیم  مها بهایهد بها اسهالم  
ی  عده مرزبندی کهنهیهم بهرای  
ایههنههکههه بهها نحههف دنههیههائههی کههه  

اند رابطه بهر هرار    ح اب سر، کرده 
کنیم  ما و هتهی داریهم رادیهکهال  
میشویهم مهیهرویهم بهه مهتهن  مها  
و ههتههی مههیههزنههیههم زیههر دگههمههههها و  
خرافات این ما هستیم کهه داریهم  
به بستر اصلی بشریت می هیهونهدیهم  
و دن کسههی کههه نشههسههتههه و  
کهمهونهیهسههم او از ایهنهه ها نهاشههی  
میهشهود کهه بهه نهظهر او مهرکهز  
استان لرستان نباید خرم دباد بهاشهد  
و باید بروجرد باشد  یا اینکه چهرا  
ایران توب دهن ندارد یها چهرا مها  
ایههرانههیههههها نههمههیههتههوانههیههم سههیههنههمههای  
خودمان را بارخانیهم  یها ایهنهکهه  
مهها بههایههد مههذهههب و روشهههههای  
خودمان را داشته باشهیهم  دن فهرد  
اسههت کههه مههدفههون اسههت و در  
حههاشههیههه اسههت  مهها داریههم بهها دن  
انحا  بشریت  ماو میگیریم  بها  
دن انسانیت عمومی که در ههمهه  
ما هسهت   شهت خهرافهات ههمهه  
ماست  ب هز مهن زیهاد بهه تات  
بشر ربط چندانی ندارد  نهمهیهدانهم  
این تات هست یا نه  خهوب اسهت  
یا بد    نه   ه هیه  کهرده ام  نهه  
روانشناسم و نه بیولهوژیسهتهم  امها  

مهه ههتهه ههدم اگههر هههر کههدام از مهها  
بدهکار نهبهاشهیهم  مهرعهوب نشهده  
بههاشههیههم  گههرسههنههه نشههده بههاشههیههم   
مریض نباشیم  خستهه نهبهاشهیهم و  
برویم با ی ی  کوه زیبا رو بهه  
دریا بنشینیم و  هایهمهان را دویهزان  
کنیم و فکر کنیهم   شهنهگهتهریهن  
چههیههزههها بههه فههکههرمههان مههیههرسههد   
هیاک  نمیگوید بلند شهوم بهروم  
سر یکی را بب رم  نهگهذارم یهکهی  
زبان مادریش را حر  بزند  یه   
ار ش درست کنم و ی  عهده را  
بگیرم بینهدازم زنهدان  ههیهاهکه   
اینکار را نمیهکهنهد  ههر کهدام از  
ما در بهترین ل ظات زنهدگهیهمهان  

 رین احسهاو را    دن ائی که شریف 
نسبت به خودمهان داریهم و فهکهر  
میکنهیهم   هاکهیهم  مه هحهومهیهم   
انسههانههیههم  در دن لهه ههظههات چههه  
مههیههخههواهههیههم؟ دیهها کسههی در دن  
ل ظات طرفدار کاههش دسهتهمهزد  
است؟ میگوئیم کهاشهکهی ههمهه  
مردم همه چهیهز داشهتهه بهاشهنهد   
میگوئیم کاشکی کسی مهریهض  
نشود   طاری  حهاد  مهیهکهنهد  
خههودمههان را جههای  ههدر و مههادر  

انهد     ههائهی کهه کشهتهه شهده   باهه 
ا، را از    جههای کسههی کههه نههوه 

دسههت داده  جههای کسههی کههه  
م لول شده  حهتهی جهای کسهی  
که میتوانسهت بهخهوانهد و دیهگهر  

ا، زخهمهی    نمیخواند چون حنه هره 
شده است  میگذاریم  خهودمهان را  
مدام جای همدیگر مهیهگهذاریهم و  
این سهوسهیهالهیهسهم اسهت! ایهنهکهه  
مههیههتههوانههیههم خههودمههان را جههای  
همدیگر بگهذاریهم  ایهنهکهه بهطهور  
مساوی من میتوانهم جهای شهمها  
باشم و شما میتوانهیهد جهای مهن  
باشید  مهن مهیهتهوانهم درد  هو را  
بفهمم و  هو مهیهتهوانهی درد مهرا  
بفهمی  این سوسیالیسم است  بهه  
نظر من مها ایهنهطهوری بهه دنهیها  
میآئیم  راستش نمیدانم ایهنهطهوری  
به دنیا میآئیم اما مها مهیهتهوانهیهم  
ایههنههطههوری بههاشههیههم  مههیههتههوانههیههم  
اینطوری هم بشویم و این اکثهریهت  
عظیم مردم دنیا کهه ریهگهی بهه  

 کفش ندارند را در بر میگیرد  

چرا کمونیسم 
میتواند پیروز 

 شود؟ 
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تجربه  -المللی کارگری: فرصت ها و موانع  گزارشی از وورکشاپ "ایجاد همبستگی بین
 ایران" در کنفرانس ساالنه لیبراستارت

 
 

کنفران  سا نه شبکه لیبراستارت  
(LabourStart)  ( امسههههال

 ا یکشنبه    ٩ د از روز جم ه  ٨٨١٩ 
ماه مه در شهر  ورنتهو کهانهادا     ٠ 

بهههطهههور مشهههتهههرک بههها شهههورای  
کارگری  ورنتو و منط ه یهورک  
بهرگهزار شهد  امسههال نههیهز مههانهنههد  
سالهههای گهذشهتهه صهدهها  هن از  
فهه ههالههیههن و نههمههایههنههدگههانههی از  

هههای کههارگههری در ایههن    ا هه ههادیههه 
کنفران  شرکت کهردنهد  جهدا از  

های افتتاحیه و    مراسم و سخنرانی 
اختتامیه رو ین هر ساله  امسال هم  
دهههها وورکشهاپ دربهاره مسهائهل  
مختلفی  وسط ف الین کهارگهری  
از کشورهای مختلفی در دو روز  

 شنبه و یکشنبه ارائه شدند  
یکی از وورکشا های امسال درباره  
جنبش کارگری ایران بود کهه  هم  

الهمهلهلهی    دن "ای اد همبستگی بهیهن 
  -کارگری: فرصهت هها و مهوانهک 

  ربه ایران" بود  نهههادههای ارائهه  
دهنده مباحز این وورکشاب که به  
زبان انگلیسی بودند  "ا ه هاد بهیهن  
المللی در حماایت از کهارگهران در  

واحد کهانهادا" و "کهمه هیهن    -ایران  
المللی بهرای دزادی کهارگهران    بین 

واحهد  هور هنهو"  –زندانی در ایهران  
بودند  هد  این وورکشهاپ  کهه  
در اطالعیه مطبوعا ی دن عهنهوان  
شههده بههود: "ارائههه  حههویههری از  
وض یت کنونی طب ه کهارگهر در  
ایران بدنبال  رارداد هسهتهه ای بها  
ایا ت مت ده و مته هدانهش  و در  
ار با  با سرمایه گذاریهای بال هوه  
سرمایه داران غهربهی در ایهران در  
بستر شرایط کنونی در خاورمیانه "  
و "کاو، استرا  یهههای مهارهر بهه  
منظور افزایش همبستگی وا ه هی  
بین المللی با جنبش کارگهری در  
ایران  با  مرکز بر دزادی کهارگهران  
زندانی و حمایت از مبارزات طب هه  
کارگر ایهران عهلهیهه سهیهاسهتهههای  
ریههاضههت کشههی ا ههتههحههادی و  
سههرکههوب اعههمههال شههده  ههوسههط  
جمهوری سرمایهه داری اسهالمهی  
ایران " بود  یکی دیگر از اههدا   
ایههن ورکشههاب کههه در وا ههک در  
سخنان فرید  ر وی برجسته بهود و  

در وا ک سخنهان وی حهول ههمهیهن  
مسئله بهود   هرداخهتهن بهه مهوانهک  
سیستما ی  در سط  بین المللهی  
جهت جلب همبستگی بین الملهلهی  

 بود  
 

سااااخااااناااارانااااان ایاااان 
وورکشاااااپ، بااااهاااازاد 
محمدی، محمد کاامامای 

 و فرید پرفوی بودند 
 

 مرکز ب ز بهزاد مه همهدی  کهه  
سخنران اول ایهن وورکشهاپ بهود   
اصالحات نئولیبرالی در چند دههه  
گههذشههتههه در ایههران زیههر سههلههطههه  
جمههوری اسهالمهی بهود  در ایهن  
مههیههان  ههیکههیههد بهه ههز بهههههزاد بههر  
اصالحات نئولیبرالی بخحهو  در  
دوره ریههاسههت جههمهههههوری حسههن  
روحانی و کابینه دولت ایشان بود   
وی  وضی  داد که رژیم جمهوری  
اسالمی رژیم سهرکهوبهگهری اسهت  
کهه مهبهنهای حهکهومهت کهردنههش  
حب   شهکهنه هه  اعهدام   هههدیهد  
ف الین کارگری و نه هض حه هود  

ای کهارگهران  زنهان     اولیه و  هایهه 
کودکان  مهاجران و دیهگهر ا شهار  
جام ه اسهت  بهههزاد ابهتهدا سهتهون  
اصلی نئولیبرالیسم را بطور خالصه  

د حاکهمهیهت  ١ چنین  وضی  داد: " 
های عمومهی    د  طک هزینه ٨ بازار   

د  ٣ بههرای خههدمههات اجههتههمههاعههی   
د خحههوصههی  ١ مهه ههررات زدائههی   

د حذ  مفاهیم کلیدی  ٠ سازی و  
مثل منف ت عمومی یا جهامه هه"   
او در ادامه به  ه هزیهه و  ه هلهیهل  
جهان بینی حسن روحانی  هرداخهت  
که همان استد  ت و سیاستهههای  
ا تحادی طرفداران ریاضت کشهی  

 ا تحادی است   
 

بهزاد م مدی بطور مشخ  و بها  
نشان دادن روی نه هشهه ایهران  بهه  

های دولت روحانی اشاره کرد     ال، 
کهنهد دنهاهه را بهه    که س ی مهی 

"مناط  دزاد ا هتهحهادی" مشهههور  
اند گستر، دهنهد  مهنهاطه هی    شده 

که در دن ههیهاهگهونهه  هوانهیهن و  
م ررا ی که از کارگهران حهمهایهت  
کهنهنهد حهاکهم نههیهسهتهنهد و دسههت  

کارفرمهایهان را در حهاکهم کهردن  
  یین شهرایهط و ضهوابهط کهار و  
استخدام کامال باز مهی گهذارنهد   
وی در بخش دیگری از سخنانهش  
بههه مههتههدوال شههدن  ههاکههتههیهه   
" راردادهای سفید امضاء"  هوسهط  
کارفرمایان اشاره کرد که ان طا   
 ذیری هر چه بیشتری را بهرایشهان  
فراهم دورد و شرایط کار و زندگی  
کارگران را هر چه بیهشهتهر نهاامهن  

کند  بهزاد گفت که "اکثریهت    می 
 ریب به ا فاد کارگران در ایران با  
 رارداد مو ت و حدا ل دستهمهزدی  
مش ول کارند کهه زیهر خهط فه هر  

ای    است  کارگرانی که هی  بیمه 
شامل حهالشهان نهمهی شهود و در  
شرایط بسیار ناامن و سرکوبگرانه   
بههدون داشههتههن کههوچههکههتههریههن حهه   
متشکل شهدنهی کهه از خهودشهان  

 کنند "    دفا  کنند  کار می 
در بخش سئوال و جواب هم  بههزاد  
م مدی به  هیرهیهر بهرداشهتهه شهدن  
  ریمهای ا تحادی جواب داد که  
کارگران نه  نها هیاگونه سودی  

ای"    از نههتههیهه ههه " ههرارداد هسههتههه 
اند  بلکه  ا دن ا که به ف ر و    نبرده 

گههردد  شههرایههط    بههیههکههاری بههرمههی 
 شان بد ر هم شده است    زندگی 

 
سهخهنهران دوم وورکشهاپ مه همههد  
کههاظههمههی بههود  وی در ابههتههدای  
سخنانش گفت: "میخهواههم دربهاره  
اهمیت اعتحاب  ن ش م لمهان در  
جنهبهش کهارگهری بهخهحهو  در  
سالهای اخیر  مو  یت ا تهحهادی  
طب ه کارگر   شهکهالت مسهته هل  
کههارگههری  مههو هه ههیههت کههارگههران  
زندانی و بها خهره دربهاره مهوانهک و  

های جنبش کارگری ایران     یشروی 
ص بت کهنهم " مه همهد در مهورد  
اهمیت اعتحاب گهفهت: "بهرخهال   
دنکه رژیم اسالمی از همان ابتدای  
بهه ههدرت رسههیههدن اعههالم کههرد کههه  
اعتحاب حرام است  کهارگهران در  
 مام دوران حکومهت ایهن رژیهم از  
اعهتههحههاب بهه ههنهوان یهه  وسههیههلههه  
مبارزا ی استفاده کرده انهد  فه هط  

اعتحاب    ٨٨٨٨ ما    ٨٨١٠ در سال  
ایهم " او بههه اهههمهیههت نهه ههش    داشهتههه 

مهه ههلههمههان در جههنههبههش کههارگههری  
بخحو  در سالهای اخیر و روی  

دوری دنها به برنامه های کاربردی  
(applications)    نظهیهر وایهبهر

وا ساپ   هلهگهرام و غهیهره بهرای  
سازماندهی و فراخوان به   م هات  
اشاره کرد  مه همهد کهاظهمهی در  
همین رابهطهه از نهامهه اسهمهاعهیهل  
عبدی و ج فر عظیم زاده به هنهوان  

ای از ههمهدلهی و ههمهکهاری    نمونه 
کارگران و م لمان اشاره کهرد  از  
مههورد شههاهههری زمههانههی بهه ههنههوان  

ای از رفتار رژیم اسالمی بها    نمونه 
کارگران دربند یاد کهرد  وی در  
بخش دیگری از سخنانش راجک به  
 شههکههالت مسههتهه ههل کههارگههری   
علیرغم ممنوعیت دنههها  صه هبهت  

ههای    ای نیز به شبکهه   کرد و اشاره 
ف الین کارگهری داشهت  در دخهر  
ص بتهایش  م همهد بهه مهوانهک و  
 یشرویهای جنبش کارگری اشهاره  
کرد  ب نوان یکی از  یشهرویهههای  
جنبش کارگری  گفت: "در ایهران  
ی  جنبش کارگری میلیتانت و  
رادیهههکهههال مهههتهههارهههر از گهههرایهههش  
سوسیالیستی وجود دارد " در همین  

ههایهی    رابطه اشاره کرد که خواسته 
نظیر   حیل رایگان  دزادی  همهام  
زندانیان سیاسی   ساوی ح ود زن  
و مرد  م کوم کردن  ب یض علیه  
کارگران افه هان مه هیهم ایهران  بهه  
خواسته های مشترکی در بیهانهیهه  
های  شکالت مست هل کهارگهری  

  بدیل شده اند  
 

م مد کاظمی بهه  هدیهده شهرکهت  
خهههانهههواده ههههای کهههارگهههری در  
اعتحابات و اعتراضات کهارگهری  
اشاره کرده  او در این مورد گفت:  

میالدی  در یکی    ٨٨١١ "در سال  
از مناط  دزاد ا تهحهادی  بهه نهام  

نفر از    ٩٨٨٨ منط ه باف  در حدود  
کارگران  همسرانشان و اهالی شهر  
در ی  اعتحاب شرکت کهردنهد   
دناه که در این گردهمایهی  هابهل  
 وجه و جالب بهود ههمهان شهرکهت  
اعضهههای خهههانهههواده کهههارگهههران   
بخحو  همسهران کهارگهران بهود   
این اعتحاب چنان  هدر همهنهد بهود  
که یکی از مسئولین دولتی اعالم  
کرد "این اعتحاب به ی  م ضل  
ملی"  هبهدیهل شهده اسهت " او در  
ادامهه  در هههمهیههن رابهطههه گههفههت:  

" یشتر در ص بتهایم از مشهارکهت  
های کارگهری در    اعضای خانواده 

دو   مک کارگری گفتم  اگر چه  
این نمونه ها هنوز همه گیهر نشهده  
اند ولی شرکت اعضای خانواده ها  
دارد بههتههدریههج بههه یهه  رونههد در  
جنبش کارگری  بدیل میشهود  و  
این بنوبه خود ی   یشروی برای  
جنبش کارگری هسهت چهرا کهه  
این  هدیهده ای جهدیهد در جهنهبهش  
کارگری هست  دناه که در بهاره  
این  دیده مهم است این است که با  
مشههارکههت اعضههای خههانههوادهههههها  
بخحهو  ههمهسهران کهارگهران در  
  همه هات اعهتهراضهی دیهگهر ایهن  
اعتراضات در م ل مسدود م یط  
کار نمیمانند بلکه اهالی م ل را  
نیز درگیر میکنند  هر چه بیشتهر  
اهههالههی مهه ههل درگههیههر مههبههارزات  
کارگری شوند رژیم کهمهتهر  هادر  
خواهد شهد کهه ایهن مهبهارزات را  

 سرکوب کند " 
 

فههریههد  ههر ههوی سههومههیههن سههخههنههران  
وورکشاپ مزبهور بهود  او ضهمهن  
 هخههش  ههرجهمههه انههگهلههیهسههی سههنههد  
سیاست و مبانی "ا  اد بین المللی  
در حمایت از کارگران در ایران" در  
میان شرکت کندگان بخشهایی از  
دنرا به خحهو   ها دنه ها کهه بهه  
برخهی از مهوانهک مهوجهود بهر سهر  
ف الیتهای همبستگی بین المللهی  
کارگری بر مهی گهردد بهرجسهتهه  
کهههرد  وی ضهههمهههن  شهههکهههر از  
حمایتهای بین المللی کارگری در  
سالهای گذشته از جهمهلهه  هوسهط  
کمیته های همبستگی کارگهری  
ا  ادیه کارگران خدمات عمومهی  
که  وسط اعضا انتخاب می شوند  
و یا حمایت ا  ادیه هایی هماهون  
کارگران  ست و فدراسیون م لمان  
کانادا و یا در خارج از کهانهادا از  
جهمههلههه کههلههکههتههیههو سههنههدیههکههاهههای  
کارگری فرانسه و همانین  اکید  
بر اهمیت  شکالت کهارگهری ای  
که خارج از چههارچهوب ا ه هادیهه  
های موجود ف الیت می کهنهنهد   
بررسی انت ادی ای را بر مهبهنهای  
سند فهود بهه اخهتهحهار در مهورد  
 فدراسیون های جهانی ا  ادیه ای 
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 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

 مرگ ا ی چراغی الب افی است!
 )در حاشیه حکم قصاص ضارب ا ی چراغی(

 
 
 
 
 

 
 

چهراغهی طهبه ها هی  کی  علهی  
است! مرگ او بهدسهت عهوامهل  
مزدور و دل سهخهت گهوشهه ای  
کوچ  از زندگی مش تبهار ده  
ها هزار از خهانهواده ههایهی اسهت  
که باید از کله س ر  ا  اریهکهی  
هوا جان بکنند!  ا مهمهر مه ها،  
کنند و زنهدگهی بهخهور و نهمهیهر  
 خود و خانواده را  امین کنند   

 

مردم در  هران هر روز و شاید ههر  
ساعت شاههد کهته  کهاری و  
حمله به دستفروشان و کسانهیهکهه  
 سههمههانههده ههها را حههمههک دوری  
مههیههکههنههنههد   هسههتههنههد   هه ههداد  
کسهانهیههکهه در شهبههیهخههون هههای  
مزدوران شهردایههها جهان داده انهد  

 کم نیستند  
   

خهههودکشهههی کسهههانهههیهههکهههه بهههه  
دستفروشی و   رسه زدن در مه هل  
های جمک دوری اش ال و  سمانهده  
مش ولند و هر روز مورد   ه هیهر   

دسههتههگههیههری و کههتهه  کههاری  
مامهوران دل سهخهت و نهاشهریهف  
شهرداری ها  رار میگیهرنهد  کهم  

 نیست    
 

امهها چههرا  و چههگههونههه  عههلههی  
چراغی به هتهل رسهیهد!  سهاعهت  

  ٦٣ مههرداد    ١٩ صههبهه     ١٨:٣٨ 
سهالهه ههمهراه    ١١ علی چراغهی  

سهالهه خهود  ابهوالهفهضهل    ١١  سر  
سوار بر یك دستگاه وانت  هیهنهان  

دوری    سهههفهههیهههد مشههه هههول جهههمهههک 
 سههمههانههدهههای زبههالههه در خههیههابههان  

 ناه  هران هارو بهود ههه بها    ایزدی 
اعترا  چهههار نهفهر از عهوامهل  
 ههیههمههانههنههاری شهههههرداری  هههههران  
مههبههنههی بههر نههداشههتههن مهه ههوز  

دوری زبهالهه    شهرداری برای جهمهک 
دوری زبهالهه    جمک »رو شد  دنها    روبه 

را   «بهههدون مههه هههوز شهههههههرداری 
غیهر هانهونهی اعهالم ههردنهد و از  
چراغی خواستند  ا بهرای  هههیهه  
م وز همهراه دنههها بهه شهههرداری  
برود اما علی چراعی مهخهالهفهت  
هرد و به ایهن  هر هیهب درگهیهری  
لههفههظههی بههیههن دنههههها بههه نههزاعههی  

جم ی من ر شد  بها شهدت    دسته 
گرفهتهن درگهیهری  سهه نهفهر از  
عههوامههل  ههیههمههانههنههاری   عههلههی  
چراغی  را مورد ضرب و شهتهم  

 رار دادند و سران هام  مه همهد از  
ای بهه    مامور شهرداری   ضهربهه 

صورت علی چراغی  وارد و او  
را نه هش بهر زمهیهن ههرد  عهلهی  
چراغی  ههه بها سهر بهه زمهیهن  
خورده بود  بیهو، شهد و چهههار  
مامور شهرداری نیز  ها بهه فهرار  
گذاشتنهد  عهلهی چهراغهی  بهه  
بیمارستان منت ل شد اما  ه  از  

ضربه مه هزی  »هفت روز به دلیل  
 «ناشی از اصابهت جسهم سهخهت 

 جان خود را از دست داد  
 

حهکهم  »در اخبار دمده است کهه   
 حا  ضهارب عهلهی چهراغهی  
صادر شهد   ایهلهنها: بهه گهفهتهه  
وکههیههل چههراغههی  روز دوشههنههبههه  

حکم  حا  متهم اصلی  هرونهده  
 تل علهی چهراغهی صهادر شهده  
است  از  رار مه هلهوم ایهن حهکهم  

اردیهبهههشهتد    ٨٨ روز دوشهنهبهه ) 
 وسط ش به ده دادگهاه کهیهفهری  
 هران صادر شده است  به گهفهتهه  

 ور امام)وکهیهل چهراغهید     ابراهیم 
با استناد به اینکه مرگ عهلهی  
چراغی   تهل عهمهد بها اصهابهت  
ضربه مشت به گی گهاه مه هتهول  
 شههخههیهه  داده شههده ایههن حههکههم  

 صادر شده است  
 

مرگ علی چهراغهی در بسهتهر  
کدام شرایط  اب کتیو ان ام شهد   
جمهوری اسهالمهی ا هتهحهاد بهه  
گل نشهسهتهه دارد  درد عهظهیهم  
اجتماعی بیکاری است  نیهرویهی  
میلیونی که  امینی ندارد و در  
عهیهن حهال بها افهزایهش ههر روزه  
 یمت ها و رشهد صه هودی نهری  

 ورم زندگهی و مه هیهشهتهش ههر     
روز بیشتر به نهابهودی و  هبهاههی  

 کشیده میشود   
 

زندگی علی چراغی   هال، او  
برای بدست دوردن چهنهدر غهاز و  
 ههولههی بسههیههار نههاچههیههز از درون   
 سههمههانههدهههای زبههالههه در خههیههابههان  

 ههنههاه  هههههرانهه ههارو  ههراژدی    ایههزدی 

زندگی ده ها هزار انسان کارکهن  
است  هزاران مردمیکه از م یهط  
کار و مستهمهری بهگهیهری رانهده  
شده اند  جزو لشهکهر بهیهکهارانهی  
هستند که با دسهتهفهروشهی و یها  
جههمههک دوری  سههمههانههده ههها امههرار  

 م ا، مکنند!  
 

زندگی  علی چراغه هور داسهتهان  
زندگی میلهیهونههها زن و مهرد و  
کودک و  هیهرو جهوان و ابه هاد  
فاج ه بار بهیهکهاری در جهامه هه  
است   یه  سهونهامهی عهظهیهم  

اجتماعی که جوانان بسهیهاری را  
به کهام اعهتهیهاد کشهانهده اسهت   
خهههانهههواده ههههای بسهههیهههاری را  
متالشی کرده و کودکان زیهادی  
را از چرخه   حیل خهارج کهرده  
و به جم یت میلیهونهی کهودکهان  
 کار و خیابان اضافه کرده است   
اجهرای حهکهم  حها  مههزدوری  
که با دل سختی علی چهراغه هور  
را زیهر مشهت و لهگهد و ضهربهه  
های سهنهگهیهن  هرار داد   هابهل  

  بول نیست   
 

اعهههدام و  حههها  در نهههظهههام  
جمهوری اسالمی عهمهلهی اسهت  
در خههدمههت سههر ههو، گههذاشههتههن  
نههابههرابههری هههای اجههتههمههاعههی   

سرکوب و برای به ها سهیهاه نهظهام  
 حمهورای اسالمی است!  

 
دولههت یههازدهههم و کههل نههظههام  
جمهوری اسالمی مسبب و  هتهل  

 علی چراغی هستند   
 

بزیر کشیئن نظام سرمهایهه داری   
دولت و نظام جمهههوری اسهالمهی  
جواب دوارگی  مرگ  نا امهنهی  
مهه ههیههشههتههی و بههخههطههر انههداخههتههن  
زنههدگههی مههیههلههیههونههههها نههفههر از   

 مزدبگیر جام ه است! 

 ١ ازصفحه  

زندگی  ا ی چراغپور داستان زندگی می یونها زن و مرد و کودد و پیرو جوان و ابعاد فاجعه بار بیکاری در جامعه اسات   یاک 
سونامی اظیم اجتماای که جوانان بسیاری را به کا  ااتیاد کشانده است  خانواده های بسیاری را ماتاالاشای کارده و کاودکاان 

 زیادی را از چرخه فحصیل خارج کرده و به جمعیت می یونی کودکان کار و خیابان اضافه کرده است  
 اجرای حکم قصاص مزدوری که با دل سختی ا ی چراغپور را زیر مشت و ل د و ضربه های سن ین قرار داد، قابل قبول نیست  
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 اردیبهشت ٦٢
 اس ویه   ٤١فجمع ااتراضی کارگران فاز 

  ١١ جم ی از کارگران  یهمهانهکهاری شهاغهل در فهازههای  
منط ه وی ه عسلویه صب  امروز با بر هایهی  ه همهک  ه هیهیهن  

ماه طلب مزدی  رداخت نشده خود  شدند   ه هداد    ٠   کیلف 
شهود  دنههها    نهفهر مهی   ٣٨٨ این کارگران   داد دنها نزدی   

خواستار رسیدگی به موضهو  مهطهالهبهات مهزدی مه هو هه  
خود هستند  سال گذشتهه نهیهز   )دی ماه  ا اردیبهشت ماهد 

کارگران این فاز در  ی به   وی  افهتهادن دسهتهمهزدههایشهان  
دست به   مک اعتراضی زدند  ا  وانستند ح هود مهاههههای  
دبان و دتر خود را بگیرند و کارفرما به دنهها وعهده  هرداخهت  

 با یمانده طلب دنها ی نی سه ماه زمستان را داده بود  
  اخیر در  رداخت ح ود و عیدی کارگران دبفای اهواز  

هنوز دو ماه دستمهزد و   «دبفای اهواز »کارگران  م  چی  
کهارگهر    ٣٨٨ ح  عیدی خود را دریافت نکرده اند    ریبها  

در بخش  م  چی و مو ور چی به صورت  هیهمهانهکهاری  
سال مشه هول کهارنهد کهه ههنهوز بهابهت    ١٠ با سواب  با ی  

دستمزد اسفند و عیدی و  ادا، سهال گهذشهتهه بهه ههمهراه  
   مزد ی  ماهه نخست سال جاری طلبکارند  

 اردیبهشت ٦٢
فجمع ااتراضای چانادیان بااره کاارگاران 

 شهرداری فراشبند 
برای چندمیهن بهار     امرز صب  کارگران شهرداری فراشبند 

در اعترا  به عدم  رداخت به مو ک ح ود ومزایا از سهوی  
 یمانکارشهرداری  در اداره کار   همهک و خهواسهتهار احه هاد  
ح  خود شدند  ح ود ایهن کهارگهران در بهرخهی مهاههههای  

و ههمهاهنهیهن عهیهدی و سهنهوات دنههها    ٦٣ و    ٦٨ سالهای  
 رداخت نشده است  همانین ح  بهیهمهه دنههها بهه مهو هک از  

  طر  کارفرما واریز نگردیده است  
 

ااتراض کارکنان بیمارستان هشتارود باه 
 اد  پرداخت ح وقهایشان

کارکنان خدما ی و درمانی بیمارستان شههرسهتهان هشهتهرود  
برای چندمین بار به علت  رداخهت نشهدن مهطهالهبهات خهود  
اعم از اضافه کاری  کارانه و دیگر مطالبهات خهود دسهت  

 به   مک اعتراضی زدند  
 

  ٠٣٣کارخانه شایاشاه آبا ایاناه ماطاالاباات
کارگار اخاراجای و باازنشاساتاه را نامای 

 پردازد
مهاه به هد از    ٠ کارگر کارخانه شیشه دبهگهیهنهه  ٣٨٨ حدود  

  طیلی این واحد  ولیدی بها وجهود صهدور حهکهم  هو هیهف  

اند ح ود های مه هو هه و حه     اموال کارخانه هنوز نتوانسته 
سنوات خدمت خود را دریافت کنند  بانکههها و نهههادههای  
دولتی اموالی که کارگران برای وصول مطالهبهات مه هو هه  

اند را از کهارفهرمها مهی خهرنهد و در ایهن    خود  و یف کرده 
 زمینه دست کارگران ب ایی بند نیست  

  ٦١ در  هزویهن از دبهان مهاه سهال   «شیشه دبگینه »کارخانه  
  طیل اعالم شد و از دن زمان  اکنون ههنهوز بهخهش عهمهده  

اخراجهی ایهن واحهد  هولهیهدی      کارگر   ٨٨٨ ای از مطالبات  
کهارگهری کهه    ٠٨  رداخت نشده است  عالوه براین حهدود  

اند هنوز موف  به دریافهت سهنهوات    بارنشسته شده   ٦٣ ازسال  
کهارگهری کهه ههم اکهنهون در    ٨٨ اند  همانین    خود نشده 

کارخانه برای نگهداری ازماشیهن د ت ونهگهههبهانهی از دن  
اند در ده ماه گذشته )از مرداد ماه سال گذشهتهه    با ی مانده 

 اند     ا کنوند هی  دستمزدی دریافت نکرده 
بههیههش     عههدم  ههرداخههت  حهه ههو ههههها  و   حهه  عههیههدی 

 کارگرکارخانه کاشی جم بروجرد! ١٧٨ از 
بهیهش     سهال حه  عهیهدی ٨ ماه ح  بهیهمهه و   ٠ ماه ح ود   ٠ 
کارگرکارخانه کاشی جم   رداخت نشهده اسهت   در  ١٧٨ از 

حال حاضر ف الیت  ولیدی کارخانه کاشی جم بهروجهرد بهه  
حدا ل رسیده وف ط یکی از خطو   هولهیهدی دن فه هالهیهت  

کارگر  رار دادی ایهن    ٠٨ دارد  دتر ماه سال گذشته   داد  
کارخانه اخراج و بیکار شدند  اکنون نیز ص هبهت از اخهراج  

کارگر دیگر این کارخانه است  این کارگران به سهبهب    ٧٨ 
ی  ماهه بودن  هرارداد کهارشهان فها هد امهنهیهت شه هلهی  

 هستند  
  اردیبهشت ٦٢

کارگرکارخانه م واسازی  بریزبدنبال افهتهادن در  ٣ جان باختن 
 دستگاه خمیرگیری م وا! 

سه کارگر در کارخانه م وا سازی  بریز به داخل دسهتهگهاه  
م واسازی افتاده و جان باختند  این کارخهانهه در شهههرک  

سهال سهن    ٩٨ و    ٨٦    ٨٨ سلیمی  رار دارد  این کارگران  
 داشتند  

 کارگران شهرداری کرمان چندین ماه ح ود نگرفته اند 
حه هود نهگهرفهتهه    ٦١ کارگران شهرداری کرمان از دبان ماه  

اند  کارگران می گویند که به مسئولین بی نتهیه هه بهوده  
و انتظامات کارگران م تر  را از م ل شهههرداری بهیهرون  

 می اندازد   
 اردیبهشت ٦٦

   مک اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلو  
کارگران کارخانه کاشی نهیهلهو در اعهتهرا  بهه نهداشهتهن  
امنیت ش لی وعدم  رداخت بمو ک ح ود ماهیانهه دسهت بهه  
  مک م ابل فرمانداری ن ف دباد  زدند  ح هود و مهزایهای  

  انان طی هشت ماه گذشته  رداخت نشده است   
شهر بهه عهدم  هرداخهت    اعترا  کارگران شهرداری مشگین 

 ماه ها ح ود وح  بیمه! 
شهههر بها  ه همهک    ده هانفر از کارگهران شهههرداری مشهگهیهن 

اعترا  دمیز در م ابل شهرداری خواستهار  هرداخهت حه  و  
ح ود  انونی خود شدند  کارگران مهی گهویهنهد  کهه در  
طول ی  سال گذشته نه  نها ح  و ح ود  انونی خهود را  
از شهرداری دریافت نکرده اند بلکه ح  بیمه کارگران نهیهز  
 رداخت نشده است و کارگهران از خهدمهات بهیهمهه ای ههم  

 م روم شده اند  
اعتحاب کارگران خدمها هی شهههرداری خهرمشهههر ادامهه    

 دارد! 
این کارگران که در بخش ههای مهخهتهلهف شهههری نهظهیهر  
فضای سبز  جمک دوری زبهالهه و دیهگهر بهخهش ههای ایهن  
منط ه کار می کنند  از فروردیهن مهاه سهال گهذشهتهه  ها  
شهریور ماه زیر نظر شهرداری مینو شههر کهار کهردنهد امها  
 اکنون نه بیمه درمانی  بازنشستگی  عیدی و نه سهنهوات  

 ها  هانهزدههم    ٦١ به دنها  رداخت شده است  از اول مهههرمهاه  
  ١٠ دبانماه کار به  یمانکار دیگری واگذار شد کهه او ههم  

روز  ح ود و هماهنهیهن عهیهدی و سهنهوات و حه  بهیهمهه  
 کارگران را  رداخت نکرد  

میهلهیهارد ریهال بهه  ١٠ سال گذشته سازمان منط ه دزاد اروند  
شهرداری  رداخت هرد  ا به  یمانهنهار و ههارگهران  هرداخهت  
هند ولی شهرداری  از م ل این اعتبار چیزی به ههارگهران  

  رداخت نکرد  
هههارگههر شهههههرداری    ٨٨٨ اردیههبهههههشههت مههاه ١٨ و ١١ روزهههای  

مهاه ههای     خرمشهردراعترا  به عدم  رداخهت ههه حه هود 
بهمن و اسفند سال گذشتهه و کهاههش حه هو شهان در سهال  
جاری دست به   مک در برابر سازمهان مهنهطه هه دزاد ارونهد   

 زدند  
 

مطالاباات کاارگاران زغاال سانا  الابارز 
 شرقی هنوز پرداخت نشده است

هها  ها    کارگران م دن زغال سن  البرز شر ی که شمار دن 
شهود  بهه غهیهر از مهطهالهبهات    نفر بهردورد مهی   ١٨٨ هزار و  

د  ٦٠ وفهروردیهن    ٦١ مربو  به دو ماه مزد م و ه )اسفهنهد  
 اند    را نگرفته   ٦٠ هنوز عیدی سال  

جدا از م و ات مزدی  کاهش مزایای ح  انه هام اضهافهه  
کاری  با حذ  ی  شیفت از سه شیفت کهاری افهزایهش  

ههای بها هیهمهانهده و فشهار کهار بهر    ساعات کاری شهیهفهت 
   کارگران افزایش یافته است    

 اردیبهشت ٦٩
کارگر در شاهین شهر، میماه و ٤٣٣٣اخراج

 روز ١٣برخوار در الی
  ١٨٨٨ روز گهذشهتهه    ١٨ به گزار، خبرگزاری م ل  در  

کارگر در شاهین شهر  میمه و برخوار در اسهتهان اصهفهههان  
  اخراج شدند    

ماااه حاا ااو  ومااطااالاابااات ٠اااد  پاارداخاات
 کارگران شهرداری ام ش!

به گزار،  ابناک  کارگران شهرداری امهلهش حهدود سهه  
 ماه است که ح ود و مزایای خود را دریافت نکرده اند  

 ماه ح ود کارگران شهرداری هندی ان! ٠ عدم  رداخت 
مهاه حه هود کهارگهران شهههرداری  ٠ به گزار، عحرجههان   

هندی ان  رداخت نشده است  براسهاو ایهن گهزار،  بهدههی  
شهرداری هندی ان  نها به اداره  امین اجهتهمهاعهی بهاله  بهر  

میلیارد ریال است  ا جاییکهه دفهتهرچهه ههای درمهانهی  ١٠ 
کارکنان شهرداری هندی ان  ا همین چند روز اخیر  همهدیهد  
نمی شد و کارکنان برای درمان و مداوای خود با مشهکهل  

 مواجه بودند  
 

 اخبار کارگری
 بخش ایران: شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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کارگران فوالد خر  آباد ح وقهای معاوقاه 
 خود را دریافت نکرده اند

   از گذشت  نج ماه از اعالم  و هف فه هالهیهت کهارخهانهه  
  ٣٨ در اسهتهان لهرسهتهان ههنهوز وضه هیهت   «فو د خرم دباد »

کارگر بیکار شده این واحد صن تی نام لوم اسهتهو  ههنهوز  
 ماه ح ود و چندین ماه بیمه طلبکارند    ٧ 

  اردیبهشت ٦٢
 ١٣٣مااه حاق بایاماه  ٧ماه ح او  و  ٤٣

کارگر کارخاناه سااماان کااشای پارداخات 
 نشده

هارگران کارگران کارخانه سامان هاشی بهروجهرد نسهبهت بهه  
ماه ح ود و  مدید نشهدن بهیهمهه دنههها در    ١٨  رداخت نشدن  

هفت ماه گذشته اعترا  دارند  ههارخهانهه سهامهان ههاشهی  
ههارگهر در    ١٨٨ بروجرد  ا اواسط سال گهذشهتهه بها حهدود  

زمینه  ولید هاشی هف  دیواری و نما فه هالهیهت مهی ههرد  
هه به دلیل همبود ن دینگی و نا وانهی در  هرداخهت حه هود  

 هارهنان خطو   ولید خود را متو ف هرد  
 

کارگر ٠س و  آسانسور موجب کشته وزخمی شدن 
 شد

نهفهر از    ٣ طهبه هه در حهال سهاخهت    ١٩ در ی  ساختمان  
کارگران سوار بر دسانسور بودند کهه نهاگهههان دسهانسهور از  
طب ه همکف به طب ه منهفهی چهههار سه هو  کهرد  یه   

ساله جان خهود را از دسهت داد و دو کهارگهر    ٨١ کارگر  
 دیگر م رو  شدند  

 مرگ یک کارگر بر اثر گودبرداری ناایمن
مهتهر    ١٨ دیواره زمینی که برای ای اد ساختمان بهه عهمه   

گودبرداری شده بود  ریز، کرد  دو کارگهر افه هانسهتهانهی  
در زیر دوار ماندند که یکی از دنها محدوم شد و دیهگهری  
بخاطر جراحات وارده فوت کرد  بنا بهه اظهههار سهیهد جهالل  
ملکی سخنهگهوی سهازمهان د هش نشهانهی خهاک مه هل  
گودبرداری شده بسیار سست است و عملهیهات گهودبهرداری  

 بطور غیر اصولی و ناایمن ان ام شده است  
 

کارگران مخابرات جایارفات و اانابارآبااد 
 ااتصاب کردند

صب  امروز کارگران مخابرات جیرفت و عنبردباد بهه دلهیهل  
 عدم  رداخت ح  بیمه و ح ود اعتحاب نمودند  

 
نافاراز مساناوالن ٢کارگران معترض چوکا 

 اداری را از کارخانه بیرون انداختند!
کارگران کارخانه چوکا برای دومیهن بهار در سهال جهاری  
در اعترا  به نداشتن  راردادکاری وعدم  هرداخهت مهاه هها  
ح ود وح  بیمه دست به   مک درکارخانه زدند  این  ه همهک  
منتهی به درگیری با دو  ن از مسهئهو ن اداری و بهیهرون  

 انداختنشان ازم وطه ی کارخانه شد  
مطالبات کارگران از عدم  رداخهت حه  بهیهمهه  عهدم عه هد  
 رارداد جدید  عدم  هرداخهت حه هود مهاه ههای اسهفهنهدسهال  
گذشته فروردین و اردیبهشت  عدم  رداخت اضهافهه کهاری  

 از دی ماه سال گذشته  ا کنون می باشد  

کارگران می گویند: ا ن زمان طو نی اسهت کهه چهرخهه  
 ولید در این کارخانه خوابیده است  به علت عهدم  هرار داد  
جدید اگر در حین کار حادره ای برایمان  هیهش دیهد حهتهی  
نمی  وانیم رابت کنیم و از بیمه استفاده کنیهم چهون اصهال  

  ول بیمه ای واریز نمی شود  
 

اخراج فعدادی از کارگران کارخانه شیمی 
 بافت درسال جدید!

شهرکهت  ٦٠ به بهانه "  دیل نیرو" در دستهانهه ی دغهاز سهال  
شیمی بافت کارگهران را اخهراج کهرد  در بهیهن کهارگهران  

سهال ههم وجهود دارد     ١٨ حتی افراد با سابه هه  ها حهدود  
کارگران به اداره کار منط ه وی ه ا هتهحهادی  هتهروشهیهمهی  
مراج ه کردند ولی از سوی دن اداره ههیه  ا هدامهی بهرای  

 کارگران ان ام نشد  
 

اد  پرداخت ح و  فروردین ماه ومطالبات ساال 
 کارگرمعدن سن  آهن بافق!٩٣٣٣گذشته
کارگر شرکت مه هدن سهنه  دههن بهافه  از سهال    ٠٨٨٨ 

گذشته مطالبهات مهزدی  هرداخهت نشهده دارنهد  دسهتهمهزد  
فروردین این کارگران نیز هنوز  رداخت نشده است  دستهمهزد  

اردیبهشت امسال  رداخهت شهده  امها    ١٠ در    ٦١ اسفند ماه  
مزایا و عیدی و ح  سنوات سهال گهذشهتهه ایهن کهارگهران  
همانان  رداخت نشده با ی مانده است  دسهتهمهزد فهروردیهن  

نهفهر و بها    ٠٨٨٨ ها حدود    ماه این کارگران نیز که   داد دن 
 راردادهای ش لی مختلف شامل رسمی  شرکتی   هرارداد  
م ین و روزمزد مش ول به کار هستند هنوز  هرداخهت نشهده  

 است  
 گزار، 

درصد کاارگاران سااخاتاماانای  ٥٣بیش از 
 بیمه نیستند

ایلنا از  ول ی  ف ال صنفی کارگهران سهاخهتهمهانهی مهی  
 نویسد: 

 هر اعهالم کهرده    نوربخش مدیر عامل  امین اجتماعی  هیهش 
که ی  میلیون و صدهزار نفر کارگر ساختمهانهی از سهال  

اند در حهالهی کهه در عهمهل ایهن    بیمه شده   ٦١  ا سال    ٠٦ 
  ٠٨ -٧٨ ا فاد هرگز صورت نگرفتهه اسهت و فه هط حهدود  

هزار کارگر ساختمانی کشهور  ه هت  هوشهش بهیهمهه  هرار  
دارند  از دبان ماه سال گذاشته هی  سهمهیهه ای بهه بهیهمهه  

 این کارگران اختحا  داده نشده است   
 «عمران البرز »کارگر    ٠٨ بیکاری  

کههه   «عهمهران الهبهرز »ههای سهاخهتههمهانهی    کهارخهانهه فهردورده 
درروستای صی الن ورزل شهرستان رشت در اسهتهان گهیهالن  
ف الیت دارد  از اول سال جاری  و  مامی کارگهران دن ههم  

 اند    اکنون بیکارشده 
سال ساب ه کهار    ١٠ این کارگران که بحورت میانگین بین  
گویند: از مه همهو     دارند  در ادامه درباره وض یت خود می 

نفر  سهویهه حسهاب کهامهل شهده واز    ١٠ کارگر حدود    ٠٨ 
نهفهراز    ٨٨ اند  همانین بدنبال دن  ه هداد    کارخانه خارج شده 

کارگران مشمول بازنشستگی با مشاغل سهخهت وزیهان دور  
هم اکنون  ی گیر بازنشهسهتهگهی خهود هسهتهنهد ومهابه هی  
کهارگههران بها ا ههمهام  ههرار داد کههار  هها  هایههان مهاه جههاری  

خهواههنهد شهد  بهه گهفهتهه ایهن کهارگهران شهرکهت     بیکار 

ها دارای  هولهیهد و بهازار    که سال  «عمران البرز »ساختمانی  
فرو، خوبی بود اما از چند ماه  بل کهارفهرمها بهه دلهیهل  
نامناسب خواندن شرایط  ولید بدنبال   طیلی کارخهانهه بهوده  

بهخهش زیهادی از  ه هههیهزات ومهاشهیهن     است  هم اکنهون 
این کارخانه بهه فهرو، رسهیهده وکهارفهرمها در حهال     د ت 

 انت ال دنها به بیرون از کارخانه است  

  اخبار بین المللی
ااتصاب سراسری در در ااتراض به  -یونان 

 سیاست های ریاضتی
در اعهتهرا    یونان  کارکنان بخش های دولتی و خحوصی 

سهاعهتهه    ١٠ به سیاست های ریاضتی این کشور اعتحابی  
 را دغاز کردند  

سراسری در  اس  به فراخهوان ا ه هادیهه ههای   اعتحاب  این 
کارگری بخش های دولتی و خحوصی و در مخالهفهت بها  
طر  جن ال برانگیز اصالحات در  امین اجتماعهی و نهظهام  
مالیا ی صورت گرفته  که احتما  طی دو روز دیهنهده در  

  ارلمان به رای گذاشته می شود  
بخش های مختلف از جمله حمل نه هل  خهدمهات شهههری   
جمک دوری زباله و رسانه ههای خهبهری در ایهن اعهتهحهاب  
شرکت دارنهد   هزشهکهان و روزنهامهه نهگهاران ههم بهه ایهن  
اعتحاب  یوسته اند  این اعتهحهاب مهوجهب مهخهتهل شهدن  

 زندگی عادی مردم شده است  
سختگیری های ا تحادی دولت یونان از سالهای گهذشهتهه  
با مخالفت شدیدی روبرو بوده اما اجرای دن از  هیهش شهر   
های وام دهندگان بین المللی برای اعطای کهمه  ههای  

 مالی به یونان است  
 

جاماعای از  گاور دساتاه ٩٣کشگ بیش از  -ارا  
 قربانیان دااش

ههایهی از    گهویهد در بهخهش   ی  فرستاده سازمان ملل مهی 
اند   ا کنون بیهش از     ر در اختیار داعش بوده   عراد که  یش 

 جم ی  یدا شده است    گور دسته   ٠٨ 
یان کوبی  که از زمستان گذشته فرسهتهاده ویه ه دبهیهرکهل  
سازمان ملل در امور عراد بوده است  بهه شهورای امهنهیهت  

جهمه هی     سازمان ملل گفته است که این گهورههای دسهتهه 
های ف یک" بوده که گروه دولهت اسهالمهی    "مدرک جنایت 
 ان ام داده است  

های اخیر و    از دن کشهف    این گورهای گروهی در ماه 
 اند    اند که این مناط  از گروه داعش    گرفته شده   شده 

در یکی از جدید رین موارد  در مهاه دوریهل گهورههایهی در  
  ١٨ شهر رمادی  یدا شدند که شاید ب ایای جسد بهیهش از  

گوید جهامه هه    نفر در دنها دفن شده باشد  د ای کوبی  می 
کشیدن" از جهنهگه هویهان داعشهی    جهانی باید "برای حساب 

 ا دام عملی کند  
هایهی از رمهادی    نیروهای عرا ی در دسامبر گذشته بخش 

را از گروه "دولت اسالمی"    گرفتهنهد  ایهن شهههر یه   
 سال  یش به دست  یکارجویان افتاده بود  

   از چند هفته م اوت  راکنده  فوریه گذشته ایهن شهههر  
 به طور کامل به اختیار نیروهای حکومتی در دمد  

جم ی در نزدیکی سن ار در شهمهال عهراد     گورهای دسته 
نزدیکی انبار در غرب عراد و در  کریهت در شهمهال عهراد  

 اند    هم  یدا شده 
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افرادی که ب ایایشان در این گورهها  هیهدا شهده  از جهمهلهه  
شامل عشایر  سربازان عرا هی  زنهان و افهرادی از ا هلهیهت  

چههنههیههن در    جههمهه ههی هههم   انههد  گههورهههای دسههتههه   یههزیههدی بههوده 
هایی از سوریه که در دسهت گهروه "دولهت اسهالمهی"    بخش 
 اند    اند   یدا شده   بوده 
 

سومین فظاهرات پیاپی در آفان اا ایاه  -یونان 
 اصالح نظا  بازنشست ی

با نزدی  شدن به زمان رای گیری در  هارلهمهان یهونهان بهر  
سر  ی ه اصال  نظام بهازنشهسهتهگهی و مهالهیها هی  بهرای  
 سومین روز متوالی در د ن  ظاهرات اعتراضی بر ا شد   

 یش  ر نیز ا  ادیه های کارگری یهونهان در اعهتهرا  بهه  
دولت  به اعتحابی عمومی و دو روزه فهراخهوان دادنهد کهه  

دغاز شد   رار است یکشنهبهه شهب ایهن      مه   ٩ از روز جم ه  
  ی ه به رای گذاشته شود   

گوید: "ما جوان هسهتهیهم و نهمهی      ساله می   ٣٧ ی  م لم  
 وانیم این سیاست ها را  بول کنیم  مها بهیهمهه اجهتهمهاعهی  
نداریم و از خدمات درمانهی بهرخهوردار نهیهسهتهیهم  دردمهدی  
مناسب نداریم و بیشتر ما حتی کار هم نهداریهم  مها نهمهی  
 وانیم اینگونه زندگی کنیم  ما نمی  وانیم در  رن بهیهسهت  

 زندگی کنیم "   ١٦ و یکم با شرایط کاری  رن  
گوید: "مهدت ههاسهت کهه      ساله دیگر می   ١٧ ی  جوان    

من از والدینم  ولی نگرفته ام  حا  اگهر دن هها بهازههم بها  
کاهش ح ود و مستمری رو به رو شوند  دیگر نهمهی دانهم  
چگونه می  وانیم سهر کهنهیهم  بسهیهاری از دوسهتهان مهن  
خانواده های ف یری دارنهد  مها بهه سهخهتهی مهی  هوانهیهم  

 نیازهای اولیه خود را  امین کنیم "  
گروهی از  ناه ویهان نهیهز بهه ایهن  هظهاههرات  هیهوسهتهه و  
خواستار بازگشایی مرزهای این کشور شهدنهد  ههمهاهنهیهن  

نیروی ضدشور، بهه مهنهظهور  هیهشهگهیهری از    ٣٨٨ حدود  
درگیری  راه های مهنهتهههی بهه مهرکهز شهههر را مسهدود  

 کردند   
به گزار، خبرنگهار یهورونهیهوز در د هن "دولهت از ضهرورت  
اصال  ح ود بازنشستگی حر  مهی زنهد ولهی کهارگهران  
استد ل می کنند که  نهها طهی چهنهد سهال مسهتهمهری   
چیزی شبیه ان ام خواهد شد  در نهگهاه مهردم سهیهریهزا بهه  
راهی می رود که به سیاست های ریهاضهت ا هتهحهادی و  
  دیل می ان امد  سهیهاسهتهی کهه  همهامهی دولهت ههای  

 گذشته اجرا کرده اند  " 
 

 ااتراض خیابانی گسترده ضد  دولتی -کنیا 
با شلی  گهاز اشه  دور      مه   ٦  لی  کنیا روز دوشنبه    

و به خیابان دوردن خودروهای دب ا،  م ترضان بهه کهمهیهتهه  
برگزاری انتخابات این کشور را در نهایهروبهی و کهیهسهومهو  

 متفرد کرد   
حضور صدها  ن از شهروندان در ایهن  هظهاههرات در حهالهی  

ایهن کشهور    ٨٨٨٧ است که اعالم نتی ه انهتهخهابهات سهال  
نهادرامهی ههای گسهتهرده و خههونهیهنهی را در  هی داشههت   
مخالفان دولت  اعضای این کمیته را به هواداری از دولهت  

 متهم می کنند   
یکی از رهبران مخالفان دولت می گوید: "کمیتهه بهر هایهی  
انتخابات بی اعتبار است  دن ها انتخهابهات گهذشهتهه را بهد  
برگزار کردند  نشانی از اینکه  ه هیهیهر کهرده بهاشهنهد دیهده  

نشده است  بنابر این با همین کمیته نمهی شهود انهتهخهابهات  
د ی را برگزار کرد  ما نهمهی خهواههیهم ایهن کشهور را بهه  
دردسر بیاندازیم  ما کمیته ای بهرای بهرگهزاری انهتهخهابهات  

 می خواهیم که اعضایش امانت دار باشند " 
مهاه  ١٠ هنوز  ا موعد بر ایی انتخهابهات سهراسهری کهنهیها    

با ی است با این حال رهبران جریان مخالهف دولهت   هههدیهد  
کرده اند کهه در صهورت اصهال  نشهدن کهمهیهتهه بهرگهزار  

 کننده  این انتخابات را   ریم خواهند کرد  
 

به رسمیت شناختن زوجاهاای هاماجانا   -ایتالیا 
 گرا

ای رای داد کهه بهه مهوجهب دن     ارلمان ایتالیا به محهوبهه 
 شوند    های هم نسگرا به رسمیت شناخته می   زوج 

 رین کشور غربی بود که در دن  هانهون    ایتالیا  ا امروز عمده 
های هم نهسهگهرا را بهه ههیه  شهکهلهی بهه رسهمهیهت    زوج 
بهه    ٣٩٦ شناخت  اما نمایندگان م ل  این کشهور بها    نمی 
رای به  انونی شدن  هیهونهد مهدنهی )غهیهر از  هیهونهد    ١٦٣ 

 زناشویی و ازدواجد هم نسگرایان دادند  
کار و مومنان کا ولی  مخالهفهت    های م افظه   البته بخش 

انهد   یه هه  هیهونهد مهدنهی    جدی بها ایهن محهوبهه داشهتهه 
هم نسگرایان بهارهها  ه هدیهل شهد  ها حهمهایهت  زم بهرای  

  حویب دن جلب شود  
های هم نسهگهرا  ه هله     ح و ی که بنا به این  انون به زوج 

گیرد به اندازه ح هو هی کهه  هوانهیهن بهرخهی از دیهگهر    می 
های ههمه هنهسهگهرا    کشورهای دمریکایی یا ارو ا برای زوج 

 گیرند  نیست    در نظر می 
برخی از ف ا ن ح ود هم نسگرایان و نمهایهنهدگهان حهامهی  

گویند ایهن فه هط یه  " هدم اول"    این  انون در ایتالیا می 
است  اما هنوز کمبودهای چشمگیری برای  امین حه هود  

 هم نسگرایان در ایتالیا وجود دارد  
 

 های کوفاه خبر
 

 ایتالیا
در   ا هریهش  ایتالیا بها  صدها نفر از حامیان  ناه ویان در مرز 

منط ه "برنرو"  در اعترا  به کنترل مهرزهها  هوسهط دولهت  
ا ههریههش و بسههتههن مههرزههها بههه روی  ههنههاههه ههویههان  دسههت  

 زدند    ظاهرات  به 
این  ظاهرات با حمالت نیروهای  لی  ایتالیا  به درگهیهری  
کشیده شد  دولت ا ریش  هدید کرده است که اگر ایهتهالهیها  
 دابیری را برای کنترل  ناه ویان به کار نهبهنهدد   حهمهیهم  
خود را مبنی بر مسدود کردن گذرگاه برنرو عملی خهواههد  
کرد  از هنگام بسته شدن مرز کشورهای حوزه بالهکهان بهه  
روی  ناهندگان و امضای  واف  میان  هرکهیهه و ا ه هادیهه  
ارو ا درباره بازگرداندن  ناه ویانی که به یونان می رسهنهد   
ایتالیا به اصلی  رین م حد  نهاهه هویهان بهرای رسهیهدن بهه  

 ارو ا  بدیل شده است  
 

 چین
  بر ارهر رانهش زمهیهن در چهیهن     مه   ٠ بامداد روز یکشنبه  

دهها کارگر شاغل در یه  نهیهروگهاه کشهتهه و زخهمهی  
 شدند  

در جریان این حادره که در ی  نیروگاه دبهی در مهنهطه هه  

ای کوهستانی از استان "فوجیان"ی چین روی داد  بهیهش  
 کارگر نیز زخمی شدند    ٠ کارگر کشته و    ١١ از  
 

 جهان
به گفته دبیر کل شورای  ناهندگان نهروژ  شهمهار دوارگهان  
داخههل کشههورههها طههی سههال گههذشههتههه مههیههالدی بههه ر ههم  

 میلیون و هشتحد هزار نهفهر رسهیهده اسهت    ١٨ رکوردشکن  
  ٠٨٨ مهیهلهیهون و    ١٨ وی ضمن اشاره به ر م رکوردشکهن  

هزار دواره  این ر م را دو برابر   داد  هنهاهه هویهان در سهراسهر  
جهان دانست  نامبرده همانین افزود: " جن   مهنهازعهات  

میهلهیهون نهفهر را    ٨٠ و بالیای طبی ی  نها در سال گذشته  
از خانه و کاشانه خود دور ساختهه و دواره دیهگهر شهههرهها   

 درون مرزهای ملی کشورهای شان کرده است " 
 

 چین
  صدها نفر از مردم چین بهر عهلهیهه      مه   ١١ روز چهارشنبه  

برنامه ساخت ی  کارخانه مواد شیمیایی و  هتهروشهیهمهی  
در بخش شر ی این کشور  دست بهه اعهتهراضهات گسهتهرده  

 زدند  
ساخت این کارخانه که  رار است در شهر "لونه  کهو" در  
شرد چین ساخته شود  باعز شده  ا در طول هفته جهاری   
صدها م تر  در م ابل برخی از ساختمان های دولهتهی و  
ادارات مرکزی این شهر   مک کرده و مخالفت خهود را بها  
این برنامه اعالم کنند  به گفتهه مه هتهرضهان  سهاخهت ایهن  
کارخانه من ر به وخامت اوضا  زیست مه هیهطهی و دب و  

 هوایی می شود  
 

 ایتالیا
با اجتهمها  در شهههر رم بهر ضهد      مه   ٧ هزاران نفر روز شنبه  

 واف نامه  فتا دست به  ظاهرات زدند  این  وافه  بها ههد   
برچیدن موانک گمرکی و ای اد منهطه هه ای وسهیهک جهههت  
  سهیل   ارت دزاد میان دمریکا و ارو ا  نظیم شده است  

این  ظاهرات در حالی صورت می گیرد که سازمهان غهیهر  
دولتی گرین  ی  )صهله  سهبهزد بهه  هازگهی بها انهتهشهار  
اسنادی  ب ات این  واف  بر سالمهت و مه هیهط زیسهت را  

 شوم و خطرناک  وصیف کرده است  


