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 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 روزنامه "دنیای اقتصاد" و قراردادهای سفید امضا!
 ناصر اصغری

 
 نفر دیگر بیکار شدند ٥١١١٠١١١هزار واحد صنعتی .  ٥١تعطیلی 

اخبار کارگری ١١در صفحه  

  جلوه ای از مبارزه طبقاتی
 یاشار سهندی

 مخالفین افزایش حداقل دستمزد
 ناصر اصغری

 کارگران در هفته ای که گذشت
 شهال دانشفر

  ٥٢ اسممممماعممیممل عممبمم ی روز  
میملمیمون    ٠٣٣ اردیبهشت با وثیقه  

مماه    ١١ تومانی  و پس از ح ود  
از زن ان آزاد شم   پمس از شمرو   
اعتصاب غماا بمه همممراه جم م مر  

اردیبمهمشمت    ١٣ عظیم زاده از روز  
امسال، حمایت وسیم می از آنمهما  
به جریان افتاد و دهمهما بمیمانمیمه  
حمایتی از جمانمت تشمهمل همای  
کارگمری، کمارگمران واحم همای  
مختلف، کمانمون همای یمنم می  
م لمان، ف االن سیاسی، زن انیمان  
سیاسی، زن انیان متهم به جمرائمم  
غمیممر سممیمماسمی،  و هممممم منممیممن  
ت  ادی از سازمانهای کارگمری  
در کشورهمای ممخمتملمف یمادر  
ش  و خواست آزادی این دو نم مر  

و سممایممر کممارگممران زنمم انممی و  
زنمم انممیممان سممیمماسممی در ابمم مماد  
وسممیمم ممی مممورد تمماکممیمم   ممرار  
گرفت  جمهوری اسالمی تمتمت  
این فشارها اسماعیل عمبم ی را  

 آزاد کرد   
 

اسماعیل عب ی بالفمایملمه پمس  
از آزادی از زنمم ان اعممالد کممرد  
ب لیل آزاد نشم ن جم م مر عمظمیمم  
زاده، احسما  آزادی نمممیمهمنم    
ج  ر عظیم زاده نمیمز در بمیمانمیمه  
ای ضمن اعمالد خموشمتمالمی از  
آزادی اسماعمیمل عمبم ی اعمالد  
کمرد کمه پمرونمم ه اسمممماعممیمل را  
 هم نان م توح گااشته ان  و بر 
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درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به م ني 
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ١ از صفحه  
خممواسممت پممایممان دادن بممه اتممهمماد    

امنیتی به ف مالمیمن کمارگمری و  
م لمان و سایمر ممطمالمبمات ممهمم  
کارگران و م لمان تماکمیم  کمرد   
هر دوی آنها در وا م  بمر بمیمانمیمه  
مشترک خود تاکی  گمااشمتمنم    
ممموضمم  گممیممری آنممهمما پمماسممخممی  
متمهمم بمه حمهموممت بمود کمه  

تالش کرد با آزادی عب ی میمان  
آنها شهاف ایجاد کمنم  و ممانم   
گسترش و ت میق بمیمشمتمر اتمتماد  
 میان کارگران و م لمان بشود   

 
اکنون وض  جسمی ج  ر عمظمیمم  
  ١١ زاده ب لیل اعمتمصماب غماای  

روزه رو بمه وخماممت رفمتمه و در  
همین حال دستگاه  ضایی پمرونم ه  
مربوط به دفما  او از کمارگمران  
نورد و لوله ی ا در سماوه را بمه  
جریان ان اخته است تا فشار بمر او  
را تش ی  کمنم   عمظمیمم زاده در  
تما  تل نی از زن ان گ ته اسمت  
که وزنش بش ت کاهش یمافمتمه،  
چشممم هممایممش تممار شمم ه، کمملممیممه  
هایش خوب کمار نمممی کمنم  و  
 ادر به دفم  ادرار نمیمسمت  جمان  
ج  ر عظیم زاده در خمطمر اسمت   
ممما بمما حممممممایمممت کمماممممل از  
خواستهای وی و ارج گمااشمتمن  
به مبارزه و اعتراض او در دفما   
از حقوق کارگمران و مم ملمممان و  
همممممه زنمم انممیممان سممیمماسممی از او  
میخواهیم به اعمتمصماب غماایمش  
پممایممان دهمم   بمما بممرخممورداری از  
سممالمممت جسممممممی بممما  ممم رت  
بیشتری میتوان  ایمن ممبمارزه را  
 به پیش برد و به پیروزی رسان    

 
جرد عب ی و عظیم زاده و سمایمر  
کارگران و م لمان زنم انمی دفما   
از کارگران و م لمان و دفما  از  
خممواسممت هممای اکمممممریممت مممردد  
است  اتهامات امنیتی از پمرونم ه  

ج  مر عمظمیمم زاده و اسممماعمیمل  
عممبمم ی و کمملممیممه کممارگممران و  
م لمانی که با  میم  وثمیمقمه آزاد  
شمم ه انمم  و یمما بممرایشممان پممرونمم ه  
تشهیل داده ان ، بای  حاف شمود   
پرون ه عب ی بای  بسمتمه شمود و  
ج  ر عظیم زاده و سایر کمارگمران  
و م لمان زن انی و کلیه زن انمیمان  
سیاسی بای  فورا، ب ون وثمیمقمه و  

ب ون همیمق  میم  و شمرامی آزاد  
شون   اعتصاب و اعمتمراض حمق  
کارگران، مم ملمممان، پمرسمتماران و  
دانشممجممویممان، بممازنشممسممتممگممان و  
بیهاران و همه مردد است  تمالش  
برای متشهل ش ن و ممتمشمهمل  
کممردن دیممگممران بممرای دفمما  از  
خواست های عمادالنمه شمان جمرد  
نممیممسممت  کممارگممران، ممم مملمممممان،  
پمممرسمممتممماران و دانشمممجمممویمممان،  
بازنشستگان و بمیمهماران و همممه  
مردد حمق دارنم  تمجممم  کمنمنم ،  
متشهل شون ، اعتصاب کننم  و  
از زنمم گممی خممود عمملممیممه یمم   
دری ی همای مم متمخمور حماکمم  

 اعتراض کنن   
 

حزب کمونیست کمارگمری ایمران  

کارگران و م لمان و کلیمه ممردد  
آزادیممخممواه را فممرامممیممخمموانمم  کممه  
یهص ا و متت انه خواهمان پمایمان  
دادن به امنیتی کردن اعتراضمات  
و برداشته ش ن اتهاد اممنمیمتمی از  
پرون ه های مم متموح کمارگمران و  
م لمان شون  و راه را بمر پماپموش  
دوزی علیه ف الین کمارگمری و  
م لمان و سمرکموب اعمتمراضمات  

خود بمه بمهمانمه همای ممخمتملمف  
ببن ن   حزب از کملمیمه سمازممان  
هممای کممارگممری و نممهممادهمما و  
شخصیمت همای انسمانم وسمت در  
سراسر جهان ممیمخمواهم  بما ممردد  
ایران علیه ددممنمشمی جمممهموری  
اسالمی هممراه شمونم  و خمواهمان  
آزادی فوری ج  ر عظیمم زاده و  
کلیه کارگران و م لممان زنم انمی  

 و زن انیان سیاسی شون    
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
ممه    ١١ ،  ١٠٣٢ اردیبهمشمت    ٥١ 

 ٥٣١٢ 
 

جرم عبدی و عظیم زاده و سایر کارگران و معلمان زندانی دفاع از کارگران و معلمان و 
دفاع از خواست های اکثریت مردم است. اتهامات امنیتی از پرونده جعفر عظیمم زاده و 
اسماعیل عبدی و کلیه کارگران و معلمانی که با قید وثیقه آزاد شده اند و یا برایشان 
پرونده تشکیل داده اند، باید حذف شود. پرونده عبدی باید بسته شود و جعفر عظیم 
زاده و سایر کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا، بدون وثیمقمه 

 و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند. 

حزب کمونیست کارگری ایران کارگران و معلمان و 
کلیه مردم آزادیخواه را فرامیخواند که یکصدا و 
متحدانه خواهان پایان دادن به امنیتی کردن 
اعتراضات و برداشته شدن اتهام امنیتی از 
پرونده های مفتوح کارگران و معلمان شوند و 
راه را بر پاپوش دوزی علیه فعالین کارگری و 
معلمان و سرکوب اعتراضات خود به بهانه های 
مختلف ببندند. حزب از کلیه سازمان های 
کارگری و نهادها و شخصیت های انساندوست در 
سراسر جهان میخواهد با مردم ایران علیه 
ددمنشی جمهوری اسالمی همراه شوند و خواهان 
آزادی فوری جعفر عظیم زاده و کلیه کارگران و 

 معلمان زندانی و زندانیان سیاسی شوند. 
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جلوه ای از مبارزه 
  طبقاتی

 یاشار سهندی
این روزها جم م مر عمظمیمم زاده بمه  
نمممممادی از مممقمماومممت و مممبممارزه  
جممنممبممش کممارگممری تممبمم یممل شمم ه  
است  او با خطر انم اخمتمن جمانمش  
تهان بزرگی نه تنها در جمنمبمش  
کممارگممری بمملممهممه در عممریممه  
سیاست ایران به راه ان اخته اسمت   
اعممالمممیممه همما و بممیممانممیممه هممای  
حمممممایممتممی تشممهممالت ممموجممود  
کارگران و مم ملمممان از بمیمانمیمه  
اسماعیل عب ی و ج م مر عمظمیمم  
زاده شمموری در مممیممان فمم ممالممیممن  
کارگری و م لمان ایجماد نمممود   
اکنون بم م  از آزادی اسممماعمیمل  
عب ی تماد تموجمهمات بمه جم م مر  
عظیم زاده متمرکز ش ه و اموممار  
حمایتمی از ایشمان تماکمنمون سمه  
هزار ن ر امضا داشتمه اسمت  امما  
این همه گویا بمه ممااق بم مضمی  
ها خوش نمی آیم   چمون گمویما  
این مبارزه شامل مبارزه ابمقماتمی  
نمی شود که بم تمر از آن رتمرممز  

 جنبش کارگری را میهش  ر 
ی  بابای به ناد رکوشا شمایمانر  
به گ ته خودش در ی  ر انتمقماد  
رفیقمانمه و یمممیمممانمه بمه امرح  
ش ارر تممماد ممبمارزه و ممقماوممت  
ج م مر عمظمیمم زاده را زیمر سموال  
میبرد و م عی است این ممبمارزه  

به چشمم جمنمبمش   رخاک پاشی ن 
در   عقت نشیمنمی  كارگری ایران و 

 بال خواست حموموممتمی هما ، و  
دادن حسن نیت     به رژیمم   نشان 

ر است  م ملمود   جمهوری اسالمی 
نیست اگر انتقاد ایشان دشمممنمانمه  
ممیمبمود دیمگمر چمه مممیمخمواسممت  
بگوی ؟ ایشمان ایمرار دارد امرح  
شم مارررحماف اتمهمماد ا م اد عملمیممه  
امنیت ملمی از پمرونم ه فم مالمیمن  

لیبرالمیمسمتمی   ین ی و اجتماعیر 
و پوپولمیمسمتمی و خملمقمی اسمت   
چممرا؟ چممون در ایممن شمم ممار واژه  
ین ی بهار برده ش ه اسمت  وی  
بطور ضمنی به خوانن ه اامممیمنمان  
می ه  که ایمن شم مار حمتممما از  

سوی شخص عظمیمم زاده ممطمرح  
ش ه در نتیجه ج  ر عظیمم زاده و  
بممه اممبمم  ایشممان اتممتممادیممه آزاد  
کارگران در پی رکیش شخصیمت  
سمممازی و تمممقممم   گمممرایمممی  
ممممممی، و   فممممممردی،سممممممازمممممممان

اتمتمادیمه،ر اسمت نمه     و    حزبی، 
 مبارزه ابقاتی! 

 
جناب شایان ر ضمممن تمقم یمر از   

كار پر ارزش     جم م مر عمظمیمم  
زاده، و یا دیگر ف الین و رهمبمران  
عممملمی جمنمبمش امبمقمه کمارگمر  
ایران!ر تاکی  میهن : رنق  من بمه  
شما رفقا و دوستمان ممتمتمرد ، و  
ف ال سیاسی جنمبمش کمارگمر، و  
مضافا به ج م مر عمظمیمم زاده در  
رابمطممه بمما شمم مار عممنمموان شمم ه و  
اساسا متتوای راسمت روانمه ایمن  
ش ار می باشم !،   امرح چمنمیمن  
شمم مماری مممیممخممواهممنمم  در  ممبممال  
خواسته همای بمه حمق، در دوران  
فزونی گرفتن رادیهالیسم جنبمش  
کارگری ایران، شان نزول نمموده و  

شم ماهمای     با راست روی و ارح 
با خانمه کمارگمری همای     همسو 

رژیممممممم، اشمممممموراهممممممای زرد  
تممرمممز جممنممبممش     کممارگممری!  

کارگری را بمهمشمنم !؟    تمنمزل  
دادن لیبرالیستی ممبمارزات چمنم   
دهه جنبش كارگری ایران  بمه یم   
خمممواسمممت یمممرفممما یمممنممم مممی ،  
اجتماعی ، و نگاه لمیمبمرالمیمسمتمی  

ممماهممبممی و خمملممقممی و  -ممملممی 
و   بمه ایمن جمنمبمش    پوپولیمسمتمی 

مخ وش نمودن مرز امبمقماتمی بما  
توجیمهمات     ایف های ماکور،جز 

رأست روانه این شم مار، از جمانمت  
هممر فممرد و یمما نممیممرو و نممهمماد  

چممیممزی جممز بمماج و     کممارگممری، 
امتیاز دادن به جمهوری اسمالممی  
از موض  همان ملی ماهبمی هما  

 نخواه  بود!ر وا  ا؟ 
 

ایشان در ادامه اامینان ممیم هم :  
،   ر سراسر تاریخ مبارزه امبمقماتمی 

و از جممملمه در     ب ینه و تجربمه، 
تاریخ جمنمبمش امبمقمه کمارگمری  
ایران بوفور شاه  چنین عمیمنمیمت  

ممبمارزه و سمازش   و تجربه ای از 

بمموده و خممواهمم  بممود!     اممبممقمماتممی 
می ان مبارزه ابقاتی پمر فمراز و  

و بممویممره در رابممطممه     نشممیممت، 
و جنبمش   جنبش کارکری ایران  با 

چپ و کمونیستی ایران تماریمخما  
سمازش همای   چنین مبارزه ای ، 

ابقاتی را بارها و بارها بمه خمود  
دی ه است!ر خت ب  نبود ایشمان بما  
ذکر ی  ممال از سمراسمر تماریمخ  
مبارزه ابقماتمی خمودش را شمیمر  
فهم میهرد که کمی و کمجما و  
چطور شاه  سازش ابقاتی بموده  
که چنین آش تمه وار بمه ممبمارزه  
جاری حمله میهمنم ی یما حم ا مل  

ش ار خودشان را در ایمن ممبمارزه  
مشممخممص عمملممیممه سممرکمموبممگممری  
جمهوری اسالمی بیان میمهمردنم   
تا ما می فهمی یم کمه شم ماری  
که مبارزه امبمقماتمی را پموشمش  
می ه  چگونه ش اری است؟ آیما  
عظیم زاده و همممه کسمانمی کمه  
درگیر این ممبمارزه هسمتمنم  بمایم   
تاکی  میهردن ر حاف اتهاد ا م اد  
علیه امنیت ملی فقط از پمرونم ه  
ف الین کمارگمریر آیما آن ممو م   
 این مبارزه ابقاتی وا  ی بود؟ 

م لود نیسمت جمنمبمش کمارگمری  
ایران برای چی همیشمه بم همهمار  
ی  کسانی هست و هر کماری  
میهن  نمی توان  ایمن بم همی را  
پاک کن ؟ تا هممیمن دیمروز ااز  
جانت بهانه گیران که نمیخواهمنم   
کاری کنن  و ایموال مم متمقم نم   
که مبارزه ایوال بی مورد اسمت  

جمنمبمش   و به جای نمممی رسم    
کارگری نمه افمق داشمت، نمه از  
آگاهی ابقاتی برخوردار بود  نمه  
ایمموال تشممهممیممالتممی دارد کممه  
بخواه  آنرا نمممایمنم گمی کمنم  و  
مبارزات کارگران هم که یهمسمره  
دفاعی است و رزممنم ه نمیمسمت   

اکنون که مبارزات سمیماسمی در  
ایران روز بروز  طبمی تمر گمردیم ه  
ایشان خرده ممیمگمیمرنم  همنموز بما  
مبارزه ابمقماتمی فمایملمه دارد و  
ایوال مبارزه ابقاتی گمنمجمایمش  
این را دارد که به سازش برسم  و  

 نه به جای دیگر  
  
مممبممارزه اممبممقمماتممی در ایممران از   

شهل نهانش به شمهمل آشمهماری  
در آممم ه اسممت  دیممگممرمممبممارزه  
سیاسی خالیه به ممبمارزه ممیمان  
جمنماحمهممای ممخمتمملمف بممورژوازی  
نممممممی شمممود و کممارگمممران بممما  

همزیمنمه سمخمت و گمران   پرداخت  
اکنون یهی از نیروهمای تم میمیمن  
کننم ه ممبمارزه سمیماسمی حمال و  
حاضر ایران هستن  مبارزه اخیر بمر  
سممر ررحمماف اتممهمماد ا مم اد عمملممیممه  
امنیت ملمی از پمرونم ه فم مالمیمن  

تنهما گموشمه   ین ی و اجتماعیر 
ای از ایمممن مممبمممارزه اسمممت و  
تاکی ی است بر ایمنمهمه کمارگمر  
آزاد نمیشود مگر همه ممردد آزاد  
شون   و تی که در بیانیه جم م مر  
عظیم زاده و اسممماعمیمل عمبم ی  
تاکی  میشود ا  امات ما امنیمت  
غارتگران را به خطمر ممی انم ازد  
آیا از این گویاتر ممیمشم  تماکمیم   
کممرد کممه دو اممبممقممه مشممخممص  
رودروی هممم ایسممتممادنمم ؟ اگممر  
جناحهای مختلمف بمورژوازی در  
البالی  انون جمهموری اسمالممی  
به دنبال بن  و تبصره ای هسمتمنم   
که زن انبانشان را مت ود کمنمنم ،  
مبمارزه بمرای حماف اتمهماد ا م اد  
عملمیممه اممنممیمت ممملمی از پمرونمم ه  
ف الین ین ی و اجتماعمی جملموه  
دیممگممری از آزادی بمم ون  ممیمم   
وشمرط سممیمماسممی اسممت کممه ایممن  
فقمط بمه نم م  کمارگمران و تموده  

مردد است نه همیمق جمنماحمی از  
بورژوازی  آنمانمی کمه بمه دنمبمال  
مبارزه ابقاتی میگردن  تا شمایم   
در آن شرکت کنن  لمطمف کمنمنم   
ی  ش ار مشخص مطرح کنمنم   
که دست سرکوبگری حمهموممت  

 را کوتاه کن ؟ 
 

مبمارزه امبمقماتمی آیمیمن خمایمی  
نممیممسممت کممه دارای آیممیممن نممامممه  
مشخصی باش   مبارزه ابمقماتمی  
نیروی مترکه تاریخ بشری اسمت  
که در اول تاریخ بمه شمهملمهمای  
مخمتملم می خمودش را نشمان داده  
است  این مبمارزه ای اسمت بمیمن  
دو اممبممقممه ایمملممی جمماممم ممه کممه  
اکنون بین کارگر و سمرممایمه دار  
در جریان اسمت  اگمر بماور داریمم  
که دولتهای حاکم نماین ه امبمقمه  
حمماکممم یمم ممنممی بممورژوازی اسممت  
مبارزه کارگران مستقیممما عملمیمه  
این ابقه حاکم است  از ممبمارزه  
بر سر دستمممزد تما ممبمارزه بمرای  
آزادی زن انیان سیاسی تا بم سمت  
گرفتن   رت سیماسمی همر کم اد  
جملمموه ای از ایممن ممبممارزه را بممه  
نمایش میگاارن   اینهه در یم   
جاهای مبارزات کارگمران نماکماد  
مان ه نتیجه شمهمسمت از امبمقمه  
حاکم بوده نه رسازش امبمقماتمیری  
ممممقممممالب   کمممممممممون پمممماریممممس، ان

ایمران در    ٢١ اکتبرروسیه، انقالب  
نتیجه سازش ابقاتی به شهسمت  

نتیجه به خمون     کشی ه نش  بلهه 
کشی ن این انقالبمهما بمه خشمونمت  
بارترین و بی رحمانه تریمن شمهمل  
از سمموی بممورژوازی بموده اسممت   
مبارزه ابقاتی اممری جماری در  
جام ه است اگر کسانی ممنمهمر  
آن هسمتمنم  و نمممی تموانمنم  آنمرا  
ببینن  نه ب یمن خماامر اسمت کمه  
وجود ن ارد یا پیشاپیش ممتمهمود  
به سازش ابمقماتمی اسمت بملمهمه  
ب ین خماامر اسمت حم ا مل نمممی  
خممواهممنمم  راممرف درسممت تمماریممخر  
بایستن   و ات ا ا همین جلوه اخمیمر  
مبارزه ابقاتی است کمه آنمهما را  
وادار میهنن  علمیمه کمارگمران و  

 مبارزاتشان بنویسن    
  

 ١ از صفحه  

  
مبارزه ابقاتی در ایران از شهل نهانش بمه شمهمل آشمهماری در   

آم ه است  دیگرمبارزه سیاسی خالیه به ممبمارزه ممیمان جمنماحمهمای  
همزیمنمه سمخمت و   مختلف بورژوازی نمی شود و کارگران با پرداخت  

گران اکنون یهی از نیروهای ت یین کنن ه ممبمارزه سمیماسمی حمال و  
حاضر ایران هستن  مبارزه اخیر بر سر ررحاف اتهاد ا  اد علیمه اممنمیمت  

تمنمهما گموشمه ای از ایمن   ملی از پرون ه ف الین ین ی و اجتماعمیر 
 مبارزه است  
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 دستمزد

مممخممالمم ممت بمما افممزایممش حمم ا ممل  
دسممتمممممزد در ایممران از جممانممت  
کممارگممزاران دولممت اسممالمممی و  
نماین گان کارفرماها شرو  ش  و  
این مخال ت توسط افراد دیمگمری  
که در یمهمی دو مماه گماشمتمه  

شممان نمموشممتممه و نممقمم شممان      دربمماره 
کردیم، تموجمیمه و تمئموریمزه شم    
اسممتمم الالت گممرچممه بممه  مماهممر  
مت اوت آم ن ، اما در وا   یهمی  
بممودنمم  و آن ایممنممهممه مممطممالممبممه  
دستمممزدی بماالتمر از آنم مه کمه  
جبهه سرمایه حاضمر بمه پمرداخمت  
 آن است، ا تصاد را می خوابان    
یممهممی از مممطممالممت ریممادداشممت  
سممردبممیممرر سممایممت ربممورژوار دربمماره  
تتقیقی است که مٶسسمه فمریمزر  

(Fraser Institute)   در
کانادا درباره تأثیر افزایش حم ا مل  
دستمزد داشته  خوانن ه الزد اسمت  
ب ان  کمه ممٶسمسمه فموق، بمقمول  
ویهی پی یما، یم  رانم یشمهم هر  

(Think Tank)   فموق الم ماده
دست راسمتمی و ممتمافمظمه کمار  
است که فشارهمای آن بمرای بمه  
راست کشان ن و ممتمافمظمه کمار  
کردن سیاستهای دولتهمای مملمی  
و ایممالممتممی آن کشممور دائممم بممر  
دولممتممهممای مممزبممور احسمما  مممی  
شممود  ایممن از آن مممنممبمم ممی کممه  
پشممتمموانممه اسممتمم الالت و مممنممطممق  
مخال ین افزایش ح ا مل دسمتمممزد  

 است! 
 

اما به خود یمادداشمت و ممقم ممه  
رتتقیقر مٶسسه فریمزر بمدمردازیمم   
در منطق رتتقیقر ممٶسمسمه فموق  

،  ٥٣١٢ آممم ه اسممت: ردر سممال  
دری  کسانی که حم ا مل    ٢١٨٢ 

کممردنمم ،    دسممتمممممزد دریممافممت مممی 
ساله بودن      ٥٢ تا    ١٢ جوانان بین  

دری  تممماد کسمانمی کمه    ٢٢٨١ 
حممم ا مممل دسمممتمممممممزد دریمممافمممت  

کردن ، با وال ینمشمان زنم گمی    می 
  ١٣٨٣ کمردنم   در حمالمیمهمه    می 

دریمم  از دریممافممت کممنممنمم گممان  
ح ا ل دستمزد کسانی بودن  کمه  
ازدواج کرده و با همسر خود، کمه  
همممسممرانشمان هممم شماغممل بمودنمم ،  

کردن  ر رهمه اینها را    زن گی می 
در ی  تصویر عمومی که نگاه  

بینیمم آن تصمویمری    کنیم، می   می 
گوی  دریافمت    ای که می   عمومی 

کنن گان ح ا مل دسمتمممزد تمنمهما  
آوران خممانممواده هسممتممنمم  را رد    نممان 
  ٥٨٥ کممنمم   در وا مم  تممنممهمما    مممی 

دریمم  از کسممانممی کممه حمم ا ممل  
کممردنمم     دسممتمممممزد دریممافممت مممی 

کسانی بودن  که اازدواج نهمرده   
آور ایملمی خمانمواده بمودنم  بما    نان 

ح ا ل ی  کودکی که احتمیماج  
 به سرپرستی داشت ر 

 
اجازه ب هی  بما ایمن مشماهم ه  
سیاسی شرو  کنم کمه جم ال بمر  
سر ح ا مل دسمتمممزد، همیم مو مت  
ج ال بر سر آمار و ار اد دولتمهما و  

هایمش نمیمسمت و نمبموده    ان یشه ه 
است  ی  ج ال سمیماسمی اسمت  
که همر جما کمارگمر  م رتمش را  
داشته، ح ا مل دسمتمممزد افمزایمش  

دار و    یمافممتممه و هممر جمما سممرمممایممه 
دولتشان در توازن  وای منماسمبمی  

ان ، ح ا ل دستمزد تما جمائمی    بوده 
که امهمان داشمتمه پمایمیمن نمگمه  
داشته ش ه است  همیمن رممنمطمقر  
باال از مٶسسه فریزر هم همیمن را  

گمویم  در    کن  کمه ممی   ثابت می 
این دنیا کمه تموازن  موا بمه نم م   

  ١٢ داران است، جوانان بین    سرمایه 
ساله حقشان است هم منمان    ٥٢ تا  

برای گاران زن گی چشمشان بمه  
جیمت والم یمنمشمان بماشم   ایمنمجما  
مسئله اب ا عشمق و عمال مه بمیمن  
وال ین و کودکانشان به هممم یمگمر  

داران    نیست، مسئملمه زور سمرممایمه 
است که از جموانمان کمار و سمود  
بهشن ، اما گاران زنم گمی آنمهما  
بر گردن وال ینشان بماشم   ایمنمجما  

دار و مممٶسممسممه    مممنممطممق سممرمممایممه 
گممویمم     نمممممایممنمم ه مممنممافمم  او مممی 

کممارگممر کممار بممهممنمم  و حممقمموق  
مناست نگیمرد، بملمهمه کمارگمران  
دیگری اوالم یمن  زنم گمی او را  
تأمین کنن ! حرف حساب ایمنمهما،  
هم نانهه در نقمل  مول بماال همم  
آم ه است، این است که اسمتمقمالل  
ا ممتممصممادی کسممی کممه کممار  

کممنمم  و حمم ا ممل دسممتمممممزد    مممی 
م ناست  یا بای  در    گیرد، بی   می 

ی  رابطه زناشوئی باشنم  و یما  
در خانه پ ری زن گی کنن  کمه  
 بتوانن  امروز را به فردا برسانن   

 
سردبیر سایت ربورژوار بمه نمقمل از  

نویسم :    گزارش مٶسسه فریزر می 
هممای ممتممقمقممان    رحمقمیممقمتمما یمافممتمه 

کانادایی حاکی از آن اسمت کمه  
افزایش ح ا ل دستمزد هیق تاثیمر  
آممماری  ممابممل تمموجممهممی بممر فممقممر  
ن اشته و در مواردی حتمی آن را  

ده  ر این گ ته شمایم     افزایش می 
به مسائل جانبی دیمگمری بمطمور  

کن  که یمریم     ضمنی اشاره می 
نگ ته است  اگر ممنمظمورش ایمن  
اسممت کممه بمما افممزایممش حمم ا ممل  
دستمزد ربیهاری افزایمش خمواهم   
یافتر و رتورد بیشتر خمواهم  شم ر  
و دیگر افسمانمه سمازیمهمایمی کمه  
سمممرممممایمممه داران و تممموجمممیمممه  
کنن گانشان دائم در حال بماد زدن  

باشم ، جموابشمان را    آن هستن  می 
ایمم  ممنمظمور ایمن درو     بارها داده 

کممه گممویمما بمما افممزایممش حمم ا ممل  
دستمزد بیهاری زیاد خواه  شم ،  

دار دلمش بمه    این است که سرمایه 
حال ت  ادی جویای کار سموخمتمه  
و آنها را با حم ا مل دسمتمممزد بمه  
کار گرفته است  چمقم ر رئموف!  

زنمیم !    نخیر! ب ه کمه گمول نمممی 
دار احتیاج به کارگمر دارد    سرمایه 

که کاری را به انجماد بمرسمانم  و  
اگر با افزایش ح ا ل دسمتمممزدی  

شممود،    چممیممزی کممم و کسممر مممی 
همان سمودی اسمت کمه در آخمر  
دار    شی ت کاری به جیت سمرممایمه 

رفت  اگر منمظمور ایمن اسمت    می 
که ت  ادی از کارگران را بیهمار  

خواه  کرد و کار آنها را بمر سمر  
بقیه سرشهن خواه  کرد، این همم  
دروغی است که با تمهمرارش همم  

انم  کسمی را بمه بمماور    نمتموانسمتممه 
دار    کردنش ترغیت کنن   سرممایمه 

با همین ح ا ل دستمزد زیمر خمط  
فقر هم ح اکمر کمار را از گمرده  

کش   مسئملمه بمه    کارگرانش می 
گمردد    زور و   رت کارگمر بمرممی 

کممه بممایمم  بممرای انسممانممی کممردن  
روابممط کمماری مممبممارزه کممنمم  و  
ساعات کار را کاهش ب ه ، چمه  

دالری و    ١١ با ح ا ل دسمتمممزد  
  ١٢ چممه بمما حمم ا ممل دسممتمممممزد  

 دالری  
 

مسئله افزایش تورد را همم بمارهما  
ایممم و بمماز هممم بممرای    جممواب داده 

راحت کردن خیال سمردبمیمر سمایمت  
ربورژوار تهرار خواهیم کمرد  اگمر  
بمما افممزایممش حمم ا ممل دسممتمممممزد  

ای  یمت اجناسش را بماال    مٶسسه 
برد ا اهرا برای ایجاد بماالنمس و  
پرداخت دستمزد افزایمش یمافمتمه ،  
برای م ت کوتاهی شای   میمممت  
اجنا  در جام ه افزایش بیمابمنم    
مممتمممی   امممما در جمممامممم مممه ر ممماب

داری ممٶسمسمات دیمگمری    سرمایه 
وارد عریه ف الیت خواهن  ش  و  
 یمت اجنا  به سط   میمممتمهمای  
 مبملمی تمنمزل خمواهمنم  کمرد  در  

هما بمرای    بمافمی   نتیجه همه تئموری 
پممائممیممن نممگممه داشممتممن دسممتمممممزد  
کارگران و به جمیمت زدن سمود و  

 ارزش اضافه بیشتری است  
 

حداقل دستمزد در کمانمادا، 
 حداقل دستمزد در ایران

آمار و ار اد تتقیق مٶسسه فریمزر  
مربوط به کاناداست و در کمانمادا  
بخمش وسمیم می از کمارگمران در  

های خود متشهمل اسمت     اتتادیه 
در کنار فم مالمیمت شمبمانمه روزی  
ف الیمن سمیماسمی، اجمتممماعمی و  

همای    کارگری در کانادا، اتتادیمه 
کارگری و کنگمره کمار کمانمادا  
هم سالهماسمت کمه دارنم  بمر سمر  
افزایش ح ا ل دستمممزد بما دولمت  

زنن  و اعتراض خیابانمی    چانه می 
دهن   ایمن بمتمه بمه    سازمان می 

حوزه ف المیمت سمایمت ربمورژوار و  
سردبیر آن بی ربط است  وارد ایمن  
بته ش ه است کمه پمائمیمن نمگمه  

داشتن سط  دستمزدها در ایران را  
توجیه کن   بته مربوط بمه ایمن  
سایت این است که در ایران اممروز  
دستمزد پایمه و حم ا مل دسمتمممزد  
کارگران بما همیمق مم میماری بما  
سودی که کمارگمر تمولمیم  ممی  
کممنمم  تممنمماسممت نمم ارد  کممارگممر  

توانم  بم ون دخمالمت دولمت و    نمی 
ب ون ارعاب و تر  از بیهماری و  
در لیست سیاه  مرار گمرفمتمن، بمر  
سممر مممیممز مممااکممره بمما کممافممرممما  
بنشین  و درباره میزان ممنماسمت و  
 ابل  بول ح ا ل دسمتمممزد چمانمه  
بزن   کارگر حق متشهل شم ن و  
حق اعتراض بمه بمارهما زیمر خمط  
فممقممر بممودن حمم ا ممل دسممتمممممزد و  
دستمزد پمایمه را نم ارد  فم مالمیمن  

ای که به دستمزد پائیمن    کارگری 
انمم  را بممه زنمم ان    اعممتممراض کممرده 

فممرسمتممنم  و زیممر شمم یم تممریممن    ممی 
گمیمرنم   سمایمت    هما ممی   شهنمجمه 

ممماره ایمممنمممهممما چمممه   ربمممورژوار درب
 گوی ؟   می 

 
سایت ربورژوار و دیمگمر بمورژواهما  
هم زیر سااور جمهوری اسمالممی  
دارن  از گرده کمارگمران حم اکمممر  
بممیممتممقممو ممی و بممیممگمماری را  

کشمممنممم   از آزادی بمممرای    ممممی 
مطالبه ح ا ل دستمزدی بهتمر در  

گوین ، اما از سرکموب    کانادا می 
ف الین کمارگمری و اعمتمراضمات  
کمممارگمممران در ایمممران چمممیمممزی  

گوین   درباره میزان متشمهمل    نمی 
داننم     بودن کارگران در کانادا می 

کمنمنم ، امما    و چیزی ترجمه نممی 
گزارشات مٶسسات ممل فریزر را  

کمنمنم  و    با آب و تاب منتشر می 
کممنممنمم      تممتمملممیممل سمموارش مممی 

دانمنم     کارگران ایران و کانادا ممی 
دالر ح ا ل دستمزد بمهمتمر    ١٢ که  

دالر اسمت     ١١ از ح ا ل دستمزد  
هزار تومان است که    ١٣٣ بهتر از  
شود ده روز اول ه ته را هم بما    نمی 

آن گاران   حوزه ف مالمیمت سمایمت  
ربممورژوار ایممران اسممت و ایممنممجمما  

شود تئوری بافت کمه گمویما    نمی 
هزار تومان منماسمت    ١٣٣ دستمزد  

است  مجبور است که به کمانمادا  
و مٶسسه فریزر متموسمل شمود و  
تا با سیاه بمازی کسمی را گمول  

 بزن   
 ٥٣١٢ مه    ٥٥ 



 ٥١٤ شماره       -  چهارم  دوره     5     کارگر کمونيست 
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  ١ از صفحه  
 

کخخخارگخخخران 
در هخخفخختخخه 
ای کخخخخخخه 

 گذشت
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ی  موضو  متوری در جنمبمش  
اعممتممراضممی کممارگممری امممروز،  
اعتراض علیه سرکموب ممبمارزات  
کارگران ، م لمان و کل جمامم مه  
تتت عنوان راخالل در نظم امنیمت  
ملی کشمورر اسمت  اعمتمراضمی  
که با بمیمانمیمه مشمتمرک جم م مر  
عظیم زاده از رهبران کمارگمری و  
اسممممماعممیممل عممبمم ی از رهممبممران  
اعتراضات م لمان در آستمانمه اول  
مممه امسممال آغمماز شمم  و امممروز  
شهل کمارزاری گسمتمرده بمخمود  
گرفته است  آخرین خبرها از ایمن  
کممارزار مممهممم آزادی اسممممماعممیممل  
عب ی و بیانیه او بم م  از آزادی  
اش بمما  تمماکممیمم ی دوبمماره بممر  
خواستهای بیانیه مشمتمرکشمان بما  
ج  ر عظمیمم زاده و نمیمز بمیمانمیمه  
عظیم زاده بمه ممنماسمبمت آزادی  
عب ی و تاکمیم  بمر ایمنمهمه ایمن  
آزادی مو ت بای  به آزادی بم ون  
 ی  و شرط تمبم یمل شمود، اسمت    
او در این بیانیه اعالد کمرده اسمت  
که تما رسمیم ن بمه خمواسمتمهمای  
اعممالد شمم ه شممان بممه اعممتممصمماب  

 غاایش ادامه می ه    
 

ج ا از این موضو  اعتراضات در  
متیط های کارگری هر روزه و  

گسترده است و مهمتمریمنمشمان در  
ه ته گاشته تجم ات اعمتمراضمی  
در کارخانه چوب اسالم و بمیمرون  
کردن م یریت از کارخانه تموسمط  
کارگران و تجممم مات اعمتمراضمی  

عسلویه و مموفمقمیمت    ١٢ در فاز  
آنممهمما در گممرفممتممن یممهممممماه از  
البهایشان بمود  از دیمگمر اخمبمار  
اعممتممراضممات کممارگممری، تممجممممم   
اعمتممراضممی کمارگممران شممهممرداری  
فممراشممبممنمم ، تممجممممم  اعممتممراضممی  
کممارکممنممان بممیمممممارسممتممان هشممتممرود  
دراعممتممراض بممه عمم د پممرداخممت  
مطالباتشمان، اسمت کمه سمرتمیمتمر  

 خبرها را تشهیل داده است  
 

کخخخارزار هخخخلخخخیخخخه 
سرکوب ها تحخت 
هخخنخخوان "اخخخال  
در نخمخا امخنخیخت 

 ملی کشور"
 

کارزار علیمه سمرکموب ممبمارزات  
کارگران، م لمان، و کل جمامم مه  
تتت عنوان راخالل در نظم امنیمت  
ملی کشورر و اتهامماتمی از ایمن  
دسممت، کممارزاریسممت در دفمما  از  
حقوق سیاسی پمایمه ای جمامم مه  
چون حق تشهل، حق اعمتمصماب،  
حق تجم  و آزادی بمیمان  زنم   
شممرو  ایممن کممارزار بمما بممیممانممیممه  
مشتمرک جم م مر عمظمیمم زاده و  
اسماعیل عب ی زده ش  و ب نمبمال  
ممموجممی از حمممممایممت از سمموی  
تشهلهای کارگری، مم ملمممان و  
فمم ممالممیممن کممارگممری و ممم مملمممممان  
م ترض از داخل و خارج از زنم ان   
و نهادهای بمیمن الممململمی اممروز  
شهل کمارزاری گسمتمرده بمخمود  
گرفته اسمت  خمواسمت مشمخمص  
این کارزار لمومو تممماممی پمرونم ه  
هایی اسمت کمه بمرای فم مالمیمن  
کارگری و م لمممان مم متمرض و  
بمرای تممماممی کسمانمی کمه بمما  
اتهاماتمی چمون راخمالل در نمظمم  
امنیت ملی کشمورر و اممممال آن   

حهم زن ان گمرفمتمه و یما تمتمت  
پیگرد  رار گرفمتمه انم  و آزادی  
فمموری و بمم ون  ممیمم  و شممرط  

 آنانست  
 

اعممتممراض ایممن کممارزار بممه اممور  
وا ممم مممی اعمممتمممراض عممملمممیمممه   
سرکوبگری های رژیم اسمالممی  
و سیستم  ضایی آن است که همر  
اعتراض برحقی را تمتمت عمنموان  
رامنیتیر به متاکممه کشمیم ه و  
با ته ی  و زن ان پماسمخ ممیم هم     
هم نین این کارزاریست در دفما   
از مبارزات کارگران، مم ملمممان و  
کممل جمماممم ممه عمملممیممه  ریمماضممت  
ا ممتممصممادی حممهممومممت و بممرای  
داشتن ی  زن گی انسانمی کمه  
یف ایلمی اش را کمارگمران و  
م لمان تشهیل می هنم  و بمطمور  
بممیممسممابممقممه ای ایممن دو بممخممش  
اعتراضمی جمامم مه را در کمنمار  
یممهمم یممگممر ودر جمملمموی یممتممنممه  
سیای جمامم مه  مرار داده اسمت   
حمایت از این کارزار اداممه دارد   
بیانیه کارگران سن یهمای واحم ،  
بیانمیمه کمانمون مم افم مان حمقموق  
کممارگممر، بممیممانممیممه آیممت نممیممافممر  
سخنگوی کمیته پیگیمری بمرای  
ایجماد تشمهمل همای کمارگمری،  
پیاده روی فرهنگمیمان شمهمرسمتمان  
تمماکسممتممان در همممممبممسممتممگممی بمما  
م لمان و کارگران زن انی، دیم ار  
خانواده ج  ر عظیم زاده وجممم می  
از م لمان و اعضای اتتادیه آزاد  
کارگران ایران و جم یت دفما  از  
کممودکممان کممار و خممیممابممان بمما  
اسممممماعممیممل عممبمم ی در فممردای  
آزادی وی، و کممممار گممممروه   

ایجماد همممبمسمتمگمی  “ وورکشاپ  
المللی کارگری در کنم مرانمس    بین 

ساالنه لیبراستمارت در کمانمادا از  
جمله حمایت های انجماد شم ه در  
این ه ته است   متم  کما مممی  
از همهاران کمدمیمن بمرای آزادی  
کارگران زن انی و از سمخمنمرانمان  
کممار گممروه شممرکممت کممنممنمم ه در  
کن رانس ساالنه لمیمبمراسمتمارت در  
رابطه با نماممه مشمتمرک جم م مر  
عظیم زاده و اسممماعمیمل عمبم ی  

سخن گ ت و از به  متمل رسمیم ن  
شاهرخ زمانی در زنم ان، بم منموان  
نمونه ای از رفتار رژیم اسمالممی  

 با کارگران زن انی یاد کرد   
 

به هر شهل که میتوانیم یم ای  
ایممن کممارزار در سممطمم  جممهممانممی  

 باشیم   
 

جمممممعمممممفمممممر 
عظیمم زاده 
در وضعیتمی 
 اضطراری

ج  ر عظیم زاده از رهبران کمارزار  
لوو پرون ه های سیاسی بما اتمهماد  
را مم اد عمملممیممه امممنممیممت ممملممیر و  
امممنممیممتممی شمممممردن مممبممارزات  
کارگران و م لمان و    در بیانیمه  
ای اش بممه مممنمماسممبممت آزادی  
اسماعیل عب ی ضمممن  م ردانمی  
از حمایت های وسمیم می کمه از  
خممواسممت و مممبممارزات آنممان شمم ه،  
مینویس :ر آزادی اسممماعمیمل در  
عین حال که بسیار ش ف انمگمیمز  
و مسممرت بممخممش اسممت اممما بممه  
ممم ممنممای بممرداشممتممه شمم ن حممتممی  
 مم مممی کمموچمم  در راسممتممای  
تممتممقممق خممواسممتممه هممای ممما و  
 میلیونها م لم و کارگر نیست  

ما در بیانیه مشتمرک خمود کمه  
مورد حمایت  اا انه و شورانگیمز  
تشهلها و جم مهمای کمارگمران و  
م ملمممان کشمور و سمازممانمهمای  
کارگمری و مم ملمممان در سمطم   
جهان  رار گرفتمه اسمت، خمواهمان  
پممایممان دادن بممه امممنممیممتممی کممردن  
اعتراضات یمنم می و مم نمی و  
بممرداشممتممه شمم ن اتممهممادراجممتممممما  و  
تبانی به  ص  ا  اد علیه اممنمیمت  
کشورر از پمرونم ه همای مم متموح  
کارگران و م ملمممان مم متمرض و  
ف الین ین ی زن انی، ممنمجممملمه  
خودمان ش ه ایم  ما بمه دسمتمممزد  

زیممر خممط فممقممر ، ممممممنمموعممیممت  
برگزاری مستقل و آزادانه ممراسمم  
روز جممممهممممانممممی کممممارگممممر و  
م لم،ممنوعیت ایجاد تشهملمهمای  
مسممتممقممل یممنمم ممی و بممه عمم د  
ش افیت و عمممل مموثمر سمازممان  

در  بمال نمقم    ILOجهانی کار  
گسترده و فاحش حقوق بمنمیمادیمن  
کارگران و م لمان ایران اعمتمراض  
کرده و دست بمه اعمتمصماب غماا  

 زدیم  
 

بر ایمن اسما ، تما آنمجما کمه بمه  
موضو  آزادی اسماعیمل عمبم ی  
از اریق اخا وثیقه سنگین و بماز  
بممودن پممرونمم ه وی بممااتممهممامممات  
سنگین اممنمیمتمی بمرممی گمردد  
چنین ا م اممی از سموی ممرجم   
رسی گی کنن ه به پمرونم ه ایشمان  
حممتممی در چممهممار چمموب  ممانممون  
شهنیهای موجود امری مم مممول  
و در مورد اسماعیل نیز ممتمتمممل  
و  ابل پیش بینی بود  به همممیمن  
دلیل آزادی او نه تنهما نمممیمتموانم   
ممم عممایممی بممر رسممیمم گممی بممه  
خواستهای ما و میلیونها کمارگمر  
و م لم باش  بلهه بمه نمظمر ممی  
آی  با هم ف تمتمت الشم ما   مرار  
دادن و مت ود کمردن داممنمه ی  
اکارگر و مم ملمم جمنمبمش رو بمه  
گسترش یورت گرفته باش  کمه  
حممول خممواسممت پممایممان دادن بممه  
امممنممیممتممی کممردن اعممتممراضممات  
کارگران و م لمان و اعتمراض بمه  
وارد کممردن اتممهممامممات سممنممگممیممن  
امنیتی به فم مالمیمن یمنم می در  
ا صی نقاط کشور و در گسمتمره  

 ای جهانی آغاز ش ه است ر 
 

  ٥٢ از سمموی دیممگممر در روز  
اردیممبممهممشممت همممممزمممان بمما آزادی  
اسممممماعممیممل عممبمم ی از اممریممق  
پممیمماممم  بممه ااممال  خممانممواده  
ج  رعظیم زاده رسان ن  که بمرای  
ت یین تهلیف پرون ه سال گاشمتمه  
ی وی به دادگاه شهرستمان سماوه  
مراج ه کنن    و پمرونم ه ممربموط  

 روزه کارگران   ٠٢ به اعتصاب  
 2 صفحه   
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 ٣ صفحه   

 ٤ از صفحه  

 ١ از صفحه  

 
 
لوله و نورد ی ما در شمهمرسمتمان    

ساوه در سال گماشمتمه اسمت کمه  
بممازتممابممی گسممتممرده داشممت و در  
جریان آن ابت ا شاپور احسمانمی راد  
از کارگران اخراجی پروفیمل سماوه  
و سمدمس جم م ممر عمظممیمم زاده در  
وزارت ااالعمات سماوه احضمار و   
پرون ه م توحی برایشمان تشمهمیمل  
ش   ه ف از احضار ج  ر عمظمیمم  
زاده بمممه دادگممماه سممماوه بمممرای  
بممازگشممایممی پممرونمم ه ای دیممگممر،  

تشم یم  فشمار بمر روی او سمت   
بویره با آزادی رسول بم ا می پمس  
ازسالها حمبمس، و آزادی ممو مت  
متمممود بمهمشمتمی لمنمگمرودی و  
اسماعیل عب ی ، فشار بر ج م مر  
عظیم زاده برای دست کشیم ن از  
اعتصاب غاایش ، به هر اریمقمی  
ادامممه دارد  اممما اتممتمماد جمم مم ممر  

عظیم زاده و اسماعیمل عمبم ی و  
همبستگی وسمیم می کمه جمریمان  
دارد، پمماسممخ  مماامم ممی بممه ایممن  

 تشبمات است   
 

وض یت ج  ر عظمیمم زاده نمگمران  
اردیبمهمشمت    ١٣ کنن ه است  او از  

 در اعتصاب غاا بسر میبرد   
هم اکنون اوماری در حمایمت از  
ج  ر عظمیمم زاده و خمواسمتمهمای  
مشممتممرک وی بمما اسممممماعممیممل  
عب ی در جمریمان اسمت  بمه همر  
شهل که میتوانیم ما هم یم ای  

اعتراض آنمان در سمطم  جمهمانمی  
باشیم و بما  اامممیمنمان دادن بمر  
اینهه این کارزار را بما  م رت تما  
رسی ن به اه افش  دنبال خمواهمیمم  
 کرد، از ج  ر عظیم زاده بخواهیم  

 
که به اعمتمصماب غماایمش پمایمان  

اتمتمادیمه    ٢ ده  در همین راسمتما  

مممممممزرا در فمممممممرانسمممممممه   ب
C F D T  , C G T  : 
n.ferou ,FSU ,Solidaires  

UNSA   ای نماممه ای خمطماب
به ج  ر عظیم زاده خواستار پمایمان  
دادن به اعتصاب غاایمش شم نم    
 مبممال نمیممز تم مم ادی از زنمم انممیممان  
سیاسی از زن ان رجمایمی شمهمر و  
سن یهای نمقماشمان المبمرز ضمممن  
حمایت از خواستهای ج  ر عظمیمم  
زاده و اسماعیمل عمبم ی از آنمهما  
خواسته بودن  کمه بمه اعمتمصماب  

 غاایشان خاتمه دهن    

 
جمهوری اسالمی در  مبمال جمان  
ج  ر عظیم زاده و عظیمم زاده هما  
در زنمم ان مسممئممول اسممت  بممما  
اعممتممراضممی سممراسممری بممر روی  
حمممهممموممممت اسمممالممممی فشمممار  
بگااریم   ج  ر عظمیمم زاده بمایم   
فمورا و بم ون  ممیم  و شمرط آزاد  

 شود   
 
"تا جعفر عظیم زاده  

آزاد نشود احساس 
 آزادی نمی کنم"

 اسماعیل عب ی یهی دیگر از  
 

رهبران کارزار لمومو پمرونم ه همای  
سیماسمی بما اتمهماد را م اد عملمیمه  
امنیت ملیر و امنمیمتمی شمممردن  
مبارزات کارگران و م لممان و     

اردیبمهمشمت بما  مرار  ٥٢ روز شنبه  

میلیون تموممانمی آزاد    ٠٣٣ وثیقه  
شم    او در لممتمظمماتممی بمم مم  از  
آزادیش، ای پیامی ضمن ا همار  
خوشتالی از خمبمر آزادی رسمول  
ب ا ی، متمود بهشتی لنگمرودی  

اکبر باغمانمی، گم مت: بمه    و علی 
اش ج م مر    بن ی   دلیل آزاد نش ن هم 

زاده، احسممما  آزادی    عمممظمممیمممم 

کن  و آرزوی آزادی وی را    نمی 
کرد  وی هم نین اعمالد داشمت  
که با توجه به تصمیم مشمتمرک  

زاده،  مرار بمر ایمن    با ج  ر عمظمیمم 
بود که همرکم اد آزاد شم نم ، بمه  
خاار ح ظ سالمت روانی خانمواده  
دست از اعتصاب غاا بردارنم   او  
با این گ ته ها و با اعالد اینهمهر  
ما هم نان بر سر مطالبمات خمود  
که همان برداشتن احهاد امنیمتمی  

های فم ماالن یمنم می و    از پرون ه 
کارگری هست ایمرار داریممر در  
وا مم  عممبممه بممودن تممقممالهممای  

حهومت اسمالممی بمرای تم مر مه  
ان ازی در کارزار مهمی کمه در  
اعتراض به سرکوب ها و عملمیمه  
فقر و ریاضت ا تصمادی و بمرای  
داشتن زن گی انسانی  در جمریمان  
است، را اعمالد داشمت  زنم ه بماد  
اسماعیل عب ی  زن ه بماد جم م مر  

 عظیم زاده   

کارزار علیه سرکوب مبارزات کارگران، معلمان، و کل جامعه تحت عنوان "اخالل در نظم امنیت ملی کشور" و اتمهمامماتمی از ایمن 
دست، کارزاریست در دفاع از حقوق سیاسی پایه ای جامعه چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و آزادی بیان. زنم  شمروع 
این کارزار با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی زده شد و بدنبال موجی از حمایت از سوی تشکلهمای کمارگمری، 
معلمان و فعالین کارگری و معلمان معترض از داخل و خارج از زندان  و نهادهای بین المللی امروز شکل کارزاری گستمرده بمخمود 
گرفته است. خواست مشخص این کارزار لغو تمامی پرونده هایی است که برای فعالین کارگری و معلمان معترض و برای تممماممی 
کسانی که با اتهاماتی چون "اخالل در نظم امنیت ملی کشور" و امثال آن  حکم زندان گرفته و یا تحت پیگرد قرار گرفته انمد 

 و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنانست.

 دومین نامه سرگشاده  به سازمان جهانی کار
 از: کمپین برای آزادی کارگران زندان   به: گای رایدر دبیر کل سازمان جهانی کار، آی ال او 

 
اعتراضات م لمان از زنم ان امی بمیمانمیمه    ران در نامه سرگشاده  بلی در ده آپریل به ااال  رسان یم که که دو زن انی سیاسی ج  ر عظیم زاده از رهبران کارگری و اسماعیل عب ی از رهب 
پرون ه های م توح کمارگمران و مم ملمممان    از   ای به مناسبت روز جهانی کارگر، خواستار خارج کردن اتهاد راجتما  و تبانی به  ص  ا  اد علیه امنیت ملی کشورر و دیگر اتهامات امنیتی 
ای سازمان جهانی کمار نمیمز ارسمال شم ه  بر   م ترض و برداشتن اینگونه اتهامات ج لی و ساختگی از پرون ه های خود و دیگر ف الین کارگری و م لمان زن انی ش ه ان   رونوشت این نامه 

و  فم مالمیمت بمرای ایمجماد  ر نم است  این اتهامی است که توسط سیسستم  ضایی جمهوری اسالمی بی و  ه علیه ف الین کارگری و م لمان و دیگر م ترضین یادر میشود تما جملمو هم 
ده و یما بمرایشمان پمرونم ه تشمهمیمل شم ه  فتا تشهل، برپایی تجم  اعتراضی، گرامی اشت روز جهانی کارگر گرفته شود  تنها در سال گاشته ی ها کارگر و م لم با این اتهامات به زن ان ا 

 است   
 
سرکوبگری همای رژیمم اسمالممی و    بل اولین سوال اینست که چرا سازمان جهانی کار علیرغم مقاوله نامه های خود که جمهوری اسالمی ایران نیز عضوی از این سازمان است، در مقا   

 دستگاه  ضایی اش و نق  حقوق پایه ای کارگران و مردد در ایران ساکت است  
 

 ر خط فقر، ممنوعیت برگزاری زی   اعتراض ج  ر عظیم زاده و اسماعیل عب ی در نامه شان به امنیتی ش ن ف الیتهای ین ی و تجم ات و اعتصابات کارگران و م لمان، دستمزدهای 
 



 ٥١٤ شماره       -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

مخخخدخخخخلخخخی بخخخر 
زنخخدگخخی و آ خخار 
کار  مخارکخو و 
 فردریک انگلو

( ١) 
 دیوید ریازانف

، در سممن  ١١٢١ در حمم ود سممال  
بیست سالگی، انگلس داوالبمانمه  
وارد گارد توپخانه برلن ش   آنمجما  

همای جموانمی کمه    با همان هگلی 
مارکس جزو آنها بود آشمنما شم    

ترین جمنماح چمپ    ارف ار افراای 
فلس ه هگل گردی   زممانمی کمه  

هممنمموز    ١١٢٥ ممارکممس در سممال  
درگیر مطال اتش بمود و خمود را  
برای کار در دانشگاه آمماده ممی  

  ١١٠٣ کرد، انگلس که در سمال  
نویسن گمی را آغماز کمرده بمود،  
تممتممت نمماد مسممتمم ممار  مم یمممممیممش،  

ای را در ادبمیمات    مو  یت برجسته 
ترین نقمشمهما را    ب ست آورد و ف ال 

در مممبممارزه ایمم ئممولمموژیممهممی کممه  
تمموسممط شمماگممردان نممطممامممهممای  
فلس ی   یم و جم یم  در جمریمان  

 بود ب ه ه می گرفت  
تم م اد    ٢٥ و    ١١٢١ در سالهای  

بسممیممار زیممادی از روسممهمما ممممممل  
، اوگمارو  (Bakunin)باکمونمیمن  

(Ogareo)  فرولو ،(Froloo)   و
دیمممگمممران در بمممرلمممن زنممم گمممی  

کردن   آنان نیز شی متمه همممان    می 
ای ش ه بودن  که ممارکمس    فلس ه 

و انگلس را شمیم متمه خمود کمرده  
بود  ماجرای زیر نشان ممی دهم   
که تا این اممر چمه حم  یمتمت  

انممگمملممس    ١١٢٥ دارد  در سممال  
انمممتمممقمممادی سمممخمممت در ممممورد  

 Friedrich)فردری  شلین   

Schelling)   که مخالف فلسم مه
هگل بود نوشت  ب م ا حمهموممت  
پرو  از شلمیمنم  دعموت کمرد  
که به برلن برود و فلس ه خمود را  

کوشی  انجیل را بما عملمم    که می 
آشتی ده  عملمیمه نمظماد همگملمی  
بیان نممایم   نمظمراتمی کمه در آن  
زمان توسط انگلس بیان می شم   
آنق ر یادآور نظمرات بمیملمیمنمسمهمی  

(Bielinsky)  منتق  روسمی آن ،
دوران و مقاالت باکونین بمود کمه  
تا همین اواخر جزوه انمگملمس کمه  

در آن فلس ه مهاش ه شملمیمنم   
مورد حمله  رار گمرفمتمه بمود بمه  
باکونیمن نسمبمت داده ممی شم    

دانیم کمه ایمن اشمتمبماه    اکنون می 
بود و آن جمزوه تموسمط بماکمونمیمن  
نوشته نش ه بود  شیوه بیان هر دو  
نویسن ه، موضو  بمتمممی را کمه  
انتخاب کمرده بمودنم ، دالیملمی را  
که ضمن کموشمش بمرای اثمبمات  
کمماالت فملمسم مه همگملمی ارائمه  

دادن ، آن نان شمبماهمت  مابمل    می 
توجهی داشتن  که جای تم مجمت  
هما    نیسمت کمه بسمیماری از رو  

باکمونمیمن را نمویسمنم ه ایمن جمزوه  
 دانن     دانستن  و هنوز هم می   می 

سمالمگمی    ٥٥ ب ین ترتیت در سن  
انگلس ی  نویسن ه دمهرات بما  
تمایالت رادیهال افراای بمود  او  
در یهی از اشم مار امنمزآممیمزش  
خود را بصمورت یم  ژاکموبمیمن  

کمنم   از ایمن    آتشین تصویمر ممی 
های م  ودی را    نظر او آن آلمانی 

آورد که به انقالب کبمیمر    بیاد می 
فرانسه بستگی زیماد پمیم ا کمرده  
بودن   بنابه گ ته خودش آن ه او  
می خوان  تنها سرود مارسیز بمود  
و آن ه غمریموش را ممی کشمیم   
گیوتین بود  این نین بود انگلمس  

  مارکمس در شمرایمط  ١١٢٥ سال  
فهری مشابهی  رار داشت  آنمان  

در هم ف    ١١٢٥ باالخره در سمال  
مشترکی با یمهم یمگمر ممال مات  

 کردن   
ممممارکمممس از دانشمممگممماه فمممار   
التتصیل ش ه و دکتمرایمش را در  

دریافمت کمرده بمود     ١١٢١ آوریل  
اول در نظر داشمت خمود را و مف  
فلس ه و علم نمای   امما بم م  از  
اینهه استاد و دوستش برونو بماور  

(Bruno Bauer)  که یهی از ،
همای جموان بمود،    رهبمران همگملمی 

بخماامر انمتمقماد شم یم ی کمه از  
الهیات رسمی کمرده بمود از حمق  
ت ریس مترود ش ، از این عمقمیم ه  

 یرفنظر نمود  
دعوتی که در ایمن زممان بمرای  
سممردبممیممری یمم  روزنممامممه از  
مارکس ب مل آم  برای او یم   
خوش شانسی بمود  نمممایمنم گمان  

یمنم متمی    –بورژوازی تمجماری  
تر ایالت راین تصمیم خمود    رادیهال 

را مبنی بر تأیی  ارگان سمیماسمی  

خویش گرفته بمودنم   ممهمممتمریمن  
روزنامه در ایالمت رایمن کملمنمیمش  
زایتون  بود  در آن زممان کملمن  
بزرگترین مرکز ینم متمی نماحمیمه  
راین بود  کلنیمش زایمتمونم  در  

آورد     برابر حهومت سر فمرود ممی 
بممممورژوازی رادیممممهممممال رایممممن  

خواست ارگانش بما کملمنمیمش    می 
زایتون  ممخمالم مت کمنم  و در  
برابر لردهمای فمئمودال از ممنمافم   
ا تصادیشان دفا  نمای   پول جمم   
آوری شمم  اممما کمممممبممود نممیممروی  

همائمی    ادبی وجود داشت  روزنماممه 
داران تمأسمیمس    که توسط سرممایمه 

مممی شمم نمم  بمم سممت گممروهممی  
افمتمادنم      نویسن گان رادیهال ممی 

سرآم  همه ایمنمهما مموزز همس ا 
  بممود  ممموزز  ١١١٢   –  ١١١٥ 

هس هم از ممارکمس و انمگملمس  
تر بود  او ممانمنم  ممارکمس    مسن 

ی  یهودی بود ولی خیلمی زود  
از پ ر متمولش بری   وی بمزودی  
به جنبش آزادیخواهی پمیموسمت و  

هممای دهممه    حممتممی از همممممان سممال 
ای از    سی، وی تأسیمس جمامم مه 

ملل با فرهن  را برای تضممیمن  
پمممیمممروزی آزادی سمممیممماسمممی و  

کرد  در سمال    فرهنگی تبلیغ می 
مموزز همس تمتمت تمأثمیمر    ١١٢٥ 

جممنممبممش کمممممونممیممسممی فممرانسممه  
کمونیست ش   او و رفقایش جمزو  
سممردبممیممران بممرجسممتممه رایممنممیممش  
زایممتممونمم  بممودنمم   در آن زمممان  

کمرد     مارکس در بن زن گی ممی 
او گمرچمه بمرای مم ت اموالنمی  

نموشمت ولمی    فقط ممقماالتمی ممی 
ای در روزنماممه    ن وذ  ابل مالحظه 

ب ست آورده بود  مارکس بمتم ریم   
بممه ممموضمم  اممراز اول رسممیمم    
بمم یممنممتممرتممیممت، عمملممیممرغممم ایممنممهممه  
روزنامه به خرج امبمقمه ممتموسمط  

شم ، در    ین تی راین منتشر ممی 
وا مم  بممه یممورت ارگممان گممروه  
جمموانمممتممریمممن و رادیمممهمممالممتمممریمممن  

 نویسن گان برلین در آم   
ممارکمس بمه    ١١٢٥ در پائیز سال  

کلن منتقل ش  و بمالفمایملمه بمه  
روزنامه جهمتمی کماممال نمو داد   
برعهس رفقای برلن و همیمنمطمور  

ای بمی سمر و    انگلس، بر ممبمارزه 
ی اتر و در عین حال رادیمهمالمتمر  
علیه شرایط سیاسی و اجتمماعمی  

ورزی   بمرخمالف    موجود ایرار می 
انگلس، مارکس زمانی که ب مه  
بممود هممرگممز یممو  آزار دهممنمم ه  
سرکوب مماهمبمی و فمهمری را  

که دلیلی بمود    –حس نهرده بود  
بممر ایممنممهممه نسممبممت بممه مممبممارزه  

تم ماوت بمود و    ماهبی تقریبما بمی 
دانست تمماد نمیمرویمش را    الزد نمی 

یرف انمتمقماد سمخمت از مماهمت  
نمای   در این رابطه او پملمممیم   
در مورد مسمائمل اسماسمی را بمه  
پلمی  در مورد مسمائمل یمرفما  

داد  فممهممر    جممانممبممی تممرجممیمم  مممی 
کرد چنیمن سمیماسمتمی بمرای    می 

حمم ممظ روزنممامممه بصممورت یمم   
ارگمان رادیمهممال اممری اجمتمنمماب  
ناپایر بود  انمگملمس بمه گمروهمی  
که خواهان جنگی سخت و رودر  
رو عملمیمه مماهمت بمودنم  بسمیمار  
نمزدیممهمتممر بممود  اخمتممالف نممظممری  
شبیه به این بین انقالبیون روسمیمه  

  ١٣١١ و اوایمل    ١٣١١ در اواخمر  
وجممود داشممت  بممرخممی خممواهممان  

ای فوری و بنیان کن علمیمه    حمله 
کلیمسما بمودنم   دیمگمران بمر ایمن  
عممقممیمم ه بممودنمم  کممه ایممن امممری  
تمر    اساسی نیست و مسائمل جم ی 

دیمممگمممری وجمممود دارنممم  کمممه  
بایست به آنها پمرداخمت  عم د    می 

توافق مارکس، انگلمس و دیمگمر  
مبلوین سمیماسمی جموان مماهمیمتما  
بهمین یورت بود  این ج ال بمیمان  

هائمی یمافمت کمه    خود را در نامه 
مارکس ب نوان سردبیر به رفمقمای  

نموشمت     اش در بمرلمن ممی     یمی 
مارکس سرسختانه از تماکمتمیم   

کممرد  وی بممر    خممود دفمما  مممی 
همای    مسئله شرایط لم منمتمی تموده 

نمود   وانمیمنمی    کارگر تأکی  می 
را که  مطم  آزاد چموب را ممنم   

کردن  مورد انمتمقماد کموبمنم ه    می 
ش  کمه    داد و متاکر می    رار می 

روح ایممن  مموانممیممن، روح اممبممقممه  
مال  و زمین ار بمود کمه تممماد  
است  اد خمود را بمرای اسمتمممممار  

بممردنمم  و    دهممقممانممان بممهممار مممی 
مممخممصممویمما دسممتمموراتممی یممادر  

نمممممودنمم  کممه دهممقممانممان را    مممی 
جنایتهار بمتمسماب آورد  وی در  
مهاتباتش چماق را بمرای دفما   

اش، یم منمی    از آشمنماهمای  مبملمی 
کمرد  ایمن    دهقانان موزل بلن  ممی 

مممقمماالت جمم الممی آتشممیممن را بمما  
 فرمان ار ایالت راین دامن زدن   

مأمورین متلمی دولمت بمه بمرلمن  
فشار آوردن   سمانسموری دوگمانمه  
بر روزنامه حاکم ش   از آنجا کمه  
مممأممموریممن دولممت احسمما  کممرده  
بودن  مارکس روح روزنامه اسمت،  
مصممرانممه خممواسممتممار اخممراج وی  
ش ن   بازر  ج ی  احتمراد بسمیمار  
زیادی برای این ممبملمغ سمیماسمی  
بماهموش و درخشمان کمه چمنمیممن  
ماهرانه خود را از موان  سمانسمور  

داشت  ائل بمود، ولمی    مصون می 
بما وجمود ایمن بممه هشم ار عملمیممه  
ممارکممس، نممه تممنممهمما بممه ممم یممران  
ممملمممهمممه بمممه گمممروه   روزنممماممممه، ب
سممهمماممم ارانممی کممه پشممت سممر  
روزنامه بودن  نیز هم منمان اداممه  

داد  در بممیممن ایممن گممروه    مممی 
سهام اران این احسما  شمرو  بمه  
رش  کرد که سمیماسمت احمتمیماط  
بیشمتمر و اجمتمنماب از همممه نمو   
سواالت خجمل کمنمنم ه، سمیماسمت  
درسمممتمممی خمممواهممم  بمممود کمممه  

بایست ت قیت شود  ممارکمس    می 
به این امر تن در ن اد  او تمأکمیم   

کرد که هر کوشش دیمگمری    می 
ثمری خمود را    روی بی   برای میانه 

ثابت خواه  کمرد، و بمهمریمورت  
حممهممومممت بممه ایممن آسممانممی آراد  
نممخممواهمم  شمم   بمماالخممره وی از  
سردبیری است  ما داد و روزنماممه  
را ترک کرد  ایمن اممر روزنماممه  
را نممجممات نمم اد، زیممرا بممزودی  
روزنامه مجبور ش  اداممه کمارش  

 را متو ف ساازد  
زمانی که ممارکمس روزنماممه را  

کرد، انسمانمی کماممال    ترک می 
توییر یافته بمود  زممانمی کمه او  
بممه روزنمماممممه آممم ه بممود ابممم ا  
کمممونمیمسممت نمبمود  تممنمهما یمم   
دممهمرات رادیمهممال بممود کممه بممه  
شممرایممط اجممتممممماعممی و سممیمماسممی  
دهممقممانممان عممال مممممنمم  بممود  ولممی  
بت ری  بیشتر و بیشتر در مطمالم مه  
مسممائممل ا ممتممصممادی اسمماسممی در  
مورد مسئله دهقمانمان غمرق شم    
مارکس از فلس ه و عملمم  مانمون  
به مطال ه م صمل و تمخمصمصمی  

 روابط ا تصادی کشی ه ش   
 اادامه دارد  
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 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

  ١از صفحه  
 

روزنامه "دنخیخای 
اقخخخختخخخخصخخخخاد" و 
قخخخخخخراردادهخخخخخخای 

 سفید امضا!
 ناصر اصغری

انسان در سیستمی که بای  تممماد  
 وتش را ب روش  تما لمقمممه نمانمی  
برای زن ه مان ن و تج ی   موا بمه  
دسممت بممیمماورد در وا مم  زنمم گممی  

ممملمممهمممه بمممرای    نمممممممی  کمممنممم ، ب
انم وزی یماحممبمان سمرممایممه    ثمروت 

همای    فقط زن ه است! زیر چمهمممه 
سممرکمموبممگممران رژیممم اسممالمممی،  

تمر همم    مسئله حتمی دهشمتمنماک 
شممم ه اسمممت  کمممارگمممر را بمممه  

کشمنم ، سمرکموب    گرسنگی ممی 
کنن  و برایش ادا و ااوار همم    می 
آیممنمم   روزنمممامممه ردنممیمممای    مممی 

ا تصادر در ی  خمبمر گمزارشمی  
 مرارداد  »تتت عنموان رکمارگمران  

امضا نهننم ر بمه نمقمل از   «س ی  
متم  ایمابمتمی، کمه مم یمرکمل  
بمممازرسمممی وزارت کمممار رژیمممم  
اسالمی هم هست نموشمتمه اسمت:  
رع د ت ادل در عرضه و تقماضمای  
    بازار کار منجمر بمه وجمود پم یم ه 
 ممراردادهممای سمم ممیمم  امضمما شمم ه  
است و کارگران مجمبمور بمه ایمن  

شون  امما دچمار تمخملمف    امر می 
خواهن  ش  ر در بمخمش دیمگمری  

گممویمم : رعممالوه بممر آنممهممه    مممی 
بازرسان ضابطان دادگسمتمری همم  
هستن ، این بمازرسمان بما امضمای  

روزی بمه    وزیر امهان ورود شمبمانمه 
های کشور را دارن  و در    کارگاه 

یورت و مو  تمخملمف گمزارشمات  

الزد را به مراجم   ضمایمی اعمالد  
خممواهممنمم  کممرد کممه مممبممنممای  

 گیری است ر   تصمیم 
ایابتی ایمن حمرفمهما را بمه چمه  
کسی می گویم ؟ رعم د تم مادل  
در عرضه و تقاضای بمازار کمارر  
که م نای زممیمنمی اش یم منمی  
ممممیممممهمممماریر حممممایممممل چممممه   رب
سیاستهایی است؟ رپ یم ه  مرارداد  
س ی  امضاءر را چه کسمانمی در  

انمم ؟    ایمران خملممق و ممتمم وال کممرده 
وا  ا بمایم  رفمت و دیم  کمه در  
کشورهای دیمگمر همم، سمرممایمه  
داران و دولمتممشمان ایمنممقم ر و میمم   
هستن  که سیاستمهمای خمودشمان  
را به ارواح نسمبمت داده بماشمنم ؟!  
گ تن ربازرسانر و رضابطمانر ال و  

کنن  هم بمه همممان انم ازه    بل می 
ا هارات دیگرش پوچ و بیم منمی  
هستن   در کشموری کمه فمقمر،  
زورگوئی، فساد و رشموه خمواری  
تماد تار و پود جام ه را در خمود  
فرو برده، بمازرسمی نمه مم منمایمی  
دارد و نه تضمینمی  بمازر  اگمر  
با ر م رشوه یاحت کمار وسموسمه  
نش ، حتما با تملم من تمهم یم آممیمز  
یم  پماسمم ار سممر بمه یمهممی از  
بان های رژیم اسالمی مسئملمه را  
فیصملمه خمواهم  داد  بمه همممیمن  
ای    سادگی است  در آن جمامم مه 

که ایابتی درباره رابطمه کمارگمر  
زنمم ،    دارش حممرف مممی   و سممرمممایممه 

کنمنم  و    کارگران هم زن گی می 
هممای ایممابممتممی    اگممر از گمم ممتممه 

مانن ی ت جت نمهمنمنم ، بمه ایمن  
دانن  حاکمممان    خاار است که می 

هما    آن مملهت و میمتمتمریمن انسمان 
 هستن   

 
بممیممحممقمموقممی قممانممونممی 

کممارگممران در جمممممهمموری 
 اسالمی

تماد تالش جمهوری اسالمی ایمن  
تمر    بوده که کارگمران را بمیمتمقموق 

کن   کارگری که  رارداد س میم   
امضا را می پایرد و بمه شمرایمط  
بردگی کمار پمیمشمنمهماد شم ه از  
ارف کارفرما تن ممی دهم ، بمه  
رابطه کماری ای تمن داده اسمت  
که در ادامه بیتقوق کمردنمش در  
امول جمممهموری اسمالممی بمر او  
تتمیل ش ه اسمت  ایمن رابمطمه از  
آسمان و یهشبه بمر کمارگمر نمازل  

 نش ه است   
خواسمت بما    جمهوری اسالمی می 

انهار کلممماتمی چمون رکمارگمرر،  
رکارفرمار، ردستمزدر و غمیمره بمر  

شمرایمط    ٥١ و    ٥٣ کارگران  رن  
بردگی دوران متم  و آل  مریمش  
را تتمیل کنن   اگر همممیمن زور  
و  مم رت نسممبممی کممارگممران هممم  
نبود، به جای  مانمون کمار اممروز  
از لواتی چون ردر بماب اجمارهر و  
بممه جممای کممارگممر از راجممیممرر و  

ش   نتوانستنم     رعملهر است اده می 
  ٢٣ با  ل  و  م ی کمه در سمال  

شرو  کردن  کمل جمامم مه را تما  
خواستن  بمه عمقمت    جائی که می 

برانن   با اولین مموج اعمتمراضمات  
کممارگممری مممتمموجممه شمم نمم  کممه  
گممرچممه تمموانسممتممه بممودنمم  بممخممش  
عظیمممی از فم مالمیمن و رهمبمران  

همای دار    کارگری را بمه جموخمه 
بسدارن  و شوراهای کمارگمری را  
سرکوب و ممنمتمل کمنمنم ، امما  

تمموانممنم  شممرایممط بممردگممی را    نممممی 
یمهممشممبممه بممر کممارگممران تممتمممممیممل  
کنن   ممجمبمور شم نم  بمه ممرور  
زمان و در مقاا ی کمه کمارگمر  
را در شمممرایمممط ضممم مممیممم مممتمممری  

دی ن ، ارحهای بردگی خمود    می 
را پیاده کنن   ردر بماب اجمارهر را  
تتت فشار اعتراضات وسی  تموده  
کارگران غالف کردن  و بم م  از  
چمنم یمن سمال رفمت و بمرگشمت،  
باالخمره  مانمون کمار اسمالممی را  
تصویت کردن   ایمن  مانمون کمار،  
به ی  م نا همممان  مانمون کمار  
بردگی بود، چرا که حق تشمهمل  
و اعتصاب را بمرای کمارگمر بمه  

شناخت   مانمون کمار    رسمیت نمی 
در هر کشوری رابطه  انونی بیمن  
کار و سرمایمه، و یما کمارگمر و  

دار و کارفرمما اسمت  همر    سرمایه 
هممای     ممانممون کمماری کممه تشممهممل 

کارگری را از تنظیم و تضمممیمن  
این رابطه حاف کن ، حمتمی اگمر  
در گ تار و بر روی کاغا خیملمی  
رادیهال و به ن   کمارگمر همم بمه  
نظر بیای ، همان در گم متمار و بمر  

 روی کاغا است  
بیتقوق کردن  مانمونمی کمارگمران  

شمود  در    به همیمنمجما خمتمم نمممی 
ای کمه    عرض سه دهمه گماشمتمه 

 انون کار ارباب و رعمیمتمی شمان  
را بر کارگمران تمتمممیمل کمردنم ،  
چن ین بمار ایمالحماتمی بماز همم  
بیشتر به ضمرر کمارگمران وارد و  
هر بار بخشی از کمارگمران را از  
شمولیت این  انون خمارج کمردنم    
و این ب ین م ناسمت کمه در همر  
ک اد از ایمن ایمالحمات و خمارج  
کردن بخشهایمی از کمارگمران از  
زیممر پمموشممش  ممانممون کممار، دسممت  
کممارفممرممما را در تممبمماه کممردن آن  
بمخممش از کممارگممران کمامممال بمماز  

 گااشتن   
 

دلسوزان ن متم  ایمابمتمی بمرای  
کارگران بیتقموق  مرارداد سم میم   
امضاء و رهش ارر به کارفمرممایمان  

نشانه دیگری از به سخره گرفتمن  
  ٣٢ کممارگممران اسممت  بممیممش از  

دریمم  نممیممروی کممار جمماممم ممه را  
انمم ، اعممتممراض     ممراردادی کممرده 

کممارگممر را بممه ایممن وضمم ممیممت  
هما را    کننم  و زنم ان   سرکوب می 

پر از رهبران و ف المیمن کمارگمری  
انمم ، اممما جمملمموی دوربممیممن    کممرده 

گمیمرنم ،    خبرنگاران که  مرار ممی 
تممقممصممیممر را بممه گممردن دیممگممران  

 ان ازن     می 
 

کارگران این وضعیت را 
 پذیرند نمی

ا هارات متمم  ایمابمتمی دربماره  
 ممراردادهممای سمم ممیمم  امضمماء و  
رهش ارر دادن به کمارفمرمماهما، در  
وا   یم ای اعمتمراض کمارگمران  
اسممت کممه انمم ممهمماسممش را در  
ا هارات افراد ض کارگری چمون   
ممتممممم  ایممابممتمی کممه مممجممریممان  
 وانین بردگی اسالممی هسمتمنم ،  

شنویم  مموضمو  تمبماه کمردن    می 
زن گی کارگران بما  مراردادهمای  
مممو ممت و  ممراردادهممای سمم ممیمم   
امضاء موضوعاتی نیستمنم  کمه  
امروز در اخبار آمم ه بماشمنم  کمه  
متم  ایابتی را از خواب بمیم ار  
کرده باش   هممم منمانمهمه گم متمم  
ارح بیتقمو متمر کمردن کمارگمران  
یمم  اممرح ایمملممی حممهممومممت  
اسممالمممی بمموده  کممارگممران ایممن  

پایرن  و بمارهما و    وض یت را نمی 
بممارهمما بمما بممه خممیممابممان آممم ن و  
راهبن ان، با تجم  جلوی ممتمیمط  
کار و ادارات دولمتمی و غمیمره و  

ان  که این وض میمت را    غیره گ ته 
 پایرن      نمی 
 ٥٣١٢ مه    ٥١ 
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 طومار اعتراض به دستگیری جعفر عظیم زاده را امضاء کنید
 آدرس طومار:

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

tMWfLfb 

    2 ازصفحه  
 

مستقالنه و آزادانمه روز جمهمانمی  
کارگر و روز جهانی م لم و عم د  
ش افیت و عمممل مموثمر سمازممان  

در  بال  نمقم    ILOجهانی کار  
حقوق بنیادین کارگران و م لمممان  
ایران است   آنها در بمیمانمیمه شمان  

آپمریمل تما    ٥٣ اعالد کردن  که از  
و تی که پاسمخ اعمتمراضمشمان را  
بگیرن ، دست به اعمتمصماب غماا  
خواهن  زد  اسماعیل عمبم ی تما  

ماه مه که بمطمور ممو مت بما    ١٢ 
میلیمون تموممانمی    ٠٣٣  رار وثیقه  

آزاد ش ، در اعتمصماب غماا بمود   
  ٥٣ ج  ر عظیم زاده نمیمز از روز  

آوریل تاکنون در اعمتمصماب غماا  
بسر میبرد  سوال اینست که چمرا  
سازمان جهانی کارگر در ممقمابمل  
این اعتراض برحق و وض یمت ایمن  
کارگران عمهمس الم ممملمی نشمان  

 نمی ه     
 

ج  ر عظیم زاده  بر اسما  حمهمم  
  ١٢ یممادره از  سمموی شمم ممبممه  

دادگاه انقالب با اتهامات اجتممما   
و تمبمانمی بمه  صم  ا م اد عملمیمه  
امنیت کشمور و اخمالل در نمظمم  

  ٢١٣ عمومی با استناد بمه مماده  
 انون مجازات اسالمی به تمتمممل  
پن   سمال حمبمس  و بمه اتمهماد  
ف مالمیمت تمبملمیمومی عملمیمه نمظماد  
جمهوری اسالمی  با استمنماد بمه  

 مممانمممون ممممجمممازات    ٢٣٣ مممماده  
اسالمی به تتمل یهمسمال حمبمس  
و ف الیمتمهمای غمیمر  مانمونمی بما  

 ممانممون    ٥٠ اسممتممنمماد بممه ممماده  
مجازات اسالمی از عضمویمت در  
احممزاب، گممروهممهمما و دسممتممجممات  
سیاسی و فم مالمیمت در فضمای  
مجازی و رسانه ها و مطبموعمات  
بممه ممم ت دو سممال مممتممرود شمم ه  

 است  

در حهم پن  ی ته ای یمادره    
ش ه برای او مصمادیمق زیمر  میم   

 ش ه است:  
 

تشهیمل اتمتمادیمه آزاد کمارگمران  
ایران، اتتادیه سراسمری کمارگمران  
اخممراجممی و بممیممهممار، کمممممیممتممه  
پیگیری ایمجماد تشمهملمهمای آزاد  
کارگری، شرکت در تمجممم  روز  
جهانی کمارگمر پمارک اللمه در  

، همم ایممت کممارگممران در  ١١ سممال  
، ا مم اد بممه  ١٢ اعممتممراضممات سممال  

تشهیل و برنامه ریزی و م یریمت  
تجم ات کارگری در زمان دولمت  
جمم یمم  و تممهمم یمم  بممه تممجممممم  و  

،  ٣٥ اعتصاب در اس ن  ماه سمال  
جممممم  آوری اممومممار اعممتممراضممی  
چممهممل هممزار نمم ممری کممارگممران و  
تجم مات در ممقمابمل ممجملمس و  
وزارت کار و ه ایت و اجرای ایمن  
تجم ات، تمهم یم  وزارت کمار در  
نممامممه ای بممه وزیممر کممار بممرای  
برگزاری تجممم  در روز جمهمانمی  
کارگر امسمال در ممقمابمل وزارت  
کار در اعتراض به مزد مصموب،  
شهایمت از سم میم  ممرتضموی و  
دیگر غارتگران سه هزار میملمیمارد  
تومانی از ین وق سازمان تامیمن  
اجتماعی به عنوان نممایمنم ه همزار  
کممارگممر، اعممتممراض بممه ایممجمماد  
تویمیمرات ضم  کمارگمری تمر در  
 انون کار، نشست و ممال مات بما  
دیممگممر تشممهمملممهممای مسممتممقممل  
کارگری از  مبمیمل سمنم یمهمای  
کممارگممران شممرکممت واحمم  تممهممران،  
سن یهای کارگران نیشهر هم مت  
تده، کمیته هماهنمگمی، کمممیمتمه  
پیگیری و مصماحمبمه بما سمایمت  
اتممتمماد اسممایممت اتممتممادیممه آزاد  
کارگران ایمران  و بمرخمی رسمانمه  

 های برون مرزی و    ،  
این اتهامات کمه مشمابمه آن همر  
روزه برای فم مالمیمن کمارگمری و  

م لمان یمادر ممیمشمود بمخموبمی  
بمیممتمقممو می آشممهمار کمارگممران و  
ممم مملمممممان و پممرسممتمماران و دیممگممر  
مزدبگیران را نشان می ه   جم م مر  
عظیم زاده نیز با همیمن حمهمم بمه  
شمش سممال زنمم ان مممتممهممود شمم ه  

 است   
 

تتت عناوینی از همین دست همم  
اکنون شمار دیمگمری از رهمبمران  
کارگمری و مم ملمممان مم متمرض  
چون بهناد ابمراهمیمم زاده، ممتممم   
جراحمی، عملمیمرضما هماشمممی در  
کنار ت  اد بسمیماری از فم مالمیمن  
سیاسی در زن انن   عالوه بمر ایمن  
اسمماعمیمل عمبم ی دبمیمر کمانمون  

سمال حمهمم، و    ٢ ین ی م لمان  
متمود بهشتی از اعضای هیمات  

سمال    ١٢ م یره کمانمون یمنم می  
حهم زن ان دارنم   رسمول بم ا می  

سال در حمبمس بموده  ٢ م لمی که  
و اخیرا آزاد ش ه است، در پمرونم ه  
دیممگممری سممه سممال حممهممم زنمم ان  
گرفته است  بهناد ابراهیم زاده از  
فمم ممالممیممن کممارگممری و دفمما  از  
حمقموق کمودک بم م  از سمدمری  

سمال حمهمم زنم انمش در    ٢ کردن  
پرون ه ج ی ی ه ت سال و ده مماه  
حهم گمرفمتمه و همم اکمنمون در  
زن ان رجایی شمهمر بسمر ممیمبمرد   
هم نین به متممود یمالمتمی از  
چممهممره هممای شممنمماخممتممه شمم ه  

سال حمهمم،  عمممممان    ٣ کارگری 
سال ، داود رضموی    ١ اسماعیلی  

و رضمما شممهممابممی از رهممبممران  
سمال و    ٢ سن یهای شرکت واح   

سممال حممهممم زنمم ان داده شمم ه    ١ 
است  سموال ایمن اسمت کمه چمرا  
سازمان جهانی کار نسبت به ایمن  
مسائل تماما بمی تم ماوت اسمت؟  
مگر اعضمای سمازممان جمهمانمی  
کار مو مف بمه اجمرای ممقماولمه  
 نامه های این سازمان نیستن ؟  

 
در زنمم ان نممیممز فشممار بممر روی  
ف الین کارگمری و اکمتمیمویسمت  
های سمیماسمی سمنمگمیمن اسمت   
مممتممرومممیممت از دارو و درمممان،  
بسممتممن آب گممرد حممممماد بممه روی  
زن انیان، آزار و شهنمجمه زنم انمی،  
نگه اری زنم انمیمان سمیماسمی در  
کنار زن انیان خطرناک عمادی و  
ب ضا ته ی  جمانمی آنمان، همممه و  
همه وجوه مختلف یم  فشمار و  
خمطممر دائمممممی در زنمم انممهمما بممرای  
زن انیان سیاسی است  جمممهموری  
اسممالمممی مسممئممول  ممتممل شمماهممرخ  
زمانی از رهمبمران کمارگمری در  
زنمم ان اسممت و  ممبممل از شمماهممرخ  
موارد دیگری چون  تمل افشمیمن  
اسانلو را داشته ایم  اما ما شاهم   
کمموچممهممتممریممن عممهممس المم مممممل  
سازمان جهانی کار در  مبمال ایمن  
وض یت نیستیم  و حمتمی ممرا  
شاهرخ زمانی خ شه به سمیماسمت  
مماشات بما حمهموممت اسمالممی  
توسط سازمان جهمانمی کمار وارد  

 نهرده است   
 

  ١١ برای ممال مقاوله نامه همای  
در بمماره آزادی تشمهممل و    ٣١ و  

 راردادهای جم ی است  اما، در  
ایران کمارگمران نمه تمنمهما از حمق  
تشهل مترومنم  بملمهمه بمخماامر  
تالش برای ایجماد تشمهملمهمایشمان  
دسمتمگممیمر و زنمم انمی شم ه و بممه  
حمبممس هممای اموالنممی ممتممهممود  
  ١١ میشون   مقاوله نامه همای   

در بماره لمومو    ١٣٢ و    ١٣ و    ٥٣ و  
کار اجباری و تب ی  و ممقماولمه  

در باره ممممنموعمیمت    ١١٥ و    ١٠١ 
کار کودکان نیمز همیم مهم اد در  

 ایران اجرایی نمیشون    
 

و نهته تماسمف بمار ایمنمسمت کمه  
جمهوری اسالمی علیمرغمم همممه  

این سمرکموبمگمری هما و تشم یم   
اعمم امممهمما و سممرکمموبممگممریممهممایممش  
هم نان عضمو سمازممان جمهمانمی  
کار با ی مان ه و ب ضا پیشنمهماد  
دخالت در پست های اجمرایمی در  
این سازمان، را  گرفتمه اسمت  و  
این موضوعی است که بمارهما و  
بممارهمما از سمموی تشممهممل همما و  
رهبران کارگری مورد اعتراض و  

 سوال  رار گرفته است   
 
با توجه به اینهه اجال  سماالنمه    

سازممان جمهمانمی کمار در پمیمش  
اسممت، ممما ایممن سممواالت را در  
مقابل سازمان شما و اجمالمسمتمان  
 رار می هیم  ایمن سمواالت بمارهما  
تمموسممط فمم ممالممیممن کممارگممری و  
م لمان م ترض ای ناممه هما و  
بیانیه هایی خمطماب بمه سمازممان  
جهانی کار ممطمرح شم ه و همممه  

 بی پاسخ مان ه است   
 

از نظر ما ب نوان ر کممدمیمن بمرای  
آزادی کمممارگمممران زنممم انمممیر و  
بسیاری از تشهل ها و فم مالمیمن  
کارگمری و مم ملمممان مم متمرض  
جمهوری اسالمی نمیتوان  عضمو  
آی ال او باش  و بای  ب لیمل تممماد  
جممنممایمماتممی کممه هممر روزه عمملممیممه  
کارگران مرتهت میمشمود از ایمن  
سازمان اخراج شود   کارگران در  
 ایران  از شما پاسخ میخواهن    

 
کمممممدممیممن بممرای ازادی کممارگممران  

 زن انی 
 شهال دانش ر 

Shahla.daneshfar ٥@
gmail.com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.com 

 ٥٣١٢ مه    ١٣ 
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در حاشیه اخبار 
 کارگری 

 نسان نودینیان

 
 
 
 

زیر پوست بیکاری 
 میلیونی

 افزایش دست فروشی بویژه در میان زنان
 

شناخت ما از آسیت همای بمیمهماری ممیملمیمونمی در نمظماد  
اسالمی مم سرمایه در ایمران بمه ممرور عمادی شم ه اسمت   
ا تصاد به بن بست رسی ه، ویران و چداول ش ه در ایران تموان  
ایجاد فریت همای شموملمی را از دسمت داده اسمت  پمول  
شویی، رانت خواری و دزدی همای ممیملمیماردی در نمظماد  
سیاسی مم ا تصادی در ایران دسمت بماال را دارد  سمازممان  

بمنم ی کشمورهمای    بین المللی ش افیمت در جم یم تمریمن رده 
جهان بر اسا  شاخص ادراک فساد اعالد کرد ایمران بمیمن  

را از این نظر بمه دسمت آورده اسمت     ١٠١ کشور رتبه    ١٢١ 
پملمه ای ایمران در    ٢ المللی ش افیت از ی مود    سازمان بین 

رده بن ی کشورهای جهان از نظمر شماخمص ادراک فسماد  
خبر داد در عین حال اعالد کرد وضم میمت فسماد اداری و  

نسبت بمه سمال  مبمل از    ٥٣١٢ ا تصادی در ایران ای سال  
 آن بهبودی ن اشته است  

 
از ت  اد هر خانواده چهار ن ره ح ا ل ی  ن ر بیمهمار ثمبمت  
ش ه  چالش ایلی دولت روحانی مساله بیهار و نماتموانمی  
این دولت برای حل این م ضل مهم و اجمتممماعمی در ایمران  

 است   
 

ت  اد دست روشان بسیار ش ه است  بر خالف سال های  مبمل  
کە تنها در مناسبت ها و شت های عی ، دسمتم مروشمان در  
شهر خودنمایی می کردن ، اکنون بە امور پمیموسمتمه و در  

 روزهای ه ته بە کست و کار در شهر می پردازن    
 

ممیملمیمون نم مر دارای    ١٥ تهران با جم میمتمی نمزدیم  بمه  
بیشترین دست روشها است    ااراف میادیمن پمر تمردد شمهمر  
تهران ممل ولی صر، ون ، تجریش، یاد یه، هم مت حموض  

بە راحتی می توان مردان و البته زنانمی را دیم  کە  …  و  
مشمومول ممی بماشمنم  و از ایمن راه  ”  دست روشی “ بە شول  

امرار م اش می کنن   مت وده ااراف پاساژهما و ممراکمز  
 خری  شهر نیز بە اور روزانه مملو از دست روش است   

 
ت  اد کارگران کولبر نمیمز در چمنم  سمال گماشمتمه رو بمه  

 افزایش گااشته است   
 

ع د دسترسی به فریت های شولی ممنماسمت از تمبم مات   
 افزایش چن  ر می دست روشان و کولبران، است    

 
ن ا احم ی در ارتباط بما دسمت    -گزارش نسرین هزاره مق د  

همای    فروشیی  ایمن روزهما راهمروهمای تماریم  و سمالمن 
پرازدحاد مترو متل کست و کمار و اممرار مم ماش زنمانمی  
ش ه که چماره دیمگمری بمرای گماران زنم گمی نم ارنم  و  

های ممتموالمی را بمرای ارتمزاق خمانموار در فضمای    ساعت 
سمر    گونه امهانات و امنیمت بمه   تاری  و بسته و ب ون هیق 

برن  و در این میان تر  از مامور و بازداشت و ضمبمط    می 
اموال  سطی و عاریه مزی  بر علت است  ممتمروی تمهمران،  
ایستگاه انقالب  در اولین روزهای ماه دود بمهمار بمه یم   

رویمم  در    ایستگاه شلو  و پرتردد  طارهای بین شهری ممی 
همایمی     زن   ایستگماه ممتمروی انمقمالب گموش بمه درد و دل 

شان به سمخمتمی    سداریم که اسباب  کست  روزی بر دوش   می 
کمنم   خم یمجمه: شموهمرد روزگماری کمارگمر    سنگینی می 

سمال دارد    ٠٥ گیر است خ یجه    ساختمانی بود و حاال زمین 
سمال اسمت کمه بمه    ١٥ گمویم     و اهل کرمانشاه است  می 

اش افممتماده  خم یممجممه    نماچممار سممرپمرسممتمی خمانمموار بمر دوش 
گوی : شوهرد کارگر سماخمتمممانمی بمود حماال بمه سمل     می 

  ٢ و    ١٣ استخوان مبتال و از کارافتماده اسمت  دو فمرزنم   
ساله دارد  خمرج درممان شموهمرد همم بماالسمت  خم یمجمه و  

اش بیمه ن ارن   از رتقسیم رفاه و ع الت اجمتممماعمیر    خانواده 
گمویم  همممه جما    اش نرسی ه  می   چیری به خ یجه و خانواده 

اد  بارها کمیته ام اد رفتم و هممه مشمهمالت  شموهمرد    رفته 
را گ تم اما تا امروز هیق ات اق ممممبمتمی نمیم متماده  شمایم   

شنود  خ یجه، ژیلت و دسمتمهمش    کسی ی ای ما را نمی 
فروش  و درآم ش این روزها خوب نیست  اگر همر روز،    می 

در مترو باش  و روزی چمنم  سماعمت کمار کمنم ، مماهمی  
همزار تموممان درآمم  دارد  خمانمه اسمتمیمجماری    ٢٣٣ ،  ٢٣٣ 

 خان است      خ یجه، فرزن ان و همسر مسلولشی  ل ه حسن 
 
فمروش اسمت     ساله با کمتمف  شمهمسمتمه دسمت   ٢٠ گل     پری 
سمال دارد  شموهمرش  مبمال سمیمگمارفمروشمی    ٢٠ گل    پری 
کرده، اما این روزها بمیمممار دیمالمیمزی اسمت کمه خمرج    می 

فمرمما    درمانش خیلی  سنگین است  شوهرش بیمممه خمویمش 
گمیمر اسمت، بمایم     دارد  در این شرایط هم که بیهار و زمین 

هزار تموممان بمه تماممیمن اجمتممماعمی بمدمردازد     ٥٢٣ ماهی  
هماسمت شمهمسمتمه امما نمه فمریمت    گوی : کت م مم ت   می 
اد، نه پول تا به فیزیوتراپی ممراجم مه کمنمم  آرتمروز و    داشته 

گمیمر بمود    پوکی استخوان هم دارد  پسرد روزگاری کشمتمی 
گمیمر    که بر اثر ی  حادثه، مص ود ش ، حاال او همم زممیمن 
کمنم      است و م اد در خانه، سیگار پشت سیگمار دود ممی 

کمنم      ساله با کتف  شهسته هر روز کمار ممی   ٢٠ گل     پری 
ی    اش اسمت بمه اضمافمه   بار سنگین م اش سه ن مر بمردوش 

ی ی  واح  اسمتمیمجماری در    هزار تومان اجاره   ٢٣٣ ماهی  
گوی : ب    چهار سمال کمار کمردن، یم     جنوب شهر  می 

انم از همم نم ارد  ممو م   نماهمار اسمت و    میلیون توممان پمس 
کشم   الی    ای نان  بیات بیرون می   گل از بسااش لقمه   پری 

ی غماای    نان چیزی نیست جز  مق ار نماچمیمزی از ممانم ه 
کنم  و اشم     خورد، یتبت می   گل غاا می   دیشت  پری 

 ریزد        می 
 

براسا  ج ی ترین ااالعمات ممرکمز آممار ایمران، بمیمهماری  
دریم  اسمت  سمهمم    ٥٢٨١ ساله مم مادل    ٥٢ تا    ١٢ جوانان  

دریم     ٢٥٨١ و زنمان    ٥٥٨٠ مردان از این آممار بمیمهماری  
همای اجمتممماعمی از    است  عالوه بر بیهاری، افزایش آسیت 
های دولت از بمیممماران     بیل افزایش آمار االق، ع د حمایت 

همای تموانمممنم  و افمزایمش    و از کار افتادگان و فق ان بیمه 
همای مم ماش، عململ زیمرسماخمتمی بمتمران    آور همزیمنمه   سرساد 

 دست روشی بویره افزایش دست روشی در میان زنان است 
 
در مجلس اسالمی اعالد ش ی ت طمیملمی    ٣٢ اردیبهشت    ٥١ 
نم مر دیمگمر    ١٣٣٣٨٣٣٣ هزار واح  ین تی و تولی ی/    ١٢ 

ها بمه دسمت    بیهار ش ن   ابق گزارشاتی که از تماد استان 
هزار کارگماه و کمارخمانمه بمه امور کماممل    ١٢ ما رسی ه،  
ان  که این وض میمت در دولمت فم ملمی رخ داده    ت طیل ش ه 

ها در یورت ادامه ف الیت با کماهمش    است  مابقی کارگاه 
همای خمود    دری  از پتانسمیمل   ٢٣  رفیت تولی ی، کمتر از  

سمال دولمت فم ملمی یم     ٠ انم    در    را ف ال نگه داشته 
انم  کمه ایمن    میلیون ن ر به سیل بیهاران کشور اضافه شم ه 

 موضو  مورد تأئی  مرکز آمار و وزارت کار است   
 

افزایش بیهارسمازی و اخمراج ممیملمیمونمی و ایمجماد نشم ن  
فریت های شولی ساالنه بیش از ی  میلیون از جموانمان  
تتصیلهمرده، بمتمران بمیمهماری را بمه بمزرگمتمریمن چمالمش  
اجتماعی دولت پسابرجاد در جام ه تب یل کرده اسمت  تمیمر  
  ٣٢ دشمنی پسا تتریم روحانی بما تم میمیمن دسمتمممزدهمای  

هزارتومان بر ب ن میملمیمون هما نم مر از  ١٣٣ چیزی بیشتر از  
کارگران و خانواده هایشان نشست! فقمر بمیمشمتمر، اسمتمممممار  
وحشیانه بی شائبه بما اعمممال بمیمشمتمریمن ریماضمت کشمی  
ا تصادی پیاد دولت پسا برجاد است   دولت پسما بمرحماد بما  
پرداخت نهردن چن ین ماه حمقموق و ممزایمای کمارگمران و  
کارکنان و بیهاری میلیونی زن گی چمنم یمن ممیملمیمون از  

 مردد را بگرو گرفته است! 
 

افزایش دست فرشان و کارگران کمولمبمر، و  آسمیمت همای  
اجتماعی که بر  زن گی آنها تتمیل ش ه نتیجمه بمیمهماری  

 میلیونی کنونی است  
 

مبارزه پیگیر برای بیمه بیهاری اممری شم نمی و عممملمی  
 است  جنبش علیه بیهاری امهان پایر و عملی است   

رهایی از شر این نظاد استممار که سمرنموشمت ممیملمیمون هما  
انسان جوان زن و مرد را به تباهی و نابودی کشانم ه اسمت،   

 در گرو سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است! 

گوید: شوهرم کارگر ساخمتمممانمی بمود  خدیجه می
حاال به سل  استخوان مبتال و از کارافتاده اسمت. 

ساله دارم. خرج درمان شوهرم  ٤و  ٥١دو فرزند 
اش بیمه نمدارنمد.  هم باالست. خدیجه و خانواده

از "تقسیم رفاه و عدالت اجتمماعمی" چمیمری بمه 
 اش نرسیده.  خدیجه و خانواده
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 خرداد٣
مدرسه در خوزستان  ٠١١١کالس درس و  ٠١١١

 نیازمند تخریب یا بازسازی
پرورش خوزستان گ ته است: بیمش از سمه    و   م یرکل آموزش 

هزار م رسه نیاز به تمخمریمت    ٥ هزار کال  در  و بیش از  
های خوزستان زمانی بمه پمادگمان    یا بازسازی دارد  م رسه 

زده تمبم یمل    ای به متل اسهان مهاجمریمن جمنم    و در برهه 
  ٥ ش ن  و امروزه بیش از سه هزار کال  در  و بمیمش از  
 هزار م رسه در استان نیازمن  تخریت یا بازسازی است   

 
 خرداد  ١
 آب و برق گران شد 

کمل کشمور کمه اممروز از    ٣٢ بر اسا  م اد  انون بودجه  
سوی روحانی  ابمال  شم ، همزیمنمه آب و بمرق مصمرفمی  

افزایش یافت   به گمزارش خمبمرنمگمار    ٣٢ شهرون ان در سال  
  ٢ تمبمصمره   «ج »ا تصادی خبرگزاری فار ، بر اسا  بنم   

کشمور کمه اممروز از سموی رئمیمس    ٣٢  انون بودجه سال  
همای آبم مای    جمهور ابال  ش ، وزارت نیرو از اریمق شمرکمت 

شهری سراسر کشور مهلف است عالوه بر دریافت نمرخ آب  
بهای شهری به ازای هر مترمه ت فروش آب شرب مبملمغ    

ریال از مشترکان آب دریافت کن   هممم منمیمن امبمق    ١٢٣ 
این تبمصمره وزارت نمیمرو ممو مف اسمت عمالوه بمر   «ه »بن   

دریافت بهمای بمرق بمه ازای همر کمیملمووات سماعمت بمرق  
ریمال بمه عمنموان عموارض بمرق در    ٠٣ فروخته ش ه مبملمغ  

 بوض مربوامه درج و از مشمتمرکمان بمرق بمه اسمتمممنمای  
های کشماورزی دریمافمت    مشترکان خانگی روستایی و چاه 

 کن   
 

 عسلویه ٥٤اعتراض کارگران فاز 
اول خرداد جم ی از کارگرانی که به واسطه ی  شمرکمت  

های بزرا سماخمت    پیمانهاری در استخ اد یهی از شرکت 
های ن تی و نیروگاهی هستن  و هم اکنون در یمهمی    پروژه 

عسلویه مشوول کمارنم ، در اعمتمراض    ١٢ های فاز    از پروژه 
به ت ویق مطالبات مزدی در مقابل متل اجرای ایمن پمروژه  

  ٠٣٣ تجم  کردن   الزد به یادآوری است، تجم   بمیمش از  
منطقه ویره عسملمویمه در    ١٢ کارگران شرکت گاما در فاز  

ماه  آغاز ش ه بمود بما پمرداخمت    اردیبهشت   ٥٢ روز یهشنبه ا 
ای که مم یمریمت    آنان پایان یافت و با وع ه   ٣٢ حقوق اس ن   

پروژه به کارگران داد، مقرر ش ه تما روز سمه شمنمبمه  ایمن  
ه ته ا  چهارد خرداد ماه  بخش مربموط بمه عمیم ی سمال  

 آنها نیز پرداخت شود    ٣٢ 
 

آموزان فرزانگان مقابل آموزش و  تجمع دانش
 پرورش

ت م ادی از دانمش آمموزان و فمار  المتمتمصمیمالن مم رسمه  
فمرزانمگممان تمهممران در اعممتمراض بمه  ممطم  ورودی مم رسممه  

ر در پایه دهم در سمال تمتمصمیملمی جم یم  در    ١ رفرزانگان  
 مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهر تهران تجم  کردن   

 
 اردیبهشت ٣١

هزینه ماهانه خانوارهای کارگمری سمه ممیملمیمون 
 تومان شد

یهی از مسمئمولمیمن تشمهملمهمای دولمتمیاریمیمس اتمتمادیمه  
کارگران  راردادی و پیمانی میگوی ی سب  هزیمنمه مماهمانمه  
خانوارهای کارگری به مرز سمه ممیملمیمون تموممان رسمیم ه  
است، تاکی  کرد: نظاد ت یین دستمزد بای  از حالت سمنمتمی  
و غیرکارشناسی خارج شود  در حال حاضر بین م یشمت و  
حقوق و دستمزد کارگمران فمایملمه بسمیماری اسمت و ر مم  

رس  بما خمط فمقمر و    دستمزدی که هر سال به تصویت می 
نرخ تورمی که اعالد می شود تم ماوت دارد  امبم ما ر مم  

هزار تومانی کمه بمه عمنموان حم ا مل دسمتمممزد سمال    ١١٥ 
تمموانمم  ممم ممیممشممت خممانمموارهممای    تصممویممت شمم ه نمممممی   ١٠٣٢ 

 کارگری را تامین کن   
 

 اردیبهشت ٣٣
 تجمعات اعتراضی کارگران پارسیلون

اردیمبمهمشمت جممم می از کمارگمران شماغمل    ٠٣ یب  روز  
وبازنشسته کارخانه نساجی پارسیلون با تمجممم  در ممقمابمل  
ساختمان استان اری لرستان خواستار رسی گمی وزیمر کشمور  
به مشهالت خود ش ن   کارگران نساجمی پمارسمیملمون خمرد  
آباد ای دو سال گاشته تجم ات مت  دی در اعتمراض بمه  
ت ویق پرداخت دستمزدها و مشخمص نمبمودن شمرایمط اداممه  

آخمریمن آن روز گماشمتمه یمورت    کاری شان داشمتمه انم    
گرفته بود  بنا بر خبر ها در کارخانمه نسماجمی پمارسمیملمون  

ن ر کارگر رسمی کار میهنمنم  کمه از دی    ١٥٠ بیش از  
کمارگمر  ٣٢ ان   عالوه بر آن عمیم ی سمال    ماه حقوق نگرفته 

هنوز پرداخت نش ه وحق عی ی وپاداش سمالمهمای گماشمتمه  
کارگران به یورت کامل پرداخت نشم ه اسمت  هممم منمیمن  
حق بیمه آنها پرداخت نش ه است  عالوه بر کارگمران شماغمل  

کارگر بازنشسته در این کارخانه که از دو سمال  ١١٣ ح ود  
 بل مشمول بازنشستگی بامشاغل سمخمت وزیمان آور شم ه  

ماه م و ات مزدی و سمنموات  ١٥ ان ، هنوز بابت دست کم  
پایان خ مت البهارن   ب ین ترتیت بصورت ممیمانمگمیمن همر  

تما  ١٣ ی  از بمازنشمسمتمگمان نسماجمی پمارسمیملمون حم ود  
میلیون بابت م مو مات ممزدی خمود وهممم منمیمن حم ود  ١٥ 
میلیون تومان بابت سنوات پمایمان خم ممت از کمارفمرمما  ٥٣ 

 الت دارن   
 

ماه  ٤کارگر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  ٥١١١
 حقوق نگرفته اند

کارگر پاالیشگاه سمتماره خملمیم  فمار  از    ١٣٣٣ دستمزد   
بهمن ماه سال گاشته پرداخت نش ه است و در حمال حماضمر  

ممماه ممم ممو ممات مممزدی    ٢ ایممن کممارگممران نممزدیمم  بممه  
دارن  پاالیشگاه خلی  فار  دست کم تا نمزدیم  بمه همزار  

نمم ممر مشمموممول کممارنمم  ایممن کممارگممران در شممرکممت هممای  
پیمانهماری خمرد و درشمت امرف  مرارداد بما پماالیشمگماه،  

مماه    ٢ ف الیت دارن  ولی هیق ی  از این شرکت هما در  
 گاشته مطالبات مزدی کارگران را پرداخت نهرده ان   

 
 اردیبهشت ٩٢

 تجمع اعتراضی معلمان
اردیبهشت ت  ادی از فرهنگیان بازنشمسمتمه در ممقمابمل    ٥٣ 

دیوان متاسبات کشور تجم  کرده و خواهان پاسمخ گمویمی  
 مانمون مم یمریمت  ١٥٢ و رسی گی آنان به ع د اجرای مماده  

که موجت تضیی  شم یم   ٣٠ تا  ١٢ خ مات کشوری از سال  
حق بازنشستگان آمموزش و پمرورش شم ه اسمت و ایمالح  
احهاد و پرداخت مطالبات خود در این زممیمنمه گمردیم نم     
در این تجم  شمش تمن از حماضمریمن بمرای ممطمرح کمردن  
مسایل به داخل دعوت ش ن  و  ول بررسی و رسی گمی بمه  

 آنان داده ش    
 
درصد واحدهای صنعتمی ممازنمدران تمعمطمیمل  ٠١
 است

  ٢٣ سازمان دولتی اتاق بازرگانی ممازنم ران گم متمه اسمت:  
  ٠٣ دری  واح های ین تمی ممازنم ران تم مطمیمل اسمت و  

دریمم  از واحمم همما نممیممز زیممر تمموان تممولممیمم  مشمموممول کممار  
 هستن  ی ای مازن ران 

 
بازداشت جممعمی از فمعمالمیمن کمارگمری در شمهمر 

 کامیاران 
بر اسا  گزارش رسی ه در روز های اخیمر ، چمنم  نم مر از  
ف الین کارگری در ارتباط با بمرگمزاری ممراسمم همای اول  
ماه مه ا روز جهانی کمارگمر   در شمهمر کماممیماران بماز  
داشت ش ه انم    فم مالمیمن کمارگمری کمه در ارتمبماط بما  
برگزاری اول ماه مه بازداشت ش ه انم  عمبمارتمنم  از ، آراد  
متم ی ، ممهمرداد یمبموری ، شماهمو یماد می و اممیم   
احم ی     کمیته هماهنگی بمرای ایمجماد تشمهمل همای  

 کارگری 
 اردیبهشت ٩٢

نمفمر  ٥١١١٠١١١هزار واحد صنعتی .  ٥١تعطیلی 
 دیگر بیکار شدند

همزار واحم     ١٢ در مجلس اسالمی اعالد شم ی تم مطمیملمی  
 ن ر دیگر بیهار ش ن     ١٣٣٣٨٣٣٣ ین تی و تولی ی/  

ها بمه دسمت مما رسمیم ه،    ابق گزارشاتی که از تماد استان 
انم     هزار کارگاه و کارخانه به اور کامل تم مطمیمل شم ه   ١٢ 

که این وض یت در دولت فم ملمی رخ داده اسمت  ممابمقمی  
ها در یورت ادامه فم مالمیمت بما کماهمش  مرفمیمت    کارگاه 

های خمود را فم مال    دری  از پتانسیل   ٢٣ تولی ی، کمتر از  
سال دولت ف لی ی  میلیون ن مر بمه    ٠ ان    در    نگه داشته 

ان  که ایمن مموضمو  ممورد    سیل بیهاران کشور اضافه ش ه 
 تأئی  مرکز آمار و وزارت کار است  

 
اعتصاب کارگران شهرداری جیرفت دراعتراض به 

 عدم پرداخت حقوق !
اردیبهشت کارگران شهمرداری جمیمرفمت    ٥١ ب   از  هر روز  

دراعتراض به ع د پرداخت حقو شان دست به اعتمصماب زده  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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ودر مقابل درب شورای شهر تجم  کردن   کمارگمران اعمالد  
کردن  به علمت عمممل نمهمردن مسمئموالن شمورای شمهمر و  
شهرداری بمه  مول خمود در تمجممم  مماه گماشمتمه ممقمابمل  
شهرداری، از امشت به ب   تا حل نش ن مشمهمل حمقمو می  
کارگران و رفتگران از جممم  آوری زبمالمه هما و نمظمافمت  

 خیابان ها خودداری می کنن   
 

اعتصاب دامنه دار کارگران کوره همای آجمرپمزی 
 ساروقامیش

کموره خمانمه آجمرپمزی فشماری و    ٣٣ کارگران شاغمل در  
اردیبهمشمت    ٥٥ دستی منطقه سارو امیش از روز چهارشنبه  

ماه به منظور افزایش دستمزد و پرداخت حق بمیمممه شمان از  
سوی کارفرمایان، دست از کمار کشمیم ه انم    مابمل ذکمر  
است علی رغم وع ه وعی  کارفرمایمان و یماحمبمان کموره  
پزخانه ها مبنی بر تتقق خواستمه همای کمارگمران تما روز  
شنبه اول خردادماه، آنان هم نان از حضمور در ممتمل کمار  
خودداری می ورزن  و اعالد کرده ان  تا زمان دستیابمی بمه  

 خواسته هایشان به اعتصاب خود ادامه می دهن   
 

مماه بمدون  ٠١ «صمابمون سمازی یماس»کارگران 
 حقوق

با گاشت چهار سال از زممان تمو مف فم مالمیمت کمارخمانمه  
  ١٥٣ وض یت شوملمی حم ود  «یابون سازی یا  خرمشهر »

کارگر شاغل وبازنشسته این واح  تولی  کنن ه بما بمیمش از  
 ماه حقوق م و ه م لود نیست    ٠٣ 

 
 

شکوائیه بیش از سه هزار و پمانصمد 
نفر ازمعترضیمن بمه اممنمیمتمی کمردن 
فعالیتهای صنمفمی و اجمتممماعمی بمه 

ممجملمس شمورای  ٠١کمیمسمیمون اصمل 
 اسالمی

 
ب   از ی ور بیانیه مشترک ج  ر عظیم زاده رئیس هیمئمت  
م یره اتتادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیمل عمبم ی دبمیمر  
کانون ین ی م لمان ایران در اعتراض به اممنمیمتمی کمردن  
ف الیتهای ین ی و اجتماعی توسط دستگاه  ضائی و بما  
خواست حاف این نو  اتهامات از جمله اتهماد را م اد عملمیمه  
امنیت ملیر از پرون ه ف الین عریمه همای یماد شم ه ، از  

زممان شمرو  اعمتمصماب غماای    ١٠٣٢ روز دهم اردیبهشت  
انها، به اور وسی ی با حمایتهای کمارگمران و مم ملمممان و  
بخشهای دیگر مزدبگیران چه در ایران و چه در سط  بمیمن  
المللی مواجه گردی   در نتیجه فشار این حممایمتمهمای بمیمن  
المللی مسؤالن مربواه مجبور به آزادی مو ت اسممماعمیمل  

میلیون تومانی گردی ن   ولی جم م مر    ٠٣٣ عب ی با وثیوه  
عظیم زاده هم نان در زن ان و در اعتصاب غماا بسمر ممی  
برد  از آنجا که این بیانیه حماوی یمهمی از ایملمی تمریمن  
مطالبات بخشهای ممخمتملمف امبمقمه کمارگمر ایمران اسمت،  
جنبشی را حول خود شهل داد که دیگر سر تسلیم شم ن و  
کوتاه آم ن را ن ارد  به همیمن خماامر روزبمروز ایمن ممبمارزه  

 وارد مراحل تازه تر و ج ی تری می گردد  

 
روز از اعمتمصماب    ٥٢ در همین راستا ب   از گاشت ح ود  

غاای ج  ر عظیم زاده، در حالیهه مسمؤالن  موه  ضمائمیمه  
در تالش هستن  تا فشار موج گسترده اعتراضات حمایمتمی  
از این کمارگمر زنم انمی را بما اعمممال فشمار و شمهمسمتمن  
مقاومت و ایرارش بر تتقق خواستش را کاهش دهمنم ، بما  
وجود زمان بسیاران ک و امهانات ممتم ود،همزاران نم مر در  
اعتراض به این ع د پاسخگوئی،شهوائیه ای به کمیسمیمون  

مجملمس شمورای اسمالممی را امرح کمرده و بما    ٣٣ ایل  
امضاء خود خواهان رسی گی و برآورده کردن مطالبه جم م مر  

خمرداد ایمل    ٠ عظیم زاده گردیم ه انم  کمه روز دوشمنمبمه  
و رونوشت آن بمه دفمتمر    ٣٣ شهوائیه تتویل کمیسیون ایل  

 ریاست جمهوری و دفتر  وه  ضائیه داده ش   
 

بی تردی  اگر چنان ه  وه  ضمائمیمه هممم منمان نسمبمت بمه  
تتقق خواست ج  ر عظیم زاده ممقماوممت نمممایم  ا م اممات  

 مؤثرتری در دستور کار  رار خواه  گرفت  
 ٣٢ خرداد    ٠ اتتادیه آزاد کارگران ایران  

 
مجلس شمورای اسمالممی    ٣٣ ایل نامه به کمیسیون ایل  

 ایران 
 

 مجلس شورای اسالمی ایران   ٣٣ کمیسیون ایل  
 

 با سالد 
 
ما کارگران و همه مزدبگیران جام مه از ابمتم ائمی تمریمن     

حقوق  م یشتی و اجتماعی مترود بوده و سمالمهماسمت کمه  
خواهان توییر و بهبمود شمرایمط فموق الم ماده غمیمر انسمانمی  
زن گی خود هستیم  هر گاه که ی ای اعتمراضمممان بملمنم   
ش ه است سر از مراکز انمتمظماممی و اممنمیمتمی در آوردیمم،  
برایمان پمرونم ه همای اممنمیمتمی تشمهمیمل دادنم  و تموسمط  
دستگاههای  ضائی به اتهامات امنیتمی از  مبمیمل را م اد  
علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظاد، اخالل در نظم و غمیمرهر  

 متاکمه و متهود به حبس، پرداخت جریمه و غیره ش یم  
 

اکنون ت  ادی از کارگران و م لمان م ترض که گمنماهمی  
غیر از تالش برای بهتر ش ن وض یت زنم گمی خمود و همم  
سرنوشتانشان نهرده ان ، به اتهامات امنیتی بمه حمبمسمهمای  
اوالنی م ت متهود ش ه ان  کمه یما در زنم انمنم  یما بما  
سدردن وثیقه های سنگین مو تا تا ت یین تهملمیمف نمهمائمی  
آزاد هستن   ج  ر عظیم زاده رئیس هیئمت مم یمره اتمتمادیمه  

آزاد کارگران ایران یهی از آن دهها فم مال کمارگمری اسمت  
که به اتهاد ا  اد علیه امنیت ملمی بمه شمش سمال حمبمس  

زنم ان اویمن زنم انمی    ١ متهود ش ه و هم اینم  در بمنم   
است  این ف ال کارگری در اعتراض بمه ایمن اتمهماد وارونمه  
که با آن به شش سال زن ان متهود ش ه است، از روز دهمم  
اردیبهشت ا  اد به اعتصاب غاا نموده است  امما بما وجمود  
اینهه به خاار اعتصاب غماا وضم میمت جسمممیمش رو بمه  
وخامت می رود و سالمتیمش ممورد تمهم یم  جم ی اسمت،  
مسؤالن  ضائی که در این رابطه مسؤلیت مستمقمیمم دارنم ،  

 تا کنون هیق عهس ال ملی نشان ن اده ان ! 
 

خواست ج  ر عظیم زاده حاف اتهماد را م اد عملمیمه اممنمیمت  
ملیر از پرون ه های ف الین ین ی و اجتماعی اسمت  ایمن  
خواستی است که به همه کارگران وم لمان و ممزدبمگمیمران  
مربوط می باش   در نمتمیمجمه مما امضما کمنمنم گمان ایمن  
اومار ضمن تأکیم  بمر تمتمقمق خمواسمت حماف اتمهماممات  
امنیتی از همه پرون ه های ف الین یمنم می و اجمتممماعمی،  
خواهان آزادی فوری و بی  ی  و شرط  ج  مر عمظمیمم زاده  

 هستیم  
امضاهای حمایتی  در سایتمهمای انمتمرنمتمی بمویمره سمایمت  

  ابل دستر  هستن      «اتتادیه آزاد کارگران ایران »
 

 بین المللی
نجات هشتصد پناهجموی سمرگمردان در  -ایتالیا 

 دریای مدیترانه
گارد ساحلی ایتالیا بیش از هشتصم  پمنماهمجمو را کمه در  

 آبهای دریای م یترانه سرگردان بودن  نجات داد  
این افراد سرنشینان دو  ایق بودن  کمه تمالش ممی کمردنم   
خود را از آفریقا به جمزیمره سمیمسمیمل بمرسمانمنم   بمه گم متمه  
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهن گمان اغملمت  
این افراد سوری و ت  ادی نیز عرا ی و اتمبما  کشمورهمای  
آفریقایی بوده ان   از جمله سرنشینمان یم  زن بماردار بمود  
که بالفایله با بالگرد به بیمارستانی در سیسمیمل ممنمتمقمل  
ش   از ابت ای سال جاری میالدی بیمش از سمی و یم   
هزار پناهجو با کشتی خود را به ایمتمالمیما رسمانم ه انم   بمه  

همزار    ٣ گ ته سازمان ملل تنها در ماه گاشمتمه ممیمالدی  
ن ر از این اریق به اروپا آم ه ان  و برای نمخمسمتمیمن بمار در  
ی  سال گاشته ت  اد مهاجرانی که از دریای مم یمتمرانمه  
عبور کرده ان  ازشمار کسانی که بما کشمتمی خمود را بمه  
یونان رسان ه ان  پیشی گرفته اسمت  بمر اسما  آممارهما از  
زمان توافق اتتادیه اروپا با تمرکمیمه بمر سمر کمنمتمرل مموج  

دری  کاهمش پمیم ا    ٣٣ مهاجرت، شمار پناهجویان در یونان  
 کرده است  

 
شمرکمت دارویممی فمایمزر اسمتمفماده از  -آممریمکما 

 محصوالتش برای اعدام را ممنوع کرد
گوی ، است ماده از داروهمای    شرکت عظیم دارویی فایزر می 

کمنم      تولی  ش ه خود را برای اع اد متهومان ممنمو  ممی 
اردیبهشت گم مت کمه    ٥٢ سخنگوی این شرکت روز جم ه  

همای  مبملمی در    های تازه ای به ممنوعیمت   فایزر مت ودیت 
است اده از متصوالتش افزوده است، تا جلوی فمروش آن را  

ها و مؤسسات تأدیبی بمگمیمرد   هم مت ممتمصمول    به زن ان 

خواست ج  ر عظیم زاده حاف اتهاد را  اد علمیمه اممنمیمت  
ملیر از پرون ه های ف الین ین ی و اجتمماعمی اسمت  ایمن  
خواستی است که به همه کارگران وم لمممان و ممزدبمگمیمران  
مربوط می باش   در نتیجه ما امضا کنن گان ایمن اموممار  
ضمن تأکی  بر تتقق خواست حاف اتهامات امنیتی از همممه  
پرون ه های ف الین یمنم می و اجمتممماعمی، خمواهمان آزادی  

 فوری و بی  ی  و شرط  ج  ر عظیم زاده هستیم  



 ٥١٤ شماره       -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

شمود    دارویی این کمدانی برای اع اد مجرمین استم ماده ممی 
و ابق  وانین ج ی ، خری اران واسط و عمم ه فمروشمان دارو،  

هما نم ارنم   فمایمزر    اجازه فروش این متصوالت را بمه زنم ان 
آخرین و تنها شرکت تامین کنن ه داروهای کشن ه و ممورد  

شمرکمت    ٥٣ مصرف اع اد در آمریها بود  پیش از این نمیمز  
دارویی دیگر، به است اده از تمولمیم ات دارویمی خمود بمرای  

 اع اد اعتراض کرده و آن را ممنو  کرده ان   
 

معترضان در پنجمین سالگرد " جنمبمش  -اسپانیا 
 خشمگینان " به خیابانها آمدند
به منماسمبمت      مه   ١٢ هزاران م ترض در اسدانیا روز یهشنبه  

پنجمین سالگرد  هور رجنبش خشمممگمیمنمانر یما ر جمنمبمش  
این یگنادو  ر به خیابانهای مادری  آمم نم   آنمهما در ایمن  
راهدیمایی علیه ا  اماتی که در چهارچموب سمیماسمتمهمای  
ریاضت ا تصادی اجرا ش ه اسمت شم مار ممی دادنم   پمنم   

میالدی هزاران اسدانمیمایمی    ٥٣١١ سال پیش در ماه مه سال  
م ترض به سیاستهای دولت که بخش عم ه آنها جموانمان و  
دانشجویان بودن ، با تجم  در خیابانهای شهرهای ممخمتملمف  
اسدانیا، جنبشی را پایه ریزی کمردنم  کمه خمیملمی زود بمه  
دیگر شهرهای جهان همم کشمیم ه شم   یمهمی از شمرکمت  
کنن گان در راهدیمایی روز یهشنبه با اشاره به چگمونمگمی  
آغاز این جنبش می گوی : ربمه یماد دارد کمه جموانمهما بمه  
خیابانها آم ن   جوانان به این آگاهی رسی ه بودنم  کمه ایمن  
کشور مت لق به آنهاست و اینهه هی هس نممی تموانم  بمه  
جز آنها کاری به پیمش بمبمرد  ر دیمگمری ممی گمویم : ر  
نارضایتی که ما پن  سال پیش داشتیمم ممنمجمر بمه شمهمل  
گیری احمزاب جم یم ی شم   احمزابمی کمه اکمنمون یم   
فریت وا  ی در اختیار دارن  تا دولمت جم یم ی را شمهمل  
ب هن  و سیاستهای ج ی ی را بما هم ف تمومیمیمر مم  نمظمر  
بگیرن   ر در سال جاری میالدی نیز جنبمش مشمابمهمی در  
شهرهای مختلف فرانسه توسط جوانان شمهمل گمرفمت کمه  

 به رخیزش شبانهر شهرت یافت  
 

سازمان ملل متحد شکنجه در ترکیه و عمربسمتمان 
 را محکوم کرد

کمیته ض  شهنجه، وابسته به سازمان مململ ممتمتم ، کمه  
و ی ه اش نظارت بر رعایت مقررات کنوانسیون ژنمو عملمیمه  
شهنجه است، اعمال م اود شهنجه و ب رفتماریمهمای دیمگمر  
در ترکیه و عربستان س ودی را ممتمهمود کمرده اسمت  بما  
این حال، به گ ته این کمیته، که مرکت از ده کمارشمنما   
مستقل است، شهنجه در ترکیه گسمتمرده و ممنمظمم نمبموده  
است  آل سیو برونی، کارشنا  سازمان ملل متت  در اممور  
شهنجه، به ترکیه توییه کرده است برای همرگمونمه شمیموه  
های تتقیق، چه در سط  ملی چه در سط  بین الممململمی،  
آماده باش    کمیت  ض   شهنجه هم نین از شمممار فمزایمنم    
 موارد اع اد در عربستان س ودی ابراز نگرانی کرده است  

 
تداوم اعتراضات هزاران نفره به  -فرانسه 
 قانون کار

دهها هزار ن ر از مردد فرانسه برای ششمممیمن روز ممتموالمی  
در اعتراض به الیته ایالح  انون کار در چمنم  شمهمر ایمن  
کشور دست به تظاهرات زدن   در جمریمان ایمن راهمدمیمممایمی  

ن ر را بازداشت کرد   این تمظماهمرات بمه دعموت    ١٢ پلیس  

اتممتممادیممه هممای کممارگممری بممرگممزار شمم  و بممه گمم ممتممه  
همزار نم مر در سمراسمر کشمور در آن    ٢١ برگزارکنمنم گمان  

هزار نم مر    ١٥ شرکت کردن   پلیس این ت  اد را بین یازده تا  
عنوان کرده است   فیلیپ مارتینز، ریمیمس کمنم م راسمیمون  

گم مت: رفمهمر ممی کمنمم ریمیمس   (CGT)عمومی کار  
جمهور مانن  ی  رییس کشمور عمممل نمممی کمنم  چمون  
مردد را نادی ه می گمیمرد  هم متماد و چمهمار دریم  ممردد  
فرانسه با این ایالحات مخالم منم  و از همر دو فمرانسموی  
ی  ن ر موافق تظاهرات علیه این الیته است ر بمه گم متمه  

همزار نم مر    ٢٢ برگزار کمنمنم گمان تمنمهما در شمهمر پماریمس  
راهدیمایی کردن   شهرهای لمیمون، ممارسمی و تمولموز نمیمز  
شاه  حضور هزاران مت رض به  انون کار بمود   بما وجمود  
مخال ت ها علیه الیته ایالح  انون کمار فمرانسموا اوالنم ،  
رییس جمهوری فرانسه گ مت: رایمن الیمتمه تصمویمت ممی  
شود و من تسلیم نخواهم ش   دولمت همای زیمادی تسملمیمم  

کشور را با ایمن شمرایمط تمتمویمل    ٥٣١٥ ش ن   من در سال  
گرفتم، در چنین وض یت دشواری من نمممی تموانمم عمقمت  
نشینی کنم، اکنون بر سمر ایمن الیمتمه بما اتمتمادیمه همای  
ایالح الت به ت اهم رسمیم ه ایمم و اکمممریمت نمممایمنم گمان  
سوسیالیست هم آماده ان  تا به آن رای ب هن   ر  مرار اسمت  

رانمنم گمان      ممه   ١٣ و    ١١ روزهای چهارشنبه و پنجشنمبمه  
کامیون و کارکنان فرودگاهها در اعتراض بمه ایمن الیمتمه  

 دست به اعتصاب بزنن   
 

میلیاردی کمانمدیمدای ریماسمت  ٥١ثروت  -آمریکا 
 جمهوری

دونال  ترامپ نامزداحتمالی جمممهمورخمواهمان در انمتمخمابمات  
آمریها روز چهارشمنمبمه اعمالد    ٥٣١٢ ریاست جمهوری سال  
میلیارد دالر نیز بیشتر اسمت  ایمن    ١٣ کرد میزان ثروتش از  

ر م از ر می که کارشناسان بمرای ممیمزان ثمروت تمراممپ  
وی در گم متمگمو بما     اعالد کمرده بمودنم  بمیمشمتمر اسمت  

خبرنگاران گ ت: من وض  مالی شخمصمی خمود را اممروز  
اعالد کردد و به خمود      آمریها   به کمیسیون انتخاباتی ف رال  

می بالم که ثمروتمممنم تمریمن نماممزد در تماریمخ کمممیمسمیمون  
 هستم     آمریها  انتخاباتی ف رال  

در ژوییه گاشته ترامپ ا هارنامه مالیاتی ارائه کرد کمه  
شرکت برده شم ه بمود  وی در ایمن    ٢٣٣ در آن ناد بیش از  

ا هار نامه اعالد کرده بمود کمه ممیمزان درآمم ش در سمال  
میلیون دالر بوده است  البته ایمن ممیمزان    ٠٢٥ ح ود    ٥٣١٢ 

درآم  خارج از سود سهاد، سود بمانمهمی و اجماره هما بموده  
است  در ا هارنامه اخیر ، ترامپ گ ته است که در سمال  

میلیون درآم  داشته است  ب یمن تمرتمیمت    ٢٢١ ح ود    ٥٣١٢ 
تاکنون افمزایمش    ٥٣١٢ کل ثروت ترامپ از ماه ژوییه سال  

ممیملمیمارد    ١٣ یافته است و ر م آن اکنون به  ول خودش از  
 دالر بیشتر ش ه است  

 
هما  الململ: ممردم جمهمان بمیمش از دولمت عفو بین

 پذیرای پناهجویان هستند
های م اف  حقوق بشمر، گمزارشمی    الملل، از سازمان   ع و بین 

الململمی را ممنمتمشمر کمرده    حاوی نتای  ی  نظرخواهی بین 
شون گان مم متمقم نم  کمه    ده  که اکمر پرسش   که نشان می 

انم     بای  به کسانی که از جن  یا آزار سیماسمی گمریمخمتمه 

الملل در ممورد    پناه داده شود  این نخستین گزارش ع و بین 
دی گاه عمومی پیرامون رفتار با پناهجویمان اسمت و بمرای  
تهیه آن، از بیست و ه ت هزار ن ر در بیست و ه مت کشمور  

دریمم  از    ١٣ جممهممان نممظممرخممواهممی شمم ه اسممت  بممیممش از  
شون گان از پایرفتن پناهجویان در شمهمر، ممتملمه یما    پرسش 

خانه خود اسمتمقمبمال کمردنم   از لمتما  اعمتمقماد بمه  مبمول  
پناهجویان، مردد چین در باالترین رده  رار دارنم  و پمس از  

همای دود و سمود را    آنان، به ترتیت مردد آلمان و بریتانیا رده 
 ان     به خود اختصاص داده 

 
 های کوتاه خبر

 فرانسه
در ادامه اعتراضات علیه ایمالحمات  مانمون کمار فمرانسمه،  

، رانن گان کامیون در ی  اعتمصماب    مه   ١١ روز سه شنبه  
سراسری، چن ین بزرگراه را در سراسر ایمن کشمور بسمتمنم    
بنا به گزارشات منتشره، کارگران خ مات حمل و نمقمل در  
شهرهای مختلف فرانسه دست به اعمتمصماب زده انم   آنمان  
نسبت به ایالحات مورد نظر وزیر کار فمرانسمه، از جممملمه  
افزایش ساعات کمار اعمتمراض داشمتمه و نمگمران کماهمش  
دسممتمممممزدهممای شممان هسممتممنمم   اتممتممادیممه هممای کممارگممری  
ایالحات در  انون کار را بمه نم م  کمارفمرممایمان ارزیمابمی  
کرده ان   با گاشت دو ماه از ایالحات پمیمشمنمهمادی وزیمر  
کار فرانسه، کارکنان بخش های مختلف از جمله حمممل و  
نقل جاده ای، ریلی، دریایی، فرودگاه های پاریس و پسمت  

 فرانسه به جم  م ترضان پیوسته ان   
 

   امارات متحده عربی
نم مت ابمو مبمی       به گزارش اخبار خاور میانه شرکمت مملمی 

(ADNOC)  ٢ در نظر دارد تا پایان سال جماری ممیمالدی  
از کارمن انش را اخراج بهنم   بمه گمزارش همممیمن      هزار تن 
از ابت ای سال تا کنون اخمراج شم ه انم  و      هزار تن   ٥ منب   

افزایش خواهم  یمافمت       هزار تن   ٢ تا پایان سال این ت  اد به  
مقامات این شرکت دلیل این ا  اد را کاهش  یمنمممت نم مت  
و افت سود این شرکت عنوان کرده ان   در حال حاضمر ایمن  

 هزار ن ر کارگر دارد    ٢٢ شرکت ت  اد  
 

 سازمان ملل متحد
نماین ه حقوق بشر سازمان ملل متت  به واکنش نماممنماسمت  
 اتتادیه اروپا در مواجه با بتران پناهجویان اعمتمراض کمرد  
کمیساریای عالی پناهمنم گمان در سمازممان مململ ممتمتم   
هش ار داده است که بتران پناهجویان به پ ی ه ای جمهمانمی  
ب ل ش ه و بستن مرزها و بازگردان ن آنان راه حل نیسمت  بمه  
گ ته این کارشنا  حقوق بشر، شمار کسانی که به دلمیمل  
سختی های نماشمی از جمنم  از کشمورشمان فمرار ممی  
کنن ، در حال حاضر به بیمشمتمریمن عم د در تماریمخ رسمیم ه  
است  سازمان رکودکان را نجات دهی ر نیز خواستمار تم مهم   
بیشتر جهانی برای تضمین دسترسی کودکان پمنماهمجمو بمه  

 م رسه است  
 


