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 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران
 کارگران چوب چوکا خواهان پایان دادن به پرونده سازی شدند. 

 کارگران راه آهن دست به اعتصاب زدند. 
 کارگران کهنوج درب شهرداری را پلمب کردند. 

 جوانان بیکار ماهشهر در مقابل فرمانداری تجمع کردند. 
 معلمان بازنشسته در مقابل مجلس دست به تجمع زدند. 

 آسمان و ریسمان بافتن استاد اقتصاد
 یاشار سهندی

بااازار ماا اااری خااواهاای از   
مردم بابت حقوق هاای ناماومای  
گرم است! گویا یا  جاورهاای  
کااااار بااااالسااااتااااان اسااااالماااای  

تاان شااان بااه تاان   ساارمااایااه  
کاربالستان غیر اسالمی سرماایاه  
در اروپا و کره و ژاپن خورده کاه  
وزیر اقتصاد حکاومات اساالمای  
ساایاانااه را جاالااو داده و ا ااالم  
کرده :"من به  نوان  ضاوی از  

هااای    دولاات در زماایاانااه فاایااش 
حقوقی کاه مانامار باه رناماش  
مااردم شاااله اساات  ااارخااواهاای  

کنم و باه حسااسایات ماردم    می 
ارج نهاده و ابایی از  اارخاواهای  
بابت قصوری که در جریان ارائاه  
خالمت باه ماردم رد داده اسات  
نالارم." روحانی کلیال ساز نیاز در  
ادامه همین خاالمات رساانای باه  
مردم فرمودنال: "حساسیت افکاار  
 مومی و رسانه ها باه پارداخات  
های ناماتا اارا قاابال ساتاایاش  
است!" بهارحااآ شتشای کاه بااناال  
خامنه ای راه اناالاخاتاه اکاناون  
دامان همه کاربالستان حاکاومات  
را گرفته است و روحاانای بارای  
اینکه حریف را خلع ساال  کاناال  

دستور داده کاه از ایان باه با اال  
فاایااش هااای حااقااوقاای "کاالاایااه  
مقاماای کشاوری و لشا"اری"  
هر ماه در ساایاتاهاای مارباو اه  
منتشر شود. و در کرمانشاه ن اره  
میکشال :پولهای دزدیاله شااله در  
دولاات قااباال را ازحاالااقااومشااان  
میکشم بیرون! در این میان البتاه  
سار مااردم هااماا انااان باای کاااله  
خواهال مااناال اارا کاه اسااساا   
خالماتای ارائاه نامای شاود کاه  
قصوری در شن صاوری گارفاتاه  
باشال. اتفااقای کاه افاتااده پارده  
دیاااا"ااااری از ریاااااکاااااری و  
غااارتاا"ااری حااکااوماات رو شاااله  

 است. 
 

از همه ایاناهاا کاه با"ااریام  
کی می تواناال فاکارک باکاناال  

جمهاوری   که غارت"ری مالیران  
اسالمی را میاتاوان باه لانایان و  
حزب بلشویا  نسابات داد جاز  
یاا  اقااتااصاااددان شنااهاام اسااتاااد  
دانش"اهی در پاریس؛ این الاباتاه  
هنری است که نزد اقاتاصااداناان  
بااورژوازی اساات.اسااتاااد فااریااالون  

 خاونال گویا تازه  

 حمید تقوایی
 پیام به مردم فرانسه در رابطه با فاجعه حمله تروریستی به مردم نیس

 ٢ صفحه    

(   ٢١) مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس 
 دیوید ریازانف

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع جوانان جویای کار در ماهشهر یک اتفاق مهم و 
 قابل تکثیر

 شکست در ترکیه
 ناصر اصغری

بهنام ابراهیم زاده به 
 مرخصی آمد

 در حاشیه اخبار کارگری  
 نسان نودینیان

 مملکتی که در دست دزدهای اسالمی غارت میشود.
نظامی که در ده ها کارخانه و واحد تولیدی حقوق کارگران را پرداخت 

 نمیکند

 نکته اصلی
 پرونده دزدیهای حکومتی درسازمان تامین اجتماعی

هزار میلیارد تومانی دولت به  ١١١الریجانی  و بدهی 
 این سازمان 
 محمد شکوهی
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 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 نويسنالگان شنهاست.  
درج مقاالی در کارگر کمونيست لزوما به م ني 

 تائيال مضمون شنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ٥ از صفحه         
مااتااوجااه شااالنااال کااه " اابااقااه  
جالیالی" در جاماهاوری اساالمای  
شکل گارفاتاه کاه مساباوق باه  

باانااابااه ناا اار   سااابااقااه اساات!  
"نخستین نسل ایان ماالیاران   ایشان 
اناقاالبایاون  »امتیااز از دآ    صاحب 
بایارون شماالناال کاه در   «ای   حرفاه 

تشکیالی بالاشاویاکای والدیامایار  
ایلیچ لنین  رهبر اناقاالب اکاتابار  
روسیه  ناقاش درجاه اوآ را ایافاا  

کردنال..." الباتاه ایشاان نایات    می 
 خیر داشتنال خواستنال 

 
گاااره مااا اااماااای را بااارای  
هامااکااارشاان  رسااردباایار روزنااامااه  
حااکااومااتاای" دناایااای اقااتااصاااد"   
بشااکااافاانااال کااه بااا تااوجااه بااه  
ورشکست"ی کارخانمای دولاتای  
اما انیان پاولاهاای کاالنای باه  
جاایااب مااالیااران واریااز ماایااشااود  
پاارساایااالنااال:" ... ایاان اااه نااو   
سیستم اقتصادی استکه خاروجای  

ناماایای را باه باار    انین متناقض 
شورده است و نه نشان از اقاتاصااد  
ااااااه   ااااااتاااااای دارد و ن دول

داری؟..." و اساااتااااد    سااارماااایاااه 
گااراماای دانشاا"اااه رنااه دکاااری  
فااارانساااه یااااد "دیاااوان سااااالران  
شااوروی و دولااتااهااای اقااماااری"  

کاه بانایااناش هام صاال     افتادنال 
الاباتاه "والدیامایار ایالایاچ لانایاان"  
گااشاتاه! و بارای ایشاان بسایاار  

و جاااب تار   بسیاار شایاریان تار  
است که خانالان کیم ایل سونا   
در کره شاماالای را باه لانایان و  
بلشویکها ب اسابااناال ااون تاناور  
ضال کارگری و ضال کمونیساتای  

 ایشان را حسابی داغ میکنال. 
 

کاربالساتاان یا  حاکاومات  
جنایتکار و بغایت کثیف و فاساال  

سااالاای هساات کااه مشااغااوآ    ٧٣ 
غاری و اپاوآ هستنال و در  ایان  
حاآ با خشاونات باارتاریان شاکال  
مماکان شارایاا بارای اساتاثاماار  
کارگاران فاراهام کاردناال و خاود  
استاد بارها و بارها توصیاه هاای  
اقتصادی شاان در ساایات رادیاو  
فردا من کس فرماودناال تاا راه و  
ااه سرمایه داری شالن ماتا اارا  
را به جمهوری اسالمی بیاماوزناال  

راین اواخر نا ارای ایشاان را نایاز  
ممله حکوماتای "تامااری فاردا"  
که گرداننالگان شن اقتصاادداناانای  
هستاناال کاه از ق بال جاماهاوری  
اسالمی ارتزاق میکننال من اکاس  
ماایااکاانااال  درساات اساات ایشااان  
ساکن پاریس است اما قلاباش در  
تهران است!  ؛ استاد تیز بیان ماا  
که تازه فهمیاله ی   بقه جاالیاال  
مااااناااناااال ماااثاااال کشاااورهاااای  
کمونیستی در جمهوری اسالمای  
شکل گرفته همیشه در پای ایان  
بودنال که ثاابات کاناناال "ایارانایاان  
مردم با کیفیتی هستنال" و شدرس  
دقیا  باه سارماایاه و حاکاومات  
اسالمی بالهنال ا"اوناه مایاشاود  
فضای کسب و کا ر را باهاباود  
بخشیال تاا شاایاال باه یااری اماام  
زمااان  اقااتااصاااد نااو ااهااور در ام  
القرای اسالمای شاکال با"ایارد؛  
بخصوص با گاران کاردن دالر و  
اجرای دقی   ر  حاا یارانه هاا  
و حاا قوانین دست و پاا گایار   
بخصوص قانون ت یین دساتامازدهاا  
که این یکی  اهرا خایالای ضاال  
قوانین رقابت در باازار شزاد  امال  
ماایااکاانااال کااه صااالای هاامااه  

 اقتصاددانان را در  شورده! 
 

برای دکتار  یاا اساتااد و یاا  
تاحالایال گار اقاتاصاادی سااکاان  
پاریس یا  اایاز مسالام اسات  
نابرابری موجود در جهان سرماایاه  
داری  بی ی و الزم اسات حاتای  
اگر "حالات تاهاو  شوری" داشاتاه  

شایال کسانی ب"ویناال کاه   باشال:" 
دستیابی شمار بسیار م الودی از  

هاای ناماومای    شهرونالان به درشمال 
مختص ایاران نایاسات. ما"ار ناه  
اااایااااای غاااارب   شنااااکااااه در دن

هااای ماا ااروا     فااوتاابااالاایااساات 
شاانااس و یااا    هاای سار   هانارپایاشااه 

هااای    مااالیااران تاا ااالادی از واحااال 
ای    هاایای افسااناه   تولیالی در شماال 

دارنال که مقایسه شناهاا باا حاقاوق  
تاااواناااال    ماااردماااان  اااادی مااای 

شور    دهااناااله و حااتاای تااهااو    تااکااان 
احسااس تالاخای کاه ایان   باشال؟ 

تاواناال در ااهاان باه    مقایسه مای 
وجاود شورد کاامااال قاابال در   

.." اما اساتااد باالفااصالاه   است. 
تاکیال میکننال این ح  شان اسات  

و نااوک جااانشااان  پااوآ مااالاایااای  
:" واق یت شن   دهنالگان که نیست 

اسااات کاااه ایاااناااان دولااات و  
دهاانااالگااان را غاااری    مااالاایااای 

کااناانااال. هااناارپاایااشااه و یااا    نااماای 
فوتبالیسات مشاهاور ثاروتشاان را  

هاایای اساتاثاناایای    مالیون است الاد 
هاا نافار را در    هستنال که میلیاون 

سراسر جهاان در رویاا و مساتای  
برنال و انال سا تی شناهاا    فرو می 

هاای ایان جاهاان    را از گارفاتااری 
کشنال ...." البته هاناوز    بیرون می 

دو ماهی بیاشاتار نا"ااشاتاه کاه  
اسناد پاناما رو شال که نشاان داد  
از صااغاایاار و کااباایاار کااارگاازاران  
سرمایه داری ر از جمله یکی از  
فااوتاابااالاایااسااتااهااای مشااهااور  در  
 ملیای تهو  شوری پاوآ هاایشاان  
را از "ماالایاای دهاناالگاان" قاایام  
میکننال. در جریان همین رسوایای  
پاناما ما الاوم شاال کاه اماریاکاا  
بهشت این"ونه کارهای تهاو  شور  
اساات. ماا االااوم شاااله کااه یاا   
درصال جما ایات جاهاان کاه کال  
ثروی جهاان را در اخاتایاار دارناال  
حاتاای بااه قاواناایان خااودشاان هاام  
تمکین نمی کنناال و ... اسااساا  
اینکه ثروی جهان کنونی بر پاایاه  

درصال جم یت جاهاان    ٩٩ استثمار  
شکل گرفته و اینها هاماه بارای  
استاد که از همین اقتصاد تامایان  
مالی میشاود اهامایات ااناالانای  

درصال مایاخاواساتاناال    ٩٩ نالارد شن  
است الاد مستی شور داشته بااشاناال  

 تا به نان و نوایی برسنال! 
 

اسااتاااد اگاار یاااد "والدیااماایاار  
ایلیچ لنین" افتادنال هیچ دلایالای  
ناالارد اال ایاناکااه در ایاان دور و  
زمانه بیش از پیاش اسااس نا اام  
سارماایاه داری زیار ساواآ رفاتااه  
است که استاد ماماباور مایاشاود  
که از کلمای ناخوشایاناال مااناناال  
"تهو  شور" استفاده کنال و شساماان  
وریسمان را بهم می بافال تا شایاال  
فساد و تبهکاری ی  حکومات  
ماهبی جنایتکار سارماایاه داری  
را به لنین و بلشویاکاهاا بارسااناال!  
انصافا این کاری است که فاقاا  
 از دست اقتصاددانان بر می شیال. 
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پیام به مردم فرانسه در رابطه با 
 فاجعه حمله تروریستی به مردم نیس  

 
حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری 

 ایران
١١٢٢ژوئیه  ٢١  

 
ژوئایاه در    ٤١ جنایاتای کاه در  

جشن باستیل در شهر نیس اتافااق  
افتااد دآ هار انساان شاریافای را  
بالرد می شورد. این جاناایاتای ناه  
تنها  لیاه ماردم فارانساه بالاکاه  
 لیه ماردم هاماه کشاورهااسات.  
جانباختن شمار بسیاری از ماردان  
و زنان و کودکاان را باه خااناواده  
هااای ایاان قاارباااناایااان  بااه مااردم  
فاارانسااه و بااه هاامااه مااردم دناایااا  
تسلیت می"ویم. شنا اه در نایاس  
اتفاق افتاد  ن یر کشاتاار هایاای  
تحریریه اارلی ابالو و حامالاه باه  
مااردم  پاااریااس در پااائاایااز ساااآ  
گاشته  حمله به تمالن و انسانیات  
است و همه مردم ماتاماالن دنایاا   
هاامااانااطااور کااه در جااناابااش ماان  
اارلی هستم نشان دادنال  خود را  
هاامااالرد و هاامااراه مااردم فاارانسااه  

 میالاننال.  

 
بااالنااباااآ ایاان فاااجاا ااه دردنااا      

یکبار دی"ر این سئواآ در مارکاز  
توجه افکار  اماومای جاهاانایاان  
قرار می"یرد که ااطاور مایاتاوان  
شر تروریسام اساالمای را از سار  
مردم دنایاا کام کارد؟ ماقااماای  
دولاتای و هایاا اکاالام از احاازاب  
حکومتی جوابی برای این سئاواآ  
نااالارنااال. ایاانااهااا خااود بااا هاامااوم  
ن امی به  راق و سارهام باناالی  
کااردن یاا  دولاات قااوماای و  
ماهبی در شن کشور   باا او و  
بانای ایان وضا ایات باوده اناال و  
جزئای از صاوری مساالاه اساالم  
سیاسی هستنال و ناه راه حال شن.  
راه حل در دسات ماردمای اسات  
که با ش ار من اارلی هستم در  
بااراباار تااروریساام اسااالماای ماای  
ایستنال  مردمی که در  اراق در  
هم کوبیاله شاله با فریاد "نه سنای  

نه شیا اه حاکاومات ماالنای" باه  
خیابانها می شینال و مردمای کاه  
در ایااران سااالااهاااساات حااکااوماات  
اسالمی و قاوانایان ضاال انساانای  
شنرا ب الش میکشنال. راه حال در  
دست مردم شزاده فرانسه و میلیاون  
ها و میلیاون هاا ماردمای اسات  
که از ایان وضا ایات در ساراسار  

 دنیا به تن  شماله انال.   
 

اسالم سیاسی  در همه اشاکااآ و  
از دا اش و    -شاخاه هاای خاود 

حزب الله تا جمهوری اسالمای و  
حماس و القا اله و بوکو حارام تاا  
دولتاهاا و نایاروهاای اساالمای "  

در    -میانه رو" در غارب و شارق 
نقطه مقابل ارزشها  و فارهانا"ای  
قاارار دارد کااه انااقااالب کااباایاار  
فرانسه  االیاه دار و ماباشار شن  
باود. حامالاه اساالم سایااسای در  
جشن سال"رد فتح  زنالان باستایال  

بوسیالاه ماردم اناقاالبای پااریاس   
واق اه ای کاه سارشغااز اناقاالب  

نماد تاحامار و    -کبیر فرانسه بود 
 ااقااباا"ااردی اساات کااه اسااالم  
سیاسی تالک دارد به دنیاای ماا  

 تحمیل کنال.   
 
بورژوازی  ی  در صاالیاهاای     

حااااکااام در هاااماااه کشاااورهاااا   
مالتهاست از ایاله شلاهاای اناقاالب  
کبیر دست شاساتاه اسات. اماروز  
پرام دفا  از تاماالن و ارزشاهاای  
جااهااانشاامااوآ انساااناای در بااراباار  
اسالمیسم و در برابر راسیاسام  در  
دست نیروهای اپ و ناود و ناه  
درصالیهاای دنایاا اسات. اماتاالاد  
ارزشهای انقالب کبیر فرانسه ماا  
را به نقال ساوسایاالایاساتای جاهاان  
امروز میارسااناال و تاناهاا باا ایان  
پاارااام ماایااتااوان جااناابااش اسااالم  
سیاسی را به شکست کشااناال و  

راسیسم و تروریسم اسالمی را در  
 غرب و در شرق متوقف کرد.  

 
ماااردم    ٤٣٧٩ ژوئااایاااه    ٤١ در  

انقالبی فرانسه زنالان بااساتایال را  
فتح کاردناال. حامالاه تاروریساتای  
اسالمیون در سال"رد ایان روز باه  
همه مردم جاهاان ا االم مایاکاناال  
که فتح قل ه اسالم سیاسی  نایاز  
در گرو بمیالان شمالن ی  جناباش  
رادیااکاااآ در دفااا  از شزادی و  
براباری و ماالنایات اسات. تاالک  

ژوئایاه امسااآ روز    ٤١ کنیم که  
ساارباالاانااال کااردن ایاان جااناابااش و  
ساارشغاااز رونااال سااقااو  اسااالم  

 سیاسی باشال.   
 

حااماایااال تااقااوائاای دباایاار کااماایااتااه  
ماارکاازی حاازب کاامااوناایااساات  

 کارگری ایران 
 ٦١٤٢ ژوئیه    ٤١ 

بورژوازی، یک در صدیهای حاکم در همممه   
کشورها، مدتهاست از ایمده آهمهمای انمقمالب 
کبیر دست شسته است. امروز پرچم دفاع از 
تمدن و ارزشهمای جمهمانشمممول انسمانمی در 
برابر اسالمیسم و در برابر راسیسم، در دست 
نیروهای چپ و نود و نمه درصمدیمهمای دنمیما 
است. امتداد ارزشهای انقالب کبیمر فمرانسمه 
ما را به نقمد سموسمیماهمیمسمتمی جمهمان اممروز 
میرساند و تنها با این پرچم میتموان جمنمبم  
اسالم سیاسی را به شکست کشاند و راسیسمم 
و تروریسم اسالمی را در غمرب و در شمرق 

 متوقف کرد. 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ١صفحه   

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 تجمع جوانان جویای کار در ماهشهر یک اتفاق مهم و قابل تکثیر

   
  ٧١١ تممع ا اتاراضای بایاش از  

م لم بازنشسته در مقابل مامالاس  
با ا تراض به زناالگای زیار خاا  
فقر و ش ار م یشت منازلات حا   
مسلم مااسات  مارخصای باهاناام  
ابااراهاایاام زاده از اااهااره هااای  
شناخته شاله کارگری از زناالان و  
پیام او در رابطه با شزادی ماوقات  
ج فر   یم زاده  و تمماع جاواناان  
جااویااای کااار در ماااهشااهاار بااا  
خواست کار  خابارهاای بارجساتاه  
جنبش کاارگاری در ایان هافاتاه  

 انال.  
 

تجمع اعمتمرا می 
 ٠١١بمممیممم  از 

 معلم بازنشسته
ما الام    ٧١١ تیر بیش از    ٦٦ روز  

بنا بر قراری از قابال در ماقاابال  
مملس اسالمی تمماع کاردناال و  
بار دی"ر بنر م ایاشات  مانازلات   
ح  مسلم ماست  را برافراشاتاناال.  
م لمان در فاراخاوانشاان باا اشااره   
به حقاوقاهاای ناماومای کاه باه  
قیمت فقر روز افازون ماردم تاماام  
شاله  ا تراض خاود را باه پااسا   
ن"رفتن به خاواساتاهاایشاان ا االم  
کرده و همکارانشان را به شارکات  
در این گردهمایای د اوی کارده  
بودنال. دو جاناباه حاائاز اهامایات  

تایار    ٦٦ تماماع ا اتاراضای روز  
ماا االاامااان بااازنشااسااتااه یااکاای  
ش ارهای رادیکاآ  و بیاان روشان  
خواستها ودی"ر شکل گرفتن ایان  
حاارکاات ا ااتااراضاای در مااالیااای  
اجتماا ای و تاباالیال تاماماع باه  
راهپیمایای ای  در وساا شاهار  

تهران همراه با ش ار دادن و کاف  
زدن بود. بطوریاکاه خابارک فاورا  
رسااااناااه ای شاااال. از جااامااالاااه  
ش ارهایای ااون خاا فاقار ساه  
میلیون حقوق ما ی  مایالایاون   
بیمه درماان رایا"اان  سای سااآ  
تالریس منزلت ناالاریام  سای سااآ  
م یشت  منزلت نالاریم  حقوق ماا  
ریالیه خرج ما دالریاه  در مایاان  
شا اارهاا مایاالرخشاایاال. ما الامااان  
هم نین باا شا اار ما الام بایاالار  
اساات  از اخااتااالس باایاازار اساات   
مستقایاماا حاقاوقاهاای ناماومای  
دست انالرکاران حکاومات را کاه  
تاانااهااا گااوشااه ای از غاااری و  
اخااتااالس ششااکااار از زنااالگاای و  
م یشت مردم اسات  باه ااالاش  
کشیالنال. در واقاع  شا اار هاای  
م لمان بیاان روشان خاواساتاهاای  
کل مردم در برابر شرایا جهنامای  
است که زنالگی و م یشات کال  
مردم را به تباهی کشانااله اسات.  
 م لمان بازنشسته راه نشان دادنال.   
اکاانااون کااه باار ساارحااقااوقااهااای  
نمومی و دزدی هایشاان اانایان  
به جان هام افاتااده اناال  باهاتاریان  
فااارصااات بااارای  ااار  فاااوری  
خواستهایمان اسات. باهااناه هاای  
مثل "پوآ نیست" و "اوضا  خاوب  
نیست" و امثاآ اینها که در بارابار  
خواست کاارگاران بارای افازایاش  
دستمزدها م موال  ر  میاکاناناال  
دی"ر کاربارد ناالارد. دساتامازدهاا  
بایال فورا افزایش یااباال. درماان و  
تحصیال باایاال بارای هاماه ماردم  
رای"ان باشال. میلیونها بیکار بایاال  
از بیمه بیکاری و ی  زناالگای  
انسانی برخوردار شونال. و م لاماان  
با ش ار خاا فاقار ساه مایالایاون  
حقوق ما ی  میلیون بار دیا"ار  

پرام ا تراض  لیه زناالگای زیار  
خا فقر را بلناال کاردناال. ماالتای  
است که جنبش بار سار خاواسات  
افزایش دستمزدها در ساطاح ساه  
میلیون و پاانصاال هازار کاه خاا  
فقر ا الم شاله خود دولات اسات   
در جریان است. م لمان بازنشساتاه  
در تهران تحر  جالیالی باه ایان  
ا تراضای دادنال. وسیا اا باه ایان  
جااناابااش و بااه ایاان خااواسااتااهااا  

 بپیونالیم. 
 

 الوه بر خاواساتاهاا جاناباه قاابال  
تایار    ٦٦ توجه دی"ر ا تراض روز  

م لمان بازنشستاه  ساازماانایاابای  
این ا اتاراض از  اریا  ماالیاای  
اجتما ی و فراخوان از قابال شناان  

 است.  
 

واق یت ایاناسات کاه حاقاوقاهاای  
نمومی رو شاله در مقابل تبااهای  
هر روزه زنالگی مردم در اانا"ااآ  
فااقاار و فااالکاات  مااوجااب خشاام  
هم"ان شاله است و ان کااساش را  

تایار    ٦٦ در حرکت ا تراضی روز  
ماه م لمان نیز به روشنی مایاشاال  
دیال. م لمان کاه باارهاا و باارهاا  
ا تراض خود را باه زناالگای زیار  
خا فقر و بی تاامایانای ماطالا   
جام ه و وضع نابسااماان ماالارس  

تایار    ٦٦ بلنال کارده اناال  در روز  
راهپیمایی کاردناال  شا اار دادناال   
کاف زدنااال و خاواسااتااهااایشااان را  
فاااریااااد زدناااال. ایااان حااارکااات  
ا ااتااراضاای باایااش از هاار ااایااز  
گویای فضای ا تراض در میاان  
کارگران  م الاماان و کال ماردم  

 است. 
 
 

 
 
 

مممرخصممی بممهممنممام 
ابراهمیمم زاده و 
پممیمممام قممبمممل از 

 مرخصی اش
تیار ماقااماای زناالان باه    ٦٦ روز  

بهنام ابراهیم زاده از ااهاره هاای  
شناخته شاله کارگاری در زناالان   
ب ال از مالتها پافشاری خاودک و  

روز ماارخضاای    ١ خااانااواده اک   
دادنال. اما بهنام قبل از اینکاه باا  
مرخصای اک ماوافاقات شاود و  
هنوز با او بر سر اینکه ااناال روز  
میتوانال در مرخصی باشال  اااناه  
میزدنال   ی پیامی به منااسابات  
شزادی موقت ج فر   یام زاده از  
رهبران ماحاباوب کاارگاری کاه  
امروز باه ااهاره ای اجاتاماا ای  
تاابااالیاال شاااله اساات  ماایاانااویسااال:  
"همانطور که ج فر   ایام زاده و  
اسما یل  بالی ب اال از پایاروزی  
شادی بخش  شزادی موقت ج فار  
از زنااالان  ا ااالم کااردنااال  شزادی  
شنها موقتی است و هاناوز پارونااله  
قضایی شنان باز است. در هامایان  
فاصله ج فر با پروناله دیا"اری از  
سوی بازپرسی ساوه احضاار شاال   
و باز هم انال اتهام امنیتی به او  
وارد کااردنااال کااه ماا ااناای اک  
ممنو یت ح  تشکل و ا اتاراض  
و تاا اارض بااه تشااکاال هااای  
کارگری و از جمله باه اتاحاادیاه  
شزاد کاااارگاااران ایاااران اسااات.  
هم نین رسوآ بالاقی از ا ضاای  
کانون صنفی م لمان که ساالاهاا  
در زناالان باوده دوبااره باه دادگااه  

احضار شاله است. با االوه ایاناکاه  
پروناله های تشاکایال شااله بارای  
کااارگااران  ماا االاامااان و مااردم  
م ترض تاحات  انااویانای ااون  
اخالآ در نا ام و امانایات مالای  
هااماا اانااان باااز اساات. از جااماالااه  
کساااناای اااون ماان هاانااوز در  
زنالاننال. و زناالانای سایااسای ای  
اااون نااارگااس مااحااامااالی در  
شرایطی بسیار بالی بسر میبرد و  
حتی اجازه تماس با فرزناالاناش را  
هم ناالارد. باناابارایان قاالم با االی  
بالنباآ این پایاروزی  فشاار شوردن  
بارای لااغاو تاامااماای ایان پااروناااله  
هاست. و این همان خواستای کاه  

 اباالی بار شن    -بیانیه   یم زاده 
 تاکیال دارد." 

 
او در همین نامه خواستار باررسای  
ممالد پروناله و لغو اتهاماای وارده  
بر خود شاله و ا الم میکاناال کاه  
تا شزادی کارگران زنالانی و لاغاو  
تمامی پروناله های تشکایال شااله  
باا انا  هاای امانایاتای باارای  
کااارگااران  ماا االاامااان و مااردم  
م ترض  کارزار برای لغو پارونااله  
های تشکیل شاله باا اتاهاامااتای  
اون "اخاالآ در نا ام و امانایات  
مالاای" باایااال اداماه یاااباال. بااالیاان  
ترتیب او در کنار جا افار  ا ایام  
زاده و اسما یل  بالی کاه  ای  
بیانیه ای از زنالان باه مانااسابات  
روز جهانی کاار  ایان کاارزار را  
ا الم داشتنال و جنبشای حاوآ شن  
شااکاال گاارفااتااه اساات  اسااتااوار  
ایستاده و بر بارداشاتان قاالماهاای  
ب الی پای فشرده و مایاناویساال:  
"تشکل  ا تصااب  شزادی بایاان   

 برگزاری مراسم روز جهانی  
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  ٤ ازصفحه  
 

کارگر و شزاد و تاامایان زناالگای  
کااردن  هااماا"اای حااقااوق مساالاام  
 ماست. و مبارزه ما برای ح  و  
حقومان و داشتان یا  زناالگای  
بهتر و شایسته جرم نایاسات. اارا  
مقامای دولتی از حقوقاهاا هاای  
نمومی برخوردارنال و دستمزد ماا  
انال بار زیر خا فاقار اسات. ماا  
همانطور که کارگران و ما الاماان  
ا الم کرده انال  خواستار افازایاش  
دستمزدها در سطح سه میلیاون و  
پانصال هزار تومان کاه خاا فاقار  

ا الم شاله دولتی است  هساتایام.  
ج فر   یم زاده و  بالی و هاماه  
ما را باخاا ار هامایان خاواساتاهاا  
زنالانی کردنال. و ما بار حاقاانایات  

 خواستهایمان تاکیال داریم."  
 

کااارزار ا ااالم شاااله از سااوی   
ج فار  ا ایام زاده و اساماا ایال  
 بالی  و پیام بهنام اباراهایام زاده  
بیش از هر ایز نشان"ار جاایا"ااه  
اجتما ی و سایااسای اماروز ایان  
رهباران کاارگاری سارشانااس در  
پیشااپایاش ماباارزای و خاواسات  
های کل جااما اه اسات. و ایان  
ی  دستاورد مهم جنبش  الایاه  
امنیتی کردن مبارزای کارگاران   
م لمان و کل جام ه و کاارزاری  
است که هم نان در جریان اسات  
و ی  نقطه  اطاف در جاناباش  
ا تراضی کاارگاری و ما الاماان  
برای ح  تشکل و ح  ا اتاصااب  
و دست یابی به حقاوق پاایاه ای  

 کارگری است.  
 
 
 
 

تممجمممممع جمموانممان 
جمویممای کممار در 
مممماهشمممهمممر یمممک 
اتممفمماق مممهممم و 

 قابل تکثیر
تیر  جوانان جاویاای کاار    ٦٦ روز  

در ماهشهر با تاماماع در ماقاابال  
فرمانالاری شاهارساتاان مااهشاهار  
جویای کاار شاالناال. ایان تاماماع  
ا ااتااراضاای نشااانااه تااحاارکاای در  
میان نیروی   یم جوانان بایاکاار  

در جاااماا ااه اساات. ناامااونااه ایاان  
شارمااه    ٦١ حرکت ا تراضی در   

ساآ گاشته در شهرویی باهاباهاان  
با خواست ما کاار مایاخاواهایام   
اتفاق افتاد که در سومین روزک  
حااکااوماات اسااالماای ناااتااوان از  
تامین کار یا بیمه بیکاری بارای  
جااوانااان باایااکااار  بااه ساارکااوب  
مااتااوساال شااال و در جااریااان شن  
مرتضی فرج نیا جاوان بایاکااری  
کااه باارای کاااردر ایاان تااماامااع  
شرکت داشت  باه گالاولاه بساتاه  
شال و جان باخت. کاه باار دیا"ار  

 یاد او را گرامی میالاریم. 
 

نکته قابل توجاه ایانامااسات کاه  
اکنون در شارایاطای دیا"ار و در  
فضای پر از ا تراض در ماحایاا  
های کاری و در ساطاح جااما اه  
جواناان بایاکاار در مااهشاهار در  
مقابل فرمانالاری شهر جماع شااله  
انال و جویای کارنال و ایان اتافااق  
مهم و قابل تاکاثایار در تاماامای  
شاهاارهاااساات. بااایااال هااماه جااا بااا  
خواست یا کار یا بیمه بایاکااری  
 دست به حرکت و ا تراض زد. 

 
مااالتااهاااساات کااه در گاازارشااای  

حکومتی بحو بر سار ساوناامای  
بیکاری جوانان اسات. از جامالاه  
درگزارشی تازه از ساوی مارکاز  
پااهوهااش هااای مااماالااس تاا ااالاد  

  ١١ ۵میلیون و    ۶بیکاران کشور  
هزار نفر ا االم شااله اسات. و از  
سویی گزارشای دولاتای حااکای  
از اینست که در فاصله زمساتاان  

باار تاا ااالاد باایااکاااران    ٩۴ تاا    ٩٦ 
هاازار ناافاار    ٤۵ ۵مااطاالاا  کشااور  

افزوده شاله است.  الای ربایا ای  
  ٩۴ وزیر کار نیز در خارداد مااه  
  ١ ۴ا الم کارد کاه هام اکاناون  

درصاااال از بااایاااکااااران کشاااور  
 شموخته دانش"اه هستنال.    دانش 
 

ب"اریم کاه ایان شماارهاا هارگاز  
حقیقت واق ی را بایاان ناکارده و  
باناا بار سایااسات روز حاکاوماات  
ت یین میشود و از هامایان رو در  
شنها ضال و نقایاض گاویای هاای  
ششکااری را مایاشاود دیاال. اماا  
وجه دی"ر مسالاه بای تاامایانای  
ششااکااار ایاان جااماا اایاات  اا اایاام  
میلیونای در جااما اه اسات. ناه  
خبری از بیمه بیاکااری و ناه از  
بیمه های پاایاه ای اجاتاماا ای  
ااون درماان رایا"اان  تاحاصایاال  
رای"اان و تساهایاالی الزم بارای  

 تامین مسکن هست. 
 

نکته مهم اینماست که در کاناار  
سونامی حقاوق هاای ناماومای   
مااالتااهاااساات کااه بااحااو باار ساار  
سونامی بیاکااری اسات. و ایان  
جم یت   یم بیکار و بی تامیان  
خواسته هایی دارد. این نیرو دارد  
به جلو می شیال. اتفااقای کاه در  
این هفته در مااهشاهار شااهاالک  
بودیم  نشانه ای از ایان تاحار   
اساات. بااویااهه امااروز مااالیااای  
اجتما ی و کانالهای تالا"ارامای  
به مکان مهامای بارای ساازماان  
یافتن جنبش هاای ا اتاراضااتای  
در جام ه تباالیال شااله اسات واز  
جمله تممع جاویاناالگاان کاار در  
ماهشهر اماروز از هامایان  اریا   
است کاه شاکال گارفاتاه و باه  
حرکت و ا اتاراض تاباالیال شااله  
است. تممع ا تراضی جویناالگاان  
کار در مقابل فارمااناالاری یا   
الاا"ااوی مااهاام باارای گسااتاارک  
مبارزه  لیه بایاکااری اسات. در  
تمامای شاهارهاا مایاتاوان  الایاه  
بیکاری گرد شمال و باا شا اار یاا  
کااار یااا باایاامااه باایااکاااری ایاان  

 تمم ای را شکل داد.  
 

نکته شخار ایاناکاه یا  ناکاتاه  
هشااالار دهااناااله در تاامااماا ااای  
ا تاراضای کاارگاران بایاکاار در  
شهرهای مختالاف  از جامالاه در  
ماهشهر دامن زدن باه تافارقاه در  
ماایااان کااارگااران تااحاات  اانااوان  
بومی و غایار باومای اسات. از  
جمله تالک زیادی مایاشاود کاه  
ایاان ا ااتااراضااای بااه خااواساات  
استخالام کارگر بومای ماناحاصار  
شااود. در هااماایاان راسااتااا سااایاات  
خبری ایلنا اگر ااه سا ای دارد  
که این وجه موضو  را پر رنا   
کنال  اما ناگزیر باه جاناباه ماهام  
حرکت ا تراضی جوینالگان کاار  
 االاایااه ماا ااضاال باایااکاااری در  

 ماهشهر اشاره میکنال.  
 

در مقابل این تالاشاهاای تافارقاه    
افکنانه پاس  کارگران باایاال ایان  
باشال که ما کارگر بومای و یاا  
غیر بومی همه مت لا  باه یا   
 بقه هستیم و ی  دشمن واحاال  
داریم و شن سرمایه داری و دولات  
حامی سارماایاه داران اسات کاه  
 امل و  لات اصالای بایاکااری  

 است.  

نکته قابل توجه اینجاست  ه ا نون در شررایر ر   
دیگر و در فضا  پر ا  اعتراض در محی  ها   
 ار  و در سر رج جرامروره جروانران بریرکرار در  
ماهشهر در مقابل فرماندار  شهر جمع شده اند و  
جویا   ارند و این اتفاق مهم و قرابرل ترکردریرر در  
تمام  شهرهاست. باید همه جا با خواست یرا  رار  
 یا بیمه بیکار  دست به حر ت و اعتراض  د. 



٥٩٢١تیر   ٢٢ کارگر کمونيست  6 

 

مدخلی بر 
زندگی و آثار 
کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

(١١) 
 دیوید ریازانف

این است نحاوه بایاان ماطالاب در  
اصطال  ه"لی. برهان  اناالیشاه   

مااناال.    حرکت باقی نمی   و ایاله بی 
نسبته به ی  قضایاه  ماناماماال  

مانال. باروی یا  تاز واحاال    نمی 
ماناال. باالا اکاس  ایان    باقی نمی 

تز  این فکر  به دو ایاله متاضااد   
یکی مثابات و یاکای مانافای   
یکی ایااله "شری" و یاکای ایااله  

شود. تضااد بایان    "نه" تقسیم می 
دو  نصار ماتاضااد کاه شاامال  
شنتی تز هساتاناال حارکات ایامااد  

کاانااال  کااه هاا"اال باارای    ماای 
برجسته کردن  نصر ماباارزه  شن  

نامال. ناتایاماه    را دیالکتی  می 
ایاان تضاااد  ایاان دیااالااکااتاایاا    
سازک یا تا اادآ اسات. شمایازک  
این دو ایاله متقابل  ایاله جاالیاالی   
ی نی شناتای تاز شناهاا را باوجاود  

شورد. این بناوباه خاود باه دو    می 
 –شاود    ایاله متضاد تقسایام مای 

تز به شنتی تز خود بالآ گشاتاه و  
اینهاا دوبااره در ساناتار جاالیاالی  

 شونال.   ادغام می 
 

ه"ال هار پاالیااله را باه صاوری  
ی  رونال  به صاو ری اایازی  
کااه هاامااواره در حاارکاات اساات   
ااایاازی کااه جاااودانااه در حاااآ  

بایاناال. هار    باشال می   انکشاا می 
پالیاله نه تنهاا ناتایاماه تاغایایارای  
قبلی است  بالاکاه خاود هساتاه  
تغییرای شینااله را باا خاود حامال  

ای    کاناال. در هایاچ مارحالاه   می 
شاود. تا اادلای کاه    متوقف نمی 
شیاال  تاوساا ماباارزه    بالسات مای 

خورد  کاه باه    جالیالی بر هم می 
سااازک باااال تااری  بااه ساانااتااز  
باالتری  و باز هم باه دوتاا شاالن  
در سطح باز هم باالتاری  مانامار  

گااردد. لاااا ماابااارزه باایاان    ماای 
هاااساات کاه مااناابااع هاار    ماتااقاااباال 

 انکشافی است. 

پتانسیل انقالبی فلسفه ه"ال در  
ایااناامااا قاارار دارد. گااراااه وی  

شلیست بود  گراه نا اام    ی  ایاله 
وی بر رو  و نه  بی ت  بار ایااله  
و نه ماده بنا شاله باود  باا وجاود  
این وی تأثیر  امایاقای بار روی  
تمام  لوم تاریخی و اجتما ای و  
حاتای بار  الاوم  اباایا ای بامااا  
گااشت. او مطالا اه واقا ایات را  
تشوی  کرد. الهام بخش مطاالا اه  
اشکاآ گوناگونی شاال کاه ایااله  
مطل  در رونال ششکار شاالن خاود  

کاارد. و هاار اااه    کسااب ماای 
اشکالی که ایاله از  اریا  شناهاا  

تار    داشات ماتاناو    خود را بیان می 
ها و روناالهاائای کاه    بودنال  پالیاله 

باایسات ماورد تاحاقایا  قارار    می 
 تر بودنال.   گرفتنال متنو    می 

 
هاای دیا"ار فالاسافاه    ما به جنبه 

هاا"اال کااه ایاان اماار را روشاان  
سازد که ا"ونه این فلسافاه    می 

این انین قوه محرکه نیرومناالی  
تار واقا ایات داد    به مطال ه دقایا  

پردازیم. هر اه شااگاردهاای    نمی 
او بیشتر در پرتو و تحات هاالایات  
شیوه دیاالاکاتایا  کاه تاوساا  
شموزگارشان تکامل یاافاتاه باود   

پرداخاتاناال      به مطال ه واق یت می 
اک    کمباودهاای اسااسای فالاساه 

گشات. زیارا    بیشتار ششاکاار مای 
شلایاساتای    ای ایااله   که این فلاسافاه 

بااود. یاا ااناای ناایااروی مااحاارکااه   
شفاریاالگاار  در نا ار ها"ال ایاااله  
مطل  باود کاه تا ایایان کانانااله  
وجود بود. این ناطاقاه ضا اف در  

 الابایاال.    فلسفه ه"ل انتقااد مای 
ایاله مطل  بیان جالیالی از هاماان  

شماال. هاماان    خالای قالیم بن ر می 
خاااالای بااای کاااالاااباااالی کاااه  

ای ن یر ولتر برای خود و    فالسفه 
 ها شفریالنال.   خصوصا برای توده 

 Ludwig)لودوی  فاوئاربااد  

Feuerbach)  ( ٤٧١١  – 
   کاااه یاااکااای از باااا  ٤٧٣٦ 

است الادترین شاگردان ه"ال باود   
باالخره فلسفه اساتااد خاود را از  
این نق ه ن ر مورد باررسای قارار  
داد. وی جانااباه اناقااالبای نا ااام  
ه"لای را باطاور کاامال در   
کرد و در شن تاباحار یاافات. اماا  
وی سئواآ زیار را ماطار  کارد:  

تااوانااال در    شیااا ایاااله مااطاالاا  ماای 
انکشافش  مال تا ایایان کانانااله  
همه هستی باشاال؟ فاوئاربااد باه  
این سئواآ جواب منفی داد. وی  
بااا نشااان دادن ایاانااکااه  ااکااس  

هساتای    –مسئله حقیقات اسات  
 –ت یایان کانانااله شا اور اسات  

فرض اساسی ه"ل را دگارگاون  
ساخت. زمانی باود کاه هساتای  
بالون ش ور وجود داشت. اهان یاا  
ایاله خود محصوآ هساتای اسات.  
وی فلسفه ها"ال را اخایارتاریان  

دانسات  زیارا    نا اام الاهایاای مای 
بمای خالا هستی اولیه دیا"اری   
ی انای ایااله ماطالا  را ماتاصاور  

کرد. فوئرباد نشاان داد کاه    می 
مفاهیم مختلف خالا  و منامامالاه  
مفهوم مسیحی خالا  توسا خاود  

اناال. خاالا انساان    انسان شفریاله شااله 
را نیافریاله است  بلکاه انساان در  
اهن خویش خالا را شفاریااله اسات.  
تنها الزم اسات کاه ایان جاهاان  
اشبا   اشیاء مرموز  فرشتا"اان   
جادوگارهاا و تا ااهارای مشااباه  
دی"ر اساسا همان اای الاهای از  
میان برداشاتاه شاود تاا جاهاانای  
انسانی باقی بامااناال. لااا انساان  
اصل اساسی در فلسفه فاوئاربااد  

گردد. در این جهان انساانای     می 
قوانین  االایاه ناه قاوانایان خاالا   
بلکه خوشبختی انسان اسات. در  
مخالفت با اصل الهی  لم کاالم  
کهن  فوئرباد اصل جاالیاال انساان  
شناسی و یا انساانای را ماطار   

 ساخت. 
 

همانطور که در یکای از فصاوآ  
پیشایان اکار شاال  ماارکاس در  

اک ماال ای    ی  انشاء ماالرساه 
شاله بود که از  ری  زنمیاری از  
شرایا که حاتای قابال از تاولاال  

کاناال  شاغال    ی  فرد  مل می 
شاود.    شیناله وی از قبل ت یین می 

لاا نا اری کاه باطاور ماناطاقای  
بالنباآ فلسفه ماتریالایاساتای قارن  

شماال بارای ماارکاس     همااله مای 
زمااانااای کاااه وی هااناااوز در  
دبیرستان بود  ن اری ششاناا باود.  
انسان محصوآ محیاا خاویاش و  

تاواناال    شرایا است؛ لاا وی نامای 
در انااتااخاااب شااغاال خااویااش شزاد  

تااوانااال سااازناااله    باااشااال. او نااماای 

خوشبختی خویش باشاال. در ایان  
ن ر هیچ ایز جاالیاال و باالیا ای  
وجود نالاشت. در واقاع ماارکاس  
تنها بطری  منحصر بفردی شنا اه  

ای    های فالاسافاه   را که در نوشته 
که توسا پالرس باا شناهاا ششانااد  
شاااله بااود خااواناااله بااود  باایااان  

کاارد. شناا"اااه کااه وی وارد    ماای 
دانشاا"اااه شااال و بااا فاالااساافااه  
کالسیا  شلاماان کاه در شناماا  
حاکم بود در تماس قرار گارفات   
از همان اوآ در مخالفت با افکاار  

شلیستی حاکم در شنازماان  باه    ایاله 
ای مااتاریاالایاساتای    بیان فالاسافاه 

پرداخت. به این دلیل باود کاه او  
تاریان    باه شن سار ات باه اسااسای 

استنتاجای از ن ام ه"لی رسیاال.  
هم نین به ایان دلایال باود کاه  
وی با انان اشاتایااق از "جاوهار  
مسیحیت" فوئرباد استقباآ نماود.  
فوئرباد در انتقاد به مسایاحایات   
باه هامااان نااتااایاماای رساایاال کااه  

رسایااله    ٤٧ ماتریالیستهاای قارن  
بودنال. اما در حالیکه شنهاا در شن  
تنها دروغ و ت صب دیااله باودناال   
فوئرباد که ماکاتاب ها"الای را  
گاراناله بود  مارحالاه الزمای از  
فرهن  بشری را تشخیص داد.  
اما حتی بارای فاوئاربااد انساان  
بهمان انالازه پیاکاری مامارد باود  
که برای ماتاریاالایاساتاهاای قارن  

 هماله. 
 

بایست در تحلایال انساان    تنها می 
و مااحاایااا وی قااالماای فااراتاار  

شال تاا ما الاوم شاود    برداشته می 
که انسااناهاا کااماال گاونااگاون  

هاای    باشنال  اون در ماحایاا   می 
متفاوی با موق یتهای مختلافای  
قرار دارنال. سلطان پاروس  دهاقاان  
ماااوزآ  هااامااا اااون کاااارگااار  

ای کااه مااارکااس در    کااارخااانااه 
ایالت راین با او مواجه بود  هاماه  
انسان بودنال. باالن هاما"ای شناهاا  
 –دارای ی  ناو   ضاو باود  

سر  پا  دست و غایاره. از ناقاطاه  
ن ر فیزیولوژی و انسان شانااسای  
تفاوی فاحشی بین دهقاان ماوزآ  
و زماایاانااالار پااروساای ناابااود. بااا  
ایاانااهاامااه تاافاااوی فاااحشاای در  
موق یت اجاتاماا ای شناهاا وجاود  
داشت.  الوه بر این انسااناهاا ناه  

تنها از ن ر ماکاانای  بالاکاه از  
نا ار زماانای نایاز باا یااکاالیا"اار  
متفاوی باودناال. انسااناهاای قارن  
هفاله با انسااناهاای قارن دوازده و  
قرن نوزده ماتافااوی باودناال. اگار  
انسان خود در تغیایار ناباود  اگار  
وی ماانااحااصاارا مااحااصااولاای از  
 بی ت بود  این تفاوتها از کاماا  

 انال؟   نشئای گرفته 
 

افاکاار ماارکاس در ایان جاهاات  
بکار افتاد. تنها بر ایان ا اتاقااد  
بودن که انسان محصوآ ماحایاا  
خویش بوده و از  ریا  شنا اه در  

باااشااال شااکاال    ا ااراا او ماای 
گیرد  کافی نیست. محایاا    می 

ای از    بایست ماماماو اه   خود می 
تضادها باشال تا انین تفاوتهائای  
اااپااارورد. ماااحااایاااا تاااناااهاااا   را ب

ای از افااراد نایااساات     مامااماو ااه 
بلکه بال کس پاهاناه اجاتاماا ای  
است که در شن انسااناهاا در قایاال  
مناسباتی م ین قرار دارنال و باه  
گروههای اجاتاماا ای مشاخاص  

 باشنال.   مت ل  می 
 

به این دلایال باود کاه ماارکاس  
تااوانساات حااتاای بااه انااتااقاااد    نااماای 

فوئرباد از ماهب راضای بااشاال.  
فوئرباد جوهال ماهب را از  اریا   

کرد. اماا    جوهر انسان ت ریف می 
جوهر انسان ابالا ایزی مامارد و  
مت ل  به انسان ب نوان ی  فارد  

باااشااال. انسااان خااود    مااماازا نااماای 
ناماایانااله یا  ماماتاماع  یاا   
مممو ه منااساباای اجاتاماا ای  

باشال. هیچ انساان جاالا    م ین می 
و منافاردی وجاود ناالارد. حاتای  
پایااوناالهااای  اابایاا ای کاه بایاان  
انسااانااهااا وجااود دارد  در بااراباار  
اهمیت پیونالهای اجتماا ای کاه  
در رونال انکشاا تاریخای بارقارار  

شاونااال.    گاردناال  تسالایام مای   مای 
بالینتارتایاب احسااساای مااهابای  
ایزی  بی ی نبوده بلاکاه خاود  

 ی  محصوآ اجتما ی است. 
 

 رادامه دارد  
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شکست در 
 ترکیه
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ناصر اصغری 
های انال روز گااشاتاه    کشمکش 

حوآ و حوک کودتای بخشای از  
ارتااش تاارکاایااه باار  االاایااه دم و  
دستا"ااه اردوغاان و باه خایااباان  

ریاااخاااتااان هاااواداران وی بااارای  
شکست این اقالام مهمتاریان خابار  
سیاسی این روزهااسات. اردوغاان  
از جمله شن رٶساای التای اسات  

کاناال بارای    که رسما ا االم مای 
هیچ ا اتاراض و هایاچ نا اری  
کواکترین اهمیتی قائل نیاسات.  
ترکیه در انال ساآ گاشتاه  کاه  
خاورمیانه و شماآ شفاریاقاا مارکاز  
مااهاامااتااریاان تااحااوالی ساایاااساای  

انال  در مرکز این تاحاوالی و    بوده 
تااریاان و    در کاانااار دساات ساایاااه 

ترین نیروها قارار گارفاتاه    شدمکش 
است. بارای هار فا ااآ سایااسای  

اک    اپی که ی  صالم از تاوجاه 
را به اوضا  سایااسای تارکایاه و  
منطقاه اخاتاصااص داده  خاباری  
مثل سرن"اونای اردوغاان الی و  
دی"ر قلالرهای مثل او در نا"ااه  

تاواناال    اوآ خاوشاحااآ کانانااله مای 
دانام کاه باایاال ااقاالر    باشال. نمی 

مرتمع بود که  ارفاالار اردوغاان  
 بود! 

این اماا باالون شا  جانا  و  
د وای داخالای هایاأی حااکاماه  
ترکیه اسات کاه در ااناال سااآ  
گاااشااتااه در کاانااار بااه تااباااهاای  
کشیالن زناالگای ماردم  ااه در  
خود ترکیاه و ااه در جااهاایای  
مثل سوریه و  راق  قلب ناپاا   
یااکااالیاا"اار را ناایااز دائاام نشااانااه  

انال. این مشکل ما نیسات.    گرفته 
ما با پااه یکالی"ر گرفاتان ایان  
جانیان خوشحاآ هم هساتایام. اماا  
این خوشحالی راستاش امانایاتای  
برای ما به ارمغان نخاواهاال شورد.  
قرص نانای بار سار سافاره مااهاا  

تاوانایام بارای    افزایال. ما نمای   نمی 

پیروزی یکی از ایان جاانایاان بار  
جانی دی"ری جشن و شاادی باه  
پا کنیم و خاود را بای و ایافاه  
کنیم. این دور با لای اسات کاه  
هر لح ه اک قربانیان بیشتاری از  
ما می گایارد. اگار قارار اسات  

ای هام کاه شااله از    برای لحا اه 
جن  و د وای بایان نایاروهاای  
دشمن خوشحاآ شویم  باایاال شن را  
به حساب ایناکاه ایان جانا  و  
د ااواهااا باار ناایااروی مااا خااواهااال  
افاازود  باا"ااااریاام. اگاار  اارحاای  
نالاشاتاه بااشایام؛ اگار تشاکال و  
حزبی نالاشته باشایام کاه از ایان  

هاای    فرصت استفاده کنال  باحاران 
این نیانای مصاائاب جااما اه را  

 کننال.   تشالیال می 
سئواآ به  ور ساده این است کاه  
شن نیروئی که قرار اسات جااما اه  

را از این تابااهای ناماای باالهاال   
کااماااساات؟ فاا ااالاایاان جااناابااش  
کارگری کماینال؟ شن فا االایانای  
که یکی دو سااآ پایاش جالاوی  
قالرقالرتی اردوغان در اساتااناباوآ  
ایستادناال و  ار  پاار  گازی  
ایشااان را ناااکااام گااااشااتاانااال   
کماینال؟ ترکیه نباایاال جاوالنا"ااه  
اردوغاان        و فاتااح  
الله گولن باشال. شن نایاروئای کاه  

های صالها هازار نافاره    اوآ ماه مه 
در خیابانهای استااناباوآ ساازماان  

دهال و اشام جاهاان را بارای    می 
لاحا اااتای بااه ایاان کشاور خایااره  

کاانااال بااایااال باارای کااارهااای    ماای 
بزرگتری پاا جالاو با"ااارد. ایان  

 شالنی است. 
 ٦١٤٣ ژوئیه    ٤٣ 

  ٢از صفحه 

بممممممهممممممنممممممام 
ابممممراهممممیممممم 
زاده بمممممه 
مممممرخصممممی 

 آمد
باهاناام    ٩١ تیر    ٦٦ روز سه شنبه  

ابااراهاایاام زاده  ضااوکااماایااتااه  
پاایاا"اایااری ایااماااد تشااکاالااهااای  
کارگری و ف اآ دفا  از حاقاوق  

  ٢١١ کود  با ساپاردن وثایاقاه  
مایالایاون تاوماانای بارای ماالی  
اااهااار روز ماارخصاای از زنااالان  

 رجائی شهر کرج مرخص شال. 
 

باه    ٤٧٧٩ بهنام ابراهیم زاده ساآ  
اتهامای امنایاتای "اقاالام  الایاه  
امنیت ملی  تبلیغ  لایاه نا اام   
اخااالآ در ناا اام و غاایااره" بااا  
مصادی  شارکات در تاماما اای  
کارگری و حمایت از کاودکاان  

سااآ و ساپاس در    ٦١ ابتالا باه  
سااآ    ١ دادگاه تماالیاال نا ار باه  

حبس محکوم گردیال. او که در  
زنااالان ناایااز هااماا اانااان صااالای  
ا تراض کارگران و ستم دیا"اان  
و کودکان باود  پاس از واقا اه  

  ٦٧ روز جااماا ااه رجااماا ااه ساایاااه  
کاه حامالاه ای    ٩٧ اردیبهشات  

سازمان یافتاه تاوساا ماأماوران  
زناالان اویان    ٧١١ امنیتی به بنال  

بود و ت الاد زیاادی از زناالانایاان  
این بنال از جملاه باهاناام اباراهایام  
زاده با  اباور از تاونال سارباازان  
باتوم به دست  ممارو  و سار و  
دست شکسته روانه انفرادی شااله  

تاوساا    ٩٧ بودنال  در دی مااه  
دادگاااه انااقااالب در    ٦٢ شاا اابااه  

حالیکه اهار ماه به اتمام حاکام  
پنج ساله اک باقای ماانااله باود   
  ٩ ممالدا به اتهامای امنیتی به  

 ساآ و نیم زنالان محکوم گردیال. 
 

سااآ اسات    ٢ بهنام ابراهیام زاده  
که به خا ر دفاا  از انساانایات   
دفا  از حقاوق کاارگار  ما الام   
همه مزدب"یران و کاودکاان کاه  
از ن ر دست"اه قضائی مصاادیا   
اقالام  لیه امنیت ملای و غایاره  
می باشال  به جای اینکه هاماراه  
با خانواده اک و در کناار فارزناال  
بیمارک "نیما" باشال که به گفتاه  
پاازشااکااان حضااور او در کاانااار  
فرزنالک برای بهبودیش حایااتای  
است  در پشت میله هاای زناالان  

سپری کرده است. اماا کساانای  
کااه بااا دزدیااهااا  اااپاااولااهااا و  
اخااتااالااسااهااای هاازاران ماایاالاایااارد  
تاومااناای و حااقاوقاهااای صاالهااا  
میلیونی امنیات و باقااء ده هاا  
میلیون انسان کاارگار  ما الام و  
مزدب"یر را به  اور واقا ای باه  
خطر می انالازنال و کاودکاان را  
به جای برخورداری از تاحاصایال  
و شادی روانه کارگاههاای زیار  
زمینی  کوره هاای شجار پازی   
دستفروشی سر ااهاار راهاهاا و  
زباالاه گاردی ماای کانااناال  در  
کماآ شرامش و در سایه قانون باه  

زنالگی شاهانه و  یش و ناوک  
 مشغوآ هستنال. 

 
جای بهنام ابراهیام زاده و باقایاه  
انسانهائی که به خا ر دفاا  از  
حااقااوق انسااانااهااای مااحااروم بااه  
اتهامای امنیتی ماحاکاوم شااله  
انااال  در زنااالان ناایااساات. ایاان  
انسانهای شریف و شزادیخواه باایاال  
فورا شزاد گردنال. باهاناام اباراهایام  
زاده نبایال به زناالان بااز گاردانااله  
شود. مرخصی او بایال باه شزادی  
دائمیاش تاباالیال گاردد. صافای  
واحال و متحال برای ماماانا ات از  
بااازگااردانااالک بااه زنااالان ایااماااد  

 کنیم. 
 اتحادیه شزاد کارگران ایران 

 ٩١ تیر    ٦٧ 
 
 

جای بهنام ابراهیم زاده  
و بقیه انسانهائی کاه باه  
خااا اار دفااا  از حااقااوق  
انسااانااهااای مااحااروم بااه  
اتهامای امنیتی محکاوم  
شاله انال  در زنالان نیسات.  
این انسااناهاای شاریاف و  
شزادیخواه باایاال فاورا شزاد  

 گردنال.  
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 نکته اصلی
 محمال شکوهی 

 
 
 
 
 

 
پرونده دزدیهای حکومتی درسازمان تامین 

 اجتماعی
هزار میلیارد  ٢٢١الریجانی  و بدهی 

 تومانی دوهت به این سازمان
 

 لی الریمانی رئیس مملس در دیالار با بانالهایی از هایاای  
  ٤٤١ مالیره سازمان تامین اجتما ی گفته است:"درباره بالهی  

هاازار ماایاالاایااارد تااوماااناای دولاات بااه سااازمااان تااأماایاان  
توانیال ازدولت امکاناتی به  نوان بالهی دریافت    می  اجتما ی 

 و اختالا بین خود و دولت را هر اه زودتر بر را کنیال". 
 

این تازه ترین ا هارای ی  مقام بلنال پایه حکومتی در بااره  
پروناله دزدیهای کالن هزاران میلیااردی از ساازماان تاامایان  
اجتما ی می باشال. الریمانی تالک می کنال باالیان  اریا   
جن  و د وای دزدان مملسی  دولتی ساب  و اماروزی و  
بانالهای بیت رهبری را "حل و فصل" نمایال. پروناله های که  

هزار میلیاردی دولت احمالی    ٤٤١ ی  رقم شن  ی نی بالهی  
نهاد به این سازمان بابت سهم ح  بیمه پرداختی  دولت به این  
سازمان می باشال. پروناله تااراج سارماایاه ایان ساازماان کاه  
پنممین کنسرن مالی حکومت می باشال  اب اد صالها هازار  
میلیارد تومانی می باشال کاه فاقاا یا  رقام شن ماحاور  
اختالفای بانالهای حکومتی می باشال.بقیه دزدیهای مسئله  
وی نیست. از جمله این پروناله ها دست گاااشاتان بااناالهاای  
دولت دهم و دولت روحانی روی سرمایه نقالی ایان ساازماان  
می باشال. دهها هزار میلیاردتومان پوآ کارگران را که قارار  
است صرا ارائه خالمای درمانی به مردم بشود را برداشته و  
در بازار بورس خریال و فروک کارخانمای ورشکستاه دولاتای  
مشغوآ تماری پرسود می باشنال. قبل از شن و از حالود ی   

شارکات بازرد شاال.    ٤٧١ دهه قبل سازمان تامین صاحب  
انحصار تولیال و توزیع دارو را با وزرای بهالاشت در دساتاشاان  
قبضه کرده انال. مافیاای داروریای کاه باا پاوآ هاای ایان  
سازمان مشغوآ تماری و کارهای درشمال زایی برای حکومت  

 است اب اد بسیار بزرگی دارد. 
سابقه پروناله  لنی شالن دزدیاهاا و غااری ساازماان تاامایان  
اجتما ی به  دوره ریاست جانای سا ایاال مارتضاوی بار ایان  
سازمان برمی گردد.این پروناله مالی نزدی  به ااهاار سااآ  
است که در بین بانالهای شری  در این دزدیها در رفات و  
شمال است. پرونال تامین اجتما ی و دزدیهای بانالهای دولتی  
احمالی نهاد و بیت رهبری از این سازمان باه سااآ باحارانای  

بر می"ردد. شن ماوقاع    ٧٧ حکومت در جریان ا تراضای ساآ  
مرتضوی در کهریز  مشغوآ شکنمه  و محاکمه دست"یر  

در اردوگاه مخاوا کاهاریاز  باود.    ٧٧ شالگان ا تراضای  
باللیل ا تراضای گسترده  لیه جاناایاای کاهاریاز   دولات  
احمالی نهاد به توصیه خامنه ای که جانی مرتضوی  را از  
"افتخارای ن ام" خطاب کرده بود را به حاشیه امن حکاومات  

 بردنال و به ریاست این سازمان برگزیالنال. 
 

در دوره ریاست مرتضوی وی هزاران میلیارد تومان از بالهی  

های دولت احمالی نهاد به این سازماان "صااا شااله" ا االم  
کرد. بانالهای مملسی و ب الا دولات روحاانای باا تشاکایال  
کمیسیون تحقی  و تفحص از تامین اجتما ی  موضاو  ایان  
بالهی ها و زد وبنالهای بانالهای حکومتی برای باال کشیالن  
دارایی هاا و اماواآ و اماکااناای ایان ساازماان را  الانای  
کردنال.همان زمان بانال مرتضوی  زنمانی و احمالی ناهاد باا  
 رحی که مرتضوی شورده بود  به دنباآ "سود شورکردن" ایان  
سازمان بر شمالنال. با تواف  دولت و برخی بانالهای مملسای   
دولت شستا  شرکت سرمایه گااری تامین اجتما ی را سار  
هم کرده و به دست به غاری پولها و امواآ این ساازماان باه  
بهانه "سود شوردن کردن" زدنال. در اقالام ب الی با سرمایه ایان  
سازمان که پوآ کارگران و مردم بود  بانالهای دزد گرد شماله  
در این سازمان  اقاالام باه خاریاال و فاروک کاارخااناماای و  
واحالهای تولیالی ورشکسته دولتی با سارماایاه ناقاالی ایان  
سازمان به  باهااناه" تاامایان درشماال بارای پارداخات صاوری  
حسابهای بیمه شالگان و هزینه باالی این ساازماان" کارده و  
هزاران میلیارد تومان سرمایه این سازمان را رسما دزدیالناال و  
دربازار بورس مشغوآ م ا مله شالنال. نه تنها بهبودی در ارائه   
خالمای و هزینه درمان برای میلیونها بیمه شاله بوجود نیامال   
بلکه همین بانالهای تمام امکانای دی"ر این سازمان  از قبیل  
بیمارستانها و کلین  های این سازمان را که هنوز انالغار  
خالمانی درمانی به کارگران می دادنال را  به بهانه "هازیاناه  
های گران" ت طیل کرده و این بخش ها را در زد و باناال باا  
وزاری بهالاشت دولت احمالی نهاد به بخش خصوصی واگااار  
کردنال.در اقالام دی"ر برخاوردای بایاماه شاالگاان از خاالماای  
دفتراه های بیمه این سازمان را بشاالی کااهاش داد و باا  

درصال هزینه های دوا و درمان     ٧١ تصویب دولت نزدی  به  
کارگران و مردم که تا اون موقع این سازمان متقبل مایاشاال  

 را بر دوک مردم تحمیل کردنال. 
 

همزمان کنسرن   یم مالی این سازمان با  نوان "شستا" را  
شرکت و زیر ممماو اه دولاتای ا االم    ٤٧١ صاحب بیش از  

کردنال. به  بارتی دولت بالهی هایی کاه باه ایان ساازماان  
داشت را در قبال واگااری کارخانمای ورشکسته اک به این  
سازمان "صاا کرد.زد وبنالهاایای کاه در ردیاف ماافایاای  
بزرد در هرم اقتصاد حکومت می بااشاال. ایان تااریاخا اه  
کوتاه پروناله این سازمان و موضو  دزدیها وباالکشیالن هزاران  

 میلیارد تومان پوآ کارگران و مردم می باشال.  
 

در اهار ساآ گاشته  بویهه ب ال از روی کاار شماالن دولات  
روحانی؛ بانالهای مملسی حکومت بارها پارونااله دزدیاهاای  
بانال احمالی نهاد و مرتضوی و سایر بانالهای وابسته به ایان  
سازمان را به جریان انالاختنال. تالک اینها استفاده از این پروناله  
در زدن بانال رقیب بود.ب ال از انالین جلسه دادگاه  مرتضوی  
تهالیال کرد کاه "اگار پارونااله کاش داده شاود  وی اسانااد  
دزدیهای مقامای باالی ن ام را رو خواهال کرد. این تاهاالیاال  
مرتضوی بانالهای دی"ر حکومت را به این اجما  رسانال کاه  
موضو  رسیالگی به پروناله این سازمان  از دزدیهاای هازاران  

هزار میلیارد تومان بالهی    ٤٤١ میلیاردی گرفته تا موضو   
دولت به این سازمان را  مال بی سر وصالا به حاشیه بارده و  
جلوی رسیالگی به این موضو  را ب"یرنال. تاقاالهاای دولات  
روحانی در جن  و د واهای بانالهای حکومتی بارای باه  
جریان انالاختن پروناله این سازمان  مال به نتیمه ای نارسایاال.  
البته قرا هم نبود به نتیمه ای برسال. بالین ترتیب  مال پروناله  
دزدیهای بانالهای حکومتی از تامین اجتماا ای ماخاتاوماه  

 ا الم شال.  
 

اکنون ب ال از گاشت بایاش از ااهاار سااآ از ایان مااجارا   
بانالهایی از دولت روحاانای و خااناه کاارگار و وزاری کاار  
حکومت پی"ری موضو  بالهی های دولت احمالی ناهاد باه  
این سازمان شاله انال. هر از گاهی این موضو  را رساناه ای  
کرده تا از شن به  نوان اهرم فشاری  لیه بانال مقابال رژیام   
بویهه بیت رهبری وبانالهای ا رافش استفاده نماینال. در همین  
رابطه است که هفته گاشته  لی الریمانی کاه در جالاساه  
هیای مالیره این سازمان شارکات کارده باود  بارای "راضای  

  ٤٤١ کردن" بانالهای رقیب  موضو  تصفیه حسااب باالهای  
هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را داده است. هالا  
الریمانی از این پیشنهاد تالک برای ساکت کردن ن  زدنهای  
بانال رقیب و تالک برای مختومه ا الم کردن این پروناله می  
باشال. همین پیشنهاد الریمانی را انال ساآ پیش برای صافار  
کردن بالیهی دولت احمالی نهاد به این سازمان  توسا دولات  
احمالی نهاد ارائه شال.و شن ماجرای واگاااری کاارخااناماای  
ورشکسته دولت احمالی نهاد به این سازمان به جای پرداخت  
بالهی هایش به این سازمان بود. شن موقع حکومت در گایار  
اختالفاتش و و موضو  انتخااباای حاکاوماتای باود و هاماه  
بانالهای حکومتی رقیب با دیالن این تصمیم دولت  ساکاوی  
اختیار کردنال و بالین ترتیب بالهی هاای هشات ساالاه دولات  
احمالی نهاد با هزار دوز و کالا  و دادن اماکاانااتای باه  

 بانالهایی از سازمان تامین اجتما ی "صاا" شال. 
 

دولت روحانی هم ن یر همه دولت های بر سر کاارشورده شااله  
توسا خامنه ای  دولت دزدان و قاتالن می باشال. تقالهاا و  
تالک های بانالهای حکومتی  ازالریمان وروحانی گرفته تا  

 جانی مرتضوی و... تالشی در جهت  
 

ساکت کردن افشاگریهای دزدان حکومتی  لیه همالی"ار و  
مسکوی گااشت رسیالگی به این پروناله توسا حکومت می  
باشال.به  بارتی الریمانی هام در صاالد ششاتای دادن دزدان  
حکومتی سر این موضو  بر شماله است. م نای این سخاناان  
الریمانی تائیالرسمی دزدیهای بانالهای حاکاوماتای از پاوآ  
کارگران  و ادامه دزدیهای شان می باشال. بااناالهاای دزدان  
حکومتی در غاری و اپاووآ سرمایه و امکانای این سازمان  

 هیج اختالا ن ری با همالی"ر نالارنال. 
اد ای رسیالگی به پروناله دزدیها در این سازمان هم اد اای  
پوچ و بی اساس است. حکومت دزدان نه می خواهال و نمی  
توانال به این دزدیها و غارتها پایان بالهال  به این دلیل ساده که  
هم دزدان و سران دادگاههای حکومتی همه و همه شاریا   
هم بوده و ی  هالا دارنال. و شن ادامه سیاستهای تاکنونای  
شان در تحمیل فقرو فالکت؛ دستمزدهای انالین بارابار زیار  
خا فقربه کارگران؛ زدن از خالمای درمانی و باا ال کاردن  
دفتراه های  درمانی بیمه این سازمان  و دزدیاالن ششاکاار  
و لنی سرمایه و پوآ این سازمان و صرا ایان سارماایاه باه  
سایر "اولویت های حکومت" است. کارگران و مردمای کاه  
ح  بیمه ماهانه از حقوق هایشان کسر مایاشاود  در فاقار و  
فالکت زنالگی می گاراننال  امکانای درمانی و بیاماه ای  
شان را به حالاقل رساناله انال  ااره ای جز این نالارنال که برای  
بازگردانالن امواآ این سازمان به دست خود کارگران  دست به  

 ا تراض و مبارزه بزننال. 
 محمال شکوهی  

 ٦١٤٢ ژوئیه    ٤٢ 
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 ٥1 صفحه   

میلیون تومانی و    ١٣ مالیران حقوق  
مایالایاون    ٦٧١ برخی وزرا حاقاوق  
 کننال.   تومانی دریافت می 

  ٣١١ پزشکان متخصاص مااهااناه  
میالایاون تاوماان کااراناه دریاافات  

کاناناال و بارخای از افاراد در    می 
میلیون    ٦٧١ وزاری بهالاشت ماهی  

تومان فقا حقوق از دولت دریافت  
کننال و اگر کارانه هم باه ایان    می 

رقم اضافه شاود  سار باه فالا   
 کشال.    می 

ویزیت پزش  متخصص در برخی  
هازار تاومااان و در    ٦١١ شاهارهااا  

 هزار تومان است   ٧١١ برخی جاها  
وزاری باهاالاشات ویازیات پازشاکاان  

درصال اضاافاه    ٧١١ متخصص را   
 کرده است 

 رحی توسا نماایاناالگاان فا الای   
مملس اسالمی  تهیاه شااله اسات  
  ١ که حالاقل حقوق نمایناالگاان از  
  ٤١ مایاالاایااون تااوماان در ماااه بااه  
 میلیون تومان افزایش پیالا کنال 
  ٤١١ م اونین وزارتخانه ها ماهانه  
 میلیون تومان حقوق می"یرنال 

 لی شاماخاانای     ٩١ تیر ٤٩ دیروز   
گویال که  جمهوری اساالمای     می 

به همکاریهای "مستشااری" خاود  
 دهال.   در سوریه و  راق ادامه می 

هزینه های به اصطال  مستشاری  
جمهوری اسالمی در  راق بیش از  

میلیارد دالر. در سوریاه از سااآ  ٦ 
  ٤١ تااا    ٩ باایاان  ٦١٤٧ تااا    ٦١٤٤ 

میلیارد دالر فقا در سوریه هزیناه   
 شاله است 
حسن نصرالله: بودجه    ٩١ اوایل تیر  

حاازب الاالااه از ایااران ماای رسااال.  
کااماا  شاااماال بسااتااه هااای  
اقتصادی اا مالی. لاماساتایاکای   
خوراکی و سال  های سن"ایان و  
سب   بیمارستان و حمال و ناقال  
است. حزب الله لبنان در ایران بیش  

حساااب بااانااکاای باارای    ٤١١ از  
 دریافت این کم  ها را دارد. 

جمهوری اساالمای بارای تاوسا اه  
ههمونی اسالمی اا ماهبی اک در  
ده ها کشور دنیا هزینه های کالن  

 میلیاردی را پرداخت میکنال.  
 

باار اساااس گاازارک نااهااادهااای  

  ٤٤٦ تااا    ٩١ الااماالاالاای  ایااران   باایاان 
میلیارد دالر برای هالایات جانا   

میلیارد دالر    ٤٤ ساله با  راق و  ٧ 
برای واردای ن امی هزیاناه کارد.  
هزینه غیرمستقیم ناشی از کاهش  
درشمااالهااای ناافااتاای و تااولاایااالای  

  ٢٦٣ کشاورزی بارای ایاران نایاز  
 است.   میلیارد دالر برشورد شاله  

 
های تاسیاساای اتامای ایاران    هزینه 
مایالایاارد دالر    ٤١ تاا    ٤١ مابین  

 تخمین زده شاله است 
 
و امااا در جاااماا ااه در ماایااان    

   ٩١ کارگران؛  در خارداد و تایار  
کارگر م الن سانا   ٢١١١ حالود  

شهن باف  م وقای مزدی پارداخات  
 نشاله دارنال! 

 
کارگران فضای سبز شهرداری نی  

 ماه حقوق پرداخت نشاله دارنال ١ ریز   
 

کارگران فضاای ساباز شاهارداری  
ماه حقوق  ٣ شباد بمالی    خرم   ٧ منطقه  

 دریابفت نکرده انال 
 

کارگار  ٤١١ ماه حقوق ٧  الم پرداخت 
 راه شهن شماآ! 

ناافاار از کااارگااران ایاان واحااال    ٦١ 
بماز    ٩١ صن تی از بهمن ماه ساآ  

دستمزد اردیباهاشات مااه حاقاوقای  
اناال. ایان کاارگاران    دریافت ناکارده 

 الرغام دریاافات ناکارده  ایاالی  
هناوز باابات    ٩١ وپاداک پایان ساآ  

ماه بیمه خود باه تاامایان    ٧ حالود  
 اجتما ی از کارفرما  لبکارنال. 

 
کارگر کارخانه فوالد الابارز    ٤١٧ 

ماه مزد و ح  بیمه    ٤١ نزدی  به  
 م وقه  لبکارنال. 

 
ماه حقوق و مزایای کاارگاران    ٤١ 

و کاارماناالان شاهارداری کاهاناوج  
 پرداخت نشاله. 

 
ماااااااااه  ٧  ااااااااالم پاااااااارداخاااااااات 

 هزارکارگرکارخانه شار شب ٦ حقوق 
 
نفر از    ١١١ ماه حقوق و مزایای   ٧ 

کارگران صنایاع ااوب و کااغاا  
 پرداخت نشاله  «اوکا »ایران  

 
ماه حقوق و مازایاای کاارگاران    ١ 

 مخابرای کرمان پرداخت نشاله 
 

حقوق و سنوای کارگران بازنشسته  
کارخانه نازن  در قازویان از ااناال  

 ماه گاشته پرداخت نمیشود 
 

کااارگاار ماا ااالن سااه    ٢١١ حااالود  
ااهاون در باافا  یازد  ما اوقاای  
مازدی خارداد و مازایاای ماازدی  

خود را دریافت    ٩١ و    ٩٧ های    ساآ 
 نکرده انال 

 
نفر از کارگاران ساماوم  الاف    ٦١ 

کش این واحال صن اتای از باهامان  
بمز دستمزد اردیبهشت    ٩١ ماه ساآ  

 انال.    ماه حقوقی دریافت نکرده 
 

سنوای شغلی کارگاران کاارخااناه  
 پرداخت نشاله   «فوالد قزوین »
 

حاا  اضااافااه کاااری    ٩١ از ساااآ  
 «فوالد قزوین »کارگران کارخانه  

 پرداخت نمیشود 
 
ماه حاقاوق کاارگاران خاالمااتای  ٧ 

وفضای سباز شاهارداری شزادشاهار  
 استان گلستان پرداخت نشاله 

 
مااه حااقااوق و مازایااای شااغاالاای  ١ 

کارکاناان اداره راه و شاهارساازی  
 سیستان وبلواستان پرداخت نشاله 

 
ماه حاقاوق کاارگاران شاهارداری  ٧ 

شهر حر از تواباع باخاش مارکازی  
 شهرستان شوک پرداخت نشاله 

 
کارگر    ١١ ماه حقوق ٤٢  الم پرداخت 

 ماران اناالیاش باالنابااآ تا اطایالای  
 شرکت 

 
ماه حقوق کارگاران  ٤١  الم پرداخت 

 شرکت  مران انالیش گیلوار 
 

ماه حقوق کارگران    ٢  الم پرداخت  
 شاغل سن  بری های بروجرد  

 
ماه از توقف ف الیت    ٤٧ با گاشت  

کااارخااانااه سااالیااال ریااخااتااه گاار  
  در اساتاان  ٩١ راردیبهاشات مااه  

تااهااران  هاانااوز ماا ااوقااای ماازدی  
کارگران این واحال صن تی پرداخت  

 نشاله 
 

پرداخت نشاالن دساتامازد و حاقاوق  
ناافاار از کااارگاار ماا ااادن    ٧١١ 

خصوصی شهرستان کاوهاباناان از  
 ماه ١ ساآ تا  ٤ 
 

 الم پارداخات ما اوقاای و حاقاوق  
هااای ماااهااهااای اخاایاار بااخااش  
خصوصی  م ادن  زغااآ سانا   

 شهرستان کوهبنان  
 

ماه حقوق کارگران  ١ پرداخت نشالن  
 شهرداری بروجرد 

 
مااه حاقاوق  ٤١ تا  ٤١ پرداخت نشالن  

گاری    کارگاران کاارخااناه ریاخاتاه 
 سالیال 

 
ماااااااااه  ٧  ااااااااالم پاااااااارداخاااااااات 

کارگرپاالیش"اه ساتااره  ٤١١١ حقوق 
 خلیج فارس بنالر باس 

 
ماه حقاوق کاارگاران  ١  الم پرداخت 

شرکتی سیر و حارکات ایساتا"ااه  
 المللی سرخس   شهن بین   راه 
 

ماه حقوق وح  بیاماه  ٧  الم پرداخت 
 کارگران شهرداری کرمانشاه 

 
ماه حقوق کاارکاناان  ٧  الم پرداخت 

بیمارستان دانش"اه  لوم پازشاکای  
 یاسوج 

 
 

ماه حقاوق کاارگاران  ١  الم پرداخت 
 شهرداری کازرون 

 
مااه    ٦١ در کارخانه قنال ممسنی   

حقوق  مزایا و حتی سنوای خالمت  
 کارگران  پرداخت نشاله است 

 
شرکت های پیمانکاری رجااء از  

فااروردیاان ماااه مااطااالاابااای ماازدی  
 انال   کارگران را پرداخت نکرده 

 
کاارگار    ٧١ کارگر شاغل و   ٦١١ 

مااه    ١ بازنشسته کارخانه شایاشاه  
ب ال از ت طیلی این واحال تولیالی با  
وجود صالور حاکام تاوقایاف اماواآ  

انال مطالبای    کارخانه هنوز نتوانسته 
ما اوقاه حااقاوقای و حا  سانااوای  

 خالمت خود را دریافت 
 

کاااارگااار شااارکااات    ٧١١ حاااالود  
 «ارساا سااخاتاماان »پیمااناکااری  

ماه گاشتاه    ١ بزرد راه تهران در  
 انال   حقوقی دریافت نکرده 

 
ماه حقوق و ح  بیمه کارگران    ٣  

کااارخااانااه کاااشاای زریاان خااراسااان  
 پرداخت نشاله 

 
  ٩١ ماه حقوق و ح  بیمه حالود    ٧ 

نفر از کارگران کارخاناه فاوالد و  
 االن دورود پرداخت نشاله 

 
کارگران کارخانه پاارسایالاون خارم  

مااه اسات کاه    ٧١ شباد قریب باه  
 حقوقی دریافت نکرده انال 

 
ماه حا   ٧ ماه حقوق و ٣  الم پرداخت 

 بیمه کارگران شهرداری سی سخت 
 

ماه حقاوق کاارگاران  ١  الم پرداخت 
 شهرداری دیوانالره 

 
ماااه حاقااوق شتااش  ٧  االم پاارداخات  

 نشانان شهرداری رشت 
 

 الم پرداخت ااناالیان مااه حاقاوق  
 کارگران شهرداری مرنال 

 
ماه حقاوق کاارگاران  ٧  الم پرداخت 

 پیمانکاری شهرداری دزفوآ 
 
 

و بخشی    ٩١ حقوق و مزایای ساآ  
کاارگار    ٦١١ بیش از    ٩١ از ساآ  

کااارخااانااه پاالاای اکااریاال اصاافااهااان  
 پرداخت نشاله 

 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 مملکتی که در دست دزدهای اسالمی غارت میشود.
 نظامی که در ده ها کارخانه و واحد تولیدی حقوق کارگران را پرداخت نمیکند!
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  ٥٥از صفحه          
ماه حقوق کاارگاران کاارخااناه    ٧ 

دیاازآ سااناا"اایاان ایاارانردسااا  شماال  
 پرداخت نشاله 

 
ماه حقوق کاارگاران  ١  الم پرداخت 

 شرکت فوالد زرنال ایرانیان 
 

مااه حاقاوق وحا   ٧  الم پارداخات  
کارگر پیمانکاری مترو  ٢١  یالی  
 شیراز 

کااارگاار شاارکااات    ٧١١ حااالود  

  ١ در   «ارسا ساختمان »پیمانکاری  
ماااه گاااشااتااه حااقااوقاای دریااافاات  

 انال.   نکرده 
 

ماه حقوق کاارکاناان  ٧  الم پرداخت 
شاارکاات ارتاابااا ااای زیاارساااخاات  

 شرقی   شاربایمان  
 
ماه حقوق کارگران ارد قاالیام  ١ 

 بم پرداخت نشاله 
ماااه حااقااوق  ٢ تااا ٧  ااالم پاارداخاات 

 کارگران واحالهای صن تی قاین 

کااارکاانااان شاارکااتاای "شاارکاات  
های صن اتای ایاالم" ساه    شهر  

ماه مطالبای مزدی پرداخت نشااله  
 دارنال 

 
ماه حقوق کارگاران    ١  الم پرداخت 

یکی از شارکات هاای راهاالاری  
وابساااتاااه باااه اداره کااال راه و  

 شهرسازی مازنالران 
 

ماه حقوق وح  بیمه  ٧  الم پرداخت  
کارگران شارکات شاهار  هاای  

 صن تی ایالم 
 

کارگران نورد لوله اهاواز در ساه  
 ماه مزد م وقه  لبکارنال 

 
پرداخت ناکاردن باماوقاع حاقاوق و  
مزایا تاوساا کاارفارماا و دولات  
زنالگی انال میلیون خانواده هاای  
 کارگران را بمخا ره انالاحته است.  

 
ایران تحت حاکمیت ن ام جمهوری  
اسااالماای ساارمااایااه در ردیااف  

کشااورهااای فاااسااال دناایااا اساات.  
اختالس و دزدی اهره فاساال ایان  
ن ام را در نزد جهانیان به ناماایاش  

 گااشته است.  
  

حاصل شرایا کنونی و باال باودن  
ارقام دزدی و اخاتاالس و اخایارا  
فایااش هااای حااقااوقای نامااوماای   
تحمیل فقر و نالاری باه ماردم در  

 سطح میلیونی است.   
 
 

 

 ١صفحه از 
کارگران چوب چوکا خواهان پایان دادن 

 به پرونده سازی شدند. 
 کارگران راه آهن دست به اعتصاب زدند. 
کارگران کهنوج درب شهرداری را پلمب 

 کردند. 
جوانان بیکار ماهشهر در مقابل 

 فرمانداری تجمع کردند. 
معلمان بازنشسته در مقابل مجلس دست 

 به تجمع زدند. 
 

در انال روز گاشته ا تصابای و تمم ای مهامای تاوساا  
کارگران انالین مرکز کارگاری صاوری گارفاتاه اسات.  
اشکاآ ا تراض کارگران نشان میالهال که کارگران حاالات  
ت رضی تری به ا تراضای خود داده انال و ا اتاراضاای در  

 مراکز مختلف در سراسر کشور گسترک یافته است.  
 

کارگران کارخانه اوب اوکا: کارگران کارخااناه ااوب  
اوکاا از یا  مااه پایاش تاا کاناون بارای پایا"ایاری  
خواستهایشان هر روزه در مقابل کارخانه تمماع مایاکاناناال.  
خواستهای کاارگاران از جامالاه: تاماالیاال قاراردادهاا  حال  
مشکالی بیمه  پرداخت فوری سه ماه دساتامازد ما اوقاه   

تن از کاارگاران اخاراجای و راه اناالازی خاا    ١ بازگشت  
تولیال است.  الوه بر ت اویا  پارداخات ساه مااه دساتامازد   

حااا شااله و    ٩١ ی  و اله غاای کارگران از شغاز ساآ  
شبالارخانه ساختماان اداره مارکازی کاارخااناه نایاز از دادن  
خالمای به کارگران و سایر کارکنان خاودداری مایاکاناال.  

تایار کاارفارماا سارویاس    ٦٦ در ادامه این ا تراضای روز  
ایاب و اهاب کارگران را قطع کرد تاا مااناع جاماع شاالن  
کارگران در کارخانه شود. ایان اقاالام مانامار باه تشاالیاال  

نافار از    ٤٦ ا تراض کارگران شال که با شکایت کارفرما   
کارگران کارخانه تحت  نوان ایاناکاه ناقاش کالایاالی در  
ایماد ا تراضای داشته اناال  بارای ادای تاوضایاحاای باه  
مراجع قضایی فراخواناله شالنال. کارگران احضاار شااله نایاز  

کارگر این کارخااناه    ٣٦١ در جریان پاسخ"ویی بر خواست  
که ماههاست دستمازد و مازایاای خاود را  الاب دارناال   

تایارمااه کاارگاران در حارکاتای    ٦٧ پافشاری کردنال. روز  

متحالانه دست به تممع زدنال و بر شزادی فاوری هاماکااران  
خود پافشااری کاردناال. دساتا"ااه قضاایای ماماباور شاال  
کارگران بازداشت شااله را شزاد کاناال. کاارگاران با اال از  
بازگشت همکارانشان به ا تصاب پاایاان دادناال و خاواهاان  

 لغو پروناله همکاران خود شالنال.  
 

کارگران کارخانه اوکا در یکساآ گاشته بارها دست باه  
ا تصاب و تممع و تحصن زده و بار خاواسات هاای خاود  

کارگران مالیر  اامال    ٩١ دیماه    ٧ پافشاری کرده انال. روز  
را با تخم مرغ مورد حامالاه قارار دادناال و در ا اتاراضای  
دی"ر دو نفر از مسائاولایان اداری را از کاارخااناه بایارون  

 انالاختنال.  
تیر  جاواناان باا تاماماع در    ٦٦ جوانان بیکار ماهشهر: روز  

مقابل فرمانالاری شهرستان ماهشهر جاویاای کاار شاالناال.  
این تممع ا تراضی نشانه تحرکی در مایاان مایالایاون هاا  

  ٦١ جوان بیکار است. نمونه این حارکات ا اتاراضای در   
شارماه ساآ گاشته در شهرویی بهبهان با خواست ماا کاار  
میخواهایام  اتافااق افاتااد کاه در ساومایان روز تاماماع   
جمهوری اسالمی به سرکوب متوسل شال و مرتضی فارج  

 نیا را به قتل رسانال.  
 

کارگران راه شهن تهران: کارکناان باخاشاهاایای از شارکات  
تیرمااه دسات باه ا اتاصااب زدناال و    ٦٧ شهن تهران روز    راه 

خواهان پرداخت فوری  لب های خود شالنال. مقااماای راه  
شهن از کارگران خواستنال به ا اتاصااب پاایاان دهاناال اماا  
کارکنان بخش ن افت و خالمای نیز به ا تصاب پیوستاناال  
 و بااه جاامااع سااایاار کااارگااران ا ااتااصاااباای پاایااوسااتاانااال.  
پس از یکسا ت از شرو  ا تصاب مقامای با شتابازدگای  
 بااااه خااااواساااات کااااارگااااران رساااایااااالگاااای کااااردنااااال 

 
تایارمااه بایاش از    ٦٦ کارگران شاهارداری کاهاناوج: روز  
دلایال پارداخات نشاالن    یکصال کارگر شهرداری کهاناوج باه 

ماه حقاوق خاود و  االم پارداخات بایاماه شناهاا تاوساا  ٤١ 
کارفرما درب ساختمان شهرداری این شاهار را باا قافال و  
زنمیر پلمب کردنال. ب ال از سا تها قفل شاهارداری تاوساا  

نشانی قی ی شال ولی تحصان و ا اتاراض کاارگاران    شتش 
 ادامه یافت.  

 
ما الام    ٧١١ تایار بایاش از    ٦٦ م لمان باازنشاساتاه: روز  

بازنشسته در مقابل مملس اسالمی تاماماع کاردناال و باار  
را   «ما ایاشات  مانازلات  حا  مسالام مااسات »دی"ر بنار  

برافراشتنال. خا فقر سه میلیون حقوق ما یا  مایالایاون   
بیمه درمان رای"ان  سی ساآ تالریس منزلت نالاریم  حاقاوق  
ما ریالیه خرج ما دالریه از جمله ش ارهای ما الاماان باود.  
م لمان هم نین با ش ار م الام بایاالار اسات  از اخاتاالس  
بیزار است  مستقیما حقوقهای نمومی مالیران حاکاوماتای  

 را به االش کشیالنال.  
 

به این مبارزای تممع کارگران ماخاابارای اساتاان گایاالن   
تممع راننالگان ساازماان اتاوباوسارانای کارج و ا اتاصااب  
کارکناان شاهارداری در ایساتا"ااهاهاای اتاوباوس تاناالرو   

(BRT)   .در تهران را بایال اضافه کرد 
 

ایان ا ااتاراضاای تاناهااا گاوشااه کاواااکای از مابااارزای  
کارگران و م لمان در هفته اخیر است کاه نشاان مایاالهاال  
خواست های شنها ارتقا یافته و تاکتی  هاای تا ارضای  
تری در پیش گرفتاه اناال. افشاای حاقاوق هاای صاالهاا  
میلیونی مالیران دولتی در کنار اختالس های مایالایااردی  
مقامای حکومتی  کارگران و م لمان را بایاش از پایاش  

 به میالان مبارزه کشاناله است.  
 

حزب کمونیست کارگری  کارگران و م لاماان  پارساتااران  
و جوانان بیکار را فرامیاخاواناال کاه بارای خاواسات هاای  
فوری خود از جامالاه کاار یاا بایاماه بایاکااری  افازایاش  
دستمزد باالی خاا فاقار  پارداخات فاوری حاقاوق هاای  
م وقاه  پاایاان دادن باه پارونااله ساازی  الایاه کاارگاران  
ا تصابی و هم نین  ب رای"ان و تاحاصایال رایا"اان باه  
میالان بیاینال و در شرایطی کاه باا افشاای حاقاوق هاای  
نمومی مالیران حکومتی و اخاتاالس هاا و دزدی هاای  
مقامای در دوره های مختلف  جمهوری اسالمی بیاش از  
پیش بی شبرو شاله و نزا  در باالی حکومت  می  تار شااله  
است  ا تراضای خود را گسترک بالهنال. حزب بار حضاور  
خانواده های کارگران و م لمان در تمم ای ا اتاراضای و  
همبست"ی و پشتیاباانای از ماباارزای یاکاالیا"ار تااکایاال  

 میکنال.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٦١٤٢ ژوئیه    ٤٢    ٤٧٩١ تیرماه    ٦٢ 



 ٤٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 
 تیر: ١٢

کارگر در اعتراض به تعطیلی  ٠١١تجمع 
 معدن طالی آق دره

شرکت پویا زرکان کارفارماای ما االن  االی شق دره باه  
  ٦٣ بهانه درگیری و اختالا بین کارگران از روز گااشاتاه  

تیر ماه  دستور ت طیلی م الن و کارخانه استحصاآ  االی  
شق دره را داد. شکایت این کارفرما یکی از دالیال اجارای  

تن از کارگران این م االن در مااه    ٤٣ حکم شالق در مورد  
گاشته بود که با ا تراضای وسایاع  کاارگاران و ا اهاار  
انزجار  مومی گاروهاهاای ماخاتالاف ماردم روبارو شاال و  

 حکومت را نااار به  قب نشینی کرد.  
کارگر م الن  الی شق دره در ا تراض به تا اطایالای    ٧١١ 

این واحال تولیالی امروز در مقابل فرمانالاری تکاب تاماماع  
 کردنال. 
 

بازنشستگان صنایع فوالد باز هم دست 
 به برگزاری تجمع اعتراضی زدند

به گزارک خبرن"ار پارلمانی ایلنا  ت الادی از بازنشساتا"اان  
صنایع فوالد با تممع مقابل درب ورودی مامالاس شاورای  
اسالمی  خواستار برقراری بیمه درمان و هاما انایان بایاماه  

  مر و حوادث خود شالنال. 
کننالگاان هاما انایان درخاواسات دارناال کاه ضاریاب    تممع 

ها همسان با سایر بازنشست"ان کشاوری تا ایایان    حقوقی شن 
انان که در برنامه ششام تاوسا اه ماورد تااکایاال    شود و شن 

قرار گرفته به بازنشست"ان فوالد توجاه بایاشاتاری صاوری  
 گیرد. 
 

وعده های توخالی بی اثر شد، با 
ماشین آب پاش به کارگران پارسیلون 

 حمله کردند
تایار    ٦٢ کارگران کارخانه پارسیلون خرم شباد از صبح شنبه  

ماه در مقابل استانالاری تممع کردنال تا ا اتاراض خاود را  

به  الم دریافت حقوق های خود ا الم کناناال. شناهاا ا االم  
کردنال تا زمانی که به شنها پااسا  داده نشاود باه اجاتاماا   

تایار    ٦٣ خود ادامه خواهنال داد اما در سا ت اولیه بامالاد  
مقامای ماشین های شتاش نشاانای را باه ماحال تاماماع  
کارگران فرستاده و تالک کردناال باا پااشایاالن شب شناهاا را  
متفرق کننال. در این حمله تا االادی از کاارگاران مامارو   
 شالنال و انال نفر از کارگران در کالنتری بازداشت شالنال. 

ماه است که حقوق نا"ارفاتاه اناال و    ٧١ کارگران پارسیلون  
ح  بیمه شنها نیز پرداخت نشااله اسات. ایان کاارگاران کاه  

نفر است بارها در مقابل استاناالاری تاماماع    ٧٧١ ت الاد شنها  
کرده و ا تراض خود را بیان کرده انال ولی بمز و اله هاای  

 توخالی ایزی دریافت نکرده انال. 
 

 تیر: ١٢
تجمع کارکنان بانک ثامن الجج برای 

 گرفتن حقوق های خود
حوالی  هر ت الادی از کاارکاناان باانا  ثاامان الاحاماج  
مقابل بان  مرکزی تممع نموده و خواستار رسیالگای باه  
حقوق از دست رفته خود شالنال. این کارمنالان اناالیان مااه  
است حقوق ن"رفته انال و هیچ ارگانای باه شاکاایات شناهاا  

 رسیالگی نمی کنال. 
 

سه کارگر بخاطر گاز گرفتگی در چاه 
 جان خود را از دست دادند

یاا  کااارگاار باارای الیااروباای یاا  ااااه داااار گاااز  
گرفت"ی شال. دو کارگر دی"ری که بارای ناماای او باه  
داخل ااه رفتنال هم داار همین سانحه شاله و جان خاود را  
از دست دادنال. این واق ه در یکی از روستاهای شاهارساتاان  

 باغمل  رد داد. 
 

 کارگر در فریدن!٣سوختگی شدید
انافاامااار کااپااساوآ گاااز در اتاااقاا  اسااتااراحات کااارگااران  
سوخت"ی شالیال ساه کاارگار را باالنابااآ داشات. باخاا ار  
سوخت"ی شالیال این کارگران به بیمارساتاانای در اصافاهاان  

 منتقل شالنال. 
 

 مرگ کارگرجوشکار در کرمان!
در شهر کرمان ی  کارگر ساختمانی جوشکار باه دلایال  
سقو  از روی اسکلت ساختاماان در حااآ سااخات کشاتاه  

 شال. 
 

 تیر: ١١
 سوختگی و مرگ یک کارگر ریسندگی

یکای از کاارگاران کاارخااناه ریساناالگای پاارس نافایاس  
گلالشت بنام موسی باقری جان خود را از دسات داد. ایان  
کارگر هانا"اامای کاه قصاال خااماوک کاردن یاکای از  
دست"اههای مشت ل کارخانه را داشات  خاود دااار شتاش  

 سوزی و سوخت"ی شالیال شال. 
 

دو ماه حقوق کارگران پیمانکاری 

 شهرداری بهبهان پرداخت نشده
به بیش از صال نفار از کاارگاران پایامااناکااری شاهارداری  
بهبهان از فاروردیان مااه امسااآ حاقاوق داده نشااله اسات.  
کارگران می گوینال که ح  بیمه شناهاا هام باطاور مارتاب  
پرداخت نمیشود. قرارداد  کارگران تمالیال نمیشاود و تا االاد  
زیادی از شنها بالون قرارداد مشغوآ کار هساتاناال. تا االادی  
از این کارگران دوشنبه شب در کنار کاناآ در جااده قاالیام  

 اهواز دست به تحصن زدنال. 
میلیونها تومان حقوقهای پارداخات نشااله کاارگاران تاباریاز  

 کف 
دهها تممع ا تراضی کارگران کارخانه تبریزکف مارناال در  
محل کارخانه و استانالاری نتیمه نالاشاتاه اسات. بایاش از  

کارگر کارخانه بطور متوساا  هار کاالام در حاالود    ٤١١ 
میلیون تومان باابات دساتامازدهاای خاود  الاباکاارناال.    ٦١ 

کارخانه ت طیل شاله و هیچ کس باه کاارگاران پااساخا"او  
 نیست. 
 

 ٠١١ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
 کارگرکارخانه چوکا تالش !

کارگران اوکا باز هم دست باه یا  تاماماع ا اتاراضای  
زدنال ولی پاسخی ن"رفتنال. این کارگران بیش از ساه مااه  
دستمزدهای خود را  لبکارنال و ح  بیمه شنها هام پارداخات  
نشاله است. کارخانه ت طیل شاله و کارفرما از ا الم تااریا   

 بازگشایی کارخانه خودداری میکنال. 
 

آتش سوزی در پمپ بنزین و مجروح شدن 
 دو کارگر

در اولین سا ای بامالاد دو کارگر شاغل در یا  پاماپ  
ساوزی    بنزین واقع در خیابان حر  املی مشاهاال باراثار شتاش 

 ممرو  شالنال. 
 

 تعطیلی موقت کاشی زرین خراسان
جااده    ٩ کارخانه کاشی زرین واقع در مشهال در کیلومتر    

تربت حیالریه از اوآ تیرماه ت طایال شااله اسات. ا االم شااله  
کاارگار    ٦١١ است که این ت طایالای ماوقات اسات ولای  

ماه است که حقوق ن"رفاتاه اناال.    ٣ شاغل در این کارخانه  
این کارگران انالین بار در مقابال در ورودی کاارخااناه و  

 در مقابل فرمانالاری تممع ا تراضی داشته انال. 
 

حقوق کارگران دوچرخه سازی آساک 
 دوچرخ قوچان پرداخت نشده

رئیس اداره صن ت  م الن و تماری قوااان مایا"اویاال کاه  
تاا    ٣ حقوق کارگران دوارخه سازی شسا  دوارد بایان  

ماه پرداخت نشاله است. کارگران می"وینال کاه با اضای    ٧ 
مااه اسات کاه حاقاوق نا"ارفاتاه اناال. ماالیاران    ٤١ از شنها  

کارخانه و مسئولین هیچ قوآ مشاخاصای دربااره پارداخات  
  لبهای کارگران نمی دهنال. 

 
 مرگ یک آتش نشان در تهران

ی  شتش نشان در هن"ام خاموک کردن شتشساوزی یا   
منزآ مسکونی در خیابان جنت شباد تهران جاان خاود را از  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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 دست داد. 
 

 تیر:  ١٠
جان باختن یک کارگر افغانستانی در 

 تصفیه خانه فاضالب کاشان
حوالی  هر امروز باراثار ریازک شوار در هانا"اام  امالایاای  
ساختمانی ی  کارگر شاغل در تصفایاه خااناه فااضاالب  
کاشان واقع در جاده ناوک شبااد جاان بااخات. ایان کاارگار  

 ساآ داشت.   ٧١ افغانستانی  
 کارگران کارخانه سموم  لف کش ساوه حقوق ن"رفته انال 

کارگران کارخانه سموم  لف کش ساوه ماهها حقاوق خاود  
کارگر این کارخانه از بهامان مااه    ٦١ را دریافت نکرده انال.  

ساآ گاشته فقا ی  ماه حاقاوق بارای اردیاباهاشات مااه  
مااه باابات حا  بایاماه کاه باه    ٧ گرفته انال. این کارگران  

 تامین اجتما ی پرداخت نشاله   لبکارنال. 
 

درب اصلی شهرداری کهنوج توسط 
 کارگران قفل و زنجیر شد

ماه حقوق کارگران و کاارماناالان شاهارداری کاهاناوج    ٤١ 
پرداخت نشاله است. شنها در ا اتاراض در شاهارداری را باا  

 قفل و زنمیر بسته و برق شهرداری را قطع کردنال. 
 

 تیر: ١١
اعتراض رانندگان سازمان اتوبوسرانی 

 کرج پرداخت یکسال حقوق
جم ی از راننالگان بخش خصوصای ساازماان اتاوباوسارانای  
کرج با تممع در مقابل ساختمان شاورای شاهارکارج رتااالر  
نهاد فال   نسبت به  الم دریافت یا  سااآ حاقاوق خاود  

 ا تراض کردنال. 
 

 تیر: ١٢
کارگر آذر آب پرداخت  ١١١١ماه حقوق  ٣

 نشده
  ٧ کارفرمای کارخانه شار شب در استان مرکازی دساتامازد  

هزار کارگر را پرداخت نکارده اسات.    ٦ ماه گاشته بیش از  
ح  بیمه کارگران به تامین اجتما ی هم پارداخات نشااله و  
دفتراه های درمانی ت الاد زیادی از کارگران بی ا تاباار  

پارداخات    ٩١ شاله است. ح  بن این کارگران نیز از مهرمااه  
 نشاله است. 

 

 بین اهمللی
'رشد سریع' جرایم -بریتانیا 

نژادپرستانه پس از خروج بریتانیا از 
 اتحادیه اروپا

دهال تنها در نیمه دوم مااه    شمارهای پلیس بریتانیا نشان می 
هاای     امال مامارمااناه باا انا"ایازه   ٧١١١ گاشته بیش از  

شمیز در باریاتاانایاا روی داده    نهادپرستانه  جنسیتی و ت صب 

  ١٦ است که نسبت به مالی زمان مشابه در ساآ گااشاتاه  
درصال رشال داشته است. این گزارک همازماان باا ا اهاارای  

شاود کاه    دیویال کامرون  نخست وزیر بریتانیا  مناتاشار مای 
هاای اخایار و    افزایش جرایم ناشی از تنفر و ت صب در هفته 

پرسی خروج بریتانیا از اتاحاادیاه اروپاا را    به ویهه پس از همه 
درصال از شرکات کاناناالگاان در    ١٦ "ماموم" خواناله است.  

ژوئن به خارج شالن بریتانیا از اتاحاادیاه    ٦٧ همه پرسی روز  
اروپا "شری" گفتنال. باناا بار گازارک پالایاس  اوج حاماالی  
نهادپرستانه و هاماراه باا تا اصاب و تانافار دو روز پاس از  

  ٦٧٩ ژوئن روی داده و در ایان روز    ٦١ پرسی  ی نی    همه 
فقره از این نو  جرایم در منا   مختلف ان"الاساتاان  ولاز و  

شاامااالاای روی داده اساات. مااار  هااماایاالااتااون  از    ایاارلاانااال 
های پلیس بریتانیا این رشال سریع را "غایارقاابال قاباوآ"    مقام 

خواناله است. جرایم نهادپرستانه و ناشی از تانافار و تا اصاب  
کااه در ایاان گاازارک مااناا ااور شاااله اساات شاااماال ارساااآ  

هایی است که روی شنهاا ناوشاتاه شااله باود: "دیا"ار    کاری 
خاواهایام" و هاما انایان حاماالی    های لهستانای نامای   ان"ل 

پرسی و پس از شن    مت الدی که در روزهای منتهی به همه 
شاله و به شنها گافاتاه شااله:      متوجه شهرونالان غیرسفیالپوست 

 "از اینما برو". 
 
 

گسترش اعتراضات علیه  -آمریکا 
 تبعیض نژادی

ژوییه هزاران نفر در شماریاکاا در ا اتاراض    ٤١ روز یکشنبه  
به نهادپرستی و خشونت پلیس  الایاه سایااهاپاوساتاان بارای  
اهارمین روز متوالی به  ور سراسری به خیابانها رفاتاه و  
ااااااااال.  ااااااااه تاااااااا اااااااااهاااااااارای زدن  دساااااااات ب
این ت اهرای با شرکت هزاران نفر در شهارهاای شماریاکاا از  
جمله "میناپولیس  باتاون روژ  نشاویال  ایاناالیااناا پاولایاس   
شتالنتا  مینه سوتا  داالس  سان فرانسیاساکاو  نایاویاور    
واشین"تن  پالم بیچ  فوری الدردیال  مایاامای" و بارخای  
دی"ر از شهرهای این کشاور بارگازار شاال. در جاریاان ایان  
ت اهرای  نیروهای پلیس شماریاکاا دهاهاا نافار را باازداشات  
کردنال.  در این میان  "دری ماکاساون" یاکای از فا ااالن  
برجسته و سخن"وی جنبش موسوم به "جان سایااهاان ارزک  
دارد" نیز بازداشت شال.  در پی کشته شاالن دو مارد سایااه  
پوست در ایالت هاای "لاوئایازیااناا و مایاناه ساوتاا"   ای  
روزهای اخیر شهرهای مختلف شمریکاا صاحاناه تا ااهارای  

 گسترده و سراسری  لیه نهادپرستی بوده است. 
 

 

 
افزایش بیش از پیش  -ایتالیا و یونان 

 فقر در این دو کشور
 «اون ماوناالو دیاتاالایاانای »پای"اه اینترنتی ایتالیایی زباان  

 نوشت: فقر در ایتالیا و در جهان در حاآ افزایش است.  
در همین زمینه  موسسه ملی شمار ایاتاالایاا رایساتاای  در  

فاقار در نازد کاودکاان    تازه ترین گزارک خود ا الم کارد   
باه  اوری کاه      ایتالیایی بیش از دی"ر اقشار جام ه است  

نوزده درصال از شنها در فقر مطل  و ااهاارده مامایاز هافات  
دهم درصال نیز در فقر نسبی بسر مای بارناال. تا االاد افاراد  
فقیر در یونان نیز در حاآ افزایش است. بر اسااس شماارهاای  

کمتر از ده درصال از افرد بیکار  بیمه بایاکااری      ا الم شاله  
دریافت می کننال و سه میلیون نفر از شهرونالان یونانای باه  
خااالمااای بااهااالاشااتاای درماااناای و اجااتاامااا اای دسااتاارساای  

یکی از مسئوالن اماالاد رساانای    در همین زمینه      نالارنال.  
گفت:  ی شش ساآ اخیر  بحران اقاتاصاادی    به نیازمنالان   

    داشاتاه اسات:     تاثیر بیشاتاری ربار زناالگای ماردم یاوناان  
ماالایاای هاا و هازیاناه هاای مصارا      دستمزدها کاهاش  

    انرژی افزایش یافته  قوانین حاقاوقای کاار تاغایایار کارده  
کم  ها و یارانه هاای باهاالاشاتای نایاز کااهاش یاافاتاه  

  است.  
 

اعتراض جوانان کابل به -افغانستان  
 اسیدپاشی به صورت زنان

شماری از جوانان کابل با تممع در بایاماارساتاان اساتاقاالآ   
محلی که دو دختر و ی  زن باه دلایال اسایاالپااشای باه  
صورتشان بستری بودنال  به اسیالپاشی ا تراض کردنال. ایان  
افراد به اسیاالپااشای باه صاوری زناان باا اجارای شهانا   
ا تراضی ر  در داخل بیمارستان استقالآ کابل  ا اتاراض  
کردنال. م ترضان خواهان پی"یری جاالی ایان ماوضاو  از  
سوی حکومت شالنال. این ا تراض کننالگان خشونت  لایاه  
زنان را محکوم و خوانناله شهن  ر  دختر بارقاع رااادر   
پوشی بود که صورتش را به صوری نمادین پانساماان کارده  

ساله افغانستان در ا اتاراض    ٦٦ بود. خانم الینا  ر  خوان  
به اسیالپاشی به صوری سه زن   اهرک را ااناان سااخاتاه  
بود که ب"ویال زنان با حماب و اادر هم مصونیات ناالارناال.  

گویال که از شنیالن خبر اسیالپاشی باه صاوری زناان    او می 
سخت ترسیاله و در همان شب با دوستانش تمااس گارفات و  
قارار گاااشاتاناال کاه بارای قاارباانایاان اسایاالپااشای کااباال  

 دادخواهی کننال. 
تان از جاواناان شارکات    ٧١ در مراسم امروز نازدیا  باه  

های را در دست داشتاناال کاه بار    داشتنال و شنان کاغانوشته 
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روی شن نوشته شاله بود "صوری من کمااسات  باا تایازاب  
شاوم  بارای صاورتام    اسیال پااشایاالن مان غایار فا ااآ نامای 

پااشایاال."    جن"م  برای کالامین جرم به صورتم تیزاب می   می 
م ترضان در ادامه از همراهان بیماران این بایاماارساتاان نایاز  
خواستنال که باه شناان باپایاوناالناال. شاب پاناماشاناباه هافاتاه  

ی  زن و دو دختر در مارکاز شاهار کاابال هاالا   گاشته 
اناال    اسیالپاشی ی  فرد ناشناس قرار گرفته و شناان گافاتاه 

انال. نفیاساه    که به دلیل زن بودن قربانی این نو  خشونت شاله 
گویال پاناماشاناباه    نوری یکی از قربانیان این اسیالپاشی می 

شب گاشته هن"ام بازگشت از دیالارهای  یال فطار  یا   
اک    فرد ناشناس به صوری او و دو  ضاو دیا"ار خااناواده 

شاب باه خااناه بااز    ٤٤:٧١ اسیال پاشیال. او گفت: "سا ت  
گشتیم  وقتی نزدی  شاهار  شریاا رسایاالیام  شاایاال    می 

دیالنال  ی  نفر از شن ساوی خایااباان    ن"هبانان هم ما را می 
شمال و به ی   را رویم اسیال پااشایاال و با اال باه روی و  

 های دخترانم هم پاشیال."   دست 
 
 

جانباختن پناهجویان و تداوم  -ایتالیا 
 موج مهاجرت به اروپا

ژویایاه ماوفا  باه    ٤٦ گارد ساحلی ایتالیا روز سه شناباه  
نمای جان قریب به هزار پناهمو در شش  ملیای جاالاگااناه  
در دریای مالیترانه شال. با این حاآ جسال اهار پناهماو نایاز  
توسا امالادگران در یکی از قایقهای حاامال پانااهاماویاان  
کشف شاله است. خبر نمای جان این ت الاد از پانااهاماویاان  
در حالی منتشر می شود که شژانس اروپاایای فاراناتاکاس  
راداره حراست از مرزهای اروپا  از  ر   امالایااتای جاالیاال  
خود برای جلوگیری از ورود پناهمویاان و تاقاویات مارزهاا  
خبر می دهال.  باناا باه ا االم شژاناس فاراناتاکاس مایازان  
مهاجری پناهمویان به اتاحاادیاه اروپاا پاس از تاوافا  ایان  
اتحادیه با ترکیه در ماه شوریال کااهاش یاافاتاه اسات. باه  
گفته این شژانس ایتالایاا هام اکاناون ماقاصاال اولایاه اکاثار  
پناهمویان محسوب می شاود. ایان در حاالای اسات کاه  
پیش از این یونان اولین مقصال اکثار پانااهاماویاان باه اروپاا  
بود. از سوی دی"ر پیتر ساترلنال  ناماایانااله ویاهه دبایار کال  
سازماان مالال ماتاحاال در اماور ماهااجاری باه اناتاقااد از  
کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل مسائاولایات نااپاایاری در  
پایرک پناهمویان پرداخت. پیتر ساتارلاناال پاس از دیاالار باا  
روسای سازمان های بین المللی ف اآ در امر مهااجاری در  
برلین  کشورهای  ضو اتحادیه اروپا را باه مالای گارایای  
در برابر ماوج ورود پانااهاماویاان ماتاهام کارد. باه گافاتاه  

حاالود یا     ٦١٤١ مسئوالن شژاناس فاراناتاکاس در سااآ  
هزار نفر به شکل غیرقانونای وارد اتاحاادیاه    ١١١ میلیون و  

اروپا شاله انال. اکثر این افراد اهل کشورهای خااورمایاناه و  
شماآ شفریقا هستنال که به دلیل جن  و فاقار ماماباور باه  

 مهاجری به اروپا شاله انال. 
 

 

ترین سال  خونین ١١١٢سال   -افغانستان 
 برای خبرنگاران

کمیاتاه مصاونایات خابارنا"ااران افاغاان  کاه یا  ناهااد  
تاریان" سااآ    را "خونیان   ٦١٤٢ غیردولتی در کابل است  ساآ  

برای خبرن"اران افغانستان  نوان کرده و گافاتاه اسات کاه  
خابارنا"اار و کاارماناال    ٤١ ما نخست این سااآ    ٢ تنها در  
ای در افغانساتاان کشاتاه شااله اناال. شمااری کاه از    رسانه 

دهال کاه در    سوی این نهاد غیردولتی منتشر شاله نشان می 
مااورد خشااوناات  االاایااه    ١١ ناایاامااه نااخااساات ساااآ جاااری   

خبرن"اران ثبت شاله است که شامال قاتال  زخامای کاردن   
های فیزیکی و تهالیالها و فشاارهاای دیا"ار    سایر خشونت 

شود. این در حالی است که  به گافاتاه ایان ناهااد  در    می 
ماورد خشاونات    ٧٩ شش ماه نخست ساآ گاشته میالدی  
های کمیته مصاونایات     لیه خبرن"اران ثبت شاله بود. یافته 

دهاال کاه ماناساوبایان دولات  ااماالن    خبرن"اران نشان مای 
بیشترین موارد این نو  خشونت بوده انال. گروه  االاباان نایاز  

در صال تمام موارد  خشونات  الایاه    ٧٩ مورد ر   ٤٢ مسئوآ  
خبرن"اران خوانااله شااله و ایان ناهااد  افازایاش خشاونات و  
تهالیالها از سوی این گروه را ن"ران کنناله خواناله اسات. در  
این گزارک شماله است که وزاری ا ال ای و فارهانا  و  
نهادهای حاامای خابارنا"ااران در قسامات تاأمایان حاقاوق  

اناال". ساازماان گازارشا"اران    خبرن"اران "ض یف  مال کارده 
ای گفته بود که دشاماناان    بالون مرز اخیرا با انتشار خبرنامه 

دموکراسی و شزادی ا ال  رسانی در افغانستان, جنا  و  
اناال. ایان    ها و خبرن"اران را تشاالیاال کارده   تهالیال  لیه رسانه 

نهاد از کشورهای  ضو ناتو  هم نین نماینالگان اتاحاادیاه  
اروپا به شموآ رئیس این شورا  کمیسیون و نماایانااله  االای  

هاا و    اتحادیه اروپا  خواسته بود کاه "باه وضاو  از رسااناه 
ن"اران حمایت کننال". در رده باناالی جاهاانای سااآ    روزنامه 
کشاور    ٤٧١ شزادی مطبو ای  افغانستان از مایاان    ٦١٤٢ 

 قرار دارد.   ٤٦١ جهان در رده  
 

ها نفر در  ناپدید شدن صد -مصر 
 سرکوب نارضایتی ها

الملل مقام های مصر را متاهام کارده کاه    سازمان  فو بین 
هاا  صاالهاا نافار    برای ار اب مخالفان و سرکوب نارضایتی 

انال. به گافاتاه    را شکنمه کرده و با و ناپالیال شالن شنها شاله 
الملل  ت الادی دانشمو  ف اآ سیااسای و ما اتارض     فو بین 

سااآ دارناال     ٤١ که برخی از شنها نوجوان هستناال و فاقاا  
اناال. تاازه    بالون اینکه ردی از شنها باقی باشاال  نااپاالیاال شااله 

ترین گزارک این نهاد حقوق بشری حاکی از شن اسات کاه  
از ابتالای ساآ گاشته مایاالدی تا االاد نااپاالیاالشاالگاان در  
مصر رو به افزایش است. بر اسااس گازارک ایان ساازماان   

ها در بازداشات باوده    گفته شاله که بسیاری از این افراد ماه 
اناال.    بناال و دساتاباناال داشاتاه   و در تمام دوران بازداشت  اشم 

المالال ماقاام هاای قضاایای مصار را باه    گزارک  فو بین 
همالستی در این ماجرا متهم کرده است.  دولت مصار ایان  
موضو  را که مخالفان را شکنمه کارده و باا او نااپاالیاال  

شالن شنها شاله است  تکایب کرده است. ممالی  بالالغافاار   
وزیر کشور مصر تاکیال کرده که نایاروهاای امانایاتای ایان  
کشور در ااراوبی که در قوانین این کشور ت ریاف شااله   

 کننال.   ف الیت می 
که  اباالالافاتاا  سایاسای باا    ٦١٤٧ شود از ساآ    گفته می 

کم  ن امیان  دولت محمال مرسی را سارنا"اون کارد و  
رییس جمهور مصر شال  بیش از ی  هزار نفر کشاتاه شااله  

 هزار نفر نیز به زنالان افتاده باشنال.    ١١ و  
 

 های کوتاه خبر
 

 آمریکا 
هزاران نفر در شمریکا در با شارکات در راهاپایاماایای هاای  
ا تراضی تیرانالازی پلیس به دو مرد سیاهپوست و کشاتان  
شنها در هفته جاری را در شهرهای لوئیزیانا و مایاناه ساوتاا  

هاا ایان ا اتاراضاای در    محکوم کردناال. باراسااس گازارک 
شتالنتا  نیواورلئان  نیویور  و ااناال شاهار دیا"ار بارگازار  

 شال. 

 عراق
قطع برق در شهرهاای اقالایام کاردساتاان از جامالاه اربایال   
سلیمانیه و شم الی باه تا ااهارای خایااباانای و ا اتاراضاای  

ژویایاه    ٤١ مردمی منمر شال. بنابه گزارشای  روز یکشنباه 
مردم شهر شم الی از توابع استان دهو  اقلیم کردساتاان در  
ا تراض به قطع انال سا ته برق  باه خایااباان هاا شمااله و  
دست به ا تراض زدنال. در همیان حااآ  وزاری بارق اقالایام  
کردستان از قط ی برق در شاهارهاای اربایال  سالایاماانایاه   
شمالی  دهو   تاسلوجه و برخی دی"ر از شهرهای اقالایام  
به دلیل بروز مشکالی فنی در تاسیسای برق رسانای خابار  
داد. ا تراضای مردمی در شمالی در پی حمالاه نایاروهاای  
امنیتی به خشونت و درگیری میاان ایان نایاروهاا و ماردم  

 منمر شال. 

 سریالنکا
هزار ف اآ کارگری در سریالنکا در ا تاراض باه    ٧ بیش از  

تحت فشار قرار دادن اتحادیه های کارگری و اایت و شزار  
ف االن در منا   شزاد تماری این کشور دست به ا اتاراض  
زدنال.  اتحادیه های کارگری ساریاالناکاا هاما انایان قارار  

ژوئیه تممع گساتارده در ماقاابال دفاتار    ٦٦ است در تاری   
مرکزی منا   شزاد تامااری ایان کشاور بارگازار کاناناال.  
ف االن کارگری سریالنکا خواساتاار پاایاان دادن باه فشاار  
 لیه اتحادیه های کاارگاری ماناا ا  شزاد  باه رسامایات  
شناختن ح  اانه زنی و مااکره برای کارگاران و خااتاماه  
دادن به بی قانونی هاای سارماایاه داران در ایان ماناا ا   

 شالنال. 
 


