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   ٢1٥٢   اوت  ٥٢

 اخبار کارگری
 بخش ایران: شهال خباززاده

 بخش بین المللی: داوود رفاهی

 ٢ صفحه  

 ٣ صفحه   

 ١صفحه   

 ٥٩ صفحه   

 ٤ صفحه   

 ٢ صفحه    

 ٩ صفحه  

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

 حزب کمونیست کارگری ایران
کارگران آلومینیوم المهدی در هرمزگان مدیران را 

 بیرون انداختند 

 یاشار سهندی
 ناراضیان معترض

 شهال دانشفر            
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 نگاهی به مقابل مجلس

 ناصر اصغری  
اعتراضات به اصالحات در قانون کار فرانسه به کجا 

 انجامید؟

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 آیا کارگران ما هیت دولت را میشناسند!
 ٢١صفحه 
 

 نکته اصلی
 محمد شکوهی

جعل آمار و ارقام اقتصادی و 
 دعواهای حکومتی! 

 ٢٢صفحه 

 کارگر کمونیست میپرسد: 
اصغر کریمی در هفته های گذششذتذه کذارگذران در 
ابعاد گسترده ای دست به اعتصاب، تجمذ  و راه 

روزه و  ٢١پیمایی اعتراضی زده اند. اعتذصذاب 
مارش کارگران ایران ترانسفو زنجذان، اعذتذرا  
کارگران ایران ترانسفو شهر ری، تجم  کذارگذران 
ارک بم، تجمعات اعتذراضذی کذارگذران کذارخذانذه 
صنای  چذوب و کذا ذش ایذران چذوکذا، اعذتذصذاب 
کذذارگذذران پذذلذذی اکذذریذذل اصذذفذذهذذان و تذذعذذدادی از 
پتروشیمذی هذای مذاهشذهذر، اعذتذرا  کذارگذران 
آلومنیوم المهدی در هرمزگان، اعتصاب کذارگذران 
ماشین سازی تبریز و کشذت و صذنذعذت مذهذابذاد، 
اعتصاب پرستاران بیمارستان یاسوج و کذارگذران 
شهرداری اهواز و تفرش، تجم  کذارگذران شذرکذت 
واحذذد، کذذارگذذران ورزشذذیذذاه آزادی و بسذذیذذاری 
اعتصابات و تذجذمذعذات اعذتذراضذی دیذیذر. شذمذا 
ایندوره از اعتراضات را چیونه ارزیابی میکنیذد  
آیا اعترا  کارگران و مطالبات آنهذا وارد دوره 
جدید از تعر  به جذمذهذوری اسذالمذی، دولذت و 
کذذارفذذرمذذاهذذا اسذذت  مشذذخذذصذذات بذذرجسذذتذذه ایذذن 

 اعتراضات از نظر شما کدامها هستند  

 اصغر کریمی: 
بی شک هفتهه ههای گههشهتهه  
یکی از پرتحرک ترین و شهایه   
بتوان گفت پرتحرک تهریهن دوره  
جنبش کارگری بع  از سالهاهای  

بهوده    ٧٥ تها    ٧٥ انقالب یهعهنهی  
است. اعتصابات ق رتهمهنه ی در  
هفته های گهشته اتفها  اتهتهاده  
که تضای کهامهال تهازه ای را  

 نشان می ه . تع اد اعتصابات  
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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 نويسن گان آنااست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائي  مضمون آناا از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 
طبق گزارش رسانه ههای دولهتهی  

مهردادمهاه     ٠٢ تارس و ایسنا روز  
دو هزار کارگر شرکت آلومینهیهو   
الما ی در اعتهرا  بهه کهاههش  
حهقهو  آنهاها و تصهمهیهمهات  ه   
کارگری م یریهت کهارنهانهه  در  
مقابل دتهتهر مه یهریهت دسهت بهه  
تجمع زدن  و چهنهان از مه یهریهت  
نشمگین بهودنه  کهه بهالتها ه هه  
نصوری م یر عهامهل شهرکهت و  
سایر م یران وابسته بهه کهارتهرمها  
متواری ش ن  و کارگران کهنهتهر   
 کارنانه را بهه دسهت گهرتهتهنه .  

 
طبق گزارش رسانه های وابسهتهه  
بههه حههکههومههت  نصههوری مهه یههر  
کارنانه ح ود یک سهو  حهقهو   
کارکنان کارنانهه را بهه دسهتهور  
محم  ع یمحمه ی  کهارتهرمهای  
کههارنههانههه  کههاهههش داده اسههت.  
کارکنان کنتر  کهارنهانهه را بهه  
دست گرتته و از ورود عوامهل و  
منتصبین مهحهمه  عه هیهمهحهمه ی  

ان . طهبهق    ج وگیری به عمل آورده 
ایههن گههزارشههات حههقههو  تههیههرمههاه  
کههارگههران آلههومههیههنههیههو  الههمههاهه ی  
هرمزآ  پهردانهت نشه ه  بها حهه   
آیتم ههایهی از حهقهو  کهارکهنهان  
کارنانه  ح اقل یک سو  حقهو   

تها    ٥٢٢ آناا  یعنی بطور متوسط  
هزار تومان  کاههش یهاتهتهه    ٠٢٢ 

نهفهر از کهارکهنهان    ٧٢ و بیش از  
انراجی این شرکت بها مهلهالهفهت  

 ان .    کارترما به کار بازنگشته 
 بح بهیهسهتهم مهرداد ههمهیهنهکهه  
کهههارگهههران از دسهههتهههورالهههعهههمهههل  

و      کارترما  متوجه کاهش حقو  
دستمزد نود میشونه   بهه سهمهت  
دتتر او یورش میرن  امها مهحهمه   

نصوری پیش از رسی ن کهارگهران  
 از محل کارنانه گریلته بود.  

 
الز  بههه تههو ههیههح اسههت کههه در  
اردیباشت امسها  نهیهز کهارگهران  
این کارنانه دست به اعتصهاب و  
تحصن طوالنی م ت زدن  و روز  

اردیباشت همهراه بها اعضهای    ٥٧ 
نانواده های نود و جمع کثهیهری  
از مهرد  شهاهر دسهت بهه تهجهمهع  
اعترا ی در مقهابهل اسهتهانه اری  

نههفههر از    ٠٠٢ زدنهه  و بههه انههراج  
کههارگههران ایههن مههجههتههمههع  حههه   
حقو  شرایط سهلهت و زیهان آور  
محهیهط کهار  اتهزایهش سهاعهات  
کاری  ع   وجود امنیت شغ هی   
ع   پردانت بهه مهوقهع حهقهو  و  
ع   پردانت حق بیمه تهکهمهیه هی  
اعترا  کردن . قهبهل از آن نهیهز  
کههارگههران ایههن کههارنهههانههه در  
اعترا  بهه عه   رسهیه گهی بهه  
نواست های نود درب کهارنهانهه  
را بسته بودن . ایهن مهجهتهمهع بهه  
مب غی چن  برابر کمتر از قهیهمهت  
واقعی آن بهه بهلهش نصهو هی  
ترونته ش ه و کارترمهای آن بهه  
جان کهارگهران اتهتهاده  حهقهو  و  
مهزایهای آنهان را بهاال کشههیه ه و  
تههعهه اد زیههادی از کههارگههران را  
انههراج کههرده حههقههو  و مههزایههای  

 کارگران را کاهش داده است.  
 

کههارگههران مههجههمههتههمههع الههمههاهه ی  
هههرمههزگههان تههجههارب مههبههارزاتههی  
ارزشمن  و مامهی دارنه  کهه بهه  
کمهک ایهن تهجهارب و تضهای  
انفجاری در هرمزگان مهیهتهوانهنه   
نواست های نود را بهه کهرسهی  
بنشانن . کارگران با این اعتهرا   
نود در موقعهیهتهی هسهتهنه  کهه  

میتوانن  کارگران انراجهی را بهه  
کارنانهه بهازگهردانهنه  و از آنهاها  
بلواهن  در تجمعات آناا تهعهاالنهه  
شرکت کنن . کارگران میتهوانهنه   
مانن  اعترا  اردیهبهاهشهت مهاه   
مرد  معهتهر  شهاهر و اعضهای  
نانواده های نود را تهرابهلهوانهنه   
که در تهجهمهعهات آنهاها شهرکهت  
کنن  و نه تناا نواهان لغهو ههمهه  
دستورات    کارگری کارترمها  
و م یریت کارنانه شهونه  به هکهه  
پرچم اتزایش دستمزد باالی نهط  
تقر  ممنوعهیهت ههر نهور انهراج   
حق تشکل و سایر نواسهت ههای  
بحق نود را باال ببرن  و بهر آنهاها  

 پاتشاری کنن .  
 

اعتهرا  کهارگهران الهمهاه ی در  
عین حها  نشهان دههنه ه تضهای  
اعترا ی باالیی در جنبش رو بهه  
رش  کارگهری اسهت کهه امهروز  
در مراکز مام تولی ی از جهمه هه  
ایران ترانسفو شاه  آن هستیهم. در  
چنین شرایطی کارگران عالوه بهر  
نواست های توری و ماهم نهود  
مانن  لهغهو انهراج و بهازگهردانه ن  
کارگران انهراجهی بهه سهر کهار   
اتزایش توری و پهردانهت بهمهوقهع  
دسههتههمههزدههها  مههیههتههوانههنهه  پههرچههم  
مطالبات عهمهومهی مهانهنه  طهب  
رایگان و تحصیل رایهگهان را نهیهز  
ب ن  کنن  و همبستگی مهیه هیهون  
های نفر از مرد  را از مهبهارزات  
و نواست های بحهق نهود جه هب  

 کنن .  
 حزب کمونیست کارگری ایران  

اوت    ٥٥    ٥٩٥٧ مهههرداد    ٠٥ 
 ٠٢٥٠ 

 

کارگران آلومینیوم المهدی در 
 هرمزگان مدیران را بیرون انداختند 

کارگران مجمتم  المهدی هرمزگان تجارب مبارزاتی ارزشمند و مهمی دارند که به کمک این تجارب و فضذای 
انفجاری در هرمزگان میتوانند خواست های خود را به کرسی بنشانند. کارگران بذا ایذن اعذتذرا  خذود در 
موقعیتی هستند که میتوانند کارگران اخراجی را به کارخانه بازگردانند و از آنها بذخذواهذنذد در تذجذمذعذات 
آنها فعاالنه شرکت کنند. کارگران میتوانند مانند اعترا  اردیبهشت ماه، مذردم مذعذتذر  شذهذر و اعضذای 
خانواده های خود را فرابخوانند که در تجمعات آنها شرکت کنند و نه تنها خواهان لغو همه دستذورات ضذد 
کارگری کارفرما و مدیریت کارخانه شوند بلکه پرچم افزایش دستمزد باالی خط فقر، ممذنذوعذیذت هذر نذو  

 اخراج، حق تشکل و سایر خواست های بحق خود را باال ببرند و بر آنها پافشاری کنند. 
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 ٥ از صفحه        

 ٨ صفحه   

بطور تصهاعه ی اتهزایهش یهاتهتهه  
اسههت  اعههتههصههابههات در مههراکههز  
بزرگ و اکهثهرا طهوالنهی مه ت  
اسهت  بههعهضهها مهراکههز مهلههتهه هه   
همهزمهان دسهت بهه اعهتهصهاب و  
تجمع مهیهزنهنه   اشهکها  نهویهن و  
رزمن ه ای در اعتهصهابهات بهکهار  
گرتته میشهود  در کهارنهانهه را  
میبن ن   م یران منفور را تهراری  
می هن   در نیابان ها راهپیمهایهی  
میکنن  و یا در کارنانهه مهارش  
میکنن  و ع یهرمهم ههمهه مهوانهع  
بزرگی که مقابل کارگران اسهت  
اکثرا به موتقیت هایهی ههرچهنه   
نسبی کارگران و عقهب نشهیهنهی  
حکومت می انجام . اعهتهصهاب  

روزه و    ٥٥ و مههارش بههاشههکههوه  
بههیههادمههانهه نههی کههارگههران ایههران  
ترانسفو که با نبررسهانهی ههرروزه  
آنههاهها بشههکههل عههکهه  و ویهه یههو  
 ههورت گههرتههت و یههکههی از  
مامترین مبهارزات کهارگهری در  
تاریخ جنبش کارگری به حسهاب  
مههیههایهه   اعههتههصههاب قهه رتههمههنهه   
کارگران آلومینیو  الهمهاه ی کهه  
در ادامه شش ماه مبارزه مستهمهر  
 ههورت گههرتههت و مهه یههران را  
تههراری دادنهه  و بههالتهها هه ههه بهها  
دنالت مقامهات اسهتهان و عهقهب  
نشینی آناا همراه ش  و تجهمهعهات  

  ٥٢٢٢ پی در پی و سرسهلهتهانهه  
کارگر ایران چوکا سه نمونه آنهر  
این اعتصابات و تجمهعهات بهودنه   
که همین سه مورد ایهن تضهای  

 تازه را نشان می ه .  
 

ایران چوکا را یکسا  است عمهال  
تعطیل کرده ان  و بهیهش از ههزار  
کارگر امنیت شغ هی شهان را از  
دست داده ان   در ایهران تهرانسهفهو  
میهلهواسهتهنه  کهوچهک سهازی  
کنن  و بسیاری از کهارگهران را  
انراج کنن   در آلومینیم المهاه ی  

نفر را از شش مهاه قهبهل    ٠٠٢ نیز  
انراج کرده ان  و بها حهه  آیهتهم  
هایی از دستمزد کارگران  حه ود  
یک سو  دریاتتهی کهارگهران را  
کههاهههش داده انهه . بسههیههاری از  
معادن را تعهطهیهل کهرده انه . در  
ذوب آهههن ا ههفههاههان و مههاشههیههن  
سازی تهبهریهز و در بسهیهاری از  
مراکز بزرگ و کوچک دیهگهر  
نیز همین رون  جریان دارد. بهحهران  
عمیق اقتصادی شان را دارنه  بهر  
سر کهارگهران مهیهشهکهنهنه . ایهن  
بههلههشههی از سههیههاسههت اقههتههصههاد  
مقاومتی نامنه ای  و ریها هت  
اقتصادی است کهه ههمهه جهنها   
های حهکهومهت در آن شهریهک  
هستهنه  و دولهت روحهانهی تهمها   
تالشش را برای اجرایهی شه ن آن  
انجا  مهیه هه . جهزگ دیهگهر ایهن  

مهنهطهقهه ویه ه    ٥٥ سیاست  ایجاد  
اقتصادی ج ی  است که در ایهن  
مناطق کارگران را از شهمهولهیهت  
همین قانون کهار ارتهجهاعهی ههم  
نارج میکنن  و بر متن بیهکهاری  
ده می یونی شرایط به مراتب بهرده  
وارتری را به کهارگهران تهحهمهیهل  
مههیههکههنههنهه . نهه ادن دسههتههمههزدههها   
کاهش دریاتتی های کهارگهران   
معضالت متع د بیمه درمهانهی و  

بازنشستگی و میره نیز دامنگهیهر  
بلش زیادی از کارگهران مهراکهز  
 نعی ش ه است. وجهه مهکهمهل  
این سیاست احضار و بهازداشهت و  
پههرونهه ه سههازی بههرای کههارگههران  
مههعههتههر  اسههت کههه اکههثههرا بهها  
شکایت کهارتهرمها و ههمه سهتهی  
سیستم قضایی با کارتهرمهایهان و  

 م یران  ورت میگیرد.  
 

نکته مام این است که کارگهران  
و مع مان در مقابل ایهن سهیهاسهت  
که ب نبا  برجا  شتاب بهیهشهتهری  
پهیه ا کههرده اسهت  سههنهگهربهنهه ی  
محکم تری میکنهنه . دسهت بهه  
مقاومت میزنهنه . در مهقهابهل آن  
مانع ایجاد میکنن . آگاه تر و بها  
نواست های روشن تر بهه مهیه ان  
میاین . نواسهت ههای سهراسهری  
شان مانن  اتزایش دستمزد بهاالی  
نط تقر و لغو اتاامات امهنهیهتهی  
را مههطههر  مههیههکههنههنهه . اعضههای  
نانهواده ههایشهان در اعهتهرا هات  
شرکت میکنن  و نهوشهبهلهتهانهه  
این پ یه ه نهیهز روز بهروز وسهعهت  
بیهشهتهری پهیه ا کهرده اسهت. بهه  
اشکا  موثرتهر مهبهارزه  اسهتهفهاده  
موثرتر از مه یهای اجهتهمهاعهی و  
نههبههررسههانههی روی مههیههاورنهه . بههه  
همبستگی بلش های مهلهته ه   
مرد  با جنبهش کهارگهری تهوجهه  
نشان می هن  و اعتصهابهاتهی کهم  
و بیش موتق سازمهان مهیه ههنه .  
اگههر جههمههاههوری اسههالمههی و  
بورژوازی در زمینه اقتهصهادی و  
سیاسی جنایت بی سابقهه ای را  

عهه ههیههه کههل طههبههقههه کههارگههر در  
دستور دارد  طبقه کارگر نهیهز بها  
چنگ و دن ان و بها سهرسهلهتهی  
هرچه بیشهتهر بهه مهقهابه هه بها آن  
برناسته است. مهبهارزه طهبهقهاتهی  
حادتر و قطبی تر و شفها  تهر از  
همیشه در  حنه سهیهاسهت ایهران  
جریان دارد و در د  ایهن مهبهارزه  
طبقه کهارگهر تهجهارب عهمهیهقهی  
کسب کرده و انبوهی نسل جهوان  
از رهبران کارگری شکل گرتهتهه  
کههه نههود مههو ههور مههاههمههی در  
 سرنوشت جنبش کارگری است.  

 
در مورد اعهتهرا هات دوره انهیهر  
بیشتر بای   حبت کرد اما اجهازه  
ب هی  به دو تجربه مام کهارگهران  
ترانسفو و تجربهه مهاهم کهارگهران  

 الما ی اشاره کنم.  
 

کارگران ایران ترانسفو زنهجهان در  
روزه نهود دو    ٥٥ طو  اعتصاب  

اق ا  بسیار مام انجا  دادنه  کهه  
بیشهتهریهن درس را بهرای که هیهه  
مههراکههز کههارگههری دارد. یههکههی  
مههارش درون کههارنههانههه و دو   
اسهتهفهاده از مه یهای اجهتهمهاعهی  
بههرای نههبههررسههانههی هههر روزه.  
کارگران مراکز ملت   مهعهمهوال  
موقع اعتصاب تجمع مهیهکهنهنه    
یهها مههجههمههع عههمههومههی تشههکههیههل  
می هن   شعار می هن  و نهواسهت  
هههایشههان را مههطههر  مههیههکههنههنهه .  
کارگران ترانسفو اما ق   مهاهمهی  
در این زمینه به ج هو بهرداشهتهنه .  
به شهیهوه زیهبهایهی در کهارنهانهه  

بشهههکهههل دایهههره ای حهههرکهههت  
مهیهکهردنه   بشههیهوه ای سهازمههان  
یههاتههتههه شههعههار مههیهه ادنهه   پههای  
میکوبی ن  و دست میزدن  و ایهن  
 هحهنهه ههای شهورنههگهیهز را در  
مهه یههای اجههتههمههاعههی مههنههعههکهه   
میکردن . این تهاثهیهر زیهادی اوال  
در میان نود کهارگهران تهرانسهفهو  
داشت و اتحاد و روحیه مبارزاتهی  
باالیی را در مهیهان اعهتهصهابهیهون  
ایجاد میکرد. کارترمها سهرویه   
را قطع کرده بهود کهه کهارگهران  
نتوانن  به کارنانه بیهایهنه  تهعه اد  
قابل توجای از کهارگهران بهه ههر  
وسی ه ای کهه بهود نهود را بهه  
کارنانه میرسان ن  تها در مهارش  
اتحاد شرکت کنهنه . چهنهان ایهن  
 حنه ها مهوثهر بهود کهه ههیه   
کارگری نهمهیهتهوانسهت ایهنهرا در  
نانه نود بهبهیهنه  و نهود را بهه  
کارنانه نرسان . اما جهنهبهه مهاهم  
دیگر این مهارش اطهالر رسهانهی  
هههر روزه بههود. انههتههشههار هههر روزه  
عک  و تی م از ایهن تهجهمهعهات  
امههکههان مههیهه اد کههه کههارگههران  
مراکز ملت   و مهرد  مهعهتهر   
ههر روز از اعههتههصههاب کههارگههران  
مط ع شون  و در عین حها  نهبهر  
جههعهه ههی ارگههان هههای سههرکههوب  
حکومت که با استفاده از به سهت  
گرتتن ت گرا  کارگران از پهایهان  
اعههتههصههاب  ههحههبههت کههرده بههود  
ننثی شود.  حنه شورنگیز ایهن  
 تجمعات بر کل جنبش کارگری  

 
 

 
بحران اقتصادی ادامه دارد و جمهوری اسالمی و کل سرمایذه داری 
به تعر  خود به کار و معیشت کارگران ادامه میدهد. اما معضل 
اساسی تر جمهوری اسالمی بحران سیاسی، انزواری بیذن الذمذلذلذی، 
عقب نشینی های منطقه ای و تشدید اختالفات درونذی اسذت کذه 
توان سرکوبش را در مقابل مبارزات کارگری و مبارزات توده هذای 
وسی  مردم علیه همه چذیذز، بشذدت کذاهذش داده اسذت. جذنذبذش 
کارگری میتواند گام های مهمی به جلو بردارد و دستاوردهایذی را 
برای خود تثبیت کند. پیشروی در اعتصابات و اشکال اعتذراضذی 
را باید به پیشروی در اعتصابات متحد و بزرگ و سراسری و بذه 
پیشروی در متشکل شدن در مراکز کارگری و در سذطذس سذراسذری 
 تبدیل کرد. زمینه این پیشروی بیش از هر وقت دییر آماده است. 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٩از صفحه         
تاثیر عمیهقهی گههاشهتهه اسهت و  
وسیعا مورد استفاده سایر مهراکهز  
کارگری قرار نواه  گرتت. ایهن  
اق ا  تاثیر بهالواسهطهه بهر روحهیهه  
اعترا ی کل کهارگهران نهواهه   
داشههت. ایههن بههیههشههتههر از نههود  
اعتصاب برای جماوری اسالمهی  

 هزینه داشت.  
 

نکته دیگر در این اق ا  تهودههنهی  
به ای نا بود که مه تهی اسهت در  
گزارشات نبری نود چاره ههای  
کهارگهران را مهحهو مهیهکهنه  تهها  
تصههویههر تههرس و نههگههرانههی از  
اعهتهصهاب را بههه کهارگهران الهقهها  
کن . کارگران ترانسفو با انهتهشهار  
تصاویر نود و چهاهره ههای نهود  
در حالیکه شعار می ادنه  و عهز   
نود را به نمایش مهیهگههاشهتهنه    
این عمل نبیهثهانهه ایه هنها را نهیهز  

 بیشتر اتشا کردن .  
 

کارگران آلومینهیهو  الهمهاه ی در  
هرمزگان نیز با ج ب همبسهتهگهی  
مرد  شار و نهانهواده ههای نهود  
درس مههاههم دیههگههری بههه جهها  
گهاشهتهنه  کهه بهرای سهرنهوشهت  
جنبش کارگهری حهیهاتهی اسهت.  
کارگران این مرکز از شهش مهاه  
قبل مهبهارزه نهود را شه ت داده  

اعضهای    ٥٩ ان   در تجمع اسفن   
نانواده ههایشهان در تهجهمهع آنهاها  
شرکت کردن . اما در اردیباهشهت  
امسا  طی تهرانهوانهی از که هیهه  
مرد  ههرمهزگهان نهواسهتهنه  کهه  

دوشههادوش بههرادران و نههواهههران  »
نههود در شههرکههت آلههومههیههنههیههو   
الما ی هرمزآ  در تجمهع بهزرگ  
اعترا ی در مقهابهل اسهتهانه اری  

اردیهبهاهشهت شهرکهت    ٥٧ در روز  
نموده و بار دیگر نشان دهنه  کهه  
مههرد  هههرمههزگههان مههتههحهه انههه در  
مهقههابهل وه ههم و تهعهه ی بههه آنههان  

در پاسخ بهه ایهن   .«نواهن  ایستاد 

نههفههر از    ٩٢٢٢ تههرانههوان حهه ود  
اعضای نانواده ها و مهرد  شهاهر  
به تجمع آناا پیوسهتهنه  و تهجهمهع  

نههفههره ای در مههقههابههل    ٧٢٢٢ 
استان اری تشکیل ش . اعتصهاب  

مردادماه کارگران کهوتهاه    ٠٢ روز  
م ت بود و تر هت تهرانهوان بهه  
نانواده ها و مهرد  نهبهود امها در  
ایههن زمههیههنههه تههجههربههه کههارگههران  
هرمزگان گامی حضهور نهانهواده  
ها و مرد  را از تجهربهه کهارگهران  
مع ن آهن باتق تهراتهر بهرد و بهه  
دسهههتهههاوردی بهههرای جهههنهههبهههش  

 کارگری تب یل ش .  
 

در جههریههان اعههتههصههاب کشههت و  
 نعت مهاهابهاد در ههفهتهه ههای  
انیر نیز قرار بود کارگران کشهت  
و  نعت های بهرنهی شهاهرههای  
دیگر در تجمع آناا شرکت کنهنه   
که ب لیل پایان اعتصاب عهمه هی  
نش . اما نف  این ترانوان هها و  

اعهال  آمهادگهی هها در جهنهبههش  
کارگهری بسهیهار حهائهز اههمهیهت  
اسههت و نشههان مههیهه ههه  کههه  
اعترا ات کارگری  رتنهرهر از  
رش  ابعاد و تع د آناا عمیق تر و  
سازمان یهاتهتهه تهر از قهبهل شه ه  

 است.  
 

در واقههع هههزاران اعههتههصههاب در  
سههالههاههای گهههشههتههه درس هههای  
بزرگی به کارگران داده اسهت و  
هزاران رهبر ج ی  کهارگهری کهه  
در د  همیهن اعهتهصهابهات پهرورده  
شه ه انه  نهقهش مهاهمهی در ایههن  

 تضای ج ی  ایفا میکنن .  
 

بحهران اقهتهصهادی ادامهه دارد و  
جماوری اسالمی و کل سرمهایهه  
داری به تعر  نهود بهه کهار و  
معیشت کارگران ادامه مهیه هه .  
امهها مههعههضههل اسههاسههی دیههگههر  
جهههمهههاهههوری اسهههالمهههی بهههحهههران  

سیاسی  انهزواری بهیهن الهمه ه هی   
عقب نشینی های منطقهه ای و  
تش ی  انتالتات درونی است کهه  
تههوان سههرکههوبههش را در مههقههابههل  
مبهارزات کهارگهری و مهبهارزات  
توده های وسیع مرد  ع یه ههمهه  
چیز  بش ت کهاههش داده اسهت.  
جنبش کهارگهری مهیهتهوانه  گها   
های ماهمهی بهه جه هو بهردارد و  
دسههتههاوردهههایههی را بههرای نههود  
تههثههبههیههت کههنهه . پههیههشههروی در  
اعتصابات و اشکا  اعترا هی را  
بای  به پیشهروی در اعهتهصهابهات  
متح  و بزرگ و سراسری و بهه  
پیشروی در مهتهشهکهل شه ن در  
مههراکههز کههارگههری و در سههطههح  
سراسری تب یل کرد. زمیهنهه ایهن  
پیشروی بیش از ههر وقهت دیهگهر  

 آماده است.  
 

تجمع  کعارگعران 
چعععععوکعععععا وارد 
 ششمین روز شد 

 
  ٥٢٢٢ تههجههمههعههات اعههتههرا ههی  

کارگر کارنانه  نایع و کهامهه  
جههاده    ٠ چههوکهها در کههیهه ههومههتههر  

ر وان شار به تالش کهه از روز  
مههرداد شههرور شهه ه اسههت    ٥٠ 

همچهنهان ادامهه دارد. کهارگهران  
نواههان ادامهه کهار کهارنهانهه و  
امهنههیههت شههغهه ههی نههود  پههردانههت  
حقو  های معوقه  پهردانهت حهق  
بیمه تکمی ی توسط کهارتهرمها و  
امههکههان اسههتههفههاده از نهه مههات  

 درمانی هستن .  
 

  ٥٠ کارگران این کارنانه از روز  
مرداد در مهقهابهل درب کهارنهانهه  
چادر زده و شبانه روز و بصهورت  
شیفتی دست به تحصن زده انه .  
کارترما مه عهی شه ه بهود کهه  
پولی برای پردانت حهقهو  نه ارد  

اما اعتصاب متحه انهه کهارگهران  
و پ  از آنکهه کهارگهران در روز  

مرداد تجمع نود را از مقابهل    ٠٥ 
کارنانه به شار تالهش کشهانه نه   
باعث ش  که حقو  دو مهاه آنهان  
را پهردانهت کهنه . کهارگهران در  
تجمع نود در شار تالش نهواههان  
حضور نماین ه رژیم از این شاهر و  
سایر مسئولین حکومتی ش نه  و  
پهاتشههاری آنههان بههاعهث شه  کههه  
ترمان اران تالش و ر هوانشهاهر و  
نماین ه مج   در جمع کهارگهران  
حا ر شون  و بالتا ه هه دو مهاه  
حقو  معوقه به حساب کهارگهران  
واریز ش . مهقهامهات حهکهومهتهی  
 من قو  هایی به کهارگهران  از  
آناا نواستن  که آرامش را حهفه   
کنن  و به تجمع پایان دههنه  امها  
کههارگههران کههه از ایههن قههو  و  
قرارهای تونالی زیاد شنهیه ه انه   

 به تجمع نود ادامه دادن .  
 

در ماهاای گهشته کارگران ایهن  
کارنانه بارها ع یه این و هعهیهت  
و برای تحقق نواست ههای نهود  

دسههت بههه اعههتههصههاب و تههجههمههع  
اعترا ی زده انه . در مهاههاهای  
تروردین  اردیباشت  نرداد و تهیهر  
بارها کارگران تجهمهع کهرده انه .  
در برنی از این تجمعات نهانهواده  
هههای کههارگههران نههیههز شههرکههت  
داشتن . از حوالی نیمه نهردادمهاه  
کههارگههران بههه مهه ت یههک مههاه  
متوالی دست به تجمع زدنه . روز  

تیرماه با شکهایهت کهارتهرمها    ٠٠ 
کارگر که به گفته او نهقهش    ٥٠ 

ک ی ی در اعتهرا  داشهتهه انه    
بههه مههراجههع قضههایههی حههکههومههت  

احضار شه نه . الز  بهه تهو هیهح  
است که از یکسها  قهبهل تهولهیه   
کارنانه نوابی ه اما کهارگهران بها  

  ٠٢٢ تها    ٥٧٢ دریاتتی مهاههی  
هههزار تههومههان مشههغههو  بههازسههازی  
کههارنههانههه بههودنهه  امهها بههعهه  از  
بازسازی نیز تهولهیه  راه نهیهفهتهاده  

 است.  
 

کارگران ایهران چهوکها عه هیهرمهم  
سرسلتی و عهز  و اراده قهاطهع  
برای ادامهه مهبهارزه  ههنهوز اههر   
های مامی دارنه  کهه بهه کهار  

نیفتاده است. تشکیل گهروههاهای  
نبررسانی در م یای اجتهمهاعهی   
راهپیمایی در شار تالش و رشهت   
هههمهههراه کهههردن نهههانههواده ههههای  
کارگران در اجهتهمهاعهات آنهاها و  
ج ب همبستگی مرد  شهاهر ابهزار  
مامی است که کهارگهران را در  
مقاب ه با کارترما و ارگان ههای  
دولههتههی از قهه رت بههیههشههتههری  
بههرنههوردار مههیههکههنهه . تههجههارب  
مبارزاتهی کهارگهران آلهومهیهنهیهو   
الما ی و ایران تهرانسهفهو کهه بها  
مشکالت کم و بهیهش مهواجهاهی  
هسههتههنهه  بسههیههار کههارسههاز اسههت.  
حزب کمونیست کارگری  همهن  
حمایهت از نهواسهت ههای بهحهق  
کارگران  اعضای نهانهواده ههای  
آنههاهها و مههرد  آزادیههلههواه را بههه  
حههمههایههت تههعهها  از کههارگههران و  
شههرکههت در اجههتههمههاعههات آنههاهها  

 ترامیلوان .  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

اوت    ٥٩    ٥٩٥٧ مهههرداد    ٠٩ 
 ٠٢٥٠ 
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ناراضیان 
 معترض
 یاشار سهندی

هنگا  پرسه زدن در ایهنهتهرنهت  در  
سایت حکومتی "ترارو" یادداشتهی  
با این عنوان "چهرا مهرد  ایهران از  
زن گی نارا ی انه "" تهوجهاهم را  
ج ب کرد. مانن  همیشهه جهز ایهن  
انترار ن اشتم نود ما مرد  به ایهن  
متام شویم کهه یهک چهیهزیهمهان  
است  یهک جهورای نهوشهی زده  
زیر دلهمهان و گهر نهه ههمهه چهیهز  
محیا اسهت مشهکهل اگهر هسهت  
"مشکل ترهنگی" است و ایهنهکهه  
مهها مههرد  مههانههنهه  هههمههیههشههه "قهه ر  
نشناس" هستیم  و "قه ر عهاتهیهت"  

 را نمی انیم! 
 

حسین رامفر ") ببهلهشهیه  "دکهتهر  
حسین رامهفهر اسهتهاد دانشهگهاه و  
کههارشههنههاس مسههائههل اقههتههصههادی  
و ...!( معتق  است " ا  ی تریهن  
دلههیههل کههاهههش ر ههایههت مههرد  از  
زن گی نسبت به چن  دههه قهبهل  
نابرابری های چشمهگهیهری اسهت  
که طهی ایهن مه ت ایهجهاد شه ه  
است" همه ایهن نهابهرابهریهاها ههم از  
نود ما منشا میگهیهرد کهه " از  
ارزشاا دور ش یم" مصر  گرایمهان  
حاد ش ه   و دچهار "چشهم و ههم  

!:" اگههرچههه   چشههمههی" هسههتههیههم 
جهامههعهه ایههران پههیههش از ایههن نههیههز  
مصهر  گهرا بهود امها طهی ایههن  
م ت این مصر  گرایی اتهزایهش  
یههاتههتههه اسههت...بههه تهه ریهه  از ...  
ارزش هههها دور شهه یهههم ....ایهههن  
مو ور باعث بروز نوعی چشم و  
هههم چشههمههی در مههقههیههاس هههای  
گسههتههرده شهه . ...از آنههجهها کههه  
مالک های موتقیت در جهامهعهه  
مالک های مصر  گرایی شه ه  
است ... این مو ور ا  ی تهریهن  
منشاگ ا هطهراب ههای روحهی و  
روانی ناشی از منزلت اجهتهمهاعهی  
اسههت کههه بههر اسههاس مههوقههعههیههت  
اقتصادی و الهگهوههای مصهرتهی  

 اتراد تبیین و تعری  می شود." 
 

امان ال ه قرائی مهقه   ) بهاز ههم  
شرمنه ه!دکهتهر امهان اله هه قهرایهی  

مق   اسهتهاد دانشهگهاه و جهامهعهه  
شنهاس و...( امها بهی پهرواتهر از  
دکتر قب ی مشکل را تهرههنهگهی  
می انن   ایشان مهعهتهقه  اسهت مها  
نوستال یک  گهشته نهگهرهسهتهیهم  
بههرای هههمههیههن قهه ر عههاتههیههت را  
نمی انیم و درک نهمهیهکهنهیهم کهه  
شرایط از ترکیه باتر است و امیه   
به زن گی بابود یاتته  مهلهابهرات  
توسعه یاتته  رتت و آمه  نسهبهت  
به چن  دهه قبل اتهزایهش داشهتهه  
 میزان مصر  کالری ما اتهزایهش  

ومههاههم تههرایههنههکههه دچههار   یههاتههتههه  
نیاالت واهی ش یم و چشهم انه از  
کاذب ج و رویمان است ایشهان بهه  
ش ت اعتقاد دارن : اگهر "عه همهی  
با توقعاتهمهان از زنه گهی بهرنهورد  
کنیم شرایط امروز به ش ت بابهود  
یاتته است  ... یعنی بها ایهنهکهه  
چشم ان از جامعه وسیع شه ه امها  
ایههن چشههم انهه از کههاذب اسههت  
چراکه مبتنی بر تصهور و نهیها   
است. به قو  رابرت مرتون اهه ا   
زیادی برای مهرد  ایهجهاد شه ه و  
چون بهه ههمهه ایهن اهه ا  نهمهی  
رسهنه  نهمهی تهوانهنه  بهه ر هایههت  
برسن  و لها ق ر عاتهیهت را نهمهی  
دانن . اما اگر مرد  شهرایهط نهود  
را به  ورت ع همهی بها گههشهتهه  
مقایسه کنن  می بیهنهنه  شهرایهط  
امروز به ش ت بابود یاتهتهه اسهت  
دلیل دیگر تبه هیهغهات کشهورههای  
مربی اسهت ...) امها در جهای(  
همچون ترانسه ر هایهت مهرد  در  
شرایط کنونی کمتر از مثال دههه  

میالدی نیست هرچنه     ٧٢ یا    ٠٢ 
مههههرد  هههههمههههیههههشههههه احسههههاس  
نوستالوژیک دارن . مرد  تهرانسهه  
اطالعات دارنه  و مهقهایسهه مهی  
کنن  و کشوری ههم عه هیهه آنهاها  
تب هیهغهات نهمهی کهنه . "مشهاهه ه  
کردی  که مشکل نود مها مهرد   
"ایران زمین" هستیم! بهه مهوقهعهش  
تنبل تعری  مهیهشهویهم بهه جهایهش  
قهه ر نشههنههاس و در  ههورت لههزو   
تاق  حاتره تاریلی و بهیهشهتهر از  
همه دچار چشهم و ههم چشهمهی  
ش ی ی ش یم برای همین همهیهشهه  

 ن ا نارا ی هستیم! 
 

در همین سایت دو نبر تاسه  بهار  
هم بود که درجهه از سهر نهوشهی  
دسههت بههه کههاری زدن را نشههان  

می اد! اولی نهودکشهی ههمهزمهان   
دو دنتر نوجوان در جنت آبهاد کهه  
نود را از یک سانتمان ب هنه  بهه  
پههایههیههن پههرتههاب کههردنهه  و نههیههز  
نودکشی مردی مسهتها ه هی در  
نااد بی معهنهی بهه نها  "شهورای  
شار تاران". ایهن مهرد کهه دنهبها   
وامههی بههوده کههه گههوشهههه ای  
کوچک از گهره ههای زنه گهی  
اش را بگشای  بع  از چن یهن مهاه  
دونهه گههی و عهه   پههاسههلههگههویههی  
"مسهههئهههوالن ذیهههربهههط" اقههه ا  بهههه  
نودسوزی کرده. آن دو دنهتهر در  
د  جان سپردن  و ایهن مهرد دچهار  

در هه ی" شهه ه    ٠٢ سههونههتههگههی"  
است و یکی از "مسئهوالن ذیهربهط  
" ترمودن : چهیهزی نشه ه کهه  "  
این ترد به ع ت مشکالت روحهی  
دست به نهودسهوزی زده اسهت و  

در   دچار سهونهتهگهی    ٥٧ تناا  
  ٥٧ شهه ه اسههت." نههاقههابههل  تههنههاهها  

در   سونتگی!! تقط بهه اشهاره  
کهههوچهههکهههی بهههه چهههنههه  مهههورد  
نودکشی در چن ماه گههشهتهه از  
بسیاران موارد دیگر  نشان میه هه   
که واقهعها مها مهرد  ایهران دچهار  
"تقر ترهنگی" هسهتهیهم یها یهک  
کسانی نان نهود را بهه  قهیهمهت  
تباهی زن گی توده مهرد  به سهت  

 می آورن " 
 

اسههمههاعههیههل شههاوردی  کههارگههر  
شارداری شادگان  در نهوزسهتهان   
در اعهههتهههرا  بهههه شهههرایهههطهههش  
نودسوزی کرده و درگهشته. ایهن  
کارگر در زمهانهی کهه اقه ا  بهه  
نهههودسهههوزی کهههرده  شهههش مهههاه  
مطهالهبهات مهزدی پهردانهت نشه ه  

 داشته است.  
 

نودکشهی یهک مهرد شهصهت و  
پن  ساله در ساعت پن  بع ازوهاهر  
یههازدهههم اردیههبههاههشههت در بهه ههوار  
مههیههردامههاد تههاههران. بهها بههررسههی  
محتویهات دانهل جهیهب مهتهوتهی  
عالوه بهر کهارت مه هی و کهارت  
عابربهانهک  تهکهه کهامههی کهه  
ع ت نودکشهی روی آن نهوشهتهه  
ش ه که وی در یک مساترنهانهه  
در حهوالهی مهیه ان شهوش کهار و  

کنه  امها از چهنه ی    زن گی می 
قبل به دلیل ابتهالی بهه بهیهمهاری  
آب سیاه چشم اذیهت شه ه و تهوان  

مالی درمان را ن اشته است و بهه  
همین دلیهل دسهت بهه نهودکشهی  

 زده است. 
ع ی اکهبهری  کهارگهر پهرسهابهقهه  
شرکت داروسازی و پهلهش دارو   
بههرای تههامههیههن داروی کههودکههش  
درنواست وا  داشته ولی بارهها بها  
رد این درنواست روبرو ش ه اسهت.  
وی بههعهه  از ارائههه درنههواسههت  
مالقات با م یرعامل  تهاه یه  بهه  
نودکشی کرد  امها تهوجهاهی بهه  
وی نش . اکبری پ  از نهروج از  
اتا  م یرعامل  کارنانه نهود را  
از طبقهه چهاهار  سهانهتهمهانهی در  
محوطه کارنانه به پایهیهن پهرتهاب  
کهرد. او پهه  از ایهن حهادثههه بههه  
بیمارستان میالد تاران منتقهل شه   

ساعت بع  در بیمارستان جهان    ٩ و  
 بانت.  
 

نیز در   یون  عساکره  در اسفن ماه 
اعههتههرا  بههه جههمههع شهه ن بسهها   

اش در نرمشهاهر نهود    تروشی   میوه 
را در مقابل سانتمان شارداری بهه  
آتش کشی . در طهو  یهک سها   
گهشته  کارگران دیگری ههم بهه  
دلیل مشکالت اقتصادی اق ا  بهه  

انهه   از جههمهه ههه    نههودکشههی کههرده 
که نهود را زیهر ریهل   دستفروشی 

قطار مهتهرو انه انهت و کهارگهران  
دره. و    مههعهه ن طههالی آ   انههراجههی 

ایناا مشت نمهونهه نهروار اسهت و   
بههرای دکههتههرهههای اقههتههصههاددان و  
جامعهه شهنهاس  اسهتهاد دانشهگهاه  
ایناا همه  نتهیهجهه زیهاده نهواههی  

 است! 
 

همیشه گفتن  سواره از حا  پهیهاده  
نبهر نه ارد! امها بهه واقهع مهاجهرا  
عمیق تر از این حهرتهاهاسهت. ایهن  
اساتی  محتر  پو  مهیهگهیهرنه  کهه  
همیهن تهوجهیهاهات را بهرای نهرها   
ستمگر سرمایه داری جور کنهنه .  
از روی شکهم سهیهری حهر  زدن  
هم نتیجه اش هم بهایه  ایهن بهاشه   
که عنوان شود "شرایط امهروز بهه  
ش ت بابود یاتته " و چه دلهیه هی  
مههحههکههم تههر از ایههن کههه مههیههزان  
مصر  کالری باال رتته  امی  بهه  
زن گی بابود یهاتهتهه  بهیهشهتهر از  

 ترکیه! 
 

نههارا ههی بههودن مههرد  ایههران از  

زن گی بیش از هر چهیهز نهتهیهجهه  
حاکمیت سیاه سهرمهایهه آن ههم از  
نور اسالمی آن است. توقهع یهک  
زن گی تهوا  بها آسهایهش حهق ههر  
انسانی است. توقهع ایهنهکهه چهون  
ن ار هستیم مورد تحقیر و شمهاتهت  
قرار نگیریم پیش پها اتهتهاده تهریهن  
حقی است که ههر انسهانهی بهایه   
داشهتههه بههاشه . تههوقهع ایهنههکهه هههر  
انسانی حهق دارد بهه ههمهه چهیهز  
دسترسی داشته باش  به ون ههیه   
اما و اگهری بهه یهک مهعهضهل  
گران برای توده مرد  تهبه یهل شه ه  
است و نتیجهه درنهواسهت آن اگهر  
گ وله و زن ان نهبهاشه  انهراج و از  
دسهت دادن کههار اسهت  کهه ایههن  
نود مساوی است با نشونت تمها   
عیار. حکومت اسالمی سهرمهایهه  
در طی م ت نزدیهک بهه چهاهار  
دهههه از حههاکههمههیههت نههود تههقههر و  
نکبت را سا  به سا  گسهتهرده تهر  
سانته. به حهق مها مهرد  انهتهرهار  
داریم سطح زن گی مان مهتهنهاسهب  
با زن گی دنهیهای قهرن بهیهسهت و  

 یکم باش .  
 

"معیهشهت و مهنهزلهت حهق مسه هم  
مهههاسهههت" شهههعهههاری اسهههت کهههه  
سالااست به یهک شهعهار ا ه هی  
توده زحمتکش جامعه تب یهل شه ه  
است. ایهن شهعهاری اسهت رو بهه  
دولت سرمایه داری اسالمی ایهران  
کههه ایههن حههق را از مههرد  دریهه   
داشته و هر روز بهیهشهتهر از دیهروز  
معیشت و منهزلهت را از دسهتهرس  
مرد  دور مهیهکهنه . ایهن انسهانهی  
ترین شعار کارگران بایه  ههر چهه  
ب هنه تهر ورسهاتهر بهیهان شهود. اگهر  
کسهانهی درنهواسههت ایههن چههیهزههها  
برایشان گران تما  میشود و تهکهر  
می کهنهنه  بها اجهرای شه ن ایهن  
درنواست نهان آنهاها آجهر مهیهشهود  
ایشان را بای  حهکهیهم مه اوا کهنه   
که چرا نوشهبهلهتهی نهود را در  
ب بلتی دیگران پهیه ا مهیهکهنهنه .  
مههرد  ایههن ایههران تههنههاهها نههارا ههی  
نیستن  ب که بهه شه ت مهعهتهر   
هستن . اعترا ات انیر کهارگهران  
در گوشه و کنار این مم کت بهار  
دیگهر ثهابهت کهرد نشهان داده انه   

 توده ناموشی نیستن . 
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 ٥ از صفحه         

 ٧ صفحه   

 ناصر اصغری
 اعتراضات به اصالحات در قانون کار فرانسه به کجا انجامید؟

 
هر وقت جامعه ترانسه دسهت  

زن  تما  اروپها بها    به اعترا  می 
اشتیا  این اعتهرا هات را دنهبها   

کن . تقط درباره اعهتهرا هات    می 
زنیهم     چن  سا  گهشته حر  نمی 

کهل تهاریهخ تهرانسهه  از انهقههالب  
کهبهیهرش تها آنهریهن اعهتهرا ههش  
یک چنین پارامتری بوده اسهت.  
اجهازه بهه هههیه  بههه بههاهانههه آنههریههن  
اعترا  در آنهجها  اعهتهرا  بهه  
قص  وارد کهردن ا هالحهاتهی در  
قانون کار ترانسه به نکاتی حهو   

 این مسئ ه بپردازیم. 
 

ماه بحث و بهگهو و    ٠ ب نبا   
مههگههو در پههارلههمههان تههرانسههه و  
اعترا ات تنه ی کهه بهه قصه   
وارد کردن ا الحاتهی بهه قهانهون  
کههار تههوسههط کههارگههران و بههه  
سازمان هی کهنهفه راسهیهون   ژ  
ت  دولههت بههاالنههره مههوتههق شهه   
ا الحات مورد نررش را وارد و  

 به تصویب مج   برسان . 
 

ا ال  قانون کهار یهکهی از  
های مهاهم دولهت تهرانسهوا    برنامه 

اوالنهه  در چههاههار سهها  گهههشههتههه  
برای مقاب ه با کاهش نهر  سهود  
بوده. رادیو بلش تارسی تهرانسهه  

اوت مط بی دارد تهحهت    ٥٥ روز  
عنوان "چه تغییهرات مهاهمهی در  
قانون ج ی  کار ترانسهه مشهاهه ه  
میشود"" به این مو ور پردانهتهه  
و اهم موارد )ا هالحهات( مهورد  
نههرههر دولههت و مههورد مههلههالههفههت  

هها را تشهریهح    کارگران و اتحادیهه 
کهههرده اسهههت. مهههطههه هههب تهههو   
ا الحات وارده به قانهون کهار را  
چاار مهورد ذکهر کهرده کهه دو  
مورد "زمان و دسهتهمهزد کهار" و  
"آسهان شه ن انههراج کههارکهنههان و  
کهههاههههش مهههرامهههت انهههراج" از  

تهریهن    مامتریهن و مهورد مشهاجهره 

 ان .   موارد بوده 
 

درباره زمان و دسهتهمهزد کهار  
می نویس : "قانون ج ی  کهار بهه  
شرکتاا اجازه می ه   در شهرایهط  
استثنائی ب ون مواتقت شهانهه و  
بلش تعالیت اقتصهادی مهربهو   
و همچنین تواتق جهمهعهی بهلهش  
تعالیت تولی ی  دوره کهار را تها  

ساعهت در ههفهتهه و    ٠٢ ح اکثر  
سههاعههت در روز    ٥٠ حهه اکههثههر  

اتههزایههش دهههنهه . ... در مههورد  
پردانت دسهتهمهزد بهرای سهاعهات  
ا اته کار  قانون ج ی  کهار بهه  
شرکتاا اجازه می ه   در  هورت  
تههقهه ان تههواتههق جههمههعههی شههانههه  
تعالیت تولی ی مربو   شرکتهاها  
میتوانن  برای تهمهامهی سهاعهات  

در هه     ٥٢ ا ههاتههه کههار تههقههط  
بیشتر از دستمزد سهاعهتهی پهایهه  
پردانت کن . این در حالی اسهت  
که تمامی شهرکهتهاها بهر اسهاس  
قانون قب ی کار موو  هسهتهنه   

ساعت نلست ا هاتهه    ٠ تا برای  
در   و بهرای    ٠٧ کار در هفته   

  ٧٢ سهاعهت    ٠ ساعات مازاد بر  
در هه  بههیههش از دسههتههمههزد پههایههه  

 پردانت کنن ."  
 

هها    در مورد آسان شه ن انهراج 
نویس : "در قهانهون جه یه     هم می 

کار  انراج به دالیهل اقهتهصهادی  
تسایل ش ه است. ته او  کهاههش  
در سههفهارش مشههتهریههان  کههاهههش  
مههیههزان تههروش  کههمههبههود ذنههایههر  
نق ی  نسبت به دوره مشهابهه بها  
سا  قبل میتوان  اقه ا  بهه انهراج  
بههه دلههیههل اقههتههصههادی را بههرای  
شرکتاا تسایل و تهوجهیهه کهنه .  
... طبق قانون ج ی  کار  سهقه   
مشلصی بهرای مهیهزان مهرامهت  
شرکتاا بهه کهارکهنهان انهراجهی  
تعیین ش ه است. ایهن در حهالهی  
است که هم اکنون دادگهاههاهای  

رسهیه گهی بهه انهراج کهارکهنههان  
میتوانن  بر حسب مهورد مهرامهت  
های بهیهشهتهری را بهرای انهراج  
کههارکههنههان تههعههیههیههن کههنههنهه  کههه  
کههارتههرمهها نههاگههزیههر بههه پههردانههت  

 آنست." 
 

قص  مهن در ایهن یهادداشهت  
پههردانههتههن و تههجههزیههه تههحهه ههیههل  
ا الحات در قانون کار و مهوارد  
این چنینی نهیهسهت. نهیه هی بهه  
روشههنههی ا ههالحههات مههورد نههرههر  
شرایهط کهار را بهرای کهارگهران  

کههنهه . آنههچههه کههه    وارتههر مههی   بههرده 
تکر  را بلود مشغو  کهرده ایهن  
اسههت کههه مههلههالههفههتههاهها بهها ایههن  
ا الحات بهه کهجها انهجهامهیه !"  
ترانسه یکپارچه آتش و اعهتهرا   
شهه ه بههود. تضههای اعههتههرا ههی  
حتی شرور و ادامه جها  تهوتهبها   
م تاهای اروپها را تهاه یه  کهرد.  
گرچه در   کارگرانی کهه در  
ترانسه عضهو اتهحهادیهه هسهتهنه   
نسبت به تقریبا همهه کشهورههای  

تهر اسهت  امها   ژ    مربی پائیهن 
ترین کنف راسهیهون    ت  که رادیکا  

های کارگهری در مهرب    اتحادیه 
اسهههت  اعهههتهههرا هههات مهههاهههم و  
رادیههکههالههی را سههازمههان داد و  
چن ین بهرابهر از تهعه اد اعضهای  
نود را به نیابان آورد. بها وجهود  
اینکه ا الحهات مهورد بهحهث و  
اعترا ات وسیع جامهعهه بهه ایهن  
ا الحات  حهزب سهوسهیهالهیهسهت  
اوالن  را دو شهقهه کهرد و بهلهش  
وسیعی از جامعه را بهه نهیهابهان  
کشان   اما دولت م اتع مهنهاتهع  

داران کهار نهود را کهرد!    سرمایه 
آیا این بهمهعهنهای ایهن اسهت کهه  

تای ه اسهت"    اعترا  کارگران بی 
ای    شود چنهیهن نهتهیهجهه   واقعا می 

گههرتههت. امهها مههن بههر ایههن بههاور  
نیستم که پاییهن تهر بهه آن مهی  

 پرداز . 

اما ج ا از مورد تهرانسهه  در  
چههنهه  سهها  گهههشههتههه شههاههه   
اعترا ات مامی در یونان بهودیهم  
کهههه بهههرای مههه تهههی چهههنهههیهههن  

ان ازی را برجسته کرده بهود    چشم 
داری    که دوره یکه تازی سرمهایهه 

به ا طال  نئولیبرالیسم به پهایهان  
( در اسههپههانههیهها شههاههه   ٥ رسههیهه ه.) 

تهر بهودیهم.    پیشروی چپ رادیکا  
ایس ن   ترکیه  ایتالیا  پهرتهغها  و  
انگ ی  شاه  اعترا هات بسهیهار  
وسیع و مهاهمهی بهودنه . شهمها   
آتریقا و ناورمیانه یهک پهارچهه  
آتش و نون بود. اعتهرا هات ایهن  
دوره  گرچه بیرون آمه ه از یهک  
دوره سیاه بع  از تروپاشهی دیهوار  
برلن است که نرم نویهن جهاهانهی  
تباهی را بهه ارمهغهان آورده بهود   

توان دستآورد محسهوسهی    اما نمی 
که این تباهی را به عهقهب رانه ه  
باشه  نشهان داد. اگهر انهقهالبهات  

اروپا  که "بهاهار مه هتهاها"    ٥٠٩٠ 
عههنههوان گههرتههتههه دسههتههآوردهههای  
میرقابهل انهکهاری را  حهتهی بها  
شکستی کهه بهه ایهن انهقهالبهات  
تحمیهل شه  بهه دنهبها  آورد  در  
شههکههسههت اعههتههرا ههات ایههن دوره  

توان چنین دستهآوردههایهی را    نمی 
 نشان داد. 

 
هها    گوین  زمانی که توده   می 

دیگر قادر به تحمل و ع موجهود  
نباشن   طبقه حاکمهه ههم دیهگهر  
بههه شههکههل گهههشههتههه قههادر بههه  
حکومت کردن نباش  و کارگهران  
و تههوده زحههمههتههکههش هههم دیههگههر  
اتوریته آن را نپههیهرنه   وارد دوران  

شههویههم. امهها چههه    انههقههالبههی مههی 
ههای    چهیهزی نهتهیهجهه ورود تهوده 

انقالبی به نیابان و اعترا  آنهاها  
را به یک انقالب اجتماعی نهتهم  
نواه  کرد" یک عنصر مامهی  
که بای  انقالبات را بهه پهیهروزی  
برسان  در مهعهادالت اعهتهرا هات  

انیر مایب بوده کهه بهایه  مهورد  
توجه قرار بگهیهرد. بهه نهرهر مهن  
جهه ا از دو شههرطههی کههه بههرای  
انقالبات اجتماعی الز  هسهتهنه    
شر  بسیهار مهاهم دیهگهری نهیهز  

ای    الز  است و آن اینکه جهامهعهه 
کن  و شرایهطهی    که اعترا  می 

را که به او تحمیل ش ه اسهت را  
پههیهرد بهایه  آلهتهرنهاتهیهوی را    نمی 

ج وی نود ببین . گهرایشهی کهه  
جههنههگهه     بهها نههئههولههیههبههرالههیههسههم مههی 

داری ا ههال  شهه ه را    سههرمههایههه 
نواه . سریزا و یا هر گروه و    می 

داری    حههزب طههرتهه ار سههرمههایههه 
تهوانه  بهرای    ا ال  ش ه ههم مهی 

آلترناتیو نود تا آنر بجنگه . امها  
الزمههه ایههن کههار چسههبههیهه ن بههه  

هاست که هر چهه    اعترا ات توده 
بیشتر در نیاباناا بمانن   بهیهشهتهر  
به گهشتن از کل سیسهتهم تهکهر  

 کنن .   می 
 

آلترناتذیذوی کذه بذایذد 
 جلوی جامعه گشاشت
داری    چپ طهرته ار سهرمهایهه 

ا ال  ش ه قهادر بهه مهبهارزه بها  
توانه     و عیت موجود نیست. نمی 

جامعه را در حالت انقالبی بهرای  
عقب ران ن حاکمان و ع موجهود  
نگه دارن . قص  این چهپ گههر  

ای    داری نهیهسهت. تهوده   از سرمایه 
نهواهه     آی   می   که به نیابان می 

سر به تن این سیستم نباشه . ایهن  
چپ در یک تناقض گیر کهرده  
و دارد زیههر ایههن تههنههاقههض لههه  

پهیهونه د.    شود و به تاریخ مهی   می 
اش سهریهزا اسهت. از    نهمهونهه زنه ه 

سریزای رادیکا  قبل از انهتهلهاب  
شهه ن )کههه اتههفههاقهها سههوار بههر  

اش و سهوار بهر    رادیکالیز  نسبهی 
ای نهیهابهانهی بهه    اعترا ات توده 

 ق رت رسی (  چیزی باقی  
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  ٢ از صفحه              
نههمههانهه ه و بههه یههک حههزب  
پارلمانی  از نهور احهزاب دیهگهر  
بورژوائی تبه یهل شه ه اسهت کهه  
طبقه حاکمه در یهونهان و حهتهی  
بههورژوازی بههیههن الههمهه هه ههی هههم  
مشکه هی بها پهالتهفهر  آن نه ارد.  
آلترناتیوی که بای  ج وی جامعهه  
گهاشته شود  سوسیالیسهم اسهت.  
سههوسههیههالههیههسههمههی کههه از و ههع  
مههوجههود بههگهههرد و جههوابههگههوی  
معضالت اجتماعی امروز جامعهه  
باش . این سوسیالیسم بای  تهوسهط  
حزبی نماین گی شهود کهه نهود  
را یک حزب دیگهری از احهزاب  

آورد. در    پارلمانی به حساب نهمهی 
نتیجه شر  سو  بهرای انهقهالبهات  

ان از سوسهیهالهیهسهم    اجتماعی چشم 
است که آن ههم نهیهاز بهه یهک  
حزب انقالبی دارد کهه تهعهالهیهن  
اجتماعی آن را حزب نود ب اننه .  
حزبی که کهارگهران آن را حهزب  
گهار از و ع موجود بهبهیهنهنه  و  

 انتلابش کنن . 
 

دستآوردهای اعتراضذات 
 این دوره

باالتر گفتم که در مقایسه بها  
   ٥٠٩٠ "بهاهار مه ههتهاهها" در سهها   

اعترا ات و انهقهالبهات ایهن دوره  
دسههتههآوردهههای مههحههسههوسههی را  

ان . اما این ادعها    برجای نگهاشته 
بهه یههک مههعههنها تههمهامهها درسههت  

  ٥٠٩٠ نههیههسههت. اگههر در سهها   
شههاهههان و سههالطههیههن تههوانسههتههنهه   
انقالبات را شکست به ههنه   امها  
همه شواه  و ههمهه مهورنهیهن بهر  
ایههن حههقههیههقههت اذعههان دارنهه  کههه  

از هههر    ٥٠٩٠ اروپههای قههبههل از  
  ٥٠٩٠ جاتی با اروپهای بهعه  از  

قابل مقایسه نبود. حه اقه هش ایهن  
بود که شاه  آزادیاای سهیهاسهی  
بیشتری بودیم. اگر نتوانیم دربهاره  
اعترا ات و انقالبهات دوره انهیهر  
یهک چههنهیههن چهیههزی بهگههوئههیههم  

حهه اقههل یههک دسههتههآورد مههاههم  
سههابههجههکههتههیههو داشههتههه اسههت. آن  
دسهتههآورد هههم گشههتهن بهه دنهبهها   
جواب به آن نقطهه  هعهفهی اسهت  
که انقالب و اعترا ات انهیهر را  

گهههارد. تههعههالههیههن    عههقههیههم مههی 
کارگری و تعالین اجتماعی ههر  
چه بهیهشهتهری دیهگهر بهه احهزاب  
سوسیا  دمکرات چپ و راسهت  

دهن . نود دنبا  ایهن    ر ایت نمی 
هستن  کهه بهایه  کهار دیهگهری  
کرد. هی  تعا  کارگری دیهگهر  
دلهههش بهههه ا هههال  سهههیهههسهههتهههم  

داری نهوش نهیهسهت. ایهن    سرمایه 
یک گا  مثبت اولیه اسهت کهه  
بای  بر پهایهه آن گهامهاهای مهاهم  
برای به پایان رسهانه ن ایهن پهروژه  

 برداشته شون . 
تصور من این اسهت کهه ایهن  
بحث اکنون در نود ترانسه و در  
بیهن تهعهالهیهن چهپ و رادیهکها   

هها و   ژ ت ههم دا     اتحهادیهه 
های مهرد  را    توان توده   است. نمی 

بهههرای یهههک دوره طهههوالنهههی  
نامعه هومهی در نهیهابهانهاها نهگهه  
داشههت بهه ون ایههنههکههه آلههتههرنههاتههیههو  
م موسی ج هوی آنهاها گههاشهت.  
جامعه برای رتاه نود تها رسهیه ن  
بههه سههوسههیههالههیههسههم در انههتههرههار  

مان . بهرای ههر ذره رتهاه و    نمی 
آزادی بیهشهتهری مهبهارزه نهواهه   
کرد. همین امروز برای به عهقهب  
رانهه ن دولههت اوالنهه  در تههحههمههیههل  

وارتهر مهبهارزه نهواهه     شرایط بهرده 
کرد. اما )و این اما بسیهار مهاهم  
اسههت( اگههر اوالنهه  بهه انهه  کههه  

هایی که در نیابهان هسهتهنه     توده 
انه از    آلترناتیهو دیهگهری در چشهم 

مههانهه  کههه    نه ارنهه   مههنههتههرههر مههی 
سههردی و گههرمههی هههوا نشههم  
معتر ین را بهلهوابهانه . مهنهتهرهر  

مان  که این توتهان بهلهوابه .    می 
ها ههم راه دیهگهری    اگر نود توده 

ج وی نود نبهیهنهنه   آرا  آرا  بهه  
شرایهطهی کهه بهر آنهاها تهحهمهیهل  

 شود تن نواهن  داد.   می 

قرار است تاریخ چن  بار بهایه   
 تکرار شود"! 

 
 توضیس:

===== 
( جههنههگ جههنهها  چههپ  ٥ ) 

سهههوسهههیههها  دمهههکهههراسهههی بههها  
"نئهولهیهبهرالهیهسهم" بهر سهر ا هال   

داری است. در چنه  سها     سرمایه 
گهشته رهبری اعهتهرا هات تهوده  
ای در مرب به درجاتی در دسهت  
این گهرایهش بهوده اسهت. سهریهزا   
پهههودومهههوس  دزدان دریهههائهههی   
سان رز  کوربین و احزاب و اتهراد  
این تیپی  به درجاتی کم و زیهاد  
ایههن گههرایههش را نههمههایههنهه گههی  

کههنههنهه . در ایههن جههنههگ     مههی 
داری جای نهود    جنگ با سرمایه 

داری    را بههه جههنههگ بهها سهرمههایههه 
 نئولیبرا  داده است. 

 ٠٢٥٠ اوت    ٥٩ 

 
مذاده ای بذا  ٦توافق 

کارگران ایران ترانسفو 
عقب نشذیذنذی مذقذامذات 

 دولتی و کارفرمایان
 

 شهال دانشفر
مرداد به نهبها  ههفه ه روز    ٥٥ روز  

مهاده ای بها    ٠ اعتصاب تواتقی  
کارگران ایران ترانسفو انهجها  شه   
و ب نبا  آن کارگهران سهرکهارشهان  
باز گشتن . لغو کاهش مهزایهای  
ن مات رتاهی کارگران از جم هه  
بیمه تکهمهیه هی  مهتهوقه  کهردن  
تروش اموا  کارنانه و مهتهوقه   
ش ن تروش امالک  تهاسهیهسهات  
وسانتمان های ایران تهرانسهفهو از  
جم ه مفاد مام آنسهت . مهعهنهی  
این تواتقات یعنی متهوقه  شه ن  
کوچک سازی کارنانه کهه در  
پی نود انراج وسیع کارگهران را  
در پهیهش داشهت.  همهن ایهنهکهه  
کارگران ج وی تعر  بهه سهطهح  
دریاتتی نود و کاستن از ح اقهل  
ن مات رتاهی ای که شام شهان  
میش  را توانستن  بگیرن . نهکهتهه  
قابهل تهوجهه ایهنهکهه اسهتهانه اری  

زنجان اعال  کرده است که شهر   
اجرای این تهواتهقهات عه   انهراج  
کههارگههرانههی اسههت کههه در ایههن  
اعترا ات شرکهت کهرده انه . و  
این یک شر  کارگران در انجها   
این مهاکرات بهوده اسهت. بهعهالوه  
ایههن تههواتههقههات کههتههبههی اسههت و  
کارگران حق نود مهیه انهنه  کهه  
هر کجا که به آن عمهل نشه  بها  
قهه رت اعههتههرا ههشههان دوبههاره بههه  
می ان بیاین . مه ت اجهرای ایهن  
تواتقات دو ماه اعال  شه ه اسهت  
که بع  از دوماه بای  به کارگهران  
گزارش داده شود. ایهن تهواتهقهات  
تا همین جها مهوتهقهیهت مهاهمهی  
بههرای کههارگههران ایههران تههرانسههفههو  
است. همین سطح از موتقیهت بهه  
نیروی اعتصاب متح  و ق رتمنه   
کارگران ب ست آم ه اسهت. گها   
بع ی ج وگیری از تعر  دوبهاره  
کارترمهایهان اسهت. گها  بهعه ی  
تحمیهل شهرایهط بهاهتهر کهاری و  
ح اقل دسهتهمهزد سهه مهیه هیهون و  
پههانصهه  هههزار تههومههان اسههت .  
دستمزی که کمتر از نهط تهقهر  
اعال  ش ه دولت نهبهاشه  و امهروز  
یک گفتمان اجتماعی در مهیهان  
کههارگههران و مههعهه ههمههان و حههقههو   

بگیران جامعه است. و همه اینهاها  
در گروه حهفه  اتهحهاد کهارگهران  
نصو ا از طریق مجمع عمومهی  
کارگری و هم نرری دائمی آنهان  
در این مجمع بهر سهر پهیهگهیهری  
وع ه های داده شه ه و پهیهشهبهرد  
نواستاایشان است. در عیهن حها   
ابزاری چون مه یهای اجهتهمهاعهی  
نریر تشکیل گروه وی ه کهارنهانهه  
در ت گرا  و  فحه تی  بهوکهی  
و مهیهره نهقهش مهاهمهی در نهبهر  
رسانی و تماس هر روزه کهارگهران  
با هم دارد و یهک نهقهطهه قهوت  
مبارزات کارگران ایهران تهرانسهفهو  
نیز استفاده از همین ابزار اسهت و  
بای  اسهتهفهاده از ایهن امهکهانهات  
اطالر رسانی و تماس و تصهمهیهم  
گههیههری هههمههچههنههان حههفهه  شههود.  
کارگران ایهران تهرانسهفهو الهگهوی  
نوبی از اتهحهاد و ههمهبهسهتهگهی  
ب ست دادنه . مهارش اعهتهرا هی  
هر روزه شان نمایشی از اتهحهاد و  
همبسهتهگهی آنهان و شهکه هی از  
مبارزه بهرای دنهیهل بهودن ههمهه  
کارگران در اعهتهرا  بهود . در  
ایهن اعهتهرا هات کهارگهران ایهران  
ترانسفو ق رت اعتهصهاب نهود را  
بهیههش از بههیههش دریههاتههتههنهه . ایههن  

اعترا ات الگهوی نهوبهی بهرای  
همه کارگران در اعتهرا  عه هیهه  
تعر ات هر روزه بهه زنه گهی و  

 معیشتشان است. 
 زن ه باد کارگران ایران ترانسفو 

مهاده ای    ٠ نطو  کامل تواتق  
مقامات دولتی و کارترمایهان بها  
کارگران ایران ترانسفو را در کهه  
در سایت نبری ای نا منتشر شه ه  

 است در زیر میلوانی : 
 

متن این تواتق کهه بهه امضهای  
نماین گان کارگران  کهارتهرمها و  
مقامات استان اری زنجان رسهیه ه  

 به شر  زیر است: 
مزایهای نه مهاتهی ورتهاههی    -٥ 

کههارگههران کههاهههش پههیهه ا نههکههنهه   
 منجم ه بیمه تکمی ی لغو نشود. 

 
چگونگی و رونه  واگههاری    -٠ 

ایران ترانسفو و الحهیهت شهرکهت  
آداک مههورد بههررسههی مههجهه د  
قههرارگههرتههتههه واگههر نههطههاهههایههی  

  ورت گرتته است رتع شود. 
 

سهازمهان بهورس مهیهزان سهود    -٩ 
سالیانه تقسیم ش ه شرکت بتران  

)ایران ترانسفو( رامهورد بهازبهیهنهی  

 قرارداده و اعال  کن . 
 

تههروش امههالک تههاسههیههسههات    -٩ 
وسانتهمهان ههای ایهران تهرانسهفهو  

 متوق  شود. 
 

نماین گان تمامی سهاهامه اران    -٧ 
شرکت درج هسهات حها هر شهونه   
وتصمیمات هیئت م یره به اطهالر  

 و تایی  استان اری برس . 
 

مجموعه تواتقات تهو  طهی    -٠ 
مههاهههه مههورد  ٠ یههک تههر ههت  

پیگیری قرارگیرد ونتیجه اش بهه  
 اطالر کارگران رسان ه شود. 

کهارگهران ایههران تهرانسهفههو نهگههران  
اجرایی ش ن این تواتقات هستهنه   

گوین : امی واریم در عهمهل    و می 
اجههرای ایههن بههنهه ههها بهها مشههکههل  
مههواجههه نشههود و مههطههالههبههات  

 سانتاری ما برآورده شود. 
گفتنی اسهت پهیهش از ایهن نهیهز  
استان ار زنجهان اعهال  کهرده بهود  
که یکی از شرو  تواتق نهاتهمهه  
اعترا  در ایهران تهرانسهفهو  عه    
انراج کهارگهرانهی اسهت کهه در  

 ان ."   تحصن شرکت داشته 
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مدخلی بر زندگی و 
آثار کارل مارکس و 

 فردریک انیلس
(٢٦) 

 
 دیوید ریازانف

ویت هیهنهگ نهه    ٥٠٩٩ در سا   
تناا بین کارگران آلمان  ب که بیهن  
روشنفهکهران آلهمهان نهیهز یهکهی از  

تریهن مهردان    محبوبترین و سرشناس 
واری از یهک    بود. تو ی  نمونهه 

مهالقههات بههیهن نههیهها  مههعههرو  و  
شاعر معهرو  ههایهنهه در انهتهیهار  
داریم. ههایهن مهیهنهویسه :  آنهچهه  

دار نهمهود    نصو ا مرور مرا جریحه 
الهعهاده ایهن مهرد    احترامهی تهو    بی 

هنگا   حبت بها مهن بهود. وی  
کاله نود را از سر برن اشهت و در  
حالیکه من مقابهل ایسهتهاده بهود    
وی نشسته بود و با کمک دست  
راستش زانوی راسهتهش را تها زیهر  
چانه بهاال آورده بهود و مهرتهبها بها  
دست چپ پایش را که باال آورده  
بههود در بههاالی مههوزک مههالههش  

داد. ابت ا تکهر کهرد  بهرنهورد    می 
توهین آمیزش در نتهیهجهه عهادتهی  
است که در طهی کهار در حهرتهه  
نیاطی کسهب کهرده اسهت  امها  
بههزودی بههه اشههتههبههاهههم پههی بههرد .  
وقتیکه سئوا  کرد  چرا پایهش را  

مال   ویت ینگ با سهاهل    دائما می 
انگاری  طهوری کهه گهویها ایهن  

ترین چیز بهود  پهاسهخ داد    معمولی 
که در زن اناای ملت   در آلهمهان  

داشتهنه  و    او را در زنجیر نگاه می 
ای کهه بهه    از آنجا که ح قه آهنی 

بستن  مالبا کوچهک    زانویش می 
بود  تحریک مزمنهی در پهوسهت  
وی بههوجههود آمهه ه بههود و ایههن  
تههحههریههک پههوسههت عهه ههت نههارش  

کنهم    دائمی پایش بود. اعترا  می 
که وقتی ویت ینگ نیا  قضهیهه  
این زنهجهیهرهها را گهفهت مهن جها  

 نورد ." 
 

)با وجود این شاعر به ماهیهت  
مهتهنهاقههض احسهاسههی کهه سهیهنههه  
انسانی را حیات میهبهلهشه  اشهاره  
کرده بود(: "مهن کهه زمهانهی در  
شههاههر مههونسههتههر بهها لههبههان سههوزان  

 (John)باقیهمهانه ه جسه  جهان  

زنجیرههائهی را    –نیا  اهل لی ن  
که بر تن داشت  و انبهری را کهه  
بهها آن شههکههنههجههه شهه ه بههود و در  
شارداری شار مونستر نهگهاه اری  

را بهوسهیه ه بهود   مهن    –ش     می 
کسههی کههه کههیههش رتههیههعههی از  
نیاطی که مرده بود سانته بهود    
اکنون تهنهفهر مهیهرقهابهل کهنهتهرلهی  
نسبت به این نهیها  زنه ه  ولهاه هم  

کههرد      ویهتهه ههیهنههگ  احسهاس مههی 
گرچه که ههر دو ایهنهاها بهلهاطهر  
هه   واحه ی پهیهامهبهر و شهاهیهه   

 بودن ." 
 

گههرچههه هههایههنههه از نههویشههتههن  
تصویری نه بطهور نهام مسهاعه   

دههه   بهها وجههود ایههن    نشههان مههی 
توان دی  که ویت ینهگ تهیثهیهر    می 

شهه یهه ی بههروی ایههن شههاعههر کههه  
شارت جاانی داشت گهاشته بهود.  

تهوانسهت در    انقالبی بهراحهتهی مهی 
هاینه  آریستوکهرات روشهنهفهکهر و  
هنرمن ی را تشلیص ده  که بها  
کنجکاوی توأ  بها نهفهرت آن نهور  
جنگهجهوی انهقهالبهی کهه بهرایهش  

کنه . اگهر    بیگانه بود را نگاه می 
چه مارک  نیز یهک روشهنهفهکهر  
بود  اما برنورد وی با ویت هیهنهگ  
کههامههال مههتههفههاوت بههود. از نههرههر  
مارک  ویت ینگ یهک بهیهانهگهر  
بسههیههار بهها اسههتههعهه اد آمهها  هههمههان  
پرولتاریائهی بهود کهه او نهود در  
آنههزمههان در حهها  تهه ویههن رسههالههت  
تاریلی آن بود. او نهود در مهورد  
ویت ینگ  قهبهل از ایهنهکهه بها او  

 مالقات کن   چنین نوشت: 
 

"کجا بورژوازی  و مهنهجهمه هه  
تههالههسههفههه و ادبهها و دانشههمهه انههش   

ای در مهورد    توانن  به نهوشهتهه   می 
رههههائهههی سهههیهههاسهههی کهههه بههها  

های هم آهنگی و آزادی"    "تضمین 
ویههتهه ههیههنههگ قههابههل قههیههاس بههاشهه   
بههبههالههنهه " اگههر بههلههواهههیههم ادبههیههات  
سیاسی جبون و نشک آلهمهان را  
با این ط یهعهه سهوزنه ه و درنشهان  
کارگران آلمان مقایسه کنیم  اگهر  

ههای اولهیهه بها    بلواههیهم ایهن قه   
درنگ ولی عریم پرولتاریها را بها  

گههرانههه بههورژوازی    هههای عشههوه   گها  
کامال رش  یاتته مقایسه نمهائهیهم   

توانیم از پیهش بهیهنهی ایهنهکهه    نمی 
سین رالی پرولتاریائی به اعهجهوبهه  
قهه رت تههکههامههل نههواههه  یههاتههت  

 نودداری کنیم." 
 

کههامههال طههبههیههعههی بههود کههه  
مارک  و انگ   جویای آشنائهی  

دانیهم کهه    با ویت ینگ باشن . می 
آن دو دوسههت در طههو  اقههامههت  

در لهنه ن    ٥٠٩٧ کوتاهشان در سا   
با چهارتهیهسهتهاهای انهگه هیهسهی و  

های مهاهاجهر آشهنها شه نه .    آلمانی 
گهرچههه ویههته ههیهنههگ در آن زمههان  
هنوز در لهنه ن بهود امها مهطهمهئهن  
نیستیم که مارک  و انهگه ه  بها  
وی مهههالقهههات کهههردنههه . روابهههط  

  ٥٠٩٠ نههزدیههک آنههاهها در سهها   
زمانی که ویت ینگ به بهروکسهل  

که مارک  نیهز در سها     –رتت  
پ  از بیرون رانه ه شه ن از    ٥٠٩٧ 

ترانسه در آنجا اقامت گهزیه ه بهود  
   آماز ش . –

 
در این زمان مهارکه  درگهیهر  
امر سهازمهانه ههی بهود. بهروکسهل  
برای این منرهور بسهیهار مهنهاسهب  
بود  زیرا توقفگهاه تهرانهزیهتهی بهیهن  
ترانسه و آلمهان بهود. کهارگهران و  
روشنفکران آلهمهان کهه بهه پهاریه   

رتهتهنه  ههمهگهی بهرای چهنه     می 
روزی در بهههروکسههههل تههههوقهههه   

کردن . از بهروکسهل بهود کهه    می 
جزوات مهمهنهور از طهریهق قهاچها   

شه  و در سهراسهر    وارد آلهمهان مهی 
گردی . در بهیهن    کشور منتشر می 

کارگران که موقهتها در بهروکسهل  
سههاکههن شهه ه بههودنهه  تههعهه اد اتههراد  

 بسیار توانا زیاد بود. 
 

مارک  بزودی نرر ترانوانه ن  
ای از تما  کمونیستهاها  بها    کنگره 

ه   ایجهاد اولهیهن سهازمهان تهمها   
کمونیستی را مطر  سانت. شاهر  
ورویه که در ب  یهک و نهزدیهک  
مرز آلمان قرار داشت و لهها بهرای  
کمونیستاای آلمان مهنهاسهب بهود   
بعنوان محل مجمع انهتهلهاب شه .  
اطمینهان نه اریهم کهه آیها کهنهگهره  
هرگز برگزار ش  یا نه  امها بهنهابهر  
گفته انگ    از مه تهاها قهبهل از  
اینکه نماین گان جامعه ع الهت از  
لن ن برسن  تا دو رتیهق را دعهوت  

به م حق ش ن به جامعهه نهمهایهنه    
مهارکهه  تههکهر که ههیهه ته ارکههات  

 کنگره را کرده بود. 
وا ح است که چرا مهارکه   

بههایسههت بههرای    و انههگهه هه  مههی 
تههجههمههعههاتههی کههه تههحههت نههفههوذ  
ویهته هیهنهگ بهودنه  اههمهیهت تهو   

ای قائل بهاشهنه . آنهاها وقهت    العاده 
زیادی ت   کردن  تها بها وی در  
پالتفر  مشترکی قرار گیرن   امها  
کل ماجرا بهه جه ائهی انهجهامهیه .  
تاریخ این ج ائی تهوسهط آنهنهکه   

(Annenkov)   منق  روسهی  
تصهادتها در    ٥٠٩٠ که در بهاهار  

بروکسل بود ثهبهت شه ه اسهت. از  
وی شر  حا  جالبی باقهی مهانه ه  
که نکات نهادرسهت تهراوان  ولهی  
 منا مق ار کمی حقهیهقهت را در  
بر دارد. وی گزارش مهالقهاتهی را  

ده  که در آن مشاجره تهنه ی    می 
بهیههن مههارکه  و ویههته ههیهنههگ در  
گههرتههت. بههرحسههب ایههن نههوشههتههه  
مارک  مشت نود را بروی مهیهز  
کوبی  و نهطهاب بهه ویهته هیهنهگ  
تریاد زد: "نهادانهی نهه ههرگهز بهه  
کسی کمک کرده و نهه نهیهری  
رسان ه اسهت." ایهن کهامهال قهابهل  
تصور است نصو ا از ایهنهرو کهه  
ویههتهه ههیههنههگ  مههانههنهه  بههاکههونههیههن   
مههلههالهه  تههبهه ههیهه  و کههارهههای  
ت ارکاتی بود. آنان بر ایهن عهقهیه ه  

چیزان همیهشهه آمهاده    بودن  که بی 
انهه . لههها انههقههالب در هههر    شههورش 

تهوانسهت تهرتهیهب داده    زمانهی مهی 
شود  مشرو  بهر ایهنهکهه رههبهران  

 مصممی وجود داشته باشن . 
 

ای کهههه تهههوسهههط    از نهههامهههه 
ویت ینگ در مهورد ایهن مهالقهات  

یهابهیهنهم    نوشته ش ه اسهت  در مهی 
کههه مههارکهه  بههر نههکههات زیههر  
پاتشاری نمود: تصفیه کهامهل در  
 فو  کهمهونهیهسهتهاها  انهتهقهاد از  

های بیهکهاره  طهرد ههر    تئوریستین 
سههوسههیههالههیههسههمههی کههه  ههرتهها بههر  
مهبههنههای نههیهرنههواهههی قههرار دارد   
درک اینکه قهبهل از کهمهونهیهسهم  
دورانههی نههواههه  بههود کههه در آن  

 بورژوازی همه کاره است. 
جهه ائههی    ٥٠٩٠ در مههاه مههه  

ناائی ترارسی . ویت ینگ بهزودی  
بههه آمههریههکهها رتههت و تهها انههقههالب  

 در آنجا مان .   ٥٠٩٠ 
 

مارک  و انگ   به کهمهک  
بهههرنهههی از دوسهههتهههان بهههه کهههار  
سههازمههانهه هههی ادامههه دادنهه . در  
بروکسل انجمن آموزشی کهارگهران  
را تههیسههیهه  کههردنهه  و در آنههجهها  
مارک  برای اعضا آن در مهورد  
اقتصاد سیهاسهی سهلهنهرانهی مهی  
کرد. آنان  عالوه بر روشنهفهکهرانهی  

 –  ٥٠٢٥ چههون ویهه ههاهه ههم ولهه  ) 
(  کسهههی کهههه بهههعههه هههها  ٥٠٠٩ 

مارک  ج   او  کاپیتا  را بهه او  
تق یم کرد  تع ادی کهارگهر چهون  

 (Stefan Born)استفان بورن  

(  و دیههگههران  ٥٠٥٥   –  ٥٠٠٩ ) 
 بصورت همکار نویش داشتن . 

 
مارک  و انگ   بها اسهتهفهاده  
از این سازمان بهعهنهوان پهایهه و بها  
کههمههک رتههقههایشههان کههه بههیههن  
بروکسل و نقا  دیهگهر مسهاتهرت  

کردن   کوشی نه  تها روابهطهی    می 
بیهن گهروههاهائهی کهه در آلهمهان   
لههنهه ن  پههاریهه  و سههویهه  وجههود  
داشههتههنهه  تههرتههیههب دهههنهه  و آنههرا  
مستحکم نماین . انگ   نود ایهن  
امر را در پهاریه  عهمه هی نهمهود.  
تع اد کسانی که بسهوی نهرهرات  
ج ی  مارک  و انهگه ه  گهرایهش  
داشتهنه  بهته ریه  اتهزایهش یهاتهت.  
آنگاه  بهرای مهتهحه  کهردن ههمهه  
عههنهها ههر کههمههونههیههسههت  مههارکهه   
تصهمههیهم بهه اجهرای طهر  زیهر را  
گرتت: مارک  اکنهون بهه جهای  
سازمانی م ی و تهمهامها آلهمهانهی   

الهمه ه هی را در    تکر سازمانی بهیهن 
پهرورانه . بهرای آمهاز کهار    سر می 

واجب بود گروهاا و هستهه ههائهی  
تههر در    از کههمههونههیههسههتههاههای پههلههتههه 

بروکسل  پاری  و لهنه ن تشهکهیهل  
بهایسهت    شونه . ایهن گهروههاها مهی 

ههائهی را بهمهنهرهور حهفه     کمهیهتهه 
ارتههبهها  بهها دیههگههر سههازمههانههاههای  
کمونیستی برگزینن . ب یهنهتهرتهیهب  

الم  ی آینه ه پهایهه    اساس انجمن بین 
گهاری ش . به پیشنااد مهارکه   

هههای    ههها کههمههیههتههه   ایههن کههمههیههتههه 
کههمههونههیههسههتههی بههرای ارتههبههاطههات  

های مکاتبهاتهی( نهامهیه ه    )کمیته 
 ش ن . 

 )ادامه دارد( 
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 ٥1 صفحه  

 
نوشته این هفته را با نبر شهادی  
بلش آزادی مهحهمه  جهراحهی از  
چههاههره هههای شههنههانههتههه شهه ه  

سها   زنه ان     ٧ کارگری بع  از  
مهرداد    ٥٥ آماز میکهنهم. او در  

آزاد ش  و نهبهر آن بهه مهو هور  
شهههادی بهههلهههش تشهههکههه هههاهههای  
کارگری و گروهاای ت گهرامهی  
تب یل ش  و آزادیهش را شهادبهاش  
گفتن . من نهیهز بهه سهاهم نهود   
آزادی محم  جراحی را به او  بهه  
نانواده اش و به همگان تبهریهک  

 میگویم.  
 

مههو ههور دیههگههر بههازهههم نههبههر از  
اعهتهرا ههات گسههتهرده کهارگههری  
است. بیش از دو هفته اعهتهصهاب  

ههزار کهارگهرایهران    ٩ شکوهمن    
مهرداد بهها    ٥٥ تهرانسههفهو کهه در  

مهاده ای    ٠ تواتق نامه کهتهبهی  
پایهان گهرتهت  تهجهمهع ههمهزمهان  

دبسهههتهههانهههی     مهههربهههیهههان پهههیهههش 
الحجه      مالبانتگان موسسه ثامن 

آمونتگان دانشگاه  هنهعهت    دانش 
نفت و چن  گروه دیگر در مقابهل  
درب ورودی مج   کهه به لهیهل  
ازدحا  جمعیت منجر به شکسهتهن  
درب مههجهه هه  شهه   اعههتههرا   

کارگر آلهومهنهیهو     ٠٢٢٢ ق رتمن   
هرمهزا  و تهراری شه ن مه یهران  
کارنانه و اعهتهرا هات گسهتهرده  
کارگری بیش از بهیهش تضهای  
پر از جنب و جوش اعترا هی در  
میان کارگران و در واقع در کهل  

 جامعه را به نمایش میگهارد. 
 

این اعترا ات بطور واقعی پاسهخ  
قههاطههع کههارگههران بههه طههرحههاههای  
ریا ت اقهتهصهادی حهکهومهت و  
تعر ات هر روزه اش به معیهشهت  
و زن گی شان است. و نهه تهنهاها  
ایهن بهه ههکههه در ایههن اعههتههرا ههات  
کارگران دارن  حهو  نهواسهتهاهای  

سراسری شان جمع میشون  و بهه  
جهه ههو مههی آیههنهه . اعههتههرا  بههه  
حقوقاای نجومی و دستمزدههای  
چن  بار زیر نهط تهقهر  نهواسهت  
اتزایش دستمزدها به سه میه هیهون  
و پههانصهه  هههزار تههومههان  درمههان  
رایگان و تحصهیهل رایهگهان  حهق  
مسکن مناسب برای ههمهه  لهغهو  
پههرونهه ه هههای مههفههتههوحههه بههرای  
کههارگههران  مههعهه ههمههان و مههرد   
معتر  تحهت اتهاهامهاتهی چهون  
"انال  در نرم و امنیت مه هی" و  
تههاکههیهه  بههر حههق تشههکههل  حههق  
اعتصاب و آزادی های سهیهاسهی  
پایه ای در جهامهعهه مهحهورههای  
اساسی ایهن نهواسهتهاهاسهت کهه  
جنبش هایی را حو  نهود شهکهل  
داده و دارد به ج و می آیه . ایهن  
را در شهعهارههای اعهتهرا هی در  
مههبههارزات مههعهه ههمههان  کههارگههران  
شههرکههت واحهه   تههرهههنههگههیههان  
بازنشسته و بازنشستگان  هنهایهع  
توالد و تامین اجهتهمهاعهی و در  
مناسبت ها و حرکات اعتهرا هی  
ملت   دیه ه ایهم. ایهن اتهفهاقهات  
همگی حاکی از نقهطهه عهطهفهی  
مام در جنبش کهارگهری اسهت.  
حاکی از قهرار گهرتهتهن ههر روز  
بیشتر کارگران در جه هوی  ه   
اعترا هات کهل جهامهعهه اسهت.  
یک نمونهه بهارز از اعهتهرا هات  
ق رتمن  کارگری در ایهن ههفهتهه  
اعترا  ایران تهرانسهفهو بهود کهه  
ببش از بهیهش قه رت اعهتهصهاب  
کههارگههران را در مههقههابههل چشههم  
کارگران و کل جامعه قهرار داد.  
بعالوه در ههفهتهه گههشهتهه انهبهار  
اعهتهرا هات کهارگهران در دههاها  
مههرکههز کههارگههری چههون چههوب  
چوکا  شاهرداری اههواز  مهیه ان  
گازی تنگه بیجار و کهمهانهکهوه   
شههاههرداری تههفههرش  مههعهه ههمههان  
بازنشسته ترهنگهی پهتهروشهیهمهی  
تههرآورش بههنهه رامهها   پههرسههتههاران  

بیمارستهان امها  سهجهاد یهاسهوج   
مههلههابههرات هههرمههزگههان  مههاشههیههن  
سازی و ریلته گری تبریز  پ هی  
اکریل ا فاان  آموزش دهن گهان  
نههاههضههت سههواد آمههوزی مههقههابههل  
مههجهه هه    شههاههرداری بههاههبههاههان   
شرکت های پنجهگهانهه تهرآورش   
بسههپههاران  آب نههیههرو  کههیههمههیهها و  
نوارزمی در مجتمع پتهروشهیهمهی  
بن راما  در ماهشار  از جم ه سهر  

 تیترهای مام انبار بودن . 
 

مهههحهههور ههههای ا ههه هههی ایهههن  
اعههتههرا ههات  اعههتههرا  عهه ههیههه  
ریا ت اقتصادی و تعر ات ههر  
روزه بههه زنهه گههی و مههعههیههشههت  
کارگران از جهمه هه عه هیهه عه    
پردانت دستمزدها  بهیهکهارسهازی  
ها  قرار دادهای برده وار کهاری  
و تشهه یهه  بههردگههی کههاری در  
مههحههیههطههاههای کههارگههری تههحههت  
عههنههوان نصههو ههی سههازی و  
کههوچههک سههازی و ... اسههت.  
اعترا اتی که تعر هی اسهت و  
بطور واقعی بر تضهای اعهتهرا   
شههاههرههها تههاثههیههر گهههاشههتههه و بههه  
مههو ههوعههات دامههی در سههطههح  

 رسانه ها تب یل ش ه است.  
ایناا همه مراکزی هسهتهنه  کهه  
همواره کانهونهاهای دا  اعهتهرا   
بههوده انهه . یههک نههمههونههه اش  
اعتهرا هات کهارگهران در چهوب  
چوکا در تیرماه در اعهتهرا  بهه  

همکار شان اسهت    ٥٠ دستگیری  

کهه مهوتههق بههه آزاد کهردن آنههان  
ش ن  و در آنر هم نواستار بهاطهل  
شهه ن پههرونهه ه هههای امههنههیههتههی  
تشههکههیههل شهه ه بههرای بههازداشههت  
ش گان شه نه . نهمهونهه دیهگهرش  
اعترا هات کهارگهران شهاهرداری  
اهواز است که در نهرداد مهاه در  

  ٠٩ اعههتههرا  بههه دسههتههگههیههری  
هههمههکههارشههان  ههورت گههرتههت.  
اعترا ی که در آن نهانهواده هها  
نیز شرکت داشتن  و نهاهایهتها بهه  
آزادی کارگران بازداشتی مهنهجهر  
ش . و نهمهونهه دیهگهر اعهتهصهاب  
کارگران شرکت های پهنهجهگهانهه  
مجتمع پتروشهیهمهی کهه ههمهواره  
کهههانهههون اعهههتهههرا  عههه هههیهههه  
دستمزدهای زیر نط تقر و ع هیهه  
حضههور پههیههمههانههکههاران ایههن دالالن  
کاری در محیط های کار بهوده  
است. اعترا هات کهارگهری ههر  

 روز گسترده تر میشود. 
 

اعععععععععععتععععععععععراض 
 ٠٢٢٢قدرتعمعنعد 

کارگر آلومنعیعوم 
المهدی هرمعزال 
و فععراری شععدن 
 مدیران کارخانه

 
مههردادمههاه   ٠٢ روز چههاههارشههنههبههه  

نههفههر از کههارگههران    ٠٢٢٢ حهه ود  

شرکت آلهومهیهنهیهو  الهمهاه ی بها  
تجمع مقابل دتتر م یریت بهاعهث  
مههتههواری شهه ن نصههوری مهه یههر  
عامل وک یه م یران میهانهی ایهن  
شرکت ش ن . کارگران درب ایهن  
کارنانهه را بها ایهجهاد مهوانهعهی  
بسته و از تردد ههرگهونهه وسهایهل  

ههای حهمهل    نق یه ازجم ه کامیهون 
های آلومینیو  جه هوگهیهری    شمش 

انههه . اعهههتهههرا     آورده   بهههه عهههمهههل 
کارگران به کهاههش یهک سهو   
حقوقاایشان توسط م یریت جه یه   

کهارگهر ایهن    ٧٢ و انراج بیش از  
کارنانه است. اعترا  ق رتهمهنه   
کهارگههران آلههمهومههنههیههو  الههمههاهه ی  
اکنون در مرح ه حساسهی اسهت.  
اولین گا  برای حفه  مهوقهعهیهت  
قه رتههمههنهه شههان تشههکههیههل مههجههمههع  
عههمههومههی و انههتههلههاب تههعهه ادی  
نماین ه برای احاطه داشتن کامهل  
بههر ادامههه حههرکههت و حههفههه   
اتههحههادشههان اسههت. هههمههچههنههیههن  

کارگر انراجهی بهه    ٧٢ بازگشت  
محل کار و قرار گرتتن آنهاها در  
ح قه حمایت دو هزار کارگهر ایهن  
کههارنههانههه  تههاکههیهه  بههر اتههزایههش  
توری دستمزدها و اعال  نواسهت  
اتزایش دستمزدها به مهیهزان سهه  
می یون و پهانصه  ههزار کهه نهط  
تقر اعال  شه ه دولهت اسهت  دو  
نواست مامی است که میتهوانه   
اتحاد کارگران را حهفه  کهرده و  
مبارزاتشهان را گهامهی بهه جه هو  

 برد. بعالوه نقش تعا  نانواده  

 شهال دانشفر            
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 نگاهی به مقابل مجلس
 

سالهاست که مذقذابذل 
مذذجذذلذذس بذذه مذذحذذل 
تجمذعذات اعذتذراضذی 
کذذذارگذذذران و مذذذردم 
معتر  تبدیل شذده 

 است. 
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  ٣ از صفحه  
های کارگهران و جه هب حهمهایهت  
مهرد  نهقههش تههعههیهیههن کههنهنهه ه در  
تقویت این اعترا ات دارد. بهویه ه  
کارگران آلومنیو  الما ی تهجهربهه  
آنرا دارنه  و در اردیهبهاهشهت مهاه  
امسها  نههیهز در اعهتهرا  بهه بههه  

نفر از کهارگهران ایهن    ٠٠٢ انراج  
مهجههتههمههع  حههه  حههقهو  شههرایههط  
سلت و زیهان آور مهحهیهط کهار   
اتههزایههش سههاعههات کههاری  عهه    
وجود امنیت شغ ی  ع   پردانهت  
به موقع حقو   ع   پردانت حهق  
بیمه تکهمهیه هی و عه   پهردانهت  
مزایای مصهوب از قهبهیهل بهاهره  
وری و عی انه به ههمهراه نهانهواده  
هایشان و جمع کهثهیهری از مهرد   
هرمزگان در مهقهابهل اسهتهاته اری  

 این شار تجمع کردن . 
 

نگاهی به مقابل 
 مجلس

سالااست که مقابل مهجه ه  بهه  
مههحههل تههجههمههعههات اعههتههرا ههی  
کارگران و مرد  معتر  تهبه یهل  
ش ه است. در این هفته ما شهاهه   
یک نمونه پهر سهر و  ه ای آن  

 مرداد   ٥٥ بودیم. از جم ه  روز  
 
هههای مههلههتهه ههفههی اعههم از    گههروه   

دبستانی  مالبانتگهان    مربیان پیش 
الهههحهههجههه      مهههوسهههسهههه ثهههامهههن 

آمونتگان دانشگهاه  هنهعهت    دانش 
نفت و چن  گروه دیگر با تهجهمهع  
مههقههابههل درب ورودی مههجهه هه   

پههیههگههیههر نههواسههتههاههایشههان شهه نهه .  
مربیان پیش دبستانی برای روشهن  
ش ن تک ی  استل امی نهود بهه  
آنجا آم ه بودن . دانش آمونتهگهان  
دانشگاه  نعت نفت در اعهتهرا   
بهههه لهههغهههو اولهههویهههت اسهههتهههلههه ا   

الههتههحههصههیههالن مههقههابههل درب    تههار  
سانتمان مج   شورای اسالمهی  
تجمع داشهتهنه  و مهالهبهانهتهگهان  
"ثامن الهحه " نهیهز بهر دزدیهاهای  
دست ان رکاران و باالکشی ن په   
ان ازهای کهوچهکهشهان بهه آنهجها  
آمهه ه بههودنهه . و تضهها  تضههای  
اعترا  بهود. بهحهث هها بهر سهر  
دزدیاای نجومی و دستهمهزدههای  
چن  بار زیر نط تقر و بیحقهوقهی  
مههرد  بهههود. در ایهههن حهههرکهههت  
اعههتهههرا ههی از شهه ت ازدحههها   
مهههعهههتهههر هههیهههن   درب ورودی  

کنن گان مجه ه     کانک  مراجعه 
از جا کن ه ش  و شهکهسهت. ایهن  
نبر بلوبی حا  و هوای تضهای  
اعترا  در جامعه را بهه نهمهایهش  

مههیههگهههارد. در ایههن روز نههیههروی  
انترامی و امنهیهتهی نهیهز حضهور  
داشتن . اما نشم مرد  معهتهر    

 آناا را نراره گر کرده بود.  
 

ایههن چههنههیههن اسههت کههه مههقههابههل  
مج   اسالمی به مهحهل تهریهاد  
مهرد  مهعهتهر  بهها نهواسهتهاها و  
اعترا شان به تقهر و تهالکهت و  
جانم موجود تب یل ش ه اسهت. از  
جم ه در همهیهن یهکهی دو سهالهه  
انیر مقابل مج   مهحهل تهریهاد  
نط تقر سه میه هیهون حهقهو  مها  

یک می یون و اعهتهرا  عه هیهه  
دستمزدهای چهنه  بهار زیهر نهط  
تقر از سوی مع مان  کارگهران و  
بازنشستگان تب یل ش . به مهحهل  
تریاد شعار "جای کهارگهر  جهای  
مههعهه ههم  زنهه ان نههیههسههت  زنهه انههی  
سیاسی آزاد بایه  گهردد" تهبه یهل  
شه . بههه مههحهل شههعهار "مسهکههن  
مناسب حق مس م ماست" تهبه یهل  
شهه  و بههه مههحههل بهه ههنهه  کههردن  
بههنههرهههایههی بهها نههواسههت "درمههان  
رایهگههان  تههحهصههیههل رایهگههان حههق  
مس م ماست " تب یل ش . جهالهب  
است که نه تقط از تاهران به هکهه  
بسههیههاری اوقههات اعههتههرا ههات از  
شارسهتهانهاها نهیهز بهه ایهن مهحهل  
کشههیهه ه مههیههشههود. در مههواردی  
نماین گانی از کارگران  مع مهان   
بازنشستگان  پهرسهتهاران و ... از  
شارهای ملت   برای نهواسهتهی  
واح  در این مرکز جمع شه ه انه   
و اعترا ات سراسری نود را بهه  
نههمههایههش گهههاشههتههه انهه  و امههروز  

مقابل مج   اسهالمهی بهیهش از  
بیش به مهیهعهادگهاه کهارگهران و  

 مرد  معتر  تب یل ش ه است.  
امروز مقابل مج   یک مهکهان  
مهههنهههاسهههب بهههرای کشهههانهههه ن  
اعترا اتمان به نیابان و در کنهار  
دیگر بلش های معتهر  اسهت.  
یک مکان مناسب برای رسانه ن  
  ای اعترا اتمهان بهه جهامهعهه  
است. کاتیست به مقابل مجه ه   
سر بزنیم و ببینهیهم کهه در مهیهان  
کارگران و در جهامهعهه مه هتهاهب  
ایران چه میگهرد. بی لیل نهیهسهت  

مهرداد مهعهتهر هیهن    ٥٥ که روز  
مقابل مج   درب ورودی را از  

جا کن ن . دیر نیهسهت کهه مهرد    
کل بسا  توحش این حکومت و  
مههجهه هه  اسههالمههی اش از جهها  

 بکنن .   
 

 ٥١اضافعه شعدن 
مععنععجععقععه  ععدیععد 
ویژه اقعتعدعادی  
طعععرحعععی بعععرای 

 تعرض بیشتر
 

طر  تعیین مناطهقهی بهه عهنهوان  
مناطق وی ه اقهتهصهادی  طهرحهی  
قهه یههمههی اسههت. طههرحههی بههرای  
تش ی  استثمار کارگران اسهت. و  
یکی از مو وعهات اعهتهرا هات  
کارگران در این مناطق از جهمه هه  
در عسهه ههویههه نههارج شهه ن ایههن  
مناطق از لهیهسهت مهنهطهقهه ویه ه  
اقههتههصههادی اسههت. نههکههتههه مههاههم  

مهنهطهقهه    ٥٥ اکنون ا اته شه ن  
وی ه آزاد و تهجهاری جه یه  اسهت  

تهیهر مهاه مهورد    ٠٩ که در تاریخ  
تایی  مج   قرار گرتت. بهنها بهر  
این طر  مناطقی چون سیسهتهان   
بوشار  آبر قو   گچساران   تسها  
و مریوان و بانه به مناطهق آزادی  

 اقتصادی ا اته میشون .  
ایههن اقهه ا  تههالههشههی در ادامههه  
سیاست تش ی  ریا ت اقتهصهادی  
نصو ا ب نهبها  بهرجها  اسهت. از  
جم ه در ایهن مهنهاطهق کهارگهران  
اسهاسهها بصههورت پههیهمههانههی بههکههار  
گرتته میشون   دسهت کهارتهرمها  
در انهراج کهارگهران بهاز اسهت و  
حتی از همهان ههیهات ههای حهل  
انتال  دولتی نیز نبری نیهسهت.  
کههارتههرمهها بهها هههر دسههتههاویههزی  
میتوان  کهارگهر را انهراج کهنه .  
همچنین در این مناطق کهارگهران  
از بسیاری از مزایای شغ ی کهه  
در سههایههر نههقهها  جههاریسههت و  
کههارگههران بههه زور مههبههارزاتشههان  
توانسته ان   آناا را داشته باشهنه    

مهحهرومهنه . بهطههور مهثها  بهلههش  
عههرههیههمههی از کههارگههران در ایههن  
مههنههاطههق از حهه اقههل دسههتههمههزد  
برنوردارن  و نپردانهتهن بهه مهوقهع  
دستمزدها  امری مته او  و رایه   
است. یا تر ا سنوات نه مهت و  
مرنصی یک کهارگهر در سهایهر  
نقا  ایران برای یهک سها  کهار  
کردن معاد  یک ماه حهقهو  بهه  
عنوان سنوات ن مت و یک مهاه  
مرنصی است. در حالیکهه بهرای  
کارگران شامل در ایهن مهنهاطهق  

روز حسهاب مهیهشهود.    ٥٧ تنهاها  
مههثهها  دیههگههر عهه   بههرنههورداری  
کارگران در این مناطق از ههمهان  
بیمه زیهر اسهتهانه ارد مهعهمهو  در  
سایر نقا  ایران است.  ایناا ههمهه  
نشان از شهرایهط بهرده وار و بهی  
قانونی مطه هق در اسهتهثهمهار ایهن  

 کارگران است. 
نال ه اینکه طر  ا هاتهه شه ن  
بههه مههنههاطههق ویهه ه اقههتههصههادی   
طرحی برای ایجهاد نهیهروی کهار  
ارزانتر و به قو  نهودشهان تشهویهق  
سرمایه گهاری های جاهانهی در  
باشت سرمایه ایهران اسهت. رژیهم  
اسهالمهی بها طههرحهاهایهی از ایههن  
دست مهیهکهوشه  کهه بهرای بهن  
بستی که در آن گیر کرده اسهت   
مفری پی ا کن . اما ههیهچهیهک  
از این تالشاا  نتوانسته پهاسهلهی  
به اقتصاد به گهل نشهسهتهه شهان  
باش . نودشان نیز آشهکهارا دارنه   
از سههونههت تههر ههت بههرجهها  و  
شکست آن سلن میگوین . ع هت  
ا  ی اش نیز کهارگهران و مهرد   
معتر ی هستن  که نواستاایهی  
دارن  و هر روز با جنبهش ههایشهان  
بیشتر به ج و میآیهنه . نهکهتهه در  
این میان اینهسهت کهه دارودسهتهه  
هههای نههانههه کههارگههر  اعههتههرا   
کههارگههران بههه ایههن تههعههر ههات را  
میکوشن  تهحهت عهنهوان "ههجهو   
چههنهه  گههانههه بههه قههانههون کههار"در  
چاارچوب قانون کهار جهمهاهوری  
اسالمی نگاه ارن  و بهه بهیهراههه  
کشن   اما کارگران به کهل ایهن  
بردگهی و بهیهحهقهوقهی اعهتهرا   

 دارن .  
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 نکته اصلی

 محم  شکوهی 

 ٥ از صفحه              

 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

 
 
 
 
 
 

 عل آمار و ارقام اقتدادی 
 و دعواهای حکومتی!

 
 

در ه  شه . دولهت    ٩.٩ روحانی:"رش  اقتصادی به یکباره  
یازدهم در شرایطی تعالیهت نهود را آمهاز کهرد کهه رشه   

در   بود که امروز و در سهه    ٠.٠ اقتصادی کشور منفی 
در ه  رسهیه ه    ٩/٩ ماهه نلست سا  جاری بهه بهیهش از  

 است". 
 

این تازه ترین ادعای روحهانهی در نصهوم اعهال  آمهار و  
ارقا  مربو  به رش  اقتصادی می بهاشه  کهه ایهن ههفهتهه  
درجریان سفر روحانی به استان کاک ویه و بویر احم  رسهمها  

 از طر  وی اعال  ش . 
 

در حالیکه رئی  کل بانک مهرکهزی دولهت روحهانهی بهه  
تازگی مطر  کرده است که نر  رش  اقتصادی پایان سها   

شود  روحانهی ایهن نهر     بینی می   در   پیش   ٧ تا    ٩ جاری  
 در   اعال  کرد.   ٩.٩ را برای سه ماهه ابت ای امسا   

در توجیه این آمارهای اعال  ش ه از طهر  روحهانهی عهاد   
آذر رئی  مرکز آمار ایران هم پیش از این درباره دلیهل عه    
انتشار نر  رش  اقتصهادی )زمهانهی کهه نهر  هها مهثهبهت  
نبودن ( به نبرگزاری حکومتی مار گفته بهود:" کهه ایهن  

 نر  ها را اعال  نکرده ایم تا تشتت نشود". 
 

همزمان وزیر کار واقتصاد  بانک مهرکهزی در  هحهت و  
سقم این آمارها ابراز تردی  کرده و دست به توجهیهه سهلهنهان  
روحانی زده ان .ماجرا به ق ری شورش ه که نود بهانه ههای  
دولتی در نحوه وچگونگی تایه این آمار و ارقها  شهک و  
تردی  کرده و بلشا در برابر سهیهاسهت ههای آمهاری دولهت  
روحانی  موا عی کامال متقاوت تری گرتته انه . تهاهیهه  
آمارهای جع ی بهرای سهفهیه  نهمهایهی و هعهیهت اقهتهصهاد  
حکومهت و دولهت روحهانهی  ادامهه دارد. امها و هعهیهت  
اقتصهاد و رشه  و تهوسهعهه و شهانهص ههای آن در چهه  
و عیتی قرار داد" ه   دولت روحهانهی از جهعهل آمهار و  

 ارقا  و سفی  نمایی چه می باش " 
 

همه بان های حکومت و ازجم ه نود روحانی اعتهرا  مهی  

کنن  که رکود اقتصهادی ادامهه دار و عهمهیهق تهر شه ه   
هزار واحه  کهوچهک    ٥٧ بیکاری گسترش یاتته  بیش از  

و بزرگ  نعتی تعطیل ش ه ان . هزاران واح  تولیه ی زیهر  
در   تعالیهت مهی کهنهنه .    ٩٢ تا    ٠٢ ورتیت اسمی بین  

هزار می یارد تهومهان رسهیه ه    ٥٢٢ نق ینگی اتزایش به مرز  
است.همزمان رانت نهواری  دزی و انهتهالس بهه اعهتهرا   

  ٥٢٢ حکومت در طو  سه  ساله دولت روحهانهی بهیهش از  
در   رش  داشته است.در طو  سه سا  گهشته بهه گهفهتهه  
مقامات وزارت کار حکومت بیش از یهک مهیه هیهون نهفهر  

سا  به دلیل اعال  ورشکهسهتهکهی    ٥٧ کارگر شاما  باالی  
کارنانجات  و به دالیل ع ی ه  دیهگهراز کهار انهراج شه ه  

در   جمعیت زیر سی سا  و جهوان جهویهای کهار    ٩٠ ان .  
در طو  عمر نود حتی مهوتهق نشه ه انه  بها قهراردادههای  
موقت و مح ود به یک سا  نیز وارد بهازار کهار و تهولهیه   

می یون تحصی کرده دانشگاه بهیهکهارنه .در    ٩ بشون . بیش از  
هی  بهلهش از اقهتهصهاد بهحهران زده و زمهیهن گهیهر شه ه  
حکومت به اعترا  مرکز په وههش ههای مهجه ه  رژیهم   
ع یرمم وع ه های بابود او ار از طر  روحهانهی  بهعه  از  
اجرای برجا  جاش مثبتی مبتی بر از سر گههرانه ن رکهود  
و وارد ش ن به تاز رش  اقتصادی دی ه نمی شود. تنهاها در  
 نعت نفت و آن هم در بلش اسهتهلهراج و  هادارات نهفهت  
نا  بع  از اجرای برجا  شاه  رش  تولی  واستلراج نهفهت آن  
ههم بههرای  ههادرات وجههود داشههتههه اسههت. اقههتهصههاد تههک  
محصولی و تکیه بر نفت و تالش و تهقهالی حهکهومهت و  
دولت روحانی برای اتزایش تولهیه  و  هادرات نهفهت بهرای  
تامین هزینه های اداره حکومت دزدان و آدمکهشهان  تهنهاها  
بلشی است که شاه  رش  می باش . این بهلهش حهیهاتهی  
حکومت است و به هر طریقی که ش ه در  ه د بهاال بهردن  
تولی  نفت و اتزایش  ادارتش مهی بهاشه . در ایهن مهیهان  
کارگران و کارکنان  نعت نفت از ایهن اتهزایهش تهولهیه  و  
 ادرات نفت نه تناا چیزی نصیبشان نش ه   ب که مهاههاها  
بای  برای دریاتت چن مار دستمزدهایشان دست بهه مهبهارزه  
و اعترا  بزنن . در یک کال  رکود اقتصهادی نهه تهقهط  
ادامه داشته ب که عمیهق تهر نهیهز شه ه  ریسهک سهرمهایهه  
گهاری در ایران کاهش نیاتهتهه  سهیهاسهتهاهای مهتهضهاد و  
بلشا بی سرو ته و میر کارشناسی ش ه در بلش تولهیه  و  
 نعت  در کنار بی اتقی کامل اقتصادی و ع   داشهتهن  
الگوی "رش  و توسعه" اقتصادی حکومت و موانع سهر راه  
پیوستنش به اقتصادهای جاانی و ... از مهوانهع ا ه هی و  
عم  بر سهر راه اقهتهصهاد زمهیهن گهیهر شه ه و بهحهران زده  
حکومت می باش  که تغییهری در پهارامهتهرههای آن دیه ه  
نمی شود.در کنار اینهاها ا ه هی تهریهن مهعهضهل اقهتهصهاد  
حکومت  نف  وجود نود جماوری اسالمی و سیاستهاهای  
مرب ستیزی اش که جزوی از هویتش می باش  کهمهاکهان  
ادامه دارد.هر گونه رابطه با اقتصادهای جهاهانهی و بهویه ه  
مرب از نطر نامنه ای سهم بهرای جهمهاهوری اسهالمهی و  
هویت    مربی اش می باش .هر تقالیی دولهت روحهانهی  
برای "بابود رابطه با مرب" وتعامل و اعهته ا  در سهه سها   
گهشته  بوی ه بع  از تواتق هسته ای بعهمهل آورده  بها سه   

نامنه ای روبرو ش ه و عمال شکسهت نهورده اسهت. گهیهر  
اقتصاد بحران زده قبل از آنکه اقتصهادی و شهانهص ههای  
رش  و توسعه باش   گیرش سهیهاسهی  مهی بهاشه . یهک  
دلیل ادامه این و عیت بحران سیاسی نود حکومت و نهور  
رابطه اش با جاان نارج می باش   که هی  بهانه  و دار و  
دسته حکومت ب ون اجازه نامنه ای نهمهی تهوانه  در ایهن  

 مورد کاری بکن . 
 

اما سوال این است هدف دولت روحانی از جعل 
 آمار وارقام رشد و توسعه چیست 

از اعال  آمارهای جعهل شه ه تها ارائهه طهر  ههای مهیهر    
کارشناسی ش ه و ادعا های رشه  اقهتهصهادی و اتهزایهش  
سرمایه گهاریاای نارجی که م ا  دولهت روحهانهی بهر آن  
تاکی  می کن   یک محورو مو ور ماهم در دعهواههای  
جنا  های حکومتی می باش  . نا یت این آمهار وارقها   
حم ه به بان  رقیب برای سالم ب ر بردن بهانه  ههای دولهتهی  
می باش . هرآمار وارقامی که دولت روحانی بهرای سهفهیه   
نمایی جعل کرده و اعال  می کن   بان  مهقهابهل مهتهقهابهال  

آمار و ارقا   جعل کرده به سیاه نمایی سیاستاای اقهتهصهاد   
 دولت روحانی دست میزن .  

 
اعال  آمار و ارقا  مهربهو  بهه رشه   تهوسهعهه و و هعهیهت  
اقتهصهادی یهک مهحهور اسهاسهی و مهاهم در جهنهگ و  
دعواهای بان های جماوری اسالمی مهی بهاشه . هه تهش  
سیاسی و زدن رقیب می باش . ربطی بهه دنهیهای واقهعهی  
اقتصاد و سیاست و چشم ان ازها و بهرنهامهه  ریهزی بهرای  
برون رتت از بحهران و رکهود اقصهتهادی حهکهومهت نه ارد.  
دعوایی بر سر ادامه دزدیاا  لفت و لی  های حهکهومهتهی  
و تالش برای گرتتن سام بیشتر از مارت و چپهاوو  ثهروت  
های جامعه توسط بان های ملت   حکومتی می بهاشه .  
دولت روحانی هر سیاستی را تصوب نمای   ههر تصهمهیهمهی  
بگیرد  ناایتا نامنه ای است که بهایه  تهائهیه  نهمهایه . بهر  
اساس قوانین حکومت "سیاستهاهای که هی نهطها  در ههمهه  
عر ه ها از طر  نامنه ای اعال  مهیهشهود" وایهن قهانهون  
است. دولت روحانی نه می توان  و نه می نواه  از قهانهون  
تلطئی نمای . ناایتا کاری که همه دولتاای بهر سهر کهار  
آورده ش ه توسط نامنه ای کرده ان  را انجا  می هه . و آن  
تائی  سیاستاای نامنه ای  دادن سهاهم بهیهت رههبهری و  
تقسیم مج د ثروت و دارایی های جهامهعهه بهیهن بهانه ههای  
دزدان و آدمکشان حکومتی است. اقتصاد  رش  و تهوسهعهه  
در قاموس" حکومت اما  زمانهی" جهایهی نه ارد. اقهتهصهاد  
ما  نر است  پو  و ثروت ما  ولی تقیه و بیت رههبهری و  
بان های رنگارنگ دزدان حکومتی!سر و سهامهان دادن بهه  
اقتصاد  داشتن برنهامهه و طهر  بهرای رشه  اقهتهصهادی و  
مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغها  و... ههیه  زمهانهی امهر  

 حکومت جماوری اسالمی نبوده است.  
 محم  شکوهی  

 ٠٢٥٠ اوت    ٥٩ 
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 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 آیا کارگران ما هیت دولت را میشناسند!

مصهوبهه  »در ارتبها  بها نهوشهتهه  
اتزایش منهاطهق آزاد اقهتهصهادی   
تههوسههعههه  عههمههران و آبههادانههی یهها  

 «استثمار وحشی طبقهه کهارگهر 

نواننه ه ای نهوشهتهه بهود کهه    
واقعا تکر می کنی  کهارگهران  »

ماهیهت دولهت روحهانهی را مهی  
شناسن  " تکر می کنی  واقهعها  
کارگران بهه قهانهون کهار اشهرا   
دارن  و نهوب و به  آن را مهی  
شنهاسهنه  " ایهنهکهه قهانهون کهار  
مورد هجو  واقع ش ه است تهوههم  
تشههکههل هههای رسههمههی نههانههه  
کارگری نیست .ایهن واقهعهیهتهی  
است که سرمایه داری ایهران ایهن  
قههانههون را بهها هههمههه عههیههب و  

و البهتهه   «!ایرادهایش برنمی تاب   
یک کمی "لط " و "محبهت" بها  

 «الفاظ مالیم نثار من کرده بود. 

نیت و مو هع نهوانهنه ه گهرامهی  
)  ال  از ایران( ههر چهه هسهت  

دتار از کارگران یا مهلهالهفهت بها  
نوشته من بهجهای نهود  امها در  
نههوشههتههه کههوتههاه  تههو ههیههحههاتههی  
پیرامون  دو نکته بهرایهم بهرجسهتهه  

 ش .  
 

یکم آیا کارگهران از قهانهون کهار  
شنهانهت دارنه "  قهانهون کهار را  
میشناسن !  سهمهپهات و طهرته ار  
قانون کار هستن  یا مهلهاله  یها  
اینکه کارگر ان "قانون گهرا" ههم  
هستن "!. و دنبا  تحقق بن ههایهی  
از این قهانهون مهیهبهاشهنه . ایهنهاها  
سواالت واقعی هستن . و اگر پها  
رو زمین به مسائل مطالهبهاتهی ههه  
اقتصادی و مهوقهعهیهت کهارکهران  
جوابی داده شود بای  جواب ههای  
سر راست و شهفهاتهی ههم داشهتهه  

 باشیم.  
 

امهها  آیهها کههارگههران از دولههت  
روحانی و اساسا با ماهیت دولهت  
آشنا هستن . به نهرهر مهن جهواب  
در یک پاسخ کهوتهاه ایهن اسهت   
کارگران برای تامین معهیهشهت و  
گرتتن حق و حقهو  نهودشهان از  
دولت و نرا  حهاکهم  از مهاههیهت  

دولههت شههنههانههت دارنهه  و جههواب   
آری اسههت. بههه هههمههیههن دلههیههل  
مهههوقهههعهههیهههت و  ههه  بهههنههه ی  
اعترا ات کارگران و مهطهالهبهات  
آناا وارد تاز ج ی ی شه ه اسهت.  
بههه ایههن اعههتههبههار نههودآگههاهههی و  
تههوسههل بههه ابههزارهههای کههارسههاز  
اعهههتهههرا هههی بهههرای تهههحهههقهههق  

نواستاایشان باالتر رتتهه  اسهت.    
اگههر بههپهههیههریههم کههه اعههتههرا ههات  
کارگری وارد تاز ج یه ی شه ه   
مطالبات رادیکا  و  ه  بهنه ی  
ههها تهها حهه ودی قههطههبههی شهه ه   
مشاه ه ما این نهواهه  بهود کهه  
کههارگههران بههه مههاهههیههت دولههت  
روحانی آشنا هستنه . بهه ههمهیهن  
دلیل ما شاه  اعترا هات وسهیهع  
و گسترده در بلشاای مهلهته ه   
کارگری هستیم که با پیهگهیهری  
برای مطالبات مام بهویه ه عه هیهه  
انراج و بیکارسازی هها و بهرای  
اتههزایههش دسههتههمههزدههها در جههریههان  

 است. 
 

دولت ها بهه ههیه  وجهه نهیهرویهی  
نیستن  که از نهارج بهه جهامهعهه  
تحمیل ش ه باشن . دولت روحانهی  

از درون جهههامهههعهههه و تهههوسهههط  
اتکهارسهازی ههیهئهت حهاکهمهه و  
بورژوازی بق رت رسیه . در ایهران  
تحت حاکمیت جماوری اسالمهی  
بیرون آم ن آرا به نفع دولهتهاها در  

یک انتلابات آزاد وجهود نه ارد.   
دولت ارگان  سهیهادت طهبهقهاتهی   
ارگان ستمگری یک طهبهقهه بهر  
طبقه دیگر و حهاکهی از ایهجهاد  
"نرمی" است که این سهتهمهگهری  
را  با تع یل تصادمهات طهبهقهات   
قانونی و استوار مهیهسهازد. دولهت  
"نههیههروی نههام بههرای سههرکههوب"  
است. دولهت روحهانهی در دوسهو  
نیهروی نها هی بهرای سهرکهوب  
است. سیاست تشار بهر تهعهالهیهن  
عهههر هههه ههههای کهههارگهههری و  
اجتماعی را بها شه ت بهیهشهتهری  
عههمهه ههی کههرده  سههیههاسههتههاههای  
دولههتههاههای قههبههل از نههود را بهها  
دستگیهری تهعهالهیهن کهارگهری   
مع مهان و دانشهجهویهان را ادامهه  
داده است. و هم اینکه در عهر هه  
اجتماعی بهرای مهرعهوب کهردن  
جامهعهه و سهرکهوب اعهتهرا هات  
بههیههشههتههریههن اعهه ا  ههها در دولههت  
روحانی انهجها  شه ه اسهت  و در  

عر ه سیادت طبهقهاتهی در دوره  
سهه سها  در قه رت بهودن دولهت  
روحانی بیشترین ریها هت کشهی  
اقتهصهادی و شهکها  طهبهقهاتهی  
عههریههان بههه مههیهه ههیههونههاهها نههفههر از  
مزدبگیران جامعهه تهحهمهیهل شه ه  
اسههت. تهها هه ههه چههاههار بههرابههری  
دستمزد و حقو  ها بها نهط تهقهر  

مهیه هیهون تهومهان  و  ٩ نزدیک به  
تقر مهطه هق تهاجهعهه اقهتهصهادی  
عمیقی است که امروز ما شهاهه   
آن هستیم.  مسیله دولت اکهنهون   
نواه از نرر تئوری و نواه از نهرهر  

ای    عم ی و سیاسی اهمیهت ویه ه 
پهیهه ا کههرده اسهت.  هه  بههنهه ی  
طبقاتی و حهمه هه بهرنهامهه ریهزی  
شهه ه دولههت روحههانههی بههه طههبههقههه  
کارگر نود تاکی ی است بر ایهن  

 ادعا. 
 

تقر و تا  ه حقهو  مهزدبهگهیهران  
جهامهعهه بها نهط تهقهر در دولههت  
روحانی و ع توده ههای کهارگهر  
را تحمل ناپهیر کرده و بهر مهیهزان  
آتههش نشههم آنههان و بههر مههیههزان  

 اعترا ات نیز اتزوده است.  
 

 
ابذراهذیذم مذددی نذایذب 
ریس سندیکذای شذرکذت 

 ١٦واحد از سوی شعبه 
سال ٥دادگاه انقالب به 

و سذذذه مذذذاه حذذذبذذذس 
 تعزیری محکوم شد.

طی برگه انطاریه که از سهوی  
به سهت  ٠٠ دادگاه انقالب شهعهبهه  

اقای  هالهح نهیهکهبهلهت وکهیهل  
آقای ابراهیم م دی از اعضهای  
هیئت مه یهره سهنه یهکها شهرکهت  
واحهه  رسههیهه ه آقههای مهه دی از  

سها  و سهه  ٧ سوی این شعبه به  
مههاه حههبهه  تههعههزیههری مههحههکههو   

گردی ه  اتاهامهات آقهای مه دی  
اجتمار و تبهانهی بهه قصه  اقه ا   
ع یه امنیت کشهور و انهال  در  
نرم عمومی از طریق حضهور در  
تههجههمههعههات مههیههر قههانههونههی ای   
مصهه ا  اتههاههامههات مهه دی در  

حههکههم  ههادره از سههوی دادگههاه  
انههقههالب  تشههکههیههل سههنهه یههکهها و  
شرکت در تهمها  تهعهالهیهت ههای  
سههنهه یههکهها ههه ایههت و رهههبههری  
سههنهه یههکهها اعههتههرا  بههه احههکهها   
 هههههههادره از مهههههههراجهههههههع  
قضایی مصاحبه با رسهانهه ههای  
معان  نرا  و تحریک و تشهویهق  
بههرای بههرگههزاری تههحههصههن و  
تجمع شهرکهت در تهجهمهع وزارت  
کار برای تهعهیهیهن دسهتهمهزدسها   

 شرکت و برگزاری تجمهع در  ٥٩ 
پایانه آزادی برای مراسم او  مهاه  

دادگهاه    ٠٠ مه  از سوی شعهبهه  
انقالب در حکم ب وی به تهحهمهل  

سا  و سه ماه حهبه  تهعهزیهری  ٧ 

مههحههکههو  گههردیهه .داود ر ههوی  
دیهگهر عضهو ههیهت مه یههره ایههن  

بهاهمهن مهاه  ٠٠ سن یکا در تاریخ  
سها  گههشهتهه از سهوی ههمهیهن  

دادگههاه انههقههالب بههه    ٠٠ شههعههبههه  
سا  حبه  تهعهزیهری مهحهکهو   ٧ 

گردی  که با اعترا  بهه حهکهم  
 ههادره تههوسههط وکههیهه ههش آقههای  
 الح نکیبلت پرون ه بهه شهعهبهه  

دادگاه تج ی  نرر ارسا  شه ه    ٧٩ 
اسههت. سههنهه یههکههای کههارگههران  
شرکت واح  اتوبوسرانی تهاهران و  
حههومههه  ههمههن مههحههکههو  کههردن  
اینگونه احکا  نهاعهادالنهه عه هیهه  
آقههای ابههراهههیههم مهه دی و داود  
ر ههوی و دیهههگهههر تهههعههالهههیهههن  

کارگری و  نهفهی  بهار دیهگهر  
اعال  میهکهنه  ایهنهگهونهه پهرونه ه  
سههازی وبههرنههوردهههای امههنههیههتههی  
عههه هههیهههه تهههعهههاالن کهههارگهههری  
وسن یکهایهی و  هنهفهی ههرگهز  
نهمههیههتهوانهه  کههارگهران و تهعههالههیههن  
سن یکایی و  نهفهی را از حهق  
نواهی و درنواست مطالبات بهه  
حق شان عقب بران  و حق ایهجهاد  
تشکیل سنه یهکها هها و تشهکهل  
های مستقل کهارگهری را حهق  
مسه هم تهمهامههی کهارگههران مههی  

 دان . 
سن یکای کارگران شرکت واحه   

 اتوبوسرانی تاران و حومه 
 بیستم مرداد نود و پن  
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 تجم  آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی

مرداد :دومین روز متوالی ح ود سیص  نفر از آمهوزش    ٠٧ 
دهن گان ناضت سوادآموزی که بهرای چهنه مهیهن بهار از  

های ملت   به تاران آم ه ان  و نهواسهتهار جههب بهه    استان 
الت ری  در آموزش و پرورش هستن    درمهقهابهل     ورت حق 

مج   تجمع کردن . این چن مین تجمع اعترا ی آناها در  
گویهنه  شهب    دهن گان می   هفته های گهشته است. آموزش 

گهشته را با سلتی در تاران سپری کهردیهم  طهوریهکهه در  
پارک شب گهشته را با سلتی در تاران سهپهری کهردیهم   

 طوریکه در پارک شب را به  بح رسان یم.  
 
 
 

 
 
 

کذذارگذذران و جذذوانذذان جذذویذذای کذذار در 
کهییلویه و بویر احمد حضور روحذانذی را 

 به صحنه اعترا  خود تبدیل کردند
مرداد همزمان با سهفهر حسهن روحهانهی بهه اسهتهان    ٠٩ روز  

کاگی ویه وبویراحم  کارگران کارنانه قن  یاسوج  شهرکهت  
نفت  جمعی از کارگران قراردادی وجوانان متقا ی کهاربها  
حمل پالکاردهایی اعترا اتشان را نسبت به عه   پهردانهت  
حقو  و عیت نابسامهان کهارگهران قهراردادی عه   تهبه یهل  
و عیت کارکهنهان شهرکهت نهفهت  بهیهکهاری و و هعهیهت  

 نابسامان کاری شان اعال  کردن . 
 

 تجم  اعتراضی کارگران فوالد صنعت دنا 
مرداد در آستانه حضور سفر روحانی و حضور او در  ٠٩ روز  

کارنانه در اعترا  به ع   پردانت مهطهالهبهاتشهان مهقهابهل  
استان اری کاگی ویه و بویراحم  دست به تجهمهع زدنه . در  
عک  العمل به این تجمع اعترا ی محم  کهاوهم نهرهری  
ترمان ار بویز احم  با تا ی  اینکه اگهر تهجهمهع کهنهیه  بهه  

در ایهن روزههایهی    مشکالتتان رسی گی نمی شود  میگوی " 
جماور در حا  سهفهر بهه اسهتهان اسهت نهبهرههای    که رئی  

شهود و    مهربهو  بهه شهمهها در حهاشههیهه قههرار گههرتهتههه مههی 
مطالباتتان پیگیری نلواه  ش ." . و وقهتهی کهارگهران بهه  
تجمع نود ادامه دادن   تتا  مهحهمه ی مهعهاون امهنهیهتهی  

کنن گان نهواسهت نهمهایهنه گهانهی    سیاسی استان ار از تجمع 
برای نود معرتی کرده و از این طریق مشهکهالت نهود را  
حل کنن . این کارگران چن ین ماه دستمزد طه هب دارنه  و  
بلشی از ط باایشان نیز مربو  به سهه سها  انهیهر اسهت.  
این سومین تجمع آناها در سها  جهاری اسهت کهه بهرگهزار  

 کردن . 
   

مرداد: دومین روز از تذجذمذ  آمذوزش  ١٥
 دهندگان نهضت سواداموری مقابل مجلس 

مرداد ح ود سیص  نفر از آموزش دههنه گهان    ٠٧  بح روز  
ناضت سوادآموزی برای دومین روز مهتهوالهی بها نهواسهت  
استل ا  در آموزش و پرورش در مقابل مج   جمع شه نه .  
در این رابطه مع مان حق الت ری  بهارهها تهجهمهع داشهتهه و  
پیگیر نواستشان ش ه ان . این مع مان شب گههشهتهه را بها  

 سلتی و در پارک گهران ن . 
 

به کارگران ماشین سذازی تذبذریذز وعذده 
 بخشی از مطالباتشان داده شد

به دنبا  اعتصهاب و اعهتهرا  کهارگهران مهاشهیهن سهازی  
تبریز  رئی  سازمان  نعت  مهعه ن و تهجهارت وعه ه داد  
که بهه زودی بهلهشهی از مهطهالهبهات کهارگهران پهردانهت  
میشود. همچنین سهازمهان نصهو هی سهازی نهیهز اعهال   

روز آین ه تک ی  مهجهتهمهع  هنهعهتهی مهاشهیهن  ٥٧ کرد  تا  
سازی را مشلص می کن . کارگران ع یه بهیهکهارسهازی  

 ایستاده ان  و حق و حقوقشان را میلواهن . 
 

بالتکلیفذی کذارگذران آب مذعذدنذی دامذاش 
 ادامه دارد 

با گهشت دو ماه و نیم از تهوقه  تهعهالهیهت کهارنهانهه آب  
مع نی داماش در استان گیالن  هنوز بهرای بهازگشهت بهه  
کار و پردانت معوقات مزدی کارگران این واح  تهولهیه ی  

 اق امی  ورت نگرتته است.  
هها اوایهل نهرداد مهاه سها  جهاری     تعطی ی مهحهل کهار آن 

تعالیت کارنانه را در نطو  تولی  متهوقه  کهرد و از آن  
کارگر شامل در آن به ون دریهاتهت    ٩٢ زمان تاکنون تع اد  

 ان .   معوقات مزدی بیکار ش ه 
کارگران آب مع نی داماش با بهیهان ایهنهکهه طهی حه ودا  
شههصههت روز گهههشههتههه مسههئههوالن کههارنههانههه هههیهه  پههاسههخ  

ان   می گهویهنه  در    ای به کارگران معتر  ن اده   کنن ه   قانع 
مقابل ع   پردانت حقو  کارگران مسهئهوالن شهاهرسهتهانهی  
همانن  ترمان اری و اداره کهار  ههیه  واکهنهشهی از نهود  

 دهن .   نشان نمی 
 

تهدید کذارگذران ارگ قذدیذم بذه اخذراج 
 وکسر حقوق بدلیل اعتصاب!

 پن  ماه حقو  و حق بیمه کارگران پردانت نش ه است 
کارگرانی که پن  ماه است حقهوقشهان را دریهاتهت نهکهرده  
ان    در محل میرا  جاانی ارگ بم  دست به اعهتهصهاب  
زدن . حقو  کارگهران از پهنه  سها  قهبهل بهطهور نهامهنهرهم  
پردانت میشود و با تانیر ههای طهوالنهی انهجها  مهیهشهود  
کارترما تاکنون به قو  های نود در مورد پردانت حهقهو   
ها عمل نکرده است. همچنین حق بیمه کهارگهران پهردانهت  
نش ه و دتترچه های بیمه آناها به ون اعهتهبهار شه ه اسهت.  
کارترما بلاطر تجمع اعترا ی کارگران در سا  گههشهتهه  

 پن  روز از حقو  آناا کم کرده است.  
 ترمان ار شار بم در مقابل اعترا ات کارگران پاسخ داده  

 
است: با این شرایط اگر می توانی  کار کنی  ادامه دههیه   

 وگرنه به سالمت. 
کارگران می گوین :   بح امروز ههم اعهال  کهردنه  کهه  
در  ورت اعتصاب کسر حقو  می شویه  و ایهنهجها اگهر  
نواهان حق نود باشیم تا ی  به کسر حقو  و انهراج مهی  
شویم و همین اتفا  هم می اتت  بطور مثها  در اعهتهصهاب  
قب ی نا  پانزده نفر را نوشتهنه  و اعهال  کهردنه  انهراجشهان  

 کنی . 
 

تجم  اعتراضی کارگران کارخذانذه فذوالد 
صنعت دنذا تذهذدیذد کذارگذران از جذانذب 

 فرماندار
همزمان با سفر حسن روحهانهی بهه اسهتهان کهاهگهیه هویهه و  
بویراحم   کارگران کارنانه توالد  نعهت دنها دراعهتهرا   
به ع   پهردانهت مهطهالهبهاتشهان دسهت بهه تهجهمهع مهقهابهل  

 استان اری زدن . 
کهنهنه گهان گهفهت: در ایهن    ترمان ار بویهراحهمه  بهه تهجهمهع 

جماهور در حها  سهفهر بهه اسهتهان اسهت    روزهایی که رئی  
شهود و    نبرهای مربو  به شما در حاشیه قرار گرتتهه مهی 

مطالباتتان پیگیری نلواه  ش . او تا ی  کرد: اگر تهجهمهع  
همچنان ادامه داشته بهاشه  مهطهمهئهن بهاشه  مشهکهالتهتهان  

 پیگیری نلواه  ش . 
کارگران میگهویهنه : چهنه یهن مهاه اسهت حهقهو  دریهاتهت  

ایم و این برای سومین بار اسهت کهه در سها  جهاری    نکرده 
 ایم.   ج وی استان اری تجمع کرده 

 
اعترا  کارکنان فنی هواپیمایی آسذمذان 
به سطس نذازل حذقذوقذهذا و تذاخذیذر در 

 پرداخت آنها
کارکنان تنی شرکت هواپیمایی آسمان برای چن میهن بهار  
در اعترا  به و عیت حقو  و دسهتهمهزد تهجهمهع کهردنه .  
باوجود آنکه از سا  گهشته تاکنون کارکنان تنی شهرکهت  
هواپیمایی آسمهان بهارهها نسهبهت بهه و هعهیهت حهقهو  هها  

 اخبار کارگری
 بلش ایران:  شاال نباززاده 

 بلش بین الم  ی: داوود رتاهی  
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اعترا  کهرده بهودنه   ههنهوز مشهکهل آنهاها حهل نشه ه و  
همچنان با پایین ترین دسهتهمهزد بهه کهار نهود ادامهه مهی  

 دهن . 
مان سان تنی این شرکت ههواپهیهمهایهی روزگههشهتهه بهرای  
چن مین بار در محوطه آسمان ایر دست به تهجهمهع زدنه  و  
نسبت به و عیهت مهوجهود شهکهایهت کهردنه . ههرکه ا  از  

می یون تومان از شهرکهت    ٠ پرسنل تنی این شرکت  ح ود  
نهفهر    ٥٧٢٢ آسمان ط بکارن .  بلش تنی هواپیمایی آسمان  

 شامل دارد. 
این کارمن  شرکت هواپیمهایهی آسهمهان اتهزود: مهطهالهبهات  

سا  پیش در شرکت مطر  ش ه امها در    ٧ اتزایش حقو  از  
های بسیار زیاد  هی  اتهفهاقهی ر     ها با وجود وع ه   این سا  

ن اده است.  من آنکه پ  از روی کار آمه ن مه یهرعهامهل  
کارکنان چن یهن بهار مهو هور را مهتههکهر      تع ی با اینکه 

 اما هنوز اتفاقی نیاتتاده است.   ش ن    
 

دو ماه از مطالبات کارگران ایران چذوکذا 
پرداخت شذد، اعذتذرا  کذارگذران ادامذه 

 دارد
مرداد تجمعات اعترا ی کهارگهران چهوب چهوکها    ٠٩ روز  

در مقابل کارنانه وارد ششهمهیهن روز نهود شه . اعهتهرا   
ماه حق بیمه پردانهت نشه ه    ٩ ماه دستمزد و    ٧ کارگران به  

و و عیت نامشلص قراردادههای کهاری و بهه تهعهطهیه هی  
کشی ه ش ن کارنانه است. زیر تشار ایهن اعهتهرا هات روز  

مرداد ماه دو ماه از دستمزد معوقه کهارگهران پهردانهت    ٠٥ 
ش . اما کارگران تما  طه هبهاهایشهان را مهیهلهواههنه  و راه  
ان ازی کارنانه و روشهن شه ن قهراردادههای کهاری یهک  
نواست مام آنانتست. از همین رو این اعهتهرا هات بصهورت  
شبانه روزی و تجمع مقابل کارنانه همهچهنهان ادامهه دارد.  
در این کارنانه دو هزار کارگر بهه کهار اشهتهغها  دارنه . و  
این چن مین بار است کهه ایهن کهارگهران در سها  جهاری  
بلاطر دستمزدهای معوقه و و عیت نهاامهن شهغه هی شهان  

 دست به تجمع و اعترا  میزنن .  
به گفته کارگران ب لیل ع   پردانت حق بیمه آناها  تهمه یه   
دتترچه های بیمه شان با مشکل روبهرو شه ه اسهت و ههم  

بهابهت    کنون تع اد قابل توجای از نانهواده ههای کهارگهران  
ن مهات درمهانهی مهورد نهیهاز نهود نهاگهزیهر بهه پهردانهت  

ههای نصهو هی شه ه انه  و ایهن    هایی به بیمارستهان   هزینه 
تشار اقتصادی را بر روی این کهارگهران دو چهنه ان کهرده  

   است. کارگران به این و عیت اعترا  دارن .  
 

تجم  کارگران ارگ بذم مذقذابذل پذایذیذاه 
 میراث فرهنیی

مرداد کارگران پروژه مرمت مجموعهه ارگ    ٠٩  بح روز  
ق یم بم در اعترا  به پردانت نش ن مطالبات مهزدی نهود  
مقابل سانتمان پهایهگهاه مهیهرا  تهرههنهگهی ارگ تهجهمهع  

 کردن . 
کارگر این پروزه از ابت ای سا  جاری دسهتهمهزد وحهق    ٥٠٢ 

بیمه شان را دریاتت نکرده ان . کارگران ارگ بهم از سها   
در این پروزه کار میکنهنه  و ههنهوز بهابهت بهلهشهی از    ٠٠ 

ط هبهکهارنه . عهالوه بهر آنهان    ٥٩ و    ٥٩ مزایای م ی سالاا  

حق بیمه کهارگهران پهردانهت نشه ه و بها مشهکهل تهمه یه   
دتترچه های بیمه روبروین . کارگران ارگ بهم ههمهچهنهیهن  
به آیین نامه های تنبیای شرکت اعترا  دارن . از جهمه هه  
اگر هر کارگری لباس تر  بهر تهن نهکهنه  جهریهمهه نهقه ی  
میشود و این درحالیست که بهه آنهاها چهنه یهن سها  اسهت  
لههبههاس تههر  داده نشهه ه اسههت. و نههود کههارگههران بههنهها بههه  

 و عیتشان لباس تر  با رنگ و شک ی تایه کرده ان . 
 

تجم  کارگران پذیذمذانذی ورزشذیذاه آزادی 
 مقابل وزارت ورزش

نفر از کهارگهران پهیهمهانهی    ٥٧٢ مرداد ح ود    ٠٩  بح روز  
مجموعه ورزشی آزادی در اعهتهرا  بهه نهامشهلهص بهودن  

ماه دستمزد و حق بیمهه پهردانهت نشه ه    ٠ و عیت شغ ی و  
 شان مقابل سانتمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردن . 

به گفته کارگران آناا از مرداد مهاه سها  گههشهتهه بهمه ت  
شکوه ماهنه سهی  »یک سا  دراستل ا  شرکت پیمانکاری  

مشغو  بهکهار بهودنه  و پهیهمهانهکهارقصه  دارد به ون  «شری  
پردانت دستمزد آنان از مهجهمهوعهه ورزشهگهاه آزادی نهارج  

سا  گهشته بارها کارگران پهیهمهانهی    ٧ شود. از جم ه طی  
وبا سابقه ورزشگاه آزادی برای پی گیری مشهکهالت نهود  
که ناشی از حضور پیمانکاران ملت   در ایهن مهجهمهوعهه  
است مقابل سانتمان استادیو  آزادی ووزارت ورزش تهجهمهع  
کرده ان  .و اتفا  اتتاده است که آناا پروژه را گههاشهتهه و  
رتته ان  ب ون اینکه مزد آنان را به ههنه  و اقه امهی نشه ه  

 است. 
 »ایران چوکا «ادامه اعتصاب کارگران 

کههارگههر کههارنههانههه  ههنههایههع چههوب و کههامههه ایههران  ٥٢٢٢ 
وارد ششمین روز نهود شه . به نهبها  اعهتهرا هات   «چوکا »

مرداد معاد  دو ماه از مجمهور پهنه  مهاه    ٠٥ کارگران روز  
ط ب کارگران پردانت ش . اما کهارگهران بهه وعه ه ههای  
کارترما و مقامات اداری اعتماد نهکهرده و بهه اعهتهصهاب  

را    ٥٩ نود ادامه دادن . کارگران  شهش مهاه پهایهان سها   
همزمان با متوق  ش ن تعالیت کارنهانهه  حهقهو  دریهاتهت  

ههیه  گهونهه    ٥٧ نکرده ان   همچنین این کارگران در سا   
مهاه    ٩ ان . عالوه بر آن  کهارتهرمها حه اقهل    دریاتتی ن اشته 

حق بیمه کارگران را پهردانهت نهکهرده و کهارگهران امهکهان  
 استفاده از ن مات درمانی ن ارن . 

 
اعتصاب مامورین امذور مذخذابذراتذی شذهذر 

 بابک
مامورین امور ملابراتی شار بهابهک دراعهتهرا  بهه عه    

ماه حقو  از سو  مرداد اعتهصهاب کهرده انه . ایهن  ٧ پردانت 
کارگران از او  اسفن  سا  گهشته حهقهو  دریهاتهت نهکهرده  

 ان . 
تجم  اعتراضی کارگران پیمانی ورزشیذاه 

 آزادی 
نفر از کارگران تضای سبهز وتهاسهیهسهاتهی ورزشهگهاه    ٥٧٢ 

نههامشهلهص بههودن   در اعهتهرا  بههه آنهچهه   آزادی تهاهران  
و عیت شغ ی ومزدی شان در مهقهابهل سهانهتهمهان وزارت  
ورزش وجوانان در نیابان سهئهو  تهجهمهع کهردنه . کهارگهران  

دو     گوین  پیمانکار با احتساب مرداد ماه جاری حه ود   می 

وبیمه معوقه به کارگران ب هکار اسهت عهالوه بهر   ماه مزد  
آن در طی م ت تعالیت نود در مهجهمهوعهه آزادی سهایهر  
مزایای کارگران را پردانت نهکهرده اسهت. ایهن پهیهمهانهکهار  

کهارگهر را  ٥٧٢ قص  دارد ب ون آنکه مطالبات مزدی ح ود  
پردانت کن   از مهجهمهوعهه ورزشهگهاه آزادی نهارج شهود.  
ب نبا  اعترا ات کارگران پیمانکار آناا را تا ی  بهه انهراج  

 کرده است. 
 

یک کودک کار براثربرق گرفذتذیذی کشذتذه 
 شد

یک کودک کار که بعنوان کارگر سانتمهانهی در شهاهر  
سیریک کار میکرد به دلیل بر  گرتتهگهی کشهتهه شه .  
این حادثه ب لیل نقص تهنهی در دسهتهگهاه بهاالبهر و نهبهودن  

سهالهه    ٥٠ وسایل ایمنی در محل کار ر  داد. این کودک  
اهل روستای گن می از توابع بهلهش مهرکهزی سهیهریهک  

 بود. 
 

یکی از کارگران مصدوم در انذفذجذار خذط 
 انتقال گاز فوت کرد

یهکههی از کهارگههران مصهه و  در انههفههجههار و آتههش سههوزی  
شهاهرسهتهان   «آمهار و داالن »ایستگاه للته گیر انتقا  گهاز  

گناوه  براثر ش ت جراحات درگهشت. در این واقعه کهارگهر  
 ساله بنا  ع ی بایرامی نیز کشته ش .   ٠٩ 
 

کارگربدنبال سذقذوب بذاالبذر  ٥مصدومیت 
 در کرمان!

کارگر براثر سقو  باالبر در می ان ق یم میهوه و تهره بهار    ٧ 
شار کرمان مجرو  ش ن . گزارش ش ه اسهت کهه حها  دو  

 نفر از کارگران ونیم است. 
 
مذاه  ٤کارگر آزاد راه تذهذران شذمذال ٠٣٣

 حقوق و سایر مزایای خود را طلبکارند
پیمانکار پروژه آزاد راه تاران به شما  هنوز بابهت مهطهالهبهات  

کهارگهر    ٩٢٢ مربو  به دستمزد چاارماه گههشهتهه حه ود  
ها تسویه حساب نکرده اسهت. عهالوه بهر آن حهق    هنوز با آن 

بهه تهامهیهن اجهتهمهاعهی    ٥٧ کارگران نیز از آماز سا      بیمه 
پردانت نش ه است. کارگران ههنهوز عهیه ی وپهاداش پهایهان  

نههود را از کههارتههرمهها طهه ههبههکههارنهه . کههارگههران    ٥٩ سهها   
انه     گوین : پیمانکاری که آنهاها در اسهتهله امهش بهوده   می 

گهیهری    تقریبا ماهانه تع ادی از همکارانشان را به باانه پهی 
 مطالبات معوقه انراج می کن . 

 
یک کودک کار در اثذر آتذش سذوزی جذان 

 خود را از دست داد
یک کودک کار در آتهش سهوزی در یهک تهعهمهیهرگهاه  
نودرو در منطقه قاسم آباد مشهاه  جهان نهود را از دسهت  

سا  داشت. دو کهارگهر بهزرگسها  نهیهز در ایهن    ٥٩ داد. او  
واقعه دچار سونتگی ش ی  ش ه و به بیهمهارسهتهان مهنهتهقهل  

 ش ن . 
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مصدومیت شدید اارگر اسكلت اار بدنبذال 
 سقوب از طبقه چهارم!

کارگر میانسالی که مشغو  جوشکاری بر روی اسهکه هت  
مهتهری سهقهو     ٥٢ بن ی سانتمان نیمه تما  بود از ارتفار  

کرد و ش ی ا مص و  ش . این واقعه در بزرگراه اما  عه هی   
بع  از نیابان پاس ار گمنها   ر  داد. ایهن رهارگهر کهه از  
قسمت سر  دست و هر دو پا دچار مص ومیت شه یه  شه ه  

 است  در بیمارستان بستری ش . 
 
 -هزارکارگرمذجذتذمذ  آلذومذنذیذوم الذمذهذدی١

هرمزآل مدیرعذامذل را مذجذبذور بذه فذرار 
 کردند

 
نفر از کارگران شرکت آلومینهیهو  الهمهاه ی بها  ٠٢٢٢ ح ود  

تجمع مقابل دتتر م یریت بهاعهث مهتهواری شه ن نصهوری  
م یر عامل وک یهه مه یهران مهیهانهی ایهن شهرکهت شه نه .  
کارکنان این مجتمع  نعتی با تشکیل شهورایهی  کهنهتهر   

طهور کهامهل بهه دسهت گهرتهتهه و از ورود    مجموعه را بهه 
عوامل و منتصبین محم  ع یمحم ی ج وگیری بهه عهمهل  

ان .  کارگران نشمگین شرکت آلهومهیهنهیهو  الهمهاه ی    آورده 
هرمزآ  درب این کارنانه را با ایجاد مهوانهعهی بسهتهه و از  

ههای حهمهل    تردد هرگونه وسایل نهقه هیهه ازجهمه هه کهامهیهون 
 ان .   آورده   های آلومینیو  ج وگیری به عمل   شمش 

اعترا  کارگران به عه   پهردانهت حهقهو  و حهق بهیهمهه   
کهارگهر انهراجهی    ٧٢ کاهش دستمزدها و عه   بهازگشهت  

است. آناا اعال  کردن  بلاطهر ههیه  مهقها  مسهئهولهی در  
استان از نواسته نود کوتاه نمی آین  و تصمیم گرتهتهه انه   

 هفته آین ه در مقابل مج   تجمع داشته باشن . 
 

 تجم  اعتراضی کارگران شرکت کوهسر
کارگران شرکت کوهسر دراعترا  به ع   پردانت ماه هها  
حقو  وعی ی دست به تجمع اعترا هی مهقهابهل اداره کهار  

بن رانزلی  زدن . این کارگران کهه در حها  سهانهت کهنهار  
دریههاتههت  ٥٩ مههاه حههقههو  و عههیهه ی  ٥ گهههر انههزلههی هسههت  

 ان .   نکرده 
 کا رگر شهرداری آبیک ٥اخراج 

کارگر با سابقه واحه  اجهرائهیهات شهاهرداری شهاهرسهتهان    ٧ 
تیهر مهاه    ٩٥ آبیک در قزوین با اتما  قرار داد کار در تاریخ  

انراج ش ه ان . در حالی که این انهراج بهه بهاهانهه کهاههش  
ها  ورت گرتته است اما شارداری آبهیهک بهعه  از    هزینه 

کهارگهر دیهگهر    ٧ کارگر بها سهابهقهه سهریهعها    ٧ انراج این  
 جایگزین کرده است. 

 
اعتذصذاب کذارگذران ایذران تذرانسذفذو بذا 

 موفقیت پایان یافت
اعترا ات کارگران ایران ترانسفو زنجان به پایان رسهیه . در  
تواتقنامه ای کهه بهه امضهای نهمهایهنه گهان کهارگهران و  
کارترما و مقامات مسئو  و استان اری رسهیه   کهارگهران  

 توانستن  بلشی از نواسته های نود را ب ست آوردن . 
 ماه حقو  ط بکارن    ٩ کارگران شارداری تفرش  
ماه حقو  ط بکارن . عهالوه بهر    ٩ کارگران شاردادی تفرش  

ماه از سا  ج ی  هنوز کهارگهران شهرکهتهی    ٧ آن با گهشت  
شارداری تفرش سنوات  عی ی و پاداش سا  گهشته نهود  
را دریاتت نکرده ان  و حتی چکی نهیهز از سهوی شهرکهت  
مورد نرر دریاتت کرده که و و  نش ه و بهرگشهت نهورده  

 است. 
 

سذذالذه را در  ٤٣بذرق جذان یذک کذارگذذر 
 باقرشهر گرفت

ساله در هنگا  کار  در یهک سهانهتهمهان    ٩٢ یک کارگر  
بر اثر اتصالی بر  جان نود را از دست داد. این حهادثهه در  

 نیابان  احب الزمان باقرشار ر  داد. 
 

 دو کارگر معدنچی کشته و زخمی شدند

های مع ن زما  سنگ الهبهرز    براثر واژگونی یکی از وگن 
متری مع ن یک کارگر مهعه نهچهی    ٥٧٢ شرقی در عمق  

بنا  اکبر عر  عام ی کشته و یک مع نچی دیگر بهنها   
 ابولحسن الیاسی ش ی ا مجرو  ش ه است. 

 
تجم  اعتراضی کارگران شهرداری منطذقذه 

 یک
کارگر پهیهمهانهی نه مهاتهی  ٧٥٢ نفر از مجمور    ٠٧٢ ح ود   

منطقه یک شارداری اهواز که طی چهنه  مهاه گههشهتهه  
ان   برای دومین روز پهیهاپهی مهقهابهل پهارک    حقو  نگرتته 

شاربازی واقع در ت کهه پهاداد شهاهر تهجهمهع کهردنه . ایهن  
نفر هستنه  در اسهتهله ا  شهرکهت    ٧٥٢ کارگران که ح ود  

یهک     در هشت نهاحهیهه مهنهطهقهه  «نادر اهواز  »پیمانکاری  
شار اهواز به جمع آوری زباله مشغولن  و چن  ماه مهزد از  
کارترما ط بکارن . شرکت پیمانکاری نادر اهواز دسهتهمهزد  
ماه های تروردین واردیباشت را به  ورت الحساب به آنهان  
پردانت کرده و بابت دستمزد ماههاهای نهرداد وتهیهر را بهه  
 ورت کامل به آنان ب هکار است. یکی دیهگهر از مهوارد  
مورد اعترا  کارگران تضهای سهبهز شهاهرداری مهنهطهقهه  

ههای آنهان    یک اهواز مح ودیت حهق اوالد وبهیهمهه نهانهواده 
است. کارترما همچنین از پردانت حهق ا هاتهه کهاری و  

 تعطیل کاری های کارگران نوداری می کن . 
 

 محمد جراحی آزاد شد
محم  جراحی از تعالین سرشناس جنبش کارگری په  از  

سا  از زن ان آزاد ش . محم  جراحی عضهو سهنه یهکهای    ٧ 
نقاشان سانتمان ایران و همچنین عضو کهمهیهتهه پهیهگهیهری  
برای ایجاد تشکل های کارگری با اتاماتی نریر تعالهیهت  
تب یغی ع یه نرا  و مشارکت در اجتهمهار و تهبهانهی بهرای  
ارتکاب جر  ع یه امهنهیهت  زنه انهی شه . او در زنه ان بهه  
سرطان تیروئی  مبتال ش  و شرایط بسیار دشواری را از سهر  

 گهران . 
 
کارگر در انفجار دیذ  بذخذار مذجذرو   ٦

 شدند
واقهع   «برنا تو  شهیهراز »براثر انفجار دیگ بلار در کارنانه  

کهارگهر مهجهرو  شه نه . حها     ٠ در شار  نعتی شیهراز   
 یکی از این کارگران ونیم گزارش ش ه است. 

 مرگ کارگر جوان بر اثر سقو  آسانسور  
ساله براثر سقو  آسانسهور در یهک    ٠٢ یک کارگر جوان  

سانتمان نیمه کاره در کوی سهعهادت آبهاد تهاهران نهیهابهان  
 پاکن اد  کشته ش . 

سها  حهق بهیهمهه کهارگهران  ٠ مهاه حهقهو  و ٠ ع   پهردانهت  
 شارداری بروجرد! 

ماه اسهت حهقهو  نهگهرتهتهه انه .    ٠ کارگران شاری بروجرد  
شارداری دو سا  است بیمه کارگران را به حسهاب تهامهیهن  
اجتماعی واریز نکرده در حالی کهه ایهن مهبه ه  از حهقهو   
کارگران کسر می شود. مسئوالن شارداری از دادن پهاسهخ  
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 رفاه و بيمه هاى اجتماعى
 
پرداخت بيمه بيکارى معادل حداقل دستمزد رسمى بذه هذمذه  -٢

  سذذذذذذال. ٢٦افذذذذذذراد فذذذذذذاقذذذذذذد شذذذذذذغذذذذذذل بذذذذذذاالى 
 
پرداخت بيمه بازنشستیى دولتى، مذعذادل حذداقذل دسذتذمذزد  -١

سذذالذذى کذذه فذذاقذذد حذذقذذوق  ٥٥رسذمذذى، بذذه هذمذذه افذذراد بذاالى 
  بذذذذذذذذذذذازنشذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذیذذذذذذذذذذذى هسذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذد.

 
سال که فاقذد  ٢٦قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير  -٠

تامين معيشتى و رفاهى از طريق خانواده ميباشند تحت تذکذفذل 
  دولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت.

 
طب و خدمات بهداشتى و پزشکذى رايذیذان، مذنذاسذب، و در  -٤

دسترا براى همه. معاينه منظم و واکسيناسيون کامل کذودکذان. 
تضمين برخوردارى همه کودکان از يذک رييذم  ذشايذى کذافذى و 
مناسب مستقل از سطس درآمد خانواده، منطقه و محل اقذامذت و 
 يره. ريشه کن کردن بيمارى هاى اپيدميک و عفونى نذاشذى از 
عدم سالمت محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر 
بيمارى هاى قلبى، سرطذان هذاى رايذ  و بذيذمذارى هذايذى کذه 
تشخيص به موق  آنها در درمان و تخفيف عوار  آنها حياتذى 
است. گسترش و بهبود جدى سطس بهداشذت عذمذومذى، اطذالعذات 
پزشکى و بهداشتى عذامذه. گسذتذرش و سذازمذانذدهذى امذکذانذات 
پزشکى و درمانى به نحوى که دسترسى فورى به طبذيذب و دارو 

 و درمان براى کليه ساکنين کشور آسان باشد.
 
سالذیذى. آمذوزش  ٢٦آموزش عمومى اجبارى و رايیان تا سن  -٥

عالى )دانشیاهى، تخصصى( رايیان و در دسذتذرا بذراى هذمذه 
متقاضيان. پرداخت کمک هزينه کافى به دانشجويان. ريشه کذن 
کردن بيسوادى و رشد دائمى سطس سذواد و اطذالعذات عذلذمذى و 
فنى اهالى کشور. آموزش حق همه است و دسذتذرسذى افذراد بذه 
آموزش و دوره هاى آموزشى بايد کامال از سطس درآمذد خذانذواده 
  مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذذذذقذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذذذذذذاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذد.

 
تامين و تضمين مسکن مناسب، از نذظذر فضذا، بذهذداشذت و  -٦

ايمنى و خدمات شهرى )برق، آب گرم و سرد، آشززخانه، حمذام 
و دستشويى داخل ساختمان، وسذايذل تذهذويذه و گذرمذا، امذکذان 
اتصال به شبکه هاى تلفنى و تلويزيونى و دسترسى به خدمذات 

درصد درآمذد  ٢٣عمومى محلى( براى همه. هزينه مسکن نبايد از 
فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقى هزيذنذه، در صذورت لذزوم 
بايد توسط سوبسيد دولتى تامين گردد. بى مسکنى و يا اجذبذار 
افراد به زندگى در مسکن پائين تر از اسذتذانذداردهذاى مصذوب، 
 ير قانونى است و مراج  دولتى موظف به فراهم کذردن فذورى 
  مسذذذکذذذن مذذذنذذذاسذذذب بذذذراى کذذذلذذذيذذذه شذذذهذذذرونذذذدان هسذذذتذذذنذذذد.

ايجاد موسسات خدماتى ويژه در سطس محذلذى و در مذجذتذمذ   -١
هاى مسکونى به منظور کاهش بار کار خانیى و تسهيذل شذرکذت 
بيشتر همه مردم در فعاليت هاى اجتماعى، نظير شيرخوارگذاه، 
مهد کذودک،  ذشاخذورى هذا و سذلذف سذرويذس هذاى عذمذومذى، 

  رختشويخانه هاى مدرن و  يره.
 
ايجاد تسهيالت ورزشى و هنرى و فرهنیى رايیان )ورزشیاه،  -٨

سالن ها و کارگاه هذاى نذمذايذش، کذتذابذخذانذه، و  ذيذره،( و 
  اختصاص مربيان و آموزگاران کافى در سطس محلى.

 
ايجاد تسهيالت الزم براى شرکت فعال معلولين و افراد داراى  -٩

نقص عضو در کليه شئون زندگى اجتماعى. ايجذاد تسذهذيذالت و 
تجهيزات ويژه معلولين در اماکن عمومى، معابر، مجمذوعذه هذاى 
مسکونى و  يره. تامين و پرداخت هزينه وسذائذل و ابذزارهذاى 
فنى و کمکى ضرورى براى تسهيل زنذدگذى روزمذره افذراد داراى 

  نقص عضو.
 
ايجاد تسهيالت و موسسات خدماتى براى رف  نيازهاى ويژه  -٢٣

سالمندان و بهبذود کذيذفذيذت زنذدگذى آنذان. ايذجذاد امذکذانذات و 
تسهيالت الزم براى ادامه شرکت فذعذال و خذالق سذالذمذنذدان در 
 زنذذذذذذذذذذذذذذذدگذذذذذذذذذذذذذذذى اجذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذذذاعذذذذذذذذذذذذذذذى

 تامين شبکه اتوبذوسذرانذى و مذتذروى درون شذهذرى رايذیذان -٢٢
ايجاد کليه تسذهذيذالت شذهذرى )بذرق، آب، تذلذفذن، مذراکذز  -٢١

آموزشى و پزشکى و فرهنیى و  يره( در کليه مناطق روسذتذايذى 
 و از ميان بردن تفاوت رفاهى شهر و روستا. 

  يذذذذذذذذذذذذذک دنذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذاى بذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذر
 برنامه حزب کمونيست کارگرى

 به اعترا ات کارگران نودداری می کنن . 
 

خفیی در ته چاه، جان یک کارگر را 
 گرفت

ای    دو کارگر اتغان در حا  حفهر چهاه تها هالب در نهانهه 
ساز در ب وار منفرد شارستان الر دچار نفهگهی شه نه .    نیمه 

یکی از این کارگران به نها  مهحهمه  ازبهک کهه کهار را  
زودتر شرور کرده بود  در ته چاه درگهشهت  و نهفهر دیهگهر  

ی راه رتهتهه بهود  راههی    که برای کمک به او تا نهیهمهه 
 بیمارستان ش . 

 
 جان باختن یک کارگر زیرآوار درمشهد!

ریزش ناگاانی کانا  تا الب در حا  احه ا  در مشهاه    
موجب مه تهون و مهرگ یهک رهارگهر زیهر نهرواری از  

 ناک ش . 
 

پیام اتحادیه آزاد کارگران 
ایران به مناسبت آزادی 
 سرافرازانه محمد  راحی

 
 

 
 
 
 

 
محم  جراحی تعا  کارگری و عضو کهمهتهیهه پهیهگهیهری  

سها  زنه ان     ٧ ایجاد تشک اای کارگری په  از تهحهمهل  

 بح امروز آزاد ش . وی ع یرمم مشکالت حاد جسهمهانهی  
وع   دریاتت مرنصی کهه بهه عهنهوان ابهزاری بهرای بهه  
تمکین واداشتن زن انیان مقاومی همچون مهحهمه  جهراحهی  
بکار گرتته میشود لحره ای در دتار از مهنهاتهع طهبهقهه  

سا  زن ان پرمشهقهت    ٧ کارگر ایران درنگ نکرد و در طو   
با جسارتی ستودنی از دانل زن ان به دتار از مناتع طبهقهه  

 کارگر ایران پردانت. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران  آزادی محم  جهراحهی ایهن  
تعا  جسور و برجسته جنبهش کهارگهری را بهه نهانهواده و  
دوستان  طبقه کارگر ایران و عمو  انساناای شهریهفهی کهه  
د  در گرو عه الهت و آزادی دارنه   همهیهمهانهه تهبهریهک  
میگوی  و با تهاکهیه  بهر پهایهان دادن بهه امهنهیهتهی کهردن  
اعترا ات  نفی کارگران و مهعه همهان و بهرداشهتهه شه ن  
اتاامات امنیتی از روی پرون ه های تهعهالهیهن  هنهفهی و  
م نی  نواهان بهه رسهمهیهت شهنهانهتهه شه ن حهق بهرپهائهی  
تشک اای مستقل کارگری  اعتصاب  تجمع  راهپهیهمهائهی  
و آزادی سازمان هی و انجا  اعترا ات سراسری از سهوی  

 کارگران برای دست یابی به مطالبات شان می باش . 
 

 رسول بداقی تبرئه شد

مهردادمهاه     ٠٩ به گزارش حقو  مع م و کارگر  روز شنبهه  
دادگاه انقالب به ریاست قا ی احهمه زاده بهه    ٠۶ شعبه ی  

ع ت کاتی نبودن م ارک شکات  رسو  ب اقی بی گهنهاه  

 شنانته ش  و حکم تبرئه برای وی  ادر گردی . 
  دربیمارستان هزار تلتهلهوابهی  ٥٧ رسو  ب اقی در نردادماه  

زاده تعا  کهارگهری در    تاران هنگا  مالقات با جعفر عریم 
اعتصاب مها  توسط حراست بهیهمهارسهتهان بهه تهوههیهن بهه  

 رهبرمتام ش ه بود. 
 

تا وصول کامل حق دانشجویان صنعت 
 ایم نفت ایستاده

جمعی از دانشهجهویهان و تهار  الهتهحهصهیهالن دانشهگهاه  
مرداد در اعترا  به عهمهل نهکهردن    ٥٥  نعت که از روز  

وزارت نفت به وع ه های نود درنصهوم اسهتهله ا  آنهاها   
مقابل مج   تجمع اعترا ی برپاکرده ان  با نوشتهن نهامهه  
ای از ادامه تجمعات نود روبروی مج   تها روشهن شه ن  
 تهههکههه هههیههه  اسهههتهههلهههه امهههی نهههود نهههبهههر دادنهههه . 
ههههامههههه آمهههه ه اسههههت:   در بههههلههههشههههی از ایههههن ن

تار  التحصیالن دانشگاه  نهعهت نهفهت بهه تهحهصهن نهود  
روبروی مج   ادامه نواهن  داد. آناا بهه ایهن امهیه  وارد  
این دانشگاه ش ن  که به نص  ریح دتهتهرچهه کهنهکهور و  

نامه شرکت نفت به آناا قو  و وع ه استل ا  داده شه ه    آیین 
ریهزی و    بود و بر این اساس بهرای زنه گهی نهود بهرنهامهه  

ان  و در این سهن و مهرحه هه از زنه گهی    بعضا ازدواج کرده 
 جات اداره امور زن گی نود داشتن شغل  روری است. 

 


