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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ١١٥٤ فوریه  ١٥

 ٥٥ صفحه  

 ٦ صفحه   

 ٣ صفحه  

 ١ صفحه  

 ٥٤ صفحه  ٥٧ صفحه 

 اعتصاب در همه استانها ادامه دارد
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٥ صفحه   

 ٣ صفحه  

 گر کمونیست رکامیزگرد 
  ٦٩مباحث مربوط به مزد 

   ٦یاشار سهندی                         صفحه با  

 کارگران میتوانند جلو تعطیل کارخانجات را بگیرند
خطاب به کارگران پلی اکریل، روغن نباتی زنجان، کنتور سازی 

 البرز
 حزب کمونیست کارگری ایران

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 آخرین مباحث بر سر میزان حداقل دستمزدها

 بحثهای حکومتیان چیست؟
 کارگران چه میگویند

 شهال دانشفر

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان                                   
 بخش بین المللی: داوود رفاهی                     

 بازهم درباره حداقل دستمزد
 ٣١تهمینه خسروی                 صفحه 

رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده 
 شود

 روسیه ٣٦٩١در سالگرد انقالب 
 قسمت دوم
 ناصر اصغری

 اعتراضات گسترده در اهواز  
 مصاحبه کارگر کمونیست با محمد رضا پویا؟

 کاظم نیکخواه
 قوم گرایی و ملی گرایی جواب نیست

ویژه مطالب مربوط به مزد 
٦٩ 

شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر و معاون وزیر 
 قانون کار شدند ١٣کار خواهان اجرای ماده 

 ٣٩محمد کاظمی                            صفحه 

اتحادیه ازاد کارگران ایران  ٢بیانیه شماره 
 ٣١٦٩پیرامون تعیین حداقل مزد سال 
 ٨صفحه                                      

آنان که در تقالی به صف کردن کارگران پشت 
 سر نهادهای ضد کارگری هستند!

 ٣٢جوانمیر مرادی                               صفحه 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل 
 های کارگری:

 ٣٣صفحه             ٦٩کارگران و دستمزد 
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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 نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

عتصابات کارگری در ماههههای  
گذشته باز هم گسهتهری فها هتهه  
اسههت. اعههتههصههابههات  ههوالنهه  و  
دامنه دار باز هم  والن  تر شهده  
است. شکل اعتراضات تهعهرضه   
تههر شههده اسههت. هههانههواده هههای  
بههتههشههتههری در تهه ههمههعههات و  
راهپتماف  ها شرکت مهتهکهنهنهد.  
مراکهز بهتهشهتهری بهه تهعهطهته ه   
کشتده متشوند و حقوق کارگهران  
بتشتر و بتشتر توسط کار رمهاهها  
باال کشتده مهتهشهود. در نهنهته   
 ضاف  گستری اعتصابهات  بهه  
هتابان کشتده شهدن اعهتهراضهات   
راهپتماف  و حضهور ههانهواده هها  
نههنههان  شههار را بههه حههکههومههت  
تشدفد کرده کهه افهنه ها و آنه ها  
امتتازات  متدهد و عقب نشتنه   
هاف  متکند تها جه هو گسهتهری  
اعههتههراضههات را بهه ههتههرد امهها  
اعتهصهاب و اعهتهراه ههمهه جها  
جرفهان دارد. بهتهش از ههر زمهان  
 ضا برای اعتراضات مشهتهر   

 آماده شده است.  
 

کارگران نورد لوولوه اهوواز 
ورودی هووای کووارخووانووه را 

 بستند 
هههمههزمههان بهها تهه ههمههعههات مههکههرر  
کارگران گروه م    والد اههواز   

  ٨٢ کارگران نورد لوله نتز امهروز  
بهم  در مقابل کارهانه دست بهه  

ت مع زدند و مانع ورود کهامهتهون  
هههای حههمههل و نههقههل بههه داهههل  
کارهانه شهدنهد. ههواسهت  هوری  

مهاه حهقهوق    ٤ کارگران پرداههت  
 آنها است.  

 
کارگران ذوب آهن اردبیل 
مقابل استانداری تجمع 

 کردند 
کههارگههران کههارهههانههه  وب آههه   
اردبتل در اعتهراه بهه وضهعهتهت  
نامع وم شغ   و تعوفق مطالهبهات  

بهمه  در مهقهابهل    ٨٢ مزدی روز  
ساهتمان استانداری اردبتل دسهت  

  ٤٤٤ به ت مع زدنهد. مهطهالهبهات  
مههاه    ٣١ کهارگههر افهه  کههارههانههه  

است توسط کار رما باال کشهتهده  
شده و ارگانهای دولته  ههمهکهار  
کار رما حاضهر بهه ااهدامه  در  

 اف  زمتنه نشده اند.  
 

اعوووتوووصووواب رانووونووودگوووان 
 تریلرهای زباله گاه تبریز 
رانههنههدگههان تههرفهه ههرهههافهه  کههه  
مسئولتت حمل زباله های تهبهرفهز  
به مرکهز د ه  زبهالهه ههای افه   
شهههههر را دارنههد  بههه دلههتههل عههدم  
درفا ت نندف  ماه مهطهالهبهات و  
دستمزد هود  دست به اعهتهصهاب  
زده و هههواهههان پههرداهههت  ههوری  
حقوق های هود شدند. اعتهصهاب  
اف  کارگران موجب انباشت زبالهه  

در اف  محل شده است. کهارگهران  
مت وفند هفهت مهاه اسهت ههته   
مب غ  به حساب آنها وارفز نشهده  
اسههت. شهههههرداری در مههقههابههل  
اعتراه کهارگهران گهفهتهه اسهت  
 رف حساب شما پتمانکهار اسهت  
و به ما ربطه  نهدارد. کهارگهران  
مت وفند نه شهههردار نهه شهورای  
شهر و نه ههته  ارگهان دفه هری  
دهالت  نکرده و هم   ههود را  
ب  وظتفه اعالم کرده اند. تهنههها  
وظههتههفههه افهه  ارگههانههههها د هها  از  
پتمانکاران مفتخهوری اسهت کهه  
دستمزد نندرغاز کارگران را ههم  

 باال متکشند.  
 

افنها گوشه ای از اعتصابات ههر  
روزه کارگران در سهراسهر کشهور  
است. تنها راه مهقهابهل کهارگهران  
افهه  اسههت کههه نههتههروی هههود را  
هرنه بتشتر به مهتهدان بهتهاورنهد.  
تهه ههمههعههات مشههتههر  مههراکههز  
مخت ف کارگری تا حضور  عها   
هههانههواده ههها و راهههپههتههمههافهه  در  
مراکز شههرهها و جه هب حهمهافهت  
مردم مهورهرتهرفه  راه مهقهابه هه بها  
سههرمهههافههه داران و حههکهههومهههت  

 اسالم  آنها است.  
 

 حزب کمونتست کارگری افران 
 ورفه    ٣٢    ٣١٢١ بهم     ٨٢ 

 ٨٤٣٢ 

 اعتصاب در همه استانها ادامه دارد
حزب کمونیست کارگری ایران   

اینها گوشه ای از اعتصابات هر روزه کارگران در سراسر کشور است. تنها راه مقابل 
کارگران این است که نیروی خود را هرچه بیشتر به میدان بیاورند. تجمعات مشترک 
مراکز مختلف کارگری تا حضور فعال خانواده ها و راهپیمایی در مراکز شهرها و جلب 

 حمایت مردم موثرترین راه مقابله با سرمایه داران و حکومت اسالمی آنها است.
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 ٧ صفحه   

کارهانه پ   اکرفل اصهفهههان ههم  
  ٣٢٤٤ در شرف تعهطهته ه  اسهت و 

کارگر آنرا دارند بتکار متهکهنهنهد.  
هفته ابل کارهانه روغه  نهبهاته   
در زن ان را تعطتل کردند و اهبهل  
از آن کهارههانهه کهنهتهورسهازی در  
شهر الهبهرز را و در افه   هاصه هه  
دهها کارهانه دف ر نهتهز تهعهطهتهل  
شده اند. صدها کارههانهه در حها   
اهراج بهخهشه  از کهارگهرانهنهد و  
صههدههها مههرکههز تههولههتههدی دفهه ههر  
بحران  هستند و هر لحهههه دسهت  
به اههراج مهتهزنهنهد. افه  رونهد در  
سراسر کشور جرفان دارد و دهههها  
هزار کارگر تهنههها در فهل سها   
گذشته کارشان را از دسهت داده  
اند و در بهترف  حالت به آنهها اهو   
بتمه بتکاری محدودی داده شهده  
است. مهتهتهوان و بهافهد جه هو افه   

 بتکارسازی ها را گر ت.  
 

بافد به ت ربه درفا ته بهاشهتهم کهه  
ت مع بدون صدا و بهدون انهعهکها   
کم تارتر است. شکهافهات شهمها و  
مراجهعهات شهمها بهه ارگهان ههای  
دولههتهه  بههدون بههه مههتههدان آوردن  
نتروی شما بهه جهافه  نهمهتهرسهد.  
جنبش کارگری اف  تهوان را دارد  
که نتهروی بهتهشهتهری بهه مهتهدان  
بتاورد و به شتوه موررتهری عه هتهه  
بتکارسازی ها اهد عه هم کهنهد و  
مههانههع آن شههود. بهههههم پههتههوسههتهه   
اعتراضات و حمافهت از مهبهارزات  
فکهدفه هر بسهتهار حهتهاته  اسهت.  
پتوست  هانواده ها به اعهتهراضهات  
که اهترا نمونه های متهعهددی را  
از جم ه در اعهتهراضهات کهارگهران  
هپکو و روغ  نهبهاته  در زنه هان  
شاهد بودفم فل روی پهتهشهرو و  
مورر است و توجه و همهبهسهته ه   
سافر مراکز کارگهری و مهردم را  

 وستعا ج ب متکند.  
 

اولت  اهدم افه  اسهت کهه که هتهه  
اعضای هانواده هافتان را تشهوفهق  
کهنههتههد بههه شههمها مهه ههحههق شههونههد.  
اعههتههراضههتههان را بههه مههرکههز شهههههر  

بکشانتهد و راههپهتهمهافه  کهنهتهد.  
شعارهای مناسب انتخاب کنتد و  
مردم را به ههمهبهسهته ه  بها ههود  
دعههوت کههنههتههد. تههالی کههنههتههد  
اعتراه شمها ههرنهه بهتهشهتهر در  
رسانه هاف  مانند کانا  جهدفهد و  
در مدفای اجهتهمهاعه  مهنهعهکه   
شود. ادم دف ر اف  اسهت کهه بها  
مراکز دف ری که در شههرتهان بها  
مشکل مشابه  دسهت و پهنه هه  
نرم متهکهنهنهد تهمها  به هتهرفهد و  
اعتراضهات مشهتهر  بها حضهور  
هانواده ههای ههود را در مهراکهز  
شهر سازمهان بهدههتهد. ههرجها کهه  
متتوانتد در مراکز شهههرهها نهادر  
بهزنههتهد و تههحههصه  کهنههتهد. فههل  
مبارزه مستمر و هر روزه بها تهمهام  
اوا کارساز است و بهرای افهنهکهار  
تشکتل م مع عموم  کهارگهران  
فل حه هقهه که هتهدی اسهت کهه  
امکان مهتهدههد که هتهه کهارگهران  
درمورد ادامه مبارزه دهالت کننهد  
و تصههمههتههم مههتههحههد و فههکههپههارنههه  

 ب ترند.   
 

مطمئ  باشتد کهه افه  راه مهورهر  
وااههع هههواهههد شههد. جههمهههههوری  
اسههالمهه  بشههدت از گسههتههری  
اعههتههراضههات شههمهها وحشههت دارد.  
متداند که هر اعهتهراضه  از افه   
نو  هزاران نهفهر دفه هر را ههم بهه  
متهدان مهتهاورد. مهتهدانهد  ضهای  
شهرها بشدت اعهتهراضه  اسهت و  
هر راهپتماف  شما در مرکز شهههر  
متتواند به تهاهرات های بهزرگه   
مههنههتههههه  شههود.  ههرفههب عههنههاصههر  
سههازشههکههار کههه فهها شههمهها را  
متهتهرسهانهنهد فها شهمها را سهرگهرم  
داالنهههههای اداری مههتههکههنههنههد را  
نخورفد. شتوه های تازه مهبهارزه را  
در پتش ب ترفد. حزب کمونهتهسهت  
کارگری با تمام اهوا ههمهراه شهمها  

 است.  
 

 حزب کمونتست کارگری افران 
 ههورفههه    ٣٢    ٣١٢١ اسههفههنههد    ٣ 

 ٨٤٣٢ 
 

خطاب به کارگران پلی اکریل، روغن نباتی 
 زنجان، کنتور سازی البرز
 حزب کمونیست کارگری ایران

 اعتراضات گسترده در اهواز  
 مصاحبه کارگر کمونیست با محمد رضا پویا

 کارگر کمونیست می پرسد؟
محمد رضا پویا اعتوراضوات گسوتورده ای در اهوواز و شوادگوان در 
جریان است! این تظاهرات ها علیه بی توجهی حوکووموت بوه هووای 
آلوده، آب آلوده و غیر قابل شرب و قطع برق و آب در یازده شوهور 
خوزستان در چند روز گذشته بوود. پوتوانسویول اعوتوراضوات از ایون 
خواستها فراتر رفته و مردم علیه بیکاری شوعوار مویودهونود! لوطوفوا 
خوانندگان کارگر کمونیست را در جریان آخرین توحوو ت در اهوواز 
قرار دهید و در ادامه بگویویود اعوتوراضوات خووزسوتوان داراری چوه 

 ویژگی هایی بوده است؟ 

 مجمدرضا پویا: 
در فهل ههفهتهه اههتهر مهردم در  
اهههواز و شههادگههان نههنههد روز  
متوال  دست به اعهتهراه زدنهد.  
مرکز ت معات اعتهراضه  مهردم   
در اهواز بوده است. اهطهع بهرق و  
آب بمدت ده روز و شدت گر هته   
تو ان شه  و هها  کهه شهههر  
اهواز را بزفر ههود مهد هون کهرده  
بود  مردم را به ههتهابهان کشهانهد.  
ادارات  کارهان ات  دانش هاه هها  
و مدار  تعطتل شد. تنفه  ههوا  
بههرای مههردم شهههههر بهه ههونههه افهه   
مشکل شد که هبرگزاری ههای  
رژفهم اسهالمه  امهراجهعهه روزانهه  
دهها هزار نفر به بتمارستهانهههاا را  
گههزاری دادنههد. در فههل کههالم  
زندگ  در شهر مهتهواهف شهد و   
ادامه حتات  تهزفهکه  مهردم  بها  
هطر مواجهه گهردفهد.  مهردم در  
وه هه او   بهرای د ها  از احهق  
حتاتا هود بختابهان امهدنهد وله   
همانطورفهکهه شهمها ههم گهفهتهتهد  
اعتهراه  هقهط مهحهدود بهه افه   
مسهه ههه نههمههانههد و مههردم عهه ههتههه  
بتکاری مت تون  در هوزسهتهان و  
ر هههاه بهههتهههشهههتهههر در زنهههدگههه    
شعارهافه  را سهر دادنهد. الهبهتهه  
عالوه بر ت معات وستع هتابهانه    
آنهه هها و افههنهه هها از شهههههر هههای  
مخت ف  درگتری بته  جهوانهان و  

نههتههروهههای سههرکههوب رژفههم در  
محالت هم گهزاری شهده اسهت.  
جههمهههههوری اسههالمهه  بههه سههتههاق  
همتشه ه   نهتهروههای سهرکهوب  
هود را از استانهههای مه هاور بهه  
اهواز گستل داشته و ت مع مهردم  
را از جمعه هفتهه پهتهش  مهمهنهو   

 اعالم کرده است.  
 

بعنوان مهمهتهرفه  وفههگه  ههای  
اعتراضات جهاری در ههوزسهتهان  
 متشود به اف  نکات اشاره کرد:  

 
متوال  بودن اعهتهراضهات بهمهدت  
پنج روز  حضور گسترده مردم در  
ت معات  و نهافهتها ههبهر رسهانه   
بسههتههار وسههتههع و  ههراهههوان بههه  
ت معات حمهافهته  در شهههرههای  
دف ر در مدفای اجتماع   رژفهم  
اسالم  را در سرکوب بال اص هه  
اف  اعتراه نهاتهوان و دسهت بهه  
عصا کرد. نتوانستند بهال هاصه هه  
نههتههروی نهههههامهه  هههود را بههرای  
سرکوب مردم بختابان ها گسهتهل  
کنند  نهافتا په  از پهنهج روز و  
بعد از ورود اوبهاشهان اسهتهانهههای  
مهه ههاور  هههط و نشههان کشههتههدن  
بههرای مههردم را شههرو  کههردنههد.  
وسعت شرکت مهردم ههم نهنهته   
موجب شد تا جمهوری اسهالمه   
نتواند بماننهد ههمهتهشهه  ااهدام بهه  
دسههتهه ههتههری  ههعههالههتهه  اعههتههراه  

جاری نمافد. اف  مو قهتهت مهردم  
را بافد ربت کهرد. در کهنهار افه   
 اکتورها بافد به فهل  هاکهتهور  
پههافههه افهه  تههر هههم اشههاره کههرد.  
هوزستان مرکز دو صنعت مهم و  
پههافههه ای نههفههت و پههتههروشههتههمهه   
مههتههبههاشههد. جههمهههههوری اسههالمهه   
بخوب  به وزن مبهارزات اکهارگهر  
نفتا و کارگران پتروشتم  وااهف  
است. ع ترغم تهکهه تهکهه کهردن  
بخش ههای مهخهته هف و سهپهردن  
کارگران بهدسهت پهتهمهانهکهاران و  
عهه ههتههرغههم تههمههامهه   شههارهههای  
پ تسه  بهه  هعهالهته  کهارگهری   
رژفم اسالم  دائما در تهقهابهل بها  
اعههتههراضههات کههارگههری افهه  دو  
بهخههش  دسههت بههه عصهها بههوده و  
م بور به عقب نشتن  هافه  در  
برابر هواسته های کهارگهران شهده  
اسهههت. شهههرافهههط کهههنهههونههه  در  
هوزستان اوضا  را ب اف  رسهانهده  
است که متتواند بهه اعهتهراضهات  
بههزرو و وسههتههع مههنهه ههر شههود.   
تههو ههان هههای شهه  و ههها  در  
هوزستان به فل  اجعهه بهزرو  
تبدفل شده است. مهردم بها پهدفهده  
اف  روبرو شده اند کهه جهان آنههها  
را مت ترد و متداننهد کهه ادامهه  
اف  شرافط منه هر بهه ههته  نهو   
بهبودی در محتط زفست نخواههد  
 شد. اتصا  اعتراضات هتابان   
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  ٣از صفحه         
به سمبه ادرت افه  دو بهخهش از   
جنبش کارگری  متتوانهد اوضها   
را از کنتر  رژفم اسهالمه  ههارج  
کند. ابهل از انهکهه بهه اغه هتهان  
احساسات انقالب ا در په  نهنهد  
روز اعتراضات ههتهابهانه  مهتهههم  
شوم  متخواهم روش  کنم که در  
 مورد نه پدفده اف  حرف متزنم.  
وات   در مهورد سهتهاسهت حهرف  
متزنتم بهافهد جهامهعهه افه  وجهود  
داشته باشد  بافد روش  باشد نهه   
مناسبات اجتماع  بر اف  جامعهه  
حاکم است  جنبشهای اجتمهاعه   
اف  جامعه کدامند  و ....  امها  
وجود همه افنها منهو  بهه وجهود  
بودن اانسهانا اسهت. انسهان بهافهد  
حتات داشته باشد تا کل مفاههتهم  
باال معنا پهتهدا کهنهد. در اسهتهان  
هوزستهان بهعه هت  هاجهعهه زفسهت  
محتط  ادامه حتات اانسهانا در  
اف  منطقه مترود که به امر غتهر  
ممکن  تبدفل شود. مردم اکنهون  
متدانند که نهه اتهفهااه  ا هتهاده  
است)در پافت  به نهنهد عه هل در  
شک  هتهری افه  شهرافهط زفسهت  
مهحهتهطه  اشهاره مهتهکهنهم  نهه  
کسان  در ان دهتل بوده اند و از  
همه مهههمهتهر افهنهکهه جهمهههوری  
اسههالمهه  نههتههنههههها اههرار نههتههسههت  
ااههدامهه  در جهههههت بهههههبههود افهه   
وضعتهت انه هام دههد  به هکهه بها  
دروغههپههردازی تههالی دارد کههل  
صورت مس ه را ت طهتهف کهنهد و  
انرا بخش  از مشکالت اعهادیا  
زفسهت مههحهتههطهه  کههل مهنههطههقههه  
هاورمتانهه اه همهداد کهنهد. بهرای  
شهروندان اف  منطقهه فهل سهوا   
سر راست  بافد پاسخ ب هتهرد: آفها  
امههکههان ادامههه حههتههات در افهه   
منطقه وجود دارد؟  افن ها دفه هر  
بحث بر سهر اعهتهراه بهه حهقهوق  
های معواه و فا نبود حهق بهتهمهه  
و ا زافش دستمزد نتهسهت  به هکهه  
مستقتما بر سر احق حتاتا اسهت  
و همت  متتواند محر  بهزرگه   
در شک  تهری اعهتهراضهات آته    
باشد. کارشناسان محهتهط زفسهت  
در مههورد  ههاجههعههه هههوزسههتههان  
سالهاست کهه هشهدار مهتهدههنهد.  
اف   اجعه دست بنقد بهر زنهدگه   
مههردم هههتههمههه زده اسههت. گههفههتههه  

متشود که بزرگتهرفه  امهههاجهرت  
داهههل کشههوریا از هههوزسههتههان  
بطرف استانهههای دفه هر در حها   
انههه هههام اسهههت. ههههمهههه افهههنههههههها  
 اکتورهاف  است که متتواند بهه  
شک  تری اعهتهراضهات وسهتهع و  

 ناگهان  کمل نمافد.  
 
ادامههه دار بههودن و تههوالهه     -

 اعتراضات 
اعتراه به نابودی محتط زفسهت  
در استانهای مخت ف در سالههای  
اهههتههر شههدت پههتههدا کههرده اسههت.  
هشل شدن درفهانهه ارومهتهه و  
اعتراضات حو  و حوی ان شهافهد  
بههارزتههرفهه  اعههتههراه در زمههتههنههه  
محتط زفست بوده است. امها افه   
برای اولت  بار است که مهردم در  
فل منطقه با اعالم اب    پهنهج  
روز مداوم در هتابهانههها دسهت بهه  
اعتراه متزنند. مصر بودن مهردم  
در ادامههه دادن بههه اعههتههراه   
مههوجههب وسههتههعههتههر شههدن صههف  
اعتراه در روزهای بعد گهردفهد.  
فهههل وفههههگههه  دفههه هههر افههه   
اعتراضات  حضهور پهر رنه  و  
اههابههل مشههاهههده زنههان بههود. در  
مقافسه با اعتهراضهات اهبه ه  در  
هوزستان) اعهتهراه بهه هشهل  
شدن رودهانه کارون  افنهبهار زنهان  

 بطور وستع به هتابان آمدند.  
 
ا شای رازها: باالف  ب ان ههم    -

 ا تادند 
پ  از شرو  اعتراضات مهردم در  
اهواز  ارگانهای مخت ف امهرکهزا  
تحت نام وزفر و وکتل و مشهاور   
انتروا به هوزستان  رستادند تا بها  
وعده و وعتد از متزان هشم مهردم  
بکاهند. اما وسهعهت اعهتهراضهات  
موجب گردفد تا اوباشان اسالمه   
بهه ههان هههم بههتههفههتههنههد و ارازهههای  
مه ههویا سههالههههای اهههتهر را بههه  
اکران عهمهومه  در آورنهد. ا شها  
کردند  که آب رودهانه کارون را  
بههرای مصههارف صههنههعههتهه  بههه  
کهوفهرههای فهزد ههدافهت کهردنهد   
گفتهنهد کهه شهرکهتهههای تهابهعهه  
وزارت نفت )وابسهتهه بهه اهرارگهاه  
هاتم االنبتا  برای استخراج نهفهت   
تاالب هورالعهتم را هشهکهانهدنهد   
گفتند که سدهای سهاههتهه شهده  

توسط سپاه پهاسهداران ههتهمهکهدام  
کههارشههنههاسههانههه نههبههوده و مههوجههب  
شک  تری کوه ههای نهمهل و  
پافت  ر ت  آب درفهانهه هها شهده  
اسههت. گههفههتههنههد کههه تصههر ههات  
دولهههتههه  هههها در زمهههتهههنهههههههای  
کشههاورزی بسههتههاری از اضههربههه  
گتر هاا را از بت  برده و اشههر را  
ب  د ها ا کهرده اسهت ) نهمهونهه  
مشابه افنکار را متتوان در پهروژه  
شاندفز مشهد مشاههده کهرد کهه  
موجب از بت  ر ت   بهتهعهت سهر  
سبز شده و شهههررا بهه مهحهاصهره  
جن ل آه  در آورده اسهت. پهروزه  
شاندفز بها سهرمهافهه نهههصهد ههزار  
مت تارد متع ق به  رماندهان سپهاه  

سها     ٣٤ متباشد . گفتند که در  
اههتههر حههکهومههت  هاجههعهه زفسههت  
مههحههتههطهه  هههوزسههتههان را جههدی  
ن ر ت و هت  برنامه افه  بهرای  
بههبهود افه  شهرافهط انه هام نهداده  
است. گفتند که مهامهوران دسهت  
نندم مح   حکومت نقهشه  در  
شک  تری اف   اجهعهه نهداشهتهنهد  
زفههرا کههه کههل افهه  تصههمههتههمههات  
اکهالنا تههوسههط سهران حههکههومههت  
گر ته شده است. مع وم شهد کهه  
برای امبارزها!!؟؟ با رفزگردها فها  
بودجه اهتصاص ندانهد و فها اگهر  
ردفف بودجهه افه  بهنهام مهحهتهط  
زفست اتد شهده اسهت  پهولهش را  
در جای دف ری حهتهف و مهتهل  
کههرده انههد. هههمههه افههنههههها را بهها  
اظهههههههارات نهههنهههد مهههاه پهههتهههش  
حهههکهههومهههتههه  هههها در مهههورد  
ارفزگردهای اهوازا مقافسه کنتهد  
تا مع و شود اسبهها نهکهونهه در  
سههر بههاالفهه  هههمههدفهه ههر را گههاز  

 مت ترند.  
 

حهههمهههافهههت از اعهههتهههراضهههات در  
 شهرهای دف ر 

با شرو  اعتراضات    راهوانههای  
مخت ف  در مدفای اجتماع  در  
حمافهت از ته همهعهات اههواز داده  
شد. زندانتان ستاس  زنهدان ههای  
مخت ف کشور بها بهتهانهتهه ههای  
هههود بهها اعههتههراضههات مههردم در  
هههوزسههتههان اعههالم هههمههبههسههتهه هه   
نمودند.  در ماهشهر و سوسن هرد  
ت همهعهاته  صهورت گهر هت. در  
ونل تهران عده افه  از جهوانهان  

ت مع کردند که با حم ه اوبهاشهان  
اسالم  ادامه پهتهدا نهکهرد. امها  
هتمکدام از اف  اوبای گهری هها  
نههتههوانسههت اعههالم هههمههدلهه  و  
همبست   مهردم بها اعهتهراضهات  
مردم در هوزستهان را سهد کهنهد.  
افههنههرا حههتهه  از عههکهه  الههعههمههل  
مههطههبههوعههات رژفههم بههه واههافههع  

 هوزستان  متشود  همتد.   
 

کووارگوور کوومووونوویووسووت: 
نوواسوویووونووالوویووسووتووهووای 

توووووووال   «ا هوووووووواز»
کردند، اعوتوراضوات را 
قومویععورب و فوار   
کوونوونوود. ایووا بووا موون 
مووافوقویود کوه سویواسوت 
قومپرستانه آنها ناکوام 
شووووووود؟ موووووووردم و 
اعتراضاتشوات مسویوری 
کووامووال مووتووفوواوت بووخووود 

 گرفته؟! 
 محمدرضا پویا: 

کامال با شما موا قم. امها اجهازه  
بدهتد نند نکهتهه در ارتهبها  بها  

االههوازا  را  »سازمهان اهومه    
 فادآوری کنم.   

اف  سازمان بمانهنهد سهازمهانهههای  
اوم  در منا ق دف ر  زنهدگه   
در درون شکا های منطقهه افه    
بخش اعهم تارفخشهانهرا تشهکهتهل  
متدهد. ابتدا رژفهم صهدام حسهته   
ساپورت افنها را بعهده داشهت) در  
کنار افنها فهکه  دو سهازمهان و  
محفل دف ری هم وجود داشهتهنهد  
که عمدتا توسط سازمان امهنهتهت  
عراق اداره متشدند . با  روپاشه   
رژفم عراق و عهوه شهدن صهف  
بههنههدی هههای مههنههطههقههه افهه    
عربستان سعودی و بره  از دو   
عضو اتحادفه عرب  به اب ه گهاه  
افنها تهبهدفهل شهدنهد. ههر نهقهدر  
تقابهالت رژفهم اسهالمه  و رژفهم  
های عرب زبهان مهنهطهقهه تهتهزتهر  
شد  افنها به همان متهزان بهعهنهوان  
ابزارهای  شار  رف مهقهابهل  ههر  
نه بتشهتهر به ه هو صهحهنهه رانهده  

االهوازا فل سهازمهان  »شدند.    
مرته هع عشهتهره افه  اسهت کهه  

ظر تتهای ضد بشری داعهش را  
دست بنهقهد در درون ههود حهمهل  
متکند. افنها هتم هاه حهته  در  
تب تغهاتشهان نهمه  تهوانسهتهنهد در  
هت  زمتنه اف  بهه جهنهبهشهههای  
اعتراضه  مهردم تهکهتهه کهنهنهد.  
نقهطهه عهزفهمهت افه  سهازمهان در  
ستاست  تنفر پراکن  اهومه  بهر  
عهه ههتههه ا ههار  زبههانههانا اسههت.  
مت وفند هوزستان توسط  ارسهها  
تصرف شده است!! جهنه هشهان ههم  
بههرای بههتههرون رانههدن  ههارسههههها از  
اسهههتهههان ههههوزسهههتهههان اسهههت. از  
-ان افتکه اف  ستاست ارته هاعه  

اوم  پهای در ههته  حهقهتهقهت  
اجتماع  جامعه ند ارد  دائما در  
تضاد و تقابل بها زنهدگه  روزانهه  
مردم ارار مت هتهرد. مهردم عهرب  
زبان و  هارسه  زبهان ههر دو بها  
گستری مناسبات سرمافهه داری  
و نتاز روزا زون سرمافه به نتهروی  
کار و شک  هتهری کهارههانه هات  
بزرو به شهر هها روی آوردنهد.  
محالت کارگری بدون اربهت نهام  
اوم ا شکل گر تند و ههمه هان  
بعهنهوان کهارگهر روانهه کهارههانهه  

تها ههفهت دههه از افه     ٦ شدند.  
پروسه گذشته است. نس ها فهکه   
پهه  از دفهه ههری پههای بههه افهه   
مناسبات گذاشتند. مردم در افه   
شهرها  همکار شدنهد  ههمهکهال   
شدند  همسر هم شدنهد  ههمهسهافهه  
ههههههههد ......  حههههههههاال   شههههههههدن

االهوازا  بر عه هتهه فهل  »سازمان 
تارفخ هفتاد ساله از انت تهره شهدن  
اف  مردم  اسه هحهه کشهتهده و بهه  
ابترون رفخت   ارسههاا  هتهوا داده  
است. اف  سازمان الجهرم مه هبهور  
است روزانه بر عه هتهه کهل روابهط  
اجتماع  مابهته  مهردم سهتهاسهت  
کند. اتفاا  نتست که افنههها فها  
در مقابل مبارزات مهردم سهکهوت  
مههتههکههنههنههد و فهها انههرا تههحههرفههف  
متکنند. از نهر افهنههها در اههواز  
عرب زبانها بر عه هتهه اجهحها هات  
ا ارسهاا دست به اعتراه زدنهد.  
اگر جاف  دستشان بهرسهد  بهرای  
عههقههب رانههدن مههردم از صههحههنههه  
اعههتههراه  دسههت بههه عههمهه ههتههات  
نهام  متزنند تا  ضا را هر نهه  

 بتشتر مت تتارفزه نمافند. البته  
 

 ٥ صفحه    
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 ٧ ازصفحه  

 
 از صفحه

Workers in Iran    
 کارگران در فیس بوک

 مرگ بر جمهوری اسالمی!   دیدن کنید! 
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!    

 
بههرای هههمههتهه  هههم نههتههروی اهها   
اعتناف  نتستند. افنها حهته  در  
متهان مهردم عهرب زبهان نهفهو ی  
نهههدارنهههد. تهههالی کهههردنهههد کهههه  
مبارزات جاری در ههوزسهتهان را  
اجن  عهرب زبهانهان بهر عه هتهه  

  ار  زبانانا جا بزنند.  
اما ههنه ه  کهردن ههطهر افهنههها  
هودبخهود صهورت نهمه  گهتهرد.  

االهوازا  سهازمهانه  اسهت کهه  »
برای سنارفو اسورفه افه ا کهردن  
جامعه از هت  تهالی و عهمه ه   
ابههها نهههخهههواههههنهههد کهههرد. نهههقهههد  
اوم راف   نشهان دادن جهافه هاه  
ستاس  سازمانهههای اهومه  در  
تحوالت جهامهعهه  هشهتهار کهردن  
مههردم نسههبههت بههه هههطههرات افهه   
سازمانها  گهذاشهته   شهار دائهم  
سهتهاسه  بهر روی سهازمهانههههای  
اهومه   مهوجههب افه ههاد سههنه ههر  
بندی های ستاس  مهنهاسهب بهر  
عهه ههتههه سههازمههانهههههافهه  از اههبههتههل  

االهوازا  هواهد گهردفهد. تهالی  »
افنههها بهرای دادن فهل تصهوفهر  
اههومهه  از مههبههارزات مههردم در  
هههوزسههتههان بههعهه ههت مههطههالههبههات و  
شههعههارهههای آزادفههخههواهههانههه مههردم  
)نههه عههرب زبههان نههه  ههارسهه   
زبان  و همبسته ه  افه هاد شهده  
در سراسر کشور با اف  مبهارزات   
بطور کامل شهکهسهت ههورد. در  
افنمورد بافد مفص تر و جهداگهانهه  

 حرف بزنتم 
    

پوویووام شوومووا بوومووردم 
 خوزستان! 

 محمدرضا پویا:
اطعا اف  اعتراضات ادامه پتهدا     

هواهد کرد. با ا شهاگهری ههای  
باند ههای مهخهته هف درون رژفهم  
اسالم   متشود با اسم و آدر   

  ٣٤ بسراغ کسان  ر ت کهه در  
سا  اههتهر بها عه هم بهه عهوااهب  
دهشتنا  کارشان  برای نپهاو   
بههتههشههتههر و جههارو کههردن رههروت  
جههامههعههه  تههاالبههههها را هشههل  
کههردنههد  رودهههانههه کههارون را بههه  
شوره زار تبدفل کردنهد  بهرای بهه  
جتب زدن مت تاردها دالر  سهد بهر  
روی رودهانه ها اف اد کهردنهد و  
موجب شهکه ه هتهری ادشهتهههای  
نملا شدنهد   هبهتهعهت زفهبهای  
استان را از بت  بردند تا با تبهدفهل  
زمتنهههای آن بهه مه هل ههای  
ت اری  رروتهای ا سانه افه  بهه  
جتب بزنند. افنها مرو را بهرای  
مهها مههردم بههه ارمههغههان آوردنههد.  
تاکنون ده ها هزار نفر از عهزفهزان  
ما و شما مستقتما بع ت از بهته   
ر ت  محتط اابل زفسهت تهوسهط  
رژفم اسهالمه   جهان ههود را از  
دست داد ه اند. هواهان مهعهر ه   
تل تل ا رادی شوفم کهه در  
تبدفل هوزستان بهه فهل جهههنهم  
کامل دست داشته انهد  ههواههان  
شوفم که اعالم شود نهه تهعهداد  
از مردم بهعه هت الهودگه  ههوا و  
رفزگردها جهان ههود را از دسهت  
داد ه انهد  ههواههان بهودجهه وفههه  
اف  برای بههبهودی سهرفهع آب و  
هوا در هوزستان شوفم  بهخهواههتهم  
که لتست کهارههای انه هام شهده  
برای عبور سرفع از اف  وضهعهتهت  
را اعالم عمومه  کهنهنهد. بهرای  
د ا  از احق حتاتا کل جهامهعهه  

 پشتتبان شماست.  
 
 

اعههتههراضههات مههردم در اهههواز و  
هوزستان فک  از بح ههافه  کهه  
دامه  زده بهحهث مه ه  گهرافه   
است. همه شاهد تبعهتهع عه هتهه  
مردم ههوزسهتهان و کهردسهتهان و  
آ رباف ان و ب ونستان و جهاههای  
دف ر توسط حهکهومهت هسهتهتهم.  
بافد همه مهردم در سهراسهر افهران  
متحهدانهه از مهردم ههوزسهتهان و  
هواستهافشان حمافت کننهد. امها  
افهه  را هههم شههاهههدفههم کههه افهه   
تبعتضات به جرفانهات مهتهعهصهب  
ناستونالتست و اوم پرست مهتهدان  
و بهانه داده اسهت کهه تهعهصهب  
اههومهه  و نههاسههتههونههالههتههسههتهه  را  
تحرفل کنند. گوفها حهکهومهت  
اسالم  ضد کرد فا ضهد عهرب  
فا ضد ب وچ و ام ا  افنهاسهت و   
در مقابل اف  حکومت مها بهافهد  
از اومتت هود د ها  کهنهتهم. از  
عزت و شرف م   و بهخهتهتهاری  
و عهربهه  و تهرکهه  هههود د هها   
کنتم. اف  نهو  تهبه هتهغهات روی  
دف ر سکه همان وضعتت  اسهت  
که تهاکهنهون بسهرمهان آورد انهد.  
فکه  بهه مه  و تهو مهته هوفهد  
تر  و سرکهوب و تهحهقهتهرمهان  
متکهنهد. و مها مهته هوفهتهم مها  
ترکهتهم و تهو  هارسه  و بهه او  
توهت  متکهنهتهم. آفها بها ههمهته   
تفراه ا کن  هها فهل عهده بهر  

 سر همه مردم سوار نشده اند؟ 
 

م  از اسهتهان  هار  مه  آفهم.  
آن ا متولد شده ام. امها ههودم را  
هههتههمههواههت فههل  ره  ههار   
احسا  نکرده ام. هود را از اهوم  
 ار  نمتدانم. فهل  ره عهالاهه  

ای به س س ه کوروی و دارفهوی  
و هت  شاه مفتخور دف هری ههم  
ندارم. نمتدانهم اصهال اهوم  هار   
نههه صههتههغههه ای اسههت و نههه  
 رهن   داشته و نه اهتها هه و  
تارفخ  داشته است. و نمتخواههم  
بدانم. م  هودم را به مردم فزد و  
تهران و تبرفز و سنندج و از شهمها  
نه پنهان به کارگر ان  تسه  و  
هندی همانقدر نهزدفهل مهتهدانهم  
که به مهردم زحهمهتهکهش شهتهراز  
که دوستشهان دارم. و در عهته   
حهها  از هههمههه مههفههتههخههوران زاده  
 ار  و شتراز تهههران و افهران و  
بهه ههونسههتههان و آ ربههافهه ههان و  
کردستان و و آمهرفهکها مهتهنهفهرم.  
وات  ما  ار  و کرد مهتهشهوفهم  
نه بخواهتم نه نخواهتهم عهمهال  
کههنههار هههمههتهه  مههفههتههخههوران و  
سرکوب ران و شاههان و هه هفهای  
ام ت ههودیا اهرار مهته هتهرفهم.  
 هم اف  مسهالهه ههته ه  سهخهت  

 نتست. 
دوستان عزفزم! اگر بهخهواههتهم از  
شر تحقتر و تهبهعهتهضهات ههالص  
شوفم اف  بدفه  اسهت کهه بهافهد  
از ارزشهای پتشرو و جهان شمهو   
انسان  د ها  کهنهتهم. از ازادی  
بههرای هههمههه  ر ههاه بههرای هههمههه   
عزت و منزلت برای همه. نهه از  
افنکه م  لهرم فها بهخهتهتهارفهم فها  
ترکم فا  ارسم فها کهردم. افهنههها  
ما را به جاف  نهرسهانهده اسهت و  

 نخواهد رسانتد. 
 

م   گراف  و اوم رافه  فهل  
نمونه زنده ای همت  االن جه هوی  
نشم ماست. بروفد ن اه کهنهتهد.  

بعد از سهالههها د ها  از مه هت و  
 رهن  کردی و اهربهانه  دادن  
و جن تدن زفر پرنم ناستونالتهسهم  
کرد  فهل دولهت نهاب کهردی  
االن در ااه هتهم کهردسهتهان عهراق  
سهرکههار آمههده اسههت. افهه  دولههت  
برههبهری مسهعهود بهارزانه  پسهر  
مصطهفه  بهارزانه  کهه سهمهبهل  
اهومهه هرافهه  کهرد بههود  جهه ههوی  
نشههم مهها دارد مههردم مههحههروم  
کردستان عراق را مه  نهاپهد و  
سههرکههوب مههتههکههنههد. و هههرروز  
تهاهرات و اعهتهراضهات نهنهدفه   
هههزار نههفههره ای تههوسههط مههردم  

 کردستان ع ته آن جرفان دارد. 
اگر در کهردسهتهان به های کهرد  
گراف  هواسهتهههای مشهخه  و  
شفاف ر اه  و برابهری  ه هبهانهه  
در ا کار عموم  جا م  ا تهاد  
االن وضع اطعا هت   بهتهر بهود.  
در هههوزسههتههان و آ ربههافهه ههان و  
کردستان و ب هونسهتهان و تهههران  
هم وضع به همت  مهنهوا  اسهت.  
مها مهردم به های نسهبهتهدن بههه  
تههعههصههبههات کههور مهه هه  بههافههد  
حههقههواههمههان را بشههنههاسههتههم و از  
انسانتت و منزلت ههود و حهقهوق  
همه مهردم بهدون اسهته هنها د ها   
کهنههتههم تهها بههتههوانههتههم از افهه  دور  
تس سل  قر و سرکهوب ههالهصهل  
شوفم. اف  تمام حرف مه  اسهت.  
زنده باد همه مردم زحهمهتهکهش و  
شرفف ههوزسهتهان و ههمهه جهای  

 دنتا! 
 

برگر ته از  ته  بهو  کهاظهم  
 نتکخواه 

 کاظم نیکخواه
قوم گرایی و ملی گرایی 

 جواب نیست
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 ٤ صفحه  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 آخرین مباحث بر سر میزان حداقل دستمزدها
 بحثهای حکومتیان چیست؟

 کارگران چه میگویند
 

اههبهار اعهتهراضه  کهارگهری در  
هفهتهه ای کهه گهذشهت  نشهانهه  
هاف  دف ر از روند جدفد و تهحهو   
بخش جنبش اعتراض  کهارگهری  
را به نمافش گذاشت. راهپتهمهافه   
کارگران روغ  نبهاته  جهههان در  
شهر زن ان در وسط شهههر  ههمهراه  
با هانواده ها با شعار های افهل  
اهتال  کم بشه  مشکل ما حهل  
مههتههشههها  ابهه  پههولهه   عههتههدی  
امسا  ماا  فل نمهونهه درهشهان  
از بتان اف  تحهو  اسهت. مهههمهتهر  
افنکه اف  اتهفهاق بهدنهبها  فهکهمهاه  
اعتراه ادرتمند کارگران ههپهکهو  
اتفاق ا تاد. اتهفهااه  کهه در آن  
کههارگههران بهها راهههپههمههافهه  هههای  
اعتراض  شهان  ضهای دفه هری  
به شهر ارا  داده بودند و واته   
ههانههواده ههها وارد مههتههدان شههدنههد   
اعتراه کارگران ابهعهاد دفه هری  
پتدا کهرد و کهار هرمها و دولهت  
ناگزفر گام  به عقب گذاشهتهنهد  
و  ورا دو ماه از حقوق کهارگهران  
را پرداهت شد و با دسهتهپهانه ه   
او  پرداهت  وری بهااه  آنهان را  
دادند. در اهواز نتز در افه  ههفهتهه  
کارگران گهروه مه ه  صهنهعهته   

ماه دستهمهزد    ٤  والد افران بخا ر  
پرداهت نشده با شهعهار ههته  جها  
نمترفهم  ههمهته  جها هسهتهتهم  در  
وسط شهر راهپتمهافه  کهردنهد. و  
همزمان با اف  اعتراه هزاران نفهر  
از مردم شهر اهواز بها شهعهارههای  
کوبنده در اعتهراه بهه آلهودگه   
وحشتنا  هوا  و اطع آب  بهرق   
ت ف   افنترنت  به هها هر نشهسهته   
رفزگردها بر روی شهبهکهه ههای  
توزفع برق و نتز آلهودگه  ههوا و  
در اعتراه به  قر و بتکاری بهه  
هتابان آمدند. اما اف  اعتهراضهات  
بهعهد از گهذشههت سهه روز  هراتههر  
ر ته و اکنون هزاران نفر از مهردم  

در هتابانههای شهههر بها پهالکهارد  
اب  آب   بتهکهاری  بهتهمهاریا و  
شههعههارهههافهه  نههون ابههتههکههاری   
بههتههکههاری  بههتههکههاری  روحههانهه   
ههه ههالههت  ههه ههالههتا   ابههتههکههار  
دروغ و استعفا  اسهتهعهفها . و بها  
 رفاد اتاک  به  آبه   تها که   
ب  براه ا  امها انهقهالب کهردفهم  
که آزادی داشته بهاشهتهما  بهطهور  
وااع  کل حاکمتت را به نالهش  
متکشند. افه  اتهفهااهات  ضهای  
تعرض  نه تنها در محتهط ههای  
کارگری ب که در کل جامعهه را  
به نمافش مت ذارد. اف  اتهفهااهات  
نشان  از ج و صحنه آمدن بتشهتهر  
جنبهش اعهتهراضه  کهارگهری و  
ابههعههاد اجههتههمههاعهه  آن داشههتههه و  
 ضای پر التهاب جهامهعهه را بهه  

 نمافش مت ذارد.   
 

هههالههصههه کههالم افههنههکههه اکههنههون  
اعتراضات کارگهری گسهتهرده و  
در شهرهای مخت ف جهارفسهت و  
راهپتماف  دارد به شهکهل اصه ه   
اف  اعتراضات تبدفهل مهتهشهود و  
افهه  اعههتههراضههات بهها شههعههارهههای  
واحدی به هم وصهل مهتهشهونهد و  
 ضای شهرها را شکل متدههنهد.  
هصوصا به متدان آمهدن ههانهواده  
های کارگری و اتهفهااهاته  کهه  
در هههپههکههو و در روغهه  نههبههاتهه   
جهان  در زن ان روی داده اسهت   
ال وف  در مقابل همهه کهارگهران  

 در تمام شهرها مت ذارد.  
 

در کنار اف  اعهتهراضهات  کهارزار  
برای هواست ا زافش دسهتهمهزدهها  
به ج و مترود. فل نمهونهه اهابهل  

  ١٤ تهوجههه افه  کههارزار   ههومههار  
هزار نفره مع مان بها ههواسهت سهه  
مت تون حداال حقهوق در اهدم او   
است. افنها همه اتفااات ستهاسه   

مهم  است کهه بهتهش از بهتهش  
رقل جنبش اعتهراضه  کهارگهری  
را در  ضهای مه هتهههب جهامهعهه  

 نشان متدهد.  
 

افهه  رونههدی اسههت کههه بههافههد بهها  
ادرت آنرا ج وتر برفم. همه جها بهر  
نقش مهههم ههانهواده هها و جه هب  
حههمههافههت مههردم و نههتههز حههفهه   
اتحادمان از  رفق برپاف  م هامهع  
عموم  کارگری و تبدفل آن بهه  
محل تصمهتهم گهتهری مهتهحهد و  
تشک تاب  مان تاکتد کهنهتهم. بها  
شههعههارهههای روشهه  و شههفههاف  
هواستهههافهمهان را اعهالم کهرده و  
ادرتمند و متحد بها ههواسهتهههای  

 سراسری مان به متدان آفتم.  
ن اه  از نزدفکتر به مهههمهتهرفه   
ها اتهفهااهات در ههفهتهه گهذشهتهه  

 داشته باشتم.  
 

توووجوووموووع اعوووتوووراضوووی 
کووارگووران گووروه موولووی 

 صنعتی فو د ایران: 
کهارگهر  ٦٤٤ بهم  حهدود    ٨٦ روز  

گروه م   صنعت   والدافهران در  
اهواز برای سومت  روز مهتهواله   
به اعتراضاتشان نسبت به نداشهته   
  ٤ امنتت شغه ه   عهدم پهرداههت  

ماه دستمزد وحق بتمه و سهنهوات  
فهههکهههسههها  ههههود ادامهههه دادنهههد  
ودرمقابل کارهانه ت مهع کهردنهد.  
روز ابل از آن افه  کهارگهران در  
مقابل اسهتهانهداری اههواز ته همهع  
داشتهنهد و بها شهعهار اههته  جها  
نمترفم  همت  جا هستتما  پهته هتهر  
  ٤   بهافشان شدند. افه  شهرکهت  

هزار کارمند و کارگر دارد و در  
جنوب شهراه  شهههر اههواز وااهع  

 است.  
 
 

توووجوووموووع اعوووتوووراضوووی 
کارگران روغون نوبواتوی 

 جهان 
بهههمه  مها شهاههد    ٨١ صبح روز  

فل اتفاق مهم در شهههر زنه هان  
بودفم. در اف  روز کارگران روغه   
نبات  جهانه  ههمهراه بها ههانهواده  
هههههاشههههان در اعههههتههههراه بههههه  
بتکارسازفههها و تهعهوفهق پهرداههت  
حههقههواهههههافشههان در وسههط شهههههر  
راهپتماف  کردند و شهعهار دادنهد.  
سردادن شعار افل اههتهال  کهم  
بشه  مشکهل مها حهل مهتهشهها   
 ضای شوران تری به شهههر داده  
بود و مردم با شادی اف  اتفاق را  
دنبا  متکردند. و اف  شهعهارفسهت  
که در حاکمتهت مشهته  دزد و  
مههتهه ههتههاردر  دارد بههه شههعههاری  
اجتماع  در متهان مهردم تهبهدفهل  
مههتههشههود. افهه  شههعههارفسههت کههه  
کارگران ههپهکهو در راههپهتهمهافه   
شان در وسط شهر ارا  و اهبهل  
از آن کههارگههران بههازنشههسههتههه و  
مهههعههه هههمهههان بهههازنشهههسهههتهههه در  
اعتراضاتشان در مهقهابهل مه ه ه   
سهر دادنههد. افه  شهعهارفسههت کههه  
اعتراه کارگران و کهل جهامهعهه  
را به تبعتع ها و نهابهرابهری هها  
که رفشه در حهاکهمهتهت مشهته   
دزد و جنافتکار بر گهرده جهامهعهه  
دارد  بتان متکند. اف  شعهارفسهت  
که کل تهوحهش سهرمهافهه داری  
حاکم را دارد به نالش متکهشهد.  
زنده باد کهارگهران روغه  نهبهاته   

 جهان 
 

احضار رضا شهابوی بوه 
زندان و جعفور عوظویوم 
زاده و شاپور احسوانوی 

 راد برای محاکمه
بنا بر هبر منتشهر شهده از سهوی  

سنهدفهکهای شهرکهت واحهد رضها  
شهههههابهه  عضههو هههتههات مههدفههره  
سندفکای کارگران شرکت واحهد  
با دستور مقامات  ه  روزههای  
آفنده بهه زنهدان بهازگهردانهده مه   
شود. متعااب تما  های مهکهرر  
دادستان  تهران با رضها شهههابه   
برای مراجعت به زندان  هممنهته   
اهطار به ورتقه گذار او در مهورد  
تواتف ورتقه  شنبه بتست و سهوم  
بهمه   رضها شهههابه  بهه ههمهراه  
وکتل  ورتقه گذار و ههمهسهری و  
جمع  از اعضای سهنهدفهکها کهه  
در مقابل ساهتمان حضور داشتنهد  
به دادستهانه  ر هتهنهد. عه هتهرغهم  
وضعتت بد جسمان  رضا شهابه   
و آستب ههافه  کهه او اهبهال در  
زندان دفده است  حهاجه  مهرادی  
معاون امهنهتهته  دادسهتهان اعهالم  
کرده است که تهنههها در صهورت  
بازگشت شهاب  به زندان  ورهتهقهه  
او آزاد ههواههد شهد. سهنهدفهکهای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانه   
در ا هههالعهههتهههه ههههبهههری ههههود  
بازگرداندن م دد رضا شهاب  بهه  
زندان را محکوم کرده و هواسهتهار  
پافان دادن به زندان و ر ع تعهقهتهب  
پ تس   امنتت   اضاف  از او و  
سافر اعضای سندفهکها از جهمه هه  
ابراهتم مددی نافب رئت  و داود  
رضوی دف ر عضو هتات مهدفهره  
سههنههدفههکهها و دفهه ههر  ههعههالههتهه   

 کارگری شده است.  
 

از سوی دف ر جعفهر عهههتهم زاده  
رئت  هتات مدفهره اتهحهادفهه آزاد  
کارگران افران و شهاپهور احسهانه   
راد عضو هتات مدفره اف  تشکهل  

اسهفهنهد بهخها هر    ٨٣ کارگری در  
مبارزاتشان در د ا  از کهارگهران  

 و با اتهامات امنتت  بار دف ر 
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 ٨ صفحه   

  ٦ از صفحه        
محاکمه هواهند شد. هممنته      

تقاضای اعاده بهررسه  حهکهم از  
سهوی اسههمههاعهتههل عههبهدی دبههتههر  
کانون صنف  مهعه همهان کهه ههم  

سا  حهکهم در زنهدان    ٦ اکنون با  
است از سوی مقهامهات اضهافه   
رد شههده اسههت. در کههنههار افهه   
تهدفدات و  شارها کارزار عه هتهه  
امنتت  کردن مبارزات کارگهران   
مع مان و  عالت  اجتماع  جرفهان  

اتههحههادفههه کههارگههری    ١ دارد.  
 CGT CFDT هههههرانسهههههه  

Solidires FSU UNSA    ه 
نامه ای به مقامات افران احضهار  
رضا شهاب  عضو ههتهات مهدفهره  
سههنههدفههکههای واحههد بههه زنههدان را  
محکوم کرده و ههواسهتهار آزادی  
او شدند. با تمام ادرت به کهارزار  
ع ته امهنهتهته  کهردن مهبهارزات  
کهارگههران  مههعهه ههمههان و  ههعههالههتهه   
اجتماع  بپتوندفم. هواستار بسهتهه  
شدن پرونده های اضاف   عهالهته   
کارگهری  مهعه همهان و  هعهالهته   
اجتماع  با اتهههامهات امهنهتهته   
شههوفههم. هههواسههتههار آزادی  ههوری  
بهههههنههام ابههراهههتههم زاده  اسههمههاعههتههل  
عبدی و ک ته زندانتهان سهتهاسه   
که با ننت  اتهامات  هم اکهنهون  
در زندانند بشوفهم. احضهار جهعهفهر  
عهتم زاده و شاپهور احسهانه  راد  
بهرای مهحههاکهمههه را مهحههکهوم و  
هواستار لغو احهکهام صهادر شهده  
زندان برای آنان شوفم. بهه احضهار  
رضا شهههابه  بهه زنهدان وسهتهعها  

 اعتراه کنتم.  
 

کموپویون موعولوموان بورای 
خووواسووت سووه موویوولوویووون 

 دستمزد
فل کمپت  مهم کهه در ههفهتهه  
گذشتهه جهرفهان داشهت  کهمهپهته   

بودجهه عهادالنهه بهرای ا هزافهش  »
حقوق مع مان و بهههبهود کهتهفهتهت  

اسهت. فهل   «آموزی در مدار  
هواست مهم اف  کمپهته  ا هزافهش  
حقوق مع مان در اولهته  اهدم بهه  
سههه مههتهه ههتههون تههومههان اسههت. در  
بخش  از بهتهانهتهه افه  کهمهپهته   
ننت  آمهده اسهت: امها ههواههان  
ا زافش سهم اف  وزارت ههانهه در  

هستهتهم بهه    ٣١٢٦ بودجه مصوب  
 ورفکهه بهرای پهرداههت حهدااهل    

حههقههوق پههافههه بههرای هههر مههعهه ههم   
بازنشهسهتهه و کهارمهنهد اداری و  
هدمات   به مب ه  سهه مهته هتهون  
تومان اعتهبهار الزم پهتهش بهتهنه   
گههردد و شههرافههط و اعههتههبههارات  
ضروری بهرای بهههبهود کهتهفهتهت  
آمههوزشهه  در مههدار  کشهههور  
بههخههصههوص بههرای دانههش آمههوزان  
منا ق محروم پتش بتنه  شهودا.  
اف  کارزار در مدفای اجهتهمهاعه   
به راه ا تاده است و معه همهان افه   
حههرکههت اعههتههراضهه  هههود را  
بزرگترف  کمپت  سهراسهری بهرای  
پته هتهری ههواسهتهههافشهان اعهالم  

  ٤١ کرده اند. بنا بر آهرف  هبرهها  
هزار نفر آنرا امضا کهرده و جهمهع  
کردن حمافت و ههمهبهسهته ه  از  
اف  کارزار در مدار  تهمهام شهههر  
ها بصورت حضوری جرفهان دارد.  

ههزار    ١٤ مع همهان آنهرا کهمهپهته   
نفری اعالم کرده اند. اف  کمپهته   
گههامهه  مهههههم در جهه ههو بههردن  
اعتراه ع ته هط  قر در سهطهح  
جامعه و مهبهارزه بهرای ههواسهت  

 ا زافش دستمزدهاست. 
 

آخرین مبواحوث بور سور 
 میزان حداقل دستمزدها
بنا بر ههبهرههای دولهته  نشهسهت  
کمتته مزد جهمهههوری اسهالمه   

مهاه    ٣٢ بدنبا  فل ماه وافه در  
برگزار شد و آهرف  نشسهت آن در  

اسفند هواهد بود. بدف  تهرتهتهب    ٨ 
بدنبا  فل سکوت برنامه رفهزی  
شده  هفته گذشته بهحهث بهر سهر  
متزان حداال دستمزدها  داغ بهود.   
دارو دسته های شورای اسهالمه   
ن  ها به حرف در آمهده انهد و  
مهههقهههامهههات دسهههت انهههدر کهههار  
حکومت  نهتهز اظهههاراته  کهرده  
اند. در متان کارگران ههم بهحهث  
بر سر اف  مهوضهو  جهرفهان دارد.  

 مباحث نتست؟ 
بووحووثووهووای حووکووومووتوویووان 

 چیست؟
بحث های دولت  بر سهر افهنهسهت  

اههانههون    ٤٣ کههه بههنهها بههر مههاده  
کارحداال دستمزد بر اسها  نهر   
تههورم و در نهههههر گههر ههتهه  سههبههد  

معتشت هانوار تعتت  مه  شهود.  
و اف  درحالتست که کارگران در  
تعتت  نر  تورم و مهتهزان ههزفهنهه  
سبد مهعهتهشهت ههانهوار دههالهته   
ندارند و تعتت  اف  نهرهههها اسهاسها  
بنا بر مصهالهح سهرمهافهه داران و  
همانند هر سا  رام  دسهتهکهاری  
شده و مههنهدسه  شهده اسهت. از  
جم هه بهنها بهر ههبهرههای دولهته   
آههرفهه  نههر  تههورم اعههالم شههده از  
سوی بانل مرکزی در آ ر مهاه  

درصهد    ٦.٢ سا  جاری به متزان  
است و ههنهده دار افهنهکهه حهته   
ادعا کرده انهد کهه افه  راهم تها  
پافان سا  کاهش ههواههد فها هت.  
معنای عهمه ه  اعهالم افه  نهر   
تورم به گفته هودشان افنست کهه  
به متزان حداال دستمزدهها حهته   
ده درصد هم اضا ه نخهواههد شهد  

ههزار    ٢٣٨ و متزان آن نههافهتها از  
هزار تومهان و فها    ٢٢٨ تومان  به  

ههزار تهومهان ههواههد    ٢٢١  رضا  
 بود.  
 

در نهارنوب همت  گمانهه زنه   
ها حهمهتهد حهاج اسهمهاعهته ه  از  
اکارشناسان حوزه کارا جمهههوری  
اسالم  با اعالم افهنهکهه حهدااهل  
دستمزد کارگران برای سها  آته   

درصهد ا هزافهش    ٣١ تها    ٣١ بت   
هواهد داشت  مت هوفهد: احهدااهل  
دستمزد کارگران که هر سهالهه از  
سوی شورای عال  کار تهعهتهته   
م  شود بافد با اتکا به شهاهه   
های کالن ااتصادی ماننهد ههط  
 قر محاسبه شهود. وی بها بهتهان  
افنکه شاه  هط  قر م  توانهد  
در نههانههه زنهه  بههرای ارتههقههای  
حداال دسهتهمهزد کهارگهران مهورهر  
باشد  تاکتد کرد: تردفدی نتسهت  
نم  توانتم هط  هقهر را مهال   
اههرار دهههتههم امهها نههمههافههنههدگههان  
کارگری م  توانند تالی کننهد  
 اص ه حداال دستمزد را بها افه   

 شاه  کمتر کنند.ا.  
 

احسههان سهههههرابهه  عضههو هههتههئههت  
مدفهره کهانهون عهاله  شهوراههای  
اسالم  کار کشور نتز بها اعهالم  

درصهد    ٣٤ افنکهه بها مهحهاسهبهه  
ا زافش هزفهنهه امهور مهربهو  بهه  
تغذفه  حهقهوق مهورد نهتهاز بهرای  

گههذران فههل زنههدگهه  بههرای  
  ٤٤٦ مت تهون و    ٨ کارگر  حدود  

هزار تومان است که بهافهد لهحها   
شود. احسان سهراب  نتز ههمهانهنهد  
حمتد حهاج اسهمهاعهته ه  الهحها   
شدنا سبد هزفنهه دو مهته هتهون و  

هزار تومان در تعتت  مهتهزان    ٤٤٦ 
حههدااههل دسههتههمههزدههها صههحههبههت  

 متکند.  
 

از همت  دست اظههارات  عهکه   
العمل اابل توجه غالمرضا کاتهب  
عضو کمتستون ت فتق در م ه ه   

وگههوفهه  بهها    اسههالمهه  در گههفههت 
هبرن ار ااهتهصهادی ههبهرگهزاری  
تسنتم  در رابهطهه بها اظهههارنهههر  
فل نمافنده م ه ه  اسهت  کهه  
گفتهه بهود  حهدااهل حهقهوق سها   
آفنده در ت فتهق فهل مهته هتهون و  
دوفست هزار تومهان تهعهتهته  شهده  
است. به محع انتشار افه  ههبهر  
او سراستمه و نه هران از افهنهکهه  
شههبهههههه ای بههر سههر ا ههزافههش  
دستمزدها افه هاد شهود  تهوضهتهح  
داد که اف  مب   ربط  به مهتهزان  
حههدااههل دسههتههمههزد نههدارد  بهه ههکههه  
مربو  به بحهث در مهورد سهقهف  
معا تت مالتات  در بهودجهه سها   

بوده است که گوفا سقف افه     ٢٦ 
مب   در نهافت دو مت تون تهومهان  
تعهتهته  شهده اسهت. نهون ههوب  
متدانند که در راستای سهتهاسهت  
ارزان سازی نتروی کهار  حهدااهل  

ههزار    ٢٤٤ دستمزدهها حهته  بهه  
تومان هم نخواهد رستهد و حهته   
پخش هبری نون حداال دستمهزد  
فههل مههتهه ههتههون و دوفسههت هههم   

 برافشان هزفنه دارد. 
 

به عبارت روشنتر افنههها ههر سها   
کههه مههوعههد تههعههتههتهه  حههدااههل  
دستمزدها برای سها  آته  اسهت   
بنا بر مصهالهح سهرمهافهه داران و  
دولت حام  ای  نر  تهورم  نهر   
سبد هزفنه و غتره پافت  مه  آفهد  
تا مبناف  برای بهرفهدن دسهتهمهزد  
نههنههد بههار زفههر هههط  ههقههر بههرای  
کارگران باشهد. و در افه  بهازی  
مسخره  دولت  بانهل مهرکهزی   
شورافهعهاله  کهار و تشهکه هههای  
دست ساز حهکهومهته   ههمهانهنهد  
فل ارکستر واحد کار متکننهد.  

از جم ه درحهالهتهکهه تهورم بهتهداد  
متکند. ا زافش اتمت ها سهرسهام  
آور است  اف  بهتهشهرمهان ابه هههانهه  
دروغ مته هوفهنهد و از نهر  تهورم  
هشت درصد و ده درصهد سهخه   
مت وفند. و فا نهنهد مهاه پهتهش  
آمههارهههای دولههتهه  نههر  هههزفههنههه  
هانوار را نهههار مهته هتهون و نهتهم  
اعهالم داشهت  حهاال کههه مهوعههد  
تعتت  حداال دستمزدها بهر اسها   
نر  سبد هزفنه هاست  مب   سبهد  

  ٤٤٦ هزفنه هانوار دو مته هتهون و  
هزار تومان اعالم متشود. و تهازه  
ههمهته  مهبه ه  نهتهز اهرار نهتهسههت  
مبناف  برای محاسباتشان بهاشهد   
ب که بها گسهتهاهه  تهمهام اعهالم  
متکنند که ان ام آن غتر ممهکه   
است و اف  مب   تنهها اهرار اسهت  
مبناف  برای انانه زن ا باشد و  

 در محاسباتشان الحا ا شود.  
اف  ننهته  اسهت کهه ههر سهالهه  
مشههتهه  سههرمههافههه دار دزد و  
مفتخور تحت عنهوان سهه جهانهبهه  
گری دولت  کار رما و اجهامهعهه  
کارگریا در شوارفعهاله  عهاله   
کارشان م  نشتنند و از بهاالی  
سر کارگر بر روی اتمت نهتهروی  

مت تون کهارگهر کهه بها    ٣١ کار  
  ١٤ هانهواده ههافشهان جهمهعهتهته   

مت تون نفره را در بهر مهته هتهرد   
تصمتم مت ترنهد و بهر بهههای آن  
نوب حراج متزنند. و اف  تصمتهم  
گتری در وااهع سهطهح مهعهتهشهت  
بازنشست ان  کارگهران بهتهکهار و  
اسهتههانههدارد کههل جهامههعههه را راههم  
مههتههزنههد. کههارگههران بههه کههل افهه   
بسا  است مار و نپهاو  اعهتهراه  
دارنههد  بههه افههنهههههمههه تههبههعههتههع و  
نابرابری اعتراه دارنهد و افه  را  
در اعتراضاتشهان بها شهعهارههافه   
ع ته حقواهای ن وم  مقهامهات  
عهههالهههتهههرتهههبهههه و دزدی ههههای  
حههکههومههتههتههان و مههقههافسههه آن بهها  
دستمهزدههای زفهر ههط  هقهرشهان  
اعالم کرده اند. افه  را کهارگهران  
هپکهو بها سهر دادن بها سهر دادن  
سرود همبست    ازفهر بهار سهتهم  
نههمههه  کهههنهههتههم زنهههدگههه ا  در  
اعههتههراضههات پههر شههکههوه هههود در  

 ارا  اعالم داشتند. 
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 ا ا ر گ ر ا ن     ن د ا ن   

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 
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  ٤ از صفحه   
 کارگران چه میگویند

جههنههبههش بههرای هههواسههت ا ههزافههش  
دستمزدها اکنون جهنهبهشه  اسهت  
اجتماع  که کارگران و مع همهان  
دو سههتههون اصهه هه  آن هسههتههنههد.  
کههارگههران بهها اعههالم راههم و بهها  
اعتراضاتشهان بهه روشهنه  اعهالم  
کرده اند که شورای عهاله  کهار  
را ابو  نهدارنهد و مهتهزان حهدااهل  
دسههتههمههزدههها بههافههد بهها شههرکههت  
نههمههافههنههدگههان مههنههتههخههب مهه ههامههع  
عموم  هود آنها تهعهتهته  شهود.  
سهها  گههذشهههتههه در حههرکههتههه   
هههمهههاهههنههه  سههتهههزده تشهههکهههل  
کارگری از جمه هه اتهحهادفهه آزاد  
کارگران افهران  انه همه  صهنهفه   
کهههارگهههران بهههرق و  ههه هههزکهههار  
کرمانشاه  سهنهدفهکهای کهارگهران  
نتشکهر ههفهت تهپهه  سهنهدفهکهای  
نههقههاشههان اسههتههان الههبههرز  کههانههون  
مدا عان حقوق کهارگهر  کهمهتهتهه  
پت تری برای اف هاد تشهکه هههای  
کارگری  کهمهتهتهه ههمهاههنه ه   
برای کمهل بهه افه هاد تشهکهل  
هههای کههارگههری  سههنههدفههکههای  
کارگران شرکت واحهد  کهارگهران  
پروژه های پار  جنوب   جهمهعه   
از کههارگههران پههتههروشههتههمهه  هههای  
مههنههطههقههه مههاهشهههههر و بههنههدرامههام   
 عاالن کارگری جنهوب  جهمهعه   

کهرج     -از کارگران محهور تهههران 
 هههعهههاالن کهههارگهههری شهههوی و  
انههدفههمههشههل بهها پههرنههم هههواسههت  
ا ههزافههش دسههتههمههزدههها بههه راههمهه   
باالی هط  قر و در اهدم او  سهه  
مت تون و پانصد هزار جه هو آمهدنهد  
و حو  اف  هواست جنبش  شکهل  

گر ت. بعالوه افنهکهه فهل بهنهد  
  ٨١ مهم آهرف  بتانته مع همهان در  

تههاکههتههد بههر هههمههتهه     ٢٤ اسههفههنههد  
ههواسهت بهود. امسهها  کهارگههران   
بازنشست ان  مهعه همهان بها شهعهار  
هط  قر نهار مت تون  حقوق مها  
فههل مههتهه ههتههون اههدم بههه جهه ههو  
گههذاشههتههنههد و در وااههع پههالتههفههرم  
مبهارزه بهر سهر ههواسهت ا هزافهش  
دسههتههمههزدههها را بهها شههعههارهههای  
اعتراض  شان در ههتهابهان دادنهد.  
امسا  گفتهمهان هها افهنهسهت کهه  
اگر هط  قر نهارمت تهون و نهتهم  
است  حقوق مها بهافهد بهه عهنهوان  
اولت  ادم باالی افه  راهم بهاشهد.  
بعالوه افنکه دستمزد بافد با بهتهمهه  
های پافهه ای اجهتهمهاعه  نهون  
درمان راف ان و تحصهتهل رافه هان  

 برای همه تکمتل شود.  
 

مع مان نتز با کهمهپهته  اهدرتهمهنهد  
هزاران نفره هود هواستهار ا هزافهش  
حقواها باالی سه مت تهون تهومهان  
هستنهد. افه  گهفهتهمهانههها جهواب  
اا ع کارگران  معه همهان و مهردم  
جامعه ع ته  قر و  الکت اسهت.  
وظتفه ماست که اف  گفتمان هها  
را سهراسههری کهنههتهم. اهههبهار افهه   
اعهههتهههراضهههات را هصهههوصههها در  
گروههای پت تری مهطهالهبهاتهمهان  
در مدفای اجتهمهاعه   انهعهکها   
دهههتههم. و بههه افهه  شههکههل صههف  
اعتراه سراسری ههود را عه هتهه  
دستمزدهای زفر هط  قر و بهرای  
داشههتهه  فههل زنههدگهه  انسههانهه   

 متحد کنتم. 

اتحادیه ازاد کارگران ایران  ٢بیانیه شماره 
 ٣١٦٩پیرامون تعیین حداقل مزد سال 

در صورت عدم توجهه بهه تهامهته   
مههعههتههشههت کههارگههران    ههو ههان  
اعههتههراضههات زفههر و رو کههنههنههده  
کارگهری در سها  آفهنهده سهراسهر  

 کشور را در بر هواهد گر ت 
 

باز هم هممون سالهای گهذشهتهه   
هههتههمههه شههب بههازفهههههای رافههج در  
شههورافههعههالهه  کههار بههرای تههعههتههتهه   
حداال مهزد کهارگهران در جهرفهان  
است. سهکهوت مهدعهتهان بهر آورد  
سبد ههزفهنهه در نهههادههای دسهت  
سههاز کههارگههری در مههورد عههدم  
ا ال  رسان  از مسائ ه  کهه در  
شورافعال  کار در بهاره سهرنهوشهت  
زندگ  و مهعهتهشهت مهته هتهونههها  
هههانههواده کههارگههری مههتهه ههذرد  
ههمهمهنهان ادامههه دارد و مهطهابههق  
معمو  سالهای گذشهتهه شهوههای  
ت وفزفون  برای عهبهور از تهعهتهته   

  ٤٣ حداال مزدی بر اسها  مهاده  
اهانههون کههار کههه فههل  ههاکههتههور  
اص   آن سبد هزفهنهه مه  بهاشهد  

 در جرفان است. 
 

امروزه در شرافط  که کهارد  هقهر  
و گرسنه ه  در حها  تهکهه پهاره  
کردن هست و نتهسهت مهته هتهونههها  
هانواده کارگری است اجرای افه   
هههتههمههه شههب بههازفههههها و شههوهههای  
ت وفزفون   نهتهزی جهز هشهم و  
انههزجههار عههمههتههق مهها کههارگههران از  
وضعتت جهههنهمه  مهوجهود را بهر  

 نم  ان تزد. 
 
پتش برد ننت  ستاسهتهههافه  در    

 و  دهه ها و سالهههای گهذشهتهه  
در تعتت  حداال مزد توام با اهطهع  

  دفه هر    ٣١٢٢ سوبستدها در سا  
نتزی جهت از دسهت دادن بهرای  
 بقه کارگر افران باا  ن هذاشهتهه  
اسههت کههه حهها   ههرا رفههاکههارانههه  
بره  وااعتات از سوی نههادههای  
دسههت سههاز کههارگههری و رسههانههه  
های دولته  مهرههمه  بهر درد و  

 رنج ما کارگران باشد. 
 

ت   روش  زنان بهتهداد مهتهکهنهد   
ک ته  هروشه  بهه امهری عهادی  
تبدفل شده است  عدم وجود ا قه   
برای اشتغا  مهته هتهونههها کهارگهر  
بههتههکههار و اهههراج شههده و جههوانههان   
آمههاده ی بههه کههار  آنههان را در  
مهعهره نهومهتههدی مهطه هق بههرای  
زفست  و ا سردگ  و روی آوری  
بههه هههزار و فههل ضههد هههنهه ههار  
انسان  ارار داده است  باز مهانهدن  
کودکان از تحصهتهل بهدلهتهل  هقهر  
هانواده ها ابعادی مت تهونه  پهتهدا  
کرده است  پهدفهده کهار کهودکهان  
در ابههعههادی وسههتههع بههخههشهه  از  
سههتههمههای فههل جههامههعههه هشههتههاد  
مههتهه ههتههونهه  شههده اسههت  آمههار  
هههودکشهه  کههارگههران بههدلههتههل  
درمههانههدگهه  و اسههتههتههصهها  بههرای  
گههذران زنههدگهه  سههر بههه  هه ههل  
کشتده  گوشت و مهتهوه از سهفهره  
بسهههتهههاری از ههههانهههواده ههههای  
کههارگههری بههرنههتههده شههده و در  
ابههعههادی وسههتههع  بسههتههاری از  
کهههارگهههرانههه  کهههه تههها دفهههروز  
متتوانستند شهغه ه  و در آمهدی  
داشته باشند با  روپاش  زنهدگه   
شان  به اعتتاد و کارته  ههوابه    
گهور هههوابه   زبههالهه گههردی  و  
مهرو از سههرمهها و گههرسههنهه هه    
کشتده شده اند و در حها  حهاضهر  
زندگ  اک رفت اهرفهب بهه اتهفهاق  
مت تونها هانواده کارگری به نهحهو  
ب  سابقه ای در حا   هرو ر هته   
در ننت  جههنهمه  اسهت. انهواهت  
افنان هممهون سهالهههای گهذشهتهه  
مشغو  هتمه شب بازی و اجهرای  
شوهای ته هوفهزفهونه  و اظهههارات  
 رفبکارانهه نهمهافهنهده ههای دسهت  
سههازشههان بهها نههام نههمههافههنههدگههان  
کههارگههری در شههورافههعههالهه  کههار  

 هستند. 
 

افههنههان بهها مههمههنههوعههتههت افهه ههاد  

تشک های مستقهل کهارگهری در  
دهه های گذشته و محروم کهردن  
کارگران از ادرت جمع  و نهانهه  
زنههه   سهههرکهههوب اعهههتهههراضهههات  
کارگری  محکوم کردن  هعهالهته   
آگاه و سرشنا  جنبش کهارگهری  
به زندانهای  وفل المدت و افه هاد  
محدودفتهههای شهدفهد بهر مهعهدود  
تشههکهه هههههای مسههتههقههل کههارگههری  
همهمهون اتهحهادفهه ازاد کهارگهران  
افران و دف ر تشک هههای مسهتهقهل  
صههنههفهه  کههارگههران و مههعهه ههمههان   
شرافهطه  را پهدفهد آورده انهد کهه  
 بقه کارگر افهران  ه  الهحها  و  
هههمههتهه   ههردا صههبههح اههادر بههه  
سازمانده  اعتراضات بهزرو و  
سراسری نتست.  اما افهنهان بهافهد  
بدانند  بقه ای که اادر به نهانهه  
زن  بر سر زنهدگه  و بهقها  ای  
نباشد اجتماعا و ب  هته  نهقهشهه  
از پتش  به سرعت  به تهغهتهتهرات  
زفر و رو کننده روی ههواههد آورد  
و دگر دفسه  بهرای بهر ههم زدن  
تمام  بنتادهای نهم غهارته هرانهه  
موجود را اجتماعا به پتش ههواههد   

 برد. 
 

اف  آن وااعتت بنتهادی اسهت کهه  
سا  نهپهاو  و غهارت    ١٢ در پ   

دسترنهج کهارگهران و مهعه همهان و  
دف ر مزد ب تران زحمتکش مهردم  
افران جارفست. بهه افه  مهعهنها در  
صورت تهداوم ههتهمهه شهب بهازی  
موجود و عدم تعتت  حهدااهل مهزد  
بههر اسهها  اجههرای بهه  نههون و  

اانهون کهار  سها     ٤٣ نرای ماده  
آفنده  سا   هو هانهههای زفهر و رو  
کههنههنههده  اعههتههراضههات کههارگههری  
هواهد بود که سرتهاسهر کشهور را  
ب  هت  مهالحهههه ی مهد نهههر  
حههکههومههتهه ههران در هههم هههواهههد  

 نوردفد. 
 

 –اتهحهادفهه آزاد کهارگهران افهران  
 ٣١٢١ فکم اسفند ماه  
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 ٥١ صفحه  

 گر کمونیست رکامیزگرد 
 با یاشار سهندی                           ٦٩مباحث مربوط به مزد 

یکی از عناصر جمهوری اسالمی حمید حاج اسماعیلی اعالم کرده؛ عتردیدی نیست نمی تووانویوم خور فوقور را موالک  ٣١٦٩در ارتباط با میزان مزد سال  
 حداقل دستموزد بوایود بوا درنوظور گورفوتون قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تال  کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.

ی حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های موجولوس شوورا مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
میلیون تومان  محاسبه کرده است،گفت: این رقم مالک خوبی است و می تواند همین نور  را موعویوار چوانوه زنوی ٣.٨میلیون ریالع  ٣٨اسالمی خر فقر را 

 قرار داد.  
به نظر شما سناریوی دست ساز اینها برای حداقل دستمزد بر اسا  یک میلیون و هشت صد هزار تومان خواهد بود؟ و ایا تعریفی 

 که اینها از خر فقر میدهند چه اندازه با واقعیت و میزان خر فقر خوانایی دارد؟

 یاشار سهندی:
حقتقت ای را بخواهتد م  هم بها  
هط  قر مشکل دارم    بهه نهههر  
م  هم هط  قر را نبافهد مهال   
دسهتهمهزد اهرار داد! مهنهتههها افهه   
نتزی که مه  مهته هوفهم بها آن  
نتزی که اف  جناب  رمودند از  
زمت  تا آسمان  رق دارد  ههر دو  
جان سوزند امها افه  که ها و آن  
ک ا! افه  روزهها نهوشهتهه ای از  
فک  از کهاربهدسهتهان مهغهضهوب  
حکومت که ا تخاری افه  بهوده  
نقش اص   در ماجهرای کهذافه   
گروگان گهتهری داشهتهه بهه نهام  
عبا  عبدی مهنهتهشهر شهده کهه  
هههودهههمههان مههاجههرا هههم در زمههان  
هودی بهانه ای بود تا مهبهارزات  
مردم را کهار اسهتهکهبهار جهههانه   
بهخهوانهنهد و سهرکهوب را تشهدفهد  
کنند به دولهت هشهدار داده کهه  
 کری به حا  دستمزد کهارگهران  
بکند که روزبروز کارگهران دسهت  
شان بهتهشهتهر تهنه  مهتهشهود و  
افشان هم تازه فادی آمده ا هزافهش  
دستمزدها مقدار نانتزی بر تهورم  
تارتر دارد!) بهتهاد داشهتهه بهاشهتهم  
سالتان سا  گفتند و تب ت  کهردنهد  
که اضها هه کهردن دسهتهمهزد بهه  
گران  دام  مهتهزنهد  افشهان بهه  
زبان نتاورده اما حتما شنهتهده کهه  
اعتراه کهارگهران بهه وضهعهتهت  
معتشته  شهان ههر روز رسها تهر  
متشود  نه هران شهده کهه مهبهادا  
شترازه حکومت شان از هم بپهاشهد  
برای همهته  فهکهههو فهادی آمهده  
کارگران  قتر تر شدنهد. تهوصهتهه  

های از اف  دست و توصته ههای  
مانند افنکهه نهانهه زنه  امسها   
بافد مهخهفهتهانهه بهاشهد و بهر سهر  
دستمزد نبافد زفاد حرف زد و ...  
نشان از دلواپس  عمتق حکومهت  
است. هتمهکهدام از کهاربهدسهتهان  
حکومت بهه  هکهر مه  کهارگهر  
نتست نون هت  واهت سهواره از  

 حا  پتاده هبر ندارد. 
 

تههوصههتههه هههای جههنههاب حههاجهه     
اسههمههاعههتهه هه  تههوصههتههه هههای بههه  
همپتاله گ  های هودشهان اسهت  
کههه  ههکههر مههتههکههنههنههد نههمههافههنههده  
کارگرند و به ههودشهان حهق داده  
اند بروند نانه زن  کهنهنهد.نهانهه  
زن  بر سر ن ؟ بهر سهر حهقهوق  
م  کارگر. نقش افشان با مهانهنهد  
آن بابای است که در متان دعهوا  
به هودی حق متدهد پادرمهتهانه   
کند و مهته هوفهد:ا شهمها درسهت  
مت وفد اما حق با افشهان اسهت!ا  
م  کارگر مهته هوفهم افه  فهل  
مت تون هشتصد ههزار تهومهان ههم  
حقوق بستار پافت  تر از هط  هقهر  
اسههت کههه مههتهه ههوفههد در جههواب  
مت وفند هط  قر مال  هوبه   
نتست! بهعهد مهالکه  کهه فهل  
عههده آدم شههکههم سههتههر و دزد و  
شارالتان و کالی که در م ه ه   
اسالم  نشسته اند تعتهته  کهرده  
اند تازه ارار اسهت مهعهتهار نهانهه  
زن  باشد! ههب مهتهخهواههنهد بهه  
ک ا برسند؟ م  روند  نهرتهکهه  
م  اندازند ههب بها پهافهه حهقهوق  
م ال فل مت تون تهومهان و حهق  

ههزار تهومهان و حهق    ٤٤ مسک   

هوابار صد هزار تهومهانه  و حهق  
سهاعهت اضها هه    ٣٤٤ اوالد و...  

کاری با کسر حق بتمه اجهبهاری  
تامت  اجتماع  و بتمه تکمهته ه   
و مالهتهات ههب مهتهشهود حهدودا  
فل مته هتهون و هشهتهصهد ههزار  
تومان! بد نتست که تاکتهد کهنهم  
بههر  ههبههق حسههاب افشههان فههل  

  ٣٢٨ کارگر در فهل مهاه بهافهد  
ساعت پر کند اما  بهرای افشهان  

  ٣٤٤ اف  کها ه  نهتهسهت. بهافهد  
ساعت  هم اضها هه کهار داشهتهه  
بههاشههد و افهه  نههه بههرای افههنههکههه  
درفا هته  کهارگهر بهتهشهتهر شهود  
ب که هت   ههالهصهه به هوفهم در  
نهر دارند از فل نهفهر عهمهال بهه  
اندازه دو نفر کهار بهکهشهنهد. االن  
شما هر جا بهروفهد بهرای گهر هته   
کاری  فک  از اولت  سوالها افه   
است که ابا اضها هه کهاری کهه  
مشکل نداری!!ا و همت  اضها هه  
کاری ابزاری اسهت کهه شهمهای  
کارگهر را بهتهشهتهر بهه گهروگهان  
بهه ههتههرنههد نههون شههمهها هههم روی  
اضا ه کاری حساب بهاز کهردفهد  
که درفا ته  شهمها  هالن مهقهدار  
شههود و کههار ههرمهها روی هههمههتهه   
حساب   ردا روزی به هر دلهته ه   
از بخواهد حال  از شما ب ترد تها  
حساب کار دستان بتافتهد کهه بها  
ک   رف هستتد و اولهته  ااهدام  
اطع اضا ه کهاری شهمهاسهت تها  

 بقو  آهوندها امتنبها شوفد! 
 

گترم که مال  ههط  هقهر ههم  
باشد  اگر بر اف  اسا  هم حقهوق  
تههعههتههتهه  شههود تههازه شههمهها  ههقههتههر  

محسوب متهشهود. بهرای ههمهته   
مهه  بهها افهه  مههال  هههط  ههقههر  
مخالفم. مال  بهافهد ههط ر هاه  
باشد. فعنه  مه  واهته  مهتهروم  
متوه ای بخرم دست و دلهم نه هرزد  
اگر اف  متوه را بخهرم بهعهد بهرای  
م ال هرفد گوشت کم مه  آورم   
اگر گوشت تهته متکنم دلهواپه   
افه  نههبههاشههم کهه اجههاره هههانههه را  
نکار کنم واگهر اجهاره ههانهه را  
پرداهت کردم دلم هری نرفزد کهه  
اسط ها را ن ونه بافهد پهرداههت  
کنم. از او  مهاه تها آههر مهاه د   
ن ران  که ن ونه با اف  حهقهوق  
های کنون  سر کنم فل پهای  
بستاری از تهنهشههها و تشهنه هات  
هانوادگ  و هه هوت ههود ههمهه  
ا راد هانواده است. گتهرم کهه بهر  
اسا  معتار هانواده نهار نفهره و  
تورم ) نه بر اسا  آمهار رسهمه   
حکومت ب که بر اسا  وااهعهتهت  
جههاری کههه روز بههروز امههکههان  
دسترس  به مافحتاج اولتهه بهرای  
م  کارگر سهخهت تهر مهتهشهود   

مهته هتهون    ٤ االن دست کهم بهافهد  
درفا ته  فهل کهارگهر بهعهد از  
کسر کسورات بهاشهد تها حهدااهل  
م  کارگر بتوانم بدون دغدغه بهه  
مافحتاج اولته زندگ  از مسهکه   
و هورا  دسترس  داشته باشهم.  
م  نتز حهق دارم تهفهرفهح داشهتهه  
باشم  بتوانم بهه امهکهانهات ههوب  
بهداشت  و پهزشهکه  دسهتهرسه   
داشته باشم بتوانم با ههتها  راحهت  
روز جمعه دست تو جتبهم کهنهم و  
بدون هت  دلواپس  سهاعهته  بهه  
 راغت ب ذرانم و.... روزگهار بهه  

گههونههه ای شههده کههه کههارگههران  
کمتر به هانه هم متروند اگهر ههم  
دفداری باشد سر پاف  است نهون   
هزفنه پذفراف  از مهمان به شهدت  
به ااتصاد فهل ههانهواده لهطهمهه  
متزند. هودشهان دارنهد مهته هونهد  
هههزفههنههه پههزشههکهه  بسههتههاری از  
هههانههواده کههارگههری را کههامههال  
درمانده و بتماره متکند. کها ه   
است صبح ک ه سحر به فکه  از  
درمان اههای تامت  اجهتهمهاعه   
سر بزنتد تا شاهد باشتد کسهانه   

صههبههح در نههوبههت    ٨ از سههاعههت  
هستند که شافد بهتهوانهنهد وفهزفهت  
فل دکتر متخصه  را بهدسهت  
آورند آن هم به حقارت آمتهز تهرفه   
شههکههل مههمههکهه  و دکههتههر  ههبههق  
بخشنامه تامت  اجتماع  کهمهتهر  

داههتههقههه بههرای شههمهها واههت    ١ از  
مت ذارد و  بق همان بخهشهنهامهه  
هها کههمهتهرفهه  ههدمههات درمهانهه   
وداروفهه  دولههتهه  را بههرای شههمهها  
توصته متکند. اف  هها و بسهتهار  
بتشتر از افنها نتت ه نهانهه زنه   

 ام ا  حاج اسماعت   ها است. 
  ٢٣٨ االن فل کارگر با حهقهوق  

هزار تهومهانه  در صهورته  کهه  
ساعت اضا ه کهار داشهتهه    ٣٤٤ 

باشد فعن  به جهای فهل مهاه   
فل ماه و نتم کهار کهرده بهاشهد  

مهته هتهون    ٣.١ درفا ت  ای زفهر  
تومان است. افشان نهههافهتها شهافهد  
در بهترف  حهالهت فهل مهته هتهون  
پافه حهقهوق را در نهههر ههواههنهد  
گر ت که ههمهته  را مه  بهعهتهد  
 متدانم. با ت ربه سالهای گذشته  
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  ٣ از صفحه        
واته  بهرای حهقهوق اکهارمهنهدان  

 درصد ا زافش در نهر   ٣٤ دولتا  
گر تند نهافتا برای کارگهر سهه    

تا نهار درصهد بهتهشهتهر در نهههر  
هههواهههنههد گههر ههت کههه در افهه   

  ٢٨١ صهورت نههتهزی در حههدود  
هزار تومان هواهد شد.  به شهدت  
در تالشند که اسرمافهه ههارجه ا  

به افران بتافتد. سهرمهافهه ههارجه   
) و صد الهبهتهه داهه ه   عهاشهق  
نشم و ابروی م  کارگر نتسهت   
بهه دنهبها  سهودی اسهت کهه در  
نتهروی کهار ارزان مهعهنه  مه   
فابد. بهرای ههمهته  شهمها شهاههد  
هستتد وزرای  همهنهتهسهت دولهت  
سوئد ت  به  لت ح اب متهدههنهد  
تا از اا  ه عقب نتفتاده باشند تها  

شافد به اهو  آن اسهتهاد ااهتهصهاد  
ساک  پارف  دسترس  بهه مهردم  

 با کتفتت افران داشته باشند.  
نانه زن  بدون حضور کهارگهران    

بخصوص در پشت درههای بسهتهه  
بهه  مههعههنهه  اسههت. بههه مههعههنهه   
وااع  کهارگهران حهرف شهان در  
نند سها  گهذشهتهه بهه صهراحهت  
گفته انهد و ههمهته  اعهتهصهابهات  

نند مهاه اههتهر نشهم افشهان را  
تههرسههانههده اسههت. اگههر کههارگههران  
اعترضات شان بر سر حقوق عقهب  
ا تاده به هتابانها کشتده شهده بهر  
سر تعتت  دستمزد به کف هتهابهان  
کشتده شود آن اه افشان  قهط در  
حرف عقب نخواهند نشست ب هکهه  
عمال عقب نشتن  هواهند کهرد.  
شافد آن مواع ااتصاددانان کشهف  

کنند که حقوق بهتهشهتهر از ههط  
 قر نه تنههها مهوجهب تهورم نهمه   

 شود ب که ضدتورم  است! 
 

شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر و معاون 
قانون کار  ١٣وزیر کار خواهان اجرای ماده 

 شدند
 محمد کاظمی 

با نزدفکتر شدن امذاکهرها بهر سهر  
تعتت  حهدااهل دسهتهمهزد  شهورای  
هههای اسههالمهه  کههار و هههانههه  
کارگر  اف  نهادهای دولته  کهه  
کارگران ماهتت ضد کارگرفشهان  
را بخوب  متدانند دوباره به  هکهر  
کههارگههران ا ههتههادهههانههد! الههبههتههه  
دغهه ههکههاری و حههقههه بههازی افهه   
نهادها نتز تازه ای نتست. افنههها  
همه ساله در آستانه سها  نهو کهه  
مقارن بها زمهان تهعهتهته  حهدااهل  
دستمزد هسهت پهز مهخهالهفهت بها  
کار رمهافهان و دولهت گهر هتهه و  
هواهان اجرای اانون کارمتشهونهد.  
ولهه  کههارگههران افههران افهه  نههو   
امخالفتهاا را بخوب  متشناسهنهد.  
مههخههالههفههتهههههافهه  از نههو  هههمههان  
مخالفتهای جناحهههای مهخهته هف  
حکومهته  بها ههمهدفه هر بهر سهر  
تقستم ادرت و به گمراه کشهانهدن  
مبارزات کهارگهران. اجهازه دههتهد  
در افن ا به دو نهمهونهه از اد ها ا  

اانون کهار    ٤٣ اف  نهادها از ماده  
 اشاره کنتم. 

 
بههه گههزاری افهه ههنهها  در آسههتههانههه  
نزدفل شدن به زمهان بهرگهزاری  

  ٢٦ ج هسهات تهعهتهته  مهزد سها   
شهههورافهههعهههالههه  کهههار  کهههانهههون  
هماهنه ه  شهوراههای اسهالمه   
کار استان آ ربهافه هان شهراه  بها  

ای اهواسهتهار اجهرای    انتشار بتانته 
اهانهون کهار و    ٤٣ کهامهل مهاده  

 تعتت  مزد وااع  کارگران شد.ا 
در موردی دف ر ع   ترکاشهونهد  
دبتر هانه کهارگهر شهههر ری در  
گفت و با افه هنها  اظهههار داشهت:  

تنها بها اجهرای کهامهل    ٢٦ امزد  
  ٤٣ مهههاده    ٨ و    ٣ تهههبهههصهههره  

رضافتبخش هواهد بود و جهامهعهه  
مههتهه ههتههون نههفههری کههارگههران    ٣٣ 

کشور نتز تهنههها ههواههان اجهرای  
 اانون هستند.ا 

 
البته به اف  نمافندگان نهههادههای  
حکومت  بافد صف  از ا هعهالهته   
کارگریا ههمهانهنهد آاهای نهاصهر  
ا ری و اکهبهر عه هتهپهور را ههم  
ا زود که پهتهش از ههر نهتهز از  

 هر ه     هواهند کهه به    دولت م  
های سه جهانهبهه    هود را در نشست 

بههه ارههبههات بههرسههانههد و در عههمههل  
مدا ع اجهرای اهانهون اسهاسه  و  
اانون کار بهاشهد نهرا کهه بهقهو   
آاههای عهه ههتههپههور هههدف کههارگههران  
امههنهها ههع انههقههالب و جههمهههههوری  

 اسالم ا است. 
 

امسا  آاای هفده ت  معهاون وزفهر  
کار نتز بهه افه  ههتهل  هر هداران  

اههانههون کههار    ٤٣ اجههرای مههاده  
اضا هه شهده اسهت. اجهازه دههتهد  
حر های افشان را نهتهز بهخهوانهتهم.  
ادر بحث دستمهزد تهنههها ا هزافهش  
مزد مطرا نتست به هکهه درصهدد  
هسههتههتههم تهها اههدرت مههعههتههشههت  

کارگران هم باال برود و کهارگهران  
بتوانند از دستمزد هود په  انهداز  

اهانهون کهار    ٤٣ کنند. ... مهاده  
دو شاه  نر  تورم و مهعهتهشهت  
نتروی کار را مد نهههر اهرار داده  
اسههت و بههر هههمههتهه  اسهها  بههافههد  
راهههکههاری انههدفشههتههده شههود کههه  

وری بهنه هاه     عالوه بر ا زافش بهره 
 ادرت هرفد کارگر هم باال برود.ا 

 
اما اظههار  هر هداری شهوراههای  
اسالمه  کهار  ههانهه کهارگهر و  
آاای هفده ت  از کارگهران تهحهت  
لوای هواست اجهرای شهدن مهاده  

اهانهون  کهار دروغه  پهتهش    ٤٣ 
نتست. نرا که عم کرد نزدفهل  
به نهار دهه شوراهای اسالمه    
هههانههه کههارگههر و وزرای کههار  
حکومت اسالم  نشان داده اسهت  
که اف  ها  ر دار نهه کسهانه   
هستند. نمونه ههای زفهر مشهته   
از ههههروار اسهههت. فهههکههه  از  
سهردمهداران ههانهه کهارگهر آاههای  
حس  صادا  است که رسمها بهه  
نقش هانهه کهارگهر در سهرکهوب  
کههارگههران اعههتههراف مههتههکههنههد:  
انندف  سا  ابل م  ستهان ههانهه  
کارگر را مسهخهره مه  کهردنهد.  
 ههرامههوی کههرده انههد کههه هههانههه  
کههارگههر نهه ههذاشههتههه اسههت کههه  
اعهتهصههابهات پههراکهنهده کهارگههری  
سراسری شده و از کهارههانه هات  
بترون بتافد که اگر هانهه کهارگهر  

نبود تا کنون جمههوری اسهالمه   
بهار    ٢ تحقتقها تهوسهط کهارگهران  

شدا. نهمهونهه دفه هر:    سرن ون م  
کارگران افران بخصوص کهارگهران  
شههرکههت واحههد حههمهه ههه وحشههتههانههه  

بهه مهحههل    ٢٤ اردفهبههههشهت سها   
نشستهای سهنهدفهکهای کهارگهران  
شههرکههت واحههد بههه سههرکههردگهه   
عهه ههتههرضهها مههحهه ههوب و حسهه   
صادا  و ع تهرضها عهتهوضه  و  
دفهه ههر سههران هههانههه کههارگههر و  
شههوراهههای اسهههالمهه  کههار را  

ای کهه     راموی نمتکنند  حهمه هه 
مح وب در کما  واهاحهت از آن  

 د ا  کرد و آنرا تافتد نمود. 
اما سوا  اصه ه  افه  اسهت کهه   
جواب  بقه کارگر در مقابل افه   

ها نه بافهد بهاشهد.    شارالتان بازی 
آنمه مس م است تها زمهانه  کهه  
کههارگههران نههتههوانسههتههه بههاشههنههد در  
مقهابهل کهار هرمهافهان  دولهتهههای  
حههامهه  آنههههها و نهههههادهههای ضههد  
کههارگهههری نههههههتهههر شهههوراههههای  
اسههالمهه  کههار و هههانههه کههارگههر  
صف مستقل مهبهارزاته  ههود را  
بوجود آورده بهاشهنهد درب بهروری  
همت  پاشنه متمرهد. همت  اهدر  
عقب نشهتهنه  حهکهومهتهتهان نهتهز  
بخا ر مهبهارزات کهارگهران و در  
را  آنههههها  ههعههالههتهه  مسههتههقههل  
کارگری و مع م  نهتر محهمهود  
صالهحه   جهعهفهر عهههتهم زاده و  
اسهمهاعههتهل عهبههدی و تشهکههالت  

مسهههتهههقهههل کهههارگهههری نهههههههتهههر   
سندفکای کارگران شرکت واحهد  

 هست. 
مبارزات کارگهران در تهمهام سها   
گذشته و سهالهههای پهتهش ادامهه  
داشته است. ههر روز شهاههد سهر  
برآوردن رهبران عهمه ه  کهارگهران  

های کار هستتم. واهته     در محل 
رهبران عم   و رهبهران سهراسهری  
هههمههدفهه ههر را پههتههدا کههنههنههد و  
مههبههارزاتشههان هههم کههاسههه شههود   
وات  رههبهران عهمه ه  و رههبهران  
سراسری پشتوانه توده مهته هتهونه   
کارگران را با هود داشته باشهنهد   

ای    وات  تشکالت مستقل و تهوده 
کارگری تشهکهتهل شهود آنهواهت  
دف ر جهافه  بهرای عهره انهدام  

ها و شورا اسالمه     هانه کارگری 
ها در کهارههانه هات و مه هامهع  
کارگهری نهخهواههد بهود. آنهواهت  
است که اف  رهبران بها اتهکها بهه  
ااههانههون کههارا هههود کههه اههدرت  
اجراف  هود را از پشهتهوانهه تهوده  
های کارگر و حربه اعهتهصهابهات  
مههتهه ههتههرد  نههه بهها تههوسههل بههه  

هاف  از اانون کار ارت هاعه     ماده 
اسالم   با کار رمافهان و دولهت  
حام  آنها به پای مهتهز مهذاکهره  
متهنهشهتهنهد. افه  دفه هر وظهتهفهه  
رهبران مح   و سهراسهری اسهت  
که  بقه کارگر را برای نهنهته   

 مذاکرات  آماده کنند. 
 ٨٤٣٢  ورفه سا   
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 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
 »٦٩کارگران و دستمزد «

بههه روا  مههعههمههو  در مههاه هههای  
پهافههانهه  هههر سهها   اشههورای سههه  
جانبها ای تحت عهنهوان اشهورای  
عال  کارا مرکب از نمافهنهدگهان  
دولت  کار رمافان و به اصهطهالا  
کارگران  دور هم جمع م  شونهد  
تهها بههرای دسههتههمههزد مههاهههتههانههه  

 کارگران تصمتم ب ترند. 
 

تصمتمات و جهت گتهری ههافه   
از اف  دست البهتهه سها  بهه سها   
 اص ه متان دستمزد کهارگهران و  
سههبههد هههزفههنههه هههانههواده هههای  
کارگری را زفاد و زفهادتهر کهرده  
و به نوبه هود موجبات تشهدفهد و  
تعمتق شهکهاف  هبهقهاته  مهتهان  
کههارگههران و سههرمههافههه داران را  
 راهم نموده است. تا آن جها کهه  
امهروزه در کهنهار مهزد و حهقههوق  
هههای نهه ههومهه  و رههروت هههای  
ا سانه ای اا تت سهرمهافهه دار و  
ر اه و آسافش ب  حد و حصهر و  
روزا زون آنان  هتهل عهههتهمه  از  
انسههان هههای کههارگههر و تههولههتههد  
کننده را م  بتنتم کهه دغهدغهه  
کههار و تهه مههتهه  مههعههای هههود و  
هانواده  شرافط زنهدگه  را بهرای  
شان سخت کرده و برای لحهاته   
حت  آنها را راحت نهمه  گهذارد.  
ب  جهت نتهسهت کهه امهروزه در  
کشور غن  و رهروتهمهنهدی نهون  
افران   اص ه دستمزد مت هتهون هها  
کارگهر شهاغهل و بهازنشهسهتهه و  
مع م و پرستار  نسهبهت بهه سهبهد  
هزفنهه و مهخهارج فهل ههانهواده  
کههارگههری بهها تههعههداد مههتههوسههط  
اعضا   تا نهههار بهرابهر کهاههش  
فا تهه اسهت. بهر اسها  گهزاری  
آماری رسم   دستمهزد کهنهونه   

درصد از ههزفهنهه    ٨١ اتنها حدود  
هههای سههاالنههه فههل هههانههواده  
کارگری و فل هفته از مخهارج  
آنان را ت مت  م  نمافد. به بهتهان  

ای کهه بها حهدااهل    دف ر  هانواده 
کنهد  حهته  بها    مزد زندگ  م  

استانداردههای مهتهوسهط مصهرف  
نتز  پ  از فل نهههارم مهاه فها  

همان فل ههفهتهه  دفه هر پهوله   
برای هرج کردن ندارد. درنهتهته هه  
فهها بههافههد بههازهههم بههه کههاهههش در  
مصرف ااالم مهورد نهتهاز ههود و  
هانواده دست بزند و فا دو شهغه هه  

 و سه شغ ه بشود.ا 
 

بافد گفت که با روی کار آمهدن  
دولت جدفد  روند تضهتهتهع حهقهوق  
کارگران و تعتت  دسهتهمهزدههافه   
زفر هط  قر هممنان ادامه فا تهه  
و براسا   را و برنامه به پهتهش  
ر ته است. با نزدفل شدن زمهان  
تعتت  حداال دستهمهزد کهارگهران   
مقام های حکومت  اعالم کهرده  

  ٣٤ اند که: امتزان تهورم بهه زفهر  
درصههد رسههتههده اسههتا و بههانههل  
مرکزی نتز در آهرف  برآورد ههود  

درصهدی سهخه     ٢.٦ از نر  تورم  
به متان آورده است. اصهد آن هها  
البته از اعهالم نهنهته  اعهداد و  
اراام  روشه  اسهت: آنهان مه   
هواهند از اف   رفق و بها تهوسهل  
به اف امعتاراها و در وااع نهنهته   
تر هنهدههافه   در نهههافهت مهبه ه   
نانتهزی بهه دسهتهمهزد کهارگهران  
اضهها ههه نههمههوده  بههه وعههده و  
وعتدهای هوفش در ابا  سرمافهه  
داران و بهههه اهههو  ههههودشهههان  
اکارآ رفنانا جهههت پهافهته  نه هه  
داشت  سطح دسهتهمهزدهها و ارزان  
سازی هرنه بتش تر نتروی کهار  
و از اف   رفهق  کسهب حهداکه هر  
سود  جامه عمهل بهپهوشهانهنهد. از  
اف  روست کهه ااز ظه همه  کهه  

  ٤٣    افه  سها  هها بهر مهاده  
اانون کار ر ته اسهتا سهخه  بهه  
متان م  آورنهد! مهعه هوم نهتهسهت  
نههرا آن زمههان کههه درصههد تههورم  
اعالم شده توسط ههمهته  بهانهل  
مرکزی  حت  راهمه  بهاالتهر از  

درصد را نشان مه  داد ) و    ٤٨ 
اف  مسئ ه بهه دلهتهل تضهادههای  
جناح  و انتخابات   حت  مهورد  
ت فتد روحان  و به عنهوان ابهزاری  
جهت تبه هته  در اههتهتهار او اهرار  

  ٤٣ گر ته بود   حر   از مهاده  

اانون کار و معتار اتعتت  حهدااهل  
مزد با توجه به درصد تهورم ا در  

 کارنبود؟ 
 

اف  اهبهتهل سهو  اسهتهفهاده هها و  
ر ههتههارهههای دوگههانههه و ضههد و  
نقتع  آشکهارا نشهان از آن دارد  
کهه صهاحهبههان سهرمهافههه و نههههاد  
اشورای عال  کارا شهان  بهرسهر  
مههنههفههعههت  ههبههقههاتهه  هههوفههش بهها  
کارگران تعارف ندارند و ازههر راه  
و هر  هرصهته  بهرای مهنهکهوب  
کههردن کههارگههران در راسههتههای  
ت مت  منها هع  هبهقهاته  ههوفهش  
سود م  برند. گاه )آن جها کهه  
صههرف نههداشههتههه بههاشههد  بهها بهه   

اهانهون    ٤٣ توجه  کامل به ماده  
کار و مهعهتهار ادرصهد تهورما  و  
گاه  با ت کتد مضاعهف بهر روی  
افهه  مههاده از اههانههون کههار. و  
انتهاری غتهر از افه  ههم الهبهتهه  
نم  توان داشت. اشورای عهاله   
کارا به م ابه عامهل سهرمهافهه و  
دولهت  اههرار نهتههسهت کهه عهه هتههه  
منفعت  بقه ای که به آن تعه هق  
دارد ادع م کند و م ال  بهه ضهرر  
سرمافه داران و به نهفهع کهارگهران  
تصمتم ب ترد و دستهمهزد تهعهتهته   

 نمافد. 
 

ب ذار سرمافه و نههرفهه پهردازانهش  
هرآنمه که م  هواهند ب هوفهنهد  
و رفهاکهارانهه ههر مهقهدار اضها هه  
دستمزد کارگران را بهه اا هزافهش  
نهر  تهورما  اکههاههش اشههتهغهها  و  
تشههدفههد بههتههکههاری در مههتههان  
کههارگههرانا  اکههاهههش ارزی پههو   
م  ا و هزار مسئه هه و مشهکهل  
ااتصادی و غتر ااتصادی دفه هر  
ربط دهنهد! کهارگهران آگهاه نهرا  
بافد به آن ها واهعه  به هذارنهد و  
هود را در نهارنوب افه  اهبهتهل  
حرف ها و ادعاهای به  پهافهه و  
سطح  محهبهو  نهمهافهنهد؟ آنهان  
بافد حهرف ههودشهان را بهزنهنهد و  
 را و برنامه ههودشهان را بهرای  
تعتهته  حهدااهل دسهتهمهزد داشهتهه  

باشند و آن را بها صهدای رسها و  
در ابعادی گسترده و  راگهتهر بهه  
گوی همه بخش ها و الفه ههای  
اف   بقه برسانند و مهههم تهر افه   
که فهکهپهارنهه و مهتهحهد بهرای  
تحمتل آن بهه دولهت و صهاحهبهان  
سرمافه تالی و مبارزه کنند. نهه  
 هقهط در ههفههتهه ههها و روزهههای  
پافان  سا  و در بحبوحه تهعهتهته   
حداال مزد کارگران  ب که حهته   
در بههعههد از تصههوفههب آن و در  

 تمام  ماه های سا . 
تهها آن جهها کههه بههه کههارگههران و  
شرافهط زفسهت آنهان بهه وفههه در  
شرافط و اوضا  و احوا  بهحهرانه   
کهنههونهه  بههرمهه  گههردد  نهنههتهه   
دسههتههمههزدی مهه  بههافسههت الااههل  
بهبودی محسو  در شرافط کهار  
و زندگ  اف   بقه اف هاد نهمهوده   
و به متزان  باالتهر از ههط  هقهر  
نسب  هه که ع ه  الهعهمهوم بهرای  
ت مت  کاالهای اساس  و وسائهل  
ضههروری و مههورد نههتههاز فههل  
هانواده نهار نهفهره کهارگهری در  
نهر گر ته م  شهود هههه تهعهتهته   

 شود. 
 

بههر اسهها  فههل مههحههاسههبههه و    
بههرآوردی کههه مهها بهها کههمههل  
تعهدادی از کهارگهران و  هعهاالن  
کارگری  در رابهطهه بها کهاالهها  
وهدمات اسهاسه  و مهورد نهتهاز  
کارگران ان هام داده افهم  نهنهته   
دستمزدی م  بافست در شهرافهط  
موجود مب غه  در حهدود نهههار  

در    ٢٦ مت تون تومان  برای سها   
 نهر گر ته شود. 

 
اف  برآورد البته برهالف ادعاههای  
بعض  از سخهنه هوفهان صهاحهبهان  
سههرمههافههه کههامههال  اسههنهه ههتههدها و  
اکارشناسانها بوده و بها وااهعهتهت  
های عتن  و مادی مهوجهود در  
جامعه و زندگ  مهردم  بهه وفههه  
در شهرهای بزرو افران انهطهبهاق  
دارد و م هههر بهها هه هه  اسههت بههر  
نادرست  آمار و اراامه  کهه در  

درصهدی    ٢.٦ ارتبا  با نر  تورم  
و بهره برداری از آن برای تهعهتهته   
حداال دسهتهمهزد کهارگهران ارائهه  

 داده اند. 
جههدا  و مههبههارزه بههرای ا ههزافههش  
دستمزد و بهبهود شهرافهط کهار و  
زندگ  همواره فهکه  از عهرصهه  
های مهم مبارزه کارگران عه هتهه  
سهرمهافههه داری  در  هو  تهارفههخ  
حتات ننت  نهام  بهوده اسهت.  
کههارگههران هههود هههالههق هههمههه ی  
رروت و ر اه در جامعه اند و بهافهد  
حت  در ههمهته  نهههام و ههمهته   
مناسبات تا هر متزان که بتواننهد  
از هدمات و رهروت ههای تهولهتهد  
شده هه که نتزی جز حاصل کهار  
و رنج آنان نتست هههه بهههره  مهنهد  

 شوند. 
 

گهر       ما کارگران نبافد تنها نههاره 
به تباه  کشانده شدن هسهته  و  
بقای هود بهاشهتهم. مها بهافهد بهه  
شههکهه هه  مههتههحههد و مههتههشههکههل  

هههای مههان را بههه افهه     اعههتههراه 
وضعتت اسف بار  جهههت رسهتهدن  
بههه هههمههه مههطههالههبههات مههان و تهها  
رهاف  از  قر و  الکت سهرمهافهه   

 ادامه دهتم. 
 

اتحاد عمل کارگران  تشهکهل هها  
و  عاالن کارگری حهو  تهعهتهته   
حداال دستمزد و ا هزافهش آن بهه  
متزان  باالتر از هط  قر نسهبه    
برای ت مت  مهعهتهشهت و ارتهقها   
سطح زندگه  کهارگهران از نهههر  
مسک   تغذفه  بهداشت  آمهوزی  

ی مهبهرم و    و پروری و ... وظتفه 
اساس  امروز جهنهبهش کهارگهری  
بوده و گام  مهم برای ا هزافهش  
توازن اوای  هبهقهاته   بهه سهود  

 باشد.   کارگران م  
 

کمتته هماهن   بهرای کهمهل  
 به اف اد تشکل های کارگری 

 ٨٢١٣٣١٣١٢١ 
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 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

 

 

پ  از سالتان متمادی از مهبهارزه  
رو در رو  همه جانبه و ب  تق هتهل  
کارگران افران بها کهار هرمهافهان و  
رو شههدن نهقههش و وظههافههف هههمههه  
نهادها و ارگانهای حمافت کننهده  
از منا ع کار هرمهافهان و در افه   
مهتههان بههخهصههوص نههقهش نشههم و  
گههوی افههفهها کههردن )شههوراهههای  
اسههالمهه  کههار  هههانههه کههارگههر   
کانون عال  ان م  های صنهفه   
کار و م مع عال  نهمهافهنهدگهان  
برای کهار هرمهافهان و نهههادههای  
امههنههتههتهه  کههه عههالوه بههر آن در  
سههرکههوب کههارگههران هههمههراه بهها  
ارگانههای انهتهههامه   امهنهتهته    
بوده اند  هنوز کسان و جرفهانهاته   
هستند که تهالی مه  کهنهنهدبها  
وارونهههه گهههوئههه  هصهههوصهههتهههات  
کارگری به افه  نهههادههای ضهد  
کارگری بدهند و ازعوامهل آنههها  
نهههههره هههای مههدا ههع حههقههوق و  

 منا ع کارگر بسازند. 
 

در حههالهه  کههه صههدای بههتههزاری  
کارگران از افه  نهههادههای ضهد  
کارگری و عوام شان بهه هها هر  
نزدفل به نههار دههه  هعهالهتهت  
ههههای ضهههد کهههارگهههری  از  
جاسهوسه  و مهعهر ه   هعهالهته   
کارگری به ارگان های امنتهته   
گر ته تها شهرکهت در سهرکهوب  
اعتراضات کارگری و به عهنهوان  
فک  از پافه های رابهت و مهررهر  
در شههورای عههالهه  کههار بههرای  
مقاب ه با هواست ا زافش دستهمهزد  
کارگران ان هام وظهتهفهه نهمهوده و  

حداال دستمزدههای نهنهتهدن بهار  
زفههر هههط  ههقههر را بههر کههارگههران  
تحمهتهل کهرده انهد و ههمهمهنهته   
نسبهت بهه ههمهسهوئه  سهران افه   
نهادها در کمتسهتهون اجهتهمهاعه   
م    که اصد داشهتهنهد الفهحهه  
اصالا اانون کار را در سهکهوت  
به تصوفب برسهانهنهد به هنهد اسهت   
متزگردها  سمتنارها و سخنهرانه   
ها به منهاسهبهت ههای مهخهته هف  
ماننهد دسهتهمهزد  الفهحهه اصهالا  
اانون کار و غتره در ههر جها کهه  
ممک  باشد  بهوفههه در دانشه هاه  
ها برگزار م  کهنهنهد تها بهرهه   
اساتتد و کارشهنهاسهان  ههر نهنهد  
اند  ههم بهاشهد از مهتهزان افه   

 بتزاری کارگران بکاهند. 
 

هنوز باوجود افنهکهه کهاربهرد واژه  
 «ضههد کههارگههری »ای مهه ههل  

هههطههاب بههه شههوراهههای اسههالمهه   
کار  هانه کارگر  کانهون عهاله   
ان م  ههای صهنهفه  و مه همهع  
عهاله  نهمهافههنهدگهان  در ادبهتههات  
اعتراض  کارگران افران عمومه   
شده است  کسهانه  آگهاههانهه بها  
ژست مدا ع حهقهوق کهارگهر  از  
بتان ننت  واژه ای پرهتز دارند و  
بهها بههکههار بههردن پسههونههد رسههمهه   
)تشکل های رسم  کهارگهری   
در صدد هستند تا تفاوت آنهها بها  
تشکل های وااعه  کهارگهران را  
به رسم  و غتر رسم  ههالهصهه  
و تعرفف کنند و مههمهتهر افهنهکهه  
هتر ههواههانهه از کهارگهران مه   
ههواهههنهد بههرای تههحهقههق ههواسههتههه  

ههافشهان بههه افه  نهههادههها دههتههل  
 بندند. 

 
نمهونهه ای از افه  ههتهرههواهه    
سههخههنههرانهه  فههکهه  از اسههاتههتههد  
دانش اه  در نشهسهت تهخهصهصه   
بررسه   اصهالا اهانهون کهار از  
منهر حقوق عمومه  و ااهتهصهاد  

  ٢١ بهههمه     ٣٢ ستاس  در تارفخ  
است. اگهر نهه صهحهبهت بهقهتهه  
سخنرانان  که با پز همسوئه  بها  
کارگهران صهحهبهت کهرده انهد از  
همت  جهنه  بهوده امها صهحهبهت  
هههای افشههان از آن جهههههت حههائههز  
اهمتت اسهت کهه ظهاههرا سهعه   
مهه  کههنههد هههود را بههتههشههتههر بههه  
کارگران نهزدفهل بهنهمهافهانهد.افه   
اسههتههاد کههه در هههمههسههوئهه  بهها  
کارگران  هواهان بهازپه  گهتهری  
الفحه اصالا اانون کار از سهوی  
دولت اسهت  امها حهاضهر نهتهسهت  
ضد کارگری بودن اانون کهار را  
بپذفرد. ضد کارگری بهودن آن را  

 «غتر اهابهل اهبهو  بهودن »تا حد  

ت طتف داده و توصتهه مه  کهنهد  
که اانون کار را بهه  هور که ه   

 رن  ستاه نزنتم! 
 

سهپهه  تههوانهائهه  نههههادهههای ضههد  
کارگری  بهرای بهازپه  گهتهری  
الفحه اصالا اانون کار را بهه ر   
م  کشاند و تقاضافش از سهران  
نهادها و ضهرورت پهتهروی کهردن  
کارگران از آن نهادها را افنه هونهه  

بههه مههعههدود  »بههتههان مهه  کههنههد:  
کسان  که امکان اانونه  دارنهد  

بههرای افهه ههاد حههدااههل هههائهه  از  
مقاومت در اف  جهامهعهه عهمهتهقها  
ستاست زدائ  شده  بهافهد گهفهت  
کههه البهه  کههردن درتههاالرهههای  
ادرت  در م     در دولهت  در  
افن ها و در آنه ها  مهمهکهنهه در  
بهترف  حالت که  هقهط تهخهته ه   
اسههت  شههدت ضههافههعههه ای کههه  
الفهحهه دارد را کهم کههنهد  ولهه   
ضافعه را از بته  نهمه  بهرد.بهافهد  
نتروی مادی بترون از تهاالرههای  
اههدرت در مههقههابههل افهه  الفههحههه  
بافستد. در شرافط کنون   تهنههها  
کسان  که حداا   از اهدرت را  
برای اف  کار دارند تشکهل ههای  
به رسمتت شناهته شهده هسهتهنهد.  
مههطههالههبههه از تشههکههل هههای بههه  
رسمتت شناهته شده  نه ازاعضها   
الفه های...ب هکهه از سهتهادههای  
 رماندهتشان   اف  مهطهالهبهه ای  
است که نتروهای کار بافد وسهط  
ب ذارند و زفر نتر  ضهائه  کهه  
آنها  راهم م  کنند   حهدااه ه   
از مانور را نتروهای کار  ههمهته   
متزان از  عالهته  کهارگهری کهه  

 .«وجود دارند  پدفد بتاورند 
 

کس  مانند اف  استاد دانشه هاه   
فههقههتههنهها از روی عههادت بههه افهه   
نهادها که سابقه  هوالنه  ده هها  
سههالههه در ضههدفههت بهها مههنهها ههع  
کارگران دارند نم  گوفد تشهکهل  
های به رسمتهت شهنهاههتهه شهده.  
ننت  روفکردی  به اصد پهنهههان  
نههمههودن آن سههابههقههه  ههوالنهه  از  
اادامات ضد کارگری نههادههای  

مذکور است و افه  وااهعهتهت  در  
سخنرانتش کهه مه  گهوفهد افه   
نهههههادههها و مههخههصههوصهها بههه اههو   
هودی ا راد در ستاد  رمهانهدهه   
آنههاتهنههها کسهانه  هسهتهنهد کهه  
حداا   از ادرت را برای مقهابه هه  
بها الفهحههه و افهه هاد  ضها بههرای  
مانور نتروههای کهار و  هعهالهته   
کهارگههری دارنههد و از کههارگههران  
م  هواهد که مطهالهبهه ههود را  
از اف  به اصطهالا تشهکهل ههای  
به رسمتت شناهته شده بخواههنهد    

 آشکار است. 
 

اما پاسهخ مها کهارگهران بهه افه   
اشخاص هترههواه افه  اسهت کهه  
اف  ادرت اعتراضات مها در دوره  
اهتر بود که باعث تصمتهم دولهت  
به بازپ  گهتهری الفهحهه شهده و  
اتفااا دعهوت از کسهانه  مه هل  
شما به سهخهنهرانه   در راسهتهای  
کههنههد کههردن و در نههتههتهه ههه بههه  
شکسهت کشهانهدن مهبهارزات مها  
کارگران است. ما با افه  اشهل  
تمساا رفخت  ها آشنا هسهتهتهم و  
راه حل تحقق هواسته ههای ههود  
را داتقا در نقطه مقهابهل تهوصهتهه  
های شهمها مه  دانهتهم. مهبهارزه  
مهتههحههدانههه و تشهکههل فهها ههتههه در  
تشکل های وااع  هود  راه حهل  

 ما است. 
 

 جوانمتر مرادی 
 
 ٢١ بهم     ٨٢ 
 

آنان که در تقالی به صف کردن کارگران پشت سر 
 نهادهای ضد کارگری هستند!

 جوانمیر مرادی 
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 بازهم درباره حداقل دستمزد
 تهمینه خسروی  

 
حداال دستمزد کهمهتهرفه  اجهرته   
است که کار رمافان بافد اهانهونهاا  
به کارگران بپردازند فها کهمهتهرفه   
دستهمهزدی اسهت کهه کهارگهران  
 کههههارشههههان را در ازای آن  

 متفروشند. 
در کشههمههکههش اسههتههدال  هههای  
مربو  به ضرورت ا زافش حدااهل  
دسهتههمههزد دو گهروه کههارگههران از  
فکسهو و کهار هرمهافهان و دولهت  
حههامهه  آنههان از سههوی دفهه ههر   
موا ق و مخالف رو در روی ههم  

 ارار دارند. 
کارگران مهزد را سهههم ههود از  
زنههدگهه  درنههارنههوب سههتههسههتههم  
سرمافه داری مهتهدانهنهد و تهالی  
متکنند تا با ا زافش آن زنهدگه   
راحت تر و کهم مشهقهت تهری را  
بهه ههذرانههنههد ومههطههابههق اسههتههانههدارد  
زندگ  بشهرفهت امهروزی سهطهح  
ر اه را برای هود و کهل جهامهعهه  

 باال ببرند. 
از ر   تضمهته  فهل زنهدگه   
مههنههاسههب وراحههت تههر  مههردم را  
تشوفق متکند به جای کسب در  
آمد از  رق غتراانون  به نتهروی  

 کارموجه بپتوندند. 
مخالفان فهعهنه  کهار هرمهافهان و  
دولت معتقدند که ا زافش حدااهل  

 دستمزد: 
به کسب و کهارههای کهونهل  
بتشترآستب م  زند وبتکهاری را  

توسعه متدههد. مهوجهب ا هزافهش  
 اتمتها متشود. 

من ر به انتقا  مشاغل بهه نهقها   
و کشورهای دف ر مهتهشهود کهه  
اجازه نتروی کهار کهم ههزفهنهه را  

 متدهد. 
ما کارگهران مهته هوئهتهم : اوالا  
سهم مزد کارگرنسبت به اهتهمهت  
کاالواجنا  تولتدشده بستارنانتهز  

درصهد ههزفهنهه    ٤ و در افران حدود 
تولتد است.درنتت ه ا هزافهش مهزد  

 باراضا   براتمتها نمت ذارد. 
دوماا مزد کارگر  هقهط فهکهبهار  
درسا  ا زافش متهابهد حها  آنهکهه  
اتمت ااهالم مهورد نهتهازمهردم در  
 و  سا  نند باراضا ه مهتهشهود  
گاه  اجنا  ماه بهه مهاه گهران  
مهههتهههشهههونهههد کهههه ربهههطههه  بهههه  
مزدکارگرندارد. درنتت ه اف  نههر  
که ا زافش مهزد بهاعهث گهرانه   
 متشود پوچ است وحقتقت ندارد. 
از  هههر ههه  بهههرههههالف نهههههههر  
کار رمافان ا زافش دستمزد وبهاال  
ر ت  ادرت هرفد کارگران بهاعهث  
رشد تقاضا و رونهق کسهب وکهار  
تولتدکهنهنهدگهان مهتهشهود. نهون  
اگههرکههارگههران بههعههنههوان اکهه ههرفههت  
مصرف کنندگان جهامهعهه اهدرت  
هرفد نهداشهتهه بهاشهنهد کهاالههای  
تولتد شده هرفدار نهخهواههد داشهت  
و باعث کاهش تهولهتهد و کسهب  
وکار متشود.وضعتت  که امهروز  

متبتنتم همت  است. سهفهره هها و  
جتب ها هال  تر شهده درنهتهته هه  
تواناف  هرفهد ااهالم پهائهته  آمهده  

 است. 
بعالوه اگرکارگران فل جهامهعهه  
مزد مناسب با شرافهط نهتهازههای  
امههروزی را درفهها ههت کههنههنههد و  
لشکر بتکهاری در حهدااهل ههود  
باشد دف ر نهتهازی بهه مهههاجهرت  
نتهروی کهار در دفه هر مهنها هق  
وسافرکشورها نتهسهت. مهههاجهرت  
نتت ه بهتهکهاری و تهنه هنهاههای  
معتهشهته  ووضهعهتهت نهابسهامهان  
ااههتههصههادی سههت و نههه ا ههزافههش  

 حداال مزد کارگر. 
حا  که در آستانه تعتته  حهدااهل  

اههرار دارفههم    ٢٦ دسههتههمههزد سهها   
 نکات  را بتان م  نمافم . 

اههانهون کههار    ٤٣ بهنههدفهل مهاده  
مت وفد احداال دستمزد سهالهتهانهه  
کارگران بافد به متزان نهر  تهورم  

 باشدا 
ا هزافهش سهالهتهانهه    ٢١ _در سا   

درصهد  ٣٨١٦ %و نر  تورم ٣٤ مزد  
اعالم شد که دولت افه  ا هزافهش  
باالتر از تورم را فهل مهو هقهتهت  

 برای هود اعالم کرد. 
دولههت ا ههزافههش    ٢٦ _در سهها   

%را بهرای کهارکهنهان  ٣٤ حقوق  
دست اه های دولهته  در بهودجهه  
پتشنهادی بهه مه ه ه  در نهههر  
گر ته اسهت  مهتهدانهتهم کهه در  
 ههو  سهها  هههای اهههتههر نههوعهه   
تناسب بت  مصوبهات دسهتهمهزدی  
شورای عال  کار و دولت وجهود  
داشته اسهت و دولهت بهه نهوعه   
عالامند اسهت کهه افه  تهنهاسهب  
بت  مشموالن اانون کار و اهانهون  
مدفرفت هدمات کشهوری لهحها   

 شود. 
 

با افنحساب که دولت پتش بتنه   
  ٢١٢ هود را برای تورم سا  آفنهده  

درصد در بودجه لحها  کهرده  و  
همانطور که در ا زافش دسهتهمهزد  

انه هام داد امسها  نهتهز    ٢١ سا   

محتمل است بها درصهدی بهاالتهر  
از تههورم رسههمهه  اعههالم شههده بههه  

 تعتت  حداال دستمزد بپردازد. 
اگههههر تههههورم سهههها  آفههههنههههده  

درصدپتش بتنه  شهده دولهت  ٢١٢ 
را لههحهها  کههنههتههم ا ههزافههش ده  
درصدی حداال دسهتهمهزد فهعهنه   

درصد  بتهشهتهر از نهر  تهورم  ٣١١ 
 م  باشد. 

دولت در اف  شرافط بر ههود مه   
را    ٤٣ بالد کهه نهه تهنههها مهاده  

لحا  نموده است ب کهه بهاالتهر از  
تورم به تعتته  ا هزافهش دسهتهمهزد  

 مبادرت نموده است. 
البته اف  نهر  تهورمه  سهت کهه  
بانل مرکزی منتشهر مهتهکهنهه  
وما کهارگهران در هو  سهه دههه  
هتم اه به سهالمهت آمهاری افه   

 اراام ا متنان نداشته افم. 
ما تورم و گران  وااعه  و بهدون  
آمار را در سطح بهازاردر جهامهعهه  
 بر گرده هود بهتر ح  متکنتم. 

% در  ٣٤ لذا با لحها  ا هزافهش  
بههه حههدااههل دسههتههمههزد    ٢٦ سهها   

حهدااهل    ٢١ تومان سا     ٢٣٨٣٦٤ 
  ٢٢١١٢٤ دسههتههمههزد بههه مههبهه هه  

مترسد  حت  اگر شورای عهاله   
کارکه مهرجهع تهعهتهته  دسهتهمهزد  
است هت   گشاده دست  نهمهافهد  

درصهد    ٣٤ و ا زافش را بتشهتهراز  
اعههالم نههمههافههد  حههدااههل دسههتههمههزد  
هممنان زفر مب   فل مهته هتهون  
تومهان مه  مهانهد کهه  هاصه هه  
معن  داری با راهم ههای اعهالم  
شههده هههط  ههقههر از سههوی هههود  
دست اه های حکومت  اسهت. و  
اف  نهکهتهه نهادفهده گهر هتهه شهده   

اهانههون کههار    ٤٣ مهاده    ٨ دربهنهد  
است کهه ههمهمهنهان در تهعهتهته   
دستمزد و بهبود سطهح مهعهتهشهت  
کارگران مورد نهر ارار نمته هتهرد  

 وتا کنون لحا  نشده است. 
همت  مهاده  ٨ و اما مهمتر در بند  

تاکتد دارد حهدااهل دسهتهمهزد    ٤٣ 
بافد ادر عت  حا  دسهتهمهزد بهافهد  
به نحوی تعتت  شود که تهامهته   

 کننده معتشت نتروی کار باشدا 
حهها  سههوا  افهه  اسههت آفهها افهه   
ا زافش ها تامت  کننده معتهشهت  
نتهروی کهار مه  بهاشهد؟ بهرای  
پاسخ به آن بافد بهه ههط  هقهر و  
سههطههح اعههالم شههده آن از سههوی  
ههمهتهه  دولههت و دسههته ههاه هههای  
متول  اعهالم کهنهنهده ههط  هقهر  

 بپردازفم. 
 

احههمههد مههتههدری مههعههاون امههور  
ر اه  وزفر کار  تهعهاون و ر هاه  
اجههتههمههاعهه  اظهههههارداشههت: اافهه   
وزارتخانه هر ساله  ههط  هقهر را  
بهههرآورد و بهههه دولهههت گهههزاری  

کندا.  فهعهنه  در حهقهتهقهت      م  
دانهد امها    دولت هط  هقهر را مه  

 کند .   اعالم نم  
 

براسا  آمهار بهانهل مهرکهزی   
نر  سبد معتشت  مردم  در سها   

دو مهته هتهون و    ٢٤ گذشته فعن   
هههزار تههومههان اعههالم شههد.    ٢٤٤ 

از    ٢١ اطعاا امسا  فعهنه  سها   
 سه مت تون تومان گذشته است. 

  ٤٣ مهاده  ٨ با افنحساب اجرای بند 
اانون کهارکهه ا هزافهش دسهتهمهزد  
بافهد مهعهتهشهت فهل ههانهوار را  
تامت  کهنهد  درصهورت بهررسه   
هههای بههتههطههر ههانههه   مسههتههقههل و  
کههارشههنههاسههانههه بههتههش از پههتههش  

 ضرورت دارد. 
 

پ   بقه مزد ب تهران ههمهمهنهان  
بافد براعهمها   شهار بهر دسهته هاه  
هههای مههتههولهه  تههعههتههتهه  حههدااههل  
دسهتهمهزد بهراسها  ههزفهنهه هههای  
وااع  سبهدههانهواروتهامهته  فهل  
زنههدگهه  مههطههابههق اسههتههانههدارهههای  
امروزی جامعه  ادامه دههنهد تها  
از  شههار ااههتههصههادی نههاشهه  از  
پافت  بودن دسهتهمهزدهها بهر سهطهح  

 زندگ  هود بکاهند. 
 تهمتنه هسروی    

 
 ٢١ بهم     ٨٢ 
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 رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود

بدف  وسته هه بهه نهمهافهنهدگه  از  
عضهو اتهحهادفهه    ٦٤١٤٤٤ سوی  

کارگران هدمات عموم  کانهادا  
) کتوپه   مها نه هرانه  جهدی  
هود را نسهبهت بهه تهالی جهدفهد  
ا ههالعههات و اههوه اضههافههه افههران  
برای بازگهردانهدن اجهبهاری رضها  

 شهاب  به زندان اعالم متدارفم 
نامه مسئولت  اتحادفهه کهارگهران  
هههدمههات عههمههومهه  کههانههادا بههه  

 هامنه ای و حس  روحان  : 
رضا شهاب  نبافهد بهه زنهدان بهاز  

 گردانده شود! 
بدف  وسته هه بهه نهمهافهنهدگه  از  

عضهو اتهحهادفهه    ٦٤١٤٤٤ سوی  
کارگران هدمات عموم  کانهادا  
) کتوپه   مها نه هرانه  جهدی  
هود را نسهبهت بهه تهالی جهدفهد  
ا ههالعههات و اههوه اضههافههه افههران  
برای بازگهردانهدن اجهبهاری رضها  
شهههههابهه  بههه زنههدان اعههالم مهه   

 دارفم. 
رضا شهاب  عضو هتهئهت مهدفهره  
سندفکای کارگران شرکت واحهد  
اتوبوسران  تهههران و حهومهه  در  

بههه دلههتههل    ٨٤٣٤ ژوئهه  سهها   
 ههعههالههتههت هههای سههنههدفههکههافهه   
ناعادالنهه دسهته هتهر شهد. او در  
زمهههان دسهههتههه هههتهههری مشهههغهههو   
رانندگ  بهود و در بهرابهر نشهم  
مسهها ههران بههطههور هشههونههت آمههتههز  
مورد حم ه ارار گر ت و سهپه   

زندان اوف  مهحهبهو     ٨٤٢ در بند  
 شد. 

آاای شهاب  در حها  حهاضهر بها  
اههرار ورههتههقههه آزاد اسههت امهها هههر  
لحهه در هطر دست تری مه هدد  
و بهاز گهردانهدن بهه زنههدان بههرای  
تحمل مابهقه  حهکهم شهش سها   
زندان بسر م  برد ) بهه ادعهای  
مقامات حکومته  او بهافهد سهه  
ماه زندان دف ر را تحمهل کهنهد .  

  ٣٢ آاای شهاب  بعد از گذراندن  
ماه در سه هو  انهفهرادی  تهوسهط  

دادگاه انقالب به شهش    ٣١ شعبه  
سا  زندان و پنج سا  ممهنهوعهتهت  
از  عالتت ههای سهنهدفهکهافه  و  
پهرداههت ههفهت مهته هتهون تهومهان  
جرفمه محکوم شد. آاای شهابه   
بههه دلههتههل تههحههمههل  شههار هههای  
جسهمه  و شهکهنه ههه در جهرفههان  
نههنههدفهه  نههوبههت بههازجههوفهه   از  
درر ت   مهههره ههای گهردن و  
کمر رنج م  برد و دوبهار مهورد  
عمل جراح  ارار گهر هتهه اسهت.  

سا  زنهدان     ١ افشان بعد از تحمل  
مشمو  مرهص  استعالج  اهرار  
گر ت. با توجه به بتماری ههای  
جدی آاای شهاب   زندان  شهدن  
افشان باعث هواهد شد سهالمهته   
 ای در معره هطر ارار گترد.  
ورتقه گهذار آاهای شهههابه  نهتهز  
مورد تهههدفهد اهرار گهر هتهه کهه  

ننانمه آاای شههابه  بهه زنهدان  
بههاز نهه ههردد هههانههه ای مصههادره  

 هواهد شد. 
بازگرداندن رضا شهاب  بهه زنهدان  
نشههانههه دفهه ههری هههواهههد بههود از  
تداوم نقع کنوانستون های بهته   
الم  ه  و زفهر پها نهههادن حهقهوق  
انسههانهه . مهها هههواهههان پههافههان  
بخهشهتهدن بهه آزار و ا فهت رضها  
شهاب  و لغو احکام زندان عه هتهه  
افشههان و آزادی  ههوری و بههدون  
اههتههد و شههر  او هسههتههتههم. مهها  
هممنت  از مقامهات دولهت افهران  
م  هواهتم که بهه آزار و ا فهت  
و تعقتب  هعهالهته  کهارگهری در  
افران هاتمه دهند و همه اتهامهات  
ع ته دف ر اعضای سهنهدفهکهای  
کارگران شهرکهت واحهد اتهوبهو   
ران  تهههران و حهومهه از جهمه هه  
احههکههام صههادره عهه ههتههه ابههراهههتههم  
مددی و داوود رضهوی را لهغهو  

 کنند. 
 با احترام  

مههار  هههانههکههو   رفههاسههت  
 کشوری  

نارلتز   وری  دبتر و ههزانهه دار  
 کشوری 

 رونوشت به : 
دبتر کل شهورای عهاله  حهقهوق  

 بشر )افران  
وزارت تهههعهههاون  کهههار و ر هههاه  

 اجتماع  )افران  
نمافنده دائم جهمهههوری اسهالمه   

 افران در سازمان م ل  
اتحاد بت  الم    در حهمهافهت از  

 کارگران در افران 
بخش بت  المه ه ه  کهنه هره کهار  

 کانادا 
 ٨٤٣٢  ورفه  ٣٢ 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 روسیه ٣٦٩١در سالگرد انقالب 
 قسمت دوم
 ناصر اصغری

گیری طبقه كوارگور  شكل
صنعتی روسیه و احزاب 

 سوسیالیست آن
شرو  نقش  بقه كارگر و احهزاب  
و مههحهها ههل مههاركسههتههسههتهه  در  
رادفهههیهههالهههتهههزه شهههدن  ضهههای  
اعتراضات روسته كه بهه انهقهالب  

من ر شد بهرمه     ٣٢٣٢ و    ٣٢٤١ 
گردد بهه ر هرمههها و مشهخهصها  

اهرن    ٦٤ ر رمهای ااتصادی دهه  
نوزده. اف  ر رمها به رشد  هبهقهه  
كهارگههر و نههههافهتهها افهه هاد اولهتهه   
مهحهفههل مهاركسههتهسهتهه  در سهها   

بهه رههبهری په هخهانهف در    ٣٢٢١ 
روسته من ر شد. امها صهنهعهته   

سهابهقهه    شدن روسته كه به رشد ب  
 بقه كارگر انه هامهتهد رفشهه در  
وام  دارد كه آلیسانهدر سهوم در  

از  ههرانسههه بههدنههبهها     ٣٢٢١ سهها   
فیسری از توا قات  درفا ت كهرد  
و شرو  به ساهت زفهرسهاههتهههای  
ااههتههصههادی كههرد. شهههههركهههههای  
صنعت  م ل اارچ سهر بهرآوردنهد  
و شرو  به رشهد كهردنهد. كهارگهر  
صنعت  )پرولتر  كه ابهل از افه   
وااعه نقش  در جهامهعهه نهداشهت   
به فه   هبهقهه مهههم اجهتهمهاعه   
تبدفل شد. تعداد پرولترها تا سها   

  ١ تها    ٨ به نتزی حهدود    ٣٢٣٤ 
مت تون نفر رستهد. بها افه  وجهود  
وضع معتشت  و شهرافهط كهاری  
اف  كارگران بشهدت غهتهرانسهانه   
بود. ساعات كار به پانزده ساعهت  
مهه  رسههتههد. دسههتههمههزدهههافشههان  

درصد دسهتهمهزد    ٨١ نتزی حدود  
كهههارگهههران صهههنهههعهههتههه  دفههه هههر  
كشورهای اروپاف  بهود. افهمهنه   
محتط كار ف  مقوله بته هانهه بها  
كارهانه های روسته بود. نهنهته   

شرافط  بها افه  تهعهداد كهارگهر   
البته كه به اعتراه و اعهتهصهاب  
دام  هواهد زد. گفته م  شهود  

نهتهزی    ٣٢٤١ كه تنها در سها   
ههههزار اعهههتهههصهههاب    ٢٢ حهههدود  

كارگری در دو شهر پهتهروگهراد و  
مسههیههو ر  دادنههد. بسههتههاری از  
 عالت  و سهازمهانهدههنهدگهان افه   
اعتراضات جذب محا ل سوستها   
 دمیرات كارگری روسته شدند. 

الزم اسههت كههه افههنهه هها هههتهه هه   
هالصه به احهزاب نهد در افه   
دوره هم اشاره ای بینتم  نرا كهه  
نههقههش افهه  جههرفههانههات بههعههدا و  

  ٣٢٣٢ بههخههصههوص در انههقههالب  
 بستار برجسته هواهد شد. 

احههزاب و مههحهها ههل سههوسههتهها   
دمیرات كارگری روسته در سها   

دور هم جمهع شهدنهد و بها    ٣٢٢٢ 
اولت  كن ره هود  حزب سهوسهتها   
دمیرات كارگری روستهه را بهنها  
نهادند. با باز گشت  نهمهافهنهدگهان  
کن ره به محل کهار و زنهدگه   
هود  تقرفهبها ههمه ه  دسهته هتهر  
شدند و نتز زفادی از حزب تهازه  
ت ست  برجای نم  ماند. با افه   

افه  حهزب    ٣٢٤١ حا   در سا    
كههنهه ههره دوم هههود را در لههنههدن  
انهه هه ههسههتههان تشههیههتههل داد كههه  
اهتال ات  كه من ر به اف هاد دو  
گرافش مهنهشهوفسهم و به هشهوفسهم  
شد  سر باز كردند. اف  اهتهال هات  

های بعدی عهمهتهقهتهر و    در كن ره 
تر شدند تها افهنهیهه افه  دو    روش  

گرافهش بها دو نهام و بهرنهامهه و  
اهداف متفاوت  راه جداگانه ههود  

 را در پتش گر تند. 
جرفان ند مهههم دفه هر در افه   
دوره روسههتههه سههوسههتههالههتههسههتهههههای  
انقالب  )ا  ارها  بودنهد كهه در  

تداوم سنت و اهداف نهاردونهتهیههها  
شیل گر تند و بهه فه  نهتهروی  
اصهه هه  در انههقههالب روسههتههه و  

 اتفااات بعدی تبدفل شدند. 
 

 ٣٦٩١انقالب 
روسته از مهمتهرفه     ٣٢٤١ انقالب  

در    ٣٢٣٢ تحوالت ابل از انقالب  
ههها     افهه  کشههور بههود. تههمههام افههده 

 اكتورهها و كهاراكهتهرههای مهههم  
  رفشهه در انهقهالب  ٣٢٣٢ انقالب  
دارند. اما اف  انقهالب زفهر    ٣٢٤١ 

بهرای بهخهش    ٣٢٣٢ سافه انقالب  
بزرگ  از مردم جهان نهاشهنهاههتهه  
مههانههده اسههت. افهه  وااههعههه مهههههم  
گههرنههه  شههیههسههت هههورد  امهها  
مههوجههب افهه ههاد فهه  سهه ههطههنههت  
مشرو ه محدود  سهتهسهتهم نهنهد  
حهزبه  مههحهدود  افهه هاد دومههای  
امههپههرا ههوری روسههتههه و اههانههون  

روسههتههه شههد.    ٣٢٤٦ اسههاسهه   
مورهته  بهر سهر روز شهرو  افه   

و فها    ٣٢٤١ ژانهوفهه    ٨٨ انقالب  
همان افیهشهنهبهه ههونهته ا تهوا هق  
دارنههد. امهها رفشههه افهه  انههقههالب  
بههرمهه  گههردد بههه هههمههان نههقههطههه  
نامع وم  كه باالتر بهه آن اشهاره  
كردم. منتها م  توان به اتفااهات  
و رهههدادهههافهه  اشههاره كههرده كههه  
توضتح افه  انهقهالب را سهاده تهر  

 م  كنند. 
امپرا وری های روسهتهه و ژاپه   

ههائه  در    بر سر نفو  در سرزمهته  
آسههتههای دور  از جههمهه ههه كههره و  
دسهتهرسه  روسهتههه بهه سهاحهل و  
بههنهههدری بههها آب ههههای گهههرم   
اهتال ات و دشمن  های دفرفهنهه  
ای داشههتههنههد. راه حههل هههای  
دفههپهه ههمههاتههتهه  و مههذاكههره در سهها   

به ب  بسهت رسهتهدنهد. بها    ٣٢٤١ 

 شاری كه حیومت تهزار بهر ارهر  
مواعتهت داهه ه  و اعهتهراضهات  
روبه رشد بهر ههود احسها  مه   
كرد  از جنه  اسهتهقهبها  كهرد و  
پتروزی احتمال  در آن را تهنههها  
راه در رو از آن وضهههعهههتهههت  

دانسههت. جههنهه  در  ههورفههه    مهه  
شرو  شد و گرنه روسهتهه    ٣٢٤٤ 

ههای    بر بخش وستع  از سرزمهته  
رانههد و    آن دوره حههیههومههت مهه  

فیسری در لهستان و  نالند بهود  
و سر دف ری تا مرزهای آالسیها  

ر ت  اما متحمل شهیهسهته     م  
سخت در برابر ارتش م هههز ژاپه   
شد. ارتش ژاپ  از هر نهههری بهر  
ارتههش روسههتههه بههرتههری داشههت.  
م هزتهر  ورزفهده تهر و آمهاده تهر  

 بود. 
با شهرو  و ادامهه جهنه   اداره  
معمول  مم یت هم مختهل شهد.  

های په  در په     نه تنها شیست 
ههای جهنه     و سخت در جهبهههه 

هزاران كشته و مهعه هو  بهر جهای  
گذاشت  ب یه اهتهمهت مهافهحهتهاج  
اولته مردم  از جم ه اهتهمهت نهان   
نندف  برابر شد. در فه  نهنهته   

هههای    بهه ههبههشههوئهه   حههمهه ههه گههروه 
رادفهیهها  و تههرورفسههت بههر عهه ههتههه  

گهتهرد.    مقامات روسته شدت مه  
هههای زفههادی از ارتشههتههان    گههروه 

زنهنهد. وزفهر    دست به شهوری مه  
  ٣٢٤٤ امور هارجه آن در ژوئهتهه  

و بعد از شیست روسته در جبهههه  
افههالههوا  تههوسههط اا  آراههها تههرور  

شود. اعتراضات و مشهخهصها    م  
اعتراضات كارگری در شههرههای  
بزرو و مهم روسته هممنهان بها  

گهردنهد.    ادامه جن  شدفدتر مه  
با شیست ارتش روسته در جهبهههه  
اپورت آرترا اعتراضات در روسهتهه  

بههه نههقههطههه اوج هههود رسههتههدنههد.  
اعتراضات كارگری در پتهروگهراد  
به گران  مواد اولهتهه و غهذائه   

 رادفیا  و رادفیالتر م  شدند. 
نند اشر و ا بقها نقش اسهاسه   
در اف  انقالب بازی كردند. پائهته   
تر بهاز بهه افه  مهوضهو  بهرمه   
گردم  اما اهبهل از آن الزم اسهت  
افههنهه هها بههه دو مههوضههو  مهههههم  

  نههادههای كهارگهری  ٣ بپردازفم:  
  رفشهه اعهتهراضهات  ٨ پرو تزار و  

 .٣٢٤١ دهقان  ابل از  
 

نهادهای كارگوری دسوت 
 ساز زوباتف و گاپون

بههاالتههر گههفههتههم كههه بسههتههاری از  
 عالت  كارگهری جهذب مهحها هل  
سوستا  دمیهراسه  روسهتهه شهده  
بودند. اف  را هم اضا ه کنتم كهه  
بخش زفادی از اف   هعهالهته  ههم  
به ااتحادفهاهاف  پتهوسهتهه بهودنهد  
كه توسط پ ت  مهخهفه  روسهتهه  
سهاههتههه شهده بهودنهد. در نشهرفههه  

ا   ٢٨ اكارگر كمهونهتهسهت شهمهاره  
درباره زوباتوف نوشتم: ادر روسهتهه  
پتش از انقالب اكهتهبهر  فهیه  از  
رؤسای پ ت  تزار به نام سرگئه   

كهه   (Sergei Zubatov)زوباتف  
در جوان  و ابل از دسهته هتهری  
ای ف  نهاردونهته  بهود  بهعهد از  
شرو  همیاری با پ ته  مهخهفه   
روسههتههه  سههرفههعهها در افهه  دم و  

كند و در مهدت    دست اه رشد م  
كههوتههاههه  بههه فههیهه  از  ههراحههان  
اص   نفو  در محا ل كهارگهری  

شود. آنمه كه زوبهاتهف    تبدفل م  
را در بحهث مشهخه  امهروز مها  

كند اف  اسهت كهه او در    مهم م  
بته  كهارگهران بها نهفهو  در بهته   
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 عالت  و معتهمهدفه  كهارگهری و  
بههخههصههوص در بههالرو  و شهههههر  
صنعت  متنس   برای مقاب ه بها  

ههای    سوستا  دمیراس  و تشیهل 
تههحههت نههفههو  مههحهها ههل سههوسههتهها   
دمیرات كارگری روسهتهه  شهرو   
بههه افهه ههاد نهههههادهههای كههارگههری  
 ر دار دولت تزار كرد كه در بهته   
ند هها بهه نهام اسهوسهتهالهتهسهم  

هههای    پهه ههتههسهه ا و فهها اتشههیههل 
زوباتوفست ا معروف شهدنهد. امها  
هود افشهان و گهردانهنهدگهان افه   
نهادها به نهاد هود م  گهفهتهنهد  

 اتشیل مستقل كارگریا.ا 
كشتش گرگوری گاپون فی  از  
شخصتتهای تارفخه  در روسهتهه  

آن    ٣٢٤١ و مشخصا در انهقهالب  
است. او گرنه ف  كشهتهش دون  
پافه ك تهسهای ارتهدوكه  روسهتهه  
بود  اما به فی  از شخصتتههای  
اصهه هه  مههحههالت كههارگههرنشههتهه   

تهبهدفهل    ٣٢٤١ پتروگراد در سها   
شود. گاپون در وااع با كهمه     م  

دم و دسته هاه زوبهاتهف فهیه  از  
هههای مسههتههقههل    هههمههان اتشههیههل 

كارگریا دست ساز پ ت  را بهه  
نام اان م  كارگران كارهان هات و  

ههای پهتهروگههرادا    مهاشهته  سههازی 
كند. در مورد اانه همه ا    اف اد م  

بافد اف  نکته را ت کتد کهنهم كهه  
تههنههههها كسههانهه  كههه مههتههعهه ههق بههه  
ك تسای ارتدوك  روستهه بهودنهد   

توانسهتهنهد عضهو آن بشهونهد.    م  
شعبه دفه هر از    ٣٨ بعدها گاپون  

  ٢ اان همه اههای ههود بها حهدود  
هزار عضو سازمان داد. مورههته   
درباره گاپون توا ق نهههر نهدارنهد.  

ههای    اما با مطالعه داتق اتشهیهل 
مسههتههقههل كههارگههریا زوبههاتههف و  
اانهه ههمهه اهههای گههاپههون مههتههوجههه  

شوفم كه گاپون فه  كشهتهش    م  
مرت ع كمابهتهش  هر هدار تهزار و  
بقو  امروزی نسبتا هترهواه اسهت  

سهوههت.    كه دلش برای  قهرا مه  
اما هممون زوباتف بهرای شهیهار  
 عالت  كارگری كمهونهتهسهت افه   
اان م اها را افه هاد نهیهرده بهود.  
بههعههد از وااههعهههه افههیهههشههنههبهههه  
هونت ا )پهافهته  تهر بهه آن اشهاره  
هواهم كرد   گاپون بهه ههارج از  
روسته مهاجرت م اكند و آنه ها  

پتوندد. بهعهد از    به اا  آراها م  
مدت كوتاه  به روسهتهه بهرمه   
گردد و كار ههود را افه  بهار در  
رابطه و ههمهیهاری مسهتهقهتهم بها  
پ هته  مهخهفه  روسهتهه  از سهر  

گترد. م مورفت وی ههنه ه     م  
و منحل كردن نهادهاف  بهود كهه  

هود وی در افه هاد آنههها نهقهش  
اص   داشت. او افهنهبهار تهوسهط  

  ٣٢٤٦ همان اا  آراها در مار   
 رسد.   به اتل م  

در سههتههسههتههم حههیههومههتهه  تههزار  
نتیوال  دوم م ل همه شهاههان و  
امههپههرا ههورهههای مسههتههبههد   ههقههط  
كسان  رشد كهرده و از سه هسه هه  

ر هتهنهد    مراتب به سرعت باال مه  
كه ناپ وسانه از استبداد و شهتهوه  
حیومت استبدادی بدون نهون و  

كردند. در مهتهان    نرا ا اعت م  
هها     اف  بادم ان دور اهاب نهته  

نند شخصتت مهم و تارفهخ سهاز  
توان اسم برد. سهرگهئه     را هم م  

و وفهمهسهالو ون   (Witte)وفتهه  
دو ته  از افه    (Plehve)پ ههو  

ها هستند كهه ههر كهدام    شخصتت 
  ٨٤ در دوره هائ  در اوائهل اهرن  

نقهش ههای مهههمه  در روسهتهه  
بهازی كهردنهد. په هههو وزفهر امهور  
داه   بود. افشهان دوره ای ههم  
رئت  پ ت  روسته بهود. گهرنهه  

ههای    مسئولتت مستقهتهم اتشهیهل 
مسهتههقههل كههارگههریا گهاپههون كههه  
باالتر به آن اشاره كردم با زوبهاتهف  
بود  اما با ته فهتهد تهمهام و كهمها   
پ هههو و كهمه  مهاله  و مهادی  
پ ت  مخف  تهزار درسهت شهدنهد  

سهوسهتهالهتهسهم  »كه الحق عهنهوان  
  كهه تهوسهط سهوسهتها   «پ تهسه  

دمیرات ها به آن داده شهده بهود   
ای بههود. تهه کههتهد بهر افهه     بهرازنههده 

نکته از آن جهت مهههم اسهت كهه  
وزارت امههور داههه هه  آن زمههان  

ههای    روسته از مهههمهتهرفه  پسهت 
 حیومت  بود. 

 
موقعیت و زندگی سور  

 های آزاد شده
بهها اههانههون لههغههو سههرواژ در سهها   

  بمرور زمان تغتهتهراته  در  ٣٢٦٣ 
مواعتت ستاس  و معتشت  افه   
بخش از جهامهعهه روسهتهه بهوجهود  
آمد. زمتهنه  كهه در اصهالحهات  
لغو سهرواژ بهه سهرف ههای آزاد  
شده رستده بود  زمهتهنه  نسهبهتها  
بافر و فا با كتهفهت بسهتهار پهائهته   

هههای مههرغههوب و    بههود. زمههتهه  
حاص ختز همهمهنهان در تصهاحهب  
اشراف باا  ماندند. منتها همته   
مهههنهههت واگهههذاری زمهههتههه  بهههه  

های آزاد شده و ههمهته  بهه    سرف 
ههها     اصههطههالا آزادسههازی سههرف 

مالتات  را تحت عنوان امهالهتهات  
رست اریا هممون زنه هتهری بهر  

هها بسهت    دست و پای افه  سهرف 
كه تمام  محصوالت حاص هه از  

زمتنهائ  كه به آنها واگذار شهده  
به هعهتهد و در آههر بهه    بود را مه  

اندازه ستر كردن نسب  شهیهمهشهان  
شهد.    هم نتهز نسهتهب آنههها نهمه  

اانون لغو سرواژ همانهنهد اانهقهالب  
شاه و مردما په وی  اهبهل از ههر  
نتزی ت مت  كننهده نهتهروی كهار  
صنافع تهولهتهدی جهدفهد و رو بهه  
رشههد روسههتههه شههد. فهه  نههنههتهه   
وضعتت   كمه  بهزرگه  در بهاز  

ها كهرده    شدن نشم و گوی سرف 
بود و در سر به شوری بهرداشهته   

ههای آزاد شهده    دهقهانهان و سهرف 
نههقهههش مههههههمههه  بهههازی كهههرد.  

هههائهه  كههه بههرای در آوردن    سههرف 
لقهمهه نهانه  در  صهل زمسهتهان  
دنبا  كار راه  شهرهای بهزرگه   
نهههون مسهههیهههو و پهههتهههرگهههرواد  

باری از ته هربهه    شدند  با كوله   م  
راهههه  مهههنههها هههق روسهههتهههافههه   

ههای دههقهانهان    شدند. شهوری   م  
حههاصههل تههركههتههبهه  از وضههعههتههت  
معتشت  و سازمهانهدهه  نسهبه   
كههارگههران  صهه هه  نسههبههتهها بههه  
وضعتت و مواعتت ستاس  ههود  

 آشنا شده بودند. 
 )ادامه دارد  
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 روز شمار کوتاه اعتراضات در اهواز
 بهم    ٨٢ جمعه  اهواز   

 مردم شعار متدهند: دروغه دروغه 

 نترستد  نترستد   ما همه با هم هستتم. 
 

پن مت  روز اعتراه مهردم اههواز روبهروی اسهتهانهداری  
 هوزستان 

 م  صدای ب  صدای هوزستانم! 
اعتراضات به وضعتت در ههوزسهتهان ههمهمهنهان ادامهه  

 دارد! 
مردم اعالم کردند تا مسئولت  به هواستهای ما پهاسهخ  

 ندهند ما هممنان به اعتراضات هود ادامه متدهتم. 
بهم . با افهنهههمهه    ٨٢ ادامه تهاهرات مردم اهواز  امروز  

 سرمافه   وااعا ه الت داره. 
مردم اههواز  بهه به  آبه   به  بهراه   ههوای آلهوده   
بتکاری   قر   ب  تهامهتهنه    تهبهعهتهع نهابهرابهری و...  

 اعتراه دارند 
 

ت مع کنندگان در مهقهابهل اسهتهانهداری ههوزسهتهان بها  
شعارههای اشهرفهعهته  حهتها که  ههوزسهتهان رو رهها که ا  

هواستار استعفای استاندار ههوزسهتهان بهه عه هت مهدفهرفهت  
 ضعتف بحران آب و برق شدند. 

 
بهم : در سه روز گذشته هزاران نفر از مهردم اههواز    ٨٦ 

 دست به تهاهرات زدند  
مردم اههواز در اعهتهراه بهه اهطهع آب  بهرق  ته هفه    
افنترنت  در ارر اطع شبکه ههای بهرق بهه هها هر نشهسهته   
رفزگردهها بهر روی شهبهکهه ههای تهوزفهع بهرق بهه دنهبها   
بارندگ  و.وضعتت بحران  آب و برق استان ههوزسهتهان بهه  

دادنهد:  ابهتهکهار    کنندگان شهعهار مه    هتابان آمده اند. ت مع 

کهفهافهت اههراج بهافهد    دروغ و استعفا  استعفا  و  مدفهر به  
کفافت نمتخوافم نمتخوافهم.در حها  حهاضهر    گردد.مسئو  ب  

برق و آب اسمت  از اهواز اطع شهده اسهت. امها اعهتهراه  
مردم اما بسهتهار  هراتهر از بهدی آب و ههوای ههوزسهتهان  
است . مردم دولت را مسهئهو  پهاسهخه هوفه  بهه افه  به   

 سامان  متداند. 
 

  ٨١ ت مع اعتراض  مردم اههواز مهقهابهل اسهتهانهداری   
 بهم  

 هوای سالم حق مس م ماست. 
 کفافت اهراج بافد گردد.   مدفر ب  

 ابتکار دروغ و استعفا  استعفا 
 پذفرفم   ما مردم اهوازفم  ظ مو نم  

 
بهم  مردم اههواز در اعهتهراه بهه اهطهع آب     ٨١ روز  

برق  ت ف   افنترنت  در ارر اطع شبکه های بهرق بهه هها هر  
نشست  رفزگردها بر روی شبکه های توزفع برق بهه دنهبها   

بارندگ  و.وضعتت بحران  آب و برق استهان ههوزسهتهان در  
کهنهنهدگهان شهعهار    مقابل استانداری ت مع بر پا کردند.ت مع 

دادند:  ابتکار دروغه هو اسهتهعهفها  اسهتهعهفها  و  مهدفهر    م  
کهفهافهت نهمهتهخهوافهم    کفافت اهراج بافد گردد.مسئو  به    ب  

نمتخوافم.در حا  حاضر برق و آب اسهمهته  از اههواز اهطهع  
 شده است. 

 
مردم اهواز با  رفاد اعهتهراضه   بهتهکهاری  بهتهکهاری   

 بتکاری 
 اف   رفاد مت تونها بتکار در سراسر افران است 

 
مردم هنوز ج و استانهداری اههواز در حها  شهعهار دادن  
هستند تههاههرات كهنهنهده گهان مه  گهوفهنهد  هردا ههم و  
 رداهای دف ر هم هممنان به اعتراضاتشان ادامه متهدههنهد  

 تا رستدن به هواسته هافشان 
اعتهراه و مهبهارزه مهردم اههواز شهافسهتهه بهتهشهتهرفه   

 پشتتبان  از  رف همه انسانهای آزاد ه و شرفف است  
د ا  و پشتتبان  مردم   كارگهران  زنهان و جهوانهان در  
سراسر افران به اف  حركت انقالب  و به اف  شور شعف جه هوه  

 ای دف ر متدهد 
زنده باد اتحاد و همبست   برا ی منزلت و مهعهتهشهت  

 و انسانتت 
 

اعتراضات درشادگان بدنبها  کشهتهه شهدن جهوانه  بهه  
 دست نتروی انتهام ! 

جمعه شب گذشته نتروی انتهام  په  از تهعهقهتهب و  
گرفز دو موتور سوار در مهحهدود بهازار ههرمهای شهادگهان  

 اخبار کارگر 
 بخش افران:  نسان نودفنتان 

 بخش بت  الم   : داوود ر اه   
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در حها   “ کند و حس  ابوغبتش کهه    اادام به تتراندازی م  
بوده در جرفان تتراندازی کشته و دو راکهب  ”  هرفد در بازار 

شوند. کشته شدن اف  جوان مهوجهب    موتورسوار م روا م  
شهود. بهراسها  ههمهته     اعتهراه شهههرونهدان شهادگهان مه  

گزارشات درپ  کشهتهه شهدن افه  جهوان اعهتهراه ههافه   
درگر ت و معترضان به مراکزی تعره کهردنهد. شهادگهان  

  ١٤ کت ومتری اهواز وااع اسهت و بهتهش از    ٢٢ در  اص ه  
 هزار نفر جمعتت دارد. 

 
: کارگران شیشوه قوزویون بوا ٦١بهمن  ١٩

یکمواه موزد موعووقوه مووقوتوا سورکوارشوان 
 بازگشستند
کارگر کارهانه شهتهشهه اهزوفه  از از    ٨٦٤ نزدفل به  

مهاه دسهتهمهزد و    ١ بهم  به دلتل تعهوفهق پهرداههت    ٨٢ روز  
بتکارسازی ها در اعتراه بودند. و اف  در حهالهتهسهت کهه  
کههار ههرمهها افهه  کههارهههانههه در روزهههای گههذشههتههه هههبههر از  
بتکهارسهازی تهعهدادی از کهارگهران داده و افه  مهوضهو   

بهههمه     ١٤ اعتراه کارگران را شدت داد. تا افنکه در روز  
زفر  شار اعتراه کارگران کار رما فل ماه از مهعهواهات  
کارگران پرداهت و به آنان وعده داده شد که فهکهمهاه دفه هر  
از   بهافشان بهمراه عتدی و پادای آنها در نند روز آفهنهده  
پرداهت هواهد شد. کارگران اعالم کرده اند که اگهر تهمهام  

  بهافشان پرداهت نشود دوباره دست به اعهتهراه ههواههنهد  
 زد. 

 
تجمع اعتراضی کوارگوران روغون نوبواتوی 

 جهان در مقابل استانداری
اسفند کارگران روغ  نبات  بخا ر  ه هبهههافشهان    ٣ روز  

با پالکارد  عتدی امسا  ما  اهراج  بتکهاری  به  پهوله   
در مقابل استانداری ت مع کردند. افه  کهارگهران اهبهال بهه  
 همراه هانواده های در وسط شهر زن ان راهپتماف  داشتند. 

 
اعووتوورار کووارکوونووان پووتووروشوویوومووی هووا و 
پا یشگاه های آبادان و مواهشوهور نسوبوت 
به کارکردن در هوای آلوده و غویورقوابول 

 تنفس!
بهم  کارکنان پتروشتم  ها و پاالفش اههههای    ١٤ روز  

ماهشهر و آبادان به عدم تعطت   اف  شرکت هها در ههوای  
بستار آلوده و غتراهابهل تهنهفه  اعهتهراه کهردنهد. افه  در  
حالتست که در اف  روز تمام  ادارات و مدار  و مهراکهز  

 آموزش  تعطتل اعالم شدند. 
 

تووجوومووع اعووتووراضووی کووارگووران بوویووکووارشووده 

کارخانوه قونودموموسونوی نسوبوت بوه عودم 
 پرداخت ماه ها حقوقشان

بهم  کارگران بتکارشده اند مهمهسهنه     ١٤ صبح دفروز  
در شهرستان رستم در اعتراه به عدم پهرداههت حهقهوق سهه  

ماه حهقهوق  مهقهابهل کهارههانهه ته همهع    ١٦ سا  اهتر هود ) 
کردند.کارگران مت وفند تا زمان  که به مهطهالهبهات ههود  
نرستم اف  ت مع ههر روز در سهاعهت اداری ادامهه ههواههد  

 روردف  ادامه هواهتم داد و بهعهد    ٣٤ داشت واف  روند را تا  
در مورد ادامه آن تصمتم مت ترفم. با پتوسته  ههانهواده هها  
 بعا کارگران با ادرت بتشتری متتوانهنهد اعهتهراضهشهان را  

 ج و برند. 
 

 تجمع کارگران گروه ملی فو د اهواز
روز ششم ت مع کارگران گهروه مه ه   هوالد اههواز در  
اعتراه به سه ماه دستمزد پرداههت نشهده و عهدم افهمهنه   

شهرکهت تهقهسهتهم شهده انهد.    ١ شغ   شان   كارگران بهته   
استاندار شب گذشته در برنامه برآفند اعالم كرد که پته هتهر  

 مشکالت اف  شرکت و کارگرانش است. 
 

کارگران نوورد لوولوه اهوواز ورودی هوای 
 کارخانه را بستند

همزمان با ت معات مکرر کارگران گهروه مه ه   هوالد  
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بهههمه  در مهقهابهل    ٨٢ اهواز  کارگران نورد لوله نتز امروز  
کارهانه دست به ت مع زدند و مهانهع ورود کهامهتهون ههای  
حمل و نهقهل بهه داههل کهارههانهه شهدنهد. ههواسهت  هوری  

 ماه حقوق آنها است.   ٤ کارگران پرداهت  
 

راه  اکریل اصوفوهوان از نویوموه کارگران پلی
 تجمع بازگردانده شدند
بهم  کارگران مه هتهمهع    ١٤ ت مع اعتراض  صبح روز  

صنعت  پ   اکرفل اصهفهههان بهه دلهتهل مهداهه هه عهوامهل  
صهبهح امهروز    ٢ انتهام  ناتمام ماند. ارار بود برای ساعت  

ههای    ت مع در اعتراه به معواات مزدی و تواف  عهالهتهت 
اکرفل اصفهان در ا راف افه  واحهد صهنهعهته     کارهانه پ   

برگزار شود که در نهافت افه  اتهفهاق صهورت نه هر هت.در  
ت مع ناتمام امروز  کارگران په ه  اکهرفهل اصهفهههان اصهد  
داشتند تا از استانداری و دولت بخواهند که بها تهخهصهته   
اعتبارات مال  مناسب  ج وی تعطت   کامل اف  م تهمهع  
صنعت  را گر ته و سقو  امنتت ااتصادی و اجهتهمهاعه   
بتش از هزار هانوار ج هوگهتهری کهنهنهد. در ههمهته  رابهطهه  
شماری از کارگهران افه  واحهد تهولهتهدی در ا هراف جهاده  

بهودنهد کهه در نهههافهت تهوسهط عهوامهل    مبارکه جمهع شهده 
ههافه  کهه جهز       انتهام  متفرق شده و به وسته هه اتهوبهو  

شهود بهه    اکرفل محهسهوب مه    ناوگان سروف  کارکنان پ   
 شوند.   محل کارهانه منتقل م  

نفر از کارگران پ   اکهرفهل اصهفهههان بهه  ٣٢٤٤ بتش از  
   ٢١ ماه از دسهتهمهزد )مهرداد تها بهههمه      ٢ عدم درفا ت  

پرداهت نشدن کامل دستمزد تتر ماه و تعطت   کهامهل افه   
م تمع صنعت   اتمام اراردادها و و معر   آنها بهه بهتهمهه  

 گردد.   بتکاری بازم  
نفهر از آنههها از  هردا )فهکهشهنهبهه١  ١٤٤ ارارداد بتش از  

رسد و در راستای تصهمهتهمه  کهه از    اسفند  به پافان م  ٣ 
ابل اتخا  شده است  ارار است همه آنها را بهرای درفها هت  

 بتمه بتکاری به اداره کار اصفهان معر   شوند.  
در هصوص بااتمانده کارگران نتز کهه شهمهار آنههها تها  
حدود هزار و دوفسهت نهفهر بهرآورد مه  شهود نهتهز گهفهتهه  

  ١٤ شود پ  از آنکه اراردادهای اف  کارگران نهتهز در    م  
به پافان رستهد  ههمهه آنههها بهرای درفها هت  ٢٦  روردف  سا   

 بتمه بتکاری معر   هواهند شد. 
 

کووارگووران ذوب آهوون اردبوویوول مووقووابوول 
 استانداری تجمع کردند

کارگران کارهانهه  وب آهه  اردبهتهل در اعهتهراه بهه  
  ٨٢ وضعتت نامع وم شغ   و تعوفق مطالهبهات مهزدی روز  

بهم  در مقابل ساهتمان استانداری اردبتل دست بهه ته همهع  
مهاه اسهت    ٣١ کارگر افه  کهارههانهه    ٤٤٤ زدند. مطالبات  

توسط کار رمها بهاال کشهتهده شهده و ارگهانهههای دولهته   
 همکار کار رما حاضر به اادام  در اف  زمتنه نشده اند. 

 
 

اعتصاب رانندگان تریلرهوای زبوالوه گواه 
 تبریز

رانندگان ترف رهاف  که مسئهولهتهت حهمهل زبهالهه ههای  
تبرفز به مرکز د   زباله های اف  شهر را دارنهد  بهه دلهتهل  
عدم درفا ت نندف  ماه مطالبات و دستمزد هود  دست بهه  
اعتصاب زده و هواهان پرداههت  هوری حهقهوق ههای ههود  
شدند. اعتصاب اف  کارگران موجب انباشت زبهالهه در افه   
محل شده است. کارگران مت وفند هفت مهاه اسهت ههته   
مب غ  به حسهاب آنههها وارفهز نشهده اسهت. شهههرداری در  
مقابل اعتراه کارگران گفهتهه اسهت  هرف حسهاب شهمها  
پتمانکار است و به ما ربط  ندارد. کارگران مت وفهنهد نهه  
شهردار نه شورای شهر و نه هت  ارگان دفه هری دههالهته   
نکرده و هم   هود را ب  وظتفه اعالم کهرده انهد. تهنههها  
وظتفه اف  ارگانها د ا  از پتمانکاران مفتخوری اسهت کهه  

 دستمزد نندرغاز کارگران را هم باال متکشند. 
 

تجمع کوارگوران ذوب آهون اردبویول بورای 
 معوقات مزدی

کارگر کارهانهه  وب آهه  اردبهتهل    ٤٤٤ بهم     ٨٢ روز  
در اعتراه به وضعتت نامع وم شغ   و تعهوفهق مهطهالهبهات  
مزدی مقابل ساهتمان استانهداری اردبهتهل ته همهع کهردنهد.  

نفر کارگر رسم  وارار دادی  هعهالهتهت دارنهد  ٤٤٤ بتش از  
ماه مطالبات معواه مزدی از کار رما   بکهارنهد.و  ٣١ که  

اف  در حالتست که تهعهداد زفهادی از کهارگهران اهراردادی  
کارهانه از سوی کار رما به بههانهه مشهکهالت مهاله  بها  

 اند.   اتمام ارار داد کار بتکار شده 
 

مواه موعووقوات  ١کارگران نورد لوله اهواز 
 مزدی دارند

همزمان با اعتراضات کارگران گروه م    هوالد اههواز  

در روزهای گذشته  کارگران نورد لوله نتز دست به ته همهع  
 اعتراض  زدند 

 
تجمع اعتراضی کارگران کارخوانوه ریونو  

 سازی مشهد
کهارگهر    ٤٤٤ بهههمه  بهتهش از    ٨٦ ظهر روز سه شنبه  

کارهانه رفن  سازی مشهههد  در اعهتهراه بهه پهرداههت  
نشدن بره  از مزافای مزدی مقابل د تر نهاد صنفه  افه   

 کارهانه ت مع کردند. 
اعتراه اف  کارگران به پرداهت نشدن عتهدی کهه ههر  

شد و ههمهمهنهته  پهرداههت    بهم  پرداهت م  ٨٨ تا    ٨٣ سا   
 کارگر اف  کارهانه  است. ٣٨٤٤ نشدن پادای مدفرفت  به  

 
تجمع تعدادی از فرهونوگویوان بوازنشوسوتوه 

 مقابل سازمان برنامه و بودجه
بهم  تهعهدادی از بهازنشهسهته هان بها    ٨٦ روز سه شنبه  

حضور در مقابل سازمان برنامه و بهودجهه ههواههان پهرداههت  
 پادای پافان هدمت هود شدند . 

 
ادامه وگستر  اعتوصواب کوارگوران گوروه 

د ایووران بوورای سوووموویوون ملی صنعتی فوال 
 روزمتوالی!

کارگر گروه مه ه  صهنهعهته     ٦٤٤ بهم   اعتراضات ٨٦ 
 والد در اهواز برای سومت  روز متوال  نسبت به نهداشهته   
امنتت شغ    عهدم پهرداههت مهاه هها حهقهوق وحهق بهتهمهه  

 ودف رمطالباتشان ادامه پتداکرد. 
کارگران معتره امروزجه هوی درب ورودی کهارههانهه  
ت مع کردند.ت مع کارگران ج وی درب تهرمهتهنها  فهل و  
دو کههارهههانههه ازسههاعههت هههفههت صههبههح مههانههع ازورودوهههروج  

 هودروهای سن ت   شد. 

 تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان در مقابل استانداری    اسفند ٣٣
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تووجوومووع اعووتووراضووی کووارگووران اخووراجووی 

 مخابرات مقابل مجلس!
بهم   جمع  از کارگران اهراج  شرکت مهخهابهرات  ٨٦ 

با ت مع مقابل ساهتمان م ه ه  ههواسهتهار رسهتهدگه  بهه  
 شان شدند.   وضعتت 
 

 گزار 
موواه حووقوووق کووارگووران ٩پوورداخووت نشوودن 

 کارخانه کاشی شیرکوه یزد 
کارگر کاش  شتر کوه فزد   شهش مهاه    ١٤٤ بتش از  

 مطالبات مزدی پرداهت نشده دارند. 
 

مواه حوقووق  کوارگوران ١پرداخت نکوردن 
 جهان الکتریک 

گهوفهنهد    کارگران کارهانه جهان الکترفل نتشابور مه  
که کار رما اف  واحد صهنهعهته  ههنهوز بهابهت مهطهالهبهات  

کهارگهر    ٣٢٤ مربو  به دستمزد نهارماه گهذشهتهه حهدود  
 ها تسوفه حساب نکرده است.   هنوز با آن 

 
عدم پرداخت ماه ها حقووق وحوق بویوموه 

 کارگران شهرداری گناوه!
نهار ماه است که حقوق کارگران هدماته  شهههداری  
بندر گناوه به تعوفق ا تاده و از  روردف  تهاکهنهون ههم حهق  

 بتمه برای اف  کارگران پرداهت نشده است.  
 

بازداشت و بی خبری از سه فعال کارگری 
 در استان فار 

سه ت  از  عهاالن کهارگهری اسهتهان  هار   از فهل  
هفته پتش توسط مامهوران امهنهتهته  در شهتهراز بهازداشهت  
شدند. از وضعتت و محل ن هداری اف   هعهاالن ا هالعه   
در دست نتست.  آاافان شهاب کرفم آااف   جعفهر پههوههش  
پور و حست  اسماعت    روز نهارشنبه بتستم بهههمه  مهاه   
در مقابل اداره کار استهان  هار  تهوسهط مهامهوران لهبها   
شخص  بازداشت شهده انهد. افه  شهههرونهدان از کهارکهنهان  

صنهافهع مهخهابهراته  راه دور  »اعتصاب  و معتره شرکت  
و در برگزاری ت مهعهات اعهتهراضه  نهنهدی پهتهش   «افران 

کارگران و کارکنان اف  شرکت  عا  بوده اند.  مهنهز  افه   
 عاالن کارگری تهوسهط مهامهورانه  کهه حهکهم بهازرسه   
داشتند  مورد تفتتش و ضبط بره  وسافل ارار گهر هتهه و  

 شده است.  «اهانت آمتز »با هانواده آنان نتز برهورد  
هانواده اف  شهروندان ع ترغم گهذشهت فهل ههفهتهه از  

 وضعتت و محل ن هداری آنان ا الع  ندارند. 
پتش از اف   کارکنان و کارگران صنافع مخابهراته  راه  

ضم  برگزاری ت معات  اعهتهراضه  در   (I.T.I)دور افران  
نندف  شبانه روز  با واگذاری اف  صنافع به بهرهه  ارگهان  
ها و نهادهای هاص مخالفت کهرده و ههواسهتهار پهرداههت  

 حقوق ماه های گذشته هود شده بودند. 
به گفته منابع نزدفل به کارگران معتره  مهقهامهات  

بهرههورد   «شهدفهدا »امتن  و اداری اسهتهان  بها مهعهتهرضهان  
 داشتند. 
 

 «لغو کار  کود  »ی جهان  با شعار     گانه   رکورد سه 

 همه ماییم!
احمد شعبان  دانش وی ورزشکار افران با شهعهار الهغهو  
کار کود  همت  امروزا  رکورد سه گهانهه ی جهههان را  
هواهد شکست تا توجه نهاد های داه   و هارجه  جهههان  

 را به وضعتت اسفنا  کودکان افران ج ب نمافد. 
مطالبه ی مشخ  او بهههداشهت و تهحهصهتهل رافه هان  

 برای همه ی کودکان است. 
تاکنون در مستر هود از رشهت  بهنهدر انهزله   اهزوفه   

 گذر کرده و اکنون در کرج حضور دارد. 
بهه تهههران    ٣١.١٤ احمد_شعبان   ردا )جمعه  ساعت  

 مترسد. 
 همه برای استقبا  او هواهتم ر ت. 

 درفا_تا_درفا 
 

کارگرصدرا بوشهر درنزدیوک ٣٩زخمی شدن
 شهر چغادک!
بهم   واژگون  سهروفه  ر هت وآمهد  ٨٢ روز نهارشنبه 

کارگران صدرای بهوشهههر نهرسهتهده بهه نهغهاد  مهوجهب  
کارگرو انتقا  آنها به بتمهارسهتهان شهههدای    ٣٦ زهم  شدن  

ه تج  ار  شد.براسا  آههرفه  اههبهارمهنهتهشهره  وضهعهتهت  
کارگران زهم  رضهافهت بهخهش گهزاری شهده اسهت.شهههر  
نغاد  در بخش مرکزی شهرستان بهوشهههر در  هاصه هه  

 کت ومتری مرکز استان بوشهر وااع شده است.   ٣١ 
 

 کارگران
گفتگوی تکان دهنده با کولبرانی که فوق 

 لیسانس دارند.

مردم اینجا  ود پدر 
 شوند م  

لهتهسهانه  بهرای    سه نفر از دوستانم بها مهدر   هوق »
شان را در مهقهطهع ارشهد    آفند. دو نفرشان در    م    کولبری  

اند و فک  دف ر دانش هوی تهرم آههر اسهت.    به پافان رسانده 
کهنهد    شود و  را  هم نهمه    م    ها کولبر متولد    افن ا هت   

 .«لتسان    سواد باش  فا  وق   ب  

نهامهه جهامهعهه    به گزاری افسنا  سمترا حستن  در هفته 
به پشت  ارمز کهنهار بهخهاری لهم داده و در  »پوفا نوشت:  

حا  هواندن رمان است. غرق هواندن است و  هقهط صهدای  
شهود او را از کهتهاب    مه    زن  موبافل است که مهو هق  

بترون بکشد. صدای ستروان از پشت ت ف  همهراه بهه گهوی  
دههد: په     مه    رسد کهه از بهار آن  هرف مهرز ههبهر    م    

 ک اف ؟ نرا راه نتفتادی؟ 
کهار   «دفهاکهو »رسهد     مه    هورشتد که کاری به پافان  

بهنهدد و کهاپشه     مه    کهنهد  کهتهاب را    مه    هود را آغهاز  
لباس  آوفخته شده اسهت  بهه ته     سبزرن   را که به نوب 

ههای    ای را درون نهکهمهه   های ش وار کردی   کند. پانه   م    
کههنههد. کههاله را سههری    مهه    پههالههسههتههتههکهه  مشههکهه   ههرو  

ا هتهد. در کهه بهاز    مه    گذارد و برای کولبری بهه راه    م    
ههای بهرف ههمهراه بهاد سهردی درون ههانهه    شهود  دانهه   م    
 آفد.   وزد و شع ه بخاری به را  درم    م    

 
دفاکو همه تالشش اف  است که  رزندی به سهرنهوشهت  

هت   تالی کهردم بهه جهافه  بهرسهم امها  »او دنار نشود:  
نشد. با کولبری مهقهطهع لهتهسهانه  را بهه پهافهان رسهانهدم.  

توانستند هزفنه تحصتل م  را پرداهت کنهنهد.    ام نم    هانواده 
شدم تعهطهتهالت بهته  دو    م    پو  نداشتم برای همت  م بور  

شهد     ترم و روزهاف  که کال  نهداشهتهم فها تشهکهتهل نهمه  
برای کولبری به ههانهه بهرگهردم. بهعهضه  روزهها مه هبهور  

شدم با تمام هست   بعد از کهولهبهری بهرای امهتهحهان    م    
در  بخوانم. بعد از لتسان  هر نه تالی کردم نهتهوانسهتهم  
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ها ر باز به کولبری رو آوردم و      شغ   پتدا کنم  به همت  
هواندم. همهان سها  در    م    زمان برای کنکور ارشد در     هم 

رفزی شهری ابو  شدم. در دانشه هاه    رشته جغرا تا و برنامه 
نام کردم اما فل ترم بتشتر نهتهوانسهتهم در  بهخهوانهم.    ربت 

کم نتستند کهولهبهرانه  کهه بها مهدر  لهتهسهانه  بهرای  
آفند. در سردشت و پترانشهههر بهتهکهاری بهتهداد    م    کولبری  

لهتهسهانه     کند. حت  سه نفر از دوستانم با مدر   وق   م    
شهان را در مهقهطهع    آفند. دو نفرشان در    م    برای کولبری  

اند و فک  دفه هر دانشه هوی تهرم آههر    ارشد به پافان رسانده 
شهود و  هراه  ههم    مه    ها کولبر متولهد    است. افن ا هت   

 «لتسان .   سواد باش  فا  وق   کند ب    نم  

شهههر سهردشهت کهه نهزدفهل   «سهههر نهاوه »متدان    به  
بهتهنه  کهه بهرای    مه    شوی  هتل جمعتت کولبهران را    م    

انهد. بهادی کهه در حهها  وزفههدن اسههت  از الی    کهار آمههده 
انهدازد.    مه    کند و لرزه بهه ته     م    هافت عبور    تاروپود لبا  

زنهد. بها ههر بهازدم    مه    ها و نو  بتن  بهه سهرهه     گونه 
زند و در کسری از رهانهتهه مهحهو    م    بخاری از دهان بترون  

شود. هر ک  در هر جاف  که توانسته  آتشه  بهه پها    م    
کرده تا هودی را گرم کند. دور هر آتش  که به پها شهده   

سهالهه    ٢٤ اند. مامه شاهو    تعداد زفادی از کولبران جمع شده 
پهتهونهدد    مه    که کاری کولبری است  به جمع کهولهبهرانه   

مهتهدان دور آتهش درون پهتهت حه هبه     که در ض ع غهربه   
زننهد. ههتههای    م    صدا   «عمو »اند. همه او را مامه    افستاده 
دههد تها    مه    ساله با دفدن مامه شاهو جافش را بهه او    ٣٤ 

گههرم کههنههد. افههنهه هها هههمههه فههکههدفهه ههر را    هههود را کههمهه   
شهونهد  احهوالهپهرسه     مه    شناسند  به هم نهزدفهل کهه    م    

 گذرند.   م    کنند و    م    مختصری  
 
لتسان  حقوق دارد اما نون نتوانست بهعهد     وق  «آوات »

از پافان دوره ارشهد کهاری پهتهدا کهنهد  کهل تهابسهتهان را  
شهود کهه    مه    تقرفبا حهدود دو سها   »کولبری کرده است:  

ام و هر نه دنبا  کهار گشهتهم     دوره ارشد را به پافان رسانده 
نتوانستم شغ   پهتهدا کهنهم. وضهعهتهت ااهتهصهادی ههوبه   

کم از پتداکردن کهار نهاامهتهد شهدم. بهه ههمهته     نداشتم. کم 
ها ر م بور شدم برای مافحتاج زندگه  بهه کهولهبهری رو  
بتاورم. با فک  از دوستان کولبرم که لتسهانه  کهامهپهتهوتهر  
داشت  حرف زدم تا م  را همراه ههود بهه کهولهبهری بهبهرد.  

 «کل تابستان امسا  را کولبری کردم. 
 

شهغهل کهولهبهری بها آن نهه بهرای  »دهد:    م    او ادامه  
ام ت سم کرده بودم  هت   متفاوت بود. هر بار کهه بهه    آفنده 

ههافه  کهه در شهههر    لهتهسهانه    ر تم  بهه  هوق   م    کولبری  
کردم. آفا آنههها ههم مهانهنهد    م    اند   کر    دف ری متولد شده 

شهان مشهغهو  کهار    متزههای   کنند فا پشت    م    م  بار حمل  
هستند؟ نند سا  در  هواندم و آهری بهاز مه هبهور شهدم  

نهتهز را      هزار تومان بافد همه   ٢٤ تا   ١٤ کولبری کنم. برای 
مهته   حهمه هه حهتهوانهات    مهتهدان      به جان بخری  عبور از  

همته  ههر واهت کهه از    وحش   رفزی بهم  و ... . برای  
دانتم به سالمت به ههانهه ههواههتهم    روفم  نم    م    هانه بترون  

رستد فا نه. اف  تنها بخش  از مشکالت افه  کهار اسهت.  
ام. مردم افهنه ها    وزن هودم بار حمل کرده   ها م  هم   هت   وات 
شوند. همه کولبرهها از نهاحهتهه سهتهون  هقهرات    م    زود پتر  

اند و هت   از آنها بعد از مهدته  از کهار    دنار مشکل شده 
 «شوند.   م    ا تاده  
 

که  از روی دلهخهوشه     آوات با بتهان افه  کهه ههته  
روز اوله  کهه بهرای  »گهوفهد:    مه    کهنهد     کولهبهری نهمه  

کولبری ر ته بودم  جمعتت زفادی برای کار آمهده بهودنهد.  
زمان  که ماشت  بارها را آورد  جمعتت ههودشهان را روی  
ماشت  انداهتند تا بتوانند برای کولبری بار ب تهرنهد. ههمهه  
م بور بودند برای اف  که دست هال  به ههانهه بهرنه هردنهد  
حتما کولبری کنند. آن روز مو ق نشدم کار کنم امها روز  

 «بعد با کمل دوستانم توانستم کار کنم. 

 
کهنهار کهولهبهرهها مهتهواهف      ب ند اهدفهمه    ماشت  شاس  

شود. دفاکو همراه تعدادی از کهولهبهران سهوار مهاشهته     م    
ا هتهنهد. جهاده    مه    راه   «اه ره دان »شود و به سمت دره    م    

ناهموار است. با هر تکان همه مردها فکنهواههت بهه سهمهت  
سهاعهت    هورند. بعد از گهذشهت نهتهم   م    ند و راست تکان  

شونهد. ههوا    م    کند و کولبران از آن پتاده    م    ماشت  تواف  
سردتر شده. اف  بهار بهاد از پهوسهت و گهوشهت ههم عهبهور  

رسهد. کهولهبهران در صهفه     م    کند و به مغز استخوان    م    
کهنهنهد. ههوا کهامهال    مه    نسبتا منهم به سمت دره حرکهت  

رسهد  صهدای    م    تارفل است. تنها صداف  که به گوی  
شان تا زانهو درون     رور ت  پای آنها درون برف است. پاهای 

کشهد و سه ه  پهار     م    برف است. گاه  گرگ  زوزه  
 «زده اللهه »و   «اه ره دان »کند. بعد از اف  که از دره    م    

شهود. ههر نهه از    مه    نمافان   «دوپزه »کنند  کوه    م    عبور  
کهنهد.    مه    روی  برف شدت بتهشهتهری پهتهدا    م    کوه باالتر  

های برف روی رفهش و سهبهتهل سهتهاه کهولهبهران جهوان    دانه 
انهد.    نشسته است  گوف  فل شهبهه ههمهه آنههها پهتهر شهده 

اند. بهاد شهدفهدی    کولبران تا باالی زانو درون برف  رو ر ته 
انهد و    در حا  وزفدن است. کولهبهران ههود را مهمهالهه کهرده 

تهوانهد جه هوی    شان کند شده است اما باد ههم نهمه    های   گام 
سهالهه را بهه عهقهب ههل    ٣٤ آنها را به هتهرد. بهاد ههتههای 

کشهد و زفهر    مه    دهد. فک  از کهولهبهران دسهت او را    م    
آرام    داهتهقهه بهاد کهمه     ٣١ دهد. بعد از    م    ای پناه    صخره 

 دهند.   م    گترد و کولبران به راه هود ادامه    م    
 

بههه    سههالهه هه     ٣٢ بههار در    اولههتهه  »گههوفههد:    مهه    دفههاکههو  
دانشه هاهه  در     کولبری ر تم. آن روزها در مقهطهع پهتهش 

مهان نهنهدان    هواندم. پدرم کولبر بود. وضعتت ااتصهادی   م    
پهوله     کرد. از به    م    تعرفف  نداشت.  قر و  الکت بتداد  
هههوانههدم و هههم کههار    مهه    بههه کههولههبههری ر ههتههم. هههم در   

کردم. تا اف  که دانش اه ابو  شدم. بهتهشهتهر بهارههافه     م    

کولبر جوان زیر  ١مرگ تلخ 
 بهمن کوهستان پیرانشهر
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ام پارنه  لوازم آرافشه   السهتهتهل     که با هود حمل کرده 
کفش  ست ار و لوازم آشپزهانه بود. مدت کوتاه  ههم در  

های آجرپزی ارومته و تههران کهار کهردم امها بهتهکهار    کوره 
شدم. در  صل بهههار و پهافهتهز کشهاورزی در سهردشهت و  

گترد اما آن هم مشکالت ههود را دارد.    م    پترانشهر رونق  
بهرادر کههونهکههم سهه مههاه نههخههسهت سهها  را در فهکهه  از  

های کشاورزی مشغو  به کار شد اما تا امهروز کهه    زمت  
 «اند.   افم  پول  به او نداده   به آهر سا  نزدفل شده 

 
همت  جها بهود کهه  »دهد:    م    ای را نشان    دفاکو صخره 

کهرد  تهتهر    مه    فک  از دوستانم که دوشادوی م  حرکهت  
هورد. فک  دف ر از دوستانم در تهابسهتهان پهافهش را روی  

مت  از دست داد. گهاهه  ههم کهولهبهران از صهخهره پهرت    
 «زنند.   م    شوند فا زفر برف فخ    م    

 
ساعت کولهبهران وارد هها     ١ پ  از گذشت بتش از  

کهار اصه هه    «کههانه  پههور ئههامهان »شهونهد. در    مهه    عهراق  
جها پهر کهولهبهر اسهت. ههمهه    شهود. ههمهه   مه    کولبران شرو   
تها    ١٤ جاف  بار هسهتهنهد. کهولهبهران در ازای    مشغو  جابه 

کت و بار لبها   پهارنهه  لهوازم    ٦٤ تا    ٤٤ هزار تومان    ٣٤٤ 
گذارند و بهه    م    شان    آرافش  بهداشت  فا ست ار روی دوی 

ر هته  مهردهها روی      شوند. صدای راه   م     رف افران روانه  
شکند. فکه  از کهولهبهران کهمه     م    برف سکوت شب را  

کند تا مبادا م موران مرزی آنههها    م    ج وتر از بقته حرکت    
گوفند سا  گهذشهتهه فهکه     م    را غا   تر کنند. کولبران  

کرد  زفهر بهههمه  جهان    م    از آنها که ج وتر از بقته حرکت  
شهان را    ههای   تهر اهدم   هود را از دست داد. کهولهبهران سهخهت 

ای از بهار روی    دارند. افه  بهار مسهتهر را بها کهولهه   برم  

مهتهان راه پهافهش سهسهت    کنند. دفهاکهو    م    شان       دوی 
ا تد. فک  از کولبهران ههود را    م    ها    شود و روی برف   م    

کهنهد. از    مه    رساند و دفاکو را از جهافهش به هنهد    م    به او  
شهان    ح  شده اسهت. دفه هر پهاههای   شان ب    های   سرما دست 

شهونهد و    م    ساعت کولبران وارد افران    ٤ ح  ندارد. بعد از  
 دهند.   م    بار هود را تحوفل  

 
دلشاد  فک  جوانان  است که برای رستدن به ههد هش  

تقرفبا فل سا  اسهت کهه  »م بور به کولبری شده است:  
کنم اما اگر م بور باشم باز هم به کهولهبهری    کولبری نم  

شهدنهم از دانشه هاه    الهتهحهصهتهل   سا  از زمان  ارغ   ١ روم.    م    
ای    سراسری گذشت اما نتوانستم شغ   پهتهدا کهنهم. پهروژه 

هواستم هزفنه آن را به دست بهتهاورم.    م    در  ه  داشتم که  
ک  حاضر نشد اسپانسر اف  پروژه شود. هر نه دنهبها     هت  

ای کهه    کار گشتم  نتوانستم شغ   پتدا کنم. تنها گهزفهنهه 
باا  ماند  کولبری بود. پروژه درباره ربت روز جهههانه  زن  
باردار در سازمان م ل بود و بهرافهم بسهتهار اههمهتهت داشهت.  
برای نوشت  پروپوزا  و برگزاری نند همافش نهتهاز بهه پهو   

کهردم  ارتهبها  مهعهنهافه     مه    که کولبهری      داشتم. زمان  
ای کهه در    دادم و پهروژه   مه    جالب  بت  کاری که انه هام  
کهه بهاری    کردم هن امه    م     ه  داشتم  برارار شد. سع   

کنم  هودم را جای زنان بهارداری به هذارم کهه    م    را حمل  
کهنهنهد. گهاهه  کهولهبهری    مه    شان را با هود حمل     رزندان 

رو ههم بهودم.    کردم و گاهه  ههنه هام کهولهبهری پهتهش   م    
گهتهرنهد.    مه    کنند  پو  بتشتری    م    روی    کسان  که پتش 

هاف  که پتشرو بودم  معموال با باری که روی دوشهم    زمان 
تا فل کت ومتر ج وتر از بهقهتهه کهولهبهران    ١٤٤ داشتم  بت   

نفری را ههدافهت    ٤٤ تا    ١٤ کردفم و فل گروه    م    حرکت  
کند  از بهقهتهه    م    روی    کردم. رفسل کس  که پتش   م    

کولبران بتشتر است. ما حق نداشتتم گوش  موبافل داشهتهه  
باشتم  فا در تارفک  نراغ اوه روش  کنتم نون هر لهحهههه  
ممک  بود ما را شهنهاسهافه  و بهه سهمهت مها تهتهرانهدازی  

 «کنند. 
 

کهنهم    ههرگهز  هرامهوی نهمه   »کشهد:    مه    دلشاد آه   
روزی که فک  از دوستانم که مته ههل ههم بهود بها بهاری  

هها ا هتهاد. مهعهمهوال مها    که بر دوشش داشهت  روی بهرف 
مان ا تهادنهد    همتشه همراه هودمان نااو دارفم که اگر دنبا  

فا جاف  گتر کردفم  با نااو  ناب  که بار را بها آن دور  
افم  پاره کنتم. ج و ر تم تها کهمهکهش کهنهم.    هودمان بسته 

نااو را از جتبش درآورد. آن لهحهههه  هکهر کهردم از مه   
هواهد  ناب را برافش پهاره کهنهم. بها الهتهمها  گهرفهه    م    
لرزفد  رو بهه مه  گهفهت:    م    که بدنش      کرد. در حال    م    

کردن ندارم. نااو را به هتهر و مه  را      دف ر  اات زندگ  
کرد  هسهتهه شهده    م    بکش! از شرافط  که در آن زندگ   

گهر هتهم  ههودی را    بود. اگهر نهااهو را از دسهتهش نهمه  
کشت. اند هونش پافت  آمده بود. هوا ههته ه  سهرد و    م    

وسافل هت   سن ت  بود. آن را از دوشهش پهافهته  آوردم و  
در جاف  مخف  کردم تا  ردای آن روز آن را بهه صهاحهب  

 «بار برسانتم. 
 

فهل شها   »کولبری پر از ها رات ت خ و شترف  است:  
کردی به نام پشتون دارم که ههونهم روی آن رفهخهتهه شهده  
است. آن شا  هت   بهرافهم بهاارزی اسهت نهون بهه هها هر  
هد   که داشتم  هونم روی آن رفختهه شهده اسهت. حهته   
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پول  و بتکاری مانع رستدن به هد م نشد. آن روز بهتهش    ب  
از حد معمو  بار زده بودم. وااعا پو  الزم داشتم ههر نهقهدر  

دادند. بهاری کهه    م    تر بود  پو  بتشتری به ما    بار سن ت  
کته هو بهود. از مسهتهری عهبهور    ٦١ کردم  تقرفبا    م    حمل  

کردفم که تابستان همان سا  از آن ا گذشهتهه بهودم. در    م    
آن ا ها رات شترفن  داشتم و تمام مستر ها راتم را مهرور  

  ٨٤ هها    کردم. ناگهان پافم سر هورد. تقهرفهبها روی بهرف   م    
بار مع ق زدم. هواستم از جافم ب ند شوم کهه ههون گهرم را  
روی بدنم ح  کردم. تمام شانه راستم غرق در هون شهده و  
شال  که دور کمر بسته بودم  هون  شده بود. فهل زههم  

ای که بها    عمتق روی بدنم اف اد شده بود. زهمم را با کوله 
کتسه برنج ساهته بودم و شا  دور کمرم بستم. نند نهفهر از  

از بارهافم را بت  هودشان تهقهسهتهم کهردنهد و     دوستانم کم   
تهرسهتهدم بهه    مه    روی بار هود گهذاشهتهنهد. تها نهنهد روز  

پزشل مراجعه کنهم. احهتهمها  داشهت مهتهوجهه شهونهد بهه  
شهدنهد  مها    مه    ها اگر متوجه    ام. بعض  وات   کولبری ر ته 
 «کردند.   م    را بازهواست  

 
کولبری همتشه همراه بها تهر   »دهد:    م    دلشاد ادامه  

    است. تر  از ش تل گ وله هنه  مهرزی  تهر  از فهخ 
مان و تر  از افه     دادن دوستان     زدن در سرما  تر  از دست 

که بارمان را ب ترند. اگر باری از کولبران گهر هتهه شهود   
سها  کهار    ٣٤ ای که شافد بها    کنند  جرفمه   م    شان    جرفمه 

 «کردن هم نتوانند آن را پرداهت کنند. 
 

رود. دفاکهو کهاری تهمهام شهده    م    هوا رو به روشناف   
گهردد. کهاپشه  سهبهزرنه هش را بهه    است و به هانه بهازمه  
آوفزد  رمان را از بهاالی  هااهمهه    م    نوب لباس  دفواری  

دههد و    مه    دارد  به پشت  اهرمهز کهنهار بهخهاری لهم    برم  
 «دهد.   ادامه م    ای را    هوانده   کتاب نتمه 

هر نند هنوز با فل بهنهد آن مشهکهل دارم مهنهههورم  
حضور تحصتل کرده ها و تارترشان. اما اگر دفهر نشهده نهام  

 م  را نتز اضا ه کنتد.  
 ممنون 

 
 از حق حیات مردم اهواز حمایت نماییم

عدم سالمت زندگ    فل استان با نندفه  مهته هتهون  
نفر هت  توجتح  ندارد .تامت  سالمت مردم بهدون اهتهد و  
شر   اساس  ترف  وظتفه دولت هاست.معضل رفهز گهردهها  
پدفده جدفدی نتست   ب که سا  هاست کهه کهونهکهتهرفه   
 عالتت  جهههت کهاههش آن از سهوی دولهت انه هام نشهده  
است .وجود رفز گردها فهل بهحهران جهدی و ههطهرنها   
است که   سالمت مردم محروم منطقه جنوب را به نهالهش  
کشتده است . دولت و دف ر مسولت  نتز کمترف  اههمهتهته   
به آن نم  دهند  ب که  قط به آما  و آرزوی هودشهان کهه  
غارت   نپاو  و رروت اندوزی است م  اندفشند .  هبهعها  
برای تداوم بقا  هود  کونکترف  اعتراه مهردم را تهحهمهل  
نم  کنند و آن را سرکوب م  نمافند . مردم اف  مهنهطهقهه  
عالوه بر ظ م بزرو عموم  از سوی حهکهومهت   به هکهه  
ظ م مضاعف دف ری را متحمل متشوند.منطقه جهنهوب بها  
دارا بودن بزرگترف  و بتشترف  ناه های نهفهته    مهردم از  
کمترف  بهره آن برهوردار نتستند .ما کارگهران از جهمهعهتهت  

١ درصدی جامعه متخواهتم   که مردم اههواز را تهنههها  ٢٢ 

ن دارفم و به هر وست ه ممک  از اعتراضهات آنههها حهمهافهت  
کنتم .بتافتد ههمهه بها ههم صهدای اعهتهراه مهردم اههواز  

١ درصهدی ههوزسهتهان نهتهز بها اتهحهاد    ٢٢ باشتم.جمعتت  
سازمان  فاب  و گستری اعتراضات هود از کهارههانهه هها  
تا مدار    اادر هواهند شد که به مطالهبهه حهتهاته  شهان  

 دست فابند . 
 ٢١ بهم     ٨٢ 

 کمتته پت تری اف اد تشکل های کارگری افران 
 
 
 

اعتصاب و شکایت کارگران شرکت 
 IEMآبرسانی مبارکه اصفهان 

اتحادفه آزاد کارگران افران: کارگران شهرکهت تهولهتهدی  
عه هتهرغهم   IEMوسافل آبتاری وآبرسان  مبارکه اصهفهههان  

 را شکافت بر عه هتهه کهار هرمها و اعهتهراضهات مهتهعهدد  
 تاکنون مو ق به درفا ت مطالبات هود نشده اند. 

کارگران اف  شرکت تولتد کننده لوله و اتصهاالت په ه   
اتت   از هرداد ماه سال اری به اف  سهو حهقهواه  درفها هت  

آنهان نهتهز    ٢٤ و    ٢١ نکرده اند و عتدی و سنوات سالهای  
پرداهت نشده است و کار رما از هرداد ماه امسها  بهه افه   
 رف   قط دو ماه از بتمه کارگران را به صنهدوق سهازمهان  

 تامت  اجتماع  وارفز کرده است. 
بنا بر گزارشهای رستده به اتحادفه آزاد کارگهران افهران   
ع ترغم تحمتل ننت  شرافط  الکتباری به کهارگهران افه   
کارهانه و  هرا شهکهافهت از سهوی آنهان در مهراجهع  ی  
صالا و صدور رای به نفع آنان که حت  من ر به تهواهتهف  
اموا  کار رما نتز شده است و  رمانداری اصفهان و دفه هر  
نهادهای مسئو  در جرفان آن هستنهد ههنهوز افه  کهارگهران  
اادر به درفا ت مطالبات هود نشده اند و عمال ههتهمهکه   
پاسخ وی آنان نتست. فهکه  از کهارگهران افه  کهارههانهه  

مت تون تومان   ب دارم امها بهدلهتهل    ٨١ اظهار متدارد م   
عدم پرداهت آن از سوی کار رمها  نهمهتهتهوانهم ههزفهنهه سهه  
مت تون تومانه  جهراحه   هرزنهدم را کهه بهطهور  هوری و  
حتات  به آن احتتاج دارد تامت  کنم.  بهق افه  اظهههارات    

ماه اسهت حهقهواه     ٢ از آن ا که  کارگران کارهانه مدت  
درفا ت نکرده اند و د ترنه های بتمه شان تمدفد نمهتهشهود  
تمام زندگ  شان زفر و رو شده و در ننان شرافط مصهتهبهت  
باری ارار دارند که از تصور انسان هارج است. آنهان حهته   
ع ترغم اره و بده  و درفها هت کهمهل از  هامهتهل و   
دوستهان  دفه هر اهادر بهه تهامهته  پهتهش پها ا هتهاده تهرفه   
نتازمندفهای ههانهواده ههافشهان نهتهسهتهنهد و در افه  مهتهان  
هتمتل از نهادهای مسئو  در شهر اصفهان از وضهعهتهت  

 به غافت مشقت بار اف  کارگران هم به ابرو نم  آورد. 
بنا بر اف  گزاری  ع ترغم افنهکهه کهار هرمها حهدود ده  
روز پتش وعده پرداهت مطالبات کهارگهران را داده بهود از  
پرداهت آن هودداری کرد و به همت  دلهتهل آنهان دسهت بهه  
اعتصاب زدند. هممنت  اف  کارگران بارها در مقابل د هتهر  
شرکت در اصفهان دست به ت مع زده انهد کهه بها دههالهت  
نتروی انتهام  نانار به پافان دادن به ت مع هود شده انهد.  
هممنت  رای تواتف اموا  که در دست کارگهران اسهت از  

آن ا که اموا  شرکت در ره  بهانهل اسهت عهمهال ههته   
گره  از مشکل کارگران باز نکرده و کار رمها بها تهوجهه  
به صدور رای تواتف اموا   مواد اولته برای تهولهتهد را در  
حدی وارد کهارههانهه مهتهکهنهد کهه تهواهتهف آن از سهوی  

 کارگران مشک   از مشکالت آنها را حل نمتکند. 
کارگران شرکت آبرسان  مبارکه اصفهان از آنه ها کهه  
تاکنون با  را شکافت و ان ام اعتراضات مهتهعهدد مهو هق  
به درفا ت مطالبات هود نشده اند تصمتم دارنهد در صهورت  
ادامه وضعتت موجود  عازم تهران شده و در مهقهابهل د هتهر  

 تهران شرکت دست به ت مع بزنند. 
سا  پتش تهاسهته     ١٤ شرکت آبرسان  مبارکه اصفهان  

شده است و در سه سا  گذشته رو به تعهطهته ه  گهذاشهتهه   
  ٦٨ کارگر شاغل در آن   هقهط    ٣٨٤ بطورفکه تا کنون از  

سها     ٨٢ نفر باا  مانده اند. اف  کارگران از سهه مهاه تها  
 سابقه کار در اف  کارهانه دارند. 
 ٣١٢١ بهم  ماه    ٨٢  –اتحادفه آزاد کارگران افران  

 

 بین المللی
اداموه اعوتوراضوات بوه رفوتوار  -فرانسه 

 پلیس با مهاجرین
ناآرام  در حومه پارف  در اعتراه به تهعهره په هته   

  رانسه به فل جوان ستاهپوست هممنان ادامه دارد. 
تعداد بستاری از معترضان با هدف اعالم همهبهسهته ه   
با تئو  اربان  تعره پ ت  در نقا  مخت ف  رانسه ته همهع  

 و  تهاهرات کردند. 
اف  اعتراضات به درگتری متان پ هته  و مهعهتهرضهان    

ان امتد. اعتراضات اهتر در شهرهای مخت ف  رانسهه په   
از آن آغاز شد که نهار مامور پ ت   ننهد روز پهتهش در  

ساله ستاهپوست بهه نهام تهئهو     ٨٨ جرفان بازجوف  از جوان   
با باتوم به او تعره کرده و وی را مورد آزار جهنهسه  اهرار  

 دادند. 
ر تار پ ت  بها جهوانهان رنه هته  پهوسهت و عهرب در    

  رانسه پتش از اف  انتقادهاف  را بران تخته است. 
 

ممنوعیت جشون ولونوتوایون در  -پاکستان 
  اماکن عمومی

آباد  پافتخت پاکستان  برپاف  جشه     دادگاه عال  اسالم 
 ورفه  را در افه  شهههر مهمهنهو     ٣٤ ولنتاف  )روز عشاق   

 کرده است. 
آباد گفته است که ولنتافه  بهخهشه     دادگاه عال  اسالم 

 از  رهن  مس مانان نتست. 
آباد برپاف  جشه  مهربهو  بهه    براسا  رای دادگاه اسالم 

 روز ولنتاف  در اماک  عموم  ممنو  اعالم شده است. 
هها ههواسهتهه    آباد  هممنت  از رسهانهه   دادگاه عال  اسالم 

 است تا تب تغات  درباره اف  روز منتشر نکنند. 
رای دادگاه در پاسخ بهه شهاکه  هصهوصه  بهود کهه  
گفته بود روز ولهنهتهافه  و بهرپهافه  جشه  مهربهو  بهه آن   

 مخالف تع تمات اسالم  است. 
مخالفان با برپاف  مراسم روز ولنتاف  در بهرهه  دفه هر  

 اند.   از شهرهای کشور از جم ه کران  اعتراه کرده 
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سا  گذشته ممنون حست   رئهته  جهمهههور پهاکسهتهان   
گفته بود که روز ولهنهتهافه  رسهمه  غهربه  اسهت کهه در  

 های پاکستان وجود ندارد.   سنت 
های مذهب  در پاکستان نهتهز بهر افه     بستاری از گروه 

های غهربه  را بهه جهوانهان    اند که روز ولنتاف   ارزی   عقتده 
 کند.   تحمتل م  

نند سا  پتش نتز در اعتراه به برگزاری مهراسهم روز  
ولنتهافه   بهرهه  ههواداران احهزاب مهذههبه  در پهاکسهتهان  
هواسته بودند تا با توجه به  رهن  کشهور روزی بهه نهام  

 اعفافا جاف زف  روز ولنتاف  شود. 
 
زن و کودک در حملوه  ٦کشته شدن  -یمن 

 به یک مراسم ترحیم
گزاری ها از فم  حاکتست که در حهمه هه ههوافه  بهه  
فل مراسم ترحتم در نزدفک  صنعا  پافتخت  هشت زن و  
فل کهود  کشهتهه شهدههانهد. شهههر صهنهعها در دسهت  

 شورشتان مخالف دولت فم  است. 
گوفند در اف  حم ه که بهه ههانهه    منابع بتمارستان  م  

ای در شما  صهنهعها صهورت گهر هت     فک  از رهبران ابت ه 
 اند.   عزادار دف ر م روا شده   ٣٤ بتش از  

فک  از سخن وفان شورشتان حور  گهفهتهه اسهت کهه  
پ  از حم ه به اف  مراسم تهرحهتهم  امهدادرسهانهان در شهههر  

کت هومهتهری صهنهعها نهتهز ههدف حهمه هه    ٤٤ ارحب وااع در  
 دف ری ارار گر تند. 

شورشتهان  آمهرفهکها و ائهتهالف بهه رههبهری عهربسهتهان  
انهد.    سعودی را به ان ام اف  دو حم ه ههونهته  مهتهههم کهرده 
 اند.   آمرفکا و عربستان هنوز در اف  باره اظهار نهر نکرده 
  ٨٤٣١ ائتالف به رهبری عربستان سهعهودی از مهار   

در فم  با شورشتان حوره  و نهتهروههای و هادار بهه عه ه   
عههبههدالهه ههه صههالههح  رئههتهه  جههمهههههور پههتههشههتهه  افهه  کشههور  

جن د.هدف اف  ائتالف بازگرداندن ادرت بهه عهبهدالهربهه    م  

 منصور هادی  رئت  جمهوری تبعتدی فم  است.  
هههزار    ٣٤ در جههنهه  فههمهه  بههتههش از    ٨٤٣١ از سهها   

غترنهام  کشته و سه مت تون نفر محهل زنهدگه  دافهمه   
 هود را تر  کرده اند. 
ای که تهوسهط ائهتهالف بهه رههبهری    جن  و محاصره 

عربستان صورت گر ته  باعث  اجعه انسان  در فمه  شهده  
 درصد مردم آن را نتازمند به کمل کرده است.   ٢٤ و  

عربستان سعودی به دلتل ت فات غترنههامهتهان در فهمه   
الهمه ه ه  اهرار گهر هتهه    بارها مورد انتقاد سازمان های بهته  

 است. 
سازمان پزشکهان بهدون مهرز ههفهتهه جهاری نسهبهت بهه  

ههای    تر شدن اوضا  در شهر تعز هشدار داد. بتمارسهتهان   وهتم 
ههزار نهفهر    ٨٤٤ اند و    اف  شهر بارها مورد حم ه ارار گر ته 

 با کمبود مواد غذاف   آب و دارو روبرو هستند. 
ای به فل روسهتها    آمرفکا در ماه گذشته به دلتل حم ه 

در مرکز فم   که در آن شماری از غهتهرنهههامهتهان کشهتهه  
شدند  مورد انتقاد ارار گر ت. بسهتهاری از اهربهانهتهان افه   
حم ه کودکان بودند و هدف آن هانه  ردی بود که ظه  آن  

 جزفره عربستان باشد.   ر ت رهبر القاعده در شبه   م  
 
 

هوا هوزار  تداوم اعوتوراضوات ده -رومانی 
 نفره مردم

در آستان  ج س  پارلمان رومان  برای تافتد ابهطها   هرمهان  
دولت  دهها هزار نفر از مخالفان دولت اف  کشور فهکهشهنهبهه  

 ورفه در بخارست تهاهرات کردند. افه  اعهتهراه    ٣٨ شب  
ها که از دو هفت  پتش آغاز شده عه هتهرغهم عهقهب نشهتهنه   
دولت برای عدم اجرای اف   رمان و استعفای وزفهر عهدالهت  

 رومان  هممنان ادامه دارد. 
فل تح ت  ر رومانتاف  در اف  بهاره مه  گهوفهد: ادر  
حا  حاضر همه منتهر اف  رای پارلهمهان هسهتهنهد. اعهتهمهاد  

بت  مردم و حزب حاکم شکسته شهده و آنههها مه هبهور بهه  
با ل کردن اف   رمان شده اند. اگهر پهارلهمهان ههم بهه افه   
 ابطا  رای بدهد واکنش نهاف  را در اف  باره هواهتم دفد ا 
 بق اف   رمان که دولت رومان  آن را در اواسهط مهاه  
ژانوفه صادر کرده بود  ستاستمدارانه  کهه بهه اههتهال  و  
 ساد مال  متهم هستند از تهعهقهتهب اضهافه  و زنهدان در  

 امان م  ماندند. 
فک  از حهاضهران در افه  ته همهع مه  گهوفهد: اافه   
اعتراه ها فل پتام به دولت بود  آنهها حهاال مه  دانهنهد  
که نم  توانند هر تصمتم  که م  هواهند ب تهرنهد. افه   
اعتراه ها فل پتام برای ابطا  اف  اهانهون وفههه بهود کهه  

 برای حفاظت از ا راد  اسد تصوفب شده بود. ا 
شهروند دف ری نتز با تاکتد بر افنکه اف  اعهتهراه هها  
ادامه هواهد فا ت  م  گوفد: اامتدوارم مردم ههفهتهه بهعهد  
هم آنمه را که آغاز کرده اند ادامه بدهند و افه  اعهتهراه  
ها تا وات  که ببتنتم دولت همانطور کهه بهافهد کهار مه   

 کند  فعن  برای مردم و نه ع ته مردم ادامه فابد. ا 
هبرگزاری ها شمار تهاههرات کهنهنهدگهان را تهنههها در  

نفر گهزاری مه  کهنهنهد. در    ١٤.٤٤٤ بخارست دست کم  
صورتتکه افه  اهانهون امضها شهده تهوسهط دولهت بهه اجهرا  
گذاشته م  شد  رهبر اف  حزب که به عه هت اههتهال  و  
تق ب انتخابات  به دو سا  زندان محکوم شده اسهت نهتهز از  

 اف  م ازات ن ات م  فا ت. 
 ههبههق افهه   ههرا دولههت  تههنههههها اعضههای احههزاب و  
ستاستمداران  که با استفاده از مهواهعهتهت ههود دسهت بهه  

فورو زده بهاشهنهد مه هازات مه     ٤٤.٤٤٤ اهتال  بتش از  
شوند و کمتر از افه  مهقهدار اههتهال  بهه زنهدان مهحهکهوم  

 نخواهند شد. 
   


