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  ٧١٦٧ ژوئن  ٧٧

 ٤ صفحه   

 ٦٩ صفحه   

 5صفحه  

 ٦٦ صفحه  

 ٣ صفحه  

 ٦٦ صفحه 

 ٨ صفحه  

 ٩ صفحه    

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٧ صفحه  

 ٧ صفحه  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
(٧٣) 

 دیوید ریازانف

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 اعتراضات متحد کارگران نیشکر هفت تپه

 ”!دره آق” توجیهات اداره کار جمهوری اسالمی در حمله به کارگران معدن
 شهال دانشفر 

 ٦ صفحه    

 ٦٧ صفحه   

 آرش دشتی 
 مرگ برای نان 

 صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه 
 همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است 

 اصغر کریمی 

اعتراضات سپرده گذاران، نقش بانک 
 مرکزی و دولت  
 محمد شکوهی  

 حجاب در تهران 
 گزارش یکی از فعالین حزب  

حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد 
 همه جانبه رژیم حاکم است.

 حمید تقوائی 

 نقد یا تحریف نظرات دیگران ؟
 محمد کاظمی 

 اتحادیه پست کانادا در نامه ای به آی تی یو سی خواستار اخراج ایران 
 از سازمان جهانی کار شد

  یادداشت سیاسی روز٥
  اصغر کریمی 

 طرح بردگی کارورزی باید لغو شود
 حزب کمونیست کارگری ایران  

اعتراضات متعدد کارگران در مراکز مختلف و در نقاط مختلف کشور جریان 
دارد. این روندی است که همچنان ادامه خواهد یافت و وسیعتر و تعرضی تر 

 خواهد شد. 
 حزب کمونیست کارگری ایران  
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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!

تحت فشار اعتراضات مکککرر 
و پیگیکرانکه شکمکا ککارگکران 
شاغکل و بکازنشکسکتکه هکفکت 
تپه، یک ماه حقوق کارگران 
شاغل پرداخت شد و هزینکه 

کککارگککر  ٧٤٣بککازنشککسککتککگککی 
بککازنشککسککتککه نککیککز پککرداخککت 
گردید. خبرها نشان میدهکد 
کککه مککقککامککات اسککتککان بککرای 
جکککلکککوگکککیکککری از گسکککتکککرش 
اعتراضات شما دست به ایکن 
عقب نشینکی زده انکد. ایکن 
قدرت اتحاد شکمکا را نشکان 

 میدهد. 
 

دولت و ککارفکرمکا یکک گکا  
عقب نشکیکنکی ککردنکد و بکا 

درصککد هککزیککنککه  ٤پککرداخککت 
مربوط به بازنشستگی و یک 
مککاه حککقککوق مککعککوقککه خککیککال 
کردند که کارگران را راضکی 
کرده انکد و مکیکتکوانکنکد بکا 

ککارگکر  ٧٣جلوگیری از ورود 
کارخانه تحت عنوان هدایکت 
کنندگان اعتراضات، تعرض 
دیگری به شما بکنند و جکلکو 
تکککداو  اعکککتکککراضکککتکککان را 
بگیرند. ادامه اعتصاب شمکا 

 ٧٣و حمایت دسته جمعی از 
همکارتان این نقشه آنها را 

 نیز خنثی خواهد کرد. 
 

اما این نه پکایکان تکوطک که 
های کارفرما و ارگکان هکای 
حکومتی است و نکه بسکیکاری 
از خواست هکای شکمکا هکنکوز 
پاسخ گرفته اسکت. بکر ایکن 
نیز هکمکه شکمکا واقکفکیکد و 
طرف مقابکلکتکان را بکخکوبکی 
میکشکنکاسکیکد. شکمکا تکجکارب 
مبارزاتی گرانبهایکی داریکد. 
سکککالکککهکککا اسکککت مشکککغکککول 
سککازمککانککدهککی اعککتککراض و 
اعتصاب هستید. چم و خکم 
مبارزه را بخوبی فکراگکرفکتکه 
ایککد. اتککحککادتککان را حککفکک  
کرده ایکد و تکالش هکرروزه 
کککارفککرمککا و ارگککان هککای 
مختلف حکومت بکرای ایکجکاد 

تفرقه و ارعکاب را خکنکثکی 
ککککرده ایکککد. امکککا بکککرای 
پیشروی، بکرای بکه ککرسکی 
نشاندن خواست های خود از 
دریافت حقوق معوقه تا رفع 
مشکالت بیمه و بازنشستگی، 
از افزایش حقوق تا ککاهکش 
ساعت کار، از پکایکان دادن 
به اخراج و پکاپکوش دوزی 
علیه فعالین تان تا پکایکان 
دادن بکه دخکالکت نکیکروهکای 
انتظامکی و امکنکیکتکی ککردن 
کککارخککانککه و جککمککع کککردن 
دوربین هکای مکداربسکتکه در 
ککککارخکککانکککه احکککتکککیکککاج بکککه 
راهکارهای موثرتری داریکد. 
ما بکر سکه مسکالکه ککلکیکدی 
برای پیشروی شکمکا در ایکن 

 مقطع تاکید میکنیم: 
 
حضککور فککعککال و وسککیککع  -

خکککانکککواده هکککای شکککمکککا و 
راهپیمایی و تجمع و تحصکن 
در مرکز شهر توجه مکرد  و 
همبستگی آنها را بکالفکاصکلکه 
جلب میکنکد. خکانکواده هکای 
شما ظرفیت بسیار بیکشکتکری 
برای سازمانکیکابکی و بسکیک  
مککرد  شککهککر دارنککد. از ایککن 
نیرو با تما  قکوا اسکتکفکاده 
کنید. این سرراست تکریکن و 
مهمترین کلید پیشروی شکمکا 

 است. 

مجمع عمومی بویژه مکجکمکع  -
عمکومکی هکر روزه در طکول 
اعتصاب کمک میکند ککه بکا 
همفکری و متحدانه تصکمکیکم 
بگکیکریکد و تکفکرقکه هکا را 
سریعتر خنکثکی ککنکیکد. ایکن 
پایه تشکل را نیز که نکیکاز 
مککبککر  شککمککا اسککت فککراهککم 

 میکند. 
 
اطالع رسانی به مکرد  از  -

طریق مدیای اجتماعی و هر 
رسانه ای که صدای شمکا را 
مکنکعکککس مکیکککنکد از جکمکلکه 
تلویکزیکون ککانکال جکدیکد و 
شکککککل دادن بککه یککک گککروه 
تککلککگککرامککی بککرای بککحکک  و 
تصمیم گیری قدرت شمکا را 
بککرای پککیککشککبککرد خککواسککت 
هکککایکککتکککان و رفکککع مکککوانکککع 
مبارزاتی تکان ککمکک قکابکل 

 توجهی خواهد کرد. 
 

حزب کمونیست ککارگکری بکا 
تما  قکوا از خکواسکت هکای 
بحق شمکا و مکبکارزات شکمکا 
حمایت میکند و ککارگکران و 
مرد  آزاده را به حمکایکت از 

 شما فرامیخواند. 
 اصغر کریمی از طرف 

حککزب کککمککونککیککسککت کککارگککری 
 ایران 

  ٣٧٣١تیرماه  ٣

 صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه 
 همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است 
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بدددنددبددا  تددمددام داود آرا   ضددو  
کدمدد دیدد  بددرای آزادی کدارگددران  
زندانی )فری د  نو( با اتدحدادیده  
پست کانادا ،  مدایدپ پدالدپ  
دبیر کل اتحادیه کدارگدران پسدت  

  ٠٠٥٥٥ کانادا به نماینددگدی از  
کارگر  ضو ای  اتدحدادیده  دی  
نامه ای به شارون بارو دبیدر کدل  
کنفدراسیون بی  المللی اتدحدادیده  
های کارگدری ودواسدتدار اودراج  
ایران از سازمان جهانی کار شدد.  
او ای  نامه را در پاسخ بده ندامده  
ای  کم ید  ودطداب بده اتدحدادیده  
هددای کددارگددری و نددهددادهددای  
انساندوست در سدراسدر جدهدان بدا  
وواست اوراج جمهوری اسدالمدی  
از سازمان جهاندی کدار، بدخدا در  
زیر پا گدذاشدتد  پدایده ای تدرید   
حقوق کارگران و مدرد  در ایدران  
و سدرکددوبدهددری هدایددش نددوشدتدده  
است. مایپ بالپ در بدخدشدی  
از نامه اش چدندید  مدیدندویسدد:   

 ضددو    ٠٠٥٥٥ مدد  از جددانددب  
اتحادیه کدارگدران پسدت کداندادا  

(CUPW)   ایدد  نددامدده را مددی
نویسم تدا ندهدراندی هدای شددیدد  
وود را در مورد حقوق کدارگدران  
ایران بیدان کدندم. اید  اولدید  بدار  
نیست که مد  ندامده هدایدی در  
مددورد ویددعددیددت در ایددران مددی  
نویسم. و هیچ چیز تغییر ندکدرده  
اسددت. و ددت آنسددت کدده فددراتددر  
برویم. به همید  دلدیدل اسدت کده  
مدد  از شددمددا وددواسددتددار اوددراج  
نمایندگان ایران  از سدازمدان بدید   

هسدتدم. مد    (ILO)المللی کار  
معتقدد  کده اودراج ندمدایدنددگدان  
حکومت ایدران از نشدسدت هدای  
سازمان بی  الملدلدی کدار، یدپ  
گددا  مددهددم در رسدداندددن صدددای  

 کارگران ایران به جهان است. . 
 

ترجمه کامل اید  ندامده و مدتد   
 ارژینا  آن یمیمه است. 

 
کدمدد دیدد  بددرای آزادی کدارگددران  

 زندانی در ایران 
Free Them Now 

shahla.Daneshfar ٠@
gmail.com 

 ٦٩ تیر    ٠ ،  ٠٥٠٢ ژوئ     ٠٠ 
 

*** 
ترجمه فارسی نامه اتحادیه پسدت  

 به شارون بارو 
 ٠٥٠٢ ژوئ     ٠٠ اتاوا  

 
 وانم شارون بورو، 

دبیر کل کنفدراسیون بی  الملدلدی  
اتدددحدددادیددده هدددای کدددارگدددری  

(ITUC) 
 

مویوع: اوراج نمدایدنددگدان ایدران  
در نشدسددت هدای سدازمدان بدیدد   
المللی کار به دلیل ندقدش شددیدد  

 حقوق کارگران ایران 
 

همانطور که مطمدئدندا در جدریدان  
هستنید رژیم ایران هدمدادندان آزار  
و اذیت فعاالن کارگری را ادامده  
مددی دهددد. ایدد  فددعدداالن صددرفددا  
بددخددا ددر مددبددارزاتشددان در زندددان  

هسددتددنددد. در ایددران کددارگددران،  
فعاالن کارگدری و مدعدلدمدان بدا  

تو ئه و یدا  »اتهامات مبهم نظیر  
و   «فعالیت  لیده امدندیدت مدلدی 

بدده   « ددلددیدده امددنددیددت کشددور »
حبسهای  ویدل مددت مدحدکدو   
شده و در زندان هستند. ده ها تد   
از ای  فعالدید  احدکدا  سدندهدید   
زندددان دارنددد و وددطددر زندددان بددا  
اتدهدامدات واهدی بدداالی سدرشددان  
 رار دارد. شدرایدک کدارگدران در  
ایران و سرکوب شدید وواستهدای  
آنان  غیر انسداندی تدرید  شدرایدک  

 است. 
 

هددمدده ایدد  تددعدددیددات در حددالددی  
صورت میدهدیدرد کده هدر سدالده  
هیئتی از نمایندگان همید  دولدت  
ایران به  نوان نماینده  کدارگدران  
ایران در جدلدسده سداالنده سدازمدان  
بی  الدمدلدلدی کدار شدرکدت مدی  
کددنددنددد و مددوایدد   ددمددیددقددا  
مددتددنددا ضددی بددا شددرایددک وا ددعددی  
کارگران در ایران را مدطدرم مدی  
کددنددنددد. مددا بدده ایدد  مددویددوع  
ا ددتددرار داریددم و سددوا  مددا از  
سازمان جهانی کار ایدندسدت کده  
چرا در مقابل ای  شرایک سکدوت  

 میکند. 
 

دولت ایران در نظر دارد بدا ایددداد  
یپ سازمان بشدت یدد حدقدوق  
کارگری به نا    مددمد   دالدی  
کارگران ایران ، ایرانیان و سازمدان  
های بی  المللی را گمراه کندد و  

آنها نمایندگان وا دعدی کدارگدران  
را تحت فشار و سدرکدوب شددیدد  

  رار میدهند.   
 

در حا  حایر، اسما یل  دبددی،  
معلم مدعدتدرر، و آتدندا دائدمدی  
فعا  شناوته شده دفاع از حدقدوق  
کدودکدان و زنددان و کسدی کدده  
 لیه ا دا  تالش میکند بدهدمدراه  
صد ها نفر از فعالی  سیاسدی در  

 ITUCایران زندداندی هسدتدندد.  

بددایددد وددواسددتددار آزادی هددمدده  
 کارگران سیاسی در ایران شود. 

 
 وانم دبیر کل! 

 
 ضددو    ٠٠٥٥٥ مدد  از جددانددب  

اتحادیه کدارگدران پسدت کداندادا  
(CUPW)   ایدد  نددامدده را مددی

نویسم تدا ندهدراندی هدای شددیدد  
وود را در مورد حقوق کدارگدران  

در ایران بیان کنم. ای  اولدید  بدار  
نیست که مد  ندامده هدایدی در  
مددورد ویددعددیددت در ایددران مددی  
نویسم. و هیچ چیز تغییر ندکدرده  
اسددت. و ددت آنسددت کدده فددراتددر  
برویم. به همید  دلدیدل اسدت کده  
مدد  از شددمددا وددواسددتددار اوددراج  
نمایندگان ایران  از سدازمدان بدید   

هسدتدم. مد    (ILO)المللی کار  
معتقدد  کده اودراج ندمدایدنددگدان  
حکومت ایدران از نشدسدت هدای  
سازمان بی  الملدلدی کدار، یدپ  
گددا  مددهددم در رسدداندددن صدددای  

 کارگران ایرانی به جهان است. 
 

 در همبستهی 
 

 مایپ پالپ 
دبیر کل اتحادیه کدارگدران پسدت  

 (CUPW - STTP)کانادا  

 

 اتحادیه پست کانادا در نامه ای به آی تی یو سی خواستار اخراج ایران 
 از سازمان جهانی کار شد

جمهوری اسالمی باید از سازمان جهانی کار اخراج گردد. کارگران و معلمان زندانی 
و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. کلیه پرونده هایی که علیه فعکالکیکن 
جنبش های مختلف اعتراضی تشکیل شده باید بدون استثنا و بی قید و شرط لغو 

 شود.
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 ت م ا ا   ب ا   ا م ز د     بررر ا د   آ   ا د د   ارا ر گرر ا ن     ن د ا نر  
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

سایت حکومتی ایدلدندا اودیدرا  
تحت  دندوان  ودبدر ودوش بدرای  
جویندگان کار  آغاز اجرای  درم  
کددارورزی را  گددزارش کددرده  
است. ای   رم گدا  دیدهدری در  
جهت ارزان سدازی ندیدروی کدار  
برای کدارفدرمدایدان و بده گدفدتده  
دولت هدفش ایداد مشو ه بدرای  

  ٦٩ صاحبان سرمایه اسدت. سدا   
را سددا  ا ددتددادداد مددقدداومددتددی و  
اشددتددغددا  نددامددیددده انددد، و  ددرم  
کددارروزی  دددمددی در اجددرایددی  
کددردن آن و تددحددمددیددل ریددایددت  
ا تاادی بیشتدر بدر گدرده مدرد   
اسددت.  ددرم کددارورزی  دددرم  
بیهاری کشیدن از جوانان بیدکدار  
و چما ی بر سر کارگران شداغدل  

 است.  
 

بددر اسددام ایدد   ددرم بدده   
کارفرمدایدان اجدازه داده مدیدشدود  
که فارغ التحایالن بدا مددر   
کارشناسی ارشد را بدا یدکدسدو   
حدا ل دستمزد تعدیدید  شدده سدا   

هزار تومدان    ٠٠٥ یعنی حدود    ٦٩ 
به کار گیرند. در دو سدالدی کده  
 رار است دولت بیمه  کدارورز  را  
بدهد، با کارورزان حدتدی  درارداد  
مددو ددت هددم بسددتدده نددمددیددشددود و  
کارفرما هیچ تعدهددی در  دبدا   
آنهدا نددارد و هدر و دت ودواسدت  

 میتواند آنها را اوراج کند.  
 

گذاشت  نیروی کار جدوان بدا  
یکسو  مدیدزان حددا دل دسدتدمدزد  
تعرر تدازه تدری اسدت بده کدل  

کددارگددران و کددل جددامددعدده کدده  
نتیده مستقیم آن کاهش بدیدشدتدر  
سددطددت دسددتددمددزدهددا بددرای هددمدده  
کارگران است. با  رم کدارورزی  
و زیددر چددمدداق بددیددکدداری و بددی  
تامینی تعداد هر چه بیشتری از  
کارگران از شمدو  هدمدید   داندون  
کار ید کارگدری مدوجدود ندیدز  
وارج مدی مداندندد. یدپ راندت  
 ظیم مالی برای سدرمدایده داران  
و سرآغازی برای ایمحال  بیدمده  
کارگران تدوسدک کدارفدرمدایدان و  
 گسترش بیکارسازی ها است.  

 
 رم کارزاری،  رم جدیددی  
در حکومت اسالمی نیست. اید   
 رم  بال در دولت احدمددی ند اد  
تددحددت  ددنددوان  ددرم کددارورزی  
دانش آمووتهان دانشدهداهدی بده  
تاویب رسیدده بدود کده بدعدد از  
ا دتدرایددات گسددتدرده  ددقدب زده  
شد. در دولت روحانی دوبداره اید   

بدده تاددویددب    ٦٠  ددرم در آذر  
شورای اشتغا  رسدیدد و از تدرم  
گستدرش مددددد ا دتدرار، آندرا  
وزنده به جلو آورده اندد و فدرمدان  

 اجرایش را داده اند.  
 

 رم کارورزی باید فورا لدغدو  
شدود. پداسددخ کدارگددران، ا ددم از  
کارگران شداغدل یدا بدیدکدار، بده  
تعریدات حدکدومدت اسدالمدی و  
 ددرم بددردگددی کددارورزی، جددلددو  
آمدن با وواسدتدهدای تدعدریدی و  
روش  از جملده ودواسدت کدار یدا  
بیمه بیکداری اسدت. یدپ گدا   

مهم در کدارزار دلدیده بدیدکداری،  
متشکل شدن میلیون ها بیکار و  

  ٠٥٥ میلیون ها جدوان از جدمدلده  
هدددزار ندددیدددروی جددددیدددد داندددش  
آمووتهان دانشهاهی اسدت کده  
هر سا  وارد بازار کار مدیدشدوندد.  
بیمه بیکاری مکفدی و در گدا   
او  ر می باالی وک فقر، یدعدندی  

میدلدیدون تدومدان، بدیدمده    ٤ باالی  
بیکاری برای همه افراد آماده بده  
کددار ا ددم از زن و مددرد تددا  
زمانیکه اشتغدالدی مدتدنداسدب بدا  
توان و تخاص وود پدیددا ندکدرده  
اند، بدرودورداری از بدیدمده هدای  
اجتما ی چدون درمدان رایدهدان،  
تحایل رایهان و تسدهدیدالت الز   
برای تدامدید  مسدکد  از جدمدلده  
وواستهای مهم در جنبش  دلدیده  

 بیکاری است.  
با ابتکارات مختدلدن ندیدروی  
 ظیم بدیدکداران را گدرد آوریدم و  
مددتددشددکددل کددنددیددم. کددانددونددهددای  
ا ددتددرایددی  ددلددیدده بددیددکدداری و  
گدروهدهددای ا ددتدرایدی وید ه در  
مددددیدددای اجدددتدددمدددا دددی و یدددا  
 ومارهای ا ترایی را سدازمدان  
دهددیددم. وددواسددت کددار یددا بددیددمدده  
بددیددکدداری مددحددوری اسددت کدده  
میتوان حو  آن مدتدشدکدل شدد و  
جنبش  درتمندی  لیه بدیدکداری  
و  ددرم کددارورزی در سددراسددر  

 کشور سازمان داد.  
حزب کمدوندیدسدت کدارگدری  

 ایران 
 ٠٠٦٩ ورداد    ٠٠ 
 ٠٥٠٢ ژوئ      ٠٠ 

 طرح بردگی کارورزی باید لغو شود
 حزب کمونیست کارگری ایران  

اعتراضات متعدد ککارگکران 
در مککراکککز مککخککتککلککف و در 
نقاط مختلف کشور جریکان 
دارد. این روندی اسکت ککه 
همچنان ادامه خواهد یافکت 
و وسیعتکر و تکعکرضکی تکر 

 خواهد شد. 
 

تنها در چند روز گکذشکتکه 
کارگران شبکه کابل هوایکی 
مخابرات مشکهکد، بکیکش از 

کارگر مجتمع نکیکشکککر  ٣٥٣٣
هفت تپه، کارگران شرکتکی 
شهرداری زاهدان، کارگکران 
مشکککهکککد نکککخ، ککککارگکککران 
اخکککراجکککی آار آب ارا ، 
کارگران فضای سبز منطقه 
دو شککککهککککرداری اهککککواز، 
کککارکککنککان مککتککرو تککهککران، 
کارگران معادن زغال سنک  
هشونی غربی و کوهبنان و  
خکککانکککواده هکککای آنکککهکککا، 
کککارگککران مککتککرو تککهککران، 
کارگران کارخانه گسکتکرش 
توسعه صنعت آاربکایکجکان، 

کککارگککر پککار  قککو،  ٣٥٣٣
کارگران شهرداری نورآبکاد، 
کککارگککران شککرکککت مککاهککی 
کککارون شککوشککتککر، خککانککواده 
هککای کککارگککری در آق دره 
تکاب، کارگران شکاغکل در 
بخش های خکدمکات شکهکری 

آبکادان،  ٢شهرداری منطقه 
کارگران مکعکدن پکابکدانکای 
جککنککوبککی زرنککد کککرمککان، 
کککارگککران مککنککطککقککه هشککت 
شهرداری اهکواز، ککارگکران 
کاغذ پار  در هفکت تکپکه 
و کککارگککران مککنککطککقککه سککه 
وهشککت شککهککرداری اهککواز 
بارها دست به اعتکصکاب و 
تجمعات اعتراضی زده تکا 
خواسکت هکای خکود را بکه 
کرسی بنشانند. بیشکتکر از 
اعککتککراضککات چککنککدیککن روز 
ادامککه داشککتککه اسککت. از 
ناامنی شغلکی تکا امکنکیکتکی 
کککردن مککحککیککز کککار، از 

نپرداختن دستمزد کارگکران 
تککا مشکککککالت بککیککمککه و 
بککازنشکککسککتکککگکککی و انکککواع 
اجککحککافککات دیککگککر مککوضککوع 
اعککتککراض کککارگککرن بککوده 

 است. 
 

اینهکا مشکککالتکی اسکت ککه 
امروز میلیون ها کارگکر در 
سراسر کشور با آن دسکت و 
پنجه نر  میکنند و عکلکیکه 
آن دسککت بککه اعککتککصککاب و 
اعتراض میزنکنکد. تکقکویکت 
ایکککن مکککبکککارزات در گکککرو 
اقدامات متحد و سکراسکری 
مراککز مکخکتکلکف ککارگکری، 
هککمککاهککنککگککی و اقککدامککات 
مشتر  کارگران در سکطک  
شهر و یا در سطک  کشکور، 
بککه مککیککدان آمککدن فککعککال 
خکانککواده هککای کککارگککری و 
جلب حکمکایکت مکرد  شکهکر، 
حکککمکککایکککت از مکککبکککارزات 
یکدیگر، رسکانکه ای ککردن 
هرچه بیشتر اعتراضکات و 
مشکالت کارگران و سیکاسکت 
هکای ضکد ککارگکری ارگکان 
هککای حکککککومککت از طککریککق 
کککانککال جککدیککد و مککدیککای 
اجتماعی و تحکیکم شکبکککه 

 های کارگری است. 
 

حزب ککمکونکیکسکت ککارگکری 
تقویت مبارزات ککارگکری و 
کمک به شکل گیری تشکککل 
های کارگکری را امکر خکود 
میداند و با تما  امکانکات 
در جککهککت رفککع مککوانککع آن 
تالش مکیکککنکد و فکعکالکیکن 
کککارگککری را بککه تککمککا  
نکککزدیکککک تکککر بکککا حکککزب 

 فرامیخواند. 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ،  ٠٠٦٩ ورداد    ٠٥ 
 ٠٥٠٢ ژوئ     ٠٥ 

اعتراضات کارگری در 
نقاط مختلف کشور در 

 جریان است  

http://free-them-now.com
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حددقددو ددهددای ندددددومددی مددقددامددات  
حکومتی به اید  یدا آن دولدت و  
کددابددیددندده مددحدددود نددمددیددشددود.  
حددقددو ددهددای هددنددهددفددت چددنددد ده  
میلیونی نیز مانند اودتدالدسدهدا و  
دزدیهای میلیاردی، جزء ساوتدار  
نظا  جمهوری اسدالمدی و جدلدوه  
دیهری از فساد همه جانبه رژیدم  

 حاکم است. 
ایدد  وا ددعددیددت را هددمدده مددرد   
میدانند. همه میدانند که مسدالده  
بر سر سوء مدیریت یا اشتدبداهدات  
ای  یا آن کابینه و دولت  بلی یدا  
فعلی نیست. ای  تاویر احمدقدانده  
ای اسدددت کددده جدددنددداحدددهدددای  
حکدومدتدی تدالش مدیدکدندندد از  
مساله بدست بدهندد. حدقدو دهدای  
ندددددومددی یددپ جددزء یددروری  
کارکرد ا تااد مافیائدی حداکدم  
است. ای  مکانیسمی است بدرای  
انتدقدا  ودروت جدامدعده بده جدیدب  
گشدداد مسددئددولددیدد  و مددقددامددات.  

  ٠٥٥ و    ٠٥ و    ٩٥ حددقددو ددهددای  
میدلدیدوندی در ندظدامدی پدرداودت  
میشود کده حددا دل دسدتدمدزد را  
کمتر از یپ چدهدار  ودک فدقدر  
تعیی  کرده است و مد دی اسدت  
توانائی افزایش حدقدوق کدارگدران  
حتی در سطدت ودک فدقدر رسدمدا  
ا ال  شده )سده و ندیدم مدیدلدیدون  
تومان( را ندارد! ای  دو وا دعدیدت  
متضاد جزء مکمدل هدمددیدهدر و  
دوبدا  ا دتداداد مدافدیدائدی ندظددا   
هستند. کوه وروت یدپ ا دلدیدت  
مفتخور بر دره فقر اکثریت  ظیدم  
مرد  شرین و زحمتکش بندا شدده  

 است. 
در زمینه چ او  مدرد  جدمدهدوری  
اسالمی یدپ رژیدم اسدتدثدندائدی  
اسددت. در هددمدده کشددورهددا بددیدد   
درآمد یپ در صدیهای حاکم و  
نود و نه در صدد مدرد  فداصدلده  
فاحشی وجود دارد اما جمدهدوری  
اسالمی در ای  زمینه نیز مداندندد  
ا دددا  و سددرکددوب رکددورد دار  
اسدت. کدمدتدر کشدوری را پدیدددا  
میکنید که حدقدوق یدپ مددیدر  
دولتی بیش از صد و بیست بدرابدر  
حدددا ددل دسددتددمددزد در آن کشددور  
باشد. در رام سدرمدایده داران و  
یپ درصدیهای حاکدم در ایدران  
آیت اللده هدا و وابسدتدهدانشدان و  
سران س اه و بسیج و مدقدامدات و  
مدددیددران دولددتددی  ددرار دارنددد و  
حقو های ندومی، همانند دزدی  
و اوددتددالم و فسدداد و فددعددا   
مایشدائدی و سدلدطده اندحداداری  
باندهای مافیدائدی حدکدومدت بدر  
بددندددرهددا و مددعددادن و مددنددابدد  و  
جنهلهدا و دیدهدر مدندابد  امدوا   
 مومدی جدامدعده و  گدم شددن   
ا ال  میلیارد دالری از بدودجده و  
در آمدهای دولدتدی، بدخدشدی از  
مددکددانددیددسددم پددروار شدددن یددپ  
درصدیهای حاکم به  یدمدت فدقدر  
و مسکنت هر چه بیشتر اکثریدت  
 ظیم مرد  است. دولدت در ایدران  
مثل یپ دستهاه  ظیدم چد داو   
و غارت جامعه  مل مدیدکدندد و  
از ای  نقطه ندظدر ندیدز جدمدهدوری  
اسالمی گوی سبقت را حتدی از  
فاسد تری  حکدومدتدهدای دندیدای  

 معاصر ربوده است. 
پرداوت چنید  حدقدوق هدایدی در  
جمهوری اسالمی تدازگدی نددارد  
ولی  لت اید  افشداگدریدهدا حداد  
شدن اوتالف و کشدمدکدش بدید   
جددندداحددهددای حددکددومددتددی اسددت.  
اصولهرایان تالش میکنندد دولدت  
روحانی را مسئو  اید  ویدعدیدت  
 لمداد کنند و در مدقدابدل جدندام  
روحاندی دولدت احدمددی ند اد را  
منشا و بانی حقو های هدندهدفدت  
میداند. در رونمائی از دزدیدهدا و  
اوتالسهای میلیداردی یدکددیدهدر  
نیز همی  حدمدالت مدتدقدابدل بدید   
جناحها را شاهدد هسدتدیدم. ریشده  
ای  اوتالفات حدکدومدتدی الدبدتده  
هیایپ از ای  مسائل ندیدسدت.  
مقامات و باندهای حکومتدی از  
هردو جنام در سدرکدیدسده کدردن  
مدددرد  شدددریدددپ و هدددمددددسدددت  
یکدیهرند و بر والف آناده اد دا  
میکنند دغدغه هدیدادکددامشدان  
 مبارزه با فساد  و یا  حراسدت از  
بیت الدمدا   ندیدسدت. اودتدالفدات  
جناحها در اسام سدیداسدی و بدر  
سر اسدتدراتد ی بدقدای ندظدامشدان  
است. ای  اوتالف که همیدشده از  
همان زمان ومینی و کشدمدکدش  
بی  حزب جدمدهدوری اسدالمدی و  
جددنددام بددنددی صدددر بدده شددکددل  
اوتالف میان دو جنام اصدولدهدرا  
و اصالم  دلدب بدروز پدیددا کدرده  
اسدت بدا تشدددیدد بدحددران و فددلددج  
ا تاادی حکومت به ندقدطده اوج  
وود رسید. توافق هسدتده ای بدا  
غددرب تددنددهددا راه بددرون رفددت از  

ورشکستهی ا تاادی رژیدم بده  
نظدر مدیدرسدیدد و بدهدمدید  دلدیدل  
روحاندی و  درفدداراندش بدا ودک  
توافق هسدتده ای و  دادیسدازی  
روابک با غرب دست بداال را پدیددا  
کددردنددد و دولددت را در دسددت  
گدددرفدددتدددندددد. ودددامدددنددده ای و  
اصولدهدرایدان نداگدزیدر بده تدوافدق  
هسددتدده ای تدد  دادنددد امددا وددک  
 رمدزشدان  دادیسدازی روابدک بدا  
غرب است. از نظر وامدنده ای و  
جنام اصولهرا دسدت کشدیددن از  
غربستیزی برای حکدومدتدی کده  
اسام ایدئولوژی و اسدتدراتد یدش  
مرگ بر آمدریدکدا و حدمدلده بده  
شیطان بزرگ است معنائی بدددز  
وددودکشددی سددیدداسددی نددخددواهددد  
داشت. وا عیت هم هدمدید  اسدت.  
جمهوری اسالمی دست شسته از  
دشمنی با غرب هماندقددر شداند   
بقا دارد که نازیسم دست شدسدتده  
از واومت با یهودیان. مدرد  بده  
چنی  حکومتی مهلت ندخدواهدندد  

 داد. 
از سوی دیهر هر درجه گشدایدش  
ا تاادی و راه یافت  بده  درصده  
ا تااد و سیاست جهانی مستلدز   
 ددادی سددازی روابددک بددا غددرب  
است. ای  وطی است کده جدندام  

رفسددندددددانددی دنددبددا     -روحددانددی 
میکند. هدف هر دو جنام حدفد   
نظا  است. یدکدی مدیدخدواهدد بدا  
اسددتددحددالدده بدده یددپ نددظددا  غددیددر  
متخاصم با غرب موجودیت ندظدا   
مددتددبددو ددش را حددفدد  کددنددد و  
دیددهددری بددا تدداکددیددد بددرهددویددت  

یدغربی نظا . اما بطور وا دعدی  
حددکددومددت راه نددددداتددی ندددارد.  
پددارادوکدد  رابددطدده بددا غددرب در  
چارچوب نظا  جمهوری اسالمدی  
 ابل حل نیست. تدا زمداندی کده  
جمهوری اسدالمدی بدر سدر کدار  
اسددت ندده گشددایددش ا ددتدداددادی  
امدددکدددان پدددذیدددر اسدددت و نددده  

  ادیسازی رابطه با غرب. 
یددکددی از نددتددایددج جددانددبددی ایدد   
کشمکش افشاگریهای جدنداحدهدا  
از یکدیهر است که آوری  نمدونده  
آن هددمددیدد  مسددالدده حددقددو ددهددای  
ندومی است. رسدوائدی ای کده  
وود مقامات حکومتی از آن بدا  
 ددنددوان  سددونددامددی فددیددشددهددای  
حقو ی  نا  میبرند. ای  سوندامدی  
روز بددروز حددادتددر وددواهددد شددد و  
بددیددشددتددر اوج وددواهددد گددرفددت.  
کشمکش جناحها بر سر بقا اسدت  
اما هر  در  لیه یکدیهر بدیدشدتدر  
افشاگری کنند بقایشان از جاندب  
جدامدعده و تدوده مدعدتدرر مدرد   
بیشتر زیر سئوا  میرود، مدندفدورتدر  
و منزوی تر میشوند و بخشدهدای  
وسیعدتدری از جدامدعده را  دلدیده  
کلیت نظامشان بسیج مدیدکدندندد.  
کشمکش جناحها بر سر بقا ودود  
زمینه ساز و  دامدل مدوودری در  
رونددد بدداددالددش کشددیددده شدددن  
حکومت از جاندب تدوده مدردمدی  
است که مددتدهداسدت بدرای بدزیدر  
 کشیدن آن در کمی  نشسته اند. 

 
 ٠٥٠٩ ژوئ   

حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد 
 همه جانبه رژیم حاکم است.

 حمید تقوائی 
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 ٧ صفحه  

 در  یرورت برای اندا  نددادن  
(  نوان مقالده ایسدت  ٠ کاری!  ) 

از یاشار سهندی، ،  کده در آن  
نویسنده به نقد نظرات امدیدر پدیدا   
در مقدالده  تدحدوالت شدتدابدندده و  
فددقددددان سددیددداسدددت  ددبدددقددداتدددی  

( پددرداوددتدده اسددت.  ٠ کدارگددران  ) 
نوشته حایر نه در دفاع از ندقدطده  
نظرات امیر پیا  بدلدکده در وهدلده  
او  نقدی است بدر روش بدرودورد  
یاشار سهندی به  ندظدرات امدیدر  

روشددی کدده در آن او    —پددیددا   
نظرات پدیدا  را تدحدریدن کدرده و  
اد ا میکندد امدیدر پدیدا  کسدی  
است که  وانه  کارگر، مرکدزی  
کدده امددرش سددرکددوب مددبددارزات  
کارگران بوده ارتقا درجه داده کده  
مددبددارزات کددارگددران را سددازمددان  

 میداده .  
 

م  درای  نوشته تدالش مدیدکدندم   
نشددان دهددم کدده اد ددای یدداشددار  
سهندی درای  رابطه مدتدکدی بده  
یپ تحریدن اسدت. ولدی آنداده   
 بل ازهر چیز با ث بدرودورد مد   
به  مقاله یاشار سهندی شدد درج  
مقاله اوسدت در نشدریده کدارگدر  
کمونیست،  کده مد   افدتدخدار  
همکاری با آن را دار . اگرمدقدالده  
سهندی در کدارگدر کدمدوندیدسدت  
درج نمیشد شاید م  هدم لدزومدی  

دیدد .     به نوشت  ای  مدقدالده ندمدی 
امیدوار  نوشتده مد  سدبدب شدود  
سردبدیدر مدحدتدر  نشدریده کدارگدر  
کمونیست در اندتدخداب مدقداالت  
رسیده به ای  نشریه د ت بیشتدری  

 بخرج دهد.  
 

اجازه دهید در ابتدا و بطور ویدلدی  
مختار بدبدیدندیدم ندکدتده اصدلدی  
مقاله امدیدر پدیدا  و هدم چدندید   
انتقاد اصلی یداشدار سدهدنددی تدا  
آندایی که به نقطه تمرکز نوشتده  
م  برمیهردد چیست. امیر پدیدا   

درباره لدزو  حضدور فدعدا   دبدقده  
کارگدر در سدیداسدت کدالن کده  
همان سیاست مستدقدل کدارگدری  
اسددت، و بددعددنددوان جددمددعددبددندددی  
مددیددنددویسددد:  اگددر چدده مددبددارزه  
 بقاتی کارگران همیشه مستدلدز   
حضور فعا  در  درصده سدیداسدت  
کددالن بددر پددایدده مددنددافدد  و اراده  
 بقاتی وود است و بدون چدندید   
حضدوری از مددار تددعددیدیدد  شددده  
سیاست بورژوایی فراتر ندرفدتده و  
حتی مبارزات ا تاادی اش ندیدز  
بدکددندددی پددیددش وددواهددد رفددت و  
دستاوردهایدش از دسدت رفدتدندی  
وواهند بود، امدا اید  حضدور در  
دوران حدایدر کده سدیدر شدتدابدان  
تحدوالت سدیداسدی و ا دتدادادی  
توسک یکتازی مطدلدق ندیدروهدای  

فددالکددت و ویددرانددی     ارتدددددا ددی 
فزاینده را برای  بقه کدارگدر در  
افق ترسیم می کند بیدش از هدر  
مو   یدروری و  داجدل اسدت.  
پاسخ به اید  امدر امدا در اولدید   
گدددا  بددده در  یدددرورت آن  

 نیازمند است .  
 

سهندی نظرات پیا  را مدورد ندقدد  
پدرسدد چدرا در      رار میدهد و مدی 

او  هدیدچ رهدندمدودی  در      نوشته 
کار نیست. مینویسد پدیدا  ودوب  
بددود  یددپ پددیددشددنددهددادی یددا  
پیشدندهداداتدی مدیدداد کده مدثدال  
کارگران بروند در حدزب ودودشدان  
متشکل شدوندد یدا در فدالن روز  
برای بدهدمدان ودواسدتده مشدخدص  
سیاسی به میدان بیایند یدا فدالن  
وواسته سیاسی را مشدخدادا در  
شعارهایشان بهدنددداندندد . یداشدار  
سهندی در پارگراف پایاندی ودود  
مینویسد:  بی شدپ الز  اسدت  
صدای کارگران رساتر و بدلدنددتدر  
شنیدده شدود. و کدارگدران بدرای  
پیشبرد سیاست مستقل کارگدری  
باید نماینده سیاسی داشته بداشدندد  

که سخنهوی ایشان باشد و اید   
ممک  ندیدسدت جدز وجدود یدپ  
حزب کمونیستی و اگدر  درار بده  
رهنمودی باشد باید ای  باشد کده  
کارگران در حزب وود مدتدشدکدل  

 شوید .  
 

اینکه یاشار سهندی بعنوان فدعدا   
یپ حزب کمونیدسدتدی شدرکدت  
کارگران در سیاست کدالن را بده  
متشکل شدن آنها در یپ حدزب  
کمونیستی مربوط میدکدندد و از  
ای  زاویه نوشته پیا  را مورد ندقدد  
 رار میددهدد کدامدال  دابدل فدهدم  
است. درایندا اید  ندکدتده هدم را  
بددایددد یددادآوری کددرد کدده  هددر  
کسددی مددخددتددار اسددت نددظددرات  
دیهران را به هدر ندحدو کده ودود  
صالم میداند مورد نقد  دراردهدد،  
بده شدرط آندکده اید  ندقدد او بدده  
تفسیر دلبخواه و یا بعبدارت بدهدتدر  
به تحدریدن ندقدطده ندظدرات  درف  
مقابل مندر نشود. اما سدهدنددی  
متاسفانه شرط اویدر را مدرا دات  
نکرده، و حتی نحوه درسدتدی هدم  
برای مطرم کردن نقدش اندتدخداب  
نددکددرده اسددت. او بدددددای یددپ  
استدال  رفیقانه و صدمدیدمدی، از  
یپ  رف  آسمان و ریسدمدان را  

بافد  ) بارتی کده ودود    بهم می 
او در مورد امیر پیا  بدکدار بدرده(  
و از  رف دیهر دست به تحدریدن  
ندظددرات پددیددا  مددیدزنددد تدا بدتددوانددد  
درسدتدی ندظدرات ودود را اودبددات  

 کند.  
 

اجازه دهید در ابتددا بدبدیدندیدم اید   
آسمان و ریسمان بدهدم بدافدتد  هدا  
کدامند. سدهدنددی  در ابدتددای  
برودورد بده ندوشدتده پدیدا  پدروندده  

کدندد !    سیاسی پدیدا  را  رو مدی 
مضددافددا ایددنددکدده او را در زمددره  

دهدد کده از    کسانی   درار مدی 
فضای بوجود آمده بعد از حدمدلده  

تروریستی اویر دا ش به مددلد   
اسالمی و  بر ودمدیدندی بده ندفد   

اند. و بدعدد    وود سوء استفاده کرده 
ای غیررفیدقدانده و حدتدی    با  عنه 

غیدرصدمدیدمدانده )چدرا کده او را  
همردین  حکومت  یدعدندی رژیدم  

ندویسدد:  امدا     رار می دهد( مدی 
ای  فضا اگر برای حکدومدت آب  
نشددده بددرای بددروددی نددان شددده!   
آندهدایددی کدده تددا دیددروز بدده دیددده  
تحقیر به مبارزات کارگری ندهداه  
میکردند و حدرف شدان اید  بدود  
که افق سوسیالیسدتدی کدارگدران  
شددکددل نددهددرفددتدده و مددبددارزات  
کارگران تدافعی اسدت تدازه بداور  
وودشان را به مبدارزات کدارگدران  
اینهونه ناباورانده نشدان مدیددهدندد  
که گویا 'سدازمدان دادن مدبدارزه  
کارگری  دلدندی و مسدتدقدل از  
سددازمددان مددافددیددایددی و یدددد  
کارگری وانه کارگر و اجدزایدش'  
ممک  است!   .  سدهدنددی در  
جای دیهری اد ا میکندد امدیدر  
پیا  فقدان شرکت  بدقده کدارگدر  
در سیاست کدالن را بدهدانده  درار  
داده و  مر دوب شددن ودویدش را  
میخواهد به پای فعداالن کدارگدر  
بهدذارد . سدهدنددی الدبدتده بدرای  
اوبات اید  اید  دو اد دای ودود  
هیچ دلیلی نه از ای  نوشته و نده  
از نوشته های دیهدر پدیدا  ندمدی  
آورد. در نتیده ما هم آنها را  بده  
حساب هدمدان آسدمدان و ریسدمدان  

 بافت  هایش میهذاریم. 
 

اما  او دراید    ندقدد   ودود تدا  
جددایددی پددیددش مددیددرود کدده اد ددا  
مدیدکددندد  امددیدر پددیدا    کسددی  
]است[ که وانه کارگر، مرکدزی  
کدده امددرش سددرکددوب مددبددارزات  
کدارگدران بدوده ]را[ ارتدقدا درجده  
داده کدده مددبددارزات کددارگددران  
سددازمددان مددیددداده ... . اد ددای  
سدنددهددیددنددی اسددت! بددبددیددنددیددم ایدد   

اد ای سهندی مبتدندی بدر چده  
 پایه و اساسی است.   

 
ما برای سهدولدت در بدحدث  در  
ایندا کل پاراگدرافدی از ندوشدتده  
امیر پیا  که یاشار سهدنددی  بدا  
رجددوع بدده آن و بددخدداددو   بدده   
یپ جمله از آن اد دای بداال را  
مطرم میکند و هم چنی  تفسدیدر  

 آوریم.    سهندی از ای  جمله را می 
 

امدیددر پددیدا  دربدداره  دلددت فددقدددان  
سددیدداسددت مسددتددقددل کددارگددری  
مینویسد:   دلدت اید  فدقددان در  
درجه او  سلطه استبداد سدیداسدی  
است کده کدال مدبدارزه مسدتدقدل  
کارگران را پر هزینه و سدخدت و  
دشوار می سدازد. تداودیدر سدلدطده  
اسددتددبددداد را بددر وددود مددبددارزات  
ا تاادی جداری مدی تدوان دیدد  
که چهونه پیشروی آندرا مسددود  
نموده و تحرکات آنرا در دایدره ای  
بسته محدود نموده است. از ایندرو  
وایددت اسددت کدده پددرداوددتدد  بدده  
 رصه کالن سیداسدت و آندهدم از  
موی  مستقل  بقداتدی مشدکدل  
تر وواهد بود. در ای  رابدطده امدا  
مساله اینست کده تدحدت سدلدطده  
استبداد همیدشده چدندید  اسدت و  
چدداره ای نددیددسددت جددز ایددنددکدده  
راههای ورود مستقل به سدیداسدت  
را بدداز نددمددود . پددیددا  در ادامدده  
مینویسد:  همانطور کده از اوایدل  
نیمه دو  دهده شدادت تدا اوایدل  
دهه هشتاد سازمان دادن مدبدارزه  
کارگری  دلدندی و مسدتدقدل از  
سددازمددان مددافددیددایددی و یدددد  
کارگری وانه کارگر و اجدزایدش  
متاور نبود، اما به همدت روشد   
بینی و درایدت و رزمدنددگدی و  
فداکاری همه فدعدالدید  مسدتدقدل  
کارگری ممک  و  دمدلدی شدد،  

  رصه پرداوت  به سیاست  
 

 نقد یا تحریف نظرات دیگران ؟
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  ٤ از صفحه        
مستقل  دبدقداتدی ندیدز مسدتدلدز   
اتخاذ چنی  رویکردی است و در  
ایناورت می تدواندد راه ودود را  

 باز نماید .  
 

حاال اجازه بدهید تفسیر سدهدنددی  
از ای  پارگراف و اید  جدمدلده را  
باهم بخدواندیدم. او در اید  جدواب  
اد ا می کند امیر پیدا   کسدی  
]اسددت[ کددده وددانددده کدددارگدددر،  
مددرکددزی کدده امددرش سددرکددوب  
مبارزات کارگران بوده ]را[ ارتدقدا  
درجه داده که مبارزات کدارگدران  
سدددازمدددان مدددیدددداده ]و[ حددداال  
میخواهد ما را به در   داجدل  
و یروری سدیداسدت مسدتدقدل از  
جددانددب فددعددالددیدد  کددارگددری در  

  ٠٢ فضای بعدد از کشدتدار روز  
 ورداد ... توجه دهد! .  

 
حا  ببینیم آیا وا عا ای  امیر پدیدا   
است که وانه کارگر را به مدقدا   
سازماندهدی مدبدارزات کدارگدران  
ارتددقددا درجدده  داده و یددا یدداشددار  
سهندی است که  بدا تدعدبدیدر و  
تفسیر دلدبدخدواه ودود از ندظدرات  
امیر پیا  به  ای  نظدرات  حدمدلده  
کرده است. کج فهمی سدهدنددی  
از  بارت  مستقل از  در جدمدلده  
 مددبددارزه کددارگددری  ددلددنددی و  
مستقل از ... ودانده کدارگدر و  
اجددزایددش مددتدداددور نددبددود  روشدد   
است. او حرف پدیدا  را ایدندهدونده  
کج فهمیده اسدت کده گدویدا او  
گددفددتدده اسددت ودداندده کددارگددر و  
اجزایش مبدارزات  دلدندی  دبدقده  
کددارگددر را بددهددر حددا  سددازمددان  

داده اندد. ودود اید   ضداوت    می 
کده جدهدت    –درباره امدیدر پدیدا   

ا الع یاشار سدهدنددی و دیدهدران  
نوشته های مفدادلدی در اودبدات  
یدکارگری بودن ودانده کدارگدر  

بددعددنددوان  کسددی کدده      –دارد  
وانه کارگر و اجزایدش را مدبدارز  

می داند باندازه کافی نا ادالنده،  
 دوالنه و در ندتدیددده جداهدالنده  
است. سهندی چنان با تعدیل بده  
 ضاوت درباره پیا  نشدسدتده اسدت  
که توصین روش  او از مداهدیدت  
ودداندده کددارگددر بددعددنددوان یددپ  
 سددازمددان مددافددیددایددی و یددد  
کارگری  را، در هدمدان جدمدلده،  
بددالددکددل ندددیددده اسددت! او  ددطددعددا  
میداند که ارتقا درجه دادن ودانده  
کددارگددر بدده مددقددا   سددازمددانددده  
مبارزات کارگران یعنی دفداع از  
وداندده کددارگدر بدده  ددندوان یددپ  
جریان کدارگدری. او اید  را هدم  
بخوبدی مدیدداندد کده اید  تدندهدا   

اکثریتدی هسدتدندد  - ین توده ای 
که یپ سدازمدان مدافدیدایدی و  
ید کارگری مثل وانه کدارگدر  
را به مقا   سدازمداندده مدبدارزات  
کارگران ارتدقدا درجده مدیددهدندد.  
سهندی با چنی  روش بدرودوردی  
بدده امددیددر پددیددا ، آگدداهدداندده یددا  
غیرآگاهانه ای  تاویر را از امدیدر  
پیا  میدهد کده   درفددار ودانده  

 کارگر است.  
 

م  امیدوار  توانسته باشم  نشدان  
بدهم کده دالیدل سدهدنددی بدرای  
اوبات ای  اد ا پوچ، غیررفیقدانده  
و حتی  مغریانده اسدت. و اید   
ندده شددایسددتدده وددود اوسددت، ندده  
شایسته نشریه کارگر کمونیسدت،  
و نه شایسته کساندی مدثدل مد   
 که با آن نشریه همکاری دارند.  

 محمد کاظمی 
 ٠٥٠٢ ژوئ   
 مناب : 

 ٠: 
http://www.azadi-b.com/

G / ٠ ٥ ٠ ٢ ١ ٥ ٩/
post_ ٠٤٥.html 

 ٠: 
 ht tp : / /www.a za d i -

b . c o m/ G / ٠ ٥ ٠ ٢ ١ ٥ ٩/
post_ ٠٠٢.html 

 

رو حزب کمونیست کارگری، کارگران و تشکل های کارگری در سراسر کشور، نهادهای مختلف دانشجویی، نویسندگان و هنرمندان و  کلیه نهکادهکای پکیکشک
ککو  مکحک در کشور و همینطور سازمان های کارگری در کشورهای دیگر را فرامیخواند اقدا  جنایتکارانه حکومت، نیروهای انتظامی و سیستم قضایی آنرا

ککار ای کنند و خواهان آزادی فوری کارگران دستگیر شده و لغو هر نوع پرونده ای که علیه آنها تشکیل شده است بشوند. حکومتی که اعتراض مرد  بکر
 و تامین زندگی را سرکوب میکند باید گورش را گم کند. 

ر ککا حزب کمونیست کارگری  ضمن دفاع از خواست های بحق کارگران آق دره، کلیه کارگران شاغل و بیکار در سراسر کشور را به گسترش مکبکارزه بکرای
 یا بیمه بیکاری فرامیخواند.  

بدود    ٦٩ در هفته ی دو  ودرداد  
که در کاروانه بازیدافدت کداغدذ  

کددارگددر بدده درون    ٤ مشددهددد  
دستهاه ومیر کداغدذ افدتدادندد و  

 جان س ردند. 
 

پ  از دو هفته کدارشدنداسدی از  
سوی پزشدکدی  داندوندی و اداره  
کار، هنوز  دلدت مدرگ ا دال   
نشده است و حاال، بدازپدرم وید ه  
 دتددل در دادسددرای  ددمددومددی و  
انقالب مشدهدد مدی گدویدد کده  
 لت مرگ ای  کدارگدران بدایدد  
از سوی پزشکی  انونی و دایدره  
حوادث اداره کار بررسی و ا دال   

 شود. 
 

ایدد  مددقددامددات و کددارشددندداسددان!  

اسداسدا کدارشدان اید  اسدت کدده  
آنقدر مسأله را ب یاانند تا  دلدت  
حددوادث ندداشددی از کددار را در  

 ای از ابها  پنهان کنند.   پرده 
 لت اصلی مدرگ اید  چدهدار  
کددارگددر مددثددل  ددلددت مددرگ  
بسیاری از کارگران، از روز هدم  
روش  تر اسدت. و آن هدم، ندبدود  
امنیت و ایمنی در کدارودانده هدا  

 و کارگاه هاست. 
 

سرمایه داران بدرای آندکده سدود  
بیشتری ببرند، حدایدر ندیدسدتدندد  
برای امنیت و ایمدندی کدارگدران  
هددزیددندده کددنددنددد. اداره کددار و  
نهادهای زیدر مدددمدو ده وزارت  
کارو دادستان و پزشکی  اندوندی  
هم، در حدقدیدقدت  دوامدل دولدت  

هستند کده، ودود بدزرگ تدرید   
 .   کارفرما ست 

 
سرمایه داری بده هدمده  دوامدل  
تولید و از جدمدلده بده انسدان هدا  
) کدارگدران( بده چشدم کداال و  

کند. آنقدر کدارگدر    ابزار نهاه می 
بیکار پشت در کدارودانده هدا و  
کارگاه ها صن کشیده اندد کده  
کددارودداندده دار و کددارفددرمددا بدده  
راحددتددی مددی تددوانددد کددارگددران  
دیهری را جایهزید  کدارگدراندی  
کددنددد کدده بدده وددا ددر ندداامددنددی  
محیک کار بدقدتدل مدی رسداندد.  
جددالددب اسددت کدده در ایددنددهددوندده  
موا  ،  لت را بدی احدتدیدا دی  

 کارگران  لمداد می کنند. 

 آرش دشتی 

 مرگ برای نان 
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Workers in Iran کارگران در فیس بو                           دیدن کنید 

ای:  آتش به اودتدیدار     لی وامنه 
 انونی، فحاشدی و    به معنای بی 

مدددیددون کددردن جددریددان انددقددالبددی  
نیست. آتش به اوتیار به معدندای  
کار فرهنهی وودجوش و تدمدیدز  

 است.   
مددو ددعددی کدده مددیددهددویددنددد کدداله  
وامنه ای دیدهدر پشدم و پدیدلده  
ندارد یعنی همی . یپ مداه هدم  
نتوانست روی حدرفدش بدایسدتدد.  
برای همه روش  بود که فدراودوان  
آتش به اوتیدار چدیدزی فدراتدر از  
کار فرهنهدی بدود وگدرنده کدار  
فرهنهی! که توسک اوبداش امدر  
به معروف داشت اندا  میشد. تدو  
فددراوددوان دادی و افسددرانددت هددم  
شروع به فحاشی کردند. تدقدادیدر  
آندهددا نددبددود کدده تددرا سددرافددنددکددده  
کددردنددد! چددرا مسددئددولددیددت را بدده  

 گردن آنها می اندازی؟  
امددددا وا ددددعددددیددددت فددددراتددددر از  
سرافندکدنددگدی اسدت. آتدش بده  
اوتیار  مال فراودواندی بده مدرد   
بود که اویاع حدکدومدت بده اوج  
در هم ریختهی رسیده و زمدیدنده  
آتش به اوتیار برای مدرد  فدراهدم  

 شده است. 
 ژوئ    ٠٩ 

........................... 
 

ولی فقیه مشرو یدت ودود را از  
 ودا میهیرد یا از مرد ؟ 

یکبار دیهر د وا در میان ارگدان  
ها و سران حکومت بر سر ایدندکده  
بدده وددامددندده ای چدده کسددی  
مشرو یت میدهدد، بداال گدرفدتده  
است. مد  بدا جدندتدی الا دل در  
یپ نکته کامال هم  دقدیدده ا !  
کدده مدددرد  بددده ولدددی فدددقدددیددده  

مشرو یت نمدیددهدندد. اید  یدپ  
شان  بزرگ حکومت است کده  
ولی فقیه اش اندتدخدابدی ندیدسدت  
وگددرندده رای نددمددیدداورد. بددعددالوه  
هددمددیددنددطددور کدده بددرای تددعددیددیدد   
سرشکنددده گدر اوید  یدا مدرجد   
تقلید شیعیان اندتدخدابدات مسدخدره  
است به همی  اندازه هم انتدخدابدات  
برای تعیی  ولدی فدقدیده مسدخدره  

 است. 
اما فقک یپ سوا  میمداندد کده  
ودامدنده ای بدایدد جدواب بددهدد.  
چهونه ودا به ایشان مشدرو دیدت  
مددیدددهددد؟  ددا دددتددا بددایددد تددمددام  
مستقیمدی بدا ودود ودامدنده ای  
بهیرد. در یپ فیلم کشیدش در  
دفاع از یپ  مل ودالف گدفدت  
اینرا وددا از مد  ودواسدتده بدود.  
وکیل مدافد  شداکدی در جدواب  
کشددیددش گددفددت مددیددشدده ایددنددبددار  

 loudصددحددبددت ودددا را روی  

speaker   بهذاری که بدقدیده هدم
بشددنددونددد! تددقددایددای مددا هددم از  
وامنه ای ای  اسدت کده ایدندبدار  
شب، نیمه شب، در روتدخدواب یدا  
در تددوالددت یددا هددرجددا ودددا سددراغ  
ایشدان مدیدایدد یدپ بدلدنددگددوی  
دستی هدمدراه داشدتده بداشدندد تدا  
مرد  هم مستقیما صدای وددا را  
بشددنددونددد. وگددرندده هددمددراه بددا  
مشرو یت وامنه ای مشرو دیدت  
ودا و حکومت وددا هدم بدر بداد  
رفته است.  دفدلدکدی جدندتدی و  
مدل  وبرگانی ها هدم مدددبدور  
به ایافه کاری و جلسه گرفدتد   

 و بیانیه نوشت  نمی شوند. 
 ژوئ    ٠٤ 

........................... 
 

جنتی از  رف مددلد  ودبدرگدان  
فدقدیده  »نکته ووبی گفته اسدت:  

مشدددرو دددیدددتدددش را از مدددرد   
جددنددتددی وا ددعددا آد    .«نددمددیددهددیددرد 

باهوشی است تاور کدندیدد اگدر  
 رار بود برای فقیه رای گدیدری  
شود چه میشد! اما ایافه کنیدم  
کدده ایدد  مسددالدده درمددورد کددل  
جددمددهددوری اسددالمددی هددم صددادق  

 است. 
 ژوئ    ٠٠ 

.............................. 
 

  ٤٥ تدا    ٠٥ »روحانی گفته است:  
سددا   ددبددل حددتددی اگددر جددایددی  
صحبت از ورزش بدرای وداندمدهدا  

آن هدم نده فدوتدبدا  و      می شدد، 
بلکه حتی پدیداده روی و      والیبا ، 

کوهنوردی، برای بروی به هدیدچ  
وجدده  ددابددل  ددبددو  نددبددود و مددی  
گفتدندد وداندمدهدا بدایدد در ودانده  
بماندندد. امدا امدروز زندان مدا در  
ورزشددهددا و مددیدددانددهددای ورزش  

 .« هرمانی جهانی حضور دارند 

روحددانددی یددادش نددبددود ایددنددرا هددم  
ایددافدده کددنددد کدده آنددهددا کدده  
میهفتند زنان باید در وانه بمانندد  
و حتی پیاده روی و کوهدندوردی  
را هم  بو  نمیکردند ودمدیدندی و  
وددامددندده ای و رفسددندددددانددی و  
واتمی و وود شخص روحداندی و  
بقیه شیوخ ریز و درشت حکدومدت  
ایشان بودند. یادش ندبدود بدهدویدد  
کدده پددیددشددروی زنددان  ددلددیددرغددم  
سرکوب هرروزه آندهدا بدوده اسدت.  

  ٠٢ یادش رفت بهویدد از هدمدان  
تا کنون هدزارتدا  داندون    ٠٢ اسفند  

 لیده زندان گدذرانددیدم و بدودجده  
ساالنه زیادی صرف گشت ارشداد  
و نهی از منکر کردیم، حدتدی از  
ورود زنددان بدده اسددتددادیددو  هددای  

  ٠٩ ورزشی جلدوگدیدری کدردیدم،  
ارگان بزرگ حکومت را هدم بده  
ای  مساله اودتدادا  دادیدم امدا  
حرین زندان نشددیدم کده نشددیدم.  
یادش نبود بهوید که کلی اسیدد  
هم باورت زنان پداشدیددیدم کدلدی  
سنهدسدار کدردیدم، کدلدی شدالق  

زدیم، هزار هزار دستهیدر کدردیدم،  
توهی  کردیم، سدالدی دو تدا سده  
میلیدون ندفدر را تدذکدر دادیدم یدا  
جریمه کدردیدم و از کدار بدیدکدار  
کردیم، برادران بسیج و پاسددارمدان  
کلی  ربده کشیدند، اما  جدمدعده  
هایمان  رق جبی  ریختند و گدلدو  
پدداره کددردنددد و از آتددش جددهددنددم  
ترسدانددندد ولدی هدمدهدی بدا هدم  
شکست سختی ووردیم، ا دتدمداد  
بنف  مان راهم از دسدت دادیدم و  

 حاال چند شقه شده ایم. 
 ژوئ     ٠٥ 

........................ 
 

دادستان جدمدهدوری اسدالمدی در  
روزه ودوار در    ٠٥  زوی  گدفدت:  

 زوی  به شدالق و جدزای ندقددی  
 محکو  و حکم آنان اجرا شد.  

آیا کسی از احدکدا   دالدبدان در  
افغانستان و دا ش در سدوریده و  

  راق وبری دارد؟ 
 ژوئ    ٠٠ 

  یادداشت سیاسی روز٥
  اصغر کریمی 
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 ٦١ صفحه  

درماههای گدذشدتده ا دتدرایدات  
س درده گدذاران و مدرد  بدر دلدیده  
مددوسددسددات مددالددی و ا ددتددبدداری  
 مددددددداز یدددا غدددیدددرمددددددداز    
وسددیدداسددتددهددای پددولددی بددانددپ  
مدددرکدددزی گسدددتدددرش یدددافدددتددده  
است.ا ترایات اسداسدا مدتدوجده  
مدوسدسدات مدالددی چدون، ودامدد   
الحدج، کاس دید ،مدهدر ا دتداداد،  
فرشتهان،آینده،کوور و میزان بدوده  
اسدددت. بدددر اسدددام اودددبدددار و  
گددزارشددات مددوسددسددات مددالددی  

هددزار  ٠٥٥ نددامددبددرده، بددیددش از  
میلیاردتومدان پدو  مدرد  را کده  
باورت س رده نزدشدان بدوده، بداال  
کشیده و ا ال   ورشدکدسدتدهدی   

 کرده اند. 
   

در  کد  الدعدمدل بده گسدتدرش  
ا ترایات ، سین رئی  بداندپ  
مرکزی ا ال  کرد کده : سد درده  
گذاران نهران نباشدندد  و بداندپ  
مرکزی  پدیدهدر مدویدوع مدی  
باشد. بعد از گذشت چند هدفدتده  
از ایدد  اظددهددارات و  ددولددی کدده  
سددیددن داده بددود، کدداری بددرای  
بددازگددرداندددن سدد ددرده هددای مددرد   
صورت نهرفت. وی ا دال  کدرد  
که اولی   دد  بدرای بدرگدردانددن  
پو  های مرد ، شناسایی و تهیده  
لیست مدوسدسدات مددداز و غدیدر  
مداز  و روش  کردن نحوه شدکدل  
گدددیدددری ایددد  مدددوسدددسدددات و  
تعهداتشان در برابر سد درده گدذاران  
می باشد. وی اد دا کدرد اگدر  
ایدد  مددویددوع سددازمددان یددابددد در  
آناورت  باندپ مدرکدزی مدی  
تواند  پاسخی  به سد درده گدذاران  

 بدهد.  
از ابدتددا هدم روشد  بدود بداندپ  
مرکدزی کده ودود از شدرکدای  

مددهددم و تددعددیددیدد  کددنددنددده ایدد   
موسسات مالی و مسدئدو  ودبدت  
ای  آنها بدوده، سدهدم بدزرگدی در  
باال کشدیددن سد درده هدای مدرد   
دارد. مرد  متوجه شدده اندد کده  
بانپ مرکزی آنها را دست بسدر  
کرده و و ده های تدوودالدی داده  
است. س رده گذاران مدتدوجده اید   
سیاست کثین بداندپ مدرکدزی  
شده و ا ترایاتشان  را در بدرابدر  
شعبات اید  بداندپ  در تدهدران  
مددتدددمدددرکددز کدددرده و ودددواهدددان  
پاسخهویی مسئوالن ای  بداندپ  

 شده اند. 
 

بددا ادامدده ا ددتددرایددات سدد ددرده  
گذاران، معاوندان و سدخدندهدویدان  
بانپ مرکزی هر کدا  بسته بده  
اینکه به کدا  بداندد مدتدادل بده  
مددوسددسددات مددالددی  ددرار دارنددد،  
جوابها و توجیهات متنا ضدی بده  
معتریان ارائه داده اندد کده اید   
وود با ث شعله ورتر شددن وشدم  
مددعددتددریددان شددده اسددت. بددانددپ  
مرکزی به جای پاسخدهدویدی و  
تعیید  تدکدلدیدن پدو  هدای بداال  
کشیدده، در صددد اتدالف و دت،  
توجیه   مشدکدالت ودطدرندا    
اید  مددوسددسددات بددرآمددده انددد. در  
آوری  ا ال یده ای کده بداندپ  
مرکزی هفته های  بل مدندتدشدر  
کرده است، رسمدا ا دال  کدرده    
از آنددایدی کده اید  مدوسدسدات  
مالی و ا تباری غیر مداز بدوده  
و  بدق  دواندید  و مدقدررات اید   
بانپ وبت نشده انددریدا  بده اید   
وا ر بانپ مرکزی مسئولیدتدی  
در  با  آنها و بداال کشدیددن پدو   
های مدرد  نددارد. هدفدتده پدیدش  
مدددا بانپ مرکزی با و داحدت  
تما  بر سلب مسئدولدیدت ودود در  

 با  ای  مویوع تاکیدد و ا دال   
کرد که اکثر موسسات مالدی و  
ا تباری که در گیری مدویدوع  
سددد دددرده گدددذاری بدددوده اندددد،  
 ورشکست  شده و از آندایی کده  
وددبددت شددده هددم نددبددوده انددد، ایدد   
بانپ مسئولیتی در برابر سد درده  
گذاران ندارد. سد درده گدذاران بده  
ایدد  سددیدداسددت بددانددپ مددرکددزی  
مددعددتددرر بددوده و نددو  تددیددز  
ا دتددرایداتشددان را مددتددوجده آن و  
سیاستهدای مدالدی و ا دتدبداری  
اش کدددرده اندددد. ا دددتدددرایدددات  

 همانان ادامه دارد.  
 

تاریخاه شکل گیری موسسدات  
مالی و ا تباری بده اوایدل دهده  

و بعد از شکست سیاستدهدای    ٠٥ 
نداظددر بدر صددندددوق هددای   ددرر  
الحسنه  و تعاونی هایی کده بده  
ا تراف باندهای حکومتی در آن  
مددقددطدد   وددارج از کددنددتددر   شددده  
بودند و سرمایه هایشان در تدولدیدد  
به کار گرفته نمی شد،  درم و  
به اجرا گذاشته شد. نکتده  دابدل  
توجه در ای  ماجرا، مویوع وبدت  
و  انونی کردن    رر الدحدسدنده  
ها  و تعاونی ها  می باشدد کده  
تحت مسئولیت نیروی اندتدظدامدی  
و اداره  امداکد   حدکدومدت بدوده  
است. هر ک  کده ندزدیدپ بده  
یپ میلیارد تدومدان پدو  داشدت  
می تدوانسدت بده اید  دو ارگدان  
رژیم مراجعه  و مددوز فدعدالدیدت   
  رر الحسنه  را دریافت کدندد.  
 بدعدا، دار و دسدتده وبدانددهدای  
حکومتی، کنسرن هدای بدزرگ  
مالی از  بیل بنیاد شهید، بدندیداد  
مستضغفان، بنیاد برکدت وابسدتده  
بدده وددامددندده ای  نددهددادهددا و  
ارگانهای مذهبی و ا دال داتدی  

و امنیتی، س اه و بسدیدج و... از  
دست اندرکاران و صاحبان اصلدی  
ای  صندوق ها بوده اند. از اواودر  
دهه هشتاد دولت ا ال  کرد کده  
ای  صندوق ها پاسخهو نیدسدتدندد  
وبددایددد  سددیددسددتددم  ددانددونددمددنددد  
بددانددکددداری  بددا نددظددارت بددانددپ  
مرکزی برای  سازماندهی پولدی  
و مددالددی و،  وارد کددردن ایدد   
سرمایه ها به  رصده تدولدیدد، در  

 دستور  رار بهیرد. 
 

بددر اسددام گددزارشددات بددانددپ  
سدتداد        ٠٠٠٦ مرکزی، در بهم   

 ددالددی سددامدداندددهددی مددوسددسددات  
پولی غیربانكی راه انددازی شدد.  
در گددزارشددات ایدد  سددتدداد بددرای  
اولی  بار صحبت از مدوسدسداتدی  
بدده  ددنددوان  مددوسددسدده مددالددی و  
ا تباری غیرمداز  استفداده شدده  
است. ای  سدتداد تادیدم گدرفدت  

لیستی از موسسات مداز و غیدر  
مداز تهیه کرده و امدور آندهدا را  
سدر و سددامددان دهدد.  ددبددق ایدد   

  ٤٠ لددیددسددت، بددانددپ مددرکددزی  
موسدسده تشدکدیدل شدده بدعدد از  
انحال  و یا تغییر ندا  از صدنددوق  
  رر الدحدسدنده  بده مدوسدسدات  
مالی و ا تباری را ا دال  کدرد  
و از مددرد  وددواسددت سددراغ آنددهددا  

 نروند! 
ماهنامه بانپ مرکدزی در اید   
مورد می نویسد:نکته جدالدب در  
لیست بداندپ مدرکدزی کده در  

مدندتدشدر شدده،    ٦٠ بهم  ماه سا   
هدا و    اید  اسددت کده ندا  بدداندپ 

موسسات مالی و ا تدبداری زیدر  
کده هدمده    شود در حالدی   دیده نمی 

ای  موسدسدات در سدطدت کشدور  
های فراوانی دارند و هدمدید     شعبه 

امددر مددوجددب شددده کدده مددرد   
سرگردان شوند. لیست بدرگدرفدتده  

 اعتراضات سپرده گذاران،
 نقش بانک مرکزی و دولت  

 محمد شکوهی  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!                زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 از سایت بانپ مرکزی 
ها و موسسات  بانک

 مالی فاقد مجاز
 مهر ا تااد ایران 

 بانپ آینده 
 بانپ  وام  الحدج )وام ( 
 موسسه مالی و ا تباری 

  سکریه 
 موسسه مالی و ا تباری 

 کوور 
 موسسه مالی و ا تباری 

 آرمان 
 موسسه مالی و ا تباری 

 نور 
 موسسه مالی و ا تباری 

 فرشتهان 
 موسسه مالی و ا تباری 

 میزان 
 موسسه مالی و ا تباری 

 فایل 
 موسسه مالی و ا تباری 

 
موسساتی که در لیست  بداندپ  
مرکزی ردین شدده اندد بدعدالوه،  
بانپ سرمایه  باندپ دی کده  
از ای  لیدسدت بده تدازگدی ودارج  
شده، جزو بدزرگدتدرید  مدوسدسدات  
مالی و ا دتدبداری غدیدر مددداز  
می باشدندد کده بدیدشدتدرید  پدو   
س رده گذاران را باال کشیدده اندد.  
مدددرد  و سددد دددرده گدددذاران در  
ماههدای اودیدر دهدهدا مدورد در  
برابر دفاتر اید  مدوسدسدات بدرای  
روش  شدن ویعیت پو  هدایشدان،  

 دست به ا ترار زده اند. 
 

بددر  ددبددق  ددوانددیدد  و مددقددررات  
بانکداری در جمهوری اسدالمدی،  
بددانددپ مددرکددزی تددنددهددا مددرجدد   
 دانددونددی وددبددت و صدددور مدددددوز  
فددعددالددیددت مددوسددسددات مددالددی و  
ا تباری می بداشدد.  دبدق اید   
مقررات بانپ مدرکدزی مسدئدو   
پاسخهویی بده سد درده گدذاراندی  
اسددت کدده سدد ددرده هددایشددان نددزد  
موسسات مالی و ا تباری ودبدت  

 شده می باشد.  
 
در تددازه تددریدد  ا دددا  بددانددپ    

  ٦٩ مدرکدزی در فددروردید  سدا   
اسامی موسسات مالی مداز را  
بددده شدددرم زیدددر ا دددال  کدددرده  
است:جدو  موسسات مورد تائدیدد  

 بانپ مرکزی 
 

اما بداندپ مدرکدزی جدمدهدوری  

اسالمی توجیهات دیهدری بدرای  
رف  مسئولیت از وودش در بدرابدر  
پو  های باالکشیده مرد  تدوسدک  
ای  موسسات آورده است. بده اید   
وددبددر بددرگددرفددتدده از وب سددایددت  
بانپ مرکزی کده بده ندقدل از  
مدددیددر  ددامددل امددور مددوسددسددات  
مالی و ا تباری ای  بداندپ در  
ورداد مداه سدا  گدذشدتده ا دال   

 شد، توجه کنید: 
 

شش هزار موسسه اعتکبکاری 
 و پولی بدون مجوز

 
، مدعداون ندظدارتدی    حمید تهدراندفدر 

سددابددق بددانددپ مددرکددزی سددا   
گذشته ا دال   کدرد. بدر اسدام  

درصدد    ٠٥ آوری  آمدارهدا حددود  
کل نقدینهی کشدور در اودتدیدار  

موسدسده مدالدی و ا دتدبداری    ٩ 
غیرمداز  رار گرفدتده اسدت کده  
بدددون تددوجددده بدده مددقددررات و  
بخشنامه های بداندپ مدرکدزی  
حرکت های وود را ترسدیدم مدی  
کنند و بازارهای پولی و مدالدی  
کشور را بر هدم مدی ریدزندد. بدر  

هزار مدوسدسدسده    ٩  بق ای  آمار  
ا ددتددبدداری و پددولددی و صددندددوق  
غیرمداز در ا دتداداد کشدور بده  
 فددددعددددالددددیددددت مشددددغددددولددددنددددد ! 

 
الز  به توییت اسدت کده سدیدن  
رئی  بانپ مدرکدزی ندیدز، اید   
آمار را تائید کرده و ا دال  کدرده  
اسددت کدده  ددرم سددامدداندددهددی  
موسسات مالدی غدیدرمددداز  در  
حا  اجرا می باشد. تنهدا کداری  
که بانپ مرکزی و دولت کدرده  
اندد، اسددامددی نددزدیددپ بدده صددد  
موسسه مالی که  مدتا تعاوندی  
ا تباری و مالی بوده اند را غیدر  
مدددداز ا ددال  کدرده و بده مددرد   
توصیه کرده اند س رده هایشدان را  

 نزد اینها نهذارند. 
 

بدی  ترتیب بانپ مرکدزی ودود  
مسئو  بداال کشدیددن پدو  هدای  
  ٩ س رده گذاران می بداشدد. اید   

هزار موسسه غیر مداز کده اید   
ایشان اشاره می کنند،  جملهدی   
وابسددتدده بدده بدداندددهددای پددرنددفددوذ  
مافیای مالی حکومت بدوده اندد  
که به ا تراف سخنهوی بداندپ  
مرکزی در رده های باالی ندظدا   
 ددرار دارنددد و بددا  تددوصددیدده و  
دروواست مقدامدات  بده  دوامدل  
حددکددومدددتددی اجددازه تددداسددیددد   
موسسات مالی و ا دتدبداری را  
داده انددد. بده  ددبددارتدی، بددانددپ  
مرکزی  همدید   تدوصدیده هدای  
مقامات باال  را در نظر گرفتده و  
دوفاکتو نه تنها ماندعدی بدر سدر  
راه فعالیت اید  مدوسدسدات  درار  
نداده بلکه، بدا بداندکدهدای  درف  
حساب با ای  موسسات  وارد رد  
و بد  کردن س رده هدای مدرد  و  

گرفت  سودهای هدندهدفدت شدده  
است. به ای  ترتیب بداال کشدیددن   
سدد ددرده هددای مددرد  تددوسددک ایدد   
مددوسددسددات، بددا امددکددان سددازی  
بدانددپ مددرکدزی  مدیددسدر شددده  
اسددت. بددانددپ مددرکددزی بدده  
 تددوصددیدده  مددقددامددات رده بدداالی  
حکومت،  وارد شبکه مدافدیدای  
مددالددی بددرای بدداال کشددیدددن پددو   

 مرد  شده است. 
 
بر اسام آمار و ار دا  مدندتدشدر    

شده در رسانه هدای حدکدومدتدی  
هزار مدیدلدیدارد    ٠٥٥ تا    ٠٠٥ بی   

تومان پو  س رده گذران در دسدت  
نزدیپ به ده موسدسده مدالدی و  
ا تباری که از  ضدا در لدیدسدت  
 موسسات غیر مدداز مدالدی  از  
 رف ای  بانپ  رار گرفته اندد،  
   ٩ مددی بدداشددنددد. یددکددی از آن  

موسسه مداز مالی کده بداندپ  
مددرکددزی تددائددیددد کددرده اسددت،  
موسسه ا تباری کاس دید  اسدت  
کدده اوددیددرا مددرد  ا ددتددرایدداتددی  

 بر لیه آن سازمان داده اند.  
 

سددیددسددتددم بددانددکددداری جددمددهددوری  
اسالمی و راه اندازی مدوسدسدات  
مالی غیرمداز، دست بدانددهدای  
ا تاادی را باز گدذاشدتده اسدت.  
اید  بدداندپ هددا بدا و دده سددوده  
های هندهدفدت بده سد درده هدای  

هددزار    ٠٥٥ مددرد ، نددزدیددپ بدده  
میلیاردتومان پو   را باال کشدیدده  
انددد. دزدان و هددمدده بدداندددهددای  
حکومتی دست بددسدت هدم داده  
ای  ویعیت را بر سدر پدو  هدای   
مددرد  آ ورده انددد. سددیدداسددتددهددای  
پددولددی دولددت هددا در جددمددهددوری  
اسدالمدی، بدوید ه در یدپ دهدده  
گذشته، سدیداسدت سدازمدانددهدی  
رسددمددی دزدی و بدداال کشددیدددن  
سرمایه ها و سد درده هدای مدرد   
بوده است. سدیداسدتدی کده اد دا  
میکدرده هددفدش حدذب سدرمدایده  
های مرد  و هدایتشان بده سدمدت  

 کارهای تولیدی  است.  

 
توجیهات بانپ مرکزی مدبدندب  
بر ورشکستهی باندکدهدای  درف  
حساب با ای  موسسات  دروغدی  
بیش نیست. ای  سدرودانددن مدرد    
و ر دد  مسددئددولددیددت از بددانددپ  
مددرکددزی و دولددت مددی بدداشددد.  
بانپ مرکزی مسئو ،  امدل و  
ای  ویعیت مدی بداشدد و بدایدد  

 پاسخهو باشد. 
در برابر ای  سیاسدتدهدای کدثدیدن  
پولی که اساسا دزدی و غدارت  
سرمایه هدای مدرد  را سدازمدان  
می دهد باید دست بده ا دتدرار  
و مبارزه زد. باندپ مدرکدزی و  
مدوسدسدسدات مدالدی غدیدرمدددداز  
وابسته به باندهای حدکدومدتدی و  
دولت، دست در دسدت مدافدیدای  
وابسته به مراکز باالی نظا ، اید   
غارت پو  های مرد  را سدازمدان  

 می دهند.  
 

ا ترایات و مبارزات اویر س درده  
گذاران، ا ترار به حدکدومدت و  
سیاستهای مالی اش می بداشدد  
کدده کددل دار و ندددار مددرد  را  
غددارت کددرده انددد.گسددتددرش ایدد   
ا ترایات و سراسری تر شددندش  
و  رم وواست باز پرداوت سد درده  
های غارت شده مدرد   مدطدالدبده  
برحق مرد  می باشدد. مدرد  هدم  
میدانند که برای نقد کدردن پدو   
هدددای شدددان، چددداره ای جدددز  
ا ترایات گسدتدرده و سدراسدری  
بر لیه دولدت، بداندپ مدرکدز و  
کل نظا  سرمایه داری حکدومدت  
دزدان و  دداتددالن ندددارنددد. بددایددد  
حکومت دزدان و آدمدکدشدان را  
زیر یرب گرفت. و ای  تندهدا راه  
است. تدربه هم وابت کرد  مدرد   
فقک با ا تدرار و مدبدارزه مدی  
تددوانددنددد وددواسددتددهددایشددان را بدده  
حکومت تحمیل نمایدندد. در اید   
مورد مشخش هم راه فقک همید   

 است. 
 محمد شکوهی  

 ٠٥٠٢ جون    ٠٤ 

 اعتراضات سپرده گذاران، نقش بانک مرکزی و دولت                                             محمد شکوهی 
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 ٦٧ صفحه   

درهفته گدذشدتده چدندد ا دتدرار  
گسدددتدددرده کدددارگدددری بدددو دددوع  
پیوست.ا ترار کارگران نیشدکدر  
هددفددت تدد دده بددرای نددقددد کددردن  
 لبهایشان و به امدندیدتدی کدردن  
مدحدیدک کدارشدان یدکدی از ایدد   
ا ددتددرایددات بددود. یددپ اتددفدداق  
دیهر، حمله وحشدیدانده ندیدروهدای  
انتظامی به کدارگدران مدعددن آق  
بود که به همراه وداندواده هدایشدان  
تدم  کرده بودند. نهاهی به اید   

 اوبار داشته باشیم. 
 

اعککتککراضککات مککتککحککد 
کارگران نیشکر هفت 

 تپه
کددارگددران شدداغددل و بددازنشددسددتدده  
نیشکر هفت ت ه از اولدید  هدفدتده  
ورداد، بخا رتدعدویدق در پدرداودت  
  ٤ دستمزدهایشان و  د  پدرداودت  

درصد سهم کارفرمدا بده تدامدید   
اجددتددمددا ددی بددطددور مددتددوالددی در  
ا ترار بوده اند.  ی ای  مددت،  
مدیریت مرتبا بدا و دده و و دیدد  
کارگدران را سدردواندده اسدت. در  
ای  تدمعات کدارگدران ودواسدتدار  
پرداوت فوری  دلدبدهدایشدان شدده  
اند، وواستار کوتاه شددن سدا دت  
کاری شان با توجه بده گدرمدای  

درجدده ایدد  شددهددر شددده انددد،    ٠٥ 
وواستار وروج نیروی انتظامی از  
کدارودانده و جدمد  شددن دوربدیدد   
های مداربسته ووداتدمده دادن بده  
امنیتی کدردن مدحدیدک کدارشدان  
  ٤ شده اند و ودواسدتدار پدرداودت  

درصد سهم بدیدمده کدارفدرمدا بده  
 تامی  اجتما ی شده اند. 

در ایدد  ا ددتددرایددات کددارگددران  
شاغل و بازنشسته در کدندار هدم  
مدددتدددحدددد ایسدددتددداده . در ایددد   

ا ترایات وانواده های کدارگدران  
نیشکر هفت تد ده سدهدم مدهدمدی  
داشته و مشخاا در تدددمد  روز  

ورداد ماه شدرکدت داشدتدندد.    ٠٢ 
در ایدد  ا ددتددرایددات کددارگددران  
اولتیماتو  میدهندد. بدا مدقدامدات  
مسئو  به مذاکره می نشدیدندندندد  
و و تی  مل نمیشود  رار بدعددی  
را میهذارند. نیشدکدر هدفدت تد ده  
یددکددی از کددانددون هددای داغ  
ا ترایات کدارگدری اسدت کده  
همواره الهوهای ووبی از اتدحداد  
و مدبدارزه را بدرای کدل جدندبدش  
کارگدری بددسدت داده اندد. اید   
کارگران با مبدارزات مدتدحددشدان  

توانستند سدنددیدکدای    ٠٢ در سا   
وود را تشکیل دهدندد و بدا اید   
کار وود، به جنبش کارگری راه  

 نشان دادند.  
 

کارگران شاغل در نیشکر هدفدتده  
مداه دسدتدمدزد و پداداش و    ٤ ت ه  

را    ٦٠ و    ٦٤ بهربرداری سالهای  
 ددلددب داشددتددنددد کدده بدددبددنددا   
ا ترایات اویرشان، یپ مداه آن  
پددرداوددت شددد. ایدد  کددارگددران  
همانی ، بعلت  د  پرداودت حدق  
بیمه شان به تامی  اجتما دی، بدا  
 مشکالت بسیاری روبرو شده اند.  
کارگران نیشکر هفت ت ه بدخدا در  
وددلددن و ددده هددای کددارفددرمددا و  
برای پیهیری ودواسدتدهدایشدان از  

ودرداد    ٠٥ ورداد ماه تدا روز    ٠٠ 
در تدم  و ا تدرار بدودندد. جددا  
از مطالبات معو ه  ای  کدارگدران  
به  دد  بدرودورداری از مدزایدای  

ای کده    بدی آب هدوا و مادوبده 
اودیددرا سددتداد بددحدران اسدتددانددداری  
ووزستان بدرای کداهدش سدا دت  

هددای    کداری کدارکدندان دسدتدهداه 
اجرایی کده در گدرمدای بداالی  

درجدده مشددغددو  فددعددالددیددت    ٠٥ 
هسددتددنددد، ابددالغ کددرده، ا ددتددرار  

ودرداد بدا و دده    ٠٥ داشتند. روز  
کددارفددرمددا مددبددنددی بددر پددرداوددت  
یکدسدا دت ایدافده کداری  بده  
ازای کدداهددش سددا ددت کدداری  
کددارگددران و پددرداوددت دسددتددمددزد  
فروردی  ماه، کارگران مو دتدا بده  
تدمعات ا دتدرایدی ودود پدایدان  
دادند. اما بدعدد تدوسدک حدراسدت  

کددارگددر    ٠٥ کددارودداندده از ورود  
نیشکر هدفدت تد ده تدحدت  دندوان  
اینکه آنها ا دتدرایدات کدارگدران  
را هدایت میکرده اندد، مدمداندعدت  

تدا    ٠٠ شد. اید  کدارگدران بدید   
سددا  سددابددقدده کددار دارنددد. در  ٠٠ 

 ک  العمل به اید   دلددری هدا  
کارگران مدتدحددانده در دفداع از  
هددمددکدداران اوددراجددی ایسددتدداده و  
مددیددهددویددنددد دسددتددمددزدهددایددمددان را  
ن رداوته اند و در ا دتدرایدات دو  
مدداه گددذشددتدده هددمدده آنددهددا نددقددش  
کلیدی داشدتده اندد و کدارفدرمدا  
بددایددد جددواب هددمدده کددارگددران را  
بدهد. کارگران بازنشسته ندیدز در  

  ٠٠ ادامه ا ترایاتشان صبت روز  
وددرداد مددقددابددل شددرکددت تدددددمدد   
کردندد. حدراسدت تدالش کدرد از  
ورود آنان به کاروانه جدلدوگدیدری  
کند اما کارگران  بدا فشدار بدر  
درب، وارد کددارودداندده شدددنددد.   
مسددئددو  حسددابددداری سددراسددیددمدده  
ا دال  کدرد کده تدا پدایدان و ددت  
اداری ایدد  روز، سددهددم چددهددار  
درصدددی کددارفددرمددا بدده حسدداب  
صندوق تامید  اجدتدمدا دی واریدز  
ودواهددد شدد. بدددیدد  تددرتددیدب بددنددا  
بروبرها با تامی  ا تبدار مشدکدل  
پرداوت هزینه بازنشستهی حددود  

کارگر مدتدمد  ندی شدکدر    ٠٤٠ 
هددفددت تدد دده مددرتددفدد  شددد وایدد   

کددارگددران مددوفددق شدددنددد حددق  
بدازنشدسدتدهدی وددود را تدحدمدیددل  
کنند. در اید  دور از مدبدارزات  
اتحاد کارگر شاغل و بازنشسدتده،  
وارد شدن وانواده هدای کدارگدران  
بده مدیدددان مددبدارزه، ایسدتددادن در  
مقدابدل امدندیدتدی کدردن فضدای  
کارودانده، حدمدایدت از کدارگدران  
معترر اودراجدی و پدیدش بدردن  
مبارزه ای متدحدد و  دقدب راندد  
 ددد  بدده  ددد  کددارفددرمددا نددقددطدده  
 ددوتددهددای ا ددتددرایددات کددارگددران  
هفته ت ه است. زنده باد کدارگدران  

 هفت ت ه 
حملە وحشکیکانکه بکه 
تککجککمککع اعککتککراضککی 
کککارگککران مککعککدن آق 

 درە 
وددرداد، تدددددمدد     ٠٠ پددندددددشددنددبدده  

ا ددتددرایددی کددارگددران اوددراجددی  
مددعدددن  ددالی آ دددره بدده هددمددراه  
وانواده شان بدا حدمدلده وحشدیدانده  
نیروی انتظامی روبرو شد. تددمد   
ای  کارگران  لیه بدیدکدارسدازیدهدا  
بود، تعدادی از جدواندان جدویدای  
کار روستا نیز که بعضا  دبدال در  
همی  معدن کار میکردند، بدا در  
وواسدت کدار در تدددمد  حضدور  
داشدتددندد. در جدریددان ایدد  حدمددلدده  

نددفددر    ٠٠ جددنددایددتددکدداراندده، حدددود  
مدددددروم شدددنددد و سدده زن در  
هماندا از حدا  رفدتدندد. در اید   
حمله وحشیانه، ده ندفدر از تدددمد   
کنندگان ندیدز دسدتدهدیدر شددندد.  
کددارگددران اوددراجددی مددعدددن از  
روسدتداهدای آ دددره و اندهدورد در  
استان آذربایدان غدربدی هسدتدندد.  
کارگران اودراجدی مدعددن آق دره  
وواهان بازگشت به کار و تدبددیدل  

 راردادهای مو ت به  راردادهدای  
دائم هستند. جدواندان بدیدکدار اید   
منطقه نیز وواهان کار و تدامدید   

 زندگی هستند. 
 

حمله وحشیانه به تدم  کدارگدران  
معدن آق دره گدوشده دیدهدری از  
جددنددایددات حددکددومددت اسددالمددی و  
دسدتدهدداه  ضددایدی اش در  دبددا   
کارگران و مرد  ایدران اسدت. در  
فروردی  سدا   دبدل  دبدق حدکدم  
دسددتددهدداه  ضددایددی جددمددهددوری  
اسالمی و با شکایت کدارفدرمدا،  

کارگر ای  معدن را در یدپ    ٠٢ 
ا دا  جنایتکارانه شالق زدند و بده  
جریمه نقدی محکو  کردند و در  

حکم بربریت شالق آندان    ٦٠ ورداد  
اجرا شد. در اید  رابدطده کدمد دید   
بددرای آزادی کددارگددران زندددانددی،  
 ی ندامده ای بده سدازمداندهدای  
کددارگددری در سددراسددر جددهددان و  
نددهددادهددای انسدداندددوسددت، ا ددالع  
رسانی کرده و وواستار مدحدکدو   
کددردن ایدد   ددمددل وحشددیدداندده  
حکومت اسالمی و فشدار آوردن  
به جمهوری اسدالمدی بدرای آزاد  
کردن کدارگدران بدازداشدتدی شدده  
اسددت. در بددخددش پددایددانددی  ایدد   

 ا ال یه چنی  آمده است: 
 

 ا ترار و تدم  و تشدکدل حدق  
بدیهی و پایه ای همده کدارگدران  
و مرد  است. ما از مدراجد  بدید   
المللی مدیدخدواهدیدم کده پدایدمدا   
کردن مستمر حقوق کارگران کده  
حمله وحشیدانده بده کدارگدران آق  
دره یدپ ندمدوندده بدارز آنسدت را  
مددحددکددو  کددنددنددد و جددمددهددوری  
اسددالمددی را بددرای بددرسددمددیددت  
 شناوت  حقوق پایه ای کارگران  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 اعتراضات متحد کارگران نیشکر هفت تپه

حملە وحشیانه به تجمع اعتراضی کارگران معدن آق 
 درە 

 شهال دانشفر 
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زیر فشار  رار دهندد و بدخدواهدندد  
که ده کارگر بازداشدتدی در اید   
ا ترایات فدورا و بددون  دیدد و  
شددرط آزاد شددونددد. بدده امددنددیددتددی  
کردن مبارزات کارگران، معدلدمدان  
و مرد  معترر پایان داده شدود و  
تمامدی احدکدا  امدندیدتدی صدادر  
شدن زندان برای آنان فورا و بددون  
 ید و شرط آزاد شوندد. کدارگدران  
زندانی و تمامی زندانیان سیداسدی  

 باید فورا آزاد شوند. .  
حمله وحشیانه به تدم  ا ترایدی  
کارگران معدن  دالی آق دره و  
وانواده هایشان، انعکام بسدیداری  
در سطدت جدامدعده داشدتده اسدت.  
بهنا  ابراهیم زاده وبالگ نوی  و  
فعا  کدارگدری و فدعدا  حدقدوق  
کود  و  ضو کمیته پیهیدری  
ایددددداد تشددکددل هددای کددارگددری  
وجمعیت دفاع از کدودکدان کدارو  
ویابان،  ی بیانیه ای  ای   دمدل  
شنی  نیروهای انتظامی حکومدت  
اسددالمددی را مددحددکددو  کددرده و  
وواستار آزادی بازداشدت شددگدان  
شده اند. دانشدویانی که پدیدشدتدر  
بیداندیده فدراگدیدرشدان را مدندتدشدر  
کردند، در  ک  العدمدل بده اید   
وحشیهری حدکدومدت اسدالمدی،  
 وفان تویتری بده راه اندداودتدندد.  
یورش به کارگران معددن آق دره،  
بددایددد بددا وسددیددعددتددریدد  ا ددتددرار  

 کارگران روبرو شود. 
توجیهکات اداره ککار 
جمهکوری اسکالمکی در 
حکمککلکه بکه ککارگککران 

 ”!دره آق” معدن
 

نددیددروی انددتددظددامددی جددنددایددتددکددار  
حددکددومددت اسددالمددی، تدددددمدد   
ا ترایی کارگران معددن آق دره  
و وانواده هایشان را مدورد یدورش  
وحشیانه وود  رار داده اسدت. در  
ای  حدمدلده ده کدارگدر مدعدتدرر  

 «زاده   بازداشت شده اند. ریا نقدی 

مدیدر کدل اداره کدار آذربدایدددان  
غربی به هذیان گدویدی افدتداده و  
کددل مدداجددرای حددمددلدده نددیددروی  
انتظامدی بده تدددمد  ا دتدرایدی  

وددرداد را    ٠٠ کددارگددران در روز  
کتمان میکند. او مد ی میشدود  
کدده درگددیددری مددربددوط بدده نددزاع  
دسته جمعی اهدالدی و کدارگدران  
مددعدددن بددوده اسددت و مسددئددولددیدد   

 درفدی تدالش در    یم   د  بدی 
رف  مخاصمه داشته و بدا هدیدچ  
یپ از  درفدید  بدرودورد تدنددی  
نداشته اند.) دددبدا(. پداسدخ آودر  
تقی زاده نیز بده ودواسدت جدواندان  
جویای کار و کدارگدران اودراجدی  
ای  معدن اینست کده اید  مدعددن  
ظرفیت به کارگیری تعداد افدراد  
مدنظر اهالی را ندارد  و بدا اید   
پاسخ آب پاکی روی دسدت آندهدا  

 میریزد. اما ماجرا چیست؟ 
ای  گفته هدا بدیدش از هدر چدیدز  
استیاا  جانیان اسالمی را نشدان  
میدهد. وحشدتدشدان از گسدتدرش  
انعکام بیشتر وبر و ا دتدرایدات  
کارگران در کل منطقده را نشدان  
میدهد. برای همی  است کده بده  
هددر شددکددلددی کدده شددده تددالش  
میکنندد مدویدوع را الپدوشدالدی  

 کنند. اما ماجرا چیست؟ 
ماجرا از اید   درار اسدت کده از  
آغاز سا  جاری تا کدندون تدعدداد  

 نوان کارگر فالدی    نفر به    ٤٠٥ 
در معدن  الی آق دره بده کدار  
گددرفددتدده  گددرفددتدده شددده انددد.  
کارگران اوراجدی اید  مدعددن بده  
همراه وداندواده هدایشدان و جدواندان  
جویای کار روسدتدای آق دره بدا  
وواست بازگشت به کدار، بسدتد   
 راردادهای دائمی کار و اشدتدغدا   
در معدن در یدپ مداه گدذشدتده  
بارها در مقابل در اصدلدی مدعددن  
تدم  برگزار اند. کارفرما ندیدز از  
فضای ای  همه بیکداری و فدقدر  
استفاده کرده، به  یدمدتدی ارزاندتدر  
کارگر از جاهدای دیدهدر آورده و  
با  راردادهای فادلدی و مدو دت  
شیره جان کارگران را میدکدشدد و  
بعدهدم آم و پدام آندهدا را رهدا  
میکند. و حدتدی، بدعدضدا هدمدید   
دستمزدهای چندرغاز را  هدم بده  
آنها پرداوت ندمدیدکدندد. کدارگدران  
معدن آق دره در برابر اید  بدربدریدت  
ایستاده اند و حق و حدقدو شدان را  

 میخواهند.  

 کارگران در هفته ای که گذشت                                                       

مددویددوع حددددداب از جددمددلدده  
مسددائددلددی اسددت کدده هددر روزه  
دستخوش تغییر است شایدد بشده  
گفت با شدروع هدر فادل، مدد   
تازه ای از چدهدوندهدی حددداب  
مطرم میشود. سر ت تدغدیدیدرات  
به اندازه ای است که و دتدی بده  
چند سا  پیش فدکدر مدیدکدندی  
باور کردنی نیست چطور حدد و  
 مرز حداب متفاوت شده است.  

 
پددوشددش زنددان در شددهددرهددای  
مختلن و حتی گاهی مدندا دق  
مختدلدن بدا هدم تدفداوت هدایدی  
داشت مثال شما  شهر تدهدران از  
بی حداب تری  منا ق به شمدار  
میرفت بدطدوریدکده تدعدداد  دابدل  

بدی     توجهی از زنان در اتومبیل 
حداب بودند و در ویابانها هم بدا  
دامدد  بدددون جددوراب یددا جددوراب  
ویلی ناز  بی روسدری بدرای  
ورید از مغدازه سدرکدوچده و یدا  
تردد در ویابان دیده مدیدشدد. در  
جنوب تهدران ولدی در سدالدهدای  
گذشته به ای  شکدل ندبدود امدا  
امروزه در منا ق جدندوب تدهدران  
هم چنی  مشاهداتی وجدود دارد  
هدددمدددیدددندددطدددور در شدددهدددرهدددای  
کددوچددپ. از  ددرفددی حددتددی  
کسانیکه روسری بدر سدر دارندد  
اکثرا موهایشان از پشت و جدلدو  
افشان است دروا   بیرون ریدخدتد   
و رها کردن موها به مد تدبددیدل  
شده اما چندی  بل اکدثدر زندان  
موهدایشدان را تدوسدک کدلدید د   
های بزرگی می بستند و شدا   
یا روسری هم در انتهای سدر بده  
کلی   گیر داشدت و روی سدر  
میماند اما االن رها کردن مدوهدا  
به یده مدد  دمدومدی بدد  شدده  
بددطددوریددکدده حددتددی زنددانددی کدده  
موهای بلندی ندارند از موهدای  
مادندو دی کده بده ادامده مددو  
وصل میشود استفاده میکنندد و  
از روسری که در مندتدهدای سدر  
 رار دارد موهدای افشدان بدیدرون  
است و همی  سدبدب سدر ودوردن  

 روسری و شا  میشود.  
مساله سرووردن روسری تا چندد  
سا  پدیدش آندقددر زیداد ندبدود و  
گاهی مرد   ادی هدم مدمدکد   
بود برای آگداه کدردن ویدعدیدت  
روسری به یکدیهر تذکر بددهدندد  

بددا تددذکددرات حددکددومددتددی     کدده 
متفاوت بود اما در حدا  حدایدر  
کمتر کسی چدندید  تدذکدراتدی  
میدهد و در وا   اید  بده یدپ  
نر  تبدیل شده است. در مدتدروهدا  
بددی حددددداب بددودن زنددان بسددیددار  
 بیعی شده است و مدردهدا هدم  

  ک  العمل واصی ندارند.  
مانتوهای تابستان معدمدوال جدلدو  
باز است و روی بلوز و شلوار بده  
ت  میکنند. آستی  ها یا چدندان  
گشدداد اسددت کدده دسددت هددای  
 ریان کدامدال دیدده شدود و یدا  

نیمده آرندج کدوتداه اسدت بده     تا 
 وریکه دست هدا تدا ندزدیدکدی  
آرندج  دریددان اسددت. شددلدوارهددای  

اسدت   مد  پاره کده زاندو  دریدان 
 هم بده ندر  تدبددیدل شدده اسدت. 
همه ای  اشکا  از  ریق مددیدای  
اینستاگرا  به سدر دت بده تدمدا   
منا ق و شهرها میدرسدد و رواج  

 پددددددیدددددددا مددددددیددددددکددددددنددددددد.  
 

دوستی که برای بدی حدددا ب  
راه رفتد  در سدطدت شدهدر و دت  
میهذارد میهفت مردها هدم بده  
وی کمپ مدیدکدندندد. مدکدان  
گشت ارشاد را به وی میهویندد  
و سعی میکنند بده هدر شدکدل  
بتوانند به او کمپ کدندندد. در  
وا دد  بسددیدداری از مددردهددا هددم  
مددتددوجدده شددده انددد کدده حددددداب  

 شیشه  مر حکومت است.  
چهارشنبه های بدون حداب هدم  
ادامه دارد. فقدک چدندد روز او   
بددعددد از حددوادث چددهددارشددنددبدده،  
ماموران به  ور جددی تدفدتدیدش  
میکردند و  یافه ترسدندا ! بده  
وود میهرفتند. چهارشندبده اید   
هددفددتدده ولددی ایددنددطددوری نددبددود.  
مامورا وسته بودند و بدی حد   
و حا . ماموران والیدت حسدابدی  
وسته اند و بی انهیزه شدده اندد.  
فکر کنم اونا هدم فدهدمدیدده اندد  

 که اینکارا فایده نداره.  
 
 تهران  
   ٦٩ ورداد    ٠٠ 

 حجاب در تهران 
 گزارش یکی از فعالین حزب  



 ٦٧٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

تامیم گرفته شد کده کدارگدران  
انهلیسی ودطدابده مدنداسدبدی بده  
کارگران فرانسی بفرستند. تقریدبدا  
سه ماه گذشت. در حالیکه  درم  
ایدد  وددطددابدده بددرای تاددویددب بدده  
تریدیونیونیستهای لندن ارائه مدی  
شد. وطابه بدطدور  دمدده تدوسدک  

 ادگر نوشته شد. 
تا ای  زمان شدورش لدهدسدتدان بدا  

ای تددوسددک    سددابددقدده   بددیددرحددمددی بددی 
دژویمان تزار درهم کدوبدیدده شدده  

ای    بود. وطابه تقریبا هدیدچ اشداره 
به آن نکرد. ای  برگزیده کوتاهدی  

 از وطابه است: 
 

هددا بددرای هدددف     بددرادری وددلددق 
کارگر امری بسدیدار الز  اسدت،  

یددابددیددم کدده هددرگدداه    زیددرا در مددی 
کوشیده ایم تا شرایک اجدتدمدا دی  
وود را با کاهش سا ت کدار یدا  
با افدزایدش  دیدمدت کدار بدهدبدود  
بخشیم، کارفرمایان ما، بدا آوردن  
فرانسویان، آلمانیها، بلد یدکدی هدا  

برای اینکه کار مدا    –و دیهران  
را به نروهای پائید  تدر دسدتدمدزد  

مددا را تددهدددیددد    –اندددددا  دهددنددد  
کددنددنددد  و بددا تددأسددن بددایددد    مددی 

بهوئیم که ای  امدر، گدرچده نده  
بواسطه هیاهدونده اشدتدیدا دی از  
جانب برادرانمان در  اه اروپا بدرای  
آسیب رساندن بما، بلکه از  دریدق  
 ددددد  ارتددددبدددداط مددددنددددظددددم و  
سددیددسددتددمدداتددیددپ بددیدد   ددبددقددات  
صنعتی هدمده کشدورهدا  دمدلدی  
شده است. هدف ما ایدندسدت کده  
دستمزدهدای نداچدیدز را افدزایدش  
داده تددا حددد مددمددکدد  بدده سددطددت  
دستمزدهای باالتر نزدیپ کنیدم،  
و اجازه ندهیم که کافرمدایدان مدا  
را  لیه یکدیهر بکدار گدیدرندد و  
بدی  ترتیدب مدا را بده ندازلدتدرید   
شرایطی که منداسدب مدعدامدالت  

 آزمندانه آنان است بکشانند.  
وطابه توسک پروفسور بدیدزلدی بده  
زبدان فدرانسدده تددرجددمده شدد و در  

بده پدارید  ارسدا     ٠٠٩٠ نوامبر  
شد. در آندا وطابه بدرای تدبدلدید   
در کارگاهها بکار گدرفدتده شدد.  
پاسخ فرانسه بسیار بطی بدود. در  
آنددزمددان پدداریدد  وددود را بددرای  
انتخابات مدددلد   داندوندهدذاری،  
که بعدها بعنوان ا اق نماینددگدان  
(Chamber of Deputies) 

کددرد.    شددندداودده شددد، آمدداده مددی 
گروهی از کارگدران، کده دوبداره  
در رأم آن تدولد  و پدروچدون را  
مشاده مدی کدندیدم، سدوا  فدوق  
العاده مهمی را مطرم کدردندد در  
ایددنددمددورد کدده آیددا کددارگددران  

بایست نماینده ودود را ندامدزد    می 
کنند و یا اینکه بده پشدتدیدبداندی  
کردن از کدانددیدداهدای رادیدکدا   
 دداندد  بدداشددنددد. بددعددبددارت دیددهددر،  
کارگر می بایست بروی پدالتدفدر   
مستقل وویش بدایسدتدد، یدا مدی  
بایست در دندبدالده احدزاب بدورژوا  
مبارزه کند. ای  مسئله در اواودر  

  ٠٠٩٤ و اوایدل سدا     ٠٠٩٠ سا   
با تدب و تداب فدراوان بده بدحدث  
گدذارده شددد. کددارگدران تاددمددیددم  
گرفتند که مستقل کار کنندد و  
تول  را کاندید ندمدایدندد. تادمدیدم  
گرفتند که ای  بدریددن از بدورژوا  
دمدددکدددراتدددهدددا را در پدددالتدددفدددر   
مددخدداددوصددی، کدده از آن پدد   
بددعددنددوان  بددیددانددیدده شدداددت نددفددر ،   
بخا ر تعداد امضاهدائدی کده در  
زیر سند بود، شناوده شدده اسدت،  

 توییت دهند. 
 

بخش تئوریپ بیاندیده، اندتدقدادی  
که بر نظدا  بدورژوائدی وارد شدده  
بود، در موافقت کامل با ندظدرات  
پرودون بود  اما در  ی  حدا ، بدا  
 ددرفددداری از حددزب سددیدداسددی  
جداگانه کارگران، و نامزد کدردن  
کدداندددیددددهددای کدددارگددر بدددرای  
مسددئددولددیددتددهددای سددیدداسددی بددرای  
نددمددایددندددگددی مددنددافدد  کددارگددران،  
برنامه سیاسی استاد را  دا دعدانده  

 رد می کرد. 
 

پرودون از ای  بیانیده شدادت ندفدر  
بهرمی استدقدبدا  کدرد. وی، بدا  
الددهددا  گددرفددتدد  از آن، آغدداز بدده  
نوشت  کتابی کرد کده بدهدتدرید   
اوری شد که او ندوشدتده بدود. او  
آوری  ماههای زندگیش را و دن  
آن نمود، لک  زندگیش کدوتداهدتدر  
از آن بود که بدتدواندد انشدتدار آندرا  
بددبددیددنددد. نددا  کددتدداب  ظددرفددیددت  
سیاسی  بقده کدارگدر  بدود. در  
ای  کتاب برای اولی  بدار پدرودون  
حددق  ددبددقدده کددارگددر را بددرای  
تشکیدل سدازمداندهدای  دبدقداتدی  
مستقل ا ال  داشت. وی بدرندامده  
جدید کارگران پاری  را، بدعدندوان  

هددای    بددهددتددریدد  اوددبددات تددوانددائددی 
سیاسی وسیدعدی کده در ا دمدا   
 ددبددقدده کددارگددر وجددود داشددت،  
ووشدممدد گدفدت.  دلدیدرغدم اید   
وا عیت که پدرودون مدوید  ودود  
را بر سر مسدئدلده ا دتدادابدات و  
اندمنهای کمپ متقابل تدغدیدیدر  
نداد، کتاب آور وی، بدا روحدیده  
ا تدرایدیدش نسدبدت بده جدامدعده  
بورژوائی و گرایش پدرولدتداریدائدی  

اش، یددادآور اولددیدد  اوددر     ددا ددعدداندده 
 الی وی،  مالکیدت چدیدسدت؟   

بدداشددد. ایدد  تددأیددیددد  ددبددقدده    مددی 
کدددارگدددر، بادددورت یدددکدددی از  
کتابهای مورد  دال ده کدارگدران  
فددرانسدده در آمددد. زمددانددیددکدده در  
مورد تأویدر پدرودوندیدسدم در  دی  

شدندویدم،    دوران بی  الملدل او  مدی 
نباید فراموش کنیم که آن تدأودیدر  
ای  شکل پرودونیسدمدی بدود کده  
بعد از انتشار  بیانیه شدادت ندفدر   

 متبلور شد. 
 

تقریبدا یدکدسدا   دو  کشدیدد تدا  
کارگران پاری  پاسخ ودود را بده  
وطابه انهلیسی تنظدیدم ندمدایدندد.  
هیأت نمدایدنددگدی مدخدادوصدی  
برگزیده شد تا آنرا به لنددن بدبدرد.  

  ٠٠٩٤ سددد دددتدددامدددبدددر    ٠٠ در  
میتینهی برای استقبا  از هدیدأت  
نددمددایددندددگددی فددرانسدده در سددالدد   
معروف س  مدارتد  بدرگدزار شدد.  
بیزلی ریاست میتینگ را بدعدهدده  
داشت. سال  مدمدلدو از جدمدعدیدت  
بود. او  ادگدر ودطدابده کدارگدران  
انهلیسی را وواندد. آندهداه تدولد   
پدداسددخ فددرانسدده، کدده بددرگددزیددده  
کوتاهی از آن در زیدر مدی آیدد،  

 را  رائت کرد: 
 

 پیشرفت صنعتی، تدقدسدیدم کدار،  
اینها  دوامدلدی    –آزادی تدارت  

هستند کده مدی بدایسدت امدروز  
مورد توجه ما  رار گدیدرندد، زیدرا  
که ای   وامل  ادرند کده ندفد   
زندگی ا تاادی را تغییر دهندد.  
سرمایه تحت اجبار نیروی شدرایدک  

هدای    و تقایای زمان، در مدتمد  
 ظیم مالی و صنعتی مدتدمدرکدز  

شددود.    و سددازمددان یددافددتدده مددی 
چناناه بده ا ددامداتدی دفدا دی  
مبادرت ننمائدیدم، اید  ندیدرو اگدر  
بطدریدقدی ودندثدی نشدود، بدزودی  
نیروئی مطلق العنان ودواهدد شدد.  
ما کارگران جهدان، بدایدد مدتدحدد  
شویم و سدی غیر دابدل ندفدوذ در  
بددرابددر نددظددا  فددالکددتددبدداری کدده  
انسانیت را به دو  دبدقده تدقدسدیدم  

نماید: انبوهی مرد  گرسنه و    می 
تحدت وشدوندت  درار گدرفدتده از  

ای از    یددکددسددو، و دار و دسددتدده 
هدای چداق و پدرودور از    مانداری  

سوی دیهر، بدرپدا سدازیدم. بداشدد  
کدده ندددددات وددود را از  ددریددق  

 همبستهی جویا شویم.  
 

کارگران فدرانسدوی حدتدی پدروژه  
چنی  سازمانی را با ودود هدمدراه  
آوردند. یپ کمیسیدون مدرکدزی  
کده از ندمدایددنددگدان کشدورهددای  

شد در لدنددن    مختلن تشکیل می 
تأسی  گردید. کمدیدسدیدوندهدائدی  
که می بایست در ارتباط دائم بدا  

هیأت مرکزی باشند، و مسائدلدی  
را کدده از جددانددب آن پددیددشددنددهدداد  

شد به بحث بهذارند، در تدمدا     می 
شددهددرهددای اصددلددی اروپددا ایددددداد  
شدددنددد. کددمددیددسددیددون مددرکددزی  

بایست نتایدج اید  بدحدثدهدا را    می 
کرد. یپ کندهدره    جمعبندی می 

بی  المللی  رار شد در بدلد یدپ  
منعقد گردد تا در مدورد شدکدل  

 نهائی سازمان تامیم بهیرد. 
 

اما باید سدئدوا  کدندیدم مدارکد   
کدا بود و در تما  ای  جدریداندات  
چه نقشی بدعدهدده گدرفدت؟ ابددا  
نقشدی ندداشدت. آندهداه مشداهدده  

کنیدم کده کدلدیده تددارکدات    می 
ای کده در    برای وا عده تداریدخدی 

، روز آغداز  ٠٠٩٤ س دتدامدبدر    ٠٠ 
بی  المدلدل او ، صدورت گدرفدت،  
نتیده کوششهای وود کدارگدران  
بود. تا ایندا مناسبتی نبدود کده  
حتی نا  مارک  را در ارتباط بدا  
ای  جریانات بیداوریدم. مدعدهدذا در  
ای  فرصت ماه اوت مدارکد  در  
بی  مد وی  بروی پدالتدفدر  بدود.  
چه پیش آمد که وی آنددا بدود؟  
یادداشت کوچکی کده در اوراق  
متفر ه مارک  پیدا شدد، جدواب  

کدندد.    ای  سدئدوا  را روشد  مدی 
 مت  ای  یادداشت چنی  است  

 
  آ ای مارک ، 

 آ ای  زیز  
کمیته سازماندهدندده مدیدتدیدندگ  
ا دال  شدده، بدا احدتدرا  در ور دده  
یمیمه تقایای شرکت شدمدا را  
دارد. بددا ارائدده ایدد  ور دده مددی  
تدوانددیدد بده ا داق کدمددیدتدده، کدده  
کمیته سا ت هفت و ندیدم در آن  

 تشکیل می شود، وارد شوید. 
 با احترامات فائقه، 
 )امضاء( کرمر  

 
 )ادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
(٧٣) 

 دیوید ریازانف
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اسماعیل عبکدی از رهکبکران اعکتکراضکات 
 معلمان از زندان مرخص شد

 اسما یل  بدی باید بدون  ید و شرط آزاد شود 
بنا بر وبر گروه تلهرا  کم دید  آزادی مدعدلدم زندداندی،  
اسما یل  بدی او پد  از گدذشدت حددود دو هدفدتده از  

بدا    ٠٠٦٩ روزه، روز چدهدار  تدیدرمداه  ٠٠ ا تااب غدذای  
موافقت داد ستانی، به مروای آمد. اسما یل  بدی بده  
دلیل ا تااب غذا به مدت دو روز بده بدیدمدارسدتدان امدا   
ومینی منتقل شد و پ  از معاینات تخادادی بده زنددان  

 بازگردانده شد 
او در چند روز آینده پیهیر معالده  دوارر ا دتداداب  
غذا وواهد بود،  بدی بعد از ا دتداداب غدذا،  دالوه بدر  
كاهش شدید وزن با مشكل كلیده ندیدز درگدیدر اسدت و در  
ووردن غذای جامد نیز با مشدكدل روبدروسدت. اسدمدا دیدل  
 بدی،  ضو هیات مدیره كانون تهران اسدت كده بده دلدیدل  
مبارزاتش در دفاع از حقوق معدلدمدان بده شدش سدا  زنددان  

 محكو  شده است. 
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی و شاغل 
 صبا فوالد زاگر  

تیر کارگران کاروانه صبا فدوالد زاگدرم    ٤ صبت روز  
در ا ترار به تعطیلدی دو هدندتده ای کدارودانده و ودطدر  
بیکار شدن از کار در مقابل اداره کدار شدهدرسدتدان بدروجد   
تدم  کردندد. اید  کدارگدران روز  دبدل از آن در مدقدابدل  
ساوتمان اداره صنعت، معدن و تدارت اسدتدان چدهدارمدحدا   
بختیاری تدم  داشتند. ه گفته کارگران کدارفدرمدای اید   
کاروانه به بهانه  د  تامی  مواد اولیه از آغاز تدیدرمداه بده  
کارگران ا ال  کرد که برای دو هفته به مروادی بدروندد.  
بعالوه از چند روز  بل اسامی کارگران اودراجدی را بدرای  
ا الع و دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کدار ارسدا   
کرده است. کارگران اوراجی بطور میانهی  ده سا  سدابدقده  
کار دارند. یپ وواست فوری ای  کارگران بدازگشدت بده  

 کار کارگران اوراجی است. 
  ٠٠ کاروانه صبا فوالد زاگرم در شهرکرد، کیلومدتدر  

جاده بروج  ودر شهر  صنعتی سدفدیدد دشدت وا د  شدده  
 است. 
 

حمله سرکوبگران شهرداری به کارگران 
 پروژه اتوبان یادگار اما 

 کارگران نیروهای شهرداری را متواری کردند 
تیر،کدارگدران پدروژه اتدوبدان یدادگدار امدا  از    ٤ ظهرروز 

سوی نیروهای شهربان مورد یرب و شتم  درار گدرفدتدندد.  
بنا بر وبر کارگران پروژه اتوبان یادگار امدا  از چدندد مداه  
 بل با راه اندازی کارگاه سداودت دوربدرگدردان)رمد ( در  

محدوده فدرحدزاد مشدغدو  کدار هسدتدندد. چدندد روز  دبدل  
نیروهای شهرداری منطقه دو ا دا  بده تدخدلدیده ندخدالده در  
ا راف کارگاه کردند که با ا ترار کدارگدران اید  پدروژه  
روبرو شدندد و چدون تدوجدهدی بده اید  ا دتدرایدات نشدد،  
کددارگددران بدده ا ددتددرایددشددان ادامدده دادنددد. در بددرابددر ایدد   

تیر نیروهای شهرداری بار دیهر ا ددا  بده    ٤ ا ترایات روز  
تخلیه نخاله در ای  محله کرده و اینبار بارشان را در وسدک  
کارگاه تخلیه کردند. ای  مویوع بدا ا دتدرار شددیدد تدر  
کارگران روبرو شد تا جاییکه یدکدی از مدعداوندان شدهدردار  
منطقه برای میاندهری وارد شدد و  دو  هدمدکداری داد.  
اما به یپ باره نیروهای شدهدربدان وارد کدارگداه شددندد و  
بدون هیچ حرفی ا دا  بده حدمدلده بده سدمدت کدارگدران و  
معندسان پروزه کرده و با کارگران درگیر شدند. در جدریدان  
ای  درگیری چند ندفدر از نداحدیده صدورت و دسدت و پدا  
مدروم شدند. امدا کدارگدران آندهدا را از مدحدل مدتدواری  

 کردند. 
 
 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بجنورد 
کارگران فضدای سدبدز شدهدرداری    ٦٩ تیرماه ٠ روز شنبه 

    بدنورد در ا ترار به  د  پدرداودت حدقدوق  دقدب افدتداده 

وود و برای پیهیری  راردادهایشان بدا شدهدرداری  مدقدابدل  
 استانداری وراسان شمالی دست به تدم  زدند. 

 
 

کارگران نیشکر هفت تپه موفق به 
 بازگرداندن همکاران اخراجی خود شدند. 
بدنبا  تدمعات ا ترایی متحدانده کدارگدران ندیدشدکدر  
هفت ت ه بدخدا در تدعدویدق پدرداودت دسدتدمدزدهدایشدان و در  

تیر کدارفدرمدا از    ٠ ا ترار به امنیتی کردن کاروانه روز  
کددارگددر ایدد  کددارودداندده تددحددت  ددنددوان ایددنددکدده    ٠٥ ورود  

ا ترایات را رهدبدری مدیدکدردندد، جدلدوگدیدری کدرد. در  
 ک  العمل به ای   لددری کدافدرمدا کدارگدران هدمداندروز  
مقابل مدیریت مدتم  دست بده تدددمد  ا دتدرایدی زدندد.  
بدندبدا  اید  ا دتدرایدات مدتدحددانده کدارگدران مدوفدق بده  
بازگرداندن همکاران اوراجی وود شد. به گدفدتده کدارگدران  

هدزار    ٤٥٥٥ در مدتم  کشت وصدندعدت هدفدت تد ده حددود 
شاغلند که در دو ماه گذشته تما  اید  کدارگدران درگدیدر  

کدارگدر    ٠٥ ا ترار بوده اند. و کارفرما نمیتواند با اوراج  
 کارگران را پیهیری وواستهایشان  قب زند.  

کارگران شاغل در هفته ت ه بعد از ا دتدرایدات بسدیدار  
موفق شدند دستمزد فروردی  ماه وود را بدهدیدرندد و هدندوز  

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بی  المللی: داوود رفاهی  
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و    ٦٤ هدای    بدرداری سدا    دو ماه مزد و پاداش پاداش و بهره 
آنان پرداودت نشدده اسدت. کدارگدران مدیدهدویدندد اگدر    ٦٠ 

تکلین پرداوت  لبهایشدان روشد  نشدود دوبداره دسدت بده  
 ا ترار وواهند زد. 

 
ادامه اعتراضات در بخش خصوصی 

 مخابرات مشهد
تیر کارگران بخش واوصی مدخدابدرات مشدهدد    ٠ روز  

در ادامه ا ترایاتشان دست به تدم  زده و ا دال  کدردندد  
که حایر به ادامه کار نیستند. کارگران میدهدویدندد بدعدد  
از گذشت حدود هشت سا  از واوصی سدازی مدخدابدرات  
هنوز باورت پیمانی کار میکنند. کارگران مدخدابدرات در  
سراسر ایران در چندی  نوبت با وواست استخدا  رسدمدی در  
مخابرات تدمعات ا ترایی سراسری در مدقدابدل مدددلد   

 داشته اند. 
 

تجمع کارگران اخراجی صبا فوالد زاگر  
 در مقابل اداره صنعت ومعدن

کدارگدر اودراجدی صدبدا    ٠٠٥ تیر، حددود    ٠ صبت روز  
فوالد زاگرم برای پی گیدری ویدعدیدت شدغدلدیدشدان ودر  

ندفدر از کدارگدران اید     ٠٠٥ ا ترار به اوراج نداگدهداندی  
کاروانه در اوایل تدیدرمداه جداری مدقدابدل سداودتدمدان اداره  
صنعت،معدن و تدارت استان چهار محا  بختیاری تدددمد   
کردند. یپ وواست فوری ای  کارگران بازگشت به کدار  
کارگران اوراجی است. به گدفدتده کدارگدران کدارفدرمدا از  
چند روز  بل اسامی کدارگدران اودراجدی را بدرای ا دالع  
ودریافت مقرری بیمه بیکاری بده اداره کدار ارسدا  کدرده  
 بود. ای  کارگران بطور میانهی  ده سا  سابقه کار دارند. 

 
کارگران خدماتی منطقه دو شهرداری 

 آبادان تجمع کردند
نفدر از کدارگدران وددمداتدی    ٠٥ تیر حدود    ٠ صبت روز  

مدنددطدقدده دو شدهددرداری آبددادان در ا ددتدرار بده سده مدداه  
دستمزدشان دست از کار کشیده و تدم  کردند. به گدفدتده  
کارگران مدموع کارگران پیمانکاری شاغل در مدددمدو ده  

ها است که با  د  دریافدت بده مدو د     شهرداری آبادان سا  
 معو ات مزدی رو برو هستند.  

 
تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی دانشگاه 

 خاتم در بهبهان
جدمدعدی از کدارکدندان شدرکدتدی  ٦٩ تیر    ٤ صبت امروز  

دانشهاه واتم االنبیا بدهدبدهدان جدلدوی فدرمداندداری تدددمد   
 کردند. 

ای  تدم  ا ترایی در پدی تادمدیدم دانشدهداه وداتدم  
مداه    ٠ مبنی بر تعدیل نیروهای شدرکدتدی دانشدهداه  در  

 تابستان سا  جاری شکل گرفته است.   
 

گفتنی است بسیاری از ای  نیروها بدون حقوق و بدیدمده  
 متاهل، دارای فرزند و مستاجر هستند.  

 
تجمع اعتراضی کارگران منطقه سه 

 شهرداری آبادان 
نفر از کارگران پیمانی فضای سدبدز    ٠٥ تیر بیش از    ٤ روز  

منطقه سه شهرداری آبدادان کده تدحدت مسدئدولدیدت چدندد  
هدای    شرکت پیدمداندی فدعدالدیدت دارندد، بدار دیدهدر تدددمد  

ا ترایی وود را در مقابل ساودتدمدان شدهدر داری از سدر  
گرفتند. گروهی دیهر از ای  کارگران روز گذشته مدقدابدل  
سدداوددتددمددان مددرکددزی شددهددرداری اهددواز تدددددمدد  کددرده  
بودند.ا ترار ای  کارگران به تاویر افدتدادن دسدتدمدزدشدان  

گدذشدتده اسدت و    ٦٩ است. بعالوه بیش از سه ماه از سا   
هددای مددربددوط بدده    کدداری   کددارفددرمددا هددنددوز حددق ایددافدده 

و اردیبدهدشدت و ودرداد    ٦٠ ، تیرومرداد  ٦٤ وردادومرداد سا  
 را به آنها پرداوت نکرده است.   ٦٩ سالداری  

تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی راهداری 
 گیالن

تیر تعدادی از ندیدروهدای شدرکدتدی راهدداری    ٤ صبت روز  
گیالن در مقابل ساوتمان استانداری گیالن در ا ترار بده  
اوراجها تدم  کردند. به گفته کارگدران راهدداری گدیدالن  

نفر از نیروهای شرکتدی ودود را تدمددیدد    ٢٥  رارداد حدود  
 نکرده است. 

 کارگران
اعتصاب یکپارچه پرسنل شبکه کابل 

هوایی و زمینی مشهد دومین روز خود را 
 پشت سر گذاشت

اتددحددادیدده آزاد کددارگددران ایددران: ا ددتددادداب مددتددحددداندده  

کارگران و کارکندان شدرکدتدی شدبدکده کدابدل هدوایدی و  
زمینی مشهد که تحت پوشش  شرکت سرمایه کدارکدندان  
ارتبا ات و مخابرات  )سهدامدی ودا  ( مشدعدو  بدکدار  
هستند در حالی دومی  روز وود را پشت سر گدذاشدت کده  
هیایپ از مسئولی  شرکت مخابرات بده بدهدانده ایدندکده  
آنان نیروی کار شرکتی هستند حایر به پاسدخدهدوئدی بده  

 مطالبات آنها نشدند. 
 

در صورتی که به نقل از کدارگدران و کدارکدندان اید   
بخش ،آنان بیش از بیست سا  برای مدخدابدرات کدار کدرده  
 اند ولی هنوز به  نوان نیروی مخابرات شناوته نمیشوند 

 
بنابر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کدارگدران ایدران،  
ای  ا تااب مدتدحددانده از سدوی کدارگدران و کدارکدندان  
شرکتی شبکه کابل هوایی و زمیدندی مشدهدد بددندبدا  آن  
آغاز شد که نماینده آنان  در پی سه مداه آزار و اذیدتدهدای  
فراوان از  ریق جدابدددائدی در ندقداط مدخدتدلدن از سدوی  

ودرداد مداه از کدار اودراج و    ٠٠ کارفرمدا، ندهدایدتدا روز  
پیهیریها و رایزنی های  هدمدکداران وی جدهدت بدازگشدت  

 بکار او نتیده ای نداد. 
 

بنا بر ای  گزارش، پرسنل شرکتی شبکه کابل هدوایدی  
و زمینی مشهد  ی دو روز گذشته  الوه بدر ا دتداداب،  
بطور یک ارچه ای دست به تدددمد  در مدقدابدل سداودتدمدان  
مخابرات مدرکدزی اسدتدان ودراسدان ریدوی زدندد امدا از  
مسئولی  شرکدت مدخدابدرات بدددز دو ندفدر از بدازرسدی و  
حراست شرکت مخابرات و  چند مامور نیدروی اندتدظدامدی  
که هدفی جز ترساندن تدم  کنندگان را دنبا  ندمدیدکدردندد  
حایر به حضور در میان تدم  کنندگان و رسدیددگدی بده  

 وواستهای آنان نشدند. 
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پرسنل ا تاابی شبکه کابل هوایی و زمیندی مشدهدد  
همراه با هدزاران ندفدر از کدارگدران و کدارکدندان شدرکدتدی  
مخابرات از دو سا  پیش، بارها با تدم  در مقابل مدددلد   
شورای اسالمی و ا دتدرایدات دیدهدر، ودواهدان تضدمدید   
امنیت شغلی و انعقاد  رارداد مستقیم با شرکدت مدخدابدرات  
بوده اند اما نه تنها در  و  ای  مدت به  و دده هدای داده  
شده به ای  بخش مهدم از کدارگدران و کدارکدندان شدرکدت  
مخابرات  مل نشده است بلدکده در حدا  حدایدر در شدهدر  

 مشهد نماینده آنان از کار وود اوراج شده است. 
 

در حا  حایدر ودواسدت اصدلدی سدیدادد ندفدر پدرسدندل  

شرکتی شبکه کابل هوائی و زمدیدندی مشدهدد، بدازگشدت  
بکار نماینده اوراجدی شدان،  اجدرای  درم  دبدقده بدنددی  
مشاغل و  قد  رار داد مستقیم با شرکت مخدابدرات اسدت.  
الز  به یادآوری در حالی  رم  بقه بدنددی در مدیدان اید   
پرسنل به اجرا در نیامده است که سا  گدذشدتده در پدروندده  
شکایت از تی سی تی و پیمانکار  دبدلدی در مدورد  دد   
اجرای  رم  بقه بندی مشاغل، ارا صدادره بده ندفد  اید   

 پرسنل بوده است. 
 

بندا بدر آودرید  گدزارشدهدای رسدیدده بده اتدحدادیده آزاد  
کارگران ایران، امدروز ندیدز هدمدادون دیدروز، از آندددا کده  
مسئولدید  شدرکدت مدخدابدرات اسدتدان ریدوی حدایدر بده  
پاسخهوئی به وواستهای بر حق پدرسدندل شدرکدتدی کدابدل  
هوائی و زمدیدندی مشدهدد نشددندد آندان ا دال  کدردندد تدا  
رسیدگی به ودواسدتدهدایشدان  هدمدادندان بده ا دتداداب و  

 تدمعات وود ادامه وواهند داد. 
 ٠٠٦٩ ورداد ماه    ٠٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
نامه ی سرگشاده ی جمعی از کارگران   

 نیشکر هفت تپه
 داندون    ٤٤ در سالهای اویر بدحدث اجدرای مدتدم اصدل  

اساسی، ورد زبان همه سیاستدمدداران و ا دتدادادداندان ایدران  
بوده است. گویی اجرای ای  اصل تنها راه ندددات ا دتداداد  
ایران از گردنه نابودیست. اما اجرای تاکدندوندی آن، بدهدمدراه  
نتایج حاصله، جای هدیدچ شدکدی بدرای  دمدو  کدارگدران  
با ی ندهدذاشدتده اسدت کده اید  اصدل، ودانده ودراب کد   
معیشت و آجر کردن نان کارگران اسدت. حداال هدی ا دای  
روحانی مرتب تکرار کند که ای  اصل در گذشدتده درسدت  
اجرا نشده است و کار ما درست است، پیددا کدندیدد پدرتدقدا   

 فروش را. 

کارگران کدای ایران از موهبات اید  اصدل بدرودوردار  
شده اند؟چه ومری بدز ورشکستهی کداروداندددات واودراج  
فله ای کارگران، بدهدمدراه داشدتده اسدت؟ الدبدتده نداگدفدتده  
پیداست که کارفرماها وسرمایه داران منتفعی  وا عدی اید   
سیاست بوده اند. اما در هفت ت ه اویداع مدا کدارگدران در  
ووامت شدیدی بسر می برد. تاویرهای مدکدرر حدقدو دی،  
 د  پرداوت سهم بیمه کدارفدرمدا مدوجدب شدده اسدت کده  
دفترچه های بیمه تامی  اجتما ی کارگدران بدی ا دتدبدار  
باشند. استخدا  کارگر به روش  درارداد سدفدیدد امضدا کده  
ستم دیهریست که در حق کارگران هدفدت تد ده شدده اسدت  
واداشت  کارگران به جاسوسی از همددیدهدر، نادب دوربدید   
های متعدد، بهمراه په اد در محیک کاروانه بدددهدت رصدد  
وشناسایی حدرکدتدهدای ا دتدرایدی کدارگدران، از بدرکدات  

برای ما کارگران بوده اسدت.    ٤٤ واوصی سازی و اصل  
از سوی دیهر بدهدکداری گسدتدرده کدارفدرمدا بده تدامدید   

تد  از  ٠٤٥ اجدتدمدا دی مدوجدب شدده اسدت کده بدیدش از  
کارگران، از  بل از  ید ندوروز در بدرزخ جداندکداهدی  درار  

درصددی ودود بده تدامدید   ٤ بهیرند چرا که کارفرما سهم  
اجتما ی را پرداوت نمی کند تا اید  کدارگدران بدا وجدود  
تر  کار بازنشسته شوند بعبارت ساده تدر نده بدازنشدسدتده  
هستند ونه کارگر  از ایندا رانده و از اون جدا مداندده آندهدم  

 بدون هیاهونه حقو ی. 
همه اینها نمونه های کوچکی هستند از بدبخدتدیدهدای  
ما کارگران در هفت ت ه. تازه ای  هدمده مادیدبدت ندیدسدت  
بطور مثا  در هفته گذشته در ا دتدرار بده  دد  پدرداودت  
سه ماه حقوق و دستمزد، کارگران چاره ای بدز ا دتداداب  
و ا ترار نداشتند اما کارفرما در ا دامی تالفی جدویدانده  

ت  از کارگدران را اودراج و یدا    ٠٥ و غیر انسانی، بیش از  
معلق نمود. یعنی حق وواهی شدمدا بدا مشدت جدواب داده  
می شود مدا ندمدی داندیدم کده ایدا دولدت ازید  ا ددامدات  
غیر انونی و غیر انسداندی کده از سدوی مدالدکدان جددیدد  
شرکت صورت مدی گدیدرد، ودبدر دارد یدا نده؟ امدا اید   
ویعیت همیشهدی کدارگدران در دوسدا  اودیدر و بدعدد از  
واگذاری به بخش واوصی بوده است. بطور  ا   میدتدوان  
گفت که برای پرداوت حقوق و دسدتدمدزد در هدر مداهدی،  
کارگران چاره ای جز ا ترار و ا تااب نداشته اندد. اید   
واکنش کارگران در مقابل  انون گدریدزی، بدی ودیدالدی و  
بی اوال ی کارفرما صورت گرفته است که بهیچ  دندوان  
داو لبانه نبوده است. ای  کارفرما بوده اسدت کده مدوجدب  

 پدید آمدن مسائل امنیتی شده است و نه کارگران. 
آ ای روحانی، توسعه سیاسی و حقوق شهروندی پدیدش  
کش، ما گرسنه ایم. ما ناامید و بدی دفدا دیدم. احسدام  
ناامنی شغلی و معیشتی بددتدرید  اتدفدا دیدسدت کده بدرای  
یپ انسان می افتد. با وجودیکه هدر گدونده تدالدشدی در  
جهت تشکل یابی کارگران )سندیکا( با مان  بدلدندد زنددان  
و اوراج روبروست. دست های ما بسته است و گدرگدی در  
روبرو، که  اد نابودی ما را دارد. بقو  سعددی کده مدی  
 فرماید: در شهرما سنهها را بسته اند و سگ ها را باز. 

ما کارگران، وواستار بازگشت شرکت ندیدشدکدر هدفدت  
ت ه به مدمو ه دولت هستیم. مالکی  جدید نیامدده اندد تدا  
ما نانی به کن آریم بلکده  اددشدان آجدر کدردن اید  ندان  
است. و ما چاره ای بدددز دفداع از هسدتدی وکدیدان ودود  
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نداریم. ای  دفاع، دفداع از زنددگدی، حدیدثدیدت و انسداندیدت  
ماست. ما وواسته ای بدز حق و حقوق کارگدری ودویدش  

 نداریم. 
 هفت ت ه را دریابید 

 جمعی از کارگران و پرسنل شرکت نیشکر هفت ت ه 
 ٠٠٦٩ تیرماه  

 دیدار با محمد جراحی!
چدندد تد     ٠٠٦٩ تیر    ٠ به گزارش رسیده روز پنج شنبه  

از کارگران بدا  مدحدمدد جدراحدی  ، کدارگدر ندقداش و از  
 ا ضای کمیته پیهیری دیدار کردند. 

محمد جراحی به تازگی در پی مشکالت جسدمدی در  

بیمارستان بستری شده و پ  از اندا  آزمایشدات و بدررسدی  
های پزشکی، مشخص گردید که دچدار نداراحدتدی کدبدد  

 است و بایستی شیمی درمانی شود. 
به هدمدراه زندده یداد    ٠٠٦٥ ای  کارگر مبارز، در ورداد  

شاهرخ زمانی دستهیر شده و پ  از دادگاهی فدرمدایشدی  
به پنج سا  حب  تعزیری محکو  گدردیدد. جدراحدی دوران  
زندان وود را بدون یپ روز مدروادی سد دری کدرده و در  

از زنددان آزاد گدردیدد. وی در دوران    ٦٠ مرداد    ٠٦ تاریخ  
زندان دچار مشکالت جسمانی گردید و پزشکان تشدخدیدص  
سر ان تیروئید دادندد.  دلدیدرغدم ویدعدیدت بدد جسدمداندی،  
مقامات امنیتی از دادن مروای به وی وودداری کدردندد  
و پ  از جراحی دوباره به زنددان بدازگدرداندده شدد. بدعدد از  

آزادی مشخص شد که بخشی از داروها برای او به اشتدبداه  
تدویز شده  بود که در وویم تر شدن اویاع جدراحدی ندقدش  

 داشت. 
بسیاری از  واریی که امروزه محدمدد جدراحدی از آن  
رنج می برد، ناشی از  د  درمان به مدو د  وی در دوران  
زندان می باشد و ارمغانی از شدرایدک بدد زنددان بدرای اید   
کارگر پیشرو می باشد. با وجود اینکه بیمداری بده شددت  
وی را نحین و الغر نموده، اما او هماندان روحدیده بداال و  

 رزمنده ای دارد. 
کمیته هماهنهی برای کمپ به ایداد تشدکدل هدای  

 ٠٠٦٩ تیر    ٠   -کارگری  

 استقبال ا  حسن سعید   

حسن سعیدی نماینده سندیکا که به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه به 
سازمان جهانی کار دعوت شده بود دقایقی پیش وارد فرودگاه شد و مورد 

 استقبال خانواده و اعضای سندیکا قرار گرفت
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 بین المللی
اعتصاب سراسری حمل و نقل  -ک ایتالیا ٣

 عمومی 
در پی فراووان اتحادیه هدای کدارگدری، تدمدا  بدخدش  

ژوئد     ٠٩ حمل و نقل  مومی در سراسر ایتالیا روز جمدعده  
در ا ترار به برنامه واوصی سازی ای  بدخدش و بدرای  

مدعدتدریدان     بهبود شرایک کاری، دست از کار کشدیددندد. 
ا ال  کرده اند که وادوصدی سدازی بدخدش حدمدل وندقدل  
 مومی به ای  معنی است که شدرکدت هدای وادوصدی  
تنها با هدف سود بیشتر به ر ابت با یدکددیدهدر پدرداودتده و  
  ای  برنامه در نهایت به زیان کارکندان تدمدا  ودواهدد شدد. 

ا تااب یپ روزه کارکنان بخش حمل و ندقدل  دمدومدی  
ایتالیا پیامدهای سنهینی از جمدلده افدزایدش تدرافدیدپ و  
سرگردانی مسافران در پایدتدخدت بده هدمدراه دارد و رسدانده  

ژوئ  را جمعه سیاه حدمدل و    ٠٩ های ای  کشور روز جمعه  
سدا دتده  دطدارهدا از    ٠٤ ا تاداب     نقل ایتالیا ووانده اند. 

جمعه شب به و ت محلی آغاز شد و تا سدا دت    ٠٠ سا ت  
بخش حمدل و   ا شنبه شب به و ت محلی ادامه داشت.   ٠٠ 

ژوئد     ٠٩ نقل هوایی ایتدالدیدا ندیدز از ندیدمده شدب جدمدعده  
ا تااب وود را آغاز کرد و تا ندیدمده شدب شدندبده ادامده  

  داشت. 
اعتراضات علیه عد  -ک انگلستان ٢

 رسیدگی به وضعیت قربانیان آتش سوزی
جمعی از شهروندان لدنددن در ا دتدرار بده بده شدرایدک  

سدوزی بدرج گدریدندفدل و  دد     یافتهان از آتش   ا امت ندات 
رسیدگی به ویعیت  ربانیان، دست به تدددمد  در ودیدابدان  
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.   زدن
معتریان س   با سردادن شعار  ما  دالت مدی ودواهدیدم   
به ساوتمان شورای شهر محله آتش سدوزی هدددو  بدرده و  
وواستار روش  شدن دلیل ای  حادوه، رسدیددگدی فدوری بده  
بازماندگان و وانواده های آنان و هماندید  مشدخدص شددن  

 شمار د یق کشته ها شدند.  
سدوزی    شدگان ای  آتدش   وبرها حاکی است تعداد کشته 

اندد. پدلدید     ت  ناپدیدد شدده   ٢٩ کم    ت  رسیده و دست   ٠٥ به  
سدوزی در    لندن هشدار داده  ملیات شناسایی  ربانیدان آتدش 

هدا  دو  بدکدشدد و     بقه ممدکد  اسدت مددت   ٠٤ ای  برج  
احتما  دارد هیاو ت نتدواندندد بدرودی از اید   دربداندیدان را  

 شناسایی کنند. 
ها که از سوی پلی  بدریدتداندیدا مدندتدشدر    آوری  گزارش 

 ا ال  کرده است.     ت    ٠٠ شده آمار کشته شدگان را  
تظاهرات هزاران نفر در  -ک اسپانیا ٧

مادرید در حمایت از پذیرش پناهجویان 
 بیشتر

هزاران نفر از مرد  معترر در مدادریدد در تدظداهدراتدی  
شرکت کردند کده هددف اصدلدی ان درودواسدت از دولدت  
 اس انیا برای  بو  مهاجران و پناهدویان بیشتر بوده است. 

های ودبدری اسد داندیدا، هدزاران ندفدر از    به گزارش رسانه 
راهد دیدمدایدی در شدهدر مدادریدد از     معتریان با شرکت در 

دولت وواستند تا بده تدعدهدداتدش بدرای  دبدو  مدهداجدران و  

 پناهدویان حارجی  مل کند. 
ای  تظاهرات از سوی سازمان های غیردولتدی و گدروه  
های فعا  احتما ی از جمله  فو بی  الملدل سدازمدانددهدی  

 شده بود. 
تظاهرات کنندگان پارچه ندوشدتده هدایدی را در دسدت  

هدای ا دمدا  شدده    داشتند که در آن وواستار لغو محدودیدت 
 لیه ورود و پذیرش مهاجران و پدنداهدددویدان ودارجدی شدده  

 بودند. 
میالدی کشورهای  ضدو    ٠٥٠٠ اتحادیه اروپا در سا   

را متعهد کرده است تا در برنامه  دبدو  مدهداجدران ودارجدی  
که وارد یونان و ایتالیا شده اند، مشارکت کنند و سدهدمدیده  
های مختلفی را بدرای کشدورهدای  ضدو تدعدیدید  کدرده  

مهاجر و پدنداهدددو    ٠٢٠٠٢ است. اس انیا متعهد شده بود تا  
مدهداجدر    ٠٠٥٤ را  بو  کند ولی تاکنون تنها بدا پدذیدرش  
درصد سهدمدیده    ٠٥ موافقت کرده است که ای  ر م کمتر از  

 تعیی  شده است. 
ادامه تظاهرات اعتراضی  -ک افغانستان ٤

 در کابل
با گذشت دو هفته از انفدارهدای مدرگدبدار در کدابدل،  
پایتخت افغانستان، تظاهرات  لیه دولت و نداکدارآمددی آن  

ژوئد  در جدریدان    ٠٦ دوشدندبده شدب     همانان ادامه دارد. 
حمالت نیروهای پلی  به چادر معتریان جدندبدش مدوسدو   
به  رستاویز تغییر  در مرکز کابل، دستکم یپ مدعدتدرر  

 کشته و شماری نیز مدروم شدند.  

گزارش شدده کده شدمداری از سدازمدانددهدنددگدان اید   
اندد. اید     ها از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدده   ا ترار 

  ٠٥ معتریان از دو هفته  بل در پی انفددار مدرگدبدار روز  
ورداد در کابل دست به تظاهرات زده و در کابل چادر بدرپدا  

کشته و صددهدا    ٠٠٥ کرده اند. در جریان ای  حمله دستکم  
 ت  مدروم شدند.  

ها ساختمان  کارگران شهرداری -ک یونان ٥
 وزارت کشور را به تصرف خود در آوردند

هدا در اتد ،    ژوئ  کدارگدران شدهدرداری   ٠٦ روز دوشنبه  
ساوتمان وزارت کشور را در ا ترار به  د  استخددا  دائدم  
کارگران  راردادی به اشغدا  ودود در آوردندد. اشدغدا  اید   

صدبدت بده  دو  اندددامدیدد و    ٠٥ وزارت وانه تدا سدا دت  
ولی  ا ال  کدردندد کده وزیدر کشدور   هنهامی که مسٔو
 رار است با آنان مذاکره بکند، محدل سداودتدمدان را تدر   

 کردند. 
هدای حدمدل    ای  کارگران همانی  محل تدم  مداشدید  

زباله را اشغا  کردند و ا ال  کردند که اجازه نخواهدندد داد  
های مو دتدشدان از    تا ای  کارگران بعد از اتما  مدت  رارداد 

 کار بیکار بشوند. 
روز آیدندده هدیدچ    ٤ ای  کارگران ا ال  کردند کده تدا  

 ای جم  آوری نخواهد شد.   زباله 
تداو  اعتصاب کارگران  -ک اسلواکی ١

 شرکت فولکس واگن
رئی  اتحادیه شرکت وودرو سازی فولک  واگد  روز  

ژوئ  ا ال  کرد که ا تاداب کدارگدران اید     ٠٠ پندشنبه  
بدلیل  د  دستیابدی بده تدوافدق بده کدارفدرمدایدان        کاروانه 

 ادامه وواهد یافت. 
ژوئد  بدا ودواسدت    ٠٥ ای  کارگران از روز سه شدندبده  

 افزایش دستمزد دست از کار کشیده اند. 
ل   کارگر شاغل در اید     ٠٥٥ هزار و    ٠٠ از تعداد ٔک

 درصد در ا تااب شرکت کرده اند.   ٢٥ حدود      کاروانه 
درصد دستمدزد ظدرف دو سدا     ٠٩ وواست آنها افزایش  

درصددی    ٦ کارفرمایان فقدک بده افدزایدش      آینده است ولی 
ای که بدید  ندمدایدنددگدان    ریایت داده اند. در آوری  مذاکره 

کارگران و کارفرمایدان صدورت گدرفدت، کدارگدران ا دال   
کردند برای به نتیده رسیدن مدذاکدرات از ودواسدت اولدیده  

درصددی ریدایدت    ٠٠٣٦ آیدندد و بده افدزایدش    کوتداه مدی 
 کارفرمایان با ای  امر موافقت نکردند.     میدهند ولی 

کدارگدران ا دال  کدرده اندد کدده بدرای دسدتددیدابدی بدده  
 مطالبتشان به ا تااب ادامه وواهند داد. 

 


