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2صفحه      

 تحلیل هفته 

 اذعان بە یک حقیقت،

 برای سرپوش نهادن بر حقیقتی مهم تر

صادق کار

علی ربیعی وزیر تعاوو،  ااور و رەاو  
در دولت روحونی اە سە سول پیش 
بو وعد  هوی ەریبند  بە ااورررن، بار 
مسااند وزنرن نتساات و دااەل دند  
بااەد ویااعیت معیتااگی اااورررن، رن 

ویش بهبەد دهد  بگوزری در یا  ه ا
اە در آذربویجااااو، ،ااااردی  ت اااات 
عناااەن، ه اااویش بااایر  نساااگونی 
" تتاااتیکن ااااوررری و اورەرماااویی

سافر  هاو "بررینر ،د  رفاگە نسات
نظاار بە نیاانتە ". تهاای تاار ،ااد نند

نذعو، بە نین وندعیت در ی  ه ویش 
بە نصااا کا ااااوررری و اورەرماااویی 
صاااەرن رااارەگە  ن،اااور  وزیااار ااااور 
بویسااگی بە تهاای تاار ،ااد، ساافر  

نذعاو، بە تهای . ررن، بەد  بو،داور
تر ،د، سفر هوی اورررن،  تەسط 
یاا  ممااوش نر،ااد دولگاای در حااولی 
صەرن می ریرد اە تاو ه این یتای 
دوهفگە پیش نیتو، و مدیرن، نر،د 
وزنرن خونە ت ت مساوەلیت ربیعای 
بااو نسااگنود بە آمااور تااەرش و ندعااوی 
نەااینیش دسااگ ید باایش نز ساا   
تااااەرش  یتساااار  ساااا ن نز بهبااااەد 

عیت معیتاااگی ااااورررن، مااای ویااا
و بسیوری نز ممومون دولگی و گفتند 

حەنریااە، دولاات نیاای هنااەز باار نیاان 

ندعوی بوطل نصرنر می ورزند و آ، رن 
 . جیء اومیوبی هوی دولت می نومند

ەورغ نز نین اە ننگیی  پتت پرد  نین 
فگە ربیعی در مم ع انەنی چە ر

  نمو رفگە وی در وندع نذعو، بە بەد 
آ، رویتردی نست اە وزیر  نواورآیی

در سە سول روحونی اور و دولت 
رذ،گە در برخەرد بو اورررن، و 
حمەق سندیتویی ،و، در پیش 
ررەگەنند و بە رغم آ، اە تنهو یتی 
نز پیومدهوی منفی آ، بە نذعو، 

  بەد  "تهی تر ،د، سفر هو"وزیر
بە  آ، رویه چنو، ولی هم  نست

دەن پیتین دنبول می ،ەد و نین 
ویترد در دولب لەنی  تغییر دونە، اور ر

حمەق سندیتویی و بە زیو، 
ندنمه یوەگه  ،هروندی اورررن،

الی ە الزش به تواید نست اه  .نست
صنعگی  –تەسعە منوطق آزند تجوری 

درنر نست بو جدیت هر چە ت ومگر 
نز سەیی  .دنبول و بسط دند  ،ەد

دیگر دولت بو جلەریری نز ەعولیت 
نت ودیە هوی وندعی و مسگمل 
اوررری و بوال برد، هیینە نین رەنە 
ەعولیت هو اە،ش می اند مونع 
مموومت و مبورز  سوزمو، یوەگە 
اورررن، ،ەد تو بدو، مونع بگەنند 

دەننین ید اوررری مصەب خەد رن بە 
نجرن بگذنرد. تدنوش نین رویترد بو 
تصەیب نین لەنی   یمینو بە تهی تر 

نهد ،د، سفر  اورررن، منجر خە
،د و بو نگویجی اە نین رویترد تو 
انە، در پی دن،گە دیگر ا گر 
اسی نست اە ندنند بو تصەیب نین 
لەنی  ەتور بر اورررن، و بر معیتت 

مسل و . رردید،و، ،دیدتر خەنهد 
چنو، اە ەعولیت نت ودیە هوی 
اوررری وندعی مونند نت ودیە هوی 

نین ه ە مونع  اورەرمویی آزند بەد  و
بر سر رن  ەعولیت  و هیینە

دیتوهوی اوررری عومدننە درنر سن
دندند  نە تنهو سفر هوی  ن ی

اورررن، آنمدر تهی ن ی ،د اە 
وزیر اور دولت نیی بە آ، نعگرنف 

خەنری و ه ن وید  بلتە ەسود و ر،ە
حمەق هوی چند د  میلیەنی و چند 
صد میلیەنی ممومون و مدیرن، نظوش 

د  اە نین روزهو آ،تور و مسگند ،
نجگنوب نوپذیر ن ی ،د. تمصیر علی 
ربیعی در نین میو، نمو بسی بیتگر 
نز دولت انەنی و دولت هوی پیتین 
نست. زیر نو یتی نز ن سگین 
        سوزمو، ررن، سراەب ،ەرنهو
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و سااندیتوهوی وندعاای اااوررری و نز 
بونیو، تتتل هوی ەرمویتای راە  
بە ەرمو، ونبسگە بە ددرن نست  اە 
طی ٧٣ سول رذ،گە باو نساگفود  نز 
ممااوش و مسااوەلیگی اە در سااوزمو، 
نطکعاون و در دساگگو  هاوی دولگاای 
در نخگیااور  داارنر دند ننااد  در نیجااود 
ەمر و بی عدنلگی و ەسود و نسگبدند 
و تهی تر ،د، سفر  اورررن، نمش 
بی چە، و چرنیی دن،اگە و رەگاور  
باااو حماااەق ااااورررن، در ساااە ساااول 
رذ،ااگە نیاای ا واااو، موننااد رذ،ااگە 
علیە اورررن، و بساەد سارمویە دنرن، 
بەد نساات. نو طاای سااە سااولی اە 
وزیاار اااور بااەد   اە،ااش ن ااەد  بااو 
بهر ریاااری نز تجربیاااوتی اە در ن ااار 
ەعولیت در ساوزمو، نطکعاون اساب 
اااارد  باااو ەریاااب ااااوری و ساااراەب 
ت راون و تتتل هوی مسگمل زمینە 
نجرنی سیوست هوی یاد ااوررری و 

نو خەد هم . لەنی  جدید رن ەرنهم اند
بە رغاام نعگاارنف بە یاا   نیناا  نیاای 
غیاار دوباال اگ ااو،  در ممااوش حمیماات 

وزیر باو جلاەریری نز ەعولیات نت اودیە 
هوی اوررری مسگمل و ح ویات بای 
چە، چرن نز نت ودیە هوی اورەرمویی و 
متااورات در تاادوین سیوساات هااوی 
ید اوررری دولات ه نناو، در تهای 
تر ،د، سافرهوی ااورررن، و رنگاین 
تر ،اد، سافر  هاوی سارمویەدنرن، 

نی نز نمااش نسوساای دنرد و نتااونە
نو نمو  .تغییر رەگور  در دست نیست

نین حرف رن در ،رنی ی می زناد اە 
نەتوی رسەنیی حمەق هوی نجەمی 
مدیرن، دولگی و غورن سرمویە هاوی 
ع ەمی تەسط نیودی ەوسد حتەمت  
 و دورویااای ممومااااون  ،ااااە  باااای
سوبمەنی رن در جومعە بەجاەد آورد  و 
دروغ باااەد، ندعوهاااوی وزیااار ااااور بە 

ن دسگ ید سول جاوری رن هنگوش تعیی
اە حویاااااار بە نەااااااینیش وندعاااااای 
دسگ یدهو نتد و بو ا ا  مادیرننی 

بو وجەد ررەگن  اە نانە، رو،ن ،د 
هااوی چنااد د  میلیااەنی نمااو  حمااەق

حویر بە نەینیش دسگ ید چند مرتبە 
رن باارمک  زیاار خااط اااورررن، نتاادند 

                          ن ەد  و ختم و 
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 از تجربه دیگران

 فدراسیون اتحادیه های کارگران

 نفت و دموکراسی درعراق
 (بعد نز صدنش حسین)                                                          

 "نولب ش "                                     

 
 دکتر بنیامین عیسی خان

 ن دانشگاه دیکین استرالیامرکز تابعیت جهانی و گلوبالیزاسیو

 

 پیش رفگور

ملم ااه ی پینیااده نی نز تمساایم بناادی هااوی  300٧نز زمااو، ن،ااغول عاارنق در سااول 
نخبااور باادو، . سیوساای  مااذهبی و دااەمی جومعااه ماادنی عاارنق رن ،ااتل دنده نساات

سونسەر در سرنسر اتەر جذب می ،ەد و ،هروندن، مع ەلی باه خیوباو، هاو مای 
،ەرنهوی م لی بسیوری ،تل ررەگه . دی دولت نعگرنض انندرییند تو به نددنمون الی

بارنین زمیناه نسات . نند اه دربوره مسوئل م لی و نیدی  به خەد،و، ،ەر می انناد
می پردنزد اه  (IFOU)اه نین رینر  به بررسی ەدرنسیە، نت ودیه صنفی نفت عرنق 

ە، متاررن  دولات نیان ەدرنسای. بیررگرین و ددرت ندترین نت ودیه مسگمل در عرنق نست
عرنق رن برنی حمەق پوی ول ،ده و ،رنیط اوری م وطره آمیای ااورررن، ع اە خاەد باه 

به ویژه تسلیم ،د، دولت به ەتورهوی آمریتو برنی خصەصای . چولش اتیده نست
  .سوزی صنعت نفت عرنق مەیەع بیتگرین جدنل ەدرنسیە، بەده نست

نفات نز نناەنع رو  هاوی صال  آمیای به نین منظەر ەدرنسایە، نت ودیاه هاوی ااورررن، 
. دمەارنتی  نز ج له نعگصوب  تظوهرنن  تبلیغون و البی سیوسی نسگفوده ارده نست

برخی نوداون . نین تک  هو نلبگه بو عتس نلع ل هوی مگفوون در بغدند روبرو ،ده نند
دولت مرایی به ەتورهوی نت ودیه هو عتس نلع ل مثبت نتو، دنده و برخای نوداون 

 .تم دسگگیری نع وی رده بوالی نت ودیه هو رن صودر ارده نستهم ح

ەدرنسیە، نت ودیه هوی اورررن، نفت در نگیجه  به صەرن  ن ەنه جولبی نز دادرن تاەده 
نی در عرنق ظهەر ارده نسات و م تان نسات باه صاەرن مه گارین چاولش در مموبال 

 .ت ویکن رو به نەینیش خەدم ەرننه دولت  مرایی تبدیل ،ەد

 

 رەنه ربیعی بو رفگن نین. نست نفرن اورررن، رن بیش نز ه ە مگەجە وزیر اورن ەد 
، اە مسوەلیگی رنمگەجە خەد بدنند  سعی می اند نز نین ختم و هو  بدو، آ حرف

سول رذ،گە در عین تظوهر بە ه رنهی بو اورررن، بر رەگور و  ٧٣این بتوهد و مونند 
ع لترد ید اوررری ن  سرپە  نهد تو بگەنند وظویفی رن اە بە نو م ەل ،د  رنحت 

قیقت، تالش می کند تا بر اذعان بە یک حبو در عین حول  نو. تر بە ننجوش برسوند
حقیقتی مهمتر کە همانا ماهیت و جهت گیری ضد کارگری دولت است 

طبیعگو تدنوش نعگرنیون ەینیند  اوررری بە رغم ه ە مەننع مەجەد  اە  .سرپوش نهد
هوی ید اوررری رژیم دنرد  آ، نیی خەد رەنهی بر مموومت اورررن، در مموبل سیوست

وی رسەنیی حمەق هوی نجەمی در نذعو، ربیعی بە در انور ە وی ملگهب نز نەت
تدنوش و رسگر  . حمیمگی اە تو چند هفگە پیش منتر  بەد  بی نمش نیست

عگرنیون و تتدید ەعولیت برنی تتتیل نت ودیە هوی اوررری و   نه ین نعگصوبون
اومیوبی در نین زمینە هوست اە می تەنند تعرض لجوش رسی گە ه ە جنوا هوی رژیم 

و بسوط اند ی بە حمەق اورررن، رن نز میو، بردنرد و سفر  اورررن، رن رنگین ەموهگ
  .عەنمل ید اوررر رن بر هم بیند
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 ممدمه

آخرین نبرددرن بودی وند ه در جهو، آ، روز  300٧در مورس 
نی رن بدو، ح ویت سوزمو، ملل مگ د " پیتگیرننه"ح له 

به ی  اتەر مسگمل ع ە آ، سوزمو، ننجوش دند اه نه نز 
. جهاو، برخاەردنر باەدح ویت مردمای در من ماه و ناه در 

بهونه نرنئه ،ده بارنی نیان تهاوجم و ن،اغول نز دو ب اش 
یتی آ، اه عرنق پنوهگوه نلموئده بەد و : تتتیل می ،د

. مه گر آ، اه متغەل تەلید تسلی ون اتگور ج عی بەد
نین هردو  در دنیوی پس نز یوزده سپگومبر غیر دوبال دباەل 

و نه سول پس نز  نمو ودگی اه بعد نز تهوجم به عرنق. بەد
ن،غول نظومی آ، هیچ مدرای دنل بر نین نتهاوش هاو پیادن 

مجباەر ،اد ( نبگدن بە  و بعاد نوبوماو)نتد  دولت آمریتو 
ندعوهااو رن باارنی تەجیااه ح لااه دوبااوره نەیساای ااارده و 

 .معیورهوی مەەمیت ن،غول رن هم بوزتعریف ن وید

 رن پایش" آورد، دمەارنسی"بدین منظەر آمریتو ص بت نز 
. اتید  رەیی ه یته یتی نز نهدنف جنا  باەده نسات

نین حمیمت اه آمریتو می تەنند نز نیروی برتر نظومی خەد 
باارنی ن،ااغول اتااەرهوی مسااگمل و ساارنگەنی دولاات 

و بعااد تیریااق دمەارنساای بااه آ، ( تغییاار رژیاام)مەجااەد 
نسگفوده اند  بدعت نوب ردننه نی رن پویه رذن،ت اه بعدن  

  .رەتنوش ر" داگرین بە "

در چند ساول نول پاروژه دمەارنسای ساوزی در عارنق تاو 
حاادودی ماای تەننساات ماادعی مەەمیاات بو،ااد  چاارن اااه 
مردش عرنق  وبت اردند ااه متاونییش هاوی دمەارنسای رن 

بااه . در  ماای اننااد و خااەد رن بااو ن، من بااق ماای ن وینااد
نورهو، مج ەعه نی نز نمەنج پینیده سیوسی  ماذهبی و 

م گلااف جومعااه ماادنی و  دااەمی در ،ااتل جناابش هااوی
م اەر و  -نحینب سیوسی ظهاەر اارد و اورزنرهاوی نگیجاه

نخبااور باادو، . نت ودهااویی در نیاان میااو، ،ااتل ررەگنااد
. سونسەر و ەیلگر به سرعت تەلید و جذب عومه می ،اد

تظااوهرنن و مبااورزنن رسااگرده نی در سرنساار اتااەر بااو 
هدف ، ەل و تنەع رسگرده تار و نیجاود مبوحثاون ەرنریار 

،ەرنهوی م لی بسیوری ،اتل ررەگناد ااه . د آمدندپدی
در بااوره مسااوئل م لاای و نیدیاا  ب ەد،ااو، ،ااەر ماای 

ننگ وبون هوی مگعدد سرنسری برنی ننگ وب دولت . اردند
هااو در سااولهوی بعااد بررااینر ،اادند و دولاات هااویی رن باار 

 .برسر اور آورد 3002نسوس ج هەر مردش در سول 

پروژه آمریتاو بارنی تیریاق  بو نین وجەد یتی نز نگویج نورەنر
دمەارنساای بااه عاارنق آ، بااەد اااه بساایوری رااروه هااوی 

دااەمی آ، رن ەرصااگی باارنی -مااذهبی-اەچاا  سیوساای
پیتااابرد نهااادنف بع اااو  تفرداااه نەتنوناااه و خەدم ەرنناااه 

نیان نتاو، مای دند ااه دولات عارنق خاەد رن . بتورررەگند
پوس گە به ی  بدنه خەنهو، نت ود ع ەمی و نئگکف ملی 

نااوەع متااگر  و در رنه آینااده نی بااو نمتونااون برنباار حااەل م

برنی ه ه ن ی دید  بلتاه خاەد رن ن ویناده اساونی مای 
دید اه برنی اسب ددرن به نفع ندلیت هاو و راروه هاوی 

 .دەمی بو هم درریر ،ده بەدند-اەچ  مذهبی

بیش نز ه ه در نین جهت ن ست وزیر نەری نل ولتی باه 
ااه در ندبیاون مەجاەد مرور خەد رن بتاتلی معرەای اارد 

سیوسای بااه نسااگبدند لیبرنلای  خەدم ااەر  یااو داگااوتەری 
باادین معناای اااه مااولتی . خلماای معااروف ،ااده نساات

م ولفو، خەد  رن سراەب ارد ولای سیوسات هاویی رن 
بدین . پویه رذن،ت اه در عین حول ن ەد لیبرنلی دن،گند

منظەر دولت برنی حفظ ددرن خاەد متاونییش هاوی ظاوهرن  
نز ج لااه ننگ وبااون  آزندی م بەعااون و  -تی رن دمااەارنتی

رسونه هو  سوخگورهوی سیوسی م ولف و تتاتل هاوی 
 .ت ت انگرل خەد بەجەد آورد -جومعه مدنی 

جوی تعجب نیست اه در نین ،رنیط مردش عارنق هار دش 
بیتاگر نسابت باه سیوسات ماردن، خاەیش سارخەرده و 

رنسی منگمد آنو، ،دند و در عین حول نز رسید، به دمەا
نیاان رونااد در ،ااتل . وندعاای در عاارنق نونمیااد رتااگند

تظوهرنن رسگرده سرنسری ه یمو، بو دیوش هوی معروف 
نمو نین . بروز یوەت 3013-3010به بهور عربی در سولهوی 

تظااوهرنن و دیااوش هااوی سرنسااری اااه تظااوهر مگبلااەر 
نوریااویگی ع ااەمی بەدنااد  تنهااو نز نتااونه هااوی جدیااد 

یت می انند اه در نیان سارزمین جغرنەیوی نوپیدنیی حتو
متتل آەرین بو دولت هوی مساگبد بساەی دمەارنسای 

 .در حول ،تلیوبی نست

بر نین زمینه نست اه نین رینر  به بررسای ەدرنسایە، 
ماای پااردنزد اااه  (IFOU)نت ودیااه اااورررن، نفاات عاارنق 

. بیررگرین و ددرت ند ترین نت ودیه مسگمل در عرنق نست
،وید ەدرنسیە، یتای نز مه گارین رینر  نین ندعو رن اه 

سنگرهوی مبورزه بو دیتگوتەری و ن،غول خورجی در عرنق 
بو،د  بررسی می ن وید و در عین حاول باه ت میاق نیان 
نتگااه باار ماای آیااد اااه مااردش عاارنق اااه در متااونییش هااوی 
دمەارنتیاا  مەجااەد موننااد جناابش اااوررری و نت ودیااه هااو  

پیتاارو و  ەعولیاات ماای اننااد  در وندااع ر،ااد دمەارنساای
 .پویدنرتری رن م تن می سوزند
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   اخبار خارجی

 اروپای غربی و امریکا

 نسل آینده وضع بدتری خواهد داشت

 فولکس کرانت

 . کنندمی کودکان وضع بهتری نسبت به والدین شان پیدا  به طور معمول،در کشورهای پیشرفتۀ غربی 

 .ته استبه نظر می رسد این دوران پایان یاف

 

سول آیناده تغییاری  10نرر در خکل 
ساوله  10پیش نیویاد  در نیان مادن 

نفر  ا گار  5نفر نز هر  4ددرن خرید 
نیاان ویااع ماای تەننااد . خەنهااد ،ااد

نجگ وعی بیرری  –تبعیون ندگصودی 
 .به بور آورد

نز  –سااااول رذ،ااااگه  10در خااااکل 
تااو پویااو، سااول  3005نبگاادنی سااول 

درصد  ٣0نلی  25ددرن خرید  3014
اتااەر غرباای تملیاال  35مااردش در 
 .یوەگه نست

نینهو نگویج رینر  دوبل تاەجهی نناد 
اه دەگر متاوور  ما  اینسای زیار 

ەمیرتر نز ونلدین؟ درآمدهو در "عنەن، 
ندگصاااودهوی پیتااارەگه  وبااات مااای 

". مونناااد یاااو ااااوهش مااای یوبناااد
پیتااانهودهوی نیااان دەگااار متاااوور  

رسگر  ،بته : معگبر عبورن نند نز
مین نجگ اااوعی  تمەیااات هاااوی تااا 

نت ودیاااه هاااوی ااااوررری  نەاااینیش 
دسااااگ یدهو  نت ااااوذ سیوسااااگهوی 
ایناایی و نیجااود ەرصااگهوی ،ااغلی 

خکصاااه نیااان ااااه مااادل . بیتاااگر
پیتاانهودی آ، بیتااگرین نیدیتاای رن 

  .به مدل سەئد دنرد

طبااق رااینر  ماا  اینساای  نیاان 
اتااەرهو بااو نااەعی چاارخش حااود 

در در توریخ پاس نز جنا  . مەنجه نند
هوی پیتاارەگغ غرباای مااردش اتااەر

باوور دن،اگه نناد ااه " چتم بسگه"
هر نسل نسبت باه نسال دبلای نز 

در . ویع بهگری برخەردنر خەنهد باەد
سااولغ  ٣0وندااع هاام در خااکل دور  

باین . پس نز جن  چنین بەده نسات
 3تنهو ویع  3004تو  1995سولهوی 

درصد نز ،هروندن،  یعنی ا گار نی 
یاو بادتر میلیە، نفار   وبات موناده 10

نمو بر نسوس م وسابوتی . ،ده بەد

ااااه نخیااارن  ننجاااوش ،اااده نناااد  در 
نلای  540دهسولغ پس نز آ،  ویاع 

میلیە، ماردش بکتغییار موناده یاو 580
 .بدتر ،ده نست

نیاان بررتاات بااه عمااب تااو حاادودی 
نو،ی نز ب رن، ماولی و رااەد مناگج 

به نین سە بەده  3008نز آ، نز سول 
غییاارنن نمااو عااکوه باار نیاان ت. نساات

ج عیگی و تغییرنن بوزنر هم در 
نین ویع نمش دنرند؛ عاەنملی 
اه در آینده نیی به ه ین ساو، 

" خوتەنر: "نمش خەنهند دن،ت
دنن ااو  اااەچتگر خەنهااد ،ااد  
سهم دنئ و  ااەچتگری نز تەلیاد 
نوخاااولا دنخلااای نصااایب ااااور 
خەنهاااد ،اااد و ب اااش دنئ اااو  
بیتاااگری نز متاااوغل نز باااین 
 خەنهاااد رەااات  ااااه بویاااد باااو
متاااوغل جدیااادی جاااویگیین 

 ."،ەد

باارنی ننجااوش نیاان ت میااق دنده هااوی 
 2هاینر نفار نز نهاولی 4٣5مربەط به 
ەرننساااه  نیگولیاااو  نمریتاااو  )اتاااەر 

بررسااای ( ساااەئد  بریگونیاااو و هلناااد
نین دنده هو در رروه هاوی . ،ده نند

م گلفاای دسااگه بناادی ،ااده ننااد و 
سااپس باارنی نسااگ رنج نگیجااه در 

دیگار نیای اتاەر پیتارەگغ  19مەرد 
به نین . مەرد نسگفوده درنر ررەگه نند

ترتیاااب جااادول ااااوملی نز تغییااارنن 
میلیاااە، نهاااولی نیااان 800درآماااد 

اتەرهو اه ج عو  نیم تەلید نوخولا 
دنخلی دنیو رن به خەد نخگصوص دنده 

 .نند  نیجود ،ده نست

ساول رذ،اگه  10پسرەت در خکل 
مربااەط بااه ب اارن، مااولی و ب اارن، 

خواساگری "نماو نو،ی نز آ، نست  
بااوالرەگن مگەسااط )ج عیاات " ،ااد،

منع اف "و ( سن نهولی ی  اتاەر
اااوهش متااوغل )بااوزنر اااور " ،ااد،

 وباات  دساات بااوز اورەرمویااو، باارنی 
  ن رنن سنگینگری در (نخرنج اورررن،

در ن ر نین . نیجود نین ویع دن،گه نند
تغییرنن ندگصود در یا  سایر نیولای 

نرار دادرن خریاد . درنر ررەگاه نسات
اثریاات مااردش اااوهش یوبااد  تمویااو ن

بارنی مصارف و بناوبرنین بەدجاغ الزش 
برنی ت مینون نجگ وعی هم ااوهش 
خەنهد یوەت و نین به نەبغ خەد ویع 
. رن برنی مردش د،اەنرتر خەنهاد اارد

بدو، دخولت سیوست  نین سایر در 
ی  دور بساگه ندنماه خەنهاد یوەات؛ 
ویااغیگی اااه هاام نانااە، متااهەد 

 .نست

نین ویع نییمتهەد  تبعون نجگ وعی
حدود ی  سەش مردمی اه ویع . نند

،و، پسرەت دن،گه نسات  نز نیان 
می ترسند اه اه ویع ەرزندننتو، 
. در آینااده  نز نیاان هاام باادتر ،ااەد

منفاای تاارین نظاارنن در بااور  آزندی 
تجورن باو دیگار اتاەرهو و مهاوجرن 

بایش نز . نیی به نین رروه تعلاق دنرد
یان نظار نی ی نز آحود نین راروه بار ن

نست اه ورود آزند اوالهاو و خادمون 
اتاەر "بوعث نز نوبەدی متاوغل در 

نیاان در حااولی . ماای ،ااەد" خااەدی
 نست اه ەمط ی  چهورش اسونی 

 ی بولتن کارگر   
   (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران ارک
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اه در نین مادن ویاع بهگاری یوەگاه 
در رینر  تصری  . نند  نین نظر دنرند
پسرەت درآمد منبع "،ده نست اه 

نوساایەنول "تغذیااغ نیروهااوئی چااە، 
در ەرننسه و خروج بریگونیو نز " تەرون

 ".نت ودیغ نروپو نست

اتااەری اااه دنده هو،ااو، بااه  2نز 
طااەر مسااگمیم مااەرد ت میااق داارنر 
ررەگااه ننااد  در نیاان ده سااول نیگولیااو 
ساانگینگرین یااربه رن بااه خااەد دیااده 

درصااد مااردش نیاان  9٣دریااب . نساات
اتەر نمروز ددرن ا گری نسبت به 

ساپس نەبات . سول پیش دنرناد 10
درصاااد  هلناااد و  81نمریتاااو باااو  باااه

 2٧درصاد  ەرننساه باو  ٣0بریگونیو بو 
درصااد ماای  30درصااد و سااەئد بااو 

 .رسد

نماااو نرااار سیوساااگهوی ح اااویگی و 
مولیوتی دولگهو  رن نیی منظاەر انایم  
نگااویج رفگااه ،ااده تغییاارنن دوباال 

در نین . تەجهی رن نتو، خەنهند دند
صااەرن در نیگولیااو  بااه دلیاال نەااینیش 

وهش خاادمون ح ااویگی مولیااون و ااا
درآمااد درصااد مااردش پساارەت  100

دن،ااگه نساات  پساارەت در آمااد در 
درصااد نهااولی  در  ٣0هلنااد ه ااو، 

درصاااد  و در نمریتاااو و  10ەرننساااه 
درصااد نهااولی بااەده  3سااەئد ەمااط 

 .نست

نیاان تفووتهااوی دوباال مکحظااه بااه 
سیوساگهوی دولات مثال ااوهش یااو 
نەااینیش مولیوتهااو  مسااوعده هااوی 

نت ودیاااه هاااوی نجگ اااوعی  دااادرن 
ااااوررری و سیوساااگهوی تتاااەیمی 

ماااثک  آ، تفاااوون . بساااگگی دنرناااد
تااو مربااەط بااه ەااوحش در مااەرد نمری

اوهش مولیون ندتاور اام درآماد در 
میلیاورد  ٧50دولت نوبوماو باه میاین، 

به عکوه در نمریتو مەەق . دالر نست
،اادند اااه پااس نز یاا  دور  اەتااوه 
ر،د منفی در ن ر ب رن، ماولی  باه 

در . ساارعت ویااعیت رن تاارمیم اننااد
حااولی اااه ساارواور نروپااو نز سااول 

بااه نیاان سااە بااه یاا  ب اارن،  3008
مااەج  4ف نەگااوده و نیگولیااو بااو م ااوع

 .ب رن، مەنجه ،ده نست

ەواگەرهوی ج عیگی هم ا تای باه 
در . عدش ترمیم ویع ا   اارده نناد

نیگولیو نز تعدند اسونی ااه ااور مای 
نفار اوساگه  31انند در هر صد نفار 

در نمریتو ااوهش نظیار . ،ده نست
بااه . نفاار نساات 100نفاار در  3ەمااط 

ولا عااکوه سااهم اااور نز درآمااد نوخاا
دنخلی تمریبو  در ت وش نیان اتاەرهو 
به سرعت اوهش می یوبد و نین در 
حولی نست اه سهم سەد ،راگهو 

 .مدنش بیتگر می ،ەد

اور مەدت هم نز دیگار علال ااوهش 
در اتااەرهوئی . داادرن خریااد نساات

جااە، هلنااد و ەرننسااه حاادودی نز 
ت میناااون نجگ اااوعی بااارنی بااارنی 

نماو در . وجەد دنرد" اورانو، منع ف"
آنهاااو حگااای نز حاااق . نمریتاااو  ناااه

تع یکن و بوزنتسگگی هم م روش 
رینر  رفگه ،ده به نیان نتگاه . نند

نیاای ماای پااردنزد اااه در ن اار اااوهش 
داادرن سااوزمونیوبی در تمریبااو  ت ااوش 
اتەرهوی غربی  اورررن، مەەق به 
ررەگن سهم ،او، نز دساگووردهوی 

تنهااو نسااگثنو در . ملاای ن اای ،ااەند
در نیاان . نیاان مااەرد  سااەئد نساات

نفر،ااو،  ٣اااوررر  10اتااەر نز هاار 
ع ە نت ودیه نند و درست در ه این 
اتەر نست اه سهم ااور نر درآماد 

نین . نوخولا ملی  وبت مونده نست
اه در هلند و بریگونیو درصد اساونی 
اه ددرن خرید،او، ااوهش یوەگاه  

بااه ( درصااد ٣0)چنااین زیااود نساات 
میااین، زیااودی بااو نیاان وندعیاات دوباال 

اااه ب اارن، در نیاان دو تەیاای  نساات 
اتاااەر دنمااان الیاااه هاااوی میاااونی 
وسیعی رن ررەت؛ نز ج له نز طریاق 
پرناند، اور در ب ش خدمون  یعنی 
ب تی اه نت ودیه هاو در آ، دادرن 

 .ەەق نلعوده ا ی دنرند
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 کارگران برای پیشگیری از نابودی اتحادیه  ".اف.تی.آی"مداخلۀ 

 

    2116ژوئیه  22های کارگران حمل و نقل،  فدراسیون بین المللی اتحادیه                      

 

 ، عضو فدراسیون بین المللی اتحادیۀ کارگران حمل و نقل،"تومتیس"گزارش اتحادیۀ 

 برای نابود کردن اتحادیۀ کارگران این شرکت،" قاضی اوالس"دایر بر طرح مدیریت شرکت حمل و نقل 

 .به مداخلۀ فدراسیون در مناقشات انجامیده است

 به نین سە در اور سوزموندهی رننندرو، نتەبەس 3003  نز سول (تەمگیس)غ سرنسری اورررن، ح ل و نمل ترایه نت ودی

 نمو بنو به نظهور نت ودیه نز ی  موه پیش ،رات بو نع ول ەتور بر اورررن، ع ە نت ودیه. بەده نست" دویی نوالس"در ،رات 

 .ەسگن به ی  نت ودیغ دیگر ترغیب و حگی مجبەر اندرن به بیرو، آمد، نز نت ودیه و پی می اش آنو، رن

 .نفر نز نع وی نت ودیه به انوره ریری نز آ، مجبەر ،ده نند ٣ژوئیه سول جوری  18در روز 
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،رات مذاەر : "تەمگیس می نەینید

" بل-دویی"نفر نز اورررن، رن نز  160
نوالس منگمل ارده و آنو، -دویی"به 

" آلگرنااوتیە"رن بااه ع ااەیت نت ودیااغ 
یان ترتیاب مجبەر ارده نست  تو به ن

ع ااااەیت در نت ودیااااغ تااااەمگیس و 
  .حمەق نین نت ودیه رن ت  وه اند

نسگیە اوتە،  دبیرال ەدرنسیە، بین 
نل للی نت ودیه هوی ااورررن، ح ال 
و نمل در ەردنی آ، روز نومه به خونم 
ەوط ه سوهین  ،هردنر ،هر ریین، 
تاام م اال نسااگمرنر ،اارات دویاای 
نوالس  نە،ااات و حاااق ااااورررن، رن 

تیل و پیەسگن به ساوزمو، برنی تت
مەرد نظر خەد،او، و بادو، مدنخلاغ 

 .هر نهودی  مگذار ،د

ندااادنمون : "در نوماااه آماااده نسااات
ماااادیریت ،اااارات دویاااای نوالس 
علیاااارغم نیاااان حمیماااات اااااه در 
درنردندهااااوی ج عاااای نت ودیااااه و 
ماادیریت تصااری  ،ااده نساات اااه 
،اارات حااق ناادنرد اااورررن، رن بااه 
پیەسگن یو رسساگن نز نت ودیاه نی 

 .بەر اند  صەرن ررەگه نندمج

مااو نیاان رەنااه : "نومااه ماای نەینیااد
ەه یده نیم اه در دیادنر نخیاری ااه 
در نت ودیااغ تااەمگیس نز تواگیتهااوی 
ید نت ودیه نی مدیریت ،رات پرده 
بردن،ااات  ،ااا و نیااان ندااادنمون رن 
نوپاااذیرەگنی دننساااگه و و مااادیریت 
،رات مەنەمت ارده نسات ااه باه 

بااو نیاان حااول . ر نت ودیااغ ردیااب پویااو، خەنهااد دندترغیاب اااورررن، بااه ع ااەیت د
 ."ویعیت در دویی نوالس م لمو  تغییری نترده نست

بااو تەجااه بااو نیاان وندعیاات اااه ماادیریت ،اارات مگتااتل نز "
مموموتی نز ،هردنری نست  ەدرنسیە، باین نل للای نت ودیاه 
هوی اورررن، ح ل و نمل نز ، و می خەنهد اه بارنی خوت اه 

تاک  بارنی باه ناوبەدی اتاوند، و هررەناه  دند، به نین ویع
 ".نت ودیه وندعی اورررن، نز هیچ اە،تی ەرونگذنرید

دلیاال مدنخلااغ ەدرنساایە، باای تاا  یر نز ت ااەالن نخیاار در ترایااه 
 .نیەده نست

 

 

 

 

 اطالعیه

          یورش قانونی به حقوق کارگر 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

بر اورررن، و ه ه ب تاهوی میدبگیار دیگار نرر چه نع ول ت میر و بی حمەدی 
دههو ساول نسات ااه بادو، مصاەبه باه نصا کا داونەنی زیار چگار ح ویگهاوی 
ه یتگی دسگگوههوی دولگی نجرنء می رردد  نمو بو تصەیب الی ه جدید برنی 

جاەنز   نەینیش منوطق آزند و ویژه  دولت بو داونەنی اارد، نج وەاون بار ااورررن،
 .رن در نین نمر صودر ن ەد دست درنزی اورەرمویو،

میلیە، اوررر در اورروه هو و مرناای اەچا   ٣در حولیته به رفگه ربیعی وزیر اور 
خورج نز ، ەل دونە، اوربه ،یەه غیار ( نفر 5بو تعدند اورررن، ا گر نز )اوررری 

رس ی متغەل اور هسگند  دولات باو تصاەیب الی اه مناوطق آزند طارا خاورج 
بار نساوس . ، ەل دونە، اور رن باه نجارنء در آورده نساتارد، ه ه اورررن، نز 

دونە، ندنره منوطق آزند اورررن، ،وغل در آ، منوطق نز ، ەل دونە، ااور خاورج 
می رردند و ع ک و دونەنو به اورەرمویو، نخگیور توش دنده مای ،اەد ااه م اوبق 

. انناد،رنی ی اه منوەعتو، رن اومک م وەظت و ت مین اند بو اورررن، برخەرد 
باه دل اەنه   میین، دسگ ید رن اورەرمویو، تعیین انند  حق نسگفوده نز مرخصی

اورەرمویو، به رس یت ،نوخگه ،ەد یو نه  هر ودت ب ەنهند نخرنج انند بادو، 
نینته برنیتو، هیینه نی در بر دن،گه بو،اد و دههاو و صادهو باکی دیگار سار 

ەل برخاەردنری نز بی اه تانمین اورررن، بیوورند و عاکوه بار نینهاو ااورررن، متا 
 .نگردند  نجگ وعی

بو وجەد نینته دونە، اور مەجەد یتی نز ید اوررری تارین داەننین ااور مەجاەد در 
دنیو نست و ویعیت ەکاات باور و غیار ننساونی ااورررن، نیارن، م صاەل نجارنء 
بندهوی ه ین دونە، نسات ااه نز ج لاه باو داونەنی اارد، درنردندهاوی مەدات 

 و بو م نەع   ی  نخرنج سوزیهو و بیتوری نیدی  به ده میلیە، نفرینونمنی ،غل
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درصاد ننساونهوی ااوران  90ارد، حق نیجود تتتل و نعگصوب و نعگرنض  دسگ ید چهور برنبر زیر خاط ەمار رن بار بایش نز 
وررر نست تو بو زیر ەتور جومعه ت  یل ارده نست  نمو نین نددنش جدید  یەر،ی عریو، و بو ح ویت صری  دونە، به طبمه ا

رذن،گن بیتگر نز پیش آ،  سرمویه رذنرن، و اورەرمویو، برنی سرمویه رذنری باو ت ا ین ساەدآوری سارمویه هویتاو، نز 
 .طریق دونەنی ن ەد، هر نەع تعریی به اورررن،  ترغیب ،ەند

ەەری لغە دونە، مناوطق آزند و نب اول  بو خەنست  نین یەر  بو ح ویت دونە، به حمەق طبمه اوررر بوید بو نعگرنیون وسیع
دونە، اور ەعلی و تصەیب دونە، اور جدید در رنسگوی ت مین اومل منوەع طبمه اوررر بو دخولت مسگمیم ن ویندرو، وندعی و 

 .برنی دەوع نز حمەق ننسونی خەد مگ د و یتپورچه به نعگرنض برخیییم. منگ ب اورررن، پوسخ بگیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                          

 ی ن کارگر بولت
   (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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علیه سیاست های ضد 

 کارگری دولت

روحانی،   

با همه ابزار موجود اعتراض 

 کنیم


