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   ٢1٢٤   اوت ٢

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان

 بخش بین المللی:
 داوود رفاهی

 
 ٠١ صفحه    

 ٢ صفحه  

 ٦ صفحه   

 ٧ صفحه   

 ١صفحه   

 ٤ صفحه   

 ٨ صفحه   

 ٩ صفحه  

تالش برای گسترش مناطق بهره کشی 
 بی حد و حصر کارگران

 یاشار سهندی

در  دو سههه هههفههتههه ا هه ههر    
یورش دیهرهری از سهوی دو هت  
روحانی سازمان داده شههه اسهت  
تا کارگهر را در ایهران به هش از  
آنهه ههه هسههت ارزان تههر بههرای  
سرمایه سازد. اعهم  ایهنهدهه در  
نظر دارنه پاداش سنوات ههنهرها   
بازنشستری را که بهه ازای ههر  
سههاس سههی روز حهه ههو  بههه  ههرد  

  ٠١ بازنشسته تعلق م ره هرد بهه  
روز در سههاس کههاهههش دهههنههه و  
ضمنا مبنای مهحهاسهبهه حه هو   
بازنشستهرهی کهه دو سهاس آ هر  

سهاس    ٥ کار یک کارگر بود به  
ا زایش دههنهه تها بههیهی تهرته ه   
س ه  حه هو  بهازنشهسهتهرهی را  
کاهش دهنه و در پی آن الیهحهه  
ای به مهلهلهس اسهممهی ارائهه  
شهه که "مناطق آزاد تهلهاری و  
مههنههاطههق ویههده ادههتهه ههادی" در  
اعههمهها  " ههان ایههران" تههوسههعههه  

 م ههه؛ در هم ی راستا است.  
 

اما در ایهی مه هان "مهنهاطهق  
آزاد تههلههاری" و "مههنههاطههق ویههده  
ادت ادی" عنوان دهان پرکنی و  

در ع ی حاس  ری  کهارانهه اسهت  
بهههرای اسهههتهههاهههمهههار روز ا هههزون  
کارگران.   هی ا هوادهر در ایهی  
مهنههاطههق که ههزی کههه از هههفههت  
دو ت ازاد مه هشهود بهکهره کشهی  
کههارگههران اسههت. مههنههاطههق آزاد  
تلاری پوششی بهود کهه عهمهم  
به اعتراف  ود حدومت ان بهنهادر  
غ ر رسمی برای ورود )دهاکها    
کههاال در پههنههاه آن سههازمههان داده  
شهه :"... هر کاالیی بهرای ایهی  
که از ک ش به دا ل ایهران وارد  
شود بایه تشریفات گهمهرکهی آن  
انهلها  شهود کهه ایهی اتهفها  در  

دههه.    بس اری از موادر رخ نهمهی 
به ایی ترت  ، جهزیهره که هش بهه  
محلی برای داکا  کاال تهبههیهل  

شود. انت ادها به مناطق آزاد    می 
و به طور ویده ک ش و دشه  تها  
جهایههی بههاال گههر هتههه اسههت کههه  
جههامههعههه بههازاریههان و بههازرگههانههان  
ک هش، در پهاسهه بهه انهته هادهها  

نههادیهههه  »اعههم  کههرده اسههت:  
گر تی دهکا بنهرگاه غه هرمهلهاز  

 های مرزی که به   و بازارکه 
 

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

 نکته اصلی
برخورداری از بیمه حق مسلم صدها هزار کارگر قالیباف 

 است!
 محمد شکوهی

 حزب کمون ست کارگری ایران 
 مردم چابهار به حمایت از دستفروشان برخاستند 

 حمایت از دستفروشان را سراسری کنیم 

 ناصر اصغری
 (٢فعال سیاسی، محافل کارگری و حزب کمونیستی )

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

موختگانآمیلیونی دانش  ٥بمب بیکاری   

 فیش های حقوقی میلیونی در دست اقلیتی چپاولگر و جنایتکار!
 حقوق های پرداخت نشده هزاران کارگر؛

 روز حقوق و مزایای کارگران قطار شهری شیراز پرداحت نشده!  ٠٧٢  
 

کارگرمعدن زغال سنگ البرز شرقی هنوز موفق به ٠٢٢بیش از هزارو  ٥٩با گذشت چهار ماه از شروع سال 
 اند. ماه گذشته خود نشده٠دریافت مطالبات معوقه 

 
 دستمزد بیش از هزار کارگر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس در سال جدید پرداخت نشده است.

 
 بیش از سی صد تن از کارگران فضای سبز شهرداری بجنورد از فروردین ماه حقوق نگرفته اند

٠٢صفحه   

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 
 کودکان و "تمدن" میلیتاریزم جهانی! 

گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد کودکان تکان 
 دهنده است! 
 ٥صفحه 

مردم مریوان در دفاع از حقوق برابر زنان باید پاسخ محکمی به امام جمعه 
 و نیروهای امنیتی بدهند!
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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 

 مسئو يت مطا   با نويسنهگان آنکاست.  
درج م االت در کارگر کمونيست  زوما به معني 

 تائيه مضمون آنکا از جان  نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

مردم چابهاار باه 
حاااامااااایاااات از 
دساااتااافاااروشاااان 

 برخاستند 
حمممتممم  ممم     

دستمرمشانم ا    

 سش سشی کنیم 
 

مرداد  شهدهری    ٦ روز ککارشنبه  
از ماموران و مهزدوران شهکهرداری  
و ن روی انتظامی به د هه جهمهر  
آوری بساط دستفروشان ایی شهکهر  
در م ابل پاساژ اسهممهی یهورش  
آورنه. در م ابل تهعهرم مهزدوران  
شمار زیادی از مهرد  مهحهل بهه  
د اع از دستفروشان بهر هاسهتهنهه و  
در حههمههایههت از دسههتههفههروشههان بهها  
ماموران حدومت درگ ر شهنهه و  
جلو جمر کردن بساط دستفروشهان  
را گر تنه. بها گسهتهرش تهلهمهر  
مرد  ماموران شهکهرداری امهدهان  
جمر کردن بساط دسهتهفهروشهان را  
ن ا تنه و ملبور به ع   نش نهی  
شهنه و از صحهنهه  هرار کهردنهه.  
ایی حرکت یک تلربه مهو هق و  
مهکهه  اسههت کههه بهایههه هههمهه جهها  

 سرمشق درار گ رد.  
   

دستهفهروشهان بهاهشهی از نه هروی  
ب دار کشور هستنه که نه تهنهکها  
تههحههت پههوشههش بهه ههمههه بهه ههدههاری  
ن ستهنهه بهلهدهه مهرتهبها در ههمهه  
شههکههرههها مههورد هههلههو  مههامههوران  
دو ت درار م ر رنه و بساط آنهکها  
توسط ماموران تاری  م هشهود و  
یهها بههه تههاراج بههرده مهه ههشههود. بهها  
گسهههتهههرش بههه هههدهههارسهههازی در  
موسسهات تهو ه ههی و په هوسهتهی  
م ل ون ها ن هروی کهار جهوان بهه  
ب داران، دستفهروشهی نه هز ههرروز  
ابعاد وس عتری پ ها کرده و مهرد   
هر روز در تکران و سهایهر شهکهرهها  
شههاهههه ر ههتههار سههرکههوبههرههرانههه و  
وحش انه مزدوران حدومت با آنکها  
هستنه. دتل عهلهی کهراغهی در  

نهههمهههونهههه ای از    ٣٩ مهههرداد  
وحشه هرههری مهزدوران شهکههرداری  
تکران بود. الز  به یهادآوری اسهت  

  ٠٥ که ابوا فضهل کهراغهی پسهر  
سها ههه عههلهی کههراغههی نهه ههز کههه  
مشههلههوس دسههتههفههروشههی بههود در  

مورد هلو  مامهوران    ٣٩  روردیی  
شکرداری درار گهر هت امها مهرد   
محل به حمایت از او بر استنهه و  

 مزدوران را  راری دادنه.  
 

م اومت دستهفهروشهان و حهمهایهت  
مرد  از آنکا در مه هابهل سه هاسهت  
ضهه انسههانهی دو ههت بهاههشههی از  
مبارزه جوانان و کارگهران به هدهار  
عل ه ب هدهاری اسهت. جهزئهی از  
مبارزه اکاریت مهرد  زحهمهتهدهش  
عل ه   ر و محروم ت ادته هادی  
است که م توانه با حمایت مهرد   
و بهها  ههواسههت کههار یهها بهه ههمههه  
ب داری و پایان دادن بهه اییهت و  
آزار آنههکهها بههه یههک عههرصههه  
سازمان ا ته مبهارزه مهرد  عهله هه  
حدومت و م امات شکرداری هها  
و ارگان های سرکوب حهدهومهت  
تبهیل شود. از مبارزه دستفهروشهان  
و  واست های برحق دستهفهروشهان  
بایه داطعانه پشهته هبهانهی کهرد و  
هههمههه جهها بههه حههمههایههت از آنههکهها  

 بر است.  
 

کار یا ب مه ب داری حهق مسهله   
 مرد  است!  

دسههت مههزدوران حههدههومههت از  
 زنهگی دستفروشان کوتاه!  

 
 حزب کمون ست کارگری ایران 

 ٦١٠٦ اوت    ٠ ،  ٠٩٣٥ مرداد    ٠٠ 
 

 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه
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  ٢ از صفحه        
و ههور در غههرب و اطههراف    

کشهههور تهههاسههه هههس و در حهههاس  
حاضهرمهعهبهر ورود انهواع کهاالی  
داکا  و بهون ک فه هت م هر هی  

انههه، پههان کههردن صههورت    شهههه 
مسهئهلهه و ههمهه هنه هی  هرامههوش  
کههردن نهه ههش مههیدههر و کههلهه هههی  
منهاطهق آزاد در اشهتهلها هزایهی و  
توسعه ایی مناطق در کهنهه سهاس  

ویدی پهیا  از   )".«گذشته است 
سوی دیرر ایی مهنهاطهق در دوره  
ای اسههبههاب تههبههلههلههات کههذایههی  
حدومت را ن ز  هراهه  آورده بهود  
که ماهم دهرار اسهت  که هش و  

 دش  بشونه دوبی!  
 

اما ههمهانهرهونهه کهه تهاکه هه  
کردی  ایی منهاطهق صهر هنهظهر از  
دروازه ورود دههاکهها  کههاال بههرای  
ارگانکای ماننه سپهاه مهکهمهتهریهی  
حسی شان ایی بود که نه تنکها از  
دوان ی گمرکی آزاد م شهنهه ایهی  
بود که ایی مناطق منط هه  هارج  
از کشهور مهحهسهوب مه هشهود و  
بنابر ایی دوانه هی دا هل کشهوری  
با وص در امر کار کشه ههن از  
کارگران صه  نمی کنهه بهلهدهه  
اصم معتبر ن ست و کار رمهایهان  
دست شان کامم بهاز اسهت کهه  
هر جور باواههنهه ر هتهار کهنهنهه.  

مهنهطه هه    ٧ بنهابهه الیهلهه جههیهه  
منطه هه    ٠٦ منط ه آزاد تلاری و  

ویده ادت ادی بهه مهلهلهس بهرده  

شهه است از ساوجهبهمد در کهرج  
تهها  سهها در شهه ههراز تهها سههرو در  
اروم ه تا  هواف دهوکهان شهامهل  
ایی مناطق م شود و ایی م تهوانهه  
م همه ای شود که مناطق ویهده  
همه جای کشور را  هرا گه هرد.  
در ایهی الیهحهه سهاوجهبهمد کهرج  
منط ه ویهده ادهته هادی دارویهی  
 وانهه شهه و اگر اعهتهراضهی در  
م ان نباشه  ردا جاده مهاه هوص  
و دهی  کرج و اتوبان تهکهران کهرج  
مهه ههشههود مههنههطهه ههه ویههده  ههودرو  

 سازی!  
 

الز  به یکر اسهت درمهنهطه هه  
ساوجبمد کرج شهکهرن عهظه ه   
دارو سهازی بهه نها  "بهرکهت" در  
حههاس احهههات اسههت کههه تههحههت  
پههوشههش "سههتههاد اجههرای حضههرت  
اما " یعهنهی زیهر نهظهر مسهته ه ه   
شاص  هامهنهه ای اسهت و در  
هم ی منط ه دو کار انهه بهزر   
به نامکای "سوپا" و "س کها" وجهود  
دارد که مهتهعهلهق بهه سهپهاه مهی  
باشهه کهه تهو ه ههات آن صهنهایهر  
دارویی می باشه. و ن هز الز  بهه  
یادآوری است اکهنهون در مسه هر  
کرج بهه دهزویهی تهنهکها کهار هانهه  
"س مان آب ک"  ود نمایی نهمهی  
کنه در وادهر ایهی کهار هانهه در  
م ان صهها کهار هانهه بهزر  و  
کوکک و شکرککای صهنهعهتهی  
گهه  شهههه اسههت و بههه طههبههر  
شکرککای مسدونی و شکهرههای  

مههانههنههه هشههتههرههرد شههکههرکههکههای  
هسههتههنههه کههارگههری نشهه ههی کههه  
انسانکای که در آن هستنه  ه هط  
زنهه انه امها از زنههگهی  هبهری  
ن ست. در ایی مس ر مه هتهوان بهه  
ع ان بی دواره گی رشه سرمهایهه  
را در م هابهلهه بها یهک زنههگهی  
انسههانههی را دیههه. در یههک سههو  
دروت عهظه همهی شهدهل گهر هتهه  
است و در سوی دیرر  ر  کهکهره  
کهریههه  هود را نهه هز بههه نههمههایههش  
گذاشته است و مه هتهوان و بهایهه  
اضا ه کرد ایی مام رشه آسه ه   
شهیهی به مح ط زیست منهطه هه  
وارد آورده است که شکهر کهرج و  
حتی تکران را تحت تهاده هر شههیهه  
 ود درار داده است. حاال مه هتهوان  
اهم ت منهطه هه ویهده ادهته هادی  
بههاهه ههوص از نههوع دارویههی را  
درن کههرد! حههدههومههت بههرای  
کاربهستان  ودش از "آدا" گر تهه  
تهها  ههمن سههردارسههپههاه کههه "زیههر  
سا ت های" دارد  راه  م هدهنهه  
تا ایشان ه  دواب دن ا را ببهرنهه و  
ه  توشه آ رت شان سهنهره هی تهر  

 شود! 
 

پروژه مناطق ویده ادهته هادی  
و مناطق آزاد تهلهاری مهاهتهص  
دو ت روحانی ن ست. همهه دو هت  
ها، از ر سنلانی تا روحانهی ههر  
کها  به سک   ود ایی منهاطهق را  
سعهی کهردنهه گسهتهرش دههنهه.  
همان هر که احمهی نداد به دنبهاس  

گسترش آن بود که ر سهنهلهانهی  
استارت آنرا زد و و همان هر دو هت  
 اتمی در ایی امر کوشا بود کهه  
دو ههت روحههانههی اکههنههون الیههلههه  
گستهرش آن را از سه هسهتهان تها  
کردستان و تا  راسان و ش هراز را  
 ههراههه  کههرده اسههت. بههانههههههای  
تبکدار حدومت در ههر مهوردی  
ا تمف داشته باشنه و ههمههیهرهر  
را رسوای  اص و عا  سهازنهه و  
دادگاهی کننه و زنهان سهازنهه و  
بعضا ن ز اعها  کهنهنهه در مهورد  
استامار روز ا زون کارگران یهک  
صها هستنه و بی ه ه  درنهرهی  
شم  و گلو ه بهر سهر کهارگهران  
 رو می ریزنه تها مهرهر شهرایهط  
برای محبوب شهن نزد بهورژوازی  

 ب شتر  راه  کرده باشنه.  
 

کارگران هموار در ایی مهوارد  
اعترام شان را به هان کهرده انهه.  
اکنون ه  در  هبهرگهزاری ایهلهنها  
م توان انعداس ایهی اعهتهراضهات  
را دیه. امها ایهی اعهتهراضهات را  
 ریبدارانه م اواهنه بهه سهمهتهی  
سو  بههنهه کهه ههاههرا "تهو ه هه  
ملی به  طر می ا ته!" امها بهه  
وادههر نهههرههران از اعههتهههراضهههات  
کارگران  برگزاری  انه کهارگهر  
از دههوس ادههتهه ههاددانههان بههه دو ههت  
اینرونه هشهار م ههنه:" بهه نهظهر  

ههای    رسهه دهرار اسهت سهتهون   مهی 
نههظهها  یههعههنههی نهه ههروی کههار و  
دستمزدبر ران)!؟  را بها  ه هر و  

دانونی تنب ه کننهه و ایهی بهه    بی 
کننهه است.... تهمش    شهت نرران 

بهرای  ههارج کههردن کهارگههران از  
شموس دانون کار حرکت در جهکهت  

دهانهون اسهاسهی  ٩٩ عدس اصهل  
است و بایستی کهارگهران کشهور  

ههای مسهته هل و    با ایلاد تشدهل 
دههههرتهههمهههنهههه و سهههازمهههانههههههههی  

های اعتراضهی مسها همهت    حرکت 
هها    گهریهزی   م ابل ایی دانون  آم ز،  

بههایسههتههنههه و بههه صههورت جهههی  
مههوضههر گهه ههری کههنههنههه." ایههی  
هشهارها بی د  ل ن ست، اسهاسها  
اگر اعتراضی نباشه هشههارههای  
ادهته هاددانهان ههه  از ایهی جهنههس  
نههاههواهههه بههود. کههرا کههه شههاهههه  
هسههتههنههه اعههتههراضههات کههارگههری  
دامنه آن روز بروز گسهتهرش مهی  
یابه و نمونهه بسه هار بهرجسهتهه آن  
اعت اب کهارگهران تهرانسهفهورمهر  
زنلان که ید ها همه کهارگهران  
کار انه دست به اعته هاب زدنهه  
تهها مههانههر غههارت ایههی کههار ههانههه  
گردنه. تمش کله هه داران دو هت  
روحانی  در "بهرجها  دا هلهی" در  
ارزانتر کردن کهارگهران در جهکهت  
گسترش بکره کشهی آنهکهاسهت و  
نههبههایههه گههذاشههت ایههی پههروژه بههه  
سرانلامی که آنهکها مه هاهواههنهه  
برسه، ههمهانهرهونهه کهه تهاکهنهون  
اعتراضهات کهارگهران نهرهذاشهتهه  
بنهههای ضهه کهارگهری الیهلهه  
شش  توسعهه در مهلهلهس حهتهی  

 مطرح شود.  

 
 خواب...  کارگران کارتن

ه کارگرانهی هسهتهنهه کهه     واب   کارتی 
برای امرار معاش شکر و دیار  هود را  

انهه تها    رها کرده و به بنهرعبهاس آمههه 
هر کاری که گ رشان به هایهه، انهلها   

 دهنه.̀   
مکاجرت کهارگهران کهه دههمهتهی بهه    

تههاریههه زیسههت انسههان دارد، در ع ههر  
جهیه ب ش از پ ش رواج یها هتهه اسهت،  

ی مکاجرت مهتهضهمهی تهمهشهی    مسا ه 
مضهاعهه  اسههت و نههاهسههت مسهتههلههز   
تعامل با شرایط زیستی جهیهه دارد و  
دیرر یا تی شللی اسهت کهه بهتهوانهه  

 ماارج زنهگی آنان را تام ی کنه. 
منوککر یدی از کهارگهرانهی کهه از  
س ستان و بلوکستهان بهه بهنههرعهبهاس  

مهاه  ٣ آمهه، به ایسهنها، گهفهت: حههود  
است که از س سهتهان بهه بهنههرعهبهاس  

ا  یهدهی از دالیهل مهکهاجهرته  بهه    آمهه 
بنهرعهبهاس به هدهاری در آنهلها بهود.  

گر ت  به ایهنهلها به هایه  امها از    ت م   
مهاههه در  ٣ شهرایهطهی کههه طهی ایههی  

بنهرعباس داشت  ه  راضی ن ست  امها  
 به  اطر نان ش  است دیرر... 

وی ادامه داد: از ههمهدهارانه  شهرایهط  
شهو ، به هان    شان را جهویها مهی   زنهگی 

کننه که زنهگی با داشتی کن هی    می 
شود که بههتهر    شللی نه تنکا بکتر نمی 

کننه کهه    شود. بر ی ب ان می   ه  می 
برای  ود  کاری دست و پها کهرده و  
به نوعی کارآ رینهی کهنه ، امها مهی  

ای نهار ، حتی در انههازه    سرمایه او  ه 
ک  ه  ایی سرمایه را نهار ، از ترس و  

ا     های بنهرعباس،  هانهواده   هراس هزینه 
 ا .   را با  ود  به اینلا ن اورده 

سا ه دارد    ٧ و    ٩ منوککر که دو پسر  
ا زود: زنهگی است دیهرهر... در ایهی  
شرایط سات ادت ادی بایه دوری از  
 انواده را تحمل کن  تا امهرار مهعهاش  

 صورت گ رد. 
 

کههه      مههوسههی کههارگههر سههاده اسههت 
روستاهای استان کرمان برای کهار و  
گذران ماارج زنهگی به بهنههرعهبهاس  
آمهه است، شلل اصلی او کشهاورزی  
بود و ی به د  ل کمبود بارنههگهی در  

ساس های گذشته و سهود پهایه هی ایهی  
 کار را رها کرده است. 

موسی گفت: از پنج و ن   صهبها از    
شو  و تا هشت و نه ه      واب ب هار می 

ههزار    ٦١ ش  بایه کار کن  تا روزی  
تومان ح و  بر ر ، در حاس حاضر هه   

ا  کنار  ه هابهان    محل  واب و زنهگی 
 است. 

وی با ب ان اینهدهه در کهنهار  ه هابهان  
کههنههه، اهههکههار کههرد:    زنهههگههی مههی 

کننه و    ا  در روستا زنهگی می    انواده 
هزار تهومهان و    ٦١ می با ح و  روزی  

ماارج باال و گرانی تهوانهایهی ایهی را  
ا  را به شکر به هاور  و    نهار  که  انواده 

حههادهل از پهس اجهاره  هانهه و سهایههر  
ماارج بر ب ای  به ناکار آنکا در روستا  

کننه و می ههر کهنههمهاه    زنهگی می 
یک بار برای دیههن آنهکها بهه روسهتها  

 رو .   می 
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 م همه 

ایی یادداشت ادامه، یا بکتهر اسهت  
بروی  جواب به دو سئوا هی اسهت  
که در از طرف مااطب ی نهوشهتهه  
"کههارگههران، تشههدههل کههارگههری،  
 عاس کهارگهری و حهزب طهبه هه  

 انه.   کارگر" به دست  رس هه 
 

یدی از مهاهاطهبه هی بهه درسهت  
اشهاره کههرده بههود کههه در بهاههش  
"محا ل کارگری" به دو نهمهونهه،  
یدی در آمریهدها و دیهرهری در  
ایران اشاره کرده بهود ، امها که هز  
زیادی در ایی بهاره تهوضه ها داده  
نشهه بهود. سهئهواس دیهرهری کهه  
مطرح شههه بهود، ایهی اسهت کهه  
درباره تحزب طب ه کهارگهر و یها  
تحزب کمون ستی تأک هه زیهادی  
شهه بهود. دوسهت  هوانهنههه مهی  
گویه که می شود کهمهونه هسهت  
بههود، و ههی  ههزومهها عضههو ههه هه   

 حزبی ه  نبود. 
 

بههحههب دربههاره  ههعههاس کههارگههری،  
تشههدههل کههارگههری، مههحهها ههل  
کارگری و تحزب کهمهونه هسهتهی  
برای پ شروی مبارزات کارگهری  
ح اتی هستنه. می به نهوبهه  هود  
از ایی نوع "دیا و "ها اسهته هبهاس  

 می کن . 
 
 

 
محافل کارگری و تحزب 

 کمونیستی
در مطل   هو ، بها مهراجهعهه بهه  
اطمعاتی که ک   مودی به مها  
داده، اشاره شهه بود کهه مهحها هل  
کارگری رادیداس درون اتهحهادیهه  
ههها و  هههراسهه ههون کههار آمههریههدهها  
شدل گر تنه که به ایلاد  ه هبهر  
نتس انلام ه. آن ه که آنلا مهه  
نظر  بود و بعهه از مهرور نهوشهتهه  
متوجه شه  که جواب نرر هتهه و  
ایراد و انهته هاد  هوانهنههه مهحهتهر   
بلاست، ایی اسهت کهه مهحها هل  
کههارگههری در مهه ههان کههارگههران  
بههلههای وصههل شهههن بههه حههزب  
کههمههونهه ههسههتههی، بههه یههک نههکههاد  
دیرری )  بر نتس  کهه ت هرف  
دهرت س اسی را مه نهظهر نههارد،  
انلام ههه اسهت. بهحهب مهی ایهی  
است که آن حل ه گمشهه ای کهه  
محها هل کهارگهری را بهه حهزب  
کمونه هسهتهی وصهل نهمهی کهنهه  
ک ست؟ یا کرا محا ل رادیهدهاس  
کارگری از کنهار احهزاب کهپهی  
مال حزب کمون سهت آمهریهدها و  
دیرهر احهزاب ریهز و بهی تهأده هر  
تروتسد سهت و مهائهوئه هسهت در  
جامعه آمریدا، با بهی اعهتهنهائهی  
رد می شونه و حتی به  درشهان  

رسه که ایهی مهحها هل را    ه  نمی 
به یک جهویهبهار بهزرگهتهری کهه  
بایه کاری اساسی بدهنهه، وصهل  

 نمی کننه. 
 

می با تعههادی از آن مهحها هلهی  
کههه کهه هه  مههودی از آنههکهها نهها   

برد، آشهنهائهی دار .  هعها ه هی    می 
آنکا از جهمهلهه  هعها ه هی که  و  
کمون ستی هستنه که مکمهتهریهی  
اعت اب و اعتراضات کهارگهری  
دوره  ههود را سههازمههان دادنههه و  

هها     ساد و همهستی سران اتحادیه 
و  هراس ون کار آمهریهدها را زیهر  
نورا دی گذاشتنه. بهاهش دهریه   
بههه اتههفهها  آنههکهها اعضههای هههمههان  
احزابی بودنه و یا بعضا هنوز هه   
هستنه که در جهامهعهه آمهریهدها  

هنوز موجودنه و نشریاتهی را هه   
کهنهنهه. ایهی احهزاب    منتهشهر مهی 

بههرادر کههوکههدههتههرهههای حههزب  
دمدرات آمریدا هستنهه. ویهله ها   

،  (William Z. Foster) استر  
از رهبران مک  حزب کهمهونه هسهت  

ههای    آمریدا، در یدی از نهوشهتهه 
مک   ود، وهای  کمون ستهکها را  
پ ها کردن باش "متردی" رههبهران  

هها از احهزاب    و اعضای پهار همهان 
دمدرات و جمکوریاواه در ایهاالت  
مههتههحهههه و هههمههدههاری بهها آنههکهها  

کههنههه. مههحهها ههل    تههوصهه هه  مههی 
تههروتسههدهه ههسههت ههه  کههه اصههوال  
باوری به ایلاد احزابی کهه دهرار  

ای    است دست به تله ه هرات ریشهه 
بزننه نهارنه و در بهکهتهریهی حها هت  
" راکس ون"ههایهی بهرای نهق زدن  
در درون و در وادههر در حهاشه ههه  
احهههزاب بهههه اصهههطهههمح کههه   

کههنههنههه.    پههار ههمههانههی درسههت مههی 
 عا  ی با کن ی ا  ی در بکهتهریهی  

تواننه با همههیهرهر    حا ت   ط می 
در حههه ایههلههاد مههحهها ههلههی کههه  
اعت اب در سهطها نهان و دهاتهق  

دهههنههه، هههمههدههاری    سههازمههان مههی 
 کننه.  
 

اگر یک حزب کمون سهتهی کهه  
در کنار مبارزه هر روز کهارگهران  
ا ههه هههی  هههراتهههر از جهههامهههعهههه  

داری را نماینهگهی کهنهه،    سرمایه 
واضا است که  عا  ی کهارگهری  
جذب آن  واهنه شهه و مهحها هل  
کارگری نهکهایهتها بهاهشهی از آن  
حزب و گرایش س اسی آن حهزب  

  واهنه شه. 
 

در مورد محا ل کهارگهری ایهران  
ه  که آ برت سکراب ان در کهتهاب  
 ههاطههرات  ههود بههه آنههکهها اشههاره  

کنه ن ز اشاره به اینهدهه کهرا    می 
ایی مهحها هل بهاه هوص در دوره  
شاه، از احزاب که  دوری مهی  
کردنه مک  است. در دوره پکلهوی  
دو ، دو جههریههان کهه  سهه ههاسههی  
وجهود داشههتههنهه کههه بهه دالئههلههی  
ربطی به زنهگی س اسهی طهبه هه  

کارگر و نکایتا محا ل و  عا ه هی  
کارگری نهاشتنه. حهزب تهوده و  
سازمان کریدکای  ههائهی  هلهق  
ایران. سازمان کریدکای  ههائهی  
اصوال نه تمرکز  عا  هت  هود را  
روی محا ل کارگری گهذاشهتهه  
بههود و نههه طههبهه ههه کههارگههر در  
محاسباتش جائهی داشهت. حهزب  
توده ه  جریانی بود کهه بهعهه از  

مههرداد،    ٦٢ تههحههوالت کههودتههای  
حزبی مهنهفهور شههه بهود کهه در  
کش  جامعه بعنوان یهک جهریهان  
دنبا ه رو شوروی که ههمهه که هز  

کهنهه،    را  هائهی مهنها هر آن مهی 
شنا ته شهه بود. بههنهبهاس انه همب  

ه  هر دو جهریهان )در مهورد    ٥٧ 
کریدکها، اکهاهریهت رههبهری آن   
تهه ههریههبهها یههدههپههارکههه جههریههانههاتههی  
جاسوس صفت و  و دههنههه  هعهاس  
کارگری شهه بودنه که نه تهنهکها  
ربطی به کهارگهران و سهو هت و  
ساز جنبش کهارگهری نههاشهتهنهه،  
بلده همهست شوراهای اسهممهی  
کار و عوامل " انهه کهارگهر" در  
سهرکهوب اعهتهراضهات کهارگهری  

 شهه بودنه.  
 

کمونیسم، برابری طلبی و 
 تحزب کمونیستی

مههی بههر ایههی بههاور  کههه بههرابههری  
طلبی یک   لت "یاتی" انسهان  
اسهت. بهه ههوس مههنهه ههور حههدههمههت،  
زی  پوست هر انسان م نفی را  
باز کن ه، یهک کهمهونه هسهت را  

 هواههه از آن    ب ن هه کهه مهی   می 
ب رون ب ایه. اما آن هه کهه یهک  
کههمههونهه ههسههت و مههاتههریهها هه ههسههت  
پرات ک را از یک برابری طهله   
آرزومنهی که از دسهت سهرمهایهه  
داری به تنه  آمههه و امه ههوار  
است روزی از دست ایی سه هسهته   
 مص شود، ایی اسهت کهه بهایهه  

داری کهار    برای سرنرونی سرمایه 
و  عا  ت ههرکهو هی کهرد. تهمها   
بحب باش اوس ایی نوشته ایی بهود  
که بهون کار متشدل و متهحهزب  

داری را شدسهت    شود سرمایه   نمی 
داد. هههر آد  مههنهه ههفههی ایههی را  

دانه کهه کهارگهر  هودبهاهود    می 
گرایش بهه طهرف سهوسه ها ه هسه   

دانهه کهه    دارد. اما ایی را ه  مهی 
  ط داشتی ایی گهرایهش کها هی  
نهه ههسههت. دعههوای کههارگههر بهها  

دار و سها هتهار طهبه هاتهی    سرمایه 
جامعه با  واستی سوس ا ه هسه  و  
آرزوی آن را کردن به نفر کهارگهر  
 ههاتههمههه نههاههواهههه یهها ههت.  ههعههاس  
کارگری و بهه یهک مهعهنها ههر  
انسان مهعهتهرضهی اگهر بهاهواههه  
گامی در راستای شدسهت دادن  

داری بهردارد، اگهر    س ست  سرمایه 
بههاههواهههه  شههتههی روی  شههتههی  
بههرههذارد، بههایههه مههتههحههزب شههود.  
دانشراهکا پرنه از کمون ستکهایهی  

انه؛ برابری طلبانی کهه    که ایزو ه 
 ههوانههنههه، مهه هها ههه    کههتههاب مههی 

نویسنهه، سهاالنهه هه  حههادهل    می 
یک جزوه و یا کتهابهی مهنهتهشهر  

کهنهنهه،    می کننه و تحله هل مهی 
اما نهه کسهی امه ههی بهه آنهکها  
بسههتههه اسههت و نههه جههامههعههه بهها  
اینرونه آدمکا تحهو هی جههی بهه  
نههفههر آزادی و بههرابههری بههه  ههود  
 واههه دیهه. کهمهونه هسهتهی کهه  
باوری به حزب ت نهاشتهه بهاشهه و  
یا هاهرا باور داشهتهه امها کهاری  

کنه و  ه هط شهعهارش    برایش نمی 
دهه، نه به سنت مهارکهس    را می 

ای    و نه به سنت  نه هی پهایهبهنههی 
نهههارد. بههاهههش عهههظهه هههمههی از  
کمون ستکایی که زمان متشهدهل  
و متحزب بودنه کهه دهلهبها و بها  
تههمهها  وجههود از حههزبهه ههت د ههاع  

کههردنههه و بههرایههش کههار و    مههی 
کردنه، عمم مهنهطهق     عا  ت می 

سرمایه داری پسها سه هوط دیهوار  
انه که از حهزبه هت    بر ی را پذیر ته 

و سههازمههان بههرای کسهه  دهههرت  
دوری بلوئ ه! با تمها  احهتهرامهی  
که برای ایهی انسهانهکهای شهریه   
دائل هست ، اما بر ایی بهاور  کهه  
ه   کارگری برای  مصهی از  

داری،    س سته  آدمهدهش سهرمهایهه 
 توانه ام هی به آنکا ببنهد.   نمی 
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ب داری م ل ونی جوانان و  ه هل  
عظ   ب دهاران در جهامهعهه، بهی  
تام نی مطلق مرد  رها شههه در  
کنه   ه هر و  همکهت، یهازده  
مهه ههلهه ههون حههاشهه ههه نشهه ههی و در  
م هابهلهش سهونهامهی حه هودهکهای  
نلومی بحب های داد ایهی روز  
هاست. از جهمهلهه در ایهی ههفهتهه  
محهسهی رنهانهی اسهتهاد ادهته هاد  
دانشههرههاه اصههفههکههان طههی یههک  

ا هزایهش  »سانرانی در ههمهایهش  
در   «مهه ههاومههت، تههنههوع تههو هه ههه 

دانشراه بکشتی از دهرار گهر هتهی  
ادت اد ایران در آستانه بهی بسهت  
سای گفت و رکهود ادهته هادی  
کنونهی را عهمه هق تهریهی رکهود  
ادت اد ایران در سا کهای پهس از  
جن  جکانی دو  مه هاهوانهه. او  
در ایی سانان از بهمه  به هدهاری  

م له هونهی دانهش آمهو هتهرهان    ٥ 
سای گفته و از بحران رکهود بهه  
عنوان مکمتریهی بهحهرانهکها سهاهی  
م هرهویهه و ههمهه تهاکه ههش بهر  
"آشتی ملی" است و بر ایهی کهه  
اگههر عههلهه ههه بههحههرانههکههایههی کههه  
گریبانر ر نظهامشهان شههه اسهت،  
د ا  ندننه کل سا تار سه هاسهی  
 رو م ریزد، هشهار م ههههه. ایهی  
گفته ها ب ش از هر ک ز ب هانهرهر  
 ضهههای اعهههتهههرام در مههه هههان  
کارگران و کل جامعه اسهت. در  
ایی نوشته به گوشه هایی از ایهی  
بحب نراهی م نهازی . در عه هی  
حاس نراهی به سرت ترهای مهکه   
ا ههبههار اعههتههراضههی کههارگههری،  
ت ههویهههری گهههویههها از  ضهههای  
اعههتههرام در مهه ههان کههارگههران  

 بهست م ههه.  
میلیونی  ٩بمب بیکاری 

 دانش اموختگان
ب دهاری ابهعهاد بسه هار وسه هر و  
مهه ههلهه ههونههی در ایههران دارد. ایههی  
مهه ههلهه ههونههکهها کههارگههر و جههوان و  
تح  لدرده ب دار کهه ههمهرهی  
باشی از طب ه کارگر هسهتهنهه،  

حق دارنه زنهگی انسانی داشهتهه  
بههاشههنههه و بههایههه بههه آنههکهها بهه ههمههه  
ب داری مدفهی پهردا هت شهود.  
 ضههای اعههتههراضههی در مهه ههان  
بهه ههدههاران اکههنههون در هههمههه جهها  
بازتاب دارد. سانهرانهی مهحهسهی  
رنانی در سانرانی اش ادهته هاد  
ایران را در آستانه بی بست کامهل  
م هانه و م رویه هه ه  راه حهل  
ادههتهه ههادی ای بههرای ادههتهه ههاد  
وجود نههارد. بهلهدهه اگهر راههی  
وجههود داشههتههه بههاشههه راه حههل  
س اسی است. او در مهورد بهمه   
ب داری و انهفهلهار به هدهاران بهه  
مهه ههامههات حههدههومههت هشهههار  

 م ههه.  
 

رنانی در سهاهنهانهش از سهو هت  
شهههن بههرجهها  و از دسههت دادن  
 ههرصههت طههمیههی ادههرگههذاری آن  
سهاههی مهه ههرهویههه. از بههلهان ههه   
ا تادن م هامهات حهدهومهتهی بهه  
عنوان یهک  هاکهتهور مهکه  در  
بههحههران ادههتهه ههادی جههمههکههوری  
اسههممههی آن و بههه بههی بسههت  
رس هنش سای م رهویهه. و بهعهه  
ه  راهدارش  برای نلهات نهظها   
از ایی بی بسهت، "اجهمهاع و عهز   
نظا  س هاسهی بهرای ایهلهاد ا هق  
ام ه باش و آینهه ای بهی ابهکها   
در  ضای س اسی و ادته هادی"  

 کشور است. 
 

بهنباس ایهی گهفهتهه هها رنهانهی از  
بحران رکود و تبعات اجهتهمهاعهی  
آن هشهار مه ههههه و مه هرهویهه:  
"امههروز سههه مسهها ههه بههحههرانههی و  
 طرنان، شامهل رکهود، بهحهران  
آب و  ساد در کشور وجهود دارد  
که اگر به سرعت برای حل آنهکها  
د ا  ندن   کل سا تار سه هاسهی  

ها دشمهنهان    ریزد. ایی   را در ه  می 
اصلی جامعه ما هستنه کهه بهه  
گمان می مسا ه بحران رکهود از  
دو بحران دیرر  هطهرنهان تهر و  
عاجل تهر اسهت. بهنهابهرایهی بهایهه  
گهفههت امههروز رکههود مههکههمههتههریههی  
مسا ه نظا  س اسی کشور اسهت  

هههای    و اگههر از انهههن  ههرصههت 
بههادههی مههانهههه بههرای درمههان آن  
استفاده نشهود، بهه زودی امهواج  

ههها، بهه ههدههاری    ورشههدههسههتههرههی 

نشه هنهان و      کارگران،   ر حاش هه 
سهههایهههر مسهههایهههل اجهههتهههمهههاعهههی  

کهنهه کهه    هایی ایلهاد مهی   بحران 
کههل کشههور را بههه مههاههاطههره  

 انهازد.   می 
 

سپس ادامه داده و م رویه: "مهی  
به عنوان کسی کهه یهک سهاس  
دبل از اجرای هه همهنههی یهارانهه  
ههها در مهههنهههاهههره بهها مشهههاور  
ادت ادی رئ س دو ت ده  اعهم   
کرد  ههه همهنههی بها ایهی شه هوه  

مههاه تهها یههک سههاس    ٦ به ههش از  
ب شتر دوا  نمی آورد و نهه تهنهکها  
شدست می  ورد و بهه اعهتهبهار  
دو ههت آسهه هه  مههی زنههه بههلههدههه  
پهه ههامههههههای  ههطههرنههاکههی بههرای  
ادت هاد ایهران و نهظها  سه هاسهی  
دارد، اکنون ن ز اعم  مهی کهنه   
اگر نظا  س اسی بهرای  هروج از  
رکود د ا  ندنهه و ادهته هاد مها  

  ٥ تها    ٩ وارد بی بست شود، برای  
سههاس آیههنهههه نههاههواههه هه  تههوانسههت  
ادت اد را از رکود  ارج کن ه  و  
ایی، با توجه به وجود ده مه هله هون  
ب دار و یهازده مه هله هون حهاشه هه  

 نش ی،   لی  طرنان است."  
در ادامه ایی گفته هاست کهه او  

مهه ههلهه ههونههی دانههش    ٥ بههه بههمهه   
آمو تران  ب داری که وارد بهاز  
کار م شونه، اشاره می کنه. از  
 طر وجود ده م هله هون به هدهار و  
یههازده مهه ههلهه ههون حههاشهه ههه نشهه ههی  
م رویه. و کل حدهومهت را بهه  
د ا  در برابر ایی م ه هبهتهی کهه  
گریبان کل نظامشان را گهر هتهه،  

  را م اوانه. 
 

رنانی در ساهنهانهش از ورود ههر  
سا ه یک م ل ون نهفهر بهه بهازار  
کار سای م روشه و  با آمهار و  
اردا  نشان م ههه کهه در ههرف  

  ٣٩ تها    ٢٩ ده ساس یعنی از ساس  
تنکا به انهازه یک م ل ون نفر بهه  
کار اشتلاس پ ها کرده انهه و ایهی  
رد  یک ککار  ا زایش اشهتهلهاس  

بهوده    ٢٩ تا    ٧٩ در  اصله زمانی  
است. او  سپهس در نه هه مهرکهز  
آمار دو تی که در آن کسی کهه  

ههفهتهه بهه جسهت و    ٩ به مههت  
جوی کار نهر هتهه اسهت، به هدهار  
محسوب نم شود، با ایی اسهتههالس  

که اینان بعه از ر تی دنبهاس کهار  
و ناام ه شهن از پ ها کردن کهار،  
دیرر دنباس کار نر ته انه، تاک هه  

مه هله هون بهایهه    ٥ م دنه که ایی  
ب دهار مهحهسهوب شهونهه و بهعهه  
هشهار م ههه کهه سهر هوردگهی  

م ل ون ب دار اکنون بهه یهک    ٥ 
بم  اجتماعی تبهیهل شههه اسهت  
که اگر منهفهلهر شهود ابهعهاد آن  
تهمهها  حههوزه ههای ادههتهه ههادی و  

 اجتماعی را در بر م ر رد. 
 

اگر به استههالالت رنهانهی تهوجهه  
کن ه می ب ن ه کهه سهاهنهان او  
ب ش از هر ک ز به هانهرهر تشهتهت  
درون حدومت، ب انرر ادت اد بهه  
گل نشسته جمکوری اسممهی و  
شدست همه ام هها و تهاب هرشهان  
و در ع ی حهاس به هانهرهر وحشهت  
حهدههومهت اسههممهی و ادهتهه ههاد  
دانانش از اوضاع انفلاری جامعهه  

 است.  
 

ایهی او ه هی بهار نه هسهت کهه از    
جمع ت م ل ونی جهوانهان به هدهار  
سای در م ان اسهت. دهبهم نه هز  
م امات حدومتی از سهونهامهی  
ب داری و بهحهران به هدهاری در  
م ان جوانهان هشههار دادنهه. امها  
تفاوت اینلاسهت کهه امهروز ایهی  
سانان در شرایهط مهتهفهاوتهی بهر  
زبههان آورده مهه هههشهههود. و ایهههی  
هشهارها در شرایطی است که از  
یدسو ص  حهدهومهته هان از ههر  
ودت متشتت تر و به هه  ریهاهتهه  
تر است. ادت اد جامعه به گفتهه  
 ودشان در بی بست دهرار دارد و  
بحب داد ح و  های نلهومهی و  
دستمزدهای زیر  ط   ر نه هز بهر  
و ههامههت اوضههاع شهههت داده و  
موج  تدانکای جههی در درون  
حههدههومههت شهههه اسههت. در ایههی  
اوضاع مرد  به  ش  آمهه از ایهی  
همه نابرابری و بربهریهت بهه  شه   
امهه و متعهرم تهر از ههر ودهت  
حق و ح ودشان را م اواههنهه. از  
جمله اعهتهراضهات کهارگهری ههر  
روز گسترده تر م شود ، جهنهبهش  
ههههای اجهههتهههمهههاعهههی ههههر روز  
سازمان ا ته تر و متعرم تهر بهه  
جلو می آیهه. و جهنهبهش عهله هه  
ب داری ن ز دارد راه  هود را بهاز  

م دنه و ایی جنبشی اسهت کهه  
بههه گههفههتههه رنههانههی یههک بههمهه   
انفلاری است. جنبشی است کهه  
ص  آن م ل ونی و عظه ه  اسهت  

مه هله هون    ٥ و تنکا یک دلهمهش  
دانش امو ترهانهی هسهتهنهه کهه  
تههازه وارد بههازار کههار شهههه انههه.   
یههک نههمههونههه از تههحههرکههات ایههی  
جنبش در هفته گذشته بود  کهه  
جوانان جویای کار در مهاهشهکهر  
در م ابل  رمانهاری شهکهر جهمهر  
شهنه و  واهان کار شهنه. و ایهی  
م توانه جرده ای از انفلار ههمهان  

م ل ون جوان ب هدهار و ده    ٥ بم   
م ل ون ب داری باشه که رنهانهی  

 هشهارش را م ههه.  
 

 مصه کم  اینده امروز بکتریهی  
 ههرصههت اسههت کههه کههارگههران و  
مرد  معترم بها  هواسهتهکهایشهان  
جلو ب اینه. م ل ونکا جوان به هدهار  
و  ه ههل عهظهه ه  به هدههاران صهه   
اعتراضشان را شدل دههنهه و بها  
 واست یا کار یا ب مه به هدهاری  
به اعترام بهر ه هرنهه. کهارگهران،  

درصههه هههای    ٣٣ مههعههلههمههان و  
محرو  جامعه در برابر ح هودهکهای  
نههلههومههی یههک درصهههی هههای  
مفتاور  واستار، ا زایش  هوری  
دستمزدهایشان در ده  اوس به رده   
سه م ل ون و پان ه ههزار تهومهان  
شونه. بهر  هواسهتهکهای مهکهمهی  
کون درمان رایهرهان و تهحه ه هل  
رایرهان و تسهکه همت الز  بهرای  
تام ی مسدهی بهدهوبهنهه. بهحهران  
ادت هادی جهمهکهوری اسهممهی،  
بههحههرانههی سهه ههاسههی اسههت و راه  
نلاتی برای آن ن ست. ایی بحهران  
کل حهدهومهت را بها  هود  هرد  
 واهه کرد. راه برون ر هت بهرای  
مها مههرد  بههرای رهههایهی از ایههی  
بربریت و توحش جارو کهردن کهل  
 بساط سرمایه داران حاک  است.  

 
احضار  مظفر صالح 
نیا و شریف ساعد 
 پناه به دادگاه سنندج

مرداد مهظهفهر صها ها نه ها    ٩ روز  
عضو ه ئت مهیهره اتهحهادیهه آزاد  

 کارگران ایران به شعبه ککار 
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بازپرسی دادگاه سهنهنههج احضهار  
شه. دبل از آن ن ز شهریه  سهاعهه  

ت ر به اداره اطهمعهات    ٩١ پناه در  
شکر سننهج احضار شه. اتکهامهات  
وارده بر مظفر صا ا ن ا و شهریه   
ساعه پناه، از نوع همان اتهکهامهات  
با ان  امن تی است. در جهلهسهه  
بازپرسی مظفر صا ا نه ها رئه هس  
شعبه اتحادیه آزاد کارگهران ایهران  
را غه ههردهانههونهی عههنهوان کهرده و  
مظفر را به تبل غ عهله هه نهظها  و  
عضهههویهههت در اتهههحهههادیهههه آزاد  
کههارگههران ایههران مههتههکهه  نههمههود.  
هم ن ی او در رابطه با حمهایهتهش  
از جههعههفههر عههظهه هه  زاده مههورد  
بهازجههوئهی دهرار گهر ههت. مههظهفههر  
صا ها نه ها ضهمهی رد اتهکهامهات  

امن تی از جهمهلهه تهبهله هغ عهله هه  
نظا ، از کل ه  عا  تکای اتحادیهه  
و  عا  تکای کهارگهری  هود بهه  
ویده حمایت از جعفهر عهظه ه  زاده  
به عنوان حق انسانهی  هود د هاع  
کرد. شری  ساعهه پهنهاه نه هز در  
اداره اطمعات شهکهر سهنهنههج بهه  
مهههت کههنههه سههاعههت بههه  ههاطههر  
شرکت در گلرهشهت حهمهایهت از  
جههعههفههر عههظهه هه  زاده و دیهههار بهها  
 ههانههواده او در زمههان اعههتهه ههاب  
غذای وی و عدس گهر هتهی بها  
پمکارد "جان جعفر عظ   زاده در  
 طر است" و هم نه هی در مهورد  
 عا  تکای اتحادیه آزاد کهارگهران  
ایران زیر بهازجهویهی دهرار گهفهت.  
مظفر صا ا ن ا و شهریه  سهاعهه  
پههنههاه بهها رد اتههکههامههات وارده بههر  
مبارزات برحق  ود و تشهدهلهشهان  

 در اتحادیه آزاد د اع کردنه.   
اتحادیهه آزاد کهارگهران ایهران در  
اطمعه هه ای در رابهطهه بها ایهی  
اتفادات، بر حق تشدل، حق د هاع  
از حههه هههو  انسهههانهههی و حهههذف  
اتکامات امن تی عهله هه  هعها ه هی  

 تاک ه گذاشت.  
 

کمپه هی عهله هه امهنه هتهی کهردن  
مبهارزات کهارگهران، مهعهلهمهان و  
مرد  معترم و حهذف اتهکهامهات  
امن تی عل ه  عا  ی کهه جهعهفهر  
عظ   زاده و اسماع ل عهبههی بها  
ب ان ه مشهتهرکهی کهه اعهممهش  
کههردنههه، جههنههبههشههی را دور  ههود  
شدل داده است. اعتهرام عهله هه  
احضههار  ههعهها هه ههی کههارگههری و  
اتکامات امنه هتهی وارده بهر آنهکها  
یک گا  عملی برای په هشهروی  

ایی کارزار و تحم ل  هواسهتهکهای  
برحق مان است. اعهتهرام عهله هه  
اتکامات وارده به مظفر صا ا نه ها  
و شریه  سهاعهه پهنهاه، اعهتهرام  
عل ه احضار جعفر عظه ه  زاده از  
رهبران سهرشهنهاس کهارگهری بهه  

ته هر و وارد    ٠٩ بازپرسی ساوه در  
اتکا  امن تی جهیه اتکها     ٩ کردن  

"اجتماع و تبهانهی بهه د هه ادهها   
عل ه امهنه هت کشهور"، "تشهویهش  
ایهان عمومهی"، "تهبهله هغ عهله هه  
نظا  جمکوری اسممی" و "ا همس  
در نظ  عمهومهی" عهله هه او کهه   
م ادیق آن کمک و مشاوره بهه  
کارگران اعت ابی کار انه نهورد  
و  و ه صفا، تهحهریهک کهارگهران  
کههار ههانههه پههرو هه ههل سههاوه بههه  
اعت اب، تشد هل اتهحهادیهه آزاد  
کارگران ایران، دهرار گهر هتهی در  

راس ایی اتحادیهه و م هاحهبهه و  
کههار نههوشههتههاری حههوس مسههائههل  
کارگری اعم  شههه اسهت، گها   
مکمهی در تههاو  کهارزار عهله هه  
امهههنههه هههتهههی کهههردن مهههبهههارزات  
کههارگههران، مههعههلههمههان و مههرد   
معترم است. اعهتهرام بهه ایهی  
احضار ها، اعترام به تهعهرضهات  
رژی  اسممی به  عا  ی و رهبهران  
کارگری با ان  های امن تهی،  
دههه  مههکههمههی در د ههاع از حههق  
تشههدههل، حههق اعههتهه ههاب، آزادی  
ب ان و آزادی ههای پهایهه ای در  
جامعه است. بایه وسه هعها عهله هه  
ایههی احضههار ههها و ایههنههرههونههه  

 اتکامات به اعترام بر است.  

 ٠از صفحه 
مردم مریوان در دفاع 
از حقوق برابر زنان 
باید پاسخ محکمی به 
امام جمعه و نیروهای 

 امنیتی بدهند!
بر اساس گزارشات مهنهتهشهر شههه  

امها     ٠٩٣٥ مهرداد    ٢ روز جمعه  
جمعه مهریهوان دوکهر هه سهواری  
زنههان را گههنههاه دانسههتههه اسههت.  
هم ن ی از ن روهای انتظهامهی و  
امن تهی  هواسهتهه اسهت کهه بها  
دوکر ه سوری زنان در مهمعها   

 م ابله کننه.  
ن روهای امهنه هتهی و انهتهظهامهی  

  ٥ شکر مریوان کنه روز دهبهل تهر  
نفر از دوکر ه سهوران مهریهوان را  

نهفهر از    ٩ بازداشت کهرده بهونهه.  
بازداشت شههگهان زنهان دوکهر هه  
سوار بهودنهه کهه بهعهه از تهعهکهه  

 گر تی آنکا را آزاد کردنه.  
حههرکههت  ههرهههنههرههی و زیسههت  
مح طی مرد  مهریهوان و شهدهل  
گر تی یک روز در هفته به اسه   
"روز دوکهههر هههه سهههواری بههههون  
 ههودرو" عههدههس ا ههعههمههلههکههای  
ماتلفی را به دنباس داشته اسهت.  
از یک طرف است باس گهر  مهرد   
اع  از زن و مرد را م ب ن   و از  
طههرف دیههرههر تههعههرم نهه ههروهههای  
انتظامی و گناه شمردن دوکهر هه  

سواری برای زنان از طهرف امها   
 جمعه را شاهه هست  .  

ایی دو رویدرد مهتهفهاوت، ته هابهل  
 رهن ، روش و منهش مهرد  و  
حدومت کا را آشدارا بهه نهمهایهش  
مهه ههرههذارد. بههر ههمف سهه ههاسههت  

سههرکههوبههرههرانههه عههوامههل رژیهه   
اسممی و اما  جمعه مهرتهلهر و  
ضههه زن مههریههوان، ایههی حههرکههت  
 رهنری و زیست مح طی شهکهر  
مریوان که به ابتدهار  هعها ه هی و  
تشدلکای مهنی شدهل گهر هتهه  
اسهت بها اسههته ههبهاس وسهه هر مههرد   

مواجهه شههه اسهت. تشهدهلهکهای  
 هرهههنههرههی و زیسهت مههحهه ههطههی  
مریوان در عهمهل نشهان داده انهه  
که تمها  هه  و غهمهشهان ایهلهاد  
 ضای پان زیسهت مهحه هطهی،  
 ههرهههنههرههی شههاد و سهها هه  بههرای  

 شکرونهان است.  
 

ادها  مهتهحههانهه مهرد  مهریهوان و  
 عا  ی مح ط زیستهی و مههنهی  
در د اع از حضور زنهان دوکهر هه  
سوار در  عا  هتهکهای اجهتهمهاعهی  
ا  ر نشان م ههههه کهه مهرد  بها  

 رهنری باال و بهرابهری طهلهبهانهه  
 واهان د ا ت زنان در همه امهور  

 زنهگی اجتماعی م باشنه.  
 

در هم ی رابطه مرد  شکر مهریهوان  
با وص جهوانهان کهمهپه هنهی در  

د ههاع از زنههان دوکههر ههه سههوار  
 را وان داده انهه. مهتهی  هرا هوان  
ایی کمپ ی در کمتر از یهک روز  
بهه امضههای به ههش از هههزار نهفههر  

 رس هه است. 
امضها کههنههنهههگهان ایههی  ههرا ههوان  
ضمی حمایت از حضهور زنهان در  

کمپ هی " روز دوکهر هه سهواری  
بهههونههه  ههودرو" ادههها  نهه ههروهههای  
امن تی، اما  جمعهه و  هرمهانههار  
شکر مریوان را مهحهدهو  کهرده و  
 ههواسههتههار  ههلههو مههحهههودیههتههکهها  

 اجتماعی عل ه زنان شهنه. 
 

کم ته کردستان حزب کمون سهت  
کارگری ایران ضمی حهمهایهت از  
کههمههپهه ههی  ههرهههنههرههی و زیسههتههی  
مههحهه ههطههی "یههک روز دوکههر ههه  
سههواری بهههون  ههودرو" ادهههامههات  
سرکوبررانه م امات حهدهومهتهی  
عل ه زنهان را مهحهدهو  کهرده و  
مههرد  را بههه مهه ههابههلههه بهها ایههی  

 محهودیتکا  رام اوانه! 
کمهپه هی ا ه هر در شهکهر مهریهوان  
الزمههه بهه ههشههتههریههی حههمههایههتههکهها و  
همداریکا است. مها ههمهه ادشهار  
مههرد  مههریههوان و سههایههر شههکههرههها  
کردستان را  رام اوان   کهه ایهی  
کمپ ی را گسترش داده و مهورد  
حمایت و پ شته هبهانهی  هود دهرار  

 دهنه. 
کم ته کردستان حزب کمون سهت  

 کارگری ایران  
 ٠٩٣٥ مرداد ٠٠ 
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  ٢ از صفحه           
مدخلی بر 

زندگی و آثار 
کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

(٠٠) 
 

 دیوید ریازانف
 

ایههی  ههدههر کههه در اوایههل سههاس  
تهوسهط مهارکهس مهطهرح    ٠٢٩٩ 

شه، توسط وی و در ههمهدهاری  
با انرهلهس در نهوشهتهه ای بهنها   
 انواده م ههس تهدها  به هشهتهری  
یا ت. اگر کهه ایهی کهتهاب تها  
حهودی کهکهنهه شههه، و هی ایهی  
ککنری از ککهنهرهی بهر هی از  
کارهای او  ه پلاانه  یها  هنه هی  
کنهان ب شتر ن ست. ایهی کهتهاب  
هههنههوز بههرای کسههانههی کههه بههه  
مهههبهههارزه  شهههرده  هههدهههری و  

ههای    اجتماعی که در اوایل سهاس 
ککهل در آ همهان در جهریهان بهود  
آگههاهههی دارنههه بسهه ههار جهها هه   

باشه. در ایی کتاب مهارکهس    می 
های روشنفدهران آ همهان را،    تمش 

کههه بهههرای پشهههت کهههردن بهههه  
پهرو ههتههاریهها و کههه بهرای یهها ههتههی  
ارضاء  اطر در اجتهمهاعهات نهوع  
دوستانه که انتظار داشهتهنهه نهفهر  
زیادی به پرو تاریا برسانهه، را بها  
شهت تمها  مهورد تهمهسهاهر دهرار  

دههههه. مهههارکهههس مهههلههههدا    مههی 
کههوشهه ههه تهها اهههمهه ههت انهه ههمبههی  
پرو تاریا را که تهنهکها کهنهه مهاه  
پ ش از آن با شهورش بها هنههگهان  
سهه ههلههزی نشههان داده بههود کههه  

اش    زمان ده پای مهنها هر مهادی 
بههمهه ههان آیههه از دهه هها   ههودداری  

کنه، برای روشنفدران آ همهان    نمی 
 تشریا کنه. 

مههارکههس در هههمهه ههی کههتههاب  
ههای  هلهسهفهه جههیههش را    نشانه 

کهرد.    بطهور اجهمها هی طهرح مهی 
ای مشاص اسهت،    پرو تاریا طب ه 

ای کهه در آن    زیرا کهه جهامهعهه 
کنه  بهروی  هطهوط    زنهگی می 

طب اتهی بهنها نهکهاده شههه اسهت.  
پرو تهاریها بهورژوازی را در بهرابهر  

 ود دارد. کارگر توسط سرمایهه  
شههود. هههنههوز    دار اسههتههاههمههار مههی 

مهانهه.    سئواس دیرری بهادهی مهی 
انهه؟    داران از کهلها آمههه   سرمهایهه 

که عللی ایی اسهتهاهمهار کهارگهر  
اج ر توسط سهرمهایهه را مهوجه   

 شهنه؟ 
برای مهطها هعهه عهلهمهی دهوانه هی  
اساسی ایی جهامهعهه، تهدهامهل و  
وجود آن ن هاز وجهود نههاشهت. در  
هم ی کتاب مارکس بهر اههمه هی  
شنا ت از شرایط صنعت، تو ه هه،  
شههههرایههههط مههههادی زنهههههگههههی،  
مناسباتی که در رونهه ارضهای  
ن ازهای مادی ب ی مهرد  بهردهرار  
می شهود، بهرای درن کهامهل  
ن روهای وادعی ای کهه در ههر  
دوره مع ی تهاریهاهی در کهارنهه،  

 تأک ه نمود. 
از آن پس مارکس کهار مهلههانهه  
را بر روی ایی مسئله آغاز کهرد.  
او  ود را در مهطها هعهه ادهته هاد  
س اسی غر  کرد تا مهدهانه هسه   
مناسبات ادت هادی در جهامهعهه  
زمان  ویش را برای  هود روشهی  
سههازد. امهها مههارکههس تههنههکهها  
  لسو ی نبود که باواهه جکهان  
را تفس ر کنه، بلده او انه همبهی  
ای بود که مهی  هواسهت آن را  

 تل  ر ن ز بههه. 
 

 فصل چهارم
تاریخ جامعه کماونایاساتای. 
ماااارکاااا باااعاااناااوان یااا  
سااازمااانااده. ماابااارزه بااا 
ویتلینگ. تشکیل اتاحاادیاه 
کامااوناایااسااتااهااا. ماااناایاافااساات 
 کمونیست. بحث با پرودون

اکنون به بررسی دامهنهه شهرکهت  
مارکس در سازمانههی جهامهعهه  
کمون ستی، که به در واسهت آن  
مان فست کمون ست نوشتهه شهه،  

پردازی . پس از مطا عه کله هه    می 
هههای    هههایههی کههه از نههوشههتههه   داده 

مارکس و انرلس در مهورد ایهی  
تههوانهه بهههسهت آیههه،    مسهئههلههه مههی 

بایه بهیی نته هلهه رسه هه کهه    می 
توص   آنهکها در مهورد مهنهشهاء  
جههامههعههه کههمههونهه ههسههتههی کههامههم  

باشه. مارکس تهنهکها    صح ا نمی 
ههایهش،    یدبار در یدی از نهوشهتهه 

 (Herr Vogt)"آدههای وگههت"  

شهود، و    که بس ار ک   وانهه می 

مههنههتههشههر شههه،    ٠٢٦١ در سههاس  
 رصتی داشت کهه بهایهی رویههاد  
بپردازد. در ایی کتاب اشتهبهاههات  
زیادی وجود دارد. تاریه اتحهادیهه  
کمون سهتهکها مهعهمهوال از طهریهق  
شرحی کهه تهوسهط انهرهلهس در  

نوشته شههه آمهو هتهه    ٠٢٢٥ ساس  
شههود. داسههتهههان انههرههلهههس    مههی 
 توانه بشرح زیر  مصه شود:   می 

زمانی دو   لسوف و س استهمههار  
آ ههمههانههی، مههارکههس و انههرههلههس،  

کردنه که ملبور بهه    زنهگی می 
تههرن سههرزمههایههی مههادری  ههود  
شهههنههه. آنههکهها در  ههرانسههه و در  
بههلههدیههک ادههامههت گههزیهههنههه.  

ای نهوشهتهنهه    کتابکای  هاضهمنهه 
که ابتهها تهوجهه روشهنهفهدهران را  
باود جل  کرد و آنهرهاه بههسهت  
کارگران رس ه. در یهک صهبها  
زیههبهها کههارگههران بسههوی ایههی دو  
دانشمنه که بهور از امر کهراههت  
آور کار عملی، در کنهج انهزوای  

و    – هههود نشهههسهههتهههه بهههودنهههه  
همانرونه که شایسته نرهکهبهانهان  
انهیشه علمی بود، مهلهرورانهه در  

 –انتظار آمهن کهارگهران بهودنهه  
روی آوردنه. و آنروز  هرا رسه هه؛  
کارگران آمهنه و از مهارکهس و  
انرلهس دعهوت کهردنهه تها وارد  
سازمان آنکا شونه. امها مهارکهس  
و انرلس اعم  داشتنه کهه آنهکها  
تنکا به ایهی شهرط کهه سهازمهان  
بههرنههامههه آنههکهها را بههپههذیههرد بههه آن  
 ههواهههنههه پهه ههوسههت. کههارگههران  
موا  ت کهردنهه. آنهکها اتهحهادیهه  
کمون ستکا را سهازمهان دادنهه و  
ب هرن  به مارکهس و انهرهلهس  
مأموریهت دادنهه تها مهانه هفهسهت  

 کمون ست را آماده سازنه. 
کارگرانی که کن ی کهردنهه بهه  

 League of)جههامههعههه عهههس  

Just) –   که در رابطهه بها تهاریهه
جنبش کهارگهری در  هرانسهه و  

تهعهلهق    –انرلستان یکر آن ر هت  
داشهتهنهه. گههفهتهه شهههه بهود کههه  
جامعه عهس در پهاریهس تشهده هل  
شهههه بههود، و پههس از شههورش  

  ٠٦ نامو ق بمن دستهکها در روز  
ضههربههاتههی جهههی را    ٠٢٩٣ مههه  

متحمل گردیهه بهود. ههمه هنه هی  
گزارش شهه بود که بهعهه از ایهی  
شدهسهت، اعضهای جهامهعهه بهه  

 نهن ر تنه. شاپر در مه هان آنهکها  
انهلهمهی    ٠٢٩١ بود که در  وریه  

آموزشهی کهارگهران را تشهده هل  
 داد.  

در کتابهش   (Steklov)استدل   
درباره مارکس، وضهر مشهابهکهی  
را در مههورد مههبههها اتههحههادیههه  

 کمون ستکا شرح می دهه. 
"در حا  ده مارکهس در پهاریهس  
زنهگهی مهی کهرد، در ارتهبهاط  
شا ی با رهبران جهامهعهه عههس  
کههه از مههکههاجههریههی سهه ههاسههی و  
صههنههعههتههدههاران آ ههمههان تشههدهه ههل  

شه، دهرار داشهت. وی بههیهی    می 
جامعهه نهپه هوسهت از ایهنهرو کهه  

اش بهمه ههار زیهادی رنه     برنامه 
روحههه هههه ایههههه آ ههه هههسهههتهههی و  

گهههرانهههه داشهههت کهههه    تهههوطهههئهههه 
توانست مورد توجه مهارکهس    نمی 

باشه. اما اعضای ساده جهامهعهه  
تهریلا به موضعی رس ههنهه کهه  
به مهوضهر مهارکهس و انهرهلهس  

شههه. مههارکههس و    نههزدیههک مههی 
انرلس از طریق تماس شهاه هی  
و مداتباتی و هم ن ی از طهریهق  
مههطههبههوعههات، نههظههرات سهه ههاسههی  
اعضای جامعه را تهحهت تهأده هر  
درار دادنه. در بهر هی مهوارد دو  
دوست نظرات  هود را از طهریهق  
جزوات کاپی به کسانی کهه بها  

نراری داشتنهه مهنهته هل    آنکا نامه 
نههمههودنههه. پههس از بههریهههن از    مههی 

ویتل ن  یاغی، پس از "انهته هاد  
ههههای    جههههی بهههه تهههئهههوریسهههی 

م رف" بطور س ستمهاته هک،    بی 
زم نه برای مارکهس و انهرهلهس  
کامم آماده بود که بهه جهامهعهه  
بههپهه ههونهههنههه. در او هه ههی کههنههرههره  
جامعه، که اکنهون نها  اتهحهادیهه  
کمون ستکا را باود گر تهه بهود،  
انرلس و ویهلهکهله  و ه  حهاضهر  
بودنه. در کهنهرهره دو  در اوا هر  

مههارکههس نهه ههز    ٠٢٩٧ نههوامههبههر  
حضور داشهت. کهنهرهره پهس از  
شن هن  طابه مارکس که در آن  
وی  لسفه سوس ا  سهتهی جههیهه  
را تشریا نمود، به وی و انرهلهس  
مأموریت داد تا برنامه جامعه را  
آماده سازنه. و بههیهنهتهرته ه  بهود  
که مان فست کمون ست مهعهروف  

 نوشته شه." 
استدل  تهنهکها در مهورد آنه هه  

مارکس نهوشهتهه صهحهبهت کهرده  
است. در حها ه هدهه مهکهریهنه   

گفهت    آن ه که انرلس به ما می 
را تدرار کهرده اسهت. و هی کهه  

توانه انهرهلهس را بهاور    کسی می 
نهاشته باشه؟ زیرا که کسهی از  
 ردی که در جهریهانهی شهرکهت  
داشته در تشریا آن صاح  نظرتهر  
است؟ بها وجهود ایهی، حهتهی در  
مورد انرلس مهی بهایهه روحه هه  
ای مههنههتهه هههانههه را حههفهه  کههرد،  
  وصا کهه وی در مه هاالتهش  

داد کهه    جریانهاتهی را شهرح مهی 
کههکههل سههاس دههبههل از آن بههودههوع  
پویسته بهودنهه. پهس از گهذشهت  
مهت زمان کنان دابل مهمحهظهه  
ای، مسائل می تهوانهنهه نسهبهتها  
بسهههادگهههی  هههرامهههوش شهههونهههه.  
  ههوصهها اگههر نههرههارنهههه آن در  
شرایطهی کهامهم مهتهفهاوت دهرار  
داشته باشه و دارای روحه هه ای  

 کامم متفاوت باشه. 
هایی را در ا هته هار داریه     ما داده 

هههای  ههو  ابههها    کههه بهها تههعههریهه  
مههطههابهه ههت نهههارنههه. مههارکههس و  

ههای    انرلس ابهها آن تهئهوریسه هی 
نابی نبودنه که ماهم اسهتهدهله   

نهمهایهانهه. بهرعهدهس،    آنکا را مهی 
بملرد اینده مارکس به ایی نظهر  
رس ه که هر تل  ر اسهاسهی الز   
در نههظهها  اجههتههمههاعههی مههوجههود  

بایسهت کهامهم مهتهدهی بهه    می 
 –پهرو هتهاریها    –طب هه کهارگهر  

بههاشههه کههه در  ههود شههرایههط  
زنهگ ش تهمها  مهحهرکهکها، تهمها   

ههههائهههی کهههه مهههوجههه     انهههرههه هههزه 
ماا فتش بها ایهی نهظها  بهود، را  
مههی یهها ههت، بههمههلههرد ایههنههدههه  
مارکس بایی امر مهطهمهئهی شهه،  
بمدرن  بم ان کهارگهران ر هت.  
او و انرلس کوش هنه تا در ههمهه  
جا، در همه سازمانکا، آنهلها کهه  
کارگران در آنزمان تحت تأده هرات  
دیههرههری دههرار داشههتههنههه، نههفههوی  
کههنههنههه. در آن زمههان کههنهه ههی  

 سازمانکائی بن ه موجود بودنه. 
 )ادامه دارد  
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 نکته اصلی

 محمه شدوهی 

 
 
 
 
 
 
 

برخورداری از بیمه حق مسلم 
 صدها هزار کارگر قالیباف است!

 ارس  برگزاری سپاه پاسهاران به ن ل از عبها له بهکهرامهی  
های  رش دسهتهبهاف حهدهومهت    مهیرعامل اتحادیه تعاونی 

ههزار نهفهر بها هنههه در    ٦١١ گزارش داده: یک م ل هون و  
سطا کشور وجود دارد که از ایی تهعههاد یهک سهو  آنهکها  

انهه و     درصه نه هز به همهه شههه   ٩١ ها هستنه و    عضو تعاونی 
هزار نفر هستنه که در ص  انتهظهار ایهی به همهه دهرار    ٧١١ 

دارنه.ب مه دا  با ان طی یک ساس و ن   گذشته دطهر شهه  
ههای مهاهتهله  وصهل نشهههه    و پهس از آن نه هز بهه بهکهانهه 

است.سازمان تأم هی اجهتهمهاعهی عهموه بهر ایهنهدهه به همهه  
دا  با ان را در یک ساس و ن   گذشته دطهر کهرده، حهتهی  

هزار نفر دیرر را حذف کرده است.عموه بر ایی دهوانه هی    ٥١ 
ای توسط بازرسان تأم ی اجهتهمهاعهی    بس ار سات و پ   هه 

شهود    های دا  با ان انلها  مهی   در هنرا  بازرسی از کارگاه 
که بر اساس آن دا  با ان در شهرایهط بسه هار سهاهتهی دهرار  

دهطهر شههه اسهت و    ٣٩ مهاه    دارنه. ب مه دا  بها هان از دی 
تام ی اجتماعی علت دطر ایی به همهه را عهه  تهاه ه هص  

 کنه!   بودجه الز  از سوی دو ت اعم  می 
 

ایی گزارشی از وضع ت اسهفهنهان به همهه به هش از یهک  
م ل ون کارگر دها ه هبهاف کهه بهاهش اعهظهمهشهان زنهان و  
کودکان کارگر می باشنه در کشور است که در بههتهریهی  
شرایط، و مش ت بارتریی نوع اشتلاس با دستمهزدههای بهاهور  
و نم ر را داشته و عمم محدهو  بهه کهار و زنههگهی زیهر  
کنهیی برابر  ط   ر هستنه.گزارش اعتراف می کنه کهه  

درصه ایی جمعه هت به همهه بهوده و به ه هه ،    ٩١ نزدیک به  
هزار کارگر در انتظار ب مهه هسهتهنهه. بهراسهاس    ٧١١ یعنی  

ایی گزارش سازمان تام ی اجتماعی، در توج ه دطهر به همهه  
کاگران، "عه  ا ت اص بودجه "توسط دو هت اعهم  کهرده  

به همهه    ٣٩ است.نته هلهه ایهی شههه کهه از دی مهاه سهاس  
ههزار نهفهر به همهه شههه از    ٥١ کارگران دطر شهه و ب ش از  

ب مه های تام ی اجتماعی به بکانه واهی ا راج شهه انهه و  
همزمان با دطر ب مه، تام ی اجتماعی طرح" پهاالیهش به همهه  

 شهگان" را به اجرادرآورده است. 
 

در مورد طرح پاالیش ب مه شهگان بایهه گهفهت کهه مههت  
کنهیی ساس اسهت ایهی طهرح تهوسهط تهامه هی اجهتهمهاعهی،  
تعاونهی ههای تهو ه هه کهنهنههه  هرش و دو هت آغهاز شههه  
است.تام ی اجتماعی در ایی م ان شرط و شهروطهی بهرای  
ب مه شهن صهها هزار کارگر اعم  کرده و به کار هرمهایهان  
اعم  کرده است که بایه ایهی شهروط را در بهاره "نهحهوه و  

 کرونری ب مه شهن" رعایت نماینه. 
اما ایی شروط که ک زهایی هستنه؟ یدی از شهروط ایهی    

است که کارگر بایه ب ش از دوسهاس شهاغهل و حهق به همهه  
پردا ت کرده باشه. در اینهلها کهار هرمهایهان بهرای صهر هه  
جویی درهزینه های تو  ه و بهرای زدن به همهه کهارگهران،  
کارگران را مودتی به کارگر ته و در طوس ایی مههت حهق  
ب مه از کنهغاز ح ودشهان که  کهرده و بهعهه از کهنههمهاه  
کارگر را به دالیلی ا راج می نماینه. بهیی ترت ه  صهههها  
هزار کارگر با اشتلهاس مهودهت و بهاهشها   هلهی در ایهی  
صنعت عمم کون شرایط مورد ادعای تامه هی اجهتهمهاعهی  

 را نهارنه، از داشتی ب مه رسما محرو  م شونه. 
 

در کنار ایی س است ضه کارگری، تام ی اجتماعی طهرح  
"پاالیش ب مه هشهگان" را به اجرا گذاشته است. ایهی طهرح  
ه  هه ش زدن  به همهه کهارگهرانهی اسهت کهه بهاال هره بها  
گذشتی ازدهکا مهانهر ایهی سهازمهان مهو هق شههه انهه وارد  
  ست ب مه شهگان ایی سازمان بشونه، می بهاشهه. بهه ایهی  

معنا که کار رما و تام ی اجتماعی مهعی هسهتهنهه کهه  
باش زیادی از ایی کارگران بر اساس م وبات جههیهه ایهی  
سازمان "ب مه شهه وادعی" ن ستنه!ایی سازمهان در تهوضه ها  
کرایی ایی م وباتش تهوضه ها روشهنهی بهه صهههها ههزار  
کارگر نهاده و دست بهه ا هراج کهارگهران از به همهه ههای  
تام ی اجتماعی زده است.عه  تهاه ه هص بهودجهه تهوسهط  
تام ی اجتماعی  برای ب مهه کهارگهران وسهاهت تهر کهردن  
شرایط ب مه شهن در حا  ده هم ی صهها هزار کارگهر حهق  
ب مه پردا ت مهی کهنهنهه، یهک سه هاسهت ضهه انسهانهی  
بانههای حدومتی در دزدی ازسازمان تام ی اجتمهاعهی و  
جب   کارگران و بهاال کشه ههن پهوس مهی بهاشهه. تهامه هی  
اجتماعی ماهانه هزاران مه هله هارد تهومهان درآمهه دارد.ایهی  
درآمهها صرف  فت و   س و دزدیکای بانههای حدومهتهی  
ساکی ایی سازمان می شود.پرونهه دزدیکای جهانهی سهعه هه  

 مرتضوی و زنلانی و..   ط یک نمونه می باشه. 
 

بر ورداری از ب مه های تام ی اجتماعی حق بهون کهون و  
کرای صهها هزار کارگر دا  باف می باشه. در مهاههکهای  
ا  ر کنهیی اعترام و مبهارزه کهارگهران بهه ههمهراه نهامهه  
نراری با بانههای حدومتی در اعترام به ایهی وضهعه هت  
در جهریهان بهوده اسهت. پهوس تهامه هی اجهتهمهاعهی سهرمهایهه  
کارگرانی است که با ح و  های کنهیهی بهرابهر زیهر  هط  
  ر، حق ب مه را پردا ت م دننه و ایی حق کارگهران اسهت  
که از  همات ب مه ای استهفهاده بهدهنهنهه. بهرای تهحهمه هل  
پوشش ب مه ای ایی باش از کارگران  بهه دو هت دزدان و  
بنراه دزدی اش سازمان تام ی اجتماعی،بایه مهتهشهدهل و  
سازمان ا ته بهرعهله هه ایهی سه هاسهتهکهای سهازمهان تهامه هی  
اجتمهاعهی و دو هت دسهت بهه اعهتهرام بهزنهنهه. بهایهه بها  
 واستکای روشی و مبارزات گسترده، ایهی مهوضهوع را بهه  
دو ت دزدان تحم ل کرد. کهارگهران ههر کهه دارنهه نهه از  
صهده سر سرمایه داران دزد و دهاتهل جهمهکهوری اسهممهی،  

 بلده دمره زور اعترام و مبارزه شان می باشه. 
 محمه شدوهی    

 رفاه و بيمه هاى اجتماعى
 
پردا ت بيمه بيدارى معادس حهادل دستمزد رسمى به ههمهه ا هراد  هادهه    -٠ 

٠ شههههههههههههههههلههههههههههههههههل بههههههههههههههههاالى     سههههههههههههههههاس.   ٦
 
پردا ت بيمه بازنشسترى دو تى، معادس حهادل دستمزد رسمى، بهه ههمهه    -٦ 

  سهها ههى کههه  ههادههه حهه ههو  بههازنشههسههتههرههى هسههتههنههه.   ٥٥ ا ههراد بههاالى  
 
سهاس کهه  هادهه تهامهيهی    ٠٦ درار گر تی کليه کودکان و نوجوانان زير    -٩ 

  معيشتى و ر هاههى از طهريهق  هانهواده مهيهبهاشهنهه تهحهت تهدهفهل دو هت. 
 
ط  و  همات بکهاشتى و پزشدى رايران، مناس ، و در دسهتهرس بهراى    -٩ 

همه. معاينه منظ  و واکسيناسيون کامهل کهودکهان. تضهمهيهی بهر هوردارى  
همه کودکان از يک رژي  غذايى کا ى و مناس  مست ل از سهطها درآمهه  
 انواده، منط ه و محل ادهامهت و غهيهره. ريشهه کهی کهردن بهيهمهارى ههاى  
اپيهميک و عفونى ناشى از عه  سممت محيهط زيسهت، مهعهايهنهه مهنهظه   
همه شکرونهان در برابر بيمارى هاى دلبى، سرطان هاى رايج و بهيهمهارى ههايهى  
که تشايص به مودر آنکا در درمان و تافي  عوارم آنهکها حهيهاتهى اسهت.  
گسترش و بکبود جههى سهطها بهکههاشهت عهمهومهى، اطهمعهات پهزشهدهى و  
بکهاشتى عامه. گسترش و سازمانههى امهدهانهات پهزشهدهى و درمهانهى بهه  
نحوى که دسترسى  ورى به طبي  و دارو و درمهان بهراى کهلهيهه سهاکهنهيهی  

 کشور آسان باشه. 
 

سها هرهى. آمهوزش عها هى    ٠٦ آموزش عمومى اجبارى و رايران تا سی    -٥ 
)دانشراهى، تا  ى  رايران و در دسترس براى همه مت اضيهان. پهردا هت  
کمک هزينه کا ى به دانشلويان. ريشه کی کردن بيسوادى و رشه دائهمهى  
سطا سواد و اطمعات علمى و  نى اها ى کشور. آموزش حهق ههمهه اسهت  
و دسترسى ا راد به آموزش و دوره هاى آموزشى بايه کامم از سطها درآمهه  
   ههههههههههههانهههههههههههههواده مسهههههههههههههتههههههههههههه هههههههههههههل بهههههههههههههاشهههههههههههههه. 

 
تاميی و تضميی مسدی مناس ، از نهظهر  ضها، بهکههاشهت و ايهمهنهى و    -٦ 

 همات شکرى )بر ، آب گر  و سرد، آشپز انه، حهمها  و دسهتهشهويهى دا هل  
سا تمان، وسايل تکويه و گرما، امدان ات هاس بهه شهبهدهه ههاى تهلهفهنهى و  
تلويزيونى و دسترسى به  همات عمومى محلى  براى همه. ههزيهنهه مسهدهی  

درصه درآمه  رد يا  انواده بيشتر باشهه و مهابه هى ههزيهنهه، در    ٠١ نبايه از  
صورت  زو  بايه توسط سوبسيه دو تى تهامهيهی گهردد. بهى مسهدهنهى و يها  
اجبار ا راد به زنهگى در مسدی پائيی تر از اسهتهانههاردههاى م هوب، غهيهر  
دانونى است و مراجر دو تى موه  به  راه  کردن  ورى مسهدهی مهنهاسه   
  بههههههههراى کههههههههلههههههههيههههههههه شههههههههکههههههههرونهههههههههان هسههههههههتههههههههنههههههههه. 

 
ايلاد موسسات  هماتى ويهده در سهطها مهحهلهى و در مهلهتهمهر ههاى    -٧ 

مسدونى به منظور کاهش بار کار  انرى و تسکيل شرکهت بهيهشهتهر ههمهه  
مرد  در  عا يت هاى اجتماعى، نظير شير وارگاه، مکه کودن، غهذا هورى  

  ها و سل  سرويس هاى عمومى، ر تشوياانه هاى مهرن و غيره. 
 
ايلاد تسکيمت ورزشى و هنرى و  رهنرى رايران )ورزشراه، سها هی هها    -٢ 

و کارگاه هاى نمايش، کتاباانه، و غيره،  و ا ت اص مربيان و آمهوزگهاران  
  کا ى در سطا محلى. 

 
ايلاد تسکيمت الز  براى شرکت  عاس مهعهلهو هيهی و ا هراد داراى نه هص    -٣ 

عضو در کليه شئون زنهگى اجتماعى. ايلاد تسکهيهمت و تهلهکهيهزات ويهده  
معلو يی در اماکی عمومى، معابر، ملموعه هاى مسدونى و غيره. تهامهيهی  
و پردا ت هزينه وسائل و ابزارهاى  نهى و کهمهدهى ضهرورى بهراى تسهکهيهل  

  زنهگى روزمره ا راد داراى ن ص عضو. 
 
ايلاد تسکيمت و موسسات  هماتى براى ر ر نيازهاى ويده سها همهنههان    -٠١ 

و بکبود کيفيت زنهگى آنان. ايلاد امدانات و تسهکهيهمت الز  بهراى ادامهه  
 شرکت  عاس و  م  سا منهان در زنهگى اجتماعى 

 
 تاميی شبده اتوبوسرانى و متروى درون شکرى رايران   -٠٠ 
 
ايلاد کليه تسکيمت شهکهرى )بهر ، آب، تهلهفهی، مهراکهز آمهوزشهى و    -٠٦ 

پزشدى و  رهنرى و غيره  در کليه مهنهاطهق روسهتهايهى و از مهيهان بهردن  
 تفاوت ر اهى شکر و روستا.  

 
  ي  دنياى بهتر

 برنامه حزب کمونيست کارگرى
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 حقوق کودکان
 حق هر کودک به ی  زندگی شاد، ایمن و خالق. 

 نوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند. مع تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و
 از وضعیت خانوادگی.  تقلپرداخت کم  هزینه های الزم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد باالی زندگی کودکان و نوجوانان مس

 قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز. 
 . ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از ی  محیط زنده و خالق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی

 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 
 سال.  ٠١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 

 ار روانی و ارعاب کودکان. آز ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و
 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 

ظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند.  ي  دنياى بهتر برنامه ، نتعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش
 حزب کمونيست کارگرى

 

  ٢ از صفحه           

 
به ههش از سهه دهههه از "نهظهه  نههویههی  
جههکههانههی" سههپههری شهههه. جههنهه ،  
مهه ههلهه ههتههاریههز ، دهههرتههرهه ههری اسههم   

س اسی،  راس س  دو هتهی، تهرور و   
  ر و ب داری م ل ونی، آواره و بهی  
 انمان شهن م ل ونکا نهفهر، شهکهر و  
محمت ماروبه و ویران شهه، بم  و  
م ی و زنهان از دسهتهاوردههای ایهی  
"تمهن" م ل تاریستی و برکهات نهظه   

 نویی جکانی است! 
 

در "تمهن" م ل تاریز  جکانی و دهرت  
گ ری اسم  س هاسهی سهرنهوشهت و  
زنهگی کودکان مورد هلو   دهرار  

  ٦١٠٦ ژوئه هه   ٦٣ گر ت.   جهمهعهه  
برزارش سازمهان نهلهات کهودکهان:  
بزرگتریی زایشراه اد ه  در سهوریهه  
بمباران شه. به گفته سازمان نهلهات  
کودکان ایی بزرگتریی زایشهرهاه در  

   ٧١١ ایی منط هه اسهت و به هش از  
مورد زایمان در ماه در آن انلا  می  

 شود.  
 

کودکان در ی ش از سه دهه گذشته  
مورد وحش انه تریی هلو  جسمی و  

 روحی درار گر ته انه.  
 

در کشورهای عرا ، ا هعهانسهتهان و  
سوریه تعهاد کودکانی کهه در ادهر  
جن  و آوارگی  هود را از دسهت  

 داده انه، ب شمار است.  
 

در ایران تحت حهاکهمه هت  هاشه هسه   
اسممی کودکان ضربه پذیرتریی هها  
هسههتههنههه. تههعهههاد کههودکههان کههار و  
  ابانهی در سهه  گهذشهتهه رو بهه  

ا زایش است. در   ابانکا کهودکهان  
در اعهههامههکههای عههلههنههی شههرکههت  
م دننه. جمکوری اسممی آگاهانهه  
با اجرای اعها  در ممعا  موجبهات  
حضور کودن در اعهامکا را  راه   
کرده است. ایی ادها  جمکوری عل ه  
روح و روان و شهاه ه هت کهودن  
است. ک  ن ستنه کهودکهانه هدهه در  
آغههوش مههادرهههایههی کههه تههوسههط  
جنایتداران اسممی در زنهانکا اعها   
شهههه انههه، پهها بههه سههی بههزرگسهها ههی  
گذاشته انه و بها  کهابهوس اعهها   

 مادرهایشان زنهگی، م دننه. 
 

داعش در مناطق تحت کنترس  هود  
د ترهای  ردساس را م فروشه و بهه  
آنکا تلاوز م دننه. داعش کودکان  

 را اعها  و به آتش کش هه است. 
  

به گزارش بی بی سی دیهبان ح و   
ا همهلهلهی    ههای به هی   بشر، از سهازمهان 

مها ر ح و  بشر، هشهار داده اسهت  
که در کشورهایی که با جنه  و  
 شونت دا لی درگ ر هستنه شهمهار  
نامعلومی از کودکان به هی ارتباط  

های ماا فت حهدهومهت بهه    با گروه 
ویده اسهممهرهرایهان ا هراطهی و در  
اجرای دوان هی مهبهارزه بها تهروریسه   

شهونهه و در مهواردی،    بازداشت می 
بهون ایراد اتکا  بهرای کهنهه مهاه و  

 ماننه.   حتی کنه ساس در زنهان می 
در ایههی گههزارش، کههه بهها عههنههوان  
"تمک هات ا هراطهی: بههر هتهاری بها  
کودکان بازداشتی بهه ههی تهکههیهه  

مهرداد    ٧ امن تی" در روز پنلشنبه،  
ژوئهه ههه ، مههنههتههشههر شهههه، بههه    ٦٢ ) 

  وص از کشورهای سوریه، عرا ،  
جمکهوری دمهوکهراته هک کهنهرهو،  

ههای اشهلها هی،    اسرائ ل و سهرزمه هی 
ن لریه و ا لانستان به عنوان مهوارد  

ها نها     مشا ی از اینرونه بازداشت 
 برده شهه است.  

جو ب در، مهیهر حهمهایهت از حه هو   
کودکان در دیهبان ح و  بشر گفتهه  

ها در واکهنهشهی غه هرمهعه هوس    "دو ت 
های ضه امن تهی،    نسبت به  شونت 

گذارنه"    ح و  کودکان را زیر پا می 
و تاک ه کرده اسهت کهه "بهازداشهت  
نامحهود و شدنلهه کهودکهان بهایهه  

  ورا متود  شود." 

پدوهشرران ایی سازمان دریا تنه که  
عموه بر کودکهانهی کهه بهه د ه هل  
ارتداب جرای  مهرتهبهط بها تهروریسه   

شونه، بس ار دیرری از    بازداشت می 
کودکان، حتهی  هردسهاالن گهاه در  
عمل ات گسترده و براسهاس شهواههه  
سست، سوء هی ماموران یا احتهمهاس  
انلا  عمل ات تروریستی توسط سایر  
اعضای  انواده دسهتهره هر و روانهه  

شههونههه. هههنههرهها     بههازداشههتههرههاه مههی 
بازداشت ن ز، بازجهویهان بهه مهنهظهور  
کس  اطمعات از ایی کودکهان بهه  
شدنله و بهر تاری و تنب ه جسمی  

 آورنه.   و روحی آنان روی می 
شماری از کودکان و نوجوانانی که  

انه از کهتهک زدن،    در بازداشت بوده 
تلاوز جنسی، شون ا دهتهریهدهی،  

 هرسها،    درار گر تی در شرایط طادهت 
برهنری، تکهیه بهه اعهها  و حهتهی  

هههای سهها ههتههرههی بههه عههنههوان    اعهها  
مواردی از شدنله در بهازداشهتهرهاه  

 انه.   نا  برده 
به گفته دیهبان ح و  بشر، یدی از  
علل ایی نوع بهر هورد بها کهودکهان،  
کلی بودن محتوا و ابکها  در مهورد  

های مربوط بهه    دوان ی و دستورا عمل 
ادهامات ضهتروریستی است که ایی  
کشورها به منظور م ابلهه بها  هطهر  

هایهی مهانهنهه دو هت اسهممهی    گروه 
)داعش  و بوکو حرا  تهویی و اجهرا  

 کننه.   می 
 

جو ب در، مهیهر حهمهایهت از حه هو   
کودکان در دیهبان ح و  بشر گفتهه  

ها در واکهنهشهی غه هرمهعه هوس    "دو ت 
های ضه امن تهی،    نسبت به  شونت 

گذارنه"    ح و  کودکان را زیر پا می 
و تاک ه کرده اسهت کهه "بهازداشهت  
نامحهود و شدنلهه کهودکهان بهایهه  

  ورا متود  شود." 
 

ایههی گههزارش بههر اسههاس م ههاحههبههه  
گزارشرران ایی سازمان با صهها تی  
از بازداشت شهگان سابهق از جهمهلهه  
کههودکههان در شههش کشههور جههکههان،  

های سازمان ملهل    استفاده از گزارش 
و سایر مهارن و اسناد مربهوط بهه  

 ایی موضوع تک ه شهه است. 
پدوهشرران ایی سازمان دریا تنه که  
عموه بر کودکهانهی کهه بهه د ه هل  

ارتداب جرای  مهرتهبهط بها تهروریسه   
شونه، بس ار دیرری از    بازداشت می 

کودکان، حتهی  هردسهاالن گهاه در  
عمل ات گسترده و براسهاس شهواههه  
سست، سوء هی ماموران یا احتهمهاس  
انلا  عمل ات تروریستی توسط سایر  
اعضای  انواده دسهتهره هر و روانهه  

شههونههه. هههنههرهها     بههازداشههتههرههاه مههی 
بازداشت ن ز، بازجهویهان بهه مهنهظهور  
کس  اطمعات از ایی کودکهان بهه  
شدنله و بهر تاری و تنب ه جسمی  

 آورنه.   و روحی آنان روی می 
در بر ی کشورها، مهانهنهه سهوریهه،  
ن لریه، سوما ی و عهرا ، مهمهدهی  
است در هر زمان، کنه صه کودن  
به هی ارتباط بها  شهونهت دا هلهی  
توسط ماموران و تشد مت امن تی  
بازداشت شهه و در حبس باشنهه. بهه  
بسهه ههاری از آنههان اجههازه تههمههاس بهها  
اعضهای  ههانههواده و دسههتههرسههی بههه  
وکمی مها ر و حهتهی حضهور در  

شود و در    برابر دادگاه صا ا داده نمی 
نت له، ه   امدانی بهرای ادهبهات  

گناهی  ود نهارنه. در بسه هاری    بی 
از ایی موارد، کودکان بازداشتی در  

های پر ازدحها  و گهاه حهتهی    سلوس 
سلوس ا راد بزرگساس محهبهوس و از  
غهذا و امههدهانههات بههکههاشههتههی الز   

 محرو  هستنه. 
در سوریه و ن لریه، شمار نامعلومی  
از کودکان زنهانی به  اطهر  ه ههان  
امدانات پزشدی، سوء تلذیهه، که   
آبی یا در نت له شدنله جهان  هود  

انههه. ایههی گههزارش    را از دسههت داده 
ا زایه که در ا لانستان، احتمهاس    می 

شدهنهلهه کهودکهان بهازداشهتهی بهه  
منظور کس  اطمعهات به هشهتهر از  

 شدنله زنهان ان بزرگساس است. 
یدی از دالیل عهمههه ایهی بهر هورد،  
شهت گر تی ادهامات  شونت آم هز  

ههههای مهههاههها ههه  بهههه ویهههده    ه   گهههرو 
اسممررایان ا راطی در کشورههای  

شهود از    ماتل  است که گفته مهی 
به کارگ ری کودکان در عهمهله هات  
 ود ابایی نهارنه. در واکنش به ایی  

های امهنه هتهی بهر    وضع ت، دستراه 
 شار بر مظنونان از جمله کهودکهان  

 انه.   ا زوده 
در بس اری از کشورها، دوان ی جهیه  
امن تی به ت وی  رس هه یا دهوانه هی  

دهیمی به نحوی اصهمح شههه کهه  
ها تنهرو    امدان بر ورد با تکهیه گروه 

را به مامهوران بههههه. ایهی دهوانه هی  
تری را بهه    معموال ا ت ارات گسترده 

ههها و مههامههوران امههنهه ههتههی    دسههتههرههاه 
دهه و در کشورهایی که نظارت    می 

الز  دضههایههی یهها آزادی کهها ههی  
اعترام وجود نهارد، به سادگی بهه  
بر ورد  شونت آم ز با مظنهونهان از  
جمله کودکهان و نهوجهوانهان مهنهلهر  

 شود.   می 
ایی گهزارش ههمه هنه هی بهه ر هتهار  
نه هروههای اسههرائه هلهی بها کهودکههان  
 لسط نی اشاره دارد. بهراسهاس ایهی  
گزارش، سربازان اسرائ لی بهه دالیهل  
امن تی، به   وص سن  انها تی  
کههودکههان و نههوجههوانههان بههه سههوی  
سربازان، به طور مرته  شهمهاری از  
آنان را در اراضی اشلا ی دستهره هر  

کههنههنههه. بههازداشههت شهههگههان از    مههی 
بهر تاری، حتی کهتهک  هوردن و  
 شهونههت جسهمههی در زنههان سههاههی  

 انه.   گفته 
درار است شورای امهنه هت سهازمهان  

اوت سههاس    ٦ مهلهل در جههلهسهه روز  
جههاری، گههزارش بههان کههی مههون،  
دب رکل سازمان در مورد  شونت بها  
کودکان در مهنهاطهق درگه هری را  
مهورد بهررسههی دهرار دهههه. در ایههی  
گزارش،  واسته شهه اسهت کهه بهه  
جای بازداشت و حبهس کهودکهان و  
نههوجههوانههان مههظههنههون بههه ارتههبههاط بهها  
ادهامات  شونهت آمه هز، تهمهکه ههات  

 دیرری انهیش هه شود. 
دیهبان ح و  بشهر در گهزارش  هود  
 ههواسههتههه اسههت کههه کههودکههان و  
نوجوانانی که به د ه هل یها بهه ههی  

های ا راطی و سهایهر    ارتباط با گروه 
ادههامهات  شهونهت آمه هز بهازداشههت  

انه  ورا بهه بهازداشهتهرهاه  هاص    شهه 
کودکان منت ل شونه و با آنان طبهق  
ضوابط شهنها هتهه شههه بهر هورد بها  
مظهنهونهان و مهلهرمهان کهودن و  
نوجوان ر تار شود. همه هنه هی، الز   
است کودکان و نوجوانهانهی کهه بهه  
به  ل ارتداب جرایمی از ایی دسهت  

انههه، از    مههحههاکههمههه و زنهههانههی شهههه 
امدانات الز  بازپروری و بهازگشهت  

 به جامعه بر وردار باشنه. 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 
کودکان و "تمدن" 
 میلیتاریزم جهانی! 
گزارش دیدبان حقوق 
بشر در مورد کودکان 
 تکان دهنده است! 
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فیش های حقوقی میلیونی  
در دست اقلیتی چپاولگر و 

 جنایتکار!

حقوق های پرداخت نشده 
 هزاران کارگر؛

روز حقوق و مزایای کارگران  ٠٧٢  
 قطار شهری شیراز پرداحت نشده! 

 
 ٥٩با گذشت چهار ماه از شروع سال 

کارگرمعدن زغال سنگ ٠٢٢بیش از هزارو 
البرز شرقی هنوز موفق به دریافت 

ماه گذشته خود ٠مطالبات معوقه 
 اند. نشده

 
دستمزد بیش از هزار کارگر پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در بندرعباس در سال 

 جدید پرداخت نشده است.
 

بیش از سی صد تن از کارگران فضای 
سبز شهرداری بجنورد از فروردین ماه 

 حقوق نگرفته اند
 

روز حقوق و مزایای کارگران قطار شهری  ٠٧٢
 شیراز پرداحت نشده!  

گهویهنهه    مهی  «پروژه دطار شکری ش هراز »کارگران زه کشی  
روز دهبهل تهاکهنهون بهابهت    ٦٧١ هها از    که کار هرمهای آن 

مطا بات مزدی معوده تسهویهه حسهاب نهدهرده اسهت. بهه  

کارگر در بهاهش زه کشهی بهه  ٦١ صورت مشاص حهود    
سهاس مشهلهوس کهارنهه  ٢ صورت پ مانداری با سوابق باالی  

و  ٣٩ که هنوز بابت دستمزد آبان، آیر، دی، بکمهی واسهفهنهه  
ن ز مطا بات مزدی  روردیی، اردیبکشت،  رداد و ته هر مهاه  
ساس جاری طلبدارنه. کارگران م روینه؛  سا هکهاسهت کهه  

بهه صهورت   «ارسا سا هتهمهان »آنکا زیر نظرشرکت پ مانداری 
ساعت مشلهوس کهارنهه امها در حهاس حهاضهر    ٠٦ روزانه تا  

روز مهعهودهات مهزدی پهردا هت نشههه    ٦٧١ ک  بابت    دست 
طلبدارنه. کارگران پ مانی باش زه کشی متهروی شه هراز  
 واستار آن هستنه تا مهیریت دهطهار شهکهری و شهکهرداری  
ش هرازدر مه ها  کهار هرمهای اصهلهی در راسهتهای اجهرای  

ههای مسهته ه ه  شههن دهراردادههای کهاری کهارگهران    طرح 
ها درارداد مست    کار منع هه کهنهه و در    پ مانداری با آن 

ع ی حاس در   وص پردا ت مطا بات آنکا ادهها  مهودهری  
 انلا  دهنه. 

طلب مزدی کارگران معدن البرز شرقی وارد 
 پنجمین ماه شد

به هش از ههزارو    ٣٥ با گذشت ککهار مهاه از شهروع سهاس  
کارگرمعهن زغاس سن  ا برز شردی هنوز مهو هق بهه  ٩١١ 

انهه.    مهاه گهذشهتهه  هود نشههه ٩ دریا ت مطا بات مهعهودهه  
کارگران معهن زغهاس سهنه  ا هبهرز شهردهی مه هرهویهنهه؛  

هههای  ههروردیههی    مههعههودههات مههزدی مههربههوط بههه مههاه 
،اردیبکشت، رداد وته هر سهاس جهاری بهه ههمهراه عه ههی و  

آنهکها ههنهوز پهردا هت نشههه اسهت. ایهی    ٣٩ پاداش پهایهان  
درحها ه هسهت کهه کهار هرمههای ایهی واحهه مهعههنهی بههرای  
جلوگ هری از اعهتهرام کهارگهران مهرتهبها  وعههه پهردا هت  

 دهه.   مطا بات معوده کارگران را می 
دستمزد بیش از هزار کارگر پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس در بندرعباس در سال جدید 
 پرداخت نشده است.

به گفته کارگران دستمزد ب ش از هزار کارگر پ مهانهدهاری  
ایی پاالیشراه در ساس جهیه پردا ت نشههه و ایهی کهارگهران  

ماه معودات مزدی دارنه. از درار معلو  در مهورد زمهان    ٩ 
ای به کارگهران داده نشههه    پردا ت ایی مطا بات ه   وعهه 

ههای    است. کارگران سها هتهار سهلهسهلهه مهراتهبهی شهرکهت 
دانهنهه و    پ مهانهدهاری را د ه هل بهروز ایهی مشهدهمت مهی 

های پ مهانهدهاری داریه     سطا شرکت   ٥ و    ٩ گوینه: تا    می 
که اوضاع شللی و مع شتی کارگران شهاغهل در شهرکهت  

 های پ مانداری جزء بس ار و    است. 
بیش از سی صد تن از کارگران فضای سبز 

شهرداری بجنورد از فروردین ماه حقوق نگرفته 
 اند

در تما  ماه هایی که از سهاس نهود پهنهج گهذشهتهه اسهت،    
کارگران  ضای سبز شهکهرداری بهلهنهورد حه هو   هود را  
دریا ت ندرده انه. عموه بر آن ع هی و پهادداش ا هر سهاس  

ن ز به حساب ایی عهزیهزان واریهز نشههه اسهت. بهعهه از    ٣٩ 
تل  ر در مهیهریهت شهکهرداری ایهی شهکهر حه هو  کهارگهران  
پردا ت نشهه است. آیا می توان ت ورکرد که ایی  هانهواده  
ها که با حهادل ح و  زنهگی را مهی گهذرانهنهه در ایهی  
مههت کهرههونهه زنههگههی کههرده انههه؟ آیهها حهه هو  مههیههران  

 شکرداری ایی شکر ه  درایی مهت پردا ت نشهه است؟ 
 
مرداد؛ تجمعات اعتراضی کارگران پیمانکاری  ٠٢

 شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
کارگران پ مانداری شرکت حمل و ن ل ریهلهی رجهاء  در  
روزهای پایانی هفهتهه گهذشهتهه تهلهمهعهات اعهتهراضهی در  
اعترام به   پردا ت ندردن ح و   و مهزایهای کهتهه مهاه  
گذشته برپا کردنه.  کارگران که ساب ه کهار طهوالنهی در  
شههرکههت رجههاء دارنههه مههی گههویههنههه بههر ههی از کههارگههران  
پ مانداری ایی شرکت تا سه ماه معودات مهزدی پهردا هت  

 نشهه دارنه.  
 

اعتصاب کارگران سد حوضیان الیگودرز وارد 
 ششمین روز خود شد

 
از روزشنبه دو  مردادماه،کارگران سههحهوضه هان ا ه هرهودرز  

سهاس حهق    ٦ ماه دسهتهمهزد و    ٦ دراعترام به عه  پردا ت  
سنوان  ود دست به اعت اب زدنهه وتهلهمهعهاتهی رامه هابهل  
 رمانهاری واداره کار برپاکردنه. بنا بر  بر منتشر شههه در  
سایت اتحاد کارگران سازنهه سه حهوضه هان ا ه هرهودرز کهه  

ساس با حضهور جهکهانهره هری مهعهاون اوس  ٠٦ پس از گذشت  
اردیهبهکهشهت مهاه ا هتهتهاح  ٠٩ رئ س جمکور وه ئت همراه در  

شهاجازه حضور در مراس  ا تتاح ه سهه را نههاشهتهنهه.کهون  
مسی  ی ترس از ایی داشتنه که کارگهران راجهر حه هودشهان  
صحبت کننه. بنا بر هم ی  بر و به گفته کارگران آ هریهی  
ح ودی که به آنکا پردا ت شههه کهنهه روز دهبهل از سهفهر  
معاون اوس رئ س جمکور برای ا تتاح بود که آن ن هز حه هو   
آیر ماه و دی ماه ساس گذشته بوده است کهه در حه ه ه هت  
نوعی حق سدوت مهیران حوض ان به کهارگهران بهود. هه   
اکنون کارگران سه حوض ان ا  رودرز نهه تهنهکها حه هوشهان  
پردا ت نشهه بلده به   ل عظ ه  به هدهاران در شهکهرسهتهان  
پ وسته و حاضرنه برای تام ی معاش  انواده  ود حتی بها  

 کمتریی م زان ح و  دریا تی مشلوس بدار شونه . 
 

کارگران معدن زغال البرز شرقی موفق به 
 دریافت ی  ماه از طلبهایشان شدند. 

کارگر مهعههن زغهاس سهنه  ا هبهرز    ٠٩١١ مرداد ،    ٦ روز  
شردی بهنباس اعتراضاتی که داشتهنهه مهو هق بهه دریها هت  

ماه طل   ود شهنه. بعموه اینده کار هرمها    ٩ یک ماه از  
ه  اکنون بابت حق ب مه معوده ایی کهارگهران بهه سهازمهان  

 تام ی اجتماعی بههدار است. 
 

 هزار کارگر ایران ترانسفو ٠ادامه اعتصاب 
مرداد اعت اب کارگهران تهرانسهفهو زنهلهان    ٧ روز پنلشنبه  

وارد پنلم ی روز  ود شه. اعترام  به  ب دار سهازی هها  
و تحم ل شرایط سات تر کاری بهه کهارگهران و کهاههش  

 اخبار کارگری
 باش ایران:  نسان نودین ان 

 باش ب ی ا مللی: داوود ر اهی  



 ٦٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 سطا دستمزدهایشان است.  
 

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت 
 شانزدهمین روز را پشت سرگذاشت!

اعم  همبستری کهارگهران کشهت و صهنهعهت شهکهرههای  
دیررباشرکت درتلمر همدارانشهان! حههود سه ه هه نهفهر از  
کارگران ملتمر کشت و صنعت مکاباد ، ب هش از شهانهزده  
روز است که در اعترام به پردا ت نشهن معهودهات حه هو   

انهه. بهه    و دستمزدشان ، م ابل ورودی ایی ملتمر کادر زده 
گفته تلمر کننههگهان ، دهرار اسهت سه هزدهه  مهرداد مهاه  
جههاری تههعهههادی از کههارگههران کشههت و صههنههعههت دیههرههر  
شکرهای ایران ه  به ایی اعترام بپ ونهنهه و بها حضهور در  
ملتمر کشت و صنعت مکاباد ، بها کهارگهران مهکهابهادی  

مهردادجهوان، سه ه هه نهفهر از  ٦ هم هها شهونهه. بهه گهزارش 
های کهکهارگهانهه سهبهز مهکهابهاد    کارگران شاغل در شرکت 

شامل کشت و صهنهعهت مهکهابهاد ، مهلهتهمهر دامههاری و  
صنعتی مکاباد ، ملتمر هما مرد مکاباد و سرد انهه زمهز   

ماه مطا بات دستمزدی پردا هت نشههه دارنهه.    ٠٥ مکاباد ،  
به گفته ایی معترضان،حتی کهارگهرانهی هه  هسهتهنهه کهه  

تاکنون دریا ت نهدهرده    ٣٩ دستمزد  ود را از ن مه دو  ساس  
انه. ایی در حا ی است که بسه هاری از ایهی کهارگهران در  
تأم ی هزینه ههای روزمهره زنههگهی  هود و  هانهواده شهان  

کهنهنهه.    ناتواننه و با مشدمت زیادی دست و پنله نر  مهی 
به گفته تلمر کننهگان ، درار اسهت سه هزدهه  مهرداد مهاه  
جههاری تههعهههادی از کههارگههران کشههت و صههنههعههت دیههرههر  
شکرهای ایران ه  به ایی اعترام بپ ونهنهه و بها حضهور در  
ملتمر کشت و صنعت مکاباد ، بها کهارگهران مهکهابهادی  
هم ها شونه. گفتنی است جمر مطا بات کارگهران کشهت  

مه هله هون ریهاس و جهمهر    ٥١١ م ل ارد و    ٢ و صنعت مکاباد  
مه هله هارد    ٦١ مطا بات مهرغههاران از ایهی شهرکهت ههابهه  

 ریا م رسه.   ادتباس از تلررا  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

گیالن  »  جهاد کشاورزی«کارگران بازنشسته 
 تجمع کردند

جههکههاد  »مههرداد شههمههاری ازکههارگههران بههازنشههسههتههه    ٥ روز  
گ من با تلمر م ابل سا تمان سهازمهان جهکهاد   «کشاورزی 

کشاورزی ایی استان در رشهت  هواسهتهار دریها هت سهنهوات  
کهارگهر    ٠٦١ پایان  همت  ود شهنه. بنا بهر  هبهر حههود  

بازنشسته سازمان جکاد کشهاورزی اسهتهان گه همن کهه از  
بهه مهرکهور بهازنشهسهتهه شههه انهه، ههنهوز    ٣٩ تها    ٣٩ ساس  

 نتوانسته انه سنوات پایان ار  ود را دریا ت کننه. 
 
 مرداد: اعتراضات کارگران شهرداری هشترود ٩

مرداد کارگران شکرداری هشترود در اعتهرام بهه    ٩ از روز  
عه  پردا ت بهمهودهر دسهتهمهزدههایشهان در اعهته هاب بسهر  
م برنه. در ایی رابطه شکردار هشهتهرود مه هرهویهه: "شهکهردار  
هشترود در   وص مشدمت کارگران شکرداری ایی شهکهر  
گفت: کنه روزی است که تعهادی از کهارگهران شهرکهت  
 هماتی طرف درار داد با شکرداری به علت عهه  دریها هت  

بهرنهه.". عهله هرغه  ایهی    ح و  در اعترام صنفی به سر می 
گفته ادهامی برای پردا ت طلبکای کارگران نشههه اسهت.  
کارگران م روینه تا دستمزدشان پهردا هت نشهود سهر کهار  
حاضر ناواهنه شه. کارگران شکرداری یک باش مکه  از  

کارگران  همات اجتماعی هستنه، که به  ل نوع کهارشهان  
در ارتباط مست    با مرد  هستنه و اعترام آنکا انهعهدهاس  
اجتماعی دارد . و ایهی یهک مهوضهوع بهه مهبهارزات ایهی  
کارگران دهرت ب شتری م ههه و یک نه هطهه دهوت مهکه   

 آنانست. 
 

تجمع اعتراض کارگران اخراجی کارخانه پارس 
 خودرو 

مردادماه دهکا تهی از کهارگهران ا هراجهی کهار هانهه    ٩ روز  
 ودروسازی "پارس  ودرو" برای کهنههمه هی بهار در مه هاس  
د تر ریاست جمکوری تلمر کرده و  واستهار بهازگشهت بهه  

کهارگهر ایهی کهار هانهه    ٦٦ کارشان شهنه. بنا بر  بهر هها  
مست  ما و بهستور مهیریت ا راج شهه انه که در م هان آنهان  

ساس ساب ه كهار وجهود    ٦١ تا    ٠١ كارگران و تكنس نکایی با  
دارنه که همری از نه هروههای مهتهاه هص در بهاهشهکهای  

 ماتل  ایی ملموعه  ودرو سازی هستنه. 
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی حوزه های 
 نفتی بیجار و کمانکوه

نفر از کارگران ب دار شههه حهوزه    ٦١١ مرداد ب ش از    ٥ روز  
های نفتی ب لار و کماندوه در مه هابهل اسهتهانههاری ایهم   
تلمر کرده و  واستار بازگشت به کارشان شهنه. به گفهتهه  
کارگارن ماهکا از ا راج و ب دار شهن آنهان مهی گهذرد، و  
مسئو  ی شرکت مهنهطه هه ای غهرب عهله هرغه  تهلهمهعهات  
اعتراضی پی در پی آنان جوابی نم ههههنهه. ایهی کهارگهران  

 همزمان با روز جکانی کارگر ا راج شهنه. 
 

 گزارش
 

نفر در حوادث کار سه ماهه نخست  ٠٩٢مرگ 
 امسال/ تهران رکورددار است

ایلنا: در حوادت ناشی از کار طی سه ماهه نهاهسهت سهاس  
نفر جان  هود را از دسهت دادنهه کهه از ایهی    ٩٥١ جاری  
نفر مرد و سه نهفهر زن بهودنهه. بهراسهاس اعهم     ٩٩٧ تعهاد  

روابط عمومی سازمان پهزشهدهی دهانهونهی، در ایهی مههت  
ب شتریی تلفات حوادت کار به د  ل س وط از بهلهنههی جهان  

درصه از کهل    ٩٠١٧  ود را از دست داده انه که ایی علت  
نفر را در برمی گ هرد. پهس از سه هوط    ٠٩٦ تلفات با آمار  

درصهه از کهل    ٦٩١٣ از بلنهی، اصابهت جسه  سهاهت بها  
،  ٩١٦ ، کهمهبهود اکسه هدن بها  ٠٩١٠ گر تری با    تلفات، بر  

در رتهبهه ههای    ٠٦١٦ و سایر دالیهل بها    ٩١٠ سو تری با  
بعهی دالیل مر  در حهوادت کهار دهرار دارنهه. در ایهی  

،  راسهان رضهوی بها  ٥٩ های تکران با    مهت هم ن ی استان 
ب شتریی آمار تهلهفهات را    ٦٩ و  ارس با    ٦٢ ، اصفکان با  ٩١ 

ایهی در حها هی اسهت کهه آمهار تهلهفهات      در برمی گ رنه؛ 
نفهر و در تهعههاد    ٦١ ها کمتر از    حوادت کار در سایر استان 

نفر بهوده اسهت. در بهکهار    ٠١ ها کمتر از    دابل توجکی از آن 
نفر ن هز در حهوادت کهار م ههو     ٥٥٥ امساس شش هزار و  

شهنه و به مراکز پزشدهی دهانهونهی مهراجهعهه کهردنهه کهه  
درصهه کهمهتهر شههه    ٠١٩ نسبت به مهت مشابه ساس دهبهل  

 است 
 

 متقاضی دارد! ٠هر شغل 
  ٥ م ل ون کارجهو در    ٩١٠ نا      برگزاری مکر: با وجود دبت 

  ٦١٥ ساس گذشته در د هاتهر کهاریهابهی و اعهم  نه هاز در  
  ٦١٠ هزار نهفهر جهذب شههه،    ٣٦٠ م ل ون شلل  ا ی، تنکا  

م ل ون جایهرهاه هه   ها هی    ٠١٥ م ل ون ت اضای کار رد و  
مانه! یدی از روش های متهاوس جستهلهو بهرای شهلهل در  
کشور دبت نا  در د اتر مشاوره شللی و کاریابی ها اسهت  
که طی آن باشی از مت اض ان شلل از طریهق ایهی د هاتهر  
به دنباس شلل می رونه. بررسی جهیههتهریهی گهزارش وزارت  
کار درباره عملدرد ایی د اتر در ساس ههای گهذشهتهه نشهان  

ههزار تها    ٥٠٦ ساس گذشهتهه، دسهتهده     ٥ می دهه که در  
هزار جوینهه شلل از طریق ایی د هاتهر جسهتهلهو بهرای    ٧٩٥ 

یا تی شلل را انهلها  داده انهه. طهی سهاس ههای گهذشهتهه  
کارجویان روش های غ رمعموس تری را برای یا هتهی شهلهل  
امتحان می کننه که دطعا برگر ته از شهرایهط بهازار کهار  
کشور است. در حاس حاضر، متهاوس تریی و پ رطهر ههارتهریهی  
روش کاریابی در ایران، آشهنهابهازی، اسهتهفهاده از پهارتهی و  
ماننه آن است و ایی رویه بر سهایهر روش ههای جسهتهلهوی  

 راه است، سایه ا دنهه است.   ٠١ کار که ب ش از  
 پارتی بازی؛ راه اول جستجوی کار!

ایی رونه باعب شهه تا مراجعه ا هراد بهه کهاریهابهی هها در  
ایران که یدی از روش های متهاوس و رسمهی در تهمهامهی  
کشورهای جکان است در طوس ساس ههای گهذشهتهه کهمهتهر  
شود به نحوی که تعهاد مت اض ان کار دهبهت نها  شههه در  

بهه    ٣١ ههزار نهفهر در سهاس    ٧٦٣ د اتر کاریابی کشور از  
 کاهش یا ته است.   ٣٩ هزار نفر در ساس    ٥٩٦ 

  ٥٢٠ هه     ٣٦ هزار نفر، در ساس    ٧٩٥ ن ز تعهاد    ٣٠ در ساس  
ههزار نهفهر در د هاتهر کهاریهابهی و    ٥٠٦ ن هز    ٣٩ هزار نفر،  

مشاوره شللی کشور دبت نا  کرده و به جسهتهلهوی شهلهل  
پردا ته انه. مسئوالن د اتهر کهاریهابهی و مشهاوره شهلهلهی  
کشور می گوینه کاهش مراجعات به آنکا مربوط به نهبهود  
زم نه شلل در ادت اد ایران و عهه  نه هاز کهار هرمهایهان بهه  
کارجو است و ایی مسئله باعب شهه تها جهویهنههگهان شهلهل  

 مراجعات  ود به د اتر کاریابی را کاهش دهنه. 
 

 اخراج و بیکارسازی
 کارگر کارخانه شیمی کشاورز اخراج شدند ٠٩

کهارگهر مشهلهوس بهه    ٧١ در کار انه ش می کشاورز حهود  
کار هستنه اما از ابتهای مردادماه جاری به د  ل آنه هه از  

عهنهوان   «رکود بهازار  هروش مهحه هوالت »سوی کار رما  
کارگر ایی کهار هانهه بها  مه هانهره هی    ٠٥ شهه است، تعهاد  

ساس پس از  اتمه دهرارداد مهودهت کهارشهان    ٠٢ سوابق کار  
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 انه.   ا راج شهه 
 

 کارگر ٠٧٢خطر تعطیلی سیمان نائین و بیکاری 
از دطر گاز ایی کهار هانهه   «س مان نائ ی »کارگران کار انه  

ها به اداره گاز شکرستان نهائه هی  هبهر    به د  ل انباشت بههی 
گوینه با دهطهر نهاگهکهانهی    دادنه. کارگران ایی کار انه می 

ههای    گاز، به  حاظ  نی زیان غ ردابهل جهبهرانهی بهه کهوره 
هها،    کار انه س مان نائ ی وارد شهه و به تهبهر  هرابهی کهوره 

ن روی کار ایی واحه تهو ه ههی    ٦٧١ ک     امن ت شللی دست 
 تکهیه شهه است. 

 
 کارگر تعطیل شد ٠٢زاگرس خودرو با 

به گفته کارگران کار انه زاگرس  ودرو به دنهبهاس تهوده   
 عا  ت ایی واحه صنعتی تهمهامهی آنهکها از دو مهاه په هش  

 انه.   تاکنون ب دار شهه 
 

 بین المللی
 نهاد مدنی ٠٠٢٢  دستور تعطیلی -ترکیه 

کودتای نا رجا  در ترک ه ههمه هنهان از مه هان نهکهادههای  
مهنی در ایهی کشهور دهربهانهی مهی گه هرد. بهه گهزارش  
 برگزاری آناتو ی، رج  ط   اردوغان، رئه هس جهمهکهوری  

ژوئ ه طی حدمی دسهتهور تهعهطه هلهی    ٦٩ ترک ه روز شنبه  
بنه هاد    ٠٦٦٣ مهرسه   وصی،    ٠١٩٩ نکاد مهنی )   ٦٩٩٠ 

  ٩٥ دانشهرهاه و    ٠٥ اتحهادیهه صهنهفهی،    ٠٣ و نکاد   ریه،  
میسسه پزشدی  را صادر کرد. تمهامهی ایهی نهکهادهها بهه  
ارتباط با  تا ا له گو ی، شاه ه هت مهذههبهی و مهاها ه   
اردوغان متک  هستنه. رئ س جمکوری ترک هه کهه در پهی  
کودتای هفته گذشته حل ه را ب ش از په هش بهر مهاها هفهان  
تنرتر کرده، با اعم  وضهعه هت اضهطهراری سهه مهاههه در  
کشور بر آن است تا راحت تر دستراه دضایی و نظهامهی را  

 هون  »پهاکسهازی کهنهه و   «ویهروسهکها »از به گفته  ودش  
 در آن به جریان ب نهازد.   «تازه ای 

همزمان به دستور اردوغان، از ایی پس نه هروههای امهنه هتهی  
می تواننه ا راد مظنون را بهون تفک   اتکا  به جهای کهکهار  

روز در بهازداشهت نهرهه دارنهه. پهس از کهودتهای    ٩١ روز،  
کشتهه و یهک ههزار    ٦٣١ نا رجا  در ترک ه که دست ک   

ز می برجای گذاشت، دو ت اردوغان موج گستهرده ای از  
پاکسهازی هها در نهکهادههای نهظهامهی، دضهایهی، اداری،  

آموزشی و رسانه ها را آغاز کرد تها ههرآنهدهه مهظهنهون بهه  
ارتباط با  تا ا له گو ی است را به حاش ه برانه. در ههمه هی  
ارتباط برادر زاده  تا ا له گو ی هه  تهحهت بهازجهویهی دهرار  

 گر ت. 
 

اعتراضات ضد دولتی در چین بعد از  -چین 
 جاری شدن سیل

گوینهه سه هل در شهمهاس و مهرکهز ایهی    های ک ی می   م ا  
نهفهر شههه، ههزاران    ٠٥١ کشور بهاعهب مهر  دسهت که   

مه هله هارد دالر بهه    ٩  انمان کرده و ب هش از     انواده را بی 
اراضی کشاورزی آسه ه  زده اسهت. ههنهوز از سهرنهوشهت  
صهها نفر دیرر ه   بری در دسهت نه هسهت. بهه گهزارش  

های هبهئهی و ههنهان به هشهتهریهی    دو ت ک ی، ساکنان استان 
انهه    ههای اسهتهان ههبهئهی اعهم  کهرده   انه. م ا    آس   را دیهه 

انهه    نفر مفه هود شههه   ٠٠٠ جسه شناسایی شهه،    ٠٠٩ تاکنون  
 انه را ویران کرده اسهت. در شهکهر    ٥٩١١١ و س ل ب ش از  

انهه ههزاران    نفر جان با تهه   ٦٥ ش نرتای از استان هبئی که  
شکرونه با شرکت در اعتراضات  ه هابهانهی مههعهی شههنهه  

انهه. مهرد     ها در صهور هشههار سه هل کهوتهاههی کهرده   م ا  
گوینه به آنکا هشهار داده نشهه بود و امههادرسهانهی هه     می 

'مطلوب' ن ست. روزنامه مرن ن  پست در جهنهوب که هی  
  ٦٦ گزارش کرده هزاران روسهتهایهی مهعهتهرم روز جهمهعهه  

ژوئ ه یک جاده را مسهود کردنه و پل س با اعزا  ن هرو بهه  
متفر  کردن تظاهرات پردا ته اسهت. در اسهتهان ههنهان هه   

انه و دست ک  پهانهزده     انمان شهه   هزار نفر بر ادر س ل بی   ٧٦ 
انهه. ههمهزمهان دو هت که هی اعهم  کهرده بهه    نفر جهان داده 

دیههگهان ایهی سه هل  سهارت پهردا هت  هواههه کهرد.    آس   
ها نفر از ساکنان ایی دو اسهتهان در شهمهاس و مهرکهز    م ل ون 

انهه. بهه گهزارش  هبهرگهزاری    ک ی از ایی س ل آس ه  دیههه 
های ارتباطهی در    ش نکوا، عموه بر دطر بر ، ماابرات و راه 

ایی مناطق ماتل شهه است. تام ی زده شههه حههود یهک  
هزار هدهتهار از اراضهی کشهاورزی آسه ه     ٥١١ م ل ون و  

مه هله هارد    ٩ دیهه و  سارات ما ی ناشی از س ل به ب ش از  
 دالر برسه. 

 
زدن، شکنجه و تجاوز در  کت  -ترکیه 

 ها بازداشتگاه
گویه که شهواهههی "مهعهتهبهر" گهردآوری    ا ملل می   عفو ب ی 

زدن، شهدهنهلهه و تهلهاوز" بهه    کرده که حاکی از "کهتهک 
های "غ ر رسمی" پهس از کهودتهای    زنهان ان در بازداشتراه 

نا رجا  در تهرکه هه اسهت. ایهی سهازمهان از دو هت تهرکه هه  
 واسته که به ناهران مسهته هل اجهازه دسهتهرسهی بهه تهمها   

ها" را بههههه. در به هانه هه عهفهو    "زنهان ان در تما  بازداشتراه 
ا ملل آمهه که پس از کودتای نا رجا  "ب ش از ده ههزار    ب ی 

انهه و مههارن "دهابهل اعهتهمهاد" نشهان    نفر" دستهره هر شههه 
دهه که پهله هس در تهمها  کشهور از جهمهلهه آنهدهارا و    می 

استانبوس، دستر رشهگان را بهون آب و غذا، بهون دستهرسهی  
به وک ل، بهون دسترسی به  انواده و دن ای به هرون و بههون  
دسترسی به امدانات پزشدی در اماکنهی مهاهل بهاشهرهاه  

ورزشی سر رمانههی پل س آندارا یا اصطبل زنههانهی کهرده  
ههای  هودسهرانهه"    ا ملل به "بهازداشهت   است. گزارش عفو ب ی 

بهون "اتهکها  مشهاهص" و آدهار ضهرب و جهرح، بهریههگهی،  
شهگان اشاره کهرده و    شدستری و کبودی بر بهن بازداشت 

رتهبهه ارتهش    گویه که شهت شدنله برای امرای عا ی   می 
ب شتر بوده و حتی به بعضی از آنکا با "بهاتهو  تهلهاوز شههه  
است." جان دا کویهزن، مههیهر امهور اروپهای سهازمهان عهفهو  

گویه که م امات ترک ه بایه ایهی ر هتهارههای    ا ملل می   ب ی 
" ل ر" را متود  کننه، به ا زامهات دهانهونهی حه هو  بشهر  
تمد ی کنه و شدنله و ههر نهوع بههر هتهاری را مهحهدهو   

ا ملل، مهوسهسهه مهلهی حه هو  بشهر    کنه. به گفته عفو ب ی 
ها دسترسی و بر شهرایهط زنههانه هان    ترک ه که به بازداشتراه 
)حهود سه ماه پ ش  منهحهل    ٦١٠٦ نظارت داشته در آوریل  

شهه و اکنون ه   نکادی که کن ی ح ی داشته بهاشهه در  
 ترک ه وجود نهارد. 

 
 آزار و اذیت گسترده زنان  -بروندی

ژوی ه اعهم     ٦٧ سازمان دیهه بان ح و  بشر روز ککارشنبه  
کرد که هواداران حزب حهاکه  بهرونههی زنهانهی را کهه بها  
ماا فان س اسی در ارتباط بوده انه، مورد آزار و اییت دهرار  
داده انه. به گزارش  برگزاری  رانسه از نهایهروبهی، جهوانهان  
وابسته به ایی حزب از مهت هها دهبهل بهه بهکهره گه هری از  
روش های بی رحمانه برای دست ابی بهه اهههاف سه هاسهی  
 ود به نماینهگی از حهدهومهت په ه هر انهدهرونهزیهزا رئه هس  
جمکوری برونهی متک  بوده انه.  اسدای ویهلهر پهدوهشهرهر  
دیهه بان ح و  بشر در ایی   هوص گهفهت: مهکهاجهمهان از  
اتحادیه جهوانهان حهزب حهاکه  بهرونههی، زنهان را بهه طهرز  
 ل عی مورد ضرب و جرح و تلهاوز دهرار داده انهه و ایهی  
اعماس اغل  پ ش کش   رزنهان آنکا به ودوع پ وستهه اسهت.  
وی ا زود: بس اری از ایهی زنهان در نهته هلهه ایهی اعهمهاس،  
متحمل مشدمت دراز مهت   زیدی و روحهی شههه انهه.   
. براساس اعم  سازمان ملل، صهها زن از آن زمان به بهعهه  
مورد تهعهرم دهرار گهر هتهنهه. ایهی در حها هی اسهت کهه  
سانروی دو ت برونهی ا بار و اطمعات منهتهشهر شههه از  
سوی دیهه بان ح و  بشر را غ ر وادهعهی  هوانهه. دیههه بهان  

دربانی تعرم برونهیایی در یهک    ٧١ ح و  بشر با ب ش از  
اردوگاه آوارگان در غرب تانزان ا م احبه کرد و ایهی ا هراد  
گفتنه که در پی حممت هواداران حزب حاکه  بهرونههی از  
کشورشان گریاتنه. ایی گهروه مهها هر حه هو  بشهر اعهم   
کرد که مردان مسلا به اسلحه، کما  و کادو با حمله بهه  
منازس مسدونی، زنان را مهورد تهعهرم دهرار مهی دادنهه.  
 شونت و درگ ری در برونهی، نررانی در مورد  هلهایهعهی  

را ا هزایهش داده  ٠٣٣٩ مشابه با رویهادهای روانها در سهاس  
 است. 

 
تجاوزبه زنان در نزدیکی کمپ  -سودان جنوبی 
 سازمان ملل

هفته ی گذشته تعهادی از سربازان دو هت سهودان جهنهوبهی  
به ب ش از ده زن دو  نوئر تلاوز کردنه. به گهفهتهه شهاهههان  
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  ابانی، دربان ان ایهی تهلهاوز کهه از تهرس مهبهارزه ههای  
  ابانی به کم  پهنهاههنههگهان سهازمهان مهلهل پهنهاه آورده  
بودنه، در  ارج از ایی کم  مورد تلاوز درار گهر هتهنهه و  
گفته می شود دست ک  دو تی از آنکا به  هاطهر و هامهت  
جراحت ها جان  ود را از دست داده انهه. تهلهاوز بهه زنهان  
یدی از بحران های عمهه در جوبا پایتات سهودان جهنهوبهی  
است که ه  اکنون درگ ر جن  های دا لی شههه اسهت.  
 شونت های دومی و هم ن ی امتناع صلحبهانهان سهازمهان  
ملل در حفاهت از غ ر نظامی ها، دو مشهدهل عهمههه در  
ایی منط ه هستنه. شاههان به  هبهرنهرهاران آسهوشه هتههپهرس  
گفته انه که دست ک  یک حهمهلهه بهه غه هرنهظهامهی هها  
صورت گر ته که  عاالن سازمان ملل شاهه آن بهوده و هی  
ادهامی از سوی آنکا صورت نرر ته است. ههمه هنه هی روز  
هفهه  ژوئ ه دو سرباز مسلا دو ت سودان جنهوبهی زنهی را  
که کمتر از صه متر از کم  سازمان ملل  اصله داشهتهه  
را روی زم ی کش هه و او را با  ود بردنه. ایهی در حها هی  
بود که ن روهای صلحبان سهازمهان مهلهل کهه مسهلها نه هز  
بودنه ه   واکنشی از  ود نشهان نههادنهه. بهه گهفهتهه ی  

ن روی سازمان ملل شهاههه ایهی وادهعهه    ٩١ شاهه ها حهود  
 بودنه. 

 
لغو  مجوز بیش از صد رسانه در  -ترکیه  

 ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا 

 
پس  رزه های کودتای نا رجا  تهرکه هه پهس از دو ههفهتهه  
هم نان ادامه دارد. تا کنهون حههود شهانهزده ههزار نهفهر از  
ن روهای نظامی و کارکنان دو ت در صنهفهکهای مهاهتهله   
بازداشت شهه انه و به نظر می رسه ایی رونه ادامهه داشهتهه  
باشه. هزاران نفر دیرر ه  از کار  ود برکنهار شههه انهه یها  
ملبور به استعهفها شههه انهه. در سهه روز ا ه هر دسهتهرهاه  
دضایی ترک ه حد  بازداشت حهود صهه روزنهامهه نهرهار و  
 برنرار را در ارتباط با کودتای ایهی کشهور صهادر کهرده  

روزنامه نرار بازداشت شههنهه. بهه    ٩٧ است. روز ککارشنبه  
گزارش رسانه های ترک ه ههف از ایی بازداشتهکها تهحه ه هق  

پس از کودتا ب هش از صهه     درباره کودتا اعم  شهه است. 
رسانه به اتکا  ارتباط با کودتا تعط ل شهنه یها مهلهوزشهان  
 لو شه. شاه ی آ پای، نویسهنههه روزنهامهه زمهان یهدهی از  
شنا ته شهه تریی ککره های بازداشت شهه اسهت. بسه هاری  
از ا راد بازداشت شهه از کارکنان روزنهامهه زمهان هسهتهنهه.  
م امکای ترک ه  تا ا له گو ی را به سازمانههههی کهودتها  
متک  کرده انه و گفهتهه انهه کهه ایهی کهودتها بها حهمهایهت  
کشورههای  هارجهی صهورت گهر هت. آدهای گهو هی کهه  
زمانی از متحهان آدای اردوغهان بهود و مههتهی اسهت بهه  
منت هان او پ وسته است، ایی اتهکها  را رد کهرده اسهت. در  

پی ودهوع کهودتهای نها هرجها  عهله هه دو هت رجه  طه ه   
اردوغان، در کشور ترک ه وضع ت اضطرارای اعهم  شهه و  
سرکوب ماا فان دو ت آغاز شه. دو ت ترک ه گفهتهه اسهت  
که حهود یک و ن   درصه کهل نه هروههای نهظهامهی ایهی  
کشور از جمله شهمهاری از اعضهای گهارد ویهده ریهاسهت  
جمکوری در کودتای دو هفته پ ش مشارکت داشتهنهه. در  
جریان درگ ریکای مرتبط با ایی کودتا که پس از گهذشهت  

نهفهر کشهتهه    ٦٥١   ط کنه ساعت شدست  هورد حههود  
 شهنه و دو هزار نفر ملروح شهنه. 

 

 کارگران
یاسر ریگی : از تربیت نیروی کار تا 

 هدایت تحصیلی اجباری
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ههای    تریی اههاف مهرسه و س ست  آموزشی در نهظها    از مک  
داری ترب ت ن روی کار است. در ایی هههف ههرکهه    سرمایه 

هزینه ترب ت ایی ن روی کار کمتر باشه و زودتر روانهه بهازار  
کار شود، بهکهتهر اسهت. بهراسهاس ههمه هی دیههگهاه مههارس  

ای و کارودانش تاس هس شهه تها  هرد    وحر ه   ای،  نی   حر ه 
دیههه    عنهوان کهارگهر آمهوزش   بتوانه بعه از اتما  دوره دیپل  به 

آمهوزان بها    روانه بازار کار شود. با تهوجهه بهه ایهنهدهه دانهش 
شههنهه، ایهی    تهر در ایهی مههارس پهذیهر هتهه مهی   معهس پای ی 

آموزان طب ات پهایه هی    مهارس به محلی برای تح  ل دانش 
تبهیل شه کراکه  رزنهان طب ات پهایه هی کهه مهعهمهوال بهه  

تر و پای هی بهودن امهدهانهات    د  ل تح  ل در مناطق محرو  
ها در زمه هنهه    آموزشی در ایی مناطق، عه  آگاهی  انواده 

شان، عه  امهدهان    اهم ت تح  ل و آگاهی دادن به  رزنهان 
ودت کا ی برای درس  وانهن به د ه هل مشهلهوس بهه کهار  
بودن ایی کودکان،  ه هر  هانهواده و عهه  امهدهان تهامه هی  
ن ازهای آموزشی  رزنهان و مواردی نظ ر ایهی بهاعهب شهه  

تر در ایهی مههارس    ها به د  ل معهس پای ی    رزنهان ایی  انواده 
نا  کننه تا ن روی کهار بهاهش کهارگهری جهامهعهه را    دبت 

شان تام ی کننه. ایی دض ه به تشهیه طهبه هاتهی    بسان پهران 
شهن سا تار آمهوزشهی مهنهلهر شهه و ههر گهونهه امهدهان  
تحرن طب اتی از راه تح  ل برای طب ات پای هی جهامهعهه  
را ت ریبا غ رممدی کرد. با غا   شهن نهرهاه کهاالیهی بهر  
مهارس و حذف تهریلی آموزش رایران، سا تار آمهوزش و  

تر شه و عموه بر طب ات پایه هی جهامهعهه    پرورش ن ز طب اتی 
طب ات م انهی را نه هز تهحهت تهاده هر دهرار داد. کهودکهان  

ههای    های دروتمنه در مهارس   وصهی بها شهکهریهه    انواده 

باال و امدانات ب شتر و همه هنه هی مهوسهسهات   هوصهی  
های کندور شانس به هشهتهری بهرای ورود بهه    برای کمس 

دانشراه یا تنه و طب ات متوسط و ضع   توان ردهابهتهشهان  
کاهش یا ت اما گهویها دهرار نه هسهت ایهی رونهه بهه ضهرر  
طب ات پای ی و متوسط به اینلا محهود بمانه و در آ هریهی  

پرورش با ههایت تح  لی اجباری کهه در آن    و   ادها  آموزش 
امت از در انتااب رشهتهه    ٠١١ امت از از    ٠١ آموز تنکا    دانش 

را در ا ت ار دارد عمم امدان انتااب رشتهه ا هته هاری بهر  
کنه. بها    آموزان سل  می   منهی را از ایی دانش   اساس عمده 

توجه به اینده تح  ل برای طب ات م انی جامعه ههمهواره  
ام هی برای تحرن طب اتی و ایلاد زنهگی بهکهتهر اسهت  
ایی نوع ههایت تح  لی ایی کورسوی ام ه را نه هز از ایهی  

آموزان بها وجهود    گ رد و باش زیادی از ایی دانش   ا راد می 
ای و  هنهی سهو  داده    معهس باال به سمت مههارس حهر هه 

شونه )به د ه هل ته هاضهای بهاال در رشهتهه ریهاضهی و    می 
تلربی  که در نکایت شانسهشهان بهرای ورود بهه دانشهرهاه  

 یابه.   کاهش می 
 

 «ن از کشور و کمبود امدانات آمهوزشهی »آن ه با عنوان  

شهود    برای توج ه ههایت تح  لی از سوی وزیهر به هان مهی 
دهنهه عمق نراه بازارمحور به مسها هه آمهوزش اسهت.    نشان 

گ ری آموزش مهرن ا راد نزد صاح  کهار بها    دبل از شدل 
گهر هتهنهه امها امهروزه    شاگردی حر ه مورد نظر را یاد مهی 

ایی وه فه به مهارس محوس شهه است با ایی تفاوت کهه در  
تر برای په هشهبهرد اهههاف ادهته هادی کشهور    سطحی کمن 
آمهوزان مهانهنهه یهک    گ رد. در ایی نرهاه دانهش   صورت می 

ماش ی یا ابزار درار است ن هشهی را در تهو ه هه سهرمهایهه و  
پذیهر اسهت ایهی    دروت بر عکهه بر رنه و تا جایی که امدان 

دهههنههه کههه هههر بههاههشههی را کههه    آزادی را بههه آنههکهها مههی 
 واهنه انتااب کننه و ی ودتی تناس  به هه  بهاهورد    می 

سههعههی   «سههازی    ههرهههنهه  »هههای بههه اصههطههمح    بهها روش 
هایی که ن از دارنهه سهو     کننه ا راد را به سمت رشته   می 

ای جز انهتهاهاب رشهتهه    دهنه و اگر ایی ه  م سر نبود کاره 
مانه و ایی همان کاری است کهه امهروز    اجباری بادی نمی 

شهود. در کشهورههای    با عنوان ههایت تح  لی انلا  مهی 
تهر کهارههایهی نهظه هر ایهی تهوسهط    جکان اوس و رشهه یها هتهه 

سهازی و بهه کهمهک رسهانهه و آمهوزش انهلها      رههنه  
شود که  ود نوعی از سرکهوب مههرن اسهت و هی در    می 

کشورهای جکان سو  نظ ر ایران به د ه هل نهاتهوانهی در ایهی  
شهود. در    تهر انهلها  مهی   ای عهریهان   امر، سرکوب به گهونهه 

دن ای امروز دانش، تح  ق و پدوهش ن ز ابهزاری در جهکهت  
سههرکههوب مههرد  اسههت. بههه بههکههانههه عههلههمههی بههودن و کههار  

 هواههنهه کهه ههر که هزی بها نها     کارشناسانه از مرد  می 
علمی و کارشناسی شههه را بهپهذیهرنهه. در بهحهب هههایهت  

ای عله ه  در سهاهنهان وزیهر    تح  لی ایی دض ه به گونه 
شود که مهعی است ایی کهار    آموزش و پرورش نمایان می 
آموزان است کهراکهه م هوبهه    به نفر آموزش کشور و دانش 

عا ی آموزش و پرورش و تلرب ات دا لی و جکهانهی    شورای 
تر دضه هه ایهی اسهت کهه    را در پشت سر دارد. دسمت جا   

هها در    کنه  انهواده   وی پس از اجرای ایی طرح پ شنکاد می 
ضرورت ایی کهار تهوجه هه شهونهه. آنه هه در ایهنهلها      زم نه 

 رد است و آنه هه مهکه       اهم ت نهارد  ردیت، اراده و عمده 
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تهر مهفه هه بهودن    است، مف ه بودن  رد برای جامعه یا دد هق 
تهر     دده هق   برای کرخ تو  ه و ادت اد یا بهه به هانهی بهاز هه   

داران اسهت. اگهر    تو  هه دهروت و پهرکهردن جه ه  سهرمهایهه 
تر به عامل انلا  کنه هی کهارههایهی    باواه   در سطا کمن 

پرورش پی ببهریه  بهه نهوع نهرهاه  هرادسهتهان در    و   در آموزش 
رس  . نهرهاه سهود مهحهور و ابهزاری بهه    باش آموزش می 

آمههوزش کههه از یههک سههو سههعههی در کههاهههش      مسهها ههه 
  هوصهی    های ایی باش و واگهذاری آن بهه بهاهش   هزینه 

هههای    بههرای شههانههه  هها ههی کههردن دو ههت از مسههوو هه ههت 
اش دارد و از سوی دیرر دست ا رادی در بهاهش    اجتماعی 

گهذارد.      وصی را برای کس  سود از آمهوزش بهاز مهی 
ایی نراه که برگر ته از نراه نئو ه هبهرا هی در بههنهه دههرت  
است، هر روز تاد رات ب شتری را بر جهامهعهه   هوصها در  
باش  همات اجتماعی نظ ر آمهوزش و بهکههاشهت نهمهایهان  

سهازی     واهه گهذاشهت. مهطهمهئهنها ایهی رونهه بهه تهلهاری 
آموزش، نهادن بودجه به مهارس دو تی، پای ی مانهن حه هو   
معلمان، اجاره دادن مهارس، ههایت اجهبهاری تهحه ه هلهی و  
اماا ک  محهود ناواهه مانه و در آیهنههه شهاههه  هبهرههای  
ناگوارتری  واه   بهود  )مهنهبهر؛اتهحهادیهه آزاد کهارگهران  

 ایران   
 

 

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با 
حضور در بیمارستان سینا از پرسنل این 

 بیمارستان قدردانی کردند
صبا امروز جعفر عظ   زاده و اسماع ل عبههی بها حضهور  
در  ب مارستان س نا و ممدهات بها دکهتهر شهدهوری راد و  
بر ی دیرر از مسئو  ی ایی ب مارسهتهان، مهراته  تشهدهر و  

روز بسهتهری    ٠٩ امتنان  ود را از زحمهات آنهان در طهوس  
بودن جعفهر در به همهارسهتهان سه هنها اعهم  و در ادامهه بها   
مراجعه به باش جراحی مردان با ت هی  گل و ش ریهنهی بهه  
پزشدان و پرسنهل ایهی بهاهش، از زحهمهات آنهان دههردانهی  
کردنه. جعفر عظ   زاده در پنلاهم ی روز اعهته هاب غهذا  

روز در بهاهش    ٠٩ به ب مارستان س هنها مهنهته هل و مههت  
جراحی مردان ایی ب مارستان بستری بود. وی در طهوس ایهی  
مهت زیر سر  و تحت نظر پزشدان دهرار داشهت و ههر روز  
جمر های کا ری از کارگران و معلمان و  عا ه هی مههنهی  
و اجتماعی و دانشلویان به مهمدهات وی مهی آمههنهه و  
باش بشهت شلود می شه با اینهحهاس پهرسهنهل ایهی بهاهش  
عل رغ  شهت کار باال و  شهارههای سهنهره هی کهاری بها  
صبر و حوصله با مراجع ی بر ورد و با مسئهو ه هت بهاالیهی   
از جعفر عهظه ه  زاده مهرادهبهت مه هدهردنهه. اتهحهادیهه آزاد  

 ٠٩٣٥ مرداد ماه    ٦  –کارگران ایران  
 

از مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی 
تا مصوبه شورای اسالمی شهر تهران، 
 جوازهای قانونی گرفتن حق حیات!

با ت وی  الیحه ا زایش مناطق آزاد، عمم و دانونها بهاهش  
 ی ا حاس مشموس دانون کار ن ز در مسه هر  هارج شههن از  
شموس دانون کار جاری که هم ی دانون کار  هود در زمهره  
ضه کارگری تریی دوان ی درار دارد، درار گر ته اسهت. بها  
وجود اینده دانون کار موجود  ود ملوزی دانهونهی بهرای  
به   ر و  مکت کشانهن اکاریت جامهعهه کهه کهارکهی و  
مزدبر ر هستنه، بوده و ناک ز تهریهی حهق ههاههرا بهه نهفهر  
کارگر در آن نوشته شهه باشه آن نان دگ  و مبک  و دهابهل  
تفس ر می باشنه که عمم ه   ک ز به نفر کهارگهر رده   
نمی  ورد، با ایی م وبات دیرهر در ضههیهت بها مهنها هر  
طب ه کارگر، دانون ه ه  ابهکهامهی را بهر جهای نهاهواههه  
گذاشت. کن ی م وبه ای با حهذف  ههمهاتهی از دهبه هل  
ب مه تأم ی اجتماعی و جهایهرهزیهی کهردن ا هته هار تها  در  
دست کار رمایان با تدا    و ا زامات ن   بنه آنان کهه تها  
امروز از  حاظ دانونی برایشان انهکی دست و پا گ ر بهود،  
به ماابه  رش درمزی است که زیر پهای کهار هرمهایهان و  
سرمایه گذاران پکی شهه تا  به م ل  ود دستهمهزد تهعه ه هی  
کننه، درارداد تنظ   کننه، ا راج کننه و ههر ادههامهی را  
که به صمح  ود بهاننه عل ه کارگران به انلا  برساننهه و  
ایی گونه ادت اد به گل نشسته بعه از برجا  را بها اعهمهاس  
بی ح ودی مطلق و به  همکهت کشهانههن به هشهتهر طهبه هه  
کارگر، از مام ه نلات دهنه. اما یورش دانون   هط بهه  
باش شاغل طب ه کارگر محهود نمانهه و بی ح هو  تهریهی  
و محرو  تریی باش آن ن ز یعنی ب هدهارانهی کهه از  شهار  
  ر و گرسنری به دستفهروشهی، تهی  هروشهی و گههائهی  
روی آورده انه را در بهر گهر هتهه اسهت. م هوبهه شهورای  
اسممی شکر تکران مبنی بر جهر  شهمهردن دسهتهفهروشهی و  
گهائی، نمونه ای از دانونی شهن گهر هتهی حهق حه هات از  
م ل ونکا انسان محرو  و بی ح و  است که بر همف مه هل  
 ود از کار ا راج شهه یا اصم امدان دست ابهی بهه هه ه   
کاری حتی با دستمزدههای کهکهار بهار زیهر  هط  ه هر و  
تح  ر آم ز  علی را نهاشته انه و بهون ه   گونه پشتهوانهه  
دو تی و محرو  از بر ورداری از ه   نوع ب مه اجتهمهاعهی  
از جمله ب مه ب داری ناکار به تحمل تح ه هر و  هرهه مهاس  
شهن شأن انسانی  هود بهرای سه هر کهردن شهده   هود و  
اعضاء  انواده هایشان شهه انه. بی تهردیهه ایهی م هوبهات  
هه ی غ ر از دانونهی کهردن تهعهرم بهه زنههگهی و حهق  
ح ات اکاریت جامعه که مزدبر ر یا به هدهار و بهی پهنهاه  
هستنه را دنباس نمی کنه. نبایه در مه هابهل ایهی تهعهرم و  
یورش رسمی و دانونی به ح ات و مع شت  هود مهنهفهعهل  
بود. مبارزه وس ر و متحهانه ما برای  لو ایی م هوبهات و  
تهویی و ت وی  یک دانون کار مههرن و تهأمه هی کهنهنههه  
 منا ر کل ه باشکای طب ه کارگران الز  و ح اتی است. 

مهرداد    ٦ انلمی صنفی کارگران بر  و  لزکار کهرمهانشهاه  
تهههاریهههه:   )منبر؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران   ٣٥ 

 ٠٠/٥/٠٩٣٥) 

 
 
یورش قانونی به حقوق کارگر با تصویب  

الیحه مناطق آزاد اقتصادی و مناطق 
 ویژه

اگر که اعماس تح  ر و بی ح ودهی بهر کهارگهران و ههمهه  
باشکای مزدبر ر دیرر دهکا ساس است که بههون م هوبهه  
به اصطمح دهانهونهی زیهر کهتهر حهمهایهتهکهای ههمه هشهرهی  
دستراهکای دو تی اجهراء مهی گهردد، امها بها ت هویه   
الیحه جهیه برای ا زایش مهنهاطهق آزاد و ویهده، دو هت بها  
دانونی کردن اجحا ات بر کهارگهران  جهواز دسهت درازی  
کار رمایان را در ایی امر صادر نمود. در حایده به گهفهتهه  

م ل ون کارگر در کارگاه ها و مهراکهز    ٧ رب عی وزیر کار  
نهفهر     ٥ کوکک کارگری )با تعهاد کارگران کهمهتهر از  

 ارج از شموس دانون کاربه ش وه غ ر رسمی مشهلهوس کهار  
هستنه، دو ت با ت وی  الیهحهه مهنهاطهق آزاد طهرح  هارج  
کردن همه کارگران از شموس دهانهون کهار را بهه اجهراء در  
آورده است. بر اسهاس دهانهون اداره مهنهاطهق آزاد کهارگهران  
شاغل در آن مناطق از شموس دانون کار  ارج مهی گهردنهه  
و عمم و دانونا به کار رمایان ا ت ار تها  داده مهی شهود  
که مطابق شرایطی که منا عشان را کامم مهحها هظهت و  
تأم ی کنه با کارگران بر ورد کننهه. مه هزان دسهتهمهزد را  
کار رمایان تع  ی کننه، حهق اسهتهفهاده از مهر  هی  بهه  
د اواه کار رمایان به رسم ت شنا ته شود یا نه، ههر ودهت  
باواهنه ا راج کننه بهون اینده برایشان ههزیهنهه ای در بهر  
داشته باشه و دهکا و صهههها بهمی دیهرهر سهر کهارگهران  
ب اورنه و عموه بر اینکا کهارگهران مشهمهوس بهر هورداری از  
ب مه تآم ی اجتماعی  نرردنه. با وجود اینده دهانهون کهار  
موجود یدی از ضه کارگری تریی دوان ی کار موجهود در  
دن ا است و وضع ت  مکت بار و غ هر انسهانهی کهارگهران  
ایران مح وس اجراء بنههای هم ی دانون است که از جهمهلهه  
با دانونی کردن دراردادهای مودت ناامنی شهلهلهی، ا هراج  
سازیکا و ب داری نزدیک بهه ده مه هله هون نهفهری  و بها  
ممنوع کردن حق ایلاد تشهدهل و اعهته هاب و اعهتهرام،  

درصهه    ٣١ دستمزد ککار برابر زیر  ط   ر را بر به هش از  
انسانکای کارکی جامعه تحم ل کرده است، اما ایهی ادهها   
جهیه، یورشی عریان و با حمایت صهریها دهانهون بهه طهبه هه  
کارگر است تا با زیر  شار گذاشتی به هشهتهر از په هش آن،  
سرمایه گذاران و کار رمایهان بهرای سهرمهایهه گهذاری بها  
تضم ی سودآوری سرمایه هایشان از طریق دهانهونهی نهمهودن  
هر نوع تعرضی به کارگران، ترغ   شهونهه. یهی یهورش بها  
حمایت دانون به ح و  طب ه کهارگهر بهایهه بها اعهتهراضهات  
وس ر  با  واست  وری  لو دهانهون مهنهاطهق آزاد و ابهطهاس  
دانون کار  علی و ت وی  دانون کهار جههیهه در راسهتهای  
تأم ی کامل منا ر طبه هه کهارگهر بها د ها هت مسهته ه ه   
نماینهگان وادعی و منتا  کارگران پاسه بهره هرد. بهرای  
د اع از ح و  انسانی  ود متحه و یدپارکه بهه اعهتهرام  

 ٣٥ مرداد    ٥ بر  زی .  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
  

 
 


