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 ٩ صفحه  

 ٢ صفحه    

 کند ها را رد می واقعیت اجتماعی تکذیب
 نویسنده: جعفر ابراهیمی

 کارگر کمونیست از مصطفی صابر میپرسد؛
 تعیین حداقل  دستمزد بر اساس بهره وری!

 شهال دانشفر            
 کارگران در هفته ای که گذشت 

ارزان سازی نیروی کار، هذیان گویی محمد  
 رضا کارگر 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان!

 علیه نا امنی محیط  کار  
 قاتلین در کنار قربانیان محیط کار قدم میزنند.

 ٨صفحه 

 نکته اصلی
 محمد شکوهی! 

جمهوری اسالمی و سیاستهایش مسئول 
 مستقیم این وضعیت می باشد!

 ٧صفحه 

هنر جمهوری اسالمی، گسترش فقر 
 در ابعاد وسیع

 یاشار سهندی

"چرا در ایران دولت ها و سیاستت  
های تغییر می کنند اما باز هم  
فقر افزایش می یابد؟ قیمت نفت  
گران می شتود  فتقتر گستتتر   
پیدا می کند. قیمت نتفتت ارزان  
می شود  فقر گستر  پیدا می  
کند. چرا فقر در ایران متدا  در  
حال افتزایتش استت؟"ایتا ستوالتی  
استتتت کتتته از ستتتوی ستتتایتتتت  
حکومتی فرارو جلو روی یت   
کارشنتا  اقتتتیتادی و استتتاد  
دانشگاه "دکتتتر حستیتا را تفتر"  
گذاشته شده است. همه ایا سوال  
و جواب بتدیتا طتااتر استت کته  
معاون وزیر بهداشت در گتزارشتی  
به عمق فاجعه ای که حکومتی  
آفریده است که ایشان مخلتیتانته  
در طتتدمتتت آن هستتتتتنتتد اشتتاره  
کوچکی کرده است. معاون وزیر  
بهداشت میگوید:"در حال حتارتر  

درصد مرد  کشتور گترستنته    ٠٣ 
اند و نان طوردن نتدارنتد." جتنتاب  
معاون به پدیده جدید در گستر   

  ٠٣٣ فقر اشاره میکند:" ستاننته  
هزار نفر در ایران به دلیل هتزیتنته  
های درمان ورشکست می شوند  
و مساله آسیب های اجتتتمتاعتی  
در حتتوزه ستتیمتتت یتت  متتورد  
نوپدید است..." و را فر که گویا  
مطتالتعتاس وستیتعتی در زمتیتنته  
"جغرافیتای فتقتر" دارد اعتتترا   
میکنتد:"  ...نتمتا  ستیتاستی و  
اجتماعی اصتلتی تتریتا مست تول  

ایجاد فقتر در هتمته جتای دنتیتا  
استت. بتته عتتبتتارس دیتتگتتر نتتمتتا   
اجتماعی و سیاسی با تخیتیت   
 لط منابع کشور و دنبال کتردن  
سیاست هایی که عمدتا متنتافتع  
گتتروهتتهتتای قتتدرس و  تتروس را  
تامیا می کند و به ررر بتاقتی  
جامعته و بته طیتوب اتبتقتاس  
پاییا است فتقتر را ایتجتاد متی  
کند...نما  سیاسی و اجتمتاعتی  
به قربانیان طود بترچستب هتایتی  
همچون اراذل و اوبتا   حتاشتیته  
نشیا  کارتا طواب  زن طیابانتی  
و ... می زند و با ایا بترچستب  
زنی ایا افراد را عمی در چرطته  
فقر قرار می دهد و اینتهتا نتمتی  
توانند به دلیل ایتا بترچستب هتا  
شغل مناسبی بگیرند؛ در حتالتی  
که ایا برچسب ها بترای  هتنتر  
جمهوری اسیمی  گستر  فقتر  
در ابعاد وستیتع متنتکتر  کتردن  
افکار عمومی نسبت به شکست  
نهادی است که ساطتار قدرس در  
کشور بر گروههای مختلتفتی از  

 مرد  تکمیل کرده است"  
 

دیگر از ایا وارح تر و آشکار تر  
نتتمتتی شتتد اعتتتتترافتتاس یتت   
اقتیاددان را مشتاهتده کترد کته  
تاکید کرده است مس تول ایتجتاد  
فقر نما  سیتاستی و اجتتتمتاعتی  

 حاکم است. اعترا  آشکار به  
 

 برخورد با کودکان کار به مثابه تبهکاران
 نویسنده: جوانمیر مرادی

 شرکت خانواده های کارگران در اعتراض کارگران 
سیمان دهلران  در دروازه ورودی شهر    
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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 

 هي ت  تکريريه
 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 

 مس وليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقانس در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ٥ از صفحه        
فقر حاکم که به گتفتتته ربتیتعتی  
)وزیر شکنجه گر حکومت( "فقر  
شهری" پنج برابتر شتده و از  دو  
برابر شدن "فقر روستایی" میگوید  
نه بختااتر ایتا استت کته ایشتان  
حتی دلسوز فقرا شده اند چرا که  
طود جامعه را مقیر میدانتد کته  
روز بتتروز بتتیتتشتتتتتر میتتر  گتترا  
متتیتتشتتود بتترای هتتمتتیتتا ستترمتتایتته  
تجاری و مالی گستر  می یابد  
و وارداس شتدس متیتگتیترد و در  
نتیجه تولید داطلتی دچتار رکتود  
میشود و نتیجتا بتیتکتاری دامتا  
زده متتیتتشتتود و راه چتتاره را هتتم  
"اشتغال زایی با حمایت از صنعت  
داطتتلتتی" متتیتتدانتتنتتد. را تتفتتر بتته  
متتانتتنتتدهتتمتته اقتتتتتیتتاددانتتان آدر   
عوری میدهتد و متدعتی استت  
که همه اینها نتتیتجته تتختیتیت   
 لط منابتع کشتور استت. فتقتط  
معلو  نیست چرا برای یکبار هتم  
شده به  لط منابتع کشتور بترای  
مرد  طرج نمیتشتود. نتمتی شتود   
چتون هتتمتیتتا اقیتتاددانتان وقتتتتی  
صکتبتت از رفتاه مترد  متیتشتود  

 میگویند ایا گداپروری است!  
 

"تخیی   لط متنتابتع" در واقتع  
تتختتیتتیتت  درستتت متتنتتابتتع بتترای  
باندهای جتنتایتتتکتار حتکتومتتتی  
است. دولتت هتا حتاکتم بته اترز  
عتتجتتیتتبتتی پتتیتتگتتیتترانتته و میتتمتتم  
سیاستهای را تدویا میکنند کته  
نتیجه ا  فقط گستتر  فتقتر و  
فیکت در میان توده مرد  استت.  
سیاستهای که توصیه مراکز بیا  
اللملی بورژوازی است و ابتکارس  
ویژه جمهوری اسیمی در هتمتیتا  
راستتتتتا استتت؛ متتانتتنتتد: گستتتتتر   
منااق ویژه اقتیادی )استم رمتز  
گستر  منتااتق ویتژه استتت تمتار  
گستتتتترده و بتتی حتتد و حیتتر  
کارگران(  معافیت کارگاهتهتای  
زیر ده نفر از قتانتون کتار  تتدویتا  
نیکه ای کته کتارهتای متانتنتد  
متعتتادن را نتتیتتز را شتتمتول قتتانتتون  
سختی مشا ل معا  متیتستازد   
تدویا لوایح توسعه اقتیادی کته  
هر کدا  درادامه دیتگتری هتیت   
هدفی نداشتته جتز فتراهتم کتردن  
شرایط بهتر بتهتره کشتی از تتوده  
مرد  زحمتکش حذ  یتارانته هتا   
سقوط با بترنتامته ارز  ریتال در  

بتترابتتر دنر  گتتران کتتردن هتتمتته  
کتتتانی رتتتروری زنتتتدگتتتی از  
مسکا و طوراک و بتهتداشتت و  
پتتزشتتکتتی  گتتران کتتردن حتتتتتی  
تفریکاس  سفر و همه طدماتی که  
به شادابی مرد  کم  میکتنتد.  
شیوه روتیا عتد  پترداطتت حتقتو   
کارگران برای ماههای متتوالتی   
از بیا بردن کامل امنیت شتغتلتی  
کلیه حقتو  بتگتیتران جتامتعته از  

معلم و کتارگتر و پترستتتار و...    
شی  زدن کتارگتران   سترکتوب  
گسترده فتعتالتیتا کتارگتری کته  
صدای توده کارگتران هستتتنتد و  
حبس کردن ایشتان بته زنتدانتهتای  
اویل المدس و کشتا آنها در طفا  
در زندان  یور  هتمته جتانتبته بته  
متترد  گتترستتنتته ای کتته ستتعتتی  
میکنند از اریق دستفروشی کف  
نانی بدست آورند و گاهها به قتل  
رستانتتدن آنتتهتا  و جتدیتتدا تتتکتقتتیتتر  
کودکان طیابان که بته نتاچتار از  
سر فتقتر در ستر چتهتارراهتهتا بته  
گدایی مشغول هستند با تراشیدن  
موی سر ایشان  هجو  گسترده به  
جوانان تکت عنوان مبارزه با اراذل  
و شکنجه آنها در کف طیابان تتا  
سرحد مرگ جلو چشمان همگان   
اعدامهای گستترده د رمتیاعتا   
بتترای ایتتجتتاد رعتتب و وحشتتت   
گستر  تا فروشی به دطتترکتان  

ساله  و سازمان دهی رسمتی    ٣٠ 
تا فروشی تکت عتنتوان صتیتغته   
تتتلتتکتته کتتردن متترد  از ستتوی  
نیروهای انتمامی به هر بهانه ای  
در هر معبر و گتذری چته وستط  
طیابان پر رفت و آمتد شتهتر چته  
وسط بیابان  کشتتا کتولتبتران در  
سر مرزها  و به قتلگاه فترستتتادن  
کارگران افغان در ستوریته و ایتا  
آطتتری متتکتترو  کتتردن ایشتتان از  
طدماس پزشکی کته متنتجتر بته  

ساله ای بته    ٣١ مرگ دطترک  
نا  لطیفه شد و و... متاسفانه ایا  
رشته سر دراز دارد و ایتا هتمته  
نمی تواند نتیجه تخییت   تلتط  
منابع کشور بته صتورس ستهتوی  
باشد بلکه عمدی در کار است و  
آگاهانه ایا ستیتاستتتهتا در پتیتش  
گرفته میشود و به اجرا گذاشتتته  

 میشود.  
 

سیاستهای اقتیادی که فقط از  
ذها بیمار کسانی تراو  میشتود  

که بیش از هتر چتیتز بتاور دارنتد  
باید جامعه ابقاتی باشتد و رفتاه  
همگانی در نمر ایشان ستم استت.  

اقتیاددانی که معتقد استت کته   
" نتتمتا  ستتیتاستتی و اجتتتتمتتاعتتی"  
مس ول اصلی فقتر استت امتا بته  
طود  جراس نمتی دهتد از طتود  
بتتستترستتد کتته متتا در ایتتا د  و  
دستگاه چتکتاره ا  چته متیتتتوان  
نتامتتیتتد؟ نتمتتی پتترستد چتتون پتتول  
میگیرد تقییراس را متتتوجته متا  
مرد  کنتد کته هتاهترا روز بتروز  
میر  گراتر شده ایم و به دولتت  
مردان توصیه کند که کتمتی بته  
فکر اشتغال باشند و ایتا هتم از  
نتتگتترانتتی استتت کتته از "شتتور   
گرسنگان" دارد. او متیتدانتد هتر  
چقدر مانور مقابله با "ا تشاشاس  
کارگری" برگزار شود نمی تتوانتد  
جلو "سییب گرسنگان" را بگیرد.  
و ایا ططری است کته روز بتروز  
برای جمهوری استیمتی بتزرگتتتر  
میشود. گرسنتگتان بته درستت و  
بتتتدون آنتتتکتتته از دهتتتان یتتت   
اقتیاددان بشتنتونتد بتا پتوستت و  
گوشت و استخوان طتویتش درک  
میکنند که گرسنگی آنها نتیجه  
سیاستهای دولت مردان است. آنها  
نفرس عمیقی از نتمتاد حتکتومتت  
یعنی نیروهای انتمامی آن دارند.  
ایا ارگان سرکوب نه تنهتا رعتب  
می آفریند بلکه نفرس عمیمی را  
هم در دل توده فقیر جامتعته متی  
کارد. و کسی که باد متیتکتارد  
نجر  اوفان درو می کند. آمتار  
دادن از هنر جمهوری اسیمی در  
گسترده کردن فقر و گستر  روز  
افتتزون آن از ستتوی کتتاربتتدستتتتتان  
جمهوری اسیمی نشان از هراسی  
که در عتمتق وجتود ایشتان ننته  
کرده است تتا شتایتد طتودشتان را  
متوجه مس له کند تا شاید چتاره  
ای بیندیشند اما آنتهتا هتیت  راه  
حلی ندارند جز اینکه پیشنهاداتی  
ارائه دهند که چطور میتشتود بته  
کارفرمایان طدماتی بیشتری داد.  
راه طیصتی از فتقتر سترنتگتونتی  
سرمایه است و در مورد ایران بیش  
از هر چیز سرنتگتونتی حتکتومتت  

 اسیمی است. 
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 تعیین حداقل  دستمزد بر اساس بهره وری!
کارگر کمونیست: به گفته خبرگزاری ایلنا "محمدرضاا کاارگار مادیارکال تاوساعاه اشاتاغاال و 

های حداقل دساتامازد  سیاستگذاری بازار کار" دولت جمهوری اسالمی،  در نشست "نقش سیاست
کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط"، بر اهمیت "ارزان سازی نیروی کار و تعیایان دساتامازد 
بر اساس بهره وری" تاکید کرده است. او اعالم کرده است که "دولت این آمادگی را دارد  کاه 

وری کارگران تعیین شود".  این مقام دولتی همچنین گفته کاه ایان  مزد بر اساس میزان بهره
 کار باعث "افزایش اشتغال و مقابله با بیکاری" میشود.

بنظر شما جواب کارگران به این سیاست تعیین دستمزد بر اساس بهره وری کاار چاه باایاد 
باشد. و آیا با قبول دستمزد بر اساس بهره وری کار مساله بیکاری قابل تاخافایاح و حال 

 !شدن است؟ راه حل نهایی از نظر شما کدام است؟

 مصطفی صابر: 
تعییا حداقل دستتمتزد بتر استا   
بهره وری حتی طی  قانون کتار  
اسیمی است که کارگران ایتران  
اعتراراس و متبتارزاس گستتترده  
ای علتیته آن داشتتته و دارنتد و  

توقعاتشان بسیار بتانتتراز آنستت.   
همیا میتواند به شما بگوید کته  
کارگران چه عکس العتمتلتی در  
قبال صتکتبتت هتای ایتا متدیتر  
دولت روحتانتی طتواهتنتد داشتت.  

  ١٣ )یادآوری کتنتم کته  متاده  
قانون کار استیمتی گتفتتته کته  
حداقل دستمزد بر اسا  "تتامتیتا  
زندگی ی  طانتواده" در رابتطته  
با  "درصتد تتور  اعتی  شتده از  
سوی بانت  مترکتزی" تتعتیتیتا  
شود.(  کافی است نگتاهتی بته  
اومارهای اعترارتی و بتیتانتیته  
های  کارگتران در قتبتال اعتی   
حداقل دستمزدهای سالیانته و یتا  
بیانیه های اول مه تشکتل هتای  
کارگری ایران بیندازیم تا ببیتنتیتم  
که ارهاس ایا جنتاب متدیترکتل  
دولت اسیمی چته پتاستختی در  
صفو  کارگران دریافتت طتواهتد  
کرد. همیا امسال دیدیم کته در  
جتریتان اعتتترارتاس گستتترده بتته  
حتداقتل دستتتمتتزد اعتی  شتده از  
سوی شورایعالتی کتار چتگتونته  
تشکل هتای کتارگتری طتواهتان  
سه و نیم میلیون تومان دستتتمتزد  
شتتدنتتد و حتتتتتی راستتت تتتریتتا و  
سازشکارتریا جتریتانتاس هتم کته  
سعی میتکتنتنتد طتودشتان را بته  
کارگر بچسبانند نتتتوانستتتنتد از  
کمتر از یت  و نتیتم متیتلتیتون  

 تومان حر  بزنند.  
 

بنتمتر متا وصتل کتردن حتداقتل  
دستمزد به هر فتاکتتتور دیتگتری  
جز تامیا ی   زندگی شایستته  
انسان به زیان کارگران است. ایتا  
بتتختتیتتوب در اورتتاد ایتتران دو  

چندان میدا  دارد. برای مت تال    
بهره وری در ایران به دلیل بتکتران  
جتتمتتهتتوری استتیمتتی و انتتزوای  
اقتیاد  از بازار جهانی  نستبتتتا  
پاییا تر از میزان جتهتانتی استت.  
کتتارگتتران نتتبتتایتتد تتتاوان بتتکتتران  
اقتیادی جمهتوری استیمتی را  

بتتدهتتنتتد. چتتطتتور ایتتا حتتکتتومتتت  
میتواند آطونتدهتا و پتاستدارهتا و  
نیروهای سرکوب را تامیا کتنتد  
و فیش های حقوقی نجومی بته  
مدیران بسردازد و میلیارد میلتیتارد  
اطتیب و  یر اطتیب به جتیتب  
حضراس سراریز کند ولتی وقتتتی  
نوبتت تتعتیتیتا حتداقتل دستتتمتزد  
میرسد یاد بهره وری بیفتتد؟  یتا  
حتی  تور  هتم متبتنتای طتوبتی  
برای افزایش هتر ستالته نتیتستت.  
چرا که همیشه در آمتار و ارقتا   
دولتی درصد اعی  شده بتمتراتتب  
پاییا تر از تتور  واقتعتی استت.  
بعیوه حتی اگر رقم تور  واقتعتی  
باشد کی گفتته اورتاد فتعتلتی  
زندگی کارگر طوب استت و بته  
همیا حد حتفت   ورتع متوجتود  

بتایتتد ررتایتتت داد؟ چتترا نتبتتایتتد  
تتی  کترد هتتر ستتال اورتتاد را  
بهتر کترد؟  در نتتتیتجته در هتر  
مقتطتع تشتکتل هتای واقتعتی و  
رهبران کارگری در ایران باید بتنتا  
به نیازهای واقعی ی  زنتدگتی  
درطور انسان قرن بیست و یکتمتی  
میزان حداقل دستمتزد را تتعتیتیتا  
کنند و کارگران را برای تتکتقتق  
آن بسیتج کتنتنتد. ایتا تتنتهتا راه  
واقعی و درست برطورد به مسالته  
حداقل دستتتمتزد استت. کستانتی  

کتته ادعتتای اقتتتتتیتتاد دانتتی  
میکنند و برایمان چترتتکته متی  
اندازند که انن اوراد اقتتتیتادی  
اجازه نمی دهد و  باید واقع بتیتا  
بود و  کمتر طتواستت  فترامتو   
میکنند که ی  فاکتتتور متهتم  
در تعییا حداقل دستمتزد هتمتواره  
میزان تتوقتع و ستطتح انتتتمتاراس  
کارگران از طتودشتان و زنتدگتی  
شتتتان و هتتتمتتتیتتتنتتتطتتتور متتتیتتتزان  
سازمانیافتگی و مبارزه و تتی   
جانانه برای تتکتقتق ایتا تتوقتع و  
انتماراس است. آن کستانتی کته  
به اسم "اقتیاد دان" و حتی قستم  
طوردن به متارکتس دارنتد ستطتح  
توقع کارگران را پاییا می آورنتد  
باید بداننتد کته دارنتد در هتمتان  
جهتی مجاهدس متیتکتنتنتد کته  

ایتتا جتتنتتاب متتدیتترکتتل صتتا  و  
پوست کنده ا  را متطترک کترده  

 است. 
 

اما در رابتطته بتا ادعتای متدیتر  
متتذکتتور کتته تتتعتتیتتیتتا حتتداقتتل  
دستمزد بتر استا  بتهتره وری و  
ارزان تر کردن نیروی کار بتاعت   
کاهش بیتکتاری متیتشتود  بتایتد  
گتتفتتت کتته اصتتون کتتارکتترد  
بیکاری در جامعه سرمایه داری  
همانا ارزانتر کتردن نتیتروی کتار  

است. سرمایه همیشه بایتد ارتتش  
وسیعتی از کتارگتران گشتنته و  
تشتنتته داشتتتته بتتاشتد تتتا بتته هتتر  
قیمتی که سترمتایته نز  داشتت  
حارر به فرو  نیروی کار طتود  
شوند. ایشان هم دارد به کارگتران  
میگوید بیایید به دستتتمتزدهتایتی  
حتی پاییا تر و برده وارانه تتر از  
همیا سطکی که در جتمتهتوری  
اسیمی تعتیتیتا متیتشتود گتردن  
بگذارید تا شاید جناب کتارفترمتا  
ر بت کند و شتمتا را استتتختدا   
کند. در واقع اههاراس صتریتح و  
بیشرمانه جناب مدیرکل کتذایتی  
اعی  منطق ذاتی سرمتایته داری  

 است.  
 

پاسخ کارگران چته بتایتد بتاشتد؟  

وارح است که پاسخ بیکاری از  
نتتمتتر کتتارگتتران تتتا دادن بتته  
دستمتزدهتای نتازل نتیتستت. ایتا  
پتتاستتخ بتتورژوازی بتته بتتیتتکتتاری  
است. پاسخ کارگران به بیکتاری  
در همه دنتیتا و در اتول تتاریتخ  
عبارس بوده استت از  اتتکتاد و  
همبستگی در مبارزه برای بتیتمته  
بیکاری  افزایش دستمزد. یعتنتی  

درجه در متقتابتل راه    ٣٨٣ درست  
حتتل بتتورژوازی. در متتقتتابتتلتته بتتا  
بتتیتتکتتاری بتتختتیتتوب اتتتکتتاد  
کتارگترشتا تل و بتیتکتار بستیتتار  
تتتعتتیتتیتتا کتتنتتنتتده استتت. بتتطتتور  
مشخ  یعنتی ایتنتکته  بستیتار  
مهم است که کارگر بتیتکتار بته  
متتبتتارزه بتترای افتتزایتتش حتتداقتتل  
دستتتمتتزد بتتستیتتونتدد و از آنتطتتر   
کتتارگتتر شتتا تتل بتترای بتتیتتمتته  
بیکاری مکفی بترای کتارگتران  

 بیکار مبارزه کند.  
 

البته هیچتکتدا  از ایتنتهتا هتنتوز  
بقول شما "پاسخ نهایتی" نتیتستت.  
پتتاستتخ نتتهتتایتتی رهتتایتتی از شتتر  
سرمایه داری است و در قتد  اول  
از ستتر راه بتترداشتتتتتا جتتمتتهتتوری  
اسیمی و بدست گرفتا اطتتتیتار  
زندگی به دست طود کارگران و  
توده های وستیتع متردمتی استت  
که میختواهتنتد هتمته امتکتانتاس  
جامعه در طدمت رفاه و اعتتتیا  

 انسانها باشد.  
 ١٣٣٢ آگوست    ١١ 

پاسخ کارگران چه باید باشد؟ واضح است که پاسخ بیکاری از نظر کاارگاران تان 
دادن به دستمزدهای نازل نیست. این پاسخ باورووازی باه بایاکااری اسات. پااساخ 
کارگران به بیکاری در همه دنیا و در طول تاریخ عبارت بوده است از  اتاحااد و 

درجاه  ٠٨١همبستگی در مبارزه برای بیمه بیکاری، افزایش دستمزد. یعنی درسات 
در مقابل راه حل بورووازی. در مقابله با بیکاری بخصوص اتحاد کاارگارشااوال و 
بیکار بسیار تعیین کننده است. بطور مشخص یعنی اینکه  بسیاار ماهام اسات کاه 
کارگر بیکار به مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد بپیوندد و از آناطارک کاارگار 

 شاول برای بیمه بیکاری مکفی برای کارگران بیکار مبارزه کند. 
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ارزان سازی نیروی کار  هتذیتان    
 گویی مکمد ررا کارگر  

چندی پیش  مکمدررا کارگتر   
متتدیتترکتتل تتتوستتعتته "اشتتتتتغتتال و  

گتذاری بتازار کتار" کته    سیاستت 
عنوان نماینده دولت در نشستتی    به 

بتته قتتول طتتودشتتان تتتختتیتتیتتی  
تتتتقتتتتش   شتتتترکتتتتت داشتتتتت و ن

هتای حتداقتل دستتتمتزد    "سیتاستت 
کارآفریا در صنایع کتوچت  و  
متوسط" مورد بک  بود  طتطتاب  
بتته کتتارفتترمتتایتتان اعتتی  داشتتت:  
"دولت آمتاده استت تتا پتتتانستیتل  

سازی کارگران را در اطتیتار    ارزان 
کارفرمایان بگتذارد  زیترا استا   
کتتتار ایتتتا استتتت کتتته فتتتار   
التکییین دانشگاهی بته دنتبتال  
جتتمتتع کتتردن رزومتته هستتتتتنتتد و  

تتتوانتتنتتد بتتدون    کتتارفتترمتتایتتان متتی 
صتتر  هتتزیتتنتته بتترای حتتقتتو  و  
دستتتتتمتتزد آنتتهتتا را بتته طتتدمتتت  
بگیرند". مکمد ررا کتارگتر در  
همیا سخنان بیشرمی را بته حتد  
اعلی رسانده و ی  دلتیتل عتد   
جذب سرمایه های  رب را "بتان  
بودن نتر  متزد" اعتی  داشتت و  
تاکیتد  بتر رترورس بتازبتیتنتی  
تعییا میزان مزد کتارگتران بتود.  
واقعا اینها اگر زورشان متیترستیتد  
ایران را بازار برده فتروشتی اعتی   
متتیتتکتتردنتتد. اتتر  متتیتتختتواهتتد  
کتتتارگتتتران را "در اطتتتتتتتیتتتار  
کارفرمایان" قترار دهتد و حتقتو   
فار  التکییلی کته دنتبتال کتار  
میگردد را به جیب کتارفترمتایتان  
مفتخور بریزد. ایا سختنتان فتقتط  
عتتمتتق حتترب و جتتنتتایتتتتتکتتاری  
مفتخوران سرمایته دار حتاکتم را  

 بازتاب میدهد.   
 

ایا سخنان وقیکانه امتا بتیتش از  
هر چیز بیانگر بتی سترانتجتامتی  
برجا  و همه طواب و طیالهتایشتان  
برای جلب سرمایه هتای داطتلتی  

و جتهتانتی و دادن حترکتتتی بته  
چر  اقتیاد به گل نشسته شتان  
است. و حکومت اسیمی امتروز  
همچون  ریقی استت کته بترای  
نجتاس طتود بته هتر دستتتاویتزی  
متوستل متیتشتود. از هتمتیتا رو  
ی  تی  هر روزه شتان تتنت   
تر کردن حلقه اقتیاد مقتاومتتتی  
شان بتر گترده کتارگتران و کتل  
جتتامتتعتته استتت و ایتتا جتتوهتتر  
مشترک سیاست کل حاکتمتیتت  
در قبال مرد  است. در راستتتای  
چنیا سیاستی استت کته امتروز  
بک  بر سر ارزان ستازی نتیتروی  

 کار به میان می آید .  
 

ایا  در حتالتی استت کته هتنتوز  
بک  بتر ستر فتیتش حتقتوقتهتای  
نتتجتتومتتی متتقتتامتتاس عتتالتتیتترتتتبتته  
حتتکتتومتتتتتی کتته بتتختتش بستتیتتار  
کتوچتکتتی از دزدی هتای ایتتا  
حتتکتتومتتت بتتا تتتمتتا  دارو دستتتتته  
هتتتایتتتش استتتت  متتتورتتتود دا   
اعتراض مرد  در جتامتعته استت.  
ایا مورتود بتاروس جتدیتدی بته  
فضتتای اعتتتتترارتتی در متتیتتان  
کارگران داده است کته بتازتتابتش  
را در تشتدیتد بتیتشتتتر نتزاعتهتای  
حکومتیان و در بتکت تهتایشتان در  
باره ایا مورود در رستانته هتای  
دولتی به روشنی متیتشتود دیتد.  
بدنبال ایا ماجراهتا امتروز دیتگتر  
بهانه هتایتی چتون پتول نتیتستت   
بکران است و  یتره  عتمتی جتارو  
شده و کارگران و مرد  متعتتترض  
حق بجانب تر به میدان آمده و از  
زنتتدگتتی و متتعتتیتتشتتتتتشتتان دفتتاد  

 میکنند. 
 

از جتمتلته  ایتا افشتاگتریتهتا بتر  
فضتتتای اعتتتتتتتراض عتتتلتتتیتتته  
دستمزدهای چتنتد بتار زیتر طتط  
فقر و به بردگی کشیدن بتیتشتتتر  
نیروی کتار و جتوانتان بتیتکتاری  

کتته وارد بتتازار کتتار متتیتتشتتونتتد   
داما زده و زمینه ای برای جتلتو  
آمدن بیشتر اعتراراس کتارگتران   
معلمان و بتختش عتمتیتم حتقتو   
بگیران جامعه با طواست افتزایتش  

دستمزدها شده است. برای نمتونته   
اعتتتتترارتتاس دو هتتفتتتتته اطتتیتتر  
کتتارگتتری و ابتتعتتاد گستتتتترده و  
بتیتتستتابتتقته ا  نتتمتتیتر هتتفتتده روز  

هزار کتارگتر    ١ اعتیاب قدرتمند  
ایران ترانسفو  اعتراراس دو هتزار  
کتارگتر آلتتومتنتیتو  التمتهتدی در  
هرمزگان  اعتترارتاس متتتکتدانته  
کتتتارگتتتران چتتتوب چتتتوکتتتا   
اعتتتتترارتتاس دو هتتزار کتتارگتتر  
پتتانیشتتگتتاه طتتلتتیتتج فتتار  و  
تتتجتتمتتعتتاس هتتر روزه و هتتمتتزمتتان  
گروههای مختلفی از کتارگتران   
معلمتان  بتازنشتستتتگتان و مترد   
متتعتتتتترض در متتقتتابتتل متتجتتلتتس  
استتیمتتی استتت کتته بتتعتتضتتا از  
شهرهای مختلف به تتهتران متی  
آیند تا پیگیر طواستهایشان شتونتد  
و... همه و همه  بیانگتر واقتعتی  

 ایا حقیقت است.  
 

همچنیا اعتراض علیه بتیتکتاری  
از ستتوی جتتوانتتان جتتویتتای کتتار  
تتتکتترک بتتیتتشتتتتتری پتتیتتدا کتترده  
است. نمونه ا  در هفته اطیر در  
جریان سفر روحانی به کهگیلتویته  
و بتویتر احتمتد اتتفتا  افتتتاد. در  
جریان ایا سفر کارگران اطتراجتی  
کارطانجاس مختلف و نیز جتوانتان  
جویای کار در ایا شتهتر حضتور  
او را به صتکتنته اعتتتراض طتود  
عتلتیته بتیتکتتاری و نتابستامتانتتی  
زنتدگتی شتان تتبتدیتل کتردنتد و  
جواب جانتورانتی چتون  متکتمتد  

 ررا کارگر را دادند. 
 

بته عتتبتتارس روشتتنتتتتتر امتتروز متتا  
شاهد آنیم که کتارگتران هتر روز  
بیشتتر و متتتعترض تتر بته جتلتو  

میآیند و اعتراراس چتنتد متاهته  
اطیر کارگری بتطتور واقتعتی از  
ی  نقطه عطف مهم در جنتبتش  
اعتراری کارگری حکایت دارد  
کتته در هتتر قتتدمتتش تتتکتتونتتتی  
کیفی را به نمایش میگذارد. در  
چنیا شرایطی بک  بر سر "ارزان  
سازی نیروی کار"  چتیتزی جتز  

 هذیان گویی نیست.  
 

بدیتا تترتتیتب در شترایتطتی کته  
اقتیادشتان فتلتج شتده و بتکتران  
تتتمتتا  وجتتود ایتتا حتتکتتومتتت را  
گرفته است  نزاعهایشان بیتش از  
هر وقت بان گرفته و آنچنتان بته  
جان هم افتتتاده انتد کته هتر روز  
اسناد جدیدتتری از دزدی هتا و  
از جنایاتشان بر می متیتکتنتنتد و  
یکدیگر را به صیبه متیتکتشتنتد   
و در شتترایتتطتتی کتته داستتتتتان  
حقوقتهتای نتجتومتی شتان  کتل  
حاکمیتت را بته تتکتان در آورده  
است  و جامعه چنیا طشمتگتیتا  
و متتعتتتتترض و متتتتتعتترض استتت   
هذیان گویی های ام ال متکتمتد  
کارگر و ایتا دزدان شتکتم ستیتر  
حکومتی را بایتد بتا اعتتترارتی  
سراسری بر سر طتواستت افتزایتش  
دستمزدها سه میلتیتون و پتانیتد  
هزار تومتان در قتد  اول  و نتیتز  
طتتواستتت هتتایتتی چتتون درمتتان  
رایگان و تکییتل رایتگتان بترای  
همه به عنوان طواستهای اولیه و  
فوری جواب دهیتم. کتارگتران و  
معلمتان دو نتیتروی اصتلتی ایتا  
جنبش اند  دو سال استت کته بتا  
ایا طواستها جلو آمده و جنبتشتی  
را شکل داده اند. وسیعا به صتف  

 ایا اعتراراس بسیوندیم.  
 

 موج وسیع بیکارسازی ها
بتتا بستتت اقتتتتتیتتادی و بتتی  
سرانجامی برجا  و همه امیدها و  
آمالتهتایتی کته بته آن داشتتتنتد   
جمهوری استیمتی را در نتقتطته  

ای بتتکتترانتتی قتترار داده استتت.  
طبترهتا حتاکتی از ایتنتستت کته  
بتتکتتران رکتتود اقتتتتتیتتادی ایتتران  

گیر صنایع بزرگ تتولتیتدی    داما 
شده استت. از جتمتلته ذوب آهتا  

هتزار کتارگتر بته    ٣١ اصفهان با  
جمع شترکتت هتای ورشتکتستتته  
پیوسته و هزاران کارگر  شتا تل  
در آن به طیل عمتیتم متیتلتیتونتی  
کارگران بیتکتار متی پتیتونتدنتد.  
عتتلتتی یتتزدانتتی  متتعتتاون وزیتتر  
صتتنتتعتتت  متتعتتدن و تتتجتتارس و  
متتدیتترعتتامتتل ستتازمتتان صتتنتتایتتع  

هتتتای    کتتتوچتتت  و شتتتهتتترک 
صتتنتتعتتتتتی ایتتران در اردیتتبتتهتتشتتت  

امسال از ایا طتبتر متیتدهتد کته   
های صنعتتی کشتور    در شهرک 

واحتد صتنتعتتتی    ٠١ هزار و    ٠٠ 
وجود دارد که از ایا تعداد هتفتت  

واحتتد متتتتتوقتتف و    ١٨ هتتزار و  
تعطیل هستند. تتنتهتا در متعتادن  

  ٠٣٣ در هتتر  ستته ستتال اطتتیتتر  
معدن به تعطیلی کشیتده شتده و  
بنا برطبری معنای آن بتیتکتاری  

هتزار کتارگتر    ١١ جمعیتی حدود  
است و ایا درحالیست که بتاقتی  
معادن نیز زیتر هترفتیتت استمتی  
طود  تتولتیتد دارنتد. هتمتچتنتیتا  
متتکتتمتتد آزاد رئتتیتتس اتتتکتتادیتته  
کشوری آهتا و فتوند ایتران از  

  ٣١ تتا    ٣١ کتم    تعتطتیتلتی دستت 
واحد تولتیتدی آهتا و فتوند در  
سال گذشته طبر داد جزا مکمتل  
ایا موج وسیع بیتکتارستازی هتا   
نسرداطتا دستمزدها استت. ایتنتهتا  

فقط رقم و آمار نیستتتنتد  ایتنتهتا   
داستان زندگی هزاران کتارگتر و  
طانواده کتارگتری استت کته بتا  
بیکاری  فتقتر و بتی تتامتیتنتی  

 دست و پنجه نر  میکنند.  
 

امتتا در بتترابتتر ایتتا ورتتعتتیتتت  
کارگران و مرد  جامتعته ستاکتت  
 نیستند و جنگی هر روزه بر سر  

 شهال دانشفر            
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 ارزان سازی نیروی کار، هذیان گویی محمد رضا کارگر  

 ١ صفحه 
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زندگی و معا  در جریان استت.  
از جتتتمتتتلتتته اعتتتتتتتراض عتتتلتتتیتتته  
بیکارستازی هتا کته هتمتواره بتا  
نسرداطتا ماهها دستمتزد و حتتتی  
حق بتیتمته کتارگتران بته تتامتیتا  
اجتتتتتمتتاعتتی هتتمتتراه استتت  یتت   
مکور مهم اعتترارتاس کتارگتران  
است. نکته قابل توجه ایتنتجتاستت  
که در ایتا متبتارزاس کتارگتران  
جانانته ایستتتاده و از زنتدگتی و  
متتعتتیتتشتتتتتشتتان دفتتاد متتیتتکتتنتتنتتد.  
اعتراراتی متکد و قدرتمند کته  
ابعاد  گسترده و کیفیتتتا جتدیتد  
و نویا است و فضتای ستیتاستی  
شهرها را تتغتیتیتر داده استت. از  
جملته نتمتونته هتایتی چتون ایتران  
ترانستفتو  آلتومتنتیتو  التمتهتدی و  
چوب چوکا نمونته هتای بتارزی  
از متتبتتارزاس جتتانتتانتته و هتتر روزه  
کارگران در برابر ایا تهاجتم هتمته  
جانبه به زندگی و معیشتشتان را  
نشتتان متتیتتدهتتد. متتبتتارزاتتتی کتته  
دستاوردهای متهتمتی بترای کتل  
کتتارگتتران داشتتتتته و راه نشتتان  
میدهد. اطبار ایا اعتتترارتاس را  
وستتیتتعتتا پتتختتش کتتنتتیتتم. از ایتتا  

اعتراراس حمایت و پشتتتیتبتانتی  
کنیم. از درسهای آن بیامتوزیتم و  
در بتترابتتر تتتعتتررتتاس حتتکتتومتتت  
اسیمتی و متوج وستیتع بتیتکتار  
سازیها و بی تتامتیتنتی متطتلتقتی  
که تکمتیتل متیتشتود  متتتکتد و  

 قدرتمند بایستیم.  
 

هفته گذشته  هفته ای پتر جتنتب  
 و جو  

جنبش اعتراری کارگری روزهتا  
و هفته های پر از اعتتترارتی را  
پشتت ستر متیتتگتذارد. در کتتنتتار  
اعتراراس هر روزه کتارگتری در  
ایا شهر و آن شهر و در کتارطتانته  
های مختلف  ادامته اعتتترارتاس  
کتتتارگتتتران چتتتوب چتتتوکتتتا و  
اعتتتتتیتتتاب دو هتتتزار کتتارگتتتر  
پانیشگاه طلیج فار  و تجمعتاس  
اعتراری هر روزه متعتلتمتان حتق  
التتتتتدریتتس در کتتنتتار دانشتتجتتویتتان  
فار  التکییل دانشگتاه نتفتت  و  
اعتتتتتراض کتتارگتتران از چتتنتتدیتتا  
کارطانه علتیته بتیتکتارستازیتهتا و  
جوانان جویا ی کار هتمتزمتان بتا  
سفر روحانی  از جتمتلته سترتتیتتتر  
های متهتم اطتبتار کتارگتری در  

 هفته گذشته است.  
 

اعتراض کارگران و جوانان 
بویر احمد به بیکارسازیاهاا 

 و بیکاری 
مرداد کارگران و جتوانتان    ١١ روز  

جویای کار در کهگیلویه و بتویتر  
احمد حضور روحانی را به صکنته  
اعتراض طود تبدیل کردند. اتبتق  
گزارشی کارگران کارطتانته قتنتد  
یاسوج  شرکت نتفتت  جتمتعتی از  
کتتارگتتران قتتراردادی و جتتوانتتان  
متتتتتتتقتتتارتتتی کتتتار بتتتا حتتتمتتتل  
پیکتاردهتایتی اعتتترارتاتشتان را  
نسبت بته عتد  پترداطتت حتقتو    
ورتتعتتیتتت نتتابستتامتتان کتتارگتتران  
قراردادی  عد  تتبتدیتل ورتعتیتت  
کارکنان شرکت نفت و بتیتکتاری  
اعی  کردند. نمیر هتمتیتا اتتفتا   
در جتتریتتان ستتفتترهتتای استتتتتانتتی  
روحانی در چندیا شهر دیگر نتیتز  

 روی داد.  
 

همچنیا همزمان با سفر روحتانتی  
کتتارگتتران فتتوند دنتتا نتتیتتز در  
اعتتتتتتتراض بتتته عتتتد  پتتترداطتتتت  
دستمزدهایشتان تتجتمتع کتردنتد و  
حق و حقوقشان را اتلتب کتردنتد.  

بطوریکته فترمتانتدار بتویتر احتمتد  
کارگران را تهدید کترد کته اگتر  
در ایا روزها که روحانی به ستفتر  
استانی به ایا شهتر رفتتته استت   
بتته اعتتتتترارتتشتتان ادامتته دهتتنتتد   
مطالباتشان پیگیری نتمتیتشتود و  
کارگران بتا ادامته اعتتترارتشتان  
پتاستتخ متتکتتکتتمتتی بتته او دادنتتد.  
اتتتفتتاقتتی کتته در بتتویتتر احتتمتتد و  
کتتهتتگتتیتتلتتویتته افتتتتتاد و فضتتای  
اعتراری که در شهر بر پتا شتد   
نشتتان دیتتگتتری از فضتتای پتتر  
التهاب متکتیتط هتای کتارگتری  
استتت. یتت  عتترصتته متتهتتم ایتتا  
اعتتتتترارتتاس  اعتتتتتراض عتتلتتیتته  
بیکارسازیهتا و عتلتیته بتیتکتاری  

 است.  
کااارگااران چااوب چااوکااا در 

همکار احضاار  ٠١حمایت از 
 شده به دادگاه

نتفتر از    ٣٠ مترداد    ١٠ صبح روز  
کارگران ایران چوکا با شتکتایتت  
کتتتارفتتترمتتتای کتتتارطتتتانتتته بتتته  
دادگستری شهرستان ررتوانشتهتر  
احضار شدند. در ایتا روز بتدلتیتل  
عد  حضور کارفرمای کتارطتانته  
در متتقتتا  شتتاکتتی کتتارگتتران   
بتتازجتتویتتی کتتارگتتران بتته تتتعتتویتتق  

افتاد. دلیل احضار ایا کتارگتران  
اعتتتتترارتتاس متتتتتوالتتی کتتارگتتران  
کارطتانته چتوکتا از پتایتیتز ستال  
گذشته استت. ایتا کتارگتران بته  
بیکارسازی هتا و عتد  پترداطتت  
دستمزدهتا اعتتتراض دارنتد و بته  
جای کارفترمتا ایتا کتارگترانتنتد  
کتته در متتقتتابتتل متتتتتهتتم بتته  
دادگستتتتتری احضتتار شتتده انتتد.  
دستتتتتگتتاه قضتتایتتی جتتمتتهتتوری  
اسیمی  و د  و دستگاه قضایتی  
ا   دستگاه طدمت بته سترمتایته  

 داران و سرکوب جامعه است.  
نزدی  به دو هتفتتته استت کته  
کتتتارگتتتران چتتتوب چتتتوکتتتا در  
اعتراض بسر میبرند و بته گتفتتته  
آنان دور جدید اعتتترارتاس چتوب  
چتتوکتتا  اعتتتتتراض بتته احضتتار  
هتتمتتکتتارانشتتان استتت. کتتارطتتانتته  
چوب چوکا یکی از کانتونتهتای  
دا  اعتراراس کارگری است. و  
در اعتراراس آنتان نتمتونته هتای  
طوبی از اتکاد و همبستتگتی  از  
جتتمتتلتته شتترکتتت طتتانتتواده هتتای  
کارگران در ایا اعتترارتاس بتوده  

 ایم. 

 
کارگران سیمممان 
دهمممممملممممممران و 
خانواده هایشمان 
در دروازه 
ورودی شممممهممممر 

 تجمع کردند 
مرداد کتارگتران    ٠٣ روز یکشنبه  

اطراجی سیمان دهلتران در استتتان  
ایی  به همراه طانواده هتایشتان در  
دروازه ورودی شتتهتتر دستتت بتته  
تجمع اعتراری زدنتد و طتواهتان  
دریافت الب های طود و حتفت   

 شغل طود بیورس دائمی شدند. 
نفر از کارگران ایا کتارطتانته    ١٠ 

که هفت سال ستابتقته کتار دارنتد  

سال قبل از ار  کارفرما اطتراج  
شتده انتتد. کتتارگتتران متتیتتگتتویتتنتتد  
علیر م اینکه مراجع قضایتی بته  
نفع کارگران حتکتم صتادر کترده  
اند امتا کتارفترمتا از اجترای آن  
طتتودداری متتیتتکتتنتتد. کتتارفتترمتتا  
گتتفتتتتته استتت بتته شتتراتتی ایتتا  
کتتارگتتران متتیتتتتتوانتتنتتد بتته کتتار  

بتتازگتتردنتتد کتته بیتتورس قتترارداد  
موقت کار کتنتنتد در حتالتیتکته  
کتتارگتتران استتتتتختتدا  دائتتم ایتتا  
کارطانه بوده انتد. عتیوه بتر ایتا  
کارگران طواهان پترداطتت فتوری  
مطالباس معوقه طتود هستتتنتد و  
کارفرما از ایا کار هتم ستر بتاز  

 میزند.  

 
کارگران میگویند علیر م حتکتم  
صادره از ار  مراجع قضتایتی و  
ااید همه مست تونن استتتانتی و  
شهرستان از ایتا متورتود هتیت   
عکس العملی از جانب آنهتا دیتده  
نشده استت. بته عتبتارتتی تتکتت  
فشار کارگران دادگاه به نفع آنهتا  

رایی صادر کرده اما دست هتمتان  
متتراجتتع قضتتایتتی و متتقتتامتتاس  
استتتتتانتتداری و فتترمتتانتتداری و  
مستت تتولتتیتتا اداره کتتار در دستتت  

 کارفرما است.  
 

کارگران اما راه درستی انتتتختاب  
کرده اند تجمع اعتتترارتی هتمتراه  
با طتانتواده هتای طتود. جتا دارد  
که کارگران شا ل کارطانه نتیتز  
قتتااتتعتتانتته از طتتواستتت هتتای  
همکاران طود حتمتایتت کتنتنتد و  
طواهان بازگشت به کار همکتاران  
طود بیورس رستمتی و پترداطتت  
مطالباس عقب افتاده آنها شتونتد.  
کارگران باید متکد و یتکتستارچته  
و دو  به دو  یتکتدیتگتر بترای  
حفت  شتغتل هتمتکتاران طتود بته  
میدان بیایند تتا راه را بتر اطتراج  

 های بعدی نیز سد کنند. 

 ٥ از صفحه  
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هما را رد  تکذیب
 کند می

 نویسنده: 
 جعفر ابراهیمی

آموزان معتتاد و در    مورود دانش 
ای نتیتستت    معرض اعتیاد مقتولته 

که بتوان با رد آمار و ارقتا  ارائته  
شتتده و تتتکتتذیتتبتتیتته آن را نتتادیتتده  

اصتغتر فتانتی  وزیتر    گرفت. علی 
آموز  و پرور  بدون ارائته آمتار  

دقیق و جدید  آمار ستتتاد متبتارزه  
بتر اعتتتیتاد    با مواد مخدر متبتنتی 
آمتتتوزان را    یتت  درصتتتد دانتتتش 

تکذیب کرده است. ایا تکذیتبتیته  
تتنتتهتا صتورس مستالتته را پتتاک  

شتود بتا    کتنتد و بتاعت  متی   می 
آمتوزان بترطتورد    پدیده اعتیاد دانش 

عتنتوان    ذهنی و سطکی شتود  بته 
ی  معلم در اول دوران تتدریتس  

آمتوزان    همتواره بتا متعتضتل دانتش 
متتعتتتتتاد و در متتعتترض اعتتتتتیتتاد  

آمتوزانتی کته    ا ؛ دانتش   رو بوده   روبه 
بتته طتتااتتر نتتداشتتتتتا حتتمتتایتتت  
اجتماعی و دولتتتی و بته دلتیتل  

انتد    اینکه در معرض اعتتیتاد بتوده 
انتد.    طود نتیتز آلتوده اعتتتیتاد شتده 

فتتراتتتر از تتتجتتربتته شتتختتیتتی در  
هتا    های اطیر  اعتیاد به قترب   سال 

و مواد روانگردان و آزمایشگاهتی  
از قرب اکس تا شتیتشته و انتواد  

هتای متتتداول در بتیتا    سیتگتاری 
آموزان از گتل تتا حشتیتش    دانش 

موروعی نیست که با تکذیبتیته  
بتتتتتوان آن را نپتتوشتتانتتی کتترد؛  
چراکه ا راس اعتتیتاد در متدار   

دارای پتتیتتامتتدهتتای متتختتتتتلتتف  
آموزشی جسمی و روانتی استت.  
وزیتتر اگتتر یتت  روز ستتری بتته  

هتای نتزدیت     ها و پتاتتو    پارک 
متتدار  در تتتهتتران و شتتهتترهتتای  

آمتتوزانتتی را    حتتاشتتیتته بتتزنتتد دانتتش 
طواهد دید که در حتال استتتعتمتال  
مواد )بار زدن متواد( هستتتنتد و  
عمل طود را فتقتط در متواردی  
که منجر به برطورد با آنهتا شتود  

کننتد و از دیتده شتدن    پنهان می 
 باکی ندارند. 

 
شتتیتتود و گستتتتتر  اعتتتتتیتتاد در  
مدار  در فقتدان یت  رویتکترد  

شتود.    کارآمد به آموز  بارز متی 
در نما  آموزشی وقتی کمیت بتر  

چربد و آمتار و ارقتا     کیفیت می 
کتتمتتی متتانتتنتتد نتتمتتره  شتتاطتت   

شتتود    متوفتقتیتتت تتکتتیتیتلتتی متی 
هتای    ابیعی استت بتعتد آمتوز  

متتهتتارس زنتتدگتتی و تتتوانتتمتتنتتدی  
آمتتوزان در متتواجتتهتته بتتا    دانتتش 
های اجتمتاعتی بته متکتا     آسیب 

بتترود. وزیتتر آمتتوز  و پتترور   

گتتتفتتتتتتته استتتت کتتته درمتتتان  
آموزان معتاد بته وزارتتختانته    دانش 

متبوعش ربطی ندارد؛ حتی اگتر  
از نمر قتانتونتی و شترک وهتایتف  
چنیا باشد اینکه وزیر آمتوز  و  
پرور  و تتیتم مشتاوره تتربتیتتتی  

ای بتتترای    وزارتتتختتتانتتته بتتترنتتتامتته 
های اجتماعتی بته صتورس    آسیب 

عا  و بته صتورس طتاب نتدارنتد  
باید مورد بررسی و انتتقتاد جتدی  
قتترار گتتیتترد. حتتذ  مشتتاوران  

شتنتتاستتی از متتدار  متتقتتطتتع    روان 
هتتای    متتتتتوستتطتته دو  و ستتیتتاستتت 

پتذیتر را    آموزان آسیتب   تعدیل  دانش 
بتتتدون حتتتمتتتایتتتت آمتتتوزشتتتی و  

ای  در متعتترض اعتتتیتتاد    مشتاوره 
آمتوزان در    قرار داده استت. دانتش 

تتریتا    مقطع دو  متتتوستطته جتدی 
گتتروهتتی هستتتتتنتتد کتته بتتایتتد بتته  

هتتای    متتنتتمتتور متتورتتود آستتیتتب 
اجتماعی و اعتتتیتاد  بترای آنتهتا  

های فرهنگی و آمتوزشتی    برنامه 
ش  یتکتی    در نمر گرفت. بدون 

های  لبه بر مساله اعتتتیتاد    از راه 
آموزان تدویا بترنتامته جتامتع    دانش 

آموزشی و فرهنگی بتا رویتکترد  
تتتوانتتمتتنتتدستتازی و بتتان بتتردن  

آمتوزان    های زندگی دانتش   مهارس 
ای که باید ورعتیتت    است؛ برنامه 

نتتتفتتتعتتتان اصتتتلتتتی؛ یتتتعتتتنتتتی    ذی 
آمتتوزان و والتتدیتتا در نتتمتتر    دانتتش 

های متردمتی    گرفته شود و گروه 
فعال در زمینه مبارزه بتا اعتتتیتاد  
و دفاد از حقو  کتودکتان در آن  
نقش جدی داشتتته بتاشتنتد. بتایتد  
درهای متدرسته روی نتهتادهتای  
مردمی باز شود و آنتهتا بتتتوانتنتد  
در امتتر آمتتوز  انستتانتتی طتتی   
ایتفتتای نتقتتش کتنتتنتتد. بتته جتتای  
تکذیتب یت  مستالته و آستیتب  
اجتماعتی بتایتد بته پتژوهشتگتران  
مستقل اجازه داد به آمتار واقتعتی  

های اجتتتمتاعتی    و ورعیت آسیب 
آموزان از اعتیاد تتا    در میان دانش 

طشتتتونتتتت و طتتتودکشتتتی و...  
دسترسی آزادانه داشته بتاشتنتد تتا  
براستا  نتتتایتج و آمتار واقتعتی   

ریتتزی    گتتیتتری و بتترنتتامتته   تیتتمتتیتتم 
 درست صورس گیرد. 
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 نکته اصلی

 مکمد شکوهی 

 ٥ از صفحه              

 
 
 
 
 
 
 
 

جمهوری اسالمی و 
سیاستهایش مسمومو  
مستقیم این وضعیمت 

 می باشد!
 

سیاری معاون وزیر بهداشت جمهوری استیمتی ایتا هتفتتته  
درصد مرد  کشور گترستنته    ٠٣ گفته است: در حال حارر  

اند و نان طوردن ندارند که ایا آمار را وزارس رفاه هم تایتیتد  
میلیون نفتر روستتتایتی و عشتایتر در    ١٠ می کند.بیش از  

هزار نفر جمعیت نیازمتنتد دریتافتت    ١٣ شهرهای با کمتر از  
متتیتتلتتیتتون    ٣٣ طتتدمتتاس بتتهتتداشتتتتتی و درمتتانتتی هستتتتتنتتد . 

نشیا نیازمند طتدمتاس ویتژه بتهتداشتتتی و درمتانتی    حاشیه 
 هستند. 
 

ارائه آمار و ارقا  از ابعاد مکرومیت  بتی امتکتانتاتتی و و  
رعیت زندگی فیکتتتبتار مترد  تتوستط متقتامتاس ریتز و  
درشتت حتتکتومتتت بتته امتتری عتتادی تتتبتدیتتل شتتده استتت.  
گستر  فقر و مکرومیت  عد  برطورداری از حداقل هتای  

متیتلتیتون    ٣٣ ی  زندگی بخور و نمیر  بتیتکتاری بتانی  
نفتری نتبتودهتیتج گتونته تتامتیتا اجتتتمتاعتی  متکتورهتای  
گزارشاس باندهای حکومتی می باشد. حکومت و بتویتژه  
دولت روحانی با کمال پررویی و وقاحت ایتا آمتار و ارقتا   
فیکت و مکرومیت را جلو جامعه گذاشته و بی شترمتانته  
ادعا می کند که "البته از دولت قبل به ارث رستیتده  کته  
دولت روحانی وارث همه بدبختی های دولت احتمتدی نتژاد  
است"  تا بدیا وسیله نقش دولتت روحتانتی و ستیتاستتتهتای  
طانمان برانداز و ویگرانگر ایتا دولتت را تتوجتیته و بترایتش  
"فرصت بخرند"!ایا ی  شیوه ک یف دولت روحانتی و کتل  
باندهای حکومتتتی در روبترو شتدن بتا دهتهتا متعتضتل و  
مشکل جامعه ایران است. در ایا میان شکی نتیتستت کته  
کل نما  جمهوری اسیمی با همه بانتدهتا و دار و دستتته  
هایش عامل اصلی و بوجودآورنده  و تتکتمتیتل کتنتنتده ایتا  
ورعیت سخت و مشقت بتار بته گترده  مترد  ایتران متی  
باشند.توجیهاس حکومتی ورعیت موجتود ذره ای از ایتا  
واقعیت کم نمی کتنتد کته بتانتی و عتامتل اصتلتی ایتا  

 ورعیت جمهوری اسیمی و دولت روحانی می باشد. 
 

درصتد مترد     ٠٣ حکومت با وقاحت و بی شرمی میگوید  
درصتد بتقتیته کته    ٠٣ نان طوردن ندارند و گرسنه انتد. آن  

هنوز از گرسنگی نمرده اند برای بتدستت آوردن لتقتمته ای  

ساعت و گاها دو شتغتلته کتار    ٣٣ نان باید روزانه بیشتر از  
  ١٠ کنند تا فقط نان طالی گیرشان بیاید. اینها میگتویتنتد  

درصدی که بته    ٢١ میلیون نفر بهداشت و درمان ندارند. آن  
ادعای حکومت بیمه و درمان دارند  بختش اعتمتم هتزیتنته  
های درمان و بهداشتشان را باید از حتقتو  هتای چتنتدیتا  

درصتد جتمتعتیتت    ١١ برابر زیر طط فقرشان بسردازند.میگویند  
حاشیه نشیا بوده و از امکاناس بهداشتی و سایر امتکتانتاس  

 ی  زندگی حداقلی مکرومند. میگویند و... 
 

ایا تیتویتری کته حتکتومتت از زنتدگتی و متعتیتشتت و  
برطورداری مرد  از حداقل های ی  زندگی بخور و نتمتیتر  
میدهد تما  تیویر نیست. ورعتیتت بته متراتتب طترابتتتر و  
اسفناکتر از آن است که هر از چند گاهی حتکتومتتتی هتا  
ناجار به آن اعترا  می کنند  می بتاشتد. دولتت روحتانتی  
مقیر ایا ورعیت را دولت قبلی می دانتد. دولتت قتبتلتی  
هم ورعیت را به گردن دولت طاتمی می انتداطتت. و ایتا  

 سلسله وار ادامه دارد. 
 

اما سوال ایا است ایا همه امکاناس و  روس  پتول نتفتت و  
متیتلتیتاردی    ٨٣٣ حراج معادن و .... به کجا متیترود؟ آن  

که در دروره احمدی نژاد فقط از پول نفت عاید حتکتومتت  
شد  چه شد؟ آن میلیاردها دنر دارایتی هتای آزاد شتده و  
فرو  نفت کجا هزینه میشود؟چرا با وجود ایا همه  تروس  
تغییری در زندگی و متعتیتشتت مترد  روی نتمتی دهتد؟  
جواب ایا سوال ساده است. حکومت"اولتویتتتهتای دیتگتری"  
دارد  که برایش اساسی تر و مهمتر از تامیا حداقتل هتای  
زندگی برای مرد  ایتران متی بتاشتد. نتزدیت  بته نیتف  
 روس و درآمدهای حکومت صر  تتامتیتا د  و دستتتگتاه  
سرکوب و نمامی وزندان  و گستر  تروریستم استیمتی و  
حمایت از باندهای تروریست میشتود. جتمتهتوری استیمتی  
ساننه به اعترا  مقامتاتتش متیتلتیتاردهتا دنر صتر  ایتا  
اموراس می کند. در سوریه رسما وارد جتنت  شتده و پتا  
به پای رژیم جانی اسد در دفاد از وی می جنگد. هتزیتنته  
روزانه حضور در سوریه بیش از ی  میلون دنر عتیوه بتر  
کل کم  های  یرنقدی و نمامی می باشد. در عترا   

که رسما دار و دسته های شیعه هوادار  را مستلتح کترده  
هزار نفری درست کرده و هتزیتنته ا  را بتیتت    ١٣ و ارتش  

رهبری تامیا می کتنتد. در یتمتا بتا حتمتایتت متالتی و  
نمامی از دار و دسته های حو ی رسما وارد جتنت  شتده  
است.در تما  منطقه طاورمیانه جمهوری استیمتی مشتغتول  
جن  و آدمکشی و جنایت با پول و هزینه و  تروس مترد   
ایران می باشد.برای همه ایا فتعتالتیتتتهتای طترابتکتارانته و  
تروریستی حکومت پول استت . هتیت  متوقتع بتا کتمتبتود  
بودجه و پول مواجه نمی شود.در کنار ایا "هزینه ها" لتفتت  
و لیس و دزدی باندهای حکومتتی و متورد اطتیتر حتقتو   
های نجومی ابعاد حیترس آوری بته طتود گترفتتته استت.  
میلیاردها تومان فقط روزانه صر  گستر  د  و دستتتگتاه  

 جهل و طرافه مذهبی توسط حکومت میشود.  
 

اینها "اولویتهای" مهتم و اصتلتی از نتمتر حتکتومتت متی  
باشند. اولویت حکومت هیج متوقتع ستر وستامتان دادن بته  
زندگی و معیشت و تامیتا حتداقتل هتای یت  زنتدگتی  

 بخورو نمیر برای مرد  نبوده و نمی باشد. 
 

میلیون بدون بیمه بهداشتت و    ١٠ درصد جمعیت گرسنه   ٠٣ 
  ٣٣ میلیون حاشیه نشیا  بتیتش از    ١٣ درمان و نزدی  به  

میلیون بیکار میلیون کارگری کته حتقتو  هتای چتنتدیتا  
برابر زیر طط فقر دارند و... اینها اولویت حکومتت نتیتستت.  
جمهوری اسیمی مس ول  عتامتل و بتانتی ایتا ورتعتیتت  
تکمیل شده به کارگران و مرد  ایران متی بتاشتد.حتکتومتت  
دزدان و آدمکشان اسیمی سرمایه  روس جتامتعته را بترای  
بقای حکومت ک یفش و گستتر  تتروریستم استیمتی بته  
کارگرفته است. تا ایا حکومت بر سر کار استت  طتبتری  
ازبهبتود ورتعتیتت زنتدگتی مترد   رفتاه  زنتدگتی انستان   
برطورداری از بهداشت و درمان و... نخواهد بود.برای پتایتان  
دادن به ایا ورعیت در قد  اول بتایتد جتمتهتوری استیمتی  

 عامل و بانی ایا ورعیت را به زیر کشید. 
 مکمد شکوهی 

 ١٣٣٢ اوس    ١٣ 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 علیه نا امنی محیط  کار 
 قاتلین در کنار قربانیان محیط کار قدم میزنند.

 

ناامنی مکیط کار هتر روز جتان  
کارگران را میگیرد. متختااتراس  
کاری مساله مهمتی در متراکتز  

 تولیدی است. 
 

مس ولیت اصتلتی بترعتهتده کتی  
استتت؟  آیتتا کتتارگتتران قتتدرس  
جلوگیری و کاستتا از نتاامتنتی  
مکیط  کار و حتوادث در حتیتا  

 کا را دارند؟!  
 

قانون کار. قانون کتار جتمتهتوری  
استتیمتتی فیتتل چتتهتتار  را بتته  

 «حفاهت فنی و بهداشت کتار »

اطتتتتتیتتاب داده استتت. در ایتتا  
فیل جمهوری استیمتی بتجتای  
متتواد و متتقتترراس روشتتا بتترای  
جلوگیری از ستوانتح و بتیتمتاری  
های شغلی  لتیتستت اتوننتی و  
نستتبتتتتتا پ ر حتتجتتمتتی از نتتهتتاد و  

کمیستیتون هتا را تتعتریتف کترده   
 است.  

لیست اوننی نهادهتا و وهتایتف  
پر پیت  و طتم و پ ر ار متاده و  
تبیره هاهر سازی برای کتارگتر  
است. در حقیقتت ویتتتریتا فتریتب  
دهنده ای است  که کارگران هتر  
روز در قبل آن  هتزیتنته جتانتی و  

 مالی میدهند. 
 

پایگاه طبری تتکتلتیتلتی انتتتختاب   
نتتوشتتت؛    ٣٠٣١ در اردیتتبتتهتتشتتت  

ابق تعریفی کته وزارس کتار   »
تعاون و رفتاه اجتتتمتاعتی متطترک  

کرده حاد ه ناشی از کار عبتارس  
است از اتفا  یا پیامدی کته در  
جریان انجا  کار پدیتد آمتده و بتا  
صدماس شغلی مرگبار یتا  تیتر  
مرگبار هتمتراه استت و حتان بتر  
اسا  همیا تعریف در سالی کته  

نتفتر    ٣١٣١ (   ٣٠٣١ گذشت)سال  
 اند.   جان طود را از دست داده 

 
نتفتر در    ١ بطور متتوستط روزانته  

مکل کار جان طتود را از دستت  
 میدهند.  

 
کتتارگتتر در روز یتت   ١ متترگ  

جنایت در حتال جتریتان در نتمتا   
جمتهتوری استیمتی تتتت سترمتایته  
استتت. قتتربتتانتتیتتان حتتوادث کتتار  
بیشمتارنتد. هتمتانتقتدر کتارگتر را  
روانه گورستان میکنند  همتانتقتدر  
کارگر در ا تر نتاامتنتی متکتیتط  
کار روانه بیتمتارستتتان متیتشتونتد.  
همانقدر طانه ها از هم میستاشتنتد   
شادی ها به  یه و  تم تتبتدیتل  
میشود. همان انتدازه کتودکتان از  
رفتتتا بته پشتت متیتز تتکتیتیتل  
متتکتترو  متتیتتشتتونتتد  هتتمتتان انتتدازه  
کتتودکتتار کتتار  اعتتتتتیتتاد  تتتا  

 فروشی و زندانی بیشتر میشود. 
   

جنبه تتلتخ و اتنتز ایتا ستنتاریتو  
قاتلیا و جانیان ایا مترگ هتای  
هولناک هر روز در مکل کتار و  
در شهر در کنار قربانیان طودشتان  
قد  میزنند. کارگرنمیتتوانتد آنتهتا  

را مکاکمه کند. بگوید مست تول  
متترگ آن هتتزاران نتتفتتر ایتتا هتتا  
هستتتتتنتتد کتته ایتتنتتجتتا متتدیتتر و  

 کارفرما است.  
 

قربانیان نتا امتنتی متکتیتط کتار   
متتعتتلتتو  و مشتتختت  هستتتتتنتتد    
ساکنیا ی  متکتلته و عتابتریتا  
ی  طیابان در ا ر انفجار بمتب و  
عملیتاس انتتتکتاری داعتش جتان  
باطته اند  نیستتنتد. جتان بتاطتتتا  
کارگران جنایت ابقاتی سترمتایته  
داری و دولتها هستتنتد. نتاامتنتی  
مکیط کار جنگتی استت عتلتیته  
بخش مهمی از جتامتعته. عتلتیته  

 ابقه کارگر. 
 

در متتیتان کشتتتته  »متیتگتتویتنتتد؛  
درصتد    ١١ شدگان حوادث کتار   

به دلیل ستقتوط از بتلتنتدی جتان  
انتد  عتلتتتی    طود را از دستت داده 

هتتای اطتتیتتر هتتمتتواره    کته در ستتال 
بتتیتتشتتتتتریتتا ستتهتتم را بتته طتتود  
اطتیاب داده و نشان متی دهتد  
افتترادی کتته در ارتتتفتتاد کتتار  

کتتنتتنتتد در متتعتترض طتتطتتر    متتی 
 .  »بیشتری هستند 

 
آسیب دیدگی روزانته  «میگویند؛  

 »نفر است   ٠١ 

 
  ٣١ در ستتال   «متتیتتگتتویتتنتتد؛  

متورد     ١٣٣ های تهتان بتا    استان 
متورد و    ٣٣٢ طراسان رروی با  

اصفهان و مازنتدران هتر کتدا  بتا  
مورد مرگ کارگر بیشتریتا    ٣٠ 

  »اند   قربانیان حوادث کار را داشته 
 

حوادث کار و ناامنی جانی قابتل  
در صتد    ١١ اجتناب است. مرگ  

از حوادث کار سقوط از بتلتنتدی  
 است.  

ستتوال ایتتا استتت چتترا وستتائتتل  
  ١١ مختااتره آمتیتز کته ستاننته  

درصد مترگ کتارگتران را رقتم  
میزند وارد مکل کار میشود. در  
آمارهای ساننه  مترگ نتاشتی  
از سقوط از بتلتنتدیتهتا بتیتشتتتریتا  
درصد را بتختود اطتتتیتاب داده  
است  چرا و چگونته و بتا کتدا   
عتتقتتل صتتنتتعتتتتتی و اقتتتتتیتتادی  
کارفترمتا ابتزار و وستائتلتی کته  
امتکان پتس داده هستتتنتد و هتر  
ستتالتته جتتان صتتدهتتا کتتارگتتر را  
میگیرنتد وارد بتازار کتار متکتل  

 های کار کرده اند؟!  
 

در ایران تکت حاکمیت جمتهتوری  
اسیمی کتنتتترل اجتتتمتاعتی بتر  
تتتولتتیتتد و نتتمتتارس کتتارگتتران بتته  
وسائل قتابتل دستتتر  در متکتل  
کتتار پتتیتتچتتیتتده استتت. ایتتا طتتود  
بخشی از گفتمان و بک تی استت  
که برای عرصه هتای متختتتلتف  
در مکل کار باید بتکتار گترفتتته  

شود به ایا معنتی از وارد شتدن   
وستتتائتتتل و ابتتتزارهتتتای نتتتاامتتتا  
جلوگیری شود. کتارگتران فتاقتد  
تشکل مستقل کارگری هستنتد.  
در صورس داشتا تشکل مستتفتل  
از دولت و کارفرما ایا نماینتده و  
کمیسیون و نهتادهتای کتارگتری  
هستند که بتر متیتزان امتا بتودن  
مکیط کار و وسائل و امتکتانتاس  
کارطانه ها نمارس و در صتورس  
مشاهده نا اما بودن مکیتط کتار  

در مجمع عمومی و یتا در درون  
تشکل اقدا  به تدابیتر اعتتترارتی  
برای بان بردن امنیت در متکتیتط  

 کار  میکنند.  
امتتا  کتتارگتتران متتادا  احستتا   
کنند که  متعترض طتطتر جتانتی  
قرار میگیرند میتوانتنتد دستت از  
کار بکشنتد و اعتی  کتنتنتد تتا  
متوارد نتاامتتا در حتیتتا کتار بتتر  
اتتر  نشتتود کتتار نتتمتتیتتکتتنتتیتتم.  
اعتتتتتیتتاب متتیتتکتتنتتیتتم  بتتایتتد بتتا  
قااعیت بگویند؛ که ایا حق متا  
استتت کتته بتته متتکتت  مشتتاهتتده  
متتوارد نتتا امتتا دستتت از کتتار  
میکشیم  کارفرما موهتف استت  
که ایمنی مکیط کار را تتامتیتا  
و بترای ایتجتاد احستا  امتنتیتت  
کارگر اقداماس ایمنی و وستائتل  
و ابزار کار در مکل کتارطتانته و  

 کار را تامیا کند. 
 

حوادث مکیط کار جتر  جتنتایتی  
است. مکیتط کتار جتایتی استت  
که کارگر بخش اعتمتم زنتدگتی  

 ا  را در ان میگذراند.   
 

مکیط کار باید جای امتا ستالتم  
 و تمیزی باشد.  

 
نباید گذاشت قاتلیا کارگتران در  
کنار قربانتیتان حتوادث کتار قتد   
بزنند. هر مورد مرگ نتاشتی از  
ناامنی در مکیط کار را بتاد بته  
ادعتتانتتامتته اتتبتتقتتاتتتی چتتنتتبتتش  
کارگری علیه کارفرما و دولتت  
و کتل نتمتا  استیمتی سترمتایته  

 تبدیل کرد.  
 نسان نودینیان 

 ٣٠٣١ شهریور    ٣ 
 ١٣٣٢ اوس    ١١ 
 
 

کارگر در روز یک جنایت در حال جریان در نظام جمهوری اسالمی اا سرمایه است.  ٤مرگ 
قربانیان حوادث کار بیشمارند. همانقدر کارگر را روانه گورستان مایاکاناناد، هامااناقادر 
کارگر در اثر ناامنی محیط کار روانه بیمارستان میشوند. هامااناقادر خااناه هاا از هام 
میپاشند، شادی ها به وصه و وم تبدیل میشود. همان اندازه کودکان از رفتن باه پشات 
میز تحصیل محروم میشوند، همان اندازه کودکار کار، اعتیااد، تان فاروشای و زنادانای 

 بیشتر میشود.
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 ٥از صفحه        

 حقوق کودکان
 حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالق. 

 تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظح است استاندارد واحدی از رفااه و اماکااناات رشاد ماادی و
 معنوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند. 

از  تاقالپرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد باالی زندگی کودکان و نوجوانان مس
 وضعیت خانوادگی. 

 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 یک 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 آز ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. مماناوعایات فشاار و
 روانی و ارعاب کودکان. 

 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 
، تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجاتامااعای خاویاش

 نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند. 
 يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 

 
بممممرخممممورد بمممما 
کودکان کمار بمه 

 مثابه تبهکاران

 نویسنده:
 جوانمیر مرادی

 
اداره اجتتترائتتتیتتتاس شتتتهتتترداری  
کرمانشاه مطابق آنچه رئیتس ایتا  
اداره متتتی گتتتویتتتد بتتتراستتتا   
دستورالتعتمتل کشتوری اقتدا  بته  
جمع آوری کودکانی کترده استت  
که به ناچار از سر فقر و نتداری  
طانوادگی در هر فیلی از ستال   
زیر آفتاب ستوزان تتابستتتان و در  
سرمای سوزناک زمستان به ستر  
چهار راهها می روند تا از صتبتح  
تا شب با شستا شیشه اتومبیلتهتا  
یا با فروطتا چند بستتته آدامتس  
چند ستکته یتا چتنتد استکتنتا   

تومتانتی بته    ١٣٣ و    ١٣٣      ٣٣٣ 
دست بیاورند. امتا ایتا کتودکتان  

آن گونه کته طتود متی گتویتنتد  
بعد از انتتقتال بته کتمت  تترک  
اعتیاد چشمه ستفتیتد بته عتنتوان  
تنبیه موی سرشان را تراشیده انتد  
تا دیگر سر چهارراهها پتیتدایشتان  

 نشود! 
 
ایا اقدا  وقیکانه به حدی قبتیتح    

و انزجار آور است که هتیتچتیت   
از اداراس مرتبتط بتا جتمتع آوری  
کودکان )اجرائیتاس شتهترداری و  
بهزیستی( به صراحتت مستیلتیتت  
آن را بتتر عتتهتتده نتتگتترفتتتتته انتتد.  
شهرداری فتقتط مستیلتیتت جتمتع  
آوری کتتودکتتان را پتتذیتترفتتتتته و  
بهزیستی هم کی هی  نقتشتی را  
تقبل نکرده استت. متهتم نتیتستت  
کتتدا  اداره متترتتتکتتب چتتنتتیتتا  
تعرری شده باشد. نفس اقتدا  بته  
تراشیدن موی سر کودکان و هتر  
عتتمتتلتتی بتترطتتی  متتیتتل طتتود  
کودک که قرار است با عتمتلتی  
شدن دستورالعمتلتی ستراستری در  
سطح وسیع و برنتامته ریتزی شتده  
کودکان کار را مورد یور  قترار  
دهد  تعرض و تتعتدی بته حتقتو   

 انسانی او می باشد. 
 

ایا دستورالعمل که قرار استت از  
ابتدای شهریور با مشتارکتت قتوه  
قضتائتیته  شتهتترداریتهتا و نتیتتروی  
انتتتتتمتتامتتی در امتتر جتتمتتع آوری  
کودکتان کتار در طتیتابتان و بتا  
هتد  زیتتبتا ستتازی چتهتتره شتهتتر  
اجرائی گردد  در کرمانشتاه قتبتل  
از ایا تاریتخ بته اجتراا گتذاشتتته  

شتتده استتت تتتا بتتا جتتمتتع آوری  
کودکان کار و با تراشیدن متوی  
سر آنتهتا بته عتنتوان اولتیتا گتا   
اجرای دستتتورالتعتمتل متذکتور از  
حضور ایا چهره های ستوطتتته و  
تاول برداشته در سر چتهتار راهتهتا  
  سیمائی رومانتی  و با جتذبته  
به شهر داده شتود. اتبتق دستتتور  
التتعتتمتتل  زیتتبتتائتتی ای کتته ایتتا  
انسانهایی ای که بی اراده طتود  
بته جتر  تتولتد در طتانتواده هتای  
مکرو  از آن مکترومتنتد  بتایتد از  
شر حضتورایتا کتودکتان طتیب  

 گردد! 
 

کتتودکتتان کتتار حتتان عتتیوه بتتر  
تکمل شقاوتها و بتی رحتمتی هتا  
حیا انجا  کتارهتای حتقتیترانته و  
دست فروشی ستر چتهتار راهتهتا  
بایتد متانتنتد بتردگتانتی کته دا   
بردگی بر پتیتشتانتی داشتتتنتد یتا  
مانند تبهکارانی کته عتیئتم یتا  
حلقه های مخیوب بر پتا دارنتد  
تا شهروندان از آنها دوری کتنتنتد   
با موی سر تتراشتیتده بته عتنتوان  
زشت کتنتنتدگتان ستیتمتای شتهتر  
تکقیر گردند. ایتا کتودکتان کته  
والدینشان مانند مدیران بانکتهتا و  
میسساس و وزارتخانته هتا دارای  

  ٠١٣ و    ١١٣ فیشهای حقوقهای  
میلیون تومانی و بیشتر نتیتستتتنتد  
و میلیونها نفترشتان اصتی کتاری  
ندارند تا فتیتش حتقتوقتی داشتتته  
باشند  باید با چهره های نتکتیتف  
و رنت  پتریتده و بتا لتبتاستهتای  
مندر  و کفشهای پیتنته وصتلته  

طورده توان رعیفشان را بته هتراج  
بگذارند و در ایا مسیتر گترفتتتار  
باندهای فترو  متواد متختدر و  
سیاستفاده های جنتستی گتردنتد.  
ایا کودکان مانند فرزندان صفتدر  
حسینی رئیتس صتنتدو  تتوستعته  

متیتلتیتون    ١٠ ملی جدا از حقتو   
تومانی ماهانه فقتط از صتنتدو   
توسع ملی )معلو  نتیتستت چتنتد  
شغل دیگر داشتتته و حتقتوقتهتای  
دهتتهتتا متتیتتلتتیتتونتتی دیتتگتتری هتتم  
دریتتافتتت کتترده( و دریتتافتتت وا   

درصتد     ١ میلیونی با بهتره    ٠٣٣ 
پاداشهتا و عتیتدیتهتای چتنتد ده  
میلیتونتی پتدرشتان  یتارانته  تذا   

هتتای    هتتزیتتنتته پتتزشتتکتتی  هتتزیتتنتته 
هزینه اوقتاس    دندانسزشکی  کم  

هتزیتنته    فرا ت فترزنتدان  کتمت  
هتزیتنته طتریتد    طرید لبا   کم  
هتتزیتتنتته ستتفتتر     کتتتتتاب  کتتمتت  

هتتتتتزیتتتتتنتتتتته ورز      کتتتتتمتتتتت  
هزینه تکییلی و  یره هتر    کم  

ماه و بدون حتی ی  روز عتقتب  
افتادگی دریافتت نتمتی کتنتنتد.  

میتلتیتون کتارگتر    ٣ اینها فرزندان  
اطراجی و بیکار  رقم بیشتمتارزنتان  
سرپرست طانوار کته آمتارشتان بته  
حساب نمی آید و دهها متیتلتیتون  
کارگری هستنتد کته بته طتااتر  
متتاهتتهتتا بتته تتتعتتویتتق افتتتتتادن  

برابر زیر طط فتقتر    ١ دستمزدهای  
از شتتدس گتترستتنتتگتتی  متتانتتنتتد  
کارگران کمسروسور سازی تتبتریتز  
بتترای دریتتافتتت  تتذا بتته ستتوی  
کمتیتتته امتداد دستت دراز متی  

 کنند. 

 
ایا کتودکتان کته بتی شترمتانته  
مورد تتعترض قترار متی گتیترنتد  
انستتانتتهتتائتتی هستتتتتنتتد کتته حتتق  
برطورداری از شتادی  تتکتیتیتل   
اوقاس فرا ت  تفریتح و ورز  و  
به اور کلی حقشتان از زنتدگتی  
 یتتب گتتردیتتده و بتتر بتتنتتیتتان آن  
متتلتتزومتتاس دزدیتتهتتا  چتتستتاول و  
 تتارتتتهتتای دهتتهتتا و صتتدهتتاهتتزار  
متتیتتلتتیتتارد تتتومتتانتتی بتترای دزدان  

 فراهم گردیده است. 
کتتودکتتان بتتدون هتتیتت  بتتهتتانتته و  
توجیهتی حتق دارنتد از تتمتامتی  
امکاناس شایسته و متدرن بترای  
زندگی که تأمیا کننده شتادی   
تکییل  سفر  ورز  و هتر آنتچته  
کتته نتتیتتاز کتتودکتتیتتش بتتاشتتد   
برطوردار گردد. باید به کارگتران   
مزدبگیران و بتیتکتاران حتقتو  یتا  
بیمه بیکاری تأمیا کتنتنتده رفتاه  
طتانتتواده پتترداطتتت گتتردد و هتتمتته  
کم  هتزیتنته هتای نز  بترای  
شکوفائتی و شتادابتی کتودکتان  
تتتأمتتیتتا گتتردد تتتا دیتتگتتر هتتیتت   
کودکی مجبور به کار در هتیت   
جتتتائتتتی  ستتتر چتتتهتتتارراه یتتتا  

 درکارگاهها نباشد. 
 

 جوانمیر مرادی 
 

 ٣١ مرداد    ٠٣ 
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 مرداد ١٣

دهندگان نهضت سوادآموزی  تجمع آموزش
 در مقابل مجلس اسالمی

 
دهتنتدگتان    از ساعت نه صبح حدود دویست نتفتر از آمتوز  

نهضت سواد آموزی برای چندمتیتا بتار متقتابتل متجتلتس  
شورای اسیمی تجمع کردنتد. آنتهتا طتواهتان روشتا شتدن  

 ورعیت استخدامی طود هستند. 
 

اعتراض کارگران فوالد البرز و تهدید 
 کارفرما 

جمعی از کارگران کارطانه فتوند التبترز در اعتتتراض بته  
ماه حقو  وعیتدی وپتادا   صتبتح    ٠ عد  دریافت بیش از  

انتد.    دست از کار کشیده ودر مکواه کارطانه تجتمتع کترده 
ماه استت حتق بتیتمته کتارگتران بته    ٣٢ عیوه بر آن  حدود  

تامیا اجتماعی پرداطت نشده و برای همیا از شترود ستال  
های بیمه آنهتا تتمتدیتد نشتده استت.    جاری تاکنون دفترچه 

ایا در حالی است که کارفرما مشکلتی از بتابتت فترو   
تولیداس کارطانه ندارد اما  با ایتا حتال هتنتوز نستبتت بته  
پرداطت مطلباس نیروهای قراردادی و پیمانتکتاری شترکتت  
اقدامی نمی کنند. کارفرما کارگران معتترض را تتهتدیتد  
به اطراج کرده و گفته است کارگرانی که تمایتل دارنتد از  
فردا دوشنبه به همکاری طود در کتارطتانته ادامته دهتنتد  
باید تعهد کتب بدهند که دیگر نسبت به ورعیتت متوجتود  

 شوند.   معترض نمی 
   

سه ماه حقوق کارگران شهرداری سردشت 
 پرداخت نشده است

کتتارگتتر کتته در شتتهتترداری ستتردشتتت  و    ١٣٨ حتتقتتو   
های وابستته بته آن بته صتورس رستمتی  قترادادی    سازمان 

وروزمزدی مشغول کارند؛ سه ماه است که پترداطتت نشتده  
است. بعلت نامرتب پرداطت شدن بتیتمته کتارگتران  تتوستط  
شهترداری  تتامتیتا اجتتتمتاعتی دفتتترچته هتای درمتانتی  
کارگران را ی  ماهه تمدید می کند.  اکت تر قتریتب بته  

کتنتنتد روز    اتفا  کارگرانی کته در ایتا واحتد کتار متی 
مزدی بوده وبه دلیل نداشتا  قترارداد کتار فتاقتد امتنتیتت  

 هستند.     شغلی 
 

حقوق کارگران برق رجاء پرداخت نشده 
 است

کارگران پیمانکاری بر  رجاا دستمزد تتیترمتاه را دریتافتت  
نکرده اند. کارگران میگویند که شرکت از  پتاستختگتویتی  

به کارگران افره می رود و پرداطت دستتمتزد کتارگتران را  
منوط به پرداطت صورس ورعیت توسط رجتاا متی دانتد.  

کارگر بر  در شرکت مذکور مشغول بته کتار    ١٣٣ حدود  
 هستند. 

   
 مرداد: ١٣

کارفرما چوکا از راه اندازی چوکا 
 خودداری می کند

در پی توافقاس انجا  شده کارگران کارطانه صنایتع چتوب  
مرداد به تتجتمتعتاس اعتتترارتی    ١٠ وکا ذ ایران چوکا در  

طود بطور موقتت پتایتان دادنتد. در حتالتی کته کتارگتران  
چندیا ماه حقو  های طود را اتلتبتکتارنتد  کتارفترمتا از  
اقدا  به راه اندازی کارطانه طودداری متی کتنتد و هتیت   
اقدامی برای شترود بتکتار انتجتا  نتداده استت. بتر استا   
توافقاس کارفرما میبایست کارگران اطتراجتی را بته کتار  
برگرداند  اما تاکنون از ایتا کتار طتودداری کترده استت.  

کارگر بازداشت شده چتوکتا بتا قترار و تیتقته    ٣٠ همچنیا  
 بطور موقت آزاد شده اند. 

 
انفجار مخزن گاز آمونیاک و مسموم شدن 

 کارگران
شب انفجاری در ی  کارطتانته یتخ ستازی    ١٣ در ساعت  

در بلوار جمهوری اسیمی )منتطتقته آطتر استفتالتت( اهتواز  
نفر از کارگران واهالی هتمتجتوار  ٣١ اتفا  افتاد که برا ر آن  

بر ا ر استنشا  گاز آمونیاک دچار مسمومیت شدید شتده  
 و به بیمارستان منتقل شدند.   

 
تجمع کارگران کارخانه صنعت یدک قم 
دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها 

 حقوق!
تعدادی از کارگران کتارطتانته یتدک قتم بته دلتیتل عتد   
پرداطت چند ماه حقوقشان در مکل اداره کل تتعتاون  کتار  

 و رفاه اجتماعی اجتماد کردند. 
 

آواز دور جدید اعتراضات کارگران 
شهرداری بروجردنسبت به عدم پرداخت 

 ماه ها حقوق!
صبح دیروز قرار بود کارگران ستازمتان طتدمتاس متوتتوری  

ماه حقو  متعتوقته ستازمتان را    ٢ شهرداری بروجرد به دلیل  
تعطیل و دست از کار بکشنتد امتا تتعتدادی از کتارگتران  
برای اعتراض و حقو  معوقه راهی شورای شهر شتدنتد تتا  
شاید کسی فتریتاد آنتهتا را بشتونتد. کتارگتران شتهترداری  

ماه است که حقو  نگرفتتته انتد. ایتا کتارگتران    ٢ بروجرد  
کار می کنند امتا حتقتو  نتدارنتد. کتارگتران شتهترداری  
بروجرد تکیا ها و اعتراراتی را حتی بتا طتانتواده هتای  
طود در مقابل شورای شهر انتجتا  داده انتد امتا مست تونن  

 شهرداری از پاسخ دادن به کارگران طودداری می کنند. 
 

 مرداد: ٧٢ 
سنگ کرمان   تجمع کارگران معادن زوال

 دراعتراض به خصوصی سازی!
نفر از کارگران معادن ز ال سن  پابدانا  کوهتبتنتان    ١٣٣ 

ستازی دستت بته    و راور در کرمان دراعتراض به طیوصتی 
ستنت  کترمتان زدنتد. بتا    تجمع مقابل شرکت معادن ز ال 

طیوصی کردن ایا معتادن طتطتر بتیتکتاری کتارگتران را  
بیشتر مورد تهدید قرار می دهد. چندیا ماه عد  پترداطتت  
دستمزد ها نیز یکی دیتگتر از متوارد اعتتتراض کتارگتران  
است. آنها همچنیا به نبودن ایمنی در معادن کته متوجتب  
بروز حوادث متعدد شده و جتان کتارگتران را تتهتدیتد متی  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهی طباززاده 

 بخش بیا المللی: داوود رفاهی  

 دهندگان نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس اسالمی تجمع آموزش
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کند  اعتراض دارند. از موارد دیگری که کارگران متطترک  
 می کنند تاطیر در پرداطت حقو  بازنشستگان است. 

 
ماه ٥کارگران دراعتراض به عدم پرداخت
 حقوقشان، جاده را مسدود کردند

نفر از کارگران سد آریوبرزن بدلیل عد  دریتافتت حتقتو     ٠٣ 
ماهه و پادا  عیدی از ساعت شش ونیم صتبتح مستیتر    ١ 

منتهی به کارگاه سد آریتوبترزن و ستد متارون را مستدود  
كیلومتری شهرستان بتهتبتهتان و    ٣١ کردند. سد آریوبرزن در  

چهار و نیم كیلومتری پاییا دست سد متختزنتی متارون در  
 مکل تن  تكاب واقع شده است. 

 
دهمین روز اعتراضات کارگران چوکا و 

نفر از کارگران  ٠١محکوم کردن محاکمه 
 معترض

نتفتر از کتارگتران چتوکتا بته دادگتاه    ٣٠ بدنتبتال احضتار  
ررتتوانشتتهتتر  در دهتتمتتیتتا روز اعتتتتترارتتاس شتتبتتانتته روزی  
کارگران چوکا  آنها اعتراض طود را به به دادگاه کشتانتده  
شدن همکارانشان اعتی  کتردنتد. کتارگتران دستت نتوشتتته  
هایی در دست داشتند که بر روی آنهتا نتوشتتته بتودنتد: تتت  

بتازگشتت بته کتار پتنتج     -همکاران گرامی اتکاد اتکاد  
کارگرمعترض اطراجی تت کارگران بی گتنتاه را بته دادگتاه  

 ما گرسنه ایم مارا دریابید    -نکشانید  
 

 مرداد: ٧٢
جان باختن یک کارگر جوان دربافق 

 براثربرق گرفتگی!

ساله که نتا  او "امتان التلته.ب" گتزار     ١٠ ی  کارگر  
شده هنگا  کار و آرماتوربندی در ابقه سو  ساطتتتمتان بته  
علت اتیال سیم بر  فاقد پوشش با کابل فشار قتوی بتر   
دچار حتاد ته بتر  گترفتتتگتی شتده و پتس از ستقتوط از  
ساطتمان  جان طود را از دست داد. ایا حتاد ته در طتیتابتان  

 چهارده معیو  شهر بافق ر  داد. 
 

مرگ یک کارگرجوان واحد راه آهن فوالد 
 خوزستان درحین کار!

در اولیا ساعاس صبح در واحتد راه آهتا فتوند طتوزستتتان  
ساله که در حال تعمیر واگتا قتطتار بتود    ٠١ ی  کارگر  

ها  بیا آنها گتیتر کترده  و    به علت حرکت ناگهانی واگا 
جان طود را از دست داد. ایا کارگر احمتد استمتاعتیتلتی و  

 اهل شهرستان شو  بود. 
 

اعتراض کارگران شهرداری کنگاورنسبت 
 به اخراجشان از کار!

نفتر از کتارگتران شتهترداری کتنتگتاور اطتراج شتدنتد.    ١٣ 
کارگران به ایا اطراج معترض هستتنتد. شتهتردار کتنتگتاور  
اطراج کارگران را به گردن شرکت تامیا نیرو انداطتت ولتی  
شرکت تامیا نیرو هم اعی  کرد که تعدادی از کتارگتران  
فیلی و کوتاه مدس تسویه حساب شده و کارگری اطتراج  

 نشده است.  
 

 
 

کشته شدن یک کارگر در پرووه پل سازی 
 میدان رودکی شیراز

سازی میتدان رودکتی    پروژه پل »یکی از کارگرانی که در  
وابسته به شهرداری استان فار   مشتغتول بته کتار   «شیراز 

 تا میلگرد  جان طود را از دست داد.    ٠٣ بود برا ر ریز   
 

کارگران ستاره خلیج فارس دست از کار 
 کشیدند

نفر از کارگران پیمتانتکتاری پتانیشتگتاه ستتتاره    ٣٣٣ حدود  
طلیج فار  در بندر عبا   در اعتراض به پترداطتت نشتدن  

بتعتد از هتهتر  دستت از کتار    ٠ دستمزدهایشان از ساعت  
متاه استت کته    ١ کشیده و اعتیاب کردند. ایا کارگران  

حقو  نگرفته اند و شرکت پیمانکاری حتق بتیتمته آنتهتا را  
 پرداطت نکرده است. 

 
 مرداد ٧٢

 مرگ دو کارگر در زیر الوارها!
ساله  در داطل ی  گتاراژ تتولتیتدی    ١١ و    ١٠ دو کارگر  

مبلمان و انبار الوار واقع در طیابان صفا در جتنتوب تتهتران   
مشغول جابجایی الوارهتا بتودنتد کته بترا تر ریتز  التوارهتا  
بشدس میدو  شده و جان طود را از دستت دادنتد. نتا  ایتا  

ستالته    ١٠ ن    -ساله و کتریتم   ١١ الف    -دو کارگر  مهدی 
 )تبعه افغانستان( اعی  شده است. 

 
ماه حقوق  ٠١کارگران فرش پارس قزوین 
 خود را طلبکارند

کارگر فر  پار  قتزویتا ده متاه استت کته حتقتو     ٠٣١ 
نگرفتتته انتد وعتده هتای داده شتده از اتر  کتارفترمتان  
هیچکدا  عملی نشده است. تی  کارگران بترای دریتافتت  

 حقو  هایشان تاکنون بجایی نرسیده است. 

  اعتراضات کارگران آلومنیوم المهدی هرمزا 
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مرگ سه کارگر در طرح انتقال آب 
 شهرستان زهک

برا ر تخریب دیوارهای ی  گودال حتفتاری شتده در اترک  
هزار هکتاری در شهرستان زهت  در شتمتال    ١٢ انتقال آب  

سیستان و بلوچستان دو کارگر در زیتر آوار جتان بتاطتتتنتد.  
ی  کارگر دیگر با نا  طانوادگی بارانی برا ر تیتاد  بتا  

 بیل مکانیکی کشته شد. 
 

 مرداد ٧٢
کارگران شرکت فوالد بویراحمد تجمع 

 اعتراضی در مقابل استانداری
همزمان با سفر حسا روحانی به استان کهگتیتلتویته و بتویتر  
احمد  کارگران کاطانه قند یاسوج  شرکت نفت  جمتعتی از  
کارگران قراردادی و تعدادی از جتوانتان بتیتکتار بتا حتمتل  
پیکاردهایی اعترارشان را به پترداطتت نشتدن حتقتو  هتا   
نداشتا امنیت شغلی کتارگتران قترار دادی  عتد  تتبتدیتل  
ورعیت کارکنان شرکت نفت  بتیتکتاری و ... بتنتمتایتش  
گذاشتند. کارگران شرکت فوند بویراحمد که چندیتا متاه  
حقو  نگرفته اند  هم حضور حسا روحانی را بتا بترگتزاری  

 ی  تجمع اعتراری در مقابل استانداری پاسخ دادند.  
 

اعتراض کارکنان اداره امور آب و 
فاضالب دزفول به عدم پرداخت 

 حقوقهایشان
جمعی از کارکنان رسمی و پیمانتکتاری اداره امتور آب و  

متاه حتقتو      ٠ فاریب دزفول در اعتراض به عد  پرداطت  
حق بیمه و دیگر مطالباتشان از جمله عیدی و پتادا  ستال  

  در مکل واحد نقلیه ایا اداره ی  تتجتمتع اعتتترارتی  ٣١ 
داشتند. حق بیمه ایا کارگران نیتز بته تتامتیتا اجتتتمتاعتی  

نفتر بتطتور رستمتی و    ٣٣٣ پرداطت نشده است. در ایا اداره  
 نفر در شرکت پیمانکاری کار می کنند.   ٣١٣ 

 
 مرداد ٧٧

 مرگ یک کودک کار در مشهد
ساله بنا  مکمد امیتا در یت  کتارگتاه    ٣٠ ی  کارگر  

نجاری در شهر مشهد برا ر سقتوط بتانبتر جتان بتاطتت. بتر  
اسا  گزارشاس منتشر شده  پدر ایا کودک کار زنتدانتی  
است و او  برای تامیا مخارج زندگی طود ناچار بته کتار  

 کردن در ایا کارگاه شده بود. 

 بین المللی
روزه کارگران  ٧اعتصاب  -اروپا 

 یوروستار
  ٣١ کارکنان شرکت حمل و نقل ریلی یورواستتتار از جتمتعته 

اوس اعتیاب هفت روزه طود را آ از می کنتنتد. اتتکتادیته  
کارگری که سازمان دهنده ایا اعتیاب است اعی  کترده  

است که اعتراض آنهتا بته شترایتط دشتوار کتاری در ایتا  
شرکت است که ایجاد تعادل بیا زندگتی و کتار را بترای  
کارمندان سخت کرده است. اعتیاب کنندگان گتفتتته انتد  
که مدیریت شرکت یورواستار به توافقنامه ای کته هشتت  
سال قبل در زمینه شیفتتتهتا و ستاعتاس کتاری کتارکتنتان  
امضا شده است پایبند نیتستت. کتارکتنتان یتورواستتتار قترار  
است از روز جتمتعته بته متدس چتهتار روز دستت از کتار  
بکشند. آنها ی  هفته بعد هم در سه روز آطر هتفتتته کتار  
نخواهند کرد. مدیریت یورواستار اعی  کرده است حتتی در  
روزهای اعتیاب  همه مسافرانی که از قبتل بتلتیتت طتود  
را تهیه کرده اند می توانتنتد ستفتر طتود را انتجتا  دهتنتد.  
قطارهای پرسرعت یورواستار شهر لندن را به چتنتدیتا شتهتر  
 در اروپا از جمله پاریس  بروکسل و لیون وصل می کنند. 

 
کودک در حمله هوایی  ٠١مرگ  -یمن 

 ائتالک عربستان به یک مدرسه
سازمان پزشکان بدون مرز طتبتر داده استت کته در حتمتلته  

ای    هوایی نیروهای ائتی  با رهبری عربستتتان بته متدرسته 
نفتر دیتگتر زطتمتی    ١٨ کودک کشته و    ٣٣ در شمال یما  

ای در یتکتی از    اوس در مدرسه   ٣٠ اند. حمله روز شنبه   شده 
روستاهای اارا  حیدان  استان صعده اتفا  افتتتاد زمتانتی  
که کودکان برای شرکتت در یت  کتی  متذهتبتی در  
تعطییس تابستان جمع شده بودند. به گفته مالت  شتهتیتر   

هتا و    سخنگوی سازمان پتزشتکتان بتدون مترز ستا کشتتته 
های منتتشتر شتده    سال است. عکس   ٣١ تا    ٨ مجروحان بیا  

هتای    های اجتماعی اجساد کودکان را بتا لتبتا    در شبکه 
انتد.    دهد که ردیف کنار هم گتذاشتتته شتده   طونیا نشان می 

اوایل ژوئا  نیمه طردادمتاه امستال  ستازمتان متلتل متتتکتد  
درصد از کودکانی کته در ستال گتذشتتته    ٢٣ اعی  کرد  

اند قربانی حمیس ائتی  نمامی تتکتت    کشته و زطمی شده 
اند. شمار کودکان کشته شتده یتمتنتی    رهبری عربستان بوده 

و تعداد مجروحان بته    ١١٣ در ی  سال گذشته به بیش از  
کی مون  دبیرکل سازمتان متلتل    رسد. بان   می   ٢١٣ بیش از  

با انتقاد شدید از ائتی  نمامی تکت رهبری عتربستتتان در  
یما  آن را به کشتا کتودکتان متتتهتم کترد و گتفتت ایتا  

گتیترد کته حتقتو     ائتی  در لیست سیاه نیروهایی قرار می 
گیرند. اما پتنتج روز    کودکان را در جریان جن  نادیده می 

بعد با اعتراض عربستان  نا  ایا ائتی  "به اور موقتت" از  
فهرست سیاه ناقضان حقو  کودک در جن  طتارج شتد.   

نتمتامتیتان    نیروهای حو ی  نیتروهتای دولتتتی یتمتا و شتبته 
سال پیش به فهرست ستیتاه    ١ حامی دولت در ایا کشور از  

ناقضان حقو  کودک در جن  یما ارافته شتده بتودنتد.  
 القاعده یما هم در ایا لیست قرار دارد. 

 
ساکنان منبج آزادسازی این شهر  -سوریه 

 را جشن گرفتند
ساکنان شهر منبج در شمال سوریه آزادسازی ایتا شتهتر از  
 نیروهای موسو  به گروه دولت اسیمی )داعش( را جشا  

 
 
 
 
 

 
گرفتند. ایا شهر از دو سال پیش در اطتیار ایا گتروه قترار  
داشت. در عملیاتی که نتیتروهتای دمتوکتراتتیت  ستوریته  
اطیرا آ از کردند  ایا شهر سرانجا  از روز گذشته بته اتور  
کامل از کنترل داعتش طتارج شتد. مترد  بتا ریتختتتا بته  

ها به طاار به دست آوردن حقو  اولیه طود از جتمتلته    طیابان 
تراشیدن ریش و یا سیتگتار کشتیتدن کته در دوران تستلتط  
داعش از آن مکرو  شده بودند  بته شتادی پترداطتتتنتد. روز  

متانتده از داعتش    اوس اعی  شد که آطریا افتراد بتاقتی   ٣١ 
هزار  یرنمامی را گروگان گرفته و متوقتع فترار     ١ حدود  

  ٣٠ از آنها به عنوان سسر انسانی استفاده کتردنتد.امتا شتنتبته 
اوس گزار  شد که داعش ایا  یرنمتامتیتان را آزاد کترده  

های اارا  منبج شهر رقه را که پایگاه اصتلتی    است. جاده 
داعش در سوریه است به مرز ترکیه و سایر نتواحتی تتکتت  

کتنتد. بترای    کنترل ایا گروه در استان حتلتب متتتیتل متی 
داعش  ایتا مستیترهتا نتقتش متهتمتی در عتبتور و مترور  
پیکارجویان و انتقال تسلتیتکتاس  تتجتهتیتزاس و ستایتر متواد  

 رروری به داطل و طارج سوریه دارد. 
 

راهپیمایی در اعتراض به خشونت   -پرو
 علیه زنان

نمایشی از طشونت هایی که زنان در زندگی تتجتربته متی  
  ٣٠ کنند و راهسیمایی علیه طشونت علیه زنان روز شتنتبته  

هتزار نتفتر بتترای    ١٣ اوس در پترو بترگتزار شتد. بتیتش از  
مککومیت طشونت علتیته زنتان و بتی تتفتاوتتی ستیتستتتم  
قضایی نسبت به ایا مورود به طیابان های لیما پتایتتتختت  
پرو آمدند. ایا کشور یکی از بانتریا نتر  هتای طشتونتت  
علیه زنان را داراست و هفت نفر از ده زن در ایتا کشتور از  
انود طشونت ها و بدرفتتتاری در زنتدگتی طتود رنتج متی  
برند. ی  زن طانه دار کته در ایتا راهتستیتمتایتی شترکتت  
کرده  می گوید: "ما در اینجا برای ی  ایده راهستیتمتایتی  
می کنیم: سوا رفتار با زنان چه از نتمتر جستمتی و چته  
روانی را طاتمه دهید. زیرا بعنوان ی  متادر متی طتواهتم  
که بچه های ما آزادانه در طیابان رفت و آمتد کتنتنتد. "  
آدنیدا یکی دیگر از شرکت کنندگان در ایا راهتستیتمتایتی  
می گوید: "احکا  قضتایتی اطتیتر بترای زنتان کشتور متا  
مطلوب نیست و اکنون زمتان آنستت کته زنتان بتستاطتیتزنتد   
مردان و زنان باید شبیه کسانی کته بته ایتنتجتا آمتده انتد   
علیه طشونت بساطیزند. ما باید ورعیت را تغییر دهتیتم  متا  
کشوری بزرگ و متکد هستیم امتا چترا بتایتد هتمتچتنتان  
سومیا کشوری باشیم که نر  بانی طشونت عتلتیته زنتان  
در جهان را داراست؟ "روز شنتبته هتمتچتنتیتا راهتستیتمتاهتای  

 ساکنان منبج آزادسازی این شهر را جشن گرفتند -سوریه 



 ٩٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

مشابهی در اعتراض بته طشتونتت عتلتیته زنتان در دیتگتر  
کشورهای آمریکای نتیتا از جتمتلته آرژانتتتیتا و بترزیتل  

 برگزار شد. 
 

تظاهرات اعتراضی مردم در  -آمریکا 
   پی

 قتل یک نوجوان توسط پلیس
اوس پلیس به یت  متمتنتون    ٣٠ بدنبال شلی  شنبه شب  

ساله در شهتر متیتلتواکتی ایتالتت ویستکتانستیتا    ١٠ مسلح  
تتا    ١٣٣ آمریکا که منجر به مرگ ایا جوان شد  حتدود  

از مرد  ایا شهر دست به اعتراض زدند و با پلیتس درگتیتر  
شدند. یت  افستر پتلتیتس کته طتودرویتش متورد حتمتلته  
معترران قرار گرفته بتود در ا تر پترتتاب ستنت  و آجتر  
معترران زطمی شتده استت. متعتتتررتان یت  طتودروی  
پلیس و همچنیا ی  پم  بنزیا را به آتتش کشتیتدنتد و  
دو طودرو دیگر را تخریب کردند. سه نفر نیز توسط پتلتیتس  
دستگیر شده اند. تیراندازی روز شنبه پلیتس بته ایتا جتوان  
مسلح در پی جمعه شبی طشونت بتار در متیتلتواکتی ر   

فتقتره تتیترانتدازی در    ٣ نتفتر در    ١ داده است که ای آن  
مکان های مختلف کشته شدند و به همیتا دلتیتل پتلتیتس  
تدابیر امنیتی را در ایا شهر افزایتش داده بتود. بتر استا   
داده های منتشر شده توسط واشنگتا پستت از آ تاز ستال  

نفر توسط پلیس در آمتریتکتا کشتتته    ١٨٢ جاری مییدی  
شده اند. افزایش طشونت پلیس در آمریکتا بتاعت  افتزایتش  

شده و بتکت    «زندگی سیاهان اهمیت دارد »توجه به جنبش  
ها در سطح ملی درباره رابطه رفتار پلیس و مست تلته نتژاد  

 را افزایش داده است. 
 

شمار بازداشت شدگان کودتا به  -ترکیه 
 رسید  هزار تن ٠١

بکیر بوزدا   وزیتر دادگستتتری تترکتیته اعتی  کترد کته  
تاکنون بیش از شانزده هزار نفر در ارتباط با کتودتتای متاه  
گذشته بازداشت شده اند. چندیا نفر هتم بته اتتهتا  تتی   
برای ربودن رجب ایب اردو ان در شتب کتودتتا بتازداشتت  

شده اند. در پی وقود ایا کتودتتای نتافترجتا  کته پتس از  
چند ساعت شکست طورد  ده ها هتزار نتفتر از نتیتروهتای  
نمامی و کارمندان دولت از کار طود برکنتار شتده انتد یتا  
مجبور بته استتتعتفتا شتده انتد. وزیتر دادگستتتری تترکتیته  
همچنیا به آمریکا هشدار داد که در صتورتتی کته فتتتح  
الله گولا  چهره مذهبی و سیاسی بتانتفتوذ تترکتیته را بته  
دولت ایا کشور تکویل ندهد  روابط دوجانبه بیا تترکتیته و  
آمریکا آسیب طتواهتد دیتد. آقتای گتولتا کته زمتانتی از  
متکدان آقای اردو ان بود  مدتی است که به منتتتقتدان او  
پیوسته است و از چند سال قبل در تبعتیتدی طتودطتواستتته  
در ایالت پتنتستیتلتوانتیتا در آمتریتکتا زنتدگتی متی کتنتد.  
مقامهای دولت ترکیه  آقای گولا را اراک کتودتتای ایتا  
کشور می دانند. فتح الله گتولتا ایتا اتتهتا  را رد کترده  
است. جن  قدرس بیتا رجتب اتیتب اردو تان و متتتکتد  
سابقش  فتح الله گولا حدود دو سال قبتل و زمتانتی کته  
شمار زیادی از تاجران سرشنا  نزدی  به دولت بتازداشتت  
شدند علنی شد. پس از آن دولت ترکیه بستیتاری از افتراد  
وابسته به فتح الله گولا را در سیتستتتم قضتایتی و ارتتش  
ایا کشور شناسایی و اطراج کرد. در جریتان درگتیتریتهتای  
مرتبط با ایا کودتا که پس از گذشت فقط چنتد ستاعتت  

نفر کشته شدند و دو هتزار نتفتر    ١١٣ شکست طورد حدود  
 مجروک شدند. 

 
بگذارید زنان ایرانی وارد  -برزیل 

 ها شوند ورزشگاه
بلتژیتکتی حتقتو  زن بتار دیتگتر  -دریا صفایی  فعال ایرانی 

ای در    ای مسابقاس المسی  ریتو بتا نشتان دادن نتوشتتته 
هتا    ها  توجه رستانته   حمایت از حضور زنان ایرانی در ورزشگاه 

اوس اتی مستابتقت     ٣١ را به طود جلب کرد.  روز دوشنبه  
ای را بتا جتمتلت     روسیه  دریتا صتفتایتی پتارچته -والیبال ایران 

هتا شتونتد" بته جتمتعتیتت    "بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه 
اوس  هتمتیتا    ٣٠ نشان داد. وی دو روز قبل از آن شتنتبته  

نوشته را اتی بتازی والتیتبتال ایتران و میتر بته نتمتایتش  
گذاشته بود. در ایا مسابقه  برطورد مأموران انتتتمتامتی و  

واعتتتراض   امنیتی با دریا صفایی  باع  شتد کته حضتور 

دریتا     الملتلتی متواجته شتود.   های بیا   وی با استقبال رسانه 
صفایی سال گذشته نیز در مسابق  فتوتتبتال ایتران و ستوئتد   
همراه با تعدادی دیگر از زنان  به حتمتایتت از حضتور زنتان  

ها بترطتاستتته بتود. دریتا صتفتایتی کته    ایرانی در ورزشگاه 
پزش  است  از چند سال پیش فعتالتیتت طتود را در    دندان 

دفتتاد از حتتقتتو  زنتتان و بتته ویتتژه در جتتهتتت حضتتور در  
ها آ تاز کترده استت. او چتهتل ستال دارد و در    ورزشگاه 

 کند.   بلژی  زندگی می 
 

تظاهرات نیم میلیون نفری علیه  -گینه 
 دولت 

به گزار  طبرگزاری فرانسه  مقا  های گینته ای اعتی   
اوس    ٣٢ کردند که چندیا نفر در تماهراس روز سه شنتبته  

که در اعتراض با سوا مدیرس دولت برگتزار شتد  زطتمتی  
هتزار    ٠٣٣ از رهبران مخالفان اعی  کرد که      شدند.  یکی 

کیلومتری کته از حتومته پتایتتتختت    ٣١ نفر به راهسیمایی  
سستامبر ایا شهر بترگتزار شتد     ١٨ )کناکری( تا استادیو   

پیوستند.  منابع امنیتی شمار معترران ایا راهسیمتایتی را  
هزار نفر ذکر کتردنتد. گتفتتته متی شتود    ١٣٣ نزدی  به  

ی  جوان که در بالکا منزلش نشتستتته بتود  از نتاحتیته  
سینه هد  گتلتولته پتلتیتس قترار گترفتت و کشتتته شتد.  
طبرنگار طبرگزاری فرانسه نیز کشتتته شتدن ایتا جتوان را  
تایید کرد. عبدالقابل کمارا وزیر امنیت گیتنته گتفتت کته  
طشونت بعدازههر آ از و به مداطله پتلتیتس متنتتتهتی شتد.  
وی همچنیا رما تایید ایا که تیترانتدازی پتلتیتس یت   
کشته بر جای گذاشت  افزود: افسری که شتلتیت  کترد  
 شتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتایتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتده استتتتتتتتتتت. 

نفتر دیتگتر در طشتونتت    ٣١ دولت همچنیا اعی  کرد که  
های دیروز زطمی و شش نفر مورد بازجویی قترار گترفتتته  
اند. حامیان چندیتا حتزب متختالتف در ایتا راهتستیتمتایتی  
طواستار کناره گیری رئیس جمهوری گینه شدند. بتیتشتتتر  
جمعیت گینه به ر تم بترطتورداری ایتا کشتور از متنتابتع  
 نی معدنی  در فقر به سر می برند و روزانته کتمتتتر از  

 ی  دنر و هشت سنت درآمد دارند.  
 

 ها شوند بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه -برزیل 


