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 اخبار کارگری
 بخش ایران: شهال خباززاده

 بخش بین المللی: داوود رفاهی
 ٣١صفحه 

 6 صفحه  

 ٧ صفحه   

 ٨ صفحه   

 ١ صفحه   

 ٣ صفحه  

 در حاشیه اخبار کارگری    نسان نودینیان!
 ٣٣صفحه      کودکان کار در تهران

 نکته اصلی
 محمد شکوهی! 

 در حاشیه برگزاری دادگاه سعید مرتضوی!
 ٣١صفحه 

(  ٨١مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس)
 دیوید ریازانف

 ١ صفحه 

 روز کارگر" در آمریکای شمالی
 ناصر اصغری

 شهال دانشفر        کارگران در هفته ای که گذشت
اعتراضات گسترده کارگران شهرداری های رشت، 

 آبادان، خرمشهر و یاسوج

 زندگی در عمق
 ناصر اصغری

اصالحیه یواشکی، غارت در خفا و 
 استثمار علنی

 یاشار سهندی

 بزرگترین اعتصاب کارگری تاریخ!
میلیون کارگر در هندوستان دست به اعتصاب زدند.  ٣١١بیش از   
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٣ صفحه  

 
اصالالالالالالالالحالالالالالالالیالالالالالالاله 
یواشکالی، غالارت 
در خالالالالفالالالالا و 

 استثمار علنی
 یاشار سهندی

یکبار دیگر، اینننبنار امنا در ن نا  
حکومت تصنمن نر گنرانتنه اسنت  
"قانون کار"را ب شتنر از اینک کنه  
هست در جهت  "بنهنبنود اضنای  
کسننب و کننار" بننرای سننرمننایننه  
داران  ارجی و دا نینی "احن  "  
کند. اح ح ه مذکور بنی سنرو  
حدا به مجیس اس می ارستناده  
شنننده و در دسننننتننننور کننننار  
کم س ونهای اینک منجنینس قنرار  
گراته است. اینکه هم ک قناننون  
موجود ضد کارگری است ه ن   
جای بحثی ن ست اینک را دینگنر  
هر کارگری با گوشت و پنوسنت  
و استخنوان  نوینش لنمنس کنرده  
است. اما ایننکنه هنمن نک را هنر  
"کارآارینان محتنر"" از آن نن نرت  
دارند نشان از حرص و طنمنب بنی  
پایان ایشان دارد. هم شه تناکن ند  
کننردیننر "دولننتننمننردان" جننمننهننوری  
اسنن مننی در مننورد هننر  ننی  
ا ت ف داشته بناشننند در منورد  
کشتک و استثمار و غنارت رنروت  
جامعه  کو کنتنرینک ا نتن انی  
ندارند. دولت تدب ر و ام ند حسنک  
کی د ساز هنمنان احن حناتنی را  
می  واهد اعمال کند که دولنت  
" بی ک اینت احنمندی نن اد" در  
نننندنننر داشنننت اننننجنننا" دهننند.  
کو کتریک بندی و تنبنصنره اینک  
قانون که اشاره کنرده اسنت کنه  
باید قرارداد کار در  هنار بنر   
باشد و یک بر  آن در دسنت  
کارگر باشد هر برای کارآاریننان  
سنگ ک است هم ک را م خواهننند  
از دست کارگر ب رون بکشنند تنا  
نتواند بر اساس آن در جای طنر   
شکایتی کند. اگر در جنای از  
ایک قاننون اشناره شنده اسنت کنه  
کارهای کنه "مناهن نت دائنمنی"  
دارند قرارداد کار هر باید دائنمنی  
شود ظاهرا مانب بنزرگنی بنر سنر  
سرمایه گذاری  نارجنی و کنار  

آاریک محتر" دا یی اسنت اسنت.  
ت ش روت ک حنکنومنت اسن منی  
در همه اینک سنالنهنای اعندا" بنه  
 اضااه تشدید استثمار بوده است. 

 
منناهنن ننت دیننگننر ایننک حننکننومننت  
دزدیهای من نین نادری اسنت کنه  
 ودشان را هر به تعجب اندا نتنه   

منن ننینن نناردی از    ٠٨٨٨ ا ننتنن س  
حننننننندوش بنننازنشنننسنننتنننه گنننان  
ارهنگ ان و ن ز واگنذاری  ننند  
هزار م ی ارد تنومناننی زمن نک و  
 انه و آپارتمان به "اانراد  ناص"  
در شهرداری تهران ننمنوننه هنای  
جندینند دیننگننری از اسنناد پننایننان  
ناپذیر حکنومنت اسن منی  کنه  
توسط  ودشان بخاطر کشمنکنش  
های جناحی شان رو شنده و در  
ایک م ان " اسنتناد دانشنگناهنی"  
درنامه ای سرگشاده به روحناننی  
با اشاره به دو نمونه ا ن نر غنارت  
رروت جامعه م پرسد:" "مارا  نه  
می شود که ایک همه اسناد در  
جامعه مان ) شمنا بنخنوانن ند در  
حکومت اس منی منانب بنوجنود  
آمده؟" اینک اسنتناد منحنتنر" کنه  
سابقه ای در انقن ب انرهنننگنی  
حننکننومننت و سننرکننوب مننرد"  
کردستان به عنوان نمایننده دولنت  
بازرگان دارد همنه مشنکن ت را  
نننتنن ننجننه ایننک منن ننداننند کننه کننه  
"اقتصناد دولنتنی" اسنت. حنادش  
زیبا ک " در اینک ننامنه تناکن ند  

سالی که از  ٠٥٨ م کند:" ظرف  
انننقنن ب حنننننعننتننی و شننکننل  

اقتصاد آزاد منی گنذرد   گراتک 
تا به امروز حتی منحنن ننمنوننه  
یننک اقصنناد دولننتننی مننوانن   
ننننننتننننننوانسننننننتننننننه ظنننننناهننننننر   ن

اقتصاداناسند و نناکنارآمند   شود. 
دولتی حاکر برایران هنر ننخنواهند  
توانست استثنناینی بنراینک قناعنده  
تاریخنی شنود. تنننهنا منحنصنول  
موا  اقتصاد دولتی ایران اسناد  
واساد و بازهر اسادب نشنتنر بنوده  
است." و استاد منحنتنر" دینگنری  
که ساکک پاریس است کنه کنار  
شننرینن ننش تننوجنن ننه سننتننمننگننری  
اقتصادی سرمایه داری اسنت بنا  
اشاره به رروت ااسناننه ای بن نل  
گ تس از "شنگن نتنی هنمنراه بنا  
انزجار در رویناروینی بنا اینک ابنر  

رروتمندان" در تنعنجنب اسنت کنه  
هننای     ننرا  "نننتنن ننجننه گنن ننری 

شتابزده" حورت م گ رد  بگن نتنه  
دکتر اوند "ابر رروتنمننندان"  حن   
شننان اسننت حننتننی اگننر حننرینن   
بنناشننننند  اسننتنناد دانشننگنناه رنننه  
دکارت پاریس تز م دهد:"پویاینی  
بازرگانی و حنننعنت و حنرکنت  
تارین  در گنرو هنمن نک منردمنان  

اسننت." و ایننک هننمننه   «حننرینن  »
گویا نت جه اقتصاد آزاد است ننه  
دولتی آنهر از ننو  اناسند تنرینک  

 شان مانند جمهوری اس می. 
 

امننا حننقنن ننقننت  ایننک اسننت کننه  
اقتصاد  ه آزاد باشد و رقنابنتنی  
و  ه دولتی باشد و اننحنصناری،  
ایک هر دو اقتصاد سرمناینه داری  
است و ایک اقتنصناد بنر منبنننای  
استثمار کارگران بنه سنود آوری  
یک عده  اص منجر من نگنردد  
کنننه "بنننه ارزینننابنننی سنننازمنننان  

تنهنا ینک   «اوکس ا" »انگی سی  
در حد جمع نت جنهنان  نهنل و  
هشت در حند کنل رنروت روی  
زم نک را در ا نتن نار دارد، حنال  
آنکه سهر هشتاد در حد جمع نت  
جهان از پنج و ن نر در حند کنل  
رروت تجاوز نم نکننند." اینک کنه  
یکعده از راه قنا ناش اسنینحنه و  
مواد مخدر و دیکتاتنوری بنه آن  
م رسند و یکعنده دینگنر بنخناطنر  
اینکه " ال  و مبنتنکنر" هسنتننند  
ارقی در مناهن نت اسناسنی اینک  
ننندننا" نننمننی دهنند. نننمننونننه بنن ننل  
گ تنس کنه بنخناطنر ابنتنکنارش  
معروف شده وبنه ننوشنتنه اسنتناد  

تننریننک    سنناکننک پنناریننس "...بننزر  
رروتمنند جنهنان کنه عنمندتنا بنه  
برکت مایکروساات اوج گنرانت  

هنای    اش را در جنا   ها دارایی   و بعد 
دیگری سرمایه گذاری کنرد، از  

، لنن نندر  «اکننوالب »جننمننیننه در  
ها و  ندمنات    جهانی تکنولوژی 

آب، بهداشت و اننرژی، و ینا در   
شرکت میی حمل و ننقنل رینینی  
کانادا." نشان م دهد که هنر دو  
مننورد بننر اسنناس بننهننره کشننی  
انساننهنا بنه رنروتنهنای ننجنومنی  
م رسند و ایک همه ممکک ن نسنت  
مگر زیر سا تها آن اراهنر بناشند  

 و مهمتریک زیر سا ت سرکوب  
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 ٤ از صفحه         

  6 از صفحه           
کارگران است و سنرکنوب کنردن  
تحت لنوای قناننون بنهنتنر از بنی  
قانوننی اسنت،"قناننون بند داشنتنک  

 بهتر از بی قانونی است " 
 

"اساد" درنهاد ندا" سرمایه داری  
  ٩٩ است. اساد از ایک باالتر کنه  

درحد مرد" بخاطر مننناانب ینک  
درحد جمع ت زیر پا له م شونند؟  
اساد از ایک گسترده تر که بنرای  
ح ظ وضب منوجنود شننن نب تنرینک  
ش وه های شکنجه بکار گنرانتنه  

م شود و اتن ناقنا بنر نی از اینک  
ابزارها در همان کشورهای تنولن ند  
م شود که اقتصادشان بر مبننای  
اقنتننصنناد آزاد و رقننابنتننی اسننت؟  
مگنر در هنمن نک کشنورهنای بنر  
منبننننای "اقننتنصنناد بننننن نان بننازار"  
ننن ننسننت کننه پنن ننشننراننتننه تننریننک  
ابننزارهننای کشننتننارهننای دسننتننه  
جننمننعننی سننا ننتننه منن ننشننود و در  
ا ت ار کث ف تریک دیکتاتنورهنای  
جهان مانند جمهوری اسن منی و  
ا ن قنا ناقنی منواد منخندر در  
وسط جنگل های کنینمنبن نا قنرار  

نمی گ رد؟ منگنر رنروت هنمن نک  
اشخاص در کنننار رنروت امنثنال  
ب ل گ تس د ر" نر نه اقنتنصناد  
جهانی" قنرار ننمن نگن نرد؟ منگنر  
هم ک "پویایی " اقتصناد سنرمناینه  

 داری را تعریف نمی کند؟  
 

وظ  نه ااتنی دولنتنهنا تنامن نک و  
تضم ک بساط استثمار است و اینک  
ممکک نن نسنت جنز بنا سنرکنوب  
گری شدید با اتنکنا بنه قنوانن نک  
مننانننننند قننانننون کننار جننمننهننوری  
اس می. امنا هنمن نک حنکنومنت  

وحشی با همه تبهکارینش از روز  
اولنی کننه مننوضننو  قنانننون کننار  
مطر  شده با مقناومنت کنارگنران  
روبرو شده است. هم ک حنکنومنت  
مجبور گردیده است در ایک قناننون  
روز کارگر را به رسم ت بشنناسند  
حکومتنی کنه اسناسنا کنوشنش  
م کرد کنه ننا" کنارگنر را نن نز  
حننذف کننننند. هننر  ننننند بننه  
ترانندهنای منخنتنینف جنمنهنوری  
اس می قانون  ودش را هنر دور  
زده امننا هننمنن ننشننه بننا مننقنناومننت  
کارگران روبنرو بنوده کنه اکنننون  

یواشکی و از در پشنتنی الینحنه  
احنن حننی اش را بننه مننجننیننس  
 ودش م رساند. اسناد و غنارت  
گری و تشدید استثمار کنارگنران  
دو جز ااتی حکومنت جنمنهنوری  
اس می اسنت. و راهنی بنه جنز  
مبارزه با کل حکومت ن نسنت تنا  
ایننک بسنناط ننن ننرت انننگنن ننز بننرای  
همن نشنه از جنامنعنه اینران ر نت  

 بربندد. 
 
 
 

 بزرگترین اعتصاب کارگری تاریخ!
میلیون کارگر در هندوستان دست به اعتصاب  ٨١١بیش از 

 زدند.

 
اعالالالالتالالالالصالالالالاب بالالالالزر  
کارگران هالنالدوسالتالان 
عالاللالالیالاله  الالوانالالیالالن ضالالد 
کارگری و ضد انسانی 
دولالالت بالاله خالالیالالابالالانالالهالالا 
آمالالالدنالالالد و بالالال الالالش 
وسیعی از راه آهالنالهالا 

و مراکز بالازرگالانالی و 
ارتباطی هندوستان را 

 مسدود کردند.
 

بالالالریالالالنالالالداکالالالارات از 
اعضالالالالالالالای حالالالالالالالزب 
کمونیست ایالن کسالور 

 به خبرنگاران گفت:

اعتراضالات در حالالالی 
به و وع پالیالوسالت کاله 
که دولالت و سالرمالایاله 
داران ایالن کسالور بالر 
این پرپاگاندا میکالنالنالد 
کالاله سالالیالالاسالالتالالهالالای نالال الالو 

سالالاله باله  ٥٢لیبرالی 
نفع مردم هنالدوسالتالان 

است، این در صورتالی 
است کاله هالمالان یالک 
درصالالالالد از مالالالالردم 
هندوستان بالیالشالتالر از 
دو سالالوم مالالردم ایالالن 
کشالالالالور از ثالالالالروت 
وسالالامالالان ایالالن کشالالور 

 بهره میبرند

 
اتحادیه راه این کشور 
شالرکالت کالارگالران در 
این اعتصاب بزر  را 

مالیاللالیالون  ٨١١بیش از 
 ت مین زده است
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  ٤ از صفحه        
زندگی در 

 عمق
"در حال حالاضالر 

درصد مالردم  ٠١
کشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالور 

 اند." گرسنه
 ناصر اصغری

حدود سه سال پ ش منعناون وزینر  
بهداشت جمهوری اس می گ نتنه  

هننا    درحنند ایننرانننی   ٠٢ بننود کننه " 
غذای کاای ندارند." همان زمنان  
یادداشت کوتاهی تنحنت عنننوان  

"روزهننای گننرسنننننگننی در ایننران"  
درباره ایک حق نقنتنی کنه از زبنان  
یکی از سران رژیر اس می بن نان  
شده است نوشتر. از آن زمنان تنا  
امروز ظاهرا شش درحد بنر آمنار  
گنرسنننگنان اضنناانه شنده اسننت.  

منرداد    ٠٠  برگزاری "مهر" روز  
اکنبنر سن ناری کنه    نوشنت عنینی 

مننعنناون وزیننر بننهننداشننت رژیننر  
اس می است، گ نتنه اسنت: "در  

درحنند مننرد"    ٠٨ حننال حنناضننر  
 اند."    کشور گرسنه 

 
ایک یادداشت را بنرای ااشناگنری  

نویسر. ایک رژیر و بن ئنی را    نمی 
که سر منرد" اینک جنامنعنه آورده  
اسننت، لننزومننی بننه ااشنناگننری  
ندارد. احدی در اینک جنامنعنه از  
اقر و ا کت و بی حقنوقنی ای  
که ایک رژیر بنر جنامنعنه حناکنر  
کرده است، بی  بر ن سنت. بنایند  

 برای ایک وضع ت کاری کرد. 
 

 چه می شود کرد؟
اول ک راه حیی که اردی کنه بنا  
مشک تی بر نورد کنرده جنینوی  
 ود می بن ننند، راه حنل انردی  
است. راه حنل انردی در منورد  
گرسنگی متعدد هستنند  تن ش  

برای پ دا کنردن کنار، رو آوردن  
های اجتماعنی منثنل    کاری   به بزه 

دزدی، قا اش مواد مخدر، ج نب  
ایک و آن را بریدن، به ام ند روزی  
بهتر انتدنار منعنینو" نن نسنت  نه  
کش دن و غ ره. بی شک تنعنداد  

هنا روی  نواهننند    به ایک راه حنل 
آورد. اما معض ت اجتماعنی راه  
حننل اجننتننمنناعننی مننی طننیننبننننند.  
گننرسنننننگننی در ایننران از نننبننود  
امکانات ن نسنت. از سن نسنتنر و  
رژیمی است که اق ر و گنرسنننه  
کردن پ شه آن است. در جواب بنه  
ایک وضع ت، در جواب به رژیمنی  
که کنو نکنتنرینک ارزشنی بنرای  
رااه و زندگی بهتر شهروندان اینک  
جامنعنه قنائنل نن نسنت، انعنالن نک  
اجتماعی باید دست بکار شنونند.  
سننازمننان یننااننتننک در بننرابننر ایننک  
وضع ت، به نندنر منک، تنننهنا راه  
جیوی جامعه است. بننا بنه آمنار  
رژیننر نننزدیننک بننه یننک سننو"  
جامعه گرسنه است. توجه داشتنه  
باش ر که اینک آمنار رژینر اسنت.  
رقر آمارهای واقعی بس ار بناالتنر  

درحند    ٠٨ از ایک است. و حداقل  
از مرد" آن جامنعنه در شنراینطنی  

کننند کنه تنا ینک    زندگی می 
زندگی شایسنتنه انسنان اناحنینه  

زینادی دارد. دسنت بنکنار شنندن  
برای سازمان دادن بخش منهنمنی  

تنوانند    از ه تاد درحد جامعه منی 
ساده باشد  منتها بنایند کسناننی  
پا جینو بنگنذارنند و اینک کنار را  
شرو  کنند. درسنت هنمنانننند آن  
که کسانی جنینو اانتنادنند و در  
جواب بنه بن نحنقنوقنی کنودکنان،  
انننجننمننک و کننانننونننهننای داننا  از  
حقوش کودک را سازمان دادنند.  
درسنننت منننثنننل در جنننواب بنننه  
ب حقوقی کارگران شرکت واحند،  
اعال ک جیو آمدند و کنارگنران آن  
واحنند را سننازمننان دادننند، بنناینند  
کسننانننی جننیننو بنن ننااننتننننند کننه  
"گرسنگان" را سنازمنان بندهننند.  
جامعه اینران آبسنتنک تن طنمناتنی  
است که ینک  ننن نک سنازمنان  
دادنی می تواند نقشی منحنوری  
در رهننبننری و هنندایننت تننحننوالت  
آینننننده بننازی کننننند. رهننبنننران  

هنای    ای که بنا تنوطنئنه   کارگری 
متعدد مدیریت و رژینر اسن منی  
دسنننتنننشنننان از سنننازمنننان دادن  
کارگران در مح نط کنار کنوتناه  
شده است، منی تنوانننند سنازمنان  

 دادن را از اینجا شرو  کنند. 
 

یک نکته دیگر اینک اسنت کنه  

ای    اعال ک کارگری و اجتنمناعنی 
که جیوی حف هستند، سنازمنان  
یننااننتننک را اننرهننننن  جننامننعننه  
بکنند. اعالن نننی کنه "کنمن نتنه  
پ گ ری"، "کم ته هنمناهنننگنی"،  
"اتحادیه آزاد"، "سندیکای واحند"،  
"سنندینکنای کنارگنران نن نشنکنر  
ه ت تپه"، "سندیکای  باز سنقنز"  
و نهادها و سازمانهای کنارگنری  
و اجتنمناعنی دینگنر را سنازمنان  
دادند، باید دوباره پا جیو بنگنذارنند  
و در ایک دوره از ح نات سن ناسنی  
جامعه نقش بنازی کننننند. اگنر  
اننعننالنن ننک پننا جننیننو بننگننذارننند و  
"گرسنگان" را سنازمنان بندهننند،  

تواند به اینک انرهننن     حتما می 
ای بکننند.    سازی کمک شایسته 

تواند زنان، ب کاران، جنواننان و    می 
نهایتا کارگنران را نن نز سنازمنان  
بدهد. اینها ارحتنهناینی هسنتننند  

توانند در سرنوشنت ینک    که می 
جامعه بحران زده مثل ایران ننقنش  

 ح اتی بازی کنند. 
 ٠٨٠٢ سپتامبر    ٠ 

تجمع كارگران 
پیمانكاری شاغل 
درمنطقه بندر 

 خمینی 

جننننمننننعننننی از کننننارگننننران  
پ مانکناری شناغنل در منننطنقنه  

شنهنرینور    ٠٢ بندر  م نی درروز  
در اعتراض به آنچه که شکناینت  

کارارما از تعدادی از هنمنکناران  
شود حنبنا امنروز    آنها عنوان می 

در مقابل سا نتنمنان دادگسنتنری  
 ایک منطقه تجمب کردند. 

تجمب کننندگنان کنه تنعنداد  
شنود    ن نر منی   ٠٨٨ آنها در حدود  

از جمیه کارگرانی هسنتننند کنه  
بننه حننورت پنن ننمننانننکنناری در  
واحدهای پتروش می ایک منننطنقنه  

 مشغول کارند. 
به دنبال برپناینی اعنتنراضنات  

روزهننای گننذشننتننه بننا شننکننایننت  
پنن ننمننانننکننار بننرای تننعنندادی از  
هننمننکنناران ایننک پننارگننران پننرونننده  
قضننایننی تشننکنن ننل شننده اسننت.  
و ند نوبت هر برای پاسخگوینی  
به مراجب قضایی احضار شده انند  
وباپ الت همكاران بصورت موقنت  
ازاد شدنند بندننبنال اینک منوضنو   
پارگران درحمایت ازهنمنكنارانشنان  

 دست به تجمب اعتراضی زدند. 
................... 

نفففر از  ٠١١نزدیک به 
بازنشستگفان پفیفش از 

هففای  مففوعففد دسففتففگففاه
 ٩دولففتففی از سففاعففت 

شهریور  ٣١صبح امروز )
ماه ( در مقابفل وزار  
کفففار، رففففاه و امفففور 
اجفففتفففمفففاعفففی تففف فففمففف  

 اند. کرده

یکی از اینک بنازنشنسنتنگنان  
هنای    گ ت: ایک ااراد از شنرکنت 
احنمنر،    مختیف دولتی مانند هن ل 

مخابرات، بن ادشهن ند و  ننندینک  
شننرکننت دیننگننر در مننقننابننل ایننک  

انند کننه    وزارتنخناننه تنجنمنب کنرده 
عیتش عد" دریاات حنقنوش حنقنه  

  ودشان است. 
 

وی با اشناره بنه اینننکنه در  
اعنن " شنند  ٩٠ تنا    ٠٩ هننای    سنال 

سنال    ٠٥ کسانی کنه بن نش از  

تنوانننند    سابقه  ندمنت دارنند منی 
بازنشسته پ ش از منوعند شنونند،  

هنای    گ ت: بر ایک اساس دستگناه 
دولتی که ما در آنها مشغول بنه  
کار بودیر حن  بن نمنه منا را بنه  

سنال    ٠٨ طور کامل و به م نزان  
اند امنا در هنننگنا"    پردا ت کرده 

سنال    ٠٥ بازنشستگی اقط حقوش  
از  ننندمنننت منننا را پنننردا نننت  

 کنند.   می 
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 ١ صفحه    

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

اعتراضات کنارگنری بنا شنتناب  
هر روز ب شتری به جنینو من نرود.  
ایک شتاب در منتنک پنر النتنهناب  
جامعه جایگناه و وزن بن نشنتنری  
پنن نندا کننرده اسننت. از جننمننیننه  
اعتراضات هر روزه کنارگنران در  
ایننک شننهننر و آن شننهننر در بننرابننر  
زورگویی هنای کنارانرمناینان و  
دولت و عی ه ب کنارسنازی هنا و  
بخاطر دستمزدهای معوقنه  نود،  
آشننکننارا بننر اضننای سنن نناسننی  

 شهرها تار ر گذاشته است.  
حضور  شمگ ر تنر  ناننواده هنا  
در اعتنراضنات کنارگنری نندن نر  
تنجنمنعنات اعنتنراضنی کنارگنران  
بندرماهشهر و س منان دهنینران در  
دو ه ته ا  ر و نموننه  بنرجسنتنه  
اش در ایک ه ته در قند اسا کنه  
در آن کننارگننران در تننجننمننب و  
راهپ مایی اعتراضی شنان در ده  
شننهننریننور عننینن ننه بنن ننکننارسننازیننهننا  
اولت ماتو" دادند کنه اگنر جنواب  
نگن نرنند، بنار دینگنر بنا  ناننواده  
هایشان به   ابنان  نواهننند آمند،  
پنن ننوسننتننک مننرد" بننه حننرکننت  
اعتراضی کارگران ند ر اتن ناقنی  
کننه در هننرمننزگننان در جننریننان  
اعتراضنات کنارگنران آلنومننن نو"  
المهندی اانتناد و در آننجنا نن نز  
 انواده ها حضور داشتند، تنبندینل  
هر  ه ب شتر رهنبنران کنارگنری  
به  هره های اجتماعی س ناسنی  
جامعه و نمونه هایی  ون جنعن نر  
عد ر زاده، اسماعن نل عنبندی و  
بهنننا" ابنراهن نر زاده، جنینو آمندن  
کارگران با  واستهای سنراسنری  
 ننون اعننتننراض عننینن ننه اننقننر و  
ریننناضنننت اقنننتنننصنننادی و بنننا  
 ننواسننتننهننای مشننخنن  ااننزایننش  
دستمزدها به باالی  نط انقنر و  
درمننان و تننحننصنن ننل رایننگننان و  
اعتراض عنین نه امننن نتنی کنردن  
مبنارزات کنارگنران، منعنینمنان و  
مرد" معترض برای داشتنک ینک  

زننندگننی شننایسننتننه انسننان، کننه  
تناکن ندی بنر حن  تشنکنل، حن   
اعتصاب ، ح  تنجنمنب و آزادی  
های س اسی پایه ای در جامعنه  
است، همگی از مول ه سن ناسنی  
مننهننر اعننتننراضننات اعننتننراضننات  
کارگری است که وزن و جایگناه  
مهمی به جنننبنش کنارگنری در  
تحوالت س اسنی امنروز جنامنعنه  

 داده است.  
 

اعتراضات جناری کنارگنری در  
متک  ن ک تنغن ن نر و تنحنوالتنی  
روی منن نندهنند. از نننمننونننه هننای  
برجسته اعتراضات کنارگنری در  
ه ته گذشته و یا بهتر بگوینر در  
ده روزی که پشت سر گذاشنتن نر  
عبارتند از ب ش از ینک هن نتنه  
اعننتننراض و مننبننارزه کننارگننران  
پتروش می رازی و ننقنطنه اوج آن  
در هشتم ک روز ایک اعتراضات و  

  ٠٨ مواق تشان برای بازگنردانندن  
همکار منمنننو  النورود  نود بنه  
کنار ناننه، اعنتنراضنات گسنتننرده  
کارگران شهنرداری هنای رشنت،  
آبننادان،  ننرمشننهننر و ینناسننوج و  
اعننتننراض بننه  پنناداش هننای  
مننن نننیننن ننناردی در شنننهنننرداری،  
مواق ت کارگران  نوب  نوکنا  
بننرای حنن ننظ کننارشننان بننعنند از  
اعتراضناتنی جنانناننه، منوانقن نت  
کننارگننران ا ننراجننی شننهننرداری  
یاسوج و بازگشت آنان به سنرکنار  
و تداو" کنارزار عنین نه امننن نتنی  
کردن مبارزات کارگران، معینمنان  
و مرد" معترض است. بر ایک سنر  
ت ترهای مهر نگاهی از نزدیکتنر  

 داشته باش ر.  
 

در نفففتفففیففف فففه اعفففتفففرا  
کارگران، "کارگران مفمفنفو  

 الورود" وارد رازی شدند
شهریور در هشنتنمن نک روز    ٠ روز  

اعتراضات کارگران پنتنروشن نمنی  

رازی، کنناراننرمننا ده کننارگننر  
کار انه را ممنننو  النورود اعن "  
داشننت. در اعننتننراض بننه ایننک  
موضو  کارگران در مقابنل درب  
مجتمب رازی جمب شدند و اعن "  
کردند که تا ده همنکنار منمنننو   
الننورودشننان، اجننازه ورود پنن نندا  
نکننننند، آننهنا نن نزوارد منجنتنمنب  
نننخننواهننننند شنند. زیننر اشننار ایننک  

شنهنرینور    ٠ اعتراضات عصر روز  
بنا انرمننان مندینریننت ده کنارگننر  
ممنو  الورود، وارد مجتمب شندنند  

کارگنری کنه    ٠٨٨ و بدنبال آنها  
مقابل درب تجنمنب کنرده بنودنند،  
مسنرور از مننواننقنن ننت  ننود وارد  
کار انه شدند. اما کارگران کنه  
 واسته ای داشتند و بنخناطنرش  
دست به اعتراض زده بنودنند، بنه  
اعتراضشان ادامه داده و در ننهنر  
شهرینور بنا نشنسنتنک در منقنابنل  
داننتننرهننای کننارشننان دسننت بننه  
اعتصاب زدنند. اینک اعنتنراضنات  
بخاطر عد" اجنرای طنر  طنبنقنه  
بننننندی مشنناغننل و سننطننا نننازل  

 دستمزدها به پا شده بود.  
 

اعففتففراضففا  گسففتففرده 
کارگران شهرداری هفای 
رشت، آبادان، خرمشهفر 

 و یاسوج
درایک ه ته کنارگنران شنهنرداری  
های رشت، آبنادان،  نرمشنهنر و  
ینناسننوج در اعننتننراض بننودننند.  
اعتراض آنان به تنعنوین  پنردا نت  
دستمزدها و عد" ایمنننی شنغنینی  
شننان اسننت.  ننرا کننه کننار در  
شهرداری ها به پ مانکاران سنپنرده  
شننده اسننت و کننارگننران بنن ننک  
شهرداری و پن نمناننکناران دزد و  
م تخور پاسکاری شده و حن  و  
حقوقشان زیر پا گذاشته م نشنود.  

شننهننریننور    ٢ در رشننت در روز  
کارگران  دماتی شهرداری شهنر  

رشننت، در اعننتننراض بننه تننعننوینن   
پردا ت سه ماه دسنتنمنزد و عند"  
پردا ت ح  ب نمنه شنان دسنت از  
کننار کشنن ننده و در یننکننی از  
م ادیک احیی شنهنرتنجنمنب و بنه  

سننبننزه  »نشننانننه اعننتننراض مسنن ننر  
و   «م ندان شنهنرداری »تا   «م دان 

را   «مسنن ننر منن نندان حنن ننقنن ن »
راهپ مایی کردند. در کین نپنی از  
اعتراضنات کنارگنران شنهنرداری  
رشننت، کننارگننران از وضننعنن ننت  
نابسامان زندگی و ب نحنقنوقنی و  
محروم تشان م گویند. از اقنر و  
بی تام نی منرد" من نگنویننند و  
حدای اعتراضشان را بنه حنقنوش  
های نجومی مقامات دولنتنی و  
پاداش های م ین ناردی و دزدی  
های کن ن در شنهنرداری بنیننند  
م کنند. حراهای آنان حنرانهنای  
تما" کنارگنران و منرد" بنه جنان  
آمده از اقر و گرسنننگنی اسنت.  
کارگنران ایسنتناده انند و حن  و  
حقوقشان را من نخنواهننند. نندن نر  
هننمنن ننک اتنن نناقننات در آبننادان و  
 رمشهر روی داد. در یاسوج ن نز  

شننهننریننور، در ادامننه    ٢ در روز  
اعتراضنات کنارگنران شنهنرداری  

کارگر  ندمناتنی شنهنرداری    ٢٠ 
که ه ته قبیش توسط پ نمناننکنار  
ا ننراج شننده بننودننند، بننه سننرکننار  
بننازگشننتننننند. ایننک کننارگننران در  
جریان س ر روحانی در بویر احنمند  
ننن ننز، حضننور او را بننه حننحنننننه  
اعتراض  ود تبدیل کرده بنودنند.  
ایننک ا ننبننار اضننایننی اننراتننر از  
اعننتننراضننات هننر روزه کننارگننری  
عی ه تعوی  پردا ت دستمنزدهنا و  
دیگنر تنعنرضنات بنه زنندگنی و  

و بنخنشنش      مع شتشان است. بذل 
منن ننینن نناردی شننهننرداری    ٠٠٨٨ 

هنا از جنمنینه      تهران به نور شمنی 
مصط نی آجنرلنو، حنجنت السن "  
شهاب مرادی و الهه راستگنو در  
شننهننرداری بننه  شننر کننارگننران  

 شهرداری شدت داده است. 
رو شدن هر روز ب شتر اق منی از  
دزدی های بنانندهنای منخنتنینف  
حنننکنننومنننتنننی در دل تشننندیننند  
نزاعهایشان موجب تکاننی جندی  
در درون حکومنت و در اضنای  
میتهب جامعه  شنده اسنت. اینک  
ارحتنی اسنت بنرای کنارگنران،  
معینمنان و منرد" منعنتنرض کنه  
حدای اعتراض  نود را بنه اینک  
دزدی ها و به اینهمنه تنوحنش و  
بننربننریننت بننیننننند کنننننننند. اننرحننت  
مناسبتی است برای گنرد آمندن  
حول  واستهایی سنراسنری  نون  
اازایش اوری دستمزدها در گنا"  
اول سه م ین نون و پنانصند هنزار،  
تحص ل و درمنان راینگنان بنرای  
همه، ب مه بن نکناری بنرای هنمنه  
بنن ننکنناران و حنن  داشننتننک یننک  
زندگی انسناننی اسنت. جنننبنش  
برای ایک  نواسنتنهنا دارد شنکنل  
م گ رد و در جریان است. وس نعنا  
به آن بنپن نونندینر و بنا ابنتنکنارات  

 مختیف تقویتش کن ر. 
 

تفف ففمففعففا  اعففتففراضففی 
کارگران بندر مفاهشفهفر 
و سیمان دهلران همفراه 

 با خانواده هایشان
کننارگننر    ٠٨٨ روز دو" شننهننریننور 

قرارداد موقت بننندر مناهشنهنر و  
 ننانننواده هننایشننان در مننقننابننل  
ارمانداری شهر تجمب کرده و بنه  
دستمزدهای پای ک  ود اعنتنراض  
نمودند. کارگران  واسنتنار هنمنان  
دسننتننمننزدی  هسننتننننند کننه بننه  
کارگران رسنمنی داده من نشنود.  
کنننارگنننران قنننرارداد منننوقننننت  
پتروش می ها همچننن نک  نواهنان  
سننامنناننندهننی حننقننوش و مننزایننای  
ن روهای قراردادموقت هستنند تنا  
 جیو اجحااات مختیف مدیران در  
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  ١ از صفحه                
مناط  وی ه اقنتنصنادی گنرانتنه  
شننود. زیننر اشننار ایننک حننرکننت  
اعننتننراضننی مننعنناون اننرمنناننندار  
ماهشهنر نناگنزینر بنه حضنور در  
جننمننب کننارگننران و دادن وعننده  
رسنن نندگننی بننه  ننواسننتننهننای  
کارگران شد.  نواسنت دسنتنمنزد  
همسان برای کنارگنران قنرارداری  
و رسمی  واست هنمنه کنارگنران  
در حنعت ن ت و حناینب وابسنتنه  
به آن و پتروش می هنا اسنت. در  
هم ک رابطنه در هن نتنه گنذشنتنه  
کارگران ن ت و گناز گنچنسناران  
طی نامه ای سرگشاده به حسنک  
روحانی اعتراض  ود را بنه عند"  
تبدیل وضع تنشنان و سنطنا ننازل  

 حقوقهای  ود اع " داشتند. 
منرداد    ٠٠ همچن ک روز یکشنبه  

کارگران ا راجی س نمنان دهنینران  
در استان ای " بنه هنمنراه  ناننواده  
هنایشننان در دروازه ورودی شنهننر  
دست به تجمب اعتراضی زدنند و  
 واهان دریاات طیب ها و حن نظ  
شغل  ود بصورت دائمی شندنند.  
حضور  انواده های کارگری در  

تجمعات اعنتنراضنی کنارگنری،  
ابنعناد اجننتنمناعننی تنری بنه ایننک  
مننبننارزات داده و کننارگننران از  
قدرت بس ج ب شتری بنرای جنینب  
حمایت مرد" بر وردار م شنونند و  
ایک  نود ینک اتن ناش منهنر در  
مننبننارزات گسننتننرده کننارگننری  
اسننت. حضننور  ننانننواده هننای  
کارگری در تجمعات اعنتنراضنی  
هرروز ابعاد وس عتری پن ندا کنرده  
و به ینک سنننت تنثنبن نت شنده  
تننبنندیننل شننده اسننت. ایننک یننک  
پنن ننشننروی مننهننر در اعننتننراضننات  

 کارگری است.  
 

در ادامه کمپیفن عفلفیفه 
امنیتی کفردن مفبفارزا  
کففارگففران، مففعففلففمففان و 

 مردم معتر 
یک کمپ ک اعتراضی مهنر کنه  
جع نر عندن نر زاده و اسنمناعن نل  
عبدی در آستانه اول منه امسنال  
آننرا اعن " داشنتنننند، اعنتنراضننی  
عی ه امننن نتنی کنردن منبنارزات  
کننارگننران، مننعننیننمننان و مننرد"  

معترض است.  واست مشنخن   
ایک کمنپن نک بناطنل شندن پنروننده  
هننای تشننکنن ننل شننده بننر اسنناس  
اتهاماتی  ون "اقدا" عی ه ندر و  
امن ت میی" است. در ایک هن نتنه  
بننهنننننا" ابننراهنن ننر زاده از رهننبننران  
شنا تنه شنده کنارگنری کنه از  
حام ان ایک کارزار است، بنعند از  
پننایننان مننر صننی اش بننه زننندان  
رجایی شهر بنازگنرداننده شند. او  
اعال کارگری و داا  از حنقنوش  
کودک است که با ان  هنای  

در زنندان    ٠٩ امنن نتنی از سنال  
  ٥ است و عی رغنر سنپنری شندن  

سال حکمش، در پرونده ای جندیند  
با احکامی  ون ا  ل در ندر و  
امن ت میی و تبی غ عنین نه نندنا"  
به هن نت سنال و ده مناه حنبنس  
دیگر محکو" شده اسنت. بنهنننا"  
به ایک حکنر اعنتنراض داشنتنه و  
 واستنار لنغنو آن و بسنتنه شندن  
پرونده اش اسنت. بنهنننا" ابنراهن نر  

 زاده باید اورا آزاد شود. 
 

همچن ک در اینک هن نتنه منحنمند  
عننیننی جننداری اننروغننی وکنن ننل  

دادگستری از بنرگنزاری جنینسنه  
رسن ندگنی بنه اتننهنامنات جنعن ننر  
عد ر زاده و شاپور احسناننی راد  
دو تک از رهنبنران شنننا نتنه شنده  
کننارگننری و از هننمنناهننننن   

هننزار    ٢٨ کنننننننندگننان طننومننار  
کننارگننر بننا  ننواسننت ااننزایننش  

شهریور در شنعنبنه    ٠ دستمزدها در 
شهرستنان    ٠ دادگاه ک  ری    ٠٨٠ 

ساوه  بر داد. منحناکنمنه جنعن نر  
عد ر زاده و شاپور احسناننی راد  
باید وسن نعنا منحنکنو" و پنروننده  
های امن تی تشک ل شنده بنرای  

 آنها اورا باطل شود.  
 

 بر دیگر اینکه مد ر حالا نن نا  
و هاشر رستمی دو تک از اعالن نک  
شنا ته شده کارگری در سنننندج  
در هنن ننتننر شننهننریننور مننجننددا بننه  
دادگنناه احضننار شنندننند. در ایننک  
دادگاه مد ر حالا ن ا دااعن نات  
 ننود را نسننبننت بننه اتننهننامننات  
هم شگی وارده مبنی برتشنکن نل  
اتننحننادیننه آزادکننارگننران ایننران و  
مجوز اعال ت آن وننحنوه ارتنبناط  
اش در اینک تشنکننل کننارگننری،  

ارائه نمود. به  ااحیه ن مسناعنت  
بعند هناشنر رسنتنمنی در هنمن نک  
شعبه حاضر و درمنورد انعنالن نت  
هننای کننارگننری تننحننت پننرسننش  
قرارگرات. ادامه ایک دادگناه بنه  

مهرماه موکول شد. اتحنادینه    ٠٠ 
آزاد کارگران ایران طی اط عن نه  
ای احضار آنان را محکنو" کنرده  
و منن نننننویسنند: "اتننحننادیننه آزاد  
کارگران ایران ضنمنک تناکن ند بنر  
حننقنناننن ننت مسننیننر مننوجننودیننت  
واعنالن نتنهنای  نود در دانا  از  
مطالبات ح  طینبناننه کنارگنران،  
برای حذف ایک اتهامنات پنوو و  
بی اسناس از پنروننده هنای اینک  
اننعننالنن ننک بننا جنندیننت مننبننارزه  
 ننواهنندکننرد. عضننویننت در هننر  
تشکیی و هر نو  انعنالن نتنی در  
راستای داا  از حنقنوش انسناننی  
ح  همه ااراد جامعنه اسنت." در  
ایک اطن عن نه بنر  تن ش بنرای  
گسترده تر و قدرتمننند تنر کنردن  
جنبش حذف اتهنامنات امننن نتنی  

 عی ه اعال ک تاک د شده است. 

هزار ٨٢١
کودک 
مبتال به 
 سوء تغذیه

 
ازدواج    ٢ مهنر،وزارت کنار: هنر  

هنننزار    ٠٥٨ ینننک طننن ش    
کودک مبت  به سوء تغنذینه    

هزار کنودک بندون    ٠٥٨ تا    ٥٨ 
شناسنامه .احمد م دری منعناون  

  ٠٥٨ وزیر کار گ ت: طب  آمنار  
هزار کودک د ار سوء تنغنذینه  

  ٢٨ در کشننور وجننود دارد کننه  
هنزار    ٩٨ هزار ن ر تحت پوشش و  

ن ر تحت پوشش ن ستند. در سنال  
طنن ش.    ٠ ازدواج    ٠ از هنر    ٠٥ 

  ٠ ازدواج    ٢.٥ اما امروز از هنر  
 ط ش. 
 

کالالارگالالران کالالوره 
های آجالر پالزی 
بالالالالالوکالالالالالان بالالالالالا 
مشالالالالالالالالالالکالالالالالالالالالالالت 
بهداشتی رو باله 

 رو هستند
کننارشننننناس مسننئننول واحنند  
بهداشت مح ط منرکنز بنهنداشنت  
بنوکنان گن ننت: کنارگنران کننوره  
هننای آجننر پننزی بننوکننان بننا  
مشک ت جدی بهداشتی رو بنه  
رو هستند. وی اانزود: مشنکنل  
نبود آب آشام ندننی بنهنداشنتنی،  
مشکل دانب زبنالنه، ننامننناسنب  
بودن سروینس هنای بنهنداشنتنی،  
مسکک نامناسب، گنندآب هنای  
ایجاد شده در اطنراف اینک کنوره  
های آجرپزی، امن ت و سن منت  
 انواده ها به  صنوص کنودکنان  
را تهدید می کننند. طنبن  آمنار  

نن نر در اینک    ٩٨٨ رسمی حدود  

کنوره هنای آجننر پننزی مشننغننول  
اعال ت هستند اما پن نش بن نننی  
می شود که آمار شاغ ن بن نش  
از ایک تعداد باشند. اینزدمنهنر در  
مورد مشکن ت اینک واحندهنای  
آجننرپننزی گنن ننت: انننجننا" نشنندن  
مننعنناینننننات شننغننیننی دوره ای،  
است اده نکردن از وسایل ح ناظنت  
اننردی، دسننتننگنناهننهننای بنندون  
ح اظ، روشننناینی ننامننناسنب و  
ایجاد گندآب هایی با عم  پنننج  

متنر بندون حن ناظ، تنهندیند    ٢ تا  
کننده س مت شاغ ن و  ناننواده  

  ٠٠ آنها است. شهرستنان بنوکنان  
واحند    ٠٢ کوره آجرپزی دارد که  

 آن اعال است. 
  ی اداره بالالالیالالالمالالاله

تأمین اجتماعالی، 
 الیبافان سالقالزی 
را از حق بالیالماله 

 محروم کرد.
ی تننیمننن نننک    ی بننن ننمنننه   اداره 

تنک از    ٠٨٨ ی    اجتماعی بن نمنه 
قال بااان سقزی را قنطنب ننمنوده  
است. اکثریت ایک قالن نبناانان زن  

باشنند و قنبنل از اینک اقندا"    می 
ی تیم ک اجتمناعنی،    ی ب مه   اداره 

هزار تومان بنابنت    ٥٥ آنها ماهانه  
ی تننیمنن ننک    حنن  بنن ننمننه بننه اداره 

اننند.     اجننتننمنناعننی پننردا ننت نننمننوده 
سنال    ٥ بر ی از ایک قنالن نبناانان  

هزار تنومنان    ٥٥ است که ماهانه  
ی تننیمنن ننک اجننتننمنناعننی    بننه اداره 

 اند.   پردا ت کرده 
 

 ٥١مالالر  
مالالالالالالالالالالالالالالادر 
بالالاردار در 

پشالالالت   بالالال 
 زاهدان

بننخننش      ننن ننمننی از جننمننعنن ننت 

بنه    پشت سنراوان بنرای درمنان    بر 
بننه      کنننننننند   مننی   سنن ننر    پنناکسننتننان    

گنزارش  نبنرگننزاری تسننن نر از  
زاهدان، منحنمند بناسنط درازهنی  
امشنننب در جنننینننسنننه شنننورای  

س نسنتنان و    ریزی و توسعه    برنامه 
بننیننو سننتننان بننا بنن ننان اینننننکننه  
مشک ت بهداشنتنی و درمناننی  
معضل احنینی منننطنقنه سنراوان  
اسننت، اظننهننار داشننت: سننراوان  
مشک ت زیادی دارد کنه هنمنه  
ما را نگران کرده  را کنه منرد"  
از بننابننت ایننک مشننکنن ت رنننج  

 کشند.   می 
 

وی ااننت بننرش، مشننکنن ت  
مع شتی و کمبود امنکناننکنات  
بهداشتی درمناننی را از جنمنینه  
مشک ت ایک شنهنرسنتنان اعن "  

در یننک سننال    کننرد و ااننزود:  
پشنت سنراوان    گذشته در بخش بنر 

مادر بناردار بنه دلن نل ننبنود    ٠٠ 
 دمات بهداشتی درمناننی جنان  

 اند.    ود را از دست داده 
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"روز کارگر" در 
 آمریکای شمالی

 ناصر اصغری
مطیبی را کنه در زینر مشناهنده  

سنال پن نش    ٠٠ می کن د، حدود  
برای نشریه "کارگر کمنونن نسنت"  
ته ه شد. انتشار ایک منطنینب بنه  
 وانندگان جوانتر نشریه آشنننائنی  
نسبی به آنچه که "روز کنارگنر"  
در آمریکای شمالی گ نتنه منی  

 شود می دهد. 
*** 
 

 مقدمه
جنبش برای کاهش ساعات کنار  

شن نکناگنو    ٠٠٠٢ با ات اقات مه  
آمریکا تداعی م شود. ات اقناتنی  
کننه سننر منننننشنناء اول منناه مننه  
هسنتننند. امنا در  نود آمنرینکننا  

  ٠٠٠٢ سالها قبل از ات اقات منه  
کارگران در حنال سنازمنان دادن  
اعننتننراضننات کننارگننری بننرای  
کاهش ساعنات کنار بنودنند. در  

تنها در آمنرینکنا    ٠٠٠٠ بهار سال  
حدود حد هزار ن نر در اعنتنراض  
به طوالنی بودن ساعات کنار بنه  
  ابانها آمده و  نواهنان کناهنش  

  ٠٠٠٢ ساعات کار شندنند. منه  
ش کاگو، نقطه اوج اینک جنننبنش  

 بود. 
 

کشننورهننای آمننریننکننا و کننانننادا  
شنناینند از اسننتننثنننننا کشننورهننایننی  
بنناشننننند کننه اول منناه مننه آنننجننا  
بعنوان روز کنارگنر بنه رسنمن نت  
شنننننا ننتننه نشننده اسننت  گننر ننه  
هزاران تک از کنارگنران بناشنکنال  
مننخننتننیننف ایننک روز را گننرامننی  
م دارند. ایک روز در بخشهائی از  
کننانننادا، بننخننصننوص اسننتننانننهننای  
کننبننک و مننانننی تننوبننا کننه  
سنننننتننهننای مننبننارزاتننی قننویننتننری  
دارند، از طنرف اندراسن نون کنار  
ایک استانها به رسمن نت شنننا نتنه  
شده و جشنک گنرانتنه من نشنود.  
حزب کمون ست کنارگنری اینران  
از بدو تشک ل در کناننادا عن وه  
بر برگزاری هرساله منراسنمنهنای  
باشکوه اول ماه مه در شنهنرهنای  

مننخننتننیننف بننوینن ه در تننورنننتننو و  
ونکوور، از طری  تماس و نشسنت  
با اتنحنادینه هنا بنرای بنرسنمن نت  
شنا تک اول منه تنوسنط کنننگنره  
کار کناننادا، سنازمنان سنراسنری  
اتحادیه هنا، تن نشنهنای زینادی  
کرده اسنت. اولن نک ننتن نجنه اینک  
ت شها پ شنهاد یک قنطنعنننامنه  
دربنناره بننرسننمنن ننت شننننناسننی و  
تعط یی اول مه تنوسنط تنعندادی  
از اتحادیه ها بنرای تصنوینب در  
نشننننننننسننننننننت رسننننننننمننننننننی  

(convention)   کنگنره کنار
در ونکنوور بنود کنه در کنتناب  
قطعنامه های پ شنهادی به اینک  
نشست رسمی منتنشنر شند، امنا  
در آن نشننسننت سننراسننری ایننک  
قطعنامه عم  کنار گذاشته شند  
و به رای گ ری گذاشنتنه نشند.  

  ٠٨٨٢ امننا در سننپننتننامننبننر سننال  
کم ته حزب در شنرش کناننادا در  
نننامننه ای بننه کننک جننورجنن ننتننی  

(Ken Georgetti)   رئنن ننس
کنگره کار کناننادا  نبنر از اینک  
داد که ایک کنگره  واسنتنار اینک  
شده تنا روز رسنمنی کنارگنر در  

 Labor)کانادا از "ل بر دی"  

Day)  اولنن ننک دوشنننننبننه منناه ،
سپتامبر هر سال، به اول مناه منه  

  ٠٨٨٢ تغ  ر یابد. زمسنتنان سنال  
 برهائی در رسانه هنای کناننادا  
حاکی از آن بود که کنگره کنار  
کننانننادا از مننجننیننس ایننک کشننور  
 واسته که اول ماه مه را بعنننوان  
روز جهناننی کنارگنر در کناننادا  
برسم ت بشناسد که هنوز  بنری  

 نشده است. 
 

 درباره مبدا "لیبر دی"
  ٠٠٠٠ سنپنتنامنبنر    ٥ سه شنبنه،  

هزار نن نر بنه انرا نوان    ٠٨ حدود  
"اتنحننادینه مننرکنزی نن ننویننورک"  
برای اول ک بار روز "ل بنر دی" را  
در شهر ن ویورک رژه راتند. دو  
تننک از رهننبننران اتننحننادیننه هننای  
کنارگنری، پن نتننر منک گنوایننر  

(Peter McGuire)  از ،
طرف اتحنادینه ننجناران و منتن نو  

 Matthew)مننننگننننوایننننر  

Maguire)   از طننرف انننجننمننک
ب ک المییی ایزکاران، هنمنان سنال  
پ شنهادی به "اتحنادینه منرکنزی  

ن ویورک" بردند مبنی بر ایننکنه  
روزی از سال را "برای احتنرا" بنه  
کارگران" جشک بگ رد. منننابنعنی  

 Robert)هر از رابرت بی سرت  

Blissert)  ینکنی از رهنبنران ،
بخش آمریکائی انترناس وننال اول،  
بننننن ننانننگننذار "اتننحننادیننه مننرکننزی  
ننن ننویننورک"، و رهننبننر بننخننش  
ن ویورک "شوال ه های کار" ننا"  
بننرده اننند، کننه انندراسنن ننون کننار  
آمریکا ترج ا م دهد نا" اعنالن نک  
ایک ت پی را از تاری  حذف کننند.  
تعدادی از منابعنی کنه عنمندتنا  

هسنتننند،   AFL-CIOطرادار  
ننننا" سننننامننننوئننننل گننننامننننپننننرز   ن

(Samuel Gompers)   را
هر جزو پ شنهاد دهندگان دارنند.  
بع د بندر م رسد که گامنپنرز از  
پ شگامان یک  ن ک حنرکنتنی  
بوده باشد. احتماال بنه اینک دلن نل  
نا" او را اضناانه کنرده انند کنه  
وی ضنند کننمننوننن ننسننت تننریننک  
شخص ت بان وا اندراسن نون کنار  
آمریکا و یکی از س ناسنتنگنذاران  
آمننریننکننا در جنننننبننش کننارگننری  
منن ننبنناشنند. گننامننپننرز و د" و  
دستگاهش به م ل  ود تا حندود  
زیادی به تارین  رسنمنی منبنارزه  
کارگران آمریکا دستبرد زده انند.  
در ع ک حال اکنننون در ادبن نات  
ادراس ون کار آمریکنا کنمنتنر از  
پنن ننتننر مننک گننوایننر حننرف زده  
م شود، بایک دل ل ساده کنه وی  

کاندید جانشن نننی    ٠٠٩٢ در سال  
حزب سوس ال ست آمنرینکنا بنود   
از ساموئل گامپرز در سناینتنهنای  

 AFL-CIOاینترنتی سر بنه  

ایک نقل قول درباره ل بنر دی درج  
شده است: "از سراسر جهان تنننهنا  
تعط یی که مبنایش تضاد از هنر  

 نوعی ن ست، ل بر دی است." 
ابننراز    ٠٠٠٠ سننپننتننامننبننر    ٥ امننا  

عینی سالها مبنارزه کنارگنران و  
سازمانهایشنان بنود کنه کناهنش  
سناعنات کنار و انسنانننی کننردن  
شرایط کنار را هندف  نود قنرار  
داده بننودننند. در آمننریننکننای آن  
زمان، بنطنور منتنوسنط کنارگنران  

سناعنت و هن نت روز    ٠٠ روزی  
ه ته را کنار من نکنردنند. جنک  
لندن، نویسنده مشهور آمرینکنائنی  

سناعنت کنار    ٠٢ در  اطراتش از  

روز در ه ته ححنبنت    ٠ در روز و  
منن ننکننننند. اکننثننر اعننتننراضننات  
کارگری آن دوره بر سنر کناهنش  
سنناعننات کننار بننودننند. گننر ننه  
پ شنهناد پن نتنر منک گنواینر و  
مت و مگوایر تحت عنوان "احتنرا"  
به کارگران" به اتحادیه منرکنزی  
ن ویورک عرضه شد، امنا هندف  
احیی آنها سازماندهی کنارگنران  
و اتحادیه های هر نه بن نشنتنری  
حول کاهش ساعات کار بنود. از  
احیی تریک شنعنارهنای اینک روز  

سناعنت    ٠ ساعت برای کار،    ٠ " 
  ٠ برای تن نرینا و سنرگنرمنی و  

 ساعت برای استراحت" بود. 
 

امنروز دینگننر جننز بنخننش بسنن ننار  
کو کی از سنران اتنحنادینه هنا،  
کسی "ل بر دی" را بنعنننوان روز  
کارگر به حساب ننمنی آورد. در  
مح ط کار هر حتی آنجائی کنه  
اتنننحنننادینننه ای وجنننود دارد و  
مح طش نسبت به جاهای دینگنر  
رادیننکننالننتننر اسننت، کسننی بننه  
همنکنارش اینک روز را تنبنرینک  
نم گوید. ایک روز در آمنرینکنای  
شمالی اساسا یک روز تعطن نینی  
بننه حسنناب مننی آینند تننا روز  
کارگر. یکی از تبی غات اعال نک  
اتحادیه ای آمنرینکنای شنمنالنی  
ایک است که "تعط یی لن نبنر دی  
ارمغان کارگران به شنمنا اسنت."  

تنا زمنان    ٠٠٠٠ ل بر دی از سال  
برسم ت شنا ته شدن آن از طنرف  
دولت آمریکا، هنر سنال بنننوعنی  
برگزار م شد، اما نه بعنننوان روز  
تننعننطنن ننیننی، بننیننکننه بننعنننننوان روز  

 اعتراض. 
 

، اسننتننان اورگننان  ٠٠٠٠ در سننال  
اول ک استانی بود کنه لن نبنر دی  
را بعنوان روز کنارگنر بنرسنمن نت  
شنا ت و آن را تنعنطن نل اعن "  
کنرد. اسنتناننهنای بن نشنتنری در  
سالهای بعدی به اینک تنعنطن نینی  

در    ٠٠٩٢ رسم ت دادند. در سال  
استان آن را بعنننوان    ٠٠ حالی که  

روز کارگر م شننا نتننند، رئن نس  
جننمننهننور وقننت آمننریننکننا، گننروور  
کی ولند با امضا مصوبه ای اینک  
روز را تعط ل رسمی در آمنرینکنا  

 اع " کرد. 

 
چرا لیبر دی، نه اول 

 ماه مه؟
بارها از جاننب  نپنهنای منهناجنر  
که برای اول ک بار وارد آمنرینکنا  
و یا کانادا م شونند و بنا کنمنال  
تننعننجننب بننا ایننک واقننعنن ننت روبننرو  
م شوند کنه اول مناه منه بندون  
ه چگونه دغدغه ای می آید و  
م رود و جنبش کارگری عکنس  
العمیی از  ود نشان نم ندهند، بنا  
ایک سوال مواجنهنه شنده اینر کنه  
 را در آمرینکنا کنه منننشنا اول  
ماه مه است، روز دیگری، لن نبنر  
دی، بننعنننننوان روز کننارگننر بننه  
رسم ت شننا نتنه شنده اسنت. از  
م ان استندالالت جننن  سنردی  
یکی ایک بود که از آنجا که اول  
ماه مه روز تعط ینی در شنوروی  
بود، در نت جه آمریکا نم خواسنت  
بننا تننعننطنن ننیننی رسننمننی شننوروی  
تداعی شود  یک استدالل دیگنر  
درباره انینسن نه پشنت لن نبنر دی  
اینست که: "آمریکنا ننمن نخنواهند  
آنچه را کنه دولنت و کنارانرمنا  
دسننت در دسننت هننر بننر سننر  
کارگران ش نکناگنو در مناه منه  

آورد، در اینک روز بنه یناد    ٠٠٠٢ 
کارگران جهنان بن ناورد." در اینک  
استدالل اگر ه اشاره به منعنضنل  
آمریکا دربناره کشنتنار کنارگنران  
نه ته است اما ایک کل تصویر را  
توض ا نم ندهند. بنرای آمنرینکنا  
ب شتر  ود مساله در  هنار نوب  
کشوری مطر  بنود. بنا کشنتنار  
کننارگننران شنن ننکنناگننو در مننه  

، مسننننالننننه اعننننتننننراض  ٠٠٠٠ 
کننارگننری یننک بننعنند وسنن ننعننی  
بخود گرات. نه تنننهنا منوضنو   
کنناهننش سنناعننات کننار جننوابننی  
نگراته بود، بنینکنه هنر سنال در  
حنول و حنوش اول منه در  ننود  
آمریکا در اعنتنراض بنه کشنتنار  
کارگران م ت ننگنهنا و جنینسنات  
اعتراضی تشک ل داده من نشند و  
مساله به یک معنضنل بنزرگنی  
تبدیل م شد. با برسم ت شنا نتنه  
شدن اول ک دوشنبه سپنتنامنبنر هنر  
سننال بننعنننننوان روز کننارگننر، از  
طرای دولت بنوعنی کنارگنر را  

 برسم ت شنا ته بود و در ع ک  
 

 ٤ از صفحه        
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 ٣ صفحه   

  ٤ از صفحه              
کنننننگننره    ٠٠٢٠ در پننایننان سننال  

دومنی در لننننندن تشننکنن نل شنند.  
ایننبنار منارکنس حضنور داشنت.  
حتی قنبنل از اینننکنه منارکنس  
آماده راتک به لندن باشد اننگنینس  
از پاریس برایش نوشنتنه بنود کنه  
وی طننر   ننطننوط کننینی یننک  
جزوه تعی ماتنی کنمنونن نسنتنی را  
ریخته اسنت و اینننکنه بننندنر او  
مننننناسننب تننر بننود کننه اسننر آن  
"مان  نسنت کنمنونن نسنت" بناشند.  
مارکس احتماال پ شنهاد  نود را  
که کام  تننندن نر شنده بنود بنه  
کنگره آورد. ه     نزی بنه آن  
آسانی که استنکنینف شنر  منی  
دهد پ ش ننرانت. منخنالن نتنهنای  
شدید وجود داشنت. بنحنو روزهنا  
بطول انجام د و کنوشنش زینادی  
از جانب مارکس حورت گنرانت  
که اکثریت را به درستی بنرننامنه  
جدید قانب کند. برنامه پنذینرانتنه  

و    –شد و کنگنره بنه منارکنس  
منیمنورینت داد    –ایک مهر است  

ای را    تنا بننننا" "اننجننمنک" بنن ناننن نه 
بننننننویسنند. درسننت اسننت کنننه  
مارکنس در ننوشنتنک بن نانن نه از  

ای کنه تنوسنط اننگنیننس    بنرننامنه 
مه ا شده بود است ناده کنرد، امنا  
مارکس تنها شخصی بود که از  
ندر س اسی در منقنابنل "اننجنمنک"  
مسنننئنننولننن نننت داشنننت. و اگنننر  
"مان  ست" بنای با شنکنوهنی را  
که از قنطنعنه انوالد ینکنپنار نه  
سننا ننتننه شننده اسننت مننجننسننر  

کند، کام  بدیک  اطر اسنت    می 
که مارکس بتنهائی آنرا ننوشنت.  
مسیر است که اانکنار بسن ناری  
که مشترکا تنوسنط منارکنس و  
انگیس تکامل یااتنه بنود در آن  

هنای    د الت داد شده بود، اما ایده 
هننمننانننگننونننه کننه    –اسنناسننی آن  

انگینس  نود در سنطنور زینر در  
تنننهنا بنه    –ب ان آن مصنر بنود  
 مارکس تعی  داشت. 

 
های اساسی مان  سنت: کنه    "ایده 

در هر عصر تاریخی، ش وه تولن ند  
حاکر و سازمان اجنتنمناعنی کنه  
ضرورتا از ایک ش وه تول ند نناشنی  

شننود اسنناسننی را تشننکنن ننل    مننی 
دهد کنه تنارین  سن ناسنی و    می 

اکنری آن عصنر بنروی آن بنننا  
شود  و اینکه بنالنننتن نجنه در    می 

مراحل مختیف تکامل اجتمناعنی  
)از زمان اضمح ل همپائی اولن نه  
مالک ت در زم نکب تنارین  بشنر،  
تاری  مبارزات طبنقناتنی، منبنارزه  
استثنمنار شنونندگنان و اسنتنثنمنار  
کنندگان، طبنقنات سنتنمنکنش و  
حاکر، بوده است  و اینننکنه امنا  

ای    اکنون ایک مبنارزه بنه منرحنینه 
رس ده است که طنبنقنه اسنتنثنمنار  

 –پرولتارینا    –شونده و ستمکش  
تواند رهائی  ویش را از ق ند    نمی 

 –طبقه استثمارگنر و سنتنمنگنر  
بدست آورد مگنر از    –بورژوازی  

ایک طرین  کنه در عن نک حنال و  
برای هم شه، تما" جنامنعنه را از  
ق د هرگوننه اسنتنثنمنار، سنتنر، و  

اینک    –مبارزه طبقاتی رها سنازد  
هننای اسنناسننی، تننمننامننا و    ایننده 

 منحصرا به مارکس تعی  دارند." 
بنایسننت ایننک وضنب را مننورد    منی 

تننوجننه قننرار دهنن ننر. "انننجننمننک  
کنمننوننن ننسننت" هننمننچننون انننگننیننس  

دانست که بار احنینی    بخوبی می 
تکامل بنرننامنه جندیند بنر شناننه  
مارکس قرار داشت و او بود کنه  
مسئول نگارش "مان  نسنت" بنود.  

جنالنب از جنهنات    –نامه جالبی  
در ا ت ار دارینر کنه    –دیگر ن ز  

کننند. اینک    ندر ما را تنیین ند منی 
نننامننه روابننط بنن ننک مننارکننس و  
سازمانی کنه از نندنر روحن نه و  

کنه "روشننن نکنر"    –گرایش  ود  
را تنها بعنوان ینک منتنخنصن   

 –دانسننت    اننرمننولننه کننردن مننی 
پرولتری بود، را بنننحنو شنگن نت  

سنازد. بنرای    انگ زی آشکار منی 
اینکه ایک ننامنه را بنهنتنر درک  
کن ر باید بدان ر که لندن بنعنننوان  
مقر کم ته مرکزی کنه بنننا بنر  
اساسنامه تنوسنط سنازمنان لننندن  
 انتخاب شده بود، تع  ک شده بود. 

از    ٠٠٢٠ ژانویه    ٠٢ ایک نامه در  
کننمنن ننتننه مننرکننزی بننه کننمنن ننتننه  

ای بروکسل انرسنتناده شنده    ناح ه 
بود تا بدست مارکس داده شنود.  

ای اسنت    ایک نامه شامل قطعنامه 
ژاننوینه بنه تصنوینب    ٠٢ که در  

 کم ته مرکزی رس ده بود: 
 

"کنمن ننتنه مننرکنزی بنندینننوسنن نیننه  
ای بننروکسننل را    کننمنن ننتننه حننوزه 

کننند کنه بنه اطن      موظف می 
شننهننروننند مننارکننس بننرسنناننند کننه  
 نننننانننچننه "منناننن نن ننسننت حننزب  
کمون ست" که وی در کنننگنره  
گننذشننتننه تننننندنن ننر آن را بننعننهننده  
گرات، تا تارین  سنه شنننبنه اول  
اوریه به لننندن ننرسند، اقندامنات  
ب شتری عی ه وی اتخناا  نواهند  
شنند. در حننورتنن ننکننه شننهننروننند  
مارکس "مان  سنت" را ننننویسند،  
کننمنن ننتننه مننرکننزی  ننواسننتننار  
بازگرداندن اوری اسنننادی اسنت  
که کنگره در ا نتن نار وی قنرار  

 داده است. 
 

بننه نننا" و بننه دسننتننور کننمنن ننتننه  
مرکزی، )امضناءب شناپنر، بناور،  
مول" ایک پ نا"  شنمننناک نشنان  

دهنند کننه حننتننی در اوا ننر    مننی 
ژانویه مارکس کاری را کنه در  

اش منحنول شنده    دسامبر به عهنده 
بود تما" نکرده بود. ایک ن ز نموننه  
بس ار گویائی از مارکس اسنت.  

اش وی    بنا هنمنه تنواننائنی ادبنی 
قدری از ندر حرکنت کننند بنود.  
وی عنننمنننومنننا مننندت زمنننان  

هناینش،    ای بنروی ننوشنتنه   طوالنی 
 صوحا اگر نوشته سند منهنمنی  

کننننرد. او    بننننود، کننننار مننننی 
 واست که ایک سنند تنقنرینبنا    می 

به کامیتریک شکل باشد تا بتوانند  
در برابر ضربات زمانه اسنتنقنامنت  
نماید. ما یک حن نحنه از طنر   
اول ه مارکس را در ا ت نار دارینر  

دهند منارکنس بنا    که نشنان منی 
 ه مشقتنی بنروی هنر عنبنارت  

 کرد.   کار می 
 

کم ته مرکزی دیگر ن ازمند بنه  
اتخاا اقندامنات بن نشنتنری نشند.  
ظاهرا مارکس منوان  شند کنار  
 ویش را در اوایل اوریه تکنمن نل  
کند. ایک نکته قابل توجه اسنت.  
"مانن ن نسنت"  ننند روز قنبنل از  
انق ب اوریه منتشر شد. از اینک  

تنوان  ننن نک    مسئنینه النبنتنه منی 
گ ری کرد که "مان  نسنت"    نت جه 

توانسنت در تندارک    بسختی می 
انق ب اوریه سهمی بعهده داشتنه  
بنناشنند. و پننس از اینننننکننه در  

یننابنن ننر کننه اولنن ننک نسنن     مننی 
"مان  ست" تا قبل از مه یا ژوئنه  

توانن نر    به آلمان نرس د، می   ٠٠٢٠ 
ایک نت جنه را نن نز بنگن نرینر کنه  
انق ب آلمنان نن نز  ننندان تنحنت  

تیر ر ایک سند قرار نداشنت. تنننهنا  
گروه کو کی از کمون سنتنهنای  
بروکسل و لندن از منحنتنوای آن  

 اط   داشتند. 
 

"منناننن نن ننسننت" بننرنننامننه "انننجننمننک  
المنینینی بنود. اینک    کمون ست" ب ک 

انننجننمننک از تننعنندادی بننینن یننکننی،  
ای از  نننارتننن نننسنننتنننهنننای    پننناره 

انگی سی که ااکار کمون نسنتنی  
داشننتننننند و بنن ننشننتننر از هننمننه از  

شنند.    هننا تشننکنن ننل مننی   آلننمننانننی 
بنایسنت ننه ینک    "مان  ست" می 

کشور  اص، بنینکنه منجنمنوعنه  
جننننهننننان بننننورژوازی را کننننه  
کمون ستها برای اول ک بار اهنداف  
 ویش را بطور عینی در بنرابنرش  

کردند، مورد نندنر قنرار    اع " می 
 دهد.  
 

اصل اول تصویری تکانندهنننده و  
روشننک از جننامننعننه بننورژوائننی  

داری، از مبارزه طنبنقناتنی    سرمایه 
که آن را آاریده بود و به تنکنامنل  
 ویش در درون ایک جامعه ادامنه  

دارد. پ داینش    داد، عرضه می   می 
اجتناب نناپنذینر بنورژوازی را در  
بطک ندا" کنهنک قنرون وسنطنائنی  

ب ن ر. شرایط تنغن ن نر    ائودالی می 
یابنده در وجنود بنورژوازی را در  
پاس  به تغ  نرات در مننناسنبنات  

کنن نر. ننقنش    اقتصادی نداره می 
ای را کنه در ننبنردش بنا    انق بی 

ائودال نسنر این نا کنرد، مشناهنده  
بن ننن نر بنه  نه    کن ر و منی   می 

ای ننن نروهننای    درجنه اننوش الننعناده 
مولود جامعه انسناننی را پنرورش  
داد و بدینترت ب بنرای اولن نک بنار  

 در تاری  امکان رهائی مادی  
 

مدخلالی بالر زنالدگالی و آثالار کالارل 
 مارکس و فردریک انگلس

(٨١) 
 

 دیوید ریازانف
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 ٨ از صفحه   
 بشر را بوجود آورد. 

 
بدنبال اینک، طنرحنی تنارینخنی از  

ب نن نر    تکامل پرولتاریا م اید. می 
کننه  ننگننونننه پننرولننتنناریننا، بننطننور  
اجننتننننناب ننناپننذیننری هننمننچننون  
بننورژوازی و هننمننزمننان بننا آن،  

بن ننن نر کنه    تکامنل یناانت. منی 
ای     ننطننور تنندریننجننا در طننبننقننه 

جداگانه بهر پ وسته شد. اشنکنال  
مختی ی که بر ورد ب ک پرولتارینا  
و بننورژوازی قننبننل از اینننننکننه  

ای    پنرولننتناریننا بننرای  نود طنبننقننه 
گردد و قبل از اینننکنه سنازمنان  
طبقاتی  ود را ایجاد نماید بخنود  
گنراننتنه بنود، از بنرابننرمنان مننی  

 گذرد. 
 

"مان  ست" آنگاه کی ه انتنقناداتنی  
را که از جناننب ایندئنولنوگنهنای  
بورژوازی عی ه کمون نسنر اقنامنه  

شود منطنر  ننمنوده و منورد    می 
 دهد.   انتقاد نابود کننده قرار می 

مننارکننس سننپننس تنناکننتنن ننکننهننای  
کمون ستنهنا را در منورد دینگنر  

نمایند.    احزاب کارگران تشریا می 
در اینجا وی بنه اننگنینس اتنکنا  

داشت، اگر ه نه بنه حندی کنه  
ما تصور داشتن نر. در اینننجنا بنا  

شنوینر.    جزئ ات جالبی روبنرو منی 
دارد کنه    "مان  نسنت" اعن " منی 

ای را    کمون ستها حزب جنداگناننه 
مشنننخننن  از دینننگنننر احنننزاب  

دهند. آننهنا    کارگری تشک ل نمی 
تنها پن نشنگنامنان کنارگنرانننند و  
امت ازشان نسبنت بنه بنقن نه تنوده  

پرولتاریا، در درکشان از شنراینط،  
جهت و نتاینج عنمنومنی جنننبنش  

 کارگری می باشد. 
 

 )ادامه داردب 

 
حننال یننک دو دسننتننگننی را در  
جنننبنش کنارگنری اینجناد کننرده  
بود. دولت با کمنک اندراسن نون  
کار آمریکا که با آغوش بناز بنه  
اسننتننقننبننال ایننک روز راننتننه بننود،  
شوال ه های کار را بعننوان ینک  
جریانی که به استقبال آن ننرانت،  
حاش ه ای کرد و انشعنابنی تننند  
در جنبش کنارگنری آمنرینکنا را  
دامننک زد. جنننننبننش کننارگننری  
آمریکا بعد از ایک انشنعناب سن نر  

نزولی باورنکنردننی ای را کنرده  
است. آنچنه را کنه کنارگنران و  
بننخننصننوص رهننبننران کننمننوننن ننسننت  
سازمانها با قبول مشقات زینادی  
سعی کردنند بنه دولنت تنحنمن نل  
کنند، به یک معضل احیی بنر  
سر راه اتحاد طبقه کارگر تنبندینل  
شد. امروز با گذشت نزدیک بنه  
یک قنرن و نن نر از آن حنواد   
دیگر ه   اعال کارگری  ن   
به ل بر دی بعنوان روز "احترا" بنه  
کارگران" نم نگرد، بیکه بنعنننوان  

روز انق اد کارگر آمنرینکنائنی از  
 آن ححبت م کند. 

باالتر اشناره کنرد" کنه کنننگنره  
کار کانادا از دولت  واسته اسنت  
کننه اول منناه مننه را بننرسننمنن ننت  
بشناسد. ایک  واسته درحورت کنه  
متحقن  شنود دسنتناورد بنزرگنی  
برای کارگنران در پناننادا اسنت.  
جنبش کارگری کناننادا اگنر نه  
رگه های قوی    و رادینکنال  
را در  ننود دارد امننا هنننننوز  
ننتنوانسننتنه اسنت از زیننر سنن نطننره  

گرایش راست سندیکالن نسنتنی و  
بخشا از س اسنتنهنای اندراسن نون  
کار آمریکا په س اسنتنهناینش بنه  
قول بنعنضنی از انعنالن نک  ن   
اتنحننادیننه ای آمننریننكنا در پشننت  
درهنای بسننتننه و در تننبننانننی بننا  
استرات یستنهنای هن نئنت حناپنمنه  
آمریكا رقر زده من نشنود، رهنائنی  
یابد. بهرحال مسنتنقنل از اینننکنه  
پ شنهاد کنگره کار کانادا بنرای  
برسم ت شناسی اول منه تنوسنط  
دولننت  ننه نننتنن ننجننه ای داشننتننه  

باشد،  ود ایک ت ش ینک گنا"  
مثبت است. ن تجه آن قنطنعنا بنه  
ایک بسنتنگنی دارد کنه کنننگنره  
کار  نه انندازه تنوده کنارگنر را  
برای تحقن  اینک  نواسنت بسن نج  
کنند و بنه من ندان بن ناورد، اینک  
مساله منهنمنتنری اسنت کنه در  
آینده روشنک من نشنود. قنطنعنا از  
طری  گرایش  ن  در اتنحنادینه  
ها باید ت ش کنرد کنه کنننگنره  
 کار به بس ج کارگران تک بدهد. 

 ٠٨٨٥ اوت    ٠٠ 

 ٧از صفحه        

 ٠١مالالالر  
کالالارگالالر در 
اسالالالالالالتالالالالالالان 
تالالهالالران بالالر 
اثر حوادث 
کالالالاری در 
چهار ماهاله 
نالالالال الالالالسالالالالت 

 امسال
 

براساس اعن " روابنط عنمنومنی  
اداره کل پزشکی قانوننی اسنتنان  
تهران در  هارماهه نخنسنت سنال  

نن نر در    ٩٨ (  ٠٠٩٥ جاری)سال  
استان تهران بر ارر حواد  کناری  

اننند.    جننان  ننود را از دسننت داده 
شنهنرینور    ٠٠ )منبب ایینا شنننبنه  

 ٠٠٩٥) 

 
مننر  ننناشننی از حننواد  کننار   
یک جنایت در حنال جنرینان در  
ندا" جمهوری اس می نن سرماینه  
اسننت. قننربنناننن ننان حننواد  کننار  
ب شمارنند. هنمناننقندر کنارگنر را  
روانه گورستان م کنند، هماننقندر  
کارگر در ارنر نناامنننی منحن نط  
کار روانه ب منارسنتنان من نشنونند.  
همانقدر  انه ها از هر م پناشننند،  
شادی ها به غصه و غر تنبندینل  
م شود. همان اندازه کنودکنان از  
راتنک بنه پشنت من نز تنحنصن نل  
منحننرو" منن نشننوننند، هننمنان اننندازه  
کننودکننار کننار، اعننتنن نناد، تننک  
 اروشی و زندانی ب شتر م شود. 

 
دولت و کنارانرمناهنا مسنبنبن نک  

کنارگنر در    ٩٨ احنینی مننر   
اسننتننان تننهننران بننر ارننر حننواد   

 کاری، هستند. 
 

در ایران تحت حاکم ت جمهنوری  
اس می کنننتنرل اجنتنمناعنی بنر  
تننولنن نند و ننندننارت کننارگننران بننه  
وسائل قنابنل دسنتنرس در منحنل  
کار پ چ ده اسنت. بنخنش منورنر  
پ شگ ری از حنواد  نناشنی از  

کار باید در سن نسنتنر نندنارت و  
کنترل اجتماعی بر تنولن ند اننجنا"  
گنن ننرد. در سنن ننسننتننر کنننننتننرل  
اجتماعی نماینندینگنان منننتنخنب  
کننارگننران بننرآمننده از مننجننمننب  
عننمننومننی و تشننکننل شننورایننی  
کارگران بر وسائل  ریداری شنده  
در کننار ننانننه ننندننارت مسننتننقنن ننر  
دارند، م زان ایمنی بودن و ننحنوه  
است اده از ایک وسائل را کنتنرل و  
با استانداردهای امروزی تنطنبن ن   
من ندهنننند. در سن نسننتنر کننننتننرل  
اجتماعی کارگران به بخنشنی از  
ندارت بر ایمنی در محن نط کنار  
تبدیل و از م زان حنواد  نناشنی  
از مح ط کار ندنینرت مسنتنقن نر  

  واهند داشت. 
 

مننر  ننناشننی از حننواد  کننار  
قابنل اجنننتناب اسنت. کنارگنران  
منننادا" احسننناس کننننننننننند کنننه   
معرض  طر جانی قرار م گ نرنند  
م توانند دست از کار بکشننند و  
اع " کنند تا منوارد نناامنک در  
ح ک کنار بنر طنرف نشنود کنار  
نم کن ر. اعتصاب م کن ر، بایند  
با قاطع ت بگویند  که اینک حن   
ما است که به محنن مشناهنده  

مننوارد نننا امننک دسننت از کننار  
م کش ر، کارارما موظف اسنت  
که ایمنی مح ط کار را تنامن نک  
و برای اینجناد احسناس امننن نت  
کارگر اقدامات ایمنی و وسنائنل  
و ابزار کار در محل کنار ناننه و  

 کار را تام ک کند.  
 

حواد  مح ط کار جنر" جننناینی  
است. مح ط کنار جناینی اسنت  
که کارگر بخش اعدنر زنندگنی  

 اش را در ان م گذراند. 
 

مح ط کار باید جای امک سنالنر  
 و تم زی باشد. 

 
نباید گذاشت قاتی ک کارگران در  
کنار قربان نان حنواد  کنار قند"  
بزنند. هر مورد مر  نناشنی از  
ناامنی در مح ط کار را بناد بنه  
ادعننانننامننه طننبننقنناتننی  نننننبننش  
کارگری عی ه کارارما و دولنت  
و کنل نندنا" اسن منی سنرمناینه  

 تبدیل کرد. 
 

 نسان نودین ان 
    ٠٠٩٥ شهریور    ٠٠ 
 ٠٨٠٢ سپتامبر    ٠ 
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 نکته اصلی

 محمد شکوهی 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 د 
 
 
 
 
 
 
 
 

در حاشیه برگالزاری 
دادگالالالالاه سالالالالعالالالالیالالالالد 

 مرتضوی!
 

شنهنرینور از    ٠٢  برگزاریهای حکنومنتنی روز ینکنشنننبنه  
برگزاری  هارم ک و آ ریک جنینسنه رسن ندگنی بنه پنروننده    
سع د مرتضوی متنهنر ردینف اول جننناینات کنهنرینزک و  
مدیرعامل ساب  سازمان تام ک اجتماعی مناه  نبنر دادنند.  
بر اساس ایک گزارشات در انرحنت ینک هن نتنه ای رای  
دادگاه درباره اینک پنروننده حنادر  نواهند شند. بنخنشنی از  
 گزارشات رسانه های حکومتی  ن نی ادعا کرده است: 

 
مرتضوی پس از  روج از دادگاه کارکنان دولنت در جنمنب  

ی کارشناسی در دادگناه     برنگاران در ایک مورد که ندریه 
ی کنارشننناس رسنمنی    در نندنرینه »به کجا رس د، گ نت:  

گننناه اعن " شندینر.    دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بنی 
ح حه کارشناس رسمی دادگستری ندر داده کنه در    ٥٠ »

اکثر موارد مسئول ت را متوجه مک ندانسته است و منک آن  
مرتضوی در پاس  بنه پنرسنشنی منربنوط بنه  .«را قبول دار" 
نامه سازمان تام ک اجتماعی با بابک زننجناننی    بحو ت اهر 

ن ز تصریا کرد که "ه   اروشی نبوده و تخی ی را اننجنا"  
  ٠٠٠ ندادیر". وک ل تامن نک اجنتنمناعنی در بناره مناجنرای  

شرکت واگذار شده به بنابنک زننجناننی از طنرف تنامن نک  
  ٠٠٠ اجننتننمنناعننی و مننرتضننوی گنن ننتننه:"تننرازنننامننه مننالننی  

شرکتهای واگذار شده به بابک زنجانی به عیت زمان کنر  
 آماده نشد" 

 
مصط ی ترک همدانی  وک ل تام نک اجنتنمناعنی گن نتنه  
امروز آ ریک جیسه دادگاه و  تر رس دگنی بنه اینک پنروننده  

کنننننده بنه    اع " شد و بر اساس اعن " قناضنی رسن ندگنی 
شود".بنر هنمن نک    پرونده، ظرف مهیت قانونی حکر حادر می 

اساس طرا ک یک ه ته انرحنت دارنند تنا آ نرینک لنواینا  
دااعی  ود را به دادگناه ارائنه دهننند.وی گن نتنه تنننهنا  

ندر ما با ریاست دادگناه عنین نرغنر گنزارش  نوب    ا ت ف  
کارشناس دادگستری در مورد "تطب   عنوان مجرمناننه بنا  
اعمال ارتکابی" متهر بود.در هم ک رابطه منا بنرداشنت پنول  

دولت و اموال دولتی را برای متنهنر در نندنر داشنتن نر امنا  
دادگاه به عنوان تصرف غ رقانونی ایک را بنه وی تن نهن نر  
اتها" کرد.در پایان آ نرینک دادگناه جناننی منرتضنوی ادعنا  
کرد که از   یی از اتهامات تبرئنه شنده اسنت و منابنقنی  
قضایا را طی یک ه ته با همکاری وک یش و منقنامنات  

 تام ک اجتماعی راست و ریست  واهد کرد. 
 

اینها بخش هایی از گزارشات رسانه هنای حنکنومنتنی در  
باره دادگاه نمایشی جانی سع د مرتضوی متهر ردینف اول  
جنایات کهریزک و ینکنی از دزدان منعنروف حنکنومنتنی  
است. روند تا کنونی ایک نمایشات حنکنومنتنی، تن ش  و  
تق های ب ت رهبری و بانندهنای اطنراف منرتضنوی بنرای  
تبرئه وی از اتهامات وارده، در طنول  نهنار سنال گنذشنتنه  
ادامه داشته است. ت ش مهنر و احنینی بن نت رهنبنری و  
باندهای اطرااش سالر بدر بردن منرتضنوی و تنبنرئنه  اینک  
جانی از جنایات کهنرینزک منتنمنرکنز شنده بنود. در سنه  
دادگاه قبیی نهایت سعی و ت ش را کردند تا اینننکنه اینک  
جانی را از ایک اتها" تبرئه نمایند. ب ت رهبنری منوان  شند  
مرتضوی را تبرئه کرده و  امنه ای وی را از "اانتنخنارات  

 ندا"" لقب داد و به حاش ه امک حکومت بردند. 
 

در باقی موارد اتهامات مرتضوی و دزدیهای ااسناننه ای  
در سازمان تام ک اجتماعی  قراردادها و ت اهر نامنه هناینی  
که ب ک مرتضوی و رنجانی و با پادرم انی دولت احنمندی  
ن اد  و در دوران تحریمها بستنه بنود، منوضنو  عند" وارینز  
م ی اردها یک  ژاپک بنه حسناب هنای حنکنومنتنی، بنوین ه  

شنرکنت تنامنننی اجنتنمناعنی بنه    ٠٠٠ ماجرای واگذاری  
بابک زنجانی ... در جیسات قبیی و غ ر عیننی بنحنو و  
تصم ر گ ری شد. س است رسمی حکومت و توح ه بن نت  
رهننبننری  نناتننمننه منناجننرا و حنندور کنن نن ننر ننواسننت بنندون  
محکوم ت، نهناینتنا جنرینمنه ننقندی بنود. در قند" بنعندی  
حکومت ماجرای پرونده زنجانی را عیر کنرد و ادعنا کنرد  
به بخش هایی از اتهامات منرتضنوی در دادگناه زننجناننی  
رس دگی شده  و گویا زنجانی مرتضنوی را از اتنهنامنات  
وارده رها کرده و هنمنه مسنئنولن نت تنخنین نات در تنامن نک  
اجتماعی و شرکتهای واگنذار شنده را  نودش بنه عنهنده  

 گراته است. 
 
 

از طرف دیگر بر ی از متمهان پرونده زننجناننی در دادگناه  
حکومتی اع " کرده  بودند که منرتضنوی منتنهنر ردینف  
اول در جریان زد و بند با زنجانی و دولت احنمندی نن اد در  
ماجرای شرکت های ایک سازمنان منی بناشند و بنایند بنه  
دادگاه کشانده شود. از حدود یک سال پ ش در ارنر اشنار  
و بخشا تهدید بنه ااشناگنری بنر نی از منتنهنمنان پنروننده  
زنجانی برعی ه مقامات باالی ندا"، ب ت رهبری حن   را  
در ایک دید که ایک موضو  هر در جینسنات بنعندی دادگناه  
رس دگی شود. به ه مک  ناطنر بنود منوضنو   واگنذاری  

شرکت تام ک اجنتنمناعنی بنه بنابنک زننجناننی جنزو    ٠٠٠ 
اتهامات مرتضوی اع " شد. درآ ریک جیسه رس ندگنی بنه  
پرونده تخی ات مرتضوی در تام ک اجتماعی، روز یکشنننبنه  

شهریور، دادگاه در ایک بناره نندنر رسنمنی اش را داد.    ٠٢ 
مرتضوی در ایک باره به نقنل از قناضنی حن ندری مسنئنول  

حن نحنه    ٥٠ کارشناس رسمی دادگسنتنری   پرونده گ ته: " 
ندر داده که در اکثنر منوارد مسنئنولن نت را منتنوجنه منک  
ندانسته است و مک آن را قنبنول دار". آن تن ناهنر ننامنه در  
مرحیه بازپرسی منب پ گرد  ورد و مواردی هر کنه منورد  
ایراد بود کارشناس رسمی دادگستری ندنر داده اسنت کنه  
ه   تخی ی از طرف مدیرعامل حورت ننگنرانتنه اسنت و  
ه    سارتی به سازمان وارد نشده است. هن ن  شنرکنتنی  

 هر اروش نراته و منتقل نشده است. 
 

در  اتمه بررسی اینک منوضنو  دادگناه اعن " کنرد کنه:"  
شرکت واگذار شده به بابک زننجناننی    ٠٠٠ ترازنامه مالی  

به عیت زمان کر آماده نشد"  و قرار شده بعدا آمناده و  بنا  
دااع ات مرتضوی تحوینل دادگناه بشنود تنا طنی هن نتنه  
های آینده حکر نهایی پنروننده منرتضنوی حنادر شنود.اینک  
کل ماجرای نمایشات حکومتی محاکمه جانی منرتضنوی  

 می باشد. 
 

جمهوری اس می حکومت دزدان و قناتن ن و آدمنکنشنان  
حراه ای است. در طول ب ش از سنه دهنه حناکنمن نت اینک  
جناینتنکناران پنروننده جنننایناتشنان قنطنور تنرش شنده اسنت.  
مرتضوی جنات کار دیگری از سیسنینه جنانن نان جنمنهنوری  
اس می است. پرونده سع د منرتضنوی و بنه طنرین  اولنی  
پرونده کل جنایات جمهوری اس می و سنراننس هنننوز ننزد  
مرد" باز است. همه سران و سرمنداران جنمنهنوری اسن منی  
باید دستگ ر و به جر" ارتکاب جنایت عنین نه بشنرینت بنایند  

 محاکمه شوند.  
 محمد شکوهی  

 ٠٠٩٥ شهریور    ٠٢ 
 

جمهوری اسالمی حکومت دزدان و قاتالن و 
آدمکشان حرفه ای است. در طول بیفش از 
سه دهه حاکمیت این جنایتکاران پفرونفده 
جففنففایففاتشففان قففهففور تففر  شففده اسففت. 
مرتضوی جفنفاتفیفکفار دیفگفری از سفلفسفلفه 
جانیان جمهفوری اسفالمفی اسفت. پفرونفده 
سعید مرتضوی و به طریق اولی پفرونفده 
کل جنایا  جمفهفوری اسفالمفی و سفرانف  
هنوز نزد مردم باز اسفت. هفمفه سفران و 
سرمداران جمهوری اسالمی باید دستگیفر و 
به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت باید 

 محاکمه شوند. 
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 ٤6 صفحه   

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 کودکان کار در تهران
 

کودکان کالار در 
تالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالران 

آوری  جالالالالالالالمالالالالالالالع
کالالالالودک  ٨٠١١

خالالالیالالالابالالالانالالالی از 
 سراسر تهران

انوش روان محسنی بند پی رئ نس  
سازمان بهزیستی حکومت گ نتنه  

کنودک  ن نابناننی    ٠٠٨٨ است:  
از سراسر تهران جنمنب آوری شنده  

  ٠ اند. سایت )منبب  م زان شنبه  
 (٠٠٩٥ شهریور  

 
نداشتک حماینت منالنی، زنندگنی   
زیننر  ننط اننقننر، گننرانننی ادامننه  
تحص ل هر سال هنزاران کنودک  
را از راننتننک بننمنندرسننه منننننب و  
همچن ک هزاران کودک از ادامنه  

 تحص ل محرو" م شوند. 
 

در ندا" جمهوری اسن منی آمنار  
دقنن ننقننی از کننودکننان کننار و  
کودکنان  ن نابناننی در دسنتنرس  

 ن ست.  
نشنان    ٩٨ آمار در مهر ماه سال  »

هنزار    ٠٠٥ م نین نون و    ٠ داد    می 
آموز ایرانی ترک تنحنصن نل    دانش 
اند. در آن سال بنا تنوجنه بنه    کرده 

های مرکنز آمنار اینران و    گزارش 
هنزار    ٢٠٥ م ی ون و    ٠٩ جمع ت  

سال کنه    ٠٩ تا    ٠ ن ری در سن ک  
باید آموزش  نود را در مندارس  

م ی نون و    ٠ ادامه دهند، ب ش از  
هزار ن ر به دالیل منخنتنینف    ٠٠٥ 

قادر به ادامه تحص نل ننبنودنند و  
آمنوزان    درحند داننش   ٠٠ ب ش از  

ایرانی مجبور به ترک تنحنصن نل  
شده بودند و طب  آ نرینک آمنار ،  

،  ٩٠ -٩٢ در سننال تننحننصنن ننیننی  
هزار ن ر بن نک    ٢٠٨ م ی ون و    یک 

سنال در هن ن     ٠٠ تنا    ٢ سن ک  
نننا"    ای از کشننور رننبننت   منندرسننه 

  ٠٥٨ من نین نون و    نکردند و ینک 
آمننوز ننن ننز در کشننور    هنزار دانننش 

اند اینک آمنار    ترک تحص ل کرده 
هر سال در آغاز سنال تنحنصن نینی  
ب شتر ع ان م شود و بنا اضناانه  
شدن  ن ک طرحهای که هندانی  
جز کننناره گن نری از تنحنصن نل  
دانش آموزان ندارد ننا امن ندی از  
آینده تحص یی و شنغنینی  را در  
م ان دانش آموزان رواج داده اسنت  
به طوریکه از آغاز طنر  هنداینت  
تننحننصنن ننیننی اجننبنناری  شنناهنند  
 ودکشی دانش اموزانی نن نز در  
ایک ارتباط بوده ایر. همچنن نک در  
راسننتننای بنناقننی طننر  هننای  
"جنس تی" د تران داننش آمنوز را  
مجنبنور بنه ادامنه تنحنصن نل در  
رشته هناینی نندن نر  ناننه داری  
کننودک ینناری و  نن نناطننی و  

بااندگی   ... کنرده  کنه هنر  
 ه ب شتر د نتنران  را از رشنتنه  
هنای کننین ندی در جنامننعنه دور  

منبنب منرینر منحنمندی:  )«سازند. 
طر  "هدایت تحص یی اجبناری "  
از سایت اننتنرننتنی اتنحنادینه آزاد  

 کارگران ایرانب 
 

اقتصاد ویران جمهنوری اسن منی  
مصائب اجتمناعنی عنمن نقنی بنر  
زندگی و سرننوشنت کنارگنران و  
مرد" زحمتکش گنذاشنتنه اسنت.  
در شرایط که بر تعداد من نین نوننی  
 انواده های که زندگی زینر انقنر  
را تننجننربننه منن ننکنننننننند، ااننزوده  
م شود، تعداد کودکان کنار نن نز  

 اازایش باالیی پ دا کرده است.  
 

کودکان کار قربنانن نان مسنتنقن نر  
 شرایط کنونی هستند.  

کودکان کار ن روی ارزان  بنرای  

 بورژواها و رروتمندان هستند.  
در ایران تحت حاکم ت جمنهنوری  
اس می،  کنودکنان بنه سنخنت  
تننریننک شننرایننط بننردگننی اشننتننغننال  
دارند. کودک کار در هنمنه جنا  
حضور دارند.  دست روشهنای کنر  
سک و سال در همه جا در بن نشنتنر  
مناط  مسکنوننی در شنهنرهنای  
بنننزر  و کنننو نننک دینننده  
منن ننشننوننند. کننودکننان کننار در  
بازارهای م وه و م ادینک تنره بنار  
در مقابل دستمزدی نا  ز، بناری  
 ننننند بننرابننر وزن  ننود حننمننل  

 م کنند.  
 

هزاران ن نر از کنودکنان کنار در  
کنننارگننناه هنننای کنننو نننک،  
تننراشننکنناری و مننکنناننن ننکننی،  
نننجنناری، جننوشننکنناری و ده هننا  
مرکز کار با مزدهای ننا ن نز و  
بدون امکانات امن تنی جناننی ننن  

دارویی و پرشکنی نن نروی جنوان  
 ننود را در ا ننتنن ننار حنناحننبننان  
سرمایه و بورژواهای من نت  نور  

 قرار م دهند.    
 

کارگاه های قال نبناانی و کنوره  
پنز نانننه هننای آجنرپننزی مننحنیننی  
برای استثمار و گراتک شنادی و  
تنن ننریننا و آمننوزش و رشنند دوره  

 کودکی کودکان کار است.  
 

سناعنت کنار    ٠٠ کودکان کار   
روزانننه در کنننننار کننوره دا  را  
تجربه م کننند.  سنک کنودکنان  

سنال نن نز    ٢ شاغل در آجرپزی به  
رس ده و اغیب کنودکنان  ناننواده  
هایی که در ایک نو  کار اشتغنال  
دارند، مجبنور منی شنونند بنرای  
کننمننک بننه  ننانننواده در امننرار  
معاش، در جریان آجنرپنزی ننقنش  

 داشته باشند. به عبارتی  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٤از صفحه  

 ٤٤از صفحه          

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

تضمین رفاه و سعاد  هر کودک، مستقل از وضعیفت خفانفوادگفی، بفا جفامفعفه اسفت. دولفت 
موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانا  رشد مادی و معنوی کفودکفان و نفوجفوانفان 

 را، در باالترین سهح ممکن، تضمین کند. 
پرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدما  رایگان پزشکی و آموزشی و فرهفنفگفی، بفرای 

 تضمین استاندارد باالی زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی. 
قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانا  خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگفی و 

 تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و م هز. 
ای اد مهد کودک های م هز 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.  ٣١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 
ممنوعیت هر نو  آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسا  آموزشی و در سفهفح جفامفعفه 

 بهور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. 
مقابله قاط  قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفففاده جفنفسفی از کفودکفان 

 جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 
تعقیب و م ازا  قانونی کسانی که به هر طفریفق و بفه هفر تفوجفیفه مفانف  بفرخفورداری 
کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموز ، تفریح، و 

 شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند. 
 يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 
گروهی از کودکان مجبنور منی  
شوند در سن ک بس ار پناین نک کنار  
سننخننت و زیننان آور آجننرپننزی را  

 تجربه کنند. 
 

در اینران بنن نش از سنه منن نین ننون  
مهاجر و پناهنده اانغنان زنندگنی  
م کنند. شهرونندان اانغنان تنحنت  
سخت تریک شرایط کار و زندگنی  
قرار دارند. تحق نر و منمنننوعن نت  
های ورود بنه اسنتنخنر و پنارک  
های شهر، تبندینل کنردن جنواننان  
ااغان به لشکر جنگجوینان اسن "  
در سوریه و کشتک حدهنا تنک از  

آنننهننا، و وجننود هننزاران ننن ننر از  
کننودکننان کننار ااننغننان، تصننویننر  
کننامننل کننودکننان کننار در ایننران  

 است. 
 

کودکان کار را من نتنوان از بن نک  
بننرد. کننودکننان کننار زاده کننر  
درآمدی و پای ک بودن دسنتنمنزدهنا  
و حقوش کارگنران و منزدبنگن نران  
جننامننعننه اسننت. بننه هننر اننندازه   
کارگران و معیمان و تنوده هنای  
م ی ونی کارگران ب کار بنتنوانننند  
 واست رس دن بنه دسنتنمنزدهنای  
باالتر از  نط انقنر را تنحنقن  و  
عمیی کنند، و بخشنی از رنروت  

و دارائ های م ی ونی جنامنعنه را  
از حننیننقننو" سننران ریننز و درشننت  
جننمننهننوری  اسنن مننی بنن ننرون  
بکشند، م زان و تعنداد کنودکنان  

 کار کمتر م شود. 
   

بردگی کودکان کار باید ممنننو   
شود. ممنوع ت کار کودکان در  
جنبش کنارگنری در اینران و در  
قطعنامه و ک  ر واست کنارگنران  
عی ه دولت و بورژواها سنتنی جنا  

 ااتاده و آشنا است. 
 

بشریت به اندازه کناانی رنروت و  
امننکننانننات مننالننی الز" را بننرای  

ریشه کک کردن استثمار کودکنان  
را در ا ت ار دارد. با هنمن نک حند  
از ظننرانن ننت تننولنن نندی و ارزش  
اازائی، می شود دنن ناینی انار   
از استثمار کودکان، دن اینی رهنا  
از تبع ن و گرسنگی و انقنر و  
ااقه، دن ای بشریت آزاد و بنرابنر  

 و شاد را سازمان داد.  
 

در ایننران ا ننتننصنناص   مننخننارج  
جن  سوریه)ب ش از نه م ین نارد  
دالرب، مخارج سال انه کمک بنه  
حزب الیه لبنان و تقویت ن روهنای  
ااش ستی اس می و مرتنجنب در  
منطقه، بودجنه هنای من نین نوننی  

حوزه های عنینمن نه و نن نروهنای  
پاسداران و منزدور کنه بنه  ننند  
م ی ارد دالر در سنال من نرسند را  
اگننر در ا ننتنن ننار از بنن ننک بننردن  
کودکان کار قنرار دهننند، پندینده  

 کودک کار از ب ک م رود. 
 

بننرگننرداننندن شننادی و اننرسننتننادن  
کننودکننان بننه پشننت منن ننزهننای  
مدرسه  را با شنعنار منمنننوعن نت  
کار کودکان را پ نگن نراننه پن نش  

 ببریر. 
 نسان نودین ان 

 ٠٠٩٥ شهریور    ٠٢ 
 ٠٨٠٢ اوت    ٢ 
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 شهریور ٨١
دومین روز از اعتصاب کارگران شهرداری 

 در اهواز
شنهنر اهنواز در    ٠ اعتصاب کارگران شنهنرداری منننطنقنه  

ماه حقنوقشنان از روز شنننبنه    ٢ اعتراض به  پردا ت نشدن  
شهریور دست به اعتصاب زدند. امروز یکنشنننبنه  اینک    ٠٠ 

 اعتصاب وارد دوم ک روز  ود شد. 
 

اعترا  به پرونده سازی برای کارگران 
پیمانکاری واحدهای پتروشیمی منهقه 

 بندر امام 
جمعی از کارگران پ مانکاری شاغل در منطقه بننندر امنا"  
 م نی در مقابل سا تمان دادگستری ایک مننطنقنه تنجنمنب  

نن نر    ٠٨٨ کردند. تجمب کنندگان که تعداد آنها در حندود  
شود از جنمنینه کنارگنراننی هسنتننند کنه بنه حنورت    می 

پ مانکاری در واحدهای پتروش می اینک منننطنقنه مشنغنول  
کارند. با شکایت پ مناننکنار بنرای تنعندادی از کنارگنران  
پرونده قضایی تشک ل شده و  ند نوبت برای پاسنخنگنوینی  
به مراجب قضایی احضار شده انند. اینک کنارگنران در حنال  
حاضر بنا قنرار کن نالنت آزاد هسنتننند. بندننبنال بنرگنزاری  
تجمعات اعتراضی کارگران نسبت به جدول طنبنقنه بننندی  

 مشاغل، کارارما اقدا" به شکایت از کارگران نمود.  
 

 شهریور ٨٠
هفتمین روز اعتصاب کارگران شرکت 

 عمران مارون اندیمشک
کنارگننران شننرکنت عنمننران مننارون )پننروژه سنندسنازیب در  
اندیشمک، از روز شنبه ششر شهریور دست بنه اعنتنصناب  

مناه    ٥ زدند. ایک اعتصاب در اعتنراض بنه عند" پنردا نت  
اردینبنهنشنت    ٠٠ حقوش بود. ایک کارگران در روز پنج شنبه  

و در پنجم ک روز اعتنصناب منوان  بنه دریناانت سنه مناه  
حقوش  ود شدند اما  واسته آنان تسویه مطالبات تنا پناینان  
مردادماه است. اعتصاب کارگنران شنرکنت عنمنران منارون  

ک یومتری شهرستان انندیشنمنک    ٠٠ )پروژه سدسازیب در  
در استان  وزستان، روز س زدهر شهریورمناه وارد هن نتنمن نک  

 روز  ود شد. 
 

مصدومیت یک کارگر بر اثر سقوط در 
 چاه آسانسور 

از تبعه کشور ااغانسنتنان، هنننگنا"       ساله   ٠٢ یک کارگر  
کار در یک مجتمب سا تمانی نن نمنه کناره  در  ن نابنان  

نبرد شمالی،   ابان شه د داودآبادی غربی، بر ارنر بنر نورد  
با کف  اهک آسانسور  به شدت  از نناحن نه پنا، کنمنر  

 وگردن مجرو  شد.   
 

ت م  اعتراضی کارگران کارخانه های 
 فرنخ و نازنخ مقابل استانداری قزوین!

کارگران کار انه های انرنن  و ننازنن  اسنتنان قنزوینک در  
هنگا" ظهر در مقابل استانداری قزویک تنجنمنب کنردنند اینک  
تجمب اعتراض آم ز در مقابل استاننداری قنزوینک بنه دلن نل  
عنند" پننردا ننت حننقننوش، مننزایننای کننارگننری و سنننننوات  
بازنشستگی حورت گراته اسنت. کنار ناننه ننازنن  از دو  
سال پ ش تعط ل شده و دستگاه هنا و وسناینل آن نن نز بنه  
اروش راته است ولی حقوش های پردا ت نشده و سنننوات  

 بازنشستگی کارگران پردا ت نشده است. 
 

کارخانه فرنخ با ظرفیت باال در حال 
تولید است ولی از پرداخت طلب های 

 کارگران خودداری میکند. 
شکایات کارگران به مراجب مختیف دولنتنی تناکنننون بنی  
نت جه بوده و هن ن  کندا" از اینک ننهناد هنا بنه کنارگنران  

 پاسخی نم دهند. 
 

ت م  همسران کارگران شهرداری لنگرود 
در اعترا  به عدم پرداخت ماه ها 

 حقوق!
همسران کارگران شهرداری لنگرود در اعتراض به پنردا نت  
نشده حقوش و معوقات کارگنران شنهنرداری در سنا نتنمنان  
شورای شهر لنگرود تجمب کنردنند. اعنتنراضنات کنارگنران  

  ندیک ماه است که ادامه داشته است. 
 

بیکار شدن صدها کارگر قرارداری 
 راهداری با ماه ها حقوق معوقه!

هنا     ونقل و پنایناننه   با الحاش حوزه راهداری به ادارات پل حمل 
همه کارکنان قراردادی حوزه راهداری کنه قنبن   در جناده  
ها و ... به کار مشغول بودنند تنا اطن   رناننوی از کنار  
ب نکنار شندنند. طنر  تنغن ن نر سنا نتنار ادارات کنل راه و  

هنا در    های استنان   ونقل و پایانه   شهرسازی و ادارات کل حمل 
در شنورای عنالنی اداری بنا حضنور    ٩٥ اردیبهشت سال  

جنمنهنور و رئن نس سنازمنان مندینرینت و    معاون اول رئن نس 
رینزی و منعناون وزینر راه و شنهنرسنازی منطنر  و    برنامنه 

تصم ماتی در ایک زم نه نن نز اتنخناا شند. ینکنی از اینک  
تصننمنن ننمننات انننتننزا  حننوزه راهننداری از ادارات پننل راه و  

هنای    وننقنل و پنایناننه   شهرسازی و الحاش به ادارات پل حمنل 
سراسر پشنور بنود. کنه در ننتن نجنه آن تنعنداد زینادی از  
کارگران ب کار شدند. ع وه بر آن  ندیک مناه حنقنوش اینا"  

 کار ایک کارگران ن ز پردا ت نشده است. 
 

عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران 
 کارخانه کارخانه واگن پارس اراک!

حقوش کارگران کار انه واگک پنارس ارا   ننندینک مناه  
است که پردا ت نشده است. کار انه واگنک پنارس اراک  
بزرگتریک سازنده اننوا  لنوکنومنوتن نو و واگنننهنای بناری،  
مسااری و مترو در  اورم انه است. ایک شنرکنت منتنولنی  
احیی تول د انوا  هزار رخ در س ستر حمنل و ننقنل رینینی  
کشور ایران است. ایک کا انه به بهانه نگرانتنک سن نارشنات  
 جدید،  ندیک ماه حقوش کارگران را پردا ت نکرده است.  

   
ریز  ساختمان در بروجرد و مرگ یک 

 کارگر
ساله در ح ک تنخنرینب طنبنقنه دو" ینک    ٠٥ یک کارگر  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شه   باززاده 

 بخش ب ک المییی: داوود رااهی  
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سا تمان دو طبقه قدیمی در منطقه جهنان آبناد بنروجنرد بنا  
ریزش آوار و اروریختک دینوارهنای طنبنقنه اول در زینر آوار  

 د ار   گی شد و جان  ود را از دست داد. 
   

یک راننده شرکت واحد در حادثه ای 
 مرگبار جان باخت

عیی رامت ک یکی از رانندگان شرکنت واحند اتنوبنوسنراننی  
تهران و حومه بخاطر عد" نکات ایمنی از سوی کنارانرمنا  
جان  نود را از دسنت داد. بنننا بنه گنزارش سننندینکنای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سناعنت  

واقنب در جنننت آبناد، عنینی    ٥ ده حبا در توق گاه سامانه  
رامت ک پس ازسو تگ ری اتوبوس در محل توقن نگناه بنرای  
پردا ت وجه سو ت از اتوبوس پ اده من نشنود ولنی بندلن نل  
نق  انی اتوبوس و کار نکردن ترمز دستی و هنمنچننن نک  
ش ب غ ر استاندارد جایگاه سو ت، اتوبوس بنه حنرکنت در  

 آمده و موجب مر  راننده م شود. 
 

ادامه ت م  اعتراضی کارگران نیشکر 
 هفت تپه

تعدادی از کارگران مجتمب ن شکر ه ت تپه بنرای دومن نک  
بار در ایک ه ته در مقابل سا تمان مدیریت کار ناننه دسنت  
به یک تجمب اعتراضی زدند.  حنقنوش مناهنهنای تن نر و  

کارگر رسمی کار انه هنوز پردا نت نشنده و    ٠٠٨٨ مرداد  
مناه اسنت کنه حنقنوش    ٢ هزار کارگنر روزمنزد کنار ناننه  

ماه ح  ب مه آننهنا را بنه تنامن نک    ٥ نگراته اند و کارارما  
اجتماعی نپردا ته و از بسنتنک قنرارداد کناری بنرای اینک  

ن ر از کنارگنران    ٢٥٨ کارگران  ودداری می کند.  حدود  
ایک واحد تول دی که از دسنت کنر دوسنال پن نش مشنمنول  
بازنشستگی تحت قناننون مشناغنل سنخنت وزینان آور قنرار  

درحندی  ٢ دارند اما به دل ل آنکه کارارما هنوزبابت سنهنر  
آور آننهنا را بنه سنازمنان    ح  مربوط به سابقه سخت و زینان 

تام ک اجتماعی پردا ت ننکنرده اسنت انعن  در وضنعن نت  
نن نر از  کنارگنران    ٥٨ نامشخصی قرار دارند. ع وه بر آن  

مشمول بازنشستگی به دل ل پ نگن نری منطنالنبنات منزدی  
 ود وسایر همکارانشان از  مدتها قبنل از کنار ناننه ا نراج  

درحدی سختی کارشان پردا نت نشنده    ٢ شده اند اما سهر  
هنای    نن نر از رانننند   ٠٨ است.    در اینک کنار ناننه حندود  

ن ر از راننننده    ٥٨ های باری است جاری به همراه حدود    وانت 
های سرویس های ایاب واهناب  کنارگنران هنر کندا" بنه  

 وسه ماه  حقوش طیبکارند.   ٢ ترت ب  
 

ماه حقوق  ٣١ «قفل کار»کارگران  
 نگرفته اند

ماه حنقنوش و    ٠٢  «ق ل کار »کارگران کار انه ق ل سازی  
مناه  ٠٢ اند. عن وه بنر عند" پنردا نت    دستمزد دریاات نکرده 

 «ق ل کنار »ن ر از کارگران    ٠٨ حقوش کارگران، دست کر  

اند. بنه گن نتنه  کنارگنران،    طی یکسال گذشته ب کار شده 
تعداد کارگران باقی مانده در ایک واحد تول د کنننننده اننوا   

نن نر رسن نده  ٠٠ ماش ک آالت حنعتی اکنون بنه کنمنتنر از  
بنه تنامن نک    ٩٠ است. ح  ب مه کارگران ن ز از مرداد مناه  

 اجتماعی پردا ت نشده است. 

   
 شهریور ٨٨

 کارگربراثر سقوط آسانسور ١زخمی شدن 
  ٠٠ سقوط آسانسور در ینک منجنتنمنب تنجناری و اداری  

طبقه واقب در   ابان استاد مع ک مصندومن نت سنه نن نر از  
کارگران را به دنبال داشت. با پاره شدن کابل هنا آسنانسنور  

به طبقه من ی شش سقنوط کنرد و سنه    ٠ از طبقه من ی  
کارگر که در دا ل آسانسور مشغول جابجایی بار بنودنند از  

 ناح ه دست، پا و کمر مصدو" شدند. 
 

 شهریور ٨١
راهپیمایی وت معا  اعتراضی کارگران 

 بیکار شده کارخانه قند فسا!
کارگران ب کار شده قند اسا در اعتنراض بنه تنعنطن نینی و  
اروش ایک کار انه، دست به تجمنعنات اعنتنراضنی منقنابنل  
کار انه و ارمانداری زدنند. اینک کنارگنران پنس از  ننند  
ساعت تجمب منقنابنل کنار ناننه بنطنرف انرمناننداری اسنا  
راهپ مناینی کنرده ودرقنابنل انرمناننداری اجنتنمنا  کنردنند.  
کارگران گ تنند کنه در حنورت بنرطنرف نشندن مشنکنل  

شنان    ها با حضور  اننواده و انرزنندان   هایشان، تجمب بعدی آن 
تا امنروز تنننهنا    ٩٠ گ رد. ایک کارگران از سال    حورت می 

اند و اینک سنه سنال    روز در کار انه کار کرده   ٠٨٨ کمتر از  
 اند.   سر برده   را با ب کاری و مشک ت عدیده مع شتی به 

سال دارنندو  سنوابن     ٥٨ ایک کارگران که اغیب آنها باالی  
سال است اکننون از بن نمنه حنقنوش و    ٠٥ کاری آنها باالی  

 مزایای محرو" شده اند.  
 

اعتراضا  کارگران شهرداری رشت نسبت 
 به عدم پرداخت مهالباتشان ادامه دارد!

پاکبانان شهرداری منطقه یک رشت در اعتنراض بنه عند"  
ماه حقوش  ود در منطقنه گنینسنار رشنت جنننب    ٠ دریاات  

ب مارستان گ ل گیسار تجمب کردند. پردا ت ح  ب نمنه اینک  
 کارگران ن ز قطب شده است.  

 
عملی نشدن وعده ها و ادامه اعترا  

 کارگران م تم  نیشکر هفت تپه 
و حنننعنت هن نت      شماری ازکارگران نی بر مجتمب کشنت 

تپه، در اعتراض به محق  نشدن منطنالنبنات  نود از سنوی  
کارارمای جدید در محوطه کار انه و در مقابل سا تنمنان  
اداری ایک مجتمب تنجنمنب کنردنند.  اینک کنارگنران  کنه  
بصورت رسمی، قنراردادی و روزمنزدی در اینک منجنتنمنب  
مشغول کارند، نزدیک به دو  تا   نهنار مناه منطنالنبنات  
مزدی و حدود پنج ماه ح  ب مه پردا ت نشنده طنینبنکنارنند   
و با وجود برپایی  ند ننوبنت اجنتنمنا  تنا اینک لنحندنه ننه  

 اند.   مدیریت و نه مسئوالن به  واسته آنها رس دگی نکرده 
کنارگنر رسنمنی    ٠٨٨ معوقات مزدی حدود ینک هنزارو  

کار انه به ماههای ت ر ومرداد ماه مربوط منی شنود اینک  
در حننورتننی اسننت کنه  یننک هننزار و کننارگننر روزمننزد  

مناه    ٥ ماه معوقات مزدی و    ٢ کار انه ن ز عی رغر داشتک  
ب مه عقب ااتاده هنوز ااقد قنرار داد کنار مشنخنصنی بنا  

 کارارمای جدید هستند. 
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حقوقهای کارگران پلی اکریل پرداخت 

 نشده
معوقات مزدی حدود دو هزار ن ر از کارگران پنینی اکنرینل  

ای در    از اردیبهشت ماه پردا نت نشنده اسنت. هن ن  وعنده 
  ٥٨ است.  ایک کارگران انقنط    مورد زمان پردا ت داده نشده 

انند و پنس از    درحد دستمزد اردیبهشت ماه را دریاات کرده 
آن، مطالبات مزدی ماههای بعندی پنردا نت نشنده اسنت.  
ایک کارگران کنه تنعنداد آننهنا حندود دو هنزار نن نر اسنت،  
قراردادهای شغیی مخنتنینف دارنند و بنه حنورت رسنمنی،  
قرارداد مستق ر و پ مانکاری در پنینی اکنرینل مشنغنول بنه  

 کار هستند. 
 

کارگران معدن منگنز قم هنوز سه ماه 
 حقوق طلبکارند

بنابنت   «مننگنننز و ننارو قنر »کارگر معدن    ٠٨٨ در حدود  
  ٩٥ های  رداد، ت ر و منرداد سنال    حقوقهای مربوط به ماه 

طیبکارند. مطالنبنات منربنوط بنه کناراننه و اضناانه کنار  
شنود و بنرپناینه    کارگران ایک معدن با تنا ن نر پنردا نت منی 

  ٩٥ هم ک رویه، مزایای کارانه اروردیک و اردیبهنشنت سنال  
ایک کارگران هنوز پردا ت نشده است. معندن منننگنننز قنر،  

  ٠٠ تریک معدن منگنز  اورم انه بوده و محل آن در    بزر  
نن نزار و ننزدینکنی روسنتنای    -ک یومتری شهر قر، جاده قر 

 نارج قرار دارد 
 

حقوقهای کارگران پیمانکاری ستاره خلیج 
 فارس پرداخت نشده 

حقوش های حدود هزار کارگر پ مانکاری پاالیشگاه سنتناره  
 ی ج انارس از اردینبنهنشنت مناه پنردا نت نشنده اسنت. و  
کارارما در قبال ایک تا  ر پاسخنگنوی کنارگنران نن نسنت.   
ایک کارگران ع وه بر سه ماه منطنالنبنات منزدی منعنوقنه،  
بخشی از دستمزد و مزایای اردیبهشت را ن ز نگرانتنه انند.  
ح  ب مه بسن ناری از اینک کنارگنران نن نز در سنال جناری  

 پردا ت نشده است. 
 

ت م  معلمان حق التدرسی های آموز  و 
 پرور  کالله مقابل فرمانداری!

تنعندادی از منعنینمنان حن  النتندریسنی آمنوزش و پننرورش  
شهرستان ک له در حاش ه اانتنتنا  منتنمنرکنز پنروژه هنای  
شهرستان ک له با تجمب در مقابل ارمناننداری از منحنمنود  
رب عی معاون استاندار گینسنتنان  نواسنتنار مشنخن  شندن  

 وضع ت  ود شدند. 
 

 شهریور  ٠
جسد کارگر چاه کن بعد از سه 

 روزپیداشد!
جسد یک کارگر  اه کک پس از سه روز از زینر  نروارهنا  

 اک ب رون کشن نده شند. اینک کنارگنر اانغنانسنتناننی در  
روستای  مک ج رات مشغول گنودبنرداری ینک  ناه آب  

متر بود که برارنر رینزش  ناه جنان    ٠٠ کشاورزی به عم   
  ود را از دست داد. 

 
 ت م  اعتراضی کارگران مدوار

کارگران شرکت سرمایه گنذاری مندوار در منقنابنل دانتنر  
سرمایه گذاری در اعتراض به پردا ت نشدن حقنوش تنجنمنب  
کردند. ایک کار انه بنخناطنر آلنوده سنازی شندیند منحن نط  
زیست و حدماتی که به مرد" منطقه منی زنند از سنوی  
سازمان مح ط زیست تعط ل شنده اسنت. و کنارانرمنا بنه  
 هم ک بهانه از پردا ت حقوش کارگران  ودداری می کند. 

اعتصاب وتجمب کارگران سد ش ارود دراعنتنراض بنه عند"  
 ماه حقوش  ٢ پردا ت 
 

کارگران سد شفارود واق  در رضوانشهر، 
ماه حقوق  ١در اعترا  به عدم دریافت 

خود دست از کار کشیده ومقابل دفتر 
 شرکت دست به ت م  زدند.

کارگران سد ش ارود که از طری  شرکت پ ماننکناری ژینان  
روز بنه    ٠٥ در ایک پروژه مشغول به کار می باشند، ماهانه  

 مر صی اجباری و بدون حقوش ارستاده می شوند.  
 

 مبارزا  کارگران چوکا به نتی ه رسید
بدنبال یک سیسیه تجمعات اعتراضی کنارگنران کنار ناننه  

دق قه شب ایک کار انه تنولن ند    ٠٨ و    ٠٠  وکا، از ساعت  
 ود را آغاز کرد. کارگران با پخش ش رینی موانقنت  نود  

 را جشک گراتند. 
 

ماه  ٩تا  «پی وی سی سمنان»کارگران 
 حقوق طلبکارند 

 «پی وی سنی سنمنننان »ن ر از کارگران قدیمی    ٠٨ حدود  

  ٠٨ انند ومنابنقنی    حقوقی دریاات نکرده ٩٢ از آبان  ماه سال  
کارگری که از ابتدای سال جاری  در کنار ناننه مشنغنول  

مناه دسنتنمننزد از کننارانرمننا    ٢ کنار شننده انند نن نز بنابنت  
طیبکارند. مسئوالن اداره کار، سازمان تیم ک اجنتنمناعنی و  
استانداری استان سمنان ه   اقدامی بنرای اینک کنارگنران  

 انجا" نداده اند. 
 

 شهریور: ١
 کارگر   ٠٠ واژگون شدن سرویس رات و آمد و مصدوم ت  

یک ن سان وانت که حامل کارگران بازار ه منرزی شن ن   
حیه بود در هنننگنا" بنازگشنت از بنازار نه در ننزدینکنی  
روستای نگره بنا تنرکن ندن السنتن نک آن واژگنون شند و  

ن ر از مسااران ایک  ودرو به مرکز درماننی ننگنره    ٠٠ تعداد 
انتقال داده شدند. از ایک وانت بعنوان سنروینس رانت و آمند  

  ٠ کارگران است اده م شد.  با توجه به وضع ت نامناسنبنت  
تک از مصدوم ک، آنها به ب نمنارسنتنان طنالنقناننی در اسنتنان  

تنک از مصندمن نک دینگنر اینک    ٢ کرمانشاه انتقال یااتند و  
 حادره ن ز به ب مارستان جوانرود ارجا  داده شدند . 

 
مرگ یک کارگر در جیرفت حین کندن 

 چاه کشاورزی!
سنالنه در "جن نرانت" حن نک کننندن  ناه    ٠٨ یک کارگر  

کشاورزی به عیت ریزش سن  بنه دا نل  ناه در عنمن   
 متری زم ک جان  ود را از دست داد.   ٠٨ 

 
اعتصاب گسترده کارکنان ورانندگان 
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 شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
کارکنان شرکت حمل و نقل ب ک المیینی  نین نج انارس از  
ه ته قبل دست به اعتصاب گسترده زده اند. هنننوز حنقنوش  
مرداد ماه آنها پردا ت نشده است و رانندگان در  ننند روز  
گذشته در مقابل شرکت تجمب کرده اند. مندینران شنرکنت  
تاکنون ه   پاسخی به کارکنان ننداده و هن ن  اقندامنی  

 انجا" نداده اند. 
 

ادامه ت معا  اعتراضی کارگران خدما  
 شهری شهرداری رشت 

جمعی از کارگران  ندمنات شنهنری شنهنرداری رشنت در  
اعتراض به پردا ت نشدن حقوقهای  ود مقابنل شنهنرداری  
منطقه یک ایک شهر تجمب کردند. حقوش کارگنران بنخنش  
رات و روب شهرداری رشت از ت رماه امسال پردا نت نشنده  

 است.  
 

ت م  اعتراضی درمانگران اعتیاد مقابل 
 ستاد مبارزه با موادمخدر!

شهریور،درمانگران اعت اد در اعتراض به تنوزینب    ٠ حبا روز 
و واگنذاری نندنارت بنر منراکنز   «اکسنی کندون »داروی  

درمانی به بخش  صوحی، در منقنابنل سنا نتنمنان سنتناد  
مبارزه با موادمخدر تجمب کنردنند. بنعند از اننتنشنار  نبنر  
توزیب داروی شبه هروئ ک اکسی کدون در دارو ناننه هنا و  
 طر تکرار ااجعه ترامنادول و هنمنچننن نک  نبنر واگنذاری  
ندارت بر منراکنز درمنان اعنتن ناد بنه بنخنش  صنوحنی،  
تجمعی مقابل سا تمان ستاد مبارزه با مواد مخندر شنکنل  

روز    ٠ درمانگر اعت اد بنعند از آننکنه    ٠٨٨ گرات. حدود  
پنزشنک درمناننگنر    ٢٢٨٨ گذشته نامه ای بنا امضنای  

اعت اد  طاب بنه رئن نس سنتناد منبنارزه بنا منواد منخندر  
 نوشتند، و مقابل سا تمان ایک ستاد تجمب کردند.  

 
جان باختن یک کارگرساختمانی درزن ان 

 براثر سقوط از ارتفا !
  ٢ یک کارگر سا تمانی برارر سقوط از یک سنا نتنمنان  

طبقه جان  نود را از دسنت داد. اینک واقنعنه در  ن نابنان  
 ح ای زنجان ات اش ااتاد. 

 
شاد »اخراج کارگران در کارخانه روغن

 نیشابور   «گل
کنارگنر     ٠٨ از ابتندای شنهنرینور مناه جناری حنداقنل  

در شهرستان نن نشنابنور بنه   «شاد گل »کار انه تول د روغک  
ا راج شنده انند. هنر   «رکود بازار اروش محصوالت »بهانه  

سنالنه    ٠٨ کدا" از ایک کارگران ا راجنی تنا ننزدینک بنه  
 سابقه کار دارند.  

 
مهر »ماه حقوق کارگران بخاری سازی  ١

 پرداخت نشده «ایران
درکن نینومنتنر   «مهر اینران »کارگران کار انه بخاری سازی  

مناه گنذشنتنه دسنتنمنزدی  ٢ جاده ن شابور به مشهد طی    ٠ 
اند. ع وه بر ایک بخش قابل تنوجنهنی از حن     دریاات نکرده 

ب مه کارگران به سازمان تیم ک اجتنمناعنی پنردا نت نشنده  

 است. 
 

 شهریور: ٠
مرگ دو کارگرچاه کن در سیرجان بر اثر 

 گازگرفتگی!
دو کننارگننر جننوان کننه در حننال حنن ننر  نناه یننک منننننزل  
مسکونی بودند، بنه دلن نل ننزدینکنی بنه  ناه اناضن ب  
قدیمی،  اه سوراخ شده و ورود اناضن ب بنه  ناه جندیند  
موجب گازگراتگی و مر  اینک دو کنارگنر شند. اینک  
واقعه در روستای نصرت آباد از توابب شنهنرسنتنان سن نرجنان  

 ات اش ااتاد. 
 هر پردا ت نشده است  DMTحقوش کارگران  

 
وابسته به کارخانه پلی  DMTکارگران 

آکریل اصفهان در مقابل فرمانداری 
 مبارکه ت م  کردند.

دستمزد و مزایای مزدی ایک کارگران که تعداد آننهنا در    
نن نر اسنت، از انروردینک مناه پنردا نت نشنده.    ٠٨٨ حدود  

های سال جناری    همچن ک ح  ب مه ایک کارگران ن ز در ماه 
 به سازمان تام ک اجتماعی پردا ت نشده است. 

 
اعتصاب وت م  کارگران شهرداری 

 خرمشهر 
کارگر  دماتی شاغل در بخش های مختنینف    ٠٥٨ حدود  

مناه حنقنوش  ٠ شهرداری  رمشهر دراعتراض به عد" پنردا نت 
دست از کارکش ده ومنقنابنل سنازمنان منننطنقنه آزاد ارونند  

 اجتما  اعتراضی برپاکردند. 
نن نر هسنتننند، در پنروژه    ٠٠٨ ایک کارگران که در حندود  

هنای  ندمناتنی شنهنرداری  نرمشنهنر نندن نر  تننندن نف،  
تاس سات، اجرائ ات و حمل و نقل اعال ت منی کننننند، از  

روز بنا ینک پن نمناننکنار،    ٢٥ ابتدای سال جاری به مدت  
روز با پ مانکار دیگر و پنس از آن    ٢٥ پس از آن به مدت  

ن ز با پ مانکار دیگر کار کرده اند که تاکنننون ننتنوانسنتنه  
اند به حقوش و مزایای  ود برسند و رونند پنردا نت بن نمنه  

 بازنشستگی آنان ن ز با مشکل مواجه شده است. 

 
ادامه ت م  آموزشیاران نهضت سواد آموزی 

 مقابل م ل !
جمعی از آموزش اران نهضت سواد آموزی مقنابنل منجنینس  
تجمب کردند. آنهنا  نواسنتنار تنعن ن نک تنکنین نف وضنعن نت  

 استخدامی  ود شدند. 
   

ت م   معلمان مدارس غیرانتفاعی مقابل 
 م ل !

جمعی از معیمان مدارس غ ردولتی بنا تنجنمنب در منقنابنل  
مجیس شورای اس می  واستار یکسان سنازی وضنعن نت  

 حقوش، دستمزد و ب مه  ود شدند. 
 

کارگر کارخانه داروسازی ٣١اخراج 
 بهوزان!

ا  را ده ن ر از کارگران کنار ناننه داروسنازی بنهنوزان، بنه  
بهانه کناهنش انروش ا نراج شندنند. در حنالنی کنه اینک  
کار انه ند ر همه کنار ناننه هنای داروسنازی هنمنواره از  
رون  بر وردار بوده و جزء شنرکنت هنای بسن نار سنود آور  

 می باشد.  
 

عدم پرداخت ماه ها حقوق ودیگر 
زه کشی مترو  مهالبا  کارگران بخش
 شیراز!

زه کشی متنرو شن نراز گن نتننند:    تعدادی از کارگران بخش 
پ مانکار ایک پروژه هنننوز حناضنر بنه پنردا نت منطنالنبنات  
مزدی آنها نشده است. ایک کارگنران کنه در حنال حناضنر  

ماه مزد معوقه و ع دی و پناداش سنال گنذشنتنه    ٠ بابت  
طیبکارند  اازودند: به گ ته کارارمنای احنینی تنمنامنی  

های منربنوط بنه اجنرای پنروژه منتنروی شن نراز بنه    هزینه 
پ مانکار مربوطه پردا ت شده است اما معیو" نن نسنت کنه  
 را مدیران ایک شرکت پ مانکاری حاضنر نن نسنتننند تنا از  
محل اعتبارات دریاات شده به تعهدات مالنی  نود عنمنل  

 کنند. 
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 بین المللی 
 

استفاده داعش از کودکان برای  -داعش 
 کشتن اسیران

جنایتکاران اس می داعش ویدیویی منتشنر کنرده کنه در  
آن پنج پسر که ظاهرا ینکنی از آننهنا بنرینتنانن ناینی اسنت،  

تنا    ٠٨ ها به نندنر بن نک    کشند. ایک پسربچه   زندان ان را می 
سال سک دارند و یکی از آنها که اسمش ابنو عنبندالنینه    ٠٠ 

رسد. اینک ویندینو نشنان    البریتانی است، اروپایی به ندر می 
شنود    ها پنج مرد را که گ ته منی   دهد که ایک پسربچه   می 

انند، بنا    از ن روهای کرد هستند که به اسارت گرانتنه شنده 
کشند. هنوز هویت بریتان ایی ایک ارد تنائن ند نشنده    ت ر می 

و وزارت امور  ارجه بریتانن نا در اینک منورد اظنهنارنندنری  
نکرده است. ایک پسران لباس کامل ندامی بر تنک دارنند و  

 اند.   اند، لباسی نارنجی رن  پوش ده   زندان ان که زانو زده 
یکی از اینک پسنران کنه بنا ننا" ابنو النتنونسنی منعنرانی  

شود،  طاب با ن روهای کردی که به اسارت گنرانتنه    می 
دهند و    های ب شتری را منی   اند، به عربی وعده  شونت   شده 
گوید نبرد عی ه آننهنا هنننوز آغناز نشنده اسنت. گنروه    می 

داعش همواره از کودکان در ویدینوهنای تنبنین نغناتنی  نود  
گوید آنهنا را بنه عنننوان نسنل بنعندی    است اده کرده و می 

 کند.   جنگجویان  ود آماده می 
 
 

تظاهرا  ضد  دولتی در  -زیمبابوه 
 هراره

اوت برای مت رش کردن حندهنا    ٠٢ پی س زیمبابوه روز جمعه 
تداهرکننده ضد دولتی در هراره، پاینتنخنت اینک کشنور بنه  
گاز آشک آور و ماش ک آبپناش منتنوسنل شند. منخنالن نان  

ساله زیمبنابنوه نسنبنت بنه    ٩٠ رابرت موگابه، رئ س جمهور  
بحران اقتصادی، کمبود نقدینگی و ننرخ بناالی بن نکناری  
در ایک کشور معترض هستند. بنا به اع " مخال نان دولنت  

ن ر در درگن نری بنا پنین نس منجنرو  شندنند.    ٥٨ دستکر  
حنزب و تشنکنل مندننی    ٠٠ تداهرات روز جمعنه تنوسنط  

سازماندهی شده بود. مورگان  انگ رای، رهبنر منخنالن نان  
دولت می گوید: "نمی دان د  ه موقنب  نه تنحنولنی رخ  
 واهد داد اما می توانر به شما اطمن نننان دهنر کنه  شنر  
مرد"   یی ریشه دار است. ناام ندی آننهنا بسن نار عنمن ن   
است و از ندر مک اروکش نخواهد کرد. " از سنوی دینگنر  
رئ س جمهور زیمبابوه در واکننش بنه تندناهنرات منخنالن نان  
دولت اع " کرد که اعتراض های ضد دولتی منننجنر بنه  

 در ایک کشور نخواهد شد. ” بهار عربی “
 

کارگر در اثر  ٣١جانباختن  -روسیه 
 آتش سوزی

وقو  آتش سوزی در یک انبار در مسکو، پایتخت روسن نه  
ن ر شد. به گ ته سنخنننگنوی    ٠٠ موجب مر  دست کر  

آتش نشانی مسکو، هنگا" حری  تما" ه نده نن نر در دا نل  
یک اتاش محبوس شده بودند و امنکنان  نروج ننداشنتننند.  
بر ی از رسانه های روس ه به نقل از یک مقا" گ تنه انند  

که جانبا تگان احتماال کارگران مهناجنر جنمنهنوری هنای  
ساب  شوروی بوده اند که در ایک انبنار کنار منی کنردنند.  

حبا به وقت منحنینی روی    ٥ آتش سوزی پ ش از ساعت  
داده و به ندر می رسد قربان ان هنگا" حنادرنه  نواب بنوده  
اند. ایک انبار متعی  به یک  اپخانه است و هنننوز عنینت  
آتش سوزی مشخ  ن ست. پی س روس ه تنحنقن نقنات  نود  
 را درباره عمدی یا غ رعمدی بودن حری  آغاز کرده است. 

 
مردم موافق ممنوعیت  درصد ١٣ -آلمان 

 برق  و روبنده 
درحند از    ٠٠ هنا،    تنرینک ننتناینج نندنرسنننجنی   براسناس تنازه 

شدن منمنننوعن نت اسنتن ناده از بنرقنب و    ها با قانونی    آلمانی 
کر در امناکنک و منجنالسنی منعن نک منواان     روبنده، دست 

شوندگان "تامن نک امننن نت" را از    درحد پرسش   ٠٥ هستند.  
هنا منخنالنف    دانند. اکثر آلنمناننی   تریک وظایف دولت می   مهر 

هنای عنمنومنی    ی زنان در منکنان   پوش ده بودن کامل  هره 
شنونندگنان نندنرسنننجنی    درحد از پنرسنش   ٥٨ هستند. حدود  

  ٠٢ ی اول تیویزیون آلمان که ننتناینج آن روز جنمنعنه    شبکه 
های جدید" پخش شد، منعنتنقندنند    ی "گرایش   اوت در برنامه 

که پوشاندن کنامنل  نهنره در منجنامنب هنمنگناننی بنایند  
کنردن    طورکیی ممنو  اع " شود. بحو بنر سنر قناننوننی   به 

هنا    هاست در رسناننه   ممنوع ت است اده از برقب و روبنده مدت 
و محاال س اسی آلمان درگراته است. در پی اینک بنحنو،  
تننومنناس دمننزیننر، وزیننر کشننور آلننمننان، و وزرای دا ننیننی  

هنا احنزاب دمنوکنرات مسن نحنی و    هایی کنه در آن   ایالت 
اوت بنر سنر    ٠٩ کنند، روز    سوس ال مس حی حکومت می 

اع " ممنوع ت نسبی است اده از برقب، روبنده و ننقناب بنه  
تواا  رس دند. بر ایک اسناس قنرار اسنت پنوشنانندن کنامنل  

هننا،    هننا، دانشننگنناه   هننای دولننتننی، منندرسننه   در اداره    ننهننره  
هنای دادگناه، هننننگنا" رانننندگننی،    هنا، سننالنک   کنودکسنتننان 

هناینی کنه قنابنل     ن ک شرکت در تداهرات و انعنالن نت   هر 
ها ضروری است، منمنننو     ی ارد در آن   بودن  هره     تشخ   

 اع " شود. 
  

سفر غنی به بامیان و   -افغانستان 

 تظاهرا  هواداران جنبش روشنایی
محمد اشرف غنی ری س جمهور اانغنانسنتنان روز دوشنننبنه  

اوت با جمعی از اعضای کنابن نننه حنکنومنت وحندت    ٠٩ 
میی به والیت مرکزی بام ان س ر کرد و درمراسر ااتنتنا   

بام ان و ارود گناه بنامن نان شنرکنت    -جاده م دان وردک  
نمود. آقای غنی پس از گشناینش اینک دو پنروژه ی زینر  
بنایی، دریک نشست  بری به پرسش هنای منرد" پناسن   

همزمان با س ر رین نس جنمنهنور غنننی بنه بنامن نان،     داد. 
شماری زیادی از اعضای جنبش "روشنناینی" در بنامن نان،  
دست به راه اندازی گرد همناینی واعنتنراض هنای مندننی  

کن نینو    ٥٨٨ زدند. معترضان ضمک تاک د بر عبور  ط برش  
ولت از مس ر بام ان به جنوب کشور،  واسنتنار منحناکنمنه  
عام ن حمیه  ونبار انتحاری بر تداهر کنننندگنان جنننبنش  
 روشنناینی در منننطنقنه ی دهنمنزنن  کنابنل گنردیندنند. 

آنان پ  کارت هایی را با  ود حمل م کردنند کنه روی     
پناسن  عندالنت  »،  «مارا حذف نکنن ند »آن نوشته شده بود:  

منعنتنرضنان درعن نک حنال از   «طیبی  نون رینزی نن نسنت. 
سازمان میل متحد  واستند تا عنامن ن کشنتنار اعضنای  
 جنننننبننش روشنننننایننی را شننننناسننایننی ومننجننازات نننمنناینند. 

درحمیه ی انتحاری که حدود ب شتر از ینک مناه پن نش    
برمعترضنان جنننبنش روشننناینی در  نوک )  نهنارراهب  

تک جنان     ٠٨٨ دهمزن  شهر کابل حورت گرات، ب ش از  
با ته وحد ها تک دینگنر ز نمنی شنده بنودنند. بنر اسناس  
بعضی گزارشها، اعتراضنات انعنالن نک مندننی و هنواداران  
جنبش روشننناینی در والینت بنامن نان، ازسنوی نن نروهنای  
ننننننت کشنننننن نننننند.  ننننننه  شننننننون  امننننننننننننن ننننننتننننننی ب

شماری از معترضان در گ تگو با رسناننه هنای منحنینی   
ادعا کرده اند که ن روهای امن تی تجنمنب آننان در منرکنز  
بام ان را مت رش و عده ای را بازداشت کرده اند امنا منقنا"  
های محیی بام ان می گویند ن نروهنای امننن نتنی انقنط  
سعی کرده اند اانرادی را کنه قصند بنرهنر زدن نندنر را  

  داشتند کنترل کنند.  
 

 تداوم اخراج سازیهای گسترده -ترکیه 
هنای تنرکن نه ا نرا    ن ر دینگنر از قضنات و دادسنتنان   ٥٢٠ 
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هناینی کنه پنس از    اند و به ایک ترت نب منجنمنو  منقنا"   شده 
انند بنه    کودتای ناارجا" ژوئ ه از دادگسنتنری ا نراج شنده 

رسد. هزاران ن ر دیگر ن ز از م ان نندنامن نان،    ن ر می   ٠٠٠٠ 
معیمان و کارکنان نهادهای منخنتنینف در تنرکن نه ا نراج،  

انند.  نبنرگنزاری رسنمنی    بازداشت یا از کنار منعنین  شنده 

گوید دادگاه عالی قضات ترک ه اینک اانراد را    آناتولی می 
النینه"    به دنبال تحق قی درباره "تشکن ن ت تنروریسنتنی انتنا 

النینه گنولنک،  نهنره    ا راج کرده است. دولنت تنرکن نه انتنا 
مذهبی ساکک آمریکا و متحد ساب  رجب طن نب اردوغنان  

  ٥٢٠ کنند. ا نراج    را به هدایت کودتای ناارجا" متهر می 

ن ر دیگر از دادگستری ترک نه هنمنزمنان بنا منراسنر آغناز  
"سال عدلی" )اعال ت ساالننه نندنا" قضناینیب تنرکن نه در  

 کاخ ریاست جمهوری در آنکارا اع " شده است. 
 
  

نامه سرگشاده بهنام 
)اسالالعالالد( ابالالراهالالیالال  

 زاده
وبالالال  نالالویالالس، فالالعالالال  
كارگری و حقوق بشری 
در بند به آ ای" احمالد 
شهید" گالزارشالگالر ویال ه 
سازمان ماللالل در امالور 

 ایران

باس " و درود به شما آقای احمد شهن ند و بنا امن ند بنه  
 گسترش حیا و دوستی و رعایت حقوش بشر در جهان 

مک اعال کارگری و حقوش بشری بهنا" ابراه ر زاده بنعند  
سال از حبس و بازداشت قبیی ا" منتنفسن ناننه    ٥ از تحمل  

دستگاه قضائی ایران ناباورانه بار دیگنر بنعند از مناهنهنا  
تحمل ان رادی و بازجویی های تحنت اشنار، منحنرو" از  

 م قات و تماس با 
 انواده ا" و ارزند ب مار" به اتها" ارتباط با شما و دینگنر  
سازمانهای حقوش بشری و درج مطالب و ب ان نه هنای   
کارگری و حقوش بشری از دا ل زندان آنهنر در اضنای  
بسته و کنترل شد  امن تی تنها به حرف  ند تنمناس در  

در یک دادگاهی  نند دقن نقنه ای و غن نر    ٩٠ آارماه  
  ٠ عینی بدون ح  داا  از  ود و بدون حضور وک نل بنه  

روز حبس تعزیری ناعادالنه محکنو    ٠٥ ماه و    ٠٨ سال و  
 " گردید". 

نحوه محاکمه مک نه در دادگاه حنالنحنه بنوده و ننه بنا  
رعایت احول حقوش دادرسی عادالنه بوده اسنت. بنر نورد  
دولتمردان و دستگاه قضائی ایران با بنننده نشنان داد کنه  

 ندا" ایران از تحق  عدالت عاجز است. 
  ٠ آقای احمد شه د، پرونده سازیهای جندیند دادن حندود  

سال حبس ناعادالنه استرس و شنوک رواننی زینادی را  
بر  انواده و تنها ارزند ب مار" وارد کرده است. دولتنمنردان  
ایران حتی قوان نک  نودشنان را نن نز دور زاده و زینر پنا  
م گذارند. به وضع ت پزشکنی و بن نمنارینهناینر هنمنچنو  
بس اری از زندان ان س اسی دیگنر کنه بنر ارنر ضنرب و  
شتر و شنکنننجنه هنای وارده تنوسنط بنازجنوینان وزارت  
اط عات در زمان بازجویی  شک و ان رادیهنای طنوالننی  
مدت که به آن د ار شده ا" رسن ندگنی ننمنی کننننند.  
دولتمردان ایران حتی قوان ک  ودشان را ن ز دور زده و زینر  
پا م گذارند تا با هر شهروندی آنگونه رانتنار و بنر نورد  
کنند که  ودشان و حنکنومنت من نخنواهننند. بنر  ن ف  

قانون ت نکن نک جنراینر    ٢٠ آئ ننامه سازمان زندانها ماد   
ما را به زندان جهنمی رجایی شنهنر، گنوهنردشنت سنابن   
بند  طرناک جان ان و قات نی که  شونتی بنی حند و  
حصر در آن اراگ رد تبع د کرده اند کنه هن ن  امننن نت  
جانی ندار". ادامه اایت و آزار زندان ان از طرف مسئنوالن  
به جایی رس ده که حتی اجازه ادامه تحص ل از بنننده و  
دهها زندانی س اسی و امن تی دیگر سیب کرده انند. بنا  
ورود کتاب و جزوات هر به دا ل زنندان منخنالن نت منی  
کنند. همه اینها زمانی دردآورتر منی شنود کنه اینننجنا  
ادعای دمکراسی و رعایت حقوش بشنری و شنهنرونندی  
گوشها را ک ر کرده است. ضمنک اینننکنه بنننده در تنمنا"  
سالهای اعال تر بر اساس احل آزادی ب نان عنمنل کنرده  
ا"، ولی هم ک دولتمردان ایران حاضر ن سنتننند منطنالنب و  
گ ته های یک اعال س اسی حقوش بشری و کارگنری  
که کاری جز انتقناد و  کنار حنقنوش بشنری ننبنوده و  
ن ست را تحمل کنند. آقای احنمند شنهن ند، اعنتنراض و  
شکایت مک نمونه بارزی از حندهنا زننداننی در بننند و  
شهروند ایرانی می باشد که هم نگونه به منراتنب بندتنر،  
وحش انه تر و تبع ن آم زتر با آنها بر ورد منی شنود و  
از بر ورد تند و  شک با زنندانن ناننی کنه منا هنا حنتنی  
سالها در بازداشتگاه هسنتن نر و ینا آننهناینی کنه بنطنور  
مخ ی و ندامی در حبس بوده اند و در دادگاه نندنامنی  
بدون رعایت کمتریک احول دادرسی محاکمه شنده انند و  
حتی اح انا بازداشت ان نرادی آننهنا را جنزو اینا" حنبنس  

محاسبه نکرده اند. دهها حدها زندانی بنی ننا" و نشنان  
که در دادگاهنهنای اننقن ب و نندنامنی بنطنور کنامن   
ناعادالنه و بدون حضور وک ل محاکمه و دادگاهی شنده  
اند. یا متهمانی کنه در کن ننتنرینهنا و آگناهنی هنای  
ن روی انتدامی برای نمونه آگاهی شاهپور وحشن ناننه و  
ب رحمانه برای اعتراف گ ری مورد ضرب و شنتنر حنتنی  
نقن عضو هر قرار می گن نرنند، و ینا تنننهنا بنه عنینر  
قاضی به اعدا" و قصاص محکو" گنردینده انند. انرجنا"  
سخک اینکه، ما ب شتر و بهتر از هر کسی م ندانن نر اینک  
س ستر ارعاب و سنرکنوب  نگنوننه کنار منی کننند و  
روشهای آن   ست.  را هدف حذف اعالن نک سن ناسنی،  
کارگری و منتقدان  ود را دارد وس ستمات ک آننهنا را  
حذف می کند. شاهرخ زماننی، ااشن نک اسناننینو، زهنرا  
کاظمی، ستار بهشتی و دهها و حدها زنداننی و انسنان  
دیگر تنها به حرف انتقاد از حاکم ت و بنه ااشناگنری  
عننینن ننه مسننئننوالن حننکننومننتننی بننه طننرز مشننکننوک و  
س ستمات کی در دا ل زنندان بنه قنتنل رسن ندنند. آقنای  
احمد شه د، بر ورد و راتار دولتمردان بنا بنننده و دهنهنا  
اعال س اسی، کارگری و حقوش بشری منتقد در بند بنه  
مثابه حمیه به حقوش بشر، دمنکنراسنی، حنینا و آزادی  

 ب ان بوده و می 
باشد. شما و هر انسان آزاده ای کنه بنه حنقنوش بشنر و  
انسان ت می اندیش د باید در مقابل اینهمه بی حنقنوقنی.  
ب عدالتی.تبع ن، نابرابری و احکا" سنگ ک بنده و دهنهنا  
زندانی س اسی دیگر واکنش و اعتنراض جندی از  نود  
نشان ده د،  را که سکوت شما و هنر انسنان آزاده ای  
می تواند یک پوشش س اسی برای تداو" نقن گسنتنرد   
حقوش بشر در ایران باشد. اراموش نکن د امروز هنرگنوننه  
سکوت و بی توجهی به تمامی واکنش های منثنبنت و  
من ی بر وضع ت حقوش بشنر و منا زنندانن نان سن ناسنی  
اهم تی کیمه به کیمه،  ط بنه  نط کنتناب تنارین  بنه  
آیندگان را رقر می زنند و ربت می کننننند. و در آ نر  
اینکه مک به نوبه  ود به نمنایننندگنی از طنرف حندهنا  
زندانی س اسی، امن تی و عق دتی از شنمنا من نخنواهنر  
که ترت ب اتخاا ب رمای د به همراه یک ت ر حق قت یناب  
به کشور مک س ر کرده و از نزدیک از زننداننهنای اینران  
از جمیه زندان رجایی شهر، قزلحصار، گ ل آبناد مشنهند،  
دیزل آباد کرمانشاه بازدید به عمل آورید و با ما زنندانن نان  
س اسی، امن تی، اعاالن  کنارگنری و حنقنوش بشنری  
دیدار داشته باش د تا از نزدیک با واقنعن نتنهنای تنین  و  
درد و رنج ما زندان ان و ننقنن گسنتنرد  حنقنوش بشنر در  

 ایران آشنا شوید. 
 اسعد معروف به بهنا" ابراه ر زاده 
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