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 ١ صفحه 

 ناصر اصغری
 نیست!آزادی کارگر در تقال بر سر "قانون کار" رژیم اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 رفتار فاشیستی جمهوری اسالمی با مهاجرین افغانستانی محکوم است!

 مصاحبه کارگر کمونیست با خالد ناصری

 اصغر کریمی 
 درمورد حضور خانواده های کارگری    باید فراتر رفت!

 منزلت جویی، جواب تحقیر
 یاشار سهندی

در یک اقدام شننن نم جنمن نوری  
اسالمی بنار دین نر هن نره  ند  
انسننانننی رننود را بننه نننمننایننش  
گذاشته و در شن نر شن نراز  نده  
ای انسان که م ر "افنانان" بنودن  
بر پ نشناننی شنان رنورده  نوسن   
ن روی انتظامی این  شن نر " در  
حصار آهنی" به نمایش گنذاشنتنه  
 ا بدی  وس له اقتندار رنود را بنه  
نمایش گذاشته باشند  این  افنراد  
با هشم بندی محنمنم در وسن   
م دانی هم ، زیر  مثال دو رهنبنر  
جنایتمنار این  حنمنومنت ینمنی  
مرده و دی ری زنده محنصنور در  
حصار آهنی و پابنند و دسنتنبننند  
زده به  نوان "ا باع ب  انه" هنمنراه  
به آالت جرم دی ری از اسلحه  نا  
قرص نای روانن نردان و کن نسنول  
آ ش نشانی سرقت شده و     بنه  
 نننننننوان کشننند هنننای نننن ننناد  
سننرکننوبنن ننر و وحشننی "ننن ننروی  
انتظنامنی" حنمنومنت در کنمنال  
افتخار و غنرور در منضنری دیند  
همماران رودشنان و رنبنرنن ناران  
حمومتنی بنه  نمناشنا گنذاشنتنه  
شدند  همه ن ت ای  بوده کنه جنو  
ار اب را  شدید کنرده بناشننند و  
مثل هم نشنه بنه  نضن ند  نرین   
حلقه هنای این  جنامنضنه ینور   
بردند  ا بنه رن نال رنود منوجن   
هراس بق ه همه شده باشننند  امنا  

ا ننتننرای در فمننای منن ننازی  
هنان باال گرفت که در دنن نای  
واقضی پل س ش ر شن نراز منننمنر  
شد که ای   مس ها مربوط بنه  
آن ش ر باشد! ای   نمنل بنه  ند  
رود   بدینل شند و بنار دین نر  
ثابت کنرده جنمن نوری اسنالمنی  
همان دا ش است یا ب تنر گنهنتنه  
باش م دا ش درسنش را قنبنال از  
جم وری اسالمی گرفتنه اسنت   
بننررننی از "داسننوزان نننظننام" در  
بنررنی از سناینتن نای حنمنومنت  
مضتری شدند آرر این  هنمناری  
است؟ و گنوشنزد کنردنند دور و  
زمننناننننه  نننوی شنننده و بنننا  
 منواوژی های امنروز منو نوع  
هر هقدر  نمنذین  شنود امنا در  
همه دن ا ای   مس ا هررن نده و  
جای ه چ ونه انمار باقی ننمنی  

 ماند  
 

جق قت ای  اسنت کنه جنمن نوری  
اسالمی مانند دا ش واقد اسنت  
کننه " ننمنننننواننوژی امننروز" ابننزار  
من نمننی بننرای اینن ناد ار ناب و  
هراس افمندن اسنت  بنه  صنوینر  
کشنن نندن کشننتنن  انسنناننن ننا بننه  
 هواناک  ری  شمل و ن ز  حق ر  
انسان ا به شن م  ری  شنمنل، ننه  

 از سر ناآگاهی بلمه اقدامی  
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: الیحه ضد 
 کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون الیحه اصالحیه دولت 
 بر روی قانون کار

استقبال گرم و پرشور معلمان مشهد از رسول بداقی و اسماعیل 
 عبدی در مشهد
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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   حريريه
 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 

 مسئوايت مطاا  با نويسندگان آن است   
درج مقاالت در کارگر کمونيست ازوما به مضني 

  ائيد مممون آن ا از جان  نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٣ صفحه  

 
 

 
 
 
 
 

 
کمی ب ش از دو ههته قنبنل کنه  
مننطننلننبننی درمننورد دو وینن گننی  
پایدار و م م جنننبنش کنارگنری،  
ه ره دار شدن جنبنش کنارگنری  
و حمور رانواده های کنارگنری  
در   مضات ا ترا ی نوشنتنم  نا  
امروز، رانواده های کارگری در  
هننننندینن  ا ننتننرای دینن ننر ننن ننز  
شرکت کرده اند   ن ا ظنر  این   
مدت کو اه یضنی از دوم ش رینور  
 ا کنون، همسران هندین  منرکنز  
کارگری از جمله بندر ماهشن نر،  
س منان دهنلنران، شنرکنت ننهنتنی  
منطقه هویزه، ش رداری اننن نرود  
و فوالد شناهن ن  بننناب نن نز بنه  
م دان آمدند و در کنار هنمنسنران  
شاغل یا ارراجی رود دسنت بنه  
 نن ننمننم زدننند  درمننورد شننرکننت  
نننهننتننی هننویننزه رننانننواده هننای  
کارگری  دست به   مم زدند و  
رواهان بازگرداندن فرزندانشان بنه  
سننر کننار شنندننند و در بننننناب   
هننمننسننران کننارگننران کنناررننانننه  
شاه   فنوالد در ننامنه ای بنه  
ن ردارت  حقوق و ارراج هنمنسنران  
روددست  به ا نتنرای زدنند  و  
این ا فنقن  منواردی اسنت کنه  
اربار  منضمس شده است  این   
ربرها ن ز بنخنوبنی گنوینای این   
است کنه حمنور رناننواده هنای  
کارگری در   مضات بنه امنری  

  ثب ت شده  بدیل شده است   
 

در نننامننه ا ننتننرا ننی هننمننسننران  
کارگران فوالد شاه   در بننناب  

حرفمان با مسنئنوالن  »آمده است:  
و مدیرانی است که به مأمورینت  
های م ل نوننی رنارج از کشنور  
م روند و پادا  های من نلن نوننی  
م   رند! آیا ربر داریند کنه منا  

هم بچه داریم و نن ناز بنه ننان و  
پوشاک و     داریم؟ همسرانمنان  
صبح  ا ش  برایتان ش هتی کنار  
می کننند وانی شنرمنننده بنچنه  
هایشان هسنتننند، هن نوننه منی  
رواه د در مقابل ردا جواب بچنه  
ای را بده د کنه منرینس هسنت  
وای پوای برای درمانش نن نسنت!  
یا بچه ای که دانش ینه  ن نمنه  
گوشت می رواهد یا حتی بچنه  
ای که در حسرت یک بسنتنننی  
مونده، هه برسد بنه اینننمنه این   
 ابستان هم ی در منزل منانندنند  
و نتوانستند در ورز  داخواهشنان  
کننه آرزویشننان اسننت، ثننبننت نننام  
کنند  گننناه پسنر ینک و نن نم  
سااه ی م  ه ه که بنایند اننواع  
غذاهای مه ند بنخنوره وانی جنز  
ش ر مادر هن نزی بنرای رنوردن  
ندارد  واقضا بچنه هنای رنود نان  
بود باز کاری نمی کردید؟ منی  
دان م که قنرار اسنت از شن نرینور  
باز هند صد نهر را ارراج کنن ند،  
 نا کنی بنایند این  ا نطنراب را  
بمش م و بنی پنوانی را  نحنمنل  

  «کن م؟ 
 

در مطل  قبل ننوشنتنه بنودم کنه  
ای  وین گنی  نلن نرغنم ابنتنداینی  
بودن و حمور کم و ب ش حاشن نه  
ای همسران کارگران شناغنل در  
  مضات، دستاوردی  ثب نت شنده  
اسننت و بننطننور  صننا نندی رشنند  
من نمنننند و ابنتننمنارات  نازه ای  
شننمننل منن نن نن ننرد  اهننمنن ننت اینن   
مسااه را ن ز در ننوشنتنه قنبنل و  
نوشته های دی ری  و  نح داده  
ام و اینن نا بنه دو ننمنتنه اشناره  

 م منم   
 

اکنون باید پا را فرا ر گذاشنت و  
نننقننش هننمننه جننانننبننه، مننوثننر و  
قدر مندی ایهنا کنرد: از حمنور  
 ضداد هر هه ب شتنر رناننواده هنا  
در   مضات  نا  نبندینل شندن بنه  
سننخننننن ننوی ا ننتننرای و نننامننه  
نننوشننتنن  و سننخنننننرانننی کننردن و  
 ض    ه ئت هایی برای منذاکنره  

بننا ارگنناننن ننای حننمننومننت و  
کارفرماها و مدیران،  حنصن  در  
مراکز ش رها، جل  همبنسنتن نی  
سایر کارگران و مردم ش ر، و در  
یک کالم  بدیل شدن بنه رنر   
حسناب هنمننه جنناننبننه بننا جننبن ننه  
مقنابنل  و بنوین ه دسنت زدن بنه  
ا ننتننرای بننرای مننقننابننلننه بننا  
دست  ری و بنازداشنت کنارگنران  
مضتری  رانواده های کنارگنری  
و مشنخنصنا هنمنسنران کنارگنران  
شاغل باید حق رود بندانننند کنه  
وارد کاررانه شوند و در  ن نمنم  
کننارگننران و منن ننمننم  ننمننومننی  
شرکت کنند، اظ ار نظر کننننند،  
و نننقننش فننضننااننی در  ننداوم و  
گستر  منبنارزات اینهنا کننننند   
باید دست به کار شنونند و بنرای  
شننمننل دادن بننه شننبننمننه هننای  
ا ترا ی و  شنمنل هنای  نوده  
ای ن ز پ نشنقندم شنونند  در این   
صورت است که هن نره جنننبنش  
کارگری به  مام مضنننی  نوی  
منن ننشننود و کننارگننر مننوقننضنن ننت  
 متهاو ی در جامضه پ دا م مند   

 
نننمننتننه دوم  نننامننه هننمننسننران  
کارگران فوالد شناهن ن  بنخنوبنی  
نشان م دهد که با آمدن رناننواده  
هننای کننارگننری زمنن نننننه رننر   
مطاابات اجتما ی ب شتنر فنراهنم  
م شود  امنا مسناانه بنننظنر من   
بسنن ننار فننرا ننر از ایننننن ننا اسننت   
فمننای جننامننضننه حننال و هننوای  
دینن ننری دارد  از فننرارننوان بننه  
کتابخوانی  ا دوهنررنه سنواری  
زنان، از  ال  زنان بنرای حمنور  
در   م های ورزشی و اسنتنادینوم  

از      ها  نا دینوارهنای من نربناننی، 
 ال  وس م در زم نه منوسن نقنی  
و حمور مردم در کنسرت ها  نا  
 ننال  بننرای آزادی زنننداننن ننان  
س اسی، از ک هررنواسنت منادران  
 ل ه ا دام  زیزانشان  نا منذهن   
گریزی م نلن نوننی، از اسنتنقنبنال  
جامضه از افشنای حنقنوق هنای  

 ن ومی و فساد در سراپای  
 

 اصغر کریمی 
 درمورد حضور خانواده های کارگری    باید فراتر رفت!
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  ٤ از صفحه           
حمنومنت  نا ا نتنرای زنندانن نان  
 ل ه ا دام و انواع و اقسام ب انن نه  
ها و نامه ها و حنرکنات جنمنضنی  
بخش های مختلد جامضه ینک  

پ ام س اسنی و ینک منحنتنوای  
سن نناسننی منن ننم دارد  مننردم اینن   
و ننضنن ننت، اینن  شننراینن ، اینن   
حنننمنننومنننت و ایننن  ننننظنننام را  
نم خواهند  حمور رناننواده هنای  

کارگری در   مضات را ن ز بنایند  
در ای  ه ارهوب ارزیابنی کنرد   
هننمنن نننننمننه در ابننضنناد  ننوده ای  
 نن ننمننضننات رننانننواده هننا شننمننل  
م  ن نرد، رنر  رنواسنت هناینی  

بمرا   بزرگتر و اجتما ی  ر کنه  
بنننن نادهننای حننمننومنت را نشننانننه  
م   رد به کاراکتنر اصنلنی این   
حرکات  بندینل من نشنود  حمنور  
رانواده های کارگری را بایند در  

 ای  مت  ارزیابی کرد * 

 حزب کمونیست کارگری ایران
رفتار فاشیستی جمهوری اسالمی با مهاجرین افغانستانی 

 محکوم است!
جننمنن ننوری اسننالمننی در ادامننه  

پنرسنتناننه و    رفتارهای  م قا نن اد 
 نند بشننری  ننلنن ننه منن نناجننرینن   
افاانستانی در ایران، در اقندامنی  
جننننننناینننتنننمننناراننننه، شنننمننناری از  
پننننننناهننن نننوینننان و مننن ننناجنننریننن   
افاانستانی را بضنوان "ا بناع غن نر  
م از"، دست  ر کرد و بنا هشنم  

آهننی    بند و دستان بسته در قهس  
در کنار به اصطال  ممنشنوفنات  

هنای شن نراز بنه هنمنراه    کالنتنری 
مواد مخدر و مشرویات ااملی و  
غن نره، درمنالا  نام بنه ننمنایننش  

 گذاشت   
 

جم وری اسالمی ینمنبنار دین نر  
هنن ننره واقننضننی دا شننی و  نند  

بشننری رننود را بننه نننمننایننش  
گننذاشننت  غنن ننر منن نناز رننواننندن  
کارگران م اجنر افنانانسنتناننی و  

هایشان، ممنو  ت اسنمنان    رانواده 
شن نر    ٦١ اسنتنان و    ٦١ آن ا در  

ایران، محرومن نت از  نحنصن نل و  
شن نر،    ١٦ اقامت  حصن نلنی در  

منمنننننو نن نت هننر ننوع اسننتننخنندام،  
مننضننامننلننه، حننتننی فننرو  مننواد  
غذایی، ایاب و ذهناب، حنمنلنه و  

آنن نا در    به آ ش کش ندن منننازل  
هنا    یزد، ممنو  ت ورود به پنارک 

هننننای ورزشننننی،    و مننننحنننن نننن  
دست  ری و ا زام به اردوگناهن نا  
از جمله اردوگاه منخنو  "سنهن ند  
سنگ" مش د، بی هویت و بنی  
شننناسنننامنه کنردن صندهنا هنزار  

کودک افاانستاننی، حنمنلنه بنه  
مض شت کارگران افاانسنتناننی و  
 حق ر دردنناک آننان بنخنشنی ار  
ای   بض نس و رشنوننت سنازمنان  
یافته دواتی  ل ه ای  انسنانن نای  
شریند و زحنمنتنمنش اسنت کنه  
برای کارفرمایان ب رحنم "اینراننی"  

اننند     کننوهننی از ثننروت آفننریننده 
استنهناده ننظنامنی و گسن نل بنه  

های جنگ در سوریه  حنت        جب ه 
 نوان "اشمر فارم ون" بنا و نده  
ا طای اقامت، بخش دی نری از  

  رفند سوااستهاده از آنان است   
 

در قننهننس کننردن منن نناجننرینن   
افاانستانی و به نمایش گنذاشنتن   
آنان باید بضننوان ینک جننناینت و  

یک بررورد فاش سنتنی،  نوسن   
مردم آزادیخواه در سنراسنر جن نان  
مننحننمننوم شننود  سننازمننان مننلننل  

اانمنلنلنی،    متحند و من نامنم بن ن  
هنای کنارگنری      ن ادها و  شنمنل 

بنناینند یننه اینن  اقنندام جننمنن ننوری  
اسالمی وس ضا ا تنرای کننننند   
 امل   ای  وحشنی گنری بنایند  
دسننتنن نن ننر و مننحنناکننمننه شننوننند!  
م اجنرین  افنانانسنتناننی بنایند از  
کل ه حنقنوق کنامنل شن نرونندی  
بدون هن نت  نمناینز و  نبنضن نمنی  

 برروردار باشند   
 

سنننران وحشنننی و  ننند بشنننر  
جننمنن ننوری اسننالمننی پننرونننده ای  
سراپا جنایتماراننه از رفنتنارهنای  

 نندبشننری  ننلنن ننه منن نناجننرینن   
افاانستانی  ا ده ا هنزار قنتنل و  
پرونده قطوری از سرکوب و  نرور  
و اس دپاشی و دزدی و فسناد و  
انننواع و اقسننام جنننننایننت دارننند   
جم وری اسنالمنی و دا نش از  
یک  خم و  نرکنه انند  آبشنخنور  
آننن ننا یننمننی اسننت  ا ننمننال و  
رفتارشان یمی است  باید آن ا را  
در هم کوب د و جن نان را از شنر  

 آن ا رها کرد   
  

 حزب کمون ست کارگری ایران 
سن نتنامنبنر    ١ ،  ٦٦١١ ش ریور    ٦١ 

 ١١٦١ 
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  ٥ از صفحه        
کننامننال آگنناهننانننه اسننت  اینن نناد   
هراس در دل  وده مردم ینمنی از  
رک  های اساسنی اداره جنامنضنه  
برای حمومت اسنالمنی  اسنت   
پل س جم نوری اسنالمنی هنر از  
هند گناهنی از کشنهن نات رنود  
رونمایی م مند و  ا مردم را زینر  
منت ای  ب ذارد: امنن نت  نان از  
م  است و ب تنر اسنت بنه حنر   
مننا گننو  بنندهنن نند و هننر هننه  
حمومت م  وید اجنرا کننن ند و  
دست از پا رطا کن ند و گنر ننه  
دمننار از روزگننار  ننان در مننی  
آوریم! ای  حمومت هن نا ابناینی  
ننندارد کننه در نننزد مننردم هنن ننره  
"پل س ردوم" همراه با این   صنوینر  
باشد کنه این  پنلن نس بنه شندت  
وحشی و بنی رحنم اسنت  هننند  
سال پ ش بود )و هنننوز هنم اگنر  
جننا داشننتننه بنناشنند اینن  کننار را  
م مند( که آشنمنارا و در جنلنو  
دورب   های  لنوینزینون رنود  و  
ربرن اران ج ره روار ،  نده ای  
را به  ننوان "اراذل و اوبنا "  نا  
سر حد مرگ کتک من نزدنند و  
در زندان کن نرینزک هنر بنالینی  
رواستند سر ایشان آوردند  آنمنوقنم  
نه  ن ا  مذی  نمی شد بلمه بنه  
 نوان حرکتی مقتدرانه از آن یناد  
م مردند و از ای   نمنل کنثن ند  
شان به شندت دفناع من نمنردنند   
انننواع و اقسننام پننلنن ننس هننا و و  
ی ان ا و گشنت هنا را سنازمنان  

دادند و رسما مانور  ند شنور   
و  د ا تنصنابنات کنارگنری راه  
اندارتند  ا به ز م رود هراس در  

 جان مردم کاشته باشند  
 

از ب   بردن "منزانت" انسنانن نا در  
رلوت رود انسان ا از ش نوه هنای  
ار اب حمومت است   نا آدمن نا  
بننی ارج و قننرب شننده دررننلننوت  
رود، برای رود هن نا احنتنرامنی  
قایل نباشند و به هر  حق ری  ن   
بننندهننننننند  در کنننننننار هنننمنننه  
دست اه ای  بل اا ی حمنومنت،  
ارگان های امن تنی، ننظنامنی و  
انننتننظننامننی در اینن  منن ننان نننقننش  
اسنناسننی  ننری دارننند   صننویننر  
سازی که ای  حنمنومنت سنضنی  
م مند از ن روی انتنظنامنی رنود  
به  نوان ینک نن نروی منخنو   
بندهنند بنر اینن  اسنناس اسنت کننه  
منزات انسان ا از ب   رفتنه بناشند  
و بخش من نمنی از این  کنار بنا  
حمننور فنن ننزیننمننی ننن ننروهننای  
سرکوب نر در حمنور دائنم و ینا  
حس اینمه ای  ها دائما در هنمنه  
جننا هسننتننننند و دسننت و از پننا  
رطاکنی م زنند ممم  م نشنود   
"پل نس من نربنان" بن نش از آننمنه  
"حافظ جنان و ننامنوس و امنوال  
مردم" باشد به وظ هه ذا نی رنود  
واقد است که  وده مردم بنایند از  
ایشان بترسند و گنر ننه سنننگ  
روی سنگ برای بورژوازی بننند  
نننمنن ننشننود  اقنندامنن ننای مننانننننند  

محصور کردن انسان ا دستبننند و  
پابند زده و هشنم بننند زده و بنه  
 نوان "االت جرم" مضنرفنی کنردن  
آن ا در راسنتنای این  اسنت کنه  
 زت نهس  وده مردم را بنمنشننند  
 ا بدی  وسن نلنه سنرکنوب کنردن  

 شان ممم  شود  
 

 مذیبه سریم پل نس شن نر شن نراز  
اما در قبال   نمنل کنرینه رنود  
ب ش از هر ه ز نشان از این  دارد  
که ای  روشن نا ننتن ن نه  نمنس  
داشته و به  ند رنود حنمنومنت  
 بدیل شده است  ای  حمومت بنا  
وجننود دسننتنن نناهنن ننای مننخننتننلنند  
امنن نتنی آننقندر احسناس  نضند  
م مند که همنانن نا کنه اراذل و  
اوبنا  من نخنوانند را بنه رندمنت  
م  رید و اباس ننظنامنی بنه  ن   
شان م مند و به جان منردم منی  
اننندازد  ننن ننروی مننثننال مننقننتنندر  
انتظامی حنمنومنت حنتنی بنرای  

یک روز هم نمی  واند از ا نمنال  
رود دفاع کند  ن ا هن نزی کنه  
بننرای حننمننومننت مننانننده وحشننی  
گری رسمی ن روهای اننتنظنامنی  
حمومت است که اجازه دارنند بنه  
هر شمنلنی کنه من نتنوانننند آننرا  
ا مال کنند  اما جنامنضنه هنم بنا  
وجنننود هنننمنننه  نننحنننقننن نننرهنننا و  
سننرکننوبنن ننرینن ننا سنناکننت ننن ننسننت  
ومقاومنت من نمننند و دسنت بنه  
مبارزه م زند  منبنارزات جنامنضنه  
آنقدر پ شرفت کرده کنه بنخنشنی  
از مننردمننی کننه هنمنن ننشنه دم و  
دست اه ای  بلن نانی حنمنومنت  
سضی کردند آن ا را ب  اننه جنلنوه  
دهند دفاع م منند  و این  هنمنه  
بخارر منننزانت جنوینی منردمنی  
اسننت کننه از سننوی حننمننومننت  
اسالمی ری نزدیک بنه هن نار  
دهه سضی کرده به آن ا بنقنبنوالنند  
که به  نننوان انسنان حنق نندارد  
حتی در رصوصی  رین  مسناینل  

زندگی شان  صم م گ ری کنند   
 منواوژی امروز  ننن نا  نوانسنتنه  
است ای  منزات جویی جامضنه را  
به نمایش ب نذارد  اگنر بنه ز نم  
آیت االه فس ل شنده ای دنن نای  
م ازی "ا نزار متنضنهنننی" اسنت  
 ن ا بدی  رارر است کنه اهناانی  
جامضه بنه کنمنک این  ابنزارهنا  
 وانسته اند صدایشان را به گنو   

 هم برسانند  
 

و وقننتننی اینن  صننداهننا شننمننل  
ر ابانی ب  رد و به فریاد  نبندینل  
شود آنموقم هن نا نن نروی ننمنی  
 واند  وده منردمنی کنه منننزانت  
رود را در منننزانت بنانل دسنتنی  
شان می جنویننند حنقن نر و رنوار  

 سازد   
 

و مثل هم شه به  ض د  ری  حلقه های ای  جامضه یور  بردند  نا 
به ر ال رود موج  هراس بق ه همه شده بناشننند  امنا ا نتنرای در 
فمای م ازی هنان باال گرفت که در دن ای واقضی پنلن نس شن نر 
ش راز منمر شد که ای   مس ها مربوط بنه آن شن نر بناشند! این  
 مل به  د رود   بدیل شد و بنار دین نر ثنابنت کنرده جنمن نوری 
اسالمی همان دا ش است یا ب تر گهته باش م دا ش درسش را قبال 

 از جم وری اسالمی گرفته است  

کارگران کشت و 
صنعت مهههابهاد : 

هههام مهها  سههفههره
خههالهه  از نههان 

 است
ننهنر از کنارگنران    ١١١ حقوق اي  

کشت و صنضت م ابناد پنردارنت  
نشده  دويسنت ننهنر از کنارگنران  

هاي هن نارگناننه    شاغل در شرکت 
سننبننز منن ننابنناد شننامننل کشننت و  
صنضت م اباد، م تنمنم دامنداري  
و صنضتي م اباد، من نتنمنم هنمنا  
مرغ من نابناد و سنردرناننه زمنزم  

مناه منطناانبننات    ٦١ من نابناد  نا  

مننزدي پننردارننت نشننده دارننند بننه  
مناه    ٦١ گهته کارگران در اين   

فننقنن  مننبننااننانني بننه  نننننوان  
ااحساب به آن ا پردارنت شنده     لي 

واي بخش ا ظم مطاابنات منزدي  
آن ا پنردارنت نشنده بناقني مناننده  

 است  
روزه ا تصاب کنارگنران  ٦١   مم  

کشت وصنضت م اباد؛ در منرداد  
ماه ان ام شد  کارگران بنا  نقن   
نشنننيننننننني مننندينننرينننت شنننرکنننت  
ا تصابشنان پناينان دادنند   نقن   
نشيني مديرينت  ناکنتنينمني بنود  
بنننراي جنننلنننوگنننينننري از ادامنننه  
ا تنصناب  ا نتنصناب کنارگنران  
کشت و صنننضنت من نابناد منورد  
 نوجننه و حنمنناينت سنايننر مننراکننز  

کشننت و صنننننضننت در سننطننح  
سننراسننري قننرار گننرفننتننه بننود   
قراربودسنينزدهنم منردادمناه جناري  
 نننضننندادي ازکنننارگنننران کشنننت  
وصنضت دي نرشن نرهناي اينران بنه  
ا تنصناب هن نده روزه کنارگنران  
کشت وصنضت م اباد درا تنرای  
نننننه  نننننضنننننوينننننق پنننننردارنننننت   ب
حقوق ايشان،ب يوندند وبناکنارگنران  
م ابادي همصنداشنونند  مندينرينت  
شرکت با  ق  نشيني  اکتينمني  
مانم پيوسنتن  و هنم صندا شندن  
کنارگنران کشنت و صننننضنت در  

 سطح سراسري شد   
کارگزان کشت و صنضت م نابناد  

ش ريور و بضد از حندود پناينان    ٦١ 
ا ننتننصننابشننان ا ننالم کننرده اننند،  

مناه از    ٦١ مديريت شرکت هنوز  
حقوق هناي منضنوقنه را پنردارنت  

نننمننرده و سننهننره هننايشننان رنناانني  
 است     
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سه پررسرش از جر رفرر 
عظریرز زاده پریررامرون 
الیحه اصرالحریره دولرت 

 بر روی قانون کار

سایت ا حاد: بدنبال ارسنال الینحنه  
اصننالحنن ننه دواننت بننه منن ننلننس  
شورای اسالمی در منورد قناننون  
کنار در  نن نر منناه سنناان نناری و  
مخهی سازی آن از سنوی دوانت  
و ن ادهای دست ساز کنارگنری،  

  ٦١ ا حادینه  آزاد کنارگنران در  
ش ریور ماه آننرا بنر روی سناینت  
ا حاد منتشر کرد  در پی انتشنار  
ای  الیحه از سوی ا نحنادینه آزاد  
کارگران ایران، ربرگنزاری اینلنننا  

شنن ننریننور منناه    ٦١ ننن ننز آنننرا در  
منتشر نمود و بدنبال آن ن نادهنای  
کارگری دسنت سناز دوانتنی و  
مسننئننوانن نن   آننن ننا سننضننی در  
بزرگنمائی مسنائنلنی فنر نی و  
منطبق با منننافنم رنود در ننقند  
الیحه اصنالحن نه دوانت بنر روی  
قانون کار کردند  ای  نمنتنه کنه  
هننرا  ننلنن ننرغننم اینننننمننه الیننحننه  
اصالح ه قانون کنار هنمنزمنان بنا  
اننتننشنار آن در من ننلنس شننواری  
اسننالمننی در سننوم مننرداد منناه  
بنندسننت سننران رننانننه کننارگننر  
)مننحنن ننوب و جننلننودار زاده( بننه  
 نوان نماینده در م نلنس رسن نده  
بود و اینان   ا زمان اننتنشنار این   
الیننحننه از سننوی ا ننحننادیننه آزاد  
کارگنران اینران سنمنوت ارنتن نار  
کردند، بضالوه دالیل  ا  نر قناننون  
کار،  حل ل از مواد  ا  ر ینافنتنه  
ی آن،  بضات آن ا و هن نونن نی  
مقابله کارگران با ای اد  ا ن نرات  
 د کارگری  ر در قناننون کنار،  
م مو ه مسائنلنی هسنتننند کنه  
سایت ا حاد آن ا را در قناان  سنه  

پرسش با جضهر  نظن نم زاده دبن نر  
ا حادینه آزاد کنارگنران اینران در  
م ان گذاشنتنه اسنت کنه در دو  

 قسمت م زا منتشر رواهد شد  
 

پننرسننش اول: در حننال حننا ننر  
م ل ون ا کارگر و مضلم و پرستنار  
و دی ر مزد ب  ران  زحمنتنمنش،  
هه به احاظ شرای  کنار و هنه  
به احاظ مض شتنی در و نضن نت  
بس ار سخت و مشقت باری قنرار  
دارند، با ای  حال الیحه اصالحن نه  
ای که دوات در رابطه بنا قناننون   
کار به م لس داده است منضندود  
حداقل ای قانونی موجود در این   
قانون را به رنور کنامنل از بن ن   
برده است  به نظر شما دان نل این   
امر ه ست؟ م ر مصائبنی کنه  
امروزه کارگران ایران با آن مواجنه  
هستند کم است کنه حنال دوانت  
در صدد این ناد  نان ن نرا نی  ند  
 کارگری  ر در قانون کار است؟ 

 
بب ن د، نه االن بلمه در دواتن نای  
گذشنتنه نن نز کنه بنحن  این ناد  
 ا  نرات  ند کنارگنری  نر در  
قننانننون کننار مننطننر  بننوده اسننت  
 ننرورت اینن نناد اینن   ننانن نن ننرات  
 ننمنند ننا در رابننطننه بننا  ننوانن نند و  
اشتاال زایی منطنر  شنده اسنت   
هم   دوههته پن نش بنود کنه در  
ای  راستنا منضناون وزینر کنار در  
حوزه اشتاال از پروژه ارزن سنازی  
ن روی کار صنحنبنت کنرد و در  
ادامننه ی فمننا سننازی بننرای  
 ا ن نر قناننون کنار، منحنمندر نا  
پورابراه منی رئن نس کنمن نسن نون  
اقتصادی م لس از قناننون کنار  
موجود بنه  نننوان سنخنت  نرین   
قانون کار دن ا که به ز م ایشنان  
اصلی  ری  مانم  وا د و اشنتنانال  

 است، نام برد!؟ 
 

در مقدمه رود الیحنه اصنالحن نه  
ن ز ا نالم شنده اسنت، دوانت بنا  
رویمرد حنمناینت از  نوان ند، سنه  
جانبه گرائی!؟ و مسائلی از این   
دست اقدام بنه ارائنه این  الینحنه  
کننرده اسننت  اینن  مننقنندمننه و  
بحث ایی که حنول وجنود منواننم  
در قانون کار برای اشتانال زاینی  
و حمایت از  وا د مطر  م شنود،  

در حاای اسنت کنه در ننتن ن نه  
س است ای  د کنارگنری هننند  
دهنننه گنننذشنننتنننه و  نننحنننمننن نننل  
دستمزدهای  هننندین  بنرابنر زینر  
ر  فقر بر کارگران ودی نر منزد  
بنن نن ننران زحننمننتننمننش، رننود اینن   
مسئله یضننی دسنتنمنزدهنای زینر  
ر  فقر )جدای از مسنائنل پناینه  
ای  ر س اسی و اقتصادی  کنه  
حول اشتنانال و  نوان ند من نتنوانند  
مطر  باشد( به مانضی در  نوان ند  
و اشتاال  بدیل شده است  به این   
مضنا که وقتی اکنثنرینت  نظن نم  
آحاد یک جنامنضنه دسنتنمنزدشنان  
هندی  برابر زیر رن  فنقنر بناشند  
قدرت رریند نن نز در آن جنامنضنه  
بشدت رو به کاهش من ن نذارد و  
بازار مصر   نحنت  ناثن نر آن از  
رونق م افتد و رب ضی اسنت کنه  
وقتی بنازار مصنر  بنه هننن ن   
و ض نتنی دهنار بشنود کناهنش  
 ننوانن نند را در پننی رننود اینن نناد  
م مند و کاهش  وا د،  ضطن نلنی  
کارران ات و مراکز  وا ندی را    
 وا د زمانی مضنا پ ندا من نمننند  
کنه بننرای  ننوانن نند کننننننننده بننازار  
مصرفی ن ز وجود داشنتنه بناشند  
وگرنه ه ا کارفرمایی دست بنه  
 ننوانن نند نننمننی زننند کننه صننرفننا  
 وا دی صورت داده باشند بنلنمنه  
 وا د م مند کنه بنهنروشند و  نا  
من ننتنواننند سننود  را بننبنرد  اینن   
اساس روی آوری بنه  نوان ند در  
س سنتنم سنرمناینه داری اسنت و  

 الغ ر   
 

اگر دقت بمن ند هنمنه کناررناننه  
داران و صاحنبنان سنرمناینه دان نل  
ارراج کارگران و رواباندن  نوان ند  
و  ضطن نلنی کناررناننه هنا را در  
کالم واحدی ینک هن نز ا نالم  
منن ننمنننننننند: نننبننود نننقنندیننننن ننی   
نقدین ی که از آسمان بنه جن ن   
کسی سرازیر نمن نشنود کنه حنال  
ما فمر بمن م آسمان روفاننی و  
ابری شده است و نقدین ی بنرای  
ادامه  وا د و اشنتنانال زاینی بنه  
دست دوات و کارفنرمناینان ننمنی  
رسد  محنل  نامن ن  ننقندیننن نی  
یک کارفرما و هر  وا د کننننده  
ای، فنرو  منحنصنوالت  نوان ند  
شننده ا  در بننازار و بننازگشننت  

همراه با سود سنرمناینه ا  اسنت  
که او را قنادر بنه رنریند دوبناره  
مواد اوا ه و استخدام ن روی کنار  

 و ادامه  وا د م مند  
 

جدای از ای  مسئله، یضنی  اثن نر  
مستق م دستمزد زیر ر  فنقنر در  
کنناهننش شنندینند قنندرت رننرینند  
اکثریت  ظ م آحاد جنامنضنه کنه  
من ر بنه افنت بنازار مصنر  و   
فرو  محصوالت  وا دی  و در  
نت  ه کاهش نقدین ی صناحنبنان  
سننرمننایننه بننرای از سننر گنن ننری  
هرره  وا ند من نشنود، دسنتنمنزد  
هند برابر زیر ر  فقر بنه شنمنل  
دی ری نن نز، ینمنی از  نوامنل  
اصلی ب ماری م ل ون ا کنارگنر  
و جوان جویای کار است  به این   
مضنا که وقنتنی دسنتنمنزد آننقندر  
پنناینن نن  اسننت کننه منن  کننارگننر  

سنا نت کنار    ٨ ناهارم به جنای  
  ٦١ ااننی    ٦١ روزانننه قننانننونننی،  

سا ت کار بمنم و م  منضنلنم و   
پرستار و    ناهارم بنرای گنذران  
زندگی شال دوم و سنومنی نن نز  
داشته باشم و یا من  بنازنشنسنتنه  
بدا ل حقوق بس ار پای   من نبنورم  
 ا آرری  نهس ناینم در بنازار کنار  
باقی بمانم، رنبن نضنی اسنت کنه   
فنرصننت اشننتنناننال از منن ننلنن ننوننن ننا  
کارگر بن نمنار و جنوان جنوینای  
کار گرفتنه من نشنود   نالوه بنر  
این ا یمنی دین نر از  نلنل بنی  
منن ننلننی جننوانننان بننه اشننتنناننال  
)درصننورت وجننود!(، بنناز هننم،  
هم   دستمزد ناه ز و بی افنقنی  
در داشت  شالی بنا ثنبنات اسنت  
که با   م شود جواننان بن نمنار  
رغبتی به داشت  شنانل ننداشنتنه  
باشند و با راننه نشن نننی، بنطنور  
گسننتننرده ای بننه نننومنن نندی و  
ا ت اد به اانمنل و منواد منخندر  
کشانده شوند  برای اینننمنه منی  
ب نند مزدی که م دهنند کنهنا   
ررج  وی ج بی ماه انه شنان را  
ن ز به  نوان یک جوان ننمن ندهند  
ک ا که بتوانند با ای  دستمزدهنا  
صنناحنن  رننانننواده و زننندگننی و  

 مسم  بشوند    
 

بنا بر ای  بایند بن نوینم فنریناد وا  
 نوان نندا و وا اشنتنانناال از سننوی  

برری مقامات رسمنی در رابنطنه  
با مو و ن نت دهنی بنه این ناد  
 ا  نرات  ند کنارگنری  نر در  
قانون کار، اراج د نازای  بن نش  

سنال    ٦٨ ن نسنتننند  اینننان رنی  
گذشته، ننه  نوانسنتنه انند و ننه  
رواسته اند  وا ند را بنه منوازات  
پ شرفت ای  منننوانوژینک دنن نا  
ار قا دهننند و ننه دغندغنه شنان  
اشننتنناننال زایننی و زننندگننی و  
مض شت کارگنران و منضنلنمنان و  
دی ر مزد ب  ران زحمتمش بنوده  
است  رنورینمنه امنروزه بنا قنرار  
گرفت  مزد م ل ونن نا کنارگنر و  
حقوق ب  ر زحمتمش در منت نی  
اا ه مزدی که به ینک کنارگنر  
در برده وار ری  شنراین  من نتنوانند  
پردارت شنود، کنل هنررنه بنازار  
مصنر   و  ننوان نند و بنازگشننت  
نقدین ی صاحبان سرمناینه بنرای  
ادامه  وا د در ب  بستنی ال نالج  
گرفتنار آمنده اسنت  بنه هنمن ن   
دانن ننل و دالیننل پننایننه ای  ننر  
دی ری، اینک اقتصاد یمنی از  
مضدود کشورهای بس ار ثرو مننند  
دن نا، در هنننان منرحنلنه ای از  
رکود و فروپاشی  قنرار گنرفنتنه  
است که دوات روحاننی از ینک  
سو با   ز و ااتماس بی سنابنقنه  
به سرمایه ج انی برای سنرمناینه  
گذاری در ایران و از دین نر سنو  
با گستر  منارق آزاد و  نال   
برای سازماندهی باال نرین  درجنه  
از بردگنی کنارگنران )از رنرینق  
 ا  ر قانون کار(، درصدد این ناد  
ب شت برینی برای سرمناینه داران  
دارلی و رارجی است  ا فنرجنی  
برای ن ات و  داوم هن ناوان نری  
ه اوا رانی پ دا بشود که هسنت  

  ٦٨ و ن ست ما کارگران را  در  
سال گذشته بنه ینانمنا بنرده انند   
بننمنناننند کننه اینننننروزهننا بننه یننمنن   
ایستادگی و ابراز  ننهنر اکنثنرینت  
 ظن نم منردم اینران از و نضن نت  
مصنن ننبننت بننار مننوجننود، ابننضنناد  
کوهمی از این  غنار ن نرین نای  
بی سابقه در  اریخ مضناصنر اینران  
 و ج ان در حال روش  شدن است  

 
 پایان قسمت اول 
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 کارگر کمونیست؛ 
لطفا خودتان را م رفی 

 کنید.
سناانه در    ١١ رااد ناصری هستم  

اهواز متواد شدم، دوران  نحنصن نل  
رو در اهننواز گننذراننندم  دارای  
منندرک  ننحننصنن ننل دینن ننلننم در  

ی برق صنضتی هستم، و از    رشته 
ساا ی بنه  ن نران من ناجنرت    ٦٨ 

کننردم، بننرای کنننار کنننردن، و  
ماهنه    ٦١ همچن   در حال حا ر  

 که در آامان هستم  
 

 کارگر کمونیست؛ 
در کدام مرکز یا مراکرز 

 کار کرده اید؟
م  بمدت یک ماه در ینمنی از  
شرکت ای  سلویه کار کنردم، و  
بننضنند از یننک منناه اون شننرکننت  

استضها دادم، و بنضند از  سنلنوینه  
وارد ش ر   ران شندم، و مشنانول  
کار کردن در یک  االر شندم، و  
بضد از  االر مشنانول کنار کنردن  
در یننک کننارگنناه هننرم سننازی  
شدم  و بضدا  هنم بنرای مند نی  
در یک شنرکنت ام دی ا  در  
رننارج از کشننور مشنناننول کننار  

 کردن شدم  
 

 کارگر کمونیست؛ 
در مورد کار در شرکرت  

عسرررررلرررررویررررره بررررررای 
خوانندگان ما بگویریرد؟ 
شرررایررر کررار؟ سرراعررت 
کار؟ دستمزد و بهداشرت 

 و ایمنی کار
کار کردن در شنرکنت  سنلنوینه  
بس ار بس ار رسته کنننننده اسنت،  
کارگران در ینک آب و هنواینی  

بس ار بد و غ ر قابل  حنمنل کنار  
منن ننمنننننننند   سننلننویننه در یننک  
منطقه بس ار بزرگ گنازی قنرار  
داره، که م توان گهنت ینمنی از  
بزرگتری  حوزه ی گازی اینران و  
ج ان قرار داره، سنا نت کنار در  

سا ت بنایند    ٦١  سلویه روزانه  ا  
کار بمنی و م  م تونم اینننو بنا  
جرات ب م کنارگنراننی کنه دارن  
 و  سلویه کار م منند،  نقنرینبنا  
برده ی اون شرکت هسنتننند، کنه  
هر هه بن نت بن ن  بنایند انن نام  

 بده د   
از نننظننر جننای رننواب در یننک  
سواه های بس ار بنزرگ کنه در  
هر سواه هندی  ا ناق وجنود داره  

ننهنر    ٦١  ا    ٨ که هر ا اق شامل  
باید استراحت کننننند، جنای کنه  
م  کنار من نمنردم اکنثنرینت اون  
کارگران نارا ی بودن و اکثنرینت  
اون کارگران مواد مخدر مصنر   

 م منند  
حقوق ما رو مر   اند به  نضنوینق  
م ندازن، منثنال ینه روز من ن ن   
م ندس نن نومند ینه روز من ن ن   
بانک بسته بود ینه روز من ن ن   

 هک پاس نشدم 
مزد م  پایه ای حنقنوق اداره ی  
کار و هنمنراه بنا هنزینننه ی راه  
بس ار ناه ز است، که هنمن ن  ننا  
ه ز رو هم به ما نم دادن، و من   
شنناهنند اینن  بننودم کننه اکننثننریننت  
کارگران بضد از هننند مناه دسنت  

 راای به ش رشون بر م  شت  
اکننثننریننت کننارگننرانننی کننه در  
 سننلننویننه کننار منن ننمننردن از  
شنن ننرسننتننان هننای بسنن ننار دور  
م ومدن که بنرای رناننواده شنون  

 یه پوای بهرستند 
 

م  وقتی که  و شرکت  سلوینه  
کار من نمنردم، بنا ینک حنقنوق  
بس ار نا ه ز کنه ینادمنه حنقنوق  
پایه  همراه با مزایا بس ار نناهن نز  

 م شود   
اکننثننریننت کننارگننران بننرای کننار  
کردن در  سلویه از شن نر هنای  

بس ار دور منثنال از کنردسنتنان ،  
ارستان و ش ر های منحنروم منی  

 آمدند  
کار کردن در  سلنوینه بنایند در    

منناه بنن ننسننت و هنن ننار روز کننار  
بننمنننننی  ننا شنن ننش روز بنن ننت  
مننررصننی بنندن، کننه اکننثننریننت  
کارگران دو و سه مناه و شن نش  
ماه م منونندن  نا حنداقنل حنقنوق  
یک یا دو ماه درینافنت کننننند،  
هون پول برگشت  به شن نرشنون و  

 رانواده شون نداشت    
زمانی که ما مشاول کار بنودینم  
از هنن ننا وسنن ننلننه ی ایننمنننننی  
برروردار نبودیم و من نخنوام اینننو  
بنن ننم کننه آننن ننا فننقنن  بننه مننا  
م  هنتن  کنه بنایند سنرینم کنار  
کن د، آن ا اصنال بنهنمنر امننن نت  
جانی منا ننبنودن کنه منا دهنار  
حننوادج جننانننی منن ننشنن ننم، نننظننام  
سننرمننایننه داری فننقنن  منننننافننم  
رودشو در نظر م   ره نه امنن نت  
جاننی کنارگنران، من نخنوام اینننو  
ا افه کنم که وقنتنی کنارگنران  
در ح   کارکنردن دهنار حنوادج  
جانی م شن  و جنان رنود را از  
دست م دن، رسانه هنای وابسنتنه  
به نظام سرمناینه داری کنارگنران  
را مت م به بنی دقنتنی در حن ن   
کارکردن مت م م نمننننند، بنننظنر  
م  کارگران باید  ب نشنتنر  نوجنه  
کنند به رسانه های وابسته رژینم  
آروندی ایران که هطور از دزدان  
نظام سرمایه داری دفاع م منننند  
و کنارگنران رو حنتنی از رنرینق  
رسننانننه ننن ننز دارن سننرکننوب و  
محنمنوم بنه بنی دقنتنی منتن نم  
م منند، کارگران  ا زماننی کنه  
آگاهی رود را باال ننبنرنند، دارنند  
رود را برده نظنام سنرمناینه داری  
م منند، کارگران باید بدانند کنه  
حق کارگنران بن نشنتنرین  کنار را  
ان ام م دهند امنا  پناین ن   نرین   
دست مزد را دریافت  م نمننننند،  
کارگران بایند بندانننند کنه هنر   
صنضت و پ شنرفنت هنر کشنوری  
هستند اما از زندگی و جنامنضنه  

 انسانی محروم هستند   
رننواسننت منن  بننه  نننننوان یننک   
کارگر کمون ست که سناان نا در  
ایران کارگری کردم و اسنتنثنمنار  
شدم و محموم به کارکنردن بنودم  
فمر م مردم  کنه بنایند  نا ابند  
باید  به هم    روال کنارکنننم بنه  
مرور زمان به آن پی بردم که این   
حق م  ن ست کنه بنا کنمنتنرین   
دست مزد کارکنم که بن نشنتنرین   
کننار رو منننننه کننارگننر اننن ننام  
م دهم، اما ب شتر م  رفتم دننبنال  
رواندن کتاب ای که ب شتنر منننو  
روشنتر م مرد که منننه کنارگنر  
هه حقی دارم و باید همار کنننم  
 ا به حق و حقنوق واقنضنی رنودم  
دست پ دا کنم، این ا بود کنه بنا  
رواندن هندی  کتاب ف م دم کنه  
باید کارگران بنایند منتنحنداننه در  
ان م  هنای کنارگنری رنود را  
سازمان دهند  و ینک دسنت و  
یک صدا بر  اا ه نظام سنرمناینه  
داری  د کارگر قدم ب نذارینم و  
ب وی م منا رنواهنان حنق مسنلنم  
کارگران هست نم، کنارگنران اگنر  
رود را سنازمنانندهنی کننننند در  

هننای کننارگننری هنن ننا    اننن ننمنن  
قدر ی نخواهد  وانست جلوی منا  

 ایستادگی کند  
 

 کارگر کمونیست؛ 
آیررا نررمررونرره هررایرری از 
اعتراضات کارگرری کره 
در آن حضور داشته ایرد 

 را بیاد دارید؟
بله م  در همنون سناانی کنه در  
 سلویه کار م نمنردم  در ینک  
ا ترای کارگری شرکت کنردم   
ما اون موقضه مطاابا ی داشتن نم   
که م بور بنه ا نتنرای بنودینم   
یمی از مطاابات ما ای  بود کنه  
هند ماه به ما حقوق ننداده بنودن  
که بضد از هند بنار کنه منا بنه  
مسئوالن و پ مانمار  نذکنر دادینم  

 که باید مطاابات ما را بده د   
 

 مصاحبه کارگر کمونیست با خالد ناصری
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وای هر بار از اون شنوننه رناانی  
م مردند  و در آرر منا ا نتنرای  
کردیم  و در همون سال حنتنی بنه  
اکثریت کارگران   دی اون سنال  
را نداده بودند  ما در محوره اون  
شننرکننت  ننظنناهننرات و ا ننتننرای  
کردیم، کارفرما کنه هنر بنار بنه  
ما و نده من نداد  کنه حنقنوق و  
مطاابات ما را پردارت کند  کنه  
هر بار به ما فق  و نده من نداد   
که اون روز باز هم منی رنواسنت  
به منا و نده بنده کنه منا قنبنول  
نننمننردیننم  و رننواسننتننار پننردارننت  
مطاابات ما در همون روز شندینم   
و بخارر ا نتنرای هنای پنی در  
پننی مننا جننواب دادن و نصنند  

 مطاابات ما را پردارت کردن 
 

 کارگر کمونیست؛
تجارب نسل جروان در  

مرررراکرررز کرررارگرررری را 
 چگونه می بینید؟

به نظر م  در هند سال گنذشنتنه  
بخش وس ضی از کنارگنران نسنل  
جنوان سن نم وین ه ای در شنمنل  
دادن به ا ترای کارگری، انن نام  
دادن  نسل جنوان بنا اسنتنهناده از  

ای نسننل هننای گنذاشننتننه     ن ننربنه 
بخوبی سازماندهی شدن  و بننظنر  
رودم هنون منننم از نسنل جنوان  
هستم، نسنل جنوان درحنال این ناد  
 شمل و سازمانندهنی کنارگنری  
هستند، که کارگران جوان  نال   
های آگاهانه ای را شنروع کنردن  
کننه االن در ا ننتنننرای هنننای  
کارگری بخوبی آن را به ننمناینش  
گذاشته اند  کارگران، نسل جنوان  
از کارگران مضنتنری و اننقنالبنی  
حمور دارنند کنه رشند و ار نقنا  
سننننن نن  ا ننتننرای  و ا ننخنناذ  
 اکت ک و اشنمنال مننناسن  در  
مح   کار و در م دان مبارزه را  
با   ارب ناکامی و منوفنقن نت،  
زندان و دست  نری، ا نتنصناب و  
راه پ مایی، روز ج انی زن و روز  
کننارگننر، فسننتنن ننوال کننودکننان را  

 کس  کرده اند  
 

 کارگر کمونیست؛
آیا کارگران از قرانرون  

کررار جررمررهرروری اسررالمرری 
شنراخرت دارنرد؟  خرود 
شما این قانون کرار را 

 خوانده اید؟
ی    بنننننظننر منن  اینن  کننه هننمننه 

کارگران قناننون کنار جنمن نوری  
نن  ن  اسنالمنی رو رنوانندن ینا  
شنارت دارند، بنظر رودم نه هنمنه  
ی کارگران نخوانده اند ،  بنننظنر  
م  نباید بن ن نم کنه این  قناننون  
کار است، ب تر است ب وئ نم کنه  

ای از پ ش  ض  ن  شنده    ای  برنامه 
 برای سرکوب کارگران است  

 
کررارگررر کررمررونرریررسررت؛ 
برررنررامرره ات در خررار  
کشررور وبرررای تررا رریررر 
گذاری بر روی کارگرران 

 کدامها هستند؟
حننمننومننتننی کننه ا ننتننرا ننات و  
منبنارزات کنارگنران را سنرکننوب  
می کند، دهن نا فنضنال و رهنبنر  
کارگری را دست  ر و بنه زنندان  
اندارنتنه هنر روز حنمنم زنندان و  
شالق  لن نه کنارگنران منضنتنری  
صادر می کند، حمنومنتنی کنه  
فقر و فالکت را به ربقه کنارگنر  
 حم نل کنرده و کنارگنران را از  
حننق ا ننتننرای و ا ننتننصنناب و  
 شمل  ل ه ای  و ض ت منحنروم  
کرده است، از ان ا كنه حنمنومنت  
ایران یك حمومت سنرمناینه داری  
و  د كارگنری اسنت بنه هن نا  

 ننوان ا نتنرا نات و  نظناهنرات  
كارگران را نم تواند  نحنمنل كننند  
حننمننومننت بننه رننوبننی از قنندرت  
كننارگننران آگنناه اسننت و بننرای  
سركوب آن ا و بنقنای رنود دسنت  
به هر كاری م زند  و هنمنچننن ن   
با ای اد کنردن فمنای بسنتنه و  
امننننن ننتننی و  ننرس و وحشننت از  
ربقه ی کارگر هم نشنه آنن نا را  
سرکوب کرده و با احمنام  نلن نه  
امنننن نت مننلنی آنن ننا را ا نندام ،  
زندانی ، شمن ه و     کنرده و  
م مند، م  از این ا می رنواهنم  
از  مامی فضاا   کارگری هنمنان  
رننور کننه  ننا االن بننا قنندرت  
ا ترا ات و  نظناهنرات کنردنند،  
بازهم به ای  فضاا ت ای رنودشنان  
ادامه بدهند،  نا این  ننظنام  ند  

 انسانی رو به زیر بمش م   
ربقه ی كارگر بایند بنا آگناهنی  
بنن ننشننتننر و سننازمنناننندهننی شننده  
ا ننتننرای رننود را  بننه نننمننایننش  
ب نذارد  هنرا كنه در این  بنرهنه  
زمانی كه رژیم ب شتر از همن نشنه  
حقوق كارگنران را ننقنس كنرده و  
م مند  و با حنداقنل دسنتنمنزدی  
كه برای امسال در ننظنر گنرفنتنه  
ب شتر از پ ش سضی در اسنتنثنمنار  
كننارگننران دارد  اننزوم ا ننحنناد و  

همنبنسنتن نی فنضناان ن  در كنننار  
كارگران ب شتر از پ نش بنه هشنم  

 م خورد   
ای رننودم در رننارج از    بننرنننامننه 

کشننور اینننننه کننه منن  ایننننن ننا  
ا ترا ات و  نظناهنرات رنودم رو  
ان ام م دهم  که بر  نلن نه ننظنام  
 د کارگری اینران و بنر  نلن نه  
قننانننون کننار اننن ننام منن نندم  ننا  
کننارگننرانننی کننه دارننل ایننران  
هستند  کمی از زینر فشنارهنای  
حننمننومننت  نند انسننانننی راحننت  
بشوند، و م  این  ا نتنرا نات و  
 ظاهرات سضی من نمنننم کنه بنه  
گننو  جنن نناننن ننان بننرسننانننم  کننه  
کننارگننران ایننرانننی هننطننور دارن  
استثمار و سرکنوب من نشنونند  و  
هم ن  رنور هنمن نشنه بنر  نلن نه  
حننمننومننت جننمنن ننوری نننننن نن نن   
اسالمی و برای آزادی کنارگنران  
و مننضننلننمننان زننندانننی دسننت بننه  

 ا ترای م زنم  
 

کارگر کرمرونریرسرت؛ برا 
تشررکررر  و بررا آرزوی 

 موفقیت

استقبهال گهرم و 
پرشور مهعهلهمهان 
مشهد از رسهول 
بههههههداقههههههی و 
اسماعیل عهبهدی 

 در مشهد
اسما  نل  نبندی دبن نر کناننون  
صنهی مضلمنان و رسنول بنداقنی  
 مو این  کناننون اسنت  رسنول  
بداقی بخارر مبارزا ش و  نحنت  
 نوان ارنالل در امننن نت منلنی  
ههت سال زنندان بنود و در نن نم  
اردیننبنن ننشننت امسننال آزاد شنند   
آزادی او ثمرات مبارزات پ ن ن نر  
مضلمنان بنرای آزادی هنمنمناران  
دربندشان بود  اسما  نل  نبندی  
به هنمنراه جنضنهنر  نطن نم زاده از  
رهبران کارگری با دادن بن نانن نه  

ای در آسننتننانننه روز جنن ننانننی  
کارگر از زندان و بنا  ناکن ند بنر  
رواست افزایش دستمزدها بناالی  
ر  فنقنر و حنق داشنتن  ینک  
زندگی انسانی برای هنمنه و در  
ا ننتننرای بننه  شنندینند ریننا ننت  
اقتصادی در زندگی کارگران و  
مننردم و سننرکننوبنن ننری هننا ،  
کارزاری بنا رنواسنت مشنخن   
بارل شدن پرونده هنای  شنمن نل  
شده برای کارگران ، منضنلنمنان و  
مننردم مننضننتننری بننا ا نن ننامننا ننی  
امن تی  حت  نننوان "ارنالل در  
نظم و امننن نت منلنی " شندنند   
کارزاری قدر مند کنه جنننبنشنی  
حول آن شمل گرفت  استقبال از  
مضلمانی هون اسما  ل  نبندی  
و رسول بداقی ارج گنذاشنتن  بنه  
ایننن  منننبنننارزات و بنننه ایننن   
رواست ایست  افزایش دستمنزدهنا  
به باالی ر  فقر و پایان ینافنتن   

سننرکننوب مننبننارزات کننارگننران،  
مضلمان و منردم منضنتنری امنروز  
دو رننواسننت منن ننم کننارگننران،  
مضلمان و بطور واقضی همه منردم  

اسننت  اینن  دو رننواسننت کننارزار  
م منی اسنت کنه جنرینان دارد   
وس ضا از ای  رنواسنتن نا حنمناینت  
کن م  جلوی سرکنوب منبنارزات  

کارگران، مضلمان و کل جنامنضنه  
 با انگ های امن تی بایست م  
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 ٣ صفحه   

  ربه به من  ثنابنت کنرده اسنت  
اگر در دن ای س است کسنی از  
" اقل شندن" و "پنا روی زمن ن   
داشننتنن " رننود و هننمننچننننن نن  از  

ها حر  بزند، قنبنل    "نه م دن"  وده 
رنننواهننند    از هنننر هننن نننزی منننی 
داری را     مم نش به س ستنم بنرده 

 وج ه کند و ا ترای دی ران بنه  
آن را  خطئه  با گهت  ای  نمنتنه،  

رواهم در ای  یادداشنت هننند    می 
ای از حسن ن     نمته درباره نوشنتنه 

اکبنری  نحنت  نننوان "دفناع از  
ای هنمن ناننی    حقوق کار؛ وظ هنه 

است" که در ساینت "ارنبنار روز"  
منتشر شده، ب ویم  مقااه حس ن   

ای    اکبری ظاهرا در جواب نوشتنه 
از نسان نودین ان است که گنهنتنه  
اسننت: "بننرای هننمننه کننارگننران  
مسن ننل شنده اسننت کنه "قننانننون  
کار" حنامنی منننافنم کنارگنران  
ن ست" و ایشان )حس   اکنبنری(  
اابته که نه ای  را قبول دارد کنه  

دانننند و ننه    کارگران ای  را منی 
قننبننول دارد کننه "قننانننون کننار"  
جم وری اسالمی حامی منننافنم  

 کارگران ن ست  
 

مننوا ننم حسنن نن  اکننبننری دربنناره  
"قانون کار"  دنبال نخود س ناه بنه  
ادارات رژیننم فننرسننتننادن،  ننازه  
ن ستند کنه کسنی بنخنواهند بنا  

 –دیدن مقااه مذکنور از ایشنان  
هنای    که دفاع دوپ لو از شارنک 

"رانه کارگر" و "قانون کار" رژینم  
ای    هشمش به هن نز  نازه   -است  

باز شده باشد  م  اگر جوابی بنه  
دهم، قنبنل از    ای  مقااه ایشان می 

هنر هن نز بنه آن بن نناننه، ننمننات  
دی ری را هم بن نتنر اسنت بنرای  
روانندگان  ازه و جنواننتنر  نمنرار  

 کن م  
 

جایگاه مبارزه کارگرران 
 برای افزایش دستمزد

گنویند: "این     حس   اکبنری منی 

مقااه )منقناانه نسنان ننودیننن نان(  
کوشش دارد کنه منبنارزه  نلن نه  
حقوق کار در ایران را بنه منبنارزه  
بنرای ار نقنناا سنطنح دسنتنمنزدهننا  
 قل ل داده    "  منننظنور حسن ن   
اکننبننری "حننقننوق کننار"، کننه در  

ا  به  هص نل بنه آن منی    نوشته 
پنردازد، "قنانننون کنار" جنمن ننوری  
اسالمی است  ای  گنهنتنه )ننقنل  
قول( دو سطح جواب دارد  ابنتندا  
اینمه منبنارزه کنارگنران در هنر  

ای حول یک مسئنلنه اسنت     دوره 
امروز مبارزه بنر  نلن نه  نحنمن نل  
دستمزدهای زیرر  فنقنر منحنور  
اصلی منبنارزه کنارگنر در اینران  
است  صد سال پ ش مبارزه بنرای  

 نرین     کاهش سا ات کار اصنلنی 
 رصه منبنارزه بنود  ینک دوره  

شننان روی قننانننون کننار    مننبننارزه 
ای منبنارزه    متنمنرکنز اسنت  دوره 

بننرای  شننمننل یننا مننزایننا، یننا  
ها و غ ره آن جناین ناه را    مررصی 

یابد  اینمنه امنروز کسنی و    می 
در بحبوحه منبنارزه کنارگنران بنر  
 ل ه  حم ل دستمزدهای هنندین   
بار زیر ر  فقر، ب وید کنه این   

ای است، واقضا دارد حنر     حاش ه 
دینن ننری مننی زننند و حسنن نن   

رواهد بنحن  و    اکبری دق قا می 
د وا بر سر "قانون کنار" در بن ن   

های" رژینم را جناین نزین     "رودی 
مبارزه برای دستمزدی شایسته و  
ممهی بمند  از ای  ننمنتنه کنه  
ب ذریم، امنا منبنارزه کنارگنر بنا  

داران    دار و دوانت سنرمناینه   سرمایه 
ا هناقنا از هنمنان منبنارزه بنر سنر  

شود  ای  بنحن     دستمزد شروع می 
را قبال در جاهای دی ری ن ز بنه  
 ننهننصنن ننل کننرده و نننمننا ننش را  

اینم کنه انزومنی بنه     و  نح داده 
  مرار آن ا ن ست  

 
نقل قول باال یک مسئنلنه دین نر  
را هننم در رننود دارد  و آن هننم  

 "قانون کار" است  

جرایرگرراه مربررارزه برررای 
 "قانون کار"

گهتم که منظور حس ن  اکنبنری  
از حقوق کار هنمنان قناننون کنار  
اسنت و ایننن نا هنم منننظنورشنان  
"قانون کار" جنمن نوری اسنالمنی  
است  هر کسی که نوشته هنای  
حسن ن  اکنبننری را دننبننال کننرده  
باشد، می  واند ای  را به راحتنی  
بب ننند کنه حن نم ننوشنتنه هنای  
ایشان در دفناع از "قناننون کنار"  
رژیم و ن نادهنای سنر بنه "رناننه  
کارگر" و اینلنننا، هننندین  بنرابنر  
ح م نوشته هنای ایشنان در بناره  
سطح بس ار پائن ن  دسنتنمنزدهنا و  
مبارزه روزمره کارگران بنر  نلن نه  
 حم ل فقنر اسنت  این  بنه ننظنر  
م ، با شنارتی که ایشنان دارم،  
اشماانی نندارد  بنحن  من  این   
است کنه ایشنان بنضنننوان کسنی  
ب رون از دایره "رانه کنارگنری"هنا  
وظ هه رود  ضریند کنرده کنه از  
"قانون کار" سراپا ار  ا ی رژینم  
اسالمی دفناع کننند  کنارگنران  
ایران در سناان نای ارن نر اننرژی  
زیادی صر  "قانون کنار" ننمنرده  

کنند  و درست بنه هنمن ن     و نمی 
دا لی که گهتم ای  یک "قناننون  
کننار" ار نن ننا ننی و اربنناب و  
ر  تی است! قناننون کناری کنه  

کننننند،     شننمننل را مننمنننننوع مننی 
ا نننتنننصننناب و ا نننتنننرای را  

پذیرد، کارگر را به مسنلنمنان    نمی 
و غ رمسلمان  قس م منی کننند،  

 ارز  نامش را ندارد  
 

کننارگننران یننک دهننه مننبننارزه  
ای را بنر  نلن نه رنواب و    جانانه 

رنن ننال "در بنناب اجنناره" احننمنند  
 وکلی به پ ش بردند  نا کنل دم  

شان را به  ق  بنرانننند     و دست اه 
کارگر باید مبارزه کند که رژینم  
اسالمی بردگی ب شتنر را قناننون  
نمننند  امنا این  بنه این  منضنننا  
ن ست کنه کنارگنر هنمنصندا بنا  

"رانه کارگر" و "ایلنننا" بنه دفناع  
از "قانون کار" موجود جنمن نوری  
اسننالمننی بننررنن ننزد  اگننر یننک  
موردی در "قانون کار" جمن نوری  
اسالمی پ دا شود که کنارگنری  
بتواند ب وید ای  مورد قابل قنبنول  
است، ای  به مضنای این  نن نسنت  
کننه "قننانننون کننار" جننمنن ننوری  
اسالمی قابل قبول اسنت  بنلنمنه  
بدی  مضناست کنه زینر فشنار و  
ا ترای کارگر و به دنبنال ینک  
انننقننالب وسنن ننم و آزادیننخننواهننانننه  
کارگران و مردم آزادینخنواه، رژینم  
م بور شنده اسنت ینک بننند از  
مطاابات کارگران را قنبنول کننند  

گوئ م کنه آن    و ما هم دق قا می 
ای را کننه در آن بننننند    مننطننااننبننه 

اید، مال ماست؛ بق ه "قناننون    آورده 
کار" ان ار  ا ی اسنت و قنبنول  

 نداریم! 
 

بررره دنررربرررا  تشرررکرررل 
 نباشید!

رواهد کنارگنر    حس   اکبری نمی 
برای آزادیش  نال  کننند  هنمنه  
 ننال  کننارگننر صننر  "قننانننون  
کارگر" جم وری اسالمی بناشند!  
می گوید: "ای  منقناانه کنوشنش  
دارد که مبارزه  ل ه حقنوق کنار  
در ایران را به مبارزه برای ار نقناا  
سطح دستنمنزدهنا  نقنلن نل داده و  
سایر موارد من نم حنقنوق کنار را  
که از قما هم در  رصه ملی و  
هننم در جنن ننان مننورد هنن ننوم  

داری قرار دارد بنه  نحنزب    سرمایه 
و  شننمننل یننابننی کننارگننران کننه  

دانند    ای درازمدت می   اساسا پروژه 
موکول کند " هم در اینران و هنم  
در سنطنح جن نان حنقنوق کنارگنر  
مورد ه وم قرار گرفته و حسن ن   

ینابنی و منتنحنزب    اکبری  شمنل 
شدن کارگران برای مقابله با این   

ای درازمندت"    و ض نت را "پنروژه 
که مضلوم ن ست ای  درازی هنه  

داند  الزم نن نسنت    مدت است، می 

یابنی    که در برابر کسی از  شمل 
کارگران دفاع کنننم؛ امنا  نوجنه  

کنننم    رواننده را به ای  جنلن  منی 
داران و    که ای  دن ایی را که بنرده 

جالدان، از ایران و سوریه و  نراق  
گرفته  ا روس ه و آمرینمنا ینمنه  

کنند، حسن ن  اکنبنری     ازی می 
رواهد کارگران ننه منتنحنزب    می 

شننونننند و نننه مننتنننشننمنننل در  
های رودشان، بلمنه بنرونند     شمل 

دنننبننال "قننانننون کننار" جننمنن ننوری  
اسنالمننی! اگنر کننارگنر  شننمننل  
نننداشننتننه بنناشنند، اگننر کننارگننر  
مننتننحننزب نننبنناشنند، حننتننی اگننر  
 الشش برای قناننون کنار منثنمنر  
ثمر واقم شود باز هم دسنتنرورد   
را به راحتی پس من ن ن نرنند  آدم  
می  واند هم بنرای قناننون کنار،  
هننم بننرای دسننتننمننزد، هننم بننرای  
 شمل و  حنزب منبنارزه کننند و  
ه چمدام را در  ماد با دین نری  
نب ند  اما وقتی کنه پنای دفناع  
از "قانون کار" جم وری اسالمنی  
در منن ننان اسننت، ا نهنناقننا مننبننارزه  

ای، سندی    کارگر در هر  نرصنه 
است در مقابل ای  دفناع  از این   
سر است که حسن ن  اکنبنری بنه  
جنننگ بنا  ننحنزب و  شنمنل و  
مبارزه برای افزایش دستمزد آمنده  

 است   
 

هررررایررری کرررره  عررررصرررره
کررارگرررران را مررترررحرررد 

 کنند می
حس   اکبری منی ننویسند: "در  
شننراینن  کنننننونننی مننبننارزه بننرای  
افزایش دستمزدها باالی ر  فقنر  
و دور اندارنتن  حنداقنل دسنتنمنزد  

  ٨٦١ مصنوب شنوراینضناانی کنار  
هننزار  ننومننان، سننراسننری کننردن   
حداقل دستمزد باالی سنه و نن نم  
م ل ون  ومان، مبارزه برای بن نمنه  

هننای مننبننارزه     بنن ننمنناری،  ننرصننه 
 سراسری کارگران است " او  

 

 ناصر اصغری
 نیست!آزادی کارگر در تقال بر سر "قانون کار" رژیم اسالمی 
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 ٥1 از صفحه   

  ٨ از صفحه   
گنویند کنه این  را    صریحنا ننمنی 

قننبننول ننندارد  امننا در ادامننه بننه  
اصطال  به "نادرستی" ای   حل نل  

پردازد  اگر کسی بنه دننبنال    می 
ای بنناشنند کننه هننمننه     ننرصننه 

کارگران سراسنری در آن منتنهنق  
ااقواند، ا هاقا هم   مبنارزه بنرای  
حداقل دستمزدی است که بشنود  
با آن یک زندگی انسانی کنرد   
ای  حمم اما انزومنا این  نن نسنت  
که کارگران هم شه در افنزاینش  
دستمزد است که متحد هسنتننند   
در هر دوره ای و بنابه  نوازن قنوا  
و  شمل کارگری، یک  نرصنه  
می  واند متحند کنننننده بناشند   
قراردادی کردن، ب مناری کنردن،  
رصوصی سنازی و غن نره هنمنه  
می  وانند  رصه هناینی بناشننند  
که کارگران را در یک منرحنلنه  
راصی کارگران را متحد کننند   
امروزه ای  مبارزه بنر سنر حنداقنل  
دستمزد پایه است که کارگران و  
فضاا   کارگری را منتنحند منی  

 کند  
 

 کارگران ناآگاه!
حسن نن  اکننبننری بنننننا را بننر اینن   
گننذاشننتننه اسننت کننه کننارگننران  
متوجه ن ستند حنقنوقشنان  ناینم  

شود و دستمزدشان پائ   ن نه    می 
نننویسنند:    داشنتننه شننده اسننت  مننی 

"واقننضنن ننت آنسننت کننه اکننثننریننت  
کارگران نسبت به حقوق کنار بنه  
رور کلی و قانون کنار بنه رنور  
ار  شنارت ندارند و از رهن نذر  
هم ن   ندم شنننارنت هنمنه روزه  

شنونند؛ کنه    دهار مشمالت منی 
اگر این  شنننارنت وجنود داشنت  
قا د ا باید حتی اامنقندور نسنبنت  
به نقس آشنمنار حنقنوق رنود از  
جمله در مو وع حداقل دسنتنمنزد  

های الزم را نشنان دهننند؛    واکنش 
ه ونه است که کنارگنران آگناه  
به موقض ت حقوقی رنود هننن ن   
در برابر   اجما ی از جملنه ننقنس  
قانون در اکثر مواردی از هنمن ن   

 نهناوت    ان  زه و بنی   قانون کار بی 
کنند؟ و هرا نه  ننن نا    زیست می 

 ر از ر  فنقنر    به دستمزدی پای   
دهند و رنی سناان نان بنا       می 

 صننوینن  و بننرقننراری هننننن نن   
دستمنزدهناینی منبنارزه سنراسنری  

اند بلمه در برابر   اجنمنا نی    نمرده 
که هنمن ن  حنداقنل دسنتنمنزد را  
نشننانننه گننرفننتننه اسننت مننقنناومننت  

 شود؟"   بااهضلی از آنان دیده نمی 
هند حنمنلنه نن نروهنای ننظنامنی  
جم وری اسالمی را بنویسنم کنه  
حس   اکبری قبول کنند این  ننه  
ناآگاهی کارگران، بلمنه  نضنری  
فنن ننزیننمننی و سننرکننوب رشنن   
جننمنن ننوری اسننالمننی اسننت کننه  

انند منتنشنمنل    کارگران نتنوانسنتنه 

اند در برابر  حمن نل    شوند، نتوانسته 
دسننتننمننزدهننای زیننر رنن  فننقننر  
ا ترای و ا نتنصناب بنمننننند؟!  
حسنن نن  اکننبننری کننم اننطننهننی  

کننننند    کننننند کننه فننمننر مننی   مننی 
کارگران در بنرابنر ننقنس حنقنوق  

انننن نن ننزه و    شنننان "بننی   ابننتنندائننی 
کنننننننند"      ننهنناوت زیسننت مننی   بننی 

حس   اکبری ب تنر از هنر کنس  
دانند هنه  نضنداد از    دی ری منی 

کنردنند    فضاا نی کنه سنضنی منی 
کننارگننران را در بننرابننر هننننن نن   
و ضن نتنی منتنحند کننننند، جنزو  
ا سنت سن ناه هسنتننند و بن نمنار  

اننند  حسنن نن  اکننبننری رننوب    شننده 
داند در برابر منتنشنمنل شندن    می 

کننننارگننننران شننننرکننننت واحنننند  
ا ننوبننوسننرانننی، دسننتننه قننمننه و  
هاقنوکشنان "رناننه کنارگنر" بنه  
 ن ننمننم فننضنناان نن  کنارگننری اینن   
شرکنت حنمنلنه کنردنند و  نلنننا  

رواستند زبان منصور اسناننلنو    می 
دانند کنه    را بنبنرنند  رنوب  منی 

شنناهننر  زمننانننی را کشننتننننند   
محمود صناانحنی را نن نمنه جنان  

داند که به ا نتنرای    اند  می   کرده 
کارگران ش ر بابک رنا نون آبناد  
آ ش گشودنند و هننندین   ن  را  

دانند کنه کنارگنران    کشتند  منی 
مضتری مضدن "آق دره" را شنالق  

 زدند! 
 

کارگران نراآگراه کرتراب 
"قانون کرار" نرخروانرده 

 اند!
کند کنه    حس   اکبری فمر می 

آگاهی انسان از رنوانندن کنتناب  
نویسد: "بسن ناری    آید  می   در می 

از کارگران حتی برای یمبار هنم  
انند  نا    کتاب قانون کار را نندینده 

هه رسد که از منطناانضنه آن بنه  
ننتنایننت مننورد انننتنظننار مننا دسننت  
یننابننننند"  اینن   صننور یننک آدم  
روشنهمری است که زنندگنی را  
نه با  مناسنش بنا دنن نای رنارج،  
بلمه با  ضداد صنهنحنا نی را کنه  
روانده است می سن د  انسنانن نا  
برای روردن غذا بنا قناشنق و راه  
ده  از راه مطااضنه کنتناب آشنننا  

شوند  حتی یک فن نلنسنو     نمی 
هننم اینن  هننننن نن  فننلننسننهننه ینناد  

گ رد هه برسند بنه دسنت و    نمی 
پنننن ننه ننرم کننردن بنا مننرگ از  

دانننند    گرسن نی! کنارگنران منی 
که قوانن نننی بنر این  منمنلنمنت  
حاکمند که زندگی کردن صنر   
را بر آن ا  باه کرده اسنت  ینمنی  
از ای  قنوانن ن  قناننون حناکنم بنر  
روابنن  کننار اسننت  الزم ننن ننسننت  
کتاب روانده باش د کنه منتنوجنه  
ای  نمته شوید کنه  نال  بنرای  
یک زندگی بن نتنر بنا سنرکنوب  
روبنننرو مننن نننشنننود  اگنننر ینننک  
کارگنری پن ندا شنود کنه آن را  

نداند، اما این  را جنامنضنه  نلنی  
 داند    ااضموم می 

 
 دشمنی با کارگران

 ال  کارگران در وهله اول بنایند  
حننول مننبننارزه بننرای سننرننن ننونننی  
جننمنن ننوری اسننالمننی بنناشنند کننه  
زندگی سناده را هنم از کنارگنر  
سل  کرده است  امنا این   ننن نا  
ایسنتنن نناه کننارگننران ننن ننسنت   ننا  
رس دن به آن ایسنتن ناه در  نال   

شان برای زنندگنی بن نتنر،    هر روزه 
م بورند بنرای حنداقنل دسنتنمنزد  
ب تری مبارزه کنننند  بنرای پنس  
زدن مننزدوران رننانننه کننارگننر و  
حراست و دین نر  نوامنل رینز و  
درشنننت مننندینننرینننت و دوانننت  
کارفرمایان مبنارزه کننننند  دائنم  
در فمر پ دا کنردن راهنی بنرای  
متشمل شدن هسنتننند  فنضناان ن   
کارگری کارگران را با حنزبشنان  

کنننننننند و رننود در    مننر ننبنن  مننی 
شنونند  این     حزبشان متشمل منی 

 ن ا فونمس نون منبنارزه کنارگنر  
برای پ شروی است  هر  نالنشنی  
بننرای سنند کننردن اینن  مننبننارزه،  
دشمنی آشمار  ل ه کنارگنران و  

 یک زندگی انسانی است  
 ١١٦١ س تامبر    ٦٦ 

 
 

 بدیل کارگنران بنه مناانمن ن  از  
رریق کارگاه ائی کنه بنا پنس  

شود، هننوز    اندازشان رریداری می 
کنرد،    کارگر آامانی را جل  منی 

 رشم    بود  
 

به م رد ظن نور "فنلنسنهنه فنقنر"  
پرودون، مارکس دست بمنار شند  

کنننتننناب    ٦٨١١ و در سنننال  
کوهک رود "فقنر فنلنسنهنه" را  
که در آن قدم بقدم نظرات پنرودون  

کننرد ننوشننت  امننا او    را رد منی 
رود را به انتقناد منخنرب منحندو  
نمرد؛ وی نظرات کامال  منامنل  
یننافننتننه رننویننش را در مننورد  
کمون سم  شنرینح کنرد  بنخنارنر  

دررشاننی و دقنت افنمنار ، و  
بخارر درستی ب انش، ای  کنتناب  

ای با ارز  بر "مان هسنت"    مقدمه 
بننود، و از آرننرینن  نننظننری کننه  

دربناره    ٦٨١١ مارکنس در سنال  
ای حنننول    پنننرودون در منننقننناانننه 

 هاو ی س اسی" نوشت کمنتنر    "بی 
کنند کنه    نبود  ای  امر ثابت می 

نقطه نظرات اساسی منارکنس در  
  موی  یافته بود    ٦٨١١ سال  

مارکس نظرا ش را بطور مب منی  
  ٦٨١١ برای اوان ن  بنار در سنال  

 نظ م نمود  او به دو سنال دین نر  
کار م دانه ن از داشت  ا بنتنوانند  
"فقر فلنسنهنه" رنود را بنننویسند   
هن نام منطناانضنه شنراینطنی کنه  
 نحنت آن پنروانتنارینا در جنامنضننه  
بننورژوازی شننمننل گننرفننتننه و  

 ننمننامننل یننافننتننه بننود، هننر هننه  
 م قتر در قوان    وا د و  نوزینم  

داری کنناو     در نننطننام سننرمننایننه 
کننرد  او در پننر ننو مننتنند    مننی 

دیننناانننمنننتننن نننک، آمنننوزشننن نننای  
اقننتننصنناددانننان بننورژوا را مننورد  
آزمایش م دید قرار داد و نشنان  
داد کنننه منننقنننوالت اسننناسنننی،  

 –های جنامنضنه بنورژوازی    پدیده 
 –کناال، ارز ، پننول، سننرمننایننه  

نمناینننده هن نزی در حنال گنذار  
بنناشننننند  مننارکننس در "فننقننر    مننی 

فلسهه" اوان ن  کنوشنش رنود را  
برای نشان دادن مراحنل من نم در  

داری     مامل روند  وا ند سنرمناینه 
مبذول داشنت  این   ننن نا اوان ن   
رر  بود، اما از ای  رنود وا نح  
بننود کننه مننارکننس در مسنن ننر  

درستی قرار داشته و دارای منتند  
درستی است، قط  نمائی ا نالا  
که به کمک آن وی با ارم ننان  
راه رننود را از منن ننان جننننن ننل  
اقتصاد بنورژوائنی گشنود  وانی  
ای  کتاب همچنن ن  ثنابنت کنرد  
که در ارت ار داشت  متد درسنت  

 نوانند    کافی ن ست و انسان ننمنی 
رود را به استنتناجنات  نمنومنی  
محدود نماید، و اینمه برای نهنوذ  

هننای اینن     کنناری   در هننمننه ریننزه 
ممان زم پ چ ده منطناانضنه دقن نق  
واقض ت سنرمناینه داری  نروری  
بود  مارکس وظ هه  ظ منی در  
بنرابنر رنوینش داشنت؛ این  رننر   
اوا ه، اگر هه کار ینک ننابنانه  

بنایسنت بنه    بود، امنا هنننوز منی 
سارتمانی با شموه  بدینل شنود   

واننی قننبننل از اینننننمننه مننارکننس  
فرصت ای  را داشنتنه بناشند کنه  
ای  سنارنتنمنان را بنننا نن ند، بنا  

 ٦٨١٨ بایست انقنالب    ان لس می 
صبری در انتنظنار     که با بی   –

بودند، و وقوع آن را پن نش بن نننی  
کرده بودند، برایش رنود را آمناده  

کردند، و با هشنم داشنت بنه    می 
آن نننظننرات اصننلننی "منناننن ننهننسننت  
کمون ست" را    نه کنرده بنودنند  

 را ری نمایند   –
 )ادامه دارد( 
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اکنون که  اریخ واقضنی "انن نمن   
کمون ست" را من ندانن نم  نو ن نح  
هن   ابنزاری در منورد مسنائنل  

بناشند      نر منی   کمون سنتن نا سناده 
و ضن نت جنننبنش کنارگنری در  
آنزمان، رصوصا و ض ت جنننبنش  
کارگری ان ل س، با   هننن ن   
ابزاری شده بود  هار ن نسنتن نائنی  
کنه قننبننول کننردننند بنه "اننن ننمنن "  
ب  وندند، ای  پ وستن  را مشنروط  
به حهنظ ار نبنارنا شنان بنا حنزب  
قدیمی رود نمودند  آنان  ن ا این   
مسئوا ت را پذیرا شندنند کنه در  
درون هار  سم ه زی با مناهن نت  
یک هسته کنمنونن نسنتنی بنرای  
 ننبننلنن نن  بننرنننامننه و ایننده هننای  

 کمون سم سازمان دهند  
 

"مان هست" گرایشات متضددی را  
که در بن ن  سنوسن ناان نسنتن نا و  
کمونن نسنتن نا بنرای  نهنوق منی  
کوش دند بدقت  نحنلن نل کنرده و  
همه آنن نا را  نحنت بنرننده  نرین   
انتقادات قرار می دهد و قارضاننه  
رد مننی نننمنناینند: هننمننه را بنن ننز  
سوس اا ست ای  نخن نلنی بنزرگ  

 –س  س مون، فنورینه و آون    –
کنننه منننارکنننس و انننن نننلنننس  
آموزیش ایشان را  ا حد منضن نننی  
پنذیننرفنتننه و  ننان نن نر شنمننل داده  
بودند  "مان هست" در  ن ن  حنال  
که انتقاد سوس ناان نسنم صنلن نو،  
 خ لی و غ رس اسی را از ننظنام  

پننذیننرد، بننرنننامننه    بننورژوازی مننی 
 –انننقننالبننی پننرواننتنناریننا نننوینن   

را در منقنابنل آنن نا    –کمون سم  
 دهد    قرار می 

 
در رنننا نننمنننه "منننانننن نننهنننسنننت"  
 اکت م ای کمونن نسنتن نا را در  

دوران انننقننالب، رصننوصننا دربنناره  
احنننزاب بنننورژوائنننی بنننررسنننی  

کند   ر ن ن  کنار در منورد    می 
هننر کشننور بننر حسنن  شننراینن   
 نناریننخننی رنناق آن، فننرق مننی  
کننننند  در جننائنن ننمننه بننورژوازی  
حاکم است، پرواتاریا بطور رناق  
 نننلننن نننه وی ا نننالن جنننننننگ  

کننند  در کشنورهنائنی کننه    منی 
بورژوازی هننوز در  نال  بنرای  
کس  قدرت س اسی است، مثنال  
در آاننمننان،  ننا هننننن ننامنن ننمننه  
بننورژوازی  ننلنن ننه سننلننطنننننت و  

کننند، حنزب    اشراف ت مبارزه منی 
کمون ست دست در دست آن کنار  

 می کند  
 

با وجود ای  کمون ست ا هرگنز از  
اشا ه آگاهی هر هنه دقن نقنتنر،  
در افمار کارگران، نسبت به این   
حق قت که منافنم بنورژوازی در  
 منناد صنند و هشننتنناد درجننه بننا  
منافم پنروانتنارینا قنرار دارد، بناز  
نمی ایستند  مسنئنلنه مناانمن نت  
رصوصی هم شه بضنننوان سنئنوال  
 ض    کننده بناقنی منی منانند   

ای بنودنند    این ا قوان    اکت نمنی 
که در آستانه انقالب ای فورینه و  

 نظ م شنده بنودنند     ٦٨١٨ مارس  
ب نن نم کنه این  قنوانن ن     بضدا می 

ه ونه در  منل پن ناده شندنند و  
ه ونه در نت  ه   ربه اننقنالبنی  

  ا  ر یافتند  
 

اکنون از محتنوای "منانن نهنسنت"  
 صنننوری  نننمنننومنننی دارینننم   

بایست در نظر داشنتنه بناشن نم    می 
که "مان هست" نت  ه کل نه کنار  
 لمی را که ان لس و رصنوصنا  

 نا آرنر سنال    ٦٨١١ مارکس از  

ان نام داده بنودنند، در بنر    ٦٨١١ 
داشت  در ری ای  دوران ان نلنس  
موفق شند بنه آننچنه کنه بنرای  

ا  "و نم رنبنقنه کنارگنر    نوشته 
ان لستان" جمنم آوری کنرده بنود  
شمل دهد و مارکس روی  ارینخ  
افمار س اسی و اقتنصنادی کنار  
کرد  در ری ای  دو سال آنان در  

شننان  ننلنن ننه هننمننه نننوع    مننبننارزه 
آموزش ای ایده آا ستنی،  نقنرینبنا  
بحد کافی مه وم ما ریاان نسنتنی  
 اریخ را  وسضه دادند؛ منهن نومنی  
که آنن نا را قنادر سنارنت بناین   
رنوبنی در منطناانضنه مننناسنبننات  
مادی، شراین   نوان ند و  نوزینم،  
کننه هننمننواره  ننضنن نن نن  کننننننننده  

بناشند،    مناسبات اجنتنمنا نی منی 
 ج ت درست را  شخ   دهند  

آمننوز  جنندینند حننتننی قننبننل از  
"منناننن ننهننسننت" بننه کننامننلننتننرینن  و  
روشنتری  وج ی  وس  منارکنس  
در جندل بنا پنرودون  شنرینح شنده  
بود  مارکس در "رانواده مقندس"  
از پرودون با ارج بسن نار صنبنحنت  
کنرد  پنس هنه هن ننزی بننا نن   
جدائی ب ن  دو منتنحند قندینمنی  

 شد؟ 
 

پرودون، مثل ویت ا نننگ، ینک  
کارگر و یک رودآمورنتنه بنود   
وی بننضنندا یننمننی از مننبننلننانن نن   
س اسی برجسته فنرانسنه شند  او  
زننندگننانننی ادبننی رننویننش را بننا  

ای بسن نار اننقنالبنی آغناز    روح نه 
کننرد  در کننتننابننش "مننااننمنن ننت  

  ٦٨١٦ هنن ننسننت؟" کننه در سننال  
انتشار یافت بنه شندیند نرین  وجنه  
ن اد ماام ت رصوصی را منورد  
انتقاد قرار داد و بنه این  ننتن ن نه  
جسنورانننه رسنن ند کننه منااننمنن ننت  

رصننوصننی در جننوهننر  دزدی  
است  اما در واقنم پنرودون  ننن نا  
یک شمل ماام ت را منحنمنوم  

داری را کنه    نمود: شمل سرمایه 
بر استثمار  وا د کننده کوهنک  

دار بنزرگ اسنتنوار     وس  سرمایه 
بود  با آنمه پرودون مخااهتنی بنا  
از منن ننان بننرداشننتنن  مننااننمنن ننت  

داری ننداشنت،    رصوصی سرمناینه 
مض ذا مخااند کنمنونن نسنم بنود   
بنابر نظنر پنرودون،  ننن نا  نأمن ن   
برای رفاه دهنقنان و صنننضنتنمنار  
حننهننظ و افننزایننش مننااننمنن ننت  
رصوصی آنن نا بنود  بنننظنر وی  
و نننضننن نننت کنننارگنننر و رفننناه  
اقتصادیش نه از رریق ا نتنصناب  
و جننگ اقنتنصنادی، بنلنمنه از  
رننریننق  ننبنندیننل وی بننه مننااننک  

 ننوانسننت بنن ننبننود یننابنند  وی    مننی 
  ١١ و    ٦٨٦١ باالرره در ساا ای  

به ای  نظرات رس د؛ در ای  زمنان  
ای  نننظن نم    برای اوا   بار برنامنه 

کرد بوس له آن    کرد که فمر می 
 وان صنضتمار را از  نبناهنی    می 

مصون داشت و پنروانتنارینا را بنه  
  وا د کننده مستقل مبدل کرد  

ما قبال نقشنی کنه انن نلنس در  
کنرد را    آنزمان در پاریس ایها منی 

ایم  منخنااند اصنلنی    متذکر شده 
هننا کننارل    وی در بننحنن  بننرنننامننه 

بننود کننه   (Karl Grun)گننرون  
"سوس اا سم حق قی" را منضنرفنی  

کرد  گرون در ا نحناد بسن نار    می 
دوستانه با پرودون، که ننظنرینا نش  
را در برابر کارگران آانمنان منقن نم  

کننرد قننرار    پنناریننس  شننریننح مننی 
داشننت  حننتننی قننبننل از اینننننمننه  
پرودون کتاب جدیند ، "فنلنسنهنه  

رنواسنت    که در آن می   –فقر" را  
 ننمننام " مننادهننای اقننتننصننادی"  

جامضه موجود را برمال سارنتنه و  
منننشناا فنقنر را  نضنریند کننند،  

بنرننامنه جندیند     –منتشر نماید  
را به گرون ارالع داد  گنرون بنه  
سننر ننت آن را در جننداننش بننا  
کمون ست ا منورد اسنتنهناده قنرار  
داد  اننن ننلننس اینن  بننرنننامننه را  
بسر ت به ارالع کم ته بروکسنل  

 رساند  
 

"اما این  بنرننامنه کنه قنرار بنود  
ج ان را  ا  ر دهد هنه بنود؟ ننه  
ه زی ب شتر و نه کمتر از بنازار  
منننبنننادانننه کنننار انننن نننلننن نننس  
( E n g l i s h L a b o u r 

Exchanges)   منننننضنننننرو  و
ورشمسته که  وس  ان نمننن نای  
صنننننضننتننمنناران مننخننتننلنند اداره  

شد   نن نا هن نزی کنه الزم    می 
است ینک اننبنار بنزرگ اسنت؛  
کل ه منحنصنوال نی کنه  نوسن   

شنود بنر    ا مای ان م  آورده می 
مبنای ق مت ماده اوان نه بنضنالوه  

شنونند و در    کار ارز  یابی منی 
برابرشان محصوالت دی نری کنه  
درست ب مان  ر  ن  ارز  ینابنی  

گننردننند     اننند پننردارننت مننی   شننده 
محصوال ی که از منقندار منورد  
ن از ان م  افنزون اسنت در بنازار  

شننود و    جنن ننانننی فننرورننتننه مننی 
 ایدی آن به  نوان ند کننننندگنان  

شنود  بندیننننتنر ن نن     پنردارنت منی 
کننند    پرودون با فراست فمنر منی 

که ممم  اسنت منننافنم دالالن  
  اری به نهم رود و همدستناننش  

 حذ  گردد " 
 

ا  جزئ ات جندیند    ان لس در نامه 
رر  پنرودون را ارنالع داد و از  

 هائی هون    اینمه ر اا ردازی 

مدخلهی بهر زنهدگهی و آثهار کهارل 
 مارکس و فردریک انگلس

(٩١) 
 

 دیوید ریازانف
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سررنرردیررکررای کررارگررران 
شررررررررکرررررررت واحرررررررد 
اتوبوسررانری ترهرران و 
حررومرره: الیررحرره ضررد 
کارگری و پایما  کردن 
حقوق و منافع کارگرران 

 را محکوم می کنیز
 

الیحه اصنالحنی قناننون کنار بنا  
هنند  پننایننمننال کننردن حننقننوق   
کارگران  دوی  شنده اسنت   در  
بنننرابنننر  صنننویننن  ایننن  الینننحنننه  
ایستادگی رواه م کنرد درحناانی  
الیننحننه اصننال  قننانننون کننار بننه  
م لس رفته است که ری  سنال  
های گذشته  بخش هایی از این   
قننانننون کننه حننمننایننت از حننقننوق  
کارگنران را  ناکن ند منی کننند  
 مد ا و بطور  مدی  اجرا نشنده  
است  گویا ای  بخش های قاننون  
 مانت اجرایی رود را از دسنت  
داده اسننت  حننال دواننت بننرای  
پنن ننوسننتنن  بننه سننازمننان  نن ننارت  
ج انی و دریافت وام هنای کنالن  
از صندوق ب   ااملی پنول جن نت  
رونق اقتصاد ب نمنار، بنطنور ینک  
جانبه و بدون حمور ننمنایننندگنان  
واقننضننی ومسننتننقننل کننارگننران بننا  
 ان ن نرا نی در قناننون کنار منی  
رواهد با بی دفاع کنردن و ارزان  
سازی ن روی کنار سنبن  جنذب  
سرمایه های رارجی و بنه ز نم  
رننود اینن نناد رونننق در فمننای  
کسننن  و کنننار شنننود  ارائنننه  
دهننننندگننان الیننحننه بننه جننای   
اشتااازایی برای اشمنر بن نمناران  
و اجننرای صننحنن ننح قننانننون کننار،  
مصمم هستننند بنا  نان ن نر ینک  
جانبه در موادی از  قناننون کنار  
زم نه سود آوری و سنود جنوینی  
ب شتر برای کارفرمایان را فنراهنم  
آورنند  اصننرار بنر  نان نن نرا نی در  

  ٦١،٦٦،١٦،١٦،١١،١٦ منننواد ، 
و   ای  قانون به منضنننی  حنذ   
 مامی دستاوردهای کارگران در  
بنن ننش از ننن ننم قننرن گننذشننتننه و  
هن ننومننی هنمننه جننانننبنه بننه اینن   

دستاوردها است  این  اوان ن  بنار  
ن ست الیحه ای ای  هنن ن   ند  
کنارگننری کننه از هنمننه جننواننن   
دست آوردهای حداقلی کنارگنران  
را نشانه رفته اسنت بنه من نلنس  
می رود،  ا پایمال کنردن حنقنوق  
کارگران قانونی  ر بشنود  گنوینا   
م متری  اقدام هر دواتنی کنه بنر  
سرکار می آید، دست بنردن  بنه  
منافم کارگران بنه بن ناننه جنذب  
سرمایه گنذاری رنارجنی اسنت    
ب ترنن نسنت دوانت بن نای دسنت  
بردن به حقوق کارگران کنه رنی  
ساا ا مبارزه و  نال  در شنراین   
سخت بدست آمنده  بنه مسنئنلنه  
فساد و ب نمناری و  نورم افسنار  
گس خته کنه کنمنر کنارگنران و  
فرودستنان جنامنضنه را رنم کنرده  
است، ب ردازد  هرا به جای دسنت  
درازی به قانون کار که بنخنشنی  
از حنقنوق حنداقنلنی کنارگنران را  
 ام   می کننند بنه فسنادهنای  
گسترده ای که کنل جنامنضنه را  
در بننرگننرفننتننه و هننرروز صنندای  
رسوایی رانت ها و ارتالس هنای  
م ل اردی ونناکنارآمندی مندینران  
دواتی وحمومتنی، گنو  منردم  
را کننر کننرده پننردارننتننه نننمننی  
شود هرا از اصال  فصنل شنشنم  
ای  قانون که اصل آزادی  شمنل  
های صنهی را نقس می کند و  
یا از  ا  ر و اصنال  مناده هنهنت  
ای  قانون  کنه بنا بنه رسنمن نت  
شنارت  قراردادهای منوقنت کنار  
، امن ت شالی کارگران را ننابنود  
کننرده اسننت سننخنننننی در منن ننان  
ن ست؟ هرا حق دفاع و ا نتنرای  
و ا تصاب برای کارگران در این   
الیحه جایی ندارد؟ ای  الیحنه در  
حاای به م لس  سل م شده اسنت  
کننه در هننننند سننال گننذشننتننه  
ب شتری  سرکوب  لن نه ا منای  
سندیما شنرکنت واحند و دین نر  
 شمل های مستقل  و فنضناان ن   
کارگری در کشنور انن نام شنده  
است؛ شدت برروردهای امنن نتنی  
و پنلن نسنی بنا فنضناان ن   نرصنه   
کارگری بس ار کم نظ نر بنوده و  
بطور ممرر احمام زندان و شنالق  

و حننبننس هننای رننوالنننی منندت  
  ل ه ان ا به اجرا درآمده است  

سندیمای کارگران شرکت واحند  
ا الم می دارد ای  سنرکنوب هنا  
 ل ه کارگنران و الینحنه اصنال   
 د کارگنری، بنه این  منننظنور   
رننراحننی شننده اسننت  ننا بننتننواننند  
ناکارآمدی و س است های غلن   
ان ام شده  وس  مسنئنوان ن   را  
ب وشاند   ا ننظنارت صن نحن نح و  
همه جاننبنه از سنوی نن نادهنای  
مننردمننی و مسننتننقننل هننمننچننون  
سندیما ها و دی ر  شمنل هنای  
مسننتننقننل کننارگننری در جننامننضننه  
شمل ن  نرد  بنا ادامنه ی این   
س است ها مشمالت افت  وا ند،  
رکود اقتصنادی، فسناد و راننت  
رنننواری و ارنننتنننالس هنننای  
م ل اردی در جامضه حل نخنواهند  
شد و متاسهانه ب شتری  هزیننه را  
جامضه کارگری و حقوق ب ن نران  
فرو دست رواهننند داد  از هنمنه  
م متر ای  کنه بنا واردات اننبنوه  
کنناالهننای مصننرفننی از رننارج،  
بخش  ظ می از صننناینم کشنور  
 ضنطن نل شنده اسنت ودر ننتن ن نه  
امواج ن روی کارگران ب نمنار بنه  
در بسته س ستم اقتصادی کشنور  
کوب ده می شود  همنچننن ن  هنر  
سال نزدیک بنه ینک من نلن نون  
فارغ ااتحص ل از دانشن ناه هنای  
مختلد کشور بنا داننش امنوزان  
ودانش ویان  رک  حص نل کنرده  
در هم آم خته رقنم بناالی ینک  
مل ون دویست هنزار ننهنر جنوینای  
شال را به ب ماران دی نر ا نافنه  
می کنند  بن ن نوده نن نسنت کنه  
وزینر کننار در مصنناحنبنه هنایننش  
رننی سننال هننای گننذشننتننه از  

مل ون ننهنره    ٦١ سونامی ب ماری  
سخ  گهته است  ومتاسنهناننه بنا  
 لنم بنه این  منو نوع ، فنراهنم  
اوردن شرای  یور  به  نه مناننده  
ماده های حمایتی قانون کنار از  
کارگران را اغاز کرده اند   ا ن نر  
ماده های حنمناینتنی منربنوط بنه  
شننراینن  اسننتننخنندام در رابننطننه بننا  
کارهای دائمی وموقنت ، منهناد  

و همچن   بی ثمر کنردن    ١ ماده  

قننانننون کننار و ننبننصننره    ١٦ منناده  
هایش در رابطه با  ض ن ن  حنداقنل  
دستمزد، دادن ارتن نار کنامنل بنه  
کننارفننرمننا در رابننطننه بننا ارننراج  

  ٦٦ کننارگننران کننه ینناد اور منناده 
قاننون کنار دوران پن نش از سنال  

است، همه وهنمنه گنامنی    ٦٦١١ 
بنه سنوی بنرده کنردن کنارگننران  
ومزد ب  ران اینران اسنت  جناان   
است که بدان م هم اکنون بنننا بنر  
امار ارائه شنده از سنوی بنررنی  
ن اد های ب   اامللی ق مت منزد  
کارگنران اینران بنه پناین ن   نرین   
سننطننح دریننافننتننی کننارگننران در  
سراسر ج ان رسن نده اسنت  واین   
یضنی آماده کردن ب نشنتنی بنرای  

 سرمایه داران ب   اامللی! 
قانون اساسی حمنومنت    ١٦ اصل  

ودواننت را مننوظنند مننی سننازد،  
برای  ام   اسنتنقنالل اقنتنصنادی  
جامضه و ریشه ک  کردن فنقنر و  
محرومن نت و بنرآوردن نن نازهنای  
انسان در جنرینان رشند، بنا حنهنظ  
آزادگی او، اقنتنصناد جنمن نوری  
اسننالمننی ایننران را بننر اسنناس  

  واب  زیر استوارسازند: 
 ام   ن ازهای اساسی: مسنمن   
، روراک، پوشناک، بن نداشنت،  
درمننان، آمننوز  و پنننرور  و  
امننمننانننات الزم بننرای  شننمنن ننل  

 رانواده برای همه  
   

ای  اصل حمومت را ممنلند بنه  
اننن ننام اینن  وظنناینند ودینن نننر  
دررواسنت هنای ذینل این  اصنل  
می گرداند   ینضنننی حنمنومنت  
وظ هه دارد ای  اممانات را بنرای  
همه ایران ان فراهم اورد، حتا اگنر  
ب مار یا دانش جو باشند  زماننی  
مننی  ننواننن ننم اجننرایننی شنندن اینن   
مطاابات را بنر گنردن حنمنومنت  
قنننرار دهننن نننم کنننه بنننا ایننن ننناد  
سننننندیننمنناهننا،  شننوراهننا ودینن ننر  
ن نادهنای مسنتنقنل  و سنازمنان  
های صنهی وس اسی کنارگنری  
و مردم ن اد، در سطح کارگاهنی  
،ش ری، منننطنقنه ای، اسنتناننی  
وسراسری  متشمل شده باش نم    
ای  که فق  شرای   ننا بسنامنان   

وبی قانونی ها را منطنر  کننن نم  
کافی ن ست  ما می  نوانن نم بنا  
 شننمنن ننل اینن  ننن نناد هننا واینن نناد  
ار باط ب   بخش هنای پنراکنننده  
ی ننن نناد هننای مسننتنقننل و آزاد  
کارگنری، هنرهننند  زینر فشنار  
شنندینند، واننی هننمننچنننننان دسننت  
ازرواسته ها و مطاابات رنود بنر  
نداشته در راه  حقق آن هنا  نال   
کننننن ننم   ینن ننانننه راه مننا بننرای  
جنلننوگن ننری از  صننوین  هنننن نن   
الیننحننه هننای  نند کننارگننری ،  
آگاهی رساننی  نسنبنت بنه این   
مو وع وکنش ری برای  منلنی  
کردن پ وست  ن روهای منضنتنری  
مزد ب  ران در سراسر کشنور، بنه  
هننمنندینن ننر اسننت  هننون اینن   
دررواسنت ا نتنرای ومنخناانهنت،  
یک امنر هنمن ناننی وسنراسنری  
است که به سرنوشت  مام رنبنقنه  
کارگر ایران منربنوط منی شنود،  
سازماندهی ای   ایستادگی هنم،   
بنناهننرشنن ننوه مننمننمنن ،  ننروریسننت  
درسراسر کشور نحنقنق ینابند  این   
یور  همه جانبه بر ل ه دستناورد  
های کنارگنران اینران ینک پناد  
زهر دارد وآن ا حاد وهمبنسنتن نی  
ودر گن نر کنردن هنرهنه بن نشنتنر  
 مامی بدنه مزد ب ن نران در این   
ا ترای وپ مار سنراسنری اسنت   
ای  راه و روشنی اسنت کنه منا  
کارگران در حول ان رود را امناده  
مقابله سراسری با ای  الیحه  ند  
کننارگننری و نند بشننری مننی  
کن م  سندیما ا الم من ندارد در  
صورت  صوین  الینحنه ی  ند  
کارگری ، دادرواهی، ا نتنرای  
و نن ننمننم را حننق مسننلننم هننمننه  
کارگران می دانن نم و  ننن نا راه  
ن ات ما کارگران و مزد ب ن نران  
ای اد  شمل های  سننندینمناینی   
و کارگری مسنتنقنل از دوانت و  
متحد شدن همه ی کنارگنران در  
مقابل بی  نداانتنی هنا و ظنلنم  

 است  
سندیمای کنارگنران شنرکنت      

واحد ا وبوسنراننی  ن نران وحنومنه  
 ٦٦١١ ش ریور    ١١ 
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اعتصاب یک 
 روزه در هند

 
های کنارگنری    به د وت ا حادیه 

س تامنبنر من نلن نونن نا    ١ هند، روز  
کارگر دست به ا تصابنی ینک  
روزه زدند  ا تصاب در ا نتنرای  
بننه سنن نناسننتنن ننای جنندینند دواننت،  
بخصوق رر  رصوصی سازین نا  
فننرارننوان داده شننده بننود  بنننننابننه  
گزارشن نای منخنتنلند،  نضندادی  
کارگرانی که در این  ا نتنصناب  

 نا    ٦١١ شرکت کرده بودند بن ن   
م ل ون نهر  خم   زده منی    ٦٨١ 
 شود  

بنابه آرری  آماری کنه منننتنشنر  
هنای کنارگنری در    شده ا حنادینه 
م ل ون کنارگنر    ١١ هند کمتر از  

کنننننننند  در    را نننمننایننننندگننی مننی 
هننای    نننتنن نن ننه فننرارننوان ا ننحننادیننه 

کارگری به ا منایشنان نن ناینتنا  
م لن نون ننهنر را بنه    ١١  واند    می 

ا تصناب بنمنشنانند  آننچنه کنه  
شایان  وجه است ای  نمتنه اسنت  
کننه بننخننش ا ننظننم کننارگننران  
ا تنصنابنی، اگنر بنه فنرارنواننی  
جواب داده بناشننند، بنه فنرارنوان  
احزاب هپ بوده اسنت  بنه این   

گننویننم کننه "اگننر    دانن ننل مننی 
کارگران به فراروانی جنواب داده  

شود بنخنش    باشند"، که گهته می 

وس ضی از ن نروی کنار در هننند  
قراردادی است و در بسن ناری از  
جاها کار کنارگنران قنراردادی و  
کنترا ی به کار کارگران رسمنی  
 مام وقت وابسته است  در نت ن نه  
آن ا که کنارگنران رسنمنی  نمنام  

وقنت دسنت بننه ا ننتننصناب مننی  
زنند، آن کنارگنران قنراردادی هنم  

شوند  در    به ا تصاب کش ده می 
نت  ه حتی اگر  نضنداد کنمنتنری  
از کنارگنران رسنمنی  نمنام وقنت  
دست به ا تصاب بنزنننند، بنخنش  

بزرگتری از  وا د می رنوابند  و  
ای  جواب واقضنی بنه  نضنری بنه  

 حقوق کارگران است  

تهههعهههر  دولهههت 
آپارتایهد نهدادی 
اسهههرا هههیهههل بهههه 

 کارگران
 Haartezروزنننامننه هنناآر نن   

اوت در    ١٦ هاپ اسرائ ل، روز  
منطننلننبننی رننبننر داد کننه آرننرینن   
اصال  وارده به قوان   مربوط بنه  
کار اسرائ ل، فنلنسنطن ننن ناننی را  
که  وس  کارفرمای اسرائ نلنی،  
هه در رود اسنرائن نل و هنه در  
کرانه غربی به کار گرفته منی  
شوند، حق ندارند از کنارفنرمناینان  
رود برای نقس حنقنوق ابنتندائنی  
شننان شننمننایننت کنننننننند  نننقننس  
قوان نی که  ا کنننون کنارگنران  
فننلننسننطنن نننننی بننخننارننر آننن ننا از  
دادگاه ا  ل ه کارفنرمناهنایشنان  
شمایت کنرده انند، شنامنل  ندم  
پنننردارنننت حنننداقنننل دسنننتنننمنننزد،  

رودداری از دادن فن نش حنقنوق،  
 نندم ر ننایننت قننواننن نن  مننربننوط  
مررصی ها و غن نره بنوده اسنت  
کننه اصننالحننات ارنن ننر دسننت  
کنارفننرمنایننان را در ادامننه آننن ننا  

 باز ر می گذارد  
یمی دی ر او موارد  ا  نرات در  
قوان   مربوط به کنار این  اسنت  
کنه هنر کنارگننر "غن نرشن نروننند"  
اسرائ ل  ن ا زمانی می  واند بنر  
 ل ه کارفرمای رنود شنمناینت  
بمند که مبلای را بضنوان س نرده  
بنن ننردازد، منن ننر اینننننمننه بننتننواننند  
همزمان با شمایت از کنارفنرمنا،  
موارد نقس حقوق رنود را ثنابنت  
بمند  در غن نر اینننصنورت بنایند  
مبلای را بضنوان س رده ب نذارد و  
اگر نتوانست در دادگناه اد نای  
نقس حقوق رنود را ثنابنت کننند  
منبنلن  سن ننرده را از دسنت مننی  

 دهد   
مننوارد فننوق آشننمننارا آپننار نناینند  

گنذارنند     اسرائ ل را به نمایش می 
"غ رش روند" در اسرائ ل در واقنم  
همان ش روندان فلسط نی هستنند  
که س ستم نن ادپنرسنت اسنرائن نل  
ری ساا ان منتنمندی و بندننبنال  

ای آن نا    کشت و کشتارهای دوره 

شنان راننده و    را از رانه و کاشاننه 
"غنن ننرشنن ننروننند"شننان کننرده اسننت   
اسرائ ل  ن ا کشنور بنا سن نسنتنم  
دممراسی است کنه اینننچننن ن   
آشمار قوان    بض س آم ز و نم  

کند  از جنبش کنارگنری و    می 

منردم آزاده در اسنرائنن نل انننتنظننار  
رود که ای  قنوانن ن  آشنمنارا    می 

 ن ادپرست را به هااش بمشند  

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری
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 شهریور ١٩ 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کشت 
 و صن ت هفت تپه

نهر از کارگران م تمم کشت وصنننضنت هنهنت    ٨١ ب ش از  
 اکنننون مشنمنول منقنررات     ١١ از اسهند ماه سال     ه که  

بازنشست ی پ ش از منو ند مشناغنل سنخنت و زینان آور  
هننای    هسننتننننند؛ در ا ننتننرای بننه بننرآورده نشنندن رننواسننتننه 

مقابل سارتمان اداره کار و فرمانداری شو   ن نمنم     رود 
کارگری هستند کنه بنه    ٦١١ کردند  ای  کارگران ازجمله  

آور مشنمنول بنازنشنسنتن نی    دا ل داشت  شال سخت و زینان 
اند اما هون هنوز کنارفنرمنا حنق بن نمنه    پ ش از مو د شده 

آور بودن شنانل آنن نا را بنه    ا افی مربوط به سخت و زیان 
حساب سازمان  ام   اجتما ی پردارت نمرده اسنت بن نش  
از شش ماه اسنت کنه حنمنم بنازنشنسنتن نی آنن نا صنادر  

است  به هم   دا نل ننه حنقنوقنی از کنارفنرمنا منی    نشده 
 گ رند و نه حقوق بازنشست ی دریافت می کنند  

 
ادامه تجم ات اعتراضی کارگران قند 

 فسا 
کارگران کاررانه قند فسا در ادامه ا نتنرا نات رنود بنه  
 ضط ل کاررانه و بن نمنار شندن، منقنابنل این  کناررناننه و  

فرمانداری وی ه ای  ش ر   مم ا ترا نی بنرگنزار کنردنند   
آن ا رواستار پاسخ ویی فرماندار شدند امنا فنرهناد رنو   
ن ت مدیر حنراسنت فنرمناننداری فسنا بنه جنمنم کنارگنران  
فرستاده شد که  ال  کرد  ا کارگران را متنهنرق کنرده و  
به رانه بهرستند  کنارگنران او را بنه  نننوان ینک منقنام  
مسئول به رسم ت نشنننارنتنه و بنه ا نتنرای رنود ادامنه  

 دادند   
 

اعتراض کارکنان صنایع هواپیماسازی 
 ایران )هسا(

 ضدادی از کارکنان صنایم هواپ ماسازی ایران در ا نتنرای  
دسنت بنه   نسبت به ارراج و انتقال برری ازکارکننان هسنا  

  مم مقابل استانداری اصه ان زدند  در ه ار ماهه ارن نر  
شن نر و    نهر به زری    ٨١ حدود نهر ارراج و ب ش از  ٦١١ حدود  

جاهای دی ر منتقنل شندنند  و نده هناینی کنه در منورد  
سااه و  س  الت دی نر بنه    ١ افزایش حقوق و بست  قرارداد  

 کارکنان انتقاای، داده شده  ملی نشده است  
 

اعتصاب کارگران شهرداری 
رابردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها 

 مطالباتشان!
کارگران ش رداری رابر در ا ترای به  دم پردارت ماه هنا  
مطاابا شان دست بنه ا نتنصناب زدنند  بندننبنال این  اقندام  
ش ردار و رئن نس شنورای شن نر رابنر در بن ن  ا نتنصناب  
کنندگان حمور یافتند و ینک مناه از حنقنوق کنارگنران  

ماه حنقنوق از سنال   ١ نهر از شاغل      ٦١ پردارت شد  قری   
مضوقه دارنند و  ١١ ماه حقوق از سال    ٦ و کل ه کارگران    ١ 

ماه ا افه کنار درینافنت کنرده  ٦ سال ار ر فق   ٨ در رول  
اند یم هن نچن نوننه ا نافنه کنار، پنول انبناس کنه رنبنق  

قراردادکارگری باید هرسال دومنر نبنه پنردارنت شنود، داده  
 نشده است    

 
ادامه تجم ات اعتراضی کارگران سد 

 تنگ سرخ یاسو 
کارگران سند  نننگ سنر  یناسنوج درا نتنرای بنه  ندم  

ماه حقوقشان برای ه ارم   بار دست به   نمنم  ٦١ پردارت  
مقابل استانداری ک   لویه و بویراحمد زدند  از اواینل سنال  

ررداد که ای  کارگاه  ضط نل شنده هن نا    ٦١  ا  اریخ    ١١ 
گونه حقوق و مزایایی به کنارگنران پنردارنت نشنده اسنت   

من نلن نون اسنت     ٦١ م ل ون  ا    ٦١ کارگران ب       مطاابات 
ه ا کدام از قول های مسئوالن به ای  کنارگنران  نمنلنی  

 نشده است   
 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  ش ال رباززاده 

 بخش ب   اامللی: داوود رفاهی  

   تجمع کارکنان هسا در مقابل استانداری اصفهان

 
   مم ا ترا ی کارگران بازنشسته کشت و صنضت ههت   ه 
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 شهریور  ١٢
 ادامه اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه
 سه نفر از کارگران ممنوع الورود شدند

در ا نتنرای   «م تمم نی شمر ههت  ن نه »  مم کارگران  
به مضوقات مزدی و نامشنخن  بنودن و نضن نت فنضناان نت  
کاررانه  ا پایان ههته گذشنتنه ادامنه ینافنت  بندننبنال این   
ا ترای مضادل یک ماه از مطاابات کارگران پردارت شند  
اما در مقابل روز پن شنبه کارفرما  صم نم گنرفنت  نا از  
ورود سننه نننهننر از کننارگننران رسنمننی بننه دارنل کنناررننانننه  
جلوگ ری کند   الوه بر ای  هننوز از پنردارنت منطناانبنات   

بننارهننا و    منن ننمننوع کننارگننران روزمننزد و رانننننندگننان وانننت 
های کارکنان ربری ن ست  در یک ههته گذشنتنه    سرویس 
من نتنمنم کشنت وصنننضنت   کنارگنر    ١١١ دوهزار و  حدود  

شمر ههت   ه برای هندم   بار متواای در سال جناری    نی 
بابت پ   ری مضوقات مزدی رود اجتنمنا نات ا نتنرا نی  

 اند    برپا کرده 
 
 شهریور ٩١

تجمع اعتراضی م لمان حق التدریس در 
 مراوه تپه!

نهر ازمرب ان پ ش دبستانی و منضنلنمنان حنق اانتندرینس    ٦١ 
ش رستان مراوه   نه امنروز بنا حمنور در دفنتنر فنرمنانندار  
درا ترای به  دم فراروان به بنمنارگن نری در سنال جندیند  
  مم کردند  در حاای که مدیران ش رستان ها از کنمنبنود  
مضلمان ربر داده اند، بس اری از منضنلنمنان و منربن نان سنال  

 گذشته از ورود به کالس های درس محروم می شوند  
 
 شهریور ٩١

کارگران مس قل ه زری و خانواده هایشان 
 دست به تجمع اعتراضی زدند

نهر از کنارگنران منس قنلنضنه زری در منقنابنل    ٦٨١ حدود  
استانداری رراسان جنوبی دست به یک   نمنم ا نتنرا نی  
زدند   ضدادی از زنان و کودکان رانواده هنا نن نز در جنمنم  
کارگران حمور داشتند  ای  کنارگنران دو مناه اسنت کنه  
حقوق ن رفته اند  با وجود فرو  و درآمد روب کنارفنرمنا  
از پردارت به موقم حقوق کارگنران رنودداری منی کننند   
پس از ای    مم ا ترا ی مسئول نمایندگی  نضناون، کنار  
و رفاه اجتما ی ش رستان روسد قول داد که حقنوق هنای  

 مضوقه کارگران  ا یک ههته پردارت م شود  
 

به بهانه خسارت آتش سوزی حقوق 
 کارگران کز شد

پس از آ ش سوزی در پتروش می بو لی ماهشن نر در  ن نر  
ماه گذشته، مسئوا   به ب انه جبران رسارت وارده اقدام بنه  
کم کردن دستمزد کارکنان ای  م تمم زده اند  مسنئنوان ن   

م ل ون یورو ا الم کنرده انند  در    ١١ ای  رسارت را باا  بر  
ای  آ ش سوزی کارگران و کارکنان ای  م تمم بنا بنخنطنر  
اندارت  جان رود برای م ار کردن آ نش سنوزی دسنت بنه  
 ال  زدند  در دو ماه گذشته دو آ نش سنوزی دین نر در  

 ای  م تمم ر  داده و شرای  کارگران بس ار نا ام  است  
 

دیوان عدالت اداری علیه کارگران 
 اخراجی رای داد

دیوان  داات اداری پس از ینک سنال بنا رد رای منراجنم  
کنارگنر پن نمناننمناری    ٦١  شخ   و حل ارتنال  ارنراج  

کنارگنر پن نمناننی سن نمنان    ٦١ س مان کارون را  ای د کرد   
منرداد سنال    ٦٦ سال سابقه کار در    ٦١ کارون با م ان     

ارراج شدند  اداره کار به نهم ای  کنارگنران رای داد و    ١١ 
رواستار بازگشت ای  کارگران و پنردارنت منطناانبنات آنن نا  
شد  با ا ترای کارفرما ای  پرونده به دیوان  نداانت اداری  
ارجاع شد که به نهم کارفرما رای داد و ب مار سنازی این   

 کارگران را مورد  ائ د قرار داد  
 

کارگران کارخانه سیمان خاکستری نی 
 ریز یک بار دیگر اعتصاب کردند

کارگران کاررانه س مان راکستری نی ریزبرای هننندمن ن   
ماه گذشته در ا ترای به  دم پنردارنت مناه هنا  ١ بار ری  

حقوقشان دست به ا تصاب زدند  اکثر این  از اردینبن نشنت  
ماه  ا به حال حقوقی دریافت نمرده اند و گنوینا قنرار بنوده  
 ا ای   اریخ بخشی از رنلنبنشنان را درینافنت کننننند کنه  
همچنان با و ده هنای  نورناانی از رنر  پن نمناننمناران و  

  مسئوا   مواج ه شده اند   
 

 عدم پرداخت حقوق کارگران فنی رجا
دستمزد مرداد ماه  ضداد زیادی از منامنوران فنننی و بنرق  
رجا پردارت نشده است   پ مانماران رجا در قبال منطناانبنات  
آن ا پاسخ و ن ستند  ای  کارگران که بنه صنورت منامنور  
فنی، برق و منو نوریسنت در شنرکنت هنای پن نمناننمناری  
مشاول به کار هستند و  ضداد آن ا ب ش از صد ننهنر اسنت،  

  دستمزد مردادماه رود را دریافت نمرده اند  
 

چهارمین روز تجمع اعتراضی کارگران 
 کارخانه سیمان ایالم

کاررانه س مان ایالم در ا نتنرای     جمم زیادی از کارگران 

به  دم پردارت مطاابات، کاهش حنقنوق و منزاینا رنود و  
شن نرینور در  ٦٨  ضد مدیریتی از روز دوشنبه  ا به امنروز  

 محوره کاررانه   مم کرده اند   
 

اعتصاب شهرداری رشتخوار دراعتراض به 
 ماه حقوق!٩عدم پرداخت

شن نرینور  ٦١ کارگر ش رداری رشتخوار از شن     ١١ ب ش از  
ماه حقوق دسنت بنه ا نتنصناب  ١ درا ترای به  دم پردارت 

زدند و از جمم آوری زبااه ها در کنوهنه و رن نابنان هنای  
سننطننح شنن ننررننودداری کننردننند  اینن  کننارگننران درادامننه  

شن نرینور منقنابنل سنارنتنمنان اداری    ٦٨ ا تصابشنان، روز  
 ش رداری اجتماع کردند  

 
جان باختن یک کارگرجوان برا ر 

 گودبرداری غیر اصولی!
سااه افاان در پنی رینز  آوار در زمن ن     ١١ یک کارگر  

گودبرداری شده کشته شد  محل حادثه قطضه زمن نننی بنه  
مترمربم بود کنه در آن گنودبنرداری انن نام    ٦١١ مساحت  

هنا    گنذاری سنتنون   شده و کارگران در حال حهر گودال جنای 
بندی و موارد اینمنننی،     دم ر ایت شمم    بودند که به دا ل 

آوار بر سر ینمنی از کنارگنران رینخنتنه و در زینر رناک  
 محبوس شد و جان رود را از دست داد  

 
نبودن ایمنی در مترو از کارگران قربانی 

 میگرد
صبح امروز یک کارگر مترو براثر ریز  کارگاه متنرو در  

کنارگنر    ١ ش ریور هم    ٦١ کوهسار ش ران مصدوم شد  روز  
در متروی ر  ک انش ر بخارر ریز  آوار جنان رنود را از  

 کارگر دی ر هم مصدوم شدند   ٦١ دست داده و  
 

 ماه پرداختن نشده ٩حقوق پرستاران تا 
 درصد پرستاران! ٩٩اضافه کار اجباری 

بدنبال ا ترای پرستاران در دانش اه  لوم پنزشنمنی گن نالن  
دب رکل رانه پرستار ربر داد که بسنتنه بنه دانشن ناهن نای  

مناه پنردارنت نشنده    ١ مختلد حقوق بضمی پنرسنتناران  نا  

 دادگاه   دید نظر کارگران هادرملو برگزار شد  
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درصد پرستاران  مایل به انن نام    ١١ است  وی  صریح کرد:  
ا افه کار ندارند وای به اجبنار من نبنور بنه این  مسنئنلنه  

شوند و با ای  وجود حتی پردارتی ا افه کار بنه آنن نا    می 
گ رد به رنورینمنه منضنوقنه دی    بس ار با  أر ر صورت می 

، را حتی برای کسانی که ش هت ش  داشنتنه  ١١ ماه سال  
 اند    هنوز پردارت نمرده 

 
  شهریور ٩١

مرگ دلخراش کارگرجوشکاریک کارخانه 
 شهرک صن تی لیا دراستان قزوین!

یک کارگرجوشمار کاررانه ش رک صنضتی ا نادراسنتنان  
قزوی  براثرحادثنه دهنار سنورنتن نی صند در صندی شند  

سننااننه یننک     ٦١ وجننانننش را ازدسننت داد  اینن  کننارگننر  
کاررانه ش رک صنضتی ا ادراستنان قنزوین  کنه مشنانول  
جوشماری باالی یک  انمر پالست می ن مه پنر از منواد  
پ ش ساز شوینده ها بوده دهار حادثه شده و رینخنتن  بنراده  
های جو  روی مخزن پالست می با   حرینق نناگن ناننی  
آن شده و کارگر جوان  وس  موج انه ار به سقند کنوبن نده  

  شده و بضد از آن درون  انمر مشتضل افتاده است  
 
 شهریور ٩١

شهرداری اهواز ٨تجمع کارگران منطقه 
 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق!

شن نرداری اهنواز درا نتنرای بنه  ندم    ٨ کارگران منطقه  
پردارت حقوق دست به   مم مقابل سارتمان شنورای شن نر  
اهواز زدند  ا ترای کارگران بنه  ندم پنردارنت حنقنوق از  

 می باشد    ٨ سوی ش رداری منطقه  
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی 
 نیلو اصفهان برای چندمین بار!

کارگران کاررانه کاشی ن لواصه نان درا نتنرای بنه  ندم  
پردارت ماه ها حقوق، حق ب مه و دی ر مطاابات دسنت بنه  

مقابل فروش اه رئ س ه ئت مدیره، زدنند  ا نتنرای       مم 
مناهنه    ٦١ ای  کارگران از جمله  به  دم پنردارنت حنقنوق  

ماه حقوق پردارت نشده و دو مناه  ندم    ٦١ کارگران شامل  
پردارت   دی به غ ر از پردارت سننوات اسنت  کنارگنران  
با شمایت و پ   ری حمم  وق د کناررناننه را از دادگناه  
گرفتند وای دادگستنری در این  زمن نننه هن نا اقندامنی  
نمرده است و ه نا منقنام مسنئنوانی بنه کنارگنران پناسنخ  

 نم دهد  
 

اخرا  در کارخانه رهانه در شهرک 
 صن تی کاوه 

در روزهای گذشنتنه منوج ارنراج در کناررناننه رهناننه در  
ش رک صنضتی کاوه به راه افتاده است  در مناه گنذشنتنه  
حدود ب ست نهنر از کنارگنران این  واحند  نوان ند شن نرآالت  

صنضتی رهانه واقم در ش ر صنضتی کاوه ارنراج شنده انند   
در روزهای گذشته ن ز سه نهر از کارگران بناقن نمناننده این   
شرکت ارراج شده اند که یمی از آنن نا پن نش از این ، دو  
ان شنت دسنتنش را در جنرینان حنادثنه کناری در هنمن ن   

  کاررانه از دست داده است  
 

 
کارگران شهرداری شوشتر چهار ماه مزد 

 طلب دارند 
کارگر ردما ی ش رداری شنوشنتنر کنه  نحنت    ٦١١ حدود  

کنند بابت منطناانبنات    نظارت مستق م ش رداری فضاا ت می 
مزدی وب مه ای پردارت نشده ه ارماه رلبمنارنند   نارن نر  
در پردارت حق بن نمنه آننان بنا ن  شنده کنه اداره  نامن ن   
اجتما ی شوشتر از  مدید و ضویس دفترهه هنای درمناننی  

 آنان روداری کند  
 شهریور ٩١

های  جان باختن کودک کار در پارک گل
 مشهد برا ربرق گرفتگی!

سااه زمانی که برای ب نرون کشن ندن  ٦١ یک کودک کار 
ها در مش د شنده بنود،    کابل برق وارد حو چه پارک گل 

گرفت ی جانش را از دسنت داد  این  کنودک    بر اثر برق  
برای  م ز کردن دارل حو نچنه قصند داشنت کنابنل بنرق  
دارل حو چه را ب رون بمشد کنه دهنار بنرق گنرفنتن نی  

 شد  
 

سفره های خالی کارگران کشت و صن ت 
 مهاباد و وعده های توخالی مسئوالن

حقوق حدود دویسنت کنارگنر من نتنمنم کشنت و صنننضنت  
م اباد همچنان پردارت نشده مانده است  ای  کنارگنران  نا  

مناه فنقن     ٦١ ماه مضوقات مزدی دارند   در این     ه ارده  
ااحساب به آن نا پنردارنت شنده وانی    مبااای به  نوان  لی 

بخش ا ظم مطاابات مزدی آن ا پردارت نشده باقنی مناننده  

است  ای  کارگنران در منرداد مناه در ا نتنرای بنه  ندم  
پردارت مضوقات، ب ش از ده روز مقابل درب م تمنم هنادر  
زدند، اما نتوانستند با ای  ا ترای به مطاابات رنود دسنت  

 پ دا کنند  
 

سازمان امور مالیاتی مرکز »کارگران
 ماه حقوق طلبکارند ٨ «تهران

 «سازمان امور ماا ا ی مرکنز  ن نران »نهر از کارگران    ٦١ 

هنوز مطاابات رود بابت هشت ماه حقوق را دریافت ننمنرده  
اند  در پی شمایت های کارگران دیوان  داانت اداری بنه  
نهم مسئوالن اداره ماا ات مرکنز رای داده و ا نالم کنرده  
است که ای  کنارگنران بنرای وصنول منطناانبنات رنود بنه  
پ مانمنار منراجنضنه کننننند  این  درحناانی اسنت کنه این   
کارگران بضد از رفت  پ مانمار به مندت هشنت مناه بنرای  
کارفرمای اصلی )اداره ماا ات مرکز   ران( کار کنرده و  

 در ای  مدت پ مانمار ه ا نقشی نداشته است  
 
 شهریور ٩١

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پیش 
 از موعد مقابل وزارت کار!

نهر از کارگران بازنشسنتنه پن نش از منو ند در    ١١١ حدود  
ا ترای به  دم دریافت حقوق ایشان در مقابنل وزارت کنار  
  مم کردند  در ای    مم کارگرانی از سنراسنر کشنور از  
ن ادهایی مانند هالل احمر، مخابرات و بن اد ش ن ند حمنور  

 داشتند   
 

ماه حقوق هزار کارگر سد  ٦عدم پرداخت
 چز شیر گچساران!

حقوق هزار کارگر در سد هم ش ر ش رستان گنچنسناران در  
شش مناه گنذشنتنه پنردارنت نشنده اسنت  مندینر اجنراینی  
کارفرمای شرکنت  نوسنضنه آب و نن نروی اینران کنمنبنود  
 ا تبارات را ب انه  دم پردارت حقوق کارگران  نوان کرد  

 
شهردار  اهوا  دراعتراض به عدم پرداخت حقوق! ٨ تجمع  ارگران منطقه    
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مدیر اجرایی کارفرمای شرکت  وسضه آب و نن نروی اینران  
از کمی ا تبارات بنرای ادامنه کنار در این  سند اظن نار  
ن رانی کرد و از پردارت نشندن حنقنوق هنزار کنارگنر در  
سدهم ش ر ای  ش رستان در شش ماهه گذشتنه رنبنر داد   
وی ا تبار مورد ن از برای حقوق، مزایا و پردارت بن نمنه و  

من نلن نارد    ١١ ماا ات حقوق ای   ضداد کارگر در هر ماه را  
م ل ارد رینال اکنننون    ١١١ ریال  نوان و اظ ارداشت: حدود  

برای پردارت مضوقات شش ماه گذشته ای  کارگنران نن ناز  
 داریم  
 

جان باختن کارگرجوان رستوران برا ر 
 برق گرفتگی!

سناانه کنه در    ٦١ در ش ر کرمان یک کارگر رسنتنوران  
ح   نظافت حوی آب بوده دهنار بنرق گنرفنتن نی و بنه  

ای  کارگر بخارر مصدوم ت شندیند   ب مارستان منتقل شد  
 جان رود را از دست داد  

 
 شهریور ٩١

 مرگ یک کارگر برا ر سقوط پالت
سااه که برای استراحت و روردن آب بنه    ١١ یک کارگر  

پائ   یک سارتمان آمده بود براثر سقنوط پناانت از بناالی  
 سارتمان کشته شد  ای  حادثه در باغ ف س ا هاق افتاد  

 

 بین المللی
 

ت طیل شدن شرکت کاترپیالر و  -بلژیک 
 هزار کارگر ١اخرا  

مدیران شرکت کا رپ الر، بزرگتری   نوان ندکنننننده مناشن ن   
آالت سن     مرانی و راهسازی از  ضط لی قری  اانوقنوع  

 کاررانه ای  شرکت در بل یک ربر داد  
ننهنر    ١١١١ با  ضط لی ای  کاررانه در گوسلی نزدیک به  

 از کارکنان کا رپ الر کار رود را از دست رواهند داد  
در پی ا الم ای  ربر، ده ها    از کنارکنننان این  شنرکنت  
 ظ م و شماری از بازنشست ان آن در بنرابنر این  کناررناننه  

   مم کردند  آن ا ن ران آینده رود و رانواده شان هستند  
یمی از آن ا در ای  باره گهت: "ما انتظار هن    صم نمنی  
را داشت م اما نه با ای   ضداد از بن نمنار  سنه سنال پن نش  

بن نمنار     ١١١١ انتظار   دید سارتار را داشت م اما ننه بنا  
"دی ری افزود: "با شن ندن این  رنبنر  نربنه شندیندی بنه  
رانواده و بچه هایمان وارد شد" و یمی دی ر از کنارکنننان  
ای  کاررانه هم گهت: "م   ازه  شم ل زندگی داده ام و  

 سال باید اقسارش را ب ردازم"   ١١ وامی دارم که برای  
ای   صم م در هارهوب انتقال     زات این  کناررناننه بنه  
گرنوبل در فرانسه و دی ر کاررانه هنای این  شنرکنت در  
اروپا ا خاذ شده است  یمنسنال پن نش کنا نرپن نالر از رنر   
  دید سارتار ای  شنرکنت، کناهنش هنزینننه هنا و ارنراج  
نزدیک به ده هزار    از ن روهای آن در سطح ب   اانمنلنلنی  

  ١١٦٨  نا    ١١٦١ ربر داده بود  ررحی که ب   سال های  
 به اجرا در می آید  

 

میلیون کارگر برای  ٣٨١اعتصاب  -هند 
 افزایش دستمزد و بهبود شرایر کار

به نقل از "ای بی سی ن وز"، رر  دوانت بنرای بناال بنردن  
رسند کنه بنا    حداقل دستمزد کارگران غ ر ماهر به نظر می 

ر ایت ای  کارگران همراه نبوده است و به هم   دا نل روز  
م ل ون نهر از کارگران در سراسر هند دست بنه    ٦٨١ جمضه  

 ا تصاب سراسری زدند  
گوید که ای  اصنالحنات، ازجنمنلنه    دوات نارندرا مودی می 

گنذاری و حمنور    ها به روی سنرمناینه   باز شدن برری بخش 
حنال  نضنداد    بخش رصوصی رارجی باید اجرایی شود  باای  

های کارگری ا نالم کنردنند کنه دوانت    زیادی از ا حادیه 
ای  کشور باید امن ت اجتما ی و ب داشتی  مام کنارگنران  
را با ای  اقدامات ب مه کند و باید م زان حنداقنل دسنتنمنزد  
را ن ز به دو برابر م زان پ شن ادی فضلی افنزاینش دهند  نا  
 جواب وی ن ازهای کارگران با  وجه به  ورم فضلی باشد  

ها مانند کنراال و دهنلنی در حنال حنا نر    برری از ایاات   
حداقل دستمزدی دارند که باال ر از سطح فنضنلنی در ننظنر  

شده  وس  دوات است دوات سطح حداقل دستمنزد را    گرفته 
روپن نه افنزاینش داده    ١١٨ هنزار و    ٦٦ روپ ه  ا    ١٦١١ به  

دالر در هنرمناه    ١١١  نا    ٦٦١ است که ای  م زان مضادل  
 است  

هنای کنارگنری     اپان کومارس ، یمی از روسای ا نحنادینه 
باره گهت: "ا تصاب نتایت رود را در پی رنواهند    هند درای  

داشت و ما به نت  ه ای  ا تصاب کارگری امن ندوارینم  "  
هنای دوانت    های کارگری همچن   راجم به برننامنه   ا حادیه 

گنذاران    های دواتی بنه روی سنرمناینه   برای باز کردن بخش 
 رارجی ن ز بدب   هستند  

من نلن نون    ٦٨١ اند که در حدود    های کارگری گهته   ا حادیه 
کارگر شامل کارگران بخش بناننک، منضنلنمنان مندرسنه،  
کارگران پست، کارگران مضدن و کارگران سارنتنمناننی در  
ای  ا تصاب شرکت کرده بودند  ای  ا تصاب شامنل حنال  

های  ن ناری رصنوصنی نشنده    بخش  ها و    کارگران بانک 
 است  

به گزار  نشریه کوار ز، در سنال گنذشنتنه من نالدی نن نز  
هن   ا تصابی در سراسر هند صورت گرفت کنه بنا ن   

م ل نارد دالری در اقنتنصناد    ١ هزار کروری و یا    ١١ زیان  
 ای  کشور شد  
رنواسنتنه رنود را منننتنشنر    ٦١ ای شامنل    کارگران ب ان ه 

هنزار روپن نه    ٦٨ اند که شامل حقوق و دستمزد ماهانه    کرده 
انند     هنزار روپن نه ای شنده   ٦ ای و حقنوق بنازنشنسنتن نی  

هنای    ونقل  منومنی، بنررنی از ایناانت   ا تصاب بخش حمل 
هند را ن ز فلت کنرده اسنت  در بنررنی دین نر از ایناالت  

 هایی داشتند    مضتر ان با پل س درگ ری 
 

راهپیمایی سراسری در  -بریتانیا 
 مخالفت با خرو  از اتحادیه اروپا

هزاران نهر از مخااهان رروج بریتان نا از ا نحنادینه اروپنا روز  
س تامبر در اندن، پایتخت و پنت شن نر دین نر این     ١ شنبه  

 کشور  ظاهرات کردند   
ای   ظاهرات "راه  مایی برای اروپا" ننام داشنت و شنرکنت  
کنندگان در آن رواستار باقی ماندن بریتنانن نا در ا نحنادینه  

 اروپا شدند   
یمی از برگزارکنندگان می گنویند: "این  ینک جنننبنش  
ملی است  امروز در شش ش ر مختلد راهن ن نمناینی شند   
ای  مردم نمایندگان م ل ون ها نهرند  مردم کنمنی ا نتنمناد  
رودشان را از دست داده اند حتی بنه ننظنام سن ناسنی بناور  
ندارند  آن ا فمر می کنند که  ا  ری روی نخواهند داد   
اما ما بر ای  باوریم که می شنود  نان ن نر این ناد کنرد و  
مردم حق دارند درباره آنچه در اروپا ا هاق می افتند اظن نار  

 نظر کنند  " 
قرار است روز دوشنبه نمایندگان پنارانمنان بنرینتنانن نا دربناره  

 رروج ای  کشور از ا حادیه اروپا گهت و کنند   
یمی از شرکت کنندگان در  نظناهنرات روز شنننبنه منی  
گوید: "اگر بخواه م مقاومت کن م راه ای زینادی وجنود  
دارد  از م لس ا  ان گرفته  ا راهنمنارهنای حنقنوقنی و  
قانونی، حتی رود ا حادینه اروپنا و احنتنمناال ینک هنمنه  
پرسی دی ر  مو وع ای  است که اگر ما  قن  نشن نننی  
کن م و ب ذاریم مسایل هم نطور که هست پن نش بنرود آن  
وقت به آن ا اجازه داده ایم که منا را بنه بند نرین  ننحنو از  

 ا حادیه اروپا رارج کنند  " 

 م ل ون کارگر برای افزایش دستمزد و ب بود شرای  کار   ٦٨١ ا تصاب    -هند  
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همزمان  رزا می، نخست وزیر بریتنانن نا احنتنمنال بنرگنزاری  
دوباره همه پرسی بر سر رروج یا ماندن در ا حادیه اروپنا را  
رد کرد و گهت که رروج بریتان ا حتمی است و این  کنار  
با برنامه ای که جزی ات آن بضدا مشخ  می شنود انن نام  

 رواهد شد  
 
 

پناهجو در  ٣٣روزانه  -سازمان ملل 
 آبهای مدیترانه جان باخته اند

 
س تامبر مصناد  اسنت بنا سناان نرد منرگ    ١ روز جمضه  

سااه سوری که به همراه منادر و    ٦ آیالن کردی، کودک  
برادر رردسااش در آب های ب    رک ه و یونان جنان بنارنت  
و  صویر پ مر بی جانش در ساحل  رک ه ج نان را منتناثنر  

 کرد  
کم ساریای  اای پناهنندگنان سنازمنان منلنل منتنحند در  
ساا رد مرگ آیالن می گنویند آمنار منرگ و من نر در  

 دریای مدیترانه بطور ب سابقه ای افزایش یافته است  
ویل ام اس  ندار، سخن وی کم ساریای  اای پننناهننندگنان  
سازمان ملل متحد گهت که به  خم   سازمان متنبنو نش  

ننهنر در درینای    ٦١١ هنزار و    ١ "از زمنان منرگ آینالن  
مدیترانه جان بارته اند ینا منهنقنود شنده انند؛ در ینمنسنال  

 مرد و زن و کودک  "   ٦٦ گذشته بطور م ان    روزانه  
فقر و جنگ و ناآرامی در شنمنال آفنرینقنا و رصنوصنا در  
سوریه و راورم انه به رور ب سابقه ای در  نارینخ منضناصنر  
بشر هزاران نهر را آواره و به ام د ارنذ پننناهننندگنی رو بنه  

 سوی اروپا رانده است   
س تامبر همزمنان گنروهنی از فنضناالن حنقنوق    ١ روز جمضه  

بشر ری  ظاهرا ی در اندن از دوات بریتان نا رنواسنتننند  نا  
کننودک پننننناهنن ننویننی کننه هننم اکنننننون در    ١١١ حنندود  

اردوگاهی در فرانسه به نام کااه )مضرو  به جننن نل( بنه  
سر می برند و واجد شرای  ارنذ پننناهننندگنی هسنتننند در  

 بریتان ا پذیرفته شوند  

 
 

اعتصاب گسترده کارکنان بانک  -برزیل 
 ها

  ١ هنا در بنرزینل از روز سنه شنننبنه    هزاران کارمند بانک 
س تامنبنر بنا رنواسنت افنزاینش دسنتنمنزد دسنت بنه ینک  

درصند    ٦١.١٨ ا تصناب ننامنحندود زدنند  آنن نا رنواهنان  
 افزایش دستمزد هستند  

    درصند افنزاینش منوافنقنت کنرده انند وانی   ١.١ بانک با  
گویند به کمتنر از درصندی کنه دررنواسنت    کارگران می 

 کرده اند، ر ایت نخواهند داد  
همچن   کارگران رواهان افنزاینش حندا اقنل دسنتنمنزد بنه  

دالر( و درینافنت سن نم بن نشنتنری از    ٦٦١١ ریس )   ٦١١١ 
 سود هستند  

ها که  ضدادشان به بن نش    های ار ر کارکنان بانک   در سال 
رسند، دسنت بنه هننندین  ا نتنصناب    منی     هزار      ١١١ از  

  ١٦ م الدی ا نتنصناب آنن نا    ١١٦١ بزرگ زده اند   سال  
  ١.١ هنا از    روز به رول ان ام د که در نت  ه آن دستنمنزد  

 درصد افزایش یافت    ٦١  ا  
 

احتما  اخرا  هزارن م لز به  -ترکیه 
 اتهام ارتباط با پ ک ک 

هزار    از مضلنمنان    ٦١ نخست وزیر  رک ه ا الم داشته که  
ای  کشور به ظن  ار نبناط بنا "پ ک ک" در شنرق و  
 جنوب ای  کشور بنه زودی از کنار منضنلنق منی شنونند  
بنه ننوشنتنه روزننامنه "حنرینت"، ننخنسنت وزینر  نرکن نه بننه  
نمایندگان سازمان های غ ردواتی و رهنبنران منذهنبنی در  

هزار مضنلنم در    ٦١  خم   زده شده که      استان دیابمر گهت: 
منطقه، ار بارا نی بنا پ ک ک دارنند و این  مسناانه  
با   می شود  ا ای  افراد در روزهنای آ نی از کنارشنان  
مضلق شوند   حق قات در ای  زم نه آغاز شنده اسنت و منا  
بنا وزارت آمننوز  صننحننبننت کننرده ایننم و بننه زودی اینن   
آموزگاران مظنون به ار باط با پ ک ک از کار منضنلنق  

می شوند و در سال  حص لی جدید سر کالس هنای درس  
 حا ر نخواهند شد  

نخست وزیر  رک ه همچن ن  گنهنت: "این  آمنوزگناران بنا    
همان سرنوشتی روبنرو رنواهننند شند کنه افنرادی کنه بنا  
جنبش گواون ست ها در ار باط بودند، روبرو شندنند " دوانت  
 رک ه به دنبال پاکسازی ن ادهای دوانتنی از گنروه هنای  

هنزار ننظنامنی و    ١١ مخااد با رنود،  ناکنننون بن نش از  
ژوئن نه    ٦١ کارمند دواتی را به دنبال کنود نای ننافنرجنام  

 سال جاری، برکنار یا بازداشت کرده است  
بس ار از دوات های اروپایی ب شنتنر منخناانهنان رنود قنرار    

داده است و در این  زمن نننه رنواسنتنار  نوقند و  نضنلن نق  
 مذاکرات برای  مویت  رک ه در ا حادیه اروپا شده اند  

 
کودکان نخستین قربانیان  -یونیسف 

 جنگ هستند
صندوق كنودكنان سنازمنان منلنل منتنحند، ینونن نسند، روز  
ه ارشنبه گزار  رنود را دربناره و نضن نت کنودکنان در  
ج ان منتشر کرد  بر اساس ای  گزار ، ن می از جنمنضن نت  

 پناه ویان در ج ان، کودک هستند  
در سال گذشته م الدی، یمصد هنزار کنودک  ننن نا، از  

کشور دررواست پناهندگی کردند  ای  آمار نسبت بنه    ١٨ 
 م الدی، سه برابر شده است    ١١٦١ سال  

  د هایب  از مدیران یون سد دربناره اقندامنا نی کنه بنایند  
ان ام شود، گهت: "ما باید بتوان م در مدت زمان کنو ناهنی  
برای ای  افراد وکالیی انتخاب کن م  این  منو نوع من نم  
موج   سریم بررسی دررواستشان و در ننتن ن نه مشنخن   
شدن و ض تشان می شود  مشخ  می شود که آینا این   
افراد به  نوان پناهنده شنارته می شوند و ینا اینننمنه بنه  
 نوان م اجر  س س اگر رانواده ای داشنتنه بناشننند منی  
 وانند به آن ا ب  وندند و همچن   قادر رواهنند بنود کنه از  

 سرویس ای آموزشی و اممانات دی ر استهاده کنند  " 
 
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!


