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 ٥1 صفحه   

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 
 ٥١صفحه 

 ٧ صفحه  

 ٤ صفحه   

 ٦ صفحه   

 ٢ صفحه   

 ٥٣ صفحه   
 ٨ صفحه   

 ٣ صفحه  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس)
 (  دیوید ریازانف١٢

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 دنیا باید بداند ... 

جمهوری اسالمی عامل یکی از بزرگترین کشتارهای 
 سیاسی عصر ما است 

 

دفاع از قانون کار جمهوری اسالمی به بهانه شرکت درپراتیک 
 اجتماعی

 محمد کاظمی 

 
با آغاز سال تحصیلی معلمان با 
خواستهایشان و با فراخوانهایشان 

 به جلو می آیند
 شهال دانشفر

بازگشایی مدارس نزدیک استت  
و مطلب این هفته را به متبتارزا   
معلمان و خواستهایشان اختصتا   
متتهتتدهتتما متتعتتلتتمتتان بتتا نتتهتتروی  
قدرتمنتدی ختود را بترای شترو   
سال تحصهلی جدید و پتهترتهتری  
خواستهایشان آماده مهکننتدا ایتن  
را در فتتراختتوانتتهتتایشتتان بتترای  

پهرهری خواستهایشان به روشنتی  
می بهتنتهتما از جتمتلته متعتلتمتان  
بازنشسته برای ششتم متهترمتاه و  
کانونهای صتنتفتی متعتلتمتان در  
شتهتترهتای متتهتتتتلتت  بتته تت تتمتت   

متتهتتر روز    ٣١ اعتتتتترارتتی در  
 جهانی معلم فراخوان داده اندا در  

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

ای دیگر را  ای بسیار خوب و آینده طبقه کارگر نوید آینده
 میدهد.
 خالد ناصری

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

برخورداری تمام کودکان از آموزش و 
 پرورش رایگان و با کیفیت برابر 

 ٩صفحه 

 گرانی ها و جعل آمار! دولت روحانی مسئول گرانی هاست! 
 محمد شکوهی

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد 
قسمت  -تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار 

 دوم

جوانمیر مرادی : بررسی موادی از قانون کار؛
 ) بخش دوم (

دانشجویان به میدان آمدند. حکومت اولین 
 قدم عقب نشینی را برداشت! 

هزاران معلم بازنشسته در شهرهای مختلف 
 دست به تجمع زدند 

 ٧١ صفحه  

 ٥٥ صفحه  

 ٥٤ صفحه  
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاستا  
درج مقاال  در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيستا

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

آیا مهدانهد عالوه بر شهلی در زمان  
پهنوشه و اندونزی در زمان سوهارتو  
و آلمان در زمان ههتلر، در ایران نهتز  
جمهوری اسالمتی مترتتکتب یتک  
نستل کشتی و یتک هتوالکتاستت  
شد؟ شاید خهلی از شتمتا از ابتعتاد  
جنایا  و قتتل عتاه هتا حتکتومتت  
اسالمی مطل  نهستهدا چون رسانته  
ها و دول غتربتی تتمتامتا در دهته  
هشتتتتتاد متتهتتالدی کتته قتتتتتل عتتاه  
زندانهتان ستهتاستی صتور  گترفتت  
سکو  کردندا اپوزیسهون جمهوری  
اسالمی در آن مقط  هنوز فعالتهتت  
قابل مالحتهته ای در ستطتن بتهتن  
المللی شرو  نکرده بود که درمتورد  
این واقعه تاریهی افکار عتمتومتی  
را مطل  کندا اما این جنایت چنان  
بتتزرو و تتتکتتان دهتتنتتده بتتود کتته  
علهرغم گذشت بهش از سته دهته،  

عمهقتی بتر قتلتب جتامتعته   جراحا  
زختم   ایران بتر جتای گتذارده استتا 

نههرجنایا  پهنوشه در شهلی   هایی 
یا نسل کشی های نتهتاه آپتارتتایتد  

از   آفریقای جنوبتی، کته  نژادی در 
سهاست و حقوق به معنای متحتدود  
فراتر متهترود و بته یتک فتاجتعته  

همرانی اجتماعی تبدیل مهشود تا  
التتتهتاه ایتنترتونته   جایتی کته بتدون 

قترار   جراحا  جتامتعته نتمتی تتوانتد 
 گهردا   آراه  و 
 

در ماههتای او  و    ٣٨١١ تابستان  
سپتامبر، بدنبال پایان جنگ ایران و  
عراق، بدستتور مستتتقتهتم ختمتهتنتی  

تشتکتهتل   «کمهسهون مرو »یک  
شد و هزاران زندانی سهاسی را کته  
از سالها قبل به زندان محکوه شتده  
بودند، به جوخه اعداه سپردا اسامی  

نفتر از جتانتبتاختتترتان    ٠٥٥٥ حدود  
توسط نتهتروهتای اپتوزیستهتون جتمت   
آوری شده استا امتا آمتار واقتعتی  
بهش از اینها استا در ستالتروز ایتن  
اعداه ها هر سال به ایتن متنتاستبتت  
متتراستتم هتتایتتتی در ایتتران و در  
کشورهای دیرر بترگتزار متهتشتودا  
امسال نهز این روزها این مراستم هتا  

 جریان داردا  
 

  ٣٨١١ امتتا جتتنتتایتتت بتته تتتابستتتتتان  
محدود نتبتودا جتنتایتا  جتمتهتوری  
اسالمی علهه مهالفتهتن ستهتاستی،  
علهه زنان، علهه کتارگتران، عتلتهته  

مرده در نقاط مهتلت  کشتور کته  
این حکومت را نمتی ختواستتتنتد از  
بدو سر کار آمدن حکومت و حتتتی  
در ماههای قبل از ستر کتار آمتدن  
آن تتوستتط اوبتتام ستازمتتان یتتافتتتته  
اسالمی با حمله به زنان بی ح اب  
و تحقهر و توههن به آنها شرو  شتدا  
اعتتداه هتتا نتتهتتز از روز شتترو  ایتتن  
حکومت در تهران و شهرستان ها به  

  ٣٨١٣ جون    ٠٥ جریان افتادا اما از  
یکی از بزرگترین قتتتل عتاه هتای  
سهاسی در ابعاد دهها هزار نفتره در  
دستور حتکتومتت قترار گترفتتا از  

  ٣٠ -٣١ زنان حتامتلته تتا نتوجتوانتان  
ساله تحت وحشهانه ترین شتکتنت ته  
ها قرار گرفتند و بتدون دادگتاهتی  
اعداه شدندا در ختهتابتان هتا یتا در  
خانه ها دسته دسته مهرترفتتتنتد و  
ظرف چند روز و یا بعضا همان روز  
اعداه مهکردندا بعد از دهه شتصتت  
نهز جنایتا  حتکتومتت بته اشتکتال  

  ٣٨٨٥ مهتل  ادامه یافتا در دهه  
حکومت استالمتی شترو  بته تترور  
رهتتبتتران اپتتوزیستتهتتون و متتهتتالتتفتتهتتن  
سهاسی در الرناکا، برلهن و پتاریت   
 و ااا کرد و سپ  به قتل زن هره  

 دنیا باید بداند ... 
جمهوری اسالمی عامل یکی از 
بزرگترین کشتارهای سیاسی عصر ما 

 است 

ما خود را موظف میدانیم شما مردم جهان را ا  آنچه ایرن حرمرومر  برر  رر  
مردم آورده ا   مطلع  ا یم و شما را به همب تگی با مردم ایران، حمای  ا   
مبار ا  گ ترده ا   ه علیه حموم  ا المی جریان دارد و فشار به دول  ها  
برا  قطع رابطه  یا ی دیپلماتیک با جمهور  ا المی فرابخوانیم. جمهور   
ا المی باید همچون رژیم آپارتاید آفریقا  جنوبی در افمار عمومی جهانیان و  
ا  جانب دول  ها و نهادها  بین المللی محموم و مطرود شود. مبار اتری  ره  

 ارگران و دانشجویان، خانواده ها  جانباختگان      امرو  تو ط  نان و جوانان، 
و  ندانیان  یا ی در ایرران جرریران دارد اجر اا مربرار ه بررا   ررنرگرونری  
جمهور  ا المی ا    ه  نار  دن آن ا   ر راه جامعه ایران شرط اصرلری  

ا ر .   جنایا  و ن ل  شی ها  ایرن حرمرومر   برا  التیام  خم ها  ناشی ا  
شما را به تقوی  این مبار ا  فرامیخوانیم. مردم ایران به همب تگی مردم آ اده  
جهان نیا  دارند و دنیا به رهایی ا  شر تمام حموم  ها و دار و د رتره هرا   

 آدممش ا المی نیا  عاجل دارد.  
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 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

  ٥ از صفحه        
عهن حال کانون صنفی متعتلتمتان  
با مبارزا  دو سه ستالته اختهترم  
توانست، حت  بترگتزاری مت تمت   
عمومی خود را به دولت تحتمتهتل  
کند و معنای واقعی آن تحتمتهتل  
این تشکل سراسری متعتلتمتان بته  
عتنتتوان ابتتزاری بتترای پتتهترتتهتتری  
ختتواستتتتتهتتایشتتان استتت و اکتتنتتون  

مهر دعتو  بته    ٠٢ معلمان برای  
تشکهل م م  عتمتومتی کتانتون  
داده اندا و این اتفاقا  در حتالتی  
روی مهدهد که متعتلتمتان یتک  
پای مهم کمپهن علهته امتنتهتتتی  
کردن مبارزا  کارگران، معلتمتان  
و متترده متتعتتتتتر  هستتتتتنتتدا  
کمپهنی که بهانهه ام را جتعتفتر  
عههم زاده از رهبران کتارگتری و  
استتمتتاعتتهتتل عتتبتتدی از رهتتبتتران  
معلمان دادند و اهمهتی ستهتاستی  
بترای کتارگتران و کتل جتامتعتته  
داردا کمپهنی که توانستته استت  
جنتبتش و گتفتتتمتانتی را عتلتهته  
ستترکتتوب متتبتتارزا  جتتامتتعتته بتتا  
انگ های امنهتتتی و در دفتا   
از زندگی و معهشت مرده شکتل  
دهدا و تاکهدی بر حت  تشتکتل،  
ح  اعتصاب و آزادی های پتایته  
ای ستتهتتاستتی جتتامتتعتته بتتاشتتدا  
نراهی به این سرتهتر ها اهتمتهتت  
ستتهتتاستتی متتبتتارزا  متتعتتلتتمتتان و  
خواستهتا و متطتالتبتاتشتان را بته  
روشنی نشان مهدهدا از همهن رو  
هر یک از فراخوان های معلمتان  
خبر از یک اتفاق مهم است کته  
الزمست با دقتت آنتهتا را دنتبتال  
کنهم و به آنها پاست  درختور داده  
و وسهعا حمایت کتنتهتما بته ایتن  
فراخوان ها و خواستهای معتلتمتان  

 نراهی بهندازیما  
 
 

 
فررراخرروان مرربررلررمرران برره 

مرهرر روز  ٥١منراسربرت 
 جهانی مبلم

مهر روز جهانی معلتم استتا    ٣١ 
اعتتاله ایتتن روز بتته عتتنتتوان روز  
اعتتتتترا  ستتراستتری  از ستتوی  
کانتون صتنتفتی متعتلتمتان یتک  
تصمهم سهاسی مهم و تثبهت ایتن  
روز بتته عتتنتتوان روز جتتهتتانتتی  
اعتترا  متعتلتمتان بترای حت  و  
حقوقشان استا ایتن فتراختوان بتا  
اعاله خواستهایی که در نشتستت  

شتهتریتور نتمتایتنتدگتان    ٠١ و    ٠١ 
کانون های صنفی متعتلتمتان در  
 اردبهل برپا شده اتهاذ شده استا  
زمان این ت م  ستاعتت هشتت و  
نهم تا یازده و نهم صبتن ستهتزدهتم  
مهر ماه و متکتانتش در متراکتز  
استتانتهتا در ستازمتان آمتوزم و  
پتترورم و در شتتهتترستتتتتانتتهتتا در  
نتتواحتتی و متتنتتاشتت  اعتتاله شتتده  

کتتانتتون صتتنتتفتتی از    ٠١ استتتا  
شهرهای مهتل  ایتن بتهتانتهته را  
امضا کرده و همکارانشتان را بته  
گتتتردهتتتمتتتایتتتی در ایتتتن روز و  
پهرهری خواستهایشان فتراختوانتده  

 اندا  
یک اعترا  مهتم متعتلتمتان بته  
حقوقهتای زیتر ختط فتقتر استتا  
معلمان با شتعتار ختط فتقتر سته  
مهلهون، حقوق ما یک متهتلتهتون  
بتارهتا و بتتارهتا در متبتتارزا  بتتا  
شتتکتتوه دو ستته ستتالتته اختتهتترشتتان  
اعترا  خود را به ایتن ورتعتهتت  
اعتتاله داشتتتتته و در قتتطتتعتتنتتامتته  
هایشان بتر ختواستتتهتای متهتمتی  
چون افزایش دستمزدها به بتاالی  
خط فقر، تحصهتل رایترتان بترای  
هتمتته، لتتاتو متدارس خصتوصتتی،  
بازستازی متدارس نتاامتن، پتایتان  
دادن بتته فضتتای امتتنتتهتتتتتی در  

اموزم و پترورم و در متدارس،  
باال بردن استانداردهای آمتوزشتی  
و ااا تتتاکتتهتد گتتذاشتتتته انتتدا و  
بهانهه مشترک اسماعهل عتبتدی  
و جعفر عههم زاده علهه امنتهتتتی  
کردن مبارزا  کارگران، معلتمتان  
و متترده متتعتتتتتر  بتته کتتارزار  
متحدی از کارگتران و متعتلتمتان  
علهه فقر و فتالکتت متوجتود و  
تشتتدیتتد ستتهتتاستتتتتهتتای ریتتارتتت  
اقتتتتتتتتتصتتتتادی حتتتتکتتتتومتتتتت و  
سرکوبرری هتایتش شتکتل دادا  
کارزاری که با خواست مشهت   
باشل شدن تمتامتی پترونتده هتای  
تشتتکتتهتتل شتتده بتترای فتتعتتالتتهتتن  
کتتارگتتری، متتعتتلتتمتتان و متترده  
معتر  تتحتت عتنتاویتنتی چتون  
"اخالل در نهم و امتنتهتت متلتی"،  
کتهتتفتتهتت جتتدیتدی بتته متتبتتارزا   

 کارگران و معلمان داده  استا 
معلمان با این خواستها و بتدنتبتال  
دو ستال متبتارزا  جتانتانته بترای  
خواستها و مطالباتشان استت کته  
به استقبال بازگشایتی متدارس و  
سهزده متهتر روز جتهتانتی متعتلتم  
مهرونتدا در بتهتانتهته کتانتونتهتای  
صنفی معلمان به متنتاستبتت ایتن  
روز بر ختواستتتهتایتی چتون رفت   
تتتبتتعتتهتتو فتتاحتتش متتوجتتود بتتهتتن  
فتترهتتنتترتتهتتان اعتتم از شتتاغتتل و  
بازنشتستتته بتا ستایتر کتارکتنتان،  
صتتدور پتتروانتته فتتعتتالتتهتتت بتترای  

تتکتلتهت  در استر     های بال   تشکل 
وقتتت تتتوستتط وزار  کشتتور و  

، متهتتتومته  ٣٥ کمهسهتون متاده  
کردن پترونتده و تتبترئته متعتلتمتان  
معتر  به وسهله دستتترتاهتهتای  
قضایی و امنتهتتتی و پترهتهتز از  
پرونده ستازی و امتنتهتتتی کتردن  
مراکز آموزشی، حمایت قضتایتی  
دفتر حتقتوقتی وزار  آمتوزم و  

ن صتتنتتفتتی،    پتترورم از فتتعتتاال 

فرهنری، تقلهل روزهای تتدریت   
آموزگاران و توجه ویژه به متقتطت   
ابتدایی، فتراهتم آوردن امتکتانتا   

زه و در حتتد استتتتتانتتدارد، در    ال 
متتدارس دولتتتتتی بتته متتنتتهتتور  
جلوگهری از تنزل جایراه و افتت  
تتتحتتصتتهتتلتتی در متتدارس دولتتتتتی  
تتتاکتتهتتد شتتده استتتا و یتتک  
فوکوس مهم این خواستها  پتایتان  
دادن بر امنهتتی کتردن متبتارزا   
آنان و بتهتبتود ورت  آمتوزم در  
مدارس استا باید از خواستتتهتای  
معلمان و فتراختوانشتان بترای روز  
جهانی معلم وسهعا حمایت کتردا  
اشال  رسانی وسه  کتنتهتم و بته  
عنوان مردمی که ور  آمتوزم  
و پرورم و رستهتدن متعتلتمتان بته  
خواستتهتایشتان کتامتال بته ورت   
فتترزنتتدان متتا و آمتتوزشتتشتتان و  
باالبردن استانتداردهتای آمتوزشتی  
جتتامتتعتته متتربتتوط استتت از ایتتن  
مبارزا  حتمتایتت و پشتتتهتبتانتی  

 کنهما 
نکته گفتنی خطاب به معتلتمتان،  
تاکهتدی دیترتر بتر بتهتان روشتن  
خواستهتا و متطتالتبتاتشتان استتا  
روشن است کته بتایتد هتر گتونته  
تبعهتضتی در پترداختت حتقتوقتهتا  
مهان معلمان و بتازنشتستتترتان و  
سایر کارکنتان دولتتتی بتر شترف  
شود و شرح این خواست از ستوی  
معلمان به جا و برح  استتا امتا  
در عهن حال باید روشن باشد کته  
استتتتتانتتدارد زنتتدگتتی بتترای متتا  
کارگران، ما معلمان و متا مترده  
چهستا سطن حقوقها باید کت تا  
قرار گهرد که بتتتوانتهتم از یتک  
زندگی شایسته انسانی بترختوردار  
باشهما معلمان قبال ایتن شتاخت   
را با اعتترا  ختود بته زنتدگتی  
زیر خط فقر اعتاله کتردنتد و در  
قتطتتعتتنتامتته هتایشتتان بتر افتتزایتتش  

حداقل حقوق هتا بته متهتزان سته  
مهلهون و پانصد هتزار تتومتان بته  
عنوان یک گاه فتوری و متهتم  
تاکهد گذاشتندا امروز نتهتز بتایتد  
ایتن ختواستتت بصتتور  شتتفتاف و  
روشن بر پالکاردهای اعترارتمتان  
 در روز جهانی معلم نقش بنددا  

از ستتوی دیتترتتر در حتتاکتتمتتهتتت  
جمهوری اسالمی هر وزیری کته  
بر سر کار باشد، نهتایتتتا مت تری  
آمتتوزم و پتترورشتتی استتت کتته  
اساسش بتر قتوانتهتن استالمتی و  
تبعهو جنسی و تفتهتش عتقتایتد  
گذاشته شتده استتا متهتشتود بتا  
خواستهای روشنی چتون جتدایتی  
متتذهتتب از آمتتوزم و پتترورم،  
کتتوتتتاه شتتدن دستتت گتتلتته هتتای  
آخوند از مدارس و متتوقت  شتدن  
شرحهای اسالمی کتردن متدارس  
و وابستتتتته کتتردن آنتتان بتته حتتوزه  
های علمهه قتم، پتایتان دادن بته  
شرحهایی چون راههان نور و ماتز  
شتتویتتی کتتودکتتان بتتا اشتتاعتته  
فرهنگ اسالمی شههتد پتروری،  
برای تاههر فضای آمتوزشتی بته  
نف  خواستهای متدرن و انستانتی  
ختتود تتتاگتتهتتر گتتذاشتتت و ر یتتم  
اسالمی را از ایتن ستنترتر نتهتز  
گامهای مهمی بته عتقتب رانتدا  
بنابراین به هر درجه که توازن قتوا  
اجازه دهد، مهشود این ختواستتتهتا  
را به جلو بتردا متهتشتود جتلتوی  
اشتتاعتته ختترافتته در متتدارس و  
تفکهک جنسهتی در آمتوزم و  
پرورم را گرفتا وظهفه معلتمتان  
چت  و رادیتکتال استت کتته بتتا  
شعارهای روشن و شتفتاف و  بتا  
ابتکارا  مهتل  این خواستها را  

 هر چه بهشتر به جلو آورند ا   
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بحث و گتفتتترتو دربتاره الیتحته    
اصالحهه قانون کار درچند هفتتته  
گتذشتتته یتکتی ازمستایتل متهتتم  
درجنبتش کتارگتری بتوده استتا  
دراین مورد اتحادیه آزاد کارگتران  
، سندیتکتای کتارگتران شترکتت  
واحتتد و عتتده ای ازفتتعتتالتتهتتن  
کتارگتری و صتاحتب نتهتران در  
مسایل  کتارگتری دربتاره  ایتن  
حمله دولت روحانتی بته زنتدگتی  
ومعهشت  کارگران پرداختته انتدا  
من مله  بهروز خباز دراین رابتطته  
چتنتتدیتتن مصتتاحتتبتته تتتلتتویتتزیتتونتتی  
داشتته استتا اوبتا انتتتقتاد از آن  
دسته از فعالهتن و صتاحتبتنتهتران  
درمسایتل کتارگتری کته قتانتون  
کار فعلی را ارت اعی متهتدانتنتد  
مهروید که اینها با اینکتار ختود  
بی عملی درجنبش کارگتری را  
دامن مهزنند و از آنتهتا متهتپترستد  
کته پت  تتکتتلتهتت  "شتترکتت در  
 پراتهک اجتماعی" چه مهشودا 

من دراین نوشته کوتاه مهتهتواهتم  
بدو مسله بپردازها اول آنکه قتانتون  
کار جمهوری اسالمی درکتلتهتت  
ختود ارتتت تتاعتی ورتتدکتتارگتتری  
وبنابراین قابل دفتا  نتهتستتا دوه  
آنکه شرکت کارگران درپراتهتک  
اجتماعی تا آن ایهکه بته الیتحته  
اصتتالحتتهتته قتتانتتون کتتار متتربتتوط  

 مهشود چه معنایی داردا    
 

محورهای استاستی بترای دفتا   
ازیتک قتانتتون کتار کتتدامتنتتد     
دومتتحتتور اصتتلتتی در تشتتهتتهتت   
هرقانتون کتارآزادی اعتتتصتاب و  
آزادی تشتتتکتتتال  مستتتتتتتقتتتل  
کتتتارگتتتری هستتتتتتتنتتتدا وقتتتتتتتی  
درکشوری شبقته کتارگترآن حت   
اعتصاب و ح  تشکتل نتدارنتد و  
نتمتهتتتوانتنتد آزادانته حترف ختودرا  
بزنند این شبقه هتمتنتون استهتری   
دردست دولت وکارفرمایان استت   
اسهری که دست وپا و زبانتش را  

بسته اندا درچنهن شرایطی حتتی   
'مترقی تتریتن' قتانتون کتار نتهتز  
نمهتواند دردی از او دوا کتنتدا  
بتتهتت تتهتتت نتتهتتستتت کتته تتتاریتتهتتا  
اعتصاب و تشکل همراه با شکتل  
گهری شبقه کارگر بوجتود آمتده  
اندا محوردیرر درارزیابتی قتانتون  
وجتتود متتکتتانتتهتتستتمتتی استتت کتته  
برمبنای آن کارگتران متهتتتوانتنتد  
بتراجتترای قتتانتون کتار نتهتتار  و  
برمبنای آن با دولت وکارفرمایتان  
درمتتوارد اختتتتتالفشتتان تتتعتتهتتهتتن  
تتتکتتلتتهتت  کتتنتتنتتدا  درایتتن جتتا  
نهزبازمهبهنهم کته کتارگترایترانتی  
چقدر دست بستتته و استهتردولتت  
وکتتارفتترمتتایتتان استتتا درقتتانتتون  
کارجمهوری اسالمی شما لهستت  
بلند وباالیی از ارگانهای دولتتتی   
را متتهتتبتتهتتنتتهتتد کتته دردعتتوای  
کارگران و کارفرمایان دختالتت و  
اظهارنهر مهکننتد  ولتی وقتتتی  
نتتوبتتت کتتارگتتران متتهتتشتتود نتته  
تشکال  کتارگتری بتلتکته ایتن  
تشکتال  دستتتستاز حتکتومتتتی  
هستند که وظهفه 'دفتا ' ویتا بته  
عبارتی بهتر وظتهتفته جتاستوستی  
ولودادن کارگران مبارز را بتعتهتده  
دارند ا به هت نهست که ماهتهتا  
وستتالتتهتتا بتته کتتارگتتران حتتقتتوق  
نمهدهند و ههچ مرجعی قتانتونتی  

 به کارآنهارسهدگی نمهکندا 
دراروپا وآمتریتکتا  کتارگتران بتا  
تشکال  کارگری، اعتصابا  و  
تتهتاهترا  چتنتدیتن هتزارنتفتره بتته  
مصتتاف دولتتت و کتتارفتترمتتایتتان  
متتهتترونتتد و بتترستتر حتت  وحتتقتتوق   
صنفی و قتانتونتی  ختودبتا آنتهتا  
چانه مهزنندا ولی درایتران صترف  
نتتهتتر از آنتتکتته چتته دولتتتتتی  
سرکارباشد همترتی بترستر یتک  
  -"قانون کار" با هم تتوافت  دارنتد 

کارارزان کارگرختامتومد درایتران   
کارگر بهاشر مبارزه برای ح  و  
حتتقتتوق صتتنتتفتتی ختتود شتتالق  

مههوردا  فعال کارگری بایتد از  
روزه    ٣١ جان خود مایه بترتذارد،  

اعتصاب غذا کند تا  بته قتانتون  
گزاران  و م ریان آن 'شتهترفتهتم'  
کند که جم  آوری امضتا بترای  
افزایش دستمزد و مبارزه صتنتفتی   
اختتالل درنتتهتتم و امتتهتتنتتت متتلتتی  
نهست و'م ازا ' آن چندیتن ستال  
زندان نمهباشدا درایتران حتکتومتت   
کتتارگتتران بتتهتتکتتار درشتتهتتررویتتی  
بهبهان را برای آنکه خواهان کتار  
هستند  برلوله مهبندنتدا آنتوقتت  
عده ای فتکترمتهتکتنتنتد کته بتا  
چنهن دولت وحکومتتی متهتتتوان  
ازسنرر قانون کار و با اتتکتا بته   

 قانون کارم مبارزه کردا 
دفا  از قانون کتاری کته فتقتط  
شامل عده قتلتهتلتی از کتارگتران  

 مهشودد  
 

سال بعد از تصتویتب قتانتون    ٠٢  
کتتار اکتتثتتریتتت عتتهتتهتتمتتی از  
کتتارگتتران بتته دالیتتل قتترادادهتتای  
موقت و یا سفهد امضا  کتار در  
کتتتارگتتتاهتتتای کتتتوچتتتک ویتتتا  
درمناش  آزاد هرروزه ازمشمولتهتت  
قتتانتتون کتتارختتارج متتهتتشتتونتتداایتتن  
درحتتالتتی استتت کتته هتترستتالتته  
کارگران زیادی به خهل بتهتکتاران  
می پهوندند  وقانون کتار شتامتل  
آنها نمهشودا درتمتاه ایتن ستالتهتا  
دولت  بعد از دولت با استتفتاده از  
منفذها وتفاسهری از قتانتون کتار  
و با کم و زیتاد کتردن بتنتدهتا و  
تبصره توانسته اند قانون کاررا بته  
شهری بتی یتال وکتوپتال تتبتدیتل  
کنندا الیحه اصالحهه قانون کتار  
فقط حلقه ای اززنت تهتری استت  
که درآن قتانتون رتد کتارگتری  
جمهوری اسالمی قتراراستت رتد  

 کارگری ترشودا 
 

دفتتا  از قتتانتتون کتتار بتته بتتهتتانتته  
شرکت در پراتهتک اجتتتمتاعتی   

معلوه نهست چرا کارگتران بترای  
مهالفت با اصالحهه قتانتون کتار  
باید از قانون کتار فتعتلتی دفتا   
کنندا مرر تا  قبل از پهشتنتهتاد  
اصالحهته قتانتون کتار کتارگتران  
درپراتتهتک اجتتتمتاعتی شترکتت  
نمهکردند که حاال بهاشر متبتارزه  
با این الیحه راهی بترای شترکتت  
در پراتهک اجتماعتی را یتافتتته  

 اندا  
 

مستتلتته ایتتن استتتتتکتته هتترکستتی  
شرکت در پراتهک اجتمتاعتی را  
جتتوری بتترای ختتودم تتتعتتریتت   
مهکندا  پرایتک اجتماعی ایتی  
هستتت کتته درزمتتان انتتتتتهتتابتتا   
م ل  دهم کارگران رابه تشتویت   
به شرکت درانتتتهتابتا  مت تلت   
مهکرد تا بدینوسهتلته  کتارگتران  
بتوانند به سبک 'کمون پتاریت '   
تتتمتتریتتن دمتتوکتتراستتی کتتنتتنتتد ا  
پراتهک اجتماعی ایی است کته  
از " کارگران بهسواد" مهتهتواستت  
کتته درپتتای متتهتتزمتتذاکتتره بتترای  
تعهن حداقل دستمزد اقتتصتاد دان  
شرفدار کارگران را بتا ختودشتان  
بتتبتترنتتنتتد تتتا او بتتا فتترمتتولتتهتتای  
اقتصادی گابت کند که افتزایتش  
حداقل دستتتمتزد بتایتد بتا درآمتد  
ناخال  ملی هتمتهتوانتی داشتتته  
بتتاشتتدا ایتتن بتتارنتتهتتز مستتئتتولتتهتتت  
دعو  فتعتالتهتن  کتارگتری بته  
شرکت درپراتهک اجتتمتاعتی بته  
عهده بهروزخباز افتاده استت کته  
به آنها بروید که اگرمهتهتواهتهتد  
دچار بهعملی نشوید بته دفتا  از  

 قانون کار برخهزیدا  
امتتا پتترایتتتتتک اجتتتتتمتتاعتتی نتتو   
دیرری هم است که  توده هتای  
کارگر ودرپهشاپهش آنها فتعتالتهتن  
کارگری رادیکال به آن متبتادر   
کرده  و مهکننتدا درمتمتلتکتتتی  
که   برشب  قانون کارحکومتتش  
اعتصاب  وتشتکتال  کتارگتری   

حتتراه وغتتهتتر قتتانتتونتتی هستتتتتنتتد  
کارگران هرروزه اعتتتصتاب ، راه  
پهمایی وت م  درمقابل م ل  و  
سایر ارگانهای دولتی مهکتنتنتد   
بته حتمتتایتت از رفتتقتای زنتدانتتی  
برمهههزند وتا آنت تا کته زورشتان  
مهرستد حت  وحتقتوق ختود را از  
کارفرمایان مهترتهترنتدا فتعتالتهتن  
کتتارگتتری نتتهتتز'قتتانتتون شتتکتتنتتی'  
مهکنند و تشکال  کتارگتری و  
شبکه هتای کتارگتری ختود را  

 بوجود می آورندا  
 

درخاتمه  کارگتران در ایتران نته    
متتنتتتتتهتتر  قتتانتتون کتتار انتتقتتالبتتی  
هستند و نه  متتتوهتم بته قتانتون  
کار جمتهتوری استالمتی ا آنتهتا  
درپراتهک روزمره خود مهآمتوزنتد  
که دراین ا  نهامی استت  کته  
تمتاه گترو  آن جتامتعته دردستت  
یتتک عتتده قتتلتتهتتل متتافتتهتتای  
اقتتتتتصتتادی هستتت  متتافتتهتتای  
اقتصادی کته ختودم بته انتدازه   
پشهزی ارزم به قتانتون کتارختود  
نداردا آنها هرروزه مهآمتوزنتد کته   
فقط با اتتحتاد و یتکتپتارچتکتی  
مهتوان به جنگ کارفترمتایتان و  
دولت حامی آنها رفتا فتعتالتهتن  
رادیکال ومتترقتی متمتکتن استت  
که با مراجعه به یک تتبتصتره و  
یتتا بتتنتتدی از قتتانتتون کتتار، بتته  
افشتتای متتاهتتهتتت دغتتل کتتارانتته  
کارفترمتایتان و دولتت آنتهتا کته  
حتی به قانتون کتار ختود عتمتل  
نمهکنند بتپتردازنتدا درعتهتن حتال  
آنتتهتتا درمتتهتتان کتتارگتتران تتتوهتتم  
پراکنی نمهکنند و قبل ازهرچتهتز  
کتتلتتهتتت قتتانتتون کتتارجتتمتتهتتوری  
اسالمی، بدالیلی که ذکتر آنتهتا  
رفتتتت، را ارتتتت تتتاعتتتی ورتتتد  

 کارگری مهدانندا  
 

ستپتتتامتبتر    ٠٣ محمد کاظتمتی    
 دوهزارو شانزده 

دفاع از قانون کار جمهوری اسالمی 
 به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

 محمد کاظمی
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 ٣از صفحه         

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
ای نتتویستتنتتدگتتان و متتهتتالتتفتتهتتن  
اپوزیسهون در داختل کشتور روی  
آوردا سالهای گذشته اسهتدپتاشتی  
به صور  زنان به تتحتریتک امتاه  
جمعه ها و عوامل سازمان یتافتتته  
حکومت در دستور قرار گترفتت و  
شالق زدن به جتوانتان و کتارگتران  
معتر  در یک سال گذشته اوج  
گرفتا به این جنایا  ستنترتستار  
صدها زن، چشم درآوردن و بتریتدن  
دستتت و از کتتوه پتترتتتاب کتتردن  
هم نسررایان و دهها نو  جتنتایتت  
دیرر بتر استاس قتوانتهتن قصتا   

 اسالمی را ارافه کنهدا  
 

و حال چه احساسی به شما دستت  
متتهتتدهتتد اگتتر بتتدانتتهتتد پتتاستتداران  
جتتمتتهتتوری استتالمتتی از پتتدران و  
مادران یا همسران زنتدانتهتانتی کته  
اعداه مهشدند پول تهرهایی که بته  
سر و بدن زندانهان شتلتهتک کترده  
بودنتد را شتلتب متهتکتردنتد؟ چته  
احساسی پتهتدا متهتکتنتهتد وقتتتی  
گفته شود به تعدادی از زنتدانتهتان  
قبل از اعداه ت اوز کردند؟ یتا بته  
زور بتته ازدواج پتتاستتداران استتاله  
درآوردنتد و بتعتد اعتداه کتردنتد و  
بتتهتتاشتتر ایتتن ازدواج بتته پتتدران و  
مادران آنها تبریک گفتند؟ بعضتا  
پنج نفر از فرزندان یک خانواده را  
اعداه کتردنتدا چته احستاستی از  
شنهدن این واقتعته بته شتمتا دستت  
متتهتتدهتتد؟ چتته احستتاستتی پتتهتتدا  
مهکنهد اگر بشتنتویتد کته اعتداه  
شدگان را کتامتهتون کتامتهتون در  
گورهای جمتعتی دفتن کتردنتد و  
هنوز اکثر قریب به اتفتاق ختانتواده  
ها نمهدانند عتزیتزانشتان در کت تا  
دفن شده اند؟ چه احساستی پتهتدا  
مهکنهد وقتی بشنوید که ختواهتر  
را در مقابل بترادر و یتا دوستت و  
رفتتهتت  را در متتقتتابتتل یتتکتتدیتترتتر  
شکن ه کردند تتا از آنتهتا حترف  
بتکتتشتتنتتد و اراده آنتتهتتا را در هتتم  
بشکنند؟ دهها هزار زندانی را نهتز  
که از اعداه ن تا  یتافتتته بتودنتد  
تحت انوا  شکن ه ها قرار دادنتد،  
به زندان هتای شتوالنتی متحتکتوه  
کتردنتد، آنتهتتا را اعتتداه نتتمتایشتتی  

کردند، ماهها در قبرهای چتوبتی  
مصنوعی نرهداشتند تا اراده آنهتا  
را در هم شکنند و سران اه هتزاران  

اعتداه    ١١ نفر از آنها را در ستال  
کتردنتد؟ نته، اکتتثتر شتمتا از ایتتن  
هتتوالکتتاستتت استتالمتتی چتتهتتزی  

 نمهدانهد چون دولت  
 

ها و رسانه های غربی نسبتت بته  
این جنایت علهه بشتریتت ستکتو   
محو کردند، که اگر نمهکردنتد،  
اگر افتکتار عتمتومتی را متطتلت   
مهکردند، جمتهتوری استالمتی بته  
این سادگی نمهتوانستت دستت بته  
این قتل عاه بزرو بزنتد و ابتعتاد  

 جنایت به مراتب کمتر مهشدا  
 

اعداه شده ها مهالفهن حکومت از  
هر رنگ و شهفتی بتودنتدا چت   
ها و کمونهست ها بودند، اسالمی  
های منتقد حکومت بودند، بهایی  
ها و یا شرفداران نهاه ساب  بودند،  
مرده معتر  در نتقتاط متهتتتلت   
کشور بودند و بعضا ههنتکتداه از  
اینها نبودند بدلهل تشابه قهافته یتا  
شکتل و شتمتایتل غتهتر استالمتی  
دسترهر شدند، شکنت ته شتدنتد و  

 اعداه شدندا  
 

جمهوری استالمتی دستت بته ایتن  
جنایا  زد تتا ختود را بته مترده  
تحمهل کندا این حکومت انتهتاب  
مرده نبود که اگر بود نتهتازی بته  
اینهمه سرکوب و جنایتت نتداشتتا  
جتتامتتعتته ایتتران چتتنتتهتتن حتتکتتومتتت  
متتتتحتت تتر و عتقتتب متتانتتده ای را  
نمههواست تحمل کندا اعترا  از  
هر شرف زبانه مهکشهدا اعتصاب  
گسترم می یافتا انوا  روزنامته  
هایی که دهها سال تحت ختفتقتان  
حتتکتتومتتت قتتبتتلتتی اجتتازه انتتتتتشتتار  
نتداشتتتتنتتد در متهتتان متترده تتتوزیتت   
مهشد و بتا استتتقتبتال گتره مترده  
متتواجتته متتهتتشتتدا ستتازمتتان هتتای  
سهاسی و تشکل های کتارگتری  
در فضای نستبتتتا بتازی کته بتا  
انقالب آزادیهواهتانته مترده شتکتل  
گرفته بود شرو  به شکل گتهتری  
کرده بودند و مرده به آنها متلتحت   
مهشدنتدا کتارگتران، دانشت تویتان،  

زنان و مرده در اقصا نقاط کشتور  
که دهها ستال تتحتت سترکتوب و  
تحقهر زندگی کرده بودند همه بته  
حرکت درآمده بودند و در متقتابتل  
حتتتکتتتومتتتت استتتالمتتتی ستتتنتتترتتتر  
مهررفتندا و حتکتومتت استالمتی  
مههواست آنها را ستر جتای ختود  
بنتشتانتد، متردمتی کته بته امتهتد  
آزادی و یک زندگی بهتر انقالب  
کرده بودند را مرعوب و تحقتهتر و  
خرد کند و چنان خفقان و سهاهی  
بر فضای جامعه حاکم کنتد کته  
هرگونه امهد به تاتهتهتر اورتا  را  
 بکشد تا خود را سر پا نرهداردا  

 
این زخم عمه  همننان بتاز استتا  
هتتنتتوز التتتتتهتتاه نتتهتتافتتتتته استتتا  
جنایتکاران، شکن ه گران و آنتهتا  
که در دولت و م ل  و ستهتستتتم  
قضتتایتتی دستتتتتور دادنتتد و اجتترا  
کتردنتد، هتمتنتتنتان ستر کتتارنتد و  
همننان اعداه و جنایت مهکتنتنتدا  
از خامنه ای که در آن متقتطت  از  
باالترین مقاما  حکومت بود، تتا  
رفسن انی کته بتعتنتوان جتانشتهتن  

گفته    ١١ فرمانده کل قوا در او   
بود فرصت خوبی بته وجتود آمتده  
که در این ا )زنتدان هتاآ آنتهتا را  
منتهتده کتنتهتم و شترشتان را کتم  
کنهم، روحانی رئه  جمهور فعلی  
که در م ل  استالمتی در ستال  

گفته بود توشتئته گتران را    ٣٨١٥ 
هنراه نماز جمعه در حضور مترده  
بتته دار آویتتزان کتتنتتهتتد تتتا تتت گتتهتتر  
بتتهتتشتتتتتری داشتتتتته بتتاشتتد، یتتا  
پورمحمدی وزیر دادگستری دولت  
روحانی، عضو کمهسهونی کته از  

  ٣٨١١ شرف خمهنی برای کشتار  
تعههن شده بود، هتمتهتن چتنتد روز  

کنهم که    قبل گفت ما افتهار می 
دستور خدا را اجرا کردیم و صتادق  
الریتت تتانتتی رئتتهتت  قتتوه قضتتائتتهتته  
حکومت هم همهتن روزهتا گتفتتته  

هتتا بتترحستتب    استتت احتتکتتاه دادگتتاه 
موازین شرعی و قوانهن ان اه شتده  
و قتتابتل ختتدشته نتتهتستتت و حتتکتتم  

های محارب کتامتال آشتکتار    گروه 
استتت و صتتدهتتا متتقتتاه دیتترتتر  
حکومتی که در جتنتایتا  دستت  
داشته اند همننتان در مت تلت  و  

کابهنه و سهستم قضایی و شورای  
نرهبان و م ل  خبرگان و یتا در  
نهروهای مسلن مشاول حتکتومتت  
اند و همننان جنایت می آفرینندا  
تنها در شول سته ستال حتکتومتت  

نتفتر اعتداه    ٠٥٥٥ روحانی بهش از  
شده اندا و تا عدالت برقرار نشتود،  
تا جزئها  این جنایا  افشا نشود،  
تا جنایتکاران به محاکمه کشتهتده  
نشوند، تا مرده نداننتد عتزیتزانشتان  
ک ا دفن شده اند، تا لهست دقهت   
مقاما  و مسئولهنی که در ایتن  
جنایت هولناک شترکتت داشتتتنتد  
معتلتوه نشتود، و حتقتایت  آن دوره  
تماما افشا نشود، این زخم التتتهتاه  

 نهواهد یافتا  
 

و باالخره آیا مهدانهد کته جتنتبتش  
دادخواهی بزرگی در ایتران شترو   
شده است؟ متادران جتانتبتاختتترتان  
همنتون متادران گتم شتدگتان در  
آر انتهن چندین سال است متشکل  
شده اند و در بهانهه هتای عتلتنتی  
خود خواهان رو شدن تماه حقای  و  
محاکمه تمتاه ستران حتکتومتت و  
کتتلتتهتته متتقتتامتتاتتتی شتتده انتتد کتته  
مرتکب این جنایا  شتده انتدا آیتا  

و    ٠٥٣٠ خبر دارید که ستالتهتای  
به همت خانواده های اعداه    ٠٥٣١ 

شدگان و زندانهان سهاسی جان بته  
در بتترده از حتتکتتومتتت استتالمتتی،  
دادگاهی مردمی با حضور وکتال  
و قضا  سرشناس بهن التمتلتلتی و  
حضور دهها شاهد از خانواده های  
جانباختران و زنتدانتهتان ستهتاستی  
ساب  در دو مرحله در لندن و الهه  
برگزار شد و جمهوری اسالمی را  
رسما بدلهل جنایت عتلتهته بشتریتت  
محکوه کرد؟ آیا متهتدانتهتد تتحتت  
ایتتن فشتتارهتتا و رشتتد فتتزایتتنتتده  
اعتتتترارتتا  متترده شتتکتتاف هتتای  
عمهقی در جمهوری اسالمی حول  
کشتارهای جمهوری اسالمتی بته  
راه افتاده است؟ نته، قتطتعتا اکتثتر  
شما نمهدانتهتد چتون رستانته هتای  
غربی نته ایتن دادگتاه را چتنتدان  
پوشش دادند و نه از فضای امروز  
اعتراری در ایران چندان صحتبتت  

 مهکنندا  
 

و باالخره امروز دنهتا دارد درمتورد  
جنایا  داعش صحبتت متهتکتنتدا  
جمهوری اسالمی همتتای داعتش  
استا پهش قراول آن بودا همه انوا   
جنایاتی که داعش امروز بته ستر  
زنان و کتل مترده متهتاورد تتحتت  
حاکمهت جتمتهتوری استالمتی بته  
اجتترا درآمتتده استتتا جتتمتتهتتوری  
اسالمی و داعش و سایر حکومت  
های اسالمی صرفنتهتر از قتطتب  
بندی در مقابل یکدیرر، همننتان  
خون مهتریتزنتد و بترای یتکتدیترتر  

 مشروعهت ای اد مهکنندا  
 

ما خود را موظ  متهتدانتهتم شتمتا  
متترده جتتهتتان را از آنتتنتته ایتتن  
حکومت بر ستر مترده آورده استت  
متتطتتلتت  ستتازیتتم و شتتمتتا را بتته  
همبستری با مرده ایران، حتمتایتت  
از مبارزا  گسترده ای که علتهته  
حکومت استالمتی جتریتان دارد و  
فشار به دولت ها برای قط  رابطه  
سهاسی دیپلماتهک بتا جتمتهتوری  
اسالمی فترابتهتوانتهتما جتمتهتوری  
اسالمی باید همنون ر یم آپارتایتد  
آفریقای جنوبی در افکار عمومی  
جهانهان و از جتانتب دولتت هتا و  
نهادهای بهن الملتلتی متحتکتوه و  
مطرود شودا مبارزاتی کته امتروز  

کتارگتران و      توسط زنان و جوانان، 
دانشتتت تتتویتتتان، ختتتانتتتواده هتتتای  
جانباختران و زندانهان سهاستی در  
ایران جریان دارد اجزاء مبارزه برای  
سرنرونی جمهوری اسالمی استت  
که کنار زدن آن از سر راه جامتعته  
ایران شرط اصلی برای التهاه زختم  

جتنتایتا  و نستل   های نتاشتی از 
استتا   کشی های ایتن حتکتومتت 

شما را بته تتقتویتت ایتن متبتارزا   
فتترامتتهتتهتتوانتتهتتما متترده ایتتران بتته  
همبستری مرده آزاده جتهتان نتهتاز  
دارند و دنها به رهایی از شر تتمتاه  
حکومت ها و دار و دستتته هتای  
 آدمکش اسالمی نهاز عاجل داردا  

 
 حزب کمونهست کارگری ایران  

  ٠٥٣٣ سپتامبر    ٣٠ 
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طبقه کارگر نوید 
ای بسیار  آینده

ای  خوب و آینده
 دیگر را میدهد.

 خالد ناصری
ای بستهتار    شبقه کارگر نوید آینده 

ای دیرر را مهتدهتدا    خوب و آینده 
ای بتدون استتتثتمتار ، بتدون    آینتده 

تبعهو ، بدون فقر و بهحتوقتی را  

ای کته مترده اون    مهدهدا و آینده 
جامعه برای رهایی از تبعتهتو و  
استثمار و نابرابریها را ریشته کتن  
کنندا مرده که برای رهتایتی از  
نهاه سترمتایته داری و آزادی و  
خوشبهتی و رفاه و بترابتری متی  
خواهندا تنها راه خالصی از ایتن  
هتمته مشتکتتال  نتهتتاه ستترمتایتته  
داری فقط باید متتتحتد شتویتم و  
قدر  خودمان را به دشتمتنتانتمتان  

 نشان دههما   
 

ما کارگتران در نتهتاه ظتالتمتانته  
سرمایه داری سرکوب متهتشتویتما  
و زنتتدان و شتتالق را تتتحتتمتتل  
مهکنهم، چهزی دیره ی  بترای  
از دست دادن نداریما وقتتتی کته  
حقوق ما رو به ما نتمتهتدهتنتد، و  

ی کتارگتر را    آنها زندگی شبتقته 
بتته زنتتدان تتتبتتدیتتل کتتردنتتد، اگتتر  
کارگران متحتد شتونتد هتر نتهتاه  
سرکوبرر و استبدادی را بته زانتو  

در متتهتتآوردا کتتارگتتران اتتتحتتاد  
اتحادا چهزی ب ز زن هر هتایتمتان  
نهست که از دست بدههما اما بتا  
اتحاد و همبستری و متتتشتکتل  
شدن جهانتی را بتدستت ختواهتهتم  
آوردا کتته متتمتتلتتو از شتتادی ،  
بتترابتتری و فتتارب از تتتبتتعتتهتتو و  
سرکوب برای همته ختواهتد بتودا  
دست مزدهای تعههن شتده بترای  
امستتال از شتترف دولتتت بستتهتتار  
ناچهز استا همهن دستمزد ناچهتز  
هم اگر به موقعه پترداختت شتود،  

برابر زیتر ختط فتقتر کته ختود    ١ 
دولت جمهوری ننرتهتن استالمتی  

 آن را اعاله کرده استا  
 

ما کتارگتران تتنتهتا بتا اتتحتاد و  
مبارزه مهتوانهم دستتتمتزد واقتعتی  
ختتودمتتان را بتته کتتارفتترمتتایتتان و  
پتتهتتمتتانتتکتتاران تتتحتتمتتهتتل کتتنتتهتتما  
قراردادهای موقت و سفهد امضتا  
را لاو کنهما و همننهن امتنتهتت  

شالی کارگران و بهمه بتهتکتاری  
ی کتارگتران بتهتکتار ،    برای همه 

داشتن مسکن مناسب و بهداشتت  
و دکتر و درمان وااااا با هتزیتنته  
کارفرمتایتان را بتدستت ختواهتهتم  

 آوردا 
 

جمهوری آدمکش اسالمتی ایتران  
هتتمتتواره فتتعتتالتتهتتن کتتارگتتری و  
اجتتمتاعتی بته شتدیتدتتریتن نتحتو  
ممکن سرکتوب کترده و کشتتته  
استتتا زنتتدانتتهتتا یشتتان متتمتتلتتو از  
فعتاالن کتارگتری و اجتتتمتاعتی  
استا از جمله جعفر عههم زاده ،  
بتتهتتنتتاه ابتتراهتتهتتم زاده و دیتترتتر  
عزیزانی که در حتال حتارتر در  
زنتتدانتتهتتای جتتمتتهتتوری استتالمتتی  
حضور دارندا که حتی در زنتدان  
هم سکو  نتکتردن و هتنتوز کته  
هتتنتتوز دارن بتتهتتانتتهتته و صتتحتتبتتت  
متهتتکتتنتتنتتدا کتارگتترانتتی کتته در  
سهاهتنتالتهتای زنتدان جتمتهتوری  

اسالمی کشتتته شتدن از جتمتلته  
شاهرخ زمانی ، افشهن اسانتلتو ،  
مهدی زانهه ، پتهتاه استالمتی ،  
منصور رادپور و دیرتر عتزیتزانتی  
که در زنتدانتهتا کشتتته شتدن تتا  
کارگران و جنبش آزادی ختواهتی  
و برابری شلب را بترساندا تتا ایتن  
جنبش عههتم را وادار بته عتقتب  
نشتتهتتنتتی کتتنتتنتتدا کتته تتتا االن  
نتوانستند این جنبش را بته عتقتب  

 برانندا  
 

بار دیرر اعاله مهکنم کته دوم  
به دوم شما عزیزان برای رهایتی  
شبقه کارگتر از پتای نتهتواهتهتم  

 نشستا 
 

زنده باد آزادی برابتری حتکتومتت  
 کارگری 

 

نا امنننی شنغنلنی! 
نننفننر از  ٤مننر  

اپنننننراتنننننورهنننننای 
هننای فشننار  پسننت

قوی برق در راه 
 تجمع اعتراضی

 
 نسان نودینیان

متتهتتر  چتتنتتد تتتن از  ١ یتتکتتشتتنتتبتته  
هتای فشتار قتوی    اپراتورهای پست 

برق که برای پهرهری مطالتبتا  و  
برگزاری ت م  راهتی تتهتران شتده  
بودند، در بروجترد تصتادف کترده و  
  .بتته بتتهتتمتتارستتتتتان متتنتتتتتقتتل شتتدنتتد 

هتای فشتار قتوی    اپراتورهای پست 
برق که از خوزستان بترای شترکتت  
در ت م  اعتراری )چهتاره متهترآ  
مقابل م ل  و ستازمتان متدیتریتت  

 برگزار شود، راهی تهران بودندا 
متتهتتر بتترای  ١ تتت تتمتت  اعتتتتترارتتی  

پهرتهتری اجترای شترح  قترار داد  
دائم بترگتزار متهتشتودا در ایتنترور) 

متتهتتتر الیتتتحتته قتترار داد دائتتتم  ١ 
هتای فشتار قتوی    اپراتورهای پست 

برق  در مت تلت  استالمتی شترح  

 مهشودآا 
کارگر متهتصت  در    ١٢٥٥ حدود  

شرکت های منطقه ای در ستطتن  
سراسری در کاری ستهتت و زیتان  
آور اشتاال دارندا بتا وجتود دائتمتی  
بودن کار کتارگتران  اپتراتتورهتای  

هتتای فشتتار قتتوی بتترق امتتا    پستتت 
هنوز رتتبته بتنتدی مشتاغتل آنتهتا  
مشه  نهستا یکی از مطالتبتا   

هتتای    کتتارگتتران اپتتراتتتورهتتای پستتت 
فشار قوی برق تبتدیتل قترارداده بته  
قتترار دادهتتای دائتتمتتی و امتتنتتهتتت  

 شالی استا  
هتتای    کتتارگتتران اپتتراتتتورهتتای پستتت 

فشار قوی برق دارای سواب  بتهتش  
 سال هستندا   ٣٠ از  
 

نا امنی شالی و نررانی کارگتران  
هتای فشتار قتوی    اپراتورهای پست 

برق به سبب قرار دادن آنهتا بتعتنتوان  
بته متعتنتتی   «نتهتروهتای حت تمتتی »

انتقال به بهش پهمتانتکتاران، بتهتش  
 عمده مشکال  کارگران استا 

 
هتتای    کتتارگتتران اپتتراتتتورهتتای پستتت 

فشتتار قتتوی بتترق در اعتتتتترارتتا   
مداوه در یکسال گذشتته بتا اتتکتا  
به قدر  اعترارهشان و با بترپتایتی  
ت م  های اعتراری برای امنتهتت  

شالی و قترار دادهتای دائتمتی و  
علهه ستپتردن متوقتعتهتت و ستوابت   
شالهشان بته بتهتش پتهتمتانتکتاری،  

 اعترا  و ت م  برپا کرده اندا 
 

کتتارگتتر اپتتراتتتورهتتای    ١ متترو  
های فشار قوی برق   یتک    پست 

جتنتتایتتت در حتتال جتتریتتان در نتتهتتاه  
جمهوری اسالمی تت سرمایه استتا  
قربانهتان حتوادک کتار بتهتشتمتارنتدا  
همانقدر کارگر را روانته گتورستتتان  
مهکنند، همانتقتدر کتارگتر در اگتر  

نتتاامتتنتتی متتحتتهتتط کتتار روانتته  
بهمارستان مهشوندا همتانتقتدر ختانته  
ها از هم مهپاشنتد، شتادی هتا بته  
غصه و غم تبدیل متهتشتودا هتمتان  
اندازه کودکان از رفتتتن بته پشتت  
مهز تحصهل محروه مهشوند، هتمتان  
اندازه کودکان کتار، اعتتتهتاد، تتن  

 .فروشی و زندانی بهشتر مهشود 
 

جنبه تل  و شنز این سناریو قاتتلتهتن  
و جتتانتتهتتان ایتتن متترو هتتتای  
هولناک هر روز در متحتل کتار و  

در شهر در کنار قربانتهتان ختودشتان  
 قده مهزنندا  

نتفتر از کتارگتران  ١ مسئول مرو  
هتای فشتار قتوی    اپراتورهای پست 

بتترق دولتتت و نتتهتتاه جتتمتتهتتوری  
 اسالمی، استا  

 
 ٣١٨٠ مهر  ١ 
 ٠٥٣٣ سپتامبر    ٠٠ 
 



 ٤٣٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

گنننراننننی هنننا و 
جننننعننننل آمننننار! 
دولننت روحننانننی 
مسننئننول گننرانننی 

 هاست!
 محمد شکوهی

 
در حالهکه دولت ادعا می کتنتد  
توره امسال  تک رقمتی شتده و  
"آگارم" بر زنتدگتی مترده بتویتژه  
بعد از برجاه دیده مهتشتود،بتانتک  
مرکتزی حتکتومتت ، آمتارهتای   
نسبتتا متتتفتاو  تتری رادر بتاره  
گرانی ها اعاله کترده استتا بته  
آمار و ارقاه بانک مرکزی بتعتدا  
برمهترتردیتما ابتتتدا بته ستهتاستت  
دولتتت در اعتتاله آمتتار و ارقتتاه  
گرانی ها بپردازیما دولت متدعتی  
است توره را تک رقمی کترده و  
گویا" آگارو شواهدم" در زندگتی  
و قتدر  ختریتد ختانتواردهتا دیتده  
مهشودا ادعا متی کتنتنتد تتوره  
کتتاالهتتتای استتتاستتی و متتتورد  
مصتترف عتتمتتوه متترده در ستتایتته  
"متتبتتارزه دولتتت بتتا گتترانتتهتتهتتا" و  
تصتتویتتب شتترح هتتای " کتتنتتتتترل  
قهمتها" در یتک ستال گتذشتتته  
،جلوی افزایش بی رویته قتهتمتت  
کاالهای اساسی را گرفتته شتده  
استا بی شرمانه ادعا کترده انتد  
کتته دختتل و ختترج و هتتزیتتنتته  
خانوارها سر بته ستر شتده استتد 
یعنی زندگی مرده با دستتمتزدهتا  
و حتتقتتوق هتتایتتی کتته متتهتترتترنتتد  
کفاف هتزیتنته زنتدگتی را متی  

 کندا  
 

این ادعای دولت روحتانتی استتا  
در این مهان اما بانک مترکتزی  
آمار و ارقاه نسبتتا متتتفتاوتتی از  
ورتتعتتهتتت گتترانتتی هتتا و متتهتتزان  
افزایش قهمت کاالهتای استاستی  
در یک ستال گتذشتتته متنتتتشتر  
کرده که همهن ادعتای دولتت را  
زیتتر ستتوال متتی بتتردا بتتانتتک  
مرکزی این هفته مهزان افتزایتش  
و کاهش قهمتتهتا در یتک ستال  

 گذشته را منتشر کردا  
در بهش هایی از ایتن گتزارشتا   

  ١٢ تتتا    ١ آمتتده استتت  افتتزایتتش  
 درصدی قهمت کاالهای اساسی 
شی یکسال گذشته قهمتت گتروه  

درصتد، تتهتم مترب    ١،٣ لبنها   
درصتد،    ١١٣٣ درصد، برنج    ٣١٣٣ 
درصد، متهتوه هتای    ٠١٣٣ حبوب  
درصد، گوشتت قترمتز    ٣٢٣٣ تازه  
  ١٣٣ درصد، گتوشتت مترب    ٢٣٠ 

  ١١٣٣ درصتتد، قتتنتتد و شتتکتتر  
درصتتد و    ٣٠٣٨ درصتتد، چتتای  

درصد افتزایتش    ١٣٠ روغن نباتی  
 یافته استا 

گزارم رسمی بتانتک مترکتزی  
در خاتمته نتتتهت ته گترفتتته کته  
بهشترین تاههر قتهتمتت کتاالهتای  
اساسی شی یکسال اخهر به قتنتد  

درصتتتد    ١١٣٣ و شتتتکتتتر بتتتا  
اختصا  دارد و پ  از آن، بترنتج  

درصتد افتزایتش قتهتمتت    ١١٣٣ با  
 مواجه استا 

 
ایتتنتتهتتم آمتتار و ارقتتاه بتتانتتک  
مرکزی از ورعهت گترانتی هتاا  
علهرغتم تتالم هتای ایتن نتهتاد  
هتتای حتتکتتومتتتتتی بتترای ارائتته  
گزارشا  غهرواقعی و بهشا بتی  
ربط در باره گترانتی هتا، بتانتک  
مرکزی ناچار شده بته بترختی از  
گرانی هتا اشتاره بتکتنتدا التبتتته  
تفاو  ماهوی این دو گزارم بتا  
همدیرر در اساس نتدارنتدا تتنتهتا  
تفاو  مربوط به گترانتی قتنتد و  
شتتکتتر و بتترنتتج متتی بتتاشتتد کتته  
بانک مرکزی ادعتا متی کتنتد  
در این ا نقشی نتدارد و گترانتی  
ها این عرصه از آن ا که عتمتدتتا  
وارداتی هستنتد و قتهتمتت هتای  
جهانی باال رفته و تتعترفته هتای  
گتتمتترگتتی گتتران شتتده وااا در  
نته ه گرانی این سه رقم کتاالی  
استاستی دور از "انتتتتطتار" نتبتتودد  
جالب استت یتعتنتی ایتن گترانتی  
واقتتعتتی استتت و مستتئتتولتتش هتتم  
بتتتانتتتک متتترکتتتزی و بتتتورس  
کاالهای اساسی کته ختود ایتن  
بانک روزانه مهلهاردها تومان در  

 آن سود می برد نهستا 
 

جتهتتت اشتال  بتتانتک متترکتتزی،  
اعتبارا  و تضمهن هتای متالتی  
این بانک در بتازار بتورس متواد  
ختتوراکتتی و اقتتاله  کتتاالهتتای  

اساسی حرف اول را می زنتدا تتا  
اون ایی که بته واردا  ایتن سته  
رقم از کتاالهتا بتر متی گتردد،  
دولت شرف قترارداد بتا دوبتانتد و  
مافهای اقتتصتادی متی بتاشتدا  
اول بانک مرکتزی کته تتامتهتن  
کتتنتتنتتده ارز متتبتتاالدتتتی درایتتن  
ماجراستا دوه بانتدهتا و شتبتکته  
های مافهایتی وارداتتی کته در  
دست دولت و وزار  ختانته هتای  
جهتاد کشتاورزی، بتازرگتانتی و  
دهها سازمان وارد کتنتنتده دیترتر  
شبه دولتید با تبانی و ساختت و  
پاخت این مثلث مافهایی،  بتازار  
واردا ، توزی  و قتهتمتت گتذاری  

متتورد کتتاالی     ٣٠٣ بتتهتتش از  
اساسی مورد نهاز مترده ستازمتان  
می یابدا هر سه رل  این مثلتث  
نتقتتش مستتتتتقتهتتم در گتترانتی هتتا  
داشته و دارنتدا التبتتته ستودهتای  
کالنی که هر روزه و بتهتشتا هتر  
ساعته نصهب این مثلث دزدان و  
غتارتترتران متهتشتود،یتتک دلتهتتل  
اصلی حضور این باندهتا در کتل  
متتتاجتتترای تتتت تتتار  و واردا   
کتاالهتای استاستی متی بتاشتدا  
بتترتتذریتتم از ایتتنتتکتته بتتانتتدهتتای  
مافتهتای قتاچتاق ارزی کته در  
دست دولتتی هتا وبتهتت رهتبتری  
مهباشد، ارز را به قهتمتت دولتتتی  
از بانتک مترکتزی متهترترنتد و  
بهشی را صترف واردا  کتاالهتا  
از ختتارج متتی کتتنتتنتتد بتتعتتدا  
گرانفروشی می کتنتنتد و یتک  
بهش مهم دیرر ایتن ارز دولتتتی  
را در  بتازار آزاد ارز فتروختتته و  
روزانه مهلهاردها تتومتان ستود بته  
جتتهتتب متتی زنتتنتتدا کتتال یتتک  
مافهای درهم شنتهتده کته یتک  
سرم در دولت، بانتک مترکتزی  
و ستردیترتر در بتهتت رهتبتری و  
بانک ها و دالالن و کارچاقتکتن  
هتا واااشتبتکته عتهتهتم دزدان و  
غارترتران هستتتنتد کته مستئتول  
مستقهتم هتمته گترانتی هتا متی  

 باشندا  
 

اما ورای آمار و ارقاه نتهتادهتای  
حکومتی و بویژه ادعتای دولتت  
متتبتتنتتی بتتر کتتاهتتش تتتوره  کتتل  
حکومت در مقاه مدیریت گرانتی  
دختتهتتل و ستتهتتهتتم هستتتتتنتتدا بتته  

عبارتی دولت گرانی را ستازمتان  
داده و متتدیتتریتتت متتی کتتنتتدا  
ستتهتتاستتت گتتران کتتردن و گتتران  
فروشی کاالهای استاستی متورد  
نهاز مترد یتکتی ستایتت رستمتی  
دولت روحانی می بتاشتدا شتبتعتا  
توجهها  خودشتان را هتم دارنتدا  
بهشی از دولتت سترگتره واردا   
کاالهای اساسی با ارز دولتتتی،  
بهشی هم مشاول توزی  و قهمتت  
گذاری و باال بردن قهمتت هترروزه  
کاالهای استاستی متی بتاشتنتدا   
نقتش دولتت در قتهتمتت گتذاری  
کماکان مهمتر از همه نتهتادهتای  
دیرر حکتومتت متی بتاشتدا بته  
عبارتی دولت ماشهن گرانتی هتا  

 را هدایت می کندا  
 

تتتالم هتتا و تتتقتتالهتتای دولتتت،  
بانک مترکتزی و مترکتز آمتار  
بتترای نشتتان دادن ارزانتتی هتتای  
مورد ادعایشان، کتاهتش تتوره و  
باال رفتن قدر  خرید مرده یتک  
دروب و شتتارالتتتانتتهتتزه استتالمتتی  
استا ابعاد گرانی ها، از جتمتلته  
گرانی قهمت کتاالهتای استاستی  
که خود دولت مسئتول بتاال بتردن  
قهمت ایتن کتاالهتا متی بتاشتد،  
ابعاد سترستاه آوری داردا شتبتعتا  
این ا آمارگهران حکومتتی ستراب  
مهلهونها کارگر که دستمزدهتای  
چنتدیتن بترابتر زیتر ختط فتقتر را  
دارند، نمی رونداسرا  صدها هتزار  
پرستار و معلم نمتی رونتدا ستراب  
مهلهونها کارگر ساختمانی نتمتی  
روندا آمار و ارقامتی کته ایتنتهتا  
باهام کاردارند، آمتار و ارقتاه و  
داده های اشالعاتی یک درصتد  
بستتهتتار کتتوچتتک از جتتامتتعتته  
شتتهتتری و اکتتثتترا در شتتهتترهتتای  
بزرو متی بتاشتد، کته بتهتشتا  

  ١٥ زندگی هتایشتان بته نستبتت  
درصد مرده بهتر است،می باشتدا  
این بهش از جامتعته کته مترجت   
آمارگهری و بهشا پایه ستهتاستی  
و اجتتتتتمتتاعتتی حتتکتتومتتتتتی هتتم  
دارد،متتورتتو  کتتار آمتتارگتتهتتران  
حکومتی می باشتدا اکتثتر ایتن  
بتتهتتش حتتقتتوق هتتای بتتاالی دو  
متتهتتلتتهتتون دارنتتد کتته بتتا ستتابتتر  
مطالبا  و متزایتایشتان زنتدگتی  

 نسبتا خوبی دارندا 

داده هتتای آمتتاری ایتتن درصتتد  
کوچتک جتمتعتهتت را متبتنتای  
عتتمتتومتتی قتترار دادن و وانتتمتتود  
کردن بهبود اورا ، چهز جتعتل و  
دروب گتویتی رستمتی دولتتتی و  
حکومتی نهستااقشتار مترفته و  
نهتمته مترفته کته درصتد بستهتار  

  ١٥ کتتتوچتتتکتتتی از جتتتامتتتعتتته  
متتهتتلتتهتتونتتی را تشتتکتتهتتل متتی  
دهتتنتتد،متتبتتنتتای ارزیتتابتتی هتتای  
اقتصادی و کتاهتش تتوره بترای  
دولت استا کسی کته متاهتانته  
بهش از دو مهلوین تومتان حتقتوق  
دارد، تتتوره و گتترانتتی و چتتنتتد  
رقمی و تک رقتمتی فترقتی بته  
تامهن گذران و معهتشتتتش نتمتی  
کندا توره باال باشد قدر  ختریتد  
داردا تتوره پتائتهتن بتهتایتد قتدر   
خریدم باز هم بهشتر متهتشتودادر  

درصتد جتامتعته و    ١٥ حالتهتکته  
کارکنانش با حقوق های چندیتن  
برابر زیر خط فقر، همهتشته قتدر   
خریدشان پائهن بود و سقوط متی  
کندا توره این ا، آن هتم نته تتوره  
دستکتاری شتده دولتتتی، بتلتکته  

  ١٠ توره واقعی در بازار که بتهتن  
درصتد در بتهتش    ٢١ تا گتاهتا  

های مهتل  کاالهای مصرفتی  
می باشد، دستتتمتزدهتا و حتقتوق  
های مهلهونها کتارگتر و متعتلتم  
واا را می بلعندا بترعتکت  ایتن  
بهش عههم جامعه هر روز فتقتهتر  
تتر شتتده و آن بتتهتش کتوچتتک  
چند درصدی هرروز پولدارتر شتده  

 و قدر  خریدم باال مهرودا  
 

سهاست آماری دولت روحتانتی و  
هتتمتته نتتهتتادی مستتئتتول در ایتتن  
عرصه رسما دروغرویی، جعل و  
سفهد نمتایتی متی بتاشتدا قضته  
دستتکتاری آمتار و ارقتاه آنتقتدر  
شور شده که خامنه ای  هم  از  
دولتتت روحتتانتتی "گتتالیتته" کتترده  
استا شبعا بتا در نتهتر گترفتتتن  
سهتر رهتبتری از ختوان یتاتمتای  
دزدان دولتی و از قتبتل گترانتی  
های سرساه آورا دولتت مستئتول  
مستقهم همه گرانی هاستتا ایتن  
را همه مترده متی دانتنتداحتنتای  

 اینها نزد مرده زنگ نداردا 
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همه این، نته ه نتقتشته متارکت   
بودا همه چتهتز بته یتک نتقتطته  
واحتتد متتی رستتهتتدا متتارکتت  و  
انرل  امهدوار بودند کته ارگتان  
مرکزی را، که بترای اولتهتن بتار  

منتتشتر شتد،    ٣١١١ در اول  وئن  
به محوری بدل نمایند کته تتمتاه  
سازمانهای کمونهستی آینده کته  
در پروسه برخورد انقالبی تشکهتل  
می شدند به دور آن گترد آیتنتدا  
نباید فکر کنهم کته متارکت  و  
انرل  بعنوان دو دمتکترا  وارد  
این ارگان دمتکتراتتهتک شتدنتدا  
چتتنتتهتتن نتتبتتود  آنتتهتتا بتتعتتنتتوان  
کمونهستهتائتی بتدان وارد شتدنتد  
که خود را چ  ترین جناح کتل  
ستتازمتتان دمتتکتتراتتتهتتک متتی  

ای از    دانستندا حتی برای لحتهته 
محکوه کردن شدید اشتتتبتاهتا ،  
نه تنها اشتبتاهتا  حتزب لتهتبترال  
آلتتمتتان، بتتلتتکتته در درجتته اول  
اشتتتتتبتتاهتتا  دمتتکتتراتتتهتتا بتتاز  
نایستادندا آنها این کار را چتنتان  
خوب ان اه دادند که در فتاصتلته  
چتنتد متتاه ستهتامتتدارانشتان را از  
دست دادندا متارکت  در هتمتان  
اولهن سرمقاله ام به شتدیتدتتریتن  
وجه به دمکراتها حمتلته کتردا و  
زمانتهتکته ختبتر شتکتستت  وئتن  
پرولتاریای پاری  رستهتد، وقتتتی  
که کاواگنهک بتا پشتتتهتبتانتی  
همه احزاب بور وائی بر کارگتران  
شورید و قتل عامی کرد کته در  
آن چندین هزار نتفتر از کتارگتران  
پاریسی از مهتان رفتتتنتد، ارگتان  
دمتتکتتراتتتهتتک، نتتوی رایتتنتتهتتش  

ای منتشتر کترد    زایتونگ، مقاله 
که تا این لحهه از نهتر قتدر  و  
احساسش در حتمتلته بته قتاتتلتهتن  
بور وا و متعذرین دمتکترا  آنتهتا  

 بی نههر بوده استا 
"کارگران پاری  توسط نهتروهتای  

برتر دشتمتنتانشتان درهتم کتوبتهتده  
شدندا نابود شدندا آنتهتا کتوبتهتده  
متتی شتتونتتد، امتتا دشتتمتتنتتانشتتان  

ختتورنتتدا پتتهتتروزی    شتتکتتستتت متتی 
ای قوای وحشی بته بتهتای    لحهه 

نابودی همه فریتبتهتا و تصتورا   
واهی انقالب فوریه، بتا تتالتشتی  
کامل حزب جمهوریهواه قدیتمتی،  
با انشقتاق متلتت فترانسته بته دو  

متلتت داراهتا و متلتتت    –بتهتش  
خریداری شده استتا    –کارگران  

جمهوری سه رنتگ از ایتن پت   
تنها یک رنتگ ختواهتد داشتت  

رنتتگ شتتکتتستتت ختتوردگتتان،    –
رنگ خونا جمهوری سترخ شتده  

 استا 
 

انتتقتتالب فتتوریتته درخشتتان بتتودا  
انقالبی بود که در سطن جتهتانتی  
انعکاسی داشت  زیرا تضادهتائتی  
کتته در درون آن عتتلتتهتته قتتدر   
سلطنتتی جتوشتهتدنتد، تتا آنتوقتت  
هنوز در هم آهنری ای پتنتهتانتی  
باقهمانده بودند و بتطتور تتکتامتل  
نهافته در کنتار هتم چتر  متی  
زدنتتد، از ایتتنتترو کتته بتترختتورد  
اجتماعی ای کته زمتهتنته شتان  
بود صرفا موجودیت شبن گتونتی  
داشت، موجودیت یتک عتبتار ،  
یتتتک کتتتالها انتتتقتتتالب  وئتتتن  
برعک ، تنفرانرهز و انتزجتارآمتهتز  
است، زیترا بت تای کتاله، عتمتال  
پتتهتتش آمتتد، زیتترا جتتمتتهتتوری بتتا  
گرفتن تاج حفاظی و استتتتتاری  
 آن، خود سر غول را آشکار کردا 

آیا ما دمکراتها بتا ورشته هتای  
عمهقی که در برابرمان دهتان بتاز  
کرده اند گمراه خواههتم شتد؟ آیتا  
به این نته ه خواههتم رستهتد کته  
مبارزه برای اشکال جتدیتد دولتت  
بی معنی و تتوهتم آمتهتز استت؟  

 یک رویاست؟ 

تتنتهتا افتتکتار رتعتهتت  و تترستتو  
چنهن سئتوالتی را متی کتنتنتدا  
تضادهائی کته از ختود شترایتط  
جامعه بتور وائتی بترمتهتهتهتزد را  
باید تا آخر جنرهدا آنان را نتمتی  
توان با تعقل مرتف  نمودا بهتتتریتن  
نو  دولتت آنستت کته در آن بتر  
تضادهای اجتماعتی بتا زور، یتا  
بعبار  دیرر، تنها توسط وستائتل  
ستتاختتتتترتتی و ظتتاهتترنتتمتتا چتتهتتره  
نشوندا بهتتتریتن شتکتل دولتت آن  
است که تضادها بتا متبتارزه ای  
باز و آشکار با هم تصاده نتمتایتنتد  
و بدیتنتتترتتهتب راه حتلتی بتدستت  

 دهندا 
 

از ما چنهن ستئتوال ختواهتد شتد  
که آیا ممکن است متا از یتک  
قتتطتتره اشتتک، یتتک آه، یتتک  
کاله برای قربانهان این دیتوانترتی  
عواه، بترای گتارد متلتی، بترای  
"گتتاردهتتای متتتتتحتترک"، بتترای  
گارد جتمتهتوری، بترای ستربتازان  

 جبهه، خودداری نمائهم؟ 
 

دولت از بتهتوگتان و یتتتهتمتانشتان  
نرهداری خواهد کترد، فترمتانتهتا  
از آنها ت لهل می کنند، متراستم  
م لل تشهه  جنازه اجساد آنتان را  
در آخرین استراحتترتاهشتان جتای  
می دهد، جرایتد رستمتی آنتان را  
جاودانه اعاله می دارند، ارتت تا   
اروپا از شرق تا غرب در برابترشتان  

 سر تعههم فرود می آوردا 
امتتا عتتواه، کتته گتترستتنتترتتی  
گتتریتتبتتانشتتان را گتترفتتتتته، جتترایتتد  
برویشان ت  می کتنتنتد، اشتبتاء  
تتترکشتتان کتترده انتتد، از شتترف  
محترمهن دزد بعنوان افراد فتتتنته  
انرهز و قتانتون شتکتن متحتکتوه  
گشته اند، زنان و بنه هاشان بته  
ورشه فقر بی حدی افکنتده شتده  

اند، بهترین نمایندگانشان، آنهتائتی  
که از کشتار جان بتدر بترده انتد،  
به نواحی خارجی اخراج شتده انتد  

گذاشتن تاجی از خترزهتره بتر    –
ایتن    –سر ماموه و مرعوب آنها  

استتت امتتتتتهتتاز حتت  و وظتتهتتفتته  
 مطبوعا  دمکراتهکا" 

 
  ٣١١١  وئتن    ٠١ این مقتالته در  

نوشده شده بودا چنهتن متقتاالتتی  
نتتمتتی تتتوانستتت تتتوستتط یتتک  
دمکرا  نوشته شده باشدا تتنتهتا  
یک کمونهست می توانست آنترا  
نوشته باشدا مارک  و انترتلت   
کسی را با تتاکتتتهتکتهتای ختود  
فتتریتتب نتتدادنتتدا روزنتتامتته دیتترتتر  
پشتهتبتانتی متالتی از بتور وازی  
دمتتکتترا  دریتتافتتت نتتداشتتتا در  
واقتت  ارگتتان کتتارگتتران کتتلتتن و  
کتتارگتتران آلتتمتتانتتی شتتده بتتودا  
اعضتتتای دیتتترتتتر "جتتتامتتتعتتته  
کمونهستی" که در سراستر آلتمتان  
پراکنده شده بودند بته کتار ختود  
ادامه دادندا یکی از آنها استتفتان  
بورن، که یک حروف چهن بتود،  
شایسته ذکر استا انرتلت  نتهتر  
مساعدی درباره وی نمتی دهتدا  
بورن تاکتهک دیرری بترگتزیتدا  
وی که از ابتدا خود را در بترلتن،  
مرکز پرولتری، یافتته بتود هتدف  
ایتت تتاد یتتک ستتازمتتان بتتزرو  
کارگری را در بترابتر ختود قترار  
داد و بتتا کتتمتتک چتتنتتد رفتتهتت   
روزنامه کوچکی به نتاه "اختو   
کارگران" را ت سه  کرد و تبلهت   
ستتهتتستتتتتمتتاتتتهتتک را بتتهتتن انتتوا   
مهتتلت  کتارگتران صتور  دادا  
برعک  گتتشتالتک و ویتلتهتچ،  
وی خود را تنها به ستازمتانتدهتی  
یتک حتزب ستهتاستی کتارگتران  
محدود نکردا بتورن بته ستازمتان  
دادن اتحادیه های صنعتکتاران و  

دیرر ان منهائی که می بتایستت  
از متنتافت  اقتتتصتادی کتارگتران  
دفا  نماینتد متبتادر  ورزیتدا بتا  
چنان نهروئی به پهتش رفتت کته  
بزودی کوشهد ستازمتانتش را بته  
تعدادی شهترهتای مت تاور بستط  
دهد و آنرا بته بتهتشتهتای دیترتر  
آلمان گسترم دهدا یتک نتقت   
 –در این سازمتان وجتود داشتت  

صرفا بر خواسته های اقتتصتادی  
کارگران، با حذف دیرر ختواستتته  
هتتا، تتتکتتهتته متتی شتتدا لتتذا در  
حالهکه برخی اعضتای "جتامتعته  
کمونهستی" سازمتانتهتای صترفتا  
کتتارگتتری را در ستتراستتر آلتتمتتان  
تشکهتل متی دادنتد، در جتنتوب  
کسانی دیرر بتودنتد کته تتحتت  
رهبری مارک  تماه نهروی ختود  
را در راه ستتازمتتانتتدهتتی متت تتدد  
عناصر دمکراتتهتک و ستاختتتن  
شتتبتتقتته کتتارگتتر بصتتور  هستتتتته  
حتتزب بتتاز هتتم دمتتکتترا  تتتری  
صترف متی کتردنتدا بتا چتنتهتن  
نهتی بود که مارک  کتارم را  

 ادامه می دادا 
 

"نوی راینهش زایتونگ" به تتمتاه  
مستتائتتل استتاستتی بتترختتورد متتی  
کردا باید اذعتان کترد کته ایتن  
روزنتتامتته هتتنتتوز تتتا ایتتن تتتاریتت   
بصتتور  ایتتده آلتتی غتتهتترقتتابتتل  
دسترسی برای  ورنالهسم انقالبتی  
باقی مانده است  از نهر دقت در  
ت زیه و تحلهل، تازگی متطتالتب،  
حرار  انقالبی، وسعتت و عتمت ،  
ایتتن روزنتتامتته هتترگتتز هتتمتتتتتائتتی  

 نداشته استا 
 

 )ادامه داردآ 

مدخلنی بنر زنندگنی و آثنار کنارل 
 مارکس و فردریک انگلس

(١٢) 
 دیوید ریازانف
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 در حاشیه اخبار کارگری

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ برخورداری تمام 
 کودکان کشور از آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت برابر

 نسان نودینیان

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانتی  
تهران و حومه  بترختورداری تتمتاه  
کتتودکتتان کشتتور از آمتتوزم و  
 پرورم رایران و با کهفهت برابر 

متهتلتهتون    ٣١ از اول مهر بهش از  
دانش آموز کودک و نوجتوان بته  
متتدارس رفتتتتتنتتدا و بتتهتتش از  

مهلهون هم در سنهن مهتلت  از  ١ 
 ادامه تحصهل محروه شدندا 

وارد شتتدن بتته متتدرستته، ادامتته  
تحصهل و فرصت دستتتهتابتی بته  
مدارک تحصهلتی عتالتی بترای  
فرزندان خانتواده هتای کتارگتری  
در ایران تحت حاکمهت جمتهتوری  
اسالمی چالش بتزرو متادر و  
پتتدر دارای فتترزنتتدان در ستتتن  
تحصهل استا  این چتالتش ستاده  
و سطحی نهستا عمهقا شبقتاتتی  
و بشد  تحت تتاگتهتر درآمتدهتای  
حقوقی و بضاعت مالی ختانتواده  

 های کارگری  استا 
شتتکتتاف شتتبتتقتتاتتتی متتوجتتود در  
جامعه ایران از زوایتای و جتوانتب  
مهتتتلتفتی اگترا  اجتتتمتاعتی از  
قبهل زیر سوال رفتن فترصتتتهتای  
ادامه تتحتصتهتل را متوجتب شتده  

 استا 
 

مصائب ترک تحصهل و افزایتش  
هر روزه کتودکتان ختهتابتانتی در  
مهان خانواده های کتارگتری بته  
مشکل سنرهن و جتدی تتبتدیتل  
شتتده استتتا تتترک تتتحتتصتتهتتل و  
کودکان خهابانی پتدیتده تتازه ای  
نتتهتتستتتا از مصتتائتتب شتترایتتط  
فتالکتتتتتبتتار اقتتتتتصتتادی کتتنتتونتتی  
استتتا بتتا افتتزایتتش هتتر تتتعتتداد  
بتتهتتکتتاری، تتترک تتتحتتصتتهتتل  
کودکان خانواده هتای کتارگتری  
افزایش متهتابتدا بتا شتنتهتدن هتر  
تعداد بهکاری کتودکتان ختانتواده  
های کارگر خود را در متعتر   
تهدید می بهنندا امتنتهتت ادامته  

تحصهل روز بروز کمتر و کتمتتتر  
مهشودا چاره کارگران و ختانتواده  
های آنها در پهش گرفتن مستهتر  

 و راه اعترا  استا 
 

چالش ادامته تتحتصتهتل و ستاده  
کردن تحصتهتل فترزنتدان ختانتواده  
هتتای کتتارگتتری و متتزدبتترتتهتتران  
جامعه)تحصهل رایرانآ در بتهتش  
از سه دهه گذشته امر کتارگتران  
پهشرو و مدافعهن حقوق کودکتان  

 بوده استا 
   

در اغاز ستال تتحتصتهتلتی امستال  
دفا  از تحتصتهتل رایترتان    ٣١٨٠ 

با برجستری باالیی مورد تتوجته  
کارگران قرار گترفتتته استتا در  
همهن رابطه  سندیکای کتارگتران  
شرکت واحد خواهتان بترختورداری  
تماه کودکان کشور از آموزم و  
پرورم رایران و با کهفهتت بترابتر  
بوده و تاکهد می کتنتد کته نته  
تنها کار کودکتان بتایتد متلتاتی  
گردد بلکه ورعتهتت متعتهتشتتتی  
آنها و خانواده هایشان می بایستت  
در اولتتویتتت جتتامتتعتته و در راس  

 برنامه های دولتی قرار گهردا 
 

     متن کامل بهانهه  
بتتهتتانتتهتته ستتنتتدیتتکتتای کتتارگتتران  
شرکت واحد اتوبوسرانی تتهتران و  

 حومه 
بته متنتتاستبتتت فتترا رستتهتدن ستتال  

 تحصهلی جدید 
سندیکای کارگران شرکت واحتد  
اتوبوسرانی تهران و حتومته آغتاز  
سال تحصهلی جدید را بته کتلتهته  
دانتتش آمتتوزان، ختتانتتواده هتتای  
کارگتری و متعتلتمتان تتبتریتک  
گفته و سالی سرشار از موفقهتت  
و سرافرازی را برای کلهته دانتش  
آمتتوزان و دانشتت تتویتتان ستتراستتر  

 کشور آرزومند استا 

رانتتنتتدگتتان و کتتارگتتران شتترکتتت  
واحتد تتهتران و حتومته و کتلتهتته  
کارگران حمل و نقتل شتهتری در  
سراسر کشور بهشی از م موعته  
وستتهتت  ختتدمتتا  رستتانتتی بتته  
محصلهتن و ختانتواده هتای آنتان  
هستندا برای ما همنون معلتمتان  
و متت تتمتتوعتته کتتارکتتنتتان بتتهتتش  
آمتتوزم و پتترورم ختتدمتتت بتته  
کتتودکتتان، نتتوجتتوانتتان و جتتوانتتان  
کشور افتهتار و تتعتهتد بتزرگتی  
استتت کتته لتتحتتهتته ای از آن  
کتتوتتتاهتتی نتتنتتمتتوده ایتتما امتتا  
متاستفتانته شتاهتد بتوده ایتم کته  
مسئولهن دولتی نه تنتهتا ارزشتی  
بتترای متتا کتتارگتتران و حتت  و  
حقوقمان قتائتل نتبتوده انتد بتلتکته  
حتی در ناحقی و ظلم نسبتت بته  
آموزگاران کشور نتهتز کتوتتاهتی  
نکرده اندا بسهاری از معلمتان بتا  
مشکل دستتتمتزدهتای نتاچتهتز و  
ناامنی شالی دست بته گتریتبتان  

نتهتا    هستند و هر گاه نمایندگتان آ 
تالم کترده انتد کته نستبتت بته  
دریافت حقوق اولهته ختود کتوشتا  
باشند مورد غضب حاکمهت قترار  
گرفته و بازداشت و زندانتی شتده  
انتتدا اذیتتت و آزار نتتمتتایتتنتتدگتتان  
معلمان و بطور مشه  فتعتالتهتن  
کانون صنفی متعتلتمتان ایتران در  
سالهای اخهر به اوج ختود رستهتده  
استا در عهن حال پرونتده ستازی  
و سرکوب بتهتشتهتای متهتتتلت   
کارگری از جتمتلته نتمتایتنتدگتان  
سندیکای کارگران شرکت واحتد  
بی وقفه در سالتهتان اختهتر ادامته  
داشته استا این در حالهست کته  
ورتتتعتتتهتتتت متتتدارس کشتتتور،  
واپستترتترایتتی و ستتهتتاستتتتتهتتای  
خصتتتوصتتتی ستتتازی در نتتتهتتتاه  
آمتتوزشتتی بتتطتتور فتتزایتتنتتده ای  
گسترم پهدا کرده و تتبتدیتل بته  
یک بتحتران الیتنتحتل در نتقتاط  

مهتتلت  کشتور شتده استتا در  
عهن حال، هر ستالته دهتهتا هتزار  
کودک بدلهل ایتن ستهتاستتتهتای  
متتهتترب و فتتقتتر و فتتالکتتت و  
نابستامتانتی ختانتواده هتایشتان از  
مدارس بهرون رانتده شتده انتد، بته  
نحوی که بتنتا بتر آمتار رستمتی  
تعداد کودکان کار و بازمتانتده از  
تحصتهتل در ایتران بتهتش از سته  

 مهلهون نفر استا 
 

تصتتور نتتکتتنتتهتتد کتته در ایتتران  
امکانا  مالتی و متادی وجتود  
نداردد این کشور آنقدر گرو  دارد  
که بتواند کلهه کودکان کتار را  
به مدارس بازگرداند، والدین آنتهتا  
را با دستتتمتزدهتای متنتاستب بته  
اشتاال درآورد و یا مشمول بتهتمته  
بتتهتتکتتاری نتتمتتایتتد، بتته متتعتتلتتمتتان  
دستتمتزدهتای شتایستتته پترداختت  
نماید و امنهتت شتاتلتی را بترای  
کتتلتتهتته کتتارگتتران و متتعتتلتتمتتان و  
پرستاران و زحتمتتتکتشتان کشتور  
تامهن کندا اما سرمتایته داران و  
اختالس گران و چتپتاول و غتار   

نتهتا و    امتوال عتمتومتی تتوستط آ 
حامهان دولتی شتان اجتازه نتمتی  
دهد کتارگتران و ختانتواده هتای  
کتارگتری از چتنتهتن امتکتانتتا   
ابتدایی و ح  و حقوق اولتهته ای  

 برخوردار گردندا 
 

سندیکای کارگران شرکت واحتد  
اتوبوسرانی تهران و حومته رتمتن  
تبریک م دد به متنتاستبتت فترا  
رسهدن ستال تتحتصتهتلتی ختواهتان  
برخورداری تماه کتودکتان کشتور  
از آموزم و پرورم رایرتان و بتا  
کهفهت برابر بوده و تتاکتهتد متی  
کند که نه تنتهتا کتار کتودکتان  
باید ملای گردد بلکته ورتعتهتت  
معهشتی آنها و ختانتواده هتایشتان  
می بایست در الویتت جتامتعته و  
در راس برنامه های دولتتی قترار  
گتتهتتردا ستتنتتدیتتکتتای کتتارگتتران  
شرکت واحد هتمتنتنتهتن ختواهتان  
توق  اذیت و آزار و تتعتقتهتب و  
بازداشت کارگران و معلمهن متی  
باشدا تشتکتل یتابتی مستتتقتل و  
تامهن معهشت با استتتانتداردهتای  
رفاهی شناخته شده بهن التمتلتلتی  
بتترای کتتارگتتران، متتعتتلتتمتتان و  
پرستاران کشتور حت  مستلتم متا  
می بتاشتد و بتایتد بته رستمتهتت  
شناخته شودا ما همننهن رتمتن  
تبریک روز تکریم بتازنشتستتترتان  

متتهتترمتتاه،ختتواهتتان بتتهتتبتتود    ٣ در  
ورتعتتهتتت متتعتتلتتمتتان و کتتارگتتران  

 بازنشسته کشور هستهما 
 

سندیکای کارگران شرکت واحتد  
 اتوبوسرانی تهران و حومه 

 ٣١٨٠ مهر  ٣ 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حرومره ضرمرن 
تبریک مجدد به مناسبت فررا رسریردن سراص ترحروریرلری خرواهران 
برخورداری تمام کودکان کشور از آموزش و پرورش رایگران و برا 
کیفیت برابر بوده و تاکید می کند که نه تنها کار کودکان بایرد 
ملغی گردد بلکه وضبیت مبیشتری آنرهرا و خرانرواده هرایشران مری 
بایست در الویت جامبه و در راس برنامه های دولتی قرار گیرد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین خواهران تروقرذ ا یرت و 
آزار و تبقیب و بازداشت کارگران و مبلمین می باشد. تشکل یابی 
مستقل و تامین مبیشت با استانداردهای رفاهی شناخته شده بین 
المللی برای کارگران، مبلمان و پرستاران کشور حق مسلم مرا مری 

 باشد و باید به رسمیت شناخته شود.
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فرررراخررروان مررربرررلرررمررران 
بازنشرسرتره بره ترجرمر  

 مهرماه ٦برای روز 
معلمان بازنشسته برای ششم مهتر  
بترای پتهتترتهتری ختتواستتتهتایشتتان  
فراخوان بته تت تمت  داده انتدا در  
بهشی از فراخوان بتازنشتستتترتان  
کتته در فضتتتای گتتتروهتتتهتتتای  
مبارزاتی در تلرراه منتتشتر شتده  
و وسهعا بته اشتتتراک گتذاشتتته  

 شده است چنهن آمده  
"آری شتتشتتم متتهتتر، روز تتتکتتریتتم  
 بازنشستران را گرامی مهداریم 

دوستتتتتان و هتتمتتراهتتان گتترامتتی   
متاسفانه سالهتان ستال استت کته  
بازنشستران فرهنری به معنتای  
قشر فراموم شده جامعته تتلتقتی  
می شود در حالهکه نباید چنتهتن  

 باشدا 
 

بازنشتستتترتی پتایتان راه نتهتستت  
بلکه پایان تالشهای بی وقتفته و  
آغاز استراحت و استفاده از تتالم  

 دیروز استا" 
محل این ت م  در تهران و التبترز  
و شهرهای اقماری تهران متقتابتل  
م ل  و در شهرستتانتهتا متقتابتل  
ستتازمتتان بتتازنشتتستتتتترتتی متتراکتتز  

 استانها اعاله شده استا  

همتتترازی حتقتوق بتازنشتستتترتان  
و    ٨١ فرهنری سالهای پهش از  

بتتعتتد از آن، هتتمتتتتترازی حتتقتتوق  
بازنشستران با شتاغتلتهتن دیترترو  
بهمه کارآمد از جمله خواستتتهتای  
معلمان بازنشستتته استت کته در  
بهانهه شان بتر آنتهتا تتاکتهتد شتده  
استا معلمان بازنشسته در رابتطته  
با خواستهایشان و در اعترا  بته  
زندگی زیر خط فقر و سطن نتازل  
حقوقهایشان بارها و بارهتا تت تمت   
و اعترا  کرده اندا یک نتمتونته  

  ٠٠ درخشتان آن تت تتمت  آنتان در  
نتفتر از    ١٥٥ تهرماه بود که در آن  

معلتمتان بتازنشتستتته از  تتهتران،  
کرج، استان کهکتهتلتویته و بتویتر  
احمد و تعدادی از معلمتان پتهتش  
دبستانی ساری بتهتمتراه متعتلتمتان  
شاغل در مقابل م ل  بتود کته  
در آن معلمتان بتازنشتستتته شتعتار  
دادند، بنرها و پالکتاردهتای ختود  
را به اهتزاز درآوردند، مت تلتستهتان  
را هو کردند و از حتمتایتت گتره  
مرده برخوردار شدندا و هتمتانت تا  
اعتاله کتردنتتد کته بتتازهتم بتترای  
پتهترتتهتری ختتواستتتتهتایشتان جتمتت   
ختتواهتتنتتد شتتدا در ایتتن تتت تتمتت   
اعتترارتی متعتلتمتان بتازنشتستتته  
شعار مهدادند  منزلتت متعتهتشتت  
ح  مسلم ماست، بتهتمته رایترتان  
حت  مستتلتم متتاستت، حتتقتوق متتا  
ریالهه خرج ما دالریته، ختط فتقتر  
سه مهلهون حقوق ما یه مهتلتهتون،  
سی سال تدری  منتزلتت نتداریتم،  
سی سال تدری  معهشت نتداریتم،  
معلم بهدار است از تبعهتو بتهتزار  
استتت، متتعتتلتتم بتتهتتدار استتت از  
اختتتتتالس بتتهتتزار استتت، نتتهتتاه  
هماهتنتگ اجترا بتایتد گترددا و  
همهتن شتعتارهتا  یتک پتالتتفتره  
روشن برای اعتترارتا  متعتلتمتان  
 در روز ششم مهر ماه نهز هستا   
نکا  مهم و قابل تتاکتهتد دیترتر  
در رابطه با اعتترارتا  متعتلتمتان  

بازنشسته یتکتی اتتحتاد آنتان بتا  
معلمان شاغل و از جمله شترکتت  

مهتر روز    ٣١ فعالشان در ت معا  
جهانی معلم استا رمن ایتنتکته  
انتتهتار متهترود کته اعتتترارتا   
معلتمتان بتازنشتستتته بتا حتمتایتت  
وسهعی از سوی همکتارانشتان در  
تمامی مراکتز آمتوزم و پتروم  

 پاس  گهردا 
 

در بتتهتتانتتهتته متتعتتلتتمتتان متت تتلتت   
اسالمی به عنوان محل ت م  در  
تهتران اعتاله شتده استتا هشتدار  
دهنده ایتنتستت کته ایتن بتهتانتهته  
م ل  اسالمی را "ختانته متلتت"  
خوانده و متعتلتمتان را بته تت تمت   
"سکو  متطتلت " در ایتن متکتان  
فراخوانده استا اما خود معتلتمتان  
بهوبی مهدانند کته نته مت تلت   
اسالمی  "خانه ملت" است و نته  
ت تمت  اعتتترارتی آنتان و مترده  
متتعتتتتتر  تتت تتمتتعتتا  ستتکتتو ا  
م ل  اسالمی متکتان تصتویتب  
الیحه ها و شرحهتای ارتت تاعتی  
حکومت اسالمی  و بتهتشتی از  
دستترتاه سترکتوب و حتاکتمتهتت  
ر یم اسالمی استتا امتا نتکتتته  
این است که این محل امروزه بته  
محلی برای ت معا  اعتتترارتی  
کارگران، معلمان، بازنشستران و  
بهش هتای متهتتتلت  متعتتتر   
جامعه تبدیتل شتده استتا و هتر  
روز در این محل شاهد حترکتت و  
اعتتتتترارتتی هستتتتتهتتم و در ایتتن  
متتکتتان، کتتارگتتران و جتتمتتعتتهتتت  
معترری که به آن ا متی آیتنتد  
یتکتدیترتتر را پتهتتدا متهتکتتنتنتد و  

 فریادشان یکی مهشودا  
 

از هتمتهتن رو تت تمت  در متکتان  
م ل  انتهاب متنتاستبتی بترای  
رساندن صدای اعتترا  ختود در  
سطن وسهعی در جتامتعته استتا  
اما بعضا گرایشا  راستت تتالم  

دارند با وا ه هتایتی چتون "ختانته  
ملت"، ت م  سکو ، اعتترارتا   
معلمان و مترده متعتتتر  را در  
چهارچوبه حتکتومتت و کتنتتترل  
ختود نتترتتاهتدارنتتدا در رابتطتته بتتا  
ختواستتتتهتا نتتهتز هتتمته تتتالتشتشتتان  
ایتتنتتستتت کتته آنتتهتتا را در ستتطتتن  
عمومی  و کلی ای چون نتهتاه  
هماهنگ، همترازی حقوق ها بتا  
دیرر کارکتنتان شتاغتل و غتهتره  
محدود نراهدارندا ولتی ختواستت  
مشهصتی را کته بته متبتارزا   
معلمان تداوه دهد را جتلتو نتمتی  
آورندا اما در عتمتل متی بتهتنتهتم  
که وقتی معلم دست به اعتترا   
متتهتتزنتتد و جتتمتت  متتهتتشتتود بتتا  
پتتالکتتاردهتتای ختتط فتتقتتر ستته  
مهلهون، حقوق ما یک مهتلتهتون،  
درمان رایران و تحصهتل رایترتان  
که همری خواستهایی ستراستری  
و روشن است به جلو می آیتدا و  
همهن اتتفتاق ختود بتاعتث اتتحتاد  
عملی کارگران و معلمان بتر ستر  
خواستهای مشترکشان و تتقتویتت  
موقعهت سهاسی معلمان در راس  
مبارزا  کل جامعه علهه فتقتر و  
فتتالکتتت و بتتا ختتواستتت یتتک  
زندگی شایسته انسان شده استتا  
وظهفه معلمان چت  و رادیتکتال  
است که با دیدن همه این جتوانتب  
بتته تتتدارک شتتشتتم متتهتتر روز  
اعترا  سراسری بازنشسترتان و  

 پهرهری خواستهایشان بروندا 
 

فراخوان کانون صنفری  
مبلمان ایرران تترهررانت 
 به تشکیل مجم  عمومی 
کانون صنفتی متعتلتمتان بتعتد از  
اعترارا  بسهار برگزاری م مت   
عمومی خود را به دولت تحتمتهتل  
کرد و وزار  کشتور مت توز آنترا  
صادر نمودا معنتای آن تتحتمتهتل  
کانون صنفی معلتمتان بته دولتت  

استا بدنتبتال صتدور ایتن مت توز  
متهترمتاه از    ٠٢ معلمان برای روز  

بتتعتتد از ظتتهتتر    ٢ تتتا    ١ ستتاعتتت  
فتتراختتوان بتته بتترگتتزاری متت تتمتت   
عمومی داده اندا در این فراختوان  
اعتتاله شتتده استتت کتته کتتلتتهتته  
اعضای کانون صنفتی متعتلتمتان  
ایران )تهرانآ تا پتانتزده متهتر متاه  
وقت دارنتد کته بترای گتبتت نتاه  
بتترای شتترکتتت در ایتتن متت تتمتت   
عمومی به هنرستان مدرس واقت   
در چتهتارراه نتهتاه آبتاد متراجتعته  
کنندا این مت تمت  عتمتومتی در  
کانون فرهنری تربتهتتتی حتر در  

تهران بترگتزار ختواهتد    ٣٣ منطقه  
شدا این خبر از یتک متوفتقتهتت  
مهم در مبارزا  معلمان حکتایتت  
داردا متت تتمت  عتتمتتومتی کتتانتتون  
صنفی معتلتمتان در تتهتران و در  
شتتهتترستتتتتانتتهتتا یتتک رکتتن متتهتتم  
دختتالتتتتتتترتتتری و اعتتتمتتتال اراده  
اعضتتای ایتتن کتتانتتون در جتتهتتت  
گهریها و سازمتانتدهتی متبتارزا   
معلمان حول خواستهایشتان استتا  
بتتا شتترکتتت وستتهتت  در متت تتمتت   

متهتر متاه بتایتد    ٠٢ عمومی روز  
این دستاورد مهم را پتاس داشتتا  
بتتعتتالوه گتتروهتتهتتای متتبتتارزاتتتی  
معلمان در تلرراه، هتمتواره نتقتش  
مهمی در متحتد کتردن صتفتوف  
متتبتتارزه آنتتان و هتتمتتنتتهتتری و  
سازماندهی اعترارا  ستراستری  
شان داشته استا خصوصا هر جتا  
که تشکهل م مت  عتمتومتی بتا  
متتتانتتت  روبتتترو شتتتود، متتتدیتتتای  
اجتتتتتمتتاعتتی ابتتزار متتهتتمتتی بتترای  
سازماندهی اعترارا  متعتلتمتان،  
وصل نراهداشتن آنها با یکدیترتر  
و حتفتا اتتحتادشتان استتا بتایتد  
همننان در متدیتای اجتتتمتاعتی  
متتتتتشتتکتتل متتانتتدا از شتتریتت  آن  
گفتمان های خود را جاری کترد  
و صفوف خود را هر چه بتهتشتتتر  

 متحد کردا  

http://free-them-now.com
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سننه پننرسننش از 
جعفر عظیم زاده 
پینرامنون اینجناد 
تننغننیننیننرات ضنند 
کننارگننری تننر در 
 -قننانننون کننار 
 قسمت دوم

 
 
 
 
 
 

تورهن  از آنت تا کته قترار بتود  
جعفر عتهتهتم زاده در قتالتب سته  
سوال به مسائل مربوط به تتاتهتهتر  
قتتانتتون کتتار پتتاستت  دهتتد و ایتتن  
پاسهها بدلهل اهتمتهتت متورتو ،  
شوالنی می باشند لذا جواب ایتن  
سواال  در قسمتتهتای بتهتشتتتری  
منتشر خواهد شتدا هتمتهتنت تا از  
همران مههواههم چناننه بتدلتهتل   
شوالنی بودن این قسمت و یا هتر  
دلهل دیرتری، امتکتان متطتالتعته  
همه متن را پهدا نمهکننتد حتتتمتا  

را    ٠٣ بتهتتش متتربتتوط بتته متتاده  
 بهوانندا سایت اتحاد 

 
پرسش دوه   تحلهل شما از متواد  
تاهتهتر داده شتده در قتانتون کتار  

 چهست؟ 
 

به نهر من قرارداد کار و امتنتهتت  
شالی، دستمزد، تامهن اجتماعتی  
و وجود یا عده وجود تشتکتلتهتای  
مستقل کارگری  محور اصتلتی  
هر قانون کاری است و بر استاس  
آنهاستت کته متوقتعتهتت و ستهتم  
کتارگتر از تتولتهتد گترو  شتکتل  
مهرهردا حال اگر متواد متربتوط  
به ایتن مستائتل استاستی در هتر  
قانون کاری  به ررر یا بته نتفت   
یتتک زنتتدگتتی انستتانتتی بتترای  
کارگران تنههم بشتونتد اشتمتهتنتان  
داشته باشهد مواد دیرر نهز تحتت  

تاگهر آنها رقم خواهتنتد ختوردا بته  
معنای دیترتری روح حتاکتم بتر  
یک قانون کار، استاستا ختود را  
در ایتتن چتتهتتار متتحتتور اصتتلتتی  
متبلور مهتکتنتد و از ایتنت تا بته  
سایر مواد نهز کشهده مهشودا بته  
همهن دلتهتل متن تتمترکتزه را در  
مورد الیحه اصالحتهته دولتت، بتر  
روی این چتهتار متحتور و متواد  

 مربوط به آنها خواهم گذاشتا 
 
قتترارداد، ختتاتتتمتته قتترارداد و    -٣ 

 امنهت شالی 
 

همانطور که متهتدانتهتد در قتانتون  
کتتار متتوجتتود متتواد متتربتتوط بتته  
قرارداد و امنهت شالی بته شتد   
به رترر کتارگتران تتنتهتهتم شتده  
است بطتوریتکته پت  از گتذشتت  

سال از تصویتب قتانتون کتار،    ٠٢ 
هم اکنون نتزدیتک بته صتدرصتد  
کارگران بتا قتراردادهتای متوقتت  

سه ماهه و ستفتهتد    -یکماهه، دو 
امضا مشاول به کتار هستتتنتد و  
عمال مهلهتونتهتا کتارگتر و متزد  
برهر، دارای کتمتتتریتن درجته از  
امنهت شالی نهتز نتمتی بتاشتنتدا  
امتا ایتنتتکته چتترا عتلتهتترغتم ایتتن  
ورعهت، هم دولتتهتای قتبتلتی و  
هم دولت روحانی در صتدد حتذف  
یا ارافه کردن بندهایتی بته ایتن  
دسته از مواد قانون کار بتوده انتد  
و هستند و ایتن تتاتهتهترا  را بتا  
کداه اهداف ان اه مهدهند بحتثتی  
است که پ  از بررسی یتک بته  
یتک تتاتهتهتترا  ایت تاد شتده در  
الیتتحتته اصتتالحتتهتته دولتتت روشتتن  
خواهد شدا در الیتحته اصتالحتهته  
دولت در رابطه با قرارداد، ختاتتمته  

  ١١ قرارداد و امنهت شتاتلتی، از  
ماده متربتوط بته ایتن بتهتش در  

متتاده آن     ٣٠ قتتانتتون کتتار، در  
تاههرا  جتزئتی و کتلتی ایت تاد  
شتتده استتتا امتتا عتتمتتده تتتریتتن  

 -٣٥   –  ٢ تتتاتتهتتهتترا  در متتواد  
داده شتتده استتت    ٠١ و    ٠٢   -٠٣ 

 که به ترتهب به آنها می پردازها 
 

 ٢ ماده  
 

قتانتون    ٢ متن تبصره های متاده  
حتداکتثتر متد     -  ٣ کار  تبصره  

متتوقتتت بتترای کتتارهتتایتتی کتته  
شبهعت آنها جنبته غتهتر مستتتمتر  
دارد تتتوستتط وزار  کتتار وامتتور  
اجتماعتی تتهتهته و بته تصتویتب  
هها  وزیران خواهد رسهدا تبتصتره   

درکارهائی که شبهعت آنتهتا    -  ٠ 
جنبه مستتمتر دارد، در صتورتتی  
که مدتی در قرارداد ذکتر نشتود  

شتودا    ، قرارداد دائمی تلقتی متی 
قرار دادهتای بتا بتهتش    -١ تبصره  

از ستتی روز بتتایتتد بتته صتتور   
کتبی ودر فتره متهتصتو  کته  
تتتتوستتتط وزار  کتتتار وامتتتور  
اجتماعی در چهار چوب قتوانتهتن  
و متتقتتررا  تتتهتتهتته ودر اختتتتتهتتار  
شرفهن قرار متی گتهترد، بتاشتدا  

کارفرمایتان متوظتفتنتد    -١ تبصره  
به کارگران بتا قتراردادمتوقتت بته  
نستبتت متد  کتارکترد متزایتتای  
قانونی پایان کار به ماخذ هرستال  
یک متاه آختریتن متزد پترداختت  

 نمایندا 
 

الیتتحتته اصتتالحتتهتته    ٣ متتتتن بتنتتد  
و    ١   –  ٣ دولت  " تبصتره هتای  

حذف و عنوان تتبتصتره    ٢ ماده    ١ 
 به تبصره اصالح مهشود"ا   ٠ 
 

  این تبصتره در در ستال  ٣ تبصره  
در زمتان تصتویتب قتانتون    ٣١٣١ 

کار که هنوز قراردادهای متوقتت  
بتته شتتکتتل غتتالتتب قتترارداد کتتار  
تبدیل نشده بودند ناظر بر این بتود  
که کارفرمایان مثال حداکتثتر تتا  
سه ماه مهتتتوانتنتد بتا کتارگتران،  
قرارداد موقت منعقد بکنتنتد امتا  
پ  از این مد  حتداکتثتری هتر  
کارفرمایی می بایست نسبت بته  
انعقاد قراردادئم بتا کتارگتر اقتداه  
مهکردا  امتا هتم زمتان بتا ایتن  
تبصره، تههه کنندگان قانون کتار  

را نتهتز بتا     ٠ در آنزمان تبتصتره  
هدف متوقتتتی کتردن قتراردادهتا  
شتراحتتی کتتردنتتدا بتتطتتوریتتکتته در  
نته ه ی آن، امروزه نتزدیتک بته  
صد در صد کارگتران بتا قترارداد  
موقت مشاول بکار هستتتنتدا بته  
همهن دلهل در شرایط حارتر کته  
دیرر همه قراردادها موقتتی شتده  
اند و این تتبتصتره  متعتطتوف بته  
تعههن مد  حتداقتلتی بترای ایتن  
نو  قراردادها نمی باشتد و دستت  

کارفرمایان را بترای بته حتداقتل  
رساندن مد  قرارداد باز گذاشتتته  
است، بود و نبود آن تتاگتهتری بته  
حال متا کتارگتران نتداردا  امتا  
حذف این تبصره در شرایط حارتر  
در صدد از بهتن بتردن هتر گتونته  
متتورتتوعتتهتتت دهتتی بتته متتد   
قراردادهاست که همتهتشته متحتل  
کشمکش کارگران از یتک ستو  
و دولت و کارفترمتایتان از ستوی  

 دیرر بوده استا 
 

  هر چند که خود متاده  ١ تبصره  
قانون کار با تتعتریتفتی کته از    ٢ 

قتترارداد کتتار ارائتته کتترده، هتتم  
قتترارداد کتتتتتبتتی و هتتم قتترارداد  
شفاهی را رسمهت داده استت، بتا  

سالی کته از    ٠٢ اینحال در شول  
تصتتویتتب قتتانتتون کتتار متتهتترتتذرد  
قرارداد شفاهی در مقابتل قترارداد  
کتبی نتتوانستتته استت هتمتنتون  
گسترم قرارداد موقت در مقتابتل  
قرارداد دائمی، به شتکتل اصتلتی  
قرارداد تبدیتل بشتودا بته هتمتهتن  

)از    ٣١١٣ دلهل دولتت در ستال  
شری  تصویب "قانون رفت  بترختی  
از موان  تولهد و سرمایه گتذاری  
صنعتتی" آ  بتا ارتافته کتردن  

و تتقتستهتم    ٢ بته متاده    ١ تبصره  
بندی قراردادهتا بته ستی روزه و  
باالی سی روزه، تتالم کترد در  
قتتتده اول در متتتراکتتتزی کتتته  
قراردادهای ستی روزه رواج پتهتدا  
کتترده بتتود  شتتفتتاهتتی ستتازی  
قراردادها را بتی هتهتچ ابتهتامتی  
رسمهت دهد و از آنطرف از شتریت   
تقسهم بندی در متد  قتراردادهتا  
و  رسمهت دهی به مد  قترارداد  
سی روزه در قانون کار و بته ایتن  
معنا عمومهت دهی به آن، پترو ه  
شفاهی ستازی قتراردادهتا را در  
یک بعد کالن به پهش بردا حتال  
ایتتن پتترو ه ریتتاکتتارانتته پتت  از  
گذشت چندین سال بتا متقتاومتت  
کتتارگتتران و نتتهتتادیتتنتته نشتتدن  
قراردادهتای ستی روزه در جتای  
جای مراکز تولهدی و صتنتعتتتی  
کشتتور و از ایتتن متتنتتهتتر عتتده  
متتوفتتقتتهتتت در رستتمتتهتتت دهتتی  
گسترده به قراردادهای شتفتاهتی،   
نه تنها بته اهتداف ختود نترستهتده  
است بلکه به متانتعتی جتدی در  

برابر شتفتاهتی ستازی قتراردادهتا  
تبدیل شده است به هتمتهتن دلتهتل  

  ٢ متاده    ١ دولت با حذف تبصتره  
در صدد است تا مانعی شفاف و  
محکم را از پرو ه شفاهی ستازی  

 قراردادهای کار بر داردا 
 

در این رابتطته الزه استت بترتویتم  
و هتر    ٢ متاده    ١ حذف تتبتصتره  

اقتتداه دیتترتتری بتترای شتتفتتاهتتی  
سازی قتراردادهتا ، فتقتط یتک  
تاههر شتکتل و تتاتهتهتر رویته از  
کتبتی شتدن بته شتفتاهتی شتدن  
قراردادها نتهتستت بتلتکته چتنتهتن  

قتانتون    ٣٥ رویکردی اساسا ماده  
کار و هر گونه رابطه قانونمنتد را  
نشانته رفتتته استت چترا کته بتا  

  ٣٥ شفاهی شدن قراردادها، متاده  
قتتانتتون کتتار کتته متتعتتطتتوف بتته  
بهشی از قرارداد و در مورد قتهتد  
مشهصا  کار از قبهل ستاعتا   
کار، مترخصتی هتا، تتعتطتهتال ،  
متزد متتبتنتا  وااا  متی بتاشتتد  
موروعتهتت ختود  را از دستت  
خواهد داد به عتبتار  دیترتر، بتا  
شتفتاهتی شتدن قتراردادهتتا عتمتتال  
نوشته مکتوب و ستنتدی وجتود  
نهواهد داشت تا قهد مشتهتصتا   
کار در آن متنتهتور بشتود بتدیتن  
معنا باید برویم حذف این تبتصتره  
که با هدف برداشتن یتک متانت   
جدی در بترابتر شتفتاهتی ستازی  
قتتراردادهتتای ستتی روز بتته بتتاال  
صور  مهرهرد، استاستا نتابتودی  
هر نو  قانتونتمتنتدی در ستاعتا   
کار، تتعتطتهتال ، مترخصتی هتا،  
متتزد و دیتترتتر شتترایتتط کتتار  
کارگران و ستپتردن آنتهتا بتدستت  
متتتهتتتل و اراده تتتتک تتتتک  

 کارفرمایان را مد نهر داردا 
 

  با وجتود ایتنتکته متاده  ١ تبصره  
قانون کار نتاظتر بتر پترداختت    ٠١ 

مزایای پایان کار به کارگتران بتا  
قتترارداد کتتار متتعتتهتتن یتتا متتد   
موقت می باشد اما علهرغتم آن،  
کارفرمایان در بسهاری از متوارد  
در شول دهته هتای گتذشتتته از  
پرداخت متزایتای پتایتان کتار بته  
کارگران قرارداد موقت بتویتژه در  

 کارهای پرو ه ای خودداری 
 

 ٥٧ صفحه  
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 ٥٣ صفحه  

 
مهکردندا به همهن دلهل افتزودن    

قتانتون کتار    ٢ به متاده    ١ تبصره  
صراحت و قاشعهت بتهتشتتتری در  
مکل  کردن کارفرمتایتان جتهتت  
پرداخت متزایتای پتایتان کتار بته  
کارگتران قترارداد متوقتت ایت تاد  
کردا حال حذف این تتبتصتره، هتم  
باعث برداشتن تاکهتد بتهتشتتتر از  
روی مکل  کتردن کتارفترمتایتان  
برای پرداخت مزایای پتایتان کتار  
به کارگران قرارداد موقت ختواهتد  
شد و هم، مهم تر ایتنتکته، حتذف  
این تبصره بهانرتر رویتکترد دولتت  
در تالم برای تضعهت  و حتذف  
پرداخت متزایتای پتایتان کتار بته  
کتتارگتتران قتترارداد متتوقتتت متتی  
باشدا اهمتهتت ایت تاد هتر گتونته  
خلل و ابهاه در پترداختت متزایتای  
پایان کتار بته کتارگتران قترارداد  

متاده    ١ موقت که حذف تبتصتره  
بهانرر آن است زمتانتی روشتن    ٢ 

مهشود کته تتوجته کتنتهتم  هتم  
اکتتنتتون نتتزدیتتک بتته صتتدرصتتد   
کتتارگتتران ایتتران بتتا قتتراردادهتتای  
موقت مشاول بکارنتد و متعتدود  
قرارداد های دائمی بتاقتی متانتده  
در محهطهای کار با بتازنشتستتته  
شدن این کتارگتران در ستالتهتای  
آینده محو ختواهتد شتد و دیتری  
نهواهد پتائتهتد کته حتتتی یتک  
کتتارگتتر قتترارداد دائتتم در ایتتن  
مملکت وجود داشتتته بتاشتدا بته  
این معنا، حذف این تتبتصتره کته  
معطوف بته اجتبتار کتارفترمتایتان  
برای پرداخت سنوا  به کارگتران  
قرارداد موقت متی بتاشتد عتمتال  
شرایط و زمهنه هتای مستاعتد و  
الزه را بتتترای عتتتده پتتترداختتتت  
متتزایتتای پتتایتتان کتتار بتته هتتمتته  
 کارگران ایران ای اد خواهد کردا 

 
 ٣٥ ماده  

 
قانتون کتار     ٣٥ متن بند ح ماده  

 "شرایط و نحوه فس  قرارداد" 
 
   
 

الیتتحتته اصتتالحتتهتته    ٠ متتتتن بتنتتد  
حتذف    ٣٥ دولت  "بتنتد ح متاده  

 مهشود" 

  ٣٥ حذف بند ح از متفتاد متاده  
قانون کار به این معناست که از  
این پ  کارفرمایتان متکتلت  بته  
قهد شرایط و نحتوه فست  قترارداد  
در قراردادهای کار نمی بتاشتنتدا  
با حذف این بتنتد از مشتهتصتا   
قرارداد کار، کتارفترمتایتان عتمتال  
قتتادر ختتواهتتنتتد شتتد شتترایتتط و  
چرونترتی فست  قترارداد را بته  
مهل و دلهواه ختود بته کتارگتران  

 تحمهل کنندا 
 

ختتاتتتمتته قتترار داد    –  ٠٣ متتاده  
 کارگر 

 
متن بنتدهتای )حآ و )زآ متاده  

، در قانتون کتار چتاا ستال  ٠٣ 
تت کتتاهتتش تتتولتتهتتد و  ٣١٨٠    ح ت

تاههرا  ساختاری در اگر شترایتط  
اقتصادی، اجتماعی، سهتاستی و  
لتتزوه تتتاتتهتتهتترا  گستتتتترده در  

آوری مطاب  با متفتاد متاده )   فن 
آ قتتانتتون تتتنتتهتتهتتم بتتهتتشتتی از  ٨ 

متتقتتررا  تستتهتتهتتل و نتتوستتازی  
صنای  کشورا ز تت فست  قترارداد  
به نحتوی کته در متتتن قترارداد  

 استا   بهنی گردیده   پهش 
 

الیتتحتته اصتتالحتتهتته    ٠ متتتتن بتنتتد  
دولت  بندهای )زآ و )حآ متاده  

به شرح زیر اصتالح و متتتون    ٠٣ 
زیر به عنوان بند )طآ و تتبتصتره  

بته متاده یتاد شتده ارتافته و    ٠ 
عنوان تتبتصتره متاده متذکتور بته  

  -اصتالح متتهتشتود  ز   ٣ تتبتصتره  
  -تواف  بهن کارگر و کارفرمتا ح 

کتتاهتتش تتتولتتهتتد و تتتاتتهتتهتترا   
ساختاری که در اگر الزاه قتوانتهتن  
یا شرایط اقتصادی، اجتماعتی و  
ستتهتتاستتی و یتتا لتتزوه تتتاتتهتتهتترا   
گسترده در فتنتاوری متنت تر بته  
تعطهلی تماه و یا بهشی از کتار  

فستت  قتترارداد بتتا    -بشتتودا ط 
تصمهم کمهته انضباشی کتارگتاه  

 متوارد متذکتور در    ٠ تبصتره    -
بند ز در کارگتاهتهتای بتهتش از  

نفر کتارگتر بتایتد بته تتایتهتد    ٠٥ 
ههاتتی مترکتب از استتتانتدار یتا  
معتاون وی، متدیتر کتل تتعتاون،  
کار و رفاه اجتماعی، مدیتر کتل  
دستتتتترتتاه صتتادر کتتنتتنتتده متت تتوز  
کارگراه، نماینتده صتنتدوق بتهتمته  

ای ذیتتتربتتتط، رئتتتهتتت  کتتتل  
دادگستتتتتری، نتتمتتایتتنتتده تشتتکتتل  
کارگری حائز اکتثتریتت استتتان،  
نتتمتتایتتنتتده تشتتکتتل کتتارفتترمتتائتتی  
استان، نماینده کتارگتران کتارگتاه  
و کارفرما یا نماینده تاه االختتهتار  
وی برسدا چناننه به تشتهتهت   
هها  مذکور تماه یا بتهتشتی از  
کار تعطهل شود به همتان نستبتت  

 مشمول بهمه بهکاری مهشودا 
 

در این الیتحته بترای اولتهتن بتار،  
وجود بندهای )زآ  و  )حآ  در  

قانون کار فر  گرفتته    ٠٣ ماده  
شده است و الیحه شوری تتنتهتهتم  
شده است که گویتا ایتن بتنتدهتا،  

می باشنتد    ٠٣ جزو بندهای ماده  
و حال دولت اصالحهته ای را بتر  
آنها وارد کرده استتا بته هتمتهتن  
دلهل من تعمدا روی نتقتد الیتحته  
اصتتالحتتهتته دولتتت در متتورد ایتتن  
بندها نمهروه چرا که وجتود آنتهتا  

قتانتون کتار را بته     ٠٣ در ماده  
دالیل زیر، ستنتد ستازی و یتک  
جعل دغلکارانته از ستوی دولتت  

این بندهتا در "قتانتون    -٣ مهدانم   
رف  بترختی از متوانت  تتولتهتد و  
سترمتایتته گتذاری صتنتعتتتتی" بتتا  
استناد به "قانون تنههم بهشتی از  
متتقتتررا  تستتهتتهتتل و نتتوستتازی  

   ٣١١٣ صنایت  کشتور" "در ستال  
  ٠٣ مصوب و قرار بتود بته متاده  

قانون کار ارتافته شتود امتا بتا  
اعتتتتترارتتتاتتتی کتتته از ستتتوی  
کارگران در آن تاریت  انت تاه شتد  

قانتون کتار    ٠٣ این بندها به ماده  
شتتاهتتد ایتتن    -٠ ارتتافتته نشتتدنتتد  

متتدعتتا الیتتحتته اصتتالحتتهتته دولتتت  
احتمتتدی نتتژادر بتر روی قتتانتتون  

  ٣١٨٥ کار در شهریور متاه ستال  
است که در آن پهشنتهتاد ارتافته  
شدن بندهای )حآ و )زآ به متاده  

قانون کار را داده استتا بته    ٠٣ 
این معنا که اگر ایتن بتنتدهتا در  

مصوب و بته قتانتون    ٣١١٣ سال  
کار وارد شده اند اساسا ایتن چته  
حکمتی است که دولت احتمتدی  
نژاد در الیحه اصتالحتهته ام در  

پتتهتتشتتنتتهتتاد    ٣١٨٥ شتهتتریتتور متتاه  
  ٠٣ ارافه شتدن آنتهتا بته متاده  
  -١ قانون کار را مطرح مهکتنتدا  

این بندها در چاپهای قانتون کتار  

تا پایان سال گذشته وجتود نتدارد  
و فقط در چاا امسال در متاده  

قهتد شتده و در پتانتوشتت آن    ٠٣ 
التتحتتاقتتی    ٠ و    ٣ آمتتده استتت  " 

در قانون رفت  بترختی    ٢١٠١٣١١٣ 
از موان  تولهد و سرمایه گتذاری  
صنعتی" ا حال ستوال ایتن استت  

ستال پتهتش    ٨ چناننه این بندها  
مصوب شده اند پ  چرا در ایتن  

سال در چاپهتای قتانتون کتار     ٨ 
متهتم تتر ایتنتکته،    -١ نهامده اند  

سال پهتش بته    ٨ اگر این بندها از  
قانون کار ارتافته شتده    ٠٣ ماده  

اند پ  چترا حتتتی یتک متورد  
استتنتاد بته آنتهتا در هتهتئتتتهتای  
تشهتهت  و حتل اختتتالف و یتا  
دیوان عدالت اداری وجود ندارد و  
پرونده اخراج ههچ کارگری و یتا  
کارگرانی در ههچ جای ایران بتا  
استناد به این بتنتدهتا در متراجت   
قتتانتتونتتی متتورد رستتهتتدگتتی قتترار  
نررفته استا این در حالی استت  

ستال هتزاران    ٨ که در شتول ایتن  
اعتتتتترا  و شتتکتتایتتت در متتورد  
اختتراج کتتارگتتران بتتدلتتهتتل اعتتاله  
کتتاهتتش تتتولتتهتتد و تتتاتتهتتهتترا   
ستتاختتتتتاری متترتتتبتتط بتتا شتترایتتط  
اقتتتتتصتتادی و ستتهتتاستتی واا از  
سوی کارفرمایان رخ داده استت  
اما ههنهک از این شکایتتتهتا و  
اعترارا  با استناد به این بندهتا  
مورد رسهدگی قرار نررفته انتدا   

گذشتتته از هتمته ایتنتهتا، در    -٠ 
متتقتتدمتته "قتتانتتون رفتت  بتترختتی از  
موان  تولهتد و سترمتایته گتذاری  
صنعتی" آمده است  "مت تلت  بتا  
اجرای آزمایشی ایتن قتانتون  بته  
مد  پتنتج ستال متوافتقتت کترده  
است"  و از آن ا کته متد  ایتن  

بته ایتن    ٣١٨٣ پنج سال از ستال  
ستتو بتته اتتتمتتاه رستتهتتده استتت و  
مصوبه ای نهز از سوی مت تلت   
برای دائتمتی شتدن "قتانتون رفت   
بتترختتی متتوانتت  تتتولتتهتتد ستترمتتایتته  
گذاری صنعتی" وجود نتدارد لتذا  
فر  گرفتن وجود بندهای )حآ  

قانون کتار در    ٠٣ و )زآ در ماده  
الیحه اصالحهه دولت یک تقتلتب  
آشکار و جتعتل ستنتد بترای جتا  
انداختن این بتنتدهتای بته غتایتت  
رتتد کتتارگتتری در قتتانتتون کتتار  

جالب است بدانهتم عتالوه    -٣ استا 

بر اینکه چهار ستال استت زمتان  
اجتترای آزمتتایشتتی "قتتانتتون رفتت   
برخی متوانت  تتولتهتد و سترمتایته  
گذاری" به پایان رسهده و م لت   
نهز اقدامی برای دائمی کردن آن  
ان اه نداده است استنادی هم کته  
در این قتانتون بترای تتدویتن بتنتد  
)حآ صور  گرفته، مستتتنتد بته  

قانون تنتهتهتم بتهتشتی از    ٨ ماده  
متتقتتررا  تستتهتتهتتل و نتتوستتازی  
صنای  کشور بته شترح زیتر شتده  
تت کتتاهتتش تتتولتتهتتد و   استتت  "ح ت
تاههرا  ساختاری در اگر شترایتط  
اقتصادی، اجتماعی، سهتاستی و  
لتتزوه تتتاتتهتتهتترا  گستتتتترده در  

آوری مطاب  با متفتاد متاده )   فن 
آ قتتانتتون تتتنتتهتتهتتم بتتهتتشتتی از  ٨ 

متتقتتررا  تستتهتتهتتل و نتتوستتازی  
صنای  کشور"ا الزه استت بتدانتهتم  

"قانون تنههم بتهتشتی از     ٨ ماده  
متتقتتررا  تستتهتتهتتل و نتتوستتازی  
صنای  کشور" متی گتویتد  ایتن  
قانون تا پایان برنامه سوه تتوستعته  
اقتصادی اجتماعی و فترهتنترتی  
جمهوری اسالمی قابلهت اجرایتی  
داردا حتتتال دولتتتت روحتتتانتتتی  
متتهتتهتتواهتتد بتتنتتدهتتایتتی را کتته  
ههنراه به قانون کار وارد نشتده  
اند و عمر مستندا  شان نهز  از  
قبهل "قانتون تتنتهتهتم بتهتشتی از  
متتقتتررا  تستتهتتهتتل و نتتوستتازی  
صتتنتتایتت  کشتتور" و "قتتانتتون رفتت   
برخی متوانت  تتولتهتد و سترمتایته  
گتذاری"  ستالتهتتاستت بته پتایتتان  
رسهده است به عنوان بتهتشتی از  

  ٠٣ بندهای موجوددد؟؟ در متاده  
قانون کار به خورد متا کتارگتران  
بدهد تا آنها را با این حتقته بتازی  

 در قانون کار نهادینه بکندا 
 

بنا بر این  کتامتال وارتن استت  
که این بندها علهرغم تصویتب آن  
در "قانون رف  برخی موان  تولتهتد  
و سترمتتایته گتذاری صتنتتعتتتتی"،  
)رمن اینکه تاریت  اجترای ختود  
این قانون نهتز  بته اتتمتاه رستهتده  
استآ هتهتنترتاه در قتانتون کتار  
اعمال نشده اند و لذا باید بترتویتم  
دولت روحانی در یک سنتاریتوی  
از پهش شتراحتی شتده از شتریت   

 خوانش این دو بند به عنوان  
 

 ٥٥ از صفحه          
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 بندهای موجود در قانون کار،  

در صدد است تا آنها را در متاده  
جا بهتانتدازدا ایتنتان ختود بته    ٠٣ 

خوبی متهتدانتنتد کته تصتویتب و  
عتمتتلتی شتدن الیتتحته اصتالحتتهتته  
دولت ، کار چندان راحتی نهستت  
و چه بسا که به احتمال قریب بته  
یقهن، همنون دولت احمدی نتژاد  
ناچتار بته عتقتب نشتهتنتی از آن  
خواهند شدا به هتمتهتن دلتهتل بتا  
توسل به جتعتل و ستنتاریتویتی از  
پهش شتراحتی شتده، در صتددنتد  
چناننه موف  به تصویب الیتحته  
اصالحهه قانون کتار نشتدنتد ایتن  
بندها را به شتکتل دغتل کتارانته  

بکنندا به نتهتر    ٠٣ ای وارد ماده  
من کل داستان هشتتاد و چتهتار  
ماده قانتون کتار کته در الیتحته  
اصالحهه دولتت متورد تتاتهتهترا   
جزئی و کتلتی واقت  شتده انتد و  
خودشان نهز نهک متهتدانتنتد کته  
قابل تصویب و اجرا نتهتستت، ایتن  
است که این دو بند را بی ستر و  
صدا و به عنتوان اصتل بتنتدهتای  

قتانتون کتار    ٠٣ موجود در متاده  
جا بهاندازندا البته ایتن بتحتث بته  

این معنا نهست که ما در مقتابتل  
کل الیتحته اصتالحتهته دستت بته  
افشاگری و مبارزه نزنهم، متا بتا  
تماه توان اینکار را خواهتهتم کترد  
و خوب، قابتل پتهتش بتهتنتی نتهتز  
هست که دولت نسبت بته الیتحته  
اصالحهه ناچار به عقب نشتهتنتی  
خواهد شدا لذا ما کارگران بتایتد  
همزمان با تالم و متبتارزه بترای  
وادار کتتردن دولتتت بتته عتتقتتب  
نشهنی در مورد الیحه اصالحهته،  
فتتریتتادمتتان را در متتورد دغتتل  
کاری ام برای جا انداختتتن ایتن  

قتانتون کتار    ٠٣ دو بند در متاده  
که همهشه متورد اعتتترا  متان  

به ایتن ستو    ٣١١٣ بوده و از سال  
کسی جرا  وارد کردن آنتهتا بته  
قانون کار را به ختود نتداده استت  
باال ببریم و اجازه ندههم این بار بتا  
یک سناریوی از پتهتش شتراحتی  
شده براحتی این دو بتنتد را وارد  

قانون کار بکنتنتدا  در    ٠٣ ماده  
ایتن راستتتتا بتایتتد بته هتتر شتتکتتل  
ممکن، سندسازی دولت از شریت   
آوردن این بندها در چاا امستال  
قانون کار و در الیحته اصتالحتهته  
را افشتتا و آن را بشتتد  متتورد  

اعترا  قرار داد و خواهتان جتمت   
آوری چاا امسال قانون کتار از  

 بازار شدا 
 
 ٠١ و    ٠٢ مواد    
 

در الیحه اصالحتهته دولتت، متاده  
معطوف بته رستهتدگتی بته     ٠٢ 

تهلفا  کارگران و تتایتهتد اختراج   
آنها تتوستط کتمتهتتته انضتبتاشتی  

  ٠٢ است در حالی کته در متاده  
قانون کار مسئولهت رسهدگی بته  
اینرونه مسائل و اخراج کتارگتران  
از این متنتهتر بتر عتهتده تشتکتل  

  ٠١ موجود می باشتدا در متاده  
نهز در قانون کار در متورد اختراج  
نماینده های کارگران به مورتو   
"قتترارداد کتتار" اشتتاره ای نشتتده  
است و ایندسته از کارگران بتدون  
رای ههئتهای تشتهتهت  و حتل  
اختالف نمهتوانند توسط کارفرمتا  
اختتراج بشتتونتتدا امتتا در الیتتحتته  
اصالحهه دولت اخراج ایتن قتبتهتل  
کارگران به "مد  قترارداد" آنتهتا  
گره زده شده استا به ایتن متعتنتا  
که کارفرمتا متهتتتوانتد نتمتایتنتده  
های کارگران را به محو اتتمتاه  

قترارداد و بتدون متراجتتعته بته آرا  
ههئتهای تشهه  و حل اختتالف  

 اخراج بکندا 
 
 ادامه دارد  –پایان قسمت دوه    
 
الیحه اصالحتهته    ١ ر متن ماده    

دولت احتمتدی نتژاد بته نتقتل از  
ستترویتت     –ختتبتترگتتزاری فتتارس  

شتتهتریتتور متتاه    ٣٢   -اقتتتصتتادی  
 ٣١٨٠٢٣ کد خبر   – ٣١٨٥ 

 
متون زیر به عنوان بتنتدهتای    -١  

ارافه و    ٠٣ ز، ح، و ط به ماده  
شماره تتبتصتره متاده متذکتور بته  

بته    ٠ اصالح و تتبتصتره    ٣ تبصره  
 شود    شرح زیر ارافه می 

 
ز ت کاهش تتولتهتد و تتاتهتهترا     

ساختتتاری کته در اگتر التزامتا   
قتتانتتون و متتقتتررا  یتتا شتترایتتط  
اقتصادی، اجتماعی و ستهتاستی  
یتتا لتتزوه تتتاتتهتتهتترا  گستتتتترده در  

آوری من ر به تعطهلی تماه و    فن 
 یا بهشی از کار شودا 

 
تت تتتوافتت  بتتهتتن کتتارگتتر و     ح ت

 کارفرما 
 
ط تت فست  قترارداد بتا تصتمتهتم    

 کمهته انضباشی کارگاه 
 
ت موارد مذکور در بتنتد    ٠ تبصره    

نفتر    ٠٥ های بهش از    ز در کارگاه 
کارگر بایتد بته تتایتهتد اکتثتریتت  
ههاتتی مترکتب از استتتانتدار یتا  
معتاون وی، متدیتر کتل کتار و  
امور اجتماعی، مدیرکل دستترتاه  
صتتادر کتتنتتنتتده متت تتوز اصتتلتتی  
کتتارگتتاه، متتدیتترکتتل تتتامتتهتتن  
اجتتتتتتتمتتتاعتتتی، ریتتتهتتت  کتتتل  
دادگستتتتتری، نتتمتتایتتنتتده تشتتکتتل  
کارگری حائز اکتثتریتت استتتان،  
نتتمتتایتتنتتده تشتتکتتل کتتارفتترمتتایتتی  
استان، نماینده کتارگتران کتارگتاه  
و کارفرما یا نماینده تاه االختتهتار  
وی برسدا چناننه به تشتهتهت   
هها  مذکور تماه یا بتهتشتی از  
کار تعطهل شود به همتان نستبتت  
مشمول ختاتتمته کتار و متقتررا   

 شودا   بهمه بهکاری می 

 

 
دانشننجننویننان بننه 
میندان آمندنند. 
حکنومنت اولنینن 
قدم عقب نشینی 

 را برداشت!
با شرو  سال تتحتصتهتلتی جتدیتد،  
دانش ویان دانشراه هتای تتربتهتت  
متتتدرس، اصتتتفتتتهتتتان و رازی  
کتترمتتانشتتاه دستتت بتته تتت تتمتت   
اعتراری زدند و یتکتصتدا اعتاله  
کردند که پول زور نمهدههم و در  
برابر پتولتی ستازی دانشترتا هتا  
خواههم ایستادا بتدنتبتال اعتتترا   
در این دانشرتاهتهتا، دانشت تویتان  
دانشراه های صتنتعتتتی شتریت ،  
امهرکبهر و بهشتی در تتهتران در  
دو روز گذشته دست به ت معتا   
وسهعی زدند و علهه این متقتررا   

جدید متحدانه اعتتترا  کتردنتدا  
اعتتتتترارتتا  چتتنتتان وستتهتت  و  
قتتدرتتتمتتنتتد بتتود کتته متتقتتامتتا   
حکومت اولهن گاه عقب نشهنتی  
را برداشتند و اعتاله کتردنتد کته  

برای دانش تویتان نتهتمتستال    ٨ تره  
اول دانشراه اصفهان رایران متی  

 شودا 
اعترا  دانشت تویتان بته هتزیتنته  

سنوا  تحتصتهتلتی استتا اعتاله  
شتتتده بتتتود کتتته دانشتتت تتتویتتتان  
  ٠ کارشناسی ارشتد کته از تتره  

وارد قانتون ستنتوا  متهتشتونتد و  
دانش ویان دوره دکترا که از تتره  

وارد این قانون مهشوند هتزیتنته    ٨ 
ای ارافه بر هزینه ای کته در  
شتتول تتتره پتترداختتت متتهتتکتتنتتنتتد  

 بپردازندا 

این اولهن دست و پن ه نره کتردن  
دانش ویان با حکتومتت بتودا بته  
موازا  دانش ویان معلمان شاغتل  
و بانشسته نهتز اعتاله تت تمتعتا   
اعتراری کرده انتدا اعتتترارتا   
کارگری گسترده ای در متراکتز  
متتهتتتتتلتت  جتتریتتان یتتافتتتتته استتتا  
تحرکا  بتهتش هتای متهتتتلت   
جامعه علتهته متحترومتهتت هتا و  

محدودیت ها وسه  است و مترده  
به اشکتال متهتتتلت  در متقتابتل  
متفتتتتتهتتوری هتا و دزدی هتتای  
مقاما  اعترارتشتان بتلتنتد شتده  
استتتا ایتتن فضتتایتتی استتت کتته  
حتکتتومتت را وادار متتهتتکتنتتد در  
متتقتتابتتل اعتتتتترارتتا  متتتتتحتتدانتته  

 دانش ویان عقب بنشهندا 

 ٥٧ از صفحه       
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جنننننواننننننمنننننینننننر 
مرادی : بررسنی 
موادی از قاننون 
کنننار؛) بنننخنننش 

 دوم (
 
 
 
 
 
 
 

از آن ا که تماه متواد و تتبتصتره  
هتتای قتتانتتون کتتار کتتامتتال در  
ردیت با مناف  کتارگتران حتکتم  
در خود دارند، پرداختتتن بته هتمته  
آنها شاید بهشتر از صد صفحته را  
در بر گهردا در نتتهت ته دو متاده  
از قتتانتتون کتتار کتته در زمتتره  
ت گهرگذارترین مواد آن بر زنتدگتی   
شتتبتتقتته کتتارگتتر هستتتتتنتتد، بتترای  

 بررسی انتهاب  می گردد  
 
تبتصتره    ٢ ماده  »موادی از قبهل    
آ که حتداکتثتر متد  متوقتت  ٣ ) 

برای کارهائی که شبهتعتت آنتهتا  
جنبه غهتر مستتتمتر دارد تتوستط  
وزار  کتتار و امتتور اجتتتتمتتاعتتی  
تههه و به تصویب هتهتئتت وزیتران  

بتنتد    ١٣ متاده  »و   «خواهد رسهدا 
که متطتابت  آن حتداقتل متزد    -٣ 

كتتارگتتران را بتتاتتتوجتته بتته درصتتد  

تورمی كه از شرف بانك متركتزی  
جمتهتوری استالمتی ایتران اعتاله  
می شود تعههن می کند و بتنتد  

نهز که بر اساس آن حتداقتل    –  ٠ 
متتزد بتتدون آن کتته مشتتهتتصتتا   
جستتمتتی و روحتتی کتتارگتتران و  
ویژگی های کارمتحتول شتده را  
مورد تتوجته قترار دهتد بتایتد بته  
اندازه ای باشد تا زنتدگتی یتک  
خانواده کته تتعتداد متتتوستط آن  
توسط مراج  رسمتی اعتاله متی  

نتمتونته   «شود را تت متهتن نتمتایتدا 
هائی از آن مواد درز و منفتذ دار  
قانون کار هستتتنتد کته بترختالف  
ظاهرشان از درزها و متنتافتذشتان  
تا امروز نهایتت درجته نتا امتنتی  
شتتاتتلتتی و پتتائتتهتتن تتتریتتن ستتطتتن  
دستمزد )پنج برابر زیر ختط فتقترآ  
برای شتبتقته کتارگتر بتهترون زده  

 استا 
 

حتداکتثتر    ٢ ماده    ٣ مطاب  تبصره  
مد  موقت برای کارهائتی کته  
شبهعت آنها جنبته غتهتر مستتتمتر  
دارد توستط وزار  کتار و امتور  
اجتماعتی تتهتهته و بته تصتویتب  
ههئت وزیران می رسد که عتالوه  
بتتر ایتتنتتکتته نتتفتت  وجتتود قتترارداد  
موقت بته ختودی ختود امتنتهتت  
شالی را از بتهتن متی بترد، امتا  
بتترای ایتتن نتتو  کتتارهتتا قتتانتتون  
کارههچ محدودیتی برای حداقتل  
مد  قرارداد کار در نهر نررفتته  
و قتتراردادهتتای یتتک متتاهتته و  
سفهد امضاء که امروز کتمتتتریتن  
امنتهتتتی از نتهتر شتاتلتی بترای  
کارگران را بتاقتی نترتذاشتتته از  
مصائب اساسی امتنتهتت شتاتلتی  

کارگران و از فتوایتد متهتم بترای  
کارفرمتایتان استتا در ایتن نتو   
کتارهتا کته متعتتمتوال پترو ه ای  
)مراکز صنعتی، عمرانی و غهتره  
در حال ساختآ هستند، چنانتنته  
مد  ساخت پترو ه ستالتهتا شتول  
بکشد مطاب  این بنتد از تتبتصتره  

کارفرمایان می توانند بتا    ٢ ماده  
کارگر قرارداد کار یتک متاهته  
منعقد کتنتنتد تتا هتر زمتان کته  
بهواهند بتدون هتهتچ هتزیتنته ای  
کارگر را اخراج نمایندا همننتهتن  

حتداقتل    -١٣ متاده    ٣ مطاب  بنده  
متزد كتارگتران بتایتد بتاتتوجته بته  
درصد تورمی كه از شترف بتانتك  
مركزی جمهوری استالمتی ایتران  
اعاله می شود تعههن گتردد کته  
بتا تتتوجتته بتته عتتده ارائتته متتهتتزان  
واقعی توره از جانب مترکتز آمتار  
و بانک مرکزی که به عتمتد و  
با برنامه بهصو  جتهتت پتائتهتن  
نره داشتن سطن دستمزد صتور   
می گهرد، عتمتال متفتری بترای  
افزایش ندادن سطن دستمزد ای تاد  
  ٠ کتترده استتتا و متتطتتابتت  بتتنتتد  

همهن ماده نهز حداقتل متزد بتایتد  
به انتدازه ای بتاشتد تتا زنتدگتی  
یک خانواده که تعتداد متتتوستط  
آن توستط متراجت  رستمتی اعتاله  
می شود را ت مهن نماید، بتاز هتم  
با رجو  به ایتن بتنتد کته ستطتن  
زنتتدگتتی )تتتعتتهتتهتتن نتتکتترده کتته  
زندگی یک ختانتواده کتارگتری  
در حد رفاه و یا حتی باالی ختط  
فقر باشدآ و همنتنتهتن مشتهت   
نکرده که تعتداد متتتوستط افتراد  

  ١٢ خانواده چند نفر باشتد، شتی  
ستتال کتتذشتتتتته ستتطتتن زنتتدگتتی  

خانواده های کارگری بته متهتزان  
برابر زیر خط فقر نترته داشتتته    ٠ 

شده استا الزه به یتادآوری استت  
که مدتتهتاستت زمتزمته کتاهتش  
  ١ تعداد متوسط افرا ختانتواده از  

نفر بته عتنتوان متبتنتای    ١ نفر به  
تتتعتتهتتهتتن حتتداقتتل متتزد از جتتانتتب  
مسؤالن و کارشنتاستان ختدوه بته  
کارفرمایان در جریان است و بتاز  
هم الزه بته ذکتر استت در حتال  
حارر که تعداد متوسط ختانتواده  

نفر در گترفتتته شتده    ١ کارگری  
فتترزنتتد ختتانتتواده    ٠ استتت، فتتقتتط  

مشمول دریافت ح  عائله منتدی  
به همراه حتقتوق پتدرکتارگتر کته  
مبلای ناچهز و تحقهر آمهز استت  
خواهند بود و فترزنتد ستوه هتهتچ  
حقی دریافت نهواهد کرد )متاده  

قانون ت متهتن اجتتتمتاعتیآ و    ١٣ 
بدتر از آن فرزندان چهاره بته بتاال  
حتی از دریافت دفتتترچته بتهتمته  
 درمانی نهز محروه خواهند بودا 

 
قانون کار فعلی به اعتبتار تتک  
تک مواد و تتبتصتره هتایتش بته  
معنای واقعی یک یوب بتردگتی  
بر گردن  کارگر و عتالوه بتر آن  
یک کهفرخواست عتلتهته اوستتا  
در این قانون کار عالوه بر اینتکته  
صراحتا و آشتکتارا هتهتچ حت  و  
حقوقتی از قتبتهتل حت  تشتکتل،  
امنهت شالی، دستمزد متتتنتاستب  
با استانداردهای متدرن جتهتانتی،  
برخورداری از بهمه بهکاری بترای  
بهتکتاران و بته شتور کتلتی حت   
برخورداری از کتلتهته امتکتانتا   
الزه زنتدگتی مترفته و شتایستتته  
انسان امروزی بترای کتارگتر در  

نهر گرفته نشده است ، تتعتدادی  
از مواد و  تبصره هایش صتراحتتتا  
حاوی تهدیدا   و کتهتفترختواستت  
هائی علهه کتارگتران استت کته  
متطتتابت  آنتتهتا از کتمتتهتتتته هتتای  
انضتبتاشتی کتارگتاه گترفتتته تتتا  
هتتهتتئتتتتتهتتای تشتتهتتهتت  و حتتل  
اختتتتتالف، دادگتتاهتتهتتای جتتزائتتی،  
کهفری و انقالب دستشان کتامتال  
برای  صدور احکتاه مت تازا  از  
جزای نقدی بته جتره ایت تاد بتی  
نهمی در کارگاه گرفته تا زنتدان  
و غتهتره بته جتره اختالل در نتهتم  
عمومی، تبله  علهه نهاه و اقتداه  
علهه امنهت ملی باز استتا اگتر  
کارگر چنهن و چنان کنتد، اگتر  
کارگر موازین و مقررا  کارگتاه  
که توسط کارفرما تعتهتهتن متی  
گتتردد را رعتتایتتت نتتکتتنتتد، اگتتر  
غهبت غهر موجه کتنتد، اگتر از  
دستور کارفرما سرپهنتی کتنتد،  
اگر اعترا  و اعتصاب کتنتد و  
دهها اگتر دیترتر کته هتر کتداه  
مصداق خطای کتارگتر ختواهتنتد  
بود، احکاه  جریمه، اختراج، زنتدان  
و غهره برایش در قتانتون کتار در  
نهر گرفته شده استا در حتالتی  
که در این قتانتون، از کتارفترمتا  
تصویری از شهصهتی مصتون از  
گناه و جره به نتمتایتش گتذاشتتته  
شده است، اگر حقتوق کتارگتر را  
متاهتهتتا و ستتالتهتتا نتپتتردازد، اگتتر  
کارگر را اخراج کتنتد، اگتر حت   
بتتهتتمتته نتتپتتردازد، اگتتر ستتنتتوا ،  
پادام، ح  عهدی و غهره را بتاال  
بکشد ههتچ اتتهتاه و مت تازاتتی  
 برایش در نهر گرفته نشده استد 

مهر مقابل مجلس  ٦تجم  بازنشستگان   مهر تجر  اعتراضی مبلمان بازنشسته در استان گیالن ٦ 
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مررهررر دومرریررن روز تررجررمرر  اعررتررراضرری ١

اپراتورهای پست های قوی برر  مرقرابرل 
 سازمان مدیریت

کارگران میگویند: از وعده های شفاهی خسته 
 ایم

نتتفتتر از    ١٥٥ متتهتتر حتتدود    ٠ از ستتاعتتت ده صتتبتتن روز  
اپراتورهای پست های فشار قوی بترق کته از شتهترهتای  
مهتل  به تهران آمتده انتد بترای دومتهتن روز در متقتابتل  

 سازمان مدیریت ت م  کردندا 
این کارگران ختواستتتار اجترای شترح قتراردادهتای دائتم و  
امنهت شالی شان هستند و مهرویند نرترانتی اصتلتی متا  
این است که سازمان مدیریت در جهت پهترتهتری ستهتاستت  
های خصوصی سازی وزار  نتهترو، از اجترای ایتن شترح  
چشم پوشی کند و تبدیل قرارداد اپراتتورهتای پستت هتای  
 فشار قوی به قرارداد دائم به دست فراموشی سپرده شودا 

شتهتریتور متقتابتل ستازمتان    ١ بنا بر خبر پ  از ت م  روز  
مدیریت، مسئوالن سازمان به ت م  کننتدگتان وعتده هتای  
شفاهی داده اند اما معترران متی گتویتنتد در متاهتهتای  
گذشته این چندمهتن بتار استت کته از شتهترهتای دور و  
نزدیک به تهران می آیند و دیرر از وعده هتای شتفتاهتی  
خسته شده اند ا آنها خواستار عملی شدن فوری ایتن وعتده  

شهریور ایتن کتارگتران بترای پتهترتهتری    ١ ها هستندا روز  
اعترارشان همننهن ت معی در مقابتل مت تلت  استالمتی  

 داشتندا 
 

اعررترررار کررارگررران قرررارداد مسررتررقرریررم 
 شهرداری شوشتر به بازگشت پیمانکاران 

نفر از کارگران قرارداد مستتتقتهتم    ٣١٥ شهریور حدود    ٠ روز  
شهرداری شوشتر در اعترا  بته تتاتهتهتر تصتمتهتم متدیتران  
شهری برای بتازگتردانتدن پتهتمتانتکتاران متقتابتل ستاختتتمتان  
فرمانداری و دفتر نماینده م ل  در شوشتر ت م  کتردنتدا  
بنا بر خبر این کارگران از دو سال پهش بصتور  مستتتقتهتم  
با شتهترداری شتوشتتتر هتمتکتاری داشتتته انتد امتا اختهترا  
شهرداری قصد دارد تا مسئولهت همه کتارگترانتی را کته  
در بهشهای مهتل  فضای سبتز ، ختدمتاتتی ،متوتتوری  

کننتد را بته پتهتمتانتکتاران متهتتتلت     ،آتش نشانی کار می 
واگذار کندا کارگران مهرویند پهش از ایتن تت تربته کتار  

هتای آنتهتا را    کردن برای پهمانکاران مهتل  و بتدحستابتی 
و از تکرار به خطر افتادن امنتهتت شتاتلتی ختود بته      داشته 

 شد  نرران و به آن اعترا  دارندا 
 

اعتراضات کارگران پتروشیمی پردیرس و 
 وعده کارفرما

کارکنان پتروشهمی پردی  پت      ٣١٨٠ اه مهر  ١   
از چند روز اعتتتصتاب غتذا بته یتک تتوافت  نستبتی بتا  

 کارفرما دست پهدا کردندا 
پ  از چندین روز اعترا  در روز اول مرداد جلسته ای بتا  
حضور مدیر عامل شرکت پتتتروشتهتمتی پتردیت  ، رئتهت   
م تم  ، مدیران و مسئوالن استانی و محلی و هتمتنتنتهتن  
نمایندگان کارگران بترگتزار شتدااز قترار متعتلتوه، در ایتن  
جلسه، با بهشی از خواسته های کارگتران متوافتقتت شتده  

از    ٣ استادر این جلسه، مقرر شد که برای کارکنان فتاز  
اجترا شتود و بته    ٢ -٢ ابتدای مهرماه سال جاری سهتستتتم  

ترتهب زمانی، سایر کارکتنتان واحتد هتا بته ایتن ستهتستتتم  
ارافه شوندا همننهن مقرر شد که آیتهتن نتامته ختدمتا   
رفاهی تدوین شود و نمتایتنتده ای از ستوی کتارگتران در  
جهت ارتباط بهشتر با متدیتریتت و انتتتقتال ختواستتته هتای  

 نهروی کار انتهاب شوداایلنا  
 

شرمراص -اعترار کارگران آزاد راه تهران 
 وارد هفتمین روز خود شد.

  -کارگر آزاد راه تتهتران   ٢٥ شهریور اعترارا  حدود    ٠ روز  
 شمال وارد هفتمهن روز خود شدا 

  -اه مهر اعترا  کارگتران پترو ه آزاد راه تتهتران ١ از شنبه  
شهریور ماه آغاز شده است، بته پتنت تمتهتن    ١٥ شمال که از  

کتارگتر هستتتهتم    ٢٥ روز رسهدا یکی از کارگران  حتدود  
کتارگتر    ١٥٥ که از پنج روز پهش به نمایندگی از م مو   

شمال بابت متعتوقتا   -پهمانکاری پرو ه احداک آزاد راه تهران 
ایتما او گتفتت  در حتال حتارتر    مزدی خود تت تمت  کترده 

هتایتمتان استت    دغدغه اصلی همه ما تامهن معام ختانتواده 
که به دلهل پترداختت نشتدن متطتالتبتا  متزدی بته یتک  
چالش تبدیل شده است و در همهن رابتطته از کتارفترمتایتان  

هتای    اصلی و فرعی و دیرر مقاما  مسئول در وزاتتهتانته 
خواههم که به مشکالتمتان رستهتدگتی    راه و شهرسازی می 

کنندا این کارگر  افزود  هر یک از ما کتارگتران دستت  
کم دارای سه سر عائلته هستتتهتم و بته دلتهتل بتدحستابتی  
صور  گرفته در شش ماه گذشته بترای گتذران زنتدگتی  

تتریتن    با مشکال  جدی روبترو بتودیتما درحتال حتارترمتهتم 
خواسته کارگران شاغل در آزاد راه تتهتران فتقتط دریتافتت  
بهشی از معوقا  حقوقی سال جاری و تضتمتهتن امتنتهتت  
شالی استت  چترا کته پتهتش از ایتن تتعتداد زیتادی از  
کارگرانی  که به نوعی پی گهر مطالتبتا  متزدی ختود  
شده اند به صور  ناگهانی از کار اخراج شده انتدا او  بتا  
انتقاد از مسئوالن وزار  راه در بی توجه ای به مشتکتال   

رستد    کارگران آزاد راه تتهتران ، شتمتال افتزود بته نتهتر متی 
مسئوالن وزار  راه بعد از  پتنتج روز از آغتاز اعتتتصتاب  
کارگران آزاد راه تهران ،شمال عم  و شد  این اعتترا  را  

و قصد پی گتهتری مشتکتال  کتارگتران را      درک نکرده 
 ندارندا 

 
ادامه اعتراضات کارگران پست های فشار 
 قوی بر  نسبت به عدم تبدیل وضبیت!

از هفته های گذشته زمزمه هایتی بترای بترپتایتی تت تمت   
اعتراری دیرری توسط اپراتورهای برق در هفته آیتنتده در  
شبکه های م ازی متنتتتشتر شتده استتا بتر استاس ایتن  
گزارشها، قرار است همزمتان بته حضتور چتهتت چتهتان در  
  ٣ کمهسهون انر ی م تلت  شتورای استالمتی در تتاریت   

مهرت م  اعتراری دیرری شکل بترتهتردابته گتفتتته ایتن  
اپراتورها پ  از ت معا  و اعترارا  فراوان قرار شتده بتود  
شرح قرارداد دائم اپراتورها در سازمتان متدیتریتت و بترنتامته  
مصوب شده و به وزار  نهرو ابالب شود، که تا کتنتون ایتن  
مساله اجرایی نشده استا این اپراتورها که خواستار تتبتدیتل  
قرارداد به کارگر دائم هستند و این تبدیل تتوستط مت تلت   

گتویتنتد  زمتزمته هتایتی متبتنتی بتر    نهز تایهتد شتده، متی 
واگذاری پرو ه های شرکت توانهر به بهش خصتوصتی بته  

رسد که این مساله بتر نترترانتی کتادر قترارداد    گوم می 
معهن افزوده استا این فعاالن کارگری تاکهتد کتردنتد در  

هتا، در    صور  برآورده نشدن مطالبا  و عتده تتحتقت  وعتده 
ها و اعتتترارتا  را ادامته ختواهتنتد    هفته های آتی رایزنی 

دادا به گزارم امروز برق نتهتوزدرهتمتهتن رابتطته، از هتفتتته  
های گذشته زمزمه هایی برای برپایی ت تمت  اعتتترارتی  

 اخبار کارگری
 بهش ایران   نسان نودینهان 

 بهش بهن المللی  داوود رفاهی  
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دیرری توسط اپراتورهای برق در هتفتتته آیتنتده در شتبتکته  
 های م ازی منتشر شده استا 

   
تجم  اعتراضی دستفروشان مررکرز اهرواز 

 در مقابل استانداری
دستتتتتفتتروشتتان اهتتواز در اعتتتتترا  بتته بتتی پتتاستت  متتانتتدن  
اعترارا  خود روز چهارشنبه برای دومتهتن بتار متتتوالتی  
شی هفته اخهر، تت تمت  کترده و ختواستتتار رستهتدگتی بته  

  ٨٠ شتهتریتورمتاه    ١٣ مشکال  خود شدند روز چهارشنتبته  
دستفتروم هستتته مترکتزی اهتواز در متقتابتل    ٣٥ بهش از  

 استانداری خوزستان، ت م  اعتراری برگزار کردندا 
این دومهن ت م  دستفروشان شی یک هفته اختهتر استت و  
سه روز پهش نهزآنها مقتابتل استتتانتداری ختوزستتتان حضتور  
یافته و حل مشکال  خود را خواستار شده بودندا نتمتایتنتده  
یکی از دستفروشان مرکز شتهتر گتفتت در ایتن دو تت تمت   
ههنکداه از مسئوالن حضور نهافتتته و حتارتر نشتدنتد بته  
خواسته دستفروشان پاس  دهندا وی کته ختواستت نتامتش  
فام نشود افزود  دستتتفتروشتان هستتته مترکتزی شتهتر از  
ابتدای امسال و با جم  آوری بساشی ها از بتازار مترکتزی  
اهواز سرگردان و بهکار شده اندا وی دستفتروشتی را تتنتهتا  
راه کستتب متتعتتهتتشتتت بتترای ایتتن افتتراد دانستتت و اظتتهتتار  
کرد دستفروشان هسته مرکزی شهر انسان های زحمتتتکتش  
و شرافتتتمتنتدی هستتتنتد  ایتن شتهترونتد اهتوازی ارتافته  
کرد شهرداری پهش از این پارک ربه  )واقت  در متنتطتقته  
آخرآسفالتآ را برای انتقال دستفروشان هسته مترکتزی شتهتر  
در نهر گرفته بود که این محل مشکال  زیتادی اعتم از  
نداشتن رون ، نبود روشنایی و مهالفت اهتالتی بتا استتتقترار  
دستفروشان دارد، از این رو به مستئتوالن پتهتشتنتهتاد کتردیتم  
محل مناسبی برای ای اد بازار دستتفتروشتی پتهتش بتهتنتی  
کنند اما با گذشت حدود هشت ماه هنوز این مهم متحتقت   

 نشده استا 
وی با بهان برگزاری نشتستت جتمتعتی از دستتتفتروشتان بتا  
شریعتی استاندار خوزستان، افزود در این نشتستت قترار شتد  
آمارگهری م ددی از دستفتروشتان انت تاه شتده و راهتکتار  
جدیدی برای استقرار آنها اعاله شود اما یک ماه از گتبتت  
ناه گذشته و ههچ نتتتهت ته ای حتاصتل نشتده استتا وی  
تاکهتد کترد بتا تتوجته بته آغتاز ستال تتحتصتهتلتی جتدیتد،  
دستفروشان که اغلب سرپرست خانوار هستند بتا مشتکتال   
معهشتی روبه رو بوده و بسهاری از آنها قتادر بته گتبتت نتاه  
فرزندان خود در مدارس نبوده اندا الزه بته ذکتر استت کته  

نتفتر از دستتتفتروشتان در    ٠٥ یکشنبه هفته جاری نهز حدود  
 مقابل استانداری ت م  کرده بودندا 

 
تجم  کارگران شرکت پتروشیمی ایرالم در 

 دومین روز 
نفر ازکتارگتران    ١٥٥ شهریورماه  بهش از    ١٣ از روز گذشته  

چندین شرکت پهمانکاری پتروشهمی ایاله در اعتتترا  بته  
هتای کتارفترمتا    سه ماه معوقا  مزدی و عده تحق  وعتده 

در داخل دفاتر شرکت پهمانکاری دست از کتار کشتهتده و  
انتدا بته نتقتل از یتکتی از کتارگتران    اقداه به ت م  نتمتوده 

معتر   ایتن اعتتترارتا  از بتامتداد دیتروز آغتاز شتد و  
کارگران چندین شرکت پهمانکاری زیترمت تمتوعته شترکتت  

پتروشهمی ایاله در آن حضور داشتند، اما با حضور نتمتایتنتده  
کارفرمای اصلی در جم  کتارگتران و نشتان دادن چتک  
پرداخت مطالبا  به کار بازگشتهمااما به دلهل خلت  وعتده  
 که شب  قرار باید از امروز اول مهرماه پرداختت متطتالتبتا   
توسط کارفرمای مادر بطور مستقهم به حستاب کتارگتران  
واریز می شد و متاسفانه تاکنون پرداختی صور  نرترفتتته  
است م دد امروز هم دست از کارکشتهتده ایتم تتا پترداختت  

 مطالبا  تعههن تکله  شودا 
 

تجم  کارگران پاکریرنره شروی در مرقرابرل 
 فرمانداری
مهرماهآ دهها نفتر از کتارگتران فتنتی واحتد    ١ صبن روز ) 

بهتره بترداری شترکتت پتاکتهتنته شتوی واقت  در شتهترک  
صنعتی خرمشهر به دلهل مشکال  تتولتهتد آن شترکتت در  

 مقابل فرمانداری دست به ت م  اعتراری زدند  
بر اساس اخبار گزارم شده اعترا  کارگران بدلهل ایتنتکته  
کارفرما در اواخر ماه گذشته اعاله کرد  به دلهل پترداختت  
ح  بهمه این کارگران به سازمان تامهن اجتماعی، پترداختت  
دستمزدها با یک ماه تاخهر مواجه خواهد شتدا هتمتنتنتهتن  
گزارم ها حاکی از این است کته کتارگتران اختراجتی بته  
دلهل مطالبا  مزدی ماه های گذشته نتهتز بته اداره کتار  

 مراجعه کرده و شکایت کرده اندا 
 

کارگر اخراجی نیشکر هفت تپره سرر  ٥٢١
مراه  ٦کارشان بازگشتند. کارگران هنروز 

 دستمزد و حق بیمه خود را طلب دارند. 
بدنبال ت معا  اعتراری کارگران نهشتکتر هتفتت تتپته روز  

کارگر اخراجی این شترکتت سترکتارشتان    ٣٠٥ سوه مهرماه  
ماه دستمتزد و حت  بتهتمته    ٣ بازگشتندا این کارگران هنوز  

 خود را شلب دارند و خواستار پرداخت فوری آن هستندا 
 

یورش نیروهای امرنریرتری بره روسرتراهرای 
 بلوچستان و تخریب منازص

نهروهای امنهتتتی بته یتکتی از روستتتاهتای ستهتستتتان و  

بلوچستان حمله برده و تمتامتی متنتازل آنتهتا را بتا ختاک  
یکسان کردندانهروهای حکومتی به همتراه چتنتد دستتترتاه  

  ٠١ لودر با پشتهبانی سایر نهروهای امنهتی روز یتکتشتنتبته  
در فتاصتلته چتنتتد  ”  مترادآبتاد “ بته روستتتای    ٨٠ شتهتریتور  

کهلومتری شهر چابهار ه وه برده اندا نهتروهتای امتنتهتتتی  
در این ه وه تمتاه متنتازل ایتن روستتتا را بصتور  کتامتل  

در چهار کهتلتومتتتری  ”  مرادآباد “ تهریب کرده اندا روستای  
  ١٥٥ شهر چابهار قرار دارد، جتمتعتهتت ایتن روستتتا حتدود  

خانوار مهباشد و دارای مدرسه ای گبت شتده بته نتاه ختود  
این روستا بوده استا ماموران حتکتومتتتی بتدون تتوجته بته  
گرمای هوا و کودکان خردسال و افراد بهمار منازل کتپتری  
این روستائهان فقهر را با خاک یتکتستان کترده انتدا قتابتل  
ذکر است که پهش از این نهز روستاهای بسهاری هتمتنتون  

با قدمت چند صد ساله در اشتراف شتهتر  ”  بل سر “ روستای  
 چابهار بصور  کامل تهریب شده اندا 

 
کارگران ستاره خلیج فارس مروفرق شردنرد 

 سه ماه از طلبهایشان را وصوص کنند
به دنبال اعترارا  پهاپی کتارگتران در پتاالیشترتاه ستتتاره  

متاه از متعتوقتا  متزدی    ١ خلهج فارس در بندر عتبتاس،  
حدود یکهزار کارگر پهمانکتاری ایتن پتاالیشترتاه پترداختت  
شدا اما این کارگران هنوز سه ماه دیرر از دستمتزدشتان را  

 شلب دارندا 
 

اعتواب کرارگرران آزاد راه ترهرران وارد 
 پنجمین روز خود شد

-کتارگتر شترکتت آزاد راه تتهتران   ٢٥ شهریور حدود    ١ روز  
همکار ختود در پتنت تمتهتن روز    ١٥٥ شمال به نمایندگی از  

متاه دستتتمتزدشتان    ٣ اعتراراتشان بهاشر تعتویت  پترداختت  
ت م  داشتندا این اعترارا  از سی اه شهریتور متاه شترو   
شده است و هنوز ادامه داردا به گفته کتارگتران هتر یتک  
از آنان دست کم دارای سه سر عائله هستتتهتد و بته دلتهتل  
بدحسابی صور  گرفته در شش ماه گذشته بترای گتذران  

 زندگی با مشکال  جدی روبرو یندا 
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اعتراضات کارگران قراردادی شرکت ارسا 
 ساختمان 

کارگر قراردادی شرکت ارستا ستاختتتمتان از روز    ٢٥ حدود  
شهریور در اعترا  به عده دریافت دستتمتزدهتایشتان از    ١٥ 

فروردین تا کنون، دست از کتار کشتهتده و پتهترتهتر شتلتب  
متهتر نتهتز ادامته    ٣ هایشان هستندا ایتن اعتتترارتا  روز  

داشتا این کارگران زیر فشار شدید اقتتتصتادی هستتتنتد و  
در عهن حول خود را در ختطتر امتنتهتت شتاتلتی شتان متی  

 بهنندا 
 

ترررجرررمررر  اعرررترررراضررری مرررردم روسرررترررای 
دوستوندكرمانشاه در اعترار به قرعربری 

 آب
متهتر    ١ مرده روستای دوستوند دركرمانشاه درروز یكشنتبته  

دراعترا  بته قتطتعتی آب متحتل ستكتونتتتشتان درمتقتابتل  
استانداری کرمانشاه دست به ت م  اعتراری زدنداآب ایتن  
روستا که فاصله چندانی با شتهتر کترمتانشتاه نتدارد قتطت   
است و اهالی روستا به بی توجهتی نستبتت بته مشتکتال   

 مرده این روستا معتر  هستندا 
 

تجرمر  اعرترراضری دانشرجرویران دانشرگراه 
 صنبتی امیرکبیر در تهران

دانش ویتان دانشترتاه صتنتعتتتی    ٨٠ مهرماه    ١ روز یکشنبه  
امهرکبهر در زمهن چمن ایتن دانشترتاه تت تمت  اعتتترارتی  
برگزار کردند این دانش ویان نسبت به اجرای قانون ستنتوا   
در دانشراه اعترا  کردندسنوا  تحصهتلتی پت  از اتتمتاه  

بترای    ١ برای دانش ویتان کتارشتنتاستی، اتتمتاه تتره    ١ تره  
برای دانشت تویتان    ٨ دانش ویان کارشناسی ارشد و اتماه تره  

دوره دکتری اعتمتال متی شتود کته بترایتن استاس ادامته  
 تحصهل دانش ویان منوط به پرداخت هزینه خواهد شد 

 
 کارگر کارخانه ایران خودرو٤مرگ 

دقهقه اتوبوس شهتفتت    ٣٠ و    ٣ شهریور ساعت    ١٥ صبن روز  
یک )ارافه کتاریآ کتارگتران ایتران ختودرو )ایستتترتاه  
حصارک کوی فروردینآ غرب کرج به علت ختواب آلتود  

تهتران متقتابتل پتارک   –بودن راننده اتوبوس در اتوبان کرج  
جهان نما از روی پل به پایهن سقوط کردا تاکتنتون سته تتا  
چهار تن از کتارگتران کشتتته و ده تتا ستهتزده تتن دیترتر  

ماه پهش در شرکت هتای ختودرو    ٠ م روح گردیده اندا از  
سازی به خصتو  در دو شترکتت پتارس ختودرو و ایتران  
خودرو یک ساعت به زمان کار تولهد هر شتهتفتت ارتافته  
گردیده استا )جمعا  سه ساعت در سه شهتفتتآا در داختل  
شرکت آمار حتوادک کتار افتزایتش یتافتتته و در ختارج از  
شرکت هم تصادف سروی  هتا افتزایتش داشتتته استتا دو  
شرکت فرانسوی رنو و پژو به تترتتهتب در پتارس ختودرو و  
ایران خودرو با حضور مستشاران خود سهت در پی افتزایتش  
تولهدندا رانندگان سروی  ها در شبانه روز بهشتر از سته تتا  

 چهار ساعت استراحت )همراه با استرسآ ندارندا 

 
 کارگران

پیام زندانی سیاسی بهنام ابرراهریرم زاده 
 به مناسبت شروع ساص تحویلی 

پایهر دوباره از راه رستهتد و کتودکتان بتر بترگتهتای زرد و  
نارن ی قده مهرذارنتد و اولتهتن روزهتای کتالس درس را  
ت ربه مهکنندا همهشه اولهن ها در خاشرها ها متی متانتدا  
اولهن روز مهر، اولهتن متهتری کته شتوری دیترتری متی  
ماندا ساله بر مهر، ساله بر دستان و صور  های ستوختتته  
کودکان شهن آبادی و کودکان بازمانده از تحصتهتل، امتهتد  
که ههچ کودکی از تحصهتل و درس متحتروه نتمتانتدا بتا  
آرزوی سال تحصهلی موف  و کارآمد و با ادای احتتتراه بته  
تماه معلمان و اساتهد دلسوز و با عر  تبریک به تمتامتی  
دانش آموزان، دانش ویان، و با امهد بهبود هتای ستاختتتاری  
در نهاه آموزشی، امهد که جامعه ای شایستته تتر، متفتهتد  
تر و انسانی تر و اخالقی تر و جوانانی شادابتتتر و کتارامتد  

 تر برای آینده جامعه تربهت کنهما 
خواستهای ما تحصهل رایران برای همه و پتایتان دادن بته  
پدیده کودکان کار و خهابان، بتازگشتت دانشت تویتان ستتتاره  
دار و وامانده از ادامه تحصهل به دانشترتاه، پتایتان دادن بته  
بازنشسته کردن اجباری استادان غهر همسو، اجتازه فتعتالتت  
به نشریا  و تشکل های دانش تویتی و امتکتان فتعتالتهتت  
یافتن نشریا  و تشکلهای دانش ویی تتعتطتهتل شتده، بتاال  
رفتن کهفهت آموزم و کتتتب درستی بتا استتتانتداردهتای  
علمی ارزشمند امروز، عدالتت آمتوزشتی و از بتهتن رفتتتن  
تبعهو جنسهتی در آموزم استا بته امتهتدی ستال پتر از  
شادی برای هتمته دانتش آمتوزان، دانشت تویتان، متعتلتمتان،  

 استادان و همه مردها 
بهناه ابراههم زاده فعال کارگر ی و حقتوق کتودک، زنتدان  

 ٨٠ دارالقران، شهریور    ٠ رجایی شهر، بند  

 
سندیکای کارگران واحد خواهان تحروریرل 

 رایگان شد
سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان بترختورداری تتمتاه  
کودکان کشور از آموزم و پرورم رایران و بتا کتهتفتهتت  
برابر بوده و تاکهد می کند که نه تنها کار کودکتان بتایتد  
ملای گردد بلکه ورعهت معهشتی آنها و خانواده هتایشتان  
می بایست در اولتویتت جتامتعته و در راس بترنتامته هتای  
دولتی قرار گتهتردا ستنتدیتکتای کتارگتران شترکتت واحتد  
همننهن خواهان توق  اذیت و آزار و تتعتقتهتب و بتازداشتت  
کارگران و معلمهن می بتاشتدا تشتکتل یتابتی مستتتقتل و  
تامهن معهشت با استانداردهای رفاهی شناختتته شتده بتهتن  
المللی برای کارگران، معلمان و پرستاران کشور ح  مستلتم  
ما می باشد و باید به رسمهت شناخته شودا ما همتنتنتهتن  

مهرماه،ختواهتان    ٣ رمن تبریک روز تکریم بازنشستران در  
 بهبود ورعهت معلمان و کارگران بازنشسته کشور هستهما 

     متن کامل بهانهه  
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد 

 اتوبوسرانی تهران و حومه
 به مناسبت فرا رسهدن سال تحصهلی جدید 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حتومته  
آغاز سال تحصهلی جدید را به کلهه دانش آمتوزان، ختانتواده  
های کارگری و معلمان تبریک گفته و سالی سترشتار از  
موفقتهتت و سترافترازی را بترای کتلتهته دانتش آمتوزان و  

 دانش ویان سراسر کشور آرزومند استا 
رانندگان و کارگران شرکت واحد تهران و حتومته و کتلتهته  
کارگران حمل و نقل شهری در ستراستر کشتور بتهتشتی از  
م موعه وسه  خدما  رسانی به محصلهن و خانواده هتای  
آنان هستندا برای ما همنون معلمان و م موعه کتارکتنتان  
بهش آموزم و پرورم خدمتت بته کتودکتان، نتوجتوانتان و  
جوانان کشور افتهار و تعهد بزرگی است که لحهه ای از  
آن کوتاهی ننموده ایما اما متاسفانته شتاهتد بتوده ایتم کته  
مسئولهن دولتی نه تنها ارزشی برای ما کارگران و حت  و  
حقوقمان قائل نبوده اند بلکه حتی در ناحقی و ظلتم نستبتت  
به آموزگاران کشور نهز کوتاهی نتکترده انتدا بستهتاری از  
معلمان با مشکل دستمزدهای ناچتهتز و نتاامتنتی شتاتلتی  

نتهتا تتالم    دست به گریبان هستند و هر گاه نتمتایتنتدگتان آ 
کرده اند که نسبت به دریافتت حتقتوق اولتهته ختود کتوشتا  
باشند مورد غضب حاکمهتت قترار گترفتتته و بتازداشتت و  
زندانی شده اندا اذیت و آزار نمایتنتدگتان متعتلتمتان و بتطتور  
مشه  فعالهن کانون صنفی معلتمتان ایتران در ستالتهتای  
اخهر به اوج خود رسهده استا در عهن حال پرونتده ستازی و  
سرکوب بهشهای مهتل  کارگری از جمتلته نتمتایتنتدگتان  
سندیکای کارگران شرکت واحد بی وقفه در سالتهتان اختهتر  
ادامه داشته استا این در حالهستت کته ورتعتهتت متدارس  
کشور، واپسررایی و سهاستهای خصوصی سازی در نتهتاه  
آموزشی بطور فزاینده ای گسترم پهدا کرده و تتبتدیتل بته  
یک بحران الینحل در نقاط مهتل  کشور شتده استتا در  
عتهتن حتال، هتتر ستالتته دهتتهتا هتتزار کتودک بتدلتهتتل ایتتن  
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سهاستهای مهرب و فقر و فالکت و نتابستامتانتی ختانتواده  
هایشان از مدارس بهرون رانده شده اند، به نحوی که بنتا بتر  
آمار رسمی تعداد کودکان کار و بازمانده از تتحتصتهتل در  

 ایران بهش از سه مهلهون نفر استا 
تصور نکنهد که در ایران امکانا  مالتی و متادی وجتود  
نداردد ایتن کشتور آنتقتدر گترو  دارد کته بتتتوانتد کتلتهته  
کودکان کار را به مدارس بازگتردانتد، والتدیتن آنتهتا را بتا  
دستمزدهای مناسب به اشتاال درآورد و یتا مشتمتول بتهتمته  
بهکاری نماید، به معلمان دستمتزدهتای شتایستتته پترداختت  
نماید و امنهت شالی را برای کلهه کارگران و متعتلتمتان و  
پرستاران و زحمتکشان کشور تامتهتن کتنتدا امتا سترمتایته  
داران و اختالس گران و چپتاول و غتار  امتوال عتمتومتی  

نها و حامهان دولتی شان اجازه نمی دهتد کتارگتران    توسط آ 
و خانواده های کارگری از چنهن امکانا  ابتدایی و حت   

 و حقوق اولهه ای برخوردار گردندا 
سندیکای کارگران شترکتت واحتد اتتوبتوسترانتی تتهتران و  
حومه رمن تبریک م دد به مناسبتت فترا رستهتدن ستال  
تحصهلی ختواهتان بترختورداری تتمتاه کتودکتان کشتور از  
آموزم و پرورم رایران و با کهفهت برابتر بتوده و تتاکتهتد  
می کند که نه تنها کتار کتودکتان بتایتد متلتاتی گتردد  
بلکه ورعهت معهشتی آنها و خانواده هایشان متی بتایستت  
در الویت جامعه و در راس برنامه های دولتی قرار گتهتردا  
سندیکای کارگران شرکت واحد همننهن ختواهتان تتوقت   
اذیت و آزار و تعقهب و بازداشت کارگران و معتلتمتهتن متی  
بتاشتتدا تشتکتتل یتابتتی مستتتتقتتل و تتتامتهتتن متعتتهتتشتت بتتا  
استانداردهای رفاهی شتنتاختتته شتده بتهتن التمتلتلتی بترای  
کارگران، معلمان و پرستاران کشتور حت  مستلتم متا متی  
باشد و باید به رسمهت شناخته شودا ما همتنتنتهتن رتمتن  

متهترمتاه،ختواهتان    ٣ تبریک روز تکریم بتازنشتستتترتان در  
بهبود ورعهتت متعتلتمتان و کتارگتران بتازنشتستتته کشتور  

 هستهما 
سندیکای کارگران شترکتت واحتد اتتوبتوسترانتی تتهتران و  

 حومه 
 ٣١٨٠ مهر  ٣ 
 

کانون مدافبان حقو  کارگر نیز خرواهران 
 تحویل رایگان شد

بهانهه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شترو  ستال  
 ٣١٨٠ -٨٣ تحصهلی  

سال تحصهل جدید، همانند سالهای گذشته در حالتی آغتاز  
متهتلتهتون از    ١ می شود که شب  آمار رستمتی بتهتش از  

کودکان کشور توانتایتی ادامته تتحتصتهتل را نتدارنتد و از  
چرخه آموزم شرد شده اندا کودکانی که تنها گنتاه آنتان  
نداری و درآمدهای زیر خط فتقتر ختانتواده هتایشتان استتا  
بسهاری از دانش آموزان کته هتنتوز از ایتن چترخته حتذف  
نشدهاند، در شهرها و روستاها با کمتریتن امتکتانتا  و در  
بدترین شرایط، در مدارس ناایمن و نتامتنتاستب، در کتالس  
های پرجمعهت درس می خوانند در حالی که بستهتاری از  
آنان به دلهل فقر دچار سوءتاذیه اند و معلتمتان دلستوزشتان  
م بورند از دستمزدهای اندکشان چتاشتتتی را بترای آنتان  
فراهم کنند تا توان نشستن در کتالس و درس ختوانتدن را  
داشته باشندا در کنار این گونه متدارس و دانتش آمتوزان،  
نو  دیرری از متدارس بتا شتهتریته هتای بستهتار بتاال، بتا  

امکانا  بسهار فراوان و پهتشترفتتته، فترزنتدان وکتال، وزرا،  
مدیران رده باال و سرمتایته داران را در ختود جتای داده و  

 آموزم می دهندا 
این شکاف شبقاتی شدید را در مهتان متعتلتمتان نتهتز متی  
توان دیدا درصد کمی از معلمان از ق ب ل این سهستم نابترابتر  

” یتک درصتدی “ با تدری  های خصوصی برای فرزنتدان  
با ح  التدری  های کالن، آمتوزم و  ”  از ما بهتران “ ها و  

سرمایه گذاری در مدارس و موسستا  خصتوصتی ختا   
درآمدهای کالنی دارند که برای اکثریت متعتلتمتانتی کته  
خط فقر چند برابر باالتر از دستتتمتزدهتایشتان استت، قتابتل  
تصور هم نهستا اینان حتقتی بترای فترزنتدان کتارگتران و  
زحمتکشان در زمهنه درس ختوانتدن قتائتل نتهتستتتنتد و بته  

کستی بتایتد درس بتهتوانتد و  “ راحتی عنوان می کتنتنتد  
دانشراه برود که استعداد و لتهتاقتتتش )بتهتوان پتولتشآ را  

 ؟ ”!دارد 
و در این راستتا مستووالن آمتوزم و پترورم و متتتولتهتان  
فرهنری کشور که وظتهتفته ی ختود را کتاالیتی کتردن  
آموزم و پرورم می دانند، بر شبل خصتوصتی ستازی و  
پولی کردن هر چه بهشتر خدما  آموزشی متی کتوبتنتدا  
آنان که به شور کامل و با پروریی و وقاحت اصتول قتانتون  
اساسی مبنی بر رایران بودن تحصهل را زیر پا متهترتذارنتد  

بتاالبتردن کتهتفتهتت آمتوزم  ”  و با ادعاهای دروغهنی نههر 
تنها با سرمایته گتذاری بتهتش خصتوصتی امتکتان پتذیتر  

، هر روز بهش از پهتش اقتداه بته واگتذاری ختدمتا   ” است 
آموزشی به بهش خصوصی متی کتنتنتد و حتتتا حتداقتل  
امکانا  باقی مانده در آمتوزم عتمتومتی را نتهتز تتحتت  
عناوین متهتتتلت  متانتنتد ختریتد صتنتدلتی متدارس غتهتر  
انتفاعی، اجاره دادن فضاهای مدارس عمومی بته متدارس  

به بهش خصوصی هبه می کننتد و بته  …  غهرانتفاعی و 
این ترتهب بسهاری از کودکان را از بدیهی تتریتن حتقتشتان  

 یعنی آموزم محروه مهکنندا 
فاجعه فرهنری در حال وقو  است و متعتلتمتان آگتاه کته  
نتمتی تتتوانتنتد در قتبتال ایتتن فتاجتعتته و غتار  حتقتوق و  
دستمزدشان سکو  کنند، خشم فروختورده ی ختود را در  

فتریتاد متی  ”  ت معا  سکو   “اعترارا  و اعتصابا  و  
آمتوزم  “ کنندا در مقابتل، سترمتایته داران نتوکتهتسته ی  

از هتراس  کتاهتش ستودشتان و از دستت دادن  ”  خصوصی 
خوان گسترده آموزم و پترورم، ختواستتتار گستتترم جتو  
ارعاب و وحشت در محهتط هتای آمتوزشتی متی شتونتد،  
خواسته ای که از شری  مستووالن دولتتتی  دلستوز  بتهتش  
خصوصی د ان اه می شودا معلمان آگاه با تهدید، اختراج،  
تبعهد، دسترهری و زندان روبرو می شوند تنها به ایتن جتره  
که با بوجود آوردن تشتکتل هتای ختود ستعتی در تتالم  

 جمعی برای تاههر این شرایط داشته و دارندا 
 اما معلمان در این مسهر تنها نهستندا 

بر شب  گفتتته هتای مستووالن، نتزدیتک بته یتک ستوه  
جمعهت ایران از دستتترستی بته ابتتتدایتی تتریتن امتکتانتا   
زندگی محرومند و در فتقتر و گترستنترتی روزگتار متی  
گذرانند و نمتی تتوانتنتد هتزیتنته هتای آمتوزم و پترورم  
فرزندان خود را تامهن کننتدا خصتوصتی ستازی زنتدگتی  
کارگران و خانواده هایشان را نهز به نهستتی متی کشتانتدا  
آنان نهز بارها و بارها برای شلب مطالبا  و حقوق شتان بته  
ختهتابتان هتا آمتتده و بتا هتمتان تتهتدیتدهتتا و اختتراج هتا و  

دسترهری ها روبرو شده انتدا ایتنتهتا ختانتواده هتای هتمتان  
دانش آموزان مدارس دولتی هستند که معتلتمتان ختواستتتار  

 بهبود شرایط آموزم آنها هستندا 
اکنون تشکتلتهتای متعتلتمتان و کتارگتران ختواستتته هتای  
مشهصی برای رسهدن به آموزم های رایرتان، اجتبتاری،  
کهفی و برابر برای همه ی کتودکتان فتارب از جتنتستهتت،  
قومهت، نژاد و مذهب دارند، ختواستتته ای کته تتنتهتا بتا  
تالم همرانی، متشکل و همبسته کتارگتران و متعتلتمتان  

ی را متحتقت   ” دنهای دیرتر “ قابل دسترسی است و رویای  
می کند که در آن آموزم کاال نهست و معلمان فتارب از  
دغدغه نان و فشارهای ناشی از بی حقوقی، در متحتهتط  
های آموزشی سرشار از نشاط و پویایتی یتادگتهتری ، بته  

 پرورم نسل آینده مشاولندا 
 کانون مدافعان حقوق کارگر 

 ٣١٨٠ مهر  
 

هرگونه تالش برای ایجادترغریریررات ضرد 
کارگری در قانون کرار و دامرن زدن بره 
اخراج و فقر و فالکت بیرشرترر،برا فروران 
خشرم فررو خررورده مررا کررارگررران مررواجرره 

 خواهد شد

پروین محمدی:نقل از سایت اتحاد، سایت 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران

خبرهای منتشره حاکی از آن است که حداقل تتا بتدیتنت تا  
دولت دست به یک عقب نشهنی رمنی در متورد الیتحته  
اصالحهه قانون کار زده استا اما چهزی که در این متهتان  
اتفتاق افتتتاده و اتتحتادیته ازاد کتارگتران ایتران عتالوه بتر  
افشاگری در متورد الیتحته اصتالحتهته دولتت، دستت بته  
افشاگری در مورد آن زده است، این استت کته دولتت هتم  
در الیحه اصالحهه و هم در چاا امسال قتانتون کتار، بته  

ایتن قتانتون دستت انتدازی کترده و در اقتدامتی    ٠٣ ماده  
قتانتون کتار بته    ٠٣ جاعالنه بند )حآ و )زآ را جزو متاده  

حساب آورده است تا در صور  بتاز پت  گتهتری الیتحته،  
حداقل این دو بند به غایت رد کارگری را در ایتن قتانتون  

 نهادینه کندا 
این آن چهزی است که تا کنون و تا دیتروز کته اتتحتادیته  
آزاد کارگران ایران دستت بته افشتاگتری در متورد آن زد  
پنهان و مسکو  مانده بود و تمامی کسانهکه تا بته حتال  
در مورد الیحه اصالحهه دولت متورت  گتهتری کترده انتد  
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عامدانه یا غهر عامدانه در این رابطه متورتعتی نترترفتتته  
 اندا 

قانون کار که به مبحث خاتمه قرارداد اختتتصتا     ٠٣ ماده  
دارد یکی از جن ال برانرهزترین مواد این قانتون استت کته  
از اواخر دهه هشتاد، دولتت احتمتدی نتژاد ستعتی در وارد  
کردن بندهای )حآ و )زآ به آن کرد اما ههتنترتاه متوفت   
به وارد کردن آنها به این ماده نشتد و بتر ایتن استاس، ایتن  

قانتون کتار شتد،    ٠٣ ، نه وارد ماده    ٨١ بندها تا پایان سال  
نه در چاپهای آن آمد و نه در مراج  قانونی در رابتطته بتا  

 اخراج کارگران به این بندها استناد شدا 
اما به ناگهان دولت تدبهر و امهد سرمایه داران بتا زیترکتی  

قتانتون کتار در    ٠٣ تماه، این بندها را جزو بنتدهتای متاده  
چاا امسال آن وارد کرد و بتا آوردن اصتالحتهته بتر روی  

  ٠٣ آنها شوری رفتار نمود که گویا این بندهتا جتزو متاده  
قانون کار بوده اند، با این امهتد کته اگتر هتمتنتون دولتت  
احمدی نژاد بر اگر مبارزا  و مقاومت کارگران متوفت  بته  
تصویب الیحه اصالحی قتانتون کتار نشتدنتد، متوفت  شتده  

قانون کار را با تاههرا  ان اه شتده، بتا دوز    ٠٣ باشند ماده  
و کلک به خورد شبقه کارگتر ایتران بتدهتنتد تتا مستئتلته  
اخراجهای فتلته ای کتارگتران را بترای هتمتهتشته صتور   

 قانونی دهندا 
تالم برای ای اد تاههرا  رد کارگری تر در قتانتون کتار  
و اقداه جاعالنه دولت در وارد کردن بتنتدهتای )حآ و )زآ  
به قانون کار با هدف تسههل بی سابقه اختراجتهتای دستتته  
جمعی کارگران، در شترایتطتی صتور  متهترتهترد کته بته  
معنای واقعی کلمه و بی ههچ ستهتاه نتمتائتی، بتهتکتاری  
مهلهونها کارگر و جتوان جتویتای کتار بتهتداد متهتکتنتد و  
مسئولهن حکومتی خود از وجود این درجه از بتهتکتاری و  
پهدا کردن راه حل برای آن صحبت مهکننتد، امتا از شترف  
دیرر بطور ریاکارانه ای شرایط را با دست بردن به متعتدود  

، بترای  ٠٣ حداقلهای موجود در قانون کار و جتعتل متاده  
گسترم لشکر عههم بهکاران مهها مهکنندا آیا این عتمتل  
معنایی جز این دارد که این حضترا  در صتدد تتامتهتن و  
تضمهن سودهای ن ومی برای صاحبان سرمایه بته قتهتمتت  
فقر و درماندگی بهش از پهش ما کتارگتران هستتتنتدا آیتا  
واقعا در این چند دهه گذشته، اینان چهزی بتر ستر ستفتره  
های ما کارگران باقی گتذاشتتته انتد کته حتال در صتدد  
غار  آن بر آمده اندا اینان چنان غرق در غتارتترتری ختود  
هستند که حتی از فهم این مسئله عاجزند کته دیترتر در  
سفره های ختالتی متا کتارگتران چتهتزی بترای غتار  و  

 چپاولرری باقی نمانده استا 
وارد کردن جاعالنه بند )زآ و بویژه بند )حآ تتوستط دولتت  

قانون کتار و تتالم    ٠٣ تدبهر و امهد سرمایه داران به ماده  
برای غار  هست و نهست ما کتارگتران، چتهتزی نتهتستت  
که براحتی از حلقوه شراحان و مت تریتان چتنتهتن بتنتدهتای  
خانمان بر باد دهی پایهن برودا امروزه بتنتا بتر اذعتان ختود  
این آقایان، هم بهکاری بهداد مهکند و هتم حتداقتل متزد و  
کل دریافتی یک کارگر سه برابتر زیتر ختط فتقتر استتا  
آنوقت علهرغم چنهن اعترافاتی که بهانرر اوج ستتم گتری  
و تحمهل شرایط رد انسانی بر مهلتهتونتهتا متهتلتهتون انستان  
است این حضرا  باز هم در صتدد تتحتمتهتل شترایتطتی بته  
مراتب فالکت بارتر بر شبقه کارگر ایران هستند، شترایتطتی  

که بدون تردید با فوران خشم فرو خورده مهلهتونتهتا کتارگتر  
 و زحمتکش مواجه خواهد شدا 

 
احضار و تهدید زندانی سیاسری و فربراص 

 کارگری؛ بهنام ابراهیم زاده در زندان
صبن امروز سی و یکم شهریور بهناه ابتراهتهتم زاده تتوستط  
یوس  مردی ریه  حفاظت اشالعا  زندان رجتایتی شتهتر  
احضار و مورد تهدید قرار گرفتا بهناه ابراههم زاده تتوستط  
رئه  حفاظت اشالعا  فردی بناه یوست  متردی احضتار  
شد که علتت آن افشتای ختبتر رترب و شتتتم و انتتتقتال  
اجباری یک زندانی امنهتی بته نتاه متحتمتود نتاجتی بته  

و افشای فشارهای وارده بتر زنتدانتهتان ستهتاستی  ٫ دادگاه 
امنهتتی و عتادی ذکتر گتردیتدا یتوست  متردی ایتن  ٫ 

زندانی سهاسی و فعال کتارگتری را بته پترونتده ستازی و  
ممانعت از مرخصی و ان اه ریل درمانی تهدید کتردا بتنتا  
به اخبار دریافتی از مناب  مطل  بهناه ابراههم زاده در بترابتر  
همه تهدیدها به متردی پتاست  داده استت کته  در هتهتچ  

ستهتاستی را  ٫ عتادی ٫ منطقی نهست که زندانی امنهتتی 
به زور و دست و پای بسته و با ررب و شتتتم بته دادگتاه  
ببرندا بهناه ابراههم زاده همننتهتن در خصتو  نترتهتداری  

اصتل تتفتکتهتک جترائتم    ٣١ زندانهان برخالف ماده شتمتاره  
مصادره و دزدی داروهای رروری و وستایتلتش و عتده  ٫ 

رسهدگی به بهماریها  کمهته مبارزه برای آزادی زنتدانتهتان  
 سهاسی 

 
 معلمان

 
فراخوان کرانرون هرای صرفرنری سرراسرری 

مهر روز جهانی  ٥١مبلمان به تجم  برای 
مبلم برای پیرگریرری خرواسرترهرایشران. در 

 بخشی از فراخوان چنین آمده است:
هتا در روز    "لذا بترای نتهتل بته اهتداف و تتحتقت  ختواستتته 

، مصادف با روز جهانی متعتلتم،  ١١ مهر ماه    ٣١ چهارشنبه  

صتبتن در متراکتز استتتانتهتا در    ٠١٣٣ تتا    ٠١١ از ساعت  
سازمان آموزم و پرورم و در شهترستتتانتهتا در نتواحتی و  

آیهم تا رمن بزرگداشت مقاه متعتلتم و    مناش  گرد هم می 
های بر ح  و پافشاری بر تتحتقت     تکرار چندین باره خواسته 

ها ، بتوانهم توجه دولتت جتدیتد را کته پتهتوستتته شتعتار    آن 
 عدالت محوری و مهر ورزی، سرداده است جلب نمایهم ا 

در پایان امتهتدواریتم کته دولتت جتدیتد در استر  وقتت بته  
های بر حت  فترهتنترتهتان، پتاست  متثتبتت داده بته    خواسته 
های داده شده جامه عمل بپوشاند در غهر ایتن صتور     وعده 
های صنفی در نشست فوق العاده خود، تصتمتهتمتا     تشکل 

 جدی تری را اتهاذ خواهند کرد ا 
 های صنفی فرهنرهان سراسر کشور    تشکل   -باسپاس  

 کانون صنفی معلمان ایران -٣ 
 هه ان    کانون صنفی معلمان ال   -٠ 
 -کانون صنفی معلمان کرمانشاه    -١ 
 کانون صنفی معلمان همدان -١ 
کتانتون صتنتفتی  -٣   -ان من صنفی فرهنرهان خراسان    -  ٠ 

 -فرهنرهان اصفهان  
 کانون فرهنرهان یزد  -٢ 
 کانون فرهنرهان شهراز   -١ 
مت تمت     -٣٥ کانون صنفی فرهنرهان استتتان قتزویتن    -  ٨ 

 ه   صنفی فرهنرهان ایال 
 کانون صنفی معلمان نکا    -  ٣٣ 
 کانون معلمان شهر ری    -٣٠ 
 کانون صنفی فرهنرهان کاشان   -٣١ 
کتانتون    -٣٠ کانون صنفی فرهنرهان کوچصتفتهتان    -  ٣١ 

کتانتون صتنتفتی    -٣٣ صنفی فرهتنترتهتان استتتان زنت تان  
 آ    -ن ) رشت    فرهنرهان گهال 

 کانون صنفی معلمان مازندران -٣٢ 
اتحادیه صتنتفتی  -٣٨   -کانون صنفی معلمان ارومهه    -  ٣١ 

 فرهنرهان اهواز 
کتانتون    -٠٣ کانون صنفی معلمان استتان مترکتزی    -  ٠٥ 

کانون صنتفتی متعتلتمتان    -صنفی معلمان آذربای ان شرقی  
 اردبهل 
 جامعه فرهنرهان آستانه اشرفهه    -  ٠٠ 
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 ان من صنفی معلمان استان کردستان    -٠١ 
 هها  موس  ان من صنفی فرهنرهان خمهنی شهر   -٠١ 
 کانون صنفی معلمان قایم شهر   -  ٠٠ 
 سازمان صنفی معلمان آذربای ان شرقی    -  ٠٣ 
 کانون صنفی فرهنرهان شهرستان شوشتر   -٠٢ 
کتانتون صتنتفتی    -کانون صنفی متعتلتمتان کترمتان    -  ٠١ 

 معلمان چهار محال بهتهاری 
  ٠١ و    ٠١ این فراخوان با اعاله خواستهایی که در نشستت  

شهریور نمایندگان کانون های صنفی معتلتمتان در اردبتهتل  
داشتند، تصمهم گهری شتده استتا متتتن ایتن فتراختوان و  
خواستهایش را در زیتر متهتهتوانتهتدا یتک اعتتترا  متهتم  
معلمان به حقوقهای زیر خط فقر استا معتلتمتان بتا شتعتار  
خط فقر سه مهلهون، حقوق ما یک مهلهون اعتترا  ختود  
را به این ورعهت اعاله داشته و در قطعتنتامته هتایشتان بتر  
خواستهایی مهمی چون افزایش دستمزدها بته بتاالی ختط  
فقر ، تحصهل رایران، اموزم یکستان بترای هتمته و لتاتو  
مدارس خصوصی، بازسازی مدارس نا امن و ااا تتاکتهتد  
گذاشتتته انتدا هتمتنتنتهتن استمتاعتهتل عتبتدی از رهتبتران  
اعترارا  معلمان در بهانهه مشترکی با جعفر عتهتهتم زاده  
از رهبران کارگتری کتارزاری را عتلتهته امتنتهتتتی کتردن  
مبارزا  کارگران، متعتلتمتان و مترده متعتتتر  اعتتترا   
داشتند که جنبشی حول آن شکل گترفتتته استتا اهتمتهتت  
این کارزار اعترا  به سرکوب ها و ایستادن در متقتابتل آن  
و خواست مشه  آن لاو تمامی پرونده های تشکهتل شتده  
برای فعالهن کارگری، و معلمان و مترده متعتتتر  تتحتت  

 عناوینی چون "اخالل در نهم و امنهت ملی" استا  
مهر روز جهانی معلم را در    ٣١ متن فراخوان معلمان برای  

 زیر مههوانهد  
 "فرهنرهان ارجمند،  

  ٠١ و    ٠١ های صنفی در تاریت     نمایندگان شما در تشکل 
در اردبتهتل گترد هتم آمتدنتد و اهتم    ٣١١١ شهتریتور متاه  

های شما را پ  از بحث و تبادل نهر بته شترح زیتر    خواسته 
 دارند    ه می   اعال 
رف  تبعهو فاحش موجود بتهتن فترهتنترتهتان اعتم از    -  ٣ 

 شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان 
  و تحتقت  عتدالتت و    ها و تسههال   دولت در م مو  دریافت 

 بر قراری برابری و مساوا  ا 
ن به آمتوزم و پترورم و    تاههر نررم منفی مسئوال   -  ٠ 

احهای شهصهت معلتمتان و انتتتهتاب وزیتری شتایستتته و  
 توانمند برای این وزاتهانه ا 

تتکتلتهت  در    هتای بتال   صدور پروانه فعالهت برای تشکتل   -١ 
از فصل دوه قانتون احتزاب و    ٣٠ اسر  وقت، بر اساس ماده  

 ٣٥ ها توسط وزار  کشور و کمهسهون ماده    تشکل 
ن صنفی بته وستهتلته    مهتومه کردن پرونده و تبرئه فعاال   -١ 

دستراههای قضایی و امنهتی و پرههز از پرونده ستازی و  
 امنهتی کردن مراکز آموزشی 

حمایت قضایی دفتر حقوقی وزار  آمتوزم و پترورم    -٠ 
ن صنفی، فرهنرتی، بتر استاس مصتوبته قضتایتی    از فعاال 

 ٣١٢٣ کارکنان دولت در سال  
تقلهل روزهای تدری  آموزگاران و توجه ویژه به متقتطت     -٣ 

  ویتتژه مشتتاوران، دفتتتتترداران و    ابتتتتتدایتتی، حتتل مشتتکتتال 
 نهروهای خدماتی ا 

زه و در حتد استتتانتدارد، در    فراهم آوردن امکانتا  ال   -  ٢ 
مدارس دولتی به منهور جلوگهری از تنزل جایرتاه و افتت  

 تحصهلی در مدارس دولتی ا 
 

کررارگررران در «از صررفررحرره فرریررس بررو  
 »فیسبو 

هتای فشتار قتوی    کارگر اپتراتتورهتای پستت   ١ در گذشت  

برق بروجرد در جریان یک تصادف راه ت م  اعتتترارتی در  
 تهران 

هتای فشتار    مهر چند تتن از اپتراتتورهتای پستت ١ یکشنبه  
قوی برق که برای پهرهری مطالبا  و بترگتزاری تت تمت   

نتفتر از    ١ راهی تهران شده بودند، در بروجرد تصادف کرده و  
 آنان بعد از انتقال به بهمارستان جان سپردندا  

جان با ختن ایتن کتارگتران را بته ختانتواده هتایشتان و بته  
 همکارانشان و به همران تسلهت مهرویهما 

ت م  این کارگران قرار بود در مقابتل مت تلت  و ستازمتان  
مدیریت برگتزار شتودا در ایتن روز الیتحته قترار داد دائتم  

های فشار قوی برق در م تلت  استالمتی    اپراتورهای پست 
مورد بحث بود و کارگران تالم داشتند در متحتل حضتور  
داشته و خواسته خود را اعاله کنندا بنا بر خبتر هتا حتدود  

کارگر متهص  در شرکت های متنتطتقته ای در    ١٢٥٥ 
سطن سراسری در کاری سهت و زیان آور اشتتتاتال دارنتدا  

هتای    با وجود دائمی بودن کار کارگران اپتراتتورهتای پستت 
فشار قوی بترق، امتا هتنتوز رتتبته بتنتدی مشتاغتل آنتهتا  
مشه  نهستا یکی از مطالتبتا  کتارگتران اپتراتتورهتای  

های فشار قوی برق تبدیل قرارداد موقت آنان بته قترار    پست 
دادهتتای دائتتمتتی و امتتنتتهتتت شتتاتتلتتی استتتا  کتتارگتتران  

های فشار قوی برق دارای ستوابت  بتهتش    اپراتورهای پست 
 سال هستندا   ٣٠ از  

های فشار قتوی بترق بته ستبتب    کارگران اپراتورهای پست 
کته متعتنتای آن   «نهروهای حت تمتی »قرار دادن آنها بعنوان  

انتقال آنان به بهش پهمانکاران است، نرران امنتهتت شتاتلتی  
بوده و به قراردادهای موقت کاری شتان متعتتتررتنتدا ایتن  
کارگران شی یکسال گذشته بارها و بارها در اعتترا  بته  

 ورعهت کاری خود دست به ت م  و اعترا  زده اندا 
هتای    نفتر از کتارگتران اپتراتتورهتای پستت ١ مسئول مرو  

فشار قوی برق دولت و سودجویی سترمتایته داران صتاحتب  
کار است که این چتنتهتن کتارگتر را ستر متهتدوانتنتدا بتا  
قراردادهای موقت و وحشهانه کتار، در نتا امتنتی متطتلت   
شالی قرار مهدهتنتد و زنتدگتی او و ختانتواده ام را بته  

 تباهی مهکشندا 
 

 بین المللی
تراراهررات در حرمرایرت از  -بریترانریرا 

 پذیرش پناهجویان بیشتر 
ستپتتتامتبتر در    ٣٢ هزار بریتانهایی روز شنبه    ٠٥ نزدیک به  

لندن در حمایت از پذیرم تعداد بتهتشتتتری از پتنتاهت تویتان  
تهاهرا  کردندا دولت بریتانها سال گذشتته وعتده داد کته  

هزار پناه وی سوری را در پتنتج ستال آیتنتده بتپتذیتردا    ٠٥ 
یکی از شرکت کنندگان در ایتن تتهتاهترا  متی گتویتد   

این بحران عههمتی استت و متا فتکتر متی کتنتهتم کته  »
اقداما  سهاسی الزه برای حل این بحران صور  نرترفتتته،  
ما خواهان اقدامتا  بتهتشتتتری از جتانتب دولتت بتریتتتانتهتا  
هستهما دولت وعده داد که بهست هزار پناهت تو را استکتان  

نتفتر پتذیترم داده انتد، و متا    ٠٠٥٥ بدهدا تا االن فقط به  
یتتکتتی از   «فتتکتتر متتی کتتنتتهتتم ایتتن ختتهتتلتتی کتتم استتتا 
جتنتگ در  »برگزارکنندگان این تهاهرا  نهز می گتویتد   

سوریه به شکل فاجعه باری شتد  گترفتتته، جتنترتزدگتان  
سوریه یا هر کشور دیرتری بتایتد ایتن فترصتت را داشتتته  
باشند که زندگی خود را در محهط امنی دوبتاره بستازنتد،  

در   .«و بریتانها باید از پناهندگان بهشتری استتتقتبتال کتنتدا 
حالی که اختالف نتهترا  مترده و مستئتوالن کشتورهتای  
اروپتایتی در متورد نتحتوه بترختورد بتا بتحتران متهتاجتران و  
پناه ویان ادامه دارد، سازمان ملل روز دوشتنتبته اجتالتستی  

 در همهن زمهنه در نهویورک برگزار خواهد کردا 
 

هرزار نرفرر  ١تااهرات بیش از  -بلژیک 
 در حمایت از کارگران کارخانه کاترپیالر

 ان کلود یونکر، رئه  کمهستهتون اروپتا چتنتد روز پتهتش  
گفت که بایتد بته مستائتل اجتتتمتاعتی در اروپتا اهتمتهتت  

 بهشتری دادا  
سپتامبر هزاران نفر در شتهتر کتوچتک شتارلتروآ    ٣٣ جمعه  

هزار کارگر کتارختانته کتاتترپتهتالر    ٠ بلژیک در حمایت از  
تهاهرا  کردندا این کارگران در آستانه از دست دادن کتار  
ختود هستتتتنتدا ختبتترنترتتار یتتورونتهتتوز نتتهتر بترختتی از ایتتن  
تهاهرکنندگان را درباره صحبتهای آقای یونکر جتویتا شتده  
استا یکی از این آنها گفت  " من هم متی ختواهتهتم کته  
اروپا به مسائل اجتماعی اهمهت بهشتتتری بتدهتدا نتهتستت  
باید در بلژیک مزیت متدیتران ارشتد کتاهتش یتابتد تتا در  
همهن کشور بمانندا همهشه به شرکتتهتای چتنتد متلتهتتتی  
مزیتهایی داده می شود، ولی آنها در مقابتل کتاری بترای  
ما نمی کنندا "دیرر با اشاره به ستهتتتی کتار کتارگتران  
اظهار داشت  " از او دعو  می کنم که تنها بترای یتک  
روز مانند یک کارگر کار کندا پ  از آنکه بتا ستهتتتی  
کار و زندگی روزمره ما آشنا شد می تواند درباره مستائتل  
اجتماعی صحبت کنتدا بترای ایتنتکته بتتتوانتد دربتاره متا  
صحبت کند باید حداقل یتک روز پتا بته پتای متا کتار  
کندا او چهزی نمی داندا " تهاهرکننده دیرر بتهتان کترد   
" اروپا در شرایط ختوبتی نتهتستتا بترنتامته هتای ریتارتت  
اقتصادی شرایط را بد کرده استا همه شتاتلتهتای ختود را  

هتزار نتفتر    ١ از دست خواهند دادا از ماه سپتامبر تا کنون  
 در بلژیک شال خود را از دست دادندا " 
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تررارراهرررات در برراکررو در  -آ ربررایررجرران 

اعترار به طرح افرزایرش دوره ریراسرت 
 جمهوری

صدها نفر در باکو پایتهت جمهوری آذربای ان در اعتتترا   
به شرح اصالح قتانتون استاستی بترای افتزایتش شتول دوره  

سپتامبتر دستت    ٣٢ ریاست جمهوری در آن کشور، روز شنبه 
به تهاهرا  زدندا به گزارم ختبترگتزاری آستوشتهتتتدپترس،  
متتعتتتتتررتتان در ایتتن راهتتپتتهتتمتتایتتی هتتمتتنتتنتتهتتن تصتتاویتتر و  
پالکاردهایی در حتمتایتت از فتعتاالن متهتالت  دولتت کته  

اند، در دست داشتندا بر استاس ایتن    بازداشت یا زندانی شده 
شرح، دوره ریاست جمهوری آذربای ان از پنج به هتفتت ستال  

یابدا قرار است همه پرسی برای اصتالح قتانتون    افزایش می 
ستپتتتامتبتر بترگتزار شتودا در ایتن شترح    ٠٣ اساسی روز  

همننهن پهشنهاد شده است کته شترط حتداقتل ستن بترای  
داوشلبان ریاستت جتمتهتوری بترداشتتته شتودا شتبت  قتانتون  
اساسی کنونی آذربای ان، حداقل ستن بترای کستب متقتاه  

سال استا متعتتتررتان متی گتویتنتد    ١٠ ریاست جمهوری  
دهتد    اصالحا  پهشنهادی، به حکومت فعلی امتکتان متی 

قدر  خود را برای بلندمد  حفا کندا منتقدان جمتهتوری  
آذربای ان را در واق  کشتوری تتحتت حتکتمترانتی "ختانتدان  

اف رئه  جتمتهتوری    دانند  چرا که الهاه علی   اف" می   علی 
فعلی، فرزند رئه  جمهوری پهشهن آن کشتور بتوده استتا  

اف چهارمهن رئه  جمهوری آذربای ان است کته    الهاه علی 
مهالدی تا کنون در قتدر  استت و اکتنتون    ٠٥٥١ از سال  

سومهن دوره پنج ساله ریتاستت جتمتهتوری ختود را ستپتری  
 کندا   می 
 

تااهرات مخالفان دولت و کشتار  -کنگو 
 توسط پلیس

تهاهرا  رددولتی در جمهوری دموکراتهتک کتنترتو بته  
خشونت کشهده شد و دست کم هفده نفر در تتازه تتریتن دور  
درگهریها کشته شدندا سه نفر از قربانهان نهتروهتای پتلتهت   
هستندا  معترران خواهان استعفای  وزف کابهتال، رئتهت   

جمهوری این کشور هستندا  نهروهای پتلتهت  رتدشتورم  
بتترای متتتتتفتترق کتتردن متتعتتتتتررتتان از گتتاز اشتتک آور و  
خودروهای آبپام استتفتاده کتردنتدا دوره کتنتونتی ریتاستت  
جمهوری کابهال در اواخر سال جاری مهالدی یعنتی حتدود  
سه ماه دیرر به پایان می رسدا کمهسهون انتتتهتابتا  قترار  
بود تاری  انتهابا  را مشه  کند، اما تصمهم گهتری در  
این باره را به تعوی  انداختا مهالفتان دولتت متی گتویتنتد  
که کابهال قصتد دارد بتا بته تتاختهتر انتداختتتن بترگتزاری  

 انتهابا ، دوره ریاست جمهوری خود را تداوه ببهشدا 
 

هررای  بررمرربرراران کرراروان کررمررک -سرروریرره 
 نفر ٥٢انساندوستانه و کشته شدن 

یک کاروان حامل کمک های انساندوستتتانته کته عتازه  
شهر حلب بود دوشنبه شب هدف حمله قرار گرفتا بتنتا بته  

نتفتر    ٣٠ گزارم خبرگزاری فرانسه در نته   این بمباران ها  
اعضای صلهب سرخ سوریه کشته شده اندا هنوز مشتهت   
نهست چه گروهی از شرف های درگهر در سوریته بته ایتن  
کاروان کمک های انسانتدوستتتانته حتمتلته کترده انتد امتا  
گفته می شود این کاروان صلتهتب سترخ در جتریتان حتمتلت   
هوایی به استان حلب مورد حمله قرار گترفتتته انتدا هتهتچ  
کداه از گروههای مسلن رد دولتی در سوریه جنترتنتده و  
هلی کوپتر در اختهار ندارند و دولت های سوریه و روستهته  
نهز تاکنون واکنشی به خبر حتمتلته بته ایتن کتاروان نشتان  
نداده اندا به نقل از سازمان ملل متحد و به گزارم متنتابت   

کامهون از ایتن کتاروان در نتتتهت ت  ایتن    ٣١ خبری سوریه،  
حمال  که درغرب حلب بتوقتو  پتهتوستتته آستهتب دیتده و  
محمول  ارسالی نهز از بهن رفته استا متحتمتولته هتای ایتن  
کاروان قرار بود به دست مرده شهر عروه الکبری در غترب  

نفر در این شهر زنتدگتی    ٣٢٥٥٥ استان حلب برسدا بهش از  
 می کنندا 

 
اعرتروراب کرارکرنران  -عربستان  سبرودی 

بیمارستان تخووی س ب د در شهر سراحرلری 
 خ ب ر

کارکنان  یک بهمارستان در شرق  عربستان  سعودی بته  
دلهل  پرداخت نشدن  حتقتوقشتان دستت بته اعتتتصتاب زدنتدا  
یکی از پرستاران بهمتارستتتان تتهتصتصتی ست ع د در شتهتر  
ساحلی خ ب ر گفته است "ما در اعتصاب هستتهتم، سته متاه  
و نهم است که ههچ حقوقی دریافت نکرده ایم"ا ایتن ختانتم   
پرستار در حالی که خواست هویتش ناشناس باقتی بتمتانتد،  
بهان کرد که بهمارستان  سعد بهشتی از شترکتت  ستعتودی   
سعد است که بر اساس  اشالعا  بهان شتده در ستایتت  ایتن  
شرکتت، فتعتالتهتت هتای  آن متعتطتوف بته تت تار  هتای   
گوناگون در خلهج  فتارس و سترمتایته گتذاری در کشتور  
های  مهتل  استا در پی  بحران  مالی ای کته عتربستتتان  
با آن دست و پتنت ته نتره متی کتنتد، امستال بستهتاری از  
کارکنان  شرکت های  ستعتودی بتدون  حتقتوق متانتده انتدا   
همننهن، این پرستار گفته است که "تتقتریتبتا هتمته" ختدمت   

پرستار می شوند، به اعتتتصتاب    ٣٠٥٥ پزشکی که شامل  
در حوم  شهر پهوسته اند  این در حالی ستت کته فتعتالتهتت  
اتحادیه های کارگری در آن ا متمتنتو  استتا او گتفتت   
حقوق  خانه داران و نهروهای  حراست پترداختت شتده استت و  

نتفتر از    ٣٠٥ تتا    ٣٥٥ آن ها سر  کارشان هستتتنتدا حتدود   
ستپتتتامتبتر در    ٣٨ کارکنان  بهمارستان صبن  روز دوشتنتبته  

مقابل  ساختمان  بهمارستان به نشتانت  اعتتترا  جتمت  شتدنتدا  
همننهن این پرستار خبر از امکان  ادام  تحصن در روز  سته  

سپتامبر داد و گفت در صور   پاس  نررفتتتن از    ٠٥ شنبه  
حکومت  محلی این تحصن روز  سه شنبه نهز ادامه ختواهتد  

 یافتا 
 

مررگ ده هرا مرهراجرر در ا رر  -آفریقا 
 واژگون شدن قایقی در آب های مور

نفر پت  از وا گتون    ١٠ مقاه ها می گویند دست کم  
شدن یک قای  مهاجران در آب های ساحتلتی مصتر غترق  

 شده اندا 
به گزارم رسانه های دولتی این قتایت  حتامتل حتدودا  

نفر آنها ن ا  یافتته انتدا متقتاه    ٣٠٥ مسافر بود که    ٣٥٥ 
ها می گویند که حادگه در آب های ساحلتی کتفترالشتهت   

 روی دادا 
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عبدی همین ظاهر شدن ببرنروان یرک نریرروی سریراسری، بربرنروان  -یک دستاورد مهم حرکت عایم زاده
نماینده معالبات کل جامبه بود. آنها در بیانیه اشان علیه وارد کردن اتهام امنیتی به فبالین صنفری 
اعالن جنگ دادند. این خواست کل جامبه بود. شکل مبین و تخفیرذ یرافرتره ای از شربرار عرمرومری و 
رادیکاص تزندانی سیاسی آزاد باید گرددت را طرح کردند. حسن این شبار این اسرت کره بررد وسریر  و 
اجتماعی دارد. خیلی ها میتوانند این شبار را معرح کنند و برای آن مبارزه کنند. این شبار همچنریرن 

 مشروعیت بسیار زیادی در سعح جهانی و افکار عمومی دارد و همه را پشت خود بسیج میکند.

مناب  آگاه امنهتی به رویتتترز گتفتتته انتد کته قتایت     
حادگه دیتده درحتال انتتتقتال متهتاجتران مصتری، ستوریته و  

 آفریقایی بودا 
خالد مقاهد سهنروی وزار  بهداشت گفت که شتمتار  

 رسهده استا   ١٠ اجسادی که از آب گرفته شده به  
خبرگزاری فرانسه گتزارم متی دهتد کته شتهترونتدان  
سودانی و سایر کشورهای آفریقایی در متهتان کشتتته هتا  

 هستندا 
مقصد قای  معلوه نهست اما مقاه ها حدس متی زنتنتد  

 به ایتالها می رفتا 
پژوهشرران حقوق بشر ماه پهش گتفتتتنتد کته در ستال  

پتنتاهت تو در    ٣٣٥٥ و نهمه اول سال جاری بهش از    ٠٥٣٠ 
 مدیترانه غرق شده اندا 

"سازمان بهن المللتی بترای متهتاجتر " در متاه  وئتهته  
متی تتوانتد    ٠٥٣٣ ارقامی را منتشر کرد دایر بتر ایتنتکته  
 مرگبارترین سال برای مهاجران باشدا 

این سازمان گفت که تاکنون در سال جاری حتدود سته  
هزار مهاجر و پناه و هنراه عبور از مدیترانه جان ختود را  

 از دست داده اندا 
اما یک گزارم تحقهقی در بریتانتهتا اختطتار داد کته  
بهشتر اجساد گرفتته شتده از آب نتاشتنتاس متی متانتد و  
خانواده های قربانهان از سرنوشت عزیزان خود بی خبتر متی  

 مانندا 

 
سیاهپوست  ٢اعترار به کشتن  -آمریکا 

 توسط مأمورین پلیس
در درگهریها بهن معترران در ایالت کارولهنای شتمتالتی و  
پله ، ده ها نفر م روح شدندا اعترارهای ختهتابتانتی پت   
از آن آغاز شد که به مد  کوتاهی از یکدیترتر، دو مترد  
سهاهپوست در دو منطقه مهتل  آمریکا تتوستط نتهتروهتای  

 پله  کشته شدندا 
ستالته    ١١ سپتامبر یک مرد سهاهپوست    ٣٨ روز سه شنبه  

در منطقه شتارلتو  ایتالتت کتارولتهتنتای شتمتالتی، بتر اگتر  
تهراندازی یک مامور پتلتهت  مت تروح و بته بتهتمتارستتتان  
منتقل شدا او بعدا در بهمارستان درگذشتا پتلتهت  گتفتتته  
است که این مرد با خود استلتحته داشتت و یتک تتهتدیتد  
فوری برای متامتوران پتلتهت  متحتستوب متی شتدا امتا  
بستران او گفته اند که او با خود استلتحته ای نتداشتت و  

 یک کتاب همراه خود داشتا 
معترران مسهر حرکت خودروها در یتک بتزرگتراه را بتنتد  
آوردند و نهروهای پله  برای متتفترق کتردن آنتهتا از گتاز  

 اشک آور استفاده کردندا 
به گزارم اداره پلتهت  متنتطتقته شتارلتو  متکتلتنتبتورو،  
معترران چند خودروی پتلتهت  را کته در اشتراف متحتل  

 وقو  این تهراندازی رخ داد به آتش کشهدندا 
روز جمعه گذشته در اتفاقتی مشتابته در شتهتر تتولستا در  

ایالت اوکالهاما، یک مرد سهاهپوست کته مت تبتور شتده  
بود خودرویش را به دلتهتل ختراب شتدن در یتک بتزرگتراه  
 متوق  کند، بر اگر تهراندازی ماموران پله  کشته شدا 

تصاویری که دوربهنهای پله  گبت کترده انتد نشتان متی  
دهند که ماموران پله  به این مرد در حتالتی کته دستت  
خود را باالی سرم برده بود نزدیک شتدنتد و هتنترتامتی  
که او قصد داشت مدارک درخواست شده توسط متامتوران  

 را از خودروی خود بردارد، هدف تهراندازی قرار گرفتا 
وکهل مداف  مامور پلتهتستی کته تتهترانتدازی کترده استت  
گفته است که فرد کشته شده به دستور متامتوران پتلتهت   

 بی توجهی کرده بودا 
حدود سه ماه قبل تهراندازی مرگبار یک مامور پله  بته  

ساله در شهر ستان فترانستهتستکتو،    ٠٢ یک زن سهاهپوست  
آغازگر اعترارهای مشابهی بود که در نهایت متنت تر بته  

 استعفای رئه  پله  سان فرانسهسکو شدا 
بنا به گزارشها یکی از نهروهای تحت امر او به زنتی کته  
بی توجه به دستور توق  پله  با یتک ختودروی دزدی،  
می خواست از دست پله  فرار کند شلهک کترده بتود و  

 مرو او را رقم زده بودا 
به گفته مقامهای شهری، ههچ نشانه ای مبتنتی بتر ایتن  
که فرد قربانی با خود سالح داشت یا تالم کترده بتود بته  

 نهروهای پله  حمله کند، پهدا نشدا 
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 هزاران مبلم بازنشسته در شهرهای مختلذ دست به تجم  زدند 
 

با شروع ساص تحویلی، هزاران نفر از مبلمان بازنشسته در شهرهای مختلذ کشور به میدان آمدند و در اعتراضی متحد و یکپارچه 
برخواستهای خود تاکید کردند. تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، گرگان، الریرگرودرز، کررمران، هرمردان، رشرت، 
سمنان، قم، بهبهان، ایالم، خرم آباد و کرج از جمله شهرهایی است که امروز شاهد تجمبات وسی  بازنشستگان آموزش و پررورش 

 بود. 
بازنشستگان در اعترار به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و محرومیت و بیحقوقی فریاد زدند خط فقر سه میلیون حرقرو  مرا 
یک میلیون، منزلت مبیشت حق مسلم ما است، ما خواهان حقو  حقه خود هستیم. گزارشات اولیه حاکی از این است که در ترهرران 

نفر در تجم  امروز شرکت داشتند. حضور وسی  و فباص زنان یک نقعه قدرت اعترار  ٥١١١نفر و در  کرمانشاه حدود  ١١١١حدود 
 امروز بازنشستگان بود. 

گرفرترمران امرروز  «شرمندگی مسئوالن از حقو  بازنشستگان، حقو  های نجومی»پالکارد مبلمان کرمان که روی آن نوشته شده بود 
اکثریت مردم به خشم آمده از فقر و دزدی ها و حقو  های نجومی مدیران و مقامات و آیت الله هایی است که از قربرل دسرتررنرج 
مردم میلیاردر شده اند. این موضوع اعترار کل جامبه علیه یک درصدی های استثمارگر و مفتخوری است که تا سرنگونی حکومرت 

 ادامه خواهد یافت. 
تااهرات امروز بازنشستگان که در ببدی سراسری سازمان داده شده است، تنرهرا پریرش درآمرد اعرترراضرات برزرگرترر و وسریربرترر 
بازنشستگان است. هفته ببد مبلمان نیز فراخوان تجم  داده اند. دانشجویان دانشگاه های کشور نیز با شروع ساص ترحروریرلری برا 
قدرت به میدان آمدند و اولین قدم عقب نشینی را به حکومت تحمیل کردند. شبارهای مبلمان برازنشرسرتره در ترجرمربرات امرروز، 
پیوند مبارزاتی مبلمان، بازنشستگان، کارگران و بخش های مختلذ مردم را به نمایش گذاشت. این اعتراضات فضرای جردیردی را 
نشان میدهد. مردم از فقر و محرومیت، از حقو  های چند بار زیر خط فقر و در حالیکه شاهد حقو  های صدها میلیون تومانری 
مقامات و فساد عمیق در میان کلیه کاربدستان حکومت هستند، کارد به استخوانشان رسیده است. بی آبرویی عمیق حکومت سرمایه 
داران و شکاف و چنددستگی آنها که هر روز عمق بیشتری پیدا میکند، فضا را برای گسترش اعتراضرات مرردم برعرور مرحرسروسری 

 تغییر داده است. 
اعترار بازنشستگان و فراخوان مبلمان به اعترار در هفته آینده به موازات اعتوابات و تجمبات اعرترراضری کرارگرران کره برا 
دالیل مشابهی در اقوا نقاط کشور ادامه دارد، تاکیدی است بر خواست مهم و متحد کننده افزایش حقو  های براالی خرط فرقرر. 
حزب کمونیست کارگری مبلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و جوانان بیکار را به همبستگی هرچه بیشتر و تقویت مبارزات 

 یکدیگر فرامیخواند. 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢١٥٦سپتامبر  ٢٢، ٥١٩١مهر  ٦


