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دست به ریشه بردن کار ماست، لطفا بروید 
 کنار

 یاشار سهندی

ایس     "ما همه از مارکس  ممسوهستسه 
بسردن    که رادیکالیس  یعنس  دسست 

ها. این حک  را مسارکس     به ریشه 
صراحتا  صادر کرد. اما مارکس   
حک  مکمل دیگسری را نسیسز در  

اش    ی زنسسیگسس    لسسهسس سسه   بسسه   لسسهسس سسه 
تلویها  جساری سساهستر رسر ر    
تسس ش بسسرای سسساهسستسسن من دسسست  
هسا    بزرگ  که قرار است به ریشسه 

برسسی. ایسن حسکس   تسلسویسهس  بسه  
مسسعسسنسسای رسسر ر  صسسیسسانسست از  

مسان اسستب بسه    های قلسیسل   توانای  
مسعسسنسای حسسزسانسست از تسسنساسسسبسس   

هسای    نریف بین هسمسیسن تسوانسایس  
قلیل   اهیاف جلیلب به مسعسنسای  

ای از    بسیسنسانسه   داشتن ارزیاب   اقس  
نسسسوو تسسسوازن قسسسوا در سسسس سسسو   

ای      گوناگون ملس    مسنس س سه 
انسیازه    هسمسان   جهان . رادیکالیس  بسه 

در گر  برهورداری از شساسا ست  
است که مستلسز  بسرهسورداری از  
فسسراسسست."م مسسهسسمسسی مسسالسساسسو در  
گزتگو با پر بلماتیکسا  کسوشسش  
بسیار میشود که سسعس  کسنسنسی  

منسس سسه کسسه نسس سسا  سسسیسساسسس     
اقتصادی هوانیه میشود طبیسعس   
 من    جسلسوه داده شسود  کسه  
السسبسستسسه هسسوب کسسار نسسمسس  کسسنسسیب  
کارکردش مناسب نیست کسه بسا  
بکار بستن بره  تسوصسیسه هسا    
دستور العمل ها مسیستسوانسی بسهستسر  
شود ف ط اگر بگذارنسی  یسادم ری  
سخنان مهمی مالاو کسه نسامس   
است در مسیسان بسسیسار نسامسهسای  
دیگرب ماننی یاسسمسیسن مسیس سر یسا  
رئی  دانا یا  سلسیسزاده یسا  س سزس   
کسسه یسسر جسسورهسسای بسسه یسسر  
جاهای از کارکرد ن ا  سسرمسایسه  
داری انت ساداتس  دارنسی. فسرقشسان  
این است که یک  شان تنی تسنسی  
حسرف مسیسسزنسسیب دیسسگسری صسسیای  
قوی دارد   یسکس  سسعس  دارد  
نشان دهی پشت حرفهایسش کسلس   
م العسه هسوابسیسیه اسست    امسا  
نتیاه کار همگ  این اسست کسه  
ساهتن "من دست بزرگ  که قسرار  

 است به ریشه ها برسی"م   نه 
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 مسئوليت م الب با نويسنیگان منهاست.  
درج م اال  در کارگر کمونيست لز ما به معني 

 تائيی مضمون منها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٣صفحه  

انسی      هسا هسه کسسانس    کمونيسست 
هه ميگوينی؟ هيل  در پاسخ بسه  

هسسا     ايسسن سسسااز احسسزاب   گسسر ه 
سياسس  را نشسان مسيسیهسنسی کسه  
رسسسمسسا هسسودشسسان را کسسمسسونسسيسسسسست  
مينامنی   بسه ايسن نسا  فسعسالسيست  

 ميکننی.  
 

جالب اينااست که اگسر از هسود  
اين احزاب ه  بپسرسسيسی هسيسلس  از  
منها ه  همين پساسسخ را بسه شسمسا  
ميیهنی. به تصور اينها کمونيسس   
يسسر فسسرقسسه ايسسیئسسولسسو يسسر    

هسسا     سسسيسساسسس  اسسست کسسه گسسر ه 
مختلسزس  را در بسر مسيسگسيسرد    

ها ا ضاء اين فسرقسه      کمونيست 
داران      اين گر ه هستنی. سسرمسايسه 

د لستسسهسسايشسسان هسس  بسسه ايسسن تصسسور  
ا  از کسسمسسونسسيسسسسس  دامسسن    فسسرقسسه 

ميزننی. معن   مل  همسه ايسنسهسا  
اين است کسه کسمسونسيسسس  يسر  

ا  در جسامسعسه اسست.    پیيیه حاشيه 
مرد   اد  نميتواننی کمسونسيسسست  
باشنی. کسمسونسيسسس  گسرايشس  در  
در ن هود جامعسه نسيسسست بسلسکسه  
مکتب   جنبسش حسزبس  کسسانس   
است که ميخواهنی  س سايسی   راه  

ا  را تسسازه بسسه در ن      رسسس   يسس ه 
 جامعه ببرنی.  

 
هيل  ر شسن اسست کسه طسبس سا   
حاک  هه منزعت  در دامسن زدن  
بسسه ايسسن تصسسورا  دارنسسی. فسسرقسسه  

قلمیاد کردن کمونسيسسس  گسا  ا ز  
در سرکوب کردن من اسست. امساب  
درست به دليل اينکه کسمسونسيسسس   
ير فرقه نيست بسلسکسه جسنسبسش  
  ي  اجتما   است که از بس سن  

دار  مسايسه      متن جامعه سرمايسه 
ميگيردب ت شها  د لتها    سيس   
  تا دنسیان مسسلسو بسور  از  در  
طوز دهها ساز هنوز ه  قسادر بسه  
سرکوب اين به اصس س   "فسرقسه"  
نشیه است   هنوز ه  مس سابسلسه بسا  
کسسمسسونسسيسسسسس  مسسعسسضسسل اصسسلسس   

دار     دار   جامعه سسرمسايسه   سرمايه 
است. بس  هسود نسيسسست کسه هسر  
هاقوکش   هماقیار ايسن طسبس سه  
که مسئوليت سازمانسیهس  د لست  
بور  ائ  را بسر  سهسیه مسيسگسيسردب  
ا   از اينکه قسس سسپسسسه ر   د شسش  
هسبانیه باشسنسیب  سمسامسه سسرش  
گذاشتسه بساشسنسی يسا کسرا ا  بسه  
گردنش بسته باشنیب فورا بعسنسوان  
متخصص مبارزه با کمونيس  قسی  
 ل  ميکسنسی   شسلسنسه تسخستسه  

 ميانیازد.  
 

کمونيس  ير گرايش اجتمسا س   
استب درست ن ير ناسيوناليسسس     
ليبراليس    غيسرهب کسه دائسمسا در  
در ن هود جامعه شکل ميسگسيسرد  
  باز توليی ميشود. پايه   کانسون  
پيیايش   رشی کمونيسس ب طسبس سه  
کارگر   مبارزه تسعس سيسل نساپسذيسر  

دار       اين طب ه  سلسيسه سسرمسايسه 

بار  اسست کسه ايسن    ا راو مش ت 
ن ا  به زحمتکشان  که اکسرسريست  
  ي  جامعه را تشکيل ميسیهسنسی  
تسسهسسمسسيسسل مسسيسسکسسنسسی. کسسمسسونسسيسسسسس   
مسسکسستسسبسس  نسسيسسسسست کسسه تسسوسسسط  
مسسارکسس    انسسگسسلسس  ابسسیاو شسسیه  
باشی. از ن ر تاريخ  کسمسونسيسسس ب  
بعسنسوان يسر جسريسان ا ستسرارس   
کارگرانب م ی  بر مارکسيس  در  
ار پا  ا اهر قرن هایهس    ا ائسل  
قسسرن نسسوزدهسس  شسسکسسل گسسرفسست    
بوجود ممی. اساس اين کمسونسيسسس   
کسسارگسسر ب کسسه منسسرا از تسسمسسامسس   
مسسکسساتسسب   جسسريسسانسسا  شسسبسسه  
سوسيسالسيسسستس  طسبس سا  دارا در  
زمان هسود مستسمسايسز مسيسسساهستب  
هويت کارگر  من   ا ستسراآ من  
به مالکيت بسور  ائس  بسر  سسائسل  

السعسلسل مشس سا     توليی بعنوان  لت 
ها  کسارگسر بسود. در زمسان    توده 

انتشسار مسانسيسزسسست کسمسونسيسسست  
توسط مارک    انگل  در سساز  

کسسمسسونسسيسسسسس  کسسارگسسر     ٨١٨١ 
السسهسساز يسسر جسسريسسان زنسسیه    فسس  

مسسبسسارزاتسس    ا سستسسرارسس  بسسود.  
مانيزست کمونيست نسا  هسود را  
دقي ا از اين جنبش کسمسونسيسسستس   
کارگر  گرفت. مارکسيس  ايسن  
جنسبسش اجستسمسا س  را بسه يسر  
انسستسس سساد  سسمسسيسس  از جسسامسسعسسه  

دار    بسه در  ر شسنس     سرمايه 
 از د رنما  ان  ب کارگر   

 

 منصور حکمت
 کارگران کمونيست چه ميگويند
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  ٠ از صفحه          
مسلو سساهست. مسارکسسيسسس  بسه  

نسگسر     سر ت به تسئسور    جسهسان 
اين صف اجتمسا س    بسه پسرهس   
کمونيس  کارگسر  تسبسیيسل شسی.  
تسسهسست پسسرهسس  مسسارکسسسيسسسسس ب  
کسسمسسونسسيسسسسس  کسسارگسسر  بسسه يسسر  
قیر    ي  در صهسنسه سسيساسس   
تسسبسسیيسسل شسسی کسسه فسسعسسالسسيسستسسهسسا   

السسمسسلسسل کسسارگسسر    انسس سس ب    بسسيسسن 
  ٨١٨١ کسسسارگسسسر  ر سسسسيسسسه در  

 هائ  از من بودنی.    جلوه 
 

اين کمونيس  کارگر  ديسگسر بسه  
جزء اليتازا  جسنسبسش کسارگسر   

دار     در تما  کشسورهسا  سسرمسايسه 
تسسبسسیيسسل شسسیه. هسسر جسسا ا سستسسراآ  
کارگر  در جسريسان اسست بسور  ا  

اش بسرا  پسيسیا کسردن    فورا شامسه 
کمونيستها تيز ميسشسود. هسر جسا  
اسسسمسس  از مسسارکسسسيسسسسس  بسسمسسيسسان  
مسسسيسسسايسسسیب حسسستسسس  اگسسسر ايسسسن  
مارکسيس ب مارکسيس  نيس  بسنسی  
ر شنزسکسران هسود طسبس سه حساکس   
سسسساشسسسسیب بسسسسور  از  ا ز د ر   ب

هسايسش حصسار امسنسيستس     کارهانسه 
ميکشی   دستش را ر   گسوش  
کارگران ميگذارد. بسا ايسن هسمسه  
باز شاهی اينست که تا ا ستسراآ  
کارگر  بساال مسيسگسيسرد زمسزمسه  

دار    زنسیه بساد    مرگ بر سرمايه 
حسسکسسومسست کسسارگسسر  در مسسيسسان  
کسسارگسسران بسسلسسنسسی مسسيسسشسسود. هسسر  
کارگسر  کسه بسه فسکسر تس سيسيسر  

اش    ا رسسساو هسسسودش   طسسسبسسس سسسه 
ميافتیب فورا دنباز کتاب   جسز ه  
مسسارکسس    لسسنسسيسسن مسسيسسگسسردد.  
بسسور  از  ايسسنسسهسسا را بسسه حسسساب  
"توطئه   تهرير کمونسيسسستسهسا"  
ا     ميگذارد. اما در  اقس  تسوطسئسه 

در کار نيست. کمسونسيسسس  يسر  
سسسنسست مسسبسسارزاتسس  در در ن هسسود  
طب ه کارگر است. طسيسف قسابسل  
توجه  از هسود کسارگسران. هسود  

ها که مزد ميگيرنی   کسار    همان 
ميکننی   حاصل کارشان کيسسه  

داران را پسسر مسسيسسکسسنسسیب    سسسرمسسايسسه 
 کمونيستنی.  

 
در س و  مومس  کسمسونسيسسس  من  
گسسرايشسس  در جسسنسسبسسش کسسارگسسر   
است که تهت هر شراي   اتسهساد  

کارگران را دنباز ميکنی. اسساس  
هسا   مشس سا  طسبس سه    مهر ميت 

دار       کارگرب يعن  ن ا  سرمايه 
مسسالسسکسسيسست بسسور  ائسس  را افشسساء  
ميکنسی. در هسر دقسيس سه مسبسارزه  
طب ه کارگسر حضسور دارد   در  
 ين حاز افس   سمسومس  انس س ب  
کسارگسر  را در بسرابسر کسارگسسران  
قرار ميیهی. در مبارزه هر بسخسش  
طب ه فعاز است   در  سيسن حساز  
منزعت کل طب ه را هاطسر نشسان  
ميسازد. اين من جريان  است کسه  
ميخواهی کسل بسردگس  مسزد     
کل قیر  سسرمسايسه را از مسيسان  
بردارد   کارگران را بسرا  ايسزسا   
اين نس سش ممساده مسيسکسنسی. اگسر  
بور  از  ير ر ز سسرنسيسزه را از  
ر   گلو  کارگران بسردارد هسمسه  
هواهنی ديی که هگونه هسزاران    

هسسا را بسسا    هسسزاران کسسارگسسر هسسمسسيسسن 
ا     صراحت   فصاحت هيره کننسیه 

ها هواهنی گسزست.    از ر   هارپايه 
امسسا بسسرا  ديسسین دامسسنسسه ايسسن  
کمونيس  زنیه کارگر  حت  الز   
سسسسيسسسسايسسسسی.   سسسسيسسسسسسسسست من ر ز ب ن
سوسياليسم  که  مي ا در در ن  
طب ه کارگر ريشه د انسیه هسمسيسن  
امسسر ز در شسسيسسوه   زبسسانسس  کسسه  

ها  کارگر   رهسبسرانشسان در    توده 
تسسريسسن ا سستسسررسسشسسان بسسکسسار    جسسزئسس  

 ميبرنی به ر شن  منعک  است.  
 

کمونيس  يسر گسرايسش زنسیه    
پرنزوذ کارگر  است کسه بسخسش  
 سيع  از رهبران  مل    رهسبسران  
جنبش ا ترار  را بسا هسود دارد  
بی ن اينکه اينسهسا لسز مسا ا ضساء  
سازمانها  کمونيست باشنی. امسا  
اين تسنسهسا گسرايسش در ن طسبس سه  
کارگر نيست. طسبس سه کسارگسر    
جنبش کارگر  کانون گسرايشسا   

سيساسس    مسبسارزاتس  مستسعسید   
است. ا راو   احسواز   مسسائسل  
اقتصاد  طبس سه کسارگسرب ا رساو  
سسيسساسسس  جسسامسسعسسهب جسسیاز احسسزاب  
سياسس    کسل تساريسخ مسعساصسر  
جامسعسهب گسرايشسا    جسريسانسا   
گسسونسساگسسونسس  را در در ن طسسبسس سسه  
کارگر شکل ميیهنی. منارشيسس ب  
رفسسرمسسيسسسسس ب سسسنسسیيسسکسسالسسيسسسسس ب  
ناسيوناليس    غيره همه بر طبس سه  
کسسارگسسر تسسا سسيسسر مسسيسسگسسذارنسسی    

هائ  را در در ن جنسبسش    بنی    ق ب 
کارگر  بوجود ميآ رنی. بنابسرايسن  
در تسسرسسسيسس  سسسيسسمسسا  سسسيسساسسس     
مبارزات  کارگران کمسونسيسسست    
کمونيس  کارگر  بسيار رسر ر   

هسسا  گسسرايسسش    اسسست کسسه تسسزسسا   
کمونيست    راديسکساز بسا سسايسر  
گرايشسا  نسيسز مشسخسص بشسود.  

ها نه فس سط در    ايناا ديگر تزا   
مرمسانسهسا   د رنسمسساهسا بسسلسکسه در  
فعالسيست   مسبسارزه هسر ر زهب در  
شعارها   تاکتيکها  مسبسارزاتس ب  
در م البا  سياس    اقتسصساد ب  

هسسسسا  مسسسسبسسسسارزهب در    در ر ش 
مورعگير  نسسبست بسه مسسائسل  
گره  جنبش کسارگسر    غسيسره  

 معن  پيیا ميکنی.  
 

در طوز سالها  اهسيسرب بسويس ه در  
بسسهسسب مسسربسسوس بسسه سسسيسساسسست  
سازمانیه  حزب در در ن طسبس سه  
کارگرب ما به کرا  از گسرايسش  

سوسياليست در جسنسبسش    -راديکاز 
ايس . مسا بسر    کارگر  سخن گزستسه 
ايس  کسه شسکسل    اين تاکسيسی کسرده 

دادن به ير حزب کسمسونسيسسستس   
کسسارگسسر    قسسیرتسسمسسنسسی در گسسر   
سازمان دادن   مستسهسی کسردن    
ت ويت اين گرايش در در ن طبس سه  
کسسارگسسر اسسست. يسسر جسسزء ايسسن  

مبارزهب همسانس سور کسه قسبس  هس   
مگساه    ايس ب تس ش بسرا  هسود   گزتسه 

کسسردن ايسسن طسسيسسف کسسارگسسران    
تبیيل کردن منها به يسر جسريسان  
زنسسسیه مسسسبسسسارزاتسسس  اسسسست کسسسه  

هسسا  هسسود را بسسا سسسايسسر    تسسزسسا   
گسسرايشسسا  در در ن طسسبسس سسه بسسه  
ر شن  ميشسنساسسی   شسعسارهسا    

هسا  هسود در جسنسبسش    تاکتيسر 
کارگر  را بسه ر شسنس  مسعسلسو   

 کرده است.  
 

هسائس  کسه از ايسن    سلسله برنسامسه 
پسس  هسسر هسسزسستسسه تسسهسست  سسنسسوان  
 موم  "کارگران کمونيست هسه  
ميگسويسنسی" پسخسش هسواهسی شسیب  
همين هیف را دنباز ميسکسنسی. در  

هسساب کسسه شسسامسسل    ايسسن بسسرنسسامسسه 
هاب پخسش نسوار    گزتارهاب مصاحبه 

سمينارها  حزب    غسيسره هسواهسی  
بودب ميکوشي  تا سيما  سيساسس   
  مبارزات  کمونيس  کسارگسر     
طيف کارگران سسوسسيسالسيسسست    

ها  مختلسف    راديکاز را در  رصه 
ترسي  کنيس . طسيسف  سسيسعس  از  
مسائسلب از مسبسانس  فسکسر  ايسن  

هسا  من در    جريان تسا تساکستسيسر 
جنبش کارگر  در تسمسايسز   در  
مس سسايسسه بسا سسايسسر گسسرايشسا     
احزاب فعاز در جنبسش کسارگسر   
مورد بهب قرار هسواهسی گسرفست.  
کسسارگسسران کسسمسسونسسيسسسسست در بسساره  
ان  ب   حکومت کارگسر  هسه  
ميگوينیب مسورس  مسا در قسبساز  
جمهور  اس م  هيسسست   هسه  
نوو حکومت  بسايسی بسر سسر کسار  
ميیب در بساره مسبسارزه اقستسصساد ب  
مسسسبسسسارزه بسسسرا  اصسسس حسسسا     
بهبودها  فور  هه مسيسگسوئسيس ب  

ا     ها  تسوده   ن ر ما در باره تشکل 
کسسارگسسر ب شسسوراب سسسنسسیيسسکسسا    

هسسا     مسساسسمسس   سسمسسومسس  صسسنسسی   
کارگر    غيره هيست. مسبسارزه  
قانون     لسنس  هسه جسايسگساهس   
برا  کمونيس  کارگر  دارد. در  
مبسارزه بسر سسر قسانسون کسار هسه  
ميکنيس . بسا شسوراهسا  اسس مس   
هسسه بسسايسسی کسسردب در بسساره بسسيسسمسسه  
بيکار  هه ميگسوئسيس . جسايسگساه  
سازمانياب  حزب  بسرا  کسارگسران  
کمونيست هسيسسست   فسعسالسيست  
حزب  به هسه اشسکسالس  سسازمسان  
مييسابسی. اتسهساد  سمسل بسا سسايسر  
گسسرايشسسا  هسسه مسسوازيسسنسس  دارد.  
اينها   مسائل مستسعسید  از ايسن  
نوو موروو بسهسب ايسن سسلسسسلسه  

 ها هواهی بود.    برنامه 
 

هر برنامه به مسورسوو مسستس سلس   
هسواهسسی پسسرداهسست   بسسه تسسنسسهسسائسس   
کام  قابل استزاده هسواهسی بسود.  

هسا بصسور     هر يسر از بسرنسامسه 
م ساال    جسز اتس  در نشسريسا   
حزب    ب ور مازا منتشر هواهسی  
شی   بايی به ابتکار رف ا  حسزبس   
در دسسستسسور بسسهسسب   مسس سسالسسعسسه  
مسسهسسافسسل کسسارگسسران مسسبسسارز قسسرار  

 بگيرد.  
 منصور حکمت  
شهريور مساه    ٣٥ کمونيست شماره  

 ٨٥٣١ 
اين نوشته برا  ا لسيسن بسار تسهست  
 سسسنسسسوان "مسسسعسسسرفسسس  يسسسکسسس  از  

هسسا  راديسسو صسسیا  حسسزب    بسسرنسسامسسه 
کمونيست ايران" پخش گسرديسی    
بعیا در نشريه کمونسيسسست ارگسان  
مرکز  حزب کسمسونسيسسست ايسرانب  

شهريسور مساه    ٣٥ ساز شش  شماره  
 منتشر شی.   ٨٥٣١ ساز  

کمونيس  ير گرايش اجتما   استب درست ن ير ناسيوناليس    ليبسرالسيسسس    غسيسرهب کسه دائسمسا در در ن هسود 
جامعه شکل ميگيرد   باز توليی ميشود. پايه   کانون پيیايش   رشی کمونيس ب طب ه کارگر   مبسارزه تسعس سيسل 

بار  است که اين ن ا  به زحسمستسکسشسانس  کسه اکسرسريست  س سيس   دار    ا راو مش ت ناپذير اين طب ه  ليه سرمايه
جامعه را تشکيل ميیهنی تهميل ميکنی. کمونيس  مکتب  نيست که توسط مارک    انگل  ابیاو شسیه بساشسی. 
از ن ر تاريخ  کمونيس ب بعنوان ير جريان ا ترار  کارگرانب م ی  بر مارکسيس  در ار پا  ا اهر قرن هساسیهس  
  ا ائل قرن نوزده  شکل گرفت   بوجود ممی. اساس اين کمونيسسس  کسارگسر ب کسه منسرا از تسمسامس  مسکساتسب   
جريانا  شبه سوسياليست  طب ا  دارا در زمان هود متمايز مسيسسساهستب هسويست کسارگسر  من   ا ستسراآ من بسه 

 ها  کارگر بود.  العلل مش ا  توده مالکيت بور  ائ  بر  سائل توليی بعنوان  لت
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 ٥ از صفحه        

عبدی همین ظاهر شدن بعنوان یک نیروی سیاسی، بعععنعوان نعمعایعنعده  -یک دستاورد مهم حرکت عظیم زاده
مطالبات کل جامعه بود. آنها در بیانیه اشان علیه وارد کردن اتهام امنیتی به فعالین صنفی اععالن جعنع  
دادند. این خواست کل جامعه بود. شکل معین و تخفیف یافته ای از شعععار ععمعومعی و رادیعکعان  زنعدانعی 
سیاسی آزاد باید گردد  را طرح کردند. حسن این شعار این است که برد وسیع و اجتماعی دارد. خیعلعی هعا 
میتوانند این شعار را مطرح کنند و برای آن مبارزه کنند. این شعار همچنین مشروععیعت بسعیعار زیعادی در 

 سطح جهانی و افکار عمومی دارد و همه را پشت خود بسیج میکند.

 
دسسست بسسبسسرد  کسسار هسسر کسسس     

نیست بلکه  "گا  نر میخواهسی    
 مرد کهن".  

 
مصاحبه مزصل مهمی مالاسو را  
که میخوانیی نهایتا هسیسزی کسه  
دستگیرتان میشود ن ا  سسرمسایسه  
داری در ایران هسوب کسار نسمس   
کسسنسسی بسسه قسسوز تسسعسسمسسیسسرکسسارهسسای  
مسسساشسسسیسسسن مسسسوتسسسورش ریسسس    
میزنسیر" ...نس سا  اقستسصسادی در   
ایسسسران در اقسسس  نسسسو سسس  نسسس سسسا   
اقتسصسادی اسست کسه بسه  سلست  

ممسسیسسز    گسسیسسری مسسوفسس سسیسست   شسسکسسل 
ی    ی زنساسیسره   نخستین سه حسلس سه 

انسسبسساشسست سسسرمسسایسسه مسسستسسمسسرا   
دارانسه    مناسبا  طب ات  سسرمسایسه 

کنی امسا بسه  سلست    را ت ویت م  
هسسای    هسا   گسسسسستسسگس    سسسستسس  

ی بسعسیی     نسبس  در سسه حسلس سه 
ی انباشت سرمایسه هسمسواره    زنایره 

دارانسه را تضسعسیسف    تولیی سرمسایسه 
کنی..." نتیاه هه مسیسشسود؟    م  

هی    زیاد سخت نبایی گرفستب  
یسسکسس  هسسمسسیسسن ر زهسسا "ائسستسس ف  
طب ات " شسکسل هسواهسی گسرفست  
فسس سسط کسسافسس  اسسست جسسمسسهسسوری  
اس م  "اصلهای م زسوز مسانسیه  
قسسسانسسسون اسسسساسسسس " هسسسودش را  
پسسیسسگسسیسسری کسسنسسی. هسسون اسسساسسسا  
صهبت بسر سسر "طسیسف"ب "ر ابسط  
بسسیسسنسساطسسبسس سساتسس " اسسست   اصسسوال  
نبایینگاه صزر   یسکس  داشست    
اگر این نسگساه را داشستسه بساشسیس   
میبین  که دنیای سرمسایسه داری  
هم ین هس  جسای بسیی نسیسسست  

شسین یسر    هرا کسه ر" کساالیس  
ی طیز  است که در یسر    پیییه 

سر من بسا نسیسر ی کسار مس سلس سا   
ایس    در سسر    شیه مسواجسه   کاالی  

دیگر من با نسیسر ی کسار مس سلس سا   
غیرکاالی . این د  حالست حسیی  

در دنیای  اقع  تاکسنسون هسرگسز  
انی...."   حساال حساال    ته   نیافته 

ه  ته   نخواهی یافت   اسساسسا   
"مزهو  ست  اقتصادی با مسزسهسو   
استرمار اقتسصسادی" بسا هس  فسر   
دارنی...   در  هسمسه ایسن هسا  
مشکل استب این جور هیسزهسا را  
بسسایسسی گسسذاشسست بسسر  سسهسسیه یسسر  
کس  ماننی مهمی مسالساسو کسه  
این مزاهی  را در پسرتسو بسازی بسا  

 حل ه هایش ر شن کنی. 
 

ایشسسان مسسعسستسس سسی اسسست هسسیسس   
م العا  گسترده در مورد طبس سه  
کارگر نشیه که بتوانی  بسزسهسمسیس   
این طب سه "یسکسپسارهسه  هسمسگسن"  

ی مسا از حسیسب    است "ر...هنتسه 
ی    مسس سسالسسعسسا  تسساسسربسس  دربسساره 

ی کسارگسر در ایسران امسر ز    طب ه 
بسیار هال  است"  بسرای هسمسیسن  
کسسس  حسس  نسسیارد از اتسسهسساد  
طب ات    این جور هیزها حرفست  
بزنی  هون زشتهب هسون هسار     
پسورتسسه ر  "... قسستسس  بسه سسس سسو  

رسسیس  گساه    های ک ن مس    تهلیل 
 پسسسور     ی هسسسار    هسسسالسسسه   بسسسه دا  
غل ی . اما در کسنسار ایسن    فر م  
هسسا البسسی مسسن هسسود      پسسور    هسسار  

ی    شخصا  به نساهسمسگسنس   طسبس سه 
کارگر در ایران کنون  در حسیی  

ا  تا بسته به مورسوو    توجه داشته 
ی    طسبس سه »بهب نه از اصس س    

بسسلسسکسسه از اصسس سس     «کسسارگسسر 
استزاده کسنس    «طب ا  کارگری »

  نسساهسسواسسستسسه هشسس  بسسرهسس  از  
گو را سبسب شسو .    منت یان گزافه 

"   مسسا اصسسوال طسسبسس سسه کسسارگسسر  
نیاری  هون اسساسسا نسیسر ی کسار  
کسساالیسس  نشسسیه اسسست در یسسر  
پر سسه نسیسر ی کسار کساالی تسر  
میشود  میتوانسی ر نسی بسر سکس   
هسس  شسسود اگسسر مسسرسس  تسسامسسیسسن  
اجتما   قوی حاک  بساشسی ایسن  

نسسیسسر ی کسسار کسسمسستسسر کسساالی  
میشود. حاال تامسیسن اجستسمسا س   
قوی  پیشکش مان هسمسیسن دهسه  
هزستساد هسودمسان کسه در هسمسیسن  
جمهور اسس مس  هسودمسان  رس   
کارگران بهتر بود یعسنس  ایسنسکسه  
منسسزمسسان نسسیسسر ی کسسار کسساالی  
کاالی  نشیه بودب االن یر کس   
متمایل شیه که کاالی تر بشسود   
شایی  س های کار تسمسایسل پسیسیا  
کنی که کمتر کاال بساشسی مسرس   
اگر قانون کار جمهوری اس مس   
به طسور کسامسل اجسرا شسودب امسا  
اگسسر یسسواشسسکسس  هسسواسسستسسنسسی در  
مال  به ست  کنونس  رسسمسیست  
قانون  بیشتری بسیهسنسی من  قست  
شیب کاالی تر شین نیر ی کسار  
 بیشتر میشود   اگر ...بگذری   

مشکل اما کاساسست کسه نسمس   
توانی  در  کنی  مسئسلسه صسزسر  
  یر نیست؟ هرا نم  هواهیس   
بزهمیس  در ایسران نسبسایسیدسست بسه  
ریشسسه بسسرد هسسرا نسسمسسیسسخسسواهسسیسس   
ی    بزهمی  ر"...ما با نو   طبس سه 

ایس  کسه هسزارپساره    کارگسر مسواجسه 
مان اما بسرای    است. دانش تارب  

توصیف این تنوو هسیس  کسزسایست  
لسسهسسا     هسسه بسسه   کسسنسسی. من   نسسمسس  

ی کارگر نامسیسیه    ساهتاری طب ه 
شود بسه اقشسار گسونساگسونس     م  

ت سی  شسیه اسست کسه از حسیسب  
صنف   پیشه   درممی   مسهسار   

تسوجسهس     از ه  متمایز هستنی. ب  
هسسای قشسسربسسنسسیی    مسسا بسسه نسس سسریسسه 

اجسستسسمسسا سس  از مسسوانسس  شسسنسساهسست  
ی    تارب  اقشار گوناگون طسبس سه 

کسارگسسر بسسوده اسسست..." بسسلسسه مسسا  
ه یر از دنیا پرتسیس  هسرا کسه از  
اتسسسهسسساد کسسسارگسسسری   حسسسزب  
کارگری   تشکس   کسارگسری  
  مسبسارزا  کسارگسری صسهسبست  
میکن  در جای که اساسا طبس سه  
کارگر هزار پاره اسست؟ هسرا بسه  

حرف استاد نم  هسواهسیس  تسوجسه  
نشسسان دهسسیسس  کسسه اسسساسسسار"...  
شسسنسساهسست تسسمسسایسسزهسسای اقشسسار  

ی کارگسر اصسوال     گوناگون طب ه 
هسای تسهسلسیسل    با تکیه بسر نس سریسه 

طب ات  مارکس  هنیان شسینس   
نیست   توجه ما به ر یکسردهسای  

طسلسبسی.     بری   د رکیم  را مس  
مسسا ر یسسکسسرد مسسارکسسس  را کسسه  

درسسسستسسس  مسسسهسسسور اصسسسلسسس     بسسسه 
ه ا یسکسسسره    مان است به   م العا  

هسسای    جسسایسسگسسزیسسن سسسایسسر ر یسسکسسرد 
موجود در کلیت  لو  اجتمسا س   

ر  بسسسخسسسش    ایسسس    ازایسسسن   کسسسرده 
هسسای    ای از نسسرفسسیسست   گسسستسسرده 
ی ابزار مس سالسعسا     گر  جعبه   تبیین 

اجتما   میان هودمان را  اطسل  
ایس . بسخسشس  از فس سر    نگه داشته 
مسسان در شسسنسساهسست تسسنسسوو    مسسزسسرس 
ی کسارگسر در ایسران امسر ز    طب ه 

نسسیسسز از هسسمسسیسسن راهسسبسسرد هسس سسای  
گسیسرد."مهسر    م العات  نشئت مس  

ک  میخواهی  دسست از هس سای  
م السعساتس  مسان بسرداریس ؟ حساال  
مسارکسس  یسسر هسسیسسزی گسسزسستسسه  
رادیکالیس  دست بسه ریشسه بسردن  
است. اشتبساه کسرده ایسن را بسایسی  
تلویها من ه  در تسمسا  طسوز د ره  
زنیگس  اش مسیسگسزست   دسست  
بزرگ سساهستسن را بسه صسراحست   
میگزت. هب مسارکس  نسکسرد    
جورش را  بر   د رکی    هسمسیسن  
مسسالسساسسو هسسای هسسودمسسان دارنسسی  

 میکشنی....  
 

امیی ار  هواننی به اشتبساه نسیسزستسی  
کسسه قصسسی مسسان تسسمسسسسسخسسر ایسسن  
"صاحبان برجسته انییشه" نسیسسست  
یا حت  صرفا افشاگری نسیسسست  
هون سری در میان نسیسسست کسه  
بخواهی افشا شود   من که افشسا  
شی جور   پ سش را جسمس  کسنسی  
  بر د. تا  قت  ن ا  طب ساتس     

ستمگسر سسرمسایسه داری کسه بسر  
مسبسنسای اسستسرسمسار نسیسر ی کسار  
شکل گسرفستسه   اداره مسیسشسودب  
هست سر   کسلسه ایسن صساحسبسان  
نس سر هسس  پسیسسیا مسیسشسسود. یسکسس   
نامش " بر" است یک  "مسالساسو"  
میشود یک  ه  "استساد هسا نسی".  
هسمسسه یسسر راه را مسسیسسر نسسیقصسسی  
دارنی من دسستس  کسه قسرار اسست  
دست بسه ریشسه بسبسرد را کسوتساه  
کننی   حالیش کننی که تو ایسن  
کاره نیست    اساسا نبایی دسست  
به کساری بسزنس .  مسگسر نس سا   
سرمایه داری هه مشکل  داره؟  
بزسرمسوده صسریسو اسستساد مسالساسو  
جمهوری اسس مس  اگسر از پسوز  
دارهسسا درسسست مسسالسسیسسا  بسسگسسیسسره  
مسسیسستسسوانسسی ممسسوزش رایسسگسسان بسسا  
کیزیت راه بیسنسیازد کسه فسرزنسیان  
طب ا  فرادست   فر دست از من  
به یر انیازه بهره منسی شسونسی    
همین یعنس  ائستس ف طسبس ساتس    

 ه  از این بهتر؟ 
 

بهر حازب میخواهسیس  نشسان دهسیس   
که طب ه کارگر مر وب سخنسان  
ن ریه پردازان بور  ازی نسمسیسشسود  
  این طسبس سه هس  حسرف دارد.    
بایی جواب ایسن سسخسنسان را داد.  
قرار نیست هر ک  از راه رسسیسی  
  به هودش  نوان  داد بسیسایسیسی  
ها  بپاشی به هشمان مسا کسه  
شما هنوز طب ه نیستیی   اسساسسا  
کارگری نیست که بخسواهسیسی از  
طب ه   اتهاد   حزب   ان  ب    
سوسیسالسیسسس  بسگسویسیب بسگسذاریسی  
 قتش شسی مسا ا س   مسیسکسنسیس   
ک  نوبت شمسا مسیسشسود. نسوبست  
ماب اما هسیسلس   قست اسست فسرا  
رسییه. ه اب ما به ایشسان اسست  
دست به ریشه بردن کار مساسستب  

 ل زا بر یی کنار. 
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 ٤ صفحه    

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

روز جهانی معلم و ترمز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
 سراسر کشور 

ا ترارا  معلمان   ا ستسرارسا   
گسسستسسرده کسسارگسسری از جسسمسسلسسه  
اتسسزسساقسسا  مسسهسس  در جسسنسسبسسش  
ا تسرارس  کسارگسری در هسزستسه  

 گذشته گذشته است.  
 
 

معلمان بعازنشعسعتعه تعا 
رسععععععععیععععععععدن بععععععععه 
خعععواسعععتعععهعععایشعععان بعععه 
تعععععمعععععات خععود ادامععه 

 میدهند
مسسعسسلسسمسسان بسسازنشسسسسستسسه در ادامسسه  
ا ترارا  گسترده شان در شسشس   
مسسهسسر مسساه بسسرای پسسیسسگسسیسسری  
هواستهای هود  تساسمس  بسعسیی  

مهر ماه در    ٦٣ هود را برای ر ز  
صبو م ابل سسازمسان     ٨١ سا ت  

برنامه   بودجه ا س   کسرده انسی.  
معلمان بازنشسستسه  هسواسستسهسای  
هود را در تساسمسعسا  قسبسلس  بسا  
شعارهایس  هسون هسط فس سر سسه  
میلیونب ح و  ما یر میسلسیسونب  
بیمه کارممی درمان رایگان اسستب  
معسیسشستب مسنسزلستب حس  مسسلس   
ماستب   در ا تراآ به تبعسیس   
هسسا   حسس سسو  هسسای نسساسسومسس   
م اما    ح سو  زیسر هسط فس سر  
مسسعسسلسسمسسان ا سس   داشسستسسنسسی. ایسسن  
شعارها بیش از بیش هواسستسهسا    
مباراز  معلمان بازنشستسه را بسا  
معلمان شاغلب کارگران   بسخسش  
  یم  از جسامسعسه گسره زده    
صیای ا ستسراآ هسمسه مسرد  را  

 نماینیگ  میکرد.  
 
 

روز جععهععانععی معععععلععم و 
ترمز شورای هماهعنع عی 
تشععکععل هععای صععنععفععی 
 فرهن یان سراسر کشور 
ط  نشسسستس  کسه نسمسایسنسیگسان  
کانون های صنز  مسعسلسمسان در  

شسسهسسریسسور در اردبسسیسسل    ٦٨      ٦٥ 
داشتنیب تصمی  گیسری شسیه بسود  
که معلمان ر ز جهان  مسعسلس  را  
در سس سهسس  سسراسسسری گسرامسس   

کانون صنز  معلمسان    ٦١ بیارنی.  
از شهرهای مختلف بیانیه ای را  
بسسه مسسنسساسسسبسست ایسسن ر ز امضسسا  
کسسردنسسی. مسسعسسلسسمسسان از شسسهسسرهسسای  
مسسخسستسسلسسف در تسسیار  ایسسن ر ز  
بسودنسی کسه نساگسهسان یسر شسب  

مهر که ر ز مسعسلس     ٨٨ مانیه به  
استب شورای هماهنگ  تشسکسل  
های صنز  فرهسنسگسیسان سسراسسر  
کشور ا    داشت که فراهوانس   
بسسه ایسسن مسسنسساسسسبسست نسسیارد    
فراهوانهای ا    شیه بسرای ایسن  

 ر ز را جعل  هوانی.  
 

بیین ترتیب ایسن شسورا بسا بسهسانسه  
های  هون تام  مسمسکسن اسستب  
بسسه بسسرپسسایسس  مسساسسامسس   سسمسسومسس   
کانون های صنز  که مساسوزش  
را توانسته انی بگیرنیب ل مه زنسیب  
  پیش کشیین امسنسیست   غسیسره  
 م  ترمزی در مس سابسل حسرکست  
به پیش معلسمسان شسی. غسافسل از  
اینکه حت  همین مساسوزی کسه  
برای برپای  مساسامس   سمسومس   
کانسون هسای صسنسزس  داده شسیه  
استب نستسیساسه مسبسارزا  جسانسانسه  
معلمان است.   اتزاقا هسر گسونسه  

 سس سسب کشسسیسسینسس  در مسسبسسارزا   
زمینه را برای پ  گرفتن همسیسن  
دستا ردهای تاکنون  شان بسازتسر  

 هواهی کرد. 
 

نسستسسیسساسسه ایسسن  سسمسسل شسسورای  
هماهنسگس  مستسزسر  شسین صسف  
ا تراآ معلمان برای بسه مسیسیان  
ممسسین منسسان بسسرای پسسیسسگسسیسسری  
هواستهسایشسان در ایسن ر ز مسهس   
بود. اما ایسن اتسزسا  هسود مزمسون  
هسسوبسس  بسسرای شسسنسساهسستسسن رهسسبسسران  
 اقسسعسس  بسسرای مسسعسسلسسمسسان اسسست.  
هصوصا امر ز کسه مسعسلسمسان در  
تسسیار  بسسسرگسسسزاری مسسساسسسامسسس   
 سسمسسومسس  هسسود   انسستسسخسسابسسا   
ا ضسسسای هسسسیسسسا  مسسسییسسسره    
سخنگویان تشکلهایشان هسستسنسیب  
این اتزا  بسیسش از بسیسش منسان را  
نسبت بسه بسرگسزیسین نسمسایسنسیگسان  
 اقع  شان که در تما  لسهس سا   
با منان باشسنسی   ا ستسرارسشسان را  
نماینیگس  کسنسنسیب هسوشسیسار تسر  

 میکنی.  
از جمله بعی از بیانسیسه نساگسهسانس   
شورای هماهسنسگس  بسهسب هسای  
بسیساری در مسیسان مسعسلسمسان در  
گر ههسای ا ستسرارس  تشسکسیسل  
شیه شان در مییای اجتما   بسه  
راه افتساد. سسرانساسا  تسعسیادی از  
مسسعسسلسسمسسان در تسسهسسران در مسس سسابسسل  
مال    در شهرهسای مشسهسی    
کرمانشاه بسا حضسور در مس سابسل  
مسسراکسسز ممسسوزش   پسسر رش ر ز  
جهان  معل  را گرامییاشتنی. در  
این راب ه یک  از معلمسانس  کسه  
در تسسهسسران تسساسسمسس  داشسستسسنسسیب در  
گزارش  که منتشر شیه هسنسیسن  

 مینویسیر 
 

" امر ز برای تام  به مسنساسسبست  
ر ز جسسهسسانسس  مسسعسسلسس  بسسه مسس سسابسسل  
مال  رفستسیس . سلسیسرغس  بسیسانسیسه  
شورای هماهنگ  تشسکسل هسای  
صنز  فرهنگیان سسراسسر کشسور  

کانون صنز  را    ٦١ که فراهوان  
کنسل ا س   کسرده بسود مسا بسه  
مناا رفتی  تا پیا  هود را به منسان  
برسانی    بگوییس  نسمسیستسوانسنسی از  
باالی سر ما تصمیس  بسگسیسرنسی    
ما پیگیر هواستهایسمسان هسستسیس ب  
هه با تام ب هه با پ کاردهسا    
بسسیسسانسسیسسه هسسایسسمسسان. مسسا جسسواب  
میخواهی . ما زنیگس  زیسر هسط  
ف ر نسمسیسخسواهسیس . مسا هسواسستسار  
سسسسسامسسسسانسسسسیهسسسس  مسسسسیارس بسسسسا  
استانیارهای جهان  هستسیس . مسا  
همسانس سور کسه هسمسکسارانسمسان در  
بیانیه هود در گی ن ا    کسرده  
انیب هواستار سامانسیهس  مسیارس  
با استانیارد های جهان  هستیس .  
مسسا مسسیسسخسسواهسسیسس  پسسر نسسیه هسسای  
امسسنسسیسستسس  تشسسکسسیسسل شسسیه بسسرای  
مسسعسسلسسمسسان مسسخسستسسومسسه شسسود. بسسه  
امنیت  کردن ممسوزش   پسر رش  
هاتمه داده شود. معیشت منسزلست  

 ح  مسل  ماست". 
 

هواستهای معلمان ر شسن اسست.  
معلمان با شسعسار "هسط فس سر سسه  
میلیونب ح و  ما یر میلسیسون"ب  
ا تراآ هود را به ح وقهای زیسر  
هط ف ر   به تبعی    نسابسرابسری  
ا سس   داشسستسسه   در قسس سسعسسنسسامسسه  
هایشان بسر هسواسستسهسای مسهسمس   
هون افزایش دستمزدها به بساالی  

هسسط فسس سسرب تسسهسسصسسیسسل رایسسگسسانب  
مموزش یکسان برای همه   لس سو  
مسسیارس هصسسوصسس ب بسسازسسسازی  

تسساکسسیسسی  …  مسسیارس نسسا امسسن    
گذاشته انی. اسما یل  سبسیی از  
رهبران ا ستسرارسا  مسعسلسمسان در  
بیانیه مشترک  با جعسزسر  س سیس   
زاده از رهسسسبسسسران کسسسارگسسسری  
کارزاری را  لیه امنیتس  کسردن  
مبسارزا  کسارگسرانب مسعسلسمسان    
مرد  معتسرآ بسرپسا کسردنسی کسه  
جنبش  حوز من شسکسل گسرفستسه  
است. از جمله یر بسنسی بسیسانسیسه  
های معلمسان بسه مسنساسسبست ر ز  
جسسهسسانسس  مسسعسسلسس  پسسایسسان دادن بسسه  
امنیت  کردن ممسوزش   پسر رش  
اسسسست. مسسسعسسسلسسسمسسسان پسسسیسسسگسسسیسسسر  

 هواستهایشان هستنی.  
 

سعععرتعععیعععتعععرهعععایعععی از 
اعععتععراضععات گسععتععرده 

 کارگری
ا سستسسرارسسا  کسسارگسسری هسسر ر ز  
گسترده تر به جلو میسر د.  س  ه  
بر ا ترارا  معلمان سرتیتسرهسای  
دیگر اهبار ا ترارا  کسارگسری  
در هزته ای کسه گسذشست را در  
زیر میبینسیسی   ا ستسرارساتس  بسا  
هنین ابعاد نشسان از فضسای پسر  
 جنب   جوش کارگری داردر  

 
تام  ا ترار  کارگران ماتمس   

هسسرمسسزمز    -ملسسومسسیسسنسسیسسو  السسمسسهسسیی 
درا سسسستسسسسراآ بسسسسه کسسسساهسسسسش  
ح وقهایشسانب تساسمس  ا ستسرارس   
کسسارگسسران اهسسراجسس  حسسمسسل بسسار  
 فر دگاه مهرمباد در ا تراآ به  
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 ١ از صفحه                

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

تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانعات رشعد 
 مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند. 

پرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدمات رای ان پزشکی و آموزشی و فرهن ی، بعرای تضعمعیعن اسعتعانعدارد بعاالی زنعدگعی کعودکعان و 
 نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی. 

 قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و معهز. 
ایعاد مهد کودک های معهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و اجتماعی، مسعتعقعل از شعرایعط 

 خانوداگی. 
 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 

 سان.  ٠١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 
ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بعدنعی. معمعنعوععیعت 

 فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. 
 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سن ین جنایی محسوب میشود. 

تعقیب و معازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکعان، اععم از دخعتعر و پسعر، از حعقعوق معدنعی و 
 اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند. 

 يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 
اهسسراج نسساگسسهسسانسس  هسسود مسس سسابسسل  

ب تاسمس   ٦ ساهتمان ترمیناز شماره  
ا سستسسرارسس  ا ضسسای تسسعسسا نسس   

هشستسگسرد مس سابسل    ٣ مسکن فاز  
هسزار    ٥١ مال    ب تسکسلسیسزس   

 ضو این تعسا نس ب ا ستسصساب    
تام  کارگران شسهسرداری دزفسوز  
در ا تراآ بسه نسیاشستسن امسنسیست  
ش ل     ی  دریافست هسنسی مساه  
ح و ب ا ترارسا  کسارگسران مزاد  
راه تسسهسسران بسسه تسسعسسویسس  پسسرداهسست  

دستسمسزدهسا   نساامسنس  شس سلس ب  
مغازد رجییی ا ترارا  کسارگسران  
پسستسسر شسسیسسمسس  پسسردیسس  در بسسرابسسر  
بیکارسازیهاب تساسمس  ا ستسرارس   
تعیادی از کارکنان   کسارگسران  

فسارس    من  ه  ی ه اقتصادی هلیج 
در برابر هصوصس  سسازی هسا    
ه سر بسیسکسار شسین از کسارشسانب  
تام  ا ترار  کارگران شسرکست  
سپنتا م ابل فرمانیاری اهسواز بسه  
هاطر مساهسهسا دسستسمسزد پسرداهست  
نشسسیهب ا سستسسصسساب هسسنسسی ر زه  

کسسارگسسران  پسستسسر شسسیسسمسس  ار نسسی  
درا سسسستسسسسراآ بسسسسه کسسسساهسسسسش  
ح وقهایشسانب تساسمس  ا ستسرارس   
کسسارگسسران اهسسراجسس  کسسارهسسانسسه  
فر ملیا  ازنا  لیه اهراجهاب تاسمس   
ا سستسسرارسس  کسسارگسسران شسسرکسست  
گلری  ابهربرای هنیمسیسن بساربسه  
هاطر تسعسویس  پسرداهست مسزدشسانب  

ر زه معا ن پسارلسمسانس     ٨٣ مهلت  
 زیر به کارکنان شسرکستس  هسای  
مخابسرا  بسه هسواسست مسستس سیس   
شسسین قسسراردادهسسایشسسانب تسساسسمسس   

ا ضسسسای تسسسعسسسا نسسس  مسسسسکسسسن  
کارکنان شرکت مسلس  نسزست در  

هسای    ا تراآ به تخلسف در   سیه 
داده شسسیه بسسه منسسانب ا سستسسراآ  
کارگسران پسیسمسانسکساری مساشسیسن  
سازی ارا  به نهوه مهساسسبسا   
م البا  مزدی شسانب ا ستسصساب  
 تام  کارگران شهرداری بسیساسار  
  ٣ در ا تراآ بسه  سی  پسرداهست  

مسساه حسس سسو ب تسساسسمسس  ا سستسسرارسس   
تعیادی از کارکنان اپراتور پسست  
هسسای فشسسار قسسوی بسسر  اسسستسسان  

کسسرمسسان در ا سستسسراآ بسسه سسس سسو  
ناهیز دستمزدهایشسان در مس سابسل  
شرکت بسر  مسنس س سه ای اسستسان  
کرمانب تام  ا تسرارس  مساسید  
کارگران کارهانه م نسگسان ارا   
درا تراآ به ب تکلیز  شس سلس   
 معسیسشستس  مس سابسل اسستسانسیاری  

 مرکزی   ... 

 همایش کودکان کار، صلح، روز جهانی کودک
با سخنرانی اکبر یزدی فعال دفاع از حقوق کودک و پیام 
روشنفکر امروز همایش کودکان کارف صلح ، روز جهانی 

تا  ٥کودک در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ساعت 
 .عصر برگزار شد ٧
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مارک  بر پایه تاارب تا رانگسیسز  
مساسسالسس  بسسرلسسن   فسسرانسسکسسزسسور ب  

  ٨١٨١ بور  ازی را در سسامسبسر  
 هنین تعریف م  کنیر 

 
     ٨٣٨١ در حالسیسکسه انس س بسا   

از احسسسساس غسسسر ری    ٨١١١ 
نامهی د مله  بودب   در مسستسانسه  
 صسسری نسسویسسن ایسسستسساده بسسودنسسیب  

بسر    ٨١٨١ غر ر برلن  ها در ساز  
ایسن پسایسه اسستسوار بسود کسه منسان  
اشتباه  تاریسخس  را بسیسان مس   
داشتنی. نور منان ب  شسبساهست بسه  
نور ستارگسانس  کسه اشسعسه شسان  
صی هزار ساز پ  از هسامسوشس   
منب  نوری که از من ساطسر شسیه  
انی به ساکنین کسره زمسیسن مس   
رسیب نبود. ان  ب مسارس پسر س  

  هی  هیسز    –بصور  مینیاتور  
را باز بصور  مسیسنسیساتسور نشسان  

نشسان دهسنسیه هسنسان    –نم  داد  
ستاره ای در ار پسا بسود. نسور من  

نور کالبیی اجتمسا س  بسود کسه  
 میتها قبل پوسییه بود. 

 
بسسور  ازی ملسسمسسان هسسنسسان بسس سسور  
مهسسستسسه   بسس  جسسر     سسسسسست  
تکامل یافته بود که منسگساه کسه  
هواست ه ری برای فسئسودالسیسسس   
  حسکسومست مس سلس سه بشسودب در  
جهت م ابل دیگر هود پسر لستساریسا  
  کلیه اقشار شهری که مسنسافس   
    اییشان با پر لتاریا مس سابس ست  
داشت را مشاهیه کسرد. دشسمسنسان  
 ی ا  را نه تسنسهسا طسبس سه پشست  
سرب بلکه تما  ار پا در پیشاپسیسش  
 ی تشکیل م  دادنی. بسرهس ف  

ب  ٨١١١ بسسسسور  ازی فسسسسرانسسسسسه  
بور  ازی پر س طب سه ای نسبسود  
کسسه از تسسمسسا  جسسامسسعسسه مسسعسساصسسر  
هویش در برابر نمسایسنسیگسان نس سا   
کهنهب سل نت   اشرافیستب دفساو  
ای    نسسمسسایسسی. بسسه سسس سسو دسسستسسه 

نسز ز کسرده   (Estate)اجتما س   

بود که ه  با سلس سنست   هس  بسا  
مرد  در مخالسزست قسرار داشست    

اش بسا هسر د  دشسمسنسش    در راب ه 
غیر قاط  بودب زیسرا کسه هسمسواره  
هر د  منها را یا در پشت سر   یسا  

دیی. از همان مغساز    در برابرش م  
کار به این گرایش داشت که بسه  
مرد  هیانت نمایی   با نماینیگسان  
تاجیار جامعه کهنه سازش کنسیب  
زیرا که بور  ازی ملمان هسود بسه  
جامعه کهنه تسعسلس  داشست.  ی  
نماینیه منسافسعس  در در ن نس سا   
کسسهسسنسسه بسسودب کسسه اجسسازه حسسیسسا   
جیییی کسب کرده بسودنسی   نسه  
مناف  ن ا  نوین  در بسرابسر نس سا   
کهنه   ی در ر س انس س ب قسرار  
گرفتسه بسود بسه از ایسنسر کسه از  
جانب مرد  پشتیبانس  مس  شسیب  
لکن بییناهت کسه مسرد   ی را  
بالو هوز داده بودنی   ی هود را  
در راس یسافست نسه از ایسنسر  کسه  
ابتکار  مل را در جسهست مسنسافس   

د ران اجسستسسمسسا سس  جسسییسسی بسسیسسست  
داشتب بلکه تنها بیین هاطر کسه  
نسسسمسسسایشسسسگسسسر نسسساررسسسائسسس  د ران  
اجسستسسمسسا سس  مسسنسسسسسو  بسسود.  ی  
جریان  از نس سا  سسابس  بسود کسه  
هنوز م یمسا  نسهسور را فسراهس   
نکردهب در ا سر یسر هسیسزش بسه  
س و ن ا  جییی پرتاب شسیه بسود   
بسسی ن ا سستسسمسساد بسسه نسسزسس ب بسسی ن  
ا سستسس سساد بسسه مسسرد ب غسسرغسسرکسسنسسان  
نسبت به طب ا  باالتسرب لسرزان در  
برابر طب ا  پائسیسن تسرب هسودهسواه  
در برهوردش نسبت به هسر د ب    
مگاه به هودهواه  اشب انس س بس   
نسسبسست بسسه مسسهسافسس سه کسارانب    
مهاف ه کار نسبت به ان  بسیسونب  
ب  ا تماد نسبت بسه شسعسارهسای  

که صرفا  بارات  بودنسی    –هود  
تسسرسسسان از    –هسسائسس       نسسه ایسسیه 

طوفان جهان ب بسا  جسود ایسن در  
حاز بهره کش  از همان طسوفسانب  
فاقی نیر  در هی  جهتب مسعسهسذا  

دسسست انسسیرکسسار هسسپسسا ز از هسسمسسه  
جها ب مبستسذز بسخساطسر نسیاشستسن  
اصسسالسستب امسسا اصسسیسسل در ابسستسسذاز  
مهضش. سسازشسکسار نسسبست بسه  
هواستهای هویشب بس  ابستسکسارب  
بی ن ا تماد بنز ب بی ن ا ستس ساد  
بسسه مسسرد ب بسسی ن یسسر نسس سسش  
تاریخ  جهانشموزب یر مخلسو   
سالخسورده مسهسکسو ب مصسمس  بسه  
اناا  کار غیرمسمسکسن هسیایست    
اداره ممسساز جسسوان   نسسیسسر مسسنسسی  
مردم  جوان در مسنسافس  کسهسنسه  

بی ن هش ب بی ن گسوشب    –هود  
 –بسسی ن دنسسیانب بسسی ن هسسیسس سس   

هنین بسود مسوقسعسیست بسور  ازی  
پر س که سرنوشست د لست پسر س  
را از زمان ان  ب مسارس هسیایست  

 م  کرد." 
 مادامه دارد  

مدخلیی بیر زنیدگیی و آثیار کیارل 
 مارکس و فردریک انگلس

(٣٢) 
 دیوید ریازانف

 شیرین شمس
دهم اکتبر، روز جهانی علیه 

 اعدام 
امر ز ده  اکتبرب ر ز جهان   لیه ا یا  هست.  قت  یر ر ز جهان   سلسیسه ا سیا   
تعیین شیه یعن  بشریت به درجه ای از شعور   مگاهس  رسسیسیه کسه بسی ن هشسونستب  
انت ا ب قتل  می   ماازا  مرگ زنیگ  کنیب یعسنس  بشسریست بسرای ایسن درجسه از  
شعور   مگاه  مبارزه کرده که این ر ز جهان  در ت وی  جهان  بت شیه. این شعسور    
مگاه  امر ز در جامعه ایران تهت  سنسوان جسنسبسش  سلسیسه ا سیا  هسودش را بسه ر   
جمهوری اس م  میکشی   ه یر باا   به موق  این حاکمیت قسر ن  سس سایس  کسه  
قتل  می را رسم    قانون  کرده   من را اجرا میکنیب در س و جهان ب  مبسر  کسرده  

 است. 
از پیکت ا ترار  سازمان جوانان کمونیست   کمیتسه  ٦١٨٨ این تصویر در پنا  اکتبر 

بین الملل   لیه ا یا  در مرکز شهر استکهل  در ا تراآ به ا سیا  ریسهسانسه جسبساری  
 گرفته شیه. ریهانه را ا یا  کردنی اما ریهانه برای ما همیشه زنیه است. 

 مزادی هرگز نم  میرد. 
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 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

 نسان نودینیان
 به بهانه نوشته ای از حسین اکبری  

حسسیسن اکسبسری در نسوشستسه ای  
نسبسود اسستس س ز  »تهت  نسوان    

مال  در سازمان های کسارگسری  
یسسعسسنسس   ابسسستسسگسس    فسسساد  

منب  سایت اهسبسار  (  «تشکی ت  
ر ز  در باب استس س ز مسالس  بسه  
اص    سازمسانسهسای کسارگسری  
دالئل موجودیت   رسعسف هسای  
سازمانسهسای د لستس  مسوجسود را  

 مورد بررس  قرار داده است. 
 

اکبری در هنی بخش نوشتسه اش  
 را دسته بنیی کرده است.  

حسسسسیسسسن اکسسسبسسسری یسسسکسسس  از  
نویسنیگان  ابت قی  سایت ایسلسنسا  
  در جهت سیاس  هانه کسارگسر  
قرار دارد. ا  میاف  "قسانسون کسار"  
ر ی  اس مس  اسست   در هسنسی  
مورد در مخالزت با م االت  کسه  
 لیه "قانون کار"ب مناطس  مزادی  
تااری   طر  شاگسرد مسعسلسمس   
ر یسس  اسسس مسس  نسسوشسستسسه شسسیهب   
م البس  نسوشستسه   بسه دفساو از  

 قانون کار برهواسته است.  
 

نوشته حسین اکسبسری بسه بسهسانسه  
"اسسستسس سس ز" مسسالسس  سسسازمسسانسسهسسای  
کارگری زرد   د لستس  مسوجسود  
نوشته شیه است.   بس سوز هسودش  
به تهس سیس    تسزسهسص در مسورد  
 ابستگ  مسالس   سسازمسانسهسای  
زرد   د لسستسس  پسسرداهسستسسه اسسست.   
ته ی    تزهص امر مسا نسیسسست.  
مسسا مسسخسسالسسف قسساطسس  کسسل نسس سسا   
اس م    تشسکسلسهسای مسوجسود  
هستی . منها را در صف دشسمسنسان  

 کارگران م  بینی .         
 

از مناا کسه حسسیسن اکسبسری در  
م یمه نوشته اش یر ر یسیاد    

  ٣١ اتزا  مه  سیاس  سسالسهسای  

را مز رانه م ر    بسا تسر    ٣١ تا  
دسسستسس  مسسیسسخسسواهسسی اسسستسسیسس ی  
تشکلهسای زرد   د لستس  را بسر  
ابراز  جود قیرتمنسی کسارگسران در  
من سالهسا را حساشسیسه ای کسنسیب  
بخش ا ز این نسوشستسه را بسررسس   

 میکنی . 
    

 »شر و نوشته به این قرار است   

سازمان های کارگسری در ایسران  
پ  از ان  ب نه تنها به استس س ز  
دست نیافتنی  بل کسه بسه هساطسر  
تسنسوو زمسیسنسه هسای مسوجسود بسسر  
میزان  ابستگ  من ها افز ده شسی  
 من دسسستسسه از سسسازمسسان هسسای  
کسسارگسسری نسسیسسز کسسه تسسمسسایسس    
است  ز هواهانه هود را از د لست  
پ  از ان  ب پنهان نم  کسردنسی  
نیر به بهانه  ابستگ  بسه احسزاب  
ه  از فعالیت بازمانینسی. سسیسر  
تهوال  قانون  نیزنه تنسهسا مسانس   
از من نشسسی کسسه  ابسسستسسگسس     
هسبنیگ  به قیر  در سسازمسان  
های کارگری از بسیسن بسر د بسل  
که مصسوبسا  قسانسونس  ما س  از  
قانون کار   میین نامه هایش نسیسز  
بسسه گسسونسسه ای دیسسگسسر بسسه ایسسن  
 ابستگ  شی  بخشیی. تسمسامس   
مستنیا  موجود   قوانین جساری  
نشسان مسس  دهسسنسسی کسسه سسسازمسسان  
هسای کسسارگسسری مسستسسا سسر از سسسه  
گانه ی "مال  _ اییئولو یسکس   
_قسسانسسونسس " هسسمسس سسنسسان مسسانسس  از  
کارکرد مست ل   مزادانه سازمسان  
هسسای کسسارگسسری اسسست. در ایسسن  
مسسیسسان منسسیسسستسسه انسسی  سسسازمسسان  
های کارگسری کسه مسستس سل    
هارج از ر یه مسلط شسکسل مس   
گیرنی ه  به دلیل ف سیان ممسوزش  
های سنییکای  در بسیسن  سمسو   
کارگران نتسوانسستسه انسی در بسرابسر  

سازمان های رسم  مسوجسود بسه  
 نوان بسییسل قسیرتسمسنسیی انسهسار  
 جسسود کسسنسسنسسی   سسسازمسسان هسسای  
رسم   ابسستسه بسه د لست هسا را  
کسسنسسار زنسسنسسی   هسسود هسسیایسست  
مسسبسسارزا  صسسنسسزسس _ طسسبسس سساتسس   

  .«کارگران را به دست گیرنی 
 

حسسسیسسن اکسسبسسری مسسیسسگسسویسسی کسسه  
سازمان های کارگری نیز کسه  »

تمای   است  ز هواهانه هسود را  
از د لت پس  از انس س ب پسنسهسان  
نسسمسس  کسسردنسسی نسسیسسر بسسه بسسهسسانسسه  
 ابسستسسگسس  بسسه احسسزاب هسس  از  

این تسز   ایسن   «فعالیت بازمانینی 
اد ا  اقع  نیسست   یسر د ره  
سرکوب هونین   پر از هزینه ای  
که بر طب ه کارگر تهمسیسل شسیه  

 است را هط میزنی.  
 

سازمانهای کارگری 
مستقل سرکوب خونین 

 شدند!
 

حسین اکبری در ایسن پسارگسراف  
یک  از مهمترین اتزا  سسیساسس   
سس طب ات  در جامعسه ایسران  ابسراز  
 جود قیرتمنی طسبس سه کسارگسر را  

 هط زده است.  
در د ره شر و ناررایستس    قسیسا   
توده ای در مساه هسای قسبسل از  

  سپ  تا یکسره شسین    ٣١ بهمن  
قیر    حساکسمسیست سسیساه نس سا   
اس م ب کسارگسران در ایسران در  
بخش هسای صسنسعستس  اقسیا  بسه  
تشکیل اتسهسادیسه   تشسکسلسهسای  
کسسارگسسری کسسردنسسی. نسسهسسادهسسای  
کارگری را ایااد   دفساتسر  یس ه   
را برای تامس  کسارگسران بسوجسود  

 م ردنی. 
 

طب ه کارگر در ایران در سالهسای  
د ره پر تا یر   فعسالس     ٣١ تا    ٣١ 

را نماینیگ  کسردنسی. مسخسالسزست  
کارگران با پسیسش نسویس  "قسانسون  
کار"   ت ش منسهسا بسرای تس سیسیسر  
بنیهای کام  ری کارگری در  
پسسر نسسیه ا سستسسراآ   ابسسراز  جسسود  
طب ات  کارگران  بست   تساسربسه  

 شیه است.   
 

تشکلهای کارگری منی ره برممسیه  
از دهالت   ابراز  جسود کسارگسران  
در مسستسسن حسسوادی سسسیسساسسس     
تهوال  زنیه   پرتهوز جسامسعسه    

 سیاست در ایران بود.  
 

بسر    ٣١ تسا  ٣١ اتزاقا  سسالسهسای  
مستسسن تسسعسرآ مگساهسسانسه  سوامسسل  
مزد ر   هافو کسش در ن نس سا   
سیاس  سس اس م  بود.  منسهسا بسا  
ت ش فرا ان با حمله به سنسییسکسا  
  فعالسیسن کسارگسری بسا تصسرف  
دفاتر کارگری با ایااد تهییسی    
ار اب ت ش کردنسی کسه طسبس سه  
کارگر رادیکاز   تا یرا    ابسراز  
 جود سیاسس  منسهسا را سسرکسوب  

 کننی.  
 

زبان   ادبیا  حسین اکسبسری هسا  
در شسرایسط کسنسونس  امسا اهسیاف  
مهمتری را نماینیگ  میکسنسنسی.  
اینها سنگین     زن ابسراز  جسود  
ملموس   تسا سیسرگسذار کسارگسران  
پیشر  را  نسمسیستسوانسنسی بسبسیسنسنسی.   
ایسسنسسهسسا تسس ش مسسیسسکسسنسسنسسی بسسا  
ترفنیهای مکادمیر در  سرصسه   
ته ی    تزهص برای تشکلسهسای  
زرد د لسستسس  اصسس حسسا  نسسوو    
هاص این ن ا  را  ارد کسنسنسی تسا  
با این نوو کارها تشکلسهسای زرد  
د لت   حزظ   در در ن طسبس سه  

کارگر "م بسولسیست" بسیسشستسری را  
 برای منها کسب کننی. 

 
د ره کسسنسسونسس  د ره جسسییسسی بسسرای  
طب ه کارگر در ایران است. ابعساد  
ا سستسسرارسسا  کسسارگسسری هسسر ر ز  
بسسیسسشسستسسر مسسیسسشسسود. هسسواسسستسسهسسای  
کارگران مشخسصستسر   بسر مستسن  
سس سسسیساسسس    شسرایسط اقستسسصسادی سسس
کنون  زنیگ  زیر هط ف ر کسه  
د لت یازده  بر منها تهمیل کسرده  
استب صف بسنسیی طسبس ساتس  در  

 جامعه شزاف شیه است. 
 

هسسر ر ز بسسر تسسعسسیاد فسسعسسالسسیسسن    
سخنگویان کارگران کسه حسارسر  
ب بوز "ه مون " هانسه کسارگسر    
اطا  های فکری منها نیسسستسنسیب  

 افز ده میشود. 
ا تصاب    ا ستسرارسا  مسیا  ب  
حضور هانواده های کسارگسری    
تامعا  هزاران نزری کاراکستسر    
هصوصیسا  تساسمس    ا ستسراآ  
 کارگران را نماینیگ  میکننی. 

 
قسسی  زدن حسسسیسسن اکسسبسسری در    

کریی ر هانه کارگر   تشکلهسای  
زرد   د لسستسس  تسس ش ا  بسسرای  
"مشسسر  سسیسست" منسسهسساب تسسهسس سسیسس     
تزهص بنیسه مسالس  منسهساب افشسا  
دزدی   سسسسواسسسستسسسزسسساده دانسسسه  
درشتهای ایسن تشسکسلسهسای زردب  
زره ای از کوه جنایت   دزدی    
غارت  است که سسران ایسن ر یس   
امر ز در ایسران تسهست حساکسمسیست  

 منهاب اناا  مییهنی. 
 ٨٥١٣ مهر    ٦١ 

 ٦١٨٣ اکتبر     ٨٨ 
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مسهسر ر ز    ٨٣ رمن تبریر  
جهان  کود  به همه فعاالن    
د ستیاران کودکان   با امسیسی بسه  
توقف جنه   هشسونست در ایسن  

 ر ز 
اکسستسسبسسر ر ز جسسهسسانسس     ١ در  

کود  یاد م  کنی  از هسزاران  
کودک  که ط  این هسنسی سساز  
قسربسانسس  قسوانسسیسن تسسهساسرگسسرایسانسسه  
حساکسمسسان بسس  مسسئسسوز کسسود   
کش ایران شینی. از ا سیا  دهستسر  

بسسهسسنسسود  ٫ نسس سساش دالرا دارابسس  
شاا   مهر مرگ کسودکسانس   

از کسودکسان  ٫ هون سستسایسش هسا 
  ٫ شین مباد مرگ سیران یسگسانسه 

ساریسنسا رسسوز زاده کسه قسربسانس   
متش ب  تسیبسیسری حساکسمسان بس   

 مسئوز شینی.  
 

در بسسعسسی جسسهسسانسس  از میسس ن  
کردی همان کود  غسر  شسیه  
ای که به همسراه هسانسواده اش از  
صسسهسسنسسه درگسسیسسریسسهسسای شسسییسسیی  
کسسوبسسانسس  فسسرار کسسردنسسی امسسا در  
جسسستسساسسوی امسسنسسیسست   فسسرار از  
جسسنسسه جسسان هسسود را از دسسست  
داد.بسسا مسسرگ میسس ن انسسسانسسیسست  
هسساسسالسست کشسسیسسی. ایسسن تسسرا دی  
بزرگ بار دیگر  بار  نزرین بسر  
جسسنسسه را بسسرای هسسر انسسسانسس   
تیا   مس  کسنسی.مسرگ میس ن  
جیای از مرگ هزاران کسودکس   
  ٫ است که در حوادی طسبسیسعس  

سیل   طوفان   زلزلسه جسنسه    
م ارگسسس    متسسسش    ٫ هشسسسونسسست 

سوزیها   غسیسره جسان هسود را از  
دست داده انی   هم نان قسربسانس   

 م  باشی.  ٫ م  گیرنی 
جامعه جسهسانس    فسعساالن    
د سسستسسیاران حسس سسو  کسسود  در  

ر ز  ٫ اکستسبسر   ١ حال  به است باز  
جهان  کود  که یادم ر حس سو   
فسسرامسسوش شسسیه کسسودکسسان مسس   

م  ر نسی کسه یسکس  از  ٫ باشی 
طبیع  ترین ح و  کودکسان کسه  
همانا لسذ  بسردن از کسودکس     
شسادی   امسنسیست   سسرهسوشسس   
اسست در سسایسه فس سر   م ارگسس   

یستسیسمس     ٫ جنه   هشسونست  
حب    بردگ    کسار اجسبساری  
که بزرگترها بر منان تهمیسل مس   

 زائل م  شود. ٫ کننی 
 

ایسسن مسسهسسر مسسیسستسسهسساسسست کسسه  
کسسودکسسان را بسسه بسسزرگسستسسریسسن    
م لومترین قربانیان جامعه تبسییسل  
کسسرده اسسست.کسسودکسسان در کسسنسسار  
گسر هسهسایسس  هسمس سسون کسارگسسران  
اقلیتها پناهنیگان معلوالن   زنسان  
از مهی د گر ههای  هستنی کسه  
مستوجب حمایتهای هاص ح سو   

 بین الملل به شمار م  ر نی.  
حی د بیسسست   سسه سساز از  
الها  کشور ایران به کنسوانسسیسون  

مس   ٨١١١ ح و  کسود  سساز  
گذرد.اما بسا  جسود ایسن پس  از  

سسسساز هسسسمسسس سسسنسسسان  ٦٥ گسسسذشسسست  
هسسالشسسهسسای جسسیی مسسوجسسود در  
م ابل پیشسرفست حس سو  کسود   
در ایران مان  ایساساد مس  کسنسی.  
بخش  از این هالشها از ماهسیست  
حس سوقسس  بسرهسسوردارنسی.امسا بسخسسش  
ا سس سس  منسسهسسا رنسسه اقسستسسصسسادی  
اجتما     فسرهسنسگس  بسه هسود  

م  گیرنی.با این حاز متساسسزسانسه  
هنوز هیس  سساز   کسار   ابسزار  
مناسب  برای حمایت اجستسمسا س   
از کسسسودکسسسان در ایسسسران  جسسسود  
نیارد.در کسنسار فسر ش کسودکسان  
نوزادان مزار کودکان که به پسییسیه  
ای ر  بسسسه گسسسستسسسرش مسسس   

بسسهسسره کشسس  از کسسار  ٫ بسساشسسی 
زب ٫ بنسیگس  ٫ بردگ  ٫ کودکان 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه   ال
کسسارگسسر  ٫ کسساراجسسبسساری ٫ گسسردی 

کسسسسسسود   ٫ جسسسسسسنسسسسسسسسسسسسس   
فعالسیست در گسر هسهسای  ٫ مزاری 

قاها    مواد مخسیر   ... کسه  
جز  بیترین اشکاز کسار کسود   

سسو اسستسزساده جسنسسس  از  ٫ است 
حضسسور کسسودکسسان در  ٫ کسسودکسسان 

  ٫ کسسسسوره هسسسسای مجسسسسرپسسسسزی 
کسسسسارگسسسساهسسسسهسسسسای پسسسسنسسسسهسسسسان  

زیرزمینهسا  ٫ زیر پلها ٫ هیابانها ٫ 
  دیگر منساطس  پسنسهسان تسرا دی  
جسسریسسهسسه دار نسسوو دیسسگسسری از  
استرمار کودکان مس  بساشسی. در  
حاز حارر ساالنه بیش از هسهسل  
هسسزار مسسورد ازد اج در کسسودکسسان  

ساز در ایسران  سبست مس     ٨١ زیر  
شود.بیشتر ازد اجسهسای کسودکسان  
نتیساسه فس سر اقستسصسادی   فس سر  
فرهنگس     جسود نسابسرابسریسهسا    
شکافهای طبس ساتس  در جسامسعسه  

 است.  
 

اغلب این ازد اجها مربوس بسه  
سساز    ٨١ دهتران   کودکسان زیسر  

م  باشی.این افراد قبل از اینسکسه  
انسسستسسسخسسساب  سسس سسس نسسس  پسسسیسسسیا  

تهت فشار نساهسنساساریسهسا  ٫ کننی 

قرار گرفته   تسن بسه ازد اج داده  
 انی. 

یک  دیسگسر از هسنساسارهسای  
اه قس    اجستسمسا س  کسود   
مزاری   مزار جسنسسسسس  کسسودکسسان  
اسسست هسسر ر ز صسسیهسسا   شسسایسسی  
هزاران کود  در ایران   سسراسسر  
جسسهسسان از سسسوی افسسرادی کسسه  
بیمساریسهسای ر انس    انسهسرافسا   
اه ق  مبستس  هسستسنسی قسربسانس   
هشسسونسست کسسود  مزاری مسس   

 شونی. 
 

هر ساز بیش از سه مسیسلسیسون  
کود  از درس   تهسصسیسل بساز  
م  ماننی.بیسشستسر ایسن کسودکسان  
که از مموزش   پر رش مسهسکسو   
م  گسردنسی قسربسانس  ا رسا س   
هستنی که به س مت    مسسایسش  
منسسان مسسسیسسب مسس  زنسسی. در بسسعسسی  
جسسهسسانسس  بسسیسسش از یسسر   نسسیسس   
میلیسون کسود  در جسهسان بس   
هانمان   تسعسیاد زیسادی از  سی   

 امنیت قضای  رنج م  برنی. 
مسسیسسلسسیسسون    ٨٣١ بسسیسسش از  

کود  کار حتس  االمسکسان بسه  
کسسار گسسرفسستسسن منسسان در تسسمسسامسس   
زنایره ها از کشسا رزی گسرفستسه  
تا تولیی هیما    ساهت   سساز  
  تا جذب گسر هسهسای مسسلسو    

 شرکت در بانیها دارد. 
 

در جسسامسسعسسه مسسا گسسستسسرش  
مشکار کودکان کسار نشسانسیهسنسیه  
ت ییر جامعه هیف ا تیساد   بس   

فسسساد  ٫ فسس سسر   ٫ بسسزه ٫ سسسوادی 
بسسیسسمسساری   انسسواو  ٫ فسسهسسشسسا ٫ 

بس هسای دیسگسر از بسزرگسساز بسسه  
 کودکان است. 

فرجا  سخن اینکسه اگسر هسه  
  ٫ نسسسویسسسسنسسسیگسسسان ٫ هسسنسسسرمسسسنسسسیان 
د سسستسسیاران      ٫ ر شسسنسسزسسکسسران 

فسسسعسسساالن حسسس سسسو  کسسسود     
سسسازمسسانسسهسسا   نسسهسسادهسسای انسسسان  
د ست ح سو  بشسری در مس سابسل  
زنیان   حصر   ا سیا    قصساص  
  ترا دی کشتار   هشسونست بس   
حسسی   حصسسر کسسودکسسان   سسسو  
استزساده هسای جسنسسس  سسکسو   
نسسکسسرده انسسی امسسا هسسنسسوز الز     
رسر ری اسسست کسه بسرای یسسر  
دنسسسیسسسای بسسسهسسستسسسر کسسسودکسسسان  

اقیامهای مربت تر  مسنسسساس   ٫ 
تسری در ا ستسراآ بسه  رسعسیسست  
 هسامست بسار کسودکسسان بسسرداشستسسه  

 شود. 
 

امیی کسه بسا رفس  هس هسای  
موجود ر یکردی تازه در حسمسایست  
از حسس سسو  کسسودکسسان در ایسسران    
جسسهسسان شسسکسسل گسسرفسستسسه   انسسسان  
میاری   حزظ حرمت ح و  بشسر  
از بسسی  تسسولسسی دسسستسسمسسایسسه رشسسی    

 توسعه قرار گیرد. 
 

با امیی به گستسرش صسلسو    
د سسستسس  شسساد   هسس   بسسرای  

 یکایر جهان 
 بهنا  ابراهی  زاده 

 فعاز ح و  کودکان 
 ضسسو جسسمسسعسسیسست دفسساو از  

 کودکان کار   هیابان 
 زنیان رجای  شهر 

 مهر ماه 

 بهنام ابراهیم زاده :
 دنیا بدون جنگ و خشونت از هم نمی پاشد  

 اقتصادی٫نظامی٫کودکان مقدمند بر هر مصلحت سیاسی
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تجمع کارگران بیکارشده 

پتروشیمی جم مقابل مجلس 
 اسالمی

کارگر بیکار شسیه پستسر شسیسمس  جس     ١ مهر    ٨١ صبو امر ز 
گسویسنسی    م ابل مال  تاسمس  کسردنسی. ایسن کسارگسران مس  

بره ف اد ای مییریت پتر شیسمس ب تسا مهسر سساز قسرارداد  
داشتی . این کارگران که در هردادماه بیکار شسیه انسیب ر ز  
گذشته با هانواده های هسود بسه تسهسران ممسینسی   مس سابسل  

گوینسی از منساسا     زار  کار تام  کردنی. این کارگران م  
انی برای پیسگسیسری    که از تام  ر ز گذشته پاسخ  نگرفته 

م البا  هود   بسا هسواسستسه بسازگشست بسه کسارب مس سابسل  
مال  اس م  تام  ا ترار  برپا کرده انی.  کسارگسران  

گوینیر هنگام  که کارگرانب منها را پیش از هساتسمسه    م  
قرارداد اهراج کرده به منها گزته ماوز اشت از در مسنس س سه  
 ی ه پارس جنوب  نیاریی در حالیکه ماوز داشتیس  امسا بسه  
ز   کارفرما  بت نشیه بود. پ  از من کسه مساسیدا بسرای  
گرفتن ماسوز اقسیا  کسردیس    تسوانسستسیس  ایسن مساسوز را  

 بگیری ب کارفرما گزت دیگر نیازی به ما نیارد. 
 
 

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و 
پرتاب کردن میزو صندلیهای دفتر 

 حراست به بیرون
نسزسر از    ٣١١ مسهسر بسیسش از    ٨١ صبو امسر ز یسکسشسنسبسه  

مساه    ٥ کارگران نیشکر هزت تپه به دلیل دریسافست نسکسردن  
ح و    هم نین اهراج های فلسه ای کسارگسران دسست از  
کار کشییه  در مهوطه بخش صنعستس  کسارهسانسه تساسمس   
کرده انی. حراست شرکت  ر د   هسر ج را مسمسنسوو کسرده  
است. به گزته کارگران کارفرمسا کسمسیستسه انضسبساطس  را  
تشکیل داده    بساس هسنس  فسر را کسه ریسیس  حسراسست  
کارهانه م  باشی به ریاست این کمسیستسه مسنسصسوب کسرده  
است. کارفرما به  نا ین مختلف کارگران را بسه کسمسیستسه  
انضباط  احضار کرده   منان را اهراج م  کنی. بسر اسساس  
هبرهای منتشر شیه مییریت نیشکر هزت تپسه ا س   کسرده  
است هر کس  دست از کار بکشسی     تساسمس  کسنسی از  
 وامل بیگانه م  باشی. این برهورد مییریت   هسمس سنسیسن  
فشار ر ح  ناش  از مشک   معیشستس  بسه دلسیسل  سی   

ماه ح و    اهراج کارگسران بسا سب  صسبسانسیست    ٥ دریافت  
کارگران شیه   کارگسران هشسگسمسیسن  ارد دفستسر حسراسست  
شرکت شیه   تما  میز   صنسیلس  هسا را بسه بسیسر ن پسر   
کرده انی. درپ  این تام  تاکنون هی  یر از مسسئسولسیسن  
کارهانه جهت پاسخگویس  حسارسر نشسیه اسست   نسیسر ی  

انت ام  مسلو به اسلهه   باتو   ارد کارهانه شسیه اسست.  
فرمانیه نیر ی انت ام  با کرگران صهبت کرده   بسه منسان  
ا    کرد که از کارهانه هارج شونی. کارگران نسسبست بسه  
حضور نیر ی انت ام  داهل شسرکست ا ستسراآ کسردنسی    
گزته انی که کارهانه هانه ما است   نسیسر ی انستس سامس   
ح  حضور در مهل کار   زنسیگس  مسا را نسیارد. ایسنساسا  
استانیاری   فرمانیاری نسیسسست کسه کسارگسران را تسهسییسی  
کننی. این ا تصاب در پ  نامه ای است که کارگران بسه  
مییریتب استانیاری   فرمانسیاری نسوشستسه   در من مسوارد  
ا تراآ   م البا  فوری شان را قسیسی کسرده انسیب بسر پسا  
شیه است. ا تراآ کسارگسران بسه مسواردی هسون پسرداهست  

درصسی بسیسش    ٨ نکردن ح وقهاب  ی  پسرداهست حس  بسیسمسه  
نزرازکارگران که درهواست بازنشستگ  طسر  زیسان    ١٣١ از 

ا ر انها تاییی شیه استب برهیین تعا ن  مصرف کسارگسرانب  
پرداهت نکردن شش ماه بیمسه کسارگسران ر زمسزد   حس سو   

  مرداد   شهریسور منسانب پسرداهست نشسین    ١٨   اسزنی    بهمن  
ح و  مرداد   شهریور کارکسنسان دائس ب تشسکسیسل کسمسیستسه  
انضباط  در کارهسانسهب نسیاشستسن قسرارداد اکسرسر کسارگسران  
ر زمزد  مدر حال  کسه کسارگسران ر زمسزد بسه کساردائس     
مستمرمش وز هستنی  ل  قرارداد انها یاکوتساه مسی  مس   
باشی یا هی  گونه قسراردادی نسیارنسی. ب تصسمسیس  گسیسری  
دلبخواه    یکاانبه درهصوص  رعیت شس سلس  پسرسسنسل  
بیلیل نیاشتن نمایسنسیه تسوسسط کسارگسران   ابسستسه دانسستسن  
کارگران به بیگانه توسط مییریت شرکت طس  مصساحسبسه  
با صیای کرهه   بیلیل ا تراآ به پرداهست نشسین حس سو   
  م البا  طب  قانونب پرداهت نکردن بیمسه کسارگسران نس   
بر با توجه به مصوبه مال  که هنوز اجسرایس  نشسیه کسه  

نزراز کسارگسران    ٦١١ در صور  پرداهت مبلغ مذکور حی د  
ن  بر بازنشسته میشونیب ب  تزا ت  اداره کارشهسرسستسان    

 مییران اداره به شکایا     رعیت ش ل  کارگران. 
----- 

طب  مهرین هبر از کمیته هسمساهسنسگس  بسرای کسمسر بسه  
ایااد تشکل های کارگری نیر ی انت امس  بسا رسارگسران  
معترآ نیشكر هزت تپه درگیر شیه انی. بنسا بسر ایسن هسبسر  

مسهسر   رسارگسران    ٨١ در پ  تاسمس    ا ستسراآ امسر ز م 

ماه ح و    اهسراج    ٥ نیشكر هزت تپه به دلیل  ی  پرداهت  
های ب  ر یه   برهوردهای غیر قانون  رارفرمساب نسیسر ی  
انت ام  برای مستسزسر  رسردن رسارگسران مسعستسرآ بسه ز ر  
متوسل شیه   با رارگران درگیر شسیه اسست. درب اصسلس   
 ر دی   نرده های جانب  به  لست مس سا مست رسارگسران    
گرفتن نرده ها به  نوان ستون   تسكسیسه گساه از جسا رسنسیه  
شیه است. رارگران ا    ررده انسی رسه نسیسر ی انستس سامس   

 بایست  هر هه ز دتر از رارهانه هارج شود. 
 

 تعمع کارگران کارخانه اشی مشی شلمزار
تام  کارگران کارهانه اش  مش  شلمزار درا ستسراآ بسه  
 ی  پرداهت ماه ها ح و  م ابل استانیاری هسهسارمسهساز    

مهربکارگران کارهانسه اشس  مشس     ٨١ بختیاری  ر زشنبه 
شلمزار درا تراآ به  ی  پرداهت ماه ها دسست بسه تساسمس   

 م ابل استانیاری ههارمهاز   بختیاری زدنی. 
 

دومین روز تعمع اعتراضی کارگران 
 تپه در شوش معتمع نیشکر هفت

شمار زیادی از کارگران ماتم  نیشکر هزت تپه در ادامسه  
  ٨١ ا تراآ ر ز گذشته هود   هسمسکسارانشسان صسبسو ر ز  

مهر نیز م ابل ساهتمان مییریت کارهسانسه تساسمس  کسردنسی.  
این کارگران در ر ز قبل  در م ابل سساهستسمسان اداری ایسن  
ماتم  تام  داشتنی.  ا تسراآ کسارگسران بسه مسوارد زیسر  
  ٨ استر پرداهت نکردن ح وقهاب  ی  پسرداهست حس  بسیسمسه  

نسسزسسرازکسسارگسسران کسسه درهسسواسسست    ١٣١ درصسسی بسسیسسش از 
بازنشستگ  طر  زیان ا ر انها تاییی شسیه اسستب بسرهسیسین  
تعا ن  مصرف کارگرانب پرداهت نکسردن شسش مساه بسیسمسه  

  مسرداد      ١٨   اسسزسنسی    کارگران ر زمزد   ح و  بهمن  
شسهسریسسور منسسانب پسسرداهست نشسین حسس سو  مسرداد   شسسهسریسسور  
کارکنان دائ ب تشکیل کسمسیستسه انضسبساطس  در کسارهسانسهب  
نیاشتن قرارداد اکسرسر کسارگسران ر زمسزد  مدر حسالس  کسه  
کارگران ر زمزد به کاردائ    مستمرمش وز هسستسنسی  لس   
قرارداد انها یساکسوتساه مسی  مس  بساشسی یسا هسیس  گسونسه  
قراردادی نیارنی. ب تصمی  گیری دلبخواه    یسکساسانسبسه  
درهصوص  رعیت ش ل  پرسنل بیلیسل نسیاشستسن نسمسایسنسیه  

 اخبار کارگری
 بخش ایرانر  نسان نودینیان 

 بخش بین الملل ر دا  د رفاه   
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توسط کارگران   ابسته دانستن کارگران به بیگانسه تسوسسط  
مییریت شرکت ط  مصاحبه با صسیای کسرهسه   بسیلسیسل  
ا تراآ به پرداهت نشین ح و    م سالسبسا  طسبس  قسانسونب  
پرداهت نکردن بیمه کارگران ن  بر بسا تسوجسه بسه مصسوبسه  
مال  که هنوز اجرای  نشیه که در صور  پرداهت مبسلسغ  

نسزسراز کسارگسران نس  بسر بسازنشسسستسه    ٦١١ مذکسور حسی د  
میشونیب  در حرکت ا ترار  ر ز قبل نسیسر ی انستس سامس   
 ارد کارهانه شی   کارگسران ا س   رسرده انسی رسه نسیسر ی  

 انت ام  بایست  هر هه ز دتر از رارهانه هارج شود. 
 

مهر: اعتراضات کارگران ازنا .  ٠١
 کارگر ٠١١اخراج 

هنی ر زی اسست کسه کسارگسران کسارهسانسه فسر ملسیسا  در  
ا تراآ به اهسراجسهسا بسا تساسمس  در مس سابسل درب  ر دی  
کسارهسانسه فسریساد ا ستسراآ هسود را سسر داده   هسواسستسسار  
بازگشت به کار   تمییی قرارداد های کاری شان هسستسنسی.  

کسارگسر   بسه  سنسوان بسزرگستسریسن  ٣٥١ این شرکت با حی د  
تولییکننیه فر سیلیسی  در ایسران   یسکس  از فسعساز تسریسن  
کارهانه جا  استان لرستان   بزرگترین کارهانه شسهسرسستسان  
ازنا با هاموش  هر سه کوره تولییی اش   ا س   صسریسو  

نسزسر از پسرسسنسلسش ب در حساز  ٣١١ کارفرما مبن  بر اهراج  
تع یل شین است. بنا بر هبر مشسکس   کسارگسران از سساز  
گذشته شر و شیه   ح و    مزایای منها به طر  مسخستسلسف  
هر ماه نسبت به ماه قبل کمتر شیه است . از جملسه حس سو   

هسزار کسمستسر    ١١١ هر کیا  از منها نسبت به پارسساز حسی د  
شیه   فشار اقتصادی سنسگسیسنس  بسر کسارگسران  ارد شسیه  
است. هم نین قرارداد های کاری ایسن کسارگسران از سساز  
گذشته به این سو هنی بار دست هوش ت ییسرا  شسیه   از  

ماه   در نهایست بسه یسر مساه رسسیسیه اسست    ٥ ماه به    ٣ 

اکنون دارنی کارگران را اهسراج مسیسکسنسنسی. بسییسن تسرتسیسب  
کارگری که پانزده ساز است بسرای ایسن شسرکست کسه جسز  
شرکت های سخت   زیان م ر است کار کرده   سس مستس   
هود را از دست داده استب بی ن هی  تامین  دارد از کسار  

 بیکار میشود.  
 

تعمع اعتراضی کارگران معترض نیشکر 
 هفت تپه 

مهر شماری از کارگران ماتسمس  نس  شسکسر    ٨١ صبو ر ز  
  ٣ ماه دستسمسزد      ٨ هزت تپه در ا تراآ به تعوی  پرداهت  

در م ابل سساهستسمسان مسییسریست کسارهسانسه    ماه ح  بیمه شان  
تام  کردنی. به گزته کارگسران در مسیسان منسهسا کسارگسران  
رسم  ب قراردادی   ر زمزد حضسور دارنسی    س  ه بسر من  

هسای گسذشستسه تسوسسط    افراد دیگری نیز هستنی که در مساه 
کسسارفسسرمسسا راهسس  مسسنسسازز هسسود شسسیه بسسی ن منسسکسسه رابسس سسه  
استخیام  منها هاتسمسه یسافستسه بساشسی. ایسن مشسکس   در  

هزار   د یست نزر را در بر مسیسگسیسرد. بسنسا      ماموو تا یر 
بر هبرکارگران  هستنی که بی ن ق   شین راب ه کساری    
صی ر حک  بازنشستگ  توسط کارفرمای کنون  نیشسکسر  

  ٣٣١ که جمعیت منها تسا حسی د      انی    تپه هانه نشین شیه   هزت 
رسی. این گر ه از کارگران این  احسی تسولسیسیی کسه    نزر م  

از دست ک  د ساز پیش مشموز شرایط بازنشستگ  قسانسون  
انی اما به دلیل منکه کسارفسرمسا    مشاغل سخت  زیان م ر شیه 

درصیی ح  مربوس بسه سسابس سه سسخست    ٨ هنوزبابت سه   
م ر منها را به سازمان تامین اجتما   بیهکار اسستب از    زیان 

طرف سازمان تامین اجتما   هیس  حسکس  بسازنشسسستسگس   
صادر نشیه است   در  مل هنوز کارگر کارهانسه نسیسکسشسر  

شونی امسا  جسهس  بسابست مسزد دریسافست    هزت تپه تل   م  
هسای    نسزسر از رانسنسی   ١١ کننی. از سسوی دیسگسر حسی د    نم  

نزر از رانسنسیه    ٣١ های باری استیااری به همراههی د     انت 
  ٣ های سر ی  های ایاب  ذهاب کارگران بسابست سسه تسا  

ماه مزد معوقه طلبکارنی. بیین ترتیب نیشکر هزت تسپسه بسه  
کانون  از ا تراآ تبییل شسیه اسست.   کسارگسران حس     

 ح وقشان را میخواهنی. 
 

تعمع اعتراضی کارگران اخراجی 
 پتروشیمی جم مقابل معلس

مهر هزت کارگر بیکار شیه پتر شسیسمس  جس     ٨١ صبو ر ز  
که ر ز گذشته با هانواده های هود به تهران ممسیه انسیب در  
ا تراآ به اهراج ها م ابل مال  شورای اسس مس  جسمس   
شیه   هواستسار پسرداهست فسوری طسلسبسهسا   بسازگشست بسه  
کارشان شینی. قرارداد این کارگران یکسالسه اسست   زمسان  

است    لیرغ  این کارفرما قسبسل    ١٣ هاتمه اش اسزنی ماه  
از هساتسمسه قسرارداد منسهسا را بسیسکسار کسرده اسست. هسواسست  

 کارگران دائم  شین قرارداد است. 
 

ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی اروند 
 دراعتراض به کاهش حقوق!

کسسارگسسران پسسیسسمسسانسسکسساری شسسرکسست پسستسسر شسسیسسمسس  ار نسسی ر ز  
پناشنبهب نسبت به پاسخسگسو نسبسودن مسسئسوالن شسرکست    

کسارگسر در  »کسر ح و    مزایای هود ا تسراآ کسردنسی.  
این شماره   شسمساره هسای مسنستسشسر شسیه اهسبسار کسارگسران  

   «پتوشیم  را پوشش هبری داده است. 
 

اعتصاب دو ساعته کارگران کارخانه 
 نوشابه سازی زمزم کرمانشاه

کسارگسران    ٨٦/١/١٣ بر اساس هبر دریافت  ر ز د شسنسبسه  
شرکت نوشابه سازی زمز  کرمانشاهب شامل بسخسش هسایس   
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از تولیی   قسمت های  از شرکت ماننی پسیسمسانسکساری هساب  
شرکت  ها   راننسیگسان قسسمست فسر ش بسه دلسیسل تساهسیسر  
دستمزد ماهیانه   مسسا سیه   پساداش هسای مسعسوقسهب بسا  
هماهنگ    تصمی  قبلس  دسست بسه یسر ا ستسصساب د   

 سا ته زدنی. 
 

اعتصاب وتعمع رانندگان شرکت 
اتوبوسرانی شهرداری رشت دراعتراض به 

 ماه حقوق! ٤عدم پرداخت
تن از راننیگان اتوبوس شهری حمسل      ٣١ مهرماهب   ٨٣ امر ز 

اتوبوس به دلسیسل  سی  دریسافست    ٨١ ن ل شهرداری رشت با  
ماه اهیر هود در میسیان دکستسر    ٨ معوقا    ح و  ماهیانه  

حشمت رشت تام  ا ستسراآ ممسیسز کسردنسی. یسر رانسنسیه  
دلیل تاسمس  ا ستسرارس  از    معترآ گزتر در حاز حارر به 

کسه تسنسهسا    ای  در حال    سوی بازرس  اتوبوسران  احضار شیه 
هواستار ح    حس سوقسمسان بسرای ادامسه زنسیگس  هسستسیس .  

ماه اسست کسه حس سوقس  از سسوی    ٨  انهار کرد به اینکه  
 شهرداری رشت به منها پرداهت نشیه است. 

 
اعتراض کارکران صنایع معادن و فلزی 

 خلیج فارس
نزراز کارکران صنای  معادن   فلزی هلیج فسارس در    ٦١١ 

ا تراآ به  ی   اگذاری بخش اصل  شرکت به پیمانسکسار  
 م باز استانیاری هرمزگان تام  کردنی . 

 
تعمع مربیان پیش دبستانی گیالن 

دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی مقابل 
 استانداری!

مسهسسرب جسسمسعس  از مسسربسیسسان پسیسسش دبسسستسانسس   ٨٣ صسبسو ر ز 
درا تراآ به ب تکلیز  اسستسخسیامس  مس سابسل اسستسانسیاری  

 گی ن تام  کردنی 
 

تعمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه 
 فروآلیاژ ازنا!

مهرب کارگران فر ملیا  ازنا بسا تساسمس  در درب  ر دی  ٨٨ 
کارهانه در ا تراآ به تع یل  کسارهسانسه   اهسراج قسریسب  
الور دشان ا تراآ    مس سابسل درب  ر دی ایسن کسارهسانسه  
تام   کردنی. به گزارش امر زتابنا  درهمین رابس سهب در  
ادامه تع یل   اهراج کارگران در صنایس   کسارهسانسه هسای  

کسارگسر جسوان  فسنس   ٣١١ لرستان اهباری مبن  بر اهسرج  
شرکت فر  ملیا ازنا به گسوش مس  رسسی . مسیتس  اسست  
اهباری مبن  برتع یل  کوره های شرکست فسر السیسا  ازنسا  
به دلیل مشک   مالس     اردا  بس  ر یسه سسلسیس  بسه  

 گوش میرسیی. 
 

تعمع اعتراضی کارگران شرکت سپنتا 
 مقابل فرمانداری اهواز!

  ١٨ مهر  جمع  از کارگران شرکت سپنتا که از سساز  ٨٥ ) 
تاکنون ح و  شان با   یه های ب  اساس مییران پسرداهست  
نشیه جهت ا    ا تراآ هسود مس سابسل فسرمسانسیاری اهسواز  
تام  کردنی. کارگران معترآ مس  گسویسنسیرمسا تسعسیادی  
کارگر هستی  از مسهسنسیس گسرفستسه تسا مبسیارهس  فسرقس   
نمیکنه همون ح مون بین ا ز شرکت سپنتا بین الملل   د    
مناط  نزتخیز   سو  مسئولین که به منها پنساه م ردیس  امسا  

تا االن ما را با انواو گسزستسه هسای    ١٨ به هر دلیل  از ساز  
پوچ   یه داده انی. با پیسگسیسری نسمسایسنسیه هسای کسارگسران  
لیست  از اداره کار که شکایت کرده بسودن تسهسیسه   طس   
جلسه ای که اسستسانسیاری   فسرمسانسیاری   اداره کسار    
شرکت سپنتا داشتن   طب  طلب  کسه شسرکست سسپسنستسا از  

 مناط  داشته   دارد . 
 

اعتراض کارگران پیمانکاری در 
 پتروشیمی اروند

نزر از نیر های پیمانکساری شسرکست    ٨١ مهر حی د    ٨٣ ر ز  
پتر شیم  ار نی با ا تراآ به کسر ح و    مسزایسای هسود  
دست به ا تراآ زده   هواستار ماب   دریسافستس  هسایشسان  
شینی. در پاسخ به این ا تراآ کارگران ابراهیس  هسگسیسنس   
مسئوز ر ابط  موم  پتر شیم  ار نی گسزستسه اسست کسهسه  
یر ساز است که گزینه ای به نا  ترمی  مزایا به اشستسبساه  

برابر ح   اقع ب به کارگران این شرکت پسرداهست    ٨١ حی د  
م  شیه که با بر سر کسار ممسین پسیسمسانسکسار جسییسیب ایسن  
گزینه اص   شیه است. بیین ترتیب دستمزد زیر هسط فس سر  
کارگران رسمسا کساهسش یسافستسه اسست   کسارگسران بسه من  
ا تراآ دارنی. شرکت پتر شیمس  ار نسی در مسنس س سه  یس ه  

 اقتصادی پتر شیم  بنیر اما  همین   اق  است. 
 

ادامه اعتراضات صنفی کارگران 
 پتروشیمی پردیس

مهر د ر د   ا ستسراآ صسنسزس  کسارگسران    ٨٣ بنا بر اهبار  
مهرمساه شسر و شسیهب هسمس سنسان    ٣ پتر شیم  پردی  که از  

ادامسسه دارد.  کسسارگسسران بسسا هسسودداری از هسسوردن غسسذای  
کارهانه ا تراآ هود را نسسبست بسه اجسرایس  نسمسودن طسر   
ههار شیزت در کارهانه ا تراآ هود را ا س   کسرده انسی.  
به گزته کارگران با این تس سیسیسرا  دسستسمسزد منسان کساهسش  
یافته   فشار کارشان بساال رفستسه اسست. کسارگسران حستس   
فرصت دیین هانواده هایشان را نیارنی   بعضا نساگسزیسرنسی در  

 امکان موجود در مهل سکونت کننی. 
 

روزه معاون پارلمانی وزیر به  ٠٠مهلت 
 کارکنان شرکتی های مخابرات

مهر با تام  کارکنان بسخسش هصسوصس  شسرکست    ٨٨ ر ز  
مخابرا  لرستان همگا  با دیگر استانسهساب مس سابسل مساسلس   

ر زه تس سیسیسر  رسعسیست نسهسایس     ٨٣ شورای اس م  مهلت  
گردیی. در پ  تام  ا ترار  اکرسریست کسارکسنسان بسخسش  
هصوص  شرکت مخابرا  تواب  استانسهسا مس سابسل مساسلس   
شورای اس م ب جهت هواست ح سو  تضسیسیس  شسیه هسودب  
شرایط استخیام ب بهبود  رعیت ش ل ب قراردادمس سیس  بسا  
شرکت مسخسابسرا    حسذف  اسس سه  طسر  طسبس سه بسنسیی  
مشاغلب ت ییر  رعیت در دستسور کسار قسرار گسرفست.  د  

مهر معسا ن پسارلسمسانس   زیسر ارتسبساطسا  بسا    ٨٨ رتام  ر ز  
ر ز میسنسیه    ٨٣ حضور در جم  تهصن کننیگان قوز داد تسا  

نسبت به ت ییر  رعیت کارکنان بخش هصسوصس  شسرکست  
مخابرا  اقیا  کنی. بنا بر هبر بعی این تام  جلسسه ای بسا  
حضور نسمسایسنسیه تسا  االهستسیسار   ریسیس  حسراسست شسرکست  
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مخابرا  ایرانب ریی  حراست مال  شسورای اسس مس     
هم نین نماینیه پسارلسمسانس   زار  بسا نسمسایسنسیگسان بسخسش  
هصوص  از هنیین استان مختلسف بسرگسزار   نسهسایستسا بسا  

ر ز نسبست بسه تس سیسیسر  رسعسیسیست    ٨٣ تعیین نرف زمان   
کلیه کارکنان بخش هصوص  به تسوافس  رسسیسینسی   ایسن  
صورتالسه در دبیرهانه مال  شورای اسس مس  بسه  سبست  

 رسیی تا برای تام  کننیگان قابل پیگیری باشی. 
 

اعتراض کارگران پیمانکاری ماشین 
 سازی اراک به تحریف مطالبات مزدی

مهر تعیادی از کسارگسران پسیسمسانسکساری مساشسیسن    ٨٨ ر ز  
تسوجسهس  کسه از سسوی    سازی ارا  نسبت بسه ر یسه بس  

مامو ه کارفسرمسایسان ایسن  احسی صسنسعستس  در هصسوص  
استب تام  ا ستسرای    شرایط کارگران پیمانکاری اتخاذ شیه 

نسزسر    ٥١١ تا    ٦١١ برپا کردنی.  این کارگران که تعیاد منها  
های ش سلس  هسمس سون    است به صور  پیمانکاری در سمت 

متخصص جوشکار صنعت  فلسزسسنسگسیسن   دیسه هسای  
بخار مش وز کارنی   ناهرا در قراردادهای کاری منسهسا بسه  
صور  کامل در مسورد مسسائسل مسهسمس  هسمس سون نسهسوه  
مهاسبه   میزان مزایای سنوا ب مرهص ب هزینه رفست    
برگشتب ناهسارب  سیسیی اشساره نشسیه اسست.ایسن کسارگسران  

  ١١ کساری دارنسی   بسه ازای انساسا     ساز سسابس سه   ١ باالی  
سا ت کار در ماه کمتر از یر میلیسون تسومسان دریسافست  

 م  کننی. 
 

اعتصاب وتعمع کارگران شهرداری بیعار 
ماه  ١در اعتراض به عدم پرداخت 

 حقوق!
کسسارگسسر شسسهسسرداری    ٨٦١ مسسهسسرببسسیسسش از  ٨٥ نسسهسسرامسسر ز 

مساه حس سو  دسست از  ٣ بیااردرا ستسراآ بسه  سی  پسرداهست 
کارکشییه  درپارکینه شهرداری تام  کردنی.زیسر فشسار  
این تام  ا ترار  شسهسردار بسیساسار در ایسن تسهسصسن بسه  

مساه از    ٦ کارگران   نیر های شسهسرداری   سیه پسرداهست  
 ح و  معوقه را قبل از  اشورا   تاسو ا داد. 

 
تعمع اعتراضی کارگران رسمی و 

پیمانکاری برق منطقه ای کرمان برای 
همسان سازی حقوق مقابل شرکت سهامی 

 برق!
مهر جمع  از کارکنسان اپسراتسور    ٨٥ صبو ر ز    ١ از سا ت  

پست های فشار قوی بر  استان کرمسان در ا ستسراآ بسه  
ب   یالت  در پرداهت ح و    مزایا به من هسا در مس سابسل  
شرکت بر  من  ه ای اسستسان کسرمسان تساسمس  کسردنسی    
هواستار همسان سازی حس سو    مسزایسای هسود بسا سسایسر  
کارکنان اپراتورها در کشور شینی. این کارگران با داشستسن  
بنرهای  ا تراآ هود را ا    داشتنی. به گزته کسارگسران  
منها نیر های شرکت  هستنی   این هنیمین بسار اسست در  
ا تراآ به  رعیت کاری هود تام  میکننی   تا کسنسون  
  ١٦ جواب  نگرفته انی. کارگران مسیسگسویسنسی کسه از سساز  

مصوب شیه است که به منها سخستس  کسار پسرداهست شسود  
 ل  االن با گذشت سه ساز از این مصوبه هسیس  سسخستس   

کاری به منان پرداهت نشیه است.   بساز طسبس  انسون کسار  
سا ت کار میکنسنسی  لس  در حساز    ٥٣ منها بایی هزته ای  
سا ت کار م  کننی   بازنشستسگس     ٨٨ حارر هزته ای  

ساله باشی  ل  در بره  مسوارد ان را نس س     ٦١ شان بایی  
هس ب    ١٣ بسودجسه سساز    ٣٨ م  کننی .هم نین طب  بنسی  

دستور یکسان سازی پسرداهست حس سو    مسزایسای اپسراتسور  
های کل کشور در بر  من  ه ای صادر شسیه اسست  لس   
به من  مل نشیه   ف ط   یه مییهنی. ا تراآ دیسگسر ایسن  
کارگران اینست که در کل کشور کارکنسان اپسراتسورهسا از  

   ه بر ح و  پایهب سسخستس  کساربحس  مسیر ب    ١٦ ساز  
ح  جذب حیاکرری   ... را هس  مس  گسیسرنسی  لس  در  
کرمان هی  کیا  از این مسوارد پسرداهست نسمس  شسود .    
بیین ترتیب س و ح و  های نازز   نس س  حستس  قسوانسیسن  
هودشان از مورو ا  ا ترارا  این کسارگسران اسست.ایسن  

 مهر مه نیز تام  داشتنی   ٨٦ کارگران در  
 

تعمع اعضای تعاونی مسکن ادارات 
 مرکزی شرکت نفت مقابل وزارت نفت!

مهربجمع  از ا ضای تعا ن  مسکن شرکت مسلس   ٨٥ ر ز 
هانوار در مس سابسل  زار  نسزست    ١١١ نزت به نماینیگ  از  

تام  کردنی   هواستار  ر د  زیسر بسرای حسل ایسن مسسالسه  
بسه تسعسا نس     ١١ هسانسوار در سساز    ١١١ شینی. بنا بر هبر   

  ٨١١ مسکن ادارا  مرکزی شرکت نزت مسبسالس س  را از  
هسای    میلیون به باال پرداهت کردنی تا نرف سه سساز هسانسه 

هود را تهویل بگیرنی   امر ز پس  از گسذشست پسنسج سساز  
حت  کلنه این پر  ه هسا کسه قسرار بسود درشسهسر زیسبساب  
کیاشهر   هیتگر اجرا شودب زده نشسیه اسست. مسبسلسغ ایسن  

 میلیارد تومان است.   ٨١١ تخلف نیز نزدیر به  
 

تعمع اعتراضی کارکنان شرکتی های 
 مخابرات در مقابل معلس شورای اسالمی

به گزارش منتشر شیه در سسایست تسهسادیسه مزاد کسارگسران  

ایرانر از ا ز صبو امر ز سیزده  مهسر مساه صسیهسا نسزسر از  
کارکنان شرکت  هسای مسخسابسرا  از سسراسسر کشسور در  
م ابل مال  شورای اس مس  دسست بسه تساسمس  زدنسی    
هواهان رسییگ  به هواستهای هود شینی. ایسن کسارگسران  
پیشاپیش فراهوان این تام  را داده بسودنسی   ا س   کسرده  
بودنی که این تام  را بمی  د  ر ز ادامسه هسواهسنسی داد.   
کارکنان شرکت  های مسخسابسرا  کشسور هسواهسان حسذف  
شرکتهای پیمانکاریب اجرای طر  طب ه بسنسیی مشساغسل  
  به رسمیت شناهته شسین شسان بسه  سنسوان نسیسر ی کسار  
کارفرمای اصل  یعن  شرکت مخابرا    انعس ساد قسرارداد  
مست ی  با من هسستسنسی. ایسن ا لسیسن بسار نسیسسست کسه ایسن  
کارگران در م ابل مال  دست به تام  میزننسیب منسان تسا  
به حاز بارها از مااری مختلف قانون    از طریس  تساسمس   
در م ابل مال    ادارا  مراکز استان  مربوطسه هسواهسان  
رسییگ  به هسواسستسهسای هسود شسیه انسی امسا تسا کسنسون  
مسئولین مخابرا    مال  شورای اس مس  اقسیامس  در  
راستای دست یاب  منان به هواستهایشسان انساسان نساده انسی.  
این کارگران ا    کرده انی تا دست یاب  به هسواسستسهسای  
بر ح  هود به ا ترارا    تامعا  شسان ادامسه هسواهسنسی  

 داد. 
 

محیط های کار همچنان از کارگران 
 قربانی می یرد

فر پاش  س ف کارهانه سیمان بهسبسهسان   جسان بساهستسن   
ههار کارگر جانباهتن این کارگران را به هانواده شسانب بسه  
همکارانشان   به همگان تسلیت میسگسویسیس . بسنسا بسر هسبسر  

مسهسر در    ٨٦ رسییه به صزهه کارگران در فسیس  بسو   
کارهانه سیمان بهبهان کارگران  که تهت ن ر پسیسمسانسکسار  

متربودنی به دلیل  سی   ٦١ مش وز زدن س ف بتون  به ارتزاو 
ایمن     جود راهکارهای مهسنسیسس   نس سارتس  ب سس سف  
بتون  که در حاز ساهت من بودنی ریزش میکنی  در هسمسان  

نزراز کارگران کشته م  شونی   تسعسیادی دیسگسر  ٨ له ه  
زهم  م  شونی که حساز زهسمس  شسیگسان  هسیس  اسست.  
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حسسیسن  »سایت ایلنا از جانباهتن سه کسارگسر بسه اسسامس   
    «حسین جوانسمسردیسان  »   «مهمی پر ازی  »ب   «ق ب نشان 

رحسمسان  »   «صمی طسیسب »زهم  شین د  کارگر به اسام   
که در بخش مراقیت هسای  یس ه بسیسمسارسستسان   «د لت پر ر  

انیب هبر مییهی. این اتزا  نمونه دیسگسری از    بهبهان بستری 
سودجوی  های سرمایه داران صاحب کار است کسه حستس   
حارر نیستنی کمترین هزینه ای برای ایمن  مسهسیسط کسار  
بکننی   این سودجوی  ها با ب قتل هر ر زه کسارگسران در  
مهیط های کار شیه است.  پساسسخ سسودجسویس  مشستس   
سرمایه دار مزتخور   دزد که هر ر زه س مست   زنسیگس   
کارگران را به ه ر م  انیازد ا تراآ گستسرده کسارگسران  

 است. 
 

 کارگران
بهنام ابراهیم زاده : دنیا بدون جن  و 

 خشونت از هم نمی پاشد
کعععودکعععان معععقعععدمعععنعععد بعععر هعععر مصعععلعععحعععت 

 اقتصادی٫نظامی٫سیاسی
مسهسر ر ز جسهسانس  کسود  بسه هسمسه    ٨٣ رمن تبریر  

فعاالن   د ستیاران کودکان   با امیی به توقف جسنسه    
اکتبر ر ز جسهسانس  کسود  یساد    ١ هشونت در این ر ز در  

م  کنی  از هزاران کسودکس  کسه طس  ایسن هسنسی سساز  
قربان  قوانین تهارگرایانه حاکمان بس  مسسئسوز کسود   

بسهسنسود  ٫ کش ایران شینی. از ا یا  دهتر ن اش دالرا داراب  
از  ٫ شاا   مهر مرگ کسودکسانس  هسون سستسایسش هسا 

سساریسنسا رسسوز    ٫ کودکان شین مباد مرگ سیران یسگسانسه 
زاده که قربان  متش ب  تسیبسیسری حساکسمسان بس  مسسئسوز  
شینی.  در بعی جهان  از می ن کردی همان کسود  غسر   
شیه ای که به همراه هانواده اش از صسهسنسه درگسیسریسهسای  
شیییی کوبان  فرار کردنی اما در جسستساسوی امسنسیست    
فرار از جنه جان هود را از دسست داد.بسا مسرگ میس ن  
انسانیت هاالت کشسیسی. ایسن تسرا دی بسزرگ بسار دیسگسر  
 بار  نزرین بر جنه را برای هر انسسانس  تسیا س  مس   
کنی.مرگ می ن جیای از مرگ هسزاران کسودکس  اسست  

سیل   طوفان   زلزله جسنسه      ٫ که در حوادی طبیع  
م ارگ    متش سوزیها   غیره جسان هسود را از    ٫ هشونت 

مس  بساشسی.   ٫ دست داده انی   هم نان قربان  م  گیسرنسی 
جامعه جهان    فعاالن   د سستسیاران حس سو  کسود  در  

ر ز جسهسانس  کسود  کسه  ٫ اکستسبسر   ١ حال  به است بساز  
مس  ر نسی  ٫ یادم ر ح و  فراموش شیه کودکان م  باشسی 

که یک  از طبیع  ترین ح و  کودکان که هسمسانسا لسذ   
بردن از کودک    شادی   امنیت   سسرهسوشس  اسست در  

یتیم    حبس     ٫ سایه ف ر   م ارگ  جنه   هشونت  
بردگ    کار اجباری که بزرگترها بر منسان تسهسمسیسل مس   

زائل م  شود. این مهر میتهساسست کسه کسودکسان  ٫ کننی 
را به بزرگترین   م لومترین قربانیان جامعسه تسبسییسل کسرده  
است.کودکان در کسنسار گسر هسهسایس  هسمس سون کسارگسران  
اقلیتها پناهنیگان معلوالن   زنان از مسهسی د گسر هسهسایس   
هستنی که مستوجب حمایتهای هاص ح و  بین المسلسل بسه  
شمار م  ر نی.  حی د بیست   سه ساز از السهسا  کشسور  

مسس   ٨١١١ ایسسران بسسه کسسنسسوانسسسیسسون حسس سسو  کسسود  سسساز  

سساز هسمس سنسان  ٦٥ گذرد.اما با  جود این پ  از گسذشست  
هالشهای جیی موجود در م ابل پیشرفت ح و  کسود   
در ایران مان  ایااد م  کنی. بخش  از ایسن هسالشسهسا از  
ماهیت ح وق  برهوردارنی.امسا بسخسش ا س س  منسهسا رنسه  
اقتصادی اجتما     فرهنگ  به هود م  گیرنی.بسا ایسن  
حاز متاسزانه هنوز هی  ساز   کار   ابزار مناسبس  بسرای  
حمایت اجتما   از کودکان در ایران  جود نسیارد.در کسنسار  
فر ش کودکان نوزادان مزار کودکان که بسه پسییسیه ای ر   

بسسهسسسره کشسس  از کسسسار  ٫ بسسه گسسسستسسرش مسسس  بسسساشسسسی 
سسسسسسردگسسسسسس  ٫ کسسسسسسودکسسسسسسان  سسسسسسنسسسسسسیگسسسسسس  ٫ ب سسسسسسه  ٫ ب سسسسسسال زب

کسسود   ٫ کسسارگسسر جسسنسسسسس   ٫ کسساراجسسبسساری ٫ گسسردی 
فعالیت در گر ههای قاها    مواد مخسیر   ...  ٫ مزاری 

سسو اسستسزساده  ٫ که جز  بیترین اشکاز کار کسود  اسست 
حضسور کسودکسان در کسوره هسای  ٫ جنسسس  از کسودکسان 

زیسسر  ٫ هسسیسسابسسانسسهسسا ٫ کسسارگسساهسسهسسای پسسنسسهسسان    ٫ مجسسرپسسزی 
زیرزمینها   دیگر مناط  پنهان ترا دی جسریسهسه دار  ٫ پلها 

نوو دیگری از استرمار کودکان م  باشی. در حاز حسارسر  
ساالنه بیش از ههل هسزار مسورد ازد اج در کسودکسان زیسر  

ساز در ایران  بت م  شود.بیشتر ازد اجهای کسودکسان    ٨١ 
نتیاه ف ر اقتصادی   ف ر فرهنگ     جود نسابسرابسریسهسا    
شکافهای طب ات  در جامعه است.  اغلسب ایسن ازد اجسهسا  

سساز مس  بساشسی.ایسن    ٨١ مربوس به دهتران   کودکان زیر  
تسهست  ٫ افراد قبل از اینکه انتخاب  س س نس  پسیسیا کسنسنسی 

فشار ناهنااریها قرار گسرفستسه   تسن بسه ازد اج داده انسی.  
یک  دیگر از هناارهای اه ق    اجستسمسا س  کسود   
مزاری   مزار جنس  کودکان است هر ر ز صسیهسا   شسایسی  
هزاران کود  در ایران   سراسر جسهسان از سسوی افسرادی  
که بیماریهای ر ان    انهرافا  اه قس  مسبستس  هسستسنسی  

 قربان  هشونت کود  مزاری م  شونی. 
هر ساز بیش از سه میلیون کود  از درس   تسهسصسیسل  
باز م  ماننی.بیشتر این کودکان که از مموزش   پسر رش  
مهکو  م  گردنسی قسربسانس  ا رسا س  هسستسنسی کسه بسه  
س مت    مسایش منان مسیب مس  زنسی. در بسعسی جسهسانس   
بیش از یر   نی  میلیون کود  در جهان ب  هانمسان    

تعیاد زیادی از  ی  امنیت قضای  رنج م  برنی. بیسش از  
میلیون کود  کار حت  االمکان به کسار گسرفستسن    ٨٣١ 

منان در تمام  زنایره ها از کشا رزی گسرفستسه تسا تسولسیسی  
هیما    ساهت   ساز   تا جسذب گسر هسهسای مسسلسو    
شرکت در بانیها دارد. در جسامسعسه مسا گسستسرش مشسکسار  
کودکان کار نشانیهنیه ت ییر جامعه هیف ا ستسیساد   بس   

بسیسمساری   انسواو  ٫ فسهسشسا ٫ فساد  ٫ ف ر   ٫ بزه ٫ سوادی 
ب های دیگر از بزرگساز به کودکان است. فسرجسا  سسخسن  

  ٫ ر شسنسزسکسران   ٫ نویسسنسیگسان ٫ اینکه اگر هه هنرمنیان 
د ستیاران   فعاالن ح و  کود    سازمانها   نسهسادهسای  
انسان د ست ح و  بشری در م ابل زنیان   حصسر   ا سیا   
  قصاص   ترا دی کشتار   هشسونست بس  حسی   حصسر  
کودکان   سو استزاده های جنس  سکو  نکرده انسی امسا  
هنوز الز    رر ری است کسه بسرای یسر دنسیسای بسهستسر  

اقیامهای مربت تر  منسا  تری در ا ستسراآ  ٫ کودکان  
به  رعیت  هامت بار کودکان برداشته شود. امیی کسه بسا  
رف  ه های موجود ر یکردی تازه در حسمسایست از حس سو   
کودکان در ایران   جهان شکل گرفته   انسسان مسیاری    
حزظ حرمت ح و  بشر از بی  تولی دستمایه رشی   تسوسسعسه  
قرار گیرد. با امیی به گستسرش صسلسو   د سستس  شساد    

 ه   برای یکایر جهان 
بهنا  ابراهی  زاده .فعاز ح سو  کسودکسان.  ضسو جسمسعسیست  

 دفاو از کودکان کار   هیابان. زنیان رجای  شهر 
 مهر ماه 

 
 

انعمن صنفی کارگران برق و فلز کار 
کرمانشاه : محاکمه جعفر عظیم زاده و 
شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای 

 اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده
جعزر   ی  زاده   شاپور احسسانس  راد از ا ضساء هسیسئست  
مییره اتهادیه مزاد کارگران ایران که در جریان مسبسارزا     
ا تصابا  ساز گذشته کارگران کارهانه نورد   لوله صسزسا  
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در سا ه توسط اداره اط  ا  سا ه بازداشت   بسعسی مسیتسهسا  
نگهیاری در سلولسهسای انسزسرادی اداره اطس  سا ب تسوسسط  
دادگاه ان  ب سا ه به اه ز در ن  ب اجتمساو   تسبسانس  بسه  
قصی اقیا   لیه امنیت مل    تبلغ  لیه ن سا  مستسهس   بسا  
سپردن   ی ه موقتا مزاد شسیه بسودنسیب بسه دنسبساز ا ستسصساب  

ر زه جعزر   ی  زاده در ا ستسراآ بسه امسنسیستس     ٣٥ غذای  
کردن فعالیتهای صنز    اجتما   که جنبشس  جسهسانس   
را حوز هود ایااد کردب دستگاه قضائ  به قصی م ابلسه بسا  
این جنبش جهان    تشییی فشارهایش برجعزسر  س سیس  زاده  
برای به تسلی   اداشتنشب در حال  که در زنیان   در حساز  
ا تصاب غذا بودب پر نیه  ی را در دادگسستسری سسا ه بسه  
جریان انیاهتنی   ا  را به من دادگسستسری احضسار نسمسودنسی.  
هنوز یر هزته از مرهص  جعزر   ی  زاده نگذشتسه بسود  

ر ز    ٣٥    ی درشرایط بسیار نامناسب جسم  نساشس  از  
ا تصاب غسذا بسود کسه دادگسستسری سسا ه مساسیدا ا  را  
احضار نمود. سراناا  جعزر   یس  زاده   شساپسور احسسانس   

اقیا   لیه امنیست مسلس   »به اتهاما     ١٣ مهر    ٨٨ راد ر ز  
با مصادی  تشکیل   مییریت اتسهسادیسه   «  تبلیغ  لیه ن ا  

مزاد کارگران ایران   نوشتن م السه هسا   انساسا  مصساحسبسه  
های پیرامون مسائل صنز  در شعبه یر دادگاه انس س ب  
سا ه مهاکمه شینی   ت ریبا همزمان با مسهساکسمسه منسان در  
دادگاه ان  ب سا هب حک  رد ت ارای ا اده دادرس  جعسزسر  

دیوان  ال  کشور صسادر مس     ٥٥   ی  زاده توسط شعبه  
شود  اما همین دستگاه قضسائس  کسه فسعسالسیسن   رهسبسران  
جنبش کارگری   کارگرانب معلمانب بازنشستگان   کسلسیسه  
مزدبسگسیسران   بسیسکساران مسعستسرآ کسه هسیسزی جسز حس   
برهورداری از داشتن ش ل   دستمزد کافس  بسرای تسنمسیسن  

اقسیا   سلسیسه  »زنیگ  هود نخواسته انسی را بسه اتسهسامسا   
مهسکسو  بسه   «امنیت مل ب اه ز در ن     تبلیغ  لیه ن ا  

زنیان   ش     پرداهت جزای ن یی م  کنسی. در حسالس   
که اهت س گران   هپا لگران  سر تسهسا   امسواز  سمسومس   
جامعه را مزاد گذاشته استب به طسوری کسه بسا اطسمسیسنسان  
هاطر از  سی  امسکسان تسعس سیسب   مساسازا ب هسر ر ز در  
ماسسا  مال ب بانکها   هر جا کسه  سر تس  در من جسمس   
گردییه استب اشخاص  اقیا  به اهت س م  کسنسنسی. سساز  
های ساز است که به طور سیستماتیر در مراکز تساسمس   
 ر   اهت س م  گردد   صیها   هزاران نزسر مسستس سیسمسا  
در اهت سها دست داشته انیب اما هنوز هی  پر نسیه ای بسه  
طور جیی من طور که  لیه فعالیسن جسنسبسش کسارگسری    
مزدبگیران   بیکاران معستسرآ بسه فسوریست تشسکسیسل مس   
گرددب لیه دست انیرکاران در اهستس س هسا   فسسادهسای  
ناوم  مال  تشکیل نشسیه اسست. هسنسوز حسکسمس  بسرای  

هزار میلیارد تسومسانس  در بسخسشسهسای    ٨٦  ام ن اهت س  
هسزار    ٥ مختلف بانک ب مالیاتس    گسمسرکس ب اهستس س  

میلیارد تومان  در سازمان تنمین اجستسمسا س     اگسذاری  
  ١١١١ شسرکست زیسر مساسمسو سه منب اهستس س    ٨٣١ حی د  

میلیاردی صنی   فرهنگیان   صیها مورد اهتس س هسای  
صیها میلیاردی دیگر صادر نگردییه   هسمسه منسهسا مزاد    
اکررا مش وز در پستهای هود هسستسنسی   فس سط تسعسیادی  
پستهایشان ت ییر یافته است. مییران نساسومس  بسگسیسر کسه  
   ه بر ح و  های ناوم   امسهسای هسزاران مسیسلسیساردی  

مسیسلسیسارد تسومسان    ٥٦١١ بی ن الزا  به باز پرداهت ما  ای  

نسزسر     ٥  ا  معی   الوصوز از صنی   ذهیره فرهنگیسان بسه  
گرفته انیب مهاکمه   ماسازا  نسمس  شسونسی   حستس  از  
سوی نوبخت سخنگوی د لت از مییسرانس  مسانسنسی صسزسیر  
حسین  رئی  صنی   توسعسه مسلس ب یسکس  از نساسومس   

میلیون تومان  ا  قرآ السهسسسنسه    ٥١١ بگیران   کس  که  
دریافت کرده استب به  نسوان ذهسائسر انس س ب تس سییسر مس   
گردنی. ر ی دیگر سکه ای که این اهت س هسا   فسساد  
های مال  را به نمایش م  گسذاردب گسستسرش بسیسکساری  
دهها میلیون ب ف راکرریت مس سلس  جسامسعسهب تسنسگسیسستس ب  
فهشاب ا تیادب کودکان کار در هیابانب زبالسه گسردی کسه  
ر زانه دهها   صیها هزار نزر درمانیه   نساامسیسی از یسافستسن  

  ٨١ میلسیسون حسلسبس  نشسیسنب    ٨٨ کار به من ر ی م رده انیب  
میلیون گرسنه مس  بساشسی. رد    ٦٨ میلیون حاشیه نشین    

ا اده دارس  جعزر   یس  زاده   مسهساکسمسه ا  بسه هسمسراه  
شاپور احسان  رادب م ابله برنامه ریزی شیه د لست   تسمسا   
دستگاههای ذیربط با طب ه کارگر به من ور  س سب رانسین  
مزدبگیران جامعه از مور  قسیرتسمسنسی هسود بسرای بسازپس   
گیری ح وقشان است که امسر ز تسوسسط اهستس سسسگسران    
هپا لگران به غار  رفته است. امسا ایسن تس س ی تس فس   
جویانه از رهسبسرانب فسعسالسیسن   مسزدبسگسیسران مسعستسرآ بسا  
ا ترارا    مبارزا  قیرتمنی طب ه کارگر جسواب هسواهسی  

گرفت. انامن صنز  کارگران بر    فلز کسار کسرمسانشساه    
 ١٣ مهر    ٨٣ 
 
 

ضرب و شتم بهنام ابراهیم زاده، فعان 
 کارگری و دفاع از حقوق کودک در زندان

زاده هسنسگسا  مسراجسعسه جسهست حسل مشسکس      بهنا  ابراهیس  
اش مورد ررب   شت  مسسئسوز مسیدکساری زنسیان    پزشک  

  ١٣ مهرمساه    ٨١ گوهردشت قرار گرفت. صبو ر ز یکشنبه  
  ١ هنگام  که رئی  میدکاری زنیان رجای  شهر به بنسی  

زاده بسا    زنیان مراجعه کرده بود  زنیان  سیاس  بهنا  ابراهیس  

مسهسیی فسر جسهست دنسبساز کسردن    ٦ هماهنگ  مسئوز بنی  
اش به رئسیس  مسیدکساری    مشک   دنیانپزشک    درمان  

کسه ایسن    زنیان  مهرمبادی مسراجسعسه کسرد. امسا هسنسگسامس  
زنیان  در حاز طر  مشکس   پسزشسکس  هسود بسود مسورد  

 توهین   فهاش  مهرمبادی قرار گرفت. 
زاده به توهین   فسهساشس  رئسیس  مسیدکساری     قت  ابراهی  

ا تراآ کرد   ی اقیا  به کتسر زدن   رسرب   شستس   
     ١ این زنیان  کرد. این اقیاما  در حضسور رئسیس  بسنسی  

نا  زار   رئی  اجسرای احسکسا    تسعسیادی از    شخص  به 
زاده مساهسهساسست کسه    زنیانیان صور  گرفت. بهنا  ابسراهسیس  

کسنسی    مشک   درمان    دنیانپزشک  هود را دنسبساز مس  
 ل  تابهاز هی  پاسخ  دریافت نسکسرده   امسر ز پس  از  
طر  حضوری مورد ررب   شت  قرار گرفت بهنا  ابسراهسیس   

  ٣ در زنیان است    لیسرغس  سسپسری کسردن    ١١ زاده از ساز  
ساز حک  زنیانش ب در حک  جییسیی بسه هسزست سساز   ده  
ماه دیگر مهکو  شی. جر  ا  دفساو از حس سو  کسارگسرانب  
کودکان   انسانیت است   با انه هسای امسنسیستس  هسون  
اه ز در ن     امنیت مل ب تبسلسیسغ  سلسیسه نس سا    غسیسره  
جوان  اش را در زنیان میسگسذرانسی. بسهسنسا  بسایسی فسورا مزاد  
شود. بهنا  ابراهی  زاده به هنین احکام  معترآ اسست    
با پیوسستسن بسه کسارزار  سلسیسه امسنسیستس  کسردن مسبسارزا   
کارگرانب معلمان   مرد  مسعستسرآ هسواسستسار بساطسل شسین  

 پر نیه هود   همه فعالین سیاس  شیه است. 
 
 

 گزارش
  احی کوره پزهانه در پاکیشت   ٣٣ تع یل  دست ک   

 احی کسوره پسزهسانسه فسعساز در    ٣٣ ایلنار تع یل  دست ک   
این شهرستان ط  هنی ساز گذشتسه هسبسر داد.از مساسمسوو  

 احی باق  مانیه تولیی مجر سنت  در من  ه پاکسیشستب    ٣٦ 
 احی منه  با حیاقل نرفیت تولیسی   نسیسر ی    ١ امر ز حی د  

دهنسی     ادامسه ر نسی کسنسونس     کار به فعالیت ادامه م  

تعمعات اعتراضی کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا نسبت به 
 اخراج از کار! 
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                                                       مسسنسساسسر بسسه تسسعسس سسیسسلسس  ایسسن تسسعسسیاد کسسوره هسسواهسسی شسسی.                                                                                       
ا  با بیان اینکه  امل اصل  تسعس سیسلس  ایسن  احسی کسوره  

های انر ی   تسبسعسا  کسسادی    پزهانه افزایش قیمت حامل 
بازار ساهت   ساز بر تولیی مجرببوده است  تاکیی کسردر در  
کنار این  احی ها ی تولیی کننیه مجر های سسنستس  هسنسی  
هزار کارگر فصل   دائسمس  بسه صسور  مسستس سیس   غسیسر  
مست ی  مش وز کار بودنی که این موروو با ب بسیسکساری  

ترین دالیل پییسی ممسین شسرایسط فسعسلس     منها شیه است. مه  
رکود بازار ساهت ساز مسکنب  ی  افزایش قیمت مجسر در  
د  ساز اهیر  هم نین افزایش سرسا  م ر قسیسمست گسازطس   
هنی ساز گذشته بوده است کسه بسه مسر رکسارفسرمسایسان را  

 های مجر پزی هود کرده است.    اردار به تع یل   احی 

 
 بین المللی

تصویب ممنوعیت پوشش  -بلغارستان 
  برقع در اماکن عمومی

پارلمان بل ارستانب قانون مسمسنسو سیست پسوشسش بسرقس  را بسه  
از نهادهسای حس سو  بشسری تصسویسب      تصویب رسانی. بره  

هسا    این قانون را مهکو  کردنی. بنا بر گسزارش هسبسرگسزاری 
پ  از بل یرب هلنی   فرانسهب پوشانین صور  با ن ساب    
برق  در اماکن همگان  در بل ارستسان نسیسز مسمسنسوو ا س    

ای بسالسغ    شی. بر اساس این قانون هاطیان به پرداهت جسریسمسه 
شسونسی. ایسن مسیسزان در صسور     یور  مهکسو  مس    ٨١١ بر  

رسی. زنان  که به دالیل ش ل  یسا    یور  م    ١٣١ تکرار به  
بیماری ناگزیر از استزاده از برق  هستنیب شامل ایسن قسانسون  

شونی. پوشانین صور  با ن اب   برق  امسا در مسساجسی    نم  
 مزاد است. 

 
کارگران اخراجی شرکت هیوندا  -هند 

 دست به اعتصاب غذا زدند
کسارگسر اهسراجس     ٣ بیش از د  هزته از ا تصساب غسذای  

گذرد. منهسا در  سیسن حساز    شرکت هیونیا در هنی ستان م  
هواهنی به سر کار بازگردنیبهواستار ت ییر قوانسیسن    که  م  
ای هستنی که به اهراج منسهسا انساسامسیسیه اسست. در    نالمانه 

هشتمین ر ز از این ا تصاب یک  از ایسن مسعستسررسیسن بسه  
هاطر  هامت حازب به بیمارستان منت ل شی اما حسارسر بسه  
شکستن ا تصاب هود نشی. یک  از ایسن کسارگسران رهسبسر  
اتهادیسه کسارگسران هسودر سساز هسیسونسیا نسیسز در بسیسن ایسن  

اش هس  قسس     ا تصابیون است. ا  به اتزا  همکاران اهراج  
انی که تا زمسان بسازگشست بسه کسار بسه ایسن ا ستسراآ    شیه 

سختب ادامه دهنی. از فوریه ساز جاریب کارگران هسیسونسیا  
در هنی ا ترارا  بسیاری را سامانیه  کسردنسی   تس ش  
کردنی صسیای مس سالسبسا  هسود را بسه گسوش کسارفسرمسا  
برساننی. با این  جسودب مسییسران کسمسپسانس  در بسسیساری از  

 انی.   موارد حارر به مذاکره با نماینیگان کارگران نشیه 
 

اعتباری نتیعه رفراندوم   بی -معارستان 
 بدلیل کمبود تعداد شرکت کنندگان

ی    اکتبر در مساسارسستسان در بساره   ٦ پرس  ر ز یکشنبه    همه 

ی ار پا مبن  بسر "تس سسسیس  پسنساهساسویسان"      تصمی  اتهادیه 
ی پناهاویان در ایسن کشسور بسه دلسیسل  سی     پذیرش سهمیه 

پسرسس  ا ستسبسار    حضور کاف  شرکت کننیگان در این همسه 
نیارد. گرگل  کواچب معا ن حزب حاک  مساسارسستسان ر ز  

پسرسس     اکتبر در باره دلسیسل مسلس س  شسین هسمسه   ٦ یکشنبه  
پسرسس     درصی  اجیان شسرایسط در هسمسه   ٨٣ گزت تنها حی د  

ر ز یکشنبه در ماارستان شرکت کسردنسی. ایسن در حسالس   
درصسی    ٣١ است که شرس قبوز نتسایسجب شسرکست بسیسش از  

مسیسلسیسون نسزسر در    ١ /  ٥  اجیان بسوده اسست. در مساسمسوو  
ی    ماارستان  اجی شرایط رای بسودنسی. منسهسا بسایسی در بساره 

ی ار پا مبن  بر "ت سسسیس   پسنساهساسویسان"      تصمی  اتهادیه 
دادنسی.  سسواز    بنیی مهاجران در این کشور رای م    سهمیه 
پرس  در ماارستان این بودر میسا بسا تصسمسیس  اتسهسادیسه    همه 

ار پسا مسسبسسنسس  بسسر اسسسکسسان اجسسبسساری مسسرد  غسسیسسرمسساسسار در  
ماارستان حت  بی ن مواف ت پارلمان ماارستان مسوافس سیسی  

پرس  را هسارجس  سستسیسزانسه      یا مخالف. بسیاری این همه 
 دانستنی.   پرس  را جهت دار م    سواز همه 

 
ریاضت اقتصادی هزاران  -ان لیس 

 معترض را به خیابان ها کشاند
های ریسارست اقستسصسادی      هزاران انگلیس  مخالف سیاست 

د لتب در بیرمنگا  تس ساهسرا  گسستسرده ای بسرپسا کسردنسی.  
معترران شعارهای "ما با ریارت اقتصادی مسخسالسزسیس " ب  

 "حزب مهاف ه کار گ  شو"  ... سردادنی.  
بر اساس این گسزارشب هسزاران نسزسر از مسخسالسزسان ریسارست  
اقتصادی در انگلی  با بسرپسا کسردن تس ساهسراتس  ا ستسراآ  
ممیز در بیرمنگا  ناررایت  هود را از سیاست های د لست  
این کشور ا س   کسردنسی. ایسن تس ساهسرا  ا ستسراآ ممسیسز  
درحال  در بیرمنگا  انگلی  برگسزار شسی کسه کسنسزسرانس   
حزب مهاف ه کار این کشور در این شهر مغساز شسیه بسود.  

 Eastside Parkدر این راهپیمائ ب معترران بسه سسوی  

حرکت کردنی. سخنرانان نیز که از شخصیت های برجسستسه  
بزرگترین اتهادیه های کشور بسه هسمسراه نسمسایسنسیگسانس  از  
ائت ف ری جنه بودنیب به انهارات  درباره مسخسالسزست بسا  
طر  های ریارت اقستسصسادی در ایسن کشسور پسرداهستسنسی.  
معترران شعارهای "ما با ریارت اقتسصسادی مسخسالسزسیس "ب  

را      "حزب مهاف ه کار گ  شو"   "م ارگسان هسوش ممسییسی" 

 دادنی.   سر م  
 

تعمع زنان در اعتراض به  -ترکیه 
 سواری زنان در ایران  ممنوعیت دوچرخه

گر ه  از زنان در استانسبسوز در اقسیامس  ا ستسرارس  بسا    
سساز شسودب زن بسه    تسوانسی بسرایسمسان مشسکسل   شعار "فتوا نمس  

دهسی" بسه مسمسنسو سیست د هسرهسه    سواری ادامه م    د هرهه 
کسنسنسیگسان    سواری زنان در ایران  اکنش نشان دادنی. شرکت 

در این تام  یر سا ته کسه بسا نصسب پسوسستسرهسایس  بسر  
ها در پار  "یوقورت و" شکل گرفتب بسه شسکسل    د هرهه 

نمادین مسیری را بسه د هسرهسه سسواری پسرداهستسنسی. زنسان  
ایران  م ی  استانبوز نیز در این اقسیا  ا ستسرارس  شسرکست  
کردنی.  به دنسبساز ا س   کسارزاری در دفساو از مسهسیسط  

های بی ن هودر ب شمساری از زنسان    شنبه   زیست با  نوان سه 
سسواری پسرداهستسنسیب      در شهرهای مختلف ایران به د هرهسه 

هامنه ای د هرهه سواری زنان را در ان ار  مومس  حسرا   
 ا    کرد. 

 
تعمع اعتراضی در استانبون در  -ترکیه 

شبک  رادیو و  ٣٢پی تعطیل شدن 
 تلویزیونی

اکتبردر پ  تسعس سیسل شسین    ٥ صیها نزر شامگاه سه شنبه  
شبک  رادیو   تلویزیون  در ترکیه با تساسمس  در مسیسیان    ٦٥ 

ت سی  شهر استانبوز به این اقسیا  د لست ا ستسراآ کسردنسی.   
معترران که بیشتر منها هبرنگساران رسسانسه هسای تسعس سیسل  
شیه هستنیب این اقیا  د لت را مخسالسف دمسوکسراسس  مس   
داننی. فعالیت این شبسکسه هسای رادیسو   تسلسویسزیسونس  بسه  
دستور دادگاه  در ترکیه ممنوو ا س   شسیه   بسه طسور  
همزمان صبو سه شنبه با استزاده از نیر ی پلیس  تسعس سیسل  
شینی. ریئ  اتهادی  ر زنامه نگاران تسرکسیسه کسه در مسیسان  
تام  کنسنسیگسان بسودب تسر صسیایس  در ایسن کشسور را  
ه رنا  م  دانی   م  گوییر "ر زی هواهی رسیسی کسه  
تما  شبکه های مخالف تسعس سیسل   هسمس  صسیاهسا سساکست  

تلویزیون ]  رادیو  بسته شینیب فردا شسایسی    ٦٥ شونی. امر ز  
شبک  دیگر به اینها ارافه شود. ما مساسبسور هسواهسیس     ٨٣ 

ب همه بسبسیسنسنسی  یسر  ١١      ١١ بود درست ماننی دهه های  

سواری  تعمع زنان در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه -ترکیه 
 زنان در ایران 



 ٦٣٤ شماره      -  چهارم  دوره     17     کارگر کمونيست 

شبکه باشی    منه  شبک  پر پاگانسیای د لست هسواهسی بسود.  
ما صیاهایمان را باال هواهی  برد   اجسازه نسمس  دهسیس  ایسن  
اتزا  بیافتی." بسیساری از ایسن رسسانسه هسا بسه ارتسبساس بسا  
جنبش گولن یسا حسزب کسارگسردان کسردسستسان  .کسا.کسا  
مته  شیه انی که از منامله م  توان به شسبسکس  کسرد زبسان  

اشساره کسرد. ر ز سسه   (IMCTV"می ا  س  ت   ی" م  
شنبه پلی  پ  از  ر د به دفتر این شسبسکس  تسلسویسزیسونس     
ربط کامپیوترهاب هبرنگاران   کارکنان من را مساسبسور بسه  
تر  مهل کار هود کرد. تع یل  این رسانه ها در ادامس   
فشارهای د لت ترکیه بر مخالزان بوی ه کردهسا   هسواداران  
جنبش گولن در پس  کسودتسای صسور  گسرفستسه در ایسن  
کشور است. در همین راب هب پلی  ترکیه ر ز سسه شسنسبسه  
در اط  یه ای ا    کرد در زمان حالت فسو  السعساده در  
این کشور که از فردای کودتا به اجرا گذاشته شسیه اسست  

پلی  دستیگر یا از کار معلس  شسیه انسی.    ٨٦٨١١٨ تاکنون  
هسزار نسزسر از زمسان    ٥٦ بر اسساس مهسریسن ممسارب تساکسنسون  

کوتادی ر ز پانزده    ییه در این کشور دستیگر شسیه انسی  
نزر نیز تهت بازجوی  یا ته ی ا  قسرار گسرفستسه    ١١١١١    

انی. بیشتر دستسگسیسر شسیگسان از مسیسان ر زنسامسه نسگسارانب  
قضا     ک ب پلی ب معلمان   اساتیی دانشسگساه   ارتسش  

 هستنی. 
 

معترضان ضد دولتی به زندان  -اتیوپی 
 و پلیس حمله و زندانیان را آزاد کردند

م اما  مسنس س سه ا ر مسو در اتسیسوپس  مس  گسویسنسی کسه  
معترران به یر کسارهسانسه سسیسمسان مستسعسلس  بسه السیسکسو  
دانگو ب سرمایه دار نیاریه ای    ر تمنیترین مرد مفسریس ساب  
حمله کرده انی.  من ها هم نین م ر پلی  را مسورد حسمسلسه  
قرار داده انیب زنیانیان را مزاد کرده انی   هودر های متسعسلس   
به د لت را متش زده انی. من ها به کشته شین ده ها نزسر در  
ا ر مو در جریان یر جشنواره فرهنگ  کسه بسه هشسونست  

اکتبر در مسنس س سه    ٦ کشییه شی ا تراآ م  کردنی.  ر ز  
ا ر میا در اتسیسوپس  ده هسا تس ساهسرکسنسنسیه در پس  یسورش  
نیر های امنیت  به یسر جشسنسوارهب زیسر فشسار جسمسعسیست  
کشته یا زهم  شینی. سیو  تشو ب  ب گ نوی  بسرجسستسه  
که در مورد ت اهرا  رسی د لستس  مس سلسب مس  نسوشست  
بازداشت شیه است. بسیاری از مزسرانب ر زنامه نسگساران    
گر ه  از مخالزان د لت در اتسیسوپس  در زنسیان هسستسنسی.  
نیر های امنیت  اتیوپ  به ت ش برای سرکوب مسخسالسزسان  
در من  ه ا ر میا مته  م  شونی که مرد  در من هسواهسان  
مزادی سیاس  بیشتر هستنی. مسرد  در ا ر مسیسا   ممسهسارا  
د لت را مته  م  کننی که منها را از نس سر اقستسصسادی    
سیاس  به حاشسیسه رانسیه اسست. صسیهسا نسزسر از مسرد  در  
ت اهرا  اهیر کشته شیه انیب هیزی که در د  دهسه اهسیسر  
در اتیوپ  ساب ه نسیاشستسه اسست. حسزب حساکس  اتسیسوپس     

کسرسس     ٣٨٣ متهیان من در انتخابا  ساز گسذشستسه هسمسه  
پارلمان  را از من هود کردنیب اما احزاب مخالف گزتسه انسی  
که نتایج انتخابا  دستکاری شسیه   بسرگسزاری من مزاد    

 منصزانه نبوده است. 
 

تداوم گسترده حرکت پناهعویان  -اروپا 
 و تلفات آنها در دریاها

سسا ست گسذشستسه    ٨١ گارد ساحل  ایتالیا م  گویی ط   
نزدیر به یازده هزار پناهاوی گرفتار در مبهای مییتسرانسه  
ناا  یافته انی. اجساد نزدیر به پنااه پناهاو از جسمسلسه  
کود  ه  از مب گرفته شی. در ایسن  سمسلسیسا  جسیا از  
گارد ساحل  ایتالیا گر ه های مختلف بسیسن السمسلسلس  هس   
مشارکت داشتنی. کشت  های ایتالیای  پناهاویسان را بسه  
سواحل سیسیل در جنوب کشور منت ل کرد.   در مسیسانسه  
مسیر سه زن باردار نوزادشان را بسه دنسیسا م ردنسی. قسبسل از  

قسایس  بسادی در    ٦١ قای  از جمله    ٥٥ ناا  پناهاویان در  
میان مبها سرگردان بودنی. بسیسشستسر ایسن پسنساهساسویسان اتسبساو  
کشورهای نیاریهب اریترهب گینهب گامبسیساب سسودانب سساحسل  
 اج   سومال  هستنی که برای زنیگ  بهستسر در منسسوی  
مبها دز به دریا زده انی. منها حاال بایی مسراحسل اداری  سبست  
درهواست پسنساهسنسیگس  را پشست سسر گسذارنسی تسا بسبسیسنسی  
سرنوشتشان در کیا  کشور   شهر ار پا رغ  هواهسی هسورد.  

  ٨٨٦ از ابتیای ساز جاری می دی تسا کسنسون دسست کس   
نسزسر    ٥٨١١ هزار پناهاو در مبهای ایتالیا ناا  یافته انی    

 ه  طعمه امواج دریا شیه انی. 

خواستهای فوری جنبش دفاع از 
 حقوق کودکان

 
هواستهای فوری جنبش دفاو از  

 ح و  کودکان 
سس تضمین   تسامسیسن امسکسانسا   ٨ 

رفاه ب مموزشس ب بسهسیاشستس     
درمسانسس  کسسودکسسان بسسرابسسر مهسسریسسن  
استانیاردهسای جسهسانس  بسوسسیسلسه  
د لسست. د لسسست مسسونسسسف اسسسست  
اسسستسسانسسیارد  احسسیی از رفسساه    
امکانا  رشی مادی   مسعسنسوی  
کسسودکسسان   نسسوجسسوانسسان راب در  
باالترین س و مسمسکسنب تضسمسیسن  
کنی   کمر هزیسنسه هسای الز   
  هسیمسسا  رایسسگسان پسزشسسکس     
مموزش    فرهنگ  را مسستس سل  
از  رعیت هانوادگ  کودکان    

 نوجوانان تامین کنی. 
سس ایااد مهی کودکهای مساسهسز  ٦ 

  میرن بسه مسنس سور بسرهسورداری  

همه کسودکسان از یسر مسهسیسط  
زنیه   ه   تربیت    اجتمسا س ب  

 مست ل از شرایط هانوداگ . 
سس تضمین ح و  برابر برای هسمسه  ٥ 

کودکان صرفن ر از مهل تسولسیب  
انتسسساب بسه مسلسیست یسا مسذاهسب  
مسسخسستسسلسسف. مسسمسسنسسو سسیسست هسسرنسسوو  
تبعی   لیسه کسودکسان دهستسر    
پسرب مهساجسر   غسیسر مسهساجسر    
کودکسانس  کسه داهسل یسا هسارج  

 ازد اج بینیا ممیه باشنی. 
سس ممسنسو سیست کسار حسرفسه ای  ٨ 

 برای کودکان   نوجوانان 
سس ل و کلیسه قسوانسیسن قصساص    ٣ 

ا سسسسیا  درمسسسسورد کسسسسودکسسسسانب  
ممنو یت نگهیاری کودکسان در  
زنیان. ایااد مراکز بازممسوزی بسا  
امکسانسا  رفساهس ب ممسوزشس     
پر رش  میرن همسراه بسا کسمسر  

هسسسای مسسسا سسسر پسسسزشسسسکسسس     
ر انسسپسسزشسسکسس  بسسرای نسسوجسسوانسسان  
بسسزهسسکسساربسسا هسسیف بسسازگسسردانسسین  

 زنیگ  شایسته به منان. 
 سس ممنو یت حااب کودکان  ٣ 
سس کسسود  مسسذهسسب نسسیارد.  ١  سسس س

کسسسودکسسسان بسسسایسسسی از هسسسر نسسسوو  
انسیازی مسادی   مسعسنسوی    دست 

مسسذاهسسب   نسسهسسادهسسای مسسذهسسبسس   
مصون بساشسنسی. جسلسب افسراد زیسر  

های مسذهسبس     شانزده ساز به فرقه 
  مسسراسسس    امسساکسسن مسسذهسسبسس   

 ممنوو است. 
سس ممنو یت دهالست مسذهسب در  ١ 

مموزش   پسر رش   لس سو فسوری  
هسا    تبعی    تمایز در همه  رصسه 

  س و  مموزش  میسان دهستسر    
پسر. مخستسلسط شسین مسیارس در  

 همه س و  تهصیل  

سسسس مسس سابسلسه قساطس  قسسانسونس  بسسا  ١ 
اسسستسسزسساده جسسنسسسسس  از کسسودکسسان   
حسستسس  تسسهسست نسسا  ازد اجب جسسر   
سسسنسسگسسیسسن جسسنسسایسس  مسسهسسسسسوب  

شسود. رابس سه جسنسسس  افسراد    م  
سسازب    ٨١ بزرگساز با افسراد زیسر  

 لو با ررایت منهاب ممسنسوو اسست  
 شود.     جر  مهسوب م  

سس مسسمسسنسسو سسیسست هسسر نسسوو مزار  ٨١  سسس س
کودکان در هسانسوادهب مسیارس    
موسسا  ممسوزشس    در سس سو  
جامعه ب ور کسلس . مسمسنسو سیست  
اکیی تنبیسه بسینس . مسمسنسو سیست  
فشسسار   مزار ر انسس    ار سساب  

 کودکان. 
سس ممنو یت بخیمست گسرفستسن  ٨٨ 

کودکان در نسهسادهسای نس سامس ب  
 انت ام    امنیت . 

ایسسن مسس سسالسسبسسا  فسسوری جسسنسسبسسش  

انسان  دفاو از حس سو  کسودکسان  
در ایران   هواستسهسای حسیاقسل    
 اجل برای رهانیین کسودکسان از  

ح وقس    دسست    مهر میت   ب  
درازی مسسذهسسب   مسس سسابسسلسسه بسسا  
کود  مزاری سسیسسستسمساتسیسر  
 توسط جمهوری اس م  است.  

نسسهسساد کسسودکسسان مسس سسیمسسنسسی هسسمسسه  
انسسانسسهسسایسس  کسسه بسسرای دفسساو از  

انسی      ح سو  کسودکسان در تس ش 
کلیه تشکلها   نهادهای مسیافس   
ح و  کود  را به مبارزه بسرای  

 هوانی.   ته   این هواستها فرام  
 نهاد کودکان م یمنی 

 ٨٥١٣ مهر ماه    ٨٥ 
 ٦١٨٣ اکتبر    ٨ 


