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 اصالح قانون کار:
  

اصالحیه قانون کار باید 
به زباله دان انداخته 

 شود
 

دولتتت روحتتانتت  صالتت تته ا تت    
قتتانتتون کتتاره را بتته متت تت تت   
اس م  داده است تا به تصتوالت   
برسد. االن صالت ته متثترال دولتت  
احمدی نژاد است کته قترار بتود  
در کنار قطع سوبسثدها و التارانته  
ها رالاضت اقتصتادی شتدالتدتتری  
را به کارگران و مردم وارد کتنتد  
و بتتتا وارد کتتتردن  شتتتو   
مصرف   به جامعه، اقتتتصتاد در  
گل نشسته حکومت اس مت  را  
بتته حتترکتتت وادارد. جتتمتت تتوری  
اس م  در دوره احمدی نتژاد بتا  
فضای اعتراض و مقاومت متردم  
و کارگران مواجه شد و بتنتارتار  
ا  حثه کذاال  قانون کتاره را  
نثمه کاره باالگان  کترد. اکتنتون  
االن دولت روحتانت  استت کته بتا  
هتتمتتان متتعتتضتتل در گتتل متتانتتدن  
اقتتصتاد در ابتعتادی شتدالتدتتر و  
وسثعتر مواجه است و متثتاتواهتد  
با ت مثل ب  حقوق  بتثتشتتتر بته  
کارگران و ت تمتثتل شتراالته بترده  
وار و فتتتقتتتر و بتتتثتتتکتتتاری و  
گرسنگ  بثشتتر و شتدالتدتتر بته  

کتتتارگتتتران، رتتتاره ای بتتترای  
اقتصاده بثندالشد. امتا متثتدانتد  
که کارگران در برابر االن تتعترض  
کثثف ساکت ناواهند نشتستت و  
به هتمتثتن جت تت از هتن اکتنتون  
زمزمه پ  گرفتن االن ا  حتثته  
در  فوف ختود حتکتومتتت  هتا  
شنثده مثشود. اما نباالتد بته االتن  
زمزمه ها دلتاتوه کترد. عتقت   
نشثن  روشتن و  ترالتز از االتن  
ا  حثه ضد کارگتری و تت   
ت  بندهای آن و نته تتیتثتثترا   
نثن بند در آنرا باالد با اعتتتراض و  
 مبارزه به حکومت ت مثل کرد.  

 
قانتون کتار جتمت توری است مت   
ال  قانون ضد کتارگتری استت  
و ا  حثه اخثتر قترار استت آنترا  
ضد کارگتری تتر کتنتد. قتانتون  
کار موجود با مت تورالتت شتر  و  
قوانثن اس م  و رسمثتت بستثت   
و ن ادهای اس م  نوشتتته شتده  
و در آن کارگران از هر حت  پتاالته  

 ای مثل ح  تشکل و ح   
 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد ٠٥٥

 رضا رشیدی: 
 جای فعالین کارگری زندان نیست. به کارزار لغو احکام امنیتی بپیوندیم

 (  ٤٢مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس)
 دیوید ریازانف

گوشه هایی ازتخلفات  گسترده و دزد یهای هزاران میلیاردی از صندوق 
 ذخیره فرهنگیان!
 محمد شکوهی 

 سه نمونه از پیشروی جنبش کارگری 
 اصغر کریمی 

 نکته اصلی
 محمد شکوهی

"برررادران قررایرراقررترری" حررکررومررت 
مسئول گسترش اعتریراد و بریرکراری 

 ٠٥صفحه هستند!                      
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 درباره مسائل جنبش کارگری

 :  نسان نودینیانرسدبير
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  ت ريريه
 نارص اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفایه

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکویه
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالىح
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطال  با نويسندگان آن است.  
درج مقاص  در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آن ا از جان  نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

اعتصاب و حقوق ابتداالت  دالتگتر  
م روم شده اند. االن قتانتون هتمته  
مثدانند که ختود حتا تل عتقت   
نشثتنت  جتمت توری است مت  از  
طر  قانتون کتار دالتگتری استت  
که بر اساس  باب اصجاره  نوشتته  
شده بود و حت  استن کتارگتر را  
برسمثت نمثشناخت و بتا متوجت   
از اعتتتراض متواجته شتد و پت   
گرفتتته شتد. صالت ته ا ت حتثته  
حکومت روحان  تت تشت  استت  
برای پ  گرفتتن هتمتثتن عتقت   
نشثن  ها با االن هدف که شتاالتد  
بتواند شکست ای االتن حتکتومتت  
و ب ران اقتصادی مزمن آنرا ستد  
کند. دولت روحان  مثاواهتد بتا  
االن ا  حثه با وارد کتردن متواد  
و تیثثرات ، دست کارفرماالتان را  
در لیو قراردادهای کار و اختراج  
کتتارگتتران کتتامتت  بتتاز بتتگتتذارد،  
دستمزد کارگران را در همثن حتد  
نارثز نگه دارد و بته هتر بت تانته  
ای مانع افزاالش آن شود، و کت   
به کارفرماالان برای کار برده وار  
کشثدن از گرده کارگران رت   

 سفثد بدهد.  
 

در االن مثان هستتتنتد جترالتانتاتت   
که  مثاواهنتد در بترابتر صالت ته  
ا تت حتتثتته اختتثتتر قتتانتتون کتتار،  
کارگتران را بته دفتا  از قتانتون  
کار کنون  بکشانند. االن خه و  
ستتثتتاستتتتت  استتت کتته ختتانتته  
کارگرال ا و شتوراهتای است مت   
و جرالانا  توده االست  آنرا تبت تثت   
مثکنند. متنتطتقت  کته متطتر   
متتثتتکتتنتتنتتد  تتاهتترا ستتاده استتت   

متتثتتگتتوالتتنتتد دولتتت متتثتتاتتواهتتد  
ا تت حتتاتتت  ضتتد کتتارگتتری در  
قتتانتتون کتتنتتونتت  وارد کتتنتتد و  
کارگران در برابر آن باالد از قتانتون  
کار متوجتود دفتا  کتنتنتد  االتن  
التت  فتترالتتبتتکتتاری تتتمتتام عتتثتتار  
است. کارگر را متثتاتواهتنتد بته  
جنگ  بکشانتنتد کته بترنتده هتر  
دوسوی آن جتمت توری است مت   
است. ره کارگران پشتت قتانتون  
کار کنون  بروند و رته صالت ته  
ا تت حتتثتته قتتانتتون کتتار بتته اجتترا  
گتذاشتتتته شتتود، بتترنتتده در هتتردو  
 تتور  حتتکتتومتتت استت متت  و  

 کارفرماالان هستند.  
 

کتتارگتتران عتت تتثتته صالتت تته ضتتد  
کارگری قتانتون کتار، و عت تثته  
قانون کار حکومت هستتنتد و از  
حقوق اساست  و پتاالته ای ختود  
دفا  مثکنتنتد. االتن را بتارهتا و  
بارها کارگران در اعتتتصتابتا  و  
اعتراضاتشان و در بتثتانتثته هتای  
تشک  ای مستتقتل کتارگتری و  
در اول متته هتتا و بستتتثتتتاری  
روالداهای دالتگتر بتوضتو  اعت م  
کتترده انتتد. کتتارگتتران از حتت   
اعتصاب و ح  تشکل و افتزاالتش  
دستمزدها در حد زندگ  انسانت   
دفا  مثکنند و باالد دفا  کننتد.  
کارگران تشک ت تای دستت ستاز  
حتتکتتومتتتتت  نتتیتتثتتر شتتوراهتتای  
اس م  و خانه کارگر حکومتت  
را بتت تتثتتت وجتته تشتتکتتل ختتود  
نمثدانند ب که اهرمت تای تتوطتئته  
گتتری حتتکتتومتتت عتت تتثتته ختتود  

 مثدانند.  

 
حزب کمونثست کتارگتری هتمته  
کارگران را به متقتابت ته فتعتال و  
سراسری با ا  حثه قتانتون کتار  
که تتوطتئته ای بترای تت تمتثتل  
رالتتاضتتت و مشتتقتتت بتتثتتشتتتتتر بتته  
کتارگتران استت فترا متثتتاتوانتتد.  
تیثثرا  و ا ت حتاتت  کته قترار  
استتت از طتترالتت  االتتن ا تت حتتثتته  
قانون  شود، ابزارها و اهرم تاالت   
برای سرکوب بتثتشتتتر، تت تمتثتل  
دستتتتتمتتزدهتتای پتتاالتتثتتن تتتر بتته  
کارگران و فتقتر و گترستنتگت   
بثشتر، و ت مثل شرااله سات تتر  
و مشقت بارتر به کارگران استت.  
پاسخ االن ا  حثه تاکثد  ترالتز  
و روشن باش ای وسثع کارگتران  
بتر حت  اعتتتتصتاب و تشتتکتل و  
افزاالش دستمزد به باصتتر از خته  
فقر است. پاسخ کارگران بته االتن  
تق  و ت ه حکومت است مت ،  
بتترپتتاالتت  متت تتامتتع عتتمتتومتت   
کارگری و  تاکثد بر حقوق پاالته  
ای کارگری است. االن تت ه و  
توطئه حکومت را باالد در نتطتفته  
خفه کرد و ک ثت االن ا ت حتثته  
را به زباله دان انتداختت و راه را  
برای ت مثل حتقتوق پتاالته ای و  
بثن التمت ت ت  کتارگتری بته االتن  
حکومت و کنار زدن قوانثن ضتد  

 کارگرالش هموارتر نمود.  
 

 حزب کمونثست کارگری االران 
اکتتتتتبتتر    ٥١ ،  ٥٩٣١ متت تتر    ٤٢ 

 ٤١٥٢ 

حزب کمونیست کارگری همه کارگران را بره مربرابرلره فرعرال و سرراسرری برا 
اصالحیه قانون کار که توطئه ای برای تحمیل ریراضرت و مشربرت بریرشرترر بره 
کارگران است فرا میخواند. تغییرات و اصالحاتی که قرار است از طریق ایرن 
اصالحیه قانونی شود، ابزارها و اهرمهایری بررای سررکروب بریرشرترر، ترحرمریرل 
دستمزدهای پایین تر به کارگران و فبر و گرسنگی بیشتر، و ترحرمریرل شررایر  
سخت تر و مشبت بارتر به کارگران است. پاسخ این اصالحیه تاکید صرریرو و 
روشن بخشهای وسیع کارگران بر حق اعتصاب و تشکل و افزایش دستمزد بره 
باالتر از خ  فبر است. پاسخ کارگران به این تبال و تالش حکومت اسرالمری، 
برپایی مجامع عمومی کارگری و  تاکید بر حبوق پایه ای کارگری است. این 
تالش و توطئه حکومت را باید در نطفه خفه کرد و کلیت این اصالحیه را بره 
زباله دان انداخت و راه را برای تحمیل حبوق پایه ای و بین المللی کارگری 

 به این حکومت و کنار زدن قوانین ضد کارگریش هموارتر نمود. 



 ٨٣٤ شماره      -  چهارم  دوره     3     کارگر کمونيست 

متت تترمتتاه متتعتت تتمتتان    ٤٢ امتتروز  
بازنشستته در تت تران در متقتابتل  
ساختمان سازمان برنامه و بودجته  
دست به ت مع اعتراض  زدنتد و  
بر خواست هتای ختود از جتمت ته  
حقوق باصتر از خه فتقتر التعتنت   
سه و نثن مثت تثتون تتومتان، لتیتو  
امنثت  کردن اعتراضا  و لتیتو  
پرونده مع مان متعتتترض تتاکتثتد  
کردند و اع م کردند تا زمتانت   
که به خواست هاالشان رسثدگت   
نشود به اعتراضا  و تت تمتعتا   
خود ادامه خواهند داد. در داختل  
ساختمان سازمان برنامه و بودجته  
نثز با شتعتار درو ته درو ته در  
مقابل   بت نوباتت،  ت تبتت  
او را قطع کردند و بته اعتتتراض  

 خود ادامه دادند.  
 

نتفتر از    ٠١١  بز امروز حتدود  
مع مان بازنشسته دست به ت تمتع  

در متتقتتابتتل ستتاختتتتتمتتان ستتازمتتان  
بتترنتتامتته و بتتودجتته زدنتتد و بتتا  
شتتعتتارهتتای تتتنتتدی بتتر ختتواستتت  
های خود تتاکتثتد کتردنتد. االتن  
ت مع بتدنتبتال تت تمتع ستراستری  

م ر و بتا    ٢ بازنشستگان در روز  
فراخوان قب   برگزار شتد. طتبت   
گزارش  کته بته حتزب رستثتده  
استتت، تتتعتتدادی از متتعتت تتمتتان  
بازنشستتته از شت ترهتای استتتان  
متترکتتزی، لتترستتتتتان، ختتراستتان،  
آبادان، ستاوه، کترج، کترمتانشتاه،  
سنندج و ارا  در االتن تت تمتع  
شرکت داشتند. همزمتان در التزد  
نتتثتتز  تتدهتتا نتتفتتر از متتعتت تتمتتان  
بازنشستتته دستت بته تت تمتع در  
مقابل کانون بتازنشتستتتگتان االتن  
ش ر زدند. در قزوالن نتثتز تت تمتع  

 مشاب   برگزار شده است.  
 

بر پ کاردهای مع مان در تت تران  

خه فتقتر  »و الزد نوشته شده بود:  
ستته متتثتت تتثتتون و نتتثتتن حتتقتتوق  
،  «بازنشستتتگتان الت  متثت تثتون 

متتا بتتا االتتن حتتقتتوق از هتتمتتان  »
بازاری خرالد مثکنثن که مدالتران  
بتتا حتتقتتوق نتت تتومتت  ختترالتتد  

زنتتتتدگتتتت   »،  «متتتتثتتتتکتتتتنتتتتنتتتتد 
شتترافتتتتتمتتنتتدانتته حتت  مستت تتن متتا  

  .«است 

   مع مان شعار مثدادند: 
اگتته  تتنتتدوق ختتالتتثتته االتتنتت تتمتته  

 اخت س رثه  
اگه  ندوق خالثه االن مه دزدی  

 رثه  
عدالت عدالت نتوبتاتت خت تالتت  

 خ الت  
منزلت، معثتشتت، ست متت حت   

 مس ن ما است  
 حقوق ما رالالثه خرج ما دصراله  
 بثمه راالگان برای بازنشستگان  

مشتتکتتل متتا حتتل نشتته بتتزودی  

 برمثگردالن  
 

و ختتطتتاب بتته نتتوبتتاتتت شتتعتتار  
   مثدادند: 

نوبات بثا پاالثن  اگر متن نتبتودم  
تو وزالر نبودی  اگتر متن نتبتودم  
تتتو پشتتت متتثتتز نتتبتتودی  و  
سرنشثنان اتومتبتثتل هتا بتا بتوق  
زدن و دستتت تتتکتتان دادن بتتا  
بازنشستگان ابتراز هتمتبتستتتگت   

 مثکردند.  
 

مت تر    ٢ در ت مع امروز قطعنامه  
متت تتددا قتترائتتت شتتد. از جتتمتت تته  
بندهای االن قتطتعتنتامته افتزاالتش  
دستمزدها باصتر از خته فتقتر و  
رفع امتنتثتتت  کتردن آمتوزه و  
پتتروره و لتتیتتو پتترونتتده هتتای  

 مع مان است.  
 

الک  از بتازنشتستتتگتان در االتن  

تتت تتمتتع در گتتزارشتت  بتته حتتزب  
گفت: بازنشستگان خشمگثتن را  
بته داختتل ستتاختتتتمتتان بترنتتامتته و  
بتتودجتته دعتتو  کتتردنتتد. حتتدود  

نتفتتر از بتتازنشتستتتتتگتتان بتتا    ١١١ 
راهپثماال  و  فوف  متنتیتن بته  
داخل رفتند و وارد سالتن آمتفت   
تتتئتتاتتتر شتتدنتتد. نتتوبتتاتتت متتعتتاون  

سازمان بترنتامته   روحان  و رئث  
و بودجه شرو  به   تبتت هتای  
تکراری کترد. امتا بتا خشتن و  
اعتراض متعت تمتان متواجته شتد.  
بازنشتستتتگتان بتا شتعتار درو ته  
درو ه   بت های او را قتطتع  
کتتردنتتد. بتتازنشتتستتتتتگتتان متتانتتنتتد  
نارن   جنگ  بودند. نتوبتاتت  
م بور شد مثکروفون را متقتابتل  
بازنشستگان قرار بدهد. تتعتدادی  
از بازنشستتتگتان زن و مترد هتر  
کدام گوشه ای از اعتتتراض و  
خواست هتای بتازنشتستتتگتان را  
مطر  کتردنتد. نتوبتاتت کته در  

زشتت  »  بت اولش گفته بتود  
است که کس  حقش را باواهتد  
متتطتتالتتبتته کتتنتتد و ازاالتتن روه  
استفاده کند، االنکه هرجتا فشتار  
و جث  و داد باشد، حق  استتثتفتا  
بشود و هرجا ن ابتت و شترافتت   
باشد و اعتراض  ور  نتگتثترد،  
ح  پاالمال بشتود، االتنتکته دالتگتر  
سنگ روی سنتگ بتنتد نتمت   

، ل تن  ت تبتتتش در دور  «ماند 
دوم تیثثر کرد و سعت  کترد بتا  
احترام   بت کند و قول هتاالت   
بتتتدهتتتد. پتتتاستتتخ التتتکتتتپتتتاررتتته  
بازنشستگتان امتا االتن بتود کته  
االن ا برای ما نان و آب نمتثتشتود  
اگر مشک مان حل نشتود بتزودی  
  ٩ برمثگردالن و سالن را ستاعتت  

 بعداز  ر تر  کردند.  
 

 حزب کمونثست کارگری االران 
اکتتتتتبتتر    ٥٠ ،  ٥٩٣١ متت تتر    ٤٢ 

 ٤١٥٢ 

 حزب کمونثست کارگری االران  
 معلمان بازنشسته باز هم به خیابان آمدند  
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 نگاهی به پراکندگی جنبش کارگری
 

 ناصر اصغری

موقعثت  را کته امتروز جتامتعته  
االران، باصوص کتارگتران بتا آن  
درگثرند، االتن ستئتوال را جت توی  
پای ما م  گذارد کته رتکتار  
باالد کرد؟ بترای جتواب بته االتن  
سئوال، ال  کمونثست بتاالتد بته  

هتتای اعتتتتتراضتت     ستتراج جتتنتتبتتش 
پثتشترو و بتاتصتوص کتارگتری  
برود، که تقرالبا توافق  عمومت   
هست کته االتن آختری پتراکتنتده  
است و جتنتبتشت  کته پتراکتنتده  
است، اول بتاالتد متتت تد شتود تتا  
بتواند کاری بکنتد. امتا وقتتت   

انتد و    گوئثن کارگران پراکنده   م  
التا جتتنتبتتش کتارگتتری پتتراکتنتتده  
است، منتیتورمتان از االتن حترف  

 رثست؟  
 

جنبش کارگری دارای پتتانستثتل  
ای است کته اگتر بتالتفتعتل    بالقوه 

شود، هستت و نتثتستت جتامتعته  
داری را دود    طتبتقتتاتت  سترمتاالتته 

فترستتتد.    کند و به هتوا مت    م  
التت  مشتتکتتل ا تت تت  ستتر راه  
جنبش کتارگتری االتن بتوده کته  
نثروهای زالادی در حترکتتتنتد تتا  
مانع بالفعل شتدن االتن پتتتانستثتل  
شوند. با خواهش و تمنا و امتثتد  
و آروز نم  توان االن متانتع را از  
ستتر راه بتترداشتتت. کتتار متت   

 خواهد. 
االن پتانسثل زمان  بطور کتامتل  
بالفعل خواهد شد که آن فترمتول  
معروف مارکستثتستتت :  طتبتقته  
کارگری در خود، باالد به طتبتقته  
کارگری برای خود تیثثر کتنتد   
ت ق  بثابد. منتتت تا متا در االتن  
ب ث فع  از بالفعل شدن کتامتل  

زنثن. هتدف    آن پتانسثل حرف نم  
االن نوشته مطر  کتردن نتکتاتت   
در جواب به مسئ ه پتراکتنتدگت   

 در جنبش کارگری است. 
 

جنبش کارگری در 
دو سطح پراکنده 

 است
هتتر زمتتان مستتئتت تته و متتطتتالتتبتته  
م م ، مثتل حتداقتل دستتتمتزد،  
عدم پرداخت دستتتمتزد و حتقتوق  

هتتتا،    کتتارگتتتران، بتتتثتتتکتتتارستتتازی 
های قانون کار و  تثتره،    ا  حثه 

جتت تتوی پتتای کتتارگتتران قتترار  
گثترد و کتارگتران قتادر بته    م  

عق  راندن زور و تت تاجتن دولتت  
ستترمتتاالتته داران نتتبتتاشتتنتتد، االتتن  
متتوضتتو  را بتتا پتتراکتتنتتده بتتودن  
کتارگتتران و جتتنتبتتش کتتارگتتری  

دهثن. اما وقت  کته    توضثز م  
از پراکندگ  کارگران و جنتبتش  
کارگری حترف مت  زنتثتن، دو  
مسئ ه م  توانند به ذهن ختطتور  
کننتد. التکت  االتنتکته نت تادهتا،  

ها، اعتتراضتا  کتارگتری    تشکل 
و فعالثن کتارگتری متوجتود در  

کتنتنتد و    همآهنتگت  کتار نتمت  
انتتد. بتته انتتدازه کتتافتت     پتتراکتتنتتده 

قدرتمند نثستتنتد و بتاتش قتابتل  
توج   از فعالثن کارگری افت   
مت د و واحدی ندارند. الا االنکته  
پراکندگ  را االنچتنتثتن تتعترالتف  
متت  کتتنتتثتتن کتته کتتل جتتنتتبتتش  
کارگری در الت  پتراکتنتدگت   

 تری بسر م  برد.   عمث  
االن ال  واقعثت قتابتل مشتاهتده  
و  تتثتترقتتابتتل انتتکتتار استتت کتته  
فعالثن موجود جنبش کارگتری،  
فعالثن  که ج وی   نه اند و  
ا  تارنتیتر مت  کتنتنتد، بتا هتن  
اختتتتت ف نتتیتترا  گتتاهتتا بستتثتتار  
عمث  و  اهرا  تثترقتابتل تتوافت   
در هثت موردی، دارند. اگر االتن  
فعالثن امروز در بسثتاری متوارد  
با هن سر مسائل ختا ت  اتتفتاق  

کتنتد    نیر ندارند، ما را م از نم  
که از آنت تا شتثتطتان بستازالتن و  
انتیار داشته باشثن تواف  کنتنتد   

اختت ف نتیتر در بتثتن فتعتالتثتن  
کارگری، همانند اختتت ف نتیتر  

هتای    در بثن فعالثن همه جتنتبتش 
دالتتگتتر التت  مستتئتت تته کتتامتت   
طبثع  است. جنبتش کتارگتری  

هتا دارای    هن مثل بقتثته جتنتبتش 
فتتعتتالتتثتتنتت  استتت کتته افتت   

های متفاوت  را بتا ختود    گراالش 
حمل م  کنند. داشتن اختتت ف  
نیر، که گفتن کامت  طتبتثتعت   
است، در خود رثز بدی نتثتستت.  

آنت تائت  کته صزم    –اگر بشود  
ای بتته اتتت تتاد    استتت و ضتتربتته 

 –زنتد    های کارگری نتمت    عمل 
باالد ستر اختتت فتاتتمتان بت تث و  
روشتتنتتگتتری کتتنتتثتتن تتتا تتتوده  
مااط  و بتاتصتوص فتعتالتثتن  
کارگری جوان تر بتطتور شتفتاف  
بدانند کدام گراالتش حتامتل رته  
اهتداف و افت  و رشتن انتتدازی  
است. در جنبش کارگری امتروز  
االتتران، تتتتعتتداد زالتتادی فتتعتتتال  
کتارگتری و متت تافتل فتعتتالتثتتن  
کارگری دارالن کته اگتر متوارد  

ای را کتنتار    ای و حتاشتثته   فرقه 
بگذارالن، از همثن قاعتده پتثتروی  

کنند. اعتراضا  کتارگتری    م  
هن، گرره تعداد و تتنتاوب آنت تا  
تتر    روز بروز قدرتتمتنتد و متطت توب 

شوند اما در رنتان ستطت ت     م  
نثستند که بشود آن را به آن حتد  
قتتدرتتتمتتنتتد دانستتت کتته تتتوان  
تأثثرگذاری بر تیثتثتر تتوازن قتوا  
را داشته باشند. به االن جتنتبته از  
ب ث م  توان بثشتر پترداختت و  
جوان  بثشتتتری از آن را متورد  

 ب ث قرار داد. 
اما نکته م متر در بت تث امتروز  
من درباره پراکنتدگت  کتارگتران  
و جنبش کارگری، پتراکتنتدگت   
عموم  کارگران در مقتابت ته بتا  
تعرضا  روزمره دولت جتمت توری  
اس م  به آن است. االتن جتنتبته  

از پراکندگ  از اختت ف نتیتر و  
اختتتتت ف ستت تتثتتقتته فتتعتتالتتثتتن و  

های کارگری، مستقتثتمتا    تشکل 
گثترد. آنتچته کته    سررشمه نم  

جنتبتش کتارگتری را امتروز در  
مقاب ه با االن وضتعتثتت نتاتتوان و  
پراکنده کرده است، قتبتل از هتر  
رثزی وضعثت متعتثتشتتت  ای  
است کته کتارگتران در آن قترار  
دارنتد  فتقتر، بتثتکتاری، قتترارداد  
موقت کتردن قتراردادهتا و نتبتود  
امنثت شتیت ت ، پتثتمتانتکتاری و  
تتکتته تتکتته کتردن شتترکتتتت تتا و  
کارخان ا  بتزرگتتتر، و متوقتت  
بودن شتراالته کتاری آنت تا. االتن  
وضعثتت زنتدگت  کتردن  ترف  
کارگران را با مااطترا  زالتادی  
روبرو کرده که ت ه بترای زنتده  
متتانتتدن، ختتود بتته التت  هتتدف  
ا    تبدالل کرده است. کتارگتر  
بترای االتتنتتکتته قتترارداد متتوقتتتتتش  
تمدالد بشود، برای االنکته هتمتثتن  
موقت بتودن قترارداده تضتمتثتن  
بشود، در دست زدن به اعتتتراض  
مت تتافتتیته کتتارتتر ختتواهتد شتتد.  
بتاتتش عتتیتتثتمتت  از جتتامتعتته و  
جتتوانتتان بتتثتتکتتار هستتتتتنتتد. در  
شراالط  که کارگر فاقد تشکتل  
و جامعه فاقد فضائ  است کته  
جاالگزالن  کارگر معترض را بتا  
کارگر بثکار و اعتصاب شتکتن  
ممانعت کند و در پثش گترفتتتن  
ال  رنثن ستثتاستتت  را بترای  
دولت با هزالتنته ستثتاست  هتمتراه  

کند، هر کارگر متعتتترضت     نم  
با خطر جاالگزالتن شتدن بتا ختثتل  
عیثم  از بتثتکتاران روبتروستت.  
در شراالط  که کتارگتران الت   
م ثه کار بتا رتنتدالتن شترکتت  
پتتثتتمتتانتت  و بتتا شتتراالتته گتتاهتتا  
متتفتاو  قتراردادی و کتاری و  
بدون ارتباط بتا هتمتدالتگتر روبترو  
هستند، سازمان دادن اعتصاب و  

اعتتراض هتمتاهتنتگ هتمته االتن  
شتود.    ها، بسثار مشکل م    باش 

فقر و دستمزد کن، بته کتارگتران  
دهد که به اعتتتراض    فر ت نم  

و  ات ف وقت  بترای اعتتتصتاب  
 رف کند. باالد دو و گاهتا سته  
شثفته کتار کتنتد کته زنتدگت   
کتتردن  تترف و بتتقتتول ختتودشتتان  
 شرافتمندانه روزمره تأمثن شود. 

 
 رسکوب

در جامعه االران و بتاتصتوص در  
جنبش کارگری آن، وقتتت  کته  
از  سرکتوب  حترف مت  زنتثتن،  
سرکوب عرالان و بگثر و ببند بته  
اذهتتان ختتطتتور متت  کتتنتتد. امتتا  
ستترکتتوب متت  تتتوانتتد اشتتکتتال  
مات ف  باود بگثرد. ت دالتد بته  
بستن کارخانه و کارگاه، تت تدالتد  
به اخراج، نداشتن درآمد متکتفت   
برای پرداخت ماال تتتاج زنتدگت   
در دوران اعتصاب و  ثتره، ختود  
انوا  سترکتوب بته حستاب مت   
آالتنتد. متن االتنت تا بته سترکتوب  
عتترالتتان، کتته االتتنتت تتا متتنتتیتتور  
ستتترکتتتوب فتتتثتتتزالتتتکتتت  متتتثتتتل  
دستگثتری، شتکتنت ته، از کتار  
بثکار کردن، ق ع و قمع و حتتت   
اعدام و ترور فعالثن ستثتاست  و  
کارگری، نیام  کردن مت تثته  

 کار است، اشاره م  کنن. 
 

واضتتز استتتت کتته بتتتا وجتتتود  
سرکوب  مثل سرکوب جم توری  
استت متت  هتتن، کتته کتتارگتتران  
شرکت کننده در مراسن اول متاه  
متته ستتنتتنتتدج را و کتتارگتتران  
معترض معدن آق دره را شت ق  
م  زننتد، کتارگتران هتنتوز هتن  
متشکل م  شتونتد و اعتتتراض  
به راه م  اندازنتد. کتارگتران بتا  

 تمام فشاری که جم وری  
 

 ١ صفحه   
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  ٨ از صفحه             
استت متت  بتتر آنتت تتا وارد کتترد  
سندالکای کارگران شرکت واحتد  
و سندالکتای کتارگتران نتثتشتکتر  
هتتفتتت تتتپتته و رتتنتتدالتتن تشتتکتتل  
کارگری دالتگتر االت تاد کتردنتد.  
ده ا اعتصاب و اعتتتراض مت تن  
در رند سال گذشته و باتصتوص  
اعتصاب م ن کارگتران نتفتت در  
اواسه دهته نتود متثت دی، کته  

هنوز فضای ارعاب و خفتقتان بته  
شکتل امتروزی درهتن شتکتستتته  
نشتتده بتتود، را ستتازمتتان دادنتتد.  
اعتتراض قتدرتتمتنتد متعت تمتان در  
الک  دو سال گتذشتتته را شتاهتد  

االتتتن. اعتتتتتتراض کتتتارگتتتران    بتتوده 
پتتتروشتثتتمت  هتتا را داشتتتته االتتن.  
اعتراضا  ادامه دار پرستتتاران را  

 شاهد بودالن. 
با مشتاهتده االتن واقتعتثتا  و بتا  

واقف بودن بتر االتن واقتعتثتت کته  
تتتوانتتنتتد، تتتأکتتثتتد    کتتارگتتران نتتمتت  

 توانند با  رف   کنن، نم    م  
 
خواستن سرمااله داران و دولتشتان    

دستت از اعتتتتصتتاب و اعتتتتراض  
بتردارنتد، بتتعتضت  از فتعتتالتثتن و  
نا رالن سثاس  نقش سرکتوب در  
متت تتافتتیتته کتتار بتتودن جتتنتتبتتش  
کتتارگتتری را دستتت کتتن متت   

گثرند. سرکوب اگتر کتارآمتدی  
نداشتت، واضتز استت کته رکتن  
ا    سر پا ماندن سثستن عت ت   
 –العموم سترمتاالته داری در دو  

بتود. شتمتا    سه قرن گذشتته نتمت  
فتتاکتتتتتورهتتای ذکتتر شتتده را از  
بتتاصی ستتر جتتنتتبتتش کتتارگتتری  
بردارالد، ببثنثن ستثتستتتن سترمتاالته  
داری ره متد  زمتانت  ستر پتا  

 خواهد ماند ؟ 

 
االن وضتعتثتت و فتائت  آمتدن بتر  
پراکندگ  جنبش کارگری، امتا  

طت تبتد کته در بتاتش    جواب م  
بعدی سع  مت  کتنتن نتکتاتت   
دربتتاره راه حتت تت  عتتبتتور از االتتن  

 موقعثت بگوالن. 
 ٤١٥٢ اکتبر    ٥٢ 

نتفتری کتارکتنتان    ١١١١ کمپثن  
سازمان ب تزالستتت  در التکت  از  
شتتبتتکتته هتتای اجتتتتتمتتاعتت  در  
اعتتتتتراض بتته ستتطتتز پتتاالتتثتتن  
دستتتتتمتتزدهتتا نتتمتتونتته دالتتگتتری از  
شکوفاال  جنبتش کتارگتری در  
االران است. درستت الت  هتفتتته  
قتبتتل شتتاهتتد فتتراختتوان کتتارگتتران  
شرکت آلومثنثوم الم دی هرمتزآل  
به مردم شت تر بتودالتن در متقتابتل  
استانداری هترمتزگتان بتا حضتور  
خانواده های کتارگتران و تتعتداد  
زالادی از متردم. متورد ستوم در  
روزهای گذشته موج حتمتاالتت از  
کارگران و مع مان زندان  توسته  
مراکتز و جتمتع هتای متاتتت تف  
کارگران و بتازنشتستتتگتان، زنتان  
خانته دار و  تثتره استت. االتنت تا  
ع ئن فضای جدالدی در جنتبتش  

 کارگری است. 
 

فراخوان کارگران اعتتتصتابت  بته  
خانواده ها و مردم شت تر اقتدامت   
بسثار م ن در جنتبتش کتارگتری  
به حساب مثاالد. حضتور ختانتواده  
ها در ت معا  کتارگتری در دو  
سال گتذشتتته ستثتری  تعتودی  
داشتته و دورنتمتای روشتن تتری  
مقابل کارگران گتذاشتتته استت.  
اما کارگران هرمزگان قتدم مت تن  
دالگری به ج و برداشتند و متردم  
ش ر را هتن بته حتمتاالتت از ختود  
فتراختوانتدنتد. اهتتمتثتت االتن اقتتدام  
فقه تاثثرا  کمت  آن و شت توج  

تتتر شتتدن تتت تتمتتع آنتت تتا نتتثتتستتت.  
کثفثت تازه ای در مبارزه استت.  
االن اقدام پثام م م  به مردم، بته  
ستتاالتتر متتراکتتز کتتارگتتری و بتته  
کتتارفتترمتتا و دولتتت دارد: متتردم  
دردمند ش ر را در مقابل شتمتا و  
ارگتان هتای سترکتتوبتتتتان بستتثتت   
مثکنثن و بته متثتدان متثتاورالتن.  
قدر  کارگران نه فقه در عتمتل  
مت دانه و اعتتتصتاب و تت تمتع  
است ب که همچنثن در تتوانتاالت   
آن ا در همراه کتردن بتقتثته متردم،  
جتوانتتان بتتثتکتتار و عصتبتتانتت  از  
اوضا ، بازنشستتتگتانت  کته زالتر  
خه فقر زندگ  مثکنند، هتزاران  
کتتارگتتری کتته در هتتر شتت تتر و  
ش رک  بدون بثمه بثکاری و در  
فقری مط   زندگ  متثتکتنتنتد،  
زنتتانتت  کتته بتته هتتزار دلتتثتتل دل  
ختتونتت  از اوضتتا  دارنتتد، االتتنتت تتا  
نثروی طبقه کتارگتر هستتتنتد و  
اگر طبقه کارگر کتل االتن نتثترو  
را به مثدان نتثتاورد و پشتت ستر  
خود بسث  نتکتنتد تتوان متقتابت ته  
پثروزمند با طثف مفتاوری کته  
به ممد نثروی سترکتوب و زنتدان  
مقابل کتارگتران مت  االستتتد را  
ناواهد داشت. االن تتاکتتتثت  و  
سثاست در عثن حتال تتمتامتا در  
مقابل شوراهای اس م  و خته  
ستتازه بتتا حتتکتتومتتت و طتتثتتف  
ا    طت ت  و ... استت. االتن  
التت  اقتتدام متت تتن طتتبتتقتتاتتت  بتتا  
دورنمتای روشتن استت. ختواستت  

افزاالش دستمزد باصی خه فقر و  
و نثن مث ثون تومان که توسته    ٩ 

تشکل ها و جمع های کارگتری  
و متتعتت تتمتتان متتطتتر  شتتده استتت،  
خواست هوشمندانه ای استت کته  
 رفثت ج   همبستتتگت  اقشتار  
مات ف جامعه را دارد. کتارگتر،  
مع ن و پرستار، بازنشسته و جتوان  
جوالای کار، کارگتران بتثتکتار و  
زنان خانه دار متتعت ت  بته طتبتقته  
کتتارگتتر هتتمتته در االتتن ختتواستتت  
شرال  اند. ت صثل راالگتان کته  
تتوستته متتعت تتمتان متطتتر  شتتد و  
همثنطور خواست هتاالت  کته در  
بثانثه های کارگران در اول مته  
در قطعنامه هاالشان آمتده، بترای  
ات اد و هتمتبتستتتگت  عتمتومت   
ع ثه حتکتومتت تتعتثتثتن کتنتنتده  
است. خواست طت  راالتگتان نتثتز  
بسثار م ن است که بوالژه تتوسته  
پرستاران و پرسنل بثمارستان تا بته  
اهتزار درآالد تا حماالتت عتمتومت   

 را برانگثزد. 
 

استتتتتفتتاده روزافتتزون کتتارگتتران از  
شبکه های اجتماعت  نتثتز وجته  
دالگتری از پتثتشتروی کتارگتران  
استتت. االتتن ابتتزاری استتت کتته  
کارگران را قادر مثکند حرفشتان  
را به گوه مردم ش ر برساننتد و  
آن ا را در مبارزه ع ثه مفتتاتوران  
به خدمت بگثرنتد. ابتزاری بترای  
ستتازمتتانتتدهتت  ختتود و ستتاالتتر  
کتتارگتتران در نتتقتتاط متتاتتتتت تتف  

کشتتور. بتتا االتتن ابتتزار بتتود کتته  
کارگران پتروشثم  ها و  تنتاالتع  
فوصد و معادن ت معا  هتمتزمتان  
از نقاط مات ف ستازمتان دادنتد.  
در همتثتن روزهتا شتاهتد ابتتتکتار  
جالتبت  تتوسته جتوانتان ستنتنتدج  
بتتودالتتن کتته متتردم شتت تتر را بتته  
کتاباوان  در الت  روز متعتثتن  
فراخوان دادنتد تتا از االتن طترالت   
ضمن سازمتانتدهت  الت  عتمتل  
جمع ، رابطه خود را بتا جتامتعته  
بتترای فتتراختتوان هتتای بتتعتتدی  
ت کثن کنند. پثشقراوصن استتفتاده  
از متتدالتتای اجتتتتتمتتاعتت  بتترای  
سازمانده  مبارزا  سراستری و  
قدرتمند مع تمتان بتودنتد. اکتنتون  
کارگتران متراکتز  تنتعتتت  هتن  
دارند االن ابزار را بثش از پثش بته  
خدمت مثگثرند تتا ضتعتف ختود  
در تشکتل هتای تتوده ای، کته  
حکومت مانتع االت تاد آنت تا شتده  
است، را جبران کتنتنتد. در عتثتن  
حال االن ابزاری است که امتکتان  
مثدهتد کتارگتران تشتکتل هتای  
سراسری و قدرتمندی به کمت   

 آن بوجود آورند. 
 

حماالت از کتارگتران و متعت تمتان  
زندان  و بطور مشات  حتمتاالتت  
از بثتانتثته جتعتفتر عتیتثتن زاده و  
اسماعثل عتبتدی وجته دالتگتر و  
وجه بسثار مت تمت  از روالتاروالت   
کارگران و جامعته بتا حتکتومتت  
استت متت  استتت. حتتمتتاالتتت از  

کتتارگتتران زنتتدانتت  و زنتتدانتتثتتان  
سثاس  در دو دهته اختثتر الت   
وجه بارز متردم بتوده استت. امتا  
ابعاد االتن حتمتاالتت هتا و طتثتف  
بسثار متنو  و جدالتدی کته االتن  
بار در االن همتبتستتتگت  شترکتت  
دارند، کثفتثتت دالتگتری بته االتن  
عر ه از مبارزه مردم داده استت.  
حرف مشتر  بتثتانتثته هتا االتن  
است که مبتارزا  حت  طت تبتانته  
کتتارگتتران و متتعتت تتمتتان را انتتگ  
امنثت  نزنثد. آن تا را دستتتگتثتر  
نکنثد، آزادشان کنثتد، حت  شتان  
است مبارزه کنند. ما هتن هتمتان  
خواست هتا را دارالتن کته االتنت تا  
بثان کرده اند. االن ا نتمتاالتنتده متا  
هن هستند. و االتن تتقتابتل بستثتار  
قدرتمتنتدتتر و اجتتتمتاعت  تتر از  
گذشته است. االتن الت  تتقتابتل  
مستقثما ستثتاست  بتا حتکتومتت  
استتت. متتردم متتثتتاتتواهتتنتتد ابتتزار  
سرکوب را از حکومت بگثرنتد و  
موانع پثشروی خود را از ستر راه  

 بردارند. 
 

االتتنتت تتا ستته نتتمتتونتته متتتتتفتتاو  از  
ت ر  جنبتشت  استت کته هتر  
روز در اشتکتتالت  تتازه بته ختتود  
آراالش مثدهتد تتا ختود را بترای  
روالتتاروالتت  هتتای بتتزر  آالتتنتتده  

 آماده کند. 

 سه نمونه از پیشروی جنبش کارگری 
 اصغر کریمی 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد ٠٥٥

همزمان با اع م نرخ بثکتاری دو  
و نثن مث ثون نفری توسه مترکتز  
آمار و وزار  کار، گزاره هتای  
جدالد مرکز پژوهش های م  ت   
نشان مثدهد که نرخ بثکتاری در  

متثت تثتون    ٢،٤ به حتدود    ٣٢ سال  
نفر رسثده است. در االتن گتزاره  
آمده است که رتنتانتچته بترنتامته  
مشتتاتتصتت  بتترای کتتاهتتش نتترخ  
بتثتتکتتاری پتتثتتش بتتثتتنتت   تتور   
نگثرد، پثش بثنت  متثتشتود کته  

مث ثون نفر تا ستال    ٥٥ االن رقن به  
 برسد.    ٥٢١١ 
 

در قبال آن رثتزی کته ختودشتان  
بتتته آن ستتتونتتتامتتت  بتتتثتتتکتتتاری  
متتثتتگتتوالتتنتتد، نتته تتتنتت تتا بتترنتتامتته  
مشاص  وجود ندارد، ب تکته هتر  
روز بتر متثتزان بتثتکتاران اضتافته  
مثشود. بنا بر آمار رسم  مرکتز  

از  جمتعتثتت  ٣١ آمار االران در سال  
هزار نفری کته    ٤١١ مث ثون و    ٥ 

ط  ال  سال گذشتته بته بتازار  
  ٠٢٤ کار کشور اضافته شتدنتد،  

هزار نفر موف  بته درالتافتت کتار  
هتزار نتفتر    ١١١ شدند، ول  حدود  

به جمعثت بثکار کشتور اضتافته  
شده اند. و االن در حتالتثتستت کته  
در جم وری اس م  افترادی بتا  
هفته ای الکساعت کار نثتز جتزو  
جمعثت شا ل م سوب مثتشتود.  
همچنثن با تشدالد ب ران اقتتتادی  
رژالتتن و فتت تت  شتتدن رتترختت تتای  
اقتتتتتصتتاد هتتر روز کتتارختتانتت تتا   
بثشتری به تعطث   کشتثتده شتد  
و متوجت  از بتثتکتارستازالت تا در  

 جرالان است. 
 

االن آمارها تکان دهنده است. االتن  
ها فقه آمار نتثتستتتنتد، االتن هتا  
ختتتبتتتر از ختتتثتتتل متتتثتتت تتتثتتتونتتت   
انسان االثست که بثتکتارنتد، بتدون  
االنکه خبری از بثمه بتثتکتاری و  
هرگونه تتامتثتن اجتتتمتاعت  ای  
رون درمتان راالتگتان، تت تصتثتل  
راالتتگتتان، تستت تتثتت   صزم بتترای  
تامثن مستکتن و داشتتتن الت   
زندگ  انسان  برای آنتان بتاشتد.  
و االتن درحتالتثتستت کته هتر روز  
استنتاد جتدالتدی از دزدی هتا و  
حقوق های ن وم  رو متثتشتود،  
داراال  های تامتثتن اجتتتمتاعت ،  
االن مافثای بزر  اقتصتادی را  
بتتاص کشتتثتتده انتتد و جتتمتتعتتثتتت  
مث ثون  بثکاران در ب  تامثتنت   
مط   زندگ  مثکتنتنتد و دولتت  
فتتتقتتته آمتتتار متتتثتتتدهتتتد و در  
نزاع االشان از خطرا  اجتتتمتاعت   
آن به الکدالگر هشتدار متثتدهتنتد.  
اگر ره االن آمارها تمام حتقتثتقتت  
را بثان نمثکند، ول  بته روشتنت   
ابعاد فاجعه عتیتثتن بتثتکتاری را  
که دردی اجتماع  و دامتنتگتثتر  
باش عیثم  از خانواده هتاستت،  

 بثان مثکند.  
 

نکته االن است که مبارزه عت تثته  
بثکارسازال تا، الت  عتر ته داج  
اعتتتتراضتا  کتارگتتری استتت. و  
م متر از االنتکته جتنتبتش عت تثته  
بثکاری دارد به ج و مت  آالتد و  
نمونته هتای آنترا در شت ترهتاالت   
رتتون متتاهشتت تتر، آبتتادان، تتت تتران  
شاهد بوده االن. االن جنبش  استت  
کتته  تترفتتثتتت جتتذب حتتمتتاالتتتتت   
اجتماع  را دارد و متثتتتوانتد در  

اشکال مات ف شکل گثرد و بتا  
خواست ای روشن  رون التا کتار  
الا بثمه بثکاری بته جت تو بتثتاالتد.  
مثتوانتد در متدالتای اجتتتمتاعت   
نتتثتترو گتترد آورد و بتته تتتدار   
فراخوان ای اعتراضت  ستراستری  
برود. جوانان بعنوان نثروی ا  ت   
االتتن جتتنتتبتتش نتتقتتش متت تتمتت  در  
سازمانده  سراسری االن جتنتبتش  

 مثتوانند داشته باشند.  
 

شکاف جنسیتی در 
 ایران

براساس گزاره مت تمتع جت تانت   
اقتصاد در دهمتثتن و جتدالتدتترالتن  
گزاره ختود، االتران بتا شتاخت   

در    ١،١٤١ شتتکتتاف جتتنتتستتثتتتتت   
  ٥٢٤ بندی ج انت  در متثتان    رده 

را دارد کته    ٥٢٥ کشور، رتتبته  
نسبت به سال گذشته  ر ار پت ته   
نثز پاالثن تر رفتته استت. بتنتا بتر  
گتتزارشتتا  متتنتتتتتشتتر شتتده االتتن  
شتتاختت  از رتت تتار زالتتربتتاتتش  

هتتتای    مشتتتارکتتتت و فتتتر تتتت 
اقتصادی، نیثر مشارکت زنتان و  
متتردان در نتتثتتروی کتتار، متتثتتزان  
درآمدهای متتتوسته هتر جتنت ،  
در تتد هتتر جتتنتت  در مشتتا تتل  

پاالثن، دستتتاوردهتای      باص و رده   رده 
آمتتوزشتت ، نتتیتتثتتر نتترخ ستتواد و  
موقعثت آموزش  زنان در سطتو   
اولثه، ثانواله و سطز دانشگتاهت ،  
بتتت تتتداشتتتت و طتتتول عتتتمتتتر و  
توانمندسازی ستثتاست  تشتکتثتل  
شده استت. االتن آمتارهتا گتوشته  
دالتگتری از حتاکتمتثتت آپتارتتاالتتد  
جنس  در االران و رانتده شتدن هتر  
روز بثشتر زنان بته دامتن فتقتر و  

 م رومثت را بثان مثکند.  
در برابر االن حقثقت ت تخ، جتنتبتش  
بالنده رهاال  زن را مت  بتثتنتثتن.  
جنبش  که در کوره و خثتابتان،  
در خانه و در م ثه های کار و  
در همه جا ع ثه آپارتاالد جتنتست   
و قوانثن بربرالتتتش مت  جتنتگتد.  
ال  خواست مت تن االتن جتنتبتش  
برابری زن و مرد در تمام عتر ته  
های اجتتتمتاعت ، اقتتتصتادی ،  
سثاس  و فرهتنتگت  استت. االتن  
جنتبتشت  استت کته زنتان را در  
 تتف جتت تتوی اعتتتتتراض عتت تتثتته  
جم وری است مت  و تتوحتش و  
بربرالت حاکتن بتر االتران قترار داده  

 است.  
 

معلمان بازنشسته تا 
رسررررریررررردن بررررره 
خواسرترهرایشران بره 
تجمعات خود ادامه 

 میدهد.
مع مان بازنشسته برای پثتگتثتری  
خواست االشان به ت مع در متقتابتل  
سازمان بترنتامته و بتودجته بترای  
ساعت ده  تبتز روز بتثتستت و  
ششن م رمتاه فتراختوان داده انتد.  
خواست ای معت تمتان بتازنشتستتته،  
ختواستتت تای تتمتامت  متعت تمتان،  
خواست ای همه کارگران و متردم  
جامعه است. به هر شتکت ت  کته  
مثتوانثن حماالتت ختود را از االتن  
اعتراضا  اع م کتنتثتن. تت تمتع  
قب   مع مان بازنشسته در شتشتن  
م ر ماه بترگتزار شتد کته در آن  
هزاران مع ن از ش رهای ماتتت تف  
در مقابل م    جتمتع شتدنتد و  

پثگثر خواست االشتان شتدنتد و بتا  
شعارهای معثشت، منتزلتت، حت   
مستت تتن متتاستتت، ختته فتتقتتر ستته  
مث ثون حقوق ما الت  متثت تثتون  
اعتراض خود را بته زنتدگت  زالتر  

 خه فقر اع م داشتند.  
 

در االتتن اعتتتتتراضتتا  متتعتت تتمتتان  
بازنشسته همچنثن با تتاکتثتد بتر  
خواست خاتمه دادن بته امتنتثتتت   
کردن آموزه و پتروره و بتاطتل  
شدن پرونده هتای تشتکتثتل شتده  
بتترای متتعتت تتمتتان متتعتتتتترض رتتون  
اسماعثل عبدی، رستول بتداقت ،  
ع   اکبتر بتا تانت  و مت تمتود  
ب شت  و ده ا مع ن دالگر بتطتور  
واقع  از ح  تشکتل، اعتتتصتاب  
و آزادی هتتای پتتاالتته ای در  
جامعه دفا  کردند. ع تثته وضتع  
نتتابستتامتتان آمتتوزه و پتتروره،  
خصو   شدن متدارس، نتا امتن  
بتتودن متتدارس و پتتاالتتثتتن بتتودن  
استاندارد آموزش  سان گفتتنتد.  
خواستار بثمته کتارآمتد و درمتان  
راالتتگتتان شتتدنتتد. و در پتت کتتارد  
هتتاالشتتان بتتا شتتعتتارهتتاالتت  عتت تتثتته  
حتتقتتوقتت تتای نتت تتومتت   تتدای  
اعتراض جامعه را به  تبعتثتو و  
نابرابری و فقر و فت کتت حتاکتن  
نماالتنتدگت  کتردنتد. شتعتارهتای  
متتعتت تتمتتان بتتازنشتتستتتتته در شتتشتتن  
م رماه پ تفرم مبتارزه آنتان بترای  
بثست و ششن مت تر متاه استت و  
ختتواستتتتت تتای هتتمتته متتعتت تتمتتان،  
کارگران و  کتل جتامتعته استت.  
وسثعا از االن اعتراضا  حتمتاالتت  

 کنثن. 
 

 ٢ صفحه   
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  2 از صفحه              
روز جهانی کرود  
و هررمررایررش هررا در 
دفررراز از حررربررروق 

 کود 
ال  روز م ن در هفتته گتذشتتته  
روز ج ان  کود  بود. در االتن  
روز مراسن بستثتاری در دفتا  از  
حقوق کود  در ت ران و دالتگتر  
ش رها برپا شد. الت  نتمتونته آن  
هماالش کودکان کار،   تز، روز  
جتت تتانتت  کتتود  در دانشتتکتتده  
ع وم اجتمتاعت  دانشتگتاه تت تران  
بود. سانرانان االتن متراستن اکتبتر  
التتزدی  فتتعتتال دفتتا  از حتتقتتوق  
کود  و پثام روشنفکتر بتودنتد.  
در االتتن روز بتتار دالتتگتتر جتتامتتعتته  
 دای اعتراضش را عت تثته کتار  
کودکان و بث قتوقت  و خشتونتت  
هر روزه ع ثه االن قربانثان تتوحتش  
سرمااله داری حاکن بت تنتد کترد.  
در االن روز بر خواستت تای فتوری  
ای رتتون متتمتتنتتوعتتثتتت کتتار  
کودکان، تامتثتن ختانتواده هتاالت   
که بااطر فقر و نتداری نتاگتزالتر  
کودکانشان را از ت تصتثتل ختارج  
کترده و راهتت  کتتار متثتتکتنتتنتتد،  
تتت تتصتتثتتل راالتتگتتان بتترای هتتمتته  
کودکان، برخورداری کودکتان از  
الت  زنتدگت  شتاد و انستانتت ،  
آمتتوزه و پتترورشتت  متتدرن و  

انسان  و ... تاکثد شد. بترپتاالت   
ج ان  شاالستته بترای کتودکتان،  
در االتتن روز گتتفتتتتتمتتان متتدالتتای  
اجتماع  و گروه ای متبتارزاتت   
ای بتود کته امتر هتر روزه شتان  
دفتا  از حتقتوق کتود  استتت.  
ب نام ابراهثن زاده ر ره سترشتنتاس  
کارگری و فعال دفا  از حتقتوق  
کود  به مناسبتت االتن روز از  
زندان رجاال  ش ر بثانثته ای داده  
است که در آن ضتمتن اشتاره بته  
همه مبتارزاتت  کته در دفتا  از  
حتتقتتوق کتتود  متتتثتتشتتود و  
کسانثکه به جرم همثن متبتارزا   
حکن زندان گرفته و تت تت فشتار  
و پتثتگترد قترار گترفتتته انتد، بتر  
ضررو  مبارزه ای فشترده تتر در  
اعتراض به وضعثت وختامتت بتار  
کودکان برای ال  دنثای بت تتتر  
 برای آنان تاکثد گذاشته است. 

م تمع نثشکر هتفتت تتپته الت   
 کانون داج اعتراض 

 
م تمع نثشکر هفتت تتپته نتامت   
شتتنتتاختتتتته شتتده نتته فتتقتته بتترای  
کارگران در االران ب کته در متثتان  
بسثاری از سازمان ای کتارگتری  
در ستتراستتر جتت تتان استتت. االتتن  
کارگران با مبارزا  درخشتانشتان  
تتتوانستتتتتنتتد ستتنتتدالتتکتتای ختتود را  
شکل دهند. توانستند در متبتارزه  
ع تثته گترو پتدالتده راالت  تتعتوالت   

پرداختت دستتتمتزدهتا، التگتوهتای  
خوبت  از متبتارزه را در متقتابتل  
جنبش کارگری قرار دهتنتد. االتن  
کارگران هر گاه کته بتا تتعترض  
جتتتدالتتتدی از ستتتوی دولتتتت و  
کارفرماالتان روبترو متثتشتونتد، از  
جمت ته پترداختت دستتتمتزدشتان بته  
تاخثر م  افتد و الا رماق اختراج  
باصی سرشان قترار متثتگتثترد، بتا  
اعتتتراضت  جتمتعت  بته متقتابت تته  
برخاسته و االن تعرضا  را عتقت   
مثزنند. ال  نمونته دالتگتره در  
هفته گذشته بود. از جم ه  تبتز  

م تر شتمتار بستثتاری از    ٥٣ روز  
کارگران االن مت تتتمتع در ادامته  
اعتراضا  روز قبت تشتان  متقتابتل  
ساختمان مدالرالت کارخانه تت تمتع  
کردند. اعتراض کارگران نثشتکتر  
هتفتتتته تتپتته بته پترداختتت نتتکتتردن  
دستمزدهتا و حت  بتثتمته  بتثتش  

نتتتفتتترازکتتتارگتتتران کتتته    ٠١١ از 
درخواست بازنشستگ  طر  زالتان  
آور آن ا تاالثد شده استت، بتررتثتده  
شدن تعاونت  مصترف کتارگتران،  
پرداخت نتکتردن شتش متاه بتثتمته  
و    کارگران روزمزد و حقوق ب متن  

  ٣١ و مرداد و ش رالتور    ٣٢ اسفند  
آنان، پرداخت نشدن حتقتوق مترداد  
و ش رالور کارکنان دائن، تشتکتثتل  
کمثته انضتبتاطت  در کتارختانته،  
قرارداد نتداشتتتن اکتثتر کتارگتران  
روزمزد، ع ثر تن کتار دائتمت  و  

مستمرشتان، رفتتتارهتای تتوهتثتن  
آمثز مدالترالتت و  وابستتته اعت م  
کتتردن کتتارگتتران متتعتتتتترض بتته  
بثگانه ط  مصاحبته بتا  تدای  

  ٤١١ کرخه  پرداخت نکردن بثمته  
کارگر ن  بر عت تثتر تن مصتوب  
شتتتدن آن استتتت. در حتتترکتتتت  

متت تتر االتتن    ٥٤ اعتتتتتراضتت  روز  
کتارگتتران در متقتتابتل زورگتوالتت   
های کارفرما به دفتتتر حتراستت  
االتتتن پتتتاالتتتگتتتاه ستتترکتتتوب در  
کارخان ا ، حم ه کترده و تتمتام  
مثز و  ندلت  هتا را بته بتثترون  
پرتتاب کتردنتد. و هتنتگتامتثتکته  
نثروی انتتتیتامت  بترای متتتفترق  
كردن كتارگتران متعتتترض بته زور  
متتتتتوستتل شتتده  بتتود، کتتارگتتران  
درگثر شده و درب ا    ورودی  
و نرده های جانبت  آن بته عت تت  
مقاومت كارگران و گترفتتتن نترده  
ها به عنوان ستون و تكثه گاه از  
جا كنده شدند. کارگران خواستتتار  
خارج شدن هر ره زودتتر نتثتروی  

 انتیام  از کارخانه شدند. 
 

اعتراض کارگران نثشکرهفت تپته  
نمونه ای از فضتای پتر التتت تاب  
م ثه های کارگری استت. در  
هفته گذشته عت وه بتر مت تتتمتع  
نتتثتتشتتکتتر هتتفتتت تتتپتته کتتارگتتران،  
اعتراض کتارگتران در کتارختانته  
فتتروآلتتثتتاژ ازنتتا در اعتتتتتراض بتته  

بثکار سازی ها و کاهتش ستطتز  
دستتتتتمتتزدهتتا، تتت تتمتتع کتتارگتتران  
کتتارختتانتته اشتت  مشتت  شتت تتمتتزار  
دراعتراض به عتدم پترداختت متاه  
ها حقوق در متقتابتل استتتانتداری  
ر ارم ال و بتاتتتثتاری، تت تمتع  
اعتتتتتراضتت  کتتارگتتران اختتراجتت   
پتروشثم  جن مقابل مت ت ت  بته  
همراه خانواده هاالشان بتا ختواستت  
پتترداختتت فتتوری طتت تتبتت تتاالشتتان و  
بازگشت آن ا بته کتار، اعتتتراض  
کارگران  ناالع معادن و فت تزی  
خ ث  فارس بته واگتذاری بتاتش  
ا    کارخانه به پتثتمتانتکتاری،  
ت تمتع متربتثتان پتثتش دبستتتانت   
گث ن دراعتراض به ب تکت تثتفت   
استتتتتاتتدامتت  ختتود در متتقتتابتتل  
استانداری، اعتصاب دو ستاعتتته  
کارگران کارخانه نوشتابته ستازی  
زمزم کترمتانشتاه بتاتاطتر تتعتوالت   
پتترداختتت دستتتتتتمتتزدهتتتا، ادامتتته  
اعتصاب کتارگتران پتتتروشتثتمت   
ارونتتد دراعتتتتتراض بتته کتتاهتتش  
حتتقتتوقتت تتا، ادامتته اعتتتتتراضتتا   
کارگران پتتروشتثتمت  پتردالت  از  
جم ه سرتثتتتر هتای مت تن اختبتار  
کتتارگتتری بتتودنتتد. اعتتتتتراضتتا   
کارگران هتر روز گستتترده تتر و  
 سازمانثافته تر به ج و مثرود.  

 رضا رشیدی: 
جای فعالین کارگری 
زندان نیست. به 
کارزار لغو احکام 
 امنیتی بپیوندیم

 
 
 
 
 
 
 

جتتعتتفتتر عتتیتتثتتن زاده و شتتاپتتور  
إحسان  راد دو ن ف ر از رهتبتران و  
فعالثن کارگری بتا رای دادگتاه  
هتتر التت  بتته التتازده ستتال زنتتدان  
م کوم شدند و همچتنتثتن حتکتن  
شش سال زندان عباس عتبتدی از  
رهبران مع مان در کانون  تنتفت   

 مع مان تأالثد شده است 
 

دادگاه های جمت توری است مت   
هر معترض به وضع موجود را بتا  
ات ام بتر هتن زدن امتنتثتت مت ت   
روانه زندان م  کند . به راستت   
االن کارگران کدام امنتثتت مت ت   

 را به خطر انداخته اند ؟ 
 

کارگران و عموم مزد بگتثتران بتا  
دستمزدهای رندالن برابر زالر خته  
فقر و آن هن متاهت تا پترداختت بتا  

تاخثر ، م بور شده انتد زنتدگت   
کنند، امتنتثتت شتیت ت  شتان بتا  
وجتتتود قتتتراردادهتتتای متتتوقتتتت  
وشکننده و سفثتد هتر لت تیته در  
معرض خطر پاالان وفسخ از طترف  

 کارفرماالان است. 
 

عدم وجود ب داشتت و نتا نمتنت   
م ثه کار هر روز جستن و جتان  
کارگران را ت دالد مثکتنتد و هتر  

 روز کارگران کشته مثدهند. 
گران  بثداد مثکنتد و دستتتمتزد  
کارگر کفاف گذران زندگ  اه  
را نتتمتت  دهتتد و متت تتبتتور استتت  
روزانه در دو الا سه شثفت شتانتزده  

 الا هفده ساعت کار کند. 
 

با پاالثن بودن دستمزد به رتنتدالتن  
برابتر تتأمتثتن حتداقتل متاالت تتتاج  

زنتتدگتت  کتتودکتتان کتتارگتتران  
م بور به تر  ت صثتل شتده و  
م بور هستند از ستنتثتن بستثتار  

 پاالثن مشیول کار شوند . 
فقر ، بثتمتاری حتا تل از فشتار  
کار ، بثکاری ، هتر روز و هتر  
لتت تتیتته کتتارگتتران را تتت تتدالتتد بتته  

 مر  و خودکش  مثکند. 
متتبتتارزه بتترای بتترختتورداری از  
حداقل متعتاه وپترداختت هتمتثتن  
دستمزدهای رندالن برابر زالر خته  
فقر برای حکومت سرمااله داری  
االران، و دادگاه هاالش التعتنت  بته  
خطر انتداختتتن امتنتثتت مت ت  و  
م تازاتتش زنتدان و شت ق بترای  

 کارگران است. 
 

باالد االتن نتیتن جت تنتمت  را کته  
نامش را امنثت مت ت  گتذاشتتته  

انتتد را کتتنتتار زد و نتتیتتمتت  را  
سازمان داد که انسانت  گترستنته  
نتتبتتاشتتد، کتتار کتتود  افستتانتته  
شود، بثکتاری و فتقتر و نتداری  
که دون شتان انستان استت مت تو  

 شود 
 

باالد دنثتاالت  ستاختت کته در نن  
همه برابر و آزاد زندگ  کتنتنتد و  
فتت  التت تتال و امتتروزه التتکتت  از  
عتر ته هتتای االتن متتبتارزه ، بتتا  
پثوستن به کارزار لتیتو اتت تامتا   

 امنثت  شرو  شده است. 
 

به کمپثن لیو احکام امنتثتتت  از  
فعالثن کارگری و اجتتتمتاعت  و  

 سثاس  بپثوندالن. 
 



٥٣٣١ مهر ٧٢  کارگر کمونيست  8 

 ٣ صفحه   

امتتتثتتتدی کتتته متتتارکتتت  در  
 مانثفست  به بورژوازی متتترقت   
بسته بود  گرره حت  آنت تا هتن  
الکسری از شتراالته را تتقتدم بته  
هرگونه همکتاری واقتعت  بتا آن  
برشمرده بود، قابل توجثه نتثتستت.  
مارک  و انگ   تاکتثک االشتان  
را در روزهای منت ت  بته پتائتثتز  

تیثثر دادند. متارکت     ٥٤٢٤ سال  
حماالت بورژوازهای دمتکترا  را  
رد نم  کرد و بتا ستازمتانت تای  
دمکراتث  قطع رابطه نکرد  بتا  
االن حتال بته فتعتالتثتت در متثتان  
پرولتارالا تمرکتز کترد. متارکت ،  
هتتمتتراه بتتا متتول و شتتاپتتر، روی  
فعالتثتت در  اتت تادالته کتارگتران  
ک ن ، که آن هن نماالندگتانت  در  
 کتتمتتثتتتتته متت تت تت  انتت تتمتتنتت تتای  
دمتتکتتراتتتثتت   داشتتت، تتتمتترکتتز  

 کردند. 
 

همثن فاکت  که با دستتتگتثتری  
گتتتتتشتتالتت ، متتول بتته دبتتثتتری  
 ات اداله کارگران  انتتتاتاب مت   
شتتود، االتتن را متت  رستتانتتد کتته  
قدر  کمونثست ا در االن ات تادالته  
افتتزاالتتش التتافتتتتته بتتود. گتتراالتتش  
فتدرالتتثتتستت کتته رهتبتتری آن در  
دست گتشال  بتود، بته تتدرالت   
به ال  اق ثت تبدالل شد. وقتتت   
که مول برای مدت  م تبتور بته  
فرار از ک ن شد، گرره مارکت   
رندالن بار االن افتاار را رد کترده  
بود، اما به رهبری االن اتت تادالته،  
به جای مول، انتتتاتاب شتد. در  
ماه فوراله، موقع انتاتابتا  بترای  
پارلمان جتدالتد، اختتت فتا  شترو   
شد. مارک  و طرفدارانش ا رار  
م  کردند که کارگران، آن ائت   
که شانس  برای انتتتاتاب شتدن  
ندارند، ب تر استت بته دمتکتراتت تا  
رنی بدهنتد. اقت تثتت عت تثته االتن  

 موضع بود. 
در متتاهتت تتای متتارس و آورالتتل،  
ا تتطتتکتتا  بتتثتتن کتتارگتتران و  
دمکرات ا که در  کمثته مت ت ت   
ان من ای دمکراتتثت   متتت تد  
بتتودنتتد، بتته حتتدی رستتثتتد کتته  
انشتتعتتاب اجتتتتتنتتاب نتتاپتتذالتتر شتتد.  
مارک  و طرفدارانش از  کمثته   
استعفا دادند.  ات اداله کتارگتران   
نماالندگانش را فراختوانتد و اقتدام  
به مت د شدن با ان من کتارگتران  
کرد، که توسه استفتان بتورن در  
شرق آلمان تشکتثتل شتده بتودنتد.  
ختتود  اتتت تتادالتته کتتارگتتران  در  

شتعتبته    ٣  ک وپ مترکتزی  بتا  
م    ک وپ کتارگتران تت تدالتد  
سازمان شد. در اواخر متاه آورالتل،  
مارکت  و شتاپتر اعت متثته ای  
منتشر کردند که همه ان من تای  
کارگران در سراسر االالتت راالتن و  
ای    وستتت فتتالتتن را بتته کتتنتتگتتره 

م    دعو  کردند که هتدفتش  
سازمان دادن و انتااب نماالندگتان  
به  کتنتگتره اتت تادالته عتمتومت   
کارگران  بتود کته قترار بتود در  
ماه ژوئن در صالتپتزالتگ بترگتزار  

 شود. 
امتتا هتتمتتثتتنتتکتته متتارکتت  و  
طتترفتتدارانتتش ختتودشتتان را بتترای  
اال اد ال  حزب کارگری آمتاده  
م  کردند، انتقت ب ضتربته تتازه  
ای خورد. با پاالان دادن بته کتار  
 متت تت تت  متت تت  پتتروس ، دولتتت  
همچنثن تصمثن گترفتت کته بته  
کار  م ت ت  مت ت  آلتمتان  نتثتز  
پاالان دهد. در جتنتوب آلتمتان بتود  
که جتنتگ بترای بته ا تطت    
 قانون اساس  شاهنشاهت   آ تاز  

 شد. 
 

االن ا باالد به نتکتتته دالتگتری در  
جتزئتثتا  بتپتردازالتتن کته عتمتومتتا  

توسه زندگت  نتامته نتوالست تای  
مارک  نادالده گرفته م  شتود.  
موقعثت مارک  در ک ن متزلتزل  
بود  رفتاره بستثتار مت تتتاطتانته  
بود. گرره م بور نبود متاتفت   
زندگ  کند، اما هتر آن امتکتان  
اخراجش با الت  دستتتور  ترف  
دولتتت از کتت تتن اختتراج شتتود.  
االن است که مارک  ختوده را  
در ال  مامصه من تصتر بتفترد  

 م  الابد. 
 

با روبرو شدن با اذالتت و آزار پت   
در پ  دولت پروس، بتا اختراج از  
پارال ، بدنبال ا رار همثن دولتت،  
و با ترس از اختراج از بت تژالت ،  
مارک  ن االتا مت تبتور شتد کته  
وفاداری خود به پتروس را نتفت   

ای را بته هتثتت    کند. او وفاداری 
کشور دالگری اع م نتکترد، امتا  
قطعا وفاداری به پروس را کتنتار  
گتتذاشتتت. دولتتت پتتروس از االتتن  
موضو  استفاده کرد. وقتت  کته  
متتارکتت  بتته کتت تتن بتترگشتتت،  
مقامتا  مت ت ت  او را بتعتنتوان  
ش رونتد االتالتت راالتن شتنتاستائت   
کرد، اما خواستار آن شتدنتد کته  
متقتامتتا  پتتروس در بترلتتن آن را  
تأالثد کنند. االتن آختری تصتمتثتن  
گتترفتتتتتنتتد کتته متتارکتت  حتت   
ش روندی ختود را از دستت داده  
استت. بته االتن دلتتثتل استت کتته  
مارک ، که سات در ت ه بود  
ح  ش روندی پروس را دوبتاره بته  
دست بثتاورد، مت تبتور شتده بتود  

را بدون پتثتدا    ٥٤٢٤ نثمه دوم سال  
شتتدن در زنتتدگتت  عتتمتتومتت   

 بگذراند. 
 

هر وقت امواج انق ب  شتراالته را  
برای فعالثت ع تنت  آمتاده مت   
ساخت، مارک  ع نا به فعالتثتت  

اجتماع  م  پثوست. هتر وقتت  
امواج ارت اع  دولتت پتروس در  
ک ن شد  م  الافتت، متارکت   
ناپدالد م  شد و ختود را  ترفتا  
به کار نوالستنتدگت ، التعتنت  بته  
هداالت نتثتو راالتنتثتش زاالتتتونتگ  
م دود م  کرد. بدالن دلثل بتود  
که مارکت  االتنتقتدر نستبتت بته  
پذالره رالاست ات ادالته کتارگتران  

 ک ن ب  مثل بود. 
 

در هتتن آهتتنتتگتت  بتتا تتتیتتثتتثتتر  
تاکتث ، ررخش  در ستثتاستت  
 نثو راالنثتش زاالتتتونتگ  بتوجتود  
آمد. تن ا پ  از االن تتیتثتثتر بتود  
که اولثن مقاص  پثرامتون  متزد،  
کار و سرمااله  انتشار الافت. االتن  
مقاص  همراه بتا متقتدمته هتائت   
طتتوصنتت  بتتودنتتد کتته طتت  آن  
متتارکتت  شتتر  متت  داد رتترا  
روزنتتامتته تتتا آنتتوقتتت هتترگتتز بتته  
تتتعتتارض بتتثتتن ستترمتتاالتته و کتتار  
نپرداخته بود. و امتا االتن تتیتثتثتر  
بسثار دالر  تور  گترفتتته بتود.  
تتتیتتثتتثتتر در متتاه فتتورالتته  تتور   
گرفت، در حالثتکته در متاه مته  
انق ب آلمان دالتگتر کتامتل خترد  
شده بود. وحشثگثتری حتکتومتت  
پتتروس رتتون طتتوفتتانتت  ستتراستتر  

هتاالتش    کشور را فراگرفت. ارتتش 
بسوی جنتوب  تربت  حتمت ته ور  
شدند.  نثو راالتنتثتش زاالتتتونتگ   
جزو اولثن تت تفتا  بتود و در روز  

مه با انتشار شتمتاره متعتروف    ٥٣ 
سرخ، انتتتشتار آن ختاتتمته التافتت  
)ع وه بر شعری زالبا از فردالنانتد  
فرال ثتگترا ، االتن شتمتاره حتاوی  
خطابه متارکت  بتود بته طتبتقته  
کارگر که آن ا را از تت ترالتکتا   
حکومت آگاه م  ساخت(. پت   
از االتن متارکت  االتالتت راالتن را  
تتتر  کتترد و بتتعتتنتتوان التت   

خارج  م بور بته تتر  آلتمتان  
شد. کارکنان دالگر روزنتامته بته  
نقاط مات تف رفتتتنتد. انتگت ت ،  
مول و وال ثت راه  پتثتوستتتن بته  

 شورشثان جنوب آلمان شدند. 
شتورشتتثتان پتت  از رتنتتد هتفتتتتته  
متتقتتاومتتت قتت تترمتتانتتانتته، امتتا بتتا  
تشکثت تت  بستثتار بتد در بترابتر  
ارتش پتروس مت تبتور بته عتقت   
نشتتثتتنتت  بتته ستتوالتت  گتتردالتتدنتتد.  
گردانندگان ساب   نتثتو راالتنتثتش  
زاالتونگ  و اتت تادالته کتارگتران  
ک ن به پارال  مسافتر  کتردنتد،  

پتت  از    ٥٤٢٣ امتتا در ستتال  
ژوئتن، آنتان    ٥٩ تیاهرا  ناموف   

نثز مشمول ممنوعثت گردالدنتد و  
م بور به تر  فترانسته شتدنتد.  

تقرالتبتا تتمتام    ٥٤١١ در اواالل سال  
رهتتتبتتتران قتتتدالتتتمتتت   جتتتامتتتعتتته  
کمونثستت   در لتنتدن گترد هتن  
آمدند. مول ط  قثتام جتنتوب از  
متتثتتان رفتتتتته بتتود. متتارکتت ،  
انگ ت ، شتاپتر، والت تثتت و ولتف  

 الکدالگر را در لندن الافتند.  
مارک  و انگ  ، همانتطتور کته  
از خت ل نتوشتتته هتای االتن دوره  
شان برم  آالد، ابتدا امتثتدشتان را  
از دستتت نتتدادنتتد. احستتاس متت   
کردند که االن تن ا توقف  موقتت  
در حرکت انق ب است و خثزشت   
تازه و بزرگتر در پثش م  باشتد.  
متت  ختتواستتتتتنتتد بتترای االتتنتتکتته  
 اف گثر نشوند سازمان را تقوالتت  
نتتمتتاالتتنتتد و آن را بتتا استتتتت تتکتتام  
بثشتری با آلتمتان پتثتونتد دهتنتد.  
 جامعه کمونثست   ساب  ت تدالتد  
سازمان داده شد  عنا ر قدالتمت   
و نتثتز عتنتا تر جتدالتد از االتالتت  
سث سثتا و بترست و و راالتن بتدان  

 ج   شدند. 
   ٥٤١١ حت  در اواالل سال  

 

مدخلری برر زنردگری و آثرار کرارل 
 مارکس و فردریک انگلس
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 دیوید ریازانف
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 ٤ از صفحه   

گوشه هایی ازتخلفات  گسترده و دزد یهای هزاران میلیاردی 
 از صندوق ذخیره فرهنگیان!

هفت هتزار متثت تثتارد تتومتان  
معوقا   تثترقتابتل و تول بترای  
بان  سرمااله،بده  سته هتزار و  

متتثتت تتثتتارد تتتومتتانتت  التت     ٣١١ 
شا  به بان  سترمتاالته،تت تاتتر  
بده  مث ثاردی با الت  زمتثتن  

متتثتت تتثتتارد    ٤١١ ارزه،بتتدهتت     بتت  
تتتومتتانتت  التت  شتترکتتت بتته  

متتثتت تتثتتارد  ٣١١  تتنتتدوق،بتتدهتت   
تومان  ال  شرکت به  تنتدوق  

شرکتت  توری کته    ٥١ تاسث   
متثت تثتارد    ٥١١ تتا    ٥١١ های    وام 

  ١١١ تتتومتتانتت  گتترفتتتتته انتتد،وام  
مث ثارد تتومتانت  الت  شترکتت  

  ٤١١ دالگر از بان  سرمتاالته،وام  
ونثتن    مث ثارد تومان  با سود ال  

در د بته هتمتستر دوم التکت  از  
 مسووصن 
 

آمتارو   االن تا گتوشته هتاالت   
ارقام دزدی و  تار  بتانتدهتای  
حتتکتتومتتتتت  از  تتنتتدوق دختتثتتر  
فرهنگثتان مت  بتاشتد کته االتن  
روزها در رسانه های حتکتومتتت   
اعتت م شتتده. بتتعتتد از متتاهتت تتا  
اعتتراض و ابتراز نتارضتاالتتت  از  

کته ختواستتتار     طرف فرهنگثتان 
روشنگری در بتاره حتقتوق هتای  
ن وم  و فساد در االتن  تنتدوق  
بودند، باصخره باندهای مت ت تست   
نارار شدند متوضتو  تت تقتثت  و  
تتتفتت تت  از االتتن  تتنتتدوق را در  
دستتتتتورشتتان بتتگتتذارنتتد.در هتتمتتثتتن  

نتژاد التکت  از    رابتطته کتورتکت  
نماالندگان م    گتزارشت  رابته  

که در آن بته ابتعتاد   م    داده  
و گوشه هاال  از االتن تتات تفتا   

باش هاال  از االتن   پرداخته است  
 گزاره ضمثمه م  باشد. 

وی گفته است: ان  تنتدوق  
شترکتت اقتتتصتادی    ٤٤ بثش از  

اال اد کرد که بستثتاری از آنت تا  
در جتت تتت متتنتتافتتع فتترهتتنتتگتتثتتان  
نتتثتتستتتتتنتتد. بستتثتتاری از  تتنتتاالتتع  
پتروشثم  مثل مروارالد، خراستان،  
مارون، پاصالشگاه نتفتت ا تفت تان  

حتتتتت  بستتثتتاری از متتراکتتز  …  و 
 نعت  الا بثمه معت تن و بتانت   

نتیتر االتن  تنتدوق    سرماالته تت تت 
هستند. االن  ندوق قترار بتود بته  
 ور  ه دالنگ عتمتل کتنتد و  

هتا هتمتدالتگتتر را پتوشتتش    شترکتت 
دهند و متنتافتع فترهتنتگتثتان را  
تضمثتن کتنتنتد امتا بته  تور   

شتتود و    ای عتتمتتل متت    جتتزالتتره 
هتای حتتت     ارتباط  بثن شترکتت 

در د کتارکتنتان االتن  ٣١ بثش از  
هتتا فتترزنتتد    هتتا و شتترکتتت    تتنتتدوق 

 ثرفرهنگ  هستند. فرهتنتگتثتان  
کنند و خواستتتار    داالن مراجعه م  

شتان هستتتنتد    شیل برای فترزنتدان 
االتتن  تتنتتدوق متتال آنتت تتاستتت و  

شان است ولت  کتارکتنتان آن    ح  
هتتای متتدالتتران    بتتثتتشتتتتتر فتتامتتثتتل 

هستتتتنتداقتتتتصتتادی االتتن  تتنتتدوق  
بثمه مع ن که متال ختود    نثست. 

فتترهتتنتتگتتثتتان استتت را کتتنتتار  
گذاشتند و بثمته آتتثته را آوردنتد  
که پول کت نت  را از متعت تمتان  

دهتد.    گثرد اما خدما  نتمت    م  

به جای بثمه تکمث   در دالتگتر  
کشورها دفتر زدند. وی در بتاره  

تتتتانتتتت  ستتتترمتتتتاالتتتته “  متتتت   ”  ب
  ٥٥ سرمتاالته االتن بتانت    گوالد: 

هتتزار متتثتت تتثتتارد تتتومتتان استتت.  
برداشت بثش از حد از االن بانت   
سب  شده کته مشتمتول خستار   

در تد    ٣١ بان  مرکزی شود.  
نتفتر    ٩١ تس ث   االن  ندوق به  

در تتد وام    ٥١ داده شتتده استتت.  
خرد بترای فترهتنتگتثتان بتا ستود  
بسثار باص بوده است. بستثتاری از  
بدهکاران بان  سابقه بد متالت   
دارند و حت  بازداشت هن بتودنتد.  

هزار مث ثارد تتومتان    ٠ االن بان   
متتعتتوقتتاتتت  دارد کتته  تتثتترقتتابتتل  

 و ول است. 
 

کنتنتده از    جرالانا  سوءاستفاده 
قتتدر  بتته االتتن بتتانتت  فشتتار  

انتتد و بستتثتتاری از امتتوال    آورده 
بتتانتت  را بتته تتتاراج بتتردنتتد.  

هتای  تثترواقتعت  بترای    ضمتانتت 
هتتاالت  رتتون پتتاستتارگتتاد،    شترکتتت 

در نتیتر  …   ناالع شتثتمتثتاالت  و 
  ٠ گرفتته شتده استت. او دربتاره  

هزار متثت تثتارد تتومتان متعتوقتا   
 ثرقابل و تول بتانت  سترمتاالته  

هتزار و    ٩ بثان کرد: الت  نتفتر  
مث ثارد تتومتان بته بتانت     ٣١١ 

بتتدهتتکتتار استتت امتتا بتته التت   
مث ثون تومان هن وام    ٤ فرهنگ   

صشک  دالتگتر    دهند. احمدی   نم  
نتتمتتاالتتنتتده متت تت تت  هتتن در رونتتد  
بررس  االتن تتقتاضتا در تتذکتری  

  ٣١١ گفت: ال  نفر سه هزار و  
مث ثارد تومان به بان  سترمتاالته  

در تتد    ٣١ بتتدهتتکتتار استتت و  
نتفتر اراالته    ٩١ تس ث   تن ا بته  

شتتده استتت.گتتزاره بتته انتتدازه  
 کاف  گوالاست. 

تتتتتعتتتتتاد دزدی ، تتتتتار    اب
 نتدوق ذختثتره فترهتنتگتثتان   در  

بعداز سازمان تامثن اجتمتاعت  و  
بتتتازنشتتتستتتتتتتگتتت       تتتنتتتدوق 

فوصد،سومثن و بزرگتتترالتن متورد  
متت  بتتاشتتد. در تتتمتتامتت  االتتن  
دزدالتت تتای بتتانتتدهتتای دولتتتتت  از  
دولت های دهن و التازدهتن، بتثتت  
رهبری و ن اد هتا و ارگتانت تای  
نتتزدالتتکتتش رستتمتتا دستتت داشتتتتته  
انتتد.هتتزاران متتثتت تتثتتارد پتتول و  
امکانا  را جاب ا کرده و  ترف  
امورا  لتفتت لتثت  حتکتومتتت   
کتترده انتتد. بتته متتعتت تتمتتان وام  
دومث تثتونت  نتمت  دهتنتد. بتاالتد  
ازده ا فث تتر و تثتره رد بشتونتد.  
بتتثتتمتته متتعتت تتن را عتتمتت  از کتتار  
انداخته اند. ساخت مسکتن بترای  
فرهنگثان را در زد و بتنتدی بتا  

بساز و بتفتروه وزار      باندهای 
مستتکتتن و شتت تترستتازی دولتتت  
روحان  عتمت  حتذف کترده وبته  
حای االتن مشتیتول والت  ستازی  
بتتترای متتتدالتتتران و بتتتانتتتدهتتتای  
حکومت  هستند. ده تا شترکتت  

خترالتد  هتزاران  …  و کارختانته و  
مث ثارد پول و اعتبار االن  نتدوق  
که ما فرهنگثان است، را رستمتا  
و ع نا دزدالده اند.االن پترونتده نتثتز  

نیثر ده ا پرونده دزدی و  تار   
و رپاوول باندهای حکتومتتت  از  
موسسا  و ن ادهای کارگتران و  
مع مان و مردم االتران، هتنتوز بتاز  
است. م  دزدنتد و مت  بترنتد.  
اعتراضا  مع مان را سترکتوب و  
مع مان را دستگثر و زندان  مت   
کنند. متثتشتو د وبتاالتد بته االتن  

 وضعثت پاالان داد. 
متتعتت تتمتتان و فتترهتتنتتگتتثتتان  
بتتازنشتتستتتتته بتته هتتمتتراه ختتانتتواده  
هتاالشتتان و بتا اعتتتتراض بته االتتن  
وضعثت باالد حتکتومتت دزدان را  
زالر فشار مبتارزه شتان بتگتثترنتد.  
متتوجتتودی االتتن  تتنتتدوق متتال  
فتترهتتنتتگتتثتتان استتت وبتتاالتتد بتترای  
امورا  االن ا هتزالتنته بشتود.الت   
مطالتبته و ختواستت اعتتتراضتا   
مع مان و فرهنتگتثتان بتازنشتستتته  
فشار برای دستتتگتثتری دزدان و  
سوء استفتاده کتنتنتدگتان از االتن  
 ندوق است. تق ی حتکتومتت،  
از جتتمتت تته بتتانتدهتتای متت تت تتستت ،  
تق ال  برای خرالد آبروی نتداشتتته  
و مشتتروعتتثتتت بتترای حتتکتتومتتت  
دزدان و قاتت ن مت  بتاشتد. االتن  
پتترونتتده بتته هتتمتتراه هتتزاران پتترونتتده  
جناالت و کشتار مردم در بثش از  
سته دهتته حتتاکتتمتتثتتت جتتمتت تتوری  
استت متت ، نتتزد متتردم هتتنتتوز بتتاز  

 است. 
 م مد شکوه  

بترابتری بتا    ٥٩٣١ مت تر    ٤٢ 
 ٤١٥٢ اکتبر    ٥٠ 

 

 
مارک  و انگت ت  بتر االتن نتیتر  
بودند که طول  ناتواهتد کشتثتد  
انق ب احثا خواهد شد. دقثقتا در  
االن زمان بود که دو جزوه مش ور  
تتوسته  جتامتعتته کتتمتونتثتتستتتت    
انتشار الافت. لنثن که آنتان را از  
حفظ مثدانست، از نقل قول آوردن  

 از آنان لذ  م  برد. 
 

کته تتنت تا بتا    –در االن جزوه ها  
توجه به اشتباهات  که متارکت   

  ٥٤٢٤ و انگ   در دوران انق ب  
مرتک  شتده بتودنتد قتابتل فت تن  

کتنتثتن    مشاهده مت    –باشند    م  
که ع وه بتر انتتتقتاد بتثترحتمتانته  

بتاالستتت    بتورژوا لتتثتبترالتتثتستن، مت  
همچنتثتن عتنتا تر دمتکترا  را  
متتورد حتتمتت تته قتترار دهتتثتتن. متت   
باالست تمام قدر  خوالش را بترای  

اال اد حزب کارگران در ماالتفتت  
با ستازمتان دمتکتراتتثت  بتکتار  

بتاالستت    گثترالتن. دمتکتراتت تا مت  
مورد حم ه و انتقتاد ستاتت قترار  
گثرند. اگر آنان ختواستتتار روزانته  
کار ده ساعته باشتثتن. اگتر آنتان  
خواستار س   مالکتثتت امت    
وسثع با پرداخت  رامت عتادصنته  
هستند، ما م  بتاالستت ختواهتان  
مصتادره بتتدون پتترداختتت  تترامتتت  

باشثن. مت  بتاالستت هتر وستثت ته  
متتمتتکتتن را بتترای بتترانتتگتتثتتاتتتتتن  
انق ب، برای پثگثر ساختن آن، و  
برای ج وگتثتری از فتروکتش آن  

تتوانتثتن بته اولتثتن    بکار برالن. نم  
پثروزال ا قانع بتاشتثتن. هتر قتطتعته  
زمتتثتتن فتتتتتز شتتده متت  بتتاالستتت  
بعتنتوان قتدمت  بترای فتتتوحتا   
بعدی بتکتار گترفتتته شتود. هتر  
کوشش  برای اع م ختن انقت ب  

خثانت بته آرمتان انتقت ب استت.  
م  باالست تا آخرالن ذره نتثتروی  
ختود را بتتکتتار بترالتتن تتتا ستتاختتت  
اجتماع  و سثاس  ای کته در  
آن زندگ  م  کنثن را تت ت تثتل  
برده و نابود سازالن، تتا آنت تا کته  
آخرالن اثترا  تتعتارض طتبتقتاتت   
قدالم  برای همثتشته رالشته کتن  

 شوند. 
 )ادامه دارد( 
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 نکته اصلی
 م مد شکوه  

ع   هاشم  رالث  کتمتثتتته  
مستتتقتل متبتارزه بتا متوادمتاتتدر  
دبتتثتترختتانتته متت تتمتتع تشتتاتتثتت   
مص  ت نیام حتکتومتت گتفتتته  

  ٥٩ در تتد جتتامتتعتته    ٤٥ استتت: 
متتثتت تتثتتونتت  کتتارگتتری متتعتتتتتاد  
هستند. براساس آمارهای رستمت   

هزار نفر جتوان    ٤١١ مث ثون و    ٥٥ 
م رد دارالن  نرخ واقع  بثتکتاری  
نثز در بعض  ش رهای کشور بته  

در د رستثتده استت.در    ٤١ تا   ٠١ 
درو ه قبل از دولت دهتن  قتثتمتت  

  ٥٠١ مواد مادر هتر کتثت توالت   
ستال    ٤ مث ثون تومان بتود  امتا  

بعد رشتن بتاز کتردالتن و دالتدالتن  
دولت دهن هنگتام تت توالتل ستتتاد  

هزار معتاد  نتعتتت ،    ٩٩١ رسما  
متثت تثتون    ٣ با قثمتت کتثت توالت   

تومان را به دولت الازدهن تت توالتل  
 .  داد  

االن آمار و ارقام تکتان دهتنتده  
هاشم  از باندهای رفستنت تانت   
در بتتاره گستتتتتره اعتتتتتثتتاد و  
بثکاری در کشتور مت  بتاشتد.  
آماری که االن جتنتاب در کتمتال  
وقاحت و ب  شرم  اعت م مت   

در تد     ٤٥ کند.وی ادعا کترده  
جامعته کتارگتری متعتتتاد مت   
بتتاشتتد.وی در تتتوجتتثتته گستتتتتره  
اعتتتتتثتتاد در دوره هشتتت ستتالتته  
احمدی نژاد، پائثن آمتدن قتثتمتت  
مواد مادر را دلتثتل گتراالتش بته  
اعتتتتتثتتاد اعتت م متت  کتتنتتد.وی  
ت ه کرده  دولت احتمتدی نتژاد  
را عتتامتتل االتتن وضتتعتتثتتت اعتت م  
نموده  تا دولت روحان  را تتبترئته  
نتتمتتاالتتد. کتت  ستتثتتاستتت دولتتت  
روحانت  و استاستا ستثتاستت هتر  
دولت  در جم وری اس مت  االتن  
بوده که دولت و مسئولثن قتبت ت   
را مسئول ف االع  نیثتر اعتتتثتاد  

 و بثکاری اع م نماالد.  

اع م آمارهای االن رتنتثتنت   
از طرف باندهای حکومت  فقته  
گوشه ای از ف االع اجتمتاعت  و  
اقتصادی در االران را بر م  مت   
کتتنتتنتتد کتته هتتمتته دولتتت هتتا  
وباندهتای حتکتومتتت  در دامتن  
زدن و گستره آن دستت داشتتته  
اند، م  باشد. جنا  ها و دار و  
دسته های حتکتومتتت  از قتبتل  
گستره اعتثتاد و بتثتکتاری در  

 جامعه ارتزاق م  کنند. 
در دوره احتتمتتدی نتتژاد کتته  
دعواهای بتانتدهتای حتکتومتتت   
باصگرفته بود خود احتمتدی نتژاد  
رستتمتتا  بتترادران قتتارتتاقتتچتت   را  
مسئول قتارتاق اعت م کترد. بتا  
 بگن بگن هاالش  گوشه هاال  از  
دستتت داشتتتتتن بتتثتتت رهتتبتتری  
وبتتانتتدهتتاالتتش بتته هتتمتتراه وزار   
اط عا  سپاه و بسث  در قتارتاق  
مواد مادر را رو کترد و تت تدالتد  
کرد که اگر بثتشتتتر متانتع کتار  
دولتتت وی شتتونتتد، دستتت بتته  
افشاگرال ای بثشتری خواهد زد.  
البته همزمان بتا االتن افشتاگتری  
وی ع ثه باندهای رقتثت ، دولتت  
وی مستقثما در گستره اعتثتاد  
و بثکاری دست داشتت. در دوره  
هشت ساله دولت وی بثش از دو  
مث ثون نفر بثکتار شتدنتد.  ستتتاد  
مبارزه با مواد ماتدر  حتکتومتت   
از ال  نت تاد متعتمتولت  و زالتر  
م موعه دولتت بته متقتام الت   
کنسرن مال  عیتثتن ارتتقتا پتثتدا  

مث تثتارد    ٤١ کرد. ساصنه بثش از  
دصر به ب انه متبتارزه بتا قتارتاق  
مواد مادر و کتاص و ارز بت تش  
بودجه اختصاص دادند. هتمته االتن  
کارها نه از سر مبارزه با قتارتاق  
موامادر، ب که از ستر ستودهتای  
ک ن  که نصث  باندهای دولتت  
احتتمتتدی نتتژاد و بتتثتتت رهتتبتتری  

مثتشتد،وارد االتن عتر ته پترستود  
شدند. دولت احمدی نژاد همانقتدر  
در گستره اعتتثتاد و بتثتکتاری  
 مقصر است که دولت روحان  . 

امتتا در دوره روحتتانتت  رتته  
اتفاق  افتاد؟ ره تیتثتثتراتت  در  
سثاست ای حکومتت در بترختورد  
به معتضتل اعتتتثتاد و بتثتکتاری  
 تور  گتترفتت و ستثتاستتتت تتای  
دولت روحتانت  در االتن بتاره رته  
بتتود؟ بتته اعتتتتتراف ختتود دولتتت  
روحان  اعتثاد گستتتره التافتتته  
است. تولثد و توزالع مواد متاتدر  
در مقاالسه با دولت احمتدی نتژاد  
سثر  عودی داشته است. قثتمتت  
مواد مادر به دلثل عتر ته ارزان  

  ٢٠ آن به بتازار پترستود کتاهتش  
در دی داشته است. در هتمتثتن  
دوره سه سالته روحتانت  بتثتش از  

هتتزار    ٩١١ التت  متتثتت تتوالتتن و  
از کتار    ٥١ کارگر شا ل باصی  

بثکار شده انتد. فتقتر و فت کتت  
دمار از روزگار مثت تثتونت تا جتوان  
بثکار درآورده است. در االن متثتان  
دولتتت روحتتانتت  و هتتمتتان  ستتتتتاد  
مبارزه بتا متواد متاتدره  متدام  
آمار و ارقتام افتزاالتش اعتتتثتاد و  
گستره تولثد و توزالع و کشتف  
مواد ماتدر را اعت م متثتکتنتد.  
خود روحان  بارهتا مت تبتور شتده  
اعتتتتتراف نتتمتتاالتتد کتته اعتتتتتثتتاد و  
بثکاری بزرگترالتن تت تدالتد بترای  
نیام م  باشند. به عبتارتت  هتن  
اعتثاد و هتن بتثتکتاری افتزاالتش  
 عودی داشته اند.دولت روحانت   
کاری که کرد همه سثاستتت تای  
 ستتاد متبتارزه بتا متواد متاتدر   
دولت احمد نژاد در پثش گترفتتته  
و پثش برده است. در االتن متثتان  
استتتتتتتفتتتاده از حتتتربتتته اعتتتدام   
دستگثری زندان و تتبتعتثتد عتثتن  
دوره احمدی نژاد افزاالتش التافتتته  

مورد اعدام بته    ٤٢١١ است.بثشاز  
 ب انه مواد مادر  

در کنار االن ستثتاستت، دولتت  
روحان  و  برادران قاراقچ   هتن  
مشیول ت ار  پترستود تتولتثتد و  
توزالع مواد متاتدر مت  بتاشتنتد.  
همه ن اد های امتنتثتتت ، وزار   
اطتت عتتا ، ستتپتتاه و بستتثتت  از  
گردانندگان ا     نعت پرستود  
و تتت تتار  متتواد متتاتتدر متت   
باشند. مواد متاتدر در هتمته در  
جتتتا در دستتتتتتترس استتتت. در  
دانشتگتتاه، کتتارختتانتته  متتدرستته و  
زنتتدان و بتتانتتدهتتای حتتکتتومتتتتت    
تتتولتتتثتتتد  کتتتنتتنتتتده و پتتتاتتتش  
ستازمتتانتتثتتافتتتتته متتواد متتاتتدر در  
جامعه و در متثتان جتوانتان را در  
دست دارند. بازار از عرضه متواد  
مادر اشبا  شده. قتثتمتتت تا متدام  
پتتائتتثتتن متت  آالتتد. روی آوری  
مث ثون ا نفر به اعتتتثتاد از فترط  
بتتثتتکتتاری وبتت  افتتقتت  و امتتثتتد  
نداشتن به زندگ   کل بانتدهتای  
حتکتومتت را بته  جتان جتامتعتته  
انداخته است. االن وضعثت زمثتنته  
مناسب  برای گستتره هتر رته  
بثشتر مصرف مواد مادر فتراهتن  
آورده است. در رنثتن وضتعتثتتت   
همه باندهای نامبرده حتکتومتتت   
مشیول پتاتش متواد متاتدر بته  
قثمت ارزان م  نتمتاالتنتد. جتنتاب  
هاشم  که االن آمتار و ارقتام را  
داده استتت ختتوده بتت تتتتتر از هتتر  
کس  م  دانتد کته مستبت  و  
مستتئتتول گستتتتتره اعتتتتتثتتاد رتته  
کس  است. تتقت  و تت ه وی  
برای تبرئه کردن دولتت روحتانت   
از نقش  االن دولتت در گستتتره  
اعتتتتثتتاد و بتتثتتکتتاری فتتاالتتده ای  
ندارد. از نیتر کتارگتران و متردم  
جتتان بتته لتت  رستتثتتده و درگتتثتتر  
اعتثاد و ده ا معضل و مشکتل،  

دولتتت روحتتانتت  وستتثتتاستتتتت تتاالتتش  
عامل ا    گستره اعتتتثتاد و  
بثکاری در جامعه مت  بتاشتد و  
االن دولت و ثه ای باری ختوده  
برای پاالان دادن به االن معتضت    
نه تعرالف کرده و نته قترار استت  
کاری هن بکند. دولتت روحتانت   
از االن وضعثتت مستتتقتثتمتا ستود  

 م  برد. 
 
مقصر ا    االتن وضتعتثتت    

کل نیام جمت توری است مت  بتا  
همه دولت های بتر سترکتار آورده  
شده توسه خمثن  و خامتنته ای   
م  باشد. سثساتت تا، و تصتمت   
گثرال ای سثاست  و اقتتتصتادی  
حتتکتتومتتت جتتانتتثتتان و قتتاتتت ن و  
آدمتتکتتشتتان نتتیتتام استت متت  بتته  
ستترکتترده گتت  ختتامتتنتته ای و  
روحان  و ... از عامت ن ا ت ت   
گستره اعتثتاد و بتثتکتاری در  
االتتران متت  بتتاشتتنتتد. در کتتنتتار  
گستره اعتثاد، تت تار  پترستود  
مواد مادر و درآمدهای افستانته  
از قبل تولثد و توزالع مواد متاتدر  
تتتوستته بتتانتتدهتتا و ارگتتانتت تتای  
حکومت   افزاالش ن وم  الافتته  
است. همه سران و مقاما  بت تنتد  
پااله حکومت  و بتانتدهتاالشتان بتا  
سثاست ای ضد انسانت  شتان در  
بتترختتورد بتته متتعتتضتتل اعتتتتتثتتاد و  
گستره بثکاری دست داشتتته و  
از قبل آن سود های سرسام اور و  
نت تتومت  متت  بتترنتد. هتتمته االتتن  
جانثان و آدمکشان باالد دستتتگتثتر  
به جترم ارتتکتاب جتنتاالتت عت تثته  
بشرالت باالد به م اکتمته کشتثتده  

 شوند. 
 ممد شکوه  

 
 
 

برادران قایاقتی" حکومت مسئول گسترش اعتیاد و 
 بیکاری هستند!
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مررهررر: تررجررمررع مررعررلررمرران  ٤٢
بررازنشررسررترره برررای پرریررگرریررری 

 خواستهایشان
م ر ماه بنا به قرار قب   جتمتعتثتت کتثتثتری از    ٤٢ امروز  

بازنشستگان مع ن در ت ران در متقتابتل ستازمتان بترنتامته و  
بودجه جمع شدند. مع مان بازنشستتته از شت ترهتای استتتان  
مرکزی نثز در ت مع ت تران شترکتت داشتتتنتد. هتمتچتنتثتن  
جمع  از مع مان بازنشتستتته لترستتتان و آبتادان بته تت تمتع  
مع مان بازنشستتته در تت تران پتثتوستتتنتد. متعت تمتان شتعتار  
مثدادند، اگر ما نبودالن، تو اون بتاص نتبتودی، مشتکتل متا  
حل نشه دوباره بر مثگردالن. مشکل ما حل نشه بته زودی  
بر مثگردالن. از جم ه پ کارد های قابل توجه مع مان خته  
فقر سه و نثن مث ثون، حقوق ما ال  مثت تثتون، متعتثتشتت،  
منزلت، س مت، ح  مس ن ماست، متعت تن بتثتدار استت از  
تبعثو بثزار است، ما با االن حقوق از همتان بتازاری خترالتد  
مثکنثن که مدالران بتا حتقتوق نت تومت  خترالتد متثتکتنتد،  

 زندگ  شرافتمندانه ح  مس ن ماست و.. 
زالر فشار ت مع کنندگان معاون نوبتاتت مت تدوی درجتمتع  
حاضرالن حاضر شتده واعت م کترده حتقتوق بتازنشتستتتگتان  
ارتباط  با سازمان مدالرالت وبرنامه رالزی نداردو م تمتتترالتن  

کارالکه دولت روحان  کرده کاهش تورم است االن ستاتنتان  
م دوی باعث خشن مع مان شده و همگت  ستاتنتان آقتای  
م دوی را قطع کردند و اجازه ادامه دادن به ستاتنتانتش را  

 ندادند و همه باهن شعارمثدادند درو ه درو ه  
ت مع کنندگان دوباره بت تای ا ت ت  بترگشتتتنتد ودرحتال  
شعاردادن هستند. در االن ت مع قطعنامته متعت تمتان ختوانتده  
شد که مفاد آن تاکثد بر همامن قطعنامه ششن مت تر متاه  
آن ا بود و ال  بند م ن آن رفع امنثت  کتردن آمتوزه و  
پروره و لیو پرونده های مع مان است. بنا بر آخرالتن اختبتار  
در الزد و قزوالن نثتز تت تمتع بتوده استت. بتعتد نتثتز تت تمتع  
کنندگان ت مع کنندگان به طرف سازمان برنامه و بتودجته  
حرکت کردند و داخل سالن جمع شدند. فث تمت  از تت تمتع  

 اعتراض  مع مان بازنشسته در ت ران 
 

تررجررمررع رانررنرردگرران ترراکسرری 
فرررودگرراهرری تررهررران مرربررابررل 

 سازمان تاکسیرانی
نفر از رانندگان تاکس  فترودگتاهت تای    ٤١ م ر حدود    ٤٢ 

التمت ت ت  امتام ختمتثتنت  متقتابتل ستازمتان    م ترآبتاد و بتثتن 
تاکسثران  در خثابان آزادی دستت بته تت تمتع زدنتد. االتن  

 ت تر    ٥٤ ت مع که از ساعت ده  بز شرو  شد، تا ساعت  
ادامه داشت. معترضان خواسته ختود را تتیتثتثترا  شتراالته  
شی   عنوان کردند و گفتند الک  از تصمثمتاتت  کته بته  
آن معترضثن جداسازی اشتیال در دو فرودگاه تت تران استت،  
به االن معنا که با تصمثن سازمان قترار استت تتاکستثترانتان  
امام خمثن  ح  کتار در مت ترآبتاد را نتداشتتته بتاشتنتد و  

 بالعک . 
گوالند در ختاتتمته تت تمتع، دو تتن از    ت مع کنندگان م  

معاونان سازمان تاکسثران  در جتمتع رانتنتدگتان متعتتترض  
حاضر شدند و قول مساعد دادند که مشتکت   رانتنتدگتان  

 را در اسر  وقت حل کنند. 
 

ادامرره اعررتررصرراب صرردهررا کررارگررر 
 مجتمع نیشکر هفت تپه!

کارگران معترض م تمع نثشکر هفت تپه: به وعتده هتای  
مت تر،  تدهتا کتارگتر  ٤٢ مدالرالت اعتماد ندارالن  روزشتنتبته 

م تمع نثشکر هتفتت تتپته عت تثتر تن پترداختت بتاتشت  از  
مطالباتشان و وعتده پترداختت بتاقتثتمتانتده حتقتوق متعتوقته  
شان،بدلتثتل بت  اعتتتمتادی بته وعتده هتای متدالترالتت بته  

 اعتصابشان ادامه دادند. 
م ر، کارگران باش هتای متاتتت تف شترکتت  ٤٢ روز شنبه 

کشت و  نعت نثشکر هفت تپته در شتمتال ختوزستتتان در  
ششمثن روز پثاپ  ت مع اعتراض  برپتا کتردنتد. اعتتتراض  
االن کارگران به عدم پرداخت بموقع حقوق تا استت. در پت   
اعتراض و ت مع جتمتع کتارگتران االتن شترکتت در هتفتتته  
گذشته ، مدالرالت نثشکر هفت تپه روز پن شتنتبته گتذشتتته  
حقوق مرداد متاه آنتان را پترداختت کترد. کتارگتران هتمته  

 ط ب االشان را مثاواهند 
 

تررجررمررعررات اعررتررراضرری دامررنرره 
دارمربیان پیش دبستانی گلرسرتران 
 نسبت به بالتکلیفی استخدامی!

مرب  پثش دبستان  در گ ستتتان  ٤١ م ر، حدود  ٤٢   ر روز 
مقابل ی درب اداره کل آموزه و پروره گ ستتتان تت تمتع  

 کردند. 
جت توی استتتانتداری    ٤١ به گفته االن مربثان، روز الکشنبه  

گ ستان مربثان پثش دبستتتانت  ستراستر گت تستتتان تت تمتع  

 اخبار کارگری
 باش االران:  نسان نودالنثان 

 باش بثن الم   : داوود رفاه   
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خواهند کرد. مربثان پثش دبستانت  ختواستتتار روشتن شتدن  
 وضعثت استادام  خود هستند. 

 
مرهرر" آخرریرن پریراده  ٤٢جمعه "

 روی فرهنگیان تهران
 مثدان انق  ب کارگر شمال  ب توار کشتاورز پتار  صلته  

 مثدان ابورال ان .  
راهپثماال  مع مان ت ران، گام  بترای تتدار  مشتارکتت  

م ر کانون و تثتبتثتت تشتکتل    ٤٠ وسثع در م مع عموم   
 مع مان 

مع مان در گفتمان هتای ختود اعت م کترده انتد، شترکتت  
مت تر، در عتثتن حتال قتدم    ٤٠ وسثع در م مع عتمتومت   

م م  در ارج گذاشتن به االن تشکل و حماالتت عتمت ت  از  
اسماعثل عبدی دبثر کانون  نف  تت تران و اعتتتراض بته  

 شش سال حکن زندان اوست. زنده باد مع مان 
 

 حبوق های پرداخت نشده
 کارگران ز ال سنگ طزره سه ماه معوقا  مزدی دارند 

کارگر شا ل در متعتدن ز تال    ٥٢١١ پرداخت حقوق حدود  
 سنگ طزره در استان سمنان سه ماه به تاخثر افتاده است. 

 
مررعرروقررات در سررترراره خررلرریرر  

 فارس پرداخت نشده
نفر از کارگران پاصالشگاه ستاره خ تثت  فتارس    ٢١١ دستمزد  

در بندرعبتاس از خترداد متاه پترداختت نشتده استت.  االتن  
کارگران که قراردادهای شی ثشان پتثتمتانتکتاری و متوقتت  

گوالند ترس از اخراج و بثتکتاری متانتع بتروز هتر    است، م  

نو  اعتراض  شده و کارگران همچنان در انتتتیتار پترداختت  
 ماه مطالبا  مزدی خود هستند.   ٢ 
 

تاخیر سه ماهه در پرداخت حبوق 
 «OEID»کارگر ٢٥٥

کارگر شرکت توسعه  تنتاالتع نتفتت و    ٩١١ پرداخت حقوق  
ط  سه ماه اخثر به تعوال  افتتاده استت.     (OEID)انرژی  

کارگران که ت ت مسئولثت شرکت توسعه  ناالع نتفتت و  
به کارهای ساخت پاصالشگتاه در عتر ته   (OEID)انرژی  

اند، بتابتت متطتالتبتا     نفت و گاز در منطقه عس واله مشیول 
پثشثن، معادل سه ماه دستتتمتزد متعتوقته طت ت  دارنتد. بته  
گفته کارگتران شترکتت تتوستعته  تنتاالتع نتفتت و انترژی  

(OEID)  آخرالن حقوق  که کارگران االتن واحتد درالتافتت ،
کرده اند مربوط به دستمزد خرداد ماه  است کته کتارفترمتا  
 آن را هفته گذشته به حساب کارگران پرداخت کرده است.  

 

 کارگران
بررا اتررحرراد مسررتررحررکررم تررر و 
قدرتمندتر علیه امنیتی کرردن 
فعالیتهای حق طلبانه به دفاز 

 از زندگی خود بایستیم
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار  

 کرمانشاه : 
ط  حدود ال  هفته دستتتگتاه قضتائت  بتا شتتتاب قتابتل  
توج   اقدام به تأالثد و  دور احکام جتدالتد و ستنتگتثتنت   

 ع ثه رهبران جنبش های کارگری و مع مثن نموده است. 
ستال زنتدان    ٢ دادگاه ت دالدنیراستان ت ران،حتکتن    ٩٢ شعبه  

اسماعثل عبدی دبثر کانون  نف  متعت تمتان کته پتثتشتتتر  
دادگاه انق ب به ات ام  اجتما  وتبان  به قصتد    ٥١ درشعبه  

اقدام ع ثه امنثت کشور  و  تب ث  ع ثه نیام  که مصتادالت   
االن ات اما  همانا دفا  از معثتشتت متعت تمتان بتا ختواستت  
اجتترای کتتامتتل قتتانتتون نتتیتتام هتتمتتاهتتنتتگ پتترداختتتتت تتا  
درموردفرهنگثان شا ل وبازنشسته،بررتثتده شتدن استتتاتدام  
موقت مع مان باحقوق ای بسثارنتارتثتزتت تت عتنتاوالتن حت   
التدرال  وشرکت  وپثمان ،ج وگثری ازرشدفزاالتنتده متدارس  
 ثرانتفاع  وهثا  امتنتاالت  وبترختورداری فترزنتدان عتمتوم  
مردم م روم و مزدبگثر جامعه ازآموزه وت صتثتل راالتگتان  
ومطاب  بااستانداردهای پثشرفته است،م کتوم شتده بتود را  

م ر شعتبته اول دادگتاه    ٤٢ روز،    ٤ تأالثد نموده و به فا  ه  
ساوه نثز جعفر عیثن زاده و شاپور احستانت  راد از اعضتاء  
هثئت مدالره ات اداله آزاد کتارگتران االتران را هتر الت  بته  
ات ام تشکثل ات اداله آزاد کارگران االران و تب ث  ع ثه نتیتام  

ستتال زنتتدان متت تتکتتوم کتترده استتت.عتت وه بتتراالتتن    ٥٥ بتته  
دوات ام،االن دو عضو ات اداله آزاد کتارگتران االتران بته اتت تام  
تشوالش اذهان عموم ،برهن زدن نین عمومت  ومشتاوره بته  

دادگتاه    ٥١٥ کارگران اعتصاب  نورد ولوله  تفتادرشتعتبته  
ساوه نثزموردم اکمته قترارگترفتتته انتدواحتتتمتاص    ٤ کثفری  

 احکام دالگری ع ثه آنان  ادر خواهد شد. 
کاف  است به دصالتل و مصتادالتقت  کته دستتتگتاه هتای  
قضائ  با استناد به آن ا ع ثه االن رهبران و فعالثن جتنتبتش  
کارگری پرونده هتای امتنتثتتت  تشتکتثتل داده و احتکتام  
سنگثن زندان  ادرنموده اند، اندک  توجه شود تا متعتنتای  
امنثت م  ، اخ ل در نین و تب ث  ع ثه نیتام را درالتافتت.  
به  راحت گفته شده استت کته ختواستتتن زنتدگت  قتابتل  
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ت مل، آرامش و آستاالتش، حت  بترختورداری از آمتوزه و  
ت صثل توسه اکثرالت مردم کارگر، مع ن، بثکتار و بتقتثته  
مزدبگثران امنثت  احبان سرمااله ها و همچنثتن عتده ای  
که پرونده های رپاولشان از ثرو  عموم  ستالت تاستت بتاز  

 است را به خطر م  اندازد. 
 

گشودن پرونده های امنثت  ع تثته فتعتالتثتن دفتا  از حت   
حثا  عموم  و  دور احکام سنگثن و پشت سرهتن بترای  
آنان، نشانه ال  مقاب ته هتمته جتانتبته بتا متا کتارگتران و  
مع مان و دالگر م رومان است که سالت تاستت بته دفتا  از  
زنتتدگتت  ختتود درگتتثتتر متتبتتارزه هستتتتتثتتن امتتا متتدافتتعتتثتتن  
کارفرماالان و سرمااله داران به دلثل ب ران عمث  اقتتتصتادی  
و ناتوان  در برآورده نمتودن ختواستتته هتای متا نتارتار بته  
سرکوب گسترده و به زندان انداختن فعالتثتن شتده انتد. متا  
اع م م  دارالن سرکوب، بگثر و ببنتد و احتکتام طتوصنت   
مد  زندان،  ول از جا برخاسته برای مقاب ه بتا بتثتکتاری،  

بترابتر زالتر خته فتقتر بتا    ١ فقر و گرسنگ  و دستمزدهای  
هثت درجه از سرکوب زمثن گثر ناواهد نشست. بتا تتمتام  
توان و مت دانه ع ثه ک ثه پرونده سازی هتای امتنتثتتت  و  

احکام  ادره ع ثه جعفر عیثن زاده، شاپور احستانت  راد و  
اسماعثل عبدی و آزادی فوری و ب  قتثتد و شترط هتمته  
فعالثن که با پرونده های امنثت  در زنتدان هستتتنتد مت   

 االستثن. 
 ان من  نف  کارگران برق و ف ز کار کرمانشاه 

 ٣١ م ر    ٤٢ 
 

تفتیش و ضب  دستنوشته هرای 
بهرنرام ابرراهریرم زاده تروسر  

 حفاظت زندان
زاده کتارگتر زنتدانت     م رماه ب نام ابراهثن   ٤٢  بز روزشنبه  
بته بت تانته  »ش ر کرج از بتنتد دو دارالتقتران    در زندان رجاال  

  ٢ امنثتتت  در بتنتد  -زندانثان سثاس    ٥٤ به سالن   «ب داری 
 منتقل شده است. 

 
اولتثتن بتار    ٥٩١٢ ب نام ابراهثن زاده فعال کارگری متتتولتد  

به ات ام شعارنوالس  و فعالثت تب ثی  در شت تر    ٥٩٤٠ سال  

 اشنواله بازداشت شد. 
و    ٥٩٤٤ آقای ابراهثن زاده دومثن بار التازدهتن اردالتبت تشتت  

همزمان با روز ج ان  کارگر، همراه با جتمتعت  از فتعتاصن  
کارگری و مدن  در پار  صله ت ران بازداشت و بتعتد از  

 ال  ماه به قثد وثثقه آزاد شد. 
االن کارگر زندان  ستومتثتن بتار بتثتستت و دوم ختردادمتاه  

متاه در    ٢ بازداشت شد. او پ  از بتازداشتت متد     ٥٩٤٣ 
س ول های انفرادی زندان اوالن ت ت فشار و بتازجتوالت  بتود  

 زندان اوالن منتقل شد.   ٩١١ و پ  از ان به بند  
دادگاه انق ب به رالتاستت قتاضت   ت تواتت  در    ٥١ شعبه  

دادگاه  کوتاه و بدون حضور وکثل، ب نام ابتراهتثتن زاده را  
به بثست سال حب  تعزالری م کوم کرد که االن حتکتن در  

 سال کاهش الافت.   ١ دادگاه ت دالدنیر به  
متورد ضترب و  ٩١١ به بند      ب نام ابراهثن زاده در جرالان حم ه 

روز نثز به انفترادی هتای بتنتد    ٥١ شتن واقع شد و به مد   
 منتقل شد.   ٤٢١ 

به س ول هتای    ٣٩ ماه سال    االن فعال کارگری در اردالب شت 
منتقتل شتد و پت  از متدتت  بته طتور    ٤١٣ انفرادی بند  

  ثرقانون  به زندان رجاال  ش ر کرج تبعثد شد. 
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بترد و    ابراهثن زاده از دالس  کمر و آرتروز گردن رنت  مت  
با وجود پثگثری، تا کنون موف  بته درمتان بتثتمتاری در  
زندان نشده است. پسره نثتمتا بته سترطتان متبتتت  شتده و  

اند که به دلثل بثماری نثما، ساتت  رفتت    اه گفته   خانواده 
و آمد و م دودالت های مال  امکان م قا  هفتگت  بتا  

 او را ندارند. 
 

سال حب  تعزالری ب تنتام    ١ در حال  که حکن م کومثت  
ابراهثن زاده که به خاطر آن در زندان بته ستر مت  بترد بته  
پاالان رسثده بود در دهن مرداد سال گذشته، دادگاه تت تدالتد  
  ٣ نیر استان ت ران، ب نام ابراهثن زاده را با کاهش حکتن از  

روز حتبت     ٥١ متاه و    ٥١ ستال و    ٠ سال و نثن زندان به  
تعزالری و ر ار دوپن اه هزار تومان جرالمه دالگر مت تکتوم  

اجتما  و تبان  برای ارتتکتاب جترم عت تثته  “ کرد. ات ام او  
و فعالثت تب تثتیت  عت تثته نتیتام  ”  امنثت داخ   و خارج  

 درج شده است. 
 

االن حکن به دلثل فعالثت های او در زندان در زمتانت  کته  
 ساله خود را ت مل م  کرد  ادر شده است.   ١ حب   

استتتفتاده از  “ و  ”  فت  قترار بتازداشتت “ ع وه بر آن ات تام  
نثز بتاتشت  از اتت تامتا  االتن  ”  ت  ثزا  ماهواره و پاسور 
ی االن اتت تامتا  در زمتانت  وارد    کارگر زندان  بود. همه 

 ettehad@شده است که او در زندان به سر م  برد.  

 
سرال زنردان  ٢تایریرد حرکرم 

اسماعیل عربردی را مرحرکروم 
 می کنیم!

ت دالد نیر دادگتاه انتقت ب    ٩٢ بر اساس خبر منتشره شعبه  
سال زندان اسماعثل عبدی دبثرکل کانون  تنتفت     ٢ حکن  

و پت  از    ٥٩٣٢ تثر    ٢ مع مان را تاالثد کرده است. او در  
اعتراض های فرهنگثان االران، به عنتوان نتمتاالتنتده شتورای  
هماهنگ  تشکل های  تنتفت  متعت تمتان ستراستر کشتور  
برای شرکت در اج س ج ان  متعت تمتان قصتد رفتتتن بته  
کانادا را داشت که بازداشت شد و  در ب من سال گتذشتتته  

ستال حتبتت  مت تتکتتوم گتتردالتتد.    ٢ در دادگتتاه بتتدوی بته  
اسماعثل عبدی اردالب شتت ستال جتاری در اعتتتراض بته  
حکن بازداشت خود دست به اعتتصتاب  تذا زد و پت  از  
حماالت گسترده مع مثن و دالتگتر فتعتالتثتن اجتتتمتاعت  و  

  ٩١١ روز با قثد وثتثتقته ی    ٥٢ کارگری و بعد از گذشت  
و پت  از    ٣١ مت تر    ٥٢ مث ثون تومان  آزاد شد. اما در  

  ٢ گذشت رند ماه از آزادی االن مع ن زندان ، حکن تاالثتد  
 سال او به وکثل اه اب ج گردالده است. 

االن حکن بر اساس کثفر خواست ت مع هتای متعت تمتان در  
 ادر شتده استت. االتن    ٣٢ اردالب شت    ٥٠ و    ٣٩ اسفند    ٥١ 

در حال  است که االن ت مع ها در اعتراض به نابستامتانت   
ها در آموزه و پروره بوده و آن تا فتقته ختواستتته هتا و  
مطالبا  مع مان را مطر  کرده بودند. امروز و در آستتتانته  
برگزاری م مع عموم  کانون  نتفت  متعت تمتان، تتاالتثتد  
حکن اسماعثل عبدی رثزی جز تداوم سترکتوب فتعتالتثتن  
مع مان توسه حاکمثت نثست و پاسا  به حترکتت هتای  

 اعتراض  و خواسته های آن ا است. 

سال حکن اسماعثل عتبتدی را مت تکتوم مت     ٢ ما تاالثد  
کنثن و خواستار پاالان دادن به ادامه بازداشت، م تاکتمته و  
زندان  کردن فعالثن حرکت های اعتتتراضت  متعت تمتان و  
دالگر فعالثن اجتماع  هستثتن. آزادی بتثتان و انتدالشته و  
برگزاری ت مع های اعتراض  ح  به رستمتثتت شتنتاختتته  
شده در دنثای امتروز استت و هتثتت انستان فتعتال و آزاد  

 اندالش ، نباالد به االن دلثل م اکمه و زندان  شود. 
کمثته هماهنگ  برای کمت  بته االت تاد تشتکتل هتای  

 ٥٩٣١ /  ٠ /  ٤٩  –کارگری  
 

صرردور حررکررم زنرردان عررلرریرره 
فعالیرن کرارگرری شرهررسرتران 

 کامیاران
شش فعال کتارگتری در شت ترستتتان کتامتثتاران  مت ترداد  
 بوری، شاهو  ادق ، امثد احمدی، روژالتن ابتراهتثتمت ،  
آرام م مدی و دلثنا  بوری در شعبه اول دادگاه ستنتنتدج  

 ماه تا ال  سال حب  م کوم شدند.   ٩ به احکام  
بنابر گزاره کتمتثتتتها متبتارزه بترای آزادیا زنتدانتثتان  

فعالثن کارگری شت ترستتتان    ٥٩٣١ م ر    ٤٢ سثاس  شنبه  
کامثاران که پثشتر به ات ام برگزاری مراسن اول متاه مته،  
روز ج ان  کارگر بازداشت شده بودند، بعتد از متدتت  بته  

مت ترمتاه    ٥٤  ور  موقت و با قثد وثثقه آزاد شتدنتد. در  
در شعبه اول دادگاه سنندج دادگتاهت  شتده، جت تت ابت ج  
حکن به دادگاه احضار گردالدند. احکام  ادرشتده بته قترار  

 زالر است: 
شتاهتو  -٤ سال حتبت .    ٥ م رداد  بوری م کوم به    –  ٥ 

امتثتد احتمتدی  -  ٩ متاه حتبت .    ٩  ادق  م تکتوم بته  
روژالن ابراهثم  مت تکتوم بته    -٢ سال حب .    ٥ م کوم به  

متاه حتبت .    ٩ آرام م مدی م کوم به    -١ سال حب .    ٥ 
سال حب . کمثته متبتارزه    ٥ دلنثا  بوری م کوم به    -٢ 

 برای آزادی زندانثان سثاس  

 

 بین المللی
اعتصاب سراسری بلژیک  -بلژیک 

 را فل  کرد
اعتراض به سثاست ای دولت ب ژالت  متوجت  اختتت ل در  

 خطوط حمل و نقل در سراسر االن کشور شده است. 
اکتتتبتر متوجت     ٠ اعتصاب سراسری در ب ژال  روز جمعه 

اخت ل در برخ  خطوط حمل و نقل در ستراستر االتن کشتور  
و نثز تعطث   کارخانه ها و اخت ل در پروازهای بزرگتتترالتن  

 فرودگاه ب ژال  شد. 
مقاما  فرودگاه بروکسل به مسافران تتو تثته کتردنتد بتا  
توجه به اعتصاب برخ  شرکت های دستت انتدر کتار در  
حمل و نقل بار، تن ا با در دست داشتن ستاکت تای دستتت   
کور  سفر کنند .منابع خبری اع م کتردنتد کتارگتران  
اعتتتتتصتتابتت  از ورود کتتامتتثتتونتت تتای والتتژه حتتمتتل بتتار بتته  

 جاالگاه ای ماصوص ج وگثری کردند. 
در حال  که گتزارشت تا از عتادی بتودن بترنتامته حترکتت  
قطارها در ب ژال  حتکتاالتت دارد ولت  ختدمتا  اتتوبتوس  
ران  در سراسر االتن کشتور تت تت تتاثتثتر اعتتتصتاب قترار  
گرفته است و خطوط حمل ونقل عموم  بتروکستل اعت م  

 در د  رفثت فعالثت م  کند.   ٠١ کرده است تن ا با  
اعتصاب امروز بزرگترالن اعتراض به سثاستت هتای دولتت  

به شمار مت  رود. هتفتتته گتذشتتته     در کاهش هزالنه ها 
همزمان با دومثن سالگرد روی کتار آمتد  دولتت راستت  
مثانه، ده ا هزار کارگر ب ژالک  بته نشتانته اعتتتراض بته  
آنچه کارگران از آن به عنوان طر  افتزاالتش ستاعتا  کتار  
در هفته و رها ساختن برنامه افزاالش حتقتوق کتارگتران نتام  
بردند، در خثابان ای بروکسل تیاهرا  کتردنتد. اعتتتصتاب  
روز جمعه همچنثن خته تتولتثتد در بترخت  از بتزرگتتترالتن  

 کارخانه های ب ژال  را ماتل کرد. 
سازمان ملرل   -عربستان سعودی 
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عربستان را به خاطر تبعیض علیره 
 دختران محکوم کرد

اکتبر، کمثته حقوق کودکان ستازمتان مت تل    ٠ روز جمعه،  
مت د، که مامورالت آن بررس  و نیار  بتر حستن اجترای  
کنوانسثون حقوق کود  و دالگر اسناد مرتتبته بتا آن در  

ای از دولتتت    کشتتورهتتای متتاتتتتت تتف استتت، در اطتت عتتثتته 
عربستان سعودی خواست تا بته  تتبتعتثتو شتدالتد  عت تثته  
دخترها خاتمه دهد و قتوانتثتنت  را کته ستنتگتستار، قتطتع  

ها، ش ق زدن و اعدام افراد زالر سن قانتونت  را مت تاز    اندام 
 داند، لیو کند.   م  

االن کمثته همچنثن ائت ف به رهبری عتربستتتان ستعتودی  
را مت ن کرد که در جترالتان حتمت   هتواالت  بته متواضتع  
شورشثان ماالف دولت المن، جان کتودکتان را در متعترض  

دهد و همچنثن از تت ترالتن  تذاالت  متنتاطت     خطر قرار م  
ت ت تس ه شورشثتان بترای وادار کتردن آنتان بته تست تثتن  
استفاده م  کند. به گفتتته کتمتثتتته، االتن روه امتنتثتت  
 ذاال  و ست متت کتودکتان ستاکتن االتن متنتاطت  را بته  

التمت ت ت  مت تکتوم    اندازد و از نیر جامتعته بتثتن   مااطره م  
 است. 

کمثته حقوق کود  سازمان م تل از هت تده کتارشتنتاس  
التمت ت ت     مستقل تشکثل شده و بر ن وه اجرای معاهدا  بثن 

مرتبه با حماالت از افراد زالر ه ده سال توسه کشتورهتای  
 مات ف نیار  دارد. 

االن کمثته در گزاره ختود در متورد عتربستتتان ستعتودی  
گفته است که دولت آن کشتور هتنتوز هتن بترای دختتتران  
حقوق کامل و مساوی دختران را متورد شتنتاستاالت  قترار  

دارد. بته گتفتتته االتن    نداده و در مورد آنان تبعثو روا مت  
کمثته، در عربستان سعودی همچنان نیام حقوق  مبتتتنت   
بر قثمومت مردان بر زنان وجود دارد. در گتزاره کتمتثتتته  
آمده است که نیام آموزش  عربستان سعودی هتن از نتیتر  
دسترس  به امکانا  و م توای درس ، حتاوی تتبتعتثتو  

های مذهب  از جم ه شثتعتثتان    آموزش  ع ثه فرزندان اق ثت 
 است . 
 

در عربستان سعودی، کودکان باصی سن پانزده سال  بتالت    
شوند و مانع  برای  دور حکن اعدام ع ثه آنتان    ت ق  م  

وجود ندارد. کمثته حقوق کود  الادآور شده است کته در  
ژانواله ستال جتاری بته    ٤ مثان ر ل و هفت نفری که روز  

ات ام ارتکاب جراالن امتنتثتتت  در عتربستتتان اعتدام شتدنتد،  
دست کن ر ار نفر هنگام بازداشت کتمتتتر از هت تده ستال  

 سن داشتند. 
 

کمثته حقوق کود  از دولت عربستان خواسته استت  تتا  
تمام  قوانثتنت  را کته اجتازه  تدور احتکتامت  متانتنتد  

ها و ش ق زدن کتودکتان را مت  دهتد    سنگسار، قطع اندام 
فورا لیو کند. هتمتچتنتثتن، صزم استت استتتفتاده از حتبت   
انفرادی و  دور احکام حب  ابد برای کودکتان و حضتور  

 های اجرای احکام اعدام ممنو  شود.   کودکان در م ل 
 

میلیون نرفرری  ٢افزایش  -جهان 
شمار آوارگران جرهران طری یرک 

 سال
های  ثرقانون ، االن هتفتتته بته اوج    فاجعه  انسان  م اجر  

ای رسثد. به گزاره منابع ختبتری تتنت تا طت  الت     تازه 
هزار پناه وی فتراری از لتثتبت   ٥١ هفته گذشته، بثش از  

های ساح   االتن کشتور تتوسته گتاردهتای مترزی    درآب 
 االتالثا امدادرسان  شدند. 

دهد که ط  ال  سال گذشتتته    سازمان م ل گزاره م   
شتدگتان      جتا   حداقل شش مث ثتون نتفتر بتر آوارگتان و جتابته 

خانمان در ج ان افزوده شده است. بتنتا بتر االتن گتزاره،    ب  
متثت تثتون و    ٢١ جا شدگان اکنتون بته    به   شمار آوارگان و جا 

 رسد.   هزار تن م    ٩١١ 
به دنبال افزاالش موج داوط بان م اجر  در پشت مترزهتای  

کشتور عضتو    ٤٠ اروپا به والژه االتالثا و الونان، با تصتمتثتن  
    اکتتتبتر، ستازمتان تتازه   ٢  ات اداله اورپا، از روز پنت تشتنتبته 

تأسث   کنترل مرزی ات اداله، ت ت عنوان  آژان  اروپتاالت   
 کتتنتتتتترل متترزی ک رستتمتتا  کتتار ختتود را آ تتاز کتترد.  
و ثفه االن ن اد جدالد، کتنتتترل بت تران در هتمته مترزهتای  
حساس ات اداله خواهد بود و مسئولتثتت ختواهتد داشتت در  

هتتای    هتتای االتت تتاد شتتده بتته ستتبتت  متتوج متت تتاجتتر    بت تتران 
 ثرقانون  در مترزهتای کشتورهتای عضتو، حتتت  بتدون  

 موافقت دولت مرکزی آن کشور دخالت نماالد. 
ترالن گتزاره ختود    دراالن حال  عفو بثن الم ل ، االن هفته تازه 

پتذالتر متنتتتشتر    را در مورد پناه والان و کشورهای پنتاهتنتده 
  ٢ الم ل، در گزاره روز سته شتنتبته    کرد. سازمان عفو بثن 

  ٥١ در د از م اجران ج تان در    ١٢ نوالسد:    اکتبر خود م  
 اند.   کشور اسکان داده شده 
گوالد، بثشترالن مثزان پتذالتره مت تاجتران    عفو بثن الم ل م  

  ٠١١ متثت تثتون و    ٤ از سوی اردن هاشم  الوده است کته  
تتتتفتتتتر را در ختتتتود جتتتتای داده استتتتت.    هتتتتزار ن

هتزار،    ١١١ متثت تثتون و    ٤ پ  از اردن هاشم ، ترکثه با  
هتزار و لتبتنتان بتا الت     ٢١١ پاکستان با ال  مث ثون و  

 اند.   هزار، مثزبان بثشترالن آوارگان بوده   ١١١ مث ثون و  
الم ل شمار م اجرالن حاضتر در االتن    در مورد االران، عفو بثن 

 نفر تامثن زده است.   ٢١١ هزار و    ٣٠٣ کشور را  
گتوالتد: کشتورهتای ثتروتتمتنتد جت تان،      الم ل م    عفو بثن 

کمترالن مثزان م اجران را در ختود جتای داده و کتمتتترالتن  

 اند    ها را به امور م اجران اختصاص داده   مثزان کم  
افزاالد:   اگر قترار بتود هترکتدام از االتن    عفو بثن الم ل م  

کشورهای ثروتمند ج ان، باش  از م اجران را پذالترفتتته و  
منتاس  با انتدازه، ثترو  و نترخ بتثتکتاری اقتدام کتنتنتد،  
اسکان دادن اکثر م اجران ج ان امتری قتابتل حتل و اجترا  

 بود  
 

تظاهرات هزاران نرفرر برر  -یمن 
بدنبل حمله به یرک  علیه عربستان

 مراسم سوگواری
هزاران نفر در اعتراض به حمت ته هتواالت  مترگتبتار ائتتت ف  
ت ت رهبری عربستان به ال  مراستن عتزاداری در التمتن،  

اکتتتبتر در  تنتعتا پتاالتتتاتت االتن کشتور    ٣ روز الکشنبه  
 تیاهرا  کردند. 

اکتتتبتر بته الت  متراستن    ٤ در حم   هواال  روز شنتبته  
نتفتر کشتتته و بتثتش از    ٥٢١ کن    عزاداری در  نعا دست 

پانصد نفر زخم  شدند. االن حم ه التکت  از مترگتبتارتترالتن  
حم   هواال  ائت ف ت ت رهبری عتربستتتان بته التمتن از  
زمان آ از عم ثا  ائت ف در حدود ال  سال و نثتن پتثتش  

 است. 
معترضان در جرالان تیاهرات  کته آن را  آتشتفتشتان خشتن   
نامثدند، بثرون دفاتر سازمان م ل در  نعا ت مع کتردنتد و  
شعار  مر  بر ستعتودی  ستر دادنتد. متعتتترضتان عت تثته  

 آمرالکا هن شعار دادند. 
بعد از حم ه مرگبار دالروز آمرالکا اع م کرد کته حتمتاالتت  
از نثروهای ائت ف نیام  به رهبتری عتربستتتان ستعتودی  

 دهد.   در المن را فورا مورد بازبثن  قرار م  
ائت ف ت ت رهبری عتربستتتان ابتتتدا دختالتت در حتمت    
هواال  روز شنبه را تکذال  کرد اما بعدا گفت کته دربتاره  

 بار و دردنا   ت قث  خواهد کرد.   االن حم    تاسف 
افزاالش رشمگثر ت فا   ثر نیامثتان در حتمت   هتواالت   

هتای    عربستان و مت دانش به المتن انتتتقتاد شتدالتد ستازمتان 
الم    و شماری از کشورها از جم ه االران را بته دنتبتال    بثن 

 داشته است. 
های المن تتا کتنتون    گوالد درگثری   سازمان م ل مت د م  
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کشته به جا گتذاشتتته کته حتدود دو ستوم    ٢٢١١ بثش از  
آن ا  ثر نیام  هستند. دست کن سه مث ثتون نتفتر هتن از  

 اند.   خانمان شده   زمان دخالت نیام  عربستان در المن ب  
ائت ف ت ت رهبری عربستان از حتدود الت  ستال و نتثتن  
هتا    پثش حم   هواال  به المن را با هدف مقاب ه بتا حتوثت  

 و مت دانشان آ از کرده است. 
از آن زمان نثروهای دولت  المن که ت ت حماالت عتربستتتان  
هستند، شورشثان را از پن  استان جتنتوبت  از جتمت ته عتدن  

 اند.   بثرون رانده 
 

 ٧هرر  -"صندوق نجات کودکان" 
سررال  ٠٠ثرانرریره یرک دخرتررر زیررر 

 ازدواج می کند
بنا به اع م االن سازمان کودکان، دختران  که گتاه تتنت تا  
ده سال سن دارند در کشورهاال  همچون افیانستتتان، التمتن،  
هند و سومال  با مردان  ازدواج م  کنند که سن بستثتار  

 بثشتری از آن ا دارند.  
خضراء نام دختری است که آرزو داشت پزشت  شتود امتا  

سالگ  و در حال  که تازه آمتوزه متتتوستطته را    ٥١ در  
آ از کرده بود بنا به  ت حتدالتد پتدره بتا متردی ازداوج  

 کرد که بثش از دو برابر سن او را داشت.  
پ  از خوانده شدن خطبه عقد همه رثز برای او در مستثتر  
سراشثب  قرار گرفت. او م بور به تتر  متدرسته شتد و  
پ  از گذشت کمتر از ال  سال، از دستت شتوهتره کته  
او را از نیر جسم  مورد اذالت و آزار قترار مت  داد، فترار  
کرد. پ  از آن او متوجه شتد کته بتاردار استت و ستپت   
زاالمان سات  را پشتت ستر گتذاشتت: بتر روی او عتمتل  

 سزارالن ان ام شد اما او سه روز بث وه بود.  
در االن مد  هن ک س  های او در امر ت صثل پثتشترفتت  
کردند و خضراء احستاس مت  کترد کته نتمت  تتوانتد بته  
متدرسته بترگتتردد بتتوالتژه کته حتاص بتاالتتد از نتوزاده نتثتتز  
نگ داری م  کرد. ه ه تورنثنگ اشتمتثتت، متدالترعتامتل  
سازمان   تنتدوق نت تا  کتودکتان  مت  گتوالتد:  ازدواج  
کودکان موج  ررخه ای از آسث  ها م  شود و دختتتران  

را از حقوق اساس  همچون آموزه، پثشترفتت و کتودکت   
 کردن م روم م  کند.  

مدالرعامل سازمان   ندوق ن ا  کودکتان  مت  افتزاالتد:  
 دختران  که زود ازدواج م  کنند ا    نمت  تتوانتنتد بته  
متدرستته بترونتتد و احتتتتتمتال روبتترو شتتدن آنت تتا بتا خشتتونتتت  
خانوادگ ، بدرفتاری و ت اوز جنس  بتثتشتتتر استت. آنت تا  
باردار م  شوند و در متعترض ابتتت  بته بتثتمتاری هتای  
جنس  از جم ه والروس اچ آی وی قرار م  گثترنتد. آنت تا  
همچنثن در حال  م بور به وضع حتمتل مت  شتونتد کته  
بدنشان هنوز آمادگ  صزم را ندارد. امری کته مت  تتوانتد  
پثامدهای مارب  بر روی س متت  آنت تا و کتودکتانشتان  

 داشته باشد.  
بنا به تامثن  ندوق بثن الم ت ت  کتودکتان مت تل متتت تد  
)الونثسف( شمار دخترانت  کته در دوران کتودکت  ازدواج  

مثت تثتون نتفتر بته بتثتش از    ٠١١ م  کنند از رقن امروزی  
 خواهد رسثد.    ٤١٩١ مث ثون تن در سال    ٣١١ 

 
هزاران ترن از کرودکران  -یونان 

 بی سرپرست هستند
الونان رند ماه  است که به ن وی ب  سابتقته بتا بت تران  
پناه والان مواجه است. باش  از االن پتنتاهت توالتان کته از  
جنگ سوراله و ب ران افیانستان و فقر و گترستنتگت  جتان  
سالن بدر م  برند کودکان و نوجوانانت  هستتتنتد کته بت   
سرپرست و خانواده راه خطرنا  فرار به اروپتا را در پتثتش  

 گرفته اند. 
پناهت توی کتود  و    ٤٤١١ به گفته دولت الونان بثش از  

تتن از آنت تا    ٥٤١١ نوجوان ب  سرپرست در الونان هستتنتد.  
همچنان در اردوگاه ای پنتاهت توالتان هستتتنتد و هتزار تتن  
دالگر توسه برخ  از خانواده های الونان  مورد سرپترستتت   

 قرار گرفته اند. 
دولت الونان در حومه آتن مرکزی بترای استکتان کتودکتان  
پناه وی ب  سرپرست اال اد کرده استت. در حتال حتاضتر  
در االن مرکز تن ا سثزده پناه و مستتتقتر شتده انتد و قترار  
است در هفته های آالنده بثشتر از  د نتفتر بته االتن مترکتز  

 منتقل شوند. 
م مد الک  از اولتثتن نتوجتوانتان بت  سترپترستتت  کته از  
اردوگاه ای الونان به االن مرکز منتقل شده استت. نتوجتوان  
افیان درباره روند خروجش از افتیتانستتتان مت  گتوالتد کته  
روزهای سات  را سپری کترده استت. خصتو تا در مترز  

 االران و ترکثه. 
وزالر م اجر  الونان در االنباره م  گوالد:  م  دانثن بتاتش  
زالادی از کار همچنان باق  مانده است. ما ستاتت تت ه  
م  کنثن. اما نم  دانثن ک  و رتگتونته بته متوفتقتثتت  
دست پثدا خواهثن کترد. مستالته االتن استت کته مشتکتل  
م اجرت ای گسترده متوقف نشده است اما باالد در االتن راه  
موف  شوالن. باالد سرالعتر عمل کنثن اما هتنتوز بته سترعتت  
صزم نرسثده االن سترعتتت  کته نستبتتت  متتتعتادل بتا رونتد  

 ت وص  داشته باشد.  
 

برازداشرت دهرهرا ترن از -ترکریره 
 اعضای حزب دمکراتیک خلق ها 

 
سانگوی شاخه م     حزب متنتاطت  دمتکتراتتثت   از  
بازداشت گروه  از اعضای حزب دمکتراتتثت  خت ت  هتا  
 در جتتتتنتتتتوب شتتتترقتتتت  تتتتترکتتتتثتتتته ختتتتبتتتتر داد. 
بنابه گزارشا ، نثروهای امنثت  ترکثه با حم ه بته متنتازل  

نتفتر از    ١١ بسثاری از ش روندان در استان دالاربکر، دستکن  
جم ه مدالران تشکث   دو حزب دموکراتث  خت ت  هتا و  
مناط  دموکراتث  را بازداشت و بە مکان تای نتامتعت توم  

 منتقل کردند. 
بثشتر بازداشت شدگان روسای استان الا منطقه بتودنتد. از    

ماه گذشته تتاکتنتون دولتت تترکتثته بستثتاری از متنتاطت   
کتردنشتتثتتن االتتن کشتتور را کتته زالتتر نتتیتتر حتتزب متتنتتاطتت   
دمکراتث  اداره م  شد را از کنترل آن تا ختارج کترده و  
خود اداره آن ها را برع تده گترفتتته استت. دولتت تترکتثته،  
ش ردارهاال  که پثشتر در االن منطقه توسه مردم انتتتاتاب  
شده بودند را نثز برکنار کترد. شت ترداران بترکتنتار شتده بته  

 ارتباط و حماالت از پ     مت ن شده اند. 


