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 فعال کارگری و شاه پیامبر هخامنشی
 یاشار سهندی

روز هفتم آبان جمعیتی زیاادی بار  
سااار ماااواااباااره کاااورو  شااااه  
هخامنشی در پاسارگاارد شایاراز  
جمع شدند و به این بهانه خشام و  
ناافاارد خااود را از حاا ااوماات  
اسالمی بایاان کاردناد  در آنا اا  
شااعااارهااای نااااد پاارسااتااانااه ای  
مطرح شد که ظاهرا قرار باود بار  
سر موبره کسی که "حووق بشار"  

ساا     ٠٠٢٢ را با دست خود  در  
پیش نوشته اسات از ایان گاوناه  
شعارها داده نشود، اما بیاان شاد   
در این روز کورو  "پادر" خاواناده  
شد  قبل از آن ماهادی خاز ا ای  
که زماانای باه کاماد ساعایاد  
اسالمی ) قاتال ماعاروز وزارد  
اطال اد که بدست هاما ااراناش  
به طرز ف یعای کشاتاه شاد  و  
حساایاان شااریااعااتاامااداری در حااا   
توطئه و زمینه چینی برای قاتال  
نویسندگان و هنرمانادان باود، باه  
کمد "آیاد قارانای و احاادیات  
معتبر شیعی"  ثاابات کارده باود  
که کورو  ناه تاناهاا شااه کاه  
ی ی از صد و بیست چهار هازار  
پیامبران است و پرستش او واجا   

و طااواز ماازار اومسااتاا اا  و  
میتواناد ماوجا  ما اشاور شادن  
مومنین با اباا  ابادا ا اه در روز  
م شر شود  خادا را چاه دیادیاد  
اما سیزدهم که منفور شده شاایاد  
ایاان شاااه پاایااامااباار هااخاااماانااشاای  
مااوجااباااد شخاایااره شاادن تااوشااه  

 بیشتری برای آخرد شود! 
 

این روز اماا بارای یاد "فاعاا   
کارگری" نیز تاوشاه ای فاراهام  
کرده تا نفرد  مایاخ خاود را از  
کاماونایاسام و چاز اباراز دارد   
ایشان راست و دروغ را بهم بافاتاه  
تااا ثاااباات کاانااد "    جااریاااناااد  
ماخاتاا ا. چااز،   مشاتای پایاار  
وپاتا  و بازمانده از قدیم" هساتاناد  
و نااایاااز ایااانااا اااه در زماااان  
کورو "   خی ی از حخ حاواوقای  
که در ان زمان به کارگرهاا داده  
ماایااشااد باارای کااارگاار امااروزی  
،رویا ودست نیافتنی به نظر مای  
رسااد    !" ایشااان در سااتااایااش  
کورو  نوشته اند:"    ،با این اه  
 خود ی تا پرست بود،دست بت  

 

 شهال دانشفر
 جنبش اعتراضی کارگری علیه "اصالحیه قانون کار" 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 مقابل مجلس در هفته ای که گذشت 
 رضا شهابی به زندان احضار شد 

 نکته اصلی
 اثرات و تبعات گسترش "فعالیتهای اقتصادی" سپاه

 ٥١صفحه محمد شکوهی                       

 مهمترین اخبار هفته
 کارگران شرکت قالبهای سایپا با شعار افزایش دستمزدها حق مسلم ماست
 ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج اینبارمقابل اداره کار!

تجمعات اعتراضی کارگران قطار شهری کرج)شرکت سابیر(مقابل استانداری البرزنسبت 
 به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان!

 ٥١گسترش اعتصابات وتجمعات اعتراضی کارگری در سیستان و بلوچستان!       صفحه 

 ناصر اصغری
 زنده باد مارکس! برای اینکه جوانان می گویند

 خالد ناصری
 قانون کار در نظام جمهوری اسالمی توحش و بربریت  

قانون  ١٥اتحادیه آزاد کارگران ایران در وزارت کار پیگیر جعل بندهای "ح" و "ز" ماده  
 قانون کار شد  ٥١کار در چاپ سال 

 اعالم کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی

 درسهاى انقالب      
 لنين

 ٤٨ صفحه   

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

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  ت ريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئو يت مطا   با نويسندگان آنهاست   
درج مواالد در کارگر کمونيست  زوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جان  نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٨ از صفحه        

 ٩ صفحه  

 
باازرب باااباال )باال مااردو  را   
وسه زد  شارز و ماردانااای او  
سرآمد روزگار خود   )باود " اماا  
ایااناا ااه کااورو  کاای بااود و  
ک ای تاریخ قارار دارد ماوعاو   
ب ث من نیست  همینودر کاافای  
است اشااره شاود وقاتای کسای  
خود  را شاه بداند الباد باعاد از  
خود  هماای ناوکار و ر ایات  
هستاناد   اماا آنا اا کاه فاعاا   
کارگری به دروغ  غو بارده داری  
را منتس  باه ایان شااه پایاامابار  

 می ند جای حرز است  
 

  ٠٢ رعاا رخشااان باراسااا  خاا   
 وح گ ی ماناساوب باه کاورو   

  مان بارده  ٠٢ می نویسد:" خ   
اااارانااااداخااااتاااام  بااااه   داری را ب

های آنان پایان باخاشایاد      بدبختی 
فرماان داد  کاه هاماه مارد  در  
پرستش خدای خود آزاد باشاناد و  
آنان را نیازارند  فارماان داد  کاه  
هایااس کاال اهااا اای شااهار را از  
هستی ساق  ن ند  ماردو  از  
  "کردار نیاد مان خشاناود شاد 
کاافاای اساات یااد جسااتا ااوی  
ساده در وی ی پدیا داشته باشایام  

در    ٠٢ تا متوجه شویم که خا   
آن  وح گ ی اسات    ٠٠ ادامه خ   

که در آن به ظا ام هاای پاادشااه  
بابل در حخ مرد  بابل اشاره کارده  

تاکید میا اناد:"      ٠٢ و در خ   
از باانااد رهااایشااان کاارد  و بااه  

هاااای آناااان پاااایاااان    بااادباااخاااتااای 

بخشید    " از کا اای ایان مای  
شود چنیان اساتاناتااج کارد کاه   
فرمان  غو برده داری صاادر شاده  
است کاری اسات کاه از دسات  
کسی بر می آید که مایاخاواهاد  
به کارگران ید شاه ارائاه کاناد  
کااه از شاااه بااودن خااود  هاام  
نااااراعااای اسااات، چااارا کاااه   
هماناونه که اشااره شاده حاداقال  
زیر دستان و بخصوص توده مارد   
بااایااد نااوکاار و ر اایاات و باارده  
م سوب شوند تا او شاهای خاود  
 ذد ببرد  الز  هام نایاسات کاه  
زیاد در کاتااباهاای تااریاخ پارساه  
بزنیم هامایان ویا ای پادیاا اشااره  
می ند که چرا مرد  باه تانا   
آمده از دست شاه قب ای شاان باه  
کورو  به چشام نا ااد دهاناده  
نااه کردند   زومای هام ناداشات  
شااهاار  ااارد شااود و بااه آتااش  
کشیده شود، شهر تس یم شده باود  
چون قبال از درون از هام پااشایاده  
بود  بهرحا  رعاا رخشاان اداماه  
میدهد که ناه تاناهاا بارده داری  
 غو شده ب  اه کاارگاران کااماال  
راعی بودناد و حاواوق ما افای  
می گرفتند و ما باید حسرد آن  
روزگاااار را باااخاااوریااام:"    از  
خصائص بارجساتاه او) کاورو    
که تا زمان داریو  وخشاایاارشااه  
وبویه س س ه تداو  یاافات ایانا اه  
در ایران قدیم با ا ای مانااسابااد  
برده داری بارافاتااده باود و حاتاا  
کساااناایاا ااه در ساااخاات تااخاات  
جاامااشاایااد مشااارکاات داشااتاانااد  

،کارگرانی باودناد کاه در ازای  
کارشان حووق ما افای دریاافات  

اساا      می کردند    کارگارهاا 
دستمازدشاان بار ماباناای طاباواه  
بندی مشا ل بوده است  یاعانای  
کسانی کاه ماهاارد بایاشاتاری  
داشتند حاواوق بااالتاری دریاافات  
ماای کااردنااد وکساااناای کااه  
دستمزدشان کم بود با جیره هاای  
 یر نودی ،ترمیام مایاشاد  زناان  
کارگر ، سه ماه قبل از باارداری  
تا شش ماه بعد بارداری حواوق و  
مواج  دریافت می کردند  مهاد  
کودکاهاایای ایا ااد شاده باودناد  
جهت ناااهاداری کاودکاان زناان  
کارگر،ناهداری ونو   اذاهاایای  
که به بچه ها داده مایاشاد هاماه  
دریاان  ااوحااه هااا)  ااوح هااای  
گ ی    که در اصال باایاااانای  
ساخت و ناهداری تخت جماشایاد  
بااوده انااد وجااود دارد "دروغ کااه  
حانااق نایاساات! اماا بارای دیاادن  
"تداو " کار کورو  اگارمادر   
میخواهید ید سر باه بایاساتاون  
کرمانشااه بازنایاد تاا پای باباریاد  
چاونه داریو "بردیا" را کاه در  
ناابااود کاامااابااوجااایااه شاااه دو   
هخامنشی سعی کرده مناسابااد  
موجود را بر هم زناد و داریاو ،  
او  سر کمبوجیه زیر آب کارده و  
بعد باه ساراغ باردیاا آماده اسات   
)چنانچاه خاواناناده ماایال بااشاد  
میتواند به سخنرانای شااما او در  

 این مورد مراجعه کند که  
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 ٤ از صفحه          

 ٤ صفحه   

 
چاونه کسانی بارای ماناافاع   
شان تااریاخ را هام دساتا ااری   
می نند  در کاتایاباه بایاساتاون   
کرمانشاه که باه فارماان خاود  
داریو  ای اد شده برای اینا اه  
قدر قدرتی خود را نشاان دهاد  
شورشیان که ظاهرا هماه چایاز  
را توسیم کرده بودند زیر پاایاش  
انداخته و دست بسته در انتاظاار  
فرمان م وکانه هستند که سار  

 از بدنشان جدا شو   
 

روز هافاتام آباان تاظااهاری باود  
هشادار دهاناده کاه باار دیاااار  
مرد  به جان آمده را مایاتاواناناد  
به سردابی دیار هدایت کاناناد  
که جز کینه و نفرد قاومای و  
بی حاواوقای تاوده زحاماتا اش  
مرد  چیازی دیاااری در پای  
ندارد و رعا رخشان این وظیافاه  
را به  هده گارفاتاه اسات کاه  
  یه کمونیستها ق م فارساایای  
کند تاا در ایان کاار ساهامای  
داشته باشد  چاون کاه ظااهارا  
در ایا   ید نوروز از تا اویازیاون  
حاازب کاامااوناایااساات کااارگااری  
نشااناایااده اساات کااه  اایااد را  
تاابااریااد گاافااتااه باااشاانااد! یااا  
تاا ااویاازیااون کااوماا ااه " خاا اایاا   
همیشاای فاار " را باه زباان  
نمی آورد  اگر کورو  یاا هار  
شاهی دیااری کاه ایاناااوناه  
اد ا می نند بوده ماا باه چاه  
زبانی باویم نه شاه میخاواهایام  
نااه شاایااخ چااون باایااش از هاار  
چیزی این ا واب یاعانای پسات  
بودن توده مرد  از ناظار کسای  
که به آنها ایماان دارد  یاعانای  
این ه که توده مرد  بدون اجاازه  
ایشان حخ نفل کشیادن نادارناد  
ماا خاایا ای سااده مایاخااواهایاام  
زندگی کنیم بدین معانای کاه  
شاد باشیم با شااه و شایاخ ایان  
مم ان نایاسات ایان را دیااار  
بارها تاریخ ثاابات کارده اسات   
ا بته تاریخ واقعی ناه تااریاخای  
که شاهان بر  وح هاای گا ای  
حااد کااردنااد و کساااناای در  
دنیای امروز برای تاداو  بساا   
استثمار این  وح های باستاانای  

 را   م می نند  

الی ه "اصالح قانون کاار" الیا اه  
عدکارگری تر کردن قانون کاار  
فعا ای، الیا اه تشادیاد ریااعات  
اقتاصاادی و باردگای کاارگاران  
است  بندهای این الیا اه چاد  
سفیدیست در دست کاارفارماایاان  
که بایاشاتاریان کاار را در قاباا   
کاامااتااریاان دسااتااماازد از گاارده  
کارگران ب شناد و باا هاماراهای  
کمیته های انضبااطای شاان هار  
صدای ا اتاراعای را باا چامااق  
اخراج پاسخ دهند  اماا کاارگاران  
در برابر این بردگی ایستاده اناد و  
این الی ه  از  هاناااا  بار ماال  
شدناش تاا کاناون باا ماخاا افات  
گسترده ای از سوی تش ا اهاای  
کاارگاران و فاعااا ایان کاارگااری  
روبرو شده است  نااهای باه ایان  

 ا تراض بیندازیم: 
 

از زمان مطرح شدن دوبااره با اث  
اصالحیه قانون کار، کارگاران در  
اش ا  مخاتا افای چاون بارپاایای  
تاا اامااع ا ااتااراعاای در مااواااباال  
ما ا اال، اناتااشاار باایاانایااه هااای  
ا تراعی و فراخوان به تا اماع و  
تهیه طوماارهاای ا اتاراعای باه  
مخا . با این الی ه برخاستاناد و  
ایااان ا اااتاااراعااااد هااار روز  
سازمانیافته تر باه جا او مایارود   
نهادهای دست سااز حا اوماتای  
نیز کاه خاود باا ایان تاغایایاراد  
موقعیتشان به خطر می افتد، باه  
مخا فت با این الیا اه صاالحایاه  
برخاسته اند  اماا مایاخاواهاناد از  
فرصت استفاده کنند و کاارگاران  
را بااه حاامااایاات از قااانااون کااار  
موجود ب شانند  اما کارگران ناه  
فااواا  بااا اصااالحاایااه کااذایاای  
مخا فند، با ا اه باارهاا و باارهاا  
مخاا افات خاودرا باا قااناون کاار  

 موجود نیز ا ال  کرده اند   
 

در رابطه باا ایان ماوعاو  حاتای  
کارگران از کارخان اد مخاتا ا.  
چااون چااادرماا ااو، زاگاار  قااروه،  

بیانایاه داده و ا اتاراض خاود را  
ا ال  کرده اند   بدین ترتایا  هام  
اکنون جنباشای در ا اتاراض باه  
الیا اه "اصاالح قاااناون کااار" بااه  
جریان افتاده اسات  در راباطاه باا  
ایاان مااوعااو  در ایاان هاافااتااه  
کارگران سندی ای واحاد  ا ایاه  
ایان الیا ااه باایااناایاه و بااا ا ااال   
طوماری ا تاراعای از هاماااان  
د ااود کاارده انااد کااه بااه ایاان  
حرکت ا تراعای باوایاونادناد  در  
باخاشای از فاراخاوان ا اتاراعاای  
ا ال  شده از سوی شرکات واحاد  
چااناایاان آمااده اساات:"سااناادیاا ااای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانای  
تااهااران و حااومااه از تاامااا  ماازد  
بااااااایاااران، ا ااام از کاااارگاااران  
زحمت ش بخش های صاناعاتای،  
خدماتی، کشااورزی، ماعا اماان،  
دانش ویان،پرستاران و مارد ، کاه  
تغیایاراد عاد کاارگاری قااناون  
کار آیاناده فارزنادانشاان را هادز  
قاارار داده درخااواساات دارد بااا  
امضااای طااومااار ا ااتااراض بااه  

اصاااالح  »الیااا اااه بااااصاااطاااالح  
مخا فت خود را با ایان   «قانون ار 

تغییراد عد کارگری در قااناون  
کار ا ال  دارند "  در اداماه ایان  
فراخوان چنایان آماده اسات:" ماا  
کااارگااران بااخااشااهااای مااخااتاا اا.  
صاانااعااتاای، خاادماااد  اامااوماای،  
کشاورزی و آموزشی ایران ا اال   
می داریم که حاما اه باه حاواوق  
ابتدایی کاارگاران تا ات  اناوان  

تاناهاا جاهات  ”  اصالح قانون کار “ 
تاامایاان مااناافااع کااارفارمااایاان و  
ساارمااایااه داران داخاا اای و باایاان  
ا م  ی تدوین شده است و خاواهاان  
 ااغااو فااوری ایاان الیاا ااه عااد  
کارگری که زنادگای و مارب  
مااا را هاادز قاارار داده اساات،  

داریام در    هستیم  ماا ا اال  مای 
صاااورد اصااارار دو ااات بااارای  
تصوی  الی ه ی عد کاارگاری  
ا تراض، ت اماع و ا اتاصااب را  

 حخ مس م خود می دانیم " 

ا ااتااراض کااارگااران سااناادیاا ااای  
واحاد، ا اتااراض هااماه کاارگااران  
اساات، وساایااعااا بااه ایاان حاارکاات  

 بویوندیم   
 

قبال نیز اتا اادیاه آزاد کاارگاران  
ایران در همین رابطه بیانیه داده و  
در آن ا اااتاااراض باااه الیااا اااه  
"اصااالحاایااه دو اات" در اشاا ااا    
ت مع، راهویمائی، طومار ناویسای  
و تا اصان در بارابار اداراد کاار  
سااراساار کشااور را حااخ مساا اام  
کارگران دانسته و بر خواساتاهاای  
بااز پال گایااری فااوری الیاا ااه  
اصالحیه از ما ا ال، بار چایاده  
شاادن قااراردادهااای مااوقاات، حااخ  
باارپااایاای تشاا اا ااهااای مسااتااواال  
کارگری، افزایش دساتامازدهاا و  
داشااتاان یااد زناادگاای انساااناای  
تاکید کرده است  هاماچانایان باه  

مهارمااه    ٠٢ ابت ار این تش ل در  
در مااواااباال ماا اا اال تاا اامااعاای  
ا تراعی برپا شد   باه گازار   
مناتاشار شاده در ساایات اتا ااد،  

آبااان ناایااز پاارویاان    ١١ صابااو روز  
م مدی نای  رئیل ات ادیاه آزاد  
کارگران ایاران و ناماایاناده سااباخ  
کارگران کارخانه صناایاع فا ازی  
به نمایندگی از ساوی اتا اادیاه،  
پیایر جعل بندهای "ح" و "ز" در  

قااناون کاار در چاا     ٠١ ماده  
و در الی ه اصالحایاه    ١٩٣٠ سا   

دو ت شد  در این پایااایاری وی  
پل از مالقاد کوتاهی با هافاده  
تن معاون وزیر کاار، ناهاایاتاا باه  
دفتر مدیریت رواب  کاار هادایات  
شد و موعو  جعل بنادهاای "ح"  

قااانااون کااار در    ٠١ و "ز" ماااده  
و در الیاا ااه    ٣٠ چااا  سااا   

اصالحیاه دو ات بار روی قااناون  
کار را در این دفتر مطارح کارد   
در اداماه ایان ماذاکاره، مسائاو   
مربوطه ی دفتر مادیاریات روابا   
کار ا ال  کرد وجود این دو باناد  

قااناون کاار صا ات    ٠١ در ماده  
ندارد، این تخطای تاوسا  باخاش  

خصوصی ان ا  گارفاتاه اسات و  
مسئ ه می باید در وزارد ارشااد  
که م وز چاا  آنارا داده اسات  
پاایااااایااری شااود  باارای مااا در  
وزراد کااار و شااعااباااد اداراد  
کار، اسنادی از قاناون کاار کاه  
تااوساا  وزارد کااار تااهاایااه شااده  
معیار است و در ایان اسانااد ایان  

قااناون کاار    ٠١ دو بند در مااده  
 وجود ندارند  

 
یاد آورشو  کاه ماوعاو  ایان دو  
تبصره بازگذاشاتان کاامال دسات  
صاحبان کاار در بایا اار ساازی  
کارگران با هار باهااناه ای چاون  
تغایایار سااخاتاار صاناایاع در اثار  
ا اازاماااد قااانااون و مااواارراد یااا  
شرای  اقتاصاادی، اجاتاماا ای و  
سیاسی و تغایایاراد گساتارده در  
فن آوری و  ایاره و اخاراج آناان  
بدون هیچاونه دسات انادازی از  

 کار است  
 

بدین ترتی  جاعا ای در بانادهاای  
قانون کار صورد گرفته اسات و  
حاااال کااه دسااتااشااان رو شااده و  
چنین رساوایای ای باه پاا شاده  
اساات، دفااتاار ماادیااریاات کااار  
جماهاوری اساالمای خاود را باه  
بیخبری زده و با رسوایی بایاشاتار  
"باخاش خصاوصای" کاه ماعا او   
ناایااساات کاایااسااتاانااد، و وزارد  
 ارشادشان را توصیر کار می ند  
این اتفاق همانطور که قاباال نایاز  
اشاااره کاارده ا  باایااش از باایااش  
نشااانااااار هاارا  و اسااتاایااصااا   
حاا ااوماات اسااالماای در قاابااا   
فضااای پاار ا ااتااهاااب جااناابااش  
ا تراعی کاارگاری اسات  ایان  
اتفاق نشانه هرا  از بااالگارفاتان  

ا تراعاد بر سر این الیا اه عاد     
کارگری در مایاان کاارگاران و  
خصااوصااا جاا ااو کشاایااده شاادن  
خواستهاای ساراساری کاارگاری  
چون حخ تش ل، حخ ا تصاب و  

  یره است   

 شهال دانشفر
 جنبش اعتراضی کارگری علیه "اصالحیه قانون کار" 
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 ٩از صفحه         

 ١صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 

 
خالصه کال  اینا اه باه مایاان  
آمدن ب ث قانون کار، آناهام در  
اوعااا اای کااه در چااناایاان  
مخمصه و فشاری قرار دارناد،  
فاارصااتاای اساات باارای پاایااش  
کشیدن خواساتاهاای ساراساری  
چاااون حاااخ تشااا ااال، حاااخ  
ا اااتاااصااااب، حاااخ اناااعاااوااااد  
قااراردادهااای دسااتااه جاامااعاای،  
افزایاش فاوری دساتامازدهاا و  
باارخااورداری از باایاامااه هااای  
اجتما ی چون درمان رایاااان،  
ت صیل رایاان و خواساتاهاایای  
از این دست است  ا اتاراعااد  
 اا اایااه الیاا ااه "اصااالح قااانااون  
کار" تاا هام اکاناون تاوانساتاه  
است سد م  مای در ماواابال  
تصوی  این الی ه ای اد کاناد   
اما ایان الیا اه هاماچاناان در  
دستور م  ال اسات  تاا پال  
گرفته شدن کامل آن باایاد باه  
هر ش  ی کاه مایاتاوانایام، از  
طااریااخ باارپااایاای تاا اامااعاااد  
ا تراعی تا طومار ناویسای و  
افشاااگااریااهااای گسااتاارده، در  
موابل وارد کاردن ایان تاعارض  
گسترده و وسیع به زنادگای و  
معیشتمان بایساتایام  در  ایان  
حا  نباایاد از جاعا ای کاه در  

قااناون کاار صاورد    ٠١ ماده  
گرفته است  اافال شاد  چارا  
که در صورد  د  هاوشایااری  
مم ن است ایان دو باناد کاه  
جایااه مهمی در الیا اه عاد  
کارگری "اصالح قااناون کاار"  
دارد، از در دیاری وارد قااناون  

 کار شود   
 

الیاا ااه اصااالح قااانااون کااار،  
الیاا ااه بااه بااردگاای کشاااناادن  
بیشتر کارگران توس  سارماایاه  
داری وحشاای حاااکاام اساات   
کارگران  ا ایاه ایان الیا اه و  
ک یت قاناون کاار اساالمای و  
 کل این بردگی و توحشند  

 

مااطااا اا  اياان هاافاااتااه را باااا  
گراميداشت ياد کور  بخاشاناده  
از چهره هاي سرشنا  کاارگاري  
که در چهاردهام آباان مااه ساا   
گذشته بر اثر ايسات قا اباي جاان  
سااواارد، آ اااز مااياا ااناام  کااور   
يااد کااارگاار کاامااوناايااساات و  
پيشتاز بود که بد يل ماباارزاتاش  
در دفاا  از حاواوق کاارگاران و  
انساانااياات هاامااواره زياار پاياااااياارد  
وفشار حا اومات اساالماي قارار  
داشت    ير م بيماري قا اباي باه  
او ح م زندان داده شد  در زنادان  
زير فشار و ش ن ه قرار گارفات  
و به خاطر  اين فشار هاا جاان و  
زندگي ا  به خاطار افاتااد  يااد  
 کور  فرامو  نشدني است   

هفته گذشته ي ي از هفتاه هااي  
پاار جااناا  و جااو  ا ااتااراعااي  
  ١١ کارگري بود  تنها در ي روز  

آبان چند هازار کاارگار و مارد   
معتارض از جاما اه باياش از دو  
هزار کارگر شرکتي مخاباراد از  

نافار    ٢٢٢ سراسر کشور، بيش از  
از ايخانه داران از سراسر استاناهاا،  
جمعي از ما ابااخاتاااان پادياده و  

ناافاارازکااارمااناادان    ٢٢ ۵باايااش از  
صندوق بيمه کشاورزي در موابال  

 م  ل ت مع داشتند   
 

باعاالوه در هاافاتاه گاذشااتاه نايااز  
کااارگاااران در دهاااهاااا مااارکاااز  
کارگري در شهرهاي مخت ا. در  
ا ااتااراض بااودنااد و ماا ااور اياان  
ا تراعاد، ا اتاراض باه ساطاو  
ناز  دساتامازدهاا،  اد  پارداخات  
بموقع دساتامازدهاا، کاوتااه شادن  
دست پيمان اران از م ايا  هااي  
کاار ، و  اا ااياه اخااراجااهااا، و    

ابااان     ١١ اساات  از جااماا ااه در  

راهويماياي کاارگاران  ماعاتارض  
هوكو از م ل شرکت تاا مارکاز  
شااهاار در ا ااتااراض بااه تااعااويااخ  
پرداخت دستامازدهاايشاان، فضااي  
دياري به شهر ارا  داده باود   
همچنين کارکنان پتروشيمي فان  
آوران در ماااهشااهاار بااا خااواساات  
تغيير وعاعايات اساتاخاداماهاا و  
  يه استخدامهااي فاامايا اي دو  
هاافااتااه اساات کااه در تاا اامااع و  

 ا تراض به سر ميبرند    
 

جدا از ا اتاراعااد گساتارده هار  
روزه کارگري در اين کارخااناه و  
آن کااارخااانااه، ا ااتااراض  اا اايااه  
الياا ااه عااد کااارگااري "اصااالح  
قااانااون کااار"، ا ااتااراض  اا اايااه  
امنيتي کردن مبارزاد کارگاران،  
مع ماان و فاعاا ايان اجاتاماا اي،  
ا تراض   يه دساتامازدهااي زيار  
خاا  فااواار و خااواساات افاازايااش  
دستمزدها از موعو اد ماهام و  
جاااري در جااناابااش ا ااتااراعااي  
کارگري است  گساتاردگاي ايان  
ا تراعاد، ناواش و حضاور هار  
روز بيشتر خانواده هاي کاارگاري،  
سازمانيافتاي اين ا تاراعااد و  
سراسري تار شادن آناهاا و ناواش  
ماادياااي اجااتااامااا ااي در ايااان  
سااازماااناايااافااتاااااي، جاا ااو آماادن  
شعارهاي سراسري تار و سايااساي  
تر در اين ماباارزاد حا اايات از  
ت والتي قاابال تاوجاه درجاناباش  
کارگري است  ايان اتافااقااد در  
 ااياان حااا  تصااوياار روشاانااي از  
فضاااي ا ااتااراعااي در جااناابااش  
کارگري باعاناوان ياد  ارصاه  
دائمي چا ش ح ومات اساالماي  
بدست ميدهد   نااهي مخاتاصار  
به آنچه در هفته اي که گاذشات  

 داشته باشيم    

مقققققققققابقققق  
مجلقس در 
هققهققتققه ای 
 که گذشت 
هافاتاه اي کاه گاذشات، هافاتااه  
تاا اامااعاااد باازرب در مااواااباال  
م  ل بود  تناهاا در ياد روز  

آبااان ماااه چااناادياان هاازار از    ١١ 
مراکز مخت . کارگري و باخاش  
هاي معاتارض مارد  در ماواابال  
م  ل ت مع داشتند  از هامايان  
رو از آ از صبو ايان روز شااهاد  
جاو شاادياد امااناياتااي در اطااراز  
م  ل بوديم و در حا ي ه فريااد  
شعارهاي کارگري و ماعاتارعايان  
گردآمده در م ل در فضا طنيان  
انداخته بود و پاالکااردهااياي بار  
ساارخااواسااتااهااايشااان در دساات  
داشتند، ناياروهااي اناتاظااماي در  
م ل مستور بودند  يد ناماوناه  
ا  سااه روز تاا اامااع سااراسااري  
کااارگااران مااخااابااراد از سااراساار  
کشور بود که هار روز باياش از  
دو هزار نفر و باعاضاا باا خااناواده  
هااايشااان در تاا اامااعاااد شاارکاات  
داشتند و حضور زنان قابل تاوجاه  
بود   في م هاي اين ت ماعااد باا  
شعار هاي ميماياريام، ماياماياريام،  
ش ت نمي پذيريم، ماخااباراد حاياا  
کاان، پاايااماااناا ااار را رهااا کاان،  
قاارارداد مسااتااوااياام حااخ مساا اام  
ماست، گوياي فضاي ا اتاراعاي  

 اين ا تراعاد است   
 

کارگاران ماخااباراد  خاواساتاار  
حاذز شارکاتاهااي پاياماانا ااري،  
انااعااواااد قاارارداد مسااتااوااياام بااا  
مااخااابااراد، اجااراي طاارح طاابااوااه  
بندي مشاا ال، تاامايان امانايات  
شغ ي و بهبود شراي  ماعاياشاتاي  
خود هستند  اهميت ايان حارکات  
ا ااتااراعااي تاااکاايااد باار خااواساات  
حذز دست پيمان اران از م يا   
هاي کار اسات  و ايان خاواسات  
بخش مهمي از مراکاز کاارگاري  
از جم ه مراکز وابسته به نافات و  
م تمع هاي بازرگاي چاون اياران  
خااودرو و شوب آهاان اصاافااهااان  
است  سا هاست که کارگاران بار  
سر اين خواست مبارزه مي اناناد   
بوياه هزاران کارگار پاتاروشاياماي  
ماهشهر مبارزاد گسترده اي بار  
سر اين موعاو  داشاتاناد و زيار  
فشااار اياان ا ااتااراعاااد دو اات  
احمدي ناااد نااگازيار باه صادور  
قطعنامه اي مبني بر  غو شرکات  
هاي پيمان اري از ما ايا  هااي  
کار شد  اما بعد دو ات روحااناي  
بااا  ااغااو آن مصااوبااه مااوقااعااياات  
پيمان ااران را در ما ايا  هااي  
کااار تاا اا ااياام کاارد  ماابااارزاد  
سراسري کارگران مخابراد شارو   
دور ديار از ماباارزاد کاارگاري  
باااراي کاااوتااااه کاااردن دسااات  
پيمان اران از م ايا  هااي کاار  
است  جمهوري اسالمي از هاماان  
بدو روي كار آمدنش با تكه تاكاه  
كردن صنعت نفات و ساواردن هار  
بخش اين صنعت و باخاش هااي  
وابسته به آن باه ياپ پايامااناكاار،  
ساختاار جاديادي باه ايان باخاش  
 ك يدي كارگري داد  جمهوري  

 
 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 مقاب  مجلس در ههته ای که گذشت 
 رضا شهابی به زندان احضار شد 
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  ٤ از صفحه             
اسالمي اين كار را كرد تا تا ارباه   

و نوش كارگاران نافات    ٠٢ انوالب  
در آن تاكارار نشاود  و باعاد ناياز  
همين سياست را در م تماع هااي  
دياري چون ايران خاودرو و شوب  
آهن اصفهان تسري داد  بطاورياكاه  
امروز خود مواماد دو ات ساخان  

  ٣٢ تاا    ٠٢ از اين مياويناد كاه  
درصااد شااكاال اسااتااخاادا  هااا،  
استاخادا  تاوسا  پايامااناكااران و  
واسطه هاست  كارگران مخااباراد  
با ت معاد سراسري خود كال ايان  
سااخاتاار و ايان بسااا  را مااورد  
تعرض قرار داده و خواستاار پااياان  
يافتان ايان شاكال بارده وار كاار  
هستاناد  ايان ا اتاراعااد راه را  
براي ديار باخاش هااي کاارگاري  
که با اين معاضال روباروياناد بااز  

 مي ند   
 

ايااان ا اااتاااراعااااد در کاااناااار  
ا تراعاد بازنشساتاااان صانااياع  
فوالد در روزهاي نهم و دهم آباان،  
و چندين مرکز ديااار کاارگاري  
فضاي پر ا تهاب هر روزه ماواابال  
 م  ل را به نمايش مياذارد  

 
 

رضا شهابیی 
بییه زنییدان 

 احضار شد
 

به گزار  منتشار شاده از ساوي  
سااناادياا اااي شاارکاات واحااد رعااا  
شهابي  ضاو هايااد مادياره ايان  
سااناااديااا اااا  ااا ااايااار اام اتاااماااا   
م  وميت شش ساا اه ا ، روز  

آبان از سوي دادستاني به زنادان    ٠ 
احضار شاد   باياش از يا اساا   
اساات کااه ماا اا ااومااياات رعااا  
شهابي پايان ياافاتاه اسات و زيار  
فشار کاارزاري بايان ا اما ا اي در  
حمايت از کارگران زنداني، دو ات  
طي گزارشي به سازماان جاهااناي  
کار ا ال  کرده که رعا شاهااباي  
از زندان آزاد شده و به سرکار بااز  
گشته اسات  ساناد ايان گازار   
درساااياات سااازمااان جااهااانااي کااار  

موجود اسات  باا ايان وجاود، در  
مراجعه ربابه رعايي، همسر رعاا  
شاهاااباي ماعاااون دادساتااان بااه او  
ا ال  کرده است که شاهااباي دو  
سا   يبت داشاتاه و در صاورد  
 د  مراجعه وثيواه وي عابا  و  
برايش ح م ج    صاادر خاواهاد  

 شد  
 

رعا شهابي شش سا  از زنادگاي  
خود را باخااطار ماباارزاتاش و باا  
پرونده سازي هاي امنيتي دستااااه  
قضايي در زندان گذراناده اسات و  
اکنون دوبااره  باه زنادان احضاار  
شده است  احضاار رعاا شاهااباي  
يد روز پل از تال  سندي ااي  
شرکت واحد به جمع آوري امضاا  
در مخا فت با الي ه عدکارگاري  
"اصااالح قااانااون کااار" صااورد  
گرفته است  سناديا ااي شارکات  
واحد در م ا اومايات ايان اقادا   
دادستاني اطال يه اي داده اسات  
که در بخاش پاايااناي آن چانايان  
آمده است:"آزار و اشيات و حابال  
کارگراني که در پي حووق حاواه  
خود هستند در حا ي افزايش ماي  
يابد که مارتاباا اخاباار اخاتاال   

هاااي چاانااد هاازار مااياا ااياااردي از  
رسانه ها منتشر ماي شاود و ناه  
تنها هيس اقدا  موثري باراي جا او  
گيري از  اارد و چاوااو  اماوا   
 مومي در کشاور صاورد ناماي  
گيرد ب  ه انتشار دهنادگاان ايان  
دزدي هااا و اخااتاال  هااا را بااه  
زناادان مااي باارنااد  سااناادياا اااي  
کارگران شرکت واحد اتوبوساراناي  
تهران و حاوماه عامان ما ا او   
ناامااودن اقااداماااد دادسااتااانااي در  
رابااطااه بااا آقاااي رعااا شااهااابااي،  
همچنين صدور ح م زنادان باراي  
آقااايااان ابااراهااياام مااددي و داود  
رعااوي و اخااراج ساااياار ا ضاااي  
سندي ا و تاداو  اشيات و آزار و  
تعوي  قانوني ديااار کاارگاران و  
فعا ين کارگري راما ا او  ماي  

 کند"  
 

احضار رعاا شاهااباي باه زنادان،  
نمونه اي ديار از امناياتاي کاردن  
مباارزاد کاارگاران، ماعا اماان و  
فعا ين اجتما ي است  هم اکناون  
در ا تراض به پرونده ساازي هااي  
امنيتي و با خواسات  اغاو کا اياه  
اح ا  صادر شاده باراي فاعاا ايان  

کااارگااري، مااعاا اامااان و ماارد   
معترض با اتهامااتاي چاون اقادا   
  يه نظم و امنيت م ي کاارزاري  
در جااريااان اساات  اياان کااارزار  
مشتار  کاارگاران و ماعا اماان  
اساات  اياان کااارزاري اجااتاامااا ااي  
است که به هاماه مارد  مارباو   
است و کارزاري است در دفاا  از  
حخ ا تصاب، حخ تا اماع، آزادي  
باياان و آزادي هاااي پاايااه اي در  
جامعه که کارگران و مع مان دو  
نيروي مهم آن هستند  وساياعاا باه  
اين حرکت ا تاراعاي باواياوناديام   
احضار رعا شهااباي باه زنادان را  
م ا او  کانايام  صادور احا اا   
زناادان بااراي فااعااا ااياان کااارگااري،  
مااعاا اامااان مااعااتاارض و فااعااا ااياان  
اجتما ي اي چون جاعافار  اظايام  
زاده، شااااپاااور احسااااناااي راد،  
اسما يل  بدي، م مود بهشاتاي،  
ما اماود صاا ا ااي، آتاناا دائامااي  
و   را م  و  کانايام  خاواساتاار  
آزادي بهنا  ابراهيم زاده از ديااار  
چهره هاي شناخته شده کاارگاري  
در زندان و همه زندانياان سايااساي  

 شويم * 
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مارکل و شبو کمونیسمش حتای  
با ا ال  مرب کمونیسم و برابری  
ط بی، حتی با ا ال  پایان تااریاخ  
از زبان و ق م ف یسوفانشان، خاواب  
راحات را از چشامااان حاایارد زده  
حاکمان ایان جاهاان ناابارابار رباوده  

 است   
 

راستش کمونیسم داستانی نایاسات  
که شبی در کن ی ص اباتای از  
آن بشااود و بااا گااذشاات زمااان از  
خاطره ها پا  بشود  کماونایاسام  
آرزو و ماباارزه انساان بارای یاد  
زناادگاای و دناایااای بااهااتاار اساات   
کمونیسم جن  آن کارگری است  
که کمر  زیر بار کار روزانه خام  
شده، اماا باه انادازه حاتای یاد  
زندگی راحت بدون دردسر هام روز  
نمی گذراناد  جانا  آن جاوانای  
است که سیستم کنونی به او قاو   
داده بود اگر صدها هزار دالر خارج  
آموز  کند کاری نصیبش خواهد  
شد، اما چنین نمی شود  جانا   
آن زنی است که زیر بار ت اوایار و  
تبعایال  اه و  اورده شاده اسات   
کمونیسم را نامای شاود باا یاد  
فاارمااان و یااد آروز از صاا اانااه  
پا  کرد  جانااای اسات بارای  

 رفع نابرابری  
 

مااوسااسااه ای بااه نااا  "قاارباااناایااان  
کمونیسم" در گزار  ساالناه خاود  
ت ت  اناوان "گازار  سااالناه از  
نااااار  آمااریاا ااائاای نسااباات بااه  
سوسیا یسم" به نول از موسسه نظر  

مای ناویساد   YouGovسن ی  
که جوانان ایان دوره باه ماارکال  
احسا  نزدی تری می کاناناد تاا  

درصد جوانان نسبات    ٢٩ به ان یل   
به "از هر کل به اندازه توانش، باه  
هر کل به اندازه نایااز " ناظاری  
مثبت دارند  می نویسد که تاناهاا  

درصد نسبت به "هر کل کاه    ٠٩ 
کااار ناا اانااد، ناابااایااد بااخااورد" )از  
ان یل  نظار ماثاباتای دارناد  ایان  
ا بته هنوز رقمی است بسیار بااال   
در بخش دیاری از گزار  مزباور  
آمده است که جواناان آماریا اائای  

  ی ا عمو  بر این نظرند که جورج  
دب یو بو  بیشتر از اساتاا ایان آد   

 کشته و جنایت کرده است  
 

 جوانان و تاریخ
درباره رهبران شناخته شاده چاز،  
بخش وسیعی از جوانان آمری ائای  
هیچاونه شناختی از آنها نادارناد   
درصد بسیار کمی نا   نین، ماائاو  
و چه گوارا را شانایاده اناد  باواو   
ماانااصااور حاا ااماات جااوان امااروز  

دانااد کاه ماارکاال و  اانایاان    نامای 
اند یا پوشیدنای  اکاثاریات    خوردنی 

کسانی که در نظرسن ی شارکات  
کرده اند گفته اند که حاعرند باه  
کسی رأی بدهند که سوسیا یست  
است  در ماواایساه باا نسال دوران  
جن  سرد، بخش نسبتا کماتاری  
از جوانان نظر منفی درباره  نیان و  
کاامااوناایااساام دارنااد  نااظاارسااناا اای  

  ٠٢ گوید که روی هام رفاتاه    می 
ها نظری مانافای    درصد آمری ائی 

نسابات بااه کامااونایاساام دارناد، در  
درصاد جاواناان    ٩٢ حا ی ه فوا   

چنین نظری نسبت به کاماونایاسام  
دارند  ا بته کمونیسم و سوسیا یسم  
را از هاام جادا کارده انااد و ماای  

درصااد جاوانااان    ١٠ ناویساد فااوا   
نسبت به سوسیا یسم ناظار مانافای  

درصاد از جاواناان    ٢٠ دارند  فو   
گفته اند که نسابات باه سارماایاه  
داری ناظار ماثاباتای دارناد  مای  

درصاد جاواناان باا ایان    ٢٢ نویسد  
گفته سندرز: "کشوری که در آن  
ثرود  ظایامای در دسات اقا ایات  
ناچیزی و فور گاریاباان اکاثاریات  
جامعه را گرفته است، نه از ناظار  
اقتصادی و ناه از ناظار اخاالقای  

 سرپا نخواهد ماند" موافوند  
 

محبوبیت کمونیسم و 
 "ناآگاهی" جوانان

مطبو اتی کاه گازار  فاوق را  
انااد، از قااو  رئاایاال    بااازتاااب داده 

مااوسااسااه "قاارباااناایااان کاامااوناایااساام"  
اند "جوانانی کاه نسابات باه    نوشته 

کمونیسم و سوسیا یسم نظر مثبتی  
دارند، آگاهی کافی نسبت به این  

سیااسای    –سیستمهای اقتصادی  
ندارند"  ف ر ن نم کسی باه ایان  
گفتاه بااوری داشاتاه بااشاد  اوال  
آگاااهاای از وعااعاایاات زناادگاای  
خودمان احاتایااجای باه کاتااب و  
دانشااه نادارد  مارد  باه خاود و  
معیشات زنادگای خاودشاان نااااه  

کاناناد کاه    کنند و تعمخ مای   می 
داری انسانای اسات    سیستم سرمایه 

هاا از    یا سوسیا یاسام! نافارد تاوده 

داری نااه حاااصاال تااال     ساارمااایااه 
فعا ین سوسیاا ایاسات در جااماعاه  
آمری ا، ب  ه حاصل فواری اسات  

داری بر جامعاه    که سیستم سرمایه 
گسترانده است  در ثاانای مااشایان  
مهندسی اف ار و ت ری. بر   یاه  
مارکل و کمونایاسام، حاداقال در  
آمری ائی که نظرسن ی فوق آن ا  
صورد گرفته، بدون وقفه در کاار  
است  نه تنها ید ریز بار  ا ایاه  
کمونیسم و برابری خواهی تابا ایا   

اند و احزاب سوسیا  دم اراد    کرده 
و "کمونیستهای" پیاش را هام باه  
کمد ط بیده اند، ب  ه کمونیسم  
و طرفداران  نین از هرگونه ابزاری  
که از کمونیسم و تااریاخ اناواالب  
 اند     اکتبر دفا  کنند، بی بهره بوده 

راز ماا اابااوباایاات کاامااوناایااساام و  
ساوسایااا ایااسام تانافااری اساات کااه  

سرمایه داری و سیاستمداراناش در  
 انسانها برمی انایزند  

 
کجا هستیم و چه 

 کم داریم؟
این ه این سیستم تنفر هر انساانای  
کاه باه خاود و انساانایات احاتارا   
میاذارد و ماناصا. اسات بارمای  
انایزد، این ه انسان می کشاد و  
ادامه ا  را مدیون دامان زدن باه  
توحش ماذهابای و قاومای اسات،  

کسانی مثل دان د ترامز و پوتین  
و اردو ان و جورج بو  تو ید می  
کند، همچون کارخانا ااد تاو ایاد  
سم، دا ش و بوکوا  را  و طا باان  
و جمهوری اساالمای تاو ایاد مای  
کناد، دیااار تا ا ایال کاتااباهاای  
تئوریسینهای مارکسیست نیسات   
سیستمی که مرب برابری ط بی  
را جشن می گیرد و تو د پوتین و  
نتانیاهو و جاماهاوری اساالمای را  
شادی می کند، باید درنده خوئی  
خود  را بار هاماه آشا اار کارده  

 باشد   
 

دوره کاانااوناای، دوره  اابااور از آن  
ای است کاه ماا آن را "دوره    دوره 

سیاه" نامایادیام  دوره ای کاه در  
برابر هر یاد کاماونایاسات، هازار  
کمونیست سابوی قد   ام کارد و  

سر تعظیم برای پیروزی توحش بار  
باارابااری طاا ااباای فاارود آورد  دوره  
امااروز دوره جااواناااناای اساات کااه  
مااایاااادیااان اصااا ااای شاااهااارهاااای  
کشورهای  ربی را در ا اتاراض  
به نابرابری تساخایار کاردناد  دوره  
جوانان میدان ت ریر و جوانان تونل  
است  دوره ا تراعااد مایا ایاونای  

ایران است  دوره یاوناان و    ٠٠ سا   
"دزدان دریائی" ایس ند اسات  دوره  
میدان خورشید اسوانیاسات  ایانا اا  

 ایستاده ایم  
این دوره اما مهمترین  نصری که  

داری    ها از سیستم سرمایه   تنفر توده 
را به نتیا اه  اما ای آن بارسااناد،  
ندارد  آن  ناصار حازب ا اتاراض،  
حزب طبوه کارگر و حزب فعا یان  
جنشبهای ا تراعی اسات  حازب  
فعا ین جنبش کاارگاری، زناان و  
جوانان است  حزبی که دست هماه  
فعا ین کارگری و فعا ین جناباش  
برابری ط ابااناه زناان و جاواناان و  
فعا ین م ی  زیست و بی اران را  
در دست هم باذارد و راه دیاااری  
ج وی دنیاا باااذارد  حازبای کاه  
تاابااوی "اسااتاوااال " از حازباایاات را  
بش ند و بار دیار مت زب شدن را  
افتخار کارگار و فاعاا  سایااسای  

 ب ند  
 

در جااامااعااه آمااریاا ااا کااه امااروز  
تب یغاد فاشیستی نیرو می گیرد  
و هیالری ک ینتو کمتار از دانا اد  
ای    ترامز فاشیست نیست، جامعه 

که در آن حتی بدون داشتان یاد  
سنت سوسیا یاساتای پاایادار ماثال  
اروپا هم کمونیسم و ساوسایاا ایاسام  
هر روز م بوبتر می شاوناد، اگار  
حزبی باا مشاخاصااد بااال وجاود  
داشااات، مااا اااباااوبااایااات اسااامااای  
سوسیا یسم باه گاا  بارداشاتان باه  
سوی سوسیا یسم تبدیل می شاد   
فعال اما اینطوری نیاسات و باایاد  
برای این گا  او یه، تال  کنیم و  
 اقداماد  م ی در دستور باذاریم   

 ٠٢١٢ اکتبر    ٢ 

 ناصر اصغری
 زنده باد مارکس! برای اینکه جوانان می گویند
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عبدی هیمییین ریاهیر شیدن  -یک دستاورد مهم حرکت عظیم زاده
بعنوان یک نیروی سیاسی، بعنوان نماینده مطالبات کیل جیامیعیه 
بود. آنها در بیانیه اشان علییه وارد کیردن اتیهیام امینیییتیی بیه 
فعالین صنفی اعالن جنگ دادند. این خیواسیت کیل جیامیعیه بیود. 
شکل معین و تخفیف یافته ای از شعار عمومی و رادیکال "زندانی 
سیاسی آزاد باید گردد" را طرح کردند. حسن این شعار این اسیت 
که برد وسیع و اجتماعی دارد. خیلی ها میتواننید ایین شیعیار را 
مطرح کنند و برای آن مبارزه کنند. این شعار همچنین مشروعییت 
بسیار زیادی در سطح جهانی و افکار عمومی دارد و همه را پشت 

 خود بسیج میکند.

قااناون کااار در ناظااا  جاماهااوری  
 اسالمی توحش و بربریت 

قاناون کاار جاماهاوری اساالمای  
ایران همواره بر عد کارگران باوده  

اصالح قااناون کاار      است   الی ه 
ای اسات، کاه بایاشاتار از    الی اه 

همیشه طبواه ی کاارگار را باه  
استثمار در بایااره، کاه یاه  اده  
انسانهای مفتخور و سارماایاه دار  
را در بایاشاتاار کاردن ساود خااود  
کمد کند  و سعی به ریااعات  
اقتصادی کردن جامعه و به زاناو  
 کشیدن کارگران را داشته است   

اصاالح      مهاماتاریان هادز الیا اه 
قااانااون کااار تاادار  باایااشااتاار و  

تر تعرض باه زنادگای و      گسترده 
معیشت کارگران و خانواده هاای  
آنها و همچنین کل جامعه اسات،  

ارزان      و هدز دیااار ایان الیا اه 
 سازی وسیع نیروی کار است  

بخاش ماهاماتار ایان الیا اه بااز    
گاذاشاتان دسات کاارفارماایاان و  

پیمان اران برای اخاراج و بایا اار  
کردن کارگران است  اگر به ایان  
الی ه دقت کنید، باه  اماخ ایان  

 قانون ارت ا ی پی میبرید   
بطور مثا  به یا ای از بانادهاای  
این اصالحیه ی قانون کار تاوجاه  
کااناایااد، کااه ایاان قااانااون بااه  
قراردادهای سفید امضا رسامایات  
و قانونیت میدهد، یعنای بایاشاتار  
دست کارفرمایان را باز میا اناد،  
برای بیشتر موقتی کاردن و هار  
چه بایاشاتار قاراردادهاای کاوتااه  
مدد را باز و باازتار مایا اناد  و  
همچنین این در حا ی اسات کاه  

درصاد    ٣٠ طباخ قااناون دو اتای  
کارگران باا قاراردادهاای کاوتااه  

 مدد مشغو  به کار هستند  
 

این قاناون    ٢٠ و همچنین در ماده  
در صورد توافخ کارفارماایاان باا  
زنااان ساارپاارساات خااانااوار باار ساار  
دورکاری کارگران زن در تمامای  

سااا اااد کااار هاافااتااااای و یااا  
سا اتی از آن است  این مااده در  

ی سیاست جاداساازی    ادامه دهنده 
و تف یاد جاناسایاتای و خاارج  
کااردن ناایااماای از جااامااعااه از  
فعا یتهای اجتما ی و اقتصاادی  
اسات، و هاماچانایان اساتافااده از  
کارگران زن بصاورد اساتافااده از  

 نیروی کار ارزان است  
 

  ت اصاالح قااناون کاار هارا   
ح ومت جمهوری اسالمی ایاران  

و ا اتاصاابااد      از شدد تظاهراد 
کارگری است  که این رژیام در  
تدار  اینست که بتواند باا اسام  
اصالح قانون کاار باه تاواابال باا  

ای کاارگاران    ا تاراعااد روزماره 
بیاد  تر  و وحشت ایان رژیام از  
طبوه ی کارگر نشاانااار قادرد  
زیاد کارگران در پرد کاردن ایان  
قانون کار به زبا ه دان و باخاوبای  
کارگران مایاداناناد کاه هار ناو   

تعرض این ح ومت هار اسالمای  
شاان اسات،    به زندگیشان و خانواده 

و سریعا با ا اتاراعااد خاودشاان  
سعی در پارد کاردن ایان قااناون  

 ارت ا ی به زبا ه دان است  
در قااناون کاار رژیام کاارگار از  
پااایااه ای تااریاان حااوااوق خااود از  
آزادی بیان ، حاخ تشا ال ، حاخ  
ا تراض ، حخ ا اتاصااب ، حاخ  
نظارد بر کاار  و بسایااری از  
 حخ و حووق خود م رو  است   

جمهوری اسالمی ایران همواره باه  
ها کارگار تاعارض    زندگی می یون 

کرده و این بهترین فارصات اسات  
کاه جاواب تاعارعااد ایان رژیام  
فاااشاایااساات و ارتاا ااا اای رو بااا  

 تعرض خودمان پاسخ دهیم  
 

در این چند روز گذشته تاعادادی  
از تش  ها و فاعاا ایان کاارگاری  
ا تراض خودشان را به این قااناون  
عااد کااارگاار را ا ااال  کااردنااد،  

بطور ماثاا  سانادیا اای شارکات  
واحاد و اتاا ااادیاه آزاد کااارگااران  
ایران و همچنین رهبران سارشاناا   
کارگری از جم ه جاعافار  اظایام  

هاای خاودشاان باه    زاده با بایاانایاه 
میدان آمده و ا تراض خودشان را  

ای اصاالحایاه    در موابل این الی ه 
 قانون کار  ان ا  دادند   

افشا الیا اه اصاالح قااناون کاار  
باارای  آگاااه کااردن کااارگااران  
کاری عاروری اسات  فاعاا ایان  
کارگری در این راستا مطا   باا  
ارز  و مفیدی را منتاشار کارده  

 اند   
 

داری را    این نظا  توحش سارماایاه 
 به زیر ب شیم  

زنده باد آزادی براباری حا اومات  
 کارگری 

 خا د ناصری 
 

 خالد ناصری

قانون کار در نظام جمهوری اسالمی توحش و 
 بربریت  
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هر انوالبی بمعناای یاد تا او   
ناگاهاانای و شادیاد در زنادگای  

های  ظیم مرد  اسات  اگار    توده 
موجباد چنایان تا او ای فاراهام  
نشده باشد وقو  انواالب حاوایاوای  
 یر مم ن اسات  هاماان گاوناه  
که هر ت و ی در زنادگای یاد  
فرد، بسی چیزها به او میامماوزد  
و وادار  میسازد خی ی چایازهاا  
را ببیند و به چیزهایی پی بابارد،  
به هاماان گاوناه هام اناواالب در  
مدد کوتاهی پار ماعانااتاریان و  
گرانبهاتریان درساهاا را باه تاماا   

 مرد  میمموزد  
 

در دوران انوالب می یونها و دهاهاا  
می یون تن از مرد  در هار هافاتاه  
بیش از ید سا  زندگی  اادی  

آ ود چیز میمماوزناد  زیارا    و خواب 
هناامی که ت و  نااگاهاانای و  
شدید در زندگای تاماامای مارد   
روی میدهد، باا وعاوح خااصای  
مع و  میشاود کاه هار یاد از  
طاابااواااد ماارد  چااه هاادفاای را  
تعوی  می ند، چه نایارویای دارد  
 و با چه روشهایی  مل می ند  
هر کارگر ب  اظ طبوااتای آگااه،  
هر سرباز و هر دهوانی باید بدقات  
در درسهای انوالب روسیه تاعاماخ  
کند، بخصوص اکنون، یعانای در  
پایان ماه ژوئیه که دیار صریا اا  
مع و  شده که نخساتایان مارحا اه  

 انوالب ما ناموفخ بوده است  
 
 ١ 

هاای    ببینیام در واقاع هادز تاوده 
کارگر و دهاواان وقاتای اناواالب  
می ردند چه بود؟ چه اناتاظااری  

از انوالب داشتند؟ همااناطاور کاه  
میدانیم انتظار آنها آزادی، صا او،  

 نان و زمین بود  
 

 و ی حاال چه میبینیم؟ 
به جای آزادی، هاماان اساتاباداد  
سابخ دارد بارمایاااردد  ما اازاد  
هاا    ا دا  برای سرباازان در جاباهاه 

مورر شده است  دهواناان باه جار   
تصاااحاا  خااودساارانااه امااال   
ماا اا اااناای کااه ماعاا ااو  ناایااساات  
خااودشااان کاا ااا هسااتاانااد تاا اات  

اناااد،    تاااعاااوااایااا  قااارار گااارفاااتاااه 
هااای    هااای روزنااامااه   چاااپااخااانااه 

کااارگااری را تاااراج ماایاا ااناانااد   
هاای کاارگاری را بادون    روزنامه 

ماا اااکاامااه تااوقاایاا. ماایاا ااناانااد   
ب شوی ها را بازداشت مایا اناناد،  
ا ا ا  بادون هایاس اتااهاامای یااا  

 صرفا با اتهاماتی واهی  
 

هااا بااااویاانااد کااه    شاایااد بااعاضاای 
تعوی  و دستایاری با اشاویا اهاا  
نول آزادی نایاسات، زیارا فاوا   
بعضی از افراد باد ایال اتاهاامااد  
معینی دستایر میشوند و تا ات  
تعوی  قارار مایااایارناد  چانایان  
اد ااایاای، بااه هاار حااا ، درو اای  

ورزانااه و کااذب ماا اال     اارض 
است؛ زیرا چاونه میتوان بخااطار  
جر  این یا آن فرد، حتی اگار در  
دادگاه به ثاباود رسایاده بااشاناد،  

هاا    ها را دا ان و روزنااماه   چاپخانه 
را توقی. کرد؟ اگر دو ت قااناوناا  
ا ال  کرده باود کاه کال حازب  
باا ااشااویااد، بااا هاامااه نااظااراد و  
 ااوااایااد  تاامااامااا ماا اار  اساات،  
قضیه فارق مایا ارد  اماا هاماه  

کل میداند که دو ت روسیاه ناه  
میتوانسته است چانایان حا امای  
صادر کناد و ناه  اماال چانایان  

 کاری کرده است  
آنچه بیش از هار چایاز مااهایات  
جع ی و افتراآمیز اتهاماد  ا ایاه  
ب شوی ها را بایاان مایا اناد ایان  

های مالکیان و    است که روزنامه 
داران بااا هاااری تاامااا     ساارمااایااه 

شاان    ب شوی ها را به   ات ماباارزه 
  یه جن  و   یه ماالکایان و  

داران به باد حم ه و نااسازا    سرمایه 
و خواستار دساتااایاری و      گرفته 

اناد، و هاماه    تعوی  ب شوی ها شده 
اینها مربو  به زمانی اسات کاه  
حتی هیاس اتاهاامای هام  ا ایاه  
احدی از ب شوی ها ساخاتاه نشاده  

 بود  
 

مرد  ص و میخواهند  حا  آنا اه  
دو ت انوالبی روسایاه، بار اساا   

ای کاه    همان قراردهای م رمااناه 
ناایاا ااالی دو  تاازار سااابااخ بااا  

داران انااا ایال و فارانساه    سرمایه 
بسته بود، جن   اصباناه را از  

داران    سر گرفته است تاا سارماایاه 
رو  هم ام ان  ارد م ل دیاار  
را بدست بیاورند  آن قاراردادهاای  
ماا اارمااانااه هاامااچاانااان ماا ااتااو   

اند  دو ت روسیه با توسل باه    مانده 
های گوناگون طفره رفاتاه و    بهانه 

تا همین امروز هام از پایاشاناهااد  
ص  ی  اادالناه باه تاماا  ما ال  

 خودداری کرده است  
 

نان نایاسات  قا اطای دوبااره فارا  
ماایاارسااد  هاامااه ماایااباایااناانااد کااه  

داران و ثاروتامانادان خازاناه    سرمایه 

دو اات را در مااواااباال تاا ااویاال  
سایاورساااد جاناااای بایاشاارماانااه  
میفریبند )اکنون جنا  هار روز  

مایا ایاون    ٠٢ برای مرد  به بهای  
روبل تما  مایاشاود  و ساودهاای  

ای در مااواااباال    کااالن باایااسااابااوااه 
نرخهای گزاز به جی  میزنناد و  
حا  آن ه در زمینه بارقارار کاردن  
کنتر  مؤثر کارگران بر تاو ایاد و  
توزیع م صاوالد ماطا اواا هایاس  
اقدامی به  امال نایااماده اسات   

تار    داران روز به روز گستاا    سرمایه 
ماایااشااونااد، کااارگااران را باایاارون  
می نند و به خیابان مایاریازناد، و  
آنااهاام در زماااناای کااه ماارد  از  
قاااا ااااطاااای ارزاق بشاااادد در  

 اند    مضیوه 
 

اکثریت  ظیم دهواناان در تاعاداد  
هاا باا صادایای    زیادی از کناااره 

رسااا و بااناا ااوی روشاان ا ااال   
اند ما  یت ماالکاان را بار    داشته 

زمین بیعدا تی و دزدی میدانناد   
و حا  آن ه دو اتای کاه خاود را  
انوالبی و دم راتیاد مایانااماد  
ماههااسات کاه دهاوااناان را سار  

ا اوقات    میداوند و با و اده و دفاع 
داران    فریباشاان مایادهاد  سارماایاه 

ماااهااهااا بااه چاارناا. وزیاار اجااازه  
نمیدادند قانون منع خرید و فارو   
زمین را انتشار دهد  و وقتی هام  
کاه باارخااره ایان قااناون اناتاشااار  

داران بر عد چارنا.    یافت، سرمایه 
دساات بااه تاا ااریاا اااد پاا اایااد  
افتراآمیزی زدند و اکناون هام آن  
را ادامااه ماایاادهاانااد  گسااتاااخاای  
دو ت در امار دفاا  از ماالکایان  
ب ایی رسیده است که دهوانان را  

ب ر  عب  "خودسرانه" زمایان باه  
 دادگاه می شانند  

 
دهااوااانااان را ساار ماایااداواناانااد و  
می وشند آنها را متوا اد کاناناد  
که تا تش یل م  ال ماؤساساان  
صبر داشته باشند  و ی تشا ایال  

داران    ایاان ماا اا اال را ساارمااایااه 
کماکان باه تاعاویاخ مایاانادازناد   
اکاااناااون کاااه تااا ااات فشاااار  
خواستهای ب شوی ها ایان د اود  

ا  ساواتاامابار شاده    موکو  به سی 
داران آش اارا فاریااد    است، سرمایه 

میزنناد کاه ایان ماها ات بسایاار  
کاوتاااه و " اایاار اماا اای" اساات و  
خواستار تعاویاخ د اود ما ا ال  
مؤسسانند    متنفذتاریان ا ضاا   

داران و مااالکاایاان    حاازب ساارمااایااه 
یعنی حازب "کاادتاهاا" یاا حازب  
"آزادی ماارد " از قااباایاال پاااناایاانااا  

Panina   نا مو ظه مایا اناناد  
که د ود م  ل ماؤساساان تاا  

 خاتمه جن  بتعویخ بیفتد  
برای دریافت زمین صبر کان تاا  
م  ل مؤسسان تشا ایال شاود   
برای تش یل ما ا ال ماؤساساان  
صبر کن تا جانا  تاماا  شاود   
برای تما  شدن جن  صبار کان  
تا پیروزی کامل بدست آید  هماه  

داران و    حرفشان این است  سرمایاه 
مالکین کاه در دو ات اکاثاریات  
دارنااد دهااوااانااان را آشاا ااارا بااه  

 اند    تمسخر گرفته 
 
 ٠ 

اما در ید کشور آزاد، باعاد از  
 سرناونی رژیم تزاری چطور  

 ٣ صفحه   

 درسهاى انقالب      
 لني 
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 ٨1 صفحه  

 چنین چیزی مم ن شده است؟ 
در کشااور  اایاار آزاد، تاازار و  

شمار از ماالکایان    ای اناشت    ده 
داران و بااوروکااراتااهااا    و ساارمااایااه 

هستند کاه بار مارد  حا اومات  
می نند، کسانی که هیاچا ال  

 انتخابشان ن رده است  
 

در کشور آزاد فو  کساانای بار  
مرد  ح ومت میا اناناد کاه از  
طرز خود مرد  بارای ایان کاار  

اند  هناا  انتخاابااد،    انتخاب شده 
مرد  به احزاب توسیم میشاوناد و  

ا وا ده هر طباواه از اهاا ای      ی 
حزب خود  را تش یل مایادهاد؛  

داران،    مااثااال مااالکاایاان، ساارمااایااه 
دهاواانااان و کاارگااران هاار کاادا   
حزبی جداگانه تش یل میدهاناد   
به این ترتی  در کشاورهاای آزاد  
حاا ااوماات باار ماارد  از طااریااخ  
ماابااارزه  اا ااناای باایاان احاازاب و  
توافواد آزاد آناهاا باا هامادیااار  

  م ی میشود  
در حاادود چااهااار ماااه پاال از  
  ٠٢ سرنااونای رژیام تازاری در  

، روسیه تواریاباا  ١٣١٢ فوریه سا   
مااثاال یااد کشااور آزاد اداره  
میشد، یعانای از طاریاخ ماباارزه  
 اا ااناای احاازاباای کااه آزادانااه  
تش یل شده باودناد و بار اساا   
توافواد آزاد آنها  بنابارایان بارای  
فهم ت و  انوالب روسیه بیاش از  
همه الز  است که احازاب  اماده  
را بشناسایام، و بادانایام از کادا   
منافع طبواتی دفا  می ردناد و  

 چه روابطی با هم داشتند  
 
 ٩ 

پل از سارناااونای رژیام تازاری  
قاادرد دو ااتاای باادساات او اایاان  
ح ومت ماوقات افاتااد، کاه از  
ناامااایااناادگااان بااورژوازی یااعااناای  

داران که مالکین هام باه    سرمایه 
آنااان پاایااوسااتااه بااودنااد، تشاا اایاال  
ماایااشااد  حاازب "کااادد"، حاازب  

داران، افتخار ایان را     مده سرمایه 
داشت که حزب حااکام و حازب  

 دو ت بورژوازی باشد  
تصادفی نبود که قادرد تامااماا  
نصیا  ایان حازب شاد، گارچاه  
کسانی کاه بار عاد نایاروهاای  
تزاری ماباارزه کاردناد و در راه  

آزادی خاااون دادناااد، ا اااباااتاااه  
داران ناابااودنااد باا اا ااه    ساارمااایااه 

کارگران و دهوااناان، ما اواناان و  
سرباازان باودناد   ا ات ایان کاه  

داران    قدرد بدست حازب سارماایاه 
افتاد ایان باود کاه ایان طاباواه  
صاح  نیروی ثرود، ساازماان و  

و    ١٣٢٠ دانش الز  بود  از ساا   
بویاه در خاال  جانا ، طاباواه  

داران، و مالکایان ما ا اخ    سرمایه 
شده به آنان، در روسیه بزرگاتاریان  
توفیواد را در امر تشا ال خاود  

 بدست آوردند  
 

طا ا       حزب کادد همیشه س طنت 
و    ١٣٢٠ بوده است، هم در ساا   

   ١٣١٢ تاا    ١٣٢٠ هم در فاص ه  
پل از پیروزی مرد  بر اساتاباداد  
تاازاری، ایاان حاازب خااود  را  
جمهوریخواه ا اال  کارد  تا ارباه  
تاریخ نشان مایادهاد کاه احازاب  
کاپیتا یسات هامایاشاه هار وقات  

اناد باا    مرد  بر س طنت فائخ آماده 
اناد،    جمهوریخواه بودن رعایت داده 

مشارو  بار آن کاه باتاواناناد از  
داران و    اماااتااایاااازاد سااارماااایاااه 

فرمانروایی مط خ آناان بار مارد   
 برخودار بمانند  

 
حزب کادد در حرز ساتاایشااار  
"آزادی ماارد " اساات، و اای در  

داران  و باه     مل مدافع سارماایاه 
همین   ت هم باالفااصا اه تاماا   

طا اباان و بااناد      مالکین، س طنات 
ا  برخااساتاناد     سیاه به پشتیبانی 

مطبو اد و انتخاباد شهود ایان  
اد ا هستند  پل از انوالب تاماا   

هاای باورژوازی و تاماا     روزنامه 
مطبو اد باند سیاه باا کاادتاهاا  
هااماامواز شاادنااد  تاامااا  احاازاب  

ط ا ، کاه دیااار جارأد      س طنت 
 رض اندا  آش ار ناداشاتاناد، در  
انتخاباد پشتیاباان حازب کاادد  
 بودند، بعنوان مثا  در پتروگراد  
کاادتااهااا پاال از تصاارز قاادرد  
تما  هم خاود را مصاروز اداماه  
ای    جن   اصبانه و وحشایااناه 

کردند که تزار نی االی دو ، در  
پاای  ااوااد قااراردادهااای سااری  

داران    جااناورصاافاتاانااه باا سارماایااه 
انا یل و فارانساه، آ ااز کارده  
بود  بماوجا  ایان قاراردادهاا باه  

داران رو  و ده داده شاده    سرمایه 
است کاه در صاورد پایاروزی،  
قسطنطنیه، گا یسی، ارماناساتاان  
و  اایااره را بااه تصاارز خااود  
درآورند  و اما تاا آنا اا کاه باه  
پاسخاویی به خواستهاای مارد   
مربو  میشد، دو ت کاادتاهاا باا  

هااا و و ااده و      تااوساال بااه بااهااانااه 
و یدهای پوچ همه را بایاااانای  

گیری در مورد هار    کرد و تصمیم 
ای که بارای کاارگاران و    مسأ ه 

دهوانان مهم و عروری بود را باه  
تش یل م  ل مؤساساان حاوا اه  
داد، بدون آن اه حاتای ماو ادی  
 برای این م  ل تعیین کند  

بااا اسااتاافاااده از آزادی، ماارد   
مستوالنه به تش ل خود مشاغاو   

تاریان و ماهاماتاریان    شدند، اص ای 
سازمان کارگران و دهوااناان کاه  
اکثریت قاطع جمعیت روسایاه را  
تشاا اایاال ماایاادهاانااد، شااوراهااای  

هااای  ناامااایااناادگااان    )سااوویاات 
کارگران، سربازان و دهوانان باود   

گیری این شوراها از هاماان    ش ل 
روزهای انوالب فوریه شارو  شاد  
و در خال  انوالب در طای چاناد  
هفته، در اکثر شهارهاای بازرب  
روسیه و در بسیاری شهرساتااناهاا  
همه افراد آگاه و پایاشارو طاباواه  
کااارگاار و دهااوااان در شااوراهااا  

 مت د شدند  
 

شوراها مطا اواا بانا اوی آزاداناه  
انااتااخاااب ماایااشاادنااد  شااوراهااا  
سااازمااانااهااای خااا ااص و اصاایاال  
مرد ، کارگران و دهوانان باودناد   
شوراهاا ساازمااناهاای خاا اص و  
اصاایاال اکااثااریاات  ااظاایاام ماارد   
بودند  کارگران و دهواناانای کاه  
اونیفور  سربازی به تان داشاتاناد،  

 مس و بودند  
 

الز  به گفتن نیست که شاوراهاا  
میتوانستناد و مایاباایسات تاماا   
قدرد دو تی را قبضه کنناد  در  
دوره انتظار برای تش یل م ا ال  
مؤسسان هایاس قادرد دیاااری  
ب ز شوراها نمیبایست در کشاور  
وجود داشته بااشاد  فاوا  در آن  
صورد اناواالب ماا مایاتاوانسات  
انوالبی واقعاا ماردمای و واقاعاا  
دم راتید باشاد  فاوا  در آن  

های زحمت ش، کاه    صورد توده 
واقعا در راه ص و مایا اوشاناد و  
ابدا در جن  اشغا ارانه شیانافاع  
نیستند میتوانستند بطاور مصامام  
و استوار آنچنان سیاساتای را باه  
اجرا درآورند که هام باه جانا   
 اصباناه پاایاان دهاد و هام باه  
ص و منا ار شاود  فاوا  در آن  
صااورد کااارگااران و دهااوااانااان  

داران، کاه    میتوانستند به سرماایاه 
پااو ااهااای هاانااااافااتاای "از قااباال  
جن " بچنا  آورده و کشاور  
اناد،    را به ویرانی و ق طی کشیده 

 اا  بزنند  و ی در شوراها فاوا   
اق یتی از ناماایانادگاان جاانابادار  
حزب کارگاران اناواالبای یاعانای  
سوسیا  دم راتهای با اشاویاد  
بودند که خواستار واگذاری تماا   
قدرد دو اتای باه شاوراهاا باود   
اکثریت ناماایانادگاان شاوراهاا از  
احاازاب سااوساایااا  دماا ااراتااهااای  
ماااناااشاااویاااد و "اناااواااالبااایاااون  
سوسیا یست" پشتیبانی می ردناد  
کااه بااا واگااذاری قاادرد بااه  
شوراها مخا . بودند  این احازاب  
باا ااای باارانااداخااتاان حاا ااوماات  
بااورژوازی و تااعااویاال آن بااا  
ح ومت شوراها، در پشاتایاباانای  
از ح ومت باورژوازی و سااز   
با آن و تش یل ید ائتالفی باا  
آن، اصرار داشتند  ایان سایااسات  
سازش اری با بورژوازی کاه از  
طاارز احاازاب ماانااشااویااد و  
"انوالبیون سوسیا یاسات" تاعاوایا   
میشد، احازابای کاه از ا اتامااد  
اکثریت مرد  هم برخوردار باودناد،  
ماا ااتااوای اصاا اای تاامااا  ساایاار  
ت امل اناواالب در  ارض پانا   

 ماه او  آن است  
 
 ٢ 

اجااازه باادهاایااد او  بااباایااناایاام ایاان  
هااای "انااوااالباایااون    سااازشاا اااری 

سوسیا یست" و ماناشاویا اهاا باا  
بورژوازی به چاه تارتایا  انا اا   
شد و بعد ببینایام چارا اکاثاریات  

 مرد  به آنها ا تماد کردند  
 
 ٠ 

ماانااشااویاا ااهااا و "انااوااالباایااون  
سوسیا ایاسات" در تاماا  ماراحال  

داران باه    انوالب روسیه با سرماایاه 

 اند    ا ش ا  مخت . ساز  کرده 
در همان نزدی های فاوریاه ساا   

، هااماایااناا ااه ماارد  بااه  ١٣١٢ 
پاایااروزی رساایاادنااد و حاا ااوماات  
تزاری سارناااون شاد حا اومات  
موقت کاپیتا یستی، کارنسا ای  

Kerensky   اااااعاااااناااااوان را ب
"سااوساایااا اایااساات" بااداخاال خااود  
پذیرفت  در حوایاوات کارنسا ای  
هیچوقت سوسیا یسات ناباود  او  

[ باود و فاوا  از  ١ تارودوویاد  
"سااوساایااا     ١٣١٢ مااار  سااا   

رو وسیونر" شد و این وقاتای باود  
کااه دیااااار ایاان اماار نااه فااواا   
خطری نداشت، ب  ه پر مانافاعات  
هاام بااود  حاا ااوماات مااوقاات  

داری بالفاصا اه کاوشایاد    سرمایه 
تا بتوس  کرنس ی که معاونات  
صاادر شااورای پااتااروگااراد را بااه  
 اهااده داشاات، ایان شااورا را بااه  
کنتر  درآورد و را  کاناد  شاورا  
هاام، یااعااناای سااازماااناای کااه  
"انااوااالباایااون سااوساایااا اایااساات" و  
منشوی ها در آن تفاوق داشاتاناد،  
اجازه داد کاه راماش کاناناد، و  
بااالفاااصاا ااه پاال از تشاا اایاال  

داری،    ح ومت ماوقات سارماایاه 
ماااوافاااوااات کااارد کاااه "از آن  

'تا آنا اا کاه"    -پشتیبانی کند"  
هاای خاود    این ح ومت به و اده 

  مل ب ند  
 

شورا خاود را باازر  و کاناتار   
کننده ا  اماا  حا اومات ماوقات  
فاارض ماایاا اارد  سااران شااورا،  
کمیاسایاونای باناا  "کامایاسایاون  

[ تش ایال دادناد تاا باا  ٠ تما "  
دو ت در تما  و ارتبا  بااشاناد   
در این کمیسایاون تاماا ، ساران  
ااااایاااااون   اااااواااااالب ا  آرهاااااا )"ان
سوسیا ایاسات"  و ماناشاویا اهاا  

داری در    دائما با دو ات سارماایاه 
مااذاکااره بااودنااد و بااه باایااان  

تاار، مااوااا  وزرای باادون    صاا اایااو 
وزارتخانه، یا وزاری  ایاررسامای  

 را داشتند  
 

در تما  ماه مار  و تاواریاباا در  
تما  آوریل جریان امور باه هامایان  

داران کاار را    منوا  بود  سرماایاه 
تاراشای    به دفاع ا اوقات و باهااناه 

میاذراندناد تاا باه ایان وسایا اه  
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 ٨٨ صفحه  

فرصت بخرند  حاتای یاد قاد   
هم که در بس  انوالب اهامایاتای  
داشته باشد در ایان دوره تاوسا   

داری برداشتاه نشاد     دو ت سرمایه 
دو ت مط وا کاری هم در راباطاه  
با ان ا  وظیفه  اجل خاود  هام  
یعنی فراخواندن م  ل مؤساساان  
ان ا  نداد؛ این موعو  را ناه باه  
سازمانهای ما ا ای ساوارد و ناه  
حتی بارای تاهایاه ماوادمااد آن  
ید کمیسیون مرکزی تشا ایال  
داد  هم و  م دو ات فاوا  یاد  
چیز بود، آناهام ایانا اه در خافاا  

ا ااامااا ااا ااای    قاااراردادهاااای بااایااان 
ای را کااه تاازار بااا    ددماانااشااانااه 
داران انااا ایال و فارانساه    سرمایه 

بساتااه بااود تاا اادیاد کانااد  ساایاار  
انااوااالب را بااه حااد اماا ااان بااا  
احتیا  و بی سر و صدا ماتاوقا.  
کند، همه چایاز را و اده بادهاد  
و ی هیچید را  م ای نا اناد   
ا  آرهااا و ماانااشااویاا ااهااا در  
"کمیسیون تما " بسان احماواانای  
 ااماال ماایاا ااردنااد کااه گااویاای  
خوراکشان حرفهای خایاا اواردازاناه  
اسات و و ااده و بااز هام و ااده   
ا  آرها و منشوی ها مثل کاالغ  
قصه ک ی ه و دمنه به چاپ اوسای  
از خااودشااان مااعااتاااد شاادنااد و  

داران را کاه از    های سرمایه   گفته 
قرار شوراها را روی تخم چماشاان  
میاذارند و بدون تأییاد آناهاا قاد   
از قد  برنمیدارند با کایا. گاو   

 میدادند و نشئه میشدند  
 

امااا زمااان ماایاااااذشاات و دو اات  
داری برای انوالب ماطا اواا    سرمایه 

هیس کار ان اا  نامایاداد  درسات  
باار اا اال، در طاای ایاان ماادد  
دو ت فرصت کرد و تاوانسات تاا  
درست   یه انوالب، قاراردادهاای  
سااری وحشاایااانااه را از طااریااخ  
مذاکراد ت می ی به همان درجاه  
سری با دیو ماتهای اموریاا ایاسات  
انا یل و فرانسه، ت ادیاد یاا باه  
 بارد ص ی تر، ت  یم کاناد و  

ای بدهاد"  دو ات    به آنها "جان تازه 
در ایاان ماادد فاارصاات کاارد و  
تاوانساات درساات  اا ایااه انااوااالب،  
ید سازمان عد انواالبای از )و  
یا حداقل هماباساتااای در بایان   
ژنرا ها و افسران ارتش درگایار در  

ریازی کاناد      م یاد جنای پای 
دو اات فاارصاات کاارد و تااوانساات  
درساات  اا اایااه انااوااالب، کااار  
متش ل کردن صاحبان صناایاع و  

هااا را شاارو     صاااحاابااان کااارخااانااه 
کاانااد، یااعااناای مااتااشاا اال کااردن  
کساااناای کااه در زیاار فشااار  
کارگران بارها م باور باه  اوا   
نشینی شده بودناد اماا در هاماان  
حااا  مشاااغااو  آساایااا  زدن و  
خراب اری در تو یاد باودناد و در  
تدار  این که در او ین فارصات  
مناس  تو ید را کاماال ماتاوقا.  

 کنند  
 

با این حا  سازمانیابای کاارگاران  
و دهااوااانااان پاایااشاارو در شااوراهااا  
پیوسته پیش میرفت  پیاشاروتاریان  
نماینادگاان طاباوااد ساتاما اش،  

مابین دو ات و      یر م توافخ فی 
شااورای پااتااروگااراد،  اا اایاار اام  
نااطااوااهااای  اارای کاارنساا اای،  
 اا اایاار اام "کااماایااساایااون تاامااا "،  
احسا  میا اردناد دو ات درسات  
مثل سابخ دشمن مرد  و اناواالب  

ها احساا     باقی مانده است  توده 
می ردند که امر ص و، آزادی و  
انااوااالب ناااگاازیاار بااه هاایااس جااا  
نااخااواهااد رساایااد، مااااار آن کااه  

داران در هاام    مااواااوماات ساارمااایااه 
ش سته شود   د  ت مل و خشام  

 ها اوج میارفت    توده 
 
 ٢ 

آوریاال    ٠١ و    ٠٢ ایاان  ااده در  
ترکید  جنبش بطور خاودباخاود و  
بی آنا اه کسای آن را تادار   

ور شد  این جاناباش باا    ببیند شع ه 
چناان وعاوحای دو ات را هادز  
گاارفااتااه بااود کااه حااتاای یااد  
هن  تا دندان مس و در اطاراز  

 Marinskyقصر ماریناسا ای  

حاااعاار شااد تااا وزرا  دسااتااااایاار  
کند  همه به چشام خاود دیادناد  
که ح ومت نمیتاواناد در قادرد  
بماند  شاوراهاا مایاتاوانساتاناد )و  
میبایست  قدرد را قبضه کاناناد  
باای آناا ااه بااا کااوچاا ااتااریاان  
مواومتی روبرو شوند  "اناواالبایاون  
سوسیا یست" و منشوی ها ب اای  

داری    این کار، از دو ات سارماایاه 
در حا  فروپاشی حماایات کاردناد  

و با سازشهای بااز هام بایاشاتار،  
سرنوشت خودشان را بیش از پیاش  
بااه آن گااره زدنااد و قاادمااهااایاای  
باارداشااتاانااد کااه باارای انااوااالب  

تر باود و آن را باه ساوی    کشنده 
 نابودی قطعی می شاند  

انوالب، تما  طبواد را باا چاناان  
سر ت و  موی آگاه می ند کاه  

آمیاز در    در روزگار  ادی و ص و 
داران کاه     ول نمیان د  سرماایاه 

از هر کل دیار در امار ماباارزه  
تار و    طبواتی و سیاست متاشا ال 

تارناد، درساهاایشاان را هام    پرت ربه 
سریعتر از بوایاه آماوخاتاناد  آناهاا  
وقااتاای وعااع دو اات را نااااماایااد  
کننده تشخیص دادند، باه روشای  

داران    متوسل شادناد کاه سارماایاه 
سایر کشورها دهها سا ، از ساا   

اناد     به بعد، پراتید کارده   ١٠٢٠ 
ایاان رو  بااه "دو اات ائااتااالفاای"  
ماعاروز اساات، یاعاانای کااابایانااه  
مشترکی متشا ال از ا ضاایای  
از باااورژوازی و ا ضاااایااای از  
ساوسایاا ایاسام کاه خاوب رناا   

  وض می نند  
 

در کشااورهااایاای کااه آزادی و  
دم اراسای مادتاهاای مادیاد در  
کنار جنبش اناواالبای کاارگاری  
وجود داشته است، در انا ستان و  

داران بااارهاا بااا    فارانسااه، ساارماایااه 
تااوفاایااخ بااه ایاان رو  مااتااوساال  

اند  ت ربه نشان داده است کاه    شده 
وقتی رهبران "سوسیا ایاسات" وارد  
کابینه بورژوایی میشوناد، دیااار  

خااصایات هساتاناد،    مواماتی بای 
هاایای بارای    اناد، حاائال    روسد 
هااایاای باارای    داران، آ اات   ساارمااایااه 

 فری  دادن کارگران  
داران "دمااا اااراد و    سااارماااایاااه 

جمهوریخواه" روسیه هم به هامایان  
شاایااوه پااناااه بااردنااد  "انااوااالباایااون  
ساوساایااا اایااساات" و ماانااشااویاا ااهااا  

ا فور به ت میاخ تان دادناد، و    فی 
کاابایااناه "ائاتااالفای" باا شارکاات  

تاا اای    ره   ، تسااه Chernovچاارناا.  
Tsereteli   و شاارکااا  در روز

 ششم ماه مه متو د شد  
ااا اااهاااان احااازاب "اناااواااالبااایاااون   اب
سوسیا یسات" و ماناشاویاد، از  
خود بایاخاود و مسارور در بااران  
جال  و ش اوه رهاباران باه وزراد  

رسیده خود، از شادی در پاوسات  
داران دسات    نمیان یدند  سارماایاه 

شع. بهم میاساائایادناد چارا کاه  
توانسته بودناد در وجاود "رهاباران  
شوراها" بارای خاود ماددکاارانای  
در عدیت با مارد  پایادا کاناناد،  
چرا که توانساتاه باودناد از آناهاا  
قو های تضمین شده بایارناد کاه  
از " م یاد تعارعای در جاباهاه"  
یااعااناای از بااراه اناادازی دوباااره  
جن  سبعانه اموریا یاساتای کاه  
ماادتاای مااتااوقاا. مااانااده بااود،  

داران    پشتیبانی می نند  سارماایاه 
های ناتاوانای ایان    بخوبی از  وده 

رهاابااران آگاااه بااودنااد، و خااوب  
میدانستند که قو های باورژوازی  

در مورد کنتر  تو یاد و حاتای    -
سازمان دادن به تو ید و در ماورد  

هارگاز    -سیاست ص او و  ایاره  
 جامه  مل بخود نخواهد پوشید  
همیناطاور هام شاد  مارحا اه دو   
ت امل انوالب از ششم ماه مه تاا  

ژوئن، هم بار صا ات    ١٠ یا تا    ٣ 
داران مهار تاأیایاد    انتظاراد سرمایه 

کوبید و هم بر ایان کاه ا  آرهاا  
و منشوی ها را چه آسان میاتاوان  

 ت میخ کرد  
 

خاا.    شااه   طاای ماادتاای کااه پااه 
Peshekhonov   .و اساا ااوباا اا

Skobelev    بااا نااطااوااهااای ساار
شبرناشان، که از جم اه صاد در  

داران از آنهاا    صد سودهای سرمایه 
گرفاتاه خاواهاد شاد و ایان کاه  
دیااااار "مااواااوماات آنااان در هاام  

 اا اایااهااذا    شاا ااسااتااه شااده" و قاال 
مشغو  فری  خود و مرد  باودناد،  

داران ماواعاع خاودشاان را    سرمایه 
ت  یم میا اردناد  هایاس چایاز،  
مط وا هیس کاری در طای ایان  
مدد، در رابطه با  اااا  زدن باه  

داران صااورد نااااارفاات     ساارمااایااه 
مااعااا اااو  شاااد کاااه جاااماااا ااات  

از ساوسایاا ایاسام باه      رقاص   خو  
وزراد رسااایاااده، چااایااازی جاااز  

نایاساتاناد،      ماشایاناهاای حارافای 
ماشینهایی که کارشان مانا ارز  
کردن توجاه طاباوااد ساتاما اش  
است، در حا ی که تما  دساتااااه  
اداری  مال در دست بوروکراسای  
)موامااد رسامای  و باورژوازی  
باقی مانده باود  پاا اچایاناسا ای  

Palchinsky   بدنا  معاون وزارد
ناماای ایان    صنایع نماینده خصا ات 

د  و دستااه بود که هر اقادامای  
داران را با اوکاه    بر عاد سارماایاه 

می رد  طی مدتی که وزرا  باه  
وراجی مشغو  بودند همه چیز باه  

 همان صورد سابخ ماند  
 

تا ای    ره   بورژوازی بخصوص از تسه 
وزیر برای مبارزه بر عاد اناواالب  
استفاده کرد  وقتی که انوالبایاون  
م ل بخود جرأد دادند و کمیسار  
منصوب شده را بارکاناار کاردناد،  

ت ی برای "برقراری آراماش"    ره   تسه 
باااه کااارونشاااتااااد ا ااازا  شاااد   

هاای خاود    بورژوازی در روزنااماه 
  یه کرونشتاد جن ا ی پار سار  

تاوزاناه باراه    و صدا، خشن و کیاناه 
انداخت، کموینی وسیع از دروغ و  

پاااراکااانااای و افاااتااارائااااد     ااا ااان 
تهدیدآمیز، کرونشاتااد را ماتاهام  
کردند که "میاخاواهاد از روسایاه  
جااادا شاااود"، ایااان درو اااهاااا و  
مهمالد نظیر آن را به هازار زباان  
ت رار کردند تا خرده باورژوازی و  
ابا اهاان را باتارساانانااد  یا ای از  

ها از   ااظ حامااقات      نمونه     بهترین 
و وحشتزدگای از فار  باالهات،  

ت ی بود که در قاورد دادن    ره   تسه 
  ن و کثاافاتای کاه باورژوازی  
میوراکند هایاچا ال باه گارد   
نمیرسیاد، او در "سارکاوب و باه  
اطا ت واداشتان" کارونشاتااد از  

تااار و    هاااماااه کااال پااارحااارارد 
تاار بااود، باای آناا ااه    کااو    سااخاات 

حتی بفهمد که دارد نواش ناوکار  
بورژوازی عاداناواالبای را باازی  

ت ای    ره   می ند  مع و  شد که تسه 
 امل "مصا  ه" باا کارونشاتااد  
ای    انوالبی بوده اسات، مصاا ا اه 

که طی آن کمیساار کارونشاتااد  
دیار همینطوری از طارز دو ات  
منصوب نمیشد با ا اه او را او   
در م ل انتخاب مایا اردناد و و  
بعد از جان  دو ت "تأیید" میاشاد   
وقااات وزرایااای کاااه جاااباااهاااه  
سوسیا یسم را باخااطار باورژوازی  
رها کرده بودند صرز رسایادن باه  

آور    هاای رقات   این قبیل مصاا ا اه 
 میشد  

 هر جا وزیر بورژوا نمیتوانست 
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 ٨٤ صفحه  

باارای دفااا  از دو اات در بااراباار    
کارگران انوالبای یاا در شاوراهاا  
ظاهر شاود، سار و کا اه وزیاری  
"سوسیا یست" ماثال اسا اوبا ا.،  

ت ی، چارنا. و  ایاره پایادا    ره   تسه 
تار،    میشاد )یاا باعاباارد صا ایاو 

بورژوازی ا زامشان مایا ارد  و  
با کما  وفاداری ایان ماأماوریات  
را ان ا  میداد؛ به بهترین نا اوی  
که توانش را داشات از کاابایاناه  

داران را    دفااا  ماایاا اارد، ساارمااایااه 
تبرئه می رد و با قو  و و اده و  
و ید مارد  را فاریا  مایاداد تاا  
صبر داشته باشند، صبر و باز هام  

 صبر  
 

چرن. وزیر باالخص درگیر چااناه  
هاای باورژوایاش    زدن با هموا  ای 

بود؛ تا همان ماه ژوئیه یعنای تاا  
"ب ران ح ومتی" جدید کاه پال  
از جنبش سو  چهار  ژوئیاه آ ااز  
شد، تا زماان خاروج کاادتاهاا از  
کابینه، چارنا. وزیار باطاور دائام  
مشغو  ید کار مفید و بسایاار  
جا   بود، کاری به نهایت درجاه  
مفید ب اا  مارد ، و آن  اباارد  
بود از "متوا د ساختن" هما ااران  
باااورژوای خاااود ، تشاااویاااخ و  
تر ی  آنان به این ه دساتا ام باا  
منع ماعااماالد خاریاد و فارو   
زماایاان مااوافااواات کااناانااد  ایاان  
ممنو یت بش  ی بسایاار جادی  
ای    بااه کااناااااره سااراساار روساایااه 

نمایندگان دهوااناان در پاتاروگاراد  
قو  شده بود  و ی ایان و اده هام  
همچنان و ده بااقای مااناده باود   
چرن. نه در ماه مه و نه در مااه  
ژوئن نتوانست این و ده را  م ای  
کاانااد تااا آناا ااه باااالخااره باارآمااد  
انوالبی، شور  خودبخودی ساو   
و چااهااار  ژوئاایااه کااه بااا خااروج  
کادتها از کابیناه هامازماان شاد،  
ام ان اجرای این اقدا  را فاراهام  
کرد  حتی آن موقاع هام ماعا او   
شد کاه ایان اقادا  باه هار حاا   
مستثنی از قا ده، نامایاتاواناد باه  

ای کااه دهااوااانااان  اا اایااه    ماابااارزه 
مالکین بر سر زمایان مایا اردناد  
 بش  ی م سو  خدمتی ب ند  
در این میان، در جاباهاه جانا ،  
وظیفه اموریا یستی و عدانواالبای  
از سر گایاری جانا  ساباعااناه  

اموریا یستی، یعانای کااری کاه  
گوچ . منفور مرد  ناتاوانساتاه  
بااود اناا ااا  دهااد را، کاارنساا اای  
"دم راد انواالبای"،  ضاو تار و  

اناواالبای"  -تازه حزب "سوسیا یسات 
با موفویت و بن وی درخشان باه  
اناا ااا  ماایاارسااانااد  او ساارمساات  
فصاااحاات خااود و بااوی  ااود و  
اسفندی بود که اماواریاا ایاساتاهاا  
اااارایااااش دود ماااایاااا ااااردنااااد،   ب
اموریا یستهایای کاه از او ماثال  

شان استافااده    پیاده در بازی شطرن  
می ردند، م یز  را میافتند و  

چارا کاه او    -تصدقش میرفتند  
با نهاایات وفااداری و ایاماان باه  

داران خاادماات ماایاا اارد،    ساارمااایااه 
می وشایاد باا اساتادال  رعاایات  
"ارتااش انااوااالباای" را در از ساار  
گیری جن  ج   کاناد، هاماان  
جاانااااای کااه هاادفااش باارآوردن  
مااواااصااد قااراردادهااای باایاان تاازار  

داران    ناایاا ااالی دو  و ساارمااایااه 
انا ایال و فارانساه باود، هاماان  
جااانااااااای کاااه قاااناااد تصااارز  
قسطنطانایاه و  اووز و ارزرو  و  

داران    طراباوزان را در د  سارماایاه 
 رو  آب می رد  

دومین مارحا اه اناواالب روسایاه،  
ژوئن، هم به همیان    ٣ ششم مه تا  

ماانااوا  سااوااری شااد  بااورژوازی  
عدانوالبی در پناه و در حاماایات  
وزرای "سااوساایااا اایااساات" قااود  
گرفات، ماواعاعاش را تا ا ایام  
کرد و بارای تاعارض آمااده شاد،  
تعرض هم بر عد دشمن خاارجای  
و هم بر عد دشمن داخ ی یعانای  

 کارگران انوالبی  
 
 ٢ 

روز نااهاام ژوئاان حاازب کااارگااران  
انوالبی، ب شوی ها، در پاتاروگاراد  
در کار تدار  تاظااهاراتای باود  
که بیان سازمانیافته نارعایای و  
خشم روزافازون  اماومای بااشاد   
رهبران "انوالبیون سوسیا ایاسات" و  
منشوید که ساازشاهاایشاان باا  
بااورژوازی دساات و پااایشااان را  
ب  ی بسته باود و باه سایااسات  
اموریا یستی تاعارض ماوایاد شاده  
بااودنااد، بااه وحشاات افااتااادنااد و  
احسا  کردند نفاوششاان در بایان  

ها در حا  نابودی است  زوزه    توده 

ای هاامااااااناای  اا اایااه    و  ااربااده 
تظاهراد براه افتااد و کاادتاهاای  
عاادانااوااالباای هاام بااه آن ماا اا ااخ  
شدند، اینبار به هماراه "اناواالبایاون  
سوسیا یست" و منشوی ها  ت ات  
رهباری آناهاا و باعاناوان ناتایا اه  
سااایااااسااات سااااز  آناااهاااا باااا  

هاای    داران، چارخاش تاوده   سرمایاه 
خرده بورژوازی ب ان  ائاتاالز باا  
بااورژوازی عاادانااوااالباای کااامااال  
قطعی و باا وعاوح تاماا   ایاان  
شد  اهمیت و جاایااااه تااریاخای  

ژوئن و معنای طبوااتای    ٣ ب ران  
 آن، همین اتفاق است  

ب شوی ها برگزاری تاظااهاراد را  
 غو کردناد، چارا کاه باه هایاس  
وجه نمیخواستند کاارگاران را در  
آن   ظه به ناباردی ما ا او  باه  
شاا ااساات در مااواااباال ناایااروهااای  
مااتاا ااد کااادتااهااا، "انااوااالباایااون  
ساوساایااا اایاساات" و مااناشااویاا ااهااا  
باا ااشاااناانااد  و اای ا  آرهااا و  
منشاویا اهاا، باا ایان قصاد کاه  

ای از ا اتامااد    مااناده   دستا ام تاه 
ها را حافاک کاناناد ما اباور    توده 

شدند ید تظاهراد  اماومای را  
ژوئن فرا باخاواناناد     ١٠ برای روز  

بورژوازی بشدد بخشم آماد چارا  
کااه باادرساات از ایاان حاارکاات  
دریافاتاه باود کاه دما اراتاهاای  
خرده بورژوا دارند ب ان  پرو تااریاا  
مایاچاارخاناد و باه هامایاان د ایاال  
تصااماایاام گاارفاات ایاان آکساایااون  
دم راتها را با تعرعی در جاباهاه  

 ف   کند  
 

ژوئاان پاایاااروزی    ١٠ در واقااع  
درخشاااناای از رواج شااعااارهااای  
پرو تاریای اناواالبای، شاعاارهاای  
ب شویسم، در بین مرد  پاتاروگاراد  

ژوئااان    ١٣ باااود  و در روز  
بااااورژوازی و کاااارنساااا اااای  

[ باا جادیات ا اال   ٩ بناپارتیسات  
کردند که تاعارض در جاباهاه در  

ژوئان آ ااز شاده    ١٠ هاماان روز  
 است  
 

ایاان تااعاارض در  ااماال، از ساار  
گیری همان جن  سبعاناه باود،  

داران و    جنای باه نافاع سارماایاه 
کامال بر عد خاواسات اکاثاریات  
 ظیم زحمت شان  باهامایان د ایال  

این تهاجم جنای ناگزیر از یاد  
سااو بااا رشااد باای حااد و حصاار  
شووینیسم و انتوا  قدرد ناظاامای  
)و نتی تا قدرد دو اتای  باه دار  

ای نااااظاااااماااای از    و دسااااتااااه 
بناپاارتایاساتاهاا هاماراه باود، و از  
سوی دیار، با موجی از قاهار و  

هاا، پایااارد    خشونت  ا ایاه تاوده 
انترناسیونا ایاساتاهاا، ماناع آزادی  
تب یغاد، و دستایری و تایاربااران  

 مخا فین جن   
اگر شاشام مااه ماه، "اناواالبایاون  
سوسیا یست" و منشوی هاا را باا  
طنابی به ارابه پیروزی باورژوازی  

ژوئن آنها را باا    ١٣ گره زده بود،  
قااالده و زناا اایاار بااه  ااالماای  

 داران بست    سرمایه 
 
 ٠ 

در اثاار از ساار گاایااری جااناا   
آدم شانه، طبعاا خشام و نافارد  

ها با سر ت و حدد بیشتاری    توده 
باال گرفت  سو  و چهار  ژوئایاه  
روزهای فوران خشامای باود کاه  
ب شوی ها تال  می ردند کاناتار   
شده باشد، خشمی که صد ا اباتاه  
باید زحمت می شیدند تا باه حاد  
 مم ن سازمانیافته بروز کند  

"انااوااالباایااون سااوساایااا اایااساات" و  
منشوی هاا،  االماان باورژوازی،  
در قالده و زن یر ارباب، باا هاماه  
چاایااز مااوافااواات کااردنااد: ا اازا   
نیروهای ناظاامای ارتا اا ای باه  
پااتااروگااراد، باارقااراری ماا ااادد  
ماا ااازاد ا اادا ، خاا ااع سااالح  
کارگاران و ساوااهایاان اناواالبای،  
دستایری و پایااارد، و تاوقایا.  

ها  قادرتای    بدون م اکمه روزنامه 
کاااه باااورژوازی و دو اااتاااش  
نمیتوانست بطور تا  و تما  قباضاه  
کاااناااد و شاااوراهاااا هااام آن را  
نامایااخاواسااتانااد، بااه دساات دار و  

ای از نااظاااماایااان افااتاااد،    دسااتااه 
بناپارتیستها، کسانی کاه ا اباتاه  
بطاور کاامال ماورد پشاتایاباانای  
کاااادتاااهاااا، باااانااادهاااای سااایااااه،  

 داران بودند    داران و سرمایه   زمین 
ناازو  از نااردبااان، پاا ااه بااه پاا ااه   
"انااوااالباایااون سااوساایااا اایااساات" و  
منشوی ها که از ناردباان سااز   
با باورژوازی بااال رفاتاه باودناد،  
الجر  به  پایین سار خاوردناد، باه  

  ٠٠ ترین روزهای  امارشاان     سیاه 
فوریه در شورای پاتاروگاراد قاو   
دادنااد بااطااور مشاارو  از دو اات  
بورژوایی پشتیاباانای کاناناد؛ در  
شااشاام مااه ایاان دو اات را از  
فااروپاااشاای ناا اااد دادنااد و بااا  
موافوت خود با تاعارض ناظاامای  
اجااازه دادنااد دو اات آنااهااا را بااه  
 المان و م افظان خاود تابادیال  

ژوئان باا باورژوازی    ٣ کند  در  
عدانوالبی در کمویانای از خشام  
  ا  گسیخاتاه، دروغ، افاتارا  و  
  ن پراکنی  ا ایاه پارو اتااریاای  
  ١٣ انواالبای ماتا اد شادناد  در  

ژوئن به از سار گایاری جانا   
جنایت ارانه ص ه گذاشاتاناد  در  

ژوئاایااه بااا بساایاا  ناایااروهااای    ٩ 
نظامی مرت ع موافاوات کاردناد،  
که خود آ از تس یم کاامال آناان  
به قدرد بناپارتیستهاا باود  نازو   

 از نردبان، پ ه به پ ه  
 

ایاان سااراناا ااا  ناانااااایاان احاازاب  
انااوااالباای" و  -"سااوساایااا اایااساات 

مناشاویا اهاا تصاادفای نایاسات،  
ب  ه نتی ه موقعایات اقاتاصاادی  

پااا یااعااناای خاارده    مااا اا ااان خاارده 
بااورژوازی اساات، چاایاازی کااه  
ت ربه اروپا باارهاا و باارهاا آن را  

 نشان داده است  
 
 ٣ 

همه کل دیده است که چاااوناه  
پا خود  را به آب و    ما د خرده 

آتش میزناد و باه هار ریساماانای  
میمویزد تا "ب ایی برساد"، آقاایای  
بشااود، بااه جاارگااه کااارفاارمااایااان  
قدرتمند بویوندند و باورژوا بشاود   

داری حاا اام    تااا وقااتاای ساارمااایااه 
ای    پاا چااره   میراند، ما اد خارده 

جز این ندارد که یاا باه جاایااااه  
دار صعاود کاناد )کااری    سرمایه 

که در بهترین حاا ات بارای صاد  
ی شان میسر است  یا این اه باه  
پایین سوو  کند، نیمه پارو اتار و  
نااهااایااتااا پاارو ااتاار بشااود  ایاان در  
سااایااااسااات هااام صاااادق اسااات:  
دمااا اااراتاااهاااای خااارده باااورژوا،  
بخصوص رهبرانشان، گارایاش باه  

رو باورژوازی    این دارند که دنباا اه 
 باشند  رهبران دم راتهای خرده  
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بورژوا پیروانشان را با قو  و و اده  
و عمانت درباره ام ان رسیدن باه  

داران باازرب    تااوافااخ بااا ساارمااایااه 
امیدوار ناهمیدارناد؛ در باهاتاریان  

ای بساایااار    حااا اات و باارای دوره 
داران حاواوقای    کوتاه، از سارماایاه 

جزئی برای قشری کاوچاد از  
بخش باالی طبوه کارگار کسا   
می نند؛ اما در قبا  هر موعاو   
تعیین کننده دیار، در ماورد هار  
مسأ ه مهم، دما اراتاهاای خارده  

رو باورژوازی    بورژوا همیشه دنبا ه 
انااد،    اخااتاایااار آن شااده   و زائااده باای 

هاامااچااون اباازاری مااطاایااع در  
دستهای سالطین ما ای  تا ارباه  
انا ستان و فرانسه بارها و باارهاا  

 این را بثبود رسانده است  

ت ربه انوالب روسیه از فاوریاه تاا  
در زماااناای کااه    ١٣١٢ ژوئاایااه  

اتفاقاد بویاه ت ت تأثیار جانا   
اموریاا ایاساتای و با اران  امایاخ  

ا اعااده    ناشی از آن با سر تی فوق 
روی میدادند، این واقعیت کاهاناه  

تاریان و    مارکسیستی را به قطعی 
ترین ش ل مم ان تاأیایاد    م مو  

کرد که موعع خارده باورژوازی  
 ناپایدار و متز ز  است  

در  انوالب روسیه این است کاه  
کارگران برای ن اد از چاناااا   
آهنین جن ، فالکت، و اساارد  

داران جاز ایان    مالکین و سارماایاه 
-کاه بااا احاازاب "ساوساایاا اایاساات 
انوالبی" و منشوید ب  ی قطاع  
رابطه کنند و به روشنی از ناواش  
خائنااناه آناهاا آگااه بااشاناد، جاز  
ایااناا ااه بااه هاار سااازشاای بااا  
باورژوازی دسات رد باا اوبااناد و  
مصممانه جان  کارگران انواالبای  
را بااایارناد، راه نا ااد دیاااری  
ندارند  تنهاا کاارگاران اناواالبای،  
وقتی که از پشتیباانای دهاوااناان  

مند بااشاناد، مایاتاواناناد    فویر بهره 

داران را در هام    مواومت سارماایاه 
ب وبند، مرد  را به زمیان، آزادی  
کامل و پایاروزی بار قا اطای و  
فالکت و جن ، و باه صا ا ای  

 پایدار برسانند  
 

 پسافتار 
این موا ه همانطور که از متن آن  

مع و  است در پایان ژوئیه نوشتاه  
 شده است  

سیر انوالب در ماه اود آناچاه در  
این موا ه گفتاه شاده را کااماال  
تأییاد کارد  در پاایاان مااه اود  

[ مااوجاا   ٢ شااور  کااورناایاا اا.  
چرخش جدیدی در اناواالب شاد،  
چرا که آشا اارا باه تاماا  مارد   
نشان داد که کاادتاهاا باه اتافااق  
ژنرا های عدانوالبی مایا اوشاناد  
شوراها را من ل و رژیم سا اطانات  
را احیا کنند  این ه این چارخاش  
جدید انوالب تا چه حد نایاروماناد  
است و این ه آیا موفاخ مایاشاود  
به سیاست هالکاتاباار سااز  باا  
بااورژوازی پااایااان دهااد یااا نااه،  
مااوعااو اای اساات کااه آیاانااده  

 نزدید نشان خواهد داد   
   ١٣١٢ سوتامبر    ٢ 
 

   ١٣ )   ٢ پسااااافااتااار در تاااریااخ  
نوشته شده اسات     ١٣١٢ سوتامبر  

و    ١٠ اصل موا ه او ایان باار در  
اود     ٩١ و    ٩٢ سوتاامابار )   ١٩ 

ااااااااامااااااااه    ١٣١٢  در روزن

"کارگر" )رابوچی  منتاشار شاده  
 است  

 
 زیرنویسها 

 
 - Trudovik[ تارودوویاد  ١ ] 

ید گروه انوالبی از دهاوااناان و  
روشنف رانی که برای دهواناان از  
یااد باارنااامااه ارعاای انااوااالباای  
طرفداری می ردند، تاا دهاوااناان  

داری روسایاه    تمااماا در سارماایاه 
 اد ا  شوند  
، گاااروهااای  ١٣٢٢ در آوریااال  
تان از    ١٢٢ تاا    ١٩٢ متش ل از  

ناامااایااناادگااان دهااوااانااان در دومااا  
)مااا ااا ااال قااااناااوناااااااذار دوره  
مشروطیت  از کادتها جدا شادناد  

تااا حاازب مسااتااواال خااودشااان را  
هاا    تش یل بدهند  این ترودوویاد 

    ید بارنااماه اصاالحااد ارعای 
داشااتاانااد کااه ادامااه مااطااا ااباااد  
دهوانان در رابطه با ما  یت هاماه  
زمینها بود    یر م این آناهاا ناه  
در پاای ساارناااااون کااردن دو اات،  
ب  ه فو  سرناونی نظا  ارعای  

بودند  بنابراین این جنباش، تاال   
برای پاالیش جااماعاه روسایاه از  
بوایای فئودا یسم را ناماایانادگای  
می رد، و ایان کاه دهاوااناان از  
همه آزادیاهاای کااپایاتاا ایاساتای  

 برخوردار شوند  
ها هرگز نتوانستناد در    ترودووید 

دومااا )ماا اا اال  جااایااااااهاای  
مستول کس  کنند، و هامایاشاه  
بااایااان کاااادتاااهاااا و ساااوسااایاااا   
دم راتهای اناواالبای در ناوساان  
بودند  در خال  جانا  جاهاانای  

هاا ماوعاع    او  اکثار تارودوویاد 
سااوساایااا  شااوویااناایااسااتاای اتااخاااش  

 کردند  
،  ١٣١٢ بااعااد از انااوااالب فااوریااه  

هااا دربساات از دو اات    تارودوویااد 

موقت حمایت کاردناد  یا ای از  
آنها بنا  زاردونای باعاد از وقاایاع  
ژوئیه وزیر دادگستری شاد و باه  
نهایات درجاه باه تاعاوایا  حازب  
ب شوید پرداخت  بعد از اناواالب  

هااا تااال     اکااتااباار، تاارودوویااد 
کردند دو ت شوراها را سارناااون  

 کنند و بعد از هم پاشیدند  
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 Contact[ کمیسیون تاماا   ٠ ] 

Commission -   کااماایااساایااوناای
که توس  منشوی هاا و ا  آرهاا  
  ٠ برپا شاد  ایان کامایاسایاون در  

مار  تاواویام قادیام     ٠١ مار  ) 
تأسیل شد تاا ارگاان    ١٣١٢ سا   

رسمی ارتبا  بین کمیته اجارایای  
شورای پتروگراد با دو ات ماوقات  
باااشااد  ماانااظااور ایاان بااود کااه  
کمیسیون "البی" کند و بار دو ات  
موقت تاأثایار باااذارد و  امادتاا  
نوشی اصالحی ایفا کاناد، ا اباتاه  

 بدون هیچاونه قدرد  
ا ضای این کامایاسایاون  اباارد  

،  Chkheidzeبودند از چخایادزه  
، سااوخااان .  Steklovاساات   .  

Sukhanov  فاایاا اایااو فااساا اای ،
Fillipovsky   .   و اسااا اااوب

Skobelev   . ااااعاااادا چ رن )ب
Chernov  ت  ااااای    ره   و تساااااه
Tsereteli   هم  ضو کامایاسایاون

شدند   این کمیسیون تا مااه ماه  
، یعنی تاا زماان تشا ایال  ١٣١٢ 

 دو ت موقت ائتالفی موجود بود  
 
هاا دو    [ بناپارتیسم )بنا  بناپارد ٩ ] 

اموراتور فارانساه  باه حا اوماتای  
اطالق میشود که می وشاد خاود  
را مستوال از هار حازبای واناماود  
کند، در حا ی ه از مباارزه شادیاد  

داران و    بااایااان احااازاب سااارماااایاااه 
کارگران استافااده مایا اناد یاد  
چنین ح اوماتای کاه  اماال باه  

داران خدمت می ناد بایاش    سرمایه 
از هماه کاارگاران را باا و اده و  
و ید و صدقه های ناچیاز فاریا   

 میدهد  
 
اااایاااا  .  ٢ ]  [ شااااور  کااااورن

Kornilov, Lavr  ( ١٠٢٢-
شورشی   ایاه اناواالب    -   ١٣١٠ 

بااود کااه تااوساا  بااورژوازی و  
ساازماان    ١٣١٢ مالکین در اود  

داده شد  رهبر آن ژنارا  تازاریسات،  
کورنی  . بود که در زمان خاود   
فرمانده کل نیروی زمایانای باود   

گاران ایان باود کاه    هدز تاوطائاه 
پتروگراد را تصرز کاناناد، حازب  
باا ااشااویااد را در هاام باا ااوباانااد،  
شوراها را مانا ال کاناناد، یاد  
دی تاتوری نظامی برقرار کاناناد،  

و راه را بارای احاایاای سا اطاناات  
هموار سازند  ک رنسا ای، رئایال  
دو اات مااوقاات بااه ایاان حاارکاات  

گرانه م  خ شد  اما وقاتای    توطئه 
ایاان شااور  کااه بااا کااورناایاا  .  
تاادا اای ماایاااشااد شاارو  شاااد،  
کاارنساا اای از تاار  ایااناا ااه  
کورنی . پل از موفاوایات بساا   
او را جاارو کانااد، کااورنایاا ا. را  
یا ی   یه دو ات ماوقات ا اال   

 کرد  
سوتاامابار     ٢ اود )   ٠٠ شور  در  

شرو  شد  کورنی ا.  شااار ساو   
سواره ناظاا  را بساوی پاتاروگاراد  
روانااه کاارد  در خااود پااتااروگااراد  
سازمانهای عاداناواالبای حاامای  
کااورناایاا اا. خااودشااان را باارای  

  م یاد آماده کردند  
حزب ب اشاویاد مارد  را  ا ایاه  
شورشی که کورنی . براه انداخاتاه  
بود طاباخ تاوصایاه  انایان، بارای  

هاای    افشای دو ت موقت و دنبا اه 
ا  آر و منشوی ش رهبری کارد   
در پاااسااخ بااه فااراخااوان کااماایااتااه  
ااا اااشاااویاااد،   مااارکااازی حااازب ب
کارگران پتاروگاراد، و سارباازان و  
م وانان انوالبی بسی  شدند تاا باه  
جن  شورشیان بروناد  کاارگاران  
پاتاروگاراد باه سار ات واحادهاای  
گارد سر  را ساازماان دادناد  در  

هاای    م  های ماخاتا ا. کامایاتاه 
انااوااالباای باارپااا شااد  پاایااشااروی  
نیروهای کورنی . متوقا. شاد و  

شاان را    تب یغاد ب شوی ای روحایاه 
 تخری  کرد  

شور  کورنی . توس  کاارگاران  
و دهواان و تا ات رهاباری حازب  
ب شاویاد دفاع شاد  زیار فشاار  
مرد ، دو ت ماوقات ما اباور شاد  
حا ام دساتاااایاری و ما اااکامااه  
کورنی . و همدستااناش را صاادر  

 کند   
*** 

منتشر شده در منتخ  ی ا ا ادی  
آثار  نایان باه فاارسای صافا ااد  

بااازنااویساای و    -  ٢٠٠ تااا    ٢٠٩ 
بعضا ترجماه ما ادد خسارو داور،  

 ٠٢٢٢ اکتبر  

 
 کارگری که این وععیت به  

آنها ت میل شده چه باید ب ناناد؟  
راه حل چیست؟ کدا  مطا اباه را  

 باید مطرح نمایند؟ 
 

در این ش ی نیست که هار چاه  
طبوه کاارگار دارد از قابال زور  
ا تراض و مبارزاتش است  بارای  
ت میل دریافات بایاماه بایا ااری  
ماا اافاای باارای هاامااه کااارگااران  
بایاا اارشااده و آمااده کاار؛ باایااد  
ماااابااااارزه ای سااااراسااااری و  
سااازماااناایااافااتااه را در دسااتااور  
گااذاشاات  باارخااورداری از باایاامااه  
بی اری م فی حخ مس ام هاماه  
کارگران و افراد جویای کاار در  
کشور است  باایاد دو ات را زیار  

عاارب ا ااتااراض گاارفاات  بااا  
گستار  ماباارزه حاو  دریاافات  
بیمه بایا ااری، جاناباش ماباارزه  
  یه بی ااری و بارخاورداری از  
بیمه بی اری م فی برای هاماه  
باایاا اااران را بااایااد راه انااداخاات   
مبارزه  شا ار اظایام مایا ایاونای  
بی اران همراه با حمایت کاارگاران  
شا ل می تاواناد ایان ماطاا اباه  
برحخ طبوه کاارگار را باه دو ات  
سرماایاه داران و دزدان تا امایال  

 نماید  
 

فضاااا و جاااو ماااباااارزاتااای و  
ا تراعی در جاناباش کاارگاری  
باالست  ید خواست فوری ایان  
ماابااارزاد بااایااد پاارداخاات باایاامااه  
بی اری به همه بی اران  بااشاد   

داماان زدن بااه جااناابااش ماابااارزه  
براری دریافت بیماه بایا ااری و  
  یه بی اری با حمایت گساتارده  
کااارگااران شااا اال و در اشاا ااا   
سراسری و مت دانه، پاسخ طباواه  
کارگر باه دو ات سارماایاه داران  
ماای باااشااد  اگاار ایاان ناایاارو بااا  
مطا باد روشن به میادان بایاایاد؛  
قدرد و توان ت میل خاواساتاهاای  
برحخ کارگران از جما اه دریاافات  
بیمه بی اری را به دو ت سرمایاه  
داران و دزدان را دارد  گااره کاار  
ات اد، مبارزه برای پایان دادن باه  

 این وععیت می باشد  
 م مد ش وهی  

 
  
 

 ٨٤ از صفحه   
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 ٨٩ صفحه   

 نکته اصلی
 هزار نفر بیمه بیکاری میگرند١٥٢میلیون کارگر بیکار، فقط ٥از

 محمد شکوهی

کریم یاوری مدیرکل حاماایات از  
مشا ل و بیمه بایا ااری وزارد  
کارح و  این هفتاه ا اال  کارد:  

هزار نافار در    ٠١٠ در حا  حاعر  
کشور زیر پوشش صانادوق بایاماه  
باایاا اااری هسااتاانااد و ماااهاایااانااه  
ماااوااارری بااایاااماااه بااایااا ااااری  

گیرند وی ادامه داده و گفتاه    می 
است:سعی بر این است تا زمایاناه  
بیشتر پوشش کارگران دیار کاه  
بدون میل و اراده از کاار بایا اار  
می شوند با ای اد اشتغا  ما ادد  
و خااروج زود هااناااااا  مااواارری  
بایران کنونی از صانادوق بایاماه  

 بی اری فراهم شود"  
 

این تازه ترین آمار و ارقاا  وزارد  
کار ح ومت از وععیت پرداخات  
بیمه بی اری به می یونها کارگار  
بی ار در کشور می بااشاد  ایان  
ید فاجعاه بازرگای اسات کاه  
سرمایه داران ودو تشان بار طاباواه  
کارگر ت میل کرده اناد  در ناو   
خود جنایت   یه می یونهاا انساان  
است که سا یان سا  کار کرده و  
حخ بیمه پرداخت کرده و االن باا  
ساایاااسااتااهااای عااد کااارگااری  
ح ومت باه فاوار و فاالکات و  
مرب تدری ی م  و  شده اناد   
اما میزان بی اری  چودر اسات؟  
ماایاا اایااونااهااا کااارگاار باایاا ااارچااه  
درآماادی داشااتااه و چاااااونااه  

 زندگی می کنند؟ 
برای توعیو این وعاعایات باایاد  
کااامااای باااه  اااوااا  بااارگشااات  
وسیاستهای عد کارگری دو ات  
روحانای در ایان ایان بااره مارور  

 کرد  
ح ومت دزدان و سارماایاه داران  
سه سا  پیش ا ال  کرد کاه در  
دو ت قبل بیش از ید مایا ایاون  
و سیاصاد هازار کاارگار شاا اا   

بی ار شده اند روحانای    ١٠ باالی  
ا اال     ٣٠ و وزیر کار  تابستان  

کردند که صادهاا هازار کاارگار  

بی اارشاده بارای دریاافات بایاماه  
بی اری به وزارد کاار ماعارفای  
شده اناد  آن ماوقاع زماان و اده  
دادن بود و باند روحانای و دار و  
دسته های ح وماتای هار و اده  

 ای را می دادند  
یاد ساا  باعاد دو ات روحاانای  
اد ا کارده کاه در صادد اسات  

هزار نافاری در ساا     ٢٢٢ اشتغا   
ای اد نماید تا بیا ااری را ریشاه  
کن نماید  بعد از سه ساا  ا اال   
کردند کاه کاال دو ات در طاو   

هازار    ٢٢٢ این مدد نزدید باه  
اشتغا  ایا ااد کارده کاه نصا.  
آناهاا اشاتااغاا  ماوقاات بااوده انااد   
 الوه بر این صد ها هزار کاارگار  
اخراج شده  ویا در آستانه  بیا اار  

 شدن قرار دارند  
 

بر اساا  داده هاای اطاال ااتای  
ماارکااز آماااردر طااو  سااه سااا   
گااذشااتااه رونااد ورشاا ااسااتااااای  
واحاادهااای تااو اایاادی بااه دالیاال  
کمبود نودینای، کاماباود ماواد  
او یه، وارداد کااالهاای مشااباه  
خااارجاای و ساایاااسااتااهااای  اا اا   

درصدی داشاتاه    ٢٩ دو تها  رشد  
است  این ارگاان حا اوماتای در  
ناتاایاا ااه گاایاری گاازارشاااتااش از  
وعاعاایاات اقااتااصاااد  حاا ااوماات،  
ا تراز کرده کاه  در ساه ساا   

هازار    ٠٢٢ گذشته نازدیاد باه  
کارگار شاغال خاود را از دسات  

 داده اند  
 

با استناد به هامایان آماار وارقاا   
دست ااری شاده حا اوماتای تاا  
همین ا نزدید به ید می ایاون  

هزار کارگر شا ال بایا اار    ٠٢٢ 
شااده انااد  کااه باار اسااا  آمااار  
دریافت کنندگان بیمه بایا ااری  
که باال به آن اشااره شاده، هایاس  
گونه بایاماه ای دریاافات نامای  
کنند  خود حا اومات کال آماار  
دریافت کنندگان بیمه بایا ااری   

هزار در ساراسار کشاور     ٠١٢ را  
 ا ال  کرده است  

 
اما بایا ااری  در ایاران چاوادر  
است؟ کدا  آمارها را بایاد ماباناا  
گرفت؟ تاابساتاان امساا  مارکاز  
پاوهش های م  ل رژیم  آماار  

مایا ایاونای در یاد    ٣ بی اری  
دهه گذشته را تائید کرد  از ایان  

  ٢ میا ایاون بایا اار، بایاش از    ٣ 
می یون نفار ا ایار ام مایال خاود،  
رسما اخراج و بایا اارساازی شاده  
اند  که بنابر اد ای دو ات و باا  
استناد به ماوااد قااناون کاارعاد  
کااارگااری حاا ااوماات و تاابااصااره  
های مربوطه باید بیمه بایا ااری  

می یاون نافاری    ٢ دریافت نمایند   
که شارایا  الز  بارای دریاافات  
بیمه را دارناد یاعانای حاخ بایاماه  
پاارداخاات کاارده انااد خاابااری از  
دریافت بیمه بایا ااری کاه حاخ  
مس م این جمعیت است؛ نایاسات   
سازمان تاامایان اجاتاماا ای،اداره  
جاد کار و ناهااد و ارگااناهاای  
دو تی که با اماوراد کاارگاری  
سر و کاار دارناد، باا ساخات تار  
کااردن شاارایاا  دریااافاات باایاامااه  
باایاا اااری ماایاا اایااونااهااا کااارگااررا  
سرگردان کرده و رسما هیس بیماه  

 ای پرداخت ن رده اند  
باندهای دو تای و ایان ناهااد باا  
پررویی و وقااحات خااص ایاناهاا  
ا ال  کرده اند که می یونهاا نافار  
را زیر"پوشش اجابااری بایاماه" در  
تامین اجتاماا ای قارار داده اناد   
ن ته ای که یاوری مواا  وزارد  
کااار در مااورد ماای گااویااد:  
شاامااارافااراد زیاار پااوشااش باایاامااه  
اجابااری در تااماایان اجاتاماا اای  

ماایاا اایااون ناافااراساات     ٣ حاادود  
کارفرمایان سه درصد حخ بایاماه  
بیا ااری کاارگاران "بایاماه شاده  
اجبااری" تاامایان اجاتاماا ای را  

مایا ایاون    ٣ پرداخت می کناناد   
کارگر بی ار شده که سا ها کاار  

کرده اند بیاماه بایا ااری شاامال  
حاا شاان ناامای شااود و بااایاد بااه  
سازمان تامین اجتما ی ماراجاعاه  
کرده و مب غی بخاور و نامایار از  
اااااااه   ایااااااان ساااااااازماااااااان ب
  نوان"مستمری"دریافت نمایند  

بدین ترتی  دو ت و وزارد کاار،  
نهاد و ارگانهاای مارباوطاه شاان  
می یونها کاارگار را از دریاافات  
بیمه بی اری حذز کرده و آناهاا  
را ماا ااتاااج مسااتاامااری تاااماایاان  
اجااتاامااا اای کاارده انااد ماایاازان  
مسااتاامااری پاارداخاات شااده بااه  

هاازار تااومااان    ٩٠٢ کااارگااران از  
هازار تاوماان طاباخ  ٠٢٢ شرو  تا  

 اد ای این سازمان می باشد   
 

درزد و بندی کاه بایان دو ات و  
سازمان تامین اجتما ای صاورد  
گرفته در  مل موعو  دریاافات  
بیمه بی اری با شارایا  تا امایال  
شااده از طاارز ایاان سااازمااان و  
توس  این سازماا باه پایاش بارده  
میشود  این ا ساودهاای افسااناه  
ای و دزدیاهاای کاالن از جایا   
کااارگااران رقاام زده ماایااشااود   

مایا ایاون کاارگار    ٠ نزدید باه  
سا  که سا یاان    ١٠ شا ل باالی  

سااا  بااا کاامااتااریاان دسااتااماازدهااا  
کارکارده،  حاخ بایاماه پارداخات  
کرده به این امید که در شارایا   
بی اری و کاهاو ات سان، بایاماه  
بی اری دریافت نموده و زنادگای  
بخور و نمیری  داشاتاه بااشاناد،  
رسما از دریافت بایاماه بایا ااری  
حذز شده اند  می یاردهاا تاوماان  
پاااو  کاااارگاااران را دو ااات و  
نهادهایش باال کشیده و می یوناهاا  
کارگر را به زندگی زیر خ  باواا  
م  و  کرده اند  در وض دو ات  
باااا دادن وا  هاااای دهاااهاااا  
هزارمی یارد تومانی به  صاحاباان  
صنایع و کارخانا ااد باه باهااناه  
"حمایت از تو ید داخ ی و ایا ااد  
اشتغا " داده و اد ا کرده کاه باا  

ایاان طاارح  جاا ااوی افاازایااش  
بی ارسازی کارگران را گارفاتاه  
اساات  مااوعااو اای کااه باااز بااه  
ا تراز دو ات و ما ا ال دهاهاا  
هزار می یاارد تاوماان پاو  تاوزیاع  
شده؛ نه فاوا  ایا ااد اشاتاغاا ای  
نشده، ب ا اه شاماار بایا ااران، از  
قضا در واحدهای دریافت کناناده  
این وا  ها، افزایش یاافاتاه اسات   
مااوعااو اای کااه یااد ماا ااور  
د ااوای باااناادهااای دو ااتاای و  
م  سی بوده و هر باند ح اومات  
بسته به نفاع خاود   شارو  باه  
"گالیه کردن" کرده اند  باندهاای  
ح ومتی این ا در کاناار دزدی  
هاازاران ماایاا اایاااردی از جاایاا   
کارگران بی ار شده، دهاهاا هازار  
می یارد وا  و ا اتابااراد را بااال  
کشیده و رسما خورده  و صادهاا  
هاازار کااارگاار را از کااار اخااراج  

 کرده اند  
 

این وععیت واقاعای بایا ااری و  
وععیت دریافت بایاماه بایا ااری  
در ایران ت ت حا اومات دزدان و  
قاتالن سرمایه دار است  بایاش از  

می ایاون کاارگار بایا اار کاه    ٣ 
برای زنده ماندن م اباورناد ساراغ  
سازمان تاامایان اجاتاماا ای کاه  
خود ید بنااه دزدان ح ومتای  
است، سرو کاار داشاتاه بااشاناد   
وزارد کااار، دو اات، نااهااادهااا و  
قانون عاد کاارگاری حا اومات  
رسما پشت این سایااسات کاثایا.  
قراردارند و آن را به اجرا گاذاشاتاه  
انااد  ساایاااسااتاای کااه دزدیاادن از  
جی  کارگران، زدن دستمازدهاای  
ناااچاایااز،  ااد  پاارداخاات باایاامااه  
بی اری، ید رکن هامایاشااای  
و اساسی ا  می بااشاد  دو ات  
روحانی، م  ل و وزارد کاار و  
همه نهادی نظا  کثی. اساالمای  
مسئو  این وععیت می بااشاناد   
 اما طبوه کارگر و می یونها  
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کارگران شرکت قالبهای سایپیا بیا شیعیار 
 افزایش دستمزدها حق مسلم ماست

آباان کاارگاران شارکات قاا اباهاای    ١٢ از اوائل صبو روز  
صنعتی سایوا با خواست افزایش مزد بطور ی وارچاه دسات  
از کار کشیده و اقدا  به ت مع در موابل سااخاتاماان اداری  
کارخانه کردند   بنا بر خبر منتشر شده از ساوی اتا اادیاه  
آزاد کارگران ایران کارگران این گروه صنعتی بازرب کاه  

نفر است از اواخر ساا  گاذشاتاه، خاواهاان    ١٠٢٢ تعدادشان  
افزایش حووق ماهیانه خود شده بودند و مادیاریات شارکات  
در پاسخ به این خواست، ا ال  کارده باود پال از تاعایایان  

، راسا مب غی را به آن اعاافاه خاواهاد  ٣٠ حداقل مزد سا   
کرد  اما با آ از سا  جدید و بادناباا  بای تاوجاهای هاای  
مدیریت شرکت به خواست کارگران برای افزایش مازد، در  
فروردین مااه ساا ا ااری، کاارگاران یا ای از ساا اناهاای  
تو یدی بمدد دو روز دست به ا تصااب زدناد و مادیاریات  
شرکت با هدز پایان دادن به ا اتاصااب و جا اوگایاری از  

گستر  آن به سایر قسمتها، با این بهانه که افازایاش مازد  
نیاز به هماهنای با شرکت مادر)شارکات ساایاواا  دارد و  
زمانبر است از کارگران ا تصابی مه ت سه مااهاه ای را  
برای رسیدگی به خواستهایشان درخواست کرد و کاارگاران  
با این درخواست موافوت و به ا تصاب پایان دادند  اماا باا  
پایان ا تصاب، در طو  ماههای گذشته، مدیریت شارکات  

به جای افزایش حووق ماهیانه کارگران، اقدا  باه پارداخات  
بن ماکارونی و رو ن مایع و چیزهایی از این قابایال کارد  
و همزمان پرداخت مسا ده و حووقهای ماهیانه نایاز باطاور  
مداو  با تاخیر ان ا  و فضای امنیتای بار شارکات حااکام  

هزار تومان خاریاد    ٢٢ شد  این بن در بین کارگران به مب    
 و فرو  میشد  

بدنبا  این وععایات و تاداو  آن، هافاتاه گاذشاتاه زمازماه  
ا تصاب  ذا در میان کارگران شرکت قا بهای صاناعاتای  
سایوا باال گرفت و مدیاریات شارکات باا کسا  اطاال  از  
احتما  ان ا  این ا تصاب، دادن فارصات یاد هافاتاه ای  
برای رسیدگی به خواست کارگران را مطرح و آنان نایاز باا  

 این مه ت زمانی موافوت کردند  
آبان با پایان مه ت ید هفاتاه ای کاارگاران    ١٢ بنار خبر  

برای رسیدگی به خواست شان برای افزایش مزد، مدیاریات  
شرکت دست به توزیع ده کی و برن  به ازای هر کارگار زد  
که این اقدا  با ث خشم کارگران شد و آنان ا اال  کاردناد  

ما خواهان افزایش مزد هستیم نه دریافت ده کایا او بارنا    
در پی این ا تراض از سوی کارگران، مسئاو ایان شارکات  
با حضور نماینده های کارگران اقدا  به تش یل ج اساه ای  
برای رسیدگی به خواستهای آنان کردناد  در ایان جا اساه  
مدیریت شرکت به جای موافوت با افزایش حووق ماهایااناه  
کارگران، با پرداخت بن، آکورد و ساخاتای کاار ماوافاوات  

کرد  اما کارگران ا ال  کردند ما نه خواهان بن و آکاورد  
و چیزهایی از این قبیل، ب  ه خاواهاان افازایاش مااهایااناه  
حووقهای خود هستیم اما این خاواسات آناان باا ماخاا افات  
مدیریت شرکت مواجه و ج سه ماذکاور بادون ناتایا اه ای  
پایان گرفت  در پی مخا فت مدیریت شارکات باا افازایاش  
حووق ماهیانه کارگران، آنان از ساا ااد او ایاه صاباو روز  

آبان بطور ی وارچه ای دسات از کاار کشایادناد و باا    ١٢ 
ت مع در موابل ساختمان اداری کاارخااناه خاواهاان حضاور  
جما ی مدیر  امل شرکت سایوا در م ال هساتاناد تاا باه  
 خواستهایشان برای افزایش حووق ماهیانه رسیدگی شود  

 
تجمعات اعتراضی کارگران قطیار شیهیری 
کرج)شرکیت سیابیییر(میقیابیل اسیتیانیداری 
البرزنسیبیت بیه عیدم پیرداخیت میاه هیا 

 حقوقشان!
آبان، جمعی از کارگاران قاطاار شاهاری    ١٠ قبل از ظهر روز 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین ا م  ی: داوود رفاهی  
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کرج )شرکت سابیر شرکت نیمه دو تی سابیردرا تاراض باه  
 د  پرداخت ماه ها حووق دست به ت مع موابل اساتااناداری  

 ا برززدند  
این کارگران همچنین موابل شرکت مذکور واقع در مایادان  
اما  حسین کرج تا اماع کارده باودناد یا ای از کاارگاران  
معترض در حاشایاه تا اماع ماذکاورگافات: ماا کاارگاران  
شرکت نیمه دو تی سابیر که مربو  به قطار شاهاری کارج  
است نزدید به ی سا  است حووق دریاافات نا ارده ایام و  
ساازماان قاطاار شاهاری باایاد جاواباااوی ایان مسائا اه و  

 مش الد معیشتی خانواده کارگران خود باشد  
ی ی دیار از این کارگران نیز اظهاار کارد: روز گاذشاتاه  
در موابل شرکت مذکور واقع در میدان اماا  حسایان کارج  
ت مع کردیم و ی نتی ه نارفتیم و برای هامایان اماروز باه  

 موابل استانداری آمدیم 
 

تجمع اعتراضی کارگران سیمان دشتسیتیان 
 مقابل درب کارخانه

آباان حادود صاد نافار از کاارگاران سایاماان    ١٢ صبو روز  
در    دشتسان موابل درب کارخانه ت مع کردند  بنا بار خابار  

اسات و در    ماههای اخیر سا اد اعافه کاری تغییر کارده 
پرداخت مزایا تاخیر وجود دارد  به گفته کارگران باا وجاود  
سا های طوالنی سابوه کار، دساتامازدشاان پاایایان اسات و  

 توریبا معاد  حداقل دستمزد، دریافتی دارند  
 

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری 
 یاسوج اینبارمقابل اداره کار!

آبان، جمع زیادی از کارگران شاهارداری  61قبل از ظهر روز 
یاسوج در ج وی اداره کل کار و اماور اجاتاماا ای اساتاان  

 کهای ویه و بویراحمد ت مع ا تراعی کردند  
این کارگران خواستار رسیدگی اداره کل کاار باه اماوراد  

 آنها شدند  
 

تییجییمییع اعییتییراضییی کییارگییران شییهییرداری 
 نیشابورمقابل شهرداری!

آبان ماه،کارگران شهرداری نیشابور در ا اتاراض باه    ١٠ روز 
 د  پرداخت حووق و مطا باتشان دست به ت مع در جا اوی  

روز  ٢٢ ماه ساناواد، ١٠ شهرداری نیشابور زدند  این کارگران  
 ماه بیمه خود را دریافت ن رده اند  ٠ حووق و 

 
آبان: ادامه ا تراض کارگران الستیاد سااوه باه  اد     ١٢ 

 پرداخت اعافه کاری در روزهای تعطیل؛ 
آباان درا اتاراض باه  اد  پارداخات حاخ    ٠ این کارگران از  

شیفت واعافه کاری در ا تصابند و با تا اماع در ماواابال  
ساختمان اداری کارخانه پایااایار خاواساتاهاایشاان هساتاناد   
کارگران ا تصابی   ت اص ی این ت مع را اخاتاالز ناظار  
بین کارگران و مدیریت به د یل قرار دادن شیفت کااری در  
روزهای تعطیل، بدون احاتاسااب حاواوق و اعاافاه کااری  

 ا ال  کرده اند  
 

تجمع اعتراضی کارگران مقابل شیهیرداری 
 نیشابور!

آبان ماه،کارگران شهرداری نیشاباور در ا اتاراض باه  ١٠ روز 

 د  پرداخت حووق و مطا باتشان دست به ت مع در جا اوی  
 شهرداری نیشابور زدند  

ایاان کااارگااران پاال از اخااراج پاایااماااناا ااار شااهاارداری از  
مااه  ١٠ کشتارگاه که چند روز پیش صورد گارفاتاه باود،  

 ماه بیمه خود را دریافت ن رده اند  ٠ روز حووق و ٢٢ سنواد، 
 

کارگران بلبرینگ سازی تبرییز دورجیدیید 
 اعتراض خود را آغاز کردند

هاای    آباان مااه در اداماه بادقاو ای   ١٠ بامداد امروز شنبه  
سازی تبریز، کاارگاران ایان کاارخااناه    کارفرمای ب برین  

 ا تراض خود را از سر گرفتند  
طبخ قرار قب ی و در نتی ه ا تراعا مستمار کاارگاران ایان  
  ١٩ کارخانه قرار بود کارفرمای تاا ظاهار روز پانا اشاناباه 

آبانماه قسمتی از ماعاوقااد مازدی کاارگاران را پارداخات  
 کند  

برپایه این قو  و قرار کارگران اعاتارض در هافاتاه گاذشاتاه  
باو ده دریافت مطا باد مزدی معوقه ما ال کاارخااناه را  
تر  و به ا تراعو ت مع خود در م وطه کارخانه خاتاماه  

بودند اما به د یل بدحسابی کاارفارماا از صاباو اماروز    داده 
 شنبه دور جدید ا تراعاد از سرگرفته اند  

تن هستند به ترتایا  باابات ساه    ٩٢٢ کارگران که بیش از  
ماه مزد و سنواد پایان خدمت ط ب ار هساتاناد هاماچانایان  
  ٣٠ جمعی از بازنشستاان این کارخااناه نایاز کاه از ساا   

د یل دریافت ن ردن سنواد خود در ایان    اند به   بازنشسته شده 
 ت مع ا تراعی شرکت دارند  

 

 آبان ماه، کارگران اعتصابی کارخانه ماشین سازی هپکو برای چندمین بار دست به راهپیمایی در سطح شهر اراک زدند.  ۵۱و  ۵۱روزهای 
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 ١٢پایان اعتصاب وتیجیمیع شیبیانیه روزی
ساعته کارگران کارخانه بلبریینیگ سیازی 
تبریزبدنبال وعیده پیرداخیت بیخیشیی از 

 مطالباتشان!
کارگران کارخانه ب برین  سازی تبریازپال از دو شابااناه  
روز ت صن ا تراعی و پل از حضور ا ضای کامایاسایاون  
کارگری آشربای ان شرقی در م ل کاارخااناه باه تا اصان  

 خود پایان دادند  
به دنبا  ب رانی شدن اوعا  کاارخااناه با اباریانا  ساازی  
تبریز پل از واگذاری سها  ان به بخش خصوصی و تعاویاخ  
سه ماهه حووق کارگران این م مو اه بازرب صاناعاتای،  
پرسنل این شرکت از صبو سه شنبه تا سا اد پایاانای روز  

آبان دست از کاار کشایاده و در جا اوی درب ورودی    ١٠ 
 کارخانه ت مع کردند  

 

گسترش اعتصابات وتجمیعیات اعیتیراضیی 
 کارگری در سیستان و بلوچستان!

این روز ها بازار داغ ت مع های کارگران در سراسار کشاور  
برای دریافت معاوقااد حاواوقای سابا  شاده کاه رکاورد  

 دیاری در دو ت تدبیر به ثبت برسد  
ت مع کارگران شهرداری زابل، ت ماع کاارگاران شاهارداری  
زاهدان، ت مع کارگران راه و شهارساازی، تا اماع کاارگاران  
تان رهای آب زاهدان، ت مع کارگران تاکسیارانای خاا  ،  
ت مع دادمداران زاهدانای و زابا ای؛ ایان هاا تاناهاا تاعاداد  
اندکی از خبرهای منتشر شاده در خصاوص تا اماع هاای  
حووق معوقه در سیستان و با اوچساتاان در زماان کارسای  
ریاست جمهوری دو ت تادبایار اسات کاه بای تادبایاری در  
پرداخت حووق کارگران سب  شد تا کارگران برای دریاافات  

 حووق خود اقدا  به ت مع کنند  
 برگرفته از کانا  ت ارا  ات ادیه آزاد کارگران ایران 

 
تجمع اعتراضی کارگران کیارخیانیه قینید 
یاسوج نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی 
 وجلوگیری از ورود مدیرعامل به کارخانه!

آبان کارگران قند یاسوج درا تراض به باالتا ا ایافای  ١٠ روز  
معیشتی وشغ ی دست به تا اماع درکاارخااناه زدناد و باه  

 مدیر امل اجازه ورود به کارخانه ندادند  
مااه    ٢ کارگران در این ت مع ا اتاراعای اظاهاار کاردناد:  

باه جاز  حاواوق پاایاه هایاس    ٣٠ حووق نارفته اند و سا   
 مزایای دریافت ن رده اند  

و    ٠٩ این کارگران اعافه کردند: حووق های ساا  هاای  
را نیز از کارخانه طا ا  داریام و هاماچانایان مازایاای    ٠٢ 

را    ٣٢ و    ٣٩ جانبی از جم ه حاخ ماأماوریات ساا  هاای  
 پرداخت ن رده اند  

 

 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و شاغل کارخانجات بلبرینگ سازی و ریخته گری تبریز 
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تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیییشیه 
 قزوین برای دومین روزمتوالی!

کارگران کارخانه شیشه قزوین صبو روز گاذشاتاه هام در  
موابل این کارخانه برای ت وخ خواسته هایشان ت مع کارده  
کارگران معترض میاویند که باد ایال ایانا اه در اساتاان  
گو  شنوای بارای جاواب باه ا اتاراعااشاان نادارتاد باه  

 ا تراض خود ادمه داده اند 
 

تجیمیع اعیتیراضیی کیارگیران بیازنشیسیتیه 
 ریخته گری ماشین سازی تبریز

آبان جمعی از کارگران بازنشاساتاه کاارخااناه    ١٠ صبو روز  
تبریز در ا تراض باه  اد    «ریخته گری ماشین سازی   »

دریافت سنواد پاایاان خادمات خاود ماواابال درب ورودی  
نافار از    ٠٠ کارخانه ت مع کردند  بنا بر خبر این کارگران  

مااه    ١٠ کارگران با سابوه این کاارخااناه هساتاناد کاه از  
پیش بازنشسته شده اند و هنوز حخ سنواتشاان را نااارفاتاه  

 اند  
 

 کارگران معدن طزره در م ل کارشان ت مع کردند 
کاارگار ماعادن ش اا     ٠٢٢ آباان بایاش از    ١٠ صبو روز  

سن  طرزه صبو امروز در ا تراض باه ماعاوقااد مازدی  
خود موابل ساختمان اداری این معادن در شااهارود تا اماع  

مااه    ٢ کردند  این کارگران بیش از هزار نفر هساتاناد کاه  
 است مزدی دریافت ن رده اند  

 
تجمع کارگران شهیرداری ییاسیوج میقیابیل 

 ساختمان شهرداری
آبان گروهای از کاارگاران شاهارداری شاهار    ١٠ صبو روز  

یاسوج، در ا تراض به بالت  یفی در وععیت شغا ای خاود  
دست از کار کشیده و در موابال شاهارداری شاهار تا اماع  

ند  این کارگران در واحد هاای خادمااتای شاهارداری    ا   کرده 
 صورد پیمانی مشغو  کارند     یاسوج به 

 
 کارگران ب برین  سازی ا تراض خود را از سرگرفتند 

ساازی تاباریاز،    های کارفرمای ب باریانا    در ادامه بدقو ی 
آبان ا تراض خاود را    ١٠ کارگران این کارخانه بامداد روز  

از سر گرفتند  زیر فشار ا تراض کارفرما و اده داده باود  
آباان قساماتای از ماعاوقااد    ١٩ که تا ظهر روز پن شنبه  

مزدی کارگران را پرداخت کند  اما این و ده  امال نشاد  
 و کارگران دوباره ا تراعشان را از سر گرفتند  

 
 استان ایران ١٥آمار بیكاری در 

  ١٢ دهاد كاه    ترین گزار  مركز آماار ایاران نشاان مای   تازه 
استان ایران در باهاار امساا  نار  بایاكااری بااالتار از نار   

 اند    بیكاری در كل كشور را ت ربه كرده 
  ١٣٩٠ های كارماانشااه )   بر این اسا  نر  بیكاری در استان 
درصد ، كهایا اویاه    ١٢٩٠ درصد  چهارم ا  و بختیاری ) 

درصاد  و    ١٠٩٢ درصد ، اصافاهاان )   ١٢٩٢ و بویر احمد ) 
درصاد ،    ١٢٩٠ درصاد، خاراساان رعاوی )   ١٢٩٠ اردبیل ) 
درصاد ، گا اساتاان )   ١٢٩١ درصد ، قم )   ١٢٩٩  رستان ) 
درصاد ،  ١٩٩٠ درصد ، تهاران )   ١٩٩٢ درصد ، یزد )   ١٩٩٠ 

درصاد  گازار     ١٠٩٩ درصد  و فاار  )   ١٠٩٣ كرمان ) 
استان ا برز و فاار  در    ٠ شده است  نكته مهم اینكه تنها  

بهار امسا  نسبت به باهاار ساا  گاذشاتاه باا كااهاش نار   
درصاد،    ٢ اند و نر  بیكاری در كرماان    بیكاری مواجه شده 

درصاد،    ٠٩٠ درصد، كرمانشااه    ٠٩٢ درصد، یزد    ٢٩١ تهران  
درصد،كهای ویه و باویار احاماد    ٢٩٠ درصد، قم    ٢٩٩ اردبیل  

درصاد    ٠٩١ درصاد و اصافاهاان    ٩٩٢ درصد،  ارساتاان    ٢ 

افزایش یافته است  گزار  ماركاز آماار ایاران هاماچانایان  
دهد كه هرچند نر  بیكاری در اساتاان كاردساتاان    نشان می 
درصادی ایان    ١٠ درصد بیشتر شده اما نر  بیكاری    ٠٩٠ 

تار    استان همچنان از میاناین نر  بیكاری كل كشور پاایایان 
است و تنها استانی كه نر  بیكاری آن تاغایایاری در باهاار  
امسا  نسبت به بهار پارسا  نداشته، استاان قازویان باا نار   

 درصدی است    ١١٩٣ بیكاری  
 

یک کولبر دیگر براثر شلیک نیروهای 
 نظامی ایران کشته شد

آباان در باخاش    ١١ بر اسا  خبر منتشره  روز سه شاناباه  
،  ” دەرمااان ئاااو  “ ماارزی شااهاارسااتااان سااردشاات روسااتااای  

شماری از کو بران توس  نایاروهاای ناظاامای ایاران ماورد  
هدز تیراندازی قرار گرفتند که در نتی ه ید کو بار باه  

جاان خاود  ”  سید  اثاماان  “مشهور به  ”  ثمان  زیزی “نا   
سا ه دارای دو فارزناد    ٢١ را از دست داد   ثمان  زیزی  

سا ه و همسری که به بیماری سرطان ماباتاال    ١٠ زیر سن  
میباشد، که جهت تامین مای تاج روزمره زندگی به شاغال  

 پرخطر کو بری در مناطخ مرزی روی برده بود  
ی    شهروندان ساکن مناطخ مرزی به د ایال فاوادان زمایاناه 

شغ ی مناس  و بی اری فزاینده به ناچار به شغل پارخاطار  
آورند و با حمل بارهاایای باا وزن بااالی    کو بری روی می 

باشند  کاو اباری    های خود می   در پی کس  درآمد خانواده 

های مرزی بایاشاتار رواج دارد و جازو یا ای از    در استان 
شاود؛ بایاشاتار    خطرناکترین کارهای ایاران ما اساوب مای 

کارگران کاو ابار را جاواناان و افاراد مایاانساا  تشا ایال  
دهند که فو  برای امرار معا  روزانه خاود روی باه    می 

 اند    این شغل خطرنا  آورده 
   

 کارگران
اتحادیه آزاد کارگیران اییران در وزارت  

کار پیگیر جعل بندهای "ح" و "ز" میاده 
قیانیون  ٥١قانون کار در چاپ سیال  ١٥

 کار شد
بدنبا  ارسا  الی ه اصالحیه دو ت در مورد قاناون کاار باه  
م  ل شورای اسالمی در تیر ماه ساا ا ااری و افشاای  
  ١٠ این الی ه از سوی ات ادیه آزاد کارگران ایاران در روز  

شهریور ماه که تا بدین ا با مخا فت گستارده تشا ا اهاای  
مستول کارگری، ت مع ا اتاراعای در ماواابال ما ا ال،  
تهیه طومارهای ا تراعی و وادار شادن ناهاادهاای دسات  
ساز کارگری برای مخا فت با این الی ه، ساد ما ا امای  
در برابر تصوی  آن ای اد شاده اسات، صاباو اماروز پارویان  
م مدی نای  رئیل ات ادیه آزاد کارگران ایران و ناماایاناده  
سابخ کارگران کارخانه صنایع فا ازی باه ناماایانادگای از  
  ٠١ سوی ات ادیه، پیایر جعل بندهای "ح" و "ز" در مااده  

و در الیا اه اصاالحایاه    ١٩٣٠ قانون کار در چا  ساا   
دو ت شد  در این پیایری وی پل از ماالقااد کاوتااهای  
با هفده تن معاون وزیر کار، نهایتا به دفتر مدیاریات روابا   
کار هدایت شد و موعو  جعل بانادهاای "ح" و "ز" مااده  

و در الیا اه اصاالحایاه    ٣٠ قانون کار در چا  سا     ٠١ 
 دو ت بر روی قانون کار را در این دفتر مطرح کرد  

 
در این مذاکره مسئو  مربوطه وزارد کار با ا ال  ایانا اه  
این کتاب توس  بخش خصوصی چا  شده است گافات:  

قانون کاار و آوردن    ٣٠ وزارد کار دخا تی در چا  سا   
قانون کار نداشته اسات هاماچانایان    ٠١ این دو بند در ماده  

وی در مورد وجود جا النه این دو بند در الی ه اصالحایاه  
دو ت ا ال  کرد این الی ه توس  ما تاهایاه نشاده اسات و  
ما فو  این الی ه را که توس  دو ت قب ی تهیه شده باود  

  ینا به م  ل ارجا  دادیم  
 

در ادامه این مذاکره، مسئو  مربوطاه ی دفاتار مادیاریات  
قااناون    ٠١ رواب  کار ا ال  کرد وجود این دو بند در ماده  

کار ص ت ندارد، این تاخاطای تاوسا  باخاش خصاوصای  
ان ا  گرفته است و مسئ ه می باید در وزارد ارشااد کاه  
م وز چا  آنرا داده است پیااایاری شاود  بارای ماا در  
وزراد کار و شعباد اداراد کار، اسناادی از قااناون کاار  
که توس  وزارد کار تهیه شاده ماعایاار اسات و در ایان  

 قانون کار وجود ندارند    ٠١ اسناد این دو بند در ماده  
 

 کارگران و هم اران در سراسر کشور 
 

الی ه اصالحیه دو ت بر روی قااناون کاار، الیا اه ای باه  
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 ایت عد کارگری است که همه هستی ما کاارگاران را  
نشانه رفته است  تا بدین ا ما کاارگاران باا ا اتاراعااتای  
که ان ا  داده ایم سد م  می در برابر تصوی  ایان الیا اه  
ای اد کرده ایم  اما الی ه اصاالحایاه دو ات هاماچاناان در  
م  ل شورای اسالمی اسات و  ا ایار ام ماخاا افاتاهاای  
گسترده با آن، تاکنون به دو ت  ودد داده نشده اسات  باه  
همین د یل باید ماباارزه و تاال  خاود را بارای بااز پال  
گیری این الی ه عد کارگری از طاریاخ تا اماع، طاوماار  
نویسی و افشاگریهای گسترده،  مخ و داماناه بایاشاتاری  

 بدهیم  
 

از طرز دیار با توجه به احتماا   اوا  نشایانای دو ات و  
م  ل از الی ه اصالحیه بر روی قانون کار که مایاتاواناد  
با گستر  ا تراعاد ما کارگران مت وخ بشود ناباایاد از  

قانون کاار صاورد گارفاتاه اسات    ٠١ جع ی که در ماده  
 افل بشویام چارا کاه در صاورد  اد  هاوشایااری ماا  
کارگران در این زمینه، چه بسا که این دو بند باه  اایات  
عد کارگری با گاذشات زماان در قااناون کاار ناهاادیاناه  
گردند و دو ت و کارفرمایان بی هیس دردسری ماوفاخ باه  
قانونی کردن این بندها که ی ی از اهداز اص ی و ماهام  

 تغییراد عد کارگری تر در قانون کار است بشوند  
 

ات ادیه آزاد کارگران ایران با افشای این اقدا  جا االناه در  
قانون کار، امروز پایااایار ایان مسائا اه در    ٣٠ چا  سا   

وزارد کار شد و جع ی باودن ایان دوباناد در چاا  ساا   
قانون کاار ما ارز گاردیاد  هاماراه باا    ٠١ در ماده    ١٩٣٠ 

گستر  تال  و مباارزه بارای بااز پال گایاری قاطاعای  
الی ه اصالحیه دو ت بر روی قاناون کاار، باایاد دسات باه  
کار ا تراض به این اقادا  جاا االناه و شا اایات از نااشار  

قانون کار با خواست جمع آوری آن از باازار    ٣٠ چا  سا   
 شد  
 

برای روشن شدن اقدا  جا النه افزودن دو بند "ح" و "ز" باه  
قانون کار، اطال یه ات ادیه آزاد کاارگاران ایاران    ٠١ ماده  

 در این زمینه عمیمه این بیانیه است  
 ١٩٣٠ آبانماه    ١١  –ات ادیه آزاد کارگران ایران  

 
 

قانون کار، اساسی ترین و بنیادی تریین 
قانون در چهارچوب مناسبیات میوجیود در 

 جهان معاصر است
 جعفر  ظیم زاده:  

این ه می یونها کارگر در سراسر کشور مشمو  قانون کاار  
هستند و می یونها کارگر دیار مشمو  این قانون نایاساتاناد  
ید واقعیت است، و این ه حداقال مازد و ساایار شارایا   
زیست مع مان، پرستاران، بازنشاساتاااان، روزنااماه نااااران،  
اساتید دانشااه، بخشهای خادمااتای رفااهای، رانانادگاان،  
مستخدمین کشوری و حتی مستخدمایان ساطاوح پاایایان  

، جدا از هم و جدا از حاداقال مازد ساا ایااناه  …  ش ری و 
کارگران مشمو  قانون کار تعیین می شود، باز هام یاد  

 واقعیت است  
  ٣٣ اما این واقعیاد بیانار تضاد منافع ما زحمت شاان و  

درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیازی و  
بر اسا  داده های کنونی زندگی بشر که خاارج از اراده  
جداگانه ی ی اید ما انسانهاست، همه ی ما در یاد  
جغرافیای سیاسی واحدی به نا  ایران زندگی میا انایام و  
نمیشود حداقل مزد کارگران مشمو  قانون کار را مثاال باه  
دو برابر افزایش داد و ی مزد بویه مزد بایاران زحاماتا اش  
را ثابت ناه داشت  بر   ل این مسئ ه نیز صادق اسات   
به  نوان مثا  مار ح ومتی میتواند حووق مع مان را باه  
دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کاارگاران کاارخااناه هاا و  
مراکز تو یدی و اساتید دانشااه یا مستخادمایان کشاوری  
و  ش ری سطوح پایین، کمی افازایاش پایادا کاناد و یاا  
ثابت بماند  از همین رو هم است که اق یت حااکام در را   
هر   ارد و قدرد در ایاران، در بارابار هار گاوناه اماتایااز  
دهی به مع مان که توانایی امتیاز دهای باه آناان را نایاز  
دارد مواومت می ند چرا که خود باه خاوبای مایاداناد در  
ایانااصااورد  االوه باار افازایااش حااواوق کااارگااران و هاامااه  
بخشهای زحمت ش جامعه، حاتای باایاد جایاره و ماواجا   
قضاد ح وه به گو  و مامورین امنیتی را نایاز افازایاش  
دهد  به این معنا اگر مثال حاداقال مازد بارای کاارگاران  
مشمو  قانون کار در سا  آینده ید می یون و شاشاصاد و  
بیست و چهار هزار تومان، ماعااد  دو بارابار حاداقال مازد  
کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیااار مازد کاارگار  
ساختمانی و یا جوش ار پروژه ای که مشمو  قااناون کاار  

هزار یا صد هزار توماان کاناونای در    ٠٢ نیست نمیتواند از  
هزار تومان افزایش پیدا کند با ا اه باه    ١١٢ یا    ٢٢ روز به  

تناس  تعیین همین حداقل مازد دو بارابار بارای کاارگاران  
مشمو  قانون کار، مزد ما کارگران سااخاتاماانای و پاروژه  
ای نیز به دو برابر و یا نزدید به این کمایات و کایافایات  
افزایش پیدا خاواهاد کارد  هامایاناطاور اگار حاداقال مازد  
کارگران مشمو  قااناون کاار در ساا  آیاناده باه دو بارابار  
افزایش پیدا ب ند بدیهی است که ح ومتاران م باور باه  
افزایش حووق مع مان، پرساتااران، باازنشاساتاااان، روزنااماه  
نااران، اساتید دانشااه، باخاشاهاای خادمااتای رفااهای و  
دیار مستخدمین کشاوری و  شا اری و حاتای قضااد  
ح وه باو  و مامورین امنیتی)کاه اکاثاریات آناهاا را از  
طبوه بزرب ما کارگران استخدا  کرده اند ، باه دو بارابار  

 کنونی خواهند بود  
 ادامه یادداشت هفته گذشته 

مثا های فوق قبال از هار چایاز، بادرسات دال ات بار هام  
سرنوشتی کارگران و مع مان و دیار بخشهای زحاماتا اش  
جامعه دارد  گو که، سفره همه بخشهای طبوه کاارگار و  
میزان بهرمندی آنان از هر درجه رفاه و خاوشاباخاتای و یاا  
فور و فالکت، همچون زن یری ناگسستنای باه هامادیااار  
گره خورده است  اما ایان هام سارناوشاتای، خاود، حااصال  
مناسباد بنیادی تری در زنادگای انساان ماعااصار اسات   
مناسباتی که مبتنی بر توسیم جامعه به دو طبوه اصا ای  
و جایااه آنان به  ناوان کاارگار یاا صااحا  سارماایاه در  
چرخه تو ید و استثماار اکاثاریات  اظایام انسااناهاا تاوسا   
اق یتی صاح  سرمایه است  این توسیم بندی و کشااکاش  
این دو طبوه برای سهم بری از ثرود تو ید شده، سار آ ااز  
تمامی کشم شهای موجود در جاهاان ماعااصار و مادار  
ش ل دهی به قوانایان در تاماامای  ارصاه هاای حایااد  

سیاسی اقتصادی و فرهنای اجتما ی در هر جامعاه ای  
 در گستره گیتی است  

با این حا ، همه ی قوانین موجود، بطور آش اری بایاانااار  
این کشم ش و جن  و جدا  بر سر سهم باری از تاو ایاد  
ثرود و نفل استثمار انسان از انسان و درجه شدد و حادد  
آن در چهار چوب مناسباد جهان معاصر نیاساتاناد  ماثاال  
قوانین مرباو  باه اناتاخاابااد آزاد و یاا اناتاخاابااد  ایار  
دموکراتید و یا حتی قانون اسااسای را نامایاتاوان باطاور  
مستویم، بالواسطه و سر راستی به مسئ ه استثمار اکثاریات  
 ظیم انسانها توس  اق یتی صاح  سرمایاه و کشاما اش  
دو طبوه اص ی جامعه بر سر سهم بری از تو ایاد یاا درجاه  
استثمار در جوامع مخاتا ا. ربا  داد  هار چاناد کاه در  
بنیادی ترین سطو، قانون اساسی و همه قاوانایان نااظار بار  
حیاد اجتما ی انسانها، بار آماد تضاادهاای طاباوااتای و  
کشم ش دو طبوه اص ی جامعه و یاا حاتای باخاشاهاای  
مخت . طبوه سارماایاه دار بار سار ساهام باری از ثارود  
اجتما ی تو ید شده می باشند  اما در ایان مایاان، قااناون  
کار تنها سند قانونی است که میزان بهره کشی صااحاباان  
سرمایه از کارگران و سهم این طبواه بازرب از تاو ایاد و  
زندگی اجتما ی، بطور نسبتا سر راساتای در آن ماتابا اور  

 می شود  
این قانون نسبت به سایر قوانین و قانون اسااسای، باا اباهاا   
بسیار کمتری، قانونی بر سر درجه استثمار کارگار، روابا   
استثمارگرایانه کارگران و سرمایاه داران و باه ایان ماعاناا  
کل جامعه بشری بر سر کشم شی دائمی در مانااسابااد  
جهان مس   سرمایه داری در ماورد کامایات و کایافایات  
استثمار و بهره کشی مشمئز کننده و جنایت کاراناه انساان  
از انسان است  این است که باطاور  ایانای و بای هایاس  
ا راقی قانون کار به  ناوان بایاان آشا اار و نامااد راباطاه  
اسثتمارگرایانه زنادگای ماادی و ماعاناوی انساان جاهاان  
معاصر، بر باالی سر همه قوانین دیار و مانا اما اه قااناون  
اساسی که در اباعااد کاالن و نساباتاا نااروشانای، حایااد  
سیاسی اقتصادی و فرهانااای اجاتاماا ای هاماه جاواماع  
بشری را ترسیم می نند، قرار میایرد و میتاواناد ماباناای  
قضاوتی تاریخ ساز بر سر کل رواب  اجتما ای انسااناهاا و  

 قوانین و مناسباد آنها در هر جامعه ای قرار بایرد  
 ١٩٣٠ سیزده آبانماه  
 ادامه دارد 

بییانیییه اتیحیادییه آزاد کیارگیران اییران 
پیییییرامییون سیینیید سییازی دولییت بییرای جییا 

 ١٥انداختن بندهای )ح( و )ز( در میاده 
 قانون کار

 
همانطوری ه ات ادیه آزاد کارگران ایران در دو بیانیه قابا ای  
خود پیرامون الی ه اصالحایاه دو ات بار روی قااناون کاار  
خاطر نشان کرده است، دو ات روحاانای در اقادامای  ایار  
  نی در صدد تصوی  الی ه اصالحیه ای بر روی قااناون  
کار بود و همه نهادهای دست ساز کاارگاری، ساران شاان  
از قبیل م  وب و ج ودار زاده و کمیاسایاون باه اصاطاالح  
کارگری م  ل از این مسئ ه آگاه بودند و نسخه مناتاشار  
شده آن بدست شان رسیده بود اما بدنبا  افشا این الیا اه و  
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  ١٠ انتشار آن از ساوی اتا اادیاه آزاد کاارگاران ایاران در  
شهریور ماه بود که همه این نهادهای دسات سااز و ساران  
شان زبان به سخن گشودند   گذشته از این مسئ ه، تاا باه  
حا  هیس ید از این نهاادهاای دسات سااز کاارگاری و  
سران و سخن گویانشان نسبت به وجاود بانادهاای )ح   و  

قانون کاار اباراز تاردیاد نا ارده اناد و باا    ٠١ )ز  در ماده  
س ود از کنار جعل و سندسازی دو ت برای جاا اناداخاتان  

قانون کار گذشته اند تاا در صاورد    ٠١ این بندها در ماده  
 و  نشینی دو ت از الی ه اصالحیه که قری  به یویان باا  
ا تراعاد ما کارگران ر  خواهد داد  قادر به جا اناداخاتان  
اصل این دو بند، بویاه بند به  اایات عاد کاارگاری )ح   
در قانون کار بشوند  اتا اادیاه آزاد کاارگاران ایاران بارای  
روشن شدن این د   اری از سوی دو ت و نهادهای دسات  
ساز کارگری، توجه همه کارگران را به پاسخاهاای جاعافار  

  ظیم زاده در این مورد فرا میخواند   
 

متن پاسیخیهیای جیعیفیر عیظیییم زاده بیه 
تالشهای دولت  برای جا انداختن بی سیر 

 ١٥و صدای دو بند )ح( و )ز( در میاده 
 قانون کار به شرح زیر است:

 
در این الی ه برای او ین بار، وجود بندهای )ز   و  )ح    

قانون کار فرض گرفتاه شاده اسات و الیا اه    ٠١ در ماده  
طوری تنظیم شده است که گویا این بندها، جازو بانادهاای  

می باشند و حا  دو ت اصالحیه ای را بار آناهاا    ٠١ ماده  
وارد کرده است  به همین د یل من تعمدا روی ناواد الیا اه  
اصالحیه دو ت در مورد این بندها نمایارو  چارا کاه وجاود  

قانون کار را به دالیل زیار، ساناد ساازی     ٠١ آنها در ماده  
ایان    -١ و ید جعل د   ارانه از ساوی دو ات مایادانام:  

بندها در "قانون رفع بارخای از ماواناع تاو ایاد و سارماایاه  
گذاری صنعتی" با استناد به "قااناون تاناظایام باخاشای از  

   ١٩٠٢ مورراد تسهیل و نوسازی صنایع کشاور" "در ساا   
قانون کار اعافه شاود اماا    ٠١ مصوب و قرار بود به ماده  

با ا تراعاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ ان اا  شاد  
شااهاد    -٠ قانون کار اعافه نشادناد    ٠١ این بندها به ماده  

این مد ا الی ه اصالحیه دو ات احامادی ناااد* بار روی  
اسات کاه در آن    ١٩٣٢ قانون کار در شهاریاور مااه ساا   

  ٠١ پیشنهاد اعافه شدن بانادهاای )ح  و )ز  باه مااده  
قانون کار را داده است  به این معنا که اگر این بنادهاا در  

مصوب و به قانون کاار وارد شاده اناد اسااساا    ١٩٠٢ سا   
این چه ح متی است که دو ت احامادی ناااد در الیا اه  

پیشنهااد اعاافاه شادن    ١٩٣٢ اصالحیه ا  در شهریور ماه  
ایان    -٩ قانون کاار را ماطارح مایا اناد     ٠١ آنها به ماده  

بندها در چاپهای قانون کار تا پایاان ساا  گاذشاتاه وجاود  
قایاد شاده و در    ٠١ ندارد و فو  در چا  امسا  در ماده  

در    ٢١٠١١٩٠٢ ا ا ااقای    ٠ و    ١ پانوشت آن آمده اسات: " 
قانون رفاع بارخای از ماواناع تاو ایاد و سارماایاه گاذاری  

ساا     ٣ صنعتی"   حا  سوا  این است چنانچه این بانادهاا  
سا  در چاپاهاای     ٣ پیش مصوب شده اند پل چرا در این  

مهم تر این ه، اگر ایان بانادهاا از    -٢ قانون کار نیامده اند  
قانون کار اعاافاه شاده اناد پال    ٠١ سا  پیش به ماده    ٣ 

چرا حتی ید مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخایاص  
و حل اختالز و یاا دیاوان  ادا ات اداری وجاود نادارد و  
پرونده اخراج هیس کارگری و یا کارگرانی در هیاس جاای  
ایران با استناد باه ایان بانادهاا در ماراجاع قااناونای ماورد  
رسیدگی قرار نارفته است  این در حاا ای اسات کاه در  

سا  هزاران ا تراض و ش ایت در ماورد اخاراج    ٣ طو  این  
کارگران بد یل ا ال  کاهش تو ید و تاغایایاراد سااخاتااری  
مرتب  باا شارایا  اقاتاصاادی و سایااسای و   از ساوی  
کارفرمایان ر  داده است اما هیچید از این ش ایاتاهاا و  
ا تراعاد با استناد به این بانادهاا ماورد رسایادگای قارار  

گذشته از همه اینها، در ماوادماه "قااناون    -٠ نارفته اند    
رفع برخی از موانع تو ید و سرمایه گذاری صنعتای" آماده  
است: "م  ل با اجرای آزمایشی این قانون  به مدد پانا   
سا  موافوت کرده است"  و از آن ا که مدد این پن  ساا   

به این سو به اتما  رسایاده اسات و مصاوباه    ١٩٣١ از سا   
ای نیز از سوی م  ل بارای دائامای شادن "قااناون رفاع  
برخی موانع تو ید سرمایه گذاری صاناعاتای" وجاود نادارد  
  ٠١  ذا فرض گرفتن وجود بندهای )ح  و )ز  در مااده  

قانون کار در الی ه اصالحیه دو ت ید تاوا ا  آشا اار و  
جعل سند برای جا انداختن ایان بانادهاای باه  اایات عاد  

جا   است بادانایام  االوه    -٢ کارگری در قانون کار است  
بر این ه چهار سا  اسات زماان اجارای آزماایشای "قااناون  
رفع برخی موانع تو ید و سرمایه گذاری" به پاایاان رسایاده  
و م  ل نیز اقدامی برای دائامای کاردن آن انا اا  ناداده  
است استنادی هم که در این قانون برای تادویان باناد )ح   

قانون تنظایام باخاشای از    ٣ صورد گرفته، مستند به ماده  
مورراد تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شارح زیار شاده  
است: "ح ا کاهش تو ایاد و تاغایایاراد سااخاتااری در اثار  
شرای  اقتصادی، اجتماا ای، سایااسای و  ازو  تاغایایاراد  

  قانون تناظایام  ٣ آوری مطابخ با مفاد ماده )   گسترده در فن 
بخشی از مورراد تسهیل و نوسازی صناایاع کشاور"  الز   

"قااناون تاناظایام باخاشای از ماوارراد     ٣ است بدانیم ماده  
تسهیل و نوسازی صنایع کشور" می گوید: این قااناون تاا  
پایان برنامه سو  توسعه اقتصادی اجتما ای و فارهانااای  
جمهوری اسالمی قاب یت اجرایی دارد  حا  دو ات روحاانای  
میخواهد بندهایی را که هیچااه به قانون کاار وارد نشاده  
اند و  مر مستنداد شان نایاز  از قابایال "قااناون تاناظایام  
بخشی از مورراد تسهیال و ناوساازی صاناایاع کشاور" و  
"قاانااون رفااع باارخاای مااوانااع تااو اایااد و ساارمااایااه گااذاری"   
سا هاست به پایان رسیده است به  نوان بخشی از بانادهاای  

قانون کار به خاورد ماا کاارگاران    ٠١ موجود!!؟؟ در ماده  
بدهد تا آنها را با این حوه باازی در قااناون کاار ناهاادیاناه  

 ب ند  
 
بنا بر این  کامال واعو است کاه ایان بانادهاا  ا ایار ام    

تصوی  آن در "قانون رفع برخی ماواناع تاو ایاد و سارماایاه  
گذاری صنعتی"، )عمن اینا اه تااریاخ اجارای خاود ایان  
قانون نیز  به اتما  رسیده است  هایاچااااه در قااناون کاار  
ا ما  نشده اند و  ذا باید باویام دو ات روحاانای در یاد  
سناریوی از پیش طراحی شده از طریخ خوانش این دو باناد  
به  نوان بندهای موجود در قانون کار، در صادد اسات تاا  

جاا بایاانادازد  ایاناان خاود باه خاوبای    ٠١ آنها را در ماده  

میدانند که تصوی  و  م ی شدن الی ه اصالحیه دو ات ،  
کار چندان راحتی نیست و چه بسا که به احاتاماا  قاریا   
به یوین، همچون دو ت احمدی نااد ناچار به  و  نشایانای  
از آن خواهند شد  به همایان د ایال باا تاوسال باه جاعال و  
سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه ماوفاخ  
به تصوی  الی ه اصالحیه قانون کار نشدند ایان بانادهاا را  

با اناناد  باه ناظار    ٠١ به ش ل د ل کارانه ای وارد ماده  
من کل داستان هشتاد و چهاار مااده قااناون کاار کاه در  
الی ه اصالحیه دو ت مورد تغییراد جازئای و کا ای واقاع  
شده اند و خودشان نیز نید میدانند که قاابال تصاویا  و  
اجرا نیست، این است که این دو بند را بای سار و صادا و  

قاناون کاار جاا    ٠١ به  نوان اصل بندهای موجود در ماده  
بیاندازند  ا بته این ب ث به این ماعاناا نایاسات کاه ماا در  
موابل کل الی ه اصالحیه دست باه افشااگاری و ماباارزه  
نزنیم، ما با تما  توان این ار را خواهیم کرد و خاوب، قاابال  
پیش بینی نیز هست که دو ت نسبت به الیا اه اصاالحایاه  
ناچار به  و  نشینی خواهد شد   اذا ماا کاارگاران باایاد  
همزمان با تال  و مبارزه برای وادار کردن دو ت باه  اوا   
نشینی در مورد الی ه اصالحایاه، فاریاادماان را در ماورد  
  ٠١ د ل کاری ا  برای جا انداختن این دو بناد در مااده  

قانون کار که همیشه مورد ا تراض ماان باوده و از ساا   
به این سو کسی جراد وارد کاردن آناهاا باه قااناون    ١٩٠٢ 

کار را به خود نداده است باال ببریم و اجازه نادهایام ایان باار  
با ید سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو باناد  

قانون کار ب نند   در این راستاا باایاد باه    ٠١ را وارد ماده  
هر ش ل مم ن، سانادساازی دو ات از طاریاخ آوردن ایان  
بندها در چا  امسا  قانون کار و در الی ه اصاالحایاه را  
افشا و آن را بشدد مورد ا تراض قرار داد و خواهاان جاماع  

 آوری چا  امسا  قانون کار از بازار شد  
 

، در قااناون کاار چاا   ٠١ متن بندهای )ح  و )ز  ماده  
)در مورد خاتمه قرارداد و اخاراج کاارگاران : ح  ١٩٣٠ سا   

ا کاهاش تاو ایاد و تاغایایاراد سااخاتااری در اثار شارایا   
اقتصادی، اجتما ی، سیاسی و  زو  تغییاراد گساتارده در  

  قانون تنظیام باخاشای از  ٣ آوری مطابخ با مفاد ماده )   فن 
مورراد تسهیل و نوسازی صنایع کشور  ز ا فساخ قارارداد  

 است    بینی گردیده   به ن وی که در متن قرارداد پیش 
 
الی ه اصالحیه دو ات: بانادهاای )ز  و )ح     ٠ متن بند    

به شرح زیر اصالح و ماتاون زیار باه  اناوان باناد    ٠١ ماده  
به ماده یاد شده اعافه و  اناوان تاباصاره    ٠ )   و تبصره  

تاوافاخ بایان    -اصالح میاشاود: ز   ١ ماده مذکور به تبصره  
کاهش تو ید و تغییاراد سااخاتااری    -کارگر و کارفرما ح 

که در اثر ا زا  قوانین یا شرای  اقاتاصاادی، اجاتاماا ای و  
سیاسی و یا  زو  تغییراد گسترده در فانااوری مانا ار باه  

فساخ قارارداد    -تعطی ی تما  و یا بخشی از کار بشود    
:ماوارد    ٠ تاباصاره    -با تصمیم کمیته انضباطی کاارگااه  

نافار کاارگار    ٠٢ مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از  
باید به تایید هیاتی مارکا  از اساتاانادار یاا ماعااون وی،  
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتما ی، مدیر کل دساتااااه  
صادر کننده م وز کارگراه، ناماایاناده صانادوق بایاماه ای  
شیرب ، رئیل کل دادگستری، نماایاناده تشا ال کاارگاری  
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حائز اکثریت استان، نماینده تشا ال کاارفارماائای اساتاان،  
نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تا  االخاتایاار  
وی برسد  چنانچه به تشخیاص هایااد ماذکاور تاماا  یاا  
بخشی از کار تعطیل شود به همان نسابات مشاماو  بایاماه  

 بی اری میشود  
 

الی ه اصالحیه دو ت احمدی نااد باه ناوال    ٢ * متن ماده  
شاهاریاور    ١٢   -سرویل اقتصاادی   –از خبرگزاری فار   

 ١٠٣٠٢١ کد خبر   – ١٩٣٢ ماه  
 
  ٠١ متون زیر به  نوان بندهای ز، ح، و   باه مااده    -٢  

اصاالح و    ١ اعافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصاره  
شود: ز ا کاهش تاو ایاد و    به شرح زیر اعافه می   ٠ تبصره  

تغییراد ساختاری که در اثر ا زاماد قاناون و ماوارراد یاا  
شرای  اقتصادی، اجتما ی و سیااسای یاا  ازو  تاغایایاراد  

آوری من ر به تعطی ی تما  و یا باخاشای از    گسترده در فن 
کار شود   )ح  ا توافخ بین کارگر و کاارفارماا  )   ا  
فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه  ) تاباصاره  

  ٠٢ هاای بایاش از     ا موارد مذکور در بند ز در کارگاه   ٠ 
نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرک  از اساتاانادار  
یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماا ای، مادیارکال  
دستااه صادر کناناده ما اوز اصا ای کاارگااه، مادیارکال  
تامین اجتما ی، رییل کل دادگستری، ناماایاناده تشا ال  
کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تش ل کاارفارماایای  
استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا ناماایاناده تاا   
االختیار وی برسد  چنانچه به تشاخایاص هایااد ماذکاور  
تما  یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسابات مشاماو   

 شود    خاتمه کار و مورراد بیمه بی اری می 
 

 ١٩٣٠ شهریور ماه   ٩٢  –ات ادیه آزاد کارگران ایران  
 

اعالم کمپین جهانی برای آزادی اسماعیییل 
 عبدی

باه کا ایاه   ( EI)آموز  بایان ا اما ال    -  ٠٢١٢ دو  نوامبر  
سازمانهای  ضو خود فراخوان داده است کاه در ا اتاراض  
به شش سا  ح م ت می ی و تاوجایاه نااپاذیار زنادان بارای  
اسما یل  بدی، ی ی از رهبران کانون صانافای ماعا اماان  

 تهران، بطور فوری و قاطع اقدا  کنند  
آموز  بین ا م ل به مواماد جمهور اسالمای ایاران اطاال   
داده است که اتهاماتی مانند "اجتما  و تاباانای بار  ا ایاه  
امنیت م ی" نا ادالنه هستند و کناوانسایاون هاای حاواوق  
بشر از جم ه کنوانسیون هایی کاه از حاخ آزادی بایاان و  
تش ل و حخ مشورد ات ادیه های کارگری در سایااسات  
های مربو  به آموز  و پرور  حاماایات مای کاناناد را  
نول می کنند  آقای  بدی همراه با سه نفر از فاعاا ایان  

باطاور  ایارماناصافااناه    ٠٢١٠ صنفی مع مان در جاوالی  
بازداشت شدند و از شارکات ایشاان در هافاتامایان کاناااره  
آموز  بین ا م ل در شهر اتاوا، کاناادا جا اوگایاری شاد    
ا تصاب  ذای آقای  بدی و کموین های هاماباساتااای  
گسترده در ایران و حمایت ات ادیه های کارگری در سارتاا  
سر جهان، با ث آزادی موقت آقاای  ابادی در مااه ماه  

 شد    ٠٢١٢ 

فرد ون  یون، دبیر کل آموز  بین ا م ال در ما ا اومایات  
این شرای  می گوید: ماواامااد ایاران در تاال  هساتاناد  
نارعایتی های مع مان را از طریخ سرکوب و حبال هاای  
 طوالنی مدد   یه فعا ین مع مان به س ود ب شانند  

دادگاه ت دید ناظار تاهاران    ٩٢ آخرین ح م که توس  شعبه  
صاادر شاده اسات در شارایاطای    ٠٢١٢ اکتبر    ٢ در تاریخ  

صورد می گیرد که سایااسات هاای نائاو ایابارا ای رژیام  
جمهوری اسالمی، نظا  آموزشی کشور و شرایا  زنادگای  
مع مان را دچار با اران کارده اسات  سایااسات خصاوصای  
سازی و کاالیی سازی آماوز ، باواایاای فارصات هاای  
برابر و آموز  و پرور  رایاااان در ایاران را نااباود کارده  
است  بسیاری از دانش آموزان، به ویاه دخاتاران از خااناواده  
های کم درآمد در مناطخ روستایی و  شایری،  اماال باه  
آموز  و پرور  دسترسی ندارند؛ گازار  هاا نشاان مای  
دهد که بیش از سه و نیم مایا ایاون داناش آماوز قاادر باه  

 حضور در مدرسه نیستند  
در ایران   ی ر م این ه تعداد بسیار زیادی از معا اماان از  
حووق و آزادی های اسااسای بارخاوردار نایاساتاناد اماا باه  
تدریل در مدار  ادامه می دهند  دستمزد مع مان ا ا ا   
زیر خ  فور رسمی است  ا تراعاد و ا تصاباد معا اماان  
در سرتاسر کشور در چاناد ساا  اخایار، بایاانااار خاواسات  
قاطعانه مع مان برای تغییار سایاساتامااتایاد ایان شارایا   

 است  
هزار نفر با تخصص هاای بااال ایاران را    ١٠٢ هر سا  حدود  

تر  می کنند  بسیاری از آنان به د یل باال باودن ساطاو  
بی اری، دست به این کار می زنند، اماا سارکاوب هاای  
سیاسی و فودان آزادی ماذها  نایاز از دالیال دیااار ایان  

 مهاجرد هستند  
آمااوز  باایاان ا ااماا اال از تشاا ااالد  ضااو خااود و هاامااه  
شهروندانی که ناران وععیت موجود هستناد مای خاواهاد  
که از طرق مخت . از جم ه ارسا  ناماه هاای ا اتاراعای  
به رئیل جمهور و رهبر جمهاوری اساالمای ایاران خاواهاان  

 آزادی اسما یل  بدی شوند * 
*جهت اطال اد بایاشاتار و دساتارسای باه ماتان کاامال  

 انا یسی به  یند زیر مراجعه نمایید: 
https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/

 ٢١٢١ 
کموینهای جهانی   یه سرکوب فعا ین جنبش معا اماان از  
جم ه اسما یل  بدی، م مود بهشتی  انااارودی،  ا ای  
اکبر با انی ودیار مع مان در بند و ت ت تعویا  قضاایای  

 و امنیتی را هر چه گسترده تر به پیش بریم! 
ترجمه و بازت ثیر از اتا ااد بایان ا اما ا ای در حاماایات از  

 کارگران در ایران 
 

اتحادیه معلمان بریتانیا با سیصید هیزار 
عضییو، طییی فییراخییوانییی، حییکییم زنییدان 
"اسماعیل عبدی" دبیر کل کانیون صینیفیی 

 معلمان ایران را محکوم کرد.
ات ادیه مع مان بریتانیا در همبستای با ات اد بین ا اما ا ای  
در حااماایاات از کاارگااران در طاای فااراخاواناای بااه حاا اام  
نا ادالنه شش سا  زندان   یه اسما یل  ابادی باه اتاهاا   
 "اجتما  و تبانی   یه امنیت م ی" زندان ا تراض کرد  

اح ا  زندان برای تاماامای فاعاا ایان کاارگاری، ماعا اماان  
 معترض و فعا ین اجتما ی باید  غو شود  

 
نامه اتحادیه کارگران تولیدی استیرالیییا 

(AMUW)  به آی ال او. اعیتیراض بیه
احکیام شیالک کیارگیران آک دره و طیرح 

 خواست آزادی کارگران زندانی
 ٠٢١٢ نوامبر  

 به : گای رایدر دبیر کل سازمان جهانی کار )آی ا  او  
 دبیر کل گرامی 

باا    ( AMUWات ادیه کارگران تو یادی در اساتارا ایاا)  
تنبیه بدنی در هر ش ل آن مخا . است  از هاماه ماهاماتار  
استفاده از تنبیه بدنی برای ج وگیری کردن کاارگاران  از  
دنبا  کردن منافع مشرو  خود به  نوان ا ضای اتا اادیاه  

 های کارگری بشدد ناران کننده است  
آگااه   ( AMUW)ات ادیه کارگران تو یدی در اساتارا ایاا  

کارگر ماعادن طاالی آق    ١٢ است که دادگاه دو تی ایران  
دره در  رب ایاران را باه جار  ا اتاراض  ا ایاه اخاراج از  
کارشان، مورد تنبیه بدنی قرار داده اسات   در بارابار ایان  
اقدا  از ناظار اتا اادیاه کاارگاران تاو ایادی در اساتارا ایاا)  

(AMUW   حضور دو ت ایران در سازمان بین ا م  ای کاار
با توجه به نول مستمر کنوانسیون ساازماان بایان ا اما ا ای  

 کار و سازمان م ل مت د مورد سوا  است  
 

بعالوه ما خواهان مداخ ه فوری شاماا بارای آزادی جاعافار  
 ظیم زاده، باهاناا  اباراهایام زاده و  ا ایارعاا هااشامای و  
همچنین باطل کردن اح ا  زندان همه فاعاا ایان کاارگاری  
چون اسما یل  بدی، م مود صا  ی، م مود باهاشاتای،  
داود رعوی،  ثمان اسما ی ی، رعا شهابی، م ماد رعاا  
نی نااد، مهدی به و ی، جمیل م امادی و رساو  باداقای  

 هستیم  
 از دخا ت شما بسیار قدردانی می نیم ارادتمند 

 آندره دترمر، دبیر کل 
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حکم سعید مرتضوی برای غیارت صینیدوک 
ضیربیه  ٥١١سازمان تیامییین اجیتیمیاعیی 

شالک، حکم شاکیان وی، جیعیفیر عیظیییم 
سیال  ٥٥و  ٥١زاده و شاپور احسانی راد  

 زندان
قوه قضائیه کشور از ص نه های آخر سناریوی مضا اد  
از پیش طراحی شده سعید مرتضوی پرده برداری کارد  بار  
اسا  این سناریو و ح م بدوی که بر   ایاه ایشاان صاادر  
شده است، وی بد یال  اارد و چاوااو  صانادوق ساازماان  

عارباه شاالق ما ا او  شاد  از    ١٩٠ تامین اجتما ی به  
جم ه شاکیان سعید مرتضوی جعفر  اظایام زاده و شااپاور  
  ٢٢ احسانی راد از هماهن  کنندگان طومار ا اتاراعای  

*  ١٢٢٢ هزار نفری کارگران بودند که به ناماایانادگای از  
کارگر  ضو صندوق سازمان تامین اجتماا ای باا وکاا ات  
آقای دکتر خ یل بهرامیان دست به ش اایات از وی زدناد   
این ش ایت نه بار اساا  اد ااهاای کاارگاران، با ا اه بار  

صف ه ای کمیته تا اوایاخ و    ١٢٢ اسا  گزار  و اسناد   
تف ص م  ل شورای اسالمی باه  اناوان یا ای از ساه  

 قوای قانونی کشور تنظیم شده بود  
این ح م در شرایطی بر   یه سعید مارتضاوی صاادر شاده  
  ١٣ است که حدود دو ماه پل از طارح ایان شا اایات در  

بازپرسی کارکنان دو ات و باه    ١٠ در شعبه    ٣٠ اسفند سا   
فاص ه کوتاهی، ی ی از ناماایاناده هاای  ایان کاارگاران  

دساتااایار و در    ٣٩ جعفر  ظیم زاده در دهم اردیبهشت ماه  
دادگااه اناواالب    ١٠ پایان همانسا  پاروناده ا  در شاعاباه  

رسیدگی و به شش سا  زندان ما ا او  شاد و باار دیااار  
ایشان پل از ی سا  همراه با شاپور احساانای راد در اواخار  

در ارتبا  با ا تصاب کارگران نورد و  او اه    ٣٢ اردیبهشت  
صفا دستایر و چنادی پایاش هار کادا  از ایان فاعاا ایان  

 سا  زندان م  و  شدند    ١١ کارگری به  
ح م صادره بر   یه سعید مرتضوی در قوه قضائایاه دو ات  
جمهوری اسالمی در حا ی پل از گاذشات  نازدیاد باه  
سه سا ، آنهم در دادگاه بادوی صاادر شاده اسات کاه در  
طو  این مدد به دو پرونده جداگانه کارگاران شااکای وی  
در شعبه پانزده دادگاه انوالب اسالمی تهاران و شاعاباه او   
دادگاه انوالب اسالمی ساوه  به سر ت رسایادگای شاد و  
جعفر  ظیم زاده با احتساب دوران پال از ا اتاصااب  اذا،  
ی سا  از ح م شش سا  زندان خاود را نایاز ساواری کارده  

 است  
بر اسا  اسناد منتشره توس  کمیاتاه تا اوایاخ و تافا اص  
م  ل شورای اسالمی، سعید مرتضوی متهام باه  اارد  
هزاران می یارد تومان از صندوقی است که نه پو  نفات  و  
ثرود طبیعی کشور، )که اینهام مای باایاد باا قااطاعایات  
مورد رسیدگی قرار بایرد  ب  ه حاصل سی ساا  رنا  و  
م نت می یونها انسان زحمتا اش و ما ارومای اسات کاه  
ت ت شرای  فالکتابااری باا هازاران امایاد و آروز  بارای  
آخرین روزهای حیاد شان پل اناداز کارده باودناد  اماا در  

موابل، بر اسا  دادنامه های صادره از سوی دادگاهاهاای  
  ١١ و    ١٢ انوالب اسالمی تهران و ساوه، ح م م  ومیت  

سا  زندان بر   یه ایان دو کاارگار حاخ طا ا ، باه د ایال  
کمد و مدیریت ا تصاابااد کاارگاری در ا اتاراض باه  
ماهها  د  پرداخت مزد، ا تراض به دستمزدهاای چانادیان  
برابر زیر خ  فور و تال  و مبارزه برای بهبود شرایا  کاار  
و زیست می یونها کارگری بوده است که به د ایال شارایا   
برده وار موجود، ک یه هایشان را برای زنده ماندن و تاامایان  

 خانواده هایشان به فرو  می رسانند  
با این حا  ما کارگران  ضو ات ادیه آزاد کاارگاران ایاران،  
مصرانه خواهان  غو م ازاد قرون وسطائی شالق بار  ا ایاه  
سعید مرتضوی و م اکمه وی و هاماواا ااای هاایاش در  
دادگاهی   نی در برابر چشمان می یاوناهاا مارد  ایاران باا  

 حضور هیاد منصفه هستیم  
با اح ا  صادره بر  ا ایاه ساعایاد مارتضاوی و کاارگاران  
شاکی وی و همچنین   ل ا عمل قوه قضائیه باه  اارد  
اموا   اماومای در شاهارداری تاهاران و مااجارای ساعایاد  
طوسی، ایند قوه قضائیه ای که باا شاعاار مساتاضاعا.  

ش ل  گارفات بایاش از پایاش    ٠٢ پناهی در پل انوالب  
چهره واقعی خود را به ش ل  ریانی در دفاا  از ماناافاع  
 ارتاران در برابر  چشمان می یونها نفر مارد  شاریا. ایاران  
و می یاردها انسان در سرتاسر جاهاان باه ناماایاش گاذاشاتاه  

 است  
م  ومیت جعفر  ظیم زاده به هفده سا  و شاپور احساانای  
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راد به یازده سا  زندان، نه ح امای بار  ا ایاه ایان فاعااالن  
جسور و برجسته جنباش کاارگاری ایاران، با ا اه، سانادی  
م  م برای م اکمه و م ا اومایات کساانای اسات کاه  

گذشته با  وامفریبی با شعار مستضع. پانااهای    ٩٠ طی  
دست به  ارد و چواو  دسترن  ما کاارگاران و ثاروتاهاای  

 اجتما ی کشور زده اند  
 ١٩٣٠ آبانماه    ١٠  –ات ادیه  آزاد کارگران ایران  

   
نافار    ٠٢٢ نفر بودند  امضاای    ١٠٢٢ *تعداد این کارگران  

دیار، بد یل این ه جمع آوری شده بود)اما بدست اتا اادیاه  
آزاد کارگران نارسایاده باود ، روی آماار کاارگاران امضاا  
کننده طرح ش ایت ا ال  گردید اما از طرز دیار باد ایال  

، ایان اساامای    ٣٠ تع یل در تس یم ش ایت در اواخر سا   
با نا  و ناا  خااناوادگای، شاغال و  شامااره بایاماه امضاا  

رسیدگای باه    ١٠ نفر در شعبه    ٣٢٢ کنندگان با آمار دقیخ  
 تخ فاد کارکنان دو ت ثبت گردید  

   
اخبار مرتب  با شا اایات هامااهانا  کانانادگاان طاوماار  
ا تراعی کارگران به حداقل مزد بر   یه سعید مارتضاوی  

 ٣٠ در اواخر سا   
   

کاارگار از  اارد    ١٠٢٢ دکتر خ یل بهرامایاان شا اایات  
باازپارسای    ١٠ سازمان تامین اجتما ی را ت ویل  شاعاباه  

 کارکنان دو ت داد 
ات ادیه آزاد کارگران ایران: دکتر خ یل بهرامیان به وکاا ات  

کارگار )جامایال ما امادی، شایاث    ١٠٢٢ از نماینده های  
امانی، شاپور احسانی راد، شری. سا د پناه، جاعافار اظایام  
زاده و پروین م امادی   ا ایاه  اارد و چاوااو  صانادوق  

بازپارسای کاارکاناان    ١٠ سازمان تامین اجتما ی در شعبه  
دو ت طرح د وی کرد و سه شنبه هفاتاه گاذشاتاه الیا اه  

 ش وائیه خود را ت ویل این شعبه داد  
بنا بر گزارشهای رسیده باه اتا اادیاه آزاد کاارگاران ایاران،  

  ١٢٢ دکتر خ یل بهرامیان این ش ایت را بر اسا  گازار   
صف ه ای کمیاتاه تا اوایاخ و تافا اص ما ا ال شاورای  
اسالمی تنظیم کرده است و اتهاماد: خایاانات در اماانات،  
کالهبرداری، ارتشا، دارا شادن  ایار  اادالناه و اخاال  در  
نظا  اقتصادی کشور را بر   یه خوانده های این ش اوائایاه  
مطرح نموده است  خوانده های این ش ایت شاامال بااباد  

نافار از    ٩٢ زن انی، سعید مارتضاوی، شایاخ االساالمای،  
نماینده های م  ل شورای اسالمی، هایائات مادیاره وقات  
سازمان تامین اجتما ی  و دهها نافار دیاااری اسات کاه  
اسامی آنها در گزار  کمیته ت ویخ و تافاخاص  ما ا ال  
شورای اسالمی قید شاده اسات  وی هاماچانایان در ایان  
ش ایت بنا بر خواست نماینده های کارگران بر   ایاه هاماه  
کسانی که از زمان جن  به هر ن وی در دارائای هاای  
سازمان تامین اجاتاماا ای دسات انادازی کارده اناد طارح  
د وی کرده است و قرار است طی روزهای آینده باازپارسای  

 این پرونده آ از شود  
  ١٠٢٢ ات ادیه آزاد کارگران ایران با حاماایات از شا اایات  

کارگر بر  یه  ارتااران ساازماان تاامایان اجاتاماا ای، از  
 مو  کارگران در سراسر کشور میخواهد تا با پیوساتان باه  
این ش ایت و یا طرح د وی به هر نا او ماواتاضای،  باه  

دفا  از دسترن  به یغاماا رفاتاه خاود در ساازماان تاامایان  
  ١٣   –اجتما ی برخیزند    ات اادیاه آزاد کاارگاران ایاران  

 ١٩٣٠ اسفند ماه  
   

کارگر با معرفی هامااهانا  کانانادگاان طاوماار    ١٠٢٢ 
ا تراعی به  نوان ناماایاناده، طارح ا اتاراض و شا اایات  
مستول کارگری بر   یه  ارد و چاوااو  انادوخاتاه هاای  
 کارگران ایران در سازمان تامین اجتما ی را ک ید زدند 

کارگر شا ال و باازنشاساتاه  ضاو ساازماان    ١٠٢٢ حدود  
تامین اجتما ی، هماهن  کنندگان طاوماار چاهال هازار  
نفری کارگران جعفر  ظیم زاده، پارویان ما امادی، شااپاور  
احسانی راد، شیث امانای، شاریا. ساا اد پانااه و جامایال  
م مدی را به  نوان نماینده های خود جهات ا اتاراض باه  

  ارد و چواو  صندوق این سازمان معرفی کردند  
این اقدا  مستول کارگری در حا ی از سوی کاارگاران در  
مناطخ مخت . کشور ادامه دارد که باعاد از ظاهار دیاروز  

دی ماه، هامااهانا  کانانادگاان طاوماار ا اتاراعای    ٠٢ 
کارگران با حضور در دفتر دکتر خا ایال باهارامایاان او ایان  
اقدا   م ی خود را جهت طرح ا تراض و ش ایت  نسابات  
به  ارد و چواو  دستارنا  کاارگاران در ساازماان تاامایان  
اجتما ی آ از کردند و دکتر خ یل بهارامایاان  باا پاذیار   
وکا ت کارگرانی که ثمره  امارشاان باه ساخایافااناه تاریان  
ش  ی در این سازمان به  ارد رفاتاه اسات مسائاو ایاتای  
انسانی را بر دو  گرفتند  بر این اسا  و  طباخ خاواسات  
قانونی و حووقی کارگران شاکی مورر گردیده است دکاتار  
خ یل بهرامیان نسبت به تعوی  قضائی ک یاه ساازمااناهاا و  
اشخاص حویوی و حووقی چه آنان اه در دوره مسائاو ایات  
سعید مرتضوی و یا دوره های قبل از آن  در ایان ساازماان  
مسئو یتی داشته و یا نداشتاه اناد اماا در حایا. و مایال  
اموا  کارگران ایران در سازمان تامایان اجاتاماا ای باه هار  
 ش ل و ن وی نوشی ایفا کرده اند اقامه د وی نماید  

کاارگار    ١٠٢٢ متن کامل معرفی نامه ناماایاناده تاوسا   
شاااکاای از نااوااا  مااخااتاا اا. کشااور از جااماا ااه کااارگااران  
ایرانخودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، کایاان  
تایر، کارخان اد صنایع ف زی، پتروشیامای هاای ماناطاواه  
ماهشهار، کاارگاران نسااجای کاردساتاان، فاوالد زاگار ،  
شاهو، پرریل، کارگران بیمارستانی، کارگران سااخاتاماانای  
و    در ا تراض به  ارد و چواو  صندوق سازمان تاامایان  
اجتما ی جهت طرح د وی در مراجع قضاائای  ایاناا باه  

 شرح زیر می باشد: 
با توجه به انتشار خبارهاای مارباو  باه حایا. و مایال و  
 ارد می یاردها تومان از سرمایه صندوق ساازماان تاامایان  
اجتما ی، بدینوسی ه ما کارگران شا ل و بازنشسته امضاا  
کننده زیر به  نوان بخشای از ماا ا ایان ایان ساازماان باا  
معرفی جعفر  ظیم زاده، پروین م مدی، شااپاور احساانای  
راد، شیث امانی، شری. ساا اد پانااه و جامایال ما امادی  
)هماهن  کنندگان طومار چهل هازار نافاری کاارگاران   
به  نوان نماینده های خود، باه آناان اخاتایاار مایادهایام تاا  
عمن ب ارگیری همه اقداماد موتضی برای ا اتاراض باه  
این  ارتاریها، با انتخاب وکیل بار  ا ایاه هاماه اشاخااص  
حویوی و حووقی و سازمانها و ناهاادهاای دو اتای و  ایار  
دو تی چه آنان ه در سازمان تامین اجتما ی مسائاو ایاتای  

داشته و چه آنان ه مسئو یتی  نداشته اند و  باه هار نا او  
و ش  ی در   ارد و یا سو  استفاده از اموا  ماا در ایان  
سازمان مشارکت ناماوده اناد نسابات باه طارح د اوی در  
دادگاههای صا  ه اقدا  نمایند   اتا اادیاه آزاد کاارگاران  

 ١٩٣٠ دی ماه    ٠٠  –ایران  
   
شده از باروز      کارگر بیمه   ١٠٢٢ خبرگزاری ای نا: ش ایت    

 تخ فاد در تامین اجتما ی 
نافار از کاارگاران شاا ال و    ١٠٢٢ نزدید باه  »چ یده:  
ای و درماانای    ای که ت ت پوشش خدماد بیاماه   بازنشسته 

سازمان تامین اجتما ی قراردارند از طریخ نماینادگاان خاود  
انااد تااا باااباات    بااه یااد وکاایاال دادگسااتااری وکااا اات داده 

های احتما ی مسئوالن سازمان تامین اجاتاماا ای در    تخ . 
 .«مراجع قضایی اقامه د وی کند 

ید وکیل دادگستری گفت: گروهی از کاارگاران بایاماه  
شده سازمان تامین اجتما ای باه اساتانااد گازار  هایااد  
ت ویخ و تف ص م  ل از ایان ساازماان باه وی وکاا ات  

 اند    پیایری قضایی داده 
با ا ال  این مطا ا  باه خابارناااار ایا اناا   «خ یل بهرامیان »

ناافار از کاارگااران شااا ال و    ١٠٢٢ گافات: نازدیااد باه  
ای و درماانای    ای که ت ت پوشش خدماد بیاماه   بازنشسته 

سازمان تامین اجتما ی قراردارند از طریخ نماینادگاان خاود  
هاای احاتاماا ای    اناد تاا باابات تاخا ا.   به وی وکاا ات داده 

مسئوالن سازمان تامین اجتما ی در مراجع قضایی اقااماه  
 د وی کند  

وی بابیان این ه در حا  حاعر به استناد مدار  ماوجاود  
از جم ه گزار  هیاد ت ویخ و تف ص م  ل از  ما ا ارد  
سازمان تامین اجتما ی سارگار  ناوشاتان شا اایات او ایاه  
است، گفت: به احتما  قوی نوشاتان دادخاواسات شا اایات  
چهارشنبه آینده ت امایال و بارای پایااایاری در دادسارای  

 کارکنان دو ت ثبت خواهد شد  
این وکیل دادگستری در توعیو دادخواست شا اایات خاود  
گفت: به موج  این دادخواست   یه همه اشخاص حویاوای  
و حووقی که در ساه دهاه گاذشاتاه در ساازماان تاامایان  
اجتما ی دارای مسائاو ایات باوده و از هامایان طاریاخ باا  
 م  رد نادرست خود خساراتی را متوجه ساازماان تاامایان  

اناد اقااماه د اوی    اجتما ی و حووق بیمه شدگان آن کارده 
 خواهد شد  

وکاایاال دادگسااتااری بااایااادآوری ایااناا ااه سااازمااان تاااماایاان  
اجتما ی ید موسسه  مومای  ایار دو اتای اسات کاه  
ای    وظیفه دارد به خانواده کارگران بیمه شده خدمااد بایاماه 

و درمانی ارائه کند، گفت: گزار  منتشر شاده از ساوی  
هیاد ت ویخ و تف ص م  ل شورای اساالمای نشاان داد  
که مدیریت اخایار ساازماان تاامایان در دوره حضاور خاود  

هایی شده است و این درحا ی اسات کاه در    مرت   تخ . 
های بسایااری از بایاماه شادگاان ایان    همین مدد، خانواده 

هاای    سازمان به د یل مش الد ماا ای در ماعارض آسایا  
 جدی اجتما ی قرار داشتند  

وی بایادآوری این ه در دادخواست ش ایات قارار اسات باه  
تمامی تخ فاد احتاماا ای کاه در ساه دهاه گاذشاتاه در  
سازمان تامین اجتما ای ر  داده اسات رسایادگای شاود،  
گفت: پل از ثبت ش ایت در دادسارای کاارکاناان دو ات،  
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ت ویخ و تف ص از سازمان تامین اجاتاماا ای در حا امای  
گسترده و با هماهنای دساتااااه قضاایای، ناهااد ریااسات  

ما ا ال شاورای اساالمای    ٣٢ جمهوری و کمسیون اصل  
 ان ا  خواهد شد  

   
 توعیو ی ی از نمایندگان کارگران 

از نمایندگان کاارگارانای   «پروین م مدی »در همین رابطه،  
که در رابطه با پیایری قانونای تاخا افااد انا اا  شاده در  
سازمان تامین اجتما ی به آقای خ یال باهارامایاان وکاا ات  

اند، به ای نا گفت: پل از انتشار اخاباار حایا. و مایال    داده 
نافار از    ١٠٢٢ اموا  سازمان تامین اجتما ی، نزدید باه  

کارگران بیمه شده سازمان تاامایان اجاتاماا ای باه  اناوان  
بخشی از ما  ان این سازماان  اماومای  ایار دو اتای باا  
امضا  طوماری به نماینادگاان خاود وکاا ات دادناد تاا از  
طریاخ اساتاخادا  وکایال دادگساتاری ایان ماوعاو  را در  

 دستااه قضایی پیایری کنند  
وی بابیان این ه امضا کنندگان ایان طاوماار از کاارگاران  
شا ل بازنشسته واحدهای صنعتای و خادمااتای هساتاناد،  

گفت: جمع آوری امضا برای پیایری این ماوعاو  هاناوز  
 ادامه دارد  

این فعا  صنفی کارگری باایاادآوری ایانا اه ناماایانادگاان  
آوری    باا جاماع   ٣١ امضا کننادگاان ایان طاوماار در ساا   

هزار امضایی، درخواست کاارگاران ماعاتارض    ٢٢ ی    طومار 
را برای افزایش واقعی دستمازد باه مسائاوالن وقات وزارد  
تعاون، کار و رفاه اجتما ی منع ل کرده باودناد، گافات:  
به موج  متن این طوماار ناماایانادگاان امضاا کانانادگاان  

های انا اا  شاده  االوه    توانند در ا تراض به  ارتاری   می 
کارگیری همه اقداماد موتضی، از طاریاخ اساتاخادا     بر به 

وکیل   یه همه اشخاص حویوی و حووقی )دو تی و  ایار  
هاای صاورد گارفاتاه ناواش    دو تی  که در سو  اساتافااده 

 اند، در دادگاه صا  ه اقامه د وی کنند    داشته 
 

یک سال از مرگ زنده یاد کوروش 
 بخشنده گذشت

سا  گذشته در چنیان روزی، یاعانای چاهااردهام آباان  
، کورو  بخشنده فاعاا  کاارگاری و از ا ضاای    ١٩٣٢ 

کمیته هماهنای برای کاماد باه ایا ااد تشا ال هاای  
 کارگری، در شهر سنندج درگذشت  

زنده یاد کورو  بخشنده که باارهاا زنادانای، احضاار و  
ماار ،    ٠ بازداشت شده بود؛ در آخرین ماورد، در آساتااناه  

روز جهانی زن، بازداشت و دو ماه زندانی شد و پال از آن  
با وثیوه ی صد می یون توماانای آزاد گاردیاد  اماا دادگااه  
بدوی او را به دو سا  حبل م  و  نمود و  سول باه ساه  
ماه و ید روز حبل تو یل یافت  زمان اجرای ایان حا ام  

بود که وی باید برای اجارای حا ام باه     ٣٢ آبان سا     ١٠ 
زندان سنندج مراجعه می کرد  اما او که مشا ال قا ابای  
داشت و ید بار نیز مورد  مل جراحی  قرار گرفتاه باود،  
متاسفانه در چهاردهم آبان ق   ا  برای همایاشاه از تاواش  

 افتاد  
روز بعد اما پی ر کورو  بخشنده در میان  ام و انادوه  
صدها نفر از مرد  شهر سنندج و بسایااری از کاارگاران و  
فعا ین کارگری شهرهای مخت . ایران، باا شا اوه فاراوان  
تشیع شد  در او ین سا ارد درگذشت این فاعاا  کاارگاری  
و از ا ضای کمیته هماهناای بارای کاماد باه ایا ااد  
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 تش ل های کارگری، یاد  زیزا  را گرامی می داریم  
کمیته هماهنای برای کمد به ای اد تشا ال هاای  

 ١٩٣٠١٠١١٢  –کارگری  
 

 

 بین المللی
انصراف تیرانداز المپیکی از  -هند 

حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در 
 تهران به دلیل قانون حجاب اجباری

تیرانداز ا موی ی هند، به د یل قااناون حا ااب اجابااری در  
ایران، از حضور در رقابت های قاهارماانای آسایاا در تاهاران  
انصراز داد  حنا سیدهو که روز شنبه در حسااب تاوئایاتار  
خود این خبر را ا ال  کرد، پیشتار باه فادراسایاون جاهاانای  
 تیراندازی هم نامه ا تراض آمیزی را ارسا  کرده است  

وی تاکید دارد باه  اناوان یاد ورزشا اار، از ایان کاه  
م بور است در رقابت های قهرمانی آسیا در تهران حا ااب  
را ر ایت کند خوش ا  نیست و معتود است کاه ماوعاو   
ح اب اجباری با روح ورز  در تضاد است  او می گاویاد  
به  نوان ید ورزش ار زن افتخار می کند کاه مارد  باا  
فرهن  های مخت .، جناسایات، ایادئاو اوژی، و ماذها   
های متفاود می توانند در رقابت هاای ورزشای شارکات  
کنند، بدون آن کاه هایاس جاهات گایاری خااصای داشاتاه  

 باشند  
 

مقیررات تیازه و سیخیت بیرای  -استرالیا 
 مقابله با پناهجویان
گایاراناه جادیادی درخصاوص    دو ت استرا یا قاوانایان ساخات 

پناه ویان ارایه کرده اسات  ایان طارح هافاتاه آیاناده بارای  
 شود     گیری در پار مان کشور مطرح می   رای 

بر اسا  پیشنهاد دو ت این کشورآندستاه از پانااها اویاانای  
آیند هرگز اجاازه ورود و    که از طریخ دریا به این کشور می 

 یا زندگی در این کشور را نخواهند داشت   
گاویاد ایان طارح    وزیر اساتارا ایاا، مای   م  و  ترنبا ، نخست 

با ث توق. فعا یت قاچاقچایاان انساان خاواهاد شاد چاون  
دانند که تال  آنها برای ورود باه اساتارا ایاا    پناه ویان می 

 ناکا  خواهد ماند   
قانون جدید وععیت سه هزار پانااها اویای را کاه در حاا   

شاوناد    حاعر در پاپوآ گینه نو و جزیره نائورو ناهاداری مای 
 کند    تر می   به شدد پیچیده 

در چارچوب این قوانین تازه در صاورد تصاویا  پاار اماان،  
ا عمر ورود به خا  استرا یا شاامال افارادی    ممنو یت دائم 

شاوناد و    که به  نوان توریست و یا ت ارد وارد کشور مای 
 یا با ید استرا یایی ازدواج می کنند، خواهد شد   

های مهاجرتی دو ت استرا یا، پناها اویاانای    براسا  سیاست 
که با قایخ خود را باه ساواحال ایان کشاور بارسااناناد، یاا  

های پناه ویان در پااپاوآ    شوند و یا به اردوگاه   برگردانده می 
 شوند     گینه نو و جزیره نائورو ا زا  می 

ا م ل پایاشاتار در گازارشای باا اناتاوااد از    سازمان  فو بین 
های مهاجرپذیری دو ت اساتارا ایاا، شارایا  اردوگااه    سیاست 

 نائورو برای پناه ویان را "ش ن ه" توصی. کرده بود  

این سازمان در گزار  خود با اشاره به این اردوگااه، رفاتاار  
با پناه ویان را "مسام ه و قساود سیستماتایاد" خاواناده  
و گفته بود که بسیاری از از پناه اویاان بارای رهاایای از  

 شوند    شرای  "شبه زندان" م بور به خودکشی می 
 

هیا زنیدانیی در اثیر  کشته شدن ده -یمن 
حمله هواییی نیییروهیای ائیتیالف بیه ییک 

 زندان
هاای ائاتاالز تا ات    از یمن گزار  شاده حاما اه جاناااناده 

رهبری  ربستان به ید زندان در شهر حادیاده ایان کشاور  
هاا کشاتاه    که ت ت کنتر  شبه نظامیاان حاوثای اسات، ده 

 برجای گذاشته است   
آن طور که موا  های امنیتی و پزش ی در یامان گازار   

اکاتابار باه یا ای از    ٠٣ اند حم ه هوایی روز شاناباه    کرده 
های امنیتی در منطوه ا زیدیه واقع در  ارب بانادر    ساختمان 

حدیده صورد گرفته که از آن باه  اناوان زنادان اساتافااده  
 است       شده   می 

روی شاباه    بندر حدیده از دو سا  پیش و هامازماان باا پایاش 
 نظامیان حوثی ت ت کنتر  آنها بوده است  

نافار    ٩٢ شدگان این حاما اه هاوایای را    ها تعداد کشته   موا  
ناظاامایاان حاوثای در    اند زندانیان و شاباه   ا ال  کرده و گفته 

 شدگان قرار دارند     میان کشته 
های نزدید به شبه ناظاامایاان حاوثای،    با وجود این، رسانه 

 اند     نفر ا ال  کرده   ٢٩ شدگان را    شمار کشته 
حمالد هوایی ائاتاالز تا ات رهاباری  اربساتاان کاه در  
حمایت از دو ت  بدربه منصور هاادی، رئایال جاماهاوری  

جناد بارها به اتها  کشتن  یارناظاامایاان    متواری یمن، می 
 در جریان این حمالد مورد انتواد قرار گرفته است   

اوایل ماه جاری هم در جریان حم ه هوایی نیروهای ائاتاالز  
  ١٢٢  ربستانی به ید مراسم تدفین در صنعاا پاایاتاخات  

 نفر که ا     یرنظامی بودند کشته شدند  
هاای    گاویاد در جاریاان درگایاری   سازمان م ل متا اد مای 

 اند    داخ ی یمن دست کم هفت هزار نفر کشته شده 
 

تظاهرات گسترده در اعیتیراض  -مراکش 
 فروش  به مرگ یک ماهی

ساکنان شهرهای مخت . ماراکاش در پای مارب یاد  
ماهی فرو  در شهر حسیمه در شما  این کشاور اقادا  باه  

 برپایی تظاهراد کردند  
این تظاهراد همزمان با روز خاکسواری این مااهای فارو   
برگزار شد  این فرد زمانی که قصد داشات مااهای هاای  
توقی. شده خود توس  نیاروهاای پا ایال را پال بااایارد،  

 کشته شد   
براسا  مطا   منتشر شده در رسانه های اجاتاماا ای ایان  
ماهی فرو  که م سن ف ری نا  داشته پل از تاوقایا.  
شدن ماهی هایش به داخل کامیونای رفاتاه کاه بارای از  
بین بردن بارهای توقی. شده استفاده می شده اما در مایاان  

 تیغه های دستااه جان باخت  
حادثه کشته شدن او که روز جمعه ر  داد، واکاناش هاای  
گسااتاارده ای از سااوی ماارد  مااراکااش در رسااانااه هااای  
اجتما ی در پی داشت  ماعاتارعاان ایان را ناو ای ساو   

استفاده موا  های دو تی و بی  دا تی در کشاور  اناوان  
 کردند  

تظاهراد روز ی شنبه از سوی فعااالن اجاتاماا ای جاناباش  
)بیستم فوریه  برپا شد که سازمان دهنده ا اتاراض هاا در  

 میالدی بودند    ٠٢١١ زمان بهار  ربی در سا   
همزمان با شدد گرفتان ا اتاراض هاا در کشاور، پاادشااه  
مراکش که به کشورهای آفریواایای سافار کارده از ماواا   
های این کشور خواست تا با خانواده فرد کشته شاده دیادار  
کرده و از طارز وی باه آناهاا تسا ایات گاویاناد  وزرای  
دادگستری و کشور مراکش نیز و ده داده اند تا در راباطاه  

 با این پرونده ت ویواد الز  را ان ا  دهند  
 

تداوم اخراج سازیها و اخراج  -ترکیه 
 هزار کارمند دیگر ٥١بیش از 
هازار نافار دیااار از کاارکاناان    ١٢ دو ت ترکیه، بیاش از  

های  مومی این کشور را در ارتاباا  باا کاودتاای    بخش 
ناافاارجاا  اخایاار، از کاار بارکااناار کارده اسات  بار اسااا   

آبان صاادر کارده،    ٣ ای که دو ت ترکیه، ی شنبه    اطال یه 
کاارماناد دو اتای، ا ا ا  از    ١٩١ هازار و    ١٢ گفته شده  
هاای دادگساتاری، باهاداشات و آماوز ، اخاراج    خانه   وزارد 
 اند    شده 

رسانه را کاه بارخای از آناهاا باه    ١٠ دو ت ترکیه همچنین  
کردهای این کشور نزدی ند بسته است  همچنین انتاخاابای  

ها نیز منتفی شده و از ایان پال، ایان    بودن روسای دانشااه 
هاا را    رئیل جمهور ترکیه خواهد بود کاه رئایال دانشااااه 

 کند    منصوب می 
از سه ماه پیش که در ترکیاه وعاعایات اعاطاراری ا اال   

های مخاتا ا. قضاایای،    هزار نفر در بخش   ٩٠ شده، بیش از  
نظامی، امنیتی، دو تای و پا ایال ایان کشاور دساتااایار  

اناد  رجا     ها هزار نفر دیار هم از کار اخراج شاده   اند  ده   شده 
طی  اردو ان، رئیل جمهور ترکیاه، یاد روز پایاش نایاز  

ای از پاار اماان تارکایاه خاواهاد    گفته بود که با ارائه الی ه 
خواست تاا ما اازاد ا ادا  رادوبااره باه قاوانایان قضاایای  

 بازگرداند  
 

سیصد میلیون کودک در جیهیان  -یونیسف 
 کنند هوای بسیار آلوده تنفس می

تاریان    صندوق کودکان ساازماان ما ال )یاونایاسا.  در تاازه 
مایا ایاون کاود  در    ٩٢٢ گزار  خود گفته است حدود  

جهان در معرض تنفل "هاوای بسایاار آ اوده" هساتاناد کاه  
مم ن است صدماد جدی فایازیا ای یاا  اطامااد شادیاد  

 مغزی به آنها وارد کند  
اکاتابارماناتاشار    ٩١ بر اسا  این گزار  که روز، دوشنباه  

شده، توریبا از هر هفت کود  یاد کاود  در جاهاان  
کند کاه شاش باار از اساتااناداردهاای    هوایی را تنفل می 

 تر است    جهانی آ وده 
های صندوق کودکان سازمان م ل، ید هفاتاه قابال    یافته 

از مذاکراد تغییراد اق یمی سازمان م ال، کاه قارار اسات  
 هفته آینده در مراکش برگزار شود، منتشر شده است  

آنتونی  ید، مدیر اجارایای ایان ساازماان، گافاتاه اسات:  
"آ ودگی هوا ی ی از  وامل اص ی مرب و مایار حادود  
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 حقوک کودکان
 حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالک. 

 تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت مورف است استاندارد واحدی از رفیاه و امیکیانیات رشید میادی و
 معنوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند. 

از  تیقیلپرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد باالی زندگی کودکان و نوجوانان مسی
 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 مجهز. 
 . ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خالک تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی

 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 
 سال.  ٥١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 

ار آز ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممینیوعیییت فشیار و
 روانی و ارعاب کودکان. 

 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 
، تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوک مدنی و اجیتیمیاعیی خیوییش

 نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند. 
 يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 

سا  در جهان اسات و زنادگای    ٠ ششصد هزار کود  زیر  
 کند "   و آینده می یونها نفر دیار را تهدید می 

او همچنین گفته: " آ ودگی هوا فو  به ریه کاودکاان در  
هاای    رساند ب  ه مم ن است به آسایا    حا  رشد آسی  نمی 

 دائمی بر روی مغز آنها هم من ر شود " 
صندوق کودکان سازمان م ل در گزار  اخیار خاود تاعاداد  
کودکانی که در معرض هوای "بسایاار آ اوده" هساتاناد را  

می یون نفر در جهان شکر کرده و مناباع ایان آ اودگای    ٩٢٢ 
را خودروها، سوختهای فسیا ای، گاردو  اباار و ساوزانادن  

 ها برشمرده است    زبا ه 
بر اسا  این مطا عه، کشورهای ماناطاواه جاناوب و شارق  
آسیا وکشورهای آفریوایی بیشترین تعداد کودکاانای را در  

 کنند    اند که هوای آ وده تنفل می   خود جای داده 
پذیارتاریان کاودکاان باه بایامااریاهاای    بافته یونیس.، آسی  

کاناناد و    ناشی از آ اودگای هاوا، در فاوار زنادگای مای 
 دسترسی کافی به خدماد مناس  بهداشتی ندارند  

 
ای،  خامنه -سازمان گزارشگران بدون مرز 

سلمان، اسد و اردوغان در میان "دشمینیان 
 رسانی" آزادی اطالع

سازمان گزارشاران بدون مرز، فاهارساتای از کساانای کاه  
رساانای در ساراسار جاهاان    گوید دشماناان آزادی اطاال    می 

است؛ رهبران ایران،  ربساتاان، ساوریاه و    هستند منتشر کرده 
 اند    رسانی ق مداد شده   ترکیه از جم ه "دشمنان" آزادی اطال  

ا اما ا ای گازارشاااران بادون مارز،    سازمان فرادو تی و بایان 
ا  قارار دارد    گوید افرادی که در فاهارسات ساا ایااناه   می 

کشاناد،    کناناد، مای   نااران را زندانی و ش ن ه می   روزنامه 
رساانای را    ها را سانسور و ج وی جریان آزادی اطاال     رسانه 

 گیرند    خویی" می   به گفته این سازمان "با درنده 
رئیل دو ت، رهبر مذهبی و سیاسای و    ٩٠ این فهرست نا   

 گیرد    کار و افراطی را در بر می   های تبه   نیز گروه 
چهره و گروه اسات    ٩٠ ای ی ی از این    ا  ه   ی خامنه   آیت 

ا ،    که به گفته "گازارشاااران بادون مارز" تا ات رهاباری 
اماان"    های ح ومتی و مت دانش به "آزار و اشیات بای   موا  

 نااران مشغو  هستند    روزنامه -نااران و شهروند   روزنامه 

به ایان ساو،    ٠٢١٠ به گفته "گزارشاران بدون مرز" از سا   
اناد،    ناار ت ت بازجاویای قارار گارفاتاه   روزنامه   ٢٢ کم    دست 
اند  از زمان روی کاار آمادن او    ها زندانی شده   نفر از آن   ١٠ 

  ٢٢٢ کاام    بااه  اانااوان رهااباار جاامااهااوری اسااالماای، دساات 
تان    ٠٢٢ ای م  و  و بایاش از    ناار و فعا  رسانه   روزنامه 
اند؛ در حاا     دست فعاالن م بور به فرار از کشور شده   از این 
 ناار مستول در زندان هستند    روزنامه   ٠٢ حاعر  

 
هیا نیفیر در  غرک شدن صید -پناهجویان 

  آبهای نزدیک لیبی
پانااها او در    ٠٩٣ گاویاناد حاداقال    مواماد مهاجرتی می 

هاای    حوادثی که برای دو کشتای باه وجاود آماده در آب 
 اند    نزدید  یبی  رق شده 

پناه ویانی که از این دو حادثه ن اد یاافاتاه و باه جازیاره  
اناد ایان خابار را باه ماواامااد    المودوسای ایاتاا ایاا رسایاده 

نفر از سارنشایاناان    ٠٣ اند     کمیساریای  ا ی پناهندگان داده 
ها و دو نفر از سارنشایاناان کشاتای دیااار    ی ی از کشتی 

شاود مااباوای سارنشایاناان    اند و تصاور مای   ن اد پیدا کرده 
 اند    کشته شده 
پناه ویی که خبر  رق آنها منتشر شده هاناوز    ٠٩٣ از این  

شاود کاه    اجساد هیس کدامشان پیدا نشده است  تصور مای 
 بیشتر این افراد اهل کشورهای  رب آفریوا بوده باشند  

ا اما ا ای ماهااجارد در ساا  جااری    به گفته ساازماان بایان 
پناه ویی که قصد داشاتاناد خاود   ٢٠٢٢  میالدی بیش از 

 اند    را از مسیر مدیترانه به اروپا برسانند، کشته شده 
مم ان اسات   ٠٢١٢  سازمان م ل هشدار داده است که سا  

 مرگبارترین سا  برای مهاجران و پناه ویان باشد  
با توافخ تارکایاه و اتا اادیاه اروپاا بارای ماتاوقا. کاردن  

روند، تال  ماهااجاران    پناه ویانی که از ترکیه به یونان می 
 برای رساندن خود به ایتا یا افزایش یافته است  

هازار نافار خاود را از    ٩٩٢ در سا  جاری میالدی حادود  
اند  ایان تاعاداد در ساا  گاذشاتاه    طریخ دریا به اروپا رسانده 

 بیش از ید می یون نفر بود  
 


