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 ٥1 صفحه   

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                 

 ٢١بخش بین المللی: داوود رفاهی                صفحه                            

 ٢ صفحه  

 2 صفحه   

 ٧ صفحه   

 ٤ صفحه   

 ٨ صفحه   

 ٩ صفحه  

 ١صفحه  

 سکوت اما از رضایت نیست!
 یاشار سهندی 

آبان ماه "چند  دد  "د "    ٥٢ روز  
از کدددارگددران کددداری کدددردنددد   
کددارسددتددانچ ا دد  چددندد  ددد  "دد   
کارگران به ندمدا دند گدک از کدل  
کارگران ا ران با "دمدمدا شدان در  
مقابل مملس اسالمک، حکومدت  
را وادار کددردن کدده ادددالحددک  
قانون کار که در دستور مدمدلدس  
بود، از دستور خارج کنند چ " در  
ا   "مما وحی  فر  وندک بدیداندیده  
سن  کای کارگران شرکت واحد   
"هران را در مورد ال حه ادالحیده  
دولت بر روی قانون کار  قدرائدت  
و جددرددظددر ادد ددیددی زاده و  ددرو دد   
محم ی در سدندندراندک خدود بدا  
"اکی  بر بداز دس گدیدری فدوری  
ال ددحدده ادددالحددیدده دولددت ااددال   

کردن : شرا د  بدرده وار مدوجدود  
که بر کارگران ا ران "حمیل شد ه  
است حادل و نتیمه قداندون کدار  
فرلک است و در ادامده خدواهدان  
"ددیددیددیددر قددانددون کددار فددرددلددک در  
راستای برچی ه ش ن قدراردادهدای  
موقت و شرکتهای  یمداندکداری،  
احددیددا قددراردادهددای دائددمددک و  
مستقیی و حق بر ائک "شکدلدهدای  
مستدقدل کدارگدری در "دمدامدک  
مددراکددز "ددولددیدد ی دددنددرددتددک و  
خ ما"ک ش ن چ" خبر در شدبدکده  
اجتمااک بطور وسیرک هدمدراه بدا  
اکس و فیلی منتشر ش  و چند   
ساات بر  ااال  ش  کده ال دحده  

 ادالحک به دولت بازگردان ه  
 

 ٥٥ صفحه  

 کارگران علیه قانون کار دست به تظاهرات زدند 
 حزب کمونیست کارگری ایران  

 کارگر کمونیست میپرسد 
مااماوریان باازداشات باه  ١٩آبان ماه  ٢١نسرین رمضانعلی 

منزل  اسماعیل عبدی هجوم برده و در میان بهت و حیارت 
فرزندان خردسال و اعاراراه هاماسارر وی را باا خاود 
بردند. هماکنون کمپین آزادی عبدی و بهشری سازمان داده 
شده است. ابردا کوتاه در مورد اسماعیل عابادی بارای ماا 
بگویید و سپس اخرین اخبار و اقدامات کمپین برای آزادی 
 اسماعیل عبدی را برای خوانندگان نشریه توضیح بدهید. 

 ٣ صفحه  

 شهال خباززاده

 علیه قانونی کردن تجاوز به دخرر بچه ها در ترکیه

 کیوان جاوید
 کرک زدن زن دسرفرور و یک دنیای بهرر 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 فریاد اعتراض صد ها کارگر در مقابل مجلس
 کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات  

 ناصر اصغری
 جهان به اکربری دیگر احریاج دارد!

 خالد ناصری
 ! میلیون  بیکار در جامعه ٢٢پنج یا شش سال آینده 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

طرح اسراد شاگردی کمک شایانی به کارفرما کرد تا از این طریق 
 قانون تأمین اجرماعی و کار را برای مدت مشخصی کنار بگذارد.

 محمد شکوهی
 نکره اصلی

 در حاشیه" افزایش حق مسکن" کارگران!
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  "حريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسن گان آنهاستچ  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به مرني 

 "ائي  مضمون آنها از جانب نشريه نيستچ

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ٥ از صفحه        
مددیددشددود "ددا ندد ددر "شددرکددای  
اجتمااک" "امی  شدود  اقد امدک  
امی  بدندش در ا د   واندظدسدای  
بگیر و ببن  و شکنمده و زند انچ  
در زمانک که مدزدوران  گدمدندا   
اما  زمان شبانه هدمدو  بدردن بده  
خانه اسماایل اب ی و با ا دمداد  
راب و وحشت سرک کردن  بدند   
دل مبارزان و فرالی  کارگدری و  
مرلمان را  اره کنن  ا   اادتدرا   
و نتیدمده بدندش بدودن آن "دال   
حکدومدت را خدندردک کدردچ امدا  
همانق ر که ا   خدبدر در شدبدکده  
های اجتمااک وسیرا منتشر شد   
در شبکه هدای خدبدری رسدمدک  
سرما ه داران "ا جا ک که امکدان  
داشت سرک کردن  آنرا مندردکدس  
نکنن چ  کک از رسدانده هدا  بدک  
بک سدک  بدرا دش مدرن خداندی  
مرضیه دباغ  کک از فرمداند هدان  
سپداه  حدکدومدت بسدیدار بدرا دش  
مهمتر بود "ا از خ مات ا شان بده  
حکومدت اسدالمدک بدگدو د  کده  
چگونه ا شان اولید  فدرمداند ه زن  
سددپدداه شدد   و خددوانددندد ه در   
میکن  که  ا د  خدود  خدیدلدک  

مهی است   اما چون ظاهرا خدبدر   
آبدان    ٥٢ "مما کارگدران در روز  

"از دو منبا مستقل" "ا دید  نشد ه  
بود و بر اساس ادل بدک ردرفدک  
ادددال در مددورد آن  دد  کددال   

 گظته نش چ  
 

راد و فردا اما آنرا اندردکداس داد،  
اما چگونه؟ در البدالی ند درات  
کارب ستان حکومت و "اکدید  بدر  
ا نکه "  یشتر حسدید  حدبدیدبدک،  
دبیر کانون هماهنگک شدوراهدای  
اسالمدک کدار اسدتدان "دهدران، از  
بددرگددزاری "ددمددمددا ااددتددراضددک  

خدبدر      آبدان   ٥٢ کارگدران در روز  
داده بودچچچ" که "ازه برد  "چچچ در  
ا   ار"بدا،، شدمداری از "شدکدل  
های کارگری مانن  سند  دکدای  
کددددارگددددران شددددرکددددت واحدددد   

راندک "دهدران و حدومده و    ا"دوبدوس 
ا"حاد ه آزاد کدارگدران ا دران ندیدز  
ااال  کردن  کده در ا د  "دمدمدا  
ااتراضک شرکت خواهن  کرد" و  
ا   گونه بود که ا   اق ا  را ندیدز  
به حساب شوراهدای اسدالمدک و  

چدداقددو کشددان حددکددومددت "ددمددا   
کردن چ نه اکسک، نه فدیدلدمدکچ 

  بک انصافک نکرده باشیی  د   
"اکس "ز ینک " بود از "مدمدردک  
در مقابل مملس که مرلو  ندبدود  
ا   آدمها کدک هسدتدند  و چدک  
مینواهن   ظاهرا ادکدس هدا و  
فددیددلددی هددا مددوجددود در شددبددکدده  
اجتمداادک را مدندابدا مسدتدقدلدک  
مانن  شوراهای اسالمک  ا ا دلدندا  

 "ا ی  نکرده بودن   
 

چاقو کشان حدکدومدت از ابدتد ا  
قافیه را باخته بودن چ چدون خدبدر  
در دستور کار گذاشته شد ن ا د   
ادالحیه را اول ا"حاد ه کدارگدران  
ا ران منتشر کرد و گر نده خدیدال  
داشتن  در "سکدوت خدبدری" آندرا  
"صو ب و به اجرا بگذارن چ بر  بدا  

آبدددان    ٥٢ فددرخدددوان بدددرای روز  
مددزدوران شددوراهددای اسددالمددک  
خودشان را به جلو مملس رسداند ه  
بودن  و ممبور شد ند  "در دبدون را  
"حت فشار کارگدران در اخدتدیدار  
جددرددظددر ادد ددیددی زاده و  ددرو دد   

آبدان    ٥٢ محم ی بگذارن  در روز  
به بهانه سدالدروز "صدو دب قداندون  
ض  کارگری جمهوری اسدالمدک  
جلو مملس جما شوند  و "دهد  د   
کنن " اگر دولدت ال دحده اددال   
قدانددون کدار را از مددمددلدس  ددس  
نگیرد، "مما مشابهک در مدقدابدل  
وزارت "دددرددداون، کدددار و رفددداه  

 اجتمااک برگزار خواه  ش    " 
ا   خبر اما ظاهرا "ارز  خدبدری"  
داشددتدده کدده در راد ددو فددردا جددز  
خبدرهدای اددلدک شد  هدمدراه بدا  
اکسک مرتبر از منابا مرتدبدر"در  
از محموب، ا   دشم  کدارگدران  
کده لددبدداس کددارگددران را بددر "دد   
داردچحس  دادقک که خوب بدلد   
از است از چداقدوی ضدامد  دار  
استظاده کن  دولت را "دهد  د  بده  
"مما مشابه کرده بدودچ بدک بدک  
سک چون    مدندبدا مسدتدقدل  
مانن  ا لنا ا   خبر را بدا ادکدس  
مددنددتددشددر کددرده بددود بددا "ددیددتددر"  
مرترضان "یییر قانون کار مقدابدل  
ممدلدس ا دران "دمدمدا کدردند "در  
سا ت خبری ا  آورده  بدود "دا  
خیال خود  را راحت کرده بداشد   
"ا که کسک نگو   بک بک سدک  

خبری منتدشدر ندکدرده اسدت  در  
ضم  اگدر شد  خداکدک هدی بده  
چشی کارگران بپاش  که نمدا دند ه  
شددمددا کددارگددران، چدداقددوکشددان  
رسمک حکومت هستن  نده رضدا  
شهابدک و جدردظدر اد دیدی زاده و  

  رو   محم یچ 
 

ا دد  سددکددوت امددا از رضددا ددت  
ندیدسدتچ بدلدکدده اوج ندارضدا دتددک  
بورژوازی را مدیدرسداند  کده کده  
"چددندد  ددد  "دد " از کددارگددران  
میتوانند  "صدمدیدمدات حدکدومدت  
سرکدوبدگدری مداندند  جدمدهدوری  
اسالمک را مانا اجرای آن شوند چ  
از ابت ای "هیه و "صدو دب قداندون  
کددذا ددک جددمددهددوری اسددالمددک  
کشددمددکددش بددیدد  کددارگددران و  
حکومت وجود داشته است و ا د   
خواب سدرمدا ده داران را آشدظدتده  
ساخته اسدتچ چدند  بدند ی کده  
حددقددک بسددیددار خددظددیدد  را بددرای  
کارگران برسمیت شدنداخدتده اسدت  
نتیمه همی  مبارزات بدوده و گدر  
نه قرار بود نا  کدارگدر از قداندون  
حذف شود و قانون از بداب اجداره  
در مددورد بدده خدد مددت گددرفددتدد   
کارگر نوشته شودچ "الدشدک کده  

 شکست خوردچ 
 

قانون کار را اما بدا د  کدارگدران  
بنو سدند  چدون ا شدان دداحدبدان  
نددیددروی کددار و فددروشددندد ه آن  
هستن چ ا شان هستدند  کده بدا د   
"ریی  کنن  که کداالی شدان در  
بازار چگونه ادرضده شدود و بده  
چه قیمتک نه خر د ارچ ا د   دیدا   
روشنک بود کده چدند  دد  "د   

آبددان بدده    ٥٢ کددارگددر در روز  
حددکددومددت و بددورژوازی ااددال    
کردند چ بدورژوازی بدرای رسدانده  
هددا ددش مددیددلددیدداردهددا دالر خددرج  
میکدند  "دا جسدارت "دوده مدرد   
سرکوب شود و هدمدید  جسدارت  
است که با د  مدندردکدس نشدودچ  
اق امک ابث که فق  روسیاهدک  

 ا  برای آنها باقک میگذاردچ 
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آبدان مدقدابدل مدمدلدس    ٥٢ امروز  
اسالمک دحنه ااترا  بداشدکدوه  
ددد هددا کددارگددر بددودچ دددحددندده  

 رشوری بود که در آن کدارگدران   
بددا شددرددارهددای کددوبددندد ه ددد ای  
ااتراضدشدان را نده "دندهدا ادلدیده  
ال حه ض  کارگری قداندون کدار،  
بلکه به کلیت آن و بده بدردگدک  
موجود بلن  کردن  و بطور واقردک  
مددیددلددیددونددهددا کددارگددر و خددانددواده  
کارگری را نما دند گدک کدردند چ  
کارگران شرار می ادند : "حداددل  
قانون کار بردگدک امدروز اسدت"،  
"ادال  قانون کار به نظا سرمدا ده  
دار"، ""د بدیدر دولدتدمدردان کدارگدر  
خددامددوشدده"، ""دد بددیددر دولددتددمددردان  
کارگدر ارزانده"، "کدارگدر مدردلدی  
دانشمو ا"حاد ا"حداد" و "مدندزلدت  
مریشت حق مسدلدی مداسدت"چ بدر  
 الکاردهای بزرگک نوشدتده شد ه  
بددود " دد  خددواسددت فددوری مددا  
افزا ش دستمدزدهداسدت"، "قدرارداد  
دائمک احیاء با  گدردد"، "قدرارداد  

 موقت بردگک کارگر"چ  
 

سن  کای شرکت واحد  از قدبدل  
فددراخددوان بدده "ددمددمددا داده بددود و  

"ر اد قابل "دوجدهدک از کدارگدران  
واح  با لدبداس کدار و بدندرهدا و  
 الکاردهای خود در ا د  "دمدمدا  
شدددرکدددت کدددردنددد چ شدددوراهدددای  
اسالمدک ندیدز بدرد ا فدراخدوان بده  
"مما در ا   محل را دادند چ امدا  
کارگران از سدند  دکدای شدرکدت  
واحد  و ا"دحدداد دده آزاد کددارگددران  
ا ران با "درد اد قدابدل "دوجدهدک از  
بنرها و  الکاردها ک الیه قداندون  
کار و در دفاع از خدواسدت هدای  
کارگران و با شرارهای راد دکدال  
الیه کلیت قانون کار ار"دمداادک  
حکومت حما ت حاضر   در ا د   
"مما را جلدب کدردند  و فضدای  
"مما را ب ست خود گرفتدند چ در  
کنار آنها جما ها ک از کدارگدران  
از مراکز منتل  کارگری و نیدز  
از دانشدددمدددو دددان ، مدددردددلدددمدددان،  
بازنشستدگدان و فدردالدید  بدرخدک  
د گر از "شکدل هدای کدارگدری  
شرکت داشتن چ جمریت بده بدیدش  
از هظتص  نظدر مدیدرسدید چ حضدور  
زنان مرتر  نیدز در ا د  "دمدمدا  

 چشمگیر بودچ  
 

در ا   حرکت اادتدراضدک وحدید   

فر  ونک بیانیه سند  دکدای واحد   
را قرائت کرد و جرظر اد دیدی زاده  
و  رو   محم ی از ا"دحداد ده آزاد  
کارگران در  شت "در دبدون اادال   
کردن  که رابطه برده وار کدندوندک  
کده بدر کدارگدران "دحدمدیدل شدد ه  
است، حادل و نتیمه قاندون کدار  
فرلک است و بدر خدواسدت هدای  
برچی ه ش ن قراردادهای موقدت و  
شرکت های  یماندکداری، احدیداء  
قراردادهای دائدمدک و مسدتدقدیدی،  
حق بر ا ک "شدکدلدهدای مسدتدقدل  
کددارگددری در "ددمددامددک مددراکددز  
"ولی ی دنرتک و خد مدا"دک بده  
ادددندددوان خدددواسدددتدددهدددای فدددوری  
کارگران "اکی  کردن چ ز ر فشدار  
ااددتددرا  کددارگددران، مددمددلددس  
اسددالمددک ااددال  داشددت کدده در  
جلسه بر ازظهر ا   روز "دکدلدید   
ا دد  ال ددحدده روشدد  خددواهدد  شدد چ  
کارگران اولتیما"و  دادن  که اگدر  
ا   ال دحده  دس گدرفدتده نشدود،  
هظته د دگدر در مدقدابدل مدمدلدس  
"حص  خدواهدند  کدردچ اادتدرا   
کارگران امروز در مقابل مملدس،  
ااددتددرا  بدده کددل ا دد  بسددا،  
بردگک و "وحدش سدرمدا ده داری  

 بودچ  

 
بر اسداس ال دحده "اددال  قداندون  
کددار " مددوضددوع "ددرددیددیدد  سدداالندده  
ح اقل دستدمدزد کدندار مدیدرود و  
دست کارفدرمداهدا بدرای "دردیدید   
دستمزد و اخراج کارگران و فشدار  
بیشتر به کارگر بداز"در مدیدشدود،  
گره زدن میزان ح اقل دسدتدمدزدهدا  
به مولظه وضریت اقتصداد کشدور  
مددمددوز قددانددونددک بددرای کدداهددش  
دائمک سطح دسدتدمدزدهدا خدواهد   
ش ، دست کارفرما باز"ر مدیدشدود  
"ا از گرده کدارگدر بدیدشدتدر کدار  
بکش  و بدا بدلدند  شد ن دد ای  
ااترا  کارگدر، کدمدیدتده هدای  
انضددبددارددک را بدده جددان کددارگددر  
بین ازدچ ال حه ادال  قاندون کدار  
ال حده امدندیدتدک کدردن مدحدید   
های کارگری استچ ا د  ال دحده  
را دولت احم ی نژاد بده مدمدلدس  
داد و ز ددر فشددار ااددتددراضددات  
کارگران ممبور به اقب نشیدندک  
شدد چ اکددنددون دولددت روحددانددک  
مینواه  بنت خود  را آزما دش  
کن چ "مدمدا امدروز  داسدا دند ان  
شک  کارگران بده ا د  سدیداسدت  
ار"مااک بود و مملس اسدالمدک  
"ددحددت فشددار ا دد  "دد دداهددرات و  

ااتراضا"ک کده از مد "دک قدبدل  
شروع ش ه اسدت اادال  کدرد کده  
ا دد  ال ددحدده مددوقددتددا از دسددتددور  

 مملس خارج میشودچ  
 

 کک از لح ات  رشور ا   "مدمدا  
هددنددگددامددک بددود کدده نددیددروی  
انت امک اق ا  به دسدتدگدیدری دو  
ندظددر از  دانشددمدو ددان حداضددر در  
"مما کرد و جدمدردیدت بدا شدردار  
دانشمو را رها کد ، فدکدری بده  
حال ما ک ، ا   دو دانشمو را از  

 دست سرکوبگران رها کردن چ  
 

"مما امروز کارگران و ااضدا و  
فردالدید  "شدکدل هدای مسدتدقدل  
کارگری    حرکدت سدیداسدک  
مهدی در فضدای کدندوندک ا دران  
الیه نه "نها قداندون کدار بدلدکده  
حددرکددتددک اددلددیدده کددل فددقددر و  
بددیددحددقددوقددک و امددنددیددتددک کددردن  

 مبارزات کارگری بودچ  
 

 حزب کمونیست کارگری ا ران   
 ٥٩٢٢ آبان    ٥٢ 
 ٥١٥٢ نوامبر    ٥٢   
 

 کارگران علیه قانون کار دست به تظاهرات زدند 
 حزب کمونیست کارگری ایران  
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 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

نسرررررررریررررررر  
 رمضانعلی :

 
اسماایل ادبد ی دبدیدر کداندون    

ددندظدک مدردلددمدان "ددهدران "ا ددران"  
مدددیدددبددداشددد چ وی در جدددر دددان  
ااتراضات گسدتدرده مدردلدمدان و  
رر  خواستهای بدرحدق مدردلدمدان  
مددبددنددک بددر افددزا ددش دسددتددمددزد  
اختصاص دادن بودجه بیشتری بده  
امدر آمددوز  و  درور ، را دگددان  
بودن م رسه برای "مدامدک داندش  

آموزان، حق نوار مرزی، و دهدهدا  
خواست د گر که رر  شد ه بدود  
را نما ن گک میکردچ با   گدظدت  
اسماایدل ادبد ی بدردندوان دبدیدر  

کانون دنظک وظا   سدندگدیدندک  
بددر دو  داشددت، هددمدداهددنددگددک  
"شدکدلدهدای مدرددلدمدان و هد ا ددت  
کردن و سازمان هک ا   "شدکدل،  
در واقدا مدردل هدر دبدیدر  دردندک  
مسئولیت بیشتر بدر دو  داشدتد   
و متاسدظدانده بدا د  گدظدت "دحدت  
حاکمیت حکومت هدار اسدالمدک  
 رنک هز نه سنگید  را بدر دو   
کشید نچ اسدمداادیدل ادبد ی در  

ددد  اول ا دد  ااددتددراضددات قددرار  
داردچ سددال گددذشددتدده اسددمددااددیددل  
اب ی برای شرکدت در کدندگدره  
جهاندک مدردلدمدان بدرای بدررسدک  
وضریدت آمدوزشدک دادوت بدودچ  
ابت ا مسئولی  مانا سظدر وی بده  
ا   کدندگدره مدیدشدوند  و سدپدس  
ااال  میکنن  که ا شان مدمدندوع  

 النروج استچ  
 

کانون دنظک "هران کده در  دس  
 یگیری دال دل مدمدندوع الدندروج  
بودن دبیر کاندون بدود کده بدرای  
اسماایل اب ی حدکدی احضدار ده  
ارسال میدشدودچ وی بده حدراسدت  
زن ان او   خواسته میشود در ا د   
احضددار امدد ه بددود کدده بددرای  
 اسنگوی بده  داره ای سدواالت  
حضور داشته باشی چ در ا د  روز  

نظر از ردرف کداندون  ٥١١ بیش از  
دنظک مدردلدمدان  و هدمد دندید   
وکیل ا شان  اسماایل ابد ی را  
"ا حراسدت زند ان او د  هدمدراهدک  
کردن چ سااتها "مامک هدمدراهدان  
اسماایل اب ی در مقدابدل زند ان  
او   مدندتد در شد ند ، در ندهدا دت  
همانما قرار بدازداشدت اسدمداادیدل  
اب ی دادر ش  و ا شان را آزاد  
نکردند چ ا د  اولدید  شدو  بده  
خددانددواده اسددمددااددیددل اددبدد ی و  
فرزن ان خردسالش بودچ چدرا کده  
قرار بود اسماایل ادبد ی فدقد   
به چن  سوال  اسا ده  نه "دندهدا  
سوالک نبود بلکده وی بدازداشدت  
ش چ سه فرزن  اسماایدل ادبد ی  
در شو  و ندابداوری هدمدکداران  
  رشان را فق  نگداه مدیدکدردند چ  
ا   برخورد و ا   احکا  نااادالنده  
دلیلک ش  بر ا   که در دور اول  

دستگیری و زند اندک ا شدان وی  
به همراه جرظر ا دیدی زاده رئدیدس  
هددیددئددت مدد  ددر دده ا"ددحدداد دده آزاد  
کارگران ا ران مشترکا بیانیه ای  
دادر کردن  و ااال  کردن  بدا د   
"مامک احکا  امنیتک بدر  دروند ه  
های فرالی  کارگری و مد ندک  
لیو شودچ بده دندبدال ا د  بدیداندیده  
اسماایل ابد ی بدرای دادرسدک  
به  رون ه سازی کده بدرا دش شد ه  
بود مدوقدتدا آزاد شد چ هدندوز بده  
ادددال   ددروسدده دادرسددک  ددروندد ه  
آغداز نشد ه حدکدی "دا دید  شد  و  
سپس در اوج بک شرمدک بدرد  از  
"ا ی  حکی از جانب سپاه  اسد اران  
"ددردد ادی وارد مددنددزل اسددمددااددیددل  
اب ی میشون  و مدقدابدل چشدی  
فددرزندد ان خددردسددال اددبدد ی و  
همسر  وی را با خود مدیدبدرند چ  
الددبددتدده چددنددیدد  رفددتدداری ندده  
دسدتدگدیدری بدلددکده بدا د  گدظددت  
اسماایل ادبد ی را ربدودند چ بدر  
اسدداس اندد دده از رسدداندده هددای  
اجتمااک مدندتدشدر مدیدشدود هدی  
خانواده اسماادیدل ادبد ی و هدی  
اسماایل اب ی از روحیه بسدیدار  
باال ک برخوردار هستن چ حما دتدهدا  
بدنددصدوص کدانددوندهددای دددندظددک  
مرلمان و سا ر "شدکدلدهدا دلدیدلدک  
برای دلگرمک خانواده اسدمداادیدل  
اب ی استچ اما به ا   بندش از  
سدوالددتددون  دداسددا بدد هددی کددمددپددیدد   
حددمددا ددت از اسددمددااددیددل اددبدد ی  
چگونه فرالیتش را  یش میدبدردچ  
شنصا فکر مدیدکدندی مدردل هدر  
کدمددپددید  د ددگددر و بددا "دوجدده بدده  
"مارب ارزن ه ای که خود کاندون  
دندظدک دارد مدیدتدواند   درقد رت  
 یش برودچ "اکنون کمپید  "دال   

کرده است امضداهدای حدمدا دتدک  
ز ادی را جما بکدند  هدمد دندید   
بسددیددر نددیددرو در شددبددکدده هددای  
اجتمااک و ارالع رسداندک ارسدال  
نددامدده هدددای ااددتدددراضددک بددده  
نما دند گدان و وزارات آمدوز  و  

  رور   
 

د  ار به مسئدولدید  و  دیدگدیدری  
 رون ه و "قاضای آزادی فوری و  
ب ونه قی  شر، اسماایل ادبد ی  
و سا ر مردلدمداندک کده فدردال بدا  
وثیقده آزاد هسدتدند چ قدطدردا ا د   
ق مهدای اولدیده اسدتچ کدمدپدید   
هم نی  "ا اندمدا کده مد  خدبدر  
دار  نامه های خطاب بده رسدانده  
جمرک خطاب به ا"حاد ه مرلدمدان  
و سازمانهای مشابه ارسدال کدرده  
است و خدواهدان ا د  شد ند  کده  
دستگیر و حکی اسماایل ابد ی  
را محکو  کنن  و همد دندید  بده  
کمپدید  بدرای آزادی اسدمداادیدل  
اب ی بدپدیدوندند  کده مدا شداهد   
هستیی از جانب ا"حاد ه مدردلدمدان  
کداندادا و سدوئدد  ا د  احدکدا  را  
برای اسماایدل ادبد ی و سدا در  
مرلمان مدحدکدو  کدردند چ ندامده  
های مشابه به رئیدس جدمدهدور و  
سا ر مسئولی  دولتک ندیدز ارسدال  
ش ه استچ ا نها اقد امدا"دک اسدت  
که "اکنون انما  گدرفدتده اسدتچ  
البته الز  به ذکدر اسدت حدمدا دت  
جامره مرلمان سدراسدر کشدور از  
خانواده اسماایل ادبد ی هدر روز  
گسددتددر  مددیددابدد  و مددر"ددب از  
استانها و شهرهای مدندتدلد  بده  
نددمددا ددندد گددک از کددانددونددهددا و بدده  
نما ن گک از مرلمدان بدا خداندواده  

 اب ی د  ار میشودچ   

 کارگر کمونیست میپرسد 
مامورین بازداشت به منزل  اسماعیل عبدی هجوم برده و در میان بهات و حایارت  ١٩آبان ماه  ٢١نسرین رمضانعلی 

فرزندان خردسال و اعرراه همسرر وی را با خود بردند. هم اکنون کمپین آزادی عبدی و باهاشارای ساازماان داده 
شده است. ابردا کوتاه در مورد اسماعیل عبدی برای ما بگویید و سپس اخرین اخبار و اقدامات کمپین بارای آزادی 

 اسماعیل عبدی را برای خوانندگان نشریه توضیح بدهید. 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليسری!

   ا"ظاق سیاسک مهی در هظتده  
گذشته، "مما ااتراضک د  هدا  
کددارگددر در مددقددابددل مددمددلددس  
اسالمک در اادتدرا  بده ال دحده  
ضدد  کددارگددری "ادددال  قددانددون  
کار" و بدیدحدقدوقدک کدارگدران و  
شرا   برده وار کاری در مدحدید   
هدای کددار بدودچ مدوضدوع مدهددی  
د گر ادامه کارزار الیه امنیدتدک  
کردن مبارزات کارگران، مرلدمدان  
و مددرد  مددرددتددر  و گسددتددر   
ااتراضات در میان مرلمان الدیده  
دستگیری اسماایل اب ی دبدیدر  
کل کانون دنظک مرلمدان اسدتچ  
از نددزد ددکددتددر نددگدداهددک بدده ا دد   
ا"ظاقات برجستده هدظدتده گدذشدتده  

 بین از ی: 
فریاد اعرراه صد ها 
 کارگر در مقابل مجلس

آبان د  هدا کدارگدر در    ٥٢ روز  
مقابدل مدمدس اسدالمدک "دمدمدا  
کددرده و رددنددیدد  شددرددارهددا شددان  
فضای  رشوری از اادتدرا  بده  
 ا کرده بودچ شرارها ک که بطدور  
واقرک د ای ااترا  جدمدردیدت  
میلیونک کارگران و خانواده هدای  

 کارگری را نما ن گک میکردچ  
ال حه "ادال  قانون کدار" ال دحده  
کددار ارزان و کددارگددر خددامددو   
استچ ال دحده قداندوندیدت دادن بده  
"ررضات کندوندک بده زند گدک و  
مدردیددشدت کدارگددری و بدردگددک  
بیشتر کارگراستچ بر اسداس ا د   
ال ددحدده و اضددافدده شدد ن مددولددظدده  
وضدرددیدت اقدتددصدادی کشدور بدده  
مردیداری بدرای "دردیدید  حد اقدل  
دستمزدها، واگذار کدردن "دردیدید   
دستمزدهدا بده "دوافدق کدارگدر و  
کارفرما و کنار رفدتد  مدوضدوع  
"ریی  ح اقل دسدتدمدزد سدراسدری  

کددارگددران کدده خددود "ددحددمددیددل  
کارگران به حدکدومدت اسدالمدک  
بددوده اسددت،  و مددنددتددار کددردن  
کمتیه های انضبارک در محید   
های کار و گرفت  چمداق اخدراج  
بددر روی سددر کددارگددری کدده  
ااترا  دارد، شدرا د  کداری و  
مریشتک بده مدرا"دب بد "دری در  
انت ار کارگران خواه  بودچ "ممدا  

آبددداندددمددداه و    ٥٢ اادددتدددراضدددک  
ااتراضات "ا کدندوندک کدارگدران  
در مددقددابددل ا دد  ال ددحدده ضدد   
کارگری  اسدا کدوبدند ه ای بده  

 ا   "ررضات استچ  
 

ال حه اددالحدیده قداندون کدار را  
دولت احم ی نژاد به مملدس داد  
و با ااتدرا  کدارگدران مدمدبدور  
ش  آنرا  س بگیردچ اکندون دولدت  
روحانک بدندت خدود را آزمدا دش  
کرده است، "ا بلکه مظدری بدرای  
اقتصاد به گل نشسته شدان  دید ا  
کن  و کدارگدران "دا هدی اکدندون  
جواب محکمک به ا   "دردرضدات  

 داده ان چ  
  ٥٢ "مما ااتراضک کارگران در  

آبدان و کدارزار قدد ر"ددمدندد ی کدده  
الیه ال حه "ادال  قداندون کدار"  
از سوی کارگدران بده راه افدتداده  
است، بیش از بیش نشداندگدر ا د   
حددقددیددقددت اسددت کدده جددمددهددوری  
اسددالمددک امددروز در مددوقددرددیددتددک  
ندیدسددت کده بدتدواندد ، بدا چدندیدد   
رددرحددهددا ددک وادد ه فددراهددی کددردن  
"نیروی ارزان کار" را به سدرمدا ده  

 داران داخل و خارجک ده چ  
 

در کددارزار اددلددیدده ال ددحدده ضدد   
کارگری "ادال  قداندون کدار" و  

آبدان کدارگدران در    ٥٢ "مما روز  

شرارها شان کلیت قداندون کدار و  
"ددرددر  بددیددشددتددر بدده زندد گددک و  
مریشتشان را به چالش کشی ند چ  

آبددان شددرددارهددای    ٥٢ در "ددمددمددا  
کددددارگددددران بددددطددددور واقددددرددددک  
کددیددظددرخددواسددتددک اددلددیدده "ددوحددش  
سرمدا ده داری و ادلدیده "شد  د   
"حدمدیدل ر داضدت اقدتدصدادی بدر  
گرده کارگران و کل جامره بدودچ  
کدارگدران در ا دد  روز ندده "ددندهددا  
ال حه ادالحیه قانون کدار دولدت  
و " ابیر سرما ه دارانه ا  را بده  
چددالددش کشددیدد ندد ، بددلددکدده بددر  
خددواسددتددهددای فددوری ای چددون  
خواست افزا ش دستدمدزدهدا، لدیدو  
قراردادهای موقت و از بی  رفتد   
کار  دیدمداندک و اسدتدند امدهدای  
دائمک و رسمک ، حدق "شدکدل و  
قرار دادهای دسته جمرک "داکدید   
گددذاشددتددندد چ جددلددو آمدد ن ا دد   
خواستهای کلی ی در ا   "دمدمدا  
ااددتددرا  بددطددور واقددرددک  دد   
 ددیددشددروی مددهددی در جددنددبددش  

 ااتراضک کارگری استچ 
سن  کای واحد  در ادامده جدمدا  
آوری ردومدار اادتدراضدک ادلدیده  
ال ددحدده "ادددال  قددانددون کددار"  

آبدان    ٥٢ فراخوان به "مما در روز  
را داده بددودچ بددردد ا شددوراهددای  
اسالمک ا   نهادهای دسدت سداز  
دولتک نیز "حت ادندوان سدالدگدرد  
"صو ب قانون کار هدمدید  روز را  
برای "مما الیه ا   ال دحده کده  
موجود ت آنها را ندیدز ز در سدوال  
بددرده اسددت، فددراخددوان دادندد  و  
ممدوز  را گدرفدتدند چ فدراخدوان  
آنها، فراخوان دفاع از قداندون کدار  
بددرده وار کددنددونددک بددودچ امددا  
کارگران با شرار "حداددل قداندون  
کدددار، بدددردگدددک امدددروز اسدددت،  

جوابشان را دادند چ کدارگدران در  
ا   روز با شرارهای کدوبدند ه ای  
چون ادال  قانون کدار، بده ندظدا  
سرما ه دار، امدید  کدارفدرمدا دان،  
کدددارگدددر خدددامدددوشددده، امدددیددد   
کددارفددرمددا ددان، کددارگددر ارزوندده،  
ااددتددصدداب،"ددمددمددا ، حددق مسددلددی  
ماست، مریشت، مدندزلدت ، حدق  
مسلی ماست، مهر خود را بر ا د   

 روز کوبی ن چ 
 

حضددور درخشددان سددندد  ددکددای  
شرکت واحد  بدا آر  و بدندرهدای  
سرخک که بر آن شردارهدا شدان را  
نوشته بودن  و بیانیده ای کده از  
سوی آنان "وس  وحی  فدر د وندک  
قددرائددت شدد ،  حضددور درخشددان  
ا"حداد ده آزاد کدارگدران ا دران بدا  
شرارهای کوبن ه و  الکاردهدا دک  
که بر آن خدواسدتدهدای کدارگدران  
نقش بسته بود، و سننرانک جردظدر  
ا یی زاده و  رو   محمد ی  دو  
"  از رهبدران ا د  ا"دحداد ده و از  
چددهددره هددای شددندداخددتدده شدد ه  
کدارگددری، و ندیددز حضددور جددمددا  
ها ک از دانشمو ان، و کدارگدران  
از بنشهای منتل  کدارگدری و  
مرلمان و باالخره  نقش چشمگدیدر  
زنان در د  جلوی ا د  حدرکدت  
ااتراضک و د ای رسای  درو د   
محمد ی و شدردارهدا دش کده از  
سوی جدمدردیدت "دکدرار مدیدشد ،  

آبدان را    ٥٢ فضای ااترا  روز  
رقی زدچ  میشود گظت  دکدک از  
نددقددطدده قددوت هددای ا دد  حددرکددت  
ااددتددراضددک مددهددی قددرار گددرفددتدد   
"شددکددلددهددای کددارگددری چددون  
سن  کای واحد  و ا"دحداد ده آزاد  
کارگدران ا دران و رهدبدرانشدان در  

 کنار  ک  گر بودچ 

آبدان در    ٥٢ در حرکت ااتراضک  
مقابل مملس، در لح ه ای کده  
مامدوران اندتد دامدک رژ دی قصد   
دستگیری دو نظر از دانشدمدو دان  
شددرکددت کددنددندد ه در "ددمددمددا را  
داشتن ، و بلند  شد ن فدر دادهدای  
ااددددتددددراضددددک کددددارگددددران و  
شرارها شان دحدنده  درشدوری از  
ا"حاد و همبستگک را به ندمدا دش  
گذاشتچ کارگران شرار می ادند :  
دانشددمددوی مددرددتددر  آزاد بددا دد   
گرددچ کارگر زند اندک آزاد بدا د   
گرددچ در نتیمه چنید  اادتدرا   
مددتددحدد ی،  نددیددروی انددتدد ددامددک  
ندداگددز ددر بدده رهددا کددردن آن دو  
دانشمو ش چ و ا   ا"ظاق الگدو دک  
بددرای خددنددرددک کددردن نددیددروی  
سددرکددوب رژ ددی در مددبدددارزات  
کارگری و کل جدامدرده بد سدت  

 دادچ 
 
آبان کارگران در مقابدل    ٥٢ "مما  

مملس    حدرکدت اادتدراضدک  
موفق بودچ در نتیمه اادتدراضدات  
"ددا کددنددون اددلددیدده ال ددحدده ضدد   
کارگران "اددال  قداندون کدار" و  

آبددان، ادامدده    ٥٢ "ددمددمددا بددزرن  
بررسک ال حه مزبدور در مدمدلدس  

به "رو ق افتاد و اادال  شد  کده   
 س از در افت ن رات کدار گدروه  
"سه جانبه مدلدک" "دحدت ادندوان  
"کمیته سه جانبه ملک کارگدران،  
کددارفددرمددا ددان و دولددت" در رددول  

روز آ دند ه بدرای    ٠١    ماه "ا  
دومی  بار در دستور کار ممدلدس  
شددورای اسددالمددک قددرار خددواهدد   
گرفتچ ب  د  "در"دیدب بدار د دگدر  
قرار اسدت ندهدادهدای دسدت سداز  
 دولتک به انوان "نما ن ه کارگر"  

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفره ای که گذشت

 فریاد اعرراه صد ها کارگر در مقابل مجلس
 کارزار علیه امنیری کردن مبارزات  
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  ١ از صفحه                
در بازی "سه جانبده گدرا دک مدلدک"  
شان بنشینن  و با ساز  های  شدت  
 درده شددان، چددوب حددراج بددر قددیدمددت  
نیروی کار کارگر بزنن  و زن گک و  
مریشت کارگران و کدل جدامدرده را  
مورد "رر  قرار دهن چ  دیدا  "دمدمدا  

آبان کارگران ا   بود که به ا د     ٥٢ 
بردگک "  نندواهدند  دادچ کدارگدران  

آبان اولدتدیدمدا"دو  دادند     ٥٢ در "مما  
که اگر ا   ال حه در دسدتدور دولدت  
باقک بمان ، جما خدواهدند  شد  و در  
مقدابدل مدمدلدس دسدت بده "دحدصد   

 خواهن  زدچ 
 

آبدان   د  ا"دظداق    ٥٢ "مدمدا روز  
سیاسک مهی بود و  یا  مهی آن  "د   
ن ادن کدارگدران بده بدردگدک کداری  
موجود و "ررضدات دولدت ""د بدیدر و  

 امی " اسالمک بودچ  
 

کارزار علیه امنیری کردن 
 مبارزات 

   کارزار مهی در میان کارگدران    
و مرلمان ااتدرا  ادلدیده امدندیدتدک  
کردن مبارزات کارگران، مدردلدمدان و  
فرالید  اجدتدمداادک اسدتچ خدواسدت  
مشنص آن لیو "مامک احکا  ددادر  
ش ه زن ان بر اساس ا"هامات امنیدتدک  
چون "اخالل در ن ی و امنیت ملدک "  

 استچ 
 

  ٥٢ دستگیری اسماایل ادبد ی در  
آبانماه برای اجرای شدش سدال حدکدی  
زن انش "حر  جد  د ی بده کدارزار  
الیه امنیتدک کدردن مدبدارزات دادچ  
بیانیه های بسیاری از سوی کداندون  
های دنظک مردلدمدان در شدهدرهدای  
مددنددتددلدد ، "شددکددلددهددای مددنددتددلدد   
کارگری چون ا"حاد ه آزاد کارگدران  
ا ددران، سددندد  ددکددای واحدد ، کددمددیددتدده  
 یگدیدری بدرای کدمد  بده ا دمداد  
"شکل های کارگدری، سدند  دکدای  
کارگران نقا  در استان البرز و ندیدز  
از سوی چهره هدای شدنداخدتده شد ه  
کارگری و مرلمدان مدردتدر  چدون  
جدرددظددر ادد ددیددی زاده، رسددول بدد اقددک،  
محمود دالحدک ، هداشدی خدواسدتدار  
و چچ در محکومیت ا   دسدتدگدیدری  
و امنیتک کردن مبارزات کارگران و  
فرالی  اجتمااک داده ش هچ در همدید   
راستا هیات ها دک از سدوی کداندون  

های دنظک مرلمدان و "شدکدلدهدای  
کددارگددری بددا د دد ار از خددانددواده  
اسماایل اب ی مبدارزات او را ارج  
گذاشته و ضم  ااال  همبستگک بدا  
وی بر کارزار الیه امدندیدتدک کدردن  
مبارزات "اکی  گدذاشدتدند چ در ا د   
هظته جما ها ک از مرلمان از جلظا و  
از اسالمشهر و "هران و نیز از سدوی  
ا"حاد ه آزاد کارگران ا ران  به د د ار  
خانواده اب ی رفته و ااال  حدمدا دت  
و  شتیبانک کردن چ همد دندید  جدمدا  
هددا ددک از مددرددلددمددان در شددهددرهددای  
منتدلد  در اشدکدالدک چدون  دیداده  
روی، بددده راه انددد اخدددتددد  گدددروه  
کوهنوردی و ابدتدکدارا"دک د دگدر از  
ا   دسدت و بدا در دسدت گدرفدتد   
اکس ها ک از اب ی و شدردار مدا  
همه اب ی هستیی و اندردکداس ا د   
اکس هدا در مد  دای اجدتدمداادک،  
ااددتددرا  خددود را بدده دسددتددگددیددری  
اب ی و د ور احکا  امنیتک زند ان  
الیه او و د گر فرالی  کدارگدری و  
مرلمانک چون محمود بهشتک اادال   

 داشتن چ 
 

کارزار الیه امنیتک کردن مدبدارزات  
هی اکنون در میان فرالی  کدارگدری  
ودر گروههای مبارزا"ک کدارگدران و  
مرلمان در "لدگدرا  داغ اسدتچ  سدت  
های فراوان ا   گروهها  بدا ادکدس  
هددا ددک از چددهددره شددندداخددتدده شدد ه  
کارگری و مرلمدان مدردتدر  چدون  
اسماایل اب ی، محمدود بدهدشدتدک،  
جرظر ا یی زاده، شا ور احسانک راد،  
بهنا  ابراهیی زاده، محمود ددالدحدک،  
داود رضوی، و ابراهیی م دی و  بدا  
شرارها دک چدون مدا هدمده ادبد ی  
هستیی، جای مرلدی، جدای کدارگدر،  
زن ان نیست، ا"هامات امندیدتدک بدا د   
از  رون ه های فرالی  ددندظدک خدارج  
شود،  دزدان و غار"گران میدلدیداردی  
حقوق ا د  مدلدت آزادند  ولدک آقدای  
اددبدد ی در زندد ان، حددکددی سددرددیدد   
مددر"ضددوی بددرای غددارت دددندد وق  

ضدربده    ٥٩٢ سازمان "امی  اجتمااک  
شالق، حدکدی شداکدیدان وی، جدردظدر  

  ٥١ ا یی زاده و شا ور احسانک راد   
سال زن ان ، کیظرخواست الدیده    ٥٥ و  

سرکوبگری های حدکدومدت و کدل  
ا دد  بسددا، "ددوحددش سددرمددا دده داری  
حاکی و دزدی ها و فسداد  اسدتچ  
هددمدد ددنددیدد  در "ددلددگددرا   از سددوی  

مرلمان گروهک مبارزا"ک در حما دت  
از اسددمددااددیددل اددبدد ی و مددحددمددود  
بهشتک به راه افتاده و در جر دان ا د   
کارزار ردومدارهدا دک اادتدراضدک در  
محکومیت دسدتدگدیدری اسدمداادیدل  
اب ی و احکا  زن انک برای مرلمدان  
مرتر  و فرالی  کدارگدری بده راه  

 افتاده استچ 
 

از سوی د گر در سطح بی  الدمدلدلدک  
ا"حاد ه بی  المللک مدردلدمدان، سدا دت  
خددبددری بددیدد  الددمددلددلددک کددارگددری  
لیبراستارت، و ا"حداد ده مدردلدمدان در  
بر تانیا دستگیری اسماایدل ادبد ی  
را محکو  و برای آزادی اسدمداادیدل  
ادبدد ی ااددال  کددمددپددیدد  کددرده اندد چ  
ا"حاد ه کارگران "ولی ی در استرالدیدا  
رک بیانیه ای دد ور احدکدا  زند ان  
برای اسماایل اب ی، جرظر اد دیدی  
زاده، شدا ددور احسدانددک راد و د دگددر  
فددرددالددیدد  کددارگددری را مددحددکددو  و  
خدواسددتدار آزادی فدوری اسددمدااددیددل  
اب ی و بدهدندا  ابدراهدیدی زاده شد چ  
هم نی     بن  قدطدردندامده هدای  
اادتدراضددک کدارگددران ومدرددلدمدان در  
ااتراضا"شان ااتدرا  بده امدندیدتدک  

 کردن مبارزا"شان بوده استچ  
 

نددمددوندده د ددگددر از ااددتددراضددات در    
راسددتددای کددمددپددیدد  اددلددیدده احددکددا   
امنیتک، فراخوان جدردظدر اد دیدی زاده  
رئیس ا"دحداد ده آزاد کدارگدران ا دران  
که به همراه اسدمداادیدل ادبد ی در  
آستانه روز جدهداندک کدارگدر امسدال  
فراخوان به ا   کدارزار داده بدود، بده  

فرال سدیداسدک    ٨ حما ت از ااترا   
زن انک آر  ددادقدک، مدحدمد ادلدک  
راهری وحید  ددیدادی، مدهد ی و  
حسی  رجبیدان، و ادلدک شدر دردتدک،  
رسول رضدوی و مدر"ضدک مدراد دور  
است که بنارر شرا   ندابسدامدانشدان  
در زن ان و احکا  امنیتک دادر شد ه  

 الیه خود در ااتصاب بسر میبرن چ 
 

کارزار الیه امنیتک کردن مدبدارزات  
بددطددور واقددرددک ااددتددراضددک اددلددیدده  
سرکوبگری های حکومت اسدالمدک  
و "ش    "حمیل ر داضدت اقدتدصدادی  
بر گرده کارگران و کل جامره و در  
دفاع از حدقدوق  دا ده ای کدارگدران  
استچ بدا "دمدا  قدوا بده ا د  کدارزار  

 بپیون  یچ  

زن دسرفرور کاراک 
می خورد، آیت اللاه 
ها میلیااردرتار مای 
شااونااد. سااه کساای 
نااامااای داناااد کاااه 
دسااراافااروشاای فااقاا  
باادساات آوردن یااک 
لقمه نان است. ساه 
کسی نمای داناد باا 
دسرفروشای ناه مای 
توان خانه ی درست 
و حسابی داشت، نه 
می شود بهاداشات و 
درمااان داشاات، نااه 
می تاوان مساافارات 
های تفریحی رفت و 
نااه ماای تااوان ساار 
پاایااری از امااناایاات 
اقرصادی بارخاوردار 
بود. دسارافارور از 
سرمای زمساراان تاا 
گرمای تابسراان در 
حااال نااباارد باارای 

 زنده ماندن است.

 
در عوه الریجاانای 
هاااا و صااادهاااا و 
هاااازاران جاااااناااای 
جمهوری اسالمای باا 
غاااارت زنااادگااای و 
هسری این مردم باه 
ثروت های افسااناه 
ای و ناجاونای دسات 
یااافاارااه انااد. زن 
دسرفرور را کاراک 
می زناناد و وقارای 
رسااانااه ای شااد و 
آباااروی ناااداشاااراااه 
حکومت اسالمی بیش 
از گاذشاراه ریاخاراه 
شااااااد، آنااااااگاااااااه 

شهرداری فومان از »
زن دسرفارور عاذر 

مای کاناد.  «خواهای
عااذر خااواهاای ماای 
کند، اما ایان عاذر 

 خواهی برای این 
 ٧صفحه 

 کیوان جاوید
کررررتررررک زدن زن 
دسررتررفرررو  و یررک 

 دنیای بهتر 
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اسالمیست های "رکدیده بدرد  از  
   دست کردن ق رت خدود در  
کشور، "دالدشدک بدرای مدندظدک  
کدردن چدهددره کدر ده خدود ندمددک  
کنن  و ماهیت واقردک و اهد اف  
خود را بهتر نشان می هن چ حدزب  
حداکددی  ددرددنددک حددزب ادد الددت و  
"وسره ال حه ای را بده  دارلدمدان  
ارائه داد که بر اساس آن مرداندک  
که بده دخدتدران خدردسدال "دمداوز  
کنن ، در ددور"دک کده بدا آندهدا  
ازدواج کنن ، "برئه میشوند چ ا د   
ال حه در اولی  جلسه بدررسدک بده  
"صو ب رسی  و قدرار اسدت کده  

ندوامدبدر دومدید  جدلدسده    ٥٥ روز  
 رسی گک به آن برگزار شودچ  

 
ا   ال حه "ماوز به زنان و حدتدک  
دختران خردسال و ازدواج اجدبداری  
ا   دختران را مورد "صو دب قدرار  
مک ده چ ا   ال حه را مک "دوان  
نمونه کدامدل بدیدحدقدوقدک زن در  
قددوانددیدد  اسددالمددک دانسددتچ بددر  
مبنای آن زن حدتدک اگدر  د   
دختر خردسال باش ،  د  شدکء  
و وسیله بیشتر نیستچ مدک "دوان  
به او "ماوز کدرد و سدپدس او را  
وادار بدده زندد گدک بدا مدوجددودی  
کرد که زند گدک و شدندصدیدت  
انسانک او را مدورد "دردر  قدرار  

 داده استچ  
"صددو ددب چددنددیدد  ال ددحدده ای از  
حزب اسالمک حاکدی بدر "درکدیده  
امیب نیستچ ا د  ال دحده ر شده  
در قوانی  و سند  اسدالمدک دارد  
کددده بدددر بدددندددش بدددزرگدددک از  

کشورهای اسالمزده حاکی اسدتچ   
وادار کددردن دخددتددران نددابددالدد  بدده  
ازدواج از سن   دیدیدمدبدر اسدال  و  
موجب افتنار المای د   اسدتچ  
مددرد  ا ددران ا دد  را بددنددوبددک  
میشناسن چ رساله هر آ دت الده را  
که باز کنید  بدندشدک از آن بده  
نحوه "ماوز به کودکدان خدردسدال  
اختصاص داردچ "صدو دب چدندید   
قانونک دست اوبا  اسدالمدک را  
برای "ماوز به زندان و کدودکدان  
باز مک کن  و د گر هیچ دخدتدر  
بدد دده ای در "ددرکددیدده امددنددیددت  

 ننواه  داشتچ 
دنیای مدتدمد ن امدروز  دذ درفدتده  
است که داشت  ار"بدا، جدندسدک  
با دختران خردسال برنوان "ماوز و  
  وفیدلدک بده حسداب مدک آ د ،  
حتک اگدر بدا رضدا دت ردرفدید   
بدداشدد چ حددکددومددت هددای اددقددب  
افددتدداده اسددالمددک و از جددمددلدده  
حکومت اردوغان را با   وادار بده  

  ذ ر  ا   واقریت کردچ  
 

با "صو ب ا   ال حه چدند   آور  
در  ددارلددمددان "ددرکددیدده مددوجددک از  
ااال  نظرت نسبدت بده آن بده راه  
افتاده استچ بسیاری از سدازمدان  
هددای بددیدد  الددمددلددلددک در مددورد  
"صو ب چنی  قانون ض  انسداندک  
در "رکیه ابراز نگرانک کرده اند چ  

فرورد د  هدزاران ندظدر در    ٥٢ روز  
شهرهای "رکیه الیه ا د  ال دحده  
فوق ار"مااک به خیابدان آمد ند چ  
آنها شرار دادن  "ما ساکت ندمدک  
مانیی، ما اراات ندمدک کدندیدی"،  
"آچ چپ دستت را از بد ن مد   
اقب بکدشچ" "د داهدرکدندند گدان  
خدواسددتددار بددرچددیدد ه شدد ن ال ددحدده  
قانونک کردن "دمداوز بده دخدتدران  
خردسال ش ن چ  با   ا د  جدندبدش  
را "قو ت کدرد و در مدقدابدل بده  
"صو ب رسی ن و اجدرای قدواندید   
ضد  زن، ضد  کددود  و ضدد   
انسانک اسالمک ا ستادچ بدا د  در  
مددقددابددل "ددرددرضددات واقدد امددات  
فاشیستک دولت اسالمک "درکدیده  
ا ستاد و اجدازه ند اد بده اهد اف  
 لی  خدود  دسدت  دید ا کدند چ  
د  مرد  سدکدوالر و آزاد دندواه  
مرد  "رکیه با   "دقدو دت شدود و  
حددکددومددت هددای اسددالمددک در  
"رکیه و در سا ر نقا، جهان بدا د   

 روانه زباله دان شون چ   

 شهال خباززاده

علیه قانونی کردن تجاوز به دخرر بچه ها 
 در ترکیه

 

 ٦ز صفحه ا
زن دسارافارور ناان و 
آب نمای شاود و فاردا 
هم ادامه دیروز خواهد 

 بود.
 

دلیل شاهارداری فاومان 
برای کرک زدن این زن 
زحمرکش این است کاه: 
شخص ماورد نا ار باه 

تاااوجاااه “ اخاااهاااارهاااا 
و در طول ایان ”  نکرده

مدت همچنان در پیاده 
رو حضااور داشاارااه و 

دلااااخااااوری “ باااااعاااا  
داران و سااایاار  مااغااازه
 شده است.” کسبه

بهانه شاهارداری هاا و 
قوانین جمهوری اسالمی 

رفا  »هم ب اهر برای 
، «دلاخاوری ماغاازداران

کرک زدن و دساراگایاری 
و حااااراااای کشااااراااان 

 –دسرفاروشاان اسات. 
ماارداد ماااه دو سااال 
پیش در تهران، عالای 
سراغی که همراه پسار 
نوجوان خود در منهقه 
تااااااهااااااران پااااااار  
دسرفاروشای مای کارد، 
تااوساا  مااامااوران سااد 

 .-معبر کشره شد
 

سئوال مردم و همه ماا 
ایاان اساات. سااگااونااه 
زندگی کنیام. ساگاوناه 
هزینه های سرسام آور 
زنااادگااای روزماااره را 
تامایان کانایام. اجااره 
مسکن و خرج تحصایال 
فرزندانمان را از کاجاا 
بپردازیم؟ ساگاوناه باا 
این هیوالی بای پاولای 
که در برابر ماا دهاان 
باز کرده و ماا را باه 
درون سیاهی مای کشاد 
مقابله کانایام. قاهاعاا 
دسااراافااروشاای پاااساا  
نیست. دسرفرور برای 

 بقاء می جنگد.
 

جمهوری سرمایاه داران 
اسالمی به اینها کااری 
ناادارد. هاادر غااارت 
زناادگاای مااردم و پ ر 
کااردن کاایااسااه هااای 
گشااادی اساات کااه تااه 
ندارند. باید آقا زاده 
هاااا باااه کشاااورهاااای 
اروپااایاای و آمااریااکااا 
شمالی نقل مکان کنناد 
تا به قایامات نااباودی 
مردم عیش کنناد و از 
زندگی انگلای ای خاود 
لذت ببرند. باایاد در 
همین ایران طبقه یاک 
درصد ها را بسازند و 
بهشت دروغین اساالمای 
را نه در آسمان ها کاه 
بهور واقعی در زمینای 
که بادسات ماردم آبااد 
می شود برپا کنند. و 
سااه کساای نااماای دانااد 
برای تکامایال باهاشات، 
جااهااناام ناایااز الزم ماای 
آیااد. بااهااشاات آنااهااا و 

 جهنم ما.
 

ساره کار روشان اسات. 
باید با همه قادرت و 
همه توان برای واژگون 
کردن این بساط فقر و 
تااباااهاای تااالر کاارد. 
باید دست در دست هام 
داد و برای یک زندگای 
بااهااراار ماابااارزه کاارد. 
کارگران و ماعالاماان و 
دیگر فعاالایان جاناباش 
های اعرراضی در ایان 
راه پیش قدم اند. باه 
صااا ایاان ماابااارزات 
جاری باید پایاوسات و 
الباراه باا حازبای کاه 
برای خوشبخری همگاان 
می جنگد، همراه شاد. 
حزب کمونیست کارگری 

 حزب شما است.
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليسری!

کده ا د     ٥١٥٢ نوامبدر    ٨ امروز،  
مدید   ٢٨ کامنت را مدک ندو سدی،  

سالگرد انقالب اکتبر روسیه استچ  
انقالبک که در منمدالب سدرمدا ده  
داری وقدت راهدک جدلدوی ردبدقده  
کارگر و بشدر دت گدذاشدتچ نشدان  
داد کدده قدد رت را مددک شددود از  
دست برده داران اصر در آورد و بدر  
سرنوشت خود حاکی ش چ اندقدالبدک  
که "لدقدک بشدر از خدود را بدرای  

 همیشه "یییر داد  
انقالب اکتبر و رهبر "وانا ش لنی ،  

هدا دش    همانن  کوهک که در  دا ده 
ا متش  ی ا نیست، هر چه از ما  

شون ، ا متشان بدیدشدتدر    دور"ر مک 
گدرددچ اندقدالب    بر ما آشدکدار مدک 

اکتبر آلترنا"یو ردبدقده کدارگدر در  
برابر جنگ و کشتار سرما ه بودچ  
آلترنا"یوی برای دنیا ک بهترچ دنیدا  
هی وقت به ان ازه امروز به انقالبک  
همانن  انقالب اکتبدر و الدبدتده بده  

 رهبری چون لنی  نیازمن  نبوده  
*** 

جهان به اکربری دیگر 
 احریاج دارد!

جدندگ داخدلدک در  »مارکس در  
اقدد ا   »مددک گددو دد :   «فددرانسدده 

اجتمداادک بدزرن کدمدون، ندظدس  
ب ون شد    «وجود و امل او بودچ 

نظس وجود انقالب اکتبر نیز  کدک  
از مر ود ا"ظداقدات بدزرن "دار دا  
بشر ت بوده استچ ج ا از ا نکه در  
امت اد خود ا   انقالب "ا چه حد   
"ددوانسددت مددطددالددبددات "ددوده هددای  
انددقددالبددک را اددمددلددک کددندد ، اراده  
کارگران برای بز ر کشی ن "دزار و  
کنترل زن گک خودشان، املک بود  
که به بشر ت به انقیاد کشی ه ش ه  
امی  رهائک دادچ  کدک از رسدانده  
های بزرن دنیا مرن لدندید  را  

لنی ، مردی که  »چنی  خبر داد:  
 کک از بزرگتر   انقالبات جهان را  

امددا   .«رهددبددری کددرد، درگددذشددت  
انقالب اکتبر "نها مرد  روسدیده را  
از آن زن گک جهنمک نمات ند اد   
و لنی  "ندهدا دسدتداورد بدزرن آن  
انقالب نبودچ آن مر ود حقوقک که  
امروز بشر ت م رن از آن بهره مدک  
بددرد، بدده درجدده ز ددادی حددادددل  
دسدددتددداوردهدددای مسدددتدددقدددیدددی  دددا  
غیرمستقیی انقدالب اکدتدبدر اسدتچ  
سدالدگدرد ا د  بددزرگدتدر د  اندقددالب  
کارگری جهان را هر کارگری در  
هر گوشه ای از جهان جشد  مدک  

 گیردچ 
بشر هی گاه بده اند ازه امدروز بده  

 اکتبر د گری نیازمن  نبودهچ 
*** 

انقالب اکربر، لنین و حزب 
 بلشویک

 در سالگرد انقالب اکربر
نوامدبدر، سدالدروز  دیدروزی     ١ روز  

انددقددالب اکددتددبددر اسددتچ لددنددیدد  در  
چهارمی  سالگرد ا   انقالب مدک  
گو  : "هر ق ر ا   روز بدزرن از  
ما دور"ر میشود، اهدمدیدت اندقدالب  
 رولتری روسیه روشنتر میگدردد و  
ما درباره "مربه املک ممموع کار  

اند  شدیدیچ" امدروز    خود امیقتر مک 
نود و هظتمی  سالگرد  یروزی ا د   
انقالب را جشد  مدک گدیدر دیچ بدا  
دوری ا د  اندقدالب و رو د ادهدای  
سیاسک بر  از آن و بدندصدوص بدا  
رو  ادهای سیاسک چن  سال اخیر،  
اکنون قد ر ا د  اندقدالب و ندقدش  
نهادها و شنصیتهای درگیر آن را  
بهتر در  مک کنیی و درباره چه  

 با   کردها بیشتر مک ان  شییچ 
انقالب اکتبر درباره لندید  و حدزب  
بلشو   نیستچ دربداره اادتدرا   

میلیونک جامره ای اسدت کده از  
به  ا خواست و نهدا دتدا    ٥٢١٢ سال  
اکدتدبدر    ٥٢ )   ٥٢٥١ نوامبدر    ١ در  

به "ار ا قد  دی روسدک  بدا    ٥٢٥١ 
شکست ار"ماع و در رأس آن "دزار  
به  یروزی رسی چ درباره جامره ای  
است که از جنگ و گرسنگک و  
بیحدقدوقدک بده "دندگ آمد ه بدودچ  
دبر  از ار"دمداع مدذهدبدک و از  

رایتک  ادشاهک به    –ن ا  ارباب  
سر آم ه بودچ اما هر نداظدری کده  

"ار نک ندگداه    –به وقا ا سیاسک  
کن  و کمک در آنها "رمدق کدند ،  
نمک "وان  نقش حزب بلشدو د  و  
مشنصا نقش لنی  و "رو"سکک را  
در به  یروزی رسداند ن ا د  واقدرده  
ا دیدی "دار دندک نداد د ه بدگدیدردچ  
دشمنان کارگران هی دقیقا نه خدود  
ا   انقالب را، بلکه شنصیدتدهدا و  
ندهدادهددای مدهددی آن مددردل لددندیدد ،  
"ددرو"سددکددک، حددزب بددلددشددو دد  و  
شوراها را ه ف گرفته ان چ "دار دا  

ها و انقالبا"دک کده     ر است از قیا  
برضک از آندهدا را د دگدر کسدک  
درباره ا  حرف نمک زن چ مسدئدلده  
رهبری و به  یروزی رسداند ن ا د   

ها و انقالبات است که جا گداه    قیا  
کسانک مرل لنی  و احزابک مدردل  
حزب بلشو د  را بدرجسدتده مدک  
کن   اگر لنی  و حزب بلدشدو د   
نبودن  انقالب اکتبر چیدزی مدردل  
انقالب ا ران مک بود کده جدامدرده  
قیا  کرد و بنشک از ربقه حاکمه  
را به ز ر کشی  اما بنش د گدری  
بدده سددر کددار آمدد چ اگددر حددزب  
بلشدو د  ندبدود، اندقدالب اکدتدبدر  
چیزی مرل انقالب مصر و "دوندس  
مک بود که جامره به "نگ آم ه  
د کتا"دوری را سدرندگدون کدرد و  
د کتا"ورهدای د دگدری قد رت را  

 قبضه کردن چ 
 

مسئله  ا گذاشت  ربقه کارگر به  
می ان مبارزه سیاسک برای گرفت   
ق رت سیاسدک اسدتچ ا د  امدری  
است که دشمنان کارگران را ابد ا  
خو  ندمدک آ د چ کدارگدران، چده  
کارگر شاغل و چه کارگر بیکار  
و آماده به کار، بنارر موقردیدتدک  
که در جامره و دندیدای امدروزی  
دارندد ، مددرددمددوال نددیددروی ادددلددک  
ااددتددراضددات خددیددابددانددک هسددتددندد چ  
بنابرا   مسئله نه ورود کارگران به  
ااتراضات سیاسک، بلکه ورود آنها  
در ا   ااتراضات برندوان ندیدروئدک  
مسدتدقدل از ا د ئدولددوژی ردبدقددات  
حاکمه و م ادک گدرفدتد  قد رت  
سیاسدک اسدتچ حدزب بدلدشدو د   
دقیقا    چنی  مکانیزمک بدود  
که ااترا  و نارضا تک کارگران  
را به    کانال مستقل سیداسدک  
هدد ا ددت کددردچ د ددگددر نددیددروهددای  
سیاسک چپ و راسدت دخدیدل در  
انددقددالب اکددتددبددر مددک خددواسددتددندد   
ااترا  کارگران در ا   انقالب را  
 شتوانه سیاسک اهد اف بدورژوائدک  
در جنگ و در  ارلمان بکنن چ اما  
لنی  و حزب بدلدشدو د  بده "دمدا   
خوابهای نامیمون آنها "نه" گظدتدند   

و به چیزی کمتدر از سدرندگدوندک  
 سلطه ار"ماع "زاری رضا ت ن ادن چ 

اخیرا با    نوشته ضد  اندقدالب  
اکتبر برخورد کرد  کده ندو سدند ه  
گظته بود: "ا راد م  ا   است کده  
چرا جنبش کدارگدری روسدیده بده  
   جر ان سیاسک ردالدب قد رت  
سیاسک آو دزان شد چ" کسدک کده  
بنواهد  اندقدالب اکدتدبدر و قد رت  
کارگر را بزن  و نظک کن  با     
چنی  "وجیها"ک وارد خواهد  شد چ  
کددارگددر مددگددر چددگددوندده قدد رت  
سیاسک را مک گیرد و چگونه در  
زن گک خود بهبودی ا دمداد مدک  
کن ؟  مگر کارگر مرترضک کده  
در شوراهای خود متشکل بدود از  
سرنگونک رژ ی شداه ا دران چدیدزی  
نصددیددبددش شدد ؟ مددگددر کددارگددر  
مرتر  و "ا ح ودی متشکل که  
نیروی ادلک سدرندگدوندک حسدندک  
مددبددار  و بدد  اددلددک بددود بددا  
سرنگونک ا   مر"مری  بهبودی را  
در زن گک ا  شاه  بود؟  کارگر  
حزب خود، حزب بلشو   و رهبدر  
خود لنی  و سدازمداند هداندک چدون  
"رو"سکک را مدک خدواهد  کده از  

 بربر ت بورژوائک خالص شودچ 
 ٥١٥٠ نوامبر    ١ 
 

 ناصر اصغری
 جهان به اکتبری دیگر احتیاج دارد!



 ٤٤٤ شماره      -  چهارم  دوره     9     کارگر کمونيست 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

خبر؛ رئیس اداره کار شهرستان کاشمر: طرح استاد 
شاگردی کمک شایانی به کارفرما کرد تا از ای  
طریق قانون تأمی  اجتماعی و کار را برای مدت 

 مشخصی کنار بگذارد.
 

  

رئددیددس اداره کددار کدداشددمددر در  
ار"با، بدا جشدندواره کدارآفدر دندان  

ردر     ٢٠ میگو  : از کاشمر نیز  
بددرای شددرکددت در ا دد  جشددنددواره  

ردر  در    ١ ندا  کدردند  کده    ثبت 
رددر  در    ٥٩ حددوزه کشدداورزی،  

رر  در حدوزه    ٠٠ حوزه دنرت و  
ندظدر از    ٩١ خ مات بودن چ کده   

ها ز ر لیدسداندس    متولیان ا   بنگاه 
نظر دارای م ر  لیساندس    ٥١ و  

و باال"ر بودن  افدزود: از مدمدمدوع  
 افته به مرحلده داوری    رر  راه   ١ 

در بنش استانک رر  زر   "دندی  
بده مددرحددلده داوری کشددوری راه  

کده ردر      افتچ وی با بدیدان ا د  
استادشاگردی از ابتکارات دولدت  
 ازدهی در جهت حما ت از دندا دا  

و ژه دنا ا کوچ  و ادنداف    به 
است ابدراز داشدت: بدا "دوجده بده  

که مشکدل ادمد ه واحد هدای    ا   
دنظک موضوع بدیدمده، حدقدوق و  
دستدمدزد کدارگدران اسدت اجدرای  
رددر  اسددتددادشدداگددردی کددمدد   

ها به جهدت    خوبک به ا   مممواه 
گدیدری از    کم  به "ولی  با بهره 

"وان نیرو ک که در قبال آن "دردهد   
مالک ز ادی ن ارن چ  دوسدظدک بدا  
اشاره بده ا دندکده دولدت بدا ردر   
استادشاگردی کدمد  شدا داندک  
به کارفرما کرد "ا از ا د  ردر دق  
قانون "أمی  اجتماادک و کدار را  
بددرای مدد ت مشددنددصددک کددنددار  
بگذارد "صر ح کدرد: کدارگدر بدا  

ها در قدبدال    حضور در ا   کارگاه 
های قانونک، حدرفده    در افت حقوق 

گددیددرد و در    و شددیددل را فددرامددک 
مقابل نیز کدارفدرمدا از  درداخدت  

هددای هدندگددظدت در جددذب    هدز دنده 
شدودچ   نیروی کارگری مراف مک 

 منبا ا"حاد ه آزاد کارگران ا دران  
 (٥٩٢٢ آبانماه    ٥١  -

 
آذر    ٥٥ رر  استاد شاگردی  در  

از سدددوی وزارت    ٥٩٢١ مددداه  
کدار و رفداه اجدتدمداادک    "رداون،  

"صو ب و برای اجدرا بده سدازمدان  
ای ابددالغ    آمددوز  فددنددک وحددرفدده 

ش چ رر  استاد شاگردی، حمدلده  
سازمانیافته دولتک به مریشدت و  
سرنوشت میلیونها ندظدر از جدواندان  
آماده بکار استچ در جهت "امدید   
منافا کارفدرمدا دان و بدورژوازی  
است به بیان امروزی رئدیدس اداره  

رددددددر    »کدددددار کدددددداشدددددمددددددر 
استادشاگردی از ابتکارات دولدت  
 ازدهی در جهت حما ت از دندا دا  

و ژه دنا ا کوچ  و ادنداف    به 
است ابدراز داشدت: بدا "دوجده بده  

که مشکدل ادمد ه واحد هدای    ا   
دنظک موضوع بدیدمده، حدقدوق و  
دستدمدزد کدارگدران اسدت اجدرای  
رددر  اسددتددادشدداگددردی کددمدد   

ها به جهدت    خوبک به ا   مممواه 
گدیدری از    کم  به "ولی  با بهره 

"وان نیرو ک که در قبال آن "دردهد   
جدا دگدداه   .«مدالدک ز ددادی ند ارندد  

"قو ت و "امدید  مدندافدا در ا د   
رر  مشنص اسدت   ا د  ردر   
استرمار ار دان ندوجدوانداندک اسدت  
که در شدرا د  سدندک  دا دید  در  
کارگاه ها "حت انوان کدارآمدوز  
فرالیت میکنن چ مدحدرومدیدت از  
شمول قانون کار و قداندون "دامدید   
اجتماادک در ردول دوره آمدوز   
سه ساله چ به کار اجباری جدندبده  
قددانددونددک مددیدد هدد چ جددوانددان و  
نددوجددوانددانددک کدده بدده بددازار کددار  
 یوسته ان  را، از انرقداد هدرگدونده  
قرارداد و ا منک کدار و دسدتدمدزد  

مدحدرو    «آمدوز  »"حدت ادندوان  
ردددر  اسدددتددداد د  »مدددیدددکدددنددد چ  

بدده قصدد  الددتددیددا    «شدداگددردی 
بنشی ن به مساله بیکاری اسدتچ  
دولت احم ی ندژاد بدرای  دا دید   
آوردن آمددار بددیددکدداری بدده حددربدده  

متوسدل   «رر  استاد د شاگردی »
 ش چ  

 
دوره آمدوز  فدندک و بداال بدردن  

مهارت کار و "نصص در رشدتده  
های کاری به منطور وارد شد ن  
به بازار کار، در کشدورهدا دیدکده  
استان اردها و رابطده ندیدروی کدار  
آماده وجود دارد، به نسبت مدیدزان  
و دوره آموز ، سدطدح آمدوز  و  
میزان کارا ک فرد آمدوز  د د ه،  

 «کدارآمدوز »امکانات و حدقدوق  

بددرسددمددیددت شددندداخددتدده مددیددشددودچ  
امکانات مریشتک، "امی  ح اقدل  
مددرددیددشددت، "ددامددیدد  مسددکدد  و  
 درداخددت هددز دندده هددای مسددکدد ،  
حقوق و امکانات ا داب و ذهداب  
و احتساب دوره آمدوز  بدردندوان  
سددابددقدده کددار در ندد ددر گددرفددتدده  
میشودچ و با در ن ر گرفت  "دمدا   
ا   فاکتورها، فرد آمدوز  د د ه  
و  ا در حدال آمدوز  در لدیدسدت  
کددارگددران بددیددکددار قددرار نددنددواهدد   

 گرفتچ  
 

"مربه رر  استاد شداگدردی کده  
از دولت احم ی ندژاد شدروع شد ه  

و در دولت روحانک بدا  دیدگدیدری  
دنبال میشود، ردرحدک در جدهدت  

 "امی  منافا کارفرماها استچ  
 

مصددائددب و دردهددای کددارگددران  
بسیار فرا"در از ا د  ندوع ردر  و  
قوانی  ضد  کدارگدری هسدتدند چ  

لددیددو  »چدداره رددبددقدده کددارگددر  
اسدتچ بدهدر حدال هدی   «کارمزدی 

اکنون برای کدارگدران جدوابدهدای  
روش  به مسائل  یدشدا روی امدر  

 مهی و حیا"ک استچ  
 

رددر  اسددتدداد د  »مددنددالددظددت بددا  
قراردادهای مدوقدت  »،  «شاکردی 

، و ده هددا قددوانددیدد  ضدد   «کددار 
کارگری امر کارگران استچ لیدو  
هرگونه قوانی  ض  کدارگدری از  

اسدتداد د  »جمله س  کدردن ردر   
 به نظا کارگران استچ   «شاگردی 

 
 

طرح اسراد شاگردی  اسرثمار عریان نوجوانانی است کاه در شارایا  سانای 
پایین در کارگاه ها تحت عنوان کارآموز فعالیت میکنند. محرومیت از شماول 
قانون کار و قانون تامین اجرماعی)در طول دوره آموزر ساه ساالاهب. باه 
کار اجباری جنبه قانونی میدهد. جوانان و نوجوانانای کاه باه باازار کاار 
پیوسره اند را، از انعقاد هرگونه قرارداد و ایمنای کاار و دسارامازد تاحات 

باه قصاد الارایاام  «طرح اسراد ا شااگاردی»محروم میکند.  «آموزر»عنوان 
بخشیدن به مساله بیکاری است. دولت احمدی نژاد برای پاییان آوردن آماار 

 مروسل شد.  «طرح اسراد ا شاگردی»بیکاری به حربه 
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 نکته اصلی

 در حاشیه" افزایش حق مسک " کارگران!
 محم  شکوهک 

 ٥٥ صفحه  

در خبرها آم ه بود که  دولدت و  
شورای االک رژ ی حدق مسدکد   
کارگران را دو برابر افدزا دش داده  
اندد چ "بددر اسدداس ااددال   ددا ددگدداه  

رسددداندددک دولدددت، مدددیدددزان    اردددالع 
هز نده مسدکد  کدارگدران    کم  

مشدمدول قداندون کدار از ابدتدد ای  
  ٠١ مدبدلد     ٥٩٢٢ مهرمداه سدال  

 هزار "ومان "ریی  ش ه استچ" 
امددا مددوضددوع ا دد  بدده ادددطددالع  
افزا ش حق مسک  کارگران چده  
مددک بدداشدد ؟ سددیدداسددت دولددت  
روحانک در برخورد به ا د  مداجدرا  
چده بددوده و ا دد  افدزا ددش کدد ا   
بنش از کدارگدران مدک شدود و  
چه "اثیری در زن گک کدارگدران  

 دارد؟ 
مددوضددوع افددزا ددش حددق مسددکدد   
کارگدران  د  مدطدالدبده بدرحدق  
کارگران بوده کده سدالدیدان سدال  
است کارگران بدرای بدرخدورداری  
از ا دد  حددق خددود ااددتددرا  و  
مبارزه کرده ان چ از ردرف د دگدر  
حکومت و بداند هدای دولدتدک و  
کدددارفدددرمدددا دددک در مدددبددداحدددث  
دستدمدزدهدا و افدزا دش سدالدیدانده  
دستمدزدهدا، از ا د  مدوضدوع بده  
انوان اهر  فشاری برای "حمدیدل  
دستمزده های چند  د  بدرابدر ز در  
خ  فقدر بده کدارگدران اسدتدظداده  

 کرده ان چ 
در مذاکرات سه جداندبده دولدت،    

کارفرما ان و دارو دسدتده هدای  
شددوراهددای اسددالمددک و خدداندده  
کدارگدر بدر سدر مددیدزان افدزا ددش  
حدد اقددل دسددتددمددزدهددا، مددوضددوع  
افددزا ددش مددیددزان حددق مسددکدد   
همیشه  د  بدحدث داغ بداند هدا  
بوده استچ ا   بداند هدا در "دائدید   
رسددمددک سددیدداسددت مددزدی دولددت  

روحددانددک، اددمددال افددزا ددش حددق  
مسک  کارگران را به بر ها  بده  
بر  از "صو دب حد اقدل دسدتدمدزد  
حواله کدرده و بدا دادن واد ه و  
وای ها ک کدارگدران را سدرمدک  
دوان ن  ودولت نیز رسدمدا ز در بدار  
آن ندمدک رفدتچ از ردرف د دگدر  
گددرانددک مسددکدد  و ااددتددراضددات  
کددارگددران بددرای افددزا ددش حددق  
مسک  و رر  مطدالدبده افدزا دش  
حق مسک  "وس  کدارگدران،ا د   
بان ها را ممبور کدرد کده  دای  
افددزا ددش مددیددزان در ددافددتددک حددق  

 مسک  برای کارگران بیان چ  
در دوسدال گدذشدتده بدا اندواع زد  
وبن  ا   بان ها امال حق مسکد   
کارگران ثابت مان ه بدودچ مدبدلد   

هددزار "ددومددان بدده کددارگددران    ٥١ 
مشمول قانون کار حدکدومدت بده  
اددنددوان حددق مسددکدد   ددرداخددت  
میش چ ا   افزا ش حق مسدکد   
موجب ااتدراضدات کدارگدران در  
مدددبدددارزات جددداری شددد  و در  
بسیاری از ااتراضات، کدارگدران  
خواهان افزا ش حق مسک   مدک  
باشند چ واقدردیدت ا د  اسدت ا د   
افددزا ددش ندداچددیددز هددی ثددمددره زور  
ااترا  و مبارزه کارگدران اسدت  
کدده بدده دولددت و بدداندد هدددای  
حکومتک "حمیل ش ه استچ امدا  
دولت روحانک در برخدورد بده ا د   

 مطالبه کارگران چه کرد؟ 
 

به دنبال ردر  مدطدالدبده افدزا دش  
حق مسکد  کدارگدران و بدندشدا  
ااددتددراضددات کددارگددران دولددت  

  ٢٩ روحانک ممبور ش ه  از سدال  
وا ه افزا ش حق مسدکد  را بده  
کارگدران  بد هد چ هدمدزمدان هدر  
ساله در مذاکرات حکومتدک هدا  

در مددورد دسددتددمددزدهددا، مددوضددوع  
افزا ش حق مسک  با "دوجدیدهدات  
دولتک و کارفدرمدا دک بده کدندار  
گذاشته مدیدشد چ بدندابدر اادتدراف  
بدداندد هددای حددکددومددتددک  دولددت  
روحانک ناچار ش ه بدود از اوا دل  

مدوضدوع افدزا دش حدق    ٢٩ سال  
مسدکدد  کددارگدران را بددپدذ ددرد و  
"ددرددهدد  کددرد آن را بددپددردازدچ  
مددوضددواددک کدده "ددا بدده امددروز  
املک نش ه استچ  رنک دولدت و  
بان های کارفرما ان که خودشدان  
ناچار ش ه اند  مدوضدوع افدزا دش  
حق مسک  کارگران را "صدو دب  
نما ن ، از اامال "دبدصدره افدزا دش  
حق مسک  کارگدران سدربدازده و  
رسما مبلیک را کده بده ادندوان  
حق مسک  برای کدارگدران قدرار  
بوده بپردازند ، خدورده اند چ ا دندهدا  
میلیداردهدا "دومدان حدق مسدکد   

بدداال    ٢٩ کددارگددران را از سددال  
کشددیدد ه اندد  واالن بددا  ددر رو ددک  
ااال  مک کنن  که حق مسکد   
کارگران را دوبدرابدر افدزا دش داده  
ان چ ا      دروغ محض اسدتچ  
االن با گذشته ندزد د  بده سده  
سال از ا   واد ه روحداندک،گدو دا  
دولددت در حددق کددارگددران لددطدد   
کددرده و مددوضددوع افددزا ددش حددق  
مسک  کارگران را اادمدال کدرده  
استچ ا   افزا ش بر اساس اادال   
دولددت از مددهددرمدداه امسددال بدده  

 کارگران  رداخت خواه  ش چ 
 رنک افزا ش حق مسکدندک کده  
نزد   به سه سال  دیدش دولدت  
وا ه داده بود را نمدک  دردازند  و  

  ٠١ از اول مهرماه امسال افزا دش  
هزار "ومانک حق مسدکد  را بده  

 کارگران مک  ردازن چ  
مصدوبدده اخدیددر دولدت و شددورای  

اددالددک کددار رژ ددی مددبددنددک بددر  
افزا دش دوبدرابدری حدق مسدکد   
کارگدران بده کدارگدران مشدمدول  
قانون کار  رداخت میشودچ سدوال  
ا   است چه "رد اد از کدارگدران  
مشددمددول قددانددون کددارندد ؟در ا دد   
مددورد قددانددون کددار حددکددومددت  

 مصوب کرده است: 
آن دسته کارگاههای کدوچدکدک  

نظدر کدارگدر در    ٥١ که کمتر از  
آن مشیول کار هستن  برابر آ دید   

قداندون    ٥٢٥ نامه اجدرا دک مداده  
کددار مصددوب هددیددات وز ددران از  
شمول برخک از مواد قداندون کدار  

اند چ در کدندار ا د     مسترندا شد ه 
رانددندد گددان آژانددس  کددارگددران  
خددارجددک، کددارگددران خدد مددات  

 شهردار ها وچچچ 
بنابر ااتراف دولت و وزارت کدار  

هزار کارگداه    ٩٢ در ا ران بیش از  
ندظدر شداغدل دارند     ٥١ کده ز در  

فرال هستن چمدیدلدیدوندهدا کدارگدر  
قراردادی، سظی  امضدا، کدارگدر  
موقت و فصلک بو دژه در بدندش  
دندردت سداخدتدمدان، کشداورزی،  
خ مات و چچ مشمول قداندون کدار  

 نمک شون چ 
به گظته وزارت کدار وبداند هدای  
حکومتک کارگران مشمول قاندون  

  ٨ "دا    ٢ کار حکومت رقمک بی   
میلیون نظر مدک بداشدند چ الدبدتده  
آمار واقرک را ا نها هیدچ مدوقدا  
ااال  نکدرده اند چ در کدندار ا د   
ا   مشمولیت قانون کار، دهدهدا  
"بصره و مصدوبده وزارت کدار و  
کارفرما ان و دولدت وجدود دارد  
که همه در جدهدت خدارج کدردن  
کددارگددران از شددمددولددیددت قددانددون  
کددارکددذا ددک حددکددومددت اددمددل  
میکنن چ "ازه اون هی قداندون کدار  

ض  کارگری که حدتدک حد اقدل  
های  حق و حقدوق کدارگدران را  

 به رسمیت نشناخته استچ 
اگر فق  ا د  آمدار حدکدومدتدک  
کارگران مشمدول قداندون کدار را  
در ن ربگیر ی، بر اسداس مصدوبده  
های دولت و قانون کار،  درداخدت  
حق مسک  شامل حال میلیدوندهدا  
کارگرنمک شودچ"ازه اونما ک هدی  
که شامل حال کارگران میدشدود،  
مشکل مسک  کارگدران را حدل  
ندندواهد  کدردچ بداز بده اادتددراف  
وزارت مسددکدد  وشددهددرسددازی و  
دوا ر دولتک درگدیدر در امدورات  
مسدددکددد ، بدددیدددش از نصددد   
دسددتددمددزدهددای کددارگددران دددرف  
هز نده مسدکد  کده کده حدتدک  
دارای حدد اقددل هددای اسددتدداندد ارد  
زن گک نیست، میشودچ ندزد د   

درد  کدارگدران مشدمدول    ٢٢ به  
قددانددون کددار کددذا ددک حددکددومددت  
مسددکدد  ندد ارندد چ مددیددلددیددونددهددا  
کارگردر حداشدیده شدهدرهدا و در  
آلددوندد  هددا و حددلددبددک آبددادهددا  
زن گک میکنن  که از ابدتد ا دک  

 "ر   امکان محرومن چ 
گددرانددک مسددکدد  در شددهددرهددای  
بزرن، حتک در مناردق جدندوب  
ا   شهدرهدا وبدندشدا در حداشدیده  

  ٢٢ "دا    ٠٢ های ا   شهرها بی   
درد  در سال مک باش چ گراندک  
مسک  بااث ش ه که میلدیدوندهدا  
کارگر شاغل ق رت و"وان "دهدیده  
مسک  را ند اشدتده و نداچدار بده  
کرا ه نشینک در حاشیده شدهدرهدا  
و آلونکها کده ا دندمداهدا هدی در  
دست مافیای مسدکد  دولدت و  
شهردار ها مک بداشدند ، زند گدک  
 نما ن چ در ا   میان دولت های  
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  ٥1 از صفحه   
جمهوری اسالمک و دولت روحانک  وا ه "دامدید   
مسک  به کارگران و مدرد  را داده اند چ دهدهدا  
 روژه مسک  راه اند اخدتده اند چ  دروژه "مسدکد   
مهر"  ر حاشیه "ر   شان مک باش چ از میلیدوندهدا  
کارگر  ول گرفدتده و واد ه سداخدت و "دحدو دل  
مسک  مهر را داده ان  که االن خودشان اادتدراف  

دردد  ا د   دروژه هدا    ١١ میکنن  نزد   بده  
درد  غدیدر اسدتداند ارد و در    ٥١ نا"ما  رهاش ه،  

بیابانها و ب ون هیر امکانات ز ستک ساخته شد ه  
استچ مدیدلدیداردهدا "دومدان شدرکدت هدای بسداز  

وبظرو  وابسته به دولت و شدهدردار دهدا از مدرد    
به بدهدانده مسدکد  اخداذی کدرده و رسدمدا  دول  
کارگران و مرد  را دزد  ه ان چ مافیدای مسدکد   
و دولت وشهردار ها خود اامدل گدراندک مسدکد   

مک باشن چ ااتراضات متقاضیان مسدکد  مدهدر   
برالیه وا ه های دولت روحانک در بداره سداخدت  
مسک  و ااترا  الیه دزد ها در ا د   دروژه ،  
   رک  ااتراضات جداری کدارگدران و مدرد   

 مک باش چ 
 

بنابر ا   نتدیدمده مدیدگدیدر دی دولدت و مدافدیدای  
مسک  خود اامل گرانک مسک  بوده و از قدبدل  
آن روزانه مدیدلدیداردهدا "دومدان سدود مدک بدرند چ  
میلیونها کارگر با "وجه بده ا د  گدراندک روزانده  
کرا ه و هدز دنده مسدکد ، قد رت "دامدید   د   
مسک  ح اقلک را ، حتک بدا ا د  افدزا دش حدق  
مسدکدد  ندد ارندد چ غددول گددرانددک هددمدده دسددتددمددزد  
کارگران را مک بلر چ "ازه ا   وضریت کدارگدران  
مشمول قاندون کدار حدکدومدت اسدتچ وضدردیدت  
میلیدوندهدا کدارگدری کده قداندون کدار کدذا دک  
حکومت شامل حالشدان ندک شدود، فداجدرده بدار  

 استچ 
 

برخوردای از مسک  مناسدب بدا اسدتداند اردهدای  
امددروزی حددق مسددلددی کددارگددران اسددتچ "ددامددیدد   
مسک  مناسب به هز دنده دولدت و کدارفدرمدا و  
من ور کردن حق مسک  در محاسبه دستدمدزدهدا  
بر اساس گرانک و "ور  جداری واقدردک مدوجدود،  
   مطالبه برحق کارگران مدک بداشد چ هدمدید   
افزا ش ناچیز حق مسک  با   شامدل حدال هدمده  

 کارگران بشودچ 
 

ربیرک است از دولتک که میلیونها کارگدررا بدا  
دستمردهای بنور و نمیر به زن گک ز ر چدند  د   
برابر خ  فقر رسمک محکو  کرده اسدت، ندبدا د   
انت ار "امی  مسک  را داشتچ هدر چدیدزی کده  
کارگران دارن  از قبدل مدبدارزه و اادتدراضدا"شدان  
مک باش چکارگران  برای "حمیدل حدق و حدقدوق  
خددود بدده دولددت و سددرمددا دده داران چدداره از جددز  
ااترا  و مبارزه ن ارن چ در مدورد افدزا دش حدق  

 مسک  هی با   همی  کارکرد 

 خالد ناصری
پنج یا شش سال 

میلیون   ١١آینده 
 ! بیکار در جامعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای ا ددران بددیدد اد    بددیددکدداری در جددامددردده 
میکن چ و هرروزه ما شاه  ا د  هسدتدیدی،  
که روزانه به ا د  آمدار اضدافده مدیدشده،  
آخر   آمار "وس  مرکز آمار وزارت کدار  
و همد دندید  گدزارشدهدای جد  د  مدرکدز  
 ژوهش های مملس نشدان مدید هد  کده  

  ٢ ندزد د  بده      نرخ بیکاری در جدامدرده 
مددیددلددیددون بددرآورد شدد ه اسددت، در ا دد   

ها آم ه است، که چنان ه برندامده    گزار  
ای مشنصک نباشد ، در  دندر  دا شدش  

مدیدلدیدون انسدان    ٥٥ سال آ ن ه با   منت ر  
 انت ار داشتچ     بیکار در جامره 

در مقابل همان چیدزی کده خدودشدان از  
ا   به ادندوان سدوندامدک بدیدکداری  داد  
میکنن ، نه "نها برنامه ای ن ارن ، بلدکده  
با   انت ار افزا ش روزانه به ا د  آمدار را  

درد  مدرد     ٩١ داشته باشیی، نزد   به  
ا ران نان خوردن ن ارن  و گرسنه هسدتدند چ  

ای از فقر و بیکداری    ا   آمار "نها گوشه 
که به جدامدرده "دحدمدیدل شد ه اسدتچ و  
هم نی  بنش اا ی آنانک که ندان شدب  
خودشان را دارند ، و مدحدتداج ندان شدب  
نیستن ، نیز از ابتد ا دک "در د  مدا دحدتداج  
زن گک خودشان از قبیل "یذ ه کدافدک و  
سددالددی ، سددر ددندداه و مسددکدد  مددندداسددب،  
 وشا  مناسب و با کیظیت و هم ندید   
از ابدتد ا دک "در د  مدا دحدتداج اولدیده ای  
خودشان محرو  هسدتدند ، گدرسدندگدک و  
بیکداری و فدقدر و هدمد دندید  ند اشدتد   
زن گک که لیاقت انسان باشه ن ارن ، ا د   
گوشه ای از زن گک اکرر ت مدرد  ا دران  

 را بنما ش در میارهچ  
 

بنا به آمار رسمک مدرکدز آمدار ا دران در  
هزار ندظدری    ٥٢١    میلیون و    ٢٢ سال  

که رک    سال گذشته به بدازار کدار  

هددزار نددظددر مددوفددق بدده    ١٠٥ وارد شدد ن  
دستیابک به فردت های شیلک ش ه اند    

هزار ندظدر بده جدمدردیدت بدیدکداران    ٢١١ و  
اضافه ش ن ، و هم نی  ا   در حالیدسدت  
که در ن ا  جمهوری اسدالمدک کسداندک  
که حتک هظتده ای  د  سداادت کدار  

کنن  هی به جمریت شاغل ها اضافده    مک 
کرده است، و هم نی  بدا "شد  د  بدحدران  
اقتصادی و سیاسک رژ ی کده روزانده بدا  
ورشدکدسدتدگدک کدارخداندمدات و مدراکددز  
کاری بیدشدتدری بده "دردطدیدلدک کشدید ه  
میشون چ و هم نی  مدوج بدیدشدتدری بده  
بیکارسازی اضافه میشودچ ا د  آمدارهدا  

ی ا دندهدا فدقد     "کان دهن ه هستن ، همه 
آمارهای ر اضدک و حسدابدک ندیدسدتدند ،  
ا نها خبرهای هستن  از خیل مدیدلدیدوندک  
انسانها دک کده بدیدکدارند چ و از فدقدر و  

 فالکت رنر میبرن چ 
 

اما ا   همه واقریت جامره ا ران ندیدسدت،  
آن روی سکه بیکاری و فقر حدقدوقدهدای  

الدلده    نمومک و دزدی های میلیاردی آ ت 
هدا و بدداند  هددای مدافددیدا دک ا د  رژ ددی  
ار"مااک حاکی بر ا دران را بدندمدا دش در  

آوردچ فسداد هدمده چدیدز را از بدیدد     مدک 
برد، اشتیال کی و فقر و بدیدکداری را    مک 

ز اد میکن چ و اختالف های ربقدا"دک را  
 کن چ   بیشتر مک 

ای    بحران حکومتک و بیکاری در جامدرده 
ا ران به اوج خود رسی ه است، هدمدان کده  

ی مدا مددیدد اندیددی، ر شدده بددیددکدداری    هدمدده 
سرما ه داری اسدت، کده در حدکدومدت  
جمهوری اسالمک ابراد باورنکردندک  بده  

 خود گرفته استچ  
 

 کک از ااملهدای بدیدکداری  سدرمدا ده  
دار ست، و خصودا امروز کده سدرمدا ده  
داری در "مدا  دندیدا مدردضدل دارد و بدا  
بحرانک ادمدیدق مدواجده شد ه اسدت ا د   
مدرددضددل در هدمدده جددا بددید اد مددیدد ددندد چ  
بیکاری در "مدا  جدهدان مدرد  و اسداسدا  
کارگران و کساندک کده بدرای بدقدا شدان  
ممبورن ، کارگری کدندند ، بده مدردضدل  
جدد ی گددرفددتددار کددرده اسددت، مددرددضددل  
بیکاری و اقتصادی در "ما  جهان وجدود  
داره ولک با بیکاری در ا دران فدرق داره،  
مردال در کشدورهدای سدوئد  ، آلدمدان ،  
فرانسه و انگلیسک و غیره فرق میدکدند ،  

مدرد  فدرق      و هدمد دندید  شدیدوه مدبدارزه 
میکن ، در کشورهای ارو ا دک مدرد  بدا  
ااترا  و ااتصاب و بر ا ک میدتدیدندگ  
ها مدیدتدواندند  بدا دولدت هدا مدقدابدلده و  
با ستن ، ولدک در ا دران چدندید  چدیدزی  

نیدسدت  مدردضدل اقدتدصدادی جدمدهدوری  
اسالمدک ا دران بدا مداهدیدت اسدالمدک و  
قوانی  ض  انسانک آن به هدی وددل شد ه  
ان چ  رنک مدرد  و بده خصدوص جدواندان  

ای بدیدکداری و    برای مبارزه بدا مسدئدلده 
حتک برای رفا آن با   در مقابل کدلدیدت  
حکومت فاشیست و ار"مااک با سدتدند چ  
و بمز ا   راه د گدری بدرای مدقدابدلده بدا  

 مرضل بیکاری و اقتصادی نیستچ 
 

اما ا نما با   "اکی  کنی که کسک کده  
مک خواه  الیه بیکاری و فدقدر مدبدارزه  
کن  با د  در "دمدا  جدبدهده هدا ندبدرد بدا  
جمهوری اسالمک شمشیر بزن چ همه مدک  
دانیی "ا جمهوری اسدالمدک هسدت نده از  
رفاه و امینت شیلک خبدری هسدت و نده  
از سا ر حقوق انسداندک بده هدمدید  دلدیدل  
است که  اسا هر حدق ردلدبدک و آزادی  
خدواهددک و بدرابددری رددلدبددک سددرندگددونددک  
جمهوری اسالمک است و دقیقا به همدید   
دلیل است که به خصوص جدوانداندک کده  
در ارده مبارزه الیه بیکاری فدردالدند ،  
االوه بر مبارزه منسمدی در ا د  ادردده  
بددا دد  در سددا ددر اددرددده هددای مددبددارزه  

 حضوری  "ریی  کنن ه داشته باشن چ 
و در آخر مک خوا  بگی مدرد  و جدواندان  
برای سامداند هدک بده مدبدارزه بدر ادلدیده  
کلیت جمهوری اسالمک ا ران که ادامدل  

اسدت،      مهی مرضل بیکداری در جدامدرده 
مددتددشددکددل شدد ن در حددزب کددمددونددیددسددت  
کدارگددری ا ددران کدده بددرای بددر ددا کددردن  

ای آزاد و    دنیا ک انسانک مبارزه و جامره 
بددرابددر از رددر ددق سددازمدداندد هددک انددقددالب  
اجتمداادک مدبدارزه مدیدکدند چ حدزب مدا  
"شکل سیاسک انسانها ک اسدت، کده بدا  
 رچی آزادی و برابری و الیده جدمدهدوری  
اسالمک ا ران و بر ضد  ندابدرابدری و بدک  

 حقوقک انسانها مبارزه میکن چ 
 

واقددرددیددت ا ددنددسددت کدده بددرای  ددیددشددبددرد  
مبارزا"مان الیده جدمدهدوری اسدالمدک و  
برای خواستها مان با   متشدکدل بداشدیدیچ  
با   در "شدکدلدک سدراسدری و سدیداسدک  
متح  باشیی و ا د  حدزب اسدت و امدروز  
بیش از هر وقت ضرورت داردچ حدزب مدا  
و شما در د  مق   مبارزه مدرد  ادلدیده  
جمهوری اسالمک برای سرندگدوندک آن و  
برقراری    دنیدای انسداندک و شداد و  

    دنیا ک بهتر مبارزه میکن چ 
 زن ه باد آزادی برابری حکومت کارگری 

 مرن بر جمهوری اسالمک 
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اذر تجم  کارگران کارخانه فرر  ٢
 پار 

نظر از کارگران  کارخانه فر   ارس کده در    ٥١١ بیش از  
"دا  ٢ شهر  دنرتک البرز در ااترا  به  رداخدت ندکدردن  

ماه حقوقها شان دست به "مما ااتراضک زدن چ آندهدا در    ١ 
ای  حال  ادآور مک شون : از آذر ماه سال گذشته "اکدندون  

نظر از همکاران قراردادی آنها "وسد  کدارفدرمدا    ٥١١ ح ود  
 ان چ   "ر  ل ش ه 

 
 

اعرصاب کارگران سیمان دشرسان برای 
 دومین بار طی یک هفره 

آبان، کارگران کدارخدانده سدیدمدان دشدسدتدان بدرای    ٥٠ روز  
دومی  بار رک    هظته درااترا  ا   کدارگدران ددبدح  

آبان،در ااترا  به کاهش حقوقشان ازجدمدلده اد      ٥١ روز  
 رداخت،حق اضافه کاری،حق بهره وری کار و ادا  دسدت  
از کارکشی ه وبا "مما جدلدوی ا د  واحد "دولدید ی وبسدتد   
دربش مانا ورود م  ران به کارخانه ش ن چ که ب نبال واد ه  

  ٥٨ م  ران کارخانه موقتا ااتصابشان را خا"مه داده و روز  

 آبان به سرکارشان بازگشتن چ 
 

آبان: ادامه اعرصاب کارگران سیمان  ١٦
 دشرسان 

آبان، کارگران کارخانه سیمان دشستان در اادتدرا   ٥٢ روز  
به کاهش حدقدوقشدان ازجدمدلده اد    درداخدت،حدق اضدافده  
کداری،حدق بدهدره وری کدار و دادا  بدرای سدومدید  روز  
متوالک دست به اادتدصداب زدند چ در هدمدید  رابدطده ا د   

آبدان، دسدت از    ٥١ کارگران قبل از ا   نیز در ددبدح روز  

کارکشی ه وبا "مما جلوی ا   واح "ولی ی وبسدتد  دربدش  
مانا ورود م  ران به کدارخدانده شد ند چ کده بد ندبدال واد ه  

  ٥٨ م  ران کارخانه موقتا ااتصابشان را خا"مه داده و روز  
آبدان    ٥٢ آبان به سدرکدارشدان بدازگشدتدند چ در "دمدمدا روز  

دو ست ندظدر از کدارگدران حضدور داشدتدند چ ا د  حدرکدت  
 ااتراضک ادامه داردچ 

 
 حمایت از اسماعیل عبدی

جمرک از مرلمی  مشه  با انما   یاده روی جدمدردک و در  
دست گرفت   الکاردها ک در حدمدا دت از مدردلدی زند اندک  
آقای اسماایل ابد ی و آقدای بدهدشدتدک لدندگدرودی بده  

 حما ت از ا شان  رداختن چ 
آبدان    ٥٢ الز  به ذکر است که آقای اسماایل ابد ی روز  

 دستگیر و جهت "حمل حبس به زن ان منتقل ش ن چ 
 

 تجم  اعرراضی 
آبان رانن گان شرکت واح  که اضو و سداکدندید   دروژه  ٥٢ 

نیمه کاره سهیل در  افت آباد هسدتدند  بده دلدیدل افدزا دش  
اقسا، ،نبود اسانسور،آب،گاز و د گر امکانات رفاهدک در  

 جلوی دفتر مرکزی و "راونک مسک  "مما کردن  
 

گزارر تجم  و راهپیمایی بیست و پنجام 
آبااان کااارگااران در مااقاااباال مااجاالااس در 
اعرراه با الیحه ضد کارگری باصهاالح 

و طرح ادغام بخاش  «اصالح قانون کار»
 درمان تامین اجرماعی با بیمه سالمت

امروز بیست و  ندمدی آبدان مداه بدندابدردادوت سدند  دکدا از  
رانن گان و کارگران شرکت واح  ا"وبوسراندک "دهدران بدرای  

و   «ادال  قاندون کدار »ااترا  به ال حه ی ض کارگری  
ادغا  بنش درمان سدازمدان "دامدید  اجدتدمداادک بدا بدیدمده  
سالمت در مقابل مملس، "مما ااتراضدک بدرگدزارکدردند چ  
گروه هدای کدارگدری، بدازنشدسدتدگدان و گدروه هدا دک از  
دانشمو ان نیز حضورداشتن ، ا   "مما از ساات ده ددبدح  
شروع ش  و کارگران با سردادن شرارهای ااتراضدک بدارهدا  
دحبت های سننران را قطا کدردند  چکدارگدران اادتدرا   
خود را نسبت به ادالحیه قانون کار که "دمدا  دسدت آورده  
های ح اقلک کارگران را نشانه گرفته فر اد مدک زدند  و  

 هم نی  نسبت به "ممیا بیمه ها شرارها ک سر دادن چ 
در ساات  ازده با افزا ش شرارهای اادتدراضدک کدارگدران  
به "یییرات ض  کارگری در قانون کار، کاندون شدوراهدای  
اسالمک کار "هران محل "مما را "ر  کردند چ کدارگدران  
و رانن گان شرکت واح  که حضدور چشدمدگدیدری در ا د   
"مما داشتن  در  یاده روی مابدید  درب شدمدال شدرقدک و  
شمالک مملس شروع بده راه  دیدمدا دک کدردند  کده د دگدر  

 اخبار کارگری
 بنش ا ران:  نسان نود نیان 

 بنش بی  المللک: داوود رفاهک  
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کارگران و گروه ها ک از دانشمو دان در ا د  راه  دیدمدا دک  
همراه ش ن  و شرارها ک چون کارگدر ا"دحداد ا"دحداد، وز در  
کارفرما ک نمک خوا دی ندمدک خدوا دی، وز در کدارفدرمدا دک  
استرظا استرظا، کارگر مرلی دانشمو ا"حاد ا"دحداد ،کدارگدر  
اخراجک شاغل با   گردد، مریدشدت مدندزلدت اشدتدیدال حدق  
مسلی ماست، قرارداد مدوقدت مدلدیدک بدا د  گدردد، "دوقد   
ادال  قداندون کدار بده ندظدا سدرمدا ده دار، شدرکدت هدای  
 یمانکاری ملیک با   گردد را فدر داد زدند  و در سداادت  
 ازده و چهل و  نر دقیقه بیانیه سند  دکدا در اادتدرا  بده  
"دیدیدیدرات ضد  کدارگدری در قداندون کدار "دوسد  اضددو  
سن  کای کارگران شرکت واح  وحی  فر  ونک قرائدت شد   
و "مما خا"مه  افت کارگران و رانن گدان شدرکدت واحد  و  
دانشمو ان هنگا  "ر  محل "ا متروی بهارستان را دسدتده  
جمرک  یمودن چ حضور  لیس و نیروهای امدندیدتدک در ا د   

 "مما چشمگیر بودچ 
 سن  کای کارگران شرکت واح  ا"وبوسرانک "هران و حومه 

   ٢٢ آبان ٥٢ 
 

اگر الیحه ضاد کاارگاری "اصاالح قااناون 
کار" در دسرور مجلس باقی بماند، دوباره 

 جم  خواهم شد
آبدان ادلدیده    ٥٢ ا   اولتیما"و  کارگران در "دمدمدا بدزرن  

 الیحه ض  کارگری ادال  قانون کار بودچ 
آبان کارگران در مقدابدل مدمدلدس  د  حدرکدت    ٥٢ "مما  

ااتراضک موفق بودچ در نتیمه ااتراضات "ا کندون ادلدیده  
ال حه ض  کارگران "ادال  قانون کدار" و "دمدمدا بدزرن  

آبان، ادامه بررسک ال حه مزبور در ممدلدس بده "دردو دق    ٥٢ 
افتاد و ااال  ش  که  س از در دافدت ند درات کدار گدروه  
"سه جانبه ملک" "حت انوان "کدمدیدتده سده جداندبده مدلدک  

  ٠١ کارگران، کارفرما ان و دولت" در ردول  د  مداه "دا  
روز آ ن ه برای دومی  بار در دستور کدار مدمدلدس شدورای  
اسالمک قرار خواه  کردچ ب    "ر"یب بار د گدر قدرار اسدت  
نهادهای دست ساز دولتک به انوان "ندمدا دند ه کدارگدر" در  
بازی "سه جانبه گرا ک ملک" شان بنشدیدندند  و بدا سداز   
های  شت  رده شان، چوب حدراج بدر قدیدمدت ندیدروی کدار  
کارگر بزنن  و زن گک و مریشت کارگران و کدل جدامدرده  

آبدان کدارگدران    ٥٢ را مورد "رر  قرار دهن چ  یا  "دمدمدا  
ا   بود که به ا   بردگک "  نندواهدند  دادچ کدارگدران در  

آبان اولتیدمدا"دو  دادند  کده اگدر ا د  ال دحده در    ٥٢ "مما  
دستور دولت باقک بمان ، جما خدواهدند  شد  و در مدقدابدل  

 مملس دست به "حص  خواهن  زدچ 
 

اطالعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در 
 این رابهه را در زیر میخوانید:

ما خواهان ادال  و "یییر قانون کار بدرای  دا دان دادن بده  
 شرا   مشقت بار موجود هستیی 

بیانیه ا"حاد ه آزاد کارگران ا ران  یرامدون بدازگشدت ال دحده  
 دس از  -ادالحیه قانون کار از ممدلدس شدورای اسدالمدکچ 

گذشت دو ماه و نیی از مدندالدظدت گسدتدرده و مدبدارزه مدا  
کارگران بر الیه ال حه اددالحدیده دولدت در مدورد قداندون  
کار، د روز و در  ک دومی  "دمدمدا کدارگدری در مدقدابدل  
مملس، ا   ال حه از دستور کدار کدمدیدسدیدون اجدتدمداادک  
خارج و ااال  ش  ال حه ی مذبور  س از در دافدت ند درات  
کار گروه سه جانبه ملک "حت انوان "کمیدتده سده جداندبده  
ملک کارگران، کارفرما ان و دولت" در رول  د  مداه "دا  

روز آ ن ه برای دومدید  بدار در دسدتدور کدار مدمدلدس    ٠١ 
 شورای اسالمک قرار خواه  کردچ 

بار د گر قرار است نهادها و "شکلها ک با نا  ما کدارگدران  
در  شت میز "وافق بر سر ادال  قانون کار بندشدیدندند  کده  
سرانشان الیرغی انتشدار ال دحده اددالحدیده دولدت در سدو   
مرداد ماه در مملس شورای اسالمدک و اردالع کدامدل از  
وجود ا   ال حه، "ا دوازدهی شهر ور ماه کده ا"دحداد ده آزاد  
کارگران ا ران آن را منتدشدر و افشدا ندمدود سدکدوت کدرده  

 بودن چ 
ج ا از نقش همه دولتها در سراسر جهدان بده ادندوان بدازوی  
اقت ار داحبان سرما ه، از ررف د گر از آنما کده دولدت و  
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نهادهای شبه دولتک در ا دران خدود بدزرگدتدر د  کدارفدرمدا  
هستن   یشا یش روش  است کده هدر گدونده "دمدا دل دولدت  
برای ادال  قانون کار مطلقا ندمدیدتدواند  بدا هد ف بدهدبدود  
شرا   کار و ز سدت مدا کدارگدران ددورت بدگدیدردچ لدذا  
کمیته سه جانبه ملک "حت انوان " کدمدیدتده سده جداندبده  
ملک کارگران، کارفرما ان و دولت"، آنهی بدا حضدور سدران  
نهادهای دست ساز کارگری که همواره بر ادلدیده مدندافدا  
ما کارگران امل کرده ان ، نمک "وان  چیزی جدز "دالدشدک  
دوباره از سوی دولدت بدرای وارد کدردن اددالحدا"دک ضد   

 کارگری به قانون کار باش چ 
  ٥١ ثمره قانون کار موجود بدرای مدا کدارگدران در مد ت  

سالک که از "صدو دب آن مدیدگدذرد قدراردادهدای مدوقدت،  
گستر  و نهاد نه ش ن شرکتهدای  دیدمداندکداری، از بدید   
رفت  کامل امنیت شیلک، ممنوایت بر دائدک "شدکدلدهدای  
مستقل کارگری، دستمزد چن    برابر ز ر خد  فدقدر و بدر  
ا   بستر سلب هرگونه ق ر"ک از ما کدارگدران بدرای دفداع  
از حقوق انسانک مان بوده استچ بطور که در نتیمه چدندید   
وضریتک، در رول نزد   به سه دهه گذشته، بدردگدک و  
بک حقوقک بسیار فرا"ر از قوانی  ض  کارگری مدوجدود بدر  
ربقه کارگر ا ران "حدمدیدل شد ه اسدت و ا دند  دولدت و  
داحبان سرما ه بدا دسدت بدردن بده قداندون کدار در دد د  
قانونک کردن ا   بردگک و گسدتدر  ادمدق و دامدنده آن  

 هستن چ 
کارگران و همکاران در سراسر کشور:هدمده مدا در مدراکدز  
"ولی ی خ ما"ک و فرالی  و "شکلهای مستقدل کدارگدری  
در دظک واح  و  کپارچه از ردر دق افشداگدری، بدیداندیده،  
مصاحبه، "هیه رومارهای ااتراضک و "دمدمدا در مدقدابدل  
مملس "ا ب  نما موفدق شد  دی ردر  دولدت را بدرای وارد  
کردن ادالحات ض  کارگدری "در بده قداندون کدار ادقدیدی  
بگذار یچااترا  و ق رت متح انه ی مدا بدرای بدازگشدت  
ال حه ادالحیه دولت از مملس شدورای اسدالمدک ندتدیدمده  
داد، اما ا    ا ان کار "ال  دولت برای ادال  قاندون کدار  
با رو کردی ض  کارگری نیسدتچ هدی اکدندون قدرار اسدت  
ا   ال حه بار د گر مدورد بدازبدیدندک و بدرای "صدو دب در  
اختیار مملدس شدورای اسدالمدک قدرار بدگدیدردچ لدذا بدا د   
مسائلک را که در کمیته بازبینک ال دحده اددالحدیده دولدت  
در وزارت کار میگذرد با درا ت و "یز بینک دنبال کدندیدی و  
با خواست النک کردن هر گونه مذاکدره و  دا سدند ی در  
باره ا   ال حه، در دظک متح  و  کپارچه خدواهدان اددال   
قانون کار در راستای برچی ه شد ن قدراردادهدای مدوقدت و  
شرکتهای  یمانکداری، حدق ا دمداد "شدکدلدهدای مسدتدقدل  
کارگری، قرار گرفت  بال استرنای امو  کارگران در ز در  
چتر قانون کار، افزا ش دستمزدها و اجدرای مدقداولده ندامده  

 سازمان جهانک کار بشو یچ   ٢٨ و    ٨١ های  
 آبانماه   ٥٢  –ا"حاد ه آزاد کارگران ا ران  

 
مرگ بیش از سهارصد کارگر در خراسان 

 رضوی بر اثر حوادث کار در سهارماه
رضدوی در    نظر در خدراسدان   ٠٠١ ماهه ننست امسال    ٠ در    

مداهده    ٠ ان چ  در    اثر حوادث کار جان خود را از دست داده 
رضدوی در اثدر حدوادث    نظر در خدراسدان   ٠٠١ ننست امسال  

ان  کده ا د  رقدی، آمدار    ضم  کار جان خود را از دست داده 
بسیار باال ک استچ الیرغی ا نکه میزان سداخدت و سداز و  
اشتیال در سال جاری در خدراسدان رضدوی کداهدش  دافدتده  
است، آمار "لظات جانک حوادث شیلک افزا دش داشدتده کده  

 کنن ه استچ  منبا ا لنا   ا   مساله نگران 
 

سراره خلیج “کارگرپاالیشگاه  ٢١١١
 سه ماه بدون حقوق” فار 

کارگران  اال شگاه ستاره خلیر فارس در بند رادبداس بدیدش  
از سده مدداه مدطددالدبدات مدزدی  ددرداخدت نشدد ه دارند چ در  
ماههای جاری "ر اد ز ادی از کدارگدران ا د   داال شدگداه  
"ر  ل ش ه ان چ به گدظدتده ا د  کدارگدران، دسدتدمدزد حد ود  

کارگر  یمانکاری ا    اال شگاه از "یدرمداه  درداخدت    ٥١١١ 
نش ه و ا   کارگدران بدیدش از سده مداه مدردوقدات مدزدی  
دارن چ کارگران شرا   روحک خود را ندامسدااد  "دوددید   
کردن  و گظتن : در مورد زمان  رداخت ا   مطالبات هدیدچ  

ای به ما داده نش ه و هدمد دندان بد ون روحدیده و بدک    وا ه 
دهییچدر ای  حال کارگدران سدتداره    انگیزه به کار ادامه مک 

های  یمانکاری خبر دادند     خلیر فارس از "ر  ل در شرکت 
و گظتن : با "ر اد ز ادی از کارگران  یمداندکداری، "دمد  د   
قرارداد انما  نش ه است و در ادید  حدال ادلدیدرغدی خدا"دمده  

 قرارداد، با ا   کارگران "سو ه حساب انما  نش ه استچ 
 

بیانی  انجمن صنفی معلمان کردسران 
)مریوان ب در محکومیت زندان مجدد 

 اسماعیل عبدی
مشارکت دنظک مرلمان، فراگرد ا ظداء ندقدش مشدارکدتدک  
آنان و بیان خواسته هدا،  بده مدند دور "دأثدیدر مدطدلدوب بدر  

گیری های حکومتک در مقول  آموز  بدوده و لدزو     "صمیی 
شکل گیری "شکل های دنظک بدرای سدازمداند هدک ا د   
"صمیمات از ارکان آموز  و  رور   یشرو محدسدوب مدک  

 شودچ 
در حالک دو دهه از شدکدل گدیدری مدمد د "شدکدل هدای  
دنظک فرهنگیان مک گذرد که فرالی  دنظک فرهنگدیدان  
در نها ت قانونمن ی مطالبا"ک چدون حدق مدردیدشدت، رفدا  
"بریض، آزادی حق ا ماد "شکل، نظک خصدوددک سدازی،  
افزا دش سدرانده فضدای آمدوزشدک، حدذف ندگداه سدندید   
مصرفک بودن به مول "ر   نهاد کشدور و مدواردی از ا د   
دست را مطر  کرده ان  و نیز  برای استیظاء حقوق بد  دهدک  
خود،  مطابق قوانی  جاری در ندهدا دت قداندون مد اری، بده  
اق اما"ک از قبیل نامه نگاری، نوشت  رومار،  را دزندک بدا  

و در نها ت "مما های م نک اقد ا  ندمدوده      مقامات ، چچچچ 
 ان چ 

با وجود آن که مرلمی  همواره  کمتر   مزا ای شدیدلدک را  
در بی  کارمن ان د گر وزار"نانه هدای دولدت داشدتده اند ،  
اما کدوچدکدتدر د  و مد ندک "در د  اادتدراضدات ا د  قشدر  
فرهینته با برخوردهای قهری مقامدات امدندیدتدک، مدواجده  
ش ه  است و فرالینک چدون اسدمداادیدل ادبد ی، مدحدمدود  
بهشتک، الک اکبر باغانک و ده هدا فدردال د دگدر هدز دنده  
های سنگینک از قبیل زن ان، "بری ، انظصدال خد مدت و چچ  

 را متحمل ش ه ان چ 
اسماایل اب ی به جهت "ال  برای مطالبات ددندظدک در  
حالک به حبس مم د و متراقب آن  بازداشت و اندتدقدال بده  
زن ان او   محکو  ش ه است که سدیداسدت هدای دولدت در  
راستای "قو ت امر آموز  و مدردیدشدت مدردلدمدان ندبدوده و  
دسترسک کودکان خصدوددا  کدودکدان خداندواده هدای کدی  
درآم  را به آموز  را گان و با کیظیت سنت و سدندت "در  
کرده استچ آن هدی دولدتدک کده بدا داادیده حدذف فضدای  

 امنیتک در  آموز  و  رو  بر مسن  ق رت نشسته است 
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فرهنگیان در حالک که دستمدزدشدان کدمداکدان ز در خد     
فقر است نها ت "وان خود را برای امر آموز  بکدار بسدتده  
ان  و همزمان با ااتراضات خستگک ندا دذ در خدود خدواهدان  
"یییر نگاه حاکمیت نسبت به کنشهای فدردالدید  ددندظدک  

 هستن چ 
انمم  دنظک مرلدمدان کدردسدتدان  مدر دوان   بده ادندوان  
"شکلک دنظک، ضم  مدحدکدو  کدردن احدکدا  نداادادالند   
قضا ک که به نا  اق ا  الیه امدندیدت مدلدک بدر فدردالدید   
دنظک "حمیل مک شود، بر خواسته هدای بده حدق جدامدرد   
فرهنگیان ا ران و ادام  کنشهای ا التنواهانه بدرای حدذف  
نگاه امنیتک  ای مدک فشدارد و خدواسدتدار لدیدو احدکدا   
فرلک و محاکم  اادالن   فرالی  در دادگاه های ادلدندک و  

  ٥٢٨ غیر امنیتک با حضور هیات منصدظده مدطدابدق اددل  
 استچ 

انمم  دنظک مرلمان کردستان  مدر دوان  سدک ا  آبداندمداه  
 ٥٩٢٢ 

 
مریم محمدی : شکار جنسیری و خشونت 

 علیه زنان
 کک از شاخص های مهی برای شناخت هدر جدامدرده ای  
موضوع شکاف جنسیتک است که به انوان    شداخدص  
مهی برای "ریی  سطح کیدظدیدت زند گدک بشدر در دندیدای  
م رن استچ از همی  رو بنیاد بی  الدمدلدلدک  دژوهدش هدای  
زنان هر ساله در رک کنظرانسک کشورهای منتل  را بده  

لحاظ نابرابری جنسیتدک مدقدا سده مدیدکدند  و امسدال در   
بیست وهظتمی  کنظرانس ساالنه ا   بنیاد که از  دندمدی "دا  
هظتی اوت در دانشگاه مر لن  برگزار ش  ربق آخدر د  ر"دبده  

سدال    ٥١ بن ی ممما جهانک اقتصاد در رول نزد   بده  
  ٥٠٢ گذشته ،ر"به ا ران از ن ر شکاف جنسیتک از مدیدان  

ندزول کدرده اسدت چاقدتدصداد    ٥٠٥ بده    ٥٥٢ کشور از ر"به  
،سیاست،آموز  و به اشت مهدی "در د  حدوزه هدای مدورد  

 سنمش در "ریی  میزان شکاف جنسیتک 
در جواما استچ حدتدک در مدیدان کشدورهدای هدمدسدا ده    

هم ون آذربا مان ،کو ت ،امارات ،"درکدیده و ادربسدتدان و  
امان در مقا   ا ی  "ری قرارگظته است و حتدک کشدوری  
مانن  چاد از ن ر اقتصاد و سیاست در ر"دبده بداال"دری از  



٥٩٣١ آذر ٢  کارگر کمونيست  16 

 ا ران قرار داردچ 
نمود اینک ا   مقا سه بدید  الدمدلدلدک  در جدامدرده مدا    

کامال آشدکدار اسدت "دندهدا بدا ندگداه کدردن بده آمدارزندان  
سر رست خانوار که ازهدیدچ  شدتدیدبداندک مدالدک بدرخدوردار  

درد  ا   زنان بیکار هستن  وبر ردبدق آمدار     ٨١ نیستن  و  
برابدر مدردان شد ه    ٢/٥ ااال  ش ه فقر زنان در سالهای اخیر  

استچ میتوان لمس کرد که چه فاجره ای را میدتدواند  در  
 ک داشته باش چ چرا که بدیدکداری زندان بده مدردندک "د   
فروشک بیشتر ااتیاد بیشتر کودکان کار بیشدتدر و هدزاران  

 مرضل اجتمااک د گراست که مانن  "وپ برفک 
 در سراشیبک مرضالت بزرگتر خواه  ش    

درد  زنان "دحدصدیدل کدرده    ٢٢ از ررفک مواجه هستیی با  
هدزار زن در    ٠١٢ ای که بیکار هستن  و سه ملدیدون و   

ا ران که به دانشگاه رفته و "حصیالت دارند  خدانده نشدید   
ش ه ان چاما با ا   همه  شاه   رش  زنان "حصیل کدرده در  

دهه اخدیدر ا دران از رشد     ٩ سالهای اخیر بوده ا یچآمارهای  
چشمگیر زنان در جامره دانشمو ک کشدورخدبدر مدک دهد   

در مدقدا سده    ٢٢ درد ی زنان در سال    ٩٥ به رور که سهی  
درد ی مردان درا   سال بده  دکدبداره در سدال    ٢٢ با سهی  

از مددردان  ددیددشددک گددرفددتدده و سددهددی مددردان را بدده    ٨٢ 
نددیددز    ٢٠ درددد  کدداهددش داده اسددتچ چ درکددنددکددور  ٩٢٦١ 

دردد ی دخدتدران بدوده ا دیچ    ٢١ هم نان شداهد  قدبدولدک  
وشاه  آن هستیی که زنان با  "ما  "الشک که برای داشدتد   
سهی باال"ر در زمینه اشتیال واستان ارد های زن گدک دارند   

 برابر مردان استچ   ٥ هم نان بیکاری زنان  
همانطور که از آمارها روش  است وجود "دنداقدض  دررندگدک  
بی  خواست زنان و وضیت جاری در کشورکامال مدلدمدوس  
است چرا که چهارچوب حقوقک و قانونک موجود هدر روز  
بیش از  یش زنان را به سمت خانه نشینک و سداخدتدارهدای  
سنتک و اقب مان ه رهنمون میکن  در حدالدیدکده خدواسدت  
زنان داشت     زن گک م رن و اسدتداند ارد مدیدبداشد  از  
همی  رو شاه  رش  قابل مالحد ده مدهدار"دهدا و "دندصدص  
های زنان به دورت "حصیالت دانشگاهک از  د  ردرف  
و از ررف د گر شاه  نزول قابل مدالحد ده شداخدص  بدید   
المللک  شکاف جنسیتک هستیی چ در ساختار هدای حداکدی  
هر چه زنان برای حذف نگاه جدندسدیدتدک از خدود بدیدشدتدر  
"ال  میکنن  کمتر موفق میشون  و ا   مدوضدوع بداادث  
ا ماد چالش های هدمدیدشدگدک زندان بدا سداخدتدار حداکدی  
میباش چ زندان "دحدصدیدل کدرده و آگداهدک کده در اصدر  
ار"بارات با دنیای م رن آشندا شد ه اند  و خدواهدان  د   
زن گک در شان انسان قرن بیست و  د  هسدتدند  امدا بده  
دلیل قوانی  وساختارهای کهنه موجود همواره شاهد  وجدود  
درگیری های بسدیدار گسدتدرده در زمدیدنده گدرفدتد  حدق  
انتناب  وشش و  ا داشت  حقوق شهر وند ی مداندند حضدور  
در ورزشگاهها و حتک دوچرخه سواری در سدطدح شدهدر و  
بسیار موضواات  یش  ا افتاده زند گدک روزمدره بدا اندواع  
نیروهای حکومدتدک مداندند  گشدتدهدای ارشداد و مدراکدز  
حراست در دانشگداهدهدا و مدحدید  هدای کدار و امداکد   

 امومک هستییچ 
وجود چنی  وضریتک بااث بروز اندواع خشدوندت بدر ادلدیده  
زنان بوده است چرا که محی  اجتمااک "حت "اثیر قواندید   
و ساختارهای ض  زن حاکدی ندمدیدتدواند  امدندیدت را بدرای  

زن گک زنان در "ما  ارده های خانوادگک و اجدتدمداادک  
"امی  کن چ منازاات خانوادگک  و دختران و زنداندک کده  
برای رها ک از خشونت خانگک از خانه فرار مدیدکدندند  "دا  

سدال رسدید ه اسدت    ٢ جا ک که سد  دخدتدران فدراری بده  
وهم نی   اذ ت و آزار های خیابانک و آمار بداالی "دمداوز  
و و سواستظاده جنسک در محید  هدای کداری و قدواندید   
نهاد نه ای که زنان نمدیدتدواندند  بدرای فدرزند اندک کده در  
نتیمه ازدواج با ا"باع غیر ا راندک بده دندیدا آورده اند  ثدبدت  

هو ت کنن  و در دادگاه های خانواده و ازدواج و ردالق و   
هزاران مرضل آشکار و  نهان زن گک زنان خشدوندت افسدار  
گسینته ای موج میزن چخشونتک که سدالدهداسدت بشدر دت  

  ٥٢ برای محو آن مبارزه کرده است و به همید  مدنداسدبدت  
نوامبر روز جهانک مبارزه الیه خشدوندت زندان بده رسدمدیدت  
شناخته ش ه است و با   شکاف ونابرابری  جدندسدیدتدک بده  
انوان ر شه های وجود خشدوندت ادلدیده زندان از زند گدک  

 انسانها محو گرددچ 
شکاف و چالشک که  بی  زنان جامرده ا دران ومدنداسدبدات   
حاکی موجود است هر روز امیق "ر شد ه بده ردور دکده از  
د   هیچ ک ا  از ررفی   نهان نمداند ه اسدت وا د  چدالدش  
با   به نظا زنان و زن گک م رن با استان ارد های شدا سدتده  
قرن بیست و    به  ا ان برس  و "مامک قواندید  ضد  زن  
و "بریض آمیزحذف گردد و برابری بک قی  و شدر، زن و  

 مرد به رسمیت شناخته شودچ 
 مر ی محم ی 

 ٢٢ آبان    ٥٢ 
 

 بین المللی
موج اقدامات نژادپرسرانه  -آمریکا 

پس از پیروزی دوناالاد تاراما  در 
 انرخابات

 یروزی دونال  "درامدپ در اندتدندابدات ر داسدت جدمدهدوری  
آمر کا موجک از اق امات ممرمانه الیه اقلیدت هدا را در  
سراسر کشور به همراه داشته و در شدبدکده هدای مدمدازی  

 هی سرود ای ز ادی به  ا کرده استچ 
حمالت هواداران "رامپ با انگیزه های نژاد رستک و "دندظدر  
در بیشتر موارد مسلمانان، آمر کا ک های اسپانیا ک "دبدار،  
سیاه  وستان، اقلیت های قومک و دگدربداشدان جدندسدک را  

 ه ف قرار داده استچ 
"صاو ر    دوربی  م ار بسته در ا الت فلور  ا مدردی را  
نشان مک ده  که  یامک "وهید  آمدیدز خدطداب بده سدیداه  
 وستان را بر روی    خودرو مک نو س چ  دلدیدس ندمدونده  
های ز ادی از ا   دست گزار  کدرده  در اغدلدب مدوارد  

 نا  دونال  "رامپ هی آم ه استچ 
"صو ر د گری د وار    خانه را نشان مک ده  که  دیدا   
اهانت آمیزی روی آن نگاشته ش ه استچ  س از انتدندابدات  
هشتی نوامبر، نا  "رامپ از آغاز دوره ای با حال و هدوا دک  

 متظاوت در ا   کشور حکا ت داردچ 
و  ئوی د گری دانش آموزان م رسه ای در میشدیدگدان را  
نشان مک ده  که ابارت ها ک در منالظت بدا مدهداجدران  
سر مک دهن چ آنها    د ا چدندید  فدر داد مدک زندند    

"د وار بکشی  " اق ا  آنها در حما ت از  کک از شدردارهدای  
انتنابا"ک دونال  "رامپ است کده بده اادمدال مدحد ود دت  

 برای ورود مهاجران به آمر کا ن ر داردچ 
 

ها هزار  ت اهرات صد -کره جنوبی 
 نفری ضد  دولری

" اهرات گسترده مرترضان در منالظت با  ار  گون هده  
نوامدبدردر سدئدول    ٥٥ رئیس جمهوری کره جنوبک روز شنبه  

 ا تنت برگزار ش چ مرترضان خواسدتدار اسدتدردظدای رئدیدس  
 جمهوری هستن چ 

" اهرکنن گان از ا نکه  کک از دوستدان ندزد د  رئدیدس  
جمهوری در امور دولتک دخالت و از ا   راه از امدکداندات  

 دولتک سوء استظاده کرده است، خشمگی  ان چ 
نا  جونگ سو سننگدوی کدندظد راسدیدون ا"دحداد ده هدای  
کارگری کره جنوبک مک گو  : "امروز "درد اد ز دادی از  
ااضای کنظ راسیون ا"حاد ه های کارگری کره در ا ندمدا  
جما ش ه ان  "ا خواستار استرظای رئیس جمهوری و حدبدس  

 او شون چ" 
 کک از مرترضان نیز مک گو  : "م  به ا نما آم ه ا  "دا  
خواستار استرظای  ار  گون هده شدو  کده بداادث شد ه  
شرا   زن گک برای کارگران ب "ر و ب "ر شدودچ او کدامدال  
امور دولتک را و ران کرده و کارهای دولتک را در انحدصدار  
ق ر"ها و دست های  نهان در آورده استچ ما با   به ا"دظداق  

 بسیاری د گر از مرد  ااترا  مان را فر اد بزنییچ" 
راهپیما ک مرترضان کره ای در حالک وارد سومید  هدظدتده  
خود ش ه است که  ار  گون هه رئدیدس جدمدهدوری کدره  
جنوبک "اکنون دو بار در ا   ار"با، از مدرد  ادذرخدواهدک  
کرده است با ا   حال ا   ادذرخدواهدک هدا مدردتدرضدان را  

 راضک نکرده استچ 
محبوبیت  ار  گون هه بر اساس ند درسدندمدک گدالدوپ  

دردد  سدقدو،    ٢ کره جنوبک برای دومی  هظته متوالک "ا  
کرده است با ا   حال هیچ اق ا  رسمدک بدرای اسدتدیدضدا   

 رئیس جمهوری "اکنون به اجرا گذاشته نش ه استچ 
 
 

ادامااه اعاارااراه هااا در  -آمااریااکااا 
آمریکا، مخالفان ترام  کوتاه نامای 

 آیند
منالظان دونال  "رامپ، رئیس جدمدهدور مدندتدندب آمدر دکدا  
 شنبه شب نیز در شدهدرهدای مدندتدلد  "د داهدرات کدردند چ 

هدزار ندظدر از سداکدندان شدهدر ندیدو دور  ضدمد     ٥ ح ود  
" اهرات و "مما در مقابل برج "رامپ در ا   شدهدر شدردار  

او را به انوان رئیس جمهور آمدر دکدا ندمدک  “ سر دادن  که  
 ”. ذ رن  

همزمان در شهر واشنگت  نیز " اهرا"ک گسترده بر ا بدود و  
 گروهک در مقابل هتل "رامپ در ا   شهر "مما کردن چ 

بزرگتر   " اهرات روز شنبه در لدس آندمدلدس بدر دا شد  و  
هزار نظر گزار  ش ه اسدتچ    ٥٢ "ا    ٥١ "ر اد مرترضان بی   

در شیکاگو نیز د هدا "د  از مدندالدظدان رئدیدس جدمدهدور  
 منتنب ا االت متح ه " اهرات کردن  
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بر اساس گزار  ها " اهرات در مرکز ا دالدت ا دند  داندا بده  
درگیری مرترضان با  لیس اندمدامدید  و دو افسدر  دلدیدس  

"  از مرترضدان ندیدز بدازداشدت شد ه اند چ بده    ١ ممرو  و  
گظته  لیس " اهرات بسیار آرا  برگزار ش  امدا  دس از آن  
گروهک از مرترضان نسبت بده  در"داب سدندگ بده سدوی  

  لیس اق ا  کردن چ 
 

مرلریرون  ٣ترامر::  -آمریکا 
مهاجر "غریرر قرانرونری" را از 

 آمریکا اخراج می کنم
دونال  "درامدپ رئدیدس جدمدهدوری مدندتدندب آمدر دکدا در  

ای با  کک از شبکه های "لو ز ونک گظدتده اسدت    مصاحبه 
میلیون مهاجر "غیدر قداندوندک" را از آمدر دکدا    ٩ که ح ود  

 اخراج خواه  کرد  
دونال  "رامپ  یروز انتنابات ر است جمهوری آمدر دکدا در  

ای که با شبکده " سدکچبدکچسدک"    دقیقه   ٢١ ا   مصاحبه  
داشت با اشاره به مهاجران "غیر قانونک" در ا داالت مدتدحد ه  
گظت: " قص  دار ی افدراد جدندا دتدکدار و کسداندک کده از  
 یشینه جنا ک برخوردارن ، ااضدای بداند هدای "دبدهدکدار و  
سوداگران مواد من ر را که ممک  است "ر ادشان بده سده  
میلیون نظدر بدرسد ، از کشدور اخدراج کدندیدی  دا بده زند ان  
بیان از یچ چدون آندهدا مدهداجدر و فداقد  مد ار  قداندوندک  

 هستن " 
"رامپ در مورد ا ماد مانا در مرز آمر کا بدا مدکدز د   
 ادآور ش  که ا   مانا ممک  است کامال از خشت و آجدر  

ها ک از ا   مرز، ندرده کشدید ه شدود،    نباش ، بلکه در بنش 
اما در بنش های خادک از آن، اح اث د وار مدنداسدب "در  

 استچ 
 کک از وا ه های ادلک دونال  "رامپ در جدر دان رقدابدت  
هددای انددتددنددابددات ر دداسددت جددمددهددوری اخددراج مددهدداجددران  
"غیرقانونک" و جلوگیری از ورود آنها با آمر کا بدا "دقدو دت  

 مرزهای آمر کا بودچ 
 

راهپایاماایای اعاراراضای  -صربسران 
 مهاجران برای عبور از مرز 

گروهک از مهاجران که قص  ادبدور از مدرز ددربسدتدان و  
 ورود به کرواسک را داشتن ، در مرز متوق  ش ن چ 

ا   افراد که بدیدشدتدر آندهدا از کشدورهدای افدیدانسدتدان و  
نوامبر از شهدر بدلدگدراد بده    ٥٥  اکستان هستن ، روز جمره  

سمت مرز کرواسک به راه افتادن چ آنها خواستار بازگشدا دک  
مرزهای بالکان برای رسی ن به کشورهای ارو دای غدربدک  

 هستن چ  
ب نبال ممانرت  لیس از ادامه حرکت ا د  افدراد، بسدیداری  
از آنها به مرکز  ناهمو ان در شهر سی  در شمال ددربسدتدان  

 رفته ان چ  
بنا بر ااال  کمیسدار دای ادالدک سدازمدان مدلدل در امدور  

مدهداجدر کده ادمد "دا از    ٠١١ هزار و    ٢  ناهن گان، ح ود  
کشورهای سور ه، اراق،  اکستان و افدیدانسدتدان هسدتدند ،  
در دربستان ثبت نا  ش ه ان ، اما به گظتده سدازمدان هدای  

محلک و غیردولتک، "ر اد ا   افراد ندزد د  بده ده هدزار  
 نظر استچ  

با بسته ش ن مسیر بالکان، در ای م  دتدرانده "دندهدا مسدیدر  
باقک مان ه برای مهاجران و  نداهدمدو دان بدرای رسدید ن بده  
ارو ای مرکزی و غربک استچ "نها در    روز، بدیدش از  

 هزار و  انص  مهاجر با قا ق وارد ا تالیا ش ه ان چ 
کمیسار ای االک سازمان ملل در امور  نداهدند گدان آمدار  

از مسدیدر در دا بده ارو دا    ٥١٥٢ مهاجرانک را که در سال  
 هزار نظر ااال  کرده استچ ٩٠١ رسی ه ان ،  

 
گرروه اسرالمرگررای  -آلمان 

"دیرر  واقررعرری" غرریرررقررانررونرری 
 اعالم شد

ا دالدت    ٥١ نوامبر، در    ٥٢  لیس آلمان بام اد روز سه شنبه  
آ ار"مان مترلق به افراد م ندون بده    ٥١١ ا   کشور بیش از  

همکاری با اسالمگرا ان افراردک را مدورد بدازرسدک قدرار  
 ها را ضب  کردچ   داد و اسناد و م ار  آن 

همزمان وز ر کشور آلمان، گروه سلظک "د   واقدردک" را بده  
نظرت  راکنک و  شتیبانک از دااش متدهدی و غدیدرقداندوندک  

 ااال  کردچ 
آ دار"دمدان    ٥١١ رسانه ها از  ور  د ها  لیس به بیدش از  

ا الت آلمان به انوان "بزرگتر   املیات مدقدابدلده بدا    ٥١ در  
 ان چ   های اخیر"  اد کرده   اسالمگرائک در سال 

هدای "دظدتدیدش شد ه، مدتدردلدق بده ااضدای گدروه    آ ار"مدان 
اسالمگرای سلظک "د   واقرک" بوده کده در اکدتدبدر سدال  

روز حد ود  د     ٥ در    حرکت ناگهانک ظرف    ٥١٥٠ 
میلیون قرآن در شهرهای آلمان  نش کدردند  و در  دک آن  

های آلمان، م "ک  س از  دندش قدرآن    شهرت  افتن چ سلظک 
به زبان آلمانک، در برخک شهرهای آلمدان " دلدیدس شدر دردت"  
"شکیل دادن  و در میان شهرون ان آلمان به نهدک از مدندکدر  
 رداختن چ ا د  کدار بدرد ا  از سدوی وزارت کشدور آلدمدان  

 غیرقانونک ااال  ش چ 
همزمان با  ور   لیس و ضب  م ار ، ""ومداس د مدز در"  
وز ر کشور آلمان، گروه سلظیستک "د   واقدردک" را مدتدهدی  
کرد که ز ر  وشش "بلییدات مدذهدبدک در جدامدرده آلدمدان  

های خاورمیانه سربازگدیدری    نظرت  راکنک و برای "رور ست 
 نیز مک کن چ 

آقای د مز ر در    مصاحبه مطبواا"ک گظت که دسدت  
"  از جوانانک که از آلمان به سور ده رفدتده و در    ٥٠١ کی  

ان ، "حت "أثیر "دبدلدیدیدات گدروه د د     آنما به دااش  یوسته 
 ان چ   واقرک بوده 

بر  ا ه گزار  روزنامه "زوددو  ه"،  دور  دد هدا  دلدیدس  
بام اد روز سه شدندبده آغداز    ٢٫٢ ا الت، از ساات    ٥١ در  

هدا هدید دکدس    ها ادامه داشت  در ا   بازرسک   ش  و ساات 
"دواند  بده    بازداشت نش ه، اما م ارکک ضب  ش ه کده مدک 

 ها منتهک شودچ   "شکیل  رون ه برای داحبان آن 
ظرف سه هظته اخیر، ا   سومی  بار است که  لیدس آلدمدان  

های اسالمدگدرا دان افدراردک  دور     به مراکز "مما و خانه 
  ٢ میبردچ در دو بازرسک قبلک ا ه ای دستگیر ش ن  کده  

نظر از آن ها هی اکنون در بازداشت موقت به سر مک بدرند چ  

مردی به نا  "احم  ابوالرز ز" مرروف به "ابدووال"، در مدیدان  
بازداشت ش گان استچ منابا امنیتک آلدمدان از "ابدووال" بده  
انوان "مرد اول دااش در آلمان" نا  برده و ادادا کدرده اند   

ها  یش جوانان را برای  یدوسدتد  بده داادش    که او از م ت 
 کرده استچ   در سور ه "رغیب مک 

 
 

 ٠٦٦  -برنامه جرهرانری غرذا
هزار نفر در کشرور بررونردی 

 گرسنه اند 
برنامه جهانک غذای سازمان ملل متدحد  اادال  کدرد کده  

هزار نظر در بروند ی بده دلدیدل خشدکدسدالدک و    ٢١١ ح ود  
وقوع سیل در سال گذشته، دچار کمبود مواد غذا دک شد ه  

 ان چ 
به گزار  ا رنا  ا   سدازمدان هشد ار داد کده شدمدار ا د   

هدزار ندظدر افدزا دش    ١١١ افراد ممک  است "ا سال آ ن ه به  
  اب چ 

بحران غذا ک در برون ی با بحران سدیداسدک در ا د  کشدور  
"وا  ش ه استچ بحران سیاسک در برون ی به دندبدال "صدمدیدی  
رئیس جدمدهدوری ا د  کشدور بدرای ندامدزدی مدمد د در  

  انتنابات ر است جمهوری رقی خوردچ 
در همی  حال، چارلز و نسنت نما ن ه برندامده جدهداندک غدذا  
در برون ی به رو ترز گظت: اوضاع در شمال کشدور هشد ار  

فداز  »دهن ه استچ ما از وضریتک سن  مک گدوئدیدی کده  
نامی ه مک شدود، امدا هدندوز بده قدحدطدک ندرسدید ه   «قرمز 

  استچ 
وی افزود: برنامه جهانک غذا در حدال حداضدر بدید  حد ود  

هزار خانوار غذا "وز ا مدک کدند  کده الدبدتده کدافدک    ٥٩ 
  نیستچ 

کمیسار ای االک  دنداهدند گدان سدازمدان مدلدل در فصدل  
هزار نظر از آن زمدان بده    ٩١١ "ابستان ااال  کرد که ح ود  

بر  بر اثر بحران سیداسدک در بدروند ی از کشدورشدان فدرار  
کرده و در کشورهای "انزانیا، روان ا، اوگاند ا و جدمدهدوری  

 دمکرا"ی  کنگو  ناه گرفته ان چ 
 
 
 
 
 
 
 


