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 نکته اصلی

اثرات و تبعات گرانی دالر بر زندگی 
 کارگران ومردم

 محمد شکوهی 

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان                                   
      ٥١بخش بین المللی: داوود رفاهی   صفحه   
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 ٤ صفحه    ٥٤ صفحه   

 2 صفحه   

 ٨ صفحه   

 ٤ صفحه 

 ٢ صفحه  

 دستفروشی واقعیتی تلخ 
 یاشار سهندی

 ٥٣ صفحه  

 ٥٥ صفحه  

 حمید تقوایی 
 بن بست برجام و بن بست حکومت

 سیامک بهاری
 سلب حق حضانت کودکان کار و خیابان از خانواده

بعع ععد از کععتععز  ععوردن زن  
دستفروش فومنی و دستفعروشعی  
در ارومعهعه و بعهعشعوش شعدن زن  
دستفروش اهوازی بر اثر حمله بعا  
شعععوکعععر از سعععوی معععامعععوران  
ششرداری،  صحنه تکعان دهعنعده  
ای دیگعری ایعب بعار در اع  از  
عمق فاجع عه ای حعکعایعت دارد  
که روزبروز دارد ابع عاد وسعهع عی  
مهگهرد . بخش گزارشعگعر اتعا   
 ععبععرشععبععکععه مععب و تععو در روز  

آذر فععهععلععمععی را    ١٢ یعکععشععنععبععه  
منتشعر کعرد کعه نشعان معهعداد  
ماموری از معامعوران شعشعرداری  
بععا چععهععدععانععدن دسععت نععوجععوان  

دستفعروشعی معوجعس شعکعسعتعی  
دست او شد که فعریعاد و گعریعه  
ایب نوجوان به آسمان بلعنعد شعد و  
افسر نهروی انتظامی  ونسعردانعه  
شاهد صحنعه بعود وهعمعه بسعا   
نوجوان که گوجه فعرنعگعی بعود  
زیر دست و چعای ایعب معامعوران  
ریخته شده بود ایب گعوشعه هعای  
از سرکوب دستفروشان است کعه  
توسط مردم فهل  بعرداری شعده و  
در دسترس همگان گذاشتعه شعده  
است و دروااع معو  وسعهع عی از  
ایب سرکوب به صورت چنشعان در  

 جریان است. 
 

اعتراض اتحادیه های کارگری 
سوئد به سرکوب کارگران در 

 ایران 

در حالیکه ناسیونالیست هاا باه سااساارگااد و کاور  دخایان بساتاه اناد، 
قومپرستان مشغول دامن زدن به نفرت قومی در میان بخش های مختلف مردم 
هستند و اصالح طلبان هم و غمشان از آزادی موسوی کروبی فراتر نمایارود، 
دانشجویان صدای اکثریت جامعه را علیه نظام فاسد اساالمای طانایان اناداز 

 کردند. 
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 ٢صفحه حزب کمونیست کارگری ایران      

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 جعفر عظیم زاده
 در حمایت از خواست آر  صادقی و دیگر زندانیان در حال اعتصاب غذا 

 

کنفرانس کارگری مالمو با موفقیت برگزار شد          
 ١صفحه 

کنفدراسیون ملی کار فرانسه )س . 
ان . ت . ف( خواستار آزادی اسماعیل 
عبدی و تمامی فعالین کارگری زندانی 

 شد

 نسان نودینیان
اقتصاد سیاسی در ایران  و مصائب 

 !اجتماعی در دولت روحانی

 ثنا پیرخضرانی 

همراه دوفرزندم ودرکنار پدرمهربانشان و دیگر رفقای خوبم   زندگیم به
 برایم زیباست.
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائن جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا سویا
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 مطالس با نويسندگان آنشاست.  
در  مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به م ني 

 تائيد مضمون آنشا از جانس نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

آذر امسعععاک یعععز روز    ٢١ 
مععتععفععاوت بععود. روزی کععه  
فضای م ترض و  شعمعگعهعب  
جام ه ایران ععلعهعه حعاکعمعهعب  
اسالمی سعرمعایعه را بعخعوبعی  
بععععازتععععاب داد و شععععور و  
رزمندگی را دامب زد. بهانعهعه  
فراگهر دانشجویان به مناسبعت  

  ٢١ آذر کعه بعه امضعای    ٢١ 
هععععزار دانشععععجععععو رسععععهععععده،  
کهفر واستی عمهق و طبقاتی  
علهه وض هت نابرابر و تب هع   
آمهز و کعاالیعی شعدن کعامعل  
دانشگاه ها و انعوا  زورگعویعی  
ها و باجگهری ها اسعت. ایعب  
بهانهه در عهب حاک اععتعراضعی  
اسعععت بعععه کعععل وضععع عععهعععت  
اجععتععمععاعععی کععه حععکععومععت  
اسالمی و سرمایه داران حاکع   
بر کارگران و م لمان و معردم  
شریف تحمهل کرده اند. بهانعهعه  
دانشجویان مانهفستی است که  
م عضعالت ععدیعده جعامع عه و  
فععرزنععدان زحععمععتععکععشععان را بععه  
تصویر مهکشد، نظام معبعتعنعی  
بر سود و تب ه  و نابرابری و  
فساد را ب نوان دشمعنعان معردم  
م رفی مهکند و بر اتعحعاد و  
ه  سرنوشتی معبعارزات بعرحعق  
کارگران، م لمان، زنان و تعمعام  
حذف شده ها و معطعرود شعده  
های جام ه ب عنعوان تعنعشعا راه  

بعرانعدازی    حل علهه سهل بعنعهعان 
که هستی دانشجعو، کعارگعر،  
م ل ، زن و تمام فعرودسعتعان را  

کععنععد، تععاکععهععد    تععشععدیععد مععی 
مهکعنعد. دانشعجعویعان بعا ایعب  
بهانهعه صعدای اععتعراض کعل  
جامع عه بعه وضعع معوجعود را  

 رساتر کردند.  
 

از همهعب روسعت کعه بعهعانعهعه  
دانشجویان نه تنشا بعا حعمعایعت  

دانشعگعاه و    ٠٨٨ دانشعجعویعان  
دهشا نشریه و نشاد دانشجعویعی  
مواجه شد، بلکه تشکل هعای  
مختلف کارگری مسعتعقعل از  
دولت و تشکل های معخعتعلعف  
م لمان نهز از آن حمایت کردند  
و آنرا وسه ا در شعبعکعه هعای  
اجتماعی من کس کردند. ایب  

آذر    ٢١ وجه مشعخعصعه معشع   
امسعععاک اسعععت. حعععرکعععتعععی  
سراسری، با بهانهه ای فراگهعر  
و عمهق که به نقطعه ععطعفعی  
در اتحاد کارگران و م لمان و  
دانشجویان تبدیعل شعد. نعقعطعه  

آذر امسعاک بعر ایعب    ٢١ ادرت  
 عوامل مش  استوار بود.  

 
اگر اتحاد کارگران و م علعمعان  
با بهانهه اسمعاععهعل ععبعدی و  
ج فر عظه  زاده علهه امنهتعی  
کردن مبارزات گام مشمی بعه  
جلو بعرداشعت، بعهعانعهعه امسعاک  
دانشجویان گام معشع  دیعگعری  
ایب اتحاد طعبعقعاتعی اکع عریعت  
جام ه را بعه جعلعو بعرد و بعه  
تجلی اتحاد کارگر و م لع  و  
دانشعجععو تععبععدیعل شععد. و ایععب  
شرو  دوره تازه ای از مبارزات  
کارگران و است معارشعدگعان را  

 نوید مهدهد.  
 

به ایب فاکتورها باید تجم عات  
و مععراسعع  هععای مععخععتععلععف  
دانشجویعان در دانشعگعاهعشعای  
مععخععتععلععف تععشععران و تععبععریععز و  
اصفشان و بابل و سمنان و ...  
را نهعز اضعافعه کعرد. در ایعب  
تجم ات اعتراضی دانشجعویعان  
ش ارهای کوبنده سر دادنعد و  
عوامل منفور صدا و سهمعا را  
ب نوان مایه ننگی از دانشگعاه  
بهرون اندا تند و بعر ععزم  عود  
برای مبارزه حوک بهانعهعه معشع   

  ود تاکهد کردند.  
 

جمشوری اسالمعی از ابعتعدای  
آمعدنعش بعا جعنعایعات    روی کار 

بسهار تالش کرد که دانشعگعاه  
را به محل و سعنعگعر ارتعجعا   
حاک  تبدیل کعنعد. امعا سعران  
ایعب حععکعومععت اعاعععدتعا بعایععد  
متوجه شده بعاشعنعد کعه کعور  
 وانده انعد. دانشعگعاه سعنعگعر  
اتحاد و آزادیخواهی و انسانهت  
بعااععی مععانععد و ایععب نععقععش را  
آگاهانه تر و چهشروتعر از اعبعل  

 دارد ایفا مهکند.  
 

در حالهکه ناسهونالهست ها بعه  
چععاسععارگععاد و کععورش د ععهععل  
بسته اند، اومپرستعان مشعلعوک  
دامب زدن به نفرت اعومعی در  
مهان بخش های مختلف مردم  
هستند و اصالح طلبعان هع  و  
غععمععشععان از آزادی مععوسععوی  
کعععروبعععی فعععراتعععر نعععمعععهعععرود،  
دانشعجعویععان صععدای اکعع عریععت  
جام ه را ععلعهعه نعظعام فعاسعد  
اسالمی طنهعب انعداز کعردنعد.  
ایب صدا و ایب نقد و ایعب نعو   
بهانهه ها و ایب اتحعادهعا اسعت  
که در مقابل حکومت و  هعل  
مرتج ان دیگر، مالت وااع عی  
مععتعععحعععد شعععدن تععوده هعععای  
مهلهونی مردم بعرای بعه گعور  
سپردن ایب نظام و ایب حکومت  
و شکل دادن بعه جعامع عه ای  
انسانی اسعت و ایعب صعدایعی  
است که با  ود امهد معهعاورد  
و روحهه مبارزاتی مردم را باال  

 مهبرد.  
 

حزب کعمعونعهعسعت کعارگعری  
 ایران 
دسععامععبععر    ١ ،  ٢١٣١ آذر    ٢١ 

 ١٨٢١ 

 آذر امسال تجلی اتحاد دانشجویان و کارگران ٥١
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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  ٥ از صفحه        
در دنهای عل  ااتصعاد بعوراوازی  
دستفروشی یز "شعلعل کعاذب"  
محسوب مهشود. کعه معوجعبعات  
ا تالک در بازار و سد م بر و نعهعز  
زیبایی ششر مهشود. دستعفعروشعی  
نتهجه بهکاری اسعت یعا حعاصعل  
ایب است که شعخعد دسعتعفعروش  
درآمد"شلل رسعمعی" اش کعفعاف  
زندگی اش را نمهدهد و هعر هعه  
سرمایعه نعقعدی دارد بعه کعاالی  
تبدیل مهکند تا شعایعد از فعروش  
آن بتواند شکمش گرسعنعه اش را  
سهر کند . بهکاری و گرسنگعی  
یععکععی از نععتععایععم اععطعع ععی نععظععام  
سرمایه داری است. عنوان "شعلعل  
کاذب" به دستفروشی بعی جعشعت  
انتخاب نشده ایب عنعوان بعهعش از  
هععر هععهععز عععنععوانععی اسععت بععرای  
سرکوب دستفروشان. ایعب ععنعوان  
وسعهعلعه ای اسعت بععرای تعوجعهععه  
بر وردهای بسهعار  شعب بعا ایعب  
چدیده است. دستفعروشعی را نعمعی  
توان "جاسوسی برای بهعگعانعگعان"  
 واند اما واتی از آن بعه ععنعوان  
یععز امععر کععاذب یععاد مععهععشععود  
طبه تا در ذهب شنونده و  عوانعنعده  
ایب انتظار را بر می انعگعهعزد کعه  
باید با آن بر ورد شود تا ایعب امعر  
کذب و دروغهعب بسعاطعش جعمعع  

 شود. 
 

"کععاسععس حععبععهععس  ععداسععت " امععا  
کسبی )در نتهجه کاسبعی  کعه   
در هعر عه نعظعام سعرمعایعه داری  
باشد آنگاه ایب امر بسهار معحعتعرم  
و شلل ایب افعراد شعریعف  عوانعده  
مهعشعود. کعارگعر بعایعد هعهعدعی  
مفری نداشتعه بعاشعد جعز فعروش  
نهروی کارش و کعاسعس بعایعد بعر  
طبق ضوابط  ااتصاد بنهعان بعازار  
کععه اععوانععهععب و ضععوابععط آن را  
ارگانشای رسمی دولعت سعرمعایعه  
داری ت ههب مهکعنعد در  عدمعت  
ایب باشد که کاالی تعولعهعد شعده  
را به دست مصرف کننده برسعانعد  
و همعه شعرافعتعش از هعمعهعب جعا  
منشا مهگهعرد. اگعر اعرار بعاشعد  
کاالها همهب جوری بی ضبعط و  
ربط )از اعوانعهعب نعظعام سعرمعایعه  
داری  در دسترس مصرف کننعده  
باشد و کارگر نه به دنباک فعروش  

نهروی کعارش بعلعکعه دنعبعاک ایعب  
باشد که از راه فعروش کعاال بعه  
درآمدی دست یابد دیگر اعوانعهعب  
بازار هه م نی دارد و ایعب امعر  
کععاذبععی اسععت کععه بععایععد بععا آن  
بر ورد شود. بر "زشت شدن هشعره  
شععشععر و سععد معع ععبععر از سععوی  
دسععتععفععروشععان" در ادامععه شععلععل  
کاذب تاکهد مهشعود تعا زمعهعنعه  
هر هه بهشتری از سعرکعوب ایعب  
افراد آماده شود تا هر هه کعمعتعر  
جام ه در برابر آن عکعس الع عمعل  
نشان دهند. گاهی دیده معهعشعود  
از "سععازمععانععدهععی دسععتععفععروشععان"  
صععحععبععت بععه مععهععان مععی آیععد و  
مععکععانععشععای بععرای دسععتععفععروشععان  
ت ههب مهشعود امعا ایعب امعاکعب،  
مکانی مهشعود کعه ارگعانعشعای  
رسمی حکومت مانند شعشعرداری  
و چلهس تا سش   ود را از فعروش  
دستفروشان بدست آورند.  از اجعاره  
رسمی تا تلکعه کعردن و تعشعدیعد  
اینکه مکان مورد نظر به کسعی  
دیععگععری واگععذار  ععواهععد شععد  
راهشای مختلفی اسعت کعه ایعب  
ارگانشا بوسهله آن دست در جعهعس  
دستفروشان کرده و سعشع   عود را  

 برمهدارند. 
 

چععهععرمععردی کععه از سععرمععا آب  

دماغش راه افتاده و در دستعشعای  
لرزانش جورابشا تکان مهخعورد بعه  
ایب امهد که کسی شعایعد یعز  
جفعت از آن بعخعرد یعا د عتعر   
نوجوانی یز جع عبعه آدامعس در  
دسععت دارد وبععا سععمععاجععت از  
رهگذران  واهش مهکند که سعه  
تا هزار تعومعان بعخعرنعد. یعا معرد  
مهانسالی که درمهان بساطش از  

ریموت تلویزیون تا واکعس کعفعش  
دیده مهشود تا آن جوانانی که بعا  
حرارت تمام گلو چاره مهکنعنعد تعا  
شاید بتوانند با فروش چهراهعنعی و  
یا عطری و شعایعد کعتعاب و یعا  
شاید ه  وسایل تزیهنعی "دشعتعی"  
داشته باشند و د تر جعوانعی کعه  
هنری در سا ت ععروسعز دارد  
و م صعومعانعه کعنعاری نشعسعتعه  
است به امهد اینکه هعنعرش دیعده  
شعود و ... هععمعه گعوشععه هععای  
است از فقر و بهعکعاری حعقعهعقعی  
است که نظام سعرمعایعه داری بعه  
اک ریت مردم تحمهل کعرده اسعت.  
و همه اینشا امعا از نعظعر نعظعریعه  
چعععردازان بعععوراوازی کعععاذب و  
دروغعععهعععب اسعععت و مسعععتعععحعععق  
سرکوب. واایعع ا عهعر امعا نشعان  
مهعدهعد کعه ایعب بعار حعکعومعت  
اسالمی در سطحعی سعراسعری و  
کامال سازمان دهعی شعده تعحعت  
چععوشععش "انععظععبععا  شععشععری"  بععا  
لباسشای فرم یکسان، یورش همعه  
جانبه ای را علهه دستفروشعان راه  

 اندا ته اند. 
 

سععرکععوب دسععتععفععروشععان را بععایععد  
درکنار سرکوب کعارگعرانعی دیعد  
که  بعرای حعقعو  هعای ععقعس  
افتاده  ویش مبارزه می کعنعنعد.  

باید ایب سرکوب در ادامه حعمعلعه  
به کارگران شعرکعت واحعد تعشعران  
دید که  عواهعان حعقعو  اعانعونعی  
 ود در معورد مسعکعب بعودنعد .  
سرکوب دستفروشان امری جدا از  
سرکوب کل جام ه نعهعسعت، ایعب  
 شونت بی حد و حصر امعا بعی  
دلهل نهست. انضعبعا  و زیعبعایعی  
شععشععری بععشععانععه ای اسععت بععرای  

سرکوب طبقه ای که جز نعهعروی  
کارش ههزی برای فعروش نعدارد  

و باید بهشتر از اینشا به اسعتع عمعار  
تب بعدهعد. هعاهعرا کشعتعب یعز  
فععروشععنععده دوره گععرد ) عععلععی  
هراغی  به ههچ جا ربعط نعدارد  
اال "عصععبععانععهععت یععز مععامععور  
 اطی"، اما در وااع ایب اتفعااعات  
در ادامه سرکوب  ونهب نعزدیعز  
بعه هعشععار دهعه جعامع ععه تعوسععط  
حکومت اسالمی است تعا شعایعد  

یععز روزی مععقععبععوک سععرمععایععه  
جشانی افتد و رنگ مت عارف بعه  

  ود گهرد. 
 

دستفروشی نه یعز امعر کعاذب  
بلکه گویای یز واا عهعت تعلع   
دیععگععر از نععظععام سععرمععایععه داری  
اسعت. ایععب چععدیعده نشععان از فعقععر  
فزاینده ای است که ایب نظعام بعه  
توده مردم تحمهل کعرده اسعت. و  
تا نظام سعرمعایعه داری سعرکعوب  
دسععتععفععروشععان امععری هععر روزه  
حععکععومععت سععرمععایععه اسععت. هععه  
درایران و هه درهر گعوشعه دیعگعر  
جععشععان. دسععتععفععروشععی یععز امععر  
مورد عالاه ههچ مردمی نهعسعت  
بلکه نتهجعه گعرسعنعه بعودن تعوده  
وسعهع ععی از معردم اسعت. و ایععب  
چعدیعده معحعو نعمعی شعود جعز بعا  
نابودی نظعامعی کعه مسعبعس آن  
است و حمایت از دستعفعروشعان در  
مقابل سرکوب  شعب آنعشعا یعز  
وههفه فوری و ععاجعل هعمعگعان  

 است. 

سرکوب دستفروشان را باید درکنار سرکوب کارگرانی دید کاه  بارای حاقاوی هاای عاقاب 
افتاده خویش مبارزه می کنند. باید این سرکوب در ادامه حمله به کارگران شارکات واحاد 
تهران دید که خواهان حقوی قانونی خود در مورد مسکن بودناد . سارکاوب دساتافاروشاان 

 امری جدا از سرکوب کن جامعه نیست، 
........... 

دستفروشی نه یک امر کاذب بلکه گویای یک واقعیت تلخ دیاگار از ناظاام سارماایاه داری 
است. این سدیده نشان از فقر فزاینده ای است که این نظام به توده مردم تحمایان کارده 
است. و تا نظام سرمایه داری سرکوب دستفروشان امری هر روزه حکومات سارماایاه اسات. 
چه درایران و چه درهر گوشه دیگر جهان. دستفروشی یک امر مورد عاالقاه هایاد ماردمای 
نیست بلکه نتیجه گرسنه بودن توده وسیعی از مردم است. و این سدیده محو نمی شود جاز 
با نابودی نظامی که مسبب آن است و حمایت از دستفروشان در مقابن سرکوب خشن آناهاا 

 یک وظیفه فوری و عاجن همگان است.
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 نسان نودینیان
اقتصاد سیاسی در ایران  و مصائب اجتماعی در 

 دولت روحانی!

افزایش  اب اد مصائس اجتعمعاععی  
موا هعت و صعوصعهعات جعامع عه  
سععرمععایععه داری در ایععران را از  
کشورهای دیعگعر دنعهعا معتعمعایعز  
کرده است.  وجعود رایع  فسعاد،  
ا تالس و دزد موا هعت سعرمعایعه  
را از هند دهه ابل غهر متع عارف  
تر کعرده اسعت. دزدی و غعارت  
علنی و آشکار زندگعی معردم را  
در هنبره فرا فقعر و در فعاصعلعه  
بسهار عمهقی با زنعدگعی ععادی  

 ارار داده است. 
 

روچوش برجام، ثبعات ارز و معشعار  
تورم را بر تب دولت کعرده انعد تعا  
حقایق عظه  تر شکاف طعبعقعاتعی  
و آثار ویرانگر و مخعرب ااعتعصعاد  
به گل نشسته و ویران  را کعه بعر  
گرده مهلهون ها نفر از کعارکعنعان  
جامع عه سعنعگعهعنعی معهعکعنعد را  

 کمرنگ جلوه دهند.   
 

بهکاری در دوره بهش از سه سعاک  
دولعت یععازدهع  افععزایعش بععهعش از  

درصد را دارد. سفره مهلهعون هعا  ١ 
نفر از معردم در ایعران  در سعاک  

تعر شعده    درصعد کعوهعز ١ ،   ٣٩ 
است. شکاف طبقاتعی بعر اسعاس  
رتبه بندی اجتماععی ععمعهعق تعر  

هعای    شده است. جمع کعل هعزیعنعه 
نا الد در یز  عانعوار دهعز  
اوک)رتبه اوک چعایعهعب تعریعب طعبعقعه  
اجتماعی جام ه   ساالنعه حعدود  

هزار تومعان و در  ٠٨٨ مهلهون و  ١ 
 عانعوار دهعز دهعمعی)بعاالتعریعب  

دایره بهت رهبری، عناصعر  »طبقه  
سپاه چاسداران، معجعلعس اسعالمعی  
ها، دوایر بعوروکعرات در دولعت و   

معهعلعهعون  ٢٨٠ بهعش از   «بوراواها 
بعرابعر شعدن    ١٨٨ تومان است . و    

هزینه تفریحعی سعفعر بعه اروچعا و  
کشورهای نعزدیعز بعه ایعران بعا  
تفعریعحعات لعوکعس در هعتعلعشعای  

ستاره  با بسته های چوک بعهعلعمعا  ١ 
برده شده از جهس مهلهون هعا نعفعر  

 از مردم کارکب. 

 
برسی جعدیعدتعریعب آمعار صعنعدو   

العمعلعلعی چعوک در معورد ایعران    بهب 
  ١٨٢١ مهعگعویعد، ایعران در سعاک  

بهست و دومعهعب کشعوری اسعت  
که نعر  بعاالی بعهعکعاری در آن  
وجود دارد. به ایب تعرتعهعس، رتعبعه  

  ١١ به    ١٨٢١ در ساک    ١١ ایران از  
در ساک جاری مهالدی رسعهعده و  

 چله نزوک کرده است.   ١ 
 

بههش از شش مهلهعون    ٣٩ در ساک  
التحصهل دانشگاهی در ایعران    فارغ 

شللی نداشتعه انعد. در ایعب سعاک   
العتعحعصعهعالن    بررسی وض هت فارغ 

دهععد از جععمعع ععهععت    نشععان مععی 
التحصهالن تعنعشعا    مهلهونی فارغ   ٢٢ 

هعزار نعفعر    ٩٨٨ هشار مهلهعون و  
شععونععد و    شععاغععل مععحععسععوب مععی 

بععخععشععی از ایععب جععمعع ععهععت نععهععز  
تععوفععهععقععی در یععافععتععب شععلععل  

 اند.    نداشته 
هزار فارغ العتعحعصعهعل  ٢١ ساالنه   

مقطع دکتری به صعف بعهعکعاران  
 در ایران مهپهوندند.  

 
کاهش سب م تادیب از مصعائعس  
اجتماعی و بارز ناشی از شعکعاف  

در صعد  ٣ طبقاتی است. بهش از  
م عتعادیعب زنعان هسعتعنعد کعه در  
صععدی بععاال از آنععان در سععب  
نوجوانعی بعه اععتعهعاد روی آورده  

 اند.  
 

معهعلععهعون دانعش آمععوز سععاک  ٢١٣١ 
عع    ٣١ تععحععصععهععلععی   را آغععاز    ٣١ ع

  ١ مهکنند که از مهان آنشا حدود  
مععهععلععهععون کععود  مععحععروم از  

 تحصهل شده اند.  
 

اب اد ااتصاد سهاسی و مصعائعس  
اجتماعی در دولت یعازدهع  فعراتعر  
از اینشا است. اوضا  سهعاسعی چعر  
التشابی فضای اجتماعی جامع عه  

 را احاطه کرده است.  
 

صف بندی طبقاتعی حعادتعر شعده  
اسععت. دولععت بععرای مععقععابععلععه بععا  
شرایط کنونی بر تجشهز نهروهایعی  
که برای حفظش در  عط معقعدم  
هستند با ا تصاص بعودجعه هعای  
کالن مهلهاردی ماشهعب جعنعگعی  
علعهعه معردم را تعجعشعهعرتعر کعرده  

 است. 
افزایش  بودجه نهروهای نعظعامعی  
در شرایطهعکعه سعشع  نعارضعایعتعی  
جامع عه از نعابعرابعری ااعتعصعادی  
مهلهونی اسعت، امعری آگعاهعانعه  
است. هر هند در نظعام اسعالمعی  
از بدو بقدرت رسعهعدن و تعحعمعهعل  
حععاکععمععهععت  ععودگععمععارده سععشعع   
نهروهای مسلح اراامی معهعلعهعارد  

  ٣١ تومانی است اما بودجه سعاک  
در    ٣١ نععهععروهععای مسععلععح سععاک  

الیحه بودجه دولت یازده   بودجعه  
  ١١١ هععزار و    ١٨ ای  معع ععادک  

مععهععلععهععارد تععومععان اسععت. بععودجععه  
سازمان بسهعم در الیعحعه بعودجعه  

مهلهارد تومعان چعهعشعنعشعاد    ٢٨١٨ 
شعده اسعت. گعفعتعنععی اسعت ایععب  
مهزان بودجه در مقایسه با بعودجعه  

  ١٣٩ حععدود    ٣٩ مصععوب سععاک  
درصعد افععزایعش یععافععتعه. ایععب در  

  ٣٩ حالی است که بعودجعه سعاک  
  ٣١ ایب نشاد در مقایسعه بعا سعاک  

درصد افعزایعش داشعتعه    ٩٣ حدود  
است.  بودجه سعتعاد فعرمعانعدهعی  

  ٣١ کل نهروهای مسلح در الیحه  
مععهععلععهععارد تععومععان    ٢٩١٠ حععدود  

چهشنشاد شده که در معقعایسعه بعا  
بودجه مصوب ایب نعشعاد در سعاک  

درصعد افعزایعش    ٢١٣١ م ادک    ٣٩ 
یافته در حالی که ایب بودجعه در  

  ١١٣١ حععدود    ٣١ بععه    ٣٩ سععاک  
درصد افزایش یافته بود.  بعودجعه  
سععتععاد مشععتععر  ارتععش هعع  در  

مععهععلععهععارد    ١١٩١ الیعحععه بععودجععه  
تومان افزایعش یعافعتعه اسعت کعه  

  ٢١٣١ حعدود    ٣٩ نسبت به سعاک  
درصد افزایش داشته اما افعزایعش  

  ٣١ بعه    ٣٩ بودجه ارتش در سعاک  
درصععد بععوده اسععت.     ٢٩ حععدود  

بععودجععه سععتععاد مشععتععر  سععپععاه  
مععهععلععهععارد    ٣١١٠ چععاسععداران هعع   

تومان چهشنشاد شده که نسبت بعه  
  ٢١٣١ بودجه مصعوب سعاک اعبعل  

درصعد افعزایعش داشعتعه امعا ایعب  
نسبت بعه سعاک    ٣٩ بودجه در ساک  

درصعد افعزایعش    ١٩٣١ حدود    ٣١ 
 داشته است.  

هزار مهلعهعارد بعودجعه    ١٨ بهش از  
نععهععروهععای مسععلععح در شععرایععطععی  
اجععرایععی شععده کععه بععخععشععشععای  
آمععوزش، بععشععداشععت در بععدتععریععب  
شرایط ممکعب اعرار دارنعد. و در  
عهب حاک بودجه مهلهاردی را باید  
در کنار هزینه هعای معهعلعهعاردی  
جنگ در سوریه، حماس و یعمعب  
و حشد الش بی شا ه بسهم نعظعام  

 اسالمی در عرا ، ارار داد.  
 

ااتصاد سهاسی دولت روحانی در  
ایجاد شکاف طبقاتی عمهق تر و  
شرایط فرا فقری بهشتر کعارنعامعه  
سهعاه دولعت او دولعت یعازدهع  را  

 ثبت کرده است. 
مردم و جعامع عه ای  عنع عی یعا  
م ترض؟ مردم  ن عی نعهعسعتعنعد   
اعتراض هشعره بعرجسعتعه جعامع عه  
است  نعزدیعز بعه هعزار نعفعر از  
فععرهععنععگععهععان بععازنشععسععتععه صععبععح  

آذر در اععتعراض بعه    ٢٩ یکشنبه  
مستمری نازک  ود و در فعرا عوان  

شعان بعا    سعازی حعقعو    به هعمعسعان 
هعا     عانعه   بازنشستگان سعایعر وزارت 

در برابر مجلس تجمع کرد. شع عار  
اصلی تجمع م لمان بعازنشعسعتعه،  

حقو  ما یز معهعلعهعون   عط  »
بود. ایعب شع عار   «فقر سه مهلهون 

نمونه ای سعمعبعولعهعز و العبعتعه  
ش ار و مطالبه سراسعری و هعمعه  
گهر کارگران، م لمان، چعرسعتعاران  
و حقعو  بعگعهعران جعامع عه بعرای  
باالبردن سطح م هشت و حعقعو  و  
امکانات رفعاهعی عععع بعشعداشعتعی  

 باالی  ط فقر است. 
آذر در صععدهععا دانشععگععاه    ٢١ در  

هععزاران دانشععجععو روز دانشععجععوی  

مععتععفععاوتععی را بععه لععحععا  طععرح  
مطالبات اجتماعی و برای آزادی  
و امنهت سعهعاسعی و ااعتعصعادی  
دانشجعویعان و ااشعار اجعتعمعاععی  

آذر    ٢١ جام ه را طعرح کعردنعد.  
متفاوت اگر گسترده بودن معارش  
و سخرذانی ها یز وجه برجستعه  
بععود، امععا در جععشععت  شعع ععار و  
مطالباتی بود که مهلهونشا نفر از  
کارکنان جعامع عه در هعنعد سعاک  
گذشته برای تعحعقعق و تعحعمعهعل  
مطالباتشان از جملعه بعهعرون آوردن  
زندگی و م هعشعتعشعان زیعر  عط  
فقر برایش مهارزه و تعالش کعرده  

 اند. 
مععقععابععل مععجععلععس    ٣١ ابععان    ١١ 

اسععالمععی جععلععوه ای دیععگععر و  
برجسته از اعتراض کعارگعران بعه  

بععود.   «اصععالحععهععه اععانععون کععار »
صدها نعفعر از کعارگعران  عواهعان  
چس گهری و رد اصالحهعه اعانعون  
کار شدند. ایعب اععتعراض ععلعهعه  
ااتصاد سهاسی دولت یعازدهع  بعه  
منظور بعردگعی و بعی حعقعواعی  

 بهشتر بر طبقه کارگر است. 
 

جنبش کعارگعری و مع علعمعان بعا  
روحهه ای باال با کسعس تعجعارب  
مععوثععر و کععارسععازی در جععشععت  
ایستادگی ععلعهعه سعهعاسعهعتعشعای  
ااععتععصععادی و سععهععاسععی دولععت  
یازدهع ، ععلعهعه امعنعهعتعی کعردن  
ف الهت و ابعراز وجعود فع عالعهعب،  
سخنگویان و رهبران جنبش هعای  
اجتماعی،  وارد  دوره نعویعنعی از  
اعتراض و مبارزه حق طلبانه شعده  
انععد. دامععنععه ایععب اعععتععراضععات  
گسترده و ما هعر روز در معحعل  
های کار، کار انه ها، م عادن و  
مععراکععز تععولععهععدی شععاهععد ابعع ععاد  
 گسترده ایب اعتراضات هسته .  

   
 

 نسان نودینهان 
 ٢١٣١ آذر    ١٢ 
 ١٨٢١ دسامبر    ٢٢ 
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دسععامععبععر کععنععفععرانسععی    ٢٢ روز  
کارگری تعوسعط کعمعپعهعب بعرای  

 Free)آزادی کارگران زنعدانعی  

Them Now )   .بعععرگععزار شعععد
کنفرانس با چهامشای همبستعگعی  
اتععحععادیععه هععای کععارگععری از  
کشورهای مخعتعلعف بعه صعحعنعه  
چرشوری از حمایت بهب المللعی از  
کارگران زندانی در ایعران تعبعدیعل  
شععد. اتععحععادیععه هععای کععارگععری  
مت ددی هون شعورای اتعحعادیعه  
های کارگعری ونعکعور و حعوزه،  
اتحادیه کارگران چسعت، اتعحعادیعه  
کارگر باربر و اسکله در کعانعادا،  
اتحادیه کارگعران کشعتعهعرانعی از  
اسععتععرالععهععا، یععکععی از فعع ععالععهععب  
کارگعری از تعونعس بعنعام حعاتع   
الوینی و همدنهب هدا کعامعل از  
ف الهب و کمپهنر های کعارگعری  
از مصععر، و اکععتععهععویسععت هععای  
اجتماعی هون جعان کعالر  و  
چهتر تادهل از ائتالف بهب الملعلعی  

علهه فقر به ایب کنعفعرانعس و بعه  
کععمععپععهععب بععرای ازادی کععارگععران  
زندانی در ایران چهام دادند و  شع   
 ععودرا از سععرکععوب مععبععارزات  
کارگری در ایران و چایماک کعردن  
چایه ای تعریعب حعقعو  کعارگعری  
توسط حعکعومعت اسعالمعی ابعراز  
داشتند. ایب چهامشا با تعاکعهعد بعر  
دو  واسعت معشع  اععالم شعده از  
سععوی کععمععپععهععب بععرای آزادی  
کارگران زندانی،  عواسعت آزادی  
فوری اسماعهعل ععبعدی، بعشعنعام  
ابراهه  زاده، آتنا دائمی و تمعامعی  
زندانهان سهاسی و  عواسعت لعلعو  
احکام صادره با اتشامات امنهعتعی  
علهه کارگران بر حقو  چعایعه ای  
انسانی تاکهد داشتعنعد. اععتعراض  

سعاک حعکعع  زنععدان بععرای    ٢١ بعه  
سعاک زنعدان    ٢٢ ج فر عظه  زاده و  

سعاک    ١ برای شاچور احسان راد و  
  ٣ زندان برای محمود بشعشعتعی و  

ساک حک  زندان محمود صعالعحعی  

و دیگر احکام سرکوبگرانه علعهعه  
کارگران بخش اصلی کعنعفعرانعس  
و چهامشای رسهده از تشعکعلعشعای  

 کارگری جشانی بود. 
سخنرانعان ایعب کعنعفعرانعس شعشعال  
دانشفر سخنگوی کعمعپعهعب بعرای  

 Free"آزادی کارگران زنعدانعی  

Them Now"  رضا رشهدی و ،
مژگان مظشر سرمدی دو تعب از  
اعضای ایب کمپهب بودند. معحعور  
اصلی مباحث تاکعهعد بعر کعارزار  
علهه امعنعهعتعی کعردن معبعارزات  
کعارگععران، معع ععلععمععان و فعع ععالععهععب  
اجتماعی بود. در بخش هایعی از  
کنفرانس تکه هایی از صعحعبعت  
های رهبران کارگری و م علعمعان  
م ترض چخش شد و از زبان  عود  
آنشا می شعنعهعدیع  کعه هعگعونعه  
بععخععاطععر مععبععارزات انسععانععی شععان  
احکام زندان گرفته اند. از جعمعلعه  
در اسمعتعی از کعنعفعرانعس بعشعار  
مهالنی با  واندن نوشته هایی از  

آتنا دائمی ف اک دفعا  از حعقعو   
کود ، حقعو  زنعان و جعنعبعش  
علهه اعدام تصعویعری از ایعنعکعه  
هگونه فع عالعهعب اجعتعمعاععی بعا  
اتشامات امنهتی هون "ا عالک در  
نظ  و امنهت ملی" احعکعام زنعدان  
 مهگهرند و زندانی مهشوند، داد. 

کنفرانس با گزارشی از کعمعپعهعب  
برای آزادی کارگران زنعدانعی در  

کارگعر در    ١ مصر و اینکه ا هرا  
آنجا دستگهر و زنعدانعی شعده انعد  
که بدنباک اعتراضعاتعی کعه بعرچعا  
شد، دو نفرشعان آزاد و بعااعی در  
زندان هستند، همبستگی  عود را  
بععا کععارگععران زنععدانععی در مصععر  

 اعالم داشت. 
 

کنفرانس همدنهب انزجار  عود را  
از سععرکععوبععگععری هععای دولععت  
اردوغان در ترکهه اعالم داشتعه و  
همبستگی  عود را بعا معبعارزات  
کارگران و مردم ایب کشور اععالم  

 داشت. 
 

کنفرانس بعا نشعان دادن صعحعنعه  
هعایعی از مععبعارزات کعارگعران و  
م لمان بر جلوتر آمدن جعنعبعش بعر  
سر آزادی زنعدانعهعان سعهعاسعی در  
ایران تاکهعد داشعت. گعزارشعشعای  
تصعععویعععری و ویعععدئعععویعععی ایعععب  
کنفرانس به اطال  ععمعوم  عواهعد  

 رسهد. 
 

کععمععپععهععب بععرای آزادی کععارگععران  
زنععدانععی از هععمععه کععارگععران و  
مععردمعععی کعععه از امععر آزادی  
کارگران زنعدانعی در ایعران دفعا   
مهکنند سپاسگزاری معهعکعنعد و  

 ایب تالش آنشا را ار  مهگذارد. 
کععمععپععهععب بععرای آزادی کععارگععران  

 زندانی 
 ١٨٢١ دسامبر    ٢١ 

 کنفرانس کارگری مالمو با موفقیت برگزار شد
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 ٤ صفحه   

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته مقابل 
 مجلس

تجمع اعتراضی كارگران شرکت واحد  
 علیه بی مسکنی 

هفته گذشته، یز هفته چر جنس  
و جوش اعتراضی کارگری بعود.  
دو نمونه مش  از ایب اععتعراضعات،  
تجمع م لمان بازنشسته در مقعابعل  
مجلس اسالمی و تجمع کارگران  
سععنععدیععکععای واحععد در مععقععابععل  

آذر ماه بعود. در    ٢٩ ششرداری در  
ایعب روز تععراکععمععی از تععجععمعع ععات  
اعتراضی همزمعان را در معقعابعل  
مجلس شاهد بعودیع  و از جعمعلعه  
کارگران شهشه گاز نهز به  عاطعر  
دستمزدهای چردا ت نشده شان در  
آنجا جمع بعودنعد و بعدیعب تعرتعهعس  
جم هتی دو هعزار نعفعری معقعابعل  
مجلس گرد آمده بودند. همدنهعب  
در ایب روز م لمان بازنشعسعتعه در  
ششرهای دیگری هون کرمانشاه،  
رشت و یزد نهز تجمع داشتند و در  
دهععشععا کععار ععانععه در شععشععرهععای  
مختلف هعون لعهعفعتعرا  سعازی  
تبریز، آلومهنهوم المشدی هعرمعزاک،  
کار انه فوالد یعاسعو  کعارگعران  
بخاطر چهگهری  عواسعتعشعایشعان و  
اسععاسععا در اعععتععراض بععه تعع ععویععق  
چردا ت دستمزدهایشان در اعتراض  

 بودند. 
اعتراضاتی با هنهب اب اد و جلو    

آمدن کارگران، م علعمعان و معردم  
م ترض با  واستشای اساسی ای  
هون اعتراض به زندگی زیر  عط  
فععقععر و اعععالم  ععواسععت فععوری  
افزایش دستمعزدهعا، طعلعس کعردن  
بهمه های اجتماعی هعون درمعان  
رایگان، تحصهل رایگان و مسکب  
مناسس، اعتراض به سعرکعوبعشعا و  
 واست آزادی زندانعهعان سعهعاسعی  
کععهععفععهععت جععدیععدی بععه جععنععبععش  
اعتراضی کارگری داده و بهش از  
هر ههز بهانعگعر سعهعر چعر شعتعاب  
تحوالت سهاسعی در ایعران اسعت.  
کارگران، م لمان و مردم م ترض  

امععروز در شعع ععارهععایشععان و در  
اعتراضاتشعان دارنعد کعل تعوحعش  
سععرمععایععه داری حععاکعع  و بسععا   
فساد و دزدی کل حاکمهت را به  
هالش مهکشد. بعا اععتعراض بعه  
نععابععرابععری و تععبعع ععهعع ، از یععز  
زنععدگععی شععایسععتععه انسععان سععخععب  
مععهععگععویععنععد. و آنععدععه در هععفععتععه  
گذشته روی داد، تصعویعر بسعهعار  
کوهکی از ایب اوضا  چعر تعحعوک  

 است. 
به جعنعبعه هعای معشع  دو نعمعونعه  
تععجععمعع ععات اعععتععراضععی معع ععلععمععان  
بازنشسته و کارگران سعنعدیعکعای  

 واحد نگاهی بهندازی .  
 

تااجاامااا اعااتااراضاای مااعاالاامااان 
 بازنشسته مقابن مجلس

آذر بار دیعگعر و بعنعا بعه    ٢٩ روز  
اراری ابلی بهش از هعزار مع علع   
بازنشسته از ششرهای مختلف در  
مقابل مجلس جمع شدند و چهگهعر  
 واستشایشان شدند. در ایب تجعمعع  
اعتراضی م لمعان بعازنشعسعتعه بعا  
ش ارهایی هعون " عط فعقعر سعه  
مهلهون حقو  معا یعه معهعلعهعون"   
"هععزیععنععه هععا دالری حععقععو  مععا  
ریالهه"  "زندانی سهاسی آزاد بایعد  
گردد"  "م لع  زنعدانعی آزاد بعایعد  
گردد"  "اسماعهل عبدی آزاد باید  
گردد"  "بهمه رایگعان حعق مسعلع   
ماست، منزلت م هعشعت سعالمعت  
بهمه کار آمد، منعزلعت مع عهعشعت  
حق مسل  ماست، اگر مب نعبعودم  
تو چشت مهز نبودی"، بطور واا ی  
 واستشای کعل مع علعمعان و کعل  
جام ه را فریاد زدند.  واستشایی  
که سراسری است و بعه صعدا در  
آمدن آنشا در مقابل مجلعس یعز  
گام معشع  در چعهعشعروی جعنعبعش  
کارگری است. در چایعان حعرکعت  

اعتراضی ایب روز م لمان با ش ار  
ما جواب مهخواهه  یاال و با کف  
زدن، اولتهعمعاتعوم دادنعد کعه اگعر  
چاس  نگهرند، در تجمع ب عدی در  
مقابل مجلس هعادر زده و دسعت  

 به تحصب  واهند زد.  
 

ابال نهز م لمان بازنشعسعتعه بعرای  
چهگهری  واستشایشان تجعمع عاتعی  
داشتند. یز نمونعه بعرجسعتعه آن  

مشر ساک    ١ تجمع با شکوه آنان در  
ششر    ١٨ جاری بود که حداال در  

 م لمان دست به تجمع زدند.  
م لمان در تجم ات اعتراضعی تعا  
کنونی شان بر  واسعتعشعای معشع   

 زیر تاکهد کرده اند: 
چععایععان دادن بععه امععنععهععتععی کععردن  
آموزش و چعرورش، آزادی فعوری  
اسعمعاععهعل ععبععدی دبعهعر کعانععون  
صنفی م علعمعان و لعلعو تعمعامعی  
چرونده های امنهتی تشکهعل شعده  
بععرای معع ععلععمععان از جععمععلععه بععرای  
اسماعهل عبدی، محمود بششتی،  
علی اکبر باغانی و برای کعلعهعه  
کارگران و فع عالعهعب اجعتعمعاععی،  
افزایش حقواشا به باالی  ط فقر،  
با ش ار اعتراضی  عط فعقعر سعه  
مهلهون، حقو  ما یز مهلهون و  
رفع تب ه ، بهمعه درمعانعی کعار  
آمد و رایگان، تعحعصعهعل رایعگعان  
بعرای هعمععه کععودکعان، اسعتععخععدام  
فعوری معع ععلعمععان حععق الععتععدریععس،  
تسععشععهععالت الزم بععرای تععامععهععب  
مسکب، للو مدارس  صوصعی و  
آمعوزش یععکعسعان و بعا اسعتعانععدار  
چهشرفعتعه و ععلعمعی بعرای هعمعه  
کععودکععان، امععب شععدن مععدارس و  

 بازسازی مدارس تخریبی و... 
 

 واستشای م لمعان،  عواسعتعشعای  
کارگران و کل جام عه اسعت. از  

ایب  واستشا و مبارزات مع علعمعان  
وسه ا باید حمایت کرد. ایب ا بار  

 را وسه ا اطال  رسانی کنه . 
 

در ایب روز م لمان در رشت، یزد و  
کرمانشاه نهز تجمعع داشعتعنعد. در  
تجمع کرمانشاه بهش از هزار م ل   

 جمع بودند. 
 
تجما اعتراضی كارگران  

 شرکت واحد علیه بی مسکنی 
آذر  کععارگعران شعرکععت    ٢٩ روز  

واحد بعا شع عارهعایعی ععلعهعه بعی  
مسکنی و در اعتراض به حعقعو   
هععای نععجععومععی و دزدی هععای  
مهلهاردی و بی تامهب کعارگعران،  
فریاد اعتراض کل جام عه را بعه  

 صدا در آوردند. 
 

بی مسکنی یز درد اجتماععی  
است. در حالهکه دستمزدها هعنعد  
بعار زیعر  عط فعقعر اسعت، بعخععش  
عظهمی از آن را هعزیعنعه مسعکعب  
می بل د. هر روز بر شمار کارتعب  
 وابان اضافه مهشعود و بعر آمعار  
کسانهکه سرچناه  ود را از دسعت  
داده و به حاشهه نشهعنعی کشعهعده  
مهشوند، افزوده مهگردد. کارگران  
شرکت واحد با ش ارهعایعی "هعون  
بی  انمانی آن معاسعت، معلعز  
مهلهاردی آن تو"، کعل ایعب نعظعام  
فاسد و چعوسعهعده سعرمعایعه داری  

 حاک  را به هالش کشهدند. 
دولت در اباک زنعدگعی و تعامعهعب  
نهازهای مردم مسئوک است. بطور  
واا ی بهش از ده درصد از حقعو   
هععر کععس بععهععشععتععر نععبععایععد صععرف  
مسکب شود. و امروز نه تنشا باید  
دستمزدها در اعدم اوک بعه بعاالی  
 ط فقر یع عنعی بعاالی راع  سعه  
معهععلععهععون و چععانصععد هععزار تععومععان  

افزایش یابد، بلکعه بعایعد کسعری  
هزینه تامهب یز مسکب مناسس  
به کارگران چعردا عت شعود. و در  
کنار همه اینشا درمان رایعگعان و  
تحصهل رایگان در تعمعام سعطعوح  
تحصهلی حق همگان است. اینعشعا  
 واستشای فوری کل جعامع عه و  
شر  بقای زنعدگعی معردم اسعت.  
 واست مردم م هشت، منزلعت، و  
یز زندگی انسانی و چر از رفاه  
است و چعایعان دادن بعه کعل ایعب  

 بردگی و توحش است.  
 

فرا وان سندیکای شعرکعت واحعد  
آذر در معقعابعل    ٢٩ به تجمع  روز  

ششرداری برای تحقق  واست حقه  
عمومی مسکعب بعود. نعهعروهعای  
سرکوبگر رای  در ایب روز بقدری  
از حرکعت اععتعراضعی رانعنعدگعان  
وحشت کرده بودند که از ساعاتشا  
ابل نهروی انتظامی بسعهعاری در  

 مقابل ششرداری  
 

مستقر کرده بودند. وهنگامی که  
رانندگان اصد  ار  شدن از درب  
جنوبی چارکششر راداشتند، چلعهعس  
به سمت کارگران و راننعدگعان بعه  
صف کارگعران حعمعلعه بعرده و بعا  
ضرب و شت  آنان اادام به چراکنعده  
کععردن جععمعع ععهععت کععردنععد. امععا  
کارگران به حرکت اعتراضی  ود  
ادامه دادند و بصورت راهپهعمعایعی  
به سمت شر  تقاطع  هابان  عهعام  
رفته و در حاک حرکعت بعه سعمعت  
 ععهععابععان بععشععشععت بععودنععد کععه بععه  
سرهنگ دوم عبدالرضا جع عفعری  
حمله وحشعهعانعه ای دیعگعری بعه  
کارگران صورت گرفت و بعر اثعر  
آن سه تب از رانندگان به نام های  
 ناصرمحرمزاده، حسب س هدی و  
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ایر  فدایعی بعا بعاتعوم از نعاحعهعه  
سروگردن مصدوم شدند. همدنهب  
بهنی دوتعب از کعارگعران آسعهعس  
جدی دید. اما باز هع  کعارگعران  
متفر  نشدند و با تلههر مسهر بعه  
سمت  هابان سپعه و از آنعجعا بعه  
چار  سوار فهعاض راهعپعهعمعایعی  
کردند. در اینجا نهز حمله سوم به  

نعفعر از    ٢١ آنان صورت گرفت و  
کارگران دستگهر شدند. امعا بعاز  
ه  کارگران عقس نعنعشعسعتعنعد و  
 واستار آزادی دستگهعر شعدگعان  
شدند. تعا ایعنعکعه چعس از هعنعد  
ساعت تمامی آنان آزاد و به جمعع  
همکاران  ود که در ضلع شمالی  
چار  ششر تجمع کرده و منتظعر  
آزادی آنشا بودند، چهوستنعد، و بعا  
سوت و دست زدن هعای چعی در  
چی همکارانشعان معورد اسعتعقعبعاک  
گرم ارار گرفتند. بعدیعب تعرتعهعس  
کارگران با جدالعی شعجعاععانعه و  
ش ارهای کوبنده با  واسعت حعق  
داشتعب مسعکعب معنعاسعس چعاسع   
جععانععانععه ای بععه سععرکععوبععگععری  
گستا انه حکومت دادنعد. و نعه  

  ٢١ تنشا ایب بلکه در روز دوشنبه  
آذر به فرا وان سندیکای شرکعت  
واحد و به نشانه اعتراض به حمله  
گازانبری نهروی انتظامی تعحعت  
امععر اععالععهععبععاف )شععشععردار  و  
سععرهععنععگ جعع ععفععری بععه تععجععمععع  
اعتراضی آنان در روز گذشته در  
مقابل ششرداری و ضرب و شعتع   
تنی هند از کارگران مع عتعرض،  
رانندگان شعرکعت واحعد بصعورت  
اطاری و با هراغشای روشب و با  
سرعتی آرام در  هابان های تشران  

 حرکت کردند.  
موضو  تجمع اعتراضی کارگران  

آذر تعجعمعع    ٢٩ شرکت واحعد در  
برای حق مسکب بود. در هعمعهعب  
رابطعه اعبعال نعهعز در معرداد معاه  
کارگران سندیکای شرکت واحعد  
تجمع مشابشی داشتند و با ش عار  
مسکب مناسس حعق معاسعت، بعر  
یز  واست معشع  کعل جعامع عه  
دست گذاشتعنعد. شع عار مسعکعب  
مناسس، حق مسل  ماست، شع عار  
محوری کارگران شرکت واحد در  

ایب اعتراضات است و ایب شع عار،  
 واست بخش عظهمی از جعامع عه  
و سراسری است و ایب یز وجعه  

 مش  اعتراضات آنان است.  
 

وجه مش  دیگر حرکت اعتراضعی  
آذر،    ٢٩ کارگران شرکت واحد در  

اعععتععراض آنععان  بععه حععقععواععشععای  
نجومی و دزدی های مهلهعاردی  
و در مقابل بی تامعهعنعی معطعلعق  
کارگران، اعتراض آنان به شکاف  
عمهق طبقاتی در جام عه و فعقعر  
مردم با  ش ارهای هون "معلعز  
نجومی تو، معا را بعی مسعکعب  
کرده"  "کارگران بهدارند از دزدی  
ها بهزارند"  "نماینده نجومعی یعه،  
وععده هعاش هع  دروغعهععه"  "بععی  
 ععانععمععانععی آن مععاسععت، مععلععز  
مهلهاردی آن تو است". ش ارهایی  
که بعه اععتعراضعات آنعان بع عدی  
اجتماعی مهدهد. در ععهعب حعاک  
کعععارگعععران شعععرکعععت واحعععد بعععا  
ش ارهایی هون "مسعکعب معا را  
نععدیععد ایععب وضععع ادامععه داره"   
"مشععکععالت رو رفععع نععکععنععی،  
اعتصاب ه  تو راهعه" بعه ادامعه  
اعتراضاتشان تا رسهدن به حعق و  
حقو   ود تاکهعد گعذاشعتعنعد. و  
بطور واا ی ایب صدای اععتعراض  
کل جام ه است که امروز رساتعر  
و حق به جانس تر  واستشای  ود  

 را طلس مهکند.  

وجاااه ماااهااام دیاااگااار حااارکااات 
اعتراضی کارگران شرکت واحد 

آذر، اعتراض آنان  باه  ٥١در 
حقوقهای نجومی و دزدی هاای 
ماایاالاایاااردی و در مااقاااباان باای 
تاااماایااناای مااناالااق کااارگااران، 
اعتراض آنان به شکاف عمایاق 
طبقاتی در جامعه و فقر مردم 
بااا  شااعااارهااای چااون  ماالااک 
نجومی تو، ماا را بای مساکان 
کرده ؛  کارگاران بایادارناد از 
دزدی ها بیزارند ؛  ناماایاناده 
نجومی یاه، وعاده هاا  هام 
دروغایاه ؛  بای خااناماانای آن 
ماست، ملک مایالایااردی آن تاو 
اساات . شااعااارهااایاای کااه بااه 
اعاااتاااراضاااات آناااان باااعااادی 

 اجتماعی میدهد. 

روی کاار اماادن تاراما  و 
طاارح مااوضااود تااماادیااد 
تحریمهای غیر هساتاه ای 
ایران یک بار دیاگار باحا  
بااارجاااام را در مااایاااان 
جااناااحااهااای حااکااومااتاای دا  
کاارده اساات. خاااماانااه ای 
میگوید  عجله در مذاکارات 
هسته ای باع  غفلت شاد  
و روحانی ساسخ میدهد که 
رهااباار در جااریااان هاامااه 
مذاکرات و تصمیمات باوده 
است و او حتی اسناد کتبی 
ای به امضای خامنه ای در 
دست دارد که ایان ماوضاود 
را تائید میکناد. روزنااماه 
هااای اصااولااگاارا هاام بااه 
روحانی میتازند کاه بارای 
فرار از بان بسات بارجاام 
تقصیرها را گاردن رهابار 

 میاندازد. 
واقعیت اینست کاه تاوافاق 
برجام تاا اماروز بایاشاتار 
برای حکومت اسالمی مساله 
و مشکن ساز بوده است تاا  
مرهمی بر مشاکاالت و بان 
بست اقتصاادی ا . حاول 
برجام دو مساالاه اسااسای 
حکومت: اول رفا تحریماهاا 
باامااناانااور جاالااوگاایااری از  
ورشکاساتاگای و فاروسااشای 
اقاااااتاااااصاااااادی، و دوم 
عادیسازی رابنه با غارب 
و بویژه دولت آمریکاا روی 
میز قارار گارفات. هار دو 
جااناااح حااکااوماات باار ساار 
مذاکره و توافق با آمریاکاا 
برای رفا تحریمها تاوافاق 
داشااااتاااانااااد امااااا هاااادف 

عااادیساااازی روابااا   را 
اساااسااا روحاااناای و خاا  
اصالح طلب دنبال میاکارد. 
خامناه ای باا عاادیساازی 
رواب  و به بیان دقیاقاتار 
با طرح آشکار این مساالاه 
مااخااالااف اساات چااون کاان 
هاویات و اسااتاراتااژی ضااد 
آمااریااکااائاایااگااری حااکااوماات 
اسالمی را نفای مایاکاناد و 
موجاب تضاعایاف ردیام در 
مننقه و در عرصه سیاست 
داخلی میشود. اکاناون ایان 
کشاکاش قادیامای باا روی 
کااار آماادن تااراماا  وارد 
مرحله تازه ای شده اسات. 
تاا آناجااا کاه بااه مساالااه 
توافق هساتاه ای مارباو  
میشود ترام  اعاالم کارده 
است برجام را ساره خاوهاد 
کرد. در زمینه عاادیساازی 
نیز ترام  مواضا تند تار 
و خصاامااانااه تااری عاالاایااه 
جریااناات اساالمای دارد و 
خااا  اوبااااماااا یاااعااانااای  
دیپلماسی  مشت ها را بااز 
کااناایااد تااا باااهاام دساات 
بدهیم  را دنبال نمیاکاناد. 
به نظر میرسد این تغیایار 
در سیاستها آمریکا تقاویات 
خ  ضد آمریکائی خااماناه 
ای و تضااعاایااف ساایاااساات 
عااادیسااازی روحاااناای را 
بدنبال خواهد داشات ولای 
این فاقا  ظااهار قضایاه 
است. جمهوری اسالمای  در 
یک بان بسات و تاناگاناای 
اقااتااصااادی کشاانااده قاارار 
گرفته است و چاره ای جاز 

رفا تحریمها و بااز کاردن 
درهای بازار جهانای باروی 
اقتصاد فاروسااشایاده خاود 
نااادارد. هااار دو جااانااااح 
حکومات بار ایان واقاعایات 
آگاه هستند و دقایاقاا باه 
همین دلین به ماذاکاره باا 
دولت آمریاکاا و ماتاحادیان 
غربی ا  و دسات کشایادن 
از سااروده هسااتااه ای تاان 
دادند. منتفی شدن بارجاام 
تناهاا باه ماعانای تشادیاد 
کشاامااکااشااهااای جااناااحاای و 
تقویت جناح خامنه ای در 
برابر روحانی نیست، بلکه 
مهمتر از آن تعمیق باحاران 
همه جااناباه اقاتاصاادی و 
سیاسای و اجاتامااعای کان 
حکومت را بدنباال خاواهاد 
داشاات. ایاان دیااگاار نااه 
تقصیر رهابار اسات و ناه 
گناه دولت روحانی. آناهاه 
در تحلین نهائی رابنه باا 
آمریکا را بارای جاماهاوری 
اسااالماای بااه یااک مااعااضاان 
الینحن تبدین کرده  خنر  
انفجار و خیاز  تاوده ای 
مردمای اسات کاه ماتارصاد 
فرصتی بری بزیر کشایادن 
کاان حااکااوماات هسااتاانااد. 
کشمکش جناحها اساسا بار 
سر این   است که چاگاوناه 
با این خنر مقابله کناناد. 
حکومت حاتای اگار ماعاضان 
برجام و رابناه باا غارب 
را بتواند باه ساراناجاامای 
باارسااانااد، در راباانااه بااا 
جامعه در حال انفجاار راه 

 حلی نخواهد داشت.  

حمممممممممممیمممممد 
 تقوایی 

بمممن بسمممت 
بمممرجمممام و 
بمممن بسمممت 

 حکومت
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سازمان بعشعزیسعتعی کعه بعنعا بعه  
هععاهععر مععتععولععی سععامععانععدهععی  
کععودکععان کععار اسععت در آ ععریععب  
شععاهععکععارش اعععالم کععرده اسععت  
کودکان کار و  هابان را چعس از  

آوری" کععرد و بععه    ایععنععکععه "جععمععع 
والدیب آنشا سپرد، اگعر بعار دیعگعر  
دستگهر شوند، حق حضانعت آنعشعا  

شعان سعلعس  عواهعد        را از  انواده 
 کرد   
 

با ایب تصمه  "غهعورانعه" سعازمعان  
بععشععزیسععتععی و کععال جععمععشععوری  
اسالمی بی مسئولهتی عامعدانعه  
 ععود را نسععبععت بععه یععکععی از  

های اجتعمعاععی و    مشمتریب آسهس 
تریب مصعائعبعی    یکی از چرمخاطره 

که به بخش وسه عی از جعامع عه  
تحمهل شده اسعت را بعه نعمعایعش  

 گذارد.   می 
 

ایععب نععشععاد از زبععان حععکععومععت  
جعمععشععوری اسععالمععی دارد اعععالم  

هعا مسعبعس    کند کعه  عانعواده   می 
کار کودکان هستند. و با تشعدیعد  
آنشا عمال از مسئولهت  ود شعانعه  

کععنععد. دالیععل ورود     ععالععی مععی 
مهلهونشا کعود  بعه بعازار کعار  

ای بععه جععای حضععور در    حععرفععه 
کالسشای درس را هع  تصعمعهع   

 کند.     انواده آنشا المداد می 
 

چهش از ایب در ااعدامعی مشعابعه،  
م اون وزیر آمعوزش و چعرورش و  
رئهس نشضت سوادآموزی کشعور  
اععععالم کعععرده بعععود کعععه اگعععر  

ای از فعرسعتعادن کعود      انواده 
 ود به مدرسه  عودداری کعنعد،  
جریمه و نشایتا سه معاه زنعدان در  

 آنان است.   انتظار  
 

وارونااه کااردن صااورت 
 مسئله کار کودکان

انوشهروان محسنی بندچعی رئعهعس  

کعنعد    بشزیستی کشور اععالم معی 
مععاه، حععدود  ١ کععه طععی مععدت  

کعود  کعار و  عهعابعان    ١١٩٨ 
فععقععط در تععشععران از سععوی ایععب  
سازمان به اصطالح ساماندهعی و  

انعد    به سرچرستان  ود واگعذار شعده 
انعد کعه    و از والدیب ت شد گعرفعتعه 

اگععر ایععب کععودکععان مععجععددا بععه  
 هابان برگردند و دستگهعر شعونعد  
حضععانععت آنععان را از  ععانععواده  

گععهععرنععد و بععه بععشععزیسععتععی    مععی 
دهعد    سپارند. سپس ادامه معی   می 

کعه بعا اعوه اضععایعهعه و نعهععروی  
 اند    انتظامی ه  هماهنگ کرده 

گوید: "کعودکعان کعار دو    او می 
اند، یز دسته آنشایعی کعه    دسته 

فااد سرچنعاهعنعد و دسعتعه دیعگعر  
ای    افرادی که توسط افراد حرفعه 

انعد". سعپعس ادامعه    است عمعار شعده 
دهعععد: "بعععه طعععور کعععلعععی    معععی 
  ٩ شود کعه حعدود    بهنی می   چهش 
هزار کود  کار در تعشعران    ١ تا  

 وجود داشته باشد". 
 

توجهعه سعازمعان بعشعزیسعتعی امعا  
بسهار اابل تأمل است  ایب بعخعش  
اساسی شانه  الی کعردن از بعار  
مسئولهت در اباک هنعد معهعلعهعون  
کععود  بععی چععنععاه اسععت کععه  
عععامععدانععه مععورد بععی تععوجععشععی  
جمشعوری اسعالمعی  اعرار دارد.  
کععاهععش دادن عععامععدانععه تعع ععداد  
کودکان کار و  هابان به هعهعزی  

هععزار نععفععر نععهععز بععخععش    ١ حععدود  
 کرد است.    دیگری از همهب روی 

دلهل حضور مهعلعهعونعشعا کعود   
کار و  هابان در سعراسعر کشعور،  
فقط به ششر تشعران معحعدود شعده  
است و در ادم ب د با دسعتعکعاری  
آمعععار و اراعععام، معععوضعععو  را  
کعوهععز و طععبعع ععا از اهععمععهععت  

 اجتماعی آن  واهند کاست. 
 

بر طبق ایب اهشار نعظعر، تع عدادی  
از ایب کودکان کامال بی سرچنعاه  

ای معوجعود    هستند. ی نی  انعوده 
نهست و کود  ههعچ معأمعنعی  
برای زنعدگعی نعدارد. هعرایعی و  
هگونگی ایب امر هع  از سعوی  
بشزیستی مورد توجه نهسعت. امعا  
دسته دوم ایب کودکان که دیعگعر  
م لوم نعهعسعت  عانعواده دارنعد یعا  
کامال بی سرچناهند، به نعاگعشعان  

ای    در استعخعدام بعانعدهعای حعرفعه 
گهرنعد. در یعز هشع     ارار می 

آسا، کودکان کار بعه    بش  زدن  بر  
شعونعد کعه    مجرمعهعنعی بعدک معی 

بععشععزیسععتععی آنععان را شععنععاسععایععی  
کعععنعععد و از دام بعععانعععدهعععا    معععی 
دهد. ایعب تعمعام و کعل    می   نجات 

افاضات یز نشاد سعراسعری بعه  
نام بعشعزیسعتعی در بعاره مع عضعل  

 کودکان کار است.  
 

اول: تااعااداد کااودکااان 
 کار؛ 
آمعععوزش و چعععرورش در      وزارت 

روزهای آغازیب منتشعی بعه سعاک  
تحصهلی جدید اعالم کرد، بعهعش  

آمعوز    از سه مهلهعون و نعهع  دانعش 
درمقاطع مختلف تر  تحعصعهعل  

تعریعب آمعاری    اند. ایب رسمعی   کرده 
آموزش و چعرورش      است که وزارت 

بعه آن اذععان دارد. گعرهعه راع   
آنعی اسعت      واا ی بسهار بهشتر از 
 که اعالم شده است.  

زرافشان از م اونهب وزیعر آمعوزش  
گوید: "طعبعق آمعار    و چرورش می 

در چایه سوم راهعنعمعایعی بعالع  بعر  
هزار نفر در ساک تحعصعهعلعی    ٢١٣ 
، به چایان دوره نرسعهعده و  ٣١   -٣٩ 

انعد.    به نوعی تر  تحصهل کرده 
تعع ععداد جععامععانععدگععان از ادامععه  

هعزار    ١٨ تحصهل بطور متعوسعط  
نععفععر در ایععب مععقععطععع بععرآورد  

 شود".   می 
 

    مصطفی االهمعا، رئعهعس انعجعمعب 
علمی معددکعاران ایعران و عضعو  

هععای    شععورای بععررسععی آسععهععس 
کعنعد: "در    اجتماععی اععالم معی 

حاک حاضر بعر اسعاس جعدیعدتعریعب  
های چعژوهشعی در معدارس    یافته 

آمعوزان    درصد از دانش   ١١ بهش از  
آمعوز یعز    دانعش   ٩ ی نی از هر  

نفعر سعالعهعانعه از معدارس تعر   
کنند کعه ایعب آمعار    تحصهل می 

بسهار نگران کننده است و م علعوم  
آمعوزان    نهست سرنوشت ایعب دانعش 

که هندیب برابر بهش از دیعگعران  
های اجعتعمعاععی    در م رض تشدید 
 شود".   هستند، هه می 

 
را  کل ت داد دانش آمعوزان طعی  

مهلعهعون    ٢٣ سنوات گذشته از  و  
معهعلعهعون    ٢١ و چانصد هعزار، بعه  

کاهش یافته است. و اگعر فع عال  
آمارهای رسعمعی و اععالم    همهب  

شده از سوی مقعامعات آمعوزشعی  
کشور را مبنی بگهری  و بپعذیعریع   

آمعوزان در      درصد از کل دانش   ١١ 
ایران تر  تحصهل کرده اند بایعد  
راع  بعهعش از هععفعت معهعلعهعون و  
چععانصععد هععزار کععودکععی کععه از  
هعر عه تعحعصعهعل بعه بعازار کععار  

 اند را مبنا بگهری .   چرتاب شده 
حاال با یز حساب سرانگعشعتعی  
ت داد کودکعان کعار معورد نعظعر  
بعشععزیسعتععی در تعشععران را یع ععنععی  

هعزار کعود  را  ١ ههزی حدود  
کنار اراام اععالم شعده از سعوی  
آمععوزش و چععرورش بععگععذاریععد.  

مهلهون و چعانصعد هعزار  ١ مقایسه  
کود  و آماری که بشعزیسعتعی  
اعالم کرده است. بعه هعهعچ وجعه   
 وانایی ندارد و اعابعل تعوجعهعه و  

 چذیرش نهست. 
 

دوم: کودکان کار و باا 
 خانواده و بی سرسناه؛ 
بععشععزیسععتععی بععا تععقععسععهعع  بععنععدی  
کعودکععان بععه بععا  عانععواده و بععی  

 عواهعد هعه هعهعز را    سرچناه، می 

ای    روشععب کععنععد؟ کععار حععرفععه 
هععا و      کععود  هععه در بععهععلععولععه 

کارگاهشا، هعه در  عهعابعانعشعا و  
م ابر، هر جا که بعاشعد، جعدا از  
اینکه کود  سرچرسعت دارد یعا  
ندارد بعایعد فعورا معتعواعف شعود.  
جای کود  در معدرسعه اسعت.  

ای کودکان باید اکهعدا     کار حرفه 
 ممنو  باشد. 

 
اما رویکرد بشزیسعتعی نعه تعواعف  
کار کودکان و تحت حمایت اعرار  

آوری" و    دادن آنععان کععه "جععمععع 
گرفتب ت شد از  انواده اسعت کعه  
دیگعر ایعب کعود  بعه  عهعابعان  
بععازنععگععردد  و گععرنععه حضععانععت  
کود  از  انواده سعلعس  عواهعد  
گردید  گعویعا  عانعواده بعا طعهعس  
 ععاطععر تصععمععهعع  گععرفععتععه اسععت  
کععود  را از مععدرسععه مععحععروم  
کند و بدهد به دست بازار بعهعرحع   

 کار.  
 

در اینجا  انواده ب نوان ععامعل و  
ای کعود      مسبعس کعار حعرفعه 

شعود. وضع عهعت     ود م رفی می 
معع ععهععشععتععی  ععانععواده و نععاتععوانععی  
ااععتععصععادی  ععانععواده در تععأمععهععب  
زنععدگععی کععود  ربععطععی بععه  
بشزیستی ندارد. سونعامعی تعر   

آمعوزان هع  بعه ایعب    تحصهل دانش 
نشاد مربو  نهست و تعأثعهعری در  

 کند.    روند وهایفش ایجاد نمی 
وزیععر کععار و رفععاه اجععتععمععاعععی  
جمشوری اسعالمعی رسعمعا اععالم  

درصعد معردم در    ١٨ کرده است،  
اند  در جعایعی دیعگعر    ایران گرسنه 
اند را  حاشهه نشهعنعی    اعالم کرده 

رسعد     مهلهون نفر معی   ١١ دارد به  
ی نعی ععمعال اعریعس یعز سعوم  

بععه    جعمع عهعت کععل کشعور دسعت  
گریبان بی سرچنعاهعی و آوارگعی  

آبععادهععا و    و سععرگععردان حععلععبععی 
 هادرنشهنی در کنار  

 

 سیامک بهاری
 

 سلب حق حضانت کودکان کار و خیابان از خانواده
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  ٨ از صفحه   
هاست  بعه ایعب مصعایعس    ششر  

بععهععکععاری روزافععزون و گععرانععی  
کمعرشعکعب را هع  بعایعد اضعافعه  
کعرد. کعودکععان در ایععب شعرایععط  
دردنا  عمال از هعر تعأمعهعنعی  

شعونعد و نعاهعارا  بعه    محعروم معی 
آور  عععود و  عععانعععواده بعععدک    نعععان 
گععردنععد. هععنععهععب اسععت کععه    مععی 

کودکان کار، کودکعان  عهعابعان،  
کودکان زباله گعرد و . . . بعه  

هععای بععی    بععخععشععی از مصععهععبععت 
 گردند.    انتشای جام ه تبدیل می 

در ایب مهانه بشزیستی که ععمعال  
و    نه هدف و عزمی و نه بعودجعه  

توانی برای مقابله با حج  عظعهع   
فقر و فالکت گسترده و تحعهعمعل  
شده به جام ه دارد، برای ایعفعای  

زنعد و  بعدنعبعاک    نقش، رکاب معی 
گععردد. و طععبعع ععا    مععقععصععر مععی 

دیواری کوتاهتر از دیوار  عانعواده  
مستأصل کودکان کار و  عهعابعان  

 یابد.   نمی 
 

همانگونه که م اون وزیر آمعوزش  
و چععرورش چععهععشععتععر در ااععدامععی  

آمعوزانعی کعه    مشابه  انواده دانش 
تر  تعحعصعهعل کعرده بعودنعد را  

 کرد    تشدید به جریمه و زندان می 
اما بشزیسعتعی بعرای کعودکعانعی  
کععه هععهععچ سععرچععرسععتععی نععدارنععد،  

کعنعد. ایعنعجعا دیعگعر    سکوت می 
تواند معقعصعری چعهعدا کعنعد،    نمی 

سخنی ه  از مسئعولعهعت  عودش  
آورد. در کعجعا ایعب    به زبان نعمعی 

شعونعد؟    کودکان نعگعشعداری معی 
وض هت زیستعی و رفعاهعی آنعان  

اسععت؟ هععگععونععگععی      هععگععونععه 
ها و نحعوه ادامعه      وض هت  وابگاه 

آیعنعده    تحصهل و سهر زنعدگعی و  
ایب کودکان کعامعال نعامشعخعد  
اسععت. واععتععی بععشععزیسععتععی اراععام  
مهلهونی کودکان کار و  عهعابعان  
را بععه هععنععدهععزار کععاهععش دهععد،  
ععععمعععال و رسعععمعععا سعععمعععت و  

اش را نعمعایعان کعرده      گهعری   جشت 
شعود شعانعه      است. به راحتی معی 

اش را دیعد     اندا تب عامعدانعه     باال 
نشایتا بشزیسعتعی بعدنعبعاک معقعصعر  

 افتد.   دیگری می 
 

 

سوم: باندهای استثماار 
 کودکان کار؛

بعشععزیسععتععی بععرای  ععالص کععردن  
 ود از هرایی گسترش بی وافعه  

ای کودکان و تعوجعهعه    کار حرفه 
گعردد    آن دنباک مقصر دیگری می 

ای را کشعف    و بعانعدهعای حعرفعه 
کند که کودکان را است عمعار    می 
کنند  گویا کودکان در بعازار    می 

شعونعد،      بهرح  کار اسعتع عمعار نعمعی 
باندهای مافهایی کعه کعودکعان  
را برای گدایی و کارهای دیعگعر  

گععهععرنععد و اجععاره    بععخععدمععت مععی 
دهند را ب نوان ععامعل دیعگعر    می 

 کند     کشف می 
 

ای بعرای    ایب کشف هه نعتعهعجعه 
بشزیستی دارد؟ معی  عواهعد بعا  
ایب کشف هه کند؟ کودکان را  
هه کارفرما و صاحس کارگاه و  
هه کار دستفروشی از هعمعه راع   
در  هابان و هه معافعهعای اجعاره  
کار کودکان به  دمعت بعگعهعرد،  
در هععر صععورت نععهععروی کععار  
کود  بع عنعوان اجعهعر، بع عنعوان  

بعرداری    کارگر  ردساک، مورد بشره 
کععار اععرار    و سععودبععری صععاحععس 

است. کعارگعر  عردسعالعی      گرفته 
که از ههچ تأمهنی برای فعروش  
نهروی کار  ود بر وردار نعهعسعت  
به دست بهرح  بعازار کعار افعتعاده  

 است. 
 

در ایب بهب بشزیستی ععامعل کعار  
اجعبععاری بععرای کعودکععان و بععی  
تأمهنی  وبی چناهی ااعتعصعادی  
را باندهعای معافعهعایعی مع عرفعی  

کند که با فریس کعود  و    می 
 انواده او بعه اسعتع عمعار کعود   

تر از ایعب      لوحانه   چردازند  ساده   می 
تعراشعهعد و از زیعر      توان بشانه   نمی 

بار دلهل ااتصادی حعقعهعقعت کعار  
 کودکان شانه  الی کرد  

هععای بععی تععردیععدی وجععود      نشععانععه 
هععا بععرای      دارد کععه شععشععرداری 

بازیافت زباله ععمعال کعودکعان را  
تعوسعط معافععهعای شعشععرداری بععه  

آورنععد، حععتععی    مععی   اسععتععخععدام در  
لباس کار می چوشانعنعد و معواد  
بععازیععافععت شععده در ازای مععبععلعع   
ناههزی از کعودکعان اجعهعر شعده  

 کنند.   می     دریافت 

باندهای اجعاره و فعروش نعهعروی  
کار کودکان واا هت دردنعا  و  
تلخی است که بهش از هر هعهعز  

انگهز کودکعان را    بی چناهی رات 
 کند.   برمال می 

 
کار کودکان باید اکیادا 

 ممنود شود!
کععود  سععتععهععزی جععمععشععوری  
اسالمی عمال چشت بی مباالتعی  
عامدانه بشعزیسعتعی و آمعوزش و  
چععرورش  ععود را مععخععفععی کععرده  
است. آنده سعبعس و معنعجعر بعه  

تأمهنی، گسترش بعهعسعوادی،    بی 
تعلعذیعه و گعرسعنعگعی    شهو  سعو  

گععردد درمععهععانععه    کععودکععان مععی 
های ععوامعل اجعرایعی    تراشی   بشانه 

    حکومتی  عود را چعنعشعان کعرده 
 است  
 

بععشععزیسععتععی از  ععال  و کععمععبععود  
کعنعد    اوانهب شکوه و شکایت معی 

و آموزش و چرورش بعرای تعوجعهعه  
بعار آمعوزشعی بعر    وض هت فاجع عه 

 کوبد.   می   طبل  صوصی سازی  
در ایب حعکعومعت معطعلعقعا هعهعچ  
عزمی برای  اتمه دادن بعه کعار  
کودکان وجود ندارد  ایعب حعرمعان  
بی چایعان هعمعدعنعان روی دسعت  

 جام ه مانده است  
 

آمعععوزش و چعععرورش چعععولعععی و  
کععاالیععی و  صععوصععی سععازی  
آمععوزش، در کععنععار سععونععامععی  
بهکاری و گرانعی سعبعس چعرتعاب  

های بهشعتعری از کعودکعان    بخش 
بععه گععرداب کععار و  ععهععابععان  

 گردد.   می 
 

هعای    سلس حق حضانت از  عانعواده 
کودکان کار هعمعانعنعد جعریعمعه و  

هععایععی کععه    زنععدان کععردن  ععانععواده 
گویا کود   ود را از رفتب بعه  

کنعنعد، رفعتعاری    مدرسه منع می 
فو   شب و الدرمآبانه جمعشعوری  

هعای    اسالمی با اربانهان سعهعاسعت 
 ضد انسانی  ود است. 

ای بععهععرحععمععانععه بععه    ایععب حععمععلععه 
هعایعی اسعت بعا از دسعت       انعواده 

دادن امکانات زیستی و رفعاهعی،  
شلل و  انعه و کعاشعانعه، ععمعال  
برای ادامه حهات و بعقعای  عود  
به حاشهه نشهنی و هادرنشعهعنعی   

هعععای      انعععد.  عععانعععواده   آورده   روی  
کععارگععری کععه بععا سععونععامععی  
بععهععکععاری و شععال  گععرانععی و  
دستمزدهای هندیب بار زیعر  عط  
فقر عمعال تعوانعی بعرای تعأمعهعب  
اوت الیموت  ود ندارند ایعب بعار  

 شوند    توسط بشزیستی تشدید می 
هععرا بععشععزیسععتععی و آمععوزش و  

کنعنعد، آمعوزش    چرورش اعالم نمی 

رایگان، تامهب مالی و امعکعانعات  
آمععوزشععی و معع ععهععشععت هععمععه  
کودکان کار و  هابان را بع عشعده  

کننعد    گهرند؟  هرا اعالم نمی   می 
سععشعع  مععهععلععهععونععشععا کععود  از  
ا تالسشای هند هزار مهلعهعاردی  
توسط سران جمشوری اسالمی را  
به سفره  عالعی هعمعهعب کعودکعان  

 گردانند؟   می   بر 
ایععب تعع ععرض گسععتععا ععانععه بععه  

هععای کععارگععری،  ععهععل       ععانععواده 
عظه  بهکاران، کعودکعان کعار و  
 ععهععابععان بععی سععرچععرسععت و بععد  
سرچعرسعت و بعا سعرچعرسعت، بعایعد  

 بشدت چاس  بگهرد  
بعشعزیسعتععی و آمععوزش و چععرورش  

 ورند که بخواهند حعق    شکر می 
هعای    نگشداری کعودکعان  عانعواده 
 مستمند را از آنشا بگهرند  

مععو  اعععتععراضععی وسععهعع ععی کععه  
کعنعد و    جام ه را نمایندگی معی 

همهب یکی دو روز گعدشعتعه بعا  
تجعمعع معقعابعل معجعلعس شعورای  
اسالمی به وض هت فعاجع عه بعار  
رندگی مهلهونشا کارگر بهکعار و  
شاغل اعتراض کرد، چاس  ععر و  
تهز ام عاک بعشعزیسعتعی را  عواهعد  
داد. ایب صف اعتراضعی مسعبعس  

روزی    و ععامعل بعقعای ایعب سعهعه 
فاج ه بعار را بعخعوبعی انعگعشعت  

 کند     نشان می 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

به اتحعاد بعهعب العمعلعلعی  در  
 حمایت از کارگران در ایران 

در      معععوضعععو : اطعععالععععهعععه 
همبستگی با اسمعاععهعل ععبعدی  
که به شش ساک زنعدان معحعکعوم  

 شده است              
رفقا، در چهوست بهعانعهعه معا    

در هععمععبععسعتععگععی بععا اسععمععاعععهععل  
عبدی، دبهرکل کعانعون مع علعمعان  

هعای    تشران که به  اطر فع عالعهعت 
سندیکایی بعه شعش سعاک زنعدان  
محکوم شعده اسعت، را مشعاهعده  
می کنهد.  فراموش نکنهد کعه  
مععا را در جععریععان ااععدامععات و  

 های  ودتان ارار دههد.   ف الهت 
با بشعتعریعب درودهعا از جعانعس  

هععای انععقععالبععی    سععنععدیععکععالععهععسععت 
هععا    وآنععارکععو سععنععدیععکععالععهععسععت 

 ی بهب المللی   دبهر انه 
 رافائل رمنه 

 بیانیه منبوعاتی
ما  واستار آزادی اسمعاععهعل  
عبدی، دبهرکل کعانعون صعنعفعی  
م لمان تشران، که بعه شعش سعاک  
زنععدان مععحععکععوم شععده اسععت، و  
تمامی ف الهب کارگری زنعدانعی  

 در ایران هسته . 
 

در هفت اکعتعبعر سعاک جعاری  
دادگاه تجدید نعظعر اسعتعان تعشعران  
حک  شش ساله اسماعهل ععبعدی  
را تائهد کرد. ایب حک  تع عبعهعر و  
مصدا  دو ههز است، از طعرفعی  
حمله و تعشعاجع  بعه یعز عضعو  
مطرح و مش  اتحعادیعه کعارگعری  
اسععت کععه در زنععدان اویععب در  

های آوریل و معه ) در بعشعار    ماه 
ساک جاری  یز اعتصعاب غعذا  

زاده، یعکعی    را همراه با ج فر عظه  

های معشع  جعنعبعش    دیگر از هشره 
تحت سرکوب کارگری ایران، در  
اعتراض به شرایط سخت زندگعی  
کارگران در ایران، هدایت کعردنعد،   
و از طرف دیگر ایب حعکع  بعرای  
بستب دهان تمام مخالفهعنعی سعت  

هعای دولعت ایعران    که با سهعاسعت 
که مسبس فقر فاحش کعارگعران  
است، در نعبعردنعد. در آمعوزش و  
چععرورش، تععحععصععهععل عععمععومععی و  
رایگان به تدریم بعه نعفعع معدارس  

شعود. ایعب     صوصی منحعل معی 
دولععت بععطععور ویععژه  نسععبععت بععه  

های اجتماعی  تعشعاجعمعی    جنبش 
کند و هدفش منع تمعام    عمل می 

های مسعتعقعل و    آزادیشای اتحادیه 
هر نو  اعتراض کعارگعری سعت.  

هععا بععا دسععتععگععهععری    ایععب حععمععلععه 
گسترده و محکوم کعردن صعدهعا  

اادام علعهعه  »مخالف که متش  به  

هسعتععنععد، هععمععراه   «امعنععهععت مععلعی 
اسععت. عععالوه بععر حععبععس کععردن،  

هعای دیعگعر هع  اععمعاک    سرکعوب 
جسعد    ١٨٢١ شعود. در سعاک    می 

گعذاران    ن   شاهعر  زمعانعی از بعهعنعا 
اتحادیعه نعقعاشعان را در سعلعولعش  
یافتند. کارگرانی که به از بعهعب  

کننعد    شان اعتراض می   رفتب شلل 
هعای شعال  معحعکعوم    ، به ضربعه 

 شوند.   می 
 

هعا بعرای    حعاک سعرکعوب   با ایب 
کب کردن اعتراضات کافعی    ریشه 

نبوده است. مقاومت معردمعی از  
جمله مبارزه م لمهب، چرسعتعاران و  
کارگران چتروشهمی و سعا عتعمعان  
ایععب امععر را بععه  ععوبععی نشععان  

دهععد. آنعشععا بعا اعععتعصععاب و    معی 
ی    هعا و مععحعاصععره   اشعلعاک معکععان 

هععا بععه نععبععرد  ععود ادامععه    جععاده 

 دهند.   می 
-کععنععفععدراسععهععون مععلععی کععار 

ف   -فععععععععرانسععععععععه )س.ان.ت 
همبستگی تام و تمعام  عودش را  
با نبرد کارگران  در ایعران اععالم  

کند و  واهان آزادی فعوری    می 
اسماعهل عبدی، آزادی تعمعامعی  
فع ععالععهععب کععارگععری و سععهععاسععی  
زندانی و چذیرش آزادی تشکعل و  

هعا در ایعران    ها و انعجعمعب   اتحادیه 
 می باشد. 

 دبهر انه بهب المللی   
ترجمه و تک هر از اتحعاد بعهعب  
المللی در حمایت از کارگعران در  

اصععل بععهععانععهععه در سععایععت  -ایععران 
انگلهعسعی اتعحعاد بعهعب العمعلعلعی  

 موجود است. 

کنفدراسیون ملی کار فرانسه )س . ان . ت . ف( خواستار آزادی اسماعیل عبدی و تمامی فعالین 
 کارگری زندانی شد
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اعتراض اتحادیه های کارگری سوئد به سرکوب کارگران در 
 ایران

 
سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد حمله وحشیانه به کارگران سندیکای شرکات  •

 واحد را محکوم کرده و خواهان سیگری و مجازات آمرین و عاملین ضرب و شتم رانندگان معترض میباشد ...
آذر ماه رانندگان ایان شارکات در  ٥۴بنا به گزار  سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تجما روز 

اعتراض به عدم سرداخت تسهیالت مسکن در مقابن شهردادی تهران مورد یور  وحشیانه قرار گرفت. در این حمله 
تان از اعضاای  ٥١سه تن از رانندگان به اسامی ناصر محرم زاده، حسن سعیدی و ایرج فدایی مصادوم شاده و 

آذر مااه باا روشان  ٥١سندیکا بنور موقت دستگیر شدند. در واکنش به این حمله رانندگان شرکت واحد در روز 
کیلومتر در اعتراض خود را در سنح شهر تهران باه ناماایاش  ٠٣کردن چرا  های اتوبوس ها و حرکت با حداکثر 

 گذاشتند.
سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد با تاکید بر حق بدون قید و شر  تجاماا و 
اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی این حمله وحشیانه را محکوم کرده و خواهان سایاگاری و ماجاازات آماریان و 
عاملین ضرب و شتم رانندگان معترض میباشد. ما ضمن سیگیری این اعتراض خواهان ایجاد فضای مناسب و آزاد، 
بری از تهدید و ارعاب و ضرب و شتم و دستگیری برای فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد اتاوباوسارانای 

 تهران و حومه به عنوان نماینده منتخب رانندگان این شرکت می باشیم.
 ٢٣٥١دسامبر  ٨

 سازمان سراسری کارگران سوئد
 اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد
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Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

تحمین اعاتاصااب غاذا باه 
زندانیان، مصدای شکنجه و 
سلب جنایتکارانه ی زندگای 
 و حیات از یک انسان است

 
یادم نمعی رود روزهعایعی را کعه  
انسانشای بعزر  و ععزیعزی در  

روز آ ر اعتصعاب غعذایع  در    ٢١ 
بهمارستان سهنا به معالاعاتع  معی  
آمدند و نهرویی صد هندان بعرای  
ایسععتععادگععی در بععرابععر مععر  و  
مقاومت در برابر هالعمعان بعه معب  
عطا مهکردند. همهنجا بار دیعگعر  
و تا ابدیت از همه ایب دالور زنعان  
و مردانی که در مقعابعل احعتعمعاک  
مععر  دردنععا  یععز انسععان،  
آشکار و چنشان اعتراض مهکردنعد  
و اشز معی ریعخعتعنعد، معراتعس  
سپاس و ادردانعی وصعف نعاچعذیعر  

  ود را اعالم مهکن . 
یادم معهعایعد در معقعابعل اسعتعدالک  
بر ی از ایعب ععزیعزان و بعزرگعان  
کععه از مععراتععس بسععهععار واالی  
انسانی  واهعان چعایعان اععتعصعاب  
غذای  بودنعد، بعارهعا و بعارهعا بعر  
روی تخت مر  در بهعمعارسعتعان  
سعهعنعا تعکعرار کعردم: "اگعر اعرار  
است دولت جمشوری اسالمی ایعب  
درجه از بعربعریعت را از  عود بعه  
نمایش بگذارد که انسعانعی را از  
گرسنگی به  اطر  عواسعتعی بعر  
حق در مقابل هشمان جشانهان بعه  
اتل برساند بعگعذاریعد ایعنعکعار را  
انجام دهد، معب حعاضعرم اعربعانعی  
هعنعهععب صعحععنعه ای از نععمعایععش  

 بربریت و وحشی گری باش ".  
می گفت  و همهب امعروز هع  بعا  

صدای بلند و بلندتعر از هعمعهعشعه  
مهگوی : تحمهل اعتصاب غذا بعر  
یعععز انسعععان و معععر  از  
گرسنگعی در زنعدانعشعای جعشعان  
م عاصعر، هعهعچ تعفعاوتعی بعا بعه  
صلهس کشهدن انسانشا در هعزاران  
ساک چهش ندارد. مهعگعفعتع  و بعاز  
ه  مهگعویع  اگعر در دوران بعرده  
داری انسانشا را بدلهل معطعالعبعات  
شان با به مه  کردن اجبعاری بعه  
هوب صعلعهعس از گعرسعنعگعی و  
تشعنعگعی معی کشععتعنعد هعمعهععب  
امروز حکومتشایی همدون ....،  
شرایطی را چعدیعد آورده انعد کعه  
انسانشای شریعفعی هعمعانعنعد آرش  
صادای، س هد شهرزاد، اسماععهعل  
عبدی، محمود بشعشعتعی، بعشعنعام  
موسهوند، امهد علهشناس، محمعد  

جععراحععی، امععهععر امععهععر اععلععی، ،  
مشدی و حسهب رجعبعهعان، ععلعی  
شری تی، ارانگ داودی، ععلعی  
معع ععزی، عععلععهععرضععا گععلععی چععور،  
محمعدععلعی طعاهعری، معرتضعی  
مرادچور، فواد رضعا زاده ، رضعا  
ششابی، محمود صالحعی، بعشعنعام  
ابعراهععهعع  زاده و دهعشععا و صععدهععا  
انسان دیگر هر کدام به نوبه  عود  
و بععی هععهععچ اجعبععار اععابععل دیععده  
شدنی بعه دلعهعل آزادیعخعواهعی و  
عدالت طلبعی بعه ورطعه هعنعهعب  
معععر  دردنعععاکعععی کشعععانعععده  
مهشوند. گو که ایعب انسعانعشعای  
شععریععف و عععدالععتععخععواه،  ععود  
داوطلبانه  واهان هعنعهعب شعرایعط  
دردنععا  و احععتععمععاک مععرگععی  

 شکنجه آور شده اند ؟ 

 
آیا هنهب است ؟ و آیا مهشعود در  
برابر تحمهل هنعهعب بعربعریعتعی بعه  
جوانان و کارگعران و مع علعمعان و  
انسانشای شعریعف یعز جعامع عه  

 هشتاد مهلهونی سکوت کرد؟  
دست در دست ه ، در حمعایعت از  
 ععواسععتععشععای زنععدانععهععان در حععاک  
اعتصعاب غعذا و آرش صعاداعی  
کعه در هععشععل و هعفععتععمعهععب روز  
اعتصاب غذا، در شرایطی بسعهعار  
جععانععگععاه هععمععدععنععان در حععاک  
ایستادگی در برابر هعلع  و سعتع   

 است به چا  هزی . 
آذر معاه    ١٢ –ج فر عظعهع  زاده  

 ٢١٣١ 

 جعفر عظیم زاده
در حمایت از خواست آرش صادقی و دیگر زندانیان در حال 

 اعتصاب غذا 

http://free-them-now.com
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 ٥٤ صفحه  

  
 نکته اصلی

 
 اثرات و تبعات گرانی دالر بر زندگی کارگران ومردم

 محمد شکوهی 

در هفته های ا هر اهعمعت دالرتعا  
تععومععان بععاال رفععت.    ٩٨٨٨ مععرز 

  ١٩٨٨ اهمت دالر دولتعی بعاالی  
 تومان شد. 

همزمان دولت روحانی در بعودجعه  
اعهعمعت دالر دولعتعی را    ٣١ ساک  

تعومعان گعنعجعانعده اسعت.    ١١٨٨ 
بععانععز مععرکععزی در تععوجععهععه   
باالبردن اهعمعت دالر ایعب امعر را  
"شوکی" دانست و معدععی شعد  
که ایب افعزایعش چعایعدار نعخعواهعد  
بود. همزمان بر عی از بعانعدهعای  
معجعلعسعی اعععتعراف کعردنعد کععه  
دولت آگاهانه اهعمعت دالرععرضعه  
شده به بازار را باال می برد تا از  
ایب طریق کسری بعودجعه جعاری  
اش را جبران نمعایعد. در واکعنعش  
به ایب سخنان باندهای مجلعسعی،  
سععهععف رئععهععس بععانععز مععرکععزی  
دسععت داشععتععب ایععب بععانععز در  
گرانی اعهعمعت دالر را تعکعذیعس  
کرد. ایب در حعالعی بعود کعه بعر  
اساس سهاستشای رسعمعی چعولعی  
دولت روحانی و بانز معرکعزی،  
ارار است  دالر تز نر ی شعود  
و دولت ایب گرانی ها را دلعهعلعی  
برای فراه  آوردن زمعهعنعه هعای"  

 دالر تز نر ی" می نامد.  
تا اینجای موضو  تعوجعهعشعات و  
دالیععععل دولععععت روحععععانععععی و  
سهاستشای چولی اش در دفعا  از  
باال نگه داشتب اهمعت دالر معی  
باشد. همزمعان اوایعل ایعب هعفعتعه  

حکعومعت تعوسعط    ٣١ بودجه ساک  
روحانی به مجلس ارائعه شعد. در  

اهمعت دالر    ٣١ الیجه بودجه ساک  
تومان ت هعهعب شعده    ١١٨٨ دولتی  

است. م نی عملی ایب سعهعاسعت  
چولی دولت ادامه هدایت گعرانعی  
و باال بردن اعهعمعت دالر در سعاک  
آتی بعه بعشعانعه تعامعهعب کسعری  

بودجه جاری دولعت معی بعاشعد.  
ایععب مععوضععو  در اععانععون بععودجععه  
دولععت تععحععت عععنععوان" مععنععابععع  
درآمدهای ارزی" دولت گنجعانعده  
شده است. بدیعب تعرتعهعس گعرانعی  
دالر در سععاک آیععنععده نععهععز ادامععه  
 واهد داشعت. از نعظعر دولعت و  
مجعلعس "هعدایعت بعازار دالر" بعه  
سمت دالر تز نر عی سعهعاسعت  
چولی رسمعی دولعت روحعانعی در  
ساک آینده می باشد. و ایب ی نعی  
ادامه افزایش وبعاال بعردن اعهعمعت  
دالر تععوسععط دولععت و بععانععز  

 مرکزی می باشد. 
 

اما اثرات و تب ات گرانی دالر و  
ایب سهاست چولی دولت برزندگعی  
 کارگران و مردم هه می باشد؟ 

ابل ازا ینکه به ایب سعواک چعاسع   
بععدیعع  الزم اسععت بععه مععاجععرای  
سهاسعت ارزی و کعال معوضعو   
گعععرانعععی دالرو نعععقعععش دولعععت  
وبععانععدهععای حععکععومععتععی در ایععب  
ماجرا بپردازیع . دولعت  بعهعش از  
یز دهه است کعه ارائعه  دالر  
سه اهمتعی را سعهعاسعت رسعمعی  
 ودش کرده است. بعرایعب اسعاس  
ایب سهاست دولت، دالر به اهعمعت  
دولعتعی، معبعادلعه ای و آزاد بعه  
بازار ارز عرضه مهشود. دولعت و  
بعانعز معرکععزی تعنععشعا ععرضععه  
کننده ارزهای  ارجی و دالر بعه  
بازار های چولی حعکعومعت معی  
بعاشععنععد. در بععخعش دولععتععی کععه  
بزرگتریب بخش تلههرات اعهعمعتعی  
دالر معی بعاشعد و دولعت رسعمعا  
اهمت دالر عرضه شده را تع عهعهعب  
می کند، دولت بهشتریب سعودهعا  
را به جهس معی زنعد. در بعخعش  
ارز معبعادلعه ای کعه بععه بعشعانععه  
صادارات و واردات و آن هع  بعه  

باندها و مافهای ادرتمنعد معالعی  
حکومعت داده معهعشعود، اعهعمعت  
دالره  مدام باال مهرود. اینشعا بعه  
بععشععانععه گععران شععدن  اععهععمععت  
کاالهای وارداتی و هزینعه هعای  
واردات، دالر را به اهمعت دولعتعی  
مهعگعرنعد، کعاالهعا را وارد معی  
کنند، اهمت کعاالهعا و  عدمعات  
را بر مبنای اهمت دالر آزاد کعه  
هر ساعتی باالمهرود، تع عهعهعب و  
به بازار عرضه می کنعنعد.و ایعب  
ی نی تاثهر مستقعهع  بعر افعزایعش  
گرانی کاالهای اسعاسعی معورد  
نهاز مردم.در کنعار ایعب دوبعخعش  
دولععت از بععازار آزاد ارز هععای  
 ارجی ،بویژه دالر که در دسعت  
باندهای دولتی دالر فعروش معی  
باشد، نهز درآمدهای هنگفتی بعه  
جهس مهزند.با ایعب حسعاب دولعت  
در هرسه بخش مربو  با ععرصعه  
دالرسودهای مهلهاردی نصعهعبعش  
مهرسد ویعز معنعبعع هعنعگعفعت  
درآمععد بععرای دولععت بععوده و بععه  
همهب  اطردر بعودجعه سعاک آیعنعده  
نهز افزایش اهمت دالر گعنعجعانعده  
شده است. برگعردیع  بعه اثعرات و  
تبع عات گعرانعی اعهعمعت دالر بعر  

 زندگی کارگران و مردم . 
 

هععرمععهععزان افععزایععش اععهععمععت دالر  
توسط  تاثهر بالواسطه و مستقعهع   
بر گرانی همه کاالهای اسعاسعی  
مورد مصعرف معردم دارد.واردات  
کعععاالهعععای اسعععاسعععی تعععوسعععط  
دولت،بعانعدهعای بعهعت رهعبعری و  
نهروهای امنهعتعی  معی بعاشعد.  
اینشا دالر را بعه اعهعمعت دولعتعی  

تعومعان از    ١١٨٨ هزار تا    ١ حدود  
دولت می  عرنعد. بع عد ااعدام بعه  
وارد کردن کاالها معی نعمعایعنعد.  
در مرحلعه بع عدی کعه معوضعو   

عرضه ایب کاال ها بعه بعازارمعی  
باشد، وارد کنندگان حعکعومعتعی  
اهمت کاالها را بعا اعهعمعت دالر  
آزاد در بععازار تعع ععهععهععب کععرده و  
عرصه می کنعنعد.بعرای تع عهعهعب  
اهمت کاالهعا بعانعز معرکعزی،  
کمهسهون های مختلف دولعت و  
مععجععلععس در هععمععکععاری بععا ایععب  
باندها وارد عرصه مهشونعد. گعره  
زدن  گعرانعی اعهعمعت کعاالهعای  
اساسی به افزایش اهمت  دالر بعا  
ایب توجعهعه کعه بعازار معکعانعهعزم  
 ودش را دارد و اعهعمعت هعا را  
ت ههب می کند، توجهه حکومعت  
وباندهایش برای سعازمعانعدهعی و  
هدایت بازار گرانی هعای سعرسعام  
آور مععی بععاشععد. ایععنععجععا دولععت  
مدعی است که اهمت دالر آزاد  
 ار  از اراده اش، و تحعت تعاثعهعر  
عوامل جشانی و معنعطعقعه ای و  
توسط بازار آزاد ارز و بعورس چعوک   
ت ههب مهشود، که دولت نعقعشعی  

 در آن  ندارد. 
ایب سهاست یعز دهعه گعذشعتعه  
دولتشا در جمشوری اسالمی بعوده  
است که دولت روحانی ه  ادامعه  
می دهد. بدیعب تعرتعهعس گعرانعی  
ارزهععای  ععارجععی بععویععژه دالر  
تاثهرات روزمره بر گعرانعی و بعاال  
بردن اعهعمعت کعاالهعای اسعاسعی  
دارد. و دولععت ایععب چععروسععه را  
مدیرت معی کعنعد. بعه اععتعراف  
باندهای حعکعومعتعی درآمعدهعای  
دولت از محعل دالر فعروشعی بعه  
اهمت هعای معتعفعاوت در ردیعف  
یکی از معشعمعتعریعب درآمعدهعای  

 دولت ارار دارد.  
دولت روحانی  ایب سهاست چولعی  
و مالی را در ساک آیعنعده نعهعز در  
بععودجععه اش گععنععجععانععده اسععت.  
درآمدهای دولت از محعل فعروش  

ارزهای  ارجی در ردیعف هعای  
باالی درآمدی دولت در بنعدهعای  
بودجه گنجانده شده است. نتهعجعه  
ایب سهاست ک هف ادامه افعزایعش  
اهعمعت دالر و ارزهعای  عارجعی  

و چعا     ٣١ توسط دولت برای ساک  
به چای آن افزایش گرانی اعهعمعت  
کاالهعای اسعاسعی معی بعاشعد.  
طبق اععالم وزارت بعازرگعانعی و  

اععلعع     ٢١٨ دولععت نععزدیععز بععه  
کعععاالی وارداتعععی کعععه جعععزو  
کاالهای اسعاسعی معی بعاشعنعد  
اهمتشایشان به اهمعت روزانعه دالر  
گره زده شده است.  ایعب یع عنعی   
توجهه بی شرمانه افزایش اعهعمعت  
ایب کاالها و  تعحعمعهعل گعرانعی  
های بعاز هع  بعهعشعتعر بعر گعرده  

  ٣١ کارگران و مردم. بودجه ساک  
علهرغ  افزایش درآمدهای نفعتعی  
حکومت  یز بخش مشمش بعه  
کسس درآمدهای ارزی دولعت از  
طععریععق فععروش ارزهععای  ععارجععی  
اععرار داده شععده اسععت. یعع ععنععی  
گرانی های باز ه  بهشتر اعهعمعت  
کاالهای اساسی معورد مصعرف  

 عموم در ساک آینده.  
بشانعه دولعت دولعت بعرای "تعز  
نععر عععی کعععردن دالر" تعععوجعععهعععه   
دیگری برای افزایش اهمعت دالر  
و سععایععر ارزهععای  ععارجععی مععی  
بععاشععد. سععهععاسععتععی کععه نععتععهععجععه  
مستقه  آن سعقعو  اعدرت  عریعد  
دستمزدها و گرانعی هعای ادامعه  
دار اععهععمععت کععاالهععای اسععاسععی  
مورد مصرف عموم معی بعاشعد.  
در همهب حاک ایب سهاسعت معحعل  
درآمععدهععای هععزاران مععهععلععهععاردی  
برای باندهای ااها  کاال و ارز  
و دالرفعروشعان حعکعومعتعی معی  

 باشد.توجهشات دولت روحانی و 
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  ٥٢ از صفحه   
بععانععدهععای مععجععلععسععی چععهععرامععون    

"دالیل افزایش اهمت دالر" تعالش  
و تقال و برای تعحعمعهعل سعهعاسعت  
هععای نععئععو لععهععبععرالععی چععولععی و  
ااتصادی، البته از نعو  سعرمعایعه  
داری اسالمی اش بر زنعدگعی و  
م هشت کعارگعران و معردم معی  
باشد. دولت دزدان و ااهعااعدعهعان  
دالر فروش با ایب سهعاسعتعشعایشعان  
زندگی و م هشت مهلهعونعشعا نعفعر  
از کارگران و مردم را  تا آسعتعانعه  
 ط بقا سو  داده انعد.معهعلعهعونعشعا  
کارگر و کارکب و حعقعو  بعگعهعر  
جام ه دسعتعمعزدهعایشعان بعه ریعاک  
چردا ت مهشود. همهب مهلهویعنعشعا  
نفر تامهب مایحتا  روزانه زندگعی  
شعان را بعایعد بعا اعهعمعت دالرآزاد  
بپردازند. دستمزد ریالی و زنعدگعی  
و م هشت دالری به یز نعرم در  
ایران تبدیل شده است. نتهعجعه ایعب  
سهاستشا تلههرات اساسی در سبعد  
غذایی مهلهونشا نفعر معی بعاشعد.  
سبد غذایی هر روز کعوهعکعتعر و  
بی رمق تر می شعود. در کعنعار  
آن درآمدهای دولعتعی هعر روزه از  
ابعل گعرانعی هعای هعدایعت شعده  
دولععت، سععهععر صعع ععودی بععه  ععود  

 گرفته است. 
همزمان با ایب وض هعت بعانعدهعای  
دولععتععی بععحععث تعع ععهععهععب حععدااععل  
دسعتعمعزدهعای سععاک آیعنعده را بععاز  
کرده اند. دولت ادععا معی کعنعد  
که تورم را تز راعمعی کعرده و  
ایعب را تععوجعهعشععی بعرای تعع عهعهععب  
افزایش هندغاز حعدااعل دسعتعمعزد  
در ساک آینعده اعرار داده اسعت. از  
همهب حاال کارگران باید دست بعه  
کار شوند. افزایش دستعمعزدهعا بعر  
اساس تورم واا عی معوجعود و نعه  
تورم مورد نظعر دولعت بعایعد یعز  
 واسعت فعوری کعارگعران شعود.  
کععارگععران و مععردم در بععرابععر ایععب  
سهاستشای ضد کارگری  دولعت  
روحانی نباید ساکعت بعنعشعهعنعنعد.  
اعتراض و مبارزه کارگعران بعرای  
افزایش فوری دسعتعمعزدهعا یعز  
 واست محوری برای مقعابعلعه بعا  
ایب وض هت فالکتبار ااعتعصعادی  

 می باشد.  
 محمد شکوهی 

 

 ثنا پیرخضرانی 

همراه دوفرزندم ودرکنار سدرمهربانشان   زندگیم به
 و دیگر رفقای خوبم برایم زیباست.

    

شصت سال 
 گذشت!

هر  دوران زندگی در هعرشعرایعط  
و وضع ععهعتعی بعاشعهععد بعه چعهععش  

رود ومععب هعع  ایععب دوران    مععی 
 وشصت سالش راچشت سرنشادم. 

به ایب بشانه گوشه کوهکعی از  
 نویس .   زندگی  ودم را می 

در روسععتععای چععهععر ضععران و در  
ای متعوسعط )معالعز      انواده 

مععتععولععد شععدم. مععب هعع  مععانععنععد  
هرکودکی دوران کودکه  را بعا  
شهطنتعشعا وبعازیعشعای کعودکعانعه  
درمهان کودکعان هع  سعب وسعاک  
 ود گذراندم  . در آن روسعتعای  
کوهز ه  م ل هرگعوشعه ای  
از ایب دنهای نابرابعرزنعدگعی معب  
بععا زنععدگععی  ععهععلععی ازهعع  سععب  

 وساالن  متفاوت بود . 
یععادم هسععت  ععهععلععی کععوهععز  

بودم، به  اطعر نعدارم کعه هعنعد  
سالع  بعود، چعدرم یعز رادیعوی  
بزر   ریده بود تا هنعدیعب روز  
 ععانععه چععر از اهععالععی روسععتععای  
 ودمان و روستاهای دیعگعر بعود  

دیعدنعد    که اولهب بار رادیعورا معی 
هعای رادیعو هع  بعه زبعان    برنعامعه 

فععارسععی بععود، عععده کععمععی از  
 دانستند.   اهالی زبان فارسی می 

تععاکععالس چععنععدعع  دبسععتععان درس  
 واندم. باوجوداینکه چعدر ومعادرم  
مخالف تحصهل د ترهعا نعبعودنعد  
اما بخاطراینکه ادامعه تعحعصعهعل  
برای یعز د عتعرکعه تعنعشعا در  
شععشععری  ععانععه ای اجععاره کععنععد  
تقربهأ نا ممکعب بعود، نعتعوانسعتع   

 مدرسه را تمام کن  . 
دوش چععدر ومععادرم    مععب دوش بععه 

درکععارهععای کشععاورزی و ععانععه  
 کردم.    داری کار می 

در آن دوران چعدرم و بعرادربعزرگع   
کتاب  انه  صوصی کوهکعی  

داشتند. در هعر فعرصعت      در  انه 

رفت . کتابشعای    سراغ کتابشا می 
مععخععتععلععفععی بععودنععد کععه  ععوانععدن  

 همگی برای  جالس بود .  
کتاب مادر ماکسعهع  گعورگعی  
رابرای مادرم معهعخعوانعدم، معادرم  

هنان به آن ععالاعمعنعد شعده بعود  
گفت: سعنعا جعان    که هرشس می 

چاوک ومادربه کعجعا رسعپعدنعد؟ و  
رسعدیع     واتی که به سطری معی 

گویعد تعنعشعا    که مادربه چاوک می 
یادگاریی که ازچدرت دارم جعای  
م تعش بعر روی صعورتع  اسعت.  

گعفعت معب هع  ازایعب    مادرم می 
 ها از چدرتودارم.   یادگاری 

مب در جو  انواده بعا  عهعلعی از  
مسععائععل سععهععاسععی، طععبععقععاتععی،  
مععذهعععبعععی ، کععمعععونعععهعععسعععتعععی  
وناسهونالهستی  آشعنعا شعدم. در  
ایب دوران افتخار آنرایافت  که بعا  
احمد وحسهب چهعر ضعرانعهعان چسعر  
عموهای  واز طریق حسهب با زنعده  
یاد ا یوب نبوی ه  آشعنعا شعدم.  
حسععهععب وایععوب فعع ععالععهععتععشععای  

سهاسهشان را از مب چنشعان نعمعی  
کععردنععد. مععب نععمععهععدانسععتعع  آیععا  
درسازمانی هسعتعنعدیعا نعه؟ امعا  
آنشا برای معب شعخعصعهعت اعائعل  

شدند و مرا تشویق به در     می 

مسایل سهاسعی معهعکعرنعد. معب  
افکارو کعردار  عودم را معدیعون  

 ایب کمونهستشا هست . 
ام    در دوران زنععدگععی سععهععاسععی 

 هلی مسایل وحعواد  را چشعت  
سرگذرانده ام و دهعا بعاردریعز  
ادمی مر  افتاده و جعان بعدر  

 برده ام . 
بععهععسععت سععاک اسععت زنععدگععی  
کارگری را دارم وهعمعانعنعد هع   

ای هععایعع  درکععارهععای    طععبععقععه 
 دماتی هر روز فروشنده نعهعروی  

 کارم هست . 
هععمععراه دوفععرزنععدم      زنععدگععهعع  بععه 

ودرکنار چدرمشربعانشعان و دیعگعر  
 رفقای  وب  برای  زیباست. 
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کااارگاار کااارخااانااه کاااشاای ٠٣٣اعااتااصاااب 
کویردراعتراض به عدم سرداخت مااه هاا 

 حقوی!
یکی ازکارگران کار انه کاشی کعویعر یعزد از اععتعصعاب  

کارگر در ایب واحعد تعولعهعدی  عبعرداد وافعزود: ایعب    ٣٨٨ 
اولهب باری نهست که کارگعران ایعب کعار عانعه نسعبعت بعه  
حقو  و مزایای م و   ود اعتراض می کنند ، آن ها بعه  
ایب باور رسهدند که تا اادام به اعتصاب نکنند از چعردا عت  
حقو   بری نهست. بنابه گزارشات منتشره،در حاک حعاضعر  

معاه    ٣ کارگر کار انه کاشی کویر یعزد بعه معدت    ٣٨٨ 
حقو  دریافت نکرده اند و مزایا و چاداش ساک گذشعتعه نعهعز  
به صورت نهمه به آن ها چردا ت شده ایعب در حعالعی سعت  

کعارگعر نعهعز از ایعب    ٣٨٨ که در یز ساک ا عهعر تع عداد  
 کار انه ا را  شده اند. 

 
آذر؛ اعااتااصاااب مااوفااقاایاات آماایااز  ٢٥
کااارگاارمااعاادن هاامااکاااردراعااتااراض بااه ٠٣٣

 واگذاری کارگاه استخراج به سیمانکار!
آذر، کارگران م دن همعکعار در چعی  عبعر بعاز  ١٢ صبح روز 

شدن چای چهمانکار به ایب م دن، لباس کار به تب نعکعردنعد  
 و دست به تجمع اعتراض آمهززدند. 

 
نفر از   عدمعات شعشعری شعشعرداری    ١٨٨ تجمع کارگران  
 ماه حقو   ٩ آباد دراعتراض به عدم چردا ت    منطقه دو  رم 
آذر،کعارگعران  عدمعات شعشعری شعشعرداری  ١٢ روزیکعشعنعبعه 
معاه حعقعو   ٩ آباد دراعتراض به ععدم چعردا عت   منطقه دو  رم 

دست به تجمع زدند. ایب کعارگعران کعه بعه واسعطعه یعز  
کعنعنعد    آبعاد کعار معی   شرکت چهمانکاری در ششرداری  عرم 

عالوه بر ت ویق حقو ، حق بهمه آنان نهز به سازمعان تعامعهعب  
اجتماعی با تا هر چردا ت می شودو ایعب بعد حسعابعی در  

درصدی حعق بعهعمعه آنعان از    ١ حالی اتفا  افتاده که سش   
 حقو  شان کسر می شود. 

 
تجما کارگران سد میماه دراعاتاراض باه 

مااااه حااقااوی واخاااراج ١عاادم ساارداخاات
 ازکارمقابن فرمانداری دهلران!

آذرماه،جم ی از کعارگعران شعاغعل در چعرواه  ١٢ روزیکشنبه 
معاه حعقعو   ١ سا ت سد مهمه دراعتراض بعه ععدم چعردا عت 

وا را  ازکار دست به تجعمعع معقعابعل فعرمعانعداری دهعلعران  
 زدند. 

 
 
 

تجما بازنشستگان صندوی فاوالد ماقاابان 
 مجلس

صععبععح روز بععهععسععت و یععکعع  آذر بععهععش از صععد نععفععر از  
بازنشستگان صندو  فوالد به تشران آمدند و مقابل معجعلعس  
شورای اسالمی تعجعمعع کعردنعد. ایعب بعازنشعسعتعگعان کعه  
همدنان با تعا عهعرهعای طعوالنعی در چعردا عت دسعتعمعزدهعا  
مواجشند و دستمزد آبان ماه را با بهش از دوهعفعتعه تعا عهعر،  
هجده  ماه جاری دریافت کرده اند  کعارگعران بعازنشعسعتعه  
 واستار چعردا عت بعمعواعع دسعتعمعزدهعایشعان هسعتعنعد. ایعب  
کارگران ابال در اعتراضاتشان  واستعار افعزایعش دسعتعمعزد  

 ها و بهمه درمانی شدند. 
 

اعتراض کارگران رینگ ساازی مشاهاد از 
 سر گرفته شد

آذر نزدیز بعه هعزار نعفعر از کعارگعران کعار عانعه    ١٢ روز  
رینعگ سعازی مشعشعد در اععتعراض بعه مع عطعل معانعدن  

شان، در مقابل سا تمان مدیریت کعار عانعه    مطالبات صنفی 
 تجمع کردند. 

 
اعتصاب کارگران شرکت ردین صاناعات در 

 مننقه سارس جنوبی عسلویه ٥٨و٥١فاز 
از سه هفته چهش، اعتصاب کارکنان و چهمانکعاران شعرکعت  

منطقه چعارس جعنعوبعی عسعلعویعه    ٢٠ و ٢١ رایب صن ت فاز  
شرو  شده است . ایب کارگران بعه دلعهعل چعردا عت نعکعردن  

و سعاک    ٢١٣٩ ،  ٢١٣١ م واات مزدی  ود کعه از سعاک  
 جاری دست به اعتصاب گسترده زدند. 

 
سومین روزاعتصاب کارگران ساتاروشایامای 

 بوشهر!
آذر کارکنان چتعروشعهعمعی بعوشعشعر معنعطعقعه چعارس    ٢١ روز  

جنوبی عسلویه برای سومهب روز متعوالعی بعرای معطعالعبعه  
دسععتععمععزد هععایشععان دسععت از کععار کشععهععده و چععهععگععهععر  
 واستشایشان شدند. در ایب روز م اون کارگاه و سعرچعرسعت  

اجرا به مهان کارگران آمده آمدند و با زبعان اعلعدری گعفعت  
که بروید تسویه کنهد و سعریعع چعولعتعان را معهعدهعهع . امعا  

نفر بعودنعد بعا  شع  و  ٢٨٨٨ جم هت کارگران که در حدود  
ناراحتی به جلوی دفاتر رفتعنعد و گعفعتعنعد کعه اوک تعمعام  
چولمان را به حساب بریزید ب د تسویه نمایهد و ههدعکعدام از  
کارگران برگه تسویه نگرفتنعد و هعنعگعامعی کعه مع عاون  
کارگاه برای دومهب بار  واسته  عود را معطعرح کعرد در  
برابر اعتراض متعحعد کعارگعران معهعدان را  عالعی کعرد و  

 کارگران ه  بر سر اعتصاب  ود چافشاری نمودند. 
 

هفتمین روزتجما اعتراضی کارگران کشات 
 و صنعت مهاباد 

آذر،کارگران مجتمع صعنع عتعی کشعت و    ٢٠ روزچنم شنبه  
صن ت مشاباد برای هفتمهب روزمعتعوالعی در اععتعراض بعه  
عدم دریافت کامل مزد و مزایای مزدی و سعنعوات دسعت  

 به تجمع مقابل ایب مجتمع صن تی زدند. 
کارگران مجتمع صن تی کشت و صن عت معشعابعاد از روز  
جم ه هفته گذشته در اعتراض بسر مهعبعرنعد و در معقعابعل  

اند که العبعتعه هع     هایی برچا کرده   ایب مجتمع صن تی هادر 
انعد  امعا    اکنون به دلهل سردی هوا به دا ل مجموعه رفتعه 

تاکهد دارند که تا تکلهف چردا ت معطعالعبعاتشعان مشعخعد  
دهند. ت داد کعارگعرانعی کعه    نشود به تجمع  ود چایان نمی 

در ایب تجمع حضور دارند در ساعات مختلف شبانعه روز و  
با توجه به سردی هوا متفاوت است  اما کعارگعران تعالش  
دارند که ایب تجمع اععتعراضعی را بعه صعورت حعداکع عری  
برگزار کنند.  مجتمع صن تی کشت و صن ت مشعابعاد از  

شرکت کشت و صن ت، مجتمع دامداری و صعنع عتعی،    ٩ 
سرد انه زمزم، همامرغ مشاباد تشکهل شده اسعت کعه هع   

مجعمعوععه مشعلعوک بعه  ٩ کارگر در ایب  ٢٨٨ اکنون بهش از  
کار هستند. ایب کارگران به اضافه کعارگعران ا عرا  شعده  

مهلهارد تومان مزد، مزایای مزدی و سعنعوات  ١٨٨ بهش از  
شرکت طلبکارند. عالوه بر دسعتعمعزدهعا بعهعمعه ایعب  ٩ از ایب  

کارگران چردا ت نشده و با مشکل تمدید دفعتعر هعه هعای  
 بهمه شان روبرویند. 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینهان 

 بخش بهب المللی: داوود رفاهی  
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زنان برای اشتغال جوانان دست به تجاماا 
زدند و ورودی ساتاروشایامای خاراساان را 

 بستند 
نعفعر از زنعان روسعتعای اعره  عان    ١٨ آذرماه حدود    ٢٠ روز  

بندی بجنورد با اجتما  مقابل چتروشهمی  عراسعان، مسعدود  
کردن ورودی کار انه و ممان ت از ورود نهروهای تع عویع   
شهفت و کامهون ها بعه دا عل کعار عانعه  عواسعتعاراشعتعلعاک  

 جوانان بهکارروستا در ایب مجموعه تولهدی شدند.  
یکی از زنان م ترض گفته است که بهعشعتعر زمعهعب هعای  
کشاورزی و همدنهب عرصه هعای معنعابعع طعبعهع عی کعه  
بعرای هعرای دام هعا ا ععتعصععاص داشععت در ا ععتععهعار ایععب  
مجموعه تولهدی ارار گعرفعت. آلعودگعی هعای ایعب واحعد  
تولهدی باعث کعاهعش معحعصعوک و حعتعی  شعز شعدن  

 در تان مهوه و صهفی جات می شوند. 
همزمان ت دادی از جوانان بهکار بجنورد هعمعزمعان بعا سعفعر  
وزیر کار جمشوری اسالمی به ایب شعشعر دسعت بعه تعجعمعع  

 زدند و  واهان کار شدند. 
 

اهالی شهرستان جغتای در فرمانداری این 
   شهر دست به تجما زدند

نفر از  انواده های دو روسعتعای    ٢١٨ آذرماه حدود    ٢١ روز  
 داشاه و راهدمب ششرستان جلتعای در اععتعراض بعه ععدم  
تحقق وعده های مسعئعوالن ادارات بعر  و گعاز در معحعل  
فرمانداری ایب ششرستان تعجعمعع کعردنعد. گعفعتعه معهعشعود  
علهرغ  هزینه هایی که از مردم دریافت شعده امعا چعس از  
هشار ساک همدنان معردم ایعب روسعتعاهعا از بعر  بعر عوردار  

 نهستند. 
 

تجما چهار روزه کارگران ارگ قادیام بام 
 برای معوقات مزدی

چعرواه معرمعت   »آذر تاکنون شماری از کارگران    ٢٩ از روز  
  ٩ دراعتراض بعه چعردا عت نشعدن   «مجموعه ار  ادی  ب   

ماه دستمزد  ود دست از کار کشهده و در معقعابعل چعایعگعاه  
مهرا  فرهنگی ار  تعجعمعع کعردنعد. در جعریعان تعجعمعع  
امروز وروز های گذشته مسئوک چایگاه معهعرا  فعرهعنعگعی  
ار  به همراه ت دادی از اعضای شورای ششر ب  در جعمعع  

اند که مطلبعات آنعان    کارگران م ترض حاضر شده واوک داده 
را از سوی سازمان معهعرا  فعرهعنعگعی کشعور چعهعگعهعری  
 واهد شد. اما کارگرن جواب فوری مهخواهند. بعر عی از  

در  ٠١ کارگران ایب مجتمع از چعهعش از واعو  زلعزلعه سعاک  
بازسازی و نگشداری چعرواه ار  بع  مشعارکعت داشعتعنعد  
بطوری که در حاک حاضعر سعابعقعه کعاری آنعشعا تعا حعدود  

 رسد.   ساک ه  می ١٨ 
 

ادامه اعتراض کارگران لایافاتاراز ساازی 
 تبریز

آذر کارگران کار انه لهفترا  سازی تبعریعز بعابعت    ٢١ روز  
نامشخد بودن هگونگی چردا ت م واات مزدی  عود در  
زیر بارش برف برای هشارمهعب روز معتعوالعی بعه اععتعراض  
 ویش ادامه دادند.زیر فشار ایب اعتعراضعات بع عد از هعشعر  
روز گذشته م عادک یعز معاه از معجعمعو  سعه معاه معزد  

چردا ت نشده کارگران چعردا عت شعد. امعا کعارگعران هعمعه  
طلعبعشعایشعان را معهعخعواهعنعد. در ایعب کعار عانعه بعهعش از  

کنند و از شعشعریعور    کارگر رسمی وارار دادی کار می ٢١٨ 
 تا کنون مزد نگرفته و حق بهمه شان چردا ت نشده است. 

 
روز متوالی از عتراض کارگاران ساایات  ٠
 ستروشیمی بوشهر  ٠

آذرماه  کارگران چهمانکاری شاغل در سعایعت  ٢١ روز صبح  
ماه دسعتعمعزد    ٩ چتروشهمی بوششر عسلویه در اعتراض به    ١ 

چردا ت نشده و بهمه  ود بعرای سعومعهعب روز معتعوالعی در  
 مقابل در ورودی مجتمع چتروشهمی تجمع کردند 

 
 تجما اعتراضی کارگران شهرداری تفر 

آذر، جم ی از کعارگعران شعشعرداری تعفعرش در  ٢١ صبح روز 
ماه حقو  ، معقعابعل فعرمعانعداری  ١ اعتراض به عدم چردا ت 

 تفرش تجمع کردند. 
 

اعاتااصاااب کااارگااران ماعاادن زغااال ساانااگ 
 هشونی کوهبنان 

در هفته گذشته کارگعران مع عدن زغعاک سعنعگ هشعونعی  
کوهبنان دراعتراض به ععدم چعردا عت سعه معاه حعقعواشعان  

 دست به اعتصاب زدند. 
 برها از گسترش اعتصابات در م عادن حعکعایعت دارد. از  
جمله طبق آمار های دولتی از آذر معاه سعاک گعذشعتعه تعا  

اعتصاب ی نعی در هعر معاه تعقعریعبعا دو    ١٨ کنون بهش از  
اعتصاب، به دالیلی هون ت طهلی ،عقس افعتعادن حعقعو  ،  

در م ادن ششرستان کوهبنان صعورت  …  چاداش ، عهدی و  
گرفته است. نکته ی اابل تامل تر ایعب اععتعصعابعات ایعب  

روز    ٢٨ بوده است که در تمامی ایب ر داد ها در کمتر از  
حداال  واسته کارگران صن ت زغاک جام ه عمل چعوشعهعده  

شده است و حتی اگر شده کارگران حقو  یعز معاه  عود  
 را دریافت کرده اند. 

 
 اعتصاب کارگران سروده مرمت ارگ بم 

آذر،کارگران ف اک در چعرواه معرمعت ار  بع   ٢١ صبح روز  
معاه    ٩ در اعتراض بعه ععدم چعردا عت دسعتعمعزدهعایشعان از  

گذشته تا کنون دست ازکار کشهدند و  واستار رسعهعدگعی  
 مسولهب سازمان مهرا  فرهنگی کشور شدند. 

 
سومین روز اعتصاب کارگران کارخانه 

 مس کوه جهر!
آذر کاروانسر، کعارگعران کعار عانعه معس    ٢١ بنا بر گزارش  

کوه جشر در اعتراض به عدم چردا ت حعقعو  و معزایعا  عود  
در هند روز گذشته دست بعه اععتعصعاب زدنعد و چعهعگعهعر  
دریافت حق و حقو   ود می شوند که مدیر ایب کعار عانعه  
حقواشان را که نمی دهد ههچ، چعنعم نعفعر از کعارگعران را  

 اغتشاشگر می نامد و آنشا را ا را  می کند. 
کار انه صن ت مس کعوه جعشعر هعنعد سعالعی اسعت کعه  
ف الهت  ود را در ششرستان راور آغعاز کعرده و اکعنعون بعا  

کارگر در حاک ف الهت می بعاشعد. امعا در ایعب    ١١ حدود  
سععالععشععا کععارگععران ایععب کععار ععانععه بععه  ععاطععر سععطععح نععازک  
حقواشایشان بارها دست به اعتراض زده انعد. ار جعمعلعه ایعب  
کارگران در  ردادمعاه امسعاک از معدیعر و کعارفعرمعا  عود  
نسبت به کمی حق و حقو   ود از جمعلعه نعپعردا عتعب شعس  
کاری، جم ه و ت طهلی کاری و حق اوالد برای متعاهعلعهعب  

 به اداره کار شکایت می کنند. 
ب د از ایب اعتراض و شکایت، و چس از چهگهری مسعئعوالن  
کارفرمعا اعوک چعردا عت حعقعو   عوب و در حعد رضعایعت  
کارگران را می دهد و حعتعی بعا کعارگعران تعا آبعان معاه  

 ارارداد می بندد. 
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اما کارفرما چس از چردا ت دو ماهه حقو  بعهعش از یعز  
مهلهون تومانی به کارگران، دوباره حقواشا را کعاهعش معی  

معاه  ٩ دهد و حتی چردا ت ه  نمهکند و اکعنعون کعارگعران  
حقو  م واه دارند. در اعتراض به ایب عدم چردا عت حعقعو   
و مزایا، ایعب کعارگعران در هعنعد روز گعذشعتعه دسعت بعه  
اعتصاب می زنند و چهگهر دریافت حق و حقو   عود معی  
شوند که کارفرما ه  حقواشان را کعه نعمعی دهعد هعهعچ،  
چنم نفر از کارگران را اغتعشعاشعگعر معی نعامعد و آنعشعا را  
ا را  می کند. اعتراض کارگران به ا را  همکعارانشعان و  

 برای چهگهری  واستشایشان ادامه دارد.   
 

 گزارش
مزد  کارگران شهرداری لوشان تا سه مااه 

 سرداخت نشده

حقو  و مزایای کارگران  آتعش نشعانعی، فضعای سعبعز و  
 دماتی  ششرداری لوشان بهش از سعه معاه اسعت چعردا عت  
نشععده. کععاهععش در آمععد شععشععرداری لععوشععان بععاعععث بععروز  
مشکالتی ناشی از کمبود معنعابعع معالعی شعده اسعت بعه  

هعاسعت کعه  مع عواعات    همهب دلهل ه  اکنون کارگران معاه 
 مزدی طلس دارند.  

 
مزد و حقوی ماهاناه کاارگاران شاهارداری 

 خرم آباد چهار ماه است سرداخت نشده
نفر از کارگران فضای سبز شعشعرداری  عرم    ١٨٨ دست ک   

 اند.   ماه حقو  دریافت نکرده ٩ آباد  
 

حقوی کارگران شاغن در سروده ساخت سد 
 میمه سرداخت نشده

کارگران شاغل در چعرواه سعا عت سعد معهعمعه، چعنعم معاه  
 مطالبات مزدی چردا ت نشده دارند. 

 
 کارگر کارخانه چینی سحر!٥٠١اخراج

کارگرکار انه هعهعنعی سعحعرا عرا  شعدنعد. کعار عانعه  ٢١١ 
ههنی سحر در هشار معحعاک و بعخعتعهعاری کعه یعکعی از  
بزرگتریب کار انه ها با هرفهت باال مشعلعوک بعه فع عالعهعت  

 درصد در شبانه روز رسهده است.   ٠ بوده  به هرفهت  
 

 کارگران
 بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز

 از فرزندان  ود ) دانشجویان  حمایت مهکنه     
 کارگران ، م لمان ، چرستاران ، زنان و بازنشستگان  

دانشجویان از دانشگاه های معخعتعلعف کشعور بعهعانعهعه درد  

آشنایی نوشته اند ، ایب فرزندان عزیز معا، کعه بعا زحعمعات  
همه ی ما  انواده های زحعمعتعکعشعان و تعامعهعب معخعار   
سنعگعهعب زنعدگعی از نعزدیعز آشعنعا و  عودشعان بعا ایعب  
مشکالت دائما" دست بعه گعریعبعان بعوده و هسعتعنعد، معی  

آذر روز دانشجو که هعمعهعشعه و سعنعتعا"    ٢١  واهند در روز  
همپهمان طبقه کارگر و زحمتکشان بوده است به نعاععدالعتعی  
های گسترده و مختلف اعتراض کعنعنعد. روز دانشعجعو در  
طوک تاری  مبارزاتی زحمتکشان ایران جعایعگعاه واالیعی دارد  
و دانشجویان که همهشه در مقابل گسعتعرش هعلع  و سعتع   
حساس و چهشگامان گسترش مبارزات اجتماعی بعوده انعد،  

کعه یعاد آور    ٢١٣١ آذر    ٢١ یز بار دیگر در روز دانشجو  
یکی از روز های تاریخی مبعارزات زحعمعتعکعشعان اسعت ،  
می  واهند اعتراضی سراسری و گسترده را دامب بزننعد و  
ایب وههفه عاجل ما کارگران است که با آغوش بعاز و چعر  
مشر مادرانه و چدرانه فرزندان  ود را در آغعوش کشعهعده و  

 دست در دست آنشا به اعتراض بر  هزی . 
آنده امروز دانشجو یان معی  عواهعنعد و در بعهعانعهعه  عود  
 واستار آن شدند همه ی آنشا،  واست و مطالبات معا نعهعز  

 هستند. 
نباید اجعازه داد ععلع  و دانعش را طعبعقعه سعرمعایعه دار و  
کارفرمایان با چولی و  صوصی کردن آموزش و چعرورش و  
آموزش عالی انحصاری کرده و با اسعتعفعاده از  صعوصعی  
بودن آن بسهاری از کعودکعان معا را از تعحعصعهعل معحعروم  
نمایند و یا جوانان ما را از ادامه تحصهل بعاز داشعتعه و از  
ایب طریق حاکمهت کارفرمعایعان را هعر هعه معحعکعمعتعر و  
است مار را هر روز بهشتر کنند. حمعایعت از دانشعجعویعان در  
وااع حمایت از معطعالعبعات و  عواسعتعه هعای کعارگعران و  

 زحمتکشان است.  
 

با وجود اعتراضات گسترده و هر روزه کارگران ، مع علعمعان  
، چرستاران ، باز نشستگان و دانشعجعویعان واضعح اسعت کعه  
روند و چروسه بر اراری چهوند مهان کعارگعران ، مع علعمعان و  
دانشجویان و ... در جشت همبستگعی طعبعقعاتعی بعه چعهعش  
می رود و وههفه همه تشعکعل هعای مسعتعقعل کعارگعری  
است، که از ایب روند استقباک کرده و برای آگعاهعانعه کعردن  
ایب روند برنامه ریزی الزم را انعجعام دهعنعد. در ایعب راسعتعا  
ضرورتا" امروز وههفه بسهار بزرگی به عشده تشعکعل هعای  
مستقل کارگری ارار دارد و بعایعد بعدانعهع  کعه ایعب رونعد  
منتظر حاضر شدن ما نخواهد مانعد، و اگعر تشعکعل هعای  
مستقل کارگری به مواع وهایف  ود را انعجعام نعدهعنعد ،  
دشمنان طبقه کارگر ایب جوشش را کعنعتعرک کعرده و ان را  
 علهه طبقه کارگر و کل زحمتکشان بکار  واهد گرفت. 

ما اعضای سندیکای نقاشان استان البرز ضمب حعمعایعت از  
بعهعانععهعه دانشععجعویعان از تعمععامعی کععارگعران ، مع علععمعان ،  
بازنشستگان و چعرسعتعاران ، زنعان و معردم آزادیعخعواه معی  
 واهه  از فرزندان  ود ) دانشجویان   همه جانعبعه حعمعایعت  

 کنند. 
 

ما  واهان افزایش دستمزد ها برای یز زنعدگعی انسعانعی  
، آموزش و چرورش و آموزش ععالعی رایعگعان، بعشعداشعت و  
درمان و  دمات عمومی رایگان هسته  ، ما  واهان بعهعمعه  
و حمایت های گسعتعرده اجعتعمعاععی بعرای تعمعامعی معردم  
هسته  ، همدعنعهعب معا معی  عواهعهع  حصعوصعی سعازی  
متواف شده و هر هه  صوصی شده بر گردانعده شعود، معا  
می  واهه  دست کارفرمایان و نمایندگعان آنعشعا از اعانعون  
کار کوتاه شده و اانون کار را نمایندگان وااع عی کعارگعران  

 و زحمتکشان بنویسند. 
ما  واهان اتحاد، مهان کارگران ، مع علعمعان و دانشعجعویعان  

 هسته . 
 کارگر ، م ل  ، دانشجو اتحاد اتحاد 

 سندیکای نقاشان استان البرز 
   ٢١٣١ آذر  ٢١ 
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 بین المللی
سازمان ملان از وجاود شاکاناجاه  -ترکیه 

 گسترده در این کشور خبر میدهد
نماینده ویژه سازمان ملل که برای تحقهق در باره شعکعنعجعه  

هعای شعدیعد دولعتعی در    به ترکهه رفته،  عبعر از  شعونعت 
گوید بسهعاری از معظعنعونعان    دهد. او می   های ا هر می   ماه 

ای از    انعد، امعا مسعئعوالن دولعتعی هعر نشعانعه   شکنجه شده 
 کنند.   شکنجه را تکذیس می 

سازمان ملل متحد و شورای اتحادیه اروچعا در ارتعبعا  بعا  
اتشام وجود شکنجه و نق  حقو  بشعر در تعرکعهعه از ایعب  
کشور انتقاد کردند. نهلس مویسنهعز، کعمعهعسعر شعورای  
اتحادیه اروچا در امور حقو  بشر اعالم کرد که تعرکعهعه در  
مناطق کردنشعهعب در جعنعوب شعر  ایعب کشعور بعه طعور  

  کند.   وسه ی حقو  بشر را نق  می 
در گزارشی در ایب باره آمده است که در ترکهعه از جعمعلعه  
حق زندگی مردم ایب معنعاطعق کعردنشعهعب نعادیعده گعرفعتعه  

 شود.   می 
نماینده ویژه سازمان ملل نهزاز معقعامعات تعرکعهعه  عواسعتعه  
است به موردهای مت دد اتشامات شکنجه در ایعب کشعور  

 رسهدگی کند. 
مقامات دولتی ترکهه گرهعه چعس از کعودتعای نعامعوفعق  

گعهعری    چانزده  اوئهه به شدت علهه مخالفان  عود معوضعع 
کردند، اما وجود هرگعونعه شعکعنعجعه را بعه شعدت انعکعار  

کنند. موضع گهری شدید دولعت تعرکعهعه در معرحعلعه    می 
الله گولب، واعظ و معدرس ععلعوم دیعنعی    نخست علهه فتح 

است که تا هندساک چهش از معتعحعدان معشع  اردوغعان بعه  
گهری حزب ععدالعت و تعوسع عه    آمد و در ادرت   حساب می 

 در اوایل دهه گذشته مهالدی نقش داشت. 
ی جریان " دمت" وابسته به گعولعب بعا    مهانه   ١٨٢١ از ساک  

حزب عدالت و توس ه به ه   ورد و اکنعون اردوغعان او را  
 داند.   بانی کودتای ناموفق در ترکهه می 

دولت ترکهه در مرحله ب د مواض ی  صعمعانعه نسعبعت بعه  
   اتخاذ کرده اسعت و        حزب کارگران کردستان )پ 

کنعد کعه بعا    همدنهب علهه  برنگارانی موضع گهری می 
ها هعزار نعفعر در تعرکعهعه    مواضع دولت مخالفند. تاکنون ده 

هعا، نعهعروهعای    های فعرهعنعگعی، رسعانعه   بخصوص در بخش 
ها هزار نعفعر نعهعز    مسلح و اوه اضائهه دستگهر شده اند و ده 

 کار  ود را از دست داده اند. 
 
 

 ٥٣اعتراض به حکم سنگیان  -مجارستان 
 سال زندان برای یک مرد سوریه ای

دسعامعبعردر بعوداچسعت چعایعتعخعت    ١ صدها نفر روز شعنعبعه  
ساک زنعدان صعادره شعده    ٢٨ مجارستان در اعتراض به حک   

برای یعز معرد سعوری سعاکعب اعبعرس کعه در جعریعان  
اعتراض چناهجویان در مرز مجارستان دستعگعهعر شعده بعود،  
راهپهمایی کردند. گفته شده اسعت کعه ایعب معرد سعوری  
 انواده چناهجویش را بعرای ععبعور از معرز صعربسعتعان بعه  

 مجارستان همراهی می کرده است. 
از شرکت کنندگان در ایعب اععتعراض معی گعویعد:      یکی 

"مشکل ایب حک  ایب است که آنشعا اعبعال معدععی بعودنعد  
چناهجویان مجرم هستند و حعاال سع عی معی کعنعنعد کعه  
سندی ارائه کنند کعه بعر اسعاس آن چعنعاهعجعویعان معجعرم  
محسوب شوند. چنعاهعجعویعان معجعرم نعهعسعتعنعد آنعشعا تعنعشعا  

 انسانشای مستاصلی هستند که از جنگ گریخته اند." 

حک  سنگهب صادر شده برای ایب معرد سعوری بعر اسعاس  
اععانععون ضععد تععروریسعع  صععادر شععده و وی بععدلععهععل "ااععدام  

 تروریستی" به ده ساک زندان محکوم شده است.  
سعالعه معقعهع  اعبعرس، سعاک    ٩٨ احمد حامد ششروند سوری  

گذشته در مرز مجارستان بعا بعلعنعد گعوی دسعتعی بعرای  
چناهجویان سخب گفته بود و با چعلعهعس درگعهعر شعده بعود.  
دادگاه او را از رهبران اعتراض چناهجویعانعی دانسعتعه اسعت  
 که  واستار باز شدن مرزها به روی چناهجویان شده است. 

حکمی که برای مرد سعوری صعادر شعده هعنعوز نعشعایعی  
نهست، وکهل و دادستان  واسعتعار تعجعدیعد نعظعر شعده انعد،  
بنابرایب ایب حک  بار دیگر در دادگاه تجعدیعد نعظعر بعررسعی  

  واهد شد. 
 

هاای  تظاهرات بر علیه سیاست -اسپانیا 
 دولت

م ترضان به سهاست های ااتصادی دولت اسپانعهعا بع عد از  
دسامبردر مرکز چایتخت به  عهعابعان آمعدنعد و    ١ هشر شنبه  

 واستار تواف برنامه اصالح نظعام آمعوزش ععالعی و کعار  
 شدند. 

به گزارش وزارت کار اسپانها، شمار بی کاران ایعب کشعور  
  ٠١١ هعزار و    ١٠٣ مهلهون و    ١ در ماه مهالدی نوامبر به  

 تب افزایش یافت. 
یکی از م ترضان در ایعب راهعپعهعمعایعی در معادریعد معی  
گوید: "به نظرم اعتراض یز وههفه است زیرا ایعب کشعور  
دارد بی اهمهت می شود. فرای همه مسائل، معا جعوانعان  
اطمهنان کمتری به آینده داری . ما باید چعهعگعهعر حعقعواعمعان  

 باشه  و بخواهه  که کرامت ما در آینده تضمهب شود." 
دولت اسپانها روز جم ه حداال دسعتعمعزد معاهعانعه را بعرای  
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ساک آینده مهالدی هشت درصد افزایعش داد. بعا ایعب حعاک  
 مالهات ها نهز افزایش  واهد یافت.  

در صد افعزایعش    ٠ گویند دولت دستمزدها را    م ترضان می 
 ها را نهز افزایش داده است.   همزمان با آن مالهات     داده ولی 

 
اعااتااراض در سااالااگاارد ماارگ  -یااونااان 
 ساله بدست سلیس ٥١نوجوان 

صدها م ترض در آتب، چایتخت یونان در هشتمهب سعالعگعرد  
  ١ ساله بدست چلعهعس سعه شعنعبعه شعس   ٢١ مر  نوجوانی  

 دسامبر با چلهس یونان درگهر شدند. 
معهعالدی بعا    ١٨٨٠ الکساندروس گریگوروچلوس در سعاک  

گلوله چلهس یونان کشته شعد، یعز سعاک چعهعش از آغعاز  
بحران ااتصادی که یونانهان را به زانو و به تعنعگ آورد و  
آنشا را در اعتراض به سهعاسعت هعای ریعاضعتعی دولعت بعه  

  هابانشا کشاند.  
ماه دسامبر دسعتعاویعزی اسعت بعرای اععتعراض    ١ هر ساله  

جوانان یونانی که ضد ادرت مرکزی و مخعالعف سعهعاسعت  
 دولت هستند.     های ریاضت کشی 

  ١ نفر از م ترضان را بعازداشعت معواعت و    ١٠ چلهس یونان  
 نفر را دستگهر کرده است. 

 برنگار یورونهوز از آتب می گوید: " اکسارسهعا، معنعطعقعه  
ای که الکساندروس گریگوروچلوس در آن کشعتعه شعد بعار  
دیگر به صحنه درگعهعری و نعبعرد تعبعدک شعد. نعهعروهعای  
امنهتی مانع ورود م ترضان به دانشعگعاه چعلعی تعکعنعهعز  

 شدند و  هابانشای چهرامون آن صحنه درگهری است." 
 

ماایاازان اماایاادواری مااردم  -افااغااانسااتااان 
افغانستان به دولت به کاماتاریان حاد از 

 رسیده است ٢٣٣١سال 
اسعت کعه    تریب گزارش  عود اععالم کعرده   بنهاد آسها در تازه 

،  ١٨٢١ مهزان ناامهدی درافلانستان بهشتر شده و در سعاک  

انعد کعه    درصعد مصعاحعبعه شعونعدگعان گعفعتعه   ١٣٣١ فقط  
 کشورشان در مسهر درست در حرکت است. 
در ایعب    ١٨٢١ به نوشته ایب نشاد، روند ناامعهعدی از سعاک  
 کشور آغاز شده و رو به بدتر شدن است.  

دهعد    ایب نشاد افزوده که نتایم نظرسنجی جدیدش نشان معی 
تعریعب معهعزان از    که مهزان امهدواری در افلانستان به چایعهعب 

 رسهده است.   ١٨٨٩ ساک  
درصعد معردم افعلعانسعتعان    ١١٣١ معهعالدی    ١٨٢١ در ساک  

م تقد بعودنعد کعه کشعورشعان در مسعهعر درسعت حعرکعت  
 کند.   می 

رسعد کعه افعزایعش معهعزان    به گفته بنهاد آسها، به نظر معی 
حاکعی از تعلعهعهعر دیعدگعاه معردم    ١٨٢١ ناامهدی در ساک  

نسبت به امنهت، ااتصاد و دستاوردهای دولعت افعلعانسعتعان  
 باشد. 

براساس ایب گزارش مردم افعلعانسعتعان اععتعمعاد الزم را بعه  
های حکومت ندارند، با توجعه بعه بعدتعرشعدن اوضعا     نشادی 

امنهتی و ااتصادی در افلانستان شمار زیادی از مشعاجعران  
 اند.   افلان از کشورهای اروچایی نهز به ایب کشور برگشته 

انعد    هزار نفر مشارکت داشعتعه   ٢١ در ایب نظرسنجی بهش از  
اعوم    ٢١ درصد زنعان و از    ٩١ درصد آنان مردان و    ١١ که  

 اند.   والیت افلانستان بوده   ١٩ مختلف در  
  ١١ کنندگان از جم هت شعشعری و    درصد شرکت   ١١ حدود  

 اند.   درصد آنان از جم هت روستایی بوده 
 

رهبر حزب راسایاسات خاواهاان  -فرانسه 
ممنوعیت آموز  رایگان کاودکاان ماهااجار 

 شد
ماریب لوچب رهبر حعزب جعبعشعه معلعی، حعزب راسعتعگعرای  
افراطی فرانسه می گوید کودکان مشعاجعران غعهعراعانعونعی  

 در ایب کشور باید از حق تحصهل رایگان محروم شوند. 
 ان  لوچب  طاب به مشاجران غهراانونی گفت کعه "زنعگ  

تفریح" تمام شده است "اگر به کشور ما می آیعهعد انعتعظعار  
نداشته باشهد که زیر هتر حمایتی  واههد بود و کعودکعان  

 شما از آموزش رایگان بر وردار  واهند بود " 
وی همدنهب می گوید در اندیشه اجباری کردن گعذرانعدن  
دوره ای اجباری برای مشاجران است تا بعدون گعذرانعدن آن  
از  دمات عمومی و کعمعز هعای دولعتعی بعشعره معنعد  

 نشوند. 
ماریب لوچب، نامزد راستگراتریب حزب فرانسه در انعتعخعابعات  

معهعالدی اسعت.    ١٨٢١ ریاست جمشوری در ماه مه سعاک  
وی به احتماک  هلی زیاد در کنار نامزد راستگرایان مهعانعه  

 رو به دور دوم انتخابات راه  واهد یافت. 
مهالدی تحصهالت ابتدایی در فعرانسعه حعق    ٢٠٠٢ از ساک  

 مسل  همه کودکان ساکب در ایب کشور است. 
 

اعتصاب ساراساری در اعاتاراض  -یونان 
 اقتصادی  به سیاست ریاضت کشی

دسامبر کارمندان و کارگران بعخعش هعای    ٠ روز چنجشنبه  
دولتی و  صوصی یعونعان دسعت بعه اععتعصعاب سعراسعری  

 زدند. 
کارکنان حمل و نقل، کشتهرانی و کعارمعنعدان یعونعانعی در  
اعتعراض بعه تعدابعهعر ریعاضعتعی جعدیعد کعه از سعوی وام  
دهندگان اروچایی و صندو  بهب المللی چعوک از دولعت ایعب  
کشور  واسته شده است دست به اعتصاب بعهعسعت هعشعار  

 ساعته زدند. 
اتحادیه های یونان، م عهعارهعای سعهعاسعت جعدیعد ریعاضعت  
ااتصادی که ارار است هفته آینده در چعارلعمعان ایعب کشعور  
تصویس شود را تحمهلی، سعرکعوبعگعرانعه و ععامعل فعقعر و  

 بحران ااتصادی می دانند. 
یکی از شرکت کنندگان در ایب اععتعصعاب معی گعویعد:  
"همه  انواده ها افسرده شده اند. مشکالت زیادی نه فعقعط  

 در حوزه ااتصاد بلکه در حوزه اجتماعی نهز وجود دارد " 
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یکی دیگر از اعتصاب کعنعنعدگعان معی گعویعد: "حعقعو   
درصعد کع  شعده اسعت. معردم  ٩٨ بازنشستگی ما حدااعل  

چولی ندارند که بخواهند معالعهعات بعهعشعتعر بعدهعنعد. معردم  
سخت کار کرده اند و درآمد  ود را برای نهازهای تعامعهعب  
اجتماعی ای  ر  کرده اند که ابعال از حعقعو  آنعشعا کع   

 شده بود " 

ممکب است که در ارارداد معهعان وام دهعنعدگعان و دولعت  
تجدید نظر شود و ایب احتماال باعث ریاضت بهشتعر  عواهعد  
شد. اتحادیه ها از کاهش دوباره دستمزدها و حعقعو  هعای  
بازنشستگی به  دارند و در حعاک حعاضعر اععتعراض شعدیعد  

  ود را نشان می دهند. 
م هارهای جدید برای برنامه ریاضت ااتصادی در بعودجعه  

ساک آینده یونعان شعامعل کع  کعردن دسعتعمعزدهعا، افعزایعش  
مالهات و اعماک موارد جعدیعد معالعهعاتعی معانعنعد معالعهعات  
 ودرو، انرای، د انهات، تلویزیون و حعتعی بع عضعی معواد  

 غذایی می شود. 
 
 

  معلمان بازنشسته:
حقوی ما یک میلیون؛ خ  فقر سه 

 میلیون

اقتصادی  اعتصاب سراسری در اعتراض به سیاست ریاضت کشی -یونان   


