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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

 ٥٠٣١ آذر  ٠٣  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٤٤٤ 

   ٠٣٥2دسامبر  ٠٣

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان                                   
   ٣١رفاهی  صفحه بخش بین المللی: داوود  

 ٥٥ صفحه  

 ٥٥ صفحه         

 ٤ صفحه   

 ٧ صفحه 

 ٣ صفحه    

 ٠ صفحه  

آیا جنبش کارگری در 
 ایران پراکنده است؟

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
(٥٢) 

 دیوید ریازانف 

 قسمت اول: 
جواب عمومی و تقریبا حاکم بهه  
ایه  سههواث مههسههبههت اسههت  بههرای  
خیلی ها گفت  ایهنه هه جهنهبهش  
کارگری در ایران پراکهنه ه اسهت  
بسیار سهرراسهت بهنهیهر مهیهرسه    
سیاه و سفی   ب ون پهیهدهیه گهی   
گویی تاریخی ن ارد و ههمهیهشهه  
هم ههمهیهنهبهور بهوده اسهت  امها  
فعالینی هم پهیهدهیه گهی هها را  
دی ه ان   سعی کرده انه  درکهی  
تاریخهی از مسهالهه به ههنه   بهه  
شرایه  ویه ه ههر کشهور و دوره  
ههای مهتهفهاور تهاریهخهی اشههاره  

کرده انه  و مهبهاحهز ارزنه ه ای  
ارائه داده ان   اما بنیر م  بهثهز  
خود را به مولفهه ههای ااهبهاتهی  
برای تشه هل ههای تهوده ای و  
سراسری امت اد نه اده انه  و بهه  
اصههل مسههالههه نههنهه ان نههزدیهه   
نش ه ان  هر نن  در عمل بعنهوان  
افراد یا تش ل ههای کهارگهری  
نههقههش مههواههری در ایهه  زمههیههنههه  
داشته ان   بنیر مهیهرسه  مسهالهه  
تش ل های توده ای ههمهدهنهان  
در هاله ای از ابهام و نهاروشهنهی  
 و به ی  معنی بی افقی قرار  

 

 ٠ صفحه  

 ای ندارد! بدون حزب، کارگر آینده
 ناصر اصغری

اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر 
 عظیم زاده را قویا محکوم میکنیم 

 ٣١٣٢آذر ماه ٥٢ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 حمید تقوایی
 ازدواج دختربچه ها تجاوز شرعی به کودک است 

 نظر شما! اینبار با محسن ابراهیمی
سال در قدرت میرسد. در این مدت نابرابرری اقراریرادی افرزایرش  ٤دولت روحانی بپایان 

پیدا کرده و بر میزان بیکاری مریرلریرونری افرزوده کرده. رکرود اقراریرادی بریرشرارر کرده، 
اند و به تربرآ آن برر ترعرداد بریرکراران  های اخیر تعطیل کده های زیادی در سال کارخانه

 اضافه کده است. 
به منظور بررسی بیکاری در ایران، تبعات آن و چه باید کرد با محسن ابراهیمی میاحبه 

 ای را ترتیب داده ایم!
کارگر کمونیست: موضوعات فقر، بیکاری و اخاالف طبقاتی از جمرلره مربراحرتری اسرت کره 
اهمیت آن ها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان ها و نظام های سریراسری قرابرل 

 انکار نبوده و نیست. پرداخان به این مساله از نظر کما چه اهمیای دارد؟

 اصغر کریمی 

 پیامهای همبساگی به کنفرانس کارگری در مالمو
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تثريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 کهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياکار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد ککوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 کهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مبالب با نويسن گان آنهاست   
درج مقاالر در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائي  مضمون آنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ١صفحه  

 محسن ابراهیمی:  
ایهه  درسههت اسههت کههه فههقههر و    

بههیهه ههاری و اخههتهه    ههبههقههاتههی  
تههوسهه  هههیههو جههریههان و نههیههام  
سیاسهی قهابهل انه هار نهیهسهت و  
حتی بان  جهههانهی و صهنه و   
بی  المللی پوث که سهازمهانهههای  
جهانی سهرمهایهه بهرای تهثهمهیهل  
ریهها ههت اقههتههگههادی بههر گههرده  
کارگران جهان هستن  هم بهه ایه   
مو وع میپردازنه   آنههها ههم بهه  
مسههالههه بههیهه ههاری و اخههتهه    
 بقاتهی مهیهپهردازنه  امها نهه بهه  
خا ر این ه از ابعاد عییم درد و  
رنجی که بی اری بر میلهیهاردهها  
خانواده بی ار تهثهمهیهل مهیه هنه   
دلشان ب رد آم ه اسهت بهله هه بهه  
ای  دلیل که از عواقب سهیهاسهی  
ایهه  جههنههایههت سههرمههایههه عههلههیههه  
کارگران دلشان شور میهزنه   بهی  

دلیل نیست کهه ههر بهار در ایه   
مورد صثبت می نن  فورا خهبهر  
"شورش گرسنگان" را به هم یگهر  

 یادآوری می نن    
 

نن ی پیش نسخه ایرانی ای  دث  
نگرانی از شورش گهرسهنهگهان را  
ی  اقتهگهاددان بهازار آزادی از  
 ههیههال اصهه ن  ههلههبههان بههه نههام  
مثس  رنانهی بهه نهثهو روشهنهی  
بیان کرد  او بها اشهاره بهه وجهود  

مهیهلهیهون     ٠١ میلیون بی ار و    ٠١ 
حاشیه نشی  به سهران حه هومهت  

 اس می هش ار داد:   
 

"اما اگهر مهیهلهیهون هها بهیه هار   
حاشیه نشی  و فهقهیهر دسهت بهه  
اعهههتهههراد بهههزنهههنههه  و شهههورش  
پابهرههنهگهان شه هل بهگهیهرد آنهان  
دیگر نهه مهکاکهره پهکیهرنه  و نهه  
رهبری پکیر  آنان هه   روشهنهی  

نخواهن  داشت  آنان فهقه  و ه   
ههم    خواهن  و تها در   موجود را نمی 

ریزی و ه  مهوجهود بهه شهورش  
 دهن  "    خویش ادامه می 

 
منیورش به سهادگهی ایه  اسهت  
کههه شههورش گههرسههنههگههان فههر   
می ن  با قهر و آشتی بهانه ههای  
مختلال درون و بهیهرون حه هومهت  
که مساله شان اص ن حه هومهت  
و حفظ نیام است  فر  مهیه هنه   
با انتقاد نیم بهنه  دفهتهر تهثه هیهم  
وح ر و نوان یشان دینی و یهاران  
اوث خههمههیههنههی کههه رهههبههرشههان  
مههیههخههواههه  او ههاع را بههه دوران  
 هه یههی و خههونههیهه  خههمههیههنههی  
برگردان   ننی  شورشی میتوانه   
تا بر هم زدن بساط کل ح ومهت  

 اس می پیشروی کن    
 
 

 نظر شما! اینبار با محسن ابراهیمی
سال در قدرت میرسد. در این مدت نابررابرری اقراریرادی افرزایرش  ٤دولت روحانی بپایان 

پیدا کرده و بر میزان بیکاری مریرلریرونری افرزوده کرده. رکرود اقراریرادی بریرشرارر کرده، 
اند و بره تربرآ آن برر ترعرداد بریرکراران  های اخیر تعطیل کده های زیادی در سال کارخانه

 اضافه کده است. 
به منظور بررسی بیکاری در ایران، تبعات آن و چه باید کرد با محسن ابراهیمی میاحبره 

 ای را ترتیب داده ایم!
کارگر کمونیست: موضوعات فقر، بیکاری و اخاالف طبقاتی از جرمرلره مربراحرتری اسرت کره 
اهمیت آن ها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان ها و نظام های سریراسری قرابرل 

 انکار نبوده و نیست. پرداخان به این مساله از نظر کما چه اهمیای دارد؟
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 ٤ صفحه   

  ٥ از صفحه        
دارد و لکا بیشتهریه  پهراکهنه گهی  
نیری حوث ای  مسهالهه در مهیهان  
فعالی  کهارگهری حهاکهم اسهت   
تهه ش مهه  ایهه  اسههت کههه بهها  
اسههتههفههاده از تههجههارب جههنههبههش  
کارگری و پیشهروی ههای آن و  
تههجههربههه بسههیههاری از فههعههالههیهه   
کههارگههری  مههولههفههه هههای مهههههم  
درمورد تش ل ههای تهوده ای و  
اتهثهاد در جهنهبهش کهارگهری را  
بررسهی کهنهم  امهیه وارم قه مهی  
 بثز در ای  زمینه را جلو ببرد   

 
جنبش کارگهری ایهران در ادامهه  
پیشروی ههای خهود و بهر مهته   
تثوالر سیاسی ایران در آسهتهانهه  
جهشی مهم قرار گهرفهتهه اسهت   
در نههنههیهه  شههرایههبههی شههنههاخههت  
مهه ههانههیههزم هههای درون جههنههبههش  
کارگری و تجارب ای  جنبش در  
زمینه تش ل یابی اهمیهتهی تهازه  
پی ا می ن   زمینه برای تشه هل  
های وسی  و تهوده ای بهیهش از  
هر زمان فراهم ش ه است  بهه ایه   
مههعههنههی جههنههبههش کههارگههری در  
آسههتههانههه جهههههش بههزرگههی بههبههر   
متش ل ش ن قرار گرفهتهه اسهت   
و وارد ش ن به ای  بثز اهمهیهتهی  

 تازه پی ا می ن    
 

ن ته مهم دیگر ایهنه هه جهنهبهش    
کارگری در ایران ههرنهنه  ههنهوز  
بر پراکن گی غهلهبهه نه هرده امها  
گام های مهمی به جلو برداشهتهه  
و پیشروی قابل تهوجهههی داشهتهه  
است  دیه ن ایه  گهام هها و بهه  
رسمیت شناخهته  آنههها بهرای ههر  
فعاث جنبش کارگری و هر حهزب  
و جریانی که برای متث   کهردن  
و مههتههشهه ههل کههردن جههنههبههش  
کارگری ت ش می هنه  حهیهاتهی  
است  متاسهفهانهه در مهبهاحهز آن  
دسته از فعالی  کارگری هم کهه  
به پیشروی ها اشاره میهشهود امها  
تگویر ناقگی از آن داده مهیهشهود  
و برخی مولفه های مههم اسهاسها  

 به حساب نمیای    
 

سههرکههوب و بههیههثههقههوقههی  فههقهه ان  
آزادی تش ل و تهجهمه  و آزادی  
بیان و اعتراد مهانه  اصهلهی بهر  
سر متث  ش ن و ایهجهاد تشه هل  
های توده ای و سراسری جهنهبهش  
کارگهری بهوده اسهت  امها بهیه   
پراکن ه بودن و اتهثهاد سهراسهری  
کارگران یا تشه هل سهراسهری و  
توده ای که میلیهون هها کهارگهر  
را در خهود مهتهشه هل و مهتهثه   
کههرده بههاشهه   ایسههتههگههاه ههها و  
مههراحههلههی وجههود دارد  یهه ههبههاره  
کههارگههران در ابههعههاد مههیههلههیههونههی  
متش ل نمیشون   کارگران حتهی  
در ب تری  شرایه  تشه هل ههایهی  
ابت ایی داشته ان  و بوی ه از دههه  
هشتاد بهه ایه   هر  قه م ههای  
مهمی در مسیر متش ل شه ن و  
مههتههثهه  شهه ن بههرداشههتههه انهه    
بنیادهایی را پهی ریهزی کهرده و  
پیشروی هایی را تهسهبهیهت کهرده  
ان   ب ون دی ن ای  پیشروی هها و  
به رسمیت شناخت  آنهها نهمهیهتهوان  
گامی در جهت مهتهشه هل تهر و  
متث  کردن کهارگهران بهرداشهت   
نهمههیههتههوان بههر اسهها  الههگههوهههایههی  
ذهنی و یها بها فهاکهتهورههای ده  
بیست ساث قبل به سراغ ای  بثهز  
رفت  گهاهها نهنهان بهه جهنهبهش  
کههارگههری نههگههاه مههیههشههود کههه  
گویی کارگران ههیهدهگهاه ههیهو  
نوع تش هلهی نه اشهتهه و کهامه   
پراکن ه بوده و ههمهدهنهان کهامه   
پراکن ه ان   اما حتی بیست سهاث  
قبل هم کارگران اتمهیهزه نهبهودنه    
در پههراکهنهه گهی مهبههله  بهه سههر  
نمیبردن   مثهافهل و جهمه  ههای  
خود را داشتهنه   رههبهران عهمهلهی  
خود را در مراکز مختلال داشتهنه   
و در دث اعترا ار و اعتهگهابهار  

م انیزمی مسل مجم  عهمهومهی  
برای تگمیم گیری داشتهنه   ههر  
جنبشی در هر جامهعهه ای و در  
هر شرایبی تجارب مهتهفهاوتهی از  
خههود بههیههرون مههیهه ههه   تههجههارب  
کهههارگهههران در ایهههران نهههیهههز بههها  
هید  ام از الگوهای تهاکهنهونهی  
در کشههورهههای دیههگههر مههنههبههبهه   
نههیههسههت  مههنههیههورم ایههنههجهها از  
الههگههوهههای تههاکههنههونههی  شههورا و  
سن ی ا و اتهثهادیهه یها کهمهیهتهه  
های اعتگاب و صهنه و  ههای  
حمایت مالی و سهایهر اشه هاث یها  
الهگههوهههای کهه هسههیهه  تشهه ههل  
نیست منیورم مسیری اسهت کهه  
کهارگهران بهرای رسهیهه ن بههه ایهه   
تش ل ها در پهیهش مهیهگهیهرنه    
کلی  مساله ایه  اسهت کهه اوال  
مهه ههانههیههزمهههههای درون جههنههبههش  
کههارگههری را بههبههیههنههیههم و اههانههیهها  
تههجههارب و پههیههشههروی ههها را بههه  

 رسمیت بشناسیم   
 

اجازه ب هی  به مسالهههایهی از ایه   
پهیههشههروی ههها اشهاره کههنهم و در  
بخش بهعه ی ایه  مهبهلهب بهبهور  
مشخص به مساله تشه هل یهابهی  
وسههیهه  و تههوده ای کههارگههران  

 بپردازم:  
 

مهر امسهاث ههزاران مهعهلهم    ٦ روز  
شهههههر    ٠١ بههازنشههسههتههه در حهه ود  

دسههت بههه اعههتههراد هههمههزمههان و  
متث انه زدنه   ایه  یه  عهمهل  
متث انه بهازنشهسهتهگهان بهود کهه  
برای اولی  بار اتفا  مهی افهتهاد   
تجمعار متع د بازنشهسهتهگهان در  
تهران و اصفهان در سالهای اخهیهر  
را نیز بای  بعنهوان گهوشهه ای از  
ت ش بازنشسهتهگهان بهرای دسهت  

زدن به عمهل مهتهثه  بهه حسهاب  
آورد  ایهه  نشههانههه درجههه ای از  
تش ل و شب هه ههای سهراسهری  
در میان بازنشسهتهگهان اسهت کهه  
در دث مبارزار آنها ش ل گرفهتهه  
و هر روز مستث م تهر مهیهشهود   
نشانه وجود نسلی از بازنشستگهان  
فعاث و آگاه است که نقش تعییه   
کنن ه ای در سهازمهانه ههی ایه   

 اعترا ار به عه ه دارن    
 

در ده ساث گکشته معلمهان بهارهها  
دست به اعتگهابهار سهراسهری و  
تههجههمههعههار سههراسههری زده انهه    
مبارزار وسی  و جمعی مهعهلهمهان  

شههروع شهه  و    ٥٨ از اسههفههنهه   
همدنان ادامهه دارد  در دث ایه   
مبارزار کانون صنفهی مهعهلهمهان  
بعنوان ی  تش ل سراسری جهان  
گرفت و به ظرفی برای فهراخهوان  
های سهراسهری تهبه یهل شه   در  
سالهای اخهیهر نهیهز مهعهلهمهان در  
شهرهای مختهلهال و در مه یهای  
اجتماعی انواع شب ه ها و جهمه   
ها را برای پیشهبهرد مهبهارزه خهود  
ش ل داده ان  و بهه درجهاتهی بهر  

 پراکن گی غلبه کرده ان    
 

در شههش سههاث گههکشههتههه هههزاران  
کارگر پتروشیمی های مهاهشهههر  
نن ی  بار دست به اعهتهگهاب و  
تجم  متث انه زده ان   کهارگهران  
نههنهه یهه  مههعهه ن نههیههز در نههقههاط  
مههخههتههلههال کشههور در دو سههاث  
گکشته تجهمهعهار ههمهزمهان بهرپها  
کردن   کارگران نهنه یه  مهرکهز  
صنعتی از جمله کهارگهران فشهار  
بر  قوی  کارگران آتهش نشهانهی  
و مههراکههزی دیههگههر از نههقههاط  
مختلال کشور در تجهمهعهاتهی در  

تهران شرکت کردنه   ههیهده ه ام  
از ای  اعتهرا هار جهمهعهی به ون  
درجاتهی از تشه هل در مهقهیها   
 سراسری صورر نگرفته است   

 
مههجههمهه  عههمههومههی مههثههور مهههههم  
دیگری اسهت کهه کهارگهران در  
اعترا ار خود ب ار گرفته انه    
در مواردی در پارک وس  شههر  
و بع  از ایهنه هه تهجهمهعهشهان بهه  
نتیجه نرسهیه ه مهجهمه  عهمهومهی  
تش یل داده ان  تا برای گام بهعه   
تگمیم بگیرن   در کارخانهه نهورد  
و لوله صفا در ساوه و قبهل از آن  
در کیان تایر و قبل تهر از آن در  
نهیهشه ههر ههفهتههه تهپهه و نسهاجههی  
سننه ج یها بهازنشهسهتهگهان فهوالد  
اصفهان و     مهجهمه  عهمهومهی  
نههقههشههی بسههیههار مهههههم در اتههثههاد  
کهههارگهههران و اعهههتهههگهههابهههار و  
اعترا ار ق رتمن  آنان داشهتهه و  
کارآیی خود را به همه کهارگهران  

 نشان داده است   
 

خانواده های کهارگهران در دهههها  
تههجههمهه  کههارگههری در دو سههاث  
گکشته شرکت کرده انه   حضهور  
خانواده ها بت ریج به یه  سهنهت  
جا افتاده تب یل ش ه است  نهقهبهه  
اوج آن مربوط به کارگران مهعه ن  

میباشه      ٣٩ باف  یزد در تابستان  
فههراخههوان کههارگههران آلههومههیههنههیههوم  
المه ی در هرمزگهان خهبهاب بهه  
خانواده ها و مهردم شهههر در مهه  
ساث قهبهل نهیهز اقه امهی نهویه  و  
بسیار باش وه در تهاریهج جهنهبهش   
کارگری ایران مثسوب میهشهود   
حضور خانواده هها یه  مهولهفهه  
 بسیار مهم در اتثاد و متش ل   

 

مجمآ عمومی محور مهم دیگری است که کارگران در اعاراضات خود برکرار گررفراره انرد. در 
مواردی در پارک وسط کهر و بعد از اینکه تجمعشان به نایرجره نررسریرده مرجرمرآ عرمرومری 
تشکیل داده اند تا برای گام بعد تیمیم بگیرند. در کارخانه نورد و لوله صفرا در سراوه 
و قبل از آن در کیان تایر و قبل تر از آن در نیشکر هفاه ترپره و نسراجری سرنرنرد  یرا 
بازنشساگان فوالد اصفهان و ... مجمآ عمومی نقشری بسریرار مرهرم در اترحراد کرارگرران و 

 آیا جنبش کارگری در ایران پراکنده است؟
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صرفنظر از ملیت و تابعیت، جنسیت، سابقققه کقار، نقو   -بیمه بیکاری باید بالاستثاء به همه بیکاران کشور
قرارداد کار و نو  اشتغال قبلی فرد پرداخت گردد. هر کس که نام خود را بعنوان آماده بکار ثبت مقی 
کند باید مشمول پرداخت بیمه بیکاری بشود. پرداخت بیمه بیکاری باید برای هر مدت که بیکار موفق بقه 

 یافتن کار نشده است بدون قید و شرط ادامه یابد.

 
ش ن کهارگهران اسهت  دوسهتهانهی  
که هنوز کارگر را ی  مهوجهود  
صنفی  نه اجتماعی  میبینهنه  و  
مبارزه و خواست و اعتهرا هش را  
صههرفهها در نهههههارنههوب مههثهه ود  
مثیه  کهار بهررسهی مهیه هنهنه   
 بش ر به ای  مساله بی توجهن    

 
از دهه هشهتهاد نهنه یه  تشه هل  
کارگری مستقل از دولت ایهجهاد  
ش ه کهه اسهاسها از اکهتهیهویسهت  
های جنبش کهارگهری تشه هیهل  
ش ه ان   ایهجهاد ایه  تشه هل هها  
تثولی تازه در جنبهش کهارگهری  
ایران مثسوب میشود و فهعهالهیهت  
های آنها در مهتهشه هل کهردن و  
مههتههثهه  کههردن کههارگههران بسههیههار  
ارزن ه و موار بوده است  ی هی از  
اق امار ای  تشه هل هها بهیهانهیهه  
هههای مههتههعهه د آنههههها اسههت کههه  
کههیههفههرخههواسههت کههارگههران و نههقهه   
کارگر از جامعه سهرمهایهه داری  
را مبرن کرده و بر خواست ههای  
سراسری و مهم کارگران تهاکهیه   
کههرده انهه  و ایهه  خههواسههت ههها  
روزبروز بیشتر در میان کهارگهران   
معلمان و بازنشستگان جها افهتهاده  
است  جنبهش کهارگهری بهه ایه   
معنی حوث خواست ههایهی مهههم  
مههتههثهه  شهه ه و عههمهه  در را   
اعترا ار اجتماعی قرار گهرفهتهه  

 است   
 

نهههههره هههای شههنههاخههتههه شهه ه  
کارگری که ای  نهیهز بهه سهنهت  
تسبیت ش ه ای تب یل شه ه یه هی  
از مهمتری  پیشروی های جنبهش  
کهارگهری از جههمهلهه در زمههیهنههه  
اتهثهاد کهارگههران اسههت  جههنهبههش  
کارگری در ایهران امهروز رههبهران  
سرشناسی دارد کهه کهارگهران و  

خواسهت هها و آمهاث و آرزوهها و  
کیفرخواست آنهان را نهمهایهنه گهی  
می نن  و ای  خواست ها ههر روز  
برد بیشتری در میهان تهوده ههای  
وسی  کارگران پیه ا کهرده اسهت   
عه وه بهر نهههره هههایهی کهه در  
سبح وسی  و سراسهری شهنهاخهتهه  
ش ه ان  بایه  بهه ههزاران فهعهاث و  
رهبر کارگری در مهثهیه  ههای  
کار اشاره کرد که در دث ههزاران  
اعتگاب پخهتهگهی زیهادی پهیه ا  
کرده ان  و یه هی از مهههمهتهریه   
ارکان جنبش کارگری به حسهاب  

 میاین    
 

به ای  موارد الزم است استفاده از  
م یای اجتماعی را نهیهز ا هافهه  
کههرد کهههه بههه ون آن جهههنهههبهههش  
کارگری در مهوقهعهیهت کهنهونهی  
قرار نمیگرفت  کهافهی اسهت بهه  
کههلههیهه  هههایههی کههه تههوسهه   
کارگران اعتگابی ایران تهرانسهفهو  
از تجمعار و راههپهیهمهایهی ههای  
باش وه آنها هر روز تهیه میش  و  
در م یای اجتهمهاعهی مهنهعه ه   
مههیههشهه  اشههاره کههرد  جههنههبههش  
کارگری به ای  مهعهنهی از دههه  
هشتاد به اینسو تثوالر عهمهیه    
تاریخی و مهمهی را  هی کهرده  

 است   
 

ایهه  مههولههفههه ههها وزن سههیههاسههی  

کههارگههر را در جههامههعههه کههامهه   
عههود کههرده و بههه جههنههبههش  
کههارگههری سههوسههیههالههیههسههتههی در  
مقایسه بها سهایهر جهنهبهش ههای  
سیاسی موقعیتی مهتهفهاور داده  

 است   
 

ایههنههههها هههمههه تههبههلههورهههای اتههثههاد  
کارگران هستن   اینها قه م هها و  
دریهدههه ههایههی هسهتههنهه  کههه راه  
اتثاد جنبش کارگری و مسهیهیهر  
ایههجههاد تشهه ههل هههای سههراسههری  
کارگری را نشان مهیه ههنه   ایه   
دستاوردها حاصل ج الی پهیهگهیهر  
و سنگر به سنگهر بهوده و صهر   
هزینه های زیهاد و اخهراج هها و  
زن انی شه ن ههای زیهادی بهوده  
اسههت  هههمههراه بهها رشهه  جههنههبههش  
کارگری  اتثاد و تش ل نیهز در  
میان کارگران تقویت شه ه اسهت   
جهنهبهش کهارگههری در سهالههههای  
اخیر فق  از نهیهر کهمهیهت رشه   
ن رده است  پیشروی ههایهی کهه  
اشههاره کههردم نشههان مههیهه ههه  کههه  
کارگران بسیار پخته تر  رادیه هاث  
تر  آگاهانه تر و در عهیه  حهاث   
مههتههعههیهه  تههر  مههتههشهه ههل تههر و  
سراسری تر عمل میه هنهنه   ایه   
ی  اتفا  تهاریهخهی در جهنهبهش  
کارگهری ایهران اسهت  مسهیهری  
که کارگران  ی کرده ان  یه   
مسیر واقعی و ف هر شه ه  و نهه  

خودبخودی  بهوده اسهت  نهه در  
زمینه اعهتهرا هار سهراسهری یها  
مشترک نن  مرکز کهارگهری   
نه حضور خانواده ها  بهه مهیه ان  
آم ن رهبران کارگهری و تشه هل  
های کارگری یها بهیهانهیهه هها و  
بلن  کردن پهرنهم خهواسهت ههای  
سراسری جهامهعهه  ایهنههها تهمهامها  
اق اماتی آگهاههانهه بهوده اسهت و  
رهبران و فعالیه  کهارگهری اههرم  

 مهم آن بوده ان    
 

قبل از این ه ببهور مشهخهص بهه  
مساله تش ل یهابهی بهپهردازم الزم  
است به دو ن ته مهم دیهگهر نهیهز  
خیلی خ صه اشاره کنهم: او هاع  
سیاسی و تهثهوالر سهیهاسهی در  
ایهران و افه  حههاکهم بههر جههنههبههش  

 کارگری در ایران   
 

او اع سهیهاسهی ایهران  تهثهرک  
زنهه ه و گسههتههرده اجههتههمههاعههی   
فرهنگی  فه هری و اعهتهرا هی  
که از دو دهه قبل در ایران شهروع  
ش ه  بع وه دسترسی بهه مه یهای  
اجتماعی در سالههای مهتهاخهرتهر   
مستقیما بهر ذههنهیهار کهارگهر و  
مبارزار ای   بقه تاایر گهکاشهتهه  
است  هزاران اعتگاب کهارگهری  
در مراکز کونه  و بهزرو و  
از جههمههلههه مههراکههز کههلههیهه ی   
اعتگابار بی وقهفهه و  هوالنهی  

م ر  تجمعار هر روزه در مقابهل  
مراکز دولتی  بر مهته  بهثهران و  
فساد ح ومتی  بهه انه ازه یه   
انق ب  که تهوده ههای مهردم در  
هر روز آن بهه انه ازه نهنه  سهاث  
تجربه کسب می نن   توده ههای  
وسی  کارگر را پخته و سهیهاسهی  
و متعرد کهرده اسهت  پهویهایهی  
سیاسی جامعه ایران  تهوقه  مهردم  
برای داشت  حهقهو  کهامهل خهود  
بههعههنههوان شهههههرونهه ان ایهه  کشههور   
جامعه ایران را وارد دوران مههمهی  
از تاریج خود کرده است  جهنهبهش  
کارگری بخشی از ایه  مسهالهه  
است و بهعهنهوان مهتهثهرک تهریه   
بخش جنبش اعترا ی و بها افه   
نهپههی کههه بههر آن حهاکههم اسههت   
تاایرار فوری و مسهتهقهیهمهی بهر  
سایر جنبهش ههای اعهتهرا هی و  
فعالهیه  جهامهعهه بهجها گهکاشهتهه  
است  جنبش کهارگهری و بهثهز  
تش ل های توده ای و سهراسهری  
را بای  بر مت  ایه  او هاع مهورد  

 ارزیابی قرار داد   
 

در قسمت بع  ببور مشهخهص بهه  
مسالهه تشه هل یهابهی کهارگهران  

 خواهم پرداخت  

جنبش کارگری ایران در ادامه پیشروی های خود و بر مرارن ترحروالت سریراسری ایرران در 
آساانه جهشی مهم قرار گرفاه است. در چنین کرایطی کناخت مکانیزم های درون جرنربرش 
کارگری و تجارب این جنبش در زمینه تشکل یابی اهمیای تازه پیدا میکند. زمینره بررای 
تشکل های وسیآ و توده ای بیش از هر زمان فراهم کرده اسرت. بره ایرن مرعرنری جرنربرش 
کارگری در آساانه جهش بزرگی بطرف ماشکل کدن قرار گرفاه است. و وارد کدن به ایرن 

 بحث اهمیای تازه پیدا میکند.
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الههبههتههه ایهه  هههرا  از شههورش  

به عهبهارر درسهتهتهر    -گرسنگان  
بهی پهایهه ههم    -شورش کارگران  

نیست  حتی ی  نگاه به رسهانهه  
هههای خههود حهه ههومههت اسهه مههی  
نشهانه ههنه ه ابهعهاد بسههیهار وسهیهه   
اعههتههرا ههار کههارگههری اسههت   
اعترا هاتهی کهه وقهتهی مهتهثه   
شههونهه  جههمهههههوری اسهه مههی را  
بسرعت بهه لهبهه پهرتهگهاه سهقهوط  
خواهن  ران   بی لیهل نهیهسهت کهه  
جمهوری اسه مهی "مهانهور  ه   
اغتشاش کارگری" راه مهیهانه ازد  
و بههه تههجههمهه  بههازسههازی شهه ه  
کارگری حهمهلهه مهیه هنه  و بها  
وقاحت کم نییری اع م میه هنه   
"گردان ههای بهیهت الهمهقه   بهه  
منیور آمادگی کامل نهیهروههای  
بسهههیهههج  ههه  اغهههتهههشهههاش  بههها  
کارگرانی که دست به اغتهشهاش  
)بگههورر نههمههایشههید زده بههودنهه   

 برخورد کردن "!  
 

اگر نه مو وع فقر و بهیه هاری  
توس  هیو جریان سیاسهی قهابهل  
ان ار نیست و به دالیلهی کهه در  
باال اشاره کردم مهجهبهورنه  بهه آن  
بههپههردازنهه  امهها پههرداخههتهه  بههه ایهه   
مو وع برای ما دالیهل دیهگهری  

 دارد:  
 

اوال و قبل از هر نیز بی هاری و  
فقر که سهایهه شهومهش قهبهل از  
همه بر سراکسریت عییهم خهانهواده  
های کارگران سنگینی می هنه    
ی  مسالهه مهرو و زنه گهی  

 است   
 

آمار آنق ر باالست و آنقه ر ته هرار  
ش ه است کهه خهبهر بهی حسهی  
اجتماعی را مهیهتهوانه  بهه دنهبهاث  
داشته باش   در زیر الیه سنهگهیه   
بههههثههههسهههههههههای آکههههادمههههیهههه    
اقتگاددانان و جامعه شهنهاسهان و  
ژورنالیستها بر سر آمهار و اعه اد  
دیگر فراموش میشود کهه پشهت  
ای  اعه اد گهوشهت و پهوسهت و  
گرسنگی و تباهی جسهم و جهان  

انسانها قرار دارد  مسهالهه بهر سهر  
سلب زنه گهی از خهانهواده ههای  
کارگری همهیه  امهروز اسهت  و  
همی  امروز هم بای  کاری کهرد   
همی  امروز بای  جبنش کارگهری  
برای نجار میلهیهونههها بهیه هار و  
خانواده شان از خبر گرسنهگهی و  

 مرو کاری کن    
مساله بی اری و فهقهر حهتهی بها  
سایر ستمهای ح ومت اسه مهی  
هم فهر  مهیه هنه   بهرای مهسهاث  
تثمیل حجاب اس می را در نیهر  
بگیری   علیرغم قوانی  شریعهت و  
انواع پلی  اخه قهی و اسه مهی   
زنان هنهوز راههی بهرای دور زدن  
ای  قوانی  پی ا می نهنه   بهخهشها  
به صورر زیهرزمهیهنهی و بهخهشها  
علنی قی  و بن های اس مهی را  
کنار میزنهنه  و بهه نهیهازههایشهان  
جواب می هن   ههمهدهنهانه هه در  
نن  دهه گهکشهه نشهان داده انه   
میتوانن  با ابت ارار خیره کهنهنه ه  
ای در زمینه رنگ و نوع لهبها   
و مهوزیهه  و تههفهریهثههار یهه   
زن گی موازی سازمهان  دههنه    
اما مساله در مهورد بهیه هاری و  

 فقر دیگر متفاور است   
مم   است ی  دختر جهوان بها  
تغییر رنگ لباسش و عهقهب زدن  
روسری تهثهمهیهلهیهش و تهثهمهیهل  
دوفاکتوی آن بهر رژیهم اسه مهی  
به نیازهای انسانیش بهه درجهاتهی  
پاسج ده  اما آن خهانهواده بهیه هار  
به فهقهر رانه ه شه ه کهه نهه په   
ان ازی دارد و نه از بیمه درمانهی  
و بی اری بهرخهوردار اسهت و نهه  
امیه ی بهرای یهافهته  کهار دارد  
نمیتوان  ابهته هار بهه خهرج به هه   
مس  به نثهوی غهکا و لهبها  و  

سرپهنهاه فهراههم کهنه  و زنه گهی  
موازی در ای  زمینهه هها داشهتهه  

 باش   
 

ع وه بر وجه ب فهاصهلهه انسهانهی  
مساله بی اری  از جنبه سیهاسهی  
هم پرداخت  به مسهالهه بهیه هاری  
ی  امر حیاتی است  بهیه هاری  
هههر نههقهه ر گسههتههرده تههر بههاشهه   
ههمههانههقهه ر خههبهر تضههعههیههال صههال  
متث  اعترا ی  بقه کهارگهر را  
به دنباث دارد  ههمهانهقه ر بهر تهوان  
اعتراد کارگهرانهی کهه ههمهیه   
امروز کار می نن  تاایهر مهنهفهی  
دارد  به ایه  اعهتهبهار  بهیه هاری  
بخشی از  هبهقهه کهارگهر فهقه   
مساله بیه هاران نهیهسهت  مسهالهه  
کل  بقه کارگر  مسهالهه ته ش  
بههرای آزادی و بههرابههری اسههت   
مبهاره عهلهیهه بهیه هاری  مهبهارزه  
برای تثمیل بهیهمهه بهیه هاری بهر  
 بقه حهاکهم ههم بهرای زنه گهی  
همی  امهروز مهیهلهیهونههها خهانهواده  
کههارگههری حههیههاتههی اسههت و هههم  
بخش مهمی از کل مبارزه بهرای  
رهههایههی از مههنههشهها و مسههبههب  
بی اری یهعهنهی نهیهم  هبهقهاتهی  

 سرمایه داری است    
در نهتهیهجهه پهرداخهته  بهه فهقهر و  
بی اری و اخت    بقاتی بهرای  
جنبش مها  جهنهبهش کهمهونهیهسهم  
کارگری یه  امهر دو وجهههی  
است: وجه ب فهاصهلهه مهبهارزاتهی  
اش مربوط به مرو و زنه گهی  
اکسریت عییمی از خانهواده ههای  
کارگری است و وجه سیهاسهی و  
استرات ی ش مهربهوط بهه مهبهارزه  
بهرای رههایهی از نهیهام سهرمهایههه   

 داری است  

 
کررارگررر کررمررونرریررسررت: مرریرران 
فقر، بریرکراری و ترورم برا 
افررزایررش جرررم و خشررونررت 
رابررطرره ای صررد در صررد 
مساقیم برقرار است. یعرنری 
وقررارری فررقررر، برریررکرراری و 
ککاف طبقاتی در جرامرعره 
بوجود بریرایرد، مرا کراهرد 
انفجار رفاراری بره لرحرا   
طالق و رفاار برد والردیرن 
با کودک در درون خرانرواده 
و پرخاکگری های افراد برا 
یکدیگر در کوچه وخریرابران 

 هسایم. 
 محسن ابراهیمی:

دقیقا درست اسهت  بهیه هاری و    
فقر مسبب انواع "نابسامهانهیهههای"  
اجهتهمههاعهی اسهت  امها  ه   و  
رفتار به  واله یه  بها کهودک و  
پههرخههاشههگههری فههقهه  وجههوهههی از  
عواقب بی اری و فهقهر هسهتهنه    
بی اری با فقر و گرسنهگهی ههم  
خانه است   فقر دزدی مهیهاورد   
فقر مسهبهب ته  فهروشهی اسهت   
فههقهههر مههیههه ان مسههاعههه  انهههواع  
جنایتهاست  فقر خانواده هها را از  
هههم مههی پههاشههانهه   فههقههر زمههیهه   
مساعه  خهودکشهی اسهت  فهقهر  
مایه تباهی جسمهی و روحهی و  
از هههم گسههیههخههتههگههی درونههی و  
مرو ت ریجی جسمی و روانهی  

 میلیونها انسان است   
امهها صههثههبههت در بههاره فههقههر و  
عواقبش در ای  سبح هنوز یه   
تبیی  و داوری جامعه شهنهاسهانهه  
ظاههرا بهیهبهر  اسهت  در یه   
دادگههاه عههادالنههه  صههنهه لههیهههههایههی  
متهمی  ردیال اوث را بهایه  سهران  
ف ری و سیاسی  هبهقهه ای پهر  

کن  که مسبب بی هاری و فهقهر  
هستن     بقه ای که بهیه هاری  
و گهرسهنهگهی و ته  فهروشهی و  
جنایت و خشونت و پرخاشگری و  
رفتار ب  وال ی  با کودکان را بهه  

 جامعه تثمیل کرده ان    
"رفتار ب  وال ی  با کهودکهان" تها  
آنهجهها کهه بههه فهقههر و بههیهه ههاری  
مربوط است نتیجه ای مسهتهقهیهم  
از رفههتههار جههنههایههتهه ههارانههه نههیههام  
سرمایه  داری با خود آن واله یه   
وکودکانشان است  بهاز ههم بهایه   
بههگههویههم کههه در یهه  دادگههاه  
عادالنه در باره هر نوع ب رفهتهاری  
و فشار روانی بهر کهودکهان بهایه   
آنهایی در صن لیههای ردیهال اوث  
بنشینن  که میلیونهها کهارگهر را  
به دستمزی نن ی  بهار زیهر خه   
فقر مث وم کرده ان  و در اکهسهر  
مهواقه  ههمههیه  مهزد را هههم بههاال  
می شن   و مهیهلهیهونههها خهانهواده  
کارگری را مجبور میه هنهنه  بها  
غم و دردی جانفرسا ناظر مهرو  

مهیهلهیهون    ٨ جسم و جان بیهش از  
کههودکههانشههان در مههعههادن  کههوره  
پههزخههانههه ههها  شههیههشههه سههازیههههها   
کارخانه ها و خیابانها بهه عهنهوان  
کم  نان آور خهانهواده بهاشهنه    
کسانی بای  مثاکمه شهونه  کهه  
ای  کهودکهان را از تهثهگهیهل و  
بازی و شادی مثروم کرده ان  و  
به کودکان خیابانی تبه یهل کهرده  
ان  و به دست بان های تهبهه کهار  
کهههودک دزدی و کهههودک  
فهروشههی پههرتهاب کهرده انه   ایهه   
ی  قتل عام جسهمهی و روحهی  
و روانی عهلهیهه کهودکهان  هبهقهه   
کارگر و اقشهار مهثهروم جهامهعهه  

 است و مسببی  ای  قتل عام 

آمار آنقدر باالست و آنقدر تکرار کده است که خطر بی حسی اجاماعی را میاواند به دنربرال داکراره 
باکد. در زیر الیه سنگین بحتهای آکادمیک  اقایاددانان و جامعه کناسان و ژورنالیساها بر سر آمار 
و اعداد دیگر فراموش میشود که پشت این اعداد گوکت و پوست و گرسنگی و تربراهری جسرم و جران 
انسانها قرار دارد. مساله بر سر سلب زندگی از خانواده های کارگری همین امروز است. و همین امروز 
هم باید کاری کرد. همین امروز باید جبنش کارگری برای نجات میلیونها بیکرار و خرانرواده کران از 

 خطر گرسنگی و مرگ کاری کند.

 نظر کما! اینبار با محسن ابراهیمی
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 ٧ صفحه   

  ١ از صفحه                
علیه کودکهان بهایه  مهثهاکهمهه    

 شون    
 

کارگر کمونیست: در ایرران 
ککاف طبقاتی عمیق وجرود 
دارد. بیکراری مریرلریرونری و 
دسارسی به فرصاهای کغلی 
برای مریرلریرون هرا نرفرر از 
جوانان تحییلرکررده بریرداد 
میکند. و میگویرنرد جرامرعره 
ایررران جررامررعرره ای کرراد 
نرریررسررت، رابررطرره کرررایررط 
زنرردگرری مررردم و برریررکرراری 
میلیونی با جامعره ای کراد 

 چیست؟ 
 محسن ابراهیمی: 

موسسه گالوپ هم نن ی پیهش  
ایران را در کنار مگهر و په  از  
عههرا  جههزو غههمههگههیهه  تههریهه   
کشورهای جهان اع م کرد  امها  
ای  هنوز نه تنها نیز زیهادی در  
باره نرایی ای  غمگی  تهر بهودن  
نمیگوی  بل ه و مهههمهتهر ایهنه هه  
روشهه  نههمههیهه ههنهه  کههه در ایههران   
شادی که ی  احسا  شهگهر   
بشری است مو وع ی  نالهش  
دائمی میان ح ومت مبتهنهی بهر  
سوگواری از ی   ر  و مهردم  
خهواههان شهادی از  هر  دیهگههر  
است  به ای  برمیگردم امها یه   
ن ته پایه ای را اینجا الزم اسهت  

 یادآور شوم   
 

در ایران سرمایه داری مسهل ههمهه  
کشورهای سهرمهایهه داری  کهار  
شرکت داو هلهبهانهه درخه قهیهتههها  
نیهسهت بهله هه  فهروش اجهبهاری  
نیروی کار برای زن ه مان ن و نهه  
لههکر بههردن از زنهه گههی اسههت   
کارگر از مثگوث کارش بیگانهه  
است  مثگهوث کهار و ته هشهش  
مستقیما به جیب  بقه حهاکهم و  
حهه ههومههت اسهه مههیههش سههرازیههر  
میشود و ای   بقه و ح هومهتهش  
را ق رتهمهنه تهر مهیه هنه   یهعهنهی  
کارگر حتی ههنهگهام کهار و در  
خههود کههار هههم احسهها  شههادی  

 نمی ن    
 

در اقتگاد مهافهیهایهی جهمهههوری  
اس می که همه ای  مشخهگهار  
نیم سرمایه دارانه را غهلهیهیهتهر و  

وسیعتر دارد  کارگر شاغل حتهی  
نمیه انه  دسهتهمهزدش را خهواههنه   
 پرداخت یا نه  دیگر مبلقا جایی 

 
 برای احسا  امنیت و شادی    

نمی مان  نه بهرسه  بهه زمهانهی  
که کارگر همی  کار را از دسهت  
می ه  و به دنهیهای تهیهره و تهار  

 بی اری پرتاب میشود  
آاار مخهرب روانهی بهیه هاری در  
ذه  و رون و احسا  بی اران در  
کشههوری مههسههل ایههران بههه دالیههل  
دیگری هم عهمهیهقهتهر و   هربهه  
زنههنهه ه تههر اسههت  آنههدههه احسهها   
شادی را در زن گی بیه هاران در  
ههم مهیههشه هنهه  فهراتههر از صههر   
بی اری است  بی اری وقتهی بها  
فق ان تهامهیه  اجهتهمهاعهی ههمهراه  
میشود به روان و احسا  کهارگهر  
بی ار و خانواده اش بیرحهمهانهه تهر  
حملهه مهیه هنه   وقهتهی تهامهیه   
خوراک و بههه اشهت و درمهان و  
مس   و آمهوزش بهه پهوث گهره  
خورده است  وقتی  بقه سهرمهایهه  
دار به همهان صهنه و  فه هسهنهی  
تامی  اجتماعی و بیمه بهیه هاری  
کارگر هم دستبرد میهزنه   آنهگهاه  
بی اری مسل مغاک خوفنهاکهی  
در مقابل کارگر بی ار و خهانهواده  
اش ده  باز می ن  که بهراسهتهی  
هراسنهاک اسهت و در آن ههمهه  
نیز پهیه ا مهیهشهود جهز شهادی   
مههغهههاکهههی کهههه در آن فهههقهههر   
گرسنگی  بیماری  اعتهیهاد  ته   
فروشی  ناامی ی  افسهردگهی و  

خودکشی ههمهدهون شهبهح ههای  
خههوفههنههاک درمههقههابههل نشههمههان  
هههراسههان کههارگههر بههیهه ههار رژه  

 میرون     
 

بههه ایهه  بههایهه  ابههعههاد گسههتههرده  
بی اری را ا افه کرد که عمه   
فههرد بههیهه ههار مههثههروم از تههامههیهه   
اجهتهمهاعهی را حهتهی از امه ههان  
کم  گرفت  از هم  هبهقهه ای  
هایش مثروم می ن   قب  امهیه   
از بستگان نهزدیه  در جهامهعهه  
ای که بیمه بی اری کارگر ههم  
قب  تهوسه  دزدان سهرمهایهه بهاال  
کشی ه شه ه اسهت دیهگهر جهایهی  
برای امی  و جایی برای احسها   

 شادی نمیگکارد  
 

و به ای  فاکتورههای اقهتهگهادی  
بای  فضای تثمیل سازمانهیهافهتهه  
سوگواری وغم و ان وه را ا هافهه  
کرد که ی  وجه دائمی و مههم  
سیاستههای جهمهههوری اسه مهی  

 است   
 

سههوگههواری و غههم و انهه وه کههه  
ی  وجه حیاتی اس م به مسهابهه  
یهه  دیهه  اسههت در حهه ههومههت  
اسهه مههی بههه مههقههام یهه  ابههزار  
سههیههاسههی ارتههقههات یههافههتههه اسههت   
ان وهگی  نهگهه داشهته  جهامهعهه  
آنق ر مهههم اسهت کهه حهتهی در  
میان آخون ها رایهج اسهت کهه از  
مردم بای  خواست حتی اگر قهادر  
به گریست  نهیهسهتهنه  تهیهاههر بهه  

گههریههه کههنههنهه   بههرای تههرویههج  
فههرهههنههگ سههوگههواری دانشهه هه ه  
م احی راه انه اخهتهه انه   ههمهیه   

هههزار مهه ان مشههغههوث    ٠١١ حهاال  
تزری  رون سوگواری بهه جهامهعهه  

 هستن    
 

در ان وه نگه داشهته  جهامهعهه از  
لههثههاا سههیههاسههی آنههقهه ر بههرای  
جمهوری اس می مهم است کهه  
از هیو ت شی بهرای زنه ه نهگهه  
داشت  فضای مرو وغم و عهزا  
فروگکاری نمی ن   شادی بهرای  
ح هومهت اسه مهی یه  خهبهر  
فوری سیاسی است  مخهگهوصها  
اگر ای  شادی بها فضهای انه وه  
مسل مثرم همزمان باشه   یهادتهان  
هست که سران ح ومت برای بهه  
عقب ان اخت  بازی فوتبهاث مهیهان  
ایههران و کههره جههنههوبههی در شههب  
عاشورا به نه ا هبهرابهی دنهار  
ش ه بهودنه ت تهرسهشهان از شهادی  
مههردم در روزی بههود کههه بههایهه   
ان وهگهیه  بهاشهنه   تهرسهشهان از  
تقابل مستهقهیهم مهیهان فهرههنهگ  
شادی مهیهان مهردم و فهرههنهگ  
 عزای جمهوری اس می بود    

اما نمیهتهوان دربهاره آاهار مهخهرب  
فقر و بی اری بهر روان کهارگهران  
و در هم ش ست  احسا  شهادی  
در میان مهردم مهثهروم صهبهثهت  
کرد امها بهه شهادی بهه مهسهابهه  
قلمروی از مبارزه  مو هوع جه اث  
دائمی میان جمهوری اس می از  
یهه ههبههر  و مههردم مههثههروم از  

 فضای شاد نپرداخت    
 

نرربرررد مرریرران کررادی و 
 اندوه!

در ایههران نههبههردی هههمههه روزه و  
تعبیل ناپکیر برای شهادی کهردن  
در جهههریهههان اسهههت  درمهههقهههابهههل  
سازمان هی دولهتهی انه وه و عهزا  
ی  کمپیه  دائهمهی شهادی در  
جریان است  کمپینهی بهه وسهعهت  
کل ایران   کمپینی که در صهال  
اولش جوانان و پهیهشهاپهیهش ههمهه  
زنهههان جهههوان قهههرار دارنههه   از  
پارتیهای مخفیهانهه و مهوسهیهقهی  
زیر زمینی گرفته تا فسهسهتهیهواث  
آب بازی و آبپاشی  فستهیهواث آدم  
برفی برای کودکان  تهئهاتهرههای  
خههیههابههانههی  مههوزیهه  گسههتههرده  
خیابانی  کمش ش ههرروزه بهرای  
راه انهه اخههتهه  کههنههسههرر  شههادی  
علنی به بهانه مسابهقهه فهوتهبهاث   
نهارشنبه سوریهایی که آتهش و  
هرا  برجان جهمهههوری اسه مهی  
میان ازد و باالخره تهبه یهل عهزای  
حسینی به حسهیه  پهارتهی جهلهوه  
های مختلال مخهفهی و عهلهنهی  
ی  کمپهیه  در حهاث گسهتهرش  

 است  
 

حسی  پارتیها ی ی از سمبلیه   
 تری  و جالبتری  مثل تقابل ای   

دو کمپی   کمیپه  دولهتهی بهرای   
تثمیل عزا وان وه از یه هبهر  و  

 کمپی  متقابل برای تجربه  

"رفاار بد والدین با کودکان" تا آنجا که به فقر و بیکاری مربوط است نایجه ای مسرارقریرم از رفرارار 
جنایاکارانه نظام سرمایه  داری با خود آن والدین وکودکانشان است. باز هم باید بگویم کره در یرک 
دادگاه عادالنه در باره هر نوع بدرفااری و فشار روانی بر کودکان باید آنهایی در صنردلریرهرای ردیرف 
اول بنشینند که میلیونها کارگر را به دسامزی چندین بار زیر خط فقر محکوم کررده انرد و در اکرترر 
مواقآ همین مزد را هم باال میکشند  و میلیونها خانواده کارگری را مجبرور مریرکرنرنرد برا درم و دردی 

میلیون کودکانشان در معادن، کوره پرزخرانره هرا، کریرشره  ٢جانفرسا ناظر مرگ جسم و جان بیش از 
سازیها، کارخانه ها و خیابانها به عنوان کمک نان آور خانواده باکند. کسانی باید محاکمه کوند که 
این کودکان را از تحییل و بازی و کادی محروم کرده اند و به کودکان خیابانی تبدیل کرده اند و به 
دست باندهای تبه کار کودک دزدی و کودک فروکی پرتاب کرده اند. این یک قال عام جسمی و روحی 
و روانی علیه کودکان طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه است و مسببین این قال عام عرلریره کرودکران 

 باید محاکمه کوند.



 ٤٤٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

  2 از صفحه              
شههادی از  ههر  دیههگههر اسههت   
تب یل مهمتری  مهراسهم انه وه بهه  
مههراسههم شههادی هههم  نشههانهه ههه ه  
سههرسههخههتههی جههبهههههه مههردم بههرای  
تجهربهه شهادی وههم نشهانه ههنه ه  
اسههتهههیههگهههاث حهه هههومههت انههه وه  
وعزاسهت  نشهانه ههنه ه شه هسهت  
ح ومت در تثمیهل غهم و انه وه  

 است   
 

جالب است که  وقهتهی کهمهپهیه    
د  Happyبههازسههازی آهههنههگ  

شههادی) تههوسهه  فههارث ویههلههیههامههز  
خههوانههنهه ه آمههریهه ههایههی راه افههتههاد  
ی ی از جسورانه تری  و زیباتریه   
بازسازی ای  آههنهگ از ههمهیه   
کشههوری بههرخههاسههت کههه جههزو  
غمگی  تری  کشهورههای جهههان  
اعهه م شهه ه اسههت  دسههتههگههیههری  
سههریهه  رقگههنهه ه هههای آهههنههگ  
شهههادی جهههای تهههردیههه  بهههاقهههی  
نگکاشت که جمههوری اسه مهی  
به شادی و شهاد کهردن جهامهعهه  
مسل ی  ته ی  امنیهتهی جه ی  

 نگاه می ن     
در نن  جمله بای  بگویم کهه در  
ایران جهمهههوری اسه مهی  مهردم  
شاد زیست  را ح  مسلهم خهود و  
حهه ههومههت سههرکههوب شههادی را  

 وظیفه مسلم خود می ان     
 

عقب نشینی مذبوحرانره 
 جمهوری اسالمی

جمهوری اس می برای تهثهمهیهل  
ان وه و عزا بر جامعهه  دسهتهگهاه  
عریض و  ویلی از دستگاهههای  
سرکوب سازمان داده اسهت  امها  
وسعت و قه رر و ابهعهاد ته ش  

برای شاد بودن آنق ر قوی بوده و  
هست که  کل سازمان سهرکهوب  
اس می را عم  به گهل نشهانه ه  
است  م تههاسهت کهه تهقه ههای  
تازه و مضث ی برای مقابلهه بها  
شور شادی در میان مهردم شهروع  
کرده ان   پهاسه اران غهم و انه وه  
که از عه ه سرکوب ت ش مهردم  
برای شهادی بهر نهیهامه ه انه  بهه  
ف ر "مهنه سهی شهادی" افهتهاده  
انهه   مههیههخههواهههنهه  شههادی را  
اس می کنن ! "شادی حه ث" راه  
بههیههانهه ازنهه   "شههادی مشههروع" در  
دستورشان است  معاون امهنهیهتهی  
و انتهیهامهی وزیهر کشهور اعه م  
کههرده بههود کههه بههایهه  بههه درک  
"شادی واقعی" که با شهادی در  
کشورهای غرب کام  متهفهاور  
اسههت رسههیهه   بههایهه  "الههگههوهههای  
رفههتههار بههرای مههراسههم شههادی بهها  
رعایت موازی  شهرعهی" را پهیه ا  

 کرد! 
 

آیا همی  ت ش مهکبهوحهانهه بهرای  
مهههنهه سهی "شهادی اسهه مهی و  
مشروع و ح ث" گواه گویایهی از  
ای  حقیت نیست کهه جهمهههوری  
اسهه مههی عههلههیههرغههم امهه ههانههار  
گسههتههرده تههبههلههیههغههی و ادرای و  
امنیتی برای مهار تمایل عهمهیه   
مردم به شاد بودن و شاد زیسهته   
قادر نش ه است ای  تمایل را خهفهه  
کههنهه ت آیهها ایهه  حههقههیههقههت گههواه  
ش ست مفهتهضهثهانهه حه هومهت  

 اس می نیستت  * 
دسههامههبههر    ٠٥    ٠٩٣٨ آذر    ٠٥ 

 ٠١٠٦ 
 

هرزار  ٤١در حال حاضرر “ 
 ٣١ازدوا  دخاربچره هرای 

سررالرره در کشررور  ٣٢تررا 
 ٥داریم که از این ترعرداد 

هزار دخاربچه و پسربرچره 
از همسر خود جرداکرده یرا 
بیوه کده اند. ..  در سال 

 ٣١نسرربررت برره سررال  ٣٤
 ٣١تعداد ازدوا  کرودکران 

هزار مورد افزایش داکت و 
طررالق آنررهررا هررم رونررد 

 ”افزایشی دارد.
ابن بخشی از سخنان یرکری 
از اعضررای هرریرریرت عرلررمرری 
دانشگاه عالمه طباطبرایری 
در همایش برررسری ازدوا  
کررودکرران اسررت کرره هررفررارره 

از سروی جرمرعریرت “ گذکاه 
امرررررام  برررررا حضرررررور 
کررارکررنرراسرران، اسرراترریررد 
دانشرگرراه و فرعرراالن حرروزه 

برگزار کد. جنایرت ”  مدنی
تجاوز بره کرودکران را در 
لرربرراع کرررعرری ازدوا  و 
طالق می پریرچرنرد و برعرد 
سررمرریررنررار مرریررگررذارنررد کرره 
مساله را ریشه یابی کنند! 
آیا روکن نیست علرت رکرد 
صرررعرررودی ترررجررراوز بررره 
دخاربچه ها چیست؟ کافری 
است به همین اسم و رسرم 
دست انردرکراران سرمریرنرار 
کذائی نگاهری بریرانردازیرد 
تررا قضرریرره روکررن بشررود. 

و ”   جمعیت امرام“ قرارست 
هرریرریررت عررلررمرری دانشررگرراه 

، یعنری ” عالمه طباطبائی“ 
نهرادهرای برردگری جرنرسری 

افرررزایرررش “ زنررران، بررررای 
تررعررداد ازدوا  و طررالق 

چررررراره ای ”  کرررررودکررررران
بیاندیشند!  اینهرا جرزئری 
از صورت مسرالره انرد نره 
راه حل. مساله مردم ایران 

همین عالمه های ماخیر  
آداب کرررعرری تررجرراور برره 
دخار بچه ها  و آیت الرلره 
ها و  امرامران مرارحرجرری 
است که حای در مورد آداب 
لررذتررجرروئرری از کررودکرران 
کیرخواره فاروی و رسرالره 

 دارند.
مرروضرروعررات مررورد بررحررث 

آمرروزش “ سررمرریررنررار کررذائرری 
های عمومی از طریق صردا 

ارائه الگوهرای “ و ”  و سیما
، ” رفااری والدین با کودک

ترسیم ویژگی های روانری “ 
ترروجرره برره “ و ”  کررودکرران

و ”  اوقات فراقرت کرودکران
موضوعاتی از ایرن قربریرل 
بوده است. این ها عناویرن 
دانشگاهی و امروزی پسنرد 
برررای ترروجرریرره یررک زن 

سرالره اسرت.  ٣٤١١سایزی 
قرارست با این عربرارات و 
مرررقررروالت اصرررل مسرررالررره 
الپروکرانری بشرود. مسرالرره 
برسر الگوهای حکومت است 
و نرره الرگرروهررای والرردیررن. 
مردم میدانند ریشه مسالره 
چیست. مردم میدانرنرد کره 
تجاوز به کودکان در ایران 
یک امر کرعری، دولراری و 
قرانررونرری اسررت و نرره یررک 
مساله فرهنگی مربوط بره 
رفاار والردیرن  و مرقرولره 
پررردازیررهررای نررامررربرروطرری 
ازاین قبیل. ایرادی آکرکرار 
و پنهان حکومت این ها را 
به هم میبرافرنرد ترا مرگرر 
رژیمی که براعرث و برانری 
ایررن جررنررایررت اسررت را از 
 خشم مردم میون بدارند.

 
تجاوز به دخارر برچره هرا 
جرررزئررری از فرررلرررسرررفررره و 
ایدئولوژی فروق ارترجراعری 

ای است کره زن را کراالی 
جنسی و ابرزار لرذترجروئری 
مرد میداند، تجاوز جنسری 
را تررحررت نررام صرریررغرره و 
ازدوا  مرروقررت ترروجرریرره و 
قانونی مریرکرنرد،ازدوا  را 
به اجازه پدر وقیم مرذکرر 
دخاران مروکرول مریرکرنرد و 
حق طالق را از زنان سرلرب 
میکنرد. ایرنرهرا نرظررات و 
قوانینی برای تنرزل زنران 
برره برررده جررنررسرری و برره 
تسلیم و تمرکریرن واداکرارن 
ایررن بررردگرران اسررت. ایررن 
بردگی از سن نره سرالرگری 
کروع میرشرود. ترجراوز بره 
کرررودکررران آدررراز ترررعررردی 
جررنررسرریررارری اسررت کرره در 
بزرگسالی تحت نام صیرغره 
و ازدوا  مرروقررت و عررقررد 
کرعی ادامه پیدا میرکرنرد. 
مررردم ایررن حررقرررایررق را 
میدانند. جوانان و زنان و 
مررردان آزاده ای کرره  بررا 
ازدوا  سفید به مقابله برا 
ایررن تررحررجررر و تررعررفررن 
برخاساه اند میداننرد کره 
راه پرایران برخرشرریردن برره 
تجاوز به کرودکران و براز 
گرداندن منزلت انسانی بره 
زنان و کودکان و به هرمره 
جررامررعرره از سررمرریررنررارهررای 
کرررذائررری نرررهرررادهرررا  و 
کرررارکرررنررراسررران اسرررالمررری 
نمیگذرد. بسراط کرل ایرن 
رژیم با تمامی قروانریرن و 
اخررالقرریررات و احررکررام و 
تابروهرای فروق ارترجراعری 
اش و با تمام آیت الله ها 
و امام هرا و عرالمره هرای 
ماحجرش را برایرد در هرم 

 پیچید.
 ٣١دسامبر  ٣٢

 حمید تقوایی 
 

ازدواج 
دختربچه ها 
تجاوز شرعی 
به کودک 
 است 

آنچه احساع کادی را در زنردگری بریرکراران در هرم 
میشکند فراتر از صرف بیکاری است. بریرکراری وقراری 
با فقدان تامین اجاماعی همراه مریرشرود بره روان و 
احساع کارگر بیکار و خانواده اش بریررحرمرانره ترر 
حمله میکند. وقای تامین خوراک و بهداکت و درمران 
و مسکن و آموزش به پول گرره خرورده اسرت، وقراری 
طبقه سرمایه دار به همان صندوق فرکرسرنری ترامریرن 
اجاماعی و بیمه بیکاری کارگر هم دساربررد مریرزنرد، 
آنگاه بیکاری متل مغاک خوفناکری در مرقرابرل کرارگرر 
بیکار و خانواده اش دهن براز مریرکرنرد کره برراسراری 
هراسناک است و در آن همه چیرز پریردا مریرشرود جرز 

 کادی.



٥٠٣١ آذر ٠٣  کارگر کمونيست    

 ٣ صفحه  

 Immanuel)آمانوئل نه   

Ness)  هههای    کههتههاب و نههوشههتههه
زیادی را درباره مبهارزه کهارگهران  
و بههخههگههوز مههبههارزه مسههتههقههل  
کارگهران  مسهتهقهل از احهزاب و  

ها و نهههادههای    مستقل از اتثادیه 
رسمی و قهانهونهی کهارگهران  یها  
خود به رشته تثریر در آورده و یها  
سههردبههیههر آنههههها بههوده اسههت  او  
همدنی  سردبیر ژورناث خهوانه نهی  

اسهت    Working USAو مهم  
او در صههفههثههار آخههر آخههریهه   
کههتههابههش  "شههورش کههارگههران  

ای را دربهاره    جنوبی    "* ن تهه 
گهویه  کهه    تثزب و تشه هل مهی 

 پائی  تر به آن خواهم پرداخت  
 

تع ادی از فعالهیه  سهیهاسهی  
  ٠١٠٦ سهپهتهامهبهر    ٥ ن   روز  

ای برای آمهانهوئهل نه  در    جلسه 
تورنتو برگزار کردن  که به ههمهراه  

نفر دیگر حوث مبارزه کهارگهران    ٩ 
در کشههورهههای "جههنههوبههی" در  
پانلی  بهثهز و گهفهتهگهوئهی را  
داشته باشن   اعتگاب عهمهومهی  
وسیه  کهارگهران در ههنه  ههمهان  

ها و مثافهل    روزها خبر داغ رسانه 
ن  بود کهه بهخهشهی از پهانهل  
اتفاقا به همی  مسئله اخهتهگهاز  
یافت  به دنباث بثز پانلهیهسهتههها   
در سئواث و جهوابههها رو بهه نه   
گفتم: "م  هنوز ای  کتهابهتهان را  

ام  اما با آشهنهائهی کهه از    نخوان ه 
ای کهه    نیراتتان دارم و با مبالعهه 

ام     از دیگر کتابهای شمها داشهتهه 
شما تثزب را در مبارزه کارگهران  

گیری   بهله هه    نه تنها دست م می 
آن را معضلی بر سر راه اعهتهراد  

 دانی  "   کارگر می 
 

کتاب "شورش کارگهران    "  
کتابهی اسهت بسهیهار خهوانه نهی   
درباره اعتراد کهارگهران در سهه  
کشور ههنه   نهیه  و آفهریهقهای  
جنوبی است که در ننه  جهبهههه  

ان   بخهگهوز    با سرمایه در افتاده 
بههر نههنهه  نههمههونههه مشههخههص از  
اعتراد کارگران و نقش مخربهی  
که نهادهای رسهمهی کهارگهری   
در هم ستی با دولت و مٶسسهار  
و سرمایه های بی  المللی دارنه    
تمرکز کرده است که به خهوانهنه ه  

 تگویری زن ه می ده   
 

گفتم که نه  در صهفهثهار  
آخر کتاب درباره تش ل و تهثهزب  
نوشتهه اسهت  بهه نهقهش تشه هل  
مستقل در اعتهرا هار کهارگهران  
نی  مهی پهردازد و در نهتهیهجهه  

نههویسهه : "فههعههالههیهه     گههیههری مههی 
کههارگههری در نههیهه  ایهه  را بههه  
رسمیت می شنهاسهنه  کهه به ون  
ایجاد اتثادیه و یا حزبهی رقهیهب   

تهوانه  بها دخهالهت    میلیتانسی می 
مستقیهم در مهبهارزه در مهثهیه   
کههار و در مههثهه ر کههارگههری  
موف  باش  " یعنی  به ون ایهجهاد  
حههزب و تشهه ههلههی هههم  صههر   
مبارزه در مثی  کار و مهنها ه   
کارگری  می توان دولهت نهیه   
و نهادهای بی  المللی سرمایه را  

 عقب ران   
 

ن  در جواب به سئواث م  و  
بخگوز بها اشهاره بهه اعهتهراد  
کارگران در هن   گفهت: "اتهفهاقها  

ام کهه    اکنون به ای  نتیجه رسهیه ه 
ای از تثزب برای پیهشهروی    درجه 

 مبارزه کارگران  روری است " 
 

 مبارزه ماحد کارگران
نه تنها در ههنه  و آفهریهقهای  

ای از فهعهالهیهت    جنوبی  که درجه 
سیاسی به سرمایه تثمیل شه ه و  
به رسمیت شهنهاخهتهه شه ه اسهت   
تع ادی از احزاب پارلمانی به نهام  

کههنهنهه  و    کهارگههر فههعههالهیههت مههی 
توانن   حتی با قهتهل    کارگران می 

عامهی کهه از آنههها در مهعهادن  
ماری انای آفریقای جنوبی شه    

ای خهههود و    بههها بسهههیهههج تهههوده 
هههایشههان  بهها اعههتههراد    خههانههواده 

پیگیر  دولت و مهٶسهسهار بهیه   
المللی سرمایه را وادار بهه عهقهب  
نشینی کنهنه  و بهه بهخهشهی از  
مبالباتشان برسن   بل ه در همهان  
نههیهه  هههم کههه هههر مههبههارزه و  
اعترا ی با مشت آههنهیه  دولهت  
و سههرکههوب مسههتههقهیههم از جههانههب  

های دولتی روبرو هستنه      اتثادیه 
کارگران با دخالت همه جهانهبهه و  
پههیههگههیههر فههعههالههیهه  کههارگههری   
مبالبار خود را به دولت تثمهیهل  
کردن   در خود ایهران ههم شهاهه   
بسیاری از اعترا ار کهارگهری  

ایم کهه کهارگهران بها مهبهارزه    بوده 
انه  و    خهود دولهت را عهقهب رانه ه 

مبالبار خود را تهثهمهیهل کهرده  

ان   در نتیجه ای  بایه  بهرای ههر  
کسی که به مسهائهل کهارگهری  
توجه کرده بهاشه  مسهجهل بهاشه   

تهوانه  در ههر    که زور کارگر می 
شهرایههبهی سههرمهایههه دار و دولههت  
سرمایه دارها را عقب بهرانه   ایه   

 "قانون" مبارزه کارگر است  
 

آمههانههوئههل نهه   بهها تههثههقههیهه   
وسیعی که در مهیهان کهارگهران  
سه کشور نهامهبهرده کهرده اسهت   
نشههان مههی دههه  کههه در هههیههو  
نمونه موفقی که کارگهران قهادر  
به عقب ران ن دولت و کهارفهرمها  
ش ه باشن   ای  مبارزه و پهیهروزی  
ب ون درجه بهاالئهی از تشه هل و  
سازمان هی و دخالت و فهعهالهیهت  
پههیههگههیههر فههعههالههیهه  کههارگههری  
ام انپکیر نهبهوده اسهت  بهنهابهرایه   
ای  حر  و ای  تز  به نهیهر مه    
پوچ اسهت کهه گهویها کهارگهران  
ب ون مبارزه برای ایجاد تش هل و  

توانن  ی  دولت را بهه    حزب می 
زانو در آوردن   شای  بشهود نهنه   
نمونه استسنا اینجها و آنهجها پهیه ا  
کههرد و نشههان دادا امهها عههلههی  
العموم مبارزه موف  کارگهر بهایه   
متش ل باش  و بای  تش ل خهود  

را از دث ایهههه  مههههبههههارزه و  
سازمانه ههی بهوجهود بهیهاورد  در  
نوشته "جنبش کارگهری بهایه  از  
 عفها عبور کهنه " گهفهتهم کهه  
کههارگههران بههعههضهها "گههروه فشههار"  

هها و    کنن  که اتثهادیهه   ایجاد می 
نهههادههای رسهمهی کهارگهری را  
جلو برانن  تا از منافه  کهارگهران  
دفاع کهنهنه   در خهود ایهران ههم  
اتهفها  افهتهاده کهه کهارگهران در  
ی  مثی  کار مشهخهگهی بها  
فشههار بههه "شههوراهههای اسهه مههی  
کار" و "انهجهمه  ههای صهنهفهی  
کارگران" آنههها را سهپهر کهرده و  
تههوانسههتههه انهه  بههه بههخههشههی از  
مههبههالههبههار خههود بههرسههنهه   ایهه   
تاکتی  مشخگی است کهه از  
 ههر  فههعههالههیهه  کههارگههری  بهها  
تشخیهص مهوقهعهیهت مهی تهوانه   
ب ار گرفتهه شهود  وا هح اسهت  

توان  نرم بشهودا نهرا    که ای  نمی 
که نهادهای سرکوب کهارگهران   
مسل شوراهای اسه مهی کهار و  

های کارگری نی   اگهر    اتثادیه 
کههارشههان بشههود دفههاع از حهه  و  
حقو  کارگران  می شهود نهقهض  

 غرد! 
 

 ای ندارد! بدون حزب، کارگر آینده
 

 ناصر اصغری

 

کااب "کورش کارگران ..." کاابی است بسریرار خروانردنری. دربراره 
اعاراض کارگران در سه کشور هند، چین و آفریقای جنروبری اسرت 

اند. بخیوص بر چند نمونه  که در چند جبهه با سرمایه در افااده
مشخ  از اعاراض کارگران و نقش مخربی کره نرهرادهرای رسرمری 
کارگری، در همدسای با دولت و مٶسرسرات و سررمرایره هرای بریرن 
المللی دارند، تمرکز کرده است که به خواننده تیویری زنرده مری 

 دهد.
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 ٥٣ صفحه   

  ٤ از صفحه   
پ  آنهدهه کهه یه  فهعهاث  
ن  سیاسی بای  تبلیه  به هنه    
ایهه  اسههت کههه "کههارگههر در هههر  
موقعیتی بهایه  بهه فه هر ایهجهاد  

 تش ل خود باش "  
 

 ای از تحزب؟ چه درجه
جواب ن  به سئواث م  قهابهل  
تعم  است  در ههمهان جهلهسهه و  
ب نباث سئواث م   کهمهی ههم بهر  
سههر سههاخههتههار حههزب و نههه نههوع  
حزبی ههم بهثهز شه   سهریهزای  
ن  کجای مبارزه و اعهتهراد  
کارگر قرار گرفته استت احهزاب  
سوسیاث دم رار  آنجا که بهثهز  
از مبارزه و اعهتهراد کهارگهر در  

گوین  و نهه    میان است  نه می 
کنن ت حهزبهی از نهوع حهزب    می 

بلشوی  که انهقه ب اکهتهبهر را  
سازمان داد  در جهوامه  امهروزی  
نق ر کهاربهرد داردت نه  خهوب  

دان  که در آفریقای جهنهوبهی    می 
COSATU   بههازوی کههارگههری

ANC   است  اتثهادیهه کهارگهران
گهویهنه     که می  (NUM)معادن  

با پلی  در قهتهل عهام کهارگهران  
معادن ماری انا هم ستهی کهرده   

 COSATUعضو مهههمهی از  

اسهههت  در خهههود ههههنههه  ههههم  
فهه راسههیههونههههها و اتههثههادیههه هههای  
کههارگههری رسههمههی بههازوهههای  
کههارگههری احههزاب پههارلههمههانههی  
هسههتههنهه   یهه ههی از بههزرگههتههریهه   
فه راسههیهونههههای کهارگههری هههنهه   

   BJPبههازوی کههارگههری حههزب  
حزب ن ادپرسهت حهاکهم کهنهونهی  

 هن  است  
 

اما نی  نبورت تا آنجا کهه  
هههای    بههه "فهه راسههیههون اتههثههادیههه 

 (ACFTU)کارگهری نهیه "  

دانههم نههقهه ر    گههردد  نههمههی   بههرمههی 
صثیح است که ایهنههها را بهازی  
کههارگههری حههزب حههاکههم نههیهه   
نامی   اینها مهممهوریه  آن حهزب  
در میان کهارگهران هسهتهنه  کهه  
کهارشهان مهسهل پهادوههای "خهانههه  

کههارگههر" گههزارش و لههو دادن  
فههعههالههیهه  کههارگههری و نههبههض  
اعههتهههراد و جهههنهههب و جهههوش  
اعههتههرا ههی در مههیههان کههارگههران  
است  بثز ای  است که کهارگهر  
بای  حزبی ایهجهاد کهنه  کهه نهه  
تنها از موفقیتهای مهو هعهی و  
مقبهعهی کهارگهران دفهاع کهنه    

ای حهرکهت    بل ه به سمت جامعهه 
کهنه  کهه کهارگهر دیهگهر بههرای  

اش    اش مجبور نباش  سینهه   مبالبه 
هههای مه افههعهیهه     را سهپههر گهلههولهه 

سرمایه ب ن   بای  حهزبهی ایهجهاد  
کههنهه  کههه قهه رر را از دسههت  
سهههرمهههایهههه دارهههها در آورد بهههه  
کارگران بسپهارد  سهاخهته  یه   
حههزب خهه   جههریههان دخههیههل در  
مبارزه کارگر و دخیل در تهغهیهیهر  
دنیا و تغییر جامعه تاریهخها آسهان  
نبوده و ننی  احزاب و جریهانهاتهی  
در حاشیه جامهعهه و در حهاشهیهه  
مههبههارزه کههارگههران بههوده انهه   آن  
حزبی کهه مه  نهیهر مه  اسهت   
حزبی است که فعهالهیه  جهنهبهش  

کارگری  در جائی مسهل نهیه    
وقتی که با دقت  هرحهی بهرای  
مبارزه برای افزایش دستمزد مهی  
کشن  و قادر مهی شهونه  بهخهش  
وسههیههعههی از کههارگههران را بههه  
تش لها و مبارزه ب شن   بتوانهنه   
ای  حزب را با کارگهران مهرتهبه   
بهه ههنههنهه   بههرای مههبههارزه جهه ی  
کارگری بای  حزب درسهت کهرد  

ههای نهنه     شود نهام فهرقهه   و نمی 
نفره را کهه بهر سهر فهانهوسهقهه و  
قههمههقههمههه بهها هههم دسههت بههه یههقههه  

شههونهه   حههزب کههارگهههری    مههی 
گکاشت  وسعت عرصه فهعهالهیهت  

تههوانهه  بههه    احهزاب کههارگههری مهی 
درجههه خههفههقههان بسههتههگههی داشههتههه  
بههاشهه   وا ههح اسههت کههه یهه   
حزب کمونیسهتهی کهارگهری در  
جائی مسل ههنه  و یها آفهریهقهای  

ای    توان  بسهیهار تهوده   جنوبی  می 
بشههود  دایههره فههعههالههیههت نههنههیهه   
احزابی در جائهی مهسهل نهیه  و  

تهوانه  بسهیهار    عربستان و ایران می 
اش بهها    مههثهه ودتههر بههاشهه   رابههبههه 

تههوانهه  از    هههای کههارگههر مههی   تههوده 
 ری  فعالی  و رهبران اجتهمهاعهی  
باش   اما بثز اصلی ایه  اسهت  
که فعالی  کارگری و فهعهالهیه   
سیاسی بهه ایه  قهنهاعهت رسهیه ه  
باشن  که کارگر در مهبهارزه اش  
بر علیه سرمایه دار  ب ون تهثهزب  

 پیروز نخواه  ش   
 

 تو یح: 
====== 

تیتر کتاب ن  به انگلیسهی:  
Southern Insurgency: 
The coming of global 

working class   اسهت  مهقهولهه
و یهها   (Southern)"جههنههوبههی"  

(Global South)   جههههههههای
ترمینولوژی ق یمی "جههان سهوم"  
را در بثسهای سیهاسهی بسهیهاری  
از فعالی  ن  در غرب گهرفهتهه  

 است  
 ٠١٠٦ دسامبر    ٠٦ 

 

 پیامهای همبساگی به کنفرانس کارگری در مالمو

 

پیام همبسارگری پرل 
مررک لرری از واحررد 
سیردنری کشراریررانری 

 اسارالیا

م  پل م  لی هستم از واحه   
سههیهه نههی اتههثههادیههه کشههتههیههرانههی  
استرالیا هستم  مها ههمهبهسهتهگهی  
ههمههه جهانههبههه خهودرا بهها جههنههبههش  
کهههارگهههری در ایهههران اعههه م  

می نیم  گزارشهههایهی اغهلهب از  
ستم و فشهار وحشهیهانهه و خشه   
علیه کارگران ایران که از حهقهو   
پایه ای خود دفاع مهیه هنهنه  بهه  
گههوش مههیههرسهه   ایهه  کههارگههران  
برای حقوقی مبارزه می نن  کهه  
همه کارگران سزاوار آن هسهتهنه    
م  با ایه  نهیهر بسهیهار احسها   
همراهی مهیه هنهم کهه کهارگهران  
جهان از مبارزار یه ه یهگهر بهایه   
حمایت و همبستگهی کهنهنه   از  
ای  نیر با مهبهارزار شهمها اعه م  
همبستگی می نم و از ح هومهت  
ایران مگرانه میخواهم کهه ههمهه  
زن انیان سهیهاسهی را آزاد کهنه    
هههمههه کههارگههران زنهه انههی را آزاد  
کههنهه   کههارگههرانههی کههه بههرای  
ارزشهههههههای انسهههانهههی مهههبهههارزه  

 می نن    

ما با مبارزار کهارگهران ایهران و  
دیههگههر کشههورههها ابههراز احههتههرام  
می نیم  مها بها مهبهارزاتهی کهه  
کارگران ایران بها آن درگهیهرنه  و  
عمهیهقها بها آن ههمهراههیهم  اعه م  
احترام می نیم  برای ههمهه شهمها  
رفقا بهههتهریه  آرزوهها را دارم  و  
هرنه شما از مها بهخهواههیه  در  
همبستگی انجام مهیه ههیهم  درود  
به کارگران ایران و جهان  همیشهه  

 در کنار شما خواهیم بود 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیام همبسارگری راب 
اکرررارررن دبررریرررر کرررل 
اتحادیه بین المرلرلری 
کارگران باربر اسکله 

 و انبار کانادا

اسم م  راب اشهته  اسهت  دبهیهر  
کل اتثادیه بی  المللی کهارگهران  
باربر اس له و انبار شعبهه کهانهادا  
هستم  ای  پیام ما بهه حه هومهت  
ایران است: دستگیهری آنههها کهه  

میخهواههنه  مهتهشه هل شهونه  را  
متوقال کنی ! رهبهر مهعهلهمهان را  
دستیگر و زن انی می هنهیه   امها  
آنده میخواهن  ح  شان است  و  
آن حهه  تشهه ههل و حهه  مههکاکههره  
جمعی برای بهبود زنه گهی خهود  
و خانواده هایشان است  راننه گهان  
اتههوبههو  سههنهه یهه ههای واحهه  را  
زن انی می نی   شما موظفی  بهه  
آنها اجازه دهی  سازمهان یهابهنه  و  
متش ل شون   ما در کهانهادا از  
حقو  کارگران دفهاع مهیه هنهیهم    
حقو  کهارگهران جهههانهی اسهت   
سازمان جهانی کار اعه م کهرده  
است که مها حه  تشه هل داریهم  
که از زن گی مان دفهاع کهنهیهم   
ما ح  داریم فعالهیهت جهمهعهی و  
مهههتهههشههه هههل داشهههتهههه بهههاشهههیهههم   

 دستگیریهای غیرقانونی و  
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 ٣ از صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليسای!

 ٥٥ صفحه  

 
بهه رفههتههاری نسههبههت بههه فههعههالههیهه   
اتههثههادیههه ای و کههارگههری را  
مههتههوقههال کههنههیهه ! اجههازده دهههیهه   
ازادانههه مههتههسهه ههل شههونهه   اجههازه  
دهههیهه  بههرای رسههیهه ن بههه تههوافهه   
مههکاکههره کههنههنهه   ایهه  حهه اقههل  
انتیاری است که از شما بهعهنهوان  
ی  حه هومهت مهیهرود  یهعهنهی  
این ه به مردم خهود اجهازه دههیه   
انههدههه را مههیههخههواهههنهه  بههگههویههنهه   

 بگوین     
 

پرریررام هررمرربررسرراررگرری 
اسافانی اسرمریرت از 

BCGEU  درکانادا 

سه م  مهه  اسههتههفههانههی اسههمههیههت   
رئی  اتثادیه کارگران دولهتهی و  
خهه مههار در کههانههادا هسههتههم  از  
 ر  بیش از هفهتهاد ههزار عضهو  
ای  اتثادیه پیام همبستگهی خهود  
با جنبش کهارگهری در ایهران را  
در مبارزه برای حهقهو  پهایهه ای  
کارگری به فهریه م نهو کهمهپهیه   
بههرای آزادی کههارگههران در ایههران  
تههقهه یههم مههیهه ههنههم  مهها از امههر  
کارگران ایران در کهمهپهیه  آزادی  
کارگران پشتیبانی می نهیهم  مها  
ا هه ع داریههم کههه بسههیههاری از  
کارگران  معلمان  فعهالهیه  دفهاع  
از حههقههو  کههودک  و  دیههگههر  
فعالی  سیاسی بخها هر فهعهالهیهت  
کارگری و اتثادیهه ای زنه انهی  
ش ه ان   این ه در الیهثهه جه یه   
اص حیه قهانهون کهار  فهعهالهیهت  
اتثادیه ای بهعهنهوان یه  اقه ام  
علیه امنیت ملی تلقی مهیهشهود  
شرم آور است   ایهران عضهوی از  

سازمان جهانی کهار )آی اث اود  
است و م  ای  اح ام امنیتهی را  
نقض مقاوله نامه ههای سهازمهان  
جهانی کار می انم  خهواسهت مها  
اینست کهه تهمهام احه هام صهادره  
بههرای فههعههالههیهه  کههارگههری و  
اجتماعی تثت عنوان اق ام علهیهه  
امنیت ملی بای  فورا لغو شود و  
همه زن انیان سهیهاسهی بهایه  آزاد  
شون   ما از ح ومت ایران اکیه ا  
میخواهیم که به حقو  کهارگهران  
و آزادی حهه  تشهه ههل احههتههرام  
بگکارد  مها روی ههمهبهسهتهگهی  
کهارگههری بهها کههارگهران زنه انههی  
مگر هستیم و   تها آزادی ههمهه  
آنههههها بههه حههمههایههت خههود ادامههه  
می هیم  زنه ه بهاد ههمهبهسهتهگهی  

 برای همیشه! 
 

پرریررام سررعرریررد نررعررمررا 
دبررررررریرررررررر کرررررررل 
کنفدرانسیون عمومری 
اتررررحررررادیرررره هررررای 

 کارگری در عراق

 با درود  
رفقای عزیز برای کنفران  شهمها  
آرزوی مهوفهقهیهت دارم  از  هر   
خود و از  هر  کهنهفه رانسهیهون  
عمومی اتثادیه های کهارگهری  
در عرا  همهبهسهتهگهی خهودرا بها  
کارگران ایران اع م می هنهم  مها  
دسههتههگههیههریههههها و تههعههر ههار بههه  
کههارگههران ایههران را مههثهه ههوم  
مههیهه ههنههیههم  کههارگههران آفههریههنههنهه ه  
زن گی و جوهر زن گی هسهتهنه    
با ای  حاث حه هومهت بهه حهقهو   
کارگران تجاوز می ن  و کهارگهر  

را زن انی مینمای   ایه  اقه امهار  
سههرکههوبههگههرانههه غههیههر انسههانههی و  
تخبی از قهوانهیه  بهیه  الهمهلهلهی  
است  ما بهبهور کهامهل از شهمها  
حمایت می نیهم و ههمهبهسهتهگهی  
خودرا را با کارگهران زنه انهی در  
 ایران مورد تاکی  قرار می هیم   

 
پرریررام هررمرربررسرراررگرری 
حاتم الویرنری عضرو 
کررررررررمرررررررریررررررررارررررررره 

 CGTTجررررروانررررران

اتحادیه برزرگرارریرن 
اتحادیه کارگرری در 

 تونس

 س م دوستان عزیز  
م  حاتم الوینی از تون  هسهتهم   
 –از  ر  حزب سهوسهیهالهیهسهت  

دموکراتی  مهیهههنهی تهونه  و  
بههعههنههوان عضههو کههمههیههتههه جههوانههان  
اتثادیه سراسری کارگران تهونه   
مایلم درودههای خهودرا بهه ههمهه  
دوستانم در ایران ارساث کهنهم  مها  
دستگیریهها و سهرکهوبههها عهلهیهه  
کارگران را مث وم می نیم  مها  
ای  اق امار را پایماث کهردن حه   
تش ل و ح  تجم  می انیهم  ایه   
اقهه امههار بههه مههعههنههای زیههر پهها  
گکاشت  تمام قهراردادهها و عهر    
بههیهه  الههمههلههلههی اسههت  مهها ایهه   
اقهه امههار را سههرکههوبههگههرانههه و  
خگمانه می انیم  مایلم پشتیبانهی  
و همبستگی خودرا از تهونه  از  
جانهب ههمهه کهارگهران تهونه  و  
جنبش دمهوکهراتهیه  تهونه  بها  
کارگران ایران اع م کنم  مها بهر  
ح  تش ل و حه  تهجهمه  بهرای  

همه کارگران تاکی  می هنهیهم  و  
خههواهههان آزادی هههمههه کههارگههران  
زن انی در ایران ب ون قی  و شهرط  

 هستیم    
 

پیام همبساگی جران 
کرررالرک از نرررهررراد 
ائاالف علیه فقرر در 

 کانادا

مایلم از جانب کمپی  علهیهه فهقهر  
در اونتاریهو در ههمهبهسهتهگهی بها  
رههبهران کهارگهری ایهران کهه در  
زن ان هستن  یا با زن ان مواجههنه   
و بهخهها هر رفهتههار جهنههایهتهه هارانههه  
حهه ههومههت در رابههبههه بهها حههقههو   
کارگران و در راببه ای  موقعیهت  
معی  مو   خودرا اعه م کهنهم   
وقههتههی بههه اتهههههامههاتههی کههه ایهه   
رهبران کارگری با آن مهواجهههنه   
نههگههاه مههیهه ههنههیههم بههه نههثههو بههاور  
نهه ههردنههی ای وحشههیههانههه اسههت   
سخ  از زن انی کهردن کهارگهران  

سههاث    ٠١ بههه یههازده سههاث زنهه ان   
زن ان بخا ر به اصب ن جهرائهمهی  
است که بهیو وجه جرم نیستهنه    
بل ه استفاده از حهقهو  ابهته ایهی  
انسانی  و کارگری هستن    بهه  
ای  اتهامار دقت کنی  "تشهویهش  
اذهان عمومی" یا "تبهلهیه  عهلهیهه  
ح ومت"  اینها فق  به مهعهنهای  
استفاده از آزادی بهیهان اسهت  بهه  
معنای سهازمهان دادن ههمه هاران  
خود بر علیه بی عه الهتهی هها و  
بی حقوقیهاست  با توجه بهه ایه   
و عیت ما ف هر مهیه هنهیهم ایه   
بسیار مهم است که سازمهانهههای  
کارگری و پیشرو بهیه  الهمهلهلهی   
در کنار رهبهران کهارگهری ایهران  

که مثاکمه و تعقیهب مهیهشهونه   
بههایسههتههنهه  و بهها آنههههها اعهه م  
همبستگی کهنهنه   وا هح اسهت  
کههه اگههر حهه ههومههت ایهه  نههوع  
سرکوب خش  را به کار مهیهبهرد   
بههه خهها ههر ایههنههسههت کههه مههانهه   
متشه هل شه ن کهارگهران شهود   
یهه   ههرب الههمههسههل قهه یههمههی  
اتههثههادیههه ههها و تشهه ههلهههههای  
کارگری اینست کهه " هربهه بهه  
ی  نفر  ربه به همه اسهت" بهه  
همی  دلیل نون ای  کارگهران در  
ایران با ای  سرکوب مهواجهه شه ه  
ان  ما پشتیبانهی خهودرا از آنههها  
اع م مهیه هنهیهم و از حه هومهت  
ایران مهیهخهواههیهم کهه کهارگهران  
زن انی را فورا آزاد کن   و آنههها  
کههه بهها زنهه ان مههواجههه هسههتههنهه   
اتهامار علیه شان لغو شهود  مها  
هههمههبههسههتههگههی خههودرا بهها ایهه   
کارگران بسیهار جسهور و شهجهاع  
که در برابر ح ومت سهرکهوبهگهر  
و وحشیانهه مهی ایسهتهنه  اعه م  

 می نیم    
 

پرریررام هررمرربررسرراررگرری 
مایک پالره سرک از 
اتررحررادیرره کررارگررران 

 پست در کانادا

 
اسم م  مای  پاله س  اسهت  
و رئیه  اتهثهادیهه پسهت کهانهادا  
هستهم  مه  پهیهام ههمهبهسهتهگهی  

هزار کهارگهران    ٨١ خودرا از  ر   
پست کهانهادا بها کهارگهران ایهران  
اع م می نم  میه انهم کهه تهمهام  
 کارگران ای  اتثادیه در کنار  
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کارگران ایهران ایسهتهاده انه  و بها  
آنها اع م همبستهگهی مهیه هنهنه   
وبههویهه ه خههواههههان آزادی هههمهههه  
کههارگههران زنهه انههی هسههتههنهه  و از  
کههمههپههیهه  "فههریهه م نههو" حههمههایههت  
می نن   ح  فعالیت کارگهری و  
اتثادیه ای یه  حه  پهایهه ای  
انسانی است  اگر شما به اتثادیهه  
ها احترام نمهیهگهکاریه  نهمهیهتهوانهیه   
خودرا دمهوکهراسهی بهخهوانهیه   و  
حقیقتا ما سالهههاسهت کهه شهاهه   
ای  هستیم که کارگران و فعالهیه   
اتثادیهه ای در ایهران تهعهقهیهب و  
زن انی میهشهونه   حهاث رانهنه گهان  
شرکت واح  یا کهارگهران دیهگهر   
ای  و عهیهت بهایه  خهاتهمهه یهابه    
ب انی  که دنیا شهمها را زیهر نهیهر  

 دارد  
 
پریررام هرمرربررسراررگرری   

هدا کامل از فعالریرن 
و کمپینرهای کارگری 

 در میر
م  ه ا کامل فهعهاث و کهمهپهیهنهر  
کههارگههری در مگههر حههمههایههت و  
همبستگی همه جانبه خهود را از  
فعالهیه  کهارگهری ایهران کهه بهه  
سالها حهبه  مهثه هوم شه ه انه    
اع م می نم  نه تثت حاکمهیهت  
رژیم فاشهیهسهت اسه مهی و نهه  
رژیم فاشیست نیهامهی  ههمهه در  
واق  در یه  زنه ان بهزرو بسهر  
مههیههبههریههم  مههبههمههئهه  بههاشههیهه  کههه  
ف اکاری های شهمها زمهانهی بهه  

 انق ب منجر خواه  ش    
 

آذر بهه نههبههاث احضههار    ٠٢ صههبههح  
پههرویهه  مههثههمهه ی بههه مههعههاونههت  
دادستانی تهران  برو اخهبهاریهه  
ای به عنوان وایقه گکار جهعهفهر  
عییم زاده به ایشهان ابه غ شه    
در ایهه  اخههبههاریههه از پههرویهه   
مثم ی خواسته شه ه اسهت تها  
ظر  م ر ی ماه جعفهر عهیهیهم  
زاده را به زن ان معرفی کنه  در  
غیر اینگورر نسبت بهه  هبه   
وایقه برابر مقررار اقه ام خهواهه   

 ش   
جههعههفههر عههیههیههم زاده بهها واههیههقههه  

میلیون تهومهانهی و به نهبهاث  ٢٨١ 
اعتگاب غکایی شهگهت و سهه  
روزه  در حالی که در بیمارستهان  
سینا بستری بود  روز دههم تهیهر  
ماه آزاد ش   وی ای  اعهتهگهاب  
را همراه بها اسهمهاعهیهل عهبه ی  
عضههو هههیههار مهه یههره کههانههون  
صنفهی مهعهلهمهان و از فهعهاالن  
بههرجسههتههه جههنههبههش اعههتههرا ههی  

معلمان آغاز کرده بهود  آنهان در  
بیانهیهه ای کهه پهیهش از آغهاز  
اعهتهگهاب غهکا از داخهل زنه ان  
اوی  صادر کرده بهودنه  خهواههان  
پایان دادن بهه امهنهیهتهی کهردن  
اعترا ار صهنهفهی و بهرداشهتهه  
ش ن اتهامار امنیتی از پهرونه ه  
های فعالی  صنفی م نی شه ه  
بودن   با ایه  حهاث و عهلهیهرغهم  
جنبش عیهیهمهی کهه حهوث ایه   
مبالبه بهر حه  بهه مهیه ان آمه   
ح م شش ساث زن ان اسهمهاعهیهل  
عب ی در دادگهاه تهجه یه  نهیهر  
تایی  و ای  مهعهلهم بهرجسهتهه روز  
  ٥ نوزده آبانماه بازداشت و به بنه   

 زن ان اوی  منتقل ش   
جعفر عیهیهم زاده به نهبهاث پهایهان  
اعهههتهههگهههاب غهههکا و آزادی   
ب فاصله بهه دادگسهتهری سهاوه  
احضار و در آنجا ع وه بهر شهش  
سههاث مههثهه ههومههیههت در شههعههبههه  

دادگاه انق ب تهههران کهه بهر  ٠٨ 

آبههانههمههاه سههاث  ٠١ اسهها  آن از  
گکشته زن انی ش ه بود  تهوسه   
شعبه اوث دادگهاه انهقه ب سهاوه  

سهاث  ٠٠ نیز با همان اتهامار بهه  
زن ان دیگهر مهثه هوم و از مهاه  
گکشته برای ت اوم اجرای حه هم  

دادگاه انق ب تهران بهه  ٠٨ شعبه  
زن ان اوی  فهرا خهوانه ه شه  امها  
وی بهها غههیههر قههانههونههی خههوانهه ن  
مث هومهیهت خهود و اصهرار بهر  
تثق  خهواسهتهههایهش مهبهنهی بهر  
برداشته ش ن اتهامار امهنهیهتهی  
از پرون ه های فعهالهیه  صهنهفهی  
م نی حا ر به رفته  بهه زنه ان  

 نش   
عییم زاده در قباث اعهمهاث فشهار  
بر وایقه گهکارانهش اعه م کهرده  
است م  در منزلم حضور دارم و  
کسانهیه هه مهرا بهه  هور غهیهر  
قانونی به زن ان مهثه هوم کهرده  
ان  اگر اصهرار بهر ته اوم اعهمهاث  
غیر قانونی خود دارن  میتهوانهنه   

مرا با زور و مهتهوسهل شه ن بهه  
اق امار غیر قانونهی از مهنهزلهم  

 به زن ان منتقل کنن   
اتثادیه آزاد کهارگهران ایهران بها  
مث وم کردن اعهمهاث فشهار بهر  
وایقه گکران جعفهر عهیهیهم زاده   
اع م می ارد همدنان که تا بهه  
حاث امنیتی کردن فهعهالهیهتهههای  
صنفی مه نهی نهتهوانسهتهه اسهت  
مانهعهی در بهرابهر حه  خهواههی  
کارگران و معلمان ایهجهاد کهنه   
از ایه  په  نهیهز تهه اوم نهنهیهه   
سیاستهایی راه به جایی نخهواهه   
برد و کارگران و مهعهلهمهان ایهران  
متث انه تر از پیش بهرای دسهت  
یابی به حقهو  انسهانهی اش بهه  

 پیش خواهن  رفت  
 –اتثادیه آزاد کهارگهران ایهران  

 ٠٩٣٨ آذر ماه  ٠٨ 

 اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده را قویا محکوم میکنیم 
 

 ٣١٣٢آذر ماه ٥٢ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
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اخت   نهیهرهها بهر سهر ارزیهابهی  
شههرایهه  مههوجههود بههوجههود آمهه    
مارک   در تمایز از مهخهالهفهیه   

کهه شهاپهر و ویهلهیهو از    –خود  
و صهاد     –مهمتری  آنها بهودنه   

به شهیهوه خهویهش  مگهرانهه ابهراز  
مینمود که هر انهقه ب سهیهاسهی  
معلوث علت مشخص اقهتهگهادی   
معلوث یه  انهقه ب اقهتهگهادی  

  به نهبهاث  ٠٥٢٥ معی  بود  انق ب  
  کهه  ٠٥٢١ بثران اقتگادی ساث  

تمام اروپها بهجهز شهر  دور را در  
ننگاث خود گرفته بهود  بهوجهود  
آم   مارک  که در لن ن شرایه   
موجود اقتگادی  و عهیهت بهازار  
جهانی  را مهورد مهبهالهعهه قهرار  
داده بود  ب ی  نتیجهه رسهیه  کهه  
شرای  ج ی  برای یه  انهفهجهار  
انق بهی مسهاعه  نهبهود  و عه م  
خیزش های انق بی ج ی ی کهه  
وی و رفقایش انهتهیهار داشهتهنه    
می بایست از  ری  دیگری بجهز  
نقگان ابت هار عهمهل انهقه بهی و  
انرژی انق بی از جانب انقه بهیهون  
قابل تو یح باش   بر پایه تهجهزیهه  
و تثهلهیهل مهوشه هافهانهه شهرایه   

  ٠٥٨١ موجود  وی در آخهر سهاث  
به ای  نتیجه رسی  کهه در بهرابهر  

ننی  ش وفائی اقتهگهادی  ههر  
کوششهی بهرای ایهجهاد اجهبهاری  
انق ب  برای برانگیخت  شهورش   
مث وم به شه هسهتهی بهی اهمهر  
بود  و در آن زمان شهرایه  بهبهور  
خاز زمینه مهنهاسهبهی را بهرای  
ان شا  سرمایه اروپهائهی ایهجهاد  
می کرد  معادن     با غهنهای  
افسانه ای شان  در کالیهفهرنهیها و  
در استرالهیها کشهال شه ه بهودنه ا  
انبوه های وسهیهعهی از کهارگهران  
بسههوی ایهه  کشههورههها هههجههوم  
آوردن   سیل مهاجرر اروپائی در  

آغاز شه  و در سهاث    ٠٥٢٥ ساث  
به ابعهاد فهو  الهعهاده ای    ٠٥٨١ 
 رسی   
 

بهه یهه  تههرتههیههب مههبههالههعههه شههرایهه   
اقتگادی مارک  را معتق  کهرد  
که موج انق بی فروکش کرده و  
دیگر تج ی  جنهبهش انهقه بهی تها  
پی ایش بثران اقتگادی و ایهجهاد  
شرای  مساع تر مم ه  نهیهسهت   
بههرخههی از اعضهههای جههامههعهههه  
کههمههونههیههسههتههی ایهه  نههیههریههار را  
نپکیرفتن   ای  نیریار مورد عه م  
تمئی  خاز کسانی واق  ش  کهه  
دارای مههعههلههومههار خههوبههی در  

اقتگاد نبودن  و اهمیهت بهیهش از  
ح ی بهرای ابهته هارار انهقه بهی  
ع ه کهمهی افهراد مگهمهم قهائهل  
بهودنه   ویهلهیهو  شهاپهر و تهعهه اد  
یههگههری از اعضههای اتههثههادیههه  
کههههههارگههههههران کههههههلهههههه   و  

ههای قه یهمهی  بها    ویتلینهگهیهسهت 
ی  یگر وارد ائت   شه نه   آنهان  
بر  رورر ایجهاد اجهبهاری یه   
خیزش انق بی در آلمان پافشهاری  
می کردن   مه عهی بهودنه  کهه  
تنها نیزی کهه مهورد نهیهازشهان  
بود مق ار معینی پوث و تهعه ادی  
افراد شهجهاع بهود  آنهان آغهاز بهه  
جستجوی پوث نمودن   کهوشهشهی  
بههرای کسههب یهه  قههر ههه از  

ای کهه هه فهش    آمری ها  قهر هه 
انق ب آلمان بود  صورر گرفهت   
مارک   انگل  و مهعه ودی از  
رفقای نزدی شان  از شهرکهت در  
ایهه  کههارزار خههودداری کههردنهه    
باالخره ج ائی صهورر گهرفهت و  
جامعه کمونیستی بهه دو بهخهش  

 –انگل  و ویهلهیهو    –مارک   
 شاپر تقسیم ش   

 
ننی  اتفا  افتاد کهه درسهت در  
ای  زمان ی  بخهش از جهامهعهه  

کمونیستی کهه ههنهوز در آلهمهان  
بود دنار گرفتاری ش   از سهاث  

مارک  و انهگهله  بهرای    ٠٥٨١ 
تقویت جامهعهه کهمهونهیهسهتهی در  
آلمان همراه با تج ی  ساختهمهان آن  
در لن ن  کوشهش مهی ورزیه نه    

هائهی بهمهنهیهور بهرقهراری    فرستاده 
رواب  نزدی تر با کمهونهیهسهتهههای  
آلههمههانههی بههه آلههمههان فههرسههتههاده  

ش ن   ی ی از آنان دسهتهگهیهر    می 
ش   اسامی کهلهیهه رفهقهایهش از  
روی اوراقههی کههه هههمههراه داشههت  
بهههرمهههه  شهههه   تههههعههه ادی از  
کههمههونههیههسههتههههها زنهه انههی شهه نهه    
ح ومت پرو  بهرای ایهنه هه بهه  
بورژوازی آلمان نشهان به هه  کهه  
دلیلی برای تمسهال از امهتهیهازار  

از    ٠٥٨١ مع ودی که در سهاث  
دست داده بود نه اشهت  بهه یه   
مههثههاکههمههه پههر سههر و صهه ای  
کمونیستها دست زد  نهتهیهجهه آن  
تههعهه ادی مههثهه ههومههیههت زنهه ان  
 والنی برای نن ی  کمونیهسهت   
منجمله فردری  لسنهر بهود  در  
 وث ای  مثاکمار برخی حقهایه   

مممور اخ لگهر    –کریه رو ش ن   
تقلب در صورر جلهسهه    –استیبر  

 ها  شهادر دروغ و غیره  

مهههارکههه   بهههه پهههیهههشهههنهههههههاد  
کمونیستهائی که بها وی مهانه ه  
بودن   جزوه ای نگهاشهت کهه در  
آن اعماث شنی  پرو  در راببه بها  
ستم به کهمهونهیهسهتههها را افشهات  
کرد  لی   ای  کم  نهنه انهی  
به مث ومهیه  نه هرد  بها پهایهان  
مثاکمار  مارک   انهگهله   و  
رفقایشان ب ی  نتیجه رسی ن  کهه  
در برابر ای  نرخش تمسال انهگهیهز  

و از آنههرو کههه تههمههام    –وقههایهه   
ارتبا ار انق بی بها آلهمهان قهبه   

کاری جز در انهتهیهار    –ش ه بود  
زمان مساع تر مان ن  از جهامهعهه  
کمونیستی ساخته نبودا جهامهعهه  

رسهمها    ٠٥٨٠ کمونیستی در ساث  
منثل ش   بخش دیهگهر جهامهعهه  
 –کمونیهسهتهی  بهخهش ویهلهیهو  

شاپهر  بهرای یه هسهاث دیهگهر بهه  
زن گی نباتی ادامه داد  بهرخهی  
به آمری ا رفتن   شاپهر در لهنه ن  
مهانه   نهنهه  سهاث بههعه  وی بههه  

  ٠٥٨٠ اشتباهاتهی کهه در سهاث  
مههرتهه ههب شهه ه بههود پههی بههرد  و  
دوبههاره بهها مههارکهه  و انههگههلهه   

 آشتی کرد  
 )ادامه داردد 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

(٥٢) 
 دیوید ریازانف 

 حزب کمونیست ایران و چشم انداز کمونیسم کارگری
های ایدئولوژیک و تیوریک چپ خرده برورژوازی  انقالب دو تحول مهم ببار آورد: اول، یک نقد بالنده از پایه
العاده جنبش طبقه کارگر. این دو عنیرر برا هرم  رادیکال از موضعی مارکسیسای، و دوم، رکد و خیزش فوق

کرایط را برای ظهور جریان سازمانی مارکسیسم انقالبی مامایز از چپ رادیکال موجود فراهم کردند. انقالب 
داری ایران بود. این انقرالب اولریرن فررصرت  ترین حرکت سیاسی برخاساه از تناقضات سرمایه عمده ٣٣٩١-٣

تاریخی واقعی را برای طبقه کارگر فراهم کرد تا در عرصه سیاسی همان وزنی را کره در عررصره ترولریرد 
اجاماعی کسب کرده بود، بدست آورد. جنبش طبقه کارگرر نرقرش حریراتری در سررنرگرونری سرلرطرنرت داکرت. 

ای را تشرکریرل  ها، اسکلت اصلی مبارزه توده اعایابات کارگری بویژه در صنایآ کلیدی مانند نفت و کارخانه
میداد، دولاهای نظامی یکی پس از دیگری را فلج کررد و بره مربرارزه مرردم روحریره و جسرارت برخرشریرد. 

هرای سریراسری در  اعاراضات کارگری پس از انقالب نیز ادامه یافت و یکی از مروضروعرات مرحروری رودرروئری
 .جامعه باقی ماند
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فراخوان بره اعراریراب پرزکرکران و 
کادر درمانی بیمارساانهای دانشرگراه 
علوم پزککی قم دراعاراض به عدم 

 پرداخت یکسال مطالباتشان!

در پی ع م رسی گی به مبالبار پزش ان و پهرسهتهاران قهم  
و تاخیر ی ساله پرداختههای بهیهمهارسهتهانهههای دولهتهی ایه   
استان   پزش ان ای  شهر اعه م نهمهودنه  در صهورر عه م  

آذرمهاه تهنههها بهه    ٠٥ پرداخت حقو  قانونی شان از تهاریهج  
بیماران اورژانسی ارائه خ مت خواههنه  نهمهود و از ویهزیهت  

 بیماران سرپایی و درمانگاهی امتناع خواهن  کرد  
 

دهمین تجمآ اعاراضی کارگران کارخرانره 
 قند فسا 

آذر  کارگران کارخانه قن  فسا برای دههمهیه  بهار    ٠٥ روز  
پ  از آن هه وعه ه مسهئهوالن مهثهقه  نشه  بها  ٣٨ در ساث  

حضور در فرمان اری و دفهتهر نهمهایهنه ه اعهتهراد خهود را  
 اع م کردن   

فهرمهانه ار فسها  هی    ٣٨/١٥/٠١ بنا بهر خهبهر در تهاریهج  

مگاحبه با فار  نیوز اع م کرد تها دو روز آیهنه ه شه هر  
رسه  و    ش ه کارخانه قن  فسا به بن ر نابههار مهی   خری اری 

تولی  به راه می افت   اما بع  از گهکشهت بهیهش از یه   
ماه از آن تهاریهج تهاکهنهون ههخهبهری نشه ه و کهارگهران در  
ب ت لیفی هستن   کارگران مهیهگهویهنه  از شهنهیه ن وعه ه  
های سئولی  خسته ش ه ان  و دیهگهر حهر  آنهان را قهبهوث  

 ن ارن   
 

ادامرره تررجررمررعررات اعرراررراضرری کررارگررران 
کارخانه فوالد بویر صنعت اینبرار جرلروی 

 فرمانداری کهرساان بویراحمد!
آذر  برای نن می  بهارکهارگهران کهارخهانهه فهوالد    ٠٥ روز  

بویر صنعت بویراحم  دراعتراد به ع م پهرداخهت دسهتهمهزد  

نن  ماهه و  لبهای ننه  سهالهه خهود دسهت بهه تهجهمه   
 جلوی فرمان اری شهرستان بویراحم  زدن   

بنا بر خبر هفته گکشته بود که بهار دیهگهر ایه  کهارگهران  
بع  از نن ی  نوبت تجم  در مقهابهل اسهتهانه اری و حهتهی  
ص ا و سیمای مرکز استان در مقابل فرمان اری بویهراحهمه   
تجم  کردن   تجمعی که موجب ش  مهعهاون اسهتهانه ار در  
جم  خبرنگاران از رسی گی به خواسهتهه کهارگهران خهبهر و  
پرداخت بخشی از مبالبار گکشته آنها خهبهر داد و اعه م  
کرد که باقی  لبهههایشهان تهوسه  بهنهیهاد ارتهش پهرداخهت  
خواه  ش   اما خبری نش  و در ایه  روز کهارگهران دسهت  
به تجم  دیگری زده و راهی کارخانه فوالد بهویهر صهنهعهت  
ش ن   به گفته کارگران مال  ج ی  و بنیاد تعاون ارتهش  

کهارگهر ایه     ٦١ کهنهنه   حه ود    کهاری مهی   آنهها را پها  
میلیون تومان از ای  کهارخهانهه    ٥ کارخانه هر ک ام بیش از  

 ههلههب دارنهه   مههاه گههکشههتههه مههالهه  ایهه  کههارخههانههه در  
فرمان اری بویراحم  تعه  داد اگر مهبهالهبهار کهارگهران را  
پرداخت ن ن   او را دستگیر کنن   اما به تهعههه ش عهمهل  
ن رد  در تجم  ای  روز کارگران قرار تجم  برای روز بهعه   
در مقابل دادگستری را گکاشتن  تا ح م تهوقهیهال شهمهش  

   ای  کارخانه را بگیرن    
 

هرای  اعایاب کارگران کرارخرانره فررآورده
نسوز پرارع یرزد دراعرارراض بره عردم 

 ماه حقوق! ٢پرداخت 
آذر د  کهارگهران کهارخهانهه    ٠٢ روزنهارشنبه هفته گکشته) 

هههای نسههوز پههار  یههزد دراعههتههراد بههه عهه م    فههرآورده 
اعهتهگهاب  ٣٢ ماه حقو  و نیمی از سهنهوار سهاث  ٨ پرداخت 

کردن  و هیو ی  از خبوط تولی  و دستگاه ها را بهرای  
 انجام کار روزمره روش  ن ردن   

ب نباث اعتگاب کارگران وع ه پرداخت تنههها یه  مهاه از  
حقو  معوقه شهان )مهرداده مهاهد بهه کهارگهران داده شه ه  

ههای نسهوز    کارگر کارخانه فهرآورده   ٠١١ است حقو  ح ود  
پار  یزد از ابت ای مرداد ماه به حساب آن ها واریهز نشه ه  

مزد ماهانهه آن هها  ٣٩ است  پیش از ای  نیز از ابت ای ساث  
به صورر درص ی پرداخت ش ه است  در همی  رابهبهه ایه   
کارگران بارها بارها به مهقهامهار مهخهتهلهال نهامهه داده و  

 اعتراد کرده ان   اما پاسخی نگرفته ان   
 
آذر:اعایاب کارگران کارخانه کراکری  ٥٩

وسفال کیرکوه تفرت یرک هرفراره راپشرت 
 سرگذاکت!

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بی  المللی: داوود رفاهی  
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ی  هفته است کهه کهارگهران کهارخهانهه کهاشهی وسهفهاث  
مهاه    ٨ شیرکوه تفت دراعتراد بهه عه م پهرداخهت بهیهش از 

حقو  و مبالباتشان دراعتگاب بسهر مهی بهرنه   تهاکهنهون  
نماین گان کارگران جلساتی را با مسئوالن کارخانه داشهتهه  
ان  اما مسئوالن تنها به پرداخت ی  نهههارم حهقهو  تهیهر  
ماه را ی ش ه ان   اما کارگران قبوث نه هرده و کهارگهران  
تمامی  لبهایشان را میهخهواههنه  و کهارخهانهه در آسهتهانهه  
تعبیلی است  کارخانه کاشی وسهفهاث شهیهرکهوه تهفهت در  

جهاده  ٨١ ه تار واقه  در کهیهلهومهتهر  ٦١ زمینی به مساحت  
 یزد   شیراز واق  میباش   

 
آذر: خرراتررمرره مرروقررت اعرراررراض  ٥٢

 کارگران پاروکیمی مارون
آذر کارگران پتروشیمی مهارون بها وعه ه مه یهریهت    ٠٨ روز  

 مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه  
آنان تا دو هفته دیگر  موقتا به تجمهعهار اعهتهرا هی خهود  

کارگر ای  کارخهانهه صهبهح روز    ٢١١ خاتمه دادن   بیش از  
کهارگهر شهاغهل در ایه     ٠٨١١ اذر به نمایهنه گهی از    ٠٩ 

مجتم  با حضور در مقابل دفتر م یریت کهارخهانهه  نسهبهت  
به ع م اجرای  رن  بقه بن ی مشاغل وهمدنی  افهزایهش  
نیافت  دستمزد ماهانه خهود اعهتهراد کهردنه   بهه گهفهتهه  

سهازی حهقهو  تها بهه حهاث در مهجهتهمه     کارگران یه هسهان 

پتروشیمی مارون اعماث نش ه است و ای  مسئله باعهز شه ه  
است تا افزایش دستمزد کارگرانی که سهالهههاسهت در ایه   
واح  صنعتی به کارهای سخت مشغهولهنه   مهتهنهاسهب بها  
سواب  کاری آنها نباش  ای  کارگران پهیهش از ایه  تهجهمه   
دیگری در اعتراد بهه عه م اجهرای  هرن  هبهقهه بهنه ی  
مشاغل در مثو ه مجتم  انجام دادن  که مه یهریهت وعه ه  
رسی گی داد  اما بهه ایه  وعه ه عهمهل نشه   بهه گهفهتهه  
کارگران درآم  نزدی  به دو ههزار کهارگهر قهرار دادی و  

کارگر رسمی شاغل در ای  واح  صهنهعهتهی افهزایشهی  ٨١١ 
بههاقهی مهانهه ه اسههت       نهیههافهتههه و در حهه  و انه ازه حه اقههل 

قراردادهای موقت و خبر از دسهت دادن کهارشهان اسهت و  
م یریت تثت عنوان کارگر بومهی و غهیهر بهومهی سهعهی  

 می ن  میان آنها تفرقه ایجاد کن   
 
آذر؛ اعاراض کارگران پلی اکریرل در  ٥٢

 اصفهان
مهاه    ٦ اکریل در اعهتهراد بهه عه م پهرداخهت    کارگران پلی 

دستمزد خود در اعتراد به سر میهبهرنه   بهعه وه کهارگهران  
نهیههز کهه یه ههی از زیهرمهجههمهوعهه هههای   DMTشهرکهت  

مهاه    ١ اکریل و تولی  کنن ه مواد اولیه نساجهی اسهت     پلی 
 دستمزد خود را  لب دارن   

 

آذر؛ تجمآ اعاراضی کرارگرران پرروژه  ٥٤
های عمرانی کهرداری گرگان برای دومیرن 

 روز ماوالی
آذربرای دومی  روز مهتهوالهی جهمهعهی از    ٠٢ روزنهارشنبه  

کارگران پروژه های عمرانی شهرداری گرگهان دراعهتهراد  
مهاه حهقهو  در داخهل و خهارج سهاخهتهمهان  ٦ به ع م پرداخ  

مرکزی ای  نهاد تجم  کردن  به گفته کهارگهران مهجهمهوع  
 لب آنها از مهثهل دو پهروژه دور بهرگهردان و پهل صهیهاد  

 شیرازی افزون بر پنج میلیارد است  
 

تررجررمررآ کررارگررران کررهرررداری لررنررگرررود 
دراعاراض به عدم پرداخت حقوق مقابرل 

 فرمانداری!
آذر  جمعی از کهارگهران شهههرداری لهنهگهرود    ٠٢ صبح روز  

دراعتراد به ع م پرداخت حقوقشان مقابل فرمهانه اری ایه   
 شهرستان تجم  کردن    

در ای  تجهمه  اعهتهرا هی عه وه بهر کهارگهران قهراردادی   
تع ادی از کارگران شهرکهتهی نهیهز حضهور داشهتهنه   ایه   
کارگران بگورر شرکتی کار می ننه  و شهههرداری خهود  
را مسئوث پاسخگویی به آنان نمی ان  ب ی  ترتیهب کهارگهران  
بی  پیمهانه هاران و شهههرداری پهاسه هاری مهیهشهونه   ایه   
کارگران قب  نیز برای پیگیری  لبهایشان تجم  داشهتهه و  
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به شهردار و فرمان ار و مقامهار مهخهتهلهال شهههر مهراجهعهه  
کرده ان  اما جوابی نگرفته انه   از جهمهلهه نهنه ی پهیهش  
تع ادی از همسران کارگران شهرداری لهنهگهرود بهه نشهانهه  

 اعتراد در ساختمان شورای شهر لنگرود تجم  کردن   
 

اکریل مقابل اساانداری  تجمآ کارگران پلی
 اصفهان
 هم به تجم  پیوستن   DMTکارگران  

اکهریهل مهقهابهل اسهتهانه اری اصهفهههان/    تجم  کارگران پلهی 
 هم به تجم  پیوستن   DMTکارگران  

اکهریهل در    صبح امروز بیش از نهارص  نفر از کارگران پلی 
مهاه دسهتهمهزد خهود مهقهابهل    ٦ اعتراد به عه م پهرداخهت  

استان اری اصفهان تجم  کردن  در ایه  تهجهمه  اعهتهرا هی  
ع وه بر کارگران شرکت پلی اکریل  جمعهی از کهارگهران  

نهیههز کهه یه ههی از زیهرمهجههمهوعهه هههای   DMTشهرکهت  
اکریل و تولی  کنن ه مواد اولیه نساجی اسهت  شهرکهت    پلی 

در ههفهت مهاه گهکشهتهه   DMTداشتن   معوقار کارگران  
 پرداخت نش ه است  

آذر مسههئههوالن اسههتههانهه اری و نههمههایههنهه گههان    ٠٩ ظههههر روز  
کهنهنه گهان حها هر شه نه  و بهه    م یرعامل در جم  تهجهمه  

کارگران وع ه دادن  که ی  مهاه از مهبهالهبهار آنههها بهه  
زودی پرداخت خواه  ش   کارگران به تجمه  خهود مهوقهتها  
خاتمه دادن   اما میگوین  اگر ای  وع ه مهسهل وعه ه ههای  

 قبلی عملی نشود دوباره دست به اعتراد خواهن  زد   
اکریل اصهفهههان در ههمهیه  رابهبهه در    کارگران شرکت پلی 

شانزده آذر ماه مقابل درب کارخانه تجم  کرده و بهه قگه   
برگزاری تجم  در مقابل استان اری پیهاده بهه سهمهت شهههر  

روی آنههها    حرکت کردن  که در میهانهه راه از ادامهه پهیهاده 
جلوگیری ش   کارخانه پهلهی اکهریهل اصهفهههان یه هی از  
مههراکههز داغ اعههتههرا ههار کههارگههری در ایههران اسههت کههه  
اعترا ار کهارگهران در ایه  کهارخهانهه ههمهواره انهعه ها   

 بسیاری در شهر اصفهان داشته است  
 

تجمآ اعاراضی کارگران پاروکیمی مارون 
 با خواست اجرای طبقه بندی مشادل

نفر از کارگهران مهجهتهمه     ٢١١ اذر بیش از    ٠٩ صبح امروز  
کارگر شهاغهل در    ٠٨١١ پتروشیمی مارون به نماین گی از  

ای  مجتم  با حضور در مقابل دفهتهر مه یهریهت کهارخهانهه   
نسبت به ع م اجرای  رن  بقه بن ی مشاغل وههمهدهنهیه   
افزایش نیافت  دستمزد ماهانه خهود اعهتهراد کهردنه   بهه  

سازی حقو  تا به حهاث در مهجهتهمه     گفته کارگران ی سان 
پتروشیمی مارون اعماث نش ه است و ای  مسئله باعهز شه ه  
است تا افزایش دستمزد کارگرانی که سهالهههاسهت در ایه   
واح  صنعتی به کارهای سخت مشغهولهنه   مهتهنهاسهب بها  
سواب  کاری آنها نباش  ای  کارگران پهیهش از ایه  تهجهمه   
دیگری در اعتراد بهه عه م اجهرای  هرن  هبهقهه بهنه ی  
مشاغل در مثو ه مجتم  انجام دادن  که مه یهریهت وعه ه  
رسی گی داد  اما بهه ایه  وعه ه عهمهل نشه   بهه گهفهتهه  

کارگران درآم  نزدی  به دو ههزار کهارگهر قهرار دادی و  
کارگر رسمی شاغل در ای  واح  صهنهعهتهی افهزایشهی  ٨١١ 

بههاقهی مهانهه ه اسههت       نهیههافهتههه و در حهه  و انه ازه حه اقههل 
قراردادهای موقت و خبر از دسهت دادن کهارشهان اسهت و  
م یریت تثت عنوان کارگر بومهی و غهیهر بهومهی سهعهی  

 می ن  میان آنها تفرقه ایجاد کن   
 

 «مریرمره  »تجمآ اعاراضی کارگران سد 

 مقابل فرمانداری دهلران
آذر جمعی از کارگران پروژه س  میهمهه شهههرسهتهان    ٠٠ روز  

مهاه دسهتهمهزد خهود    ٨ دهلران در اعتراد به تعوی  پرداخت  
انه   بهنها بهر    مقابل ساختمان فرمان اری دهلران تجهمه  کهرده 

خبر تجم  کنن گان کارگرانی هستن  که اخهیهرا از سهوی  
ان  مهبهالهبهار مهعهوقهه    و هنوز نتوانسته     کارفرما بی ار ش ه 

مزدی خودرا دریافت کنن   ع وه بر مهبهالهبهار کهارگهران  
دست کم ی  ساث است که پیمانه هار اصهلهی پهروژه سه   
میهمهه بهه بهههانهه کهمهبهود اعهتهبهارار مهالهی  مهبهالهبهار  
پیمان اران زیر مجموعه خود را نه اده اسهت  و ایه  بهاعهز  
پاس اری کارگران بی  پیمان اران و م یریهت اصهلهی شه ه  

 است  کارگران خواستار تمامی  لبهایشان هستن   

 
تررجررمررآ اعرراررراضرری کررارگررران مررعرردن 

 همکار
نهفهر از کهارگهران مهعه ن زغهاث    ٩١١ آذر دست هم    ٠٠ روز  

واقه  در شهههرسهتهان راور کهرمهان در   «ههمه هار  »سنهگ  
اعتراد به تهتهگهمهیهم کهارفهرمها مهبهنهی بهر بهازگهردانه ن  
پیمان اران به ای  مع ن و پیمانی کردن قرار دادها و بهبهور  
مشخص واگکاری بخش استخراج مع ن به پیمانه هار دسهت  

از کار کشی ه و در مثوله مع ن تجم  کردنه   بهه گهفهتهه  
کارگران مع ن هم ار  آنها پیش از ای  تجهربهه کهار کهردن  

ا و    های آنها را داشهتهه   برای پیمان اران مختلال و ب حسابی 
حا ر به ت رار ای  بربریت و به خبر افتادن امنیت شهغهلهی  

 خود نیستن   
 

تجمآ اعاراضی کارگرران کریرشره قرزویرن 
 برای  هفامین روز ماوالی !

آبان کارگران شیشه قزوی  بهرای ههفهتهمهیه  روزمهتهوالهی  ٠٥ 
مهاه حه  بهیهمهه حه   ٨ ماه حقو   ٥ دراعتراد به ع م پرداخت 

سنوار وعی ی ساث های گهکشهتهه شهرایه  سهخهت کهاری  
 اخراج هم ارانشان ون اشت  امنیت شغلی دست بهه تهجهمه   

 در مثو ه کارخانه زدن   
 

 گزارش
 

اعاراض تند اتحادیه کشایرانی اسارالیا 
 علیه حکومت اسالمی ایران

در نامه به گای رای ر دبیر کل سازمان جههانهی کهار "آی  
 اث او" 

ب نباث تما  ارس ن ناظری پل م  لهی رئهیه  اتهثهادیهه  
کشتیرانی استرالیا شاخه سهیه نهی  هی نهامهه ای شه یه   
اللث  به گای رای ر نسبت به سهیهاسهتهههای سهرکهوبهگهرانهه  
ح ومت اس می ایران اعتراد کرد  او ههمهزمهان پهیهامهی  
به کنفران  کارگری کمپی  برای آزادی کارگران زنه انهی  

که در سوئ  بر گهزار شه    ( Free Them Now)در ایران  
ارساث کرد و سیاستهای جهمهههوری اسه مهی را مهثه هوم  
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نمود و با کارگران ایهران اعه م ههمهبهسهتهگهی نهمهود  ایه   
اتثادیه قب  نیز  ی بیانیه ای خواستهار اخهراج جهمهههوری  
اس می از سازمان جهانی کار ش ه است  مته  نهامهه پهل  

 م  لی به گای رای ر ننی  است:  
 ٠١٠٦ دسامبر   ٥ 

 جناب گای رای ر عزیز 
اتثادیه کشتیرانی استرالیا شاخه سهیه نهی عهمهیهقها نهگهران  
حم ر م رر اخیر بهه کهارگهران در ایهران اسهت  در مهاه  

ما شاه  مثاکمه و زنه انهی کهردن شهمهاری    ٠١٠٦ اکتبر  
از کارگران سرشنا  ایران بودیم  جهعهفهر عهیهیهم زاده کهه  
رئیه  ههیهار مه یهره اتهثهادیهه آزاد کهارگهران ایهران و از  

هزار امضا بر سر خواست افهزایهش    ٢١ هماهنگ کنن گان  
 ساث زن ان مث وم ش ه است    ٠١ دستمزدها است  به  

شاپور احسانی راد عضو دیگر هیار مه یهره اتهثهادیهه آزاد  
 ساث حب  مث وم ش ه است    ٠٠ کارگران ایران به  

  ٦ و اسماعیل عب ی دبیر کانون صنفی معلمان تهههران بهه  
 ساث حب  مث وم ش ه است  

ای  موارد استسنایی نیست و نشان هنه ه سهیهاسهت گسهتهرده  
ترور و سرکوب در مثیبهای کارگری در ایران اسهت کهه  
کارگران از پایه ای تری  حقو  خود مسل ح  تش هل  حه   

 اعتگاب  ح  تجم  و آزادی بیان مثروم ش ه ان    
ح ومت ایران به ای  هم بسن ه ن رده و با اص حهیهه جه یه   
قانون کار میخواه  "کمیته های انضبا ی" را در مهثهیه   
های کار مستقر کن   ای  اص حیه بهه ایه  کهمهیهتهه هها  
اختیار تام می ه  که کارگر را ههر وقهت کهه خهواسهتهنه   
اخراج کنن   ای  نیهزی جهز ته ش بهرای سهاکهت کهردن  

 کارگران نیست   
ما خواهان حمایت آی اث او از ت شهای فعالهیه  ایهرانهی و  
مث وم کهردن ایه  اقه امهار وحشهیهانهه حه هومهت ایهران  
هستیم  آی اث او بای  فورا برای بهبود و عهیهت کهارگهران  
در ایران اق ام کن   ما از سازمان جهانی کهار مهیهخهواههیهم  
که از ح ومت ایهران بهخهواهه  کهه فهورا ههمهه کهارگهران  
زن انی و زن انیان سیاسهی در ایهران را آزاد کهنه  و تهمهام  

 قوانینی که حقو  کارگری را نقض می ن  لغو نمای   
در صورر نیاز به تو یح بیشتر در ای  مورد لبفها بها مه   

 تما  بگیری   
 با همبستگی: پل م  لی 

 
عفو بین الملل: اسماعیل عربردی را آزاد 

 کنید

عفو بی  الملل در بیانیه ای خهواسهتهار اقه ام فهوری بهرای  
 آزادی اسماعیل عب ی ش ه است  

در فراخوان عفو بی  الملل آم ه اسهت: اسهمهاعهیهل عهبه ی  
فعاث صنفی معلمان ایران و دبهیهر سهابه  کهانهون صهنهفهی  

نوامبر دسهتهگهیهر و بهرای    ٣ معلمان ایران )تهراند در تاریج  
ساث زن ان  به زنه ان اویه  مهنهتهقهل شه   او    ٦ تثمل ح م  

صرفا به دلیل فعالیت های مسالمت آمیهز صهنهفهی مهورد  
 ه   قرار گرفته است  

  ٠٨ تهوسه  شهعهبهه  ٠١٠٦ اسماعیل عب ی در ماه فهوریهه  
تهبهلهیه   “ دادگاه انق ب تهران به جرم های امنیتی از جملهه  

اجتماع و تبانی برای اق ام عهلهیهه امهنهیهت  ”  و  ”  علیه نیام 
 به شش ساث زن ان مث وم ش     ” ملی 

ای  اتهامار علیه اسماعیل عب ی به خا ر فعالیهت ههای  
مسالمت آمیزصنفی اوستا از جمله به خا ر ههمه هاری او  
با آموزش بی  الملل  ایه  بهزرگهتهریه  فه راسهیهون جهههانهی  
اتثادیه معلمان  و سازمان دادن تیاههرار مسهالهمهت آمهیهز  
معلمان و اعضای کانون های صنفی معلهمهان در مهقهابهل  

برای اعهتهراد بهه سهبهح پهایهیه     ٠١٠٦ مجل  در اکتبر  
بودجه آموزش و پرورش و دستمزد معلمهان و اعهتهراد بهه  
زن انی کردن فعالی  صنفی معهلهمهان اسهت  حه هم صهادر  

در دادگهاه تهجه یه  نهیهر    ٠١٠٦ ش ه علیه عب ی در اکتبر  
 تایی  ش   

  ٠١٠٨ مهاه ژوئه     ٠١ اسماعیل عب ی نخسهتهیه  بهار در  
توس  نیروهای سپاه پاس اران بازداشت ش   و ایه  زمهانهی  
بود که او قگ  داشت برای شرکت در ههفهتهمهیه  کهنهگهره  

در شهههر اوتهاوا    ٠١٠٨ آموزش بی  الملل کهه در ژوئهیهه  
 برگزار ش   ویزا بگیرد  

در ادامه ای  سازمان بی  المللی از فهعهاالن سهراسهر جهههان  
خواسته است که با نامه نگاری با مقامار ایران خهواسهتهار  

 آزادی وی شون   
 منب  خبر: حقو  کارگر معلم 

 

 بین المللی
تداوم تالش پناهرجرویران بررای  -آفریقا 

 رسیدن به اروپا
دسامبر بها ههجهوم    ٣ مهاجر آفریقایی روز جمعه    ٢١١ ح ود  

دسته جمعی و عبور از سیم خاردار و نهرده ههای بهلهنه  و  
موان  مرزی از مراکش وارد شهر سئوتای اسپانهیها شه نه    
سئوتا  شهری خودمختار و تثت حاکمیت اسهپهانهیها و ههم  
مرز مراکش در ساحل شمالی آفریقاست کهه تهنهگهه جهبهل  
البار  آن را از سرزمی  اصلهی اسهپهانهیها جه ا مهی کهنه    
تع ادی از مهاجران با سر رسی ن ماموران پهلهیه  دو دث و  
با تردی  همدنان بر باالی نرده ها و در و هعهیهتهی دشهوار  
نشسته بودن   تقریبا تمامی ای  مهاجران به کمه  مهوقهت  
منتقل می شونه  تها مسهئهوالن اسهپهانهیهایهی در خگهوز  
بازگردان ن  انتقاث یا اجازه عبور به آنها بهه خهاک اصهلهی  
اسپانیا تگمیم بگیرن   تهعه اد زیهای از ایه  مهههاجهران بهه  
هنگام عبور از موان  و سیم خهاردار جهراحهت بهرداشهتهنه  و  

نفر از آنان روانه بیمارستان ش ن    تا مهاه نهوامهبهر سهاث    ٠٦ 
هزار مهههاجهر خهود را    ٠١٠ د ح ود  ٠١٠٦ جاری می دی ) 

  ٢ با قای  از شماث آفریقا به ایتالیا رسهانه نه  امها بهیهش از  
 هزار مهاجر در دریای م یترانه جان باختن    

موفقیت چشمگیر کرارگرران فرلرز  -ایاالیا 
 کار

مکاکرار و برگزاری اعهتهگهاب       پ  از ی  دوره  والنی 
    ههای اسهاسهی   کارگران فلز کار موف  به تثمیل خهواسهتهه 

 خود ش ن   
به گزارش خبرنگار ایلنا  سه اتثادیهه سهراسهری کهارگهران  

ماه گکشته  ی  سلسهلهه مهکاکهرار    ٠٦ فلزکار ایتالیا در  
 والنی با کارفرمای اصلی ای  صهنهعهت در ایه  کشهور  

 برگزار کردن   
ای  کارگران همدنی  ی  اعتگاب بیهسهت سهاعهتهه نهیهز  
سازمان هی کهردنه  و در نهههایهت در اواخهر مهاه نهوامهبهر  

 توانستن  به ی  تواف  ر ایتبخش دست پی ا کنن   
ای  تواف  بی  سه اتثادیه فلزکار و ف راسیون کارفهرمهایهان  

مهیهلهیهون کهارگهر    ٠.٦ صنعت فلز ای  کشور منعق  ش ه و  
 گیرد    ای  صنعت را دربرمی 

ای  قرارداد که ی  قرارداد نتری اسهت  سهبهح مهزایهای  
دریافتی کارگران را افزایش می ده  و بهراسها  بهرنهامهه  

ده  در درازمه ر    های کارگری اجازه می   ریزی به اتثادیه 
 برای باالتررفت  دستمزد کارگران مکاکره کنن   

در ای  قرارداد  ح  آموزش  م  خه مهت بهرای کهارگهران  
به رسمیت شناخته ش ه و سهبهح مشهارکهت کهارگهران در  
اداره کارخانه ها و واح های تولی ی باال رفته  ههمهدهنهیه   
کارفرمایان موظال ش ه ان  برای کارگران خه مهار بهیهمهه  
تهر    ت میلی فراهم کنن  و قوانی  ایمنی را سهفهت و سهخهت 

 اجرا کنن   
فعاالن کارگری فلزکار ایتالیا می گوین  در ایه  تهوافه   
جمعی  اهم خواسته ها ما لثاا ش ه و در مهجهمهوع  ایه   

 تواف  ی  موفقیت مثسوب می شود  
 

بازداکت یک زن جوان بدلیرل  -عربساان 
 برداکان پوکش "عبایه"

به گفته رسانه های مثلی  پلی  عربسهتهان سهعهودی زن  
جوانی را به دلیل برداشت  عبایه و نقض قوانی  حهجهاب در  

 ی  خیابان اصلی در ریاد بازداشت کرد  
خبرگزاری رویترز می گویه  عهربسهتهان سهعهودی قهوانهیه   
سفت و سخت حجاب اجباری را بر زنان اعماث مهی کهنه ا  

 و زنان در ای  کشور ح  رانن گی ن ارن   
روزنامه الشر  گفت ای  زن پ  از آن بهازداشهت شه  کهه  

 پلی  امر به معرو  از او ش ایت کرد  
الشر  به نقل از ی  سهخهنهگهوی پهلهیه  ریهاد گهفهت:  
مقامار پلی  دختری را کهه در خهیهابهان الهتهثهلهیهه به ون  
عبایه ظاهر شه ه بهود بهازداشهت کهردنه   او در نهالشهی  
شرکت کرده بود که نن  روز قبل شخگا در رسانهه ههای  

 اجتماعی اع م کرده بود  
ی  وبسایت خبری مثلی دیگر نیز گفت که ایه  زن در  
شب ه اجتماعی توییتهر اعه م کهرده بهود کهه قگه  دارد  
ب ون عبایه به خیابان برود  دو وبسایت خبری نهیهز عه ه   

 او را با کت سیاه و پیراه  بلن  رنگی منتشر کردن   
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ترررکرریرره بررزرگرراررریررن زنرردان  -ترررکرریرره 
نگاران و سرکوبگر آزادی بیران در  روزنامه
٥١٣١ 

تهریه  گهزارش خهود را    "سازمان گزارشگران ب ون مرز"  تهازه 
نگاران در جهان منتهشهر کهرد     درباره خشنونت علیه روزنامه 

ها با عهنهاویه     ع وه بر کشورهایی که به  ور سنتی از آن 

شهود  در گهزارش امسهاث     نهگهار" یهاد مهی   "زن ان روزنهامهه 
تههرکههیههه در صهه ر فهههههرسههت کشههورهههای سههرکههوبههگههر  

 نگاران قرار گرفته است    روزنامه 
گوی : همزمان با انهتهشهار    سازمان گزارشگران ب ون مرز می 

روزنههامههه نهگههار  شههامهل گههزارشههگههر     ٩٢٥ ایه  گههزارش   
ههای    ای در زنه ان   نهگهار غهیهرحهرفهه   نوی  و روزنامه   وب و 

برن   بنا بر ایه  گهزارش   هی تهنههها یه     جهان بسر می 
ساث گکشته  شش درص  بر میزان روزنامه نهگهاران زنه انهی  

ای    نهگهار حهرفهه   افزوده ش ه است   شمار زنه انهیهان روزنهامهه 
  ده     درص  افزایش نشان می   ٠٠ درهمی  م ر  

کهنه  کهه شهمهار    سازمان گزارشگران ب ون مرزتمکهیه  مهی 
ههای اخهیهر و از    نگهار در تهرکهیهه در مهاه   زن انیان روزنامه 

برابر افهزایهش    ٢ ژوئیه  به    ٠٨ فردای "کودتای نافرجام" در  
ههای    روزنامه نگار در زنه ان   ٠١١ یافته وهم اکنون بیش از  
دهه  کهه    بهرنه   گهزارش نشهان مهی   ای   کشور به سر می 

شمار روزنامهه نهگهاران زن زنه انهی نهیهز  هی یه  سهاث  
درص  افزایش یافته است   در ترکهیهه یه     ٢١١ گکشته  

 دهن     نگاران زن انی را زنان تش یل می   سوم روزنامه 
کهنه  کهه رجهب    سازمان گزارشگران ب ون مرز  تمکی  مهی 

گهرایهی و     یب اردوغان  ی ی  سهاث گهکشهتهه  کهسهرر 
آزادی بیان را در کشورش ب لی نابود کهرده و تهرکهیهه را  

 نهگهاران مهبه ث سهاخهتهه اسهت     تری  زن ان روزنامهه   به بزرو 

کشهور    ٩ کن  کهه په  از تهرکهیهه     گزارش یادآوری می 
نی   ایران و مگر  دو سوم روزنهامهه نهگهاران زنه انهی در  

 دهن     جهان را تش یل می 
                                                                                                                             

  اعرالم اعراریراب عرمرومری -افغانسراران 
 اتحادیه باربران

   مثم  اتمانزی  رئی  عمومهی اتهثهادیهه بهاربهری  
کرد که به دلیل ع م رسی گهی حه هومهت    افغانستان اع م 

  ٠٠ به مش  ر آنان  اعضای ای  اتثادیهه روز دوشهنهبهه   
کهنهنه   او در یه  نشهسهت    آذر  اعتگاب عمومهی مهی 

خبری در کابل گفت که ح ومت بهه مشه ه ر بهاربهران  
افغانستان توجه ن رده و نههادههای دولهتهی افهغهانسهتهان از  

 کنن      ها اخاذی می   داران در جاده   کامیون 
داران افهغهانسهتهان    آقای اتمهانهزی گهفهت کهه کهامهیهون 

سربازان ب ون مزد دولت هستن  و خواست آنان مبهارزه دولهت  
 با فساد اداری است  

شهود  بهه    او م عی ش  پولی که از آنهان اخهاذی مهی 
 رس     ها دالر می   میلیون 

اکههرام افضههلههی  رئههیهه  سههازمههان دیهه بههان شههفههافههیههت  
داران افهغهان مشه ه ر    گوی  کهه کهامهیهون   افغانستان می 

 کنن     ها تجربه می   ها در جاده   زیادی را به دلیل اخاذی 
کهه سهاالنهه   ای   میهلهیهارد دالر رشهوه   ٩  او گفت که از 

توس  نهادهای دولتی از شهههرونه ان افهغهانسهتهان گهرفهتهه  
 داران است    شود  ح ود ی  میلیارد دالر از کامیون   می 

ههها تههوسهه  کههارمههنهه ان    او افههزود کههه ایهه  اخههاذی 
های فوای  عامهه  داخهلهه/ کشهور  تهرانسهپهورر    خانه   وزارر 

داران    )تههرابههرید و مههالههیههه/ دارایههی گههرفههتههه و کههامههیههون 
 است      افغانستان را "به ستوه" آورده 

آقای افضلی افزود که دی بهان شهفهافهیهت افهغهانسهتهان  
گهیهرد     تمام منا قی را که در آنهجها اخهاذی صهورر مهی 

اسهت  او از      بررسی و نقشه آنرا به دولهت افهغهانسهتهان داده 
دولت افغانستان خواست که با مهبهارزه بها فسهاد  فهاصهلهه  

 میان مردم و ح ومت را کمتر سازد  
به گفته آقای افضلی اگر ح ومت افهغهانسهتهان رونه   
مبارزه با فساد اداری را ج ی نهگهیهرد  مهمه ه  اسهت در  

 داشته باش     آین ه عواقب ب  برای دولت در پی 
نتایج ی  نهیهرسهنهجهی تهازه از سهوی نهههاد دیه بهان  

میلهیهارد دالر    ٩ ده  که افغانها ساالنه    شفافیت  نشان می 
ههای دیه بهان شهفهافهیهت    دههنه   بهراسها  یهافهتهه   رشوه می 

افغانستان  پ  از ناامهنهی و بهیه هاری  فسهاد ههمهدهنهان  
 بزرگتری  مش ل مردم افغانستان است  

   
هرزاران نرفرر در اعرارراض بره  -برزیل 

 طرح ریاضای دولت به خیابانها آمدند
 

ب نباث تگمیم مجل  سنا هزاران برزیهلهی در مهخهالهفهت بها  
سناتورها و در اعتراد بهه کهاههش بهودجهه بهخهش ههایهی  
همدون آموزش و پرورش و به اشت و درمان و نهیهز بهخهش  
هایی که  بقه متوس  از آن بهره من  هستن  در برازیهلهیها   
پایتخت و شهرهای دیگر نهنه یه  ایهالهت بهه خهیهابهان هها  

 آم ن   
تیاهرکنن گان نسبت به اص ن قانون اساسی و مثه ودیهت  
افزایش هزینه های عمومی در دو دههه آیهنه ه  اعهتهراد  
کردن   آنان همدنی  نار ایتی خود را نسبت بهه سهیهسهتهم  
سیاسی برزیل که هر هفهتهه رسهوایهی ههای جه یه  فسهاد  
مالی در آن فاش می شود  ابراز داشتن   معهتهر هان مهی  
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گوین   دولت "میشل تمهر" بها ایه  اقه ام  بهاعهز کهاههش  
بودجه بهخهش ههای حسهاسهی نهیهیهر آمهوزش و پهرورش   

 به اشت و درمان می شود  
ی ی از جوانان معترد برزیلی گفت: "نمی تهوانهیه  آیهنه ه  

ساث از آنان سلب کهنهیه  و    ٠١ میلیونها برزیلی را به م ر  
به هیو انگاری   سناتورهها امهروز قه مهی بهزرو رو بهه  

 عقب برداشتن  " 
گروهی از هزاران معترد در سائوپائولو  بهزرگهتهریه  شهههر  
برزیل  خیابان "پائولیشتا" کهه بهه قهلهب مهالهی ایه  شهههر  
منتهی می شود را مس ود کردن  و ههر آنهدهه در دسهت  

 داشتن  را به سوی ای  ساختمان پرتاب کردن   
بخش بزرگی از جامعه برزیل از  رن ریا ت اقتگهادی و  
فساد دولمتردان کهه ههر از نهنه  گهاه فهاش مهی شهود  
نارا ی و ناخهرسهنه نه  و خهواههان کهنهاره گهیهری رئهیه   

 جمهوری از ق رر هستن   
 

هزار افغران ١٥بیش از   -اتحادیه اروپا 

درخررواسررت  ٥١٣١در سرره مرراهرره سرروم 
 پناهندگی دادند

گههزارش تههازه اتههثههادیههه اروپهها دربههاره مههیههزان درخههواسههت  
  ٠١٠٦ پناهن گی به ای  اتثادیه در سه مهاههه سهوم سهاث  

ههزار شهههرونه  افهغهانسهتهان    ٦٠ ده  که بیش از    نشان می 
برای اولی  بار تقا ای پناهن گی را در ایه  مه ر ارائهه  

 ان     داده 
بر اسا  ای  آمار  تع اد شهرونه ان افهغهانسهتهان کهه بهرای  

انه   نسهبهت بهه    پناهن گی در اتثادیه اروپا درخهواسهت داده 
نن ان تغییری نه هرده  امها در    ٠١٠٨ سه ماهه سوم ساث  

در صه     ٠٢   بیش از  ٠١٠٦ مقایسه با سه ماهه دوم ساث  
 افزایش یافته است  

کشهور در    ٠٢٦ در ای  گزارش آم ه است که شهههرونه ان  
بهرای اولهیه  بهار درخهواسهت    ٠١٠٦ سه ماهه سهوم سهاث  

 ان     پناهن گی در اتثادیه اروپا ارائه داده 
پیش از افغانستان  شههرونه ان سهوریهه کهه بهر اسها  رواث  
قانونی برای اوث بار درخواست پهنهاههنه گهی خهود را ارائهه  

هههای    انهه  در رده اوث اسههت  ایهه  رقههم بههرای عههراقههی   داده 
هزار بوده که در رده سهوم  ٩٦ متقا ی پناهن گی بیش از  

 قرار دارن   
 

درخهواسهت    ٦٠٠١١ به گزارش اتثادیه اروپا  از مهجهمهوع  
پناهن گی شهرون ان افغانسهتهان در سهه مهاههه سهوم سهاث  

درصه  از آنههها را آلهمهان    ٥١ جاری مهیه دی  بهیهش از  
 دریافت کرده است  

دولت آلمان ساث گکشته اع م کرده بهود کهه پهنهاههنه گهان  
ان   دوبهاره بهه افهغهانسهتهان    که در آلمان پکیرفته نش ه     افغان 

 بازگردان ه خواهن  ش   
نفری پهنهاههجهویهان    ٩٢ آلمان روز نهارشنبه  آذر اولی  گروه  
شهان رد شه ه اسهت  بهه    افغان را که درخواست پناهن گهی 

 افغانستان برگردان   
 
 
 

 
آذر ،برای چندمین بارکارگران کارخانه فوالد بویر صنعت بویراحمد دراعاراض به عدم پرداخت دسامزد چند ماهه  ٥١روز 
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