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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

روز شنبه به دعوو  واحود 
آلوومووان حووزب کوومووونوویووسووت 
کارگری ایران مراسوموی در 
شهر کولون آلوموان بوه یواد 
کووادر حووزب کوومووونوویووسووت 
کووارگووری ایووران مووحووموود 
جووراحووی در کوولوون آلوومووان 
برگزار شود   موراسوم بوا 
پخش سرود انترناسویوونوال 
و با یک دقیقه دسوت زدن 
به یاد موحومود جوراحوی و 
رهبران و فعالین کوارگوری 
که در چند سال اخویور در 
ایران جان بواخوتوه انود ، 

 آغاز شد  
 

سپس شهال دانشفر در مورد 
زندگی و فعالیتهای موحومود 
جووراحووی سووخوونوورانووی کوورد  
شهال دانشفر با اشواره بوه 
گستور  یوافوتون موبوارزا  
کووارگووران و مووعوولوومووان و 
جوووانووان عوولوویووه حووکووومووت 

اسالمی ایران گوفوت ، اگور 
در دوره ای چووهووره هووای 
سوویوواسووت در ایووران ربوو  
چندانی به مبوارزا  موردم 
و کارگران نداشتند اکونوون 
چهور ه هوای سویواسوت در 
ایران رهبران سرشونواو و 
محبوب کارگری هستند کوه 
مبارزا  گسوتور  یوابونوده 
کارگران و مردم در ایوران 
را تحت تاثیر قرار داده و 
در همه حورصوه هوا سوعوی 
میکنند نقش موثر و رهبور 
داشته باشونود   در اداموه 
فیلم کووتواهوی از موراسوم 
گرامیداشت محمود جوراحوی 
پخش شد و در ادامه نسان 
نودینیان در مورد گسوتور  
یافتن جنبوش کوارگوری در 
ایران و اهمیت چهر ه های 
مووهووم جوونووبووش کووارگووری 
سخنرانی کرد و گفت ما در 
ایوووون مووووراسووووم سوووورود 

انترنسیانول را شنیدیم بوا 
تصوواویووری از اعووتووراضووا  
کووارگووران و مووردم ، ایوون 
تصاویر مربوط به گذشتوه 
هوا نوویووسووت ایوون تصوواویوور 
رزمنده و این پورچوم هوای 
سرخ متعلق به امروز ایران 
هست جامعه ایران موبوارزه 
میکند و رهوبوران کوارگوری 
اکنون نقش برجسته ای در 
این مبارزا  بازی میکننود   
در اداموه سوخونورانوی هوای 
جعفر عظیم زاده و محموود 
صالحی و آیت نیافر که در 
مراسم بخاک سپاری کارگر 
جان باخته محمد جراحی، 
ایراد شده بود،  پخش شد 
و در ادامووووه نسووووریوووون 
رمضانعلی در موورد جونوبوه 
هووایووی از زنوودگووی مووحووموود 
جراحی و صحبوتوهوایوی کوه 
بووا وی در طووول چوونوودیوون 

سوووووووووووووووال 

 مینا احدی
مراسم گرامیداشت محمد جراحی در 

 کلن 

 ٨ صفحه   
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 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

معهعر معاه دو    ٠٢ در روز جمعععه  
سوی، دو قطب تروریسم جعهعانعی  
نمایش تلویزیونی مشمئعز کعنعنعده  
ای را به نمایش گذاشتند. راسعت  
و دروغ را بععهععم بععافععتععنععد تععا بععه  
همدیگر درس تاریع  و جعاعرافعی  
داده باشند! رسانه هعای فعارسعی  
زبان بورژوازی فرصتی یافتند تعا  
ترس بیشتعری در د  تعوده معرد   
بیندازند. تا به مرد  حعقعنعه کعرده  
باشند سرنوشت ایشان گعره وعورده  
است به یک معععاهعده بعیعن دو   
سرمایه داری که هعمعه امعور بعه  
دسععت ایشععان اسععت. جععمععهععوری  
اسالمی به معدد ایعن رسعانعه هعا  
آبروی برای وعود  دسعت و  عا  
کرد چرا که "به تعهداتعش معمعل  
کرده" ودیگری چگونه روز بعروز  
درمرصه سعیعاسعت بعیعن العلعمعلعی  
منزوی تر میشود. وسعی کردنعد  
بقوالنند کعه  "هعنعر دیعسعلعمعاسعی  
ظریف و روحانعی" جعواب داده. و  
فعععرصعععتعععی فعععراهعععم شعععد کعععه  
ناسیونالیعسعم ایعرانعی و اسعالمعی   
دوباره بر سر نا  ولیج همه نکعبعت  

 وود  را بروز دهد.  
 

"برجا " بهعانعه ای اسعت کعه هعر  
چند وقت یکبار برای چعنعد روز  
هم که شده تبلیاعات بعر روی آن  
متمرکز کنند "اگر ایعن معععاهعده  
به شکست بینجامد ممکن اسعت  
جنگی درگیرد" یا "دنیا بعا یعک  
کره شمالی دیگرروبرو میشود" تعا  
با ایجاد رمب و هعراس معرد  را  
به سکوت وادار کنعنعد، تعا معرد   
را راضی کنند آ  کاچی بعهعتعر  
از هیچی اسعت، امعنعیعت کعا ب  
بهتر از شکم گرسنه است. با ایعن  
معععععاهععده گععویععا اقععتععصععاد ایععران  
وضعش بهتر شعده، از رکعورد بعه  
افععزایععش تععولععیععد رسععیععده اسععت.  
هوا یما برجامی بعر فعراز آسعمعان  

ایران در  رواز هستند، میعلعیعاردهعا  
دالر  ععو  بععه ایععران سععرازیععر شععده  
است، توتعا   عایعش بعه ایعران بعاز  
شده و فعرانسعه سعرمعایعه گعذاری  
کرده است و همین امعروز و فعردا  
است که رئیس جمهور فرانسه بعه  
ایعران بععیعایععد ه العبععتععه هععمععسععر   
بخاطر احترا  به میزبان حجعاب را  
رمایت میکند، به شرطی که بعه  
واطر همین احترا   وعانعه نشعیعن  
نشود!(. یک سعوی دیعگعر ایعن  
ماجرا آن ا وزیسعیعونعی اسعت کعه  
امیعدهعایعش بعا روی کعار آمعدن  
تععرامععد زنععده شععده اسععت. و از  
ووشحالی نعمعیعدانعد چعگعونعه بعه  
ترامد آدرس بدهند که ایشعان را  
انععتععخععاب کععنععد. و بسععیععار تععقععال  
میعکعنعنعد کعه گعوشعه چشعمعی  
ترامد به ایشان بیندازد و ایشعان  
سخت مشاو  به این هستنعد کعه  
بععه تععرامععد یععادآور شععونععد کععه  
صععدایععش را شععنععیععدنععد و قععدردان  
هستند و ایشان میتعوانعنعد رویعای  

 ترامد باشند.  
 

در دیسلماسی تعلعویعزیعونعی جعمعععه  
شب، بعه معانعنعد دیعسعلعمعاسعی در  
 شت درهای بسته آنعچعه معطعر   
نبود و نیست رفاه و آسایعش تعوده  
مععرد  بععود. بععلععکععه بععا تصععمععیععم  
سازیشان هر چه بال هست بعر سعر  
مرد  می آورند و هعمعیعشعه وعدا  
نتیجه مذاکرات ایشعان دود  بعه  
چشم مرد  می رود، حتعی آنعجعا  
که مثال  ای صعلعو و دوری از  
تهدید و جعنعه هسعتعه ای در  
میان است. هزینه همه ایعن امعور  
از جیب اهالی تعامعیعن معیعشعود.  
البته ما را هم در ایعن معذاکعرات  
شععرکععت مععیععدهععنععد آنععجععا کععه  
میخواهند "غیرت ایعرانعی" معا را  
تحریک کنند. روایت معیعکعنعنعد  
در  شت درهای  بسعتعه فعالنعی  

متعصبانه و غعیعرت معنعدانعه بعه  
متاب به طرف مقابل فعرمعودنعد "  
هععیععت وقععت یععک ایععرانععی را  
نترسان!" و در روایعت تعلعویعزیعونعی  
دیسلماسعی نعا  آبعراهعی بعرجسعتعه  
میشود تا یعکعی نعاسعیعونعالعیعسعم  
طرف مقابعل را تعحعقعیعر کعنعد و  
طرف مقابل هم هعمعیعن را بعهعانعه  
کند "وای که نعامعوس وطعن بعر  

 باد رفت".  
 

امععا وقععایعععععی کععه در کععف  
ویابانهای ایران و درکعاروعانعجعات  
در همعیعن چعنعد روز اوعیعر روی  
داده اسعت یعادآور ایعن اسعت کعه  
مسئله برای مرد  ایران نعه بعرجعا   
که وود نعفعس وجعود حعکعومعت  
اسالمعی اسعت.تعرعاهعرات غعارت  
شدگان معوسعسعات و بعانعکعهعای  
جمهوری اسالمی و امتصابات و  
امتراضات کارگران در شهعرهعای  
مختلف گویای  وضعیت واقعععی  
حاکم بر ایعران اسعت. معرد  ایعران  
بععخععوبععی مععتععوجععه شععده انععد کععه  
مسئله شان وود حعکعومعت اسعت  
نه  ایبند بودن یا نعبعودن طعرفعیعن  
برجا . این را بورژوازی به وعوبعی  
درک میکنند برای همین یکعی  
جاسوسی دوتر صادق الریعجعانعی  
را بزرگ میکنعد و آن دیعگعری  
نامه دوتران موسعوی بعه معراجعع  
تقلید را مهم میشمرد و هعمعگعی  

الععبععتععه نععا  "وععلععیععج هععمععیععشععگععی  
فارس" ه البته برایش شنعاسعنعامعه  
جععمععهععوری اسععالمععی هععم صععادر  
کردند که تاری  تولد  و والعدیعن  
ا  شاهنشاهی است!(؛ در معیعن  
ایععنععکععه کععامععال آگععاهععانععه وععبععر  
تععرععاهععرات هععزاران نععفععره غععارت  
شدگان در اهعواز و در تعهعران را  
سانسور میکند در کنار سعانسعور  
کامل اوبار امتراضات کعارگعران  
به نبود امنیعت شعاعلعی و اوعراج  
هعای وسعیعع، نععسعرداوعتعن حعقععوف  
برای ماههای طعوالنعی و حعذف  
کامل شععارهعای معرد  بعه جعان  
آمعده. بععوی الععرحععمععان حععکععومععت  
چنان فضا را اشعبعاک کعرده کعه  
فععالن اسععتععاد دانشععگععاه بععه وععود  
جرات میدهد "آقای  وامنعه ای"  
مسعععئعععو  بعععیعععدادگعععری صعععادق  
الریجانی بشعمعارد و آن معجعری  
آبععروبععاوععتععه تععلععویععزیععون حععکععومععت  
محاسن معبعارکعش را بعه نشعانعه  
امتراض می تراشد. یکی دیعگعر  
از مجریان سیمای زشت و کعریعه  
حععکععومععت کععه وععود  را "ری  
استارت" کرده فرمان به آتش زدن  
مسععاجععد داده اسععت و نععفععرت از  
مذهب و حکومت چعنعان معمعیع   
است که جوانانی اینکار را معی  

 کنند. 
 

برجا  برای ما مرد  هیت نعفعععی  

نداشته است و ندارد. هیاهوی بعر  
سر آن نعه بعرای دوری از یعک  
جنه هسته ای بلکه بهانعه ای  
است تا برای جمهعوری اسعالمعی  
برای وود  فعرصعتعی بعخعرد یعا  
فرصتی برایش دست و  ا کنعنعد.  
اما اینبار کامال دیعر شعده اسعت.  
اینجا کره شمالی نیعسعت. ایعنعجعا  
ایعران اسعت بعا تعجعربعه سعخعت و  
سنگیعن از صعد سعا  معبعارزه و  
انقالب. درنزدیک به چهعار دهعه  
حععکععومععت جععمععهععوری اسععالمععی  
هععمععیععشععه صععحععبععت از انععقععالب  
دیگری در میان بوده است، حتعی  
بععیععدادگععری مععذهععبععی در تععمععا   
مرصه هعای زنعدگعی نعتعوانسعتعه  
شعله اشتیاق به تاعیعیعر در وجعود  
مرد  وامعو  سعازد. جعمعهعوری  
اسالمی و به طری  اولی سرمعایعه  
در معرض تعهعدیعد یعک انعقعالب  
دیگر قرار گرفته است. جمهعوری  
اسالمی را نه تحریمهای امریعکعا  
و ترامد بلکه انقالب مرد  ایعران  
تهدید میکند. جمهوری اسالمعی  
اولی را بلد است دور بعزنعد و بعه  
وقتش کوتاه بیایید اما دومعی را  
نه میشود دور زد نه میعتعوانعد در  
برابر آن "نرمش قهرمانانعه" داشعتعه  
باشعد، تعنعهعا یعک راه دارد ایعن  

 حکومت باید برود. 

 برجام، تحریم و انقالب
 یاشار سهندی  

اما وقایعی که در کف خیابانهای ایران و درکارخانجا  در هومویون 
چند روز اخیر روی داده است یادآور این است که مسئله بورای موردم 
ایران نه برجام که خود نفس وجود حکومت اسالمی است  تظاهورا  
غار  شدگان موسسا  و بانکهای جمهوری اسالمی و اعوتوصوابوا  و 
اعتراضا  کارگران در شهرهای مختلف گویای  وضعیت واقعی حاکوم 
بر ایران است  مردم ایران بخوبی متوجه شده اند که مسوئولوه شوان 

 خود حکومت است نه پایبند بودن یا نبودن طرفین برجام  
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 ٢ صفحه 

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گذشت

 محمد جراحی، با سرود انترناسیونال به خاک سپرده شد
 تجمع سراسری بازنشستگان مقابل دفتر روحانی 

 ادامه تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع فوالد اصفهان مقابل استانداری
 

مراسم قدرتمند معحعمعد جعراحعی،  
تعجععمععع سعراسععری بععازنشعسععتععگععان  
مععقععابععل دفععتععر روحععانععی، تععجععمععع  
کارگران صعنعایعع فعوالد معقعابعل  
اسععتععانععداری اسععتععان اصععفععهععان از  
موضومات مهم اوبار و مسعائعل  
کارگری در هفته گذشعتعه اسعت  
که حاکی از نقطه معطعف هعای  
مععهععمععی در جععنععبععش کععارگععری  
اسعت. نععگعاهعی بعه گععزار  هععر  
کدا  از این اتعفعاقعات معهعم معی  

 اندازیم. 
 

محمد جراحی، با سرود 
انترناسیونال بوه خواک 

 سپرده شد
مهر محمد جراحی چهعره    ٤١ روز  

مععحععبععوب کععارگععری، کععارگععر  
رزمنده و کمونیست در گورسعتعان  
"وادی رحمعت تعبعریعز" بعا حضعور  
امضای وانواده، همکاران و جمعع  
وسیعی از مرد  تبریعزو رهعنعوردان  
راه آزادی و بعععرابعععری کعععه از  
شهرهای دیگعر بعه تعبعریعز رفعتعه  
بععودنععد، بععه وععاک سععسععرده شععد.  

  ٤١ محمد جراحی در صعبعو روز  
مهر در بیمارستان تجعریعش تعهعران  
جان سسرد. جان بعاوعتعن او را بعه  
وانواده ا  و به همگعان تسعلعیعت  

 میگویم. 
 

مععراسععم گععرامععیععداشععت مععحععمععد  
معهعر بعا شعکعوه    ٤١ جراحی در  

بععود. سععخععن ایععن مععراسععم ادامععه  
جنعه معلعیعه تعوحعش سعرمعایعه  
داری بععود. سععخععن ایععن مععراسععم  
سوسیالیسم به منعوان راه رهعایعی  
و اتحاد و همبستعگعی کعارگعری  
بععود و در آوععر نععیععز بععا سععرود  
انترناسیونا ، سعرود هعمعبعسعتعگعی  

جهانی کارگران  ایان یعافعت. در  
این مراسم بعه ادامعه راه معحعمعد  
جععراحععی و شععاهععر  زمععانععی، دو  
چعهععره مععحععبععوب کععمععونععیععسععت و  
رزمنده جنبش کارگری که جعان  
باوتند و بطور واقعععی جعمعهعوری  
اسالمی آنها را بعه قعتعل رسعانعد،  
تاکید شد و شعرکعت کعنعنعدگعان  
مز  جز  وود را برای  عایعان دادن  

 به این بربریت امال  کردند. 
جعععععفععر مععرععیععم زاده، ، مععحععمععود  
صالحی، آیت نیافر و ملی فعائعز  
 ور از چهره های شعنعاوعتعه شعده  
کارگری از جمله سخعنعرانعان ایعن  
مراسم بودند. محعمعود صعالعحعی،  
در ایععن مععراسععم امععال  کععرد و  

کسانی معانعنعد معحعمعد  »گفت   
گعاه    جراحی و شاهر  زمانی هیت 

شعان    میرند چراکه در زندگعی   نمی 
انعد. بعه    به انسانیت وعدمعت کعرده 

بشریت و طبعقعه کعارگعر وعدمعت  
کرده اند. ما این غمها را به نیعرو  
تبدیل کنیم ملیه کسانی که معا  

 «را به این روز انداوته اند. 

جعفر مریم زاده در سخنرانی ا   
با اشاره بعه بعیعمعار شعدن معحعمعد  
جراحی در زندان و معحعرومعیعتعش  

مسعئعو   »از حع  درمعان گعفعت   
مرگ محمد جراحعی و شعاهعر   
زمععانععی کسععانععی هسععتععنععد کععه  

وععواهععی کععارگععر را در ایععن    حعع  
او طی ایعن   «تابند.   مملکت برنمی 

ما کارگران بعا  »سخنرانی افزود   
مرگ شاهر  زمانعی و معحعمعد  

تعر از  عیعش    جراحی بسیار مصمعم 
وواهی وواهیعم کعرد و اجعازه    ح  

نخواهیم داد وضعیت موجعود دوا   
 . یدا بکند. 

 
آیت نیافر از کعمعیعتعه  عیعگعیعری  
برای ایجاد تشکلهای کعارگعری  

در سخنرانعی وعود معیعگعویعد تعا  
آزادی و برابری انسانعهعا و معحعو  
جامعه سرمایه داری این جعنعه  
و مبارزه و امتراض ادامه وعواهعد  
داشت. تا زمانیکه حقوقهعا یعک  
 نجم زیعر وعف فعقعر بعاشعد، ایعن  
وضع ادامعه وعواهعد داشعت، یعاد  
محمد جراحی و شعاهعر  زمعانعی  

 را گرامی داشت. 
 

در گععذشععت مععحععمععد جععراحععی  
براستی ضعایعععه ای در جعنعبعش  
کعععارگعععری و بعععرای جعععنعععبعععش  

 کمونیستی است. 
 

محمد جراحی هعمعراه بعا شعاهعر   
در    ٤١ زمانی کعه در شعهعریعور  

زنععدانععهععای رژیععم اسععالمععی جععان  
باوت، از بنیانگزاران سعنعدیعکعای  
نععقععاشععان بععود. مععحععمععد جععراحععی  
همچنین مضو کمیته  عیعگعیعری  
بعععرای ایعععجعععاد تشعععکعععل هعععای  
کارگری بود. او او  بار در سعا   

به دلیل معبعارزاتعش در دفعاک    ٦٨ 
از حقوق کارگران بازداشعت و بعه  

معاه حعبعس معحعکعو  شعد و    ٤١ 
بعدتر با قرار وثیقعه از زنعدان آزاد  

نععیععز    ٦٨ شعد. جععراحععی در سععا   
یک ماه در زندان بود. و بعاالوعره  

هععمععراه بععا    ٤٢ در وععرداد سععا   
شععاهععر  زمععانععی و تعععععدادی از  
فعالین دانشجویی تبریز دستعگعیعر  
شعد و در بععیععدادگععاهعهععای رژیععم  

سا  حبس محکعو     ٥ اسالمی به  
گردید. محمد جراحی طی نعامعه  
ای از زنععدان حععکععم وععود را نععا  
مادالنه وواند، و فعالیتعهعایعش را  
در دفاک از حقوق کارگران بعرحع   

سعا  را بعدون    ٥ دانست. او مدت  
یک روز مروصی و در شعرایعف  
بسیار سختی در زنعدان معرکعزی  

تبریز گذراند. اما محمد جعراحعی  
در زندان نیز هعمعچعنعان ایسعتعاد و  
صدای آزادیعخعواهعی و انسعانعیعت  
بود. از جمله با گذاشتن امضعای  
وود در زیر بیانیه هعایعی کعه در  
دفاک از زندانیان سیاسی و معلعیعه  
امدا  میعگعذاشعت، هعمعچعنعان در  

 صف مقد  امتراض بود. 
 

مععحععمععد جععراحععی در زنععدان بععه  
بیماری سرطان تعیعروئعیعد معبعتعال  
شد. در همعانعمعوقعع تعحعت معمعل  
جراحی قرار گرفت، امعا بعععد از  
ممل جانیان اسالمی او را دوبعاره  
بععه زنععدان بععازگععردانععدنععد و اجععازه  
ندادند که تحت کنتر  قرار گیعرد  
و حععتععی بععه او داروی اشععتععبععاه  
دادند. این وبر در آن هعنعگعا  بعا  

 موجی از امتراض روبرو شد. 
 ععس از    ٤٥ جععراحععی در مععرداد  

سالعه    ٥ گذراندن دوره محکومیت  

ا  آزاد شد. او  س از آزادی بعه  
دلیل بازگشت بیماری سعرطعانعش  
در بیمارستانهای تبریز بسعتعری و  
 ععس از مععدتععی بععه بععیععمععارسععتععان  
شهدای تجریش در تهران معنعتعقعل  

مهر  س از معدتعهعا    ٤١ شد و در  
مبارزه با سرطعان در بعیعمعارسعتعان  
تجریش جان باوت. بعطعور واقعععی  
جمهوری اسالمی محمد جعراحعی  

 را به قتل رساند. 
 

مععحععمععد جععراحععی یععک کععارگععر  
مبارز، کمونیسعت و آزادیعخعواه و  
کادر حزب کمونیسعت کعارگعری  
ایران بود. زندگیش سراسر معبعارزه  
در راه آرمانعهعای انسعانعی ا  و  
برای آزادی و سوسیعالعیعسعم بعود.  
محمد جراحی سعمعبعل معبعارزه و  
ایستعادگعی اسعت. او  در بعرابعر  
 بازجوهای جالد  از برح  بودن  
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مبارزاتش سخن گفت و حعرفعش  
این بود که من از حقوق کارگعر،  
از آزادیخواهی و  از سوسیالعیعسعم  
دفاک میکعنعم. معثعل شعمعا رانعت  
ووار نیستم.  یا  او بعه کعارگعران  
ایععن بععود کععه بععرای  ععیععروزی  
سوسیالیسم حزب میخواهیم و بعا  
 یوستنش بعه حعزب کعمعونعیعسعت  
کارگری ایعران وعود  عیعشعتعاز   
بود. او با ایعن کعار و بعا آوعریعن  
گفتعه هعایعش در هعمعیعن راسعتعا   
بععطععور واقعععععی جععنععبععش نععویععن  
کارگعری در ایعران و  عیعشعروی  
هعایععش را نععمععایعنععدگععی کععرد، و  
توانست گعفعتعمعان تعحعزب یعابعی  
کععمععونععیععسععتععی بععه مععنععوان یععک  
ضرورت مهم  بعرای رسعیعدن بعه  
جامعه ای آزاد و برابر و انسعانعی  
را در جنبش کارگری و جعنعبعش  
کمونیستی به جعلعو آورد . زنعده  
باد محمد جراحی، یاد  همیعشعه  

 گرامی است. 
 

تووووجوووومووووع سووووراسووووری 
بووازنشووسووتووگووان مووقووابوول 

 دفتر روحانی
مععهععر مععاه بععار دیععگععر    ٤٦ روز  

بعازنشعسعتعگعان در معقعابعل دفعتعر  
روحانی دست به تجمع امتراضعی  
زدند. جعمعععیعت وسعیعععی بعود و  
بازنشستگانی از شهرهای دیعگعر  
نیز حضور داشتند و حضعور زنعان  
بسیار چشمعگعیعر بعود . در ایعن  
حرکت امتراضی جمعیت با کعف  
  ١ زدن و با شعارهای وعف فعقعر  

میلیون حقوق ما یک معیعلعیعون،  
منعزلعت، معععیعشعت، حع  مسعلعم  
ماست، یک اوعتعالس کعم بشعه  
مشکل ما حل میشه، همعطعرازی  
یکساله این بهترین راهعکعاره، زره  
وو حیا کعن، معمعلعکعت را رهعا  
کن، سوریه را رهعا کعن فعکعری  

بععه حععا  مععا کععن، حععقععوق دائععم  
درمان دائم، فریاد فریعاد ایعنعهعمعه  
بیداد، سفره شما رنعگعیعنعه، سعفعره  
مععا فععقععیععره، اتععحععاد، اتععحععاد،  
لشعععگعععری، کشعععوری، اتعععحعععاد،  
اتحاد، امتراض وود را بعه فعقعر،  
بعی حععقععوقععی، بععی تععامععیععنععی و  
تبعیض و نابرابری بعلعنعد کعردنعد.  
هعمعچعنعیعن  عالکعاردهعایعی چععون  
معیشت، منزلعت، سعالمعت، وعف  

میلیعون حعقعوق معا یعک    ١ فقر  
میلیون، این بعار مصعمعم آمعدیعم،  
متحد تر ایستاده ایم، بیمه کعامعل  
و درمان رایگان تعوجعه هعا را بعه  
وود جلب میکرد. در این روز بعار  
دیععگععر اتععحععاد بععازنشععسععتععگععان و  
شاغلین، معلم، کارگر و  عرسعتعار  
را شعاهعد بعودیعم. ایعن تعجعمعع از  
سوی بازنشستگان معلم، تعامعیعن  
اجتمامی، لشعگعری و کشعوری  
برگزار شد. این چندمعیعن تعجعمعع  
امتراضی گسترده بعازنشعسعتعگعان  
برای  یگیری وواسعتعهعایشعان در  
سا  جاری بود. بازنشسعتعگعان بعا  
شعار اگر جواب نعگعیعریعم، دوبعاره  
بعععر معععیعععگعععردیعععم بعععر تعععداو   
امععتععراضععاتشععان تععاکععیععد دارنععد.  
وععواسععتععهععای بععازنشععسععتععگععان،  
وععواسععتععهععای هععمععه مععرد  اسععت.  
یکی از بازنشستگان در رابطه بعا  
تجمع این روز مینویسد "جعمعععیعت  
زیادی بودیم. ازدحا  زیعاد بعود و  
برای من قابل تخمین نبود. هعمعه  
فریاد میزدیم و شعععار معیعدادیعم.  
این روزها تجعمعععات  عر از وشعم  
اسعت. بعا ایعنععکعه   ععنعج روز از  
تجمع قبعلعی گعذشعتعه بعود ولعی   
استقبعا  معالعی بعود. ایعن نشعان  
دهنده جو امعتعراضعی حعاکعم بعر  
جامعه است. همه از این وضعع و  
حععا  وسععتععه شععده انععد. از ایععن  
گرانی و فقر وسته شعده انعد. از  

این دزدیها که وودشان وقعیعحعانعه  
هععر روز رقععمععی از آنععرا بععرمععال  
میکنند وسته شده اند.  ما همعه  
وسته از ستم بورژوازی واستثمعار  
طععبععقععاتععی هسععتععیععم. مععا مععوج  
میلیونی وواهیم شعد. معا بسعا   
این نرا  کهنه سرمایعه دا ی را  
درزبععالععه دان تععاریعع  بععایععگععانععی  
وواهیم کرد وسوسیالیسعم را بعنعا  

 وواهیم کرد." 
 

ادامه تجموع اعوتوراضوی 
کووارگووران بووازنشووسووتووه 
صنایع فووالد اصوفوهوان 

 مقابل استانداری
مهر بیش از هفتصد نعفعر    ٤٨ روز  

از کارگعران بعازنشعسعتعه صعنعایعع  
فععوالد در امععتععراض بععه مععد   
دریافت دستمعزد شعهعریعور معاه و  
باوواست  رداوت بموقع حعقعوقعهعا  
در مقابل استانداری تجمع کردنعد  
و ویابان را بستند. این کعارگعران  
در همین رابطه در دهم معهعر معاه  

 در همین محل تجمع داشت. 
این کارگران به سطو ناز  حعقعوق  
ها امتراض دارنعد. در تعجعمعععات  
گذشته ایعن بعازنشعسعتعگعان طعی  
بیانیه ای بروواسعتعهعای افعزایعش  
حععقععوقععهععا بععه بععاالی وععف فععقععر،  
درمان رایگان، تعحعصعیعل رایعگعان  
بععرای فععرزنععدان و تععال  بععرای  
بر ایی منعرعم معجعمعع معمعومعی  
وود در محل کعانعون بعه معنعوان  
محلی بعرای معتعشعکعل بعودن و  
معتععحععد مععانععدن تععاکععیعد کععردنععد.  
امععتععراضععات  ععی در  ععی ایععن  
کارگران انعععکعاس وسعیعععی در  
شععهععر اصععفععهععان داشععتععه اسععت.  
نمایندگانی از ایعن کعارگعران در  
تععجععمععع سععراسععری روز هععجععدهععم  
 مهرماه در تهران حضور داشتند. 

 

شهال دانشفر                                                         
 کارگران در هفته ای که گذشت

 

خبر: فاشیسم اسالمی علیه 
 دختران افغانستانی!

( توموام دخوتوران افوغوانسوتوانوی دوره ٦٩مهر  ١١امروز )
روز  ١١ابتدایی دبستان زینبیه شهر کرمان بعد از گذشت 

از مودرسوه اخوراد شودنود و از ورود آنوهوا بوه مودرسوه 
 جلوگیری شد !

اخراد کودکان افغان از مودارو فواشویوسوم دولوتوی اسوت! 
جلوگیری از حضور شهروندان افغانستوانوی در پوارکوهوا و 
اماکن عمومی راسیسم عظمت طلب و نژادپرستوی ایورانوی 
است که با قوانین و سیاستهای  ضد مهاجریون و بوویوژه 
مهاجرین افغانستانی توس   فاشیسم دولتی شکل میگیورد 

 و در جامعه فضای ضد مهاجرین را باز تولید میکند 
در مملکتی که فاشیسم اسالمی در حواکومویوت اسوت، بورای 
حفظه اسالم کودکان را به جبهه روانه میکند، در جوبوهوه 
های جنگ ارتجاعی ایران و عراق هزاران نفور کوودک را 
به کشتارگاه مین و توپ باران و شلیک مستقیوم فورسوتواد  
و کشت  در مملکتی که هزاران کودک بوی شونواسونواموه در 
رویای دسترسی به شناسنامه  و در حسور  حوق داشوتون 
شناسنامه بسر میبرند،  چند میلیون کوودک از توحوصویول 
محرومند، چند میلیون کودک کار و خیابان زندگیشوان در 
حاشیه شهرها و در کنار خیابانوهوا بوه توبواهوی کشویوده 
میشود، محرومیت کودکان افغانستانی برایش سهل و سواده 

 است 
مردم شریف و آزادیخواه در ایران میتوانند این فواشویوسوم 
دولتی و راسیسم عظمت طلب را سد کنند  میتووانونود بوا 
ابتکارا  اجتماعی علویوه اخوراد کوودکوان افوغوانسوتوانوی 

 بایستند  و در کنار آنها قرار گیرند  
 

( توموام دخوتوران افوغوانسوتوانوی دوره ٦٩موهور  ١١خبر )
روز  ١١ابتدایی دبستان زینبیه شهر کرمان بعد از گذشت 

از مودرسوه اخوراد شودنود و از ورود آنوهوا بوه مودرسوه 
 جلوگیری شد ! چند  آمور و سخت است! 

 
خوشبختی و سعاد  جامعه ایران با بیش از هفتاد میلیون 
جمعیت در گرو سرنگونی رژیم سیاه و فاشیسم اسالموی در 

 ایران است 
 نسان نودینیان

 ١٩٦٩مهر  ١١
 ٧١١٢اکتبر  ٩
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 ١ صفحه 

در ح  زنان تعقعریعبعا در هعمعه  
دنیعا سعتعم معیعشعود و تعبعععیعض  
هسععت، زنععان هععمععه جععا افععراد و  
شعهععرونععدان درجععه دو  مععحععسععوب  
میشوند. ولی در ایران، جمعهعوری  
اسالمی بطور ویژه ای معلعیعه زن  
هسععت و در واقععع ایععن یععک  
حکومعت زن سعتعیعز اسعت. اگعر  
صرفا بگوئیم که در ایعران زنعهعا  
از حععقععوق وععودشععان بععروععوردار  
نیستند این هنوز حع  معطعلعب را  
ادا نمی کند. این حکومت رسمعا  
و قانونا یک حعکعومعت ضعد زن  
است. حعکعومعتعی اسعت کعه در  
قوانینش زن را بعا معرد مسعاوی  
نمیداند و نه تنهعا ایعن بعلعکعه در  
زندگی اجتمامی، در اجتمعامعات  
و فعالیتهای جمعی و حعتعی در  
مهمانیها و معجعالعس وصعوصعی  
افعراد زن و معرد را از هعم جععدا  
مععیععکععنععد. در اتععوبععوسععهععا، در  
کععالععسععهععای درس، در مععیععادیععن  
ورزشی، در استخرها، در  عارکعهعا  
و معابر ممومی، در کعنعار دریعا  
و تفریحگاهها، در مجلس معزا و  
مععروسععی و کععال در زنععدگععی  
اجتمامی زن و مرد طب  قانعون و  
از نقطه نرر دولت نباید کنعار هعم  
باشند. به همین واطر به معععنعی  
صععریععو و دقععیعع  کععلععمععه ایععن  
حععکععومععت، حععکععومععت آ ععارتععایععد  

 جنسی است. 
در رژیععم آ ععارتععایععد آفععریععقععای  
جنوبی سیاهعسعوسعت اصعال انسعان  
محسوب نمیشد. سیعاهعسعوسعت از  
بسیاری از حعقعوق معحعرو  بعود.  
جامعه سفید  وست تعععریعف شعده  
بود و سعیعاهعسعوسعت در واقعع بعه  
منوان یک شهروند درجعه چعنعد   

 محسوب میشد. 
در جععمععهععوری اسععالمععی هععم  
همین حالت هست منتهی نسعبعت  
به زنان. جامعه را مردانه تعععریعف  
میکنند، انسعان ومضعو جعامعععه  
مرد محسوب میشود، و زن تعابعع  
معرد و نععیععمععی از مععرد تعععععریععف  

 میشود.  

یک شاوع  و سعمعبعل ایعن  
آ عارتعایععد حعجععاب اسعت. حعجععاب  
فععقععف یععک لععبععاس و یععا یععک  
 وشش نیست بلکه یک دیعواری  
است که زن را حتی بعنعوان فعرد  
از محیف  عیعرامعون وعود  جعدا  
میکند. چرا اینطور اسعت  چعون  
از نرر اسال  و حکومت اسعالمعی  
زن یعععک کعععاالی جعععنعععسعععی  
محسوب میشعود. یعک کعاالی  
جنسی که در اوالقیات اسالمعی  
و در ارتععجععاک مععذهععبععی مععوجععب  
گمراهی شعنعاوعتعه معیعشعود. زن  
یک کاالئی است که تا وقعتعی  
ازدواج نکرده معتعععلع  بعه  عدر و  
برادر و مردان وانواده است و بعععد  
از ازدواج متعل  به شوهر اسعت و  
شوهر ح  انحصعاری اسعتعفعاده از  
این کاال را دارد. حجاب فعلعسعفعه  
ا  همعیعن اسعت. یعععنعی زن را  
ابتعدا کعاالی جعنعسعی معععرفعی  
کردن و بعد او را در یعک بسعتعه  
بنعدی سعیعاهعی  عیعچعیعدن بعرای  
اینکه بقو  وودشان چشم نامحعر   
به آن نیافعتعد. بعری ایعنعکعه ایعن  
کاال فقف متعل  به کسی بعاشعد  
که شرما ح  استفاده انعحعصعاری  

 آنرا دارد. 
حجاب بطور ویعلعی روشعن و  
واضحی نشان میدهد که منعرعور  
از آ اتاید جنسی چی هست. ایعن  
حتعی بسعیعار شعنعیعع تعر و ضعد  
انسانی تر از وضعیتی اسعت کعه  
در رژیععم نععژاد ععرسععت آفععریععقععای  
جنوبی وجود داشعت. چعون آنعجعا  
اقععال سععیععاهععسععوسععتععان را بععامعع   
گعععمعععراهعععی سعععفعععیعععد  عععوسعععتعععان  
نمیدانستنعد و سعیعاهعسعوسعتعان یعه  
منوان یک فرد میتوانستعنعد هعر  
جععوری کععه مععیععخععواهععنععد لععبععاس  
بسوشند و رنه  وستعشعان بعامع   
گمراهی سعفعیعد  عوسعتعان تعلعقعی  
نمیشد! در جامعه ایران زنان حکعم  
سیاهسوسعتعانعی را در رژیعم نعژاد  
 رست دارنعد کعه حعتعی از نعرعر  
فععردی مععجععاز نععیععسععتععنععد هععویععت  
وععودشععان را و چععهععره و مععوی  

وععودشععان را بعععععنععوان یععک زن  
 آشکار کنند.  

حععجععاب امععال  ایععنععسععت کععه  
جامعه اسالمعی معردانعه اسعت و  
وقتی از فعالیتهای اجتمعامعی و  
حضوراجتمامی صحبت معیعشعود،  
وقتعی از معقعامعات و معنعاصعب  
صحبت میشود، وقعتعی از ورز   
و تفریو صحعبعت معیعشعود ایعنعهعا  
همه متعل  به مرد است و زن بعه  
تبع مرد موجودیت  یدا معیعکعنعد.  
از نرر اسال  و حکومت اسعالمعی  
شما بعنعوان یعک زن یعا وعواهعر  
کسی هستید یعا هعمعسعر کسعی  
هستید یا دوتر کسی هسعتعیعد و  
در هععر حععا  حععقععوق و مععکععان  
اجتمامی تان در رابطه بعا معردهعا  
تعریف میشود. و زن باید طعوری  
زندگی کعنعد کعه ایعن جعامعععه  
مردانه به هم نریزد، و دچار گعنعاه  

 ومعصیت نشود.  
. این صریحا و ملنعا تعحعقعیعر  
زن است، توهین بعه زن و انعکعار  
هویت انسانی زن است. و بعه ایعن  
امتبار توهین و بیحرمتی نسعبعت  
به مرد و بعه کعل جعامعععه نعیعز  
هسعت. بععهعمععیعن وعاطععر آ ععارتعایععد  
جنسی بهتعر و روشعن تعر از هعر  
اصطال  دیگری وضعععیعتعی کعه  
زنان در ایران دارند و این تبعععیعض  
فاحش و اهانت آمیزی و تعحعقعیعر  
آمیزی که این حکومعت در حع   

 زنان روا میکند را بیان میکند.  
حجاب یک مرهر و سعمعبعو   
آ ارتاید جنسی است. آ ارتعایعد در  
سطو فردی است. زن حعتعی بعه  
منوان یک فرد باید بعا دیعواری  
وود  را از جامعععه جعدا کعنعد.  
کار کرد حجاب این هسعت. بعنعا  
براین وقتی ما تاکید میکنیم بعر  
لاو آ ارتاید جنسعی معنعرعور ایعن  
نیست که یک سیاست دیعگعری  
و یا یک شعار دیگری را دنعبعا   
میکنیم. یک شکل مشعخع  و  
کععامععال بععارز آ ععارتععایععد جععنععسععی  
حجاب هست و شعععار بعرگعرفعتعن  
حجابها و کنار گذاشتن حعجعابعهعا  
مورد تاکید ما است. ایعن یعک  
مرصه ای هست که زنعان بعطعور  
فردی میتواننعد دسعت بعه معمعل  
بزند و معمعال دیعوار آ عارتعایعد را  
درهم بشکنند و برملعیعه آ عارتعایعد  

 جنسی بایستند.  
اما به ابعن نعکعتعه هعم بعایعد  
توجه کرد که اگعر فعقعف معلعیعه  
حجاب متمرکعز شعویعد و معلعیعه  
حجاب صحبت کنید به نطعر معن  
مساله را در ابعاد گسعتعرده تعر   
معرفی نکرده اید و مورد حعمعلعه  
قرار نعداه ایعد. درسعت اسعت کعه  
حجاب یکی از بارزترین و شعنعیعع  
ترین اشکا  امعمعا  تعبعععیعض بعه  
زنان و آ ارتاید جنسی هست ولعی  
آ ععارتععایععد در حععجععاب وععالععصععه  

نمیشعود. جعدائعی زن و معرد در  
مدارس و دانشگعاهعهعا و معراکعز  
تفریحی و ورزشعی و حعتعی در  
مجالس مهمانی وصوصی تعمعا   
اینها از مصادی  مختلف آ ارتعایعد  
جنسی است، اهانت بعه زن اسعت  
و باید لاو شود. نعکعتعه دیعگعری  
که مورد تاکید ما هست و ایعن  
هم سیاست جعدیعدی نعیعسعت ایعن  
هست که ما تال  معیعکعنعیعم و  
مبارزه میعکعنعیعم کعه جعمعهعوری  
اسععالمععی بعععععنععوان یععک رژیععم  
آ ارتاید جنسعی در دنعیعا طعرد و  

 منزوی شود.  
آ ارتاید جنسی بعطعور نسعبعتعا  
جامعی امما  بیحقوقی بعه زنعان  
را بیعان معیعکعنعد و معاهعیعت زن  
ستیز این حکومت را به جهعانعیعان  
معرفی میکند. بویژه باید تعوجعه  
داشعت کععه رژیععمعی معثععل رژیععم  
افریقای جعنعوبعی در وعاطعره هعا  
هست، مرد  معاهعیعت ارتعجعامعی  
آنرا معیعشعنعاسعنعد و ایعن سعایعقعه  
 هنی در افکعار معمعومعی دنعیعا  
وجود دارد. یکی از دالیعلعی کعه  
باالوره رژیم نژاد  رست آفعریعقعای  
جنوبی شکست وورد و کنار زده  
شد این بود که و مرد  مترقی و  
آزادیخواه جهان بر ملیه ا  بعلعنعد  
شدند و حتی دولعتعهعا را نعاگعزیعر  

 کردند که آن رژیم را تحریم  
 

 جمهوری اسالمی یک رژیم آپارتاید جنسی است
 حمید تقوایی 
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کنند و روابعطعشعان را بعا آن  
قطع کننعد و در نعهعایعت در اثعر  
یک آگاهی و بیعداری و بسعیعج  
جهانی بعود کعه رژیعم افعریعقعای  
جنوبی شکست وورد و کنار زده  
شد. این سابعقعه بعه معا کعمعک  
میکند کعه بعر هعمعان تعرتعیعب و  
بععهععمععان قععیععاس مععرد  جععهععان را  
فرابخوانعیعم کعه بسعیعج شعونعد و  
صععدای امععتععراضععشععان را مععلععیععه  
جمهوری اسالمی بعلعنعد کعنعنعد.  
این رژیم هم از نعرعر ضعدیعت بعا  
انسان و انسانیت دسعت کعمعی از  
رژیم نژاد  رست آفریقای جعنعوبعی  
ندارد. این یکی از دالیلی هسعت  
که ما فکر معیعکعنعیعم بعایعد بعر  
مبارزه معلعیعه آ عارتعایعد جعنعسعی  
متمرکز شد و حکومت را بععنعوان  
حکومت آ ارتعایعد جعنعسعی افشعا  

 کرد. 
در مبارزه مستقیم زنعان ایعران  

ملیه جمهعوری اسعالمعی طعبعععا  
حجاب همچنان نقش معحعوری را  
دارد و ایععن تععاکععیععد مععا بععر  
افشععاگععری و مععقععابععلععه بععا ایععن  
حکومت بعنوان حکومت آ ارتعایعد  
جنسی اتفاقا باید مز  ما را جعز   
تر کند برای اینکه ملیه حعجعاب  
بمیدان بیعائعیعم و زنعان معمعال در  
وود روز هشت معارس و بعععنعوان  
یک اقدا  سمبلیک حجعابعهعا را  
کنار بگذارند . این فعراوعوان معا  
همچنان سر جای وود  هسعت.  
لاو آ ارتاید جعنعسعی و معحعکعو   
کععردن ایععن حععکععومععت بعععععنععوان  
حکومت آ ارتایعد جعنعسعی یعک  
مععرصععه ای هسععت کععه مععا در  
یععک مععقععیععاس جععهععانععی دنععبععا   
میکنیم و امیدواریم بعتعوانعیعم هعر  
چه بیشتعر سعازمعانعهعای معدافعع  
حقوق زن سازمانهای معتعرقعی و  
انساندوست و مدافعین حقوق بشعر  

و اتحادیه های کارگری و غعیعره  
را متوجه این مسعالعه کعنعیعم، از  
آنععهععا بععخععواهععیععم کععه حععکععومععت  
اسعالمعی را مععحعکعو  کعنععنعد و  
همچنین دولتعهعا را تعحعت فشعار  
بگذارند، سازمانهای بین المعلعلعی  
را تحت فشار بگذارند، و از آنعهعا  
بخواهند که حکومت اسالمی را  
محکو  کنند و روابف وود را بعا  

 آن قطع کنند.  
وقتی معحعور را معقعابعلعه بعا  
حععکععومععت بعععععنععوان یععک رژیععم  
آ ارتاید جعنعسعی قعرار بعدهعیعم آن  
  ٦ موقع یعک وعواسعت اصعلعی  

مارس امسا  در ایران و در وعارج  
کشور یاید لاو آ ارتاید جنسعی و  
محکو  کعردن آ عارتعایعد جعنعسعی  
بععاشععد. ایععن بععایععد یععکععی از  
شعارهای اساسی باشعد. از نعرعر  
مملی یک قد  مهعم و تعععیعیعن  
کننده در این راه کنعار گعذاشعتعن  

حجابها است. کنار گذاشتن و یعا  
به اصطال  برگرفتن حجعابعهعا در  
روز هشععت معععارس بععه معععدت  
محدودی و بعععنعوان یعک اقعدا   
امتراضی کعامعال امعکعان  عذیعر  

 است.  
در سعععطعععو وعععارج کشعععور  
همعانعطعور کعه گعفعتعم معا تعمعا   
تالشمان را میعکعنعیعم کعه تعا بعا  
انتشار اطالمیه ها و طعومعار هعا  
و  تیشن ها از جانب سازمانعهعای  
مدافع حقوق زن، اتعحعادیعه هعای  
کارگری و نیروهعای معتعرقعی و  
غیره چمهوری اسعالمعی بعععنعوان  
یک حکومت آ عارتعایعد جعنعسعی  
محکو  شود. ما سعی میکعنعیعم  
موارد و مصادی  این آ عارتعایعد را  
در مقعابعل چشعم جعهعانعیعان قعرار  
بدهیم و نشان بدهیم که چعرا ایعن  
حکومت دست کمی از حکومعت  
نژادی در آفریقای جنعوبعی نعدارد  

و چطور  نجاه درصد جعامعععه را  
رسما و ملنا و قعانعونعا انسعان بعه  
حساب نمی آورد. این را بعایعد بعه  
جععهععانععیععان نشععان داد و اسععاس  

 فعالیت ما این هست.  
این را هم بگعویعم کعه هشعت  
مارس تنها یکی از مناسبتعهعا و  
فععرصععتععهععا بععرای طععرد جععهععانععی  
حکومت اسالمی است. معنعزوی  
کردن جمعهعوری اسعالمعی فعقعف  
یک کعمعسعیعن معوردی نعیعسعت،  
یک سیاست اسعاسعی حعزب معا  
است کعه معا  عیعگعیعرانعه دنعبعا   

معارس    ٦ میکنیم. امعیعدوار  در  
بتوانیم بیش از  عیعش و هعر چعه  
گسترده تر ماهیت کعریعه و ضعد  
انسانی حکومت اسعالمعی را بعه  

 جهانیان بشناسانیم. 
 حمید تقوائی 

 ٠٢٤٥   

 جمهوری اسالمی یک رژیم آپارتاید جنسی است
 حمید تقوایی 

جمهوری اسالمی حکومت 
غار  و چوپواول اسوت  
دستمزد دزدی و حوقووق 
دزدی و اندوختوه دزدی 
در کنار زمویون دزدی و 
دکل دزدی و نفت دزدی 
و اموولووال ایوونووهووا یووک 
پدیده عادی است  پس 
انداز نواچویوز خوانوواده 
ها را بوا حویولوه گوری 
تحوت عونواویون مسوکون 
سازی و امولوال ایونوهوا 
باال کشیوده انود  بونوا 
به گوزار  هوا صوادق 
الریجانوی امووال موردم 

حساب بانکی  ٩٩را در 
خووود بوولوووکووه کوورده و 

موویوولوویووارد  ٤١موواهووانووه 
تومان از این حسوابوهوا 
پول باال میکشد  همین 

وضعیت فضوای جواموعوه 
را بسوویووار موولووتووهووب و 
سیاسی و ضد حکوموتوی 
کرده است  در ایوران و 
تنها در ایران مویوتووان 
شاهد این بود کوه یوک 
جنبش وسیع و موردموی 
بووووونوووووام جووووونوووووبوووووش 
"مالباختگان" پا بگیرد 
که هرروز جریوان دارد 
و کووامووال بوورای مووردم 
شناخته شده و موعورفوه 
اسوت  ایوون پوودیوده ای 
غیر عادی در دنیاسوت  
بخاطر اینکوه حوکووموت 
ایووران حووکووومووت غوویوور 
عادی ای اسوت کوه از 
نان شب بوهوه هوا هوم 
نمیگذرد  اینجوا گووشوه 
ای از اعوووووتووووورا  

مووالووبوواخووتووگووان در روز 
بیست و یوکوم موهورمواه 
یعنی دیوروز در اهوواز 
را می بینیم کوه شوعوار 
موویوودهوونوود "الریووجووانووی 
قوواضوویووه بووا دزدا هووم 
بوووازیوووه" و بووورخوووی 
شعارهای دیگر  یکی از 
دوستان گزار  میودهود 
که "نیروهای انتظواموی 
شماری از معترضیون را 
دسووتووگوویوور کووردنوود  در 

نفر را دستگویور ٨اهواز 
نفر بوا ٤کرده بودندکه 

تووعووهوود شووفوواهووی کووه 
"دوسووتووانشووان را آرام 
کنند"، آزاد شدند  اموا 

نفر دیگر همهنوان در ٩
بازداشت هستند  یوکوی 

نوفور خوانوموی ٩از ایون 

است که دیروز صبح او 
را جلوی در خوانوه ا  
دستبند زده بودند  سه 
نفر باقیمانده دستگیور 

موهور  ٧١شده که اموروز
در اهواز دستگیور شوده 

 بودند؛ آزاد شدند "

زنووووده بوووواد مووووردم 
معتر   شرم و نوفور  
بر دزدان و چپاولگوران 

 حاکم!
 

از صفحعه فعیعس بعوک کعاظعم  
 نیکخواه 

 مالباختگان در اعتراضی مداوم 
 الریجانی قاضیه! با دزدا هم بازیه!

 کاظم نیکخواه 
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گذشته داشته صحبوت کورد 
، نسرین رمضانعولوی گوفوت 
صحبت کردن در مورد محمد 
جراحی برایوم سوخوت اسوت 
چرا که سالها اسوت او را 
موی شونوواسوم و بووارهوا در 
شوورایوو  مووتووفوواوتووی بووا او 
حوورز زده ام وقووتووی در 
زندان بود و بعود از آن و 
هنگاموی کوه بویوموار شود، 
محمد جوراحوی یوک انسوان 
مبارز و رزمنده و قوی بود 
کووه بووه هوومووه مووا درو 
شجاعوت و آزادگوی داد  و 
در ادامه بعد از پخش فیلم 
کوتاهی از مراسم هایی در 
گوورموویووداشووت  یوواد مووحووموود 

جوووراحوووی مووویووونوووا احووودی 
سووخوونوورانووی کوورد  او در 
سخنرانی خود تاکویود کورد 
کووه جووامووعووه ایووران بووپووا 
خاسته و پاسخ یک حکومت 
ددمنش و قورون وسویوایوی 
را با تمام قامت خود و با 
کوموونویوزم مویودهود  مویونوا 
احدی گفت، حکومت اسالمی 
ایران در همه عرصه ها از 
حکومت شکست خورده و در 

سووال گووذشووتووه  ٩٢طووول 
جوونووبووشووی در ایووران شووکوول 
گوورفووتووه کووه پوواسووخ هوومووه 
پلیدی هوا و راالوت هوای 
حووکووومووت اسووالمووی را بووا 
شفافیت و روشنی مویودهود  

جامعه ایران شخم خورده و 
شورشی عظیم در آن کشوور 
در دفوواا از انسووانوویووت و 
مدنیت و حقوق انسانوی در 
جوووریوووان اسوووت کوووه بوووا 
سرنگونی حوکووموت اسوالموی 
آیوونووده بسوویووار بووهووتووری را 
بوورای هوومووه مووردم نووویوود 
میدهد  در این مراسم همه 
سخنرانان از مویورح شودن 
هویوت تشوکویوالتوی موحومود 
جوراحووی بووه عوونووان کووادر 
حزب کوموونویوسوت کوارگوری 
ایران بعونووان یوک نوقویوه 
عویووف مووهوم در مووبووارزا  
کارگران و مردم ایران یواد 

 کردند 

 مراسم گرامیداشت محمد جراحی در کلن 

 مراسم گرامیداشت محمد جراحی در استکهلم
 هرمز رها 

یاد محمد جراحی کارگر مبارزراه آزادی وبرابری وپیگیر تشکل یابی کارگران ایران گرامی باد طبقه کارگر ایران مبارزه پرشور و 
 طوالنی مد  محمد جراحی را علیه سرمایه داران وحکومت جمهوری اسالمی هرگز از یاد نمیبرد 
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 ٦١ صفحه   

انترناسیونال: از ماه گوذشوتوه 
طوورح جوومووع آوری کووودکووان 
خیابانی شروا شود  اخوبواری 
دال بر مفقود شدن سه تن از 
کودکان افغان نیز منتشر شده 
است  گوفوتوه موی شوود بوخوش 
اعظوم ایون کوودکوان والودیون 
غوویوور ایوورانووی دارنوود  احووموود 
خاکی معاون اموور اجوتومواعوی 
بهزیستی استان تهران گوفوتوه 
 ١٩اسووت کووه ایوون طوورح از 

شوهوریوورمواه در توهوران آغواز 
کوودک بوه موراکوز  ٧٤٤شده، 

سازمان بوهوزیسوتوی فورسوتواده 
نوفور آنوان  ١٢٨انود کوه  شده

غیرایرانی هستنود  در ایوران 
از چه زمانی پدیوده کوودکوان 
خیابانی وجود داشته اسوت و 
از کی مورد توجه قرار گرفته 
است؟ طرح جمع آوری کودکان 
خیابانی از چه زمانوی شوروا 

 شد؟
 

 نسرین رمضانعلی:
ابعععععاد آن  در دوره هععای    

مختلف معتعفعاوت بعوده اسعت. در  
جمهوری اسالمی، ایعن  عدیعده در  
طو  بیش از سه دهه گذشته ابعاد  
میلیونی بعه وعود گعرفعتعه اسعت.  
سیاستهای ضد کارگری حکومت  
در تععحععمععیععل فععقععر  بععه فععرزنععدان  
کعارگععران و مععرد  دلععیععل رشععد و  

 گستر  آن  بوده است. 
کار کودکان با آغعاز جعنعه  
ایران و مراق ابعععاد بعزرگعتعری بعه  
وود گرفت. اولین بار رشد جمعیت  
کودکان کار را در مقطع جعنعه  
ایران و مراق شاهد بودیم. بعخعشعی  
از این کودکان بدلیل جنعه آواره  
شده و بعرای تعامعیعن حعداقعلعهعای  
زنععدگععی و کععمععک بععه وععانععواده  
هایشان مجبور به کعار معیعشعونعد.  
اما با گذر زمان و وضعیت اسفبار  
اقعتعصعادی و سعیعاسعی در ایععران،  
گسترده تعر شعد. بعععالوه، در ایعن  
آمارهعا کعودکعانعی کعه در طعی  
تعطیالت مدرسه، همراه وانواده در  
کوره  عزوعانعه هعا، کعارگعاهعهعا و  
ماازه ها در کنار وانواده و اقعوا   
مشاو  بکار معی شعونعد بعنعدرت  
 شامل آمار کودکان کار بوده اند.  

همانطور که اشاره کعرد   در  
نتیجه سیاستهای ضد کارگری و  
ضد مردمی جمعهعوری اسعالمعی،  
این آمار ابعاد وحشعتعنعاکعتعری بعه  

  ٤٥ وود گرفته است. تعقعریعبعا از  
سا   یش و به یمن فعالیت تشکل  
ها و مدافعین حقوق کودک،  به  
وضعیت کودکان کار چعهعره داده  
شده است. قبال وعیعلعی کعلعی در  
مورد وضعیت این کودکان صحبت  
میشد. اما فعالین حقوق کعودک  
با ایجاد تشکلهای معدافعع حعقعوق  
کودک، نه تنها به کودکان کعار  
چهره دادند، بلکه متوجه معضالت  
دیگری نیز در رابطه بعا کعودکعان  
شدنعد. کعودکعان وعیعابعان وعواب،  
کودکان کارتون وواب، کودکانی  
که کار میکنند و مکانعی بعرای  
زیست مناسب ندارند. در این رابطه  
کمیته های معردمعی زیعادی در  
شهرهای مختلف ایجاد و کمعسعیعن  
های مختلفی شکل گرفته است.  
ابعاد و گسترده گی این تشکلها و  
نهادها را بعیعشعتعر در آسعتعانعه روز  
جهانی کودک، می توان مشاهده  
کرد. امروز دهها تشکل در مرصه  
کودکان کعار و وعیعابعان مشعاعو   
فعالیت هستند. یعک بعار وقعتعی  
که با یعکعی از فعععالعیعن حعقعوق  
کودک مشعاعو  گعفعتعگعو بعود ،  
میگفت کودکان در سرزمیعن معن  
حتی مکانی برای زیستن ندارند و  
این کودکان سعقعف روی سعرشعان  
آسمان است و تشکشان زمین. بععد  
مدتی مک  کرد و دیگر نتوانست  
ادامععه دهععد. بععنععابععریععن اوععبععار  
ساماندهعی کعودکعان و یعا جعمعع  

  ٤١ آوری کودکان کار که در روز  
مهر اتفاق افتاد و اشعاره بعه آمعار  
تعداد کودکان دسعتعگعیعر شعده، و  

کعودک    ٤٨٦ امال  اینکه تعداد  
"غیر ایرانی" هسعتعنعد، از زاویعای  

 مختلف قابل بررسی است.  
 

اوال، به آمارهعای رژیعم نعمعی  
توان امتماد کعرد. در تعازه تعریعن  
آماری که هعمعیعن هعفعتعه تعوسعف  
یکی از نمایندگان در مجلس ارائه  

شد، امال  شد که طر  های جمع  
آوری کودکان کار شکست وورده  

معیعلعیعون    ٨ است و در ایران، امروز  
کودک کار وجود دارد.  دومعا،  
حکومت تال  معی کعنعد ا هعان  
ممومی متوجه وضعععیعت واقعععی  
کودکان کار و ویابان نشود و بعه  
این واطر این موضعوک را جعنعایعی  
کرده و بعا معنعوان "آسعیعب هعای  
اجعتعمعامعی" از آن نعا  معی بعرد.  
سععومععا، بععا آغععاز جععنععه در  
افاانستان، جمعیت وسیعی به ایران  
مهاجرت کعرده انعد. صعدهعا هعزار  
کودک کار وانواده های مهاجر،  
بععرای کععمععک بععه هععزیععنععه هععای  
زندگی وانواده هایشان، مجبور بعه  
کار های شاق و سخت شد ه انعد.  
و بدین ترتیب  دیده "کودکان کعار  
غیر ایعرانعی" هعم شعکعل گعرفعت.  
بععنععابععرایععن، تعععععداد زیععادی از ایععن  
کودکان مهاجر  هستند. سیعاسعت  
نژاد  رستانه حعکعومعت در کعنعار  
تصععویععب و بععه اجععرا گععذاشععتععن  
سیاستهای محعدود کعنعنعده کعار،  
صدها هزار کودک را وارد بعازار  
کار با بدترین و ضد انسانی تعریعن  
شرایف سرکوب و اسعتعثعمعار کعرده  

 است.  
 

انترناسیونال: آمار دقویوقوی 
از تووووعووووداد کووووودکووووان 

و کوودکوان کوار  «خیابانی»
در ایران منتشر نشده است   
خبرگزاری ایسنا در تواریوخ 

خرداد به نوقول از سوه  ٧٧
تن از فعاالن حقوق کودکان 
در ایووران و بووور اسووواو 

های غیررسمی به رقوم  آمار
هوفوت مویولویوون کوودک کوار 
اشاره کرده انود  شوموا هوم 
در صحبت های خوود اشواره 
کوردیود کوه یووک نوموایونووده 
مجلس هوم بوه رقوم هوفوت 
میولویوون کوودک کوار اشواره 
کرده است  روشن اسوت کوه 
وجود حتی یوک کوودک کوار 
هم، قابل قبول نیست  اما 
این آمار تکان دهنده اسوت  
یک فاجعه بزرگ انسانی و 

اجتماعی است  این جمعویوت 
بزرگی اسوت  بوا احوتوسواب 
خانواده های ایون کوودکوان 
می تووان بوه رقوم ده هوا 
میلیون نوفور رسویود کوه در 
فقر میلق بسر موی بورنود  
ابعاد واقعی این فاجوعوه را 
چگونه می توان توضیح داد 
و چرا سازمان های مسئول، 
آموواری در ایووون خصوووو  

 منتشر نکرده اند؟ 
 

 نسرین رمضانعلی: 
رژیععم در مععقععابععل جععامعععععه  
مسئولیتی قبو  نمیکند. معجعلعس  

بار طر     ١٢ سا  گذشته    ١٥ طی  
سازماندهی و جمع آوری کودکعان  
کار را در دستور گعذاشعتعه اسعت.  
تازه ترین مورد اجرای این طر  در  
تهران دو هفته  یش بود کعه طعی  

کودک دستگعیعر    ١٢٢ آن بیش از  
به بازداشتگاههعا معنعتعقعل شعدنعد.  
حکومت مسئولیتی در بعرابعر ایعن  
کودکان ندارد. اداره بعهعزیسعتعی و  
شهرداری که ظاهرا قعرار بعود در  
همکاری با وزارت کار این معضل  
را حل کنند، با یور  به کودکان  
کار و دستگیری و زندان سراغ این  
کودکان میروند. از نرر حکومعت،  
این کعودکعان معجعرمعنعد و جعای  
مععجععر  هععم کععه در زنععدان هععا و  
اردوگاههای اجباری اقامتی معی  
باشد. حکومت وود تولید کننده و  
مامل و بانی معععضعل  کعودک  

کار است. در کنار این سیاستهای  
وحشیانه، بعانعدهعا و دار و دسعتعه  
های حعکعومعتعی، وعود نعیعز ایعن  
کودکان را به کار می گیرند. در  
بیشتر مزارک و شرکتهای کشت و  
صنععت، در معنعاطع  دور افعتعاده  
هزاران کودک را به کار گعرفعتعه  
اند. بعه کعارگعیعری کعودکعان در  
قوانین حکومت معمعنعوک نعیعسعت.  
وودشان در استثمار و سرکوب این  
جمعیت نعقعش مسعقعیعم دارنعد. در  
مورد طر   باید بگویم کعه  ایعن  
طرحها نه تنها موف  نبعوده اسعت،  
بلکه شکست وورده اسعت. یعک  
دلیل اصلی شکست این طر  هعا،  
مد  اوتصاص بودجه برای "سامان  
دهی کودکان" است. مشت نمونعه  
وراور؛ امسا  که این طر  به اجرا  
در آمععد و دولععت تععال  کععرد  
کودکان را از ویابانها جمع کعنعد،  

کعه در ایععن    -بشعیعوه ای وشعن  
و    -حکومت نعهعادیعنعه شعده اسعت 

بعا ایعن    -بسان بروورد به مجرمین 
کودکان رفتار شد  و مورد ضرب  
و شتم نعیعروهعای انعتعرعامعی قعرار  
گرفتند. و بعد کودکان را مجبور  
کردند با  وششی ویژه که از طرف  
بهزیستی تعهعیعه شعده اسعت، تعردد  
داشته بعاشعنعد. در جعلعو و  شعت  
 یراهن نوشته شده اسعت "کعودک  
کار تحت  وشش ساماندهی". ایعن  
یعنی فاشیسم. دولت نه تعنعهعا بعه  
 کودکان کار کمکی نمیکند که  

 

 نسرین رمضانعلی 
 در باره طرح جمع آوری کودکان کار
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مکانی آرا ، همراه با بهعداشعت  
و رفاه و تحصیعل داشعتعه بعاشعنعد،  
بلکه اکنون همین کعودکعان کعار  
بععایععد کععارت یععا اجععازه کععار از  
شهرداری بگیرند و برای دریعافعت  
این کارتها به نسبت شهر و محلی  
که کودکان کار میکننعد، بعطعور  

هعزار    ١٢٢ هزار تعا    ٠٢٢ متوسف  
تومان باید  رداوت بکنند. این هعم  
تعهد یک سیستم و یعک دولعت  
چساولگر، برای رسیدگعی بعه ایعن  

 معضل است.  
 

انترناسویوونوال: مسوئوولویون 
مملکتی می گویند که حودود 

درصوود ایوون  ٢١تووا  ٩١
 «غوویوورایوورانووی»کووودکووان 

هستند  انوشیروان محسونوی 
بوونوودپووی، رئوویووس سووازمووان 
بهزیستی، پونوجوم شوهوریوور 

 ٩١»اعالم کورده بوود کوه 
کووودکووان کووار در  «درصوود

ایران تبعه ایران نیستونود  
حوقووق کووودک را بووا هویوو   
اما و اگر و بهانه ای نوموی 
توان و نباید منکر شد  اما 
این رقم خیلی بزرگی است  
بوا تووجووه بوه آمووار هووفووت 
موویوولوویووون کووودک خوویووابووانووی 

تا  ٩١چیور ممکن است که 
آنوهوا از والودیون غویور  ٢١

ایورانووی بوواشونوود؟ هوودز از 
 طرح این آمار چیست؟

 
نسرین رمضانعلی  این گزار   
باید با امتعراض معیعلعیعونعی معرد   
روبرو شود. برای یک لحره تصور  
کنیم که در آلمان یا سوئد یعکعی  
از مسئولین دولتی بیاید و چعنعیعن  
آمعاری بععدهععد. قععطعععععا مععرد  ایععن  
کشورها بیشتر از حتی شعهعرونعدان  
وارجی معلعیعه ایعن دولعت و ایعن  
مسئو  امتراض وعواهعنعد کعرد و  
مجبور به استعفایش میکنند. ایعن  
بروورد مسئولین جمهوری اسالمی  

مصداق راسیسم و نژاد  عرسعتعی و  
فراتر از آن فاشیستی است. ایعنعهعا  
مشکالت و بحران اقتصعادی شعان  
را متوجه غیر ایرانی ها و بدتر از  
آن متوجه کعودکعان معی کعنعنعد.  
بخشعی از ایعن کعودکعان حعاصعل  
ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین می  
باشند. صدها هزار کودک حاصل  
این ازدواج ها هیت ح  و حقعوقعی  
نععدارنععد. مععدا  تععحععت شععدیععدتععریععن  
سرکوب ها و محدودیعت هعا معی  
باشند. شناسنامه ندارنعد. معدرسعه  
نمی توانند بروند. اقامتشان موقتی  
اسععت. امععنععیععت وآرامععش نععدارنععد.  
سیاست ضعد انسعانعی حعکعومعت،  
دستگیری و امما  فشار بر وانواده  
های این کودکان است و نعهعایعتعا  
اوراج  می باشد. هدف حعکعومعت  
از امال  ایعن آمعارهعا، تعاکعیعد بعر  
ادامه سیاست کثیف فعاشعیعسعتعی  
است و بعرای بعه اجعرا گعذاشعتعن  
سیاستهعای ضعد معهعاجعر و ضعد  
کودک و زمعیعنعه چعیعنعی بعرای  
اوراج صدهعا هعزار کعودک کعار  
مهاجر معی بعاشعد. حعکعومعت بعا  
دستگیری این کودکان، به وانواده  
های شان فشار وارد میاورد تا آنها  
را دستگیر کرده و به افعاعانسعتعان  
دیسورت کند. ایعن آشعکعارا یعک  
سیاست راسیتی و نژاد رستانه است  
و بدرست  بخش هایی از مدافععان  
حقوق کودک بعه هعمعراه وعانعواده  
هععای ایععن کععودکععان، دسععت بععه  

 امتراض زده اند.   
 

انترناسیونوال: ایون اقودام 
اعووتووراضوواتووی را موووجووب 
گووردیوود  حووتووی بوورخووی از 
نمایندگان مجولوس بوه ایون 
طوورح اعووتوورا  داشووتوونوود  
حتی در شورای شهر توهوران 
صداهای انتقادی نسبت بوه 
این طرح و رفتاری کوه بوا 
ایوون کووودکووان شووده اسووت، 

تن  ٩١١شنیده شد  بیش از 

از وکال، استادان دانشوگواه، 
مووددکوواران اجووتووموواعووی و 
فعاالن حوقووق کوودک طوی 
نوامووه کووه روز شوونوبووه اول 

هووای  مووهوور، در خووبوورگووزاری
ایران  منتشر شد، خواستار 
پووایوووان دادن بووه طووورح 

آوری کوودکوان کوار و  جمع»
شدند  دامنوه ایون  «خیابان

اعتراضا  چه میزان اسوت؟ 
آیا این اعتراضا  منجر به 
تغییری در روند کوار و یوا 
 توقف این طرح می شود؟

 
 نسرین رمضانعلی: 

اگر در مجلس در ایعن معورد  
صحبت شده، یا در شعورای شعهعر  
تععهععران یععا در گععوشععه ای دیععگععر  
مسئولی حرفعی زده اسعت، بعرای  
این است که میخواهند برای نرعا   
و حعکعومععت آبعرو بعخعرنعد. ایعنعهععا  
همانهایی هستنند که دهها قعانعون  
و مصوبه بر ملیه همین جعمعععیعت  
تصویب و بعه اجعرا گعذاشعتعه انعد.  
امتراض  این طیف، بخاطر فشار و  
امتراض وانواده های کودکان کار  
و فعالین مدافعع حعقعوق کعودک  
می باشد. بعایعد بعه واقعععیعتعهعای  
دیگری هم اشاره کنم. اگر امعروز  
حرف از موقعیت بشدت شعکعنعنعده  
کودکان میشود، اگر امروز صدها  
فیلم و هزاران مکس از کعودکعان  
کار و وعیعابعان تعهعیعه و بعه یعمعن  
مدیای اجتمامی  خش میشعود و  
حساسیت جامعه و مرد  را نسعبعت  
بععه وضعععععیععت بععحععرانععی کععودکععان  
برانگیخته اسعت، نعه بعخعاطعر ایعن  
افاضات مسئولین، بلعکعه بعخعاطعر  
تععال  هععای زیععاد نععهععادهععا و  
تشکلهای مستقل معدافعع حعقعوق  
کععودک اسععت. ایععن امععتععراضععات  
موضوک کودکان کار را بعه وسعف  
جامعه کشانده است. این وضععیعت  
بدنبا  جنبش امتراضی که معلعیعه  

فقر و بیعکعاری در جعریعان اسعت،  
بوجود آمده است. ایعن معوقعععیعت،  
مدیون امتراضات سراسری معلمان  
است که طی چهار سا  گذشعتعه،  
مدا  از وضعیت مدارس گفته اند.  
از ضرورت و نعیعاز بعه امعکعانعات  
رفاهی برای کودکان گفعتعه انعد.  
برای نمونه به فاجعه ای که برای  

سعا     ٥ کودکان شین آباد بیش از  
قبل، بدلیل ناامنی مدرسعه اتعفعاق  
افتاد، الز  است اشاره کنم. هعنعوز  

سا ، دولعت در معقعابعل    ٥  س  از  
دوتر همچنان سعاکعت    ٤١ زندگی  

بوده  و حتی مداوا و معالجات این  
کودکان را بعهده نعگعرفعتعه اسعت.  
بععایععد  ععرسععیععد چععنععد درصععد از  
کودکانی که در مزارک، مراکز و  
شهرکهای صنعتی و کعوره هعای  

و کسعی    -آجر  زی کار میکننعد 
دچعار حعادثعه    -آمارشعان را نعدارد 

میشوند   در مقابل این وضعععیعت  
جععامعععععه حسععاس شععده و صععدای  

 کودکان کار رساتر شده است.  
 

انوتورنواسوویوونوال: در نوامووه 
سیصد نوفور، تودکویود شوده 
بووود کووه کووه حوول مشووکوول 
کودکان خیابانوی نویوازمونود 
شراییی از جومولوه بوهوبوود 
وضووووعوووویووووت اقووووتووووصووووادی 

و  «پذیر آسیب»های  خانواده
برخورداری کودکان آنهوا از 
آموز  است  آیا در جاموعوه 
ایران و با تووجوه بوه بوی 
توجهی نظام سیاسی ایوران 
به وضعیت کودکان، اموکوان 
حل این مشکل و یوا الاقول 
بووهووبووود وضووعوویووت کووودکووان 
خیابانی مموکون هسوت؟ راه 
حل ریشه ای حل این معضل 

 چیست؟
 
 نسرین رمضانعلی: 

شععمععا تصععویععر ایععن روزهععای    
جععامعععععه ایععران را نععگععاه کععنععیععد.  

کارگران بخاطر حقوقهای معععوقعه  
به ویعابعان آمعده انعد، چعنعد هعزار  
نیروی سعرکعوبعگعر را بعه وعیعابعان  
ریختعه انعد و کعارگعران را بعاتعو   
کاری کردند. نگاه کنعیعد وقعتعی  
کارگر هسکو و آ رآب معیعگعویعد،  
فرزند همکار  به  عدر  گعفعتعه "  
لباس نمیخواهم فقف تو وعونعیعن و  
مالین دیگه نیا وونه"، وقتعی  عدر  
 یری گریه میعکعنعد و معیعگعویعد  
"میدانم فرزند  تن فروشی میکند،  
ولععی وقععتععی نععدار  جععوابععگععوی  
نیازهایش باشم معجعبعور  سعکعوت  
کنم"، وقعتعی معادری کعه بعرای  
نجات جان کودکش کلیعه ا  را  
میفروشد، اصال در جامعه ای که  
مرد  آزادانعه امضعای بعدنشعان را  
میفروشند برای نان شعب، بعایعد از  
 این حکومت چه انتراری داشت. 

اجازه بدهیعد بعه چعنعد نعکعتعه  
اشاره بکنم. بنرر  من باید مرد  و  
فعالین این مرصه به فعالیت شعان  
ابعادی وسیعتری بدهند. هعمعزمعان  
با کمکعهعا و یعاریعهعایعی کعه بعه  
کودکان سازمان میدهنعد، بعنعرعر   
باید تال  بکنند هر چعه بعیعشعتعر  
جنبش دفاک از حقوق کعودک را  
تقویت بعکعنعنعد و بعیعش از  عیعش  
چهرهای جنبعش دفعاک از حعقعوق  
کودکان را بعه جعامعععه معععرفعی  
کنند. همه ظرفیت ها و امکانات  
مدیایی را برای فشار بعیعشعتعر بعر  
مسئولین و دولت سازمان بدهند و  
بععه بععهععتععریععن شععکععل از مععدیععای  
اجتمامی برای بعازتعاب وضعععیعت  
کودکان استفاده کنند. و نه فقعف  
ایععن بععلععکععه، از هععمععیععن مععدیععای  
اجتمامی باید برای سعازمعانعدهعی  
این جنبش نیز بعه بعهعتعریعن شعکعل  
استفاده کرد. تا زمعانعی کعه ایعن  
حععکععومععت در قععدرت اسععت ایععن  
معضل حل نخواهد شد. وعود ایعن  
حکومت معامعل و بعانعی چعنعیعن  
شرایطی است کعه بعر معیعلعیعونعهعا  

 نسرین رمضانعلی                       در باره طرح جمع آوری کودکان کار

 از صفحه

Workers in Iran  
 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید
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 ٦٤ صفحه  

ایسکرا: با درگذشت موحومود 
جووراحووی یووکووی از رهووبووران 
شوونوواخووتووه شووده جوونووبووش 
کارگری و اعالم کادر بوودن 
او در حووزب کوومووونوویووسووت 
کارگری واکنشهای مخوتولوفوی 
از سوووی بوورخووی افووراد و 
نیروهای سیاسی نشان داده 
شد علیرغم ایون واکونوشوهوا 
ابتدا میخواهم ایون سوئووال 
را طوورح کوونووم کووه دلوویوول 
اعالم علنی عضویت موحومود 
جراحی در حزب کموونویوسوت 

 کارگری ایران چه بود؟ 
 محمد آسنگران:

از نعرعر معن بعایعد سعوا  بعر    
مکس طر  میشد معثعال گعفعتعه  
میشد چرا تا کنون و در معوارد  
دیگر قبال حعزب هعمعیعن کعار را  
نکرده اسعت  و تعععلع  فعععالعیعن  
حزب را مسکوت گذاشته اسعت   
متاسفانه در چند سا  گشته معا  
رفقای بسعیعار بعرجسعتعه و قعابعل  
اتکایی از دست دادیم امعا تعععلع   
حعزبععی آنعهععا حعتععی بعرای حععزب  
وععودمععان هععم بععجععز تعععععدادی از  
رهبری حعزب نعاشعنعاوعتعه معانعده  
است. اگر سعوا  ایعن بعود  عاسع   
سر راستعتعر و راحعتعتعر بعود. امعا  
اجازه بدهید به همیعن سعوا  شعمعا  
با همیعن مضعمعون  عاسع  بعدهعم.  
دلیل ما بعرای ایعن کعار یعععنعی  
امال  کردن تعععلع  حعزبعی رفعیع   
محمد جراحی صاف و سعاده ایعن  
بود که الز  نیست بعیعش از ایعن  
ما صبر کنیم و رفقای وعودمعان  

 را تما  قد معرفی نکنیم.  
رفی  محمد جراحعی بعا شعور  
و شوق بسیعار بعاالیعی تعقعاضعای  
مضویت کرد و آنرا یک تصمعیعم  
مهعم وعود  معیعدانسعت. رسعمعا  
امال  کرد نعمعیعخعواهعد فعقعف بعه  
مععنععوان یععک فعععععا  چععد و  
کارگری معععرفعی شعود بعلعکعه  

دوست دارد و ایعن بعرایعش معهعم  
است که حزب وود  را انتعخعاب  
و تقویت کند. بنابر این تا وقعتعی  
که این رفی  در قید حعیعات بعود  
معلو  است که وعود  تصعمعیعم  
میگرفت در چه سطعحعی تعععلع   
حععزبععی وععود  را امععال  کععنععد،  
دوما تعاد  قوا فعال این اجعازه را  
نمیدهد در سطو وسعیعععی تعععلع   
حزبی این رفقا امعال  شعود. امعا  
این مالحره بعععد از در گعذشعت  
رفیقی معانعنعد معحعمعد جعراحعی  
موضومیت نداشت. ممکن اسعت  
این رو  ما در همه معوارد و در  
هر شرایطی بکعار گعرفعتعه نشعود  
زیرا با شناوتی که از تععاد  قعوا  
در جامعه داریعم و بعا شعنعاوعتعی  
که از اطرافیان هعر فعععا  داوعل  
کشععور داریععم طععبعععععا سععبععک  
سنگین میکنیم کعه کعدا  رو   
درست است. آیا همعچعنعان رابعطعه  
حزبی را مخفی نگهداریم یعا آنعرا  
ملنی میعکعنعیعم. رفعیع  معحعمعد  
جراحی یکی از آن معواردی بعود  
کععه هععم وععود  دوسععت داشععت  
تعععععلعع  حععزبععیععش را در فععرصععت  
مناسب به جامعه امال  کنعد هعم  
بقو  وعود  فعععالعیعن کعارگعری  
بدون حزب به اهدافشان نمعیعرسعنعد  
و تصمیمش این بود رفقای دیگعر  
را از حزبی بعودن وعود  معطعلعع  
کند و آنها را تشوی  نماید همعیعن  

  راه را انتخاب کنند.  
ما قبال بارها گفتعه ایعم کعه  
سنت مخفی کعاری یعک رو   
زندگی مبارزاتی تحمیلی اسعت.  
تحمیل حکومتهای دیعکعتعاتعوری  
اسعععت. امعععا مشعععکعععل تعععنعععهعععا  
دیکتاتورها نیستند بلکه ایعن نعوک  
مخفی کاری در کشوری ماننعد  
ایععران بععه یععک امععر درونععی و  
تقدیعس شعده چعد سعنعتعی هعم  
تبدیل شده است. روشی کعه ایعن  

چد ممیقا وود را با آن تعععریعف  
مععیععکععنععد و بععخععشععی از هععویععت  
وود  میداند. این رو  معحعدود  
به بروورد این چعد بعه تصعمعیعم  
رفی  محمد جراحی نعیعسعت کعه  
صدایشان در آمده است. سابعقعه و  
گستره بسیار بیشتعری دارد. ایعن  
رو  غیر اجتمامعی فعععالعیعت و  
چهر نداشتن و بعا اسعم مسعتعععار  
نوشتن و محفلی فعالیت کردن و  
محدود نگری در همه زمینعه هعا  
و... در چععد سععنععتععی و غععیععر  
اجتمامی بسیار جان سخت اسعت.  
با نعگعاهعی بعه تعاریع  تعحعوالت  
چد ایران و سبک کار و رو   
فعالیت این چد میعبعیعنعیعد کعه  
ما در دوره های مختلعف بعا ایعن  
نوک چد در حعا  جعد  بعودیعم و  
کمونیسعم کعارگعری ایعن سعنعت  
غیر اجتمامی و حعاشعیعه ای را  
در معرصعه هعای معخعتعلعفعی بعه  
مقب رانده است. اما هعنعوز بعایعد  
با این سنتهای غیر اجتعمعامعی و  
 سکتی بیش از این در بیافتیم.  

  
ایسکرا: از نظر شما بویوان 
تعلق حزبی و اهمیت تحزب 
در درون جنبش کمونویوسوتوی 
و کارگری آنهوم در کشووری 
که حواکومویوت اسوالموی موی 
کوووشوود سووایووه هوور انسووان 
کمونیست، آزاده و معوتور  
را بوا تویور بوزنود از چووه 

 طریقی ممکن است؟ 
 محمد آسنگران: 

در حعقعیعقعت معولعفعه معهعم و  
تعیین کننده بعرای ایعن مسعئعلعه  
تعاد  قوا است. اما چد سنعتعی  
مشکلش این نبوده و نیسعت. ایعن  
چد مکعانعیعسعمعهعای داده شعده  
جامعه و جایگاه طبقه و اهعمعیعت  
قععدرت سععیععاسععی و جععایععگععاه  
شخصیتها در  یشروی و  عیعروزی  
مععبععارزه طععبععقععاتععی و .... را  

نمیشناسد. از آن بیگانه است. بعه  
یک نوک فعالیت محفلی و فرقعه  
ای مادت کرده است. در معقعابعل  
تحوالت تازه و روشهای جدیعد نعه  
سوا  دارد و نعه  عاسع . از روی  
مادت و سعنعتعی کعه بعا آن بعار  
آمععده اسععت بععه هععر تععحععولععی در  
اطععراف وععود مععکععس العععععمععل  
تععکععراری و طععبعع  مععادت نشععان  
میدهعد. معوجعودی حعاشعیعه ای  
است و نسل انعدر نسعل بعا یعک  
سری اوراد و احادی  وود ساوتعه  
مشععاععو  بععوده اسععت. در اغععلععب  
موارد هم امتراض و حعمعلعه ایعن  
چععد بععه حععزب کععمععونععیععسععت  
کارگری برای حفظ وضعع وعود  
و دفععاک از مععوجععودیععت وععود   

 است.  

اما برای  اسع   عایعه ای تعر  
به این سوا  بهتر اسعت فعقعف بعه  
امعال  احعکعا  مععورد نعرعر وععود   
بسنده نکنم و نگاهعی بعه تعاریع   
گذشته این چعد بعیعنعداز  و از  
این طری  بگویم چگونه معیعتعوان  
بععا سععنععتععهععای بععازدارنععده و غععیععر  
اجتمعامعی بعایعد در افعتعاد و تعا  
کنون چه سنگرهایی فعتعو شعده  
است. اجعازه بعدهعیعد ابعتعدا بعطعور  
مختعصعر دیعدگعاه سعیعاسعی ایعن  
چد متشعکعل در سعازمعانعهعای  
موجود یا  راکنده به شکعل افعراد  
و اتمهای جداگانه را بعرای نسعل  
جععوان یععادآوری کععنععم زیععرا ایععن  
کمک میکند به نعوک فعععالعیعت  

 آنها بسرداز .  
 

چرا چپ سنتی از اعالم عضویت رفیق محمد جراحی در حزب 
 نگران شد؟

  مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران 
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 ٦٩ صفحه   

اگعر    ٥٨ از همان اوایل انقالب  
نگاه کنیم چعد ایعران بعا هعمعه  
شا  و بعرگعهعایعش وعود را ضعد  
امسریعالعیعسعت، معدافعع بعورژوازی  
ملی و صنعت وودی میدانسعت.  
ملیعه سعرمعایعه داری وابسعتعه و  
ملیه سه زنجیری امسعریعالعیعسعم  
و مدافعع وعلع  وعود را تعععریعف  
میکرد. در مورد مسعئعلعه آزادی  
وععود را مععدافععع آزادی وععلعع  و  
دیععکععتععاتععوری مععلععیععه ضععد وععلعع   
میدانست. مدافع امعدا  انعقعالبعی  

 بود و... 
 

نشریات احزاب و سازمانعهعای  
چد آن دوره را نگاه کنیعد بعدون  
استثعنعا ایعن معوارد را بعه وفعور  
میبینید. حتی در مورد معطعالعبعه  
مهعمعی معانعنعد آزادی زنعدانعیعان  
سیاسی چد سنتی ایران مدافعع  
این شعععار نعبعود بعلعکعه وعواهعان  
آزادی زندانیان سیاسی "انعقعالبعی"  
بود. یعنی ما چسی داشتعیعم کعه  
زندانی سیاسی اگر وودی نعبعود  
امتراضی به آن نعداشعت. "اسعال   
انقالبی" و اسال  مورد "احترا " بعه  
دلیل امتقادات توده ها یعکعی از  
 رنسیبهایش بود. هیت معرزی بعا  
ناسیونعالعیعسعم نعداشعت و وعود   
ممیقا معلعیعگعرا بعود. نعقعد  بعه  
امسریالیسعم بعود نعه بعه سعرمعایعه  
داری و.... تقریبا تمعا  آن چعد  
یا مدافع سیستم حاکم در روسیعه  
بود یا منتقد نیم بند آن بود و آنعرا  
قعععطعععب وعععودی بعععا ایعععراداتعععی  
میدانست. از معنعرعر ایعن چعد  
اسععتععالععیععن نععه بعععععنععوان نععمععایععنععده  
ناسیونالیسعم روس بعرای احعیعای  
سرمایه داری دولعتعی در روسعیعه  
بلکه او را یک رهبر کمونعیعسعت  
با انحرافعاتعی ارزیعابعی معیعکعرد.  
بععخععشععی از آن چععد مععدافععع  
انورووجه و آلبانی بود و بعخعشعی  
هم مائوئیست و مدافع معحعاصعره  

 شهر از طری  روستا و..... 
اینها فقف نکاتعی از افعکعار  
و مقاید و سیاست چعد آن دوره  
بود. جریان ما با نعقعد ریشعه ای  
کل این تعرنعد از چعد، در قعد   
او  کعععمعععونعععیعععسعععم را بشعععکعععل  
کععالععسععیععک و مععارکسععی آن  
معرفی کعرد. جعریعان معا امعال   
کرد کعه هعمعه ایعن گعروهعهعای  
چد سنتی ممیقا  و ولعیعسعت و  
آغشععتععه بععه نععاسععیععونععالععیععسععم و  
اسالمعیعسعم اسعت و در بعهعتعریعن  
حععالععت رفععرمععهععایععی در زیععاده  
رویهای سیعسعتعم سعرمعایعه داری  
حاکم هدف نهایی آن اسعت. امعا  
نقد کمونیسم کارگری از این هعم  
فعععراتعععر رفعععت و امعععال  کعععرد  
کمونیسم یک جنبش اجتعمعامعی  
است. نقد ممی  ما بعه چعسعهعای  
دیگر نه تنها به دلعیعل افعکعار و  
مقایدشان بلکعه بعه دلعیعل تعععلع   
جععنععبععشععی اشععان بععایععد بععرجسععتععه  
میشد. زیرا چد غیر کعارگعری  
و غیر اجتمامی اگر ایعن معقعایعد  
مقب مانده را نمایندگی میعکعنعد  
مشکلش تنها در تفکر و معقعیعده  
ا  نیست بلکه تعععلع  جعنعبعشعی  
آنها به جنبشهای غیر کعارگعری  
ایععن سععیععاسععتععهععا را الععزامعععی  

  میکند.  
 

اکنون با این مقدمه مختعصعر  
در معرفی سیاستهعای نعرعری و  
تئوریک این چد اجعازه بعدهعیعد  

 سراغ رو  فعالیت آنها برویم   
طبعا در این مختصر نمیعتعوان  
به کل ابعاد فعالیت و سعنعتعهعای  
این چد  رداوت همچنعانعکعه از  
نرر سیاسی فوقا به نمونه هعایعی  
از دیدگاه سیاسی آن اشاره کعرد   
بعا نشععان دادن نععمعونععه هععایععی از  
 عراتعیعک و سعنعت معمعلعی ایععن  
چععد هععم تععال  مععیععکععنععم آنععرا  

 معرفی کنم.  

کسی که نشریعات جعریعانعات  
چد قبل و بعد از انعقعالب سعا   

را ورق بعععزنعععد یعععکعععی از    ٥٨ 
 روبلماتیکهای آنها تشکیل حعزب  
اسععت. بسععیععاری از آنععهععا هععنععوز  
شعارشان بعد از چهل،  نجاه سعا   
فعالیت کعردن " عیعش بعه سعوی  
تشکیل حزب کمونعیعسعت" اسعت.  
معلو  نیست چنعد نسعل بعایعد از  
بین برود کعه ایعن چعد بعتعوانعد  
حزبش را تشکعیعل بعدهعد. حعتعی  
سازمانهایی کعه اسعمعشعان را از  
سازمان به حزب تاییر دادند بعجعز  
تاییراسم هیت کیعفعیعت دیعگعری  

 نتوانستند از وود نشان بدهند.  
یععکععی دیععگععر از سععنععتععهععای  
مجیب و مقب مانعده ایعن چعد  
این بود که برنامه سیاسی معدون  
نداشت و بعد از سالها باالوره یعاد  
گععرفععت بععرنععامععه تععدویععن کععنععد.  
مععقععاالت و نععرععریععات سععیععاسععی  
تئوریکشان نه با اسم فرد معععیعن  
نویسند بلکه به اسم سازمان و یعا  
چند حرف الفبا منعتعشعر معیعشعد.  
این سنتها مورد نعقعد جعریعان معا  
قرار گرفت اگر چه چنعد سعالعی  
مقاومت کردند اما نعهعایعتعا بعدون  
هععیععت اظععهععار نععرععری در مععورد  
تاییر رو  وود ناچار شدند اسعم  
واقعی یا مستعار وودشان را قیعد  
کنند. ناچار شدند باالوره برنعامعه  
ای تععدویععن کععنععنععد کععه معععععرف  
دیدگاه آنها باشد. چنانچه اکنعون  
کمتر سازمانی دیده میشعود کعه  
نوشته هعایعش بعدون امضعا و یعا  

 بدون برنامه باشد.  
 

نمونه دیگر معرفی چعهعره و  
مکس نویسندگان بود که هعنعوز  
جععریععانععاتععی هسععتععنععد مععقععاومععت  
میکنند اما تقریبا اکثر جعریعانعات  
چععد نععاچععار شععدنععد ایععنععرا هععم  
بسذیرند و البته باز هعم بعدون نعقعد  
افکار و سنت قبلیشان. برگعزاری  

کنگره و جلسات معلعنعی احعزاب  
یکی دیگر از میدانهای جد  معا  
با چد سنتی و غیر اجتعمعامعی  
بععود. بععرای اولععیععن بععار حععزب  
کمعونعیعسعت کعارگعری ایعران بعه  
مععنععوان یععک حععزب ا ععوزیسععیععون  
جمعهعوری اسعالمعی امعال  کعرد  
کعنعگعره هععایعش معلععنعی بعرگععزار  
مععیععشععود و هععر کسععی بععا هععر  
گرایشی میتوانعد در آن شعرکعت  
کند و ناظر باشد. بعرای معا ایعن  
مهم بود که مرد  بعدانعنعد افعراد،  
رهبران و نمایندگان این حزب چعه  
کسععانععی، بععا چععه  ععیععشععیععنععه و  
سوابقی هسعتعنعد. در معیعن حعا   
مرد  بتوانند در مورد چگونعگعی  
انععتععخععابععات ارگععان رهععبععری و  
مسئولیعن و معقعامعات حعزبعی و  
تعیین سیاست و سعووعت و سعاز  
حزب مطلع باشند. همین تصعمعیعم  
کافی بود که کل چد سنعتعی  
ایران یک بار دیعگعر معلعیعه ایعن  
سیاست قد ملم کند. امعا چعنعد  
ماه بیشتر نعتعوانسعتعنعد معقعاومعت  
کنند و اکنعون بعه معنعوان یعک  
امر  ذیرفته شعده فعقعف سعکعوت  
مععیععکععنععنععد و بععه رو  سععنععتععی  

 وودشان ادامه میدهند.  
در مورد کمسین بعرای آزادی  
محمود صالحی برای اولعیعن بعار  
ما اسم و رسم محمعود صعالعحعی  
را امال  کردیم و کمعسعیعنعی بعیعن  
المللی برای آزادی او از زنعدان را  
سعععازمعععان دادیعععم. هعععمعععان دوره  
جریانات چد ایران تعقعریعبعا بعدون  
اسععتععثععنععا در مععقععابععل ایععن رو   
فعالیعت معا قعد معلعم کعردنعد و  
همگی امال  کردند کعه معا در  
قععبععا  جععان مععحععمععود صععالععحععی  
احساس مسئولیعت نعمعیعکعنعیعم و  
میخواهیم او کشته شود تا حعزب  
معععععروف گععردد. ایععن اتععهععامععات  
سخعیعف از جعانعب سعازمعانعهعای  
چععد و افععرادی کععه وععود را  

چد و حعتعی فعععا  کعارگعری  
میدانستند بسیار مجیعب و غعیعر  
مقالنی بود. اما باز هم ایعن نعوک  
سنت مقب مانده ناچار به معقعب  
نشینعی شعد و سعر  را  عایعیعن  
انداوت و چند سعا  بعععد نعاچعار  
شد همین رو  کمسعیعن را بعکعار  
گیرد و به روی مبارکش نعیعاورد  
که قبال چه گعنعدی زده بعود و  
چه اتهامات سخیفی معلعیعه معا  

  رت کرده بود.  
 

در قد  بعدی مصوبه رهبعری  
حعزب معبععنعی بعر لعزا  مععععرفععی  
فعالین جنبشهای امعتعراضعی بعا  
اسععم و رسععم و چععهععره واقعععععی  
وودشان بعود. فعراوعوان بعه هعمعه  
فعالین جنبشهای اجتمعامعی ایعن  
بود که با اسم و رسعم و معکعس  
وودشان به میدان بیعایعنعد و ....  
بععاز هععم ایععن چععد دسععت بععه  
مقاومت زد و آنرا کفعر دانسعت و  
امال  کعرد امعنعیعت فعععالعیعن را  
بعععرای معععععععروفعععیعععت وعععودمعععان  
میخواهیم به وطر بیندازیم. هعمعان  
حععرفععی کععه امععروز در مععورد  
رفیقمان معحعمعد جعراحعی تعکعرار  
میکنند. امعا دیعدیعم بعا معلعنعی  
شدن چهر و اسعم و بعیعوگعرافعی  
فعالیعن جعنعبعشعهعای اجعتعمعامعی  
مکس تصور بعیعمعار آنعهعا ثعابعت  
شد. باز هم مععلعو  شعد مشعکعل  
آنها امنیت نیست بلکه یک نعوک  
بععیععمععاری جععا وععو  کععردن در  
حاشیه تحوالت و فعرقعه گعرایعی  

 است.  
 

این موارد بسیارند معن فعقعف  
چعنعد تعا از معرصعه هعای جعد   
وودمان با این چد را یاد آوری  
میکنم و بح  را به  ایان میعبعر .  
در مورد مبارزه ملیه سنگسعار و  

 کمسین برای نجات جان  
 

 چرا چپ سنتی از اعالم عضویت رفیق محمد جراحی در حزب نگران شد؟
  مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران 
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کسععانععیععکععه جععرمشععان غععیععر  
سیاسی بود و به امدا  معحعکعو   
شععده بععودنععد، در مععورد داشععتععن  
رسانه فراگیر رادیویی و تلویزیعون  
و نشریات  ر تعیعراژ و... بعا ایعن  
چد مرتب در حا  جد  بودیم و  
ووشبختانعه هعمعیعشعه نعاچعار بعه  
مععقععب نشععیععنععی شععده و تععوان  
مقاومت نعداشعتعه اسعت. هعمعیعن  
چسهای سنتی که امعروز دوبعاره  
گر گرفته اند، بارها گفتعنعد معا  
از اسعععرائعععیعععل و کشعععورهعععای  
امسریالیسعتعی  عو  معیعگعیعریعم و  
بارها نوشتند که این حزب سعر   
به جایی وصعل اسعت و.... امعا  
قد  به قد  بخشی از همان چعد  
باالوعره نعاچعار شعد از ایعن نعوک  
رسانه استعفعاده کعنعد. اگعر چعه  
هنوز کسانی هستند بعا صعدا و  
بدون چهره حرف میزننعد و نعقعش  
امامان غیبی  یدا کرده اند. ایعن  
چععد حععاشععیععه ای هععنععوز یععاد  
نگرفته بود که اگعر معیعخعواهعد  
حعرفععش را بعه جعامععععه بعرسععانععد  
ناچار است از نشریات بعا تعععداد  
محفل وود وارج بشود و رسعانعه  
 عر بعیععنعنععد و  ععر شععنعونععده و  ععر  
وواننده بعایعد در اوعتعیعار داشعتعه  

 باشد. 
دهها نمونه از این نوک شیعریعن  
کاریهای چد حعاشعیعه ای در  
تاری  گذشته و جدا  ما بعا آنعهعا  
مسععتععنععد اسععت. امععا مععلععیععرغععم  
شکست  شت شکعسعت و معقعب  
نشینی و حاشعیعه ای بعودن ایعن  
چد این سنت غیر اجتمامعی و  
محفلی و غیر کارگری جذابیعت  
بععاالیععی بععرایععش دارد و هععر از  
 چندگاهی وودی نشان میدهد.  
مورد بروعود بعه کعادر بعودن  
رفی  محمد جراحی آورین معورد  
آن است. اما ما همعان روشعی را  
در مقابلشان بکار میگیعریعم کعه  
تا کنون انعجعا  داده ایعم. ضعمعن  
نقد و کنار زدن معزاحعمعتعهعایشعان  
به سیاست و نوک فععالعیعتعی کعه  
درست میدانیم ادامعه معیعدهعیعم.  

بدون شک این چد راهی بعجعز  
مقب نشینی و بعاز هعم سعکعوت  

  یش رو ندارد.  
  

ایسکورا: پویوراموون هومویون 
مووضووا و طوی چونود روز 
اخیر مخالفتهایوی از سووی 
بوورخووی مووحووافوول و افووراد 
وابسته به احزاب بنام چپ 
ابراز شد  تا جایویوکوه بوه 
نیروهای موتوشوکول در ایون 
دسووت از احووزاب مووربوووط 
اسوت، ایون نوووا موخوالوفووت 
خوانی ها ناشی از چیسوت  
ناشی از رقابت آنان اسوت، 
ناشوی از نوگورانوی از سور 
مسایل امونویوتوی اسوت، یوا 
 اینکه دالیل دیگری دارد؟

  
 محمد آسنگران: 

بدون شک مسائل امعنعیعتعی  
را کسانی تشخی  میدهند کعه  
تحلیل درستعی از تعععاد  قعوا و  
موقعیت جنبعشعهعای اجعتعمعامعی  
داشته باشعنعد. ایعن چعد معورد  
بح  ما اهل ایعن کعار نعبعوده و  
نعیععسععت. مشععکععل آنععهععا امععنععیععت  
نیست بهانه آنها امنیت است. در  
مععورد کععمععسععیععن بععرای آزادی  
محمود صالعحعی هعم هعمعیعن را  
گفتند. دیعدیعم چعه شعد و چعه  
اتفاقی افتاد. در معورد معلعنعی  
فعالیت کردن و امال  شعدن اسعم  
و رسم فعالین این جنبشها همعیعن  
قشقرق را راه انداوتنعد. امعا بعععد  
از مدتی وود هعمعیعنعهعا معدافعع  
چیزی شدن که ابتدا معلعیعه ا   
بودند. چیعزی کعه معیعان اسعت  
ایععن اسععت در مععرصععه سععیععاسععت  
حععرفععی بععرای گععفععتععن نععدارنععد  
ناچارند به سبک جریانات مقعب  
مانده و متعصب دست به شانتعاژ  
و اتها  بزنند. ما اینعهعا را وعوب  
میشناسیم و اهعمعیعتعی بعرایشعان  
قائل نیستیعم. تعنعهعا وقعتعی کعه  
صرف آنها میکنیم این است کعه  

 مزاحمتهایشان را کنار بزنیم.  
 ٤٢٥ ایسکرا  

 

چرا چپ سنتی از اعالم عضویت رفیق محمد جراحی در 
 حزب نگران شد؟ 
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سوال: بدرجه ای کوه شوموا 
خصوولووت طووبووقوواتووی ویووژه 
کمونیسم را تاکید میکنیود، 
یعنی ایون واقوعویوت را کوه 
کمونیسم جنوبوش اعوتورا  
ضد سورموایوه داری کوارگور 
اسووت، بووهوومووان درجووه یووک 
ایووراد قوودیوومووی کووه عوولوویووه 
کمونیسوت هوا بویوور کولوی 
میرح میشد بیور برجستوه 
تری در بورابور شوموا قورار 
میگیرد، و آن مسالوه وزنوه 
اقتصادی و کمی کوارگور در 
سرمایه داری معاصور اسوت  
گفته میوشوود کوه بوا رشود 
توووکووونووویوووک، یوووا انوووقوووالب 
تکنیکی، کارگر بعنوان یوک 
طبقه دیگر از نظر کمی آن 
نیروئی نیست که مارکس از 
آن صحبت میکنود  اکولوریوت 
جامعه را تشکیل نمویودهود، 
و آلتورنواتویوو کوموونویوسوتوی 
بزعم اینها زمینوه خوود را 
از دست میدهد  این تبیویون 
بوورای موولووال در اروپووا در 
میان احوزاب بوه اصویوالح 
کمونیست، اوروکمونیستوهوا، 
چپ نوو و غویوره توقوریوبوا 
عمومیت پویودا کورده  ایون 
احزاب، الاقل در توئووری، 
به سوی وسعت دادن و تنوا 
بخشیدن به پایه اجتماعوی 
خود رفته اند  ایون عوکوس 
حوورکووتووی اسووت کووه شوومووا 
میکنید  خیلی سواده موموکون 
اسووت بشوومووا بووگووویوونوود کووه 
کوومووونوویووسووم کووارگووری شوومووا 
عوواقووبووت روشوونووی نووخووواهوود 
داشت زیرا کوارگور بوعونووان 
یووک طووبووقووه موووقووعوویووت 
اقووتووصووادی و وزنووه کوومووی 
پیشین را نودارد  در ایون 

 مورد چه فکر میکنید؟
 

 منصور حکمت: 
ایععن بععنععرععر مععن انععتععقععاد وععیععلععی  
مفیدی است چون امکان میدهعد  
تفاوتها و مرزبعنعدی هعای جعدی  
ما با سوسیالیعسعم و کعمعونعیعسعم  
تاکنون موجود و بعا هعمعیعن نعوک  
چد هعا کعامعال روشعن بشعود.  
اینکه وزنه کمعی، اقعتعصعادی و  
سععیععاسععی کععارگععر در جععامعععععه  
مععوجععود چععیععسععت و مععثععال در  
مقایسه با زمعان انعتعشعار کعتعاب  
سرمایه یا وقوک انقالب روسیعه یعا  
بعد از جنعه دو  و غعیعره چعه  
تععفععاوتععهععائععی کععرده اسععت، یععک  
مسععالععه مععیععنععی و قععابععل انععدازه  
گععععیععععری اسععععت و  ععععاسعععع   
ایدئولوژیک برنمیدارد. و دقعیعقعا  
از این موضع ابژکتیو اسعت کعه  
فکر میکنم کسانی کعه حعاضعر  
نیستند رشعد معرعیعم در کعمعیعت  
کارگر مزدی در جهعان معععاصعر  
را به نسبت هر دوره قبل ببیعنعنعیعد  
قععطعععععا دارنععد از ورای یععک  
مععیععنععک ایععدئععولععوژیععکععی ضععد  
سعوسععیعالععیععسعتععی بععه دنعیععا نععگععاه  
میکنند. وقتی معارکعس کعتعاب  
سرمایعه را معیعنعوشعت، سعرمعایعه  
بعععععنععوان یععک رابععطععه تععولععیععدی،  
بعععنععوان رابعطععه ای مععبعتعنععی بععر  
اشتاا  کارگر معزدی، در چعنعد  
کشععور جععهععان بععیععشععتععر غععلععبععه  
نداشت.ویلی از کشورهائعی کعه  
امععروز تعععععداد و وضععع شععاععلععی  
کارگرانشان در آمارهای سعازمعان  
جهانی کار ثبعت معیعشعود در آن  
دوره ها شاید حعتعی روی نعقعشعه  
سععیععاسععی و اقععتععصععادی جععهععان  
نبودند. درتما  دنعیعا کعار معزدی  
برای سرمعایعه بعه شعیعوه تعامعیعن  
معععععععا  اکعععثعععریعععت معععرعععیعععم  

تولیدکنندگان تبدیل شعده.  شعت  
ایععن نععوک ایععرادهععا یععک ارو ععا  
محوری محعدود و یعک تعال   
کودکانه برای تعوجعیعه سعیعاسعت  
رفرمیستی در معحعدوده ارو عای  
غربی نهفته است. وگرنه هرکعس  

را با کعره و    ٤٤٠٢ میتواند آلمان  
تایوان و برزیل و آفریقای جعنعوبعی  
و غععیععره امععروز مععقععایسععه کععنععد،  
هندوستعان و چعیعن امعروز را بعا  
 نجاه سا  قبل مقعایسعه کعنعد، و  
نتیجه آماری وود را بعگعیعرد. از  
این گذشتعه، معجعیعب اسعت کعه  
بح  انقعالب و جعنعبعش کعارگعر  
صنعتی و مدرن، امعروز کعه هعر  
روزنععامععه بععه هععر زبععانععی را بععاز  
میکنید صحبت تولیعد و معزد و  
انباشت و بارآوری کار و معقعابعلعه  
دولعععت هعععا و تشعععکعععل هعععای  
کارگری است، کمعتعر از  عنعجعاه  
سا  قبل، تعا چعه رسعد بعه صعد  
و نجاه سا  قبل، کار بعرد داشعتعه  
باشد. این ایرادات مسعخعره اسعت.  
ایعنعهعا تععوجعیعهعات سععوسعیعالعیعسععم  
بعورژوائعی اسعت کعه معیعخعواهعد  
بععرای جععدائععی وععود از طععبععقععه  
کععارگععر و امععتععراض کععارگععری  
بعهعانعه بعه زمعم وعود معلعمعی و  
"مارکسیست  سند" جور کعنعد و  
یا برای امعال  وفعاداری ا  بعه  
 ارلمان و معبعارزه  عارلعمعانعی نعزد  
بععورژوازی سععوگععنععد تععئععوریععک  
بخورد. بنرر من کارگر هیچعگعاه  
مانند امروز در صحنه اقتعصعادی  

 و سیاسی مقتدر نبوده. 
 

اما، مشاهده آماری و معیعنعی از  
وضعیعت طعبعقعه کعارگعر هعرچعه  
باشد،  اس  ما به این ایراد یعک  
چیز بیشتر نیست. راستش حعتعی  

بهتر میدانم برای روشعن تعر بعیعان  
کردن منرور  موقتا بعسعذیعر  کعه  
کارگر یک طبقه اقلیت اسعت و  
وزنععه اقععتععصععادی ا  کععاهععش  
یافته. ووب که چه  ما فعالیعن  
جععنععبععش امععتععراضععی کععارگععری  
هسععتععیععم، مععا بععرای بععرقععراری  
آلترناتیو اجتمعامعی و اقعتعصعادی  
کارگر بعه معثعابعه یعک طعبعقعه  
مبارزه میکنیم. کسی معیعتعوانعد  
بر اساس گزار  آمعاری از وزنعه  
طبقات، جنبش و امعر وعود  را  
موض کند که در ایعن انعتعخعاب  
مخیر باشد. کمونیسعم کعارگعری  
جنبش سیاسی و اجتمامی یعک  

  ٠٢ طبقه است، حا  ایعن طعبعقعه  
درصد جامعه را تشکیل بدهعد یعا  

درصد چعیعزی را بعرای معا    ٥٤ 
موض نمیکند. موقعیت کعارگعر  
در تععولععیععد تععاععیععیععر نععمععیععکععنععد،  
بنیعاداقعتعصعادی جعامعععه تعاعیعیعر  
نمیکند، آلترناتیو این طبقعه بعرای  
سازماندهی جامعه بشری تعاعیعیعر  
نمیکند. کارگر باز هعم معجعبعور  
است هرروز کار  را بعفعروشعد تعا  
زندگی کند و لذا هنوز از هعمعان  
دریچه به دنیا نعگعاه معیعکعنعد و  
هععمععان راه حععل را بععرایععش دارد.  
کععمععونععیععسععم یععک ایععده و یععک  
نسخه اقعتعصعادی و اجعتعمعامعی  
نیست که گویا مارکعس گشعتعه  
و از میان طبقات مختلف طعبعقعه  
کارگر را برای ممعلعی کعردن آن  
انعععتعععخعععاب کعععرده، تعععا امعععروز  
سوسیالیست ما با تصعور ایعنعکعه  
حاال تعداد کارگران کعم شعده یعا  
دیعگعر اکعثععریعت نعیعسععتعنعد بععرای  
تحعقعقعش دنعبعا  معامعل اجعرائعی  
جدید بگردد. یا اصعال از وعیعر   
بگذرد و سراغ این را بگعیعرد کعه  

حاال اقشاراکثریعت چعه نعرعامعی  
میخواهند و به آن امعر بعسعیعونعدد.  
سوسیالیعسعم تعاجعی نعیعسعت کعه  
بتوان روی سر هر قشعر و طعبعقعه  
ای گذاشت. امعر کعارگعر اسعت  
بعنوان یعک طعبعقعه اجعتعمعامعی  
معین. کمونیسم جنعبعش کعارگعر  
اسععت بععرای نععابععودی سععرمععایععه  
داری، لاو کار مزدی و امعحعا   
استثمار و طبقات. مارکس هعیعت  
جا حقانیت کمونعیعسعم را از ایعده  
اکثریت داشتن کارگران استعنعتعاج  
نکرده. دوره وود  که  عرولعتعاریعا  
بهیچوجه اکعثعریعت نعبعود. بعرای  
کمعونعیعسعم حعقعانعیعت کعارگعر و  
مشععرومعععیعععت و العععزا  انعععقعععالب  
کارگعری از هعیعت معقعولعه ای  
نریر دموکراسی و اکثریعت بعودن  
زحمتکشان استنتعاج نشعده اسعت.  
کارگر و دشمنی ا  با سعرمعایعه  
نقطعه شعروک بعحع  اسعت. معگعر  
مبارزه برای برابری زن و معرد از  
کععثععرت زنععان اسععتععنععتععاج شععده یععا  
مشععرومععیععت وععود را از ایععنععجععا  
میگیرد  مگر سیاهعان اکعثعریعت  
هستند  آیا هیعت فعععا  جعنعبعش  
حقوق زنان یا بعرابعری نعژادی بعا  
نشان دادن آمعار درصعد زنعان یعا  
رنگین  وستان تاییری در امعر و  
در مبارزه ا  داده میشعود  چعرا  
کمونیسم بعنوان جنبعش امعتعراض  
کارگعری بعایعد جعز ایعن بعاشعد   
واقعیت اینست که در حالعی کعه  
زنان یا اقلیت های نژادی مععلعو   
است که امعتعراضعشعان ریشعه در  
موقعیت مینی و داده شعده آنعهعا  
در جععامعععععه دارد، جععنععبععش بععه  
اصعععطعععال  کعععمعععونعععیعععسعععتعععی و  
سوسیالیستی موجود چنیعن ربعف  
مینی را با کارگر بععنعوان یعک  

 یادداشت سردبیر
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موجودیت اجتمامی معلو  نمیعتعوانعد  
نشان بدهد. اگر کمعونعیعسعم معوجعود  
واقعععععععا امعععتعععراض کعععارگعععری را  
نمایندگی میکرد آنعوقعت ایعن ایعراد  
همانقدر مسخره بنرر معیعرسعیعد کعه  
وقتی که معثعا  زنعان را معیعزنعیعم.  
آنوقت چنین مسعالعه و نعرعریعه ای  
کال در چهعارچعوب سعنعت فعکعری  
کععمععونععیععسععم مععطععر  نععمععیععشععد. امععا  
کمونیسم مصر ما در واقع در هعمعان  
موقعیت سوسیالیسم اتعو عیعک دوره  
مععارکععس قعععرار گععرفعععتععه اسعععت.  
مجمومه ای از ایده هعا و معد  هعا  
که بایعد تعوسعف اقشعار اجعتعمعامعی  
 یاده شود. کمونیعسعم بعه اسعم رمعز  
احزاب غیر کارگری اصال  طعلعبعی  
تبدیل شده که برای تعحعقع  بعرنعامعه  
وود به نیروی کارگران نیعاز داشعتعه  
اند. حاال اگر کسی تذکر بدهد کعه  
کارگران آن نیروی ساب  نیعسعتعنعد و  
یععا کععال تععئععوری مععارکسععیععسععم در  
اهمیعت اجعتعمعامعی کعارگعران غعلعو  
کرده است، آنوقت ایعن جعریعانعات بعه  
اصطال  کمونیست طبعا باید بسعا   
وود را جای دیگری  هن کنند  در  
مععیععان وععلعع  هععای تععحععت سععتععم،  
دانشجویان، دهعقعانعان و غعیعره. ایعن  
اتفاقی است که تاکنون افتاده. امعا  
کارگر با موقعیت معیعنعی ا ، بعا  
امتراضش به نعرعا  معزدبعگعیعری و  
مععالععکععیععت وصععوصععی، بععا راه حععل  
واقعی ا  بعرای بشعریعت سعرجعای  
وود  ایستاده و نعمعیعتعوانعد جعز بعا  
کمونیسم به نرا  معوجعود امعتعراض  
کند. ما فعا  این جنعبعش هسعتعیعم.  
این جنبش و فقف این جنبعش  عاسع   
ما به اوضعاک معوجعود اسعت. فعالن  
استاد دانشعگعاه سعابع  کعمعونعیعسعت  

میتعوانعد از فعردا "سعبعز"، سعوسعیعا   
دموکرات، ناسیونالعیعسعت، یعا اصعال  
 مارف بشود. طبقه کارگر نمیتواند. 

 
ممکن است گفتعه شعود کعه شعمعا  
امتراض کمونیستی و طبقعاتعی تعان  
را بکنید اما با تاییر وزنعه کعذائعی  
کععارگععران در اقععتععصععاد و جععامعععععه  
 یروزی تان غیر ممعکعن شعده و یعا  
مشرومیت انقالبعتعان از نعقعطعه نعرعر  
اکثریت جامعععه زیعر سعوا  معیعرود.  
 اس  من، صرفنرر از اینکه ایعن را  
یک رجز ووانی تعووعالعی سعرمعایعه  
ملیه کارگر معیعدانعم، ایعنعسعت کعه  
برای  یعروزی الز  نعیعسعت کعارگعر  
اکثریت باشد، چون معکعانعیعسعم ایعن  
 یروزی یک رفرانعد  در یعک روز  
آفتابی نیسعت. جعامعععه دسعتعخعو   
بحران و انقالب میشعود. ایعن قعانعون  
اساسی جهان سرمعایعه داری اسعت.  
در متن این دوره انقالبی صعفعبعنعدی  
اجتمامی حو  راه حعل هعا و  عرچعم  
های طبقات اصلی جامعه، کعارگعر  
و سعرمععایعه دار، شععکعل معیععگعیععرد.  
کعارگععر، سععتععون فععقعرات تععولعیععد در  
جامعه موجود،بعنوان رهعبعر جعامعععه  
نوین، بعنوان آن طبقه اجتمامعی کعه  
راهی واقعی برای وعاتعمعه دادن بعه  
مصائب بشریت بطور کلعی دارد بعه  
 یروزی میرسد. وود بعورژوازی جعز  
با این رو  به قدرت نعرسعیعده اسعت.  
بدون اینکه هیچگاه از نعرعر کعمعی  
از یعک اقعلعیعت بسعیعار نعاچعیعز در  
جامعه فراتر رفعتعه بعاشعد. و جعالعب  
است که کسانی امروز مشعرومعیعت  
انقالب کارگری را از زاویعه درصعد  
کمی طبقات در کل جمعیت به زیعر  
سععوا  مععیععبععرنععد کععه هععمععیععن امععروز  

مشرومیت حعکعومعت یعک اقعلعیعت  
بسععیععار کععوچععک، بععورژوازی، را  
 ذیرفته اند . قدرت طعبعقعه کعارگعر  
فقف در کمیت آن نهفته نیست. ایعن  
قدرت اساسا در موقعیت این طعبعقعه  
در تولید سرمایه داری و در مینعیعت  
و حقیقت راه حلی است که کعارگعر  
در برابر جعامعععه بعطعور کعلعی قعرار  
میدهد. ممعکعن اسعت روزی بعرسعد  
که کارمندان دولعتعی و وصعوصعی  
اکثریت معرد  را تشعکعیعل بعدهعنعد،  
همانطور که دهقانان در دوره هعائعی  

در طو  تاری  چنیعن بعوده انعد. امعا  
جدا  اجتعمعامعی ای کعه تعکعلعیعف  
همین اکثریت فرضی را هعم روشعن  
میکند جدا  بین طبقات اجعتعمعامعی  
اصلی در جامعه، یعععنعی طعبعقعاتعی  
که تولید در جعامعععه معوجعود ایعن  
موقعیت را به آنها داده است،و معیعان  
اف  ها و آلعتعرنعاتعیعوهعای آنعهعاسعت.  
جامعه بعورژوائعی تعا هعمعیعنعجعا بعن  
بست همه جانبه وود و تنعاقضعش را  
با سعععادت و حعرمعت انسعان نشعان  
داده. کمونیسم کارگری جعواب ایعن  

 بن بست را دارد. 
 

بهرحا  دوره قدرتنمعائعی کعارگعر در  
صحنه سیاسی بار دیگر دارد شعروک  
میشود و اینبار بنرر معن بعویعژه در  
مهد سرمایه داری و در مرکز همعان  
جوامعی که گویا وزنعه کعارگعر در  
آنها کم شده. فکر میکنم واقعععیعات  
چند سا  آینده بهتر از هر اسعتعداللعی  
قععدرت واقعععععی کععارگععر را حععالععی  
سوسیالیست هعای سعابع  و احعزاب  

 جدیدشان بکند. 

 منصور حکمت  تفاو  های ما            گفتگو در باره کمونیسم کارگری
(١١)  
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جا تأسف است کعه معارکعس در  
گزارشش بر سر مسئعلعه کعار زن  
به تفصیل ننعوشعت. کعافعی دیعد  
بگعویعد کعه تعمعا   عاراگعراف در  
مورد روزانعه کعار کعوتعاه تعر در  
مورد تما  کارگران بالغ، چعه زن  
و چه مرد، صعادق بعود، بعا ایعن  
شر  اضافی که بعه زنعان نعمعی  
بایست اجازه اشتاا  بکعار شعب و  
یععا هععر کععار دیععگععری کععه بععه  
ارگانیسم زنانه آسیب می رسانعد،  
و یا آنرا در معرض مواد سمعی و  
یا بطور کلی زیان آور معی آورد  
داده میشد. و از آنرو که اکثعریعت  
نمایندگان فعرانسعوی و سعویسعی  
نرر وود را در مخالعفعت بعا کعار  
زن امععال  داشععتععه بععودنععد، بععرای  
کععنععگععره آسععان بععود کععه نععرععریععه  
مارکس را بسذیرد و  عیعشعنعهعادی  
را که توسف فعرانسعویعان معطعر   
شده بود تصویب نماید. بدینترتیعب  
نتیجه چنین بود که بهتریعن کعار  
ممنوک ساوتن کار زن بعود، امعا  
از آنرو که هعنعوز از آن اسعتعفعاده  
می شد، الز  بود کعه ایعن کعار  
در مععحععدوده ای کععه مععارکععس  
 یشنهعاد کعرده بعود نعگعهعداشعتعه  

 شود. 
 یشعنعهعادات معارکعس در معورد  
کار کودکان و جعوانعان زیعر سعن  
بلوغ، بصعورت یعک معجعمعومعه  
بععدون هععیععت اضععافععه یععا تعععععدیععل  
 رودونیستی بتصویعب رسعیعد. در  
اینجا  یشنهاد شعد کعه گعرایعش  
صنعت جدید به جلب کعودکعان و  
جوانان زیعر سعن بعلعوغ از هعر دو  
جنسیت به شرکت در کار مرعیعم  
تولید اجتمامی، امعری معتعرقعی،  
سودمند و بح  بود، گرچه تحعت  

داری ایعن کعار بعه    شرایف سرمایه 
جریان بد  وحشتناکی تعنعز  معی  
یافت. مارکس فعکعر معی کعرد  
در جامعه ای که بطور معنعطعقعی  
ارگانیعزه بعاشعد، هعر کعودک از  
سن نه سالگی به باال معی بعایعد  
بعکعار تعولعیععدی بعسععردازد، درسععت  
همانگونه که هیت انسان بعالعاعی  
که دارای توانائی جسمعی بعاشعد  

نعمععی تععوانععد از تععن در دادن بععه  
که از کسعانعی    –قانون طبیعت  

که می وواهند زنعدگعی کعنعنعد  
کار جسمی و فکری طلب معی  

معاف باشد. در رابطه بعا    –کند  
ایععن مسععئععلععه مععارکععس بععرنععامععه  
دقیقی برای تلفی  کعار بعدنعی و  
فعکعری  عیعشععنعهععاد نعمععود. رشععد  
روانی و جسعمعی بعععالوه آمعوز   
تکنیکی ای که باطفعا  درکعی  
از اصو  معلعمعی کعه در تعولعیعد  
مدرن بکار گرفته می شود دهعد  

 اینها همه در برنامه او بود.  –
مارکس در گزارشش هعمعچعنعیعن  
به مسئله تععاونعیعهعا اشعاره کعرد.  
وی در اینجا از فرصعت اسعتعفعاده  
کرد تا نه تنهعا تصعور واهعی در  
مورد تعاونیهعای نعاب را در هعم  
کوبد، بلکه شرایف مقد  را بعرای  
یک جنبش تعاونعی معوفع  نعیعز  
نشان دهد. در اینجا نیز هعمعچعون  
در وطابه افتتاحیه وی تعععاونعی  
تولید کنعنعدگعان را بعه تعععاونعی  

 مصرف کنندگان ترجیو داد. 
"ولی نرا  تععاونعی، کعه رشعد   

ای    محدود به اشکا  غیر یشرفعتعه 
تععوانععد بععا    وععواهععد بععود کععه مععی 

هعای    کوششهای تک تک بعرده 
مععزدبععگععیععر بععوجععود آیععد، هععرگععز  

داری را دگعرگعون    جامعه سرمایه 
نخواهد کرد. برای تبدیعل تعولعیعد  
اجتمامی به یک نرعا  وسعیعع و  
هم آهنه کار آزاد و تعععاونعی،  
"تاییعرات اجعتعمعامعی معمعومعی"  
الز  وواهد بود، "تاییرات شعرایعف  
ممومی جامعه" که هرگز تحقع   
نخواهند یعافعت معگعر بعا انعتعقعا   
نیروهای سازمان یافعتعه جعامعععه،  
یعنی  قدرت دولتی، از سعرمعایعه  
داران و زمین داران بعخعود تعولعیعد  

 کنندگان." 
بععیععنععیععم کععه در ایععنععجععا نععیععز    مععی 

معارکعس بعر لعزو  کسعب قععدرت  
توسف طبقه کعارگعر بعرای وعود  

 کند.   تأکید می 
طر  اساسنامه کعه قعبعال بعا آن  
آشنا شدیم، بدون هعیعت تعاعیعیعری  
 ععذیععرفععتععه شععد. کععوشععشععهععای  

که قعبعال    –نمایندگان فرانسونی  
این مسئله را در کنفعرانعس لعنعدن  

بععرای    –معطععر  سععاوعتععه بععودنعد  
تفسیر کردن لاعت "کعار" بعععنعوان  
تنها کعار بعدنعی و بعدیعنعتعرتعیعب  
حععذف کععردن نععمععایععنععدگععان کععار  
فعکعری، بعا معخعالعفعت شعدیععدی  
روبرو شد. نمایندگعان انعگعلعسعتعان  
امال  نمودند کعه چعنعانعچعه ایعن  
 یشنهاد تصعویعب شعود معارکعس  

العمعلعل کعار    که آنقعدر بعرای بعیعن 
کرده بود در میان اولین کسعانعی  

بععایسععت وععارج    بععود کععه مععی   مععی 
 شدند.   گذارده می 

کعنعگعره ژنعو سعال  تعبعلعیعاعاتعی  
معرعیعمعی را فعراهعم آورد. هعمععه  
مصععوبععات ایععن کععنععگععره کععه  

های ابتدائی  عرولعتعاریعا را    وواسته 
کردند، و تقریبا تعمعامعا    تدوین می 

توسف وود مارکس نعوشعتعه شعده  
هعای حعداقعلعی    بودند، در  برنعامعه 

همه احزاب طبقعه کعارگعر جعای  
گرفتند. کنعگعره بعا  عاسع  گعر   
همه کشورها، معنعجعمعلعه روسعیعه  
روبععرو شععد. بععالفععاصععلععه بعععععد از  
کنگره ژنود، که چنعان تعحعرک  
نععیععرومععنععدی بععه رشععد جععنععبععش  

المعلعلعی کعارگعری داده بعود،    بین 
الملل محبوبیت مریمی بعرای    بین 

وععود بععه دسععت آورد. بععروععی  
دمعکعرات    –سازمانهای بعورژوا  

العمعلعل    توجه وعود را بسعوی بعیعن 
معطوف داشتند، با این قصد کعه  
از آن برای مقاصد وعود اسعتعفعاده  

 کنند. 
در کنگره بعععدی در بعععدی در  

( بر سر ایعنعکعه آیعا  ٤٦٨٨ لوزان ه 
انجمن بین المللی جدید، جعامعععه  

 The league)صلعو و آزادی  

for peace and freedom)  ،
می باید اجازه شرکت در کنعگعره  
بععععدی را داشععتعه بعاشععد یعا نععه،  
بحثی جدی در گرفت. آنهعا کعه  
طرفدار شرکعت انعجعمعن معذکعور  
بععودنععد  ععیععروز شععدنععد. تععنععهععا در  
کنعگعره بعععدی، در بعروکسعل ه 

( بععود کععه نععقععطععه نععرععر  ٤٦٨٦ 
شورای ممومعی  عیعروز گعردیعد.  

تصمیم بر این شد که به جعامعععه  
العمعلعل     یشنهاد شود کعه بعه بعیعن 

بسیوندد و امضایش بصورت یعک  
 الملل شوند.   بخش داول بین 

مارکس در این دو کعنعگعره نعیعز  
حضور نعداشعت. قعبعل از ایعنعکعه  
کنگره لوازان کار وعود را  عایعان  
بععخععشععد اولععیععن جععلععد "کععا ععیععتععا "  
منتشر شعده بعود. بعه  عیعشعنعهعاد  
هیأت نمایندگعی آلعمعان کعنعگعره  

ای بعتعصعویعب    بروکس قعطعععنعامعه 
رسعععانعععد کعععه از کعععارگعععران  
کشورهای مختعلعف مصعرا معی  
وواست که کتاب "کعا عیعتعا " را  
مطالعه کنند. قطعنامعه معتعذکعر  
شد که افتخار به مارکس تعععلع   
داشت که "اولین اقتصاددانی بعود  
که سرمعایعه را معورد تعجعزیعه و  
تحلیل ملمی قرار داده و آنعرا بعه  

 مناصر اولیه ا  تأویل کرد." 
کنگره بروکسل همچنیعن مسعئعل  
مربو  به نفو  معاشعیعن آالت در  
وضعععععععیعععت طعععبعععقعععه کعععارگعععر،  
امتصابات و مالکیت وصعوصعی  
زمععیععن را بععه بععحعع  گععذارد.  
قطعنعامعه هعا در جعو مصعالعحعه  
بتصویب رسیدنعد. بعا وجعود ایعن،  
در ایعنعجعا بعود کععه نعطعقعه نعرععر  
سوسیالیسم و یا آنطور کعه در آن  

شد کلکتیعویسعم،    زمان نامیده می 
بر نمایندگان فرانسعه  عیعروز شعد.  
اکععنععون احععتععیععاج بععه گععذار بععه  
مالکیت اشتراکی ابعزار حعمعل و  
نععقععل و ارتععبععاطععی و هععمععچععنععیععن  
زمین، بوضو  شناوته شعده بعود.  
این قطعنامه در شکل نهائی ا   

(  ٤٦٨٤ توسک کعنعگعره بعاز  ه 
 بتصویب رسید. 

 
از کنگره لوزان به بعععد، مسعئعلعه  

العمعلعل،    سیاسی مرکعزی در بعیعن 
جنه و جلعوگعیعری از آن بعود.  

، بعععد از  ٤٦٨٨  س از جعنعه  
 یروزی  عروس بعر اطعریعش، ایعن  
نععرععر مععتععداو  بععود کععه نععتععیععجععه  
اجععتععنععاب نععا ععذیععر، بععروععوردی  
مسلحانه بعیعن فعرانسعه و  عروس  

روابعف    ٤٦٨٨ وواهد بود. در سا   

بین دو کشور به مرحله حسعاسعی  
رسید. موضع نا لئون در نعتعیعجعه  
مععاجععراجععوئععیععهععای اسععتعععععمععاری  
نعامععوفعع  کععه بعامععیععد بععاال بععردن  
حعیععثععیععتععش وععود را در آن غععرق  
ساوعتعه بعود، بسعیعار نعامعطعمعئعن  
گردید. وی بر اثر تحریک چعنعد  

دار مععععقععععتععععدر بععععه    سععععرمععععایععععه 
ای بععه مععکععزیععک    لشععگععرکشععی 

 ععرداوععت. ایععن مععاجععرا سععبععب  
ناراحتی شدید در ایاالت معتعحعده،  
کععه شععدیععدا مععراقععب هععرگععونععه  
تععجععاوزی بععه آئععیععن مععونععرو بععود،  
گشت. طر  نا لئعون بعه  عایعانعی  
وععفععتععبععار انععجععامععیععد. اوضععاک  

بایست در ارو ا وصعلعه  عیعنعه    می 
شود. اما در آنجا نیز شکست در  
تعقیب او بود. وی که مجبور بعه  
دادن امععتععیععازاتععی در سععیععاسععت  
داولی شده بود، امیدوار بعود کعه  

ای در ارو عا کعه    الحاق معنعطعقعه 
قلمرو فرانسه را تعکعمعیعل کعنعد،  
موضع وی را بعالعشعک تعقعویعت  

  ٤٦٨٨ نماید. بدینترتیب در سعا   
واقعععععه لععوگععزامععبععورگ بععوقععوک  
 ععیععوسععت. بعععععد از کععوشععشععهععای  
ناموفع  گعونعاگعون بعرای دسعت  
اندازی به سرزمینهائی در سعاحعل  
چد رود رایعن، نعا علعئعن سعععی  
کعععرد دوک نشعععیعععن بعععزرگ  
لوگزامبورگ را از هلعنعد بعخعرد.  

  ٤٦٨٨ این دوک نشین تعا سعا   
به اتحادیعه آلعمعان تعععلع  داشعت،  
ولی تحت حکمرانی  ادشاه هلعنعد  
قرار داشت. یک لشگعر  عروسعی  
که قعبعال در آنعجعا مسعتعقعر بعود  
مجبور به ترک آنجعا شعد. وعبعر  
معامله بین نا لئون و هلند آشعوب  
مریمی در میان میعهعن  عرسعتعان  
آلمانی بوجود آورد. شایعععاتعی در  
مورد جنه بوجود آمد. نا لئعون،  
با محاسبه اینکعه هعنعوز کعامعال  
برای جنه آمعاده نعبعود، معقعب  

ای تعععیعیعن    نشینی کعرد. ضعربعه 
کننده به حعیعثعیعت او وارد شعد.  
وی دوباره مجبور شد در معقعابعل  
 موج افزاینده مخالفت تسلیم شود 

 هادامه دارد( 

 (   دیوید ریازانف٥٩مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس)
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 اخبار کارگری
 بخش ایران   نسان نودینیان 

 بخش بین المللی  داوود رفاهی  

      

اعتصاب کارگوران گوروه صونوعوتوی نویوکوو 
ابهردراعترا  به عدم پرداخت مواه هوا 

 حقوق
معهعر، کعارگعران گعروه صعنعععتعی نعیعکعو  ٠١ روزدوشنبه 

ابهردرامتراض به معد   عرداوعت معاه هعا حعقعوق دسعت بعه  
 امتصاب زدند ودراین مجتمع صنعتی تجمع کردند. 

یکی از کارگران گروه صعنعععتعی نعیعکعو در ابعهعر در  
وصوص مشکالت  یش آمده وامعتعصعاب و تعجعمعع امعروز  
کععارگععران گععفععت  کععارگععران بععه دلععیععل مععد   ععرداوععت  

شان امروز مانع فععالعیعت سعالعن ریعنعه نع  ایعن    مطالبات 
 کاروانه شدند. 

وی با بیان اینکه سالن رز نرمین نیز بعه دلعیعل تعجعمعع  
کارگران تعطیل شد، ابراز کرد  کارگعران تعاکعیعد داشعتعنعد  

مان را نعگعیعریعم از کعاروعانعه بعیعرون    که تا وقتی مطالبات 
نخواهیم رفت و بععد از حضعور و صعحعبعتعهعای مسعئعوالن  

 شهرستان کارگران سالن را ترک کردند. 
  ١ این کارگر با بیان اینکه جمع معطعالعبعات کعارگعران  

معاه و    ٨ میلیون تومان است، افزود  حقوق    ٠٢٢ میلیارد و  

معیعلعیعارد از ایعن    ٠ مطالبات دیگر  رداوت نشده بود کعه  
مطالبات از محل فرو  ضعایعععات بعه کعارگعران  عرداوعت  

میلیون از مطالبات بعاقعی معانعده    ٠٢٢ میلیارد و    ٠ شده و  
 است. 

کعارگعر    ١٢٢ وی با بیان اینکه این مجتمع در گذشته  
داشت، واطرنشان کعرد  اکعنعون دو سعا  اسعت کعاروعانعه  
متوقف شده بود و بعد از آغاز به کار تععدادی از سعالعنعهعا  

 نفر در این مجتمع فعا  هستند.   ٤٥٢ اکنون حدود  
یکی دیگر از کارگران با بیان اینکعه کعارگعران سعالعن  

کعنعنعد امعا    رز نرمین دیگر برای آقای نیکووصا  کار نمی 
کعنعنعد،    نعفعر بعرای ایشعان کعار معی   ٤٢٢ در سالن رینه  
کارگر مالوه بر معطعالعبعات گعذشعتعه    ٤٢٢ اظهار کرد  این  

ماه بود و بخشی از آن  رداوت شده اکنعون نعیعز سعه    ٨ که  
 اند.   شان را نگرفته   ماه از حقوق 

قابل یادآوری است که گروه صنعععتعی نعیع عو در سعا   
با تاسیس شركت ریسندگی گل ریس فعالیعت وعود    ٤١٨١ 

 را در صنعت نساجی در بخش ریسندگی آغاز كرد. 
هعای    انعدازی شعركعت   گروه صنعتی نی وبا تاسیس و راه   

ابهر ریس، نابریس، گعل ریعس، نعیع عوبعافعت، بعژار، نعیع عو  
تامین، نی و نسج، ابهر نسج، فعالیتش رادر زمعیعنعه تعولعیعد  

انواک الیاف، منسوجعات بعی بعافعت،و انعواک نع  تعوسعععه و  
گستر  داد  ومیزان اشتاالش در گعذشعتعه  بعه بعیعش از  

های مختلف امم از تعولعیعد و وعدمعات    نفر در بخش   ٤٠٢٢ 
 تولید و اداری رسید. 

در گععذشععتععه، ایععن گععروه صععنعععععتععی سععاالنععه بععیععش از  
معیعلعیعون دالر    ٥٢ درصد از محصوالت وود را به ارز   ٤٥ 

به كشورهای آلمان، فرانسه، فنالند، ایتالیا، بلعژیع ، یعونعان،  
 كرد.   تركیه، ازب ستان و لهستان صادر می 
ها فعالیت وود معوفع     گروه صنعتی نیکو در طو  سا  

نشان افتخار ازجمله صادر کننده نمونه سعا     ٠٨ به دریافت  
 شد. ٤١٦٨ 
 

 نفر از مالباختگان!٤١١١تظاهرا  
مهر  مالباوتگان در تهران در میدان ولیعصر هعمعان    ٠١ 

سرودی را وواندند که کارگران هسکو در امتراضعاتشعان بعا  
این سرود امتراضشان را به فقر و بیحقوقی و نابعرابعری سعر  
دادند. و این سرود همبستگعی هعمعه معرد  معلعیعه فعقعر و  

نفعر شعرکعت    ٥٢٢٢ فالکت است. در این حرکت امتراضی  
 داشتند. 
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نیروی قوراردادی فضوای سوبوز  ٢١تحصن 

پارک پردیسان در مقابل سازمان موحویو  
 زیست
مهعر در  عی امعال  فسع  قعرارداد نعیعروهعای    ٠١ روز  

قراردادی  ارک  ردیسان جمعی از این کارگران در مقعابعل  
ساوتمان سازمان حفاظت معحعیعف زیسعت در ایعن  عارک  

 تحصن کردند. 
 
 

اعتصاب کارگران خدما  شهرداری بوکوان 
در اعترا  بوه عودم پورداخوت مواه هوا 

 حقوق 
مهر،کعارگعران وعدمعات شعهعرداری  ٠١ صبو روزیکشنبه 

بوکان در امتراض به مد   رداوت چند ماه حقعوق هعایشعان   
دست به امتصاب زدند و همین اقعدا  سعبعب تعلعمعبعار شعدن  
زباله ها بر روی هم در معابر و کوچه  عس کعوچعه هعای  

 این شهر شد. 
مرد   معرد  شعهعر بعوکعان!  از امعتعصعاب کعارگعران  
ودمات شهرداری بوکعان تعا تعحعقع  معطعالعبعه امعتعصعاب،  

  رداوت حقوق های  رداوت شده، حمایت کنید.  
 

تجمع کارگران بولوبوریونوگ سوازی توبوریوز 
 مقابل ساختمان استانداری

مهر شعمعاری از کعارگعران کعاروعانعه    ٠٠ حوالی ظهر  
  ٨ در امتراض به  عرداوعت نشعدن   «بلبرینه سازی تبریز »

ماه مطالبات مزدی وود؛ معقعابعل سعاوعتعمعان اسعتعانعداری  
 آ ربایجان شرقی تجمع کردند. 

 
تجمع کارگران دسوتوموال نووظوهوور بوابوت 

 میالبا  مزدی
معهعر تعععدادی از کعارگعران    ٠٠ سامت ده صبو روز  

شاغل و اوراجی کاروانه نوظهور، در معحعوطعه کعاروعانعه  
تجمع کردند. زیر فشار این امتعراضعات قعرار شعد کعه روز  

 ای در اداره کار اسالمشهر برگزار شود.   شنبه جلسه   سه 
معاه حع  بعیعمعه    ٥ امتراض این کارگران به مد  واریعز  

معاه معزد    ٤٥ تعا    ٤١ و  رداوت نشدن    ٤٥ و    ٤١ های    سا  
کعارگعر    ٤٢ باست. هم اکنون بیشتر از    ٤٨ و    ٤٥ های    سا  

انعد و از آنعجعا    رسمی و قراردادی در کاروانه باقعی معانعده 
آالت کاروانه بعه فعرو  رسعیعده، کعاری    که بیشتر ماشین 

کعارگعر در    ٨ برای انجا  دادن نعدارنعد. هعمعچعنعیعن حعدود  
آستانه بازنشستگی در این کاروانه هسعتعنعد کعه بعا معد   

ها، در روند بازنشسته شدن آنها اوعال  ایعجعاد    واریز ح  بیمه 
 شده است. 

تعداد کارگران کاروانه دستما  کاغذی نعوظعهعور کعه  
رسعیعد کعه    معی   ٠٢٢ تا حدود چهار سا   یش نزدیک بعه  

انعد، معطعالعبعات    بیشتر آنها در این فاصله زمانی اوراج شعده 
 مزدی دارند 

 
 تجمع اعرتاضی کارگران فوالد قائنا 

مهر کارگران فوالد قائنات در امعتعراض    ٠٠ صبو روز  
ماه مزد وود دست به تجعمعع زده و از    ٥ به تعوی   رداوت  

 ورود کارفرما به کاروانه جلوگیری کردند. 
 
مهر: تجمع معلمان پیش دبستوانوی در  ٧٧

برابر اداره کل آموز  و پورور  گویوالن 
برای دومین روز با خواست استخدام خوود 

 در آموز  و پرور 
 

وانعواد  کعولعبعران کشعت  شعد   ٤٨ ؍ ٨ ؍ ٠٠ صبو اروز  
بان  جلوی ساوتمان سازمان قضایی نعیعروهعای مسعلعو در  

 سنندج تجمع کردند. 
 
 

 ادامه اعترا  کارگران ارگ بم
صبو امروز هیکشنبه، بیست و سو  معهعر معاه( بعازهعم  
شماری از کارگران شاغل در  عروژه بعازرسعازی و معرمعت  
ارگ قدیم بم بابت معوقات مزدی وود تجمع  امعتعراضعی   

مععاه اسععت کععه    ١ کععارگععر    ٤٠٢ بععر ععا کععردنععد. حععدود  
دستمزدشان  رداوت نشده و سازمان میراث فعرهعنعگعی کعه  
کارفرمای  روژه اسعت جعز ومعده هعای تعووعالعی کعاری  

 صورت نداده است. 
 تظاهرا  مالباختگان در اهواز

 الریجانی قاضیه با درزدا هم بازیه 
دستمزد دزدی و حعقعوق دزدی و انعدووعتعه دزدی در  

کنار زمین دزدی و دکل دزدی و نعفعت دزدی و امعثعا   
اینها در ایران به یک  دیده مادی ای تعبعدیعل شعده اسعت.  
 س انداز ناچیز وانواده ها را با حیله گری تحعت معنعاویعن  
مسکن سازی و امعثعا  ایعنعهعا بعاال کشعیعده انعد. بعنعا بعه  

حسعاب  ٨١ گزار  ها صادق الریجانی امعوا  معرد  را در  
میلیارد تومان از ایعن  ٥٢ بانکی وود بلوکه کرده و ماهانه  

حسابها  و  باال میکشد. همین وضعیت فضای جامعععه را  
 بسیار ملتهب و سیاسی کرده است.  

اینجا گوشه ای از امتراض مالباوتگان در روز بعیعسعت  
و یکم مهرماه در اهواز را می بینیم کعه شعععار معیعدهعنعد  
"الریجانی قاضیه با دزدا هعم بعازیعه" و بعروعی شعععارهعای  
دیگر. یکی از دوسعتعان گعزار  معیعدهعد کعه "نعیعروهعای  
انترامی شماری از معتعرضعیعن را دسعتعگعیعر کعردنعد. در  

نفر با تعهد شعفعاهعی  ٥ نفر را دستگیر کرده بودندکه  ٦ اهواز  
نعفعر دیعگعر  ١ که "دوستانشان را آرا  کنند"، آزاد شدند .امعا  
نعفعر وعانعمعی  ١ همچنان در بازداشت هستند. یکی از ایعن  

است که دیروز صبو او را جلوی در وانه ا  دستعبعنعد زده  
معهعر در    ٠٤ بودند. سه نفر باقیمانده دستگیر شعده کعه روز 

 اهواز دستگیر شده بودند؛ آزاد شدند." 
 

تجمع اعتراضی کارگران ترمویونوال غوال  
 خلیج
کارگران ترمیعنعا  غعالت وعلعیعج    ٤٨ مهرماه ٠٢ شنبه    نج 

فارس  ارسیان در امتراض به مد   راوعت معطعالعبعات وعود  
مقابل سازمان بنادر و دریانوردی در استان ووزستان تعجعمعع  

 کردند. 
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روزی معلمان پیش دبستانی  تحصن شبانه 
مقابل استانداری در گرگوان اداموه پویودا 

 کرد
تن از مععلعمعان زن  عیعش دبسعتعانعی  ٤٢٢ تجمع بیش از  

استان گلستان که در امتراض به بالتکلیفی کعاری وعود؛  
معقعابعل اسعتعانعداری    ٤٨ معهعرمعاه ٤٤ شنعبعه   در از مصر چهار 

گرگان آغاز شده بود، همچنان تا  اس از شب ادامعه  عیعدا  
کععرد و آنععهععا مععقععابععل سععاوععتععمععان اسععتععانععداری تععحععصععن  
کردند.مربیان وواهان استخعدا  وعود هسعتعنعد. تعجعمعع ایعن  

در معقعابعل اسعتعانعداری    ٤٨ معهعر ٠٢ معلمان روز عنعج شعنعبعه 
 گلستان تداو   یدا کرد. 

 
تووجوومووع اعووتووراضووی کووارگووران شووهوورداری  

 مشکین دشت
مهر ماه کارگعران شعهعرداری    ٠٢ صبو امروز  نجشنبه  

در مشکین دشت در امتعراض بعه معد   عرداوعت سعه معاه  
حقوقشان دست بعه تعجعمعع در بعرابعر شعورای شعهعر زدنعد.  

 شهردار کارگران تجمع کننده را تهدید به اوراج کرد. 
 

تجمعا  اعتراضی کارگوران موعودن زغوال 
 سنگ آق دربند 

مهر معاه جعمعععی از کعارگعران معععدن زغعا     ٤٤ روز  
سنه آق دربند درامتراض به مد   رداوت ماه هعا حعقعوق  

  ٤٦ وح  بیمه مقابل استانداری وراسان تجمع کعردنعد. روز  
مهر ماه نیز این کارگران مقابل دفتر مرکزی آستعان قعدس  

درصعد    ٨٢ درصد سها  این معدن را دارد    ١٢ رضوی که  
دیگر سها  این معدن در اوتعیعار بعخعش وصعوصعی اسعت.  
تجمع کردند. بنا بر وبر کارگران این معدن از حدود چعهعار  

سا   یش با مشکل مواجعه هسعتعنعد و بعه معرور  عرداوعت  
حقوق کارگران آن به تاویر افتاده است. تا چند معاه  عیعش  

ماه حقوق طعلعب داشعتعنعد. زیعر    ٤٤ کارگر این معدن    ٤١٢ 
فشار کارگران بخشی از آن  رداوعت شعد. کعارگعران تعمعا   
طلبهایشان را میخواهند. هعمعچعنعیعن شعش معاه اسعت کعه  

 هیت ح  بیمه ای نیز برای کارگران واریز نشده است. 
    

تجمع معلمان حق التدریس استان گسوتوان 
در اعترا  به بوالتوکولویوفوی اسوتوخوداموی 

 مقابل استاندار
مععهععرهععمععزمععان بععا اولععیععن روز انععتععصععاب    ٤٤ مصععرروز  

استاندار، معلمان ح  التدریس استعان گسعتعان در امعتعراض  
 به بالتکلیفی استخدامی مقابل استاندار،تجمع کردند. 

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فووالد 
خوزستان هوموزموان بوا توجوموع سوراسوری 

 همقیارانشان
مصععرروزهععمععزمععان بععا تععجععمععع امععتععراضععی سععراسععری  
بازنشستگان صنعت فوالد،جمعی از بازنشسعتعگعان صعنعایعع  
فوالد مقابل استانداری ووزستان بعه دلعیعل  عرداوعت نشعدن  

 حقوق شهریورماهشان تجمع کردند. 
 

تجمع اعتراضی بازنشوسوتوگوان موخوابورا  
 استان مازندران 

مهر همزمان باتجمعات امعتعراضعی    ٤٦  یش از ظهر روز 
سراسری بازنشستگان صنعععت فعوالد،کشعوری ولشعکعری،  
بازنشستگان شرکت مخابرات استان مازندران درامتراض بعه  
مد   رداوت مطالباتشان درمحوطعه سعاوعتعمعان اداری ایعن  

 مجمومه تجمع کردند. 
هعای بعازنشعسعتعگعان    مواردی مانند امعتعبعار دفعتعرچعه 

درمانی، طلب مانده فاکتورهای درمانی تکمعیعلعی    ودمات 
های تحمعیعلعی    دانا و آسیا، مد   رداوت به موقع اقسا  وا  

بابت  رداوت مطالبات نقدی و قعانعونعی بعازنشعسعتعگعی و  
های بازنشسعتعگعی معربعو  بعه صعنعدوق     یگیری طلب وا  

 های معترضین بود.   تعاون از جمله وواسته 
گفتنی است در سا  گذشته نعیعز ایعن امعتعراضعات بعه  
بروی مشکالت بازنشستگان معخعابعرات وجعود داشعت کعه  

 زیر فشار این امتراضات، به بخشی از آن  اس  داده شد. 
، نعیعروهعای انعتعرعامعی بعا  ٤٨ معهعر  ٤٦ شعنعبعه    روز سه 

شلیک مستقیم بسوی جمعی از کولعبعران زحعمعتعکعش در  
 یرانشهر، بام  مجرو  شدن یعکعی از  “  کانی ودا ” منطقه  

از ناحیه سر شدند. یعک کعارزار معهعم  “  ک. ت ” آنان به نا   
جنبش کارگری، کارزار ملیه حمالت وحشیانه به کولعبعران  

 و قتل آنان است. 
 تجمع اعتراضی کارگران ارگ قدیم

کارگر  عروژه معرمعت    ٤٠٢ مهر حدود    ٤٦ از صبو روز  
ارگ قدیم بعم در امعتعراض بعه  عرداوعت نشعدن سعه معاه  
مطالبات مزدی وود دست از کار کشعیعده و معحعل کعار  

هعای    اند.این کعارگعران از زیعرمعجعمعومعه   ترک کرده     وود را 
 شوند.   سازمان میراث فرهنگی محسوب می 

بخشی از مطالبات کارگران سد سرنی میناب  عس از  
 امتصاب وتجمعات امتراضیشان، رداوت شد. 

بدنبا  امتراضات کارگران سد سعرنعی معیعنعاب در روز  
مهر ابو ر مهدی نخعی فرماندار معیعنعاب بعخعشعی از    ٤٤ 

 دستمزد مقب مانده این کارگران  رداوت شد. 
 

تجمع دوباره بازنشستگوان فووالد موقوابول 



٦٩٩١ مهر ٤٢  کارگر کمونيست  20 

 ساختمان دفتر روحانی
جمعی از بازنشسعتعگعان صعنعععت فعوالد صعبعو روز ؛  

مهرماه( برای چندمین بعار در امعتعراض بعه    ٤٦ شنبه ه   سه 
تعوی   رداوت دستمزدشان در تجمع سراسری بازنشعسعتعگعان  
در مقابل دفتر روحانی حاضر شدند. این بعازنشعسعتعگعان از  
اسععتععان تععهععران و الععبععرز راهععی سععاوععتععمععان تععهععران شععده و  

هعای جعاری    وواستار عرداوعت بعه معوقعع حعقعوق و هعزیعنعه 
    درمانی وود هستند. در حا  حاضر مستمری شهعریعور معاه 

تعاکعنعون نعیعز    ٤٤ این کارگران به تاویر افتاده و از سعا   
بخشی از مطالبات مربو  به اجرای احکا  معل  شده حع   

 سر رستی و ح  سختی کارشان  رداوت نشده است. 
بازنشستگان صنعت فوالد کشور هعمعچعنعیعن وعواسعتعار  

سازی مستمری وود هستند که از حدود  عنعج سعا     همسان 
 قبل تاکنون نسبت به آن ترتیب اثری داده نشده است. 

 
تجمع و اعتصاب کوارگوران موعوادن زغوال 
–سنگ البرز مورکوزی در جواده توهوران 

 شمال بخاطر دستمزدهای معوقه
مهر تجمع امتراضی کارگران بازنشعسعتعه    ٤٦ سه شنبه  

مخابرات بابل در امعتعراض بعه  عرداوعت نشعدن معطعالعبعات  
 معوقه وود مقابل اداره مخابرات در این شهر 

 
تجمع اعتراضی دسوتوفوروشوان خویوابوان نووبوهوار 

 کرمانشاه در برابر شورای شهر
، جعمعععی از دسعت  ٤٨ معهعر  ٤٦ صبو روز سه شعنعبعه  

فروشان ویابان نعوبعهعار در بعرابعر سعاوعتعمعان شعورای شعهعر  
کرمانشاه.بعه دلعیعل فشعارهعای وارده از سعوی اجعرائعیعات  
شهرداری که مانع کسب و کار این افراد شده بود؛ تعجعمعع  
کردند. دستفروشان با ارائه کتبی دروواست شعان، وعواهعان  
لاو محدودیت و فشار بعر کسعب و کعار و تعنعهعا معنعبعع  

 درآمدشان شدند. 
تجمع کنندگان در راستای رسیدن به وواسته ی شعان،  
سامت شش بععدازظعهعر ایعن روز تعجعمعع دیعگعری معقعابعل  
ساوتمان اصلی شهرداری واقع در معیعدان شعهعنعاز بعرگعزار  

 می کنند. 
 

 سازی مشهد  تجمع اعتراضی کارگران رینگ
روز دوشععنععبععه کععارگععران ریععنععه سععازی مشععهععد در  
امتراض به در امتراض به سطو ناز  حقوقها کعه سعطعو آن  
از حداقل مزد نیز کمتر است و کاهش معدت قعراردادهعای  
شالی شان تا زیر معدت یعک سعا  در معحعل سعاوعتعمعان  
مدیریت تجمع صنفعی بعر عا کعنعنعد. چعنعانعچعه بعروعی از  

روز    ١٥ کارگران این واحد تولیدی معدت قعراردادشعان هعر  
شود. این کارگران از حعدود دو سعا   عیعش کعه    تمدید می 

هعای    است، برنعامعه   مدیریت این واحد قطعه سازی تاییر کرده 
وری تولعیعد معتعمعرکعز    کارفرما بیش از  یش بر افزایش بهره 

شده است و همین تاکید بیش از اندازه بام  تشعدیعد فشعار  
 بر آنها شده است. 

 
تجمع اعوتوراضوی کوارگوران فضوای سوبوز 

 شهرداری آمل
در امتراض به  عرداوعت نشعدن    ٤٨ مهر  ٤٦ شنبه    روز سه 

سعر کعار    افتاده تجمع کرده و از رفتن بعه   سه ماه حقوق مقب 
 وودداری کردند 

 
ادامه تجمع اعتراضی کارگران بازنشسوتوه 
صنایع فوالد اصفهان مقابل اسوتوانوداری، 

مهر با شعار تا حق خود نوگویوریوم از  ١٩
 پا نمی نشینیم  

مهر کعارگعران بعازنشعسعتعه صعنعایعع فعوالد در    ٤٨ روز  
امتراض به مد  دریافت دستمزد شهریور معاه و بعاوعواسعت  
 رداوت بموقع حقوقها در مقابل استانداری تجمع کعردنعد و  
ویابان را بستند. این کارگران در همین رابطه در دهم معهعر  

 ماه در همین محل تجمع داشت. 
این کارگران به سطو ناز  حقوق ها امتراض دارنعد. در  
تجمععات گعذشعتعه ایعن بعازنشعسعتعگعان طعی بعیعانعیعه ای  
بروواستهای افزایش حقوقها بعه بعاالی وعف فعقعر، درمعان  
رایگان، تحصیل رایگان برای فرزندان و تال  برای بر عایعی  
منرم مجمع ممومعی وعود در معحعل کعانعون بعه معنعوان  

 محلی برای متشکل بودن و متحد ماندن تاکید کردند. 
 
 

 کارگران
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 مظفر صالح نیا آزاد شد 
  ٤٤ اتحادیه آزاد کارگران ایران  بعععد از ظعهعر امعروز    

نیا  س از شانزده روز بازداشت تعوسعف      مهر ماه مرفر صالو 
ستاد وبری اطالمات سنندج به قید وثیقه بیست میلیعونعی  

 هفیش کارمندی (آزاد شد 
نعیعا مضعو هعیعات معدیعره اتعحعادیعه آزاد        مرفر صعالعو 

تعوسعف سعتعاد وعبعری    ١٧٨٧٤٨ کارگران ایعران در تعاریع   
اطالمات سنندج به دالیل نامعلعومعی بعازداشعت شعد و در  

 این مدت نیز در همان محل محبوس بود 
اتحادیه آزاد کعارگعران ضعمعن معحعکعو  کعردن  عرونعده  
سازی به هر بهانه ایی بر ملیه فعالعیعن کعارگعری، آزادی  
وی را به وانواده و دوستدارانش تبریعک و شعادبعا  معی  
گوید و وواهان آزادی بی قید و شر  همه فعالین صنعفعی  

 و مدنی می باشد 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٤٨ مهر    ٤٤ 
 

 لوله صفا  اخراد گسترده کارگران نورد و
اتعحععادیععه آزاد کععارگععران ایععران   در مععاهععهععای اوععیععر  

لعولعه صعفعا دسعت بعه اوعراج گسعتعرده      کارفرمای نورد و 
 کارگران نموده است 

 
بنا به گزار  های رسیده بعه اتعحعادیعه آزاد کعارگعران  

لعولعه      ایران، هر ماه تعدادی بیشتعری از کعارگعران نعورد و 
صفا توسف کارفرما ،اوراج و بیکار می شوند، بطورتعیعکعه   

نفر و در شهعریعورمعاه بعیعش از    ٨٢ بیش از    ٤٨ در مردادماه  
نفر از کارگران توسف کارفرما اوراج شعدنعد و طعبع     ٤١٢ 

نعفعر در    ٤٥٢ آورین وبرهای ارسالی در مهرماه نیز بیش از  
 لیست سیاه اوراج قرار گرفتند 

سونامی اوراج و بیکارسعازی کعارگعران نعورد و لعولعه  
صفا در حعالعی صعورت معی گعیعرد کعه ایعن کعارگعران  

درگیر حقوق های معععوقعه      نزدیک به هشت سا  است که 
و دیگر مطالبات وود هستند و هم اکنون نیز بیش از  عنعج  

 ماه حقوق از کارفرما طلبکار میباشند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران ،موج گسترده ی اوعراج  و  
بیکار سازی و نسرداوتن حقوق و معزایعای کعارگعران را در  

 راستای سرکوب حقوق بنیادین نیروی کار میداند 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٤٨ مهر    ٤٤ 
 

سر تیتر وقایع  

 اجتماعی  و کارگری
بدنبا  امتصاب کارگران ودمات شهعرداری بعوکعان در  
 امتراض به مد   رداوت ماهها حقوق شهر غرق زباله شد  

لب به سخن گشودن هعمعسعران کعارگعران جعان بعاوعتعه  
 ماه  ٥ معدن زمستان یورت ازاد شهر  س از  

ماه حقوق حعذف بعیعمعه کعارگعران  عتعرو  ١ مد   رداوت  
 مسلویه ٠ شیمی بوشهر در فاز  

ماه حقوق کارگران معدن زغعا  سعنعه  ٠ مد   رداوت  
 استان کرمان  

تجمع امتراضی گعنعد  کعاران شعهعرسعتعان بعیعلعه سعوار  
نسبت به مد   رداوت مطالبعاتشعان روبعروی سعیعلعوی رو   

 کندی جعفر آباد  
تجمع اهالی روستای سرای باغ وجلو گیری از تخعلعیعه  

 زباله های آبدانان  
امعیعدیعه واقعع  ٤٢٢ کارگر واحد ان جعی ا  ٠ مصدومیت  

 در میدان نفت وگاز اقا جری 
 کارگر در رشت بر اثر سقو  سوله  ٨ مجروحیت شدید  

جان باوتن یک کارگر ساوتمعانعی در روانسعر بعر اثعر  
 سقو  از ارتفاک 

یک کارگر دامداری بشرویه بعر اثعر بعرق گعرفعتعگعی  
 جان باوت  
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گزارشی در باره مرگ همسر یکی از کعارگعران ایعران  
 وودرو  
کعارگععر قععربعانععی آتععش سععوزی در یعک کععارگععاه  ٤٢ 

 مجازی در ریاض 
هشدار رئیس سازمان حفاظت محعیعف زیسعت ایعران بعه  

 ورشکستگی اب 
راهسیمایی سسعرده گعذاران معوسعسعه کعاسعسعیعن در روز  

 مهر  ٠١ 
در صد کعودکعان معتعکعدی  ٤٢ در  اتوق های تهران به  

 تجاوز میشود  
 ایران بازار بزرگ فرو  امضای بدن 

در  ی آتش سوزی گسترده در مناط  جنگلی اسسانعیعا  
 نفر کشته شده اند  ٤  رتاا  دستکم  

 جزئیات تخلفات جدید در صندوق  ویره فرهنگیان  
تحصن نیروهای قراردادی فضای سبز عارک  عردیسعان  

 در مقابل سازمان محیف زیست 
تجمع شبانه روزی مده ای از فرهنگیان استان کعرمعان  

 به دلیل مد   رداوت حقوق ومزایا 
 دوتر در سا  گذشته از  وانه ٤٢٢٢ فرار  

معاون امور اجتمامی  سازمان بعهعزیسعتعی ؛از  عدیعر   
یک هزار دوعتعر فعراری بعه معراکعز بعهعزیسعتعی در سعا   

 گذشته وبر داد 
انتشار گزارشی در باره کاروانه ایریکعو وکعارگعران بعه  

 بهانه رسانه ای شدن ورید ریل باس از کره جنوبی 
آورین وبر در باره اوراج کارگر معتعرض معععدن چعادر  

 ملو  
امتصاب کعارگعران گعروه صعنعععتعی نعیعکعو ابعهعر در  

 امتراض به مد   رداوت ماههاحقوق 
تجمع کارگران توان گستر  االیشگاه نعععت هقعدیعم (بعه  

 بالتکلیفی استخدامی مقابل فرمانداری بندر مباس 
کارگر کاروانه  وب آهن اصفهان نسعبعت  ١٢٢ امتراض  

 به سطو  ایین حقوق در ماه و   رداوت نشد نشان 
 ٤٨ مهر ٠٥ اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 

 گزار 
معوقا  مزدی صودهوا کوارگور شواغول در 

 خدماتی-هشت واحد تولیدی
صععدهععا کععارگععر شععامععل در    –وععبععرگععزاری هععرانععا  

شرکتهای تولیدات دامی ایال ، صدهعا کعارگعر شعهعرداری  
امیدیه و دهها تن از کعارگعران شعرکعت کعیعسعون معاهعهعا  
معوقات مزدی طلب دارند. مد   رداوت حعقعوق کعارگعران  

ماه نیز رسعیعده اسعت زنعدگعی    ٤٠ که در بعضی مواقع به  
این کارگران دشوار کرده و آنعان را بعه امعتعراض واداشعتعه  

 است. 
به گزار  وبرگزاری هرانا به نعقعل از کعیعهعان معور   

  ٤٠ کارگر شعرکعت کعیعسعون    ٤٢٢ ، حدود  ٤١٤٨ مهر    ٠٤ 
هعا بعا مشعکعل    ماه حقوق معوقه داشته و ویلی از کعارگعر 

مالی مواجه شده بودند، که به هعمعیعن دلعیعل معجعبعور بعه  
 امتراض شدیم. 

افعتعاده را بعه معا دادنعد     س از این سه ماه حقوق مقب 
نعفعر کعارگعر را    ٤٤٢ تعا    ٤٢٢ اما بعد از آن معذر حعدود  
ای کارگر برای گرفعتعن حعقعشعان    وواستند، چرا وقتی مده 

شعود وعیعلعی    گونه با آنها بروورد می   کنند این   امتراض می 
شعان    واطعر  عرداوعت نشعدن حعقعوق   از کارگرهای کیسون به 

های جانی، مالی و معنوی متحمل شعدنعد و چعه    وسارت 
 هایی که ازهم نساشید.   وانواده 

یکی از همین کارگرها فرزند  را به معلعت مضعیعقعه  
 مالی از دست داد. 

چرا باید با کارگر و قشر زحمتعکعش جعامعععه کعه بعه  
آمیز برای رساندن صعدای وعود بعه    صورت کامال مسالمت 

انعد    گو  مسئولین باالدستی و گرفتن حقشان تجمعع کعرده 
گونه بروورد شود  وقتی یکسا  حقوق به ما نعدادنعد از    این 

 مان را تامین کنیم    کجا ورج وانواده 
 

ی کوارگوران پونوج شورکوت  ماهه ٦معوقا  
 تولیدا  دامی در ایالم

ی  یگیری مدیرکل تععاون، کعار و رفعاه    با وجود ومده 
شعرکعت    ٥ اجتمامی اسعتعان ایعال  امعا حعقعوق کعارگعران  

 شود.    یمانکاری تولیدات دامی ایال  همچنان تضییع می 
  ١٢٢ ماه  یش حقوق و مزایایی شاعلعی بعیعش از    ٤ از  

شرکت ودماتی تولیدی دامی اسعتعان    ٥ کارگر شاغل در  
 شود.   ایال ، به مناوین مختلف تضییع می 

هعای وعدمعاتعی بعه کعارگعران وعود    مدیران این شرکت 
ماهیانه بسیار کمتر از دستمزد مصوب  رداوت کعرده و بعا  

معاهعه معنعععقعد معی    ٦ آنان قراردادهای موقت یعک تعا  
 «ملعیعرضعا زرگعو  »کنند. این در حالی است که  یشتر  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتمامعی اسعتعان ایعال  گعفعتعه  
ی  یمانکاران و شعرکعتعهعای وعدمعاتعی اسعتعان    کلیه »بود   

  ١ برای  رداوت حقوق کارگران و نیروهای وود بیعشعتعر از  
ماه نبایستی تأویر داشته باشعنعد و بعرای هعمعیعن معنعرعور  
کمیته ای متعشعکعل از کعارشعنعاسعان اطعالمعات، نعیعروی  

بر فععالعیعت شعرکعت  …  انترامی، کار، تأمین اجتمامی و  
 های  یمانکاری نرارت می کنند. 

   
میالبا  مزدی کارگران شهرداری امیودیوه 

 هنوز پرداخت نشده است
، مشکل  عرداوعت  ٤١٤٨٧٢٨٧٠٠ به گزار  ایلنا مور   

کعارگعر شعهعرداری    ٠٨٢ نشدن دستمزد معوقه نزدیک به  
 امیدیه در استان ووزستان هنوز ادامه دارد 

هعای    کارگران که در شعهعرداری امعیعدیعه و سعازمعان   
وابسطه به آن به صورت  عیعمعانعی، قعراردادی و روزمعزدی  

معاه حعقعوق معععوقعه طعلعب دارنعد.  ٥ تعا  ١ مشاو  کعارنعد.  
ترین مامل  رداوعت نشعدن معزد    کارگران با بیان اینکه مهم 

ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی اسعت، در ادامعه    آن 
کعارگعر شعاغعل در معجعمعومعه    ٠٨٢ از مجموک  “ افزودند   

نعفعر بعه صعورت روزمعزدی    ١٢ شهرداری امعیعدیعه حعدود  
ماه از مطالبات معزدی آنعهعا    ٥ کم    مشاو  کارند که دست 

به تاویر افتاده است، مابقی کارگران که بعه صعورت قعرار  
دادی و  یمانی در بخش ودمات و فضعای سعبعز و سعایعر  
سازمانهای وابسطه به شهرداری امیدیه مشاو  کارنعد نعیعز  

جعدا از معععوقعات معزدی  ”.  ماه مزد معوقه طعلعبعکعارنعد ١ 
کارگران روزمزدی، این دستعه از کعارگعران فعاقعد قعرارداد  
کار مشخ  بوده و بیمه تعامعیعن اجعتعمعامعی هعم نعدارنعد.  
همچنین طب  اظهارات کارگعران شعهعرداری امعیعدیعه؛ ایعن  
تعداد از کارگران به دلیل مد   رداوت حعقعوق و دسعتعمعزد  

مععاه گععذشععتععه بععا مشععکععالت مععالععی و    ١ کععم    در دسععت 
 اند.   وانوادگی روبرو شده 

ها از شعهعردار و شعورای    آنها همچنین امال  کردند؛ بار 
اند حقوق معوقه را  رداوت نمایند ولعی    شهر دروواست کرده 

دهعنعد و در معمعل کعاری انعجعا     مسئوالن تنها قعو  معی 
 شود.   نمی 

معاهعه در  عرداوعت    ٥ تعا   ١ از قرار معلو  مالوه بر تاویر 
کارگر،  یمانکار سعابع  بعخعش وعدمعاتعی و    ٠٨٢ دستمزد  

فضای سبز شهرداری امیدیه در  رداوت ح  سعنعوات سعا   
به همراه ح  مروصی و یک ماه حقوق فعروردیعن معاه    ٤٠ 

کارگر بدهکار است و کارگعران در ایعن    ٨١ را به    ٤١ سا   
 اند.   زمینه به مراجع قضایی شکایت کرده 

 
به گفتعه کعارگعران بعا وجعود آنعکعه معراجعع قضعایعی  
ووزستان حکم به  رداوعت معطعالعبعات کعارگعران از سعوی  
کارفرمای شرکت  یمانکعاری داده اسعت امعا  عیعمعانعکعار  

 ساب  توجهی به این موضوک نداشته است. 
 
 
مواه  ٤تا  ٩کارگر شهرداری امیدیه  ٧٩١

 دستمزد معوقه دارند
هعای    کارگران کعه در شعهعرداری امعیعدیعه و سعازمعان 

وابسطه به آن به صورت  عیعمعانعی، قعراردادی و روزمعزدی  
 ماه حقوق معوقه طلب دارند.  ٥ تا  ١ مشاو  کارند،  
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زنوودگووی از چشووم کووودکووان کووار؛ از 
تامین هزینه اعتیاد پدر توا قویوع 

 انگشتان 
ای است از فعقعر،    زندگی برای کودکان ویابانی ملامه 

اجبار و طمع وانواده تا نفس کشیدن در میانعه دود و آهعن  
 و فرار از دست ماموران شهرداری و بهزیستی. 

به نقل از مهر، حامیان کودکان کار معتقدند تعاکعنعون  
به موضوک کودکان کار و ویابان از زاویعه دیعد وعود آنعهعا  
 رداوته نشده است. همیشه بچه ها و وعانعواده هعایشعان در  

های مختلف نادیده گرفته می شوند. باید ببیعنعیعم در    طر  
طر  جمع آوری کودکان کار دقیعقعا چعه اتعفعاقعی افعتعاده  
است. می وواهیم بفهمیم چرا بچه ها مجبور به کعار شعده  
اند و نرر وعودشعان در معورد کعار در وعیعابعان چعیعسعت.  
تجربیات بچه ها کمک بزرگی می کند تا بیاندیشیم بعه  

 اینکه چه کار می توانیم برای آنها انجا  دهیم. 
 

 بچه های کار و ویابان از زندگی وود می گویند 
سعا  دارد و    ٤٢ صاری دوتری از اتباک افاعان حعدود  

در طر  ساماندهی کودکان کار و ویابان جذب شده و بعه  
مرکز دوترانه افسریه معنعتعقعل شعده و حعاال چعنعد روزی  
هست که تروی  شده است.صاری داستعان روزی را کعه  

بعا وعواهعر  در  “ به مرکز منتقل شعد روایعت معی کعنعد   
ویابان مشاو  کار بودیم که ماموران به سمعت معا آمعدنعد  
و ما فرار کردیم. در چهاراهی که ما بودیم چند دوعتعر و  
 سر دیگر هم بودند که کار می کردنعد و آنعهعا هعم فعرار  
کردند. ون شهرداری را جایی معخعفعی کعرده بعودنعد بعرای  
همین بچه ها متوجه حضور آنها نشدند و مامور بهعزیسعتعی  

نفر دیگر را گرفت و به ون منعتعقعل کعرد و    ٠ من و یکی  
گفت اگر فرار کنیم بروورد فیزیکی می کند. وقتعی بعه  
مرکز افسریه وارد شدیم در آنجعا هعم شعرایعف اصعال وعوب  
نبود و بچه های بزرگتر کعه معدت بعیعشعتعری در معرکعز  
بودند و سابقه بیشتری داشعتعنعد بعه تعازه واردهعا زور معی  
گفتند. ما را مجبور به شستن ظروف و ملحفعه و رفعت و  

 ”.روب اتاق می کردند 
صاری در مورد شرایف کار  در ویابان معی گعویعد   

هزار تومان درآمد داشتم کعه    ٥٢ تا    ١٢ در چهاراره روزی  “ 
 ”.شب به شب آن را به  در و مادر  می داد  

برای تامین هعزیعنعه امعتعیعاد  عدر  سعر چعهعارراه کعار  
 کرد    می 

نجمه یکعی دیعگعر از دوعتعرانعی اسعت کعه در طعر   
ساماندهی کودکان کار به معرکعز افسعریعه معنعتعقعل شعده  

وعواهعر    ٠ است. او هم از اتباک افاانستان است و به هعمعراه  
  ٤٠ وود در ویابان دستعفعروشعی معی کعرده اسعت. حعدود  

تما  درآمعد روزانعه ا   “ ساله به نرر می رسد و می گوید   
را تحویل مادر  معی داد .  عدر  معععتعاد اسعت و وعیعلعی  

ها ما را تهدید می کرد که مخفیانه  ولمعان را بعرای    وقت 
تامین مواد به او بدهیم و برای همین معا را تشعویع  معی  

 ”.کرد که در ویابان کار کنیم 
به اجبار والدین در ویابان کار می کرد ؛ د  کعنعدن از  

 وانواده آسان نیست 
گلسری هعم از جعمعلعه دوعتعرانعی اسعت کعه در طعر   

ساماندهی کودکان ویابانی جذب شده و سعسعس تعروعیع   
شده است. او از روزی که به مرکز افسعریعه معنعتعقعل شعد  

داشتیم سعر چعهعارراه کعار معی کعردیعم کعه  “ می گوید   
ماموران بهزیستی آمدند و گفتند بایعد بعه معرکعز افسعریعه  
برویم. سر چهارراه کار کردن سخت است امعا زنعدگعی در  
مرکز افسریه سخت تر است. در مرکز همه بچه ها گعریعه  
می کنند. همه دوست دارند زودتر به وانه برگردنعد. بعچعه  
های تازه وارد را مجبور معی کعنعنعد کعه کعار کعنعنعد و  

 ”.همیشه دلمان برای  در و مادرمان تنه است 
با اینکه به اجبار  عدر و معادر بعه  “ او ادامه می دهد   

ویابان می رفعتعیعم امعا در هعر صعورت نعمعی تعوانعیعم از  
مادرمان د  بکنیم. دوست داشتم مععلعم شعو  امعا اگعر در  

 ”.ویابان کار کنم شاید هیت وقت به آرزویم نرسم 
گعذار  بعچعه هعایعم سعر    از گرسنگی بمیر  دیگعر نعمعی 

 چهارراه کار کنند 
حععلععیععمععه مععادر یععکععی از کععودکععانععی کععه در طععر   
ساماندهی کودکان ویابانی جذب شده اسعت معی گعویعد   

 سعر و    ٠ فعرزنعد دار .    ١ شوهر   یر و سالخورده است و  “ 
روز در معرکعز    ٤٨ یک دوتر که یعکعی از دوعتعرانعم را  

روز در مرکز  سرانه یاسر نعگعه    ٤٠ افسریه و یک  سر  را  
داشتند. بعد از این اتفاق دیگر اجازه نداد  بچه هعایعم بعرای  
کار به ویابان بروند. حاال همسر  سیب زمینعی و  عیعاز در  
ویابان می فروشد و تا حدی مخارجمان تامین می شعود.  

هعزار تعومعان اجعاره وعانعه داریعم امعا    ١٢٢ هرچند ماهی  
حاضر  در سخت ترین شرایف زندگی کنم اما فعرزنعدانعم را  
به ویابان نفرستم چون ویابان هیت چیز برای فرزنعدانعم جعز  
تباه کردن آینده آنها ندارد. ویابان  ر است از وطر و آسعیعب  
و وقتی بچه ها بزرگ شعونعد حعتعمعا معی گعویعنعد چعرا  
نگذاشتید به مدرسه برویم. حتی اگر گرسنه بمعانعیعم اجعازه  

 ”.نمی دهم بچه هایم کار کنند 
مادر یکی دیگر از دوترانعی کعه بعه معرکعز افسعریعه  

مجبور بود  دوتر  را بعرای  “ منتقل شده است، می گوید   
کار به ویابان بفرستم چون مخعارج زنعدگعی زیعاد اسعت و  
درآمد همسر  به اداره زندگی نمی رسعد. شعوهعر  سعیعب و  
زمینی و  یاز روی چر  دستی معی فعروشعد امعا گعاه و  
بیگاه شهرداری بسا  او را هم جمع می کعنعد. معنعزلعمعان  

 ”.شو  است و این محله  ر از مشکالت است 
 قطع انگشتان کودکان کار در کارگاه  رسکاری 

مادر یک کودک کار که  سر  تعا چعنعدی  عیعش  
معا در  “ در کارگاه  رسکاری کار می کردند می گوید   

محله شو  زندگی میکنیم. شوهر  معتعاد اسعت و تعمعا   
فرزند دار  که همگی را وعود  بعه    ٥ محله معتاد هستند.  

سعالعه اسعت و تعا    ٤٨ تنهایی زیر  ر و با  گرفته ا .  سر   
 ارسا  در کارگاه  رسکاری کار می کرد به همیعن دلعیعل  
از درس و مدرسه مقب مانده بود. سا  گعذشعتعه از طعرف  
هانه ملم ایرانیان  سر  را شعنعاسعایعی کعرده و بعه معدرسعه  
  ١ فرستادند و حاال شاگرد او  مدرسعه اسعت. رضعا معدت  

  ٨٢٢ شب کار کرد و اواحعر معاهعانعه    ٨ صبو تا    ٨ سا  از  
 ”.هزار تومان دریافت می کرد و حتی بیمه هم نداشت 

 
هر وقت رضا سر کار می رفعت  “ وی ادامه می دهد   

تا زمانی که برگردد از نگرانعی معی معرد  و زنعده معی  

نعفعر از دوسعتعان  سعر  در هعمعان    ٥ -١ شد  زیرا دسعتعکعم  
کارگاه دچار حادثه شده و انگشتان وعود را از دسعت داده  
بودند. حاال  سر  به همراه برادر کوچکتر  کعه او هعم در  
 رسکاری مشاو  شده بود به مدرسه می روند و امعیعدوار   
در آینده بتوانند کار ووبی  یدا کنند. حعاال بعرای تعامعیعن  
مخارج زندگی دستفروشی می کنم. سبزیجات در معیعدان  
ولیعصر می فروشم اما شعهعرداری بعارمعان را جعمعع معی  
کند. حاال اگر شهرداری نگذارد دستعفعروشعی کعنعم شعایعد  

 ”.بار دیگر مجبور شو   سرانم را به سر کار بفرستم 
یک روز کودکان زباله گرد کار نکنعنعد بعوی تعععفعن  

 تهران را برمی دارد 
زهرا رحیمی، مدیعرمعامعل جعمعععیعت امعا  معلعی معی  

طر  ساماندهی کودکان کار در حعالعی اجعرا شعد  “ گوید   
که زباله گردهعا آزادانعه کعار وعود را معی کعنعنعد.  عس  
مشکل کار کودکان نیست؛ مساله ایعن اسعت کعه فعقعف  
کار کودکان جلوی دید نباشد. اگعر یعک روز کعودکعان  
زباله گرد کار نکنند بوی تعفن همه شهر تهران را بعر معی  
دارد و در زباله غرق می شویم. ویلی از کعودکعان افعاعان  
در کار ساوتمانی هستند که با حقعوق انعدک کعار معی  
کنند اما کارفرماها و سعایسعتعگعذاران بعرای  عایعیعن نعگعه  
داشتن قیمت تما  شده مسعکعن حعاضعر نعیعسعتعنعد بعه آنعهعا  
کمک کنند و آنها را ساماندهی کنند و کعاری بعه آنعهعا  
ندارند. کودکعان اگعر در وعیعابعان کعار نعکعنعنعد بعایعد در  
کارگاههای زیرزمینی و  رسکعاری کعار کعنعنعد و بعرای  

هزار تومان سالمتعی شعان بعه وعطعر بعیعفعتعد.    ٨٢٢ ماهی  
کععودکععان زیععادی داریععم در کععار  ععرسععکععاری دسععت یععا  

 ”.انگشتشان زیر دستگاه مانده و قطع شده است 
وی در مورد راهکارهای اجرایی برای مقابله با  عدیعده  

بعایعد تعوانعمعنعدسعازی  “ کودکان کار و ویابان می گعویعد   
وانواده ها را انجا  دهیم تا از رفتن بچعه هعا بعه سعر کعار  
وودداری کنند. وانواده سالم و وعانعواده ای کعه جعایعگعاه  
کودکان در آن مشخ  باشد هیت گعاه اجعازه نعمعی دهعد  
فرزند  در این شرایف در ویابعان در معععرض آسعیعب قعرار  
گیرد. باید در مواردی که وانواده از سر ناچاری بعچعه را  
به ویابان می فرستد حمایت انعجعا  شعود و معا معواردی  
زیادی داریم که وقتی حمایت شعدنعد، سعخعتعی را تعحعمعل  
کردند و حاضر نشدند بچه را به ویابان بعفعرسعتعنعد. وقعتعی  
امتیاد هست دیگر حفاظعت از کعودکعان اولعویعت وعانعواده  
نیست و باید در این زمینه هم برنامه ریزی صعورت گعیعرد  
زیرا در بسیاری موارد تامین هزینه امتیاد  در یا معادر بعر  
مهده کودک وانواده قرار می گیرد. شعهعرونعدان بعایعد در  
مقابل کودکان کار و ویابان حساس شوند. در کشعورهعای  
توسعه یافته مرد  نمی توانند بعسعذیعرنعد کعه کعودکعی سعر  
چهارراه کار کند و دولت هم به وظایعف وعود معمعل معی  

 ”.کند نمی  رسد که کودک مهاجر است یا غیرمهاجر 
 

 نگاه مسئوالن به مقوله کودک کار باید موض شود 
مرفر الوندی، دبیر معرجعع معلعی کعنعوانسعیعون حعقعوق  
کودک هم  با اشاره به برگزاری جلعسعه روز گعذشعتعه در  
کمیسیون اجتمعامعی معجعلعس بعا معوضعوک بعررسعی طعر   

در ایعن جعلعسعه  “ ساماندهی کعودکعان کعار معی گعویعد   
نمعایعنعدگعان دسعتعگعاهعهعای معخعتعلعف هعمعچعون سعازمعان  
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بهزیستی، وزارت تعاون، فرمعانعداری و نعیعروی انعتعرعامعی  
 ”.حضور داشتند 

متاسفانه دیدگعاه بعروعی نعمعایعنعدگعان  “ وی ادامه داد   
مجعلعس نسعبعت بعه کعودکعان کعار وحشعتعنعاک اسعت و  

 ”.کودک را به منوان فردی صاحب ح  نمی دانند 
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان ایعنعکعه بعروعی  
نمایندگان کودک را فعردی وابسعتعه معی دانعنعد نعه بعه  

همین نمعایعنعدگعان  “ منوان یک انسان مستقل، تاکید کرد   
 ”.می وواهند قانون حمایت از حقوق کودکان را بنویسند 

البته نگاه مسعئعوالن بعه معقعولعه  “ وی واطرنشان کرد   
کودک در سالهای اویر  عیعشعرفعت چشعمعگعیعری داشعتعه  

 ”.است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم 
مسئوالن سازمانعهعای حعمعایعتعی  “ الوندی اضافه کرد   

می وواهند القا کنند که بخش زیادی از کعودکعان کعار  
تحت  وشش باندهای کودکان ویابانی فعالیت می کعنعنعد  
اما تجربیات نهعادهعای معدنعی بعا ایعن مسعالعه فعرق دارد  
هرچند نیروی انترامی وجود بعانعدهعای کعودکعان کعار را  

 ”.تایید می کند 
 
 

 گلگشت دارآباد
 ٤١٤٨ مهر    ٠٠ جمعه  

از یک هفته قبل برای گلگشت  اییزی، هعمعاهعنعگعی  
وبرنامه ریعزی انعجعا  شعده بعود. یعک گعرد  دوسعتعانعه  
ووانوادگی  برای استفاده ازهوای صاف و آفعتعابعی  عایعیعز  
باهدف حمایت از روزجهانی کودک.  بخصعوص کعودکعان  

 کار 
 صبو  درمیدان دارآباد ،   ٦ قرار، سامت    

 س از رسیدن دوستان ،  یاده روی درمسیعر ، گعد و  
گفت دوستانه و با گرفتن مکس هعای یعادگعاری ، ایعن  

 روز را ثبت کردند. 
سفره ی صبحانه را در میانه ی مسیر، زیر دروعت هعا  
می گسترانیم تا در راه ماندگان به گعروه بعرسعنعد. و معی  
رسند. هرکس ازهر نوک وعوراکعی کعه آورده درسعفعره معی  
گذارد وصبحانه ای دلعچعسعب وعورده معی شعود ودوبعاره  
رفتن  هر از گاهی بامکثی کوتاه و لعذت از طعبعیعععت و  
این رفتن و آسودن تا مگس چعا  و آبشعار  ادامعه دارد.   

 در  ای آبشار، بسا  مکس و برگشت.  
گرد و غبار راه را در آب زال  رودوانه معی شعویعیعم و  
زمزمه ها به همه ووانی؍ سرودها و تعرانعه هعای وعاطعره  

 انگیز تبدیل می شود.  
سسس رهنوردان، هعر یعک  عالکعاردی در دسعت معی  

 گیرد با این شعارها  
 خشونت برعلیه کودکان ممنوا  -١

 درمان رایگان حق کودکان -٧
 دستگیری کودکان کارممنوا -٩
 کارکودکان ممنوا   -٥
 آموز  رایگان و با کیفیت حق کودکان  -٤
 _ازدواد کودکان ممنوا٩
 _نه به اعدام کودکان٢
 _نه به جداسازی مدارو کودکان٨
 _رفاه و شادی حق کودکان٦
_دستگیری کوودکوان کوار را موتووقوف ١١

 کنید!
بعدازظهر یک سعفعره ی دوسعتعانعه ورنعگعارنعه  ٠ سامت  

گسترده  می شود باانواک غذاها وووراکی ها و بععد از آن  
همگی کوله هارابسته و راه بعازگشعت را در  عیعش معی  
گیرند. ودر  ایان باوداحافری گر  وصعمعیعمعانعه بعه سعوی  

 زندگی ومنز  به راه می افتند. 
 
 

جان باختن یک کارگر ساختمانی در روانسر بور 
 اثر سقوط از ارتفاا

مهر، یک کارگر ساوتمانی حین کعار در  ٠١ صبو روز 
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مسکن مهر کعارگعری هعواشعنعاسعی روانسعرواقعع دراسعتعان  
 کرمانشاه بر اثر سقو  از ارتفاک جان باوت. 

سخنگوی اورژانس روانسر اظعهعار کعرد  ایعن کعارگعر  
ساوتمانی که در ارتفاک بر روی داربست مشاو  کعار بعود  
در حین کار از طبقه  نجم واحد مسعکعونعی سعقعو  کعرد،  
 رسنل اورژانس  س از دریافت اطالماتی در ارتبا  بعا ایعن  
حادثه به محل امزا  شدند ولی به دلیل آسعیعب جعدی کعه  
 به سر کارگر حادثه دیده وارد شد، وی در د  جان باوت. 

کووارگوور در رشووت ٢مووجووروحوویووت شوودیوود
 براثرسقوط سوله

مهر،بر اثر سقو  سعولعه روبعروی کعاروعانعه  ٠١ صبو روز 
 کارگر به شدت مصدو  شدند.   ٨  وشش رشت  

به گزار  یک منبع وعبعری معحعلعی، عیعمعان اسعدی،  
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های  زشکعی اسعتعان  

  ٤٤٥ گیالن گفت  در  ی تعمعاس شعهعرونعدان بعا سعامعانعه  
امروز مبنی بر سقو  سعولعه    ٤١ ٤٢ اورژانس استان سامت  

روبروی کاروانه  عوشعش رشعت، فعوریعت هعای  عزشعکعی  
 ایگاه نعزدیعک بعه معحعل    ٥ بالفاصله وارد ممل شده و از  

 حادثه امزا  شدند. 
نفر از کارگعران مشعاعو  بعه کعار    ٨ وی با بیان اینکه  

این سوله به شدت مصدو  شدند، افزود  کعارگعران مصعدو   
این حادثه  س از دریافت اقدامات  یعش بعیعمعارسعتعانعی بعه  

 بیمارستان آریا و  ورسینای رشت انتقا  یافتند. 
 

ماه حقوق کارگوران موعوادن ٧عدم پرداخت
 زغال سنگ استان کرمان

،مدیرکل تعاون اداره کعاراسعتعان کعرمعان بعا انعتعقعاد از  
مملکرد شرکت  وب آهن در  رداوت نکردن بدهی ا  بعه  
شرکت زغا  سنه افزود  بر اساس تصعمعیعم کعمعیعسعیعون  
اقتصادی مجلس شورای اسالمی قعرار شعد شعرکعت  وب  
آهن دهم هر ماه بدهی ا  را بعه شعرکعت زغعا  سعنعه  
 رداوت کند تا  رداوعت معطعالعبعات کعارگعران و نعوسعازی  

 تجهیزات معادن به روز شود. 
رضا اسمامیلی  ور افزود  معتعاسعفعانعه فعقعف معاه او   
یعنی مرداد یک مرحله مطالبات  رداوعت شعد و  عس از  

 آن حقوق کارگران بازهم به تعوی  افتاد. 
  ٨ معدن فعالیعت  معی کعنعد و    ٠١ در استان کرمان  

هزار نفر کارگر هم در معادن زغا  سنه مشاو  بعه کعار  
 هستند. 
 

کمپین دفاا از رضا شوهوابوی: دادسوتوانوی 
تهران در کار  کشتن رضا شهابی کوارگور 

 زندانی است!
در  ی شدت گرفتن ووعامعت اوضعاک جسعمعانعی رضعا  
شهابی، داسدتانی تهران که از مخالفت شهابی با امعزا  او  
با دستبند به بیمارستان آگاه است برای اینکه ظعاهعرا نشعان  
دهد که قصد داشته رضا شهابی را بعرای تصعویعر بعرداری  
به بیمارستان امزا  کند دستور میدهد تا بعه او دسعت بعنعد  

 بزنند که این امر با مخالفت او مواجه شده است. 
روز امعتعصعاب غعذا بعا قعو     ٥٢ رضا شهابی  س از  

مقامات قضایی و امنیتی دا  بر فراهم کعردن آزادی وی  
دست از امتصاب برداشت. بعد از دو هفته و در حالعی کعه  
اوضاک جسمی وی رو به ووامت گذاشته است هنوز هعیعت  

اقدامی برای آزادی و یا حتی معالجه ی شعهعابعی انعجعا   
نگرفته است.این در حالی است که او از درد شدید معععده،  
تور  در صورت، درد در گردن و کمر و بعی حسعی شعدیعد  
رنج میبرد و بنا به امال   زشک قانونی می بایست چعنعد  
هفته قبل به صورت اضطراری بعه بعیعمعارسعتعان معنعتعقعل و  

 بستری میشد. 
کمسین دفعاک از رضعا شعهعابعی امعال  معی دارد کعه  
مقامات مسوو  در کار ؍ کشتن تدریجی رضا شعهعابعی  
در زندان هستند و امال  میداریعم کعه معا قعویعا وعواسعتعار  
آزادی بی قید و شر  این کارگر و فعا  کارگعری دربعنعد  
و مضو هیات مدیره سنعدیعکعای کعارگعران شعرکعت واحعد  
اتوبوسرانی تهران هستیم و هعرگعونعه معواقعب جسعمعی کعه  
برای رضا شهابی اتعفعاق بعیعفعتعنعد را مسعتعقعیعمعا معتعوجعه  

 مسوولین قضایی و امنیتی میدانیم. 
 کمسین دفاک از رضا شهابی 

 ٤١٤٨ مهرماه    ٤٤ 
 

گزارشی درباره کارخانه کواشوی اصوفوهوان 
 وکارگران آن 

معهعر کعاروعانعه کعاشعی  ٠٤ -اوباروگزارشات کارگعری   
جعاده    ٤٢ اصفهانهصنایع کاشی اصفهان(واقع در کیلومتعر  

سعا  فعععالعیعت در سعا   ١٢ نجف آبعاد  عس از    –اصفهان  
گذشته تعطیعل وکعارگعرانعش بعا معاه هعا حعقعوق معععوقعه  

 بیکارشدند.  
 

ازچهاردهم فروردین معاه سعا  جعاری قعفعل تعععطعیعلعی  
کاروانه شکسته شدو با همکعاری کعارگعران سعه وعف از  
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 اندازی کردند.    چهار وف تولید این کاروانه را ، راه 
کارگربا فعرو   ١٨٥ کارگران این واحد تولیدی باحدود  

محصوالت؍ انبارها، مواد اولیه وریدند و وطو  تولیعد را  
 فعا  کردند.  

از ابتدای سا  جاری تعابعه امعروز دسعتعمعزد کعارگعران  
ماه حقوق معوقه کارگران از سا  گعذشعتعه  ٤٤  رداوته شد.  

معیعلعیعون    ٠٥٢ بدلیل ولف ومده سهامداران مبنی بر  رداوت 
 تومان ،کماکان  رداوت نشده است.  

کاروانه به نهادها و افراد مختلفی بعدهعکعار بعود کعه  
 ها  رداوت شد.    طی این مدت این بدهی 

دوشنبه هفته آینده قرار است مجمع ممومعی کعاروعانعه  
 کاشی اصفهان برگزار شودومدیرمامل انتخاب شود.  

قابل یادآوری است که این چهارمین بار اسعت کعه در  
چند ماه گعذشعتعه معجعمعع معمعومعی بعرگعزار معی شعود  

ای نداشته و هعمعچعنعان ایعن واحعد    های قبلی نتیجه   ،نشست 
تولیدی، بدون؍ مدیرمامل مانعده اسعت وسعنعه انعدازی  
ها وچوب الی چر  گذاشتن برای ایجاد اوعتعال  در رونعد  

 تولید دراین کاروانه ادامه دارد.  
گویند  مشکالتعمعان از سعا     کارگران این کاروانه می 

 س از واگذاری به بخش شعروک شعد،قعبعل از آن هعمعه    ٦٨ 
سعازی، ورق    رفت اما بعععد وصعوصعی   چیز ووب  یش می 

 کامال برگشت.  
سععازی ، یععوا  یععوا  از حعقععوق و    بععععد ازوصععوصعی 

مزایای کارگران زدند؛ کم کم  عای  عیعمعانعکعاران وعرد و  
ها باز شد و سها  و امالک کاروانه را بعه    درشت به بخش 

 بهانه بدهی فرووتند.  
هعای معتعععدد    ها و رایعزنعی   نگاری   این کارگران از نامه 

گویند  به همه معقعامعات و مسعئعوالن    دهند و می   وبر می 
ایم؛ به نمایندگان مجلس، به مسئوالن محلعی و    نامه نوشته 

کشوری اما هیت گشایشی حاصل نشعد. انعگعار صعدای  
هعا    شنوند؛ انگار کسعی گعوشعش بعه ایعن حعرف   ما را نمی 

 بدهکار نیست.  
کارگران می گویند سهامداران، مسعئعوالن معحعلعی و  

وواهنعد فعکعری بعه حعا  کعاروعانعه کعاشعی    مقامات نمی 
اصععفععهععان و کععارگععرانععش بععکععنععنععد. سععرنععوشععت چععنععدصععد  

تعریعن چعیعز بعرای    کارگر؍و وانواده هایشعان بعی اهعمعیعت 
مسئوالن طراز او  استان ومقامات کشعوری و سعهعامعداران  

 شرکت صنایع کاشی اصفهان است.  
هعایعی  شعت  عرده    رسعد دسعت   به گفته آنها به نرر معی 

گعویعد     دوست دارند کاروانه کاشی اصفهان بخوابد. او می 
سععرنععوشععت چععنععدصععد کععارگععر؍ کععاشععی اصععفععهععان بععی  

ترین چیز برای مسئوالن اسعت و بعرای سعهعامعداران    اهمیت 
 کاروانه و این جای بسی تاسف دارد. 

 

هوووای  چوووکووویوووده گوووزار 
کارگری، هفته سوم مهور 

 ماه 
سیستم بانکی جمهوری اسالمی،تجهیز منابع 

 تولید و امنیت شغلی طبقه کارگر 

 
اقتصاد ایران در شعرایعف حعاضعر دچعار  -بیستم مهر ماه  

رکود مزمنی است، کاهش تولیدات صنعععتعی، بعا صعرفعه  
کعار و ادامعه تعولعیعد صعنعععتعی در ایعران؛    نبودن شروک بعه 

کماکان ادامه دارد.سیستم بانکی به جعای  شعتعیعبعانعی از  
هعای    به میدان کار اقتصادی آمعده و نعر  هعزیعنعه   ؍ تولید 

بانکی باالتر از میزان بازگشت سرمایعه اسعت. نعر  بعاالی  
بازگشعت سعرمعایعه  …  های بانکی    درصد هزینه   ١٢ تا    ٠٥ 

هععای صععنعععععتععی و کشععاورزی و هععرگععونععه    در بععخععش 
گععذاری و تععولععیععد صععنعععععتععی و کشععاورزی را    سععرمععایععه 

غیراقتصعادی کعرده اسعت. در آمعد معلعی ایعران در سعا   
  ١ -٨ میلیارد دالر بعدانعیعم، بعیعن    ١٢٢ را اگر حدود    ٤١٤١ 

 اند.    میلیون نفر از گردونه تولید وارج شده 
 

 های صنعتی  کاهش تعداد کارگاه
 

های مجلس در بعررسعی    مرکز  ژوهش -بیستم مهر ماه  
دهعد تعععععداد    هعای وععود امععال  کععرده  آمععارهععا نشععان مععی 

بعه بعععد کعاهعش یعافعتعه    ٦١ های صنعتی از سا     کارگاه 
  ٠٤ تعا    ٠٢ نفر،    ٤٤ تا    ٤٢ های   است. در واقع تعداد کارگاه 

رونعد  …  نفر روندی رو بعه کعاهعش داشعتعه   ١٤ تا    ١٢ نفر و  
ها نعقعش معهعمعی در کعاهعش ظعرفعیعت    تعطیلی این بنگاه 

زایی بعخعش صعنعععت داشعتعه اسعت.معمعده اشعتعاعا     اشتاا  
هعای اوعیعر    یافته در بعخعش صعنعععت کشعور در سعا    تحق  

نعفعر کعارکعن و در    ٤٢ ممدتا معطوف به صنایع وعرد زیعر 
 نفر کارکن بوده است.    ٥ حتی به زیر   ٤٥ سا  

 
بیکاری کارگران،افزایش فقر و نقش بنیاد های 

 انگلی 
 

فقر درآمدی در دولت تعدبعیعر و امعیعد  -بیستم مهر ماه  
بهبود نیافته است. از منرر فقر چندبعدی و قابلیعتعی نعیعز  
تصویر قابل قبولی نداریم. کیفیت  عایعیعن آمعوز   عایعه و  
سالمت  ایه، کاهش مرضه کاالهای ممعومعی،فعراگعیعری  
 دیده فساد اقتصادی، بیکاری وسیع کعارگعران، جعمعععیعت  

نشعیعن    میلیون حاشعیعه   ٤٠ میلیون نفری بیسوادان،    ٤٤ حدود  
میلیون زن سر رست وانوار نعیعازمعنعد حعمعایعت    ٠،٨ شهری،  

مستقیم،همه ابعاد فقر و محرومیت چعنعدبعععدی را بعه معا  
، یعک هعزار  ٤٥ کمیته امداد فقف در سا   … دهد   نشان می 

میلیارد تومان به صورت نقدی و غعیعر نعقعدی بعه    ١٨٢ و  
ایعن معبعلعغ هعنعگعفعت  … جز  بودجه دولتی درآمعد داشعتعه  

 صرف فقر زدایی می شود   
 

کاهش هزینه در شرکت ملی نفت ایران با اخراد 
 کارگران 

 
معاون توسعه و مهندسی شرکت معلعی  -بیستم مهر ماه 

هعا را کعاهعشع تعععداد کعارگعران و    نفت ایران  باید هعزیعنعه 
شرکت ملی نفت باید بیشعتعر از قعبعل  …  کارمندان [ دهیم 

برای ایفای نقش به منوان کعارفعرمعا آمعاده شعود.در حعا   
حاضر زمینه فرهنگی صنعت نفت به طعور کعامعل فعراهعم  
نیست و این صنعت به احیای سعاوعتعار نعیعاز دارد. بعخعش  
وصوصی نباید مثل بخش دولعتعی بعروکعراتعیعک بعاشعد و  

های وصوصعی حعفعظ    باید کارآمدی و چابکی در شرکت 
 شود.  
 

 اعترا  کارگران پاالیشگاه کرمانشاه 
 

صعرفععه جعویعی در هعزیععنعه هععا    –نعوزدهعم مععهعر مععاه  
وهمچنین افت تولعیعد در  عاالیشعگعاه کعرمعانشعاه نعگعرانعی  
کارگران نسبت به اجرای برنعامعه تعععدیعل نعیعروی انسعانعی  
عاوراج کارگران[ توسف کارفعرمعای ایعن واحعد را تشعدیعد  

  ١١ کرده است. االیشگاه کرمانشاه بر اساس ابالغیعه اصعل  
 به بخش وصوصی واگذار شده است.  

 
 تجمع کارگران معدن زغال سنگ آق دربند 

 
کعارگعران معععدن زغعا  سعنعه آق    -نوزدهم مهر ماه 

دربند درامتراض به مد  دریافت چندیعن معاه حعقعوق وحع   
بیمه درمقابل استانداری وعراسعان رضعوی تعجعمعع کعردنعد.  
کارگران قبال نیز در مقابعل دفعتعر معرکعزی آسعتعان قعدس  
رضوی در مشهد تجمع کرده بودند.آسعتعان قعدس از سعهعا   

 داران این معدن زغا  سنه است .  
 

افزایش قیمت ها و کاهش قدر  خرید 
 خانوارهای کارگری 

 
بررسی گزار  شاو  کل قعیعمعت    –نوزدهم مهر ماه  

کاالها و ودمات مصرفی وانوارها در شعهعریعورمعاه امسعا   
( که مرکز آمار ایران منتشعر کعرد  ٤١٤٢ =٤٢٢ هبر مبنای 

نشان می دهد این شاو  در مناط  شهعری و روسعتعایعی  
بود کعه نسعبعت بعه معردادمعاه    ٠٨١٦١ و    ٠١٤،٦ به ترتیب  

درصد افعزایعش یعافعت.درصعد نعر   ٢،٤ برای مناط  شهری  
ماه معنعتعهعی  ٤٠ تور  کاالها و ودمات مصرفی وانوار در  
واحد درصعد    ٢،٤ به شهریور ماه امسا  نسبت به مرداد ماه  

 افزایش یافت.  
 

 تجمع معلمان حق التدریس استان گلستان 
 

گروهعی از معععلعمعان حع  العتعدریعس    -نوزدهم مهر ماه 
استان گستان در امتراض به مد  اشتاا  در سا  تحصیعلعی  

در معقعابعل    ؍ جدید وبالتکلیفی وضعیت استخدامعی وعود 
 ساوتمان استانداری تجمع کردند.  

 
نبود ایمنی و بهداشت کار در صنعت ساختمان 

 سازی 
 

با وجود تذکر نعاظعریعن ایعمعنعی در    –نوزدهم مهر ماه  
های ساوتمانی در مورد الزمات تهیعه یعک داربسعت     روژه 

غیرحادثه ساز، بازهم شاهد سر یچی کارفرمایعان هسعتعیعم،  
تعریعن قعوانعیعن    اینگونه از برووردها و سر یچعی از ابعتعدایعی 

موجب شده قوانین مدرن داربست بندی توسف کارفعرمعایعان  
به دست فراموشی سسرده شود، ناظرین ایعمعنعی در صعورت  

شعونعد! معمعال    تذکر به کارفرما با بروورد وی مواجعه معی 
شعونعد ،    بخش زیادی از قوانین کار در ارتفاک اجرایعی نعمعی 

از همین رو است که سعقعو  از ارتعفعاک، بعیعشعتعر از هعمعه  
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 گیرند.    موامل دیگر قربانی می 
 

 اعترا  کارگران اتوبوسرانی شهر آبادان 
 

کعارگعر    ٤١٢  رداوت دستمزد حدود    –نوزدهم مهر ماه  
معاه    ١ کم برای معدت     یمانی اتوبوسرانی شهر آبادان، دست 

کعارگعر رسعمعی دیعگعر هعم    ١٢ است. حدود    به تاویر افتاده 
به کعار هسعتعنعد،      که در بخش اداری این مجمومه مشاو  

یک ماه معوقات مزدی دارند. کارگران وواستار مستقعیعم  
شدن قراردادهای شالی وود و بعرداشعتعه شعدن  عیعمعانعکعار  

ای هعمعانعنعد  عادا ، حع     ی ویژه   هستند، تا بتوانند از مزایا 
بععروععوردار شععونععد. و  …  بععنععدی مشععاغععل و   طععر  طععبععقععه 

گویند؛ در ساوتار کنونی بخشی از درآمعدهعای آنعهعا    می 
کند که معالعکعیعت    درحالی به  یمانکار اوتصاص  یدا می 

های مربعو  بعه    تما  وودروها و وظیفه تامین تمامی هزینه 
 آنها برمهده سازمان اتوبوسرانی آبادان است.  

 
اعمال تعرفه اتحادیه اروپا و نابودی امنیت 

 شغلی کارگران کارخانه فوالد مبارکه 
 

ای بعاال بعرای واردات    اممعا  تعععرفعه -هجدهم مهر ماه  
فوالد از ایران توسعف اتعحعادیعه ارو عا، تعولعیعد معحعصعوالت  
کاروانه فوالد مبارکه اصفهان را با کاهعش روبعرو وعواهعد  
ساوت.از این رو کارگران این واحد بزرگ بیشتریعن آسعیعب  
و زیععان را از نعاحععیععه نععا امععنععی شععاععلعی معتععحععمعل مععی  
شوند.انجمن فوالدسازان ارو ا از فعوالد معبعارکعه اصعفعهعان  
شکایت کرده بود.شرکت فوالد مبارکعه بعا داشعتعن حعدود  

میلعیعون ت؍عن ظعرفعیعت آهعن اسعفعنعجعی بعزرگعتعریعن    ٤٠ 
 تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.  

 
طعال و سعکعه ؛ سعفعره وعالعی    ؍ افزایش قیمعت دالر 

 زحمتکشان  
 

نعروعی    بعانعک معرکعزی قصعد تعک   -هجدهم مهر ماه 
وعواهعد ایعن کعار بعا نعر  بعاال    کردن دالر را دارد، اما می 

انجا  شود، بنابراین یک حرکت تعدریعجعی را بعا آگعاهعی  
برای افزایش نر  ارز شعروک کعرده اسعت. دولعت در امعال   

کعنعد و    آمارها از قبیل آمار تور  با امداد و ارقا  بازی می 
درصعد    ٤٢ کعاال زیعر   ١٥٤ نر  تور  را با محاسبه قعیعمعت  

کند، در حالی که افعزایعش قعیعمعت دارو، اجعاره    امال  می 
هععای وععدمععات را در آن    مسععکععن و افععزایععش هععزیععنععه 

 گنجاند.    نمی 
 

نشست کمیته دسعتعمعزد؛ کعارگعران وتعرکعیعب شعورای  
   ٤ -مالی کار 

 
فرایند بررسی کارشعنعاسعی جعلعسعات    -هجدهم مهر ماه 

دستمزد که تا  ایان سا  به طو  وواهد انجامید، درنعهعایعت  
منجر وواهد شعد.تعرکعیعب    ٤٨ به تعیین حداقل دستمزد سا   

شورای مالی کار در کمیعتعه تعععیعیعن دسعتعمعزد در دوران  
دولت ساب  دستخو  تاییر شد که همین معوضعوک هعم در  
سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سعنعگعیعن  

 کند.    می 
 

نشست کمیته دستمزد؛ کارگران وترکیب شورای 
 ٧-عالی کار

 
مضو کانون مالی کارفرمایان کشعور  -هجدهم مهر ماه 

و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیعیعن دسعتعمعزد  در  
درصد از صعنعایعع معا تعععطعیعل    ٠٥ حا  حاضر نزدیک به  

درصد ظعرفعیعت وعود    ٥٢ درصد دیگر نیز زیر    ٠٥ هستند و  
کنند و طبیعتا قدرت افزایش دستمعزد هعم کعم    فعالیت می 

وواهد بود و افزایش دسعتعمعزد بعه معیعزان تعور  هعم جعای  
شک دارد.اما مطمئنا با توجه بعه هعمعه ایعن مسعائعل بعه  

 …  رقمی وواهیم رسید 
 

 دستمزد معوقه کارگران کارخانه ایران سوئی  
 

کارگران کعاروعانعه ایعران سعوئعیعت    –هجدهم مهر ماه  
واقع در جاده مخصوص کرج بیش از شش معاه دسعتعمعزد و  
دیگر مزایای وود را دریعافعت نعکعرده انعد. بعععالوه بعیعمعه  

 عرداوعت نشعده و    ؍ کارگران نیز نزیک به یک سا  است 
 دفترچه بیمه کارگران به این دلیل فاقد امتبار شده است.  

 
غار  زحمت کولبران توس  دالل ها و 

 تجارعمده فرو  
 

هزار کولبعرع کعارگعران    ١٢ بیش از    –هجدهم مهر ماه  
های آ ربایجان غعربعی، کعردسعتعان    و جوانان بیکار[ در استان 

و کرمانشاه هر روز از سر ناچاری و با قبو  وطرات جعدی  
وهوایی بارهایعی بسعیعار سعنعگعیعن را از    و در شرایف بد آب 

…کعنعنعد   مبادی صادراتی مراق به داول کشور حمل معی 
واطر تسلف شان بر قوانین یا ارتبا  ووبی کعه بعا    دالالن به 
هععای مسععئععو  دارنعد مععجععوز واردات را دریععافععت    دسعتععگععاه 

معیعلعیعاردهعا      کنند و بدون اینکه متقبل زحمتعی شعونعد   می 
 زنند.    تومان درآمد حاصل از این تجارت را به جیب می 

 
معافیت سهم بیمه کارفرمایان و کسری بودجه 

 سازمان تامین اجتماعی 
 

درجلسه کمیسیون برنامه و بعودجعه    –هجدهم مهر ماه  
هعای    مجلس آورین وضعیت تادیه بدهی دولعت بعه صعنعدوق 

تامین اجعتعمعامعی و بعازنشعسعتعگعی کشعوری بعا حضعور  
ربف مورد بررسی قرار گرفت.کسعری بعودجعه    مسووالن  ی 

هعزار    ٤٤ سازمان تامین اجتمامی در سعا  جعاری، حعدود  
 میلیارد تومان برآورد شد. 

 
 ١-دستمزد ناچیز کارگران کشاورزی

 
بر اساس مطالعات کارشناسان معرکعز  -هجدهم مهر ماه  

آمار و اطالمات راهبری وزارت کار، هفت شال در بعخعش  
کشاورزی به منوان مشاغل منتخب در این حوزه شعنعاوعتعه  

شوند که شامل کعارگعر معیعوه چعیعن، وجعیعن کعار و    می 
تنک کار، دروگر غالت، نشاکار، نهرکش و مرزبند، بعیعل  
زن زمین زرامی و بیل زن باغی هستند.دستمعزد کعارگعران  

کشاورزی شامل وجه نقد است؛ امعا در معواردی کعه بعه  
جای تما  یا قسمتی از این وجه نقعد، غعذا یعا سعهعمعی از  

 محصو  داده می شود.  
 

 ٧-دستمزد ناچیز کارگران کشاورزی
 

در بعیعن زنعان، کعارگعران نشعاکعار    -هجدهم معهعر معاه 
کعنعنعد کعه ایعن    بیشترین دستمعزد روزانعه را دریعافعت معی 

تومعان در روز اسعت؛    ٠٢٨ هزار و    ٨٦ میزان، برابر با حدود  
همچنین کمترین دستمزد روزانه به کارگر معیعوه چعیعن بعا  

تومان اوتصاص دارد.بعیعشعتعریعن    ٤٤٤ هزار و    ١١ رقم حدود  
  ٨٥ متوسف دستمزد روزانه در میان معردان بعا رقعم حعدود  

تومان به کارگر نشاکار و کمعتعریعن معتعوسعف    ٤٢٠ هزار و  
  ١٥ روزانه به کارگر بیل زن زمیعن زرامعی بعا رقعم حعدود  

 تومان  رداوت شده است.    ٥٤٦ هزار و  
 

اعتصاب مجدد کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم 
 بم 

 
معهعر معاه حعدود    ٤٦ از صعبعو روز   –هجدهم مهر ماه  

کارگر  روژه مرمت ارگ قدیعم بعم در امعتعراض بعه    ٤٠٢ 
 رداوت نشدن سه ماه مطالبات مزدی وعود دسعت از کعار  

اند. مالوه بر تعاوعیعر    ترک کرده     کشیده و محل کار وود را 
سه تا چهار ماهه در  عرداوعت حعقعوق از سعوی سعازمعان  

تعریعن مشعکعالت    میراث فرهنگی کشور، یعکعی از معمعده 
کارگران روالی است که سازمان میراث فعرهعنعگعی بعرای  

هعای معمعرانعی در  عیعش     رداوت دستمزد کعارگعران  عروژه 
 گرفته است.  

 
 به استلمار کودکان کار پایان دهید 

 
هعا،    با بردنع کودکان [ بعه اردوگعاه   –هجدهم مهر ماه  

 «گعتعو »افتد؛ کودک را بعه    کامال جداسازی اتفاق می 

مانعد. معوضعوک    برند اما مشکالتش حل نشده باقی می   می 
هعا کعه وعود     این است که بعایسعتعی از ایعن جعداسعازی 

هعاسعت، جعلعوگعیعری    ها و آسیعب   سرچشمه انواک سرووردگی 
شعونعد؛ چعراکعه    ها زیرزمینی معی   شود. کم کم دارد آسیب 

مسئوالن همواره سعی دارند سطو  ظاهری و وعیعابعانعی؍  
آسیب را  اک کنند؛ به همین دلیل، وطعرات، زیعرزمعیعنعی  

هعاسعت    شوند. و دقیقا در هعمعیعن زیعرزمعیعن   و غیرملنی می 
تعریعن نعوک آزارهعا ر     که استثمار و شدیدتعریعن و دلعخعرا  

 دهند.    می 
 

اهمیت احیا و ایجاد سندیکای دریانوردان و 
 کارگران بنادر 

 
با وجود تصریو قانون مصعوب سعا     –هجدهم مهر ماه  

بر معافیت دریعانعوردان از معالعیعات؛ امعا معالعیعات    ٤١١١ 
دریانوردان بیشتر از کسبه و دیگر مشاغل است، معالوه بعر  
این امکانات رفاهی و درمانی مناسبی در بعنعادر و جعود  
ندارد، مشکالت صدور ویزا و بلیف هوا یما هم وجعود دارد.  
این در حالی است که سندیکا و یعا اتعحعادیعه دریعانعوردی  

 قوی هم در ایران نداریم.  
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 اعترا  ماهیگیران استان گیالن 

 
صیعادی جعز  مشعاغعل سعخعت و    –هجدهم مهر ماه  

شود ولی در معقعابعل کسعی بعه ایعن    آور محسوب می   زیان 
دهد. در میان ماهیگعیعران کعارگعرانعی    موضوک اهمیت نمی 

به دلیعل ایعنعکعه  …  اند   هستند که به دوران کهنسالی رسیده 
ماهیگیران تنهعا نعیعمعی از سعا  اجعازه صعیعد دارنعد رونعد  
 رداوت ح  بیمه و رسیدن به بعازنشعسعتعگعی زمعان زیعادی  

ای بعرای بعهعبعود وضعععیعت    هیت برنعامعه …  کشد   طو  می 
مالی صعیعادان وجعود نعدارد، امسعا   عو ع وا  [ دریعافعت  

های معربعو  بعه آن را    کنند و در طو  سا  باید بدهی   می 
بسردازند و در بروی از معواقعع هعم ایعن معععوقعات  عرداوعت  

شععود و  ععس از آن مشععکععالت بسععیععاری بععرای وا     نععمععی 
 آید.    گیرندگان به وجود می 

 
 تجمع بازنشستگان کشوری در سراسر کشور 

 
صعبعو روز هعجعدهعم معهعر معاه    –هجدهعم معهعر معاه  

بازنشستگان کشوری در تهران و بروی شهرستانعهعا تعجعمعع  
کردند. بازنشستگان که  یش از این بارها مقابل نعهعادهعای  
مختلف، ازجمله مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمعععات  

هععای وععود را    انععد؛ وععواسععتععه   امععتععراضععی بععرگععزار کععرده 
هعا، اجعرای دقعیع  قعانعون وعدمعات    سازی مستمعری   همسان 

مدیریت کشوری و بهبود کیفی سطو ودمات بیمه معنعوان  
 کنند.    می 

 
 ادامه مبارزه بازنشستگان صنعت فوالد 

 
صعبعو روز هعجعدهعم معهعر معاه    –هجدهعم معهعر معاه  

بازنشستگان صنعت فوالد کشور بعرای چعنعدمعیعن بعار بعا  
حضور مقابل ساوتمان نعهعاد ریعاسعت جعمعهعوری، وعواهعان  

های جعاری درمعانعی وعود     رداوت به موقع حقوق و هزینه 
بعه تعاوعیعر      هستند. در حا  حاضر مستمعری شعهعریعور معاه 

تاکنون نیز بخشی از مطالبات معربعو     ٤٤ افتاده و از سا   
به اجرای احکا  معل  شده ح  سر رستعی و حع  سعخعتعی  
کار  رداوت نشده است. بازنشستگان صنعت فعوالد کشعور  

صعنعفعان    سعازی مسعتعمعری هعم   همچنین وعواسعتعار هعمعسعان 
 یشکسوت وود هستند که گویا از حدود  عنعج سعا  قعبعل  

 تاکنون نسبت به آن ترتیب اثری داده نشده است.  
 

  «کیش چوب»اعترا  کارگران کارخانه 
 

کعارگعر شعاغعل در    ٠٢٢ حعدود    –هجدهم مهعر معاه  
معاه    ٤٠ تعا    ٦ از   «کعیعش چعوب »مجعمعومعه کعاروعانعه  

مطالبات مزدی طلبکار هستند. کعارگعران کعیعش چعوب،  
انعد معربعو  بعه دسعتعمعزد    آورین حقوقی که دریافعت کعرده 

است که در وعرداد معاه سعا  جعاری    ٤٥ شهریور ماه سا   
توسف کارفرما به حساب بانعکعی آنعهعا واریعز شعده اسعت،  
همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدیعنعگعی معیعدی سعا   

آنان را  رداوت نکرده است. دریافت مطالبعات و حعفعظ    ٤٥ 
 های کارگران این کاروانه است.    امنیت شالی از وواسته 

 

کارگران کارخانه چینی اصفهان و مبارزه برای 
 تامین امنیت شغلی 

 
آورین دستمزدی کعه بعه کعارگعران   –هجدهم مهر ماه  

 رداوت شده، معربعو  بعه وعرداد معاه اسعت و  عس از آن  
هعای تعیعر، معرداد و    کارگران چینی اصعفعهعان بعرای معاه 

اند. کارگران در امتراض به تعععویع     شهریور دستمزد نگرفته 
گعویعنعد  تعاوعیعر در  عرداوعت      هعا معی   در  رداوت دسعتعمعزد 

مطالبات مزدی، مشکعالت معتعععددی بعرایعمعان بعه وجعود  
هعای روزمعره    است؛ مالوه بر ناتوانی در تامعیعن هعزیعنعه   آورده 

زندگی، مقدار زیادی قرض از دوست، آشنعا و معوسعسعات  
دانیم چعه زمعان قعادر وعواهعیعم    ایم که نمی   بانکی باال آورده 
 ها را بسردازیم.    بود این بدهی 

 
موسسه مالی »اعترا  کارکنان بیکار شده 

  «ثامن الحجج
 

با گعذشعت نعزدیعک بعه دو سعا  از    -هجدهم مهر ماه 
هعنعوز   «معوسعسعه معالعی ثعامعن العحعجعج »توقف فعالعیعت  

نفر از کعارکعنعان ایعن معوسعسعه معالعی و    ٠٨٢٢ وضعیت  
امتباری نامشخ  است. این کارگران کعه بعه تعدریعج از  

های ایعن معوسعسعه معالعی مشعاعو     اندازی فعالیت   زمان راه 
انعد. هعر    سا  سابقه کعاری داشعتعه   ٤٠ تا    ١ کار بودند؛ بین  

میلیون و حعداکعثعر    ٦ کم    کدا  از کارگران اوراج شده دست 
 میلیون تومان بابت سنوات  ایان کار وود طلب دارند.    ١٢ 

 
دستمزد کارگران صنعت ساختمان پایین تر از 

 نرخ تورم است 
 

شاو  دستمزد کارگران سعاوعتعمعانعی    -هفدهم مهر ماه 
شامل مزد بنای سفت کعار، کعارگعر سعاده سعاوعتعمعانعی،  

کععار،    اجعرت نععقععا ، آسعفععالععت کععار بععا ، مععقععنعی، سععیععمععان 
کار و گت کعارعاغعلعب ایعن کعارگعران بعه صعورت    کاشی 

در  عنعج  ؍ فصلی و بدون ح  بیمه مشاو  به کار هستعنعد[ 
رسیده که نشان دهنده تعور  شعش    ٤٢١٦٠ ماهه او  سا  به  

درصدی و همچنین دستمزد کارگر سعاده سعاوعتعمعانعی تعا  
 درصد بوده است.    ١٦١ 

 
جلسا  کمیته دستمزد و کمیته رواب  کار؛ 

 اصالح قانون کار در صدر برنامه ها قرار دارد! 
 

نخستین جلسات کمیته دسعتعمعزد و    –هفدهم مهر ماه  
کمیته روابف کار به منرور بعررسعی کعارشعنعاسعی حعداقعل  

کعارگععران و هععمععچععنععیععن    ٤١٤٨ حعقععوق و دسععتععمععزد سعا   
موضومات مربو  به روابف کعار بعه طعور معجعزا بعرگعزار  

شععونععد. بععررسععی اصععال ، بععه روز رسععانععی و تععدویععن    مععی 
های مربو  به حوزه روابف کار از جعمعلعه وظعایعف    نامه   آیین 

 کمیته روابف کار است.  
 

 تجمع کمک پرستاران در سراسر کشور 
 

وبرگزاری هرانا شماری از کعمعک  “ -هفدهم مهر ماه  
های ملو   زشکی سراسر کشور از جعمعلعه     رستاران دانشگاه 

در امعتعراض بعه  …  لرستان، سنندج، همدان، کعرمعانشعاه و  
هعا و    مد  به کاری گیری کمک  رستاران در بیعمعارسعتعان 

مععراکععز درمععانععی دولععتععی و وصععوصععی در مععقععابععل ایععن  
 ”.  ها تجمع کردند   دانشگاه 
 

بهره کشی از زنان کارگر در سایه قوانین زن 
 ستیز 
 

های کارگری معا شعاهعد    در محیف   –هفدهم مهر ماه  
رو هستعیعم    های فراوانی روبه   با کارگاه …  این مسئله هستیم 

کنعنعد؛ چعون معععتعقعدنعد    که از زنان برای کار استفاده می 
گیرند و اگر بیمه نشوند هعم امعتعراض    آنها  و  کمتری می 

 کنند.    نمی 
 

 تجمع کارگران شهرداری اصفهان 
 

جعمعععی از کعارگعران بعخعش هعای   –هفدهم مهر ماه  
گعانعه شعهعرداری اصعفعهعان شعامعل    ٤٥ مختلف معنعاطع   

معدیعریعت  سعمعانعد و    ؍ کارگران  ارک ها و فضای سبز 
  ٠ حمل و نقل و بار؛ در امتراض به مد  دریافعت دسعتعمعزد  

ماه گذشته وود در مقابل سعاوعتعمعان معرکعزی شعهعرداری  
 اصفهان تجمع کردند.  

 
کارگران صنف چلوکباب و چلوخور  از دستمزد 

 عادالنه محروم هستند 
 

رییس اتعحعادیعه چعلعوکعبعاب و چعلعو    -هفدهم مهر ماه 
طب  آنچه در قعوانعیعن آمعده گعوشعت،  ”  وور  اظهار کرد  

برنج و نان از  رداوت مالیات ارز  افزوده مععاف هسعتعنعد،  
هعا بعابعت ایعن معواد    هعا و رسعتعوران   اما اکنون از آشسزوعانعه 
از سعوی دیعگعر درآمعد صعنعف  ”.  شود   مالیات دریافت می 

چلوکباب و چلووور  در مقایسه با سا  قبل تنز  داشعتعه  
و نتیجه آن کاهعش معیعزان معزد کعارگعر امعم از آشعسعز و  

  یشخدمت است.  
 

 سازی مشهد  اعتصاب کارگران کارخانه رینگ
 

از زمان تاعیعیعر رویعه معدیعریعت ایعن    –هفدهم مهر ماه  
واحد صنعتی، تحق  تمامعی معطعالعبعات ازجعمعلعه افعزایعش  

بعه  …  هعا، تعرفعیعع رتعبعه شعاعلعی و    حقوق،  رداوت  ادا  
ای بعا معععیعارهعای رقعابعتعی سعنعجعیعده    صورت سختگیرانه 

شود و همین مسئعلعه بعامع  افعزایعش فشعار روانعی و    می 
 رداوت درآمد نزدیک بعه  …  نارضایتی کارگران شده است 

حداقل مزدی و کاهش مدت قراردادهای شالی کعارکعنعان  
تا زیر مدت یک سا  ازجمله موامل موثر بعر نعارضعایعتعی  

است. چنانچه بروی از کعارگعران ایعن واحعد      کارگران بوده 
روز    ١٥ تولیدی مدمی هستند که مدت قرارداد آنعهعا هعر  

هعا بعامع  تعجعمعع    شود. مجمومه این نارضایعتعی   تمدید می 
 کارگران معترض در محل دفتر مدیریت شد.  

 
مبارزه کارگران و زحمتکشان علیه قراردادهای 

 موقت 
 



 ٢٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     29     کارگر کمونيست 

 برنامه حزب کمونيست کارگری             را بخوانيديک دنيای بهتر     

در هعیعت دوره ای از تعاریع   …    –هفدهم مهر معاه  
وضعیت نیروی کار تا به این اندازه بعحعرانعی نعبعوده اسعت،  
این فرایند مخرب نتیجه برنامه های تعدیل ساوتعاری  عس  

شاهد اوج بعحعران    ٤٢ تا    ٦٥ از جنه بود که در سالهای  
های ناشی از آن بودیم به گونه ای کهع اوراج کعارگعران[  
تعدیل های گسترده نیروی کعار اصعلعی تعریعن بعرآیعنعد آن  
بود.قراردادهای موقت در سالهای بعد از جعنعه ایعران و  

درصد و در حا  حعاضعر بعه بعیعش از    ٨٢ مراق به بیش از  
درصد رسیده است، این یعنی اینکه سرمعایعه معحعوری    ٤٢ 

 جایگزین انسان محوری شده است.  
 

 ها است  دستمزد  خواسته کارگران افزایش واقعی
 

با یعک معیعلعیعون و دویسعت هعزار    –هفدهم مهر ماه  
تومان، زندگی را چروانعدن، کعمعا ؍ هعنعرمعنعدی اسعت،  
کارگری که در شهرهای بزرگ زندگی کند و مسعتعاجعر  

هعای تعاعدیعه،    تواند از  عس؍ هعزیعنعه   هم باشد، چطور می 
مسکن، آموز  و بهداشت بربعیعایعد  چعگعونعه فعرزنعدان؍  

تعوانعنعد    کارگران که نسل آینده ایعن کشعور هسعتعنعد، معی 
زندگی مطلوب داشته باشند و نیازهای اولیه آنعهعا تعامعیعن  

 شود   
 

 بحران بیکاری در استان سیستان و بلوچستان 
 

ضعععف معدیعریعتعیع وصعوصعی    –هفدهعم معهعر معاه  
سازی [ و همچنین مشکالت سعریعالعی صعنعععت نسعاجعی  
ایران بام  شد کاروانه بافت بلوچ از انجا  رسالت اصعلعی  
وود یعنی ایجعاد اشعتعاعا   عایعدار در اسعتعان سعیعسعتعان و  

هعزار    ١ بلوچستان بازبماند. در این کاروانه زمعانعی حعدود  
  ٠٢٢ کردند اما اکعنعون بعا کعمعتعر از    کارگر فعالیت می 
 کند.    کارگر فعالیت می 

 
مبارزه علیه برنامه خصوصی سازی وظیفه 
 فوری جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان 

 
سعازی سعالعهعاسعت    ناقوس وصوصی   –هفدهم مهر ماه  

اسعت. صعدایعی کعه بعرای    که در ایعران بعه صعدا درآمعده 
ای    بسیاری از کارگران ایعرانعی، معععنعای دلعگعر  کعنعنعده 

ندارد؛  ایین آمدن سطو تولید؛ تاویر در وعریعد معواد اولعیعه  
افعتعادگعی دسعتعمعزدهعا    یا قطعات یدکی و در نهایت، مقب 

شعود و    که به تعدیل نیروع اوراج کارگران [ معنعتعهعی معی 
البتعه در معوارد بسعیعاری افعو  تعدریعجعی واحعد کعه بعه  

انجامد. نمونه مبرهن برای این روند، کعاروعانعه    تعطیلی می 
هعا بسعیعار    اکریل است. از این نعمعونعه   و  لی  «چیت؍ ری »

های فوالد معموال به همین سرنوشعت دچعار    است؛ کاروانه 
هععای    انعد. آ رآب و هعسعکعو در اسعتعان اراک، نعمعونعه   شعده 

 دردناک دیگری هستند.  
 

 مبارزه پرستاران بیمارستان های اردبیل 
 

بعا وجعود افعزایعش حعجعم فعععالعیعت  -شانزدهم مهر ماه  
مدالتی در نعحعوه    ودمات  رستاری،  رستاران اردبیلی از بی 

اجرای تعععرفعه حعقعوق دریعافعتعی وعود ابعراز نعارضعایعتعی  
کنند. وزارت بهداشت در طعر  تعحعو  نعرعا  سعالمعت    می 

ممال؍ تعرفه  زشکان را سه برابر کرد امعا تعاعیعیعری در  
تعرفه  رسعتعاران ایعجعاد نشعد.در وضعععیعت فعععلعی حعتعی  

دهعنعد و هعر فعردی    کاری را به کعارانعه ربعف معی   اضافه 
گعیعرد کعه ایعن    کاری بیشتر دارد کارانه بیشتر معی   اضافه 

 وضعیت به هیت منوان صحیو نیست.  
 

قرارداد رسمی خواسته کتابداران کتابخانه های 
 کرمانشاه 

 
جعمعععی از کعتعابعداران شعاغعل در    -شانزدهم مهر معاه 

کتابخانه ممومی شهری و روسعتعایعی اسعتعان کعرمعانشعاه  
قرارداد رسعمعی و دریعافعت معزد    ؍ وواستار مدالت شالی 

باب کتابخانه ی ممعومعی تعحعت نعهعاد    ٨٤ مادالنه شدند. 
  ٨٢ شعامعل    ؍ کتابخانه های ممومی در استان کرمانشاه 

باب روسعتعایعی و سعه    ٤٨ باب کتابخانه ممومی شهری،  
بععاب کععتععابععخععانععه روسععتععایععی سععیععار در شععهععرسععتععان هععای  
قصرشیرین، سنقر و جوانرود فعا  است کعه کعتعابعخعانعه ی  
سیار شهرستان جوانرود بدلیل مشکالت مالعی غعیعر فعععا   

 است.  
 

های کارگران معدن زمستان یور    خانواده
 فرامو  شده اند 

 
کارگران کشته شده و آسعیعب      وانواده -شانزدهم مهر ماه 

دیده معدن زمستان یورت طی نامه سرگشاده ای وواسعتعار  
معرفی مقصرین حادثعه انعفعجعار معععدن و رسعیعدگعی بعه  
معیشت بازماندگان شدند. هعیعچعک از ومعده هعای داده  

 شده به وانواده ها مملی نگردیده است.  
 

 خواسته کارگران کارخانه نئوپان خلخال 
 

کارگران کاروانه نعئعو عان وعلعخعا     –شانزدهم مهر ماه  
ماه مزد و دیگر مزایا از کارفرما طعلعب دارنعد.    ١ بیش از  

در ماه های گذشته مدیریت این واحد تولیدی از  عرداوعت  
” نعبعود بعودجعه کعافعی ” حقوق به کعارگعران تعحعت معنعوان 

وودداری کرده اسعت.کعاروعانعه نعئعو عان وعلعخعا  ریعر نعرعر  
 شرکت های بنیاد مستضعفان اداره می شود.  

 
بیکاری گسترده کارگران؛ تسهیال  مالی در 

 جیب بنیاد های انگلی و آقا زاده ها 
 

هزار میلیعارد ریعا     ٠٥ بانک سسه   –شانزدهم مهر ماه  
هعای مصعوب    منابعع بعرای امعطعای تسعهعیعالت بعه طعر  

معالعی    کارگروه اشتاا  و کعمعیعسعیعون تعخعصعصعی شعورای 
… های معخعتعلعف کشعور اوعتعصعاص داد   اشتاا  در استان 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش وصعوصعی مشعمعو   

های مصوب کارگروه اشعتعاعا  و    استفاده از تسهیالت طر  
مالی اشتاا  هستند. کعمعیعتعه    کمیسیون تخصصی شورای 

امداد اما  و بنعیعاد شعهعیعد بعیعشعتعریعن سعهعم در دریعافعت  
 تسهیالت مالی اشتاا  را به وود اوتصاص داده اند.  

 
 تجمع دوباره بازنشستگان فوالد اصفهان 

 
جعمعععی از بعازنشعسعتعگعان فعوالد    –شانزدهم مهر ماه  

در امتراض به مد  دریعافعت حعقعوق و دیعگعر معزایعای  ؍ 
 وود، در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.  

 
 اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ سوادکوه 

 
تحلیلی وزر وعبعر   - ایگاه وبری  ”  -شانزدهم مهر ماه  

کارگران معدن زغا  سنه سوادکوه در امتراض بعه معد   
دریافت حقوق امتصاب کردند.تجمع این کارگران در جعاده  

راه آزادمعهعر سعبعب    شما  در دو راهعی  علعیعس -اصلی تهران 
 ”.  بسته شدن جاده شد 

 
 اعترا  متخصصین رشته بیهوشی 

 
نعفعر از معتعخعصعصعیعن    ٠٢٢ حعدود    -شانزدهم مهر ماه 

رشته بیهوشی روز یکشنبه با حضور در مقعابعل سعاوعتعمعان  
مجلس، امتراض وود را نسبت به بی مدالتی در تعععیعیعن  
تعرفه های  زشکی، امال  کعردنعد.بعه دنعبعا  امعتعراضعات  
یکی دو ماه اویر متخصصین بیهوشی و سایر رشته هعای  

، جعمعععی از  ٤٨  زشکی به نحوه تعیین تعرفه هعای سعا   
متخصصین بیهوشی با سفر بعه تعهعران در معقعابعل صعحعن  

 مجلس وواستار اصال  تعرفه ها شده اند  
 

عدم دسترسی بازنشستگان به تامین اجتماعی 
 مناسب و شایسته 

 
درصعد از سعالعمعنعدان کشعور    ٠٥   –شانزدهم مهر ماه  
های حعمعایعتعی قعرار دارنعد !معوضعوک    تحت  وشش سازمان 

های معهعم کشعور اسعت. حعدود    سالمندی یکی از چالش 
هزار وانوار در کشعور بعا  عدیعده سعالعمعنعدی معواجعه    ٦٦٨ 

هعزار    ٨٢٢ هزار وانعوار سعالعمعنعد کعمعتعر از    ١٢٢ هستند و 
 تومان دریافتی دارند.  

 
 باید به کار کودکان و استلمار آنان پایان داد 

 
بعروعالف  عیعا  وزیعر آمعوز  و    –شانزدهم مهعر معاه  

بسیعاری از کعودکعان کعار در  ”  از مهر جا نمانید “  رور   
و امعزا  آنعان بعه معراکعز  ”  آوری   جعمعع “ ویابعان ،بعه دلعیعل  

نه تنها از رفتن به معدرسعه کعه از زنعدگعی بعا  ”   ذیر  “ 
روانعی    –هعای معاطعفعی    انعد و آسعیعب   وانواده نیز جامانعده 

  ١ بعرای  …  هایشان ایجعاد شعد   متعددی برای آنان و وانواده 
روند ویعا در    میلیون کودک و نوجوانی که به مدرسه نمی 

سن مدرسه نیستند، با توجه به اهمیت دوران کعودکعی در  
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هعای معنعاسعبعی تعدویعن نشعده    رشد و  رور  انسان، برنعامعه 
 است.  
 

اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی نرگس 
 شیراز 
 

صعبعو روز شعانعزدهعم معهعر معاه    –شانزدهم مهعر معاه  
کارگران کاروانه روغن نباتی نرگعس شعیعراز در امعتعراض  

بعاشعد،      به معوقات مزدی وود که بین سه تا شش ماه معی 
 مقابل این واحد صنعتی تجمع کردند.  

 
 گرانی هفتگی کاالهای اساسی و خدما  عمومی 

 
افزایش قیمت کاالهای اسعاسعی و    – انزدهم مهر ماه  

اقال  مایحتاج روزانه مرد  همچنان ادامعه دارد.گعوشعت بعه  
های اویر با چعنعان    منوان یکی از کاالهای اساسی در ماه 

ای که سهعم آن در سعبعد    گونه   رو بوده است به   افزایشی روبه 
وععانععوارهععای مععزد بععگععیععر کععاهععش چشععمععگععیععری داشععتععه  

.گزار  بانک مرکزی نیز کعه هعر هعفعتعه در معورد    است 
فروشی بروی از اقال  ووراکی در سعطعو شعهعر    قیمت ورده 

شود، حاکی از افزایش قعیعمعت هعفعتعگعی    تهران منتشر می 
. بعر ایعن اسعاس نعر     چندین گروه کعاالی اسعاسعی اسعت 

های تعازه و روغعن نعبعاتعی    های تازه، سبزی   های میوه   گروه 
مرغ، حبوب، مرغ و قند و شکر در هفتعه معنعتعهعی بعه    تخم 
 .    افزایش را تجربه کرده است   ٤٨ شهریورماه    ١٤ 

 
 افزایش نرخ بیکاری در استان البرز 

 
از    ؍ نر  بیکاری در اسعتعان العبعرز   – انزدهم مهر ماه  

درصد فراتر رفته است.در طعر  کعارورزی آمعار در    ٤٠٦٥ 
هعزار    ٤٢ هزار نفر رسیده اسعت.حعدود    ٨ استان البرز تنها به  

هزار نعفعر را    ١٥ بیکار در البرز وجود دارد که از این میزان  
دهند.سعهعم اشعتعاعا     التحصیالن دانشگاهی تشکیل می   فارغ 

  ١١ وال  البرز در راستای برنامعه شعشعم تعوسعععه کشعور  
هزار نفر است.حقوق و معزایعا بعرای حعقعوق بعگعیعران بعویعژه  

 التحصیالن دانشگاهی در کرج کم است.    فارغ 
 

تجمع کارگران بازنشسته و اعتصاب کارگران 
 شاغل کارخانه رنگین نخ سمنان 

 
کعارگعران بعازنشعسعتعه و شعاغعل    – انزدهم معهعر معاه  

کاروانه رنگین ن  سعمعنعان در امعتعراض بعه بعالتعکعلعیعفعی  
چندین ساله در دریافت معطعالعبعات سعنعواتعی و معزدی ،  

مهر ماه مقابعل سعاوعتعمعان اسعتعانعداری    ٤٥ صبو روزشنبه،  
سمنان تجمع کردند. کارگران بازنشسته رنگین ن  معالرغعم  

معاه معطعالعبعات معععوقعه    ٨ دریافت نکردن سنوات، حعدود  
مزدی دارند که مربو  به زمان اشتاالشعان در دوران قعبعل  

 شود.   از بازنشستگی می 
 

 آموختگان دانشگاه نفت   تجمع دانش

 
معهعر معاه دانعش    ٤٥ صعبعو روز    – انزدهم مهر معاه  

آمووتگان دانشگاه نفت، به قصعد امعتعراض معقعابعل وزارت  
کنندگان وعواسعتعه وعود را اجعرای    نفت تجمع کردند. تجمع 

رای دیوان مدالت و جذب در وزارت نفت معنعوان کعردنعد و  
تواند به بعهعانعه اتعخعا  راهعکعارهعای    گفتند وزارت نفت نمی 

جدید؍ استخدامی و یا نهایی نشدن حکم، از استخدا  معا  
 سرباز بزند.  

 
 نامه اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرا  

 
اسعت     در بخشی از ایعن نعامعه آمعده   – انزدهم مهر ماه  

ای از مدیران تفکرات دوران آ عارتعایعد را از  هعن    انگار مده 
وعواهعنعد وعودی    اند و یا اینکعه معی   وود هنوز  اک نکرده 
بعر طعبع  کعدا   ” ما هم هنوز هستعیعم! “ نشان دهند و بگویند  

قانون نانوشته و کدا  مد  الهی، میان دو نفر که در یعک  
اطاق و با سعامعات کعاری بعرابعر و بعا شعرایعف کعاری و  
تحصیالت و سابقه برابر مشاو  به کار هستنعد، یعک نعفعر  
با منوان نیروی رسمی حقوقی چند برابر دیعگعری کعه نعا   

… کعنعد    آن نیروی بخعش وصعوصعی اسعت دریعافعت معی 
بععنععدی مشععاغععل و    وععواسععتععه مععا اجععرای طععر  طععبععقععه 

سازی دستمزدها بین نیروهعای رسعمعی و شعرکعتعی    یکسان 
 شاغل در شرکت مخابرات و ایجاد امنیت شالی است.  

 
 اخراد کارگران شرکت حفاری شمال 

نفر از کعارکعنعان شعرکعت    ٠٠٢ تعداد    - انزدهم مهر ماه 
با توجه به اتما  قراردادع موقت[ فی مابین واتعمعه وعدمعت  
داده شد. به منرور چابک سازی بدنه شرکت بعه تعععدیعل  

های شرکت اقدا  شد و ایعن    نیروع اوراج[ در بروی از بخش 
 تعداد نیرو نیز از بدنه شرکت منفک شدند.  

 
 های مرکز آمار پیرامون نرخ بیکاری جوانان  داده

نر  بعیعکعاری فصعلعی جعوانعان در  -چهاردهم مهر ماه  
درصد رسیعد تعا رکعورد ایعن نعر  در    ٠٦٦٦ بهار امسا  به  

شانزده سا  گذشته شکسعتعه شعود.بعررسعی نعر  بعیعکعاری  
ساله در کل کشور به تفعکعیعک فصعو     ٠١ تا    ٤٥ جوانان  

دهد ایعن نعر  در    نشان می   ٤١٤٨ تا    ٤١٦٤ مختلف از سا   
به باالترین حد وود رسید به طوریکه نعر  بعیعکعار    ٤٨ بهار  

ساله در بهار امسعا     ٠١ تا    ٤٥ فصلی جوانان در بازه سنی  
 درصد امال  شد.    ٠٦٦٦ 
 

 اعترا  کارگران کارخانه بافت بلوچ 
کارگران کعاروعانعه بعافعت بعلعوچ    –چهاردهم مهر ماه  

های اوعیعر بعا    اند در سا    که تنها اندکی از آنها باقی مانده 
اند و هعمعیعن معامعلعی    رو شده   موج بیکاری همکارانشان روبه 

شده است که هر روز در انتعرعار شعنعیعدن وعبعر جعدیعدی از  
وضعیت کاروانه بعاشعنعد. آنعهعا دو معاه اسعت کعه هعیعت  

اند و هعمعچعنعیعن سعنعوات    حقوقی از کارفرما دریافت نکرده 
 سا  گذشته وود را از کارفرما طلبکارند.  

 منبع  سایت اتحاد کارگر 
 

 بین المللی 
 

کارکنان اداره پسوت انوگولویوس  -انگلستان
 کنند اعتصاب می

گعویعد کعه    معی  (CWU)اتحادیه 'کارگران مخابرات'  
هزار تن از کارکنان  ست مضو این اتحعادیعه    ٤٤٤ کم    دست 

 کشند.   روز دست از کار می   ٠ اکتبر برای    ٤٤ از روز  
اداره  ست انگلیس هشدار داده کعه از تعمعا  معجعاری  
قانونی استفعاده وعواهعد کعرد تعا معانعع از بعرگعزاری ایعن  

 امتصاب شود. 
'دیوید وارد' دبیر کل این اتعحعادیعه در گعفعت وگعو بعا  
رسانه های انگلیس ضمن دفاک از ایعن امعتعصعاب تصعریعو  
کرد که ما مصمم هستیم تا هرگعونعه اقعدا  الز  را بعرای  

 حصو  تواف  به نفع امضا  این اتحادیه صورت دهیم. 
گاه شعرایعف ایعن    وی  یشتر نیز هشدار داده بود که هیت 

قدر برای شعب  ست و کارکنان آن و نیز مخعابعرات وعطعیعر    
 نبوده است.  

او گفته بود که اداره  ست انگلیس دچار بحران شعده و  
مدیریت آن و نیز دولت بایسعتعی بعه سعخعنعان کعارکعنعان آن  

 گو  دهند. 
به گفته دبیر کل اتحادیه کارگران مخابرات انعگعلعیعس،  

تعوان امعیعدی بعه    های صورت گرفته نعمعی   با کاهش هزینه 
 ادامه حیات دفاتر  ستی داشت. 

گعویعنعد کعاهعش    کارکنان شبکه  سعت انعگعلعیعس معی 
ها سبب شده که شمار بیشتری از دفعاتعر  سعتعی در    هزینه 

 این کشور در معرض وطر قرار گیرند. 
این برای چندمین بار طی یعک سعا  گعذشعتعه اسعت  
که کارکنان  سعت مضعو اتعحعادیعه کعارگعران ارتعبعاطعات  

کشند. ایعن اتعحعادیعه بعزرگعتعریعن    انگلیس دست از کار می 
  ٠٢٢ اتحادیه در صنعت ارتباطات در انگلیس بعا بعیعش از  

 هزار مضو است.  
های کارگری از طعر  حعقعوق بعازنشعسعتعگعی    اتحادیه 

هعای شعاعلعی در ایعن    کارکنان  ست، از بین رفتن فعرصعت 
تواند بر روی هزاران تن تاثیر منعفعی بعگعذارد،    حوزه که می 

 مصبانی هستند.  
اکنون در تما  بریتانیا ه انگلیس؛ ولز، ایرلعنعدشعمعالعی و  

دفتر  ستی فعالیت معی    ٨٢٢ هزار و    ٤٤ اسکاتلند( حدود  
شعبه آن زیر نرر مستقیم 'اداره  سعت' قعرار    ١٢٢ کنند که  

 دارند. 
 

تصویر قریب الوقوا ممنوعیت  -  دانمارک
 در این کشور  برقع و نقاب

دولت دانمارک در نرر دارد برقع هروب؍عنعده( و نعقعاب  
شعود در  عارلعمعان ایعن کشعور    را ممنوک کند. گعفعتعه معی 

اکثریت الز  برای تصویب این قعانعون وجعود دارد. بعه ایعن  
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رود کعه اتعریعش رفعتعه    ترتیب دانمارک همان راهی را می 
 است. 

  ٤٨ شعنعبعه    دولت اتریش حدود شش ماه  یش در روز سه 
مه  برقع و نقاب را در ایعن کشعور معمعنعوک امعال  کعرد.  

 علعیعس از کسعانعی کعه    ٠٢٤٨ مطاب  این قانون، از اکتبر  
  وشانند جریمه نقدی دریافت وواهد کرد.   صورتشان را می 

  ٤٨٨ یعورو ه   ٤٥٢ جریمه  وشش  برقع و نقاب بالعغ بعر  
شععود کععه در    دالر( اسععت و بععرای زنععانععی وضععع مععی 

ها یا در وسایل نقلیه معمعومعی بعرقعع یعا    ها، دادگاه   دانشگاه 
  وشند.   نقاب می 

رسد که اکنون دولت دانمارک نیز در نعرعر    به نرر می 
دارد به همان راهی برود کعه اتعریعش رفعتعه اسعت. آنعدرس  
ساموئلسن، رئیس اتحاد لعیعبعرا  در دولعت ایعن کشعور در  
صفحه فیسبوک وود نوشت که دولت  دانمارک در نعرعر  

 دارد  وشش چهره شهروندان را ممنوک امال  کند. 
ساموئلسن در ادامه نعوشعتعه اسعت کعه حعزب او نعیعز  
مخالفتی با تصویب چنین قعانعونعی نعدارد.  عیعشعتعر حعزب  
لیبرا  دانمارک موافقت کرده بود کعه از تصعویعب قعانعون  
ممنومیت برقع و نقاب حمایت کند. موافقت حعزب لعیعبعرا   
دانمارک با این قانون در حالی است که حعزب معحعافعرعه  

 کار حکومتی دانمارک نیز با این قانون موافقت دارد. 
به گزار  وعبعرگعزاری آلعمعان بعرمعبعنعای طعر  دولعت  
دانمارک قرار است نه تنها برقع و نقعاب، بعلعکعه هعرگعونعه  

هعا،    کعنعد در دانشعگعاه    وششی که چعهعره را  عنعهعان معی 
ها، نهادها و وسایل نقلیه ممومی این کشور ممعنعوک    دادگاه 
 شود. 

دولت های بلژیک و فرانسه نیز  یشتعر قعوانعیعن معنعع  
 بودند.     برقع و نقاب را تصویب کرده 

 
 

کووارکوونووان دولووت دسووت بووه  -فوورانسووه 
 اعتصاب زدند

  ٤٢ شعنعبعه    کارکنان بخش معمعومعی فعرانسعه روز سعه 
اکتبر در امتراض به برنامه رئعیعس جعمعهعوری بعرای معد   
افزایش حقوق و کاهش شمار شاغالن این بعخعش دسعت از  

 کار کشیدند و ملیه این برنامه دست به تراهرات زدند. 
برنامه امانوئل ماکعرون، رئعیعس جعمعهعوری، از جعمعلعه  
شامل حفظ حقوق کارکنان دولت در سطو فعلعی و حعدف  

 هزار شال دولتی است.   ٤٠٢ حدود  
اتعحعادیعه صعنعفعی    ٤ شنبه به دمعوت    امتصاب روز سه 

برگزار شده که حدود  نج معیعلعیعون و  عانصعد هعزار مضعو  
انعد    ها از کارکنان بخش دولعتعی وعواسعتعه   دارند. این اتحادیه 

با  یوسعتعن بعه امعتعصعاب یعک روزه در سعراسعر کشعور،  
"مخالفت ممی " وود را با برنامه رئعیعس جعمعهعوری بعرای  

 تاییر و تحو  در تشکیالت اداری فرانسه نشان دهند. 
مکرون معتقد است که بخش دولتی فعرانسعه بعیعش از  
اندازه الز  رشد کرده و برای بعهعبعود شعرایعف اقعتعصعادی و  
فعراهعم کعردن زمعیعنععه مسعامعدتعر بعرای فعععالعیعت بعخععش  
وصوصی، الز  است اندازه و بودجه بخش دولعتعی کعاهعش  

 یابد. 
، اتعحعادیعه کعارکعنعان  ٠٢٢٤ برای نخستین بار از سعا   

هعا و    بخش بهداشت و درمان هم از کعارکعنعان بعیعمعارسعتعان 
های دولتی وواسته است به امتصاب بیعسعونعدنعد و    درمانگاه 

به استثنای موارد اضعطعراری، وعدمعات بعیعمعارسعتعانعی را  
 متوقف کنند. 

بسیاری از مدارس تعطیل شده و بخش حمل و نعقعل راه    
آهن و هوایی نیز تحت تاثیر ایعن امعتعصعاب قعرار گعرفعتعه  

اند کعه حعدود سعی    است. مقامات هوا یمایی فرانسه گفته 
درصد از  روازها ورودی و وروجی از  عاریعس و شعهعرهعای  

 ممده دیگر لاو شده است. 

شعود کعه    امتصاب کارکنان دولت درحالی برگزار معی 
مخالفان چسگرای امانوئل ماکرون او را "رئیعس جعمعهعوری  

های کعارگعری، بعا    اغنیا" لقب داده و همراه با اکثر اتحادیه 
 اند.   طر  دولت برای تاییر قانون کار هم مخالفت کرده 

مالوه بر فشار بر بخش دولتی و اصعال  قعانعون کعار،  
ای را هم برای کاهش یعارانعه مسعکعن    آقای مکرون برنامه 

 دانشجویان تدوین کرده است. 
   

زنووان اسوورائوویوولووی و  -اسوورائوویوول 
 فلسیینی در راهپیمایی برای صلح

هزاران زن اسرائیلی و فلسطینی در حعالعی کعه بعروعی  
ازآنها لباس سفید  وشیعده بعودنعد، در سعاحعل رود اردن در  

 یک راهسیمایی برای صلو شرکت کردند. 
جنبش موسو  به "زنان در  ی صلو" از دو هفتعه  عیعش  

های مختلف اسرائیل و کرانه باوتری تعجعمعععاتعی    در بخش 
را برگزار کرده است. در آورین مرحله، این گعروه امعروز در  

 بیت المقدس دست به راهسیمایی زدند. 
یکی از سخنگویان این جنبش گفته است که زنعان از  
هر قشر و گروهی و با هر ایدئولوژی برای متعوقعف کعردن  

 اند.   جنه به این جنبش  یوسته 
ها همچنعیعن شعامعل    شرکت کنندگان در این راهسیمایی 

هعای    افرادی می شوند که به نحوی تحت تاثیر درگعیعری 
 اند.   وشونت آمیز بین اسرائیل و فلسطینیان قرار گرفته 

ها در زمانی برگزار شده که بسعیعاری از    این راهسیمایی 
تحلیلگران معتقدند امید کمی برای دستعیعابعی بعه تعوافع   

 صلو بین اسرائیل و فلسطینیان وجود دارد. 
   
 


