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يكي از مسائل مـهـمـي كـه رو              
درروي بخشهاي وسيعي از كـارگـران         
ــه                     ــه مســال ــت ــرف ــرار گ ــران ق در اي
كارخانجات ورشكسته، چشـم انـداز         
تعـطـيـل ايـن نـوع كـارخـانـجـات و                    
نپرداختن دسـتـمـزدهـاي كـارگـران و             
همچنين اخراجهاي وسيع كارگران در     

تـاكـنـون    .   اين نـوع كـارخـانـه هـاسـت          
عكس العمل كارگران در بـرابـر ايـن            
وضعيت اعـتـصـابـات و مـبـارزات               
مداوم براي نقد كردن دستمزدهايشان     

. و مقابله بـا اخـراج هـا بـوده اسـت                 
مبارزاتـي كـه در ايـن زمـيـنـه هـا                     
صورت گرفته فصل مهمـي از جـنـش         
كـارگــري را تشــكـيــل مـيــدهـد كــه               
تاثيرات جدي اي بر شرايـط سـيـاسـي          

از نـمـونـه هـاي        .   در ايران داشته است   
زنده و مهم ايـن مـبـارزات بـراي از                 
جــملــه مــيــتــوان از اعــتــصــابــات و            
ــران              ــارگـ ــي كـ ــوالنـ ــارزات طـ ــبـ مـ
نســاجــيــهــاي كــردســتــان، كــارگــران         
نيشكر هفت تپه، و كارگران الستيـك       

البرز نام برد كه همگي هـمـچـنـان بـه         
ايـن  .   اشكـال مـخـتـلـف ادامـه دارد             

مبارزات كـارگـري در اعـتـراض بـه               
نپرداختـن دسـتـمـزدهـا و اخـراجـهـا                
تجربيات با ارزشـي را بـراي طـبـقـه                
كارگر بهمراه داشته كه در مورد آنـهـا         

کميـتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن                :   از
 WPI) (المللي کارگري

فدراسيون جهـانـي حـمـل و           :   به
 )اف.تي.آي(نقل 

 
کميته همبستگي بيـن الـمـلـلـي           
کارگري از فراخوان فدراسيون جهانـي      

در همبستگي با     کارگران حمل و نقل   
خواستهاي کارگـران بـخـش حـمـل و             
نقل جهان و در حمايـت از مـبـارزات           

 کارگران ايران استقبال ميکند
 

 !دوستان عزيز
از حرکت شما مبني بر بـرگـزاري        

"   ( هفته اقدام حمل و نقل جـاده اي          " 
)  مهر۲۸تا     ۲۲  - اکتبر۱۹ تا   ۱۳

که به منظور بهبود وضعيت کارگران      
اين بخـش و هـمـچـنـيـن بـه نشـانـه                     
همبستگي با کارگران ايـران و بـراي           

آزادي فوري و بـدون قـيـد و شـرط                    
منصور اسانلو رئيس هيـات مـديـره          
سنديکاي شرکت واحد از زنـدان در           

 اســتــقــبــال    ،دســتــور گــذاشــتــه ايــد      
 .ميکنيم

حمايتهاي تا کنوني جهانـي يـک       
نقطه اتکا مهم براي کارگران و مـردم        
ايران در مبارزه عليه رژيـم اسـالمـي          

 کميته همبـسـتـگـي بـيـن            ۔بوده است 
 صــمــيــمــانــه از      ،الــمــلــلــي کــارگــري   

تالشهاي تا کنوني شما در اين جهـت     
و اين آخرين فـراخـوان شـمـا بـه يـک                  
همبستگي بين المللـي بـا کـارگـران            

 ۔ايران  قدرداني ميکند
کميته همبستگي بين الـمـلـلـي          

کارگري در عين حال خـود را در ايـن           
اقدام جهاني شما بعنوان تالشي براي      

 
 چه كسي واقعا مقصر اصلي مرگ 

 كارگران شازند است
  كارگر در فاضالب هاي بجنورد و عليرضا بابائي٣در حاشيه مرگ 

 

 

 
از هفته همبستگي بين المللي کارگري با 

 تمام قوا حمايت کنيم

برگـزاري گسـتـرده روز جـهـانـي              
در چندين شهـر در      )    اكتبر ٨( كودك  

ايران  و از جمله تهران بسيار مـهـم و             
مراسي روز كـودك بـا          .   وجد آور بود  

شرکت وسيع مردم و با بيانـيـه هـا و              

قطعنامه هـاي راديـکـالـش در واقـع            
دارد سيماي تحوالت و انـقـالب آتـي          

انقـالبـي   .   در ايران را انعكاس ميدهد    
 برابري هويت   ، آزادي ،که شعارهايش 
يـک کـره زمـيـن يـک             .   انسانـي اسـت   

انســان اســت و ســرود آن ســرود                    

٤صفحه   

٣صفحه   

 
 كارگران الستيك البرز و طرح شراكت 

 در مديريت 

 مهـرمـاه خـبـري در بـاره              ٨روز  
 كارگر در پـي ريـزش كـانـال             ٣مرگ  

فاضالب در بجنورد مخابـره شـد كـه          
 كارگر به اسـامـي       ٣بر اثر اين ريزش     

ابراهيم فرهادي، محمد قبادي و روح      
اهللا مـرادي جـان خـود را از دسـت                   

 كارگر ديـگـر مـجـروح و            ٣دادند؛ و  
براي مداوا به مراكز امدادي انـتـقـال           

همچنين بـنـابـه خـبـري كـه              .   يافتند
منـتـشـر    "   اتحاديه آزاد كارگران ايران   " 

 مـهـرمـاه      ٣كرده است، غـروب روز         
عــلــيــرضــا بــابــائــي كــارگــر شــركــت          
پيمانكاري رنگ و عايق از شركتهاي      
زير مجمـوعـه شـركـت رامشـيـر در                

 عسـلـويـه    ١٠ و  ٩پااليشگاه فازهاي   
در خوابگاه هنگامي كه تـازه از سـر            

كـار بـرگشـتــه بــود، بـه عـلـت بــرق                   
. گرفتگي جان خـود را از دسـت داد            

همكاران عليرضا گفته انـد كـه بـرق            
گــرفــتــگــي بــخــاطــر فــرســوده بــودن          

مـرگ  .   دستگاه كولر اتاق بـوده اسـت       
 كارگر بار ديگر مسئله ناامني      ٤اين  

 

 در حاشيه برپايي باشكوه روز جهاني 
 كودك در ايران

 

 ناصر اصغري 

٣صفحه   

 
 مراسم هاي باشکوه روز جهاني کودک در ايران

 ١٢-٩صفحه 
 

 اخبار اعتراضات کارگري در ايران

 ٧-٩صفحه 
 

 حزب کارگران برزيل از تشکيل تا پيروزي
 ۲۰۰۲ در انتخابات سال 

 ٥ صفحه 
  

 اعتراض هزاران كارگر در روماني

 ٦صفحه 

 

 شهال دانشفر

٦صفحه   



 2  ١٣٨٧ مهر٤   کارگر کمونيست

 

 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.co

بـــحـــران مـــالـــي، صـــنـــايـــع         ".
ســازي را هــم در امــان              اتــومــوبــيــل

بـازاراتـومـوبـيـل بـه         .   نگذاشتـه اسـت   
. رود   سوي کسادي و رکود پيش مـي       

هاي توليد اتوموبيل با توقف       کمپاني
يا کاهش خطوط توليد و بـا اخـراج              
بخشي از کارگران خود به مقـابلـه بـا            

اين گوشـه اي از نـظـر    ."  اند بحران رفته 
يکي از رسـانـه هـاي دولـتـي اروپـا                  

نام دارد  "   دويچه وله " اين رسانه   .   است
شــرکــت :   در ادامــه آورده اســت کــه           

اتومبيـل سـازي اوپـل در راسـتـاي                
که به جنرال مـوتـور   "   مقابله با بحران    

دو هفته توقف   . . . آمريکا تعلق دارد،    
 ۵۰۰۰.   توليـد حـاکـم خـواهـد بـود             

کارگر اين کارگاه عمالَ بـه مـرخصـي         
بـا ايـن     .   . . .     اند  اجباري فرستاده شده  

كه کارگـران فسـخ قـرارداد نـخـواهـد              
شد، اما کـاهـش حـقـوق آنـهـا امـر                   

تـوقـف تـولـيـد        .   نامحتملـي نـيـسـت      
اتوموبيل اوپل در کارگاه ديـگـر ايـن           
شرکت در شهر آيزناخ آلمان سه هفـتـه         

هـاي   در کارگاه.  به درازا خواهد کشيد 
اوپل در لهستان، انگلستان و اسپانيا      
نيز توليد به حال تـعـطـيـل درخـواهـد             

کمپاني فـورد آمـريـکـا          " و نيز   . "   آمد
براي واکـنـش مـنـاسـب بـه کـاهـش                  

ي    تقاضا، از توليد خـود در شـعـبـه             
بـه ايـن     .   کـاسـتـه اسـت      "   سارلوئيس" 

وقـت    کارگر پاره ۲۰۰ترتيب  به کار   
اين شعبه ديگر نيازي نـيـسـت و بـه               
رغــم آن کــه مــهــلــت قــرارداد ايــن                
کــارگــران در انــتــهــاي ســال جــاري              

رسـد، امـا از           ميـالدي بـه سـر مـي          
انتهاي مـاه جـاري مـيـالدي عـمـالَ                
کــاري بــراي آنــهــا وجــود نــخــواهــد             

نـيـز قصـد      "   " بي ام و  " شرکت  . "   داشت
هاي آخـر مـاه جـاري          دارد در در هفته   

ي    توليد در شـعـبـه      )   اکتبر( ميالدي  
 روز   ۴اليپزيگ خـود را بـه مـدت               

" دايـمـلـر بـنـز       " شرکـت    .   متوقف کند 
ميخواهد تعطيالت کريسمس را ده        
روز زودتر شروع کند اما کـي دوبـاره           
شروع به کار خواهد بود هنوز مديران       

 .محترم تصميم نگرفته اند

اينها بـقـول مـعـروف هـنـوز از                
بحراني كـه شـروع        !   نتايج سحر است  

شده كل پايه هاي نظام سرمايه داري         
را به تكان آورده است و هنوز معـلـوم          
نيست اين بحران كـه مـيـگـويـنـد از               
بحران مشهور و فاجعه انـگـيـز سـال             

 نيز به مراتب عميق تر اسـت،  ١٩٣٠
چه عواقب فاجعه باري براي كـارگـران    

امـا کـار ايـن         .   و مردم خواهد داشت   
نوع رسانه ها ماله کشيدن به ماهيت       
نظام سرمايـه داري و ضـديـت پـايـه               
ايش با زندگـي انسـانـي كـارگـران و                

بـنـابـه گـزارشـات ايـن            .     مـردم اسـت   
بـرخـي از     "   بـي کـفـايـتـي       " رسانه هـا     

مديران موجـب ايـن بـحـران اسـت و               
جالب اينجاست تاوانش را توده مردم      

الــبــتــه آن مــديــران      .   بــايــد بــپــردازنــد  
محتـرم از کـار بـرکـنـار شـدنـد ويـا                    
ميشوند، منتها جاي دوري نخواهند      
رفت؛ در يک گوشه اي ديگر، توانشان       
را در مـديـريـت بـدسـت آوردن سـود                

بهرحـال بـه گـفـتـه        .   نشان خواهند داد 
جــامــعــه "   صــاحــب نــظــران   " هــمــيــن    

خرجشان کرده و نبايد از دانش ايشان       
انصافاً بدبخـت  !   جامعه بي بهره بماند  

کردن مردم هنري است کـه از دسـت            
البـتـه  بـحـران          .   هر کسي بر نمي آيد    

سرمايه بر اثر بي کـفـايـتـي مـديـران               
شرکتها نيست اين بي کفايـتـي خـود           
اين نظام است که بر پـايـه سـودآوري             
سرمايه شکل گرفـتـه سـودي کـه از               
قبل اسـتـثـمـار نـيـروي کـارتـامـيـن                   

صــبــح تــاشــب کــار ايــن         .     مــيــشــود
کارشناسان و مـديـران مـحـتـرم ايـن              
است که چگونه استثمـار مـيـلـيـونـهـا         
انسان را سازمان دهند تا سريعـتـر و           
بيشتر به سود رسـيـد چـه در دوران                
رونق و چه در دوران بحران؛ تهديد بـه           
بيکار سازي و قطـع حـقـوق کـارگـران           
اساس و در نـتـيـجـه نـابـودي اسـاس                
زندگـي تـوده کـارگـر اسـاس شـيـوه                  
مديريت ايشان است  و به اين ترتيـب         
با زندگي و حيات ميلياردهـا انسـان          
بازي ميکند و حتي اصل حـيـات بـه            

. روي کره زميـن را تـهـديـد مـيـکـنـد              
مـديـريـت    »   مقابله با بـحـران     « براي  

صحيح آن است که خود اين نـظـام را            

بايد تعطيل کرد و بـر اسـاس نـيـاز                 
انسانها جامعه را مـديـريـت کـرد و               

 .سازمان داد
 

 کشتار بي صدا
فکر کنم حق مسکن ما کارگـران      

 هـزار    ١٠طبق قوانين دولت اسـالم         
راستش آنقـدر اعصـابـم      .   تومان است 

خورد است که نمي خواهم بـه فـيـش             
! حقوقي ام نگاه کنم که چـقـدر اسـت            

ماهانه هم که فيش را ميگـيـريـم تـو            
بند جزييات آن نيـسـتـم، رقـم کـلـش               

چون چشـمـم كـه بـه           .   برايم مهم است  
جزييـات آن مـي افـتـد چـيـزي جـز                     

. اعصاب خرد کردن بـراي آدم نـدارد          
 هــزار تــومــان بــابــت حــق            ١٠آخــر   

مسکن خنده دار نـيـسـت؟ نـه اصـال              
ايـن  !   خنده ندارد، گريه آور هم  نيست      

فيش هـاي حـقـوقـي فـقـط پـريشـان                 
کـافـي   .   خاطري براي انسان مي آورد      

اسـت روزي کـه در يـک کـارگـاه يـا                    
کارخانه فيش حقوقي را ميدهنـد بـه          
چهره کارگران نگاهـي بـيـنـدازيـد تـا              

 .مطلب دستان بياييد
برويم سر موضوع اصلي مان؛ بـا       
احتساب زمين متـري يـک مـيـلـيـون           
تومان با اين پولي كـه مـامـيـگـيـريـم             
نصيب ما کارگران براي يـک خـانـوار           

يـک  )   بطـور مـيـانـگـيـن        (   چهار نفري 
خيلي دوست  !   سانتيمتر مربع ميرسد  

دارم قيافه آن کارشناسان مـحـتـرمـي         
که عقل هايشـان را رو هـم ريـخـتـنـد              
ببينم و بدانم چگونه جـمـع و تـفـريـق               

بـي  .   کردند تا به اين مبـلـغ رسـيـدنـد            
شک آنها کساني هستند مثل هـمـيـن         
نمايندگان مجلس اسالمي، کـه بـراي       
يک ريال بابت ايـنـکـه بـرا ي مـردم                   
بخواهد خرج شود يقه همديگـر را در        
کميسيونهاي مجلس شان ميگـيـرنـد       

  .که مبادا حرام خدا، حالل شود
 ١٠٠در پي لو رفتـن پـرداخـت             

ميـلـيـون تـومـان وام بـالعـوض بـه                   
، » متقي و پـرهـيـزکـار         « نمايندگان  

اين نيز لو رفت که  نـمـايـنـدگـان يـک                
ميليون تومـان در مـاه  بـابـت حـق                  

حـاال مـا     .   مسکن دريافت ميکـنـنـد     

 
   يادداشتهاي يک کارگر

 نظام بي کفايت
 ياشار سهندي

٣صفحه   



 3 ٩٣شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگريرا بخوانيد

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

محيـط كـار را بـراي هـزارمـيـن و                    
چندين هزارمين بـار بـرجسـتـه مـي              

 .كند
در اواخر ماه اوت امسال اخباري      
مبني بر آمار حوادث محيط كـار در        
ايران از تعدادي از رسانه هـاي داخـل       

در همـان  . و خارج از ايران منتشر شد 
نـيـز درج شـد         "   ايلنا" زمان خبري در    

اوكـرايـن مـقـصـر        " مبني بـر ايـنـكـه         
" .  كارگر شازند اسـت ٣۵اصلي مرگ  

در اين خبر، از قول قربـانـي، مـعـاون            
سياسي امنيتـي اسـتـانـداري اسـتـان           
مركزي، نقل شـده بـود كـه ايـراد از                 
مخازن گاز بـوده و ايـن مـخـازن از                 

در .   اوكرايـن خـريـداري شـده بـودنـد             
ها هـنـوز       ادامه مي گويد كه غرامت    

به خانواده اين جانباختگان پـرداخـت        
واقـعـا ايـن چـه رژيـمـي              .   نشده است 

هـا مـرگ ايـن               است كه بعد از مـاه      
هـا را       عزيزان و بجاي اينكه غرامـت     

بپردازد تا باري از روي دوش خانـواده        
آنها كم كند، چنين پرت و پـالهـائـي            
تحويل شهروندان ايـن جـامـعـه مـي             

اگر چنين است، چرا بـه دولـت           .   دهد
اوكراين نمي گويند كه به خانواده ايـن   
جــانــبــاخــتــگــان غــرامــت بــپــردازد؟        
جوابش ساده است؛ چرا كه خـودشـان          

. هم مي دانند دارند دروغ مي گوينـد     
اگر اين طوري باشد بايد هر كسي كـه   
ماشين اش تصـادف مـي كـنـد بـه                 
كارخانه ماشين سازي مربوطه در آن       
گوشه دنيا اعتراض كـنـد كـه مـثـال              
ماشين را طوري درست كرده اند كـه          

يـا ايـنـكـه بـه           .   فرضا چپ شده اسـت    
كارخانه الستيك سازي اعتراض كنـد      
كه تركيدن الستيـك مـاشـيـن بـاعـث            

اسـتـدالل ايـن      .   تصادف شـده و غـيـره     
جــنــاب  قــربــانــي در مــورد مــرگ               
كــارگــران شــازنــد نــيــز بــه هــمــيــن               

 . مضحكي است

درباره مرگ كارگران شـازنـد در          
 ٨٨شماره   "   كارگر كمونيست " نشريه  

. مفصل به اين مـوضـوع پـرداخـتـيـم           
خواننده كنجـكـاو را بـه آن نـوشـتـه                  
رجوع مي دهم؛ اما اينجا چند نكـتـه         
را براي تأكيد چنـديـن بـاره يـادآوري             

 :مي كنم
آنجا گفتيم كه جمهوري اسالمـي      
مقصر اصلي مرگ كارگران شازند و        
هزاران كارگر ديگري است كه ساالنـه       
بر اثر سوانح محيط كار جان خود را          

بخش اعظـم ايـن     .  از دست مي دهند 
بقيـه ايـن     .   سوانح قابل پيشگيري اند   

سوانح هم بر اثر فرسـودگـي مـاشـيـن         
آالتي است كه جمهـوري اسـالمـي و            
سرانش به جاي تعمير و تعويض آنـهـا    
با دستگاههاي مدرن و امروزي، كـه         
جلوي تلـف شـدن جـان كـارگـران را                 
بگيرد، ثروت اين جامعـه را چـپـاول            
كرده و در كشورهاي مخـتـلـف بـراي            

هـاي     روز مـبـادا و خـرج تـروريسـت             
. اسالمي سرمايه گـذاري كـرده اسـت       

بخش عظيمي از ثروت ايـن جـامـعـه           
بجاي سرمايه گذاري در ايـن كشـور،         
خرج زندان و سركوب در اين مملكـت      

لـفـت و لـيـس، دزدي و               .   مـي شـود   
چپاولي را كه اينها راه انـداخـتـه انـد              

امـا مـهـمـتـر از         .   حد و حسابي ندارد   
همه، اگر كارگران بر ايمنـي مـحـيـط         
كار خود نظارتي نداشته باشند، بـراي       
صـاحـبـان وسـائـل تـولـيـد، ايـمـنــي                  
محيط كـار و جـان كـارگـر پشـيـزي               

اگـر ادعـاي مـعـاون          .   اهميت نـدارد   
سياسي امنيتـي اسـتـانـداري اسـتـان           
مــركــزي درســت بــاشــد و ايــراد از               
مخازن گاز بـوده اسـت و كـارگـران                
اجازه داشتند كه قبـل از اسـتـفـاده از            
اين مخازن آنـهـا را مـورد بـررسـي                 
ايمني قرار دهند، شاهد چنين فاجعه      

بـاز اگـر ادعـاهـاي          .   اي نمـي بـوديـم      
قرباني را قبول كنيم و بجاي خـريـدن           
مــخــازن ايــراددار و ارزان قــيــمــت،            
مخـازن و دسـتـگـاهـهـاي مـدرن و                  
مطمئن خريداري مـي شـد، شـاهـد              

اما هيـچ   .   چنين فاجعه اي نمي بوديم    
انسان عاقلـي بـه تـرهـات مـأمـوران              

دروغ مـي    .   امنيتي رژيم باور نـدارد     
جنگي تمام عيـار بـر عـلـيـه             .   گويند

كارگـران راه انـداخـتـه انـد و دارنـد                   
هـاي     جنايت آشكار خود را بـا دروغ         
 . شاخدار ماستمالي مي كنند

در ايران زير سـيـطـره جـمـهـوري              
اسالمي، كارگران حق ندارند تشـكـل       
خود، كه كميتـه نـظـارت بـر ايـمـنـي                
محيط كار كه جزئي از هـر تشـكـل             

هـر  .   كارگري اسـت را ايـجـاد كـنـنـد             
گونه تالش براي تشكل يابي كارگران      

ايـن  .   با سركـوب مـواجـه مـي شـود             
دليل اصلي فـاجـعـه شـازنـد، مـرگ               
عليرضا بابائي و كانال فـاضـالب در         
بجنورد و كشتارهاي هرروزه كارگران     
در محيطهاي خطرناك كار در گـوشـه        

كارگران بايـد   .   و كنار اين كشور است    
بر مسئله تشكل و نـظـارت تشـكـل             
واقعي خود بر مـحـيـط كـار تـأكـيـد                

 .اين كليد حل معما است. كنند

 
 ... چه كسي واقعا 

کاري به جنبه هاي ديگر ايـن قضـيـه            
.  ميليون توماني فعـال نـداريـم        ١٠٠

الزم اسـت اشـاره کـنـم نـمـايـنـدگـان                  
مجلس ادعا ميکنند که حقوق شـان        

در .    هزار تا يک ميلـيـون اسـت         ٨٠٠
دوره مجلس شـشـم بـود کـه حـقـوق                 
خودر ا ششصد هزار تومان تـعـيـيـن            

 سال گذشته يـعـنـي        6کردند در طي    
اينها اينقدر قـانـع بـودنـد کـه فـقـط                  
چهارصد هزار تومان اضافه کـردنـد؟        

تازه بر همين مـبـنـا    !  من که شک دارم 
حقوق کارگر در طـي ايـن چـنـد سـال               
نهايت رشدش چقدر بوده؟ در بهتريـن        
حالتش چيزي نزديک صد هزار تومان      
آنهم با هزار اما و اگر و درگـيـري و                
اعتصاب و زندان و شالق و کشـتـار            

اما در طي  هـمـيـن مـدت          .   کارگران

چهار صد هزار تومـان حـقـوق ايشـان        
رفــتــه بــاال و هــيــچ گــونــه تــورمــي              

اما از همه اينها  بگذريم،      ! !     نيافريده
هــمــان مــقــايســه حــق مســکــن مــا            
کارگران و نمايندگان مجلس، و فقـط       
مقايسـه هـمـيـن يـک مـورد  نشـان                   
دهنـده آن اسـت کـه ايـن جـمـهـوري                   
اسالمي تماما بر اساس جنايت عليه      

حتما نبايـد بـا      .   بشريت بنا شده است   
گلوله داغ و يا شمشير آخـتـه دسـتـه               
جمعي مردمان را کشت تـا جـنـايـت            

كه ايـن نـوع        ( عليه بشريت نام گيرد     
كارها را هم جمهـوري سـرمـايـه دارن           

با تصويب قوانـيـن ضـد      )  كم نميكند 
مردمي و چپاول ثروت جامعه هـمـان         

مـنـتـهـا     .   کـار  را دارنـد مـيـکـنـنـد               
 .کشتاري بي صدا

 
   يادداشتهاي يک کارگر

١از صفحه   

بهبود فوري وضعيت کارگران حمل و      
 در کنار شما ميدانـد و     ،نقل در جهان  

به سهم خود در تظاهرات و تجمعـات        
اعالم شـده از سـوي شـمـا بـه ايـن                      

 مـا    ۔مناسبت شرکت خواهـد داشـت      
در هـمــانـحـال از هــمـه کــارگـران و                  
انسانهاي آزاديـخـواه در ايـران و در               
سراسر جهان ميخواهد که وسيعا بـه         

 .اين کارزار جهاني بپيوندند
 

 !دوستان 
امروز در ايران همـه بـخـش هـاي          
جامعه در اعتـراض و مـبـارزه بسـر              
ميبـرنـد و خـواسـتـهـاي مشـتـرکـي                 
مبارزات بخش هاي مختلف جامعـه      

 ميـدانـيـد کـه        ۔را به هم پيوند ميدهد    
کارگران در ايران از پـايـه اي تـريـن                 
حــقــوق خــود حــق تشــکــل و حــق                 

مـيـدانـيـد کـه        .   اعتصاب محرومـنـد   
بيش از يک ميليون کارگر در ايران بـا         
معضل دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده         

 درصـد    ٨٠روبروينـد و  بـيـش از                 

 بصورت قراردادهاي موقت    ،کارگران
و بعضا سفيد امضا به کار اشـتـغـال            

ميدانيد که  فعالين و رهـبـران        .   دارند
اعتراضي کارگري و ديگر بخش هاي      
جامعه در ايران همـواره زيـر فشـار و           

 ۔تهديد رژيم اسالمي قرار دارند
در چنين شـرايـطـي کـارگـران و               
مردم ايـران بـيـش از هـر وقـت بـه                      
حـمـايـت بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري و                      
انسانهاي آزاديخواه نياز دارند و ايـن         
اقدام شما بدون شک گامي مـهـم در            
تقويت جنبش اعتراضي کـارگـران و          

از هميـن رو مـا از     .     مردم ايران است 
اقدام بين المللي شما در همبسـتـگـي     
با کارگران ايران با تمام قوا استـقـبـال          
ميکنيم و بر خواستهاي زيـر تـاکـيـد            

 : داريم
آزادي فوري و بدون قيـد و شـرط             -١

منصور اسانلو رئيس هـيـات مـديـره          
ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد و هــمــه            

  .زندانيان سياسي از زندان
 

مــا خــواهــان اخــراج جــمــهــوري           -٢
اسالمي از سازمـان جـهـانـي کـار و              
تمامي نهـادهـاي بـيـن الـمـلـلـي در                  

 .سطحي جهاني هستيم
 
ما خواهان توقف فشار و تهديد          -٣

 مـعـلـمـان،       ،بر روي فعالين کـارگـري     
زنان و رهبران اعتراضي بخـش هـاي          
مختلف جامعه و رفع محکوميت از      
همـه کسـانـي هسـتـيـم کـه بـدلـيـل                     
پيگيري خواستهاي انسانـي خـود از          
سوي سازمانهاي اطالعاتي جمهوري    
اسالمي برايشان پرونـده سـازي شـده           

  ۔است
 
 حـق اعـتـصـاب و            ،حق تشکـل    -٤

 حـقـوق پـايـه       ،آزادي بيان و تظاهرات   
اي کارگـران و هـمـه مـردم اسـت و                   
جمهوری اسـالمـی بـایـد مـلـزم بـه                 

 .ت  اين حقوق انساني شوديرعا
 

کميـتـه   شهال دانشفر هماهنگ کننده     
)   (همبستگي بين الملـلـي کـارگـري        

(WPI 
  روابطه عمومي -بهرام سروش

 
 ١٣٨٦ مهر ٢٢ -٢٠٠٨اکتبر  ١٣

 

 
... از هفته همبستگي بين المللي   

 

١از صفحه  ٢از صفحه    



 4  ١٣٨٧ مهر٤   کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

بسيار سخن گفته ايم و بايد بـيـشـتـر             
در يـك    .   آنها را تجزيه و تحليل كـرد        

جمله ميتوان گفت طبقه كارگـر ايـران      
در خالل اين مبـارزات گـامـهـا جـلـو             
آمده است و اين مهـتـريـن دسـتـاورد             

آنچه ايـنـجـا     .   اين مبارزات بوده است   
ميخواهم مختصرا بـدان اشـاره كـنـم          
مســالــه ســرنــوشــت كــارخــانــجــات          
ورشكسته و مساله دخالت كـارگـران        

. در مديريت ايـن كـارخـانـه هـاسـت              
نمونه جالب توجهي كـه ايـن روزهـا              
صورت گرفته اينست كه در كارخـانـه        
الستيك البرز بـا ادامـه اعـتـراضـات           
كارگران، حكومت با بركناري مـديـر        
اين كارخانه موافقت كـرده و طـرحـي          
را مــطــرح كــرده كــه كــارگــران در                 

. مديريت كارخانه شركت داده شـونـد       
اتـحـاديـه آزاد      " اجازه دهيد گـزارش        

از اين جريان را بـازگـو       "   كارگران ايران 
كنيم و بعد نكاتي را بطـور خـالـصـه             
تاكيد نمـايـيـم در قسـمـتـي از ايـن                   

ــنــطــور آمــده اســت             :   " . . گــزارش اي
مسئـولـيـن وزارت کـار در تـجـمـع                   

کارگران السـتـيـک      )    مهر١٥( ديروز  
البرز به آنان  اعالم کرده بودنـد طـرح            
وزارت صنايع براي واگذاري مديريت     
به بخش دولتي را قبول نـدارنـد و بـه              
کارگران  پيشنهـاد داده بـودنـد يـک               
هيئت اجـرايـي از بـيـن کـارگـران و                  
کارشناسان شرکت انتخاب شـود تـا          
اين هيئت مسئولـيـت دريـافـت يـک             
ميليارد وام براي پـرداخـت دسـتـمـزد           
کارگران و راه اندازي شرکت را بعـهـده     

در اين پيشنهاد پيش بـيـنـي         .   بگيرد
شده بود يک نفـر از وزارت کـار نـيـز                

 . عضو اين هيئت بشود
نماينده هاي کـارگـران السـتـيـک           
البرز امروز در مجمع خود ضمـن رد          
اين پـيـشـنـهـاد، چـگـونـگـي تـداوم                   
اعــتــراضــات خــود بــراي دريــافــت            
دستمزدهايشان و راه اندازي کارخانـه       
را مورد بررسي قرار داده و مصـوب           
کردند چنانچه اعتراض ديروز آنـان در   
مقابل وزارت کار نتيجه اي نـدهـد و           
تا اوايل هفته آينده به خـواسـت هـاي            

آنان رسيدگي نشود هفته آينده هـمـراه      
با خـانـواده هـاي خـود در مـقـابـل                     
مجلس شوراي اسـالمـي  دسـت بـه              

در اين مجمع کـارگـران       .   تجمع بزنند 
اعالم کردند مسئله مديريت شرکـت،      
مسئوليت و کـار مـا نـيـسـت و مـا                 
خواهان دريافت دستمزدهايمان و راه       

 ." اندازي کارخانه هستيم
در واقع بـنـا بـه ايـن گـزارش و                  
گزارشهـاي ديـگـري كـه بـدسـت مـا                
رسيده  حكومت تصميم گرفته اسـت       
كارگران را به درجه اي در مـديـريـت             

يـعـنـي    .   كارخانه البـرز سـهـيـم كـنـد            
كارگران خود در اداره اين كارخـانـه و       
راه اندازي توليـد و چـگـونـگـي حـل                
مساله دستمزدهاي معوقه كـارگـران       
و اخراجها و بدهي هـاي كـارخـانـه و              

روشن اسـت   .   امثال اينها دخيل شوند   
" كارشـنـاسـان شـركـت       " كه منظور از    

بخشـي از هـمـان مـديـريـت سـابـق                   
و احتماال  .   منهاي شخص مدير است   

" يك نفر از وزارت كـار      " قرار است آن    
نكـتـه   .   نيز جاي خالي مدير را پر كند   

ديگـري كـه در ايـن جـريـان كـامـال                   
بچشم ميخـورد اخـتـالف و رقـابـت              
وزارت كار و وزارت صنايع جمهـوري       

 . اسالمي با يكديگر است
. ســنــاريــو كــامــال روشــن اســت        

كارگر را از مـبـارزه و اعـتـصـاب و                 
تجمع به دنبال خريد و فروش و راست        
و ريست كردن بدهي ها و خـرجـهـا و             
دخلها مـيـفـرسـتـنـد، اعـتـصـاب و                  
مبارزه براي حقوق و دستمزد و بـيـمـه          
ها و غيره تعطيل ميشود و حد اكـثـر     
چند درصدي از حقوق همان كـارگـران       

. را هم بعنوان وام به كارخانه ميدهند      
. تصور كنيد كه چه اتفاقي مـي افـتـد         

كارگران بايد بدنبال بازاريابي بـرونـد،        
مواد خام تهيه كـنـنـد، بـازار فـروش              

بعد از مـدتـي        .   پيدا كنند و الي آخر    
اين كارگران خسته و شكست خـورده        
متفرق و پراكنده ميشوند و بـعـد كـه            
همه چيز تمام شد و كارگران متفرق و        
پراكنده شدند، قطعا كارخـانـه هـنـوز          
ورشكسته است و با رضـايـت هـمـان            

الـي  . كارگران تعطيلش ميكـنـنـد و           
اگر هم احيانا و بـفـرض مـحـال          .   آخر

كارخانه بدتر از قـبـل ورشـكـسـتـه و               
تعطيل نشد، كنـتـرل و مـهـارش در             

" كارشناسـان " دست همان به اصطالح     
و نماينده وزارت كـار قـرار خـواهـد                
داشت و دمار از روزگار كـارگـران در          

هيچ چيـز مـثـبـتـي در          .   خواهند آورد 
اين ميان نصيب كارگران نميشود جز      
اينكه بخود بگويند ديگر نبايد بـدام         

. اين فريبكاريها و توطئه ها بيـفـتـيـم       
" كارشناسان" حتي اگر آن به اصطالح      

و نماينده وزارت كار هم در ايـن طـرح          
كنار گذاشتـه شـونـد، بـاز كـارگـران                
نبايد بـه قـيـمـت دسـت كشـيـدن از                   
مبارزه و خـواسـتـهـاي خـود بـه ايـن                

 . چنين طرحي رضايت دهند
طرح شركـت كـارگـران السـتـيـك           
البرز در مديريت كارخانه دو چـيـز را          

يكـي ايـنـكـه       .   بروشني نشان ميدهد  
مبـارزات كـارگـران بـراي حـكـومـت              
اسالمي به يك معضل جدي تـبـديـل          

اگر ميتـوانسـتـنـد بـروش         .   شده است 
هميشگي خود اعتراض كـارگـران را         

اگــر .   ســركــوب و خــفــه مــيــكــردنــد          
ميتوانستنـد كـارخـانـه را تـعـطـيـل                
ميكردند و كارگران را هم بيـرون مـي         

چـون  .   انداختند و ساكتشان ميكردند   
هيچكدام از اين راه ها را نـتـوانسـتـه         
اند عملي كنند به اين راهها متوسـل        

 . شده اند
ثانيا هر درجه شركت كارگران در      
مديريت كارخانجات در حـالـتـي كـه           
حكومت و جـامـعـه و كـل نـظـام و                   
سيستم اقتصادي و سياسي در دسـت       
سرمايه داران قـرار دارد، بـه زيـان                 
كارگران است و كارگران را به سياهي       

 . لشكر سرمايه داران تبديل ميكند
پاسخ مجمع عمومي كارگران بـه      
اين طرح بسيار هوشيارانه و اميـدوار       
كننده است و اميدواريم كه رهبران و         
فعالين كارگري همه كارگـران را روي       
همين خط و سيـاسـت و تـاكـيـد بـر                  
اينكه حقوق حقه آنها بايد بـي كـم و             
كــاســت پــرداخــت شــود و تــمــامــي            
كارگران اخراجي به سر كار بازگـردنـد        

كـارگـران   .   بتوانند متحد نـگـه دارنـد       

بايد محكم و متحد روي همان حـرف        
مجمع عمـومـي بـايسـتـنـد كـه مـا                  

تـمـام   .   دستمزدهايمان را ميخـواهـيـم     
و .   كارگران بايد به سـر كـار بـرگـردنـد        

مديريت كارخانه امر ما نيست و مـا        
حقوقمان را از دولت و كارفرمايان بـا         

 .  مبارزه خواهيم گرفت
و باالخره اينكه نفس همين طـرح       
از جانب جمهوري اسالمي و پـاسـخ            
كارگران قاعدتا بايد آن محـافـلـي را           
كه به نحو كودكانـه اي بـه كـارگـران               
صنايع ورشكسته موعظه ميـكـنـنـد        
كه اعتصاب شما تاثيري بر حكومت      
و سرمـايـه داران نـدارد و راه شـمـا                   

بـر كـارخـانـجـات        "   كنـتـرل كـارگـري      " 
در .   ورشكسته اسـت، بـه خـود آورد            

در شرايطـي كـه   "   كنترل كارگري"واقع  
كل سيستم و نظـام و حـكـومـت در                
دست سرمايه داران قـرار دارد، يـك            
طرح و موعظه راست و سازشكـارانـه        
است كه كارگران را از اهـرم اصـلـي              
قدرت خويش كه اعتصاب و مـبـارزه        
و اتحاد براي گرفتـن حـقـوق خـود از              

در .   سرمايه داران اسـت بـاز مـيـدارد         
شرايطي كه همچنان سرمايـه داري و        
طــبــقــه ســرمــايــه دار و قــوانــيــنــش            
حكومت ميكنند شركت كارگـران در      
مديريت كارخانجات، تنها معنـي و        
نتيجه اش تـبـديـل بـخـشـهـايـي از                   
كارگران به پـادو و سـيـاهـي لشـكـر                 

تـجـربـه    .   سرمايـه داران خـواهـد بـود          
دخالت كارگـران در تـمـام كشـورهـا              

" كنترل كـارگـري    " نشان داده است كه     
پـروسـه   تنها بعنوان يك تاكتـيـك در           

 خلع يد از كـل طـبـقـه سـرمـايـه دار                  

ميتواند در خدمت طبقه كارگر قـرار        
گيرد و در غـيـر ايـنـصـورت مـانـع                   
پيشروي كارگـران خـواهـد شـد و در              

. بهترين حالت توهـم زا خـواهـد بـود            
جالـب ايـنـسـت كـه بـرخـي از ايـن                      
محافل آنچنان از قافله پرتنـد كـه در          
پــاســخ بــه ايــن تــنــاقضــات تــاكــيــد            

را "   كنترل كـارگـري    " ميكنند كه آنها    
در شرايطـي كـه شـوراهـاي كـارگـري             
تشكيل شده مطرح ميكنـنـد و ايـن            
شوراها پشتوانه شركـت كـارگـران در         

معلوم !   مديريت كارخانه خواهند بود   
نيست اگر كارگران در مبارزات خـود       
بجايي رسيده اند كه شوراهايشـان را         
تشكيل داده اند چرا نبـايـد بـتـوانـنـد             
حقوق كارگران را از حلقـوم سـرمـايـه            
داران و دولتشان بيرون بكشنـد؟ چـرا      
نميتوانند اين را به كرسـي بـنـشـانـنـد            
كه كارگر حق دارد يا كار داشته باشد        
يــا بــيــمــه بــيــكــاري مــكــفــي؟ چــرا            
نميتوانند بگويند مديريت حق اخراج     
كارگران را نـدارد؟ چـرا نـمـيـتـوانـنـد               
دستمزدهاي تصويب شده و تـعـيـيـن           
شده كارگـران را از كـارفـرمـايـان و                 
دولت بگيرند؟ و بسـيـاري چـراهـاي             

در اين زمـيـنـه جـداگـانـه در               .   ديگر
 .شماره هاي آينده سخن خواهيم گفت

يــك بــار ديــگــر بــراي كــارگــران           
شركت الستيك البرز آرزوي موفقيـت      
داريم و اميدواريم كه بتواننـد اتـحـاد          
خود را براي گرفتن حقوق خود بـطـور         

ايــن رمــز    .   يــكــپــارچــه نــگــه دارنــد        
موفقيت كارگران السـتـيـك الـبـرز و             

 . همه كارگران است
 

 : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ــهــاي        و    ۱۹۷۹،    ۱۹۷۸ســال
 دوران سـرنـوشـت سـازي در             ۱۹۸۰

تاريخ مبارزاتي مردم برزيل بحسـاب      
دوراني که توام بـا سـسـت           .   مي آيند 

ايـن  .   شدن ديکتاتوري در برزيـل بـود       
دوران هم چنين مقارن بود با تشکيل        
بـــزرگـــتـــريـــن ســـازمـــان کـــارگـــري         

و تشکيل حـزب   (CUT) "کات" 
ــام                  ــدي بــن ــري جــدي ــارگ حــزب " ک

 Workers) "کـــــــــارگـــــــــران
Party) مـتـعـاقـب ايـن        " .   تـي .   پي

دوران سونوشت ساز بود که در سـال           
 بيست و يک حزب سياسي در       ۱۹۸۹

. انتخابات فدرال شرکت کردنـد و پ         
مقام دوم در انتخابات را بـدسـت        .   تي
کـارگـري   .   تـي . نماينده حـزب پ   .   آورد

 Luiz Inàcio) "لــوال" بــود بــنــام      
Lula da Silva)     که خود يکي از

لـوال  .     نمايندگان سازمان کـات بـود        
 گوي سبقت را از تمام ۲۰۰۲در سال  

رقيبان خود بـرد و بـعـنـوان رئـيـس                  
او در سـال  .   جمهور برزيل انتخاب شد  

 دوباره به اين سمـت بـرگـزيـده       ۲۰۰۶
 در ايـن سـمـت           ۲۰۱۰شد و تا سال  

. تـي . اگر چـه پـي       .   باقي خواهد ماند  
بعنوان يک حزب کارگري پا بـعـرصـه           
سياسـت گـذاشـت، ولـي بـرنـامـه و                  
عملکرد متفاوتـي بـا ديـگـر احـزاب             

در ايـن  .   بورژوايي برزيل نداشته اسـت    
مقاله مرورکوتاهي خواهيم داشت بـه      
چگونگي تشکيل سـازمـان کـات و            

و برنامه و عملکرد ايـن   .   تي. حزب پ 
 :دو

ــه                ــي ــايــي اول ــراي آشــن ــدا ب ــت اب
خوانندگان با زمينه هاي شكل گيري      
اين تشكلها اشاره كنيم كه طبق آمار       
متخصصين امور اقتصادي، کشـور       
برزيل در رده ثروتمندترين کشورهـاي      

اما اختالف طبقـاتـي     .   دنيا قرار دارد  
و تقسيم ناعادالنه ثروت آن چنان باال       
است که برزيل در عين حال  در رده              
يکي از نابرابرترين کشـورهـاي دنـيـا           

 ۱۶۱ايـن کشـور بـا           .   قرار ميگيـرد  

در ســال   ( مـيـلـيـون نــفـر جـمـعــيـت                
پـنـجـمـيـن کشـور از نـظــر               )   ۱۹۹۸

مساحت و ششميـن کشـور از نـظـر               
در حـالـيـکـه       .   جمعيت در دنيـا اسـت     

ــرزيــل در                   ٧٣  درصــد از مــردم ب
شهرهـاي کـوچـک و بـزرگ زنـدگـي                 
ميکنند ولي اين طور بنظر مـيـرسـد          
که مسله ارضي همچنان بصورت يک     
مسئله حل نشده در دستور روز قـرار          
دارد؛ طوري که لوال بعد از انـتـخـاب        

 قول اصـالحـات     ۲۰۰۲شدن در سال    
بايد توجه داشت   .   ارضي را بمردم داد   

که مراکز صنعتي برزيـل عـمـدتـا در           
استانهاي جنوبـي و جـنـوب شـرقـي              
متمرکز هستند در حاليکه استانهاي     
شمال شرقـي هـمـچـنـان بـه صـورت                

 .مراکز روستايي باقي مانده اند
 

و "   کـات " تشکيـل سـازمـانـهـاي       
 ".تي. پي"

 
 آبسـتـن     ۱۹۷۰برزيل در دهـه         

تغييرات اساسي در بافت اقتصادي ـ     
نيروي کار از استانـهـاي      .   سياسي بود 

شمالي بطرف استانهاي جـنـوبـي در           
حــرکــت بــود و مــراکــز صــنــعــتــي               

در اطـراف    )   شهرکـهـاي صـنـعـتـي        ( 
شهرهاي بزرگ در حال شـکـل گـيـري        

در يــکــي از ايــن مــراکــز               .   بــودنــد
 ABC  صنعتي، که بعـدا بـعـنـوان      

مــعــروف شــد، يــک حــرکــت جــديــد            
اتحاديه اي و در شـکـلـي راديـکـال                 

اين حرکت جديد در ابتدا     .   بوجود آمد 
از ميان کارگران فلزکار که در مـراکـز       
مونتاژ اتـومـبـيـل کـار مـيـکـردنـد                  
شــکــوفــا شــد و ســعــي داشــت در                
چهارچوب هـمـان اتـحـاديـه رسـمـي               
فعاليت کنـد، ولـي بـزودي تـوانسـت             
مهر راديکاليسم خود را به مبـارزات       

ادامه اين راديکاليـسـم     .   کارگري بزند 
بود که منجر به اعتصابات سـالـهـاي         

.  شــد    ۱۹۸۰ و        ١٩٧٩،    ١٩٧٨
اعتصاباتي که توجه مـردم زيـادي را         

ــرد           ــب ک ــخــود جــل ــه در         .   ب ــر چ اگ

 تـمـامـي      ۱۹۸۰اعتـصـابـات سـال          
ها بزندان افتادند ولـي       رهبران اتحاديه 

کارگران به اعتصاب ادامـه دادنـد و           
تقريبا به تمامـي خـواسـتـهـاي خـود              

ايـن مـوج اعـتـصـابـات و              .   رسيدنـد 
بــخــصــوص پــيــروزي در اعــتــصــاب         

 بود که راه ديـگـري بـراي بـه            ۱۹۸۰
کرسي نشاندن خـواسـتـهـا بـه مـردم               

کارگـران و رهـبـران آنـهـا             .   نشان داد 
بعنوان سمبل مبارزه براي آزاديـهـاي         
دموکراتيک و حقوق بشـر در مـيـان             
مردم شناخته شدند و ايـن سـرآغـاز             
سست شدن ديـکـتـاتـوري در بـرزيـل              

 .بود
با پيـروزي در اعـتـصـابـات سـال            

 و رسيدن بـه خـواسـتـه هـا و             ۱۹۸۰
سست شدن پايه هاي ديکتاتـوري در        
برزيل، اين سوال در مقابـل فـعـالـيـن            
راديــکـــال جـــنــبـــش کــارگـــري و                
سوسياليستها قرار گرفت که چـگـونـه     
ميتوان اين حرکت جديد را که نيـروي        

 ABC  خود را اسـاسـا از مـراکـز              
ميگرفت به مناطق ديـگـر بسـط و              

در پاسخ به اين سوال و   .   گسترش داد 
بعد از بحـث و جـدل و گـفـتـگـوهـاي                 

بـعـنـوان يـک سـازمـان            "   کات" بسيار  
کارگري و چپگرا و همـچـنـيـن مـورد           
اعتماد مردم و کـارگـران در سـراسـر             

اگر چه در مـرکـز     .   برزيل شکل گرفت  
ثقل اين سازمان کـمـاکـان فـعـالـيـن               

بـودنـد ولـي ايـن           ABC  ميليتانـت 
ــکــاري و                 ــوانســت هــم ســازمــان ت
پشتيباني هم بـخـشـي از کـلـيـسـاي               
کاتوليک كه خودرا مترقي مينامـيـد       
و هم جريانات چپگرا را در مـبـارزه             

فـعـالـيـن     .   سراسري با خود همراه کند    
: کات بر سه اصل زيـرتـوافـق کـردنـد             

رد سرمايه داري بـعـنـوان مـدلـي        )   ۱
براي نظام اجتماعـي وهـمـچـنـيـن رد             
آنچه آنرا جنبـه کـمـونـيـسـتـي نـظـام                  
سوسياليستي مـيـنـامـيـدنـد كـه در              
اشاره به تجربه كشورهاي بلوك شـرق         

انتقاد از ساختار اتـحـاديـه        )   ۲.     بود

هاي فعلي و دخالت دولـت در امـور            
کار و سرمايه و انتقاد از بورکراتيسـم        

) ۳.   ناشي از اين ساختار اتحاديه هـا      
تاکيد قوي بـر حـرکـت از پـايـيـن و                   

 .بسيج کارگران در مبارزه
همزمان با شکل گـيـري کـات و            

 بود که حزب کارگـران  ۱۹۸۰در سال   
. تـي . پ.   نيز تشکيـل شـد     . )   تي. پ( 

در همان ابتداي تاسيـس خـود اعـالم          
کرد که ميخواهد بدون از دست دادن        
هــويــت خــود بــعــنــوان يــک حــزب               
کارگري، فـعـالـيـتـهـاي خـود را بـه                   

هاي ديگر نظير حـقـوق بشـر،             عرصه
حقوق زنان، حقوق اقليتهـا گسـتـرش         

. تـي . در همين راستا بود که پي     .   دهد
فعاليـن حـقـوق بشـر، روشـنـفـکـران                 

هايي از کليسـاي      سوسياليست و گروه  
روم و پـروتسـتـان کـه از مـبـارزات                   
کارگران حمايت کـرده بـودنـد را بـه                

هـمـانـنـد کـات،        .   عضويت پـذيـرفـت    
بــر اســاس دو مــحــور                .   تــي. پــي

دموکراسي و مشارکت استـوار شـده         
تي، خود کارگري . لوال، رهبر پي .   بود

فلزکار و رهبر يکي از اتحاديـه هـاي           
ــود کــه در ســال              ABC  مــراکــز  ب
در سـال    .    بزنـدان افـتـاده بـود       ۱۹۸۰
 در ٤٨(  لوال با اختالف کمي  ۱۹۸۹

از رقـيـب     )    درصـد   ٥٢صد در برابـر     
خود در انتخابات شکست خورد ولـي     

 درصد ٦١ و با کسب     ۲۰۰۲در سال   
آرا بعـنـوان ريـيـس جـمـهـور بـرزيـل                   

 دوبـاره  ۲۰۰۶او درسال .  انتخاب شد 
در انتخابات پـيـروز شـد و تـا سـال                  

 در اين سمـت بـاقـي خـواهـد           ۲۰۱۰
 .ماند

 
قـبـل   .   تـي . برنامه و عملکرد پي   
 و بعد از پيروزي لوال

 
 ۲۰۰۲وقتي که لوال در اکـتـبـر           

بعنوان رييس جمهور برزيل انـتـخـاب        
دولت مـن بـراي      :   " شد، اعالم کرد که   

کساني است که مستثنا و تحقيرشده      
اند و مورد تبعيـض و سـرکـوب قـرار          

او اين اخطار را نيز بمـردم  ".  گرفته اند 
" راه حلهـاي مـعـجـزه آمـيـزي        " داد که  

بـراي مـقـابلـه بـا بـحـران نـاشـي از                      
مـوانـع مـالـي       .   " ها وجود ندارد    بدهي

دردسرهاي اساسي بر اجراي پـالتـفـرم        
از اين گذشته   " .   او ايجاد خواهند کرد   

يکي از مشاورين ارشد لـوال هشـدار          
داد که دولت آتي لوال شـانـس کـمـي           
دارد که بتواند به قولهاي خود مبـنـي    

. بر افزايش حداقل دستمزد عمل کنـد    
او .   لوال، از اين هم پا را فراتر گذاشت    

جوزي النکار يکي از ثروتمنـد تـريـن          
کارخانه داران و رهبر يکـي از احـزاب        
منتسب به رژيـم نـظـامـي سـابـق را                
بعنوان منشي خود انتخاب نمـود تـا        
به کمپانيهاي مالي بزرگي چون بانـک       

صندوق بين الـمـلـل      ) IMFجهاني و   
اطـمـيـنـان دهـد کـه حـزب او                  )   پول

را دنــبــال   "   بــازار آزاد  " سـيــاسـتــهـاي      
ناگفتـه نـمـانـد کـه ايـن              .   خواهد کرد 

سياستهاي بورژوايي لوال مسئله ايي     
او در هـنـگـام کـمـيـپـن               .   تـازه نـبـود    

انتخاباتـي و در مـالقـات خـود بـا                  
کاردوسو، رييس جمهور وقـت بـه او           
اطمينان داد که او به شـرايـط تـوافـق            

وفــادار خــواهــد   .   اف.   ام. شــده بــا آي     
ماند و اينکه او قصـد درافـتـادن بـا             

بـي  .   سرمايه هـاي خـارجـي را نـدارد          
جهت نيست که فدراسيون بـانـکـهـاي         
برزيل در زمره اولين موسساتـي بـود         
که پيروزي لوال را به او تبريک گفت و         
يا جورج بوش، رييس جمهورآمريـکـا       

بـه  .   لوال را به كاخ سفيد دعوت کـرد         
و رهبـر  .   تي.سرعت معلوم شد که پي 

اي اقتصادي بـراي      آن لوال هيچ برنامه   
مقابله با سياستهاي نيولـيـبـرالـيـسـم          
نداشته، بلکه سياستـهـاي دولـتـهـاي           

 .قبلي را پيگيري خواهند کرد
 

 در خاتمه
 

آنچه روشن است ايـن اسـت كـه              
لوال بعنوان يـك كـارگـر و نـمـايـنـده                  
بخشهاي كارگري و محروم جامعه به      
قدرت رسيد و برزيل عليرغم ايـن در          

 
 حزب کارگران برزيل

 ۲۰۰۲از تشکيل تا پيروزي در انتخابات سال 

 

   محمد کاظمي

٧صفحه   



 6  ١٣٨٧ مهر٤   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

انترناسيونال و حـقـوق جـهـانشـمـول              
 مـهـر    ١٩ مهر تا    ١٦از  .   انسان است 

امسال که مصادف با هشـت اکـتـبـر           
 شــاهــد   ،روز جــهــانــي کــودک اســت        

مراسم متنوعي در گراميداشت روز       
از جمله در روز      .   جهاني کودک بوديم  

 مهر بيش از هزار نـفـر در پـارک              ١٩
الله در تهران جمع شدند و گفتند کـه          
در اين روز تنها ما بزرگـتـرهـا جـمـع              

 براي اينکه صداي اعتـراض      ،شده ايم 
خود را به ايـن هـمـه نـابسـامـانـي و                  
جنايات در حق کودکان بلند کنـيـم و         
خــواســتــهــاي فــوري خــود را اعــالم           

 .داشتند
بدين تـرتـيـب  در روز جـهـانـي                  
کودک امسال در ايران بـار ديـگـر مـا            
شاهد اعالم کـيـفـرخـواسـت جـامـعـه             
عليـه ايـن نـظـام وارونـه و تـوحـش                    

شاهد بلند شـدن    .   سرمايه داري بوديم  
صداي اعتراض جامعه به وضـعـيـت          
کــودکــان در حــاکــمــيــت جــمــهــوري          
اسالمي اين مظهر ضديت بـا انسـان         

 . و انسانيت بوديم

 در روز جـهـانـي کـودک امسـال              
مراسم با شکـوهـي در تـهـران و در                 
شهر هاي سـنـنـدج و کـرمـانشـاه و                  

برپا شـد و     . . .   پيرانشهر و کامياران و   
قطعنامه ها و بيانيه هاي تمامي اين       

 سـرفصـل هـاي مشـتـرکـي             ،مراسم  
داشت و همـگـي بـر ايـنـکـه حـقـوق                   
کودک  بر هـر مـالحـظـه و مـنـفـعـت                  

 سـيـاسـي      ،ملي، نژادي، اقـتـصـادي      
وايــدئــولــوژيــك مــقــدم اســت و از               
جهانشمول بودن حقوق کودک سـخـن         

اعالم داشتند که کار کودکان     .   گفتند
اعالم داشتند کـه     .   بايد ممنوع باشد  

کودک بايد از حق تحصيل و بهداشت        
و درمان رايگان بـرخـوردار بـاشـد و              
صداي اعتراض خود را عليه اينهـمـه        
خشونـت و جـنـايـت بـر کـودکـان در                 
جامعه و وضع نابسامان کودکان کار      

قطعنامه هـا و     .   و خيابان بلند کردند   
بيانيه هاي روز جهاني کـودک فـريـاد           
هاي انساني جامعه اي بود که برابري       
و انســانــيــت را طــلــب مــيــکــنــد و              

 نابرابـري و سـتـم        ،ميخواهد استثمار 

شعارها و قـطـعـنـامـه هـاي              .  نباشد
راديکال و شـرکـت وسـيـع مـردم در                
مراسم روز جهاني کودک  براستي يک       

. پيشروي بـزرگ بـراي جـامـعـه بـود              
برپايي چنين سطحي از مراسم آنـهـم          
بعد از تعرضـات رژيـم اسـالمـي بـه               
فعالين اعتراضـي در عـرصـه هـاي              

 بعد از  دسـتـگـيـري      ،مختلف جامعه 
دانشجويان و صدور احکـام زنـدان و           
شالق براي کارگران و تهديد فـعـالـيـن        
اعتراضـي مـعـلـمـان و تـالش بـراي                

 ،عقب راندن مبارزات کـل جـامـعـه           
نشانگر اين بود کـه مـردم مـرعـوب             
نشده اند و همه اينها حاکي از تـوازن      

. قواي امروز جامعه در ايـران اسـت           
حاکي از عقب راندن مـوج سـرکـوب           

 مـيـتـوانـد      ،رژيم است و اين پيشـروي     
سکوي پرشي باشد که بتوانيم امـروز     
بــا نــيــرويــي بــيــشــتــر بــه اســتــقــبــال            
اعتراضات وسـيـعـتـر بـراي تـحـقـق                

. خواستـهـا و مـطـالـبـاتـمـان بـرويـم                 
بتوانيم به استقبال يک هشت مـارس         
باشکوه و گسترده در دفاع از حـقـوق           

 . برابر زن و مرد برويم 
روز جهانـي کـودک امـروز صـف            

متحدي از انسـانـهـاي آزاديـخـواه را             
قطعنامه ها  .   گرد هم جمع کرده است    

بـايـد   .   و بيانيه هاي خود را داده است      
حول اين قطعنامه ها مبارزات خـود        

بـايـد گـفـت       .   را فشرده تر به پيش برد    
ما همين امروز خـواهـان تـحـصـيـل              

. رايگان براي همه کـودکـان هسـتـيـم           
اعالم کنيم که بـايـد هـمـيـن امـروز                 
خانواده هايي که  به دليل فـقـر نـمـي              
توانند فرزندانشـان را بـه تـحـصـيـل               

 تـحـت بـيـمـه بـيـکـاري و                  ،بفرستند
تاميـن اجـتـمـاعـي قـرار گـيـرنـد و                    
بتوانند در حد يک زندگي انسانـي در         
شرايطي که تـورم بـيـداد مـيـکـنـد و                

 ،قيمت ها هر روز افزايش مـي يـابـد           
بايد حول بـرنـامـه يـک           .   زندگي کنند 

دنياي بهتر برنامه حزب کـمـونـيـسـت          
ــيــان فشــرده                 کــارگــري ايــران کــه ب
خواستهاي انساني جامعه ايران است     
متحد شـد و در هـمـه عـرصـه هـا                     

 . مبارزات خود را به پيش برد
 خالصـه کـالم ايـنـکـه بـرپـايـي                
مراسم روز جهاني کـودک در چـنـيـن             

 يـک اتـفـاق سـيـاسـي           ،ابعاد گسترده   
مهم بود و همين جا بـه سـهـم خـود                 
دسـت سـازمـان دهـنـدگـان و دسـت                
اندرکاران مراسم روز کودک را کـه در         
تـهــران و در شــهــرهـاي ســنــنـدج و                 
پيرانشهر و کرمانشاه و کامـيـاران را         

زنـده بـاد روز        .   به گرمي ميفـشـارم       
 جهاني کودک

 
١از صفحه  ...  در حاشيه برپايي باشكوه   

 

چارچوب همـان نـظـام و مـنـاسـبـات              
سرمايه داري بازار آزاد باقي مانـد و          
محروميت و بي حـقـوقـي و فـقـر و                  
استثمار نيز در اين كشور اگر نگوييم       

. افزايش يافت اما تـخـفـيـف نـيـافـت          
ــنــســت كــه چــرا اوضــاع                  ســوال اي
بدينگونه پيش رفـت؟ چـرا احـزاب و            
جريانات كارگري نتوانستند گامي به     
سوي سوسياليسم در برزيل بـردارنـد؟       
مگـر لـوال خـودش رهـبـر اتـحـاديـه                 
کارگري نبود؟ مگر حـزب کـارگـران           
برزيل از حمايت بزرگتـريـن سـازمـان           
کارگري برخوردار نبود؟ مگر لوال در      

درصـد از اراء         ۶۱ با        ۲۰۰۲سال  
مردم بقدرت نرسيـده بـود؟َ مسـلـمـا             
جواب اين مسله احتياج بـه بـررسـي            
بيشتري دارد که از عهده اين مـقـالـه           

ولي همين اندازه شـواهـد      .   خارج است 
و مدارکي که به آن دسترسـي داشـتـم           

نشان ميدهد که اين حزب عـلـيـرغـم            
ادعــاي آن بــه پــابــنــدي بــه نــظــام                  
سوسـيـالسـيـتـي، از هـمـان ابـتـداي                 
تشکيل آن هيچ برنامه عـمـلـي بـراي            

. برانداختن نظام سرمايه داري نداشت    
در واقع لوال و حزب او و كل برنامه و          
استراتژيش نوعي رفرميسـم و صـالح       
طلبي را در چـارچـوب هـمـان نـظـام                

در .   سرمايـه داري دنـبـال مـيـكـردنـد           
 و در برنامه حـزب       ۱۹۸۰همان سال   

پي تي بصراحت اعالم شـده بـود کـه             
ديـکـتـاتـوري     " اين حزب اعتقادي بـه       

ندارد، بلکه قصـد دارد و          "   پرولتاريا
مي خـواهـد از طـريـق راه حـلـهـاي                   

بســمــت "   خــلــقــي " و    "   دمــکــراتــيــک " 
. حـرکـت کـنـد      "   سوسياليسم برزيلـي  " 

اگر چه اين حزب ادعا ميکرد کـه راه          
آن از راه احـزاب سـوسـيـال دمـکـرات          
جدا است ولي در عمـل آن راهـي را               

شروع کرده بود کـه احـزاب سـوسـيـال            
دمکرات اروپايي به پايـان آن رسـيـده       

 .بودند
شکست کمون پاريس در فـرانسـه       
به طبقه کارگر فـرانسـه آمـوخـت کـه              
حتي در صورت کسب قدرت سياسي      
بدون در هم کوبيدن ماشين سـرکـوب      
سرمايه داري، يعني ارتـش و بـدون             
مجهز بـودن بـه ارتـش مـردمـي کـه                
بتواند از دست آوردهاي انقالب دفـاع    
کند، نمي توان با طبقه سـرمـايـه دار            

شکست انـقـالب    .   تعيين تکليف کرد  
کارگري در شوروي نشـان داد كـه تـا             
وقتي که دولت کـارگـري اسـتـراتـژي             
سوسياليستي را به حـيـطـه اقـتـصـاد           
بسط نداده است يعني دسـتـور لـغـو             
کارمزدي را باجرا در نـيـاورده اسـت            
انقالب کارگري محکوم بـه شـکـسـت         

شکست راه حلهاي دمکراتيـک     .   است
سـوسـيـالسـم     " و خلقي براي رسيدن به      

يک بار ديگـر نشـان داد کـه           "   برزيلي
هيج راه حل ميانه بري بـراي رسـيـدن           

به سوسيالسم بجز گام گذاردن عملـي       
به سوسياليسم و حكـومـت كـارگـري          
چه در سياست و چه در اقتصاد وجود        

اين را نيز نشـان داد کـه ايـن               .   ندارد
وظيفه نه بـر دوش احـزاب سـوسـيـال            

دموکرات، از نـوع اروپـايـي و يـا از               
نوع برزيلي آن، بلکه بـر دوش احـزاب      

 .کمونيست کارگري است
   ۲۰۰۸چهارم اکتبر  

   
 ...حزب کارگران برزيل

  داوود رفاهي
 ٧٠٠٠ اكتبر، بيش از     ٦روز شنبه   

تن از كـارگـران بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                   
 اتحاديه در مـقـابـل       ٤روماني، بدعوت   

پارلمان اين كشور در بخارست دست بـه       
ايـن كـارگـران كـه بـا             .   اعتـراض زدنـد    

خواسـت افـزايـش دسـتـمـزد و بـهـبـود                  
وضعيت كار خود تجمع كرده بودنـد، رو    

دزدهـا،  :   " به پارلـمـان فـريـاد مـي زنـد              
و بـا سـوت زدن و هـو كـردن                 "   دزدهـا 

 .اعتراضشان را بيان كردند
Petru Danea    جانشيـن رئـيـس ،

هيئت مـديـره اتـحـاديـه كـارتـل آلـفـا                    

Cartel Alfaمـا خـواهـان    :    مي گويد
شرايطي معادل همكارانمان در اروپـاي     

 ١۵فـقـط     :   وي ميگويـد . غربي هستيم 
 ميليون كارگـر در رومـانـي      ۵درصد از  

از دستمزدي معـادل هـمـكـارنشـان در             
خـواسـت مشـخـص       .   غرب برخوردارنـد  

بـه  كارگران افزايش حداقل دستمزدشـان      
٩٠٠  Lei )  ــاه      )    دالر    ٣١٠ در مـ
در حال حاضر حداقل دستـمـزد       .   است

)  دالر  ١٨٦  ( Lei  ۵٤٠در روماني   
 .در ماه است

 ٢٠٠٨ اكتبر ٩

٥از صفحه   
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تغيير محل و زمان برگزاري 
 اجتماع کارگران
  ايران خودرو 

 
بدنبـال پـافشـاري کـارگـران ايـران              
خودرو براي رسيدن بـه خـواسـتـه هـاي               
اصلي شان مديـريـت ايـران خـودرو از               
ترس اعتراض کارگـران زمـان مـراسـم            
هفته گذشته را لغو و مـحـل آنـرا نـيـز               

وقتـي کـه مـديـريـت ايـران              .   تغيير داد 
خودرو تصميم گرفـت کـه بـراي خـارج              
شدن از فشار اعـتـصـاب دهـم تـيـر و                   

 ٢٧اعتراض کارگران پيمـانـکـاري در           
شهريور مراسمي همچون اجتماع بزرگ     

 ،کارگران در اول شروع کار برگـزار کـنـد     
 هـزار ارتـقـاء    ١٠تا شايد بتواند با دادن  

شغلي موقتا بـخـشـي از کـارگـران را                 
همچـنـيـن بـا       .   فريب و راضي نگه دارد    

افکار عمومي نيز بازي کند امـا فـکـر            
اين را نکرده بـود کـه کـارگـران ايـران                  
خودرو آگاهتر از آننـد کـه فـريـب ايـن                 
تبليغات را خـورده و دسـت از مـبـارزه              
براي رسيدن به خواسته هاي اصلـيـشـان         

وقتي که مديريت فهمـيـد ايـن         .   بردارند
مراسم به يک مجمـع عـمـومـي بـزرگ               
کارگران تبديل  خواهد شـد و مـديـريـت           
نخواهد توانسـت در مـقـابـل کـارگـران              
مقاومت کند و ممکن است اتـفـاقـات           

  برگـزاري مـراسـم       ،ديگري بوجود بيايد  
 ١٦را لغو و زمان آنرا به روز سه شنبـه          

مهر در سالن اجتماعات ساپکـو اعـالم       
 . کرد

ولي براي اينکه زيـر قـولشـان نـزده            
باشند تصميم گرفتـنـد کـه مـراسـم را                
محدود کرده و خارج از ايران خودرو در     
سالن اجتماعات شرکت ساپکو بـرگـزار       

تاهمه کارگران  نتوانند در ايـن       .     کنند
مراسم شرکت کنند چـون بـراي شـرکـت          
در اين مراسم افراد خاص گلچيـن شـده        
اند   که ارتقاء شغلي  شامل حال شـان             

 . شده است
 :٢اطالعيه ’

در جشن ارتقا براي ده هـزار        
نفر از کـارگـران ايـران خـودرو                
کارگران ايـران خـودرو در حضـور           
رئيس کار استان تهران خـواسـتـار        
برچيده شـدن بسـاط شـرکـتـهـاي              
پيمانکـاري و لـغـو قـراردادهـاي             
موقت و برقراري امنيت شغلي و        

 افزايش حقوقها شدند 
 

 مهر مـاه مـراسـم      ١٦روزسه شنبه   
جشن بزرگ ارتـقـاي شـغـلـي کـارگـران               
ايران خودرو با حضور مديران ارشد اين        
شرکت و رئيس سـازمـان کـار اسـتـان                
تهران و بخشي از کارگران ايـران خـودرو      
که از قبل گلچين شده بودنـد در سـالـن             

 . اجتماعات ساپکو برگزارشد

اين مراسم قرار بود با حضـوراکـثـر         
کارگران ايران خـودرو بـه صـورت يـک               
اجتماع بزرگ در داخـل خـود شـرکـت               

ولي مديريت شرکـت بـعـد      . برگزار شود 
از اعالم مراسم متوجه شد که تـعـدادي         
زيادي از کارگران با اين کار مخـالـفـنـد           
چون اين ارتقاء شامـل هـمـه کـارگـران              
نمي باشد بلکه فقط شامل يک سـوم از         
کارگران است و به غير ازبخشـي ازخـود     
کارگران خود ايران خودرو تمام کارگـران    
پيمانکار و پـکـيـچـي کـه هـيـچـگـونـه                  
مزاياي به آنها تعلثق نگرفتـه اسـت از             

 معترضينند
برداشتن سقف بودجه براي ارتـقـائ       
شغلي که يکي از خواسته هاي کارگران       
ايران خودرو براي افزايش حقوقها اسـت       
که در اثر مبارزه کارگران ايـران خـودرو          

 تير مديريت به آن تـن    ١٠در اعتصاب  
داده بود چون مديريت مي خـواسـت بـا           
برگزاري يک مراسم در عـيـد فـطـرو بـا               
ايجاد جـو روانـي و بـراي پـاک کـردن                    
صورت مسله اعتصاب کارگران و براي      
ايجاد تبليـغـات در سـطـح شـرکـت و                  
جامعه از اعـتـبـار خـود دفـاع کـنـد                     
کارگـران ايـران خـودرو مـتـوجـه نـيـت                  
مديريت شدند و بـراي مـقـابلـه بـر آن                  
خواستند از اين فرصت استفاده کرده و         
اين مراسم را به يک مجموع عـمـومـي            
تبديل کنند تا نظراکثريـت کـارگـران را          

به تصويب برسانند براي همين مديريت      
با شگرد خاص خود مراسم هفته قـبـل           
را لغو کرده و به جاي آن اين مـراسـم را              
در خـارج از شـرکـت ايـران خـودرو در                 
سالن ساپـکـو کـه امـکـان دسـتـرسـي                  
کارگران ايران خودرو در آن وجـود نـدارد         
با مجري گري شهرياري مجري باسابقه      
صدا و سيما که بيشتر حالت تبليغـاتـي    
داشت برگزار کند مديريت با انـتـخـاب         
بخشي ار کارگران که ارتـقـاي شـغـلـي               
شامل حالشان شـده بـود بـا ايـن کـار                  
عــمــال از بــرگــزاري مــراســم کــارگــري           

 .خوداري جلوگيري کرد 
 

تاکيد کارگـران ايـران خـودرو بـر             
  خواسته هايشان 

ولي با تمام تدابيري کـه مـديـريـت            
اتخاذ کرده بود و حتي کسي را کـه بـه              
عنوان نماينده کارگران انـتـخـاب کـرده           
بودند نتوانست تصميم کارگران را براي      
رسيدن به خواسته هاي اصلي شـان بـاز          
بدارد در اين مراسم بـعـداز سـخـنـرانـي              
مدير عامل ايران خودرو باقـري مـديـر           

منابع انساني ايران خودرو کارهاي کـه         
قرار است براي کارگران انجـام دهـد را             
اعالم کردکه حل مشکل مسکن بهبود      
غذاي کارگران واگذاري سهـام ارائـه وام       
بيشتر و افزايش سفرهاي زيارتي از آن          

 جمله انند
بعد از سخنراني بـاقـري يـکـي از              
کارگران به سخنراني پرداخت وي ضمـن   
در خواست رسيدگي بـه مـواردي چـون            
سرويس هـاي ايـاب وذهـاب و سـايـر                 
امکانـات رفـاهـي بـراي کـارگـران بـر                  
خواست اصلي کارگران ايران خودرو کـه       
امنيت شغلي يکي از آنها است تـاکـيـد          

 کرد
مرتضي فرهودي که از طـرف خـود        
مديريت به عنوان نماينده ده هـزار نـفـر           
از ارتقاء گيرندگان انتـخـاب شـده بـود             
گفت کـه آروزي او وهـمـکـارانـش ايـن                

که بساط پـيـمـانـکـاران از ايـران              . است
خودرو بر چيده شـود و ديـگـر شـاهـد                  
حضور هيچ کارگر پکيجي و پيمانـکـار        

 در ايران خودرو نباشيم 
 کارکو-جمعي از کارگران ايران خودرو 

 
 دو اطالعيه خبري از جمعي از کارگران ايران خودرو

کارگران شرکت فالت پارس 
 اعتصاب کردند

 
 مـهـر     ١٦ صـبـح روز          ٧ ساعت  

 نفـر از کـارگـران شـرکـت پـيـمـان              ١٠٠
کاري گودرزي پيمان کار شرکت فـالت         
پارس در پتروشيمي پلي اتيلن سنگـيـن      
کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت حقـوق       
يک ماه گذشته و قصد کارفرما به بـاال           

 1کشيدن حق اضافه کـاري اجـبـاري              

ساعته طي يک ماه سپري شده دست بـه        
 اعتصاب زدند

انجمن صنفي کارگران برق و فـلـز           
 87 / 7 / 16کار کرمانشاه  

 
حکم زندان براي يعقوب 

سليمي کارگر شرکت واحد 
  را محکوم ميکنيم

به گزارش خبرگزاري دولتي  ايلنـا،       
سنديکاي کارگران شرکت واحـد اعـالم         

کرده که هفته گذشته همزمان با تـبـرئـه          
يکي از اعضـاي ايـن تشـکـل صـنـفـي                
بــراي يــکــي ديــگــر از اعضــا حــکــم                

 .محکوميت صادر شده است
بـــر ايـــن اســـاس غـــالمـــرضـــا              

 86غالمحسيني که در اوائـل سـال             
حين پخش اطالعيـه هـاي سـنـديـکـاي            
شرکت واحد در منطقه صادقيه تـهـران          
دستگير و از سوي دادگـاه انـقـالب بـه               
تحمل شش ماه حبس تعليقي محـکـوم        

شده بود، از سوي دادگـاه تـجـديـدنـظـر               
با ايـن حـال هـنـوز دادگـاه                .   تبرئه شد 

انقالب براي پرونـده ديـگـر ايـن فـعـال                 
 .کارگري راي صادر نکرده است

غالمحسيني بـه گـفـتـه خـود در               
، هنگامي قصد داشت بـا  87تابستان  

شهردار تهران و مديـر عـامـل شـرکـت              
واحد مالقات کنـد در ورزشـگـاه آزادي          

 روز حـبـس        85بازداشـت و پـس از           
راي .   چندي پيش با قرار وثيقـه آزاد شـد        

ديـگــر دادگــاه انـقــالب در رابــطـه بــا                 
محکوميت يعقوب سليمي به تـحـمـل          

 .شش ماه حبس تعليقي است
اين راي در رابطه بـا شـرکـت ايـن                
فعال کارگري در اعتراض هاي صـنـفـي         

 کارگران شرکـت واحـد صـادر      84سال  
بر اين اساس بـه شـش مـاه           .  شده است 

حبس در سه سال تعليق محـکـوم شـده            
 .است

 

 

منصور اسانلو رئيس هيات مديـره    
سنديکاي کارگران شرکت واحد در سـال       

 به  اتهام تبليغ عليه نظـام و اقـدام              ٨٥
 سـال زنـدان        ٥عليه امنيـت مـلـي بـه            

او در حاليکـه در انـتـطـار         .   محکوم شد 
 سـال    ٥اعالم راي تجديد نظر در حکم         

 ٨٦ تير ماه سال   ١٩زندان خود بود در     

مورد ضرب و شتم ماموران اطالعـات       
رژيم قرار گرفت و ربوده شد و  بـه زنـدان            

و  تـا کـنـون در              .   اوين منتقل گـرديـد    
 . . زندان است

هم اکنون منصور اسانلو به عـلـت          
ناراحتي قلبي و عمـل چشـم نـيـازمـنـد             
مراقبت هاي پزشکـي اسـت و درمـان            

ايــن مــوضــوع از ســوي         .   فــوري اســت  
وکالي وي يـوسـف مـواليـى و پـرويـز                  

 طي نامـه اي بـه مـقـامـات              ،خورشيد
در اين نـامـه بـه         .   رژيم اعالم شده است 

 شـهـريـور      ٣١نقل از مـادر وي کـه در            
موفق به مـالقـات بـا فـرزنـدش شـده                   

 گفته شده که جـاى بـخـيـه هـاى            ،است
چشم منصور اسانلو به خاطر تاخير در        

. اعزام به بيمارستان عفونت كـرده اسـت       

همچنين ناراحتى قلـبـى او بـه لـحـاظ                
عدم اعزام بـه مـراكـز درمـانـى شـدت                 
گرفته و چشم او به خاطر عدم دسترسـى         
به موقع پزشك آسيـب ديـده و فضـاى               
آلوده زندان، سالمـتـى او را بـه خـطـر                  

منصور اسانلو چند مـاه      .   انداخته است 
پيش نيز در نامه اى بـه سـازمـان هـاى             
حقوق بشرى و اتحاديه هاى كارگرى از        

. شكنجه و بدرفتارى با خود خـبـر داد           

اما اين موضوع بـيـشـرمـانـه از سـوي               
مقامات جمهوري اسـالمـي تـکـذيـب            

منصور اسانلو بايـد فـورا و بـدون            .   شد
 .قيد و شرط از زندان آزاد شود

  
 منصور اسانلو هنوز در زندان است 
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 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

مدير کارخانه پرريس براي 
بيرون کردن کارگران 

نيروهاي انتظامي و امنيتي 
 را به کارخانه آورد 

 
کارگران پرريس سنندج در ادامـه      

 مهر  مطابق    ٩ روز   ،اعتراضات خود 
اما .   معمول هر روز به کارخانه رفتند     

نــگــهــبــان کــارخــانــه از ورود آنــان               
ممانعت بـه عـمـل آورد بـا ايـنـحـال                 
کارگران وارد کارخانه شدنـد و اعـالم         
کردند ما کارگر شاغل ايـن کـارخـانـه         

 . هستيم
بدنـبـال ورود ايـن کـارگـران بـه                 
کارخانه مدير کـارخـانـه پـرريـس بـا               
نيروي انتظـامـي و اداره اطـالعـات             
تماس گرفتـه و آنـان را بـراي بـيـرون                

امـا  .   کردن کارگران به کارخـانـه آورد        
کارگران مقاومت کرده و حـاضـر بـه            
ترک کارخانـه نشـدنـد و پـس از دو                  
ساعت گفتگـو و صـحـبـتـهـايـي کـه               
کارگران کـردنـد ايـن نـيـروهـا هـيـچ                  
اقدامي در راستـاي خـواسـت مـديـر             
کارخانه براي بيـرون کـردن کـارگـران            

پس از اين گـفـتـگـوهـا        . انجام ندادند 
نيروهاي اداره اطالعات محل را ترک      
کردند اما مامورين نيروي انتظـامـي       
تـا پـايـان وقـت اداري در کـارخـانـه                   

 . ماندند
از سـوي ديـگـر نـمـايـنـده هـاي                  
کارگران پرريس در اين روز اعـتـراض        
خود را نسـبـت بـه حـکـم  هـيـئـت                       
تشخيص اداره کـار سـنـنـدج بـه ايـن              

 . اداره دادند
تصميم کارگران غرب بـافـت بـه           
ادامه اعـتـراض و تـجـمـع کـارگـران                
پـرريـس در پشـت نــرده هــاي درب                

 کارخانه 
 مـهـر  در ادامـه ايـن                  ١٤روز  

اعــتــراضــات کــارگــران پــرريــس بــه           
 اما با دربهاي زنجـيـر   ،کارخانه رفتند 

اعـتـراض   .   شده کارخانه مواجه شدنـد   
کارگران در مـقـابـل درب کـارخـانـه               

باعث شد تا مدیر کارخانه از پشـت     
 . درب با کارگران صحبت کند 

کارگران پرريس خواهان گـرفـتـن        
رونوشت قراردادهاي خود بودند امـا        
مدیر کـارخـانـه از دادن آن سـربـاز                 

به دنبال اين وضعيت کارگران     .   میزد
به شدت عصباني شـده و بـا داد و                 
فرياد و فشار بر درب، مدير کارخـانـه      

 . را وادار کردند تا در را باز کند
در همين حال نيروهاي انتظـامـي     
نيز که مدير کارخانه آنها را خبر کرده        

اما کارگـران کـه      .   بود به محل آمدند   
وارد کارخانه شده بودنـد تـا گـرفـتـن              
قرار دادهای خود حاضر به ترک آنـجـا        
نشدند و  در نهايت مـديـر کـارخـانـه               
مجبور شد قرار دادهاي کـارگـران را          

 . به آنها بدهد
الزم به يـادآوري اسـت کـارگـران            

 مهـر خـواهـان دريـافـت           ٤پرريس از   
رونوشت قراردادهای خـود هسـتـنـد           
اما کارفرمای پرريس از دادن آنها بـه        

 . کارگران خودداري ميکند
کارگران پرريس احتمال ميدهـنـد     
کارفرما در قراردادهای آنـهـا دسـت           
کاری کرده است و تصميم دارنـد ايـن          

 . مسئله را روشن کنند
در همين حـال  نـمـايـنـده هـای                  
کارگران فرش غرب بافت با مراجـعـه         
به تهران آقاي دکتر خليل بهراميان را       

. به عنوان وکيل خود انتخـاب کـردنـد    
اين کارگران اعالم کـردنـد کـه بـراي              
تحقق خواستهاي خود مبارزاتشان را     

هــمــچــنــيــن .   تشــديــد خــواهــنــد کــرد     
کارگران  پرريس نـيـز دکـتـر خـلـيـل                 
بهراميان و جعفر عـظـيـم زاده را بـه              
عــنــوان وکــالي خــود بــه اداره کــار              

 . سنندج معرفي کرده اند
 راهپيمايي و تجمع کارگران 
فرش غرب بافت و پرريس 
 در مقابل اداره کار سنندج 

 
بدنبال مجمع عمومـي مشـتـرک        
نماينده هـاي کـارگـران فـرش غـرب               

 مـهـر     ١٧بافت و پرريس در مورخه        
  و اتحـاذ تصـمـيـم در آن بـراي                   ٨٧

تشديد اعتراض مـتـحـدانـه بـه آراء               
صادره از سوي اداره کـار سـنـنـدج،               
امروز شنبه بيـسـتـم مـهـر مـاه ايـن                 

 ١٢ صـبـح تـا           ٩کارگران از ساعت    
ظهر در مـقـابـل اداره کـار سـنـنـدج                 

  .دست به تجمع زدند
در اين تجمع اعتراضي، کارگران     
غرب بافت بـه هـمـراه خـانـواده هـاي               
خود از چهار راه ادب بـه طـرف اداره             
کار راهپيمايي کرده و در آنـجـا بـه                

ايــن .   کــارگــران پــرريــس پــيــوســتــنــد      
کارگران و خانواده هاي آنهـا در طـول        
مسير راهپيمايـي پـالکـاردهـايـي در          
اعتراض به اداره کار سننـدج بـدسـت          
گرفته بودند و تا آخرين دقايق تجـمـع         
ــالکــاردهــاي خــود را در دســت                  پ

  .داشتند
شرکت همسـران کـارگـران فـرش           
غرب بافت در تجمع و راهـپـيـمـايـي             
آنان از چهار راه ادب بـه سـوي اداره               
کار و همچنين پالکاردهاي متفاوتي     
که در ايـن حـرکـت اعـتـراضـي ايـن                  
کارگران بدست گرفته بـودنـد بـاعـث            
شد تا توجه افکار عمومـي در سـطـح          
شهر بيش از پيش به اعتراضات آنـان        

همين امر باعـث حضـور       .   جلب شود 
بيشتر نيروهاي انتظامي و امـنـيـتـي         

  .نيز در محل تجمع شده بود
بنا بر اظهار کارگـران در تـجـمـع           
امروز اغلب نيروهاي انـتـظـامـي بـا             
کارگران ابراز همدردي ميکردند و بـه       
جز چند مورد پاک کردن گـوشـيـهـاي            
حاوي عکس هـاي گـرفـتـه شـده از                 

. تجمع، تنش خاصي پـيـش نـيـامـد            
همچنين برخي از نيروهاي امـنـيـتـي         
اظهارات کارگران را در مورد تـبـانـي         
اداره کار سـنـنـدج بـا کـارفـرمـايـان                  
يادداشت ميکردند و سه نفـر نـيـز از           
خبرنگاران صدا و سيماي استان براي      
تهيه گزارش در ايـن تـجـمـع حضـور              

  .پيدا کرده بودند

کـارگـران فـرش غـرب بـافـت و                 
پرريس در تجمع اعتراضـي ايـن روز         
پارچه نوشتـه و پـالکـاردهـايـي را بـا               

  :عناوين زير بدست گرفته بودند
رئـيـس   ( اسدي استفعـا، اسـتـعـفـا      

هـيـئـت حـل         –)   اداره کـار سـنـنـدج       
اداره   –اختالف حامي کارفرماسـت       

کار سنندج حامي کارفرمايـان اسـت        
کار، معيشت، زندگي حق مسـلـم          –

ــگــوي           -مــاســت      چــه کســي جــواب
 -تحصيل بچه هاي ما کارگران است     

آيا کـارگـر        -اداره کار عدالت عدالت   
حق زندگي ندارد،  آيـا کـارگـر انسـان          

قـرارداد مـوقـت، بـردگـي             –نيست   
 –کارگر اتحاد اتحاد       –مدرن است   

ما حکم صادره غير قـانـونـي هـيـت              
 –حل اختالف را محکوم مي کنيـم          

آيا انحالل شرکتها در يک روز ممکـن        
ما خواهان بازگشـت بـه کـار             -است

در ايـن تـجـمـع           ....خود هسـتـيـم و        
اعتراضي کارگران هيچ پاسخ روشني     
نگرفتند و مامـوريـن حـراسـت اداره            
کار آنها را به اسـتـانـداري کـردسـتـان             

بـه هـمـيـن دلـيـل فـردا             .   ارجاع دادند 
کارگران فرش غرب بافـت بـه هـمـراه             
خانواده هـاي خـود بـراي پـيـگـيـري                 
خواست هايشان به ايـن اسـتـانـداري            
خواهـنـد رفـت و در صـورت عـدم                   

پاسخگويي روشـن بـه آنـهـا و لـغـو                  
احکام هيئت حل اختالف، به هـمـراه          
کارگـران پـرريـس و سـايـر کـارگـران                 
عضو اتحاديه در سنندج اعتراضـات      

  .خود را تشديد خواهند کرد
اتـحـاديـه آزاد        -خبر از سايت  اتـحـاد   

 کارگران 
*** 

انجمن صنفی کارگران برق و  
 فلزکار کرمانشاه

کمک مالی جمعی از 
کارگران اصفهان به کارگران  

 فرش غرب بافت 
به گزارش انجمن صنفي کارگران     

 روز شـنـبـه      ،برق و فلز کار کرمانشاه      
 جمعـي از کـارگـران و            ٨٧ مهر   ١٣

دوستان در اصفهان به فراخوان کـمـک        
مالی کـارگـران فـرش غـرب بـافـت                 
سنندج که از طريق فعالين اتـحـاديـه          
آزاد کارگر ان ايران و انجمن صـنـفـي           
کارگران بـرق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه                  

 مبـلـغ يـک صـد          ،آگاهي يافته بودند  
هزار تومـان بـه حسـاب اعـالم شـده               
کارگران فرش غرب بافت واريز کـرده        
و مبلغ واريزي مذکور را بـه فـعـالـيـن          

 . انجمن اعالم کردند
 

 
آخرين اخبار از اعتراضات کارگران پرريس و فرش غرب بافت 

 سنندج 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران

www.wpiran.org 
 سايت کارگران

www.kagaran.org 
 سايت روزنه

www.rowzane.com 
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تجمع اعتراضي كارگران 

 كارخانه قند بردسير 
بنا به گزارش خبر نگارآژانس ايـران   

 نـفـر از        ١٥٠بيش از   ,   خبر در بردسير  
كارگران كارخانه قند بردسيركـه نـزديـك        
به يك سال است هيچ حقوق و مـزايـايـي       

 ١٧ روز چهارشنبـه      ،دريافت نكرده اند  
 به همراه زن و فـرزنـد خـود در         ٨٧مهر  

 صبـح  ٧محوطه اين كارخانه از ساعت      
آنـهـا   . تجمع اعـتـراضـي بـرپـا كـردنـد                

خواهان حقوق و مزاياي معوقه خـود و          
تعيين تكليف وضعـيـت شـغـلـي خـود              

يكي از كارگـران ايـن كـارخـانـه           .   شدند  
مقامات مـحـلـي و مـديـران           :   ميگويد

كارخانه پشت درهاي بسته بـه خـوش و      
بش و زد و بند مشغول مـي بـاشـنـد و                
هيچ يك از وعده ها و قول و قـرارهـاي              

 . داده شده عملي نشده است 
كارگران كـارخـانـه      :   وي مي افزايد    

قند كه دربدترين شرايط معيشتي بسـر       
برخي حتي توانايي فـرسـتـادن       ,   ميبرند  

هـر  ,   بچه هاي خود به مدارس را ندارنـد       
روز براي پيگيري وضـعـيـت شـغـلـي و               
براي احقاق حقوق مـعـوقـه و مـزايـاي               
پرداخت نشده خود در مقابل ادارات و          
ارگانهاي مخـتـلـف دولـتـي تـجـمـع و                  
تحصن ميكنند اما مـتـاسـفـانـه هـيـچ             
جوابي به اين همه پيگيري ملـتـمـسـانـه           

 .كارگران داده نشده است
 

كارگران كارخانه كاغذ 
 پرسنل به ٣٥٠٠پارس از
  نفركاهش يافته اند ١٢٠٠

بنا بـه گـزارشـات مـنـتـشـر شـده                   

کارگران کارخانه کاغذسازي پـارس از         
دو ماه قبل تـا کـنـون حـقـوق اضـافـه                    
كاري، سختي كار، حـق اوالد و ديـگـر             
خـود را دريـافـت نـکـرده و عـلـيـرغـم                     
اعتراضاتي که داشته اند پـاسـخـي بـه             

ايـن کـارخـانـه        .   آنها داده نشـده اسـت          
كارخانه قبال زير نظر بانـك صـنـايـع و              
معادن اداره مي شد و حدود يك سال و           
اندي است كه زير نظر آتيه دماونـد اداره   

 ٣٥٠٠اين كـارخـانـه قـبـال            .   مي شود 
پرسنل داشت و در حـال حـاضـر تـنـهـا                

 کارگر در اين شـرکـت بـه کـار               ١٢٠٠
ــاقــي کــارگــران                   ــد و ب اشــتــغــال دارن

. بازنشسته و يا از کار بيکـار شـده انـد          
طــبــق هــمــيــن گــزارشــات کــارگــران              
بازنشسته نيز تا کنون مطالـبـات خـود          

 .  را دريافت نکرده اند
 

معلمان  بازنشسته کرمانشاه 
 هر دوشنبه جمع ميشوند

 
 مهر جمعي   ٢٢صبح روز  دوشنبه     

از معلمـان بـازنشـسـتـه مـقـابـل اداره                  
آموزش و پـرورش کـرمـانشـاه تـجـمـع                

مطالبه بازنشستگان، پـرداخـت     .   کردند
 تـا کـنـون         ٨٦مزايا  از ابـتـداي سـال            

هفته قبل از آن نـيـز تـعـدادي از              .   است
همان بازنشسـتـگـان در مـقـابـل اداره                

امـا  .     آموزش و پرورش اجتمـاع کـردنـد    
مسؤلين آموزش و پرورش گـفـتـنـد در            
صورتي که تـا پـايـان مـهـر از تـهـران                    
دستور بيايد ما مطالبه شما را خواهيم       
پرداخت و در غير اينصـورت خـبـري از        

مــعــلــمــان  .   پــرداخــت مــزايــا نــيــســت        
بازنشسته قصد دارند تا احقاق حقـشـان        

هر دوشنـبـه مـقـابـل اداره آمـوزش و                  
 . پرورش تجمع کنند

  
 اعتصاب کارگران سد سيمينه 

  سد بوکان
بنا بر گزارشهاي رسيده به اتحـاديـه    
آزاد کارگران ايران کارگران سد سيميـنـه     

در   ٨٧ مـهـر        ٧رود بوکان در تـاريـخ          
ــت                      ــرداخـ ــدم پـ ــه عـ ــراض بـ ــتـ اعـ
دستمزدهايشـان دسـت بـه اعـتـصـاب              

 . زدند
کارگران اين سد از چند روز قبـل از         
اعتصاب با مراجعه به کارفرما و طـي          
تماس با فرمانداري، اداره کار بوکـان و          
سازمان بـازرسـي آب کشـور خـواهـان              
پرداخت دستمزدهاي معوقه خـود شـده        

امـا هـر بـار بـا بـي تـوجـهـي                      .   بودند
کارفرما و ايـن نـهـادهـا مـواجـه شـده                  

 . بودند
به همين دليـل ايـن کـارگـران روز              

. هفتم مهر ماه دست به اعتصاب زدنـد       
بدنبال اين اعتصاب دو نفر از کـارگـران          
به نامهاي پـيـمـان کـاله بـرده زردي و                  
رحيم حسن پور با مـديـر عـامـل ايـن                 

اما اين مـذاکـره      .   شرکت مذاکره کردند  
 . حاصلي در بر نداشت

در ادامه اين اعتـصـاب هـمـانـروز            
مدير پروژه به ميان کارگران آمـد و بـه             

 درصد دستمزد مـرداد     ٧٠آنان قول داد    
 . ماه را پرداخت خواهد کرد

بدنـبـال ايـن وعـده ي کـارفـرمـا،                  
کارگران روز بـعـد اعـتـصـاب خـود را                 
 . شکسته و بر سر کارهايشان بازگشتند

بنا بر همين گزارش ديـروز مـورخـه         

 
 مراسم کودک در کرمانشاه

 مــهــر مــراســم       ١٦صــبــح روز       
گراميداشت روز جـهـانـي کـودک بـه              
ميزباني سازمان بهزيستي کرمانشـاه     

 نفـر  ١٠٠٠برگزار شد که در آن حدود    
از کودکان مهد کودکها و دبستانهاي      
مختلف به همـراه خـانـواده هـايشـان             

کودکـان در حـالـي کـه       .   شرکت کردند 
صورتهايشـان نـقـاشـي شـده بـود و                 
پالکاردهايي در دفاع از حقـوق خـود          

. در دست داشتند به شادي پرداختـنـد    
در مراسم بروشورها و بيانه جمـعـيـت         
تالش براي جهان شايسته کـودکـان و         
قطعنامه هـمـايـش کـودکـان کـار و                

 . خيابان به طور گسترده پخش شد

آقاي :   کارگران کيان تاير   
 ماه است حقوق     ٦وزير ما   
  شما چطور؟�نگرفته ايم

 
طبق گزارشي که به حـزب رسـيـده          

 نـفـر   ٤٠٠ مهرماه حدود ١٤است، روز   
 ٦از کارگران کيان تاير در اعتراض بـه           

ماه حقوق معوقه خود در مقابل وزارت       
کار جمهوري اسالمي دست بـه تـجـمـع           

 صـبـح تـا       ٨اين تجمع از ساعت     .   زدند
 بعدازظهر ادامـه يـافـت، امـا بـجـز                 ٣

وعده هاي توخالي پاسخي به کـارگـران         
داده نشد و کارگـران اعـالم کـردنـد کـه               

 مهرماه ابـتـدا جـلـسـه          ١٥روز دوشنبه   

 نماينـده کـارگـران بـا مـهـنـدسـيـن                 ٢٧
کارخانه را برگزار خواهند کرد و سـپـس         
مجمع عمومـي کـارگـران را تشـکـيـل              
مــيــدهــنــد تــا در مــجــمــع عــمــومــي             
تصميمات الزم را براي ادامـه مـبـارزه            

کارگران همچـنـيـن اعـالم        .   اتخاذ کنند 
کردند که درصورت عدم رسـيـدگـي بـه            
خواسته هاي آنها، هـمـراه بـا خـانـواده               
هاي خود در مقابل مجـلـس دسـت بـه            

 . تجمع خواهند زد
کارگران در اين تجمع پالکاردهائي     
در دست داشتند و بر روي يکي از آنـهـا           

 مـاه    ٦آقاي وزير مـا        :   نوشته شده بود  

 است حقوق نگرفته ايم، شما چطور؟ 
کارگران از نيمه تيرمـاه تـا کـنـون             
بطور مکـرر بـا اعـتـصـاب و تـجـمـع                    
اعتراضي خواستشان را پيگيـري کـرده        

.  اند ولي تا کنون پاسخي نـگـرفـتـه انـد          
درمــقــابــل ايــن اعــتــراضــات، وزارت           
صنايع و معادن و اداره کار کارگـران را       
سر در ميدوانند و هرکدام مساله را بـه           

گفتـه مـيـشـود     .   ديگري محول ميکنند  
که قرار اسـت کـارخـانـه را بـه دولـت                     
واگذار کـنـنـد تـا دولـت بـه مـعـضـل                      
کارگران و اين کارخانه رسـيـدگـي کـنـد           
اما کارگران ميگويند وعده بـس اسـت          
و کارخانه دولتي باشد يـا خصـوصـي،            
حقوق معوقه ما بـايـد فـورا پـرداخـت                

 . شود
حزب کمونيست کارگري از مبـارزه      
کارگران کيان تاير قـاطـعـانـه حـمـايـت               

اقـدام بـه تشـکـيـل مـجـمـع                .   ميکـنـد  
عمومي يک اقدام مهـم کـارگـران اسـت           
که براي اتحاد و يـکـپـارچـگـي آنـان و                

حـزب  .   تداوم مبارزه آنها حيـاتـي اسـت        

در عين حال بر ضـرورت شـرکـت فـعـال           
. خانواده هاي کارگران تاکيـد مـيـکـنـد          

تنها با بسيج نيروي هرچه بيشتر اسـت          
که کارگران قادر به تحـقـق مـطـالـبـات              

 . خود خواهند شد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ اکتبر ٥، ١٣٨٧ مهرماه ١٤

  
 اخبار اعتراضات کارگري در ايران 

 

 مراسم کودک در کامياران
 مـهـر بـا حضـور            ١٧صبـح روز       

کودکان و خانواده هاي آنها و تـعـدادي           
از مردم آزاديخـواه کـامـيـاران مـراسـم              
بزرگداشت روز جهـانـي کـودک بـرگـزار             

در اين مراسم کودکان به بازي و       .   گرديد
شادي پرداختند و قـطـعـنـامـه اي در                 
پايان برنامه توسـط يـکـي از کـودکـان              

 .  قرائت شد

 

 کارفرمـا هـفـتـاد درصـد            ٨٧ مهر   ١١
دستمزد مرداد ماه کارگران را پـرداخـت        
کرد و وعده داد بزودي مابقي دسـتـمـزد          
مرداد و دستمزد شهريور ماه کـارگـران          

 . را پرداخت خواهد کرد
 

  ٨٧ مهر ١٢اتحاديه آزاد کارگران 



 10  ١٣٨٧ مهر٤   کارگر کمونيست

کودکان زيـادي بـه دلـيـل فـقـر و                   
فالکت روز افزون خانواده ها مجبـور بـه        

 .کار ميشوند
و اين همه در حالي است که طـبـق           
نظر کارشناسان، تنها با يک درصـد از           
درآمد جهاني مي توان فقر را بـه کـلـي             

 .ريشه کن کرد
از اين رو ما اعتقاد داريـم کـه بـا            
همين امکانات نه تنها مي توان و مـي       
بايست براي کـودکـان دنـيـايـي بـهـتـر                  
ساخت بلکه مي تـوان بـه درد و رنـج                  
تمامي بشريت پايان داد، آن هم هـمـيـن          

 .امروز
فعالين و مدافـعـان حـقـوق کـودک             
متشکل در کميته برگزاري روز جهانـي        
کودک در سننـدج، در راسـتـاي جـلـب                
ــه                      ــومــي و ارائ ــم ــکــار ع ــه اف ــوج ت
راهکارهايي براي ايجاد شرايطي جهـت      
بهتر زيستن کودکان، بندهاي زيـر را بـه         
عنوان حداقـل خـواسـتـه هـاي خـويـش               

 :اعالم مي نمايد
 
تــامــيــن بــدون قــيــد و شــرط             -۱
  آسايش و رفاه کودکان،امنيت

توقف فوري هر نوع خشونت علـيـه          -۲
قانون بايد در قـبـال خشـونـت           .   کودکان

 .عليه کودکان صريح و بي تفسير باشد
ممنوعيـت اکـيـد کـار حـرفـه اي                   -۳

 کودکان
 سـالمـتـي و         ،آموزش و پـرورش        -۴

بهداشت رايگان و بـا اسـتـانـدارد بـاال               
 براي همه کودکان

ممنوعيت اکيد هر نوع تـنـبـيـه و               -۵
. آزار کــودک در خــانــواده و جــامــعــه              

ممنوعيت هر نوع زندانـي و شـکـنـجـه            
 توقف فوري اعدام کودکان. کودکان

سرپرستي کودکـان بـي سـرپـرسـت             -۶
توسط نهادهاي ذيصالح و قابل بررسي      

. و کنترل و با هزينـه و حـمـايـت دولـت              
مقابله با فرهنگ عقب مانده نـگـاه بـه            
کودکان بدون خانواده به عنوان يتـيـم و           

 .غيره
 ايراني و غير ايـرانـي       ،حقوق کودک   -۷

 مـذهـب و        ،کودک مليت.   نمي شناسد 
کودکـان مـوسـوم بـه          .   ايدئولوژي ندارد 

مهاجر بايد از کليه امکانات شـايسـتـه         
يــک زنــدگــي انســانــي بــراي کــودکــان            

 .برخوردار باشد

ممنوعيت دسـت انـدازي بـه بـدن               -۸
. کودکان زير پوشش سنت و فـرهـنـگ           

   .ممنوعيت ختنه کودکان
کميته برگزاري روز جـهـانـي کـودک در             

 سنندج
 کانون دنياي شاد بـراي      ،موسسه هوراز 

 کودکان
*** 

 مهرماه نيز مراسم ديگري     ١٧روز  
در سنندج بـه دعـوت کـانـون دفـاع از                

 ١٠٠٠حقوق کودکان برگزار شـد کـه             
نفر در آن شرکت داشتند و قطعنامـه اي   
در دفاع از حقوق کودک در اين مـراسـم           
قرائت شد که با دسـت زدن حـاضـريـن               

 . مورد تائيد و استقبال قرار گرفت
 

مراسم  روز جهاني کودک  در 
 : پيرانشهر
 مـهـرمـاه      ١٧صبـح چـهـارشـنـبـه          

مراسم باشکوهي در پيرانشهـر بـرگـزار         
 نفر شامـل کـودکـان و      ٥٠٠حدود .  شد

اوليا و مربيـان و مـهـد کـودک افـق و                   
کيما با راهپيمايي از ميدان استقالل تا       
پارک خيام با همراهي تعدادي از مـردم          
راهــپــيــمــائــي کــردنــد، و کــودکــان بــا            
شعارهاي خود زيبائي خاصـي بـه ايـن            

پـالکـاردهـايـي در ايـن           .   مراسم دادنـد   
راهپيمائي حمل ميـشـد کـه مضـمـون             

 :آنها از اين قرار بود
مـا جـهـانـي         -کودکان مقدمـنـد       

کـودک    -شايسته کودکان ميخواهيم         
مقدم است بر هر مصلـحـت سـيـاسـي،             

امـکـانـات و        -اقتصادي و اجنماعـي      
کودکان معلـول بـايـد        -رفاه حق ماست    

از بهداشت و آموزش بـرخـوردار شـونـد           
پس از پيمودن مسيـر در پـارک خـيـام               
برنامه با سـخـرانـي در مـورد کـودک                  
آزاري  و اشکال و ابعـاد آن از تـنـبـيـه                   

سـال   ١٨کودک تا اعدام کـودکـان زيـر             
بـعـد از     .   مورد نقد و بررسي قرار گرفت     

آن قطعنامه در مـيـان کـف زدن هـاي                
حضار قرائت شد و مراسم بـا نـقـاشـي              
کودکان بر روي پارچه و پـخـش کـردن               
موسيقي هاي شاد کودکانـه بـه پـايـان             

 .رسيد
 

قطعنامه روز جهاني کودک  
 درپيرانشهر

جهان بنا گوشمان، جهانـي كـه مـا          
درآن مــي زيــيــم، جــهــانــي آكــنــده از               
نامهرباني و برسميت نشناختن حـقـوق        

. انسـانــي و اجــتــمــاعــي انســان اســت           
جهاني وارونه كه درآن هيچ چيز سرجاي       
خود نيست و حـقـوق اسـاسـي بشـر و                  
منزلـت و ارزش انسـان در پـيـونـد بـا                   

. معيارهاي امروز جامعه بشري نيسـت     
آري شالوده اين جهان كـه مـيـبـايسـت              
بنيانش بر آزادي و عـدالـت و صـلـح                   
جهاني و به رسميت شناخـتـن مـنـزلـت            
ذاتي و حـقـوق مسـاوي و غـيـرقـابـل                   
انكارهمه اعضاي بشري باشد، بشـدت       
لرزان است و قطعا در اين بين بيشتريـن       
عارضه متوجه آسيب پـذيـرتـريـن قشـر           

كودكـي  .   جامعه يعني كودك مي گردد    
كه امروز نـه خـانـواده، نـه جـامـعـه آن                   
رسالت تاريخي خـود را بـراي پـرورش             
اصولي، علمي و انساني وي بـه انـجـام            
نرسانيده و در بيشتر جوامـع بشـري از            
بي حقوقي كامل و عـذاب جسـمـي و              

امـن تـريـن      .   رواني بشدت در رنج است    
پناهگاهها براي او تبـديـل بـه مـيـدان               
هجـوم و تـعـرض بـه جسـم و جـان و                       
شخصيت و منزلت اجتماعي و انسانـي   

كودكي كه حتي قـادر     .   وي گرديده است  
به اعالم موجوديت و قد علم كـردن در           

مـا  .   برابر همه اين ناماليمـات نـيـسـت         
آمده ايم جهت احـقـاق حـقـوق ذاتـي و                
انساني اين سرمايه هاي جامعـه بشـري        
ــعــارضــات و                    ــن ت ــر هــمــه اي ــراب درب

و بـه مـوج     .   نامهربانيها سينه سپركنيم 
توفاني جنبش دفاع از حقوق ايـن قشـر          

باشـد كـه     .   آسيب پذير جامعه بپيونديم   
جــهــانــي كــودكــانــه و انســانــي بــراي              

هيئت اجرائي  .   کودکانمان داشته باشيم  
گراميداشت روز جهاني كـودك مـوارد          
ذيل را در جهت بـرسـمـيـت شـنـاخـتـن                 
حقوق كودك و برداشتن گامي عملي و         
اساسي براي آن خطاب بـه هـمـه آحـاد               
جامعـه بشـري خصـوصـاً خـانـوادهـا،               
دولت و نهادهاي عالقمند و مرتبط بـا      

 :مسايل كودكان عنوان ميدارد
 

حقوق كودك جهانشمول است و بـر          -١
هر مالحظه و منفـعـت مـلـي، نـژادي،              
اقتصادي سياسي وايدئولـوژيـك ارجـح         

 .است 

كودكان بايد از همه حقوق و مزاياي       -٢
اجتماعي برخوردارباشند كه درجامـعـه      
برسميت شنـاخـتـه شـده و يـا مـوجـو                   

 .داست
آزادي كودكان در ابـراز عـقـيـده و                -٣

احساسات و ارزشگذاري بـه عـقـايـد و             
 افكار آنان

رعــايــت حــقــوق هــر كــودك بــراي             -٤
مــعــاشــرت و زنــدگــي اجــتــمــاعــي و             
ممنوعيت هرنوع جدا سـازي و مـحـروم        
كردن كودكان از محيط اجـتـمـاعـي و             

 معاشرت با ديگر كودكان
مــمــنــوعــيــت كــارحــرفــه اي بــراي          -٥

سال و پيگيري قاطـع و       ١٦كودكان زير   
سريع كودكان كار و كودكان خياباني و         
پيشگيري از تراژديها و فجايـع جـبـران           

 ناپذير
ممنوعيـت هـرنـوع آزارجسـمـي و              -٦

روحي كودكان درخـانـواده، مـدارس و            
موسسات آموزشي و در سطح جـامـعـه        

 به طور كل
ــورد              -٧ ــرخ ــوع ب ــرن ــوعــيــت ه ــن ــم م

تحقيرآميز، مردساالرانه و پدرساالرانـه     
با كودكان دختر در خانواده و نهادهـا و        

 مؤسسات اجتماعي
تأمين يك زندگي شايسته انسـانـي         -٨

براي كودكان داراي نقـص بـدنـي و يـا                
عقـلـي و فـراهـم كـردن امـكـانـات و                      
تسهيالت الزم براي شركـت فـعـال آنـان           
درزندگي اجتماعـي جـدا از وضـعـيـت             

 خانوادگي شان
مبارزه با اعتياد كودكان، حـمـايـت      -٩

كودكان در ترك اعتياد و مقابلـه قـاطـع          
با عاملين توليد قاچاق و فـروش مـواد         

 مخدردر بين كودكان

داشتن تفريح، بـازي، آسـايـش و             -١٠
استراحت و بـرخـورداري از امـكـانـات             
مناسب جهـت انـجـام فـعـالـيـت هـاي                 
فرهنگي، هنري و ورزشي حـق مسـلـم            

 .هر كودك مي باشد
تأمين بهداشت و سالمتـي كـودك       -١١

در بـاالتـريـن سـطـح مـمـكـن و ارائـه                     
 خدمات بهداشتي و درماني رايگان

تأمين مسكن مناسب بـراي هـمـه    -١٢
و باالخص براي خانواده هايي كه كودك       

 .دارند
تأمين آموزش و پـرورش رايـگـان             ١٣

براي همه كـودكـان و اجـبـاري نـمـودن                
 تحصيل تا مقطع ديپلم

برخورداري از تـغـذيـه مـنـاسـب،             -١٤
مكفي و مقوي و در اختيار قـرار دادن        
غـذاي مـجـانـي در مـدارس و مـهـد                    

 كودكها
تأمين رفاه و سعـادت هـر كـودك           -١٥

مستقل از وضـعـيـت خـانـوادگـي، بـا                 
جامعه است و دولـت مـوظـف اسـت                 
استاندارد واحدي از رفـاه و امـكـانـات             
رشد مـادي و مـعـنـوي كـودكـان و                  
نوجوانان را در باالترين سطح ممكـن       

 تضمين كند
جنبـش دفـاع ازحـقـوق كـودك             -١٦

هرگونـه جـنـگ افـروزي وعـمـلـيـات               
نظامي را نه تنها در منطقه بلكه در          
كل جامعه بشـري مـخـل امـنـيـت و               
آسايش عمومـي خصـوصـاً كـودكـان           
دانسته و در مقابل آن قدعلم كـرده و           

 .اعالم موجوديت مي كند
 

به اميـد تـحـقـق آرمـانـهـاي زيـبـاي                  
 ١٣٨٧ مهرماه ١٧ -انساني

 

 
 کودکان مقدمند

 گزارشي از مراسم هاي باشکوه روز جهاني کودک در ايران

 

 روز کودک در پيرانشهر 
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 زنده باد سوسياليسم 

روز جهاني کودک در  تهران 
   مهر١٨ و ١٦
 نـهـاد     ١٧ مـهـرمـاه       ١٦سه شنبه   

جمعيت " فعال در عرصه کودک از جمله       
جـمـعـيـت     " و   "   دفاع از حقـوق کـودکـان       

تالش براي جهان شايسته کودکان واقـع       
در پارک شـهـر تـهـران در             "   در شهر ري  

منـطـقـه گـلـوبـنـدک تـجـمـع مشـتـرک                    
هر کدام از اين نهادها بـيـانـيـه          .   داشتند

. خود را در ميان جمعيت پخش کـردنـد        
حدود هزار و پانصد نفر در اين مـراسـم           
شرکت کردند و  برنامه دو سـاعـت بـه              

 . طول انجاميد
 مهر نيز از سوي جمـعـيـت         ١٨روز  

تالش براي جهان شايسته کودکان واقـع       
در شهر ري در فرهنگ سـراي وال واقـع           
در ميدان نماز مراسم ديگري برپـا شـد           

.  نفر در آن شرکت کردند     ٥٠٠که حدود   
مراسم با سرود  و کف زدن و هـلـهلـه و               

يـکـي از     .   شادي کـودکـان شـروع شـد           
سازماندهندگان اين برنامه سـخـنـرانـي        
کرد و با دو نفر از کودکان کار و خيابان          
مصاحبه اي انجام گرفت و بيـانـيـه روز           

بـرنـامـه بـا       .   جهاني کودک قـرائـت شـد       
در سـالـن و        .   سرود و شعر ادامه يافـت     

خيابانهاي اطراف و منطـقـه شـهـر ري             
بروشورها و پالکاردهاي رنـگـي زيـادي       
با شعارها و مضمون هـاي زيـر نصـب              

خشونت عليه کودکان ممنوع    :   شده بود 
دنياي شايسته کودکان عـاري از       .   است

بيـحـقـوقـي و فـقـر و مـحـرومـيـت و                       
 . استثمار است

در تهران همچنين مراسم ديـگـري         
 مـهـرمـاه از طـرف کـانـون              ١٦در روز   

دفاع از حقوق زنان و کـودکـان تـهـران                
 . برگزار شد

 
بيانيه جمعيت تالش براي 
جهان شايسته کودکان به 
 مناسبت روز جهاني کودک

  ٨٧ مهر ١٧
 

 اکتـبـر روز     ٨ مهر مصادف با ١٧
جهاني کودک را در حالي بـرگـزار مـي             
کنيم که در مقايسه با سالهاي پيـش نـه       

تنها از رنجها و شدت تضـيـيـع حـقـوق              
کودکان در ايران و جهان کـاسـتـه نشـده            
بلکه هر روز بر دامنه و عمق آن افـزوده           

محروميت کودکـان از حـق        .   شده است 
تحصيل، محروميت از حق بهداشت و        
سالمت، محروميت از غذا و مسـکـن          
مناسب، محروميت از شادي و تفريـح،       
مــحــرومــيــت از امــنــيــت روانــي و                 

هر روز بيشتر و بيـشـتـر    ... اجتماعي و  
 . شده است

ميشود اين ليست را ادامـه داد،           
مي شود به کمک آمار و ارقـام نـمـودار             
دنياي وحشتناکي کـه کـودکـان در آن              
زندگي مي کنند را ترسـيـم کـرد، مـي              
شود آن روي سکه را، انبوه ثـروت هـاي           
توليد شده را نيز نشان داد و طنـز تـلـخ              

امـا در ايـن مـيـان            .   صحنه را دريافت 
بعضي محروميتها و محروم سـازي هـا       
چنان آشکارا و مسـتـقـيـم بـر هسـتـي                  
کودکان مي تازند که باقي را در سـايـه            

طـبـيـعـي     "   حق حـيـات   .   " قرار مي دهند  
. ترين و اساسي ترين حق کودکـان اسـت      

اگر جنگها و نبرد دسته جـات مسـلـح             
اين حق طبيعي و اساسي را با خـطـر و             
تزلزل روبرو مـي کـنـد، اعـدام نـقـض                  

 . مستقيم آن است
در چــنــد مــاه اخــيــر تــعــدادي از              

 سـال،    ١٨کساني که در سـنـيـن زيـر               
" جـرم " يعني در سنين کودکي، مرتکب      

شده بودند، پس از تـحـمـل چـنـد سـال               
 سـالـگـي      ١٨زندان، با رسيدن بـه سـن         

کودکان مـجـرم را ابـتـدا            .   اعدام شدند 
! ! ! بزرگسال و سپس اعدام مـي کـنـنـد            

کودکان بزه کار و يا کودکاني کـه دسـت          
به قتل مي زنند، خود قربانيان شـرايـط         
اجتماعي هستند و نياز به حـمـايـت و             

اولين قدم براي حمـايـت از      .   توجه دارند 
. آنها، حمايت از حق حـيـات آنـهـاسـت           

بنابراين جمعـيـت تـالش بـراي جـهـان                
شايسته کودکان، هـمـه دوسـتـداران و              
حاميان حقوق انساني کـودکـان را فـرا            
مي خـوانـد تـا بـا تـالش مسـتـمـر و                      
هماهنگ ضمن حمايت از کليه حـقـوق       
کودکان موجب شوند تا قوانين حقوقـي      

" حق حيـات " و قضايي موجود در جهت  
و حفظ حرمت انساني کودکـان تـغـيـيـر           

 . کند
 

روز جهاني کودک بر هـمـه کـودکـان و                
فعاالن حقوق کودک در سـراسـر جـهـان             

 مبارک باد
 *** 

دو مراسم در گراميداشت روز 
 : جهاني  کودک در سنندج

بنا به گزارش کـمـيـتـه کـردسـتـان                
حزب مراسـم روز جـهـانـي كـودك در                 

 مـهـر بـا اسـتـقـبـال             ١٦سنندج در روز  
در اين مراسم  .   گسترده مردم برگزار شد   

 و   ،مـوسـسـه هـوراز      ،که بـه فـراخـوان        
 و   ،کانون دنيـاي شـاد بـراي کـودکـان             

" جشــن بــادکــنــک هــا     " تــحــت عــنــوان      
 ۲۰۰۰سازمان داده شده بود، بيـش از         

نفر شرکت کردند و به مدت دو سـاعـت          
 بـعـد از        ۵,۳۰ الـي    ۳و نيم از ساعت   

مــحــيــط اجــراي   .   ظــهــر ادامــه داشــت     
مراسم مملو از پـالکـاردهـا و پـارچـه                 
نوشته هايي از شعارهايي حق طلبانـه و   

قطعنـامـه مـراسـم بـزرگ           .   انساني بود 
نويسي شده و بر ديـوار اطـراف مـراسـم           

 . نصب شده بود
مراسم با خوش آمـدگـويـي خـانـم             
فلور محمدپور دبـيـر مـوسـسـه هـوراز              

 ،آغاز شد و بدنبال آن فايق کيـخـسـروي         
سخنگوي هيئت موسس کانـون دنـيـاي        
شاد بـراي کـودکـان بـه عـنـوان اولـيـن                  
سخنران اين مراسم، ضمن تبـريـک روز          

 ،جهاني کودک و خير مقدم بـه حضـار           
پيرامون مصائـب امـروز کـودکـان بـه              

وي در    .   ايــراد ســخــنــرانــي پــرداخــت         
سخنراني خود به لـزوم تـوجـه بـيـشـتـر                
مردم به وضعيت کودکان و مخصـوصـا    
کودکان کار و تالش همگانـي بـراي از            
بين بردن مشقات و معضالت مـوجـود        

او دفاع از حقوق كودكـان را   .   تاکيد کرد 
وظيفه همه مردم دانست و تاكيـد كـرد           
كه اين حقوق بايد به صورت قـانـون در            

 .جامعه جاري شود
 ،در ادامه مراسم اجراي موسيـقـي      

مسابقه مادران به همراه فرزندان و نـيـز       

قرائت مقاله توسط امـيـد عـبـادي از              
اعضــاي مــوســســه هــوراز پــيــرامــون           
وضعيت عمومي کودکان و اشـاره بـه             
بي حقوقيها و ظلم و ستمهايـي کـه بـه              
کودکان روا مي شـود اجـرا شـد و در                 
ادامه، مسابقه نقاشي و گـريـم صـورت          
کودکان شور و شوق خاصي به مـراسـم           

 . داد
حضور جمع کـثـيـري از فـعـالـيـن                
حقوق کـودکـان و زنـان و هـمـچـنـيـن                    
حضور چشمگيـر فـعـالـيـن کـارگـري و               
ــه هــاي نســاجــي                ــارخــان کــارگــران ک

 نيرو رخـش    ، پرريس، شاهو،کردستان
و فرش غـرب بـافـت و سـايـر مـراکـز                     
کارگري و نيز اعضـاي هـيـئـت مـديـره             
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران مـراسـم را             

. پرشورتر و اميد بخـش تـر كـرده بـود               
پالكارد تبريك اتحاديـه آزاد كـارگـران            
ايران در مراسم برجستگـي خـاصـي بـه           

اجـراي گـروه تـئـاتـر           .   مراسـم داده بـود     
موسسه نوا که گوشه هائي از واقعيـات     
تلخ جامعه را به تصويـر کشـيـده بـود،            
بــخــش ديــگــري از بــرنــامــه بــود کــه               

 . حاضرين را تحت تاثير قرار داده بود
در اين مـراسـم هـمـچـنـيـن آقـاي                  
نوشـاد درزيـوري از اعضـاي هـيـئـت                 
موسس کانون دنياي شاد براي کودکـان       
و عضو کميته برگزار كننده اين مراسـم        

بـا خـوانـدن      .   قطعنامه را قرائت نـمـود      
بندهاي اين قطعنامـه حضـار بـا كـف              
زدن و ابـراز احسـاسـات آنـرا تـايـيـد و                  

. برگزار كنندگان را تشويق مـيـكـردنـد          

در پايان اين مراسم جـوايـزي از طـرف             
کميته برگزار كننده به کودکـان حـاضـر           

 . در مراسم تقديم شد
 

قطعنامه روز جهاني کودک در 
 سنندج

 
در دنيايي زندگي ميکنيـم کـه هـر          
ــرف از                     ــم ح ــاک ــداران ح ــردم روز س
پيشرفتهايي بزرگ در علوم، تکنولوژي     
و صـنـايـعـي مـي زنـنـد کـه هـمـواره                       
سودهاي مالتي ميلياردي برايشـان بـه         
ارمغان مـي آورد ولـي هـنـوز تـعـداد                  
کودکاني که در فقر زندگـي مـيـکـنـنـد              

 .بالغ بر يک ميليارد نفر است
ه در دنيايي زنـدگـي مـيـکـنـيـم ک               

حکومتها دائمـا، خـودکـفـايـي و رشـد              
نجومي در زمـيـنـه هـاي پـزشـکـي و                   
بــيــوتــکــنــولــوژي را بــه رخ ديــگــران               
ميکشند، اما کماکان بالغ بر سـيـصـد           
ميليون کـودک از خـدمـات بـهـداشـتـي              

 .محرومند
اين دنيا پر از کاال و ثـروتـي اسـت             
که حاصل کار و تالش اکثريت جامـعـه         
است اما تنها در انحصار تعداد بسـيـار     

 .اندکي قرار دارد
اين دنيا بيگانه با انسانـيـت اسـت           
زيرا طبق آمار در هر ثانيه يـک کـودک             
در جهان بر اثرنبـود غـذا و امـکـانـات               
بهداشتي مي ميرد، در حالي کـه ايـن            
مسئله با هزينه اي بسيار انـدک قـابـل             

 .پيشگيري است

 
 کودکان مقدمند

 گزارشي از مراسم هاي باشکوه روز جهاني کودک در ايران
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 کودکان مقدمند

 گزارشي از مراسم هاي باشکوه روز جهاني کودک در ايران 
روزهاي گذشـتـه شـاهـد بـرگـزاري             
مراسم ها و جشن هـاي مـتـعـددي در               
چندين شهر به مناسـبـت روز جـهـانـي              

مراسم هائي کـه هـرکـدام        .   کودک بوديم 
به نوبه خود پر از ابتکار و تـالش دهـهـا      
و صدها فعال مدافـع حـقـوق کـودک و               
مردمي اسـت کـه بـراي بـرپـائـي يـک                   
زندگي انسـانـي بـراي کـودکـان تـالش               

حضور وسيع مردم آزاديـخـواه     .   ميکنند
در اين مـراسـم هـا، قـطـعـنـامـه هـاي                    
راديکال و بسيار انسـانـي، سـخـنـرانـي             
هـاي پـرشـور و پـالکـاردهـاي زيـبـا و                    
پرمحتوائي که در خيابانها و ميتينـگ       
ها به چشم ميخورد همگي نشاندهـنـده        
يک پيشـروي بـزرگ در جـامـعـه ايـران                

هزاران نفر در اين ميتينـگ هـاي   .   است
سياسي و انساندوستانه، شرکت کـردنـد       
و اعالم کردند که اين زندگي شـايسـتـه            

اعـالم کـردنـد کـه ايـن           .   کودکان نيست 
وضع را نميپذيـرنـد و دنـيـاي ديـگـري               

اعـالم کـردنـد کـه کـودک              .   ميخواهند
مليت و مذهب و اديـئـولـوژي نـدارد،             
جنگ نمـيـخـواهـد، فـقـر و تـبـعـيـض                    
ــدام و خشــونــت                   ــد، اع ــواه ــيــخ ــم ن
نميخواهد، بهداشت و تغذيـه رايـگـان،          
تحـصـيـل رايـگـان و رفـاه و تـامـيـن                       

هـزاران نـفـر در پـاسـخ بـه                 .   ميخواهد
فــراخــوان فــعــالــيــن حــقــوق کــودک در            
شهرهاي سننـدج، کـرمـانشـاه، تـهـران،           

هـمـراه بـا      . . .   پيرانشهر، کـامـيـاران و          
کودکان خود به اين مراسم ها رفتـنـد و       
ــبــش                     ــن ــر ج ــگــري ب ــن دي ــرگ زري ب
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي، بــر             
جنبشي که بر پرچم آن نه به سـرمـايـه و          
نه به جهنم جمهـوري اسـالمـي نـوشـتـه             

 . شده است افزودند
گزارش برخي از اين مراسم ها که تـا           

   : اين تاريخ به ما رسيده است
 مهر روز جهاني کودک ١٩

 در پارک الله در تهران
 مهر به فراخوان سه ان جـي  ١٩روز  

 ،  انجمن گـلـهـاي زنـدگـي          ،او در تهران  
انجمن تـالش بـراي جـهـان شـايسـتـه                   
کودکان و جمعيت دفاع از کودکـان کـار         

 مراسمي در آمفي تاتـر پـارک   ،و خيابان 
 بعد از ظـهـر بـرگـزار            ٣الله در ساعت    

شد و بيش از هزار وسيصـد نـفـر در آن                

در ايــن مــراســم           .   شــرکــت کــردنــد       
پــالکــاردهــاي رنــگــي و شــعــار هــاي             
راديکال و  مـيـز هـاي اطـالعـاتـي در                
خصوص روز جهاني کودک توجه مـردم      

محدوده آمـفـي     . را بخود جلب ميکرد  
تاتر مـمـلـو از جـمـعـيـت بـا تـرکـيـب                       

. مختلف و رده هاي مختلف سني بـود        
هر لحظـه بـر شـمـار جـمـعـيـت افـزوده                   

شــخــصــيــت هــاي ســيــاســي       .     مــيــشــد
  کـارگـران و         ،اجتماعي و صاحبنظران  

 ، فعاليـن حـقـوق زن        ،خانواده هاي آنان  
نمايندگان انجمن هاي کودکان و زنـان و    
مـردان آزاديـخــواه و انسـانــدوسـت بــا               
حضور گسـتـرده خـود آمـفـي تـاتـر و                   

بچه هـا را       .   محدوده آنرا پر کرده بودند    
زيـرا در    .   در اين روز شرکت نـداشـتـنـد         

مراسم دو روز قبل به هميـن مـنـاسـبـت           
که جشن روز جهاني کودک بود کودکـان     
شرکت داشتنـد امـا ايـن روز بـه روز                   
اعتراض بزرگترها به بيحقـوقـي کـودک       

شرکت کننـدگـان    .     اختصاص يافته بود  
خيلي زود در محل حاضر شده بودند و          
ازدحام جمعيت فرصت اعالم برنامه را        
نداد و در ميان شور شرکت کـنـنـدگـان             
مستقيم مراسم شروع شد و با خـوانـدن        
شعـري در رابـطـه بـا کـودکـان کـار و                     

در ايـن    .   خيابـان فضـا پـرشـورتـر شـد             
مراسم نماينـده جـمـعـيـت تـالش بـراي               
جهان شايستـه کـودکـان مـطـلـبـي در                 
اعتراض بـه اعـدام کـودکـان خـوانـد و                
بحثي بر سر وضـع کـودکـان بـعـنـوا ن                  

. قربانيان ايـن شـرايـط صـورت گـرفـت             
مــجــري بــرنــامــه از آمــار وضــعــيــت              
نابسامان کودکـان در سـطـح جـهـان و               

. وضعيت آنها در ايـران صـحـبـت کـرد             
بعد از آن يکي از فعالين حقـوق کـودک            
در مورد نحوه فعاليت در عرصه حقـوق        

و بـا تـفـکـيـک دو            .   کودک صحبت کرد  
جنبش چـپ و راسـت در ايـن عـرصـه                 

. گرايشات راست را مورد نقد قـرار داد        
سپس فيلـمـي  از يـک کـودک کـار و                      
خيابان و کشيـده شـدن کـودک بـه تـن                  
فروشي براي امرار معاش بـه نـمـايـش             

 و ســي      ٥در ســاعــت      .   گـذاشــتــه شــد   
 هنگاميکه هوا تاريک ميشد و      ،دقيقه

جمعيت هر لحظه افزايـش مـي يـافـت             
نماينده انجمن کودکان کار و خيابان که       

 در   ،از دعوت کننـدگـان مـراسـم بـود            
مورد واقعيت هاي زندگي خانواده هاي      
محروم و تـاثـيـر فـقـر بـر شـخـصـيـت                      
کـودکــان و روي آوردن آنــهــا بــه کــار                 
خياباني و تن فروشـي و غـيـره بـعـنـوان              
محصول مناسبـات مـوجـود صـحـبـت          

و توسط يکي از فـعـالـيـن حـقـوق          .   کرد
  در مورد موقعـيـت کـودک در             ،کودک

ايران و پايـمـال شـدن تـمـامـي حـقـوق                   
در .   کودکان بحث پرشوري انجام گرفـت     

 نـفـر سـخـنـرانـي            ١١مجمـوع حـدود        
از جمله  شـهـاب روزبـهـانـي از             .   کردند

طــرف جــمــعــيــت تــالش بــراي جــهــان            
 ، عليرضـا عسـکـري      ،شايسته کودکان 

 مـحـمـد      ، بـنـي هـاشـمـي          ،اکبر يـزدي  
 بهرام رحيمي و چند نفر ديگر از        ،لطفي

فعالين حقوق کـودک در ايـن مـراسـم                
هــمــچــنــيــن آقــاي   .   ســخــنــرانــي کــردنــد  

احسني به  نمايندگي از انجمـن زنـان و           
در نـهـايـت      .   کودکان سـخـنـرانـي کـرد          

 عصـر ضـمـن ايـنـکـه هـنـوز                ٦ساعت  
مردم مي آمدند مراسم در ميان شـور و      

 . شادي مردم پايان يافت
 

بندهاي قطـعـنـامـه روز جـهـانـي              
 :کودک در پارک الله

 
دفاع از کودکـان وظـيـفـه بـزرکـتـر               
هاست و ما بـراي رسـيـدن بـه حـقـوق                   
کودکان منتظـرانـي آرام و سـربـه زيـر                 
نخواهيم بـود مـا بـراي تـغـيـيـر وضـع                  

 . کودکان خواهان موارد زير هستيم
رعــايــت تــقــدم حــقــوق کــودک بــر              -١

. سـيـاسـي   .   هرگونه مصلحت اقتصـادي   
نگـاه احـتـرام    . اجتماعي مذهبي و غيره 

آميز جامعه به کودکان کار و خيابان بـه      
عنـوان انسـانـي کـه حـقـوقـش مـورد                   
تعرض قرار گرفته است مي بايد اسـاس   
تعاريف دولت و جامعه قـرار بـگـيـرد و          
تمامي نگرشها و تعاريفي کـه بـر هـر               

. طريقي آنان را عـوامـل قـاچـاقـچـيـان              
فروشندگان مواد مـخـدر و بـانـدهـاي               
فحشا و ولگرد معرفي مينمايند بـايـد          

 .تغير کند
دوران کودکي مهمترين زمان بـراي        -٢

شکل گيري و تکوين شخصيـت کـودک        
از اين منظر کودکان کـار و        .   مي باشد 

لـذا  .   خيابان مورد تهديد مـي بـاشـنـد           
مسئولين موظفنـد بـدون فـوت وقـت              

حمايت هاي مقتضي را در دستور کـار        
 .قرار دهند

آموزش اجباري و رايگان حق هـمـه          -٣
تامين  امـکـانـات آن           .     کودکان است 

 .بايد توسط دولت فراهم گردد
عوارض جسمي و روحـي نـاشـي از       -٤

کار تا آخر عمر کودک ماندگار اسـت و           
در حقيقت کار فـرصـت کـودکـي را از               

ما خواهان لغو همـه     .   آنان سلب ميکند  
 .اشکال کار کودکان هستيم

ممنوعيت و اعالم جرم عليـه تـمـام      -٥
اشکال شکنجـه و آزار کـودکـان بـه هـر             

تربيت و   .   تنيبه(   شکل و بهانه از قبيل    
) سو استفاده هاي مخـتـلـف و غـيـره                

توسط هر شخص و ارائـه راهـکـارهـاي           
 حقوقي و اجتماعي جهت مقابله با آن

جمع آوري گروهي کودکان کـار در        -٦
خيابان نه تنها مشکـلـي از آنـهـا حـل                

بلکه خود آسيب هاي جدي اي      .   نميکند
لذا مـا خـواسـتـار        .   به آنها وارد ميکند   

 .توقف فوري اين شيوه ها هستيم
به منظور ايجاد ممنـوعـيـت بـراي         -٧

کار کودکان ما خواستار در نظر گرفتـن        
بيمه هاي تامين اجتماعي فـراگـيـر  و             
پرداخت بيمه بيکاري بدون قيد و شـرط        

 ..به خانواده هاي آنها هستيم
با وجود فـراوانـي کـودکـان کـار و                 -٨

خيابان و معدود بودن مکانهاي دولتـي       
لذا مـا    .   که مورد اعتماد کودکان باشد   

خواهان ايجاد تسـهـيـالت قـانـونـي و                
مالي از طرف مسولين بـراي تـاسـيـس           
مکانهاي ثابت و قابـل دسـتـرس بـراي             
کودکان از طـرف ان جـي او هـا بـدون                  

 دخالت دولت مي باشيم
 بويژه مـهـاجـريـن        ،کودکان مهاجر   -٩

جنگي جدا از ملـيـت نـژاد مـذهـب و                 
 بخصـوص کـودکـان افـغـانـي و              ،غيره

عــراقــي در ايــران بــايــد از تــمــامــي                 
امکانات رايج در کشور بدون هيچ قيـد        

 .و شرطي برخوردار گردند
از آنــجــا کــه دولــت جــمــهــوري               -١٠

 از امضـا کـنـنـدگـان             ،اسالمي ايـران   
 ،پيماننامه جهاني حقـوق کـودک اسـت        

  ترويـج و آمـوزش ايـن            ،از اينرو تبليغ  
حقوق از وظايف و تـعـهـدات دولـت و               
دستگاهـهـاي ذيـربـط و رسـانـه هـاي                  
گروهي راديو تلويزيون مـطـبـوعـات و            

مــا .   آمــوزش و پــرورش مــي بــاشــد             
 .خواهان فوري اين اقدامات هستيم

لغو وجوه  ورودي بيمارستانـهـا و       -١١
مراکز بـهـداشـت و درمـان بـيـمـار و                      
همچنين هزينه و شهريه تحصيـلـي  و             
ديگر امکانات و سرويس هاي عمومي      

 براي کودکان
حمايت قـانـونـي از سـرپـرسـتـي                 -١٢

توسط مادر و پدر بـطـور يـکـسـان در                
 . هنگام جدايي

قربانياني که از آنها بعنوان ارازل          -١٣
محصول بـي   .   و اوباش نام برده ميشود      

توجهي جامعه بـه نـيـازهـاي انسـانـي               
جامعه و مسولين آن بايـد بـا          .   آنهاست

توجه به اين نيازها از کشيده شدن آنـهـا          
 به اين ورطه جلوگيري کنند

 
ما خواستار اجراي فوري و دقـيـق      -١٤

مفاد پيمان نامه جهاني حقوق کودک و    
ديگـر مصـوبـات بـيـن الـمـلـلـي بـراي                    
حمايت از حقوق کودکان بويژه کـودکـان        

 . کار و خيابان هستيم
 جـمـعـيـت       ،انجمن گلـهـاي زنـدگـي       

 ،تالش براي جهان شايسته کـودکـان      
جمعيت دفاع از حقوق کودکـان کـار       

 ١٣٨٧مهر  -و خيابان
 گزارش دريافتي کانال جديد 

 

 

!کار کودکان ممنوع   


