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 :اين شماره در
 کار کودکان ٢
  هزار کارگر در مادريد ٢٠٠تظاهرات  ٨
  تظاهرات اعتراضی کارگران مخابرات راه دور در سخنرانی احمدی نژاد ٨
  سرمايه و کشتار کودک به دست مادر  ٩
 شوند وارد ششمين هفتۀ اعتصاب می  عراق يع چرمکارگران صنا ٩
  در قصابخانه ايران خودرو  حسين اناری انگشتان قطع ١٠
 تظاهرات اعتراضی کارگران فوالد آلياژ ١٠
 تظاهرات هفتگی مادران مبارز عزادار ١١
  کارگر  ۴۵٠٠و بيکاری ) SAAB(تعطيل کمپانی عظيم ساب ١١
 )*FAU(رگری برلينعيت فعاليت اتحاديه آزاد کاممنو ١٢
  دولت استبدادی سرمايه و اعدام مصلح زمانی ١٣
 مهدی فراحی شانديز همچنان در زندان است ١٣
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 کار کودکان

بايد ديد . احتياج به توضيح دارند" کودک " و " کار " دو کلمه  ترکيب باال،در 
ل له اوهدر و. کودک کيست و کار چيست و شمول آن در چه محدوده ای است

اما وقتی پای کار به  .شايد بگوئيم خوب کودک کودک است مثل همه کودکان
شود بلکه مانند  ميان می آيد ديگر کودک به مفهوم رايج کودک درنظرگرفته نمی

  .درسانارزش اضافی را به مشام سرمايه می  بوی خوشهر کارگری 

انی است که بنا به تعريف پيمان نامه سازمان ملل در باره کودکان، انس ،کودک
سال را تمام نکرده است مگراين که سن بلوغ درکشوری بنا به حقوق جاری  ١٨

شود، زيرا  اما خود ناقض تعريف کودک می »مگر«اين ! ن شوديتر تعيکماش 
سال را برای بلوغ دختران و خارج کردن اينان از  ٩معيار مثال شود با آن  می

. و قوانين ارتجاعی صحه گذاشتو به حقوق  به مردم تحميل کردزمره کودکان 
سال به پدر يا قيم يا  ١٨يا اجازه داد تصميم گيری در مورد کار کودکان زير 

نمونه اين دو مورد را در قوانين کشورهای اسالمی . مقامات قضائی سپرده شود
  .و قانون کار بسياری از کشورهای دنيا می يابيم

ی که پيمان نامه را پديرفته اند در يگذشته ازاين اما و اگر و مگرها بازهم کشورها
جای تعجبی هم . اجرای آن خود را موظف نمی دانند و چشم بر نقض آن می بندند

ی مثل هر کاالی ديگراست ينيروی کار انسان کاال که نظامیزيرا در  ،نيست
معامله ای که  ،همواره برای خريد و فروش اين کاال راه های گريزی وجود دارد

کار، کاالی خود را به نيروی فروشنده در بازار کاالی  .آزاد استبنا به تعريف 
! خريدار هم آزادنه و برابر! فروشد ميل خود و بدون هيج گونه فشار واجباری می
ين کاال يعنی نيروی کار اخواهد از اين کاال را می خرد تا به نحوی که خود می

با ای که دراين رابطه  هفروشند ؟عا فروشنده آزاد استقاما آيا وا. استفاده کند
چيزی برای فروش ندارد جز نيروی کارش و  شمرده می شودبرابر خريدار 

ن می يقيمت آن را هم نه خود بلکه شرايط جاری و مناسبات حاکم در جامعه تعي
اين قيمت يا به بيان ديگر مزد کارگر بايد به مقداری  ،بازهم بنا بر تعريف. کند

يعنی بايد حداقل  .ر حاضر و آتی را فراهم سازدباشد که بازتوليد نيروی کا
دليل وجود ه اما سرمايه دار ب .دکنزندگی کارگر و خانواده اش را تامين  نيازهای

قابل ذکراست که . نگرانی از نبود کارگر ندارد) خيل بيکاران ( ارتش ذخيره کار
دولت های  و ها اين قوانين و بايد و نبايد ها نه دراثرخيرانديشی پارلمان نشين

البته اينان هم تمام  .که حاصل مبارزات چند قرنه کارگران استبلسرمايه داری 
سعی خود را در تعديل و تخفيف خواست های کارگران در جهت حفظ منافع 

به  ،با وجود اين واقعيات بسيار دورازاين تعاريف است. سرمايه انجام داده اند
را برای تامين نيازهای خود و  نحوی که کارگرکه می بايست نيروی کار خود

خانواده اش بفروشد مجبور به فروش نيروی کار زن و فرزندان خود نيز می 
چشم . می گردد ١" برده فروش " پس زن و فرزندان خود را می فروشد و . شود

دهد زن و دخترانش برای کمک به مخارج خانواده به  برهم می گذارد و اجازه می
امروزه  .شود دين طريق مساله کار کودکان مطرح میو ب. خودفروشی بپردازند

بنا به تعريف سن کار از طرف سازمان بين المللی کار، کار کودک به کار افراد 
  اما آغازش از کجا و چگونه بود؟. شود سال اطالق می ١۵زير 

در دوران برده داری که . بدون شک از زمان های دور کار کودکان مطرح بود
ی و حيات و مماتش به برده دار تعلق داشت کودکان هم که با برده و تمام زندگ

گرچه در بسياری از موارد فرزندان همان برده  -آمدند  مهر برده بودن به دنيا می
اما  .را در کنار ديگر برده ها شروع می کردند از کودکی کار –بودند  داران

برده شده و ی که صرف خريد ارزشمنافع برده داران درآن بود که برای حفظ 
يا در دوران فئوداليسم که . ، حداقل زندگی آن ها تامين کندکار بردگان استفاده از

از زمانی  دهقان وابسته به زمين بود و اختيار جان و مالش با مالک، کودکان نيز
شدت و  .که توان کار پيدا می کردند در کناروالدين و خانواده به کار می پرداختند

سرمايه داری معنی و  اما کار کردن در. شرايط داشتسختی کار بستگی به 

سرمايه داری به کار کودکان سروسامان داد که آغاز آن به . ويژگی ديگری دارد
ضالنی عبا ورود ماشين ديگر نيروی  .گردد ورود ماشين در کار توليد کاال برمی

کارگيری کارگرانی که نيروی ه ب ،بنا براين .کارکردش را ازدست می دهد
ضالنی چندانی ندارند و يا اصوال به خاطرسن کم بدن شان هنوز به رشد و ع

، ازهمه مهم تر، تکامل الزم نرسيده اما دارای نرمش و انعطاف بيشتری است و
اين  .گيرد دردستورکارسرمايه داری قرارمی استبسيارارزان نيروی کارشان 
   .هستند زنان و کودکانکارگران جديد، 

وحشتناک خانواده که خود ناشی  شوند به دليل فقر مجبورمیبدين گونه کودکان 
از بهره کشی بيش ازاندازه سرمايه داری است به جای بازی های کودکانه، به 
جای استفاده از اسباب بازی، به جای رفتن به مدرسه و سواد آموزی، روانه 

ها شوند و در محيط نامناسب آن از نظر جسمانی و هم اخالقی و  کارخانه
به عنوان نيروی کارمورد استثمار  و با ابزار کار سرو کار پيدا کنند رهنگی،ف

  . اينان کودکان خانواده ها ی کارگری هستند. شديد قرار گيرند

درهمين کارخانه يا کارخانه ای ديگر يا معدنی مخوف  به عنوان کارگر پدر
ازنان خالی  اکنون مادر نيز به کار گرفته شده اما بازهم سفره. مشغول کاراست

کل خانواده به خدمت سرمايه درآمده است در حالی که بنا به تعريف ارزش . است
می بايد کارگر و خانواده اش را تامين و ) مرد يا پدرخانواده ( نيروی کار 
و مزد پرداختی چنان پائين که به  اما شدت استثمار چنان باالست. بازتوليد کند

ار و اضافه کاری نمايد تا شايد همان مزد و يا جای مرد خانه کل خانواده بايد ک
يعنی می توان گفت در حقيقت يک مزد بين  .اندکی بيشتر را بتواند کسب کند

اما در طرف ديگر اوضاع به شيوه ديگری است، . افراد خانواده تقسيم می گردد
يعنی سرمايه دار با پرداخت يک مزد يا اندکی بيشتر از يک مزد به مجموع 

سه يا بيشتر مورد کار غيرالزم را تصاحب می کند و حجم ارزش  خانواده
  .اضافی تصاحب کرده را باال می برد

اين وضعيت که در آغاز صنعت ماشينی پيش آمد چنان لجام گسيخته گرديد که 
ن يبه دليل حفظ منافع آتی مجبور به دخالت و تعيآن ی و پارلمان يدولت بورژوا

عت بود نان انگليس به عنوان کشوری که پيشرو صمثال پارلم. حد و حدود گرديد
از قبيل لزوم  ،ی در رابطه با کار کودکان و زنان مقرر کرديها محدوديت

اولين اين قوانين . ی، ساعات محدود کار، محدوديت سنی و غيرهيتحصيالت ابتدا
ن يرسيد که گذشته از تعي ببه تصوي ١٨٣٣به نام قانون کارخانجات در سال 

ساعت محدود می کند و  ١٢ساعته، کار کودکان و جوانان را به  ١۵ر روزانه کا
به تدريج با رشد گيری مقاومت کارگران که آن هم با صنعت بزرگ آعاز می 

ساعت  ٧- ۶سال به  ١٣ساعات کار کودکان کوچک تر از  ١٨۴۴سال  شود در
م بعد از شکست و سرکوب قيام چارتيست ها و سپس قيا. درروز محدود می گردد

نيروی تعرضی طبقه کارگرسريعا رشد می  ١٨۵٠ژوئن پاريس دوباره از سال 
کارشبانه . مجبور به تصويب قوانين جديد می گردد يابد و متعاقب آن پارلمان

اين روند با توجه به قدرت مبارزاتی . زنان وجوانان وکودکان ممنوع می شود
. پيمايد و نشيب میطبقه کارگر و به نسبت شدت و ضعف مبارزه طبقاتی فراز 

ساعته را  ٨روزانه کار  ١٨۶۶ل کارگری در ژنو در سپتامبر لکنگره بين الم
قوانين حمايت از کودکان به وجود می آيد و کار کودک ممنوع . شنهاد می کنديپ

اما ببينيم امروز در بر کدام پاشنه می چرخد و در ورای اين . شود اعالم می
  .چگونه است دکانواقعی در مورد کو قوانين اوضاع

امکان مقايسه مساله را دربخش های جداگانه کشورهای  و برای دقت بيشتر
ای رسا نيست و بسياری   گرچه واژه(صنعتی پيشرفته و کشورهای درحال رشد 

گيرند نه در حال رشد که در حال  از کشورها که در زمره اين تعريف قرار می
اما بازار سرمايه با . لخراش هستندفروپاشی و نشان دهنده فاجعه های انسانی د
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و در درون کشورهای ) وجود اين گرم است و ازخون اين قربانيان نيرو می گيرد
  .دهيم مورد بررسی قرار می در حال رشد هم آن ها را براساس قاره ها

ميليون نفر آن را  ١۶٠يک دوازدهم جمعيت جهان دچار سوء تغذيه است که 
سال و  ۵هزارکودک زير ٣۴هر روز . دهد سال تشکيل می ۵کودکان زير 

که به اندازه کافی گندم،  ميليون کودک از گرسنگی می ميرند در حالی ١٢هرساله 
هم زمان با . ی برای سير کردن شکم جمعيت جهان وجود دارديبرنج و مواد غذا

برای حفط قيمت و تعادل بازار  ،اين مرگ و مير باالی کودکان از گرسنگی
  .گردند ازين مواد عامدانه نابود می مقادير زيادی

می گويند فقر مهم ترين عامل گرسنگی است اما نمی گويند اين فقر فزاينده از 
نفر جمعيت  ۴نفر ازهر ١. شود آيد و چرا همواره دامنه آن گسترده تر می کجا می

 .کند مريکا زندگی میآميليارد نفر روزانه با کمتراز يک دالر  ٣/١جهان يعنی 
  . قت بايد بگوئيم اين تعداد از جمعيت جهان مرگ را روزشماری می کننددرحقي

  ؟کنند چرا کودکان کارمی

ودک  ٢۵٠ ون ک ه     ۵-١۴ميلي ر ب ان بهت اد جه رخ اقتص ا چ د ت ی کنن ار م اله ک س
د   داد ااز. گردش درآي ن تع ه        ١٢٠ ،ي ه نيم ام وقت و بقي ه طور تم ون کودک ب ميلي

د    ار می کنن ون کودک ح   ١١٣. وقت ک دا   ميلي د و  يتی از تحصيالت ابت ی محرومن
د    دربسياری ازنقاط به طورسنتی اين شتر ابتدا در خانه دختران کوچک می خواب
ا از شدت          د ي ران نمی بين رای آموزش دخت ذاری ب و خانواده سودی در سرمايه گ

د       .فقردرحقيقت آن ها را می فروشد ا انسان بزرگسال بيکارن ون ه ان ميلي . هم زم
رمايه د  د      بعضی ازس رای کارمفي ان ب ه کوچک ش ه خاطرجث ان را ب اران کودک

ساله ای  ۶دختر ( های گران قيمت ساالن می يابند ، برای گره زدن قالیگترازبزر
در ايران به عنوان بهترين قالی باف انتخاب می شود و در کمال بيشرمی در بوق 

ن در تونل برای خزيد!! ) و کرنا دميده می شود و از رهبر جايزه دريافت می کند
ار   اهای باريک معادن و درمعنای درست کلمه برای اين که سود بيشتری از ن ک ي

ال   .نصيب سرمايه می شود ران     ١٣٧۶در سال   ،به طور مث ه سرمايه دار اي طبق
  . ٢آورد چنگ میه نهصدو هجده ميليارد تومان از محل کار کودکان سود اضافی ب

  ی اشتغال دارند؟ يکودکان به چه کارها

کارخانه ها برای توليد کاالهای مختلف با مزدی اندک و تحت شرايط بسيار بد در 
کفش ورزشی، توليد مثل  ،کنند و بدون هيچ لباس حفاظتی و اقدامات ايمنی کارمی

قالی بافی، کبريت سازی، شيشه گری، ساخت مواد آتش بازی، توليد سيگار، 
را تکان داد اما برای سرمايه  ی که نمونه بوپال هند دنيايتوليد مواد سمی و شيميا

تنها ارتعاش کوچکی بود که با پرداخت اندکی پول به خانواده های فقير کشته 
نمونه ديگرآن  .شدگان برآن سرپوش گذاشته شد تا در جاهای ديگر تکرار شود

ی يست که به توليد مواد سمی و شيمياافولردر گواتماال . ب. ی اچيمريکاآشرکت 
اين . کفش مشغول است که برروی اعصاب تاثير می گذارد توکسيد و چسب برای

. شرکت از کار کودکان خيابانی و ديگر کودکان خانواده های فقيراستفاده می کند
ی خود را از دست می دهند و ياين کودکان به دليل استشمام مواد سمی حس بويا

 ١١انه در اين کارخ ١٩٩٣درژانويه  ،به طور مثال .گاه ازتاثير سم می ميرند
 ۴۵٠ين تجارت اسال از کودک به دليل مسموميت مردند اما سود کارخانه در يک

گيری دردريای عميق، دستفروشی، ماشين  سنگ شکنی، ماهی .هزار دالر بود
ی، کشاورزی خانوادگی و کشاورزی ي، پادومغازه شاگردی ی،يی و ماشين پايشو

در  زنی واکس و خدمتکاریصادراتی همراه با خانواده، کار بدون مزد فاميلی، 
مراکز خدماتی مثل هتل ها ، کافه ها و بارها، در رستوران ها و آشپزخانه ها، و 

مثل بردگی جنسی،  ،ی که به عنوان بدترين نوع کار تقسيم بندی ميگردديدرکارها
استفاده از کودکان در فاحشگی، پورنوگرافی، حمل و توزيع مواد مخدر، تجارت 

ميليون کودکان کار را  ٢۴۶ميليون از  ١٧٩اين بخش  .سکس و توريسم سکس
توسط دولت ها و چريک های مخالف به عنوان سرباز به کار . گيرد در برمی

دختران اما بيشتر  .پسران امکان بيشتری برای يافتن شغل دارند .گرفته می شوند
 ١۴تا ١٠نزد خانواده ها به عنوان خدمتکار بدون دريافت هيچ مزدی روزانه 

اعت کار می کنند و بنا بر طبيعت اين نوع کار در آمارها هم به حساب آورده س
هم چنين در تجارت سکس و توريسم سکس بيشتر مورد استفاده قرار  .نمی شوند 
  .می گيرند 

  جنگ و کودکان 

ساله اخير دو ميليون  ١٠های  در جنگ. کودکان همواره قربانيان جنگ ها هستند
اما اين جا به شيوه ای ديگر قربانی می . اند ت دادهکودک جان خود را از دس

آن ها به خاطر فقر، به خاطر دريافت غذای روزانه و به خاطر داشتن . شوند
به ويژه کودکان خيابانی و بعضی از ترس به ارتش دولتی يا ! ی برای زندگی يجا

کشوردرگير در جنگ در  ٣٠شمار کودکان سرباز در . ارتش چريکی می پيوندند
ازاين کودکان برای پيام رسانی، . ٣هزار نفراست ٣٠٠نقاط مختلف دنيا بالغ بر 

استفاده از کودکان . حمل اسلحه و بار، مين روبی، و پارتنرسکس استفاده می شود
سال تنها اختصاص به کشورهای فقير يا در حال رشد ندارد بلکه در  ١٨زير 

مثال  .فقيررا در برمی گيرد پيشرفته صنعتی هم کودکان خانواده های کشورها ی
هم چنين . بعضی از کودکان سرباز انگليسی در جنگ خليج و فالکلند کشته شدند

ی در جنگ های سومالی، بوسنی و خليج شرکت يمريکاآساله  ١٧سربازان 
کودکان . ساله را به خدمت نظام می پذيرند ١۶در کانادا کودکان . داشتند

و از جمله بوسنی هرزگوين، چچن، ناگورنسربازدر بسياری از جنگ های ديگر
، ترکيه، کوسووو، داغستان و جمهوری های سابق يوگوسالوی هدونيق، مقره باغ

ی که کودکان به طورعلنی درآن فعال بودند و ياز جمله جنگ ها. فعال بودند
حضورآن ها از طرف مسئوالن باالی مملکتی مورد تشويق و تائيد قرار می 

کودکان ايرانی برای حضوردرجنگ احتياج به  .راق بودگرفت جنگ ايران و ع
ين کودکان برای مين روبی و عمليات انتحاری استفاده ااز. اجازه والدين نداشتند

ساله ای بود که خود را با مواد منفجره به يک  ١٢نمونه بارز آن کودک  .می شد
کودکان ديگر به الگوی تانک عراقی زد و کشته شد که از طرف رهبر و مقامات 

ساله را می  ١٣و  ١١خود من نيز دو کودک  .و نوجوانان مسلمان تبديل شد
شناسم که در ميدان مين پودر شدند و آثاری از آن ها باقی نماند تا به خانواده شان 

در حالی که فرزندان همين رهبران در کنار والدين خود به راحتی . تحويل دهند
از (جبهه جنگ شما، مدرسه است : شدزندگی می کردند و به آن ها گفته می 

اين وضعيت  .)مصاحبه رفسنجانی در مورد اشتياق پسرش برای رفتن به جبهه
ی يدر يکی ازسرودها. خود را درادبيات و فرهنگ جنگ به خوبی نشان می دهد

مرتب برای تشويق کودکان در رفتن به جبهه از راديو ايران  گکه در زمان جن
دشمن خيال کرده ما نوگل بهاريم ، : خوان می گفتندپخش می شد کودکان سرود 

عجيب است که دشمن در اين مورد انسانی !! اما امام ما گفت ما مرد کارزاريم
   !!فکر می کند

  کودکان و سکس تجاری

که يکی ازنمودهای سقوط اخالقی در سرمايه داری است، شامل  ،سکس تجاری
کودکان به  نزيتسکس و تراکودکان، توريسم  گرافیفاحشگی کودکان، پورنو

. شود خودفروشی کودکان با سکس تجاری سازمان دهی می. استخاطر سکس 
کودکان از طريق بچه دزدی يا بيواسطه با تحويل خانواده های فقير برای دريافت 

قرض خانواده و گاه به تصور تهيه زندگی بهتری  پولی اندک يا به عنوان استرداد
توسط قيم برای دريافت پول در اختيار باندهای مربوطه برای کودک در آينده و يا 

کودکان خيابانی بزرگ ترين منبع اين به اصطالح تجارت . قرار می گيرند
اين کودکان گذشته از آسيب های شديد روحی در خطر جدی ايدز قرار . هستند
 ،مريکا، کانادا، ايتاليا و آلمان می آيندآتوريست های سکس معموال ار  .دارند

عنی از کشورهای پيشرفته سرمايه داری که مشکل و محدوديتی برايشان در ي
  . سکس طبيعی وجود ندارد
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 ی کار کودکيرافياغتوزيع ج

کشورهای   منطقه 
  صنعتی اروپا

فريقا و خاور آ  اقيانوسيهآسياو   اروپای شرقی 
  ميانه 

التين و  یمريکاآ
  کارائيب

  ۴/١٧  ۴/۶١  ٣/١٢٧  ۴/٢  ۵/٢  ميليون نفر

  ٧  ٣٢  ۶١      ددرص

  

  اروپای غربی 

گرچه آمار رسمی و دقيقی ارکارکودکان در اروپا وجود ندارد اما بعضی از 
. ال داردغسترده کودکان در انگليس، ايتاليا، اسپانيا و پرتگنشان از کار  تمطالعا

می توان . ، لذا کار کودک به صورت يک مساله جدی برای اروپا در آمده است
يزی که می خريم جای پای کارکودکان وجود دارد، به ويژه گفت تقريبا درهرچ

در بسياری از شاخه های صادراتی از جمله توليد پوشاک و هم چنين در توريسم 
سکس کودکان، پورنوگرافی کودکان و استفاده از آن ها در کار توزيع مواد 

 پارلمان اروپا موظف به اقداماتی برای ١٩٩٩مخدر، به نحوی که در دسامبر 
ميليون کودک کارمی  ۵/٢درکشورهای پيشرفته صنعتی  .کاهش آن می شود

اين آمارچنان که بر می آيد نمی تواند درست باشد، زيرا بر مبنای گزارش . کنند
BBC  تنها در  بيش از دو ميليون کودک در سن مدرسه ١٩٩٨فوريه  ١٠در

غيرقانونی کار انگليس به نوعی در استخدام هستند که سه چهارم آن ها به طور 
گرچه متوسط ساعات . پنس مزد داده می شود ٣٣به کودکان ساعتی . می کنند

 .ساعت درهفته کار می کنند ٢٩ساعت است بعضی از کودکان تا  ٨کار هفتگی 
يا براساس گزارشی ديگر دو سوم کودکان دبيرستانی انگليس احتماال نيمه وقت 

. لی مدرسه يک کار نيمه وقت دارنددرصد کودکان موقع تعطي ۵٠کار می کنند يا 
فريقا، آسيای جنوب شرقی و به آهزار زن و دختران نوجوان از  ۵٠٠ساالنه 

شوند و به کار سکس  ويژه اروپای شرقی و مرکزی به اتحاديه اروپا ترافيک می
هزار کودک  ۶٠٠بر اساس مطالعه ای در آلمان حدود . تجاری مجبور می گردند

آن ها در مزارع و کارگاه . ساله هستند ١٣ -١۵رصدشان د ۴٠کار می کنند که 
طبق قانون . فعالند. . . های فاميلی، روزنامه فروشی، پخش آگهی های تجاری و 

اما بسياری . سال به هيچ وجه اجازه کار کردن ندارند ١٣کار آلمان کودکان زير 
ودن استفاده از کارفرماها به طور غيرقانونی از کار نوجوانان به دليل ارزان ب

هزار کودک به طور تمام وقت و اکثرا در کشاورزی  ۵٠ال غدر پرت. می کنند
ال غبا وجود اجباری بودن و کنترل آموزش مدرسه ای در شمال پرت. کار می کنند

ساله در کارخانه های توليد کفش کار می کنند، در حالی که  ١٢کودکان حدود 
ال کسب درآمد پولی غهای فقير پرتدر خانواده . سال است ١۶سن قانونی کار 

مهم تر از آموزش و آموختن است و به همين سبب وقتی کاری برای کودکی پيدا 
ميليون  ۵۵قابل ذکر است که در اتحاديه اروپا . می شود سبب شادمانی می گردد

با  اشزندگی يک کودک از هر ده کودک . خط فقر زندگی می کنندزير نفر در 
   ۴.مين می گرددکمک های اجتماعی تا

  اروپای شرقی و جمهوری های سابق شوروی  

به دست آوردن بسياری از اطالعات آماری مربوط به اين کشورها مشکل و گاه 
در اين کشورها با اطالعات رسمی بين  گردرصد کودکان کار. دست نيافتنی است

سن قانونی کار در آن ها . در نوسان است ١٠- ١۴درصد کل کودکان  ٣٠تا  ١
اين کودکان در مزارع فاميلی، مارکت ها، باربری، . سال است ١٨تا  ١۴بين 

ی، ي، فروش روزنامه، دستفروشی در خيابان، ماشين شومغازه شاگردی نظافت،
ی و به ويژه به يکار در مزارع کتان و برنج، پرورش کرم ابريشم، گدا

  . خودفروشی اشتغال دارند

زنان و به ويژه کودکان به اروپا و ساير  نزيتاين کشورها منبع اصلی برای ترا
سرمايه داری  نظامبعد از فروپاشی بلوک شرق و ورود آن ها به . کشورهاست

ی تخفيف می يافت مثل ينوع غربی، نابسامانی های اجتماعی که قبال به شيوه ها
به  -  ودبکه البته بهبودی در کارن -  اما به جای بهبود .يک دمل چرکی سرباز کرد

از جمله اين نابسامانی ها پديده کودکان خيابانی و تجارت . طانی تبديل شدغده سر
اکنون اين کشورها منبع اصلی تامين زنان و دختران خودفروش . سکس است

تعداد در کشورهای اروپا به نحوی که  ،ی استيبرای کشورهای اروپا
 اغلب اين ها را. بيشتر شده است خودفروشان بومیخودفروشان مهاجر از 

 وعدهساله تشکيل می دهد که باندهای قاچاق انسان آن ها را با  ١۴و  ١٣کودکان 
. ندند و به بردگی جنسی می کشانيافتن شغلی خوب به اروپای غربی می آور

کودکان به ويژه دختران از قزاقستان به يونان، ترکيه، امارات، اسرائيل و کره 
ه جنوبی، ترکيه و تايلند برای جنوبی، از ازبکستان به کشورهای خليج فارس، کر

ازاستونی به شمال و غرب اروپا، از گرجستان . شوند می نزيتسکس تجاری ترا
به ترکيه و يونان  گرافیدختران برای فاحشگی و کلفتی و سکس تجاری و پورنو

  .شوند می نزيتترا

  کشورهای در حال رشد

 فريقاآ

باالترين ميزان کار کودک  فريقا کارمی کنند کهآساله  ۵-١۴يک سوم کل کودکان 
درصد،  ۵/۶٣و کامرون با  ۴/۶۵، گينه بيسائو با  ۵/۶۵چاد با  .درجهان است

سه چهارم کودکان به . فريقا دارندآساله را در  ۵- ١۴باالترين درصد کار کودکان 
  . درصدشان به کار کشاورزی اشتغال دارند ٩٠کارفاميلی بدون مزد و 

عمده . دهند فريقا را کودکان تشکيل میآار قاره درصد نيروی ک ٢٢به طور کلی 
کار در مزارع : فعاليت های اقتصادی که کودکان درآن ها مشغولند عبارت از

 ۵٠- ۶٠به طور مثال . فاميلی، مزارع تجاری کشت نيشکر، برنج، چای، و قهوه
در گابن برای . درصد نيروی کار مزارع قهوه کنيا را کودکان تشکيل می دهند

آن ها . شوند فروخته می مريکاآدالر  ٣۴٠باری در مزارع تجاری به کار اج
ساعت کار می کنند و مورد سوء استفاده جنسی  ١٢بدون دريافت مزدی روزانه 

بعضی از کودکان در صنايع صادراتی مثل نساجی، لباس . گيرند نيز قرار می
الماس و  عده ای ديگر در معادن طال،. دوزی، قالی بافی و کفش کار می کنند

، مغازه ی، شاگردیي، ماشين پازنی دستفروشی در خيابان، واکس. . . . ذغال و 
خدمتکاری و کاردرکارگاه های تعميراتی و فلزکاری ها که درآن ها با مواد 

از جمله . و اسيد باطری سرو کار دارند ی و سمی چون رنگ، تينريشيميا
اهی گيری، و جستجو در کارهای ديگر چيدن و جمع آوری ميوه، کندن گل، م

سن قانونی کار در اين کشورها . استآشغال برای مواد فلزی و پالستيک و غيره 
دختران معموال به کار خدمتکاری در منازل . سال است ١٨تا  ١٢متغير و از 

اما اينان در خطر سوء  .اشتغال دارند که يا بی مزد است و يا مزد ناچيزی دارد
. ار مشکالت روانی اندچدوری از خانواده و تنها بودن داستفاده جنسی و به دليل 

اشتغال در ارتش دولتی يا چريکی مخالف دولت هم تعدادی را به خود جلب می 
شوند و آن ها را برای مين  ساله در ارتش پذيرفته می ١٣در چاد کودکان . کند

هزار کودک سرباز وجود  ١۵در جمهوری کنگو . فرستند روبی به خط مقدم می
 ٨سالگی پذيرفته می شوند اما ورود به ارتش های محلی از  ١٣دارد که از 
سکس تجاری و پورنوگرافی ازکودکان در حال گسترش است و . سالگی است

در کنگو . کودکان به اين دليل به اروپا و کشورهای داخل قاره ترانزيت می شوند
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يوپی پسران و سالگی به خودفروشی کشيده می شوند و در ات ٨دختران از سن 
از نيجريه،  اتیکامرون کشور ترانزيت کودکان وارد. سالگی ١١دختران از 

. فريقای مرکزی، توگو و مالی برای سکس تجاری استآبنين، چاد، کنگو، 
افريقای جنوبی از مراکز اصلی ترافيک کودکان به اروپا و ترافيک دختران به 

  .استاسرائيل و روسيه 

اغلب کشورها اجباری و مجانی است اما ميزان خالص ی گرچه در يآموزش ابتدا
در اکثر اين کشور . درصد است ۴٠ثبت نام در آن پائين و به طور متوسط 

که دليل آن عالوه بر  ،کودکان مناطق روستائی به مدرسه فرستاده نمی شوند
زيرا قادر به تهيه کتاب و دفتر و غيره  ،فقر مفرط است مدرسهيا نبود کمبود 
در بسياری ازکشورها به داليل فرهنگی دختران را به مدرسه نمی . نيستند

بنا به گزارش . سالگی به خدمتکاری فرستاده می شوند ۵بسياری نيز از . فرستند 
درصد شان  ۵٠کالس درس و  ٢درصد مدارس تنها  ٢۵يونيسف در گينه بيسائو 

 اسالمیه مدارس در بعضی مناطق نيز کودکان را ب. تا پايه چهارم را دارندفقط 
  .می فرستادند

  آسيا

اما آمارهای غيررسمی . ساله در آسيا کار می کنند ۵- ١۴ميليون کودک  ٣/١٢٧
مثال بنا به گزارش سازمان جهانی کار که از منابع . ين استابسيار فراتر از از

 ۴/۵درهند وجود دارد که گر ميليون کودک کار ٣/١١رسمی استفاده می کند 
اما بنا به گزارش سازمان های  .ند را تشکيل می دهددرصد نيروی کاره

ميليون تنها به  ١۴ميليون کودک در هند کار می کنند که  ۴۴-۵۵غيردولتی بين 
در ايران بنا به گزارش منابع رسمی . عنوان خدمتکار در خانه ها کار می کنند

هزار به طور فصلی کار  ٣۶٠ساله به طور ثابت و  ١٠-١۴هزار کودک  ٣٨٠
بی مزد  اين آمار کار .گرهزار کودک کار ٧۴٠يعنی در مجموع  ،کنند می

و مغازه کودکان در فعاليت های اقتصادی خانوادگی، خدمتکاری، شاگردی 
  . کارهای غيررسمی را در برنمی گيرد

سال و بيشتر است اما در بعضی  ١۵سن کارقانونی دراکثر کشورهای آسيا  
در اغلب . سال است ١٢- ١۴در بنگالدش بين  مثال ،کشورها بسيار پائين تر است

با اجازه والدين يا قيم هم امکان پذير  ١۵اين کشورها کار از سنين پائين تر از 
 ،سالگی به ويژه در کارگاه های قالی بافی ۵يا  ۴است اما سن غيرقانونی کار از 

 حصير بافی، آجرپزی آغاز می گردد و کودکان در کنار والدين خود و يا تنها
در منابع رسمی ايران از جمله در . ساعت کار می کنند ١٠روزانه بيش از 

 انتشارات مرکز آمارايران توزيع فعاالن در بخش های عمده اقتصادی بر مبنای
 ١٠ساله و بيشترانجام می گيرد يعنی به طور رسمی سن کار از  ١٠شاغالن 

قانون کار  ١۶ماده حداقل سن کار در ايران طبق  .شود سالگی در نظر گرفته می
همين قانون حداقل سن کار برای کارگاه های  ٧اما باز طبق ماده . سال است ١٢

حتی با رعايت ضوابطی، کار شبانه نيز برای شان مجاز . فاميلی اعتبار ندارد
ی در بخش مختلف رسمی و غيررسمی کار می کنند که يکودکان آسيا .است

  :می شودموارد زير را شامل 

ی خطرناک، کارگاه های يای کفش سازی کار با چسب و مواد شيمياکارخانه ه
ساخت وسايل آتش بازی و مواد منفجره، توليد توپ واليبال و کريکت به ويژه 
توسط کودکان بسيار کم سن پاکستانی، به طور مثال در کارخانه سيالکوت در 

. د می شودميليون انواع توپ به ويژه توپ فوتبال تولي ۴٠شرق پاکستان ساالنه 
شان را کودکان نفرهزار  ۵هزار نفر برای اين کارخانه کار می کنند که  ٢۵

صبح تا دير  ٧آن ها تکه های کوچک را به هم می دوزند و از . تشکيل می دهند
وقت شب برای دريافت حقوق ناچيزی که چند سنت است برای شرکت های 

اس توپ توليد می کنند که معروف از قبيل ريبوک، دان لوپ، لوتو، ميتره و آديد
توليد وسايل بوکس، کاردرهتل ها و . در اروپا به قيمت باال فروخته می شود

 رستوران ها، کار درآشپزخانه ها ، بيشترين نيروی کار کودکان در کشاورزی

در مزارع برنج، گندم، توتون، شکر، کائوچو، چای، موزو دانه ها به کار گرفته 
جرپزی، سفال و شيشه گری، ماهی گيری، صيد در سنگ شکنی ، آ. می شود

مرواريد در آب های عميق و کار در معادن سطحی و زير زمينی بدون امکانات 
ی مغازه، ماشين يحفاظتی، جستجو در تل های آشغال برای يافتن مواد فلزی، پادو

ساله که  ١٠همايون (  زنی ی، دستفروشی در خيابان، واکسيی و ماشين شويپا
شب کار می کند می گويد برای کمک به  ٩صبح تا  ٧لی مشهد از در پارک م

سالگی کار کرده است در حالی که دوست دارد درس  ۵مخارج خانواده از 
و وزن کردن، باربری ، بارزدن و خالی کردن بار، خدمتکاری به ويژه  .)بخواند

حدود ساعت کار می کنند و حقوق ماهيانه آن ها  ١٨برای دختران که روزانه تا 
در کارخانه ها و . مريکاست و در خطر سوء استفاده جنسی قرار دارندآدالر  ٧

کارگاه های قالی بافی و تعميرگاه های اتومبيل که چون کار شاگردی و آموزشی 
در کارخانه های اسباب بازی . محسوب می شود حداقل مزد پرداخت می گردد

شوند در حالی که خود  ی به کار گرفته میيسازی، شکالت، و محصوالت غذا
روزنامه . اغلب گرسنه اند و در آرزوی داشتن اسباب بازی و بازی های کودکانه

فروشی، فال و دعا فروشی، آدامس و سيگار فروشی، پالستيک فروشی، نان 
  .خشکی و غيره

برای . شوند اجاره داده می. کودکان فروخته می شوند ،عالوه برموارد باال
توسط باندهای . شوند ه هيچ گاه تمامی ندارد واگذار میی کيبازپرداخت قرض ها

مورد سوء . جنايت کار برای تجارت اعضای بدن دزديده و کشته می شوند
استفاده جنسی قرار می گيرند و به کار خودفروشی وادار می گردند ودر تجارت 

بيش از يک ميليون . سکس به نقاط مختلف برای توريسم سکس صادر می گردند
دو کشور ترکيه و تايلند کشورهای . ر آسيا در بردگی سکس هستندکودک د

اين دختران از رومانی، . ساله برای سکس تجاری هستند ٩ترانزيت دختران از 
منستان، آذربايجان، بلغارستان، گرجستان و خود رروسيه ، اکراين، مولداوی، ا

وند، به ش ی به اروپا و کشورهای حوزه خليج فارس صادر میيکشورهای آسيا
فروخته ! هزار زن وکودک در پاکستان برای کار ٢٠٠طور مثال ساالنه 

بعضی  چندی پيش نيز مساله تجارت سکس دختران کم سن توسط. شوند می
نهادهای رسمی ايران به امارات برمال گرديد و يا اخيرا خود مقامات برای رد گم 

زيادی از زنان و  تا کنون تعداد"  .کردن خبراز گسترش اين پديده می دهند
دختران ايرانی به شکل غيرقانونی به پاکستان، افغانستان، و کشورهای عربی 

ی تنها دل نگرانی يگو." ۵برده و دراختيار مراکز خريد و فروش قرار گرفته اند
هزارخودفروش کامبوج کودک  ۵۵يک سوم از . آن ها غيرقانونی بودن آن است

اين کودکان همه در . دفروشی اشتغال دارندهزار کودک به خو ٣۴۵اند و در هند 
هزار کودک حامل ايدز در  ۶۵٠تنها در يک مورد  .خطر ايدز قرار دارند

  . تانزانيا وجود دارد

از کودکان در کارهای جنائی و قاچاق و برای حمل و توزيع مواد مخدرسوء 
يگر ساله از بنگالدش و بسياری د ۴-۵هزار پسر  ٢٠هر ساله . استفاده می شود

از پاکستان به امارات و کشورهای حوزه خليج فارس صادر می شوند تا برای 
شرکت در مسابقات شترسواری تربيت شوند و شادی شيوخ عرب را فراهم 

گيرند، زيرا اين کودکان در  سازند که مورد سوء استفاده جنسی هم قرار می
   .حقيقت فروخته می شوند و جزو مايملک خريدار محسوب می گردند

گرچه درهمه اين . رابطه مستقيمی بين کار و آموزش کودکان وجود دارد
ی اجباری و رايگان است اما به دليل بيکاری والدين، فقر و يکشورها آموزش ابتدا

گرانی وسايل آموزشی و مخارج رفت و آمد خانواده ها از فرستادن کودکان به 
به همين دليل . کنند مدرسه چشم می پوشند و آن ها را روانه بازار کار می

بسياری ازين کودکان هيچ گاه به مدرسه فرستاده نشده اند و بسياری مدرسه 
ساله  ١۵تا  ١٣درصد کودکان  ٣٠به طور مثال . ی را نا تمام رها کرده انديابتدا

درصد  ۴٨درصد پسران و  ۵٢در بنگالدش . تايلند اصال به مدرسه نرفته اند
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٦ 
  ١٣٨٨ دی ٤جمعه     ٨٦شمارٔه مسلسل   ٣٩  سال دوم ـ شمارٔه

 ۴در کشور تانزانيا  ٢٠٠٠در سال . د می شوندی واريدختران به مدرسه ابتدا
  .رفتند ساله به مدرسه نمی ۵- ١۴ميليون کودک  ١٠ميليون از 

   آمريکای التين

 ٧، گرميليون کودک کار ۴/١٧مجموع  آمريکای التين و منطقه کارائيب با
در اين جا نيز چون ساير مناطق عامل . دنيا را دارد گردرصد کل کودکان کار

ودکان عبارت است از فقر ناشی ازاستثمار سرمايه داری و تقسيم اصلی کار ک
کار جهانی و سوديابی بيش از حد سرمايه از کار کودکان به جای کار نيروهای 

در اين منطقه نيز فقر ابتدا دامن گير دختران . بزرگسال که گران تر است
 .می شونددر پاناما به خدمتکاری فرستاده  ١٠ -١٧در صد دختران  ۶٩. شود می

دختران به جای فرستاده شدن به مدرسه برای سواد آموزی به کلفتی در خانه های 
مزد هم دريافت نمی کنند و با از آنان ی يمردم فرستاده می شوند که در صد باال

کار طوالنی روزانه تنها غذا و مکان زندگی دريافت می دارند، مورد سوء 
دور بودن از خانواده در سنين کودکی  استفاده جنسی قرار می گيرند و به خاطر

به طور مثال دو سوم کودکان خدمتکار . شوند دچار مشکالت روحی روانی می
کنند و تنها سودش برای خانواده کم شدن يک نان  در هندوراس مزدی دريافت نمی
در بسيار از کشوره خانواده برای کار به . است خور از سر سفره فقيرانه شان

برند که آن  هاجرت می کنند اما کودکان را با خود به همراه نمیکشورهای ديگر م
  . ها به جمع کودکان کار يا کودکان خيابانی اضافه می شوند

درصد  ۵٠تا  ٣٠ی مجانی و اجباری است بين يبا وجودی که آموزش ابتدا
ی را تمام نکرده به دليل فقر يکودکانی که به مدرسه فرستاده می شوند مدرسه ابتدا

 ،گردند ی در تهيه وسايل کمک آموزشی مجبور به ترک تحصيل میيدم تواناو ع
يا . سال است ۴به طوری که در بسياری از کشورها متوسط سال های تحصيل 

درصد کودکان اصال شناسنامه ندارند که به مدرسه فرستاده  ٢۴در کاستاريکا 
  . شوند

شتر است اما مراقبتی و بي ١۴ اسن قانونی کار در اکثر قريب به اتفاق کشوره
برای اجرای آن انجام نمی شود زيرا در آن صورت بايد آن ها را زير پوشش 

اين قوانين توسط خود . کمک های دولتی قرار دهند که برای شان خوشايند نيست
شود که نشانه بارز آن وجود کودکان سرباز در  دولت ها هم زير پا گذاشته می

عضی از مناطق و بعضی از فعاليت های شروع کار در ب. ارتش دولتی است
به طور نمونه در مناطق  .اقتصادی چنان پايين است که باورکردنی نيست

درصد کودکان کار را تشکيل می دهند يا  ۵۵ساله  ۶- ٧کشاورزی پرو کودکان 
سالگی به همراه والدين خود کار را آغاز می  ٣در کارخانه های آجر کودکان از 

  .کنند

کار  کند عبارت اند از ای اقتصادی که از کار کودکان تغذيه میعمده فعاليت ه
براساس گزارش يونيسف نيم کودکان کار  .کشاورزی و کار بدون مزد فاميلی

خدمتکاری بيشتر برای دختران و کمتر برای . هندوراس در اين بخش فعالند
، شکر، کار در کارخانه های توليد لباس و پسران، کار درمزارع تجاری قهوه

کفش، وسايل منزل و بسته بندی حبوبات در سوپرمارکت ها، کار در معادن و 
ن، مراقبت ازاحشام و توليد آصنعت ذغال، ماهی گيری و توليدات وابسته به 

ی ، يی و ماشين پايی، واکسی ماشين شويگوشت، دستفروشی در خيابان ها، پادو
ء استفاده جنسی همراه کاردرهتل ها و رستوران ها و کلوپ های شبانه که با سو

ی ازکشوری به يکودکان بسياری برای گدا( ی يکار ساختمانی، گدا. است
هزار کودک  ٣تا  ٢کشورهای ديگرصادرمی شوند، به طورنمونه ساالنه 

  .)ی به دومينيکن صادر می شونديازهائيتی برای گدا

کودکان توسط دولت و چريک های مخالف دولت برای سربازی : کودک سرباز
ازين کودکان در کار پيام رسانی، حمل بارو تسليحات، . ذيرفته می شوندپ

پيوندند که  کودکان به داليل مختلف به اين بخش می. پارتنرسکس استفاده می شود
ی از کار بی پايان و بدون مزد خدمتکاری، يمهم ترين شان عبارت است از رها

و مراقبت جسمانی و  ی، تامين مکان زندگی برای کودکان خيابانیيتامين غذا
  .ترس

کودکان به . اکثر کشورهای اين گروه در اين زمينه فعال اند: سکس تجاری
کلمبيا مرکز ترافيک . می شوند نزيتکشورهای منطقه يا ساير نقاط دنيا ترا

کاستاريکا مرکز ترانزيت سکس کودکان . مريکاستآکودکان به ژاپن ، اسپانيا و 
يکن، نيکاراگوا، روسيه، پاناما، فيليپين، آسيا و از بلغارستان، کلمبيا، دومين

کودکان و زنان در منطقه برا ی تجارت سکس  نزيتاکوادور محل ترا. فريقاستآ
تجارت سکس به ويژه درمناطق توريستی رونق دارد و . با کشتی به ژاپن است

به نحوی که . سالگی به خودفروشی مجبور می شوند ٩و  ٨کودکان ازسنين 
در حال رشد است و رانندگان تاکسی در بعضی شهرها ی توريستی خودفروشی 

  . سکس را به عهده دارند کار واسطه گری

 اياالت متحده آمريکا

، در سال ٢٠٠١، سال ILOبنا بر اطالعات ارائه شده در کتاب ساالنه آمار کار
فعال اقتصادی بوده  ١۶-١٩هزارنفر در گروه سنی  ٨٣۶٩مريکا آدر  ٢٠٠٠

ساله در طول سال تحصيلی شغلی  ١۵- ١٧ميليون کودک  ١٠ر صد د ٨٠. اند
براساس آمار . کردند ميليون کودک کار می ۴مريکا آدر  ٩٨در سال .  ۶داشته اند

ساله ها به  ١۶- ١٧در صد  ۵/٣۴ميليون نوجوان يعينی  ۶/٢اداره آمار کار، 
دک ميليون کو ۵/۵، ٩۶براساس گرارش در ژوئن . نوعی در استخدام بودند

. گيرد سال را دربرنمی ١٢اين آمار کودکان زير. ساله کار می کردند ١٧/١٢
ی در مناطق کشاورزی کار می يمريکاآساله  ۶،٧،٨قابل ذکراست که کودکان 

گاه کاراز ساعت . ساعت کار می کنند ١٢کودکان اغلب در مزارع روزانه . کنند
رنهايت درشرايط درجه فا ١٠٠کودکان درگرمای . شود صبح آغازمی ۴يا  ٣

. ی سمی سروکار دارند که سرطان زاستيميايکنند، با مواد ش بسيار بدی کارمی
کشاورزی تجاری خطرناک ترين بخش برای کار کودکان و هم زمان 

های قانونی است که سبب آسيب  ترين بخش جذب کار کودکان بدون حمايت بزرگ
کودک درکارکشاورزی هزار  ١٠٠هر ساله . شود فراوان به زانوی کودکان می

زمانی آغازمی  ازا ر مريکا کارآفقيرترين کودکان در. تجا ری آسيب می بينند
در يک تحقيق . کنند که ديگرکودکان همسال شان هنوز به کودکستان نمی روند

، Rutgersکورزه اقتصاد دان کار دانشگاه . انجام يافته توسط داگالس ال
به . سال بودند ١۴نفرشان زير  ۵٩۶٠٠کودک دراستخدام بودند که  ٢٩٠٢٠٠
به طور . به نحوی کارمی کنند ههفتدر ساله ها  ١٢- ١٧درصد همه  ۴طور کلی 

 .مريکا را تشکيل می دهندآدر صد نيروی کار  ٩/٧مريکا آ خالصه کودکان در

. مريکا و کانادا با کودکان شروع به کار کردندآ!! درصد صنعت سکس ٧٠-٨٠
سالگی کار خودفروشی را در خيابان آغاز  ١۴، و ١٣، ١٢مريکا از آدختران در 
به  کودکميليون  ٢/١- ٢می گويد که ساالنه  ٩٨گزارشی در سال . می کنند

 در. شوند ها وارد کار خودفروشی می پيوندند که يک دوم آن کودکان خيابانی می
 ١۴اما اين سن برای پسران  .سال است ٩/١۶مريکا سن متوسط خودفروشی آ

ويژه ه هزارزن وکودک ازسراسردنيا ب ۴۵- ۵۵هر ساله  ،عالوه براين. سال است
روسيه، اکراين، ليتوانی، جمهوری چک، لهستان، مجارستان، مکزيک، 

وراس، برزيل، تايلند، فيليپين، کره جنوبی، چين، ويتنام و مالزی برای سکس دهن
 ٣هزار تا ١٠٠مريکا تائيد می کند که بين آ هقضائي قوه. تجاری وارد می شوند

 روانهبرای خودفروشی و پورنوگرافی  هستميليون نفر که شامل کودکان نيز 
هزار کودک  ١٠٠تنها  ٩٧سال  دهد که در يونيسف گزارش می. نده امريکا شدآ

  . مريکا وارد سکس تجاری شده اندآدر 

ارتش  ٩٨در سال . سال است ١٧مريکا آسن ورود به ارتش  :کودک سرباز
 ١٧حداقل صد سرباز  ٩٩در سال . دک را نيز پوشش می دادکو ۶٧۴۵مريکا آ

مريکا آدفاع  وزارتبه گزارش . ی در بالکان بودنديمريکاآساله در نيروهای 
  .ساله در جنگ خليج شرکت داده شدند ١٧سربازان 
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  در کل نيروی کار گردر صد کودکان کار

  مريکای التينآ  مريکاآ  اروپا  فريقاآ  آسيا

٣/١۵  ٧  ٩/٧   ٣/٠  ٢٢  

  

  نتيجه گيری

چنان که در سطور باال آمد کار کودکان بدين شکل سروسامان يافته پديده ويژه  
گذرد اما هنوز برای  سال ار عمر آن می ٢٠٠سرمايه داری است که بيش از 

مطيع . استثمار آن ها راحت تر است. کارفرمايان جذابيت دارد زيرا ارزان است
ار گرفته می شوند مخارجی از نظر بيمه و ترند و چون اغلب غيرقانونی به ک

تگی و اقدامات ايمنی ندارند، در حالی که هم زمان ميليون ها بيکار سبازنش
بزرگسال وجود دارد که کاری پيدار نمی کنند يا درحقيقت به کار گرفته نمی 

درعين حال آن ها که کار می کنند نيز به دليل شدت باالی استثمارکه منجر  .شوند
اخت مزد ناچيز و يا نامکفی می شود قادر به تامين مخارج خانواده خود به پرد
سرمايه داری هم اگر مخارج بازتوليد نسل آتی  نظامبايد گفت که در همين . نيسنتد

ماينده آن ننيروی کارکه بر بودجه کارگران سرشکن می شود توسط سرمايه و 
به طور  .يف خواهد يافتتامين گردد مساله تخف دولت سرمايه داری به طور کامل

سرمايه داری برای نيازهای خود آموزش کودکان را از حيطه وظيفه  ،مثال
خانواده خارج کرد به نحوی که کودکان در مدارس تعليم می بينند اما هنوز 
مسئوليت تامين خوراک، پوشاک، کفش ، وسايل کمک آموزشی، مخارج رفت و 

. دهد ناچيز خانواده کفاف آن را نمی آمد به مدرسه و غيره باقی است که درآمد
فحشا نيز پيامد مالکيت خصوصی است که پيشرفته ترين شکل آن مختص 

اما حل واقعی مساله با رفرم های سرمايه داری و کمک های . سرمايه داری است
بخشی از بورژوازی مانند اقتصاديون، انسان دوستان، " اجتماعی، چيزی که 

برای تامين بقای  جمن های حمايت حيوانات و غيرهجمعيت های خيريه، اعضا ان
تنها زمانی می شود انسان . امکان پذير نيست ٧"جامعه بورژوائی انجام می دهند

د و استعداد هايش شکوفا گردد که به دست آورشخصيت واقعی انسانی خود را 
دهم  نهمساله مالکيت به سود . بساط سرمايه داری و کار مزدی برچيده شود

جامعه که امروز فاقد مالکيت اند به صورت تبديل مالکيت خصوصی به  یاعضا
کودکان نه فقط به والدين بلکه به جامعه هم تعلق . حل شود اجتماعیمالکيت 

. گيرند و تمام تعهدات تامين آموزش فرزندان از والدين به جامعه تفويض گردد
ه طورکلی کتاب، وسايل کمک درسی، تغذيه، وسايل عبورو مرور و غيره ب

 استفحشا نيز که ازملزومات مالکيت خصوصی در اين صورت، . مجانی شود
 نظاماما اين بدين معنی است که بايد ازهم امروز در همين . از بين خواهد رفت

سرمايه داری مبارزه برای اين زندگی انسانی را شدت بخشيد و دست روی دست 
ه انتظارش نشست بلکه به زيرا امری مقدر و جبری نيست که بايد ب .نگذاشت

  . خاطرش بايد جنگيد

  :زير نويس ها

  ٣۶٩. ، ص ترجمه فارسی ،جلد اول ،کارل مارکس، سرمايه - ١

پايدار، ناصر ، نگاهی به رابطه کارو سرمايه در ايران، سيمای سوسياليسم،  - ٢
  ١٨.، ص۵شماره 

کودک  ، ويژه کودکان خيابانی و ٢٠٠٣، سپتامبر ٣اخبار يونيسف، شماره  - ٣
  سرباز

  ٢٠٠۴ژانويه  ٢ EuroNewsکانال خبری اروپا، - ۴

، به نقل ١٣٨٢آذر  ١٧اکبر نعمتی، مدير کل امور اجتماعی وزارت کشور،  - ۵
  از ايران آزاد

  ١٩٩٨نوامبر  USA Today  ،۶گزارش برای  ،تامارا هنری - ۶

ترجمه فارسی، ص  ،فريدريش انگلس، مانيفست کمونيست و کارل مارکس - ٧
٨٠   

اطالعات و آمار مورد استفاده در اين مقاله اکثرا از طريق جستجو در : يادداشت 
ها را ذکر می  اينترنت به دست آمده که برای مراجعه خوانندگان مهم ترين آن

  : کنم

 www.dol.gov/ilab 

- US Department of Labour  

 Bureau of international Labour Affairs 2002 

- Advancying The Campaign Against Child Labour : Efforts at 
the country level 

- The Department of Labour,s 2002 Finding on the worst Form 
of child Labour 

 Trade and Development act of 2000 

www.one word.org  

 www.almudo.com 

 - street children in Europe and the Middle East. 

www.arabia.com  

Child soldiers.org  

iranian children.org  

  سوئد –کميته حمايت از کودکان خيابانی ايران  - 

  فريده ثابتی 
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 هزار کارگر در مادريد ٢٠٠تظاهرات 

طبقه کارگر اسپانيا نيز همچون همه توده های 
کارگر دنيا در طول سال های اخير و به ويژه پس از 
طغيان گسترده موج بحران از همه سو در معرض 

ولت سرمايه تهاجم و يکه تازی سرمايه داران و د
در اينجا نيز سرمايه به . داری اين کشور واقع شد

. سطح معيشت و دار و ندار کارگران هجوم برد
موج بيکارسازی ها حتی نيرومندتر از برخی 
جاهای ديگر فوج فوج کارگران را در خود غرق 

بر سينه . دستمزدهای واقعی کاهش يافت. کرد
مه جا ميليون ها جوان متقاضی فروش نيروی کار ه

فضای يأس، ترس از گرسنگی . دست رد گذاشته شد
و فقر، وحشت از استمرار ساليان دراز بيکاری، 
دلهره از آينده فرزندان و همه معضالت و دشواری 
ها و خوف و هراس های ديگر جريان واقعی روز 

توده های کارگر همه جا . زندگی و فکر کارگران شد
سای آن ها بر اتحاديه ها فشار آوردند و از رؤ
فشارها و . خواستند که فکری بکنند و حرفی بزنند

. انتظاراتی که مثل هميشه راه به جايی نمی برد
زعمای ديوان ساالری اتحاديه ای در تمامی اين 

با صاحبان سرمايه و دولت سوسيال  مدت مدام
دموکرات سرمايه داری نرد عشق می باختند و دست 

اختن هر چه بی به کار يافتن چاره برای سرشکن س
دردسرتر و کم خطرتر بار بحران بر شانه معيشت و 

فشارها . امکانات نازل اجتماعی طبقه کارگر بودند
اتحاديه ها . سنگين بود و هر روز سنگين تر می شد

حداقل به خاطر تسلط بر موج نارضايی های گسترده 
و فزاينده و رو به اوج کارگران بايد کاری می 

ای نداشتند جز اين که با تالش  آن ها چاره. کردند
توده های کارگر برای اعتراض به گونه ای 

ظاهرسازانه روی موافقت نشان دهند و در همين 
راستا بود که به هر حال با راه پيمايی بزرگ 

دسامبر بيش  ١٢در روز . کارگران موافقت کردند
هزار کارگر سيل آسا خيابان های شهر  ٢٠٠از 

سپانيا را ميدان اعتراض و مادريد پايتخت کشور ا
تظاهرات . سر دادن فريادهای خويش ساختند

هزار نفری کارگران کل تهاجم  ٢٠٠پرشکوه 
سرمايه ها و دولت عليه زندگی و اشتغال و 
دستاوردهای رفاهی موجود را آماج اعتراض قرار 

يورش سرمايه . بيکارسازی ها را محکوم کرد. داد
از پيران و  ه داریبه آموزش و درمان و امکانات نگ

سالخوردگان يا مهد کودک ها و حوزه پرورش و 
جمعيت عظيم . رشد کودکان را سخت تقبيح نمود

شرکت کننده در اين تظاهرات پرشکوه خواستار 
قطع کامل و بی قيد و شرط تمامی اين تهاجمات 

تظاهرات کنندگان به اين نيز بسنده . سرمايه شد
سازشکاری  عليه آنان به صراحت و شفافيت. نکردند

ها و تمکين طلبی های ضدکارگری ديوان ساالری 
فرياد زدند که زمان . اتحاديه ای موضع گرفتند

بايد . بايد به قدرت خود اتکا کنيم. گفتگو گذشته است
برخيزيم و مبارزه کنيم و از زندگی و حقوق انسانی 

رؤسای دو اتحاديه  .خويش بسيار محکم دفاع کنيم
که تا  CCOOو  UGTبزرگ کارگری اسپانيا 

کنون به هر حال توانسته بودند همه چيز را بر مدار 
مصالح سرمايه و جلوگيری از افت نرخ سودهای 
سرمايه داران اداره کنند و از طغيان موج قهر 
کارگران ممانعت نمايند، اينک در جريان تظاهرات 
. کارگران در مقابل شرايط تازه ای قرار می گرفتند

قصد اکتفا به تظاهرات، بازگشت توده های کارگر 

به خانه های خويش، بازگذاری دست اتحاديه ها 
برای سازش های بيشتر با سرمايه داران و اجازه 
تهاجمات بربرمنشانه تر به صاحبان سرمايه و دولت 

آنان در همان جا از . سرمايه داری را نداشتند
هزار نفری خواستار  ٢٠٠تريبون همين تظاهرات 

. اب سراسری در روزهای آينده شدنداعالم اعتص
از زمزمه اعتصاب  CCOOو  UGTرؤسای 

آنان تالش کردند تا در . سراسری دچار وحشت شدند
سخنرانی های خويش هيچ نوع اشاره ای به 

اما کارگران با همه . اعتصاب در هيچ سطحی نکنند
قوا آمادگی و اصرار خود برای اعالم حتمی 

ميليون نفر  ۴حدود . اعتصاب را خاطرنشان ساختند
دولت سوسيال . از کارگران اسپانيا بيکارند

دموکرات کشور نه فقط هيچ چشم اندازی برای 
کاهش بيکاری ها و ساير معضالت زندگی کارگران 
ندارد بلکه مرتب چگونگی کاهش هزينه سرمايه 
گذاری ها، هموارسازی راه افزايش سود سرمايه ها 

ان جاری بر دوش و سرشکن ساختن تمامی بار بحر
طبقه کارگر را محتوای برنامه ريزی های روز خود 

شرکت کنندگان در تظاهرات بر پايان . ساخته است
آنان با دعوت همگان . دادن به اين وضع تأکيد کردند

 ٢۴به مشارکت مؤثر در يک اعتصاب سراسری 
ساعته در همه مراکز کار و توليد تظاهرات را به 

تصاب هنوز مشخص نشده تاريخ اع. پايان بردند
   .است

  نشريه هفتگی حزب عدالت سوئد  Offensiv: منبع

  ٢٠٠٩دسامبر 

 

تظاهرات اعرتاضی کارگران خمابرات راه دور در سخنرانی امحدی 
 نژاد

داستان دو سال مبارزه مستمر کارگران مخابرات 
کمتر هفته . راه دور شيراز را کمتر کسی نمی داند

ين کارگران و تظاهرات و ای است که از اعتراض ا
اجتماعات اعتراضی آنان، از تعويق چندين ماهه 
حقوق آنان، از خودکشی چند کارگر کارخانه، از 
وضعيت رقت بار گرسنگی و آوارگی و فاجعه 
معيشت چند صد کارگر اين مرکز گزارشی در 

با همه اين ها و . سايت های مختلف منتشر نشده باشد
ه ها و خودکشی ها و با وجود تمامی اين مبارز

شکايت ها کماکان چندين ماه است که کارگران از 
گرسنگی مفرط و مزمن و کشنده رنج می کشند، 

خانواده های آن ها در آتش فقر و نداری و بدبختی 
می سوزند و بازهم هيچ ريالی دستمزد به آنان 

آخرين اجتماع اعتراضی . پرداخت نمی شود
دی نژاد به شيراز کارگران همزمان با مسافرت احم

کارگر دست در دست هم به  ۵٠٠. روی داده است
سوی ورزشگاه حافظيه شيراز محل سخنرانی 

آنان در مقابل . احمدی نژاد حرکت می کنند
با زبانی خشمگين و . ورزشگاه تظاهرات می کنند

دلی ماالمال از قهر و نفرت بر سر دولتيان سرمايه 
هيچ « که و شخص رئيس جمهوری فرياد می زنند 

بر روی پالکاردها می . »نانی در سفره نداريم

تکليف دستمزدهای . »وعده ها چه شد؟« نويسند که 
پرداخت نشده و نان شب ما چه می شود؟ کارگران 

ميليارد تومانی که به نام  ٢٣فرياد سر می دهند که 
حقوق ما به سرمايه داران داده شد به کجا رفت و 

م ما نرسيد؟ کارگران چرا هيچ ريالی به هيچ کدا
تظاهرات اعتراضی خود را ادامه دادند و متوليان 
حريم استثمار و قدرت و جنايت سرمايه هيچ توجهی 

   .به حرف های آنان نکردند

  ٨٨دی  ١
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 سرمايه و کشتار کودک به دست مادر 

عظيم ترين بخش مرگ و ميرها در جهان موجود مرگ وميرهايی است که 
در ميان اين . تقيم از رابطه اجتماعی سرمايه سرچشمه می گيرندمستقيم يا غيرمس

ميليون  ١٠مرگ ساالنه . مرگ و ميرها، کشتار کودکان جا و مکان ويژه ای دارد
ميليون کودک کار  ٢١٨کودک بر اثر گرسنگی در دنيا، زندگی بدتر از مرگ 

ندهای جهان در بيغوله های سودسازی سرمايه، مرگ ميليون ها کودک توسط با
دزدی و قاچاق کودکان در هر سال، مرگ ميليون ها کودکی که مجبور به گرفتن 
سالح و شرکت در جنگ های قومی و قبيله ای يا رفتن بر روی مين در جنگ 
های ميان دولت ها از نوع جنگ ميان رژيم های ايران و عراق می شوند، مرگ 

آبی، نداشتن سرپناه و يا ميليون ها کودکی که هر ساله در اثر بی دارويی، بی 
ابتال به بيماری های سهل العالج می ميرند همه و همه توسط سرمايه، با سالح 
سرمايه، در چهارچوب برنامه ريزی سرمايه و به حکم مالکان و حاکمان دوزخ 

همه اشکال مرگ و مير باال شکل های مختلف . سرمايه داری انجام می گيرد
ت، اما در اين ميان قتل کودک به دست مادر در کشتار کودکان توسط سرمايه اس

زير تازيانه های فقر و فالکت و گرسنگی کثيف ترين نوع مرگ کودکان توسط 
عشق مادر به فرزند پاک ترين، جوشان ترين، سرکش . نظام سرمايه داری است

ترين و پرشورترين عشق ها است و وقتی مادری زير فشار گرسنگی و 
ی کشتن فرزند خويش پيش می رود يعنی سرمايه همه عشق درماندگی و فقر تا پا

و محبت و شور و وجود انسانی او را بمباران کرده است، يعنی سرمايه او را 
دچار وحشيانه ترين شکل جنون ساخته است، يعنی سرمايه او را به قاتل 
فرزندش تبديل کرده است، يعنی سرمايه در توليد جنايت از هر مرز و محدوده 

قتل فرزند به دست مادر شنيع ترين نوع کشتار کودکان . ور کرده استای عب
است و اين چيزی است که بسياری اوقات در جهنم ماالمال از تعفن سرمايه داری 

دو مادری « ! اين خبر هولناک اندکی مکث کنيد روی. ايران روی می دهد
خبرنگاران  ماجرا را از زبان چرا؟» به قتل رساند به طرز دلخراشي کودکش را

ساله است که تا حال دو بار ازدواج کرده است و هر  ٣٠معصومه زنی : بشنويد
ازدواج ها زير فشار فقر و نداری و گرسنگی . دو همسر او را طالق داده اند

ناشی از نظام بردگی مزدی صورت گرفته و طالق ها با چماق مردساالری دينی 
فرو باريده  بر سر معصومه -ان بر اير روبنای فرهنگی سرمايه داری حاکم - 

ساله دارد و او در پی طالق  ۶ساله و  ٣فرزند  ٢معصومه از شوهر دوم . است

او . ها از بيکاری و فقر و گرسنگی خودش و فرزندانش رنج می برده است
و به عنوان نفرين شده ترين و داغ لعنت خورده  محکوم جهنم سرمايه داری بوده
هر نوع حق و حقوق و پشتوانه و ملجأ و پناهی  ترين نوع بردگان مزدی از

هيچ روزنه ای به سوی . دستش به هيچ کجا بند نبوده است. محروم بوده است
ديو مهيب گرسنگی، کابوس سراسر . زندگی در پيش روی او قرار نداشته است

وحشت آوارگی، دهشت فراگير از زن بودن و به ويژه زن تنها بودن در دوزخ 
ی رايج در سرمايه داری ايران همه و همه وجود نحيف و عاجز متفعن زن ستيز

او در چنين شرايطی تصميم به خودکشی می گيرد و قبل از . او را فرسوده است
او دو کودک خردسال معصوم . آن ديوانه وار هر دو فرزند خويش را می کشد

نمی  خود را به قتل می رساند، اما معلوم نيست به چه دليل موفق به کشتن خود
معصومه در پی اين واقعه هولناک به دست نيروهای دولتی سرمايه می افتد . شود

  . و پيداست که بايد در انتظار مرگ بنشيند

   ٨٨آذر  ٣٠

  

 شوند اعتصاب می  ۀوارد ششمين هفت عراق کارگران صنايع چرم

در روزهای گذشته شاهد بوديم که کارگران صنعت چرم در عراق   :مقّدمۀ مترجم
. ها تحميل کردند  را به آن مطالباتی قبولا رزمندگی به جنگ مديرّيت رفتند و ب

ترين اعتصاب در عراق بوده و  تا به حال طوالنی  ١٩٣١ها از سال   اعتصاب آن
آنچه در زير آمده ترجمۀ . تأثير قابل توّجهی بر کّل کارگران صنعتی داشته است

اطالعيه از انگليسی به فارسی  اين. است در مورد اين اعتصاب ای  اطالعيه
 . ترجمه شده است

  ٢٠٠٩دسامبر  ١٦

*** 

کارگران صنايع چرم، وارد ششمين هفته در مقر شرکت، ظفرانيه و  اعتصاب
  .اند دهندگان پابرجا ايستاده   کارگران مصّمم هستند و سازمان. کوفه، شده است

وديم که مديرّيت نوامبر، سی و ششمين روز اعتصاب، شاهد ب ٢١روز يکشنبه 
کارگران را بپردازد و جزئيات حقوق و حسابداری  قبول کرد دستمزدهای معّوقۀ

اّما کارگران بر ادامۀ اعتصاب تا زمان دريافت نقدی دستمزدها . را برمال کند
قربان بود و همه دو روز  روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، عيد. اصرار کردند

کند و بدين  می  تصاب تا پس از عيد ادامه پيداتعطيل بودند و، به همين علت، اع
  .اند پيروزی تاريخی رسيده  يک سان کارگران به

اعتصاب ها در تاريخ   ترين کارگران صنايع چرم يکی از طوالنی  اعتصاب
که به  -بغداد هم ١٩٣١که حتی از اعتصاب  جنبش کارگری عراق است

  طوالنی -باعث شده بود را معروف است و رکود بزرگ آن " اعتصاب بزرگ"
بی باک کارگری  کارگران روزهای پرافتخار و قهرمانانۀ مبارزات. تر بوده است
کارگران در  .اند  و ميراث انقالبی جنبش کارگری را گسترش داده  را زنده ساخته

  :های بسياری را مطرح کردند  طول اعتصاب خود خواسته

   بينند ری برای کارگران می را خط آن  که"  تأمين داخلی بودجه "لغو.  

  در بخش دولتی انآزادی سازماندهی کارگر.  

  تاکنون ٢٠٠٨ژانويۀ  ١بخش صنعتی از  پرداخت حقوق معّوقۀ کارگران.  

های کارگری در عراق خواهان گسترش اعتصاب به  شوراها و اتحاديه فدراسيون
در چندين شرکت  ها، جزوۀ فدراسيون را  فّعالين اتحاديه .کّل بخش صنعتی بود

کارگران را در صنعت پنبه در بغداد سازمان دادند و  پخش کردند و بسياری از
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و به سمت مقر  برخاستندکارگران صنعت چرم  ها نيز به حمايت از اعتصاب آن
. اجازه نداد از محّل کار خارج شوند ها اّما مديرّيت به آن. شرکت حرکت کردند

شرکت عمومی " و"  توليد چراغ برقشرکت عمومی  "درست مثل کارگران 
 که از قصد خود برای آغاز اعتصاب همبستگی صحبت کردند اّما" توليد باتری

باالخره . دهد هايشان پاسخ می   مديرّيت اعالم کرد که در چند روز به خواسته
ای به مديرّيت فرستادند تا آغاز اعتصاب را  نساجی از نصيريه، نماينده  کارگران

  .های کارگران اعالم کند پاسخ به خواسته  مدر صورت عد

 برایجنبش کارگری و درس عميقی  بهبود موقعيتبسيار مهّمی در  اعتصاب قدم
که هدفش تضعيف بود  رويارويی با تهديدهايی سازماندهی، گسترش اعتصابات و

 . کارگران است اراده جمعی

  !کارگری زنده باد جنبش

  های کارگری در عراق ا و اتحاديهفدراسيون شوراه – ای دفتر رسانه

 ٢٠٠٩ نوامبر ٢۵

http://www.marxist.com/iraq-leather-workers-strike-sixth-
week.htm 

 ميليتانت ١٣٨٨دوشنبه سی ام آذر 

  )با ويرايش مختصر( 

 

  در قصاخبانه ايران خودرو حسين اناری انگشتانقطع 

حسين اناری يکی از کارگران پرسکار ايتکو پرس ايران  ،خبر دريافتى ربنا ب
که مشغول کار با دستگاه پرس دستی بود دچار حادثه  خودرو هفته پيش در حالی

دستگاه پرس ناگهان فرود آمد و همان لحظه يکی از انگشتان حسين قطع و . شد
در خون ون ريزی شديد حسين، دستگاه پرس را خ. ديگر انگشتانش متالشی شد

. کارگران با اندوه دست از کار کشيده و شاهد اين صحنه دردناک بودند. فرو برد
مدير ايتکو پرس، و ديگر عوامل کارفرما اقدامی برای  ،اما از جانب نياکان

اين مفتخوران با . رساندن فورى حسين به مراکز درمانی صورت نگرفت
دقتی و  تفاوتی مدعی بودند که اين همه حوادث کار علتش بیخونسردی و بی 

باالخره چند نفر از !! عدم رعايت نکات ايمنی در حين کار توسط کارگران است
متاسفانه يکی از انگشتان . کارگران حسين را به درمانگاهی در کرج رساندند

ی شده و حسين از بند انگشت قطع و بقيه انگشتانش به گفته پزشکان له و متالش
تاکنون هزينه های پزشکی با  ،بنا به خبر. شايد برای هميشه غيرقابل استفاده باشد

قرض و بدهکاری توسط خود حسين و خانواده اش پرداخت شده و هم اکنون در 
بنا به اخباری، نياکان و همدستانش تلويحا . برد سر میه مرخصی استعالجی ب

 !گفته اند او ديگر به درد کار نمی خورد

. های پرس دستی قديمی، از رده خارج و فاقد هرگونه شرايط ايمنی هستند دستگاه
 شدت باال ميه ها که خطر حوادث کار را ب کار بردن اين دستگاهه عالوه بر ب

برد سيستم کار کنتراتی و قطعه کاری نيز که مستلزم سرعت کار بيشترى است 
قتلگاه و . شبيه محل کار نيستايران خودرو . به ميزان اين مخاطرات مى افزايد

ليست کارگرانى که در چند . قصابخانه کارگران نام مناسب ترى براى آن است
ند و يا دچار نقص ه اجانشان را از دست داد" سوانح کار"سال گذشته بر اثر 

هاى انبوه  اين ثروت. طوالنى است ،نده اعضو و از کارافتادگى و لذا اخراج شد

رمايان که سهامداران و کارف
بر روی  ها خودرو سازي

فقط  تلنبار کرده اند هم
 خون حاصل استثمار و

اين . کارگران است زندگی
سرمايه ها که عده اى با آن 
 زندگى هاى افسانه اى مي
کنند به قيمت گرسنگى و 

تغذيه فرزندان ء سو
نام " سوانح کار. "نابودى هزاران خانواده کارگرى حاصل شده است و کارگران
ماى شقاوت و سبعيت سرمايه داران در مراکزى است که فاقد ايمنى سبى م

جاى صرف هزينه برای باال بردن ه دهند ب آن ها ترجيح مي. استاندارد کار است
استاندارهاى ايمنى کار سود پارو کنند و کارگران بايد با جان و بدنشان هزينه 

اسالمی جنايتکارشان  اين سرمايه داران و حکومت. تامين اين سودها را بپردازند
 . هستند که متهمان اصلی سوانح کار و قتل و نقص عضو کارگران اند

کارگر قراردادی سفيد امضا و  ١٥٠٠سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از 
شيفت کاری سنگين و پر  ٣هزار تومانی در  ٢٦٤پايه دستمزدهای  با ،يکطرفه
  .تاصلی پرس ايران خودرو اس از جمله مراکز ،خطر

   آارگران ايران خودرو

   ١٣٨٨ دوشنبه سی ام آذر

 ) با ويرايش مختصر( 

 

 تظاهرات اعرتاضی کارگران فوالد آلياژ

کارگر را استثمار می  ۴۵٠شهرک صنعتی فوالد و مجتمع فوالد آلياژ در مالير 
صاحبان شرکت ماه ها است که دستمزد کارگران را مصادره کرده اند و . کند

دره را اختالفات مالی ميان خود و بانک تجارت استان نام نهاده دليل اين مصا
کارگر در اعتراض به تعويق پرداخت حقوق ها، در مقابل بانک  ١۵٠!! اند

ظاهر ماجرا اين است که . تجارت اجتماع کرده و دست به تظاهرات زده اند
شايد  .سرمايه دار صاحب فوالد آلياژ مبالغی پول از بانک تجارت بستانکار است

هم قرار است مقادير عظيمی از سرمايه های حاصل استثمار کارگران را زير نام 
در هر حال، او مدعی است که بانک اين . وام از رؤسای بانک سوغاتی گيرد

بانک نمی  پول را نپرداخته است و چون بانک چنين کرده و چون او زورش به
د و چون در اعمال اين رسد و چون زورش به اندازه کافی به کارگران می رس

زور کل نيروی سرکوب 
دولت سرمايه هم حامی و 
پشتيبان اوست، پس برای ماه 
های طوالنی حقوق کارگران 

سرمايه دار . را نمی پردازد
به همه اين داليل بسيار 

و با توجه به وجود !! موجه
کارگران !! همه اين ارتباط ها

را راهی بانک تجارت کرده 
کارگران را به جای آن که بر سر خودش فرو ريزد، به است تا موج اعتراض 
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سالحی عليه حريف و به نفع خودش مبدل سازد و يا حداقل خطر اين اعتراض را 
سرمايه دار چنين کرده است اما اين که کارگران چه بايد . از سر خود دور کند

 کارگران برای. بکنند موضوعی است که خود آنان بايد بيشتر به آن بينديشند
ماه ها است که . فوالد آلياژ کار کرده و توسط اين شرکت استثمار شده اند

اين که سرمايه . دستمزدشان توسط سرمايه دار همين مؤسسه مصادره شده است

دار چه کشمکش مالی با حريفان خود دارد مسأله ای است که به خود آنان مربوط 
دستمزدهايشان شوند  کارگران بايد با قدرت متحد خويش خواهان پرداخت. است

و مطالبات معوقه شان را به زور از حلقوم سرمايه دار صاحب فوالد آلياژ بيرون 
  . کشند

 آذر ٢٩

 

 تظاهرات هفتگی مادران مبارز عزادار

مادران داغدار، زنانی که فرزندان خويش را در 
سياهچال ها، در زير شکنجه يا در تظاهرات خيابانی 

ه اند، اين هفته نيز مانند چند ماه اخير از دست داد
. هفته های ديگر در پارک الله تهران اجتماع کردند

تجمع مادران مطابق معمول با همبستگی و همدلی 
ساعت ها . زنان و مردان معترض ديگر همراه بود

پيش از تشکيل اجتماع اعتراض کنندگان، به روال 
هميشه، نيروهای مختلف سرکوب دولتی از پليس و 

گرفته تا بسيجی و ديگران در درون لباس شخصی 
پارک به حالت آماده باش درآمده و در تدارک هجوم 

بر اساس خبرها، ده ها تن از مادران داغدار . بودند
همراه با همدردان و همگامان ديگر بدون واهمه و 
هراس از حضور سرکوبگران، به تدريج وارد 
پارک شدند و دقايقی بعد راه پيمايی اعتراضی خود 

آنان خواستار محاکمه مسئوالن . ا آغاز کردندر
کشتارها بودند و بر مقاومت خويش تا رسيدن به 

بسيجی ها و عوامل سرکوب . هدف تأکيد کردند 
شروع به فيلم برداری و ايجاد فضای وحشت کردند 

هر چه در توان داريد عکس : و مادران فرياد زدند

که ما  روزی خواهد آمد. ما اهل ترس نيستيم! بگيريد
نيز دنيا را و تاريخ را از عکس جنايات شما ماالمال 

مادران به سمت خيابان وصال راه افتادند و . سازيم
عوامل سرکوب کوشيدند تا آنان را متوقف کنند اما 
اين اقدام خللی در اراده مصصم معترضان پديد 

اجتماع کنندگان راه خود را به سمت خيابان . نياورد
خبرها حاکی است که نيروهای . دنداميرآباد تغيير دا

بسيج و پليس و لباس شخصی در مقابل جسارت 
ماهه آنان  ۶مادران و در برابر پشت کار مستمر و 

برای برگزاری هفتگی تظاهرات در پارک سخت 
احساس زبونی و خستگی می کردند اما به هر حال 
خود را مجبور و موظف می ديدند که رسم سرکوب 

تالش مأموران برای متفرق ساختن . را به جا آورند
مادران ادامه يافت و چندين بار به صفوف تظاهرات 
. کنندگان يورش بردند اما اين کار بی نتيجه ماند

مادران به سرعت و هشياری همديگر را پيدا می 
کردند، صف خود را متحد می ساختند و به 

در خيابان شروع به . تظاهرات ادامه می دادند
خودشان را به عابران معرفی می . افشاگری کردند

از جناياتی که بر سر آن ها و توده های . کردند
معترض رفته است سخن می گفتند و هدف راه 

لباس شخصی ها با . پيمايی خود را توضيح می دادند
مشاهده مقاومت و عزم مصمم مادران احساس عجز 
کردند و از طريق تماس با فرماندهان خويش 

راه پيمايی تا حدود پنج . کی شدندخواستار نيروی کم
و سی و پنج دقيقه ادامه يافت و مادران با گذاشتن 
قول و قرار برای برگزاری مراسم بعدی در شنبه 

برنامه ريزی کار چنين . بعد به تظاهرات پايان دادند
است که تظاهرات کنندگان در پايان هر راه پيمايی 

. کننددر خانه يکی از مادران عزادار اجتماع می 
اجتماع اين هفته در منزل مادر ندا آقاسلطان برگزار 

در اينجا نيز همگان شعار آزادی همه زندانيان . شد
سياسی سر دادند و خواستار محاکمه و مجازات 

   .آمران و عامالن همه کشتارها و سرکوب ها شدند

  ٨٨آذر  ٢٩

  

 کارگر  ۴۵٠٠و بيکاری  )SAAB(کمپانی عظيم ساب تعطيل

ادی بود که غول بزرگ خودروسازی مدت زي
سوئدی ساب در ال به الی پنجه های تيز و پرتوان 
بحران لحظات سقوط و احتضار خود را سر می 

دولت سرمايه داری سوئد ميلياردها کرون از . کرد
حاصل استثمار توده های کارگر دنيا را سيالب وار 
به شريان اين تراست تزريق کرد تا شايد حيات 

روزهای اين . در پيکر بيمار آن بدمد دوباره ای
ساب به طور کامل . چالش مرگزا به پايان آمد

برچيده می شود و همراه با آن چندين هزار کارگر 
سوئدی بيکار می شوند، انسان هايی که ساليان دراز 
استثمار شدند و می شوند و خونمايه های زندگی 
. برده وارشان سرمايه ساب و ساب ها را برپا کرد

پيشينه ماجرای ساب به سال ها پيش از طغيان اخير 
هجوم بسيار گسترده و . موج بحران بر می گردد

سده پيش بسياری  ٩٠کوبنده بحران در شروع دهه 
از تراست های بزرگ صنعتی دنيا و از جمله 
شرکت های عظيم صنعتی اسکانديناوی و به طور 
اخص سوئد را به شروع دور جديدی از تمرکز و 

. م در غول های عظيم تر بين المللی سوق دادادغا

خوشه چينان واقعی روز بحران بيشتر از همه 
. تراست های غول پيکر آمريکايی بودند

سودآورترين شرکت های خودروسازی، توليد دارو 
و صنايع ديگر سوئدی يکی پس از ديگری راه بقا و 
تداوم سودآوری های نجومی خود را در ادغام در 

ساب . رقدرت بين المللی جستجو کردندانحصارات پ
با جنرال موتورز  ١٩٩٠نيز در همين راستا در سال 

نيمی از سهام آن به اين غول . آمريکا شريک شد
درصد ديگر در  ۵٠خوروسازی جهان تعلق يافت و 
ساب از اين طريق به . دست صاحبان قبلی باقی ماند

توليد کالن خود و به استثمار هر چه گسترده و 
مگين تر توده های کارگر سوئد و ساير کشورها سه

اما با همه اين ها قادر به حل مشکالت . ادامه داد
سرمايه های کوه پيکر دنيا برای تقسيم . خود نشد

بازار بين المللی و برای دست اندازی به سهم هر چه 
بيشتری از اضافه ارزش های توليد شده توسطه 

رقابت می  طبقه کارگر جهانی مدام عليه يکديگر
ساب به رغم شراکت با جنرال موتورز در . کنند

مقابل غول های نيرومند خودروسازی های ديگر از 

جمله ولوو توان کسب نقش دلخواه در بازار و احراز 
. سهم مطلوب اضافه ارزش ها را به دست نياورد

سال های پس از مشارکت به طور متوالی نرخ 
در . شدسودهای نازل در کارنامه شرکت ثبت 

. سودها بيش از پيش افت کرد ١٩٩۵و  ١٩٩۴
صاحبان سرمايه چاره کار را در واگذاری کل سهام 

 ٢٠٠٠اين کار در سال . به جنرال موتورز ديدند
اما باز هم هيچ گرهی از کوه معضالت . انجام يافت
ميزان فروش ساب تا  ٢٠٠۶در سال . آن باز نشد
ا وضعيت با همه اين ه. خودرو باال رفت ١٣٣٠٠٠

طغيان اخير . اقتصادی شرکت در تالطم باقی ماند
. موج بحران اوضاع را بسيار بدتر کرد

خودروسازی ها در همه جهان طعمه نخست بحران 
بودند و زودتر و سهمگين تر و شکننده تر از همه 
بخش های ديگر اقتصاد سرمايه تيغ تيز بحران را بر 

قرار بود جنرال موتورز که . گردن خود لمس کردند
مشکل ساب را حل کند خود با تمامی الشه تنومندش 
در کام موج فرورفت و بزرگ ترين قطب قدرت 
جهانی را به کمک گرفت تا حاصل استثمار ساليان 
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. دراز ميلياردها کارگر را وثيقه نجات وی گرداند
عمليات نجات ساب به دولت سوئد محول شد و اين 

يفای نقش بنيادی و دولت به نوبه خود و در راستای ا
هويتی خود يکراست به سالخی مدارس، بيمارستان 
ها و دار و ندار معيشتی و رفاهی توده های کارگر 
اين کشور پرداخت تا شايد خطر را از سر ساب و 
. صدها تراست و شرکت ديگر مانند ساب رفع کند

همه اين کارها انجام گرفت اما سرمايه غوطه ور در 
حيات به چنان قربانی های عظيم بحران برای اعاده 

نياز داشت که سالخی های باال با همه وسعت و 
. شدت باز هم همه جا و در همه موارد کارساز نبود

کارگر در بخش های  ۴۵٠٠با تعطيل ساب بيش از 
. مختلف اين شرکت به طور کامل بيکار می شوند

ترول « نيمی از اين کارگران در منطقه موسوم به 
تعطيل ساب، بيکاری عظيم . ت دارندسکون» هتان

. ترين بخش ساکنان اين ناحيه را به دنبال آورده است
شهر غرق در وحشت و هراس و دلواپسی شده 

بسياری از کارگران در مصاحبه با رسانه . است
های مختلف شنيدن خبر را به پتک کوبنده ای تشبيه 
. کرده اند که بر سر زندگی آنان فرود آمده است

ارگر به دنبال ساليان متمادی کار کردن و ک ۴۵٠٠
استثمار شدن در اينجا اينک در بيابان برهوت 

اين حادثه در . بيکاری دچار سرگردانی هستند
شرايطی روی می دهد که در هيچ کجا هيچ نور 
اميدی برای يافتن کار در پيش روی توده عظيم 
. چندين صد هزار نفری بيکاران سوئد ديده نمی شود

لتمردان سرمايه و همه نهادهای رسمی دولتی همه دو
با رجوع به همه پژوهش ها و سنجش ها تصريح می 
کنند که سال آينده نيز سال توسعه بيکاری و 

  . بيکارسازی ها خواهد بود

  ٢٠٠٩دسامبر 

  

 )*FAU(عيت فعاليت احتاديه آزاد کارگری برلينممنو

فعاليت ١١/١٢/٢٠٠٩دادگاه دولت برلين روز جمعه 
دراسيون اتحاديه آنارکوسنديکاليست برلين را ف

اين ممنوعيت بدين معنی است که . ممنوع اعالم کرد
اين تشکل ديگر نمی تواند فعاليت اتحاديه ای داشته 
باشد و مستقيما به عنوان سنديکای آنارشيستی مبتنی 
برگروه های کارگری و سنديکاهای محلی کار کند 

ک انجمن سياسی فعال بلکه تنها می تواند به عنوان ي
اين حکم به دنبال شکايت مديريت سينمای . باشد

سينمای . بابيلون برلين از اتحاديه آزاد صادر شد
بابيلون به عنوان سينمای چپ برلين باقی مانده سنت 

است که طی آن سينماهای محلی ايجاد  ١٩٧٠دهه 
شد و به نمايش فيلم های آلترناتيو در مقابل سينمای 

اغلب اين سينماها يا در محل . اختندتجاری پرد
سينماهای اشغال شده يا مکان های اشغال شده در 

به بعد داير شد و مرکز تجمع  ١٩٦٨خيزش های 
بودجه بابيلون عالوه بردرآمد . نيروهای چپ است

سينما از فستيوال های فيلم غيرتجاری توسط دولت 
 ٢٠٠٩از اواسط ژوئن . برلين تامين می شود

اديه فوق يک مبارزه کاری را برای اعضای اتح
. شرايط بهتر کار و دستمزدهای باالتر آغاز کردند

يورو  ٨/٥تا  ٥/٥در اين جا کارکنان بين ساعتی 
ناخالص دريافت می کنند و کارگران به دليل فعاليت 

 FAU. اتحاديه ای توسط مديريت اخراج می شوند
مديريت سينما را برای مذاکره درمورد بستن يک 

اردادجمعی کار با شرايط بهتر دعوت کرد اما قر
بخش اعظم کارکنان . مورد قبول قرار نگرفت

هستند و در مبارزه کاری  FAUبابيلون عضو 
گروه شورای  ٢٠٠٨آن ها در نوامبر . شرکت کردند

. محل کار خود را تشکيل دادند و به بابيلون پيوستند
شورا سياست های جاری در سينما را به اطالع 

م رساند و به افشاگری پرداخت و خواهان عمو
به دنبال عدم توجه به . دستمزد مناسب و بيشتر شد

خواسته ها آن ها اولين اجتماع اعتراضی خود را 
تشکيل دادند و مديريت در جواب آن ها قرارداد 

راملغی اعالم کرد و کارکنان  FAUسينما با اتحاديه 
ای مزبور را اخراج کرد که کارزار حمايتی بر

فشار کارگران . بازگشت به کار کارگران آغاز شد
کرد و مقدمات  FAUمديريت را وادار به مذاکره با 

٪ کارکنان ٩٠تنظيم شد که  FAUيک تعرفه توسط 
در ماه ژوئن قرارداد برای مذاکره . آن را تاييد کردند

و امضا قرارداد به مديريت سينما ارائه شد اما 
نان مبارزه کاری را و کارک FAU. پاسخی داده نشد

اعالم کردند و هرروز جلو سينما يعنی محل کار 
خود به افشاگری در مورد شرايط کار در سينما 
دست زدند که به آن ها اعالم شد اعمالشان توسط 

. محافظت از قانون اساسی تحت نظر است اداره
FAU  حزب چپ و سنای برلين را در اين زمينه

ديريت اعالم کرد که م. مسئول و پاسخگو اعالم کرد
نفر و  ٣٠پرسنل را کاهش خواهد داد که ابتدا به 

نفر و شورای کارگری را نيز به  ٢٠سپس به زير
سپس تشکيل مجمع عمومی . اين طريق ملغی کرد

کارگران را غيرقانونی اعالم کرد و اعالم نمود که 
مساله . وارد مذاکره نخواهد شد FAUهرگز با 

بودجه دولت در سنا به بحث  بابيلون به هنگام تنظيم
هزار  ٣٠گذاشته شد و باالخره برای خاتمه مساله 

يورو به بودجه سينما اضافه شد اما همزمان در 
در اين " دی.ور"حالی که تاکنون اتحاديه خدمات 

مبارزه نقشی نداشت پا به ميان گذاشت و گروه 
را برای  FAUگارگری تشکيل داد و مذاکره با 

مشترک رد کرد و اعالم کرد که اعالم يک تعرفه 
اصال در بابيلون مبارزه کاری صورت نگرفته است 

پخش شده است  FAUبلکه تنها چند اعالميه توسط 
دی قرارداد کار امضا . و سپس مديريت با رئيس ور

کرد، قراردادی که موضوعاتش همان مطالبات قبلی 
FAU و به دنبال آن چنان که آمد . بودFAU  توسط

اين تصميم توسط هيچ . منوع اعالم شددادگاه م
اتحاديه ای در آلمان مورد انتقاد قرار نگرفت زيرا 
آن ها کار اتحاديه ای را تنها يک کار صنفی می 
دانند که برای واسطه گری بين کارگر و کارفرما 
ايجاد می شود و تنها به عنوان يک شريک تعرفه 

کار می کند و اهداف دراز مدت  مزدی و کاری
ير راديکال نظام اجتماعی و برپايی جامعه ای تغي

به همين سبب شايد از . نوين را برای خود نمی بيند
امنيت بيشتری در پيگيری  FAUممنوع شدن 

به هرحال صرف نظر از . اهدافشان احساس کردند
به عنوان يک سنديکای  FAUديدگاه های 

آنارشيستی، اين حمله را بايد حمله ای عليه آزادی 
ای کارگری ديد، چيزی که حداقل در قانون تشکل ه

اين حمله می . اساسی آلمان آزاد اعالم شده است
تواند آغازی برای تحديد و يا ممنوع کردن هرگونه 

اين حمله ای است که آزادی . تشکل کارگری باشد
پيوستن به اتحاد های کارگری را تحديد می کند، 

ايجاد گرچه اين اولين بار نيست که چنين تضييقاتی 
آلمان در  LabourNet قبال برای فعاليت. می شود
هم پيش آمده بود و محل کار و برلين 

  . کامپيوترهايشان مورد تجسس قرار گرفت

  ٢٠٠٩دسامبر  ١٩

*FAU  تاسيس شد و خود را ادامه  ١٩٧٧در سال
دهنده سنت اتحاديه ی آزاد کارگری آلمان می داند 

ساس کار اين ا. تاسيس شد ١٩١٩سپنامبر  ١٥که در 
تشکل بر سنديکای شاخه مبنا و محلی است که 
هرکدام مستقل هستند اما با ساير سنديکاها و اتحاديه 
های محلی شاخه های مختلف همکاری می کنند که 

را FAUمجموعه اين سنديکاها با هم در آلمان 
عالوه بر آلمان در اتريش و  FAU. تشکيل می دهند

الی يک بار کنگره س. سوئيس نيز فعاليت می کند
برگزار می شود و مدير سنديکا هر دوسال يکبار 

 FAU. انتخاب می شود و فعاليت اش افتخاری است
در زمينه های فرهنگی در برلين، فرانکفورت، 
هانوفر و هامبورگ و در زمينه بهداشت در هانوفر 

گروه محلی را  ٣٠و مونيخ فعال است و تا کنون 
مله موارد قابل توجه از ج. سازماندهی کرده است

همکاری آن با اعتصاب کارگران  FAUفعاليت 
دوچرخه سازی در نوردهاوزن بود که منجر به 

گرديد که " دوچرخه اعتصاب" توليد سه ماهه 
گزارش آن در سايت کميته هماهنگی منعکس شد و 
بعد از پايان سه ماه نيز کارگاه دوچرخه سازی 
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  .به فعاليت خود کماکان ادامه می دهدنام ثبت شد و  توسط تعدادی از کارگران و به همين

 

 دولت استبدادی سرمايه و اعدام مصلح زمانی

ماشين اعدام دولت سرمايه همچنان به پيش می تازد 
نوجوان ديگری را راهی  ٢۶/٩/٨٨و روز پنج شنبه 
او . نام اين نوجوان مصلح زمانی بود .گورستان کرد

در حال گردش با سالگی  ١٧چند سال پيش در سن 
دوست دختر همسال خويش در بيرون شهر سنندج 

مصلح ظاهرا به اتهام ارتباط . دستگيرشده بود
اين . نامشروع با دوست دخترش به زندان می افتد

دادگاه سرمايه . سال پيش روی می دهد ۶حادثه 
. برای مصلح پرونده تجاوز تشکيل می دهد

قبل  .موضوعی که از جميع جهات قابل بحث است
از هر چيز رابطه دختر و پسر با هم، از جمله 
رابطه آزاد و دلخواه جنسی ميان آن ها، در هيچ 
محکمه عرف و اخالق انسانی قابل هيچ نوع 
سرزنش نيست و اطالق تجاوز به چنين رابطه 
طبيعی انسانی تجاوز مطلق و آشکار به حريم حقوق 
مسلم اجتماعی و مرزهای زندگی خصوصی انسان 

دخالت نهادهای دولتی در اين گونه روابط . استها 
دخالتی از بيخ و بن غيرانسانی است و بايد به طور 

 ثانيًا در استبداد دينی سرمايه. کامل ممنوع شود
کثيف ترين و تبهکارانه ترين نوع تجاوزها عين 
صواب، منتهای ثواب و راهگشای بهشت موعود 

پاک دختر است، اما رابطه بسيار طبيعی و انسانی و 
و پسر با هم تجاوز تلقی می شود و مستوجب اعدام 

ساله زير  ٩کسانی که به دختران خردسال . می گردد
نام عقد و متعه و ازدواج ددمنشانه ترين تجاوزها را 

می کنند جواز ورود به بهشت دريافت می کنند اما 
مصلح زمانی به جرم ارتباط عاشقانه جنسی با 

عنف شناخته می شود و دوست دخترش متجاوز به 
ثالثًا و مزيد بر همه اين ها بر !! حکم اعدام می گيرد

اساس تمامی شواهد موثق و مطمئن موجود هيچ 
گونه ارتباط جنسی ميان اين دختر و پسر روی نداده 

وکيل مصلح زمانی بارها تصريح کرده است . است
که دوست دختر مصلح و خانواده او با ارسال چند 

دگاه تشريح کرده اند که هيچ نوع ارتباط نامه برای دا
و پزشکی قانونی نيز هيچ کالمی  جنسی اتفاق نيفتاده

. دال بر وقوع چنين ارتباطی بيان نکرده است
خانواده دوست دختر مصلح حتی در نامه خود تأکيد 
کرده اند که هيچ نوع شکايتی از مصلح ندارند زيرا 

با  دادگاه سرمايه. هيچ جرمی روی نداده است
صدور حکم قتل مصلح زمانی فقط يک انسان بيگناه 

قاضيان شرع سرمايه . را به جوخه اعدام نمی سپارد
اين جنايت هولناک را عليه يک نوجوان مرتکب می 
شوند، جنايتی که وجدان های آزاد انسانی در هر 
نقطه اين دنيا به طور قطع آن را محکوم می کنند، 

بشری حکم به جنايتی که فقط وجدان های پاک 
محکوميت آن نمی دهند بلکه حتی دولت های 
دغلکار سرمايه در جهان هم از سال ها پيش زير 
فشار قدرت پيکار توده های کارگر کشورهای 

افزون . خويش مجبور به محکوم کردن آن شده اند
بر همه اين ها، اعدام مصلح زمانی همچون ديگر 

ضای رعب اعدام های اخير بی ترديد با هدف ايجاد ف
و وحشت برای جلوگيری از اوج گيری بيش از پيش 

مصلح . جنبش اعتراضی جاری صورت گرفته است
او . سال داشته است ١٧زمانی هنگام دستگيری فقط 

و ميليون ها ايرانی در اين سن نيازمند شرايط 
شکوفايی، امکانات وسيع تحصيل، رشد آزاد، دانش 

الن و تأمين و اندوزی، محبت، رابطه انسانی با همسا
تضمين قطعی همه نيازهای معيشتی و بلوغ عالی 

دولت سرمايه همه اين حقوق بديهی . انسانی هستند
. بشری را با گلوله و سرب مذاب پاسخ می گويد

طبقه کارگر ايران اين وضع را تا کی تحمل خواهد 
. اما يک چيز روشن است. کرد؟ پاسخ روشن نيست

توده های کارگر . وضعيت موجود قابل تحمل نيست
آن را تحمل نخواهند کرد و سازمانيابی و آگاهی و 
ساز و کار تغيير آن را موضوع زندگی و مبارزه 

ما اعدام مصلح زمانی را . خويش خواهند کرد
بر حق آزادی کامل روابط طبيعی . محکوم می کنيم

هر نوع . دختران و پسران با هم پای می فشاريم
. د يک انسان می دانيماعدام را جنايت و قتل عم

خواستار الغای کامل حکم اعدام در مورد هر کسی 
حتی حاکمان سرمايه و بانيان و آمران و عامالن 
واقعی بيش از سی سال ستم و سرکوب کارگران و 

   .انسان های معترض و آزاده و آزاديخواه هستيم

  ٨٨آذر  ٢٧

   

 مهدی فراحی شانديز مهچنان در زندان است

فعال کارگری معلم و حی شانديز، مهدی فرا 
سال  بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر

بند درسلول انفرادی که هشت ماه است  ، بيش از٨٨
که تمام آن با . سر می برده زندان اوين ب ٢٠٩

با  امسال دستگير شدگان روز جهانی کارگر
مهدی فراحی  ،کفالت آزاد شده اند ياوثيقه  هایقرار

خانواده اين فعال  .ستان در زندان اشانديز همچن
کارگری، در طول اين مدت تنها چهار بار با وی 
مالقات کرده اند که دو بار آن حضوری و دو بار آن 

در کل مدت اين هشت ماه مهدی . کابينی بوده است
داری می شود و از  فراحی شانديز در انفرادی نگه

. لحاظ جسمی در شرايط بسيار سختی قرار دارد
حتی ن زندان اوين با وجود آغاز فصل سرما ئوالمس

ده ی وی ااز تحويل گرفتن لباس گرم از خانو
انقالب ابتدا اقدام به  سرایداد. خوداری کردند

ميليون تومانی برای اين  ١٠٠صدور وثيقه سنگين 
که خانواده او با  فعال کارگری کرد و بعد از آن

ای مختلف مشقت اين وثيقه را تامين کردند به بهانه ه
مهدی فراحی شانديز . از قبول وثيقه خودداری کرد

دادگاه  ١٢روز گذشته از طرف شعبه  ٢٠طی 
ماه حبس تعزيری محکوم شده و اين  ٩انقالب به 

حکم به طور شفاهی در سلول انفرادی به وی ابالغ 
جرم اعالم شده اين فعال کارگری اقدام . شده است

غيرقانونی  عليه امنيت ملی و شرکت در تجمعات
به گفته خانواده مهدی فراحی شانديز، در . است

آخرين مالقاتی که با وی داشته اند ضعف شديد 
و . جسمانی ايشان به وضوح قابل مشاهده بوده است

همچنان پس از گدشت هشت ماه در انفرادی به سر 
يک دليل اصلی جلوگيری از آزادی مهدی . می برد

ر سلول انفرادی به با قرار تامين و نگه داری او د

مدت هشت ماه اين است که او انسان معترضی است 
و حتی در زندان نيز عليه رژيم سرمايه داری حاکم 
شعار می دهد و زندانبانان با نگه داشتن طوالنی 
مدت او در سلول انفرادی، که از مصاديق بارز 
شکنجه به شمار می آيد، در واقع می خواهند روحيه 

اين برخورد  ما. را درهم شکنند مقاوم و مبارز او
شکنجه گرانه و سرکوبگرانه با مهدی فراحی شانديز 
را محکوم می کنيم و خواستار آزادی بی قيد وشرط 

فعاليت کارگری حق مسلم و بی چون و . او هستيم
 .است چرای مهدی و همه فعاالن کارگری

  اخبار روز : منبع

  ٨٨آذر  ٢٧
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ارگر ايرانای طبقه ک منشور مطالبات پايه

ده      اق مرگ و نيستی ران در يک  . می شوند  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
اب  تيم سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ان      . قه هس ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده . عتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و ا. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
  .ها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از  . ت آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزا
د جست      ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه 
ات       . راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ

وق  : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .است پايه ای طبقه کارگر نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق
ه سطح      متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه   به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن ای سراسری در  مب

  .درگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  مط نفس طرح. اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند البه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ه
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای  . به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د       .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند    . که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخورد؟         کارگر در ل. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک حظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و       چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ه بخش کوچکی از طب         ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی به ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک ارگر   زاوي ه ک ق

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از

 و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . علق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل ت - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .موقت بايد ملغی شودهر نوع قرارداد استخدام  - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی استمسکن مناسب  - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهددولت هر سال درصد معينی از بودجه را به  -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . استفاده کنند تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان -١٣
   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .مله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازج -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ن صورت گيردازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنا -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ير در محل با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند
  .ايد آزاد باشدايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر ب -١٨

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 

١٥ 
  ١٣٨٨دی  ٤جمعه     ٨٦شمارٔه مسلسل   ٣٩سال دوم ـ شمارٔه  

ید ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما    :::از سا ک
WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

یررر ه ھما ی ک ه ھما ی ک ه ھما ی  ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

مهاهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

 

 khbitkzs@gmail.com  
برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 

در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 
نيد در همين توا صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


