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یليکارگران و شروع سال تحص   

١٣٨٧شهريوريکشنبه سی يکم                                                                            )تهراننطقه م(ی هماهنگتهيکم  
  

.  مختلف و متعارض استاريبحث ها اما بس.  بر سر زبان ها استدي جدیلي روزها درهمه جا بحث شروع سال تحصنيا

 فشار ري که زی شود و هم سخن زن کارگری مدهي شنهي ها و دولتمردان سرماهي سرماني ترميهم حرف صاحبان عظ

 طبقه کارگر ی از توده هایعي وستي جمعیا بریليشروع سال تحص. ست آورده ای روی فرزندش به تن فروشیگرسنگ

 حقارت ها و ذلت ها به خاطر اجبار ني ترقي احساس عمامي فرزندان بلکه فقط اليتحص  آغازی نه روزهارانيا

 راني ای دارهي دولت سرمایبر اساس آنچه مطبوعات رسم.  کودکانشان از درس و بحث و مدرسه استتيمحروم

 و فقر و ی فشار گرسنگري کودک در سن آموزش، زونيلي ممي حدود ننيشي پی آموزشال داده اند فقط در طول سانتشار

 روزان هي سني ای که آمار واقعنيا.  شده اندلي مجبور به ترک تحص،ی مزدی از تسلط نظام بردگی ناشی های روزهيس

 اعالم کرده اند که فقط در ها باردي جرانياما هم. مي دانی نمقي چه اندازه است دقراني ای دارهيخردسال جامعه سرما

 لي مدرسه و تحصطي از فرط فقر خانواده محیرستاني نوجوان دباي یشهر تهران هر صبح تا عصر صدها نوباوه دبستان

ان دارهي سرمای سود برادي نمور تولی هااهچاليبه سمت س کاریروي فروش نی برايی جاافتني دي کنند و به امیرا رها م  

. کنندی می ها و چهارراه ها  دست فروشاباني خهي در حاشاي آورند ی میرو    

 ی آغاز منکي که ایدي جدیلي و سال تحصندهي آی و در ماه هاافتهي شي افزادي تردی بی فوق در طول سال جاریآمارها

 خود را با ی حاد اقتصادیا بحران همي بار عظري سال اخ٣٠ در راني ای دارهيسرما. افتي خواهد شيگردد بازهم افزا

 بحران در سراسر جهان و فشار ديامواج جد.  کرده استرشکن کارگر سی توده هاشتي بر سطح معی مانندی بی تازکهي

 ی ته مانده هاني را بر آخرهي به طور قطع بازهم فشار سرماراني ای دارهي سرمادي آن بر ساختار بازتولني سهمگاريبس

 ها کودک ونيلي می و خم زندگچي گونه پچي به هازي و بدون نکراستي فشارها نيا. واهد داد خشي کارگران افزایشتيمع

 مي عظلي را به خاباني کار و خدي ها کودک جدونيلي  هولناک فقر فرو خواهد برد و مالبي را درسی کارگریخانواده ها

 سال گذشته به کي که فقط در طول یشمار کارگران.  اضافه خواهد کردی دارهي جهنم سرماگري روزان خردسال دهيس

 گذشته بر اساس یلياگر در سال تحص.  استشتري باري بسونيلي مکي ز افزوده شده اند اکاراني بیونيلي ده متيجمع

 رقم در سال ني شدند، الي ها مجبور به ترک تحصني از اشتري باري کودک و در عالم واقع بسونيلي ممي نی دولتیآمارها

 و خفقان ب سرکوبي مهوي که دیدر جامعه ا.  را پشت سر خواهد گذاشتونيلي مکيطور حتم مرز  به ی جاریآموزش

 اعتراض ادي حاال و چند روز به آغاز ماه مهر مانده  فرني گرفته است از همی را از هر کارگردنيمجال نفس کش

 یکارگران م. جامعه را آکنده است ی فضاستندي که قادر به ثبت نام کودکان خود در مدارس نیمادران و پدران کارگر

 ی آن ها در کنار کودکان خانواده های را ندارند و از مشاهده لخت و عورشي خوی لباس و کفش بچه هادي توان خرنديگو

 کتاب و دفتر و دي و خرهي زنند که از عهده شهری ماديآن ها فر.  کنندی میمرفه و صاحب مکنت احساس خفت و زبون

 از کارگران یريت کثيجمع.  مدرسه کنندی توانند آن ها را راهی نملي دلني و به همندي آینشان بر نمقلم و کاغذ فرزندا
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 ی و دانشگاه مرستاني دبی در دوره هاژهي فرزندان خود به ویسي بر سر راه نام نوی مدارس را سدهي شهرنيبار سنگ

شروع .  کنندی می جگرگوشگان خود احساس شرمندگ ها را ندارند در مقابلهي شهرني که توان پرداخت اني و از اننديب

 آموزش دي کارگران و کودکان کارگران شروع دوره جدی براراني ایه داري در دوزخ سوزان سرمایليسال تحص

 ري زی اجبارلي دردها، رنج ها و حقارت ها است، درد ترک تحصدي تشدی از نقاط انفجاریبرعکس، نقطه ا. ستين

 متولد نان که تنها جرم آيی انسان های درد احساس حقارت کودکان در مقابل همساالن، درد احساس زبون،یفشار گرسنگ

 شاهد دي بودن بای که به جرم برده مزدی است، درد جانکاه پدرانی دارهي به نام نظام سرمایمنجالب متعفنشدن در

یکه کودکانشان چشم به زندگ  یمادران کارگر استخوان سوز  باشند، دردشيفرزندان خو غم زده  و  حقارت بار یزندگ  

. شوندی فقر زنده به گور ماهچالينگشوده در س    

 چند صد هزار کودک تکارانهيها، استثمار جنا شدن آنیاباني کودکان، خني الي ترک تحص،ی کارگری خانواده هاکودکان

 ی ها طفل خردسال، سالخونيلي تبهکارانه م سود، تجارتدي تولی هااهچالي کودک جهان در سونيلي و چند صد میرانيا

 راني و از جمله ااي که در سراسر دنی و توحشتي جناگري دشکال ای تماماي بدن آن ها ی کودکان و فروش اعضارانهيشر

 کودکان برنده ني ااتيلحظه حهر.  استی دارهي نظام سرمایزيهمه اسناد بارز بشرست رود، همه ویسر کودکان مبر

 تا ربازي داز ايدنسراسرجامعه ما و دردر.  استی مزدی نظام بردگهي علاي کارگران دنفرخواستي کنيبنده تر و کونيتر

 مي عظتي نام دفاع از حقوق کودکان و با افراشتن پرچم حل معضل جمعري زيی سازمان هاايهمواره افراد، محافل امروز

 کي اني منيااما در. ستندي نبوده اند و نکدستيهادها و مجامع طبعًا  ننيا.  جار و جنجال راه انداخته انديیايخردساالن دن

 و هدفمند در افتهي سازمان ی مادام که گامتي وضعنيا ازاي کودکان دنيی رهایگام تالش براهر. روشن استاريبسزيچ

 بي جز فری اجهيد برد که نت نخواهيی نظام نباشد نه فقط راه به جاني ايی محو نهای و برای دارهي اساس سرماهيعلکاريپ

هر .  کشندی می دارهيدست سرما کشند ازیمچه کودکان هر. نخواهد داشت کارگری توده هایو دروغ و گمراه ساز

 دني و جنگی دارهي استثمار سرماهي مبارزه عله،يسرماگرو تعرض به  رقت بار موجود درتي آنان از وضعيیرهامقدار

 ی کارگریکشنده چند صدهزار کودک خانواده هاکار شدن ویابانيفاجعه فقر، خ.  استهيسرمامظالم  ها وی حقوقی بهيعل

 ها ی بدبختني همه اشيپ ازشيبديها، تشد سالنيهمه ا کودکان درني اليترک تحصاجبار وی دردناک آموزشطي شراران،يا

 ی برای هماهنگتهيکم«.  جوشدیم کاریروي و فروش ندي و رابطه خرهيعمق وجود سرما همه اززي موجود نطيشرادر

 و وستهي اعمال شده برکودکان را حلقه پاتيها و جنا ی حقوقیه بيمبارزه عل» )منطقه تهران (ی تشکل کارگرجادي ایبرا

 طبقه کارگر ی اهيمطالبات پامنشور«.دانديم طبقه کارگری دارهي مبارزات ضدسرمای سراسررهيزنج ازیمهماريبس

 یلي مراحل تحصنيروز تولد تا آخرهمه سطوح از همه کودکان و جوانان دری براگانيرا اصل آموزش سراسر»رانيا

 بر انطباق کامل دستمزدها ديهمان حال با تأکدرمنشور.  کارگران اعالم کرده استیخواسته ها ازیري ناپذيیجزء جدارا

 تمام افراد یتومان براهزار٦٠٠ درآمد ماهانه حداقلني تضم طبقه کارگر،ديو تول ساالنه کاریبا سطح محصول اجتماع

 و لي و تحصشتيمع سال، تالش کرده است تا بار١٨ ري همه افراد زیتومان براهزار١٠٠و کاریايو جوکاريشاغل و ب

  ی بهيمبارزه عل که   ميآنما بر.  سرشکن سازدهي سرمايیسودجوروند  برشتري ب چهرا هر کودکان  ی و فکر یرشد جسم

  . منشور گره خورده استني کارگر حول ای توده های دارهي ضد سرمايی وشورای سراسریابيسازمان ه کودکان بیحقوق

٨٧ وريشهر ٣٠ -)تهراننطقه م( ی تشکل کارگرجادي ای برای هماهنگتهيکم  !مي متشکل شوهي سرماهي علکارگران  


