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اول مـھـر  .  فصل مدارس فرا رسید 
ـنـد یـک   بی شک ھمواره  بـمـان
ماشین زمان، ما را بـه خـاطـرات  

ھمه وقایعـی  .  دوران مدرسه میبرد 
ــرخــی   کــه در زمــان وقــوعــش ب
برایمان شیرین و برخی تلخ بـودنـد،  
ـم   ـل ـی اما امروز کل آندوره بماننـد ف
شادی است که لبخند بر لبـانـمـان  

آن دوره یـک مـقـطـع  .  می آورد 
: مھم در زندگی ھر انسانی اسـت 

ـم، کـی   چه سالی به دبستان رفـت
ـم   ـل ـپ ـم، کـی دی ـرسـتـان رفـت به دبی
گرفتم، دوره داشنـگـاھـم چـگـونـه  
بود؟ اینھا ھـمـه تـوضـیـح دھـنـده  
بخشی از تاریخ زندگی ھر آدمـی  

صرفـنـظـر از  (دوره ایی که  . است 
ـر  )  چگونگـی آن  مـھـر خـود را ب

ذھن ھمه ما زده است و چـه بسـا  
در شکلگیری دوره ھـای بـعـدی  
ـقـش بـازی   زندگیمان ھـم حـتـی ن

یک عـنـصـر ھـمـواره  .  کرده است 
در کل خاطرات این دوران حـاضـر  

تـخـتـه  .  تخته سـیـاه :  و ثابت است 
ــا   ــدارد ام ــه ن ــظ ــاف ــه ح ای ک
ــلـه ریـاضــی و   ــاردھـا مسـئ ـی ــل مـی
فیزیک ، نمودارھای اقتـصـادی،  
شعر و انالیز را در خود جـای داده  

تخته سیاه سمبل ایـن دوران  .  است 
ــان،    ــا گــذشــت زم اســت کــه ب
ـریـن   سیاھی آن در ذھنمان به شـادت
رنگـھـای دوران کـودکـی امـان،  

چند روز پیـش اول  .  تبدیل میشود 
ــیــون   ــل ــی ــفــت م ــر بــود امــا ھ مــھ
ـــن دوره   ـــذت ای کـــودک از ل

ھفت میلیـون کـودک  .  محرومند 
ھرگز  تختـه سـیـاه را نـخـواھـنـد  

ھفت میلیون کـودک از بـه  .  دید 
دست گرفتن قلم و سـواد آمـوزی  

ـیـون  .  محروم شـده انـد  ـل ھـفـت مـی
ـنـام   کودک ھـرگـز خـاطـره ای ب
دوران مــدرســه را در ذھــن خــود  

ـیـون  .  جای نخواھند داد  ـل ھفت مـی
کودک قرار نیست در سـالـھـای  
بعد مقـاطـع زنـدگـی خـود را بـا  
ـیـح   ـلـی اش تـوضـی مقطع تـحـصـی

ھفت میلیون  یعنی سـی و  .  دھد 
ھشت در صـد کـودکـان جـامـعـه  
ایران از رفتن بـه مـدرسـه مـحـروم  

ایـن تـازه شـروع فـاجـعـه  .  شده اند 
ـنـد  .  است  ھمه این کـودکـان بـمـان

ھمه ما دوست دارند در اول مـھـر  
ــا   ــو، ب ــف ن ــو، کــی ــاس ن ــا لــب ب
ــرھــای خــط کشــی شــده و   دفــت

در ھفته اول شھریور عـلـی طـیـب  
ــصــاد جــمــھــوری   ــا وزیــر اقــت نــی
ـیـکـاری و   اسالمی، از سونامی ب
ـیـون   در پیش بودن ھشت و نیم میل
ـیـکـار سـخـن گـفـت و   کـارگـر ب

ـر سـر  .  ھشدار داد  اکنـون بـحـث ب
ـیـکـاری " طرحی به نام   در  "  بیمه ب

موضوع از ایـن  .  مجلس داغ است 
قرار است که آنچیزی که طـیـب  
ــامــی   ــوان سـون ــا از آن بـه عـن ـی ن
بیکاری سخن میـگـویـد ابـعـادش  

ـبـال ھـم  .  بسیار فراتر از اینست   ق
در مورد  آن نوشتیـم کـه در ایـن  
آمار نیروی وسیع زنان خـانـه دار،  
کارگران فصلی و کارگرانی کـه  
ــد،   ــغـال دارن بـه کــار مـوقــت اشـت
ـره   مشاغلی چون دستفروشی و غی
ــکــارنــد،    ــی کــه اســاســا کــارگــر ب

بـعـالوه مـوضـوع  .  منظور نشده اند 

مھمتر موج بیکارسازیھایی اسـت  
ـر سـر  .  که در پیش اسـت  بـحـث ب

نیز بحثی است در  "  بیمه بیکاری " 
ـم از   پرتو این اوضاع و وحشت رژی
به میدان آمـدن دوبـاره مـردم کـه  
ــس داغ   ــل ــیــن  در درون مــج چــن

 . است 
جلوتر در مورد اینکه بـه چـه  

ـنـھـا   ـیـکـاری " چیزی ای ـیـمـه ب " ب
ـنـد و خـواسـت کـارگـران   میـگـوی

امـا  .  چیست اشـاره خـواھـم کـرد 
نکته قابل توجه تر اینجاسـت کـه  
کل این موضوع و جنب و جوشی  
ـر   که در درون حکومت بر سر آن ب
ـر   پا شده است، موضوعی عمیق ت

ـر  .  و ریشه ای تر است  مـوضـوع ب
ــم   ــروپــاشــیــده رژی ــتــصــاد ف ســر اق
اسالمی و به بن بست رسـیـدن آن  

بحث بر سر ھمان سـرزمـیـن  .  است 

ـنـھـا از   سوختـه ایسـت کـه نـه ت
ـبـال سـه و   احمدی نژآد بلکه بـدن
چند سال حاکمیت رژیم اسالمی،  
اکنون برای کل رژیم به جا مانده  

روحانی کارش را با اعـالم  .  است 
ـیـسـت و   اینکه خـزانـه دولـت خـال
فوریت اصالح الیحه بـودجـه سـال  

ـرد ٩٢  ــ ـروع ک ــ ـــون  .    ش ـن ــ اک
ـر سـر  صـد ھـزار   صحبتشـان  ب
ـیـارد تـومـان کسـری بـودجـه   میل
دولت و تامین این کسری بـودجـه  
ـیـمـت ھـا و   از مـحـل افـزایـش ق

ــمــت  ٣٨ افـزودن    ــه قــی  درصـد ب
. کـاالھـای حـامــل انــرژی اســت 

نزاعھایشان بر سر این مساله و در  
واقع اجرایی شدن مرحه دوم طـرح  

یـعـنـی  "  ھدفمند کردن یارانه ھـا " 
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کتابھای جلد گرفته بـه مـدرسـه  
والدین ھـمـه ایـن کـودکـان  . بروند 

تمامی عمر زحمـت کشـیـدنـد تـا  
ـیـن دوره ای را   بلکه بتوانند چـن
برای فرزندانشان مھیا کنند، امـا  
ـقـدم ایـن   جمھوری اسالمی قـدم ب
امر کامال بـدیـھـی را بـه یـک  

رژیمی  .  غیر ممکن تبدیل ساخت 
که کل ثروت اجتماعـی جـامـعـه  
ـرای ادامـه حـیـات خـود، بـه   را ب
ــن جـنـایــت اسـالمــی   درون مـاشـی
ـرای   پمپاژ میکند، شـرایـطـی را ب
ــر و   ــونــھــا خــانــواده کــارگ ــی ــل مــی
زحمتـکـش جـامـعـه بـوجـود آورده  
است که امـکـان مـدرسـه رفـتـن  
ـیـن   فرزندان ایـن خـانـواده ھـا از ب

جـمـھـوری اسـالمـی  .  رفته اسـت 
امــر تــحــصــیــل و امــوزش را از  
ــدان کــارگــر دور   دســتــرس فــرزن
ساخته است، زندگی مـردم را بـه  
خط مرگ رسانده است و بـه ان  

ـر مـیـگـویـد  ـیـونـھـا  .  خط فـق ـل مـی
ـنـه   خانواده تـوانـایـی تـامـیـن ھـزی
. تحصیلی فرزندان خود را نـدارنـد 

کـودکـان  .  پله بعدی خیابان اسـت 
کار و خیابان ، کـودکـان ھـمـیـن  
ـرای زنـده   خانواده ھا ھستند که ب
ماندن خانواده مـجـبـورنـد از دوره  

ــد  ــن ــشــه  .  کــودکــی کــار کــن شــی
ــروشــی،   ــف ــل شــوری، خشــونــت، گ
ــن،   ــوھـی ــی، ت کـتــک، واکــس زن
قاچاق، تـجـاوز و مـرگ، ھـمـه  
ـتـظـار ایـن   اینھا  در خیابـان در ان

ـرای بـه  .  کودکان است  اینھا را ب
ـنـده،   ـیـان اوردن عـواطـف خـوان غل

ـیـون  .  نگفتم  ـل محروم شدن ھفت می
کودک از حق تـحـصـیـل  خـود  
ـلـب ھـر   فاجعـه ای اسـت کـه ق
. انسان شریفی را بـدرد مـی آورد 

ـرای   کل این تصویر نـکـاتـی را ب
اوال ھـر  :  ھمه ما روشن مـیـکـنـد 

ــوری   ــھ ــم ــات ج ــه حــی روز ادام
اسالمی برابر است با یک فاجعه  
ــا جــمــھــوری   ــی ــان ــرای مــردم، ث ب
ـر جـامـعـه   اسالمی شرایطـی را ب
حاکم کـرده اسـت کـه حـق زنـده  
ماندن از مردم دارد سلب میـشـود،  
منظورم  کشتارھا و اعـدامـھـا و  
ـلـکـه تـحـمـیـل   سرکوبھا نیسـت، ب
ــه   ــجــر ب ــطــی اسـت کــه مـن شـرای
گرسنگی مردم به معنـای اخـص  
ـریـن   ـیـه ت کلمه و محرومیت از اول

و  .  مایحتاج زنـدگـی، شـده اسـت 
ـرای بـمـیـدان اوردن مـردم   ثالثا، ب
جھت سرنگونی سرطان اسـالمـی،  
ـر نـکـرده، کـلـی و   حرفھـای مـت
گنگ نمیـشـود زد، مـردم نـمـی  
ـر   ـرچـمـھـای پ پذیرند، مردم گرد پ
ابھام جمع نمی شـونـد، اگـر زنـان  
جامعه برای بر اندختن حجاب، در  
خیابانھا قربانی میدھند، این بدیـن  
ـیـف را بـا   معناست که باید تـکـل
ــکــســره کــرد  ــه حــجــاب ی ــل . مسـئ

حجاب اخیتاری اش خوب است ،  
اجباری اش بد است، رنـگـی اش  
خوب اسـت، سـیـاھـش بـد اسـت،  
حرفھای گز نکرده ای اسـت کـه  
. کسی را بحرکت در نـمـی آورد 

ــل   ــب ــم ســم ــاری ھ ــی ــت حــجــاب اخ
ــوعــش    ــه ن ــم بــردگــی اســت، ھ

اگـر  .  نمایانگر بیحقوقی زن اسـت 
ـیـش در   مردم ھمین چھـار سـال پ
ـم و   اثنایی که فرصت یافتند عـل
کتل عاشورا را به اتش کشیدنـد،  
ــد   ــای ــن مــعــنـاســت کــه ب ایـن بـدی
. تکلیف را با مذھب یکسره کـرد 

مذھب ارتجاعی است، تـوحـش و  
ـیـکـه ھـم بـه   بربریـت اسـت، زمـان

حضـور  .  قدرت برود آدمکش است 

ــوان امــر   ــعــن ــی ب ــب حــت ــذھ م
خصــوصــی ادمــھــا نشــان دھــنــده  
ــدگـی یــک جــامـعــه   عـقـب مـان

ـنـکـه جـمـھـوری  .  است   یعنـی ای
ـرچـم   اسالمی تنھا تـحـت یـک پ
.  ضد مذھبی سرنگون خواھد شـد 

ــقــب رانــدن مــذھــب از قــدرت   ع
ـروسـه   سیاسی تنھـا بـایـد شـروع پ
ـتـھـا ی ان   ایی بـاشـد کـه در ان

باید  .  مذھب از جامعه  جارو شود 
تا در سالن موزه توحش مذھب را  

ـرای زنـده  . دنبال کرد  اگر مـردم ب
ماندن و در دفـاع از حـق حـیـات  
خود، در دفـاع از حـق تـحـصـیـل  
ـنـد،   فرزندان خود اعتصاب مـیـکـن
ــت   ــعــل ــد، ب ــن ــکــن اعــتــراض مــی
ــل طــویــلــه   ــاب ــق ــگــی در م گــرســن
مجلس اسـالمـی دسـت بـه خـود  
سوزی میزنند، بدین معناست کـه  
ـلـه   باید تکلیف را در مـورد مسـئ
ــن امــروز   رفـاه و نـان مـردم ھــمـی

ـیـل  .  تعیین کرد  ـب حرفـھـایـی از ق
اقتصاد بـعـدا شـکـوفـا مـیـشـود،  
ــگــر   ــا کشـورھــای دی روابـط را ب
ـبـل   ـل خوب میکنیم، دنیا گـل و ب
میشود، دیگر کسی را بـحـرکـت  

مردم ھـمـیـن امـروز  .  در نمی اورد 
ـیـف نـان خـود را   میخواھند تـکـل

ـنـی در  .  روشن کنند  ـی این روشن ب
جــامــعــه ایــران وجــود دارد و بــه  
. آگاھی عمومی تبدیل شده است 

تبلیغ برای سرنـگـونـی جـمـھـوری  
اسالمی در ایـن ابـعـاد و در ایـن  
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ـیـز   طرح ریاضت اقتصادی شـان ن
ـیـکـه بـه  .  باال گرفته است  تا جـای

گفته علی ربیعی وزیر کارشان ،  
زنگنه وریز نفت دولت روحانی تـا  

ــا رفــت  ــعــف ــحــث  .   مـرز اســت در ب
ــودن   ــن ب ــری ــر آف ھــایشــان از خــط
ـیـمـت ھـا و بـه نصـف   افزایش ق
ــی   ــون ــدن ســطـح مصـرف کـن رسـی

ـر  .  مردم ھشدار مـیـدھـنـد  ـی از تـاث
مستقیم گرانی قیـمـت کـاالھـای  
ـر   ـرق ب ـرژی از جـمـلـه ب حامل ان
ـلـی   روی مراکز تولیدی و تـعـطـی
ـر و   ــ ـت ــ ـــش ـی ــ ـــجـــات ب ـــان کـــارخ
ـر ھشـدار   ـیـشـت بیکـارسـازیـھـای ب

با این کالف سردرگم از  .  میدھند 
ـرداخـت ھـمـان   یکطرف در مقابل پ
یارانه نقدی ای که بقول مقامات  
ــش   ــت ــرداخ ــه پ ــر ب ــاگــزی ــتــی ن دول
ھستند، مانـده انـد، و از سـویـی  
دیگر در برابر این بیکارسازی ھـا  
و سونامی بیـکـاری آنـچـنـان بـه  
وحشت افتاده اند که دست پـاچـه  

از  "  بیمه بیکاری را  " طرحی بنام  
بایگانی بیرون آورده و بـه سـرشـان  

ـنـد  حـتـی  .  میکوبند که چـه کـن
ـقـدی   برای پرداخت یکماه یارانـه ن
به مردم، بعنـوان اقـدامـی عـاجـل  
ـرق را از ھـر   ساعـت مصـرفـی ب

 ریـال  ٤٣٣  ریال به  ٤٣٠ کیلووات  
افزایش دادند  تا بلکه در آسـتـانـه  
شروع سال تحصیلی و خشم مـردم  
از گرانی و نگرانی از چگونگـی  
فرستادن کودکانشان بـه مـدرسـه،  

تـازه در  .  اوضاع را آرام نگاھدارنـد 
مورد ھـمـیـن یـک قـدم کـار و  
اینکه آیا مشکل فوریشان را حـل  
ـردیـد   خواھد کرد ھزار شـک و ت
ـنـکـه   به میان آمد و آشکارا از ای
بسیاری از مردم پول برق خـود را  

 .نداده اند، سخن گفتند 
این وضعیت رژیمی است کـه  
اقتصادش چنین به گـل نشـسـتـه  
ــت کـــه   ــی اس ــت و مــردم اس

ــھـایــی دارنـد  ــن  .  خـواســت ــی در چــن
ـم از روی   وضعیتی است که رژی
استیصال دارد از یارانه به بیکـاران  

ــکــاری " و یــا   ــی ــمــه ب ــی ســخــن  "  ب

 .  میگوید 
 "بیمه بیکاری "طرحی بنام  

ــوان   ـن آنـچـیـزی کـه از آن بـع
ـنـد،  "  بیمه بیکاری "  سخن مـیـگـوی

ـر   بحث بر سر  طرحـی قـدیـمـی ت
ـرری ای   تحت عنوان پرداخت مـق
ـم تـا فـوق   ـل ـپ ـر دی ـیـکـاران زی به ب

ــوان   ــحــت عـن ــســانــس ت ـی ــمــه  " ل بــی
این طرح  ظـاھـرا  .  است "  بیکاری 

ــان   ــابســت ــور  ٨٩ در ت   در دســت
ـر   مجلس قرار گرفته است و بنـا ب
خبرھا در آن ھنگام  تحت عـنـوان  
ـیـارد   ـل اینکه ایـن طـرح ھـزار مـی
ـفـت   ـنـه دارد بـا مـخـال تومان ھـزی
ـرو شـده و   دولت احمدی نـژآد روب
جدالھای بسیاری بر سر آن انـجـام  
گــرفــت تــا ایــنــکــه کــل آن بــا  
مخالفت شورای نگھبان جمھوری  
ـرده شـد  .  اسالمی  به بایگانی سپ

اکنون این طـرح را از بـایـگـانـی  
بیرون کشیـده و در دسـتـور کـار  

ـیـز  .  مجلس گذاشته اند  بحث آن ن
ـلـغـی   ـرداخـت مـب در واقع بر سـر پ

 درصد حداقل دسـتـمـزد  ٣٠ معادل  
ـلـغـی  ٤٨٧   ھزار تومان، یعنی مـب

ــه  ١٤٦ مـعــادل    ــومــان ب  ھــزار ت
کارگران بیکار مـجـرد و مـعـادل  

ــی  ٥٠   درصـد حـداقـل مـزد یـعـن
ــه  ٢٤٣ مــعــادل   ــومــان ب  ھــزار ت

 . کارگران بیکار متاھل است 
کـارگـران بـه مـیـزان حـداقــل  

 ھـزار تـومـان کـه  ٤٨٧ دستمـزد  
ـر اسـت   ـق ـر خـط ف چندین بـار زی
ــان اســالمــی   ــی ــد، جــان ــن ــرض ــت مــع

 درصـد  ٣٠ بیشرمانه  از پرداخـت  
ــل  ٥٠ و   ــداق ــزان ح  درصــد مــی

دستمزد کنونـی  یـعـنـی مـبـالـغ  
 ھـزار تـومـان  ٢٤٣  ھـزار و  ١٤٦ 

ـیـکـاری " بعـنـوان   ـیـمـه ب سـخـن  "  ب
 . میگویند 

ظاھرا پرداخت ھمین چندرقـاز  
ـیـکـاری " پول تحت عنوان    " بیمه ب

بنا بر طرح مورد بحـث  در سـال  
اول فقط ده درصد ار افـراد آمـاده  
ـم و بـاالی   ـل ـپ ـر دی بکار بیکار زی
ـرد و    ـر بـگـی فوق لیسانس را در ب

  ٥ وعده اجرای تدریجـی آن طـی  
ـنـکـه  .  سال داده شده است  بعالوه ای

باز  این بیکاران باید ھـفـت خـوان  
رستم را طی کنند و یـکـسـال از  
ـبـت   جویای کـار بـودن آنـھـا و ث
نامشان در مراکز کاریابی مـورد  

" بیـمـه  " تایید دولت بگذرد تا این  
البتـه شـروط  .  شامل حالشان شود 

دیگری مثل اینکه بـایـد حـداقـل  
یک دوره آموزشی فنی و حـرفـه  
ای دیده باشند، اعتیادی نـداشـتـه  
باشند، جـرمـی نـکـرده بـاشـنـد و  

ایـن  .  غیره نیـز در آن آمـده اسـت 
ــه اســم   ــمــه  " کــل مــاجــرایــی ب بــی

و بحـث آن در مـجـلـس  "  بیکاری 
ـنـجـاسـت  .  اسالمی است  جـالـب ای

که برای مقبول نشـان دادن طـرح  
ـر سـر   شان یکـبـاره  بـحـث ھـا ب
ـلـغ و مـحـدودیـت   ناچیز بودن مـب

ـم  "  بیمه بیکاری "  تا کـنـونـی رژی
ــه اســت  ــاال گــرفــت .  اســالمــی ب

خودشان میگویند که قانونی کـه  
ـیـکـاری "تا کنون بعنوان   ـیـمـه ب " ب

ـیـکـاری   اجرا شده ربطی به بیمه ب
بلکه فقـط کـارگـرانـی را  .  ندارد 

که از کار بیکار شده اند و آنـھـم  
بــرای مــدت مــحــدودی در بــر  

ـیـب  از  .  گرفته اسـت  ـرت بـدیـن ت
میلیونھا کارگر بیکار تنھا بخـش  
ـرار   محدودی تحـت پـوشـش آن ق

از جمله بیمه بیکـاری  .  گرفته اند 
  ٢٠٠ رژیم  در سال گذشته تنـھـا  

ــارگــر اخــراجــی را در   ــزار ک ھ
ـم کـه حـتـی  .  برگفته است  بگذری

ـیـز   یک معضل ھمین کارگـران ن
عدم پرداخت به موقـع مسـتـمـری  
ای به نام بیمه بیـکـاری بـه آنـان  

 . بوده است 
جایگاه این بـحـث چـیـسـت و  

 خواست کارگران کدامست 
نفـس بـه مـیـان آمـدن دوبـاره  

ـیـکــاری " بـحـث بــر سـر   ـیـمـه ب " ب
ـم از قـدرت   نشانـگـر وحشـت رژی
ـراض کـارگــران و ســونـامــی   اعـت

در مباحث مربوط بـه  . بیکاریست 
این موضوع  استیصال و بن بسـت  
رژیم اسالمی را در این اوضاع بـه  

 . روشنی میتوان دید 
ـیـز ھـمـه ایـن   بطور واقـعـی ن
ـنـسـت کـه    مباحث حـاکـی از ای

ــی و   ــصــاد و گــران ــه اقــت مســال
بیکاری و فقر و فالکت بیـش از  
ھر زمان به مرکز سیاست جامـعـه  

 . کشیده شده است 
ــم اســالمــی و   ــر رژی ــراب در ب
تعرضات ھر روزه اش بـه زنـدگـی  
ـا خـواسـتـھـای   معیشت خود باید ب
. روشن و سراسری به مـیـدان آمـد 

ھمه این بحث ھا بیش از ھر وقـت  
ــول   ــر گــرد آمــدن کــارگــران ح ب
خـواسـتـھــای مـحــوری ای چــون  
افزایش فوری دستمزدھا در سـطـح  
ـیـمـه   یک زندگـی انسـانـی و  ب
بیکاری مکفی برای ھـمـه افـراد  

ـا  .   آماده بکار تاکیـد مـیـگـذارد  ت
ـیـکـاری   آنجا که به خواست بیمه ب
ـایـد   ـیـکـاری ب بر میگردد،  بیمه ب
مکفی و در حـد یـک زنـدگـی  
انسانی و متناسب با ھزینـه ھـای  
زندگی و رشد ھر روزه قیـمـت ھـا  

بیمه بیکاری باید  به ھـمـه  .  باشد 
افراد آماده بکار اعم از زن و مـرد  
و از ھـمـان روزی کـه آمـادگـی  
ـبـت   خود  بکار را در مراکز کار ث

ــرد  ــنـد، تـعــلـق گـی ــکـن ــمــه  .  مـی ـی ب
ـای آخـریـن   ـن بیکاری بایـد بـر مـب
ـتـی پـرداخـت شـود و   ـاف حقوق دری
ـزان   ھمین امروز نرخ آن باالتر از مـی
ـا   ـاسـب ب ـن تورم دولتی باشد و مـت
افزایش قیمت دیـگـر کـاال ھـا در  

بیمه بیـکـاری  . جامعه افزایش یابد 
ــر   ــیــز در ب ــه دار را ن زنــان خــان

ـنـکـه کـارگـران  .  میگیرد  ضمن ای
بیکار بایـد از درمـان و بـھـداشـت  

ـاشـنـد  ـایـد بـه  .  رایگان برخوردار ب ب
ـازھـای   ـی آنان  ھزینه مسـکـن و ن
فوری ای چون برق و آب و گـاز  

ــرداخــت شــود  ــره پ ــن ھــا  .  و غــی ای
 .حداقل ھاست  

ــخــشــی از   ــکــه ب بــعــالوه ایــن
ـنـھـا  .  موضوع بیکـارسـازیـھـاسـت  ای

بیمه بیکاری را به میان میکشنـد  
ــراضــات   ــر مــوج اعــت ــراب تــا در ب
ـا    کارگری، بیکـارسـازی ھـا را ب

ـنـد  ـتـری از سـر بـگـذران .   خطر کم
ھمانـطـور کـه در بـدو طـرح ایـن  
موضوع در دوره ریاست جـمـھـوری  
. رفسنجانی ھمین کـار را کـردنـد 

ـیـکـارسـازیـھـا   امروز مبارزه علیه ب
یـکـی از عـرصـه  .  گسترده اسـت 

ھای مھم اعـتـراضـات کـارگـری  
باید به تدارک اعـتـراضـات  .  است 

ـیـکـارسـازی ھـا   ـیـه ب سراسری عل
 کـارگـر  ٨٠٠ ھمین امـروز  .  رفت 

. ایران صدرا از کار بیکار شـده انـد 
ــران صــدرا بــا  ١٥٠٠  ــارگــر ای  ک

ـا قـدرت   خانواده ھایشان میتوانند ب
ـارزاتشـان را بـه جـلـو   بیشتری مـب

ـارزات  .  ببرند  ھماھنگ کـردن مـب
کارگران بر سـر ایـن مـوضـوع در  
شھرھای مختلف و رفتن به سوی  
اعـتـصـابــات سـراســری کـارگــری  
یک شکل مھم اعتراض در بـرابـر  
ـنـھـا   تعرضات رژیم اسالمی و نه ت
این بلکه قرار گرفتن کارگـران در  
موقعیتی قدرتمند تری برای جـلـو  

 . بردن دیگر خواستھایشان است 
ـیـکـاری و   سازمانیابی علیه ب

 بیکارسازیھا 
ــاری و   ــه بــیــک ــی ــارزه عــل ــب م
بیکارسازیھـا یـک عـرصـه مـھـم  
ـیـکـار   مبارزات کارگران و جوانان ب

ـان در  .   در ایران است  بسـیـج جـوان
محالت علیه بیکاری،  فـراخـوان  
جوانان به تجمع در مقابل مـجـلـس  
ـیـه   و وزارت کار و ادارات کار عـل
بیکاری و با شعار یا کار یا بیـمـه  
ـیـه   بیکاری،  ایجاد کانونھایی عـل
ـبـدیـل   بیکـاری در ھـر شـھـر و ت
وزارت کار و ادارات کار به مـحـل  
ـا   ـا کـار ی ـا شـعـار ی تجمعات آن ب
بیمه بیکاری، اعتراضات گسـتـرده  
ـیـکـار سـازیـھـا،   و سراسری علیه ب
ــجــات   ــان کــارخــان تــجــمــع ھــمــزم
ـیـکـارسـازی   مختلفی که معضل ب

ـا  .  دارند با یکدیگر در ھـر شـھـر  ب
ـازگشـت بـه کـار ھـمـه   خواسـت ب
کارگران اخراجی و متـوقـف شـدن  
بیکار سازیـھـا، خـطـاب قـرار دادن  
مراکز بزرگ علیه بیـکـارسـازیـھـا  
ھمه و ھـمـه اشـکـال مـھـمـی از  

 . گسترش این مبارزات است 
ــم   ـنـکــه رژی خـالـصــه کـالم ای
اسالمی در مخمصه ای جدی قرا  

بھترین فرصت برای  .  رگرفته است 
ـتـن   جلو آمدن رھبران کارگران و رف
ـارزاتـی اسـت  ـیـن مـب . بسوی چـن

بھترین فرصت برای مـتـحـد شـدن  
کارگران حول خواستھای سراسـری  
خود و پاسخی تعرضی به حمـالت  
ھر روزه ایـن رژیـم بـه زنـدگـی و  

 . معیشت خود است 

 سونامی بیکاری و طرح سراسیمه
 در مجلس اسالمی" بیمه بیکاری "

 ١  از صفحه  
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ـر   "  ژرمینال " رمانی ھست به نام   اث
. سالھا دور آنرا خوانـدم .  امیل زوال 

ــیــن خــوانــدن مــدام ازخــودم   در ح
میپرسیـدم مـگـر مـمـکـن اسـت؟  
رمان تـمـام شـد و سـوال مـن بـه  

داسـتـان  .  جای خودش بـاقـی بـود 
ـلـژیـک و   رمان در معادن مـرز ب
. فرانسه اواخر قرن نوزده مـیـگـذرد 

به نظر مـن یـکـی از فصـلـھـای  
کلیدی داستان ھـنـگـامـی اسـت  
که اسب جوان تازه نفسی را بـھـر  
ــن   ــایــی ــه  پ ــی ھســت ب ــمــت زح
میفرستند تا جایگزین اسب پیـر و  
ـیـان بسـیـار   بیماری شود که سـال
است که در آن زیر حبـس شـده و  
واگن ھا ذغال سنگ را به روی  
ـلـھـای اعـمـاق زمـیـن   ریل در تـون
جابجـا مـیـکـنـد و جـز سـیـاھـی  
رنگی در ذھـنـش نـمـانـده و جـز  
ــوی عــرق کــارگــران و ذغــال   ب
سنگ ھمه بوی ھـای جـھـان را  

ـرده اسـت  داغـی حـرارت  .  از یاد ب
ــد چــون خـاطــره ای دور   خـورشــی
ـر   ـیـشـت ـرایـش ب دست اسـت کـه ب

لحظـه  .  کابوس است تا یک رویا 
برخورد این دو حیوان را نـویسـنـده  
ـلـمـش فـوق الـعـاده   بـا مـھـارت ق

یـکـی بـوی  .  تصویر کـرده اسـت 
آفتاب و علفـزار مـیـداد و دیـگـر  

اسب پیر بـا  .  بوی نیستی ومرگ 
بـوی  (  بـو کشـیـدن اسـب جـوان  

) دنیای که از یـادش رفـتـه بـود 
دیوانه میشود و اسب جـوان در آن  
اعماق زمین بـه ھـراس افـتـاده و  

آن سـالـھـا  .  بی طاقتی مـیـکـنـد 
میپرسیدم مگر ممکـن اسـت ایـن  
ھــمــه ســتــمــکــاری وســیــاھــی و  

 . تباھی 
سالیان پیش، یکی از نـمـادھـا  
ــا   ــکــی و ی ــای گــرافــی ــارھ ک
پوسترھای تبلیغاتی چـپ ھـا و  
کمونیستھا، دودکش کوره پزخانـه  

این نمادی بود از سرمایـه  .  ھا بود 
تصویر بسیار سـاده  .  داری در ایران 

ـنـد   ـل بود، یک مخروط ناقص و ب
بدون ھـیـچ بـعـدی و بـه رنـگ  

حقیقت این است کـه کـوره  .  سیاه 
ـیـن   ھای آجـر پـزی یـکـی از اول
نشانه ھای پـا گـرفـتـن سـرمـایـه  

ـیـان  .  داری در ایران بودنـد  در سـال
دور که ساختمانھای مرتفع یـک  
ـقـه   شھر حداکثر بیشتر از سـه طـب
نبود ازدور دستھا این دودکش ھـا  

در قاب نگاه بیینده جا میـگـرفـت  
ـتـا ایـن دودکـش ھـا در   ـق ـی و حـق
دنیای واقعی ھیچ بعدی نـداشـت  

خطی سـیـاه  .  مانند ھمان پوسترھا 
این کوره ھا  .  میان آسمان و زمین 

ـــوز   ـن ـــن دودکـــش ھـــا ھــ و ای
ــاســت، دودی کــه از آن   ــابــرج پ
ـثـمـار   متصاعد میشود نشانـه اسـت
ـنـاھـی   بی حـد انسـانـھـای بـی پ
است که در  گودالـھـای عـمـیـق  
ـنـد  . پای این کوره ھا جان میـکـن

 .در آن جا بدنیا می آیند و میمرند 
ــرپــزی،  ٣٠  "   ھــزار کــوره آج

گروھی از محروم ترین کـارگـران  
کشــور را در خــود جــای داده  

شاغالن این بخش بـا وجـود  .  است 
ـرای ھـر    مشقت  ھای فراوان کار ب

 تـومـان دریـافـت  ٢٧ خشت تنھـا  
ـیـمـه   می کنند، نیمـی از سـال ب

  ٧٠ ندارند و برای بازنشسته شـدن  
ـنـد ٨٠ تا   ایـن  ."   سال باید کار کن

ـرگـزاری حـکـومـتـی   گزارش خـب
حکومتی که وجودش  .  مھر است 

ـنـی   تضمین ایـن دوزخـھـای زمـی
در گزارش خبرگزاری مھـر  .  است 

ھزاران کـارگـر  :"  تاکید شده است 
ـلـف   ـقـاط مـخـت محروم امروز در ن
کشور، روز خود را در کنار کـوره  
ھای داغ آجرپزی می گذرانند و  
در اغلب موارد مجبور می شونـد  

 ساعت کـار  ١٨  تا  ١٠ روزانه بین  
با وجود نقص ھا و مسائـل  .  کنند 

فراوان در اشتغال به این نـوع کـار  
ــگــیــر   ــم در ایــران، حضــور چش
کـودکـان در کـنـار کـوره ھــای  

. ... آجرپزی خودنمایی می کند 
ــان در ایــن كــوره پــزخــانــه ھــا   زن
كارھایی را بر عھده دارنـد كـه از  
تـوان جسـمـی آنـھـا خـارج اسـت،  
ـر   بسیاری از آنان كودكان خود را ب
ـیـا   سر كوره ھـای آجـرپـزی بـه دن

ـیـا  ."  می آورند  ایـن کـودکـان بـدن
ــد کــه   ــن ــامــده مــحــکــوم ھســت نــی

تـا ایـن کـودکـان  .  استثمار شونـد 
توانی می یابند که دو تا آجـر را  
ـرنـد از سـن   روی دست یا سر بگی

 و ه سالگی استثمـارشـان شـروع  ٤ 
 .میشود 

تصویری که زوال از مـعـادن  
ـرن نـوزدھــم مــیـدھــد، در   اواخـر ق
اوایل قرن بیست یکـم  کـمـاکـان  
ـران جـریـان   در کوره پزخانـه ھـا ای

اگر در رمان ژرمینال دوزخ  .  دارد 
ـنـجـا دوزخ   زیر زمین اسـت در ای

زیر آسمـان آبـی  .  روی زمین است 
کــه در چشــم کــارگــران رنــگ  

کودکان مـا در  .  خاکستری دارد 
این مکانھای دوزخـی تـا چشـم  
باز کرده عـوض دیـدن رنـگـی از  
شادی در اطراف و دوست داشـتـن  

ــت   ــصــی ــخ ــزاران ش ــکــی از ھ ی
کارتونی، زیر نگاه دودکـش غـول  
آسایی بـزرگ مـیـشـونـد کـه از  
ــه بــیــرون   ــاھــی ب ــدای آن ســی ــن ــل ب

ـتـشـر مـیـشـود  در نـگـاه ایـن  .  من
کـودکـان ایـن دودکـش ھــا چــه  
معنایی دارد؟ اگر جـادوگـران بـد  
ذات در قصــه ھــا کـه شـاھــزاده  
خانمی دلربا و مھربان را زنـدانـی  
کردند روزی، در انتھای قصه بـه  

ســـزای اعـــمـــالـــش زشـــت اش   
میرسد، این غول پای سفت کـرده  
ــود   ــا ذره ذره وج در خــاک ام

ـم  .  کودکان ما را میبلـعـد  نـمـیـدان
خواننده این یادداشت قصـه یـل و  
اژدھا را که بـه ھـمـت زنـده یـاد  
ـیـده اسـت یـا   شاملو اجرا شد شـن
خیر  که در جایـی اژدھـای ایـن  

که نماد جامعه طبقـاتـی،  (  قصه  
ـرمـی  ) سرمایه داری است  فریاد ب

ـلـعـیـد :"  آورد  ایـن  !"  دنیا را خواھم ب
غول آجری بـاالی سـر کـودکـان  

ایـن  .  ما، بواقع آنھا را بلعیده است 
ــده پــیــر   ــزرگ نش ــان ب ــودک ک

ـــشـــونـــد  ـی ـرده  .  مــ روحشـــان پـــژمــ
ـر  .  میگردد  ـی به ماننـد آن اسـب پ

رمان ژرمینال اگـر روزی رنـگ  
ـنـد   آبی  زنـدگـی را درک کـن

ــد شــد  ــواھــن ــه خ ــوان حــرارت  .  دی
خورشـیـد و داغـی خـورشـیـد در  
اینجا اما نـه شـور زنـدگـی کـه  

پوسـت صـورت  .  عین عذاب است 
ــزرگ در زیــر ایــن   ــھــای ب انســان
حرارت به مانند چـرم چـغـر شـده  
ـر پـوسـت کـودکـان   اسـت، آب زی

خشکیده و صـورتـھـای مـعـصـوم  
آنھا گل انـداخـتـه و ایـن  نـه از  
ـلـکـه از   شادابـی و سـرخـوشـی ب
سوختـگـی مـداوم اسـت کـه بـه  
مانند صحرای تشنـه آب، تـرک  

 .  افتاده است 
در قصه یل و اژدھا شـامـلـو،  

کـارگـاه انسـان  "پیر فرزانه ای در  
خود، از کرور کرور جـوان  "  سازی 

یلی میسازد و به جـنـگ اژدھـا  
در دنیـای واقـعـی امـا  .  میفرستد 

ــت  ــده اس ــوز زن ــت ھــن ــانــی . انس
انسانھایی ھستند که بـه جـنـگ  
ـرونـد  . اژدھای سرمایـه داری مـی

انسانھایی ھستند که با متشکـل  
ـلـی   کردن خود و دیگران از خود ی

انسـانـھـایـی  .  میسازند بی ھـمـتـا 
ـم زاده کـه بـا   ـراھـی مانند بھنام اب
ـر در پـاھـایـش و آب   وجود زنـجـی
شدن ذره ذره وجـود فـرزنـدش در  
مھلکه یک بیماری سھـمـگـیـن،  
یک دم کودکان کار را از خاطر  

ـنـد کـه  .  نمی برد  انسانھای ھسـت
ـر   حقوق کودک را پرچم مبارزه ب
ـنـد، نـظـامـی   علیه سرمایه سـاخـت
ـیـظ و   که نشانه حیاتـش دود غـل
سیاھی است که از دودکـش ھـا  
کورپزخانه ھا بر آبی آسمان پنجـه  

ــکــشــد  ــارزه بــرای  .  مـی پــرچــم مــب
ـــوق کـــودک بـــه ھـــمـــت   ـق حــ
کمونیستھای ایران برافراشته شـده  
است، این فریاد کمونیستھا اسـت  
که میگویند کودکان حـق دارنـد  
ـرخـوردار بـاشـنـد،   از دنیای شـاد ب
کودکان باید از زنجیره استثمـار و  

ـرکـنـار بـاشـنـد  جـامـعـه  .  مذھب ب
موظف است که به محض شکـل  
گرفتن جنین از او محافظت کنـد  
تا پر و بالی بیابد و از بـودن خـود  

 . لذت ببرد 
ـم نـه   بعد از سالھا بایـد بـگـوی
تنھا آن سیه روزی و تبـاھـی کـه  
ـم شــده   ـرسـی ــال ت ـن در رمـان ژرمـی
ممکن بوده بـایـد اذعـان کـرد در  
ابتدای قرن بیست یکـم آنـچـه در  
کوره پزخانه ھای ایران میـگـذرد،  
ــت   ــب ــاوت و نــک ــق نــمــونــه اوج ش

بـودن وشـدن  .  سرمایه داری اسـت 
چیزی است که سرمایه داری از  
ھمه ما، بخصوص  کودکـان مـا  

 .    دریغ کرده است 
  
 

 بودن و شدن کودکان ما
 یاشار سھندی 
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ھیـات  " محمد رضا خبارعضو  
" تطبیق مصوبات دولـت بـا قـانـون 

ـرآوردھـای  : " گفته است  براسـاس ب
 ســال  ٨ صــورت گــرفــتــه طــی  

"  میلیـارد دالر ٦٠٠ گذشته حدود  
از کشـور خـارج  "  سرمایه ایرانیان  

وی دلیل این امـر را  .   شده است 
 درصـد  ٤٠  الـی  ٣٠ شفاف نبودن  

ردیف ھای بودجه ھای حکـومـت  
ــت   دانسـتـه  و خـواسـتـار شـفـافـی
بخشیدن به این امر در بودجه سـال  

الزم بـه تـوضـیـح  .   شده اسـت ٩٣ 
ـتـصـادی   است که کـمـیـسـیـون اق
ـیـش از   مجلس رژیم ھم مـدتـی پ
خروج میلیاردھا دالر سـرمـایـه بـه  
دالیل نـامـعـلـوم از کشـور اشـاره  

تائید صحت و سقم ایـن  .  کرده بود 
رقم خروج سرمایه از کشور قطـعـا  
سخت می باشد ولی یقینا جنـاب  
خبار با آمار و ارقام ھـمـکـارانـش  
کــه مشــغــول راســت  و ریســت  
ــاردھــا دالر   ــی ــل کــردن خــروج مــی
سرمایه از کشور بوده اند، خـودش  
بھتر میداند که از چـه طـریـق و  
توسط چه کسانی این سرمایـه و  
برای چه کـارھـایـی خـارج شـده  

ھر چند جناب خبار سـعـی  .  است 
دارد از خود و ھمکاران نـزدیـکـش  
رفع اتھام دست داشتـن در دزدی  
ــه   ــن ســرمــای راکــرده و خــروج ای
ھنگفت را به دولت دزدان احمـدی  
نژادیھا نسبت بدھد، امـا ذره ای  
در این واقعیت کم نمی کند کـه  
حکومت دزدان و غارتگران حاکـم  
. در این کار دست داشته و دارنـد 

اما سوال این است این حـجـم پـول  
چــگــونــه از کشــور خــارج شــده  

ـرای چـه چـیـزھـایـی   است؟  و ب
ـیـجـه ای   ـت ـنـه شـده و چـه ن ھزی
ــعــات   ــه اسـت؟ اثــرات و تــب داشـت
ــر   ــرمــایــه مــالــی ب خــروج ایــن س

 اقتصاد و جامعه ایران چیست؟ 
تا آنجایی که به آمـار وارقـام  
ـر   دولت دھم  و بانک مـرکـزی ب
میگردد نـزدیـک بـه نصـف ایـن  

 میلیارد دالر کامال قانونـی،  ٦٠٠ 
ـتـی و   توسط دولت وباندھـای دول
عمـدتـا در عـرصـه واردات و یـا  
تجارت خارجی  از کشـور خـارج  

ــر  .  شــده اســت  ــظ ــولــی کــه از ن پ
ـرال ھـای   ـب ـی ـئـو ل جناب خبار و ن

وارد چرخه تولیـد و  "  اسالمی اش 

توزیع داخلی و ایجاد اشتغال نشده  
اما ایـن تـمـام مـوضـوع  "!.  است  

ـیـسـت  عـرصـه واردات از ســود  .  ن
آوردتــرن عــرصــه ھــای اقــتــصــاد  
مافیای حـکـومـت در طـول سـه  
ــوری   ــھ ــم ــه در ج ــذشــت ــه گ دھ

در  .  اسالمی بوده  و مـی بـاشـد 
دوره احــمــدی نــژاد و بــا شــدت  
ــه ای   ـت ـران ھســ ــحــ ــن ب ـت گــرفــ
ــکــا و غــرب   ــت، آمــری حــکــوم
ـیـه   ـرعـل ـنـی را ب تحریمھای سنگی

ـرات ایـن  .  رژیم اعالم کردنـد  ـی تـاث
تحریمھا بر صنـایـع پـایـه ای، از  

نفت و گـاز گـرفـتـه تـا تـامـیـن  
کاالھای اساسـی مـورد مصـرف  
مردم و تولیدات آنھا در داخـل را  
با مشکالت جدی مواجه کـرد و  
تحریمھا در وھـلـه اول بـھـانـه ای  
ـرده   شد برای بیکارسازیھای گسـت

ـــونـــی  ـی ــ ـل ــ ـی ـــان  .  مــ ـی در ایـــن مــ
" سیاستھای اقتـصـادی دولـت و  

ـتـصـادی   طرح ھای خودکفایی اق
ـر شـد  "  امـا  . ، تقریبـا زمـیـن گـی

علیرغم این وضـعـیـت بـحـرانـی و  
ــد، دولــت کــمــاکــان   ــی ــول رکــود ت
ـتـصـادی   ـروژه ھـای اق براجرای پ

بـه ایـن مـورد  .  اش تاکـیـد کـرد 
 .پائین تر می پردازم 

در دوره اول دولــت احــمــدی  
نژاد وی وعده تـامـیـن کـاالھـای  
اساسی و مورد مصـرف مـردم را  
ـره   داد  و شعار پول نفت راسـر سـف
ـم کــرد  ـم را عــل . مـردم مـی آوری

یک نتیجه طرح مورد نظر دولـت  
در رابطه تامین کاالھای اساسـی  
مورد نیار و مصرف داخـل، طـرح  

ـتـه ایـن  .  گسترش واردات بـود  ـب ال
ــا درآمــدھــای   ــرصــه ســودآور ب ع
ـرای بـانـد دولـت و   افسانـه ای ب
ـرای پـوشـانـدن   زمینه منـاسـبـی ب
. دزدیھای افسانه ای شان ھم بود 

ــان بـه دلــیـل اعــمــال   ــن مـی در ای
تحریمھا واردات کاالھا از اروپا و  
ـیـجـه   ـت آمریکا کم شـده بـود در ن
واردات از چین، ھـنـد و مـالـزی  

واردات  "  سـیـاسـت  .  جایگرین شد 
یک سیاست رسـمـی  "  ھمه چیز  

ھـمـزمـان  .  دولت دھـم اعـالم شـد 
دولتی ھا و کل مافـیـای مـالـی  
ـیـت در ایـن   و بانکـی وارد فـعـال
عرصه شده و صدھا میلیـارد دالر  
پول رادر چرخه واردات حـکـومـت  
بـا انـواع و اقسـام شــگـرد ھــای  
ــی   ـر قـانـون دزدی قـانـونـی و غـی
ـریـت کـردنـد  . سازمان داده و مـدی

دولت ھم کـه خـود در راس ایـن  

تـجـارت خـارجـی و واردات قــرار  
ــای   ــه ارزھ ــس ــت، ســر کــی داش
ـرای ایـن   خارجی و تامین ارز را ب

به این معنـا کـه  .  بخش شل کرد 
ـریـن   دولت خود بـه عـنـوان بـزرگـت
ــا،   ــه کــاال ھ ــده ھــم ــن وارد کــن
ـرای   ـتـی را ب ـم دول مافیای عظـی

و نـه فـقـط  .  این کار سازمان داد 
ــی و   ــازار داخـل ایـن، بــلـکــه در ب
درعرصه توزیع نیز چرخه اقتـصـاد  
جــامــعــه  را کــامــال در دســت  

ـتـصـاد وارداتـی دولـت  .  گرفـت  اق
ـنـه و پـایـه   دھم بدین ترتیـب زمـی
ـیـاردالر پـول بـه   ـل خروج صدھا مـی
ـیـاز   بھانه تامین کاالھای مـورد ن
. مصرف داخلی را فراھـم سـاخـت 

" فـرصـت " از طرف دیگر در کـنـار 
ـر، عـدم   تحریمھا توجیـھـاتـی نـظـی
ــا   ــی ب ــدات داخــل ــولــی ــت ت ــاب رق
کاالھای مشـابـه خـارجـی، بـاال  
ـرای   ـیـد، تـالش ب بودن ھزینـه تـول

ــعــت و  ــزه کــردن صــن ،  .. مــدرنــی
سیاستھای اقتصادی دولت اعـالم  
شد که قرار بود اقتصاد حکومـت  

خـودشـان در  .  را سر وسامان بدھد 
کـارخـانـه و  : " این مورد گفته اند 

ــدی   ــولــی ــای ت  زیــر  ٧٠ واحــدھ
ظرفیـت اسـمـی شـان کـار مـی  
ــد   ــنـد بـای ـت ـیـجــه گـرف ـت ـنـد ون کـن
تکنولوژی تولید را بـه روز کـرده  
ـرد و بـایـد   و این کار زمان می ب
ــوژی   ـرای تـامـیـن ورود تـکـنـول ب
ـر   ـت مورد نیاز، عرصه واردات فعـال

شـدن ایـن  "  فعالتر "  نتیجه  ."  بشود 
ـم دیـد  . عرصه را پائین تر خـواھـی

منتقـدان  " الزم به توضیح است که  
این سیاست وارداتـی،  "  حکومتی  

ــصــاد و   ــای شــکــوفــایــی اقــت روی
صنعت را در سر داشته و خـواھـان  
پروتکسیونیـسـم خـودی بـوده، در  
وھله اول با این سیاستھـای دولـت  

ـفـوذ  .  به مخالفت برخاستند  میزان ن
حامیان تولیدت داخلـی و بـخـشـا  
ناسیونالیسم اقتصادی حکـومـتـی  
ـفـوذ   ـر قـدرت و ن ـراب نتوانست در ب
دولتی ھا و سیاست واردات آنـھـا  
مقاومت نموده و صالح را در ایـن  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 "سرمایه ایرانیان "  میلیارد دالر٦٠٠ 
 چگونه از کشور خارج شد؟
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دید در مقام مشاور سـیـاسـتـھـای  
ــه   ــوع ــم ــج ــت دھــم، وارد م دول
سیاستھای اقتصادی دولـت شـده  

بـدیـن  .  و شریک دولتی ھا بشـود 
خودکـفـایـی، رشـد  "  ترتیب رویای 
رابه کناری نھاده  ..."  اقتصادی و 

و ھمگام بـا دولـت دھـم مشـغـول  
راست و ریسـت کـردن دزدیـھـا و  
ـفـاده از ایـن   رانت خـواری و اسـت
. وضعیت برای خودشان بر آمـدنـد 

ناسیونالیسم اقتصـادی حـکـومـت  
ـیـانـگـذار   ـن خود شریک و بخشا ب
سیاستھای تجارت خارجی، بویـژه  

 .سیاست وارداتی دولت دھم شد 
ـــای   ــارمـــافــی ــا روش ک  ام
ـتـی   تجارت خارجی و واردات دول
ـم   چگونه بـود؟ ایـن حـجـم عـظـی
سرمایه چگونه و از چه راھھایی  
ـــای واردات   ـی ـــافــ در دســـت م
حکومـت از کشـور خـارج  وبـه  
ـیـاز   بھانه واردات کاالھای مورد ن
جامعه، درد سـت دزدان دالالن و  
کارچاق کن ھای حکومـتـی در  
ـیـا افـتـاد و ھـر   گوشه و کنار دن
ـفـوذش و   ـره ن باندی بستـه بـه دای
قدرت مانورش در شـبـکـه ھـای  
بانکی و مـالـی در کشـورھـای  
خارجی، مشغول بچاپ بچاپ و  
غارت شدند؟ در شـروع کـار ایـن  
ـتـی    مافیا مدیران و مقـامـات دول
با ثبت صدھا شرکت وارداتـی در  
ــژه   ـیـج، بـوی کشـورھـای حـوزه خـل
دوبی و امـارات مـتـحـده عـربـی،  
ـرســـود و   ــ ـرصـــه پ ـــن عــ وارد ای

ـر  .  دزدیھای افسـانـه ای شـدنـد  ب
اساس آمارھای خود دولتی ھـا و  
بانک مـرکـزی در ھشـت سـال  
ـیـارد دالر پـول   گذشته صدھا میل
ـرف  واردات شـــده اســـت  . صــ

وارداتی که  ارزش واقعی و تمـام  
ـلـغ   ـر از نصـف مـب شده آنھا کـمـت
ھزینه شده به واردات این کـاالھـا  

نزدیک به نصف ایـن  .  بوده است 
ــه  ٦٠٠  ــارددالر صــرف ب ــی ــل  مــی

اصطالح  واردات شـده اسـت، در  
عمل نصیب رانت خواران دولتی و  
دزدیھای سازمانیافـتـه بـانـدھـای  
ــت در عــرصــه   ــگ دول ــگــارن رن

خــود دزدان  .  واردات شــده اســت 
حکومت در مجلس ھـر از چـنـد  
گاھی و به دنبال روی کار آمـدن  
ـنـه   روحانی در بـاره دزدیـھـا، ھـزی
ھای نامعلوم و پول ھای گم شـده  

و به خزانه واریز نشـده، دسـت بـه  
ــد  ــن ــری مــی زن ــه  .  افشــاگ نــمــون

  ٣ برجسـتـه آنـھـا دزدی مـعـروف  
ھزار میلیاردی بود کـه مـنـصـور  
ــا وزارت   ــکــاری ب ــم ــا در ھ آری
بارزگانی و شرکتھای ثبـت شـده  
به اسم ایـن بـانـد، مشـغـول خـارج  
کردن پول از کشور به بھانه خریـد  

تکنولوژی زیر سـاخـت مـدرن در  
ــه ســازی،   ــول ــعــت فــوالد و ل صـن
ـتـه   معدن می باشد، کـه بـه گـف

ـیـارد  ٢ خودشان در این ماجرا   ـل  می
ـم شـــد  ـر  .  دالر گــ ـــگــ مـــورد دی

ــھــای عــرصــه واردات کــه   دزدی
ـر مـجـمـوعـه خـروج   اتفاقـا در زی
ـتـی   سرمایه توسـط بـانـدھـای دول
ــگــریـد، مـوضــوع دزدی   ـرار مـی ق

 میلیارد تومانـی، مـعـروف  ٣٤٠٠ 
ـروشـیـمـی  "  به   ـت مـی  "  سلـطـان پ

واریز نـکـردن پـول فـروش  .   باشد 
ـم کـه   نفت به خزانه مرکـزی رژی

ـیـارد دالر  ١٠٠ رقمی باالی   ـل  مـی
ــد  ــاش ــی ب ــه  .  م ــی ک ــای ــھ دزدی

ــدھـای گــردآمـده در ســازمــان   بـان
. تامین اجتماعی انـجـام داده انـد 

ــش از   ــارد  ١٢ دزدی بــی ــی ــل  مــی
دالری بابک زنجانی کـه گـویـا  
ـفـه بسـیـجـی در   قبال سربـاز وظـی
ــت  ــوده اس ــک مــرکــزی ب ــان . ب

شورای ایرانیان در خـارج  "ماجرای  
ـنـه  "  کشور    ٥ دوره مشایی و ھـزی

میلیارد دالری آن، کمـک ھـای  
ـیـاردی و رشـوه ھـای کـالن   میل
دولت احمدی نژاد به واسطه ھا و  

دالالن رابطه رژیم بـا دولـت ھـای  
غربی، کمک ھـای بـال عـوض  
میلیاردی به نھاد و سـازمـانـھـای  
ـرای   حکومتی در خارج کشـور ب
گسترش فعالیتھایشـان، مـاجـرای  

 میلیارد دالری تـدارک  ٢ ھزینه  
نشـســت سـران کشــورھـای غــیــر  
ـران، واردات   ـــھــ ـــعـــھـــد در ت ـت مــ

ـنـی،   میلیاردی سرنگ ھای چـی
ـــــوکـــــس از   خـــــودروھـــــای ل
المبورگینی و پورشه گرفـتـه تـا  
فراری برای سـران و بـانـد ھـای  
ـرای   حکومتی، ھزینه سرسام آور ب
ـم در   ـبـور امـامـان رژی بازسازی ق
ــوار،   ــج ــم ــای ھ ــورھ عــراق، کش
پــرداخــت رشــوه ھــای کــالن و  

ــا و   ــک ھ ــان ــه ب ــی ب ــولشــوی پ
موسسات مـالـی در کشـورھـای  
ــیــج، دوبــی و امــارات   ــل حــوزه خ
ـم بـه ارزھـای   متحده که نیاز رژی
خارجـی و دالر را تـامـیـن مـی  

دزدی ھای میلیـاردی از  .  کردند 
خارج کردن طال و پـول حـتـی بـا  
ـتـا در   کامیون از کشور که نـھـای
ـبـی خـامـنـه   دست مافیای مـجـت
ای فرزند عـلـی خـامـنـه ای در  

از  . کار بوده است، باید اشاره کـرد 
باز کردن شـمـاره حسـابـھـایـی در  
ـرار بـود   کشورھای اروپایی که ق

ــن   ــه ای ــت رژیــم ب پـول فــروش نــف
ـتـه   حسابھا واریز گردد، که به گف
ــرخــی ھــایشــان   ــفــت ب " وزارت ن

بـوده انـد تـا مـاجــرای  "  گـمـنـام  
ـیـونـی بـه   ـل پرداخت رشوه ھای می
بانکھا برای پولشویی و وپـوشـش  
دادن مـبـادالت تـجـارت خـارجــی  
ـیـل تـحـریـمـھـای   رژیم، که بـه دل
ـرای   ــ ــی ب ــکـــالت ــی، مش ـــک ــان ب
حکومت بوجود آورده بود، میشـود  

در کنار این دزدیھا و  .  اشاره کرد 
ـیـونـھـا دالر پـول   ـل خارج کردن مـی
ـم از   ـران بـانـکـی رژی توسط مـدی
ــری   ــرفــتــه تــا مــظــاھ خــاوری گ
ــدھـای گـردآمــده در بـانــک   وبـان

 ...صادرات و 
تا ھمینجا به نمونه ھـایـی از  

ــرانــیــان  "   ــروج ســرمــایــه ای از  "  خ
کشور اشاره شد که نشان میدھـد  
یک فعالیت اصلی دولت دھـه و  
ـری ومـافـیـای مـالـی   ـیـت رھـب ب

" خـروج ھـا  "  سازمان دادن ایـن  
از این نمـونـه ھـا زیـاد  .  بوده است 

 .است 
ــم   ــگــر و مــھ یــک مــورد دی
خروج سرمـایـه از کشـورمـوضـوع  
ـــی و   ـت ــ ـــع ـن ـــای صــ ـروژه ھ ــ پ
قراردادھای خـارجـی در صـنـعـت  
نفت و گـاز، سـاخـت پـاالیشـگـاه  
تولید بنزین و بخشا خودروسـازیـھـا  

ـیـش مـرکـز  .  بوده اسـت  مـدتـی پ
ـم اعـالم   پژوھشھای مـجـلـس رژی

ـر  : " کرد  تا آنـحـایـی کـه مـا خـب
 ھـزار  ٩ داریم دولت احمدی نـژاد  

پروژه نمیه تمام به ارث گـذاشـتـه  
کمیسیون اقتصادی دولـت  ."  است 

و مجلس ھـم اعـالم کـرده اسـت  
 ھزار پروژه نمیه تمام و یـا  ٢٩ که  

ـروژه  ٢٠ حداکثر با    درصد آغـاز پ
پولـی کـه دولـت احـمـدی  . داریم 

نژاد برای این پروژه ھزینه  کـرده  
ـر   است به گفته رستم قاسمـی وزی

  ١٤٠ نفت دولت دھم رقمی حـدود  
ـریـن  .  میلیارددالر بوده است  بـزرگـت

این پروژه ھا در عسلویه و پـارس  
ـتـه   حنوبی می باشد کـه بـه گـف
ـرانـش رقـمـی حـدود   یکی از مدی

ـیـشـرفـت  ٤٧    ٣٠  میلیارددالر با پ
بـخـش اعـظـم  . درصدی بوده است 

این پروژه ھا نیمه تمام رھا شده و  
پول ھای ھزینه شـده خـورده شـده  

ــاتــم، کــوثــر،  .  اســت  قــرارگــاه خ
شرکتھای نفت و گاز رژیم بـا دم  
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ــل   ــگــاه عــریــض و طــوی و دســت
ــی عـامــالن   ـت ـف مـافـیـای دزدان ن
ــجــام   ــران ــھــا و بــه س ــی دزدی اصــل
. نرسیدن این پروژه ھا می بـاشـنـد 

ـروژه ھسـتـه   در کنار این مـوارد پ
ــه   ــاشــد کــه ب ای رژیــم مــی ب
اعتراف برخی نمایندگان مـجـلـس  
رژیم چندین برابر ھزینـه اش پـول  
ـنـه ھـای   گم و گور شـده و ھـزی

رقـمـی کـه  .  اضافی بـوده اسـت 
دزدان حکومتی برای این عـرصـه  

ــش از   ــی ــد ب   ٣٥ اعــالم کــرده ان
ـر  .  میلیارددالر می بـاشـد  عـالوه ب

ـم بـه   این به دلیل اھمیتی که رژی
موضوع ھسته ای اش میدھد، از  
ــریــد   ــلــف مشــغــول خ طــرق مــخــت
تجھیـزات ھسـتـه ای بـخـشـا بـا  
ـر ھـمـراه بـا   ـراب قیمتھای چندین ب
پرداخت رشوه  و دزدیـھـای کـالن  

 .می باشد نیر باید اشاره کرد 
در کنار این نمونه ھا کمک  
ــوری   ــھ ــم ــاردی ج ــی ــل ــای مــی ھ
ـروریسـت   اسالمی به سازمانھای ت
اسالمی ھـوادارش در گـوشـه و  

کـمـک  .  کنار جھان مـی بـاشـد 
ــم بــه ســوریــه رقــمــی   ھــای رژی

 میلیارد دالر بـوده  ٢٠ نزدیک به  
ــارد دالر آن در  ١٠ .  اسـت  ـی ــل  مـی

کمـک  .  دوسال گذشته بوده است 
ـیـن    تـا  ٢٠٠ ھای ثابت ماھانه ب

ــون دالری رژیــم بــه  ٢٣٠  ــی ــل  مــی
جزب الله لبنان، دار و دسته ھـای  
ــان،   ـرویسـت در عـراق، افـغـانسـت ت
ـر انـدونـزی  مــی   ـقـا و اخـی آفـری

ــاشــد  ــزاران و احــد  .  ب ســاخــت ھ
ـنـه   ـروئـال و ھـزی مسکونـی در ون
ـــن حضـــور   ـــامــی ـرای ت ــ ــالن ب ک
ـیـن،   حکـومـت در آمـریـکـای الت

 .می باشد ... عراق و آفریقا و 
مورد خودروسازیھا و وارد ات  
خودرو نیز از مواردی بود ه اسـت  
ـتـه سـازمـان گـمـرگ   که به گـف

ـیـارددالر  ١٤ رژیم رقمی باالی   میل
ـــت  ـــوده اس ـرصـــه واردات  .  ب ــ ع

خودروھای چینی یـک عـرصـه  
پرسود برای مافیای دولت بوده و  

ــاشــد  ــت و  .  مــی ب ــد از نــف ــع ب
ــیــات، واردات   ــمــی، مــال ــی ــروش پــت
ـریـن ارز را بـه خـود   خودرو بیـشـت

ـرل ایـن  .  اختصاص داده است  ـت کـن
ـــای   ـی بـــخـــش در دســـت مـــافــ
خودروسازان دولتی کـه صـاحـبـان  
صنایع خودروسـازی کشـور مـی  

این مـافـیـا ھـم  . باشند، قرار دارد 
تحریمھا و عدم واردات مواد اولیـه  
مورد نیاز خودروسازیھا را بـھـانـه  
قرار داده و مشغول واردات خـودرو  

نتیـجـه واردات خـودرو  .  شده است 
این شده که فقط در ھشـت سـال  
ـیـون   ـل گذشته نزدیک به یک می
نفر از شاغاالن در ایـن صـنـعـت،  
بویژه قطعه ساران بیکـار شـده  و  
ـرده دیـگـری   بیکارسازیھای گسـت

ـریـن  .  نیز در راه می بـاشـد  ـیـشـت ب
واردات  .  واردات از چین بوده است 

ماشین ھای ھوو، اتـوبـوس ھـای  
چینی و ماشین سواریھـایـی کـه  
از چین وارد کرده اند، خود یـک  
موضوع جنگ و دعوا بـانـدھـای  
مافیای تجارت و واردات خـودرو  

ــاشــد  ــای  .  مــی ب ــھ خــود ارگــان
ــا گــزارشــات   ــارھ ــی ب حــکــومــت
ـیـت نـازل ایـن   ـف متـعـددی از کـی
ـرای   خودروھـا و خـطـراتـی کـه ب

ـیـس  .  خریداران دارنـد، داده انـد  ـل پ
ـم اعـالم   ـنـدگـی رژی راھنمایی ران
ـیـجـه ایـن   ـت کرده اسـت کـه در ن
واردات خودرو، جاده ھـای کشـور  
. تبدیل به قتلگـاه مـردم شـده انـد 

بطوریکه تعداد کشته شدگـان در  
ــه شــدگــان   ــت تصــادفــات بــا کش
ـران و عـراق   جنگ ھشت ساله ای

ـیـس یـک  .  برابری می کـنـد  ـل پ
دلیل مـھـم ایـن کشـتـارمـردم در  
ـنـــی   ـــمــ جـــاده ھـــا را، عـــدم ای
ــی و   خــودروھــای وارداتــی چــیــن

 .سوداگری واردکنندگان اعالم کرده است 
نمونه ھایـی کـه در بـاال بـه  
آنھا اشاره شد نشان مـیـدھـد کـه   
ـر   ـنـی ب اظھارات جناب خـبـار مـب

 میلیـارددالراز کشـور،  ٦٠٠ خروج  
رسما توسط دولـت  و بـانـدھـای  
. حکومتی سازماندھی شده اسـت 

خـروج  "  آنچه که وی به عـنـوان  
از آن اسـم مـی  "  سرمایه ایرانیان  

ـرد در واقـع یـک بـخـش مـھـم   ب
سیاستھای اقتصادی دولـت دھـم  
بود کـه مصـوبـه مـجـلـس دزدان  
بـوده و بـا رضــایـت خـامـنـه ای   
سردسته دزدان کشورسازمـانـدھـی  

ـرای جـنـاب  .  و ھدایت شده است  ب
ـنـھـا   خبار دولـت و حـکـومـتـش ت
ـم و اســـاســـی   ـــه مـــھــ ـل ــ ـئ مســ
سازماندھی و مدیریـت دزدیـھـای  
ـتـصـاد   ـلـف اق کالن در بخش مخت

با نمونه ھایـی  .   بوده و می باشد 

که آورده شد سعی شد نشان داده  
شود که بـه بـھـانـه تـحـریـمـھـای  
آمریکا و غرب، مافیای دولـت و  
کل نظام وارد تجارت خـارجـی و  
عرصه پرسود واردات شده  و پـول  
ـتـی را بـه جـیـب زده   ھای ھنگف

  ٦٠٠ آنچه به عـنـوان خـروج  .  اند 
ـیـان  " میلیارددالر  ـران از  "  سرمایه ای

ــیــشــود،   کشــور بــه آن اطــالق م
پولھایی است که توسط دولـت و  
باندھای رنگارنگ حکومتی واز  
ـلـف وبـه بـھـانـه   کانال ھای مخـت
تجارت خارجـی از کشـور خـارج  

بخشی از این پـول ھـا  . شده است 
صرف واردات کاالھـا و خـدمـات  
ـیـت   ـف مورد مصرف جامعه بـا کـی
ھای نازل، قیمـت ھـای چـنـدیـن  

در  .  برابر وارد کشـور شـده اسـت 
داخل کشور ھم بـانـدھـای دیـگـر  
سازمانیافته در مافیای تـوزیـع و  
ـــمـــت گـــذاری کـــاالھـــای   ـی ــ ق
وارداتی،با باال بردن قیمتھـا، سـود  

 .ھای افسانه ای به جیب زده اند 
و نکته آخر در بـاره مـوضـوع  

ـیـارددالر ٦٠٠ خروج   ـل سـرمـایـه  "  مـی
که جناب خبـار  "  ایرانیان از کشور 

و باندھای دیگر حکومتی اعـالم  
کرده اند، تالش دیـگـر بـانـدھـا و  
ـــوادار   ـــای ھ ـــه ھ ـت ــ دار و دس
ناسیونالیسم اقتصادی و طرفـداران  

رشد و  " و  "  حمایت از تولید ملی  " 
می باشد کـه  "  شکوفایی داخلی 

به صرافت انتقاد از سـیـاسـتـھـای  
ـتـصـاد  " دولت دھم در دفـاع از   اق

ـر آمـده انـد،  "  ملی و خودکـفـا   ب
این جـمـاعـت بـعـد از  .  می باشد 

انتخـاب روحـانـی دوبـاره بـه یـاد  
ـتـصـادی مـلـی،  "  بازگشت به   اق

افتـاده  .."  تقویت تولیدات داخلی و 
ـرای  .  اند  ـنـد ب اینھا مدعـی ھسـت

ـتـایـج    سـالـه  ٨ اینکه تجارت و ن
دولت احمدی نژاد تکرار نـگـردد،  
بودجه بندی بـایـد شـفـاف بـاشـد،  
سیاست حمایت ار تولیدات داخلی  
با تکنولوژی داخـلـی جـایـگـزیـن  

در واقع بخشی از ایـن  ... و . گردد 
ـتـصـادی   سیاستھای مشـعـشـع اق
ـفـاقـا در   باندھـای حـکـومـتـی ات
دولت احـمـدی نـژاد بـه اجـرا در  

نتیجه آن شد کـه دربـاال در  .  آمد 
قالب نمونه ھایی بـه آنـھـا اشـاره  

جـنـاب خـبـاز و بـانـدھـای  .   شد 
ــتــی در صــدد   ــلــســی و دول مــج

ھستند با این سیاستشان دزدیـھـا،  
ــاوول را از   رانــت خــواری و چــپ

واردات  "  عرصه تجارت خارجـی و 
حمـایـت از  "  ، به عرصه  " بی رویه 

تولیـدات داخـلـی و خـودکـفـایـی  
ـنـد "  تولیدی   ـقـل نـمـای ـت ایـن  .  مـن

ـیـاردھـا   ـل جوری راحتر میشـود مـی
ــدا در   ــی ســر و ص دالر را ب
مافیای دزدان حکومـت سـازمـان  

 .داد و باال کشید 
با روی کار آمدن روحـانـی و  
ــرنــامــه ھــایــش، صــدای   اعــالم ب

این جـمـاعـت  "  اعتدال اقتصادی  " 
ھم فعال بلند شـده اسـت بـه ایـن  
امید که با حل بحران ھسـتـه ای  
و لغو تحریمھا، تکنولوژی مـدرن  

گشــایــش  "  وارد کشــور شــده و  
برای حکومـت دزدان  "  اقتصادی  

و قاتالن فراھم آیـد، کـه احـتـمـال  
تحقق این امر بسیار کم و در حـد  

بر فـرض مـحـال  .  صفر می باشد 
اگر اتفاق بیفتد، این بـار ھـواداران  
ـنـد دولـت ھـای   این سیاستھا بمان
ـیـشـیـن در وھــلـه اول بـه فـکــر   پ
تضمیـن دزدیـھـایشـان و گـرفـتـن  
پــروژه ھــای پــر ســود در کــل  

ـیـد و صـنـعـت و  .. اقتصاد و تـول
از ھـمـیـن حـاال در  .  خواھند بـود 

ـروشـیـمـی   ـت بخش نفت و گـاز و پ
کـال  .  اینھا دست به کار شده انـد 

مــعــضــل حــکــومــت وبــانــدھــای  
حکومت ھیچ موقع سر و سامـان  

ـبـوده  ..  دادن به اقتصاد و تولید و  ن
 .و نمی باشد 

امر این حکومت در وھله اول  
حفظ نظام با ھر ھزینـه  ای کـه  
الزم باشد، تقویـت دم و دسـتـگـاه  
عریض و طویل سرکوب و اعـدام،  
ـتـصـاد و   تقسیم ثروت و قـدرت اق
تولید بیـن بـانـدھـای رنـگـارنـگ  
مافیای عظیم دزدان کـل نـظـام،  
از بیت رھبری گرفته تا دولـت و  

در  .  دھھا ارگان دیگـرمـی بـاشـد 
ـروژه ھسـتـه   کنار این مـوضـوع پ
ای، تامین ھزینه ھای حمایت از  
تروریسم اسالمی و دار و دسـتـه  
ـم در مـنـطـقـه و   ھای ھوادار رژی

اولـویـت  ..  حمایت از رژیم اسـد و 
 . ھای دیگرش می باشد 

ــردم در   ــم کــارگــران و م ســھ
نتیجه این سیاستھای حـکـومـت،  
. گسترش بیکارسازیھا می بـاشـد 

خودشان گفته اند کـه سـونـامـی  

ــــت  ــــکــــاری در راه اس ـی ـــ . ب
دستمزدھای سه برابر زیر خط فقـر  
ــدرغــاز   ــن اعــالم شــده، زدن از چ
مزایای کارگران و اقشار مـحـروم  
ـــات   ــن ـی ــامــ ــه، زدن از ت ــامـــع ج
اجتماعی، تحمیـل گـرانـی ھـای  

آب و برق و گـاز را  .  بازھم بیشتر 
ھزینه ھای تحصیـل  .  گران کردند 

ـردنـد  سـھـم کـارگـران و  .  را باال ب
ـتـھـای   مردم از سـیـاسـتـھـای دول
ــر و فــالکــت و   ــق ــونــی، ف ــن ــاک ت

نتایـج  .  بیکاری گسترده بوده است 
" سیاستھـای دولـت روحـانـی بـا  

به ھـمـراه  "   اعتدال اقتصادی اش  
برنامه ھـای اعـالم شـده اش در  
ــدن، بــرای   ــی ش صــورت اجــرای
ـر   میلیونھا کارگر معنایی جز بـدت
ــل فــقــر،   ــحــمــی ــت، ت شـدن وضــعــی
بیکاری، گرانی و دسـتـمـزدھـای  

ـر نـخـواھـد بـود  ایـن بـار  .  پائین ت
رشـد  "  دولت روحانـی بـه بـھـانـه  

اقتصادی و تقویت تولیدات مـلـی  
" به امـیـد واھـی فـرا رسـیـدن  "  

ــن  " گشـایـش اقــتـصـادی   ـری ، بـدت
ـر   شرایط کاری و معیـشـتـی را ب
گرده کـارگـران تـحـمـیـل خـواھـد  

کارگران و مردم درطول سـه  .  کرد 
دھه گـذشـتـه دیـده انـد کـه ھـر  
ــھــا و   ــت ــدن بــه خــواس ــی درجــه رس
ـراض و   ـیـجـه اعـت ـت مطالباتشـان ن
مبارزه متحدانه شان در تـحـمـیـل  
این خواستـھـا بـه دولـت ھـا بـوده  

ـم  .  اســـت  در دوره روحـــانـــی ھــ
ــران چــاره ای جــزاتــحــاد،   کــارگ
ــدســت   ــارزه بــرای ب تشـکــل و مـب

ندارنـد دولـت  .  آوردن خواستھایشان 
ـرار   روحانی نه ادعاد کرده و نـه ق
است رسیـدگـی بـه خـواسـتـھـای  
کـارگـران و مـردم را در دسـتـور  

 . خود قرار بدھد 
 

کارگر 
کمونیست 

را 
 بخوانید
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ــی ســازی  ١٥٠٠  کــارگــر  کشــت
 کـارگـر  ١٦٠ .  صدرا بیکار شدند 

ـیـکـار شـدنـد  . بافندگی پـاکـان ب
 سونای بیکاری  

ـروی کـار و   ـی ـیـون ن ـل نیم مـی
ــازگشــایــی مــدارس مشــکــالت   ب
ـبـاشـت شـده مـالـی ـ   عدیده و ان
ـر دوش   اقتصادی و اجتماعی را ب
ــواده ھــایشــان،   کــارگــران و خــان

 .سنگین کرده است 
ــدان   ــل فــرزن ــحــصــی تــرک ت
کارگران به نگرانی عـمـومـی در  
میان کارگران و اقشار زحمتکـش  

طبـق آمـارھـای  .  تبدیل شده است 
ـم  سـه  ـیـون   ارگانھای رژی ـل  و    مـی

  ١٧ ھزار کـودک شـش تـا    ٢٠٠ 
ساله در کشور وجود دارند که یـا  

ـرفـتـه  انـد یـا بـه    اصال به مدرسه ن
ــل   ــحــصــی ــف از ت ــل ــل مــخــت دالی

ایـن آمـار مـنـھـای  .   انـد   بازمانده 
کودکان و نوجوانانی است که در  

، به دالیـل  ١٣٨٥ ھای قبل از    سال 
انـد و    مختلف از تحصیل بازمـانـده 

اکنون از چرخه نـوجـوانـی وارد    ھم 
جوانی شده و پـای در دھـه دوم  

کسـانـی  .  اند   زندگی خود گذاشته 
که از آمارھای مراکز پـژوھشـی  

ــھــا    خـارج شــده  انـد و دیـگــر از آن

عنوان بازمانده از تـحـصـیـل یـاد    به 
ـرزاده  .  شود   نمی  آنطور که علی باق

رییس سازمان نھضت سوادآمـوزی  
 اعالم کـرده اسـت  ٩١ در زمستان  

 ھـزار    ٧١٩  و     میلیون   ٩ اکنون    ھم 
ایرانی باالی شش سـال تـوانـایـی  

ایـن رقـم  .  خواندن و نوشتن نـدارنـد 
کـارگـرانـی  .  بسیار بـاالیـی اسـت 

قـدر    که در چھار سال گذشـتـه آن 
ـیـافـتـن   طعـم اخـراج و افـزایـش ن

انـد کـه حـاال    شان را چشیده   حقوق 
شان جـای کـمـی    آموزش فرزندان 

ھـایشـان گـرفـتـه    را در سبد ھزینـه 
رییس اتـحـادیـه کـارگـران  .   است 

قراردادی و پیمانی کشـور اعـالم  
در شرایطی که کارگـران  »:  کرده 

قرارداد مـوقـت بـا وجـود داشـتـن  
ــه  ــامــیــن ھــزیــن ھــای    شــغــل از ت

انـد،    تحصیلی فـرزنـدانشـان نـاتـوان 
ــدان   ــل فــرزن ــحـصــی خـطــر تـرک ت

ھزاران کارگر قراردادی و پیمانـی    
ـر در   کـه ظــرف یــک ســال اخــی
ــکــار   ــاط مــخــتــلـف کشــور بــی ـق ن

از این دسـت   «.اند، وجود دارد   شده 
ـتـی   ھشدارھا توسط مسئولیـن دول
در چند سال گذشته فراوان شنیده  

 .  شده 
ــدان   ــل فــرزن ــحــصــی تــرک ت

کارگران و عدم تـوانـایـی مـالـی  
ــطــه و   ــارج از حــی کــارگــران خ
ــر روزه آنــھــا بــه   ــیــات ھ مشــغــول
ـبـدیـل شـده   مشغولیات دولت ھم ت

ــه  .  اســت  ــن مســال ــد ای ھــر چــن
ــســت  ــادی نــی ــت و  .  غــیــرع دول

ارگانھای حکومتی باید به فکـر  
ـنـه   ادامه تحصیـل و تـامـیـن ھـزی
ـرای  دانــش   تـحـصـیـل رایـگـان ب

 .    آموران در سطح سراسری باشند 
ــی، مــرداد   ـن امـیــرقــاسـم مــعــی

از  " گذشته ایـن قـول را داد کـه  
ـر از    سال تحصیلی آینده   ـف ھزاران ن

ــه   ــزیــن ــدان کــارگــران از ھ فــرزن
ــی و کــمــک  ــحــصــیــل ــه    ت ھــزیــن

".  تحصیلی استفاده خـواھـنـد کـرد 
این وعده ھا را کارگران بارھا در  
ــلــف جــمــھــوری   ــت دولــتــھــای مــخ

طـبـق  .   اسالمی تجربه کـرده انـد 
ــت  ٣٠ اصـل    قـانـون اسـاسـی دول

موظف است به شھروندان خـود تـا  
ــوســطــه خــدمــات   ــت ــایــان دوره م پ
ــد  ــن . آمــوزشــی رایــگــان ارائــه ک

ـران تـحــت   آمـوزش رایـگـان در ای
حاکمیت جمھوری اسالمی تحـت  
ھیچ شرایطی در طـول سـه دھـه  

اخـاذی  .  گذشته تجربه نشده است 
و گرفتن پولھای کالن به بـھـانـه  

ھای مختلف، بـطـور مسـتـمـر از  
خانواده ھای دانش آمـوزان بـارھـا  

خـدمـات  »ارائـه  .  اخذ شـده اسـت 
ــان  ــگ ــی رای ــوزش ــام   «آم ــظ در ن

ـیـش   جمھوری اسالمی شـعـاری ب
خانواده ھای کارگری بـه  . نیست 

غیر از ھزینه مربـوط بـه شـھـریـه  
مدارس، باید ھزینه ھای دیگـری  
ـر اقـالم   بابت کتاب، دفتـر و سـای
ـنـد کـه در   آموزشی پرداخت کـن
شرایط کنونی این ھزینه، افزایـش  
ــه اســت  ــوجــھــی داشــت ــل ت ــاب . ق

دریافتی یا دستمزد کارگـران  از  
ـر    ٨٠٠  یا  ٧٠٠  ـیـشـت ھزار تـومـان ب
ـلـغ خـانـواده ھـا  .  نیست  با این مـب

ھـای درمـان و    برای تامین ھزینـه 
. شان مشکل دارند   آموزش فرزندان 

ـیـش گـرفـتـه   و راه ساده ای در پ
 . ترک تحصیل فرزندانشان است . اند 

ترک تـحـصـیـل و کـودکـان  
ـیـسـت  . خیابانی پدیـده تـازه ای ن

مصائب ترک تحصیل و افـزایـش  
ھـر روزه کـودکـان خـیـابـانـی در  
میان خانواده ھـای کـارگـری بـه  
ـبـدیـل   مشکل سنگین و جـدی ت

با ھـر افـزایـش تـعـداد  .  شده است 
بیکاری، عدم تحصـیـل کـودکـان  
خانواده ھـای کـارگـری افـزایـش  

ــد  ــاب ــر تــعــداد  .  مــی ــدن ھ ــی ــن بــا ش
بیکاری کودکـان خـانـواده ھـای  
کارگر خود را در معرض تـھـدیـد  

امنیت ادامه تحصـیـل  .  می بینند 

ـر مـیـشـود  . روز بروز کمتر و کمـت
چاره کـارگـران و خـانـواده ھـای  
ـر و راه   آنھا در پیش گرفتن مسـی

 . اعتراض است 
حقوق کـودکـان و تـحـصـیـل  
ــه قــدمــت بــرگــزاری   ــگــان ب رای
مراسمھای روز جھانی کارگر در  
ــامــه ھــای اول مــاه مــه   ــن قــطــع
ـرخـواسـت   ـف منعکس و بعنـوان کـی

 . کارگران اعالم شده است 
ــه   ــونـی مسـال در شــرایـط کـن
کودکان ادامه تحصیل و تـامـیـن  
رفاه و امنیت، تحصیل رایگان در  
ـیـات و کـار ھـای   مرکز مشغـول
ـرار   ـیـن کـارگـری ق ضروری فعال

جواب و دادن یـک  . گرفته است 
ــا   ــاط ب ــی در ارتــب راه حــل انســان
سرنوشـت ادامـه تـحـصـیـل دانـش  
آموزان به امری فـوری و بسـیـار  

 . ضروری تبدیل شده است 
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اول مھر در حالی فرامیـرسـد کـه  
 میلیون نفر از کـودکـان  ٧ بیش از  

کارگران و مـردم زحـمـتـکـش از  
تحصیل محروم شده انـد و حـتـی  
ـنـد   شانس سوادآموزی پیدا نمیکـن
و بخش اعظم کودکانـی کـه بـه  
ـرونـد، حـتـی امـکـان   مدرسـه مـی
. داشتن یک لباس مناسب ندارند 

اکثرا حتی از داشتن یک تغـذیـه  
کافی که امـکـان تـمـرکـز روی  
ـــد   ـن ـم کــ ـری را فــراھــ ــ ـی ــادگــ ی

میروند تـا در مـدارس  .  محرومند 
جداسازی جنسیتی شده شـروع بـه  

در مـدارسـی کـه  . تحصیل کنند 
اکثرا نه سیستم گرمایشی امنـی  
ــای   ــان ھ ــم ــاخــت ــه س دارد و ن
ــحــکــمــی و نــه از حــداقــل   مســت
ـرخـوردار   تجھیزات علمی مناسب ب

ــیــل بــرای  .  اســت  شــرایــط تــحــص
کودکان با پیشینه افغانستانی از  
اینھم وخیم تر است و این ھمه ی  

 .فاجعه نیست 
 

بیش از ھفت میلیون کـودک  
ـیـل کـه   معصوم فقط بـه ایـن دل
والدین شان کارگرنـد، یـا تـوسـط  
ــد،   ــا اخــراج شــده ان کــارفــرمــاھ
ـنـد و یـا   کارمند سـاده ای ھسـت
ـیـل   کاری پیدا نکرده اند و یا بـدل
دستمزد شرم آوری که شورایعالـی  
کار تعیین کرده اسـت، مـجـازات  
ـری   میشوند و امکان حتی یادگـی

مـجـازات  .  را ھم از دست میدھند 
ـتـخـور   ـقـه مـف میشـونـد چـون طـب
حاکم نیاز به استثمار شدید دارنـد  
ـیـارد   ـل و مقامات و آیت اله ھا مـی
ـیـارد مـیـدزدنـد و یـا صــرف   ـل مـی
سرکوب در داخـل و کـمـک بـه  
تروریسم اسـالمـی در مـنـطـقـه و  
ـنـد اسـد   ـتـکـاری مـان دولت جـنـای

 .میکنند 
 

ـقـدر خـوش   ـن کودکانی که ای
ـنـد کـه مـجـبـور بـه   شانس ھسـت
ترک تحصیل نشـده انـد، بـجـای  
ـقـی و یـا   شنا و آمـوزش مـوسـی
ـرآن و   آموزش جنسی، بـه آنـھـا ق
خرافه و آداب مربوط به حجاب و  
ـم   عفاف و یا شکنجه ھـای جـھـن
به آنـھـا تـزریـق مـیـشـود، بـجـای  
ــاطــق   ــن ــمــی بــه م ــل ســفــرھــای ع
ـرده مـیـشـونـد و بـجـای   جنگی ب
استفاده از آزمایشگاه و تجـھـیـزات  
علمی، با مسجد و آخوند باید سر  

 .و کله بزنند 
 

ـرورش رایـگـان در   آموزش و پ
تمام سطوح تحصیلی باید تـامـیـن  

ـر بـایـد  .  شود  کتاب و لوازم التحری
ھرنوع اخـاذی  .  تماما رایگان شود 

بـه  .  از والدین بایـد مـمـنـوع شـود 
ھمه دانش آموزان باید یک وعـده  
. غذای گرم و رایـگـان داده شـود 

تـمـام مـدارس بـایـد بـه سـیـسـتــم  
ــمــن و امــکــانــات   گــرمــایشــی ای

بـه  .  ایمنی و علمی مجـھـز شـود 

خانواده ھای با درآمد پائین بـایـد  
کمک ھزینه داده شود و امـکـان  
تحـصـیـل ھـمـه کـودکـان فـراھـم  

ــمــامــا از  .  گــردد  ــد ت مــذھــب بــای
آموزش و پرورش جدا شود، بساط  
آخوند و مسجد از مدارس برچیـده  
شود و جداسازی جنسیتـی پـایـان  

بـایـد یـک آمـوزش و  .  داده شود 
پرورش شاد، مدرن، غیر مذھبـی،  
ــه   ــم ــی بــرای ھ خــالق و انســان

در عـیـن  .  کودکان تامیـن گـردد 
ـیـه   ـلـمـان و کـل حال بـایـد بـه مـع
پرسنل مدارس حقوق مکفـی داده  
شود، معلمان زندانی آزاد شونـد و  
حق تشکل و بیان برای معلمـان و  

 .ھمه مردم تامین شود 
 

ـم از دزدی   ـل تنھا بـا چـنـد ق
ھای میلیـاردی سـران حـکـومـت  
ـبـات را   ـیـه ایـن مـطـال میتوان کل

ـنـه  .  عملی نمود  تنھا با صرف ھزی
ھــائــی کــه صــرف مــوســســات  
مذھبی و سرکوب مردم در داخـل  
ـروریسـت در   و یا صرف جریانات ت

منـطـقـه و حـکـومـت بشـار اسـد  
میشود، میتوان امکـان تـحـصـیـل  
رایگان با اسـتـانـداردھـای بـاال را  
برای کلیه دانـش آمـوزان فـراھـم  

ـیـن قـدم  .  کرد  روشن است که اول
ـبـات   برای عملی کردن این مـطـال
ـتـخــور   سـرنـگـونـی حـکـومـت مـف

 .اسالمی سرمایه داران است 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ــواده ھــای دانــش آمــوزان در   خـان
سراسر کشـور را بـه گـرد آمـدن  

در  .  حول این مطالبات فرامیخواند 
ھر شھر و محله ای تومـار جـمـع  
کنید، تجمع کنید و از حـق خـود  
و کودکانتان برای یـک آمـوزش  
ـر مـذھـبـی، مـدرن و   شاد و غـی

 .انسانی دفاع کنید 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

ــور  ٢٩  ــھــری   ٢٠ ،  ١٣٩٢  ش
 ٢٠١٣ سپتامبر  

 

 بمناسبت شروع سال تحصیلی

بازگشایی مـدارس و آغـاز سـال  
 ھـمـراه بـا تـورم و    تحصیلی جدید 

گرانی سرسام آور از جمله وسـایـل  
و لوازم تحصیـل و شـھـریـه ھـای  

 برای بخش عـظـیـمـی از    سنگین 
ــداد   ــه تــنـھــا یــک روی جـامـعــه ن

 که بـه یـک    مسرت بخش نیست 
. مصیبت دردناک بدل شده اسـت 

در حالیکه ھزاران خانواده به سبب  
ــــکــــن و   ـرش ـــ ــــم ــــی ک ـران گـــ
ــاچــارا   ــع ن ــکـارســازیـھــای وسـی ـی ب
کودکشان را بـعـنـوان نـان آور بـه  
دست بیرحم بازار کار میـسـپـارنـد،  
ــوری   ــھ ــم ــوزش و پــرورش ج آم
ــاالتــی و   ــی مــب ــا ب اســالمــی ب

 از ترک تحصیل ھفـت و    القیدی 
نیم میلیون کـودک و نـوجـوان و  
ـرسـی آنـھـا بـه درس و   عدم دسـت

 !مدرسه خبر میدھد 
ــعــیــض و   ــه کــردن تــب نـھــادیــن
نابرابری در دسترسی عمومـی بـه  
تحصیل و دسته بندی مدارس بـا  
شھریه ھا و استانداردھای بشـدت  
ــاســت   ــخــشــی از ســی ــاوت، ب ــف مـت

دائمی آموزش و پرورش جمھوری  
 .اسالمی بوده است 

ــا   ــواده ب ــان ــزار خ ــا ھ صــدھ
بازگشایـی مـدارس در نـگـرانـی  
جدی برای سالمت جـان فـرزنـدان  

وجود ھزاران مـدرسـه  .  خود ھستند 
ـــمـــن  ـــاای ـــار بـــودن    ن  فـــاجـــعـــه ب

استانداردھای ایمنی کـالـسـھـای  
درس که خود ایـن وزارتـخـانـه از  
ـبـی و   آنھا بعنـوان مـدارس تـخـری

 ھمراه    کالسھای خشتی نام میبرد 
ـم ھـای   با عقب مانده ترین سیسـت
ـرویســـھـــای   ـرمـــایشـــی و ســ گــ
بھداشتی در مدارس بـحـق مـایـه  
نگرانی و اضطراب مـدام خـانـواده  

خاطرات تلـخ و دردنـاک  .  ھاست 
آتش سوزی در مدارس ھـمـچـنـان  
در ذھن خانواده ھا و بسـیـاری از  

 .کوکان باقی است 
دخالت سازمان یافتـه مـذھـب  

ــرافــات  ــج انــواع خ ــروی  جــای    و ت
استانداردھای علمی در کتابھای  

فضـای  .  درسی را گـرفـتـه اسـت 
پادگانی و غمزده مدارس بخشـی  

ــگــری از فــاجــعــه آغــاز ســال   دی
 .تحصیلی است 

ـرورش   ــ وزارت آمـــوزش و پ
ــا کســری    جـمـھــوری اسـالمــی   ب

ـیـاردی بـه   ـل بودجه چند صـد مـی
یکی از مغروض ترین وزارتـخـانـه  

ـیـکـه  .  ھا مبدل شده است  در حـال
ـتـی و   بودجه برای انواع امور امنی
تبلیغات قرون وسطـایـی مـذھـبـی  

ـــود اســـت  ـــای  .  مـــوج ـــھ ـروژھ ــ پ
مضحکی مانند ترویج صلـوات و  
ـرآن و   عفاف و نـمـاز و قـاریـان ق
ــای   ــھ ــاھ ــگ ــداوم دســت حضــور م
ـتـی و نـظـامـی در مـدارس   امنی
تحت عـنـوان بسـیـج و اردوھـای  
راھیان نور بجز مغزشویی و آلـوده  
    کردن ذھن کـودکـان و نـوجـوانـان 
ـیـز بـطـوری   جان و روان آنـھـا را ن

 .جدی تھدید میکند 
از مـھـد کـودک تـا آخـریـن  

ـنـد    مقطع تحصیلی   کـودکـان مـان
ـم جـنـگـی در   گروگانھا و غـنـای

ــن شــرایــط  ــارتــری ــار    اسـارتــب  گــرفــت
دســتــگــاه ارتــجــاعــی آمــوزش و  

 .پرورش ھستند 
 صدھا آمـوزگـار    در عین حال 

 در اعتراض بـه    شریف و زحمتکش 
ـر      وضعیت وخیم آموزشی دسـتـگـی

 .زندانی و یا و اخراج شده اند 
شروع سال تحصیلی تازه بـایـد  
ـیـونـی   ـل با اعتراضات و سیع و مـی
خانواده ھا برای آزادی آموزگـاران  
ـیــر شـرایــط غـیــر   ـی ــغ ــد و ت ـن در ب
انسانی و مخاطرات جانـی دانـش  

در ھمه جا بـایـد بـا  . آموزان باشد 
ـر در   خواستھا و مطالبات اولیه زی
مقابل زورگویی و بی مباالتی و  
ـرورش   ــ ـــدی آمـــوزش و پ ـی ــ الق

 اعتراض کرد؛ 
ــد کــه  _   ــواھــان آن شــوی خ

    آموزش رایگان و اجـبـاری بـاشـد 
اخاذی ھرگونه وجھی تـحـت ھـر  
نامی از خـانـواده ھـا بـایـد فـورا  

 .متوقف  گردد 
خواھان فوری تضـمـیـن و  _  

     آمـوزشـی   تامین امکانات رفاھی 
ـر    بھداشتی و درمانی کودکان   براب

ــانــداردھــای جــھــانــی     ــن اســت آخــری
دولت موظـف  .  بوسیله دولت شوید 

است استاندارد واحدی از رفـاه و  
امکانات رشد مادی و مـعـنـوی  
ــان را، در   ــوان ــوج ــان و ن کــودک

باالترین سطـح مـمـکـن، تضـمـیـن  
کند و کمک ھزینه ھای الزم و  
ــزشــکــی و   ــگــان پ خــدمــات رای
ـقـل   آموزشی و فرھنگی را مسـت
از وضعیت خانوادگی کودکـان و  

 .نوجوانان تامین کند 
ایـجـاد مـھـد کـودکـھـای  _  

ــظــور   ــن مــجــھــز و مــدرن بــه  م
برخورداری ھمه کودکان از یـک  
ـتـی و   ـی ـرب محیط زنده و خـالق ت
ـقـل از شـرایـط   اجـتـمـاعـی، مسـت

 . حق ھمه کوکان است   خانوداگی 
    مـمـنـوعـیـت ھـر نـوع آزار _  

  فشار و آزار روانی و    تنبیه بدنی 
ارعــاب کــودکــان در مــدارس و  
موسسات آمـوزشـی بـایـد اکـیـد  

 .ممنوع گردد 
ـریـن   حکومت اسالمی بـزرگـت
ـران   تھدیـد و دشـمـن کـودکـان ای
ـنـی   است باید آنرا بـه عـقـب نشـی
جدی در حمله به کـودکـان مـان  

 .مجبور کرد 
 نھاد کودکان مقدمند 

 ١٣٩٢  شھریور  ٢٦ 
 ٢٠١٣  سپتامبر  ١٧ 
 

 اول مھر و بازگشایی مدارس
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 : اخراج و بیكارسازی
 

سونامی اخراج کارگران قراردادی ورسمی 
در واحد کشتی سازی شرکت صنعتی 

 )صدرا(دریایی ایران 
  کارگر کشتی سازی صدرا بیکار شدند ١٥٠٠ تمامی  

ـر از اخـراج   در حالی که ایلنا در روزھای گـذشـتـه خـب
سازی شـرکـت صـنـعـتـی     نفر از کارگران واحد کشتی ٨٠٠ 

 کارگـر بـاقـی  ٧٠٠ خبر داده بود، از اخراج  )  صدرا (دریایی  
ـیـب شـمـار  .   مانده در این شرکت خبر  رسید  که به این ترت

با تـوجـه بـه  .  رسد    نفر می ١٥٠٠ کارگران اخراجی صدرا به  
ـران   ـیـش از  )  صـدرا ( اینکه در شرکت صنعتی دریـایـی ای ب

 کارگر قراردادی و رسمی تحت نظر چندین شـرکـت  ١٥٠٠ 
پیمانکاری ھمانند فرا ساحل، آریا صنعت، صـادق صـنـعـت  

ـرا    در ساختن پروژه ...  و  ـیـت دارنـد، اخـی ھای دریـایـی فـعـال
ھای پیمانـکـاری و ورود    رکود کار باعث جابجایی شرکت 

ـم   پیمانکاران جدید در بخش کشتی سازی این شرکت عظـی
ـر از ایـن  ١٥٠٠ دریایی شده است و به تبع این تغییـرات،  ـف  ن

ـیـز حـقـوقـی دریـافـت   کارگران که در چھار ماه گذشتـه ن
شان تـا پـایـان     بودند با پایان یافتن دوره قرارداد کاری   نکرده 

ـر از ایـن  ٨٠٠ پیش از این  .  شوند   شھریور ماه تعدیل می  ـف  ن
کارگران حکم اخراج خـود را دریـافـت کـرده بـودنـد و در  

ھـم اکـنـون  .  انتظار اخراج خود تا پایان شھریـور مـاه بـودنـد 
ـم کشـتـی سـازی بـا  ١٥٠٠ حدود    کارگر این واحـد عـظـی
ـرار اسـت آن دسـتـه  ٢٠  تا  ٢ سوابق    سال باالتکلیف بوده و ق

ـیـمـه   ـرری ب از این کارگران اخراجی که شرایط دریافت مـق
بیکاری را دارند به اداره تـعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  

ھا در این واحد عظیـم    ای از اخراج   بخش عمده . معرفی شوند 
بـا   «فـرا سـاحـل »تولیدی، مربوط به شرکت پیـمـانـکـاری  

ـتـه مـی ٥٣٨  شـود فـقـط یـک یـا دو     کارگر است و گـف
ـیـمـانـکـاری   آبـھـای  »شرکت پیمانکاری ھمانند شـرکـت پ

ـیـت خـود ادامـه   «عمیق  با تعداد کـمـی کـارگـر بـه فـعـال
 .دھند   می 

 
سونامی اخراج کارگران قراردادی ورسمی 

در واحد کشتی سازی شرکت صنعتی 
 )صدرا(دریایی ایران 

ـرار دادی و رسـمـی در  ٨٠٠ اخراج :  شھریور ٢٥  کارگر ق
ـران   ) صـدرا ( واحد کشتی سازی شرکت صنعتی دریایی ای

سوابق کار این کارگران از دو سـال تـا  .  تا پایان شھریورماه 
 سال است وبخش عمده اخراج این تعداد کارگر، مـربـوط  ٢٠ 

به شرکت پیمانکاری فرا ساحـل اسـت کـه قصـد دارد بـا  
 کارگر تا پایـان شـھـریـور مـاه، آنـان را  ٥٣٨ اتمام قرار داد  

 .اخراج کند 

کارگربافندگی پاکان طی یکسال ١٦٠اخراج
 !گذشته

 کــارگـر شـاغــل  ٢٥٠ کـارگـراز مـجــمـوع  ١٦٠ اخـراج  
دربافندگی پاکان،طی یکسال گذشته از مجموع کـارگـران  

 کارگر آن در شـرف  ٤٨ باقی مانده این واحد تولیدی، حدود  
اگر دولـت  .  بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور ھستند 

تسھیالت الزم را برای پرداخت حق سـنـوات و خـریـد مـواد  
ھای نساجی وبافندگی فـراھـم نـمـایـد ایـن    اولیه برای واحد 

واحدھا می توانند مجددا پویایی خود را بـه دسـت خـواھـد  
ھمچنین کارگران باقی مانده نساجی پاکان بـه سـبـب  . آورد 

 .قرار دادی بودن شغلشان از امنیت شغلیبرخوردارنمی باشند 
 

 اعتراضات كارگری
 

تجمع کارگران شھرداری مقابل فرمانداری 
ماه عدم ٣زابل دراعتراض به بیش از 

 پرداخت حقوقشان
  ٣ کارمندان شھرداری زابل به دلیل تـعـویـق  :  شھریور ٢٦ 

ماھه در دریافت حقوق خود در مقابـل فـرمـانـداری تـجـمـع  
یکی از این کارمندان علت تجمع را تاخیر بیـش از  .  کردند 

چـنـد  :  سه ماه در پرداخت حقوقشان عـنـوان کـرد و گـفـت 
ـنـگ شـده و   ـرای مـا بسـیـار ت ماھی است که معیشت ب

کـارگـر دیـگـری  .  گذران زندگی برایمان سخت شـده اسـت 
ـیـل  : ادامه داد  عالوه بر اینکه حـقـوق مـا را نـدادنـد بـه دل

بدھی شھرداری به سازمان تامین اجتماعی این سازمـان از  
تمدید دفترچه ھای تامین درمان کارکنان خـودداری مـی  

این تجمع با دخالت مقامات قضایی و یـگـان امـداد  .  کند 
 .نیروی انتظامی خاتمه یافت 

 
اعتراض کارگران کارخانه ون سنندج به 

 کارفرما
گـری    ھـای ریـخـتـه   ی ون در قسـمـت   کارگران کارخانه 

ـراضـی بـه    بندی آدامس طی نـامـه   لواشک و بسته  ای اعـت
کارفرما خواھان قرار گـرفـتـن مشـاغـل ایـن کـارخـانـه در  

 نفر از کـارگـران  ١٧ . آور شدند   ردیف کارھای سخت و زیان 
 اعـالم  ٥/٦/٩٢ این کارخانه با امضای این نامه در تاریـخ  

اند که کارگران در ایـن کـارخـانـه در مـعـرض مـواد    کرده 
ـیـمـاریـھـای پـوسـتـی و ریـوی   شیمیایی ھستند و دچـار ب

ـیـن آنـان طـی ایـن نـامـه خـواھـان لـغـو  .  اند   گشته  ھـمـچـن
ـیـد    اضافه  ـراردادھـای مـوقـت و سـف کاری شیفت شب و ق

انـد کـه در صـورت    این کارگران اعالم نموده .  اند   امضا شده 
برآورده نشدن خواست و مطالباتشان از سوی کارفرما دسـت  

الزم به ذکر است کـه ایـن  .  به اقدامات دیگری خواھند زد 
ـنـدج مـراجـعـه   کارگران تا کنون چندین به اداره کار در سـن

ـتـه .  اند   ای نگرفته   کرده و نتیجه  ـرای    کمی ی ھـمـاھـنـگـی ب
 ١٣٩٢  شھریور  ٢٨  -ھای کارگری   کمک به ایجاد تشکل 

 
کارگران مجتمع معدنی چادرملوی یزد 

 درراه دستیابی به حقوق حقه شان
ـرن  :  شھریور ٢٨  مجتمع معدنی چادرملو، یکی از بزرگـت

ـیـز در   معادن سنگ آھن کشور است که کارگران زیادی ن
ـم و    بخش  ـی ـق ـلـف ایـن مـعـدن بـه صـورت مسـت ھای مـخـت

ـنـد  ـیـت ھسـت . غیرمستقیم زیر نظر پیمانکاران مشغـول فـعـال
ـریـن   کارگران فعال در شرکت آسفالت توس یکی از بـزرگـت
ـبـوده و   پیمانکاران این مجموعه، از شرایط کاری راضـی ن
ـیـمـانـکـاران و   خواستار نظارت مدیریت مجتمع بر فعالیـت پ

مھمتریـن خـواسـت  .  رعایت قوانین کار از سوی آنھا ھستند 
کارگران این معدن حذف قراردادھای سفید امضـا بـود کـه  

شـد     سال در این معدن از سوی پیمانکاران اجرا می ١٨ طی  
در حالیکه خالف قانون بود؛ مبارزات کارگران برای حـذف  
ـرخـوردھـایـی از جـمـلـه   قراردادھای سفیدامضا در ابتدا بـا ب
ـیـجـه رسـیـد  ـت . اخراج کارگران ھمراه شد اما سـرانـجـام بـه ن

ھای دیگرکارگران بر اساس اولویت بندی به نماینـده    خواسته 
شرکت پیمانکار در اردیبھشت ماه سال جاری ارائـه شـد و  
پیرو آن ھم جلساتی برگزار شد که نمایندگان و کارشناسـان  

ھا را به حق دانسـتـه و مـھـلـت    شرکت پیمانکار این خواسته 
ـنـد  کـارگـران  .  دو ماھه را برای تحقق آن از کارگران خواست

ـیـت شـرکـت و   به منظور جلوگیری از وقفه در انجـام فـعـال
ـرارداد شـدنـد تـا   ھمکاری کارگران موافـق بـه امضـای ق
موارد نیز ظرف مھلت تعییـن شـده بـه اجـرا درآیـد امـا بـا  
ـنـد آن کـه   ـریـن ب گذشت زمان و اتمام مھلت، حتی ساده ت
شامل تحویل قرارداد به کارگران بوده ھـنـوز اجـرایـی نشـده  

 -١ :  ازجمله خواسته ھای این کارگران عبـارتسـت از .  است 
ـیـت    -انعقاد قرارداد مستقیم کارگران با پیمانکار اصلی  فعال

پیمانکاران متعدد و خرده کار ھمکار با پیمانکـاران اصـلـی  
نیز از معضالت اصلی کارگران است که منجر به بروز ھـر  

ـر عـمـلـکـرد     -٢ . شود   گونه رفتار با کارگران می  نظارت ب
ـیـن   پیمانکاران ازجانب کارفرما و الزام آنھا به رعـایـت قـوان

 روز  ٦ افزایش مدت مرخصی ماھانه کارگـران از    -٣ کار  
اجرای مجدد،درسـت وکـامـل    -٤  روز بر اساس قانون  ١٠ به  

طبقه بندی مشاغل که به صورت مخدوش اجـرا شـده بـود  
افزایش  پایه حقوق کارگران معدن کـه در مـقـایسـه بـا  -٥ 

ـر اسـت    سایر استان  اخـتـصـاص پـاداش    -٦ ھای کشور کمت
تولید به عنوان پشتوانه بازنشستگی و ھمچنین پرداخت ایـن  

در حال حاضر حـق پـاداش  ( پاداش به افراد تازه استخدام شده 
تولید کارگران تازه استخدام شده تا دو سال قطع اسـت و در  

ـرداخـت مـی  شـود در حـالـی    ادامه نیز به صورت درصدی پ
که این موضوع غیرقانونی است و کارگران تنھا بـایـد سـه  
ماه آزمایشی فعالیت کنند و بعـد از آن بـایـد از تـمـامـی  

ـرخـوردار بـاشـنـد  اخـتـصـاص قـانـون    -٧ .)  حقوق و مـزایـا ب
 سـال  ١٨ مشاغل سخت و زیان آور به کارگـران کـه طـی  

یـک از کـارگـران اجـرا    فعالیت این معدن ھنوز برای ھیـچ 
 . نشده است 

  
اعتراض کارمندان سازمان اتوبوسرانی زابل 

 به تاخیر در پرداخت حقوق
ھـای چـنـد تـن از کـارکـنـان    طی تمـاس :  شھریور ٢٦  

سازمان اتوبوسرانی زابل در اعتراض به پرداخت نشدن حقـوق  
ـری     ماھه تیر، مرداد و شھریور ماه ٣  شان بود این پایگاه خـب

ـرسـنـل  .  پیگیر اطالع از علت این مـوضـوع شـد  یـکـی از پ
ـم و  :  اتوبوسرانی خطاب به مسئوالن گفت  من مستأجر ھسـت

باید اجاره خانه بدھم، برای صاحب خـانـه ھـیـچ تـوجـیـھـی  
قبول نیست، از طرفی مخارج یک خانواده چند نفره را    قابل 

کـه ھـمـه    چرا درحـالـی :  وی ادامه داد .  از کجا تأمین کنم 
ـرداخـت کـرده   ھا حقـوق کـارکـنـان   دستگاه  انـد ایـن    شـان را پ

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرداخـت نـکـرده اسـت  . سازمان حقـوق کـارکـنـان خـود را پ
ـرای  :  کارمند دیگری افـزود  ـرداخـت حـقـوق ب ـر در پ تـأخـی

کارمندانی که درآمـد دیـگـری جـز حـقـوق ثـابـت نـدارنـد  
مشکل آفرین است و متأسفانه با تـوجـه بـه گـرانـی ھـای  

وی بـا  .  اخیر کسی ھم حاضر به قـرض دادن نـمـی بـاشـد 
ـم و مسـئـوالن  :  لحن تند گفت  ما ھزار و یک مشکل داری

توجھی به مشکالت ما ندارند، حقوق را بـدھـنـد و اضـافـه  
ـنـد   . کاری ھا را ماه آینده جزو مطالبات مـا مـنـظـور کـن

پس از تماس با برات میر قلعه نـو  !  پاسخگو نبودن مسئوالن 
" مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی زابل در پـاسـخ بـه سـئـوال 
" دلیل تاخیر در پرداخت حـق الـزحـمـه کـارکـنـان چـیـسـت؟ 

دلیل خاصی وجود ندارد و فقط دلیل کمبـود بـودجـه  : گفت 
ـنـکـه بـودجـه  :  وی ادامه داد . و نبود پول است  به محـض ای

دریافت کنند حق الزحمه و اضافه کاری پرسنل را پرداخـت  
ـر  :  میر اظھار داشت . می نمایند  ـری در تـاخـی ـیـگـی جھت پ

حقوق کارمندان و تامین بـودجـه تـا کـنـون بـا شـھـرداری،  
ـبـاتـی صـورت   فرمانداری و استانداری و اتـحـادیـه مـکـات

پـس از  .  گرفته است که تا کنون جوابی دریافت نکرده ایم 
تماس با شھرداری دریافتیم که شھردار زابـل بـه مسـافـرت  

 مـاه کـارکـنـان  ٣ این در حالیست که حـقـوق  !!!! رفته اند  
سازمان اتوبوسرانی زابل پرداخت نشده و با توجه بـه شـرایـط  
اقتصادی و تورم ،بسیاری از کارکنان برای خـرج زنـدگـی  

جھت پیگیری بیشتر بـا فـرمـانـدر  .  با مشکل روبرو شده اند 
ـفـن   ـل زابل تماس گرفتیم که پس از تـمـاس ھـای مـکـرر ت

 )منبع عصرھامون .(ھمراه وی پاسخگو نبود 
 

آمیز مردم ھمدان به افزایش  تجمع اعتراض
 قیمت برق

 نفر از شـھـرونـدان ھـمـدانـی بـا  ٦٠ بیش از  :  شھریور ٢٨ 
ـرق مصـرفـی   تجمع در مقابل استانداری به افزایش بھـای ب

ـنـکـه قـبـض  .  اعتراض کردند  ـیـان ای یکی از معترضین با ب
نـویسـی     ھزار تومان در ھر نوبت قـبـض ١٩٠ برق خانه من از  

: به یکباره به یک میلیون تومان افزایش یافته است گـفـت 
ـلـغ   بنده توان پرداخت چنین مبلغـی را نـدارم و بـه ایـن مـب
اعتراض دارم و به ھمین منظور امروز در مقابل اسـتـانـداری  

ـرای اتصـال  :  وی ادامه داد . تجمع کردیم  ـتـح ب در میدان مف
ـرھـای   ـی ـنـکـه ت خانه به شبکه اصلی برق، بـا تـوجـه بـه ای
ـنـه اتصـال   ـرق ھـزی چوبی برق در محل وجود دارد، شرکت ب
ـیـز از   برق و ھمینطور تغییر تیرھای چوبی به سیمانـی را ن

 . کند   مشتریان طلب می 
 

 كارگران 
 

پیام شاھرخ و کمیته حمایت از شاھرخ 
زمانی برای شرکت کنندگان در اکسیون 

درود بر شما که ! ٣٠/٦/١٣٩٢اعتراضی 
 بی وقفه و فداکارانه مبارزه می کنید

ـیـسـت  :  کارگران و مردم آزادیخواه   طبقه کارگر و کمون
ھا تنھا نیروھایی ھستند که از آزاد شدن ھر زندانی به جـد  
خوشحال می شوند، طبقه کارگر می گـویـد حـتـی یـک  
ـقـه   نفر ھم نباید زندانی شود، چرا که فلـسـفـه وجـودی طـب
کارگر و آگاھی طبقاتی در کمونیـسـت ھـا بـا ایـمـان بـه  

ــی آزادی،   ــات ضــرورت حــی
مخالف وجود ھر نـوع زنـدان  

  ١٦ ھست، ما از آزاد شـدن  
ـران خـوشـحـال   زندانی در ای
ھستیم و آزادی آن ھا را بـه  
ــردم و خــانــواده ھــایشــان   م
ــک مــی گــویــیــم،   تــبــری
ـم   ـی ھمچنین اعالم مـی کـن

 زنـدانـی از  ١٦ قبول آزادی  
طرف جمھوری اسالمی نشان می دھد که آن ھا بی گـنـاه  
ـر اسـتـانـدارد بـه نـاحـق آن ھـا را   بودند و دادگاه ھای غـی
محکوم به زندان کرده بودند، در نتیجه با اثبات  مـتـخـلـف  
بودن دادگاه ھای فوق، ثابت می شود، بقیه زندانیانـی کـه  
توسط چنین دادگاه ھای متخلف و غیر استاندارد محـکـوم  
ـر آزاد   شده اند نیز بی گناه ھستند که بـایـد ھـر چـه زودت
شوند، در این راستا تفاوت قائل شـدن جـمـھـوری اسـالمـی  
نسبت به کل محکومین دادگـاه ھـای مـتـخـلـف فـوق را  
ـیـان   شدیدا  محکوم کرده و خواھان آزادی فوری ھـمـه زنـدان
ـم قضـات و   ـم و مـی خـواھـی ـی کارگری و سـیـاسـی ھسـت
بازجوھایی که باعث شدند آزادی این انسان ھا سلـب شـده،  
عمرشان در زندان ھا تلف شده و خـانـواده ھـایشـان گـرفـتـار  
ظلم و ستم گردند، در دادگاه ھای صالحه محاکمه شـونـد،  
چنین خواست به حق تنھا زمانی ممکـن خـواھـد شـد کـه  
ـقـالبـی   شما مردم، کارگران، جوانان، احزاب، سازمان ھای ان
به خصوص خانواده زندانیان آزاد شده و خانواده ھای زندانیـان  
ـیـان مـتـحـدانـه دسـت بـه   ـیـه زنـدان آزاد نشده برای آزادی بق

 .اقدامات الزم و اعتراضی بزنید 
با توجه به شـرایـط  ویـژه جـھـانـی و  :  دوستان و رفقا  

وضعیت خاص کنونی جمھوری اسالمی، ھر سـیـاسـتـی از  
ـبـال مـی   طرف این حکومت حداقل دو ھدف ناھمگون را دن
ـرار گـرفـتـن   کند، از جمله آزاد کردن تعدادی از زندانیان، ق

 :اھداف زیر را در دستور کار نشان می دھد 
ھدف اول جمھوری اسالمی این است که مـی خـواھـد  
ـرار   نیروھای از دست داده خود را دو بـاره در یـک صـف ق
بدھد و در ھمین حال امیدواری به تـوده ھـای مـردم بـدھـد  
که وضعیت اقتصادی و سیاسی با گذشته متفاوت خـواھـد  

نئو لیبرال ھا، سوسیال دمکرات ھـا  ( بود، ھمچنین به غرب  
ـیـت  ...)  و  اعالم می کند، قرار است از این پـس بـا عـقـالن

لیبرالی بیشتری کارھا را پیش ببریم، این باعث می گـردد  
جناح ھای مختلف سرمایه داری را از صف مقابل خود بـه  
ـری   ـیـشـت صف کنار خود بکشاند، در این صورت توانایـی ب
در جھت سرکوب نیرو ھای واقعا  انقالبی خواھـد داشـت، و  
کشور ھای معترض امروزی به وضعیت و سـیـاسـت ھـای  
جمھوری اسالمی را به تماشاگران ظاھرا  خنثی ، ولـی در  

ھـدف  .  واقع تاییدکننده مانند دھه شصت تبدیل خواھد کرد 
ـرض بـا   دوم، بیشتر کردن شـکـاف مـیـان تـوده ھـای مـعـت
ـلـف ھـر دو   انقالبیون است که بر اثر وجود بحران ھای مـخـت
ـیـوسـتـن دارنـد، در   بخش آمادگی بیشتری را برای به ھم پ
صورت موفقیت این تاکتیک جمھوری اسالمی، نیروھـای  
انقالبی زمین مبارزه و ھـدایـت حـرکـت ھـای تـوده ھـای  
معترض را ھرچه بیشتر از دست خـواھـنـد داد، مـتـاسـفـانـه  
وضعیت و روند سیاست ھـای جـھـانـی سـرمـایـه داری بـا  
ـبـانـه   توازون قوای باال و نـوع جـدیـد سـیـاسـت جـنـگ طـل

ـقـالب (  ـبـل از شـروع ان بـا  )  تحمیل جنگ ضد انقـالبـی، ق
ـیـک  .  تاکتیک جمھوری اسالمی ھم جـھـت ھسـت  تـاکـت

فوق العاده سرمایـه داری جـھـانـی ایـن اسـت کـه در ھـر  
کشوری طبقه کارگر و یا توده ھای مردم به مـحـض ایـن  
ـر مـی   که اولین قدم اعتراضی را علیـه حـکـومـت خـود ب
دارند، ھنوز قدم دوم را بر نـداشـتـه، جـنـگ تـمـام عـیـار و  
ـیـش   نیابتی را توسط نیروھای ضد انقالبی و ارتجاعی از پ
مھیا کرده در قالب انقالبیون به کارگران و توده ھای آمـاده  
نشده برای انقالب تحمیل می کـنـد، سـرمـایـه داری مـی  
ـقـه   داند تا زمانی که طبقه کـارگـر بـه عـنـوان یـک طـب
جھانی متشکل نشده باشد وجود ھرگونه جنـگ و ھـرج و  
مرج باعث شکست طبقه کارگر مـی گـردد، کـارگـران و  
ـقـالبـی و   توده ھای مردم به دلیل نداشتن سازمان سیاسی ان
ھمبستگی انترناسیونالیستی در مقابل تحمیل جـنـگ ضـد  
ـنـد و   ـقـالب ھـاج و واج مـی مـان انقالبی قبل از شـروع ان
حرکت ھای اعتراضی نه تنھا به بستر انقالبی تبدیل نـمـی  

سرمایه داری آگاھانـه  .  شوند، بلکه در نطفه خفه می شوند 
با تحمیل جنگ ضد انقالبی قبل از شروع انقالب بـه تـوده  
ھا روند طبیعی پروسه انقالب را مخدوش مـی کـنـد، اگـر  
ـقـه جـھـانـی کـارگـر   کمونیست ھا به عنوان بخش آگاه طب
ـنـد،   ـیـدا نـکـن برای خنثی کردن تاکتیک فوق راه حـلـی پ
ھرگز امکانات به ثمر رساندن انقـالب را کسـب نـخـواھـنـد  

 .کرد 
ـیـک  )  البته مھمترین ( یکی از   راه ھای مقابله با تاکـت

ـراری   ـرق فوق، ھمبستگی آگاھانه جھانی انقالبیون یـعـنـی ب
ـراز  .  انترناسیونالیسم کمونیستی است   ما ضمن تشـکـر و اب

خوشحالی از برگزاری آکسیون ھای اعتراضـی بـخـصـوص  
ـقـا  ٣٠/٦/١٣٩٢ آکسیون و تظاھرات روز شنبه    از شـمـا رف

ـنـد مـدت   ـل از جـمـلـه ایـجـاد  ( می خواھیم، جھت اھـداف ب
و ھمچنین اھداف کـوتـاه  ...)  انترناسیونالیسم کمونیستی و  

ـیـان  ( مدت   از جمله آزادسـازی کـارگـران زنـدانـی و زنـدان
ھر چه بیشتر دست به اقدامات برنامه ریـزی  ...) سیاسی و  

و سازماندھی شده در بعد داخلی و  جھانی با تشکل ھـای  
پیام شاھرخ برای شـمـا  . ھم نوع در کشورھای مختلف بزنید 

رفقا درود بر شما که بی وقفه و فداکـارانـه مـبـارزه  :  رفقا  
ـلـف  . می کنید  رفقا با توجه به مذاکرات جناح ھای مـخـت

سرمایه داری و توافقات اخیر آن ھـا در رابـطـه بـا بـحـران  
ـنـدی آنـھـا از عـمـلـکـرد دو دھـه   سوریه، که نتیجه جمع ب
اخیرشان اسـت و نشـان مـی دھـد کـه تـحـت فشـارھـای  
مختلف از جمله بحران سـاخـتـاری و مـبـارزات روز افـزون  
ـیـافـتـه انـد،   طبقه کارگر، راه حل مورد نظر خود را ھنـوز ن
بنابراین یک بار دیگر، به یک نقطه عطف تاریخی رسیـده  
ایم، و بدون شک تغییراتی در شرف تکوین است، فرامـوش  
ـیـل   ـقـاط عـطـف تـاریـخـی بـا داشـتـن تـحـل نکنیم که در ن
مشخص از شرایط مشخص می توان گام بلندی در جـھـت  
ـیـایـد، بـا دوری   ـقـا ب مبارزات انقالبی به پیش برداشـت، رف
ـبـالـه روی و بـا ھـمـبـسـتـگـی   جستن از خرده کاری و دن
ـرای   ـقـالبـی خـود را ب جھانی، سازمانیابی و سازماندھی ان

ـیـن شـرایـطـی  .  چنین گام بلندی آماده کنیم   رفقـا در چـن
ـلـو جـھـان شـمـول   است که باید گفته لنین را به صورت تـاب

ـنـھـا چـاره زحـمـتـکـشـان،  :  زمینه پرچم خود قرار بدھیم    ت
ـفـه   وحدت و تشکیالت است رفقا وقتی خبر مبارزات بی وق
ـم و خـود   شما را می شنوم از ژرفای وجودم به وجد می آی
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را در میان شما می بینم، توان مبارزه و مـقـاومـت در مـن  
 .صد چندان می شود 

با امید به روزی که با شما رفقا بازو در بـازو مـقـابـل  
ـم، امـروز از زنـدان گـوھـر دشـت   سرمایه داری مبارزه کنی
کرج به شما درود می فرستم و صمیمانه با قلبی آکنـده از  

زنـدان گـوھـر دشـت   .   شور انقالبی دستتان را می فشارم  
ـرای فشـار   ـر، ب ـیـشـت ـیـش بسـوی اتـحـاد ب شاھرخ زمانی پ

ـرده و مـتـحـدانـه بـا  !!!  بیشتر  پیش بسوی اعتراضـات گسـت
. کارگر زندانی ، زندانی سیاسـی آزاد بـایـد گـردد :  شعار  

 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 
 
یابی یک رویداد تلخ و سخنی با  ریشه

 مدیریت شھرداری و شرکت واحد
ھای فـراوان و عـدم رعـایـت    عدالتی   با گسترش بی ...  

ھـای بسـیـار و عـدم    حقوق کارگران شرکت واحـد در سـال 
رسیدگی به دادخـواھـی ایشـان و نـاکـارآمـدی شـوراھـای  
ــردن   ــک ــرا ن ــوق کــارگــران و اج ــق اســالمــی در دفــاع از ح

ــمــان  ـی جــمــعــی کــارگــران از طــرف مــدیــریــت    ھــای دســتـه   پ
ی شرکت واحد باالخره گروھی از ھمکـاران دلسـوز    زده   بحران 

ـرده و شـورانـگـیـز   ـبـال گسـت ـق و فداکار با پشتیبانی و اسـت
ـرای دفـاع از حـقـوق حـقـه  ی    کارگران، بر آن شـدنـد تـا ب

کارگران شرکت واحد وارد میدان شوند که این کـوشـش و  
تالش جانانه با حمایت و یاری عموم ھمکاران شریف تـا بـه  

ـران در    در ایـن سـال .  امروز نیز ادامـه دارد  ھـا آقـایـان مـدی
ـیـت    جلسات گوناگون درونی خـویـش نـمـی  ـنـد حـقـان تـوانسـت

ھای کارگران را که ھمانند آفتـاب روشـن بـود، رد    خواسته 
اما در عمل این مدیران تـازه وارد کـه بـخـشـی از  .  نمایند 

ـیـس بـودنـد، بـا روش   آن  ـل ـروھـای پ ـی ھـای    ھا از بازنشتگان ن
پلیسی بگیر و ببند و با ابزار شوراھای اسالمی و حـراسـت  

ـردنـد   به خیال خود کارھا را پیش مـی  ـنـکـه  .  ب غـافـل از ای
ـیـسـی در ایـن دوران    روش  ـل ھای مدیریتی سرکوبگرانه و پ

دھد و عمر اینگونه اعمال به پایان رسـیـده    جواب نداده و نمی 
ھای آنچـنـانـی    سازی   عالوه بر این، آقایان با خصوصی . است 

ـلـه  ـیـت    در میان دوستان و آشنایان خویش، مسئ ی عـدم امـن
ای به جان کـارگـران شـرکـت واحـد    شغلی را ھمچون خوره 

ـیـجـه .  انداختند  ـت ـیـن روش   ن ھـای نـادرسـت و    ی یـک چـن
ـری در    ی موسوم بـه گـروگـان   نامردمی، حاصلش حادثه  گـی

جـا    شود که یک کارگر مظلـوم، از ھـمـه   شرکت واحد می 
جا مانده و کارد به استخوان رسـیـده، آنـچـنـان    رانده و از ھمه 

از ستم دوران جانش به لب آمده که زندگی خود را به خـطـر  
ـران نـاشـنـوا، فـریـاد دادخـواھـی و   ـلـکـه مـدی انداختـه تـا ب

اما افسوس، آقایانی که از مدیریـت  .  مظلومیتش را بشنوند 
ی    انـد جـایـزه   ھـا نـمـوده و اعـالم کـرده   عالی خود سخنرانـی 

را بـا    انـد و آن   جھانی بھترین مدیریت حمل و نقل را گـرفـتـه 
ـیـغـاتـی    الـمـال در نشـریـه   ی بیـت   آب و تاب به ھزینه  ـل ـب ی ت

ھـا    کنند، به ناگاه از سـوی رسـانـه   شرکت واحد منتشر می 
ـتـی   از جمله تلویزیون پرونده  ـری شـان در    ی نادرست روش مـدی

و صـد  .  شـود   پیش چشم مردم و افکار عمومی نمایان مـی 
ـبـاه و   ـرار بـه اشـت البته این آقایان به جای درس گرفتن و اق
ناتوانی خود آسمان و ریسمان را به ھم بافته تـا خـود را از  
ـیـکـه کـارگـر   این گرداب خودساخته نجات دھند و در حـال

ـر    دیده   ستم  ـنـی ب ی این رویداد، خود ھیچگونـه ادعـایـی مـب
سـازنـد    رابطه و ھمکاری با سندیکا را نداشته، شـایـعـه مـی 

که این فرد سندیکایی بوده اسـت؛ کـه در پـاسـخ بـه ایـن  
ـنـمـود راسـت      :  ادعای آقایان باید گفت  آینه چون نقش تـو ب

ـبـه در   ـن ـران پ خود شکن آیینه شکستن خطاست آقایان مـدی
ی    گوش، باید از حوادث روزگاران و از جـمـلـه ایـن حـادثـه 

ای    ھای خود به صورت ریشـه   اخیر درس بیاموزید و در روش 
ـیـد و   تجدیدنظر کنید و مردم و کارگران را صاحب حق بـدان
با آنھا به راستی و صادقانه، رفتاری انسانی داشته بـاشـیـد  

ـنـگـونـه    تا گرفتار گرداب  ھای بعدی نشوید و از تـکـرار ای
ـیـد  سـنـدیـکـای کـارگـران  .  رویدادھای تلخ جلوگیری نـمـای

 ٩٢ شھریور   -شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
 

به مناسبت آغاز سال تحصیلی : رضا شھابی 
 )چھارمین مھر، بدون مھر پدری(جدید 

ـیـن زنـگ   در حالی طـن
مــدارس و دانشــگــاه ھــا و  
مراكز آموزش عالی در سـال  

 به صدا در می آیـد كـه  ٩٢ 
ــارگــران   ــف و ك مــردم شــری
ــتــكــش در شــرایــط بــد   زحــم
ـنـور داغ  تـورم   اقتصادی و ت
افسار گسیخته به سـر مـی  

برند و حتی در تھیه لوازم تحریر و كتاب و پوشاك و شھـریـه  
ـتـاده انـد و از طـرفـی   فرزندان شان به چه كنم، چه كنم اف
كشور ما شاھد یك رخداد بزرگ سـیـاسـی دیـگـر در مـاه  
خرداد بوده است، رخدادی كه برای چندمین بـار در تـاریـخ  
چند دھه اخیر امیدواری را نسبت به امكان وقوع تـحـوالت  

فـرا رسـیـدن سـال  .  عمیق تر و عادالنه تر بیشتر كـرده اسـت 
ـلـمـان و   تحصیلی جدید را به دانش آموزان، دانشجویـان، مـع
خانواده ھای این عزیزان تبریك و شادباش عرض می كنم و  
ـنـد سـنـدیـكـای كـارگـران   به عنوان یك دانشجو و عضو درب
اتوبوسرانی تھران از ھمكاران عزیز و مسئوالن شـركـت واحـد  
اتوبوسرانی تھران خدمت رسانی بی عیب و نقص بـه دانـش  
ـتـه و دانشـجـویـان عـزیـز را   آموزان و غنچه ھای نو شـكـف
ـنـد   ـتـوان خواستارم، باشد كه این سرمایه ھای انسانی عظیم ب
ـیـاز خـود بـه   در حداقل آرامش اجتماعی، سیاسـی مـورد ن

كارھای ھمه ما، ھـر  .  آرمان ھای جمعی مشترك بیاندیشند 
چند كوچك بخشی از یك طرح عظیم شھروندان این مـرز و  
بوم برای تحقق آزادی و برابری است و لـذا بـایـد كـارھـای  
كوچك خود را در این منطومه كالن در نظر بگیریم و ارزش  
كار خود را در نقشه عظیم عدالت انسانـی در جـامـعـه ای  

چھارمیـن سـالـی اسـت  . پیشرفته و عادالنه فراموش نكنیم 
كه بواسطة فعالیت ھای صنفی و سندیكایی در حمـایـت از  
ـقـه فـرودسـت و   حقوق حقه ھمكاران در شركت واحـد و طـب
زحمتكش جامعه از ھمراھی فرزندان خود به مدرسه مـحـروم  
مانده ام، به این امید كه پدران بیشتری بتوانند فرزندان شـان  
را تا مدرسه ھمراھی كنند، به این امید كه دانش آمـوزان و  
دانشجویان امروز و پدران و مـادران و فـعـاالن سـیـاسـی و  
مدنی و كارگری فردا، بخاطر طلـب حـق خـود و دغـدغـه  

رضـا  .  معیشت و پیشرفت فرزندان شان راھی زنـدان نشـونـد 
شھابی زكریا عضو ھیات مدیره  سندیكای كارگران شركـت  
واحد و اتوبـوسـرانـی تـھـران و حـومـه و دانشـجـوی رشـتـه  
كارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد قم زنـدان  

 ٣٥٠ بند   -١٣٩٢  شھریور  ٢٠  -اوین 

 ، کمیته دفاع از بھنام ١٢  اطالعیه شماره 
 ابراھیم زاده

ـیـام   یک خبر  و یـک پ
ــام ابــراھــیــم زاده   ــھــن ! از ب

ـران ، تشـــکـــل  ــارگــ ھـــای    ک
ھمچنان کـه خـود  !  کارگری 

ـم   ـراھـی مطلع ھستیـد بـھـنـام اب
ـقـه   زاده بـه جـرم دفـاع از طـب
ــھــاســت کــه در   کــارگــر ســال
زندان به سر میبرد ، مسـ والن  

ـیـمـار اسـت بـه   امنیتی به خاطر اینکه تنھا فرزند بـھـنـام ب
ـنـھـا   ـیـل آنـکـه ت بھنام مرخصی داده بودنـد ، بـھـنـام بـه دل
ـر خـود   ـر ت فرزندش در آن زمان تحت درمان بود چند روز دی
را به زندان معرفی کرده بود تا بتواند بیشتر در کنار فـرزنـد  

امـا  !  بیمارش بماند بنا بر توصیه پزشکان بیمارستان محک 
بنا به خبری که به دست ما رسیده است مس والن قضـائـی  
برای بھنام ابراھیم زاده پرونده سازی کرده اند و مـیـخـواھـنـد  
بھنام را به اتھام اینکه در وقت مقرر خود را به زنـدان اویـن  

کمیته دفاع از بـھـنـام  .   نکرده است دادگاھی کنند   معرفی 
ـیـه   ابراھیم زاده ضمن محکوم کـردن ایـن عـمـل قـوه  قضـائ

 کارگران زندانی و زندانیان سـیـاسـی    خواستار آزادی تمامی 
 ! است 

 
پیام تسلیت بھنام ابراھیم زاده به مناسبت 

   درگذشت محمد ھاشمی
 ایـن جـوان    مطلع شدم که ھفته گذشته محمد ھاشـمـی 

پر شور برای ھمییشه از میان ما رفت ، ھـر چـنـد مـوفـق  
نشده بودم که از نزدیک ایشان را مالقات کنم اما  وصـف  

ـیـده بـودم ،    متانت و انسان دوستی   محمد عزیز را بارھا شـن
 این عـزیـز از دسـت    ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی 

ـم و خـود را شـریـک    رفته برایشان صبـوری آرزو مـی  کـن
ـیـسـت و دوم شـھـریـور  .  دانم   غمشان می  بھنام ابراھیم زاده  ب

  زندان اوین ١٣٩٢ 
  

پیام علی نجاتی عضو ھیئت مدیره 
سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه،به تمام 

کارگران کشور،به منظور چاره یابی در 
 اوضاع کنونی

ـــور  ٣٠  ـری ــ ـــھ   ١٣٩٢ ش
اکـنـون وخـامـت  :  کارگـران 

اوضاع اقتصادی کشـور بـه  
حدی رسیده است که حتـی  
ــــی و   ـت ـــ ــــوالن دول ـئ مســـ
نمایندگان بخش خصوصـی،  
بسیاری از دست انـدرکـاران  
قبلی و آنھائی که کـرسـی  

ـتـصـاد   ھای حکومت را تصاحب کـرده انـد ھـمـگـی از اق
ـنـد، چـنـانـکـه   ورشکسته و از ھم گسیختـه حـرف مـی زن
گوئی از سیل یا زلزله سخن می گویند و گویا در ایـجـاد  
! این وضعیت ھیچ نقشی نداشته و صرفا تماشاگر بـوده انـد 

ـر  (افت شدید تولید در صنایع نفت   کاھش صادرات به کـمـت
ـروژه   ـر در اجـرای پ ـیـت و تـأخـی از یک سوم، کاھش فعال

، سقوط تولید در صـنـایـع خـودرو  ) ھای نفت و گاز و غیره 
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ـیـد  ( سازی و فعالیت ھای پیرامونی آن   کاھـش سـطـح تـول
  ١٢٣٠٠٠ خودرو به حدود یک سوم سال پیش، بیکار شـدن  

ـره  ـیـکـار سـازی در  ) کارگر صنایع قطعه سـازی و غـی ، ب
ـیـون   ـل صنایع فوالد و ذوب فلز، بیكاری بیـش از یـک مـی

ـراسـاس  ( کارگر در پروژه ھای عمرانی طی دو سال اخیـر   ب
ـفـی کـارفـرمـایـی   عالی انجمـن   اظھارات کانون  ،  ) ھـای صـن

ـیـد صـنـایـع   کاھش فعالیت ھای ساختمـانـی، کـاھـش تـول
غذائی، وضع فاجعه بار کشاورزی، ورشـکـسـتـگـی شـمـار  
زیادی از بنگاه ھا و بسته شدن کارخانه ھا و کارگـاه ھـا،  
ـنـگـاه ھـا و   افزایش سرسام آور بدھی ھای پرداخـت نشـد  ب
ـتـصـاد   اشخاص به بانک ھا و غیره تنھا بیانگر جزئی از اق

ـر دوش  .  نابسامان کشور است  فشار اصلی این نابسامانی ب
ـقـ  اجـتـمـاعـی   ـریـن طـب کارگران است، زیرا کارگران بـزرگـت

بـا ایـن حـال  .  کشور و بزرگترین مولد ثروت در جامعه انـد 
ـلـث   مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران کمتر از نصف یا ث
خط فقر است و این تازه ھنگامی است که کـاری داشـتـه  
ـرداخـت شـود و   باشند یا اگر کار دارند مزدشان به موقـع پ

ـیـکـار  !  ماه ھا و ماه ھا به تعویق نیافتد  وضع میلیـون ھـا ب
ـیـش از یـک   ـیـس جـمـھـور جـدیـد ب که ھر سال به گفت  رئ
میلیون جویای کار به صـفـوف آنـھـا افـزوده مـی شـود و  
اکثریت قریب به اتفاق آنھا مستمری بیکـاری یـا کـمـک  
دیگری دریافت نمی کنند، از کارگران شاغـل بـه مـراتـب  

وجود میلیون ھا کودک کار محروم از تحصیـل  .  بدتر است 
و شرایط عادی رشد جسـمـی و فـکـری کـه در مـعـرض  
ـرار دارنـد راز   استثمار شدید و انواع خطرات و بیماری ھـا ق

ھمان طور که کسـی نـمـی تـوانـد مـنـکـر  .  پنھانی نیست 
ـم بـا  (  میلیون معتاد  ٤ وجود   ـل طبق مصاحب  محمود سریع الق

و شمار روز افزون گدایان یا تـھـی  ) ١٣٩٢  مرداد  ٦ آفتاب،  
دستانی شود که ھر روزه کنار در سازمان ھا و بنیـادھـا یـا  
مساجد و کوچه ھا و خیابان ھا برای دریافت کـمـک یـا  
خواروباری به منظور سیر کردن شکم خود و خـانـواده شـان  

 درصـد و آمـارھـا و  ٤٠ تـورم بـاالی  .  صف مـی کشـنـد 
اطالعات بدتر از اینھا ھر روز در رسانه ھای رسـمـی قـابـل  

بیان اینھا برخالف گفته ھـای  .  خواندن، دیدن یا شنیدن است 
ـنـھـا   ـنـھـا ت ـیـسـت، ای مقامات عالی کشور، سیاه نـمـائـی ن

ـتـه در ایـن  !  نشانگر و شاخصی از واقعیات جامـعـه انـد  ـب ال
ھم ھست که به نـمـونـه   «رنگین »و   «سفید »واقعیت، بخش  

در ھـمـیـن وضـعـیـت رکـود  :    ھائی از آن اشاره می کنیم 
اقتصادی و تورم شدید و کم سابقه، به نحوی باور نکـردنـی  
شاھد دو و نیم برابر شدن شاخص بورس سھام در طول یـک  

ـیـمـت مـتـوسـط  .  سال گذشته ھستیم  این شاخص بیـانـگـر ق
شـاخـص بـورس  .  سھام عرضه شد  بنگاه ھا در بـورس اسـت 

 بـه بـاالی  ١٣٩١  واحـد در اول مـرداد  ٢٤٠٠٠ سھـام از  
 رسیـده یـعـنـی دارائـی  ١٣٩٢  واحد در شھریور ماه  ٦٠٠٠٠ 

سھامداران شرکت ھای ثبت شده در بورس در طول یکـسـال  
ـیـش از  ٢.٥ بیش از    برابر شده است که بیانگـر افـزایشـی ب

و این عالوه بر سود تقسیم شـده ای  .  در سال است %  ١٥٠ 
حتـی اگـر  .  است که سھامداران ھر سال دریافت می کنند 

کسی شاخص بورس و تغییرات آن را نشناسـد بـه ھـر حـال  
شاھد ساخته شدن ویالھا، کاخ ھای مجلل و آسمان خـراش  
ھا، ھتل ھا و تفریح گاه ھای افسانه ھای در کنار دریـا و  
ـر لـوکـس در   نقاط خوش آب و ھوا، جوالن خودروھای سـوپ
ـیـمـاھـای   خیابان ھا، کشتی ھا و قایق ھای تفریحی، ھـواپ

شخصی، حساب ھای بانکی میلیاردی در بـانـک ھـای  
داخل و خارج و غیره و غیره ھست که به اقلیتـی انـگـشـت  

ـر سـیـاه، گـرسـنـگـی،  .  شمار تعلق دارند  یعنی در کنار فـق
ـر   ـف بیکاری، بیماری، بی آیندگی میلیون ھا و میلیون ھا ن
ـتـی یـک درصـدی یـا   ـی شاھد افزایش ثروت میلیاردی اقل
ـتــر، چــه در شـرایــط رونـق و چــه در شـرایــط رکــود   کـم

ـروت ھـای  .   اقتصادی،ھستیم  کمتر کسی می پرسد این ث
افسانه ای از کجا می آیند و علت این اختالف شـدیـد در  
سطح ثروت و درآمد چیسـت؟ بسـیـاری از نـویسـنـدگـان و  
روشنفکران و حتی برخی از فعاالن کـارگـری از جـمـعـیـت  

 درصـد مـردم آن کشـور و  ٩٩ یک درصدی آمریکا کـه  
ـثـمـار مـی   بسیاری از کارگران و زحمتکشان جھان را اسـت
کنند و بر آنھا ستم روا می دارند حرف می زنند که سخـن  

ـر از  .  درستی است  اما اینھا در مورد یک درصد یـا کـمـت
! یک درصدی که در ایران ھمان نقش را دارند ساکـت انـد 

وقتی که حرف از فقر و بیکاری و بی حقوقی کارگران و  
نابسامانی وضع اقتصاد زده می شود یا انگـشـت اتـھـام را  
ـیـن   به سوی نھادھای جھانی سرمایه داری مانند صندوق ب
ـره   المللی پول، بانک جھانی، سازمان جھانی تجارت و غـی
. متوجه می کنند یا بحث تحریم ھا را به پیش می کشنـد 

ـلـی پـول سـیـاسـت ھـای   ـیـن الـمـل درست است که صندق ب
اقتصادی ای را مورد تشویق و حمایت قرار می دھـد کـه  

ھدفمـنـد  »در جھت آزاد کردن قیمت ھا، حذف یا کاھش یا  
یارانه ھا، آزادی اخراج کارگران، حذف مزد حـداقـل   «کردن 

ـتـگـی و   و حتی حذف محدودیت قانونی ساعـات کـار ھـف
اضافه کاری، حذف کـمـک ھـای اجـتـمـاعـی، کـاھـش  
بودجه ھای مربوط به آموزش و بھداشت عمومی، افـزایـش  
سال ھای کار برای بازنشستگی و غیره یا در یـک کـالم  
سیاست ھای نئولیبرالی باشند، اما صندوق بین المللی پـول  
در ھمه جا و در ھم  شرایط توان تحمیل این سیـاسـت ھـا را  

یک عامل مھم تحمیل این سیاست ھا وام خـارجـی  .  ندارد 
باالی یک کشور و یا ناتوانی آن در انجام تعھدات مـالـی  
بین المللی است که در مورد ایران ھـیـچ کـدام از ایـن دو  

در مقابسـه بـا  ( ایران وام خارجی زیادی  :  شرط برقرار نیست 
ندارد و برخالف یونان، پرتغال، اسپانیـا و  )  کشورھای مشابه 

ـیـسـت  . غیره در پرداخت تعھدات خارجی دچار مشـکـلـی ن
بدین سان اگر در ایران سیاست ھای نئولیبرالی اعمـال مـی  
شود اساسا نه به خاطر تـحـمـیـل سـیـاسـت ھـای پـولـی و  
اقتصادی از سوی  صندوق بین المللی پول بلکه نـاشـی از  

در مورد بانک جھانـی  .  سیاست طبق  سرمایه دار ایران است 
نیز باید گفت که روابط این بانـک مـدت ھـاسـت کـه بـا  
ایران به حداقل رسیده و این بانک عمال سرمایه گـذاری و  

در مورد سـازمـان  .  وام چندانی به ایران اختصاص نمی دھد 
جھانی تجارت نیز باید گفت که ایران عضـو ایـن سـازمـان  
نیست ھر چند می کوشد به عضویت آن درآیـد و در ایـن  
زمینه تالش ھائی از جمله در جھت حـذف سـیـاسـت ھـای  

صرف نظر از سیـاسـت  .   حمایتی باید انجام دھد و می دھد 
خارجی خود دولت در زمین  تحریم ھا، که اکنون ظـاھـرا در  
حال بازبینی آن ھستند، باید گـفـت بسـیـاری از مـقـامـات  
ـم ھـای   رسمی کشور تأیید می کنند کـه ھـرچـنـد تـحـری
ـران داشـتـه انـد امـا   ـتـصـاد ای ـفـی در اق ـقـش مـن خارجی ن

. نیز سھم بسزائی در این نابسامانی دارد  «مدیریت داخلی »
ـنـد کـه ایـن   ـریـت داخـلـی »کارگران آگاه مـی دان ،  «مـدی

ـر از   مدیریتی است که از جانب ھمان یک درصد یا کـمـت
یک درصد جمعیت یعنی طبق  حاکم سرمایه دار یا بخشـی  

ـریـت داخـلـی  .  از آن طبقه اعمال شده است  ـر ایـن مـدی ـی ـی تغ
کشور در حوز  ھمان یک درصد جمعیت است و ربـطـی بـه  

به عبارت دیگـر کـارگـران بـه  .  اکثریت عظیم جامعه ندارد 
ـر  »ھیچ رو نباید دچار این تـوھـم شـونـد کـه گـویـا   ـی تـغـی

ـیـت ایـن   - «مدیریت کشور  که البته در چارچوب حفظ کـل
ـقـائـی در وضـعـیـت     -مدیریت است   به معنی تغییر و ارت

ـران و یـا   اقتصادی، سیاسی و فرھنگی طبق  کارگـر در ای
این ھـم راز پـوشـیـده  .  نوید بخش تحولی در این جھت است 

ـریـت   ـقـ  اکـث ای نیست که طبق  کارگر بـه رغـم آنـکـه طـب
ـقـ    جامعه است ھیچ نقشی در سیاست ندارد و از طـرف طـب
ـنـکـه در   ـرای ای حاکم به بازی گرفته نمـی شـود مـگـر ب
تولید، کار بیشتر برای مزد کمتر انجام دھد و در سـیـاسـت،  

ـنـکـه  !  نقش سیاھی لشگر را بـازی کـنـد  خـالـصـ  کـالم ای
ـقـه و بـا   کارگران با وضعیت اقتصـادی بـحـرانـی بـی سـاب

ـنـد  ـرای  .  شرایط سیاسی حادی روبرو ھسـت مـا کـارگـران ب
ھستی خود و آیند  خود و نسل ھای آینده، برای حل درسـت  
ـیـشـرفـت   و پایدار بحران و سـوق دادن جـامـعـه بـه سـمـت پ
سیاسی، اقتصادی و فرھنگـی بـایـد دسـت بـه دسـت ھـم  

ـم  ـی در یـک کـالم،  .  بدھیم و مشترکا چـاره انـدیشـی کـن
کارگران و زحمتکشان باید تنھا به نیـروی مـبـارز  جـمـعـی  

محورھای چاره اندیشی شـمـار  .  متحد خود پای بند باشند 
ـرای   قابل توجھی از کارگران به این درک رسیده اند کـه ب
ـنـھـا بـه مسـایـل   دستیابی به خواسـت ھـایشـان بـایـد نـه ت
ـلـکـه بـه مـوضـوعـات سـیـاسـی و   اقتصادی و اجتماعی ب

ـنـد  ـرا کـارگـران و تـوده ھـای  .  فرھنگی نیز تـوجـه کـن زی
زحمتکش تنھا در شرایط تأمین حقوق سیاسی و شھـرونـدی  
ـنـد   ـرقـی مـی تـوان و در پرتو فرھنگی روشـنـگـرانـه و مـت
ـرش دھــنـد و بـه خــواسـت ھــای   مـبـارزات خــود را گســت
اقتصادی و اجتماعی خود نیـز بـه صـورتـی پـایـدار دسـت  

رویکرد کارگران به اقتصاد و سـیـاسـت و مـبـارزات  . یابند 
ـقـه   آنھا در این عرصه ھا تنھا ھنگامی واقعا برای ایـن طـب
ـقـالل سـیـاسـی و   ـر اسـت ـنـی ب ـت ثمربخش خواھد بود که مـب
ـر ایـن   تشکیالتی خود کارگران و اتحاد آنان بـاشـد، در غـی
صورت طبقات دیگر این تالش ھا را به سود خـود مصـادره  

در این راستا موارد زیر را کـه تـا کـنـون بـه  . خواھند کرد 
شکل ھای مختلف از سوی تشکل ھای کارگری مـطـرح  
شده است به عنوان چارچوبی برای بحث، چاره انـدیشـی و  
عمل به ھم  کارگران ارائه می دھیم با این امید که بـا ھـم  
ـرکـی بــرای   انـدیشـی و ھـمـیـاری بـه راھـکـارھـای مشـت
دستیابی به خواست مشترک حداقل ھـمـ  کـارگـران دسـت  

ـر  .  یابیم  روشن است که خواست ھای کارگران به مـوارد زی
ـتـصـادی و   محدود نمی شود و بسیاری از خواست ھای اق
ـر   ـیـسـت را درب دموکراتیک که در اینجا مجال بیان آنھا ن

      •. می گیرد که باید در این چاره اندیشی تعیین شوند 
مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن ایجـاد تشـكـل ھـای    

ـراض  مـبـارزه          •. مستقل كارگری، حق اعتصاب و اعـت
برای به رسمـیـت شـنـاخـتـن مـذاکـرات دسـتـه جـمـعـی بـا  
نمایندگان منتخب کارگران در تمام مسایل مربوط به مـزد،  
ـراحـت،   مزایا، سازماندھی کار، رفت و آمـد، تـغـذیـه، اسـت

ـرارداد          •.انتقال، جابجائی و غیره  ـقـاد ق مبارزه برای انـع
تـالش          •. رسمی کار و حذف قراردادھای سفید امضـا 
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برای برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگـی مـرفـه  
ـرداخـت   و بدون دغدغه اقتصادی و رفع ھرگونه تبعیض در پ
مستمری بـازنشـسـتـگـان و بـھـره مـنـدی آنـان از تـامـیـن  

ـرای افـزایـش          •.اجتماعی و خدمات درمانی  مبـارزه ب
مزد حداقل براساس ھزین  متوسط خانوار شھری اعـالم شـده  

این مزد حداقل پایه باید ھمه سـالـه  .  توسط بانک مرکزی 
دست کم به تناسب تـورم و رشـد بـارآوری مـتـوسـط کـار  

مبارزه برای تشـکـیـل ھـیـأت بـازرسـی          •.افزایش یابد 
ـر شـرایـط کـار،   کارگری منتخب کارگران برای نظـارت ب

ــھــداشــت و غــیــره  ــی، ب ــا اخــراج و          •. ایـمــن ــارزه ب مــب
ـرای          •. بیکارسازی  مبارزه برای برقراری بیم  بیکاری ب

ـرداخـت  .  ھم  کارگران بیکار و تـازه واردان بـه بـازار کـار  پ
 •. مستمری بیکاری مکفی به ھم  بیکاران تا زمان اشتغال 

تعمیم بیمه ھای اجتماعی به ھم  مزدبگیران در تـمـام         
ـیـدی و خـدمـاتـی  ـبـانـی از          •. رشته ھای تـول ـی پشـت

مبارزه با جـنـگ ھـای          •.مبارزات دھقانان زحمتکش 
ـبـانـی از تـالش ھـای   ـی امپریالیستی و تجاوزگرانـه و پشـت

 .عادالنه برای صلح 
 

کاھش قدرت خرید، : ھاله صفرزاده
آموزش و بھداشت را در طبقات مزدبگیر 

 کمرنگ کرده است
ـقـد   «ھاله صفرزاده » ـت یک فعال مستقل کـارگـری مـع

ـر بـاعـث    است کاھش قدرت خرید خـانـواده  ھـای مـزد بـگـی
ھای بھـداشـتـی و آمـوزشـی در ایـن    کمرنگ شدن اولویت 

ـرزاده در ایـن بـاره گـفـت .  شـود   ھـا مـی   خانواده  : ھـالـه صـف
ـنـد    کودکان نیروھای مولد و سرمایه  ھای آینده کشور ھسـت

بنابراین ھرچه کمتر آموزش ببینند در آینده کشور بیشتر بـا  
ـیـجـه ایـن   ـت کمبود نیروی متخصص روبرو خواھد شد کـه ن
وضع بدون شک وارد کردن نیـروی بـه اصـطـالح مـاھـر و  

ـتـه ایـن فـعـال  .  متخصص از خارج کشور خواھد بود  به گـف
ـرورش خـدمـت   مستقل صنـفـی کـه خـود در آمـوزش و پ

کند، نظام کنونی آموزشی در ایران ایرادھایی دارد کـه    می 
به موجب آن به واسطه بازتولید نظام سلطه؛ نسل آینده افـراد  

ـیـت و تـحـویـل جـامـعـه   «بله قربانگو » ـرب و غیر معتـرض ت
ـیـه  :  وی افزود . شوند   می  ـب ـن ـر، تـوھـیـن و ت ـی به غیر از تحق

بدنی که ھمچنان در محیطھای آموزشی به وضـوح وجـود  
دارد، ایراد دیگر این نظام آموزشی این اسـت کـه بـا وجـود  

ھـای درسـی، ھـنـوز اثـری از    تغییر محتوای برخی کتـاب 
ھـرچـنـد  :  صفرزاده گفـت .  شود   آموزش خالقیت مشاھده نمی 

ـیـت   ـب ـرت نظام آموزش و پرورش کشور از نظر نحوه تعلیـم و ت
ـرای   مورد انتقاد جدی قرار دارد، اما مسئله این است کـه ب

ـنـد »جامعه فوائد برقراری ھمین خدمات   ـم ب ـی ـقـدان   «ن از ف
ـنـکـه دولـت بـه مـوجـب  .  ھا بیشتر است   آن  وی بایادآوری ای

ـرای ھـمـه شـھـرونـدان خـود   قانون اساسی موظف است تا ب
امکان دسترسی رایگان به خدمات نظام آموزش ابتـدایـی و  

ـیـل  :  متوسطه را فراھم کند، گفت  در شرایط مـوجـود بـه دل
ـرسـی بـه   وخامت مشکالت اقتصادی حـتـی امـکـان دسـت
خدمات اولیه اموزشی بصورت رایگان برای ھمه شھـرونـدان  

زاده بابیان اینکه ھـم اکـنـون ھـیـچ    صفر .  ایرانی وجود ندارد 
ھای خود را از محل مقرری کـه    تواند ھزینه   ای نمی   مدرسه 

درنتیجـه اکـنـون  :  دولت معین کرده است تامین کند، گفت 

ـم در مـدارس از    چند سالی است کـه مشـاھـده مـی  ـی کـن
ھای مردمی اجـبـاری دریـافـت    والدین دانش آموزان کمک 

ھـای    سابقه بودن گرانی   با توجه به بی :  وی افزود .  کنند   می 
ھـایـی کـه حـتـی در    اخیر، تحمل این شرایط برای خـانـواده 

تدارک کیف، کفش و نوشـت افـزار فـرزنـدان خـود دچـار  
وی درخصـوص افـزایـش  .  مشکل ھستند غیر ممکن است 

در  :  ھـای مـربـوط بـه نـوشـت افـزار گـفـت   سرسام آورھزینه 
ـر خـانـواده   سال  ـر و کـم    ھای قبل ھم بیـشـت ھـای مـزد بـگـی

بضاعت برای تامین نوشت افزار فرزنـدان خـود بـا مشـکـل  
مواجه بودند اما در سال جاری شاھدیم که این مشـکـل بـه  

ھای طبقه متوسط نیز سـرایـت کـرده اسـت بـطـوری    خانواده 
دھـنـد تـا    ھا تمایل بیشتری نشان مـی   که امسال این خانواده 

ـرزاده گـفـت .  ھای ویژه خریداری کنند   از بازارچه  ـر  :  صف غـی
ـرویـج نـوعـی سـیـاسـت   ـیـل ت از این در سالھای اخیر بـه دل
خصوصی سازی در نظام آمـوزشـی، والـدیـن دانـش آمـوزان  
ـقـاعـی،   مجبورند تا به عناوین مختلف بابت مدارس غیر انت
تدریس خصوصی، کالس تقویتی؛ جبرانی، کنکور، المپیـاد  
و یا استعداد درخشان ھزینـه اضـافـی بـه کـادر امـوزشـی  
ـنـد  ـرداخـت کـن . مدارس و یا موسسات خدمات آمـوزشـی پ

ـر مـوسـسـات خصـوصـی  :  وی ادامه داد  در سـالـھـای اخـی
ـر از ھـدف  ـری دانـش   خدمات آمـوزشـی بـه غـی آمـوزان    گـی

ـر دانـش    سال  ـیـغـاتـی ب ـل ـب ھای پایانی دبیرستان، با تمـرکـز ت
ـنـه   ـلـی، بـاعـث افـزایـش ھـزی آموزان تمامی مقاطع تحـصـی

ـر  . اند   تحصیل دانش آموزان در تمامی مقاطع شده  وی بـاغـی
نتیجـه ایـن وضـع  : ھای تازه گفت   منطقی خواندن این ھزینه 

. کمرنگ شدن ھرچه بیشتر خدمات اموزشی رایگان اسـت 
ـرورش   به باور صفرزاده مادامی که در بـخـش آمـوزش و پ

باید شاھد افزایش غیر مـنـطـقـی  .  نگاه کاالیی غالب باشد 
ـم   ھای تحصیل کودکان در بخش   ھزینه  . ھای مختلـف بـاشـی

وی بابیان اینکه استمرا این شرایط باعث ایجاد تبعـیـض در  
از آنـجـا کـه در دراز  :  شود گفت   ھای آموزشی می   محیط 

ھـای کـم    مدت تحمل چنین فضایی برای فرزندان خـانـواده 
ـیـجـه بـایـد شـاھـد   ـت بضاعت و مزدبگیر ناممکن است در ن
ترک تحصیل بیشتر کودکان و جذب در بـازار سـیـاه کـار  

ـر  :  صفرزاده در پایان گفت .  باشیم  در شرایط کنونـی بـه غـی
ـیـل فشـارھـای   از دانش آموزان، برخی دانشجویان نیز بـه دل

انـد تـا مـحـیـطـھـای    اقتصادی و غیر اقتصادی ناچار شـده 
 )شھریور ٢٥ -ایلنا :منبع .(آموزشی را ترک کنند 

 

 معلمان
 

 تجمع معلمان شرکتی مقابل مجلس
جمعی از معلمان شرکـتـی آمـوزش و  : شھریور ١ ٣ 

. پرورش مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کـردنـد 
معلمان که خود را نیروھـای تـبـدیـل وضـعـیـت نشـده  

کردند، خواستار رسیـدگـی بـه وضـعـیـت    معرفی می 
معـلـمـان شـرکـتـی  .  شان بودند   کاری و تعیین تکلیف 

ھمچنین از دولت و مجلس درخواست داشتنـد تـا ھـر  
چه سریعتر نسبت به تعییـن وضـعـیـت آنـھـا اقـدامـی  

   .انجام دھند 

 بازنشستگان 
 

 
 مقابل  تجمع بازنشستگان صنعت فوالد

ریاست جمھوری در اعتراض به عدم 
  ماه مستمری٣دریافت 

 کشـور    نفر از بازنشستگان صنعت فـوالد ٦٠ :  شھریور ٢٥ 
در اعتراض به عدم دریـافـت سـه مـاه مسـتـمـری، مـقـابـل  

و خـواسـتـار مـالقـات بـا  .  ریاست جمھوری تجـمـع کـردنـد 
ـنـده وی    اسحاق جھانگیری معاون رئیس   جمھور و یـا نـمـای

برای شنیدن حـرفـھـایشـان و رسـیـدگـی بـه مشـکـالتشـان  
 .ھستند 
  

 ماه گذشته بازنشستگان صندوق ٣حقوق 
 فوالد پرداخت نشده است

ـرعـامـل کـانـون بـازنشـسـتـگـان  :  شھریور ٢٤  فـارس،مـدی
از سه ماھه گذشته تاکنـون ھـنـوز  :  آھن استان اصفھان   ذوب 

ـرداخـت نشـده و ایـن   حقوق بازنشستگـان صـنـدوق فـوالد پ
ـرم   ـنـجـه ن ـتـصـادی دسـت و پ بازنشستگان با مشکـالت اق

ھای گذشـتـه    بازنشستگان صندوق فوالد از سال .   کنند   می 
ـنـد  مشـکـالت  .  تاکنون با مشکالت بسیاری مـواجـه ھسـت

صندوق بازنشستگی فوالد از دولت دھـم بـه دولـت یـازدھـم  
وی با بیان اینکه براساس مصـوبـه دولـت  .  منتقل شده است 

 و مجلس  
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه 
 ھای پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

ـران   کـارگـر کـارخـانـه  ١٢٠٠ :  اتحادیه آزاد کارگران ای
پروفیل ساوه از خرداد ماه سالجاری تا کنون دسـتـمـزدھـای  
خود را دریافت نکرده اند و به دلیل عدم واریز حق بیـمـه بـه  
ـرچـه ھـای درمـانـی   حساب سازمان تامین اجتماعی، دفـت

ایـن در  .  تعدادی از کارگران این کارخانه تمدید نشده اسـت 
حالی است که از اواخر سال گذشته تولید در این کـارخـانـه  
بشدت افت کرده است بطوریکه فقط شیفـت اول کـارگـران  
بطور کامل مشغول بکارند و در شیفت دوم تـعـداد انـدکـی  

ـرھـای  .  ادامه کار میدھند  ـیـگـی ـبـال پ از سـوی دیـگـر بـدن
مستمر کارگران کارخانه پروفیل ساوه جھـت اجـرای قـانـون  
مشاغل سخت و زیان آور، طی ماھھای گـذشـتـه تـعـدادی  
از کارگران تحت شمول این قانون قرار گرفته اند و ھـمـیـن  
امر باعث شده است تا دیگر کارگران نیز پیگیر این حـقـوق  
قانونی خود شوند اما کارفرمای ایـن کـارخـانـه از طـریـق  
جابجائی ھای مداوم کارگران و سـلـب اضـافـه کـاری از  
ـرای اجـرای   آنھا تالش دارد تا مانع پیگیریھای کارگـران ب

ـر  .  کامل قـانـون مشـاغـال سـخـت و زیـان آور شـود  ـنـا ب ب
ـران شـرایـط   گزارشھای رسیده به اتحادیـه ازاد کـارگـران ای

 کـارگـر کـارخـانـه  ١٢٠٠ مشقت بار فوق در حالی زندگی  
پروفیل ساوه را غیر قابل تـحـمـل کـرده اسـت کـه مشـابـه  
. ھمین وضعیت در کارخانه نورد لوله صفا نیز حـاکـم اسـت 

 کارگر کارخانه نـورد لـولـه صـفـا  ١٢٠٠ بنا بر این گزارش  
نیز از مرداد ماه سالجـاری بـه ایـن سـو دسـتـمـزد خـود را  
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ـرچـه ھـای تـعـدادی از   دریافت نکرده انـد و تـمـدیـد دفـت
ـیـز  .  کارگران این کارخانه نیز با مشکل مواجه است  تولید ن

در این کارخانه ھمچون کارخانه نورد پروفیـل سـاوه بشـدت  
ـفـت    سـاعـتـه  ٨ افت کرده و شیفت کاری آن به یـک شـی

ـیـن  .  تقلیل پیدا کرده است  کارگران نورد لوله صـفـا ھـمـچـن
اضافه کاریھای مربوط به ماھھای فروردین تا خـرداد مـاه  
سالجاری را دریافت نکرده اند و برنج  و روغنی کـه شـش  
ماھه ھر سال به آنان داده میشد امسال در اختیار کـارگـران  

شرایط فوق بویژه افت تولیـد و کـاھـش  .  قرار نگرفته است 
شیفت کاری  نـگـرانـی وسـیـعـی را در مـیـان کـارگـران  
کارخانه ھای پروفیل ساوه و نورد لـولـه صـفـا کـه ھـر دو  

 .متعلق به یک نفر است  دامن زده است 
 

 کارگر شھرداری بروجرد دو ١٠٠٠بیش از 
 اند ماه حقوق نگرفته

ھـزار کـارگـر خـدمـاتـی و فضـای سـبـز  :  شھریـور ٢٧ 
ــافــت   شـھــرداری بــروجـرد دو مـاه اسـت کـه حــقـوقــی دری

شھرداری بروجرد عالوه بر تاخیر در پرداخت حـقـوق  .  اند   نکرده 
ـلـغـی از حـقـوق   دو ماه گذشته، علیرغم برداشت ماھانه مـب
کارگران به عنوان سھم بیمه، این مبلغ را به حساب تـامـیـن  

 .اجتماعی واریز نکرده است 
تصویب اخراج تعدادی از کارکنان 

 شھر شھرداری مشگین
شـھـر در    شھریور، شورای اسالمی شھرستان مشگیـن ٢٧ 

ـر از کـارمـنـدان    جلسه اول آغـاز بـه کـار، اخـراج ده  ـف ھـا ن
 .رساند   شھر را به تصویب    شھرداری مشگین 

 
ماه حقوق کارگران ٣عدم پرداخت بیش از

 فضای سبزشھرداری بجنورد
مـاه حـقـوق کـارگـران  ٣ عدم پرداخت بیش از : شھریور ٢٥ 

 .فضای سبزشھرداری بجنورد 
  

 نا امنی محیط كار 
 

مرگ یک کارگر فضای سبز دانشگاه امیر 
 ی کار کبیر در اثر حادثه

یکی از کارگران پیمانکاری فضـای سـبـز  :  شھریور ٢٨ 
ـر   ـر اث دانشگاه امیرکبیر، به نام مھدی، در حین انجام کار ب

ـر جـراحـات وارده  .  سقوط از ارتفاع کشته شد  وی که در اث
 .دو روز در حالت کما بود، سه شنبه فوت نمود 

 
سقوط قطعه صنعتی، جان یك كارگر 

 خوانساری را گرفت
سقوط یك قـطـعـه صـنـعـتـی در یـكـی از  :  شھریور ٢٨ 

كارخانه ھای شھرستان خوانسار موجب فوت یك کـارگـر و  
در پـی  .  زخمی شدن یكی دیگر از كاركنان این كارخانه شد 

ـررسـی كـارشـنـاسـی در ایـن   این حادثه كارخانه تعطیـل و ب
 .زمینه آغاز شد 

 
ای را   ساله٢٦کوره آجرپزی پای کارگر

 قطع کرد
ای درحـادثـه     سـالـه ٢٦ اصفھان، کارگر جوان : شھریور ٢٥ 

ای حین کار درکارگاه آجرپزی پای چپ خودرا از دسـت  
 . داد 

 
 ساله براثرریزش  آوار٢٠مرگ کارگر

ـرن  :  شھریور ٢٤   تھران، در بلوار جنت آبـاد، خـیـابـان نسـت
ریزش آوار در محل ساختمان در حال تخریب موجب مـرگ  

 .کارگر جوانی شد 
 

حادثه برای کارگر سنگ آھن بافق جان او 
 را گرفت

کارگر حادثه دیده شرکت سـنـگ آھـن مـرکـزی کـه  
ـلـه  .  پیوند عضو شده بود، جان باخت  ـر ( امرال فـتـوحـی  )  امـی

ـران   بـافـق در روز    –کارگر شرکت سنگ آھن مرکزی ای
 در حین انجام کار دچار حـادثـه  ٩٢/٦/٢٠ چھارشنبه مورخ  

ـیـونـد  .  شد و دست وی بر اثر آن از کتف قطـع شـد  عـمـل پ
عضو وی ، در بیمارستان شھید صـدوقـی یـزد انـجـام شـد  
ـر   ـر اث ولی بخاطر عدم موفقیت آمیـز بـودن ایـن عـمـل و ب

 .عفونت وارده ، این کارگر صبح امروز جان باخت 
 

کارگردرمشھدبدنبال ٢مصدومیت شدید
 سقوط آوار در طرح اگو بر سر کارگران

به گزارش خراسان،سقوط آوار در طـرح اگـوی مشـھـد  
که از طرف میدان امام حسین به طرف خواجه ربیع در حـال  

 . کارگر را به شدت مصدوم کرد ٢ احداث است  
 

مرگ دردناک کارگر راه سازی زیر غلتک 
 در مرزداران

 سـالـه راه سـازی در مـرزداران  ٣٠ کارگر  :  شھریور ٢٦ 
 . حین انجام کار زیر غلتک جان خود را از دست داد 

 
ساله بر اثر برق ١٧کارگر آرماتور بند

 !داد گرفتگی جان
ـنـاه »: شھریور ٣٠   سـالـه کـارگـر  ١٧  «محمد حسـیـن پ

آرماتوربند در حین کار در طبقه چـھـارم یـک سـاخـتـمـان  
ـر از سـقـوط از   ـر اث نیمه کاره دچار برق گرفتگی شد و ب

علت برق گرفـتـگـی ایـن  . داربست جان خود را از دست داد 
کارگر رعایت نشدن حداقل فاصله ایمنی میان ساختمـان و  
تیر چراغ برق بوده است، بطوری که فاصله مـیـان داربسـت  

 .شود   ھای عبوری برق کمتر از نیم متر برآورد می   و سیم 
 

 گزارش 
 

کارگران فارسیت درود با وجودعدم 
ماه حقوق،مقرری بیمه بیکاری را ٧دریافت

 پذیرند نمی
 کارگر کارخانه فارسیـت درود  ٤٠٠ معرفی : شھریور ٢٧ 

این کارگران با وجود آنکه در ھفـت مـاه  .  کارخانه فارسیت 
انـد امـا چـون در شـرف    گذشته حـقـوقـی دریـافـت نـکـرده 

ـیـکـاری   ـیـمـه ب بازنشستگی قرار دارند با دریافت مقـرری ب
 سـال  ٢٠ اکثراین کارگـران کـه حـدود  .  کنند   مخالفت می 

ـیـش از   سابقه کار دارند، اکنون در شـرف بـازنشـسـتـگـی پ
موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند و بـه  

ھمین دلیل نگران مخدوش شدن سوابق بـازنشـسـتـگـی خـود  
 .پس از معرفی به بیمه بیکاری ھستند 

 
اجبار به کار شبانه و عدم رعایت حقوق 
کارگران زن در کشتارگاه طیور طوبی 

 نیشابور
شھریـورطـی گـزارشـی، از عـدم رعـایـت  ٢٤ ایلنا بتاریخ 

ـیـشـابـور   رعایت حقوق کارگران زن کشتارگاه طیور طوبی ن
 کارگر مشغـول بـه کـارنـد کـه  ٩٠ در این واحد  .  خبر داد 
این زنان کـه  .  دھند    نفر از آنان را زنان تشکیل می ٤٠ حدود  

عمدتا  سرپرست خانوار ھستند، به دلیـل شـرایـط بـازار کـار  
ـنـد و در   ناچار به تحمل این شرایط ناعادالنه شـغـلـی ھسـت

ـیـت مـی  ٨ شبانه روز بیش از    ساعت کـار قـانـونـی فـعـال
 عصر شـروع و  ٥ شیف شب این کارگران در ساعت  .  کنند 

ـیـت شـبـانـه و  ٨ تا ساعت    صبح روز بعد ادامه دارد و فعـال
ـرای آنـان   اضافه کاری اجباری، مشکـالت بسـیـاری را ب

کارفرمای کشتارگاه طـیـور طـوبـی در  .  بوجود آورده است 
ـیـمـه،    نیشابور با بی  ـرداخـت ب اعتنایی بـه قـانـون کـار در پ

ـبـود   اضافه کاری و سایر مزایای قانونی کارگران زن، از ن
ــازار کــار    فـرصـت  ــان کــارگـر در ب ــی بــرای زن ھــای شــغـل

 .کند   سوءاستفاده می 
 

 گزارشی از سد گاوشان از توابع کامیاران
 نفر از کـارگـران سـد گـاوشـان از  ٣٥ به گزارش رسیده  
 ماه است حقوق نگـرفـتـه انـد و در  ٨ توابع کامیاران مدت  

در ایـن  .  این فاصله بیمه این کارگران نیز قـطـع شـده اسـت 
  ٣٥ باشند کـه تـعـداد     نفر مشغول به کار می ٥٠ سد تعداد  

 سـال کـار بـومـی واز روسـتـاھـای  ٢٠ نفر از آنھا با سابقه  
ـر  ١٥ باشند و    اطراف سد می   نفر دیگر از این کـارگـران غـی

این کارگـران تـا بـه  .  بومی تحت پوشش قانون کار ھستند 
حال چندین بار به اداره کار کامیاران و کرمانشاه مـراجـعـه  

ـتـه .  اند   ای دریافت نکرده   نموده ولی جواب قانع کننده  ی    کمی
 -ھـای کـارگـری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل 

 ١٣٩٢  شھریور  ٢٨ 
 

عدم پرداخت پول برق، خاش را به 
 !خاموشی فرو برد

ـرق  : شھریور ٣٠  ـرداخـت بـمـوقـع بـدھـی ب به علت عدم پ
شھروندان خاش صبح امروز این شھرستان در خاموشـی فـرو  

ـیـل  .  رفت  قطعی برق شھرداری و روشنایی سطـح شـھـر بـدل
چـنـدیـن سـال  .  عدم پرداخت به موقع ھزینه برق بوده اسـت  

ـرق   ـرداخـت نـگـردیـده بـود و اداره ب ـرق پ ـنـه ب است که ھزی
 . شھرستان تصمیم به قطع برق گرفت 

 
 اخبار بین المللی 

 
 کارگر در اثر فرو ٢٧مرگ  -افغانستان 

 ریختن معدن زغال سنگ
 مقامھای محلی والیت سمـنـگـان    سی   بی   به گزارش بی 

ـیـد کـرده انـد کـه دسـت کـم     ٢٧ در شمال افغانستـان تـای
معدنچی بر اثر فروریختن یک معـدن زغـال سـنـگ جـان  

 شـھـریـور  ٢٣ گزارش شده که این کارگران روز  .  باخته اند 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

" آبـخـورک " مشغول کار در معدن زغال سنگ در مـنـطـقـه  
ـر فـروریـخـتـن  "  رویی و دوآب " در ولسوالی   ـر اث بـودنـد کـه ب

ـتـه  .  بخشی از تونل معدن در درون معدن گیرمانـدنـد  بـه گـف
محمدصدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، ھـمـه افـراد  

  ٢٧ گیرمانده در این معدن بیرون آورده شده اند و از آن جملـه  
ـنـد کـه وضـعـیـت  ٢٠ تن جان داده و    نفر دیگر زخمـی ھسـت

گفتـه شـده کـه عـامـل  .  است " وخیم "سالمت چھار کارگر  
مرگ و زخمی شدن این معدنچیان فروریـخـتـن بـخـشـی از  
تونل این معدن و تنفس گازھای کشنده در درون معدن بـوده  

ـرق بـاعـث  .  است  برخی گزارشھا حاکی است کـه اتصـال ب
آتش گرفتن ستونھای چوبی در داخل معدن شـده کـه فـرو  
ریختن بخشی از معدن را در پی داشته است، اما مـقـامـھـا  

معدن زغال سـنـگ  .  تا حال این گزارشھا را تایید نکرده اند 
آبخورک در منطقه کوھستانی در ولسوالی رویـی و دوآب  
والیت سمنگان واقع شده که به معادن بزرگ زغال سـنـگ  

در والیـت بـامـیـان  "  آش پشته "در ھمین والیت و  " دره صوف " 
ـر بـه  . نزدیک است  ـیـشـت گفته می شود که ایـن مـعـادن ب

شـود   ای و در شرایط نامناسب استخراج مـی  صورت غیرحرفه 
. شـود  ھای ایمنی در آنھا به خوبی رعایت نمی  و دستورالعمل 

پیش از این ھم گزارشھایی از رویدادھـایـی در ایـن مـعـادن  
منتشر شده که در برخی موارد این رویدادھا تلفاتی ھـم بـه  

 .دنبال داشته است 
 

 آغاز اعتصابات سراسری -یونان 
ـراض   به گزارش یورو نیوز معلمان مدارس یونـان در اعـت
. به سیاستھای ریاضتی دست به اعتـصـاب سـراسـری زدنـد 

ـبـه  ـر  ١٦ اعتصاب معلمان کـه از روز دوشـن ـتـامـب   ٢٥ (  سـپ
. آغاز شد به مدت یک ھفته ادامه خواھـد یـافـت )  شھریور 

 درصد از معلمان در این اعتصاب شـرکـت کـرده  ٨٠ دستکم  
ـلـمـان مـی  .   اند  ـفـی مـع رییس یکی از اتحادیه ھـای صـن

ـیـه  : "گوید  ـم ادامـه مـبـارزه عـل تنھا چیزی که می خواھـی
دولتھـا،  .  ترویکا است، تا این گروه کشورمان را ترک کنند 

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سیـاسـتـھـایـی را بـه  
ـرانـی یـونـان شـده اسـت  ."  یونان تحمیل کردند که موجب وی

سیاستھای ریاضتی ترویکا تاکنون بسـیـاری از کـارکـنـان  
دولت را خانه نشین کرده است و گفته مـی شـود در ادامـه  
اجرای این سیاسـتـھـا نـزدیـک دوازده ھـزارو پـانصـد پسـت  

به ھمین جھت اتـحـادیـه  . دولتی دیگر نیز تعدیل خواھند شد 
ـلـمـان   ھای کارگری یونان ھم گفته اند که این ھفته به مـع
ـرار   می پیوندند تا یونان را در یـک اعـتـصـاب سـراسـری ق

 . دھند 
 

 اعتصاب دو روزه کارمندان دولت -یونان 
به گزارش یورو نیـوز کـارمـنـدان دولـت در بـخـشـی از  
ادارات و موسسات یونان، در اعتراض به طرح تعلیق شـغـلـی  

ـبـه   ـنـجـشـن ـبـه و پ   ١٩  و  ١٨ کارکنان، روز ھای چھـارشـن
این اعـتـصـاب دو روزه در  . سپتامبر دست به اعتصاب زدند 

ـرگـزار   میدان سینتاگما و در برابر ساختمـان وزارت دارایـی ب
ـیـز از آن   شده و تعدادی از اتحادیه ھای بخش خصـوصـی ن

ـیـات کـه در ایـن  .   حمایت کرده اند  یک کارمند اداره مال
مـا در حـال  : " حرکت اعتراضی شرکت کـرده مـی گـویـد 

اخراج شدنیم و این بسیار غیر عادالنـه اسـت، چـون در ایـن  
شرایط بحرانی شغلی وجود ندارد که ما بـه جسـتـجـوی آن  

ـنـد .  برویم  . ما ھمه خانواده داریم کـه مـتـکـی بـه مـا ھسـت
ـم  ـر شـاغـل داری ـرای ھـمـیـن بـه  .  کودکان و ھمـسـران غـی ب

دامنه اعتصاب بـویـژه بـه مـدارس و  . "  اعتراض ایستاده ایم 
بیمارستان ھا کشیده شده و ھمچنیـن کـارگـران خـطـوط راه  
آھن و متروھا از جمله در مسیر مرکز شھر تا فـرودگـاه آتـن  

 بعـد از  ٣  صبح تا  ١١ به مدت چھارساعت یعنی از ساعت  
بحران اقتصادی یـونـان بـویـژه  . ظھر دست از کار کشیده اند 

ـتـصـادی دولـت،   معضل بیکاری و برنامه ھای ریـاضـت اق
اعتراضات بیشتری را برانگیخته و این در حالـی اسـت کـه  
آنتونیوس ساماراس نخست وزیر این کشور اخیرا در پـارلـمـان  
اروپا گفت که بحران یونان به انتھـای تـونـل نـزدیـک مـی  

 .شود 
تفسیر دروغ پلیس از  -آفریقای جنوبی 
 کشتار معدنچیان

کمیسیونی که برای تحقیق درباره کشتار معدنچیان در  
ـیـس ایـن   آفریقای جنوبی به کار گماشته شده بود، تفسیر پل
ـردازی خـوانـد  . کشور از حادثه کشتار را نادرست و دروغ پ

ـیـس جـمـھـوری   این کمیسیون از سـوی جـاکـوب زومـا، رئ
ـرانـدازی   ـی آفریقای جنوبی ماموریت داشت تا در خصـوص ت
پلیس به سوی معدنچیانی که سال گذشته اعتصـاب کـرده  

پلیس آفریقای جنـوبـی،  .  بودند تحقیق و بررسی به عمل آورد 
 ماه اوت سال گذشته مـیـالدی، مـعـدنـچـیـان مـعـدن  ١٦ در  

ـرا   ـیـل آنـچـه آن ماریکانا را که اعتصاب کرده بودند، بـه دل
 تـن از  ٣٤ دفاع از خود اعالم کرد، به رگبار گلوله بست و  

ــرھــای روزھــای پــس از آغــاز  .  آنــان را کشــت  ــی در درگ
ـیـز  ١٠  معدنچی، حداقل  ٣٤ اعتصاب، به جز   ـر دیـگـر ن ـف  ن

 .کشته شدند 
 

ھزاران کارمند بیمارستان دست  -کرواسی 
 به اعتصاب زدند

ـبـه    AFPبه گزارش   ـر  ١٨ روز چھارشن ـتـامـب   ٢٧ (  سـپ
ـیـمـارسـتـانـھـای ایـن کشـور در  )  شھریور  ھزاران کـارمـنـد ب

ـتـصـادی    اعتراض به قطع مزایا و سیاست ریاضت کشـی   اق
آنھا خواھان دریافت دستـمـزد  .   دولت دست به اعتصاب زدند 

بابت اضافه کاری و دستمزد بـابـت کـار در ھـنـگـام کـار  
ــد  ــکــردن ــافــت مــی ــق دری ــد کــه در ســاب ــن . اضـطــراری ھســت

 ھـزار کـارمـنـد  ٤٠ ھای کارگری گفته اند بیش از    اتحادیه 
ـیـش  .  در این اعتراض شرکت کرده اند  این کشور چند ماد پ
وزیر بھـداشـت اعـالم کـرده  .  به عضویت اتحادیه اروپا درآمد 

ــودجـه، دولـت تـوانـایــی   ــوجـه بـه کسـری ب اسـت کـه بـا ت
 .پاسخگویی به خواست این معترضین را ندارد 

 

 اعتراضات یونان


