
ــاھـــد   ــذشــتـــه ش ــتـــه گ در ھــف
ــمــان   ــل ــراضــات درخشــان مــع ــت اع

معلمان تیر ماه بـه  دولـت   .  بودیم 
اولتیمـاتـوم داده بـودنـد کـه اگـر  
خواستھایشان پاسخ نگیرد و اگـر  
ھمکاران دربنـدشـان آزاد نشـونـد،  

ـم در    ١٣  مھر روز جـھـانـی مـعـل
سطحی سراسری تجمـع خـواھـنـد  
ــتـھـایشــان   ــر خـواس ــیـگـی کـرد و پ

ـتـه گـذشـ ه  .    خـواھـنـد شـد  ــف ھ
معلمان بار دیگر به خیابان آمدنـد  
و با اعتراضات شکوھـمـنـد خـود   

ــلــب   تــوجــه ھــا زیــادی بــخــود ج
ــم تــھــدیــدھــا و   ــرغ ــی ــل کــردنــد وع
ـلـی را   احضارھا شروع سال تحصی
ــد  ــارزات خــود رقــم زدن . بــا مــب

ـر   اعتراضات معلمان تا ھمینجـا ب
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 تجمعات سراسری معلمان،
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 مصاحبه با شھال دانشفر

 3صفحه   

 4صفحه   
ـیـق دربـاره   بدنبال یـک تـحـق
ـر   تأثیر سـاعـات کـار طـوالنـی ب
ـــت   ـــای ـراد، س ــ ـــی اف ـت ــ ـــالم س

sciencealert.com   مطلبی)
، عمـومـا از  ) ٢٠١٥ سپتامبر    ٣٠ 

منظری علمی، منتشر کرده کـه  
دھد بسـیـاری از مـردم    نشان می 
ساعت در ھفته کـار    ٥٠ بیش از  

می کنند؛ چـرا کـه تصـورشـان  
ـر، کـه   ـیـشـت این است بـا کـار ب
منطقا باید درآمدی بیشتر بھمـراه  
داشته باشد، مـی شـود زنـدگـی  

مطالعـه  .  بھتری نصیب خود کرد 
مزبور که توسط دانشگـاھـی در  
ـر   ـی ـیـا صـورت گـرفـتـه تـأث بریتان
ــی را بــر   ســاعــات کــار طــوالن

ــی   ھــزار نــفــر از    ٦٠٠ ســالمــت
کشورھای مختلف مورد بررسـی  
قرار داده و نتیجه می گیرد کـه  

  ٤٠ یـا    ٣٥ فرد بھتر است بعد از  
ساعت به کـارفـرمـایـش بـگـویـد  

 "!امروز دیگر کار بس است "
ـر   ـیـن خـب نوشته مزبور ھمچـن

ـیـق،    می  دھد که بدنبال ایـن تـحـق
  ٦ سوئد خودش را برای روز کار  

کند و شرکتـھـا    ساعته آماده می 
ــر   ــی ــر تــأث ســســات دارنــد ب و مــ

مالی ایـن سـیـاسـت    -اقتصادی  
ـنـد   مطالـعـه مـی  در ھـمـیـن  .  کـن

ــــــــن   ــــــــطــــــــه، گــــــــاردی راب
(theguardian.com)    ھــم

ھـا    مطلبی با استناد به مصاحـبـه 
ھای کـارکـنـان و دسـت    و گفته 

انـدرکــاران چــنــدیـن شـرکــت در  
سوئد که روز کار شش سـاعـتـه  

ــش و اجــرا کــرده  ــای ــد،    را آزم ان
  ١٧ ( مطلبی در ھمین خصـوص  

ـتـشـر کـرده  )  ٢٠١٥ سپتامبر   مـن
اسـت کـه خـوانـدن ھـر دو آنـھــا  

 .اند   آموزنده 
ــتــه قصــد   مــن در ایــن نــوش
پرداختن ھمه جانبه به گـزارش و  
ـرخــورد   دو نـوشـتـه یــاد شـده و ب
احزاب و نھادھایی که مستقیـمـا  
ــر در ســوئــد   ــی ــروژه اخ ــر پ ــی درگ

ای    اگـر اشـاره .  ھستنـد را نـدارم 
کرده باشم، برای توضیح نکـاتـی  

خواھـد    ھستند که این مطلب می 
 .روی آنھا تمرکز کند 

 ساعته ٦روز کار 
 

 ناصر اصغری

 7صفحه  

 8صفحه   

 10 صفحه   
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

ـتـی سـنـگـیـن،   ـی علیرغم جو امـن
علیرغم تھدید و بـازداشـت دھـھـا  
ـیـن مـعـلـمـان، امـروز   نفر از فـعـال
معلمان در بسیاری از شھرھـا در  
ـرورش   مقابل ادارات آمـوزش و پ
ـبـات   دست به تجمع زده و بر مطال

جـمـھـوری  .  خود پافشاری کردند 
ـرای   اسالمی ھمـه تـالـشـش را ب
جلوگیری از تجمـع امـروز بـکـار  
. برد اما این تالشھا نـاکـام مـانـد 

صرفنظر از اینکه تعداد مـعـلـمـان  
شرکت کننده در تظاھرات امـروز  
ــروز   چـه تــعــداد بــود، تــجــمــع ام

ـرای آنـھـا و    یک  آنھا  موفقیت ب
شکستی سیاسی برای حکومـت  

 . محسوب میشود 
ـنـدج،   تھران، مشھد، اھواز، سن
ھمـدان، بـوشـھـر، قـزویـن، رشـت،  
ــز،   ــق ــریــوان، س کــرج، گــرگــان، م
تربت حیدریه و دلیجـان از جـمـلـه  
شھرھایی است که امروز در آنھـا  
ــلـمــان   ـراضــی مـع ــت تـجـمــعـات اع

ـرگـزار شـد  در ایــن تـجـمـعــات  .  ب
ــتـعـددی حــاوی   پـالکـاردھـای م
ـراض   خواست ھای معلمان و اعـت
آنھا به دولت در دسـت مـعـلـمـان  

معلمان قطعنامه خـوانـدنـد و  . بود 
سخنرانی کردند و اعتـراض خـود  
ـرورش و   را بـــه آمـــوزش و پــ

ـیـان کـردنـد  خـواھـان  .  حکومت ب
آزادی معلـمـان زنـدانـی و بـطـور  
مشخص بداقی، باغانی، عبدی،  

ـنـد  .  بھشتی و ھاشمی شدند  ـت گف
جای معلم زندان نیسـت، فضـای  
ـرورش   امنیتی باید از آموزش و پ
حذف شود، به سرکوب معلمان و  
تشکل ھایشـان بـایـد پـایـان داده  
شود، خواھـان تـحـصـیـل رایـگـان  
ـر   ـر خـط فـق شدند، بـه حـقـوق زی
ــردنــد و از زوایــای   ــراض ک ــت اع
ـرورش   مختلف سیستم آموزش و پ

 . را زیر سوال بردند 
ــه   ــه ھــای گــذشــت ــت در ھــف
جمھـوری اسـالمـی تـعـدادی از  
مسئولین کانون صنفی مـعـلـمـان  
را دستگیر کـرد تـا مـعـلـمـان را  
مرعوب کند و جلو تجمعات آنھـا  

ایـن فشـارھـا و انـواع  .  را بگیـرد 
تھدیدھا باعث شد تجمع معلـمـان  

ـرگـزار    ١٣ که قرار بود روز   مھر ب
ـتـد امـا   ـف ـی شود، سه روز عـقـب ب
تجمـعـات لـغـو نشـد و فـراخـوان  
ـبـه   تجمع سراسری در روز پنجـشـن

مھر از جانب معـلـمـان اعـالم    ١٦ 
ــوری اســالمــی روز  .  شــد  جــمــھ

ــبـه   ــر از    ٢٥ مــھـر    ١٢ دوشـن ـف ن
فعالین معلمان را که در جـلـسـه  
ـبـادل نـظـر   ای مشغول بحـث و ت
ـرگـزاری تـجـمـع   درمورد نـحـوه ب
ـر کـرد و آنـھـا را   بودند، دستگـی
تحت فشار گذاشت که فـراخـوان  

مھر لـغـو شـود    ١٦ تجمع در روز  
ـر بـار   اما معلمـان بـازداشـتـی زی

ـرگـزار  .  نرفتند  تجمع اعالم شـده ب
ـرغـم   ـی شد و در ھـیـچ کـجـا عـل
فضای امنیتی شدیـدی کـه در  
ھمه شھرھا حـاکـم کـرده بـودنـد،  
نتوانستند مانـع تـجـمـع مـعـلـمـان  

در برخی شـھـرھـا خـانـواده  .  شوند 
ھای مـعـلـمـان و خـانـواده ھـای  
دانش آموزان در تجمعات شـرکـت  
کـردنــد تــا حــمـایــت خــود را از  

 . خواست ھای معلمان ابراز کنند 
معلمان در بسیاری از شھرھـا  
اعالم کردند تا به مطالبات آنـھـا  
ــراضــات   ــت پــاســخ داده نشــود، اع

ســـال  .  ادامـــه خـــواھـــد یـــافـــت 
تحصیلی جدید شروع شده و ھیچ  
چیز مانع تداوم مـبـارزه مـعـلـمـان  

مـبـارزات سـالـھـای  .  نخواھد شد 
گذشته و بطور مشـخـص مـبـارزه  
ای کـه از روزھـای آخـر دیـمـاه  
سال قبل شروع شده، مـعـلـمـان را  
ـم جـوان   آبدیده کرده و صدھا مـعـل
. را به جـلـو صـحـنـه آورده اسـت 

معلمان با ابتکارات مختلف خـود  

را سازمان میدھند و جـمـع ھـای  
ــه شــکــل   ــه ب خــود را از جــمــل
ـرای   راھپیمایی روزھای جـمـعـه ب
ــارزه   ــب ــفــکــری حــول تــداوم م ھــم

ـنـد  ایـن تـحـرکـی  .  برگزار میـکـن
است کـه در سـراسـر کشـور در  
میان معلمان ریشه دوانده و چنـان  
گسترده و عـمـیـق اسـت کـه بـا  
ــیــن   ــری و تــھــدیــد از ب ــتــگــی دس

 . نمیرود 
خواست ھای مـعـلـمـان بـایـد  

بـه حـقـوق  .  فورا مـتـحـقـق شـود 
ھای زیر خط فقر باید پایـان داده  
شود، معلمـان زنـدانـی بـایـد آزاد  
شوند و حق تشکل و اعتراض بـه  
رسمیت شناخته شـود، تـحـصـیـل  
باید برای ھمه مـردم در سـطـوح  
مختلف تحصیلی رایگان باشـد و  
مدارس بایـد بـه مـکـانـی امـن،  
ــده بــرای   ــالق و ســازن شــاد، خ

ــدیــل شــود  ــب بســاط  .  کــودکــان ت
آخوند و مسجد بـایـد از مـدارس  
برچیده شود و مذھب و ھـر نـوع  
خرافه ای از کتاب ھای درسـی  

 . پاک شود 
حزب کمونیست کارگری بـه  
معلمان آزاده، به سازماندھـنـدگـان  

معـلـمـان درود    مبارزات و فعالین  
میفرستد و ھمه جانبه از مـبـارزه  
حق طلبانه آنھا حمایت میکنـد و  
کلیه کارگران و مردم زحمتـکـش  
و حـق طـلـب را بـه حـمـایـت از  
خواست ھا و مـبـارزات مـعـلـمـان  

 . فرامیخواند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ١٣٩٤ مھر    ١٦ 
 ٢٠١٥ اکتبر    ٨ 

 تجمعات سراسری معلمان،
 شکستی برای حکومت بود 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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یکشنبه گذشته در مـجـلـس  
شورای اسالمی آنھا که خـود را  

ـنـد  "  نماینده ملت "  ـنـد مـان میخـوان
سگ و گربه بر سر چند و چـون  
اجرای توافق ھسـتـه ای بـه ھـم  
پریدند و حسابی از خـجـالـت ھـم  

کار تا آنجا پیش رفـت  . در آمدند 
ـیـان آخـونـدی   ـن که روح الله حسی
که در ماجرای سعید امامـی در  

ـلـه   : "  دفاع او نعره زده بـود  بـه وال
ـر سـابـق  "  ما ھمه قاتل ھستیم  وزی

ــوری   ــھ ــم ــارجــه ج ــی خ ــعــل و ف
قسـم  " اسالمی را با ذکر ھـمـیـن  

به مرگ تھدید کرد و بـه  "  جالله 
ــب   ایشــان قــول داد کــه در قــل
ـتـون   ـر ب راکتور اتـمـی اراک زی

ــرا  !  دفـن شـان خـواھــد کـرد  ظـاھ
فشار عصبی آنقدر زیاد بوده کـه  
ـیـمـارسـتـان   حسینیان کارش بـه ب
کشیده و روحانی فـردای آن روز  

ــر ســاری ( جــای دیــگــری   ) شــھ
کاسبان تحریم نگـران  " اعالم کرده  

ــم   ــری ــنــد در دوران پســا تــح ـبــاش ن
ـلـکـه   دکانشان کساد نمی شود ب
ـیـز خـواھـنـد   از این جریان منتفع ن

 !" شد 
روحانی در سـخـنـان خـود در  

اکنـون  "   شھر ساری اعالم کرده  
ـم  ـی ـم ھسـت و  "  در شرایط پساتـحـری

توافق ھسـتـه  (  تاکید کرده برجام  
ــرای جــھــش  )  " ای  ســکــویــی ب

باید بـاشـد و وعـده داده  "  اقتصاد 
در ماھھای آینده با رفع تحریمھـا  
ـتـصـاد   شاھد رونق پایـداری در اق

ـیـد  .  خواھند بود  شـیـخ حسـن کـل
ساز وعده داده که در شش ماھـه  
دوم امسال تحرکی قابل مالحظـه  
ای در اقتصاد بـه وجـود خـواھـد  

ایشان یک روز قبل از ایـن  .  آمد 
ـرانـی در ھـمـایشـی بـه نـام   سخن
صنعت و تـجـارت ھشـدار چـھـار  
ـتـه گـذشـتـه از   وزیرش را که ھف
وجود رکود در تولید گفته بـودنـد  
و بـا آمـار و ارقـام ثـابـت کــرده  
بودند که دارند بـه سـمـت بـحـران  

ـم کـمـی تـعـدیــل کـرد و   ـروی مـی
اقتصاد ایران ممکن اسـت  :"  گفت 

روحانـی  " .دوباره به رکود بازگردد 
دالیل این روند را اینچنیـن اعـالم  

ـیـدی از    بـخـش :" " کرد  ھـای تـول
یک طرف در زمینـه تسـھـیـالت  
مالی و پولی و از طـرف دیـگـر  
ـقـاضـا دچـار   به دلیـل کـاھـش ت

دالیلـی    " .برخی مشکالت ھستند 
که ایشان آورد ھمان دالیلـی بـود  
که چھار وزیر در نامـه خـود بـه  
ایشان تـاکـیـد کـرده بـودنـد و از  
ـنـکـه بـه   وجود رکود گفتند نه ای
ـم  ــگــردیــ ــود بــر مــی .  دوران رک

رئیس اتـاق      اسدالله عسگراوالدی 
بازرگانی سخنان روحـانـی دربـاره  

ــور از   ــب ــتــصــادی " ع را  " رکــود اق
تعارف خوانـده کـه ھـیـچ گـونـه  

عسـگـر اوالدی  .  مبنـایـی نـدارد 
تاکید میکند طـرف غـربـی کـه  
قرار است تحریمھا را لـغـو کـنـد  
تاکنون جز حرف زدن در بـاره آن  

 . ھیچ اقدامی نکرده 
با تبلیغاتی که کـارشـنـاسـان  
و اساتید اقتـصـادی راه انـداخـتـه  
بوند تا به مردم بقبوالننـد در ایـن  
دوران وفور نعمـت اسـت و فـقـط  
حواس حکومت بـایـد بـاشـد کـه  
. پولھا را چگونـه خـرج مـیـکـنـد 

روحانی ھم در ساری برای عـوام  
فریبی اعـالم مـیـکـنـد در دوران  
ـبـل از   پسا تحریم ھستیم و روز ق
ـــذکــــور   ـــش م ـــمــــای آن در ھ

کنار مشکـل کـاھـش  "  : میگوید 
ـفـت مـا بـا مشـکــالت   ـیـمـت ن ق

ـم   دیگری روبـه  مـا  ... ... رو شـدی
ـیـن انـجـام    زمان کـوتـاه  تـری را ب

توافـق تـا اجـرایـی شـدن تـوافـق  
کردیم که فـاصـلـه    بینی می   پیش 

ــن اقـــدام طـــوالنـــی   و دوران ای
 .." .شده 

اما با وجود توافق ھستـه ای  
ــرای   ھـیـچ روزنـه ای امـیـدی ب
ـتـصـادی بـاز   حکومت از نـظـر اق
ـرعـکـس   ـلـکـه ب نشد که ھـیـج ب

ـتـــصـــادی شـــدیـــدی   رکـــود اقــ
بـه  .  دامنگیر حکومت شده است  

ــاســی   ــت ســی ــعــی ــع آن مــوق طــب
ـر   حکومت ھم بھتر نشده کـه بـدت

کشـــمـــکـــش روز  .  شـــده اســـت 
یکشنبه مجلس شورای اسالمـی  
به خوبی گـویـای آن اسـت کـه  
ــتـان جــمـھــوری   دعـوای کــاربـدس
اسالمی چـقـدر عـمـیـق و تـمـام  

روحـانـی در ایــن  .  نشـدنـی اسـت 
ـتـه فـعـال   میان به حواریونش گـف
ـرنـد بـه مـوقـع   زبان به کـام بـگـی

و  !  جواب مخالفان را خـواھـد داد 
ـتـه   نیز وعده داده که تا پایـان ھـف

ـتـصـادی "  را ارائـه  "  بسته جدید اق
میدھد کـه گـویـا گـره از کـار  

این بسته  .  اقتصاد باز خواھد کرد 
ـنـد   جدید ھر چه که باشد به مـان
ھمه پیشنھادھای سابق حکومـت  
ـرامـون آن حـرف و   ـی چند روزی پ
حــدیــث خــواھــد بــود امــا بــعــد  
مسکوت خواھد مـانـد چـرا کـه  
ـنـای کـارش از   این حکومت مـب
این ستون به آن ستـون فـرج اسـت  

 . می باشد 
ــی بــه مــانــنــد ھــمــه   روحــان
آخوندھا کـه درس رنـدی را در  

بـخـوبـی آمـوخـتـه  "  مکتب اسالم "
ــرمــن مــیــدھــد  ــر خ او  .  وعــده س

میداند حـداقـل در کـوتـاه مـدت  
ـران   ـتـصـاد ای ـقـی در اق ھیـچ رون
اتفاق نخواھد افتاد چـه رسـد بـه  

؛ در ھمایـش  " پایداری در اقتصاد " 
صنعت و تـجـارت ایشـان اذعـان  

ــد  ــکــن ــی یــکــی از مشــکــالت  " م
اقتصادی ما ایـن اسـت کـه در  
ـر   چند سال گذشته فناوری کـمـت

این بـه زبـان  " است     وارد ایران شده 
سـرمـایـه  " دیگر یعنی اینکـه بـه  

ـنـد و بـا  "  خارجی  نیـازمـنـد ھسـت
شرایطی که ایـن حـکـومـت دارد  

چـنـدان  "  سـرمـایـه خـارجـی "  این  
حضـور در  "  ریسـک " تمایلی بـه  

. ایران جمـھـوری اسـالمـی نـدارد 
ـنـکـه نـخـواھـد   این حکومت نه ای

پایداری در اقتصاد داشتـه بـاشـد  
و  .  بلکه عاجز از ایـن کـار اسـت 

ایـن نـه بـدیـن خـاطـر اسـت کــه  
" حـکـومـت دسـت آخــونـدھـاســت " 

ـرازه   بلکه بدین خاطر است که شـی
این حکومت بر اساس ستمکاری  

 . و چپاول بی حد و حصر است 
ـــعـــت، کـــه در    ـن ـر صــ وزیــ
اعتراض به کمپین نخریدن خـودرو  
ـر مـردم را خـائـن   ـلـومـت صفر کـی
خوانده بود، خود جز ھئیت رئیـسـه  
ھیجده شرکت است که ھـمـگـی  
ـروژه   در اولویت اول برای گرفتن پ
ـیـجـه گـرفـتـن   ـت صنعتـی و در ن

کـم  .  بودجه دولتـی مـی بـاشـنـد 
نیستند از ایـن شـرکـتـھـا و کـم  
نیستند کاربدستان حکومـت کـه  
از ریز و درشت شان یا خود بانـی  
این یا آن شرکتھا ھستند و یا جز  
سھامداران عـمـده آن کـه بسـیـار  
مواقع این شرکتھا  تنھا پوششی  
ھستند که بودجه ای بگیرندو یـا  
ـنـد از   ـتـوان ـنـد تـا ب ـربـای پروژه را ب
ـروژه خـاص بـھـره   ـیـازات آن پ امت

ــد شــونــد  ــن ــان  .  م ــت ایــن کــاربــدس
ـیـش از    ـنـد کـه ب حکومت ھسـت
ھرکسی مخالف حضور سـرمـایـه  

ـنـد  ـنـکـه  .  خارجی ھسـت مـگـر ای
ایشان مستقیم یا غیر مستفیـم از  
ـفـع   ـت حضور شرکتـھـا غـربـی مـن

ـردنــــد  بــــا وجــــود روابــــط  .  گـــ
ـتـصـاد  "  اختاپوسی " که بر تمـام اق

جمھوری اسالمـی حـاکـم اسـت،  
این حکومت ھیچگاه نمی تـوانـد  
اقتصاد روتین سـرمـایـه داری را  

ــر و ســامــان دھــد  یــکــی از  .  س
شرایط اصـلـی سـرمـایـه گـذاران  

اصالحـات  " خارجی اقدام دولت به  
ـنـکـه  .  است "  اساسی  این یعنی ای

حکومت اساسـا بـایـد خـودش را  
ـر   نفی کند که ایـن امـکـان پـذی

 . نیست 
ــر     بـعـد از آنــکـه چـھــار وزی

کابینه تدبیر و امید اعالم کردنـد  
ـبـوده و بـه   تدابیر ایشان کارساز ن
ــده ایــم، بــرخــی از   ــحــران رســی ب

ـیـن سـاز کـوک   اقتصادانان چـن
در دولت یازدھـم  " کرده اند که در  

ـم   از رکود خارج نـمـی  کـه  "   شـوی
ــتــای ھــمــان رنــدی   ایــن در راس
آخوندی که در حوزه ھای علیمه  
ـــت  ـــود اس ـــش ـی ــ . درس داده م

ـیـس   حکومتی کـه از ھشـت رئ
جمھورش پنج تای آنھا یا فـراری  
ھستند یا مورد غضب واقـع شـده  
ـرونـدھـایشـان در دادگـاه   اند یـا پ
حکومت است و آخرین آنـھـا کـه  
ھنوز در قدرت است مرتب مـورد  
ــه   ــر فــرزان ــاب رھــب ــت ــم و ع خش

سـرمـایـه  " ھیـچ  .   حکومت است 
ـلـی  ـران  "  گذار عـاق ھـر چـقـدر ای

باشد ریسـک  "  بھشت اقتصادی " 
نمی کند و سـرمـایـه اش را در  
ـنـھـا بـا   اینجا بکار نمی اندازد، ت
حسرت چشم به این بھـشـت سـود  

" شاید وقتـی دیـگـر "می دوزد تا  
 .فرجی شود 

ـنـد آنـچـه در    دعواھای مـان
روز یکشنبه در مجلس حکـومـت  
اتفاق افتاد کشـمـکـشـی عـادی  
میان دو جـنـاح یـک حـکـومـت  
ـیـسـت،   معمـول سـرمـایـه داری ن
بلکه ناشی از بـه خـطـر افـتـادن  
کل حاکمیت جمھوری اسـالمـی  

تا ھمینجا پذیرفتـن تـوافـق  .  است 
ھسته ای یک شکسـت کـامـل  
برای حکومت بوده، این حکومت  

شــکــســت  " نــمــی تــوانــد از ایــن  
چــون اســاســا  "  پــیــروزی بســازد 

حکومتی ورشکسـتـه اسـت کـه  
فقط با زندان و اعدام و سـرکـوب  

 . پابرجا مانده است 
ـتـوانـد روی   ـران مـی جامعه ای
ـفـع   آرامش را ببینند وشرایط بـه ن
مردم تغییر کند، اما نه بـا وجـود  
این حکومت و نه اساسا با ھـیـچ  
یـک از اشـکـال حـکـومـتـھــای  
ــا   ــکــه ب ــل ــران، ب بــورژوازی در ای
سـرنـگـونـی حــکـومـت اسـالمــی  
سرمایه و تغییر اساسی در شکـل  

 . تولید 

 از تھدید به قتل تا پایداری اقتصادی
 یاشار سھندی
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ــرات   ــی کــل فضــای جــامــعــه تــاث
. عمیـق خـود را گـذاشـتـه اسـت 

درا ین  رابطه مصـاحـبـه ا  ی بـا  
ــم کــه در   ــی ــت شـھــال دانشــور داش

 .ادامه می خوانی د 
 

 :کارگر کمونیست 
لطفا بطور خالصـه تـوضـیـ ح    

دھ ید که اعتراضات اخیر معلمان  
ــی رخ داد و   ــط در چــه شــرای
ویژگیھای ایـن دوره ازمـبـارزات   

 معلمان چیست؟ 
 

 :شھال دانشفر
درست ھنگامیکه جنجال بر   

ـرارداد لـوزان و  مـذاکـرات   سر ق
ایران با آمریکا داغ بود، مـعـلـمـان  
ـره دور جـدیـد   ـف در صفی ھزاران ن
اعتراضاتشان را شروع کردند و بـا  
خواستھایی چون افـزایـش حـقـوق  
باالی خط فقر، تحصیـل رایـگـان  
و دیگر خواستھایشـان بـه مـیـدان  

این یک اتفـاق سـیـاسـی  .  آمدند 
از جـمـلـه در ایـن دوره  .  مھم بود 

ــغــات دولــت   ــی ــل ــب یــک مــحــور ت
ــعــی از   ــی ــیــف وس روحــانــی و ط
ــــگ   ــــارن ــــگ ــــای رن ـروھ ـــ ـی ـــ ن

بر سر ایـن  "  اصالح طلب " باصطالح 
بوده و ھست کـه گـویـا بـعـد از  
توافق اتمی گشایش اقتصادی و  
فضای باز سیاسی ایجاد میشـود  
و با عوام فریبی میکوشـنـد کـه  
ـرفـــداری از   ـــه طــ ـردم را ب مــ
سیاستھای دولـت سـوق دھـنـد و  

امـا  .  آنھا را در انتظار نگاه دارنـد 
تشدید فقر و فالکت مـردم و در  
کنار آن تشدید سـرکـوبـگـریـھـای  
ـر پـوچـی ایـن   رژیم، ھر روز بیشت
ــیــان مـیــکــنــد و   ــیــغــات را ب ــل ـب ت
ـراضـات   مبارزات معـلـمـان و اعـت
ــیــان کــارگــران و   ــرده در م گسـت
ـلـف جـامـعـه در   بخش ھای مخت
ھمین مدت نشان داده اسـت کـه  
مردم منتظر نمی مانند و حـق و  

ــخــواھــنــد  ــی ــقــوقشــان را م ــا  .  ح ت
آنجایی ھم که به وعـده ھـایشـان  

ـتـصـادی   بر سر بھبود وضعیـت اق
ـرمـیـگـردد، آنـچـنـان اوضـاع بـه   ب
وخامت کشـیـده شـده اسـت کـه  
حتی خـود روحـانـی ھـم دارد از  
ـتـصـادی   ـر اق ـیـشـت خطـر رکـود ب

وزیر اقتـصـاد،    ٤ سخن میگوید و  
صنعت، کـار و دفـاع او ھشـدار  

بــه صــورت  " داده انــد کــه اگــر  
ـر اسـاس قـواعـد    ضرب  االجل و ب

دربـاره  "  حاکم در شـرایـط بـحـران 
ــازار   ــصــادی و ب ــت اقــت وضــعــی

ــم  ــری    سـرمـایــه کشــور تصــمـی گـی

نکند، رکـود فـعـلـی بـه بـحـران  
مـنـظـور از  .  تبـدیـل خـواھـد شـد 

ـر اسـاس قـواعـد   تصمیم گیری ب
ـیـز بـه روشـنـی   شـرایـط بـحـران ن
تشدید سیاست ریاضت اقتصـادی  

ــگــر  .  کشــور اســت  از ســوی دی
توافق اتمی با غرب ھمانطور کـه  
پیش بینی میشـد کشـاکشـھـای  
درون حـکـومـت را تشـدت کـرده  

تا جایی که اژه ای رئیـس  . است 
قوه قضاییه دست دادن ظـریـف بـا  
اوباما را از نـوع کـار جـاسـوسـی  
کردن نام می برد، خامنه ای بـه  
ــش   ــدف ــی کــه ھ ــگ نــرم جــن
استحاله جمھوری اسالمـی اسـت  

ھشدار داده و ھر گـونـه مـذاکـره  
اعـالم  "  مـمـنـوع " ای با غـرب را  

ـر   ـیـز خـب میکند و از مـجـلـس ن
ـر صـالـحـی،    میرسد که علی  اکـب

ـرژی اتـمـی و   رئیس سـازمـان ان
ـر امـور   محمد جـواد ظـریـف، وزی
خارجه ایران در مـجـلـس تـھـدیـد  

ــر ایــن  .  جـانــی شـده انــد  در بسـت
ــا گســتــرش   ــا ب ــش م ــاک کش
اعــتــراضــات کــارگــران و کــل  

و امروز معـلـمـان  .  جامعه روبروییم 
ــر   ــر س ــبــارزه ب ـنــد کــردن م ــل بـا ب

خواستھایی چون افزایش حقوقـھـا  
باالی خط فقر، تحصیـل رایـگـان  
ــمــان   ــل ــرای ھــمــه ، آزادی مــع ب
ـیـان سـیـاسـی در   زندانی و زنـدان
کنار مبارزات ھر روزه کـارگـران  
در کارخانجات جایگاه مھمی در  
ـیـدا   تحوالت سـیـاسـی جـامـعـه پ

ــد  ــن اوضــاع  .  کــرده ان در چــنــی
سیاسی متحولی اسـت کـه دور  
ـراضـات مـعـلـمـان   جدیدی از اعـت
شروع شده و ده ماھی اسـت کـه  

 . بی وقفه جریان دارد 
 

 :کارگر کمونیست 
چرا خواست   آزاد  ی معلمـان  
زندانی یکی از خـواسـ ه ھـا  ی   

ــبــارز  ات    اصـلــی ایــن دوره از م
معلمان تبدیل شد، اھـمـ یـت ایـن  

 شعار وخواس ت  درچی ست  ؟ 
 

 :شھال دانشفر
. معلمان خـواسـتـھـایـی دارنـد 

ـراضـاتشـان   اولین دور گسترده اعـت
و مھمترین خـواسـت  .  بود   ٨٥ سال  

آنھا افزایش حقوقھاست و بـھـبـود  
ایـن  .  وضع معینشتی شـان اسـت 

خواست را معلمان در تـجـمـعـات  
اعتراضی سراسری خود در سـال  

بـا شـعـار بــه یـاد مـانـدنــی    ٨٥ 
ـم   معیشت ، منـزلـت ، حـق مسـل

در دور  .  ماست ،  فـریـاد زدنـد 
جدید اعتراضـاتشـان مـعـلـمـان بـا  
خواستـھـای مـتـعـیـن تـری جـلـو  

از جمله اعالم کردنـد کـه  .  آمدند 
ـر   ـر خـط فـق ـنـد زی ـیـسـت حاضـر ن
ـرچـم خـواسـت   زندگی کننـد و پ
ــتـمــزدھــا بــه رقــمــی   افـزایــش دس

و  .  باالی خط فقر را بلند کـردنـد 
  ٤٠ این اتفاق در کـنـار طـومـار  

ــر خــواســت   ــر س ــر ب ھــزار کــارگ
ـراضـات   افزایش دستمزدھا و اعـت
ــتــگــان بــا   ــاران و بــازنشــس ــت ــرس پ
ـــش ســــطــــح   ـــواســــت افــــزای خ

حقوقھایشان، دامنه ای اجتماعی  
به این مبـارزات داد و مـبـارزات  
معلمان مکان ویـژه ای در راس  

خواست  .  این اعتراضات پیدا کرد 
ــیــد   ــمــان کــه درخش ــل ــر مــع دیــگ

کـه  .  خواست تحصیل رایگان بـود 
خواستی سراسـری و اجـتـمـاعـی  
است و میلیـونـھـا دانـش آمـوز و  
ـنـد  . خانواده ھـایشـان خـواسـتـار آن

خواستھای دیگر آنھا خواستھایـی   
چون باال رفتن استاندارد آمـوزش  
ـقـاتـی   و از بین رفتن آمـوزش طـب
بصورت خصوصی و دولتی بـودن  
مـدارس، ایـمــن سـازی مــدارس،  
ــت و   ــاســب ــی مــن ــان ــه درم ــم بــی
ـرای   امکانات تـامـیـن مسـکـن ب

امـا حـکـومـت  .  آنان و غیره است 
اسالمی به جای پاسخگویـی بـه  
خواسـتـھـای مـعـلـمـان، سـیـاسـت  
ــیــش گــرفــت  . ســرکــوب را در پ

ـرض را تـھـدیـد و   معـلـمـان مـعـت
ــیــن دوره   احضـار کــرد و در ھــم
تعدادی از فعالین ایـن مـبـارزات  
ـر   ـی از جمله اسماعـیـل عـبـدی دب
کل کانون صنفی معلمان، عـلـی  
ـر کـل   ـی اکبر باغانـی مـعـاون دب
ــی   ــشــت ــھ ــود ب ــم ــح ــون، م ــان ک
ــرضــا   ــی ــل ــنــگــوی کــانــون، ع ســخ
ھاشمی دبیر سازمان مـعـلـمـان را  
ــنــوز در   ــرد کــه ھ ــر ک ــی ــتــگ دس

ـر  .  زندانند  ـف در ھمـیـن دوره سـه ن
ـیـز بـه اسـامـی   دیگر از معلمان ن
محمد رضا نیک نـژاد، مـھـدی  
ــنــصــور مــوســوی   ــلــولــی و م بــھ
دستگیر شده بـودنـد کـه بـعـد از  
ـقـه   ـی ـیـد وث اعتراضات بسیار بـا ق

ـنـکـه رسـول  .  آزاد شدند  بـعـالوه ای
مـرداد مـاه     ١٣ بداغـی کـه در  

ـری    ٦ حکم   سـال زنـدانـش را سـپ
کرده بود، با حکم جدیدی به سـه  
. سال زندان دیـگـر مـحـکـوم شـد 

عبدالرضا قنبری ھم از معلمـانـی  
ـر    ٨٨ است که در سـال   دسـتـگـی

ــش در   ــخــاطــر شــرکــت شــد و ب
اعتراضات توده ای مـردم در آن  
سال ابتدا به وی حکم اعـدام داده  
ـرده   شد و بعد از کـارزاری گسـت
حکم او به یازده سال و سـپـس بـه  

 . ده سال تخفیف یافت 
ـنــھــا ھـمــه بــخـاطــر ھــمــان   ای
خواستھایی که معلمان سالھاست  
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. برایش مبارزه میکنند در زنداننـد 
ـفـه خـود   ـرو مـعـلـمـان وظـی ـن از ای
ـرای آزادی   ــد کـــه بــ ـن مــیـــدانــ
ـنـد  . ھمکاران دربندشان مبارزه کن

ـرای   به عبارتی روشنتر مـبـارزه ب
آزادی آنان به معنـای تـاکـیـد و  
پافشاری بر ھمان خواستھاییـسـت  
ــرایـش دسـت بــه   ــلـمــان ب کـه مـع
ــواســتـــارش   اعــتــراض زده و خ

ــد  ــن ــت ــن  .  ھس ــر ای از ســوی دیــگ
ــم   مســالــه روشــن اســت کــه رژی
ــن و رھــبــران   ــعــالــی اســالمــی ف
ـرض و   کارگری و معلـمـان مـعـت
فعالین جنبش ھای اعتراضی در  
ـر   عرصه مختلف اجتماعـی را زی
ـرار مـیـدھـد تـا   فشار دائم خود ق
جلوی سازماندھی این مـبـارزات  
ــرد و فضــای رعــب و   ــی را بــگ
. وحشت را بر جامعه تحمیل کنـد 

روشن است که باید این تھدیـدات  
و فشارھا را ھمچون مـانـعـی از  
ـم و   ـی سر راه مبارزه خود کنار بـزن
ـرای آزادی   به این لحاظ مبارزه ب
ـیـان   معلمان زندانی و ھـمـه زنـدان
ـرای   سیاسی یک اولویت مـھـم ب
ــردم   ــبــارزات کــل م ــرش م گســت

به ھمـه ایـن دالیـل امـروز  .  است 
ـم کـه خـواسـت آزادی   ـی ـن می بی
معلمان زندانی و زندانیان سیاسـی  
به یک امر فوری و اضـطـراری  
برای معلمان تبدیل شـده اسـت و  
ـرده بـا   ھم اکنون کـارزاری گسـت

ضمن  .  این خواست در جریان است 
اینکه معلمان بر خواستھایی کـه  
ـراض   بخاطرش جمع شدنـد و اعـت
ـنــد و   ــیـکــن کـردنــد پــافشـاری م
رئوس آنھا را در قطعنامه ھایشان  

ــم  ــه قــابــل تــوجــه  .  دیــده ای ــت نــک
اینجاست که در عـرصـه مـبـارزه  
ـیـز   برای ازادی معلمان زنـدانـی ن
معلمان الگوی خوبی از مـبـارزه  

با اطـالع رسـانـی  .  بدست داده اند 
ــد صــدای   ــه ان ــوانســت ــع ت وســی
ـنـد را   اعتراض خود و معلمان درب
ــد  ــن ــرســان ــیــان ب . بــه گــوش جــھــان

صندوق ھای ھمبستگـی مـالـی  
تشکیل داده و به نشانـه حـمـایـت  

ــبــارزات ھــمـکــاران زنــدانــی   از م
خود، خانواده ھای این عزیـزان را  
در حلقه حمایت و پشتیبانی خـود  
قرار داده اند و مشـخـصـا در ایـن  
ــجــمــع و   رابــطــه فــراخــوان بــه ت

ــراض داده انــد  ــت وقــتــی ھــم  .  اع
ھمکـارانشـان بـه دادگـاه احضـار  
شده اند، اجازه نداده اند کـه آنـھـا  
تنھا باشند و ھمراھی شـان کـرده  

نمونه درخشان ایـن مـبـارزات  .  اند 
مـھـر    ١٦ تجمعات سراسری روز  

ـم اسـت کـه   به مناسبت روز معـل
محور اصلی فراخوانـش خـواسـت  
آزادی معلمان زنـدانـی بـود و در  
ـم   جایی چون مشھد صدای مـعـل
زندانی، زندانی سیاسی آزاد بـایـد  
گردد، در فضای خیابـان مـقـابـل  
. آموزش و پرورش طنین انـداخـت 

این شعار و این تجمعات در ابعـاد  
گسترده اش آنھم در کنار جنب و  
ـراضـی کـه در   جوش ھـای اعـت
ــای اخــیــر بــرای آزادی   ــھ مــاھ
زندانیان سیاسی در مقابل زندانھـا  
ـقـطــه   ـم، یــک ن ـی ــت شـاھـدش ھس
عطف در این عرصه مھم مـبـارزه  

اینھـا  .   و گام بزرگی به جلو بود 
ھمه اھمیت و جایگاه این خواست  
ــلـمــان نشــان   ــبـارزات مـع را در م

 .میدھد 
 

 :کارگر کمونیست 
ما ھمه روزه شاھـد اعـتـ صـابـا  و  
ـراضـات کـارگـری در اقصـا   اعت

درحـالـ کـه  .  نقاط کشور ھستیم  
کارگران ھنـوز مـوفـق بـه یـک  
ـراض سـراسـر    اعتصاب و یـا اعـت
نشده اند، اما  اعت راض سـراسـری  

  معلمان  تقریبا بـه یـک سـنـت      
فکر م یـکـنـ د  .  تبدیل شده است  

ـفـاوت   فاکت ورھای دخی ل در این ت
 کدامند؟ 

 
 :شھال دانشفر

ـلـش سـاخـتـار     ـی ببینیـد یـک دل
استخدامی معلمـان بـا کـارگـران  

به این معنی که مـعـلـمـان  .  است 
ھمه در استخدام آموزش و تـحـت   

ـنـد  . قوانینی سراسری کار میـکـن

ـرای   این خود زمینه آماده تـری ب
ــا و   ــھ ــواســت ــدن خ ســراســری ش

در  .  مبارزاتشان فـراھـم مـیـکـنـد 
حالیکه کارگران ھر کارخانـه بـا  
ـنـد  ـروی ـنـی روب . کارفرمای مـعـی
ـتـی   ـر آمـار دول ـنـا ب   ٩٣ بعالوه ب

درصد قراردادھای کاری مـوقـت  
ـراکـــز بـــزرگ   اســـت و در مــ
صنعتی و مجتمع ھـای بـزرگ  
ـفـت   کارگری، چون در صنعـت ن
ـتـــه بـــه آن،   ـــایـــع وابســ ـن و صــ
پتروشیمی ھا و مـجـتـمـع ھـایـی  
چــون ایــران خــودرو، ذوب آھــن  
ـره   اصفھان، معادن بـزرگ و غـی
ــه   ــار ب ــخــش از ک ــز ھــر ب نــی

بـا  .  پیمانکاری سپرده شـده اسـت 
این شکل برده وار کـار مـحـیـط  
ــقــه شــده و   ــقــه ش ھــای کــار ش
کارگران ھر بخش با پیمانـکـاری  
سرو کـار دارنـد و ایـن خـود بـه  
ـر سـر سـراسـری   عنوان مانـعـی ب
شدن مـبـارازت کـارگـری عـمـل  

بـا ایـن حـال در جـایـی  .  میکند 
چون پتروشیمی ماھشـھـر دیـدیـد  

چـگـونـه ھـزاران    ٩٠ که در سال  
ـلـف   کارگر از شرکت ھای مـخـت
ـیـکـت کـردن   با اشکالی چـون پ
ھمزمان و راھپیمایی در مـحـوطـه  
ـتـصـادی و   این مجتمع بزرگ اق
ـر   ـرده ای ب غیره اعتراضات گسـت
سر خـواسـت کـوتـاه شـدن دسـت  

ـنـد  بـعـد ھـم بـا  .  پیمانکاران داشت
اتکا به قدرت ھمین مبـارزات در  
سال بعدش پرچم خواست افـزایـش  
ـیـون   ـل دستمزدھا در گام اول دو می
ـنـد   ـل و پـانصـد ھـزار تـومـان را ب
ـقـش مـھـمـی در جـلـو   کردند و ن

ـنـد  نـمـونـه  .  بردن این جنبش داشـت
ـراضـات،   دیگر از ایـن دسـت اعـت
ـنـج ھـزار کـارگـر در   مبارزات پ

بود  کـه    ٩٣ بافق یزد در شھریور  
. شھر بافق را به تحرک در آورد 

ـقــطـه قـوت ویــژه   طـبــعـا یـک ن
مبارزات معلمان سازمانیابی آنھـا  
ــارزاتــی در   ــھــای مــب در گــروھ

ـفـاده  .  مدیای اجتماعی اسـت  اسـت
از این ابزار بـه آنـان امـکـان داده  

است که سریعترین خبر رسانی را  
ـیـن از ایـن  .  داشته باشند  ھـمـچـن

ــمــان امــکــان   ــوده مــعــل ــق ت ــری ط
ــم   ــی ــتــگــری در رونــد تصــم دخــال
گیری ھا برای ادامه مبارزاتشان  
را پیدا کرده و تـوانسـتـه انـد در  
ـلـف و در سـطـح   شھرھای مـخـت

بدیـن  .  سراسری به ھم وصل شوند 
ـقـش   ترتیب مدیای اجـتـمـاعـی ن
مھمی در سازمانیابـی مـبـارزات  
. معلمان و اتحاد آنان داشته اسـت 
ـری     ٤ نتایج آنرا ھم در شکل گـی

تجمع بزرگ و سـراسـری در ده  
ـقـطـه  .  ماھه اخیر بوده است  ایـن ن

قوت اعتراضات معلمـان اسـت و  
ــگــویــی بــرای   ــه ال ــد ب ــوان ــت مــی
سازمانیابی مبارزات کارگری و  

بـه نـظـرم  .  کل جامعه تبدیل شود 
ـبـش   علیرغم تحرکی کـه در جـن
کارگری در این زمینه مشـاھـده  
ــی در   ــازمـــانــیـــاب ــود، س مــیـــش
گروھھای مبارزاتی در مـدیـای  
ـلـگـرام و واتـس   اجتماعی مثل ت
ــنــوز جــایــگــاه   ــره ، ھ ــی آپ و غ
واقعی خود را برای متحد کـردن  
ــارگــری بــر ســر   ــارزات ک مــب
. خواستھایشان پیـدا نـکـرده اسـت 

باید راھھای عـمـلـی کـردن ایـن  
امر و رفع موانـعـش را جسـتـجـو  

 .  کرد 
 

 :کارگر کمونیست 
ـلـف   نظرتان در باره گرایشات مخـت
ـراضـی مـعـلـمـان   در جنـبـش اعـت
چیست  ؟ آیا فکر م کن د که مـا  
شاھد تقابـل دوگـرایـش راسـت و  
چپ در  اعتراضـات مـعـلـمـان    

 ھستیم؟  
 

 :شھال دانشفر
ـــت و چـــپ   ـرایشـــات راس گــ
گرایشات پایه ای در تمام جنبش  

طبعا مـا  .  ھای اجتماعی ھستند 
با شاخص ھـای ایـدوئـولـوزیـک  
برای شناخت این گرایشات سـراغ  
جریانات و جنبش ھای اجتماعـی  
نمیرویم بلکه عمـلـکـرد مشـخـص  
آنھاست، که جایگاه چـپ بـودن  
ــودنشــان را نشــان   ــا راســت ب وی

از نظر مـن ھـر جـریـانـی  . میدھد 
ــارزات   ــب ــیــکــنــد م کــه تــالش م
ـبـال   کارگران و مـعـلـمـان را بـدن
ــت   ــوم ــک ــی از درون ح ــاح جــن

ــی کــه   ــان ــد، ھــر جــری ــکــشــان ب
میکوشد تا مبارزات کارگـران و  
یا معلمان را در چھارچوبه ھـای  
ــی   ــوری اســالم ــھ ــم ــن ج ــوانــی ق
محصور نگاھدارد و از اجتماعـی  
شدن این اعتراضات بیم داشـتـه و  
ــر   ــر راه آن مــانــع اســت، ھ ــر س ب
جریانـی کـه تـالش دائـمـی اش  
اینست که   کارگران، معلمان و  
جنبش ھـای اجـتـمـاعـی  را از  
سیاست و  از تحزب برحذر کـنـد  
و در عـمـل سـیـاسـت سـازش بـا  
وضـــع مـــوجـــود را پـــاســـداری  
میکند،  دارد گـرایـش راسـت را  

ـروز عـمـلـی  .  نمایندگی میکند  ب
ــروز بــه صــورت   ایـن گــرایــش ام
فراخواندن کارگران و معلـمـان بـه  
انتظار و وعده ھـای دولـت پـوچ  

ــت  ــی اس ــان ــت روح ــا  .  دول ــھ ایــن
ـبـال   ـنـد کـه بـدن گرایشاتی ھسـت
ــنــکــه گــویــا   تـوافــق اتــمــی و ای
اقتصاد بھتر خواھد شد، تـحـرک  

ـیـدا کـرده انـد  ـرای  .  بیشتـری پ ب
ــارزات کــارگــران،   ــب ــال در م ــث م

گـاھـا رد  ..  معلمان، پرسـتـاران و 
ـم  . پای این گرایشـات را دیـده ای

ــه   ــحــث ب ــدن ب ــن ش بــرای روش
بـه  "  خانه پرسـتـار "اطالعیه ای از  

عـنــوان نــمــونـه ای از آن اشــاره  
ـرسـتـار ” .   میکنـم  طـی  “  خـانـه پ

ـیـه  ” بیانیه ای تحت عـنـوان   ـیـان ب
مھم تحلیلـی بـمـنـاسـبـت تـجـمـع  

از  “  مـرداد   ٦ بزرگ پرستاران در  
پرستاران خواست که تجمعی کـه  

مـرداد درمـقـابـل    ٦ قرار بـود در  
ــنـد و   ـرپـا کـن وزارت بـھــداشـت ب
پیگیر خواستھایشان شـونـد را بـه  

ـرسـتـار ” .   تعویق بیندازند  “ خانـه پ
در توضیح عـلـت ایـن درخـواسـت  

با توجه به شـرایـط  “ : چنین نوشت 
حســاس کشــور بــعــد از تــوافــق  
ـری از بـھـره   ـیـشـگـی ھسته ای، پ
برداری معاندین نـظـام جـمـھـوری  
اسـالمـی در خـارج از کشـور و  
ـتـخـابـات بـه   ھمچنین برگزاری ان
ــتــاده شــورایــعــالــی در   تــعــویــق اف
فضایی آرام و ضـمـن تشـکـر از  
جامعه بزرگ پرستـاری کـه بـه  
شکل بی سابقه ای اقتدار حـرفـه  
ای را به نمایش گذاشـتـه تـا بـه  
ـرسـنـد   خواسته ھای قانونی خود ب
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و آماده شرکت در این تجمع شـده  
بودند، درخواست می نماید ضمـن  
ـرگـزاری   حفظ فضای اعتـراض ب
این تجمع بمدت دو ماه به تعـویـق  

  ”.انداخته شود 
این بیانیه، قبـل از ھـر چـیـز  
ـرسـتـاران   بیانیه دعوت به سازش پ

ـم در  .  با حکومت است  ـی ـن می بی
فضای داغ بعد از تـوافـق اتـمـی  

ـر  " خانه پرستار " ـیـدن ب نیز بـا کـوب
ـر سـر شـرایـط   ـیـغـات ب ـل ـب طبل ت
ــق   ــواف ــن ت ــد از ای ــع ــاس ب حس
ـتـطـار   میکوشد پرستاران را بـه ان
دعـوت کـنـد تـا بـه سـھـم خـود  
. فرصتی برای نظـامشـان بـخـرنـد 

ـرسـتـار ”در این بیانیه   بـا  “  خـانـه پ
ـتـمـان صـدا و   ھمان ادبیات و گـف
ــمــای جــمــھــوری اســالمــی،   ــی س

مـعـانـدیـن  ” نسبت به بھره برداری  
داد سـخـن  “  نظام در خارج کشـور 

ــنــار نــظــام   ــر داده و عــمــال ک س
ایستاده و پرستـاران را از تـجـمـع  
ـری   ـیـگـی ـرای پ اعتراضی شـان ب

ایـن  .  خواستھای خود برحذر کـرد 
خـانـه  ” بیانیه در عین حال وحشت  

ــار  ــب وجــوش  “  پــرســت را از جــن
ــان   ــع در مــی اعــتــراضــی وســی
ـرای   پرستاران و آمـاده شـدنشـان ب

مـرداد نشـان مـیـداد و    ٦ تجمع  
ـیـه   اینجاست که در پشت این بیان
ــرایــش راســت را   ــه گ ــل ــر و ک س
ـنـــی دیـــد  ـتـــوان بـــه روشــ . مــیــ

گرایشاتی که بازدارنده ھستنـد و  
ــراضــاتــمــان   ــت ــر راه اع بــایــد از س

 . کنارشان بزنیم 
نمونه دیگر بیانیه مـربـوط بـه  
ــنــگــی   ــراخــوان شــورای ھــمــاھ ف
تشکل ھای صنفی فـرھـنـگـیـان  
ـم و   به مناسبت روز جھانـی مـعـل

مـھـر بـا سـه    ١٦ برگزاری آن در  
روشن است کـه  .  روز تعویق است 

ـتـوانـد بـه دالیـل   ھر تشکلـی مـی
معینی از جمله ضرورت تـدارک  
ـرای سـازمـانـدھـی یـک   بیشتر ب
روز اعتراض و غیره فـراخـوان بـه  
حرکتی را به تاخیر بیندازد و یـا  

بحث بر سر اینـھـا  . حتی لغو کند 

ـنـسـت  . نیست  بلکه بحث بر سر ای
که شورای ھماھنگی تشکلھای  
ـیـه خـود   صنفی فرھنگیان در بیان
ـیـل یـکـی   ضمن بر شمردن دو دل

مھر با ماجرای کشتـه    ١٣ تقارن  "
نشـان  " شدگـان مـنـا و دیـگـری  

حسن نیت فرھنگیان مبنـی  "دادن  
ـلـی   بر عدم تمایل قلبی به تـعـطـی
کالس ھای درس و ممـانـعـت از  

ــر آمــوزش  ــلــل در ام ،  " ایــجــاد خ
مراسم روز جھانی را سـه روز بـه  

ـنـویسـد  لـذا  :"  تعویق انداخته و مـی
فرھنگیان سـراسـر کشـور صـرفـا   
ـر   در زمان و مکان اعالم شده ، ب

قـانـون اسـاسـی،    ٢٧ اساس اصل  
ــش   ــه گــرای ــه دور از ھــرگــون ب
سیاسی، در ایـن تـجـمـع کـامـال  
صنفی در قالب سکوت و بـا در  
ـیـان   دست داشـتـن پـالکـارد بـه ب
خواسته ھای قانـونـی خـود مـی  

ــد  ــزاری  .  پــردازن ــن بــرگ ــابــرای بــن
ھرکنـش دیـگـری در ھـر زمـان  
دیگر، مورد تأیید تشـکـل ھـای  
صنفی فرھنـگـیـان کشـور نـمـی  

 ".باشد 
این عبارات به روشنی نشـان    

میدھد که بحث نویسندگـان ایـن  
ـر سـر دور بـودن   فراخوان صرفا ب

ــرکــت از   ــه گــرایــش  " ح ــرگــون ھ
ـر  .  نیست "  سیاسی  بلـکـه بـحـث ب

ـر حـذر کـردن مـعـلـمـان از   سـر ب
اعتراض رادیـکـال و فـریـاد زدن  

تـجـمـع  " و  .  خواستـھـایشـان اسـت 
کامال صنفی در قالب سـکـوت،  
بیان روشن ایـن ھـدف اسـت کـه  
ـنـال   ـنـی را دب اتفاقا سیاست معـی

  ١٦ اما دیدیم که تجمـع  . میکند 
ـلـکـه  .  مھر ، تجمع سکوت نبود  ب

تجمع اعتـراض بـود و بـا فـریـاد  
زندانی سیاسی آزاد باید گردد، و  
ــھــایــی چــون   بــا اعــالم خــواســت
خواست افزایش حقوقھا به بـاالی  
خط فقر و تـحـصـیـل رایـگـان و  
ـبـش   غیره پیشروی دیگری در جـن
اعتراضی معلمان و کل جـامـعـه  

ـیـز  .  بود  ـبـش کـارگـری ن در جـن
خانه کارگر و دارو دستـه ھـایـش  

ـیـازی   آبرو باخته تر از آنند کـه ن
به آوردن مثالی از رویکردھایشـان  

 . باشد 
اما در مقابل این گرایشات ،  
ـیـسـم را   گرایش چپ و رادیـکـال
قرار دارد که اجتماعی است کـه  
ــتـه دارد بــا   ــیــاف ھـر روز ســازمـان
جنبش ھایش بیشتر به جـلـو مـی  

نمونه اش اعتراضات معلمان  .  آید 
است که اساسا چـپ و رایـکـال  
است و به لحاظ خواستھایش، بـه  
لحاظ اشکال مبـارزاتـی اش، بـه  
ــرضــی بــودن و ابــعــاد   لـحــاظ تـع
گسترده اش، قـدمـھـای بـزرگـی  
جنبش کارگری و مبارزات کـل  

ـرده اسـت  ایـن  .  جامعه را به جلو ب
مبارزات در کنار اعتراضـات ھـر  
روزه کارگران در مـحـیـط ھـای  
ـر   ـی کارگری تاثیر مھمی در تـغـی
توازن قوای سیاسـی جـامـعـه بـه  

 .نفع مبارزات مردم داشته است 
 

 :کارگر کمونیست 
ــا  ی پــ ش رو  ی   مصــاف ھ
اعتراضـات مـعـلـمـان کـدامـنـد؟  
ــد   ــن ــوان ــت ــی ــمــان م ــل چــگــونــه مــع
اعتراضات  خود را با اعتراضـات  
دیگر بخشھای معتـرض جـامـعـه  

 ھم آھنگ و یکپارچه کنند؟ 
 

 :شھال دانشفر
ـبـال   اولین مساله ھمانـطـور کـه ق
ــنــســت کــه   ــردم ای ــز اشــاره ک ــی ن
ــچــکــدام از   ــه ھــی ــان ب ــم ــعــل م
خواستھایشان نرسـیـده انـد و  نـه  
ــلــکــه تــعــدادی از   ــنــھــا ایــن، ب ت
ـر و در   ھمکارانشان نیـز دسـتـگـی

بنابراین جدا از  .  زندان بسر میبرند 
اینکه باید معلمان زنـدانـی فـورا  
ـتـی   ـی آزاد شوند و به فضای امـن
ـرورش پـایـان داده   در آموزش و پ
شود که دو بند مھـم قـطـعـنـامـه  
ــمــان در تــجــمــعــات   ھــای مــعــل

آذر بـود،     ١٦ اعتراضی آنھـا در  
باید به خواستھـای اسـاسـی آنـان  
که در راسش دو خـواسـت مـھـم  
ــتـمــزدھــا بــه رقــمــی   افـزایــش دس
ـر و  تــحـصــیــل   ــق بـاالی خـط ف

ــرار دارد، پــاســخ داده   رایــگــان ق
ــارزات  .  شــود  ــن رو مــب از ھــمــی

نـکـتـه مـھـم  .  معلمان ادامه دارد 
 . حفظ اتحاد مبارازتی آنان است 

ــد و افشــای گــرایشــات   نــق
راست و سازشکار و خنثی کـردن  
ـقـه   تفرقه افکنی ھایشان یک حل
ــاد و   ــح ــت ات ــوی ــھــم در تــق م
ھمبستگی در مبارزات مـعـلـمـان  

ـیـان شـفـاف  .  است  در این راستا ب
ـری   خواستھا و مطالبات و جلوگـی
از حــاشــیــه شــدن خــواســتــھــای  
ـیـدی دارد  . اساسی جایگاھی کل

ــش   ــزای ــت اف ــواس ــه خ ــمــل از ج
دستمزدھا به رقـمـی بـاالی خـط  
ـیـان آشـکـاری از خـواسـت   فقر ب
ــان، کــارگــران،   ــم ــعــل ــعــی م واق
پرستـاران و بـخـش عـظـیـمـی از  

بـه  .  حقوق بگیران جـامـعـه اسـت 
این اعتبار خواستی متحد کننـده  
است که در عیـن حـال ظـرفـیـت  
ــبــســتــگــی   ــریــن ھــم ــت ــیــش جـلــب ب
مبارزاتی از سـوی بـخـش ھـای  

قطعنامـه  .  مختلف جامعه را دارد 
مھر به نوعی این خواست را    ١٦ 

ــامــه ھــای   ــن کــه مــحــور قــطــع
تجمعات اعتراضی قبلی معلـمـان  
و پالکاردھایشان بود با  عـبـارت  
کلی رفع تبعیض حقوق معـلـمـان  
ـتـی ،   با بحـش ھـای دیـگـر دول

ـیـن  .  کمرنگ تر کرد  در برابر چن
ـم کـه   ـی تالشھایی باید اعالم کـن
ما معلمان نه تنھا خواستـار رفـع  

بلکه به زنـدگـی  .  تبعیض ھستیم 
ـم و بـایـد   زیر خط فقر تن نمیدھـی
حقوق ما فـورا بـه سـطـح بـاالی  
ـرا   خط فقری کـه خـود دولـت آن
بیش از سه میلیون تـومـان اعـالم  

و در  .  کرده است، افـزایـش یـابـد 
تجمعات بعدی مان بار دیـگـر بـا  
شعار خط فقر سه میلیون، حـقـوق  
ـراضـمـان را   ما یک میلیون، اعت
به فقر و فالکت کنونی روشن و  

ـم  ـیــن  .  شـفـاف اعـالم داری ھـمـچـن
خواست مھم دیگر مـا تـحـصـیـل  
رایگان اسـت کـه بـاز خـواسـتـی  
ـیـونـھـا   ـل اجتماعی و مسـالـه مـی
دانـش آمـوز و خــانـواده ھـایشــان  
ــم   ــرچ اســت و بــایــد ھــمــچــنــان پ

ـیـن  .  مبارزات معلمان باشد  با چـن
خواستھـای سـراسـری و مـتـحـد  
ـرقـه   ـف کننده ایست که مـیـشـود ت

ـثـی کـرد و   افکـنـی ھـا را خـن
ـریـن حـمـایـت   ـیـشـت زمینه جـلـب ب
اجتمـاعـی را از مـبـارزات خـود  

 .  فراھم ساخت 
ـیـز   ـبـال ن بعالوه ھمانطور که ق
اشاره کردم سازمانیابی مـعـلـمـان  
ــارزاتــی در   ــھــای مــب در گــروھ
مدیای اجتماعی نقش مھمی در  
ــبــاط  و   ــفــظ ارت ــراری و ح ــرق ب
ـر سـر   تصمیم گیریھای جمـعـی ب
ــبـارازتشــان   چـگــونـگــی ادامــه م

ــاطــات و  .  دارد  ــب ــن ارت ــظ ای حــف
گسترش آن در مدیای اجتماعـی  
یک گام مھم در حـفـظ اتـحـاد  
معلمان و دخالتگری توده ھر چـه  
ـری   ـیـگـی ـری از آنـھـا در پ بیشـت

بـا  .  خواستھا و مبارزاتشـان اسـت 
ـیـن سـطـحـی از   فراھم شـدن چـن
دخالت و اتحـاد و ھـمـبـسـتـگـی  
ــوی   ــل ــوان ج ــت ــی ــر م ــت ــعــا بــھ ــب ط
ســازشــکــاریــھــا و تــالش بــرای  
ـبـال   کشاندن مبارزات معلمان بـدن
جناحھای حکومتی و فـرسـتـادن  

دولـت  " آنھا بدنبال توھمـات پـوچ  
اگـر  .  را گرفـت "  تدبیر و امیدشان 

ــا گســتــرش   ــان ب ــم ــعــل چــه م
اعتراضات مـتـحـدانـه خـود و بـا  
شعارھایی چون زندانی سـیـاسـی  
ـم،   ـم ، مـعـل آزاد باید گردد، مـعـل
اتحاد ، اتحاد، ھر روز بیشتر ایـن  
گرایشات را کنار زده و بـه جـلـو  

 . می آیند 
ــکــه یــک     ــاالخــره ایــن و ب

کارآیی دیگر مدیای اجتـمـاعـی  
در مبارات معلمان اینست که بـا  
ــا   ــوان ب ــت ــھــا مــی ــاده از آن ــف ــت اس
گروھھـای مـبـارزاتـی در مـیـان  
پرستاران، کارگران و دیگر بـخـش  
ھای حقوق بگیر جامعه کـه بـه  
ــمــزدھــای زیــر خــط فــقــر   دســت
ــرار   ــرق ـبــاط ب ــراض دارنــد، ارت اعـت
نــمــوده و بــا اطــالع رســانــی از  
ـریـن حـمـایـت   مبارزات خود بیـشـت

 . اجتماعی را جلب کرد 
واقعیت اینست که مـبـارزات  
معلمان تا ھم اکـنـون الـگـوھـای  
خوبی از اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی،  
ـرده  و   ـراضـات گسـت برپایی اعـت
ـــی   ـــاب ـی ــ ـری و ســـازمـــان ـراســ ســ
مبارزاتشـان  از طـریـق مـدیـای  

 . اجتماعی بدست داده اند 
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 یک مقدمه

در ایــن دوره و زمــانــه کــه  
داری ھـار ریـاضـت کـش    سرمایه 

ـبـه بـه سـطـح   حمالتی ھـمـه جـان
معیشت مردم کارگر را بـا دنـده  

ـیـش مـی  ـرد، صـحـبـت    آخر به پ ب
کردن از کـاھـش سـاعـات کـار  
شاید بیشتر به یک آرزوی بیـجـا  
شباھـت داشـتـه بـاشـد تـا یـک  

ـرای کسـانـی کـه  !  واقعیت  اما ب
ـبـل از فـروپـاشـی   خاطره دوران ق
دیوار برلن ھنوز در اذھانشان زنـده  

ساعت کار در روز و یـا    ٦ است،  
ـتـه، در    ٣٥  سـاعـت کـار در ھـف

جاھایی مـثـل فـرانسـه و سـوئـد  
اگر امـروز  .  شد   پیاده و اعمال می 

این مسئله بار دیگر به جلو رانـده  
ــاره  ــحــث    شــده و داریــم درب اش ب

کنیم، به این خاطر است کـه    می 
اعتراض بـه ریـاضـت کشـی در  

تـالش کـارگـران  .  اوج خود اسـت 
ـر و در   برای یک زنـدگـی بـھـت
ــه   ــق ــالش طــب ــی ھــم ت ــح ــط س

ـر    سرمایه  ـرای فـائـق آمـدن ب دار ب
ھایش نه تنھا شعار روزکـار    بحران 

ساعته را کامال ملموس کـرده    ٦ 
ساعت کـار    ٣٥ بود، بلکه جنبش  

ـبـش قـدرتـمـنـد   در ھفته یک جـن
 .حداقل در اروپا بود 

ـتـه   ـب ـیـن ال آمریکـا در ایـن ب
ــود  ــا ب ـن ــثــ ــش .  اســت ـب ھـــای    جــنــ

ــبــش ضــد   ــن ــثــل ج ــراضــی م ــت اع
ـبـش حـقـوق مـدنـی   جنـگ، جـن
ـبـی   ـری طـل ـراب سیاھان، جنـبـش ب

ـره، در پـوشـش   چـپ  " زنان و غی
بسیار قـدرتـمـنـد بـودنـد، امـا  " نو 

ــبـش کــارگـری در چـنــگــال   جـن
  (AFL)فدراسیون کار آمریـکـا  

نـه  .  ای با اعتراض نـداشـت   میانه 
ـنـھـا فــدراسـیـون کــار آمـریـکــا   ت

ـراض نـداشــت،    مـیـانـه  ای بـا اعـت
ـراضـات کـارگـری و   بلـکـه اعـت

ھایی که بیرون از حـیـطـه    تشکل 
گرفتند را بـه    این نھاد شکل می 

. مرور زمـان در خـود حـل کـرد 
برخالف جنـبـش کـاھـش سـاعـت  

ساعتـه کـه از    ٨ کار به روزکار  
ــنــد رادیــکــال   ــبــش قــدرتــم ــن دل ج
ــرن نــوزده در   ــر ق کــارگــری اواخ
آمریـکـا زاده شـد، حـول روزکـار  
شش ساعته ھیچوقت نه جنبشی  
ـبـادل   شکل گرفت و نه بحث و ت

 .نظری جدی صورت گرفت 
ھدف از ایـن مـقـدمـه، یـک  
تصویر بیش از حد خـالـصـه شـده  
. درباره روزکار شش ساعته اسـت 

در ایــن بــاره و اگــر بــار دیــگــر  

جنبشی حول روزکار شش ساعته  
کار شکل گـرفـت، حـتـمـا بـایـد  

 .فعاالنه شرکت کرد 
 

رابطه ساعات کار طوالنی 
 با رفاه 

ـیــش از  "    ٥٥ کسـانـی کـه ب
ـنـد،    ساعت در ھفته کار مـی  کـن

درصد بیشتر از کسانـی کـه    ٣٣ 
ـتـه کـار    ٤٠ تا    ٣٥  ساعت در ھـف
کنند در معرض خطر سـکـتـه    می 

ــرار دارنــد  ایـن یــک  ."  مـغــزی ق
ـیـق دربـاره کـار زیـاد   نتیجه تحـق

ــقــش را  .  بــوده اســت  ــی درصــد دق
ـتــــمــــاال آدم  ــ ھــــای زیــــادی    اح

دانستند، اما فیزیک اتـمـی    نمی 
ـیـچـیـده   نیست تا درکش خیلـی پ

ای    بـاشــد کــه کـار زیــاد رابــطــه 

ــا رفــاه و   کــامــال مــعــکــوس ب
ھـا    انسـان .  سالمتی آدمـیـزاد دارد 

ـیـا ھـر طـوری ھـم کـه   درباره دن
ـر بـــاور و   ـنـــد، ھــ ـنــ ـر کــ فـــکــ

ــنــد،    ایــدئــولــوژی  ــه بــاش ــت ای داش
و  "  رفـاه " وقتی که مقوالتی مثل  

را بـخـواھـنـد مـعـنـی  "  سالمتی " 
کنند، درکی نسبتا واحد از آنـھـا  

ــردن از زنــدگــی .  دارنــد  . لــذت ب
زندگی سالمی که بدون کـمـک  
دوا و دکتر، بدون ترس از سـکـتـه  
ــعــی بشــود   ــی ــب ــرط ــی ــراض غ و ام
ـیـد   عمری نسبتا مـتـوسـط و مـف

ــتـی کـه تـمــام ھــدف  .  داشـت  وق
ـیـدا   زندگی کـردن در خـدمـت پ
ـرار   کردن و نـگـه داشـتـن کـار ق

ــی    مــی  گــیــرد، رفــاه و ســالمــت
ای در زندگی پیـدا    جایگاه حاشیه 

ــی کــه دائــم    مــی  ــد، وقــت ــن کــن
ــد    یــادآوری مــی  شــود کــه نــبــای

ــر   ــم اگ ــریــض بشــوی و یــا ھ م
ـر سـر   مریض شدی و نتوانستی ب
کار حاضـر شـوی، حـتـمـا بـایـد  
ـنـــی کـــه دروغـــی   ثـــابـــت کــ

ـیـد    نگفته  ای، آنوقت زنـدگـی مـف
 .شود   آدمیزاد بی معنا می 

ــاتـــی و   ـق ــع طــبــ در جـــوام
داری    بخصوص در جامعه سرمایـه 

ریاضت کش، نفس پیدا کـردن و  
نگه داشتن کـار خـود بـه یـک  

ـبـدیـل شـده   ھدف بسـیـار مـھـم ت
یک دغدغه اصلـی ھـمـه  .  است 

داری داشتن    ما در جامعه سرمایه 
. ھائی اسـت   شغلی با حداقل بیمه 

ـیـکـاری و از   تـرس از فـردای ب
ــمــه  ــی ھــا، تــرس از    دســت دادن ب

ـنـد   بازنشستگی بدون تأمین، ھمان
شمشیری است که باالی سرمـان  

ـیـن  .  گرفته اند  وقتی که اجبارا ب
ساعت و گـاھـا بسـیـار    ١٠ تا    ٨ 

ـم تـا   ـی بیشتر از آن بایـد کـار کـن
فقط  ضروریات اولیه ادامـه زنـده  
ـم،  لـذت   ـی ماندنمان را تأمین کن

ـردن از زنـدگـی ، کـه شـامــل   ب
مطالعه، مسافرت، صرف وقت بـا  

... خانواده و دوسـتـان، ورزش و  
اســت، را بــایــد فــدای کــارمــان  

گـویـد    ھمین پـژوھـش مـی .  کنیم 
ھــا از    کـه بــخــش زیـادی از آدم 

ـرنـد   کمبود خواب رنج مـی  چـرا  .  ب
که مجبورنـد از زمـان خـواب و  
ــد تــا در   ــن ــراحــت خــوب بــزن ــت اس
ـرای سـود دیـگـران   خدمت کار ب

سود برای پر کردن جـیـب  .  باشند 
ـرای تـأمـیـن    سرمایه  داران، سـود ب

ــتـگــاه   ــنـه ارتـش و دم و دس ھـزی
 . سرکوب 
 

 ھدف از زندگی
تا آنجا که به کار و فعالیـت  

ــربــوط مــی  شــود،    در جــامــعــه م
ــمــان قــرار   ــوی ــل ــوالــی کــه ج ــئ س

گیرد اینکه ھدف از زنـدگـی    می 
ـنـکـه جـامـعـه   چیست؟ جدا از ای
ــگــاه   ــا دم و دســت ــی ب ــات ــق طــب
مھندسی افکارش چه چیزی را  

خواھد طبیعی جلوه دھـد، آیـا    می 
ھدف از زندگی کار اسـت و یـا  
ـر   ھدف از فعالیت در جامعه، بـھـت
زندگی کردن اسـت؟ آنـچـه کـه  

ـیـای امـروز   نـامـیـده  "  کـار " در دن
شود، چنان شرایـط سـخـت و    می 

ـــه  ای اســـت کـــه ھـــمـــه    شـــاق
ھـر  !  خواھند از زیرش در بروند   می 

ـرانسـانـی بـودن ایـن   درجه از غـی
ـیـت،   شرایط کاسـتـه شـود، خـالق
ــعــداد، شــادابــی و احســاس   ــت اس

در  .  شـود   مسئولیـت نـمـایـان مـی 
تحقیقی که در سوئد در مـراکـز  
کاری روزکار شش ساعته انجـام  
ـیـش   ـر پ ـنـش، بـھـت شده، کاھش ت
ـرای   رفتن کارھا، انـگـیـزه بـاال ب
ـره   کار و مسئولیت پذیـری و غـی

در شرایـطـی کـه  .  اند   برجسته بوده 
ــمــزد   ــت ــرای دس زنــدگــی انســان ب
ــه نشــده بــاشــد،   ــت گــروگــان گــرف
وقتی که ھدف از کار، زنـدگـی  
کردن باشد، مسئولیت پذیـری در  
برابر ھمنوع خود از خصـوصـیـات  
ــر انســانــی   بــارزی اســت کــه ھ

تواند آن را بدون مکث کـردن    می 
زیــاد روی آن، آن را تشــخــیــص  

 .بدھد 
ـیـای امـروز   یک واقعیـت دن

ـم سـرمـایـه  داری    زیر سیطره سیسـت
ـیـار   این است که فرد ایـزولـه اخـت

  ٣٥ اینکه به کارفرمایش بعد از  
ـرای  " ساعت کار بـگـویـد   کـار ب
ـتـه بـس اسـت  . را نـدارد "  این ھـف

ــه بــرده  ــع داری    گــرچــه در جــام
کنیم کـه    کالسیک زندگی نمی 

کسی را با شالق وادار بـه کـار  
بکنند، اما اگـر شـرایـط روزکـار  

ــه کــارفــرمــایــت را    ٥٠  ســاعــت
ــونـــا   ــذرت را قـــان ـپـــذیــری ع نـ

حـداقـل دسـتـمـزدی  .  خواھنـد   می 
که در بھترین حالت تنھا کـفـاف  
ـر را   یـک زنـدگـی بــخـور ونـمـی
ــرای بــدســت   ــدھــد، و تــازه ب ــی م

ـیـون  ـر    آوردنش ھم ھرروز میل ـف ھـا ن
ــد، آن   ــن ــن ــم رقــابــت ک بــایــد بــاھ

 ساعته ٦روز کار  1 از صفحه 
 

 ناصر اصغری
 

 

 

 9صفحه  



1394مهر 21 کارگر کمونيست  8 

آمریکا بـعـد از  " الجزیره "این ھفته گزارش داد که کارکنان رسانه    /com.inthesetimes://httpسایت  
یک جنگ و گریز با مدیریت و بدنبال آن طی کردن پروسه قانونی متشکل شدن، باالخره توانستنـد اتـحـادیـه  

 .عضو دارد، ایجاد کنند   ٤٠ خود را، گرچه فقط  
در آمـریـکـا  "  تارگت " نفر در فروشگاه    ٩ خواننده محترمی در ایمیلی نوشته بود که آخر خبر متشکل شدن  

مـی  "  کامـنـت کـارگـری "چه اھمیتی دارد که برایش  " Gawker"و یا خبر متشکل شدن کارکنان وبسایت  
ـیـن سـئـوالـی مـی  "  الجزیره " ؟ متشکل شدن تعداد نسبتا کم کارکنان  ! نویسی  در آمریکا ھم شامل یک چـن

ـیـن مـوضـوعـاتـی را در    ای که این مدت نـوشـتـه " کامنتھای کارگری " راستش تعداد زیادی از  . شود  ام چـن
ـر شـدن  .  برایش نوشتم که کارگران ھر روز انقالب اجتماعی نمی کننـد .  گیرند   برمی  ـرای بـھـت امـا ھـر روز ب

ھا را برجسته نشان داد که می شـود تـا    باید اینگونه تالش . وضعیت خود دست به اعتراض و مبارزه می زنند 
ـر کـرد   ایجاد دنیای بھتر، برای زندگی در ھمین سیستم ھم تالش کرد و زندگی را کمی قابل تحـمـل  بـایـد  !  ت

نشان داد که کارکنان آن فروشگاه زنجیری چه مصممانه در برابر آن شرکت غول پیکر ایستـادنـد و مـرعـوب  
 .باید اینگونه تالشھا را برجسته کرد که دیگران از آن بیاموزند . تھدیدھای آن نشدند 

 چرا درباره متشکل شدن 
 در آمریکا می نویسم؟" الجزیره"کارکنان 

نفر و زخـمـی شـدن    ١٠٠ بدنبال عملیات تروریستی بزدالنه عوامل دولت اردوغان که منجر به قتل بیش از  
گزارش داد که اتحادیه ھای کارگری و دیگـر    / .٤org sendika://httpدر آنکارا شد، سایت    ٢٥٠ بیش از  

ـر کـه    ١٠ گـردھـمـای روز  .  نھادھا و شخصیتھای مترقی دو روز فراخوان اعتصاب عمومی داده انـد  ـب اکـت
ـتـه اسـت کـه  .  عملیات تروریستی در آن رخ داد ھم توسط ھم نیروھا فراخوان داده شده بود  دولت اردوغـان گـف

او در واقع حقیقت را گفته اسـت؛ چـرا کـه دولـت اردوغـان بـه درسـت  . این اقدام تروریستی کار داعش بوده 
 . بعنوان دولت داعش شناخته شده است 

ھـای کـارگـری و احـزاب و    اتـحـادیـه .  اما محاسبه دولت داعش ھر چه بوده، غلط از آب در خواھد آمد 
ـیـدا کـردن    ھای مترقی می   سازمان  ـرای پ توانند جامعه را در برابر این توحش متحد کنند و نشان دھند کـه ب

 .داعش جای دوری نگردند 

 محاسبه غلط اردوغان

ھـای    اخـراج " در گـزارشـی تـحـت عـنـوان  "  مھـر " خبرگزاری دولتی  
ـتـه "  غیرمنصفانه در بازار کار ایران  ـنـاد بـه گـف ھـای یـکـی از    بـا اسـت

ـم اسـالمـی مـی  ـیـن و  : " نـویسـد   مقامات اصلی رژی دسـتـمـزدھـای پـای
ـرار داده تـا    ھای غیرمنصفانه، بازار کار را در شرایط فوق   اخراج  العاده ق

گوید رتبه ایران در اخراج و استـخـدام در    جایی که معاون وزیر کار می 
در  "  و  ."  اسـت   ١٣٨ و در حقوق و دستمزد    ١٠٩ کشور جھان    ١٤٨ بین  

در حـال  " و  ."  اسـت   ١٢٨ زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران  
ـراردادی آن    ٩٣ حاضر بیشتر از   درصد کل شاغالن در بازار کار ایران ق

ھم از نوع موقت ھستند در حالی که در بسـیـاری از بـازارھـای کـار،  
 ."درصد نیست   ٢٠ میزان قراردادھای موقت نیروی انسانی بیشتر از  

. کنید در تباه کردن زندگی کارگران مـقـام اول را دارنـد   توجه می 
ـرار    می  گویم مقام اول، برای اینکه گرچه خودشان تا این درجه ھنـوز اق

ـنـد    اند که در مقام اول و یا دوم ھستند، اما ھـمـه نـاظـران مـی   نکرده  دان
ـنـد آمـارھـا و گـزارشـات را طـوری    که اینھا ھمیشه سـعـی مـی  کـن

 .دستکاری کنند که خیلی ھم سیاه جلوه نکند 
رژیمی که در اذیت و آزار شھروندانش، در قتل و ترور و اعـدام، در  

رژیـمـی کـه  .  اش مقام اول را دارد   به جان مردم انداختن نیروی انتظامی 
شرایطی را بر جامعه تحمیل کرده که انسان کارگـر و زحـمـتـکـش در  

اش را    این کشور ھیچگونه امنیت شغلـی و دسـتـمـزدی کـه زنـدگـی 
ـیـسـت .  تأمین کند ندارد  ـرای  .  این رژیم شایسته ایـن جـامـعـه ن بـایـد ب

 .خالص شدن از این وضعیت متحد و متشکل شد 

 

جاھایی که جمھوری اسالمی 
 !از دیگران جلو می زند

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـراضـات تـوده ای در کـردسـتـان عـراق، بـه فسـاد،   بار دیگر اعـت
ھـاسـت    کارگران و کـارکـنـان جـز مـاه . بیکاری و فقر شروع شده است 

ـیـکـه خـانـواده جـاش  ھـای    حقوق و دستمزدی دریافت نکرده اند، در حال
ھای دنیا اعـالم شـده اسـت و حـکـومـت    بارزانی از ثروتمندترین خانواده 

ـریـن بـه    خانواده بارزانی، که حکومت جاش  ھای فاسد است، از فـاسـدت
ـقـش  .  اصطالح حکومتھای منطقه است  این حکومت با بـازی کـردن ن

ژاندارم و حافظ منافع دولتھای منطقه میلیاردھا دالر بـه جـیـب زده و  
ـبـاھـی کشـانـده اسـت  طـی  .  در عین حال زندگی مردم کارکن را به ت

ھای این دولـت روی    جاش )  ٢٠١٥ اکتبر  (اعتراضات چند روز گذشته  
ـر را بـه   ـف مردم معترض در شھر قالدزه آتش گشوده و تا بحال چندیـن ن

 .قتل رسانده و دھھا نفر را نیز زخمی کرده اند 
 اکتبر صدھا تن از توده ھای معترض جلوی محل جلسه    ٨ روز  

مردم خواھان برکناری 
 حکومت جاشھای فاسد ھستند

 

خواھان برکناری کل ایـن دم و دسـتـگـاه  " فاسدھا بروید "احزاب حاکم در کردستان تجمع کرده و با شعار  
ھستند که در بین خودشان ھم شقه شقه ھستند، اما در چپاول و سرکوب و فساد، متحدند و جـلـسـات سـری  

ـراضـات تـوده ای چـه در  .  می گذارند  نکته ای برای ما مردم کارگر و زحمتکش حائز اھمیت اسـت، اعـت
کردستان عراق باشد، چه در کشورھای عرب زبان خاورمیانه و چه در ایران، بدون تشـکـل و تـحـزب حـاصـل  

 !دلبخواھی نخواھد داد 
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ــروزه در  "  شــالقــی "  اســت کــه ام
 .داران مدرن است   دست برده 

 
 آینده کاھش ساعات کار

آنـچـه کـه در سـوئــد دوبــاره  
ــش مــی  ــای ــت    آزم ــا دس شــود، ب

ـرو شـده اسـت  ایـن  .  اندازھائی روب
موضوع در سوئد و بعنـوان یـک  

ـری مـی  شـود،    پروژه دولتی پیگـی
ــه  ــوم    امــا رســان ــعــم ــی ال ھــا عــل

ـرده   دربـــاره  ! انـــد   اش ســـکـــوت کــ
ـروژه را   پژوھشگرانی کـه ایـن پ

ـنـد    اند، نتیجه مـی   دنبال کرده  گـری
شـود    ساعته مـی   ٤ که با روزکار  

ـری از بـازدھـی   حتی نتایـج بـھـت
کار و فعالیتھای اجتماعی نشان  

گویند پروژه روزکـار    اما می .  داد 

. شش ساعته آینـده خـوبـی نـدارد 
احزاب دست راستی مـثـل حـزب  
لیبرال و محافظه کـار در سـوئـد  

انـد    ھم اکنون سـوگـنـد یـاد کـرده 
که اگر قدرت پارلمانی را بدسـت  
بگیرند، ساعات کار را افـزایـش  

ساعت کـار    ٦ خواھند داد و ترند  
. در روز را متوقف خواھـنـد کـرد 

ــن احــزاب نشــان داده  ــد کــه    ای ان
کاھش ساعات کار بدون کاھـش  
دستمـزد و مـزایـا، از آنـجـا کـه  

ـیــکـاری را کـاھــش مــی  دھــد،    ب
ھزینه مـزایـا و دسـتـمـزد را بـاال  

برد، برای دولـت کـه حـافـظ    می 
ــرمـایــه  داران اســت، بــه    مـنـافــع س

یکی از مـراکـزی  .  صرفه نیست 
که پروژه روزکار شش ساعتـه را  

ھـزار    ٦٣٠ آزمایش کرده ساالنـه  
ـنـه  ـر ھـزی ـنـگ ب ـی اش    پولند استرل

ـیـس حـزب  .  اضافه شـده اسـت  رئ
ـرداخـت  " لیبرال گفته اسـت کـه   پ

ایـن ولـخـرجـی  " کنندگان مالیات 
را از سیاستمداران قبول نخـواھـنـد  

 ! کرد 
ایده روزکار شش سـاعـتـه را  
دولت ائتالفی احزاب ھـم اکـنـون  
در قدرت در سـوئـد، کـه گـویـا  
ائتالفی از احزاب مرکز و چـپ  

ـر  .  است، اجرا کـرده اسـت  ـراب در ب
ـتـه    ٥٥  ـب ـتـه، ال ساعت کار در ھف
ـتـه،    ٣٥ که   ساعـت کـار در ھـف

بدون کاھـش دسـتـمـزد و مـزایـا،  
یک اقدام و عمل انسانی اسـت؛  

ـتـی  ای کـه    اما سیاستمـداران دول
ــتــه   ــرفــدار روزکــار شــش ســاع ط
ـبـل از ھـر   ھستند، ھمانھـا ھـم ق
ــه   ــه ب ــن ــظــر ھــزی ــن ــیــزی از م چ

ـنـد   بارآوری کـار نـگـاه مـی  . کـن
انـد کـه در مـراکـزی کـه    گفته 

ــه   ــار شــش ســاعــت پــروژه روزک

ـری مـــی  ـیــ ـــگــ ـی شـــود، وقـــت    پــ
ـــس، وقـــت    بـــه  ـف ــ ـن ــ اصـــطـــالح ت

ـره کـم شـده و   نھارخـوری و غـی
بیش از ھـر چـیـزی بـه بـارآوری  
کـار و انـجــام دادن کـار تــوجــه  

 .شود   می 
 
ھای کارگری کجا  تشکل

 اند؟ ایستاده
ـیـای   ـلـخ دن یـک واقـعـیـت ت

ــعــیــت تشــکــل  ــروز مــوق ھــای    ام
موجود کـارگـری و جـایـگـاھـی  
ـرخـورد   است که این نھـادھـا در ب
ــات   ــالــب ــه اعــتــراضــات و مــط ب
ــرار   کــارگــری خــود را در آن ق

بجز چند استثنا، مـثـل  .  دھند   می 
مورد ث ژ ت در فـرانسـه و یـا  
ــحــادیــه ھــای   ــون ات ــفــدراســی ــن ک
کــارگــری در تــونــس، مــعــمــوال  
ــھــادھــای مــوجــود   تشــکــل و ن

ھا از اعتراضـات و    کارگری گام 
ـراضـی در جـامـعـه   موقعیت اعـت

ـنــد  ــب " مـنــافــع " مـعــمـوال بـه  .  عـق

صنفی اعضای خود و شاید بھتر  
است گفته شود، در یک حـالـت  
دفاعی از آنچه کـه اعضـایشـان  
ـیـده و در   ھم اکنون دارنـد، چسـب
بھترین حالت از ھمینی که دارنـد  

ـنـد   دفاع مـی  گـرچـه بـارھـا  .  کـن
عمال ثابت شده که اگر دست بـه  
ـتـی   تعرض نزنند، از ھمان موقـعـی
که در آن ھستند ھم عـقـب رانـده  

شـونـد؛ امـا بـاز ھـم حـاضـر    می 
ـردارنـد  ایـن  .  نیستند گامی بجلو ب

به نظر من از سر سیاسـتـی اسـت  
. انـد   که این نھادھـا اتـخـاذ کـرده 

سیاستی سندیکالیستی که خـود  
را جزئی از سیستم تعـریـف کـرده  

این موضوع را بـایـد جـای  .  است 
اما تا جـائـی  .  دیگری دنبال کرد 

ـرخـورد ایـن نـھـادھـا بـه   که به ب
ــربــوط   کــاھــش ســاعــات کــار م

شود، عموما نسبت به آن بـی    می 
ــد  ــاوتــن ــون  .  تــف ــدراســی ــال ف مــث
ھـای کـارگـری سـوئـد،    اتحـادیـه 

LO  ـرار کـرده کـه ، اعتراف و اق

 ساعته ٦روز کار 
 ناصر اصغری

بدنبال تالش مسعود ارژنـگ  
از اعضای کمیته ھـمـبـسـتـگـی  

ـلـی کـارگـری  ـران و  -بیـن الـمـل ای
ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم
ــیــون   زنــدانــی در کــانــادا، فــدراس
اتحادیه ھای کارگران شـھـرداری  
ونکور و حومه طی نامه ای در  

اکتبر به گای رادار مدیر کـل    ٦ 
آی ال  ( سازمان بین املللی کـار  

و احمد شھید گزارشگر ویـژه  )  او 
سازمان ملل در امور حقـوق بشـر  
ـیـق در   در ایران،  خـواسـتـار تـحـق
. مورد مرگ شاھرخ زمانی شـد 

در بــخـشــی از ایــن نــامـه آمــده  
 :است 

ـیـق  "   ما مصرانه خواھان تـحـق
کامل و بـی طـرفـانـه شـمـا در  
ــرخ زمــانــی   ــرگ شــاھ مــورد م
ــامــات رژیــم ایــران   ــوســط مــق ت

ـرای آزادی  .  ھستیم  ـر ب ـیـشـت و  ب
ـرام بـه   ھمه زندانیان سیاسی، احـت
حقوق بشـر، و آزادی تـجـمـع در  

ـم  ـی ـرجـمـه  "   .ایران تاکید مـیـکـن ت
فارسی این نامه به ھـمـراه مـتـن  

 . ارژینال ان  ضمیمه است 
 

S h a h l a . 
Daneshfar2@gmail.com 

http://free-them-now.com 
 

 کمپین برای آزادی 
 کارگران زندانی 

 ٢٠١٥ اکتبر    ٧ ،  ٩٤ مھر    ١٥ 
 

متن ترجمه فارسی : ضمیمه 
نامه فدراسیون اتحادیه 
ھای کارگران شھرداری 

 ونکور و حومه 
 

 ٢٠١٥ اکتبر    ٦ 
 
فدراسیـون اتـحـادیـه ھـای    از 

ــرداری ونــکــور و   ــران شــھ کــارگ
 حومه کانادا 

گــای رایــدر و احــمــد  :  بــه  
 شھید 

ــیــق در مــورد   ــق مـوضــوع تــح
ــرخ زمــانــی فــعــال   مــرگ شــاھ

 کارگری در ایران 
فدراسیون اتحـادیـه کـارگـران  
ــه    ــوم ــکــور و ح ــھــرداری ون ش
مشتمل از صد اتحادیه است کـه  

ھزار کارگر را در ونـکـور در    ٦٠ 
ـنـدگـی   ـیـا را نـمـای ـب بریتیش کلم

 . میکند 
این اتحادیه مطلع شـده اسـت  
ــرخ   کـه  فــعــال کــارگــری شــاھ
زمانی به صورتی مشکوک در  

ــھــر در   ــی ش ــای ــدان رج   ١٣ زن
جـان خـود را از    ٢٠١٥ سپتامبر  

مــا  ادعــای  .  دســت داده اســت 
مقامات ایران مبنی بر مرگ او  
ـم  . بخاطر سکته قلبـی را نـابـاوری

مقامات   جمھوری اسالمـی بـه  
ـر در   طور معـمـول مـرگ و مـی
ـیـعـی   زندان را ناشی از عـلـل طـب

 . گزارش میدھند 
ـر     مرگ شـاھـرخ زمـانـی ب

لیست طوالنی فعالین کـارگـری  
و اکتیویست ھای سـیـاسـی کـه  
ناپدید و زنـدانـی شـده  و مـورد  
ـتـل   شکنجه قرار گرفـتـه و بـه ق

در  .  رسیده انـد، اضـافـه مـیـشـود 
مورد شاھرخ زمانی ، او زنـدانـش  
را بـا یـازده سـال حـکـم در سـال  

جـرم او دفـاع  .  شروع کـرد   ٢٠١١ 
از کارگران و حـقـوق انسـانـھـا ،  
ـقـاش   تشکیل اتحادیه کارگران  ن

 . بود 
در ھــمــان ســال اول زنــدانــش  

ـرخ نـــوشـــت  نـــامـــه ای  :  شـــاھــ
ــای   ــازمــان ھ ــه س ســرگشــاده ب
کارگری و حقوق بشـر نـوشـت و  
در آن  جزئیات شـکـنـجـه ھـایـی  
که در زندان تحمل کرده را شـرح  
داد و خواستار آزادی خود و ھمـه   

ــی از   ــاس ــان ســی ــدانــی آزادی زن
پس از آن او  .   زندانھای ایران شد 

بارھا به زندانھای مختلف منتقـل  
شد، و شکنجه و مـحـرومـیـت از  
امـکـانـات درمـانـی در مـوردش  

 .ادامه یافت 
علیرغم ھمیه اینھا او حـاضـر  
به سکوت نشد و بـعـنـوان یـک  
فرد قوی و صـریـح در دفـاع از  
ــا در کشــورش   ــھ ــوق انســان حــق

 . شناخته شد 
ـبـود  ـیـھـوده ن مـا  .  مرگ او ب

مصرانه خواھان تحقیق کـامـل و  
بی طرفانه شما در مورد مـرگ  
شاھرخ زمانی تـوسـط مـقـامـات  

ـرای  .  رژیم ایران ھستیم  و  بیشتر ب
ـیـان سـیـاسـی،   آزادی ھـمـه زنـدان
احترام بـه حـقـوق بشـر، و آزادی  

 .تجمع در ایران تاکید میکنیم 
 

 ارادتمند شما 
 جو ھارتمن، 

 
دبیر کل فدراسیون اتـحـادیـه    

ــرداری ونــکــور و   ــران شــھ کــارگ
 حومه د رکانادا 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی   ٢٦٧ اطالعیه شماره  
 

فدراسیون اتحادیه ھای کارگران شھرداری 
 ونکور خواستار تحقیق در مورد 

 مرگ شاھرخ زمانی شد
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اخیرا حسین کمالی دبـیـر 
کــل حــزب اســالمــی کــاردر 
نشـســت خــانــه کــارگـریــھــای 

از نظـر مـن :  رژیم گفته است
جامعه کارگری با تـوجـه بـه 
وضعیت اقتصادی فقـط زنـده 

. کـنـد ولی زندگی نـمـی  است
تا .  اقتصاد باید رقابتی باشد

بــحــث اقــتــصــاد کشــور حــل 
ـــتـــار  ـــاخ نشـــود، اصـــالح س
اقتصادی صورت نگیرد ھیچ 

روز .  شـود مشکلی حـل نـمـی
ھـا و مـزارع  به روز کـارخـانـه

شـود و  بیشتری تـعـطـیـل مـی
وضعیت اقتصادی کشور روز 

در . تـر خـواھـد شـد به روز بـد
ایـم  ھـا شـاھـد بـوده مجلس بار

مجلس پشت صنـدلـی   نماینده
ــن  ــف ــل ــا ت خــود نشــســتــه و ب

انــجــام ...  مــعــامــالت آھــن و
 .دھد می

ایــن بــخــشــی از ســخــنــان 
حسین کمالی وزیر کار سابق 
رژیم در جمع بانـدھـای خـانـه 
کارگر می باشد کـه ظـاھـرا 
ــد  ــه وضــعــیــت ب در اشــاره ب
معیشتی کـارگـران و بـحـران 
اقتصادی و رکود حکـومـتـی 

وی از .  اعــالم شـــده اســت
باندھای مجلسی گالیه مـی 
کند که به درد مـردم نـمـی 
رسند و مشغول معاملـه آھـن 

و دسـت .  از مجلـس ھسـتـنـد
آخر خواستار تغـیـیـر سـاخـتـار 
. اقتـصـادی رژیـم شـده اسـت

 بخش اعظم سخنان وی
تالش و تقال برای روحـیـه 
دادن به باندھای خانه کارگر 
و حزب اسالمی کـارش مـی 

بــا تـوجــه بـه ایـنـکــه .  بـاشـد
انتخابات حکومتی ھم در راه 
راســــت، وی تــــالش دارد 
بــانــدھــای دور وبــرش را بــه 

بـرای "  دفاع از کارگـر" بھانه 
ورود به انتخابات حـکـومـتـی 

جـمــع کــرده تـا بــتـوانــد وارد 
برای بخشی از . مجلس بشود

ــران جــوان  ــیــن و رھــب ــعــال ف
کارگری  کـه در سـه دھـه 
گذشته مـتـولـد شـده و وارد 
بازار کار شده اندو تـا حـدود 
زیـــادی تصـــویـــری ازایـــن 
جـــنـــایـــتـــکـــار حـــکـــومـــتـــی 

نـدارنـد، "  خدماتش به نـظـام" و
مھم است که بدانند کـمـالـی 
کیست و چه جـایـگـاھـی در 
حکومت سـرکـوب کـارگـران 
داشته و در دوره وزارت وی 

لـذا . چه اتفاقاتی افتاده اسـت
به بھانه این سـخـنـان حسـیـن 
کمالی شجره نامه وی و سـه 
وزیرکار دیگر حکومت کوتاه 

 .مرور میشود
امــا حســیـــن کــمــالـــی  

کیست که امروز از وضعـیـت 
" گـلـه" بد معیشتـی کـارگـران

مـی کـنـد؟ چــه نـقـشـی در 
ــل فــقــرو فــالکــت و  ــحــمــی ت
سرکوب بر جامعـه کـارگـری 
در سه دھـه گـذشـتـه داشـتـه 

 است؟ 
سـال  ١٢حسین کـمـالـی 

وزیر کار جمـھـوری اسـالمـی 
در دو دولت رفسنجانی و در 
دوره اول دولت محمد خاتـمـی 

وی در کـنـار سـرحـدی .  بود
زاده و احــمــدی تــوکــلــی از 
وزرای کار رژیم در دھـه اول 
و آغــاز دھــه دوم حــکــومــت 
وحشــی جــمــھــوری اســالمــی 

این سه نـفـر سـازمـانـده . بودند
باندھای حکومتـی و حـمـلـه 
کنندگـان بـه اعـتـصـابـات و 
مـبـارزات کــارگـران در دھــه 

از اواسط .  اول حکومت بودند
بـه سـمـت وزارت و  ٦٠دھه 

پســـت ھـــای مـــھـــمـــی در 
 .حکومت رسیدند

کـــــمـــــالـــــی در دوره 
سال وزیـر کـار  ٨رفسنجانی 

رژیم بودکه به ھمراه توکـلـی 
و ســـرحـــدی زاده قـــانـــون 
ضــدکــارگــری کــار رژیــم،  
ـــه شـــورای  شـــکـــل دادن ب
اسالمی کار و انجـمـن ھـای 
اسـالمــی کــار،دایــره حــراســت 
کــه ارگــانــھــای ســرکــوب 
اعترضات کارگری بودنـد را 

در مـاجـرای .  سازمـان دادنـد
قانون کار و تـعـرضـات رژیـم 
به ھست و نـیـسـت کـارگـران 

ایـنـھـا بـه ھـمـراه  ٦٠در دھه 
بــانــدھــای ســرکــوبــی نــظــیــر 
ـــــوراھـــــای اســـــالمـــــی،  ش
ـــارزات   ـــراضـــات و مـــب اعـــت
کارگران برعلیـه قـانـون کـار 
رژیـم را وحشـیــانــه ســرکــوب 

دھھا رھبر کـارگـری .  کردند
را دستگیر و زندان انداخته و 
. تعداد ی را نیز اعدام کردند

ھزاران کارگر مخالف قـانـون 
کـــار کـــه در اعـــتـــرضـــات 
کارگری شرکت داشـتـنـد را 
از کـــار اخـــراج و حـــکـــم 

برایشان " محرومیت اجتماعی"
 .صادر کردند

در کـنـار ایـن اقـدامــات، 
باندھا و دستجات آدمکـش و 
ترور خود را بـرعـلـیـه تشـکـل 
ھای کارگری موجود بـه راه 
انداخته و بـا حـمـلـه بـه ایـن 
تشکل ھا فعالـیـن کـارگـری 
را دستگیـر و ایـن تشـکـالت 
کــارگــری را غــیــر قــانــونــی 

در کـنـار ایـن .  اعالم کردنـد
عناصر کلیدی سرکوب رژیـم 
در جنبش کارگری، جانیانـی 
چون ربیعی وزیر کار فـعـلـی 
روحانی ، حسـیـن مـحـجـوب، 
سرحدی زاده و احمد توکلـی، 
صفدر حسـیـنـی ھـمـه وزرای 
کار رژیم، از عـامـالن دیـگـر 
سرکوب مـبـارزات کـارگـران 

ربیعی وزیر کـار .  می باشند
فـعـلـی روحـانـی از اعضـای 

ــوده  بــرجســتــه ایــن بــانــدھــا ب
اما برگردیم به اظھارات . است

 .کمالی
کسی با این پرونده ھـای 
ـــت در حـــق  ـــای ـــطـــور جـــن ق
کــارگــران، امــروز در راس 

صـحـبـت "  حزب اسالمی کار"
کارگران می "  وضعیت بد" از

کـــمـــالـــی خـــود از .  کـــنـــد
ســازمــانــدھــنــدگــان تــحــمــیــل، 
ــیــن بــه  ــای پــائ ــتــمــزدھ دس
مــیــلــیــونــھــا کــارگــر،طــراح و 
تصویب دھھا قانون و مصوبـه 
ضـــدکـــارگـــری، طـــراح و 
ـــای  ـــان ھ ـــده ارگ ـــان ـــازم س
ــوســی از  ــرکــوب و جــاس س
کارگران در محیط کار نظیر 
ـــای اســـالمـــی؛  شـــورای ھ
حراست، انجمن ھای اسالمی 

 .می باشد
ــــــــت   دردوره دو دول

رفسنجانی،بویژه قبل از پایان 
ــر  ــی ــغــی جــنــگ وی طــراح ت
خطوط تولید کارخـانـه ھـا و 
واحدھای تولیدی برای تولید 
جنگ افزارشد و اقـتـصـاد و 
تولیدات جنـگـی را سـازمـان 

در ھـــیـــمـــن دوره وی .  داد
مــوضــوع کســر مــبــلــغــی از 
چندغاز حقوق کارگران برای 
کمک به جبھه ھای جنـگ 
رژیم را رسما به عنوان قانـون 

در .  تصوب و به اجرا گذاشت
کنار این فضا و جو سرکـوب 
و ایجـاد رعـب و وحشـت در 
محیط ھای کار را گستـرش 

اعــتــصــاب و مــبــارزه .  داد
کارگران رسما ممنوع شـد و 
ھر گونه اعـتـراض و مـبـارزه 

" ھمسویی با دشمن" کارگران 
 .قلمداد وبشدت سرکوب شد

وی در دوره بعد از پـایـان 
جنگ کـه ھـنـوز وزیـر کـار 
دولت رفسنجانی بـود، طـراح 
ــای  ــھ ــکــارســازی ــی اخــراج و ب

ایــن ســیــاســت .  گسـتــرده بــود
سـودآور " قرار بود در راستای 

ــیــد ــش "  کــردن تــول و گشــای
اقتـصـادی دوره رفسـنـجـانـی 

دورا ن " کــمــک نــمــایــد تــا 
ـــدگـــی ـــازن ـــود"  س . آغـــاز ش
" سردار سازندگی" رفسنجانی 

شد و کمـالـی،سـرحـدی زاده، 
ربــیــعــی و تــوکــلــی مســئــول 
سرکوب مستـقـیـم کـارگـران، 
تصویب قانون کار  رژیـم، و 
نھایتا زمینه ساز و تـحـمـیـل 
کننده سیاستھای بشدت ضـد 
ـــم در دوره  کـــارگـــری رژی
. رفسنجانی بر علیه کارگران

در ھمین دوره ھـراعـتـراض و 
مبارزه کـارگـری بـا دخـالـت 
مسـتـقـیــم ایـن جـانـیــان و بــا 

و "  اخــالل در تــولــیــد" انــگ 
سازندگی سرکوب و فعـالـیـن 
کارگـری یـا از کـار اخـراج 
شدند یا دستگیر و بـه زنـدان 

 .انداخته شدند
ــامــه حســن  ایــن شــجــره ن
کـمـالـی و ھـمـراھـانـش مــی 

امروزاین جانی بعـد از .  باشد
روی کــار آمــدن روحــانــی 

و در صـدد .  دوباره فعال شده
" احیای سیاتھای اقتـصـادی" 

شــــکــــســــت خــــورده دوره 
ــا  ــار ب ــن ب ــی، ای ــجــان رفســن
ھمکاری جانـی دیـگـر چـون 
ربیعی وزیر کارروحانـی شـده 

سـیـاسـتـھـایـی کـه دو .  است
دھــه پــیــش رســمــا شــکــســت 

" آنجایی که وی از.  خوردند
ــتــی، اصــالح  ــاب ــصــاد رق ــت اق

، صـحـبـت " ساختار اقتصـادی
می کـنـد، رویـای بـرگشـتـن 
دوره رفسنجانی؛ ایـن بـار بـا 
. دولت روحانی را در سـردارد

یک ھدف این عنصر کثـیـف 
حـکــومــت تــالش و تــقــال در 
ــارضــایــی  ــفــاده از ن ســوءاســت

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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گسـتــرده و مـبــارزات جــاری 
کارگران برعلیه سیـاسـتـھـای 
دولت روحانی، مھار و کنترل 
ـــیـــزه کـــردن ایـــن  ـــال و کـــان
نـارضـایـتــی ھـا در دفـاع از 
. دولــت روحــانــی مــی بــاشــد

ــتــه ایــن ســیــاســت ھــمــه  الــب
باندھای اصالح طـلـب، خـانـه 
کارگر و دار و دسـتـه ھـای 
رنگارنگ رژیـم بـرای جـلـب 
مشروعیت برای سیـاسـتـھـای 
اقتـصـادی دولـت روحـانـی و 

از شــرکــای ســابــق "  گــالیــه" 
حکومتشان در بـانـد مـقـابـل  

 . می باشد
ــران و  ــقــه کــارگــر ای طــب
رھبران کارگری کـه ھـمـیـن 
امروز برعلیه سیاستھای ضـد 
کارگری روحانی در صـحـنـه 
مبارزه می باشند، دست ایـن 
جانیان را خوانده و توھمی به 
ــھــا و وعــده ھــای  ــاســت ــی س
سرخرمن روحـانـی نـداشـتـه و 

کـمــالـی وبــانـدھـا و .  نـدارنـد
عناصر دیگر حکومت دقـیـقـا 
اینجاست کـه نـگـران بـوده و 
دست به تـقـال زده  تـابـلـکـه 

کارگران را از "  خطر" بتوانند، 
. سر دولت روحانی کم نماینـد

به ھمین خاطر است اینھا بـه 
ــاش  ھــمــراه کــل اراذل و اوب
ھــوادار دولــت روحــانــی در 
دعواھا و جنگ جنـاح ھـای 
حــکــومــتــی، طــرف روحــانــی 
ایستاده و بـه صـرافـت جـلـب 
رضــــایــــت کــــارگــــران از 
سیاستھای روحانی افتاده اند 
تا بلکه فشار کارگران را از 
سر دولت کم کـرده وبـتـوانـنـد 
سیاستھـای ضـد کـارگـریـش 
را، ایــن بــا در مــعــیــت ایــن 
عناصر کـثـیـف  بـه جـنـبـش 

 .کارگری تحمیل نمایند
تاھمینـجـا کـاگـران بـا    

اعتراضات گسـتـرده شـان نـه 

ای بزرگی به دولت روحـانـی 
گفته و زیر بار این سیاستـھـا 

این باندھا در عین .  نرفته اند
حال ترس و وحشـتـشـان را از 
ــیــشــتــر  گســتــرش ھــر چــه ب
اعـتـراضــات کـارگــری و بــه 
میدان آمدن کارگران مخـفـی 

اینھا مـی دانـنـد . نمی کنند
کـــه اعـــتـــراض و مـــبـــارزه 
کارگران برای ادامـه حـیـات 
ــاک مــی  ــطــرن حــکــومــت خ

بارھا این را ابراز کرده .  باشد
وبرای مقابلـه بـا  کـارگـران 
طرح و نقشه ریـخـتـه و مـی 

 . ریزند
اینھا می دانند کـه روی 
. بشـکـه بــاروت نشـســتـه انــد

بـانـدھـا ی خـانـه کـارگـر و 
انواع و اقسـام تشـکـالت زرد 
دولتی که ھمـه زیـر چـتـر و 
زیر مجموعه این باندھا جـمـع 
شـده انـد، در تـالش و تــقــال 
برای جا انداختن سیاسـتـھـای 
ضد کارگری دولت روحـانـی 

 .گردآمده اند
کسانی چون کمالی وزیر 
کار سابق رژیم ،ربیعـی وزیـر 
کار فـعـالـی دولـت روحـانـی  
کـه در دوره سـرکــوب ھــای 
گسترده در زندان ھا بـه اسـم 

شـکـنـجـه گـر "  عبـاد"مستعار
بود، توکلی و سـرحـدی زاده 
وزرای کــار ســابـــق رژیـــم، 

و در راس ھـمـه ..محجوب و 
اینھا رفسنجـانـی، مـوسـوی، 
خـاتـمــی و روحـانـی، پـرونــده 
ـــطـــور جـــنـــایـــت و  ھـــای ق
سازمانـدھـی نسـل کشـی از 
. کارگران و مردم ایران دارنـد

ایــنــھــا عــنــاصــر کــلــیــدی و 
عامالن و سـازمـانـدھـنـدگـان 
وحشیانه سرکوب ھا و اعـدام 
ھـا و زنــدانــدھـا و اخـراجــھــا 
برعلیه کارگران و مردم ایـران 
در ســه دھــه گــذشــتــه مــی 

پرونـده ھـای جـنـایـت .  باشند
. ھمه اینـھـا ھـنـوز بـاز اسـت

ھـــمـــه ســـران و مـــقـــامـــات 
حکومت و از جـمـلـه ھـمـیـن 
باندھا باید بـه جـرم ارتـکـاب 
جــنــایـــت دســـتــگــیـــر و در 
دادگاھھای مردمی محاکمه 

آن روز دیگر نـخـواھـد . گردند
 .بود

کوتاه در باره علی ربیعی 
علـی : وزیر کار دولت روحانی

ــام مســتــعــار  ــا ن ــیــعــی ب رب
یــکــی از چــھــره  » عــبــاد،« 

ھای امنیتی فعال و شناختـه 
شــده در وزارت اطـــالعـــات 
جمھوری اسالمی بـوده اسـت 
که ھمواره بخاطر نـقـش ویـژه 
ای کــه در شـــکــنـــجــه و 
سرکوب مخالفیـن داشـتـه در 
مـقـاطـع مـخـتـلــف و حســاس 
سیاسی نامش بر سـر زبـانـھـا 

مشاور اجتماعی  .است افتاده 
خــاتــمــی، ریــیــس دبــیــرخــانــه 
ـــیـــت  ـــی امـــن شـــورای عـــال
جمھوری اسالمی و ھمچنیـن 
دبیر اجرایی این نھاد امنیتی 
در زمــان ریـاســت جـمــھــوری 

 .محمد خاتمی بوده است
عبدالله شھبازی کـه در  

ــاســت مــوســســه  گــذشــتــه ری
ــژوھــش ــعــات و پ ھــای  مــطــال

ســیــاســی وابســتــه بــه وزارت 
اطالعات را برعھده داشته در 

خــاطــرات « مــورد یــکــی از 
ــدگــی ــب زن عــلــی  » (!) جــال

ـــعـــی کـــه در کـــمـــال  ـــی رب
خونسردی برایش تعریف کرده 

در آذربــایــجــان «    : نــویســد مـی
ــعــدادی از اعضــای یــک  ت
. گروھک را دستگیر کـردیـم

ھا را برای حضـور در  باید آن
دادگاه از راه آستارا به گیالن 

نــگــھــبــان و .  فــرســتــادیــم مــی
مــحــافــظ بــه انــدازه کــافــی 

ھـمـه را در تـابـوت .  نداشتیم
ھـا را  خوابانیدیم و در تـابـوت

مــیــخ زدیــم و بــا کــامــیــون 
زمانـی کـه . شان کردیم اعزام

ھا را بـاز  در مقصد در تابوت
کردند ھمه به علـت خـفـگـی 

 «!مرده بودند

 12 از صفحه 

 ! ار جمھوری اسالمی شدندکآدمکشانی که وزرای 
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ــام   ــظ ــارت در ن دزدی و غ
. جمھوری اسالمی نھادینـه اسـت 

دزدی مقامات و کاربدستان ایـن  
حاکـمـان  .  نظام روتین شغلی است 

ـنـد،   و کاربدسـتـان دزدی مـیـکـن
کارگران و کـارکـنـان در عـمـق  
ـرونـد  . فقر و نابرابری بیشتر فرومـی

در یک مـاه گـذشـتـه دو مـورد  
خودکشی کارگران شھرداری در  
ـراض و   بندر انزلی موجـبـات اعـت
نگـرانـی کـارگـران و مـردم ایـن  

مـردم  .  شھر را بدنبال داشته اسـت 
ــد؛   ــگــویــن ــی مــی ــزل ــدر ان  «بــن

ـلـخ خـودکشـی   امیدواریم اتفـاق ت
ــرداری   ــران شــھ یــکــی از کــارگ
ــه   ــزلــی کــه در کــارخــان ــدران ــن ب
کمپوسـت شـاغـل بـود،  آخـریـن  
قسمت سریال خودکشی کارگران  
ـیـن در   شھرداری بـوده و مسـئـول
ـرداخــت حــق و   رابـطــه بــا عــدم پ
حقوق کارگران و شایعات مـطـرح  

 .»شده پاسخگو باشند 
بــه گــزارش پــایــگــاه اطــالع  
ــی   ــی رشــت پــرس، در پ رســان
خــودکشــی یــکــی از کــارگــران  
ــه   ــی ک ــزل ــدر ان شــھــرداری بــن
ــرده ای را در   بـازتــابــھــای گسـت
جامعه در پـی داشـت یـکـی از  
ـر   شھروندان با ارسال نامه بـه دفـت
پایگاه اطالع رسانی رشـت پـرس  
خطاب بـه شـھـردار سـواالتـی را  
مطرح نموده اسـت کـه در ادامـه  

ـم  ـردازی جـنـاب آقـای   :به آن می پ
ـر  .  سالم  !شھردار  چندی پیش خـب

درگــذشــت یــکــی از ھــمــکــاران  
ــاری از   ــب بســی ــان قــل خــدومــت

 .شھروندان را به درد آورد 
حرف و حدیث ھـا و روایـات  
متعدد درخصـوص عـلـت مـرگ  
ایشان بمانند موارد مشابه دیـگـر  

امـا آنـچـه کـه بـه  .  بسیار اسـت 
واقعـیـت نـزدیـک اسـت در پـی  
پرسشی استکه چرا مـحـل کـار  
ــوان مــحــل پــایــان   ــن ــرحــوم بــع آنــم

آیـا  .  زندگی ایشان انتخاب گردید 
آن مرحوم نمی توانست مـنـزل یـا  
ـر   خیابان یا دریا و یا مـحـلـی غـی
آن مکان را انتخـاب نـمـایـد؟ آیـا  
این انتخاب وی از روی سھو بود  
یا ایشـان مـی خـواسـت بـا ایـن  
انتخاب پیامی را منتقل نـمـایـد؟  
ـم کــه در آن زمــان   ـیـده بـودی شـن
مدت سه ماه بود کـه کـارکـنـان  
زحمت کـش شـھـرداری اضـافـه  
ـنـمـوده   کار خویـش را دریـافـت ن

ـنـده از شـمـا   !بودند  چرا؟ سـوال ب
ـرخـی   این است که جنابعالـی و ب
مدیران و برخی اعضای شورا در  
ـر داخـلـی و   ایـن دوره چـنـد سـف

ـرخـی   خارجی داشته اید؟ قطعـا ب
ـنـه   از این سفرھا ضـروری و ھـزی
ــم در ردیــف بــودجــه   ھــای آن ھ

اما آیا مـیـشـد  ! گنجانده شده بود 
ـرھـا در   با حذف برخی از این سـف
مخارج شھرداری صـرفـه جـویـی  
نمود؟ آیا میشـد از جشـن ھـا و  
مراسمات غیـرضـروری و بـعـضـا  
تبلیغاتی پرھیز نمود؟ آیا مـیـشـد  
از برپا کردن سفره ھـای رنـگـیـن  

خـودداری  ...  در رسـتـوران حـاج  
کرد؟ آیا میشد از خودروھای نـو  
ــریــداری شــده ای کــه جــھــت   خ

ـران  !!!!  استفاده شخصی  برخی مدی
شھرداری تھیه گردیده صرف نظـر  
نمود؟ آیا می شود در حالی کـه  
ـیـمـه   ھنوز کارکنان با مشـکـل ب
ـلـی مـواجـه انـد و ھـنــوز   تـکـمـی
اضافه کـار مـاھـھـای گـذشـتـه  
خویش را تمام و کـمـال دریـافـت  
ننموده اند از پرداخت پاداش یک  
میلیون و چندصد ھـزار تـومـانـی  
ــران صــرف نــظــر   ــرخــی مــدی بــه ب
نمود؟ آیا میـشـد از بـازسـازی و  
مجلل سازی منزل شھردار موقتـا  
چشم پـوشـی کـرد و در ھـمـان  
وضعیت و شاید بھتر از بسـیـاری  
از کارکنان زحمتکش شـھـرداری  

زندگی کرد و ھزینه آن را صرفـه  
اسـم  !  جویی نمود؟ آقای شـھـردار 

کوچه تان چیـسـت؟ لـطـفـا اسـم  
کوچه تان را انصاف بـگـذاریـد و  
ـیـاده در آن   ھراز گاھی با پای پ
قدم زنید ، شاید عنایتی بـه حـال  
کارگری شود که در خلقت شمـا  
ــیــچ   ــم ھ ــروردگــار عــال و آن ، پ
تفاوتی ننـمـوده و ایـن دسـت بـد  
ــا در   ــم ــه ش ــت ک ــار اس روزگ
ـر و در   گرمای تابستان زیر کـول
سرمای زمستان در کنار بخـاری  
ـنـجـره   نشسته اید و در آنسـوی پ

اتاق تان کارگرانـی بـا دسـتـانـی  
پینه بسته در سـوز سـرمـا و در  
تابش شدید آفـتـاب تـابسـتـان در  
حال خدمت اند به امیـد دریـافـت  
مبلغی در پایان ماه تا در مقـابـل  

 .ھمسر و فرزندان رو سفید باشنـد 
ـرای لـحـظـه ای   !جناب شھردار  ب

ـرار دھـیـد   خود را بجای پـدری ق
که با آغاز سال تحصیلـی جـدیـد  
نتوانسته ھزینه ثبت نـام دانشـگـاه  
و خرید البسه و کیف و کفـش و  

فرزندانـش را تـھـیـه  ...  کتاب و  
آیا تاکنون شـده شـبـی بـه   .نماید 

منزل برویـد و نـا تـوان از خـریـد  
اقالم مورد نیاز منزلتان شـرمـنـده  

ـتـان شـویـد؟ بـه   ھمسر و فـرزنـدان
راستـی در یـک سـال گـذشـتـه  
چند شب را گرسنه سر بر زمـیـن  
گذاشته اید؟ چند شب را بـا نـان  
و پنیر صبح نموده ایـد؟ امـا مـن  
در میان ھمکارانتان بسیـار سـراغ  
ـــه   ـی ـــاتـــوان از تـــھــ دارم کـــه ن
درخواسـتـھـای ضـروری خـانـواده  
ــزل نــدارنــد  ــن ــتــن بــه م . روی رف

ھمانھایی که شب گـرسـنـه مـی  
ــدانشــان وعــده   ــرزن ــد تــا ف ــن خــواب

 !غذایی بیشتر داشته باشند 
ایکاش آنـھـا ھـم  ... ایکاش  

ــوران حــاج   ــد  ...  راه رســت را بــل
ـــد  ـــکـــاش ھـــمـــکـــاران   !بـــودن ای

ـنـد شـمـا   زحمتکش تـان بـه مـان
حـق زحـمـت  !  بجای حق مسولیت 
حق بیـمـاری  ! کشی می گرفتند 

از کارھای سخت و طاقت فـرسـا  
ـنـد  ـت حـق حـیـات مـی  !  می گرف

ای کاش بعد چـنـد مـاه  !گرفتند 
مطالبات خویش را کـامـل مـی  

و ایـکـاش ھـمـکـار تـازه  !گرفتند 
درگذشته تـان دیشـب در کـنـار  

 ...ایکاش !ھمسر و فرزندانش بود 
 .انتھای پیام 

ـم ظـالـمـانـه، نـظـام   این سیسـت
حاکمان اسالمی ـ مذھبی، نـظـام  
بورژواھا و سرمایه داران و نـظـام  

ــنــان اســت  ــی ــنــھــا  .  مــجــلــس نش ای
مشتی زالو صفت بـی مـروت و  
کثیف ھر روز خون کـارگـران  و  
کارکنان میلیونی در ایران را سـر  

اما، قوانین ایـن نـظـام   .  میکشند 
ـثـمـار   ظالمانه ھر روز تـوسـط اسـت
ـر خـواسـت ھـای   ـف شدگان با کـی
ـلـف   طبقاتی در عرصه ھای مخت
اعتراضی در اشکـال اعـتـصـاب،  
ــراض بــه چــالــش   ــت تــجــمــع و اع

 .کشیده میشود 
راه حـــل رھـــایـــی از ایـــن  
وضـعـیــت و خـالــصـی از دســت  
ظالمان و استثمارگران خـودکشـی  

ـراض و  !.  نیسـت  اعـتـصـاب، اعـت
ـری  . مبارزه است  راه حـل و مسـی

ــه   ــد ســال گــذشــت کــه در چــن
ـنـدر انـزلـی   کارگران شھـرداری ب

 .آنرا بدست گرفته اند 
ــاتــی یــک   ــق ــب ســوالــھــای ط
ـقـه ای   شھروند، ھمکار و ھم طـب
ـنـدر انـزلـی   کارگران شھـرداری ب
ـقـاتـی   تنفر و اعتراض به نظام طـب
و نابرابری علیه نـظـام جـمـھـوری  

 . اسالمی است 
پایان دادن به فقر  و زنـدگـی  
پر از نابرابری، با مبارزه پیگیرانـه  

 . عملی است 
ــــدن بــــه ســــعــــادت،   ـی رســـ
ــی و رفــاه در گــرو   خــوشــبــخــت
سرنگونی نظام جمھوری اسالمی  

 !است 

 در حاشیه اخبار کارگری
 سوالھای طبقاتی از دزدان نظام جمھوری اسالمی

 نسان نودینیان

 
 
 
 

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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 اعتراضات
پنجمین روز اعتصاب  کارگران مجتمع 

 گندله سازی اردکان
اعتصاب در مجتمع گندله سازی اردکان که از 
پنج روز پیش آغاز گـردیـده تـاکـنـون ادامـه دارد و 
. کارگران از رفتن به سرکار استنکـاف مـی ورزنـد

ظاھرا اعتصاب روز اول در اعـتـراض بـه کـیـفـیـت 
پایین غذا بوده است اما بعد از جـلـسـه ای کـه در 
فــرمــانــداری اردکــان بــرگــزار گــردیــد، اعــتــصــاب 
کنندگان از برخورد بد مدیرعامل چادرمـلـو و نـیـز 
عدم برخورد مناسب مسئولین شھر گـالیـه شـدیـدی 
دارند و این عاملی شده است تا مصمم به اعتصـاب 

کارگران سـه خـواسـتـه   .خود تا حصول نتیجه باشند
افزایش حـقـوق کـارگـران مـطـابـق عـرف ـ  ١:  دارند

ـ  بـه کـارگـیـری مـدیـران بـا ٢صنایع فوالد کشور 
تجربه بومی به جای مدیران بی تجربه و سـفـارشـی 

افزایش کیفیت غذا ھمچـنـیـن نـامـه   -٣غیربومی  
ای از طرف گندله سازی برای فـرمـانـداری ارسـال 
گردیده است که در آن اعالم نـمـوده بـه عـلـت عـدم 
انجام فعـالـیـت تـوسـط کـارگـران، مـزدی از طـرف 

 .شرکت به کارگران پرداخت نمی گردد
 

کارگران اخراجی کشت دومین روز تجمع 
 وصنعت کارون

کارگران اخراجی میراب مجتمع کشت و صنعت 
کـارون  بــرای دومـیـن روز مـتــوالـی  در مـقـابــل 
.  ساختمان اداری کارخانه تجمع اعتراضی برپا کرند

یکی از کارگران مجتـمـع کشـت وصـنـعـت کـارون 
علت این اقدام اعـتـراضـی اخـراج نـاگـھـانـی :  گفت
نـفـر از ھـمـکـاران مـیـراب وآب رسـان مـزارع   ١٠٥

نیشکر است و آنان خواستار بازگشت بکار وپرداخـت 
سه ماھه معوقات حقـوقـی خـود در مـاھـای تـیـر، 

 .مرداد وشھریور ھستند
 

 تجمع بازنشستگان شرکت صنایع 
کارکنان بازنشسته شرکت صنایع پـوشـش ایـران 
برای سومین بار در اعتراض به عدم دریافت حـقـوق 

ماه گذشته، مـقـابـل تـامـیـن اجـتـمـاعـی  ٨خود در 
کارگران میگویند؛ ما به ھر کجا که  .تجمع کردند

توانستـیـم از سـازمـان بـازرسـی تـا اسـتـانـداری  می
نـفـر از   ٣٤مـا  .شکایت بردیـم امـا کـارسـاز نـبـود

بازنشستگان پـوشـش ھسـتـیـم کـه از تـاریـخ شـشـم 
ترک کار خوردیم امـا تـا بـه   ٩٣شھریور ماه سال 

ایـم و بـا ایـن شـرایـط  امروز حقوقی دریافت نـکـرده

ماه بدون حقـوق   ٨توانیم  دشوار اقتصادی چطور می
 زندگی کنیم؟

 
 تجمع کارگران نساجی پارسیلون 

مھر جمعی از کـارگـران نسـاجـی پـارسـیـلـون ١٩
استان لرستان در مقابل سازمان تامین اجتماعـی در 

اعتـراض کـارگـران بـه مـحـروم .  تھران تجمع کردند
کردن آنھا از مشمولیت قانون بازنشستگی سخـت و 

 .زیان آور است
 

فصلی میراب و تجمع اعتراضی کارگران 
 آب رسان مجتمع کشت وصنعت ھفت تپه

کـارگـر فصـلـی مـیـراب و آب   ١٠٥:  مھـر  ١٩
رسان مجتمع کشت وصنعت ھفت تپه در اعتراض به 
اخراج ناگھانی خود مقابـل سـاخـتـمـان فـرمـانـداری 

 .شوشتر دست به تجمع اعتراضی زدند
جمعی از کارگران پتروشیمی فـارابـی :  مھر ١٩

در بندر ماھشھر، بـرای شـشـمـیـن روز مـتـوالـی از 
ازجـمـلـه .  خوردن غذا در کارخانه، خودداری کـردنـد

بـنـدی  ھـای کـارگـران، اجـرای طـرح طـبـقـه خواسته
درصـد پـایـه حـقـوق بـه   ٣٠مشاغل و اضافه شدن 

 .مزایای شغل است
 

 تپه تجمع کارگران اخراجی ھفت

فصـلـی مـیـراب )   کارگـر١٠٥(مھر کارگران١٩
وآب رسان مجتـمـع کشـت وصـنـعـت ھـفـت تـپـه در 
اعتراض به اخراج ناگھانی خـود مـقـابـل سـاخـتـمـان 

اخراج این کارگران   .فرمانداری شوشتر تجمع کردند
پیش از اتمام مھلت قانونـی قـرادادھـای کـار آنـھـا 

براین اساس کارگران مورد نظر  .صورت گرفته است
اخـراج )  مـھـر مـاه  ١٥( در حالی از روز پنجـشـنـبـه 

اند که که اعتبار قرادادکار ھمـه آنـھـا تـا روز  شده
پرداخت نشدن نزدیک به سه  .مھر ماه بوده است ٣٠

ماه معوقات مزدی نیز از جمله دالیل دیگری بـوده 
اخـراج  .که باعث برپایی این تجمع صنفی شده است

گویند که بـه  شدگان به نقل از کارفرمای خود می
دلیل ماھیت فصلی بودن کارشان تا اردیبھشت مـاه 
ســال آیــنــده کــار بــرایشــان  وجــود نــدارد وبــایــدبــه 

ھایشان برگردند ایـن در حـالـیـسـت کـه مـزارع  خانه
نیشکر به این تعداد نیروی کار مـیـراب وآب رسـان 

 .برای آبیاری نیاز  دارد
 

اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی 
 تندگویان

کــارگــران پــیــمــانــکــاری پــتــروشــیــمــی مــھــر ١٨
اعـتـراض بـه پـرداخـت در )  کـارگـر٢٥٠( تنـدگـویـان

 .نکردن حقوق و دستمزدھا  دست به اعتصاب زدنـد
بـنـدی مشـاغـل،  کارگران خواھان اجرای طرح طبقـه

درصـد مـزد مـبـنـا بـه عـنـوان   ٣٠پرداخت معـادل 
درصد افزایـش حـق شـیـفـت  ٣٥عنوان سایر مزایا و 

  .ھستند
 

 تداوم اعتصاب وتجمع  کارگران پامیدکو
کارگران پامیدکو برای چندمین بار در مھر ١٦

ماه ھای اخیر دسـت از کـار کشـیـده و بـه دالیـل 
کـارگـران  بـا  .حقوق و مزایای خود تجمع  کـردنـد

حضور در فـرمـانـداری در جـلـسـه شـورای تـامـیـن 
شھرستان شرکت کردند و نکات مدنظر خود را بیـان 
کردند و نوریـان مـدیـرعـامـل چـادرمـلـو و شـرکـت 
پامیدکو به این درخواست ھا گوش کرده است و بـر 

شـرکـت احـداث  ! رویه سابق خود تاکید کرده اسـت
درتـاریـخ )  پامـیـدکـو( صنایع ومعادن سرزمین پارس 

، باھدف ارائه خدمات مـھـنـدسـی و  ٠٣/١٠/١٣٨٥
تکنولوژیکی مورد نیازکارفرمایان درکلیـه زمـیـنـه 
ھای معدنی، صنعتی وخصوصا  صنـایـع بـاالدسـتـی 
فوالد دراداره ثـبـت شـرکـت ھـای تـھـران بـه ثـبـت 

 ٨٦رسیدوفعالیت خود راعمال  از پانزدھم اردیبھشت 
 . آغازنمود

 
 تجمع کارکنان راه آھن نیشابور

که بیشتر مـتـعـلـق بـه مھر کارکنان معترض ١٨
بخش خصوصی بودند به  عدم پرداخت حقوق پرسنل 

 .از دو تا چند ماه  دست به تحمع اعتراضی زدنـد
آھن نیشابور، پـس از  ھادی نوری رئیس ایستگاه راه

این تجمع با افراد وارد مذاکره شد و معـتـرضـان بـا 
ھــای وی در زمــیــنــه پــیــگــیــری حــل  قــبــول وعــده

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .مشکالتشان به تجمع خود پایان دادند
 

ششمین روز اعتراض کارگران پتروشیمی 
 فارابی

کارگران پتروشیمی فارابی، برای شـشـمـیـن روز 
مـتـوالـی از خـوردن غـذا در کـارخـانـه، خــودداری 

بـنـدی  کارگران خواھان، اجرای طـرح طـبـقـه .کردند
مشاغل و اضافه شدن سی درصد  بـیـس حـقـوق بـه 

 .مزایای شغل ھستند
 

 تجمع کارگران فوالد چدن درود
در نوزدھمین روز اعـتـراض کـارگـران کـارخـانـه 
فــوالد وچــدن درود، کــارگــران مــقــابــل ســاخــتــمــان 

اعتراضات کـارگـران  .فرمانداری درود تجمع کردند
به پرداخت نکردن چھار ماه حقوق و دسـتـمـزدھـا و 

 . حق بیمه است ماه٦پرداخت نکردن 
 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه یاسوج 
 نسبت به وضعیت خوابگاه

دانشجویان دانشگاه یاسـوج در اعـتـراض مھر ٢٠
ھـای دانشـجـویـی در  به وضعیت نامساعد خـوابـگـاه

پـس از  .میدان استاد دانشگاه یاسوج تـجـمـع كـردنـد
انتشار دو خبر و گزارش از وضعیت خوابگاه دختران 
دانشــگــاه یــاســوج و انــتــشــار آن در شــبــكــه ھــای 
اجتماعی، جمعی از دانشجویـان ایـن دانشـگـاه  بـا 
تجمع در میدان استاد دانشـگـاه، اعـتـراض خـود را 
نسبت به وضعیت خوابگاه ھای دانشجویی خصوصـا 

دانشـجـویـان  .خوابگاه ھـای دخـتـران بـیـان داشـتـنـد
معترض كه اعتراضشان تا دقایقی باعث بسته شـدن 
مسیر اتوبوس ھا شـد، دلـیـل اعـتـراض خـود را بـد 
قولی مسئوالن دانشگاه نسبت به واگذاری خوابگـاه 

 .دختران عنوان كردند
 

 اخراج و بیکارسازی
بیکارسازی در کارخانه سیمان یاسوج مرکز 

 کھگیلویه و بویراحمد
کارگر  کارخانه سـیـمـان یـاسـوج  ٢٥٠بیکاری 

مرکـز کـھـگـیـلـویـه و بـویـراحـمـد درصـورت ادامـه  
 .کیفیت سیمان اصفھان واردات بی

 
 ٥ورود ! ھزار شغل در آستانه نابودی٢٣٧

 میلیون نفر به بازار کار
ھـای اقـتـصـادی  گویند سـیـاسـت کارشناسان می

دولت باعث تشدید رکود و درجا زدن بازار کار شده 
ھزار شغل جدیـد،  ٧٣٥به نحوی که به ازای ایجاد 

وزیـر کـار؛    .ھزار شغل موجود نابود شده اسـت٣٢٦
ھزار شغل جدید در اقتصـاد ایـران  ٨٠٠سالیانه باید 

مـیـلـیـون نـفـر بـه  ٥ایجاد شود، از ورود زودھنگام 
ھای آینده که بیشتر آنھا را زنان و  بازار کار در سال

فارغ التحصیالن دانشگاھی تشکیل می دھند، خبر 
 . داده است

 

 افزایش بیکاری
المللی پول در آخـریـن گـزارش خـود  صندوق بین

اعالم کرده آمار بیکاری ایران در سال آینده افزایش 
به گزارش خبرنگار جام جـم، آمـارھـا  .خواھد داشت

نشان می دھد، موج بیکاری با ورود چھار میلیـون 
ھزار دانشجوی در حال تحصیـل بـا مـعـضـل  ٥٠٠و 

براساس گزارش مـرکـز  .بیشتری روبه رو خواھد شد
سـالـه نـیـز  ٢٩تـا  ١٥آمار، نرخ بیکاری جـوانـان 

درصد از جمعیت فعـال  ٢١.٩حاکی از آن است که 
ایـن شـاخـص در بـیـن . این رده سنی بیکار بوده اند

زنان نسبت به مردان و در نقـاط شـھـری نسـبـت بـه 
اشتغال و بـیـکـاری  .نقاط روستایی بیشتر بوده است

از جمله موضوع ھای اساسی اقتصاد ھـر کشـوری 
است، به گونه ای که افزایـش اشـتـغـال و کـاھـش 
بیکاری یکی از شاخـص ھـای تـوسـعـه یـافـتـگـی 

نرخ بـیـکـاری ھـم یـکـی از  .جوامع تلقی می شود
شـاخـص ھـایــی اسـت کـه بـرای ارزیــابـی شـرایــط 

بـا  .اقتصادی کشور مورد استفاده قرار مـی گـیـرد
توجه به این موضوع، از آنجایی که اقـتـصـاد ایـران 
در رکود تورمی فرو رفـتـه، بـا مشـکـل بـیـکـاری 
دست و پنجه نرم می کند و گزارش اخیـر صـنـدوق 
بین المللی پول نشان می دھد که به آمار این افراد 

 .افزوده خواھد شد
 

ساز در  ھزار کارگر قطعه١٠اخراج و تعلیق 
 ھفته اخیر ٢

دبیر انجمن تخصصی صنایع ھمگن قطعه سـازان 
خودرو با بیان اینکه در دو ھفته گذشتـه قـریـب بـه  

سازی تعدیـل  ھزار نیروی انسانی در صنعت قطعه١٠
اگر این روند تا پایان سـال :  اند،گفت و یا تعلیق شده

ھـزار نـیـروی انسـانـی در ایـن ٣٠٠ادامه پیدا کند 
 .شوند صنعت بیکار می

 
 پنج میلیون دانش آموخته بیکار

رییس کمیسیون بـرنـامـه، بـودجـه و مـحـاسـبـات 
ھـم اکـنـون پـنـج :  مجلس شـورای اسـالمـی گـفـت

میلیون دانش آموختـه لـیـسـانـس بـیـکـار در کشـور 
اگر وضعیت کنونی ایجاد اشتغال در کشـور   . داریم

ادامه داشته باشد در سه سال آینده شمار ایـن فـارغ 
التحصیالن دانشگاھی بیکار به ھشت میـلـیـون نـفـر 

 . خواھد رسید
 

بیکاری کارگران بدنبال تعطیلی نیمی از 
 واحدھای صنعتی بروجرد

در حـال حـاضــر بـیـش از نـیـمــی از واحـدھــای 
صنعتی بروجرد تعطیل ھستند و این امر سـبـب شـده 

مـوج   .تا شمار زیادی از کـارگـران بـیـکـار شـونـد
بیکاری، تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدھای صنعتی 
این روزھا افزایش یافته بـه طـوری کـه واحـدھـای 
صنعتی زیادی طی این سالھا از روند کار و تولیـد 
خارج شده و در لیست واحدھای صنعتی تعطیل شده 

واحدھای صنعتی زیادی که ابـتـدا  .قرار گرفته اند

نیمه تعطیل می شوند و پس از مدتی مـھـر تـایـیـد 
تعطیلی را بر واحد صنـعـتـی مـی زنـنـد و در ایـن 
مــیــان کــارگــران زیــادی از کــار بــیــکــار شــده و 

 .مشکالت زیادی در پی آن جوالن می دھند
 کارگران

مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده 
پیرامون برگزاری نخستین جلسه ستاد 

 ! مزد
بنا بر گـزارش خـبـرگـزاری ایـلـنـا :  سایت اتحاد

، روز گذشـتـه در  ٩٥نخستین جلسه ستاد مزد سال 
محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـی بـرگـزار 

تنھا مصوبه این جلسه در روز گذشته تشکـیـل .  شد
بـود کـه قـرار  ٩٥کارگروه ویژه بررسی مـزد سـال 

است به زودی با مشخص شدن اعضا، اولین جـلـسـه 
بــر اســاس ایــن گــزارش تــعــداد .  آن بــرگــزار شــود

بررسی مـزد سـال   نمایندگانی که در کارگروه ویژه
حضور خواھند داشت در مـقـایسـه بـا اعضـای  ٩٥

ایـن کـارگـروه بـا .  تر خـواھـد بـود ستاد مزد محدود
حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و 
دولتی وظیفه خواھند داشت تا ضمن بـررسـی نـحـوه 

ھـا،  محاسبه مزد و برآورد سبـد مـعـیـشـتـی خـانـواده
 .آمارھای اقتصادی را نیز تجزیه و تحلیل کـنـنـد

" پـر طـمـطـراق" تشکیل چنین جلساتی  بـا عـنـوان 
بررسی نحوه محاسبه مزد و بر آورد سبد معـیـشـتـی 
خانواده،  روال معمول و ھر ساله دولت و وزارت کار 

اما حداقل مزدی که طی سه دھـه گـذشـتـه . است
به کارگران پرداخت شده است ھـر سـالـه نسـبـت بـه 
سال پیش بطور وحشتناکی از میزان قدرت میلیونھا 

در این زمینه جـعـفـر .  خانواده کارگری کاسته است
عظیم زاده عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران 
ایران و از ھماھنگ کننـدگـان طـومـار اعـتـراضـی 
چھل ھزار نفری کارگران به حداقل مزد، به سـایـت 

در مصاحبه ای کـه ایـلـنـا بـا  :اتحاد اظھار داشت
مشـاور کـانــون عــالـی شـوراھــای ( عـلـی خـدائــی 

انـجـام داده اسـت وی اعـالم )  اسالمی کار کشـور
کرده است  قرار است کار گـروھـی بـا حضـور سـه 
گروه نمایندگان کارگری، کـارفـرمـائـی  و دولـت 
وظیفه بررسی نحوه محاسبـه مـزد و بـر آورد سـبـد 
. معیشتی خانـواده ھـای کـارگـری را انـجـام دھـد

ھمین که در این مصاحبه وی اعـالم مـیـکـنـد ایـن 
را "  نحوه محاسبـه حـداقـل مـزد" کارگروه قرار است 

مورد بررسی قرار دھـد روشـن اسـت کـه ایـن کـار 
گروه، اساسا قرار است برای توجیه تحـمـیـل فـقـر و 
. فالکت بیشتر بر میلیونھا کارگری جلسه بـگـذارد

قانون کار نحوه محاسـبـه حـداقـل  ٤١چرا که ماده 
مزد را به صراحت اعالم کرده است و طبیعتا نیازی 
به پیدا کردن راھکاری برای نحوه محاسبه حـداقـل 

جعفر عـظـیـم زاده ادامـه  .مزد کارگران وجود ندارد
برگزاری چنین جلساتی از سوی وزارت کار و : داد

تشکیل کار گروھی که قادر به تحمیـل بـیـشـتـریـن 
فقر و فالکت بر میلیونھا خانـواده کـارگـری بـاشـد 
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قانون کـار تـورم  ٤١ماده . کار ھر ساله اینان است
، تامیـن " باید" ھر ساله و بسیار مھم تر از آن با قید 

زنـدگــی یــک خــانــواده کـارگــری را بـدون آنــکــه 
مشخصات جسمـی و روحـی کـارگـران و ویـژگـی 
ھای کار محول شده به آنان در نـظـر گـرفـتـه شـود 

بنا بر ایـن . مبنای تعیین حداقل مزد قرار داده است
چگونگـی و " وقتی از ھمین اولین جلسه ستاد مزد 

در دستور قرار می گیرد "  نحوه محاسبه حداقل مزد
کامال روشن است که وظیفه اصلی این کـار گـروه 
دور زدن قانون کار، زیر پا گذاشتن آن و تحمیل فقر 

 .و فالکت بیشتر بر میلیونھا خانواده کارگری است
وی در مورد میزان سـبـد مـعـیـشـت یـک خـانـواده 

طبق اعالم مقامات رسمی در حـال :  کارگری گفت
حاضر سبد ھزینه یک خانواده چھار نفره کـارگـری 

سال گذشتـه .  سه میلیون و دویست ھزار تومان است
این مبلغ را دو میلیون و دویست ھزار تومـان اعـالم 

بــا ایـن حـال حــداقـل مــزد را بــرای .  کـرده بـودنــد
بـه نـظـر .  ھزار تومان تعیین کـردنـد ٧١٢سالجاری 

من وقتی یک دولت و مقاماتش سبد ھزینـه یـک 
خانواده چھار نفره را دو مـیـلـیـون و دویسـت ھـزار 
تومان اعالم می کنند و با این حال، چشم در چشم 
میلیونھا خانواده کارگری با توسل به انـواع خـیـمـه 

ھـزار تـومـان  ٧١٢شب بازی ھا، حـداقـل مـزد را 
تعیین میکنند و وزیـر کـارشـان از تـعـیـیـن چـنـیـن 
مزدی ابراز شعف و شادمانی می کند تکلیف ھمه 

روشن است که امسال نیز با توجه .  چیز روشن است
به ادعاھای دولت مبنی بر پایین آوردن تـورم دسـت 

روشـن اسـت کـه وقـتـی .  به چه کاری خواھند زد
افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سـال آیـنـده 

درصد پیش بینی شده است وضعیت حداقل مـزد  ١٠
جـعـفـر  .کارگران به چه سرنوشتی دچار خواھد شـد

: عظیم زاده در ادامه ایـن مصـاحـبـه اظـھـار داشـت
پیش بینی من در مورد میزان افزایش حـداقـل مـزد 
کارگران با توجه به روشـن شـدن تـکـلـیـف افـزایـش 
حقوق کارمندان و با تـجـربـه ای کـه از سـالـھـای 
گذشته داریم افزایشی در ھمیـن حـدود و حـداکـثـر 
. چند درصدی باالتر از حقوق کارمندان دولت اسـت

به عبارتی در خوشبینانه تـریـن حـالـت، حـتـی اگـر 
درصدی مـزد بـکـنـنـد حـداقـل  ١٥اقدام به افزایش 

تـومـان افـزایـش پـیـدا  ١٠٦٨٠٠مزد ما کارگـران 
تـومـان خـواھـد  ٨١٨٨٠٠خواھد کرد و بـه مـبـلـغ 

این در حالی است که اگر ادعای مـقـامـات .  رسید
رسمی مبنی  بر صحت مبلغ سه میلیون و دویسـت 

را مـبـنـای )  چه بسا که بیشتـر اسـت( ھزار تومان 
مبنا قرار بدھیم و مـبـلـغ دو  ٩٤سبد ھزینه در سال 

میلیون دویست ھزار تومان را مبنای سبد ھزینه در 
سال نود و سه قرار دھیم آنوقت مـیـتـوان گـفـت کـه 
امسال قدرت خـریـد مـا کـارگـران بـه نسـبـت سـال 

ھـم  ٩٥درصد کم شده است و اگر سال  ٤٦گذشته 
بنا بر ادعای  مقامات دولـتـی  وضـعـیـت مـوجـود 
حفظ بشود و سبد ھزینه کارگران بـه ھـمـان مـنـوال 

افزایش پـیـدا کـنـد بـرای  ٩٣و  ٩٤تفاوت سالھای 

درصد از میزان قدرت خـریـد  ٤٦سال آینده بار دیگر 
این درحـالـی اسـت .  ما کارگران کاسته خواھد شد

درصدی سبـد ھـزیـنـه سـال  ٤٦که در قبال افزایش 
 ١٥، حداقل مزد ما کارگران ٩٣نسبت به سال  ٩٤

درصد افزایش پیدا کرد و ھمانـطـور کـه گـفـتـم بـا 
درصدی حـقـوق کـارمـنـدان در  ١٠توجه به افزایش 

، امسال نیز در خـوشـبـیـنـانـه تـریـن  ٩٥بودجه سال 
درصد افزایـش پـیـدا  ١٥حالت حداقل مزد کارگران 

جـدای از ایـن ارقـام و :  وی افـزود  .خواھد کـرد
آمارھا که ھمگی  مبتنی بـر اظـھـارات مـقـامـات 
رسمی کشور است من حاضرم به ھر صاحب منصب 

میلیون تومان در شـھـرک کـارگـر  ١دولتی که با 
نشینی مانند شھرک استقالل در تھران یک مـنـزل 
استیجاری مناسب یک خانواده چھـار نـفـری پـیـدا 

به عبارتی عمق فاجعه زندگـی و .  کند جایزه بدھم
معیشت ما کـارگـران بـه حـدی رسـیـده اسـت کـه 
دریافتی یک کارگر با اضافه کار و غیره که بنا 

مـیـلـیـون تـومـان مـی بـاشـد  ١بر ادعای وزیر کار 
حتی کفاف اجاره بـھـای مـنـزل اسـتـیـجـاری یـک 

این وضعیـت یـعـنـی بـرابـری .  کارگر را نیز نمیدھد
کل دریافتی یک کـارگـر بـا اجـاره بـھـای مـنـزل 
مسکونی اش در ھیچ جای دنیا حتی عقب مـانـده 
ترین و فقیر ترین کشورھا نیز وجود ندارد و بشـدت 

جعفر عظیم زاده در رابطه بـا  .غیر قابل تحمل است
شرایط معیشتی پیش روی خانواده ھـای کـارگـری 

ھمانطوریکه گفتم بنا بر آمار رسـمـی :  اظھار داشت
در مورد سـبـد ھـزیـنـه یـک خـانـواده چـھـار نـفـره 
کارگری، سال گذشته قدرت خریـد  مـا کـارگـران 

درصد و چنانچه امسال نیز در خوشبینانه تـریـن  ٤٦
حالت سبد ھزینه نیز طبق روال تفاوت سال گـذشـتـه 

درصـد از  ٤٦و امسال افزایش پیدا کند بار دیگـر 
و ایـن .  قدرت خرید ما کارگران کاسته خواھد شـد

یعنی فاجعه ای که نه تنھا پایانی ندارد بلکه ھـر 
لحظه بطور وحشتناکی بر عمق و دامـنـه آن افـزوده 

اگر مثال در سالھای گذشته قدرت خرید .  می شود
درصـد افـت مـیــکـرد و آنــان یــک  ٥٠کـارگـران 

جورھایی سکوت و کنار آمدن با آن را به بـازداشـت 
و سرکوب ترجیح میدادند و در ابـعـاد کـوچـک و 
پراکنده ای دست به اعتراض میزدند امـروز شـرایـط 
بگونه ای است که در نـتـیـجـه تـداوم ھـر سـالـه و 
وحشتناک افت قدرت خرید، کارگران دیگـر حـتـی 

درصـدی قـدرت خـریـدشـان را نـیـز  ١٠تحمل افت 
به عبارتی زندگی و مـعـیـشـت مـیـلـیـونـھـا .  ندارند

خانواده کـارگـری بـه چـنـان درجـه ای از تـحـمـل 
ناپذیری رسیده است که در شرایط حاضر حتی افت 

درصدی قدرت خرید کارگران، آنانرا بطور مطلق  ١٠
و در یک بعد عظیم اجتماعی از خط فقر و بقا بـه 

وی در پـایـان ایـن   .خط مرگ و تباھی می راند
بـا :  مصاحبه در رابطه با جلسات ستـاد مـزد گـفـت

تجربه ای که ما کارگران داریم این جلسات، فـقـط 
جلساتی برای تحمیل خفت بارترین مزد با اسـتـفـاده 
از عناصر دست سازی تحت عـنـوان نـمـایـنـده ھـای 

بـه نـظـر مـن .  کارگری در شورایعـالـی کـار اسـت
امروز ھمه کارگران در سطح کشور تجربه خوبی از 
خیمه شب بازیھای شورایعالی کار و مـبـارزه بـرای 
دست یابی به مطالباتشان دارند و ھمه میدانند کـه 
اگر افسار حداقل مزد بدست دولت و کـارفـرمـایـان 
سپرده شود وضعیت معـیـشـتـی مـیـلـیـونـھـا خـانـواده 
کارگری که بعضا در شرایط حاضر از خط بـقـا بـه 
خط مرگ و تباھی کشانده شده است در یک بعـد 
عظیم اجتماعی به چنین سرنـوشـتـی دچـار خـواھـد 

در نتیجه و بطور طبیعی، این وضعیت نه تنھـا .  شد
ما کارگران بلکه کل حقوق بـگـیـران و ھـر انسـان 
شریفی را که شاھد چنین درجه ای از نـابـودی و 
تباھی یک جامعه باشـد وادار بـه عـکـس الـعـمـل 

ما در اتحادیه آزاد کارگـران ایـران بـه .  خواھد کرد
نوبه خود در برابر وضعیت موجود و تحمیـل حـداقـل 
. مزد بر اساس روال تاکنونی ساکت نخواھیم نشست

طبیعی است که دولت و وزارت کار نیز باید بداننـد 
که ادامه وضعیت موجود برای میـلـیـونـھـا خـانـواده 
کارگری ناممکن است و دیگر نمی توانند ھمچـون 
سالھای گذشته تعیین حداقل مزد را به یک خیمـه 
شب بازی و شادی و شعف وزیـر کـار از تـحـمـیـل 
مزدی خفت بار بر ما کارگران تبدیل بکنند و اگـر 
چنین کننـد خـارج از اراده ھـر تشـکـل و فـردی، 
کارگران ایران علیرغم ھمه محدودیتھـا و بـیـگـر و 
ببندھا، دیر یا زود در ابـعـادی مـیـلـیـونـی قـدم بـه 
میدان مبارزه برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار 

 .موجود خواھند گذاشت
 

اعتصاب  در شرکت فرآورش مجتمع  
 پتروشیمی بندر امام

بدنبال اعتراضات واعتصابات متعدد  چـنـد مـاه 
گذشته درشرکتھای پتروشیمی مجتمع پـتـروشـیـمـی 
بندر امام و منجمله شرکت پیمانکـاری فـرآورش و 
موفقیت کـارگـران ایـن شـرکـت در دسـتـیـابـی بـه 
خواسته ھایشان، مسئولین پتـروشـیـمـی فـراورش در 
اقدامی جدید با حساب سازی و دستکاری در نحوه 
پرداخت مزایا، اقدام به کاھش مزایای پرداختی بـه 

بـنـا بـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .کارگران کـردنـد
اتحادیه ازاد کارگران ایـران، بـدنـبـال ایـن اقـدام از 
سوی مسـئـولـیـن پـتـروشـیـمـی فـراورش، کـارگـران 
پیمانکاری این پتروشیمی از روز یـکـشـنـبـه ھـفـتـه 
جاری بصورت محدود دست به اعتصاب زدنـد و در 
پی بی توجھی کارفرما بـه خـواسـت شـان، از روز 

 .دوشنبه بطور یکپارچه ای دست از کار کشیـدنـد
بنا بر این گـزارش، بـا تشـدیـد اعـتـراض از سـوی 
کارگران پتروشیمی فراورش و احتـمـال سـرایـت ایـن 
اعتصاب به سایر بخشھای مجتمع پتروشیمی بـنـدر 
امام، حراست این مـجـتـمـع بـزرگ پـتـروشـیـمـی بـا 
مصادره کارت تـردد و کـارت سـاعـت سـه نـفـر از 
نماینده ھـای کـارگـران از ورود آنـان بـه مـجـتـمـع 
ممانعت کردند و طی مذاکراتی با این نماینده ھـا، 
ورود آنان به محل کارشان را منوط به پایان بی سر 

اما کارگران اعـتـصـابـی .  و صدای اعتصاب کردند
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با مشاھده این وضعیت بر ادامه اعتصاب خود پـای 
بنابر آخرین  .فشردند و حاضر به عقب نشینی نشدند

گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در 
پی این وضعیت، صبح امروز کـارگـران اعـتـصـابـی 
طی نشستی مشورتی با نـمـایـنـده ھـای خـود کـه 
کارتھای تردد و ورودشان به شرکت توسط حـراسـت 
مجتمع پتروشیمـی بـنـدر امـام مصـادره شـده اسـت  
ضمن تاکید بر تحقق خواست ھایشان بـه اعـتـصـاب 
خود خاتمه دادند و اعالم کـردنـد چـنـانـچـه از روز 
شنبه ھمچنان از ورود نماینده ھای شان به شـرکـت 
جلوگیری شود بار دیگر اعتصاب را از سر خواھـنـد 

مھر مـاه  ١٥ –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .گرفت
١٣٩٤ 
 

، یک بام "گروه تولیدی اشی مشی"
  !ودوھوا

نه تنھا تاخیر در پرداخت حقوق کـارگـران گـروه 
تولیدی عظیم و رو به توسعه اشی مشی تبدیـل بـه 
یک روال شده بلکه کارگران ایـن کـارخـانـه ھـنـوز 

را  ٩٣بخشی از مزایای پایان ششـمـاھـه دوم سـال 
بنـا بـه گـزارش دریـافـتـی، مـاه  .دریافت نکرده اند

گذشته که تعدادی از کارگران گروه تولیدی اشـی 
مشی در اعتراض به عدم پـرداخـت حـقـوق مـعـوقـه 
خود در دفتر مدیر فروش شرکت دست به تجمع زده 
بودند مدیر فروش گروه ضمن دعـوت کـارگـران بـه 
محوطه کارخانه با لحن بسیار بدی اعالم کرد کـه 
ھمین ھست که می بینیـد و ھـرکـس نـمـی تـوانـد 

کارگران .  تحمل کند می تواند استعفا بدھد و برود
که از این برخورد مدیر فروش به شدت ناراحت شده 
بودند در اعتراض به این بـرخـورد نـادرسـت، روزبـعـد 
دست از کار کشیدند و در دفتر ایرج محبوبـی کـه 
مدیر و سھامدار اصلـی ایـن کـارخـانـه مـی بـاشـد 
تجمع کرده و اعالم نمودند اگر شرکت نیـاز بـه مـا 
ندارد می بایستی  مطالبات معوقـه مـارا پـرداخـت 
. می کرد و سپس چنین ادعایی را مطرح می کرد

مدیر گروه تولیدی اشی مشـی کـه انـتـظـارچـنـیـن 
برخوردی را ازجانب جـمـعـی از کـارگـران نـداشـت، 
سعی کرد با وعده و وعید ودلجویـی آن ھـا را بـه 
سر کارھایشان برگرداند کارگران بعد ازاین اعتراض 
و در ادامه پی گیری آن ضمن وادارکردن مـدیـریـت 
به عقب نشینی و عذرخواھی در عیـن حـال مـوفـق 
. شدند بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کنند

با اینھمه کارگران ھنوز دو ماه حقوق و بـخـشـی از 
ــای شــشــمــاھــه دوم ســال  را از شــرکــت ٩٣مــزای

و این درحالی است که ھم اکـنـون مـی .  طلبکارند
را دریـافـت  ٩٤بایست مزایای پایان ششماھـه اول 

الزم به توضیح است کارگران گروه تـولـیـدی . کنند
ــای  ــایســت مــزای ــق روال مــی ب اشــی مشــی طــب
عیدی،سنوات بن و طلب مرخصی را در دو مـرحـلـه 

به این ترتیب . و در پایان ھر شش ماه دریافت کنند
نـیـز بـه سـایـر  ٩٤مزایای پایـان شـش مـاھـه اول 

گروه تـولـیـدی  .مطالبات کارگران اضافه شده است

و با نام شرکت گیالن سویـا  ٧٢اشی مشی در سال 
. و تنھا با یک خط تولید پفک شروع به کار کـرد

عالوه بر خانواده محبوبی دو نفر دیگر بـه نـامـھـای 
موسوی و کشوری سـھـام داران ایـن شـرکـت مـی 

کارخانه تولید پفک اشی مشـی در عـرض . باشند
سـال تـبـدیـل بـه گـروه تـولـیـدی عـظـیـمـی  ٢٢این 

متشکل از چندین شرکت تولیدی و پخش و غـیـره 
عالوه بر آن نه تنھا طی ایـن چـنـد سـال .  شده است

ھر یک از سھامداران به صورت شخصی و مستقـل 
شرکت ھای متعددی در داخـل و خـارج از کشـور 
تاسیس نموده اند، بلکه مدیران ارشد و میـانـی ایـن 
شرکت نیز طی این سالھا و از قبل کار بـی وقـفـه 
کارگران صاحب کارخانه و شرکت شـده  و یـا در 

کـارگـران  .ساخت و ساز سرمایه گـذاری کـرده انـد
این گروه تولیدی که سابقه کاربعضی از آنھا بـرابـر 

سال تـحـت شـرایـط  ٢٢با عمر این کارخانه است و 
سخت مشغول به کار بوده اند از خـود مـی پـرسـنـد 
چرا ما که این ھمه سال در سـرمـا و گـرمـا و بـا 

ساعت یا بـیـشـتـر در  ١٢فشار کاری شدید روزانه 
این کارخانه کـار کـرده ایـم از حـداقـل امـکـانـات 
محرومیم و تازه حقوق ما نیز با تاخیر پرداخت مـی 
شود؟ ھمچنین برای کـارگـران ایـن سـئـوال مـطـرح 
است که با این که ھرروز شـرکـت جـدیـدی تـوسـط 
سھامداران و مدیران این گروه تاسیس می شود و با 
وجودی که خطوط تولید فعال بوده وھمواره کامیون 
ھا و تریلی ھای بسیار زیادی برای بـارگـیـری  و 
فروش در محوطه کارخانه دیده می شوند چـگـونـه 
ممکن است شرکت آنـچـنـان دچـار مشـکـل مـالـی 
باشد که نتواند حقوق پـرسـنـل را پـرداخـت نـمـایـد؟ 
کارگران گروه تولیدی اشی مشی تاخیر در پرداخت 
حقوق کارگران را ترفند کارفرما برای تعدیل نـیـرو 
و به اصطالح کوچک کردن شـرکـت و ھـمـچـنـیـن 
دریافت وام از بانکھا می دانـنـد و مـعـتـقـدنـد کـه 
کارفرما امکانات مالی الزم یرای پـرداخـت حـقـوق 

اگـرچـه کـارگـران  .به موقـع بـه کـارگـران را دارد
کارخانـه اشـی مشـی بـا قـرار دادھـای مـوقـت و 
ششماھه مشغول به کار می باشند و به ھـیـچـوجـه 
از امنیت شـغـلـی بـرخـوردارنـیـسـتـنـد و اخـراجـھـای 
موردی ھمیشه و بخصوص در پایان سال بسیار رایج 
است اما اینبار گویا کارفرمایان تدارک اخراجھای 
گسترده تری را دیده انـد و سـعـی دارنـد بـا فشـار 
آوردن به کارگران از طرق مختلف به ویژه از طـریـق 
تاخیر در پرداخت حقوق ھا زمـیـنـه را بـرای اخـراج 

گروه تـولـیـدی اشـی  .گسترده کارگران مھیا سازند
گـیـالن ( مشی شامل شرکـت ھـای تـولـیـد پـفـک 

پریفـرم بـطـری و )  سیرنگ زیباکنار( نوشابه )  سویا
تولید آب مـعـدنـی و )  سیرنگ پالستیک(دربطری 

واقـع دراسـتـان )  سیـرنـگ کـوھـرنـگ( ماء الشعیر 
سـیـرنـگ ( چھارمحال بختیاری و شرکت بـازرگـانـی

و چندین شرکت تـولـیـدی و خـدمـاتـی و )  کاسپین
کمیته ھماھنـگـی بـرای  .بازرگانی دیگر می باشد

مـھـر  ١٦کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری 

١٣٩٤ 
 

 !انتقال حسن رسول نژاد به زندان بوکان
، ٩٤مـھـر  ١٩بر اساس گزارش دریافتی امروز 

بــعـد از ظـھــر حسـن رسـول نـژاد فـعــال  ٢سـاعـت 
کارگری و از اعضای کـمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی بـرای 
کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری جـھـت 

کمـیـتـه  .ماه حکم روانه زندان بوکان شد ٦گذارندن 
ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 
کارگری ، ضمـن مـحـکـوم کـردن ایـن حـکـم ضـد 
کارگری، خواھان آزادی فوری حسن رسول نـژاد و 
سایر کارگران و فعالین کارگری دربند و زنـدانـیـان 

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک  .سیاسی می باشد
 ١٣٩٤مھر  ١٩به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 گزارش

 
 : گزارش تلویزیون یورو نیوز

فشار بر فعاالن سـنـدیـکـایـی در ایـران افـزایـش 
محمود بھشتی لـنـگـرودی سـخـنـگـوی .  یافته است

کانون صنفی معلمان در اعتراض به ادامه بازداشـت 
و اجرایی شدن احکام معلق مانده در زندان دست بـه 
اعتصاب غذای خشک زده و حال او رو به وخامـت 

کـم .  اما او تنھا سندیکالیست زندانی نیـسـت. است
نیستند کارگران و معلمانی که تنھا بخاطر ایـجـاد 
تشکل و گرفتن حقوق سـنـدیـکـایـی در زنـدان بسـر 

با اینکه حرکت سندیکایی، نـه فـعـالـیـت  .می برند
سیاسی، بلکه اتحاد برای گـرفـتـن حـقـوق صـنـفـی 
است، اما به نظرمی رسد جمھـوری اسـالمـی ایـران 
بشدت نگـران شـکـل گـیـری حـرکـت ھـایـی بـرای 

از مشـخـصـه ھـای دیـگـر .  گرفتن این حقوق اسـت
زندانیان سندیکالیست آن است کـه بـا وجـود پـایـان 
محکومیتشان دوباره پرونده جدیدی برایشان باز شـده 

تمرکز ایـن .  تا به این ترتیب مانع آزادی آنان گردند
مطلب بر روی وضعیت برخی از سندیکالیست ھـای 

علی نجاتی از ! علی نجاتی .کارگری و معلم است
 ٢٤رھبران سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه در 

دستـگـیـری وی .  در اھواز بازداشت شد ٩٤شھریور 
شامگاه روزی رخ داد که در تبریـز پـیـکـر شـاھـرخ 
زمانی از اعضای ھـیـات بـازگشـایـی سـنـدیـکـای 

او .  کارگران ساختمان و نقاش به خاک سپـرده شـد
عـلـی نـجـاتـی از  .درزندان رجایی شھـر جـان سـپـرد

کارگرانی است که بخاطر فعالیت ھای سندیکایی 
اخراج و نھایتا بـازنشـسـتـه شـد و ھـنـوز از حـقـوق 

سندیکای کـارگـران .  بازنشستگی خود محروم است
پـس از یـک .  ھفت تپه قبل از انقالب تشکیل شـد

. دوباره اعالم موجودیت کـرد ٨٧دوره رکود در سال 
اعضای ھیات مدیره آن در ھـمـیـن سـال در دادگـاه 
انقالب دزفول به اتھام تبلیغ علیـه نـظـام مـحـاکـمـه 

دادگاه برای ھمه آنھا از جمله علی نـجـاتـی .  شدند
یک سال حکم زندان صادر کرد و آنان را بـه مـدت 

ھا و انتـخـابـات  سه سال از حضور در تمامی فعالیت



 17  382 شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست 

! بھنـام ابـراھـیـم زاده .صنفی کارگران محروم نمود
از کـارگـرانـی اسـت ١٣٦٥بھنام ابراھیم زاده، متولد 

که برای حقوق کودکان کار و خیابان نیز فعـالـیـت 
او عضو کمیـتـه پـیـگـیـری ایـجـاد .  می کرده است

ابـراھـیـم زاده از .  تشکل ھای آزاد کـارگـری اسـت
 ٥در زندان بسر می برد، پس از گـذرانـدن  ٨٩سال 

سال زندان دوباره بخاطر فعالیـت ھـای داخـل زنـدان 
مـنـصـور .  سال و نـیـم مـحـکـوم شـد ٩مجموعا به 

بخاطر رفـتـارھـایـی « :  اسانلو به یورونیوز می گوید
که حکومت با زندانیان موثر دارد، ما نـگـران جـان 

او به علت . او بعنوان یکی از زندانیان مقاوم ھستیم
شکنجه ھای درون زندان و اعتصاب ھای طـوالنـی 

نیـمـا پسـر او بـه سـرطـان .  آسیب جسمی دیده است
اویـن و  ٣٥٠پس از حـمـلـه بـه بـنـد  » . دچار است

ضـرب و شــتــم زنــدانــیــان، بــھــنــام ابــراھــیــم زاده از 
سندیکالیست ھایی است که به زندان رجایـی شـھـر 

 .او برنده جایزه حقوق بشری رھـا اسـت.  منتقل شد
محمود بھشتی لنگرودی ! محمود بھشتی لنگرودی

عضو ھیات مدیره و سخنگوی پیشین کانون صنفی 
وی از روز ھشـتـم مـھـر درزنـدان در .  معلمان است

مـحـمــد .  اعـتـصـاب غـذای خشـک بســر مـی بـرد
حبیبی عضو ھیـات مـدیـره کـانـون صـنـفـی ضـمـن 
تاکید بر وخامت حال جسمـی او بـه سـایـت حـقـوق 

خانواده اقای بـھـشـتـی «: معلم و کارگر گفته است
از ھمان روزی که با وجود اعـالم وثـیـقـه از آزادی 
ایشان ممانعت شد با مـقـامـات قضـایـی رایـزنـی و 

وقتی ھمه راھھا بدون نتیجه بـاقـی .  گفتگو داشتند
ماند ایشان از روز چھارشنـبـه دسـت بـه اعـتـصـاب 

محمود بـھـشـتـی درسـال  » .غذای خشک زده است
از سوی قاضی صـلـواتـی بـخـاطـر فـعـالـیـت  ١٣٨٩

وی بـا .  ھای صنفی به پنج سال زندان محکوم شـد
با اینکه بـه .  میلیون تومانی آزاد گشت ١٥٠وثیقه 

صفوف بازنشستگان پیوسته بود، با ایـن حـال بـرای 
او درصـفـحـه فـیـس .  اجرای حکم به اوین احضارشد

رئـیـس ( آقـای صـلـواتـی « :  بوک خود نوشتـه بـود
حکمم را به من )  شعبه پانزدھم دادگاه انقالب تھران

چھارسال زندان به اتھام اجتماع وتـبـانـی . ابالغ کرد
علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتھـام تـبـلـیـغ 
علیه نظام؛ با احتساب چھار سـال حـبـس تـعـلـیـقـی 

 «.سال زندان، به ھـمـیـن راحـتـی ٩جمعا می شود 
, معلم و دبیر با سابقه غرب تھـران!  ارژنگ داودی

ارژنگ داودی بیش از یک دھه است که در زندان 
او از پایه گـذاران اتـحـادیـه مـخـفـی .  بسر می برد

دبیران مدارس غیر انتفاعی غـرب تـھـران در اواخـر 
شمسی بوده است و مـنـزل وی در مـیـدان  ٧٠دھه 

توحید که به مجتمع آموزشی تبدیل شـده بـود نـیـز 
او مـدیـر .  توسط دستگـاه قضـایـی مصـادره گشـت

فرھـنـگـی پـرتـو حـکـمـت بـوده   –مجتمع آموزشی 
داودی نویسنده کتاب وکیل جـمـھـوری اسـت .  است

منصور اسانلو به یورونـیـوز .  که اجازه انتشار نیافت
من سه سال با او ھمبند بودم و کتاب « :  می گوید

او را در زندان خواندم که درمورد دمکراتیـزه کـردن 

جامعه از طریق شوراھا ھمراه با عدالـت اجـتـمـاعـی 
این جنبه مبارزات وی بعنوان معلم در سـایـه .  است

 ». مبارزات سیاسی ایشان نادیده گرفتـه شـده اسـت
بـه یـاری مـعـلـمـان « جدیدترین نامه او تحت عنوان 

جدیدا از زندان مـنـتـشـر  » ودیگر زحمتکشان بشتابیم
دستـگـیـر و  ١٣٨٢ارژنگ داودی درسال  .شده است

شکنجه او منجر به از دست دادن بخشی از توانایی 
وی اکـنـون در زنـدان .  بینایی و شـنـوانـی او شـد

رجایی شھر بسر می برد و با وجود گذراندن ده سال 
محکومیت، با پرونده سازی ھای مختلف به اتـھـام 
توھین به رھبری و بنیـانـگـذار جـمـھـوری اسـالمـی 

مھدی فراحی  .سال زندان محکوم شد ٢٠دوباره به 
او از زندانیانی است که بـرای راه انـدازی !  شاندیز

. تشکل معلمان حـق الـتـدریسـی تـالش کـرده اسـت
. عضو ھیات موسس معلمان حـق الـتـدریسـی اسـت

نفر دیگر درمراسم  ١٥٠به ھمراه  ٩٠شاندیز در سال 
. روز اول ماه مه، روزجھانی کـارگـر بـازداشـت شـد

بدون وکیل و اتھام توھین به رھبری و اخالل در نظم 
با پایان ایـن .  عمومی به سه سال زندان محکوم شد

سه سال دستگاه قضایی، با تشکـیـل پـرونـده جـدیـد 
به گفته ھرانا او به اتـھـام .  مانع از آزادی او گشت

سال زندان محکوم شده  ٩توھین به رھبری جمعا به 
شـانـدیـز .  در زندان بمـانـد ١٣٩٨است و باید تا سال 
زنـدانـی سـیـاسـی دیـگـر از  ١٣ھم اکنون به ھمراه 

جمله با سید محمد رضا عالی پیام شاعر طنزپـرداز 
رسـول  .منتقد، در زندان رجایی شھر بسـر مـی بـرد

رسول بداقی معلم سنـدیـکـالـیـسـت و عضـو ! بداقی
ھیات مدیره کانون صنفی معلمان، از برندگان جایزه 
حقوق بشری رھا و دارای سی سال سابقه دبیری به 

برای اولیـن  ٨٥او در سال .  ویژه در اسالم شھر است
بار در در پی دعوت کانون ازمعلمـان کشـور بـرای 
اعتراض به اجرایی نشدن نظام ھـمـاھـنـگ پـرداخـت 
حقوق توسط دولت احمدی نژاد، که با حضور تجمع 
ھای ده ھزار نفره فرھنگیـان ھـمـراه بـود، بـازداشـت 

فعالیت تبـلـیـغـی عـلـیـه « به اتھام  ٨٨در سال .  شد
تبانی و تجمع به قصد برھم زدن امـنـیـت « و  » نظام
 ٨٩در سـال .  سال زندان محکوم گشت ٦به  »ملی

حکم اخراج رسول بداغی از آموزش و پرورش بـه او 
او مرداد ماه امسال پس از گذراندن شش .  ابالغ شد

حـتـی بـرای فـوت ( سال محکومیت بدون مرخصی 
برای جلوگیری از آزادی و پـیـوسـتـن بـه ) مادرش

جنبش مـعـلـمـان کشـور دوبـاره بـه سـه سـال زنـدان 
منصور اسانلو در گـفـتـگـو یـورونـیـوز .  محکوم شد

اوین بـرای  ٢٠٩او جدیدا در بند «: تاکید می کند
دادن بیانیه و اعترافات تلویزیونی بـرعـلـیـه حـرکـت 

دی ماه امسـال آغـاز  ٢٥ھای نوین معلمان که از 
شد، تحت فشار قرار گرفت که به این کار تن نداد 

شورای  «.و در پی آن سه سال زندان برایش صادرشد
مرکزی تشکل ھای صنفی فرھنگیـان در واپسـیـن 
روزشھریور امسـال بـا صـدور بـیـانـیـه ای بـه مـوج 
بازداشت ھای جدید از جمله عـلـی اکـبـر بـاغـانـی 
نایب رییس کانون صنفی معلمان، اسماعیل عبدی، 

دبیر کل کانون صنفی مـعـلـمـان تـھـران، عـلـیـرضـا 
ھاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایـران و مـحـمـود 
بھشتی لنگرودی اعتراض کـرد و خـواسـتـار آزادی 

: خواست ھای معـلـمـان پـنـج مـحـور دارد.  آنان شد
آزادی ھمکاران، به رسمیت شـنـاخـتـن حـق تشـکـل، 
پایان احضارھا وتـھـدیـدھـای غـیـرقـانـونـی، خـاتـمـه 
تبعیض ناعادالنه حقوق میان معلمان و بازنشستگـان 
فراموش شده با سایر ادارات دولتی، پایـان دادن بـه 
خصوصی سازی مراکز آموزشی و برقراری عـدالـت 

 .آموزشی
 

کارگران   وضعیت نامناسب استراحتگاه
 . عسلویه ١٩سایت فاز 

مـنـطـقـه ویـژه  ١٩در شرایطی که سـایـت فـاز 
انـدازی قـرار  نـدازی و راه راه عسلویه در مرحله پیـش

ھـای مـخـتـلـف  دارد، برای کارگران شاغل در بخـش
این سایت ھیچ محل مناسبی برای استراحت روزانه 

اکنون بیش از ھزار کـارگـر در فـاز  ھم .وجود ندارد
بـرابـر بـا .   کـارنـد منطقه ویژه عسلویـه مشـغـول ١٩

ھـای فـازھـای مـخـتـلـف  مقررات حاکم در کـارگـاه
 ١٣تـا  ١٢عسلویه ھر کارگر دست کم باید روزانه 

در ایـن شـرایـط تـنـھـا در حـوالـی .  ساعت کارکند
زمانی ظھر تا بعد از ظھر به کارگران فرصـت داده 

نماز و ناھار بـرای   شود تا از فرصت چندساعته می
کـارگـران  .استراحت و رفع خستگی استـفـاده کـنـد

گویند در حال حاضر کـارگـران شـاغـل در فـاز  می
ھـمـان مـحـل    منطقه عسلویه مجبورند ھروز در ١٩

کار خود و درست در مجـاورت تـاسـیـسـات نـفـت و 
انــدازی  انــدازی و پــیــش گـازی کــه در مــراحــل راه

، غذای خود را بخورند و اسـتـراحـت ...... قراردارند
ھای قطعات باقیمانده از عـمـلـیـات  ھنوز تکه .کنند

جوشکاری سال گـذشـتـه از ارتـفـاعـات تـاسـیـسـات 
و در   بصورت کامل جمع آوری نشده ١٩سایت فاز 

درست در  ١٩معرض سقوط قراردارند، کارگران فاز 
شـونـد و در  زیر ھمین قطعـات ھـر روز حـاضـر مـی

ــر  ــراث ــت اگــر در ســاعــات کــار ب ــال ــن ح ــری ــت ــھ ب
تــوان  ای سـقــوط کــنـنــد مــی تــریــن ضــربــه کـوچــک

خوشبین بود که تجھیزات ایمنی کـارگـران از بـروز 
ای جدی جلوگیری کند اما اگـر ایـن اتـفـاق  حادثه

در ساعاتی که کـارگـران بـه دلـیـل اسـتـراحـت بـه 
تجھیزات ایمنی مسلح نیستند روی بـدھـد احـتـمـال 

سروصدای باالی  .تلفات جانی بسیار باال خواھد بود
یکی  ١٩موتورھای تولید برق مستقر در سایت فاز 

دیگر از مواردی اسـت کـه در سـاعـات اسـتـراحـت 
حداکـثـر  .برای این کارگران تولید دردسر کرده است

سر و صدای مجاز در محیط کار در یـک شـیـفـت 
است که استمرار ایـن  (DB) دسیبل ٩٠-٨٥کاری، 

شـود تـا  شرایط حتی در زمان استراحت بـاعـث مـی
ــن کــارگــران در درازمــدت دچــار نــاراحــتــی  ای

کـارگـرانـی  .ھای حسی، عصبی و بشـونـد ناشنوایی
کـنـنـد بـایـد  که در محیط پر سر و صـدا کـار مـی 

مرتب معاینه شود و طبق مـقـررات ایـمـنـی صـدای 



1394مهر 21 کارگر کمونيست  18 

بـل و  دسی ٨٢تا  ٨٥محیط کار کارگران باید بین 
بل بیـشـتـر از ایـن مـقـدار بـایـد  دسی ٥به ازای ھر 

در نتیجه، طبق ایـن قـانـون  .شود کاری نصف  ساعت
سـاعـت  ٤بل  دسی ٩٥تا  ٩٠کارگر باید در شرایط 

 ١٣-  ١٢طـور مـعـمـول کـارگـران  کار کند ولی بـه
کنند، حتی دو ساعت وقت نـمـاز و  ساعت کار می

ھمـچـنـیـن در  .ناھار نیز با این سرو صدا ھمراه است
ھای بھداشتی کـه در سـایـت  مورد وضعیت سرویس

عسلویه برای استفاده روزانه ایـن کـارگـران  ١٩فاز 
تعبیه شده است؛ جدا از کافی یا ناکافی بودن این 

ھای بھداشتی، شرایط نگھداری و وضـعـیـت  سرویس
بخشھایی  .وجه مناسب نیست ھا به ھیچ بھداشتی آن

 عسلویه ١٩از گزارشی از فاز 
 

 معلمان
شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی 

مھر  ٦قطعنامه پایانی تجمع ! فرھنگیان
 !  به مناسبت روز جھانی معلم ١٣٩٤

ھمراه ............. امروز ، ما فرھنگیان استان 
 ٢٧و ھماھنگ با معلمان سراسر کشور، طبق اصل 

قانون اساسی گردھم آمده ایم تا به بی توجی ھـای 
دولت و مجلس به خواسته ھای فرھنگیان کشـور و 
برخورد قھری قوه قضائیـه بـا فـعـاالن صـنـفـی، بـا 

بـا وجـود پـافشـاری  .سکوت خود اعـتـراض کـنـیـم
ــر  ــرورش مــبــنــی ب ــدنــه آمــوزش و پ بــخــشــی از ب

مـھـر، ١٣بزرگداشت روزجھانی مـعـلـم در دوشـنـبـه 
تشکل ھای صنفی فرھنگیان، تصمیم گرفـتـنـد بـه 
منظور نشان دادن حسن نیت خود و جـلـو گـیـری از 
تعطیلی کالس ھای درس، این مناسبـت را بـا سـه 

 .مھر برگزار نمایند ١٦روز تاخیر، در روز پنجشنبه 
در میان مطالبات متعددگروه ھا، احـزاب، جـمـعـیـت 
ھا و اصناف، خواسـتـه ھـای عـدالـت خـواھـانـه ی 
صنفـی، مـطـالـبـه ای بـدیـھـی اسـت کـه فـلـسـفـه 

بی توجھی به . حکومت ھا براساس آن بنا می شود
تنظیم، اجرا و نـظـارت بـر قـوانـیـنـی کـه نـظـامـی 
عادالنه بر حقوق و مزایای عـمـوم کـارکـنـان دولـت 
برقرار کند، توسط جامعه فرھنـگـیـان کشـور قـابـل 

قوای سه گانه کشور  .اغماض و چشم پوشی نیست
ھر کدام به شیوه ای به حاکمیت این روند تبـعـیـض 
آلود و ناعادالنه کمک کرده انـد، پـر واضـح اسـت 
که این امر مسبوق به چندین دھه سـابـقـه اسـت و 

دولت فعلـی کـه  .صرفا منحصر به این دولت نیست
با شعارھایی نظیر تنش زدایی در روابـط خـارجـی، 
مھار تورم، توجه بـه بـخـش آمـوزشـی و بـھـداشـت، 
میدان دادن به تشکلھای مدنی، حذف نگاه امنیتی 

به روی کار آمد، در   به اعتراضات و انتقادات و
حوزه ھایی که مربوط به جامـعـه فـرھـنـگـیـان بـود 

افـزایـش نـاچـیـز بـودجـه .  عمال تغییری را رقـم نـزد
آمــوزش و پــرورش، بــرقــراری نــگــاه امــنــیــتــی بــه 
اعتراضات صنفی، ادامه روند محدود کردن فعالیت 
تشکل ھا ی صنفی و فشار بر این فـعـالن، تـوسـط 
نھادھای امنیتی وابسته به دولت و تعامل معـامـلـه 

گونه تیم مدیریتی وزارت مـتـبـوع بـا نـمـایـنـدگـان 
مجلس چھره ای مطلوب از دولت در بین فرھنگیـان 

در حالی کـه جـامـعـه مـعـلـمـان .  ترسیم نکرده است
کشور پس از عبور از سال ھای سخت گذشتـه، بـه 

این دولت نـقـشـه  .تدبیر این دولت امیدھا بسته بودند
راه و برنامه مشخصـی بـرای بـرقـراری عـدالـت در 
حقوق ومزایا و رفع تنگناھـای فـرھـنـگـیـان کشـور 

اجرای نظام رتـبـه بـنـدی کـه بـا تـبـلـیـغـات .  ندارد
گسترده دولت ھمراه بـود، عـالوه بـر ایـنـکـه درصـد 
مھمی از فرھنگیـان کشـور را شـامـل نـمـی شـود 
قابلیت رفع تبعیض در حـقـوق و مـزایـا بـیـن سـایـر 

انتظار جامعـه  .کارکنان دولت با فرھنگیان را ندارد
فرھنگیان کشور از دولـت ایـن اسـت کـه نـظـامـی 
عادالنه برای حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولـت 
طراحی و اجرا کند، سپس رتـبـه بـنـدی بـه عـنـوان 
یک امتیاز برای شغل معلمی در نظر گرفته شـود 
تا ضمن جذب افراد توانمند بـه ایـن شـغـل انـگـیـزه 
مطالعه، تحقیق و تالش را در بین آموزگاران تقویت 

دولت یازدھم تا کنـون دو الیـحـه بـودجـه بـه  .نماید
مجلس ارائه داده اسـت کـه در ھـر دوی آنـھـا، بـر 
خالف وعده ھای رئیس جمھور محترم، نشانه ای از 

دولت در . توجه ویژه به بخش آموزش دیده نمی شود
با وجودی که در برخی وزارت خـانـه ھـا،  ٩٤سال 

درصـدی را رقـم زد در حـوزه  ٧٠بودجه افزایشی 
آموزش و پرورش سیاست دولت قـبـل را ادامـه داد، 
به گونه ای که رشد بودجـه ی آمـوزش و پـرورش 

ھم اینک دولت محـتـرم  .کمتر از نرخ رشد تورم شد
. در حال تدوین بودجه کشور برای سـال آیـنـده اسـت

ھمچنـانـکـه حـمـایـت گسـتـرده جـامـعـه مـیـلـیـونـی 
فرھنگیان کشور در روی کار آمدن این دولت اثری 
تعیین کننده داشت، طبیـعـی اسـت در صـورت بـی 
توجھی به حقوق مادی و معنوی ایشان، بـه ادامـه 

اغـلـب  .ی این روند تبعیض آلود رای نخـواھـنـد داد
نمایندگان مجلس در این دوره و دوره ھای قـبـل در 
برابر تبعیـض ھـای نـاروا کـه امـروز نـایـب رئـیـس 
مجلس آن را بی عدالتی شفاف در حقوق فرھنگیان 

آنھا بـارھـا ضـرب وشـتـم  .میدانند، سکوت کرده اند
معلمانی را دیدند که برای دادخواھـی بـه مـجـلـس 
روی آورده بودنـد، امـا مـتـاسـفـانـه بـا سـکـوتشـان، 
سیاست ھای تبعیض آمیز قوه مجریه و قوه قضائیـه 
را تأیید کردند و به معلمان کشور پـیـام دادنـد کـه 

تقریبا جایی در  .در این خانه جایی برای شما نیست
جھان نمی توان یافت که افرادی را که بـه مـدنـی 
ترین شیوه ممکن اعتراض صنفی خود را اعالم می 
کنند، با برچسب اتھامات امنیتی بازداشت کنند و 

 .زندان ھای طویل المدت برای آنھا صـادر نـمـایـنـد
رفتار قوه قضائیه با معلمـان کشـور، نـه تـنـھـا در 
جھان بی بدیل است بلکه ھیچ جـایـگـاھـی نـیـز در 

جای بسی تاسف است کـه .  آموزه ھای دینی ندارد
بدترین برخورد با معلمان، در کشور ی صورت مـی 
گیرد که ارزشمندترین و فاخر تـریـن تـوصـیـه ھـای 
دینی در باب حفظ حرمت و جایگاه آنھا بـیـان شـده 

ظاھرا  در این آب و خاک، اعتراض و انـتـقـاد  .است
. به عملکردھای ناصواب، گناھی نابخشودنی اسـت

گویا در قوه قضائیه صدای مظلومیت فـرھـنـگـیـان 
شنیده نمی شود، ھر معلمی که بـنـابـر وظـیـفـه ی 
ذاتی خود، از حقش دفاع کند،پاسخش را بـا آرای 

قوه ی قضـائـیـه  .قضایی و زندان دریافت می کند
که باید دست ما را بگیرد و در برقـرار ی عـدالـت 
یاریگر ما باشد و گرد ستم از چھره ی فرھنگ و 
فرھنگی بزداید، دست رد بر سینه آنھا میزنـد و در 
تکمیل عملکرد سایر قوا و نھاد نظامی خـاص، در 
گوشه سلول مان می نشاند تا سزای عدالت خواھی 

بـر ھـمـیـن  .را در این مملکت به ھمگـان بـنـمـایـانـد
اساس و در جھت بھبود و اصالح سیـسـتـم آمـوزشـی 
کشور، اھم خواسته ھای جامعه ی فر ھنگـیـان بـه 

حق تحصیل رایـگـان  _١:  شرح ذیل اعالم می گردد
طبق اصل سی قانون اسـاسـی و تـوقـف خصـوصـی 

رفع تـبـعـیـض ھـای نـاروا بـیـن  _٢. سازی مدارس
. کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولـت

بـخـصـوص (  ھمترازی سطح حقوق باز نشستگان _٣
ارائـه  _٤.  بـا شـاغـلـیـن)  بازنشستگان سنوات قبل 

. بیمه درمانی و تکمیلی در شأن جامعه فرھنگـیـان
رفع ھرگونه تبعیض در اجرای دقیق و عملیاتـی  _٥

 ٦٨مـاده  ٥نظام ھماھنگ پرداخت، ازجـمـلـه بـنـد 
اجـــرای قـــانـــون  _٦ .قـــانـــون خـــدمـــات کشـــوری

بازنشستگی پیش از موعد فـرھـنـگـیـان و پـرداخـت 
رفـع کـلـیـه  _٧.  سریع و کامل پاداش بازنشستگی

قوانین تبعیض آمیز علیه ھـمـکـاران فـرھـنـگـی زن 
حذف فضای امـنـیـتـی  _٨.  مانند حق عائله مندی

پایان اعـمـال فشـار  _٩. از آموزش و پرورش کشور
علیه کانون ھای صنفی فرھنگـیـان و رفـع مـوانـع 
موجود در مسیر فعالیت کانون ھای صنفی معلمان 
و ھمکاری در جھت برگزاری ھرچه سریعتر مجامع 

آزادی ھرچه سـریـعـتـر  _١٠. عمومی این تشکل ھا
بداقی،عـبـدی ، بـاغـانـی ، :  فعاالن صنفی آقایان 

ھاشمی و بھشتی و توقف اجرای احکام صادر شـده 
شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفـی .  علیه ایشان

 فرھنگ
 

بخشھایی از گزارش تجمعات معلمین در 
 ! شھرھای ھمدان ،کرمانشاه،سقزو سنندج

به دنبال صدور اطالعیه ی شورای ھـمـاھـنـگـی 
تشکلھای صنفی معلمان کشور مبنی بر بـرگـزاری 
تجمع معلمان در سـراسـر کشـور بـه مـنـظـور اعـالم 
خواسته ھای صنفی و به بھانه روز جھـانـی مـعـلـم، 
معلمان سـراسـر کشـور از سـاعـت ده صـبـح امـروز 
پنجشنبه شانزدھم مـھـرمـاه در مـقـابـل ادارات کـل 
آموزش و پرورش مراکز استان ھا و ادارات آمـوزش 

علیرغم احضارھـا،  .و پرورش شھرستانھا آغاز نمودند
فشارھا و تھدیـدھـای مـتـعـدد از سـوی نـیـروھـای 
امنیتی، استقبال گسترده ای از این تجمع به عـمـل 

تجمع  فرھنگـیـان  در  : تجمع معلمان سقز . آمد
محوطه اداره آموزش و پرورش این شھرستان بـرگـزار 
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با وجود شایعه پراکنیھای ھدفدار، سعی در  .گردید
ممانعت از مشارکت معلمان و حتی فعاالن صنـفـی 

نفر از مـعـلـمـان  ٢٥٠در این تجمع میشد، اما حدود 
در حمایـت از ھـمـکـاران در بـنـدشـان و پـیـگـیـری 
مطالبات قبلی، با در دسـت داشـتـن پـالکـاردھـایـی 

در ابـتـدای .  مرتبط با اھداف تجمع حضور داشـتـنـد
. مراسم بیانیه فراخوان شورای ھماھنگی قرائت شـد

در پایان مراسم نیز قطعنامـه سـراسـری، بـا صـدای 
رسا و قاطع یکی از ھمکاران برای حاضران قـرائـت 
و ھمچنین نسخه ھای از ایـن قـطـعـنـامـه در بـیـن 

الزم بـه ذکـر اسـت کــه  .ھـمـکـاران تـوزیـع گـردیـد
نیروھای امنیتی در نقاط مخـتـلـف داخـل مـحـوطـه 
اداره مستقر بوده و برخی از آنان نیز در طـول مـدت 

تحـمـع   .مراسم  به تھیه فیلم و عکس مشغول بودند
و نیم روز پـنـج شـنـبـه  ٩از ساعت  ! معلمان سنندج

مھر ماه در محوطه اداره کل  آموزش و پرورش  ١٦
کردستان به ھمدیگر می پیوستند تا اتـحـادشـان را 

جـوان ھـا، شـاغـل .  بار دیگر بـه نـمـایـش بـگـذارنـد
معلمان بصورت نمادین حلـقـه  .وبازنشسته، مرد و زن

ای تشکیل داده و دور تـا دور مـحـوطـه اداره کـل 
 .آموزش و پرورش کردستان را چندین بار دور زدنـد

تعدادی از مامورین ارگانھای امنیتی نـیـز حضـور 
در پایان سخنرانی کوتـاھـی تـوسـط آقـای .  داشتند

و مشـکـالت مـعـیـشـتـی .  مھدی فتحی ایـراد شـد
معلمان و بازنشستگان و ھمچنین مشـکـالت دانـش 

در تجمع  سنندج، جمعیتی  .آموزان نیز مطرح گشت
تجمـع فـرھـنـگـیـان  .نفر شرکت داشتند٦٠٠بالغ بر 
صبح با تاخیری چند دقیقه  ١٠راس ساعت ! ھمدان

ای دروازه ی اداره کـل بـاز شـد و ھـمـکـاران بـه 
ھر لحظه جـمـعـیـت .  محوطه ی اداره کل وارد شدند

در  . بیشتر میشد، جمعیتی بالغ بر چـھـار صـد نـفـر
ایـن تــجـمـع خـواسـتــه ھـای صـنـفــی و مــطـالـبــات 

حـدود .   فرھنگیان بر روی پالکاردھایی نوشته شـد
حلقه  اتحاد انسـانـی در مـحـوطـه اداره  ١١ساعت 

در پایان نیز قطعنامه پایـانـی در . کل شکل گرفت
بین ھمکاران توزیع گردید گفـتـنـی اسـت بـا وجـود 
فشار ھایی که بـرای عـدم بـرگـزاری ایـن تـجـمـع 
اعــتــراضــی وجــود داشــت و بــا حضــور نــیــروھــای 
امنیتی، تجمع بدون ھیـچ گـونـه حـاشـیـه ای  بـه 

از اولـیـن !  تحمع  معلمـان کـرمـانشـاه .پایان رسید
ساعات پنج شنبه  ھمکاران کرمانشاه به ھـمـدیـگـر 
می پیوستند تا اتحادشان را بار دیـگـر بـه نـمـایـش 

عـده . جوان ھا، شاغل وبازنشسته، مرد و زن.بگذارند
تا آخر بـیـرون )  نفر١٥٠بالغ بر ( ای از بازنشستگان 

از اداره ماندند ماندنـد و بـا ھـیـچ ادلـه ای قـانـع 
 .نشدند که وارد اداره شوند

 اخبار بین المللی
حمله پلیس به پناھجویان در  -فرانسه 

 تونل مانش
مھـرمـاه  ١١روز شنبه "  آسوشیتدپرس"به گزارش 

با ھجوم بیش از یکصد پناھجو به تونـل مـانـش در 
شمال غربی فرانسه، این مسیر جاده ای بین فرانسه 

 .و بــریــتــانــیــا بــه مــدت چــنــد ســاعــت بســتــه شــد
پلیس فرانسه با یورش به پناھجویان مـانـع از ورود 

به گفته مسئوالن تونل مـانـش، . آنان به بریتانیا شد
با توجه به اینکه این تعداد پنـاھـجـو نـمـی تـوانـنـد 
ھمزمان با ھم وارد بریتانیا شوند، واضـح اسـت کـه 
ھدف آنان جلب توجه افکار عـمـومـی بـه وضـعـیـت 
ناامید کننده پناھجویانی است که در کـالـه گـیـر 

ھزاران پناھجو در منطقه کاله بیـن مـرز .  افتاده اند
" جـنـگـل" آبی فرانسه و بریتانیا، در مکانی که بـه 
ساالنه . معروف است در شرایط نامناسبی قرار دارند

تعداد قابل مالحظه ای از پناھجویان در این منطقـه 
 .جان خود را از دست می دھند

 
 تداوم تظاھرات سراسری مردم -عراق 

مھرماه مردم استان ھای مخـتـلـف  ١٠روز جمعه 
عراق بـا بـرگـزاری تـظـاھـرات گسـتـرده بـار دیـگـر 
. خواھان مبارزه با فساد در نھادھای دولتـی شـدنـد

دھـھـا ھـزار "  سومریه نیـوز"به گزارش شبکه خبری 
بـغـداد، کـربـال، واسـط، " نفر از مـردم اسـتـان ھـای 

الناصریه، ذی قار، الدیوانیه، میسان، بصـره، بـابـل، 
خواستار مجـازات مـقـامـات فـاسـد "  نجف و المثنی

تظاھرکنندگان در میدان تحریـر بـغـداد .  دولت شدند
مـدحـت " خواستار محاکـمـه مـالـکـی و بـرکـنـاری 

مـعــتـرضــان .  رئـیــس دیـوان عـالــی شـدنــد"  مـحـمــود
ھمچنین ضمن حمل پالکاردھایی، شعارھایی را نیز 
در محکومیت فساد در کشور سر داده و بـر ادامـه 

این تظاھرت در مـیـان .  تظاھرات خود تاکید کردند
 .تدابیر امنیتی شدید برگزار شد

 
اخراج ھزاران نفر از شرکت  -فرانسه 

 ھواپیمایی ایر فرانس
مدیران شرکت ھواپیمایی ایرفرانس پس شکسـت 
در مذاکرات با نمایندگان سندیکاھا بر سـر اجـرای 
یک برنامه تجدیدساختار برای بھـره وری و رشـد، 
در نظر دارند میزان قابل توجھی از نیروی کار ایـن 

در این راستا سنـدیـکـاھـا از .  شرکت را حذف کنند
. پست خـبـر مـی دھـنـد ٩٠٠ھزار و  ٢حذف حدود 

ھدف از اجرای این برنامه تجدید ساختار رسیدن بـه 
مـیـلـیـون یـورو تـا سـال  ٧٤٠سود عملیاتی معادل 

عالوه بـر تـعـدیـل نـیـروی .  گزارش شده است ٢٠١٧
کار، حذف پوشش برخی از خطوط ھوایی طوالنی و 
به تعویق انداختن پروژه ھای سرمایه گذاری نیز در 

 . دستور کار این کمپانی قرار دارد
 

بر علیه ریاضت   ھا ھزار تن ده -انگلستان 
 اقتصادی دست به تظاھرات زدند  کشی
 ٤ھا ھزار معترض انـگـلـیـسـی روزیـکـشـنـبـه  ده

سپتامبر ھمزمان با آغـاز کـنـفـرانـس سـاالنـه حـزب 
محافظه کار این کشور در شھر منچستر، اقدام بـه 
 . برپایی تظاھرات ضد دولتی در ایـن شـھـر کـردنـد

به نقل از خـبـرگـزاری فـرانسـه، یـک سـخـنـگـوی 
ھای انـگـلـیـس بـه ایـن خـبـرگـزاری  کنگره اتحادیه

ھزار معترض در تـظـاھـرات  ٦٠امروز بالغ بر : گفت
پـلـیـس انـگـلـیـس .  در شھر منچستر شرکت کـردنـد

. ھنوز آماری درباره این تظاھرات ارائه نکـرده اسـت
ھای انگلیس خواھان بـرگـزاری ایـن  کنگره اتحادیه

: اعتراضات شده و اعالم کرد که شعار آن این اسـت
". نه به ریاضت اقتصادی، آری به حقوق کـارگـران" 

بـار  این نھاد عـلـت ایـن تـظـاھـرات را بـرنـامـه زیـان
ھـا  ریاضت اقتصادی دولت انـگـلـیـس و حـمـالت آن

ھا اعـالم  ھای آن علیه حقوق طبقه کارگر و اتحادیه
دولت مـحـاظـفـه کـار انـگـلـیـس بـه مـنـظـور .  کرد

ھـایـش دسـت بـه  وکـتـاب برقـراری تـوازن در حسـاب
ھا زده و قصد دارد با استـفـاده از ایـن  کاھش ھزینه

ھمچنین دولت .  ھایش را کاھش دھد ھا بدھی برنامه
انگلیس اخیرا به دنبال تصـویـب قـوانـیـنـی بـوده تـا 

 .ھا را بگیرد ھا و اعتراض جلوی برگزاری اعتصاب
  

خشم کارکنان شرکت ایر فرانس  -فرانسه 
  تن ٢٩٠٠اعالم اخراج   در پی

نفر از نیروی  ٩٠٠ھزار و  ٢با انتشار خبر حذف 
کار شرکت ھواپیمایی ایرفرانس طی دو سال آینـده، 
صدھا تن از کارکنان این شرکت به نشانه اعتـراض 
به جلسه کمیته مرکزی شرکت ھجوم آوردند و عده 
ای از مسئوالن رده باالی ایـن کـمـپـانـی را مـورد 

زاویه بروزتا، مدیر منابـع انسـانـی .   قرار دادندحملھ
از جمله کسانی بود که مورد حمله قرار گـرفـت و 

شـرکـت .  مجبور به فرار از صـحـنـه درگـیـری شـد
ایرفرانس بالفاصله و در واکنش بـه ایـن تـعـرضـات 
. اعالم کرد علیه افراد مھاجم شکایت خـواھـد کـرد

: گـویـد  مـیکورو مـلـبـاسـن، کـارمـنـد ایـرفـرانـس 
شغـل و فـعـالـیـت . اضافه حقوق بسیار کمی داریم"

تـقـاضـای مـا .  ما به رسمیت شنـاخـتـه نـمـی شـود
اینست که آقای دوژونیاک، مدیرعامل، شرکت را 

از زمانی که وی اینجاست آزار زیادی .  ترک کند
او تـنـھـا .  به ما رسانده و ھیچ منفعتی ھم نداشـتـه

وی بـه .  برای دفاع از منافع سھامداران اینـجـاسـت
کـارمـنـد   " . وضعیت کارکنان رسیدگی نمی کنـد
از مـا مـی " :  دیگر ایرفرانس در واکنش می گوید

پـیـش از ایـن بـا اجـرای .  خواھند بیشتر کار کنیـم
. برنامه قبلی از ھمه نیـروی خـود اسـتـفـاده کـردیـم

کار بیشتر کردیـم امـا حـقـوقـمـان انـدکـی کـاھـش 
اکنون از ما می خواھند که بـازھـم بـیـشـتـر .  یافت

ایرفـرانـس   "   . با این رویه از بین میرویم. کار کنیم
در راستای اجرای طرح افزایش بھره وری و تـوسـعـه 

ــفــر از  ٩٠٠خــلــبــان،  ٣٠٠خــود در نــظــر دارد  ن
نـفـر از  ٧٠٠مھمانداران و خدمه پـرواز و ھـزار و 

ایـن .  پرسنل اداری خـود را از کـار بـرکـنـار کـنـد
تصـمــیــم زمــانــی اتــخــاذ شــد کـه مــذاکــرات بــیــن 
سندیکاھا و مدیریت این شرکت درباره نحوه اجـرای 

بـا وجـود ایـن بـراسـاس .  این طرح به بن بست رسید
آخرین گزارشھا مدیریت ایرفرانس آمادگـی خـود را 

 . برای از سرگیری مذاکرات اعالم کرده است
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اعتصاب و اعتراض معلمان در  -عراق 
 چند شھر کردستان عراق

مھر معلـمـان و کـارمـنـدان در  ١٢روز یکشنبه 
شماری از شھرھای اقلیم کردستان عـراق از جـمـلـه 

" سلیمانیه، دوکان، حلـبـچـه، راپـریـن و سـیـدصـادق" 
 .دست از کـار کشـیـده و اعـالم اعـتـصـاب کـردنـد

معلمان و کارمندان در اعتراض به پـرداخـت نـکـردن 
. حقوق و سایر مزایای خود اعالم اعتصاب کرده اند

معلمان با تعطیل کـردن کـالس ھـای درس، دانـش 
آموزان را به خانه فرستاده و از تـدریـس خـودداری 

بیش از سه ماه است که ایـن کـارمـنـدان و .  کردند
معلمان حقوق خود را دریافت نـکـرده انـد و حـقـوق 
ماھھای پیش از آن نیز اغلب با تـاخـیـرھـای چـنـد 

 .ماھه به آنان پرداخت شده است
 
پناھجوی دیگر در  ١٠٠مرگ حدود  -  لیبی

 سواحل این کشور
سخنـگـوی "  آسوشیتدپرس" به گزارش خبرگزاری 

مھر اعـالم کـرد  ١٢صلیب سرخ لیبی روز یکشنبه 
پناھجو طی پنج روز گذشـتـه در  ٩٥اجساد دستکم 

 .ســــواحــــل ایــــن کشــــور پــــیــــدا شــــده اســــت
به گفته سـخـنـگـوی صـلـیـب سـرخ لـیـبـی بـیـشـتـر 
پناھجویانی که اجساد آنان به خشکی آمـده اتـبـاع 

جسـتـجـو بـرای یـافـتـن .  کشورھای آفریقایی بودند
طـی سـال ھـای .  اجساد بیشتر ھمچنان ادامه دارد

اخیر و پس از بـحـران سـومـالـی، سـودان و لـیـبـی، 
بسیاری از آوارگان این کشورھا از طـریـق سـواحـل 

بنابه خبری . لیبی به سمت ایتالیا و یونان می روند
دیگر، روز یکشنبه گارد ساحلی یونان جسـد یـک 
کودک چند ماھه پناھجو را از آبھای ساحـلـی آن 

جسد این کودک خردسـال کـه .  کشور بیرون کشید
بشدت پوسیده شده بود در نزدیکـی یـکـی از ھـتـل 

  .ھای ساحلی یونان پیدا شد
 

اعتصاب گسترده معدنچیان  -لھستان 
 خشمگین

معدنچیان در این کشور در اعتراض بـه شـرایـط 
بد کاری و پایین بـودن دسـتـمـزدھـایشـان دسـت بـه 

شــرکـت اسـتـخــراج ذغـال سـنــگ .  زدنـد اعـتـصـاب
اعالم کرده است قادر به پـرداخـت  "کامپانیا وگلووا"

ھزار نفر از کارکنان خود را  ٤٠دستمزد نزدیک به 
اتحادی  معدنچیان لـھـسـتـان .  در پایان این ماه نیست

دولت را به عدم حمایت از کارگران معادن و صنعت 
استخراج ذغال سـنـگ در ایـن کشـور مـتـھـم مـی 

لھستان صاحب بزرگترین معدن ذغـال سـنـگ .  کند
 .در اروپاست

 
رائف بدوی جایزه  -عربستان سعودی

انجمن قلم به خاطر پیشبرد آزادی بیان 
 دریافت کرد

نویس عربستان سعـودی کـه  رائف بدوی، وبالگ
زندانـی اسـت، جـایـزه پـن "  توھین به اسالم"به اتھام 

پینتر انجمن قلم را به خـاطـر پـیـشـبـرد آزادی بـیـان 

آقای بدوی به ده سال زنـدان و یـک .  دریافت کرد
ایـن حـکـم بـا .  ھزار ضربه شالق محکوم شده اسـت

رو شـد و  بـه  الـمـلـلـی رو ھای گسـتـرده بـیـن واکنش
. المللی خواھان لغو آن شدنـد ھا و نھادھای بین دولت

ضـربـه شـالق خـورده  ٥٠او تا کنون در مالء عـام 
ھای اخیر اجرای حـکـم شـالق او  است اما طی ماه

رائـف بـدوی ایـن .  چندین بار به تعویق افتاده است
جــایــزه را بــه طــور مشــتــرک بــا جــیــمــز فــنــتــون، 

. نگار و شاعر بریتانیایی دریافت کرده است روزنامه
جیمز ویلز، موسس ویکیپدیا، جایزه آقـای بـدوی را 
به نیابت از او دریافت کرد و گفت دولت بـریـتـانـیـا 

رھبری اخالقی تـالش بـرای آزادی او را بـه "باید 
رائف نباید به خاطر "آقای ویلز افزود ." عھده بگیرد

سایتی برای تشویق عموم به بحث  بنیان گذاشتن وب
شــد و بــا  گـو در عـربسـتــان زنـدانــی مـی و و گـفــت

شد، بایستی از او تـقـدیـر  رو می به مجازات شالق رو
شـبـکـه " آقای بدوی یـکـی از مـوسـسـان ."  شد می

بـازداشـت  ٢٠١٢است که در سـال "  لیبرال سعودی
آقای بدوی در دادگاه اول به ھفت سـال و سـه .  شد

ضربه شالق محکوم شده بـود امـا  ٦٠٠ماه زندان و 
دادگاه تجدیدنظر حکم او را به ده سال زندان و ھزار 

او در عیـن حـال از اتـھـام .  ضربه شالق افزایش داد
توانست مجازات مرگ را برای او بـه  کفر که می

 .ھمراه داشته باشد، تبرئه شد
 

اعتصاب و اعتراض گسترده علیه  -بلژیک 
 اقتصادی  ریاضت کشی

مھر نزدیک به یکصـد ھـزار  ١٥روز چھارشنبه 
نفر از کارگران و مـردم بـلـژیـک در اعـتـراض بـه 
سیاست ھای ریاضتـی دولـت، دسـت بـه اعـتـصـاب 
 .سـراسـری زده و در خـیـابــانـھـا تـظــاھـرات کـردنــد

معترضان می گویند، سیاست ھای ریاضـت کشـی 
و تحـمـیـل فـقـر و فـالکـت گسـتـرده در بـلـژیـک، 
اکثریت مردم محروم این کشـور را بـه سـتـوه آورده 

ماموران امنیتی و پلیس بروکسل با حمله بـه .  است
تظاھرکنندگان و استفاده از ماشین ھای آب پاش و 
. آب ســرد اقــدام بــه مــتــفــرق کــردن آنــان کــردنــد

تظاھرکنندگان به سـیـاسـتـھـایـی ھـمـچـون افـزایـش 
مالیاتـھـا و افـزایـش سـن بـازنشـسـتـگـی اعـتـراض 

: یکی از شـرکـت کـنـنـدگـان مـی گـویـد.  داشتند
یک سال از عمر دولت کنونی مـی گـذرد و مـا " 

می خواھیم این موضوع را به آنھا یـادآوری کـنـیـم 
که ھمه اقداماتی که علیه کارگـران و مسـتـمـری 
بگیران و برای حفظ سرمایه ھـا انـجـام مـی شـود، 

: معترض دیگری می گوید"  . کامال ناعادالنه است
ھر روز .  کار من مشاوره دادن به افراد بیکار است"

می بینم آنھا چه مشکالت و ھزینه ھایی دارنـد و 
ھر روز زنده ماندن چقدر سـخـت و سـخـت تـر مـی 

معترضان ھمچنین برنامه ھایی نـمـایشـی را  " . شود
در یکی از این برنامه ھـا، آنـھـا .  به اجرا گذاشتند

: در لباس ثروتمندان ظاھر شدنـد کـه مـی گـفـتـنـد
 .بحران، کدام بحران؟ من بحرانی نمی بینم

 
 ھای کوتاه خبر

 کوزوو
با تـخـم مـرغ  کوزوویک معترض خشمگین در 

. به ایسا مصطفا، نخست وزیر این کشور حمله کـرد
اگر چه تخم مرغ پرتاب شده به نخست وزیر کـوزوو 
اصابت نکرد اما پلـیـس دو نـفـر را در ایـن رابـطـه 

حمل  تخم مرغی به نخست وزیـر .  دستگیر کرده است
کوزوو در جریان سـخـنـرانـی وی در شـھـر پـودوژوو 

ایــن دومــیــن بــاراســت کــه .  صـورت گــرفــتــه اســت
معترضان به سیاست ھای ایسا مصطفا با تخم مـرغ 

 .به وی حمله می کنند
 برزیل

 ٥ھا تصـمـیـم گـرفـتـنـد از روز  کارکنان بانک
آنھا خواھان . اکتبر دست به اعتصاب نامحدود بزنند

در صد افزایش دستمزد و پاداشی مـعـدل یـک  ١٦
کارفرمایان تا بحال بـا  .ماه دستمزد در سال ھستند

  درصد افزایش دستمزد موافقت کرده انـد ولـی ٥.٥
گویند این درصد به ھیچ وجه   کارکنان معترض می

قابل قبول نیست و تا رسـیـدن بـه مـطـالـبـاتشـان بـه 
 .اعتصاب ادامه خواھند داد

 لبنان
 ٥ھای کارگری روز دوشنبه  ائتالفی از اتحادیه

اکـتـبـر و  ٢٦و  ٢٠ھای  اکتبر اعالم کرد که روز
  نوامبر دست به اعتـصـاب عـمـومـی ٤ھمچنین روز 

 .آنھا خواھان افزایش دسـتـمـزد ھسـتـنـد.  خواھند زد
کـابـیـنـه لـبـنـان بـا افـزایـش دسـتـمـزد  ٢٠١٢سال 

این طرح ھـمـچـنـان در   کارگران موافقت کرد، ولی
از آن تـاریـخ .  پارلمان مانده و تصـویـب نشـده اسـت

کارگران بارھا دست به اعتصاب و اعتراض زده انـد 
ھای خـود بـه  تا کنون موفق به تحمیل خواسته  ولی

 .دولت نشده اند
 دانمارک

روز سـه شـنـبـه "  خبرگزاری فـرانسـه" به گزارش 
مھرماه دھـھـا ھـزار نـفـر از مـردم بشـر دوسـت  ١٤

پـایـتـخـت ایـن کشـور در "  کپنھـاگ" دانمارک در 
ــردنــد ــجــویــان تــظــاھــرات ک ــاھ ــایــت از پــن ــم . ح

تظاھرکنندگان بـا مـحـکـوم کـردن سـیـاسـت ھـای 
مھاجرستیز و غیرانسانـی دولـت ھـای اروپـایـی در 
. برخورد با پناھجویان، خواستار حمایت از آنان شدند

برپایـه ایـن گـزارش، تـظـاھـرات مشـابـھـی نـیـز در 
شھرھای کوچک تر دانمارک با ھدف حمـایـت از 

 ٣٠ماه گذشته نـیـز بـیـش از .  مھاجران برپا گردید
ھزار نفر در کوپنھاگ گـرد ھـم آمـدنـد و پـذیـرش 
تعداد بیشتری از پنـاھـجـویـان را از مـقـامـات ایـن 

 .کشور خواستار شدند


