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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

  ٦٣٣١ مرداد  ٣  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٠٨٤ 

  ٥٤٦٢ ژوئیه  ٥٢

 ١ صفحه   

 ٥٦ صفحه         

 ٦٥ صفحه   

 ٣ صفحه  

 ٨ صفحه  

 ٣ صفحه  

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٥ صفحه  
 حزب کمونیست کارگری ایران  

اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر کشور 
 جریان دارد

 سیما بهاری  با شهال دانشفر
میلیون یا بیشتر؟"سونامی"  ٢١طرح کارورزی، طرح بردگی

 ٠ صفحه    

 ٦١ صفحه   

 میلیون یا بیشتر؟"سونامی" قراردادهای موقت کار! ٢١
 محمد شکوهی

 در سودای حمایت کارگر از بورژوازی ملی
 ناصر اصغری 

 اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری 
 اصغر کریمی

 امروز اتنا وستایش ها و...
 فردا کدام کودک

 بهنام ابراهيم زاده 
مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس 

 (٠٤و فردریک انگلس   )
 دیوید ریازانف 

 اطالعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران 
 تجمع اعتراضی کارگران بلبرینگ سازی تبریز

گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده 
پیرامون اجرائی شدن طرح کارورزی و 

 اعالم هفته ملی مهارت

 قطعنامه در مورد 
 موقعیت ویژه جنبش کارگری
 مصوب کنگره دهم 

 های جمهوری اسالمی در پولی کردن و خصوصی سازی مدارس سیاست 
 سامران کاکه رش

 اقتصاددان سیاست باز!
 یاشار سهندی 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 ادامه اعتراضات کارگران شاغل و بازنشسته هفت تپه

 هزار تومانی و بدون بیمه ٠٤٤پرستارانی با حقوق 
 شهال دانشفر 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از خواستها و 
 مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
کارگران شهرداری اهواز دست به تجمع سراسری 

 زدند 

 ٥٤ صفحه  

 ٥٣ صفحه   ٥٢ صفحه    

 ٥٢ صفحه  

 ٥٠ صفحه    

 ٢ صفحه   

 ٥ ٥ صفحه  
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٣ صفحه    

"با اقتتتدتاد شتومتی نتمتی تتوان  
کرد. تمام تجربه فرآینتد تتوستعته   
از جنگ جهانی دوم به ایت  ستو  
نشان میدهد کته اقتتتدتاد  اگتر  
قوانی  آن زیر پا گتذاشتتته بشتود   
به سختی انتتتقتام متیت"تیترد." از  
انتقام سختت التهتی زیتاد شتنتیتده  
بتودیتم امتا حتقتیتقتت اش انتتتقتتام  
سخت اقتداد نتوبتری استت کته  
وعتتده تتتحتتقتتق آنتترا اقتتتتتدتتاد دان  
ساک  پاریس یعنی استاد فریتدون  
ماوند  داده اند. البتتته ایت  وعتده  
محقق شتده استت و هتمتیت  االن  
دودش دارد به چشم مردم ونزوئتال  
میرود! چیزی دی"ری کته نتوبتر  
است اظهار نترتر ستیتاستی یت   

 اقتداددان است! 
بارها مواندیم و شنیدیم که ایشتان  
به دولتمردان جتمتهتوری استالمتی  
هشدار میتدهتد کته ایت  کتار را  
بکنید و آن کتار را نتکتنتیتد تتا  
فضای کسب و کار بهتر شود و  
کار آفرینان رغبت کنند سرمتایته  
گذاری کنند. بخدتو  در دور  
اول ریاست جمهوری روحتانتی در  
چتتهتتار ستتال پتتیتتش ایشتتان دستتت  
افشان و پای کوبان به استتتقتبتال  
ای  دولت رفتت و از دولتتتمتردان  
روحتتانتتی "در حتتوزه اقتتتتتدتتاد"  
استقبال به عمتل آورد و امتیتدوار  
شده بود که فضا کستب و کتار  
رونق ب"یرد. بتویت ه بتا متذاکترات  
هسته ای ایشان در دام  زدن بته  
ای  توهم نقش مستقیم داشت کته  
با توافق هسته ای یتکتبتاره هتمته  
چیز برای اقتدتاد گتل و بت تبتل  
متتیتتشتتود و بتته ستترمتتایتته گتتذران  
مارجی م ده داد که "مردم ایتران  
با کیفتند". ب ه قرار بود که دایتره  
استثمار به روی سترمتایته گتذران  
مارجی هم گشوده شود ایتران بتا  
سالم وص وات بته بتازار جتهتانتی  
وصتتل شتتود. و ایشتتان هتتمتتیتتشتته   
ندیحت پدرانه ای داشتتتنتد کته  
اقتداد نباید به سیاست بتدهتکتار  
باشد. و تا توانستند راه حتل ارائته  

دادند کته بترای یت  اقتتتدتاد  
بنیان بازار اولتیت  کتار ایت  استت  
که دست دولت باید کوتتاه بتاشتد  
تا بخش مدوصی جان بت"تیتریتد   
دالر گران شتود تتا صتادرات بته  
صرفه باشد. دولت باید ونباید تتو  
کار اقتداد نداشته باشد و هتمته  
چیز را به دست نامرئی اقتتتدتاد  
بستترتتارد کتته متتودش گتتره گشتتا  
استتت و ایتتنتت"تتونتته استتت کتته   
صتتاحتتتبتتتان ستتترمتتتایتتته در پتتتی  
سودهستند  به کل جتامتعته ستود  
میرسانند! و در مورد ما  ایتران  
دستتت رانتتت متتواران ستترتتاه بتتایتتد  
کوتاه شود و ستایته سترتاه از ستر  
اقتداد کوتاه شود. اسک ه هتای  
قاچاق تحت کتنتتترل بتاشتد و بتا  
فساد متبتارزه شتود تتا اقتتتدتاد  
ایران بشتود یتکتی از قتدرتتهتای  
نوظهور مانتنتد هتنتد و بترزیتل و  

 ترکیه ...  
یکبار از دهان ایشتان نشتنتیتدم و  
جای هتم در "چتهتارستوق" رادیتو  
فردا نخواندیم که در متورد ایتران  
در امر سیاست دمتالتت کتنتد. و  
شاید به همیت  متاطتر استت کته  
گتاه وبتتیت"تتاه نتتیتز نترتتراتشتان در  
مج ه رستمتی حتکتومتت بته نتام  
"تجارت فردا" متنتتتشتر متیتشتود.  
اما در مورد ونزوئال کته متتتوهتم  
تریت  جتنتاو بتوریوازی در آنتجتا  
حاکم شده و نامی از سوسیالیستم  
مطرو شده است ایشتان عتنتان از  
کف داده بشدت به " نترتام چتاوز  

متتادورو" ایتتنتت"تتونتته حتتمتت تته    –
انتقتتالب  »متیتکتنتد :" بته لتتطتف  

هتتتتوگتتتو چتتتتاوز   «بتتتولتتتیتتتواری 
ستتوستتیتتالتتیتتستتم قتترن بتتیتتستتت و  »

او و جتانشتیتنتش نتیتکتال   «یکمی 
مادورو  در چنان هرج و مترجتی  
فرو رفته کته تترا از پتیتدایتش  

ای را    ی  بحران بزرگ منتطتقته 
هتتای پتتیتترامتتون آن بتته    در کشتتور 

وجود آورده استت." کشتتته شتدن  
حتتدود یتتکتتدتتد نتتفتتر بتته دستتت  
نرامتیتان متادورو و فترار دستتته  

دسته مردم به کشورهای اطترا   
که ایشان از آن رای دادن بتا پتا  
تعبیتر کترده استت  دل نت"ترانتی  
ایشتتتان بتتترای  " بتتتقتتتایتتتای  
دمتتوکتتراستتی"  کتته متتادورو بتتا  
تغییر قتانتون استاستی بته گتفتتته  
ایشان در پی آن است که " نترتام  
ستتیتتاستتی مشتتابتته کتتوبتتا را در  
ونزوئال مستتتقتر کتنتد."و تتاکتیتد  
ایشان که :" بتحتران اوجت"تیترنتده  

تریت  بتحتران    سیاسی در بط  ومیم 
اقتدادی در تاریخ ونزوئال جتریتان  
دارد. ای  کشور آمریکای التتیت   
نمونه آشتکتار شتکتستت فتاحتش  
ی  نرام پوپولیستتی استت کته  
بتترای تتتحتتکتتیتتم قتتدرت متتود بتته  

تتتریتت  اصتتول اقتتتتتدتتادی    ابتتتتتدایتتی 
پشت کرده است. ولی با اقتتدتاد  
شومی نتمتی تتوان کترد... اگتر  
قوانی  آن زیر پا گتذاشتتته بشتود   
به سختی انتقام می"یترد" بستیتار  

 قابل توجه است. 
حتتاال در متتورد ایتتران بتتا وجتتود  
وسعتت ستراستری اعتتترا تات و  
اعتدابات  اینتکته در هتمته ایت   
سالها بخدو  در سالهای امتیتر  
مردم گرسنه به اشکال گونتاگتون  
در پی حق متعتیتشتت و متنتزلتت  
مود بوده اند دریغ از ی  کت تمته  
که استاد در ایت  متورد بتر زبتان  
جاری کرده باشد یا نوشته بتاشتد.  
اقتداددان میداند کجا در متورد  
سیاست حر  و نت"تران بتقتایتای  
دمتتوکتتراستتی بتتاشتتد. جتتای کتته  
نامی از سوسیالیسم برده متیتشتود  
ایشان فورا وسط میررد که ثتابتت  
کند ای  فاجعه است. در ونتزوئتال  
 به نام چاوز به غ ط سوسیالیتستم  
قرن بیست یکم مطرو شده استت   

متادورو    -چون ظاهرا نرتام چتاوز 
گوشه چشمی به مردم تهیتدستت  
داشتتتتته انتتد و بتترنتتامتته هتتای  
اصالحی در دستتور کتار داشتتته  
اند که "بوی از سوسیتالتیتستم" از  
آن به مشام بترمتی رستیتده استت  
کتته ایشتتان چتتنتتیتت  بتته متتو تت   
گیری سیاسی افتاده استت و از  
انتقام سخت اقتداد می"ویتد. در  
مورد ایران "در ستیتاستت دمتالتت  
نمی کند" اما با ن"رانی ماصتی  
از وقوع انفجار اجتماعی تتوصتیته  

 های الزم جهت شکل گیری  

 اقتصاددان سیاست باز!  
 یاشار سهندی 



 ٠٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     3     کارگر کمونيست 

  ٥ از صفحه           
ی  اقتداد متتتعتار  و روتتیت   
سترمتتایته داری را بته دولتتتتمتتردان  
اسالمی میکند. گیرم کته ایشتان  
نمی توانند توصیه های ایشتان را  
به گوش گیرند ایشان امتا مستتته  
نمیشود تا شتایتد "عتاقتالن نترتام"  

 روزی سر عقل آیند. 
 –استاد متاهترانته " نترتام چتاوز  

مادورو" به حستاب ستوستیتالتیتستم  
می"ذارد تا هم سوسیالیستم را بتد  
نام سازد و هم به هر شکت تی شتده  
از نرام مورد عتالقته اش یتعتنتی  
سرمایه داری دفتاع کترده بتاشتد.  
دولتتت حتتتاکتتتم بتتتر ونتتتزوئتتتال را  
ایدئولویی  میداند و نرام حتاکتم  
بر ایران را هم هتمتیتنتیت   امتا در  
ونزوئال با عوام فریبتی کته فتقتط  
از بوریوازی بر می آید حرفتی از  
سوسیالیسم در متیتان استت بترای  
همی  به شدت به آن حم ه میکنتد  
اما در مورد ایران "تتوصتیته هتای  
مشفقانه" بکار میبتنتدد چتون هتر  
چتتقتتدر هتتم ایتتدئتتولتتوییتت  بتتاشتتد  
بهرحال اسمی از ستوستیتالتیتستم در  
متتتیتتتان نتتتیتتتستتتت. تتتتنتتتزل دادن  
سوسیالیسم به توزی  ثتروت بتهتانته  
ای شده که تب یغات راه بتیتنتدازنتد  
که سوسیالیسم یعنی تتوزیت  فتقتر  
  -در سطت  گستتترده. نترتام چتاوز 

متتادورو یتتکتتی از متتتتتوهتتم تتتریتت   
بتتختتشتتهتتای بتتوریوازی استتت کتته  
فکر متیتکتنتنتد بتا شتیتوه تتولتیتد  
سرمایه داری میتشتود متیتتتوانتنتد  
رفاه ایجاد کتنتنتد. امتا اگتر ایت   

مادرو آب نشتده    -برای نرام چاوز 
برای استاد دانش"تاه رنته دکتارت  
نان شده  که دق دلتی اش را ستر  
سوسیالیسم مراب کتنتد. ستیتاستت  
زدگتتی اقتتتتتدتتاددان بتتی جتتهتتت  
نتتیتتستتت. اقتتتتتدتتاددانتتان امتترشتتان  
ستتیتتاستتت استتت چتتون بتتهتترحتتال  
اقتدادی که در پتی آن هستتتنتد  
که آنرا توجیه کنند و چتهتره اش  
را بزک کنند و توصیه هتای در  
جهت رسیدن به سود بیشتر داشتتته  
باشند  متمتکت  نتمتیتشتود مت"تر  
ایتتنتتکتته دولتتت هتتای حتتاکتتم بتتا  
دیکتاتوری طبتقتاتتی کته امتری  

 سیاسی است آنرا پیش ببرند. 

تقابل مردم با جمهوری استالمتی  
در ستتراستتر جتتامتتعتته و در تتتمتتام  
عرصه هتای اجتتتمتاعتی جتریتان  
دارد. ای  متبتارزه ای استت کته  
دائما به لحاظ طبقاتی عمیق تتر  
و به لحاظ دامنه گستتترده تتر و  
فعالتر میشود. ای  جنبش صترفتا  
ی  جنبش مطالبتاتتی نتیتستت   
ب که جنبشی است که مدتائتب  
اساسی سرمایه داری حتاکتم را  
به مدا  گرفته استت. در ایت   
جنبتش گتفتتتمتان  تد سترمتایته  
داری و چپ جت تو آمتده استت.  
ای  ی  نقطته عتطتف و تتحتول  
متتهتتم در جتتامتتعتته ایتتران استتت.  
مشتختدتتات اصتت تی ایت  تتحتتول  

 اینهاست: 
 
مبارزات متردم بتا حتکتومتت    -١ 

گرچه اغ ب در قالب صتنتفتی و  
مدنی بیان میشود اما عتمتال بته  
معنای دست بردن مردم به ریشته  
و متتورد اعتتتتترا  قتترار دادن  
مدائب کل نرام سرمتایته داری  
استتت. دفتتاع از آزادیتتختتواهتتی   
انسان دوستی  برابری طت تبتی و  
بتتته مدتتتا  گتتترفتتتتتتت  تتتتمتتتام  
ناهنجاریهای اجتمتاعتی و تتمتام  
عوار  و فجای  و تتبتعتیتضتات  
حاکم در جتامتعته و  تدیتت بتا  
ستمت"تری و فستاد و دزدی و  
امتتتیتازات بتاالیتتی هتا نشتانت"تتر  
چپ بودن ایده آلها و آرمتانتهتای  

 غالب در جامعه است. 
 
اهمیت و جتایت"تاه ستیتاستی    -٢ 

کتتارگتتر و جتتایتت"تتاه جتتنتتبتتش  
کارگری در جامعه ارتقا یتافتتته  
است. تدویر قدیمی از کتارگتران  
بعتنتوان بتختش فترودستت و کتم  

توق  و مر وم کتامتال زیتر و رو  
شده و اکنون بتطتور واقتعتی ایت   
کارگران پیشرو هستند که دارنتد  
توقعات و انتتترتارات جتامتعته را  

 ج و میکشند و باال میبرند. 
 
رشتتد هتتمتتبتتستتتتت"تتی و هتتم    -٣ 

سرنوشتی بتختشتهتای متختتت تف  
مردم با یکدی"ر و پشتیتبتانتی از  
مواستهای سراسری و بتحتق هتر  
بختشتی از جتامتعته یت  جتز   
جدایی ناپذیر مبارزات اجتمتاعتی  
است. ای  رونتد بتویت ه در متیتان  
کارگران و مع مان و دانشتجتویتان  
بو وو قابل مشاهده استت. ایت   
همبست"ی ها بیش از هتر چتیتز  
مودرا در تشکت تهتا و نتهتادهتا و  
گتتروهتتهتتای متتبتتارزاتتتی کتته در  
جامعه ومدیای اجتماعی شتکتل  

 گرفته اند  نشان میدهد. 
 
در متبتارزات و اعتتترا تتات    -٤ 

بخشهای مخت ف جتامتعته یت   
روند و گرایش متدرن و دفتاع از  
ارزش های پیشرو و جتهتانشتمتول  
در برابر عقب ماندگتی و ستنتت  
گرائی و تعدتبتات و تتابتوهتای  
م ی و مذهبی دستت بتاال پتیتدا  
کرده و بته متوازات آن گترایتش  
چتتپ و رادیتتکتتال در متتقتتابتتل  
گرایش راست و عقب متانتده  در  
مواست ها و در اشتکتال متبتارزه  

 بو وو مود را نشان میدهد. 
 
در تتتقتتابتتل بتتا متتقتتدستتات و    -٥ 

امالقیات پوسیده و قوانتیت  فتوق  
ارتجاعی حاکم و حر  و فستاد  
کل رییم اسالمی سرمایه یت   
جنبش گستترده دفتاع از حتقتوق  
شهروندی و دفتاع از زنتدگتی و  

حرمت و منزلت فردی ج و آمتده  
و به بستتتر اصت تی اعتتترا تات  

 تبدیل شده است. 
 
در متتقتتابتت تته بتتا جتتمتتهتتوری    -٦ 

اسالمی  روی"ردانی از مذهب و  
نتتفتترت از مستتجتتد و آمتتونتتد و  
سنتهای متذهتبتی هتمته جتا بتا  
قدرت و آشتکتارا متود را نشتان  
میدهد. نقد طبقاتی و ستیتاستی  
مذهب  یعنی افشتای دستتت"تاه  
متتذهتتب بتتعتتنتتوان اهتترم دفتتاع از  
بتتاالیتتی هتتا و تتتوجتتیتته کتتنتتنتتده  
تبعیضات و امتیازات طتبتقتاتتی   
جای بترجستتته ای در گترایتش  
 د متذهتبتی در جتامتعته پتیتدا  

 کرده است. 
 
تتتاثتتیتتر ایتت  و تتعتتیتتت بتتر    -٧ 

حکومت اسالمی تشتت بتیتشتتتر  
و نتزاعتهتای درونتی عتمتیتق تتر  
است. جنبشهتای اجتتتمتاعتی آن  
عامل اص تی استت کته بتاعت   
شده است که برمی قوانیت  پتایته  
ای حکومت به مو وع مجادلته  
حتی در درون مود حکومتی هتا  
تتبتتدیتتل شتتود و زیتتر ستتوال قتترار  
گتتیتترد. ایتت  تشتتتتتت و نتتزاعتتهتتا  
جمهوری اسالمی را در متقتابتل  
متتوج پتتیتتشتتروی متتردم هتتر روز  

 ناتوان تر کرده است. 
 
نه فقط صفو  حکومتت بته    -٨ 

هم ریخته است  ب که کل جتبتهته  
راست و بوریوایی آشکتارا دچتار  
تشتت استت و یتکتی از دالیتل  
اص ی ای  تشتتت رشتد آگتاهتی  
مردم و فشار انترارات و توقعتات  
باالی مردم است. در ای  شترایتط  
بتترمتتی جتتریتتانتتات راستتت ستتعتتی  

میکنند مقدسات و سیتاستتتهتای  
ناسیون یستی شان را با متاست   
"حقوق بشری" آرایش کنند و در  
مقابل آنها برمی ناسیونالتیتستتتهتا  
از اینکه مقدسات م تی شتان از  
جانب مودیهایشان کمرنگ شتده  
به مشم آمده اند. م ی استالمتی  
هتا نتیتز بته دار و دستتته هتتای  
متعدد و متشتتتت و درگتیتر در  
اصطکاک با یتکتدیت"تر تتبتدیتل  
شتتده انتتد. در متتیتتان هتتمتته ایتت   
جتتریتتانتتات طتتیتتفتتهتتایتتی نتتیتتز بتته  
ناسیونالیسم افراطی و شتویتنتیتزم  
عریان چرمیده اند و طتیتفتهتایتی  
دچار نوسان و تزلزل و بی افتقتی  

 شده اند. 
 

کتتل ایتت  تتتحتتوالت گتتویتتای  
پیشروی و بته چتپ چترمتیتدن  
اعترا ات اجتماعی بته متوازات  
رشد چشم"یر جنبش کتارگتری  
است. ای  تحولی مهم و تاریختی  
است که رشد آگاهی اجتمتاعتی  
را بازتاب متیتدهتد و در پتروسته  
سرنت"تونتی انتقتالبتی جتمتهتوری  
اسالمی و تحوالت آتی جتامتعته  
ایران تاثیترات متثتبتت عترتیتمتی  
مواهد داشتت. تضتمتیت  ایتنتکته  
جامعه آیتنتده ایتران جتامتعته ای  
آزاد و شاد و بری از تتبتعتیت  و  
ستم"ری باشد به ادامه جدی و  
همه جانبه همی  روند یتعتنتی بته  
نقش تعیی  کننده طبقته کتارگتر  
و گفتمان سوسیالیستی بستت"تی  
دارد. حزب کمونیست کتارگتری  
مودرا نماینده ای  تحول متیتدانتد.  
حزب برای تتعتمتیتق و گستتترش  
ای  روند بطور نقشه مند و فتعتال  

 تالش مواهد کرد. 
 

 قطعنامه در مورد 
 رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی

 مصوب کنگره دهم
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 ٢صفحه  

تتیتر    ١١ کارگران مختابترات روز  
دست بته اعتتتدتاب ستراستری و  
تجم  همزمتان در چتنتدیت  شتهتر  
زدند. کارگران بازنشتستتته فتوالد  

تتیتر از نتقتات متختتت تف    ٢٤ روز  
کشور در تهران تجم  کردنتد ایت   
چندمی  تتجتمت  ستراستری آنتهتا  
بود. کارگران فشار قوی بترق در  
ماههای امیر چندی  بار از نتقتات  
مخت ف کشور دست به تجمت  در  
تهران زدند. اعترا ات متتتحتد و  
سراسری معت تمتان بتازنشتستتته از  

تاکنون بارها و بارهتا در    ٥٥ مهر  
تهران و یا همزمتان در شتهترهتای  
متتختتتتت تتف بتترگتتزار شتتده استتت.  
مع مان نیز سابقته طتوالنتی تتری  
در اعتتتتتدتتابتتات و تتتجتتمتتعتتات  
سراسری دارند. به ای  متجتمتوعته  
بتتتایتتتد اعتتتتتتترا تتتات ستتتراستتتری  
کارگران پتتتروشتیتمتی هتا  آتتش  
نشانی  تجمعات متحد کتارگتران  
بتترمتتی متتعتتادن و طتتومتتارهتتای  
اعتتتتترا تتی کتتارگتتران نتتفتتت را  
ا افه کرد. در حال نتوشتتت  ایت   
متطتالتتب بتتودم کتته متبتتر تتتجتمتت   
همزمان و متحد کارگران مناطتق  
هشتتتتت"تتانتته شتتهتترداری اهتتواز را  
دیتتدم. ایتت  یتت  رونتتد جتتدیتتد و  
بسیار مهم در جتنتبتش کتارگتری  
استتت کتته بتتا تتتوجتته بتته بتتحتتران  
اقتدادی که دورنمایی از حتل و  
تخفیف ندارد و روزبتروز عتمتیتقتتتر  
میشتود و بتا تتوجته بته فضتای  
عمومی اعترا ی در جتامتعته و  
تغییتر تتوازن قتوا متیتان متردم و  
حکومت  شاهد گستتترش آن بته  
مراکز دی"تر کتارگتری متواهتیتم  

 بود.  
 

در کن"ره دهم حتزب قتطتعتنتامته  
ای تدتویتب کتردیتم کته  تمت   
اشتتاره بتته اعتتتتترا تتات ستتراستتری  
بخش هایی از جنبتش کتارگتری  
تتتاکتتیتتد متتیتتکتتنتتد کتته جتتنتتبتتش  
کتتارگتتری در آستتتتتانتته جتتهتتشتتی  

بتتزرگ قتترار گتترفتتتتته و ایتت   
اعترا ات بستر متنتاستبتی بترای  
متشکل شدن در سطت  ستراستری  
در ای  بخشها بوجود آورده استت.  
گسترش اعترا ات ستراستری در  
ماههای امیتر کته نتمتونته هتای  
تازه ای از آنترا ذکتر کتردم ایت   
حکم قطعنامه را بتیتش از پتیتش  

 مورد تاکید قرار داد.  
 

 تلقیات رایج 
اجازه بدهید ابتدا به ت قتیتات رایت   
از شکل گیری تشکتل تتوده ای  
کارگری در میان برمی فعتالتیت   
کارگری و سازمان هتای چتپ  
اشاره کتنتم و بته اصتل متطت تب  
برگردم. ت قی رای  در متیتان ایت   
رفقا ایت  استت کته هتمتیت  کته  
بح  از تشکل توده ای متیتشتود  
یادشان به کارمانه و ستنتدیتکتا و  
اعالم یت  هتیتئتت متدیتره متی  
افتتتتتد و متتیتت"تتویتتنتتد در شتترایتتط  
کتتنتتونتتی عتتمتت تتی نتتیتتستتت. آنتتهتتا  
اعترا ات سراسری را نمیتبتیتنتنتد  
یا دقیق تر ای  است کته بت"تویتم  
اهمیت الزم را بته آن نتمتیتدهتنتد.  
شرایط و امکانات متفاوت متثتال  

هزار کارگر بازنشستته فتوالد    ٥٩ 
یا بیش از ی  می یون متعت تم و  
صدها هزار معت تم بتازنشتستتته یتا  

کتتتارگتتتتر قتتتتراردادی    ٢٤٩٩٩ 
مخابرات و دهتهتا هتزار کتارگتر  
آتش نشانی را با چتنتد صتد نتفتر  
کارگر ی  کارمانه نمیتبتیتنتنتد.  

کتارگتر    ١٥٩٩٩ تفتاوتتی متیتان  
واحد با کارگران نیشکر هفت ترته  
که به مراتب تعتداد متحتدودتتری  
هستند و تاثیری کته بتر تشتکتل  
های آنها ایجاد میکند نمیبیننتد.  
اعتدابات و اعترا ات ستراستری  
اساسا پدیده ای است که در دهته  
امیر توسط مع متان و در یتکتی  
دو سال امیر توستط بتختش هتای  
دیتت"تتری از جتتنتتبتتش کتتارگتتری  
شتتروع شتتده استتت. ایتت  یتت   
پیشروی تازه و متهتم در جتنتبتش  

کارگری است که ظتاهترا متورد  
توجه ای  رفقا قرار ن"رفتته استت  
و جایت"تاهتی بترای آنتهتا نتدارد.  
منهم تدور نمتیتکتنتم در شترایتط  
کنونی تتوازن قتوا بترای شتکتل  
گیری تشکل تتوده ای آنتهتم از  
نتوع ستتنتدیتتکتا در کتتارمتانتته هتتا  
فراهم شده استت. در عتیت  حتال  
تردیدی ندارم که بتا رونتد رو بته  
رشتتد اعتتتتترا تتات کتتارگتتری و  
تشدید بحتران اقتتتدتادی امتکتان  
ایجاد تشکل هتای تتوده ای در  
کارمانه ها نیز در آیتنتده ای نته  
چندان دور فتراهتم متیتشتود امتا  
ایجاد تشکل هتای ستراستری در  
میان بتختش هتایتی از کتارگتران  
ی  رشته که هزاران و یا دهتهتا  
هزار عضو دارند از زمتیتنته هتای  
مناسبتی بترمتوردار استت. یت   
ت قی رای  و متودبتختودی دیت"تر  
در میان ای  رفقا ایت  استت کته  
در بح  تشتکتل بتالفتاصت ته یتاد  
ی  هیئت مدیره چند نفتره متی  
افتند که اسامی آنها فورا اعتالم  
میشود  شروع به کار میکنتنتد و  
بتتالفتتاصتت تته زیتتر  تترب قتترار  
متیت"تیترنتتد. ایتنتهتا پتیتیتیتدگتتی  
تشتتتکتتتل هتتتای تتتتوده ای را  
نمیبینند. بته داده هتای جتنتبتش  
کارگری توجه نتمتیتکتنتنتد و بتا  
ذهنیتی قالبی و جامد که بتنترتر  
میترستد در طتول چتنتد دهته  و  
ع یرغم اتفاقات مهتم در جتنتبتش  
کارگری  تغیتیتری نتکترده استت  
به مسالته نت"تاه متیتکتنتنتد. هتر  
جتتامتتعتته ای در هتتر دوره ای  
وی گی هایی به متبتارزات متردم  
میدهد که نادیده گترفتتت  آن بته  
درک درستتی از ایت  متبتارزات  
منجر نمیشتود. ایت  ذهتنتیتت نته  
قادر است وی گی هتای جتامتعته  
ایران و متبتارزات متردم و بتطتور  
امص کتارگتران را بتبتیتنتد و نته  
قادر است در سیر تکامل جنتبتش  
کارگری تاثیر مثبتتتی بت"تذارد.  

چنی  تدوراتی از جم ه  ایتنتکته  
تا جمهوری اسالمی هست ایجتاد  
تشکل های تتوده ای کتارگتری  
غتتیتترمتتمتتکتت  و یتتا بستتیتتار غتتیتتر  
محتمل است یا ایتنتکته مشتکتل  
فعالی  کارگتری ایت  استت کته  
فورا سراغ تشکل متیترونتد  متود  
بخشی از صورت مساله است نته  
راه حل. دنیا با چند دهه قتبتل و  
حتی پن  سال قبل بسیتار تتغتیتیتر  
کرده است  ابزار و شرایط متبتارزه  
بسیار تغییر کترده استت  اشتکتال  
اعترا  مردم تغییر کترده استت   
پدیده هایی در اعتتترا تات متردم  
در ایران میبینیم که ده سال قتبتل  
قتتابتتل تدتتور نتتبتتود. جتتنتتبتتش  
کتتارگتتری نتتیتتز از ایتت  شتترایتتط  
مستثنی نییستت. از جتمت ته  بته  
ایجاد چندی  تشکتل از فتعتالتیت   
کارگری در دهه گذشته متنتجتر  
شتتده استتت. بتته حضتتور متتانتتواده  
های کارگری و شتکتل گتیتری  
چتتهتتره هتتای شتتنتتامتتتتته شتتده در  
جنبش کتارگتری کته حتتتی از  
درون سیاهتیتال هتای حتکتومتت  
بتتیتتانتتیتته متتیتتدهتتنتتد و طتتومتتار  
اعترا ی سازمان میدهند  و نقتد  

و افشای ع نتی ستیتاستت هتای  
 د کارگری حتکتومتت تتوستط  
بستیتاری از فتعتتالتیت  کتارگتتری  
منجر شده است. بته اعتتترا تات  
ستتتراستتتری و ستتتازمتتتانتتتدهتتتی  
گروههای متختتت تف در متدیتای  
اجتماعی و انتشار ک تیتپ هتای  
تجمعات اعتترا تی متنتجتر شتده  
است. دوستان اینها را نمیبیننتد و  
اینها تاثیری در ذهنتیتت آنتهتا در  
دیتدن ایت  تتغتتیتیترات و ویت گتتی  
هتای ستازمتتانتیتابتی تتوده ای و  
نحوه شکل گیری تشتکتل هتای  

 توده ای نمی"ذارد.  
توازن قوا و شرایط و 

 امکانات جدید 
سالته متیتان متردم بتا    ٣٨ نبردی  

جمهوری اسالمی در جریتان بتوده  
استت. متردم تتجتارب زیتادی در  
مقاب ه با جتمتهتوری استالمتی و  
کارفترمتاهتا کستب کترده انتد و  
عقب نشینی های زیادی به آنهتا  
تتتحتتمتتیتتل کتترده انتتد. بتتویتت ه در  

روی آوری    ٨٨ سالهای بتعتد از  
وسیعی به شتکتل دادن بته انتواع  
کتتمتترتتیتت  هتتا و نتتهتتادهتتا صتتورت  
 گرفته است. استفاده از مدیای  

 

 اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری
 اصغر کریمی  
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 ١ صفحه    

اجتتتتتمتتاعتتی و شتتکتتل گتتیتتری  
گروههای مخت ف هزاران نفتره در  
شتبتکته هتای اجتتتمتاعتی یتت   
اتفاق بسیار متهتم در چتنتد ستال  
گتتذشتتتتته استتت کتته متتعتت تتمتتان   
بازنشست"ان و کتارگتران متراکتز  
مخت تف هتر روز بته اهتمتیتت آن  
بیشتر پی میبرند و بیشتتتر بته آن  
روی میاورند. محافل و شتبتکته  
های کتارگتری ابتعتادی بستیتار  
وستتیتتعتتتتتر یتتافتتتتته استتت. هتتزاران  
اعتدتاب از جتمت ته اعتتتدتابتات  
طوالنی که بته یت  مشتختدته  
جتتنتتبتتش کتتارگتتری تتتبتتدیتتل شتتده  
است  وسعت و عمق و پتختتت"تی  
بسیار بیشتری به رهبتران عتمت تی  
کتتارگتتری داده استتت. حضتتور  
متتتانتتتواده هتتتای کتتتارگتتتری و  
راهریمایی در مراکتز شتهترهتا بته  
منرور ج ب افکار عمتومتی نتیتز  
به مدیده ای مهتم در جتنتبتش  
کتتارگتتری تتتبتتدیتتل شتتده استتت.  
مع مان و کتارگتران بترای اولتیت   
بتتار دستتت بتته اقتتدامتتات متتتتتحتتد  
میزننتد. دهتهتا نتفتر از فتعتالتیت   
کارگری و بعضا همسران آنها بته  
چتهتره هتای شتتنتامتتته شتده ای  
تبدیل شتده انتد. ایتنتهتا اتتفتاقتات  
مهم و شوران"یتزی هستتتنتد کته  
روشتتنتتی و عتتمتتق تتتازه ای بتته  
مبارزه طبقاتتی داده انتد. آیتا بتا  
توجه به همته ایتنتهتا متیتتتوان بتا  
ذهنیت دو دهه و یتا حتتتی پتنت   
سال قبل به ستراغ تشتکتل هتای  
توده ای رفت؟ آیا فاکتتتورهتایتی  

به نف  ایجاد تشتکتل هتای تتوده  
آیتتا      ای عتتو  نشتتده استتت؟ 

تتتغتتیتتیتتری در نتتوع تشتتکتتل و  
متتراکتتزی کتته از تتتوازن قتتوای  
بهتتتری بترای تشتکتل تتوده ای  

     برموردارند ایجاد نشده است؟ 
 

   از کجا باید شروع کرد؟
اگر فاکتورهتایتی کته بترشتمتردم  
واقعتی استت  ایت  شتامتل هتمته  
متراکتتز کتتارگتتری  هتتمتته بتتختتش  
های جنبش کارگتری و شتامتل  
همه فعالی  کارگری میشود. از  
متتراکتتز کتتوچتت  و فتتابتتریتت   
هتای بتزرگ تتا متتراکتزی کتته  
دهها یا صتدهتا هتزار کتارگتر و  
متتعتت تتم و بتتازنشتتستتتتته را شتتامتتل  
میشونتد و طتبتعتا متتتنتاستب بتا  
وی گی های هتر کتدام  ستابتقته  
متتبتتارزاتتتی  ستتطتت  پتتختتتتت"تتی و  
انسجام فعالی  کتارگتری در هتر  
بخش تاثیر ای  شترایتط متتتفتاوت  
است. بعنوان ی  حتکتم کت تی   
فعالی  کتارگتری متیتتتوانتنتد در  
شرایط کنونی قدم های تتازه ای  
برای متشکل شتدن بتردارنتد  بته  
فعال جنبش تشتکت تیتابتی تتبتدیتل  
شوند و بعنوان اولی  قدم گفتتتمتان  
تشتتکتت تتیتتابتتی را دامتت  بتتزنتتنتتد   
متناسب با شرایتط متحتیتط متود  
دست بکار سازماندهتی شتونتد و  
محافل و شتبتکته هتای متود را  
حول مساله سازماندهی کارگتران  
گسترش بدهنتد. تشتکتل هتم در  
محیط کار الزم استت و هتم در  

محتالت و متحتیتط زنتدگتی. و  
روشتت  استتت کتته در متتحتتیتتط  
زندگی با طتیتف وستیتعتتتری از  
متتردم از جتتمتت تته متتانتتواده هتتای  
کارگری مواجتهتیتم کته نتیتروی  
متتهتتمتتی بتترای متتتتتشتتکتتل شتتدن  
هستند. اما بترای ایتنتکته بتحت   
پراکنده نشود اجازه بدهیتد ایتنتجتا  
فقط به تشتکتل هتای ستراستری  
 برردازم که هد  ای  نوشته است.  

 
تشتتکتتل را بتتر متتتتت  اعتتتتترا   
میتوان سازمان داد. اعتتترا تات  
گسترده کتارگتری در ستالتهتای  
امیر شرایط و تتوازن قتوای تتازه  
ای ایتتجتتاد کتترده استتت. اکتتنتتون  
بسیاری از ناممکت  هتا متمتکت   
شده است. همانطور که در ستایتر  
عرصه های مبتارزاتتی آنتیته ده  
سال قبل ناممک  بنرتر متیترستیتد  
نه تنها ممک  کته عتمت تی شتده  
است. منرور م  از تشکل هتای  
سراسری تشکل در شامته هتایتی  
از تولتیتد یتا متدمتات استت کته  
شعب متعددی در ی  شتهتر یتا  
در سراسر کشور و تتعتداد زیتادی  
کارگر دارد. متانتنتد متعت تمتان و  
بازنشستت"تان آمتوزش و پترورش   
بازنشتستتت"تان فتوالد یتا تتامتیت   
اجتماعی  کارگران بترق و آب و  
شهرداری هتا  کتارگتران نتفتت و  
آتش نشانی و متختابترات و راهت   
آه  یا شترکتت واحتد تتهتران. در  
ایتت  بتتختتش هتتا هتتزاران نتتفتتر بتتا  
کارفرمای واحدی طرفتنتد و بته  
همی  دلیل اعترا ات آنها جتنتبته  
سراسری به مود می"تیترد. نتفتس  
ای  تعداد زیاد توازن قوای متوبتی  
برای کارگتران ایتجتاد متیتکتنتد.  
همی  فاکتور استت کته امتکتان  
تجمعات ستراستری را هتم بترای  
آنتهتا فتراهتتم کتترده استتت. روشتت   
است که برمی از ای  عرصته هتا  
مبارزات مستمر و قابتل تتوجتهتی  
داشته اند و در نتیجه در شترایتط  
مناسب تری برای متشکل شتدن  
قرار گرفته اند. به یم  متبتارزات  
متعدد و سراسری تعداد فتعتالتیت   
و رهبرانی که در ای  مراکز جت تو  
آمتتتده و آمتتتاده ستتتازمتتتان دادن  

اعتتتتترا  و هتتدایتتت اعتتتتترا   
هستند و محافل و شبکه هتایتی  
که در سط  شهر یا کشور ایجتاد  
کرده اند قابتل تتوجته استت. ایت   
مراکز اکثرا گروهتهتای ستازمتان  
یتتافتتتتته ای در شتتبتتکتته هتتای  
اجتماعی دارند که ابتزار متهتمتی  
در گتتفتتتتتمتتان ستتازی  بتتحتت  و  
تدمیم گیری بترای آنتهتا فتراهتم  
کتترده استتت. و از طتترفتتی بتتا  
معضالت متعددی متواجتهتنتد و  
مواستهایی مانند پردامت بتمتوقت   
حقوق  پردامت سهم بیمته تتوستط  
کتتارفتترمتتا  تتتبتتدیتتل و تتعتتیتتت  
پیمانکاری به قترارداد مستتتقتیتم   
طبقه بندی مشاغل )شتکت تی از  
مواست افزایش حقوق( و بتعتضتا  
مشمولیت کارهای سخت و زیتان  
آور دارند. ای  فاکتورها نه تتنتهتا  
نیاز که امکان متشکل شتدن در  
سط  سراسری را بدرجات زیتادی  

 برای آنها فراهم کرده است.  
 

چهه تشهکههلهی بهایههد ایهجههاد 
کرد؟ تشکل سراسری از چهه 
مراحلی میگذرد تا خهود را 

 تثبیت کند؟ 
بر مال  ت قی رای  بح  م  ایت   
نیست که ی  روز حضتوری یتا  
در متتدیتتای اجتتتتتمتتاعتتی بتتحتت   
متتیتتکتتنتتنتتد  هتتیتتئتتت متتدیتتره یتتا  
نمایندگانی انتخاب متیتکتنتنتد و  
سازمانشان را اعالم میکنند. ایت   
کار هنوز زودرا است. از نتقتطته  
شتتروع تتتا ایتتجتتاد یتت  تشتتکتتل  
پایداری کته روی پتای متودش  
بایستد میتوان مراح تی را تدتور  
کرد که قدم به قدم کتارگتران را  
بتته تشتتکتتل ستتراستتری نتتزدیتت   
میتکتنتد. شتکتل دادن بته یت   
گفتمان و اینکه تشکل نتیتاز متا  
و حق ما است و میتوانیتم ایتجتاد  
کتتنتتیتتم یتت  وجتته کتتار استتت.  
گسترش رابطه میان فتعتالتیت  در  
شهرهای متختتت تف و در ستطت   
سراسری و تحکیم ای  شبکته هتا  
یتت  وجتته بستتیتتار متتهتتم بتترای  
اعترا  و تشکل است. کارگتران  
میتوانند مقدمتات تشتکتل را در  
ای  شبکه ها بررورانند  حتی استم  

عامی متثتال ستازمتان کتارگتران  
بتترق  ستتازمتتان کتتارگتتران آتتتش  
نشتتانتتی  یتتا ستتازمتتان ستتراستتری  
کارگران مخابرات انتخاب کنتنتد   
ایتتنتترا در متتیتتان طتتیتتف هتتر چتته  
وسیعتری از هتمتکتاران متود جتا  
بیندازند  همکاران بیشتتری را بته  

در گتتروه متتود در   «عضتتویتتت »
مدیای اجتماعی تشویق کننتد و  

را رواج بتدهتنتد    «عضو »اصطالو  
و فترامتوان اعتتترا  را بته استم  
سازمانی که به همی  شکتل جتا  
اندامته اند بتدهتنتد. ایت  قتدم هتا  
کتارگتران را بترای ایتجتاد یتت   
تشکل جدی تر آمتاده متیتکتنتد.  
حتی میتوان نمایتنتدگتانتی بترای  
مدتی محدود انتخاب کرد متثتال  

نتتمتتایتتنتتده بتترای یتت  دوره    ٣٩ 
موقت سته متاهته بترای هتدایتت  
ی  امر متبتارزاتتی و پتیتشتبترد  
ی  متواستت متعتیت  در هتمتان  
مدیای اجتماعی میتوان انتتختاب  
کترد  یتا در هتر شتهتر تتعتتدادی  
نماینده در ی  مجم  عتمتومتی  
انتخاب کرد و کتل نتمتایتنتدگتان  
شتتهتتری را بتتعتتنتتوان نتتمتتایتتنتتدگتتان  
ستتراستتری بتترای یتت  دوره ستته  
ماهه تعیی  کرد و سه متاه بتعتد  
مجددا پای انتختاب نتمتایتنتدگتان  
جدید رفت. بنرر م  ای  قتدم هتا  
کتتار چتتنتتدان دشتتواری نتتیتتستتت.  
روش  است که بایتد بتر نتابتاوری  
ها غ به کرد  باید ای  روحتیته را  
در میان هتمتکتاران ایتجتاد کترد   
باید فاکتتتورهتایتی کته بته نتفت   
کارگتران عتمتل متیتکتنتد را بته  
ذهنیت عمومی کارگران تتبتدیتل  
کرد. هرچه تجمعتات اعتتترا تی  
بیشتر باشد فعالی  بیشتتری جت تو  
صحنه میایند  در سط  سراستری  
یکدی"تر را بتهتتتر متیتشتنتاستنتد   
اعتماد بنتفتس کتارگتران بتیتشتتتر  
 میشود و کار راحت تر میشود.  

 
هد  م  از ای  متثتالتهتا نستخته  
پیییدن برای فعتالتیت  کتارگتری  
نیست. هد  م  طرو ایده هتایتی  
است در تقابل با ذهتنتیتت هتایتی  

 که شرایط جدید را نمیبیند و  
 

اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری                                              اصغر کریمی                                     

تشکل را بر متن اعتراض میتوان سازمهان داد. 
اعتراضات گسترده کارگری در سهالهههای اخهیهر 
شرایط و تهوازن قهوای تهازه ای ایهجهاد کهرده 
است. اکنون بسیاری از ناممکن ها مهمهکهن شهده 
است. ههمهانهطهور کهه در سهایهر عهرصهه ههای 
مبارزاتی آنچه ده سال قهبهل نهامهمهکهن بهنهظهر 
میرسید نه تنها ممکن کهه عهمهلهی شهده اسهت. 
منظور من از تشکل ههای سهراسهری تشهکهل در 
شاخه هایی از تولید یا خدمات است که شهعه  
متعددی در یک شهههر یها در سهراسهر کشهور و 

 تعداد زیادی کارگر دارد. 
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 ٢ صفحه 

ت قی دگم و قدیمی و مربوت بته  
فضای ده سال قبل دارد. مع متان  
و مع مان بازنشسته در ستالتهتای  
گذشته ابتتتکتارات و ایتده هتای  
بسیار مالقی بترای جتمت  شتدن   
اعتترا  ستازمتان دادن  طتومتار  
جم  کردن  استفاده کردن بتهتیتنته  
از مدیای اجتماعی داشته انتد و  
تتتردیتتدی در ایتت  نتتیتتستتت اگتتر  
فعالی  کارگری در بتختش هتای  
مخت ف جنبش کارگری با جوهتر  
ای  بحت  تتوافتق داشتتته بتاشتنتد  
مودشان مالقیت های زیتادی از  
مود بروز مواهتنتد داد و کتافتی  
است چند نمونه از ای  تشکل هتا  
حتی در هتمتان متراحتل ابتتتدایتی  
شکل بت"تیترد تتا بته متوجتی از  
تشک یابی تبتدیتل شتود. تشتکتل  
های توده ای کارگری هتمتیتشته  
یتت   تترورت بتتوده استتت امتتا  
امروز شرایط ایجاد آنها نیز فتراهتم  
شده است. باید بتا تتمتام قتوا  در  
عی  حال سنجیده و بتا حتوصت ته  
آنرا عم ی کرد. قشر وستیتعتی از  
فعالی  کارگری در بتختش هتای  
مخت ف جنبش کتارگتری در دل  
اعتدابات و اعترا ات گستتترده  
در طتول ستالتهتای امتیتر پترورش  
یتتافتتتتته انتتد متتتتتشتتکتتل کتتردن  
کارگران قبل از هرچیتز بتر دوش  

 ای  رفقا قرار دارد.  
 

در آمر ی  نکته مهم دیت"تر را  
هم الزم است اشتاره کتنتم. روشت   
استتت کتته جتتمتتهتتوری استتالمتتی  
نسبت به هتر نتوع جتمت  شتدن و  
متشکتل شتدن کتارگتران بشتدت  
حستتاستتیتتت نشتتان متتیتتدهتتد. امتتا  
جمهوری اسالمی روی صد چیتز  
دیت"تر حتتتی حستاستیتت زیتتادی  
نشان داده است و برای ج وگیتری  
از می ی چیتزهتا هتزاران جتنتایتت  
متترتتتکتتب شتتده استتت. از متتود  
اعتدابات و تجمعتات کتارگتری  
تا کتنتار رفتتت  حتجتاب هتا  از  
ترک مذهب توسط می یون هتای  
از مردم تا روابط آزاد جتنتستی و  
ازدواج سفید  از ندتب دیتش در  

پشت بام ها تا تتمتاا بتا رستانته  
هتتای اپتتوزیستتیتتون و حضتتور در  
متتدیتتای اجتتتتتمتتاعتتی  از ایتتجتتاد  
نهادهای متنوعی که در ستراستر  
کشور ایجاد شده است تا فعالیتت  
زندانیان سیاسی و غتیتره. ایتنتهتا  
همه جرم های سن"ینتی هستتتنتد  
اما همه ایتنتهتا کته پتایته هتای  
حکومت را به لرزه درآورده انتد بته  
یم  مبارزات مردم  متحتقتق شتده  
اند. به تشکل هم دقیقا همینتطتور  
باید ن"اه کرد. در ای  زمینته هتم  
بر مت  مبارزات قدرتتمتنتد و بتی  
وقفه ای که در جنبش کارگتری  
جریان دارد میتوان ایت  نتامتمتکت   
را نیز بته یت  متمتکت  تتبتدیتل  
کرد. ایت  نتیتز روشت  استت کته  
جمهوری اسالمتی هتر تشتکت تی  
هتم بته آن تتحتمتیتل شتود تتتالش  
میکند از درون آنرا تخریب کتنتد   
بی ماصیت کند  گرایش اصتالو  
طتت تتبتتانتته را در آن دامتت  بتتزنتتد   
فضای بی اعتمادی ایجاد کنتد   
ع یه آن توطئه کنتد و هتمتراه بتا  
دست"یری و اذیت و آزار فعتالتیت   
آن  مان  پیشروی و فتعتالتیتت آن  
شود. کتانتون صتنتفتی متعت تمتان  
نمونته وا تحتی از ایت  مستائتل  
است. اما اینها بخشی از صتورت  
مساله اند کته بتدون تشتکتل هتم  
جریان دارند و بایتد گتام بته گتام  
آنتهتا را متتنتثتی کترد. نتمتیتتتتوان  
تشکل توده ای درست کرد و بتا  
ای  مسائل مواجه نشد. اتتکتا بته  
اعضتتتای یتتت  تشتتتکتتتل و  
متتکتتانتتیتتزمتتهتتایتتی کتته دمتتالتتت  
مستقیم اعضا را فتراهتم کتنتد از  
جم ه مجم  عمتومتی متنترتم در  
ستطت  شتهتتر و حتتتتی در ستطتت   
کشور یکی از متهتمتتتریت  شتیتوه  
های مقاب ه با ای  متوانت  استت.  
اینها از جم ه مستائت تی هستتتنتد  
که همراه با ایجاد تشکل متقتابتل  
فعالی  قرار می"یرند اما جتنتبتش  
کتتارگتتری هتتم اکتتنتتون تتتجتتارب  
موبی برای مقاب ه با ایت  متوانت   

 دارد.  
 

اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری                                              
 اصغر کریمی                                                         

کههارگههران بههازنشههسههتههه و 
شاغل مجتمع کشت و صنعت 

 هفت تپه 
تتتیتترمتتاه جتتمتتعتتی از    ٢٨ روز  

کتارگتتران شتتاغتل و بتتازنشتستتتتته  
نیشکر هفت تره دست به تتجتمت   
اعتتتتترا تتی زدنتتد   متتواهتتان  
دریافت فوری مطالتبتات متزدی  
و بتتازنشتتستتتتت"تتی متتود شتتدنتتد.  
کارگران شاغتل بتختش صتنتعتت  
مجتتتمت  نتیتز در تتجتمت  امتروز  

 شرکت داشتند.  
 

کههارگههران کشههتههی سههازی 
 بحرگستر هرمز 

کارگر شتاغتل در شترکتت    ٢٩٩ 
کشتی سازی بحر گستر هترمتز   

تیترمتاه در اعتتترا  بته    ٢٨ روز  
متتعتتوقتتات متتزدی متتود و عتتدم  
پردامت حق بیمه مقابل متجتتتمت   
کشتی سازی مت تیت  فتارا در  
بتتنتتد عتتبتتاا تتتجتتمتت  کتتردنتتد.  

کتتارگتتر از    ٥٩٩ نتتزدیتت  بتته  
تتر هترمتز    طریق شرکت بحر گتس 

ستازی در    هتای کشتتتی   در پرویه 
استان هرمزگان مشتغتول کتارنتد  
که از اردیبهشت متاه متطتالتبتات  

 اند.    مزدی مود را دریافت نکرده 
 

کههارگهههران پهههیهههمهههانهههکهههاری 
 پتروشیمی رازی 

کارگران پیمانکاری پتتروشتیتمتی  
رازی در طتتول هتتفتتتتته گتتذشتتتتته  

هتا    چندی  بار در مقابتل کتارگتاه 
دست به تجم  اعتترا تی زدنتد.  
مواست کارگران پردامتت حتقتوق  

بتنتدی    معوقه و اجرای طرو طبقه 
 مشاغل است.  

 
 کارگران بلبرینگ سازی 

تتتیتترمتتاه شتتمتتاری از    ٢٧ روز  
کارگتران کتارمتانته بت تبتریتنتگ  
ستتازی تتتبتتریتتز در اعتتتتترا  بتته  
پردامت نشتدن چتهتارمتاه حتقتوق  
مود دست از کار کشتیتده و در  
محوطه کارمانه تجتمت  کتردنتد.  
کارگران بارها دست به اعتتترا   

 زده اند.  
 

کارگران شرکت حمل و نقل 
 خلیج فارس 

تتتعتتدادی از کتتارکتتنتتان شتترکتتت  
التمت ت تی مت تیت     حمل و نقتل بتیت  
تتتتیتتترمتتتاه در    ٢٧ فتتتارا روز  

اعترا  به عدم پتردامتت حتق و  
حتتقتتوق متتود متتقتتابتتل ستتازمتتان  

سازی دست به تتجتمت     مدوصی 
اعترا ی زدند. گتفتتته متیتشتود  

نفتر در    ١٢٨٦ که در ای  شرکت  
سراسر کشتور مشتغتول بته کتار  
هستند. ک یه کارکتنتان شترکتت  

غیر کامل متطتالتبتات    پردامت    به 
 مزدی اعترا  دارند. 

 
 کارگران کیان تایر

  
نتفتر    ٤٩٩ تیرماه حدود    ٢٦ از روز  

از کارگران کارمانه کتیتان تتایتر  
در اعترا  به تعویق پردامتت دو  
ماه دستمزد و کتاهتش تتولتیتد و  
مطر بتیتکتارستازی در متحتوطته  
متتحتتل کتتار متتود دستتت بتته  
تتتجتتمتتعتتات اعتتتتترا تتی زده انتتد.  

های ک یه مطوت تتولتیتد    فعالیت 
کتتارمتتانتته از چتتنتتد روز قتتبتتل  

 متوقف شده است.  
 

کههارگههران روغههن نههبههاتههی 
 پارس قو

 
نتفتر    ٨٩ تیرماه    ٢٦ روز یکشنبه  

از کتتارگتتران کتتارمتتانتته روغتت   
نباتی پارا قو در اعتتترا  بته  
عدم پردامت چند ماه دستمتزد و  
مبهم بودن سرنوشتت بتازگشتایتی  
کارمانه در محوطه ای  کارمانته  
 دست به تجم  اعترا ی زدند.  

 
کارگهزاران صهنهدوق بهیهمهه 

 کشاوری مقابل مجلس
 
نتفتر    ٥٩٩ تیرماه بیش از    ٢٥ روز  

از کتتارگتتزاران صتتنتتدوق بتتیتتمتته  
کشاورزی از ستراستر کشتور در  

اعترا  به بالتک تیتفتی شتغت تی  
مود مقابل ستازمتان متدیتریتت و  
برنامته ریتزی در تتهتران تتجتمت   
کتردنتد. متیتتانت"تیتت  درآمتتد ایتت   

هزارتومان در متاه    ٣٥٩ کارگران  
استتت و بتتارهتتا دستتت بتته    بتتوده  

 اعترا  زده اند.  
 

 کارگران شرکت آذرآب اراک
  

تیر کتارگتران کتارمتانته    ٢٥ روز  
آذرآب اراک در اعتتتتترا  بتته  
تعویق چندماه دستتمتزد و مت تف  
وعده هتای متدیتریتت دستت بته  
ی  راهریمتایتی اعتتترا تی در  
وستتط شتتهتتر زدنتتد. کتتارگتتران  
ع یرغم حضور نیروهای امنیتتتی  
به حرکت مود ادامه دادنتد. ایت   
چندمی  بار است کته کتارگتران  
 آذرآب دست به اعترا  میزنند.  

 
کارگران بازنشسته صهنهعهت 

 فوالد در تهران
تیر گروهی از کتارگتران    ٢٤ روز  

بتتازنشتتستتتتته صتتنتتعتتت فتتوالد از  
اقدتتی نتتقتتات کشتتور و بتترای  
چتتنتتدمتتیتت  بتتار در شتتش متتاه  
گذشته مقابتل ستامتتتمتان دفتتتر  
مرکزی صندوق فوالد در تتهتران  
دست به تجم  اعتترا تی زدنتد.  
کارگتران متواهتان پتردامتت حتق  
سرپرستی و حق سختتتی کتار و  
به روز کردن دستورالعمل احتکتام  
 مربوت به ای  مطالباتق هستتتنتد.  

 
کارگران کارخانه مهنهیهزیهم 
  فهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههردوس

 
تیرماه  کارگران کارمتانته    ٢٤ روز 

منیتزیتم فتردوا دراعتتترا  بته  
عدم پردامت چند متاه حتقتوق و  
حق بتیتمته و امتراج تتعتدادی از  
هتتمتتکتتارانشتتان دستتت بتته تتتجتتمتت   
اعتتتترا تی زدنتتد. بتته کتتارگتتران  

متیت تیتون    ٨٩٩ وعده داده شد که  
تومان حتقتوق متعتوقته کتارگتران  

 پردامت میشود.  

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر کشور جریان دارد
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کههارگههران اخههراجههی مههعههدن 
 خاک سرخ هرمز

 
کارگتر امتراجتی    ٣٥ تیر    ٢٤ روز  

معدن ماک سرخ هترمتز بتدنتبتال  
تعطی ی ناگهانی معدن دست بته  
تجمتعتی اعتتترا تی در متقتابتل  

 بخشداری جزیره هرمز زدند. 
کارگران میهدان نهفهتهی آذر 
 ایههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالم

 
اعتداب کارگران مترکتز نتفتتتی  
آذر ایالم از اول تیر ماه شروع شتده  
و با پیوست  کارگران و کارکنتان  
دفاتر فنی و مهنتدستی و غتیتره  

تتا    ٣٥٩ تعداد آنها به تتدریت  بته  
نفر رسید. کارگران ع یرغتم    ٤٩٩ 

تتتهتتدیتتدات روستتای شتترکتتت بتته  
اعترا ی ادامه دادند و متواهتان  
پتتردامتتت دستتتتتمتتزدهتتای متتود و  
جتت تتوگتتیتتری از بتتیتتکتتارستتازی  

تتیتر کتارگتران    ١٤ هستنتد. روز  
برق اص ی دفاتر شرکتت تتوستعته  
آب و گاز و شرکت کتارفترمتا را  
قتتطتت  کتتردنتتد و جتت تتو اقتتدامتتات  
کارفرما برای وصتل کتردن بترق  
شترکتت را گترفتتتتنتد. در ادامتته  
کارگران درب شترکتتتهتای ذکتر  
شتتده را بستتتتتنتتد و اجتتازه تتتردد  
هییتیت  از متاشتیتنتهتای ایت   

  ١٥٩ شرکتها را ندادند. کارفرما  
کتتارگتتر را امتتتراج کتترد امتتتا  
کارگران مدممانه به اعتداب و  

 تجم  اعترا ی ادامه دادند.  
کههارگههران مههاشههیههن سههازی 
 لرستان مقابل استانداری

تیر همزمان با ستفتر وزیتر    ٢٢ روز  
کار به استان لرستان  گروهتی از  
کارگران ماشی  ستازی لترستتتان  
در اعترا  به بالتک یفی شغت تی  

و معیشتی  متقتابتل استتتانتداری  
لرستان دست به تجم  اعتتترا تی  
زدند. اعترا  کارگران بته عتدم  
پردامت چندمتاه حتقتوق و بتیتمته  

 است.  
کارکنان مخابرات لهرسهتهان 
 و خانواده کارگران اخراجی

  
تیر کتارکتنتان متختابترات    ٢٢ روز  

لرستان با تجم  اعتتترا تی متود  
متتواستتتتتار بتتازگشتتت هتتمتتکتتاران  
امراجی مود شدند. در ای  تجتمت   
مانواده های کتارکتنتان امتراجتی  
مخابرات نتیتز شترکتت داشتتتنتد.  
کارکتنتان شترکتتتی لترستتتان در  
هتتفتتتتته هتتای گتتذشتتتتته بتتارهتتا  
تتتجتتمتتعتتات اعتتتتترا تتی بتترگتتزار  

 کردند.  
ها کارکتنتان    های امیر بار   در هفته 

شتترکتتتتتی متتختتابتترات  ستتراستتر  
نفتر    ٢٤٩٩٩ کشور  که مجموعا  

میتبتاشتنتد  دستت بته تتجتمتعتات  
اعتتتتترا تتی در متتقتتابتتل متتجتت تتس  
شتتتورای استتتالمتتتی زده انتتتد.  

هتا    کارگران مواهان حذ  واستطته 
و عتتقتتد قتترارداد مستتتتتقتتیتتم بتتا  
متتختتابتترات ایتتران  اجتترای طتترو  

بتنتدی مشتاغتل و امتنتیتت    طبقته 
 شغ ی هستند.  

کارگران مجتمع پتروشهیهمهی 
  ایالم
 
نتفتر    ١٩٩ تیرماه بیتش از    ٢٩ روز 

از کارگران مجتمت  پتتتروشتیتمتی  
ایالم در اعترا  به عدم پتردامتت  
مطالبات و عدم تعیتیت  تتکت تیتف  
واحدهای مسکونی مقتابتل درب  
ورودی سال  متدیتریتت متجتتتمت    

 تجم  اعترا ی برپا کردند.  
پتی شن معلمان در حهمهایهت 

 از محسن عمرانی 
در پتیشنی که در روزهای امتیتر  
توسط مع مان منتشتر شتده استت  
از مع مان سراسر کشور متواستتته  
شده با امضای آن مواهتان آزادی  
محس  عمرانی  متعت تم زنتدانتی   
که از اردیبهشت امسال در زنتدان  

 به سر میبرد بشوند.  
 معلمان حق التدریس مشهد 

تیرماه جمعی از معت تمتان    ٢٧ روز  
حق التتتدریتس مشتهتد دستت بته  
تتتجتتمتت  در دفتتتتتر یتتکتتی از  
نتتمتتایتتنتتدگتتان متتجتت تتس متتواهتتان  
رسیدگی به و عیت استختدامتی  

 مود شدند.  
 

اینها تنها گتوشته کتوچتکتی از  
اعترا اتی است کته در ستراستر  
کشور جریان دارد. اعتتدتابتات و  
تجمعات سراسری تتوستط بتختش  
هایی از کارگران که هر روز بته  
مراکز بیشتری کشیتده متیتشتود   
حضور متانتواده هتای کتارگتری  
که در هفتتته هتای گتذشتتته در  
هتتفتتت تتترتته  متتعتتدن هشتتونتتی و  
مخابرات لترستتتان شتاهتد بتودیتم   
گستردگی و اشتکتال تتعتر تی  
تتتری کتته در اعتتتتترا تتات دیتتده  
میشود از مشخدات اعتتترا تات  
کتتارگتتری در شتترایتتط کتتنتتونتتی  
است. بتر متتت  ایت  اعتتترا تات  
زمینه اعتدتابتات و اعتتترا تات  
بتتزرگ و قتتدرتتتمتتنتتد در ستتطتت   
کشور و متشکل شدن کتارگتران  
در سطت  ستراستری نتیتز بتیتشتتتر  

 فراهم شده است.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

   ١٣٥٧ تیر    ٢٨ 
 ٢٩١٧ یوئیه    ١٥ 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر کشور جریان دارد

بنا به اخبار مهنهتهشهره در 
رسهههانهههه ههههای داخهههلهههی، 
تهههعهههدادی از کهههارگهههران 
کارخانه بهلهبهریهنهگ سهازی 
تههبههریههز در اعههتههراض بههه 
عدم پهرداخهت چهههار مهاه 
معوقهات دسهتهمهزدی خهود، 
دست از کار کشیده و  در 
محوطه کهارخهانهه تهجهمهع 
اعتهراضهی بهرپها کهردنهد. 

نههفههر  ٢٩٤ایههن کههارخههانههه 
کارگر رسهمهی و قهراردادی 
دارد. ادعای کارفرمها ایهن 
است  که کارخانه بهعهد از 
خصوصی سازی بها مشهکهل 
عههدم پههرداخههت بههمههوقههع 
دسههتههمههزدههها روبههرو شههده 

 است!
کمهیهتهه آذربهایهجهان حهزب 
کمونیست کهارگهری ایهران، 
ضمن حمایت از اعهتهراض 
کارگران، اعالم میدارد کهه 
خصوصی سازی در مافهیهای 
اقتصادی جمهوری اسالمهی، 
یعنی فهرو  کهارخهانهجهات 
بههه عههوامههل وابسههتههه بههه 
رژیم، فرو  کهارخهانهجهات 
به مزدوران رژیم در سهپهاه 

 و اطالعات!
 

درحقیقت به نام خصهوصهی 
سازی عمال دست کارفرمهای 
جدید بهرای بهاال کشهیهدن 
دستهمهزد کهارگهران، بهرای 
اخرج و بی حقوقتر کهردن 
کهارگهران بهازتههر مهیهشههود. 
صاح  جدید مهوسهسهه بها 
اتکا به نفوذ ، بهراحهتهی 
از پهرداخهت دسهتهمهزدهههای 
یک چهارم زیهر خهط فهقهر 
کارگران سربهاز مهیهزنهد و 
بههه احههدی هههم جههوابههگههو 

نیست، مگر اینکه کارگران 
اعتصاب کهنهنهد و تهجهمهع 
اعههتههراضههی بههرپههادارنههد و 
آنها را وادار بهه پهرداخهت 

 دستمزدهایشان کنند. 
کارگران کارخانه بلبرینهگ 

 سازی تبریز!
 

بهههرای بهههیهههرون کشهههیهههدن 
حههقههوقههتههان از حههلههقههوم 
صاحبان کهارخهانهه هها و 
سرمایه داران راههی غهیهر 
از اعتراض در مهقهابهلهتهان 
نیست. راهی غیر از ادامهه 
اعههتههصههاب و تههجههمههعههات 
اعهههتههههراضههههی نههههیههههسههههت. 
اعتراضاتتان را به سهطه  
شهر و بهه مهقهابهل دفهتهر 
کارخانه و یا اداره صنایع 
اسههههتههههان و مههههقههههابههههل 
استهانهداریههها بهکهشهانهیهد. 
کشیده شدن اعهتهراض بهه 
سط  شهر میتواند حمهایهت 
مردم و سایر کهارگهران را 
بهههههمههراه داشههتههه بههاشههد.  
همچنین تجربه اعتراضهات 
کارگران دیگهر نشهان داده 
است که  حمایت و حضهور 
هههههمههههسههههران شههههمهههها در 
تجمعاتتان، اعتراضاتتهان 
را قویتر میکند. بهایهد از 
این نیروی مهم خود بهههره 
بگیریم. باید و میهتهوانهیهم 
کارفرما و دولت اسهالمهیهش 
را با حضور فعال و وسهیهع 
همسران خود و کمک دیهگهر 
کارگران به عقه  نشهیهنهی 

 وادار کنیم. 
کمهیهتهه آذربهایهجهان حهزب 
 کمونیست کارگری ایران

 ٢٩٩١تیرماه  ١٩
 ١٤٢٢جوالی  ١٤

 اطالعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران 

تجمع اعتراضی کارگران 
 بلبرینگ سازی تبریز



٦٣٣١ مرداد ٣ کارگر کمونيست  8 

 ٣ صفحه  

در سایتت "امتبتار روز" متطت تبتی  
تتحتتت عتنتتوان "بتررستتی جتایتت"تتاه  
طبقه کارگر ایران و مطالبات آن"  
درج شتتده استتت کتته فتتعتتالتتیتت   
کتتارگتتری را بتته "حتتمتتایتتت از  
بتتتوریوازی متتت تتتی و متتتولتتتد"  
فتترامتتوانتتده استتت. ایتت  متتطتت تتب  
فراموانی است به کتارگتران کته  
دست از ستوستیتالتیتستم بتردارنتد.  

نتتتویستتتد: "ایتتت  بتتتوریوازی    متتتی 
تتتوانتتد متتتتتحتتد کتتارگتتران    متتی 

باشد ... اگر بتوریوازی مت تی و  
مولد نباشد  تولیدی نخواهد بتود   
تولید نباشد  طتبتقته کتارگتر هتم  

توانتد وجتود عتیتنتی داشتتته    نمی 
باشد." ب ه؛ اگر "بوریوازی مت تی  
و متتولتتد" نتتبتتاشتتد  اصتتال هتتوا و  

ای نتختواهتد بتود!    آسمان و ستتتاره 
سراپای نوشته با چنی  منتطتق و  

زنتد    استداللی با کارگر حر  می 
متواهتد    و از فعالی  کارگری متی 

کتتته دستتتت از متتتبتتتارزه بتتتا  
داری بتتردارنتتد. حتتمتتیتتد    ستترمتتایتته 

آصفی  که نویسنده مطت تب فتوق  
گتتتویتتتد: "فتتتعتتتاالن    استتتت  متتتی 

کارگری و روشتنتفتکتران چتپ   
هایشان در سط  معیتشتت     دغدغه 

افزایش دستمزد و بترمتورداری از  
    تشتتکتتل مستتتتتقتتل بتتاقتتی متتانتتده 

گتویتد: "یت  آستیتب    است." می 
شناسی از و عیت طبقه کتارگتر  
بخدو  از فتعتاالن ارگتانتیت   
طبقه کارگر ای  استت کته چترا  
سط  مواسته ها و متطتالتبتات را  

هتتا و ستتیتتستتتتتم رفتتاه    بتته بستتتتته 
دهتتنتتد    اجتتتتتمتتاعتتی ارتتتقتتا نتتمتتی 

ها و مطالباتتی هتمتیتون:    مواسته 
حمل و نتقتل عتمتومتی  مستکت   

ی اوقتتات    ارزان  طتترو تتتوستتعتته 
هتای    فراغت و حتتتی فتروشت"تاه 

تتتعتتاونتتی مدتتر  کتتارگتتری و  
می ی مباح  در ای  زمیتنته." او  

گتتویتتد اگتتر مشتتکتت تتی بتتا    متتی 
بوریوازی دارید  یتقته "بتوریوازی  
 بزرگ دولتی و رانتی" ب"یرید. 

ابتدا باید ب"ویم که اگر فتعتالتیت   
کارگری متطتالتبتات متود را بته  

ها و سیستم رفاه اجتماعتی"    "بسته 
اند  حتما باید به حتر     ارتقا  نداده 

حمید آصفتی گتوش داده و ایت   
کار را بکنند؛ منتها مطالبه بتاال  
بتردن ستتطتت  متتعتتیتتشتت  افتتزایتتش  
دستمزد و برمتورداری از تشتکتل  
هیی"ونه مغایترتتی بتا متطتالتبته  
سیستتتم رفتاه اجتتتمتاعتی نتدارد.  
کتتارگتتر در عتتیتت  حتتالتتی کتته  

متواهتد  قتانتون    دستمزدش را متی 
کاری را هتم متی متواهتد کته  
روابط حاکم بر کار را انسانی تتر  
تتتعتتریتتف کتتنتتد. دولتتتتتی کتته بتتر  
جامعه قوانی  تبعی  آمیز حتاکتم  
می کند را می مواهد بترانتدازد.  
دولتی را می مواهد که سیستتتم  
آمتتوزشتتی غتتیتترمتتذهتتبتتی داشتتتتته  
بتتاشتتد. متتواهتتان ستتوبستتیتتد بتتر  
مایحتایت  اولتیته زنتدگتی استت.  
سیستم حمل و نقتل بتیت  شتهتری  
مناسب و مقرون به صترفته متی  
مواهد. مع وم نتیتستت چترا بتایتد  
برای ماطر یکی  آن یکی دیت"تر  

 را کنار گذاشت؟! 
بورژوازی مهلهی و بهورژوازی 

 رانتی دولت
"بوریوازی م ی و متولتد" حتمتیتد  
آصفی موجودی است جتدا از دم  
و دستتتتت"تتاه دولتتت جتتمتتهتتوری  
اسالمی. از فحوای نوشته ایشتان  

آید که او یت  الیته    چنی  برمی 
ای از     تتتعتتتیتتتف و حتتتاشتتتیتتته 

داران مدتتتتوصتتتتی    ستتتترمتتتتایتتتته 
)غتیتتردولتتتتتی( را در نتترتتر دارد.  
ابتدا ای  نکته را یتادآوری کتنتم  

بتتتنتتدی کتتتردن    کتته ایتتت  جتتدول 
بتتتتوریوازی و بتتتتوریواهتتتتا از  

هتتای کتته در    بتتنتتدی کتتردن   جتتدول 
هتتای    اوایتتل انتتقتتالب بتتیتت  چتتپ 

م قی ایرانی متد بتود  متتتفتاوت  
است. آن دوره "بوریوازی مت تی و  
مترقی" در تقتابتل بتا "بتوریوازی  
وابستتتتته و کتتمتترتترادور" تتتعتتریتتف  

شد و قتابتل دفتاع شتده بتود!    می 
تزی بود که ریشه آن استتالتیت  و  
چپ روستی و حتزب تتوده بتود  
که کمونیستها و کارگران چتیت   

را به قت "اه بوریوازی م تی بترده  
بود. تزی که مبتارزه کتارگتر بتا  
"بوریوازی م ی" کشتورهتای بته  
اصطالو "جهان سوم" را از دستتتور  
متتارج کتترده بتتود. بتتختتش عتتمتتده  
چتپ رادیتکتتال و متت تتقتی آن را  
پذیرفته بود کته بتا نتقتد "اتتحتاد  
مبارزان کمونیستت" و مشتختدتا  
مندور حکمتت کتنتار گتذاشتتته  

 شد. 
امتتا تتتا آنتتجتتا کتته بتته رابتتطتته  
"بتتوریوازی متت تتی و متتولتتد" بتتا  
"بوریوازی بزرگ دولتی رانتتتی"  

گردد  حقیتقتتتا    حمید آصفی برمی 
دانم که ی  چنی  چتیتزی    نمی 

تتا    -اگر وجود داشتتته بتاشتد     -
تواند مستقل از رییتم    چه حد می 

جتتمتتهتتوری استتالمتتی و هتتمتتان  
"بوریوازی بزرگ دولتی رانتتتی"  

اش ادامته بتدهتد. هتر    به زندگتی 
چه که بوده و هست  مدتوصتی  
و بتته اعضتتای متتانتتواده متتود و  
آقتتازاده هتتا واگتتذار شتتده دستتت  
اندرکاران نزدی  دولتی هتاستت.  
اگر رییم استالمتی کتارگتران را  
برای ای  موجود موهوم سترکتوب  
نکند  ی  لحترته هتم در بترابتر  
مشم کارگرانی که زندگی شتان  

هتاستت     تباه شده دست همی  ان"ل 
 دوام نخواهند آورد. 

لهههولهههو خهههورخهههوره هههها و 
 واقعیتها

هد  م  در ای  یادداشت کتوتتاه  
جتتواب دادن بتته "اتتتحتتاد بتتیتت   
کتتارگتتران و بتتوریوازی متت تتی و  
مولد" نیتستت. متود آصتفتی هتم  
باور چتنتدانتی بته عتمت تی شتدن  
ی  چنی  چتیتزی نتدارد. اگتر  
 رورتی دست داد  حتما باید بته  
تفدیل به ایت  متوجتود متوهتوم   
"بوریوای مت تی و متولتد" بتاری  
دی"ر هتم پتردامتت. هتد  یت   
یادآوری بته فتعتالتیت  کتارگتری  

 است.  
حمید آصفی حس کرده است کته  
اتتفتاقتتات ستترنتوشتتتتی ستازی در  
راهتنتتد. متتی گتتویتتد کتته دیتت"تتر  

کسی  نه در کارمانه ها  نته در  
دانشتت"تتاهتتهتتا و نتته در بتتیتت   
تح ی "ران سیاسی و حتی نته در  
دولت به ایت  فتکتر نتیتستت کته  
مناسبات تولیدی سترمتایته داری  
را از حوادث و اتفاقات احتتتمتالتی  

نتویستد    آیتنتده نتجتات بتدهتد. متی 
فعالی  کارگری و چتپ هتا در  
ایران مودشان را بشتدت رادیتکتال  

انتتد بتته      انتتد و چستتبتتیتتده   کتترده 
اند به آب نتبتات    گذشته. "چسبیده 

چوبی تاریخ!" حمتیتد آصتفتی بته  
مودش یتادآوری متی کتنتد کته  

هتای    "طبقه کارگر ایتران حتمتاسته 
بزرگی در تتاریتخ متعتاصتر ایتران  
آفریده و هنوز هتم متمتکت  استت  
حماسه بیافرینتد. اعتتتدتابتات از  
ابتدای صنعت نفت و م تی شتدن  
در ایران و اعتدتابتات متنتجتر بته  
سرنت"تونتی رییتم شتاه شتد ولتی  
نباید به اینهتا دلتختوش بتود  متا  
نباید آب نبات چتوبتی تتاریتخ را  
بمکیم." "آن موق  اتحاد جتمتاهتیتر  
شوروی مولود انتقتالب اکتتتبتر و  

هتای    ویتنام را دیده استت و متثتال 
عینی بزرگی وجتود داشتت کته  

های نتمتادیت  بتزرگتی در    سرمایه 

هتتای    جتتهتتان بتتود. االن ستترمتتایتته 
نتتمتتادیتت  وجتتود نتتدارد  جتتنتتبتتش  
کارگتری در ستراستر جتهتان هتم  
تضعیف شده استت." و در ادامته  
کارگران را از پولروت و استتتالتیت   

 می ترساند. 
پریشانی و ا طراب حمید آصتفتی  
ن"رانی از حوادث پتیتش روستت.  
منتها فترامتوش متی کتنتد کته  
امتتروز آنتتیتته زنتتدگتتی را بتتر  
کارگران تتبتاه کترده  پتولترتوت و  
استالی  نیستند. کتارگترانتی کته  
دستمزدشان کفا  زندگتی بتختور  

دهتد  التهتام    و نتمتیتر را هتم نتمتی 
بتختتش اعتتتتترا تتاتشتان ویتتتتتنتتام و  
اتحاد جماهیر شتوروی نتیتستتتنتد.  
تتتالش بتترای زنتتدگتتی صتتر   
راهنمای اعترا  کتارگتران شتده  
است. امروز ترامتپ و پتوتتیت  و  
جمهوری اسالمی و عتربستتتان و  
اردوغتتان و بتت تتیتتر و تتترویتتکتتا و  
صندوق بی  الم ل پول و امتثتالتهتم  
هستتنتد کته دنتیتا را بته ایتنتجتا  
کشیده اند. لولو مورموره استالیت   
و پولروت کستی را از متطتالتبته  

 کردن نان و بهداشت و هوای  
 

 در سودای حمایت کارگر از بورژوازی ملی
 ناصر اصغری 
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 ٦٤ صفحه    

ستالتم و کتترایته متانتته متنتدتتر   
نتختتواهتتد کتترد.  تترورت داشتتتتت   
همی  دو سه رقم مایحتتتاج اولتیته  
زنده ماندن است که اعتتترا  بتر  
ع یه هر آنیه که بتوریوازی نتام  
دارد را بر تئوری و ف سفه بتافتی  

 ارجحیت می دهد. 
اگر "جنبش کارگری در ستراستر  
جهان تضتعتیتف شتده استت"  ایت   

بتترای کتتارگتتران و فتتعتتالتتیتت   
کارگری ی  نقطه  عف استت  
و فعالی  کارگری در ایران  بتایتد  
با متبتارزه بتا کتل بتوریوازی در  
مسیر تتقتویتت ایت  جتنتبتش گتام  
بردارند. کارگران نمی تتوانتنتد بته  
تقویت بوریوازی تتحتت عتنتوانتی  
دی"ر غل و زنجیر بر پاهایشتان را  

 محکم تر کنند. 

 ها نان نقل قول
حمید آصفی تتعتداد زیتادی نتقتل  
قول عجیب و غریب از متارکتس   
لنی  و گرامشی آورده استت کته  
کارگران را با نقل قول قان  کتنتد  
تا از مبارزه برای رفاه و دستتتمتزد  
و زندگتی کتردن دستت بتردارنتد!  
ش  دارم کته او حتتتی یت   
پتتاراگتترا  جتتدی از هتتیتت  آدم  

مارکسیستی موانده باشتد. بترای  
قانت  کتردن کتارگتر بته ستواری  
دادن به بوریوازی  حمیتد آصتفتی  
بتهتتتتتر استتت دنتتبتال نتتقتل قتتول از  
منشویکها و مائوئیستها بت"تردد؛  
تازه اگر حتی ی  آدم بتا عتقتل  
سالم پیدا شتود کته گتوشتش بته  
چنی  استدالل کردنهائی بدهتکتار  
باشد! نتقتل قتول نته تتنتهتا بترای  

کسی نتان و آب نتختواهتد شتد   
ب تکته کتارگتر بته حتر  کستی  

دهد که راه پیشروی و    گوش می 
مالصی از استتتثتمتار را نشتانتش  
بدهد  نه راه تحکتیتم زنتجتیترهتای  

 اسارتش را! 
 ٢٩١٧ یوئیه    ٢٢ 

 در سودای حمایت کارگر از بورژوازی ملی ناصر اصغری

از اول مرداد تا پتایتان مترداد متاه  
مه ت ثبت نام دانش آموزان پتایته  
ی اول دبستتتتتان در ایتتران اعتتالم  
شده استت  در ایت  متیتان امتبتار  
زیادی از اماذی های آمتوزش و  
پتترورش از متتردم بتته عتتنتتاویتت   
متختتتتت تتف بتته گتتوش متتیتترستتد و  
کودکانی که صرفا  به دلتیتل  

هتتا در    فتتقتتر و نتتاتتتوانتتی متتانتتواده 
ها از تتحتدتیتل    پردامت ای  شهریه 

 مانند.   باز می 
هد  از ای  نوشتتته پتردامتتت  بته  
پاره ای از مشکالت و معضتالت  
در حتتوزه آمتتوزش و پتترورش و  

های حتکتومتت استالمتی    سیاست 
در پتتولتتی کتتردن و مدتتوصتتی  

 باشد.     سازی مدارا می 
 

تحصیل رایگان حق ههمهگهان 
 است

 سابقه تاریخی
در اروپا از عدتر روشتنت"تری در  

آمتوزش وظتیتفته    ١٥ و    ١٨ قرون  
والدیت  و کت تیتستا بتود. پتس از  
انقالب فرانسه و آمریکا  آمتوزش  
به ی  وظیفه عمتومتی تتغتیتیتر  
یافت. در ابتدا حق آموزش تتنتهتا  
منحدر به طبقه مرفته و اشترا   
زادگان بود ولی انقالب ها عتمتال  
حق آموزش را به دست آویزی بتر  
متتطتتالتتبتته بتترابتتری بتتیتت  طتتبتتقتتات  
اجتماعی تبدیتل کتردنتد  بتا ایت   

  ١٥٧٦ حال نه انقالب آمریکتا در  
  ١٧٨٥ و نتته انتتقتتالب فتترانستته  

هتتیتتیتتکتتدام حتتق آمتتوزش را بتته  
شکل کنونی تثبیت نکترده و بته  
ای  اکتتتفتا کتردنتد کته آمتوزش  

 وظیفه والدی  است.  
در نیمته دوم قترن نتوزدهتم بترای  
نتتختتستتتتتیتت  بتتار حتتق آمتتوزش در  
قوانی  دام ی کشورها ذکر شتد.  

آمتوزش     ١٨٤٥ امرراتور آلمان در  
را وظیفه دولت و نه ک یسا اعتالم  
کرد  ولی بته صتراحتت دولتت را  
متجتبتتور بتته تتاستتیتس متدارا و  

ها و تتامتیت  امتکتانتات    آموزش"اه 
 آموزشی نکرد.  

قانون بترآمتده از انتقتالب اکتتتبتر  
نخستی  قانونتی بتود کته    ١٥١٧ 

آموزش را حق هم"ان اعالم کترد  
و دولت را م زم بته فتراهتم کتردن  
شرایط آموزشی هم"انی کرد. و  
ایجاد متراکتز آمتوزش و پترورش  
مجانی در تمام سطوو را وظتیتفته  
دولت دانسته و در کتنتار آن بته  
لزوم ارائه ی کم  هزینه هتای  
تحتدتیت تی و آمتوزش فتنتی در  
سازمانهای دولتی تاکید کترد و  
ای  تحول در پهنه ی وسیعتی در  
کشورهای اتحاد جماهیر شتوروی  
به اجرا درآمد که سرآمد آن تحتول  
عریمی در جهان و متطترو شتدن  
حق آمتوزش رایت"تان بترای هتمته  
شد. در نیمه پایانی قرن بیستم بتا  
مطرو شدن بازار آزاد و بته طتبت   
آن مدوصتی ستازی  متدارا و  
آمتتوزش عتتالتتی بتته متتکتتان پتتر  

هتتتا و    ستتتودی بتتترای شتتترکتتتت 

های بخش مدوصی متبتدل    بن"اه 
گردید که رفته رفتتته در صتدد  

اندازی به ای  حق همت"تانتی    دست 
برآمدند و آموزش و پرورش را بته  

های  مود تبتدیتل    ی رقابت   عرصه 
 کردند. 
ی حق تحدیل و آمتوزش    پیشینه 

رای"ان در ایران به قبل از انتقتالب  
بتترمتتیتت"تتردد. در رییتتم استتالمتتی  

قانون اساستی دولتت را    ٣٩ اصل  
موظف کرده است وسایل آمتوزش  
و پرورش رای"ان را برای همته ی  
مردم تا پایان دوره متوسطه فراهتم  
سازد. و وسایل تحدیالت عتالتی  
را تا سر حد متودکتفتایتی کشتور  
به طور رایت"تان گستتترش دهتد   
اما واقعیات برمواسته از جتامتعته  

های دولتت در زمتیتنته    و سیاست 
آمتتوزش رایتت"تتان گتتویتتای چتتیتتز  

 دی"ری است. 
 

های اجبهاری در  اخذ شهریه
 مدارس

طتبتق قتانتون    ٥٧ پس از انتقتالب  
اساسی  مدارا همینان دولتتتی  
و رای"ان بودند ولی رفتتته رفتتته  

افتتزار در    تتتوزیتت  رایتت"تتان نتتوشتتت 
ها کمتر و کمتر شد و تتا    مدرسه 

پتتایتتان دوره ریتتاستتت جتتمتتهتتوری  
هاشمی متوقف گردید. در دوران  
ماتمی کار به جایی رستیتد کته  

تتتتایستتتتت    آمتتتتوزان متتتتی   دانتتتتش  ب
هتتتای درستتتی را هتتتم    کتتتتتتتاب 

مریدند. حاال دی"ر از آمتوزش    می 

رای"ان فقط مدارا بدون شتهتریته  
با کیفیتی نازل باقی مانتده بتود.  
دولتت احتتمتدی نتت اد دوران رشتتد  
مدارا غیر دولتی در ایتران بتود   

هتای    در دولت نهم و دهتم  متجتوز 
مدارا مدوصی بتا رانتت و بتر  

شتد. در    اساا روابط واگذار متی 
حال حا ر هم دولت روحتانتی بته  
رونتتد کتت تتی مدتتوصتتی ستتازی  

دهد. هتر چتنتد    آموزش ادامه می 
ها را کتنتد    مج س روند واگذاری 

کند ولی دعتوا در اصتل بتر    می 
سر ای  است که چه کستی قترار  
است از ای  مدارا منتفت  شتود.  

ایت  در حتالتی استت کته دولتتت  
احمدی ن اد با واگذاری متدارا  
به بتختش مدتوصتی مشتکت تی  

درصتتتد    ٥٨ نتتتداشتتتت. اکتتتنتتتون  
ی آموزش و پترورش طتبتق    بودجه 

آمار دولتی صر  پردامت حتقتوق  
کتتارکتتنتتان و متتعتت تتمتتیتت  وزارت  

شتتود و    آمتتوزش و پتترورش متتی 
درصد بتودجته هتزیتنته    ٢ عمال   

باقی امکانات تحدی ی ازجتمت ته  
کیفیت تحدیل و ستایتر متختارج  

شتود. ایت  امتر    عمده مدارا می 
 در واق  در بیست سال امیر   

 

 های جمهوری اسالمی در پولی کردن و خصوصی سازی مدارس سیاست 
 سامران کاکه رش
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 ٦٦ صفحه  

ای را در جتامتعته بته وجتود    پدیده 
تتر     آورده است که بستیتار پتررنتگ 
هتای    از گذشته پترده از ستیتاستت 
هتای    جمهوری استالمتی و دولتت 

متتطتتبتتوعتتش در امتتر آمتتوزش و  
پرورش برداشتتته استت و آن امتذ  

های اجباری با عتنتاویت  و    شهریه 
های متختتت تف در طتول    در زمان 

 سال تحدی ی از والدی  است. 
اگتر چتته مستتئتتولتتیتت  آمتتوزش و  
پرورش با تکرار ایت  گتفتتته کته  

انتتد و    هتتا غتتیتتر قتتانتتونتتی   شتتهتتریتته 
بیشتری  شکایتات و اعتتترا تات  

هتتای    والتتدیتت  بتته ایتت  پتتردامتتت 
اجباری است  اما همیتنتان متود  

اطتتالع دانستتتتته و اظتتهتتار    را بتتی 
کته    کنند  در حتالتی   پی"یری می 

ای  پدیده به قتوت متود بتاقتی و  
هتا    هر ساله به میتزان ایت  امتاذی 

هتای    شود. پتول   از مردم افزوده می 
هن"فتی توسط مسئولی  متدارا  

های متختتت تف از جتمت ته    به بهانه 
ی ثبت نام  پتول آب و بترق    هزینه 

و گاز و یا بتازستازی متدرسته و  
آوری و در بتعتضتی از    غیره جم  

شتود. ایت     موارد سبب فساد متی 
هتای      ها  تحت عنوان هزیتنته   شهریه 

هتای     م  مدمت مع می  و دوره 
آموزشی کته وزارت متوظتف بته  

هتتا استتت     بتترگتتذاری رایتت"تتان آن 
گریبان گیر مع می  هم شده و بته  
ای  بتهتانته از آنتان پتول دریتافتت  

 شود.   می 
ج سات انجم  اولیا و متربتیتان در  
ستتطتت  متتدارا کتته بتتایتتد بتترای  
آشنایی و آمتوزش و هتمتکتاری  
والدی  در امور آموزشی تشتکتیتل  

شود به ابزاری برای دریافتت پتول    
و ورود      ها تتبتدیتل شتده   از مانواده 

اولیا به باقی متبتاحت  آمتوزشتی  
شتتود.    دمتتالتتت متتحتتستتوب متتی 

ای از جانب دولت در امتیتار    سرانه 
گتتتیتتترد و    متتتدارا قتتترار نتتتمتتتی 

مسئولی  به صورت غیر مستقتیتم  
بتتته متتتدیتتتران متتتدارا اعتتتالم  

کنند کته از ظترفتیتت اولتیتا    می 
آمتتوزان بتترای رفتت  امتتور    دانتتش 

مویش استفاده کنند. ای  متبتالتغ  
  ١٩٩ به عناوی  مختتت تف  و از  

هتتزار تتتومتتان بتته بتتاال شتتتروع  
 شود.   می 

 
 کودکان بازمانده از تحصیل
بتتازمتتانتتدن از تتتحتتدتتیتتل بتترای  
کودکان و نتوجتوانتان در ایتران و  
تحت حتاکتمتیتت استالمتی آمتار  
ن"ران کننده و  د و نقیتضتی را  
به وجود آورده استت. طتبتق آمتار  

های مج س اکنتون    مرکز پ وهش 
می یون کودک بتازمتانتده    ٤ باید  

  ٦ ی ستنتی    از تحدیل با محدوده 
ستتال در کشتتور وجتتود    ١٧ تتتا  

داشته باشد. منرتور از بتازمتانتده  
ستالته    ١٦ تتا    ٧ از تحدیل افراد  

هستند که س  آنها از ست  ورود  
به مدرسه گذشته و بته متدرسته  

انتد و یتا پتس از    مراجعته نتکترده 
گتتذرانتتدن یتت  یتتا چتتنتتد ستتال  
تتتحتتدتتیتت تتی متتدرستته را تتترک  

اند. براساا سرشمتاری ستال    کرده 
ستال    ٦ در گروه سنی باالی    ٥٩ 

نفر در کشور متود را    ٥٧١٥٩٩٩ 
انتتد و    بتتی ستتواد اعتتالم کتترده 

سوادان در گتروه    بیشتری  آمار بی 
ستال قترار دارنتد    ٤٥ تا    ١٩ سنی  

ی    ای  آمار را بتایتد بته کتارنتامته 
سال گذشتتته افتزود.    ٣٥ رییم در  

ی مستئتوالن    با ای  حال به گفتتته 
آمتتتوزش و پتتترورش پتتتوشتتتش  

التتتعت تیتم    تحدی ی کودکان واجتب 
درصد است و حتتتی    ٥٨ در ایران  
متانته وجتود    ای ای  وزارت   در دوره 

کودکان بازمتاده از تتحتدتیتل را  
کترد. ایت  در حتالتی    انکتار متی 

کتودک    ٢٩٩٩٩ است که حتدود 
هتتا هتتزار    بتتدون شتتنتتاستتنتتامتته و ده 

کودک مهاجر افتغتانستتتانتی را  
هتتای رستتمتتی دیتتده    کتته در آمتتار 

    متتیتت تتیتتون نتتفتتر   ٤ شتتونتتد و    نتتمتتی 
کودکان بازمانده از تتحتدتیتل را  
که آمتارش تتوستط کتمتیتستیتون  

های مج س هتمتیت  رییتم    پ وهش 
هتای    تهیه شده  گویتای واقتعتیتت 

تامتل بترانت"تیتزی استت و نشتان  
دهد که ادعاهای آمتوزش و    می 

پرورش در ای  زمینه تتومتالتی و  
 باشد.   فریبانه می   عوام 
توان گتفتت چتهتار دستتته از    می 

کتودکتان بتازمتانتده از تتحتدتیتتل  

 وجود دارد 
ی  دسته مهاجرانی هستند کته  

اند و اصتال    غیر قانونی اعالم شده 
مدرکی ندارنتد کته بتتتوانتنتد بته  

 مدرسه بروند.  
دسته دوم مهاجتران قتانتونتی کته  
مه تت متدارکشتان تتمتام شتده و  

های باالی تمتدیتد  آن    توان هزینه 
 را ندارند. 

دسته سوم کودکانی هستند کته  
طبق قوانی  حتاکتمتیتت استالمتی  
نتتامشتتروع اعتتالم شتتده و فتتاقتتد  

 شناسنامه هستند. 
ی    و دسته آمر که قستمتت عتمتده 

ای  آمتار روز افتزون را تشتکتیتل  
دهند  کودکان کار و میتابتان    می 

هستند که برای امرار معتاش بته  
 شوند.   بازار کار وارد می 

در ایتت  متتیتتان تتتعتتداد زیتتادی از  
  ٧ کودکان کار کته ستنتشتان از  

سال به بتاال استت اگتر اقتدام بته  
ثبت نام و بازگشت بته تتحتدتیتل  
کنند تتوستط آمتوزش و پترورش  
پذیرفتته نتختواهتنتد شتد. ایت  در  
حالی است که آموزش و پترورش  
تهیه آمار کتودکتان بتازمتانتده از  
تحدیل و البته آموزش آنها را از  
وظایف مود نمیدانتد. طتبتق آمتار  

  هتفتت  ٥٦ غیر رسمتی در ستال  
می تیتون کتودک کتار در ایتران  
وجتتتود دارد و در بتتترمتتتی از  

های ایتران متیتانت"تیت  ست     استان 
ستال    ١٢ کودکان زباله گرد تنها  

هتای    است. در ای  میان در شتهتر 
هتتای    بتتزرگ متتثتتل تتتهتتران نتتهتتا 

متتردمتتی و فتتعتتالتتیتت  عتترصتته  
کودکان در بعضی از مناطتق بتا  
هزینه شخدی و صتر  وقتت بتا  

هایی بترای استکتان    احداث مکان 
و ستوادآمتوزی ابتتتدایتی بته ایت   

انتد. امتا    کودکان وارد عمتل شتده 
در متتقتتابتتل از طتتر   دولتتت و  

های امنیتتتی بتا مشتکتالت    نهاد 
ها و گتاهتا  بته    عدیده و پی"رد 

پتت تتمتتپ متتکتتان آمتتوزشتتی و  
دهتتتی ایتتت  کتتتودکتتتان    استتتکتتتان 

هتای    انجامیده است. طبتق گتفتتته 
ای  فتعتالتیت   آمتوزش و پترورش  
هتیت  گتونته هتمتکتاری بتا ایتت   

کتنتد و    هتای متردمتی نتمتی   نهاد 
حتی رویکردی مدتمتانته نستبتت  

 به آنها دارد. 
 

وضعیت تحصیلی مهههاجهریهن 
 افغانستانی در ایران
دولتت    ٥٣ اگرچه در متهتر متاه  

اعالم کرد که گرفت  شتهتریته از  
مهاجری  افغانستانتی در متدارا  
ممنوع است ولتی ایت  عتمتل در  

تنها متتتوقتف    چند سال گذشته نه 
نشده ب که همینان با قتوت متود  
باقتی و هتر ستالته امتذ شتهتریته  
متتتدارا بتتترای متتتهتتتاجتتتریتتت   
افغانستانی رو بته افتزایتش بتوده  
است. ایت  در حتالتی استت کته  

هایی هتم از جتانتب    کم  هزینه 
ستتازمتتان متت تتل بتترای آمتتوزش و  
بهداشت مهاجری  به ایران پردامتت  

 شود.    می 
های افغانستانی در    بیشتر مانواده 

چتتنتتد ستتال امتتیتتر از تتتحتتدتتیتتل  
کودکان مود به ناچار ج وگیتری  

انتد. دالیتل عتمتده ایت  امتر    کترده 
مبالغ هنت"تفتتتی استت کته ایت   

ی ثتبتت    ها باید در مرحت ته   مانواده 
نام و در طول سال تتحتدتیت تی بتا  
عتتنتتاویتت  متتختتتتت تتف بتته متتدارا  
برردازند. دالیتل دیت"تری کته در  

هتای    ای  امر دمیل هستند  حقتوق 
بسیار کم کارگران افتغتانستتتانتی  

هتای سترستام آور    در ایران  هزیتنته 
هتایتی    زندگی و همینیت  هتزیتنته 

که بابت امذ و تتمتدیتد متدارک  
اقامت  پاسرتورت و متجتوز کتار  

شتود. بتا    و.... از آنها گرفته می 
وجود تمام ای  مشکالت که ستد  
راه تحدیل مهاجری  افغانستتتانتی  
است  باید معضل جدیدی را کته  
در چند سال امیر به متیتان آمتده   
بتته متتوارد ذکتتر شتتده افتتزود. بتتا  
شتتروع جتتنتتگ در ستتوریتته رییتتم  
جمهوری اسالمی در صدد اعتزام  

ی    مهاجری  افغانستانی به جتبتهته 
جنگ برآمده و برای جتذب نتیترو  

هایی همیتون تتهتدیتد بته    سیاست 
دیرورت و تشتویتق آنتهتا در قتبتال  
تابعیت ایرانی اتخاذ کترده استت.  
در ای  میان نوجوانان افغانستتانتی  

بتتتایستتت در متتتدارا    کتته متتتی 

مشغول به تحدیل باشتنتد  جتذب  
هتای    هتای سترتاه  بته جتبتهته   نیترو 

جنگ روانه و در واقت  گتوشتت  
هتای ارتتجتاعتی    دم توپ سیاست 

انتد.    و جنگ طت تبتانته رییتم شتده 
هتای    همتیتنتیت  فترزنتدان متانتوده 
هتا بته    افغانستانی که سرپرست آن 

جنگ اعزام و یا در ای  جتنتگ  
اند  در بدتتریت  شترایتط    کشته شده 

و بتتدور از تتتحتتدتتیتتل و متتدرستته  
اکتنتون    و هتم     راهی بازار کار شده 

هتا هتم    در ایران از کمتری  حمایتت 
برموردار نیستند  را بتایتد بته ایت   

 موارد افزود.  
 

وضعیت مدارس و امهکهانهات 
 تحصیلی
ی معاون وزیر آمتوزش و    به گفته 

   بتیتش از  ٥٥ پرورش در آذر ماه  
هزار مدرسه در ایران فترستوده    ١٩ 

هتزار واحتد    ٢٩ و تخریبی است و  
آمتتوزشتتی نتتیتتز نتتیتتازمتتنتتد متتقتتاوم  
ستازی هستتتتنتد. ایت  در حتالتتی  
است که در بسیاری از متنتاطتق  
محروم هنوز مدرسته وجتود نتدارد  
و در مناطقی متثتل ستیتستتتان و  
بتت تتوچستتتتتان و کتترمتتان طتتبتتق  

هتتای بستتیتتاری کتته در    گتتزارش 
چند سال امیر تتهتیته شتده استت  
متتدارا کتترتتری و کتتانتتکتتستتی  

ها و بتاقتی    بسیاری در ای  استان 
نقات دیت"تر کشتور وجتود دارد.  

آور    ای شترم   ای  گونه مدارا پدیده 
برای رییتم استت کته مستئتوالن  
مربتوطته بته شتدت آن را انتکتار  

کنند و از رسیدگی و جتواب    می 
گتتویتتی در ایتت  متتورد ستتر بتتاز  

 زنند.   می 
بستتیتتاری از متتدارا در ایتتران  

ستال دارنتد و    ٤٩ عمری بالغ بر  
تتتریتت  امتتکتتانتتات متتدارا    اصتت تتی 

همان چهار دیواری است کته بته  
گوینتد. امتکتانتات    آن مدرسه می 

تتتفتتریتتحتتی و آمتتوزشتتی اعتتم از  
آزمتتتایشتتت"تتتاه  فضتتتای ستتتبتتتز   
کتابخانه و دی"ر امکانتاتتی کته  
مدارا مدرن از آن بترمتوردارنتد   
وجود ندارد. مدارا همتیتنتان دو  
 شیفته هستند و در اکثر موارد  
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  ٤٩ ها به بتیتش از    جمعیت کالا 
تتنتهتا    رسد  ای  مستالته نته   نفر می 

نار ایتی معت تمتان را بته هتمتراه  
دارد ب کته بتا کتاهتش کتیتفتیتت  
آموزش  جریان یادگیری را تتحتت  

دهتتد و بتتختتش    تتتاثتتیتتر قتترار متتی 
ای از انریی و زمتان متعت تم    عمده 

آمتتتوزان    صتتتر  کتتتنتتتتتتترل دانتتتش 
شود. مورد دیت"تر متحتتتوای    می 

ها و سط  آمتوزشتی    درسی کتاب 
هتتای    در متتقتتایستته بتتا استتتتتانتتدار 

 های درسی    جهانی است. کتاب 
با محتوای هر چه بیشتتر دیتنتی  
شده و مالی از مباحت  عت تمتی   

هتای حتکتومتت استت    از سیاستت 
که روند استاندارد عت تمتی را بته  
موقعیت بسیار پایینی تتنتزل داده  
است. کمبود نیتروی انستانتی در  

ی دیتت"تتری از      متتدارا جتتنتتبتته 
متو تتوع استتت کتته بتایتتد بتته آن  
پردامته شود. دولت در استتتختدام  
نیروی کافی و متخدتص بترای  
آمتتوزش و پتترورش کتتوتتتاهتتی  

کند و عتمتال در چتنتد ستال    می 
امیر با توجته بته افتزایتش تتعتداد  
محد یت  نتیتروی کتافتی بترای  
تتتدریتتس وجتتود نتتدارد. کتتاهتتش  
نیروی انسانی از یت  متیت تیتون  

هتزار نتفتر بته    ٧٩٩ نفر به حتدود  
عنوان یت  ستیتاستت متد نترتر  
مسئوالن آموزش و پرورش استت.  
ایتتت  در حتتتالتتتی استتتت کتتته  

التتتتتحتتدتتیتتالن بستتیتتاری در    فتتارغ 
کشتتور بتتعتتد از گتتذشتتت ستتالتتهتتا  
جویای کار هستند و هتر روز بته  

شود. دولتت    ها افزوده می   تعداد آن 
برای فرار از استتختدام و تتامتیت   
نتتیتتروی کتتافتتی  از متتدیتتران    
معاونی  آمتوزشتی و  دفتتتردار   

کتاری و یتا    بدون پردامت ا تافته 
حتتی بتدون تتوجته بته تتختدتص  
مورد نیاز در امر تدریس استتتفتاده  

کتنتد. و در بتعتضتی متوارد    می 
ها با گذشت دو سه ماه از    کالا 

دوره تحتدتیت تی هتمتیتنتان بتدون  
 شود.   مع م سرری می 

 خصوصی سازی مدارس
نتمتتاد مدتتوصتتی ستتازی رقتتابتتت  
است و موافقان ای  سیاست آن را  
 مانتتتی بترای بته دستت آوردن  

دانتتنتتد. امتتا    کتیتتفتتیتتت بتتهتتتتتر متی 
های جهتان در    تری  کشور   پیشرفته 

تتتریتت     امتتر آمتتوزش از دولتتتتتی 
هتتای آمتتوزشتتی بتترمتتوردار    نتترتتام 

هتتتای    هستتتتتتتنتتتد. در ارزیتتتابتتتی 
التمت تت تی نتیتز متدارستی کتته    بتیت  

    مدیریت و تامتیت  متنتابت  متالتی 
بخش مدوصی استت      آنها برعهده 

از نرر کیفیت آموزش ارائته شتده  
جای"اه موبی نتدارنتد. دلتیتل ایت   
امر وجود فترهتنتگ شترکتتتی و  
سود متحتور متدارا مدتوصتی  
است  در واق  آمتوزش و پترورش  
به مثابته یت  بتازار پترستود بتا  
مشتریانی که مبالغ هن"فتتی را  
ساالنه بترای وعتده آمتوزشتی بتا  

کتتنتتنتتد     کتتیتتفتتیتتت پتتردامتتت متتی 
متولیانی مواهد داشت که دیت"تر  
چیزی از ی  آموزش و پترورش  

گتذارد. در    حقتیتقتی بتاقتی نتمتی 
سازی به دنتبتال    حقیقت مدوصی 

مشتری استت و از هتمتیت  بتاب  
هتتای کتتمتتی و درصتتد    شتتامتتص 

هتا را در نترتر    قبولتی در آمتوزن 
دارد و از لحاظ کیفی متالتی از  

ی دیت"تر    محتوا است. از جتنتبته 
ستازی متدارا     حاصل مدوصی 

ستازی طتبتتقتاتتتی و    افتزایتتش جتتدا 
اجتتتتتمتتاعتتی استتت. در ایتتران از  

ی هفتاد بخش مدوصتی بتا    دهه 
ی    تدتتویتتب قتتانتتون در زمتتیتتنتته 

مدارا غیر دولتی فعالیتت متود  
ا آغاز کرد. در واق  مدارا غتیتر  

شتمتاری در ستطت     دولتی ان"شت 
کشتتتور وجتتتود دارنتتتد کتتته بتتتا  

هتتای ورودی و    بترگتتذاری آزمتتون 
های هن"تفتت    همینی  امذ شهریه 

آموزان مرفه را جتذب کترده    دانش 
هتتای بتتا کتتیتتفتتیتتت در    و آمتتوزش 

های مناسب و استتتانتدارد    محیط 
دهتتنتتد. صتتاحتتبتتان ایتت     ارائتته متتی 

دست مدارا عمدتا  سیاستیتون  
صتتاحتتب نتتفتتوذ و متتدیتتران ارشتتد  
حکومتی و انجم  های سیاستی  
و دینی هستند که با امتتیتازاتتی  

هتتای کتتم بتتهتتره و    از قتتبتتیتتل وام 
هتتای  ارزان قتتیتتمتتت در    زمتتیتت  
هتای متوش آب و هتوا و    محت ته 

مرفته نشتیت  شتهترهتای بتزرگ  
دستت بتته تتتاستتیتتس ایتت  متتدارا  

انتتد. بتته طتتور متتعتتمتتول ایتت     زده 
مدارا مختص فرزنتدان طتبتقتات  

دار و یتت     حتتاکتتم و ستترمتتایتته 
درصدی های جامعته استت کته  

ام  و بتی دغتدغته       در محیطی 
س  و ستاالن فترودستت    جدا از هم 

مود باالتری  سط  از آمتوزش را  
دریافت کترده و بترای متدیتریتت  

شتونتد.    ی کشتور آمتاده متی   آینده 
ی دوم از متدارا غتیتر    اما دسته 

دولتی )مدوصی( که اکتثتریتت  
هتای    ن   نیز با آنها است در سامتتمتا 

ها را تبدیتل    مسکونی  اتاق مواب 
بتته کتتالا درا کتترده و بتته  

آمتتوزان متتدمتتات آمتتوزشتتی    دانتتش 
دهند. از لحاظ کتیتفتیتت    ارائه می 

ای  متدارا تتفتاوتتی بتا متدارا  
دولتی نداشته و حتی در سطحتی  

تتتر قتترار دارنتتد. متتعتت تتمتتان    پتتایتتیتت  
عتتتمتتتدتتتتا  دانشتتتجتتتویتتتان و  

التحدیالن بیکار هستند کته    فارغ 
ی آشتنتایتی بتا    تنتهتا بته واستطته 

مدیران مدرسه و کم تتوقتعتی در  
دریافت حقوق در آنجا مشغول بته  

باشند. ایت  کتارکتنتان    می     تدریس 
هتای کتم بتدون    با دریافت حتقتوق 

بیمه و حقوق بازنشست"ی تتوستط  
بخش مدوصی به کار گرفته و  

شتتونتتد. متعتت تتمتتیتت     استتتتثتتمتتار متتی 
بازنشسته نیتز  بترای بتهتبتود در  
زنتتدگتتی بتته دلتتیتتل مشتتکتتالت  
معیشتی بی میل به کار در ایت   

 گونه مدارا نیستند. 
هتا در قتبتال    گتذاری   تمام سیتاستت 

ی    مدارا که در اینجا بته عتمتده 
آنتتان اشتتاره شتتد و هتتمتتیتتنتتیتت   

های مسئوالن حکومتتی از    گفته 
جمتهتور گترفتتته تتا وزرا و    رئیس 

امیرا  رئتیتس متجت تس  داللتت  
برای  دارد که حاکمیت بته دنتبتال  
واگذاری آموزش و پترورش  بته  
بتتختتش مدتتوصتتی استتت. شتتانتته  

مالتی کتردن حتکتومتت در امتر    
آمتوزش و پترورش عتمتال بتختتش  
بتتزرگتتی از جتتامتتعتته را از حتتق  

کند و    بهره می   آموزش رای"ان بی 
ی ایران که امتروز    اکثریت جامعه 

تری  شرایط اقتدتادی و    در سخت 
متتعتتیتتشتتتتتی قتترار دارنتتد  بتتتا  
مدوصی کردن متدارا متختارج  

هتا تتحتمتیتل متی    دی"ری بته آن 
 شود. 

سیاست دیت"تری کته دولتت بته  
دنتتبتتال اجتترایتتی کتتردن آن استتت   
طرو اجتاره دادن متدارا دولتتتی  
به بتختش مدتوصتی استت کته  
درآن دانتش آمتوزان بتیتشتتتری را  
هرساله مرید متدمتت و در قتبتال  
پردامت مب غی به ازای هر دانتش  

هتا را    آموز به بخش مدوصی  آن 
از چرمه آمتوزش رایت"تان متارج  

کند. حس  روحانتی در ستال    می 
  ٦٩٩ ی    اظهار کرد با هتزیتنته   ٥٤ 

آمتوزان را متریتد    هزار تومان دانش 
مدمت  و بته بتختش مدتوصتی  

کتتنتتنتتد. ایتت  تتتمتتام    واگتتذار متتی 
ای است که در طتول یت     هزینه 

سال تحدی ی دولتت بترای یت   
 آموز امتدا  داده است.    دانش 

آیا مدارا غیرانتتفتاعتی شترکتت  
کننده در ای  طرو از نرر فضا و  
کیفیت آموزشی  مع م و مدیتر و  
غتیتره بته حتداقتتل استتتانتدارد هتتا  

 نزدی  هستند؟ 
هتزار    ٦٩٩ ای که تنها با    مدرسه 

ی متدمتات    تومان سرانه بته ارائته 
پتتردازد  از چتته    آمتتوزشتتی متتی 

امکانات آمتوزشتی بتهتره متواهتد  
 برد؟ 

مردم و کارشتنتاستان از کتیتفتیتت  
هتای    ستامتت   پایی  آمتوزش و زیتر 

آموزشی در مدارا غیتر دولتتتی  
گویند و حتی  متو توع بته    می 

چالشی به نام )نمره فروشتی( در  
 است.   ای  مدارا تبدیل شده 

ورود بخش مدوصی بتا رویتکترد  
سود و زیان مالتی در آمتوزش و  

پرورش موجب تالش بترای جتذب  
آموز با هر قیمتی شده استت    دانش 

تا سود بیشتری عتایتد متاستستان  
ی ایتت     ایتت  متتدارا شتتود. هتتمتته 

هتای    ی ستیتاستت   مشکالت نتیجه 
هتا    حکومت  اعم از امتذ شتهتریته 

در متتتدارا دولتتتتتتتی  نتتتبتتتود  
ستتامتتتتتمتتان  امتتکتتانتتات  نتتیتتروی  
انستتتانتتتی و در نتتتهتتتایتتتت امتتتر  

ستازی استت کته ورود    مدوصی 
آوری بتتته ایتتت     فستتتاد و ستتتود 

ی مهم از حیتات انستان را    عرصه 
تسهیل  کترده استت. دستت آمتر  
نرام آموزشی را پتدیتد آورده کته  

ی ریپتم در    مانند تمام کتارنتامته 
های دی"ر فتاقتد اعتتتبتار     عرصه 
 انسانی و به  رر مردم است.   غیر 

آمتتوزش  و پتترورش رایتت"تتان از  
ی هر انسانی استت و    حقوق اولیه 

باید به رسمتیتت شتنتامتتته شتود.  
همینان که در گتذشتتته شتاهتد  
بودیم باید به مقاب ه بتیتشتتتری بتا  
ای  نرام برمیزیم و حقوق حتیتاتتی  
مود که در اینتجتا متد نترتر متا  
آموزش و پرورش رای"ان استت را  
مطالبه کنیم. به هتر متیتزان کته  

هتتای    متتردم در متتقتتابتتل ستتیتتاستتت 
ارتجاعی بتایستتتنتد و دستت بته  
اعترا   و مقاب ه بزنند  رییم بته  

کتنتد و    ناچار عقب نشیتنتی متی 
در نهایت مقابل ای  مطالتبتات بتر  

 زند.   حق زانو می 
تا زمانی که حکومت اسالمتی    

ستایتته شتوم متتود را از زنتتدگتتی  
متتردم بتترنتتدارد  بتتایتتد بتته متتبتتارزه  

 ادامه داد. 
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 ٦٣ صفحه   

 سیما بهاری  با شهال دانشفر
طرح کارورزی، طرح 

 بردگی
 

ایههن نههوشههتههه بههر مههبههنههای 
گفتگهوی شهههال دانشهفهر در 
کانال جدید تهنهظهیهم شهده 

 است 
طتترو کتتاج )طتترو کتتارانتته  
اشتغال جتوانتان( طترو بتیت"تاری  
کشیدن از نیروی جوان بیکار ایت   
جامعته استت. ایت  طترو در آذر  

به تدتویتب شتورای    ٥٣ ماه سال  
اشتغال رسید. و مدتی استت کته  
توسط دولت به اجرا گذاشته شتده  
است. بر طبق ای  طرو کتارفترمتا  
میتواند با پتذیترش کتارورز بترای  

متتاه دوره    ٦ التتی    ٤ یتت  دوره  
آنتان    ٥ کارورزی   بر اساا ماده  

را به مدت دو سال با معافیتت از  
پردامت سهم بیمه کارفرما بتکتار  
گیرد.  ای  طرو تحدی تکتردگتان  

ستال   نتیتروی    ٣٤ تا    ٢٣ سنی   
کار جوان  تحدیل کرده و آمتاده  

شتود.  و    به کار را شتامتل متی 
کتتارورزان در ایتت  متتدت تتتحتتت  
پتتوشتتش بتتیتتمتته حتتوادث قتترار  

گیرند و یت  ستوم حتداقتل    می 
شتود.    دستمزد به آنها پردامت متی 

اینکه جزئیات ای  طرو چیتستت؟  
اهدا  دولت از اجترای ایت  طترو  
چیست؟ چ"ونه میشتود بتا ایت   
تعر  حکومت اسالمی متقتابت ته  
کرد؟ مو وعاتی استت کته بتا  
مهمتان بترنتامته گتفتتت"تو شتهتال  

 دانشفر در میان می"ذاریم؟ 
 

سیما بهاری: شههال دانشهفهر 
قبل از هر چیز لطف کنید 
جزئیات این طرح را بهرای 

 ما توضی  دهید؟ 
طرو کارورزی  طرو استتفتاده  
از نتتیتتروی جتتوان بتتیتکتتارو دانتتش  
آمومت"ان و تحمیل شترایتط بترده  
وار کاری بر آنتانستت. بتر استاا  

ای  طرو دولت جوانانی را کته بتا  
هزار امید تتحتدتیتل کترده و بته  
بازار کار میکند  بته شتدیتدتتریت   
شکل به استثمار متیتکتشتد و بتا  
بیشترمتی تتمتام استمتش را  هتم  
می"ذارد"مبر موش اشتتتغتالتزایتی  
بتترای جتتتوانتتان". تتتتو تتیتتحتتتات  
مختدری که شمتا در متعترفتی  
بح  دادیتد  نشتان متیتدهتد کته   
داستان از چته قترار استت و در  
چه ابتعتادی در نترتر دارنتد کته  
بردگی کاری در میان ای  بختش  
از جامعه را جتاری کتنتنتد. االن  
اجرای ای  طرو در دستتتور دولتت  
قتترار دارد و بتتنتتا بتتر متتبتترهتتای  
متتودشتتان در یتت  ستتری از  
استانها در حال اجرا استت. طتبتق  

متاه    ٦ تتا    ٤ ای  طرو کتارورزان  
بکار گرفتته متیتشتونتد و تتا دو  
سال کارفرما میتواند از آنها کتار  
بکشد. بدون اینکه الزم باشد حتق  
بیتمته و یتا هتیتیت"تونته هتزیتنته  
دی"ری برای آنها برردازد و هتمته  
ای  هتزیتنته هتا را هتم دولتت از  
محل صندوق تامی  اجتمتاعتی و  
یا بودجه کشور و درواق  از جیتب  
کارگران میرردازد. چه بتهتشتتتی  
بهتر از ای  برای کارفرمایتان. بته  
ای  معنی که کارفرما تا دوستال  
بدون هیی"ونه تعهتدی در قتبتال  
پردامت حق بیمه بترای کتارورزان  
بتتا  یتت  ستتوم متتیتتزان حتتداقتتل  
دستمزدها که مود آن نتیتز چتنتد  
بار زیر مط فقر است  یتعتنتی بتا  

هزار تومان  از نتیتروی    ٣١٩ مب غ  
جوانان بیکار تحت عنوان کتارورز  
ستتود متتی جتتویتتد. ایتت  یتت   

 بردگی مط ق کاری است.  
در ایت  طترو کتتارورز تتحتتت  
پوشش همان بیتمته ستطت  بستیتار  

نازل  و حداقل تامیت  اجتتتمتاعتی   
هم قرار نمی گیرد و یا حتتتی از  
همان حداقل های زیتر استتتانتدارد  
قانون  تد کتارگتری جتمتهتوری  
اسالمی نیز محروم است. کتارورز  
فقط شامل بیمه حتوادث متواهتد  
بود. حال در شرایطی که متحتیتط  
های کار بدلیل سودجویتی هتای  
کارفرمایان از هیی"ونه امنیتتتی  
برموردار نیستند و هر روز قربتانتی  
می"یرند  کارورز نیز متثتل هتمته  
کتتارگتتران بتتایتتد جتتانتتش را کتتف  
دستتتتتش بتت"تتذارد و کتتار کتتنتتد.  
ب"ذریم که برمتورداری از هتمتان  
حداقل بیتمته حتوادث نتیتز الزمته  
اش عبور از هتفتت متوان رستتتم  

 مواهد بود.  
در دو سالتی کته قترار استت  
دولت حق بیمه "کارورز" را بتدهتد   
با او ) با مدرک لیسانس  فتوق  
لتتیتتستتانتتس و یتتا دکتتتتترا( حتتتتتی  
قرارداد موقت هم بسته نتمتیتشتود.  
در نتتیتجته بتعتد از ایت  دو ستال  
کارفرما متی تتوانتد در صتورت  
صالحتدیتدش بته آستانتی وی را  
امراج کند و هیی"ونته تتعتهتدی  
هم در قبالش نداشته باشد.  مت   
اینکه اگر کتارورز کتوچتکتتتریت   
اعترا ی به ایت  شترایتط کتاری  
برده وار داشته باشتد  بته راحتتتی  

 از کار امراج میشود.  
طترو    ٥ متاده    ١ طبق تبدره  

کارورزی  هتر واحتد پتذیترنتده بته  
ازای ستته کتتارگتتر بتتیتتمتته شتتده  
شاغل  میتواند یت  کتارورز را  
پذیرش کتنتد.  تمت  ایتنتکته در  
آیی  نامه اجرائی طرو کتارورزی  
هی  تبدره و ماده ای نیز وجتود  
ندارد تا کتارفترمتایتان را پتس از  
پتایتان دوره دو ستالتته کتتارورزی   

م زم و متعهد به حفت  کتارگتران  
قب ی و عدم امتراج آنتان بتکتنتد.  
بنابترایت  بترای کتارفترمتا بستیتار  
ستودآور تتتر استتت کتته بتته جتتای  
استخدام کارگر جدید و پتردامتت  
حق بیمه و هتزیتنته هتای دیت"تر  
بتابتتت آن  نتتیتتروی ارزان متتاهتتانتته  

هزار تتومتانتی کتارورزان را    ٣١٩ 
به کتار گتیترد. نتتتیتجته ایتنتکته  
کارفرما میزان استخدامی هایتش  
را کتتاهتتش متتیتتدهتتد. حتتال در  
شرایطی که بتختش عترتیتمتی از  
قراردادهای کاری موقت هستتنتد  

متیت تیتون    ١٢ و به قول متودشتان  
کارگتر بتا قترارداد متوقتت کتار  
میکنند  کارفرما بتختش زیتادی  
از قراردادهای کتاری را تتمتدیتد  
نمیکند و  برایش بسیار مقرون بته  
صرفته تتر استت کته از نتیتروی  
ارزانی که به عتنتوان کتارورز در  
امتتتتتیتتارش قتترار گتترفتتتتته استتت   
استفاده کند و از آنتهتا بتیت"تاری  
بکشد. در نتیجه تتا جتایتی کته  
برایش ممک  باشد  میکتوشتد تتا  
نتتیتترویتتش را از متتحتتل طتترو  
کارورزی تامی  کنتد. بتعتدا هتم  
بدون هی  حق و حقوقی در پایتان  
دوسال تعتیتیت  شتده آنتهتا را رهتا  
کرده و دوباره ازنتیتروی کتارورزان  
جدید سود جتویتد. بتنتابترایت  ایت   
طرو نه تنها ربتطتی بته اشتتتغتال  
زدایی ندارد  ب که ج توی هتمتیت   
حتتد از استتتتتختتدام هتتا را هتتم  
می"یرد. بعالوه اینکته بتا اجترای  
ای  طترو تتحتت عتنتوان "تتعتدیتل  
نتتتیتتتروی کتتتار" متتتوجتتتی از  
بیکارستازی هتا در پتی متواهتد  

 بود. 
بتته عتتبتتارت روشتتنتتتتتر طتترو    

کارورزی  طرو امراجهای بیشتتتر  

و به ای  اعتتتبتار طترحتی تتفترقته  
افتتکتتنتتانتته استتت کتته بتتا چتتمتتاق  
بیکاری شرایتط بترده وارتتری بتر  
کل کارگران تحمیل میتکتنتد. از  
جم ه کتارفترمتا زورش متی آیتد  
که حتی همان حتداقتل دستتتمتزد  
چتنتتد بتتار زیتتر متتط فتقتتر را بتته  
کارگر بدهد و ای  مود عتامت تی  
بترای انتجتمتاد و حتتتی کتاهتش  
ستتطتت  دستتتتتمتتزدهتتا و افتتزایتتش  
فشتتاری هتتای کتتاری بتتر کتتل  
کارگران مواهد بود. و ای  حتمت ته  
ای میشود به کل طبقه کارگتر.  
حم ه ای میشود به کل جتامتعته  
و حم ه ای میشود به ای  نیتروی  
جوان آماده به کار که وارد بتازار  
کار شده استت و قترار استت بته  
 چنی  بردگی ای کشانده شود.  

از همی  رو متیتشتود تدتور    
کرد که با اجترای ایت  طترو در  
ی  معیار اجتماعی و سراستری  
چه دزد بتازاری بترای سترمتایته  

 داران ما  شان براه می افتد. 
مالتصته کتالم ایتنتکته طترو  
کتتارورزی بتتر متتال  هتتای و  
هویی که دولتت حتول آن بته راه  
اندامته است  به هییوجه طرحتی  
برای اشتغتالتزایتی و کتاستتت  از  
دامنه بتیتکتاری نتیتستت  بت تکته  
بیکاری را تشتدیتد متیتکتنتد. در  
ایتت  طتترو  ابتتدا بتتحتت  بتتر ستتر  
استتتتتختتدام دانتتش آمتتومتتتتت"تتان و  
اشتغال شان به کار نیست. بت تکته  
بح  به بی"اری کشیتدن نتیتروی  
آنها برای دوسال و بتعتد هتم رهتا  
کتتردن آنتتهتتا بتتدون هتتیتت  حتتق و  
 حقوقی به دام  جامعه است.   

ای  طرو حتی ربطی بته ایت   
 ندارد که کاری کنند که  
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 ٦٠ صفحه   

یتتکتتستتری کتتارگتتاهتتهتتا کتته  
دچار بحران هستند به کار بیتفتتتد  
و بطور مثال اشتغال ایتجتاد شتود.  
اقتدادشان بیمتارتتر از ایت  استت  
کتته طتترحتتی بتترای راه انتتدازی  
کتارمتانتجتتات بتحتران زده داشتتتته  

ایت  طترو     ١٥ باشند. طبق ماده  
واحدهایی قادر به استفاده از ایت   

و در واق  از ایت  رانتت    -فرصت  
کته واجتد    -عریتم متواهتنتد بتود 

"شرایط  ما " باشند. و شترایتط  
ما  یتعتنتی یتکتستری متراکتز  
وابسته به دم و دست"تاه متودشتان   
که در واقت   ایتنتهتا واحتدهتایتی  
هستند کته فتی التحتال در حتال  
تولید و دارای کارگران بیمه شتده  
توسط کارفرما هستند. استتتفتاده  
از ای  دزد بازار نیز مود یکتی از  
مو وعات نزاعهای حکومتتتیتان  

 بر سر ای  طرو است.  
با اجترای ایت  طترو  عتمتال  
پردامت سهم بتیتمته صتدهتا هتزار  
کتارگتتر  آنتتهتتم در یتت  پتتروستته  
چتتتنتتتد ستتتالتتته  از روی دوش  
کارفرمایتان و واحتدهتای متا   
وابسته به حوزه قدرت کته بتختش  
اعتترتتم صتتنتتایتت  کشتتور نتتیتتز در  
امتیارشان است  برداشتتته متواهتد  
شد و طتبتیتعتی استت وقتتتی در  
چنی  ابعاد بتزرگتی ستهتم بتیتمته  
کارفرمایان عمال م غی و هزیتنته  
آن بتتر دوش ستتازمتتان تتتامتتیتت   
اجتتتتتمتتاعتتی و یتتا حتتتتتی بتتودجتته  
کشور بیافتد  ای  طترو متقتدمته  
ای میشود بتر ا تمتحتالل بتیتمته  
کتتتتردن کتتتتارگتتتتران تتتتتوستتتتط  
کارفرمایتان کته متود یتکتی از  

 حقوق پایه ای کارگران است. 
گتتفتتتتتنتتی استتت کتته طتترو  
کارورزی قرار است  در بتهتتتریت   

هتزار فتارغ    ١٥٩ حالت  ستاالنته  
التحدیل بیکار را در بر ب"یترد و  
اسمش را هم بتا بتیتشترمتی تتمتام  
 "طتترو اشتتتتتغتتال" نتتیتتروی جتتوان  
می"ذارند؛ از جم ته در حتالتیتکته  
در آمتتارهتتایشتتان از ستتونتتامتتی  
بیکاری جوانان سخ  میت"تویتنتد   

  ٨٩٩ از اینکه هر ستاالنته حتدود  
التحدیل وارد بتازار    هزار نفر فارغ 

شتتونتتد و از ایتتنتتکتته    کتتار متتی 
نتتزدیتت  بتته نتتیتتمتتی از فتتارغ  
التحدیتالن دانشت"تاهتهتا بتیتکتار  
هستند مبر متیتدهتنتد  بته جتای  
تامی  ای  نیروی عریم می یتونتی  
بیکار  به جای بترمتورداری آنتان  
از بیمه بتیتکتاری و بتیتمته هتای  
اجتتتتتمتتاعتتی دیتت"تتر چتتون درمتتان  
رایتت"تتان  تتتحتتدتتیتتل رایتت"تتان و  
تستتهتتیتتالت الزم بتترای تتتامتتیتت   
مسک   بیشرمانته از "متبترمتوش  
اجترای طتترو کتارورزی اشتتتغتتال  

 جوانان" گزارش میدهند.  
همی  مختدتر اشتاراتتی کته  
شد نشان میدهتد کته بتا اجترای  
ایت  طتترو قترار استت چتته رانتتت  
کالنی ندیب صاحتبتان سترمتایته  
شود  تا ب که به اقتداد بته گتل  
نشتتستتتتته شتتان تتتکتتانتتی دهتتنتتد.  

هتزار    ٣١٩ میخواهند با دستتمتزد  
تومان که چند بار زیر متط فتقتر  
است و کارگران بته آن اعتتترا   
دارند و می"ویند اگر سبد هتزیتنته  

می یون است  دستمزد متا نتیتز    ٤ 
می یون باشد  کتارگتران را    ٤ باید  

به ای  ستطت  از بتردگتی کتاری  
بکشند. ایت  طترحتی ربتطتی بته  
اشتغتال نتدارد. روشت  استت کته  
کارگران  نیروی جتوان بتیتکتاری  
کتته تتتازه دانشتت"تتاه را بتته اتتتمتتام  
رسانده است  به چتنتیت  بتردگتی  

 ای ت  نخواهد داد. 
سیما بهاری: اما سابقه این 
طرح چیست و چه اهدافی 

 را دنبال میکند؟
 شهال دانشفر: 

طرو کاج  طرو جتدیتدی در  
حکتومتت استالمتی نتیتستت. در  
پنجمتیت  جت تسته شتورای عتالتی  
اشتغال دولت احتمتدی نت آد نتیتز   

طترو  ”  دستورالعم ی تحت عتنتوان 
کتتارورزی دانتتش آمتتومتتتتت"تتان  

بته تدتویتب رستیتده  ”  دانش"اهتی 
  ٥٩ بود که به موجب آن حداکثتر  

درصد حداقل دستمزد تعییت  شتده  
از سوی شورای عتالتی کتار بته  
عنوان کم  هتزیتنته کتارورزی  
بتته واحتتدهتتای پتتذیتترنتتده کتتارورز  

شتتد.  و تتتمتتامتتی    پتتردامتتت متتی 
واحتتدهتتای پتتذیتترنتتده متتوظتتف بتته  

انعقاد قرارداد با کتارورز بتودنتد و  
کتتت تتتیتتته کتتتارورزان طتتتی دوره  
کتتارورزی تتتوستتط وزارت کتتار  
تحت پوشش بتیتمته حتوادث قترار  

گرفتند. ولی متوفتق نشتدنتد    می 
به آن ادامه دهند. چون انتجتام آن  
با اعترا ات بسیاری روبترو شتد.  
بعد هم گتفتتتنتد چتون بترمتی از  
کتتمتترتتانتتی هتتا پتتای اجتترای آن  
نیامدند و بودجه آنهم فراهم نتبتود  
اجرا نشد. دلی تش نتیتز ایت  استت  
که با توجه به میزان تعهدی کته  
دولت قترار استت بترای پتردامتت  
هزینه های کارورز متقبتل شتود   
کتته متتود بتتودجتته کتتالنتتی هتتم  
هست  با مشکل روبرو بودند. بته  
ای  دالیل اجرای ای  طرو بته بت   

 بست رسید. 
سرس با روی کارآمدن دولتت  

بته    ٥٣ روحانی ای  طرو در آذر  
تدویب  شورای اشتغال رستیتد و  
حاال دولت میخواهتد بتا پتردامتت  
یکسوم حتداقتل دستتتمتزد نتیتروی  

 کارورز را به بردگی بکشاند.  
بدی  تترتتیتب دولتت روحتانتی  
یکی دی"ر از طترحتهتای نتاتتمتام   
دولتتت احتتمتتدی نتتزیاد را دوبتتاره  
روی میز گذاشتت. طترحتی کته  
نتتیتجته اش بتیتحتقتوقتی بتیتشتتتر  
کتارگتران استت و جتزئتیتتاتتش را  

 تو ی  دادم.  
طرو کتارورزی چتیتزی جتز  
طرو به بی"اری کشیتدن نتیتروی  
جوان آمتاده بته کتار و گترفتتت   
چماق بیکاری و بی تامینتی بتر  
روی ستر کتل جتامتعته نتیتستت.  
اگرچه ای  طترو ستابتقته اش بته  
دوره احمدی ن آد برمی"تردد  امتا  
اجرای چنی  طرحهایی در دولتت  
روحتتتانتتتی مدتتتوصتتتا بتتتعتتتد از  
برجامشان و هد  قتراردادن جتذب  
سرمایه های دامت تی و متارجتی  
برای دادن تکانی به اقتتتدتاد بته  
بت  بستت رستیتتده شتان  جتایت"تتاه  
استتتتتراتتت یتت  تتتری پتتیتتدا کتترده  
استتت. هتتدفشتتان از اجتترای ایتت   
طرو همانطور که همتیتشته اعتالم  
کتترده انتتد  ارزان ستتازی نتتیتتروی  
کار و ایجاد مشوقه مالتی بترای  

سرمایه گذاری صاحبان سترمتایته  
استتت. هتتمتتانتتطتتور کتته طتترو  
 دکارگری "اصالو قتانتون کتار  
" را هم با هتمتیت  هتد  دادنتد و  
بعد نیز با شکستت روبترو شتده و  
 مجبور به عقب نشینی شدند.  

اجتتترای طتتترو کتتتارورزی    
هزاران می یارد تتومتان متعتافتیتت  
بتتیتتمتته ای بتته جتتیتتب متتالتتکتتیتت   
واحدهای تولیدی و صتنتعتتتی و  
مدمتاتتی متا  سترازیتر متواهتد  
شد. به ای  متعتنتی کته هتزیتنته  
های هزاران می یارد تومانی سهتم  
بیمه کارفرمایان عتمتال بتر روی  
دوش سازمان تامتیت  اجتتتمتاعتی  
قرار گرفته و از جتیتب کتارگتران  
بیرون کشیده میشود. بدی  ترتیتب  
براساا ایت  طترو  یت  رانتت  
عریم مالتی از جتیتب کتارگتران  
ندیب واحدهای تحت متالتکتیتت  
نهادهای شبه دولتی و وابسته بته  
حتتوزه قتتدرت و متتودی هتتایشتتان  
میشود. و دکتان دیت"تری بترای  
دزدی های می یاردی شان تحتت  
عتتنتتوان ایتتجتتاد مشتتوق بتترای راه  
 افتادن سرمایه گذاری هاست.   
موبست ایت  را هتم متتتدکتر  
بشوم کته طترو کتارورزی طترو  
شنامته شده ای در کشتورهتای  
سرمایه داری جهان است. امتا در  
ایران  در شترایتط اقتتتدتادی بته  
گل نشسته حکومت استالمتی و  
بتتازار دزدی و چتترتتاول و رانتتت  
مواری  اجرای آن ابتعتاد فتاجتعته  

 بار تری دارد.  
بنابرای  بطور مالصته  هتد   
از اجرای ایت  طترو ارزان ستازی  
نتتتیتتتروی کتتتار از طتتتریتتتق بتتته  
کارگیری نیروی کار با یتکتستوم  
دستمزد و برعهده گرفتت  هتزیتنته  
هتتای کتتارفتترمتتا تتتوستتط دولتتت  
است. هد  آن استفاده از نتیتروی  
ارزان جوانان بتیتکتار  زیتر چتمتاق  
بیکاری استت.  بتا اجترای ایت   
طرو همتانتطتور کته اشتاره کتردم  
هزاران می یارد تتومتان متعتافتیتت  
بتتیتتمتته ای بتته جتتیتتب متتالتتکتتیتت   
واحدهای تولیدی و صتنتعتتتی و  
مدماتی "واجتد شترایتط"متیتشتود.  

اما ای  ی  طرو سومتته استت.  
همانطور کته در دولتت احتمتدی  
ن اد ای  طرو به شکستت رستیتد.  
امروز نیز در فضای پتر جتنتب و  
جتتوش اعتتتتترا تتی جتتامتتعتته  در  
فضتتتتای کشتتتتاکتتتتش هتتتتای  
حکومتتتی بتر ستر دزدی هتا و  
چراولهایشان سرانجتامتی جتز ایت   
نتتختتواهتتد داشتتت و متتیتتتتتوان بتتا  
تعر ی سراستری آنترا بته عتقتب  

 زد.  
سیما بهاری: بعضا استدالل 
میشود که در شرایهطهی کهه 
بیهکهاری بهیهداد مهیهکهنهنهد، 
خهیههلههی از جههوانههان بههیههکههار 
هستند و فکر میکنم خهیهلهی 
از مههردم در خههانههه و در 
خانواده شان دو تها سهه و 
بههعههضهها بههیههشههتههر، جههوان 
لیسانس و فهوق لهیهسهانهس 
بیکار دارند، جوانهانهی کهه 
کار و  تامینی ندارنهد، در 
این شرایط میگویهنهد خهوب 
طههرح کههارورزی بههد هههم 
نههیههسههت. حههداقههل جههوانههان 
میتوانند از این طریق پول 
توجیبی خودشان را داشهتهه 
باشند و بهتر از هیچ است.  
پاسخ شما به ایهن مهوضهوع 

 چیست؟ 
 شهال دانشفر: 

متاسفانه جمهتوری استالمتی  
آنتیتتنتتان فشتتاری بتتر زنتتدگتتی و  
متعتتیتشتتت متتردم وارد کترده کتته  
چنی  انتختاب هتایتی را متقتابتل  
مردم می"ذارد. کسی که بیکتار  
استتت نتته از بتتیتتمتته بتتیتتکتتاری  
برموردار است. نته از تستهتیتالت  
الزم بتتترای تتتتامتتتیتتت  مستتتکتتت   
برموردار است. و نه از بیمه هتای  
اجتماعی مثل درمتان رایت"تان و  
یتتا تتتحتتدتتیتتل رایتت"تتان بتترای  
فتترزنتتدانتتش و استتاستتا ایتت  بتتی  
تامتیتنتی متعتضتل کتل جتامتعته  
است. ممک  است عتده ای زیتر  
فشار بی تامینی مط ق بترونتد و  
به عنوان کارورز ثبت نام کنند و  
به آن ت  بدهند. تب یغاتی از ایت   
دست که اشاره کردید نیز هستت.  
و زیر فشار بیکاری و هتمته ایت   

 محرومیت ها تالش میکنند  

 سیما بهاری  با شهال دانشفر                          طرو کارورزی  طرو بردگی
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 ٦٢ صفحه  

 
نیروی جوان بیکار را در بترابتر  
انتخاب ای  بردگتی قترار دهتنتد.  
اتفاقا جمهوری اسالمی نیز روی  
همی  فشارها و اجبارها  سرمتایته  
گتتتذاری کتتترده استتتت. و در  
تب یغاتشان مرتبا دارند از استقتبتال  
کنندگان از طرو مبر متیتدهتنتد   
تتتا بتتازار گتترمتتی کتتنتتنتتد. ولتتی  
فضای اعتتترا  آنتقتدر بتاالستت  
که همی  تب یغتات هتم فتروکتش  
کتترده استتت. و فضتتای غتتالتتب  
امروز اعترا  است. بته عتبتارت  
روشتتنتتتتتر جتتمتتهتتوری استتالمتتی  
طرحهای تتعتر تی بستیتاری در  
آستی  دارد و بر سرش تتبت تیتغتات  
میکند. ولی جنبش کتارگتری و  
مردم معتر  در برابترش ایستتتاده  
اند و جن"ی هر روزه در برابر ایت   
تعر ات جاریست. همیت  االن بتا  
کتارزاری وستیتعتی عت تیته طتترو  
کارورزی روبروییم.  دانشجویان و  
کارگران عت تیته ایت  طترو دارنتد  
مبارزه میکنند. هتمتان طتور کته  
اشتتاره کتتردم قتتبتتال هتتم در دوره  
احمدی ن اد ای  طرو جت تو آمتد.  
ولی وقتی در اجرایش سرشتان بته  
سنگ مورد   گفتتنتد بته دلتیتل  
عدم هتمتاهتنت"تی شترکتتتهتا  و  
بودجه متالتی اجترایتی نشتد. در  
حالیکه حقیقت اص ی اعتتترا تی  
بود که ع یته آن بته پتا شتد. از  
جم ه هر جا هم که کسانتی وارد  
ای  طرو شتدنتد. بتعتد از متدتتی  
کار کردن به نتیتروی اعتتترا تی  
تبدیتل شتدنتد کته درد ستر ستاز  
کارفرمایان شد. به ای  معنا کته  
دانش اآمومت"ان که دانشت"تاه را  
تمام کرده اند. کارگران ساکت و  
بی ادعایی نیستنتد کته بته ایت   
بردگی ت  دهند. همان آغاز کتار  
کشتتاکتتش شتتروع متتیتتشتتود و در  
فضایی که محیط های کار پتر  
از اعترا  است  کتنتتترل او تاع  
از دستشان مارج میشود و ای  بته  

 نف  سرمایه داران نیست.  
 

بنابرای  مهم استت کته تتمتام  
جتتوانتتب ایتت  طتترو را رو بتته  
کارگران  رو به جامعه باز کنیتم.  

پوچی تب یغاتی که بتر ستر ایت   
طرو به عنوان طرو اشتغال انتجتام  
می"یرد و همی  تب یغاتی که بته  
آن اشاره کردید و اهدافی کته از  
ای  کار دنبال میکتنتنتد را نشتان  
دهیم و نقتد کتنتیتم و بتیتشتتتریت   
اتحاد مبارزاتی را ع یه ای  طترو  
شکل دهیم. در عتیت  حتال بتایتد  
نشان دهیم که اعترا  ع یه ایت   
طتتترو فتتتقتتتط امتتتر کتتتارگتتتران   
دانشجویتان و دانتش آمتومتتت"تان  
جوان نیست ب که بتایتد امتر کتل  
جامعه باشتد. بتایتد بتختش هتای  
مخت ف کتارگتری در متقتابت تش  
بتایستتتنتتد و ایتت  طترو را کتنتتار  

 بزنند. 
 

بتعتالوه طتترو کتارورزی قتترار  
هزار نتفتر را در    ١٥٩ است ساالنه  

بر گتیترد. بتنتابترایت  حتتتی اگتر  
طرحشان را هم اجرا کننتد  هتنتوز  
طرو اشتتغتال فتارغ التتتحتدتیتالن  
نیست. مدوصا تو ی  دادم کته  
قرار است با ای  طرو چه بتازاری  
از بردگی کاری بته راه انتدازنتد   
بدون اینکه استتختدامتی در کتار  
باشد و ای   طبعتا طترو اشتتتغتال  
نیست ب که طرو بتردگتی استت.  
پتاستخ متا کتارگتران بته چتنتیت   
تعر ی و به معضتل متیت تیتونتی  
بیکاری  جنبش ع تیته بتیتکتاری  
بتتا متتواستتت یتتا کتتار یتتا بتتیتتمتته  

 بیکاری است.  
 

سیما بهاری: شهمها گهفهتهیهد 
کارزار وسیعی عهلهیهه طهرح 
کارورزی در جهریهان اسهت. 
زمان احمدی نزاد نیهز ایهن 
طرح با اعتراضات کارگری 
متوقف ماند. حهاال دوبهاره 
آنههرا جههلههو آورده و دارنههد 
اجرایهی مهیهکهنهنهد و بهرای 
اجرایش میخواهند بسنجهنهد 
و ببینهنهد مهزه دههن مهردم 
چیست ومردم چه میهگهویهنهد 
و  خهالهصهه ایهنهکهه دارنهد 
فضا سهازی مهیهکهنهنهد. یهک 
تعرض میهتهوانهد از جهانه  
دانشجویان و جوانان بیکهار 
بههاشههد و یههک تههعههرض از 
جان  کارگران، آیها شهاههد 

چنین تعهرضهی عهلهیهه ایهن 
طرح هسهتهیهم؟ کهال امهروز 
عکس العمل هها در بهرابهر 

 این طرح چیست؟ 
 شهال دانشفر: 

طرو کارورزی تا همی  حتاال   
اعتتتتترا تتات بستتیتتاری در متتیتتان  
کارگران و دانشجتویتان دامت  زده  
است. در عتیت  حتال متود یت   
مو وع مهم نزاع و کشاکتش در  
درون حکومت استت. بتطتوریتکته  
حتتی تشتکتل هتای دستت ستاز  
حکومتی نریتر  کتانتون عتالتی  
شوراهای اسالمی نیز نستبتت بته  
عواقب اجتماعی آن هشتدار داده  

 اند.  
هتتمتتانتتطتتور کتته اشتتاره شتتد  
تب یغات زیادی حول و حوش ایت   
طتترو بتته عتتنتتوان طتترو اشتتتتتغتتال  
جوانان به راه اندامتند  اما بختاطتر  
اعترا ات وسیتعتی کته صتورت  
گرفته است  حتی ای  تتبت تیتغتات  
هم فروکش کترده استت. جتوانتان  

هتزار تتومتان    ٣١٩ میدانند که با  
حتی پول تو جیبتی آنتهتا هتم در  
نمتی آیتد. ایت  جتوانتان مستکت   
میتختواهتنتد. متیتختواهتنتد ازدواج  
کنند و تشکیتل متانتواده دهتنتد.  
میخواهند زنتدگتی ای انستانتی  
داشته باشند  روش  است کته بته  
ایت  طتترو و طترحتهتتایتی از ایتت   

 دست ت  نمیدهند.   
در بتترابتتر ایتت  طتترو امتتروز  
دانشجویان و کارگران را در کنتار  
هم میبینیم. همتان دانشتجتویتانتی  
که بیانیه فتراگتیترشتان را دادنتد   
امروز در اعتتترا  بته ایت  طترو  
فعالند.  ع یه آن طوفان تویتتتری  
بته راه انتدامتتته انتد. هتمتیتنتیتت   
تشک های مخت تف کتارگتری از  
جم ه اتحادیه آزاد کتارگتران ایتران  
ع یه ایت  طترو بتیتانتیته دادنتد و  
کتارگتران را بته متبتارزه متتتحتتد  
سراسری ع تیته آن فترامتوان داده  
اند. و یا می بینتیتد کته رهتبتران  
کارگری ع یه ای  طرو صحتبتت  
میکتنتنتد  فترامتوان متیتدهتنتد و  
اعترا شان را اعالم متیتکتنتنتد و  
همی  نکاتی کته متا ایتنتجتا در  
موردش بتحت  متیتکتنتیتم را متا  

داریتتم از زبتتان کتتارگتتران متتی  
شتتنتتویتتم. بتتطتتور متتیتتدانتتی نتتیتتز  
کارورزی که زیر هتمتان فشتارهتا  
و یا تحت تاثیر هتمتان تتبت تیتغتات  
وارد متحتیتط کتار شتده انتد  در  
اولی  برموردی که پیش می آیتد  
با کارفرما درگتیتر متیتشتونتد. و  
متود ایتت  بته اعتتتترا تی عتت تیتته  
امراجها تبدیل میتشتود. بتنتابترایت   
چتتیتتزی کتته متتا امتتروز بتتا آن  
مواجهیم اعتتترا  استت. هتم از  
جانب کارگران  هتم دانشتجتویتان   
هم دانش آمومت"ان. امروز بتیتش  
از هر وقتی دانشجو و کتارگتر را  
عتت تتیتته تتتعتتر تتات جتتمتتهتتوری  
اسالمی  عت تیته بتیتکتاری  ایت   
سونامی ای که متثتل بتختتت   
روی ستتر هتتمتته متتانتتواده هتتا  
سن"ینی میکند  در اعتتترا تی  

 متحد کنار هم می بینیم. 
 

سیما بهاری: چگونه میهشهود 
این تعرض حکومت اسهالمهی 
به کارگران و کل جامعه را 
عههقهه  زد و تهها چههه حههد 
امکان عقه  زدن آن وجهود 
دارد؟ آیهها مههیههشههود ایههن 
امیدواری را داشت کهه ایهن 
بههار نههیههز ایههن طههرح بهها 
اعتراضات وسیع کهارگهران، 
دانشجویان و مردم معهتهرض 

 عق  زده شود؟
 شهال دانشفر: 

همتانتطتور کته ایت  طترو در  
دوره احمدی ن اد کنتار زده شتد   
در دوره روحانی هم ممکت  استت  
و اتتفتاقتا اکتنتون فضتای کتنتار  
زدنش بیشتر هست. بدلیل ایتنتکته  
فضتتای جتتنتتبتتش اعتتتتترا تتتی  
کارگری و کل جامعه به مراتتب  
وسیعتر  گسترده تر  تعر تی تتر   
اجتتتتتمتتاعتتی تتتر و هتتمتته جتتانتتبتته  
تتتراستتت. متتی بتتیتتنتتیتتم کتته ایتت   
اعتتتتترا تتات کتتیتتفتتیتتت جتتدیتتد و  
باالتتری بتختود گترفتتته انتد. از  
جتتمتت تته متتا شتتاهتتد ایتتنتتیتتم کتته  
اعتدابات ستراستری دارد جترقته  
هایش زده متیتشتود و بتا نتمتونته  
هایی چون اعتدتابتات ستراستری  
کارگتران متختابترات بتا متواستت  

قراردادهای مستقیم کاری و لغتو  
کار پتیتمتانتی روبترویتیتم. بتعتالوه  
همانطور که کارگران  تتوانستتتنتد  
طترو ارتتتجتاعتتی "اصتالو قتانتتون  
کار" را عقب بزنند  ایت  طترو را  
هم میتوانند کنار بزنتنتد. مستالته  
ایتت  استتت کتته متتا بتتایتتد قتتدرت  
مودمان را ببینیم و با اتتکتا  بته  
ای  قدرت  با اتکا  به پتیتشتروی  
هایی که داشتیتم  بتا اتتکتا  بته  
ابتتتعتتتاد گستتتتتتترده اعتتتتتتترا تتتات  
کتتارگتتری در متتحتتیتتط هتتای  
کارگری و در سط  جتامتعته  بتا  
اتکا  به شرایتطتی کته کتارگتر   
مع م و کل جامعه هر روز بیشتتتر  
با مواستهایش ج تو متی آیتنتد و  
حق و حقوقشان را ط ب میکننتد   
و مالصته ایتنتکته بتا اتتکتا  بته  
توازن قوای سیاسی موجود صتف  
اعترا متان را ستازمتان دهتیتم و  
بدانیم کته ایت  طترو  طترو بتی  
فرجامی است. بدانتیتم ایت  طترو  
در جاهایی هتم کته بته اجترا در  
بیاید مسائل دی"تری را بتا متود  
به همراه مواهد آورد و بته یت   
اعترا  وسی  در متحتیتط هتای  

 کارگری تبدیل مواهد شد.  
از سوی دی"ر پتیتش کشتیتده  
شدن ای  طرو زمینته هتای جت تو  
آوردن متتواستتتتتهتتایتتی چتتون حتتق  
داشت  کار  حق بتیتمته بتیتکتاری  
برای همه افراد بیکار اعتم از زن  
و مرد  بتیتمته هتای اجتتتمتاعتی  
چتون درمتان رایت"تان  تتتحتدتیتتل  
رای"ان و امتکتانتات زیستتتی را  
فراهم تر میتکتنتد. بتویت ه وقتتتی  
دولتتت از ایتتجتتاد اشتتتتتغتتال بتترای  
نیروی جوان بیکار حتر  متیتزنتد   
مودش ای  توپ را وسط اندامتته  
استت. در متقتتابتتل نتیتتروی جتتوان  
بیکاری که نتیترویتی متیت تیتونتی  
است  میتواند با مواستهایش ج تو  
بیاید و ب"وید بستیتار متوب مت   
کتتار متتیتتختتواهتتم. متت  تتتامتتیتت   
متتتیتتتختتتواهتتتیتتتم. متتت  زنتتتدگتتتی  
میخواهیم. یتعتنتی ایت  متو توع  
فرصتی است که جمعیت عترتیتم  
بیکار جوان به ج و بررد و حتق و  
 حقوقش را ط ب کند. بنابرای   
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همانطور که در اعتتترا  بته  
طتترو  تتد کتتارگتتری "اصتتالو  
قانون کار" تاکید داشتیم که ایت   
تعر  را باید بتا تتعتر  و جت تو  
آوردن مواستهای فوری حتداقت تی  
مودمان  آنهم در جامعیتتش جت تو  
بیاوریم و دورش متحد شتویتم. در  
اعترا  به طترو کتارورزی نتیتز  
کارگر و نیروی جوان بیکار بتایتد  
با تعر  ج و بیاید و مواستتتهتای  
پایه ای مود را طت تب کتنتد. بتر  
مواست بیمه بیکاری بترای هتمته  
و حتتق داشتتتتت  یتت  زنتتدگتتی  

 انسانی بکوبد.  
بیکاری ی  درد اجتمتاعتی  
است و زندگی و معیشتت بتختش  
عریمی از جامعه را بته تتبتاهتی  
کشیده استت.  بته ایت  متعتضتل  
باید در همی  ابعاد اجتتتمتاعتی و  
فراگیرش ن"اه کرد و در تتقتابتل  
با آن جنبشی با همتیت  ابتعتاد بته  

 راه اندامت.  
همان طور کته اشتاره کتردیتد  
در بسیاری از متانتواده هتا یت   
تا چتنتد نتفتر بتیتکتارنتد. او تاع  
آنینان ومیم شده است که میت تی  
اوقتتات متتی بتتیتتنتتیتتد کتته چتتنتتد  
مانواده حول یت  شتاغتل جتمت   
شده و زندگی میکنند. مدوصتا  
بیکاری در میان زنان که بنتا بتر  
آمارهایشان دوبترابتر متردان استت.  
یا بیکاری در میتان جتوانتان کته  
به عنوان ی  بحران و ستونتامتی  
از آن سخ  می"ویند. ای  نتیتروی  
بیکاری  مانواده های کتارگتری  
بستتیتتاری را در بتتر متتیتت"تتیتترد و  
می یونی است. آنهم در شترایتطتی  
که هر روزه موج متوج کتارگتران  
از کار بیکار میشوند و بته صتف  
نیروی بیکار میریوندند. بتنتابترایت   
پتتاستتخ بتتیتتکتتاری متتیتت تتیتتونتتی در  
جامعه و افزایش هتر روزه شتمتار  
آن  جتتنتتبتتشتتی ستتراستتری عتت تتیتته  
بیکاری است. جنبشی که هتمته  
بتتیتتکتتاران و متتانتتواده هتتایشتتان   
کارگترانتی کته از کتار بتیتکتار  
میشوند و مانواده هتایشتان را در  
بر ب"تیترد و بترای آن بتایتد کتل  

 جامعه را بسی  کرد. 

 
ای  صف عرتیتم متیت تیتونتی    

بتتیتتکتتاری بتتایتتد وستتیتتعتتا عتت تتیتته  
بیتکتاری و بترای داشتتت  یت   
زندگی انسانی به میدان بیتایتنتد.  
نیرویی که نه تنها میتوانتد طترو  
کتتارورزی و تتتعتتر تتاتتتی از ایتت   
دست را عقتب زنتد  بت تکته متی  
تواند حق و حقوق مود را ب"تیترد.  
در چنی  ابعادی متیتشتود عت تیته  
تتعتتر تتی چتتون طتترو کتتارورزی  
نیرو بسی  کرد و در عتیت  حتال  
اعترا  عت تیته بتیتکتاری را بته  
ی  عرصه مهتم نتبترد بتا رییتم  
استتالمتتی تتتبتتدیتتل کتترد. پتتاستتخ  
حمالت رییم اسالمی به زنتدگتی  
و معیشتمان را بتایتد بتا تتعتر   
بتتدهتتیتتم. اعتتالم کتتنتتیتتم کتته متتا  
مواستار ی  زنتدگتی شتایستتته  
انسان هستیم و به ای  بردگی تت   
نمی دهیم. با شتعتار یتا کتار یتا  
بتتیتتمتته بتتیتتکتتاری جتت تتو بتتیتتایتتیتتم.  
مدوصا در اقتداد بته بت  بستت  
رسیده حکومت اسالمی و تشدیتد  
هر روزه حکومتیتان بتر ستر رانتت  
موارهای و دزدهتایشتان  متا در  
موقعیتت بستیتار قتدرتتمتنتد تتری  
بتترای متتقتتابتت تته بتتا تتتعتتر تتاتشتتان  

 هستیم.  
 

مالصه حر  م  اینست کته  
کتتارگتتران بتته طتترو بتتیتت"تتاری  
"کارورزی " ت  نمیدهند و نتبتایتد  
به ایت  بتردگتی تت  داد. نتبتایتد  
اجازه داد که چنی  تتعتر تی بته  
زندگتی و متعتیتشتتتمتان صتورت  
گیرد. ما  باید قتدرت و نتیتروی  
متتود را بتتبتتیتتنتتیتتم. تتتوازن قتتوای  
سیاسی جتامتعته را کته هتر روز  
بیشتر به نف  مبارزات ما تتغتیتیتر  
میکند ببینیم  و بتا تتمتام قتدرت  
طرو کارورزی  ای  طرو تتعتر   
به کتارگتران و کتل جتامتعته را  

 عقب بزنیم.  
واقعیت اینست که امتروز متا  
با جامعه ای روبروییم که جنتبتش  
هتتای اجتتتتتمتتاعتتی در اشتتکتتال  
مخت ف دارند سازمان می یتابتنتد  
و ج و متی آیتنتد. در متتت  ایت   

شرایط زمینه برای ستازمتانتدهتی  
جنبشی اجتماعی ع یه بیتکتاری  

 بیش از بیش فراهم است.  
به نرتر مت  هتمتانتطتور کته    

کارگر متیتتتوانتد تتجتمتعتاتتش را  
شکل دهد و هزاران نتفتر را حتول  
متتواستتتتتهتتای متتعتتیتتنتتی جتتمتت    
میشوند. هتمتانتطتور کته متعت تم   
بازنشسته  پترستتتار متیتتتوانتد در  
چتتنتتیتت  ابتتعتتادی جتتمتت  شتتود و  
متتواستتتتتهتتایتتش را اعتتالم کتتنتتد   
جتتوانتتان بتتیتتکتتار هتتم متتیتتتتتوانتتنتتد  
سازمانتیتافتتته و قتدرتتمتنتد جت تو  
بیایند و جنبتشتی عترتیتم عت تیته  
بیکاری بته راه بتیتنتدازنتد. متی  
توانند تتجتمتعتات متود را بتر پتا  
کنند  گفتمتان و کتارزار عت تیته  
بیکاری به راه بیندازنتد  فترامتوان  
به اعتتترا  دهتنتد  گتروهتهتای  
متتبتتارزاتتتی متتود در متتدیتتای  
اجتتتتتمتتاعتتی را شتتکتتل دهتتنتتد   
متتواستتتتتهتتای متتود را روشتت  و  
شفا  اعالم کنند  جامعته را بته  
حمایت از مود بکشاننتد  تشتکتل  
های مود را ایجاد کنند و اعتالم  
فعالیت کنند. ای  جنبشتی استت  
کتته بتتطتتور واقتتعتتی جتتوانتتان و  
مدوصا زنان جوان نیروی اصت تی  
اش را تشتکتیتل متیتدهتنتد. بتایتد  
صف مبارزه آنترا ستازمتان داد و  
حول مواستهای مشترکی متتحتد  
کرد.  وای  دست جوانان چتپ و  
رادیکال را میبوسد که پترچتمتدار  
چنی  مبتارزه ای بتاشتنتد و آنترا  
تدارک ببینند. باید دستت بتکتار  

 شویم. 
بتتنتتابتترایتت  اگتتر در چتتنتتیتت   
ابعادی اعتتترا تمتان را ستازمتان  
دهیم  با متانتواده هتا و بتا هتمته  
نیرویمان ج و بیاییم نته تتنتهتا ایت   
طرو را متیتتتوانتیتم بته شتکتستت  
برستانتیتم  بت تکته متیتتتوانتیتم دور  
جدیدی از اعترا  و متبتارزه در  

 سط  جامعه را شکل دهیم.  
   

سیمها بهههاری: خهوبسهت در 
آخر جمعهبهنهدی ای از ایهن 
بحث داشته بهاشهیهم و اگهر 
همچنین تاکیهداتهی دیهگهری 
داریههد مههیههتههوانههیههد از ایههن 

فرصت آخر برنامه استفهاده 
 کنید؟

 شهال دانشفر: 
طرو کارورزی در عتیت  حتال  
از متتو تتوعتتات نتتزاعتتهتتای درون  
حکومتت نتیتز هستت. چترا کته  
اعترا ات در جتامتعته هتمتیتشته  
یت  عتتامتل تشتتدیتد نتتزاعتهتتای  
درون حکومت بوده استت. حتتتی  
ایتتت  طتتترو صتتتدای اعتتتتتتترا   
شتتتوراهتتتای استتتتالمتتتی  ایتتتت   
تشک های دست ساز حتکتومتتتی  
را ب ند کترده استت. آنتهتا ستعتی  
میکتنتنتد اعتتترا تات کتارگتران  
عتت تتیتته طتترو کتتارورزی را بتته  
مواست اجرایی کردن فدتل پتنت   
قتتانتتون کتتار) بتتحتت  اشتتتتتغتتال و  
آموزش( متحتدود کتنتنتد. چتون  
نمیختواهتنتد ایت  اعتتترا تات بته  
چنی  سط  وسی  اجتمتاعتی کته  
اینجا در متوردش بتحت  کتردیتم   
کشیده شود. چون اینهتا متتتوجته  
او اع هستند و میخواهنتد متثتل  
هتتمتتیتتشتته اعتتتتترا تتات را در  
چتتهتتارچتتوب قتتانتتون کتتار  تتد  
کارگری حکومت مهار کتنتنتد.  
بنابرای  نبایتد بت"تذاریتم متبتارزات  
ما ع یه تعر تات حتکتومتت بته  
دنتتبتتال ایتت  جتتنتتاو و آن جتتنتتاو  
حتتکتتومتتتتتی و بتته قتتانتتون کتتار  
اسالمی اش کشیتده شتود. بتایتد  
آنها را نقد و افشا  کتنتیتم  اجتازه  
نتدهتتیتتم در صتتفتو  متتبتارزاتتتمتتان  
تفرقه ایجاد شتود و متثتل متانت   
آنها را کنار بزنیم. طبعا هتر چته  
مواستهایمان روش  تر  شفافتتتر و  
صری  تر بیان شود  و نیز هر چته  
مبارزاتمان سازمانیافته تتر بتاشتد  
و تشک هایمتان را ایتجتاد کتنتیتم   
متتیتتتتتوانتتیتتم قتتدرتتتمتتنتتنتتد تتتر ایتت   

 تعر ات را عقب زنیم.  
 

یتتتت  گتتتتام متتتتهتتتتم در  
کارزارع یه بتیتکتاری  متتتشتکتل  
شدن حول متواستتتهتایتی روشت  و  
سراسری استت. بتیتمته بتیتکتاری  
متتکتتفتتی و امتتروز در گتتام اول  
رقمی بتاالی متط فتقتر  یتعتنتی  

هزار تومان  حق همته    ٤٩٩ باالی  

  ١٨ افراد آمتاده بته کتار بتاالی  
سال اعم از زن و مرد استت و تتا  
زمانیکه ایت  افتراد بتیتکتارنتد و  
اشتتتتتغتتالتتی پتتیتتدا نتتکتترده انتتد   
بتتترمتتتورداری از بتتتیتتتمتتته هتتتای  
اجتماعی چتون درمتان رایت"تان   
تحدیل رای"ان و تستهتیتالت الزم  
برای تامی  مسک  به حق مس تم  
مردم  مواستهتای متهتمتی استت  
که میتوان حول آن گفتمان بته راه  

 اندامت و نیرو گرد آورد. 
 

با ابتکارات مختت تف نتیتروی  
عریم بیکتاری را گترد آوریتم و  
متشکل کتنتیتم. بتا تشتکتیتل ان  
جتتی او هتتا و کتتانتتونتتهتتایتتی  
اعترا ی  میتوان نیروی عترتیتم  
معتر  اجتماعی ع یه بیتکتاری  
را ستتازمتتان داده و بتته حتترکتتت  
درآوریتتم. متتیتتتتتوان در متتدیتتای  
اجتماعتی و از جتمت ته تشتکتیتل  
گروههای اعترا ی ویت ه عت تیته  
بیکاری در گروههای تت ت"ترام و  
به راه اندامت  گفتمان بر ستر ایت   
مو وع حول مواستتتهتای فتوری  
مود نیرو جم  کنتیتم و اعتتترا   
ستتازمتتان دهتتیتتم. متتیتتتتتوانتتیتتم  
طتتومتتارهتتای اعتتتتترا تتی عتت تتیتته  
بیکاری به راه بیندازیم که شتعتار  
آن یا کار یا بیمه بیکتاری بتاشتد  
و در ای  طومتار هتا اولتتتیتمتاتتوم  
دهیم و متواستتتار پتاستخت"تویتی  
شویم. میتوانیم ایت  طتومتارهتا را  
در تمام محالت و در گتروهتهتای  
ت "رام  و در همته جتا بته امضتا  
ب"ذاریم و حول آن نیرو گرد آوریتم  
و اعترا  شکل دهیم. میتتوانتیتم  
در هر شهر با تب یغات وسی  حتول  
ای  مساله زمینه را برای حمتایتت  
اجتماعی از تجمعات اعتتترا تی  
ع یه بیکاری فتراهتم کتنتیتم. بتر  
پتتایتتی چتتنتتیتت  اعتتتتترا تتاتتتی در  
فضتتتای پتتتر جتتتنتتتب و جتتتوش  
اعتتتتترا تتی کتتارگتتری و کتتل  
جامعه ممک  و عم ی است. متا  
بتتایتتد طتترو کتتارورزی را بتته  
شکست بکشانیم و ما متیتتتوانتیتم  

 ای  کار را بکنیم.  
 

 سیما بهاری  با شهال دانشفر                          طرو کارورزی  طرو بردگی
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 ٦٢ صفحه 

روزی نیست که مبر اعتدتاب و  
تجم  کارگران شترکتت نتیتشتکتر  
هفت تترته بتر روی رستانته هتای  
رستتمتتی و غتتیتتر رستتمتتی کشتتور  
متتنتتتتتشتتر نشتتود. ایتت  کتتارگتتران  
ماههاست بطور پی در پتی بترای  
دست یابی به بدیهی تری  حتقتوق  
انسانی مود دست به اعتدتاب و  

 اعترا  میزنند. 
شتترکتتت نتتیتتشتتکتتر هتتفتتت تتترتته و  
سندیکای کارگران ایت  شترکتت  
نامی ب ند و پتر آوازه در جتنتبتش  
کارگری ایران است. اعتتترا تات  
و اعتدابات پترشتکتوه کتارگتری  
در ای  شرکت کشتت و صتنتعتت  
بزرگ سابقته ای طتوالنتی دارد  
اما آن ستمی که امتروز در حتق  
کارگران شاغتل و بتازنشتستتته و  
نی بتران ایت  شترکتت در جتریتان  
استتت و بتتطتتور وقتتفتته نتتاپتتذیتتری  
ایستادگی و مبارزه آنان را دامت   
زده است حاصل واگتذاری آن بته  
بخش مدوصی و تتبتدیتل آن بته  
جوالن"اه کارفرمایانی استت کته  
ی  مرکز مهم تتولتیتدی را بتا  
استقرار دائمی نیروی انتتترتامتی   
دوربی  گذاری و دادن امتتتیتارات  
گستتتترده بتته متتامتتوریتت  حتتراستتت  
برای برمورد با کارگتران  شتبتیته  
پادگانی نرامی کرده انتد تتا بتا  
اندامت  تسمه بردگی و بتنتدگتی  
بی سابقه بر گرده کتارگتران ایت   
شرکت  قتادر بته پتایتمتال کتردن  
سیستماتی  بدیهی تری  حتقتوق  

 انسانی آنان بشوند. 
تتتنتتهتتا یتتادآوری گتتوشتته ای از  
لیست مطالبتات فتی التحتال ایت   
کارگران از قبیل سه متاه حتقتوق  
متتعتتوقتته در ستتالتتجتتاری  عتتدم  
پردامت حقوق بهم  و اسفنتد متاه  

ماه بت     ٨   عدم پردامت    ٥٤ سال  
و    ٥٤ و پاداش سالهتای    ٥٥ سال  
درصتدی    ٤   عدم واریز سهم    ٥٥ 

کتتارفتترمتتا بتته حستتاب تتتامتتیتت   
اجتمتاعتی جتهتت تتکتمتیتل رونتد  

کتتارگتتر    ١٢٩ بتتازنشتتستتتتت"تتی  
   ٥٥ بازنشسته استفتنتد متاه ستال  

عدم تدفیه سنوات بازنشتستتت"تان  
و عتتدم اجتترای طتترو    ٥٤ ستتال  

مدتتتتوب متتتتجتتتت تتتتس بتتتترای  
بازنشستت"تی کتارگتران نتی بتر   
گتتتتویتتتتای پتتتتایتتتتمتتتتال شتتتتدن  
سیستماتی  حقوق انستانتی ایت   
کتتارگتتران و دزدی بتتی پتترده و  
آشکار کتارفترمتا از ستفتره هتای  

 مالی آنان است. 
این  پانزده ماه از واگتذاری پتر  
حاشیه ای  شرکت بزرگ کشتت  

هتزار هتکتتتار    ٢٤ و صنتعتت بتا  
زمتتتیتتت  متتترغتتتوب بتتته بتتتختتتش  
مدوصی می"ذرد. امتا حتاصتل  
آن بتترای کتتارگتران ایت  شترکتتت  
معرم  چیزی جز فقر و فتالکتت  
بیشتر و مون دل موردن بی پتایتان  
بترای دریتتافتتت دستتتتترنتت  نتتاچتتیتتز  
ماهیانه  دادن رنت  و عتذاب بته  
بازنشسته های زجر کشیتده آن و  
تحمیل استرا و ا طراب نتاشتی  
از وارد کردن اتهامات امنیتی بتر  
ای  کارگران و متانتواده هتایشتان  
بدلیل اعتتدتاب و تتجتمت  نتبتوده  

 است. 
متاه استت کتارگتران    ١٥ این   

بازنشسته  رسمی و قتراردادی و  
روزمزد و نی بر ای  شرکت بتطتور  
مداوم برای دریافت هر ریتالتی از  
دستتتتترنتت  زیتتر متتط فتتقتترشتتان  
میجنت"تنتد و بتطتور مضتاعتفتی  
متحمل درد و رن  میشتونتد. آنتان  
بارها با مسئولی  استان صتحتبتت  
کرده اند  هفتته ای نتبتوده استت  
که زیر فشار نیروهای انتتترتامتی  
و امنیتی و استتترا و ا تطتراب  
ناشی از احتمال سرکوب و امتراج  
و ب"یر و ببند دست به اعتتتدتاب  
و تجم  نزنند  دردهایشان را بارهتا  

رو به افکار عمومی منتشترکترده  
و به هر دری زده انتد تتا بت تکته  
موفق به گذاشت  نقطه پایانی بتر  
ستم"ریهتای کتارفترمتا و دستت  
یابی بته حتداقت تهتایتی از حتقتوق  
مس م و قانونی شان بشتونتد. امتا  

متاه و تتا بتته    ١٥ در طتتول ایتت   
اکنون هتیت  دردی از دردهتای  
بتتی شتتمتتار آنتتان متتورد تتتوجتته و  
رسیدگی کارفرمای کارمتانته و  
مسئولیت  استتتان و کشتور واقت   
نشده است و آنان همینان با اتتکتا  
بتته اعتتتتتدتتابتتات و اعتتتتترا تتات  
متتتحتدانته متود در حتال متبتارزه  
برای دستیابی بته متطتالتبتات بتر  

 حق شان هستند. 
اتحتادیته آزاد کتارگتران ایتران بتا  
هشتتتدار بتتته پتتتایتتتمتتتال کتتتردن  
سیستماتی  بدیهی تری  حتقتوق  
انسانی کارگران شرکت نتیتشتکتر  
هفت تره  هر گونه تتبتعتات غتیتر  
قتتابتتل جتتبتتران نتتاشتتی از عتتدم  
رسیدگی به مواستتتهتای آنتان را  
متوجه دولت روحانتی بته عتنتوان  
قتتوه اجتترائتتی کشتتور متتیتتدانتتد و  
بدینوسی ه با حمایت قتاطتعتانته از  
مواستتتهتا و متبتارزات کتارگتران  
شرکت نیشتکتر هتفتت تترته و بتا  
تاکید بتر رستیتدگتی فتوری بته  
مواستهای آنان  مدرانته متواهتان  
رستتیتتدگتتی بتته زوایتتای تتتردیتتد  
بران"یز واگذاری ای  شترکتت بته  
بخش مدوصی* و انجام فتوری  
اقدامات الزم برای بازگردانتدن آن  
به بخش دولتی به عتنتوان یتکتی  
از مواستتهتای اصت تی کتارگتران  

 ای  شرکت است. 
 –اتحتادیته آزاد کتارگتران ایتران  

 ١٣٥٦ دوم مرداد ماه  
هتتتای    *گتتزارشتتتی از حتتتاشتتتیتتته 

واگتتتذاری شتتترکتتتت کشتتتت و  
صنعت نیشکر هفت تره به بتختش  

منب  صبحانته پترا    -مدوصی  

  ٢١   -  ٢٢:٥١ تتاریتخ انتتتشتار:    -
 ١٣٥٥ اردیبهشت  

 نوشی  درمشان   -آراا  
فروش شرکت کشتت و صتنتعتت  
نتتیتتشتتکتتر هتتفتتت تتترتته بتته بتتختتش  
مدتتتوصتتتی شتتتایتتتد یتتتکتتتی از  
مهمتری  تحوالت امیر در استتتان  
موزستان بتاشتد کته اتتفتاقتا ایت   
مو وع بسیار هم جنجالی شده و  
موجی از اعترا ات را بته نتحتوه  
 واگذاری آن در پی داشته است.  
به گزارش آراا به نقل از آفتتتاب  
یتتزد  اوامتتر ستتال گتتذشتتتتته و در  
میان بحبتوحته انتتتختابتات  یت   
تدمیم مهم در حتوزه مدتوصتی  
ستتتازی رخ داد و آن فتتتروش  
شرکت کشت و صنعت نتیتشتکتر  
هفت تره به بخش مدوصی بتود.  
انتشار مبر ایت  واگتذاری در آن  

هتای    مقتطت  زمتانتی بتا واکتنتش 
متتختتتتت تتفتتی از ستتوی مستتئتتوالن  
استان و البته کتارکتنتان شترکتت  
نیشکر مواجه شد کته بته دلتیتل  
برگزاری انتختابتات دهتمتیت  دوره  
مج س شورای اسالمی کمتر بته  

اما حاال که حتواشتی    چشم آمد   
مربوت بته انتتتختابتات تتا حتدی  

ها بته    فروکش کرده موج اعترا  
ای  واگذاری پرحاشیه متحتستوا  
تتتر شتتده و از قتترار متتعتت تتتوم  

هتای زیتادی از رهت"تذر    ن"رانتی 
روش فتتروش ایتت  کتتارمتتانتته بتته  

 وجود آمده است. 
 هفت تره امید مردم منطقه 

هفت تره ی  منطقته بتاستتتانتی  
کی ومتری جنوب شترقتی    ١٥ در  

شتتهتتر شتتوش دانتتیتتال در استتتتتان  
موزستان قرار دارد کته بته دلتیتل  
وجود جتاذبته متهتم گتردشت"تری  
متع ق بته تتمتدن ایتالمتی تتوجته  
بستتتیتتتاری از گتتتردشتتت"تتتران و  
کاوش"ران را به مود جت تب کترده  
است. اما عالوه بر ای   هفت تترته  

قتتطتتب اشتتتتتغتتالتتزایتتی و صتتنتتعتتت  
منطقه را نیز به متود امتتتدتا   
داده  چرا که دو شترکتت کشتت  
و صنعتت نتیتشتکتر و نتیتز گتروه  
صنای  کاغذ پارا را هم درمتود  
جای داده است. شرکت نتیتشتکتر  

تتتریتت     متتود یتتکتتی از قتتدیتتمتتی 
هتتای تتتولتتیتتد شتتکتتر از    کتتارمتتانتته 

نیشکر در کشور استت کته نتیتم  
گتذرد و    قرن از تتاستیتس آن متی 

دومی یعنی کاغذ پارا نیز کته  
ستال از فتعتالتیتت آن    ٥٩ بیش از  

می گذرد قطب تولید کتاغتذ در  
کشور محسوب می شود. با ایت   

اما ای  دو کارمانه قدیتمتی    وجود  
که چشم امید مردم موزستان در  
اشتغالزایی محسوب متی شتونتد  
بتته چتتنتتد درد بتتزرگ و التتبتتتتته  
مشترک دچار هستند و آن هتم  
فتترستتودگتتی متتطتتوت تتتولتتیتتد   
مشکالت نقدین"ی  تعوی  پتی  
در پتتی متتدیتتران و... استتت کتته  
مجموعه ای  عوامل بتاعت  شتده  
ای  قطب صنعتی و متتتدتل بته  
هم در منطقه هفت تره بته شتدت  
تضعیف شوند و مدیران آن حتتتی  
نتوانند از عتهتده پتردامتت حتقتوق  
کارکنان مود بترآیتنتد و ستالتیتان  
طوالنی استت کته در انتفتعتال و  
زیان دهی دست و پا متی زنتنتد.  
مدیریت شرکت کاغذ پارا طتی  

های امیر مکررا میان بتختش    سال 
مدوصی و دولتی رد و بدل شتده  
و متتدیتران جتدیتتد هتتم هتتمتواره از  
اصالو ستامتتتارهتا  ستوددهتی و  
حل مشکالت سخ  گتفتتته انتد   
اما در نهتایتت ایت  رویته نتاامتیتد  
کتتنتتنتتده تتتاکتتنتتون نتتتتتواستتتتته از  
مشتتکتتالت بتتکتتاهتتد و جتتامتتعتته  
کارگری کماکان چشتم انتتترتار  
رخ دادن معجزه ای در ای  بتختش  
صنعتی حساا کشور هستند تتا  
قتدیتمتتی تتتریت  کتارمتانتته تتتولتیتتد  

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از خواستها و 
 مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه " 
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 ٦٨ صفحه   

کتتاغتتذ کشتتور بتته روزهتتای اوج  
مود یعنی زمانتی کته چترخ آن  
به موبی می چرمتیتد بتازگتردد.  
اما او اع شرکت صنعت نیشتکتر  
هفت تره هم بهتر از کتاغتذپتارا  
نتتیتتستتت و حتتاال بتتا واگتتذاری  
کتتارمتتانتته ای کتته متتردم چشتتم  

اند  بسیتار    امید مود را به آن بسته 
هتتم حتتاشتتیتته ستتاز شتتده و متتی  
گویند ای  واگذاری ممک  استت  
موجب نابودی کامل ایت  قتطتب  

 اشتغال زایی منطقه شود.  
 ن"رانیم  

فروش شرکت نیشکر هتفتت تترته  
هتای    به بخش مدوصی نت"ترانتی 

زیادی از احتمال گرفتار شتدن آن  
هتای    به سرنوشت ستایتر واگتذاری 

نتتامتتوفتتق استتتتتان بتته وجتتود آورده  
استتت. یتت  متتقتتام فتترمتتانتتداری  
شتتهتترستتتتتان شتتوش دانتتیتتال نتتیتتز  
درهمیت  راستتتا در گتفتتت"تو بتا  
آفتتتتاب یتتزد بتتا اعتتتتترا  شتتدیتتد  
نسبت بته ایت  واگتذاری صتورت  
گترفتتته بتر ایتت  بتاور استت کتته  

های زیادی در جتریتان ایت     تخ ف 
مدوصی ستازی انتجتام شتده و  
ای  واگذاری را غیترکتارشتنتاستی  
و اسفبار عنوان کترد. ایت  متقتام  
آگتتاه بتتا بتتیتتان ایتتنتتکتته ستتازمتتان  
مدوصی سازی شرکت نیتشتکتر  
هتفتت تتترته بتا تتمتام تتتجتهتیتتزات   
ماشی  آالت و همه اموال متنتقتول  
و غیرمنقولش و حتتتی متحتدتول  
در آستانه برداشت آن را از طتریتق  
فرآیند موسوم به متزایتده و طتبتق  
نرر کارشناسی به اشخا  غتیتر  
مرتبط واگذار کرده است  گفتت:  
ابهامات زیادی از جهت بترآورد و  

هتای    قیمتت کتارشتنتاستی زمتیت  
 متع ق به ای  شرکت وجود دارد.  
وی ادامه داد: شترکتت نتیتشتکتر  

هزار هتکتتتار    ٢٤ هفت تره دارای  
زمی  مرغوب است کته بتختشتی  

هتتا در اوامتتر ستتال    از ایتت  زمتتیتت  
تتر از    گذشته با رقمی بسیار پایی  

قیمت متوسط منطقته بته فتروش  
رفته است. از قرار مع توم نتیتز از  

هزار هکتار زمتیت   زمتان  ٢٤ ای   

واگتتذاری ندتتف آن زیتتر کشتتت  
بوده که هزینه کشت آن بتالتغ بتر  

شتود    می یارد ریال برآورد می   ٢٤٩ 
های یاد شتده را    که مریدار زمی  

بتته صتتورت آمتتاده بتتهتتره بتترداری  
 تحویل گرفته است.  

وی با بیان اینکه متوسط قتیتمتت  
هر هکتار زمی  در منطقته هتفتت  
تتترتته کتته جتتز  متترغتتوب تتتریتت   

هتتای استتتتتان متتوزستتتتتان    زمتتیتت  
متتحتتستتوب متتی شتتود  حتتدود  

می یون تومان استت  گتفتت:  ١٩٩ 
می یون تتومتان را    ١٩٩ اگر عدد  

هتای    هزار هتکتتتار زمتیت    ٢٤ در  
متع ق به شرکت نتیتشتکتر  ترب  
کنیم به عدد بزرگی متی رستیتم  
که با قیمت واگتذاری بته هتیت   
عنوان تتنتاستب نتدارد و امتتتال   
تامل بران"یز و تتاستف بتاریتدیتده  
می شد. وی بتا انتتتقتاد از بتی  
توجهی نماینده شهر شوش نستبتت  
به ای  واگذاری رخ داده  گتفتت:  
متاسفانه نماینده شهرستتان شتوش  
کتتته متتتنتتتتتتتستتتب بتتته جتتتریتتتان  
اصول"راست به دلیتل در اولتویتت  
قرار دادن تب یغات انتتختابتاتتی در  

تتوجتهتی بته ایت     ٥٤ اسفند سال  
فتتروش نتتکتترد و حتتتتتی بتترای  
افزایش شتانتس متود در عترصته  
انتخاباتی اقدام به استختدام بتیتش  

نتتفتتر در شتترکتتت طتترو    ٥٩٩ از  
نیشکر کرد و هتیت  اعتتترا  و  
صحبتی در مدو  ایت  فتروش  

هتای شترکتت    تامل بران"یز زمیت  
طرو نیشکر متطترو نتکترد و در  

 اینباره سکوت کرد.  
ای  مقتام آگتاه افتزود: حتال کته  
ایشتتان بتته لتتطتتف ایتت  چتتنتتیتت   

هایی توانستتته    تب یغاتی و استخدام 
آرای الزم را بتترای متتود کستتب  
کتتنتتد  شتتاهتتد هستتتتتیتتم کتته ایتت   
منتخب متردم شتوش دانتیتال بته  
صتتورت پتتراکتتنتتده و بتتی اثتتر  
تذکراتی را بته بترمتی مستئتوالن  

در حالی که در زمتان      می دهد  
ها و زمانی که بتایتد    فروش زمی  

از حق مردم متنتطتقته دفتاع متی  
هتتای    کتترد مشتتغتتول فتتعتتالتتیتتت 

انتخاباتی بتود و ظتاهترا تترجتیت   
 داده که وارد ای  جریان نشود. 

وی بتا تتاکتیتد بتر ایتنتکته بتایتد  
کامتال مشتختص شتود کته ایت   

های مترغتوب    مفت فروشی زمی  
شرکت نیشکر هفت تره چت"تونته  
رخ داده و چته کستانتی متقتدتر  

تتتو تتیتت  داد: تتتاکتتنتتون    بتتوده انتتد  
متتراتتتب اعتتتتترا  بتته ایتت  بتتی  
قتتانتتونتتی رخ داده متتکتتررا بتته  
مسئوالن دولت یازدهم اعالم شتده  

 است.  
ای  مقام آگاه با تاکیتد بترایتنتکته  

هتا    برمی اشتباهات و بی توجتهتی 
موجب سرموردگی مردم منتطتقته  
به عمت تکترد مستئتوالن متربتوطته  
مواهد شد  تو ی  داد: شترکتت  
نیشکر هفت تترته قتطتب اشتتتغتال  
زایی و در حتقتیتقتت امتیتد متردم  
موزستان است و قتطتعتا بتایتد در  
مسیر واگذاری با نهایت دقتت و  
حساسیت شرایطی فراهم شتود تتا  
ی  بخش مدوصتی واقتعتی و  
قدرتمند ای  توان را داشتتته بتاشتد  

های تولید ایت  کتارمتانته    تا چرخ 
را به حرکت درآورد و مشتکتالت  
انتتبتتوه آن را حتتل کتتنتتد. وی بتتا  
تاکید بتر ایتنتکته بتایتد تتمتامتی  
متتراحتتل واگتتذاری بتترای متتردم  
متتنتتطتتقتته شتتفتتا  ستتازی شتتود   
گفت: مردم متنتطتقته کته چشتم  

هتایتی    امیتد متود را بته شترکتت 
همیون کاغذ پتارا و نتیتشتکتر  
هفت تره دومته اند و تقریبا هتیت   
فرصتت شتغت تی بته جتز ایت  دو  
کارمانه قدیمی ندارند  حق دارنتد  
بدانند کته در جتریتان مدتوصتی  

ها دقتیتقتا چته اقتدامتاتتی    سازی 
صورت گرفته استت و از ستوی  
دی"ر هتیت  نتهتادی حتق نتدارد   
 حقوق بیت المال را ارزان بفروشد.  

 مسئوالن سکوت نکنند 
هتا بتته    بتا اوج گترفتتتتت  اعتتتتترا  

فروش شرکت نتیتشتکتر  واکتنتش  
هتا از نتمتایتنتده    بسیاری از چتهتره 

استتتتتتان در متتجتتت تتتس شتتتورای  
اسالمی و متبترگتان گترفتتته تتا  

هتتای صتتنتفتتی و    فتعتتاالن تشتتکتل 

کارگران شاغتل در کتارمتانته را  
در پی داشتتته استت. تتازه تتریت   
اعترا  به ای  واگتذاری نتیتز از  
ستتوی نتتمتتایتتنتتده متتوزستتتتتان در  
شورای مترکتزی متانته کشتاورز  
عنوان شده که او نتیتز واگتذاری  
نتتیتتشتتکتتر هتتفتتت تتترتته بتته بتتختتش  

اشتتتتتبتتاه     مدتتوصتتی را اقتتدامتتی 
غیرکارشناسی و عجوالنه ق متداد  
کرده است. سید فتا تل شترفتی  
نیز بتر ایت  بتاور استت کته ایت   
واگذاری نته تتنتهتا کتمتکتی بته  
بهبود و عیت ای  شرکت نتکترده  
بتت تتکتته بتتا اعتتتتترا  روزافتتزون  

رو شتده    کارگران شرکت هتم روبته 
است.نماینده موزستان در شتورای  
مرکزی مانه کشاورز هتمتیتنتیت   

هتا نته تتنتهتا    می گوید: ایت  روز 
مشکل ای  کتارگتران حتل نشتده  

اعتتتمتادی و    ب که موجی از بتی 
انت"تیتزگتی بتیت  کتارگتران و    بی 

پرسنل ایجتاد شتده استت کته در  
بتت تتنتتدمتتدت تتتبتتعتتاتتتی بتترای ایتت   

و بتزرگ در پتی    شرکت قدیمتی 
 مواهد داشت. 

شرفی نیز بر ای  بتاور استت کته  
واگذاری شرکت نتیتشتکتر هتفتت  
تره با ی  قیمت غیرواقعی کته  

درصتد    ١٩ شناسان     به گفته کار 
قیمت واقعی است صورت گرفتته  

 است.  
 واگذاری مطرناک!     

الت ته متحتستت     در ایت  متیتان آیتت 
حیدری  نماینده متردم متوزستتتان  
در متتجتت تتس متتبتترگتتان نتتیتتز ایتت   
واگتتذاری را امتتر متتطتترنتتاکتتی  

داند که باید ج و آن گترفتتته    می 
گتویتد:    شود. وی در اینتبتاره متی 

تترته    فروش کارمانه نیشکتر هتفتت 
به بتختش مدتوصتی متنتجتر بته  

از استتتان و    مروج نیروهای بومتی 
 شود.   ها به آن می   ورود غیربومی 

ال ه حتیتدری در ایت  ارتتبتات    آیت 
دهد: در ای  زمینه بتا    تو ی  می 

االسالم و المس متیت  عت توی    حجت 
وزیر اطتالعتات و بتاقتر نتوبتختت  
سخنت"توی دولتت متکتاتتبتات و  

های ت فتنتی داشتتتم و بته    رایزنی 

وقوع ای  اقدام هشتدار دادم  زیترا  
نتای  موبی نخواهد داشتت  آنتهتا  

اند که ج تو ایت  کتار    هم قول داده 
 را ب"یرند. 

 تذکرات آقای نماینده 
در هتمتیت  حتال  چتنتدی پتیتش   
را ی نوری نماینده شوش دانتیتال  
در متتجتت تتس شتتورای استتالمتتی  
نستتبتتت بتته رونتتد طتتی شتتده در  
واگذاری شرکت نتیتشتکتر هتفتت  

ستالته    ٣٢ و    ٢٨ تره به دو جوان  
نتیتا  وزیتر اقتتتدتاد    به ع ی طیب 

 تذکر داد. 
ستتیتتد را تتی نتتوری در تتتذکتتر  
شفاهی به وزیر اقتتدتاد  گتفتت:  
نستتبتتت بتته و تتعتتیتتت واگتتذاری  
شرکت نیشکر هفت ترته از شتمتا  
ستتوال دارم. آیتتا واگتتذاری ایتت   
مجموعه بزرگ اقتدادی آن هتم  

سالته بتدون    ٣١ و    ٢٨ به دو جوان  
همتاهتنت"تی مستئتوالن استتتان و  
شهرستان به متعتنتای رهتا کتردن  
ای  مجموعه نتیتستت و آیتا کتار  
درستتی انتجتام شتده استت؟ وی  
افتتزود: بتتنتتده در ستتال اقتتتتتدتتاد  
متقتتاومتتتتتی کتته دغتتدغتته رکتتود  
اقتدادی و بتیتکتاری هتمتیتنتان  
وجتتود دارد  ایتت  واگتتذاری را  
موجب ایجاد مشتکتالت متتتعتدد  
بتترای کتتارگتتران ایتت  متتجتتمتتوعتته  

دانتم. ایت  اقتدام     اقتتدتادی متی 
 غیرکارشناسی انجام شده است.  

 اظهارات  د و نقی !     
در شتترایتتطتتی کتته ستتیتتد را تتی  
نوری  نتمتایتنتده متجت تس نتهتم و  
منتخب مج س دهم شتهتر شتوش  
در فروردی  متاه ستال جتاری در  
تتتذکتتراتتتی بتته وزیتتر اقتتتتتدتتاد  

های مود را عتنتوان کترده    دغدغه 
 است. 

اما وی در گفت"و با آفتاب یتزد  
متتتدعتتتی شتتتد: اگتتتر کستتتی  
مستنداتی نسبت به بتروز تتخت تف  
در متتراحتتل واگتتذاری شتترکتتت  
نیشکر هفت تره دارد مستتتنتدات  
متود را ارائتته کتتنتتد! وی ادامتته  
داد: اگر استناداتی دال بر اینتکته  
تتتختت تتفتتی در جتتریتتان واگتتذاری  

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از خواستها و مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه " 
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صورت گرفته است  وجود داشتته  
باشد و ارائه شود قطعا پتیت"تیتری  
مواهد شد. نماینده مردم شوش بتا  

  ٤٤ تاکید بر اینکه سیاست اصل  
قانون اساسی بتر تتوانتمتنتدستازی  
بتتختتش مدتتوصتتی تتتکتتیتته دارد   

ها نیز همتستو    گفت: ای  واگذاری 
و در جهت اجرایی شدن ای  اصتل  
از قانون انجام شتده استت. نتوری  
بتتا اشتتاره بتته ایتتنتتکتته واگتتذاری  
شرکت نیشکر هفت تره به بتختش  

  ٥٤ مدتتوصتتی در اوامتتر ستتال  
انتتجتتام شتتده استتت  افتتزود: اگتتر  
اطالعات و ابهاماتی وجتود دارد   

تتتوانتتیتتد در مدتتو  آن از    متتی 
مستتئتتوالن ستتازمتتان مدتتوصتتی  
سازی پرا و جو کنیتد. وی در  
تشری  ع ت تذکر امتیتر متود بته  
وزیر اقتداد گتفتت: هتمتان طتور  

دانید در جریتان واگتذاری    که می 
شرکت قتنتد دزفتول مشتکتالتتی  
پیش آمد و واگتذاری نتتتوانستت  
مشتتکتتالت ایتت  شتترکتتت را حتتل  
کند از هتمتیت  رو ایت  نت"ترانتی  
وجود دارد که کارمانته نتیتشتکتر  
موزستان به ای  سترنتوشتت دچتار  
شود  به همی  دلیل باید به بختش  
مدوصی توانمندی واگذار شتود  
کتته قتتدرت متتدیتتریتتت و حتتل  
مشکالت ای  کارمانه را داشتتته  
باشد و اشتغالزایتی بترای جتوانتان  
منطقه به وجتود بتیتاورد. را تی  
نوری از معتر تان بته واگتذاری  
کتتارمتتانتته نتتیتتشتتکتتر هتتفتتت تتترتته  
درمواست ارائه مستنتدات دال بتر  
بروز تخ ف کرد و تتو تیت  داد:  

 اگر کسانی مدعی هستند  
در جریان واگذاری تخت تفتاتتی در  
حوزه قیمت گتذاری انتجتام شتده   
می تواننتد مستتتنتدات آن را بته  

 بنده ارائه کند.  
ای  اظهتارات نتمتایتنتده شتوش در  
مدو  نیاز به ارائته مستتتنتدات  
مربوت به بروز تخ ف در متراحتل  
واگذاری شرکت هفتت تترته  امتا  
از جتتهتتاتتتی قتتابتتل تتتامتتل استتت   
چتتراکتته اگتتر را تتی نتتوری در  
تتتذکتتر متتود بتته وزیتتر اقتتتتتدتتاد  
مدعی شتده تتخت تفتاتتی صتورت  

گرفته استت امتا از طترفتی بته  
گونه ای سخ  متی گتویتد کته  
ظاهرا در جریان جزئیات دقیق ایت   
اتفاق نتیتستت و درمتواستت ارائته  
مستتنتدات دارد. در حتالتی کته  
قاعدتا را ی نتوری بته عتنتوان  
نماینده شهر شوش باید از تمتامتی  
ابعاد ماجرا آگاه باشد و اگتر هتم  
نیست بنتابترایت  ایت  ستوال پتیتش  
می آید که او بر چه اساسی در  
ایتت  مدتتو  بتته وزیتتر اقتتتتتدتتاد  

 تذکراتی داده است.  
 تجم  کارگران نیشکر  

در شرایتطتی کته متدیتران جتدیتد  
شرکت نیشکر امیرا متبتر از حتل  
مشکالت داده اند  آن سوتتر  امتا  
مبر می رسد که کتارگتران ایت   
کتتارمتتانتته در اعتتتتترا  بتته بتتی  

هتتای صتتورت گتترفتتتتته    تتتوجتتهتتی 
نسبت به پردامت مطتالتبتات متود  
دست از کتار کشتیتده و تتجتمت   
اعترا ی بترگتزار کترده انتد. از  
موزستان مبتر رستیتده کته حتدود  

نتتفتر کتتارگتتر اوایتتل هتتفتتتتته    ١٥٩ 
جاری در اعترا  به نتامشتختص  
بودن و تعتیتت اشتتتغتال متود در  
کارمانه کشت و صنعت نیتشتکتر  
هفت تره  م  امتنتاع از حضتور  
در محل کار  در ورودی شترکتت  
تجم  کرده و مان  ورود و متروج  
شدند. گفتنی است  در پتی ایت   
اعترا  بترق کتارمتانته نتیتشتکتر  
هفت تره از صب  روز شنبه بترای  
چند ساعت به دلیل نامع وم قطت   
و تولید شتکتر در ایت  کتارمتانته  
متتوقتف شتد. در ایتنتبتاره یت   
کارگر شاغل در کارمانه نیشکتر  
به آفتاب یزد گتفتت: اگتر ستری  
بتته هتتفتتت تتترتته  شتتوش و ستتایتتر  
متتنتتاطتتق نتتزدیتت  بتته شتترکتتت  
نیشکر بتزنتیتد بته روشتنتی متی  
بتتیتتنتتیتتد کتته متتو تتوع فتتروش  
کارمانه به نقل متحتافتل تتبتدیتل  
شتتده و تتتقتتریتتبتتا هتتمتته در ایتت   
مدو  صحبتت متی کتنتنتد و  

 ن"ران هستند.  
وی با تاکید بر ایتنتکته متو توع  
ای  واگذاری و اعترا  به آن در  

های مجازی تتوستط متردم    شبکه 

منطقه شدت گرفته استت  ادامته  
داد: اشتتتتتغتتال کتتارگتتران شتترکتتت  
نیشکر هفت تره پس از واگتذاری  
بتته بتتختتش مدتتوصتتی بتته متتطتتر  
افتتتتتاده استتت و بتته وجتتود آوردن  
چنی  جو نامط وب و نامطمتئتنتی  
برای کتارگتران زحتمتتتکتش ایت   
کارمانته روا نتیتستت.وی افتزود:  
شتترکتتت نتتیتتشتتکتتر بتته بتتختتش  
مدتتوصتتی قتتدرتتتمتتنتتدی واگتتذار  

هتای زیتادی از    نشده و نت"ترانتی 
احتمتال متروج نتیتروهتای بتومتی  
وجود دارد. ای  کارگر شاغتل در  
شرکت نیشکر با اشاره به تتجتمت   
اعترا ی امیر کتارگتران گتفتت:  

های مختت تف ایت     کارگران بخش 
شرکت ظر  ی  ستال گتذشتتته  
بتتارهتتا بتترای دریتتافتتت حتتقتتوق و  
مطالبات معتوقته متود دستت بته  
اعترا  زده اند و دی"ر صبترشتان  

 تمام شده است.  
دفاع تمام قد سازمتان مدتوصتی      

 سازی  
در همی  حال  اما مشتاور رئتیتس  
کل سازمان مدوصی ستازی بتر  
ای  باور استت کته تتمتام متراحتل  
واگذاری شرکت نتیتشتکتر هتفتت  
تره قانونی بوده است. سید جتعتفتر  
سبحانتی بتا بتیتان ایتنتکته تتمتام  
مراحل واگذاری شرکت کشت و  
صنعت نیشکر هفت تترته کتامتال  
قانونی بوده است  به آفتتاب یتزد   
گفت: سازمان مدوصتی ستازی  

هتتای    متتطتتابتتق هتتمتته واگتتذاری 
گتتذشتتتتته تتتمتتامتتی متتراحتتل و  

های جتدیتد را    مقدمات واگذاری 
 هم طبق قوانی  انجام داده است.  
وی بتتا اعتتالم متتطتت تتب فتتوق در  

ها تتوستط    تشری  مراحل واگذاری 
سازمان مدوصی سازی تو یت   
داد: در ابتتتدا ستازمتان تتمتامتتی  

هتای متالتی را    صورت و تعتیتت 
که توسط هیئت مدیره شرکتت و  
بازرا قانونی تایید و ارائته متی  
شود  مورد بررسی قرار می دهتد  
که ای  صورت و عیت متبتنتای  
اولیه قتیتمتت گتذاری قترار متی  
گیرد. وی با تتاکتیتد بتر ایتنتکته  
ممک  استت در جتریتان گتزارش  

صورت و تعتیتت متالتی بترمتی  
ها کتتمتان شتود  تتو تیت     دارایی 

داد: البته در ای  متورد متو توع  
کارمانه نیشکر هفت تره متدنترتر  
نیستت  چترا کته در متورد ایت   

هتا بتته    کتارمتانته قتیتمتت گتذاری 
صتتورت کتتارشتتنتتاستتی و واقتتعتتی  

 انجام شده است.  
ستتبتتحتتانتتی بتتا اشتتاره بتته بتترمتتی  

ها مبنی بتر واگتذاری ارزان    ابهام 
کارمانه نیشتکتر  گتفتت: بترمتی  
ای  مسئ ه را مطرو متی کتنتنتد  
که واگذاری متذکتور بتر استاا  

های روز نتبتوده   درحتالتی    قیمت 
که برای ای  واگذاری دو نتوبتت  
متتزایتتده اعتتالم شتتد و هتتیتتئتتت  

هتتا را مدتتوب    واگتتذاری قتتیتتمتتت 
کرده است. در ای  بی  اما یت   
نکته وجود دارد کته اگتر واقتعتا  

ها پایی  و غیترواقتعتی بتوده    قیمت 
چرا در جریان متزایتده متتتقتا تی  
بیشتری پیدا نشده استت؟ مشتاور  
رئیتس کتل ستازمتان مدتوصتی  
سازی با بیتان ایتنتکته بترمتی از  

هتا    ها و شتبتهته افتکتنتی   مقاومت 
چالش اص ی سازمان مدتوصتی  

هتاستت     سازی در جریان واگتذاری 
گتتفتتت: هتتر زمتتان کتته یتت   
واگتتذاری بتته بتتختتش مدتتوصتتی  
واقعی انجام متی شتود  چتنتیت   

هایی هم دیتده متی    شبهه افکنی 
شتتتود کتتته در متتتورد ستتتایتتتر  

هتتا متتثتتل آلتتومتتیتتنتتیتتوم    واگتتذاری 
 المهدی نیز دیده شد.  

وی با تاکید بر اینکه ایت  ابتهتام  
مبنی بر اینکه قیتمتت واگتذاری  
پتتایتتیتت  بتتوده استتت  قتتابتتل قتتبتتول  
نیست  ماطرنشان کرد: طتبتیتعتی  

هتای واگتذاری    است اگر قتیتمتت 
پایی  تر از حد معمول باشتد بتایتد  
مشتریان بیشتری برای مرید پتیتدا  
شود و زمانی که ایت  اتتفتاق رخ  
ندهد دیت"تر ایت  ادعتا متنتطتقتی  

هتا    نیست و نمی توان گفت قیمتت 
کتتارشتتنتتاستتی نتتبتتوده استتت  در  
واگتتذاری شتترکتتت نتتیتتشتتکتتر هتتم  
دقیقا چنی  اتفاقی افتتاده استت.  
ستتبتتحتتانتتی افتتزود: در جتتریتتان  
واگتتتذاری شتتترکتتتت کشتتتت و  

صنعت نیشکر هتفتت تترته و روز  
برگزاری مزایده نماینتدگتان نتاظتر  
حضور داشتند و واگتذاری طتبتق  
قانتون و در حضتور مستئتوالن و  
متتقتا تیتان متریتد انتجتام شتد و  
اتفاقا بخش مدتوصتی کته ایت   
  ٤ شتترکتتت را متتریتتداری کتترده  

می یارد تومان هم بیشتر از قیتمتت  
پایه پیشنهاد داد . وی بتا بتیتان  
اینکه در جریان واگذاری شترکتت  

هایی بترای    نیشکر هفت تره شرت 
مریدار به منرور بهبود و تعتیتت  
آن گذاشته شتده استت  تتو تیت   

هتا متریتدار    داد: ای  شرت گتذاری 
را متتتجتتتبتتتور متتتی کتتتنتتتد تتتتا  
ستتازوکتتارهتتای الزم بتته متتنتترتتور  
بهبود شرایط تتولتیتد کتارمتانته را  

 اتخاذ کند.  
مشتتاور رئتتیتتس کتتل ستتازمتتان  
مدوصی ستازی بتا تتاکتیتد بتر  

هتایتی در    اینکه همواره متقتاومتت 
هتتا بتته بتتختتش    جتتریتتان واگتتذاری 

مدوصی وجود دارد  گتفتت: بتا  
اطمینان اعالم می کنتیتم مستیتر  
واگذاری کارمانه نیتشتکتر هتفتت  
تره مطابق  وابط قیمت گتذاری  
انجام شده و کتارشتنتاا رستمتی  

هتا را    دادگستری نیز ایت  قتیتمتت 
استخراج و تایید کرده کته التبتتته  
ای  رویه توسط یت  نتفتر انتجتام  
نشتتده استتت بتت تتکتته چتتنتتدیتت   
کارشنتاا مترتتبتط نتیتز در ایت   

انتتد و در    جتتریتتان دمتتالتتت داشتتتتته 
هیئت واگذاری که با حضتور دو  
نماینده مج س بته عتنتوان نتاظتر   
وزرای متتربتتوطتته از جتتمتت تته وزیتتر  

هتای    اقتداد و دادگستری نرارت 
الزم انتجتام شتده و قتیتمتتت پتایتته  
تتتوستتط هتتیتتئتتت واگتتذاری بتته  
تدویب رستیتده استت درمتجتمتوع  
درمورد کارمانه قتنتد هتفتت تترته  

شتود. وی در    ابهامی دیتده نتمتی 
پاسخ به ای  سوال که با تمام ایت   
تفاستیتر بته چته دلتیتل نتمتایتنتده  
شتتهتترستتتتتان شتتوش دانتتیتتال امتتیتترا  
تذکراتتی در ایتنتبتاره در صتحت   
ع نی مج تس بته وزیتر اقتتتدتاد  

انتتد  گتتفتتت: بتته طتتورکتت تتی    داده 
تتوانتد    تذکرات ی  نماینتده نتمتی 
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متتعتتیتتاری بتترای وجتتود یتتا عتتدم  
وجود ابتهتام و تتردیتد بتاشتد. بته  
عنوان مثال  در جتریتان واگتذاری  
کارمانته متاشتیت  ستازی تتبتریتز  

نفر از نماینتدگتان متجت تس در  ١٥ 
ای اعترا ی مواستار متارج    نامه 

کتردن ایتت  کتارمتتانتته از لتتیتتستتت  
واگذاری شتدنتد.مشتاور ستازمتان  
مدتتوصتتی ستتازی ادامتته داد:  
چتتنتتیتت  رویتته مشتتابتتهتتی هتتم در  
واگتتذاری شتترکتتت التتمتتهتتدی بتته  
وجود آمد و حتی چتنتد نتمتایتنتده  
دراینباره شکایت مود را به دیتوان  
عدالت بتردنتد و در نتهتایتت نتیتز  
دیوان به صراحت بر قانونتی بتودن  
واگتتتذاری صتتتحتتته گتتتذاشتتتت.  
سبحانی افزود: این"ونه رفتتتارهتا  
درد بتزرگ ستازمتان مدتوصتی  

 سازی است.  
 پاسخ به دو ابهام دی"ر  

درمتتاجتترای واگتتذاری شتترکتتت  
نیشکر هفت ترته دو ایتراد دیت"تر  
مطرو شده استت کته یتکتی بته  
س  پایتیت  متریتدار متربتوت متی  
شتتود کتته بتترمتتی متتی گتتویتتنتتد  
واگذاری کتارمتانته بته دو جتوان  

ساله تامل بران"یز استت    ٣٢ و   ٢٨ 
و دومی  ایراد هم به ای  متو توع  
بتتر متتی گتتردد کتته در جتتریتتان  
واگتتذاری بتتا مستتئتتوالن متتحتت تتی  

هتتای الزم صتتورت    هتتمتتاهتتنتت"تتی 
 ن"رفته است.  

سبحانتی در ایتنتبتاره گتفتت: در  

هتا     هی  کجای قانتون واگتذاری 
تک یفی مبتنتی بتر شترت ستنتی  
متتریتتدار بتترای واگتتذاری وجتتود  
ندارد و نتمتی تتوان ست  بتاال یتا  
پایی  مریدار را دلتیت تی بتر وجتود  
ابهام دانست و ست  نتمتی تتوانتد  
مالکی بر مرید و فتروش بتاشتد.  

تتوانتد    همینی  وجود شترکتا نتمتی 
دال بر اشتکتال بتاشتد و متمتکت   
است برای مرید یت  بتنت"تاه یتا  
شرکتتتی چتنتد نتفتر بته صتورت  
شرکت پیشنهاد قیمت ارائه دهتنتد  
که ای  امر هم کامال  قانتونتی  

 است. 
وی همینی  با تاکید بر ایتنتکته  
در قانون ای  تتاکتیتد دیتده نتمتی  
شود که برای واگذاری بتایتد بتا  
مسئوالن مح ی هماهن"ی انتجتام  
شود  تو ی  داد: به طتور کت تی  
بتترای انتتجتتام واگتتذاری بتتایتتد بتتا  
برمی نهتادهتا از جتمت ته شترکتت  
متتادر تتتختتتدتتدتتی متتربتتوطتتته  

هتای الزم بته عتمتل    همتاهتنت"تی 
بیاید و اگر قترار بتاشتد بتا ستایتر  
افراد و نهادهایی کته بته جتریتان  
واگتتتتذاری ارتتتتتبتتتتات نتتتتدارنتتتتد  
هماهن"ی صورت گتیترد  قتطتعتا  
هی  واگتذاری صتورت نتختواهتد  
گتترفتتت  چتترا کتته نتترتترات و  
توقعات مسئوالن قطعتا متتتفتاوت  
است. سبحانتی بتا بتیتان ایتنتکته  
قطعا بخش مدتوصتی بته دلتیتل  
نیاز بته متراقتبتت و حتفتاظتت از  

سرمایه مود دلستوزانته بته دنتبتال  
حل مشکالت شرکتی که بته او  
واگتتذار شتتده استتت  متتی بتتاشتتد  
یادآور شد: قطعا بخش مدوصتی  
با اتتختاذ تتمتهتیتداتتی بته دنتبتال  
ج وگیری از زیان دهتی بتر متی  
آید و ای  رویته بته ستود شترکتت  
 واگذار شده مواهد بود. وی با  

بیان اینکه نیشکر هفت تترته نتیتز  
هتتای زیتتان ده    جتتز  کتتارمتتانتته 

 محسوب می شود   
تو ی  داد: قطعا اگتر متدیتریتت  
شرکتی به صتورت دولتتتی اداره  

تواند حساسیت بتاالیتی    شود  نمی 
نسبت به تامی  بودجته و هتزیتنته  

آن داشتتتتته بتتاشتتد  امتتا بتتا      کتترد 
مدتتوصتتی ستتازی قتتطتتعتتا امتتر  

هتا    تامی  بودجه و نرارت بر هزینه 
و توجه بته ستودآوری و افتزایتش  

تتر اتتفتاق    تولید بتهتتتر و متنتاستب 
مواهد افتاد. سبحانی بتا تتاکتیتد  
بتتر ایتتنتتکتته هتتد  از ایتتنتت"تتونتته  

هتا جت توگتیتری از    افتکتنتی   شبهته 
مدتتوصتتی ستتازی و واگتتذاری  

 است  گفت:  
اتفاقا وقتی متی بتیتنتیتم چتنتیت   

هایی صورت می گتیترد    مقاومت 
حاکی از ای  واقعتیتت استت کته  
مسیر مدوصی سازی درستت و  
بدون اشکتال بتوده استت. مشتاور  
ستتازمتتان مدتتوصتتی ستتازی بتتا  

هتا    تاکید بر اینکته ایت  اعتتترا  
باع  مدتمتم شتدن بترای تتداوم  

واگتتذاری و مدتتوصتتی ستتازی  
می شود  تو یت  داد: بته طتور  
کتت تتی واگتتذاری مستتیتتر بستتیتتار  
پرتنشی است و همواره موجتی از  
انتقادها را به همراه داشتتته استت   
اما راه درستی است که بتایتد بتا  
وجتود هتتمته مشتتکتتالت و متتانتت   

ها ادامه یابد و با حتمتایتت    تراشی 
دولتمردان  نمایندگتان متجت تس و  
همه ارکان نرتام در ایت  زمتیتنته  
 باید به شکل بهتری تقویت شود. 
وی با اشاره به اینتکته اگتر قترار  
بر بهانه تراشی و ابتهتام زایتی بتر  
ستتر راه مدتتوصتتی ستتازیتتبتتاشتتد   
ایتترادات زیتتادی را متتی تتتوان  
عنوان کرد  ماطرنشتان کترد:جتان  
کالم  مو   سازمان مدتوصتی  
ستازی دربتاره شترکتتت کشتتت و  
صنعت نیشکر هفت تره ای  استت  
کتته مستتیتتر واگتتذاری کتتامتتال  
درست و قانونی و قیمت گتذاری  
کامال کارشناسی و همه متراحتل  
کامال شفا  و سالم بوده استت و  

های وارده بته ایت  واگتذاری    ابهام 
 منطقی و قابل قبول نیست. 

ی  مقام آگاه: ابهامتات زیتادی  
از جتتتهتتتت بتتترآورد و قتتتیتتتمتتتت  

های متع تق بته    کارشناسی زمی  
ای  شرکت وجود داردومتتتاستفتانته  
نتتمتتایتتنتتده شتتهتترستتتتتان شتتوش کتته  
منتسب به جریان اصول"راست بته  
دلتتیتتل در اولتتویتتت قتترار دادن  
تب یغات انتخاباتتیتدر استفتنتد متاه  

توجهتی بته ایت  فتروش    ٥٤ سال  
نتتکتترد و حتتتتتی بتترای افتتزایتتش  
شانس مود در عرصه انتتختابتاتتی  

  ٥٩٩ اقدام به استتتختدام بتیتش از  
نفر را درشترکتت طترو نتیتشتکتر  

 کرد. 
مشتتتاور ستتتازمتتتان مدتتتوصتتتی  
سازی :قطعا بخش مدوصتی بتا  
اتتتختتاذ تتتمتتهتتیتتداتتتی بتته دنتتبتتال  
ج وگیری از زیان دهتی بتر متی  
آید و ای  رویته بته ستود شترکتت  
واگذار شتده متواهتد بتودبته طتور  
کتت تتی واگتتذاری مستتیتتر بستتیتتار  
پرتنشی است و همواره موجتی از  
انتقادها را به همتراه داشتتته استت  
اما راه درستی است که بتایتد بتا  
وجتود هتتمته مشتتکتتالت و متتانتت   

 ها ادامه یابد.   تراشی 
نتتمتتایتتنتتده شتتوش دانتتیتتال: اگتتر  
کسانی مدعی هستند در جتریتان  
واگتتذاری تتتختت تتفتتاتتتی در حتتوزه  
قیمت گذاری انجام شتده   متی  
توانند مستتتنتدات آن را بته بتنتده  
ارائتته کتتنتتنتتداگتتر اطتتالعتتات و  
ابهاماتی وجود دارد متی تتوانتیتد  
در مدتتتو  آن از مستتتئتتتوالن  
سازمان مدوصی سازی پترا و  

 جو کنید. پایان 
باز انتشار اتحادیته آزاد کتارگتران  

 ١٣٥٦ دوم مرداد ماه   –ایران  
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متتتتیتتت تتتتیتتتتون    ١٢ *بتتتیتتتتش از  
کتتارگتتردرایتتران بتتا قتتراردادهتتای  
موقت شاغ نتد. متدت زمتان ایت   

متاه متی     ٦ تتا ٣ قراردادها بیت    
باشد.دولت  کارفرمتایتان و وزارت  
کتتار متتدعتتی هستتتتتنتتد کتته ایتت   
می یونها کارگر بیمه شتده تتامتیت   
اجتتتتتمتتاعتتی از متتزایتتای" تتتامتتیتت   

 اجتماعی" استفاده می کنند.  
 

*ندف دیت"تر کتارگتران شتاغتل  
می یون نتفتر کته    ١٩ رقمی بیش از 

به ادعای حکومت با قراردادهتای  
ثابتت کتار متی کتنتنتد  از نترتر  
معیشتی  حقوق و متزایتا و.. نته  
تنها و عیت  متنتاستبتی نتدارنتد   
ب کته هتر آن در متطتر تتعتدیتل و  
تبدیل قرارداد کارشان به  قترارداد  
موقت؛ به عبارتی در مطتر امتراج  

 و بیکارسازی قرار دارند.  
 

*براساا آمارهای حکومتی رقتم  
بیکارانی که هیی"ونه حتمتایتتتی  
از طتتر  قتتوانتتیتت  اجتتتتتمتتاعتتی  
حکومت نمی شوند  رقمی  بتیت    

می یون نفر می باشتد.    ١١ تا     ١٩ 
ای  جمعتیتت متیت تیتونتی بتیتکتاران  
حتتتتتتتی "شتتتانتتتس" اشتتتتتتتغتتتال بتتتا   

 قراردادهای موقت را هم ندارند. 
 

*مرکتز پت وهتش هتای متجت تس  
رییم چند متاه پتیتش اعتالم کترد  

متیت تیتون نتفتر    ٧ آمار بیکاران بته  
رستتتیتتتده استتتت و  بتتتا ادامتتته  
سیاستهای کنونی دولت روحتانتی  
درعرصته اقتتتدتاد  بتویت ه ایتجتاد  
اشتتتتتغتتال  رقتتم بتتیتتکتتاران تتتا ستتال  

درصد مواهتد    ٢٦ به باالی    ١٤٩٩ 
 رسید. 

 
* وب سایت مرکز آمار حکومتت  

درصتد   ٦١ گزارش داده است کته  
جمعیت ایران در فاصت ته ستالتهتای  

” غیرفعتال اقتتتدتادی “   ٥٤ تا    ٨٤ 
هتای    بودند.اقتداد ایران طتی ستال 

زایتی    از نترتر اشتتتغتال   ٥٤ تتا    ٨٤ 
عم کرد مط وبی نداشتتته استت و  

هزار شغل    ٧٩٩ در ای  مدت فقط  
ایتتتجتتتاد شتتتده استتتت؛ یتتتعتتتنتتتی  

  ٧٩ اشتغالزایی ساالنه فقط بترای  
هزار نتفتر! در حتالتی کته ستاالنته  

هتتزار نتتفتتر    ٨٥٩ تتتا    ٨٩٩ حتتدود  
نیروی کار جدید نیروی وارد بتازار  

 کار میشوند. 
 

*وزارت کار آمتار شتاغتالن کتل  
  ٢٣ تتا    ٢٢ کشور را رقمی بتیت   

می یون نفر اعتالم کترده استت. بتا  
میت تیتون نتقتر  ١٢ احتساب جمعیت   

شتتاغتتل متتوقتتت بتتیتتش از ندتتف  
جتمتعتتیتت شتاغتتل ایتتران در قتالتتب  
قراردادهای موقت  کار شاغت تنتد.  
بتترمتتی بتتانتتدهتتای حتتکتتومتتتتتی  
مدتهاستت کته نتاچتارشتده انتد از  
"سونامی قراردادهای موقت کتار"  
صحبت کرده  و نسبت به عتواقتب  
 ای  و عیت" اعالم مطر" نمایند. 

 
اینها بخش هایی از آمتار و ارقتام  
حکومتی در باره و عیت اشتتغتال  
و بیکاری می باشتد کته تتوستط  
نهادها وباندهای حکومتتی اعتالم  
شده استت. بته ایت  آمتار و ارقتام   
قطعا نباید اعتتتمتاد کترد. متیتزان  
بیکاری و ابعاد آن بسیار بتیتش از  
ارقام ارائته شتده حتکتومتتتی متی  
بتاشتد. گتزارش متترکتز آمتتار کتته  

درصتد "جتمتعتیتت    ٦١ صحبت از  
غیرفعال اقتدادی" در ی  دهته  
گتذشتتته کترده استت  تتا حتتدوی  
بیان"ر واقتعتیتت و ابتعتاد فتاجتعته  
بیتکتاری و عتدم ایتجتاد اشتتتغتال  
هتتای پتتایتتدار تتتوستتط دولتتت و  
کارفرمایان در ایتران متی بتاشتد.  
نهاد ها و ارگتانتهتای حتکتومتتتی  
ناچار شده از "سونامی بتیتکتاری"  
حر  زد و به ای  مو وع اعتترا   

 نمایند. 
 

اما برگردیم به مو وع اشتغتال بتا  
می تیتون    ١٢ قرارداد موقت بیش از  

کارگر در ایتران کته بته ادعتای   
وزارت کار و نهادهای آمارگیتری  
حتتکتتومتتتتتی"بتتیتتمتته شتتده" تتتامتتیتت   
اجتماعی بوده و گویا از "متزایتای  
بیمه هتای اجتتتمتاعتی  استتتفتاده  

 میکنند"! 
در ادعای حکتومتت قتطتعتا بتایتد  
ش  کرد. ای  درست استت کته  
هترکستی در ایتران شتاغتل بتاشتتد  
ماهانه حق بیمه اش اتتومتاتتیت   
از دستمزش کم متیتشتود و وعتده  
دریافت بتیتمته بتیتکتاری و ستایتر  
متزایتای بتهتش داده متیتتشتود. بتتا  
استتتتتتتتتتتنتتتتتاد بتتتتته قتتتتتوانتتتتتیتتتتت   
حتتکتتومتتت کتتارفتترمتتایتتان و دولتتت  
متتاهتتانتته متتیتت تتیتتاردهتتا تتتومتتان از  
چتتنتتدغتتاز دستتتتتمتتزدهتتای هتتمتتیتت   
کارگتران متوقتت بته عتنتوان حتق  
بیمه کسر می نمایند. ایتنتجتا بته  
نتتفتت  ستترمتتایتته دار و دولتتت و  
کارفرما می باشد. اینها شتاغتالن  
بتتا قتترارداد متتوقتتت را هتتم وارد  
حساب و کتابتهتایشتان کترده و از  
آمار بیکاران کم می نماینتد. امتا  
در باره میزان و نتحتوه بترمتورداری  
همی  میت تیتونتهتا کتارگتراز بتیتمته  
بیکاری و مدمات درمتانتی و...   
قوانی  و تبدره هتای دیت"تری را  
اجرا می کنتنتد. بترای متثتال در  
مورد دریافت بیمه بیکاری قتانتون  
کارو تبتدتره هتای متربتوطته اش  
می گوید: کارگرانتی کته بتیتش  
از دوسال برور مستمر شاغل بتوده  
باشند و حق بتیتمته پتردامتت کترده  
بتتاشتتنتتد  حتتق استتتتتفتتاده از بتتیتتمتته   
بیکاری و سایتر متزایتای تتامتیت   

 اجتماعی را را دارند. 
 

با استناد به ای  قتانتون حتکتومتت  
متتتیتتت تتتیتتتون کتتتارگتتتر کتتته    ١٢ 

قراردادهای  کارشان موقت  بتوده  
ماه  شتاغتل متی    ٦ تا    ٣ و  بی   

بتتاشتتنتتد  بتتیتتمتته بتتیتتکتتاری شتتامتتل  
حالشان نمی شود. معنای عمت تی  

  ١٢ ای  قانون براحتی یعنی حذ   
می یون کارگر از بیمه بیکتاری و  
متتتقتابتال درآمتدهتای متیت تیتتاردی  
برای دولت و تتامتیت  اجتتتمتاعتی  

 می باشد.  
پردامت  بیمه بیکاری و استتتفتاده  
از مزایای مدمات درمانی شتامتل  

  ١٢ حتتال ایتت  جتتمتتعتتیتتت کتتارگتتر  
می یونتی نتمتی شتود. بتنتابتر ایت   
ادعتتای بتتی شتترمتتانتته و و عتتده  
اینکه حتی کتارگتران بتا قترارداد  
متتوقتتت بتتیتتمتته بتتیتتکتتاری شتتامتتل  
حالشان می باشتد  دروغتی بتیتش  
نیستت. متیت تیتونتهتا کتارگترحتتتی  
هتمتتیت  قتراردادهتتای متتوقتت شتتان   
بدون اینکته تتو تیتحتی از طتر   
کتتارفتترمتتا و دولتتت داده شتتود    
براحتی فستخ و کتارگتران امتراج  
میشوند و شانسی بترای دریتافتت  
بیمه بیکتاری نتداشتتته و نتدارنتد.  
اگر هم ای  کتارگتران تتقتا تایتی  
بدهنتد و تتالتشتی بترای دریتافتت  
بیمه بتیتکتاری بتنتمتایتنتد  بتاز بتا  
استتتتتنتتاد بتته متتفتتاد قتتانتتون کتتار  
حتتکتتومتتت و تتتبتتدتتره هتتایتتش   
تقا اهایشان برای دریتاقتت بتیتمته  

 بیکاری رد میشود 
دولتتت و کتتارفتترمتتا دستتتتتشتتان در  
امراج و جای"تزیتنتی نتیتروی کتار  
کامال باز می بتاشتد. هتر متوقت   
اراده کنند کارگتر را امتراج متی  
نمایند. هی  حتمتایتت قتانتونتی از  
می یونها کارگر بیتکتاری کته بتا  
قتتراردادهتتای متتوقتتت کتتار متتی  
کنند  وجود ندارد. بنابر ایت  ادعتا  
هتتای دولتتت و وزارت کتتار و  
حکومت در ای  باره کذب محت   

 می باشد. 
 

اقتداد جمهوری استالمتی بتحتران  
زده و زمتتیتت  گتتیتتر شتتده استتت.  
سیاستها اشتغالزایتی حتکتومتت و  
دولتتت روحتتانتتی عتتمتتال شتتکتتستتت  
متتورده استتت. حتتکتتومتتت دزدان و  
قاتالن مشغ ه اش ایجاد اشتغتال و  
تامی  زندگی می یونها کتارگتر و  
مردم ایران نبوده و نیستت. قتوانتیت   
کتتار و استتاستتا هتتمتته قتتوانتتیتت  و  
مقررات جاری در جامعه ایتران در  
دفاع از سرمایه داران استالمتی و  
دزدان و حکومت تروریستتتهتا متی  

 باشد. 

حکومت روزانه می یاردها تتومتان    
هزینه حمایت از تروریسم استالمتی  
در سوریه  عراق  یم  و لبنتان و..  
می کند. هزاران  می یتارد صتر   
هزیتنته نترتامتی اش متی کتنتد.  
صتتدهتتا  بتتانتتد و دار و دستتتتته   
متذهتبتی و تتروریستت  بته هتمتراه  
نهادها و ارگانهای امتنتیتتتی و...  
را سازمان داده و به جتان متردم و  
کارگران اندامته است. سر کیتسته  
بترای اراذل و اوبتتاش حتکتومتتتتی  
هتمتیتشته شتتل بتوده استت. روزانتته  
می یاردها تتومتان دزدیتهتایشتان را  
مودشان رو می کنند. قاچتاق در  
کنترل سراه و بتیتت رهتبتری متی  
بتتاشتتد. در کتتنتتار ایتتنتتهتتا روزانتته  
می یونها دالر درآمتد فتروش نتفتت  
بتته جتتیتتب حتتکتتومتتت دزدان و  
آدمکشان اسالمتی سترمتایته متی  

 ریزد.  
ستتهتتم کتتارگتتران و متتردم از ایتت   
درآمدها  گسترش و تحمیل فتقترو  
فالکت  بیکاری و ی  زنتدگتی  
زیر مط بقا  برای یت  جتامتعته  

 می یونی می باشد.   ٨٩ 
برای پایان دادن به ای  همته فتقتر    

و فالکت  بیکاری و لفت و لیتس  
حکومت دزدان و قتاتتالن  متبتارزه  
عمومی و سراسری  کتل طتبتقته  
کارگر  ی  امر مهم و حتیتاتتی  
و نیاز فوری کارگران و متردم در  
ایران می باشد. چاره راه تشتکتل   
اتحاد   گستترش متبتارزه و طترو  
مواستهای ستراستری در دفتاع از  
معیشت و منزلت و حق زندگی و  
وادار کتتردن حتکتتومتتت بته عتتقتتب  
نشتیتنتی و تتحتمتیتل متواستتتهتتای  
کتتارگتتران بتته حتتکتتومتتت وحشتتی  
سرمتایته داران استالمتی در ایتران  
می باشد. با گسترش ای  متبتارزه  
اجتماعی وسی  و بزرگ و به هتم  
طنیده شدن صف اتحتاد و متبتارزه  
کتتارگتتران و متتردم؛ فشتتار بتته  
حکومت افتزایتش یتافتتته  قتدرت  
اجتماعی طبتقته کتارگتر و متردم  
برای بته زیتر کشتیتدن حتکتومتت  
وحشی سرمایه داران  مهیا مواهتد  
شتتد. رهتتایتتی نتتهتتایتتی از جتتهتتنتتم  
جتتمتتهتتوری استتالمتتی  فتتقتتط بتتا  

 سرن"ونی آن میسر است. 
 

 محمد شکوه 
 ٢٩١٧ جوالی    ٢٣ 
 

 میلیون یا بیشتر؟"سونامی" قراردادهای موقت کار! ٢١
 محمد شکوهی
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اعترا تات کتارگتری هتمتیتنتان  
گسترده به پیش میرود. تجتمت  و  
اعترا  هر روزه کارگران در ایت   
کتتارمتتانتته و در آن کتتارمتتانتته و  
اولتیماتتوم دادن بته ایتنتکته اگتر  
حقتمتان را نتدهتیتد در اشتکتالتی  
گسترده تر و با مانواده هایمان بته  
متتیتتدان متتواهتتیتتم آمتتد  فضتتای  
تعر ی تتر ایت  اعتتترا تات  از  
جتمت تته شتتکتستتتت  دوربتیتت  هتتای  
مداربسته ندب شده برای کتنتتترل  
کارگران و بستتت  درب بته روی  
مدیران زورگو که پتول کتارگتران  
را بتتتاال کشتتتیتتتده انتتتد  بتتتروز  
اعترا ات کارگری در اشکتالتی  
اجتماعی تر و سیاستی تتر چتون  
راهریمایی در وسط شهر و حضتور  
هر روز بیشتر مانواده هتا در ایت   
اعتتتتتتترا تتتات و زدن جتتترقتتته   
اعتتتتتدتتاب ستتراستتری  ایتت  ابتتزار  
قتتدرت کتتارگتتران هتتمتته و هتتمتته  
فضای اعترا ات کتارگتری در  
هفته های امتیتر بتوده استت. در  
ای  نوشته به چند نمونه متهتم از  
ایتت  اعتتتتترا تتات در روزهتتای  

 امیرن"اهی می اندازیم. 
 

ادامههههه اعههههتههههراضههههات 
کهههارگهههران شهههاغهههل و 

 بازنشسته هفت تپه
تتیترمتاه؛ کتارگتران    ٢٨ صب  روز 

بازنشسته وشاغل شرکت نیتشتکتر  
هفت تره بازهم دستت بته تتجتمت   
اعترا ی زدند. بازنشستتته هتای  

بتختاطتر پتردامتت    ٥٥ اسفند متاه  
نتفترشتان    ٣٤١ درصد تمام    ٤ نشدن  

و کارگران شاغل در اعترا  بته  
تعویق پردامت سته متاه دستتتمتزد  
متتود تتتجتتمتت  کتتردنتتد. کتتارگتتران  
می"تویتنتد دیت"تر اعتتتمتادی بته  
وعده های کارفرما نتدارنتد و تتا  
وقتی مواستهایشان اجرایی نشتود  
 به اعترا اتشان ادامه میدهند.  

بخشی از بیانیه ای  کتارگتران را  
تتیتر و    ٢٧ که بدنبال تجمت  روز  

در اعتتتتترا  بتته بتتدقتتولتتی هتتای  
متتدیتتریتتت داده انتتد را در زیتتر  
متتیتتختتوانتتیتتد: " متتوقتتعتتی کتته  
کتتارگتتران بتته دفتتاع ازحتتقتتوق  
حداق ی ی  متیت تیتونتی متعتوق  
ومزایای بترحتق متود بته نتاچتار  

اقتتدام بتته تتتجتتمتت  اعتتتتترا تتی  
متتیتتکتتنتتنتتد  ایتت  متتو تتوع را  
اغتشاش دانسته وبترمتال  قتانتون  
مان  ورود ای  افتراد بته شترکتت  
میشود. چرا وطبق چته قتانتونتی  
کارگران بتایتد از داشتتت  حتتتی  
ی  شتغتل بتا حتقتوق حتداقت تی  
ومعوق محروم شوند وکسی مانت   
رسیدن آنها به حقوقشان شتود کته  
متتتود از دو متتتحتتتل حتتتقتتتوق  
متتتیتتت"تتتیتتترد.!!!؟ هتتتنتتتوزحتتتقتتتوق  
اردیبهشت شاغ تیت  ایت  شترکتت  
پردامت نشتده وکتارگتران تتا سته  
شنتبته بته کتارفترمتا درمدتو   
پردامت حقتوق متود متهت تت داده  

 اند. " 
اعترا ات پی در پتی کتارگتران  
نتتیتتشتتکتتر هتتفتتت تتترتته آنتتیتتنتتان  
انعکاسی پتیتدا کترده استت کته  
فدراسیون جتهتانتی کتارگتران آی  
یو ا  )  فدراسیون بی  التمت ت تی  
اتحادیه های کتارگتران غتذایتی   
کشتتاورزی و..(  کتتارزاری در  
حتتمتتایتتت از ایتت  کتتارگتتران و  
مواستتهتایشتان اعتالم کترده انتد.  
انعکاا اعترا ات کارگتری در  
چنی  ابعادی در سط  جهتانتی و  
جتت تتب حتتمتتایتتت ستتازمتتانتتهتتای  
کارگری جهانی ی  پتیتشتروی  
مهم در جنبش کتارگتری استت.  
در بخشی از طتومتار اعتتترا تی  
کارزار آی یتو ا  چتنتیت  آمتده  
است: " آی یتو ا  از متواستتته  
کارگران هفت تره بترای پتردامتت  
تمامی دستمزدهای عقب افتتاده   
متتزایتتا و بتتررستتمتتیتتت شتتنتتامتتتتت   
سندیکا بعنتوان نتمتایتنتده واقتعتی  
کارگران شرکت نیشکر هفت تترته  
و برگرداندن شرکت نیشکر هتفتت  
تره به بخش دولتی حمتایتت متی  

کتتنتتد.". از متتبتتارزات کتتارگتتران  
نیشکر هفت تره وستیتعتا حتمتایتت  

 کنیم. 
 

احکام امنیتی کارگران، 
معلمان و تمامی فعالیهن 
 اجتماعی باید لغو شود

متعت تم و فتعتالتیت   ١٢٩٩ بیش از  
اجتماعی مواستار آزادی محتست   
عمرانی مع م زنتدانتی شتده و بتا  
امضای بیانیه ای حتمتایتتتی بتر  
ادامتته مستتیتتر فتتعتتالتتیتتت هتتای  
اعترا ی شتان تتاکتیتد نتمتودنتد.  
پتی ش  مع تمتان در حتمتایتت از  
محس  عمرانی را وستیتعتا امضتا  
کنیم و به ای  کارزار بترتیتونتدیتم.  
در بختش هتایتی از ایت  بتیتانتیته  

 چنی  آمده است : 
".... متتا امضتتاکتتنتتنتتدگتتان ایتت   

عنوان جمعتی از فتعتاالن    بیانیه به 
صنفی اعالم می کنتیتم زنتدانتی  
کردن امثال محس  عتمترانتی در  
اراده ی متتا بتترای پتتیتت"تتیتتری  
مطتالتبتات صتنتفتی و آمتوزشتی  
م  ی ایجاد نختواهتد کترد و متا  
بیش از پتیتش بتر یت  زنتدگتی  
شرافتمندانه برای همته از جتمت ته  
متتعتت تتمتتان و هتتمتتیتتنتتیتت  آمتتوزش  
بتتاکتتیتتفتتیتتت و بتترابتتر و فتتارغ از  
مناسبات پولی تاکید داریم و در  
ای  مسیر از تمام ظترفتیتت هتای  
مدنی و قتانتونتی و بترحتق متود  
برای تحقق مطالبتات و بترداشتتته  
شدن ن"اه امتنتیتتتی از فتعتالتیتت  
صنفی و آزادی متعت تمتان دربتنتد  

مدتتو  هتتمتتکتتار دربتتنتتدمتتان     بتته 
محس  عمرانی استفتاده متواهتیتم  

 کرد.". 
محس  عمرانی از اردیبهشت تتا    

کنتون در زنتدان بتوشتهتر بته ستر  
 میبرد. 

معت تمتان یت  بتختش متعتتتر   
جامعه هستتتنتد. در متیتان آنتهتا  
معت تمتان شتاغتل آزاد بتا قترارداد  
موقت و مع مان حتق التتتدریستی  
در ی  ماهه امیر در اعتتترا   
به تعویق پردامتت حتقتوقتهتا و بتا  
مواست تعیی  تکت تیتف و تعتیتت  
استتتتتختتدامتتی شتتان تتتجتتمتتعتتات  
اعترا ی متعددی داشته اند. از  
جم ه در هفته گذشته در بتیتستت  
و هتتفتتت تتتیتترمتتاه متتعتت تتمتتان حتتق  
التدریس مشهد تتجتمت  داشتتتنتد.  
فشار ای  اعترا تات متجت تس را  
هم بته عتکتس التعتمتل واداشتتته  
است. بطوریکه چتهتارده نتمتایتنتده  
مج س در ارتبات با عدم پردامتت  

التتتتتدریتتس متتعتت تتمتتان بتته وزیتتر    حتتق 
 آموزش و پرورش تذکر دادند.  

مع مان در اعترا ات چند ستالته  
مود با شعارهایی چون؛ مط فقتر  

متتیتت تتیتتون  حتتقتتوق متتا یتت     ٤ 
می یون  ی  امتالا کتم بشته   
مشکل متا حتل متیتشته  بتیتمته  
کتتارآمتتد  درمتتان رایتت"تتان استتت   
تتتحتتدتتیتتل رایتت"تتان بتترای هتتمتته  
کودکان  استخدام رسمی مع متان  
قراردادی و پیمانی  لتغتو متدارا  
مدتتوصتتی  و اعتتتتترا  عتت تتیتته  
امتتنتتیتتتتتی کتتردن متتبتتارزات بتتا  
متتواستتت لتتغتتو تتتمتتامتتی احتتکتتام  
امنیتی صادر شده برای فتعتالتیت   
کارگتری  متعت تمتان و فتعتالتیت   
اجتماعی  صدای اعتتترا  کتل  
جامعه بتوده انتد. یت  متواستت  
فوری معت تمتان آزادی فتوری و  
بدون قید و شرت محس  عمترانتی  
مع م زندانی در بوشتهتر استت. از  
مواستهای مع مان وسیعا حمتایتت  

 کنیم. 
تجم  بازنشست"ان صنعتت فتوالد  
کشور مقابل ستامتتتمتان صتنتدوق  

 فوالد در تهران 
تیر گروهی از کتارگتران    ٢٤ روز  

بازنشسته صنعت فوالد از اقدتی  
نقات کشتور بتا ستفتر بته تتهتران  
برای چندمی  بتار در شتش متاه  
گذشته مقتابتل ستامتتتمتان دفتتتر  
مرکزی صندوق فوالد دستت بته  
تجم  اعترا ی زدند. بته گتفتتته  

بتختشتی از    ٥١ کارگران از سال  
متتطتتالتتبتتات بتتازنشتتستتتتت"تتی کتته  
مربوت به اجرا و پتردامتت متجتدد  
احکام مع ق شده حق سترپترستتتی  

شتتود     و حتتق ستتختتتتتی کتتار متتی 
پردامت نشده است. ای  تجمت  بته  

هتتزار    ٨٦ نتمتتایتتنتتدگتتی از طتتر   
بازنشسته صنتایت  فتوالد صتورت  
گتترفتتت و یتت  اهتتمتتیتتت آن در  
تتتتتودن آنستتتتتت.   ستتتتتراستتتتتری ب
بازنشست"ان صنعت فوالد همتواره  
نتقتتش پتتیتتشتتروی در اعتتتتترا تتات  
بازنشست"ان در سط  جتامتعته در  
اعترا  به زندگی زیر مط فتقتر  
و ستتتیتتتاستتتت هتتتای ریتتتا تتتت  

 اقتدادی حکومت داشته اند. 
مستمری های چند بار زیتر متط  
فقر و متحترومتیتت از هتر گتونته  
تتامتیتتنتی چتتون درمتان رایت"تتان   
تحدیل رایت"تان بترای فترزنتدان   
تستتهتتیتتالت الزم بتترای تتتامتتیتت   
مسک  معضل جتمتعتیتت عترتیتم  
بتازنشتتستتتت"تتان در ستطتت  کشتتور  
است. اینتهتا متعتضتالت استاستی  
تتتمتتامتتی کتتارگتتران  متتعتت تتمتتان   
پرستتاران و بتختش عترتیتمتی از  
مردم است.زیر فشتار حتقتوقتهتای  

 چند بار زیر مط فقر و بی  
 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 ادامه اعترا ات کارگران شاغل و بازنشسته هفت تره

 احکام امنیتی کارگران  مع مان و تمامی فعالی  اجتماعی باید لغو شود
 تجم  بازنشست"ان صنعت فوالد کشور مقابل سامتمان صندوق فوالد در تهران

 هزار تومانی و بدون بیمه ٥٩٩پرستارانی با حقوق 
 شهال دانشفر 

 ٥ ٥ صفحه  
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تامینی مط ق  هم اکنتون بستیتاری  
از بازنشست"ان عت تیترغتم و تعتیتت  
جسمانی بد و کهولت ست  نتاگتزیتر  
شده اند که با قراردادهتای متوقتت   
و با دستمزدهتای بستیتار پتایتیت  و  
بدون هی  حق و حقوقی به اشتتغتال  
مجدد ت  دهند. هر متاهته و طتی  
سالها کار از حتقتوق متاهتانته آنتهتا  
مب غی بابت حق بیمه و مستتتمتری  
بازنشست"ی کسر شده است و ایت   
و   زندگی امروز آنتانستت و بتنتا  

  ٥٩ به گزارشات دولتتتی بتیتش از  
درصد آنها در فقر به ستر متیتبترنتد.  
بعالوه امروز حتی همی  چتنتدرغتاز  
مستمری را هم به متوقت  پتردامتت  
نمیکنند. بازنشست"ان نته تتنتهتا از  
درمان رای"ان  ب که حتی از هتمتان  
حتتداقتتل امتتکتتانتتات درمتتانتتی نتتیتتز  
محرومنتد. بتا وجتود ایتنتهتمته بتی  
تامینی امیرا مج تس استالمتی بتا  
بیشرمی تمام طرو یت  فتوریتتتی  

    "اصتتالو قتتانتتون متتمتتنتتوعتتیتتت بتته 
کتتارگتتیتتری بتتازنشتتستتتتت"تتان" را بتته  
تدتتویتتب رستتانتتده استتت. تتتجتتمتت   
اعترا ی هزاران نفره بازنشستتت"تان   
اعتتالم تشتتکتتل ستتراستتری شتتان در  
اعتتتتترا  بتته و تتعتتیتتت بشتتدت  
نابسامان زندگتی ای کته بتعتد از  
سالها کتار بتر آنتهتا تتحتمتیتل شتده  
است  پاسخ گستامی حتکتومتت و  
مج س اسالمی است. همانطور کته   

هتتزاران    ٥٥ در استتفتتنتتد متتاه ستتال  
بازنشسته از بخش هتای متختتت تف  
جامعه در متقتابتل متجت تس تتجتمت   
کردند و متواستتتهتایشتان را فتریتاد  
زدند  امروز نتیتز بتایتد بته تتدارک  
اعتتتتترا تتی گستتتتترده و ستتراستتری  

 رفت. 
 

 ٠٤٤پرستارانی با حقوق 
هههزار تههومههانههی و بههدون 

 بیمه

متتقتدم دبتیتر متانتته    متحتمتد شتریتفتی 
پرستار  ای  تشکل دولتی پترستتتاران  
از حتتقتتوق هتتای نتتازل پتترستتتتتاران   
محترومتیتت آنتهتا از حتق بتیتمته و  
استخدامهای موقت متبتر متیتدهتد.  
درعی  حال یتکتی از متو توعتات  
اعترا تات پترستتتاران پتیتاده کتردن  
طرو تربیت پرستتاران بتیتمتارستتتانتی  
است. بنتا بتر  متبترهتا قترار استت  
وزارت بتتهتتداشتتت امستتال  بتترای  
نخستی  بار ای  طترو را در پتانتزده   
بیمارستان دولتی و مدوصی تهتران  
اجرا کنتد. یتعتنتی حتدود بتیتش از  

پتترستتتتتار بتتدون تتتحتتدتتیتتالت    ١٣٩٩ 
پرستاری و پس از انتخاب رشته در  

هتا    دفترچه کنکور جذب بیمارستتتان 
مواهند شد. به گفته پرستتتاران ایت   
طرو هم سالمت مردم و جامتعته را  
در معر  فاجعه قرار میدهد و هتم  
فشار میشود بر پرستاران شتاغتل و  
با قرار گرفت  چماق امراج بر روی  

سر آنها شرایط دشتوارتتر کتاری بتا  
دستمزدهای نازل بر ای  بخش متهتم  
کارکنان مدمات درمانتی تتحتمتیتل  
میشود. در برابر ایت  طترو زمتزمته  
های اعترا  بتاال گترفتتته استت.  
بتتحتت  بتتر ستتر انتتتتتشتتار طتتومتتار  
اعترا ی و ج ب حتمتایتت جتامتعته  
است. بح  بر سر برپایی تتجتمتعتات  
اعترا ی و مواست لغو فوری ایت   
طرو تتعتر تی بته کتل پترستتتاران  

تیرجمعتی از    ٢٢ است. از جم ه روز  
دانشجویان رشتته پترستتتاری استتتان  
زنجان با تجم  در مقابل درب ستتاد  
دانشتت"تتاه عتت تتوم پتتزشتتکتتی استتتتتان  
اعترا  مود را به ای  طترو اعتالم  
کردند. مو وعات دی"تر اعتتترا   
پرستاران در ای  حرکتت اعتتترا تی  
عبارت بودند از اعترا  به تبعیت   
در پردامتهتا  عتدم پتردامتت هشتت  
ماه حقوق آنهتا  در نترتر نت"ترفتتت   

هتای    وری در شتیتفتت   ساعات بتهتره 

تتیتر متاه    ٢٧ موظف بوده است. در  
نیز پترستتتاران  بتیتمتارستتتان کتوثتر  
سمنان سفر وزیتر بتهتداشتت بته ایت   
شهر را بته صتحتنته اعتتترا  متود  
تبدیل کرده و متواستتتار لتغتو طترو  

متتاه    ١١ پترستتتار بتیتمتارستتتتانتی و  
دستمزد معوقه متود شتدنتد. فشتار  
سن"ی  کاری بتر روی پترستتتاران   
ساعات طوالنی شیفت های کار و  
کتتمتتتبتتتود پتتترستتتتتتار کتتتافتتتی در  
بیمارستانها  ا تافته کتاری هتای  
اجتتبتتاری  ستتطتت  پتتایتتیتت  استتتتتانتتدار  
بهداشتی بیمارستانها  دستتمتزدهتای  
نتتاچتتیتتز و قتتراردادهتتای متتوقتتت و  
پیمانی از جم ه معضالت پترستتتاران  
استتت کتته بتتارهتتا نستتبتتت بتته آن  
اعتتتتترا  کتترده انتتد. متتواستتتتتهتتای  
پتترستتتتتاران مستتتتتقتتیتتمتتا بتته ستتطتت   
استاندارد درمان در جامعته متربتوت  
است و باید با وسیعتری  حمایتهتا از  

 جانب مردم پاسخ گیرد.   

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

کتارگتران متنتاطتتق هشتت گتانتته  
شهرداری اهواز امتروز دوم مترداد  
تجم  متحدانه مود را بته متقتابتل  
استانداری موزستان کشتانتدنتد و  

نتفتر    ٥٩٩٩ به نمایندگی از طر   
از همکاران مود مواهتان پتردامتت  
حتتتقتتتوق متتتعتتتوقتتته و تتتتبتتتدیتتتل  
قراردادهای پتیتمتانتی بته قترارداد  

 مستقیم با شهرداری هستند.  
 

هتتتتا و    ستتتتازمتتتتان شتتتتهتتتترداری 
های کشور تتحتت فشتار    دهداری 

اعتتتتترا تتات متتکتترر کتتارگتتران  
شتتهتترداری هتتا متتجتتوز استتتتتختتدام  
کارکنانی که دارای حداقتل سته  
ستال ستتابتتقتته کتاری هستتتتتنتتد را  
صادر کرده است که مطتابتق ایت   
دستورالعمل باید با همه کتارگتران  
شهرداری قرارداد مستتقتیتم بستتته  
شتتود امتتا تتتا ایتت  لتتحتترتته نتته  
شهرداری و نه شورای شهر اهتواز  

هتتیتت  پتتاستتختتی درمتتورد ایتت   
دستورالعتمتل بته کتارگتران نتداده  
انتتد. کتتارگتتران شتتهتترداری هتتای  
اهواز بیش از دو ماه استت دستت  
به اعترا ات مستتتمتری زده انتد  
که بتدری  کل مناطق هشت"تانته  
را در برگرفته است. از جم ه روز  

نتفتر از    ٧٩٩ تتیترمتاه حتدود    ٣١ 
کارگران هشت منطقه در متقتابتل  
سامتمان شهرداری اهتواز تتجتمت   
اعترا ی بترپتا کتردنتد. متواستت  
جم  کردن بسات پتیتمتانتکتاران و  
قرارداد مستتقتیتم روزبتروز وستعتت  
بیشتری پیدا کرده و با تتوجته بته  

متتیتت تتیتتون کتتارگتتر    ١٢ وجتتود  
پتتیتتمتتانتتکتتاری در ستتطتت  کشتتور   
زمیتنته تتبتدیتل ایت  متواستت بته  
مواست میت تیتون هتا کتارگتر در  
سط  کشور بیش از هتر زمتان از  
زمتتیتتنتته مستتاعتتد بتترمتتوردار شتتده  

 است.  

اعتدابات و تجتمتعتات ستراستری  
روزبروز بخش هتای بتیتشتتتری از  
جتتنتتبتتش کتتارگتتری را در بتتر  
می"یترد و ایت  یت  پتیتشتروی  
قابل توجه برای جنبش کتارگتری  
است. از جتمت ته در هتفتتته هتای  
امیر شتاهتد اعتتتدتاب و تتجتمت   

ستتراستتری کتتارگتتران متتختتابتترات  
بودیم. اعتتتدتابتات و تتجتمتعتات  
سراستری کتارگتران  متعت تمتان و  
بازنشست"ان زمینه تشتکتل هتای  
سراسری آنها را نیز فتراهتم کترده  
است. با تمام قوا بتایتد دستت بته  
کار ایجاد تشکل های ستراستری  

 کارگری شد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
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مارکس مطابه افتتتتتاحتیته را بتا  
مستتئتت تته ستتیتتاستتی بستتیتتار متتهتتم  
دی"ری ماتمه داد. طبقه کتارگتر  
نباید مود را بته متحتدوده تتنتگ  
سیاست م ی متحتدود ستازد. او  

بایست با سعی وافتر مستائتل    می 
سیاست مارجی را دنتبتال کتنتد.  
اگتتر پتتیتتروزی کتتل هتتد  بتته  
همتبتستتت"تی بترادرانته کتارگتران  

باشد  آن"اه اگتر    جهان متکی می 
طتتبتتقتته کتتارگتتر اجتتازه دهتتد کتته  
طتتبتتقتتات حتتاکتتمتته کتته مستتئتتول  

بتاشتنتد    الم ت تی متی   دیر ماسی بی  
تتتتعتتتدتتتبتتتات متتت تتتی را بتتترای  
بران"تیتختتت  کتارگتران کشتوری  
ع یه کارگران کشورهای دیت"تر   
به منرور کشتتار متردم و نتابتود  
سامت  ثروت آنها  بکتار گتیترنتد   
رسالت مود را عتمت تی نتختواهتد  
سامت. لذا کارگران باید در تتمتام  

التمت ت تی استتتاد    رموز سیاست بی  
شوند. آنهتا بتایتد متراقتب اعتمتال  
دیتترتت تتمتتاتتتیتت  حتتکتتومتتتتتهتتایشتتان  
باشند؛ اگر الزم باشد باید با تتمتام  
نتیتتروئتی کته در امتتتتیتار دارنتتد   

بتایستت در    مقاومت نمایتنتد؛ متی 
ی  اعترا  همه جانتبته عت تیته  

هتتای جتتنتتایتتتتتکتتارانتته    تتتوطتتئتته 
حکومتتهتایشتان شترکتت کتنتنتد.  
زمان آن است که بته و تعتیتتتی  
که  م  مجازات کردن جنایتتی  
کتتته تتتتوستتتط افتتتراد صتتتورت  

گیرد  دزدی  چراول و فتریتب    می 
را در روابط بی  الم  ی آزاد متی  

 گذارد  پایان بخشیم. 
 

 فدل هشتم 
استتاستتنتتامتته بتتیتت  التتمتت تتل اول.  
کنفرانس لتنتدن. لتکتنت"تره هتای  
لتتوزان و بتتروکستتل. بتتاکتتونتتیتت  و  
مارکتس. کتنت"تره بتال. جتنتگ  
فرانسه و پروا. کتمتون پتاریتس.  
مبارزه بی  مارکس و بتاکتونتیت .  

 کن"ره الهه. 
 

ما تاریخ تاستیتس بتیت  التمت تل و  

ن"ارش مطابه افتتتتاحتیته آنترا در  
جزئیات مورد بررسی قترار دادیتم.  
اکنون باید به مطالعه استاستنتامته  
بی  الم ل برردازیم. ای  نیز تتوستط  
مارکس ن"ارش یافتته بتود و از  
دو بخش تشکیل می شد: یتکتی  
بیان اصتول  و دیت"تری مستائتل  

 سازمانی. 
دیتتدیتتم کتته متتارکتتس بتتا چتته  
مهارتی اصول اولیه کمونیتستم را  
در مطابه افتتتاحتیته بتیت  التمت تل  
گنجانید. لک  مهتمتتتر  و بتطتور  
غیرقابل قیاسی مشک تتتر از ایت   
امتتتر  آوردن ایتتت  اصتتتول در  
اساسنامه بود. مطابه افتتتتتاحتیته  

کترد    تنها ی  هد  را دنبال می 
هتائتی کته    روش  کردن ان"یتزه   –

نمتود تتا در    کارگران را وادار می 
گرد هم آیتنتد    ١٨٦٤ سرتامبر    ٢٨ 

و بی  الم ل را تتسستیتس کتنتنتد.  
لک  ای  هنوز ی  برنامه نتبتود.  

ای بتر آن بتود؛ ایت     تنها مقتدمته 
مطابه تنها اعتالم رستمتی آن در  

و ایت  امتر    –برابر تمام جهان بود  
 –بطور متا  در متود نتامتش  

تسسیس ی  انجم  بی  التمت ت تی  
 –جدید  انجتمتنتی از کتارگتران  

 نهفته بود. 
متتارکتتس بتتتتترتتتیتتبتتی هتتمتتیتتقتتنتتدر  
استادانه موفق به حل مسئ ه دوم  

ای    تدوی  مسائل عمتومتی   –شد  
که طبقه کارگر در کشتورهتای  

 مخت ف با آن روبرو بود. 
 "با در نرر گرفت  ای  امر  

کتته رهتتائتتی طتتبتتقتتات کتتارگتتر  
بایست تتوستط متود طتبتقتات    می 

کارگر بتدستت آیتد؛ کته متبتارزه  
برای رهائی طبتقتات کتارگتر بته  

ای برای امتتیتازات    معنای مبارزه 
و انحتدتارات طتبتقتاتتی نتیتستت   

ای است برای حتقتوق    ب که مبارزه 
و وظایف برابر  و التغتا  هترگتونته  
حاکمیت طبقاتی؛ کته بتنتدگتی  
اقتتتتتدتتادی انستتان کتتارگتتر بتته  
انتتحتتدتتار ابتتزار کتتار  یتتعتتنتتی  
ستترچشتتمتته زنتتدگتتی  در پتتایتته  
بندگی در تمام شک هایش  هتمته  
انواع بدبختی اجتتتمتاعتی  متفتت  
فکری و وابست"ی سیاسی قترار  

 دارد؛ 
که لذا رهائی اقتدادی طتبتقتات  
کارگر آن هد  بزرگی است کته  

هتتای ستتیتتاستتی    کتت تتیتته جتتنتتبتتش 
ای تتحتت    میبایست بعنوان وسیت ته 

 تبعیت آن قرار داشته باشند. 
کتته کتت تتیتته کتتوشتتشتتهتتائتتی کتته  
تاکنون در جهت آن هد  بتزرگ  
صورت گرفته است بواسطه عتدم  
همبست"ی  جتدائتیتهتای متتتعتدد  
کارگران در هر کشور  و بواسطته  
عتتدم وجتتود پتتیتتتونتتد بتترادرانتتته  
همبست"ی بی  طتبتقتات کتارگتر  
کشورهتای متختتت تف  شتکتستت  

 مورده اند. 
ای    که رهتائتی کتار نته مستئت ته 

متتحتت تتی و نتته متت تتی  بتت تتکتته  
بتاشتد     ای اجتتتمتاعتی متی   مسئ ه 

که کت تیته کشتورهتائتی را کته  
جامعه مدرن در آن وجود دارد در  

گتیترد و بترای حت تش بته    بر می 
متتوافتتقتتت عتتمتت تتی و تتتئتتوریتت   
پیشرفته تتریت  کشتورهتا وابستتته  

 است؛ 
که تجدید حیات کنونی طتبتقتات  
کتتتارگتتتر در صتتتنتتتعتتتی تتتتریتتت   
کشورهای اروپتا   تمت  ایتنتکته  

انت"تیتزد     امید جدیدی را بتر متی 
بیان"ر امطار جتدی استت عت تیته  
غ تیدن به اشتباهات گتذشتتته  و  
مواستار الحاق فوری جنبشهتائتی  

است کته هتنتوز متنتفتدتل متی  
 باشند." 

بررسی دقتیتق ایت  نتکتات نشتان  
دهتتد کتته چتتقتتدر بتترمتتی از    متتی 

بخشهای برنامه حزب کمونیتستت  
روستتیتته تتتزی را کتته تتتوستتط  
مارکس تنریتم شتده بتود  دنتبتال  

کترد. هتمتیت  امتر در متورد    می 
هتتای قتتدیتتمتتی احتتزاب    بتترنتتامتته 

ان" ستان  فرانسه و آلمان صتحتت  
هتای فترانسته و    دارد. در بترنتامته 

ارفتتورت بستتیتتاری نتتکتتات وجتتود  
دارد که در واق  رونتویستی لتغتت  
به لغت احکام اساسی اساستنتامته  

 بی  الم ل اول می باشند. 
البتته ایتنتطتور نتبتود کته کت تیته  
اعضای کمیته موقت بی  التمت تل  
درک واحتتدی از ایتت  احتتکتتام  
داشتتتتته بتتاشتتنتتد. متتثتتال اعضتتای  
ان" یسی  فترانستوی و آلتمتانتی  
هتمتته بتتر ستتر ایتت  حتتکتم تتوافتتق  
داشتند که رهائی طبقته کتارگتر  

بایست توسط مود طبتقته    تنها می 
کارگر بدست آیتد؛ امتا ایت  امتر  
توسط هر گتروه بتطتور متتتفتاوت  

شد. تریدیونیونیستتهتای    تفسیر می 
ان" یسی و چارتیستتهتای ستابتق  

دیدنتد    در ای  حکم  اعترا ی می 
ع یه بذل مرحمت مشمئز کتنتنتده  
اعضتتای متتوش نتتیتتت طتتبتتقتته  
متتتتتوستتط نستتبتتت بتته کتتارگتتران.  
فرانسوی ها که بشدت نسبت بته  
روشنفکران مشم"ی  بتودنتد  ایت   
حکم را به منزلته اعتالم متطتری  
ع یه روشنفکران مائ  و تسکیتدی  
بر توانائی طبقه کارگر در ادامته  
دادن راه بتتتدون روشتتتنتتتفتتتکتتتران   

هتا     فهمیتدنتد. تتنتهتا آلتمتانتی   می 
اعضتتتای ستتتابتتتق اتتتتحتتتادیتتته  
کمونیستی بودند که واقعتا تتمتام  

مفاهیم و مضامی  ایت  حتکتم را  
کتتردنتتد. اگتتر طتتبتتقتته    درک متتی 
توانست تنها از طتریتق    کارگر می 

کتوشتش متود متویشتتت  را رهتتا  
سازد  آن"اه دی"ر هرگونه ائتتال   
بتتا بتتوریوازی  هتتترگتتونتته هتتتم  
پیال"ی با سرمایه داران در تضتاد  
شتتتدیتتتد بتتتا ایتتت  اصتتتل قتتترار  

گرفت. همینی  تتسکتیتد شتد    می 
که هتد  رهتاستازی ایت  یتا آن  
گروه کارگران نبود  ب که طتبتقته  
کارگر در کل است و ایت  آزادی  
نتته تتتوستتط ایتت  یتتا آن گتتروه از  
کارگران  ب که توسط همه طبتقته  

توانست بتدستت آیتد و    کارگر می 
ایتتنتتکتته ایتت  امتتر  ستتازمتتانتتدهتتی  
طبقاتی پترولتتتاریتا را پتیتشتفتر   
داشت. از ای  حکم کته انتحتدتار  
کاپیتالیستی ابزار تتولتیتد  عت تت  
بردگی اقتدادی طبتقته کتارگتر  
استتت  چتتنتتیتت  نتتتتتیتتجتته گتترفتتتتته  

شتتد کتته نتتابتتود کتتردن ایتت     متتی 
انحدار امتری الزم بتود. و ایت   
استنتاج باز هم بوسی ه درمتواستت  
الغای هرگونه حاکمیت طبتقتاتتی  
تقویت می شد  که التبتتته نتمتی  
تتتوانستتت بتتدون امتتحتتا  تتتقتتستتیتتم  

 جامعه به طبقات بدست آید. 
ای  حکم که در مطابه افتتتاحتیته  
آمده بود  در استاستنتامته تتکترار  
نشتتد. در استتاستتنتتامتته تتتسکتتیتتد  
مستتتقتتیتمتتی متبتتنتی بتر ایتتنتکتته  
پتترولتتتتتاریتتا بتترای تتتحتتقتتق کتت تتیتته  
اهدافی کته در بترابتر متود قترار  
داده بتتود  متتحتتتتتاج بتته گتترفتتتتت   
قتتدرت ستتیتتاستتی استتت  وجتتود  
نداشت. در عو  اظهار دیت"تری  

بینیم. استاستنتامته بتر ایت     را می 
نتترتتر بتتود "کتته لتتذا رهتتائتتی  
اقتدادی طبقه کارگر  آن هتد   
عالی است که ک یه جنتبتشتهتای  
سیاسی می بایست بعنوان وسی ته  
ای تحت تبعیتت آن قترار داشتتته  

 باشند." 
 

 )ادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 ( دیوید ریازانف٠٤)
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 ٥٢ صفحه  

گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون 
اجرائی شدن طرح کارورزی و اعالم هفته ملی 

 مهارت

ستتایتتت اتتتحتتاد: بتتنتتا بتتر گتتزارش  
متتبتترگتتزاری ایتت تتنتتا  وزارت کتتار  

روز آیتنتده را از    ٧ دولت روحانی  
تیتر متاه   روز هتفتتته    ٣١ امروز  

متت تتی متتهتتارت بتتا متتو تتوعتتات   
هتتتفتتتتتتته  آمتتتوزش فتتتنتتتی و  

ای  اقتتدتاد متقتاومتتتی و    حرفه 
    تولید و اشتتتغتال متعترفتی کترده 
است. اعالم چنی  متو توعتاتتی  
تحت عنوان هفته مت تی متهتارت  
در شتترایتتطتتی در دستتتتتور کتتار  
وزارت کار قرار گرفته است کته  
بنا بر اظهارات شتاکترمتی متدیتر  
کل تعاون  کار و رفاه اجتمتاعتی  
استان تهتران  طترو کتارورزی از  

تتتیتتر متتاه در ایتت  استتتتتان    ٢١ 
عم یاتی شتده استت. بته هتمتیت   
متتنتتوال ایتت  طتترو در ستتایتتتر  
استانهای کشور نیز با بوق کترنتا  
و ادعاهای پر طمطراق از ستوی  
وزیر و دیت"تر مستئتولتیت  وزارت  
کار در مورد اشتتغتالتزا بتودن آن   
در حال عم یاتی شدن استت. ایت   
در حالیست که طی هفتته هتای  
گذشته اعترا  به ایت  طترو از  
ستتتوی فتتتعتتتالتتتیتتت  کتتتارگتتتری   
دانشجویتان  استاتتیتد دانشت"تاه و  
حقوقدانان و متعت تمتان نتیتز ابتعتاد  
گسترده تری پیدا کرده استت. بتا  
ای  حال همانطتوریتکته اشتاره شتد  
وزارت کتار بتدون تتوجته بته ایت   
اعتتترا تات و پتاستخت"توئتی بته  
نقدهای مطرو شده  همیتنتان در  
تالش برای عم یاتتی کتردن ایت   

 طرو است. 
 

با توجه به ایت  مستائتل و بتویت ه  
عزم  دولتت روحتانتی در اجترای  
طتترو کتتارورزی  ستتایتتت اتتتحتتاد  
طی گفت"وئی با جتعتفتر عترتیتم  
زاده دبیر اتتحتادیته آزاد کتارگتران  
ایران  ابتدا جایت"تاه اعتالم هتفتتته  
م ی مهارت در سیتاستتتهتای بته  

اصتتطتتالو اشتتتتتغتتالتتزائتتی دولتتت  
روحانی را مورد پرسش قرار داد.  
عریم زاده در ایت  رابتطته اظتهتار  

 داشت: 
 

اجتتتازه بتتتدهتتتیتتتد قتتتبتتتل از هتتتر  
تو یحی  به صراحت ب"ویم کته  
اعتتالم هتتفتتتتته متت تتی متتهتتارت از  
ستتوی وزارت کتتار را بتتایتتد در  
کنار سایر سیاستها و ادعتاهتای  
ریاکارانته و پتر طتمتطتراق دولتت  
روحانی در مورد اشتغالزائی قترار  
داد. ببینتیتد هتم اکتنتون در ایت   
مم کت سازمانی به نام ستازمتان  
فتتنتتی و حتترفتته ای بتتا صتتدهتتا  
می یارد تومان بودجه ستالتیتانته و  
هزاران می یارد سرمایته در قتالتب  
سامتتتمتانتهتا  و دم و دستتت"تاه  
آمتتتوزشتتتی وجتتتود دارد کتتته  
سالهاست مشغول آموزش مهتارت  
بتترای کتتارجتتویتتان استتت. حتتال  
سوالی که در ایت  بتیت  متطترو  
میشود ای  است که امتروزه چته  
معض ی در مورد آمتوزش فتنتی  
و حرفه ای در ای  مم کت پیتش  
آمده است که وظیفه ای  سازمتان  
بتا هتتزاران متیتت تتیتتارد ستترمتتایتته و  
بتتودجتته بتته واحتتدهتتای تتتحتتت  
متتالتتکتتیتتت کتتارفتترمتتایتتان متتا   
واگذار میشود  و با طبل و دهتل  
به واگذاری وظیفه ایت  ستازمتان  
به این"ونه واحدها کوبیده شتده و  
برای بازار گرمی  هفتتته ای بته  
نتتام هتتفتتتتته متت تتی متتهتتارت بتتا  
مو توعتات  هتفتتته  آمتوزش  

ای  اقتتتتتدتتاد    فتتنتتی و حتترفتته 
مقاومتی و تولید و اشتغال اعتالم  

 می"ردد. 
 

وی ادامه داد: به نرر م  پتاستخ  
ایتت  ستتوال را استتاستتا بتتایتتد در  
رویکرد به غایت  تد کتارگتری  
دولت روحانی از قتبتیتل قتانتونتی  

کتتردن بتتیتت"تتاری  ارزان ستتازی  
نیروی کار و اعطای ی  رانتت  
عترتیتتم متتالتی بته کتارفتترمتایتتان  
ما )مشتمتول طترو کتارورزی(  
دیتتد. متت"تتر در ایتت  متتمتت تتکتتت  
بیکاری صدها هتزار جتوان فتارغ  
التحدیل  ناشی از عدم متهتارت  
و نبود سازمتانتی بترای متهتارت  
دهی به ایت  فتارغ التتتحتدتیتالن  
است؟ آیتا شتمتا تتاکتنتون حتتتی  
یتتت  متتتبتتتر دو متتتطتتتی از  
کتتارفتترمتتایتتان در متتورد عتتدم  
متتهتتارت فتتارغ التتتتتحتتدتتیتتالن  
دانش"اهی و مانت  بتودن چتنتیت   
پتدیتتده ای در استتتتتختدام آنتتان از  
سوی کارفرمایان در رستانته هتا  
دیده اید که حتال دولتت روحتانتی  
در صدد بر آمده است با حتل ایت   
معضل  مشکل بیکتاری صتدهتا  
هتتزار فتتارغ التتتتتحتتدتتیتتل جتتوان  
دانش"اهی را حل کنتد؟ بته ایت   
متعتتنتا متتیتختتواهتم بتت"تویتتم تتتمتتام  
ادعاهای دولت روحانی پتیترامتون  
مهارت دهی به فارغ التحدتیتالن  
دانش"تاهتی بترای حتل متعتضتل  
بیکاری آنان  فقط و فقتط بترای  
الپوشانی اهدا  اص ی ای  طترو  

 است. 
 

جعفر عریم زاده افزود:  بته نترتر  
م  دولت روحانی با اجرای طترو  
کارورزی و اعالم هفتتته متهتارت  
م ی عالوه بتر ایتنتکته در صتدد  
سازمان دهی ی  سیتستتتم بترده  
دارانتته قتترون وستتطتتائتتی در ایتت   
مم کت است همیتنتیت  در حتال  
برداشتتت  هتزیتنته هتای ستازمتان  
آموزش فتنتی و حترفته ای  از  
روی دوش دولت و اندامت  هزینته  
آن بر دوش جوانان بیکار از طتریتق  
تحمیل بی"اری به آنان در مراکتز  
تولیدی  صتنتعتتتی و متدمتاتتی  

 است. 

 
ایشتتان در ادامتته ایتت  مدتتاحتتبتته  
پیرامون اعتتترا تات و نتقتدهتای  
صورت گرفته به طرو کتارورزی  

 اظهار داشت: 
در اعترا ات و نقتدهتای متطترو  
شده به ای  طترو  دو رویتکترد و  
دو صف را میتوان مشاهده کترد.  
دستتتتته اول فتتعتتالتتیتت  کتتارگتتری   
دانشتتجتتوئتتی  متتعتت تتمتتان  استتاتتتیتتد  
دانش"اه و حقوقدانان هستتنتد کته  
هر کدام بته نتوبته متود از وجتوه  
متتختتتتت تتفتتی  اعتتتتترا  شتتان را  
بدتتورت پتتایتته ای و نتت"تترشتتی  
مبتنی بر اشتغتال زا نتبتودن ایت   
طتترو ابتتراز داشتتتتته انتتد امتتا در  
مقابل ای  صف  کستانتی هتم از  
تشک ها و نتهتادهتای دستت ستاز  
کتتارگتتری  بتتوده انتتد کتته در  
همراهی بتا دولتت از طتریتق درز  
گرفت  عدم اشتتتغتالتزا بتودن ایت   
طترو   ایتتراداتتتی را بته آن وارد  
کرده و مواهان اصتالحتاتتی شتده  

 اند. 
 

اما همینان که م  در مداحبته  
قب ی و سرس طی مقالته ای بتر  
اساا مواد آئتیت  نتامته اجترائتی  
طرو  کارورزی تتو تیت  داده ام  
ای  طرو مط قا اشتتغتالتزا نتیتستت  
ب که با اهدافی از قبیل قتانتونتی  
کتتردن  بتتیتت"تتاری  ارزان ستتازی  
نیتروی کتار و  اعتطتای یت   
رانت عریم مالتی بته واحتدهتای  
تحت مالکیت نهادهای دولتی و  
وابسته بته حتوزه قتدرت طتراحتی  
شتتده استتت. التتبتتتتته اجتترائتتی و  
نهادینه شدن  ای  طترو  تتبتعتات  
 د کارگری دی"تری از قتبتیتل  
ب وکته کتردن متوادی از قتانتون  
کتتار  از متتو تتوعتتیتتت انتتدامتتتتت   
تدریجی بیتمته کتارگتران تتوستط  
کتتارفتترمتتایتتان  غتتارت و چتترتتاول  

صندوق سازمان تامی  اجتمتاعتی  
و ... را نیز میتوانتد بتا متود بته  
همراه آورد. اما از آنتجتا کته هتم  
در مداحبه قب ی و هم در مقالته  
ای که انتشتار داده ام  بته ایت   
مسائل پردامته ام اجازه بدهیتد در  
ای  مدتاحتبته وجتوه دیت"تری از  
ادعای ریاکارانه  دولت در متورد  
اشتتتتتغتتالتتزا بتتودن ایتت  طتترو را  

 واشکافی کنم. 
 

ببنید اشتغالزائی نه تنها در ایتران  
ب که در هر کشوری معطو  بته  
سرمایه گذاری و ایجاد و توسعته  
واحدهای در حال کار استت. آیتا  
در طرو کارورزی شما متاده ای  
را پیدا میکنید که متعتطتو  بته  
ریتتالتتی ستترمتتایتته گتتذاری بتترای  
ایتجتتاد و یتا تتتوستتعته واحتتدهتتای  

صنعتی در حتال کتار    -تولیدی  
باشد؟ نه تنها در ای  طرو چنیت   
سیاستی اعمال نشده است بت تکته  
هی  سیاست دی"ری را نیتز کته  
در ای  مم کت معطو  به ایجتاد  
یا توسعه واحدهای در حتال کتار  
باشد مشاهده نتمتیتکتنتیتد. ایتنتان  

سال گذشته کاری جتز    ٣٨ ظر   
ویتترانتتی و شتتختتم زدن متتراکتتز  
تولیدی و صتنتعتتتی ایت  کشتور  
انجام نداده اند. صنای  نساجتی را  
بته نتتابتودی کشتتانتدنتتد  صتنتتایتت   
غذائی در ای  متمت تکتت بتدلتیتل  
عقب مانتدگتی تتکتنتولتوییتکتی  
قادر به حضور در بتازار جتهتانتی  
نیست  صنای  فوالد و متعتادن و  
بسیاری دی"ر از صتنتایت  کشتور  
در حال ورشکست"تی و نتابتودی  
است و روزی را در ای  ممت تکتت  
مشاهده نمی کنید که کتارگتران  
صنای  مخت ف بدلیل بدلیتل عتدم  
پردامت دستمزدهایشان که اساستا  
 ناشی از ورشکست"ی و ناتوانی  
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آنتتتهتتتا در تتتتولتتتیتتتد و فتتتروش  
متحتدتتوالتشتان استت  دستتت بتته  

 اعترا ی نزنند. 
 

جعفر عریم زاده ادامته  داد: آن  
چیزی که امتروز بتاعت  بتوجتود  
آمدن پدیده ای به نام صدها هتزار  
جوان بیکار فارغ التتتحتدتیتل در  
ای  مم کت شتده استت از یت   
سو حاصل عدم سرمتایته گتذاری  
و عدم ایجاد و توسعته واحتدهتای  
تولیدی و صتنتعتتتی در ستی و  
هشتتت ستتال گتتذشتتتتته  نتتابتتودی  
صتتنتتایتت  متتوجتتود و عتتدم بتته  
روزرسانی آنها و از ستوی دیت"تر  
حتاصتتل ارزان ستتازی بتتی وقتتفتته  

ستال گتذشتتته    ٣٨ نیروی کار در  
 است. 

 
اجازه بدهید اثباتا تتو تیت  بتدهتم  
که فتاکتتتورهتای فتوق اصت تی  
تری  عوامل و عیت مدیبت بتار  
موجود در کشور است که التبتتته  
در پتتایتته تتتریتت  ستتطتت   متتودایتت   
مسائل نیز ناشی از رویتکتردهتای  
سیاسی نرتم حتاکتم بتر جتامتعته  
است کته جتای بتحتثتش ایتنتجتا  

نتتیتتستتت. امتتا در رابتتطتته بتتتا  
فاکتورهای فوق باید ب"ویم: آیتا  
در کشوری کته جتمتعتیتتتش در  

سال گذشته حدود دو و    ٣٨ طول  
نیم برابر شتده و بته تتنتاستب ایت   
جتتمتتعتتیتتت نتته تتتنتتهتتا واحتتدهتتای  
تولیدی و صنعتی جدیدی ایجتاد  
نشده انتد بت تکته اغت تب آنتهتا بته  
نتتابتتودی نتتیتتز کشتتیتتده شتتده انتتد  
میتوان انترتار داشتت کته پتدیتده  
مانمان برانداز بیکاری به معتضتل  

 اص ی آن کشور تبدیل نشود؟ 
 

یکی از پایه های اص تی تتولتیتد  
و تتتوستتعتته آن  در هتتر کشتتوری  
وجود بازار مدر  استت. آیتا در  
کشوری که از ی  سو صنتایت   

سال به روز نشتده    ٣٨ اش در طول  
اند تا قتادر بته حضتور در بتازار  
جهانی مدر  باشند و از ستوی  
دی"ر نیروی کارش در طتول ایت   
مدت بطتور بتی وقتفته ای ارزان  
شده و قدرت مرید مود را جتهتت  
مدتتتر  از دستتتت داده استتتت  
میشود صحبت از تولید و توسعته  
تولید و به ای  معنتا صتحتبتت از  

 توسعه اشتغال کرد. 

 
وی افتتزود: حتتال دولتتت بتتا درز  
گرفت  تمامی ای  مستائتل پتایته  
ای و تالش بترای حتل آنتهتا بته  
عنوان عوامل اص ی بتیتکتاری و  
آوارگی جوانان فتارغ التتتحتدتیتل  
دانش"اهی پرچم اشتتغتالتزائتی را  
با بوق و کرنا با طترحتی بته نتام  
کارورزی و متانتوری ریتاکتارانته  
تحت عنوان هفته مت تی متهتارت  
بتتدستتت گتترفتتتتته استتت. امتتا آن  
چیزی که اینان نمی بینند و یتا  
تعمدا نمیخواهند ببینند ایت  استت  
که اجرای چتنتیت  ستیتاستتتهتای  
برده دارانه در حتق جتوانتان فتارع  
التحدیل دانشت"تاهتی و طتبتقته  
کارگر ایتران کته در عتیت  حتال  
متتعتتطتتو  بتته غتتارت و چتترتتاول  
بودجه کشور و صنتدوق ستازمتان  
تامی  اجتماعی است   نته تتنتهتا  
راه به جائی نتختواهتد بترد بت تکته  
کل اقتداد و زندگی اجتتمتاعتی  
در ای  جامعه را بیش از پیش در  
ب  بستی العالج تر فترو متواهتد  

 برد.  
 

جعفر عترتیتم زاده در پتایتان ایت   

مداحبه دانشجویان و شتوراهتای  
صنفی دانشجویان ستراستر کشتور  
را مطاب قرار داد و گفت: عتالوه  
بتتر تتتبتتعتتات ستتهتتمتت"تتیتت  طتترو  
کارورزی بر کل طتبتقته کتارگتر  
ایران  واقعیت ای  است که هتد   
اول و بالواسطه ای  طرو  قانتونتی  
کردن بی"اری و تتحتمتیتل آن بتر  
جتتتوانتتتان فتتتارغ التتتتتتتحتتتدتتتیتتتل  
دانش"اهی است. لذا انتترتار ایت   
است تا دانشجویان و  شتوراهتای  
صتتنتتفتتی دانشتتجتتوئتتی در ستتطتت   
کشور پیشتاز اعترا ات فعتالتیت   
کتتارگتتری  متتعتت تتمتتان  استتاتتتیتتد  
دانش"اه و وکال و حقتوقتدانتان در  
برمورد به ای  طرو و سیاستتهتای  
ریاکارانه دولت روحتانتی بتاشتنتد.  
بترای روشتت  شتدن  تترورت ایتت   
مسئ ه اجازه بدهید مثتالتی بتزنتم:  
بتتبتتیتتنتتیتتد هتتمتتیتت  االن کتتارگتتران  
بسیاری از صنای  کشتور بتدلتیتل  
قرار گرفت  در معر  امرج و یتا  
دی"ر بی حقتوقتی هتا دستت بته  
اعترا  میزنند. طتبتیتعتی استت  
که متوفتقتیتت کتارفترمتایتان در  
امراج و یتا تتحتمتیتل ستایتر بتی  
حتتقتتوقتتی هتتا بتته کتتارگتتران ایتت   

صتتنتتایتت   قتتدرت آنتتهتتا را بتترای  
تحمیل امراج و سایر بی حتقتوقتی  
ها بر کل طبقه کارگر ایران بتاال  
میبرد و به ایت  متعتنتا طتبتیتعتی  
استتتت کتتته اعتتتتتتترا تتتات ایتتت   
کارگران مورد حمایت تشک هتای  
مستتتتتقتتل کتتارگتتری و هتتمتته  
بخشهای مخت ف طبتقته کتارگتر  
ایران قرار ب"یرد که چتنتیت  نتیتز  
متتیتتشتتود. امتتا آیتتا اگتتر متتود  
کتارگتران ایت  کتارمتانتته هتتا بتته  
عنوان ستیتبتل اول تتحتمتیتل بتی  
حقوقی  راسا دست به اعتترا تی  
نتزنتتنتتد حتتمتایتتتتتی نتتیتز در ابتتعتتاد  
بزرگ اجتماعی از آنتان صتورت  
می"یرد؟ به ایت  متعتنتاستت کته  
متت  بتته عتتنتتوان یتت  فتتعتتال  
کتتارگتتری و بتته نتتوبتته متتودم   
دانشجویان و شتوراهتای صتنتفتی  
آنان را به عنوان سیتبتل اول طترو  
کارورزی و تحمیل بتیت"تاری بتر  
آنان مطاب قرار میدهم و از آنتهتا  
میخواهم آنتیتنتان کته شتایستتته  
است دست به اعترا  به اجترای  

تتیتر    ٣١   –ای  طرو بزنند. پایان  
 ١٣٥٦ ماه  

 

 گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون اجرائی شدن طرح کارورزی و اعالم هفته ملی مهارت

مرز بحران اسیب های اجتتمتاعتی  
 کجاست ؟ 

کودکا نی معدوم همیتون اتتنتا  
وستایش هتا قتربتانتی شتدنتد امتا  
چتترا قتتربتتانتتی شتتدنتتد ؟ وامتتروز  
بنیتای هشتت متاهته ربتوده شتده  
وهتتنتتوز متتعتت تتوم نتتیتتستتت چتته  
ستتنتتاریتتوی وحشتتتتتنتتاکتتی در  

   انترارش است  

مرگی که بر زندگی کوتاه اتتنتا  
وستایش ها افتکتتتده شتد بتر اثتر  
حادثه نبود ب تکته نتتتیتجته یت   
نتتاهتتنتتجتتاری امتتالقتتی وبتتیتتمتتاری  
جنتستی بته نتام کتودک ازاری  

 است . 
اتنا قربانی ازارهتای فتردی قترار  
گرفت که به ماطر دستتتفتروشتی  
بتتودن پتتدرش متتجتتبتتور بتتود در  

رن"رزی برای موردن اب ورفتتت   
بتته دستتتتتشتتوی از ان استتتتتفتتاده  

 میکرد. 
البته اتنا صایمی تتنتهتا قتربتانتی  
کتتودک ازاری در ایتت  دنتتیتتا  
نیتستت چترا کته هترروز صتدهتا  
وهزاران کودک در سراسر جتهتان  
از سوی افرادی که به بتیتمتاری  
های جنسی وروانتی وانتحترافتات  

امالقی مبتتتال هستتتنتد قتربتانتی  
 کودک ازاری می شوند . 

    مسعود شجاعی وناصر فتریتاد 
وفتتعتتا الن ودوستتتتتداران کتتودک  
سالهاست که از تعتر  جتنتستی  
به کودکتان در متدارا فتوتتبتال  
واز جم ه در برمی بتاشتکتاهتهتای  

 بزرگ و.... مبر میدهند . 
شجاعی حتی در اسفند ماه ستال  

ای  مساله را در بترنتامته      نود  
نود با می یتونتهتا بتیتنتنتده متطترو  
کتتترد واز متتتردم متتتواستتتت در  
فرستادن کودکان ونوجتونتان متود  
به مدارا فوتبال احتیات کتنتنتد  
یکسال قبل یکی از متربتیتان در  
همان برنامه نتود از دادن ابتمتیتوه  

 بیهوش کننده به کودکان در  
 

 امروز اتنا وستایش ها و...
 فردا کدام کودک

 بهنام ابراهيم زاده 
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 یک بخش از سوان  محیط کار منجر به مرگ کارگر میشود در این مورد باید بر حق و حقوق زیر تاکید کنیم:
انهد، بهایهد  اند، و نان آور خود را از دسهت داده خانواده کارگرانی که به خاطر ناامنی محیط کار جان باخته -٢

تحت پوشش همیشگی تامین اجتماعی قرار گیرند و از یک زنهدگهی انسهانهی بهرخهوردار بهاشهنهد. بهایهد بهه ایهن 
 ها مستمری ماهانه مکفی پرداخت شود. خانواده

ای در محیط کار، تعداد قربانیان و مصدومین با مشخصات و عکس فورا باید رسهمها  در صورت وقوع هر حادثه -١
 و علنا اعالم شود.

 عاملین کشتار در کارخانجات کارفرمایان و دولت حامی آنها هستند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. -٩
 برگزاری مراسم یاد کارگران جانباخته بخاطر ناامنی محیط کار توسط کراگران به هزینه کارفرما -۴

مبارزه برای ایمنی محیط کار، یعنی مبارزه برای زنده ماندن و سالمت جانی کارگر، یهک روز ههم نهبهایهد در آن 
 تعلل کرد. خصوصا این موضوع در ایران باید به مساله فوری و همین امروز کارگران تبدیل شود.

مساله تامین ایمنی محیط کار بسادگی به سود سرمایه داران گره میخورد. سرمایهه دار بهخهاطهر سهودجهویهی ا ، 
های کار هر روز بیشتر از کارگران قربانی میگیرد و دولت نیز بنا به تعریف حافظ  آشکارا جنایت میکند و محیط

های کار بیش از هر چیز اوج توحش سرمایه داری را در مهقهابهل مها  منافع اوست. ابعاد گسترده جنایت در محیط
 قرار میدهد. باید به این توحش پایان داد. *

 )منبع کشتار در محیط های کار، یک جنگ اعالم نشده هه از شهال دانشفر. صفحه کارگران در فیس بوک(

 دیدن کنید  از سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 

بتترمتتی متتدارا فتتوتتتبتتال وفتتیتت تتم  
گترفتتتتت  از تتجتتاوز بتترای فشتتار  
بتتتعتتتدی بتتتر قتتتربتتتانتتتیتتتان داده  
بود .امادریغ از یت  پتیت"تیتری  
جتتدی قضتتایتتی بتترای کشتتف  
حقیقت مط ب ومجازات مجرمیت   

ویتا اشتاره ای در      احتمتالتی  
سخنتان مستوالن کشتور بته ایت   
مساله مهم وکنایه در تریبونهتای  

 نماز جمعه  
 

اموند چون ع م والهدا وامتثتال ان  
فقط رگ گردنشان برای پوشتش  
وحجاب مانمها ک فت متی شتود  
وبرایشتان مست ته استت . وقتتتی  
سعید طتوستی حتی وحتا تر بته  
بتیتش از نتتوزده کتودک تتجتتاوز  

میکند هی  برموردی هتم بتا او  
نمیکنند وازادش متیت"تذارنتد بته  
ادامه رفتتارهتای چتنتدش اورش  

 ادامه بدهد. 
از طترفتی وقتتتتی هتنتوز الیتحتته  
حمایت از متانتواده هتمتیتنتان در  
مج س ماک متی متورد ومتال  
قانوی داریم روشت  استت ستریتال  
تجاوز بته کتودکتان ادامته متی  
یابد.م"ر سعید طوسی به متاطتر  
تتتتجتتتاوز بتتته نتتتوزده کتتتودک  
بازمواست شد ودست"تاه قضتایتی  

 اقدامی کرد . 
شجاعی وامثال شجاعی ها بتایتد  
در ان زمان واکنون متورد تتقتدیتر  
قرار می"رفتند که چشم متود را  
بر مناف  مادی بسته واز ابتروی  

امروز تحتت    مود مایه گذاشته  
فشتار استتت کتته چتترا بتتا یتت   
مبرن"ار بتر فتر   تد انتقتالب  

 مداحبه کرده است . 
تف به ای  دنیا ومتمت تکتتتی کته  
حاکمان بی تدبیرش که در ان از  
تتتعتتر  بتته کتتودک ونتتوجتتوانتتان  
ککشان نمی"زد وی  تتب سترد  

نتتمتتی کتتنتتنتتد امتتا از ایتتنتتکتته    هتم 
مداحبه کنتنتده چتنتیت  وچتنتان  
بوده ویا فتال ن فتعتال کتارگتری  
وسیاسی وحتقتوق بشتری از حتق  
وحقوق انسانی حترفتی زده اتتش  

 می گیرند . 
 فرجام سخ   

کتته  -بتته راستتتتتی چتترا مستتوالن  
روش  است مقدود تتنتهتا بترمتی  

ازانان است .چنی  کتم تتوجته از  
مو توعتات ومتعتضتالت بستیتار  
مهم اجتماعی می"ذرند ؟ نته در  
نطق های متهتم ورستمتی بته ان  

نه رستانته مت تی    اشاره میشود  
مود را موظف به پی"تیتری متی  

   بیند ونه مبری از مجازات . 
درپایان  م  همدردی و تست تیتت  

    به مانواده اتتنتا هتای عتزیتز  
وتشتتکتتر وقتتدردانتتی از اقتتایتتان  
مسعود شجاعی وونتاصتر فتریتاد  

برای تالششتان بترای افشتای    
 ای  جنایت 

 
میخواهم اگر انسانهتای شتریتفتی  
کته در جتامتعته ورزشتی حتتتمتتا  
وجتتود دارنتتد بتته ستتختت  درایتتنتتد  

مستتوالن متتربتتوطتته متتجتتبتتورنتتد  
ناچارند ای  متفتستدان را پتس از  

بته متردم    اثبات جرم در دادگاه  
معرفی کرده وبته ستزای اعتمتال  
مود برسانند والبته اگتر هتمتیتون  
سعید طوستی نتبتاشتنتد وایت  راه  
شیطانی وبه ظتاهتر پتر متنتفتعتت  
وبی مطر همواره همیون قتاچتاق  
اعضای بدن کودکان همتواره بتاز  
است که الپوشانتی کت  تتا کته  

 کامروا شوی. 
 

بهنام ابراهیم زاده زنتدانتی ستیتاا  
سابق فتعتال کتارگتری و حتقتوق  
کودکان عضو جمعتیتت دفتاع از  

 کودکان کار ومیابان 
 

 امروز اتنا وستایش ها و...   فردا کدام کودک                                       بهنام ابراهيم زاده 
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 اعتصابات کارگری گستر  می یابد
بازگشت بکارکارگران کارمانه هرکوپس از مترمدتی  

 اجباری وپردامت قطره چکانی مطالباتشان! 
مرداد کارگران هرکو پس از دو هفته مترمدتی    ٢ روز  

اجباری به سرکارشان بازگشتند. ای  کارگران به تعطتیت تی  
 کارمانه و تعویق پردامت دستمزدهایشان اعترا  دارند. 

 
اعتهصهاب کهارگهران کشهتهارگهاه صهنهعهتهی 

 بجنورد
تیر  اعتداب کارگران کشتارگاه صتنتعتتتی    ٣١ از روز  

بجنورد دراعترا  به عدم پردامت ماه ها حقوق وحق بتیتمته  
 دست از کار کشیدند. 

 
اعتصاب کارگران خط و ابهنهیهه راه آههن 

 اندیمشک
آهت     روزیکشنبه اول مردادماه  کارگران مط و ابنتیته راه 

اندیمش )شرکت تراورا( دراعتتترا  بته عتدم پتردامتت  
چند ماه حقوقشان دست از کارکشیده و مقابل فرمتانتداری  

 اندیمش  تجم  کردند. 
                                                               

 اعتصاب در معدن امین یار
مرداد(  کارگران متعتدن امتیت  یتار شتهترستتتان  ٣١ از ) 

فاریاب استان کرمان دراعترا  به نتداشتتت  قترارداد وعتدم  
 ماه حقوق در اعتداب بسرمی برند. ٦ پردامت 
 

گانه  اعتراض کارگران مناطق هشت
 شهرداری اهواز ادامه دارد

روز اول مرداد کارگران مناطق هشت گتانته شتهترداری  
تتیتر  ٢٧ اهواز که به منرور تبدیل و عیت استتختدامتی از  

ماه آغاز شده بود  باز هم دست به تجتمت  زدنتد. کتارگتران  
می"ویند تا جواب ن"یرند به اعترا شان ادامه میدهنتد. از  

هتای    ها و دهتداری   قرار مع وم به تازگی سازمان شهرداری 
هتا را    کشور مجوز استخدام آن گروه از کارکنان شتهترداری 

که دارای حداقل سه سال سابقه کاری هستتتنتد را صتادر  
کرده است. مطابق ای  دستورالعمل همه ای  کتارگتران کته  

سال سابقه کار دارند  باید تتبتدیتل و تعتیتت    ٢٩ بی  سه تا  
 بشوند . 

به گفته کارگران  شهرداری اهواز که باید اجترای ایت   
دستور العمل را در برنتامته کتارش بت"تذارد  فتقتط تتعتداد  

انتد. بتا ایت     می ی کمی از کارگران قرار داد مستقیم شتده 
شکل تبعی  امیز کار میکوشنتد بتیت  کتارگتران تتفترقته  
ایجاد کنند. اما کارگران شهرداری اهواز متواهتان تتغتیتیتر  
و عیت تمام کارگران در ای  بخش مدماتی هستتنتد. جتدا  

هتای    از ناثباتی شغ ی که هتم اکتنتون بتا حضتور شترکتت 
انتد ایت  کتارگتران      ای نیروی انسانی بتا آن متواجته   واسطه 

دست کم بابت چندی  ماه معتوقتات متزدی از شتهترداری  

هتا قتبتل بته تتامتیتر افتتتاده استت.    ط بکارند که از متدت 
مواست پردامت فوری حقوقهتای متعتوقته یت  متو توع  
دی"ر اعترا  کارگران متنتاطتق هشتت گتانته شتهترداری  

 اهواز است. 
 

اعتصاب کارگران کشتارگاه صنعتی 
بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت ماه 

 ها حقوق وحق بیمه
تتتیتتر(  اعتتتتتدتتاب کتتارگتتران کشتتتتتارگتتاه  ٣١ از روز ) 

صنعتی بجنورد دراعترا  به عدم پردامت متاه هتا حتقتوق  
 وحق بیمه دست از کار کشیدند. 

برپایه گزارشی کته دیتروز اول متردادرستانته ای شتد   
مدتی است که حقتوق و دستتتمتزد کتارگتران کشتتتارگتاه  

صنعتی بجنورد پردامت نشده و ای  امر سبب شد تا آن هتا  
دست از کار بکشند و کشتتارگتاه    ٥٦ تیر    ٣١ از روز شنبه  

 از مدار فعالیت مارج شود. 
 
 نفر از کارگران شهرداری اهواز ٢٤٤تجمع 

نتفتر از کتارگتران    ٧٩٩ مترداد حتدود    ٣١ صبت  روز  
گانه شهرداری اهواز مقابتل ستامتتتمتان مترکتزی    ٨ مناطق  

 شهرداری تجم  کردند. 
 

بهها بههد عهههههدیهههههای مههکههرر کههارفههرمهها، 
اعتراضات کهارگهران بهازنشهسهتهه شهرکهت 
نیشکر هفت تپه امروز نهیهز ادامهه پهیهدا 

 کرد
اتحادیه آزاد کتارگتران ایتران: صتبت  امتروز کتارگتران  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بی  الم  ی: داوود رفاهی  
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شترکتت نتیتشتکتر    ٥٥ و اسفند ماه ستال    ٥٤ بازنشسته سال  
هفت تره در تداوم اعترا ات ماهها و هفته هتای گتذشتتته  
مود  بار دی"ر با تجم  در سال  کنفرانس کتارمتانته دستت  

 به اعترا  زدند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگتران ایتران   
هن"ام ورود ای  کارگران به کارمانه  ماموری  حتراستت بتا  
دستور مدیر ای  نهاد عباا منیفر تالش کردند تتا از ورود  
آنان به کارمانه ج وگیری کنند اما ای  کتارگتران کته تتا  
همی  چند ماه پیش  تمام عمر مود را در بدتری  شرایتط در  
آنجا مشغول بکار بوده اند از ای  اقتدام تتوهتیت  آمتیتزمتدیتر  
حراست بشدت مشم"ی  شده و بدنبال درگیتری لتفترتی بتا  
ماموری  حراست  در حالی که در تالش بودند با باال رفتت   
از درب ورودی وارد محوطه شتونتد نت"تهتبتانتان نتاچتار بته  
گشودن درب ورودی شدند. ای  چتنتدمتیت  بتار استت کته  
مدیر حراست کارمانه که بازنشستته یتکتی از ارگتانتهتای  
نرامی است دستور ممانعت از ورود کارگران بازنشتستتته و  
رن  دیده شرکت نیشکر هفت تره را به محل شترکتت بترای  
پی"یری مطالباتشان صادر متیتکتنتد امتا هتر بتار آنتان بتا  
اعترا  و درگیری مختدری متوفتق بته ورود بته متحتل  

 شرکت و تجم  در آنجا میشوند. 
بنا بر ای  گزارش  بدنبال موفقیت کارگران بتازنشتستتته  
شرکت نیشکر هفت تره در ورود به محل شرکت و تتجتمت   
در سال  کنفرانس کارمانه که توام بتا حضتور چشتمت"تیتر  
نیروهای انترامتی و متامتوریت  حتراستت در دامتل ستالت   
کنفرانس بود ج سه ای با حضور قائم مقام شرکتت بترگتزار  
شد. در ای  ج سه که توام با درگیریهای لفری مکرر بتیت   
کارگران بازنشسته و قائم مقام شرکتت بتود نتهتایتتتا متقترر  

  ٥٤ گردید تا آمری  قسط سنوات کارگران بازنشستتته ستال  
در مهر ماه سالجاری پردامت و نسبت به واریز سهتم چتهتار  
درصدی کارفرما به صندوق سازمان تامی  اجتماعی بابتت  

  طتی سته روز    ٥٥ کارگر بازنشسته اسفند ماه سال    ١٢٩ 
 آینده اقدام شود. 

و    ٥٤ وعده امروز در حالی به کارگران بازنشسته ستال  
داده شتد کته    ٥٥ کارگتر بتازنشتستتته استفتنتد ستال    ١٢٩ 

کارفرما آمری  بار بر اساا توافق کتبی متعهتد شتده بتود  
و ستهتم چتهتاردرصتد    ٥٤ حق سنوات بازنشسته های ستال  

را    ٥٥ سهم بیمه کارفرما در مورد کارگران بازنشسته سال  
هتفتتتتته گتذشتتتتته پتتردامتت کتتنتتد. ایتت  اولتتیتت  بتتد عتتهتتدی  
کارفرمای نیشکر هفت تترته نتبتود و در طتول متاهتهتای  
گذشته بارها کارگران شاغل و بازنشسته شترکتت نتیتشتکتر  
هفته تره شاهد بد عهدیهای کارفرما در عمل به تعهتداتتش  

 بوده اند. 
سر دواندن و بد عهدی کارفرمای نیشکر هفت تترته در  
انجام پتردامتتتهتای الزم بترای بته سترانتجتام رستانتدن رونتد  
بازنشست"ی کارگران بازنشسته ای  شرکت در حالی ادامته  

بته    ٥٤ دارد که بدنبال واگذاری کتارمتانته در اوامتر ستال  
بخش مدوصی  امراجهای ف ه ای در ایت  کتارمتانته بته  
امری عادی تبدیل و کارمانه با دوربی  گتذاری و حضتور  
نیروهای انترامی و ستختتتیت"تریتهتای حتراستت عتمتال بته  
پادگانی تبدیل شده و در طول ای  مدت هیی"اه کتارگتران  
شاغل موفق به دریافت دستمزدهای مود در متوعتد متقترر  
نشتده انتتد. بتتطتتوریتکتته در حتتال حتا تتر حتقتتوق متاهتتهتتای  
اردیبهشت و مرداد همه پرسنل کتارمتانته  حتقتوق بتهتمت  و  

  پتاداش ستالتهتای  ٥٥ ماه ب  سال    ٨      ٥٤ اسفند ماه سال  
و بستیتاری دیت"تر از متطتالتبتات قتانتونتی ایت     ٥٥ و    ٥٤ 

کارگتران هتمتیتنتان متعت تق استت و کتارفترمتا عت تیترغتم  
اعترا ات پی در پی کارگری در ای  کارمانته هتمتیتنتان  
از عمل به تعهدات قانونی مویش مودداری میکند. عتالوه  
بر اینها کارفرمای شرکت نتیتشتکتر هتفتت تترته از اجترای  
بازنشست"ی نی بران ای  شترکتت کته بتر استاا مدتوبته  

مج س با بودجه ای ده می یارد تومانی می بتایتد بته اجترا  
 در میامد مودداری میکند. 
 ١٣٥٦ اول مرداد ماه    -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
آههن  اعتصاب کارگران خهط و ابهنهیهه راه

اندیمشک دراعتهراض بهه عهدم پهرداخهت 
چهنهدمههاه حههقهوق و وتهجههمهعهشههان مههقهابههل 

 فرمانداری
آهت     روزیکشنبه اول مردادماه  کارگران مط و ابتنتیته راه 

اندیمش )شرکت تراورا(دراعترا  به عدم پردامت چتنتد  
ماه حتقتوقشتان دستت از کتارکشتیتده وقتابتل فترمتانتداری  

 اندیمش  تجم  کردند. 
درهمی  رابطه فرماندار اندیمش  به مبرن"اران گتفتت:  

نفر از کتارکتنتان پتیتمتانتکتاری شترکتت    ١٩٩ امروز حدود  
آه  انتدیتمتشت  در اعتتترا  بته    تراورا   مط و ابنیه راه 

 عدم پردامت حقوق مود در مقابل فرمانداری تجم  کردند. 
وی افزود: چند ماه گذشته نیز کارکنان ایت  شترکتت  
در اعتتتتترا  بتته پتتردامتتت نشتتدن حتتقتتوقشتتان در متتقتتابتتل  

هتایتی کته انتجتام    فرمانداری تجم  کردند که با پیت"تیتری 
 گرفت  مشکل حل شد. 

فرماندار انتدیتمتشت  تدتریت  کترد: امتروز نتیتز ایت   
کارکنان در مقابل فرمانداری تتجتمت  کتردنتد و متواستتتار  

هتا و    پردامت حقوق مود شدند. در ای  زمیتنته بتا صتحتبتت 
آه  زاگرا بترای حتل    هایی که با مدیرعامل راه   هماهن"ی 

 مشکل انجام گرفت  تجم  ماتمه پیدا کرد. 
جهان"یری عنوان کرد: ای  کارکنتان چتنتد متاه استت  

هتایتی کته    اند. بتا صتحتبتت   که حقوق مود را دریافت نکرده 
انجام گترفتت  قترار استت ایت  مشتکتل از طتریتق مترکتز  
پی"یری و حل شود تا کارکنان ای  شرکت حقتوق متود را  

 دریافت کنند 
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تجمع کهارگهران بهیهکهار در دشهت عهبهاس 

 دهلران
تعدادی از کتارگتران بتیتکتار    ٥٦٦٥٦١ یکشنبه به تاریخ 

کی ومتری دهت تران  در    ٧٩ عرب زبان دشت عباا واق  در  
کتیت تومتتتری    ١٥ حوزه چاههای نفت وگاز چشمه موش و 

مرز ایران وعراق مقابل درب ورودی شرکتهای : رهت"تستتتر  
درجته در اعتتترا  بته    ٥٥ اوی  در گرمای   OIECو 

بیکاری با موابیدن ج وی درب شرکت مواهان استتتختدام و  
اشتغال مود شدند. کارگران بیکار از هر گتونته تترددی بته  
دامل شرکت ممانعت به عمل آوردنتد. اعتتترا  کتارگتران  
بتتیتتکتتار بتتاعتت  شتتد از طتتر  شتترکتتت: اویتت   نتترتتارت  
وکارفرما قول مساعد برای استخدام آنهتا داده شتد واعتالم  
کردند که استختدام کتارگتران بتومتی در اولتویتت متواهتد  

 بود....! 
 

تجمع کارگران شهرداری اهواز در گهرمهای 
 درجه ٠٤باالی 

نفر از کتارگتران متنتاطتق    ٧٩٩ تیر حدود    ٣١ صب  زوز  
گانه شهرداری اهواز از جم ه بتختش متدمتات و فضتای    ٨ 

سبتز بتا متواستت تتبتدیتل قتراردادهتای پتیتمتانتی آنتهتا بته  
قراردادهای مستقیتم بتا شتهترداری در متقتابتل ستامتتتمتان  
مرکزی شهترداری تتجتمت  کتردنتد. ایت  کتارگتران دارای  

هتتای پتتیتتمتتانتتکتتاری     قتتراردادهتتای حتتجتتمتتی بتتا شتترکتتت 
مدوصی هستنتد. کتارگتران متیت"تویتنتد کته هتمته آنتهتا  

معوقات مزدی دارند و دو سال است که حق سنواتشان نتیتز  
 پردامت نشده است.  

کارگران به تقسیم کارگران به پیمانکاری و رستمتی و  
در برابر کار بترابتر دریتافتت متزد کتمتتتر اعتتترا  دارنتد.  
کارگران مواستار پایتان یتافتتت  ایت  شتکتل بترده وار کتار  

 هستند. 
 

ادامههه اعههتههراضههات کههارگههران شههاغههل و 
 بازنشسته هفت تپه

تیرماه؛ کارگران بازنشسته وشاغل شترکتت    ٢٨ صب  روز 
نیشکر هفت تره بازهم دست بته تتجتمت  اعتتترا تی زدنتد.  

  ٤ بتختاطتر پتردامتت نشتدن    ٥٥ بازنشسته های اسفند متاه  
نفرشان و کارگران شاغل در اعتتترا  بته    ٣٤١ درصد تمام  

تعویق پردامت سه ماه دستمزد مود تجم  کردند. کتارگتران  
می"ویند دی"ر اعتمادی به وعده های کارفرمتا نتدارنتد و  
تا وقتی مواستهایشان اجرایی نشود به اعترا اتشتان ادامته  
میدهند. بخشی از بیانیه ای  کارگران را که بدنبال تتجتمت   

تیر و در اعترا  به بدقولی های مدیریت داده انتد    ٢٧ روز  
را در زیر میخوانیتد: " متوقتعتی کته کتارگتران بته دفتاع  
ازحقوق حداق ی ی  می یونی معوق ومزایای بترحتق متود  
به ناچار اقدام به تجم  اعترا ی میکنند  ای  متو توع را  
اغتشاش دانسته وبرمال  قانون متانت  ورود ایت  افتراد بته  
شرکت میشود. چرا وطبق چه قانتونتی کتارگتران بتایتد از  
داشت  حتی ی  شغل با حقوق حداقت تی ومتعتوق متحتروم  
شوند وکسی مان  رسیدن آنها به حقوقشان شتود کته متود  

از دو محل حقوق متیت"تیترد.!!!؟ هتنتوزحتقتوق اردیتبتهتشتت  
شاغ ی  ای  شرکت پردامت نشده وکارگران تا سه شنبه بته  

 کارفرما درمدو  پردامت حقوق مود مه ت داده اند. " 
اعترا ات پی در پی کتارگتران نتیتشتکتر هتفتتته تترته  
آنینان انعکاسی پیدا کرده استت کته فتدراستیتون جتهتانتی  
کارگران آی یو ا  ) فدراسیون بی  الم  ی اتتحتادیته هتای  
کارگران غذایی  کشاورزی و..( کارزاری در حتمتایتت از  
ای  کارگران و مواستتهتایشتان اعتالم کترده انتد. انتعتکتاا  
اعترا ات کارگری در چنی  ابعادی در سط  جتهتانتی و  
ج ب حمایت سازمانهای کارگری جهانی یت  پتیتشتروی  
مهم در جنبتش کتارگتری استت. در بتختشتی از طتومتار  
اعترا ی کارزار آی یو ا  چنی  آمده است: " آی یو ا   
از مواستته کتارگتران هتفتت تترته بترای پتردامتت تتمتامتی  
دستمزدهای عقب افتتتاده  متزایتا و بتررستمتیتت شتنتامتتت   
سندیکا بعنوان نماینده واقعی کارگران شرکت نیشکر هتفتت  
تره و برگرداندن شرکت نیشکر هفت تره بته بتختش دولتتتی  
حمایت می کند.". سایت امبار بی  الم  ی کارگری لتیتبتر  
استارت نیز در حمایت از اعتتترا تات و متواستتتهتای ایت   
کارگران طوماری را برای امضا  و همبستتت"تی بتر روی  
سایت مود گذاشته استت. ایت  طتومتارهتای حتمتایتتتی را  

 امضا  کنیم.  
از مبارزات کارگران نیشکر هفت تره وستیتعتا حتمتایتت  

 کنیم. 
ن"اهی به صحنه هایی از اعتتترا تات کتارگتری در  

 ٥٦ تیرماه    ٢٣ -٣٩ هفته ای که گذشت   

تجمع کارگران شهرداری اهواز در 
درجه ٠٤گرمای باالی   
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اعترا ات کارگری همینان گسترده به پیتش متیترود.  
تجم  و اعترا  هر روزه کارگران در ای  کارمانه و در آن  
کارمانه و اولتیماتوم دادن به اینکه اگر حقمان را ندهیتد در  
اشکالی گسترده تر و با مانواده هایمان به متیتدان متواهتیتم  
آمد  فضای تعر ی تر ای  اعترا ات  از جم ه شتکتستتت   
دوربی  های مداربسته ندب شده برای کنتترل کتارگتران و  
بست  درب به روی مدیران زورگو که پول کارگران را بتاال  
کشتتیتتده انتتد  بتتروز اعتتتتترا تتات کتتارگتتری در اشتتکتتالتتی  
اجتماعی تر و سیاسی تر چون راهریمایی در وسط شتهتر و  
حضور هر روز بیشتر مانواده ها در ایت  اعتتترا تات و زدن  
جرقه اعتداب سراسری  ای  ابزار قدرت کتارگتران هتمته و  
همه فضای اعترا ات کارگری در هفته های امتیتر بتوده  
است. در ایت  کت تیتپ تدتویتری صتحتنته هتایتی از ایت   

 اعترا ات در روزهای امیر را می بینید. 
 

کارگران مواست تبدیل قرادادهای پیمانی به مستتتقتیتم  
 هستند 

کارگران مواستار کتوتتاه شتدن دستت پتیتمتانتکتاران از  
 محیط های کار هستند 

کارگران پتیتمتانتی اتتوبتوسترانتی رشتت متواهتان حتذ   
 پیمانکار شدند 

تیر کتارگترا ن اتتوبتوسترانتی در اعتتترا  بته    ٢٥ روز  
نداشت  امنیت شغ ی وقتراردادهتای پتیتمتانتی  ستطت  نتازل  

ماه حقوق مود دستت بته تتجتمت     ٤ حقوها و تعویق پردامت  
زدند. قبال نیز ای  کتارگتران در هتمتیت  رابتطته تتجتمتعتات  

 متعددی برپا کرده اند.  
تبدیل قراردادهای پیمانی به قراردادی هتای مستتتقتیتم  
مواست فوری ای  کارگران و بخش عریتمتی از کتارگتران  

 است که با ای  شکل برده وار به کار اشتغال دارند. 
نامه کارگتران متختابترات روستتتایتی در اعتتترا  بته  

 قرادادهای پیمانی 
کارگزاران مختابترات روستتتایتی کشتور در نتامته ای  
مطاب به وزیر ارتباطات  متواستتتار عتقتد قترارداد دائتم بتا  

 مخابرات و اجرای طرو طبقه بندی مشاغل شدند. 
در بخشی از ای  نامه آمتده استت: " وزارت کتار کته  
تشخیص نوع رابطه بی  کارگری و کارفترمتایتی یتکتی از  
وظایف و سیاستهای آن است طی صدور بخشنتامتب بتا ایت   
مفاد که شرکت مخابرات ایران م زم به عقد قرارداد دائم بتا  

هتایتی بته    کارگزاران مخابرات روستایی است  دو بتار نتامته 
شرکت مخابرات ایران در ای  مدو  ارستال نتمتوده استت.  
چیزی که مورد تایید ای  وزارتخانه است فقط قرارداد دائتم  

هتای متودش    است ولی شرکت مخابرات حتی به توافقنامه 

هتتتم  

پایبند نیست و همینان اصرار بر قرارداد موقت غیر قانتونتی  
دارد تا جایی کته امتیترا از طتر  شترکتت متختابترات بته  

هتا نتامته رستیتده استت کته    هتا و شتهترستتتان   تمامی استان 
کارگزاران یا باید ای  قرارداد موقت را امضا نمایند یا بتایتد  

 تسویه حساب کرده و امراج شوند." 
در ادامه نامه به اجرای طرو طبقه بندی مشتاغتل بته  
عنوان ی  مواسته قانونی دی"ر اشاره شده و آمتده استت:  
طتترو طتتبتتقتته بتتنتتدی مشتتاغتتل متتورد دیتت"تتری ستتت کتته  
کارگزاران مواهان آن هستند  امروزه شرکت مخابترات ادعتا  

کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کتارکتنتان  »نماید    می 
ایت  ادعتا    «بتاشتنتد.   دائم و قراردادی شرکت برموردار متی 

 عاری از حقیقت است." 
ای  کارگران در ماتمه نامه مود مواستار پاستخت"تویتی  

 فوری به مواستهایشان شده اند. 
 

تجمع اعتراضهی کهارگهران بهازنشهسهتهه و 
شاغل نیشکر هفت تپه بخاطهر بهدقهولهی 

 های کارفرما
تیرماه؛ کارگران بازنشسته وشاغل شترکتت    ٢٨ صب  روز 

نیشکر هفت تره دست به تجم  اعترا ی زدند. بتازنشتستتته  
  ٣٤١ درصتد تتمتام ٤ بخاطر پردامت نشتدن    ٥٥ های اسفندماه 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و شاغل نیشکر هفت تپه بخاطر 
 بدقولی های کارفرما
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نفر وکارگران شاغل در اعترا  به تعویق پردامت سته متاه  
 دستمزد تجم  کردند.  

کارگران می"وینتد دیت"تر اعتتتمتادی بته وعتده هتای  
کارفرما ندارند و تا وقتی مواستهایشان اجترایتی نشتود بته  

 اعترا اتشان ادامه میدهند.  
تتیتر و    ٢٧ بیانیه ای  کارگران را که بدنبال تجمت  روز  

در اعترا  به بدقولی های متدیتریتت داده انتد را در زیتر  
 میخوانید: 

بازهم بدقولی کارفرما بهازههم اعهتهراض 
درنیشکرهفت تپه نبهرد بهرای حهق ادامهه 

 دارد 
بخاطر معوقات فراوان پرسنل وبازنشسته ها وپیمانکتاران  
باید تعجب کرد اگرروزی درای  شرکت اعتترا .اعتتتدتاب  

  ٢٧ یا توقیف اموال وغیره در کارنباشد صب  روز سه شنبته  
تیرنیز طبق معمول تجم  اعترا ی صورت گرفتت.درحتالتی  

درصتد ستهتم  ٤ که چند روزپیش اعالم شد مشکل پردامتت  
نفربازنشتستتته هتای  ٣٤١ کارفرما به تامی  اجتماعی تعداد  

اسفندماه حل شده است وقائم مقتام شترکتت بتهتمتراه متدیتره  
کارمانه ومسئول حسابداری با دردست داشتت  یت  نتامته  
چند مطی با چهره ای مندان وگرفت  عکس س فی اعتالم  
کردند مشکل ایت  کتارگتران بتالتتکت تیتف را حتل کتردنتد  
کارگران بازنشسته بامیالی راحت دست ازاعتدابات روزانته  
کشیدند .پس ازچندروز ومراجعه ای  کتارگتران بته تتامتیت   
اجتماعی جهت پی"یری پایان کارمود متتتوجته شتدنتد کته  

نفر واریز نشتده استت.ایت  بتدعتهتدی  ٣٤١ نفر از ١٦٩ درصد  ٤ 
ماه گذشته اتفتاق افتتتاده.ایت     ١٥ مجدد کارفرما به کراردر 

افراد جهت پی"یری به شرکت مراجعه کتردنتد چتون قتائتم  
مقام شرکت ازدادن قولهای سرمرمنی حنایش دی"ه رنتگ  
ندارد وکارگران به صحبتهای ایشان اعتقاد نتدارنتد متدتتی  

است مدیرکارمانه فرشیتد متومت  غتریتب بتهتمتراه مستئتول  
حراست عباا منیفرکه بازنشسته نیروهای مس   ودوشغت ته  
محسوب میشود وبدلتیتل بتی تتوجتهتی ستازمتان بتازرستی  
مشغول بکاراست ای  روزها طتر  متذاکتره افتراد نتارا تی  
قترارمتیت"تتیترنتد.مستئتتول حتراستت درحتالتی درایتت  متنتستتب  
غیرقانونی قرار دارد که ای  روزهتا نتهتایتت بترمتورد را بتا  
کارگرانی داشته که بدنبال حتقتوق قتانتونتی ومتعتوق متود  
هستند واگر مندفانه وقانونی مو وع بررسی شود کستی  
باید ممنوع الورود به شترکتت شتود کته بترمتال  مدتوبته  
مج س ازدو محل حقوق دریتافتت متیتکتنتد متوقتعتی کته  
کارگر به دفاع ازحقوق حداق تی یت  متیت تیتونتی متعتوق  
ومزایای برحق مود بته نتاچتاراقتدام بته تتجتمت  اعتتترا تی  
میکنند ای  مو وع رااغتتشتاش دانستتته وبترمتال  قتانتون  
مان  ورود ای  افراد به شترکتت متیتشتود.چترا وطتبتق چته  
قانونی کارگران باید از داشت  حتی ی  شغتل بتا حتقتوق  
حداق ی ومعوق محروم شوند وکسی مان  رستیتدن انتهتا بته  
حقوقشان شود که متودازدو متحتل حتقتوق متیت"تیترد.!!!  
هنوزحقوق اردیبهشت شاغ یت  ایت  شترکتت پتردامتت نشتده  
وکارگران تا سه شنبه به کارفرمادرمدو  پردامت حتقتوق  
مود مه ت داده اند.تنها امتیتد کتاران بتیتداری مستئتولتیت   

 منطقه ازمواب زمستانی است. 
 جمعی از کارگران نیشکر هفت تره 

 ٥٦ تیر    ٢٧ سه شنبه  
 

تجمع سراسری کارگزاران صهنهدوق بهیهمهه 
 کشاوری مقابل مجلس

تیرماه بیش از پاندد نفر از کارگزاران صتنتدوق    ٢٥ روز  
بیمه کشاورزی از ستراستر کشتور بته تتهتران آمتدنتد و در  
اعترا  به بالتک یفی شغ ی مود مقابل سازمتان متدیتریتت  

گتران  بتدون    و برنامه ریزی کشور تجم  کردند. ای  بیتمته 
گویند شیوه کار آنها حجمتی استت    بیمه و حق و حقوق می 

  ٣٥٩ و در ماههای کساد گذشته  میانت"تیت  درآمتدشتان   
است. آنها در ای  رابطه بارها اعتتترا     هزارتومان در ماه بوده 

تتیتر قترار بتود طترو    ٢٥ کرده اند  از هتمتیت  رو در روز  
استخدامی آنان در کمیسیون اجتماعی مج س بتحت  شتود  
که ج سه کمیسیون اجتماعی تشکیتل نشتد و بتررستی   
طرو به زمانی دی"ر موکول شد. در ایت  طترو قتیتد شتده  

سال سابقه بایستی در ظتر  متدت    ٥ کارگزاران با بیش از  
سه سال  جذب استخدام دولت شوند. ی  متو توع دیت"تر  
اعتتتترا  کتتارگتتزاران صتتنتتدوق بتتیتتمته کشتتاورزی زمتتزمتته  
واگتتذاری آن بتته بتتختتش مدتتوصتتی و متتقتتدمتته چتتیتتنتتی  

 بیکارسازی ها و بدتر شدن او اع کاری شان است. 
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخهانهه روغهن 
 نباتی پارس قو

نفر از کتارگتران کتارمتانته    ٨٩ تیرماه    ٢٦ روز یکشنبه  
روغت  نتبتاتتتی پتارا قتو در اعتتترا  بتته عتدم پتردامتتت  
دستمزدهایشان از اردیبهشتت متاه تتا کتنتون و هتمتیتنتیت   

مود و نیز مبهتم بتودن    ٥٥ بخشی از دستمزد بهم  ماه سال  
سرنوشت بازگشایی کارمانه و بیکار شتدن از کتارشتان در  

 محوطه ای  کارمانه تجم  کردند. . 
 

 گزار 
 

بر اساس مصوبه هیات وزیران الهزام بهه 
بهرابهری حهداقهل حهقهوق  ٢٤رعایت سقف 
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مصوب سالیانه، برای مدیران شهرکهتهههای 
دولتی و غیر دولتی  وابسهتهه بهه بهخهش 

 عمومی حذف شد.
 سابقه مو وع: 

قانون الحاق برمی مواد به قتانتون تتنترتیتم    ٨٤ در ماده  
  ٥٣ استفتنتد    ٤ (  متورخ  ٢ بخشی از مقررات مالی دولت ) 

چنی  آمده بود: "نامالص حقوق و مزایای دریافتی متدیتران  
هتا ی دولتتتی و    عامل و اعضای هتیتئتت متدیتره شترکتت 

غیردولتی که به نحتوی از انتحتا  وابستتته بته نتهتادهتای  
بتاشتنتد بتایتد حتداکتثتر از ده بترابتر    عمومی غیردولتی می 

عتالتی کتار بتیتشتتتر    حداقل حقوق مدوب ستاالنته شتورای 
 نباشد". 

تیرماه مود بته    ١٨ هیئت دولت ای  تبدره را در مدوبه  
 شرو زیر حذ  کرد: 

بته پتیتشتنتهتاد    ٥٦ تتیترمتاه    ١٨ "هیئت وزیران در ج سه  
  ١٣٨ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصتل  

( تدتویتب نتامته  ٣ قانون اساسی تدویب کرد: تبدره بنده ) 
حتذ  شتود". بته    ٢٦٦١٦٥٦ ه مورخ  ٥٤٢٩٤ ٦ت ٥٧٩٩ شماره  

ای که به موجب آن  وابط تعیتیت  ستقتف    ای  ترتیب تبدره 
 گردد.   پردامتی به مدیران تعیی  شده بود مذ  می 

حقوقهای نجومی و دستمزدهای زیتر متط فتقتر یت   
مو وع اعترا  کارگران  مع مان و متردم متعتتتر  بتوده  

می یونی کجا و حقوق یکی دو می تیتونتی    ٢٤ است. حقوق  
کتتجتتا نتتوشتتتتته یتت  پتتالکتتارد متتعتت تتمتتان بتتازنشتتستتتتته در  

 اعترا اتشان در سال گذشته بود. 
 

 کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات 
احکام امنیتی کارگران  مع متان و تتمتامتی فتعتالتیت   

 اجتماعی باید لغو شود 
 محس  عمرانی مع م زندانی باید فورا آزاد شود 

مع م و فعالی  اجتماعی مواستتتار آزادی  ١٦٩٩ بیش از  
محس  عمرانی مع م زندانی شده و با امضای بتیتانتیته ای  
حمایتی بر ادامه مسیر فعالیت های اعترا ی شان تاکتیتد  
نمودند و امضا  هتا ادامته دارد. پتتتی شت  متعت تمتان در  
حمایت از محس  عمرانی را وسیعا امضا کنتیتم و بته ایت   
کارزار بریوندیم. در بخش هایی از ای  بیانتیته چتنتیت  آمتده  

عنتوان جتمتعتی    است : ".... ما امضاکنندگان ای  بیانیه به 
از فعاالن صنفی اعالم می کتنتیتم زنتدانتی کتردن امتثتال  
محس  عمرانی در اراده ی ما برای پتیت"تیتری متطتالتبتات  
صنفی و آموزشی م  ی ایجاد نخواهد کرد و متا بتیتش از  
پیش بر ی  زندگی شرافتتمتنتدانته بترای هتمته از جتمت ته  
مع مان و همینی  آموزش بتاکتیتفتیتت و بترابتر و فتارغ از  
مناسبات پولی تاکید داریم و در ای  مسیر از تمام ظرفتیتت  
های مدنی و قانونی و برحق مود برای تحقق مطتالتبتات و  
برداشته شدن ن"اه امنیتی از فتعتالتیتت صتنتفتی و آزادی  

مدو  همکار دربندمان  محس  عتمترانتی    مع مان دربند به 
 استفاده مواهیم کرد.". 
اردیبهشتت تتا کتنتون در زنتدان    ١٣ محس  عمرانی از  

بوشهر به سر میبرد. مع مان ی  بخش متعتتتر  جتامتعته  
هستند. در میان آنها مع مان شاغل آزاد با قرارداد موقتت و  
مع مان حق التدریسی در ی  ماهه امیر در اعتتترا  بته  
تعویق پردامت حقوقها و با مواست تعیی  تک یف و تعتیتت  

استخدامی شان تجمعات اعترا ی متعددی داشته انتد. از  
جم ه در هفته گذشته در بیست و هفت تیرماه مع متان حتق  
التدریس مشهد تجم  داشتند. فشار ای  اعترا ات مجت تس  
را هم به عکس العمل واداشتته استت. بتطتوریتکته چتهتارده  

التتتدریتس    نماینده مج س در ارتتبتات بتا عتدم پتردامتت حتق 
 مع مان به وزیر آموزش و پرورش تذکر دادند.  

مع مان در اعترا ات چند سالته متود بتا شتعتارهتایتی  
می یون  حقوق ما یت  متیت تیتون  یت     ٤ چون مط فقر  

امتالا کم بشه  مشکل ما حل متیتشته  بتیتمته کتارآمتد   
درمان رای"ان است  تحدیل رای"ان بترای هتمته کتودکتان   
استخدام رسمی مع مان قراردادی و پیتمتانتی  لتغتو متدارا  
مدوصی  و اعترا  ع یه امتنتیتتتی کتردن متبتارزات بتا  
مواست لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده برای فعالتیت   
کارگری  مع مان و فعالی  اجتتتمتاعتی  صتدای اعتتترا   
کل جامعه بوده اند. ی  مواست فتوری متعت تمتان آزادی  
فوری و بدون قید و شرت محس  عمرانی مع م زنتدانتی در  

 بوشهر است. از مواستهای مع مان وسیعا حمایت کنیم. 
 

ماه مزد معوقه ١کارگران اسوه ایران 
 طلبکارند

واقت  در   «گروه صنعتی اسوه ایتران »کارگران کارمانه  
متاه دستتتمتزد از    ٦ شهر صنعتی البرز استان قزویت  بتابتت  

 کارفرمای مود ط بکارند. 

هتای بتختار    دیتگ     کارگران ای  کارمانته ستازنتده لتوو 
نفر است در تو تیت  ایت   ١٢ ها تا حدود   وشوفای که تعداد آن 

ط ب وصول نشده مود گفتتتنتد کته بتابتت متزد دو متاهته  
   بهار و تیر ماه سال جاری ط بکارند. ٥٥ پایانی سال  

 

 بین المللی
 
اخراج هزاران نهفهر دیهگهر از -هه ترکیه ٢

 کارکنان دولتی 
بنابه گزارشات منتشره  در آستانه نتختستتتیت  ستالت"ترد  
کودتای نافرجام در ترکیه  هزاران نفر دیت"تر از کتارکتنتان  

 اند.   دولت از کار برکنار شده 
شتدگتان      گتویتد  امتراج   مبرگزاری رسمی "آناتولی" می 

هتای دولتتتی    افسران پ یس  سربازان و کارمندان وزارتتختانته 
  ١٥ هستند. در روزهای امیر و در آستانه کودتای نافترجتام  

نتفتر از افستران    ٥٦٣ هتزار و    ٧ در ترکتیته     ٢٩١٦ یوئیه  
های مخت تف بته اتتهتام    پ یس  سربازان و کارکنان وزارتخانه 

 اند.    ال ه گول " از کار برکنار شده   ارتبات با جنبش "فت  
دولت ترکیه از یت  ستال پتیتش و پتس از کتودتتای  
نافرجام ای  کشور  اقدامات شدیدی را ع یه مخالفان آغتاز  

هتزار نتفتر بتازداشتت و    ٥٩ کرده است. در ای  مدت حدود  
انتتد.    هتتزار نتتفتتر دیتت"تتر از کتتار بتترکتتنتتار شتتده   ١٩٩ حتتدود  
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  سربتاز    ها  قا ی   شدگان مع م مدارا  استاد دانش"اه   امراج 
 ارتش و پ یس هستند. 

 
ظهاههر شهدن یهک دخهتهر  -ه عربستان ١

 جوان با دامن کوتاه در مال عا م
ی  دمتر جوان اهتل عتربستتتان ستعتودی بتا انتتتشتار  
ویدئویی از مودش در حالی که بتا دامت  کتوتتاه و تتاپ  
 آستی  ح قه ای در میابان راه می رود  جنجال به پا کرد. 

در توییتر  کاربران بخدو  از عتربستتتان ستعتودی بتا  
استفاده از هشتگ های مخت ف نرر مود را در ایت  متورد  
بیان کردند. برمی  مواستار بازدداشت و متجتازات او شتده  

 اند و برمی دی"ر از او حمایت کرده اند. 
بنا به مبرهای منتشر شده در وب سایتهای وابستته بته  
دولت  مقامات سعودی به دنتبتال راه کتاری متنتاستب در  

 برمورد با زیر پا گذاشت  قانون توسط ای  زن هستند. 
ویدئو که ابتدا در شبکه اجتتتمتاعتی " استنتپ چتت"   
منتشر شد  ای  دمتر را در یکی از روستتاهتای متحتافترته  

 کار شمال ریا  نشان می دهد. 
برمی از کاربران با پست کردن تداویتری از هتمتستر و  
دمتر دونالد ترامپ  رئیس جمهوری آمتریتکتا در ستفتر بته  
عربستان سعودی در ماه مه  که بی حجاب در متال  عتام  
ظاهر شدند نوشته اند چطور ای  قتوانتیت  تتنتهتا بترای زنتان  

 سعودی اعمال می شود. 
 
تجمع اعتراضی علیه افهزایهش  -هه لبنان٩

 مالیات در بیروت
یوییه همزمان با بررسی پیتش نتویتس    ١٨ روز سه شنبه  

قانون موسوم به "حقوق و مزایا" در پارلتمتان لتبتنتان  تتجتمت   
 اعترا ی ع یه افزایش مالیات ها در بیروت برگزار شد. 

تجم  کنندگان در میدان "ریا  الد ت " در نتزدیتکتی  
پارلمان لبنان با سردادن شعارها و حمل پالکاردهایی نستبتت  
به تامی  بودجه دولت از جتیتب طتبتقته متتتوستط و فتقتیتر  
اعترا  کردند. در جریان ای  تجم  نیروهای پ یس متیتابتان  
های منتهی به پارلمان را مسدود کردند تا مان  از حضتور  

 معتر ان در مقابل درب اص ی پارلمان شوند. 
متاده دارد کته در آن بتا درجته    ٣٨ ای  پیش نویتس    

بندی مشتاغتل دولتتتی متیتزان درآمتد و متالتیتات هتا را  
مشخص کرده است. معتر ان می گویند  هد  اص ی از  
اجرای ای  قانون ای  است که دولت کسری بودجه متود را  

 از راه افزایش مالیات ها جبران کند. 
 
یک سوم کارگران انگلیهسهی  -هه انگلستان ٠

 برند از استرس و افسردگی رنج می
طبق تحقیقی که دانش"اه لتیتدز انت"ت تیتس انتجتام داده  
ی  سوم کارگران ای  کشور از استرا و افسردگتی رنت   

 برند.   می 

بر اساا تحقیقی که دانش"اه لیدز در ان"ت تیتس انتجتام  
درصد از کارمنتدان انت"ت تیتس از مشتکتالتتی در    ٣٤ داده  

نتفتر    ٥ برند و طبق ای  تحقیق از هتر    سالمتی مود رن  می 
درصد( مجبور شدنتد کته بترای درمتان    ٣٥ نفر از آنها )   ٢ 

مشکالتشان مرمدی ب"یرند. همینی  مطابق ای  تتحتقتیتق  
ی  سوم کارگران ان" تیتستی از استتترا  افستردگتی و  

 برند.   فشار مون باال رن  می 
کارشناسان دلیل ای  مشکالت را عدم احساا امتنتیتت  
و تعادل در زندگی و عدم دست یابی به مستکت  متنتاستب  

 دانند.   می 

 
تجهمهع گسهتهرده اعهتهراضهی  -هه ونزوئال ٠

 کارگران
های کارگری مخالتف دولتت مستتتقتر    اعضای اتحادیه 

در ونزوئال بازهم در متختالتفتت بتا بترگتزاری هتمته پترستی  
"تشکیل مجتمت  مت تی جتدیتدی بترای بتازنتویستی قتانتون  

یویتیته بته    ٢٩ اساسی" هفتتته گتذشتتته  روز پتنتجتشتنتبته  
 های کاراکاا  پایتخت ای  کشور آمدند.   میابان 

تعداد معتر ی  که از سه اتحادیه کتارگتری متختالتف  
شود. شبتکته ستی .    هزار نفر می   ٣٩ دولت هستند  بالغ بر  

ان. ان گزارش کرده است که معتر ی  با حمل پالکارد از  
اند که به جای برگزار همه پرسی به متنترتور    دولت مواسته 

" مشروعیت بخشیتدن بته و تعتیتت اقتتتدتادی استف بتار  
فع ی" در پی ایجاد بسترهای الزم برای برقتراری " گتفتت  

 و گوی م ی" باشد. 
معتر ی  همینی  تاکید دارند که دولت باید با فتراهتم  
نمودن بسترهای الزم برای گفت و گتوی مت تی و اتتختاذ  

های مدالحه جویانه هر چه سریعتر اقتدام کتنتد تتا    سیاست 
درصتدی متالتصتی    ١٣٩ اقتداد ای  کشور از بحران تورم  

 یابد. 
هتا متیتان دولتت و    در حال حا ربا گستترش درگتیتری 

های ای  کشور تعتطتیتل هستتتنتد و    مخالفی  عمال کارمانه 
صدها هزار کارگر بیش از ی  سال استت کته متعتوقتات  

 مزدی دارند. 
در عی  حال ارزش  واحتد پتول ونتزوئتال )بتولتیتوار( بته  
شدت سقوت کرده و مردم ای  کشور نفت متیتز آمتریتکتای  
التی  در صورت یافت  اقتالم مدترفتی در فتروشت"تاه هتا  

 حتی قادر به مرید آنها نخواهند بود. 
 

اعتصاب گسهتهرده و نهامهحهدود  -ه پرو ١
 کارگران معادن
اتحادیه کارگتری در اعتتترا  بته    ٥٦ کارگران عضو  

یویتیته دستت بته    ١٥ اصالو قانون کار از روز چهار شنبه  
 ی  اعتداب نامحدود زدند. 

معادن  ف تزات و      "ریکاردو مورز" رئیس فدراسیون م ی 
گوید که کارگران مواهان ای  هستند که رئیتس    استیل می 

جمهور از طرو اصالو قتانتون کتار کته بتاعت  کتم شتدن  
ایمنی کار و آسان تر شدن امراج سازی میشتود  متنتدتر   

 شود و آنرا فراموش بکند. 
هتزار کتارگتر عضتو    ٢٩٩ همزمان با ایت  اعتتتدتاب   

کارگران پرو نیز با مواست مشابه دستت      فدراسیون عمومی 
 از کار کشیدند. 

در پترو      با وجود اینکه حق اعتدتاب از نترتر قتانتونتی 
عتمتال در متوارد متختتت تف از      برسمیت شنامته شده  ولتی 

 طر  دولت نادیده گرفته میشود. 
پرو دومی  کشور تولید کتنتنتده متس در دنتیتا بشتمتار  

هتای بتزرگ بتیت     میرود و معادن آن بیشتر توسط شترکتت 
 الم  ی اداره میشود. 

http://free-them-now.com

