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 حق تعیین سرنوشت از سراب تا واقعیت

 علیرضا ثقفی

شید،  اگر تا چند دهه قبل از حق تعیین سرنوشت برای اقوام و ملل مختلف صحبت میی

خواهییید  خواست که شما می می  ها بر گرایان و ناسیونالیست های گردن ملی گ   بالفاصله ر

بشیود  هیمیانینید  »اییرانسیتیان«ایران را تجزیه کنید و یا به قول خودشان اییران، 

هیای عیجیییغ و غیرییغ بیه  تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و... در نتیجه انگ

نیستنید  »مام میهن«      شد که در فکر های بی وطن!!! زده می ها و سوسیالیست کمونیست

 و وطن برایشان ارزش ندارد.

های اییرانیی  ها از حق تعیین سرنوشت برای اقوام و قومیت جالغ است که امروزه، همان

قبال سیال  بیه هیاهیر    آن چه   دانند. کنند و آن را امری پذیرفته شده می صحبت می
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همواره بر این تاکید داشیتیه    پرستان و دفاع از تمامیت به اصطال  ارضی ایران بوده، ایران

بیه    گرایان ترکییه گونه که مثال ملی است که نباید صحبت از اقوام مختلف کرد و یا همان

اما امروزه تقرییبیا تیمیام    گویند، قومیت آنان را باید منکر شد. می »ترک کوهی«کردها 

اند که در یک جغرافیای مشیخی ،  پرست پذیرفته گرا و وطن های سیاسی اعم از ملی نیرو

توانند با احترام به سنن و آداب و رسوم یکدیگر زندگی کننید و  اقوام و ملل گوناگون می

آموزش به زبان مادری را بپذیرند. اما حق تعیین سرنوشت به چه مفهوم است و آیا از آن 

 یک برداشت واحد وجود دارد؟

کنند که اقوام را تنها بیا زبیانیی کیه  داری از آن چنین تعبیر می طرفداران نظام سرمایه

کنند به رسمیت بشناسند و از نظر آنان تمایز میان اقوام، تنها میحیدود بیه  صحبت می

هیا و  »بیلیو «ها و  »فارس«ها، »کرد«ها،  »ترک«ها  شود و در مثال آن تمایز زبانی می

زبیان را، فیقیط  ها، کارگرِ کیرد گرایانه آن غیره وجود دارند و نه چیزی دیگر. از نظر ملی

زبان حق دارد استثمار کند و بدین ترتیغ، مسئله زبان را به یک امر اصلی  دارِ کرد سرمایه

کنند. آنان که قومیت گرائی را به اختالف فارس، ترک، کرد،  در اختالف جوامع تبدیل می

 دهند. های قومی را به جدائی زبان و جغرافیا کاهش می دهند، اختالف عرب و... تقلیل می

در ییک نیظیام    که اصل مسئله این است که آیا واقعا زبان عامل اختالف است؟  در حالی

هائی که دارای حاکمیت هستند امتیازات اساسی و منابع اصلی درآمد را به  نابرابر، قومیت

کننید   ها محروم می حاکم را از بسیاری منابع و درآمد دهند و اقوام غیر خود اختصاص می

دهند که قلمرو حاکمیت خودشان است  امیا  های کالن را به مناطقی تخصی  می بودجه

ای که کیارگیران  کنند به گونه ترین وجه، کارگران را استثمار می  در همان قلمرو به شدید

مشغول به کار در قلمروهای اقوام توسعه یافته تر از نظر زندگی چندان تفاوتی با کارگران 

اقوام کمتر توسعه یافته ندارند و به لحاظ استثمار شوندگی، در همان حدود اقوام کمیتیر 

ها و حاشیه نشینان شهری به لحاظ زنیدگیی،  آلونک نشینان شهر   توسعه یافته قرار دارند.

های  چندان تفاوتی با روستائیان اقوام تحت ستم ندارند  هر چند ممکن است در کنار برج

های پرزرق و برق رفت و آمد کنند و گاهی برای رسییدن  بزرگ زندگی کنند و در خیابان

های راحت هم استفاده کنند و تنهیا زمیانیی  به محل کار از قطارهای لوکس و یا اتوبوس
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خواهند به سرمایه خدمت کنند اما به لحاظ استفیاده  می  حق استفاده از آنها را دارند که

جیا  از انواع نعمات زندگی، چندان تفاوتی با کارگران اقوام تحت ستم ندارند و از همییین

هیا  ها، از تمامی اقوام چه آن ها و آلونک است که ما شاهد آن هستیم که در حاشیه شهر

ها از اقوام کرد و  ها که تحت ستم اند وجود دارد و در حاشیه شهر که حاکم اند و چه آن

کنند. درست به همان گونه کیه  ترک و بلو  و فارس همواره در کنار یکدیگر زندگی می

چینیانیی زنیدگیی  ها و ویالهیای آن داران این اقوام بدون تمایز قومیتی در برج سرمایه

 کنند و از مواهغ زندگی همانند یکدیگر بر خوردار هستند.  می

کینید  دار چندان تفیاوتیی نیمیی توان بیشتر شکافت. برای یک سرمایه این مطلغ را می

داری کیه  کند. همان سرمایه نیروی کاری که در استخدام اوست با چه زبانی صحبت می

های قومی برای ادامه تسیلیط خیود  کند تا از جنگ مردم را به اقوام مختلف تقسیم می

کند تا میان اقوام و مذاهغ مختلف ستییز اییجیاد  هاست تالش می استفاده کند و سال

کند ولی در هنگام استفاده از نیروی کار هیچ تعصبی ندارد و نیییروی کیاری را بیه 

درست بیه    اش را کالن تر کند.    آورد که سودش را افزایش دهد و سرمایه می استخدام در

کند  جا کو  می گونه که در هر کجای دنیا اگر سودی تامین شود، سرمایه به همان همان

اما هنگامیی کیه بیه کیارگیران و    و اصال مسئله قومیت و ملیت برایش مفهوم ندارد.

هیای  بیند، به انیواع جینیگ رسد و یا سلطه سیاسی خود را در خطر می زحمتکشان می

ها و مذاهغ مختلف را رو در روی  شود تا کارگران قومیت قومی و مذهبی متوسل می

کشیی و قیتیل  های خانمان برانداز را گسترش دهد و یا قیوم یکدیگر قرار دهد و جنگ

های طبقاتی و از اتحاد کارگران و  ها را به راه بیاندازد تا بتواند به هر ترتیغ از جنگ عام

های یک صد ساله اخیر در خاورمیانه نمونه بیارزی از  جنگ   زحمتکشان جلوگیری کند.

های عثمانیی  دست ترک در ابتدای قرن بیستم، ما شاهد قتل عام ارامنه به   این نوع است.

کشی را به یادگار گذاشته است که تیا بیه امیروز،  ایم که داستانی از شنائت و نسل بوده

های ترک وکرد،  های آن بر بدن مردم منطقه وجود دارد. پس از آن جنگ همچنان زخم

ها بحث مفصیلیی را  مسلمان و یهود، شیعه و سنی، فارس و عرب و... که هر کدام از آن

ها بوده اسیت،  داری که خود به راه اندازنده این جنگ در حالی که نظام سرمایه   طلبد. می
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ای از بیه ییغیمیا  در تمام این دوره به غارت منابع این منطقه مشغول بوده است و لحظه

بردن منابع انرژی و معادن و استثمار نیروی کار آن، از هر قوم و مذهغ، غیافیل نیبیوده 

است  اما برای به انحراف کشیدن مبارزات مردم برای استقالل و آزادی، هر از چینیدگیاه 

کشی را به راه انداخته است تا با خیال راحیت بیتیوانید  کشی و نسل های قوم این جنگ

 سودهای خود را تضمین کند.

زند که هیر دو  های قومی و مذهبی دامن می داری جهانی در حالی به جنگ نظام سرمایه

دهد و برایش نفت عربی و غیرعربی فرقی ندارد و  طرف را به یکسان مورد غارت قرار می

های هیر  ها، حکومت های قومی و دامن زدن به جنگ برد و با درگیری هر دو را به یغما می

هیای  های گزاف و فروش منابع با قییمیت دو طرف را وادار به خرید ادوات جنگی با قیمت

 کند.  ارزان می

های قومی و مذهبی، چه در خاورمیانه  های طرفین درگیری در جنگ افزار نگاهی به جنگ

کشیی از  و چه در افریقا و... بیانگر آن است که هر دو طرف درگیری و هر دو طرف نسل

داری جهانی، چه غیربیی و  کنند که نظام سرمایه ای استفاده می   های جنگی پیشرفته ابزار

ای و میذهیبیی،    های قومی و قبیییلیه چه شرقی، در اختیارشان گذارده است. این جنگ

هیا در  داری رخت بر بسته است  آخرین آن تر سرمایه هاست که از مناطق پیشرفته سال

ای میانینید  اما از آن پس، در مناطق عقغ افتاده  سه دهه پیش در یوگسالوی سابق بود

میانه و افریقا همچنان ادامه دارد و در بخش خاورمیانه به خصوص به طیور کیامیل  خاور

های بعدی و نظام همیبیسیتیه  قابل مشاهده است که استعمارگران قدیمی و امپریالیست

بیرانیداز  هیای خیانیمیان داری، امروزه به طور آشکاری در پشت این جنگ جهانی سرمایه

اکنون بر کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و اقشار آگاه این جوامع است تا آنجیا    هستند.

هایی را هر چه بیشتر بر مال کرده و  توانند ارتجاعی و غیرانسانی بودن چنین جنگ که می

های قومی و  داری را هدف بگیرند که در پشت تمامی این جنگ به جای آن نظام سرمایه

 ای و مذهبی قرار دارد.    قبیله

ها و گسترش اعتراضات مردمی بار دییگیر در میحیافیل  غاز دور جدید تحریمآاکنون با 

ای شدن ایران و جنگ قبایل، طیواییف و    های گوناگون، بحث سوریه مختلف و در تحلیل
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داری و  ای چه بسا محافل متضاد نظام سرمایه   شود و مذاهغ گوناگون در ایران مطر  می

های قاچاق سال  و ارز و کاال دست به دامیان  داران وطنی و قهرمانان بازار بعضا سرمایه

های  هایشان را نجات دهند و بخش ای و مذهبی شوند تا سرمایه   های قومی و قبیله جنگ

وسیعی از زندگی و کاشانه زحمتکشان و تهی دستان را به باد تخریغ بسپارند تا از ایین 

بر تمامی نیروهای آگاه و مدافعان حقوق کیارگیران و    آشفته بازار به منافع خود برسند.

از هیر    زحمتکشان است که در کنار و همراه کارگران، زحمتکشان و اقشار تحت ستیم

داران را که برای انیحیراف میبیارزات  های سرمایه قومیت و مذهغ قرار گرفته و توطئه

داران و نظام جیهیانیی حیامیی آنیان  استثمارگرانه است، خنثی کنند و به سرمایه  ضد

بفهمانند که کارگران و زحمتکشان و اقشار تحت ستم و تهیدستیان شیهیری، هیییچ 

داران هستنید و  ها تحت ستم و استثمار سرمایه دشمنی با یکدیگر ندارند، بلکه همه آن

 اند. از این جهت، دارای صفوف متحد و یک پارچه

کند که آن را  برای کسانی که چیزی به جز فروش نیروی کارشان ندارند، چه تفاوتی می

ها کارگر مهاجیر کیه  دار هم زبان خود بفروشند و یا به غیر هم زبان؟ میلیون به سرمایه

های آبیا و اجیدادی  معاش و گذران زندگی خود مجبور به مهاجرت از خانه   برای امرار

داران از هر قوم و ملیت و زبان و  اند که سرمایه اند، این امر را به خوبی دریافته خود شده

تیر بیاشید،  هایشان هستند و هر نیروی کاری که ارزان مذهغ، تنها به فکر سود سرمایه

هایشان سود بیشتری داشته باشد، همان جیا  برای آنان ترجیح دارد و هر جا که سرمایه

 سرزمین آنان است. 

هاست،  قرار است و سود و سود طلبی، انگیزه حرکت سرمایه تا این نظم و نظام موجود بر

داری برای درگیر کردن میردم تیحیت  های جدید نظام سرمایه ما هر روز شاهد توطئه

های مذهبی و قومیتی و ملیتی هستیم و زمانیی کیه  ستم، به امور فرعی همانند جنگ

مردم تحت ستم دریابند که دشمن آنان اقوام و ملل دیگر نیستند بلکه این نظم و نظیام 

دارانه باید  های سرمایه رسد. نظام است، آنگاه روز رهائی فرا می   ساالرانه غیرانسانی سرمایه

 جای خود را به نظامی انسانی بدهند.
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سال گذشته، به برکت بازار سیاه  66و نزول خواران عزیز که در   آن بخش از تجار محترم!

، ساخته و پرداخته اقتصاد اسیالمیی  های دولتی و موسسات اعتباری ریز و درشت  و رانت

کند که شاهنشاهی باشید ییا  !! رشد کرده اند، اکنون برایشان هیچ تفاوتی نمی   !  بدون ربا

اندیشند و همان گونه که در ابتدای استقیرار نیظیام  والیت فقیه  آنها به سودهایشان می

، اکنون نیز به  دوست، به اسالم گرویدند داران خیلی شاه اسالمی، بسیاری از همین سرمایه

  شان است حفظ شود. شوند تا بار شترهایشان که شرافت طلغ می راحتی سلطنت

   ، شرافت آنها در گرو سودهایشان است و هر کس که این سودها را بیشتر تضمیین کینید

 61هاست و از همین رو است که وقتی بحث خرییداران   همان کس حکومت مطلوب آن

شود، بالفاصله یک به یک بزرگان نظیام از  ( رو می هزار سکه )دو تن 816هزار سکه و یا 
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کنند که خرید سکه جرم نیبیوده و  آیند و اعالم می قوه قضائیه و مجلس به صحنه می

اساسا در اسالم داشتن ثروت، هرچند کالن، جرم نیست! هر چند که از خون کارگران و 

 :   زحمتکشان باشد  و در همین راستا است که

رئیس پلیسی که چند روز قبل گفته بود دو تُن سکه از فردی که به سیلیطیان سیکیه 

آید و با پس گیرفیتین اهیهیارات خیود  معروف است کشف شده، دوباره به صحنه می

گوید دو تن سکه کشف نشده  بلکه مجموع مبادالت این فرد در ییکیی دو سیال  می

گذشته بوده است. حال معما این جا است که واحد سکه عدد است و چگونه در هنیگیام 

دستگیری این مجموع مبادالت به تُن محاسبه شده از عجایغ روزگار است و پلیسی که 

کند، رق  یک کودک مقییم کیانیادا را در  به این راحتی دو تُن سکه را گم و گور می

دهید  بیند و رقصنده را برای گرفتن اعتراف تلویزیونی، تحت فشار قرار می اینستاگرام می

هیای  تا از آن سناریوئی برای تحت پوشش قراردادن اعتراضات میردمیی و اخیتیالس

 .  میلیاردی بسازد

ماند آن است که واقعا تفاوت حکومت اسالمی با سلطنت در چه چیز بوده و آیا  آنچه می

این امر که در اعتراضات اخیر، شعار حمایت از سلطنت توسط برخی محافل قیدرت بیه 

هیای   میان مردم آمده است، مقرون به حقیقت نیست؟ امری که حداقل در یکی از فیلیم

کند کیه  ای محافظت می شد که نهاد نظامی، از عده اعتراضات تهران به روشنی دیده می

داری در  دهند  البته! چرا که نه؟ منطقا این دو نحله سیرمیاییه طلبی می شعار سلطنت

ناپذیری نداشته اند و نهاد مذهغ و سلطنت از دوران قدیم تا  ایران، هیچ گاه تضاد آشتی

کشنید و  عصر حاضر، در کنار هم بوده اند  در حالی که دانشجویان چپ را به صالبه می

کنند، تا کنون شنیده نشده اسیت کیه بیه تیظیاهیر  احکام سنگین برایشان صادر می

اند حکمی داده باشند و یا ایینیکیه حیتیی  داده کنندگانی که به نفع سلطنت شعار می

 دستگیر شده باشند.

این امر مشخ  است که نیروهای حافظ و طرفدار نظم موجود، اعم از سلطنت طلغ و 

اند تا نظم موجود را از فرو پاشی محفوظ نیگیاه  طلغ و ملی و لیبرال، بسیج شده اصال 
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دارند و میذاکیرات 

پشت پرده را از هم 

اکیینییون بییرای 

امییتیییییازدهییی و 

امتیازگیری با نظام 

داری بیه  سرمیاییه

برند. برای  پیش می

داران چیه  سرمایه

کند کیه  تفاوتی می

ریش بگذارنید ییا 

کیراوات بییزنینیید؟ 

ترین مسیئیلیه  مهم

برای آنان عبارت از 

شان از قدرت و سرمایه در نظر گرفته شیود.  شان به خطر نیافتد و سهم آن است که منافع

گیذاری  ترین مسئله، آمادگی زمینه برای سرمایه  برای امثال رئیس جمهور امریکا هم مهم

گذاری در خاورمیانیه  های سوخته برای سرمایه  و انرژی ارزان است و به اندازه کافی زمین

های سازش از هم اکنون آشکار است    موجود است تا جنگ دیگری ضروری نباشد. طالیه

 کنند و نه از تعویض آن.  مقامات امریکائی دیگر تنها از تغییر رفتار رژیم ایران صحبت می

ها بیه هیمیان  ای چه بسا که این توافق    در این میان، مبارزات مردم سودای دیگر دارد و

،  های میردم  اتفاق افتاد، نتواند به سادگی به اجراء درآید و خواسته 15ترتیغ که در سال 

کارگران و زحمتکشان و مردمی که حدود چهل سال است فشار، سرکوب، شیکینیجیه و 

ها از پای ننشینند و همانند چهل سال پیش، ایین   کنند، با این سازش کشتار را تحمل می

 . ها را به هیچ گیرند  توافق

ای که خواهان حفظ وضیع  از هم اکنون دو جبهه روشن در مبارزات مشخ  است: جبهه
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موجود با تغییراتی در هاهر آن است  زیرا که رفتارهای چند دهه گذشته، دیگر به بین 

ای دییگیر کیه  بست رسیده است و فساد، سر تا پای حکومت را فرا گرفته است و جبهه

داند و خواهان تغییرات اسیاسیی  محور می اکنون تمام این بساط را ناشی از نظامی سود

تر شود  زیرا که هر گونه تغیییر در  در مناسبات اجتماعی است. این دو صف باید روشن

کشیان و  چهره هاهری نظام سرمایه داری، نه تنها هیچ مشکلی از کارگران و زحیمیت

ها را حل نخواهد کرد، بلکه از فردای روز هر دست بیه   مردم تحت ستم و حاشیه نشین

کشان و حاشیه نشینان و کارگران و مزدبگیران همیان  دست شدن قدرتی باز هم زحمت

گران. اما این بار در  داران و غارت شان بر خواهند گشت که سرمایه گونه بر کارهای قبلی

هیای  های اصلی نظام آینده، بایید بیر تشیکیل  لباسی جدیدتر هاهر خواهند شد. بنیان

مستقل مردمی باشد که در آن نیروی اصلی، در دست مردمی باشد که تیا کینیون از 

 اند.   دسترنج کار خود محروم بوده

ای که خواهان تغییرات اساسیی  دو نحله مشخ  در اعتراضات مردمی وجود دارد: نحله

دستیان و  در ساختار اقتصادی و اجتماعی است که در آن کارگران و زحمتکشان و تهی

های اجتماعی باشند و هرگونه برنامه ریزی برای حل  حاشیه نشینان، مبنای اصلی بنیان

ها باشد و نحله دوم، اصیال   معضالت اجتماعی، بر پایه تامین زندگی عادالنه برای انسان

طلغ و لییبیرال و  داری هستند که از هر گروه اعم از سلطنت طلبان درون نظام سرمایه

، سعی در حفظ نظام سودمحور دارند که بر مبنای آن فروش نییروی  طرفداران بازار آزاد

 .  ماند دارانه محفوظ می کار از یک طرف و حاکمیت نظام سرمایه

کنند و  های مبارزاتی خود، صفوفشان را مشخ  می این دو نحله هم اکنون نیز در شیوه

 ای دارند. شعارهای مبارزاتی جداگانه

این امر را در جای جای مبارزه به خوبی دیده ایم. این دو نیوع میبیارزه را در میورد 

مبارزات زنان به خوبی شاهد هستیم. در حالی که زنان مبارز، در هشتم میارس سیال 

هیای  گذشته در مقابل وزارت کار با شعارهای مشخصی مانند حق اشتغال و رفع تبعیض

جنسیتی در کنار حق انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تظاهراتی برپا کردند، 
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های نظیام   کنند و رسانه برخی دیگر، مبارزات زنان را فقط محدود به برداشتن روسری می

نیفیر بیه طیرز  26ای روشن نوع اول مبارزه را که در آن بیش از  داری به گونه سرمایه

 کنند. شوند، سانسور می وحشیانه و خشنی دستگیر می

همین مسئله را درباره مبارزات سراسری نیز شاهد هستیم و در حالی که شعارهای اصلی 

نیان، کیار، «مردم که علیه دیکتاتوری و تبعیض و اختالس و غارت اموال مردم بیرای 

، کمرنگ جلوه داده شده است، شعارهای سلطنت طلبانه که متعلق به عیده  است »آزادی

گونه کیه  شود. همان بسیار محدودی است، بسیار بزرگتر از میزان واقعی آن نشان داده می

در قسمت اول گفتیم، شواهدی حاکی از آن است که این شعارها مورد حمایت بخشی از 

ترین مسئله، حفیظ سیرمیاییه و  داران مهم منابع قدرت نیز هست  زیرا که برای سرمایه

 کند.  سودشان است و اسم حکومت برایشان فرقی نمی

اما در این میان، برخی از به اصطال  طرفداران طبقه کارگر، سپر انداخته و تسلییم جیو 

طلبی، فریغ سینیارییوسیازی  شوند. آنان در یک تسلیم موجود و موج جایگزین مبارزه می

مردم را، تبدییل بیه شیعیار » بجنگ تا بجنگیم«داری را خورده و شعار   محافل سرمایه

گذارند و  کنند و نام این کار خود را هم، مدرنیزاسیون مبارزه می می» برق  تا برقصیم«

خواهند شعاری بی محتوا و بیی  های مزدور دولتی، می یا گروهی دیگر، با استفاده از رسانه

ارتباط به جنبش کارگری را جایگزین تشکل سراسری کنند  افراد سینه چاک انتخیابیات 

های آیینیده  کنند و در این زمینه جاده را، به عنوان نمایندگان جنبش کارگری معرفی می

 .  کنند داری را هموار می اصالحات در نظام سرمایه

در حالی که مردم تحت ستم برای یک لیوان آب آشامیدنی در فشار قرار دارند، آنیان بیا 

برگزاری مراسم رق  در جلوی مسجدی که معلوم نیست در کجای جهیان قیرار دارد، 

ای تازه به دست سرکوبگران، در مسیییر  کنند و با دادن بهانه مبارزات مردمی را لوث می

برند  کنند. آنان که نوستالوژی ارتباط با مردم را دارند، گمان می ی مردم اخالل می مبارزه

ماندگی خود را جبران کنند و با هیر سینیارییوئیی کیه  توانند عقغ که به این طریق می

انیدازنید، خیود را  داری به راه میی های محافظ نظام سرمایه  حکومتیان با همکاری جنا 
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دهند تا این بار، مثال از قافله عقغ نمانند. غافل از آنکه مبارزات مردمیی  آوا نشان می هم

هیای  کند و مقهور راه نشیان دادن داری، راه و روش خود را دنبال می علیه نظام سرمایه

 شود.  گران این نظام نمی غلط و انحرافی مشاطه

خواهند به اصطال  متولی بیرای  آنان که هرروز با به راه انداختن سر و صدائی جدید می

و برای مبارزات مردم، شوراهای انقالب ساختگی درست کنند ره   مبارزات مردم بتراشند

کینینید:  هایشان را بیان می برند. مردم در مبارزات خود به روشنی خواسته هه میار به بی

اشتغال برای همگان، تامین یک زندگی انسانی برای هر کسی که در جامیعیه زنیدگیی 

هیای  کند و دستمزدهایی باالتر از خط فقر، برخورد با غارتگران اموال میردم، آزادی می

های مشخصی است که در اعتراضات مردمی بارهیا  فرهنگی و اجتماعی و... اینها خواسته

گفته شده و در واقع پیام مشخصی به سرکردگان نظام و حافظان ثروت و قدرت اسیت. 

دانند اما گیول سینیارییوهیای  مردم مبارز نیز شادی، آزادی پوشش و... را حق خود می

خورند و این برخی از به اصطال  روشنفکران دور از مردم اند که هیییچ  ساختگی را نمی

هیای دور  تصور درستی از مبارزات مردمی ندارند و در حقیقت همچنان هماننید سیال

های مردمی که در  های مردم تحمیل کنند. تشکل  خواهند ذهنیت خود را بر خواسته می

یابند، راه مبارزه را هر روز هموارتر یافته و بر اصیول  این مبارزات شکل گرفته و قوام می

های گسترانده از جانغ میحیافیل رییز و   فشارد و در این دام های خود پای می  خواسته

شود. مبارزات کارگران و زحمتکیشیان و تیهیی  داری، گرفتار نمی مایه درشت نظام سر

داری است و در ایین  رود و خواهان تغییر در اساس نظام سرمایه دستان راه خود را می

های مشخ  خود را پیی   های سراسری خود را ایجاد خواهد کرد و خواسته  راه، تشکل

 .  خواهد گرفت
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 سال پس از کودتا( 56مرداد) 22جنبش کارگری و کودتای 
 

بر طبق اسناد موجود، اولین حامیان ملی شدن صنعت نفت، کارگران نفت جنوب بودند. 

ها با اعتصاب و اعتراض سراسری در روزهای پس از ملی شدن صنعت نفت، اولین  آن

ها را در جهت خلع ید از انگلیسیان برداشتند. اعتصابات و اعتراضات کارگری برای  گام

خلع ید انگلیسیان از فردای تصویغ قانون ملی شدن صنعت نفت آغاز شد. کارگرانی که 

خیز بیشترین خسارت و ستم را از  در دوران حاکمیت انگلستان بر جنوب و مناطق نفت

گران دیده بودند، بارها و بارها از جانغ آنان شکنجه، دستگیر و کشته شده و  این اشغال

ها بودند.   بارها و بارها حقوق آنان پایمال شده بود، اکنون خواهان بیرون راندن انگلیسی

ید از شرکت نفت انگلیس  آوردانی بودند که به سرعت دست به کار خلع ها اولین هم آن

)الزم به ذکر است که قانون ملی شدن 5556شدند. اعتراضات و اعتصابات فروردین 

تصویغ شد( آن چنان عمیق و گسترده بود که انگلیسیان  5586اسفند 86صنعت نفت 

به وحشت افتادند و در یک یادداشت شدیدالحن دولت ایران را مسوول جان اتباع 

اسناد و مکاتبات  16وزیر مشاور انگلیس به مجلس عوام صفحه  - 6626825556گزارشانگلیسی دانستند )

وزیر ایران )در آن زمان عال  ( در این گزارش آمده است که نخستدکتر محمد مصدق -نفت

اند، اههار  وزیر بود( از این که چند انگلیسی در جریان این اعتراضات کشته شده نخست

دهد که وسعت این اعتراضات چگونه بوده و  تاسف کرده است. این امر نشان می

ترین پشتیبان خلع ید از استعمارگران تا چه حد  ترین و واقعی کارگران به عنوان اصلی

 اند... آماده مبارزه بوده

مداران مزدور انگلیس نظیر شاه و درباریان در هر زمان ضدیت خود را با  سیاست

داده و نوکری حقیقی خود را در برابر استعمارگران به نمایش  کارگران نشان 

مداران مستقل و طرفدار ملی شدن صنعت نفت و خلع ید  گذاردند. برعکس سیاست می

کارگران و   ترین پشتیبان آنان در این زمینه دانستند که بزرگ از استعمارگران، می

کشان هستند. به همین جهت هنگامی که کارگران نفت در جریان مبارزات ملی  زحمت



 

 

شدن این صنعت برای چند ماه حقوق نگرفته بودند و دولت به علت تحریم نفتی توان 

پرداخت حقوق آنان را نداشت، دکتر مصدق برای پرداخت حقوق کارگران نفت، برای 

اولین بار دست به انتشار اسکناس بدون پشتوانه زد. در این مورد، حتی بسیاری از 

همراهان قبلی او در برابرش ایستادند و در مجلس استیضاحش کردند. کشمکش بر سر 

مرداد شد. بسیاری از  82این مساله آنقدر باال گرفت که در انتها منجر به کودتای 

کسانی که به هاهر طرفدار خلع ید از انگلیسیان بودند، هنگام عمل و حمایت از 

کارگران نفت، خود را کنار کشیدند و به یاران نیمه راه تبدیل شدند، زیرا که 

 دیدند...  گیری کارگران را خالف منافع خود می قدرت

گیرترین طرفداران ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از استعمارگران  کارگران پی

دانستند و  ترین دشمن خود می گران نیز آنان را بزرگ بودند ... به همین جهت کودتا

پس از کودتا بیشترین فشار و شکنجه و دستگیری را متوجه کارگران و نمایندگان آنان 

 مرداد ادامه داشت. 82های پس از کودتای  کردند که در سال 

مرداد، جنبش کارگری به رغم آن که به شدت مورد تهاجم قرار  82پس از کودتای 

گرفت و سرکوب شد، اما از پای ننشست. در تمام دوران پس از کودتا، تا هنگام 

ترین این اعتراضات،  سرنگونی شاه و رژیم سلطنتی به مبارزات خود را ادامه داد. از مهم

بود که هرچند بیش از  5552ها در خرداد ماه  پزخانه اعتصاب سراسری کارگران کوره

کارگر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در انتها کودتاگران مجبور شدند در برابر  16

نشینی کنند. مبارزات کارگران همچنان ادامه یافت و به تدریج  خواست کارگران عقغ

های اجباری را به دست  کارگران موفق شدند حداقل دستمزد را افزایش دهند، بیمه

ساعت کار و تعطیالت ساالنه را به رژیم کودتا بقبوالنند. این  2آورند، حق بازنشستگی، 

 ادامه داشت.  16و  5566ی  اعتراضات در سراسر دهه

های سیاسی و  ی رابطه میان فعالیت مرداد، درباره 82های پس از کودتای  در سال

هایی جریان داشت. در این رابطه دو  صنفی کارگری در میان فعاالن کارگری  بحث

کرد خاص خود را داشت. دیدگاهی معتقد بود که  نظریه وجود داشت که هر دو عمل

ها به مراحل  مبارزات کارگران باید از مسایل صنفی آغاز شده و پس از ایجاد تشکل
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مجددا به صورت  66سیاسی برسد و..... در این زمینه برخی فعاالن کارگری در دهه 

های کارگری روی آوردند و در حزب مردم، دست ساخته امیراسداله  صنفی به فعالیت

های کارگری داشته  خواست گوشه چشمی به فعالیت علم یکی از عوامل کودتا که می

باشد، خود را دوباره به معرض آزمایش گذاشتند. اما برخی دیگر این مبارزات را جدا از 

دانستند  زیرا هر اعتراض کارگری پس  مبارزات سراسری برای سرنگونی رژیم کودتا نمی

زاده  شد.  از آن جمله مسعود احمد ریزی مواجه می مرداد با کشتار و خون 82از کودتای 

گویند چگونه باید مبارزه  گویند چرا باید مبارزه کرد، آنان می کارگران نمی«نوشت: 

. این دیدگاه اعتقاد داشت کارگران قبل از کودتا، دارای سندیکا اتحادیه و مجامع »کرد

آورد را از  اند، اما کودتا این دست آشنا نبوده ها نا اند و با نوع فعالیت ها و تشکل صنفی بوده

آنان گرفته است. در نتیجه در اصل مبارزه برای به دست آوردن شرایط از دست رفته، 

تر کارگران، که بیشترین حمله  جامعه کارگری ایران شکی ندارد. به خصوص قشر آگاه

 دیکتاتوری به سمت آنان بود، در ضرورت مبارزه هیچ شکی نداشتند.

های وسیعی از  کشان و بخش در مبارزات سراسری علیه رژیم کودتا، کارگران و زحمت

های صنفی  فکران بودند، نشان دادند که از آگاهی متحدان آنان که دانشجویان و روشن

های اجتماعی و سیاسی هستند، اما تشکل خاص خود را ندارند  فراتر رفته و دارای آگاهی

 آوردهای خود ضعیف هستند و... ی حفظ دست و در زمینه

مرداد و حوادث پس از آن، بیش از همه نشان داد که کارگران و  82کودتای 

ها و نیروهای خود و رهبری بالفصل متکی باشند و هر گونه  کشان باید به تشکل زحمت

های بالفصل خود را مردود بدانند. ضعف  گیری خارج از تشکل عدم استقالل یا تصمیم

آوردهای آنان  مرداد و پس از آن سبغ شد تا بسیاری از دست 82رهبری کارگران در 

آوردهایی که هنوز هم طبقه کارگر نتوانسته است  داران قرار گیرد، دست طعمه سرمایه

آورد. استقالل جنبش کارگری و ایستادن روی پای خود، امروز  دوباره آنها را به دست 

 آوردهای تجارب گذشته است. ترین دست یکی از مهم

 مرداد، کانون مدافعان حقوق کارگر، علیرضا ثقفی 82ویژه نامه کارگران و کودتای  منبع:
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 های غذاساز! کارگران ساده؛ ربات

 ها گزارشی از وضعیت کارگران تهیه غذاها و رستوران

 میالد جنت 

اش  کارگری رستوران شغل مزخرفیه! یعنی شما اگر کنار خیابان سیگار بفروشید  سگ« 

ی رستوران بودن در ییک صیورت  شرف دارد به کارگری در رستوران! کارگر آشپزخانه

ات سفر کرده باشی به شهری و بخواهیی تیازه وارد  که از محل خانه اشتباه نیست  این

خواهی غذا و جای خواب داشته باشی  دزدی و گدایی نکنیی و از  بازار کار شوی و می

کیه  کنی به امید ایین گرسنگی نمیری و یک کار یاد بگیری... سه چهار سال پادویی می

سال دیگر آشپز شوی. در غیر این صورت، دستفروشی کنیی  56یک روزی شاید حدود 

 »*خیلی بهتر از این است که کارگر رستوران شوی...
 ها کار کرده( ی رستوران سال از عمرش را در آشپزخانه 2ساله که  58)کارگری  

ام. در مقطع کارشناسی زمانی که دانشیجیو بیودم و  های زیادی کار کرده در رستوران

هیا بیه  توانستم یک جای ثابت کار کنم  با کار در جاهای مختلف از جمله رستوران نمی

محیطی پا گذاشتم که تا پیش از آن، دقت زیادی به آن نداشتم. در انواع و اقسام مراکیز 

های بزرگ  های کوچک و کترینگ و... گرفته تا رستوران ام. از رستوران غذا کار کرده تهیه

طور که شدت کار، میییزان  ها متفاوت است همان و لوکس. شرایط کار در هر کدام از آن

 ها با هم متفاوت است. حقوق، دستمزد و... کارگرانِ آشپزخانه

شناسیم. اکثر مشتریان ایین  غذا می قیمت را به نام کترینگ یا تهیه های ارزان غذاخوری

آمیوزان و...  پیا، دانیش داران خیرده ها کارگرها، کارمندان، دانشجویان، مغازه غذاخوری

 5561شوند  برای مثال در سیال  ها ارزان تمام می ی غذا از این غذاخوری هستند. تهیه

هزار تومیان بیه  5تا  4هزار تومان به باال و غذاهای دیگر از  1تا  6غذاهای خورشتی از 

هیزار  56ها قیمت غذاهایشان بیشتر از  طور غذاخوری باال قیمت داشتند و به ندرت این

قیمتی که معموالً در مراکز پرتجمع شهر قرار دارند از  های ارزان شد. غذاخوری تومان می

مقام فراهانی، میرزای شیییرازی  زند، قائم خان های انقالب، کریم توان به خیابان جمله می
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هیا  و... یعنی جاهایی که به مراکز شهر نزدیک هستند اشاره کرد. مشتریان این غذاخوری

های عمومی و خصوصی هستند که طبق قرارداد، با این مراکز تهیییه  به جز مردم، شرکت

کنند. برای مثال تهیه غذایی واقع در خیابان کارگر شمالی بین میدان انقیالب  غذا کار می

داران و کارگرهای حومه  اش دانشجویان، مغازه و خیابان بولوار کشاورز هست که مشتریان

 2هزار تومان تا حداکثیر  6-1از  5561اش هستند  قیمت غذاهایش در سال  و رهگذران

تر باشد، قیییمیت  ی اصلی غذای ایرانی است  پس هرچه ارزان هزار تومان بود. برنج ماده

ها به دلیییل  آید و در نتیجه تعداد فروش این رستوران تر درمی ها نیز ارزان منوی رستوران

 رود.  کم بودن قدرت خرید اکثر مردم، باالتر می

قیمت،  غذاهای ارزان هایشان نسبت به تهیه ها به دلیل قدرت خرید باالی مشتری رستوران

هیزار  86تر از  شود  به ندرت پایین ها سرو می سطح باالتری دارند. غذایی که در رستوران

شان از نظر تعداد نیروی کار فعال،  ها به دلیل باال بودن قیمت منوی تومان است. رستوران

درصد تهیه غذاها، سالین  66کنند. حدود  مشکلی ندارند و کارگران زیادی را استخدام می

ی ثیابیت  ها سالن غذاخوری دارند. همچنین از نظر سرمایه غذاخوری ندارند ولی رستوران

هیاییی  شویی و... هستینید. رسیتیوران شویی، سیخ آالت نیز دارای ماشین هرف یا ماشین

های دیگری هستنید کیه در  که چندین شعبه در تهران و ایران دارند. غذاخوری  معروف

قیمت  قیمت هستند و نه زیاد گران سطح متوسطی قرار دارند  یعنی نه زیاد کثیف و ارزان

ها، ترکیبیی از بیرنیج  ی مصرفی رایج در این نوع رستوران و لوکس. برنج به عنوان ماده

 ایرانی و هندی است.

به طور کلی صنف غذاخوری، غذاپزی و غذافروشی دو نوع کارگر دارد  یک عده کارگیران 

شونید کیه نیوع کیار و  آشپزها می ماهر و نیمه ماهر هستند که شامل آشپزها و کمک

ی دیگر کیارگیران سیاده  شان در چارچوب خاصی مشخ  است. عده بندی کاری تقسیم

ها، شاگردان کارگران ماهر یا به  هستند. این کارگران ساده به نوعی همان پادوها، وردست

قیمت، وهایف  های گران ها هستند. باید توجه داشت که در رستوران اصطال  آچار فرانسه

قیمت، وهیاییف  کارگران ساده نیز مشخ  است اما کارگران ساده در تهیه غذاهای ارزان

 مشخصی ندارند یعنی آچار فرانسه یا همه کاره و هیچ کاره هستند. 
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ی این صنف، کارشان از دستشویی و هرف شستن تا کارت پخش کنی و  کارگران ساده

بازاریابی به روش داد زدن است. در واقع کسی که به عنوان یک کارگر ساده مشغول بیه 

کین،  پخیش شور، آشپز، تراکت چی، باربر، هرف دار، تلفن چی، صندوق شود  نظافت کار می

اش زیادتر نیسیت ییعینیی  باشد اما در عوض این کارهای زیاد، حقوق دادزن و... نیز می

گیرد و به ازای سه کارگر باید کار کند. به همین دلیل است کیه  حقوق یک کارگر را می

فرسا و بیه  ها به لحاظ فیزیولوژیکی، کاری طاقت کارگریِ ساده در تهیه غذاها و رستوران

چیی و  بینید، تیلیفین ها نیز معموالً به عنوان کانترکار، بستیه اصطال  مردانه است. زن

های معمول، زنان با مشکیالت  کنند. به جز این سختی ها کار می دار در رستوران صندوق

میورد  های جنسیتی و تیقیاضیاهیای بیی دیگری نیز درگیرند. آنان درگیر انواع خشونت

 صاحبان کار هستند.

چی و پیک میوتیوری  ای از دو بخش تلفن بخش دلیوری)ارسال سفارش( پیتزافروشی« 

های جوان مجردی به عنوان منشی در این بخش مشغیول  شد. دخترها و زن تشکیل می

ها رفتار خیودمیانیی  کرد که اگر منشی طور کار می به کار بودند. مدیریت این بخش این

شیدنید   اش نیمیی داشت و اگر دوسیت شان می شدند  نگه دخترش می داشتند و دوست

 »کرد. شان می اخراج

ها به طور معمول همیشه زیر حیقیوق تیعییییین  ها و کترینگ حقوق کارگریِ رستوران

ها جالغ است کیه  ی وزارت کار است. در این رابطه استدالل کارفرماهای رستوران شده

بیرد.  هزارتومان در ماه برای ما هزینه می 666دهیم و این  ما داریم غذا شما را هم می«

کننید( و  کنند و به باال رُند می )غذای کارگر را از روی منوی همان رستوران حساب می

بیرای میثیال  «برد. هزار تومان هم به منظور دادن جای خواب برای ما هزینه می 666

ی  هزار تومان بود و کارفرما با تعیین کار روزانیه 258که حقوق وزارت کار  5561سال 

 566شغ با احتساب روزهای تعطیل( ماهی  56صبح تا ساعت  2ساعته)از ساعت  56

شمیا داریید «گفت:  داد  این چنین توضیح داده و در ادامه می هزار تومان به کارگر می

تونه یکی هم غیذا  هزار تومان حقوق 266کنید یکی  هزار تومان)!( دریافت می 266دوتا 

کیردییم   طور بود که اگر حتی از جای خواب هم استفاده نیمیی این »و جای خوابتونه!
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دهند از هیمیان  کردیم. همچنین غذایی که به کارگران می ای دریافت نمی حقوق اضافی

هیاسیت  دهند  برخوردار نیست. برنج و خورشتی که مدت شان می کیفیتی که به مشتریان

ی میغیازه و  دهند ولی پول مالیییات، اجیاره در فریزر مانده را به کارگران رستوران می

قدر زییاد  ها آن های اضافه کاری کارگران رستوران کنند. ساعت سودشان را نیز حساب می

 باز کارگران طلبکار هستند. ی غذا را حساب کنید  است که هرطور هزینه

هیا در  نیخیورده ی دیگر، غذاهای برگشتی از سالن غذاخوری است که معموالً دسیت قصه

خورده نیز در مسیر بازگشت به آشپزخانیه  شوند. غذاهای دست ها دوباره سرو می رستوران

قیمیت  در رستورانی گران»شود که حکایت دیگری دارد.  گاهی توسط کارگران خورده می

ساعت کار، زمیانیی کیه غیذاهیا را بیه  2بعد از ههر پس از  6یکی از کارگرها ساعت 

اش گذاشت کیه تیوسیط  خورده را در دهان گرداند  یک تکه کباب دست آشپزخانه برمی

سرپرست آشپزخانه دیده شد و سرپرست پس از درگیری با او به کارفرما گفته و کیارگیر 

ها، غذاهای برگشتی از سالن غذاخوری را یا دوبیاره  متأسفانه صاحغ رستوران اخراج شد.

کنند که این غذاها باید حیتیمیاً  که تأکید می کنند و یا این برای مشتریان بعدی سرو می

شه و نباید بهش  کارگر جماعت پررو می«شان هم این است که:  دور ریخته شوند. دیدگاه

 »رو داد!

کنید تا آب برای بیرنیج دم  ها را روشن می پوشید  زیر دیگ اول صبح که لباس کار را می

فرسا است چون جیا کیوچیک  کردن، جوش بیاید. برنج دم کردن خودش یک کار طاقت

ای، متراژ  ی اجاره ها به دلیل گران بودن قیمتِ مغازه است و به طور معمول تمام رستوران

ها روی گاز است حتی در زمستان نیز دما به شدت باالسیت  پایینی دارند. زمانی که دیگ

خورید و لباس کیارتیان  هایی که مثل آتش جهنم هستند  با اینکه آب زیادی می با شعله

شوید. بعید از بیرنیج دم  گیر است اما باز خیس از عرق می معموالً همان شورت و عرق

ها است. رونده خمیرمایعی است که  ی بعدی درست کردن رونده و خورشت کردن، مرحله

هیای  کنند. گوشت و پیییاز چیرر کیرده در رسیتیوران از آن کباب کوبیده درست می

هیای  دهند البیتیه در رسیتیوران ی اصلی رونده را تشکیل می قیمت و لوکس، ماده گران
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 شود. قیمت، سنگدان مرغ و جوش شیرین نیز به آن افزوده می متوسط و ارزان

نظافت و خالی کردن بارها نیز جزءِ همیشگی کار است. کف سالن باید جارو زده شده و 

ها شسته شوند. مواد غذایی نیییز  ها، دیگ ها، قابلمه های مغازه، سیخ شسته شود. شیشه

جیوییی در  ها صرفه های کترینگ باید شسته، تمیز، خرد و پخته شوند. یکی از مشخصه

بار با رییکیا  ها را سه روز یک کردند آبکش همه چیز است  برای مثال کارفرماها تأکید می

 بشویید. 

کنند که زیردیپلم سواد دارند و بیا ایین  معموالً در محیط آشپزخانه، کارگرانی کار می

انیداز  توانند پیس شان را می فرض که جای خواب و غذا دارند و در نتیجه حقوق دریافتی

توان گفت محیط کیار اکیثیر  شوند. به نوعی می کنند  در این شغل مشغول به کار می

شود. شدت کار بیاال در میحیییط  ها محسوب می کارگران رستوران، محیط زندگی آن

اش را در همان محیط کیاری مشیخی   ی عریان شود تا فقر چهره آشپزخانه باعث می

کند. وجود سلسله مراتغ کاری برای کارفرمایان، سرکارگران، سیرآشیپیزهیا و حیتیی 

ایست که این خشونت خودش را برای کارگران ساده نشان  کارگران دارای سابقه به گونه

ای، واکنش نشان دادن و در نتیجه دعوا و اخراج نیییز  دهد. به تبع چنین ناهنجاری می

 ناپذیر است. اجتناب

صبح تا  5،2کردند  از ساعت  کردم  ناهار و شام سرو می در اولین رستورانی که کار می« 

خواهد کارگر را  کردیم. کارفرما در روز اولی که می شغ در رستوران باید کار می 55،58

شغ در محیل کیار... امیا از  58صبح هستیم تا  5از ساعت »گوید: استخدام کند  می

ای بیش نیست. استراحیت بیه  اما این حیله «بعد از ههر استراحته. 5و نیم تا 6ساعت 

کیلویی برنیج(  86کیلویی پیاز و  16های  آید اما بار)کیسه این معناست که مشتری نمی

کار را نیکینیی   ها را بشوری و تمیزکاری کنی! و اگر این آید و باید خالی کنی... هرف می

 آن وقت:

 »ات! از فردا دیگه نیا. این حقوق، سفته و کارت ملی «

 این در صورتی است که آدم به هاهر منصفی باشد اما اگر آدم لومپینیی بیاشید دعیوا

 »زند... ات هم می کند و کتک می
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محل کار بعدی، تهیه غذایی بود که در زیرزمین یک مسجد واقع شده بود. ساعت کارش 

و نیم بعد از هیهیر. 6و نیم صبح بود تا 5های همشهری زده بود از  طور که در آگهی همان

دید؟ گیفیت:  جا مشغول به کار شوم از کارفرما پرسیدم لباس کار می قبل از اینکه در آن

 »نه لباس کار بیار...«

ی رفتن بودم که گفت این دیگ لباس رو بشور، بیعید بیرو.  عصر بود و آماده 1ساعت « 

کارهای خیودتیونیه.   شور نیستم. گفت لباس شور هستم ولی لباس گفتم ببخشید من هرف

گفتم شما که به من لباس کار ندادید... گفت مال کارگرای قبلیه. گفتم میالِ کیارگیرای 

قبلیه، من موهف نیستم بشورم. گفت از فردا دیگه نیا. گفتم من یک روز کار کردم بیرای 

شما، مزد امروزم؟! گفت من یک آگهی چاپ کردم برای همشهری تا آخیر میاه بیایید 

اش. گفت نه من یک آگهی چاپ کردم شیمیا  هزار تومانه پول 55موندی. گفتم آگهی  می

خوام! هیمیون  اومدی  یک آگهی هم باید چاپ کنم یکی بعد از شما بیاد. گفتم پول نمی

سیت  اش بود ولی دروغ گفت که خونیه ام توی گاوصندوق ام رو بده... کارت ملی کارت ملی

خواست اذیت کنه و گفت برو فردا بیا. فردا رفتم گفت یادم رفته از خونه بیارم بیرو  و می

ی  فردا بیا. بِلَخَره ازش گرفتم منتها یک روز بدون مزد کار کردم و دو روزی هم هیزیینیه

 »رفت و آمد دادم و از کار و زندگی افتادم.

تهیه غذای بعدی واقع در تقاطع خیابان فلسطین و ایتالیا بود. دو آشپز بودند و من بیه « 

بعد از ههر بود.  1صبح تا  5عنوان کارگر و کمک آشپز و... مشغول بودم. ساعت کاری از 

خوابید  بعد از  جا می رفت و آشپز دیگری که آن یکی از آشپزها به خانه می 6رأس ساعت 

کرد. هیرف  گذاشت و آهنگ گوش می زد  هدفون می دست به سیاه و سفید نمی 6ساعت 

کیاری درییافیت  که حقوق اضیافیه کشید بدون این شغ طول می 2و  4شستن معموالً تا 

 »کنم.

ی  روی شعبه مرکیزی بیییمیه ای واقع در خیابان سعدی شمالی روبه صاحغ چلوکبابی« 

ایران خیلی عالقه داشت که کارگرها در محل کار، مهندس صدایش کنند و همیشیه داد 

داد. در حقوق و مساعده دادن به کارگرها همیشه مشکل داشت. بیا  کشید و فحش می می

گرفت حتیی  کرد و از همه چیز ایراد می های موتوری دعوا می کارگرهای آشپزخانه و پیک
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کرد تا به قول خودش مثل برج ایفل نباشد!  زمینی و پیازها نیز دقت می به چینش سیغ

برخوردش بیا »اسرائیلی گرفتنه. این آدم متخص  ایراد بنی«گفت:  یکی از کارگرها می

اش را بیه  کارگرها مثل برخورد تزار و فرعون بود. این فرد تعطیالت نیوروزی امسیال

 »ماالگای اسپانیا رفت.

 

زد و  کردم همیشه عصبانی بیود  داد میی صاحغ رستورانی دیگر که در آن کار می« 

کرد که کارگرهای ساده کیمیتیر از  آورد و در نهایت کاری می کلمات رکیک بر زبان می

روز  5دهم. چه  ات را نمی گفت حقوق جا بمانند. در زمان تصفیه حساب می یک ماه آن

دهم. تو هم هر کیاری از  روز من حقوقی نمی 56روز... کمتر از  86کار کرده باشی چه 

 »گفتی نه االن... آید کوتاهی نکن! گفتم این را باید همان روز اول می ات برمی دست

 

های این شغل عالوه بر پایین بودن سطح اجتماعی، پُرمخاطره بودن آن  از دیگر سختی

است. کارگران باید در محیطی کوچک با دما و رطوبت باال کار کنند. لییز بیودن کیف 
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زمین، سر و کار داشتن با آتش، آب، روغن و آهن داغ خطرات کار را برای آنان افیزاییش 

 دهد... می

غذاها بیمه نیستند. پرمخاطره بودن به این معناست که  ها و تهیه بیشترِ کارگران رستوران

تر باشید  بیشتر در معرض آسیغ  شما همیشه در معرض خطر هستید و هرچه کم تجربه

کیه هیمیییشیه خیطیر  ها باال است. عالوه بر این گیرید. دما و رطوبت آشپزخانه قرار می

ها از سرامیک یا سنگ مرمر است و در زمان آشپیزی  سوختگی وجود دارد  کف آشپزخانه

ها در حالت عادی خطرنیاک  باید مدام کف آشپزخانه شسته شود. لیز بودن کف آشپزخانه

تر بار را خالی کند.  که بار هم برسد و از کارگر بخواهند هرچه سریع است چه برسد به این

شود تیا بیخیارِ میواد  جا انجام می شستشوی کف آشپزخانه به دلیل باال بودن دمای آن

شوینده و خونابه روی طعم و بوی غذا اثری نگذارد. البته گاهی نیز به دلیل بیاال بیودن 

 شود. شدت کار، این کار به طور معمول انجام نمی

 

دقیقاً در زمانی که بار رسید  سیرکیارگیر، «یکی از اتفاقاتی که شاهدش بودم این بود که 

تر کف آشپزخانه را بشویند و بیعیدش سیراغ  کارگرانی را مأمور کرده بود تا هر چه سریع

کردند چون بایید هیرچیه  زده به تعداد باال را خالی می کار دیگری بروند. باید بار مرغ یخ

شد. من و کارگرانی مأمور این شدیم که بار را خالی کنییم  کیارگیران  تر پخت می سریع

شان به این نبود که نباید در هیمییین زمیان میواد  کردند حواس دیگری که نظافت می

شوینده را بریزند  پای یکی از کارگران لیز خورد و با جمجمه به زمین برخورد کرد. بعید 

هیزار  56که بار کامالً خالی شد  سرش را پانسمان کردیم و کارفرما لطف کرده و  از این

ای هیم  روزه با حقوق داد. قرارداد و بیمه اش گذاشت و به او مرخصی یک تومان کف دست

اش  شد  کارگر و خانواده اش می نداشت که اگر این حادثه منجر به از کار افتادگی یا مرگ

 شان به جایی بند باشد. دست

تر پس از این حادثه افتاد  کارگران دچار چنددستگی شدند. کارگرانی کیه  اتفاق دردناک

کیه هیمیکیار میا  چی با این کردند که کارگران نظافتکردند چنین فکر می بار خالی می

هستند ولی برایشان مهم نبوده که بقیه سرشان به زمین بخورد و متالشی شود! کارگران 
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کردند که سرپرست به عمد از تعدادی کارگر دیگر مثل خیودشیان  باربر این فکر را نمی

کنند  کف آشپزخانه را با  ها بار را خالی می خواسته بود که دقیقاً در همان زمانی که این

تر تیا  مواد شوینده تمیز کنند. بعد از پایان ساعت کاری کارگرها رفتند یک کوچه پایین

دعوا کنند. رفتیم و برایشان توضیح دادیم که مقصر اصلی سرپرست بوده نه کیارگیران 

دونستم کار خود ناکسشه! از  من می«چی. در همین زمان یکی از کارگرها گفت:  نظافت

قصدی دعوا گرفتم با شما که اون حالیش شه! اونم که انگار نه انگار! هیمیییشیه سیگ 

اش تا سرِ شیغ  اخالق بود عصرا ولی امروز که عباس با سر پخش شد کف زمین، کبک

مشخ  شد که او به دلیل نبود امنیت شغلیی و از تیرس  »خوند ناکس... خروس می

 »اخراج حرفی نزده...

در رستورانِ یک مجتمع تجاری واقع در شهرک غرب، باالبرهایی وجود داشت که بیه « 

دلیل کهنگی خطرساز بودند چون امکان داشت هر لحظه خراب شونید. هیمیچینییین 

کارگران به دلیل باال بودن شدت کار هر لحظه امکان داشت خطایی انسانیی میرتیکیغ 

ی زیرین و همکف گیر کند. بیرای میثیال  شان بین طبقه دست، آرنج و کتف شوند و مچ

اش نبود و شیرجوش آهنی بزرگ را بیه  یکی از کارگران از شدت زیاد کار و دما، حواس

ی همکف و زیرزمین گیر  ی سطح باالبر گذاشته بود  شیرجوش بین طبقه اشتباه، گوشه

   »کرد و پرس شد.

 

کیردم. پیس از  زمستان یک سال در کترینگی واقع در خیابان کارگر شمالی کار میی« 

صبح کیه زمیان درییافیت  55کنی و آشپزی،  پخش نظافت و خالی کردن بار و تراکت

درجه بر روی زمیین  56ی  ام روی نردبانی فلزی بود که با زاویه سفارش بود  محل ثابت

میتیر از  سانتیی 66ام  ی همکف و زیرزمین قرار گرفته بود. فضای آزاد اطراف بین طبقه

ی  درجیه 66متر از اطراف بود. دمای هوا از کمر به پیایییین بیاالی  سانتی 56جلو و 

شید. روز دوم کیاری  گراد بود و نردبان به دلیل رسانایی فلز، به شدت گرم میی سانتی

خواست نشان بدهد هوای نیروی کارش را دارد)!( یک پارچه داد تا روی کارفرما که می

ام صفر  نشستم، بگذارم و کمتر اذیت شوم. دمای هوا در باال تنه ای از نردبان که می طبقه
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درجه بود و دمای اطراف پاهایم بسیار باال بود. به دلیل اختالف دمای موجود، زمانی کیه 

رفتم امکان نداشت دچار گرفتگی عضلیه نشیوم. از  ها به زیرزمین می برای شستن هرف

هایم این بود که سفارش جوجه یا کباب داشته باشیم و فن برقی شروع به کیار  خوشی دل

 کند تا کمی خنک شوم.

دار بیعید  ام که دقیقاً مصداق سختی کارم بود  این بود که منشی و صندوق یکی از وهایف

گفیت  ی همکف  سفارشات را به من در لحظه می از گرفتن سفارش در پای تلفن از طبقه

و من باید سرم را با پایین آوردن و خم کردن در همان فضای محدود، به سرآشپز انتقیال 

داد  گیری رر می بار اشتباه در سفارش کم یک های مکرر، روزانه دست دهم. به دلیل تماس

گرفت و تعداد یا نوع غیذا را  به این صورت که منشی پای تلفن از مشتری سفارش را می

ها در حقوق نیز تأثییر داشیت. در  طور اشتباه کرد و طبیعتاً این اشتباه به من منتقل می

توانست با گذاشتن یک تلفن سانترال یا تلفن اسپیکردار و یا ییک  حالی که به سادگی می

 پرینتر مسأله را حل کند

ساعتی که روی نردبان بودم به فکر من هم بود که مبادا از یکنواختیی  4البته کارفرما در 

کار خسته شوم و برای همین از پیش برایم تنوع کاری ایجاد کرده بود! در همین زمیانِ 

داد  های کثیف سالن را از بیاال میی گیری و انتقال غذاها از پایین به باال، هرف سفارش

های تلنبار شده بیا کیفِ  ام شستن هرف پایین بگذارم و وقتی سفارش کم داشت وهیفه

رفیت و  آمد ریکا مصرف کند. آب هرفشویی در سینک فرو نمی سیاه بود چون زورش می

کیردم. پیییش  ها را در داخل سطل بزرگی خالیی میی باید با یک سطل کوچک چرکابه

آمد که بر اثر شدت کار، کف آشپزخانه پر از آب چرک شود و اگر ایین اتیفیاق هیم  می

های سطل بزرگ به دلیل باال بودن دمای آشپزخانه هیمیییشیه بیخیار  افتاد  چرکابه نمی

رفت. مأمیور بیهیداشیت  های ما و غذای مشتری فرو می اش در ریه شدند و گرد سیاه می

گیر از باال در داخیل اسیتیخیرِ  کشید و ما را با شورت و عرق آمد و سرک می گهگاهی می

اش را  گفت و بعد هم جییره دید  خسته نباشیدی می چرکاب در حال برنج دم کردن می

ی همکف که جای نشستن و سیفیارش  رفت. این در حالی بود که طبقه گرفت و می می

 »دادن مشتریان بود  همیشه تمیز بود.

 25 گزارش

 5565، تیر و مرداد 8کرانه    شماره 



 

 

ام از  کردم. بیمه نداشتم و ساعت کیاری قیمت کار می زمانی که در یک رستوران گران« 

شد و به واقیع  و نیم شغ تازه نظافت شروع می 55و نیم شغ.  55و نیم صبح بود تا  6

 4صیبیح،  5شغ تا 5شدم. از  صبح بیدار می 5شغ سرکار بودم. از طرفی باید  58تا 

ام را در هنگیام پیییاز  ام کرد و دست ساعت وقت خوابیدن داشتم. یک بار سرآشپز هول

پوست کندن، بریدم. بعد از پیازها نوبت لیمو خُرد کردن بود و آب لیییمیو در جیای 

افتادم که برای گرفیتین اعیتیراف  های قرون وسطی می یاد شکنجه »ریخت بریدگی می

 پاشیدند. روی زخم زندانیان، نمک می

کن مشغول بیه  پخش در رستورانی واقع در ضلع جنوبی متروی مفتح به عنوان تراکت« 

خیوای  دهی؟ گفت لبیاس کیار میی کار شدم. روز اول از کارفرما پرسیدم لباس کار می

کنی. گفتم باشیه اگیه نیداری  چیکار؟ کارگر داریم در آشپزخانه و تو تراکت پخش می

عصیر  1صبح تیا  5ام از  خواهد. ساعت کاری ها که گفت نه لباس کار نمی خودم میارم

که برگشتم رستوران، کارفرما گفت بیا و داخل فِر را با وایتیکیس  6بود. روز اول ساعت 

اش چیون  پوشم طوری دارم می تمیز کن. وایتکس پاشید روی شلوارم و لکه شد. همین

کیردم   میی جا زمینی را جابه پول ندارم شلوار بخرم. روز دوم کاری زمانی که گونی سیغ

ام کرد و  ام باشد  اخراج که جویای حال جا شد. کارفرما به جای این های کمرم جابه مهره

 »من دیگر در هیچ رستورانی مشغول به کار نشدم.

 

قانون وزارت کار، باید قراردادی بین کارگر و کارفرما نوشیتیه و امضیا  56ی  طبق ماده

شود  یک نسخه در دست کارگر بماند و یک نسخه دستِ کارفرما)دو نسخه دیگر نیز بیه 

ی کارگران داده شود( و همچنییین در  ی کارمحل و شورای اسالمی کار یا نماینده اداره

کار، غییبیت  های کاری، اضافه ی قرارداد، ساعت زمان تسویه حساب تاریخ شروع و خاتمه

و... در آن قید شود اما متأسفانه تمام کارفرمایان بخش رستوران بیا سیوءاسیتیفیاده از 

 »شفاهیی«این قانون مبنی بر امکان  5ی  سوادی کارگران و استناد به بخشی از ماده کم

بودن قراردادها، پس از گرفتن سفته از کارگر، قرارداد را شفاهی به کیارگیران دییکیتیه 

 کنند. می
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شود دارای یک نسخه است کیه  در واقع شاهد این هستیم اکثر قراردادهایی که بسته می

های سفید امضا، سفته، چک، شناسنامه، کیارت  در اختیار کارفرما قرار دارد به همراه برگه

گیییرد. ضیبیط شیدنِ  ملی و... از کارگر که به عنوان ضمانت در اختیار کارفرما قرار می

قانونی است ولی متأسفانه به عینیوان ییک  مدارک کارگران توسط کارفرمایان امری غیر

افتاده است بنابراین کامالً آشکار اسیت کیه مسیئیوالن  عرف معمول در روابط کاری جا

ای از طرف دولیت  گونه تعهد و نظارتی در اجرای قانون کار ندارند. نظارت و پیگیری هیچ

وجود نداشته و کارگران اخراجی نیز قراردادی برای شکایت در دست ندارند. در چینییین 

اش را حواله کند به قیامت و آخیرت)!( ییا  شرایط نابرابری است که کارگر یا باید حقوق

درگیر شود و گرفتار نیروی انتظامی و بیمارستان شود. اگر هم بیرود شیکیاییت کینید  

جا کار کرده است. چنین است که امروزه وضعییت کیارگیران  تواند ثابت کند که آن نمی

هایی است که دیوار چین و اهیرام  تر از برده ها در ایران به مراتغ وخیم ی آشپزخانه ساده

 اند. ی مصر را ساخته ثالثه

خواهند کارگران، برده باشند بلکیه  دارانِ)کارفرمایان یا کارآفرینان( ایران حتی نمی سرمایه

هیا  توانند شورش کینینید ولیی ربیات ها می خواهند کارگران ربات باشند. چون برده می

شوند و حقیوق،  ها، مریض نمی شوند ولی ربات ها مریض می توانند شورش کنند! برده نمی

که کار  خواهند! هرچند حتی ربات هم برای این جای خواب، بیمه، غذا و مرخصی هم نمی

اش نیز پرداخت شود اما بخیش کیوچیک  ی برق کند باید تعمیر و سرویس شده و هزینه

شود  برای جایگزین کردن ریاتی جدید کافی  شان می ها نصیغ سودی که از کارِ این ربات

 است...
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 بر سنگ   کارگران فصلی
 و یا:  فصل کارگران سنگ

 سمیه قاسمی

 ها، کمر خیم ها و قوس کوه های برش سنگ از دره مردان نوجوان و جوانی که در کارگاه

 کنند... می هایشان، کوه را ذره ذره جابه جا کنند و بر گرده می

های ورق ورق شده، قیرار اسیت کیف  سنگ

حیاطی را بپوشانند، گذرگاه عابران را تزئییین 

ها به کار روند و  کنند و یا در بنای ساختمان

کندن و بریدن و حمل از دهن کوه تیا لیغ 

 ی   های خم شیده جاده، با دستان خالی و کمر

شود... تاکییید  می کارگران فصلی سنگ انجام

بر )فصلی( بودن این کارگران از آن جیهیت 

 ماه و یا کمتر به کار گمیارده 4است که صرفا 

واضح اسیت کیه خی   کاری... و پر ی   شوند بی هیچ قرار داد مشخ  و بیمه و آتیه می

افزایید، بیلیکیه بیر  می گریزی کارفرمایان، نه تنها به سختی کار قوانین درخور و قانون

کم شدن عمیر کیارگیران «گذارد و آن،  می ترین حقیقت غیر انسانی نیز صحه دردناک

 است . »مشاغل سخت

 ی   ها کار سخت و طاقت فرسایی ست که نه پشیتیوانیه کارگران سنگ، یک نمونه از صد

محکم قانونی دارند و نه بازرسی منظم و پیگیری برای رعایت همین حیداقیل حیقیوق 

 قانونی توسط کارفرمایان .

سعی بر آن است که با شناساندن حداقل حقوق اولیه کارگران مشاغل سخت و تعارییف 

قانونی مورد نیاز، به باال بردن سطح آگاهی کارگران این مشاغل کمک بشود که اصیو  
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از کارگر فصلی حمل سنگ پرسیدم : » 

 ای ؟   بیمه

ای پاسخ داد : آره که    با لبخند سالخورده

  !  بیمه م

 دونی بیمه چیه ؟ می گفتم :

 »مستأصل نگام کرد و گفت : نه. 



 

 

کار سخت، شامل چه 

ست و حقوق  مشاغلی

ایین  ی   قانونی اولییه

قبیل مشاغل، شامیل 

شود؟  می چه مواردی

مییاهیییییت  اگییرچییه

وجییودی قییوانییییین 

حاضیر، بیه شیدت 

حقوق واقیعیی ایین 

قبیل کیارگیران را 

نادیده گرفته اسیت 

اما اتفاقات دردناکیی 

که هر روزه از گوشیه 

شنویم، گواه نادیده گرفتن همین حداقیل  می و کنار معادن سنگ و راه سازی و ساختمان

 قوانین ایمنی کار توسط سرمایه داران است.

کار سیخیت و  ی   راه مبارزه با این گونه خطرات محیط کار، آگاهی داشتن به حقوق اولیه

ست که با وجود کیمیتیریین حیقیوق  دفاع برای شرایط مناسغ کاری توسط کارفرمایانی

 های ساالنه در پرداخت حقوق دارند. پرداختی به کارگران، معوقه

این حقیقت در تاریخ پاسخ داده شده است که چنانچه خواست گروهی در میان بیاشید، 

خود در محیط کار، به آگاهی جیمیعیی کیارگیران  ی   یعنی آگاهی کارگر به حقوق اولیه

دار را به زانوی تسلیم برای تجهیز وسایل ایمنیی کیار و  تبدیل شود، سودجویان سرمایه

کارگران در خواهد آورد و پرواضح است که بنیاد گرفیتین حیق،  ی   پرداخت حقوق اولیه

 های کارگری ست. ایجاد تشکل
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 شود ؟ می کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته

ها عوامیل  کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن«در قانون کار آمده است : 

فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال 

های طبیعی )جسمی و روانیی( در وی اییجیاد  کارگر تنشی به مراتغ باالتر از هرفیت

که نتیجه آن، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کیارگیییری    گردد

تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از 

 »آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

 آور کدامند ؟ مشاغل سخت و زیان

نمایید کیارگیران در  می کار در معادن اعم از تحت االرضی یا سطح االرضی که ایجاب

 .ها و راهروهای سر پوشیده به استخراج بپردازند تونل

کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیییات 

مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هیر گیونیه 

های معدن انیجیام  ها، راهروها یا میله مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل

 .باشد می وهیفه نماید،

 .های زیر زمینی و کار در مخازن سربسته ها و تونل ها و فاضالب حفر قنوات و چاه

های مشغول به کار و کیار مسیتیمیر در میجیاورت  تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره

آور  های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حیرارت ییا بیخیارات زییان کوره

 .متصاعد از کوره باشد

های دباغی، ساالمیبیورسیازی و  مستقیماً و مستمراً در امر تولید در کارگاه کارگرانی که

روده پاک کنی اشتغال دارند و کار مستمر در گندابروها، جمع آوری، حمل و دفن زبالیه 

 .شهری

کار کارگرانی که مستمراً به امر جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود )نظافت مستیمیر 
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 .های پرورش طیور( در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارند طویله، اصطبل، سالن

کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمییین بیر روی 

 .ها ها و اسکلت های متحرک، داربست دکلها، اتاقک

 .های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و باالتر کار مداوم برروی خطوط و پست

 .پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی مشاغل شن

 .عملیات جوشکاری در داخل مخازن

آورد   میی های حاصل از اشعه را فراهم کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتال به بیماری

ساز به تشخی  مراجیع  نظیر کار با مواد رادیواکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتوهای یون

ذی صال  و به استناد قانون حفاهت در برابر اشعه مصوب جلسه مورر بیستم فیروردیین 

 .مجلس شورای اسالمی 5542ماه 

 .های با فشار محیط بیش از حد مجاز از قبیل غواصی کار در محل

هایی که با وجود رعایت مقررات حفاهتی و اییمینیی، میوجیبیات  کار مستمر در محیط

 .های گوشی و یا کری کارگر را فراهم سازد بیماری

هیای  ها و آشیانه کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله

 .مرغداری در زمان سمپاشی

ها اشتغال دارند در  کار کارگرانی که مستقیماً در امر تولید و ترکیغ سموم و حشره کش

 .زمان انجام کار

 .کار با وسایل دارای ارتعاش درحدی که برای سالمتی کارگر زیان آور باشد

، رانندگان حمل و نقل بار و مسیافیر 5556طبق اصالحیه مجلس شورای اسالمی مصوب 

هیای کشیور،  درون و بین شهری، راهداران و رانندگان وزارت راه و شهرسازی در جیاده

 شوند. می مشمول مشاغل سخت و زیان آور
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 حقوقی  کارگر نانوا، گداخته شده در تنور بی
 فاطمه.ش

آمار مستند و قابل اتکایی از تعداد کارگران نانوایی وجود ندارد! هیچ نیهیادی تیا    هیچ

کنون اعالم نکرده که چه تعداد از کارگران این صنف، فقط به خاطر افتادن داخل تنیور 

ی عمر از کارکردن بازمیانیدنید. اگیر   و حوادثی از این دست جان باختند و یا برای همه

ها نان نپزند، حدس بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟! در   روز نانوایی  ، فقط یک روز  فقط یک

قول دست   کسانی است که به  ی آن  ترین غذای مردم، و برای همه  ای که نان، اصلی  جامعه

کار دقیییقیا   ، وزارت اندرکاران در فقر خشن قراردارند و به یقین تنها غذایشان نیز هست

، پرواضح است کیه وقیتیی  کنند  ها کار می  داند که چند هزار کارگر نانوا در نانوایی  نمی

کش باید   ها ندارد، طبعا آن طیف وسیع کارگران زحمت  کار هیچ نظارتی بر نانوایی  وزارت

 از آمارها حذف شوند. 

تواند برای کار در نانوایی دوام   ی کارگران، هیچ کارگری بیش از سه ماه نمی  طبق گفته

ی   فرسا و به تبع آن، دوری از خانه و خانواده، نداشتن تغذیه  ساعت کار طاقت 54بیاورد  

مناسغ، نداشتن تامین اجتماعی و بیمه و در نهایت، غربت از جمله دالیلی اسیت کیه 

شود. با احتساب این موارد، اغلغ کارگران نانوا سییال   مانع از کار مداوم این کارگران می

هیای خیراسیان،   هستند. کارگران نانوا اغلغ از روستاها و شهرهای کیوچیک اسیتیان

مزدشیان را   که دست  امید آن  آیند، به  و دیگر نقاط محروم و فقیر به تهران می   آذربایجان
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هنگام بیازگشیت،   ماه به روستای خود برگردند. این کارگران به   جمع کرده و بعد از چند

ای، هیر کیه   محلیه  کنند: برادر، پسرعمو، پسرخاله، هم  گزینی برای خود انتخاب می  جای

رود و این چرخه در تمام طول سال ادامه دارد.   کند و او می  جایش کار می  آید به  باشد می

سالگی، توسط اقوام خیود بیه تیهیران  58-56اغلغ جوانند و گاها از کودکی یعنی از 

اند یک نانیوا   شوند و تا بجنبند، شده  آیند و خیلی زود بعد از یکی دوسال خبره کار می  می

گیونیه گیم   شان در پای تنور و یا دستگاه خمیرگیر نانوایی چه  که بدانند کودکی  بدون آن

فهمد کی آفیتیاب   کند، آیا اصال می  شغ کار می 56صبح تا  6شده است! کارگری که از 

زمان باید کار کنند  وقفیه   شان با یک آهنگ هم  کند؟ هر کدام  زند و کی غروب می  سر می

. درست  آید  ها در می  یک نفر، مترادف با خالی ماندن تنور است و اول از همه، داد مشتری

مثل خط تولید یک کارخانه. منتها بدون هیچ مزایای حداقلی کارگران دیگر. در بین ایین 

کاری و نیاز   های دیگرند، اما بی  کارگران، کارگرانی هم هستند که دارای مهارت و تخص 

ها را به سوی این شغل طاقت فرسیا   شان، آن  های  به کار و سیر کردن شکم خود و خانواده

کنند که گاها در روزهای تابستان، درجه حرارت پیای   ها در جهنمی کار می  کشاند. آن  می

شان در پای این تنورهیا  درجه است. قطره قطره، توش و توان جوانی 56-46تنور بیش از 

هیا   ماند، و تعداد زیادی از آن  ها، اغلغ گوشت و پوستی بر جای می  شود و از آن  تبخیر می

میزدش را   برند. کارگر نانوا اغلغ دست  هم برای فرار از این همه مشقت به افیون پناه می

. کارگر نانوا به  کند  گیرد و شاید به همین خاطر است که همه چیز را تحمل می  روزانه می

یک از مزایای یک کیارگیر سیاده   ترین کارگر هم هست  او نه تنها از هیچ  پناه روایتی بی

برخوردار نیست، مکان مشخصی هم برای یافتن کار ندارد، هنوز همانند صدها سال قبیل 

یابد. حتی یک نهاد دولتی، جا و دفتیری بیرایشیان   ی خویشاوندی کار می  از طریق رابطه

 جا حداقل، محیط دلخواه خود را بیابند.  ها بتوانند با مراجعه به آن فراهم نکرده تا آن

زنید.   اش میوج میی  ساله، از ابتدای صبح خسته است. نگرانی در چهره 85سعید، جوانی 

 گوید: می

سالم بود، تا کالس دوم راهنمایی درس خوانده بودم. فقیر و  51وقتی از نیشابور آمدم «

ساله چه تخصصیی دارد؟  51نداری خانواده، اجبارا مرا به سوی کار کشاند. یک نوجوان 
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 . اش را سیر کند  ترین راهی است که بتواند حداقل شکم بنابراین کار در نانوایی، آسان

ام را به تهران   آورم. بعد از چند سال توانستم زن و بچه که نان را از تنور در  است  کارم این

 »آباد اجاره کردم ... سیم نجف متری در بی6و یک اتاق   بیاورم

کنند و با   ها را در تهران، خود کارگران این صنف از صاحبان آن اجاره می  تر نانوایی  بیش

تیر   چرخانند. با ایین حسیاب بیییش  را می  شان، آن  جمع کردن چند کارگر از نزدیکان

کارفرماهای این صنف هم، خودشان کار موقت دارند! بخش مرفه این صنف، صیاحیبیان 

کنند    هاشان زندگی می  که کاری انجام دهند، از اجاره مغازه  ها هستند که بدون آن  مغازه

 گیرد. هایی که در واقع بیش از نیمی از درآمد نانوایی را در برمی اجاره

فشارکار، ساعات طوالنی کار و ناامیدی از آینده، کارگران این صنیف را خیییلیی زود 

میزدش را   کند. کارگر نانوا با همان چندماه کار و درآمد ناچیزش باید دست  فرسوده می

، بیماری و... بیرای  جوری تقسیم کند که عالوه بر مسایل پیش بینی نشده مثل تصادف

 کاریشان هم چیزی برای خورد و خوراک بماند. روزهای بی

مغازه دارند و همیه را اجیاره  86در بین صاحبان نانوایی کسانی هستند که بیش از  «

شیان کیار   مغازه دارند، بسیار زیادند و کسانی کیه بیرای 51-56دهند. کسانی که   می

دانند. حیداقیل،   ها را همه می  . این  کنند از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیستند  می

دانند  ولی چه اقدامی در جهت بهبود وضع این کارگران انجیام داده   ها می  وزارت کاری

ام بییمیار   اند؟ هرکس در این مملکت به فکر خودش است. به جهنم که من بیمارم، بچه

دست آوردن یک لیقیمیه   ام را برای به  است، زنم هزار و یک درد بی درمان دارد، خانواده

 بیند. بارهم نمی ام پدرش را چند ماه یک ام، بچه نان خالی در کوره ده جا گذاشته

تیریین   مان هستیم، فقط آه و ناله داریم. از عهیده کیوچیک    و بچه   هر وقت که پیش زن

ام کیه   تقاضایشان عاجزیم  بابا ما هم آدمیم... چرا هیچ کس به فکر ما نیست؟ شنیییده

کارگرهای نانوا، در صد سال پیش با هم متحد بودند، تشکل داشتند و اعتراضات خوبیی 

شیدگیان جیامیعیه  اندازی کرده بودند، پس چه شد که امروز ما باید جزء فراموش  را راه

که بدون وجود ما و کار ما، این جامعه یک روز هم دوام نخواهد آورد. میگیر   باشیم با آن

ی میردم   ست که آدم تمام روزها کار کند، مرخصی نداشته باشد؟ وقتی هیمیه شوخی
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 »ها را تامین کنیم ولی خودمان چی؟! کنند، ما باید نان آن اند و استراحت می تعطیل

سال است که خمیرگیییر  66سال سن دارد. در جوانی از نور به تهران آمده،  41،   ابراهیم

ها، فقط هر سه یا چهار میاه   بچه دارد و در تمام طول این سال 4بوده و بیمه نبوده است. 

های زمستان اما در پستوی گیرد   اش بزند. روزها را کار کرده، شغ  توانسته سری به خانه

ها را غریبانه روی یک تخیت   صبح بیدار شود و تابستان 8گرفته نانوایی خوابیده تا بتواند 

سر آورده و فقط با رویای داشتن ییک  شکسته جلوی نانوایی در هوای تفت کرده و گرم به

 گوید:  خانواده به سر آورده است. می

رفتم، دردکمر و زانوهام، دمار از روزگارم درآورده )دهانیش   اگر بیمه بودم، اقال دکتر می«

راحیتیی   که دیگر بیه  دهد یعنی این  اش را نشان می  افتاده  کند و دو سه دندان تک  را باز می

هیزار جیور  «حموم نرفتن بی بی از بی چیادرییه»(  تواند نان خالی را سق بزند  هم نمی

ی کارگران نیانیواییی هیم   دانی ما خمیرگیرها حتا از بقیه  مرض داریم، بیمه کجا بود! می

نیمه شغ و حیتیی زودتیر از  8تریم  باید پیش از همه بیدار شویم یعنی ساعت   بدبخت

های خیابان! و خمیر را آماده کنیم. اگر نون خوب درنیاید، مردم سیر شیاطیر غیر  سگ

گذارم، فقط فکر هفت دهان   زنند و شاطر هم سر ما. هرشغ وقتی سرم را بر زمین می  می

کند  باور کنید حتا به درس و تحیصیییل و   ام می  باز، که باید برایشان نان برسانم، دیوانه

شان. باالخره باید ییه طیوری سیییر   کنم  فقط به شکم  شان فکر نمی  و وضع  لباس و سر

که نکبت و   ام جز این  کاری برایشان کرده  عنوان پدر، چه  آید. من به  شوند. از خودم بدم می

دانم که مین هیم میقیصیر   ام. از طرفی هم می بدبختی خودم را برایشان به ارث گذاشته

ی فقر و بدبختی و نکبتم. باور کنید گاهی خودم را حتا در حید ییک   نیستم  خودم زاده

گیاه   ای دارد، سر پناهی دارد  من اما هیییچ  بینم. هر موجودی روی زمین خانه  انسان نمی

 »ام!  ی دارم و من پدر خانواده ا ام که حس کنم خانواده ای نداشته خانه

کند، سی و چهار سیالیه اسیت،   مردی که خمیر را با حرکاتی موزون روی تخته پهن می

 گوید:  الغر و بلند قد. با مزا  می

قدر عرق بریزند تا الغر شوند. ما بیرای الغیر   خورد که آن  کار ما به درد آدمای چاق می«

کنیم!... دوازده ساله بودم که از بجستانِ خراسان به تهران آمیدم    مان پول خرج نمی  شدن
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کشیور   همان جایی که انارش را شاید در هیچ جای دنیا نتوان پیداکرد، حتا مردم همین

   »هم شاید ندیده باشند.

 گوید: می  او هم از کمی دستمزد و نداشتن بیمه

  یعنیی  ماند که فکر پس انداز کردن باشم. بیمه هم که نیستیم  اصال چیزی برایم نمی «

ام. اداره بیمیه  فرسای نانوایی، حتا یک روز هم بیمه نبوده  هم کار طاقت  سال کار، آن 88

دهد. حاال اسیم چیه   ای که کارفرما می  شناسد و لیست بیمه  فقط صاحغ نانوایی را می

. در  خواهند و حق بیمه را  کسانی در لیست هست، کاری بهش ندارد. فقط لیست را می

ها   ام، شاید دو بار دیده باشم که نماینده بیمه، به نانوایی  سالی که کار کرده 88تمام این 

ها وجود ندارد. البته این مسائل را بیمه بهتر   سرزده باشد. اصال هیچ نظارتی روی نانوایی

دانیم. کارگر نانوایی هییچ   کند دلیلش را ما هم نمی  داند  حال چرا اغماض می  از همه می

ی میا   میال شیده  اید که کسی از حقوق پیای  بار شنیده پشتیانی ندارد. تا حاال حتی یک

. آمار کارگران نیانیوا را   بگوید؟ در صورتی که نانواها، همیشه جلوی چشم مردم هستند

که ما چندین هزار و شاید میلیون باشیم ولی انگار کیه در صیفیحیه   ندارند  در صورتی

روزگار این مملکت، کارگری به اسم کارگر نانوایی وجود ندارد. ما هیچ تشکلی نیدارییم 

گیوش   جا ببریم  بنابراین صدایمان هم به  مان را به آن که از ما حمایت کند و ما مشکالت

 »رسد. هیچ کس نمی

، باید بیمه باشد، باید مثل هیمیه  کارگر نانوا باید جای ثابتی برای یافتن کار داشته باشد

که کارگران دییگیر هیم   کارگران از امکانات کارگری برخوردار باشد. البته بگذریم از این

فقط اسمش است که از مزایای انسانی، کارگری برخوردارند. با شرایطی که االن اییجیاد 

ی روشن و مطمئین   فرسا، نداشتن آینده  شان زیاد فرقی با ما ندارد. کار طاقت شده، وضع

میخیدر    ریزی برای آینده، اغلغ کارگران نانوایی را به طرف میواد  و به تبع آن عدم برنامه

هم در پای تنور  متاسفانه خیییلیی از  ساعت کار مداوم شوخی نیست آن 55کشاند.   می

کارگران تنها راه تحمل این وضعیت وحشتناک قرون وسطایی را، استعمال مواد میخیدر 

 کار را تحمل کنند.  دانند که بتوانند سختی می
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 چگونگی  شكل گیری سندیكای کارگران خباز سنندج
 در گفتگو با کاک عبداهلل

 یدی صمدی

سینیدییکیای «گذاران  چندی پیش فرصتی پیش آمد تا با کاک عبداهلل ساعدی از بنیان

دیدار و گفتگویی را در محل سندییکیا داشیتیه  »های سنندج و حومه  کارگران خبازی

گیذاران  سالگی گه گداری به سندیکایی که خود از بنیان 61باشیم. کاک عبداهلل پس از 

هیا  ها و مبارزات کارگران طی ایین سیال آید و از تجارب خود و از فعالیت آن است  می

گوید، او این بار از اولین روزهای تاسیس سندیکا کارگران خباز سننیدج در  برایمان می

 :مان سخن گفت خورشیدی برای 56اوخر دهه 

در آن روزها ما برای افزایش دستمزدها، داشتن یک روز تعطیل در هفته، مساله بیمیه «

کردیم، به همین خاطیر میا  . مبارزه می… کارگران خباز سنندج، حق داشتن سندیکا و

های سنندج در باغ ملی این شهر با برگزاری اولییین   جمعی از کارگران شاغل در خبازی

مجمع عمومی خود، تاسیس سندیکا کارگران خباز سنندج را اعالم کردیم. پس از اعالم 

( مورد تهدید، تعقیغ و حیتیی  موجودیت سندیکا از سوی سازمان امنیت کشور )ساواک

های زیادی قرار گرفتیم اما همگی قرص و محیکیم  حرمتی بازداشت و ضرب و شتم و بی

 .  »ایستادیم تا از مطالبات برحق مان دفاع کنیم

 کاک عبداهلل با آن صدای لرزان دلنشینش از برگزاری روز جهانی کارگر گفت:

دانم ولی یادم هست که اوایل دهه چهل بود ما روز جهانی کارگر را همیراه  دقیقا نمی« 

ها و برق و سندیکای بناها در سینما رئوف سنندج   با کارگران شهرداری، کارگران گرمابه

برگزار کردیم. ما شهر را به تعطیلی کشاندیم. در آن مراسم اعالم کردیم که امیروز روز 

ما کارگران است امروز باید برای ما روز تعطیل باشد و از همه کارگران خواسته شد تیا 

بعد از مراسم کسی به سرکار خود باز نگردد. بعد مراسم احدی به سر کیارهیای خیود 

برنگشتند و کارها را تعطیل نمودند. با این کار بخش خدمات شهرداری با مشکل روبیرو 

   »شد و مسئولین دولتی در سنندج برای پاک کردن شهر از ارتش کمک خواستند.



 

 

 کاک عبداهلل از اعتراضات کارگران هم خاطراتی تعریف کرد: 

جمعی از کارگران خباز لواشی، برای افزایش دستمزدهای خود چندین روز در تیوس ”  

ای با حضیور  نوذر اقدام به تحصن کرده بودند. همان روزها از سوی اداره کار وقت جلسه

نمایندگان کارفرما مسئولین دولتی و ساواک برگزار شده بود. وقتی که مطلع شدیم کیه 

ای در حال برگزاری است، خودم را به محل جلسه رساندم. آقای وکیل کیه  چنین جلسه

آن زمان رییس اداره کار بود، پرسید آقای ساعدی برای کار خاصی اینجا هستید؟ گفتم 

بله من حامل پیامیی بیرای شیمیا 

هستم. میا کیارگیران شیاغیل در 

پیزی تصیمیییم  های سنگیک  کارگاه

گرفتیم که اعتصاب کینیییم. آقیای 

 وکیل گفت: چرا؟ شما که مشکل آن

چنانی ندارید؟ من در پاسخ گیفیتیم 

همکاران ما چند روز است که بیرای 

افزایش دستمزدهای ناچیز خیود در 

توس نوذر تحصن کردند و میا هیم 

کنیم و بیه  ایم اگر مشکل آنان رفع نگردد، در حمایت از آنها اعتصاب می تصمیم گرفته

آنها بپیوندیم. سرهنگ سید اعظمی که نماینده ساواک در آن جلسه بود به من هشیدار 

تر به این موضوع خاتمه دهید و کارگران به سر کیارهیای خیود  داد باید هر چه سریع

بازگردند، من هم گفتم به دست من نیست که آنها را وادار به پایان تحصن کنم، چیون 

خواهید بیایید برویم ببینییم چیه  اند  اگر می ای دارند و جمعا تصمیم گرفته آنها مطالبه

مشکلی دارند. همان وقت ما به همراه تعدادی از حاضران جلسه به جمع متحیصینییین 

رفتیم و آنها خواست و مطالبه خودشان را اعالم کردند و تحصن با افزایش دستمزدها با 

 ”  موفقیت به پایان رسید.

اش برایمان گفت: از نداری و فقر از مبارزه برای کسیغ  کاک عبداهلل در پایان از زندگی

هیای  مسئولتی مقامات دولتی و ساواک، از حیبیس کشیییدن یک زندگی انسانی، از بی
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های زیادی را   ها و سختی زحمات و رنج

متحمل شدیم تا سندیکا به اینجا رسیده 
گفتیم اگر روزی  است. آن زمان ما می

سندیکا به مشکل بربخورد، ما خود 

کنیم تا سرپا بماند،  هایمان را ستون می شانه

شما هم با درک موقیت و جایگاهتان در 
 همین راستا حرکت کنید.



 

 

درپی در دهه شصت، از اینکه با این سن و سال و بعد از بازنشستگی باز هم مشیغیول  پی

اش تنها کفاف اجاره خانه و رفع مقداری از مشکالت  به کار است چون حقوق بازنشستگی

 دهد. اش را می زندگی

 ای برای خود ندارد تا راحت زندگی کند؟!!  سال سن، خانه 61آری کاک عبداهلل بعد از  

 در ادامه کاک عبداهلل ما را به اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر فراخواند و گفت:

اسیت. های زیادی را متحمل شدیم تا سندیکا به اینجا رسیده   ها و سختی زحمات و رنج«

هایمان را ستیون  گفتیم اگر روزی سندیکا به مشکل بربخورد، ما خود شانه آن زمان ما می

تان در همین راسیتیا حیرکیت  کنیم تا سرپا بماند، شما هم با درک موقعیت و جایگاه می

   »کنید.

در اواخر دهه سی خورشیدی به همت  »های سنندج و حومه  سندیکای کارگران خبازی«

به همیین  5555ثبت و تا سال  5568جمعی از کارگران خباز سنندج تاسیس و در سال 

انجمن صنفی «قانون کار به  555خورشیدی برابر با ماده  55کرد. از سال  نام فعالیت می

تغییر نام داد و تاکنون به فعالیییت خیود ادامیه  »های سنندج و حومه  کارگران خبازی

 .دهد می
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در جامعه سرمایه داری حجم زیاد پول در دست عده قلیلی ثروتمند جمع 

شود که باز ناشی از سود طلبی و حرص و آز آنان است. این پول اضافه علیه  می

ها، مراکز  ها، فاحشه خانه شود. برای مثال مواد مخدر، قمارخانه بشر استفاده می

داری و انواع تفریحات ناسالم، همه از جمله مواردی  فساد، مراکز تعیش سرمایه

داری به وجود آمده اند.  هستند که به واسطه ازدیاد پول توسط نظام سرمایه

آید  محور به دست می-پول اضافه ای که به دلیل عدم وجود نظام تولید انسان

های ناشی از  شود. تمامی اینها آفت در جهت مسائل ضدبشری استفاده می

رود و روی دیگر  سودمحوری است. همین پول اضافه در تولید اسلحه به کار می

 شود. طلبی است در اینجا نمایان می داری که توسعه سرمایه



 

 

کنید، ساختاریافیتیه و دارای  می ها )مشخصا برای زنان(، از بیرون که نگاه بعضی شغل

آیند! با پسوند و پیشوندی برای معرفی... انگار همین نظم و زیبیاییی  می تشخ  به نظر

های مختلف دیگر، بیا  لفظی، در ساختار کاری آنها نیز رخنه کرده و گاهآ شاغلین شغل

شان را با کار آنهیا تیعیوییض  توانستند شغل می حسرت و گالیه، آرزوی این را دارند که

های اداری و پشت میییزنشییینیی و  کنند  شاید بتوان گفت پرستاری و معلمی و شغل

تیوان  آیند )نیمیی می های به هاهر رویایی به نظر از این دست شغل ها مربیان آموزشگاه

انکار کرد که در مقابل کارهایی مانند نظافت منازل، کارگر اتوکار و خیاط کیارگیاهیی، 

ها شغل دردمند دیگر، پشت میز نشییینیی ییک  و ده »بخور بخور«های  کارگران مکان

 رویاست(.

ذره  ی جان اسیت و بیرای ذره چکاند، شیره می اما آنچه ساختار سرمایه از نیروی کار

ریزد تا تمامیت هر فرد در هیر جیاییگیاهیی، در اخیتیییار  می آسایش کارگر، برنامه

های به  داران قرار گیرد... این حقیقت تلخی ست که در پشت القاب و هاهر شغل سرمایه

 پنهان است. هاهر موجه،

ست که به عنوان مربی آموزشگاه رانینیدگیی، در  این شماره، زنانی ی   موضوع مصاحبه

کنند... بهیتیر اسیت از  می نامه رانندگی کار کنندگان برای گرفتن گواهی تعلیم مراجعه

 زبان خودشان بخوانیم :
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 کارگران معلم

اند و »مربی«را به تصویر می کشیم، که    تا چند شماره، در این بخش، زندگی و کار ِآنانی
شوند به رغم ماهیت یکسان کارشان، نامیده شدن آنان با عنوان  محسوب نمی »معلم«
 . سبغ می شود، از صف معلمان جدا شوند و از حمایت سایر معلمان محروم »مربی«

 زنان شاغل و  معضالت کار
 مربیان آموزش رانندگی

 ژاله روزبه



 

 

 چند وقته مربی آموزشگاهید ؟ -

 شه اما بیشتر زمستونا معلق بودم! سال می 6حدود 

 یعنی چی؟ -

کننده زیاد بیاشیه  های خودشون اولویت دارن و اگر مراجعه ها، اول ماشین یعنی آموزشگاه

 دن... می  زنن و تایم کار می  )که معموال تو فصل تابستون بیشتره( به ما مربیان زنگ

 مگه شما استخدام آموزشگاه نیستین ؟ -

استخدام ؟! استخدام چی؟ نع... حتی قراردادی هم نبستن باهام. فقط اوایل که تازه رفتیه 

بودم این آموزشگاه برای کار، یه فرم همکاری پر کردم که همون فرم استخدام محسیوب 

     !  شه می

 این حرف یعنی بیمه هم نیستین ؟ -

رییخیتیم حسیاب  شیوهیرم  مو می نه بیمه و نه سنوات... سال اول کارم، خودم بیمه     !  نه

گفت بزار بیمه باشی واسه دفترچه بیمه و سابقه کار واسه بازنشستگیت خوبه. مینیم  می

ریختم حساب بیمه. تا اینکه به خاطر دیسک کمر یه میدت  می 866هر ماه خودم حدود 

درگیر دوا و درمان و بیمارستان شدم  واقعا کلی هزینه کردم ... اونجا فهمییدم کیه نیه 

میونیه!  میی  سال کار بیرام 56خوره و نه توان  می  دفترچه بیمه توی هر درمانی به دردم

 866کار بودم و پرداخت  ماه در سال بی 6دیگه نریختم حساب ... ضمن اینکه بیشتر از 

 شد. می  تومن هم برام سخت

 کنید؟ می  شما با ماشین خودتون برای آموزشگاه کار -

هزار تومن هزینه کردم که استاندارد آموزشگیاه  266آره عزیزم. با پراید خودم که حدود 

هیای خیود آمیوزشیگیاه  مربی دائم داره که در اصل ماشیین 5رانندگی بشه. آموزشگاه 

شن و غیر از اون، با چند نفر مثل من قرار همکاری دارن که وقتیی تیعیداد  محسوب می

      !  زنن می  تا ماشین باشه، به ماها زنگ 5مراجعه کنندگانشون بیشتراز تایم کاری اون 

 پس یه کار پاره وقته برای شما؟ -

بیا تیوجیه بیه زمیان آزاد    وقت، نه  این تنها کار منه. برای ما مربیان به قول شما پاره

زارن و هیمییین بیاعیث  می  های وقت و بی وقت، تایم آموزش کنندگان با ساعت مراجعه
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شه که نتونم به صورت منظم در شرکتی یا جایی کنار آموزشگاه کار کینیم... واسیه  می

هیاییی  همین مجبورم با دو تا آموزشگاه دیگه هم قرار همکاری بزارم که اگر و اگر تاییم

 تداخل نداشته باشه، کارآموز رو بپذیرم.   خوره با تایم آموزشگاه اولی می  که بهم

 شغلتون رو دوست دارین؟ -

     !  ی ضررهای مالیش آره... واقعا دوسش دارم با همه

 چطور مگه ؟ -

گونه کمکی در ایین  های تعلیم دهنده، استهالک باالیی دارن که آموزشگاه، هیچ ماشین

های بنزین، تعمیرات تصادف و صفحه کالژ و عوض کیردن  کنه و تمام هزینه نمی  زمینه

 صاحغ ماشینه.    ی به عهده   فیلترهوا و روغن ماشین و...

 داره؟ چه درصدی از پرداختی هر جلسه تعلیم رو آموزشگاه برمی -

درصد پرداختی کارآموز برای هر جلسه آموزش، به آمیوزشیگیاه داده 66درصد الی 56

 شه.  می

 تون رو عوض کنین ... اگر قرار بود شغل -

کردم که آموزش بدم... از اینکه کاری رو به کسیی از  می  مطمئنم بازم شغلی رو انتخاب

 برم... می  صفر یاد بدم لذت

ی  بیاره دلیل راهنمایی رانندگی)مثل قرمز شدن ییک های بی ترافیک، مشکالت جریمه -

های روزافزون قیطیعیات و  ثانیه تایم دارد!(، هزینه 56چراغ سبزی که هنوز بیشتر از 

های تولید داخلیی، فیرهینیگ ضیعیییف  تعمیرات ماشین، ایمنی بسیار ضعیف ماشین

رانندگی شهری )باالخ  برخورد با رانندگان زن(، حقوق دریافتی کمتر زنان نسبت بیه 

ها مورد دیگر را باید بیه درد و دل ایین  های خیابان و آلودگی هوا و ده مردان، چاله

 اضافه کنم ...»کارگران معلم«

اش     بود که آخرین جملیه می هایی از جنس رضایت هم در کالمش خواست حرف می دلم

 نویسم : می را

 زاره زندگی کنم ... غم نان اگر بگذارد. نمی گی، زند
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 جدید دارد؟  ی  ها ارتباطی با تحریم    ها آیا گرانی
 بانک مرکزی تورم پنجاه درصد را پذیرفت.

تیییر آمار رسمی بانک مرکزی خبر از تورم حدود هشت درصد تنها در دوماه خرداد و 

دهد. معنای این آمار این است که تا پایان سال، اگر وضع به همیین مینیوال  می 5565

پیش برود، کشور تورم پنجاه درصدی را تجربه خواهد کرد. در روزهای اخیر به دنیبیال 

در  هیا اوضاع قییمیت  آمریکا ،   ی  ها مرحله تحریم  گرانی طال و ارز در بازار و شروع اولین

درصد گران کرد  56دولت در یک حرکت عجیغ لبنیات را   بازار کامال بهم ریخته است.

ندارد، به خصوص گرانی میوه در فصل گرما بییداد   آن نیز دست کمی از ها و بقیه قیمت

این در حالی است که بسیاری از مغازه داران به خصوص لوازم برقیی و لیوازم  کند.  می

دهند که کاالهای  ترجیح می   یدکی و کلیه کاالهائی که به نوعی به واردات بستگی دارد،

تر بخرند و این امیر بیه  را گران  آن خود را نفروشند  زیرا که ممکن است مجبور شوند

شود و در چنین آشفته بازاری، احتکیارگیرانیی  می تدریج دارد به مواد غذائی نیز کشیده

همچنان به پرکردن ذخایر خیود   ها،  که وابسته به قدرت هستند و عامل اصلی این گرانی

هیر چینید  دهنید.  به خارج کشور و یا به انبارها ادامه می  آن و خرید ارز، طال و انتقال

رسد اما حتی اگر همین امروز هیم  برخی نواهای سازش از اطراف و اکناف به گوش می

سازشی صورت بگیرد، حداقل چند سال طول خواهد کشید تا اوضاع به وضعیت اولیییه 

 برگردد. 

که ابتدا از دالر آغیاز  ها شود که در این گرانی و باال رفتن قیمت مسئله از آنجا آغاز می

میلیارد دالر  86از اختصاص  دست هستند.  قدرت و حکومت، هم  ی  ها شد، تمامی ارگان

مییان افیراد  ها به کاالهای غیرضروری وارداتی با قیمت دولتی و در حقیقت پخش دالر

دولتی و مفقیود   میلیارد دالر از کشور بر طبق آمارهای  56تا خروج    وابسته به حکومت،

است که این گرانی مصنوعی، نه تنها چینیدان   آن همه حاکی از   میلیارد دالر ، 6شدن 

ای  بلکه بیه گیونیه   ها آغاز نشده است، زیرا که هنوز تحریم ندارد، ها ارتباطی به تحریم
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میردان صیورت  مربوط به غارت و چپاولی است که از طرف دولت ها مشخ  این گرانی

یشان را بیا دالرهیای چیمیدانیی و ها مردانی که به هر ترتیغ خانواده  دولت  گیرد. می

شوند تا در صورت بیه هیم  می فرستند و خود نیز آماده  غیرچمدانی به خارج کشور می

 .خوردن اوضاع، جای امنی برای خودشان داشته باشند
آمییارهییا مشییخیی  

شیود  اعالم می است. 

نیامیه  که در تیوافیق

میلیارد  586برجام، 

هیای  دالر از دارائیی

ایران کیه در نیزد   

بین المللی   ی  ها بانک

بیا    مسدود شده بود،

آزاد  هیا لغو تحرییم

 شده است. عالوه بیر

از زمیان لیغییو    آن

ها تا کنون، فروش نفت و کاالهای پتروشیمی و سایر کاالهائی که ارز به اقتیصیاد  تحریم 

هنوز هم که تحریمی آغاز نشده و روزانه فروش نفیت   کند، ادامه داشته است. می تزریق

توان گفت این قدرت و حاکمیت اسیت  پس به روشنی می و سایر محصوالت ادامه دارد  

 انید. که با داشتن دست در دست یکدیگر، ذخائر ارزی و خزانه مردم را خیالیی کیرده

سیفیارش   آن شود و در شغ باز می  ی  ها ای نیمه کم نیست. سایت وزارت خانه ها نمونه 

دار همیان  شود و دختر وزیر، سهام ممنوع الورود با ارز دولتی ثبت می  ی  ها  واردات خودرو

گویند چینید نیفیر را  می  شود. کند و سپس قضیه تمام می شرکتی است که تخلف می

از    هیا شود کیستند و ماجرا چیست و... انتهای این پرونیده گرفته اند که معلوم هم نمی
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هم تاکینیون هیییچ   نفر وابسته به قدرت ها فاضل خداداد تا بابک زنجانی و خاوری و صد

  ای برای مردم نداشته است.    نتیجه
است که مردم و کارگران و زحمتکشان، برای حفظ اموال خود قدرت را بیه   آن تنها راه

در یک صد سال گذشیتیه  دست گیرند و از خلع یدکنندگان، برای همیشه خلع ید کنند. 

قیاجیار و  اند.   از مشروطه به این طرف، همواره صاحبان قدرت دست در بیت المال داشته

اعوان و انصارشان به یک گونه، اموال مردم را به اروپا منتقل کردند و سپس خود، غزل را 

این سرزمین مسلط شدنید و بیه   بر جان و مال ساکنان »پهلویان«پس   آن از خواندند. 

طال و جواهرات در هواپیما بود که   ی  ها قول خلبانی که شاه را به مصر برد، آن قدر شمش

هیا  بودم که هواپیما حرکت نکند و اعوان و انصار سلطنت نیز از میدت  آن من هراسان از

کیردنید کیه  قبل از سقوط او به انتقال اموال همانند امروز به خارج از کشور مبادرت می

پس از سقوط شاه، تقریبا تمامی موسسات اقتصادی وابسته به قدرت ورشکسته و بدهکار 

موسسیات را بیه ودییعیه    آن ها بودند  زیرا که صاحبان آنها قبل از ترک کشور به بانک

هایشان را گرفته و همانند امروز به دالر و ارز تبیدییل کیرده و از  ها گذارده و پول بانک

 کشور فرار کرده بودند.
ها طول کشید تا مردم زحمیتیکیش و  سال  اکنون روز از نو و روزی از نو آغاز شده است.

کارگران و صنعتگران بار دیگر توانستند موسسات اقتصادی بدهکار را راه اندازی کیرده و 

به سوددهی برسانند و اکنون بار دیگر حکومتی با مشخصات قبلی که هر گیونیه نیدای 

گورهای دسته جمعی از خود بر جیای  آباد و   ی  ها کند و قبرستان می خواهی را خفه آزادی

تینیهیا راه  کند تا بقیه عمر را در رفاه بگذرانید.  در انتها اموال را نیز غارت می   گذارد، می

ایجاد نظارتی دموکراتیک و مردمی بر هر آن کسی است کیه پسیتیی در اخیتیییارش 

گذارند و حق تعویض تمامی مقامات در هر بخش در زمان مسئولیت، باید در اختیییار  می

بیه جیز فسیاد و ای  نتییجیهای خاص،  مردم باشد و قدرت مداوم در دست فرد یا عده

 ندارد. دیکتاتوری

 اقتصادی
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  سرود می  شاعری که برای مردم و به زبان آنان شعر

 به فرمان5565تیرماه  58در  »میرزاده عشقی«به مناسبت سالگرد کشته شدن 

 رضا شاه پهلوی 

 هاله صفرزاده

خورشیدی در همدان  5855آذرماه  86نام اصلی او سید محمدرضا کردستانی است و در 

سالگی تحصیل کرد و بعد از آن به تهران آمد. نویسندگی و شاعری را از  55زاده شد تا 

همان نوجوانی شروع کرد. و مسیر پیشرفت را به سرعت طی کرد. عشقی خود را این 

 :کند می گونه معرفی

 در هفت آسمانم اال یک ستاره نیست 2 نامی زمن به پرسنل این اداره نیست

 ام که پارتیم یک ستاره نیست بی اعتنا به هیات کابینه فلک 2 گردیده

 عار آیدم من ار به فلک اعتنا کنم 2 از من به چرر جز به حقارت نظاره نیست

 ای فلک 2 یک ناخدا که تا بردش برکناره نیست   کشتی ما فتاده به گرداب

 در فکر چاره نیست بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام 2 بیچاره آن کسی است که

 .من طفل انقالبم و جز در دهان من 2 پستان خون ز دایه این گاهواره نیست

 .من عاشقم، گواه من این قلغ چاک چاک 2 در دست من جز این سند پاره پاره نیست

   .سالگی به قتل رسید 55دهد که چرا او در  می نامه به خوبی نشان این معرفی

*** 

مردم قابل فهم بود. ازکلمات سیاده و  ی   سرود که برای همه می او شعرهایش را به زبانی

ماند. از گرانی و فقر و جهیل و  می کرد. این بود که به راحتی در ذهن می عامیانه استفاده

نوشت و شرایط دشوار زندگی شان و دالیل این مصائغ را به زبانی سیاده  می نادانی مردم



 

 

 .نشست می ای که بر دل   کرد به گونه می بیان

 ای کردگار 2 صحبت جمهوری مرا کرده خوار   من که یکی فعله ام

 شد شغ عید وجگرم داغدار 2 طفلک من مانده به زیر آوار

 ها 2 شکر که جمهوری تان شد فنا در جلو حمله قزاق

*** 

او یکی از اولین شاعرانی است که به مسایل زنان و کودکان توجه داشت و در آثار خود به 

اشیاره  ” کفن سییاه“ توان به منظومه  پرداخت. از جمله می می شرایط دشوار زندگی آنان

 :کرد

 مرا هیچ گنه نیست به جر آنکه زنم 2 ز این گناه است که تا زنده ام اندر کفن

 بختی و بدبخت چو بخت تو، منم پوشم و تا این سیه از تن نکنم 2 تو کفن من کفن

*** 

ها  خواست که شعرهایش را در کوچه و برزن و در قهوه خانه می او از خوانندگان روزنامه، 

، »قیرن بیییسیتیم«با صدای بلند بخوانند تا مردم این اشعار را بشنوند. در شماره سوم 

»هیا ای کیاله نیمیدی«السلطنه )نخست وزیر( با نام  آمیزی علیه قوام منظومه اعتراض

آورد. ییکیی از  میی سرود. مقاالت تندی نیز به نگارش در نمی کرد. او تنها شعرمنتشر

است. در این مقاله عشقی برای از میان بیردن رجیال ”  عید خون“ تندترین مقاالت وی 

کرده که سالی یک بار عید خون بگیرند و پنج روز از سال صیرف  فاسد، سیاسی پیشنهاد 

که این کار اجرا شود، سال  کند در صورتی ریختن خون خائنان به کشور شود و عنوان می

 .کنند السلطنه به جان و مال ملت تجاوز نمی الدوله و قوام دیگر امثال وثوق

هیا را  های اخر عمر وی مشخ  بود که دولتمردان دیگرتحمیل ایین تینیدروی در ماه

ای برای دفاع به او داده بیود. روزی  ای که یکی از دوستان اسلحه نخواهند کرد. به گونه
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خان، یکی از دوستان عشقی به طور اتفاقی، در اتاق محیرمیانیه تیامییینیات  میرحسین

 .را شنیده بود  »عشقی، محرمانه کشته شود«رضاخانی خبر 

 :اند ماجرای قتل او را چنین روایت کرده

کشیدند. عشیقیی  می عشقی کشیک دو سه شغ بود، که دو نفر ناشناس پیرامون خانه«

پذیرفت. ولیی  نمی رفت ،کسی را هم نزد خود نمی به نصیحت دوستانش از خانه بیرون

آن دو نفر ناشناس، پیوسته مراقغ بودند، که عشقی تنها بشود و به سراغش بروند. تمام 

را عشقی ناراحت به سر برده بود. صبح آن شیغ عشیقیی،  5565شغ دوازدهم تیر ماه

شست. پسر عموی او که از چندی پیش مراقیغ او  می هایش را خسته، لغ حوض دست

بود، بیرون رفته بود.کلفت خانه هم برای خرید رفته بود و در خانه را باز گذاشته بود. در 

حیاط باز شد و سه نفر بدون اجازه وارد خانه عشقی شدند، عشقی از آنها پرسید،که چه 

کار دارند؟ آنها جواب دادند که شغ گذشته، شکایتی از سردار اکرم همدانی به منزل او 

انید.  اند که عشقی آن را به چاپ برساند و اکنون برای گرفتن جواب عریضیه آمیده داده

عشقی خندان تعارف کرده و می خواست برای پذیرایی آنها را به اتاق ببرد، اما در حالی 

کنان جلو رفته بود، نفر دوم از عقغ تیری به سوی او خیالیی  که با یکی از آنان صحبت

کرد و بی درنگ هر سه نفر فرار کردند. عشقی فریاد کشید، و خود را به کوچه رسانیید. 

ها به صدای تیر و فریاد عشقی جیوان،  در آنجا از شدت درد به جوی آب افتاد. همسایه

 … سراسیمه از خانه بیرون ریختند و قاتل را دستگیر نمودند

آیند و مانند اشخاصی که از انجام قضییه  می چند نفر پلیس و مامور تامینات دوان دوان

 مطلع باشند شاعر مجرو  را بیرون کشیده در یک درشکه که سر کیوچیه آمیاده بیود

افیتید و  ، از آشنایانش میینشانند، در همان حال عشقی که چشمش به محمدخان می

ها بیپیرس  از این پاسبان  … محمد خان به رفقا بگو به داد من برسند «کند:  می فریاد

خیانیه  خواهم به مریضخانه نظمیه بروم، مرا به میرییض نمی بابا من … برند می مرا کجا

 »...امریکا ببرید

دهند که عشقیی  می حدود دو ساعت قبل از ههر، به ملک الشعرای بهار در مجلس خبر
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ملک الشعرای بهار و سید حسن خان زعیم  … او را در مریضخانه شهربانی خواسته است 

شود کیه  می روند. به آنها گفته می زاده صفوی به اتفاق چند نفر دیگر به شهربانی و رحیم

سوار بروند، طویله سوار حیاط بزرگی داشیت و در  آباد از در طویله باید از خیابان جلیل

خانه نظمیییه را  مانند که سقف آنها گنبدی بود، مریض سمت دست چپ چهار اتاق کور

ها سابقا جزء طویله بوده و بعد آن را از اصطبل جدا  داد و پیدا بود که آن کور می تشکیل

خانه داده بودند. اتاق اولی یک در بیه حیییاط  ساخته، سفید کاری کرده تحویل مریض

شد. سه اتاق دیگر که تو در  می آباد باز طویله داشت و یکی دو پنجره آن به خیابان جلیل

 هیچ گونه در و پنجره به خارج نداشت و روشنایی هر یک از آنها از ییک روزنیه … تو و 

رسید که در وسط گنبدی سقف قرار داده بودند و البته این ترتیغ برای آن بیود کیه  می

بینند که میرزاده عشقی  مبادا مریض حبسی فرار نماید. در اتاق چهارم یک تختخواب می

 ”… روی آن به خواب ابدی رفته و نور آفتاب از روزنه سقف به سینه او افتاده

مردم جسد او را از خیابان شاه آباد تا ابن بابویه روی دست بردند و این شیعیر او را بیا 

  :صدای بلند و پرشور خواندند

  خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ خاکم به سر، ز غصه به سر، خاک اگر کنم

  تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم من آن نیم که یکسره تدبیر مملکت

 وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هالک

*** 

امید به پیروزی و بهروزی مردم همراه با سر پرشور و عشق به مردم و ایران از او شاعیری 

 .ای در ادبیات انقالبی ایران دارد مردمی و متعهد ساخت که جایگاه ویژه

 ماند جهان را دائما این رسم و این آیین نمی

 ماند اگر چندی چنین ماندست، بیش از این نمی 

 به چندین سال عمر، این نکته را هر سال سنجیدی
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 ماند که آن اوضاع دی، در فصل فروردین نمی

 همان گونه که آن اوضاع دیروزی نماند امروز

 ماند به فردا نیز این اوضاع امروزین نمی

 بیاید روزگار صافی و صلح و صفا روزی

 ماند به جان دوستان آن روز، دیگر کین نمی

*** 
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داری ضد حقوق بشر است چرا که بیکاری، فقر، گرسنگی،  سرمایه

مندانه تنها به  خانمانی، تخریب محیط زیست و نبود زندگی شرافت بی

داری است. این روشن است که محور  دلیل سودگرایی نظام سرمایه

داری سود است و تا زمانی که  داری انسان نیست. محور سرمایه سرمایه

محور تولید و محور جامعه انسان قرار نگیرد حقوق بشر پایمال خواهد 

 .شد

*** 

پایمال شود حقوق بشر پایمال شده است.  »حق زندگی«هرکجا که 

مند  منظور از حق زندگی استفاده از نعمت های موجود است. بهره

شدن از غذا، لباس و داشتن زندگی در حد استانداردهای موجود 

 .جامعه بشری، حق طبیعی هر انسان است

*** 
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 معرفی و نقد فیلم

 »من، دنیل بلیک«

ی نخل طیالییی بیهیتیریین فیییلیم  به کارگردانی کن لو ، برنده   ، »من، دنیل بلیک«

ای در نقد سیسیتیم  نامه توان یکی از شاهکارهای فیلم می  ، را8654ی کن سال  جشنواره

داری  خود را نسبت به سیستیم سیرمیاییه   ی   . این فیلم نگاه نقادانه داری دانست سرمایه

. فیییلیم  دهید میی  گرایانه به مخاطغ نشیان بوروکراتیک به صورت واضح و کامال واقع

ای غیرانسانیی  واره به شکل سیستم و اندام   ، اش داری را با آن هاهر مرفه ی سرمایه   جامعه

 .دهد توصیف کرده و نشان می

اش در پی دریافت کمک مالیی از طیرف  ساله با وجود بیماری قلبی 16نجاری      ، بلیک

دولت است. از سوی دیگر، او وهیفه وجدانی و اخالقی خود دانسته تا به زنی که شغلش 

نیقیش    ، ای که او را نیز طرد کرده اسیت   را از دست داده است، کمک بکند و در جامعه

 کند.  می  ای را نسبت به وی ایفا    پدرانه

ای را می بینیم کیه سیواالت  کارمند سیستم بوروکراسی دولتی   ، در همان ابتدای فیلم

و در جواب به این پرسش بلیک کیه   ، پرسد می  ای را دوباره از بلیک   پنجاه و چند صفحه

من متخیصی  سیالمیت از طیرف «آیا شما صالحیت پزشکی دارید؟ پاسخ می دهد:

  بینیم که تنها موضوعی که  مورد بحث و سوال واقیع می  اما در واقع »سازمان کار هستم

ها، تنها پیچاندن  است و این پرسش و پاسخ  سالمت بلیک و ناراحتی قلبی وی   ، شود نمی

گیرد. )در ادامه فیلیم  می  ها و دور باطلی است که بلیک در آن قرار و سخت کردن سوال

رسد که او را مسیتیحیق  می  ای که از طرف همان سازمان مستمری به دست بلیک   نامه

 .( داند نمی  دریافت مزایا

کن لو  به خوبی توانسته است که روند رو به کاهش خدمات اجتماعی این سیییسیتیم 

افراد را بر خالف ادعایش )که در مسیر درسیت قیرار    که   ، را نشان دهد »ناشهروندی«

گیردانید،  دادن آنان است( به آن منجالب و آن گفتمان سیستماتیک بوروکراسی بیرمیی

  . ما در واقع، در این فیلیم مشیاهیده بیند می  گفتمانی که در آن بلیک خود را از آن دور
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کنید کیه هیر چیقیدر  می  ی را تولید»ضد گفتمان«داری که سیستم سرمایه کنیم می

 .شود می  تر ای   همان اندازه ریشه   ، تر شود بوروکراسی سیستماتیک و عمیق

، منطبق بودن با اصیل انظباطی و کنترلی     ی   های ساختار جامعه  یکی دیگر از بازتعریف

بوروکراسی و همگن بودن با آن است، ساختاری که در کل فیلم مشهود است. بلیک بیه 

ای  کینینیده ناسازگاری با این سیستم ناشهروندی برخواسته است. او وقتی جواب قیانیع

 :نویسد می  ای با این مضمون   آنگاه بیرون از اداره رفته و دیوارنویسی   ، کند نمی  دریافت

من، دنیل بلیک درخواست دارم تا قبل از مردنم از گرسنگی، تارییخ رسیییدگیی بیه "

 ».استینافم مشخ  شود

مردم به حمایت از او خطیاب بیه  .کند می  در پی آن پلیس برای بازداشت پیرمرد اقدام

 "ها فریاد می زنند: دروغگوها دروغگوها  پلیس

خواهد به بلیک کمک کند از طرف مافوقش مورد بازخیواسیت  می  یکی از کارمندانی که

میعینیای    ، ای دییگیر   شود و ممکن است کارش را از دست بدهد. از جینیبیه می  واقع

شود گفت: من خود اگر به تویی که نیازمند  می  ی چنین است یا چنین نیز»ناشهروند«

 "بدل خواهم شد »ناشهروند«کمک کنم خود به یک    ، کمک هستی

گرایانه است چرا که کن لو  وقایع را عریان و بیدون کیم و کیاسیت بیه  فیلم واقع

 های فیلم گویای این است:  دهد. جای جایی از سکانس می  مخاطبانش نشان

.  خیورد میی  کیتی کنسرو لوبیا را باز کرده و   ، در بانک غذا یا محل  توزیع غذای رایگان

 »من فقط خیلی گرسنمه«گوید: می  کیتی

 »تو نباید خجالت بکشی-این تقصیر تو نیست«بلیک:

دهد، با بازنمایی چینییین  می  فرودستان امریکا را نشان   ی   کن لو  واقعیت عریان جامعه

من نه حقوقی دارم و نه چیز دیگری امیا بیایسیتیی «، »من گرسنه ام«هایی:   واقعیت

 .»مالیات بدهم

در صحنه ای تاثیر گذار از فیلم، بلیک نگاهش را به سوی مدیران سازمان چرخانده و بیا 

 ».خنده دار است که زندگی من در دستان آنهاست«گوید:  می  خود
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 مهاجرت
 نسیم ریگی

تواند برای مردمی که با مشکالت زیادی روبرو  هایش، می یِ فراز و نشیغ مهاجرت با همه

هستند تنها راه رهایی باشد. مشکالتی نظیر فقر، جنگ، بالیای طبیعی، مسایل سیاسیی 

 و ...

 در واقع مهاجرت ترکِ محل زندکی است به امید زندکی بهتر.

برخی معتقدند که مهاجرت می تواند اختیاری و اجباری باشد. اما در کشیورهیاییی بیا 

ی اختیاری بودنِ مهاجرت  توان مسئله شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ بحرانی نمی

 را منظور داشت.

طبق آمار سازمان ملل تقریبا سه در صد جمعیت جهان مهاجر هستند که با توجیه بیه 

ها به منظورِ انباشتِ سرمایه اسیت و  داری که همواره به دنبال چپاولِ ملت ذاتِ سرمایه

جنگ و ناامنی در کشورهایِ دیگر دست می زند، افزایشِ مهیاجیرت     برایِ این منظور به

    در دنیا امری طبیعی است.

این منطقه ثروتمنید    جنگ و ناامنی در خاورمیانه را مثال زد که    به عنوان نمونه میتوان

 ای مهاجرفرست تبدیل کرده است.  را به منطقه

میلیون  4221میلیارد جمعیت جهان،  524از میان  8655طبق آمار سازمان ملل در سال

میییلیییون  8126اند. که از این تعداد   نفر مجبور به مهاجرت از محل زندکی خود شده

میییلیییون  525اند.   میلیون مجبور به مهاجرت اجباری داخلی شده 66پناهنده هستند. 

 اند.  تقاضای پناهندگی داده

جنگ یا خشونت مجبور می شود خانه و وطنِ خوییش را     هر دو ثانیه یک نفر به خاطر

درصد پناهندگان جهان در کشورهای در حال توسعه هستینید. پینیج  21ترک کند. و 

 ها بیشترین پناهنده را داشته اند: کشوری که در طی این سال
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هیزار و  624و سومالی  528، میانمار  826، سودان جنوبی  824، افغانستان 425سوریه

 نفر.  666

اروپا از جانیغِ     پناهندگی در کشورهای اتحادیه    تاکنون بیشترین تقاضای 8655از سال 

شهروندان سوریه، عراق و افغانستان صورت گرفته و بعد نیجریه، پیاکسیتیان، ارتیییره، 

اروپیا را     پناهندگیی در اتیحیادییه    آلبانی، بنگالدش، گینه و ایران بیشترین تقاضای

 اند.  داشته

های اخیر بسییار زییاد شیده  عالوه بر مهاجرتِ قانونی، مهاجرت غیرقانونی هم در سال

است. مهاجران غیرقانونی در دو نقطه، جنوب شرقی آسیا برای رفتن به اسیتیرالیییا و 

اروپا بسیار افیزاییش ییافیتیه و     شمال افریقا و از طریق دریای مدیترانه برای رفتن به

گیییرد  متاسفانه مرگ ناشی از این مهاجرت غیرقانونی که از طریق درییا صیورت میی

 افزایش پیدا کرده است که اکثرا از طریق غرق شدن جانِ خود را از دست می دهند.

ای از آوارگیی و  ها اسکان داده می شوند و دوره مانند در اردوگاه هایی که زنده می آن

 ها به طول می انجامد. بالتکلیفی برایشان شروع می شود که سال

رسند تبدیل به نیروی کار ارزان می شوند.  در واقع  این مهاجران وقتی به مقصد هم می

چنین جلوه داده می شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه تحمیل می کنند. 

اصلیِ مهاجرت که مناسبات اقتصادی سرمایه داری است اشیاره    اما متاسفانه به ریشه ی

نمی شود و اینکه این مهاجرت جه سودهایی برای کشورهای مهاجرپذیر و سوداگر میی 

 تواند داشته باشد.
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 طرد شدگان
 وند ر.قلی

افراد، چه برده، چه بنده و چه میزدور، و چیه هیر نیوعیی از    ی   در طول تاریخ همه

  داری، تنها سرماییه اسیت کیه طیرد استثمارشدگان ، طردشدگانند. در کشور سرمایه

   ی  پول طرد خواهد شد و آن سان است که پول، آن الیهیه مقدارِ بی شود، انسان بی نمی

شیود و بیه حیق  می  شود. آن دم پول خدا می  کار، خدای آلمپ نشین   ی   عینیت یافته

 پیوندد. می  الحقایق

شناسند و به آن ایمان دارند ،  می  داری آن چنان که مردم پول را سرمایه   ی   اما در جامعه

آن چنان ایمانی به یکدیگر ندارند، چون تنها پول است که عینیت واقعیی دارد، بیرای 

 »پول و انسیان«گراید . وارونگی  می  همین، رابطه افراد نسبت به هم به ازخودبیگانگی

.در »شخصیت یافتن اشیا یا کاال در مقابل شیئیت یافتن فرد«شود:  می  این گونه تعریف

نهایت این طبقه کارگر است که این دوگانگی معجوج را معکوس خواهد کرد و تیفیوق 
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سرمایه -کند و بر شیزوفرنی با سیمپتوم توهم رابطه مندی کار می  ابژه بر سوژه را محقق

 دهد. می  پایان

چرا مرگ کولبرها ، مرگ کارگران افغانی ، مرگ کارتون خیوابیهیا ، میرگ بیر اثیر 

  گرسنگان اهمیت نیدارد؟ آییا   های عظیم، مرگ در آتش و در نهایت مرگ تمام سیالب

شود گفت دلیلش ایمان به پولی است که وجود عینی دارد و فقر صورت برعکیس و  می

 غیرعینی قضیه است؟

زنید،  باتای در جایی از دوگانگی مقدس و کفر، جذب شدن و جذب ناشدن حیرف میی

یا همان هومو ساکر* و دومی هر آن چیزی که برای تمدن و  »ارزش متعالیست«اولی 

از تمدن به دور است اما ساختار تمدن از آن شکل گرفته است، هر چیز میقیدس پیول 

  است و زیبایی و تقدس در آن است اما بقیه مثل فضوالت، شیاطین و غیره بازتیعیرییف

 شوند. می

کند شیطان در مقام کارگیر طیرد  می  دار و کارفرما، شیطان را طرد خدا در مقام سرمایه

 شود. می

انید  ها( از خارج وارد شیده رویای فاشیستی آن است که این مازاد یا فضوالت )طرد شده

شونید،  می  ای از افراد طرد   ای که در آن عده   جامعه«اند، یعنی عمل و اثر متجاوزی بیگانه

 »کند جامعه فاشیستی ست می  ای که حتی تنها یک فرد را طرد   هر جامعه

 
 

 زیرنویس:
 

*)آلمان با وضع قوانین نورنبرگ شهروندان آلمانی را به دو گروه شهروند کامل و دیگری شهروند فاقید 

هایی که جوامع صنعتی را پشیت سیر  کرد..هوموساکر..در نظر آگامبن دولت می  حقوق سیاسی تقسیم

 گذاشته اند امروزه با معضل انبوه ناشهروندانی مواجهند(
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 ها مرگ آفریدند بار دیگر جاده
 تصادف اتوبوس مسافربری و نفتکش در سنندج

این بار حادثه در جاده سنندج رر داد. یک نفت کش عراقی به اتیوبیوس مسیافیربیری 

برخورد کرد که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مسافران شد. اعتراض مردم به بیی 

توجهی به این مساله هم با مقابله نیروهای ضد شورش روبرو گشت و سیه روز عیزای 

 .عمومی در کردستان اعالم شد

کشید و  ای در ایران هر ساله جان هزاران نفر را به کام خود می حوادث رانندگی و جاده

ای در ایران، از تعیداد کشیتیه  شود که آمار کشته شدگان در حوادث جاده گاه گفته می

شدگان جنگ عراق هم بیشتر است. هرازگاهی که تعداد کشته شدگیان زییاد بیاشید، 

شود و باز به فیرامیوشیی سیپیرده  ها دست به دست می  خبرها مدت کوتاهی در رسانه

 …آید حوادثی مانند سقوط هواپیما یا غرق یک کشتی تجیاری و  شود. به نظر می می

 .گیرند کند و مدت بیشتری سرتیتر خبرها قرار می بیشتر احساسات عمومی را متاثر می
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نیز حادثه مشابهیی رر داده  61آورد که سال  متاسفانه امروز هیچ کس هم به یاد نمی

، طبق گزارش نماینده مرییوان در میجیلیس شیورای  5561ی اول مهر  بود. در هفته

، واژگونی تانکر حامل سوخت عراقی باعث آتش سوزی  اسالمی، در جاده سنندج مریوان

چند خودرو و زخمی و کشته شدن چند تن شده بود. در آن زمان عدم تامین بیودجیه 

های استان کردستان، به عنوان یکی از دالیل اصلی تصادفات مطر  شید   برای ترمیم راه

 .و این نماینده خواستار توقف عبور و مرور این تانکرها شده بود

های سوخت متعلق به سپاه است و از عراق، نفت خام را بیه   در خبرها آمد که این تانکر

های داخل منتقل کرده و سپس محصوالت پاالیش شده را به سایر مینیاطیق   پاالیشگاه

کنند، اما پس از مدتی کوتاه، این خبر تکذیغ شد. انتشار خبرهیای ضید و  منتقل می

نقیض شاید سبغ شود خیلی مسایل در این رابطه روشن نشود اما مشخ  اسیت اگیر 

 .ها خواهد شد  ، همچنان جان مردم، فدای سودطلبی”در بر همان پاشنه بچرخد“

ضمن عرض تسلیت به خانواده کشته شدگان حادثه آتش سوزی اتیوبیوس در جیاده 

پرسیم آیا این حادثه تلخ سبغ خواهد شد که عبور و مرور این تیانیکیرهیا  سنندج، می

ها به وجود آید؟ یا باید منتظر تیکیرار چینییین   متوقف شود یا همتی برای ترمیم جاده

 حوادثی بود؟

 تصادفات رانندگی، مرگ چند انسان یا قتل عام؟

 64نفر در تابستان 1666فوت نزدیک 

 :»64باالترین آمار فوت ماهیانه در سال« -الف

  »ها  ماه مرگ جاده«رتبه اول سال، شهریور   -5

 نفر 5564فوت 

 نفر 14۶5میانگین روزانه 

  معادل جان باختگان سقوط هیواپیییمیای »در هر روز شهریور«فوت حوادث ترافیک 

 یاسوج-تهران

 رتبه دوم سال، تیرماه   -8

 نفر 5456فوت 
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 نفر  15۶6میانگین روزانه 

 رتبه سوم سال، مرداد   -5

 نفر 5125فوت 

 نفر 15۶5میانگین روزانه 
 

 نفر   6656(=  تابستان) 64ماه رتبه اول پرحادثه سال  5جمع 

 در تصادفات 64نفر در هر روز تابستان  15۶5میانگین فوت روزانه 
 

 :»64باالترین آمار فوت روزانه ثبت شده در کل سال « -ب 

 نفر 25شهریور:  85روز  -5

 نفر 56   تیرماه: 6روز  -8

 نفر 54تیرماه:  54روز  -5

 برابر آمار فوت و یک تراژدی است.  85آمار مصدومین در گزارشات پزشکی قانونی حدود 

های سال و هر روز با شدت کم و بیییش مشیابیه   ی ماه و این تراژدی هر سال و در همه

هاست نه اشیتیبیاهیات   ها ناشی از ناایمنی جاده  ای از این مرگ شود. سهم عمده تکرار می

 رانندگان. 

 ها و خسارات جلوگیری کرد؟  توان از این مرگ چگونه می
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 بحران آب
 پارسا جاللی 

بیهیره شیدن  های اخیر، خشکسالی و کمبود آب در ایران و بیه خصیوص بیی در سال

شهرهای دور افتاده از امکانات، باعث شده است که رفاه عمومی جامعه و به دنیبیال آن 

 معیشت عمومی خانوارها رو به تضعیف گذارد. 

این موضوع مهم سبغ شد تا مسئله خشکسالی به لحاظ تاریخی و همچینییین شیییوه 

تولید آسییاییی، تیمیام    ی   تولید آسیایی را مورد بررسی قرار دهیم. البته منظور از شیوه

مناطق جغرافیایی ست که در آن، ریزش برف و باران به حد کافی برای ادامه کشیاورزی 

 وجود ندارد.

مند کیردن کشیت  ها، برای نظام از زمانهای قدیم موضوع کمبود آب باعث شد که دولت

محصوالت کشاورزی، تدابیر راهبردی و مهندسی را جهت رفع بحران خشکسالی و کیم 

آبی اتخاذ کنند. نکته مهم در شیوه تولید آسیایی این است که بیرای تینیظیییم امیور 

های آبرسانی و انیواع  ها، کانال ها و چاه های مصنوعی آبیاری اعم از قنات آبرسانی، نظام

آبروها احداث شود. البته برای ما تنها موضوع هدایت آب مطر  نیست  بلکه الزم اسیت 

که ارزش آب را به طور اخ  در زمینه اقتصادی، مورد بررسی قرار دهییم. بیواقیع در 

تر از خود زمیین  ایران و به خصوص مناطق کم آب آن، برای کشاورزان مسئله آب، مهم

است. موضوع دیگر اینکه در جغرافیای ایران ،کشاورزان و همچنین حکومت مرکزی، بیه 

آبیاری، هرگز کشاورزی وجیود    ی   ری شبکه دانستند که بدون حفاهت و نگه دا می  خوبی

توان چنین گفت که اگر مدیریت آب به درستی صورت نگیرد، آنگیاه  می  نخواهد داشت.

 ایران در سالهای آتی، به یک کشور خشک و کویری تبدیل خواهد شد.

می دانیم که کشاورزی شکل آغازین تولید در جامعه انسانی ست. مخصوصا شیوه تولید 

آسیایی، از اشکال تولید کشاورزی است که مدیریت مقتدری را برای تینیظیییم امیور 

 آبرسانی نیاز دارد.



 

 

های آبیاری، دخالت قیدرت اجیرائیی  در آسیا و مخصوصا ایران، تنظیم و هدایت شبکه 

کرد. به عنوان مثال، در زمان قاجاریه و پیش از آن، حیاکیمیییت  می  متمرکزی را ایجاب

  ها، دخالت مستقیم داشته و انجام کارهای عمومی آبرسانی را بر عیهیده برای هدایت آبراه

 گرفته است. می

بندی اجتماعی جوامع شرقی با تکوین تاریخی صورت گرفیتیه در  نکته دیگر اینکه شکل

اروپا منطبق نیست  زیرا در اقتصاد شرقی، حکومت، دخالت زیادی در سیستم آبیرسیانیی 

  بخصوص مناطق خشک داشته است و جامعه مبتنی بر سیستم میتیمیرکیز آبیرسیانیی،

 تواند منشا استبداد باشد. می

در ایران، یکی از اشکال کار اضافی برای مالکان زمین، مهار آب بوده است. همچنیین در 

این شیوه، سهم اربابی و دولتی به شکل مازاد محصول و کار اضافی بوده است که موجیغ 

 شده است. ساالری بوروکراسی عریض و طویل می دیوان

ها، بایستی بخش اعظم اضافه کار کیل جیامیعیه را  حکومت برای آبیاری و هدایت آبراه

توانسته میوجیغ انیبیاشیت  می  کرده و تنها در این صورت، یعنی با مهار آب، می  متمرکز

داری)شیوه تولید آسیییاییی(  تاریخیِ پیشاسرمایه -ثروت گردد. این مستندات اقتصادی 
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دانست مسئله مالکیت ارضی، هدایت آب و  می  ای است  زیرا حاکمیت   حائز اهمیت ویژه

 دهد. می  بهره مندی از آن، بنیان ساختاری نظام را شکل

این بولهوسی طبیعت نیست که بخواهد از شرایط ادواری خشکسالی سود بجوید  بلیکیه 

خواهد در هر وضعیتی حتی از  داری ایران است که می این طمع و آزمندی دول سرمایه

شرایط بحران زیست محیطی به نفع خود بهره مند شود  وگرنه طبیعت نیز در شیراییط 

 کند. می  ادواری خود را احیا

اما عوامل طبیعی نیز وجود دارد: از جمله اقلیم خاص ایران، کمیبیود مینیابیع آب و  

های ادواری در داخل فالت ایران، از جمله دالییل بیروز  بارندگی، همچنین خشکسالی

شود. اما هیچ وقت خشکسالی عامل اصلی و مسبغ اصلی معییشیت  می  قحطی محسوب

بد، بدبختی، گرانی و تنگدستی مردم و فرودستان جامعه نبوده است  بلکه طبقه حاکمه 

داران و دالالن امروزی، سیوداگیران کشیاورزی،  و سودمحوری مالکین در قدیم، سرمایه

بیرنید،  میی  از اوضاع آشفته جامعه به نفع خود سود  محتکران و تمامی انگل صفتانی که

 باشند.  می  عوامل اصلی این وضعیت

 داری مسبغ اصلی خشکسالی است: گوییم سرمایه می  اما چرا

مهم خشکسالی، احداث سدهای ست که بدون کارشناسی علمی، میوجیغ   یکی از علل

  جای اکولوژی منیطیقیه رودخانه و تغییر نابه   ی   های کشاورزی حاشیه خشک شدن زمین

های زیرزمینی در مناطق بسیتیر رودخیانیه و  شود که آب می  شوند. این امر موجغ می

ها، به حد بحرانی کاهش یابد  یا انتقال آب از یک نقطه به نقاط دیگر )مثل طیر   تاالب

های اجرایی فروش آب خوزستان به عیراق و  انتقال آب خوزستان به کرمان( و یا طر 

 کویت نیز، از عوامل اصلی خشکسالی ست.

های غلط آبرسانی در کشاورزی ،صنعت و حتی مصارف خانگی مسیبیغ  استفاده از شیوه

ده درصید حیدود   خشکسالی است. به گفته حسین میالنی عضو شورای شهر تیهیران:

  شهروندان تهرانی از آب شرب تصفیه شده برای پر کردن استخرهای خیود اسیتیفیاده

 کنند. می
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 کارون
 غزل

هزار شهروند دیگر در اهواز پایتخت خوزسیتیان،  166میلیون و  5من، همراه با بیش از 

هیزار هیکیتیار، از  56های ایران زندگی میکنم. اهواز با وسعت حیدود  شهر از کالن

وسیعترین شهرهای ایران و با وجود صنایع ملی تولید نفت و شرکت میلیی حیفیاری، 

 .آید می  بزرگترین تولید کننده نفت ایران به شمار

تیوان بیه  گاه اقوام مختلفی است که از آن جمله می شهری در جنوب ایران که سکونت

به علت شرایط کاری مناسبی که جنوب از    .های ایران و مردم بختیاری اشاره کرد عرب

گذشته داشت، مردم از شهرهای اطراف به اهواز مهاجرت کردند که با آغوشی گیرم از 

های شیرین لری، شوشتری، دزفولی و... در این شهر به گیوش  آنها استقبال شد. گویش

اند. صفا و صمیمیتیش   میرسد  اما بیشتر جمعیت را، همشهریان عرب زبان تشکیل داده

بیه عیلیت    به لطف مردمان خون گرم و مهمان نوازش با بقیه شهرها متفاوت است و

 .و روشنی دارد   های زنده گرمای بیش از حد هوا، شغ

ها و منابع چشم گیر اهواز، همیشه در حقش کم لطفی شده  از زمیان  با وجود سرمایه

ای را میتوان پیدا کرد که به خوبی بیازسیازی شیده ییا    جنگ تا به امروز، کمتر منطقه

اش هر روز کمیررنیگ     های جدیدی در آن اتفاق افتاده باشد. حتی آثار تاریخی سازندگی

 دهند... ها می ها و یا خرابه تر میشوند و جای خود را به رستوران

هایی که سمبل مقاومیت  شناسند. نخل ها و کارونش می مردم عموما اهواز را با نخلستان

طیور  و ایستادگی هستند و مظلومانه سرهای خود را در جنگ از دست دادند و هیمیان

هایی که از جنگ، جان سالم به در  دهند. تعداد نخل سر به زندگی ادامه می سوخته و بی

کنند  پنجه نرم می و های هوا دست اند کم است و به سختی با گرما و آلودگی ریزگرد برده

 .برند نمی  و جز آب شور، سهمی از کارون

های بختیاری، در مسییر  ترین رودخانه ایران، با سرچشمه گرفتن از کوه اما کارون، بزرگ

کند و با ورود به اهیواز، ایین  دریغ به مردم بومی هدیه می خود زندگی و طراوت را بی
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هیای بیزرگ  کند که یکی از اولین تمیدن شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می

  این روزها خبرهای زییادی را از کیارون .بشری را در حاشیه خود بوجود آورده است

اما تنها  .شنویم  از کم شدن آبش تا سوختن نیزارهایی که در اطرافش وجود داشتند می

  .کارون را به یاد داشته باشند   ی   برند که گذشته کسانی به عمق فاجعه پی می

رسید  حتی گاهی مسیر عبور  های جاده می کارون، رود پرخروشی که بسترش تا نزدیک

 کرد... را سد و برای چندروزی در جاده اطراق می

کیردنید. هیمیییشیه  های حمل و نقل تجاری در این رودخانه تردد میی تر، کشتی پیش

های موتوری و تورهای ماهیگیری مثل تکه چوبی در کارون شناور بودند و میحیل  قایق

میانیدنید و  ها در کنار کیارون میی ها ساعت ها بود. خیلی کسغ درآمد خیلی از اهوازی

های تازه صید شیده  کردند تا ماهی دادند یا تور خود را پهن می هایشان را کرایه می قایق

 .از کارون را در بازار کاوه بفروشند

اهواز، در گذشته حال و هوای دیگری داشت  پرندگان بسیاری بودند که همیییشیه در 

آمدند و با آوازهای خوششان، آرامش عجیییبیی را  می  مسیر مهاجرت به مهمانی کارون

هایی کنار بستر رودخیانیه  تر بود  صندلی ای خنک   کردند. هوا چند درجه ها می روانه قلغ

ای بود که به تیمیاشیای نیی    ها و قرارهای دوستانه قرار داشت که محل نشستن خانواده

 .آمدند می  انبان زدن جوانان اهوازی

هیای کیمیتیری داشیت. از  ها با اینکه آب کارون پرخروش تر بود، امیا پیل آن موقع

شود به پل سفید یا پل معلق اشاره کرد و البتیه تینیهیا  های کارون می ترین پل قدیمی

های طبیعی در امان بیوده  های تازه ساخت دیگر، از گزند آسیغ ست که بیشتر از پل پلی

 است. 

شک هر کس به اهواز سفر کرده باشد، عکسی یادگاری در کنار این پل انداخیتیه و  بی 

 .خود را از قدم زدن روی پل هنگام غروب محروم نکرده است

 اما اکنون چه بر سر این شهر آمده است؟

 خواهم مسیری را در کنار کارون قدم بزنم. زنم  می از خانه بیرون می

ها را کنده اند و ییا  های مختلف پیاده رو، کاشی مسیر تمیز و همواری ندارد. در قسمت
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وقت ساحلیی را  آید هیچ می  کنند. اما من از وقتی یادم به قول خودشان، دارند تعمیر می

در شأن کارون ندیده ام  همیشه یا پر از چاله است یا آنقدر بی آب و علف کیه دلیت را 

  زند! می

شوم دلم بیشتیر بیه حیال و  دارم، هر لحظه که به کارون خیره تر می هر قدم که برمی

زنم و چندمتری با بستر رودخانه فاصله دارد، زمانی در  سوزد! اینجا که قدم می روزش می

 کرد. آغوش کارون بود و با شتاب سیالبی حرکت می

گیذرد  اکنون کارون انگار عمرش به آخر رسیده است... مثل پیری از پا افتاده آرام آرام می

اش با سربلندی به راهیش ادامیه     توانست مثل گذشته نحیف و شکننده. کارون هنوز می

دهد اما پیرش کردند. آنانی که قدر این رودخانه را نیدانسیتینید، از تیاخیت و تیاز 

انداختندش... مرگش را جلو انداختند و آن رود پرخروش را، به نهر کوچک و کیم آبیی 

 .تبدیل کردند

که حتی نگاه کردن به آن هیم،  زمانی مردم از ابهت و خروش کارون ترس داشتند طوری 

بلعیدت! اما اکنون مردم با نگیاهیی  لرزاند. سرعت حرکت رود، هر لحظه می دل آدم را می

کنند و بعد از چند ثیانیییه، بیا  های خود دنبال می پر از آه و افسوس، راه کارون را با نگاه

 .گردانند آهی عمیق سر بر می

باری توسط کارون تسخییر شید و  . چند»پارک جزیره«ای داشت به اسم    کارون جزیره

هیاییی کیه  در میان جزیره »پارک جزیره«تمام وسایل بازی آن را غارت کرد  اما اکنون 

پیارک «اند، گم شده است! دور نیسیت زمیانیی کیه  همین چندسال اخیر بوجود آمده

فیکیر    تمام عرض کارون را بگیرد و دیگر برای ورود به پارک، نیازی به پل نباشد! »جزیره

خورم... هرکسی که گذشته نه چینیدان  کارون را می   ی   نکنم من تنها کسی باشم که غصه

مردم  .تواند به راحتی با این کارون جدید کنار بیاید دور کارون را به یاد داشته باشد، نمی

  باری تالش کردند.  اهواز برای نجات کارون چند

صبرانیه  زنان و مردان، پیر و جوان، کسانی که سرنوشت این شهر برایشان مهم است و بی

ای روشن هستند، در نقاط مختلف ساحلی و یا جلوی استانیداری تیجیمیع    منتظر آینده

هاییی بیرای نشیان دادن اتیحیاد و  های خود را به هم دادند و زنجیره کردند و دست
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کیارون «های مختلف مثل  همبستگی تشکیل دادند و یا پالکاردهای خود را با مضمون

تونل بهشت آباد، تیر خیالص بیر «  »کارون جان ماست«، »بی جان، مرگ خوزستان

با انتقال آب، خوزستان را جیهینیم «، »نه به انتقال آب کارون «، »پیکر بی جان کارون

در جهت حمایت از کارون به دست گرفتند  با غیرت اعتراض کردند و فیرییاد  »نکنید

خواهد صدای فرزنیدان کیارون را  زدند، غصه و حسرت خوردند! اما انگار هیچکس نمی

 بشنود.

آید این است که مسئوالن این شهر، یا غیرتی بیرای ایین شیهیر  چیزی که به نظر می

ی خشک شیدن  هایشان جریان ندارد. شاید هنوز عمق فاجعه ندارند و یا کارون در رگ

 ...کارون را درک نکرده اند و شاید درک کرده اند اما منافعشان، در مرگ کارون است

دهند اما انگار راهیی  های حمایت از کارون، هنوز با امید به فعالیت خود ادامه می کمپین

  تر شدنش هستیم! برند  بدون نیاز به اندازه گیری، هرروز شاهد نحیف به پیش نمی

ای که کارون سفیره    تنوع زیستی در کارون به شدت کاهش یافته است. از آن همه پرنده

زنند... ماهیی  خود را برای آنها پهن میکرد، اکنون تعداد کمی به یار قدیمی خود سر می

ها در کنار رودخانه در خاک، به عزای  کند و قایق گیر دیگر تورش را در کارون پهن نمی

 ...اند.  کارون نشسته

هیای  نشیند و نیفیس گر فرتوت شدن خویش می رود و آرام، نظاره کارون به کناری می

آید و انگار، باید جیاییش را بیه  نمی  کشد. به تنهایی کاری از دستش بر آخرش را می

سوزد و هنوز بیرای میانیدن  ها بدهد... شاید او هم دلش برای ما می ها و جزیره زار لجن

داند نجات زندگی چندین میلیون آدم در دسیتیان او قیرار  کند. شاید او می مبارزه می

 .دارد

 .شویم ما همه فرزندان کارون هستیم که با به پایان رسیدن عمر کارون، نابود می

اش خشیک     ست که ریشه اش، کارون است... وای به روزی که ریشه اهواز مانند درختی 

 !شود رود! بلکه خوزستان گورستان می گاه تمام موجودات از بین می شود! نه تنها زیست
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آلودگی محیط زیست یک مساله اجتماعی 

 .است، یک مساله طبقاتی است

کارگران نباید در دام اینن  

نظرگاه بورژوایی بیفتند که 

معتقد است مساله محینط 

زیسننت یننا مسننالننه 

، ینا مسنالنه »علمی«

است کنه بنه  »طبیعی«

طریقی ماورای طنبنقنات 

معلق است و خنار  از 

 مبارزات طبقاتی قرار دارد. 

 اجتماعی انسیان، امیروز  داری بر زندگی اقتصادی و ی روز افزون منطق سرمایه با سلطه

و کینیکیاش   ای را یافت که جدای از آن منطق قابل بررسی توان مقوله دیگر مشکل می

تنگاتنیگ آن   توان به مسایل زیست محیطی اشاره کرد که پیوند باشد. از این دست می

حاکم بر جامعه پیونید   تولید ی  ناپذیری به شیوه با تولید و صنعت آن را به شکل اجتناب

 پذیرنخواهد بود. آن نیز جز در این راستا امکان   زده و حل مشکالت

ناخالی    امروز نسبت به گذشته، جمعیت جهان چندین برابر شده و مطابق آن محصول

بیوم میا وارد   جهانی نیز افزایش یافته است. چنین افزایشی فشاری فزاینده بر زیسیت

گرفته و برای رسیدن بیه   از هر سو مورد هجوم سودپرستان قرار   آورد. محیط زیست می

ی خطرنیاک  ها به انواع آالینده  ورزند. آلودن محیط زیست سود از هیچ فرصتی دریغ نمی

را در معرض تهدیدی جیدی     ها انسان   سالمت شوند، ی قدیمی می ها که جایگزین آالینده

که در مقدار معینی از محصول وجود دارد در حیال   دهند و میزان سم آلودگی قرار می

به انواع سیمیوم    ی آلوده ها اوضاع کارگرانی است که در محیط  افزایش است و از آن بدتر
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آغشته به انواع مواد میکروبی و شیمیایی است انواع محصوالت را تولییید   و با موادی که

خیود   کننید مندتر و سودمندتر می کنند و درحالی که کارفرمایشان را هر ساعت بهره می

 گردند. می تر بهره تر و رنجورتر و بی روز به روز افسرده  ها با انواع بیماری

حیل   برند با کاهش مصرف شخصی قادر به شرایطی است که کسانی گمان می   در چنین

اخیالقیی   و گردانندگان سرمایه رفتیار   مشکالت زیست محیطی هستند و یا اگر صاحبان

خود را دگرگون کنند، وضع محیط زیست بهتر خواهد شید و خیواسیتیار انیقیالبیی 

آنچه در تمامی ایین   اند. اگر چه هیچ یک از این راهکارها بی تاثیر نیست اما هر  اخالقی

گیرد، واقعیتی نهادی و ساختاری است که افراد در آن جیای  موارد مورد غفلت قرار می

 کنند. اند و مطابق با آن عمل می گرفته

و بیه قیول   دهد کنیم شکل می ای که در آن زیست می جامعه   بنابراین اعمال ما را نوع

که بیه آن   شرایطی است ی  گری نیست بلکه زاده وحشی   ی توحش زاده«برتولت برشت 

 .»بخشد و بدون آن شرایط امکان پذیر نیست دوام و بقا می

ابزارهایی برای حفظ محیط   ی به دست آمده در دنیای امروز به کار بستن ها با پیشرفت 

اما در روابط تولیید   گیری مناسغ از منابع طبیعی سخت نیست  زیست و همچنین بهره

شیود، میحیییط  نگریسته میی  داری از آنجا که به هرچیز از منظر سودآوری آن سرمایه

سیازی   باشد و در جهت بیشینیه  زیست نیز تا آنجا اهمیت دارد که در خدمت این روابط

شیود  صورت نه تنها به آن بهایی داده نمی  فرایند انباشت سرمایه به کار آید. در غیر این

حفظ محیط زیست به عنوان موانیع سیودآوری    جهت  بلکه صراحتا هر گونه قوانینی در

 شود. تلقی می

اجتماعی گره بیخیورد،   که  اهداف زیست محیطی باید با مساله عدالت   ما بر این باوریم 

اقتصادی نیز در کینیار   ی ها عدالتی توسعه زیست محیطی میسر است به شرطی که بی

جنبش محییط زیسیت را از   توان عدالتی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. می بی

   محیط زیست نه مردم، بلکه همان  ها رهانید و دریافت که دشمن جدایی با سایر جنبش

 کنیم. آن زندگی می و اجتماعی است که در   اقتصادی ی  سامانه

 کانون مدافعان حقوق کارگر
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 مروری بر اخبار کارگری
 ایران در دو ماهی که گذشت
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در دوماهه اخیر، ده ها تحصن و اعتراض و 
تجمعات مردمی دییگیر بیا عینیاویین و 
موضوعات مختلف معیشتی و اقیتیصیادی، 

ها را در روزهای متمادی از آن خود  خیابان
کرده بود. برخی ازاین تجمعات بیه کیرات 

گیونیه پیاسیخ  مشاهده شد و تاکنون، هیچ
مناسبی به حال دردمندان جامعه، از طرف 

 هیچ نهاد مسئولی صورت نگرفته است.
بسیاری از اعتراضات بیه عیدم درییافیت 

های معوقه، پایین بودن دستمزدهیا،  حقوق
اخراج و بیکاری، کمبود آب و برق، گرانیی 

ها و.. بود. برخی از  و دزدی غارتگران بانک
این اعتراضات یک روز ادامه داشیتیه  و 

دار  میانینید اعیتیراضیات  برخی نیز ادامه
 کارگران پارس میل لنگ.

ی این اعتراضات یک وجه مشیتیرک  همه
داشتند: شکستن سکوت مردم بیه جیان  

حقوقی و فقر و نداری. در زییر  آمده از بی
مروری کوتاه خواهیم داشت به اعتراضاتیی 

 که در این دو ماهه رر داده است. 

اعتصابات کارگری برای کمی دستمزد 
شییتییرییین و حقوق های معوقه  )که بی
 گرفت( بر می اعتراضات کارگری را در

هیای  کارگران فضیای سیبیز شیهیرداری

شهرهای مختلف، از جمله کارگرانی بیوده 
اند که در این دو ماهیه بیرای درییافیت 

های معوقه شان بارها به خیابان هیا  حقوق
 آمده اند: 

کارگران شهرداری اشتهارد، کیرج، اراک، 
سنندج، یاسوج، اصفهان، اهیواز، دزفیول، 

کیردسیتیان،استاندرواقعسروآبادفسا، 
 ورزنه، مریوان و...

کارگران سایر واحدهای تولیدی نیز بیرای 
دریافت ماه ها حقوق عقغ افتاده خود، بیه 

 خیابان  آمدند:
وصینیعیت  کارگران کارتن مشهد ، کشیت

لنگ تاکستان،  میعیدن  میل شمال، پارس
سیرجان، ناز نخ، شیرکیت  »زار دره«مس
ونقل رجا، وارنا )ورامین(، ایران تاییر،  حمل
اکریل اصفهان، شرکت ملی حیفیاری،  پلی
مترو، شرکیت فیوالد سیییرجیان 4خط 

 2سازی بروجرد به اراک،  فاز  ایرانیان، راه
شهر جدید پردیس، فوالد سیرجان، چوب 

دار کیانیال  کیش،  شرکت خمش)عیهیده
آفرین در  انتقال و آبرسانی شهرستان خدا

آذربایجان شرقی(، پارت کاغیذ، شیرکیت 
تپه، بویر صینیعیت ییاسیوج،  نیشکر هفت

آالت صنعتی  شرکت حفاری شمال، ماشین
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تبریز ، گیربکس سازی میانرو شهر میانیه،  
پمپ سی ان جی شهیرداری کیامیییاران، 
صنعت کوشان بصیر، کارگران پیمانکیاری 
حاتمی شاغل در معدن چیادرمیلیو، سید 
الستیکی تالش، شرکت کندر سیمینیان، 

های پتروشیمی ماهشهیر روبیروی  شرکت
شرکت بندر امام )ایران و ژاپین سیابیق(، 

ی تبیرییز، کیارکینیان فیوالد  کوره خانه
های اپراتورهای پست ازبویراحمد، جمعی

وزارت  کشور مقابلسراسرفشار قوی برقِ
 نیرو و... 

در های راه آهنن  کارگران و راننده
شهرهای مختلف نییز اعیتیراضیاتیی در 

های معیوقیه خیود  راستای دریافت حقوق
داشتند و در مواردی نیز، برای رسیانیدن 
صدای فریاد خود اقدام به مسدود کیردن 
مسیر قطار کردند و یا شیغ را نیییز در 

توان بیه  آهن به سر بردندکه می مقابل راه
آهن تبریز،  اعتراض کارگران و رانندگان راه

دامغان و سیمینیان،  -شرق شاهرود شمال
آهن زاگرس، خط وابینیییه تیراورس  راه

دورود، کیارگیران و کیارکینیان -لرستان
آهن خیراسیان آهن زنجان، کارگران راه راه
وکیاشیمیرسیبیزوار،ایستگاه نیشابور،در

ابومسلیم، ایستگاهعطار، کارگران نگهداری
 و...  سرخساستاندراحمدآباد

هایی به شر  زییر  این کارگران درخواست 

 داشتند: 
پرداخت به موقع حقوق کارگران  و بییمیه 
درمانی، ایجاد شوراهای کارگری ، حیذف 

سازی حیقیوق  یکسان، قراردادهای موقت 
پرداخت حیقیوق در ، رسمی  رسمی و غیر
 پایان هر ماه

نیز تجمعات متعددی را  بازنشستگان
سازمان دادند تا حقوق پایمال شده خود را 
طلغ  کنند. تجمع اعتراضی کیارگیران و 
بازنشستگان تامین اجتماعی در میقیابیل 
وزارت بهداشت، بازنشستگیان میخیابیرات 
ایالم، کارگران بازنشسته کیان تایر، نیشکر 

ای از  هفت تپه برای دریافت سنوات، نمونه
این دست تجمعات بود. تجمع بازنشستگان 

تیر درمقابل مجلس بازتاب خیبیری  55در 
هیای  بسیاری یافت. بیرخیی از خیواسیت
 بازنشستگان در این روز چنین بود:

اجرای قانون مدیریت خیدمیات کشیوری  
بیمه کارآمد و درمیان   ،5524مصوب سال 

بر صندوق هیای   نظارت مستقیم  رایگان، 

بازنشستگی توسط نمایندگان مینیتیخیغ 
بازنشستگان و برگشت اموال اختالس شده 

آزادی معلیمیان در بینید،   ها،  به صندوق
موقع حقوق کلیه بازنشستیگیان  پرداخت به

 سراسر کشور، حداکثر تا پاییان هیر میاه، 

پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگیان 
64 
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 اعتراض به اخرا  و بیکارسازی
ها و  ده ها مورد اعتراض و تجمع به اخراج

بیکارسازی ها نیز رر داد که ازآن جمیلیه 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  می

کیارگیر شیهیرداری  26تجمع اعتراضی 
اشتهارد)استان البرز(، کارگران بیکار شیده 

 56کارخانه فوالد میانه، کیارگیران فیاز 
پارس جنوبی ، کارگیران سید شیفیارود 

تن از  5نسبت به معوقات مزدی و اخراج 
شیرکیتکارگرانکارگران این سد، تجمع

فیوالد  کارخانه آرییاآذربایجان، کندر زمزم
تاکستان رنگین نخ سمینیان، شیهیرداری
سنندج، پتروشیمی گچساران، کارگران راه 

نفیر از  16آهن آذربایجان به دلیل اخراج 
شان، کارخیانیه ریسینیدگیی و  همکاران

بافندگی فومنات در اعتراض به تیهیدیید 
اخراج کارگران کارخانه و ده ها تیجیمیع 
اعتراضی دیگر به اخراج و بیکاری تیعیداد 

 زیادی از کارگران در دو ماهه اخیر. 
و این روند بیکار شدن کارگران، با نمیونیه 

پیرسینیل  666هایی همچون بیکار شدن 
سنندج بیه دلیییلبارزالستیککارخانه
میوقیتاولیه و یا تعطیییلییموادنداشتن
فشیارتحیتمخازنسازندهشرکتفعالیت

کیارگیر 866و بالتکلییفییکاوش)سانکا(
میالیی، اخیراج مشکالتدلیلبهکارخانه

نوشابه اییران «کارگران سه واحد تولیدی

فرش «و »بیناصنعت ریلی«، شرکت »کوال
بی برنامیگیی و ...  »ماشینی آران و بیدگل

عدم مدیریت در این راسیتیا، هیمیچیون 
تعطیلی کارخانه فوالد زاگیرس در قیروه 

زنی کارخانه جیدیید در  کردستان و گلنگ
همان محل!، به بحران بییکیاری و فیقیر 

 کارگران دامن می زند.
دار ایین   از جمله تجمعات اعتراضی ادامیه

دوماه، که تقریبا هر روز در نقاط مختیلیف 
کشور به وقوع پیوست، تجمعات مربوط بیه 

ست که در شهییرهییای  بحران کم آبی
آبادان، خرمشهر، اهواز، خور موسی، بینیدر 
ماهشهر، ابوالفارس، روستای قیالب تیابیع 
اندیمشک، بیرازجیان، روسیتیای بیران، 
اصفهان، بوشهر، مشهد، روستای مرغملیک 
و... به کرات اتفاق می افتاد و بی پاسخ می 

 ماند.
تجمعات بسیاری به دفعات، در اعتراض بیه 

در دو ماهه اخیر)ماه هییای  قطعی برق
گرم سال( در تهران و دییگیر شیهیرهیای 

دار دییگیری  ایران، از جمله اعتراضات ادامه
گیییر  ست که همچنان این معضل، گریبان

ی مردم است و در شهرهای تیهیران،  همه
آزادشهر، رشت، گناباد، بوشیهیر، میراغیه، 
سبزوار و... موجغ تجمعات زیادی شد کیه 
ی  گاها با پهن کردن خمییر تیرش شیده

ها،  های فرمانداری استان نانوایی بر روی پله
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های مرغداری در جلو  ریختن الشه جوجه
های لیه  اداره برق شهرها و یا ریختن میوه

شده از گرما در مسیر عبور مسئولین ذی 
 ربط، اعتراض خود را فریاد می زدند.

در کنار این تجمعات، اعتراضات مختیلیف 
تری نییز دارنید،  دیگری که جنبه عمومی

های مختلف با عناوین مختیلیف  در استان
توان به  وقوع پیوست که از آن میان، می به

های تاکسیاین موارد اشاره کرد: اعتصاب
ورامییین، جیورابقرچکبیسیم تهران و

تییهییران، رانیینییدگییان اتییوبییوس بییافییان
 خصوصی اصفهان. بخش

اعتصابات و اعتراضات دانشجنوینان 
نیز، در کنار فریادهای مردم در سیطیح 

تیجیمیع شهر، با علل مختلفی میانینید 
دانشجویان دانشکده علیوم اجیتیمیاعیی 
دانشگاه تهران و عالمه طیبیاطیبیاییی و 
دانشگاه بابل در اعیتیراض بیه احیکیام 
غیرقانونی قوه قضاییه  علیه دانشیجیوییان 

 می توان اشاره کرد.

بییه شییرایییط اعتصابات معلمنینن 
معییشیتیی، نیحیوه پیرداخیت پیاداش 
بازنشستگان، اعتراض به صیدور احیکیام 
حقوقی معلمین بازداشت شده، وضعیییت 

هیای  استخدامی و... با آتش زدن فیییش
حییقییوقییی و نییوشییتیین شییعییارهییای 

و  »معیشت،منزلت، حق مسلم میاسیت«

و  »معلم زنیدانیی، آزاد بیایید گیردد«
و  »آموزش رایگان، حق همه کیودکیان«
سیازی آمیوزش  ما مخالیف خصیوصیی«

 اعتراض خود را فریاد می زدند.  »هستیم
یکی از اصلی ترین اعتراضات دو میاهیه 

است  نوسانات ارزاخیر، اعتراضات مردم به 
های دیگر  که حتی بازاریان تهران و استان

را به خیابان کشاند که در تیهیران)پیاسیاژ 
عالالدین، مولوی، بازار مبل، سبزه مییدان، 
بازار کفاشان، بازار سلطانی، بیازار بیزرگ، 
الله زار، پاساژ آیینه(، کیرج، سینینیدج، 
کرمانشاه و... با درگیری بییین میردم و 
نیروهای امنیتی، به شعله زیر خیاکسیتیر 
تبدیل شد. در این اعتراضات که همراه بیا 
اعتراض علیه گرانی بود، علیه مقیامیات و 
بی کفایتی آنان شعارهایی سر داده میی 

 شد.

های موجود،  در اعتراض به  نابسامانی 
مردم در شهرهای تهران، قم، اصیفیهیان، 
کرج، اشتهارد، شیراز و... نیز به دفعات بیه 
خیابان آمده و خواهان تغییرات اساسی در 
کل نظام حاکم بودند. در این تیجیمیعیات 

 84تعداد زیادی بازداشت شدند و جیوان 
ای به نام رضا اوتادی در گوهیردشیت  ساله

 کشته شد. 
در شهرهییای داران،  اعتصابات کامیون
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مختلف از اصفهان و مشهید و سیمینیان 
گرفته، تا تبریز و همدان و نهاوند رر داد و 

ست برای به دست آوردن حداقیل  اعتصابی
ی مشاغل سخت، که تیوسیط  حقوق اولیه

های خصوصی و دولیتیی  کارفرمایان بخش
گیوییی  شود  عدم پیاسیخ نادیده گرفته می

داران در  مسئولین امر به مطالبات کامیون
ها تحصن کنار جیاده  سراسر ایران، ساعت

ای در گرمای مرداد ماه را در پی داشیتیه 
داران،  است و همچنان تداوم دارد. کامییون

تاکید دارند که تا گرفتن حقوق و مطالبات 
خویش، به اعتصابات خود ادامه خیواهینید 

 داد.

دستگیری بازداشت و احکام سنگینن 
برای کارگران، معلمان،  دانشجویان و 

 معترضان
نمک بر زخم کارگران و زحمتکشان بیود، 

معترضان در تجمیعیات بیرای   دستگیری
داشتن حداقل حقوق و مطالبات خیوییش، 

نیظیامیی  ست که دولیت و  درد مضاعفی
کند و از  وابسته، بر دوش آنان تحمیل می

آن بدتر صدور  احکام سنگینی چون حکم 
محمد حبیبی، معلم زندانی و صدور بییش 

دانشیجیو و  52سال حبس برای  566از 
 سال حبس برای دراویش. 566بیش از 

اعالم حکم ده سال و نیم زندان، دو سیال 
های اجتیمیاعیی، دو  محرومیت از فعالیت

ضربه  56سال ممنوعیت خروج از کشور و 

، معلم زنیدانییمحمد حبیبی، شالق برای 
جیوییان را  خواهان و عیدالیت همه آزادی

شگفت زده کرد. در حالی که با متیهیمیان 
فساد و دزدی و اختالس، با کمال رافیت و 

شود، با نام مستعیار و  عطوفت برخورد می
شان در خبرها از آنیان نیام  حروف اول نام

برده می شود و در بسیاری میوارد نیییز، 
چشمان ریزبین مسووالن بر دیدن چنییین 

ماند تیا  های بزرگی بسته می جنایت و جرم
این دزدان و اختالسگران به راحتی بتوانند 
برای ادامه زندگی، به خارج از کشور سیفیر 

 کنند. 
در تجمع مقابل سازمان برنامه و بیودجیه 

ی معلم برگزار  معلمان که به مناسبت هفته
شده بود، محمد حبیبی، به طور خشیونیت 
باری دستگیر و به زندان بیزرگ تیهیران 
منتقل شد. به رغم مشکالت جسمیی کیه 
در حین بازداشت برای وی بوجیود آمیده 
بود، از دسترسی وی به امکانات درمیانیی 

 ممانعت به عمل آمد. 
هیای صینیفیی  شورای هماهنگی تشیکیل
ای ضمن محکوم  معلمان ایران، در اطالعیه

کردن و غیرقانونی دانستن  نحوه برخورد با 



 

 

 74 اخبار

 5565، تیر و مرداد 8کرانه    شماره 

این معلم زندانی و این حکم نیاعیادالنیه، 
خواستار آزادی بی قید و شرط میحیمید 
حبیبی تا زمان رسییدگیی پیرونیده در 
دادگاه تجدیدنظر و تبرئه وی شده اسیت. 
این شورا زندانی کردن فعاالن صنفیی را 
مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت میدنیی 
دانسته  که آغاز مهری متفاوت را رقیم 

 خواهد زد. 

احضار کارگران فوالد اهنواز بنرای 
 آخرین دفاع 

تعدادی از کارگران گروه ملی صینیعیتیی 
فوالد اهواز جهت آخرین دفیاعیییات بیه 
دادگاه انقالب احضار شدند. این کارگیران  

، بیرای آخیریین 5565مرداد  86روز 
دفاعیات در ادگاه انقالب حضیور پیییدا 

 کرده  و مورد بازپرسی قرار گرفتند. 
آنان پس از اعتراضات میکیرر بیه عیدم 
پرداخت حقوق، در خرداد ماه بازداشت و 

میلیون ریالی آزاد شده  166با قرار وثیقه 
بودند. از آن زمان تا کنون هیچ اقیدامیی 
جهت رفع مشکل چهارهزار کارگر فیوالد 
اهواز صورت نگرفته و آنان هیمیچینیان 

ماه حقوق معوقه دارند. مشکالت  6حدود 
این واحد  تولیدی مانند صیدهیا واحید 
دیگر، به دنبال خصوصی سازی، گستیرده 
تر شده است و کیارگیران بیه مسیالیه 

خصوصی شدن این واحد تیولیییدی نیییز 
 اعتراض داشتند. 

ها کار کردن بدون دریافت حیقیوق و  ماه
دستمزد و در پی آن اعیتیراض و حیق 
خواهی، مجازات بازداشت، بازپرسی و... را 
در پی دارد. اما کارفرمایان که حیقیوق و 
دستمزد کارگران را میی دزدنید، از هیر 
مجازاتی مصون هستند؟؟!! دستگاه قضاییی 
و مسووالن نیز که بر منبای اعتقیاداتشیان، 

حقوق کارگر را قبل از خشک شیدن «باید 
پرداخت کنند، میدافیع مینیافیع  »عرقش

 سرمایه داران هستند. 
اما روشن است که وقتی شکم فرزنیدان و 

است، آنان نسبت   خانواده کارگران  گرسنه
هایی که در حقشان روا میی  عدالتی  به بی

شود، دیگر ساکت نخواهند ماند و بازپرسی 
شک راهکار مناسبی نخیواهید  و دادگاه ، بی

 بود.
ی همه فعالین سیاسی و اجتمیاعیی  وهیفه

است که در این مرحله بیشتر بیه مسیالیه 
زندانیان سیاسی  و با  حساسیت بیشتیری 

 بپردازند. 

 مصدومیت، فوت و خودکشی کارگران
داران و کارفیرمیاییان و  اوج رذالت سرمایه

حامیان آنان در حق کارگران، بیا فیوت و 
مصدومیت آنها رر می نماید جان باختن و 
زخمی شدن در اثر حادثه کیار در واقیع 
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نوعی قتل عمد است وقتی که  اییمینیی 
محیط کار برای صرفه جویی در هزینه ها 

شیود.  و باال بردن سود زیرپا گذاشته میی
گرامی باد یاد و خاطره تمامی کیارگیران 
ناشناسی که در خبیرهیای میربیوط بیه 

یک یا چینید «حوادث کار تنها با عنوان 
که در حین کار جان می بازنید،  ی»کارگر

مت شود.  آورده می ی ق آنان که نان را به 
 جان بر سر سفره های خود برده اند. 

جان باختن یک گارگر سد کیانیی سیییو 
کارگر در  5پیرانشهر ، مرگ و مصدومیت 

سایه فقدان ایمنی محیییط کیار، میرگ 
کارگر مقنی در فریمان بر اثیر  6دلخراش 

خفگی در چاه و یک کارگر در میهیرییز، 
مرگ یک کارگر ساختمانی در ارومیییه2
سقوط از ساختمان شش طبقه، قتل ییک 
کولبر و زخمی کردن کولبر بیا شیلیییک 
نیروهای نظامی در مرز پیرانشهر و جیوان 

ساله کولبر دیگر اهل شین آبیاد در  56
منطقه مرزی سردشت و یک کیولیبیر در 

 »شلیک مسیتیقیییم«مرز چالدران که با 
 نیروهای انتظامی در ارومیه، کشته شدند.

باختن سه کارگر در شهرهای تبرییز،  جان
ارومیه و آباده فارس و مجرو  شدن ییک 

باختن سه کارگر در شهرهیای  کارگر، جان
تبریز، ارومیه و آباده فیارس و میجیرو  

شدن یک کارگر اهل سنندج در حین کار 
کیارگیر  1و به دلیل افتادن زیر غلطک ،  

کارخانه مقواسازی در پاکدشیت بیر اثیر 
درکارگیرگازگرفتگی،  مدفون شدن چهار

آوار، مرگ یک کارگر در سیقیوط زیرمرند
باختن کارمند اداره بیرق  از آسانسور، جان
 55گرفتگی و گرفتارشدن  بابل در اثر برق

مقنی کاشانی در اثر  قطع برق، مرگ یک 
کارگر در پی سقوط در چاهک آسانسور و 
مصدومیت چهار کیارگیر در تیخیرییغ 

حییینمیقینییکارگرساختمان، مرگ دو
گازبامسمومیتاثربرفاضالبچاهکندن

ازکدنجروستایازیکیدرکربنمنوکسید
   دارنگونسیارتوابع

مصدومییت ییک کیارگیر در حیادثیه 
سوزی کارگاه تعمیر خودرو در گناوه،  آتش

درسیوزیآتشاثربرکارگرسهمصدومیت
اثیربیرکارگیرسهو  بلوروشیشهکارخانه
بیلیور، وشیییشیهکارخانیهدرسوزیآتش

مسمومیت دو کارگر دکل نیفیتیی اللیی، 
سنگ کالریز سمنان بیا  ریزش معدن زغال

 کم یک مجرو  دست

ساله58آموزدانشمیثمدردناکخودکشی
ازبییه خییاطیرخییودکییردنآویییزحیلییقو

85موبایلش، خودکشی جیواندادندست
بیه خیاطیررضا نظری نامبهایالمیساله



 

 

 »ها و احكام حقوقی به فیش  نه «چالش 
 »عدالتی نه به فیش حقوقی، یعنی نه به بی«

 

دهنده میزان  طبق روال در فروردین ماه هرسال احکام کارگزینی معلمان که نشان

ها تعویق، صدور احکام  حقوق و مزایای معلمان است، صادرمی شود. امسال پس از مدت

درصدی حقوق معلمان در سال جاری بود، با اعتراض  56تا  4که نشان از افزایش 

درصدی برخی 56معلمان روبرو شد. این میزان افزایش همزمان با  خبر افزایش تا 

های کشوری نشان از تبعیض آشکار علیه معلمان داشت. از سوی دیگر سختی  ارگان

 .شغل برای مدیران مدارس حذف شد و برای معلمان کاهش یافت

به دنبال آن،  معلمان به شکل های مختلفی اعتراض خود را نسبت به این مساله نشان 

بروز کرد.   »ها و احکام حقوقی به فیش  نه «گیری چالش دادند. این اعتراضات به شکل

های حقوقی  ها فیش معلمان در فضای مجازی و یا در مقابل وزارت خانه های شهرستان

خود را به شکل نمادین پاره کرده یا به آتش کشیدند و به این ترتیغ عملکرد دولت و 

های حقوقی حق واقعی معلم نیستند. در  مجلس را محکوم  و اعالم کردند که این فیش

قید و شرط معلمان زندانی )محمد  همه این اعتراضات معلمان خواستار آزادی بی

های  حبیبی، محمود بهشتی، اسماعیل عبدی( شدند و اعالم کردند تا رفع تبعیض

این اعتراضات آشکار در افزایش حقوق و دستمزد، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

گسترده معلمان به احضار تعدادی از معلمان منجر شد. اما این احضارها و تهدیدها نیز 

 .مانع از تداوم این اعتراضات نشد
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