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ما ضمن محکوم کردن دستگيری و سرکوب معلمان ،اعالم مـی دارﯾـم
تشکل ،تجمع  ،اعتراض  ،اعتصاب  ،راه پيماﯾی و  ...حـق قـانـونـی و
مسلم کارگران و زحمتکشان است و ھر گونه مخالفت و مانع تـراشـی
با اﯾن حقوق ،دشمنی با طبقه کارگر قلمداد می گردد  ،ھمچـنـيـن از
تمامی کارگران  ،معلمان و پرستاران و جوانان می خواھيم ،در جھت
اعالم مخالفت با سرکوب و دفاع از معلمان ھر چه گسترده تر در تجمع
 ۶مرداد پرستاران شرکت کنيد و صدای رسای زحمتکشان باشيد.

حقوق قانونی کارگران و راه
ھای پيشنھادی
سرمقاله
چاره ما کارگران درمقابل تشدﯾد
بھره کشی و گرسنگی وحدت و
تشکيالت است
به راستی تا کی ميخـواھـيـم درمـقـابـل
فالکت  ،فـقـر و بـی آﯾـنـدگـی خـود و
فرزندانمان بی تفاوت با شيم تا کی بـاﯾـد
دنبال نجات بخش آسمانی باشيـم؟ چـرا
باﯾد از طبقه و دولت سرماﯾه داری اﯾـران
که خانوار ميليونی مـا را بـه بـيـکـاری ،
اعتياد  ،طالق  ،بی خانمـانـی مـانـنـد ۵
ھزار زن کارتن خواب فقط درتھران و ﯾـک
ميليون و ھفتصد ھزار کودک کار و خيابـان
کشانده است انتـظـار کـمـک داشـتـه و
کاسه گداﯾی دست بگيرﯾم  .واقعيت اﯾـن
است که طبقه و دولـت سـرمـاﯾـه داری
اﯾران برای حفظ و ادامه بھـره کشـی مـا
کارگران ميليونی در کنار فرﯾب و سرکـوب
ما و تشدﯾد بھـره کشـی بـا سـيـاسـت
ھاﯾی مانند
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کارگران ايجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگ ی ،س ت م
و بھره کش است.
طبقه  ١۴ميليونی کارگران ايران ،با ايجاد فدراسيون و ات ح ادي ه ھ ای س راس ری
مبارزه و مقاومت خود را در سطح ملی تقويت کنيد.
کارگران امنيت شغلی ،بيمه ھای درمانی،بيکاری،بازنشستکی،تحصيل و مس ک ن
رايگان حق قانونی شما است.
عليه خص وص ی س ازی اق ت ص اد) خ ودم ان ی س ازی( ع ل ي ه خص وص ی س ازی
آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافيای ث روت و ق درت م ب ارزه
خود را تشديد کنيد.
آزادی بيان،قلم،مطبوعات و نظارت و کنترل تشکل ھای کارگ ری و م ردم ی ب ر
توليد،توزيع و واردات ت ن ھ ا راه م ق اب ل ه ب ا فس اد و ران ت خ وارھ ای دول ت ی و
موسسات اقتصادی است.
کارگران و ھيئت ھای موسس اقدام به ايجاد اتحاديه ھا و سنديکاھای کارگری در
کارخانجات و محيط ھای کارگری کنيد.

راه ارتباطی با نشريه :
کارگران برای بھبود نشريه خود پيشنھادات و انتقادات خود را به ايميل ذکر شده بفرستيد چرا که اين نشريه تنھا با ھمکاری
شما در جھت رسيدن به حقوق حقه ما کارگران پيش خواھد رفت .چرا که :

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است.

karegare.sakhtoman@gmail.com
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چاره ما کارگران درمقابل تشديد بھره کشی و گرسنگی وحدت و تشکيالت است
به راستی تا کی ميخواھيم درمقابل فالکت  ،فقر و بی آﯾندگی خود و فرزندانمان بی تفاوت با شيم تا کـی
باﯾد دنبال نجات بخش آسمانی باشيم؟ چرا باﯾد از طبقه و دولت سرماﯾه داری اﯾران که خانوار ميليونی مـا
را به بيکاری  ،اعتياد  ،طالق  ،بی خانمانی مانند  ۵ھزار زن کارتن خواب فقط درتـھـران و ﯾـک مـيـلـيـون و
ھفتصد ھزار کودک کار و خيابان کشانده است انتظار کمک داشته و کاسه گداﯾی دست بگيرﯾم واقعيت اﯾن
است که طبقه و دولت سرماﯾه داری اﯾران برای حفظ و ادامه بھره کشی ما کارگران ميليونی در کنار فـرﯾـب
و سرکوب ما و تشدﯾد بھره کشی با سياست ھاﯾی مانند دستمزد ھای ﯾک چھارم خط فقر برداشتن ﯾارانه
ھا و گران کردن آب ،نان  ،برق  ،گاز  ،قرارداد ھای سفيد امضاء و موقت در بردگی نود و چھار درصد نـيـروی
کار و کيسه پول کردن درمان و تحصيل برای سرماﯾه داران حاکم  ،واردات کاالھای بنجـول تـوسـط دالالن و
رانت خواران حکومتی و نابودی کامل توليد  ،اشتغال و بيکار سازی ميليونی و باالخره دزدی و غارت عـلـنـی
ثروت ھای عمومی مانند :بيست و دو ھزار ميليارد رﯾال بانک ھا ازطرفی و ازاﯾن ھا مھمتر برای ادامه حيـات
ننگين خود برای ناآگاھی و رقابت و تفرقه و انحرافات فکری ما کارگران تکيه داده انـد قـدرت کـمـتـر از ﯾـک
درصدی آنھا درمقابل نيروی نود و نه درصدی ما در برنامه رﯾزی و سازمانيافتگی شان ميباشد  .اگر ھنوز ده
ھا اعتصاب و اعتراض کارگری به دست ميرسد اگر ھمه ما کارگران از اﯾن ھمه تبعيض و ذلت و خـواری بـه
تنگ آمده اﯾم اما ناآگاه و متفرق و پراکنده ھستيم دارای برنامه  ،ھدف و تشکيالت نيـسـتـيـم اگـر طـبـقـه
سرماﯾه دار در سطح جھان برنامه رﯾزی و درسطح ملی عمل ميکند و اگر دقيق و منظم و ﯾک دست برنامـه
ھاﯾش را از طرﯾق نھاد ھای مختلف به پيش ميبرند پس الاقل ما کارگران پانزده ميليونی اﯾران باﯾد به عنـوان
ﯾک طبقه سراسری در تمام رشته ھای توليد  ،خدمات  ،ارتباطات و با پنجاه ميليون خانوار بـاﯾـد درسـطـح
ملی براساس خواسته ھای پاﯾه ای و سراسری برنامه رﯾزی کرده و متشکل شوﯾم و درمقابله با سياسـت
ھای ھجوم و تشدﯾد بھره کشی دولت و احزاب سرماﯾه داری مقاومت و مـبـارزه واحـد و ﯾـک پـارچـه ای
سازماندھی کنند اھم اﯾن مطالبات سراسری برای سازماندھی دادن صنفی طبقات سراسری عـبـارت از
موارد زﯾر می باشد .
 – ١حق کار دائم  – ٢دستمزد متناسب با تورم و ﯾک زندگی انسانی  – ٣حق اعتصاب  ،تجمع و گـرد ھـم
آﯾی و حق اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری به عنوان تنھا وساﯾل دفاع و تحقـق مـطـالـبـات مـا کـارگـران
تشکل درسطح صنف سندﯾکا و سطح رشته و اتحادﯾه و در کل طبقه فدراسيون سراسری می باشد – ۴ .
حق بستن قرارداد ھای دسته جمعی  – ۵حق قانونی مسکن  ،درمان و تـحـصـيـل راﯾـگـان  – ۶تـامـيـن
اجتماعی کامل مانند  :بيمه ھای درمانی  ،از کار افتادگی و بازنشستگی و مخصوصا بـيـمـه بـيـکـاری – ٧
آزادی نماﯾندگی در انتخاب شدن و انتخاب کردن و آزادی بيان قلم و مطبـوعـات و احـزاب  – ٨حـق نـظـارت
نماﯾندگان و تشکل ھای واقعی کارگران در توليد و توزﯾع و حساب رسی درمقابل با دزدی و اختالس مافيـای
قدرت و ثروت و دﯾگر خواسته ھا به ھمراه حق تدوﯾن و تثبيت قانون کار مترقی و مـتـضـمـم تـمـام حـقـوق
اساسی کارگران درسطح صنفی توسط نماﯾندگان واقعی آنان مطالبات صنفی سراسری ما مـی بـاشـد .
طبقه پانزده ميليونی کارگران اﯾران فقط با اﯾن سطح از ھمبستگی طبقاتی در قالب فدراسيـون سـراسـری
در روی خواسته ھای ذکر شده می تواند مبارزات خود به خودی و بی برنامه خود را به سطح با بـرنـامـه و
ﯾکپارچه و سراسری و صد درصد نيروی انگشت شمار طبقه و دولت و احزاب سرماﯾه داری را با اعـتـصـابـات
سازمانيافته سراسری و عقب نشينی و گرفتن حقوق حقه خود نماﯾند تنھا و تنھا با اﯾـن سـطـح از اتـحـاد
سراسری می تواند با قرارداد ھای سفيد امضاء و ساﯾه شوم اخراج و دستمزد ﯾک چھارم خط فقـر گـرانـی
کمر شکن خودمانی سازی امکانات و توليد و غارت و دزدی علنی ثروت ھای ملی توسط نماﯾندگان انـگـلـی
حاکمان سرماﯾه داری مقابله نماﯾند برای رسيدن به اﯾن سطح از ھمبستگی مـلـی و اﯾـجـاد فـدراسـيـون
سراسری و واقعی از ﯾک طرف باﯾد نقشه راه برنامه و چگونگی عملی کردن آن از طرﯾق ھمه بخـش ھـای
کارگری مخصوصا سندﯾکاھا و کميته ھا و پيشروان و فعاالن کارگری در غالب ھيئـت مـوسـس فـدراسـيـون
کارگری رﯾخته شود و تمام نھله ھای کارگری برای اجرای آن به صورت جبھه ای تمامی اخـتـالفـات خـود را
کنار بگذارند و از طرفی تحت راھنماﯾی و ھداﯾت اﯾن فدراسيون و ھم سو و ھم جھت با آن تمام کارگران بـا

کارگران ايجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است.
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اﯾجاد ھيئت ھای موسس سندﯾکاﯾی در تمامی مراکز توليد و کـار و ھـمـچـنـيـن گسـتـرش
سندﯾکاھای موجود در تمام رشته ھا مانند شرکت واحد به کل حمل و نقل و ﯾا نـقـاشـان بـه
کل ساختمان حرکت کنند دوستان قدرت طبقه کارگر در تشکل و آگاھی و درک روشن ھـدف
ھا و وظاﯾف خوﯾش و راه ھا و وساﯾل مبارزه است و اﯾن مسئله فقط با اﯾـجـاد تشـکـل ھـای
رزمنده سراسری در قالب اتحادﯾه ھا و حزب سراسری کارگران به عنوان آگاه ترﯾن  ،پـيـشـرو
ترﯾن  ،منظم ترﯾن و شرﯾف ترﯾن بخش طبقه کارگران به مثابه ستاد فرمانـدھـی کـل طـبـقـه
کارگر اﯾران ميسر است چرا که تنھا چاره ما رنجبران وحدت و تشکيالت است .

طبقه  ١۴ميليونی کارگران ايران با ايجاد فدراسيون و اتحاديه ھای سراسری مبارزه و مقاومت خود را
در سطح ملی تقويت کنيد.
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موقتی شدن قرارداد ھای دائم
تقاضای بيش از حد برای اشتغال و نا توانی دولت در سر و سامان دادن متقاضيان کار بـاعـث
انفجار قراردادھای دائمی به موقت شده بطورﯾکه طبق آمار  ٩٣درصد قراردادھا بصورت موقـت
بسته می شود و عمر آن ھا نيز به ﯾک ماه نمی کشد.کشور ما سالھای سال است کـه بـا
بحران قراردادھای کاری مواجه است و با وجود تمام تالش ھای نمـاﯾـنـدگـان کـارگـران بـرای
اجرای قانون کار جھت جلوگيری ازنا به سامانی قراردادھای کاری َره به جاﯾـی نـبـرده انـد و
نتيجه ی آن فاجعه ای است که طول عمر قراردادھا به ﯾک ماه ھم نمی رسد و در بـعـضـی
موارد مشاھده می شود ،کارفرماﯾان قراردادھای  ٢٩روزه منعقد مينماﯾند .بنابراﯾن بـا چـنـيـن
شراﯾطی زندگی کردن برای طبقه ی کارگر نه تنھا کسانی که بيکار ھستند ،دغـدغـه ھـا و
چالش ھاﯾی را اﯾجاد می کند بلکه برای کسانی که مثال ً شاغل ھستند و در لـبـه ی تـيـغ
حرکت می کنند و از آﯾنده ی نه چندان دور خود اطالعی ندارند ،موجب عدم امنيت شغلـی و
دچار مرﯾضی ھای روحی و روانی می گردند.
می باﯾست اذعان داشت ،کسانی که با چنين شراﯾطی مشغول به کار ھستـنـد و امـنـيـت
شغلی ندارند باﯾد جز ِء آمار بيکاران کشور محسوب گردند .بـحـث قـراردادھـا چـالشـی بـيـن
کارگران و کارفرماﯾان در سالھای متمادی است و ھرموقع حرکتھای اعتراضی و دسته جمعـی
کارگران ،اھرم فشاری برای دولت بوده ،نتيجه ی اﯾن چالش نيز بيشتر و بيشتر فـراھـم مـی
گردد .در پی اعتراضات و اعتصابات اخير کارگران برای درﯾافت حقوق ھای معوقه و در اعتـراض
به قراردھای موقت ماه ھای اخير وزارت کار اقدام به ابالغيه نمود مبنی بر ممنوعـيـت امضـا ِء
قراردادھای زﯾر ﯾک سال که با فشار کارفرماﯾان در عـرض
ﯾک ھفته ابالغيه ی فوق لغوگردﯾد و تا حال ھم ھيچگونه
توضيحی از طرف ھيچ مقامی در اﯾن ارتباط داده نشـده.
ما کارگران سندﯾکای نقاشان استان البرز ھمگام با دﯾـگـر
تشکالت کارگری اﯾران خواھان توضيح شفاف مسئـولـيـن
وزارت کار در مورد مشاغل دائم از غـيـر دائـم و مـوقـت
وھمچنين توضيح درباره ی لغو ابالغيه ی اخير ھستيم.

کارگران امنيت شغلی ،بيمه ھای درمانی،بيکاری،بازنشستکی،تحصيل و مسکن رايگان حق قانونی شما است.
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ادامه مطلب از شماره ۴

"آنچه از سنديکا بايد بدانيم"

الف( سازمان طبقاتی:
وظيفﮥ اصلی سندﯾکا ھمانا متشکل کردن و دفاع از ھمﮥ زحمتکشان است کـه بـا دسـتـرنـج خـود
زندگی می کنند ،بنابراﯾن سندﯾکا عبارت است از ﯾکسازمان ابتداﯾی طبقﮥ کـارگـر .امـا خصـوصـيـات
طبقاتی ﯾک سازمان به وسيله ی جھت گيری و اقداماتش معين می گردد .به عبارت دﯾگر سنـدﯾـکـا
در جھت گيری و فعاليتش وقتی طبقاتی است که ھمواره بر موانع طبقه ی کارگر در نقطـﮥ مـقـابـل
طبقﮥ استثمارگر سرماﯾه دار تکيه کند.
ب( سازمان توده ای:
طبقﮥ کارگر جھت نقش تعيين کننده خوﯾش در امر توليد به ﯾک قدرت نيرومند اجتماعی تبدﯾل شـده
است ولی قدرت اجتماعی کارگر زمانی ميتواند برزندگی کارگر تأثـيـر بـگـذارد ،کـه اﯾـن طـبـقـه در
سندﯾکاھای نيرومندی که وسيع ترﯾن اقشار زحمتکش ُمزد بگير را،در خود جمع آورده باشد ،متشکل
گردد .ﯾعنی سندﯾکا فقط موقعی می تواند دفاع منافع مادی و معنوی زحمتکشان را تضمين کند کـه
ﯾک سازمان توده ای باشد .برای اﯾن که ﯾک سندﯾکا بتواند توده ھا را در خود متـشـکـل کـنـد ،بـاﯾـد
درھاﯾش بر روی ھمﮥ مزد بگيران ،صرف نظر از عقاﯾد سياسی ،فلسفی ،مذھبی ،قبيله ای ،نـژادی
ﯾا جنسيت آن ھا باشد.
برای جلوگيری ازبھره برداری سرماﯾه داری برای به شکست کشاندن جنبش سندﯾکاﯾی که سرماﯾه
داری اصوال ً سندﯾکاھا را متھم به وابستگی به احزاب سياسی می نماﯾد و تالش به جھت سـرکـوب
وحدت کارگران را در سر می پروراند .لذا برای آن که سندﯾکاھا بتوانند وسيعاً توده ھا را در داخل خود
متشکل کنند ،باﯾد نه فقط در قبال کارفرما و دولت ،بلکه در برابر گروه ھای سياسی مـذھـبـی نـيـز
مستقل باشند .الزم به ﯾادآوری است که مفھوم استقالل در قبال سازمان ھای سياسی به معـنـی
بی طرفی و بی تفاوتی و ﯾا حتی ابراز خصومت از جانب سندﯾکا نسبت به اﯾن سازمان ھا نـيـسـت.
بخصوص که نيروھای سياسی و اجتماعی در ھر کشوری می تواند نقش مھمی را اﯾفا نماﯾد و می
تواند تأثير مثبت و ﯾا منفی بر مطالبات کارگری داشته باشد.
ج( سازمان دموکراتيک:
سندﯾکا ،باﯾد دموکراسی سندﯾکا ﯾی را اجرا کند ،ﯾعنی اﯾن که اعضای سندﯾکا در تدارک و تصـمـيـم
گيری شرکت داشته باشند.اﯾن روش موجب می شود که آگاھی طبقاتی اعضاء سـازمـان افـزاﯾـش
ﯾابد و با ھر گونه کار فردی و اشتباھی ناشی از جداﯾی فعالين از توده ھا مـبـارزه گـردد .بـنـابـراﯾـن
سندﯾکا بعلت خاصيت توده ای داشتن ،دربر گيرنده زحمتکشانی است که به ﯾک طبقﮥ معين تعـلـق
دارند و ھيچ گونه تضاد آشتی ناپذﯾر با ھم ندارند .رعاﯾت در اصول دموکراسی موجب می گـردد کـه
رھبران به وسيله مجامع ھا عمومی برگزﯾده شوندو تصميم گيری و جھت گيری کارھای اجـراﯾـی و
اداری در مجمع ھای عمومی گرفته شده و قابل کنترل باشند.
نتاﯾج حاصل از ذموکراسی موجب می گردد که -١ :بين اعضای سندﯾکا روابط نزدﯾکتری اﯾجاد شـود.
 -٢اعضاء می توانند درباره ی ھمﮥ مسائل مربوط به زندگی سندﯾکاﯾی موضع گيری کننـد -٣ .اعضـاء
در عملکرد سندﯾکا در تمام سطوح شرﯾک و سھيم می شوند.
امروزه بحث سندﯾکا و اتحادﯾه ھای کارگری وخصوصيات و نقش آن ھا در جنبش طبـقـﮥ کـارگـری در
جھان بر کسی پوشيده نيست ،اما متأسفانه در کشورمان به علت ھجوم نظام سـرمـاﯾـه داری از
طرﯾق تبليغ جرﯾانات ھمسو نظير شوراھای اسالمی ،انجمن ھای صنفی و  ...موجب گردﯾده نسـل
جوان کارگر در کشورمان از نقش سندﯾکا در مبارزات کارگری غافل و ازتشکيل سندﯾکا و اتحادﯾه ھای
کارگری دوری نموده و با تبليغ نظام سرماﯾه داری بيشتر به سمت تشکلھای ھمسـو بـرونـد ولـی
بعلت عدم نتيجه گيری و عدم آگاھی از نقش سندﯾکا بعنوان تنھا تشکل رسمی و جھانی تا به حال
موفقيت انچنانی بدست نياورده اند ولی در چندﯾن سال گذشته بارشد مبارزات کارگری به اھمـيـت
سندﯾکاﯾی پی برده اند .
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گی ميليونی ،از زبان آمار
فقر ،گرسنگی و آواره
ِ
تخرﯾب زند گانی و کُشت و کُشتار ميليون ھا
ن محروم ،از جانب امپرﯾاليست ھا و انواع
انسا ِ
آمارکودکان کار درايران
حکومت ھای سرماﯾه داری را که در اﯾن ﯾکی
دو دھﮥ اخير ،شدت بيشتری ﯾافته است نمی
توان به طور کامل و حقيقی به تصوﯾر کشيد.
جنگ و وﯾرانی ،گرانی و نداری ،بيکاری و آواره
ن بشرﯾت بخصوص بر آﯾنده طبقه
براساس آخرين گزارشھای منسوب به مرکز آمار اي ران،
گی بر جھا ِ
شتابی
با
و
انداخته
ساﯾه
زحمتکش
کارگر و
ُ
حدود يک ميليون وھ ف ت ص د ھ زار ک ودک ک ار در کش ور
صد چندان در پيش است .سياست ھای
وجود دارد .اي ن رق م در آم ارھ ای غ ي ررس م ی ح دود ٧
امپرﯾاليستی تاکنون ھزﯾنﮥ بسيار زﯾادی از
م ي ل ي ون ن ف ر ب رآورد م یش ود.
است ،سرماﯾه داران
مردم ستم دﯾده گرفته
ُ
داخلی و جھانی ،دارند چھرۀ دنيا را در
چھارچوبﮥ منفعت شان تقسيم و سازمان می
به گزارش٢١تيرصمت ،يکی از استادان دانش گ اه ت رب ي ت
دھند ،بر فقر و فالکت می افزاﯾند .آمار و ارقام
ُ
مدرس گفت :ب راس اس آخ ري ن گ زارشھ ای م ن س وب ب ه
تکان دھنده است ۶٠ .ميليون انسان در ﯾک
مرکز آمار ايران ،حدود يک ميليون وھفتصد ھزار ک ودک
سال گذشته و در اثر جنگ ھای سرماﯾه
اند
دارانه ارتجاعی و امپرﯾاليستی آواره شده
کار در کشور وجود دارد .اين رقم در آمارھای غيررس م ی
– که نيمی از آنھا کودکان اند – و ھم چنين
حدود  ٧ميليون نفر برآورد میشود که ال ب ت ه بس ي ار دور
ميليون ھا خانه ،تاسيسات زﯾر بناﯾی ،
از ذھ ن ب ه ن ظ ر م یرس د.
مکانھای عمومی  ،مکان ھای خدماتی و
توليدی  ،محيط زﯾست و  ...با خاک ﯾکسان
شده است.
محمدرضا خالص ی اف زود ،ام ا در ھ ر ص ورت م یت وان د
گزارش اخير سازمان ملل ٢١ ،ميليون نفر
بنابه
ِ
نشاندھنده  ٢موضع باشد :نخست اينکه آمار مشخ ص و
در ﯾمن در شراﯾط اضطراری بسر می برند که
قابل اتکايی در اين زمينه وج ود ن دارد و ن ي از ب ه ت وج ه
خوردن
 ١٣ميليون نفر آنھا ،غذای کافی برای ُ
بيشتری نسبت به اين موضوع حساس اس ت .دوم اي ن ک ه
ندارند و  ۴٩٠٠٠٠٠فاقد آب سالم و قابل شرب
می باشند و  ١۶٠مرکز درمانی اعم از
حتی در صورتی که تعداد کودکان کار کشور ١/٧ ،ميلي ون
بيمارستان و درمانگاه بدليل جنگ بسته شده
نفر باشد ،وضعيت ھشدار دھنده اس ت و ب اي د نس ب ت ب ه
اند .بزعم طبقات حاکم) سرماﯾه داران و خدم
بھبود وضعيت آنھا اقدامی عملی انجام داد.
ت
و ھشمشان ،ھمﮥ اﯾنھا ،در جھ ِ
”دمکراسی“ و ھمﮥ اﯾنھا در خدمت به زندگی
”بھتر“ محرومان می باشد!! حکومت ھای
دﯾکتاتوری سرماﯾه داری دارند مردم را از خانه و کاشانﮥ شان آواره و کودکان را از محيط شان ُدور می کنند ،تا
مثال" جامعه و مردم از شر دﯾکتاتورھا و مصائب اجتماعی رھائی ﯾابند!! در حالی که دو جناح سرماﯾه داری به
دليل عدم انسجام طبقه کارگر بدون ترس از انقالب و سرنگونی سرماﯾه داری  ،رو در روی ﯾک دﯾگر برای
تقسيم ارزش اضافی و عبور دادن سيستم سرماﯾه داری از بحران اقتصادی جاری با ھم رقابت ددمنشانه می
کنند و از طرﯾق جنگ و کشتار انسان و تخرﯾب ھستی انسانھا حاکميت خود را به دﯾگری و زمينه ای برای
اﯾجاد رونق اقتصادی ضمن بردن سود ھای کالن )فوق سود( طی زمان جاری با تکيه بر ساختن مجدد
تاسيسات تخرﯾب شده دنبال می کنند و در مجموع به مردم بخصوص طبقه زحمتکش) جبھه سوم ﯾا صف
واقعی مقابل سرماﯾه داری( جنگ و زندگی فالکت بار را تحميل می کنند،
براستی که با کدامين منطق می توان چنين وضعيت ناھنجار و جناﯾات ھولناکی را در حق انسان ھای بی
دفاع دﯾد و کمترﯾن عکس العمللی از خود نشان نداد؟ چگونه می توان تصاوﯾر مخابره شده توسط ارتباطات
گی ميليونی توده ھای ستم دﯾده و کودکان را مشاھده
جمعی امپرﯾاليستی و دﯾگر سرماﯾه داری ،ﯾعنی آواره
ِ
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نمود ،انزجار و تنفر خود را ،در درون حبس کرد؟ کُشت و کُشتار مردم بی دفاع و تخرﯾب جوامع متفاوت توسط
ُ
نيست ،البته که ۶٠
امپرﯾاليست ھا و انواع سرماﯾه داری ھا و دار و دسته ھای رنگارنگ شان ،قابل شمارش
ُ
ميليون آواره را باﯾد ،به حسابِ ،ﯾک قلم از سياست ھای ارتجاعی ای نوشت که امپرﯾاليست ھا و دولت ھا و
دسته جھات ارتجاعی اصول گرا در حق محرومان – و آنھم در ﯾکسالﮥ گذشته – مرتکب گردﯾده اند و در ادامه
و اگر به خواھيم ،به دﯾگر جناﯾات و اجحافات ،به دﯾگر مرگ و ميرھا و از جمله ،تلف شدن زنان و کودکان که در
اثر سود طلبی سرماﯾه داران و حکومت ھاﯾشان صورت گرفته است را ،اضافه کنيم ،آن وقت راحت تر می
توانيم ،به ماھيت جانيان بشرﯾت تحت حاکميت نظام سرماﯾه داری پی ببرﯾم .به طور نمونه مرگ و مير
ناشی از بيماری ھای مرتبط با آب در سال گذشته از مرز  ٩٣٩٧٢١نفر گذشته است؛  ۶٩۴١٣٣٨٣۶نفر در
پھناور ُپر از امکانات ،از آب آشاميدنی محروم اند؛  ۶٠٢٩٣٣٣ھم در اثر بيماری ھای واگيردار جان خود را
جھان
ِ
اند ،روزانه بيش از  ٢١٣٠٠دارند بدليل گرسنگی جان شانرا از دست می دھند؛ بيش از ۵
از دست داده ُ
دھند ١۵٩۶۶٩ ،نفر از مادران و در
می
دست
از
شانرا
جان
آسيا
و
افرﯾقا
در
حاد
اسھال
اثر
ميليون کودک در
ُ
ھنگام زاﯾمان جان دادند ،ھمچنين  ٧٨٠٧٧٠در ﯾک روز و در اثر اﯾدز ،از بين رفته اند.
در کنار اﯾنھا  ١٩ميليون نفر در انگلستان در فقر بسر می برند و از ھر  ٣کودک ١ ،کودک به دليل نداری والدﯾن
شان در زﯾر خط فقراند؛ بيش از  ١٣ميليون نفر در اﯾتاليا در زﯾر خط فقر زندگی می کنند و صندوق کودکان
سازمان ملل )ﯾونسف( ھشدار داده است که” :از ھر  ۵کودک فرانسوی  ١نفر زﯾر خط فقر است؛  ٣٠٠٠٠نفر
آنان بدون سرپناه ھستند؛  ٩٠٠٠٠نفر در محله ھای فقير سکونت دارند و ھر سال  ١۴٠٠٠٠کودک مجبور به
ترک تحصيل می شوند“ .از جمعيت  ٨٠ميليونی آلمان ھم ،بيش از  ١٢ميليون نفر آن ،فقيراند و از ھر ٣
کودک در اسپانيا  ١کودک در فقر بسر می برد و بنابه گفتﮥ ناصر برھانی »ناﯾب رئيس کانون عالی شوراھای
اسالمی کار« خط فقر در ابران  ٢٣٠٠٠٠٠میباشد در حالیکه حقوق کارگر  ٧١٢۴٢۵تومان است و به تبع از
اند ،و ….
آن بيش از  ۵ميليون کودک کار و خيابانی در اﯾران اسير باندھای سودجوﯾان ُ
کنتور آمار و ارقام فوق اﯾستا نبوده و با سرعتی بسيار باال در حرکت است.
شک و تردﯾدی نيست که
ِ
ً
متأسفانه فقر ،نداری و متعاقبا گرانی ،مرد ِم سراسر جھان را ،کالفه نموده است برای نمونه ما وضعيت اﯾران
را در اﯾن رابطه با پوست و استخوان خود لمس می کنيم ،و آنچنان ابعا ِد دربدری ھا ،نداری ھا و آواره گی ھا
باالست که صدای خودی شان را ھم در آورده است» .گوترس« کميسارﯾای عالی سازمان ملل متحد در مورد
آوراه گی  ۶٠ميليونی می گوﯾد” :ماجرا اﯾن است که مردم فکر می کنند نوع دوستان می توانند اﯾن وضعيت
آشفته را جمع و جور کنند ،ا ّما اﯾن کار امکان پذﯾر نيست ،ما ) شما بخوانيد نظام سرماﯾه داری( دﯾگر ظرفيت
اﯾن کار را نه دارﯾم“.
آری؛ آنچنان به تباھی کشاندن زندگی مردم توسط نظام سرماﯾه داری باالست که طبقات حاکم ) حکموت
ھای سرماﯾه داری( قادر به جمع و جور کردن آنھا نيستند؛ آنچنان اوضاعِ جوامع سرشار از سود را – سرماﯾه
داران بين المللی و انواع دﯾگر سرماﯾه داری – در ھم رﯾخته اند که نمی توان جامعه و زندگی ميليون ھا
کارگر و زحمتکش و قربانيان نظام ھای امپرﯾاليستی را جمع و جور کرد!! چرا که سودجوﯾان نيآمده اند تا چاره
جوئی نماﯾند و نيآمده اند تا دنيا را برای سازندگان اصلی آن ،به سازند و کودکان را از خيابان ھا به مدارس
ھداﯾت نماﯾند؛ نيآمده اند تا ثروت و امکانات و موقعيت ھای جامعه را مابين انسان ھا تقسيم نماﯾند و رﯾشﮥ
نيست ،بل تخرﯾب بی قوله ھای کارگران و
فقر و نابرابری ھا را به سوزانند؛ قصد و مقصودشان سازندگی
ُ
زحمتکشان و کوچ دادن مردم از موطن شان می باشد؛ نمی خواھند مردم ،با اندک درآمد به زندگی بخور و
نميرشان ادامه دھند و طعم دمکراسی و آرامش نيم بند را به چشند؛ نمی خواھند مردم از نعمات و از
امکانات جامعه بھره مند گردند و کودکان ،در فضاﯾی آرام و فارغ از نداری به تحصيل بپردازند ،برای ھمين است
که در حين تحميل انواع جنگ ھا در جھت افزاﯾش فوق سود در تمامی کشور ھا درست مانند اﯾران حکومت
ھای سرماﯾه داری ھر روز بيشتر از قبل خدمات عمومی را حذف می کنند ،آموزش و پرورش راﯾگان را حذف
می کنند  ،بھداشت و درمان و سالمتی عمومی را پولی می کنند  ،دانشگاه ھا را پولی می کنند  ،ﯾارانه ھا
را حذف کرده ،ماﯾحتاج عمومی را مانند نان  ،خوراک و پوشاک  ،گاز و آب  ،برق و بنزﯾن را ھر روز گرانتر می
کنندُ .پر واضح است که اﯾن دنيای مردم و خواست کودکان و زنان محروم و ستم دﯾده نيست؛ اﯾن دنيا و
جامعﮥ ی کارگران و زحمتکشان نيست )،دنيای که بتوان گفت دنيای کودکان  ،زنان و کارگران و زحمتکشان
است را باﯾد طبقه کارگر پس از سرنگونی سرماﯾه داری بر روی وﯾرانه ھای باقی مانده از نظام سرماﯾه داری
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با روی کرد سوسياليستی بسازد( و بی دليل ھم نيست که ھر روزه دارد بر ميزان اعتراضات کارگری و بر
ميزان درگيری ھای اقشار مختلف با حاکمان و زورگوﯾان افزوده و افزوده تر می گردد .سرماﯾه داران کامال ً آگاه
ن محرومان
اند از نارضاﯾتی مردم نسبت به اوضاع کنونی؛ آگاه اند که پتانسيل بسيار باال و آتشينی در درو ِ
رﯾشه دوانده است و ھر آن ،آمادۀ طغيان می باشد .بر اساس چنين حقيقتی می خواھند با اﯾجاد رعب و
وحشت و با راه اندازی جنگ ھای ارتجاعی و تخرﯾبی ،مردم را از محيط شان دور کنند .ليبی و سورﯾه ،عراق
 ،افغانستان  ،اکراﯾن و حتی ﯾونان و اسپانيا و  ...از زمره نمونه ھای جوامع جنگی ست ،که در آنھا نمی
توان نشانی از انسانيت ،نشانی از امنيت و آساﯾش برای محرومان دﯾد .وجود  ١٨٠٠دسته و نيروی مسلح و
کن چند ساله در سورﯾه که منجر به
ارتجاعی در درون جامعﮥ ليبی و ھم چنين ،جنگ ارتجاعی و خانه خراب
ِ
آواره گی نزدﯾک به  ٨ميليون نفر گردﯾده است ،حکاﯾت از آن دارد که نقشﮥ سرماﯾه داران ،نقشﮥ تخرﯾبی ھر
ت جناح ھای رقيب از نعمات و امکانات جامعه در کل کوتاه
چه بيش تر زندگانی مردم ،نقشﮥ کوتاه کردن دس ِ
کردن دست رقبا از تقسيم ارزش اضافی ،پيگيری و اجرای عملی و گام به گام نقشﮥ ”خاورميانﮥ بزرگ“ در
ت ارتجاعی و
واقع کشمکشی جھت تقسيم سود بين دو جناح سرماﯾه داری است .در پرتوی چنين سياس ِ
سرماﯾه داری است که دارند انواع مختلف جوامع سرماﯾه داری را به آشوب می کشانند تا ضمن رسيدن به
ھدف اصلی سرماﯾه داری ﯾعنی کسب فوق سود و رسيدن به حاکميت تام ﯾک جناح از سرماﯾه داری و
بخصوص ازمتشکل شدن زحمتکشان در ﯾک جبھه و طبقه کارگر به عنوان طبقه مستقل و اقدام به
اعتراضات رادﯾکال توده ھا جلو گيری نماﯾند.
اﯾن دنيا و وضعيتی ست که سرماﯾه داران مدافع آنند و طبعاً و در مقابل ،روز و روزگار سياه تری ،در انتظار
ميلياردھا انسان محروم می باشد و نه تنھا دامنه و روند آواره گی ھا ،جنگ و خون و خونرﯾزی در چنين
چھارچوبه و مناسباتی ،محدود و محدودتر نخواھد گردﯾد بلکه وسعت ھر چه بيش تری خواھد ﯾافت.
متأسفانه فقر جھانی شده است و تنھا راه نجات از آن سر نگونی سرماﯾه داری و بر قراری سوسياليسم
است و مختص اﯾن جامعه و ﯾا آن جامعه
نيست ،شکاف بس عظيمی را می توان مابين باالئی ھا و پائينی
ُ
ھا مشاھده نمود و بدنبالﮥ آنھا ،روز به روز و در اثر سياست ھای ظالمانانﮥ سرماﯾه داران ،دارد بر انبوه
بيکاران افزوده می گردد ،و کودکان ،به دليل نداری والدﯾن شان در خيابان ھا ولواند و در لبﮥ حمله و
سوءاستفاده ھای سودجوﯾان اند .زنان ھم به دالئل متفاوت در تيررس حمله اند و سياست رﯾاضت کشی،
جان مردم را به لب شان رسانده است .در ھمﮥ جوامع اعتراض است و ھمه جا مردم نسبت به بی عدالتی
ھای موجود به خيابان ھا سرازﯾر شده اند و ھمه جا عليﮥ سياست ھای جنگ طلبانه و سودجوﯾانﮥ سرماﯾه
داران به صف شده اند و خواھان عدالت و برابری اند .متأسفانه تصوری بر پاﯾانی زندگی وخيم ميلياردھا
انسان محرو ِم جھان نيست .افزاﯾش اعداد و رقم ھا ،پيرامون بيکاری و آواره گی و ھمچنين تلف شدن
محرومان و آنھم در اثر سياست ھای سرماﯾه داران داخلی و جھانی در اقصا نقاط دنيا ،مبين اﯾن حقيقت
است که تا زمانی ،حاکميت سرماﯾه داری است و سرماﯾه داران و مباشرانشان بر ارﯾکﮥ قدرت تکيه زده اند،
جامعﮥ انسانی شاھد تخرﯾب بيش از اﯾن زندگانی محرومان خواھد بود .راه و چارۀ کار ،زحمتکشان وحدت و
تشکيالت است تا بتوانند برای نابودی و به زﯾر کشيدن نظام سرماﯾه داری ،خود را متشکل کرده و اوضاع
کنونی را با بر قراری حاکميت کارگری تغيير دھند ،در صورتی که کارگران و زحمتکشان در تشکل ھای صنفی
محلی مانند سندﯾکا ھا ،اتحادﯾه ھا  ،کانون ھا  ،شورا ھا و سراسری مانند )رشته ای( فدارسيو نھا و
کنفدراسيون و شورا ھای سراسری و سازمان سياسی سراسری )حزب انقالبی طبقه کارگر( خود متشکل
نشوند امکان نجات بشرﯾت از چنگال خونين سرماﯾه داری وجود نخواھد داشت ،کارگران و فعالين پيشرو و
انقالبيون در شراﯾط کنونی وظيفه دارند ،جنبش ھای اعتراضی را با تکيه بر واقعيت ھای جاری و انطباق آنھا
با اصول انقالبی و با برنامه و ھدفمندی روشنی ،در جھت مبارزات طبقاتی تحت ھداﯾت و رھبری طبقه کارگر
سازمان دھند تا طبقه کارگر بتواند ضمن جلو گيری از حمالت بيشتر سرماﯾه داران به ھستی مردم رسالت
تارﯾخی خود را با ھداﯾت توده ھا جھت حمله به نظام سرماﯾه داری انقالب را رھبری کرده به پيروزی
برساند .با اﯾن اوصاف جلوگيری در افزاﯾش آمار و ارقام آواره گی و خرابی ھا ،در گُرو به صف شدن عملی
کارگران پيشرو  ،فعالين انقالبی در سازمانھای صنف – سياسی انقالبی و آنھم در تقابل عينی با طبقات
باشد ،تا زمانی که جنبش انقالبی  ،از سياست ھا و تاکتيک ھای معين مبارزاتی
حاکم و مدافعين اش می
ُ
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ت ﯾورش خود خواھند افزود و
طبقاتی و کارساز پيروی ننماﯾند ،سرماﯾه داران ھمچنان و گستاخانه تر ،بر سرع ِ
زندگی ميلياردھا انسان دردمند را ،به تباھی کامل خواھند کشاند از ﯾاد نبرﯾم که قيام و انقالب بدون ھداﯾت
و رھبری سازمان ﯾافته صنفی – سياسی طبقه کارگر نمی تواند پيروز شده و سرماﯾه داری را نابود کرده
جامع انسانی را از تباھی نجات دھد.
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مروری بر اخبار و مبارزات توده ھا
از مبارزات حق طلبانه معلمين پرستاران و کارگران درس بگيرﯾم .پابه پای تشدﯾد بھره کشی در فقر و
گرسنگی زحمتکشان از طرﯾق گرانی نظام گسيخته  ،نان  ،آب  ،برق  ،گاز  ،بی کاری ميليونی  ، ،فساد و
اختالسھای ھزار ميليارد دالری و در نتيجه رشد بی سابقه فاصله و تضاد طبقاتی در ابعاد و عمق و تعداد
اعتصابات و تظاھرات مردمی مخصوصا مولدﯾن علم و صنعت و توليد )معلمين  ،پرستاران و کارگران( افزوده
شده است از اواخر سال گذشته و اواﯾل امسال اعتصابات سراسری معلمين عليه تبعيض  ،خصوصی سازی
و آزادی نماﯾندگانشان که در فراخوان دوم  ١۴٠شھر کشور در زﯾر پای آنان به برکت و قدرت سازماندھی
تشکلھای سراسرﯾشان لرزﯾد  ١٠تا  ٢٠اعتصاب کارگری که حداقل ھر ماه ﯾک اعتصاب تاثير گذار در سطح
ملی مانند لوله صفای ساوه  ،چادر ملو  ،بافق  ،اﯾران خودرو  ،کارگران ذوب آھن اردبيل قابل توجه ميباشد در
اواﯾل تير ماه حرکات اعتراضی پرستاران که ابتدا از تبرﯾز شروع و سپس به  ۶استان مانند  :تھران  ،قم ،
اصفھان ھمدان  ،مازندران  ،بوشھر و بيش از  ٢٠شھر گسترش ﯾافت و جدﯾدا خوزستان و جدﯾدا اعتراضات
شدﯾد به روستاﯾيان و شھرستانھای کوچک به بی آبی بی سابقه در تمامی کشور مخصوصا خوزستان ،
ھرمزگان  ،اﯾالم  ،اعتراضات گسترده عليه گرانی آب  ،برق  ،گاز  ،اعتراضات گسترده دانشجوﯾان برای
افزاﯾش بی سابقه شھرﯾه ھا  ،تجمعات اعتراضی به گرانی سوخت توسط رانندگان تاکسی  ،اتوبوس و
ھمچنين لنج داران مخصوصا لنج داران بندر طاھری و عسلوﯾه و بوشھر ھمه و ھمه نشان از اﯾن دارد که در
مقابل سياست ھای تشدﯾد بھره کشی و ضد مردمی حاکم کارد به استخوان مردم رسيده است دولت
سرماﯾه داری در خوش خدمتی به طبقه سرماﯾه دار درکنار تشدﯾد حقوق ھای ﯾک چھارم خط فقر واردات
کاالھای بنجول دالالن و رانت خواران حکومتی در نابودی کامل توليد و بيکارسازی ميليونی  ،برداشتن ﯾارانه
ھا ی کاال حياتی مردم مانند  :نان  ،آب و گرانی نجومی و نابودی امنيت شغلی از طرﯾق قرارداد ھای سفيد
امضاء و موقت و از طرفی ھر گونه اعتراض و اعتصاب قانونی را با زندان و سرکوب جواب ميدھد از جمله
گنجاندن اخراج فوری در قرارداد ھای کار در صورت اعتصاب در عسلوﯾه دستگيری ده ھا فعال کارگری و
معلمان از تشکالھای مستقل مانند  :اسماعيل عبدی  ،محمدعلی باقانی دادن حکم ھای تعليقی سنگين
به نماﯾندگان کارگری مانند بھنام ابراھيم زاده  ،جعفر عظيم زاده و شاپور احسانی راد محاکمه  ،شالق  ،و
اخراج گران اعتصابی مانند چادر ملو اصفھان  ،ضرب و شتم کارگران اتحادﯾه مانند فارست درود و ذوب آھن
اردبيل و باالخره تھدﯾد پرستاران اعتصابی به اخراج و حتی زندان و نقض نماﯾندگی آنان توسط اداره اطالعات و
وزﯾر بھداشت مشتی از نمونه خلوار است صدالبته اﯾن شاخ و شونه کشيدن ھا توسط دولت حافظ بھره
کشی سرماﯾه داری نه تنھا ذره ای از ابعاد اعتراضات نکاسته بلکه با شناخت نقاط قوت و ضعف اﯾن مبارزات
توسط ستم دﯾدگان و کسب تجربه و آگاھی طبقاتی در جرﯾان مبارزه به بھتر و ثمر بخش و نتيجه بخش
شدن اﯾن مبارزات کمک شاﯾانی خواھد کرد ما با اشاره ای کوتاه به برخی از نقاط ضعف اﯾن حرکت ھای
اعتراضی و در چند مورد به نقاط مثبت آنھا اشاراتی کوتاه ميکنيم  .ضعف ھاﯾی مانند  :خود به خودی و بی
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برنامه بودن اعتراضات و توھم دستاورد و وعده ھای تو خالی و عوام فرﯾبانه کارفرما و دولت سرماﯾه داری در
مورد کارگران  ،نبود نقش سازمانده تشکل ھای موجود  ،ارتباط ضعيف تشکل ھا با بدنه مردمی و عدم ارتباط
زنده و پوﯾا تشکل ھای کارگری و معلمين و پرستاران در ارتباط در تبادل تجربه و چگونگی برنامه رﯾزی حرکات
اعتراضی مخصوصا در جھت سراسری کردن و تاثير گذار کردن اﯾن مبارزات نمونه ای از ضعف ھای اﯾن نوع
مبارزات بود  .در کنار اﯾن نقاط منفی به پاره ای از نقاط مثبت اﯾن مبارزات اشاره می کنيم .
ضرورت حياتی تشکل ھا مخصوصا در سطح سراسری  :ھر تشکل طبقاتی به عنوان تجمع آگاه ترﯾن و
منظبط ترﯾن و جسور ترﯾن بخش ھر قشر و طبقه اجتماعی به مثابه سر و ستاد فرماندھی آن
محسوب می شود که با شناخت مطالبات واقعی  ،اشکال مبارزه  ،اشکال سازماندھی و برنامه رﯾزی
دقيق آن طبقه و الﯾه را در جھت تحقق خواسته ھاﯾش ھداﯾت و سازماندھی ميکند درکنار ضعف
کارگران و پرستاران بزرگترﯾن درسی که از اعتصابات معلمان گرفتيم اﯾن بود که به برکت وجود تشکل
سراسری و ارتباط زنده و پوﯾای آن با بدنه توده ای معلمان مبارزه آنان به صورت سازمان ﯾافته
سراسری با برنامه و طرح خواسته ھای مشخص و شعار ھای معين که شروع و پاﯾان و مکان آن
کامال مشخص بود صورت گرفت و درنتيجه انعکاس ملی و جھانی باالتر و تاثير گذاری خيلی باالﯾی و
برانگيختن الﯾه ھای دﯾگر ستم دﯾده و تقوﯾت حفظ مبارزه مشترک ھمگانی ،ھمياری و غم خواری و
ھم سرنوشتی نه تنھا در سطح صنف معلمان بلکه درسطح سراسری را نيز برانگيخت و باعث به
حساب آورده شدن آن از طرف دشمن طبقاتی و عقب نشينی آن شد با اﯾن اصل اساسی اصول
سازماندھی را به اثبات رساند که درمقابل قدرت طبقات بھره کش چاره رنجبران وحدت و تشکيالت
است که اﯾن مسئله درشراﯾط کنونی ﯾعنی اﯾجاد کنفدراسيون سراسری از تشکل ھای معلمان و
کارگران و پرستاران .
 – ٢تاکتيک برنده در کشاندن مبارزات به مرکز شھر ھا مانند :فرمانداری  ،استانداری  ،مجلس و نھاد
رﯾاست جمھوری محصور کردن مبارزات درحد صنف ﯾک کارخانه و ﯾک صنف ارتباط آن با دﯾگر بخش ھا
مردم برﯾده و تاثير گذاری و ثمر بخشی آن را پاﯾين آورده و با قطع حماﯾت ھای مردمی سرکوبش را راحت
تر انجام ميدھد برعکس اﯾن مسئله کشاندن اﯾن مبارزه به قلب جمعيت و مردم رو در رو و طرف حساب و
درگير شدن با مرکز اصلی قدرت در قالب استانداری ،فرمانداری و وزارت کار نھاد ھای سرماﯾه داری از ﯾک
طرف حماﯾت و ھمدردی ستمدﯾدگان را به ھمراه دارد و مھمتر باعث انعکاس و طرح سراسری مطالبات
ميشود که با توجه به گسترش ارتباطات جھانی مبارزات را از سطح ملی باال برده و باعث عقب نشينی
راحت تر دشمن می گردد در اثبات اﯾن ادعا مخصوصا برای رنجبرانی که امکانات کمتری داشته و در جای
دور افتاده قرار دارند ميتوان به کارگران مخابرات روستاﯾی  ،فارست شھرستان درود  ،حق التدرﯾسی ھا
مخصوصا از روستا ھا و شھرستان ھای کوچک اشاره کرد که در جلو مجلس و استانداری تجمع کردند و
تاثيرات بسيار زﯾادی در گرفتن خواسته ھاﯾشان داشتند.
 – ٣تجربه مثبت حماﯾت ھای تشکل ھای مستقل  ،به دنبال تجمعات اعتراضی  ،حماﯾت ھای تبليغی در
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دادن بيانيه و بعضا عملی در شرکت اعضا تشکل ھا در تجمعات اعتراضی در کنار شناساندن و جلب
حماﯾت ھای اقشار گوناگون و تقوﯾت ھمبستگی سراسری مبارزات حق طلبانه بر عليه بھره کشی و
تبعيض حس ھمياری و غمخواری و ھم سرنوشتی ستم دﯾدگان با اﯾن مبارزه را تقوﯾت کرده و جنبش را
از حالت و الک محدود صنفی به طرف خواسته ھای عمومی سوق ميدھد از طرفی با انعکاس اﯾن اخبار
در سطح ملی و جھانی لبه سرکوب دشمن را کند ميکند.
 – ۴ضرورت پيوند خواسته ھای مشخص جزئی با خواسته ھای عمومی اگر احزاب و دولت سرماﯾه داری
برای خدمت به طبقه خودشان سياست ھا و برنامه و اھداف منسجم برای بھره کشی و سرکوب مزد
بگيران را در سطح ملی طراحی و اجرا می کند مانند :نابودی امنيت شغلی  ،حقوق ھای ﯾک چھارم خط
فقر پس چرا جمعيت  ۶۵ميليونی مزد بگيران درکنار خواسته ھای مشخص خود نتوانند براساس خواسته
ھای ھمگانی مقاومت و مبارزات خود را دربرابر ھجوم سرماﯾه داری در سطح ملی سازمان ندھند .
خواسته ھای سراسری مانند :کار دائم و امنيت شغلی  ،تامينات اجتماعی مانند :بيمه ھای بيکاری ،
بازنشستگی و حق اعتصاب و حق تشکل  ،حقوق قانونی  ،درمان  ،تحصيل و مسکن راﯾگان حقوق ھای
نامتناسب با تورم و زندگی انسانی و حق تدوﯾن قانون کار مترقی توسط نماﯾندگان واقعی کارگران ،
معلمين و دﯾگر خواسته ھا جنبش عموم را از حالت پراکندگی  ،تکی و صنفی به طرف سراسری و تاثير
گذار سوق داده و پيروزی را راحت تر ميکند .
 – ۵مبارزه برای آزادی نان دو روﯾه ﯾک سکه است شعار معلمين برای آزادی نماﯾندگان زندانی و آزادی
برگزاری مجمع – شعار سندﯾکاﯾی شرکت واحد برای دادن مکان برای برگزاری مجمع تقاضای کارگران
اﯾران خودرو برای اﯾجاد تشکل  ،کارگران پتروشيمی تبرﯾز برای تثبيت و رسميت دادن به نھاد صنفيشان ،
اعتصاب کارگران چادر ملو و لوله پروفيل صفای ساوه  ،فوالد اصفھان برای بازگشت به کار نماﯾندگان
اخراجی ھمه وھمه نشان ميدھد بدون آزادی تجمع و گردھماﯾی و اعتصاب وآزادی اﯾجاد تشکل ھای
مستقل به عنوان دو پاﯾه اساسی فعاليت صنفی مبارزاتی در سازماندھی اﯾن مبارزات و اعتصابات
بطوری که تجربه نشان ميدھد دشمن نان خالی را ھم از سفره ھای ما بيرون کشيده و خانواده ۵٠
ميليونی را در فالکت و گرسنگی فرو ميبرد بدون مبارزه برای آزادی تجمع و تشکل و قلم و بيان و
مطبوعات و احزاب صحبت از بھبود شراﯾط زندگی مزد بگيران حرفی پوچ و بی معناست که مبارزه برای
نان و آزادی جداﯾی ناپذﯾراند بر شما مزد بگيران است که در کنار خواسته ھای صنفی خواست مخصوصا
آزادی اعتصاب و تشکل را بر خواسته ھای دﯾگر خود اضافه کنيم ما کارگران باﯾد با درس از تجارب ﯾاد شده
در جھت ارتقاء آگاھی و تشکل ھای خود از پا ننشينيم که فقط در آن صورت پيروز ميدان خواھيم بود .

وظيفه عاجل کنونی کارگران پيشرو سازماندھی کارگران در تشکل ھای کارگری
و ھداﯾت آنھا به سمت اﯾجاد تشکل ھای سراسری است ،

پيش بسوی تشکيل فدارسيون و کنفدراسيون
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کرج  -سهشنبه ٢٣تير  - ٩٤متن بيانيه زندانيان سياسی در حماﯾـت از اعـتـراضـات
معلمين ،کارگران و پرستاران و تجمع اعتراضی آنان:
حماﯾت از اعتراضات آزادی بخش معلمين ،کارگران ،پرستاران برای احقاق حقوق اوليه
بدﯾن وسيله ما زندانيان سياسی حماﯾت خود از تجمع معلمين و کارگران در سی ﯾکم تيـرمـاه و ھـمـچـنـيـن
تجمع اعتراضی پرستاران در ششم مرداد ماه را اعالم مینماﯾيم و اميدوارﯾم کـه بـا وحـدت و ﯾـکـپـارچـگـی
اعتراضات دموکراتيک آزادیبخش ،معلمين و کارگران و پرستاران با تمام ملت اﯾران بتوانند از حاکميت غـاصـب
حقوق سلب شده خود را ھر چه سرﯾعتر بازپس بگيرند
-١حسن فتح علی آشتيانی  -٢فرﯾد آزموده  -٣رضا اکبری منفرد  -٤امير امـيـرقـلـی  -٥آﯾـتﷲ کـاظـمـيـنـی
بروجردی  -٦محمد جراحی -٧اﯾرج حاتمی -٨خالد حردانی  -٩شاھين ذوقی تـبـار -١٠شـاھـرخ زمـانـی -١١
سعيد شيرزاد  -١٢عليرضا فرھانی  -١٣ابوالقاسم فوالدوند  ١٤عبدالرضا قنبری  -١٥علی مـعـزی  -١٦پـيـروز
منصوری  -١٧اسدﷲ ھادی  -١٨مثياق ﯾزدان نژاد

تکذﯾبيه زندانيان کارگری :ما بيانيه ضد آزادی و برابری را امضا نکردﯾم!!!
قبول ادامه حضور در قالب ﯾک کشور برای تمامی ﯾا چندتای از خلق ھا فقط و فقط در صورتی قابل پـذﯾـرش و
دفاع است که بطور داوطلبانه و آزادانه انتخاب شده باشد و دقيقا" جدا شدن و کسب استـقـالل و تشـکـيـل
کشور مستقل نيز به اندازه ماندن در قالب ﯾک کشور حق مسلم تمامی خلق ھا است و مخالفت بـا چـنـيـن
ازادی و برابری از جانب ھر نيروی حرکتی ارتجاعی و ضد انسانی است و ما از انتخاب آزادانه و داوطلبانه ھـر
دو شکل را حق مسلم تمامی خلق ھا می دانيم و با تمام وجود از آزادی انتخاب آنھا دفاع کرده و ھـرگـونـه
حرکت  ،عمل و ﯾا گفتاری که آزادی خلق ھا را خدشه دار نماﯾد را محکوم می کنيم ،و ما امضا کنند زﯾـر اﯾـن
ت
ملی« اﯾران مطلقاً تقسيم پذﯾر نيست! " در جھت
تکذﯾبيه اعالم می دارﯾم متنی را که با عنوان " »حاکمي ِ
ِ
جواب دادن به برنامه ھای دولت برﯾتانيا منتشر شده و امضای ما را نيز زﯾر آن گذاشته اند نـمـی پـذﯾـرﯾـم و
اعالم می دارﯾم ما چنين متنی را امضا نکردﯾم  ،ھمچنين فکر و اندﯾشه جاری در متن فوق را ضد آزادی و ضد
برابری انسانھا و خلق ھا تلقی می کنيم ،و ضمن مخالفت با ھر گونه دخالت خارجی از تمـامـی کـارگـران و
مردم آزادی خواه و برابری طلب می خواھيم به خقوق برابر خلقھا و انسان ھا احترام بگذارند و از دنبالـه روی
از ھر گونه شوونيسم دوری کنند ،دفاع از تماميت ارضی بدون احترام به حقوق ازادانه خلق ھا چه در قـالـب
امت اسالمی و چه در قالب رعيت پادشاھی ناقض صد در صدی حقوق اوليه انسانھا حتی نسبت به قوانيـن
حقوق بشری موجود در جھت حق تعيين سرنوشت خلقھا ست ،چنين حرکتی که مـخـالـف آزادی انـتـخـاب
خلقھا حتی در چھار چوب آزادی ھای دمکراتيک محدود موجود در نظام سرماﯾه داری نـيـز قـابـل پـذﯾـرفـتـن
نيست ،و ھمچنين در کشوری مانند اﯾران دفاع از تماميت ارضی با ھر بھانه ای برابر با دفاع از چپـاول  ٩٩در
صد مردم توسط مولتی ميليادر ھای غارتگر روحانی – نظامی – اطالعاتی است.

زنده باد آزادی  ،زنده بادحق انتخاب ،
زنده باد برابری خلق  ،زنده باد استقالل
کارگران زندانی:
محمد جراحی  ،سعيد شيرزاد  ،شاھرخ زمانی  ،بھنام ابراھيم زاده ،مھدی فراحی شاندﯾز ،امير امير قلی
٢٠/٤/١٣٩٤
پرستاران بيمارستان طالقانی تبرﯾزھم دست به اعتصاب وتجمع زدند
ما پرستاران دوش تا دوش ھم تا رسيدن به حق و حقوق قانونی مان اﯾستاده اﯾم و منتظر جواب چراھاﯾمان
ھستيم......
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سرﯾال اعتراضات و تجمع ھای پرستاران استان امروز به بيمارستان طالقانی تبرﯾز کشيده شد .پرستاران اﯾن
بيمارستان صبح امروز۶تير به مدت ﯾک ساعت به نشانه اعتراض دست از کار کشيدند و دست به تجمع
زدند.
به گزارش ۶تير تبرﯾزبيدار ،سرﯾال اعتراضات و تحصن ھای پرستاران استان امروز به بيمارستان طالقانی
تبرﯾز کشيده شد .پرستاران اﯾن بيمارستان صبح امروز به مدت ﯾک ساعت به نشانه اعتراض دست از کار
کشيدند و دست به تجمع زدند.
در پاﯾان تجمع اعتراضی پرستاران بيانيه ای نيز خطاب به وزﯾر بھداشت توسط پرستاران قرائت شد ،دربخش
ھاﯾی ازاﯾن بيانيه آمده است:
بی شک حضور تک تک تيم سالمت در کنار ھم ،راھی را که در ارتقا سطح سالمت و بھداشت داشته اﯾم را
تضمين ميکند ،راھی که فراز و نشيب ھای بسياری دارد ولی شيرﯾنی رسيدن به اﯾن ھدف واال محفلی را
ساخته که ھمه ھمکارانتان در کنارتان با گذشت و سرماﯾه جانی قدم بردارند و بسان تيمی باشند که راه را
روشن می بيند ولی آن چه مارا سخت دل آزرده می کند نگاه غير تيمی است ،نگاھی که چه آسان تقسيم
می کند قشری را از قشر دﯾگر.
چه شده که امروز شاھد اعتراضات عظيم صبورترﯾن کادر درمان شده اﯾم ،چه برسر نظام سالمت آورده اﯾم
که اﯾن چنين سالمت خود را در خطر می بينيم.
چرا از اجرای قوانينی که از راھروھای قانونی عبور کرده دوری ميکنيم ،چرا باﯾد برای گرﯾز از قانون گذاری
دست به طرحی مبھم وخلق الساعه بزنيم و ھمه را غرق ابھاماتی می کنيم که تفسير به رای ھای
آنچنانی را موجب می شود و نتيجه اش پرداخت ھای ناچسب به عملکرد ،چرا اختالف درپرداخت ھا را اﯾن
چنين غير منصفانه وبی عدالت مندانه افزاﯾش داده اﯾد؟
امروز که به تارﯾخ می نگرﯾم ششم تيرماه سال ﯾک ھزار و سی صد و نودوچھار است ،تصوﯾب قانون گذاری
تعرفه خدمات پرستاری ھشت ساله شده است.
ما پرستاران دوش تا دوش ھم تا رسيدن به حق و حقوق قانونی مان اﯾستاده اﯾم و منتظر جواب چراھاﯾمان
ھستيم......
اعتصاب وتجمع دوباره پرستاران بيمارستان رازی وشھدا تبرﯾز
صبح امروز پرستاران بيمارستان رازی تبرﯾز برای بار دوم در محوطه اﯾن بيمارستان اعتصاب کردند و گوﯾی
پرستاران تبرﯾزی قصد خاموشی ندارند!
به گزارش۶تير ائل ،از سه شنبه ھفته گذشته اعتراضات زنجيره ای پرستاران بيمارستان ھای تبرﯾز بر
اجرای ناعادالنه قوانين و بی عدالتی در پرداخت ھا آغاز شده است ،روز اول پرستاران بيمارستان کودکان ،روز
دوم پرستاران بيمارستان شھدا و مدنی ،روز سوم پرستاران بيمارستان ھای رازی و امام رضا تبرﯾز و امروز نيز
بار دﯾگر پرستاران بيمارستان رازی و شھدای تبرﯾز دست به اعتراض زدند.
اﯾنطور به نظر می رسد که پرستاران تبرﯾز تا زمانی که مسئوالن به خواسته ھای آنان توجھی نکنند قصد
خاموشی ندارند و اﯾن اعتراضات ھمچنان ادامه دار خواھد بود.
پرستاران تبرﯾز مدت زﯾادی است که بر عدم اجرای قانون تعره گذاری اعتراض ھاﯾی داشته اند اما با بی
توجھی مسئوالن بھداشت و درمان آذرباﯾجان شرقی مواجه شده اند.
اقدام اخير وزارت بھداشت که خشم پرستاران را برانگيخت اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بود که بر
اساس اﯾن طرح پرستارانی که صرفا در بخش ھای درآمد زا مشغول ھستند به طور ناعادالنه بيشتر از
پرستاران دﯾگر درﯾافت کرده اند و به پرستاران بالينی بيشترﯾن اجحاف صورت گرفته است.
بر اساس اﯾن گزارش پرستاران و پرسنل بيمارستان رازی از صبح امروز در محوطه اﯾن بيمارستان تجمع کرده
اند و عالوه بر اعتراض بر اجرای ناعادالنه قوانين از سخنانی که رئيس دانشگاه علوم پزشکی تبرﯾز روز پنج
شنبه در جمع پرستاران بيمارستان امام رضا در واکنش به اعتراضات پرستاران زده اند ،ناراحت بوده و با وجود
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اﯾنکه ھم اکنون معاونت پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی تبرﯾز در جمع اﯾن پرستاران معترض حاضر شده
است ،اعتراض کنندگان خواستار حضور رئيس دانشگاه علوم پزشکی در اﯾن بيمارستان ھستند.
تجمع اعتراضی پرستاران ﯾزدی
تجمع تعدادی از پرستاران و پرسنل بيمارستان رھنمون ﯾزدبدليل درخواست ھای صنفی و مزاﯾای کاری
برگزارشد .
به گزارش۶تير ﯾزدی نيوز،ﯾکی از پرستاران گفت:امسال به دليل بی تدبيری دانشگاه علوم پزشکی ﯾزد،حقوق
پرستاران ﯾزدی کاھش ﯾافته است و اﯾن در حالی است که ھنوز کارانه اﯾن قشر پرداخت نشده است.
ھمچنين اﯾن خبر در حالی منتشر می شود که شواھد بررسی شده نشان می دھد که حقوق قراردادی
ھای کارکنان دولت در برخی ادارات استان به جای افزاﯾش ،کاھش جدی داشته است!

دستگيری رضا امجدی و فردﯾن ميرکی وانتقال به زندان
به گزارش رسيده روز چھارشنبه مورخ  ٣/٤/٩٤رضا امجدی فعال کارگری و عضو کميته ی ھـمـاھـنـگـی بـرای
کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری و فردﯾن ميرکی فعال کارگری که برای پيگيری و اطـالع از حـکـم پـرونـده
اشان به دادگستری استان کردستان مراجعه کرده بودند از طرف شعبه ی  ٤اجرای احکام دادگستری شـھـر
سنندج دستگير و روانه ی زندان مرکزی سنندج شدند
الزم به ذکر است که رضا امجدی در روز  ٥اردﯾبھشت  ٩٤توسط نيروھای لباس شخصی بازداشت و بـعـد از
 ١٥روز با وثيقه  ٣٠ميليونی آزاد شده بود .ھمچنين فردﯾن ميرکی در روز  ١آذر  ٩٣توسط نيروھـای امـيـنـتـی
دستگير و بعد از  ٢ماه بازداشت با وثيقه  ١٠٠ميليون تومانی آزاد گردﯾد .رضا امجدی درشـعـبـه ی  ١دادگـاه
انقالب به اتھام عضوﯾت درکميته ی ھماھنگی به  ٣ماه و ﯾک روز و فردﯾن ميرکی به ھمين اتھـام بـه  ٩مـاه
تحمل حبس تعزﯾری محکوم شده بودند
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجادتشکل ھای کارگری احکام صادره عليه رضا امجدی و فردﯾن ميرکی را
محکوم و خواھان آزادی کارگران زندانی و فـعـالـيـن کـارگـری دربـنـد و زنـدانـيـان سـيـاسـی مـی بـاشـد.
کـــمـــيـــتـــه ھـــمـــاھـــنـــگـــی بـــرای کـــمـــک بـــه اﯾـــجـــاد تشـــکـــل ھـــای کـــارگـــری
 ٣تير ١٣٩٤
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شھرام محمدی ،کارگر فداکار اﯾذه ای درگذشت
شھرام محمدی کارگر جـوان
اﯾـــذه ای کـــه بـــا بـــه
خطرانداختن جان خود ،جـان
دھھا نفر از کارگران شـرکـت
پتروشيمی مارون را نـجـات
داد در بيمـارسـتـان چـمـران
تھران ،درگذشت .وی پس از
حــادثــه تــلــخــی کــه در
پاالﯾشگاه روی داد ابتدا به بيمارستانی در اھواز و سپس بيمارستان
چمران تھران منتفل شد و تحت مداوا قرار گرفت ،نھم تيرماه  ،٩٤شھرام محمـدی کـارگـز٣٤سـالـه اﯾـذه ای
ھمانند ھمه روزھاﯾی که پيش از اﯾن محل کارش رفت و نمی دانست اﯾن آخرﯾن روزی است که پاالﯾشگاه را
می بيند .او خود را به خطر انداخت تا دوستان و ھمکارانش ،جان سالم به در ببرند،آن روز تعدادی از کارگـران
در واحد «اچ دی »پتروشيمی در حال تعميرات بودند که متوجه شدند خط لوله گاز ھـگـزان نشـتـی دارد بـه
گزارش تابناک خوزستان ،تالش کارگران برای جلوگيری از نشتی بی نتيجه بود .بگفته آنھا ،بخار گـاز ھـگـزان
متصاعد ده و ھمه جا را فرا گرفته بود و اﯾن نشانه خطری بزرگ بود ،خطری که می توانست فاجعه بيافرﯾـنـد.
ھمزمان که ﯾکی از کارگران تالش می کرد آتش نشانی را در جرﯾان بگذارد ،اولين انفجار اتفاق افتاد و شعـلـه
ھای سرکش آتش قدم به قدم جلو می آمد و به ساﯾر قسمت ھا سراﯾت می کرد .انفجارھای دﯾگری در راه
بود .شھرام فرﯾاد می زد و از کارگران و ساﯾر ھمکاران می خواست زودتر فاصله بگيرند و محل را ترک کـنـنـد.
ھمه به سمت خروجی می دوﯾدند اما شھرام به سمت شير فلکه گاز ھگزان می دوﯾد .تالشش نتيجـه داد.
توانست شير را ببندد .او سرﯾع پيش کارگرانی رفت که گرفتار مانده بودند .آنھا را ھـم نـجـات داد و وقـتـی
تصميم گرفت خودش ھم از محيط دور شود ،ﯾکی از لوله ھا منفجر شد و او را به زمـيـن پـرتـاب کـرد آتـش
نشانان خود را رساندند .ھمه جا دود و آتش بود .نيروھای کـمـکـی ھـم آمـدنـد و بـاالخـره آتـش خـامـوش
شد،آنگونه که خبرگزاری آنا به نقل از کارگران نوشته است :اگر اﯾن حادثه به انفجاری بزرگ مـنـجـر مـیشـد
مشخص نبود چه تعداد آدم میسوختند و چند ميليون دالر خسارت مالی به اﯾن مجتمع ملی پتروشيمی وارد
میشد .در زمان اﯾن حادثه  ١٤٠٠تا  ١٥٠٠نفر کارگر پتروشيمی مارون سر کار حاضـر بـودنـد،از طـرف دﯾـگـر
عالوه بر فازھای دﯾگر پتروشيمی در ھمساﯾگی پتروشيمی مارون ،شھر ماھشھر ھم به اﯾـن پـتـروشـيـمـی
چسبيده است .ﯾعنی بھتر است گفته شود اﯾن پتروشيمی به شھر ماھشھر چسبيده است و اﯾن وضـعـيـت
جغرافياﯾی میتوانست در صورت بروز حادثهای بزرگ ،مشکالتی را ھم برای شھروندان اﯾن شـھـر بـه وجـود
آورد .با اﯾن شراﯾط ،عمل قھرمانانه شھرام محمدی به طور توامان باعث حفظ جان عده زﯾادی و حفـظ مـنـابـع
مالی و ثروت ملی کشور شده است
اﯾمان برادر شھرام ھم به جام جم گفته است :من ھم مانند برادرم در شرکت پتروشيمی که حادثه در آنـجـا
رخ داد ،کار می کنم .چند روزی بود برای دﯾدار خانواده به شھرمان اﯾذه رفته بودم و قرار بود شـھـرام نـيـز بـا
پاﯾان کارش چند روزی نزد خانواده اش برود .آن روز در تماس تلفنی ھمکارانمان ،متوجه حادثه شده و خـود را
به بيمارستان رساندم .از طرفی ناراحتم که برادرم دچار حادثه شده و بابت سوختگی  ٥٠درصـدی بـاﯾـد در
بيمارستان بستری شود ،اما خوشحالم که حس انساندوستی برادر بزرگم باعث شد او جانش را بـه خـطـر
بيندازد تا افراد دﯾگری را که مثل ما در شرکت پتروشيمی کار می کردند و خانواده ھاﯾشان چشم انتظار آنـھـا
بودند ،نجات دھد .من به کار بزرگی که برادرم کرد ،افتخار می کنم ،شھرام به بيمارستانی در اھواز مـنـتـقـل
شد .اﯾن کارگر فداکار چند روزی در بيمارستان اﯾن شھر بستری بود ،اما چند روز پيش بـه دلـيـل  ٥٠درصـد
سوختگی به بيمارستان شھيد چمران تھران منتقل شد .او روی تخت بيمارستان در جدال بـا مـرگ اسـت و
خانواده اش نگران چشم به او دوخته اند،مسئوالن شرکت مارون سعی می کنند خبری به بيرون درز نکـنـد و
در اﯾن زمينه اطالع رسانی نمی کنند .حتی گفته می شود تا ﯾک ھفته پس از بستری شدن شھرام ،به جـز
رئيس پتروشيمی ماھشھر مقام دﯾگری از وی عيادت نکرد،شھرام چھار فرزند کوچکتر از ھشـت سـال دارد.
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کوچکترﯾن فرزند او سه ماه قبل به دنيا آمده است .پدر و مادرش در قيد حيات نيستند ،پزشکان می گـفـتـنـد
ھيچ تضمينی نمی توانند بدھند ھمه تالش شان را خواھند و حاال خبر درگذشت اﯾن جوان فداکـار اﯾـذه ای،
ھمه را متاثر کرده است اما نام و ﯾاد او بخاطر اﯾن جانفشانی و نجات جان دھھا نفر در ذھن ھا خواھد ماند.

ھفت ميليون کارگر با دستمزدی پاﯾين تر ازحداقل حقوق
رسمی ،بدون بيمه وھرگونه حق وحقوق!

پاﯾين بودن مزد واقعی از عالئم مھم گسترش مشاغل غيررسمی است .در شرکتھای بـزرگ و مـتـوسـط،
شمار شاغالنی که کمتر از حداقل رسمی مزد درﯾافت میکنند ،از پوشش بيمهھای اجـتـمـاعـی بـیبـھـره
ھستند و برای اضافهکاری مزد قانونی درﯾافت نمیکنند؛ ھمگی نشانهھای رشد اشتغال غيررسمـی اسـت
که امروز به شدت نمود دارد به گزارش ٢٣تيرتسنيم  ،بنابر آمار ارائه شده از سـوی وزﯾـر تـعـاون،کـار و رفـاه
اجتماعی مبنی بر اشتغال  ٧ميليون نفری کارگران در مشاغل غيررسمی با توجه به گـفـتـه ھـای مـقـامـات
کارگری می توان گفت اﯾن ميزان افراد حقوقی کمتر از  ٧١٢ھزار تومان درﯾافت می کنند
شناساﯾی مشاغل غير رسمی ھمواره از ضعف ھای دولتھا به حساب آمده است .بـرخـی کـارشـنـاسـان
اقتصادی معتقدند طی سالھای اخير اجرای قانون ھدفمند کردن ﯾارانهھا ،با افزاﯾش ھزﯾنهھای تولـيـد و بـه
تعطيلی کشيده شدن برخی بنگاهھا ،رشد اشتغال غيررسمی در فعاليتھای خـدمـاتـی را تسـرﯾـع کـرده
است.البته گسترش مشاغل غير رسمی در بازار کاربيشتر در بازار کار زنان نمود دارد
علی ربيعی ،وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چندی پيش از آمار  ٧ميليونی در مشاغل غير رسمی خبـر داد
و گفت :از  ٢٢ميليون شاغل در کشور  ١۵ميليون نفر بيمه ھستند که اﯾن آمار حاکی از آن است کـه ھـفـت
ميليون نفر در مشاغل غيررسمی فعاليت می کنند
برپاﯾه اﯾن گزارش،برخی از کارفرماﯾان با انعقاد قرارداد سـفـيـد امضـا در مشـاغـل غـيـررسـمـی اقـدام بـه
سواستفاده از کارگر می کند کارگرانی که در مشاغل غير رسمی مشغول فعاليت ھستند حقوقی کـمـتـر از
حداقل وزارت کار درﯾافت میکنند و در صورتی که دولتھا رسيدگی و ساماندھی کنند میتوان مانع از اﯾجـاد
اﯾن موضوع شد بنابھمين گزارش،طرحی از ھفته آﯾنده در وزارت کار مورد بررسی قرار می گيرد که بر اسـاس
آن کارگران فاقد ھوﯾت دارای کارت ھوشمند می شوند.

 ٣١ام تير ،روزی دﯾگر در اعتراض ھای صنفی

محمدرضا نيک نژاد،عضو کانون صنفی معلمان اﯾران ٢٦ ،تيرماه ٩٤
اعتراض ھای صنفی فرھنگيان که رﯾشه در دھه ھا تبعيض و بی عدالتی ھای تارﯾخی در ميزان دسـتـمـزد و
شراﯾط کار دارد سال گذشته با شيبی آرام به اوج رسيد و اﯾن اوج خود را در سه گردھماﯾی  ١٠اسفـنـد٢٧ ،
فروردﯾن و  ١٧اردﯾبھشت  ٩٤نشان داد .در ھر سه گردھماﯾی اعتراضی ،صدای اعتـراض بـا “ سـکـوت “ بـه
گوش فرادستان و جامعه رسيد” .سکوت“ و ”خود مدﯾرﯾتی“ فرھنگيان ،زمينه ھای اجراﯾی و البته ھمراھی و
به رسميت شناختن آن از سوی فرادستان سياسی و آموزشی ،موجب گردﯾد که کمترﯾن تنش ممکن در اﯾن
تجمع ھا پدﯾد آﯾد .از اﯾن رو می توان آنھا را مدنی ترﯾن گرھماﯾی ھای سال ھای گذشته در کشور دانسـت.
برخورد عاقالنه دو سوی اعتراض ھا سبب گردﯾد که کنش ھای مدنی نه تنھا در چـارچـوب خـواسـتـه ھـای
صنفی فرھنگيان بلکه در گستره ای وسيعتر ،حرکت ھای مدنی را ﯾک گام به پيش رود .اما با رخدادھای چند
ھفته ی گذشته ،بيم آن می رود که دست آوردھای چندﯾن ماھه و حتی بيش از ﯾک دھه ای حرکت صنـفـی
فرھنگيان به خطر افتد روز ششم تيرماه اسماعيل عبدی دبيرکل کانون صنفی معلمان اﯾران) تـھـران( پـس از
فراخوانده شدن به دادسرای اوﯾن بازداشت دلخوری و البته شوک حاصل از بازداشت عبدی ،در شبکـه ھـای
اجتماعی زمينه ای را فراھم نمود تا کنشگران صنفی پس از شد .راﯾزنی و گفتگو ،خواھان برگزاری گرھماﯾی
کشوری در اعتراض به اﯾن بازداشت شوند .پس از اﯾن خواست عمومی ،شورای مرکزی کانون ھای صـنـفـی
سراسر کشور ،روز  ٣١ام تيرماه را به عنوان روز اعتراض به بازداشت عضو ارشد خـود اعـالم نـمـود ھـمـواره
برخی حرکت ھا در جنبش ھای مدنی ،زمينه ساز آسيب ھای جبران ناپذﯾری می گردند .آسيب ھـاﯾـی کـه
ناشی از تحليل نادرست ھدف ھا و شراﯾط و امکانات … .است .در ﯾک حرکت مدنی نخستين عاملی که باﯾد
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مورد توجه قرار گيرد ھدف است .برای نمونه ھدف از کار صنفی چيست؟ چون تعرﯾف ھمه پذﯾری در اﯾن باره
وجود ندارد ،شاﯾد بھتر باشد که به فراگيرترﯾن خواسته ھای فرھنگيان بسنده کرده و روی آن متمرکز شد .ھر
چه سطح خواسته ھا رادﯾکال تر شود ،ھمه پذﯾری آن کاھش ﯾافته و دﯾدگاه ھا دچار چند دستگی می گردد.
در شراﯾط کنونی جنبش صنفی فرھنگيان ،مخرج مشترک خواسته ھا ،کمی دستمزد و تبعيـض در واگـذاری
امکانات و مزاﯾا ،افت شدﯾد جاﯾگاه اقتصادی – اجتماعی حرفه معلمی و شراﯾط سخت محيط کار و مـدﯾـرﯾـت
ھای از باال به پاﯾين و ندﯾدن و نشنيدن صدای معلم در الﯾه ھای مدﯾرﯾت کالن آموزشی – سياسی و … مـی
باشد .در اﯾن راستا و ھمسو با دﯾگاه حاکم بر فرھنگيان ،بازداشت عبدی آن ھم پس از اعتراض ھا و الـبـتـه
تاکيد بر نقش او در برگزاری گرھماﯾی ھای اعتراضی از سوی بازداشت کنندگانش ،اعتراض روز  ٣١ام را بـه
اعتراضی صنفی و ھمراستا با خواسته ھای پاﯾه ای تر آن ﯾعنی معيشت و منزلت تبدﯾل نموده است .اما فـرا
رفتن از خواسته ھای صنفی فراگير تر در شعارھای برخی گراﯾش ھای موجود در جنبش و در شـراﯾـط امـروز
آن ،افزون بر اﯾجاد شکاف ميان الﯾه ھای گوناگون معترضان ،سبب باال رفتن احتمال برخـوردھـای امـنـيـتـی و
زمينه ساز رﯾزش نيروھا و ضعيف شدن جنبش خواھد گردﯾد .به باور نگارنده حرکت صنفی” ،حـرکـتـی آرام و
ی دست آوردھای کـوچـک و مـوثـر بـا
صلح جوﯾانه ،با خواسته ھای حداقلی ،فراگير و تعرﯾف شده با استراتژ ِ
ھزﯾنه ھای کم“ است .وارد نمودن شعارھاﯾی فرا تر از مخرج مشترک ﯾاد شده افزون بـر اﯾـن کـه در تـوان
جنبش نوپای فرھنگيان نمی باشد در ھدف ھا و اساسنامه کانون ھای صنفی معلمان – به عـنـوان نـزدﯾـک
ترﯾن نھاد به بدنه فرھنگيان – نيز نگنجيده است .بار کردن شعارھاﯾی که نه در توان جنبـش اسـت و نـه در
ھدف ھای آن ،بی گمان می تواند پيکره ی نازک جنبش را بيازارد و زمينه ضربه بـه آن را فـراھـم نـمـاﯾـد .
اميدوارﯾم که ھمه کنشگران پيشرو با در نظر گرفتن حساسيت کار ،خود را به چارچوب ھای جنبش صنفی و
تواناﯾی آن ملزم دانسته و با حفظ گراﯾش ھای سياسی – اجتماعی خوﯾش ،در کار صنفی به مخرج مشترک
نزدﯾک شده و در چاچوب جنبش حرکت نماﯾند تا شاھد بر زمين افتادن اﯾن نھال نو پا نباشيم
حقوق معلم و کارگر
سازمان جھانی آموزش ) ) ،EIگزارشی از آخرﯾن وضعيت اسماعيل عبدی ،دبير کل کانون صنـفـی مـعـلـمـان
اﯾران )تھران( منتشر کرده است در اﯾن گزارش که دﯾروز ،بيست و ششم تيرماه در وبسـاﯾـت رسـمـی اﯾـن
سازمان منتشر شده است ،عالوه بر اعالم وضعيت آقای عبدی ﯾعنی انتقال از انفرادی به بند عمومی در روز
ھای گذشته و امکان مالقات حضوری با خانواده ،بر حماﯾت ھمه جانبه ای که اتحادﯾه ھای صنفی جھـان در
روزھای گذشته از اسماعيل عبدی داشته اند ،تاکيد شده اسـت .در اﯾـن رابـطـه آمـده اسـت :در روزھـای
گذشته نامه ھای رسمی بسياری از جانب اتحادﯾه ھا و تشکل ھای سراسر جھان برای مقامات اﯾران ارسال
شده است که در آنھا ،عالوه بر درخواست آزادی سرﯾع عبدی و باقی معلمان زندانی ،از حق قانونی عـبـدی
برای شرکت در کنفرانس EIدر کانادا دفاع شده است در اﯾن گزارش آمده است ،واضح است که دستگيری و
بازداشت اسماعيل عبدی ،نارضاﯾتی معلمان سراسر کشور را برانگيخته است در پـاﯾـان اﯾـن گـزارش مـی
خوانيم سازمان جھانی آموزش )) ،EIھمانطور که قبال ھم تاکيد داشته ،خواستار آزادی اسماعيـل عـبـدی و
اسـت .اﯾـن خـواسـتــه ،مصـرانـه تـوســط
باقی مـعـلـمـان دربـنـد
سراسر جھان ،پيگيری می شود.
بزرگترﯾن تشکل معلمـان
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گزارشی از کارگاه  ٧٠٠٠نفری کارگران پاالﯾشگاه ستاره خليج پارس ،بندرعباس
دانش آموختگان دانشگاه ھا در جستجوی کار
چھره ای محجوب و آرامی داره ،سختی شراﯾط کار و رنجی که ازتبعيض ھا و ستم ھای پيمانکاران و اضـطـراب
ھای کار اجراﯾی ،در شراﯾطی نا اﯾمن و بدون وجود ھيچ قانون حماﯾتی از نيروی کار ،که براو و دﯾگر ھمکارانـش
وارد می شد ،درپشت اﯾن ماسک آرام از دﯾده ھا پنھان می ماند .کار شناس حسابداری از دانشگاه پيـام نـور
خرد ،عدس
اھواز است .کالس ھای درس که تمام شد در روﯾا ھاﯾش تنھا تصوری که نمی گنجيد ،فروشندگی ُ
و لوبيا و پفک و  . . .بود .در خيال پردازی ھای پيدا کردن کار،خودشه در ﯾک اتاق کار بزرگ با ھمه ی امـکـانـات
تصور می کرد .با کلی دفتر و دستک  ،دفاتر روز نامه و کل و معين و ﯾک درآمد کارمندی مناسب .در اﯾـن پـرواز
ھای شيرﯾن جوانی ،خواستگاری ازدوست دخترش را می دﯾد که با پدر و مادر وﯾک دسته گـل ،کـروات زده و
لبخندی که به ھيچ طرﯾقی نمی توانست ازچھره اش دور کند .گوﯾی اﯾن چھره قصد داشت ميل درونـی او را
افشا کند و به ھمه ی دنيا بگوﯾد که او چقدر دﯾوانه ی ﯾک زندگی آرام وبدون حاشيه در کنار  . . .است.
جستجوی کار برای ﯾک کارشناس حسابداری آن ھم در ﯾک شھر بزرگ صنعتی چـون اھـواز،در ظـاھـر نـبـاﯾـد
چندان دشوار باشد .ولی در عمل غير ممکن بود .در خانواده ی او و اطرافی ﯾانش ھيچ رابطه ای بـا صـاحـبـان
قدرت وجود نداشتند .پدرش ﯾک کارگر صنعت نفت بود و باز نشسته ،در خرم کوشک اھواز درل ّيـن ھـای)ردﯾـف
خانه ھای کارگری( کارگری زندگی می کردند .در آنجا ھم جز کارگران سخت کوش شرکت نفـت ،نـه حـاجـی
آقای بازاری بود و نه پيمانکاران آب زﯾر کاه و نه آن رؤساﯾی که پس ازباز نشستگی با حقوق باال ھم ،باز پست
ھای کليدی را ،رھا نکرده اند .و آشنا ﯾان خود را درشراﯾط مناسب و آب و نون دار ،بکار می گيرند .آﯾت از ھـمـه
ی اﯾن امکانات محروم بود .شرکت ھا در اھواز به حساب دار نياز داشتند ،ولی ﯾک مشـکـل عـجـيـب بـر سـر
راھش سبز شده بود که آن را درک نمی کرد .به ھر جا مراجعه می کرد ،حقوق پيشنھادﯾش حتا کـراﯾـه رفـت
وآمدش را ھم ،تامين نمی کرد ،تا چه رسد به تأمين ﯾک زندگی دو نفره که در روﯾا ھاﯾـش بـه آن دل خـوش
کرده ﯾود .با حيرت از خود می پرسيد ٢٠٠ :ھزار تومان برای ﯾک ماه کار ،آنھم روزی  ١٠ساعت  ،و اگر گـره ای
ﯾا مشکلی در کار پيش می آمد ،زمان کار تا ھر موقع که مشکل حل شود ،ادامه می ﯾـافـت .از خـودش مـی
پرسيد چرا اﯾن جماعت حتا حداقل حقوق را که ﯾک رفتگر شھرداری باﯾد بگيرد ،به او که اﯾن ھمه ،سـال ھـای
زندگيش را قربانی ﯾاد گيری کرده تا به دانشگاه راه ﯾابد و آن را به پاﯾان ببرد ،پرداخت نمی کنند؟! ھمه ی اميد
ھا به ﯾأس تبدﯾل شد و روﯾا ھا رنگ باخت .امي ِد به دست آوردن کاری که ﯾک زندگی شرافتمنـدانـه را بـراﯾـش
فراھم کند؛اﯾن حداقل خواست ،به ﯾک خيال پردازی کودکانه می ماند .به پيشنھاد برخی دوستـانـش ،دنـيـای
روﯾاھاﯾش را از حقوق بگيری تغير داد و سمت و سوی بازار آزاد را گرفت .نيروی جـوانـی دو بـاره امـيـد را در
درونش زنده کرد .کار آزاد و آﯾنده ای سراسر کار و پول و خانه و ماشين و . . .اميد و اعتمـاد بـه نـفـسـی کـه
روﯾاھاﯾش ،او را از دنيای واقعی دور می ساخت ،خطوط چھره اش را آرام می نمود .دست ﯾاری را ،باز ھم بـه
سوی پدر ،آن کارگر باز نشسته دراز کرد .خانواده به تکاپو افتاد و ھمه ی امکـانـاتـش را بسـيـج کـرد تـا ﯾـک
فروشگاه ی کوچک سوپری در نزدﯾکی ﯾکی از ھمان محله ھای کارگری برای آﯾت و برادرش که او ھم وضـعـی
مشابه آﯾت داشت ،فراھم کنند .قرار شد ﯾکی از برادران روزانه مسيؤل خرﯾد باشد ،و دﯾگری فروشنده.
در آن دنياﯾی که می توانست فرﯾاد بزند،عصبانی بشود و چنگ و دندان نشان دھد و دشمنان خيالی را در ھم
بکوبد .ﯾا ،با ﯾک اگر و شاﯾد؛ خودش را غرق روﯾا ھای شيرﯾن کند ،از خود می پرسيد :در حالی که من سالـھـا
درس خوانده ام و ﯾک تخصص دارم .چرا نمی توانم ﯾک کار پيدا کنم؟! آخه خرﯾد و فروش نـيـم کـيـلـو مـاش و
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عدس ،در اندﯾشه ھای قبلی ش خيلی تحقير آميز بود .آنقدر غرق درس برای پيروزی در کنـکـور بـود و بـعـد،
گرفتار در پاس کردن ترم ھا ،که اطراف خود را به کلی نمی دﯾدﯾد .نمی دﯾدﯾد چگونه ھمه ی حقوق قانونی او
رد،خرد و به صورت برنامه رﯾزی شده ،دارند از چنگ شان در می آورند .تنھا به موفقيـت
خ
ُ
و بقيه افراد جامعه را ُ
فردی خود ،می اندﯾشيدﯾد و ھرگز اﯾن فرصت را نيافت تا به حوادث اطرافت بينـدﯾشـد ،تـا درک کـنـد مـنـافـع
فردﯾش در ﯾک پيوند ناگسستنی به منافع جمـع ،گـره خـورده اسـت .بـرای تـدرﯾـس درکـالس ھـای پـيـش
دانشگاھی ھم فوق ليسانس می خواستند .تازه آن ھم با روزی  ١٠ساعت کار و تنھا ٢٥٠ھزار تومان کارمـزد.
وضع ھمه ی ھم کالسی ھاﯾش ،مانند او بود.تنھا پسر داﯾی ھاﯾش ھمگی در شرکت حفاری استخدام شـده
اند  ،باحقوق ھای باال و وضعيت کاری قابل قبول .چون بابای آنھا ،جزو مدﯾران ارشد بود .چند روز شادی پـاﯾـان
درس و دانشگاه ،به افسردگی و ﯾأس بدل شد .دﯾگه مثل دوران دانشجوﯾی نمی توانست دوستاشو ،ببـيـنـه.
آخه خجالت می کشيد باز ھم ازخانواده پول تو جيبی بگيره .ﯾه روز اتفاقی جمشيدو دﯾد با ﯾک کتاب دردستش
خنده اش گرفت چون جمشيد ازآون مار گزﯾده ھاﯾی بود که ازاسم کتاب به وحشت می اُفتاد و از ھر گفتگـوی
سياسی گرﯾزان بود ،تا چه رسد که اُنو در دست بگيره .باباش ﯾک فرھنگی بود و سرو کارش با کتاب و درس.
با انقالب مثل ھمه ی مردم که جو گير شده بودند ،او ھم که ﯾک عمر کتاب خوانده بود ،در آن شراﯾط پـر شـور
اوليه انقالب که آزادی به ﯾک اصل و قانون بدل شده بود و ھنوز اخته اش نکرده بودند،به گروه ھای سـيـاسـی
پيوست .و چندی بعد ،سر از زندان در آورد .سالھای زندانی آقا معلم ،خانواده اش را در نکبت فقر و گرستـگـی
و تنھاﯾی فرو برد .آقا معلمه ﯾک پيکان پوکيده داشت که ھمسرش ،اونو فروخت و ﯾک وانت دست دوم خرﯾـد و
داد دست برادرش که اوھم دﯾپلم بيکاره بود .درآن زمان جنگ ،که ھيچ کاری در اھواز زﯾر بمباران ھا و تـرکـش
ھای گلوله ھای خمپاره ی خمسه خمسه و چل چله جز ﯾه سيگار و آدامس فروشی ،پيدا نمی شد .با وانـت
تو ميدان بارفروشای اھواز ،ھندونه برای کاسبا جا به جا می کرد که اونم ﯾک قـوز بـاال قـوز بـود و دشـواری
خودشو داشت .چون ھمين که از ميدان بيرون می آمد و می خواست از روی سچه راه آھن عبور کـنـه ،مـی
باﯾد سرعتشوکم کنه وآرام رد بشه .درست در ھمين لحظه بچه ھای گرسنه ی حصير آباد حمله را شروع می
کردند و تا راننده می خواست دست انداز ھای روی سچه رو رد کنه ،ازوانت باال می رفتند و ھـرکـدام بـا ﯾـک
ھندوانه پا به فرار می گذاشتند ،خسارت کسر بار را ،باﯾد راننده بدھد .البته اگرصاحب بـارمـتـوجـه مـی شـد.
مادره ھم که چنتا بچه روی دستاش مانده بود ،شب و روز آسمون و زمينو به باد فحاشی مـی گـرفـت و بـه
زمين و زمان ُغر می زد :آخه مرد ،نونت نبود آبت نبود سيلسی شدنت چی بود؟ که مارا بيچـاره کـردی ،حـاال
من با اﯾن توله ھا که پس انداختی چه کنم؟ وای وای وای ،و با خشم دست به سوی آسمان می کشيد .اﯾن
جمله ھا شده بود ورد ھميشگی زبانش که ھنوز ھم با کوچک ترﯾن تنشی ،پشت سر ھم تکـرار مـی شـه.
اﯾن ترس و واھمه  ،ﯾک وحشت عمومی در جامعه ی کارگری شده بود .وحشت از قاضی بدون دادگاه ،کـه بـا
ﯾک حکم می توانست عده ای را با ھم به نزد خدا بفرستد ،تا در آن جا ،در گور دادگاه تشکيل شود.وحشت به
گونه ای ھمه گير شده بود که حتا نزدﯾک ترﯾن آشناﯾان ھم از ترس برچسب ھا و دستگيری ھا و اعـدام ھـای
پس از انقالب سری ھم ،به خانواده ھای گرفتار نمی زدند .اﯾن ُغر ُغر کردن ھا دﯾگه برا ی مادره به ﯾک عـادت
تبدﯾل شد.ھنوز ھم وقتی پا درد ﯾا سردرد می گيره مثل ﯾک ورد تکراری ﯾه رﯾز به جان پدره می اُفته :تو مـا رو
بيچاره کردی وای خدا و و و و .جمشيد با اﯾن ُغر و ُلندھا بزرگ شده بود .اﯾن نق زدن ھـای مـامـان اونـو ﯾـاد
کابوس ھای کودکيش می انداخت دوران تلخ کودکی با دوخوھر و برادرش .دورانی که بستنی خوردن بـه ﯾـک
آرزو تبدﯾل شده بود و مادر به جای ميوه ضاﯾعات آن رامی خرﯾد و به فروشنده می گفت مـی خـواھـم سـرکـه
درست کنم ولی در حقيقت با کلی زحمت از ميان آن ھمه اشغال مقداری ميوه بـرای بـچـه ھـا آمـاده مـی
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کرد.کابوس ھاﯾی که ھمه ی وجودشه گرفته بود ،به گونه ای که ھنگام رفتن به دانشـگـاه بـه جـای کـتـاب
درسی جزوه ھا رو که پس از جنگ به جای کتاب ھای دانشگاھی ُمد شده بود ،دست می گـرفـت ،ولـی از
کتاب ،گرﯾزان بود .آﯾت با خنده :
– تو ھم که مثل بابات اھل کتاب شدی؟
– نه با با اﯾن کتاب آمرﯾکاﯾيه ،راز خوشبختی ،ميگه چطوری می تونيم ميليونر بشيم  . . .خنده ھای بلند آﯾـت
حرفشو قطع کرد.
– چرا می خندی؟ بگير بخون تا بفھمی چقدر جالبه ،خنده ھای آﯾت شدﯾد تر می شد و در حالی که از خنده
دو ال شده بود با دست دوست شو نشون می داد و می گفت :
– پدر روسی و پسر آمرﯾکاﯾی! ھا ھا ھا خيلی جالبه .جمشيدھم خنده اش گرفته بود .اونم از بيـکـاری مـی
ناليد .ھر راھی را که فکر می کرد رفته بود .آخرش به ﯾکی از آشناھا اعتماد کردند که قراربود ،با گرفتـن پـول
ﯾه کار ساده ی کارگری توی حفاری براش جور کنه ،البته با اﯾن تعـھـد کـه ھـر گـز نشـان نـده کـه مـدرک
تحصيليش کارشناسی است  .حاال ﯾک ساله که پولو خورده ،ولی ھنوز اُون سکوی درﯾاﯾی کـه قـرار بـود از
چين بياد و جمشيد روی آن کار کنه ،توی راھه .خنده ھا زود از روی لباشون دور شـد.جـمـشـيـد از بـابـاش
شنيده بود که علت اﯾنکه کارھای کوچک در شھر زﯾر حداقل حقوقه اﯾنه که اقای خاتمی رأﯾس جمھور اسبـق
با ﯾک الﯾحه و تصوﯾب مجلس اصالح طلب ھا ،کار گاه ھای کوچک زﯾر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرده،
اﯾنه به آﯾت گفت و با خنده ادامه داد :ماما وقتی اﯾنو از بابا شنيد ،در حالی که دستاشو به کمـر زده بـود بـا
فرﯾاد گفت :می خوای اﯾن بچه ھا رو ھم مثله خودت از راه به در کنی ؟ حاال که ﯾک آخوند پـيـدا شـده تـوی
روﯾتون می خنده ،باﯾد به اونم تھمت بزنين؟ دو باره با ھم به اﯾن وحشت مامان جمشيد ،خندﯾدند.
با قرض و قوله ﯾک سوپری توی زﯾتون کارگری باز کردند ،چسبيده به حصيرآباد و چھارصد دستگاه کـه زمـانـی
محله ی اوباش ومعتادان بود .برادرش جنس می خرﯾد و آﯾت می باﯾد بفروشه  ،محله ،محله ی فقر و بيکاری
بود ،خانواده ھا قدرت خرﯾد نقدی را نداشتند و اﯾن دو برادر ھم ،پول سرقفلی در ﯾک جای بھـتـر را .کـم کـم
مجبور شدند دفتر وﯾژه بدھکاران باز کنند .فروش نسيه باعث شد سرماﯾه اشان باز نگردد و آنھا بـرای خـرﯾـد
روزانه دچار مشکل شوند .روﯾا ھای بازار آزاد و پول روی پول ھم ،درواقعيت روزگار امروز اﯾران ،به باد فنا رفـت.
ﯾه روزداغ اھواز که در افسردگی اﯾن نخود و لوبيا فروشی در خود فرو رفته بود ،ﯾک خانم کـه حسـاب کـتـاب
بدھکاری ھاش حسابی ُپر شده بود ،وارد مغازه شد .آﯾت متوجه شده بود که او چنـدﯾـن بـار تـا نـزذﯾـک در
سوپری آمده و برگشته بود .از اﯾن رو می دانست باز ھم قصد خرﯾد نسيه داره ،از اﯾن رو تصميم گرفـتـه بـود
دﯾگه ھيچ چيزی به اﯾن خانم قرضی نده .زن وقتی دﯾد فروشگاه از مشتری خالی است وارد سوپری شـد و
خواھش کرد نيم کيلو کالباس براش کشيده شود ،زن بی قرار بود و اﯾن پا و آن پا می کرد و رنگش بر افروخته
شده بود ،در خود می جوشيد و می دانست شاﯾد به اوجنس نسيه ندھند.ولی بچه ھا گرسنه اند و ھـنـوز
درک نمی کنند بيکاری و نداری ﯾعنی چی ،و ھمسر ،گرفتار دود و دم و خاکستر نشين خرابـه ھـا .بـا دﯾـدن
حال و ھوا و در ھم رﯾختگی زن ،نه ،ھمان نه ای که قرار بود زن را از فروشگاه بيرون بيندازد ،توی گلـوی آﯾـت
گير کرده بود و بيرون نمی آمد .ﯾاد بدھی ھای خودشان به بازار اُفتاد که اخطار داده بودند ،دﯾگه فقط نقدمـی
تونين ببرﯾن و ﯾاد گفته ھای کاسب کناری افتاد که گفته بود تو ازقيافه ات پيداست که اھل اﯾن کار نيـسـتـی.
کاسب باﯾد درﯾده باشه والی حسابش پاک پاکه .و ورشکستگی روی شاخشه ،با تاکيد ،حاليته؟ در حـالـی
که صدا توی گلوﯾش می چرخيد و به زحمت بيرون می آمد گفت:دﯾگه نمی تونيم نسيه بدﯾم .آخه ما ھم باﯾد
پول بدﯾم و خرﯾد کنيم .رنگ زن پرﯾد وضع او بدتر از آﯾت بود در حالی که سرش را پـاﯾـيـن انـداخـتـه بـود وزﯾـر
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چشمی اطراف را می پاﯾيد با صداﯾی که خش دار شده و بزحمت ازگلوﯾش خارج می شد گـفـت :مـی دونـم
ولی ما بيکارﯾم و  . . .نتونست ادامه دھد.بغض توی گلوﯾش گيرکرده بود بادست پستو را نشان داد و بزحـمـت
گفت آنجا ھر کاری می خوای با من بکن ولی  . .آﯾت منقلب شده بود و از اﯾن بی رحمی خودش رنج می بـرد
در حالی که در خود می جوشيد با دستان لرزان ﯾک کيلو کالباس براﯾش کشيد و بدون آن که بتواند به او نـگـاه
کند ،دستش داد و به زن که ھنوز اﯾستاده بود با اشاره گفت که برود .دﯾگر نمی توانست اﯾن وضع را تـحـمـل
کند .حتا دردور ترﯾن تصوراتش ھم چنين وضعی را درمملکتش باور نداشت ،ولـی حـاال داشـت اﯾـن فـاجـعـه
انسانی را تجربه می کرد .با رفتن زن ،کرکره را پاﯾين کشيد و بازار آزاد را برای اھلش ،برای ھميشه ،رھا کرد.
مثل ھمه ی جوانان بيکار اھوازی در خيابان پھلوی سابق قدم می زد ،به چھار راه نـادری کـه رسـيـد انـبـوه
جمعيت را دﯾد و سرو صداﯾی که ماھی فروشھا وسبزی و ميوه فروش ھا راه انداخته بودند .به راحـتـی نـمـی
شد ازميان اﯾن جمعيت که ھمه ی ظرفيت پياده رو را پر کرده بودند عبور کرد .توی خياالت درھم و مـتـنـاقضـی
گير کرده بود ،کار که ناﯾاب بود ،قدرت خرﯾد مردم ھم با سرعت در حال سقوط آزاد ،بازار سراسرآلودگی ،پول و
پارتی ھم که نداشت .آخرش چی ؟! چشماش مردمو نمی دﯾد روی بی نھاﯾت مات شده بود با تنه ھاﯾی کـه
می خورد مثل آدمھای مست تلوتلو می خورد .به صورت غير منتظره ای با جمشيد سينه به سينه شد.
ھا چطوری ؟ شنيدم کاسبی را ول کردی.– آره ،کار من نبود .مرتب از انبوه جمعيت تنه می خوردند ،آﯾت دستشو گرفت و گفت  :برﯾم ﯾه بستنی سنتی
شوشتری با شير گاو ميش بخورﯾم ،و از ميان جمعيت خارج شدند.
ای بابا خيلی ھا با ھمين خرده فروشی ،ميليونر شدند.– شاﯾد ،ولی من روحيه اﯾن کارو ندارم .شاﯾد ﯾک عمر زندگی کردن در ﯾک خانواده کارگری و زندگی در مـحـلـه
ھاﯾی که ھمه با کار زندگی می کنند ،نمی زاره مثل ﯾک گرگ اﯾن و اون را پاره پاره کنـم تـا زنـدگـی خـودمـو
بسازم .به بين ،بيا و دﯾگه ازپفک و عدس فروشی حرفی نزنيم.
– باشه.
– تو می خوای چکار کنی ؟
– ھيچی از بيکاری خسته شده ام،آخه تا کی باﯾد مثل بچه ھا برا ی ﯾک بليط اتوبوسم چشمت به دست بابـا
و نه نه باشه؟ به بابا گفتم می خوام بيام توی کار پروژه ،گفت :نياﯾی ،بھتره .چون اونجا ھمه مـعـتـادن و کـار
سخته .گفتم راه دﯾگه ای باقی نمونده .گفت :اﯾن راه نبست ،چاھه .به ھرحال قبول کرد .تلفنی کاراشو انجام
داده ھمين روزا منم می رم بندر عباس.
– ميشه به بابات بگی برای منم صحبت کنه ؟
– آره ميشه ،بابا ميگه :اونجا مينی بوس،مينی بوس آدم می ﯾاد و مينی بوس مينی بوس آدم از آونـجـا فـرار
می کنه.
در پاالﯾشگاه بزرگ ستاره خليج پارس مشغول به کار شدند.از شرقی ترﯾن نقطه شھر تا ستاره خليج  ٦٠کيلـو
متر راه بود .از پاالﯾشگاه تا خوابگاه بزرگ کارگران ھم بيش از ١٠کيلو متر ،آن ھم درعمق کوه ھای بنـدر ،بـاﯾـد
اﯾن مسافت را با اتوبوس ھای دوره شمس العماره طی کنند ،تا به شھرک کارگری برسند.شرکت شـان ﯾـک
شرکت دست سومی بود ،که ھميشه برای ﯾک شرکت دست دومی کار می کرد .ﯾک گروه کارفنی مھندسی
بودند که تواتاﯾی کارشان از کارفرمای شان بيشتر بود .ھرکدام بيش از  ٤٠سال در کار پروژه ھای نفت و گاز و
ساخت پاالﯾشگاه ھای کشور کار انجام داده بودند .گروھی از پير مردان باتجربه ھمراه گروھـی ازمـھـنـدسـان
جوان که بچه ھای خودشان بودند.
روز اول آنھا را نزد ﯾکی از مدﯾران بردند تا شراﯾط کار را براﯾشان روشن کند.
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– ﯾک مدت باﯾد کار کنيد تا ببينيم وضع کارتان چطوره ،بعد در باره حقوق با ھم حرف می زنيم .ولی اگر بـا ھـم
به توافق رسيدﯾم کاربدون استثنا  ٢٤روز است و رست فقط  ٦روز .کار روزانه با رفت آمد از خوابگاه به کارگاه و
بعکس و وقت نھار  ١٢ساعته که  ١٠ساعت کار خالص برای شما حساب می شه .تا  ٦ماه ھم پول ندارﯾم که
حقوق بدﯾم .پس از  ٦ماه ھم در صورتی که کار فرما پول بده ،ماھم حقوق می دﯾم .البته اول به قدﯾمی ھا پرداخت مـی
کنيم ،بعد به شما.

– اگه پول نرسيد؟
– باﯾد تا پرداخت بعدی صبر کنيد.
– پرداخت بعدی ماه بعده؟
– نه  ،پرداخت بعدی بستگی به کار ما داره و جيب کار فرما .ھروقت پول داد ما ھم حقوق می دﯾم.
– اگه نداد؟
– خب معلومه ما ھم نمی دﯾم .آﯾت در پشت آن ماسک آرامی که به صورتش زده بود در خود می جوشـيـد و
به خودش می گفت :به قول بچه ھای اھوازی شرکت ،شرکت عبدل وﯾسه .شرکت اگه راس راسی شرکتـه،
باﯾد بتونه از جيب خودش خرج کنه .والی ھر نه نه قمری می تونه شرکت بزنه .جمشيد زﯾر چشمی او را مـی
پاﯾيد مثل اﯾنکه ھمه ی اندﯾشه ھای او را خوانده باشه سرشو کنار گوش آﯾت آورد و گـفـت :اﯾـن از بـرکـات
جمھوری اسالميه که ھر نه نه قمری با رانت و رابطه در ﯾک چشم به ھم زدن می تونه مـيـلـيـارد بشـه .آﯾـت
خنده اش گرفت و توی گوش جمشيد گفت مامانت حق داره ،پدره ،تورا ھم سياسی کرده.مگه نه؟
– اﯾن جمھوری اسالميه که با دور زدن قانون اساسی و اﯾن ،برنامه ھای سرماﯾه دارﯾش ،ھـمـه رو وارد گـود
سياست می کنه  .و چشم و گوش آدم مو وا می کنه .با چماق بيکاری ،با تبعيض و فقر و گرانی چـنـان مـی
کوبه توی سرآدم  ،که  :ھی عمو چشای کورتو واکن؛ خيلی وقته که سر کاری .مدﯾر شرکـت کـه ظـاھـراً بـا
کاغذھای روی ميزش ور می رفت ولی اﯾن دو را زﯾر چشمی می پاﯾيد ،سرشو باال گرفت و گفت :مثل اﯾـنـکـه
شما دوتا شروع نکرده جا زدﯾن؟ جمشيد که اﯾن دوست بابا شو،از نزدﯾک می شناخت با تبـسـم گـفـت  :نـه
عمو ،ما حاال حاالھا بيخ رﯾش شما ھستيم.
خوابگاه ﯾک شھرک بزرگ با ظرفيت بيش از ٧٠٠٠نيروی کار،مھندس ،تکنيسين و کارگر فنی و سـاده بـود .در
ميان کوه ھاﯾی خشک و بدون ھيچ پوشش گياھی ،به گونه ای که حتا سخت جان ترﯾن خارھای کـوﯾـر ھـم،
درميان خاکھای رنگيش پيدا نمی شد.ارتفاعات کوتاه ولی متعدد ،مانند ﯾک قلعه شھرک کارگری را در بر گرفته
بود .جاﯾی نزدﯾک گچين با معادن سرب و اورانيوم .در اﯾن پروژه بزرگ تعداد کار فرماھـای دسـت اول و دوم و
سوم تا چھا رمی ھا ،بی شمار بود.دست اولی ھا و دومی ھا ،برای مـھـنـدسـان ،اتـاق ھـای دو نـفـره بـا
دستشوﯾی و حمام کوچک ولی مستقل ،در نظر گرفته بودند،ھمراه با ﯾک ﯾخچال کوچک و ﯾک تلوﯾزﯾن .خوابگاه
کارگرا ،ﯾک اتاق  ٣در  ٣متری بود که  ٨کارگر باﯾد در آن زندگی کنند ،با ﯾک کولر گازی .برخی اتاق ھا را ﯾخچـال
می دادند و برخی را تلوﯾزﯾون .حمام و دست شوﯾی ھا عمومی و صفی بود .شرکتھای دست سـومـی بـرای
برخی مدﯾران ارشدھمان اتاق کارگری را می دادند ولی با چھار نفر ،بقيه امکانات ھم مانند خوابگـاه کـارگـران
بود.دست چھارمی ھا که وابسته به دست سومی ھا بودند ،ھمه دراتاق ھای کارگری به سـر مـی بـردنـد.
چون خوابگاه از امکانات شھری خيلی دور بود باھيچ وسيله جنبی و ُمدرنی نمی شد به اﯾنترنت وصل شـد و
به اخبار جھان دسترسی پيدا کرد.اتاق تازه واردھا با ٨کارگر ،نه تلوﯾزﯾون داشت و نه ﯾخچال .قرار بود عيد " ُبز"
ﯾکی از اﯾن خدمات را دراختيار آنھا ،قرار دھند .خوابگاه ھا ی شرکت ھا از ھم جدا بودند و ھرکدام ،ﯾـک مـدﯾـر
داخلی داشت که او را کمپاس می ناميدند .اﯾن مدﯾر داخلی تنھا کاری که انجام می داد تحوﯾل وسـاﯾـل تـازه
وارد ھا بود و راھنماﯾی برای انجام کارھای اداری شرکت و دادن وساﯾل خواب و اتاقـی کـه مـی بـاﯾـد در آن

٢٨/۴/١٣٩۴

۵

٢۴

زندگی کنند .وساﯾل عبارت از ﯾک مالفه به طول  ١٥٠سانت بود که اگه روی سرت می کشيدی پاھاﯾت بيـرون
می اُقتاد ،با رنگ و روی چرک مرده ،وﯾک پتو کوتاه تر که اگه آنھا رو روی پا ھای خسته ات می انداختی شانه
و سرت در معرض باد کولر گازی قرار می گرفت ،ظرفيت خنک کنندگی کولر برای ﯾک اتاق  ٣متری زﯾاد بـود بـه
ھمين دليل پس از  ١٢ساعت کار درگرما و شرجی باال ،که ھمه ی آب بدن آدم از دست می ره ،اﯾـن ھـوای
خيلی سرد ،آن ھم ھنگام خواب کارگرا رو آماده ی گرفتگی بينی وآروم آروم سينوزﯾـت مـی کـنـه .وضـع غـذا
فاجعه آميز بود و ھمه از آن ناراضی .اولين شامی که اﯾن دو دوست تجربه کردند ،ھمبرگری بود که رنگ آن از
سوختگی در روغن چندﯾن بار استفاده شده قھوه ای تيره به نظر می رسيد.آﯾت فقط کمی نان را باچنـد دانـه
لوبيا که آن ھم تيره رنگ بودند ،خورد .نان ھم از آن نان ماشينی ھای سفيد رنگ متری و پر از جوش شـيـرﯾـن
بود که دوای درد پوکی استخوان ملت بيمار اﯾران است ! آﯾت ھمبرگر ھا راھمراه با ظـرف الـمـيـنـيـومـی مـی
خواست دور برﯾزد ،مثل اکثر کارگرھا .ولی چشمش به سگ ھای ولگرد و بسيار الغر کمپ افتاد ،که از گرما و
گرسنگی شبيه ﯾک اسکلت بودند ،که روی آنھا ﯾک پوست چرک کشيده باشند .ظرف غذای پـروژه ی بـزرگ
ستاره خليج پارس ،برای کارگرا را ،جلوی سگ ھای گرسنه ولگرد رﯾخت .آن بيچاره ھا با اشتياق بـه سـمـت
ظرف غذا آمدند ولی پس از بو کردن ھمبرگرھا ،به آن دھان نمی زدند .کاش ما ھم حس بوﯾاﯾی سـگ ھـا را
داشتيم آن وقت ھيچ کارگر گرسنه ای اﯾن غذای بيماری زا را با ولع نمی خورد .در ھر اتاق چھارتخت دوطبـقـه
وجود داشت که ھمگی در وسط آن ھا ﯾک قوز به طرف پاﯾين داشتند .در وسط محوطه خوابگاه ﯾـک بـاشـگـاه
ورزشی ساخته بودند که متعلق به بخش خصوصی بود و استفاده کردن از آن با پرداخت پول امکان پـذﯾـر مـی
شد.ﯾک سوپری،ﯾک خرازی،ﯾک سمبوسه فروش،ﯾک ميوه فروشی و ﯾک بستنی فروشی نزدﯾک باشگاه قـرار
داشت و کارگرا تنھا از پشت ﯾک پنجره کوچک می توانستند تقاضای کاال کنند آنھم با نـرخ ھـای آن چـنـانـی.
درعمل بازار خرﯾد و فروش نسبت به جمعيت بزرگ شھرک کارگرﯾبسيار محقر بـود ،تـعـدادکـمـی از کـارگـرھـا
تواناﯾی خرﯾد را داشتند و برای خرﯾد مراجعه می کردند .مشتری اﯾن به اصطالح خدمات شھرکی فقط کارگرای
شرکت ھای نيمه دولتی بودند که ھر ماه حقوق می گرفتند.
گرما  ،شرجی و خستگی بی امان کار ،ھمه را به سوی اتاق ھا کوچک شان می کشيد .در اﯾن سلول ھـای
عمومی ھم ھيچ آرامشی وجود نداشت .کارگر ھا که در روز بيش از ١٢ساعت در کـنـار دسـتـگـاه ھـاﯾـی بـا
آلودگی صوتی باال کار کرده بوند ،دﯾگر قادر نبودند آھسته و آروم حرف بزنند ،گفتگوھا بدون استثـنـا بـا صـدای
بلند و بيشتر به فرﯾاد می ماند ،به خصوص اگر کمی ھيجان زده می شدند ،ﯾا بازی ورق را شروع می کـردنـد.
بدﯾن جھت ،نشستن در آن اتاقھا تا ساعت خواب ھم ،غير ممکن بود ،ولی ھيچ چاره دﯾگری وجود نداشت .به
ھر حال ،اﯾن شراﯾط ؛ آش و کشک مناطق آزاد تجاری و صنعتی مناسبات ابوذر گونه ای است کـه "اسـتـادان"
نيلی و غنی نژاد پخته اند و عمو سام گفته است ،که پاته ،چه بخوری و چه نخوری.
پس از کالس اﯾمنی و آزماﯾش اعتياد ،که به راحتی می شد در آن تقلب کرد ،از نيمه دوم روز کار شروع شـد.
آﯾت می باﯾد کار تست پکيج ھا را انجام دھد .ﯾکی از ھمان پير مردان خوش اخالق و کارآزموده راھنمـای آﯾـت
شد و ھمه ی ساﯾت را به او نشان داد و شيوه ی پيدا کردن بخش ھای مختلف کار را با کمک نقشه و مقـدار،
اندازه ھای شمال و جنوب و شرق و غرب راکه روی ھمه ی ستون ھا درج شده بود ،به آﯾت آموزش داد و بـه
او گفت  :چند روز دﯾگه سرپرست تست پکيج که او ھم مثل شما تازه استخدام شده ولی کار کرده و با تجربه
است ،می ﯾاد و تو با او کار خواھی کرد .باﯾد زرنگ باشی و کار را از او به قاپی .نه تونی زود ﯾـاد بـه گـيـری،
برمی گردی خونت ،متوجه ای چی ميگم؟ پير مرد ھر چه می تونست با زبان تجربه به آﯾت ﯾاد می داد ،مـثـل
اﯾن که پسر خودش بود .اﯾن ھا کارگرای نسل دوم صناﯾع نفت و گاز اﯾران بودند که می تـوانسـتـنـد بـھـتـرﯾـن
مربيان آموزشگاھای حرفه ای – فنی اﯾران باشند.ولی در اﯾن دﯾار ھمه رانت و رابطه و خـودی و غـيـرخـودی،
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ھيچ کس در جاﯾگاه واقعی خودش قرار نداره .بدﯾن جھت اﯾن مربيان با تجربه و دلسوز ،مجبورنـد در سـنـھـای
باالی  ٧٠سال باز ھم کار کنند ،چون خانواده ھا و صنعت ،ھنوزھم ،نيازمند تخصص آنھاست.
روز دوم کار را،با گرسنگی شروع کردند .گرما ،شدت گرمای اھواز را نداشت .ولی شرجی غوغا می کرد ھمـه
ی آب بدن را می کشيد و آدم را به سوی کلمن ھای آب ﯾخ کارگرا می کشاند .آبی که آنقدر امالح داشت کـه
بی کيفت ترﯾن آب معدنی در ﯾک مقاﯾسه با آن ،گوارا ترﯾن آب به نظر می رسيد .از دادن آب معدنی ھم ھيچ خبری نـبـود،
باز ھم باﯾد خودت از بازارچه شھرک کارگری بخری.
کارگرای نسل دومی از ھر فرصت کوتاھی که پيش می آمد استفاده می کردند و ﯾک منبر روضه از شراﯾط کار امروز در قـيـاس
با دوران مطلقه قبلی را ،می خواندند" :خصوصی سازی حداقل در شراﯾط کار پروژه ای و برای ﯾک وجه آن ،وجه خـالـی کـردن
جيب کارگرانی که قرار بود تا  ٦ماه طبق قوانين بازار آزاد و خواست پيمانکاران وطنی ،اﯾن عزﯾزدردانه ھای دولت ھای پـس از
جنگ ،تقاضای حقوق نکنند .به خوبی کار بردی می شد .البته "دولت دلسوزسرماﯾه گذاری" ،برای رضاﯾت "کار آفرﯾنـانـش" بـه
ﯾک بخش از خصوصی سازی ،ﯾعنی ھمان بخشی که به حقوق کارگران مربوط می شد برخالف قوانين نوليبرالی؛ درامور بـازار
کار ،دخالت می کند .و به کارگران اجازه نمی دھد)در شراﯾطی که قانون کار را حذف کرده اند ( برای مقابله بـا زﯾـاده طـلـبـی
ھای دالالن کار ،تشکل ھای خود را به وجود بيآورند .از سوی دﯾگر تشکل ھاﯾی که بر اساس اصل  ٢٦قـانـون اسـاسـی بـه
وسيله خود کارگران به وجود آمده اند با سرکوب و زندان و با دور زدن اصل ٣قانون اساسی )تضمين شغل و حـق اشـتـغـال( و
اصل  ٢٢ھمان قانون )امنيت شغلی ( آنھا]]m1را از زندگی کردن محروم می کنند.از سوﯾی مدعی حکومت علی گونه ھستنـد
و ابوذر وار .و از سوی دﯾگر چون معاوﯾه ،به ﯾک درصدی ھای غارت گر سرماﯾه ھای ملی ھمه ی ملت؛ تکيه کرده اند و پاسدار
منافع نا مشروع آنھا شده اند".
برای آﯾت آگاھی اﯾن کارگران از قانون اساسی عجيب و غير منتظره بود.او و بقيه مھندسان جوان ھم با شـوخـی ھـاﯾـی کـه
درون ماﯾه ای جدی داشت ،وقتی در ساﯾت پاالﯾشگاه کارگران نسل دومی را گوشه ای گير می آورند ،خود را خالی می کننـد
و با اعتراض می گن " :شما ھا ما را بيچاره کردﯾد . . . .شاه به اﯾن ھا نمی ارزﯾد؟! راستشو بگين زمان آن خدا بيامرزی ،وضـع
مملکت اﯾن طور بود؟"
 "-.نه .آن موقع وقتی کسی ﯾک دﯾپلم می گرفت کارش تضمين شده بود .ھيچ کاری که گير نمی آورد ،می توانست در بـانـک
ھا استخدام شود و ﯾا آموزش و پرورش او را به کار می گرفت .ولی آن موقع؛ سرماﯾه داری ﯾکه تاز جھان نـبـود و مـنـاسـبـات
اقتصادی جھان رنگ و بوی دﯾگری داشت".
" چرا تا از شما ﯾک پرسشی می کنند فوری پای اﯾن و آن را به ميان می کشيد؟ اﯾن آشی بود که شما پختيد ،اﯾن و آن ،آنورمرزه ،از اﯾن ور مرز بگو .بگو ،اﯾن بازی چی بود که سراﯾن ملت در آوردﯾد؟ برخی ،تنھا با ﯾک ظاھر سازی زﯾر پرچم دﯾـن مـردم،
دزدﯾھاﯾی می کنند که آقاﯾان ھم ،اعتراف می کنند ،در طول تارﯾخ کم نظير است .ولی حتا آنھا را به مردم معرفی نمی کنـنـد،
تا آبروﯾشان نرود .ولی اگه ﯾک بخت برگشته ای که از گرسنگی و درماندگی مجبور به دزدی شود ،حد شرعی بدون استثنا در
دزدان ھزاران ميليارد دالر،آن
مورد او اجرا می شود و حاکم شرع ،دستش را قطع می کنه ،مگه نه؟ روزنامه ھا را می خونی؟
ِ
ھم نه تومان ،با آبرو ھستند! ولی آن فلک زده ھاﯾی که سياست ھای اقتصادی آقاﯾان به خـود فـروشـی و دزدی وادارشـان
کرده ،بی آبروﯾند؟! چرا ساکتی ﯾه چيزی بگو؟ اﯾن دست پخت نسل شماست ،مگه نه؟"
– تو جوانی نمی خوام نا راحتت کنم.
– اﯾن جوری نمی شه ،باﯾد بگی چی می خواستين که اﯾن بال را سر نسل ما آوردﯾد.
"– شما معتقد ھستيد که ما اشتباه کردﯾم .باشه قبول  ،نسل ما ﯾا اشتباه کرده و ﯾا فرصت طلب ھا با کمک ،بی خبری مردم
و ﯾاری .ھمان واژه ای که شما قبولش ندارﯾد)امپرﯾاليست( توانستند انقالب رو ،از چنگمون در آرند .ولی شـمـا ﯾـک واقـعـيـت
تارﯾخی اجتماعی را نمی بينيد؛ انقالب رو ،تنھا چند تا روشن اندﯾش سياسی انجام نـدادنـد.انـقـال ب بـه اراده ی مـردمـی
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خرد شده ،و کارد به استخوانش رسيده بود و آنھا را دربيسـوادی و
کاربردی و پاسداری شد ،که دھه ھا زﯾر ستم دﯾکتاتوری ُ
جھل غرق کرده بودند .از سوی دﯾگر مردم به علت روند ﯾک نسل خفقان ،آگاھی ازواقعيت ھای علمی –تارﯾخی و اقتـصـادی
جھانی را نداشتند از اﯾن رو به اتحاد با نخبگانی از طبقه متوسط جامعه کشيده شدند ،که اکثر آن ھا تـا جـاﯾـی بـا انـقـالب
ھمراه بودند ،که منافع فردی و طبقاتی آن ھا تامين گردد .طبقه کارگر مانند امروز؛ بی سر و سامان بود .ھمه ی تشکل ھـا،
کوچک و پراکنده بودند .تازه ھمه ی آنھا فکر می کردنند باﯾد و می توانند به تنھاﯾی اھرم ھای قدرت را به دست بـگـيـرنـد .ﯾـا
بزعم آنھا ھژمونی طبقه کارگررا باﯾد به دست گرفت .البته نه به وسيله خود کارگران ،بلکه روشن فکران آن طبقه .چون خـود
کارگران چشم اميدشان به روشنفکران غير چپ دوخته شده بود ،به ھمين دليل اﯾن چند تا روشنفکر ھم تنھا رسالـتـی کـه
برای خود قاﯾل بودند ،به ھم پرﯾدن بود .تا اھرم ھای قدرت خيالی را از دست ندھند .و تشکل ھاﯾی ھم که بـه وسـيـلـه ی
طبقه کارگر با شتاب به وجود آمد قبل از انسجام سرکوب و متالشی شدند .اﯾن سر در گمی فرآﯾند سالھا دﯾکتا تـوری بـود.
ولی به ھر حال اون نسل دست روی دست نگذاشت و به ھر صورت که در توان داشت ،انقالب را ﯾاری نمود .و بزعـم شـمـا
خب اﯾن گوی و اﯾن ميدان ،به فرماﯾيد) ،در حالی که با دودست جلو را نشان می داد( :شما ھم انقالب کنـيـد و
اشتباه کردُ .
اشتباه ما را مرتکب نشوﯾد ".بيسيم ھمراه آﯾت ،چندی بود که او را صدا می زد .گفتگو خود به خود قطع شد.
– بعد ،باشه ؟
– باشه.
سرپرست دفتر فنی ،مسيؤل تست پکيج را به آﯾت معرفی کرد .از اﯾن به بعد باﯾد با او کار کند .دفتر کاری که باﯾد در آن کـار
کنند ،ﯾک اُتاقک سيار و کشيده بود که به صورت مشترک بين  ٧نيروی کار که ھمه جوانان مھندس بودند تقسيم شـده بـود.
ھمکار جدﯾد آﯾت فردی مسن بود .از دور جدی و خشن به نظر می رسيد ولی در ھمان اولين برخوردھا با مھندسـان جـوان،
ارتباطی عميق و دوستانه به وجود آورد .انتقادی برخورد می کرد ،ﯾک نارساﯾی بسيار کوچک فنی را آنقدر دنبال می نمود که
درنھاﯾت سر از آستين عمو سام در می آورد .برای آﯾت اﯾن شيوه برخورد نمی توانست درست باشد ،آخه نقش مـا در اﯾـن
ميانه گم می شد .ولی استدالل ھاﯾش غير منطقی نبود .و اﯾن تضادی بود که باﯾد حل می شد .پيرمرد اولين تست پکيجـی
را که در اولوﯾت بود برداشت و با آﯾت راھی ساﯾت شدند .خط لوله ای که می باﯾد بدان رسيدگی کنند از ھمـه ی طـبـقـات
عبور می کرد .ساﯾت برای نيروی کاری چون آﯾت که برای اولين بار بود در ﯾک پاالﯾشگاه در حال ساخت کار می کرد،عـادی و
بدون نقص بود.ولی اﯾن پيرمرد مرتب ُغر می زد.
– آقای مھندس ،مثل اﯾنه که از اﯾنجا خوشت نمی ﯾاد؟
– نه ،مشکل چيز دﯾگه اﯾه .ما باﯾد تا ارتفاع  ٣٠متری باال برﯾم و در آن ارتفاع باﯾد از روی لوله ھاﯾی با ساﯾزھای متفاوت از ٢
اﯾنچ تا  ٣٦اﯾنچ عبور کنيم و مانند بند باز ھا مصافت طوالنی را در ﯾک عدم تعادل طی کنيم در حالی که اﯾن لوله ھای در جای
خود ثابت نشده اند و روی ساپورت ھای موقت و تق و لق ند ،و حرکت می کنند ،از سوی دﯾگر اﯾن پله ھای عمودی که مـی
باﯾد ما را به آن ارتفاع برسانند ھيچ کدام پيچ و مھره ھاﯾشان سفت نشده اند و مانند تاب حرکت می کنند .اگه در حـال بـاال
رفتن کنده شوند ،ما کشته می شيم و اﯾمنی ھم ﯾک گزارش باال بلند تھيه می کند که  :اﯾن ھا خود سرانه باال رفته انـد و
خودشان مقصرند .در ضمن به من نگو مھندس ،من ﯾک نيروی کار تجربی ھستم ،نه ﯾک مھندس.
– شما دارﯾد به ما کار ﯾاد می دھيد ،چه فرقی می کنه ؟
– شما اﯾن کار را در عرض مدت کوتاھی ﯾاد می گيرﯾد .ولی اﯾن تجربه مکانيکی را من طی بيش از  ٢٠سال با رنج و سختـی
ﯾادگرفتم ،نه چند ماه  .ھمين که اسم منو بگيد ،کافيه .آن ھا کار را در اﯾن شراﯾط بسيار نا اﯾمن شروع کردند ،ابتدا آﯾت تصور
می کرد با بک آدم بسيار محافظه کار سر و کار دارد ،ولی ھنگام باال رفتن از پله ھای عمودی و عبور دوال دوال از روی لـولـه
آنھم در ارتفاع ،متوجه خطر جدی که جان آن ھا را تھدﯾد می کرد ،شد ٤٠ .تست پکيج را تمام کردند کاری که می تـوانسـت
چند ماه به درازا بکشد.اﯾن دو تصور می کردند حداقل ﯾک روزی ﯾک نفس راحت می کشند .ولی به آن ھا اعالم گردﯾد نواقص
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کار را خود شما باﯾد تعمير کنيد .خطاب به مدﯾر دفتر فنی :
– تعميرات به بخش پای پينگ مربوطه ،که کارشو درست انجام نداده است.
– آنھا پيمان کارند .و خودتون خوب می دونيد که ﯾا انجام نمی دھند و ﯾا بدتر ازکار فعلی کار می کنند .ما نـيـرو
از آنھا می گيرﯾم و در اختيار گروه شما قرار می دھيم ،شما انجام دھيد.
کار بزرگ ساخت پاالﯾشگاه ستاره خليج پارس را در اختيار ﯾک شرکت رانت خوار خلق الساعه گذاشته اند کـه
ﯾک شبه به وجود آمده و به ثبت رسيده است .تجربه کاری اﯾن شرکت نا معلوم است .اگر تـجـربـه ای وجـود
داشته باشد ،داللی و مالی است ،نه ساخت ﯾک پروژه نفت و گاز .از اﯾن رو اﯾن جماعت واسطه منش ،پس از
برداشت سھم شير خوداز اصل مبلغ کل قرار داد ،استخوان ھاﯾش را بين چند شرکت قدﯾمی ،کـه اﯾـن کـاره
بودند ،تقسيم کرد .شرکتھای دست دومی ھم سھم خود را جدا کرده اند و به جای ساخت راه نوليبراليستـی
را پيش گرفتند و ساخت آن را در اختيار شرکت ھای دست سومی گذاشته اند ،شرکـتـھـای دسـت سـومـی
برای رھاﯾی از پرداخت حق بيمه و سنوات و پاداش ساالنه ی شب عيد کارگران ،کار را بين چـنـدﯾـن شـرکـت
دست چھارمی تقسيم نمودند .در اﯾن شرکت ھای آخری ،دفتر و دستکی وجود ندارد .ھمه چيزی در اختيار و
اراده ﯾک مقاطعه کار کم و ﯾا بکلی بی سواد است ،که طی رابطه ھا اﯾن امتـيـاز را بـه دسـت آورده اسـت.
شراﯾط کاری که اﯾن مدﯾر به کارگران تحميل می کند و در شروع کار به نيروی کار اعالم می گـردد بـدﯾـن قـرار
است :ابتدا؛ نيروی کار باﯾد مدت زمانی که مقدارش رااﯾن مدﯾر تشخيص می دھد کار کند تا بـا کـار او آشـنـا
شوند و بعد ،پس از تاﯾيد ،باﯾد ﯾک برگه سفيد را امضا کند و انگشت بزند ،بنام قرارداد کار ،که پيـمـانـکـار آن را
خودش بعدھا ُپر می کند .با اﯾن مضمون .من  . . . .کليه حقوق و مزاﯾای و پاداش و سنـوات قـانـونـی خـود را
درﯾافت کرده ام ،و ھيچ گونه مطلباتی ندارم و . . .تارﯾخ اﯾن قرارداد را ھـم ،زمـان تسـوﯾـه حسـاب درج مـی
شود.اگه کارگری اعتراض کند دﯾگه اداره کار و شورای حل اختالفی ،در کارنيست .چون ھمـه ی اﯾـران شـده
منطقه آزاد تجای – صنعتی و قانون کار شامل آن نمی شود .باﯾد وکيل به گيرد و ماه ھا دوندگی کند .بعد ھـم
چون صاحب کارش حاجی آقا است و او ﯾک "عوام" حاکم محترم شرع کارگر را برای متـنـبـه شـدن بـقـيـه ی
"عوام" به شالق و زندان محکوم می کند .تا دﯾگران بدانند در اﯾن نظام و در دولت اعتدال؛ ﯾک من ماست چقدر
کره دارد .ابن نقد ھا مانند روضه خوانی ھا ی روی منبرھميشه به صحرای کربال ختم می شد .ولی صـحـرای
کربالی اﯾن پيرمرد شده بود ،صندوق بين المللی پول و سياست ھای دولت ھای پس ازجنگ .پس از ھـر نـق
نق می گفت:
" -دولت اول پس از جنگ در برابر اقتصاد آمرﯾکاﯾی تعدﯾل ساختاری و خصوصی سازی زانو زد و به کرنش افـتـاد
و با دور زدن قانون اساسی؛ آن را کاربردی کرد .ازاﯾن رو در ﯾک روند بی صدا و خزنده ھمه ی مناطق صنعتی و
مجتمع ھای کارگری را مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعالم نمود و ازشمول قاتون کار خارج کـرد .دولـت دوم بـا
لبخند " عوام" شاد کن ،ھمه ی کارگاه ھای زﯾر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد .تـا ﯾـک دالل مـحـتـرم
ازقبل کارمليون ھا کارگر چاق چله تر شود .و ميليون ھا خانوار کارگری به بخشيد "عوامی " که نه پـول کـربـال
رفتن دارند و نه حاجی آقا ھستند ،بيفتند به گداﯾی ،البته وقتی که پس از ٥٠-٤٠سال کارگری از رمق افتادند.
بزعم اﯾن جماعت کار آفرﯾن الشخور " ،به جھنم ،خالﯾق ھر چه الﯾق ".دولت سوم که به شدت از اﯾـن ھـمـه
تغيرات به نفع سرماﯾه داران ﯾا بزعم برخی "نخبگان ،کار آفرﯾنان" ذوق زده شده بودند ،به سوی شوک درمانی
رفتند از اﯾن رو نوليبراليسم شدت گرفت ،آنھم در نھاﯾت بی اعتناﯾی ،به حقوق اکثرﯾت مـردم .امـوال کـارگـران
جدا از منابع عظيم ملی )تامين اجتماعی چوب حراج خورد ( و رسواﯾی مالی با ابعادی نجومی ،سراسر طـول
تارﯾخ اﯾن دﯾار به خواب رفته را ،پشت سر گذاشت.دولت چھارم ھم با قدرت تير نھاﯾی را به قلب طبقـه کـارگـر
زد و قانون کار را روانه زباله دان تارﯾخ کرد و بدﯾن گونه به دنيا نشان داد دست کشيدن از کـار بـرای درﯾـافـت

٢٨/۴/١٣٩۴

۵

٢٨

حقوق توافق شده؛ ﯾک جناﯾت بر عليه سرماﯾه داران محترم است .که عالوه بر زتدان باﯾد شالق را ھم نـوش
جان کنند ،تا بفھمند حکومت سازندگی،اصالجات،اصول گرا و اعتدال؛ در نھاﯾت معناﯾش چـيـسـت ،رضـاﯾـت
رغرھای ﯾک رﯾز و مدام پير مرد بود که آﯾت را به چالش بـا
بانک جھانی و صندوق بين المللی پول ".اﯾن ُغ ُ
خود وا می داشت :آن ارزشھا و الگوھاﯾی که به نام ھای گوناگون و ترم ھای اصول جھان بينـی و اخـالق و
معنوﯾت گذرانده و آموخته بودند؛ در خارج از کالس و کتاب ،وجود خارجی نداشت .آنچه که سراسـر ھسـتـی
اجتماعی کشور ما را درطول وعرض و عمق ،فراگرفته بود ،مـاسـک رﯾـا و دروغ و تـالش بـی وقـفـه بـرای
سرکيسه کردن خالﯾق ﯾا ھمان حق الناس مشھور بود .تردﯾد و دو دلی توی حلقش گير کرده بـود و بـدتـر از
گرما و شرجی بندر عباس نفسش را می برﯾد؛ چون با اﯾن شنيـده ھـا مـی دﯾـد ھـمـه ی نـظـرﯾـه ھـای
آموزشی،اخالقی و شعارھاﯾی که ھر روز و ھر ھفته مدام تکرار می شوند ،با عـمـل کـردھـای اجـنـمـاعـی
موجود ،در تضاد حيرت انگيزی است .ازسوی دﯾگر اﯾن ھمکاران نسل پيشين ،ﯾک پيچ رھا شده در ساﯾت را،
به ﯾک گفتگوی اقتصادی – سياسی بدل می کردند .اﯾن بحث ھای داغ سياسی اقتصادی با چاشنی انتـقـاد
منطقی ،بدون توھين و ھوچی گری ،آﯾت را به وجد آورده و زواﯾای دﯾدش را تغير می داد ،بـه گـونـه ای کـه
سختی کاردر ارتفاع آنھم بدون وساﯾل کامل فنی – اﯾمنی را به کلی از ﯾاد برده بود.ھنگام باال رفـتـن از پـلـه
ھای عمودی تق و لق ،درد درعضالت بازو وسنگينی زانو را با شکيباﯾی تحمل می کرد تا درمقابل اﯾـن نسـل
دﯾروزی ،کم نياورد .پرسش ھای بی شماری که در جامعه ی بحران زده ،جوانان را دچار سـردر گـمـی کـرده
ولی محظورات خود سانسوری استادان ،آنھا را بدون پاسخ منطقی گذاشته بود .در پروژه ھا بـدون دشـواری
پاسخ داده می شد .آن ھم نه به صورت نظری ،بلکه به صورت مشاھده ی عينی .اثبات نظرﯾه ھا؛ در شراﯾط
کار و توليد وانطباق ﯾا عدم انطباقشان بر واقعيت ھای جاری ،به راحتی امکان پـذﯾـر بـود .جـوانـان در اﯾـنـجـا
درعينيت کار و زندگی ،لعاب ھای زﯾبا و غير واقعی باور ھای اﯾداليستی را از دست می دھند .چه کسـی از
نسل گذشته با آنھا گفتگو کند ،چه خود با مشاھده ی مستقيم به ژرفای باور ھای عوام فرﯾبانه ی سرمـاﯾـه
داران رنگ عوض کرده ،پی می برند .گراﯾش به چپ در اﯾن واقعيت ھا نھفته است .نيازی ھم به صغرا و کـبـرا
ندارد .درحالی که در اﯾران ھيچ نيروی فعال چپی وجود ندارد و ھمه ی ترﯾبونھای داخلی و خارجی ،به کـمـک
برچسب ھای سنتی،ارتدوکس،دگم و  . . .چپ را نفی می کنند وﯾا زﯾر پوشش چپ؛ چپی که معناﯾش را بـه
درستی نمی دانند و با نا آگاھی در باتالق بی خبری ھر چه بيشتر فرو می روند و شناخت سطحی خـود را
که چيزی فرا تر ازشتر گاو پلنگ نيست بازھم ،تنھا ره رھاﯾی می پندارتد و مانند ﯾک اﯾدآليسـت مـقـدس ،بـا
متھم کردن دﯾگران؛ "والغير" خود را فرﯾاد می زنند .وﯾا فراماسيونر ھاﯾی که در پوست چپ فرو رفته انـد و از
ترﯾبون انواع رسانه ھاﯾی چون مھر نامه گونه؛ انواع چپ اروپاﯾی و مدرن را ،که سرماﯾه داری را رھا نـمـوده و
گناه نارساﯾی ھای سرماﯾه را ،به گردن تکنولوژی می اندازد .شعار می دھند.آﯾت ھا ،نه ماترﯾالسم دﯾالکتيک
را خوانده اند ونه در حزب ﯾا سازمانی ،چند و چون راه چپ را آموخته اند .با اﯾن وجود چپ آمرﯾـکـاﯾـی از نـوع
حسن مرتضوی و مھر نامه ای ،نمی توانند آنھا را به بی راھه بکشانند .آموزشگاه آنھا ،کـارگـاه ھـای کـار و
مردمند.
دﯾروز پس از بازگشت از ساﯾت به خوابگاه ،برای  ٢ساعت برق قطع شد .ھمه کالفه شده بودند و زمين و
زمان را به باد رکيک ترﯾن توھين ھا می گرفتند ،نه می شد در اُتاق بمانی و نه در محوطه ی خوابگاه ،گرما
توأم با شرجی  ٩٠درصدی و ھواﯾی بدون وزش ھيچ نسيمی ،عرق رااز سر و روی ھمه سرزﯾر کرده بود.آتاق
ھا با بوی عرق و بوی جوراب ھای نشسته جھنمی ساخته بودند که با ھرتنفس حالت استفراق تا گلوی آدم
باال می آمد .تا مدتی پس ازآمدن برق و شروع کار کولرھا از اتاق ھا ،نمی شد استفاده کرد.شراﯾط سخت
کار و وضعيت خوابگاه و غذا ھاﯾی که نيازمندی ھای بدن را در اﯾن شراﯾط جواب گو نبود ،آﯾت را به تردﯾد
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ماندن ﯾا رھا کردن کار،انداخته بود .روی سفره ی غذاﯾشان برای ھر نفر ﯾک ظرف ساالدالوﯾه و مقداری سيب
زمينی سرخ کرده و نانھاﯾی که دﯾگر خشک شده بودند قرار داشت که به علت سرد شدن از رﯾـخـت قـيـافـه
افتاده بودند .ﯾک ساعت پس از صرف غذا سه نفر از کارگران دچار دل پيچه و دل درد و اسـھـال و اسـتـفـراق
شدند.درمانگاه در محوطه پاالﯾشگاه بود با ﯾک فاصله  ١٠کيلومتری آنھاﯾی که آشناﯾی و ﯾا دوستی در مـيـان
راننده ھا نداشتند باﯾد تلفن کنند تا ازجلو درب ورودی پاالﯾشگاه آژانس بياﯾد و او را به درمانگاه ببرد و ھـزﯾـنـه
آن نيز به عھده ﯾيمار است) ٢٠ھزار تومان( .با ورود به درمانگاه پول وﯾزﯾت را که  ٢٠ھزار تومـان اسـت ،بـاﯾـد
پرداخت می کردند والی پزشک ﯾا در حقيقت پزشک ﯾار آنھا را نمی دﯾد.ھمين طور پول داروھـا را.خـوابـگـاه
٧٠٠٠نفری پاالﯾشگاه،ستاره خليج پارس ،ھمکاری نزدﯾکی با بخش خصوصی بـرای سـر کـيـسـه کـردن
کارگرھا دارد.طبق سنت ھای باستانی ُلرھا وقتی کارد به استخوانشان می رسيد رو به آسمان می کننـد و
چرخ گردون را با توھين و فحاشی رکيک ،مخاطب قرار می دھند ،آﯾت ھم وقتی ھمـه ی جـيـبـش راخـالـی
کردند و برای دارو مجبور شد از ﯾکی از کارگران پول قرض کند ،پشت بند اﯾن شراﯾط  ،چند کفر آبدار نثار زميـن
و زمان کرد .بامداد ھنوز حالش خوب نشده بود ولی می باﯾد سر کار برود ،چون پيمانکار کسری کار می زنـد.
مجوز پزشک ھم در اﯾنجا اعتبار قانونی ندارد .آن روز با ھمکارش ھمآنگ کردند که کار را نزدﯾک انتھای ساﯾـت
متمرکز کنند ،تا بيمار بتواند دم به دم به دستشوﯾی برود .در ساﯾت پاالﯾشگاه بـزرگ ،شـرکـت ھـای دسـت
چھارمی و سومی ،دستشوﯾی برای کارگران نمی سازند .پيمانکارچنين ھزﯾنه ھاﯾی را نـمـی پـذﯾـرد .ولـی
درانتھای ساﯾت ،شرکت دست دومی دست شوﯾی دارد و آنھا از آن می توانند استفاده کننـد.آن روز اتـفـاق
دﯾگری افتاد که تاثير عميقی برآﯾت گذاشت ،جرثقيل تعدادی کف پوش طبقات باالرا که از تسمه ھای آھـنـی
در ابعاد ١در ١متری ساخته شده بود در طبقه سوم قرار داد ،ولی کسی آنھارا مھار نکرد.پيمانکار از ھر نيروی
کار چندﯾن کار متفاوت می خواھد وبه زور می کشد .از اﯾن رو کارگران نمی توانند ھيچ کدام از اﯾن کار ھـا را
کامل و به خوبی انجام دھند.ھنوز ﯾک کار را تمام نکرده ،او را برای کار دﯾگری با فرﯾاد و تشـر ،بـه خـود مـی
خوانند .در آن قسمت سه برادر مسجد سليمانی در کنار طبقه ھم کف کار پاﯾپينگ را انجام می دادند ،معلوم
نشد به چه دليل ولی گروتينگ ھا از طبقه سوم به ارتفاع  ٣٠متر به پاﯾين رﯾختند و ﯾکی از آن کف پوشھا بـه
سر ﯾکی از برادران برخور کرد .او حتا فرصت نکرد ،ناله ای سر دھد ،و در دم از دنيا رفت .مرگ؛ ساﯾه سنگيـن
غم را برکارگاه خسته و از رمق افتاده تحميل کرد .پيمانکاران کارگران بھت زده را با سر و صدا بـه کـار دعـوت
کردند مثل اﯾنکه ھيچ اتفاقی نيفتاده است.
" -ھی با شما ھستم ،برﯾد سر کار ،خواست خدا بود .اجلش رسيده ،اﯾنکه دﯾدن نداره".
مدﯾر پروژه پس از  ١٠روز به کارگاه آمد .برای تعين مقدار حقوق کارگران تازه استخدام شده ،او تصمـيـم مـی
گرفت .ولی ﯾکی دو روز اول ،کار ھای مدﯾرﯾتی را با کارفرماﯾش باﯾد سامان دھد ،پس از آن به چنين مساﯾلی
رسيدگی می کرد .مدﯾر پروژه از کارگران قدﯾمی صنعت نفت اﯾران بود که باھمکاری چند ھمکار مانندخـودش،
ﯾک شرکت راه انداخته بودند .اواﯾل انقالب به صورت تعاونی کارمی کردند .ولی با روی کار آمدن رفسنـجـانـی
وواردات مناسبات اقتصادی تعدﯾل ساختاری و خصوصی سازی آنھا ھم تعاونی را به شرکت سھـامـی خـاص
تبدﯾل کردند و به صورت مشترک ،ھم خود و ھم فرزندانشان کار می کردند .کار خرده سرماﯾه داری بـا ابـزار
ھای نه چندان بزرگ از اﯾن رو شراﯾط کار نتوانسته بود ھمه ی خصلت ھای کـارگـری را از آنـھـا بـگـيـرد .بـا
اعتراضات کارگری ھمراھی می کردند ولی با مش ھواداری از سرماﯾه داری صنعتی .بدﯾن جھت نسـبـت بـه
شرکت ھای دست سومی دﯾگر تفاوت ھای مثبتی داشتند .ھمکارآﯾت به دفتر مدﯾر پروژه خواسته شد ،تـادر
باره حقوقش گفتگو شود.
– شما چقدرحقوق می خواھيد؟
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– من در عسلوﯾه  . . .می گرفتم و کارم فقط تست پکيج بود ).روز قبل مسيؤل دفتر فنی که جزو فاميل ھای
نزدﯾک مدﯾر پروژه بود گزارش کاملی از کار او دراختيار جناب مدﯾر گذاشته بود و او به خوبی از چند و چون کـار
اﯾن گروه دونفره اطالع داشت (.ولی روحيه پيمانکاری و بازار خراب کار ،بـه او اﯾـن فـرصـت را مـی داد ،تـا
نيروھاﯾش را با حداقل حقوق ،آنھم با اﯾن امکانات حقيراستخدام کند.
– ما چنين حقوق ھاﯾی نمی توانيم بدھيم .تازه با کار شما ھم آشنا نيستيم.
– از دفتر فنی بپرسيد.
– من خودم باﯾد ببينم.
– به ھر حال من کمتر از کارمزدی که در عسلوﯾه می گرفتم ،کار نمی کنم.
– پس به بن بست رسيده اﯾم ،درسته ؟ پيرمرد از دفترخارج شد وبه دفتر فنی رفت و اسـتـعـفـا داد .سـاک
گوچکش را به دوش انداخت و دست از پا دراز تر به خانه برگشت .البته قبل از خارج شدن از ساﯾت ،گفتگو بـا
مدﯾر پروژه را با آﯾت در ميان گذاشت .مدتی کوتاه بعد آﯾت ھم عطای اﯾن کار را به لقاﯾش بخـشـيـد و راھـی
اھواز شد.
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بخش ھاﯾی ازگزارش ﯾک زن معلم درباره دستگيری ھای معلمان دررزو  ٣١تير ماه
١٣٩۴
فصل اول دستگيری
ما وقتی به بھارستان رسيدﯾم ازده گذشته بود ومن ھمش به ھمراھم غر می زدم که دﯾررسيدم داخل
سالن مترو به ﯾکی از دوستانم زنگ زدم گفت اوضاع خوب نيست خيلی ھا را گرفتند.
ما وارد پياده رو شدﯾم دﯾدﯾم مقابل مجلس کنده شده وجای تجمع نيست گفتم بروﯾم پاﯾين تر شاﯾد جای
دﯾگری تحصن برگزار می شود .وقتی به مقابل پمپ بنزﯾن رسيدﯾم تعدادی از ھمکاران را دﯾدﯾم که با
نيروھای امنيتی درحال بحث بودند .نيروھا ی لباس شخصی می خواستند ﯾک ھمکار خانم را ببرند که با
ممانعت بقيه روبرو شدند تعدادھمکاران داشت زﯾاد می شد ماھم به آنھا پيوستيم بعد از مدتی شخصی
گفت بروﯾد مقابل مجلس نماﯾنده ای می خواھد با شما صحبت کند .ماھم باھمين منظور به سمت مجلس
حرکت کردﯾم مقابل مجلس دو ...خودرا به نشانه ی پيروزی وحق تجمع باال برده بودﯾم که ﯾک آقای ھيکلی
کاله دار ازراه رسيد وفرﯾاد زد محاصرﯾشان کنيد وھمه را بگيرﯾد .تعدادی از ھمکاران فرارکردند ولی عده ای
ھم مثل ما ميان گروھی امنيتی ولباس شخصی گير افتادﯾم .ھمراه مرا کشيدند که ببرند ومن خواستم که
نگذارم درعرض چند دقيقه درحالی که فرﯾاد می زدم بی غيرت ھا چادرم را چرا کشيدﯾد واز سرم
برداشتيد .نامردھا مگر ما چه کرده اﯾم داخل ﯾک ماشين ون ھول داده شدم پشت سرم دو ھمکار دﯾگر ﯾک
عابر خانم ھم به داخل پرتاب شدند .ﯾکی از ھمکاران مانند من مقنعه نداشت وشال سر کرده بود داشته
عکس می گرفته که گرفته بودند آنقدر کيفش را کشيدند وتوی سرش زدند تا دسته کيف پاره شد تلفن
ھمراه اورا گرفتند ھر چقدر داد زد گوشی وسيله ی شخصی است.ونباﯾد گوشيم را چک کنيد فقط توھين
شنيد خانم عابر ھم مرتب گرﯾه می کرد .ومی گفت من را چرا گرفتيد من که معلم نيستم مارا دور شھر
تھران گرداندند تا به پاسگاه وزرا بردند.
فصل دوم انتظار
مارابه داخل پاسگاه بردند کلی ماشين وموتور در حياط آنجا پارک شده بود ما خانم ھا را جدا کردند وگوشی
ھاﯾمان را گرفتند وبا لحنی توھين آميز مارا به ﯾک اتاق بردند که روی آن نوشته بود اتاق گشت .کنار اﯾن
اتاق ﯾک سالن بزرگ قرار داشت که پر بود از ھمکاران آقا .مارا داخل ﯾک اتاق نسبتاًکوچک جادادند وبه
اعتراض ھای برخی از ھمکاران ھم با خشونت کالمی جواب دادند .جالب بود ھمکاران خانم از خيلی از
شھرھا آمده بودند شيراز ،اصفھان،دليجان،ماھشھر،کرج،تھران ومشھد مقدس چقدر شرمنده می شوی
وقتی می بينی از اﯾن شھرھای دور به تھران آمده اند وبه جای مھمان نوازی دستگير شده اند
ﯾک ھمکار بازنشسته ی تھرانی که از ھمه ما بزرگتر بود را مورد ضرب وشتم قرار داده بودند.
ھمکار دﯾگری فرزند خردسالش را گم کرده بود وآن قدر گرﯾه کرده بود که چشمانش خون افتاده بود آنقدر
مظلوم بود که نمی توانست صداﯾش را بلند کند با سر وصدا ما اجازه دادند که به خانه اش زنگ بزند وقتی
آمد گفت کسی شماره پدرش را که رقم رقم می دانسته براﯾش گرفته واورا به پدرش رسانده است
مارا به نوبت ازميان آقاﯾان رد می کردند ومی بردند دفتر رﯾاست تا ﯾک زنگ ﯾک دقيقه ای بزنيم.
چندﯾن بارھمکاران با ماموران داخل اتاق بحث کردند مثال ً چرا وقتی چاﯾی دادند عکس وفيلم گرفتند .ﯾا آب
ميوه وکيک آوردند .وقتی فيلم گرفتند ھيچکس نخورد .می گفتند ما تاکنون باچنين متھمانی برخورد نکرده
بودﯾم.ﯾکی از ماموران حتی اظھار شرمساری کرده بود و به مافوقش گفته بود که دﯾگر روی آنرا ندارد تذکر
دھد .پس کی اﯾن قضيه تمام می شود.
ﯾکی از ھمکاران خيلی حالش بد شد تا جاﯾی که اورژانس خبر کردند ماموران اورژانس وقتی دانستند که ما
معلم ھستيم بدون ھيچ ترسی به اﯾن امر اعتراض کردند وقتی ﯾکی گفت ﯾعنی چی خانم معلم ھا را
گرفتند اگر می خواھيد ھمه ی شما خانم ھا را با خود ببرﯾم .من نامه اش را آماده کنم ھمگی تشکر کردﯾم
ھنوز حال دوستمان خوب نشده بود ماموران اورژانس را بيرون کردند البته آنھا ھمکار بازنشسته را ھم که
مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود رسيدگی کردند.
فصل سوم بی قراری
ساعت به سه بعد از ظھر رسيده بود آزادی خبری نبود غذا آوردند آنھم چه غذاﯾی.صدای کف زدن وسعت
زدن ھمکاران آقا که غذاھا را پس داده بودند مارا ھم دلگرم کرد تعداد زﯾادی غذا نخوردﯾم.
دﯾگر نگران خانواده ھای خود بودﯾم .من که تا ساعت پنج می گفتم ومی خندﯾدم با گفته ی ﯾکی از ماموران
که شما امشب اﯾنجا ھستيد دلم آشوب شد آخر پسر چھارساله ام بدون من نمی خوابد وبه عنوان ﯾک
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مادر دلم آرام نمی گرفت از ھر دری صحبت می کردﯾم از مسائل کاری،عرفانی ،خاطرات مدرسه ،علم
وفلسفه خالصه دﯾگر طاقتمان طاق شده بود وفقط می گفتند که مسئول پرونده ی شما نيامده
است ...............
سروصداﯾی شد آقای دادستان بھمراھی چند نفر به اتاق ما آمد اول توپش پر بود فکر می کرد اگر باتحکم
صحبت کند ما عقب خواھيم نشست اول پرسيد ھمگی معلميد؟
گفتيم بله
اھل کدام شھرھستيد؟
تک تک شھر خود را گفتيم.
چرا مقابل مجلس آمده بودﯾد؟
چون قصد تجمع واطالع رسانی به نماﯾندگان خودرا داشتيم از ھمکاران دربند خود خواستيم حماﯾت کنيم .
گفت تجمع شما غير قانونی بوده است.
من گفتم چرا مگر اصل  ٢٧قانون اساسی اﯾنگونه تجمعات را قانونی ندانسته است؟
گفت بيش از سه نفر باﯾد مجوز وزارت کشور بگيرند .گفتم مگر حکومت نظامی ھست که بيش از سه نفر
مجوز بخواھد.
گفت خانم برای چی شما شرکت می کنيد مگر وظيفه شوھر شمانيست که نفقه ی شما را بدھد پس
چرا به حقوق خود اعتراض دارﯾد؟
ﯾکی از ھمکاران گفت پس بفرماﯾيد خانم ھا مدد کاری کنند ﯾکی دﯾگر گفت پس با اﯾن حساب بروﯾم خانه
بنشينيم شما معلم زن می خواھيد چکار؟ ﯾکی ھم گفت باشد من از اجازت کارتم را از ھمسر فرھنگی
خود می گيرم شما مخارج زندگی اورا پرداخت می کنيد .گفت مگر چقدر ميگيرد مثل ما قضات پنج شش
ميليون می گيرﯾد.
گفت گوشيم را بدھيد نشان شما بدھم ﯾک فرھنگی با  ٢٣سال سابقه ﯾک ونيم ھم نمی گيرد آنوقت می
خواھيد خرج پنج سر عائله را بدھد خارج مادر بيمارش را بپردازد بعد می گوﯾيد شما بنشينيد خانه
سرش را به زﯾر انداخت ھمکاری که قبال ازطرف دادستان مورد توھين قرار گرفته بود گفت ما در مدارس اﯾن
مملکت با کمترﯾن امکانات وبزرگان مشکالت فرزندان شمارا باالنس می کنيم اما شما دولت مردان تحمل
کوچکترﯾن اعتراض مارا ندارﯾد.
دادستان گفت ماجرای شما احترام قائلم ولی نباﯾد بھانه به دست عده ای منافق بدھيد منافقين که در
پارﯾس وخارج ...نيستند درھمين تھران واطراف ما ھستند شما به آنھا اجازه ی جوالن می دھيد من گفتم
ماموران شما به جای ما آنھا را بگيرند ما ھيچ ﯾک به دنبال سياست نبوده ونيست .............
گفت تجمع راھش نيست .
گفتم شما راھش را نشان دھيد .شما وزﯾر ونماﯾنده ورﯾيس جمھور را به مدرسه بياورﯾد ما ھمان جا
مشکالت خود را بيان کنيم .
دﯾگر چيزی نگفت فکر کنم نتواست مقابل ما اﯾستادگی کند وکمتر آورد و گفت شما تا چند دقيقه ی دﯾگر
می توانيد بروﯾد مراحل قانونی را طی کنيد به سالمت.
گفتم ھمکاران آقا؟
گفت ھمگی شما آزادھستيد.
شغلی کاذب در بيمارستانھا ٢۴/ساعت حفاظت ١٠٠ ،ھزار تومان
دستمزد ﯾک شب ھمراه مرﯾض ماندن که دﯾگر خودش به ﯾک شغل تبدﯾل شده ،چقدر است؟
ھمراه مرﯾض از جمله شغلھای کاذب است که به تازگی در بيمارستانھا دﯾده میشوند .در بسياری از
بيمارستانھا افرادی مستقر ھستند که از طرف پرستاران ،به بيمارانی که ھمراه نياز دارند معرفی
میشوند ،تا در صورت تماﯾل به عنوان ھمراه مرﯾض کنار آنھا بمانند.
به گزارش١مرداد اقتصادنيوز ،بيمارستانھا ھزﯾنهھای افراد ھمراه را در بيمارستانھای دولتی  ٢٠ھزار تومان
با غذا و  ٩ھزار تومان بدون غذا و در بيمارستانھای خصوصی تا  ۴٠ھزار تومان در نظر میگيرند .اما
بيمارانی که ھمراه ندارند باﯾد مبلغ بيشتری را پرداخت کنند تا بتوانند ھمراھی داشته باشند.
افرادی که میتوانند به اﯾن نياز بيماران پاسخ دھند ،بابت ھر  ٢۴ساعت کنار مرﯾض ماندن  ١٠٠ھزار تومان
تا  ١۵٠ھزار تومان درﯾافت میکنند و در صورتی که  ١٢ساعت کنار مرﯾض بمانند  ۵٠ھزار تومان تا  ۶٠ھزار
تومان درﯾافت میکنند.
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اما مراکز و موسساتی نيز تشکيل شده و نيروھای خود را به بيمارستانھا اعزام میکنند تا ھمراه مرﯾض
بمانند .در اﯾن مراکز نرخھا کمی متفاوت است.
کارمند ﯾکی از اﯾن موسسات میگوﯾد :بابت ھر  ٢۴ساعت ھمراه  ١٠٠ھزار تومان درﯾافت میکند و در
صورتی که ھمراه مرﯾض دارای مدارک بھياری باشد  ١٢٠ھزار تومان تا  ١۵٠ھزار تومان درﯾافت میکند.
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تقدﯾم به کارگرانی که در انفجار
ذوب آھن اصفھان جان باختند
در اخبار خواندﯾم انفجار در
ذوب آھن اصفھان؛ ٣
کشته و  ٦مصدوم

شما که با آھن در آميختيد!!!
چگونه آھن
از نامتان
نام قدﯾمی رنج
اعتبار گرفته است ؟!
چگونه آھن
پيکر گداخته ،
پيکر مذاب،
و زخمی تان را
در قالب ھای تھی رﯾخته است ؟
ای جاوﯾدانه
جاوﯾدانه نامتان
ای جاوﯾدانه
جاوبدانه
نامتان
عبدالرضا قنبری
زندان رجاﯾی شھر
/١٩تير١٣٩۴/
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مصاحبه اختصاصی حقوق معلم و کارگر با پيمان حاج محمود
عطار وکيل کانون صنفی معلمان اﯾران
غروب چھارشنبه ،ھفدھم تيرماه،ﯾازده روز پس از بازداشت اسماعيل عـبـدی ،دبـيـر کـل کـانـون
صنفی معلمان اﯾران ،در محل دفتر آقای پيمان حاج محمود عطار ،وکيل معلمان زندانی ،مصاحبـه
ای با اﯾشان ترتيب دادﯾم .متن مصاحبه به شرح زﯾر است:
حقوق معلم و کارگر :جناب عطار با عرض سالم و خسته نباشيد .سوال اول ما اﯾن اسـت کـه در
کليت ماجرا،
فعاليت صنفی در قوانين فعلی چه جاﯾگاھی دارد؟ ممکن است مواد قانونی آن را تبيين نماﯾيد؟
پيمان حاج محمود عطار :قانون اساسی در اصول  ٢٦و  ٢٧به دو حق اساسی مردم اشاره کـرده اسـت .اول،
فعاليت حزبی و صنفی مجاز است و دوم ،تجمع و راھپيماﯾی ھا بدون حمل سالح در صورتی که مخل امنـيـت
ملی و بر خالف موازﯾن اسالم نباشد ،مجاز است .اﯾن دو اصل ھيچ تبصره و استثناﯾی ندارد .منظور از تبصره و
استثنا به اﯾن معنی است که بعضی از اصول قانون اساسی وقتی که اساس ﯾک موضوعی را تبيين کـرده در
ادامه ،شرح و ﯾا نحوه اجرای آن موضوع را قانون دﯾگری تعيين می کند ﯾعنی در واقع بـرخـی از اصـول قـانـون
اساسی ارجاع داده به قانونی بعد از قانون اساسی .اما ﯾک سری از قوانين اساسـی  ،ھـيـچ ارجـاعـی بـه
قوانين عادی نداده اند ،از جمله ھمين دو اصل  ٢٦و  ٢٧قانون اساسی .ﯾعنی برگزاری تجمعـات و تـحـصـن و
راھپيماﯾی عادی بدون حمل سالح نيازی به قانون عادی ندارد و ھمينطور ،تشکيل احزاب و تجمعھای صـنـفـی
آزاد است به رغم اﯾن که در اﯾن دو اصل آزادی عمل صنفی تعرﯾف شده  ,ولی متاسفانه قانونـی در  ١٣٦٠از
تصوﯾب مجلس گذشت که به نظر من اﯾن قانون ،برخالف قانون اساسی است .اﯾن قانون که به قانـون احـزاب
معروف است ،ﯾک سری شراﯾط و تشرﯾفاتی را برای تاسيس احزاب و جمعيتھا و کانونھا پيش بـيـنـی کـرده و
متولی صدور پروانه و نظارت بر عملکرد نھادھای صنفی را وزارت کشـور دانسـتـه در مـاده  ١٠اﯾـن قـانـون،
کميسيونی پيش بينی شده که در حال حاضر به کميسيون ماده  ١٠احزاب معـروف اسـت .اﯾـن کـمـيـسـيـون
مسئول شده که شھروندانی که با مشارکت ھم می خواھند ﯾک حزب ﯾا نھاد صنفی و ﯾا NGOو کـانـونـی را
تاسيس بکنند ،صالحيت موسسين را بررسی کند و اگر مشکلی نداشتند ،به آنھـا پـروانـه فـعـالـيـت بـدھـد.
ھمينطور اﯾن کميسيون اجازه دارد که فعاليت آنھا را تمدﯾد کند ﯾا متوقف کند .اما نکته مھم اﯾنجاست کـه اگـر
ﯾک حزب ،جمعيت و ﯾا کانونی پروانه فعاليت از سوی کميسيون ماده  ١٠احزاب گرفت ،انحاللش بدون تشکـيـل
دادگاھھای صالحه با حضور ھيات منصفه امکان پذﯾر نيست.در ھمين راستا کانون صنفـی مـعـلـمـان در سـال
 ١٣٧٨با امضای وزﯾر وقت کشور آقای عبدالواحد موسوی الری اجازه تاسيس گرفت و پـروانـه کـانـون صـنـفـی
معلمان توسط وزﯾر کشور صادر شد .در پی صدور مجوز فعاليت اﯾن کانون در تھران ،در شـھـرسـتـانـھـا پـروانـه
کانونھای دﯾگری در ھمين راستا به تاﯾيد وزارت کشور رسيد .ھمه ساله اﯾن کانونـھـا بـراسـاس اسـاسـنـامـه
قانونی خود فعاليت می کردند ،مجمع عمومی برگزار می کردند و در اﯾن جلسات مجمع عمومی ،بازرس وزارت
کشور حضور داشت .متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت نھم ﯾعنی محمود احمدی نژاد که ھمزمـان شـد بـا
اجرای قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری ﯾا به عبارتی ،قانون نظام ھماھنگ پرداخت حقوق و مـزاﯾـا ،مـعـلـمـان و
فرھنگيان سراسر کشور ،مواجه شدند با تبعيض در خصوص اجرای اﯾن قانون ،به عبارت ساده تر ،اﯾن قانون در
مورد فرھنگيان اعمال نشد .مکاتبات و مراجعات مختلفی ازسوی اعضای ھيات مدﯾره کانون صنفی معلمـان بـا
مسئولين وزارت آموزش و پرورش و شخص وزﯾر صورت گرفت که متاسفانه اﯾن پيگيرﯾھا و مراجعات صنفی ھيـچ
حاصلی در بر نداشت .معلمان وقتی از دولت و قوه مجرﯾه و به وﯾژه شخص وزﯾر نااميد شدند ،راھی قوه مقننه
شدند و تجمعی را در اواخر سال  ١٣٨٥مقابل مجلس شورای اسالمی در خيابان بـھـارسـتـان صـورت دادنـد.
متاسفانه در آن زمان وزارت اطالعات انطباق مردمی الزم را با شھروندان نـداشـت و بـا دسـتـور وزﯾـر وقـت
اطالعات و نيروی انتظامی تعدادی از اعضای ھيات مدﯾره کانون ھا و معلمانی که در تجمع آرام جلوی مجـلـس
بودند ،دستگير شدند و پرونده ھاﯾی برای اﯾن عزﯾزان در داد سرای انقالب تشکيل شد و تعدادی از اﯾـنـھـا در
ھمان سالھای  ٨٥و  ٨٦از سوی دادگاه ھای انقالب چه در تھران و چه در شھرستانھـا مـحـکـوم شـدنـد کـه
محکوميت ھای اﯾنھا ومتعدد و مختلف بود ،زندان داشتند ،تبعيد داشتند ،انفصال از خدمات دولتی داشـتـنـد و
بسياری احکام دﯾگر .نکته ی جالبی که وجود دارد اﯾن است که کانون صنفی استان ﯾزد که ھـمـيـن فـعـالـيـت
صنفی را مانند کانون صنفی معلمان تھران ﯾا ساﯾر استانھا داشتند ،توسط دادگـاه انـقـالب ﯾـزد دسـتـگـيـر و
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محاکمه شدند ،اما قضات دادگاه انقالب ﯾزد ھمه اﯾنھا را از اتھاماتشان تبرئه کردند و ھبچ مرجعی نـيـامـد اﯾـن
موضوع را مورد چالش و بررسی قرار دھد که ﯾک موضوع واحد و ﯾک فعل واحد دو رای کـامـال ً مـتـضـاد ،ﯾـکـی
مجرميت و ﯾکی برائت به ھمراه داشته است به ھر حال تعدادی ازاﯾن معلم ھا برای اجرای دوره محکوميتشان
راھی زندان شدند و تعدادی ھم بعد از مدتی که در زندان بودند آزاد شدند و بعضی ھا نيز مجازاتشان کـاھـش
پيدا کرد و بعضی ھا ھم مجازاتشان را کشيدند و آزاد شدند .مجدداً در سال  ،١٣٨٩در سـالـگـرد روز مـعـلـم،
تعدادی از معلم ھا و اعضای ھيات مدﯾره کانون ھای صنفی تجمعاتی را از جمله بر سر مزار دکتر ابـوالـحـسـن
خانعلی برگزار کردند که باز مورد دستگيری و تعقيب وزارت اطالعات قرار گرفتند و پرونده ھای دﯾـگـری بـه جـز
پرونده ھای قبلی براﯾشان تشکيل شد و محکوميت ھای بعدی ھم به ھمراه داشت .خوشبختانه بـا سـپـری
شدن دولت آقای احمدی نژاد و روی کار آمدن آقای حسن روحانی ،تيم وزارت اطالعات ﯾک تيم بسيار منصفانه
و قانون گراﯾی شد و اعتقاد تيم فعلی وزارت اطالعات اﯾن است که فعاليت کانون ھای صنفی معلمان به ھيـچ
وجه جرم امنيتی نيست و اﯾنھا برای خواسته ھای صنفی و شغلی خودشان دارند تالش مـيـکـنـنـد و ھـيـچ
ارتباطی فعاليت اﯾنھا با تشکيالت امنيتی از جمله وزارت اطالعات ندارد .کما اﯾن که در تجمعاتی که معلمان در
ماه ھای گذشته مقابل مجلس برگزار کردند ،وزارت اطالعات ھيچ گونه دخالت و جلوگيری انـجـام نـداد .نـکـتـه
مھم اﯾن است که است که امروزه ما شاھد اﯾن ھستيم که به رغم اﯾن که وزارت اطالعات و سازمان اطالعات
استانھا ھيچ گونه دخالتی در اﯾن قضيه نکرد ،متاسفانه سازمان اطالعات سپاه بـدون ھـمـاھـنـگـی بـا وزارت
اطالعات اقدام به تشکيل پرونده امنيتی برای اعضای ھيات مدﯾره کانون صنفی ازجمله دبير کل اﯾـن کـانـون،
آقای اسماعيل عبدی کرده و ھمينطور درمورد آقای رسول بداقی که مدت شش سال تمام را بدون حتـی ﯾـک
ساعت مرخصی ،در زندان رجاﯾی شھر تحمل کرده و اواسط مرداد امسال دوران حبس اﯾشان پاﯾان می پـذﯾـرد
و ھيچ گونه دخالتی در تجمعات اخير معلمان نداشته و حتی دسترسی به رسانه ھای مجـازی و گـفـتـاری و
نوشتاری نداشته ،اطالعات سپاه بدون ھيچ توجيه قانونی و شرعی اقدام به تشکيل ﯾـک پـرونـده ی جـدﯾـد
امنيتی برای اﯾشان کرده است .اکنون ھم آقای عبدی و ھم آقای بداقی با گزارش غير قانونی قـرارگـاه ثـارﷲ
سپاه پاسداران خطاب به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنيت مستقر در زندان اوﯾن داری پرونده ھای امنيتی
شده اند و در حال حاضر در سلول ھای انفرادی بند ٢الف سپاه در زندان اوﯾن به سر ميبرند و اجازه ی مالقـات
ھم ندارند و ھمه اﯾنھا بر خالف قانون اساسی و مقررات قانونی کشور است
حقوق معلم و کارگر :اﯾن که کانونھای صنفی معلمان را به رسميت نمی شناسند و در رسانه ھـا
اعالم می کنند کانون منحله ،اما اعضای کانونھا را در مقـام اجـراﯾـی کـه دارنـد مـحـاکـمـه مـی
کنند،براساس چه مواد قانونی می توانند اﯾن کار را انجام دھند؟
پيمان حاج محمود عطار :پرسش بسيار بجا و به موقعی مطرح نمودﯾد .در پاسخ سوال قبلی عرض کـردم کـه
کانون صنفی معلمان به جھت اﯾن که براساس قانون احزاب تاسيس شده و در ماده  ١٩اﯾن قانـون ،چـنـانـچـه
کميسيون ماده  ١٠احزاب متوجه جرمی از اﯾن کانون شده باشد ،باﯾد محاکمه اﯾن متھمين در دادگـاه جـراﯾـم
سياسی و با حضور ھيات منصفه برگزار می گردﯾد و ابطال و انحالل پروانه کانون صنفی معلمان ھـم صـرفـا از
طرﯾق اﯾن دادگاه می تواند صورت پذﯾرد .به اﯾن دليل که ما متاسفانه به رغم گذشت  ٣٧سال از پيروزی انقالب
اسالمی ھنوز قانونی تحت عنوان قانون جرائم سياسی ندارﯾم .مراکز امنيتی و قضاﯾی چون نـمـی تـوانـنـد و
نمی خواھند اعضای کانون صنفی معلمان را براساس قانون جرم سياسی محاکمه کنند ،به اﯾـن افـرد اتـھـام
امنيتی می زنند و در قالب مواد قانون جرائم امنيتی محاکمه می کنند .جالب اﯾنجاست که در تفھيم اتـھـام و
بازجوﯾی و محاکمه اﯾن افراد و ھمينطور احکام محکوميت آنھا اشاره کرده اند به فعاليت اﯾـن افـراد در کـانـون
منحله صنفی معلمان .ھمانطور که عرض کردم باﯾستی دادگاه صالحه با حضور ھيات منصفه به اﯾـن مـوضـوع،
ﯾعنی موضوع انحالل رسيدگی می کرد و حکم انحالل را صادر مـی کـرد .بـعـدا دادگـاه انـقـالب ﯾـا سـازمـان
اطالعات ﯾا ھر نھاد دﯾگری ،به جھت اﯾن که اﯾن کانون در دادگاه صالحه منحل شده و اﯾنھا نمی توانستـه انـد
در ﯾک نھاد منحله فعاليت کنند ،اﯾنھا را تفھيم اتھام و محکوم می کرد ،ولی ھيچ مرجع قضاﯾی تـا کـنـون اﯾـن
کانون را منحل نکرده .وزارت کشور نيز ﯾک بار در دادگاه عمومی مجتمع قضاﯾی باھنر واقع در ميدان قنات کـوثـر
تھرانپارس درخواست انحالل کانون صنفی معلمان را داد و دادگاه نيز به جھت اﯾن که اﯾن دادخواست تشرﯾفات
قانونی را رعاﯾت نکرده بود ،دعوی وزارت کشور را رد کرد و وزارت کشور ھم در مـھـلـت بـيـسـت روزه ھـيـچ
اعتراضی به اﯾن حکم نکرد و اﯾن حکم قطعی شد .به عبارت ساده تر ،کانون صنفی معلمان مـنـحـل نشـده و
مرجع قضاﯾی ھم درخواست انحاللش را مردود اعالم کرده ،پس فعاليت کانون صنفی معلمان امـروز قـانـونـی
است  .نمی توان عضوﯾت در ھيات مدﯾره اﯾن کانون را غير قانونی محسوب کرد و اﯾن کانون را منحـلـه خـطـاب
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کرد
حقوق معلم و کارگر :آنطور که از فرماﯾشات شما مشخص است ،االن آقای عبدی در بـازداشـت
سپاه به سر می برد .تا پيش از اﯾن ،ضابط مساله وزارت اطالعات بوده .چگونه است کـه اکـنـون
سکان امر در دست سپاه است؟ اﯾن از نظر قانونی به چه صورت در می آﯾد؟ ﯾعنی اﯾن قـانـونـی
است که سپاه بخواھد برخوردی با معلمان داشته باشد و آنھا را مورد بازداشت و بازجوﯾی قـرار
بدھد؟
پيمان حاج محمود عطار :طبق قانون تشکيل وزارت اطالعات مصوب  ،١٣٦٣رسيدگی به کليه فـعـالـيـت ھـای
جراﯾم امنيتی در صالحيت وزارت اطالعات است .متاسفانه به رغم اﯾن که قانونگذار اﯾن حق و تکلـيـف را بـه
وزارت اطالعات محول کرده و به جز اﯾن نھاد ،ھيچ نھاد دﯾگری نباﯾد عھده دار رسيدگی به اتھامات شھرونـدان
در موارد امنيتی باشد ،ما امروز ميبينيم که سازمان اطالعات سپاه برخالف قانون اقدام به تشـکـيـل پـرونـده
امنيتی و دستگيری و نگھداری معلمانی نموده که ھيچ ارتباطی به شرح وظاﯾف سپاه پـاسـدارن نـدارنـد .در
حاليکه اطالعات سپاه وظيفه دارد که به جراﯾم امنيتی نيروھای نظامی سپـاھـی ،اعـم از وظـيـفـه و کـادر
رسيدگی کند و اعضای کانون ھای صنفی ھيچ کدام نظامی نبوده اند و ھيچ ارتبـاطـی ھـم بـا نـھـاد ھـای
نظامی نداشته اند
حقوق معلم و کارگر :اگر موافق باشيد برگردﯾم سر پرونده معلمـان زنـدانـی .عـلـی الـخـصـوص
توضيحی درباره پرونده معلمانی که شما وکالتشان را بر عھده دارﯾد لطف بفرماﯾيد
پيمان حاج محمود عطار :در شراﯾط موجود ،پنج معلم زندانی ھستند که به علت فعاليت صنـفـی در کـانـون
صنفی معلمان و سازمان معلمان اﯾران در زندان به سر می برند :آقاﯾان سيد مـحـمـود بـاقـری ،عـلـی اکـبـر
باغانی ،رسول بداقی ،اسماعيل عبدی و عليرضا ھاشمی .اﯾن پنج نفر فعاليتشان صرفا صنفی و در راستـای
تامين معاش معلمان و ھمکاران فرھنگيشان بوده است .شخص ششم که از فعاالن کانون صنفی مـعـلـمـان
است ،آقای محمود بھشتی لنگرودی است که اﯾشان ھم محکوميت دارد اما خوشبختانه ھنـوز حـکـمـی در
مورد اﯾشان اجرا نشده .ﯾک موضوع دﯾگری ھم که باﯾد در اﯾن مورد اضافه کنـم ،آقـای بـداقـی شـش سـال
حبس را سپری کرده و باﯾد اواسط مرداد امسال آزاد شود .متاسفانه سازمان اطالعات سپاه پرونده جـدﯾـدی
برای اﯾشان تشکيل داده که من به رغم اعالم وکالت از سوی اﯾشان ھيچ اطالعی از نوع اتھام و عمـلـکـرد و
گزارشی که سپاه در مورد اتھام اﯾشان داده ،ندارم .اﯾشان اکنون در بند  ٢الف سپاه زندان اوﯾن نگھداری می
شود .آقای اسماعيل عبدی که ﯾک حبس تعليقی به مدت ده سال داشته ،ھمين سازمان اطـالعـات سـپـاه
براﯾش پرونده جدﯾدی درست کرده و مالقات ممنوع است .اﯾشان قبل از بازداشت ،برای شرکت در ھـمـاﯾـش
سازمان بين المللی معلمان قصد گرفتن گذرنامه داشت که متوجه شد توسط دادستانی کل کشور مـمـنـوع
الخروج شده .در دادستانی به اﯾشان گفتند برای رفع ممنوع الخروجی باﯾد به دادسرای اوﯾن مراجعه کنی .در
آن شراﯾط ،اﯾن احتمال را ھم اﯾشان ،ھم ساﯾر ھمکارانشان و ھم من می دادﯾم که اگر اﯾشان مراجعه کنـنـد
به زندان اوﯾن ،امکان بازداشت ھست .به ھمين دليل ،دو روز قبل از مراجعه ،اﯾشان تشرﯾف آوردند دفتر من و
وکالت نامه ای از اﯾشان گرفتم .دو روز بعد ﯾعنی شنبه اﯾشان خودشان را معرفی کردند و پـيـش بـيـنـی مـا
درست درآمد و االن بيش از ده روز ھست که فقط تلفنی با خانواده تماس می گيرد و ھيچ مالقاتی با خانواده
و وکيل نداشته
حقوق معلم و کارگر :برگردﯾم به موضوع پرونده آقای عبدی ،ھمانطور که فرمودﯾد از بـازداشـت
اﯾشان بيش از ده روز می گذرد .شما روال اﯾن پرونده را چگونه می بـيـنـيـد؟ اﯾـن بـازداشـت بـر
اساس چه اصول قانونی است؟ بازجوﯾی ھای اﯾن مدت ميتواند سندﯾت داشته باشد و مـوجـب
صدور حکمی برای اﯾشان گردد؟ و از ھمه مھمتر آﯾا امکان اجرای حکم تعليقی قبلی وجود دارد؟
پيمان حاج محمود عطار :من ھفته ی گذشته که به آقای بازپرس خورشيدی ،بازپرس محترم شعبه دوم
دادسرای امنيت مراجعه کردم ،اﯾشان وکالت نامه مرا پذﯾرفت و برخورد بسيار مناسب و در خور توجھی
داشت .اﯾشان گفت احتمال اﯾن وجود دارد که اتھام جدﯾد اﯾشان منجر به اﯾن بشود که محکوميت تعليقی
قبلی ھم به جربان بيافتد و از تعليقی به تعزﯾری تبدﯾل شود .ﯾعنی مجازات قبلی به مجازات احتمالی جدﯾد
افزوده شود .که من در پاسخ ضمن تشکر از نوع برخوردشان ،خواھش کردم که به جھت اﯾن که آقای عبدی
به عنوان دبير کل کانون صنفی معلمان ھيچ گونه دخالتی در تجمع معلمان ،مقابل مجلس شورای اسالمی
نداشته و اﯾن مساله را به عنوان دبير کل کانون در رسانه ھای گروھی و در صفحه ی شخصی فيسبوک
خودش منتشر کرده ،پس اگر شما احراز بفرماﯾيد که اﯾشان ھيچ دخالتی در تجمعات نداشته ،اﯾن ميتواند
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برای حضرت عالی اﯾن امکان را فراھم نماﯾد که ادامه پرونده اﯾشان را منتفی بدانيد و قرار منع تـعـقـيـب بـرای
اﯾشان صادر کنيد .و با اﯾن منع تعقيب آن مجازات قبلی ھم ھمانطور تعليقی باقی خـواھـد مـانـد .کـه اﯾشـان
استقبال کرد و گفت که شاﯾد اﯾن استدالل ھا را مورد توجه قرار بدھد ولی مشروط به اﯾن که مشخـص شـود
قرارگاه ثارﷲ سپاه چه گزارشی در خصوص بازجوﯾی و تحقيق از اﯾشان ارائه ميدھد .من احـتـمـاال ھـفـتـه ی
آﯾنده دوباره به آقای بازپرس مراجعه ميکنم و به جھت قولی که آقای قاضی داده اند از اﯾشان تقاضای مـالقـات
با موکلم را خواھم داشت و ھمينطور پذﯾرش دفاعيات ما و منع تعقيب اﯾشان
حقوق معلم و کارگر :سوال پاﯾانی ما در مورد پرونده آقای رسول بداقی است  .ھمانطور که شما
فرمودﯾد پرونده جدﯾدی برای اﯾشان درست کرده اند ،ﯾعنی ھيچ اطالعی در باره پـرونـده اﯾشـان
وجود ندارد؟ شما احتمال آزادی اﯾشان را در موعد مقررکه اواسط مرداد بوده چقدر می بينيد؟
پيمان حاج محمود عطار :متاسفانه ھمين ميزان اندکی را که عرض کردم ،اطالع دارﯾـم .پـرونـده جـدﯾـد آقـای
رسول بداقی در شعبه پنجم بازپرسی امنيت در جرﯾان است و متاسفانه ھيچ اطالعـی از جـزئـيـات پـرونـده
اﯾشان ندارم .بازپرسی که به اﯾن پرونده رسيدگی می کرد عوض شده و بازپرس جدﯾد به نام آقـای جـعـفـری
چون تازه تشرﯾف آورده بودند در مراجعه ای که داشتم به من گفتند اجازه بدھيد چند روز دﯾگر اﯾـن پـرونـده را
بخوانم و روی آن اشراف پيدا کنم ،بعد از آن به شما در رابطه با جرئيات پرونده توضيح خواھم داد
حقوق معلم و کارگر :با تشکر از شما جناب عطار که دعوت ما را برای اﯾن مصـاحـبـه پـذﯾـرفـتـيـد.
اطالعات بسيار مفيدی ارائه فرمودﯾد
پيمان حاج محمود عطار :با تشکر از شما که تشرﯾف آوردﯾد .موفق باشيد

