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 ُجنگ کارگری 

 یادداشت   

 بازگشت پیروزمندانە جنبش بە خیابان در قالبی نو ! 

 صادق کار 

 
اسفند گروە های وسیعی از معلمان، دانشجویان،زنان، بازنشستگان، اولیای دانش   ١٦امروز سە شنبە 

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل آموزان و فعاالن جنبش ها های اجتماعی و مدنی بە فراخوان

ها فرهنگیان ایران برای شرکت در اعتراض سراسری پاسخ مثبت دادند و در دەها شهر کشور راهی خیابان

شدند تا همبستگی و عزم استوار خود برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را مورد تاکید مجدد قرار دهند 

میایی بە دختران دانش آموز و عدم پیگیری عوامل تروریست و و انزجار و اعتراض خود نسبت بە حمالت شی

  جنایتکار حمالت را اعالم و پیگرد آنان را خواستار شوند.

بابل، شیراز، اصفهان، مشهد،  امروز در شهرهای، سنندج،  تاکنون منتشر شدە، تظاهرات  طبق گزارشات 
تهران، کرج،  نو اهواز،  قزوین،  هرسین،  الیگودرز،  سقز،  آبدانان،  کاشمر،  زنجان،  سجاسرود  ممسنی،  رآباد 

بوشهر، همدان، جلفا، کازرون، نیشابور، شیروان، تاکستان، بجنورد، ساری، بە رغم قرق محل های تجمع 
  ها توسط گارد ویژە و دیگر نیروهای امنیتی با موفقیت برگزار شدە است.

شخصی و امنیتی حملە ور و دە ها    بە رغم مسالمت آمیز بودن تجمعات در بعضی از شهرها نیروهای لباس
  نفر از تظاهر کنندگان را دستگیر و تعدادی را نیز زخمی کردند.

تظاهرات امروز در واقع بازگشت پیروزمندانە جنبش زن، زندگی، آزادی بە خیابان پس از یک تنفس کوتاە در  
ایجابی با مطالبات  نو و موثرتر  و آغ   قالبی  برای فراهم کردن در راستای تحقق مطالبات جنبش  ازی است 

تشکل مدنی و دموکراتیک کە شورای هماهنگی تشکلهای   ٢٠گانە اخیر    ١٢ملزومات اجرایی کردن منشور  
  و اجزا مهم آن است.  فرهنگیان خود یکی از امضا کنندگان

 .مبارزه متحدانە برای توقف اعدام ها و آزادی کلیە زندانیان سیایس را تشدید کنیم! 

، آزادی حمایت یم کنیم! 
ی

 ما از جنبش انقالبی زن، زندگ

 همە با هم علیە رسکوب جنبش انقالبی رسارسی متحدانە مبارزه کنیم! 
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 ُجنگ کارگری 

 تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش ششم

 کار و درآمد در کشورهای درحال توسعە

 سیکینگز، جرمی 

 

ادامە  –ین اشتغال و تضمین معیشت در جنوب جهانی تجارب تضم  

، آفریقای جنوبی و برخی از مستعمرات کوچکتر بریتانیا )موریس، بخشهایی از دریای 1980قبل از دهه 
کارائیب و هنگ کنگ(، تنها کشورهای در حال توسعه ای بودند که در آنها برنامه های تضمین معیشت 

به بعد است که این برنامه ها   1980اشتند. از دهه ابل توجهی وجود د)تضمین درآمد، تأمین اجتماعی( ق
ور پرداخت نقدی مشروط به خانواده های کم درآمد افزایش یافتند. از آن پس بانک جهانی به حامی پرش

مانند برنامه های "بستۀ خانواده -دارای فرزند  " (Bolsa Familia) و "فرصتها  در برزیل " (Oportunidades)  در
میلیون خانواده فقیر،   7.5( برنامۀ "بستۀ خانواده" 2005تبدیل شده است. در حال حاضر )اواسط  –کزیک م

دالر آمریکا پرداخت می  40میلیون نفر، را پوشش می دهد، که به هر خانواده ماهانه تا حدود  30شامل 
ثالً در ایالت شمال شرقی سآرا،  شود. در برخی از ایالتها مزایائی هم به این خانواده ها تعلق می کیرند. م

به بیش   2003دالر در ماه دریافت می کند. برنامۀ "فرصتها" در مکزیک تا سال  52هر خانواده مجموعاً حدود 
میلیون نفر( پوشش می داد. این برنامه، با اختصاص و صرف واقعی بیش از   21میلیون خانواده )مجموعاً  4از 

در پائینترین دهک درآمدی و سه چهارم کل آن به خانوارهایی در سه  یک سوم بودجه اش به خانوارهایی 
 .دهک پائین درآمدی، سمتگیری درستی متوجه تهیدستان دارد

فاقد   که با درنظرداشت تمام منابع درآمد، به هر سالمند -عالوه بر این برنامه های "مستمری سالمندی" 
در بسیاری از كشورها معمول شده  -می گیرد  بازنشستگی که درآمدی کمتر از حد معین دارد، تعلق

است. تایوان و کره جنوبی از زمرۀ این کشورهایند. هنگ کنگ نیز برنامه بازنشستگی موجود خود را با 
در آسیای جنوبی برنامۀ  1990پرداخت مزایای سخاوتمندانه ای به نیم میلیون سالمند تمدید کرد. در دهه 

گی(، که البته بخش کوچکی از سالمندان را پوشش می دهد، به  مستمری سالمندی )فاقد بازنشست
میلیون نفر از مستمری سالمندی فاقد بازنشستگی برخوردار   2میزان زیادی افزایش یافت. در هند، بیش از 

  2اند. هم در هند و هم در نپال، بنگالدش و سریالنکا، میزان این مستمری اندک است )در نپال معادل فقط 
ا در ماه است( و مشروط به شرایط اکیدی، از جمله در مورد سن، است. اما شرایط اکید این  دالر آمریک

امکان را فراهم می آورد که این طرحها در آینده گسترش یابند. در برزیل، مستمری سالمندی فاقد  
میلیون سالمند پرداخت می شود 5گسترش یافت و اکنون به حدود  1990بازنشستگی عمدتاً در دهه  .  

موج اول برنامه های تأمین اجتماعی در آفریقای جنوبی و جاهای دیگر، در اواسط قرن بیستم از باال معمول  
شدند و پاسخی به بحرانهای فقر ناشی از "کشاورزی زدائی" غیرقابل برگشت بودند. بیشتر این اصالحات  

توانستند هزینۀ دستمزدهای باال یا  در اقتصادهای باز انجام شدند، یعنی در اقتصادهائی که کارفرمایان نمی
های اجتماعی را به مصرف کنندگان منتقل کنند و در نتیجه از تأمین اجتماعی از منبع مالیات عمومی بیمه

https://bepish.org/taxonomy/term/3229
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 ُجنگ کارگری 

حمایت می کردند. بسیاری از این اقتصادها با کمبود نیروی کار هم مواجه بودند، و این واقعیت زمینه را برای  
شتغال نامناسب می کرد. مسئله در این اقتصادها بیکاری نبود، میزان دستمزد شبرد برنامه های تضمین اپی
و بعد از آن، ناشی از رشد جمعیت توأم با  1980د. موج دوم برنامه های تأمین اجتماعی، در دهۀ بو

اورزی زدائی بود، که منجر به افزایش سریع تعداد افراد فقیر در شهرها و/ یا جداشده از زمین شد. و کش
انی شدن نیز ممکن است آسیب پذیری بسیاری از گروه ها را در برابر فقر تشدید کرده باشد. لیبرالیزه هج

کردن تجارت نیز سهولت انتقال سهم کارفرمایان برای تأمین اجتماعی را به مصرف کنندگان کاهش داد. در  
تا یارانۀ خود به طرح های بیمه عین حال فشارهای مالی دولتها را، به ویژه در آمریکای التین، وادار کرد 

اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهند. و مهمتر از همه، دموکراتیزاسیون موجب تقویت تهیدستان نامتشکل  
در اتحادیه ها شد. احزاب سیاسی برای تقویت پشتوانۀ انتخاباتی شان به دادن وعدۀ اصالحات رفاهی به  

اجتماعی )تضمین معیشت( را سیاسی کرد. فروپاشی مدلهای نفع تهیدستان رو آوردند. انتخابات تأمین 
حمایتگرایانۀ توسعه و روی آوردن به اقتصادهای باز می تواند، به ناروا، موجب شود که اصالحات معیشتی 

 .مبتنی بر بودجه مالیاتی آسانتر از اصالحات مبتنی بر بودجۀ حاصل از مشارکت شهروندان معمول گردند

ن اجتماعی در سالهای اخیر بر گروه های خاصی از تهیدستان مستحق متمرکز شده بیشتر طرحهای تأمی
های کم درآمد دارای فرزند، یا بیماران استثنائی و معلوالن. هیچ برنامۀ تأمین  اند: سالمندان، خانواده

ن افراد به طور  اجتماعی ای برای بزرگساالن بیکار، توانا به کار و در سن کار وجود ندارد )اگرچه بسیاری از ای
غیرمستقیم از کمکهای بالعوض برای سایر اعضای مستحق تر خانواده خود بهره مند می شوند(. برنامه 
های تضمین اشتغال عموماً پاسخ سیاستگزارانه ای با تمرکز بیشتر بر فقر در این گروه از مردمان اند. اما 

کمیته ای   2002دهد. دولت افریقای جنوبی در سال ارائه یک درآمد پایۀ همگانی می تواند این وضع را تغییر 
را ایجاد کرد )کمیتۀ تایلور( که عهده دار تحقیق در "سیستم جامع تامین اجتماعی" بود. پیشنهاد این  

ارائه درآمد پایه همگانی با رعایت برخی شروط بود. درآمد پایه پیشنهادی در سطح پایینی تعیین    کمیته
دالر آمریکا برای هر نفر در ماه، که کمتر از یک پنجم مستمری سالمندی  20تا  51می شود: تقریباً معادل 

، لوال، رئیس جمهور برزیل نیز قانونی را برای ارائۀ درآمد پایه 2004است، اما همگانی خواهد بود. در سال 
شتر حکم یک همگانی امضا کرد، که می بایست به صورت مرحله ای به اجرا درآید. بااین حال این قانون بی

بیانیه کلی برای سمتگیری را دارد تا یک تعهد صریح به اجرا را. در نامیبیا و آرژانتین نیز رایزنیهائی برای درآمد 
 .پایۀ همگانی صورت گرفته اند

در قرن بیست و یکم، کشورهای در حال توسعه با یک انتخاب واقعی برای مبارزه با فقر، فقر ناشی از  
انتخابی بین برنامۀ تضمین اشتغال یا اصالحات بنیادی برای تضمین معیشت. در فصول  بیکاری، مواجه اند.

 .آتی به بررسی این انتخاب با ارجاع به تجربۀ آفریقای جنوبی خواهم پرداخت

 

 

 ! د تا رهابی اض، اعتصاب، نتی  اتحاد، اعتر

 !  نابود باد استبداد و بی عدالتر

 کار، رفاه، آزادی! 
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 ُجنگ کارگری 

 عید آمد و باز هم ما لختیم! 

 صادق 

 

. در هفتە های اخیر با وجود اینکە مدت کمی بە عید ماندە چندین اعتراض کارگری را شاهد بودیم کە بخاطر    
نگرفتن دستمزد چند ماهە انجام گرفت. در همین حال و در اوج افزایش همە روزە قیمت کاالهای اساسی و 

زد سال آیندە کارگران خبر داد. تورم و دالر خبر گزاری ایلنا روز گذشتە از روشن نشدن تکلیف افزایش دستم
این گزارشها مرا بە یاد شعر طنزی کە عنوان اش، "عید آمد و ما لختیم" بود انداخت. این طنز متعلق بە دهە  

چهل شمسی است اما بە نظر می رسد بیشتر از آن دوران وصف حال امروز جامعە ایران باشد. چرا کە  
شب شان را هم ندارند و کار عدەای بە جستجوی غذا میان  خیلی از مردم بە راستی استطاعت تامین نان

چە کە برسد بە خرید نیازمندی های عید سطلهای زبالە کشیدە، تا  . 

با این وصف دولتمردان همچنان می خواهند همین درآمد ناچیز را هم ناچیزتر کنند و برای رسیدن بە مقصود  
همین کش دادن بحث دستمزد و کاهش عیدی  از هیچ آزار و اذیتی خود داری نمی کنند. نمونە اش

 .بازنشستگان و حقوق و عیدی کارکنان دولت و ندادن بە موقع حقوق هااست

از دیر باز تا کنون مرسوم بودە کە در ایام عید مردم لباس نو بە تن کنند، پلو و چلو و شیرینی بخورند و ایام 
یبای بهاری و گذاشتن آن روی سفرە هفت سین در  عید را در کنار هم بگذرانند. با خرید سنبل و گلهای ز

 .کنار سمنو و بقیە سین ها حس و بوی بهار را بە درون خانە هایشان بیاورند

متاسفانە اما امسال اسطاعت مردم کمتر و سفرەهای آنان خالی تر و عید شان کم رونقترشدە است. جدا 
 .باید گفت سال بە سال، دریغ از پارسال

ی کە خبر کاهش عیدی بازنشستگان منتشر شد تا خرج حوزەهای علمیە و تبلیغات دو هفتە پیش وقت
اسالمی و لباس شخصی ها و عوامل حمالت شیمیایی بە دختران دانش آموز شود، یکی از بازنشستگان  
در روزنامەای نوشت "با این عیدی کە نمی شود حتی یک دست کت و شلوار خرید". بسیار دیگری از آنان 

بە خیابان در دەها شهر و فریاد" هزینە ها دالری حقوق ما ریالی"نسبت بە کاهش عیدی، افزایش  با آمدن 
درصد بە حقوق های کارکنان دولت و بە جنگولگ بازی های دولتمردان برای سوا کردن حساب و کتاب  ٢٠

 .کارگران و بازنشستگان بخش دولتی بە منظور کاهش حقوق و عیدی قانونی اعتراض کردند
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 ُجنگ کارگری 

سازمانهای دولتی  سال گذشتە هم خواستند جهت کم کردن دستمزد و عیدی کارگران شاغل در  در
حساب آنها را بطور غیر قانونی از کارگران تابع قانون کار جدا کنند اما اعتراضات آنقدر شدید شد کە آنها را 

 .مجبور بە عقب نشینی کرد

قع نشدەاند و همان افزایش اسمی ناچیز با صعود  اعتراضات امسال اما بر خالف سال گذشتە فعال موثر وا
 !قیمت دالر قبل از آمدن سال نو دود شد و بە هوا رفت

خبرگزاری ایلنا در بحبوحە اعتراضات خیابانی بازنشستگان و کارگران بخش دولتی در هفتە جاری از سقوط  
دن قدرت خرید مزد بگیران خبر دالر یا بە عبارتی نصف ش  ١٢٢دالر بە   ٢٥٣ارزش دالری دستمزد کارگران از 

درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است با در نظر  ٣٠درصدی حقوق ها را کە  ٢٠داد. حاال خودتان افزایش  
گرفتن سرعت افزایش تورم و گرانی در کنار هم بگذارید تا حال و روز مزد و حقوق بگیران در دولت مدعی 

 .عدالتخواهی را درک کنید 

نماندە منطقا تکلیف افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار می بایست زودتر از  دوهفتە بیشتر بە عید
اینها در شورای عالی کار روشن می شد، اما روز گذشتە خبرگزاری ایلنا از قول یکی از نمایندگان تشکلهای 

دعوا هم بر  کارگری حکومتی در شورای عالی کار از بالتکلیفی چند و چون افزایش دستمزد خبر داد. ظاهرا
میلیون را پشت سر نهادە است ولی   ٢١سر میزان تورم و هم سبد هزینەهای خانوار است کە مرز 

 .نمایندگان دولت و سازمانهای کارفرمایی حتی حاضر بە افزایش دستمزدها مطابق قانون کار هم نیستند

سطح دستمزدها ترفند از آن بدتر مصمم هستند افزایش دستمزدها را منطقەای کنند. منطقەای کردن 
دیگری است برای کاهش دستمزدها در مناطق محرومتر کە هم تبعیض آمیز است و هم در کاهش سطح  

بیشتر دستمزدها در سراسر کشور اثر منفی بە جا می گذارد و بە کارفرمایان امکان می دهد دستمزدها را 
 .در هر جا کە خواستند بە بهانە منطقەای بودن کاهش دهند

الهای حتی در سالهای قبل از انقالب دولتها و کارفرمایان با استفادە از امکانات و قدرت دولتی در تمام س
بحث دستمزد با کارگران و حقوق بگیران همین رفتار را کردەاند. تنها بهانە هایشان هر سال متفاوت بودە  

همین شکل بماند سال  است. امسال حتی برخوردها استثمارگرانە تر از همیشە شدە است. اگر وضع بە
دیگر هم اگر رفتارشان بدتر نشود، بهتر نخواهد شد. دلیل اصلی این رفتارها غیر متشکل بودن نیروی مزد و 

حقوق بگیر است. نیروی کار تا وقتی متشکل نشدە باشد و متحدانە عمل نکند و تا رژیم فعلی بر سر کار 
همین و بقیە  را متشکل کند، آش همین است و کاسە باشد و حتی بعد از سقوط رژیم هم اگر نتواند خود 

 .حرفهایی کە می زنند بی معنی و برای سر درگمی است

 ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است! 

ن اجتمایع قرار داشتە  بە بیکاران   باید حقوق پرداخت شود و تحت پوشش تامی 

 باشند! 

کتهای پیمانکاری و واسطە ای و علیە قراردادهای   از مبارزه کارگران برای انحالل رسر

 موقت تحمییل حمایت یم کنیم! 

 کمیتە های اعتصاب را در کارخانە ها و ادارات تشکیل دهیم! 
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 گرانی و وضعیت جامعە از نگاە یک کارمند بازنشستە

 صادق 

 

 

بە  من منتظر معجزە نیستم. اعتقاد بە معجزە ندارم. فکر می کنم تغییر اوضاع در دست مردم و مربوط 

حرکت آنهاست، اما در اینکە وضع قابل دوام نیست و از دست حکمرانان هم کاری ساختە نیست با آنها هم 

  .عقیدە هستم

گاهی فکر می کنم کە گردانندگان این حکومت آنقدر کودن و نفهم هستند کە قدرت تشخیص منافع  

کومت دیوانگان سر و کار داریمخودشان و آیندەای کە در انتظار کشور هستند را هم ندارند و ما با ح . 

سالم، حال و احولتان چطورە؟ بد، خیلی بد، چطور، آقا گرانی، بی پولی، بی چارە گی. باید این جا بودی تا 
میدیدی. حاال کە سعادت نداریم در خدمت باشیم شما بگو اوضاع چطور است. از کجا شروع کنم کە سرتان 

برابر شدن عوارض   ٦کنم. چند روز رفتە بودم شهرداری نسبت بە را درد نیاورم و شما را هم غصە دار ن
میلیون خواستە   ١.٧٠٠هزار تومان بابت عوارض از من گرفتند، امسال  ٣٠٠نوسازی شکایت کنم. پارسال 

درصد هم اضافە  ١٠٠یش تورم است. گفتم تورم مگر چند درصد بودە ؟اگر بودند. گفتم چرا گفتند بابت افزا
ابر کە نشدە. گفت عمو جان من بیشتر از این نمی توانم توضیح دهم روسا از من  بر ٦شدە باشد 

خواستەاند چنین بگویم. گفتم چرا وقتی پای حقوق در میان است تورم را اینجوری حساب نمی کنند؟گفت 
 .دست روی دلم نگذار، مثل خودت هستم

گی کنید چون خانە دارم و بدهکار بانک میلیون تومان. با این حقوق می توانید زند ٩حقوق شما چقدر است  
نیستم تا یک سال پیش با نان و پنیر می شد امورات را گذراند اما االن نە. دنبال کار دومی هستم ولی 

هنوز پیدانکردم. با این سن و سال می توانی کار کنی؟تدریس خصوصی اگر باشد چون سابقە طوالنی دارم 
درصد  ٢٠را می کردم تا بتوانم حمام خانە را مرمت کنم. افزایش  برایم مشکل نیست. قبال مدتی این کار

 حقوق سال آیندە فکر می کنی بهت چقدر کمک می کند؟

 .تا شب عید هم اگر تاثیرش را از دست ندهد خیلی خوش شانس باید باشیم
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 برای افزایش حقوق فعالیتی هم کردەاید؟

ط معلمان انجام گرفتە استتنها کاری کە کردەام شرکت در تجمعاتی بودە کە توس . 

از افزایش حقوق ات می شنوم کە ناراضی هستی، چگونە می شود حقوق ها را بە اندازە رضایت بخش  
 باال برد؟

 !هیچگاە

 .در این حکومت انتظار ندارم کە حقوق بازنشستە در حد رضایت بطور منصفانە اضافە شود

 چگونە می شود حقوق ها را باال برد؟

و توش و توان و تالش ما داردبستگی بە زور  . 

 تشکل چقدر نقش دارد؟ 

 .خیلی، بیشتر از هر عامل دیگری نقش دارد

هزار تومان شدە؟ گوشت ران بی چربی گوسفند نیم میلیون و گوسالە  ٥٠٠راست میگن گوشت کیلویی  
هزار تومان است  ٤٠٠تا  ٣٨٠ . 

 ٢امروز با خانم رفتە بودم یک بازار بزرگ در کرج. قبال کە می رفتیم آنجا جای سوزن انداختن نبود، ساعت  
نفر بیشتر نبود کە آنها هم مانند ما با دهان باز و چشم های از حدقە درآمدە  ٦٠بعد از ظهر جمعیت حاضر 

ند. پریروز رفتم لبنیات فروشی مشغول دیدن برچسب قیمتها بودند و ندیدیم جز چند نفر کسی خریدی ک
محل مان کمی پنیر خواستم کمی بیشتر از مقداری کە می خواستم شد. گفتم کم اش کن، فروشندە 

 .گفت ببری بە نفع است، فردا بیایی گران می شود

خانمی آمد ما کارونی خواست فروشندە گفت ندارم رداش کرد. گفتم ماکارونی چرا کمیاب است و قیمت 
برابر شدە، بە شوخی گفت از وقتی علم الهدی از مردم خواست بجای مرغ اشکنە میل کنند.  اش دو سە 

تخم مرغ کە گران شد اشکنە هم گران شد، برنج کە گران شد ماکارونی هم گران شد. تقاضا زیاد شد 
 .تولید و عرضە ماکارنی گران شد و کمیاب

فتم ماشین ات را فروختی؟ گفت نە چطور مگر؟  همسایە چند خانە آن ورتر مان را در صف اتوبوس دیدم گ
میلیون رفتە باال ولی خرابە، احتیج بە تعمیر دارد،   ٥٠٠آخە این جا می بینمت، گفت خراب است قیمت اش 

میلیون می شود نداشتم خواباندم اش بیرون خانە  ٩٠خرج تعمیراش گفتند  . 

بە دهان شان می رسید بودند. خانە و همسایە های ما اکثرا خانە دارند و از طبقەای کە دست شان 
ماشین دارند، اما باور کنید خیلی هایشان پول پرداخت آب و گاز و عوارض و هزینە های خانە شان را ندارند. 

سالە دارم هر سە تحصیل  ٣٥تا  ٢٥فرزند  ٣اکثرا بچە بزرگ دارند کە پیش شان زندگی می کنند. من خودم 
ان کار درست و حسابی ندارند مجبورم آنها را در خانە جا بدهم.  دانشگاهی دارند ولی هیچ کدام ش
 .خودشان هم احساس خوبی ندارند

قیمتها بە صورت روزانە باال می رود. بهمین خاطر خیلی از کسبە جنس هایی را کە دارند نمی فروشند. 
یش بە یک سوپر می گویند می ترسم امروز بفروشم فردا همین ها را مجور شوم گرانتر بفروشم. هفتە پ
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مارکت بزرگ رفتە بودم. خانم مسنی آمدە بود روغن بخرد در فروشگاە پیدا نکردە بود بیرون کە آمد دیدم 
آهستە زمین و زمان را دارد دشنام می دادند. گفتم خانم چرا ناراحتی، گفت روغن خواستم نداشت، در  

زن پرسید چە روغنی و چند لیتر می  همین حین مرد جوانی کە صحبت ما را شنیدە بود جلو آمد و از  
ە  خواهی، زن جواب داد آخە باید ببینم قیمت اش چند است، گفت فعال یک لیتر برایت می آورم هرچە ک

گفتم بدە و برو، مطمعن باش ارزانتر از همە جا ست و رفت از همان فروشگاە یک پالستیک یک لیتری آورد و 
ن گفتم خدا پدرت را بیامرزد روغن مال فروشگاە بود گفت نە مال داد بە زن و پولش را گرفت و رفت. بە جوا 

 .خودم بود فهمیدم کارش همین است دلم برای هر دو شان سوخت و قضیە را فهمیدم

آقا از روی ظاهر آدمها نمی شود وضع آنها را دریافت. گفتم کە در محل ما آدم هایی هستند کە خانە و  
لی خورند خانە ها و ماشین هایشان را آنوقت کە ارزان بود خریدەاندماشین دارند اما باور کنید نان خا . 

فکر می کنید این وضع تا کی دوام می آورد؟ گفت واقعا نمی دانم، اما با هر کە صحبت می کنم می بینم 
 .همە منتظر یک اتفاق هستند کە بزودی فکر می کنند رخ خواهد داد

ستم. اعتقاد بە معجزە ندارم. فکر می کنم تغییر اوضاع در خود تو چە فکر می کنی؟ من منتظر معجزە نی
دست مردم و مربوط بە حرکت آنهاست، اما در اینکە وضع قابل دوام نیست و از دست حکمرانان هم کاری 

 .ساختە نیست با آنها هم عقیدە هستم

منافع   گاهی فکر می کنم کە گردانندگان این حکومت آنقدر کودن و نفهم هستند کە قدرت تشخیص
 .خودشان و آیندەای کە در انتظار کشور هستند را هم ندارند و ما با حکومت دیوانگان سر و کار داریم

دارند یک وضعی را درست می کنند کە آخرش می ترسم مردم را برای حفظ حکومت شان در ورطە جنگ  
و دزد کە پیرامون او  دیگری بکشانند. رهبر خود خواە و قدرت طلب حکومت با یک مشت جاسوس و مفتخور 

جمع شدەاند دارند کشور را بسوی نابودی می برند. تعجب من از این است چرا یک عدەای هنوز نسبت بە  
این مسائل واکنش نشان نمی دهند و فراموش کردەاند کە با سکوت خود در قبال این اعمال جنایتکارانە  

دارم کە دستور مسموم کردن دختر بچە های آیندە خودشان را نیز بە مخاطرە می اندازند. من اطمینان 
 دبستانی ما را رهبر دادە است. از این دیوانە متوهم و خود شیفتە هر جنایتی سر می زند

. 

 

١۴٠١اسفندماه  - ١۶راضی فرهنگیان ی پایانی تجمع اعتقطعنامه  
09:24 - 2023. مارس 7شنبه, سه  

های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی تشکل  
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 :نام خانوادگی، نام
های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی تشکل  

آموزان عزیز، فرهنگیان گرامی و مردم شریف ایراندانش   
هاست که نسبت به ناکارآمدی حاکمیت در های صنفی فرهنگیان ایران، سالشورای هماهنگی تشکل

ای از تغییر مشاهده دهد اما علیرغم این هشدارها، هیچ نشانهی آموزش و پرورش هشدار میزمینه
شودنمی  . 

مسمومیت_دانش_آموزان، شاهد آن هستیم بخش دیگری از این ناکارآمدی و  #آنچه امروز در ایران با عنوان 
هاست ساختار ست که سالو این در حالیهای اجتماعی است، ی امنیتی و مراقبتاین بار در حوزه

ی وجود امنیت بر سایر معضالت موجود سرپوش گذاشته استسیاسی حاکم، به بهانه . 
دهد که پروژه اقدامات آموزان آسیب دیده، نشان میگستردگی مدارس مورد تهاجم و تعداد زیاد دانش 

ویژه آنکه تاکنون هیچ اقدام ردید است. بهخودسرانه از سوی وابستگان ایدئولوژیک حاکمیت، به شدت مورد ت
است. اگر   های دانشجویی صورت نگرفتهموثری در جهت جلوگیری از تهاجم به محیط مدارس و خوابگاه

فرهنگیان و اقشار مختلف اجتماعی در مقابل این تهاجم سیستماتیک به ساحت آموزش مقاومت نکنند، 
در سطح جامعه خواهیم بودبارتری یقینا شاهد اعمال به مراتب خشونت . 

خواهد آموزان از حاکمیت میسازی دانش بار مسمومشورای هماهنگی به منظور پیشگیری از رفتار خشونت
به هیاتی از فعاالن مدنی، صنفی و سیاسی مستقل به همراه جمعی از پزشکان و اساتید متخصص و 

سازی مدارس بدهند تا حقایق و ی موضوع مسمومیتجانبهبشری اجازه بررسی همهوکالی حقوق
ی آن به اطالع مردم ایران رسانده شودها به صورت شفاف بررسی و نتیجهواقعیت . 

شودهای صنفی فرهنگیان و جمع حاضر به این شرح اعالم میهای تشکلدر ادامه، خواسته : 
هروندان،  های امنیتی و قضایی را مسئول حفظ جان شما معترضین، حاکمیت به ویژه دستگاه -١

دانیم و سریعا خواهان کنترل اوضاع و پایان دادن بە سرکوب بیولوژیک و تهدید جان  آموزان و معلمان میدانش 
آموزان هستیمشهروندان به ویژه دانش  . 

های پروپاگاندا به ویژه صدا و دانند و از دستگاهمعلمان، ایستادن در کنار مردم را بزرگترین افتخار خود می -٢
افکنی میان معلمان و سایر اقشار جامعه بردارندخواهند که دست از تفرقهی سیما م . 

ی معلمان تقلیل  خواهیم که مطالبات فرهنگیان را به مطالبات معیشتی صرف و ویژه ما از حاکمیت می -٣
ی ما اجرای قوانینی است که متضمن اصل آزادی انسان استندهند، زیرا خواسته . 

ی ناصواب و خارج از هنجار های صنفی فرهنگیان ایران در رابطه با رویهشورای هماهنگی تشکل -۴
مولدسازی و در قالب آن فروش مدارس و اموال عمومی آموزش و پرورش به حاکمیت اکیدا و صریحا هشدار 

ددهد. حاکمیت باید بداند که حق ندارد اموال عمومی متعلق به مردم را به حراج بگذارمی . 
۵- بندی نکنند و از رفتارهای ی طرح نامیمون رتبهخواهیم که بیش از این معلمان را ملعبهما از مسئوالن می

بندی دست بردارندغیرقانونی و حتی غیراخالقی در اجرای رتبه . 
های رسیدگی به تخلفات اداری را به مثابه دستگاه سرکوب کنیم که حاکمیت نباید هیات ما تاکید می -۶

یه کارکنان و کارگران به کار بگیردعل . 
سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق ساالنه بر مبنای نرخ تورم  ما خواهان اجرای کامل همسان -٧

 .هستیم
برنامه درسی باید متناسب با دانش روز، کودکان را برای زندگی آماده کند. لذا هرگونه سواستفاده از   -٨

کنیمی، سیاسی و ایدئولوژیک را به شدت محکوم میکودکان برای تحقق اهداف جناح . 
های اصالح و تربیت پایان دهد و معلمان و آموزان در کانونخواهیم که به حبس دانش ما از حاکمیت می -٩

دار، زندانی و معلمان اخراج شده، تبعید  آموزان و دانشجویان ستارهآموزان زندانی را آزاد کند و دانش دانش 
ز خدمت و زندانی را به کالس درس برگرداندشده، منفصل ا . 

های حداقلی ما محقق نشود اعتراضات ما با قدرت بیش تر و کنیم تا زمانی که خواستهدر پایان تاکید می 
 .متحدتر از همیشه ادامه خواهد داشت

های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی تشکل  
١۴٠١اسفند  ١۶  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfG1mxCsrzcW32WW89SkqlEzjj6SWwCp_y1qARXuLv6pI6tGCfYEnHrNf_FbzBxcAwNOAna_x9VjzFmhyZ_tR7vgWVVW8ABCd9DoEPvg1wewG741yFlS6ek4IDB3VXlzCspQARLNWJK3lDlW0RBXyL4smDJizaREyOZIHEjkuIAQ&__tn__=*NK-R
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 ُجنگ کارگری 

 

  ٧عکسی از تظاهرات عظیم کارگران و حقوق بگیران و حامیان آنان علیە افزایش سن بازنشستگی در 

 مارس

 

 اعتراض بازنشستگان مخابرات به عدم توجه به مطالباتشان 
بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی، تبریز، اصفهان و  

 .کرمانشاه تجمع کردند
اسفند، در   ١۵ه گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان مخابرات در برخی شهرها صبح امروز، ب

توجهی مخابرات ایران به مطالباتشان تجمع کردند اعتراض به بی   
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 ُجنگ کارگری 
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 ُجنگ کارگری 

 

 

٨ مارس روز جهانی زن بر زنان و همە انسانهای برابری خواە و آزادە و همە آنانی کە طی  

بیش از یک قرن در این راە تالش و پیکار کردەاند . از زنان کارگر نساج نیویورکی، کالرا زتکین  

زن سوسیالیست آلمانی و از بانیان روز جهانی زن تا ژینا امینی کە علیە تبعیض مزدی و  

جنسیتی قیام کردند، خاصە زنان آزادە، و مبارز ایرانی و بر پا دارندگان، جان باختگان و ادامە  

 !دهندگان جنبش انقالبی زن، زندگی، آزادی   و مبارزان جنبش زنان مبارک باد

 

 

یه "ب* ید: رای تماس با نشر نگ کارگری" یم توانید با آدرس زیر تماس بگیر
ُ

 ج

sabosob@gmail.com 

یه گروه کا  نگ کارگری" نشر
ُ

نید  ر کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را یم توا *"ج

 در آدرس زیر ببینید: 

https://bepish.org/taxonomy/term/457 

mailto:sabosob@gmail.com
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