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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      
 !دفع خطر جنگ با تشدید مبارزات اجتماعی

 صادق کار

 

 

بدنبال حملە پهباد ها بە تاسیسات شرکت نفتی آرامکو در عربستان سعودی دولت ترامپ تحریم های تازەای را علیە ایران وضع 

منتشر شد بە سیاق همیشگی مقامات حکومتی پس از اعالم تحریم بانک مرکزی کە بتازگی توسط دولت ترامپ خبر آن . نمود

 .اثر این تحریم را ناچیز خواندند

چندی پیش نیز او در . روحانی در سخنرانی اش در سازمان ملل از بازگشت ثبات اقتصادی بە کشور در سال جاری صحبت کرد

ائل این ادعا ها را باور با این حال حتی کم آشناترین شهروندان ایرانی بە مس. مصاحبەای از کاهش تورم و رشد اقتصادی خبر داد

ترامپ و کارشناسان امریکایی و ایرانی نیز در ورای این سخنان مقامات ایرانی می دانند کە تحریم ها اثر فلج کنندە از . نمی کنند

خود بجای گذاشتە ومی گذارند و پیامدهای مخرب تحریمها بە رغم همە تالشهایی کە برای پنهان کردنشان انجام می گیرد روز 

هم از این رو انکار تاثیرات آنها ولو اینکە بخشی از جنگ کالمی و روانی بین . ە روز آثا شان را در همە عرصە ها نشان می دهندب

دولت امریکا و رژیم فقها باشد موجب گول خوردن مردمی کە شاهد مداوم ریزش مشاغل و تعطیل شدن محل های کار و تولید، 

 .ارو، تورم و گرانی و دەها معضل و گرفتاری دیگر بودەاند نمی شوداز دست رفتن قدرت خرید، کمبود د

دستکاری و وارونە نشان دادن آمارها هم کە در ایران بسیار مرسوم است نە واقعیتی را تغییر می دهد و نە امروز روز برای مدتی 

ت و عمری بە اندازە جمهوری اسالمی بحران اقتصادی در ایران موضوعی دیرپاس. طوالنی می تواند افکار عمومی را فریب دهد

دارد و قبل از این تحریم و سختر شدن شان هم وجود داشتە اند و ریشە در سیاستهای اقتصادی و ناکارآمدی سیستم حاکم، 

فساد سیستماتیک و اختناق دارند و وضعیت توانفرسای موجود نتیجە تلفیق مجموع این عوامل است وبە تبع آن پایان یافتن 

با این حال تحریمهای . ا لزوما بە منزلە دگرگون شدن وضعیت اقتصادی و پایان یافتن بحران ها و معضالت موجود نیستتحریمه

تحمیل شدە کە ظاهرا برای تسلیم حکومت اعمال می شوند تنها بە رنج و مشکالت مردم دامن می زنند و بە تخریب بیشتر زیر 

افزون بر اینها تشدید درگیریها می تواند . ی الزامی است آسیب وارد می کندساخت هایی کە وجودشان برای پیشرفت هر کشور

خطر وقوع جنگ را باال ببرد و هر دو اینها بە مستمسکی در دست حکومت برای بر انگیزاندن ناسیونالیسم کاذب و بە خدمت 

م اختناق مورد سوءاستفادە قرار گیرد گرفتن آن در جهت امیال مرتجعین حاکم و تشدید سرکوب تحرکات اجتماعی و مدنی و تحکی

 . کما اینکە گرفتە است

با وجود این کە همە طرفهای این درگیری ظاهرا رغبتی بە جنگ ندارند و آنطور کە می گویند مایلند اختالفات شان را با گفتگو و 

. حمالت شآن را بهم بیشتر کردەاند اما در عمل می بینیم کە نتوانستەاند وارد مذاکرە شوند و در عوض. مذاکرە حل و فصل کنند

ادامە این درگیریها بر خالف تصور برخی از مخالفان حکومت بیش از آن کە بە تززل و سقوط حکومت منجر شود می تواند بە حفظ 
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 ُجنگ کارگری

دامە پیدا و تحکیم مواضع آن و تضعیف تحرکات اجتماعی فزایندە منجر گردد و بە فالکت اقتصادی دامن بزند و این درگیری ها آنقدر ا

پیشاپیش پیداست کە بازندگان واقعی و قربانیان یک جنگ . کنند تا کشور و منطقە را بە جنگ تمام عیار و ویرانگردیگری بکشانند

احتمالی کسانی غیر از مردم عادی و برندگان آن تراست های اسلحە سازی و مرتجعین داخلی، منطقەای و بین المللی 

ن راە مقابلە با خطر یک جنگ احتمالی در شرایط کنونی نظر بە وضعیت کنونی تشدید مبارزات و مناسبترین و موثرتری. نیستند

تحرکات اجتماعی برای رهایی از شر رژیم خودکامە حاکم وعبور از این وضعیت خطرناک و توانفرسا و استقرار یک نظم دمکراتیک 

ە در امور کشورهای دیگر خاتمە دهد و بهانە جنگ را از میان چنان نظمی کە بتواند هم بە دخالتهای ماجراجویان. در کشور است

بردارد، هم حقوق مردم را بدست خود آنها تضمین نماید واز استقالل کشور بطور صحیح دفاع نماید، و راە را بر بهانە جوییها و 

وسعە عادالنە و همە جانبە کشور را تهدیدات زورگویانە و دخالتهای باج خواهانە قدرتهای خارجی ببندد و مسیر پر مانع رفاە و ت

 . مبارزە علیە جنگ و تحریم از مبارزە برای استقرار نظامی مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی تفکیک ناپذیرند. هموار کند

 

 !دیرا آزاد کن یزندان ییو دانشجو یمدن نیفعال ،کارگران، معلمان

 

سندیکایی کارگران همە با هم علیە سرکوب فعالین کارگری و حقوق 
 !مبارزە کنیم
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 ُجنگ کارگری

 مهبخش د -اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک 

 ریچارد هایمن

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگیزه، ایدئولوژی و اتوپیا

موضوع اصلی این نوشته، چنان که گذشت،این بود که ظرفیت استراتژیک اتحادیۀ کارگری می تواند و باید از طریق گفتگو، دیالوگ 

، دیگر (صرف نظر از این که هیچگاه وجود داشته یا نه)وجود نداشته باشد " متوسطی"وقتی عضو . مباحثات داخلی تقویت شودو 

و " گفتمانی"اتحادیه ها باید به طور فزاینده ای به سازمانهای . نمی توان به طرزی مکانیکی سیاست یکنواختی را اعمال کرد

این نسخه البته خود بی . ل نظر صریح پیرامون تفاوتهای دم افزون داخلی را فراهم آورندتبدیل شوند و امکان تباد" دیالوگی"

در هر اتحادیه ای هستند افراد و گروه هائی که از بقیه پرتحرک تر اند و بهتر می توانند نظرات و عالیق . مشکل و مسئله نیست

نتاً محملی است که بر پایۀ آن برخی گروه ها یا بخشهای دموکراسی رسمی در بسیاری از اتحادیه ها، س. شان را ابراز کنند

. امر سیاستگذاری در اتحادیه را به تسلط خود درمی آورند –... مثالً مردان، کارکنان تمام وقت، بومی ها، کارکنان ماهر،  –خاص 

فراهم آورده است، اما به گواهی امروزه ارتباطات الکترونیکی امکان مشارکت به مراتب گسترده تری را در مباحثات استراتژیکی 

از . تابلو اعالنات اتحادیه ها، تمایل فعالترین شرکت کنندگان در این مباحث این است که مدافع مستقل یک برنامۀ متمایز باشند

باقی  این رو دستیابی به دیالوگی از پائین به باال، که واقعاً بخش بزرگی از اعضا را نمایندگی کند، همچنان یک چالش سنگین

 .می ماند

الزاماً به رساتر شدن صدای اعضا و " اتحادیه گری مبتنی بر سرمایۀ اجتماعی"یک پاسخ ممکن به این چالش این است که 

پاسخ دیگر این است که یکی از وظایف رهبری در مواجهه با . مؤلفه هائی می انجامد که قدرت ابراز وجود کمتری برخوردارند

نها، تبدیل مطالبات و اهداف خاص و رقابتی، به اهداف سیاسی عمومی تر از طریق بازتعریف منافع و مسائل و برای حل و فصل آ

و در اینجاست که الزم می شود از ِصرف پروسۀ گفتمان و گفتگو فراتر . به میان آمده اند" خودجوش"مطالباتی است که به طرزی 

ریفهای فردی از منافع، ابداً یک تحول طبیعی نیست، بلکه نتیجۀ تکه پاره شدن هویت کارکنان وتع. رفت و به محتوی پرداخت

کوششهای مشخصی با انگیزه های سیاسی است برای تضعیف و حذف تأمینات اجتماعی کارگران، و کشاندن آنان به میدان 

، نویسنده ای که به (Dore)دوره . موضوع، ایجاد تغییر رادیکال در توازن قوا بین کار و سرمایه است. رقابت و کشمکش با دیگران

دراماتیزه کردن افراطی و لفاظی های چپ روانه متوسل نشده است، تعرض به اشتغال و حمایتهای جاافتاده از کار در سطح 

هدف سیاسی ای برای شکستن "، بلکه همچنین "نه فقط اهداف ناظر بر انعطاف پذیری در کار و افزایش کارآئی"ملی را نتیجۀ 

سیاستمدارانی که "به ارزیابی او . توصیف کردهاست" ی کارگری و توان آنها برای اثرگذاری بر کارگران و جامعهقدرت اتحادیه ها

می دهند، ابداً دلواپس قوانین برای ایجاد شرایط مساعد در [ مثبت]به مطالبات طبقات و مدیران قدرتمند برای تغییر قوانین پاسخ 

 ."یر مبارزۀ طبقاتی اندرقابت با دیگران نیستند، بلکه خود درگ

است و به عالوه به کار تشخیص و خصلت نگاری هواخواهان کنونی آن در " اجماع واشنگتن"مبارزۀ طبقاتی توصیف خوبی برای 

 .اتحادیۀ اروپا هم می آید

با منطق غالب در  اقتصاد سیاسی برای دفاع از کارگران در محل کار، و به طریق اولی در سطح ملی و بین المللی باید به مقابله

سیاست امروزی برخیزد؛ به این معنا که اتحادیه ها، به عنوان سازمانهائی که مدافع حقوق کار اند و برای مداخله در سیاستهای 

این نکته مستلزم بازگشت اتحادیه ها به دعوی . مورد مناقشه می کوشند، باید به برداشت مجدد و نوینی از خودشان نائل آیند

غالباً  –این نکته همچنین لزوم همکاری . ، و معترض به تبعیض، ظلم و نابرابری است"شمشیرعدالت"به عنوان دیرین شان 
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 ُجنگ کارگری

با دیگر جنبشهای اجتماعی را که هرگز از اعتباری همپایۀ اعتبار اتحادیه های کارگری برخوردار نیستند، در خود مستتر  –دشوار 

ه مثابه عاملی خارج از گود تعریف می کند که تا چندی پیش نقش عامالن داخل آن، این نکته در کنه خود اتحادیه ها را ب. دارد

 .دادن تسکین و پاداش بود

 

 

 

 

 

را سازمان  یاسیو س یمدن ،یکارگر نیفعال یآزاد یمشترک برا ەمبارز

 !میده
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 ُجنگ کارگری

 های استخدامی؛ یک نمایش تمام عیار دولتی برای فرار از مسئولیت آزمون

 مراد رضایی

 
یک نمایش تمام عیار دولتی برای اثبات این نکته . شود برگزار می 8931دور هفتم آزمون استخدامی دولت، سوم مهر ماه سال 

های نئولیبرال  دولت حسن روحانی با تکیه بر سیاست. دهد ی بدیهی خود یعنی ایجاد اشتغال اهمیت می که دولت به وظیفه

ی کار و  ها، حوزه یکی از زمینه. داند نمی« موظف»ای نسبت به شهروندان  اقتصادیی  اقتصادی، عمالً خود را در هیچ زمینه

هم « کار». کند از نظر سران اقتصادی دولت، وضعیت بازار کار را عرضه و تقاضا در بخش خصوصی مشخص می. اشتغال است

 .گری در این خرید و فروش را ندارد التی دخ شود و دولت حق و وظیفه مانند هر کاالی دیگری در بازار آزاد خرید و فروش می

ی  ی عمومی مبنی بر موظف بودن دولت برای ایجاد اشتغال، دولت را مجبور به استفاده از دو سیاست موازی در زمینه اما مطالبه

عت در دولت با معیارهای من در آوردی، تمام افرادی که دو سا. پردازی و آمارسازی است سیاست اول دروغ . کند اشتغال می

ی  با این حساب بخش عمده. کند ها و مراکز آموزش عالی را شاغل حساب می کنند، و همچنین محصلین دانشگاه هفته کار می

های آزمون استخدامی است که از سال  سیاست دوم برگزاری نمایش. شوند بیکاران واقعی در آمار شاغالن ساختگی وارد می

زی در مورد اشتغال، این سیاست اهداف دیگری نیز دارد که در زیر به آنها اشاره عالوه بر آمارسا. شود پیگیری می 8931

 .شود می

طبق آمار دولتی، جمعیت بیکار مطلق کشور، یعنی آنانی که نه دو ساعت کار در هفته دارند و نه در حال تحصیل هستند،  -یک

در آزمون استخدامی، امکان ثبت نام را برای بخش از طرفی شرایط تحصیلی و سنی برای شرکت . بیش از سه میلیون نفر است

جانبازان، آزادگان، »از بیست تا چهل و پنج سال، با این قید که . از دیپلم تا دکترا. کند ی این سه میلیون نفر فراهم می عمده

 «.ح حداکثر سن معاف هستنددرصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از سط 52فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 

دهد در هر دوره حدود دویست تا سیصد هزار نفر در آزمون شرکت  های پیشین آزمون استخدامی نشان می آمار دولت از دوره

شوند؟ حدود بیست هزار  حال از این تعداد ثبت نام شده، چند نفر استخدام می. کند کنند و این آمار هر سال افزایش پیدا می می

 .نی کمتر از یک دهم ثبت نام کنندگانیع! نفر

ی شرکت در آزمون چهل و پنج هزار تومان است که کمکی به جیب دولت  اول اینکه هزینه. این تفاوت در آمار دو نکته دارد

یل شود که فکر کنند بیکاریشان به دل کنندگان در آزمون گذاشته می ی دوم این است که این تاثیر روانی بر شرکت نکته. شود می

 .توانستند استخدام شوند ناتوانی خودشان بوده است و اگر شرایط علمی و عملی بهتری داشتند، می

کسانی که بتوانند حداقل امتیاز الزم را از آزمون . ماند ی دیگر باقی می دو مرحله. آزمون استخدامی تنها مرحله نیست -دوم

های  گزینش: ی سوم اصل قضیه است اما مرحله. دهند ده ارائه میکسب کنند، ابتدا مدارک خود را به نهادهای استخدام کنن

از . های مردم تبدیل شده است ی شصت تا کنون، به موضوع شوخی های دهه های استخدامی از سال داستان گزینش! تکمیلی

ایی با مقامات و عالوه بر این آشن. ی نماز جمعه تا جزئیات نماز جعفر طیار، سواالت این گزینش است های مصلی رنگ فرش

بنابراین . ها موثر است در عبور از این گزینش« سفارش حاج آقا»پای جمهوری اسالمی یا در اصطالح عمومی،  مسئولین خرده

 .شود آزمون فقط قسمت نمایشی قضیه است و تکلیف استخدام در گزینش روشن می
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چند روز پیش . د هزار معلم در این وزارت خانه کم دارندمسئولین وزارت آموزش و پرورش پیشتر گفته بودند که حدود سیص -سوم

اما هر کدام از این دو عدد را . هزار معلم کم دارند 801وزیر آموزش و پرورش در این آمار تخفیف خودجوش داده است و گفته است 

با ارقام بزرگی طرف هستیم و هزار نفری استخدام وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامی،  81قبول کنیم، در قیاس با آمار 

 .خروجی آزمون استخدامی هیچ تاثیر معنی داری در کمبود نیرو در آموزش و پرورش نخواهد داشت

برند و هر از  از سوی دیگر معلمان حق التدریسی و همچنین آموزگاران نهضت سواد آموزی هنوز در بالتکلیفی شغلی به سر می

کمبود معلم مورد اشاره توسط مسئولین وزارت آموزش و پرورش، از سوی دیگر . کنند چند گاهی تجمعات اعتراضی برگزار می

ی  معلمانی که گاه با یک دوم حداقل دستمزد تصویب شده. گیرد بار معلمان مدارس غیر انتفاعی را نادیده می وضعیت اسف

 .شوند های درس حاضر می کارگری، در کالس

زمون استخدامی باید مورد اشاره قرار بگیرد، اعتراضاتی است که گاه و بیگاه به ی آ موضوع دیگری که حول مساله -چهارم

های برگزار شده در ایران اعم از  هر چند امنیت و صحت آزمون. های استخدامی مختلف جمهوری اسالمی شده است آزمون

وجب تجمع دانش آموزان شرکت کنکورهای سراسری و آزاد همواره محل بحث بوده است و حتی در سال جاری این ابهامات م

 .ها شد کننده در کنکور دانشگاه

کنندگان در  ها جریان داشته است و شرکت های استخدامی از همان سال ابتدایی برگزاری این آزمون اما اعتراض به نتایج آزمون

 .آزمون به صحت روند برگزاری آن بی اعتماد هستند

های آموزشی کنکور و  موسسه. پوشی در اقتصاد امروز ایران است یر قابل چشمی اقتصادی غ یک رسته« اقتصاد کنکور» -پنجم

اند که عموماً هم به  ای شده های کمک آموزشی، تبدیل به مافیاهای گسترده ی کتاب های منتشر کننده همچنین انتشاراتی

سازان  اندیشه. سازان است ی اندیشه ی واضح برای اثبات این ادعا، انتشارات تعطیل شده نمونه. نهادهای قدرت وابسته هستند

هایش فضایی ایجاد کرده بود که داوطلبان  ها و موسسات، در کتاب ی سایر انتشاراتی ی حضور در بازار نشر، بر خالف رویه در دوره

سابق این مدیر . نیاز شوند ها، از خرید کتاب اضافه و توسل به موسسات کنکور بی ی این کتاب توانستند با مطالعه کنکور می

موسسه، فرهاد میثمی، امروز در زندان اوین است و موسسه توسط انتشارات مبتکران مربوط به سپاه پاسداران، قبضه شده 

 !است

های استخدامی و منابع کمک آموزشی برای شرکت در آزمون، به یک منبع درآمد جدید برای  ی آزمون های گذشته سواالت سال

 .دهند هر سال تنوع محصوالت خود در این زمینه را افزایش می این موسسات تبدیل شده است که

ساز  ی پول تاثیرهستند و تنها یک مرحله های استخدامی اوالً برای استخدام بی توان به سادگی نتیجه گرفت آزمون بنابراین می

ن نسل جوان، که پس از چند ماه یک امیدواری گسترده در میا. اند بازی در استخدام اضافه کرده برای دولت را به روند پارتی

 ...شود  نگرانی و معطلی، به ناامیدی و سرخوردگی منجر می

 

 

 !میکن ەاز زندان مبارز یکارگر انیو حام نیفعال یآزاد یبا هم برا ەهم
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 !کاالیی شدن آموزش، تحصیل رایگان و با کیفیت را از بین برده است

 علی صمد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیاری از دانش آموزان سخت به تکاپو می افتند تا بلکه بتوانند فرزندان خود را در یک مدرسه مناسب در مهرماه هر سال والدین 

کودک محق به برخورداری از تعلیم و :" می گوید 8323نوامبر  50اصل هفتم اعالمیه حقوق کودک مصوب . و بهتر ثبت نام کنند

او باید از تعلیم و تربیتی برخوردار باشد که فرهنگ . باری باشدتربیت است که دست کم در مرحله ابتدائی باید مجانی و اج

عمومی وی را ارتقا دهد و او را قادر سازد که بر بنیاد حقوق برابر، توانایی ها، قضاوت های فردی، حس مسئولیت اخالقی و 

بیت و هدایت کودک اند باید اساس راهنمای آنان که مسئول تعلیم و تر. اجتماعی خود را رشد داده و عضو مفید جامعه گردد

کودک باید از فرصت کامل برای بازی و تفریح که . بیشترین منافع کودک باشد و این مسئولیت در درجه اول بر عهده والدین است

 ".جامعه و مقامات دولتی باید در راه تامین این حقوق بکوشند. متوجه همان اهداف تعلیم و تربیت است برخوردار باشد

 

موکدا بر  8311دسامبر  80بند اول کنوانسیون حقوق بشر مصوب  52و ماده  8313کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر  51ماده 

بنابراین تحصیل و آموزش حق مسلم هر کودک است و دولت مکلف است وسایل آموزش و . تحصیل رایگان کودک تاکید دارند

نمی توان با دستاویزی . سرمایه های مهم آینده این کشورند، فراهم نماید پرورش رایگان و با کیفیت را برای کودکان که بخشی از

کودکان را از ...از قبیل فقر خانوادگی، نیاز به دستمزد کودک، بعد مسافت و دوری راه، نداشتن مدرک قانونی برای اقامت و 

 . تحصیل منع کرد

ش آموزان با مشکالت بیشمار اقتصادی و اجتماعی متاسفانه با شروع هر سال تحصیلی بخش بزرگی از خانوادە های دان

امسال نیز همچون سالهای گذشته از یک سو گروه زیادی از کودکان و نوجوانان بدالیل اقتصادی و اجتماعی از . گریبانگیر هستند

سازنده ای به ادامه تحصیل باز می مانند و بخش عمده کودکان جویای کار در جوامع شهری و روستایی بدون هیچگونه فعالیت 

ساله که بجای برخورداری از امکانات آموزشی، بازی و  81تا  -80و از سوی دیگر، بخشی از کودکان . حال خود رها می شوند

آمارهای جمهوری اسالمی گویای این است که . شادی های زندگی در پایین ترین و نامطلوب ترین شرایط زندگی بسر می برند

 .غلط و مخرب خود به مشکالت انبوه و حل نشده آموزش و پرورش دامن می زند رژیم هر ساله با سیاست های

 

 برنامه ریزی آموزشی و تربیت نیروی انسانی

هزار نفر  170هزار مدرسه، به اضافه وزارتخانه ای با  880هزار دانش آموز در نزدیک به  120میلیون و  81" سال جدید تحصیلی  با 

درصد  50درصد نیروهای حق التدریسی، پنج درصد نیروی کیفیت بخشی و  88درصد معلم،  21نیروی شاغل که از این تعداد 

هزار نفر به جمعیت دانش آموزی کشور افزوده شده  200نسبت به سال گذشته بیش از ". مدیر آموزشگاهی هستند، آغاز شد

جهت پذیرش این تعداد دانش آموز صورت  است و در مقابل تدابیر مناسب و الزمی برای آماده ساختن موسسات آموزشی کشور

و به این ترتیب هر ساله گروه زیادی از جوانان و نوجوانان کشورمان از دستیابی به امکانات آموزشی محروم می . نگرفته است

 .شوند

ت و برای اغلب کارشناسان و متخصین آموزشی بر این باورند که اولین قدم در جهت توسعه اقتصادی، آموزش نیروی انسانی اس

اما تنها وجود انسان هایی که از جهت فرهنگی . تحقق توسعه اقتصادی به انسان هایی با ذهن و نگرش معقول احتیاج است
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متحول گشته اند، باعث توسعه اقتصادی کشور نمی شود بلکه الزم است انسانها در چارچوب برنامه های آموزشی مناسب، از 

در هر نظام سیاسی، تربیت نیروی انسانی مشخصا از وظایف سیستم آموزشی کشور  .تخصص  و دانش نیز برخوردار باشند

 .است

 -تعلیم و تربیت به عنوان یک پدیده اجتماعی جزء الینفک زندگی بشمار می رود و اهمیت و تاثیر آن در بهبود وضع اجتماعی

ن اساس سیستم آموزشی می بایست با بر ای. یک کشور بر کسی پوشیده نیست... اقتصادی، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و 

در نظر داشتن نیازمندیهای کشور و مردم جهت نیل به توسعه اقتصادی نسبت به برنامه ریزی آموزشی و تربیت نیروی انسانی 

طبیعتا سرمایه گذاری در آموزش و پرورش در این چارچوب نه تنها به هدر نمی رود بلکه بازده . متخصص و ماهر همت گمارد

 .دی آن بسیار بیش از سرمایه گذاری در سایر بخش ها خواهد بوداقتصا

با توجه به مختصات باال می بایست بررسی کرد که آیا حکومت جمهوری ساالمی ایران توانسته به سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

 دقیق در این عرصه بپردازد؟

 

 مدارس خصوصی و رایگان بودن تحصیل، دروغی بزرگ در ایران

قانون اساسی حکومت اسالمی ایران، دولت  90و  50، 83بر اساس ماده های . آموزش در ایران یک خدمت دولتی است ظاهرا

... موظف است که آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان و با کیفیت را برای همه بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد، قومیت و 

صدها هزار کودکان ایرانی هستند که خانواده های آن ها قادر نیستند از انقالب،  ولی در عمل بعد از چهار دهه پس. تامین نماید

و بدین ترتیب تعداد زیادی از خانواده ها بە دلیل فقر و مشکالت اقتصادی  هزینه آموزش و کتاب و نوشت افزار آنها را تامین کنند

بقول یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای فقط در شهر قم به عنوان مثال . دیگر نمی توانند کودکان خود را به مدرسه بفرستند

 ". آموز در استان قم نتوانستند نوشت افزار در سال تحصیلی جدید تهیه کنند هزار دانش ۰۲بیش از  "اسالمی 

در گذشته و دهه اول انقالب، شمار مدارس پولی یا ملی، اندک بود و در سطح کل آموزش و پرورش کشور چندان نمودی 

ولی طی دو دهە اخیر هر روز که می گذرد، دایره عمل آموزش غیر رایگان گسترده تر شده است و در اثر ناتوانی و  .نداشت

سودجویی های های گردانندگان دستگاه آموزش و پرورش، در تمامی مقاطع تحصیلی، علم فروشی جای آموزش و پرورش 

قانون اساسی، اصلی زائد و توخالی برای شعار دادن شده  90ه اصل رایگان را گرفته است و می گیرد و می توان با جرات گفت ک

 .است

بی  !به همان نسبت که تحصیل تجارتی، مایه تفاخر و تکبر است، تحصیل رایگان موجب سرافکندگی و شرمساری شده است

 در این بین. تر می شودتوجهی به مدارس دولتی و تالش برای خصوصی کردن آنها و تبدیل مدارس بە مراکز تجاری هر سال بیش

 .مراکز دولتی به اصطالح آموزشی نیز به اشکال گوناگون والدین را سرکیسه می کنند

آمار و ارقام دولتی گویای این واقعیت است که مسئولین دولتی نه تنها به مشکالت آموزش و پرورش بی توجه هستند بلکه 

در واقع تمام هم و غم دولت یا آموزش و پرورش این است که کمکها و  .مشکالت زیادی را هم در این عرصه ها موجب گردیده اند

شعار  اصلی و فریبنده وزارتخانه آموزش . اعتبارات دولت به آموزش و پرورش را کاهش داده و اگر امکان پذیر باشد به صفر برساند

" سپردن کار مردم به دست مردم"صطالح و پرورش این است که از بار تصدی دولت در این عرصه بکاهد و مشارکت مردم را با ا

یعنی اینکه دولت کوشش می کند مشکالت و مسایل آموزش و ! فراهم کند( بخوان سپردن کار مردم بە صاحبان سرمایە و قدرت)

کارگران، زحمتکشان، مزدبگیران و دیگر اقشار پائینی و متوسط . پرورش را با خصوصی کردن موسسات آموزشی کشور حل نماید

با خصوصی شدن روزافزون آموزش، شکاف طبقاتی و . آموزش عمومی و رایگان به کاال هستندعه سالهاست که شاهد تبدیل جام

آمار و ارقام دولتی گویای آن اند که  .اجتماعی در جامعه عمیق تر شده است و کیفیت آموزش  بە شدت تنزل پیدا کردە است

 .ش های دیگر که اصال ربطی به تعلیم و تربیت ندارد، هزینه می کنددولت از بودجه آموزش و پرورش می زند و در بخ

 

 مشکالت موجود در آموزش و پرورش و مدارش غیر انتفاعی

ساختمانهای در برابر همه کاستی هایی که از نظر وسایل اولیه تحصیل دانش آموزان کشور مانند، نبود فضای آموزشی، 

کمبود معلم، پایین بودن بودجه مدارس دولتی، دو یا سه د دانش آموز در کالس درس، فرسوده، استیجاری بودن مدارس، تراکم زیا

وجود دارد، .... و نبود عدالت آموزشی در مناطق قومی و حاشیه کالن شهرها، وضعیت تغذیه دانش آموزان شیفته بودن مدارس، 

ات مالی در خور ندارد و نمی تواند کاری بکند و وزارت آموزش و پرورش، فقط به این دستاویز چسبیده است که بودجه و اعتبار

 . قانون اساسی نیز، از عهده اش بر نمی آید 90طبعا اجرای اصل 

در . این در حالی ست کە با گسترش فزایندە مدارس غیرانتفاعی نظام آموزشی در ایران بشدت طبقاتی و کاالیی شده است

برای آموزش و  تربیت اکثر کودکان کشور برخوردار نیستند چرا باید بیشترین حالی که مدارس دولتی در ایران از امکانات حداقل 

درصد از کودکان کشورمان که  90الی  50امکانات آموزشی را در اختیار مدارس خصوصی قرار داد تا بدین طریق تنها در حدود 

دا کنند و بقیه کودکان باید با کمبودات و تبعیض ها والدین آنها امکانات پرداخت شهریه این نوع مدارس را دارند به این مدارس راه پی

تشکیل مدارس غیرانتفاعی که ظاهرا برای حل مشکالت آموزش و پرورش از طرف دولت مد نظر قرار گرفتە . بسازند و بسوزند
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دە و می زند بجای اینکە بە رفع مشکالت کمک کند بە دامن زدن بە مشکالت، نابرابری و تبعیض و تضعیف آموزش عمومی لطمە ز

 .و تنها در خدمت فرزندان خانوادەهای ثروتمند قرار دارد

  

 درصد از جمعیت کشور بی سوادند 31

هزار  011سال دو میلیون و  93تا  31، در گروه سنی 3131طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ق دیگر آمارهای مسئولین دولتی این رقم البته طب) هزار نفرشان را اتباع خارجی 911بیسواد وجود دارد که حدود 

میلیون نفر کم سواد و در تمام  0سال حدود  93تا  31در گروه سنی . دهند تشکیل می( بمراتب بیشتر است

درصد از کل جمعیت کشور طبق آمار  89در حال حاضر نزدیک به  .میلیون نفر بیسواد در کشور داریم 31.1های سنی  گروه

دهم  9/2سال و بی سواد اعالم کرده اند که  20هزار نفر خود را زیر  270میلیون و  5طبق آمار کشوری  .دولتی بی سواد هستند

وضعیت سواد . سال سن دارند 20میلیون نفر افراد بی سواد در کشور نیز باالی  2درصد جمعیت را تشکیل می دهند در حدود 

در برخی از استان ها بی سوادی . مار سواد زنان روستایی پایین استطبق آ. زنان و مردان در شهرها بهتر از روستاها می باشد

های  استان .درصد می باشد 82در استان های سیستان و بلوچستان درصد بی سوادی . درصد رسیده است 57زنان به 

در تهران بیش  .دارندآموزان بازمانده از تحصیل را  های گذشته بیشترین آمار دانش سیستان و بلوچستان و خوزستان همانند سال

براساس گزارش مرکز آمار، سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها به کمتر از دو درصد کاهش  .هزار نفر بی سواد هستند 200از 

بخش هایی از کودکان به دلیل معلولیت یا دوری محل زندگی کودک از مدرسه و معلم و یا بدلیل فقر، پایین بودن  .یافته است

های دستیابی به امکانات آموزشی مناسب، امکان ثبت نام و شرکت در مدرسه را به کودک  ، عدم وجود زیر ساختدرآمد خانواده

  .نمی دهد و بدین طریق آنها از دسترسی به تحصیل محروم می شوند

 

 مشکالت مناطق مختلف ایران در عرصه آموزش

و ترکمن از حق آموزش زبان مادری و یا آموزش به زبان مادری بخش قابل توجهی از مردم کشور ما اعم از ترک، کرد، بلوچ، عرب 

این حق در جمهوری اسالمی نادیده گرفته . تأکید شده است المللی بر داشتن این حق در تمامی اسناد بین. خود محروم هستند

 . و کودکان مردمان این مناطق اجازه آموزش زبان مادری یا بزبان مادری خود را ندارند. شده است

موانع تحصیل برای بخش قابل توجهی از کودکان مهاجر افغان و افغانی تبارها در مدارس ایران نیز نادیده عالوه بر این کودکان، 

 .از حق دسترسی به آموزش محروم هستندگرفته شده است و آنها علنا و رسما 

  

و مشخصات   ویت، یعنی داشتن برگی که نامبخش مهم دیگری از شهروندان کشور که ایرانی تبار هستند نیز از حق داشتن ه

آنها بدلیل نداشتن مدرک قانونی تابعیت و اقامت از حق تحصیل و . شان ثبت شده باشد و به آن نامیده و شناخته شوند را ندارند

ی بسیار حتی اگر بخش های کوچکی از آنان هم بتوانند با سختی ها. آموزش برخوردار نیستند و نمی توانند به مدرسه بروند

  .آنها طبق قوانین جمهوری اسالمی شهروند ایران محسوب نمی شوند. درس بخوانند اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش و پرورش و دختران

اعالم کرده  31میلیون نفر در سال  19جمعیت ایران را "مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار علی اکبر محزون، 

درصد  ۰۰سال و  ۵۱و شش دهم درصد جمعیت کشور زیر  ۰۲دهد که حدود  نشان می 31برآوردهای جمعیتی در سال . است
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ساله و  ۶۲تا  ۰۲درصد جمعیت کشور، میانسال  ۲۴سال و حدود  ۰۲تا  ۵۱جوانان  هزار نفر جمعیت ۰۶۲میلیون و  ۵۱یعنی حدود 

هزار  ۰۰۵میلیون و  ۱سال کشورمان با رقم  ۶۲اکنون جمعیت سالمند باالی  .سال است ۶۱و چهار دهم درصد جمعیت باالی  ۶

  .دهم درصد است ۶۰نرخ رشد جمعیت سالمندکشورمان سه و  ."دهم درصد جمعیت کشور است ۲و  ۲نفر، حدود 

طبق قانون اساسی دولت مکلف است آموزش . درصد را دختران و زنان تشکیل می دهند 11.2میلیونی ایران،  19از جمعیت 

یعنی . در عرصه قانونی باید ساختار و محتوای آموزش برای دختران و پسران یکسان باشد. رایگان را برای همگان فراهم کند

و بسیاری از . اما کتابهای درسی زنانها و دختران را کمتر نشان می دهند. و جنس یکسان باشندکتابهای درسی برای هر د

محتوای در واقع . نشان می دهند... تصاویری که از زنان در کتابها وجود دارد بیشتر آنان را در حال کار خانگی، بچه داری و 

 . ی استکتابهای درسی همچنان سرشار از آموزه ها و کلیشه های جنسیت

اسالمی شدن جامعه بعد از انقالب باعث ایجاد محدودیت های بسیاری در زمینه شعلی و نیز جداسازی زیادی از فضاهای 

در نظام آموزش و پرورش بعد از انقالب، مدارس دخترها و پسرها جدا از یکدیگر در نظر گرفته . عمومی بویژه مدرسه شده است

به عبارتی دیگر (. متاهل ها با شروطی می توانند)دخترانه شهری نمی توانند تدریس کنندو معلمان مرد در مدارس . شده است

از طرفی بعد از انقالب با اسالمی کردن جامعه و فضای عمومی . معلمان زن تنها به شاگردان دختر می توانند  درس بدهند

نتی و مذهبی نسبت به آموزش دختران و زنان باعث شده است که خانواده های س( ضرورت استفاده اجباری از حجاب اسالمی)

به یک عبارت میزان نابرابری های جنسی در زمینه آموزش نسبت به قبل از انقالب کمتر شده . کمتر حساسیت نشان می دهند

 . ولی با این حال وضعیت آموزش دختران و زنان در ایران با کاستی ها و بی عدالتی های زیادی همراه است. است

عه دخترانی که به مدارس راه نمی یابند و یا در مقاطع ابتدایی و راهنمایی مجبور به ترک تحصیل می شوند بخش زیادی از مجمو

سال هستند توسط کارفرمایان برای  82این دختران که زیر . در شهرهای کوچک و روستایی جذب کارگاه های قالیبافی می شوند

بدین ترتیب تبعیضات و امکانات کم و فقر اقتصادی و اجتماعی باعث . آنها نمی شودکار انتخاب می شوند زیرا قانون کار شامل 

 .می شود که بخشی از کودکان دختر هرگز به مدارس راه نیابند و یا بدلیل مشکالت برشمرده در باال مجبور به ترک تحصیل شوند

 

 دانش آموز یک ذخیره اجتماعی برای جامعه

جتماعی برای جامعه است که میزان رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه ای که او در آن کودک یا دانش آموز یک ذخیره ا

زندگی می کند و رفاه نسبی و شرایط مساعد تحصیلی که در یک فضای غیر متشنج بدست می آید تعیین کننده آن است که 

گی و آموزشی جامعه اش شکفته شده و به چه مقدار از استعدادها و مهارتها و قدرت های جسمی و روحی او در نظام فرهن

در محیط های آموزشی اگر ناآرامی، تناقض رفتاری، تبعیضات، دو گانگی برخورد و تمایز سلطه بیاید، امکان حرکت با . ثمر رسد

 .ظرفیت کامل دانش آموزان واقعا میسر نیست

طلوب و غیر منتظره ای است که برای او قابل توجیه در مدارس دولتی و غیرانتفاعی دانش آموز بطور روزانه شاهد مناسبات نام

و از آموزش های . دانش آموزان مدارس دولتی با شرایط بدتر و با فضاهای آموزشی تنگتر و امکانات ناچیز مواجه هستند. نیست

ر این نوع از در آموزش طبقاتی رشد و توسعه به خطر می افتد زیرا، د. جانبی همچون هنر و ورزش و غیره محروم می باشند

آموزش مردم را بر حسب درآمدشان تقسیم بندیی می کنند و آنهایی که ثروت بیشتری دارند از آموزش بیشتری نسبت به کل 

متاسفانه تعلیم و تربیت هیچگاه در کشور ما همراه با نیازها و ویژگیهای دانش آموزان نبوده . جمعیت کشور برخوردار می شوند

رورش این سرزمین در اختیار کسانی بوده است که به دانش آموزان گفته اند چه یاد بگیرند و چه است و همشیه آموزش و پ

 آیا چنین سیستم آموزشی می تواند کارآمد و پاسخگوی جامعه ایران باشد؟. چیزی را نیآموزند

 

 تغییرات در آموزش و پرورش

و در این اصال تردیدی وجود . رمان می بایست تغییر می کرداین امر مسلمی است که بعد از انقالب نظام آموزش و پروش در کشو

ندارد زیرا نظام آموزشی گذشته با نیازها و تحوالت اجتماعی جامعه هماهنگی نداشت بخصوص باید در نظر داشت که هر پنج 

ین اطالعات نیز سال حجم اطالعات در جهان دو برابر می شود و طبیعی خواهد بود که روش های آموزش و پرورش و انتقال ا

؟ بخصوص اینکه تغییر نظام .موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که چگونه این تغییرات متحقق می شوند. تغییر کند

آموزشی باعث تغییر فرهنگ هم می شود و برنامه ریزی های مقطعی و سلیقه ای برای نوجوانان و جوانان کشور به سلوک 

 .ی زندفرهنگی و تربیتی آنها لطمه م

در ایران چندین بار است که تغییرات اساسی در نظام آموزشی متوسطه بوجود آمده است ولی تا کنون هیچگاه نخواسته اند 

این نوع برخورد اغلب باعث شده است که نسل . دانش آموزان، استادان و معلمین را برای چنین تغییراتی قبل از اجرا آماده کنند

زیرا تغییرات در نظام آموزش متوسطه بدون آگاهی و مشارکت عمومی بصورت مکانیکی از باال . دجوان با عدم ثبات مواجه شو

 .دیکته می شود

در نظام آموزشی ایران دانش آموز هدفش بیشتر قبولی در کنکور دانشگاه است و اغلب بدنبال یافتن جواب تست های آزمون 

. مروز کشور باعث تولید فکر و اندیشه در دانش آموزان نمی شودمتاسفانه سیستم آموزشی گذشته و ا. دانشگاهی می باشد
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ما زمانی می توانیم از یک تغییر و تحول اساسی در نظام آموزشی کشور سخن بگوییم که ماهیت، طرز تلقی و نگرش حاکم بر 

 . های زمانه تغییر جهت دهدنظام آموزش و پرورش تغییر کند و از یک بینش بسته به یک بینش باز، آزاد، نقاد و منطبق بر نیاز

متاسفانه برنامه . برای موفقیت در آموزش باید نظام فکری سیستم اداری حاکم بر آموزش و پرورش تغییرات بنیادین ایجاد شود

ریزان آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی بیشتر به تغییراتی می پردازند که باعث کاهش بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل 

ود و این چنین نگرشی با سیاست های خود موجب کاالی شدن و طبقاتی شدن آموزش و انباشته شدن بیش از بیش کشور ش

 .معضالت آموزش و پرورش و به عبارتی کودکان و نوجوانان کشورمان شده است

 معلمان و شرایط سخت زندگی

اما آنها سالهاست که در شرایط بسیار دشواری زندگی  .سازان جامعه را بر عهده دارندخطیر آموزش آینده  معلمان در ایران وظیفه
معلمان حق . از نظر حقوق صنفی شرايط معلمان بسیار بد است و از نظر شغلی نیز سخت ترين کار را انجام می دهند. می کنند

حتی . ه حقوق و مزايای درستی دارند و نه آينده ایالتدريس در سخت ترين شرايط و دور افتاده ترين نقاط کار می کنند، ولی ن
 .دفترچه بیمه خدمات درمانی هم به آنها نمی دهند

 
های دیگر دولتی،کمبود زمان بدلیل چند شغله  و دستمزد پایین در مقایسه با شغل  معلمان با مشکالت زیادی از جمله حقوق

دولتی به معیشت این گروە که دریافتی شان به هیچ وجه کفاف  رسیدگی مسئوالن بودن، کمبود منابع یا آموزش کافی، عدم 

 . عموما در زیر خط فقر زندگی می کنند و با مشکالت معیشتی دست بە گریبان هستند. زندگی شان را نمی دهد

آنها سالهاست در تالشند تا با سازماندهی خود . این وضعیت موجب انبوهی از مشکالت برای معلمان و فرهنگیان شدە است

افزایش . شان در تشکلهای صنفی و مبادرت بە اعتصاب و تظاهرات دولتمردان را وادار بە رسیدگی بە وضعیت نامساعد شان کنند

ندان دولت، برسمیت شناختن حق فعالیت مستقالنە تشکلهای صنفی، آزادی دستمزد و یکسان سازی حقوق با سایر کارم

رهبران زندانی و قطع پیگرد فعالین صنفی، توقف خصوصی سازی و پولی سازی آموزش، بیمە کارآمد، افزایش بودجە آموزش و 

طرف حکومت مواجە شدە  خواستهای کە بە رغم بە حق بودنشان تا کنون با مشت آهنین و زندان و اخراج از. غیرە هستند

خواست معلمان، تشکلهای صنفی و سندیکایی، . برند معلم دلسوز و زحمتکش همچنان در زندان و یا تبعید به سر می ۵۰است، 

 . مردم و دانش آموزان آزادی معلمان زندانی و دادن پاسخ مثبت بە مطالبات بر حق معلمان است

 

 .استفاده شده در مقاله انتشار یافته است تمام منابع مورد" به پیش"در سایت  :منابع

 

 !برخوردار شدن از آموزش رایگان و با کیفیت حق همه کودکان است
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 پیش بسوی

 تشکل کارگری زنان

 بخش چهارم -( 3!)ما را به حساب آورید: "گزارش ویژه

تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه –فهم نقشه راه   

 تامارا گُاسی

 ترجمه گودرز
 

کافی نیست، ما باید قدرت را عادالنه به اشتراک بگذاریمتقسیم برابر امکانات   

CUT 5082سال  در: بگیرید نظر در را در برزیل CUT  اولین فدراسیون ملی اتحادیه های صنفی بود که برابری جنسیتی را در
برزیل،  CUTارگر در خونیتا مارتینز باتیستا، دبیرملی زنان ک. سطوح تصمیمگیری در چارچوبهای محلی و ملی به رسمیت شناخت

در  CUTزمانی که . این موفقیت حاصل افتخارانگیز مبارزه ای است که دهه های اخیر در جریان ساختن بوده است: "می گوید

در نتیجه زنان مجبور بودند به سازماندهی خود . نفرشان زن بودند 5نفر مسئوالن و مدیران آن فقط  90تاسیس شد از  8319سال 
 ."، کنفدراسیون کمیته ملی کار زنان تشکیل شد، که آغاز گفتمان توانمندی زنان بود8312در . بپردازند

CUT  که بزرگترین مرکز کارگری در آمریکای التین است و پنجمین اتحادیه سرتاسری در جهان همیشه پیشگام در مبارزه برای
 :فراوانی در این مسیر دست یابد برابرحقوقی زنان بوده است و طی سالیان گذشته توانسته است به نقاط عطف

در تمام بسیجهایی که از آن . به تأسیس اولین مهدکودک برای زنان کارگر دست زد CUTبالفاصله پس از تشکیل کمیته زنان، 

 .پس آغاز شده، برای حضور زنان کارگر تأمین امکان مهدکودک برای کمک به شرکت زنان در فعالیتها نیز مد نظر قرار داشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای طبیعی حق یک به عنوان کرد و حمایت جنین سقط حق از ای در قطعنامه که بود اتحادیه اولین CUT 8338 در

 .شناخت به رسمیت را آن زنان
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 ُجنگ کارگری

  میان مدیران ایالتی و ملی به در ( در عمل برای زنان)را برای هر اقلیت جنسیتی % 90سهمیه ای معادل  8331در

 .تصویب رسانید

  کمیته ملی زنان بعنوان یک مدیریت ملی به رسمیت شناخته شد و بعنوان یکی از دبیرخانه های اتحادیه  5009در

 .نام گرفت

  5080درسال CUT  سازمان بین المللی کارگران  813برای پبشبرد الیحهILO  که به کار خانگی بعنوان کار تحت

 .اتحادیه می پردازد، دست به بسیج نیرو زدحمایت 

  5080در همان سال CUT مارتینز میگوید ما . تصمیم گرفت که از سهمیه تعیین شده برای زنان هم فراتر برود

 5082به تصویب کنگره ملی ان سال رسید و تاریخ اجرای آن را  5085خواهان برابری بودیم و این قطعنامه در سال 

 .قرار دادند

در پاسخ به آمارگیری از برابری  5087هم نمایندگان در نشست جهانی  ITUCدر برزیل، در اتحادیه جهانی کارگران  CUT مانند

جنسیتی در مورد استراتژی های موجود برای رسیدن به هدف و تصویب برنامه مشترک جهانی از بسیج نیرو تا آمارگیری و 

برای مارتینز، یکی از مهم ترین اهداف در حال حاضر دیدن زنی است که . ندبازرسی سهمیه زنان در واحد های عضو حمایت کرد
و یک " کارمل هلنا فریرو"در سطح مرکز ملی، هم اکنون یک قائم مقام دبیرکل زن به نام . را به دست گیرد CUTرهبری کل 

او . ترین مقام مرکز برای یک زن خالی استهستند، اما هنوز جای یک دبیرکل در باال" ماریا آپارسیدا فاریا"جانشین دبیرکل بنام 
باشد، زمان،  CUTمن یک فمینیست هستم که به توانمندی زنان اعتقاد دارم و بر این باورم که یک زن باید پرزیدنت : "می گوید

 ."زمان رسیدن ما به آن مقام است

 
 -ITUCگزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی  -1

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf 

 
 

 !زیست را آزاد کنید فعالین محیط

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf
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 ُجنگ کارگری

 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

  ُجنگ کارگری

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز سال تحصیلی و کودکان بازماندە از تحصیل و گرانی لوازم تحصیلی، ادامە افزایش شتابان تورم بە روایت ادارە آمار، نشست 

هفت تپە و تصمیم بە واگذاری سهام بانک بی نتیجە شورای عالی کار، آزادی موقت کارگران زندانی هپکو، اعتصاب دو روزە در 

 رفاە، مهمترین و مطرح ترین رویدادهای کارگری هفتە بودند

 !سال بە سال دریغ از پارسال

امسال سال تحصیلی جدید در حالی شروع شد کە وضعیت معیشتی و قدرت خرید تودە مردم بویژە مزدبگیران در مقایسە با 

همین موضوع موجب بازماندن شمار دیگری از کودکان خانوادە های فقیر از . ە استسال تحصیلی گذشتە بە مراتب بدتر شد

گرچە هنوز آمار رسمی درستی از تعداد کودکان بازماندە از تحصیل و ترک تحصیل کردە . تحصیل و رها شدن آنها بە حال خود شد

دالتی و ضعف دستگاە های دولتی سرپوش وجود ندارد و مسئولین دولتی تالش می کنند با دادن آمارهای نادرست بر بی ع

در . بگذارند و واقعیتها را کتمان کنند ولی خیابان و کارگاە های مملو از کودکان کار و خیابانی بر این تالشها مهر بطالن می زند

د و در زیر حالی کە صدها هزار کودک در مدارس مناطق فقیر و محروم نگاە داشتە شدە از حداقل امکانات آموزشی محروم هستن

چادر و مدرسە های نیمە ویران و بخشا زیر سقف آسمان و روی زمین سخت در گرما و سرما بە اصطالح مشغول تحصیل هستند 

دولت مشغول بذل و بخشس بودجە آموزش و پرورش بە مدارس خصوصی الکچری است کە فرزندان اعیان و اشراف نو کیسە در 

 .غە معیشت و برخوردار از همە وسایل مدرن آموزشی مشغول تحصیل اندآنها با آسایش و رفاە و بدور از دغد

شمار معلمان زندانی کە بخاطر فعالیت های صنفی و همچنین مخالفت با خصوصی سازی و تبعیضات ناروا و پولی شدن آموزش 

بر افزایش یافتە است و هم در زندان بسر می برند و برایشان احکام سنگین زندان بریدەاند نیز در طی یک سال بیش از دوبرا

تن از آنها در زندان ها اسیر اربابان استبداد و سرمایە هستند و برای شمار دیگری از آنها کە هنوز بازداشت  ٢١اکنون حداقل 

دن هدف از این بگیر و ببندها وادار کردن معلمان و فرهنگیان از پیگیری مطالبات شان و تسلیم ش. نشدەاند پروندە تشکیل دادەاند

با این وصف کانون های صنفی معلمان مرعوب این فشارها و سرکوبها نشدند و .  بە شرایطی است کە حکومت خواهان آن است

دست از خواستە های برحق شان نکشیدند و تالشها و اعتراضات شان را دو برابر کردند و نشان دادند کە می توانند بسرعت 

اکنون دیگر معلمان در ! این یعنی شکست سیاست سرکوب. ارزات شآن را تداوم دهندجای خالی رهبران زندانی شان را پر و مب

میلیونها شهروند و دانش آموز کە بە حقانیت و عدالتخواهانە بودن مطالبات . این مبارزە سخت و حق خواهانە شان تنها نیستند

حال این بر عهدە کانون های صنفی . قرار می گیرندآنها واقف شدەاند و هر روز شمارشان بیشتر می شود بالقوە در کنار معلمان 

 !و تشکلهای معلمان و فرهنگیان است تا از این ظرفیت عظیم برای پیشبرد مطالبات شان بهرە الزم را بگیرند

 

 هپکو و هفت تپە همچنان در مرکز توجە ها

تپە مبنی بر اخراج کارگران شرکت کنندە در  در سە شنبە این هفتە صدها نفر از کارگران هفت تپە در پی دستور مدیر عامل هفت

نفر از همکان شان یک بار دیگر و برای بازگرداندن آنها بە سر کارهایشآن مجبور بە اعتصاب  ١٢اعتصاب و متعاقب آن اخراج بیش از 

خبرهای . شدند تا بە مسئولین دولتی و عوامل سرکوب و کارفرما نشان دهند کە در مقابل سرکوبها آرام نخواهند نشست

رسیدە همچنین حکایت از احتمال از سرگیری اعتصاب وسیع در هفت تپە دارند و دلیل اصلی اخراج این عدە از کارگران نگرانی 

https://bepish.org/taxonomy/term/975
https://bepish.org/taxonomy/term/975
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 ُجنگ کارگری

در شهر اراک نیز کارگران هپکو با تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری و دیگر . مسئولین و کارفرما از سرگیری اعتصاب تازە است

آزادی تعدادی از کارگران گرچە . تند دەها تن از همرزمان مبارزشان را کە بە زندان افتادە بودند آزاد کننداشکال اعتراضی توانس

موقتی و با سپردن وثیقە انجام شدە است با این همە اما اگر این اعتراضات انجام نمی گرفت مقامات امنیتی و قضایی بعید بود 

مقاومت تحسین برانگیز و جسورانە کارگران در این خصوص بە حدی گستردە و موثر بود ابعاد اعتراضات و . بە آزادی آنها تن بدهند

کە همە مسئولین محلی و دولتی را سراسیمە کرد و شماری از آنها و مسئولین وزارت کار را هم بە اعتراض ظاهری بە 

ە اخبار کنونی حکایت از تالشهای با این هم. برخوردهای سرکوبگرانە و رسیدگی فوری بە مطالبات کارگران هپکو واداشت

بە نظر می رسد سطح مبارزات کنونی . سازمان خصوصی سازی و دولت و دستگاە قضایی برای خصوصی ماندن هپکو دارد

کارگران هپکو برای پس راندن حکومت و سهامدار اصلی هنوز کافی نیست و وعدەهای مسئولین بیشتر برای خرید وقت باشد و 

کارگران باید . در گذشتە نیز یک چنین تاکتیکی را در برخورد با کارگران هپکو شاهد بودەایم. لبات کارگراننە تن دادن بە مطا

 !هوشیاری بیشتری نشان دهند و دوبارە از همان  سوراخ پیشین گزیدە نشوند

 . نعتی بە دولت شدندهمزمان با این رویدادها کارگران آذرآب اراک نیز بار دیگر خواستار بازگرداندن این واحد بزرگ ص

نفر از  ١٢نکتە قابل تامل در این میان اما اعالم ممنوعیت اعتصاب توسط مدیر عامل کارخانە هفت تپە و دستور اخراج بیش از 

بە یک معنی بە کارفرما چنان پشت گرمی و قدرتی دادە شدە کە بە خود اجازە می دهد از باالی سر . کارگران بە این خاطر است

تازە این کارفرمایی است کە پروندە فساد و ! و دولت راسا اقدام بە تغییر قانون و مقررات نماید و نگران مجازات هم نباشدوزیر کار 

وزارت کار نیز بجای لغو این فرمان تنها بە گفتن اینکە . اختالس دارد و این چنین بی محابا قوانین و دولت را بە هیچ می گیرد

از آن بدتر . در چهار چوب مقرارات روابط کار انجام شود بسندە می کند و اقدامی در این زمینە نمی کندتصمیمات در این موارد باید 

تنها بە تکرار طوطی وار " نمایندگی"و در عین حال معاون وزیر کار است کە در مقام ( خانە کارگر)برخورد حس صادقی از رهبران 

 !یکی از مسئولین وزارت کار اکتفا می کند

چهارشنبە این هفتە سرانجام جلسە شورای عالی کار برای بررسی راە های جبران سقوط فزایندە ارزش دستمزدها  در روز

اما همچنان کە پیشبینی می شد در این جلسە نیز هیچ  تصمیم عاجلی برای بهبود وضعیت فالکت بار معیشتی . تشکیل شد

رفرمایی وعدە قراردادن تسهیالت بە تعاونی های مسکن کارگری تنها تصمیم این شورای فرمایشی و کا. کارگران گرفتە نشد

آنهم پس از اصالح قانون و آمارگیری از خانوادە های فاقد مسکن شخصی است کە چیزی از یک وعدە بی پشتوانە سر خرمنی 

نتیجە بدهد و این در  حتی اگر بە این وعدە بخواهند پایبند بمانند سالها طول می کشد تا. برای سرکار گذاشتن کارگران نیست

حالی است کە گرانی و تورم بنا بە آمار دادە شدە هفتە گذشتە ادارە آمار همچنان در حال افزایش هستند و  عالوە بر خوراکی 

شاخص قیمتی : "ها و مسکن آب، گاز و برق کە اختیار قیمت گذاری آنها در دست دولت است  بە گزارش مرکز آمار ایران

درصد و دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به  64ها در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل  یدنیها و آشام خوراکی

 ".درصد رشد داشته است 4..4دوره مشابه سال قبل 

دید در هفتە گذشتە خبر  مصوبە هئیت دولت برای توقف واگذاری بانک رفاە کارگران را دادیم و در مورد پایبندی دولت بە آن ابراز تر

بانک رفاە را "فروش"در چهارم مهر خبر ازکاهش  سهام بخوان" حمید رضا فوالدگر"کمتر از یک هفتە پس از اخذ این تصمیم . کردیم

سهامدار حقوقی بانک رفاه کارگران سازمان تامین اجتماعی است که مقرر شد؛ سهام این سازمان در بانک : "داد و بە ایلنا گفت

در واقع این چیزی جز اجرای غیر مستقیم تصمیم دولت برای خصوصی سازی این ". ساله کاهش یابد ۱ی ا رفاه کارگران در بازه

 .تن بر آن در کمین نشستەاند نیستبانک  کە اعوان و انصار حکومت برای چنگ انداخ

 :می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید" ُجنگ کارگری"برای تماس با نشریه *

sabosob@gmail.com 

 :را می توانید در آدرس زیر ببینید( فداییان خلق)نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران " ُجنگ کارگری*"

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

  

سرکوب فعالین کارگری و حقوق سندیکایی کارگران  همە با هم علیە

 !مبارزە کنیم

mailto:sabosob@gmail.com
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