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ماھنامه ” کارگر ساختمان ” نشريه مشترکی است که زير نظر ھيات ھای موسس سنديکائی ” تابتا” متشکل از نقاشان سنديکائی
تبريز  ،سنديکای نقاشان استان البرز ،نقاشان سنديکائی بندر عباس ،ھيات بازگشايی سنديکای نقاشان تھران و حومه ،نقاشان سنديکائ ی
اردبيل( منشر می گردد ،و از تمامی کارگران ساختمان دعوت به ھمکاری می کند .دوستان و ھمکاران کارگران ساختمانی ب رای ھ ر
موردی که الزم ديديد می توانند از طريق ايميل زير با ما تماس حاصل نمايند.
karegare.sakhtoman@gmail.com

فھرست:
(١چرا ما کارگران به نشريه نيازمنديم؟
 (٢چرا ايجاد اتحاديه و سنديکا از نان شب برای ما مھم
تر است؟
 (٣آموزش
(۴اخبار کارگری
 - ۵معرفی تشکل ھای موجود کارگری

حقوق قانونی کارگران و راه ھای
پيشنھادی
(١
(٢
(٣
(۴
(۵
(۶

کارگران ايجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر
گرسنگی ،ستم و بھره کش است.
طبقه  ١۴ميليونی کارگران ايران ،با ايجاد فدراسيون و اتحاديه ھای
سراسری مبارزه و مقاومت خود را در سطح ملی تقويت کنيد.
کارگران امنيت شغلی ،بيمه ھای درمانی،بيکاری،بازنشستکی،تحصيل
و مسکن رايگان حق قانونی شما است.
عليه خصوصی سازی اقتصاد) خودمانی سازی( عليه خصوصی
سازی آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافيای ثروت و
قدرت مبارزه خود را تشديد کنيد.
آزادی بيان،قلم،مطبوعات و نظارت و کنترل تشکل ھای کارگری و
مردمی بر توليد،توزيع و واردات تنھا راه مقابله با فساد و رانت
خوارھای دولتی و موسسات اقتصادی است.
کارگران و ھيئت ھای موسس اقدام به ايجاد اتحاديه ھا و سنديکاھای
کارگری در کارخانجات و محيط ھای کارگری کنيد.

شعر!
تا به حال
افتادن شاه توت را ديده اي!؟
كه چگونه سرخي اش را
با خاك قسمت مي كند
]ھيچ چيز مثل افتادن درد آور نيست[
من كارگر ھاي زيادي را ديدم
از ساختمان كه مي افتادند
شاه توت مي شدند.

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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سخن روز به بھانه ماھنامه کارگران ساختمان
چرا ما کارگران به نشريه نيازمنديم :
دوستان کارگر ما طبقه  ١۴ميليونی کارگران ايران با بيش از  ۵٠ميليون خانوار مولد تمام اقالم م اي ح ت اج ع م وم ی ،مس ک ن
،دارو،تغذيه و  ...به مثابه قلب تپنده جامعه که اگر لحظه ای دست از کار بکشيم جامعه از حرکت باز می ايستد ،که خ ود از
اين نعمات کوچکترين بھره ای نمی بريم .ما کارگران مخصوصا  ٨ميليون کارگران ساختمان بايد با شکم گرسنه و بچه ھ ای
نظاره گر خانه ھای مجلل ،ماشين ھای گرانقيمت و تفريحات سرمايه داران و فرزندانشان باشيم و کار ما تنھا انباشت سرمايه
برای آنان و بی آيندگی برای خودمان شده است ،درچنين شرايط نابرابر ما از کوچکترين حقوقی ب رای زن دگ ان ی م ان ن د ح ق
تشکل،اعتصاب،اعتراض و دستمزدھای متناسب با تورم ،بيمه بيکاری و درمانی  ،بيمه بازنشستگی و قانون مترق ی ک ار ب ی
بھره ايم .دولت سرمايه داری به عنوان چماق طبقه طبقه حاکم ) سرمايه داران(ھر روز عرصه را برای ما سخت و ت ن گ ت ر
می کند به طوريکه ھر گونه اعتصاب ،اعتراض و تشکل مستقل کارگری با خفقان و سرکوب مواجه می ش ود و ب ا دردس ت
گرفتن وسايل ارتباط جمعی و منع ازادی مطبوعات ما را از داشتن ھرگونه تريبونی برای ارتقاء آگاھی ،کسب اطالع از ھ م
و ايجاد تشکل ھای مستقل برای گرفتن حقوق خود از طريق گرد ھم آمدن جلوگيری ميکند وبه پراکندگ ی و ت ف رق ه م ا دام ن
ميزند ،در چنين شرايطی داشتن نشريه ای برای ارتقاء آگاھی و آموزش چگونگی ايجاد تشکل ھای مبارزاتی و  ...الزم م ی
باشد نشريه فوق قصد دارد ارتباط بين  ٨ميليون کارگر ساختمانی را با ھم و سپس با کل طبقه ايجاد کند.
بی شک ھمکاری فعاالن کارگری و پيشروان درارائه تجارب مبارزاتی خود باعث ارتقاء سطح کمی و کيفی نشريه و آگ اھ ی
کارگران در ايجاد ھم بستگی طبقاتی خواھد شد که نويد آينده سعادتمند را برای طبقه کارگر خواھد داشت.
مطلب اصلی :
چرا ايجاد اتحاديه و سنديکا از نان شب برای ما مھم تر است؟
اين سوال بايد با سوال ھای ديگر ترکيب گردد که چرا ما کارگران مولدين تمامی نعمات جامعه از کوچ ک ت ري ن ن ع م ات ی ب ی
بھره ھستيم؟ و در کشوری ثروتمند در حال مرگ تدريجی می باشيم ؟ چرا مبارزات ما به ن ت ي ج ه ن م ی رس د؟ چ را ق وان ي ن
حمايتی گفته شده نه تنھا اجرا نمی شود بلکه به نفع سرمايه داران توسط قانون کار تغيير داده م ی ش ود؟ چ را اص ول ق ان ون
اساسی در موارد درمان،بيمه ھمگانی ،مسکن و يا امنيت شغلی نه تنھا اجرا نمی شود بلکه ش ورای ن گ ھ ب ان م داف ع م اف ي ای
ثروت و قدرت بيمه کارگران ساختمان را رد ميکند؟.چرا ديوان عدالت پيشنھاد کارگران را برای دستمزد متناسب با تورم را
رد ميکند؟ چرا نيروی  ۵٠ميليونی ما در مقابل تعداد انگشت شمار سرمايه داران ناتوان و عاجر است؟ چرا؟ چرا؟چرا؟ ...
در طول  ٢٠٠سال عمر ننگين سرمايه داری ھمواره جنگ طبقاتی بين  ١درصد جامعه)سرمايه داران( در مقابل ٩٩درص د
جامعه)کارگران( صاحب فقط نيروی کار برای فروش بھتر امری طبيعی جلوه داده شده و ميشود و در اي ن ل ح ظ ه تش ک ل و
اگاھی طبقاتی ما تنھا وسيله برای مقابله با ھجوم سرمايه داری و سياست ھای ضد کارگری معنی می شود.
احزاب ،سنديکا ھا ،اتحاديه ھا ،فدراسيون ھا و کنفدراسيون در سطح ملی و سراسری تنھا ابزارھای ما برای ھم ب س ت گ ی در
مقابل دشمن طبقاتی می باشد که می توانيم بوسيله آنھا به خواست ھا و مطالبات قانونی خود برسيم  .در ھر کش وری ک ه اي ن
سازمان ھا قويتر بوده اند مبارزه آسانتر بوده و به ھمان اندازه توان مبارزاتی مخصوصا در س ط ح س راس ری آس ان ت ر ب وده
است و در کشوری مانند ايران که سرکوب شديدتر می باشد ما کارگران در حال مرگ ت دري ج ی م ی ب اش ي م  .م ا گ ارگ ران
ساختمان که مشمول قوانين ضد کارگری و دچار بيکاری در تمام دنيا می باشيم در نبود اتحاديه ھا و سنديکا ھا در ب دت ري ن
شرايط قرار داريم و شرمنده زن و بچه ھايمان ھستيم برای اينکه از اين بن بست و پراکندگی رھا شويم و از م ب ارزات خ ود
نتيجه مثبت بگيريم بايد تشکل ھای موجود ويا ھيئت ھای موسس سنديکا ک ارگ ران س اح ت م ان،ن ق اش،ب ن اھ ا،ک اش ی ک ار،ل ول ه

کارگران ايجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است.
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کش،برقکارو  ....ھمسو و ھم جھت در ساختن اتحاديه کارگران ساختمان حرکت کنيم.
اين کار بوسيله کارگران پيشرو و سنديکاھای موجود شدنی است و در اين ميان بس ي اری از ان ج م ن ھ ای زرد ص ن ف ی ک ه
کارگران شاھد آن می باشند اماده تبديل شدن به سنديکا می باشند .از طرفی ھمگام با اين کار پيشروان کارگری بايد در رشته
ھای خود مانند پتروشيمی و حمل و نقل ،ماشين سازی و  ...اين کار را ت داوم داده ب ا ان ت ق ال ت ج ارب خ ود ب ه ي ک دي گ ر و
ھمکاری ھای سراسری و با تقويت يکپارچگی خود سرمايه داران را وادار به عقب نشينی کنند.
طبقه کارگر در صورت نبود تشکل مانند گلوله بدون چاشنی يا تفنگ بدون گلوله است ک ه در ص ورت ش ل ي ک ھ م ات ف اق ی
نخواھد افتاد .برای غلبه به بی برنامگی و دوری از تفرقه :

چاره ما کارگران وحدت و تشکيالت است.
و ايجاد اين تشکل ھا از نان شب ھم واجب تر است.
بخش اموزش :
موارد قانونی فعاليت صنفی کارگران
طبقه کارگر ايران بايد برای رسيدن به مطالبات گوناگون خود ،بيمه ھای اجتماعی ،امنيت شغلی ،دستم زد ھ ای م ت ن اس ب ب ا
تورم،حق اعتصاب،تشکل،اعتراض در شرايطی که دولت سرمايه داری آنھا را آگاھانه مورد سرکوب قرار می دھ د بش ن اس د
و توان حمايتی نھادھای سرمايه داری که زير فشار طبقه کارگر صورت گرفته اند برای گرفت ن ب ھ ان ه س رک وب و ف ع ال ي ت
مشروع و قانونی از آنھا دارای اھميت ويژه ای می باشد ،که به بعضی از انھا اشاره ميکنيم.
کارگران بايد از اين قوانين پايه ای مورد قبول به عنوان تنھا ابزار تشکيالتی در جھت رسيدن به حقوق قانونی خود ن ھ اي ت
استفاده را بکنند .قوانين پايه ای مورد قبول تمام دنيا می باشد ايجاد حق تشکل مستقل،اعتصاب در مقابل بھره کشی و تبيعض
و سياست ھای ضد کارگری دولت ھای سرمايه داری که اين سياست ھا مانند قراردادھای سفيد امضا ،م وق ت ،دس ت م زدھ ای
 ١/۴زير خط فقر ،مايحتاج ضروری مردم،خصوصی سازی يا خودمانی سازی ،انباشت ثروت ھای ميلياردی توسط م اف ي ای
ثروت و قدرت بوده اند که طبقه کارگر بدون داشتن تشکل ھای صنفی و سراسری ق ادر ب ه ادام ه م ب ارزه در م ق اب ل ط ب ق ه
سرمايه دار نخواھد بود ما به چند نمونه از اين قوانين در اينجا اشاره ميکنيم :
اصل  ٢۶قانون اساسی در ايجاد تشکل،اصل  ٣قانون اساسی در حق اعتصاب و تظاھرات از اين نمونه ھ ا م ی ب اش د و ھ م
چنين مھمتراز اين ھا مخصوصا برای کارگران مقاوله نامه ھای بين المللی که ب رای ج م ھ وری اس الم ی ب ه ع ن وان عض و
سازمان ملل متحد الزم االجراء است و قابل اجرا در ايران می باشد.
مقاوله نامه  ٨٧سازمان جھانی کار در مورد ازادی تشکل ھای مستقل و حمايت از حق ايجاد تشکل ميباشدکه در زير قس م ت
ھايی از ان را می آوريم :
 (١آزادی تشکل ھا ماده ٢
(٢کارگران و کارفرمايان بدون ھيچ گونه امتياز و بدون اجازه می توانند اقدام به ساخت و تشکيل سازمان ھايی به مي ل خ ود

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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بپردازند يا به تشکل و سازمان ھای ديگر بپيوندند.
اين سازمان ھا حق دارند اساسنامه خود را تنظيم و تدوين و نمايندگان خود را آزادانه انتخاب نمايند و اداره ام ور و ف ع ال ي ت
خود را تنظيم و برنامه عملی خود را اعالم نمايند.
(٣مقامات دولتی بايد از ھرگونه مداخله که ممکن است اين حق را محدود يا منع کند خود داری نمايند.
(۴اين سازمان ھا را نمی توان از طريق اداری منحل يا توقيف نمود.
 (۵اين سازمان ھا حق تشکيل اتحاديه ،فدراسيون با کنفدراسيون را دارند و ھم چنين می توانند به سازمان ھ ای ج ھ ان ی ن ي ز
بپيوندند.
ب( مقاومنامه  ٩٨سازمان جھانی کار در  ٨ژوئن  ١٩۴٩در ”مورد حق تشکل و مذاکره دست جمعی ”

ماده  ١-١کارگران بايد در برابر اقدامات ضد سنديکايی و تبعيض آميز در خصوص اشتغال ،از حمايت کاف ی
برخوردار باشند
 -٢ح م اي ت از ک ارگ ران در ب راب ر اق دام ات ض د س ن دي ک اي ی ب وي ژه ب اي د ب ن دھ ای زي ر را در ب رگ ي رد:
ال ف( ش رط اس ت خ دام ک ارگ ران ب ه ع دم عض وي ت در س ن دي ک اھ ای ک ارگ ری ي ا ب ه اس ت ع ف ا از آن ھ ا؛
ب( اخراج کارگران يا ايجاد مزاحمت برای آنان به ھر وسيله ،به علت عضويت در سنديکاھ ای ک ارگ ری ي ا
به علت شرکت در فعاليت ھای تشکيالتی سنديکايی در غير ساعت ھای ک ار ي ا ح ت ی در ص ورت م واف ق ت
کارفرما در زمان کار.
 ١-٢سنديکاھای کارگری و کارفرمائی بايد در مقابل ھرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکيالت و فعاليت ام ور
اداری آنھا از سوی اعضاء و يا نمايندگان طرف مقابل چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم ک ام ال مص ون
باشند؛
اقدامات زير از جمله اقداماتی است که از لحاظ مقرراتی اين ماده مداخله غير موجه تلقی می شود :
اقدامات تحريک آميز به منظور ايجاد طرح ھای کارگری ديگر تحت نفوذ کارفرمايان ،پيشتيبانی از ات ح ادي ه ھ ای گ ارگ ری
بوسيله کمک مالی بدين منظور که تحت حمايت کارفرمايان قرار بگيرد.
درصورت نياز بايد سازمان ھايی که با شرايط ھر کشور متناسب بوده و احترام به حقوق آزادی اتحاديه ھا را ب ه ن ح وی ک ه
در ماده  ١توضيح داده شد تامين نمايد.
دوستان کارگر مخصوصا ھيئت ھای موسس سنديکا ھا می توانند ازطريق موارد باال در م ورد اي ج اد تش ک ل ھ ای مس ت ق ل
استفاده نمايند.

کارگران امنيت شغلی ،بيمه ھای درمانی،بيکاری،بازنشستکی،تحصيل و مسکن رايگان حق قانونی شما است.
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اخبارکارگری:
 (١حدود  ١٠٠٠کارگر ساختمانی در اعتراض به تغيير قانون بيمه
اجتماعی کارگران ساختمانی از در مقابل مجلس دست به تحسن زدند.اين
کارگران معتقدند تالش مجلس برای تغيير قانون بيمه آنھا برای حمايت از
انبوه سازان يا آنطور که خود میگويند ،بساز و بفروشھا انجام میگيرد.
اين کارگران میگويند در صورت اعمال تغييرات مورد نظر مجلس در
قانون بيمه کارگران ساختمانی ،اگر چه در ظاھر بستری برای بيمه اين
کارگران فراھم است اما به دليل ساز و کار غير قابل اجرای دريافت حق
بيمه سھم کارفرما ،عالوه بر آنکه عمال ھيچ کارگر ساختمانی جديدی بيمه
نخواھد شد ،حدود  ۴٠٠ھزار کارگر ساختمانی بيمه شده ،بيمه خود را از
دست خواھند داد.

 ( ٢روز چھارسنبه ٣/١٠/١٣٩٣کارگران شرکت معدن ی
چادرملو با امضای طوماری حم اي ت خ ود را از دب ي ر ان ج م ن ص ن ف ی
کارگری اين معدن که متعاقب اعتصاب يک ماھه کارگران در سال گ ذش ت ه
اخراج شده بود ،اعالم کردند.در اين طومار حمايتی  ۶۵۶نفر از ک ارگ ران
مديره اين شرکت خواستهاند تا نھاي ت س ع ی
پيمانی معدن چادرملو از ھيئت
ٔ
ادامه ھ م ک اری ب ھ رام
و تالش خود را در جھت ابقاء و زمينه سازی برای
ٔ
حسنینژاد به کار گيرند .روز يکشنبه ) ٢٣آذر( تجمع اعتراض آميزی ن ي ز
از سوی کارگران اين معدن در اعتراض به شايعه انتخاب دبير جديد انجمن
صنفی کارگران اين معدن برگزار شده است.در شراي ط ی ک ه ح ک م ت ب رئ ٔه
آقای حسنینژاد به تازه گی صادر شده و کارگران از اي ن خ ب ر خ وش ح ال
ھستند اما به نظر میرسد بازگشت آقای حسنینژاد منتفی شده و قرار اس ت
دبير جديدی برای انجمن ص ن ف ی ان ت خ اب ش ود.پ س از ش ن ي دن اي ن خ ب ر
حدود ۶٠٠نفر از کارگران چادرملو در تجمع اع ت راض آم ي زی خ واس ت ار
ابقاء بھرام حسنینژاد در سمت دبيری انجم ن ص ن ف ی ک ارگ ران چ ادرم ل و
تبرئه آقای حسنینژاد صادر شد آق اي ان ب ه ف ک ر
شدند.به محض اينکه حکم
ٔ
افتادهاند دبير جديد انتخاب کنند .در حالی که کارگران ھمواره حمايت ق اط ع
خود را از حسنینژاد به عنوان نمايندهشان نش ان دادهان د.ش اي ان ذک ر اس ت
اين طومار در اختيار واحد حراست معدن چادرملو ،بازرسان انجمن صنفی
کارکنان آسفالت طوس ،مديريت م ج ت م ع ص ن ع ت ی چ ادرم ل و و م دي ري ت
شرکت آسفالت طوس قرار گرفته است.

عليه خصوصی سازی يا خودمانی سازی آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافيای ثروت و
قدرت مبارزه خود را تشديد کنيد.
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 ٩٠٠ (٣کارگر واگن پارس اراک در اعتراض ب ه خ ودداری
کارفرما از تمديد قرارداد کار رئيس نھاد کارگری اين واحد ت ول ي دی دس ت
از کار کشيده و توليد را متوقف کردند.بر اساس اين گزارش ،کارف رم ا در
ادامه تغيبرات خود به تازگی مدير انتظامات واگن پارس را با وج ود آن ک ه
دو ماه به پايان قرارداد کارش باقی مانده بود از کار من ف ک ک رده اس ت و
يک نظامی بازنشسته را ج اي گ زي ن او ک رده اس ت.آن ط ور ک ه ک ارگ ران
گزارش کردهاند مدير جديد از صبح امروز مشغول به ک ار ش ده و ن ف رات
جديدی را در واحد انتظامات و نگھب ان ی ج اي گ زي ن ک رده اس ت.ک ارگ ران
میگويند اين تغيير مديريتی در واگن پارس به قصد اعمال محدوديت بيشتر
بر کارگران در کارخانه است.اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارخ ان ه
واگن پارس که از وعدهھای کارفرما برای پايان دادن به اعتراضات صنفی
پيشين کارگران بود متوقف شده است.گفت ن ی اس ت ک ارگ ران واگ ن پ ارس
اراک يکبار در شھريور ماه امسال و بارديگ ر در ت اري خ م ھ ر م اه ب ه
مدت يک ھفته دراعتراض به تعويق سه ماھه حقوق و عملکرد ب د م دي ران
کارخانه دست از کار کشيده بودند.آخرين اعتراض صنفی ک ارگ ران واگ ن
پارس در پی پرداخت بخشی از مطالبات ،استعفای مدير داخلی کارخ ان ه و
وعدهھای مثبت ک ارف رم ا پ اي ان ي اف ت.الزم ب ه ذک ر اس ت ق رارگ اه خ ات م
االوصياء سھ ام دار اص ل ی ک ارخ ان ه واگ ن پ ارس اراک اس ت و ت ع ي ي ن
کارفرمای اين واحد توليدی بر عھده اين قرارگاه نظامی قرار دارد.

 (۴اتحاديه نيروی کارگری فرانسه در خصوص سياستھای
رياضت اقتصادی به دولت ھشدار داد.به نوشته روزنامه فرانسوی فيگارو ،اتحاديه
نيروی کارگری فرانسه به عنوان يکی از بزرگترين اتحاديهھای کارگری اين کشور
روز سهشنبه مقابل جمع کثيری از فرانسويان در پاريس ،طی ھشداری به دولت
فرانسه خواستار توقف سياست رياضتی آن شد و اعالم کرد که در صورت عدم توقف
اين سياست از سوی دولت اعتصاب عمومی برگزار خواھد شد.ژان کلود ميلی«
مسئول حزب نيروی کارگری فرانسه در اظھاراتی در اين خصوص اعالم کرد:
»دولت بايد از سياست رياضتی خود که کشور را در معرض خودکشی اجتماعی،
اقتصادی و دموکراتيک قرار داده ،دست بردارد».وی در ھشدار به دولت افزود» :ما
ھيچ چيز را در خصوص برگزاری اعتصاب عمومی طی ھفتهھا و ماهھای آينده رد
نمیکنيم و آمادهايم در صورت امکان اعتصابھايی را ترتيب دھيم».
 (۵صدھا نفر از پزشکان ،پرستاران و کارکنان بيمارستانھای شھر رم در اع ت راض ب ه ت داوم س ي اس ت س خ ت گ ي ران ه
اقتصادی دولت ايتاليا به ويژه در بخش بھداشت و درمان ،تظاھرات کردند.کارکنان بيمارستانھا با تش ي ع ن م ادي ن ت اب وت
قربانيان بحران اقتصادی در برابر وزارت بھداشت ايتاليا ،به تداوم کاھش بودجه اين بخش و اخراج پزشکان و پرست اران
اعتراض کردند يکی از معترضان گفت» :اين تابوتھا ،نمادی از مرگ ب خ ش ب ھ داش ت و درم ان در اي ت ال ي ا اس ت .ب ا
وجودی که در بيمارستان ائورليا ھاسپيتال ،ساليانه نزديک به  ٢۵ھزار بيمار فقط در بخش اورژانس پذيرفته میشود
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اما در سه سال گذشته نه فقط  ٢٠ميليون يورو از بودجه آن را کاھش دادهاند بلکه ھ ف ت ه گ ذش ت ه دهھ ا ن ف ر از ک ارک ن ان اي ن
بيمارستان به ويژه پرستاران را اخراج کردهاند».تظاھرکنندگان اعالم کردند ادامه سياستھای رياضتی دولت در اي ن زم ي ن ه
موجب کاھش بيشتر خدمات به بيماران خواھد شد .يکی از پزشکان ايتاليايی نيز گفت» :واقعا شرم آور اس ت ک ه در آس ت ان ه
جشنھای کريسمس و سال نو ميالدی  ١۶٠نفر را در سه بيمارستان شھر رم از کار اخراج کن ن د».ت داوم ب ح ران دراز م دت
اقتصادی در ايتاليا موجب بيکاری نزديک به دو ميليون شاغل شده است.
———————————————————————————————
——————————————-

—

ستون معرفی تشکل ھای موجود کارگری :

ھمگام با دﯾگر تشکلھای کارگری
اﯾن قسمت سندﯾکای شرکت واحد
ﯾکی از تشکلھای کارگری که در دوره جدﯾد رشد جنبش کارگری توانسنه مجددا" خود را متشکل کرده در مبارزات
کارگری جاﯾگاه خوبی کسب کند سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه است  .اﯾن سندﯾکا نه
تنھا در ميان کارگران  ،رانندگان و کارمندان شرکت واحد تھران و حومه شناخته شده و مورد احترام است بلکه
بعنوان تشکل و ﯾک نيروی محبوب در تمامی سطح جنبش و طبقه کارگر و تمامی مردم بعنوان تشکل کارگری مبارز
و دارای احترام و محبوبيت زﯾادی است ،الزم است بدانيم چنين محبوبيتی را با مبارزات خود کسب کرده است برای
درک بھتر موضوع مختصری ،به تارﯾخ اﯾجاد  ،بازگشاﯾی و مبارزات اﯾن سندﯾکا اشاره ميکنيم :
در مھر  ١٣٣٧اولين انتخابات ھيات مدﯾره سندﯾکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه برگزارشد .درسال
١٣٣٩شرکت واحد از دادن حق عاﯾلهمندی خودداری کرده و روز جمعه را روز کار و نيامدن به سرکار موجب کسر کار
و جرﯾمه اعالم نمود .در مخالفت با اﯾن مساله رانندگان دست به اعتصاب زدند .پليس آگاھی تھران به محض اطالع
از اﯾن موضوع با دستگيری رانندگان اعتصاب را شکسته و شرکت واحد نيز با اخراج دست جمعی ھيات مدﯾره و
اعضای فعال سندﯾکا به اﯾن حرکت واکنش نشان داد .در حالی که برخی از رانندگان در بازداشت به سر می بردند،
ھيات مدﯾره به دبيری ﯾوسف ساروخانيان با کارفرما وارد مذاکره شد ،و با حماﯾتی که ازطرف رانندگان و کارگران می
شدند حق عاﯾله مندی را به کارفرما قبوالنده و رانندگان زندانی آزاد شدند و ھمگی به کار بازگشتند ،طی دوره
انقالب  ١٣٥٧تشکل ھای کارگر بسيار فعال شدند و در کل کشور سندﯾکا ھا  ،وشوراھای انقالبی کارگری و غيره
تشکيل شدند که سندﯾکا شرکت واحد نيز به فعاليت خود ادامه می داد تا اﯾنکه به مرور قدرت جمھوری اسالمی در
جامعه بيشتر و بيشتر شد ھرچه جمھوری اسالمی قوی تر می شد سرکوب انقالبيون و کارگران شدت بيشتری
می ﯾافت تا اﯾنکه بعد از شکست انقالب  ١٣٥٧و حاکم شدن جمھوری اسالمی به مرور سرکوب تشکل ھای
کارگری توسط جمھوری اسالمی به شکل ھای مختلف تا آن حدی ادامه ﯾافت که ھر گونه فعاليت مستقل کارگری
از جمله سندﯾکاھای کارگری نيز مشمول سرکوب شدﯾد گردﯾدند و در پی سرکوب تشکل ھای مستقل کارگری ،
تشکل ھای وابسته دولتی ﯾعنی خانه کارگر و تشکل ھای جانبی ان شوراھای اسالمی و  ...جاﯾگزﯾن شوراھای
کارگری وسندﯾکاھای کارگری شدند .بنا براﯾن سندﯾکای کارگران شرکت واحد نيز بدون اعالم انحالل به تعطيلی
کشانده شد  ،در سالھای  ١٣٨٣و  ١٣٨٤با تالش ھيات موسس و رانندگان ،شرکت واحد توانستند سندﯾکا کارگران
شرکت واحد را احيا کنند .در سال  ١٣٨٤سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه بازگشاﯾی شد
و مجددا" شروع به کار کرد .البته مثل ھميشه اﯾن فعاليت ھا ھمراه با سرکوب و زندان و شکنجه بوده و ھستند.
کارگران شرکت واحد برای کسب مطالبات خود در ھشتم بھمن  ١٣٨۴دست به اعتصاب زدند اﯾن اعتصاب در پی آن
انجام گرفت که شھردار تھران ،قاليباف و مدﯾرعامل وقت شرکت واحد حاضر نشد خواست کارگران را عملی کند.
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داود رضوی در مورد مشکالتی که منجر به اﯾن اعتصاب شده است می گوﯾد“ :سال ھا بود که رانندگان شرکت واحد
اتوبوسرانی از ابتداﯾی ترﯾن حقوق و مزاﯾا خود محروم بودند و کمترﯾن مزد را جھت بيشترﯾن کار درﯾافت ميکردند .و با
صراحت ميتوان گفت ھيچ مزاﯾاﯾی جز حداقل حقوق درﯾافتی نداشتنند و حتی درﯾافتی پول ناھارشان ماھانه برابر
بود با ﯾک عدد ساندوﯾچ .ھيچ اميد و روزنه ای جھت مسکن وجود نداشت و ميتوان گفت نود درصد کارگران بخصوص
رانندگان مستاجر بودند آنھم در حاشيه و شھرھای اطراف تھران .با توجه به اﯾنکه رانندگان در آلودگی شدﯾدھوا کار
ميکنندد اما از مزاﯾای شير روزانه محروم بودند .و ﯾا حتی لباس کار نداشتند و با لباس شخصی خودشان باﯾد کار
ميکردند .به اجبار باﯾد ھم رانندگی ميکردند و ھم کار کمک راننده را انجام ميدادند و در اصل دو نوع کار انجام ميدادند
و ﯾک حقوق درﯾافت ميکردند .رانندگان از مزاﯾای واقعی مددکاری و امکانات پزشکی محروم بودند .در واقع تمام اﯾن
کاستی ھا و بی توجھی به مشکالت کارگران زمانی بود که شوراھای اسالمی کار که تحت پوشش خانه کارگر،
بازوی کار فرما بودند و نقش نماﯾنده کارگر را در شرکت واحد بازی ميکردند”.در روز شش بھمن به بعد اکثر اعضای
ھيات مدﯾره سندﯾکا بازداشت شدند .اطالعيه سندﯾکا مبنی بر اعتصاب به شکل وسيعی در سطح شھر بين
رانندگان پخش شده بود .ھشتم بھمن ،سپيده دم سرد زمستان است و رانندگان معموال ساعت پنج صبح در
توقفگاه ھای اتوبوس ھای شرکت واحد حاضر می شوند .قرار است که رانندگان با حضور در توقفگاه ھا دست از کار
بکشند و اتوبوس ھا را به شھر حمل نکنند .داود رضوی فعال سندﯾکاﯾی آن سپيدم را چنين توصيف می کند:
“سالھا بود که تھران چنين فضای امنيتی را در سطح شھر به خود ندﯾده بود .شاﯾد بتوان گفت بعد از وقاﯾع کوی
دانشگاه در سال  ٧٨اﯾن اولين باری بود که حضور گستردهای از ﯾگانھای وﯾژه و مامورﯾن لباس شخصیھا در
خيابانھای تھران به چشم میخورد .توقفگاهھای شرکت واحد در مناطق  ٢٢گانه شھر تھران قرار دارد ،به دليل اﯾن
پراکندگی و اھميت سرکوب اﯾن اعتصاب که بسيار مھم بود شاﯾدبتوان گفت دهھا ھزار نيروی ﯾگان وﯾژه در سرکوب
اﯾن اعتصاب شرکت داشتند .بطور مثال توقفگاه منطقه ﯾک و دو در آن زمان در خيابان ھنگام بعد از ميدان رسالت
قرار داشت ،اما حضور مامورﯾن و لباس شخصیھا ازپل سيد خندان بطور پراکنده و فشرده در کل بزرگراه رسالت تا
درب توفقگاه به چشم میخورند ،در ميدان رسالت از رھگذران کارت شناسائی میخواستند و ھر که راننده
سندﯾکائی شرکت واحد بود قبل از رسيدن به محل کار ش بازداشت میشد .در مناطق مختلف اتوبوسرانی در
داخل توقفگاهھا حضور ﯾگانھای وﯾژه حتی از تعداد رانندگان بيشتر بود ،در منطقه چھار اتوبوسرانی در محله نازی
آباد تونلی بزرگ از مامورﯾن ﯾگان وﯾژه در مقابل درب توقفگاه درست شده بود و رانندگان باﯾد از اﯾن تونل عبور
میکردند تا به داخل میرفتند و سوال میکردند آﯾا کار میکنی ﯾا نه؟ آنھا ئی که کار نمیکردند تا ته صف برسند
زﯾر ضربات باتون قرار میگرفتند ،و داخل اتوبوسھای از قبل آماده شده انداخته میشدند ،معموال اکثرا از اﯾن ضربات
نصيبشان میشد .در منطقه  ٩اتوبوسرانی آنقدر حضور مامورﯾن ﯾگان وﯾژه زﯾاد بود که سطح توقفگاه از اﯾن
حضورسياه رنگ به نظر می رسيد” .در اﯾن اعتصاب بيش از  ۵٠٠نفر از رانندگان شب قبل از اعتصاب و روز اعتصاب
دستگير شدند و بيش  ۴٠٠تن از کار اخراج شدند که با پاﯾداری و تالش اعضای سندﯾکای شرکت واحد و حماﯾت
ھای فعالين کارگری و فعالين دﯾگر جنبش ھا و تشکل ھا و نھاد ھای جھانی تقربيا اکثرا از زندان آزاد و بعد از مدتی
به سر کار خود بازگشتند ،ضمن اﯾنکه کارگران شرکت واحد به برخی از مطالبات خود دست ﯾافتند اما سرکوب
سندﯾکا و اعضای آن و دﯾگر فعالين کارگری بشدت ادامه دارد و صد البته مبارزه نيز ھر روز گسترده تر می شود.
بزرگترﯾن دستاورد مبارزه طی ده سال گذشته احترام و محبوبيتی است که سندﯾکای کارگران شرکت واحد در ميان
کارگران و نيروھای فعال و مبارز کسب کرده و به الگوﯾی برای کارگران تبدﯾل شده است،اکنون در جھت تاثير
مبارزات ،بسياری از کارگران درک کردند که علی رغم خطرھای زﯾادی در مسير مبارزه ھيچ راھی برای زنده ماندن،
کسب حقوق ھای معوقه  ،امنيت شغلی  ،مقابله با اخراجھا ،افزاﯾش دستمزد،بيمه  ،ودھھا مطالبه دﯾگر جز مبارزه
راھی وجود ندارد و بسياری از کارگران درک کردند راھی که سندﯾکا ی شرکت واحد برای کسب مطالبات خود
شروع کرده است باﯾد با ھمبستگی بيشتر در ميان صفوف کارگران ادامه ﯾابد از اﯾن جھت است که بسياری از
کارگران در تالشند که تشکلھای خود را اﯾجاد کنند تا به آن حدی از ھمبستگی طبقاتی دست ﯾابند که دشمن
نتواند تشکل ھا و فعالين را سرکوب کرده وبرخی از انھا را زندانی کند ،از کارگران ساختمانی می خواھيم در جھت
ﯾافتن راه حل ھای مبارزه و متشکل شدن از تجربيات کارگران شرکت واحد استفاده کنند .بدون شک تنھا راه نجات
کارگران وحدت و تشکيالت است .وحدت طبقاتی کارگران نياز اوليه برای کسب مطالبات و قدرت کارگری است و صد
البته چنين وحدت و ھمبستگی فقط از طرﯾق ھمبستگی ميان تشکلھای توده ای کارگران مانند سندﯾکاھا  ،اتحادﯾه
ھا و دﯾگر اشکال تشکل کارگری به صورت اﯾجاد اتحادﯾه ھا و فدراسيونھای سراسری و ھم چنين اﯾجاد و گسترش

١٠/٩/١٣٩٣

١

٩

تشکيالت سراسری طبقه کارگر ممکن خواھد شد با توجه به اﯾنکه دولت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی ھر گونه
تشکل ﯾابی را سرکوب می کند الزم است دوستان کارگر با تاسيس ھيات ھای موسس از ﯾک طرف اقدام به اﯾجاد
تشکل ھای کارگری کنند و از طرف دﯾگرتوسط ھيات ھای موسس اقدام به سازماندھی تشکل ھای موجود جھت
اﯾجاد تشکل سراسری کارگری )فدراسيون ( گردد .
به ﯾاد داشته باشيم تشکلھای توده – صنفی کارگران و تشکيالت مدافع منافع کل طبقه آنھا مکمل ﯾکدﯾگرند و ھر
کدام از آنھا وجود نداشته باشد طبقه کارگر دچار مشکل شده به خواسته ھاﯾش نخواھد رسيد  .در حال حاضر
فرصت زمينه ھای عينی برای اﯾجاد ھر دو شکل تشکيالت طبقاتی کارگران مھيا است ما به عنوان کارگران
ساختمانی اکنون در جھت اﯾجاد تشکل ميان کارگران ساختمانی تالش می کنيم و از دﯾگر دوستان کارگر می
خواھيم دست ما را برای ساختن تشکل کارگری بگيرند .
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ﻣﺎﻫﻧﺎﻣﻪ “ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ “ ﻧﺷﺭﻳ ﻪ ﻣﺷ ﺗ ﺭﮐ ﯽ ﺍﺳ ﺕ ﮐ ﻪ ﺯﻳ ﺭ ﻧ ﻅ ﺭ
ﻫﻳﺎﺕ ﻫﺎی ﻣﻭﺳﺱ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﺋﯽ “ ﺗﺎﺑﺗﺎ“ ﻣﺗﺷﮑﻝ ﺍﺯ ﻧ ﻘ ﺎﺷ ﺎﻥ ﺳ ﻧ ﺩﻳ ﮑ ﺎﺋ ﯽ
ﺗﺑﺭﻳﺯ  ،ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺍﻟﺑﺭﺯ ،ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﺋﯽ ﺑﻧﺩﺭ ﻋﺑ ﺎﺱ،
ﻫ ﻳ ﺎﺕ ﺑ ﺎﺯﮔﺷ ﺎﻳ ﯽ ﺳ ﻧ ﺩﻳ ﮑ ﺎی ﻧ ﻘ ﺎﺷ ﺎﻥ ﺗ ﻬ ﺭﺍﻥ ﻭ ﺣ ﻭﻣ ﻪ ،ﻧ ﻘ ﺎﺷ ﺎﻥ
ﺳﻧ ﺩﻳ ﮑ ﺎﺉѧی ﺍﺭﺩﺑ ﻳ ﻝ( ﻣ ﻧ ﺷ ﺭ ﻣ ﯽ ﮔ ﺭﺩﺩ ،ﻭ ﺍﺯ ﺗ ﻣ ﺎﻣ ﯽ ﮐ ﺎﺭﮔ ﺭﺍﻥ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺩﻋﻭﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐ ﺎﺭﮔ ﺭﺍﻥ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺏѧﺭﺍی ﻫѧﺭ ﻣﻭﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﻟﺯﻡ ﺩﻳﺩﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧ ﺩ ﺍﺯ ﻁ ﺭﻳ ﻖ
ﺍﻳﻣﻳﻝ ﺯﻳﺭ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ.
karegare.sakhtoman@gmail.com

ﻋﮏس ھﺎﯾﯽ از اﻏﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  30دی
و اول ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه

ﻓﮭﺮﺳﺖ:
(1ﺳﺭﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺩﺭ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﺭﺍﺳﺭی(
 (2ﺳﺭﭘﻧﺎﻩﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﯽﺳﺭﭘﻧﺎﻩ
 (3ﺑﺎ ﺧﺻﻭﺻﯽ ﺳﺎﺯی ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﻧﻳﻡ
 (4ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
 (5ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭی
(6ﻣﻌﺭﻓﯽ ﺗﺷﮑﻝ ﻫﺎی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭی )ﻓﻠﺯ ﮐﺎﺭ ﻭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ(

ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و راه ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
(1
(2
(3
(4
(5
(6

1

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕ ﯽ
،ﺳﺘﻢ و ﺑﮭﺮه ﮐﺶ اﺳﺖ.
طﺒﻘﮫ  14ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔ ﺮان اﯾ ﺮان ،ﺑ ﺎ اﯾ ﺠ ﺎد ﻓ ﺪراﺳ ﯿ ﻮن و اﺗ ﺤ ﺎدﯾ ﮫ ھ ﺎی
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ،ﺑﯿﮑﺎری،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮑ ﯽ،ﺗ ﺤ ﺼ ﯿ ﻞ و
ﻣﺴﮑﻦ راﯾﮕﺎن ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد) ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزی( ﻋﻠﯿ ﮫ ﺧﺼ ﻮﺻ ﯽ ﺳ ﺎزی
آﻣﻮزش،درﻣﺎن،ورزش و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗ ﻮﺳ ﻂ ﻣ ﺎﻓ ﯿ ﺎی ﺛ ﺮوت و ﻗ ﺪرت
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
آزادی ﺑﯿﺎن،ﻗﻠﻢ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧ ﻈ ﺎرت و ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل ﺗﺸ ﮑ ﻞ ھ ﺎی ﮐ ﺎرﮔ ﺮی و
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﺗﻮزﯾﻊ و واردات ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ ﺧ ﻮارھ ﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان و ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﻣﻮﺳﺲ اﻗﺪام ﺑ ﮫ اﯾ ﺠ ﺎد اﺗ ﺤ ﺎدﯾ ﮫ ھ ﺎ و ﺳ ﻨ ﺪﯾ ﮑ ﺎھ ﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎﺭﮔﺮی
ﺷﻐﻞ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ
ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻡ ،ﺑﻴﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ:
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰی

———————
ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﺪﻥ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺭک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯی ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭی
ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍی ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺍﺭی
ﻫﻴﭻ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ!
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺭﯾﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﺪﻥ!

راه ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮫ :
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻤﯿﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ در ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﮫ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ :

ﭼﺎره رﻧﺠﺒﺮان وﺣﺪت و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ.

karegaran.sakhteman@gmail.com
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ :

2
ﺑﮫ ﻗﻠﻢ واﻟﮫ زﻣﺎﻧﯽ

در ﺿﺮورت اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
اﺧﺒﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی طﯽ ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺎرس واﮔﻦ اراک  ،ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺗﮭﺮان  ،ﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﺳﺎوه  ،ﻣﻌﺎدن ﺑﺎﻓﻖ  ،ﭼﺎدر ﻣﻠﻮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﮑﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھﺠﻮم ﺿﺪ ﺑﺸﺮی طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﺧﺮاج و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ھﺮ روز داﻣﻨﮫ آن ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرز و ﺣﻖ طﻠﺐ راﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮااﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻓﻮق ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎر ﺳﺎز در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم را در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ  ،ﺗﻐﺬﯾﮫ  ،آب  ،ﺑﺮق و ﻏﯿﺮه را ﺑﮫ دوش ﻣﯿﮑﺸﯿﻢ و ﻋﻠﯽ رﻗﻢ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﺎ و ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺟﺰاﻧﮫ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب دﺷﻤﻦ طﺒﻘﺎﺗﯽ و دوﻧﺪﮔﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﮫ ﺑﺮای ﻟﻘﻤﮫ ای ﻧﺎن ﺗﻮﺟﯿﮫ
ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ﮔﺮﯾﺰی و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اداﻣﮫ ﺑﺪھﯿﻢ واﻗﻌﯿﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب در ﻣﻨﻊ ﺣﻖ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و دوﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﻘﻤﮫ
ای ﻧﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﯿﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ را از ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ دروﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ در درک
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺎرزات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی  ،ﺑﯽ ھﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺟﺎ زده و ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺴﻮس و دﻟﺨﻮاه ﻧﺮﺳﻨﺪ  .در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
طﺒﻘﮫ ی ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان  ،طﺒﻘﮫ و دوﻟﺖ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دارای ﺗﺸﮑﯿﻼت  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ درﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
در ﺣﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ و ﺳﺮﮐﻮب آﻧﮭﺎ ﻧﺪارﯾﻢ و
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر اﯾﻨﮑﮫ از دﺷﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎن ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﮫ و اﻧﮕﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺮھﻮن ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﺒﻮد ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ طﺒﻘﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت اﻧﺪک اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت  ،دارای ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ارﺗﺶ ده ھﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻣﻨﻈﻢ  ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﯽ رﻗﻢ ﺑﺮﺗﺮی ﺻﺪھﺎ ﺑﺮاﺑﺮی
و ﻋﺪدی ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﯽ ھﺪف و ﭘﺮاﮐﻨﺪه درﺟﺎ زده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺑﯽ ﮐﺮان و
ﻗﺪرﺗﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎن در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .
 – 1اﮔﺮ ارﺗﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺪارد در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ از طﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ،ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد وظﺎﯾﻒ ﻣﺎن در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی از طﺮﯾﻖ
ﮔﺮد آوری ﺟﺴﻮرﺗﺮﯾﻦ  ،آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی آن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .
 – 2ﺷﻮرای ﻣﻮﺳﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ طﺮف اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ ﻣﺜﻼ" ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﮫ
ﮐﻞ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﮫ ﮐﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﻓﻠﺰﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﮫ ﮐﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ھﯿﺌﺖ
ھﺎی ﻣﻮﺳﺲ در دﯾﮕﺮ رﺷﺘﮫ ھﺎ ازطﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی آب و ﺑﺮق و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﻔﺖ

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺘﻢ و ﺑﮭﺮه ﮐﺶ اﺳﺖ.
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درﺟﮭﺖ ھﺪف اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﮫ اﻧﺤﺮاف ﻣﮭﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ - 1
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻗﺪرت ﺳﺮاﺳﺮی طﺒﻘﮫ و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺻﻨﻒ ھﺎی ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ دﻟﺨﻮش ﮐﺮدن ﺑﮫ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﻮد ﺟﻮش و ﺗﮑﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﮫ ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 - 3ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ظﺎھﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮو
ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد را ﻗﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
 – 4ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺳﺎز طﺒﻘﮫ و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮده و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی از ﻗﺪرت ھﺎ و
ﺟﻨﺎح ھﺎی ﺛﺮوت ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .
ﻣﺎ ﺑﮫ دور از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺮﻗﮫ و در اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم طﯿﻒ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ طﺒﻘﮫ و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟﺒﮭﮫ واﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﮫ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی  ،ھﺪف ﮔﺬاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮫ دور از ھﺮ ھﻮﭼﯽ ﮔﺮی و ﺟﻨﺠﺎل و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ طﻮر دوﺳﺘﺎﻧﮫ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺒﺎرزه ی ﻓﮑﺮی ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﻣﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ  ،ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ  ،ﻓﻠﺰﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ  ،ﺧﺒﺎزان  ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ی ﮐﺎرﮔﺮان آزاده  ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﭘﯿﺶ روان ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ
آزادی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و ارﺗﺒﺎط زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮی ازطﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری آﻧﮭﺎ در اﯾﺠﺎد
ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﻣﻮﺳﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺖ طﺮاﺣﯽ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ھﯿﺌﺖ ھﺎی
ﻣﻮﺳﺲ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ دﺳﺖ اﺗﺤﺎد و ﺑﺮادری ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺪھﻨﺪ  .از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ  .ﮔﺬار از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و درﺟﺎ زدن ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﯾﮫ ی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﺮدا دﯾﺮاﺳﺖ

ﻣﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺁﻧﻬﻢ
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ  ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩ .
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮ ﺧﻴﺰﯾﻢ

طﺒﻘﮫ  14ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺪراﺳﯿﻮن و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اوﻟﻮﯾﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻣﺴﺎل .
طﺒﻘﮫ ی اﻧﮕﻞ  ،راﻧﺖ ﺧﻮار و دﻻل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﮐﻨﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ روز ﻣﺮه ی ﮐﺎرﮔﺮان از طﺮﯾﻖ دﺳ ﺘ ﻤ ﺰد ھ ﺎی
ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺧﻂ ﻓﻘﺮ  ،ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از طﺮﯾﻖ ﻗﺮارداد ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﻣﻀﺎ و ﻣﻮﻗﺖ  ،واردات ﮐﺎﻻ ھ ﺎی ﺑ ﻨ ﺠ ﻮل و ﻧ ﺎﺑ ﻮدی
ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﮫ اﺑﺰار ﻧﺰول ﺧ ﻮاری ﺑ ﯿ ﺴ ﺖ و ﭘ ﻨ ﺞ ﺗ ﺎ ﺳ ﯽ
درﺻﺪی ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و ﻗﺪرت دزدی ھﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﯿﺴﺖ و دو ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘ ﻮل ﺑ ﺎﻧ ﮏ ھ ﺎ ﮐ ﮫ
دزدان ﺳﺮ ﮔﺮدﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺲ ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ  ،ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دوﯾﺴﺖ و ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑ ﻮدﺟ ﮫ ﮐﺸ ﻮر  ،در ﮐ ﻨ ﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن  ،آب  ،ﺑﺮق  ،ﮔﺎز و ورزش و ﺗﺼﺤﯿﻼت درﻣ ﺎن
و ﺑﮭﺪاﺷﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﯿﺴﮫ ی زر اﻧﺪوزی و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ھﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑ ﮫ ﺑ ﮭ ﺎی زﯾ ﺮ ﺧ ﻂ ﺑ ﻮدن ھﺸ ﺘ ﺎد درﺻ ﺪ ﻣ ﺮدم
زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ  .دوﻟﺖ ﺣﻼل و ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺟ ﻨ ﺎب روﺣ ﺎﻧ ﯽ در اداﻣ ﮫ ی ﺳ ﯿ ﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی
دوﻟﺖ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ در ﮔﺮاﻧﯽ ﭼﮭﻞ درﺻﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺎز ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣ ﺎﻧ ﻨ ﺪ ﻧ ﺎن و در دور ﺟ ﺪﯾ ﺪ آﻣ ﻮزش ﻣ ﺘ ﻮﺳ ﻄ ﮫ و
اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ھﺪف ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎ ھﻤﺎن ﮐﯿﺴﮫ ی ﭘﻮل ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﮐﺮده اﺳ ﺖ درﺣ ﺎﻟ ﯽ ﮐ ﮫ ط ﺒ ﻖ
آﻣﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  :ﮐﺸﻮر دارای ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺴﻮاد ﺑﻮده ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اول اﻣﺴﺎل ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋ ﻠ ﺖ
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺗﻨﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﮫ آﻣﺎر ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮﺧﻼف ﺗ ﻤ ﺎم وﻋ ﺪه ھ ﺎی دروﻏ ﯿ ﻦ
طﺮﺣﯽ اراﺋﮫ ﮐﺮده ﮐﮫ در ﻋﺮض ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺪارس را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﻗﺪری ﺷﻮک آور اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺗﺮس از ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ از طﺮف ﺟﻨﺎح اﺻﻮل ﮔﺮای دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ دوﻟﺖ اﺧﻄﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯿﮭﺎن در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد ﺑﺎ اﺧﻄﺎر و ﻣﺨﺎطﺮات اﻣﻨﯿﯿﺘﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺖ  :دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد در ظﺮف ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻧﻮد درﺻﺪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ را ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐ ﻨ ﺪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮد دو درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺸﻮر در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ دارد .
ﺳﻼﺧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻢ واﮔﺬاری ﺑﮫ ﻣﺮدم ﯾﺎ ھﻤ ﺎن ﻣ ﺎﻓ ﯿ ﺎی ﺛ ﺮوت و ﻗ ﺪرت ﺣ ﺎﮐ ﻢ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .زﯾﺎد دور ﻧﺮوﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﭘﻮل ﭼﺎپ ﮐﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ راﻧ ﺖ ﺧ ﻮاران و ﺳ ﺮﻣ ﺎﯾ ﮫ
داران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻠﻮت دزدی و ﻏ ﺎرت ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ .
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺛﺮوت در دﺳﺖ آﻧﮭﺎ و ﻣﻨﻊ آزادی اﻋﺘﺮاض و ﺗﺸﮑﻞ و ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت درﮐﻨﺘﺮل ﺑ ﺮ اﻋ ﻤ ﺎل
آﻧ ﮭ ﺎ و اﻓﺸ ﺎی دزدی و ﻏ ﺎرت ھ ﺎﯾﺸ ﺎن درﺗ ﻤ ﺎم زﻣ ﯿ ﻨ ﮫ ھ ﺎی ﯾ ﺎد ﺷ ﺪه ،
آﻧﮭﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻗﻮل روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺨﺎطﺮات اﻣﻨﯿﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ ﻗ ﺪم ﺑ ﮫ ﻗ ﺪم و
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورﻧﺪ  .اﺧﺘﻼف ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در دارا
ﺑﻮدن ﺳﮭﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮر ﻣﻦ ﺑﺨﻮرم اﺳﺖ  .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑ ﮭ ﺮه ﮐﺸ ﯽ و دزدی

ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ،ﺑﯿﮑﺎری،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮑﯽ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﺴﮑﻦ راﯾﮕﺎن ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
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اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ  ،ﻣﺴﮑﻦ
 ،درﻣﺎن راﯾﮕﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮرم  ،اﺷﺘﻐﺎل داﺋﻢ  ،ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ  ،ازﮐﺎر
اﻓﺘﺎدﮔﯽ  ،ﺑﯿﮑﺎری  ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﺣﻖ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد دﺳﺘﮫ
ﺟﻤﻌﯽ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از ﺟﻤﻠﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﮫ و دوﻟﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ  .ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺎھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ طﺒﻘﮫ ﭼﮭﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﻮﯾﺒﺎر ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﺒﺎرزات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻮﻓﻨﺪه ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .ﻣﺎ اﺗﺤﺎد
طﺒﻘﺎﺗﯿﻤﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ رﻗﻢ اﺧﺘﻼف در ﺳﻠﯿﻘﮫ  ،در ﺑﺮدن ﺳﮭﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ در
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺑﮫ ﻗﻮل ﺳﺮود ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان:
ﺑﺮﻣﺎ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﻓﺘﺢ و ﺷﺎدی  ،ﻧﮫ ﺷﮫ ﻧﮫ ﺑﺖ ﻧﮫ آﺳﻤﺎن

ﺑﺎدﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﻢ آزادی در ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن
واﻟﮫ زﻣﺎﻧﯽ

ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش،درﻣﺎن،ورزش و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و
ﻗﺪرت ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺯﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﮐﺎﺭﻓـﺮﻣـﺎﯾـﺎﻥ ﻭ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤـﻤـﻴـﻞ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭی ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭی ﮐﺮﺩ ﺑﺸﺮی ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣـﺪ ﻣـﻴـﺎﻥ ﺟـﻨـﺎﺡ ﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭی ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐـﻤـﺎﻟـﯽ ﺗـﻬـﻴـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺩﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﺗﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﺗـﺤـﺖ ﺗـﺎﺛـﻴـﺮ ﺗـﺒـﻠـﻴـﻐـﺎﺕ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺑﻌﺼﺎ“ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﮑـﯽ ﺍﺯ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﮐﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ  ،ﻭﺳﺎﯾـﻞ ﺍﺭﺗـﺒـﺎﻁ
ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﮑـﺎﺭی ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﯾﻦ ﻁﺮﯾﻖ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫـﺎی ﺭﺍﺳـﻴـﺴـﺘـﯽ ﻭ ﻧـﮋﺍﺩ
ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ  ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺯ ﻧـﻤـﯽ ﺷـﻨـﺎﺳـﺪ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺗـﻼﺵ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ
ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺒﺴﺘﮕﯽ ﻁﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ
ﻧﻈﺮ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯﺍﺩﺍﻧﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﯾـﮑـﯽ ﺍﺯ ﺟـﻨـﺎﺡ ﻫـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﯾﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﮔﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﯾﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻁﻠﺐ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺎﺡ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎی ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑـﺎﻫـﻢ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍی ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮﭘﻨﺎهﺳﺎزان ﺑﯽﺳﺮﭘﻨﺎه

ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ؛ ﻣﺣﺭﻭﻡﺗﺭﻳﻥ ﺯﺣﻣﺗﮑﺷﺎﻥ
ﺣﻣﺎﻳﺕﻫﺎی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻫﻳﺎﻫﻭی ﺛﺭﻭﺕ ﺭﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺯﺩ
ﺑﻧﻔﺷﻪ ﺳﺎﻡﮔﻳﺱ  /ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۶ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺩﺍﺯﻅﻬﺭ ﻣﯽﺍﻳﺳﺗﺩ ﮔﻭﺷﻪ ﻏﺭﺑﯽ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺗﺟﺭﻳﺵ ،ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺗﺭﻣﻳﻧﺎﻝ ﺗﺎﮐﺳﯽﻫﺎ ﻭ
ﺍﻭﻝ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ .ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻭ  ١۵ﻧﻔﺭ ﻣﺛﻝ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ،ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۶ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺩﺍﺯﻅﻬﺭ ،ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﭼﻣﺑﺎﺗﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺭﻭی
ﺁﺳﻔﺎﻟﺕ ﭘﻳﺎﺩﻩﺭﻭ ،ﺑﺎ ﺗﻭﺑﺭﻩﻳﯽ ﺍﺯ ﻟﺑﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻳﮏ ﮐﻠﻧﮓ ﺩﺳﺗﻪ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻭ ﭼﻧﺩ ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻥ ﺧﺷﮏ ﻭ ﻳﮏ ﺟﻔﺕ ﺟﻭﺭﺍﺏ ﺳﻔﻳﺩ ﺍﺯ ﮔﭻ ﻣﺎﺳﻳﺩﻩ،
ﭼﺷﻡﺷﺎﻥ ﺧﻳﺭﻩ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻻﺳﺗﻳﮏ ﻣﺎﺷﻳﻥﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺁﻥ  ٣٠٠٠ ،٢٠٠٠ ،١٠٠٠ﻣﺎﺷﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ  ١٢ﺳﺎﻋﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺧ ﻳ ﺎﺑ ﺎﻥ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺑﺎﻻی ﺩﻭﺭ ﺑﺭﮔﺭﺩﺍﻥ ،ﻣﺳﻳﺭ ﮐﺞ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ،ﮐﺩﺍﻡ ﺭﺍﻧﻧﺩﻩ ﺳﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻳﺷﻪ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﺑ ﻳ ﺭﻭﻥ ﻣ ﯽﺁﻭﺭﺩ ﮐ ﻪ ﺩﺍﺩ ﺑ ﺯﻧ ﺩ
«ﮐﺎﺭﮔﺭ… ﮐﺎﺭﮔﺭ… »ﻭ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻭ ﺁﻥ  ١۵ﻧﻔﺭ ﺑﻘﻳﻪ ﺑﺩﻭﻧﺩ ﻭ ﺁﻭﻳﺯﺍﻥ ﺷﻳﺷﻪﻫﺎی ﻣﺎﺷﻳﻥ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﻫﺭﮐﺩﺍﻡ ،ﺍﺯ ﺑﺎﻻی ﺳﺭﻫﺎ ﻳ ﺎ ﺭﺧ ﻧ ﻪ
ﮐﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺷﺭﺩﮔﯽ ﺩﺳﺕﻫﺎ ﻭ ﺗﻥﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺍﻟﺗﻣﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻ ﺩﺍﻳ ﺵ ﻣ ﯽﺷ ﮑ ﻧ ﺩ ﻭ ﺍﻭﺝ ﻣ ﯽﮔ ﻳ ﺭﺩ ،ﺧ ﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﮐ ﺎﺭیﺗ ﺭ ﻭ ﻣ ﺎﻫ ﺭﺗ ﺭ ﻭ
«ﮐﺎﺭﮔﺭﺗﺭ» ﺍﺯ ﺑﻘﻳﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﺩ ﺗﺎ ﺭﺍﻧﻧﺩﻩ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﻭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﺩ.ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺩﺳﺕﻫﺎی ﭘﻳﻧﻪﺑﺳﺗﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫ ﻡ ﻣ ﯽﻣ ﺎﻟ ﺩ ﻭ ﺑ ﺧ ﺎﺭ
ﺳﺭﻣﺎﺯﺩﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺷﺕﻫﺎﻳﺵ ﻣﯽﺩﻣﺩ .ﺗﺭکﻫﺎی ﭘﻭﺳﺕ ﺩﺳﺕﻫﺎﻳﺵ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺷﻳ ﺎﺭﻫ ﺎی ﭘ ﻭﺳ ﺕ ﺗ ﻧ ﻪ ﺩﺭﺧ ﺗ ﺎﻥ ﻣ ﯽﺍﻧ ﺩﺍﺯﺩ .ﻳ ﮏ
ﮐﺎﭘﺷﻥ ﻧﺎﺯک ﻭ ﭘﻳﺭﺍﻫﻥ ﭘﺷﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﺷﻡﻫﺎﻳﺵ ﺍﺯ ﺳﻭﺯ ﺳﺭﺩ ﺷﻣﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﮏ ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﺑﻌﺿﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻳﮏ ﭘ ﻳ ﺕ ﺣ ﻠ ﺑ ﯽ
ﺁﺗﺵ ﺩﺭﺳﺕ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﺳﺎﻋﺕ ﺭﺍ ﻳﺦ ﻧﺯﻧﻳﻡ ﺣﺩﺍﻗﻝ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﭼﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭ ﻫﻡ ﭘﻭﻝ ﺩﺍﺩ .ﺑﺎﻳﺩ ﭘ ﻭﻟ ﯽ ﺑ ﺎﺷ ﺩ ﮐ ﻪ ﭼ ﻭﺏ ﻭ
ﺍﻟﻭﺍﺭ ﺗﻬﻳﻪ ﮐﻧﻳﻡ».ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻣﯽﮐﻧﺩ .ﺭﺷﺗﻪ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺩ ﻭ ﺍﺯ ﮐ ﻭﻫ ﺩﺷ ﺕ ﺑ ﻪ ﺗ ﻬ ﺭﺍﻥ ﺁﻣ ﺩ،
ﭘﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺯﻣﻳﻥ ﺗﺭﻣﻳﻧﺎﻝ ﺁﺯﺍﺩی ﮔﺫﺍﺷﺕ ﻭ ﺷﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻧﺩﻩ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﻣﺳﻳﺭ  ٣ﮐﻳ ﻠ ﻭﻣ ﺗ ﺭی  ١۵ﻫ ﺯﺍﺭ ﺗ ﻭﻣ ﺎﻥ ﮐ ﺭﺍﻳ ﻪ
ﺩﺭﺑﺳﺗﯽ ﻣﯽﮔﻳﺭﺩ ،ﻓﻬﻣﻳﺩ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻧﻪ ﭘﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭﺵ ﺍﺯ ﭘﺱ ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺷﻬﺭ ﮔﺭﻓﺗﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﻳﭻ ﺩﺭﭘﻳﭻ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫ ﺎ
ﻭ ﻁﻣﻊﻫﺎ ﺑﺭﻧﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ﻭ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺷﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﺩﻩ ﺧﻭﺩﺵ «ﺑﺭﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﮐﻥ».ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻭﻗﻊ ،ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻏ ﻳ ﺭ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺯی
ﮐﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻘﻳﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺎی ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻣﯽﺍﻳﺳﺗﺩ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ.ﻫﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻡ .ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﮐﻑ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮی ﮐﻨﻴﻢ
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ﻣﺎ ﮐﻪ ﺁﻣﺩﻩﺍﻳﻡ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ،ﻳﮏ ﻫﻔﺗﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﻳﻡ»  ١5.ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ٣٠ ،ﺳﺎﻝ
ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ١٠ ،ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ١٧ ،ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ،ﻳﮏ ﻫﻔﺗﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭی ٣ ،ﻫﻔﺗﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭی ٢۵ ،ﺭﻭﺯ
ﺑﻳﮑﺎﺭی ۴٠ ،ﺭﻭﺯ ﺑﻳﮑﺎﺭی ،ﻫﻣﻳﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻧﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻳﮏ ﺟﻣﻠﻪ ﻣﺷﺗﺭک« .ﻫﻳﭻ ﮐﺩﺍﻡﻣﺎﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻳﺳﺗﻳﻡ ﺧﺎﻧﻡ».
ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ؟ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺍﻣﻳﺩ؟
ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ؛ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﻓﻬﺭﺳﺕ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﻏﻳﺭﺭﺳﻣﯽ ﻫﻡ ﺟﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ ،ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ« ،ﺩﺭﻣﺎﻧﺩﻩ »ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ .ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ،ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﺳﺕ ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ ﻫﻳﺎﻫﻭی
ﺑﻳﮑﺎﺭی ﺩﺭ ﺷﻬﺭ ﻭ ﺩﻳﺎﺭ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﻓﺭﺍﺭ ﮐﺭﺩﻩﺍﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻧﺞ ﭘﻧﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺗﺧﺕ ﺟﺳﺗﻪﺍﻧﺩ ﻫﻡ ،ﺗﺻﻭﻳﺭ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻧﻣﯽﺑﻳﻧﻧﺩ ﻭ ﭼﺎﺭﻩﻳﯽ
ﺟﺯ «ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺷﺩﻥ »ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﺁﻥ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺗﻪﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺕ ﺧﺳﺕ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﻟﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﻣﻧﯽ ،ﺭﻭی ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥ ﭘﻠﻪ
ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻳﺭﻭی ﮐﺎﺭ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﻻﺯﻡ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺟﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻠﺩ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺣﺩﺍﻗﻝﻫﺎی ﻣﺯﺍﻳﺎ
ﻭﺣﺭﻣﺕ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﭘﺫﻳﺭﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺭ ﺍﻣﻳﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺩﻝ ﺑﮑﻧﻧﺩ .ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺗﺵ؛ ﺍﮔﺭ ﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺳﺎﻟﻡ ﺑﻣﺎﻧﻧﺩ،
ﻣﯽﺭﺳﺩ ﺑﻪ «ﺍﺳﺗﺎﺩ ﺑﻧﺎﻳﯽ »ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﻡ ﺑﺎﺯ ﻓﻁﻳﺭ ﻭ ﺑﯽﺁﺗﻳﻪ ﺍﺳﺕ.ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ، ،ﺑﻳﺷﺗﺭﻳﻥ ﻗﺭﺑﺎﻧﻳﺎﻥ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﻧﻪ ﻓﻘﻁ
ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ .ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻣﺩﻩ ﺍﻣﺎ .ﺩﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ٢۵ ،ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺯ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺭﺍی ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ
ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﻭ  ١٧ﺩﺭﺻﺩ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺗﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ،ﻓﻘﻁ  ۵ﺩﺭﺻﺩ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺳﺎﺧﺕ ﭘﺎی ﺍﻟﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺣﻔﻅ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻧﻳﺭﻭی ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ۵٠ ،ﺩﺭﺻﺩ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ .ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪﺗﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺯﺍﻳﺎی ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﯽﺑﻬﺭﻩﺍﻧﺩ ،ﺷﻐﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺁﺗﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﮐﻬﻧﺳﺎﻟﯽ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻳﺎﺗﺵ ﺟﺎﻳﯽ
ﻧﺩﺍﺭﺩ .ﮐﺎﻧﻭﻥ ﺍﻧﺟﻣﻥﻫﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﻣﻳﺩﺍﻧﯽ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩ ﮐﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﺩﻭﺩ ﻳﮏ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﻭ  ۶٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺩﻭﺩ  ٣٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕﻫﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﻣﻊ ﺍﻳﻥ ﺗﻌﺩﺍﺩ ،ﺩﺭ ﺧﻭﺷﺑﻳﻧﺎﻧﻪﺗﺭﻳﻥ
ﻭﺿﻊ ،ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ  ٨٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﻧﻔﺭ ﺍﺯ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻋﻣﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﻡ ﺍﺯ  ۵ﺳﺎﻝ ﻓﺭﺍﺗﺭ ﻧﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻣﺣﺭﻭﻣﻳﺕ
ﺗﺣﻣﻳﻠﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﭘﺎﻳﻪﮔﺫﺍﺭی ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ،ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻝ ﺩﺭ ﺑﺧﺵﻫﺎی ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﻋﻣﺭی ﺑﻳﺵ ﺍﺯ
 ٨٠ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺭﺍی ﻋﻣﻭﻡ ﻣﺷﻣﻭﻻﻥ ،ﺣﺩﺍﻗﻝ  ٢٠ﺳﺎﻝ ﺟﻭﺍﻥﺗﺭ ﺍﺯ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺕ .ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ
ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻋﺭﺻﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻣﻌﺗﻘﺩﻧﺩ ﻋﻠﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺎﻳﻣﺎﻝ ﺷﺩﻥ ﺣﻖ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺣﺭﻭﻣﻳﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻁﯽ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﮔﺫﺷﺗﻪ،
ﻁﻣﻊ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕﻫﺎی ﺑﺭﺧﯽ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺑﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺳﮑﻭﺕ ﮔﺫﺍﺷﺗﻥ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ،ﺳﻧﮓﺍﻧﺩﺍﺯی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩ
ﻳﺎ ﺗﻼﺵ ﺑﺭﺍی ﻣﻧﻔﻌﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻼﺵ ﮐﺭﺩﻩﺍﻧﺩ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﻣﺯﺍﻳﺎی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺭﺍ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻳﻧﺩﺍﺯﻧﺩ ﺗﺎ
ﺑﻳﺭﻭﻥ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﭘﻳﮑﺭ ﻧﺣﻳﻑ ﻭ ﺯﺧﻡ ﺧﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﻥ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ،ﺍﺟﺭﺍی ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺷﻭﺍﺭ ﻳﺎ ﻏﻳﺭﻣﻣﮑﻥ ﮐﻧﺩ.
ﻣﻭﺝ ﺗﺧﻠﻑ ﺭﻭی ﺩﻳﻭﺍﺭﻫﺎی ﺷﻬﺭ
«ﻣﻧﺻﻭﺭ ».ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﻧﺻﻭﺭ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻧﻭﺯ ﺑﻪ ﺗﻳﻐﻪﮐﺷﯽ ﻧﺭﺳﻳﺩﻩ ١۵ .ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽﮔﻭﻳﺩ ﮐﻪ
ﻁﺑﻖ ﺗﻭﺍﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻣﻧﻭﻉ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻧﯽ ﻫﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭﮔﺭﻧﻪ
ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﺗﻭﻗﻑ ﮐﺭﺩﻥ ﭘﺭﻭژﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ«.ﺑﻳﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻥ ﮔﻔﺗﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﮐﺎﺭ ﻣﺩﺍﻭﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ .ﻣﻥ ﻫﻡ
ﻗﺑﻭﻝ ﮐﺭﺩﻡ .ﺍﻣﺎ ﻫﻳﭻ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧﺩ .ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﭘﺎﻳﺑﻧﺩ ﮐﺎﺭ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ .ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﯽﺗﺭﺳﻧﺩ .ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ
ﺍﮔﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧﺩ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻣﺯﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ .ﺷﺏ ﺑﻪ ﺷﺏ ﻣﺯﺩ ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻭ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ ،ﻳﮏ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﺎ
ﻣﺯﺩی ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﺟﻭﺭ ﺷﻭﺩ .ﺑﺩﻭﻥ ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﻣﯽﺭﻭﻧﺩ .ﺗﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﻡ ﺑﺭ ﺁﻣﺩ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻟﻳﺳﺕ  ٣٠ﻧﻔﺭﻩﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﺍﮔﺭ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪﻳﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺗﺎﺩ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﻫﺯﻳﻧﻪﻫﺎی ﺩﺭﻣﺎﻧﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺣﻝ ﻫﻣﺎﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﻡ».ﺗﺧﻠﻑ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻭﺭﺩﻥ
ﻳﮏ ﻟﻳﻭﺍﻥ ﺁﺏ ﺁﺳﺎﻥﺗﺭ ﺍﺳﺕ .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﺗﺧﻠﻑ ﺍﺳﺕ ،ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﺩ ﺑﻳﻣﻪ
ﻧﮑﺭﺩﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻭ ﻓﺭﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭ ﺗﺧﻠﻑ ﺍﺳﺕ ،ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﺩ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻧﮑﺭﺩﻥ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﻣﻥ ﮐﺎﺭ ﺗﺧﻠﻑ ﺍﺳﺕ،
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﺩ ﺩﺭﺳﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻬﺭﺳﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﻧﺎﻡ ﺗﺧﻠﻑ ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺧﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺭﺗﮑﺏ ﻣﯽﺷﻭﺩ.ﻭﻗﺗﯽ ﻣﺎﻣﻭﺭ ﺑﻳﻣﻪ ﻣﯽﺁﻳﺩ
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻭﻳﺩ ﺑﺭﻭﻳﻡ ﭘﺷﺕ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻭﺭ ﺑﮕﻭﻳﺩ ﮐﺎﺭ ﺧﻭﺍﺑﻳﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻁ ﻳﮏ ﺳﺭﺍﻳﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ».ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﮔﻔﺕ ﺍﮔﺭ ﺑﻳﻣﻪ
ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﯽ ﻣﺎﻫﯽ  ٣٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﻣﺯﺩ ﻣﯽﺩﻫﻡ ﻭ ﺑﻳﻣﻪﺍﺕ ﻣﯽﮐﻧﻡ .ﻣﺯﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯی  ۴٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ«.ﻣﺎ  ۶ﻧﻔﺭﻳﻡ .ﻫﻳﭻ
ﮐﺩﺍﻡ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﻧﺩﺍﺭﻳﻡ .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﮔﻔﺕ ﭼﻭﻥ ﻏﻳﺭﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﻣﺯﺩﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺳﺕ .ﺭﻭﺯی  ٣٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﻣﺯﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺩ.
 ٣٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻧﺵ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺭﻳﻡ .ﺑﻘﻳﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻻﻝ ﻣﯽﻓﺭﺳﺗﻳﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩﻣﺎﻥ.
ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺷﺭﻭﻁ
ﺭﺿﺎ  ٢٩ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺕ ٢٧ .ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺕ ﺑﻳﮑﺎﺭ ﺍﺳﺕ ٢٧ .ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ٧ﺻﺑﺢ ﮔﻭﺷﻪ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻫﺭﻭی ﻣﯽﺍﻳﺳﺗﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻳﺎﻳﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺑﺧﻭﺍﻫﺩ ﻭ ﻏﺭﻭﺏ ،ﺑﺎ ﺩﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟﯽﺗﺭ ﺍﺯ ﺻﺑﺢ ،ﺗﻭﺑﺭﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺭﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ ﻣﻣﻧﻭﻋﻪ ،ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺭﻣﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی ﺑﺭﺳﺎﻧﺩ ﻭ ﻳﮏ ﻭﻋﺩﻩ ﻏﺫﺍی ﮔﺭﻡ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﻭ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺍﺏ .ﺑﻳﮑﺎﺭی ﺑﺭﺍی ﺭﺿﺎ ﻭ ﻫﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻧﺎﺭ ﺭﺿﺎ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩﺍﻧﺩ ﻳﻌﻧﯽ
ﮔﺭﺳﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ .ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩﺵ ﺍﺯ  ۴ﻭ  ۵ﻭ  ۶ﻧﻔﺭ ﮐﻣﺗﺭ ﻧﻳﺳﺕ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﻧﺎﻥﺁﻭﺭ ،ﻫﻣﻳﻥ ﻣﺭﺩ ﺟﻭﺍﻥ ﻳﺎ ﻣﻳﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ  ٢٠ﺭﻭﺯ ﻭ
ﺳﻪ ﻫﻔﺗﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺑﻳﮑﺎﺭ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ ﺷﺳﺗﻥ ﻟﺑﺎﺱ ﮐﺎﺭﮔﺭﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺭﺩﻥ ﮐﻳﺳﻪﻫﺎی  ٢٠ﮐﻳﻠﻭﻳﯽ ﻭ  ٣٠ﮐﻳﻠﻭﻳﯽ ﺳﻳﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﭘﻠﻪ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥﻫﺎی
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ﻧﻳﻣﻪﮐﺎﺭﻩ ﻭ ﺁﺟﺭ ﭼﻳﻧﯽ ﻭ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻥ ﭘﺎی ﺑﺷﮑﻪﻫﺎی ﻗﻳﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻭﺵ».ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﻳﮏ ﺗﺭﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻳﺳﺎﻧﺳﺵ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﻭ ﮔﻭﺷﻪﻳﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻧﺵ ،ﻓﻬﺭﺳﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ ﭼﻳﺩﻩ ،ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﯽ ﺗﻭی ﺟﻳﺑﺵ ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﯽﺧﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ،ﺩﻭ ﺳﻪ ﭘﺭﺱ ﻏﺫﺍی ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﺷﭘﺯﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺑﺧﺭﺩ ﺑﺭﺍی ﮐﻝ ﻫﻔﺗﻪ«.ﺗﻣﺎﻡ ﺗﺭﺳﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﻳﻥ
ﺑﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻫﺎ ،ﻣﺭﺍ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺑﺑﻳﻧﺩ .ﻳﺎ ﻧﻣﯽﺩﺍﻧﻡ .ﺳﺭﻧﻭﺷﺕ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯی .ﺑﻌﺿﯽ ﻭﻗﺕﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﮔﻳﺭﻡ
ﻧﻣﯽﺁﻳﺩ ﻣﯽﺭﻭﻡ ﺑﺭﺍی ﻧﻅﺎﻓﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺭﺩﻡ .ﻳﮏ ﻭﻗﺕ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭼﻪﻫﺎی ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺩ».ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﮐﻪ
ﺷﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻭﺍﺑﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ ﻭ ﺭﻭﺯی ﻧﻳﻡ ﻭﻋﺩﻩ ﻏﺫﺍی ﮔﺭﻡ ﻣﯽﺧﻭﺭﺩ« ،ﺷﺎﻩ »ﺟﻣﻊ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻭﺭﻩ ﺳﻭﺍﺩی
ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﺷﺷﻡ ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ ،ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۶ﺻﺑﺢ ،ﺩﺭ ﮔﺭﻣﺎی ﻧﻔﺳﮕﻳﺭ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﺳﺭﻣﺎی ﺍﺳﺗﺧﻭﺍﻥﺳﻭﺯ ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﮐﺎﺭ،
ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﻫﻳﭻ ﺁﺗﻳﻪﻳﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ ،ﮔﻭﺷﻪ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺗﺟﺭﻳﺵ ﻣﯽﺍﻳﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺭﺩ ﺭﺳﻭﺏ ﺣﺳﺭﺕ ﺗﻭﻗﻑ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﻣﺎﺷﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺫﺭﻧﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻓﺳﺭﺩﻩﺷﺎﻥ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﺭﺩ.ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺗﺎﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﻣﯽﺷﻭﻳﻡ ،ﺩﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﺍﺗﻭﺑﻭﺱ
ﺗﺻﺎﺩﻑ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﻣﻳﺭﻳﻡ ﻭ ﺩﻳﻪﻣﺎﻥ ﺑﺭﺳﺩ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭼﻪﻣﺎﻥ».
ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﻣﯽﮔﺫﺭﺩ
ﻣﺭﺩﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺻﺩﺍﻳﺷﺎﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻣﯽﭘ ﻳ ﭼ ﺩ .ﺷ ﺭﻣ ﯽ ﻧ ﺩﺍﺭﻧ ﺩ ﮐ ﻪ ﺑ ﻘ ﻳ ﻪ ﺑﺷ ﻧ ﻭﻧ ﺩ ﺍﺯ ﺣ ﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑ ﻳ ﮑ ﺎﺭی ﻭ
ﺑﯽﭘﻭﻟﯽﺷﺎﻥ .ﺍﻏﻠﺏﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻏﺭﺏ ﮐﺷﻭﺭ ﺁﻣﺩﻩﺍﻧﺩ ﻭ ﺷﮑﺎﻳﺕﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺭﺍﮐﻡ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﺩﺭ ﺷﻬﺭ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻭﺍﺩﺍﺭﺷ ﺎﻥ ﮐ ﺭﺩ ﺭﺍﻫ ﯽ
ﭘﺎﻳﺗﺧﺕ ﺷﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﻭﺍﻫﯽ .ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺗﻭﺩﺭﺗﻭی ﮔﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﻭ ﺭﻧﺩی ،ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻧﺩﻩ ﺷﺩﻩﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻳﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺣﺳﺭﺕ ﻧ ﺎﻥ
ﺧﻭﺵ ﻭ ﺁﺏ ﺑﯽﺩﻏﺩﻏﻪ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﻓﻬﺭﺳﺕ ﺑﻘﻳﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻧﻧﺩ.ﺍﮐﺑﺭ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﺻﺩﺍی ﺑﻘﻳﻪ .ﻣﺭﺩی ﺩﺭ ﺁﺳﺗﺎﻧﻪ ﻣﻳﺎﻧﺳﺎﻟ ﯽ ﮐ ﻪ
 ٢٧ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺕ ﺑﻳﮑﺎﺭ ﺍﺳﺕ ﻭ  ٢٧ﺭﻭﺯ ﺑﻳﮑﺎﺭی ،ﻳﻌﻧﯽ ﺟﻳﺑﯽ ﭘﺭ ﺍﺯ ﻗﺭﺽ ﻭ ﺑﺩﻫﯽ.ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻳﻧﯽ ﺧﺎﻧﻡ ﻫﻳﭻ ﮐﺩﺍﻡﻣ ﺎﻥ ﺑ ﻳ ﺷ ﺗ ﺭ ﺍﺯ
 ۵٠٠ﻳﺎ  ۶٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺯﺩ ﻧﺩﺍﺭﻳﻡ .ﺍﮔﺭ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﭘﻭﻝ ﺗﻪ ﺟﻳﺏﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﺧﻳﻠﯽ ﻫﻡ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺳﺗ ﻳ ﻡ .ﻳ ﮏ ﻭﻗ ﺕﻫ ﺎﻳ ﯽ ﮐ ﻪ
ﻣﯽﺑﻳﻧﯽ  ٢٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﻫﻡ ﺗﻪ ﺟﻳﺏﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺭﻓﺗﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ .ﺁﻧﻘﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻫﺳﺕ ﮐ ﻪ ﮐ ﺎﺭﻓ ﺭﻣ ﺎ ﺩﻳ ﮕ ﺭ ﭼﺷ ﻣ ﺵ ﻣ ﺎ ﺭﺍ
ﻧﻣﯽﺑﻳﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻝ ﺩﺧﺗﺭ ﻭ ﮐﺭﻣﺎﻧﺷﺎﻩ ﻭ ﻟﺭﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﺑﺟﻧﻭﺭﺩ ...ﺁﻣﺩﻩﺍﻳﻡ .ﺁﻧﺟﺎﻫﺎ ﺧﺎﻧﻡ ،ﺷﻬﺭﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﻧﻳﺳﺕ.
ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻫﻡ ﻫﻭﻳﺕ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻣﻳﺕ ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳﺩ ﭼﻭﻥ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ -ﻣﺭﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﺳﺑﺏ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﭘﻭﻝ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ
ﭘﻠﻪﻳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﻭ ﺍﻣﺛﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩﺍﻧﺩ – ﺣﺎﺿﺭ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﺳﺧﺗﯽﻫﺎی ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺭﺩﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺧﺭﻧﺩ ﻭ ﺭگ ﺧﻭﺍﺏ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺩﺍﻥ ﻓﻘﻳﺭ ﻭ
ﻣﺣﺗﺎﺝ ﺭﺍ ﻫﻡ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻩﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﻋﺩﻩ ﻣﺯﺩ ﺭﻭﺯی  ۴٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ،ﺍﻧﮕﻳﺯﻩ ﺑﻳﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺭﺍیﺷﺎﻥ ﮐﻣﺭﻧﮓ ﮐﻧﻧﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﻭﺍﺏ ﺍﺻﺭﺍﺭﺷﺎﻥ ﺑﺭﺍی
ﺑﻳﻣﻪ ﺑﮕﻭﻳﻧﺩ« :ﺩﻭ ﺳﻭﻡ ﻣﺯﺩﺕ ﺭﺍ ﮐﻡ ﻣﯽﮐﻧﻡ ﺗﺎ ﺑﻳﻣﻪﺍﺕ ﮐﻧﻡ .ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺟﻭﺵ ،ﺗﻥ ﺁﺳﻔﺎﻟﺕ ﻭ ﺍﻋﺻﺎﺏ ﻫﻣﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺟﺎﻭﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻧﻳﻣﻪﮐﺎﺭﻩ
ﺑﺩﻗﻳﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﻟﺭﺯﺍﻧﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ؛ ﻳﮏ ﭘﺳﺭ  ٢٧ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺷﻧﻳﺩﻥ ﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻭﺍﺏ ﻧﺎﺳﺯﺍی ﻫﻣﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﻓﺭﻳﺎﺩ ﻣﯽﮐﺷﺩ« :ﻣﺟﻭﺯ ﮔﺭﻓﺗﻡ.
ﻣﺟﻭﺯ ﺩﺍﺭﻡ .ﻣﯽﺳﺎﺯﻡ .ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﻫﻡ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﻳﺕ ﻧﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻣﻳﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺳﺭ ﻭ ﺻﺩﺍ ﺭﺍ ﺗﺣﻣﻝ ﮐﻧﻳﺩ».ﺭﻧﮓ ﺻﻭﺭﺗﺵ ﺑﻪ ﺳﺭﺧﯽ ﻣﯽﺯﻧﺩ .ﺍﺯ
ﺷﮑﺎﻳﺕ ﻫﻣﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻣﻭﺭ ﻧﻳﺭﻭی ﺍﻧﺗﻅﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺩﺍ ﮐﺭﺩﻩﺍﻧﺩ ﻭ ﻣﺎﻣﻭﺭ ﻫﻡ ﺁﻣﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﮕﻭﻳﺩ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺷﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎﺭ
ﺗﻳﺭﺁﻫﻥ ﻭ ﻣﺯﺍﺣﻣﺕ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺯﺍ ﺻﺩﺍ ﻣﯽﮐﻧﺩ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺭ ﺍﺳﻡ ،ﻳﮏ ﻓﺣﺵ.ﺑﻳﻣﻪ
ﻧﻣﯽﮐﻧﻡ ٩٠ .ﺩﺭﺻﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭﻫﺎﻳﻡ ﻫﻡ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ .ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﻫﻡ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭘﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺍﺻﻼ ﻧﻣﯽﺩﺍﻧﻧﺩ ﺑﻳﻣﻪ ﭼﻳﺳﺕ .ﺧﻭﺩﻡ ﮐﻪ
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻫﺳﺗﻡ ﻫﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻳﺳﺗﻡ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻡ ﻧﺩﻳﺩﻡ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﮐﺎﺭﮔﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﺑﻳﻣﻪ ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺩﻫﻧﺩ ﻭ
ﺑﻳﻣﻪ ﺷﻭﻧﺩ .ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺩﺭﺩﺳﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺯﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭﻫﺎی ﻣﻥ ﺍﺯ  ٣۵ﻫﺯﺍﺭ ﺗﺎ  ۵٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ .ﻭﻗﺗﯽ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ،ﻳﮏ ﺷﮑﺎﻳﺕﺷﺎﻥ
ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﺭ ﭼﻪ ﺩﺍﺭی ﺑﺭﺍی ﺁﻥ ﺷﮑﺎﻳﺕ ﺑﺩﻫﯽ .ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭ ﻋﻳﺩی ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪﮐﺎﺭ ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻭ ﭘﺭﺭﻭ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ.ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ
ﺍﻳﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻣﺗﺭی  ٧ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﻭ  ۵٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﺭﻭﺩ ٣٠ .ﻭﺍﺣﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ ١۵٠ ،ﻣﺗﺭ .ﺟﻭﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﺑﺵ ﮐﻭﭼﻪ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩ
ﻭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻳﻠﮕﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﻁﻭﺭی ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻧﺷﻧﻭﺩ ﻣﯽﮔﻭﻳﺩ« :ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﻗﺑﻝ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺭﻫﺎی ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻠﻪﻫﺎ ﭘﺭﺕ ﺷﺩ ﻭ
ﺩﺳﺗﺵ ﺷﮑﺳﺕ .ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺑﻳﻣﻪ ﻣﺳﻭﻭﻟﻳﺕ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺩ ﺑﺎ ﻫﻣﺎﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﻣﺳﻭﻭﻟﻳﺕ ﺧﺭﺝ ﺩﻭﺍ ﻭ ﺩﮐﺗﺭﺵ ﺭﺍ
ﺑﺩﻫﻳﻡ .ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺑﻳﻣﻪ ﮔﻔﺕ ﮐﻪ ﻳﮏ ﷼ ﻫﻡ ﻧﻣﯽﺩﻫﺩ .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻫﻡ ﺁﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻣﺎﻥ ﺩﺳﺕ ﺷﮑﺳﺗﻪ ﺍﺧﺭﺍﺝ ﮐﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭﻫﺎ ﺭﺍ
ﺗﻬﺩﻳﺩ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺭﻭﺯ ﺑﺩﻫﻧﺩ ﻫﻣﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺭﺍﺝ ﻣﯽﮐﻧﺩ .ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻡ ﺍﻣﺿﺎ ﮔﺭﻓﺕ ﮐﻪ ﻧﻣﯽﺩﺍﻧﻳﻡ ﻭ ﻧﺩﻳﺩﻩﺍﻳﻡ ﻭ ﺑﯽﺧﺑﺭﻳﻡ».
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻭﺟﺩﺍﻥ
ﻣﺯﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺕﻫﺎی ﭘﻳﻧﻪﺑﺳﺗﻪ ﺭﺿﺎ ﻭ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻭ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺭﺳﺩ ﺍﺯ ﻫﻳﭻ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩی ﭘﻳﺭﻭی ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ ﻭ ﺻﺭﻓﺎ
ﻳﮏ ﻗﺭﺍﺭ ﮐﻼﻣﯽ ﺍﺳﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻳﭻ ﺗﻌﻬﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﻭی ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ .ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ﺍﻗﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﻓﺭﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﻳﺭ ﻭ ﮔﺭﻩﻫﺎی ﺳﻠﻳﻘﻪﻳﯽ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺩ ﺩﺭﺳﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﻓﻬﺭﺳﺕ ﺑﻳﻣﻪ  ٣٠ ،٢٠ﻧﻔﺭﻩ ﺑﺩﻭﻥ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ ﻫﺭ ﻭﻗﺕ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺎﻧﺣﻪ ﺷﺩ ،ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ
ﺍﺯ ﺟﻳﺑﺵ ﺭﻳﺎﻟﯽ ﺧﺭﺝ ﮐﻧﺩ ،ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺳﭘﺎﺭﺩ ﻭ ﻣﺧﺎﺭﺝ ﻣﺩﺍﻭﺍ ﻭ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻘﺎﻫﺕ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻳﺏ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﮐﻧﺩ)ﺍﻟﺑﺗﻪ
ﺑﻳﻣﻪ ﻫﻡ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﺳﻣﺵ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺧﻭﺩﺵ ﻣﻌﺿﻠﯽ ﺷﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻫﻣﺎﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺭﺍ ﻫﻡ
ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ(.ﻫﻣﻪﭼﻳﺯ ﺷﺩﻩ ﺑﺭﺍیﻣﺎﻥ ﺣﺳﺭﺕ .ﺑﻳﻣﻪ .ﻏﺫﺍ .ﻣﺎﺷﻳﻥ .ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻧﻳﺳﺕ».ﻣﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻧﺞ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻫﺭﻭی ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩﺍﻧﺩ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽﺁﻳﺩ ﮐﻪ

ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ
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ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺑﻝ ،ﻣﺣﻣﻭﺩ ﭼﻁﻭﺭ ﺍﺯ ﻓﺭﻁ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺭﻣﺎی ﺩی ﻣﺎﻩ ﮐﻠﻳﻪﻫﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﺳﺭﻣﺎ ﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺗﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺕ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﻭﻻﻳﺗﺵ
ﺷﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺷﺩﻩ ﻳﮏ ﺑﻳﻣﺎﺭ ﺩﻳﺎﻟﻳﺯی ﮐﻪ ﺗﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﻧﻬﺎﺩی ﻫﻡ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﭘﺳﺭ  ١۵ﺳﺎﻟﻪﺍﺵ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﺭﺍﻫﯽ
ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﺟﺎی ﭘﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺭ ﮐﻧﺩ.ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩﻡ ﻫﻳﭻ ﭼﻳﺯی ﻧﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻡ .ﻫﻳﭻ ﭼﻳﺯ .ﺗﻧﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﭘﺳﺭﻡ ﻣﺛﻝ ﺧﻭﺩﻡ ﻧﺷﻭﺩ .ﮐﺎﺭﮔﺭ
ﻧﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﻣﺛﻝ ﻣﻥ ﮔﻭﺷﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺑﺎﻳﺳﺗﺩ .ﺍﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﺳﺎﻋﺕ ﮐﻧﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩی .ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﺁﻣﺩ ﺻﺩﺍ ﮐﻧﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭ؟»
ﭘﻭﻟﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﺑﻭﺩﻧﺩ
ﺍﻟﺯﺍﻡ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺍﺻﻼ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺟﻳﺑﯽ ﻧﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﺑﺭﺍی ﺍﺟﺭﺍ ﻧﺷﺩﻧﺵ ﺗﻼﺵ ﺷﺩ .ﺳﺎﻝ ،١٣٠٩
ﺩﻭﻟﺕ ﻭﻗﺕ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﺳﺎﺯی ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﻐﻝ ﺩﺷﻭﺍﺭی ﺭﺍ ﺑﺭ ﻋﻬﺩﻩ ﺩﺍﺭﻧﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻁﺭﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﻫﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺭ
ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﻭﺍﺟﻪ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ.
«ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻁﺭﻕ ﻭ ﺷﻭﺍﺭﻉ »ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ١٣٠٩ﻭ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﺳﺎﺯی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺷﺩ ،ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﻧﻳﺭﻭی
ﮐﺎﺭی ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺳﺭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻣﯽﮔﺫﺍﺷﺕ .ﻣﺩﺕ ﮐﻭﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺩ ﺍﻣﺎ ،ﺍﻳﻥ ﭘﻭﺷﺵ ﺑﻳﻣﻪﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﮐﺎﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﻣﺎﻫﻳﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  ١٣۵٧ﻧﻅﺭ ﻣﻭﺍﻓﻖ ﺩﻭﻟﺕ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﮐﺎﺭ ﺗﺣﺕ ﭘﻭﺷﺵ ﺑﻳﻣﻪﻳﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺻﺭﻓﺎ ﺩﺭ
ﺻﻭﺭﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ،ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻣﺩﺍﻭﺍ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺍﻓﺗﺎﺩﮔﯽ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﻭی ﺍﻳﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺷﻭﺩ.ﻣﺭﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺷﺕ ﺩﻫﻪ
ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻫﻳﭼﮕﺎﻩ ﺑﺧﺕ ﺑﻬﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ ﭼﺷﻳﺩﻥ ﻁﻌﻡ ﺍﺑﻼﻍ ﺣﮑﻡ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﮐﻬﻭﻟﺕ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﺳﺕ .ﺳﺎﻝ  ،١٣٨۵ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺿﺎ ﻣﺻﺭی ،ﻭﺯﻳﺭ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﺩﻭﻟﺕ ،ﻻﻳﺣﻪﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻟﺯﻭﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻭﮐﺩ ﻣﯽﮐﺭﺩ .ﺑﻳﻣﻪﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺩ ﻭ ﺭﻓﺕﻫﺎی ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ١٣٨٧ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺳﻳﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻬﺭ ﻣﺎﻩ  ١٣٨٩ﻫﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺭﺍ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻭ ﻁﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎی  ٨٩ﺗﺎ  ،٩٢ﺟﻣﻊ ﻗﺎﺑﻝ ﺗﻭﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ – ﺣﺩﻭﺩ  ٨٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﻧﻔﺭ – ﺑﺭﺍی ﻧﺧﺳﺗﻳﻥﺑﺎﺭ ﺗﺣﺕ ﭘﻭﺷﺵ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻧﺩ .ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ٩١ﮐﻪ ﺑﺭﻑ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﺑﺭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ
ﮐﺷﻭﺭ ﻧﺷﺳﺕ ،ﻋﺭﺻﻪ ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻫﻡ ﻣﺎﺗﻡ ﮔﺭﻓﺕ .ﺭﮐﻭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺳﮑﻥ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﺯﺍﻭﻳﻪﻫﺎﻳﺵ ،ﺧﺎﻁﺭﻩﻳﯽ ﺷﺩ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﻧﺟﺎﻥ ﻋﻣﺭﺷﺎﻥ ﭘﺭﺗﺭ ﺍﺯ ﺑﻘﻳﻪ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﻧﻣﯽﺭﻓﺕ ﮐﻪ ﻣﺛﻼ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎی  ٧٠ﻭ  ٨٠ﭼﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﻓﺭﺻﺕ ﻧﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻥ ﻳﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ،ﺍﺣﻭﺍﻟﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺭﺑﺕﺷﺎﻥ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺕﺷﺎﻥ ﭘﺭ ﺑﻭﺩ ﺍﺯ ﺁﺟﺭ ﭼﻳﻧﯽ ﻭ ﺑﻧﺩ ﮐﺷﯽ ﻭ ﭘﯽﺭﻳﺯی ﻭ ﺑﻧﺎﻳﯽ.ﻁﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻭﮔﻭﺍﺭی ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻭﻟﺩﺍﺭﻫﺎی ﻳﮏ ﺷﺑﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻠﻌﻳﺩﻥ ﻳﮏ ﻭﻋﺩﻩ ﭘﻭﻝ ﺑﯽﺩﺭﺩﺳﺭ ﺑﻪ ﻋﺭﺻﻪ ﺳﺎﺧﺕ
ﻭ ﺳﺎﺯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﻧﻳﺭﻭی ﮐﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﭼﻳﺯی ﻧﻣﯽﺩﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻧﻣﯽﺧﻭﺍﺳﺗﻧﺩ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺿﺭ ﻫﻡ ﻧﺑﻭﺩﻧﺩ ﺫﺭﻩﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻭﺩ ﺑﯽﺯﺣﻣﺕ ﻭ
ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻣﺩﺍﺭ ﺗﻳﺷﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻭﻳﺕ ﻭ ﭘﻳﮑﺭ ﺗﺎﺭﻳﺧﯽ ﺷﻬﺭ ﺑﻭﺩ ،ﺑﻪ ﺟﻳﺏ ﻏﻳﺭ ﺑﺭﻭﺩ ،ﺑﺭﺧﯽ ﺣﺎﻣﻳﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﺟﻠﺱ ،ﺑﻪ ﺻﺭﺍﻓﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﻣﺧﺗﺻﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻓﺗﺎﺩﻧﺩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﺑﺎ ﺣﺫﻑ ﺳﻬﻡ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ،ﻋﺭﺻﻪ ﺳﻭﺩﺁﻭﺭی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ »ﺧﻭﺩﻣﺎﻟﮑﺎﻥ« ﮐﻪ
ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  ۵٠ﺩﺭﺻﺩ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺣﺗﯽ ﻳﮏ ﷼ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺑﺎﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺳﻭﺩﻫﺎی ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ﺗﻭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺟﺭ ﭼﻳﻧﯽ ﺑﯽﺿﺎﺑﻁﻪ ،ﺍﻟﻔﺑﺎی ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺭﺍ ﻣﺩﺕﻫﺎﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻭﺟﻬﯽﻫﺎیﺷﺎﻥ ﻣﻬﺭ ﺍﺑﻁﺎﻝ ﺯﺩﻩﺍﻧﺩ ،ﻫﻣﻭﺍﺭ ﻭ ﺑﯽﺩﺳﺕ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺗﻭﻗﻑ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻅﺭﻑ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﻣﺻﻭﺑﻪ  ١۶ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺳﺎﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻠﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﻠﺯﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﭘﻭﺷﺵ ﺑﻳﻣﻪﻳﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﺭﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺟﻭﻻﻥ ﻣﻭﻓﻖ ﻫﻡ ﺑﻭﺩﻧﺩ.
ﻣﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻣﯽﮐﻧﻡ
ﺭﻭی ﻳﮏ ﻭﺭﻕ ﺁﻫﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎژﻳﮏ ﻧﻭﺷﺗﻪﺍﻧﺩ «ﺍﺗﺎﻕ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ »ﻭ ﺑﻪ ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﮐﺎﻧﮑﺳﯽ ﻧﺻﺏ ﮐﺭﺩﻩﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻭی ﭼﻠﻭﮐﺑﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺭﺯﻫﺎﻳﺵ ﺑﻳﺭﻭﻥ
ﻣﯽﺯﻧﺩ.
«ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ »ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻏﺫﺍ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﺍﺳﺕ .ﺗﺎﺑﻠﻭی ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ ﮐﻧﺎﺭ ﺑﻧﺎی ﻧﻳﻣﻪﮐﺎﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  ،٩۴ﻳﮏ ﺑﺭﺝ ﺩﺭ
ﻣﻧﺗﻬﺎﺍﻟﻳﻪ ﻳﮏ ﺑﻥﺑﺳﺕ  ١٢ﻣﺗﺭی ﺑﺎ  ٧ﻁﺑﻘﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺭ ﻁﺑﻘﻪ  ١٠ﻭﺍﺣﺩ  ١۵٠ﻣﺗﺭی ،ﺗﻣﺎﻡ ﺳﺎﮐﻧﺎﻥ ﺿﻠﻊ ﺷﺭﻗﯽ ﺍﻳﻥ ﺑﻥﺑﺳﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﺯ ﻧﻌﻣﺕ ﺩﻳﺩﻥ ﻁﻠﻭﻉ ﺁﻓﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺷﻣﺎﻝ ﺷﻬﺭ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﮐﻧﺩ.ﻓﻌﻼ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎی ﺳﺎﺧﺕ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﺝ ﻣﺗﺟﺎﻭﺯ ﺑﺩﻗﻭﺍﺭﻩ  ١۵ﻧﻔﺭ
ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ  ٧ﻧﻔﺭﺷﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ.
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﻣﯽﺧﻭﺍﻫﺩ .ﻫﻣﻳﻥ ﻗﺩﺭ ﮐﻪ ﮐﻣﯽ ﭘﻭﻝ ﺗﻭی ﺟﻳﺏ ﺧﻭﺩﺵ ﺑﻣﺎﻧﺩ ﻭ ﭼﻧﺩ ﺍﺳﮑﻧﺎﺳﯽ ﻫﻡ ﺑﺭﺍی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺑﻔﺭﺳﺗﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﺳﺕ .ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﻣﺭﺩﻡ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻧﺩ .ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﻳﺩﻩﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺧﺕ ،ﻧﺎﻫﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺳﺕ ﻭ ﺧﺭﻣﺎ
ﺑﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﺭﭼﻪ ﮐﻣﺗﺭ ﺧﺭﺝ ﮐﻧﻧﺩ .ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺧﻭﺷﻡ ﻧﻣﯽﺁﻳﺩ .ﭘﺭﺗﻭﻗﻊ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻧﺑﻝ .ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ .ﺍﻳﻥ
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺭﺩﻥ ﺧﻭﺷﺵ ﻧﻣﯽﺁﻳﺩ ﭼﻭﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻳﻣﻪ ،ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﻋﻳﺩی ﻭ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻁﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭ
ﻭ ﺣﺗﯽ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺑﻥ ﺧﻭﺍﺭﻭﺑﺎﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻭﻻﺩ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺳﮑﻥ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺣﻖ ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺗﺎﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭی
ﺍﺯ ﻫﻣﺗﺎﻳﺎﻧﺵ ﻋﻼﻗﻪﻳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺻﻑ ﻁﻭﻳﻝ ﺑﺎﻳﺩﻫﺎ ﻧﺩﺍﺭﺩ.ﻫﻣﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻫﺎﺷﺎﻥ ﺷﺭﻁ ﮐﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﺭﻭﺯی  ٣٠ﺗﻭﻣﺎﻥ ﻣﺯﺩ ﺷﺎﮔﺭﺩ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺯی ۵٠
ﺗﻭﻣﺎﻥ ﻣﺯﺩ ﺍﺳﺗﺎﺩ ﮐﺎﺭ .ﻣﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻣﯽﮐﻧﻡ».ﺩﻭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺭ ،ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺭﻭی ﺳﻁﺢ ﺷﻳﺏﺩﺍﺭی ﻧﺷﺳﺗﻪ ﮐﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﭼﻧﺩ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺩ ﭘﻠﮑﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩی
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺩ .ﺧﺎﮐﺳﺗﺭ ﺳﻳﮕﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺯﻣﻳﻥ ﻣﯽﺗﮑﺎﻧﺩ ﻭ ﮐﻠﻣﻪﻫﺎﻳﺵ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻻﺑﻪﻻی ﺩﻭﺩ ﺳﻳﮕﺎﺭ .ﭘﺷﺕ ﺩﺳﺕ ﺭﺍﺳﺗﺵ ،ﮐﻣﯽ ﭘﺎﻳﻳﻥﺗﺭ ﺍﺯ
ﺍﻧﮕﺷﺕ ﺳﻭﻡ ،ﻳﮏ ﺧﻁ ﻋﻣﻳﻖ ،ﺟﺎی ﺯﺧﻣﯽ ﮐﻬﻧﻪ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﭻ ﺩﺳﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻳﺳﺕ .ﻣﻥ ﺍﺯ  ١۴ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﮐﺎﺭﮔﺭی ﮐﺭﺩﻡ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﮐﻪ  ٣٣ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺩﻩﺍﻡ ﻫﻳﭻﻭﻗﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﺑﻭﺩﻡ ۵ .ﺳﺎﻝ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﻗﻊ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﮕﺷﺗﻡ ﻗﻁﻊ ﺷﺩ .ﺍﺯ ﺟﻳﺏ ﺧﻭﺩﻡ ﮔﺫﺍﺷﺗﻡ ﻭ

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻓﻖ ﻭ  ...ﻗﺪﻣﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ

7/11/1393

2

10

ﺍﻧﮕﺷﺗﻡ ﺭﺍ ﭘﻳﻭﻧﺩ ﺯﺩﻧﺩ .ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺑﻝ ﻫﻡ ﻟﺗﻪ ﺷﻳﺷﻪ ﺍﻓﺗﺎﺩ ﺭﻭی ﺩﺳﺗﻡ .ﺩﺳﺗﮑﺵ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﻭﮔﺭﻧﻪ ﺩﺳﺗﻡ ﺍﺯ ﻭﺳﻁ ﺩﻭ ﻧﺻﻑ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﭘﻭﻝ
ﻧﺩﺍﺩ .ﺷﮑﺎﻳﺕ ﮐﺭﺩﻡ .ﺁﻣﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮔﻔﺕ ﺗﻭی ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻳﻔﺗﺎﺩﻩ .ﻣﻥ ﻫﻡ ﺳﻧﺩ ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺕ ﮐﻧﻡ .ﺣﻘﻭﻕﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺗﯽ ﻣﯽﺩﺍﺩ .ﺣﺎﻻ
ﻫﻡ ﻫﺭﺟﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻧﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ .ﺍﺳﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﻣﯽﺁﻳﺩ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﯽﮔﻭﻳﺩ ﺍﺧﺭﺍﺝ ».
ﻓﻘﺭ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ
ﻋﻠﯽ ﮔﻭﺷﻪﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺁﻓﺗﺎﺏ ﭘﺭﺯﻭﺭﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﻁﺎﻗﺗﯽ ﺑﺩﻫﺩ ﺑﺭﺍی  ١٢ ،١٠ﺳﺎﻋﺕ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻥ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﮔﺭﻣﺎی ﮐﻡ ﺟﺎﻥ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮔﺭﺳﻧﮕﯽ ﻭ ﺗﺷﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻏﺭﻭﺏ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺗﺎﻗﮏ ﺳﺭﺍﻳﺩﺍﺭی ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ ،ﺗﺣﻣﻝ ﮐﻧﻧﺩ .ﻋﻠﯽ ﻭ  ١٠ﮐﺎﺭﮔﺭی ﮐﻪ ﮔﻭﺷﻪ
ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩﺍﻧﺩ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﺎﻧﺩﻥ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ .ﭘﻭﻟﯽ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺟﺎی ﻣﺟﺯﺍ ﻭ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﮐﻧﻧﺩ .ﺑﺎ ﺳﺭﺍﻳﺩﺍﺭ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻧﻳﻣﻪﺳﺎﺯ ﺗﻭﺍﻓﻖ
ﮐﺭﺩﻩﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﺭ ﮐﺩﺍﻡ ﻫﺭ ﺷﺏ  ٣ﻫﺯﺍﺭ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﺑﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﻭﻳﯽ ﺑﺑﺭﺩ ١٠ ،ﻧﻔﺭ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ  ١٢ﻣﺗﺭی ﺷﺏ ﺑﺧﻭﺍﺑﻧﺩ ﻭ
ﺻﺑﺢ ﺁﻓﺗﺎﺏ ﻧﺯﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻭﻧﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺧﺑﺭﺩﺍﺭ ﻧﺷﻭﺩ.
«ﺩﻭ ﻫﻔﺗﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ ﻓﻭﻕﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ﺩﺍﺭﻡ ١٠ .ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ  ١٠ﺳﺎﻝ ﺣﺳﺭﺕ ﺗﻣﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺳﺎﺧﺗﻧﺵ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﮐﺭﺩﻡ .ﭼﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺁﻣﺩﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ؟ ﺛﺭﻭﺕﺷﺎﻥ ﭼﻘﺩﺭ ﺑﻭﺩ؟ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ؟ ﻫﻣﻪ
ﺍﻳﻥ ﺧﻳﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ  ١٠ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﻭﺩﻩ .ﻫﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﻭ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻣﺯﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﯽﮔﻳﺭﻡ ﻓﮑﺭ ﻣﯽﮐﻧﻡ ﺗﺎ ﭼﻧﺩ ﻫﻔﺗﻪ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻳﮑﺎﺭ ﺑﻣﺎﻧﻡ.
ﺑﻘﻳﻪ ﻣﺭﺩﻫﺎ ﭼﺷﻡ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺩﻭﺧﺗﻪﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﺭﭼﻪ ﺑﮕﻭﻳﺩ ﻫﻣﺎﻥ ﺷﻭﺩ .ﺣﺭﻑﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻧﻭﻧﺩ ﺳﺭی ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻣﯽﺍﻧﺩﺍﺯﻧﺩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ.
ﺣﺗﯽ ﺣﻭﺻﻠﻪ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ .ﻓﻘﻁ ﻳﮑﯽﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺗﻥ ﺩﺳﺗﺵ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﺳﺭی ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺩ« :ﺍﻳﻥ ﻋﺩﺍﻟﺕ ﺍﺳﺕ
ﺧﺎﻧﻡ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﻭﺍﺩﻳﻡ ﻭ ﺟﺎﻳﯽ ﺣﺳﺎﺏﻣﺎﻥ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺑﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﻭﻕﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ﺍﺳﺕ .ﻳﻌﻧﯽ ﻫﻳﭻ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻭ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻳﺎﻳﺩ
ﮐﻧﺎﺭ ﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﮐﻧﺩ؟»
ﻣﺭﻭﺭ
 ۵ﺧﺭﺩﺍﺩ  :١٣٩٢ﺗﺷﮑﻝﻫﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﻳﯽ ﺑﻪ ﺭﻳﻳﺱ ﻓﺭﺍﮐﺳﻳﻭﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻣﺟﻠﺱ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻳﻪ ﻏﻳﺭﻗﺎﻧﻭﻧﯽ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﺳﻬﻣﻳﻪﺑﻧﺩی ﺑﺭﺍی ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻫﺷﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی
ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺕﺟﻣﻬﻭﺭی ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻋﺩﺍﻟﺕ ﺍﺩﺍﺭی ﺗﺟﻣﻊ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮐﺭﺩ ١6.ﻓﺭﻭﺭﺩﻳﻥ
 :١٣٩٣ﺭﻳﻳﺱ ﮐﺎﻧﻭﻥ ﺍﻧﺟﻣﻥﻫﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺷﺩﻥ ﺳﻬﻣﻳﻪﺑﻧﺩی ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺕ ﺫﮐﺭ ﻧﺷﺩﻥ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻭﺩﺟﻪ  ٩٣ﺧﺑﺭ ﺩﺍﺩ ٢٣.ﺗﻳﺭ  :١٣٩٣ﺑﺎ ﺍﻣﺿﺎی  ٨٠ﺗﻥ ﺍﺯ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ؛ ﻁﺭﺡ ﺩﻭ ﻓﻭﺭﻳﺗﯽ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻫﻳﺎﺕ ﺭﻳﻳﺳﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﺩ ﺗﺎ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻥ ﻁﺭﺡ ٧٠٠ ،ﻣﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ﺗﻭﻣﺎﻥ ﺍﺯﻣﺣﻝ ﺳﻬﻡ ﺩﻫﺩﺍﺭیﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺭﺩﺍﺭیﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺯﻭﺩﻩ
ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺭﻗﻡ ،ﺳﺎﺯﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﺳﮑﻥ ﺍﺯ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ  ٧٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻑ ﺷﻭﻧﺩ٢1.ﻣﺭﺩﺍﺩ  :١٣٩٣ﻁﺭﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ١۵٠ﺭﺍی ﻣﻭﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺕ ﻭﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻥ ﻁﺭﺡ ،ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ  ١٢ﺩﺭﺻﺩ ﮐﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﭘﺭﻭﺍﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷﺩ ،ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺯﻭﺩﻩ
ﺟﺑﺭﺍﻥ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ٢2.ﻣﺭﺩﺍﺩ  :١٣٩٣ﺗﻘﯽ ﻧﻭﺭﺑﺧﺵ ،ﻣﺩﻳﺭﻋﺎﻣﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻫﻡ ﺍﮐﻧﻭﻥ  ٨٠٠ﻫﺯﺍﺭ
ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ  ٨٠٠ﺗﺎ  ٩٠٠ﻫﺯﺍﺭ ﻧﻔﺭ ﻧﻳﺯ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻭﺷﺵ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻭ
ﻣﺻﺎﺭﻑ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺭﺍ ﻫﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﻧﺩ ٢٢.ﺷﻬﺭﻳﻭﺭ  :١٣٩٣ﺷﻭﺭﺍی ﻧﮕﻬﺑﺎﻥ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻩ  ۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺕ ﻣﻐﺎﻳﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻝ  ٧۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺩ ﮐﺭﺩ ٧.ﻣﻬﺭ  :١٣٩٣ﷴ ﺣﺳﻥ ﺯﺩﺍ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﻧﯽ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺍﺻﻼﺣﻳﻪ ﺍﺧﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪﻫﺎی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺭ
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﯽﺍﻁﻼﻉ ﺍﺳﺕ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﺗﻭﻗﻑ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ١۶.
ﻣﻬﺭ  :١٣٩٣ﻣﺟﻠﺱ ﺑﺎ ﺭﺍی ﺑﻪ ﺣﺫﻑ ﺗﺑﺻﺭﻩ ﻳﮏ ﻁﺭﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻩ  ۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺭﺭ ﮐﺭﺩ ﺳﻬﻣﯽ ﺍﺯ ﻣﺣﻝ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
ﺑﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺯﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺷﻭﺩ ١9.ﻣﻬﺭ  :١٣٩٣ﮐﺎﻧﻭﻥ ﺍﻧﺟﻣﻥﻫﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷﻭﺭ ﺩﺭ
ﻧﺎﻣﻪﻳﯽ ﺧﻁﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻭﺭﺍی ﻧﮕﻬﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻅﺎﺭﺗﯽ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ
ﻣﻐﺎﻳﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻝ  ٢٩ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺑﻁﺎﻝ ﮐﻧﺩ ٢.ﺁﺑﺎﻥ  ٣۵٠ :١٣٩٣ﺍﻧﺟﻣﻥ ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﮐﺎﻧﻭﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺟﻣﻥﻫﺎی
ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﻧﻬﻡ ﺑﺭﺍی ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺧﻼﻑ ﺑﻧﺩ  ٩ﺍﺻﻝ  ٣ﻭ ﺍﺻﻝ ٢٩
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺍﻧﺳﺗﻧﺩ8.ﺁﺑﺎﻥ  :١٣٩٣ﺷﻭﺭﺍی ﻧﮕﻬﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺩ ﻣﺟﺩﺩ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﺑﺭﺍی ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻩ  ۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ،ﺍﻳﻥ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﻐﺎﻳﺭ ﺑﺎ ﺍﺻﻝ  ٧۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺍﻧﺳﺕ ٢۴.ﺁﺑﺎﻥ  :١٣٩٣ﮐﺎﻧﻭﻥ ﺍﻧﺟﻣﻥﻫﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷﻭﺭ
ﺩﺭﻧﺎﻣﻪﻳﯽ ﺧﻁﺎﺏ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﮐﻠﻳﺩ
ﺧﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﮐﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻁﺭﺡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺗﺎی ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﺑﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﻔﺭﻭﺵﻫﺎ ﺩﺍﻧﺳﺕ ٢۵.ﺁﺑﺎﻥ  :١٣٩٣ﺣﺩﻭﺩ  ١٠٠٠ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
ﺩﺭ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻩ  ۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ٩ﺻﺑﺢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺗﺟﻣﻊ ﮐﺭﺩﻧﺩ.
 ۵ﺁﺫﺭ  :١٣٩٣ﺍﮐﺑﺭ ﺗﺭﮐﺎﻥ ،ﻣﺷﺎﻭﺭ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﻳﻳﺱﺟﻣﻬﻭﺭی ﻭ ﺭﻳﻳﺱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﻬﻧﺩﺳﯽ :ﻫﻡ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺁﻧﭼﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﻳﻣﻪ
ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﻣﯽﮔﻳﺭﺩ ،ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺷﺑﻳﻪ ﭘﻭﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ١۶.ﺁﺫﺭ  :١٣٩٣ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺑﺎ  ١٧٢ﺭﺍی

ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
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ﻣﻭﺍﻓﻖ ،ﻁﺭﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻩ  ۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﺣﻥ ﻋﻠﻧﯽ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﮐﺭﺩﻧﺩ .ﻁﺭﺡ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﺟﻠﺱ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﮑﻠﻑ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻫﻔﺕ ﺩﺭﺻﺩ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﺳﻬﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻭ  ١۵ﺩﺭﺻﺩ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺻﺩﻭﺭ ﭘﺭﻭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮏ
ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺗﺩﺍﻭﻡ ﭘﻭﺷﺵ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﮐﻧﺩ ٢۶.ﺁﺫﺭ  :١٣٩٣ﺷﻭﺭﺍی ﻧﮕﻬﺑﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﻁﺭﺡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻩ  ۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﻣﻐﺎﻳﺭ ﺑﺎ ﻣﻭﺍﺯﻳﻥ ﺷﺭﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻳﺳﺕ ١٧.ﺩی  :١٣٩٣ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ) (۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺿﻣﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺳﻭی ﺭﻳﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ،ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺭﺳﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷﺭ ﺷﺩ ٢٢.ﺩی  :١٣٩٣ﺭﻳﻳﺱﺟﻣﻬﻭﺭی «ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ) (۵ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ »ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺍﺟﺭﺍ ﺑﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺭﺩ.

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺘﻢ و ﺑﮭﺮه ﮐﺶ اﺳﺖ.
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ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﯿﺪه دوﺳﺘﺎن
ﻧﺎﻣﮫ اول از ش .م از ﻧﺼﯿﺮ آﺑﺎد ﺷﮭﺮﯾﺎر،
ﺷﮭﺮک ﻧﺼﯿﺮاﺑﺎد در ﺣﻮﻣﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﻧﺒﻮد آب ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺤﻘﺮ  20ﻣﺘﺮی و  40ﻣﺘﺮی و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻘﻮﻟﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﮫ
ﭘﺬﯾﺮای ھﺰاران ﻧﻘﺎش و ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺎﺗﻮق ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﮭﺮان اﺳﺖ ﻣﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  4اﻟﯽ  30/4ﺻﺒﺢ از ﺧﺎﻧﮫ راه اﻓﺘﺎده و ﺳﺎﻋﺖ  8-9ﺷﺐ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدﯾﻢ اﻏﻠﺐ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاره ھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻏﻠﺐ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرده ﺑﮫ ﺧﻮاب ﻣﯽ روﯾﻢ ﭼﮫ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ روز ﺳﺎﻋﺖ
 30/6ﭘﺎﺗﻮق ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﻤﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎر ﯾﺎ ﺗﮭﺮان ﺑﺮوﯾﻢ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﭽﮫ ﯾﺎ زن ﺑﺎردار را ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ از ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﯿﮑﺎری و ھﺰﯾﻨﮫ اﯾﺎب و ذھﺎب ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ  .در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﺎل  6اﻟﯽ 7
ﻣﺎه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ھﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮل ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮐﻞ ﺷﮭﺮک ﻧﺼﯿﺮ آﺑﺎد را ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺸﺎن ﺧﺮج ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎرﮐﺮدن در ﻣﯽ آﯾﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﻌﺎرھﺎی دوﻟﺖ ھﺮ روز ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﻓﺎﺻﺒﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ در طﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﯿﭻ ﭼﺎره ای ﺑﮫ ﺟﺰ اﺗﺤﺎد و ھﻤﺪﻟﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .

ﻧﺎﻣﮫ دوم از م .م از ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ،
ﻣﻦ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻘﺎش و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺗﮭﺮان ھﺴﺘﻢ ﻣﺎ در دوره ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻧﺸﺮﯾﮫ دو ﺑﺮﮔﯽ و رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﭘﺎﺗﻮق ھﺎی
رھﺒﺮ و اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺗﮭﺮان ﭘﺎرس ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻨﻮﭼﮭﺮی ﺑﮫ ﻣﻨﺎزل ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﭘﯿﺶ
ﺑﺮدﯾﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺒﻮد دﺑﯿﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرز ﺧﺴﺮو ﺟﮭﺎﻧﺸﺎھﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮی
ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .

ﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم از م.ه از ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ،

ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﻧﻘﺎﺷﺎن در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﯽ در و ﭘﻨﺠﺮه در ﻓﻀﺎی ﮔﺮد و ﺧﺎک و
ﺑﻮی ﺗﯿﻨﺮ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﮐﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ ،از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺮوم
ھﺴﺘﯿﻢ .ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دردھﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت و راه ﺣﻞ ھﺎ را ﺑﮫ ﮔﻮش ھﻤﮫ رﺳﺎﻧﺪه  ،ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب
ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﻗﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .

ﻧﺎﻣﮫ ﭼﮭﺎرم از آﯾﺪﯾﻦ ﻗﺮه داﻏﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ،
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ آﻣﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ درﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ  14ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزدﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﺳﻮم در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﺑﭽﮫ ھﺎی ﻣﺤﺮوم و ﻧﺎﮐﺎم از ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد وﺟﻮد دارﻧﺪ.ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی  14ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﻦ واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻘﻤﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮی آن در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﺎر درﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﭻ ﮐﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﺮاب و دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮ ھﺎ آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و اﺗﺤﺎدﯾﮭﺎ وﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ  .ﻣﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﮐﺎﻓﮫ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺎﺗﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﮭﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .

ﻧﺎﻣﮫ ﭘﻨﺠﻢ از ﻋﻠﯽ  .ق از ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،

ﻣﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ را دﯾﺪم و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ﺗﻤﺎﻣﺎ ً دردھﺎی ﻣﺎ را ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎھﺎ آواره
ﺗﮭﺮان و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺷﺪﯾﻢ – ﺑﺎ اﺗﺎق ھﺎی اﺟﺎره ای زﻧﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ  4ﺗﺎ  10ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺷﮭﺮ ھﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﻤﺎن در
روﺳﺘﺎ در ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮫ اﺳﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﻔﺖ و
وام ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ 450 .واﺣﺪ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش در ﻣﺎرﻟﯿﮏ و ﺷﮭﺮﯾﺎر ﺳﺎﺧﺘﮫ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ  5ﻧﻔﺮ ﻧﻘﺎش ھﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺸﺖ ھﻢ ﻧﺒﻮده ﻏﻢ و ﺷﺎدی ھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﺿﻊ ھﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  . .درﺳﺖ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﺎره ای ﻧﺪارﯾﻢ.

طﺒﻘﮫ  14ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺪراﺳﯿﻮن و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

7/11/1393

2

13

ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺸﻢ از ت  .م ﻗﻠﻌﮫ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ،
ﻣﻦ ﻋﻀﻮھﯿﺌﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺗﮭﺮان و ﺣﻮﻣﮫ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ،درد ھﺎ و راھﮑﺎرھﺎ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  8ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮار  50ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﻞ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺪون اﺗﺤﺎد ﺳﺮاﺳﺮی در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺎ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی
ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب و ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﻋﯿﻦ آن زﻣﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و دﻧﺒﺎل رو و ﺑﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ ﺣﺎﮐﻢ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮده و ﺿﺎﻣﻦ ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم
زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ورود ﺑﯽ روﯾﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎل داﺋﻢ ،ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺗﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،دﺳﺘﻤﺰد ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮرم و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﮐﺮده و ﻗﺪرت ﻣﺒﺎرزاﺗﻤﺎن را ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ  .ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دزدی ،ﻏﺎرت ،ﮐﻼھﺒﺮداری و اﺧﺘﻼس ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و ﻗﺪرت در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺎﻧﺪ ھﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت در ﻏﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻧﻔﺘﯽ ،دﻻﻟﯽ ،راﻧﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻗﺮار داده و ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺻﻠﯽ و ﺛﺮوت ﮐﮫ در دﺳﺖ ﻋﺪه ای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺗﺸﻨﮫ ی ﭘﻮل و ﻗﺪرت ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﮫ طﻔﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﮫ در ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض واﻋﺘﺼﺎب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﻮر اراده ﺟﻤﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺣﻖ
آزادی ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻏﺎرﺗﮕﺮان را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد  ،ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دھﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ در زﻣﺎن ﺳﺘﻢ
ﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﮫ ﺧﺪا و اﻻن ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را وﺻﻞ ﺑﮫ ﺧﺪا ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺣﺴﺎب ﭘﺲ دادن ﺑﮫ ﻣﺮدم
ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﭼﭙﺎول ھﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎردی اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم ﺑﯽ اراده ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﻋﯿﺖ ﯾﺎ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﺑﻮده وﺣﻖ ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻧﺪارﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮده واراﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ را از
دﺳﺖ داده ھﺮﮔﻮﻧﮫ ھﻤﮑﺎری  ،ھﻤﯿﺎری و ھﻢ دردی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ  ،ﺗﻤﻠﻖ و ﺑﻠﮫ ﻗﺮﺑﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ارﺑﺎﺑﺎن ﺛﺮوت و ﻗﺪرت داده ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻧﺪ ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺑﺮای ﭼﭙﺎول ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  .ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺎرﺑﮫ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد  .اظﮭﺎرات ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺑﮫ
روز ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ  .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ وارد ﺑﮫ ﻣﺮزھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ اﯾﻦ ﻏﺎرت ھﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻧﺸﻮﯾﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﻮل ھﺎی ﺑﺎد آورده ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  720ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ دوره اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺠﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻨﺎوری ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ از طﺮﯾﻖ واردات ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺑﻨﺠﻞ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺛﺮوت ھﺎﯾﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی  70ﺗﺎ  90درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﮫ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻨﺪم  ،ﺑﺮﻧﺞ  ،ﭼﺎی  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻄﻌﮫ ﺳﺎزی  ،ﻧﺴﺎﺟﯽ و ...ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﮑﺎری
ﺳﺎزی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﮫ ﮔﺰارش ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ طﯽ  8ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﮐﻨﺎر واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﭼﮭﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ و  5/7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﮐﻞ ﻣﺼﺮف ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﺪه ای ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎدر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺰﯾﺰان دوردوﻧﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺟﺎزه و ارادت
 650ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﺮاﻓﺎت روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﺻﺮاف در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻣﺎه  7ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﯿﺐ زدﻧﺪ ﮐﮫ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺛﺮوت و ﭼﮭﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻣﺎر اﺧﺘﻼس و دزدی ﻋﻠﻨﯽ و اﻓﺸﺎی دزدی ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی در زﺑﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ و ھﻤﭽﯿﻦ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﯾﺎ ﺷﻮرای
ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺑﯿﻤﮫ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وزارت ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را در ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ
 ،وام ﺟﻮاﻧﺎن از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﮫ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻓﺴﺎد ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻣﺎﻧﻨﺪ :
 94ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی 15 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ –  1860ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ –  6000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﺴﻠﻮﯾﮫ  70-ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﯿﻤﮫ –  9000ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت 140ﺗﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ وﺳﺎطﺖ ﺑﺮادران ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﮏ ﺑﺪھﺪ
ﺗﺎ 12000ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﻓﺴﺎد ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﮔﻔﺖ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﻞ ﺑﻮﺟﮫ 260ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎﻟﮫ ﮐﺸﻮر  220ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه اﯾﯽ )ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ دزدی ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و ﻗﺪرت( ﭘﺲ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻔﺘﺼﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﻼس ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰ ی از ﮐﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ  670ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎردی  %15ﯾﻌﻨﯽ  94ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد در اﺧﺘﯿﺎر  6ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز )ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و ﻗﺪرت( اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  950ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺎ  2ﺗﺎ  3ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  90000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﮭﺎم
ﮔﺬاری ﺷﺪه )ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ دزدﯾﺪه اﻧﺪ( اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﭼﺎق از  1/2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺑﮫ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان

ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ،ﺑﯿﮑﺎری،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮑﯽ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﺴﮑﻦ راﯾﮕﺎن ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
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ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﺮوار اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺘﻢ دﯾﺪه ﮔﺎن  ،ﭼﺎره ای ﺟﺰ وﺣﺪت و ﺗﺸﮑﻞ
در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ،ﻣﺒﺎرزه ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از طﺮﯾﻖ اﻓﺸﺎء و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ و دزدان ﻧﺪارﯾﻢ .ﮐﮫ
ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺪون اداره و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻧﻌﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻦ ﻗﺼﮫ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ
درازا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .

ﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ ھﯿﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ؟
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی در ﻣﻮرد وظﺎﯾﻒ ﺻﻨﻔﯽ از آﯾﺪﯾﻦ ﻗﺮه داﻏﯽ ﻣﻦ ﻗﺒﻼً ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش ﺗﺒﺮﯾﺰ دردھﮫ  60ﺑﺎ زﻧﺪه ﯾﺎد دﺑﯿﺮی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
دل ﻋﻠﯿﺰاده ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮدم .ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﺠﻮم ﺑﺎﻧﺪ ھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻋﺪه ای ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻋﻠﯿﺰاده
ﻣﺠﺮوح و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻠﯿﺰاده ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر ﺧﻮد ﻟﺤﻈﮫ ای از ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در
ﺣﻮادث ﮐﺎر از ﺑﻠﻨﺪی ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ﮐﮫ ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد.
در ﺻﻮرت ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻟﻘﻤﮫ ای ﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده وﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ رھﺎﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه را از دﺳﺖ داده
و در ﻧﺒﻮد و ﻣﻨﻊ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺳﺮﮐﻮب و دﺳﺘﮕﯿﺮی ،زﻧﺪان و از اﯾﻦ ھﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺷﻮرا ھﺎی زرد دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ھﻤﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺳﺪی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ دور از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ
ﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ از وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺧﻮد زده و ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و اﻧﻈﺒﺎط
آھﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ھﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را روی اﯾﺠﺎد آن ﺑﮕﺬارد .ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوران ﻗﺒﻞ اﻻن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﮫ ﻗﻮت ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ
ھﺎی زرد ﺻﻨﻔﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دور ﻗﺒﻞ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون اﻧﺮژی زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺸﮑﻼت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﺎﯾﺖ و اﯾﻤﯿﻞ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.در دوره ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ زﻧﺠﯿﺮاﻧﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻣﻦ ﯾﺎدم ھﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﮫ ھﻢ زدﻧﺪ اﻣﺎ اﻻن ﺷﻌﻮر و
ﻏﺮﯾﻀﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐﻢ ﭼﮫ اﺻﻮل ﮔﺮا و ﭼﮫ اﺻﻼح طﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﮭﺮه
ﮐﺸﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ھﺎی آن ھﺎ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮ
را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ:
در ﻣﯿﺎن ھﺮ ﺻﻨﻒ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﮫ در ﺷﻌﺎر ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و درﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد
آﻣﺪه ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺬب  ، ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا در آوردﻧﺪ .
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ درک ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ وظﯿﻔﮫ ﮐﺮده و ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .
ﮔﺰارش ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﭘﯿﺸﺒﺮد وظﺎﯾﻒ اﺳﺖ و ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وظﺎﯾﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺪھﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ﭘﯿﺸﺒﺮد وظﺎﯾﻒ و اﻧﻀﺒﺎط آھﻨﯽ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ .
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﻮق در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ دوره ای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪم
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرھﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف اﺻﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﺑﮫ اﻋﻀﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ھﺮﭼﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮫ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر  ،ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،ﮐﻮه و ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺲ از ارﺗﺒﺎطﺎت اوﻟﯿﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﮐﻮه،ﭘﺎرک ،و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
-1در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﮫ ﺟﻠﻮی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ھﻤﯿﺎری و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ھﻨﺮی ،ورزﺷﯽ ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ارﺗﺒﺎطﯽ اﻓﺮاد دارای اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
-2ھﻤﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺳﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﮫ ﺛﻘﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﻠﯿﻎ  ،ارﺗﺒﺎطﺎت و ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﺑﻼگ و ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﮐﺮده و ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ داده ﺷﻮد.
ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎره ﻣﺎ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻞ  14ﻣﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ارﺗﺒﺎط دادن رﺷﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺻﻨﻔﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و طﺒﻘﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺁﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ
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داران  1در ﺻﺪی ﻧﯿﺮوی  %99ﺧﻮد را ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﮐﻨﯿﻢ و از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﷴ ﺣﺠﺎزی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺻﺪم
اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺒﻮد در ﺳﺎل  1296ﺗﺎ ﺳﺎل  1332اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  16اﺗﺤﺎدﯾﮫ و ﺳﭙﺲ  32اﺗﺤﺎدﯾﮫ و در ﺳﺎل  1323ﺑﺎ 172
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.و در دورھﺎی ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﺎوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﺮﻗﯿﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را
ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ،اﻋﺘﺼﺎب،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ،ﻣﺴﮑﻦ راﯾﮕﺎن ﺣﻖ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادھﺎی رﺳﻤﯽ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وﻗﺖ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻋﻠﺖ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ  ،ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و ﻧﺒﻮد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ طﺒﻘﺎﺗﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ھﻤﮫ
درد و رﻧﺞ راھﯽ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﻢ اﻏﻠﺐ ﺑﺪﻧﮫ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان از دزدی و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه و ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺘﺎن
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ در ﺟﮭﺖ اﻧﺤﻼل آن و
اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .و ﺑﺎ اﻓﺸﺎء و ﺗﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻓﺮوش ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی زرد از اھﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن دوﺳﺘﺎن از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﻔﺮات،ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺪرت ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
طﺒﻘﺎﺗﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺎدر ھﺴﺘﯿﻢ دﺷﻤﻦ طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻋﻘﺐ راﻧﺪه و در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺤﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ،

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺷﺗﻡ ﺍﺯ ﺍ.ﺍ ﺍﺯ ﺟﻧﻭﺏ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭﻝ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ ﻭ ﮔﺭﺍﻧﻘﺩﺭ ﺿﻣﻥ ﺗﺑﺭﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﺷﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺗﺎﻥ  ،ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻳﮏ ﻧﺳﺧﻪ ﺍﺯﺍﻧﺭﺍ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍ.ﺍ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺟﻧﻭﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﺩﺭﺱ ﺻﻔﺣﻪ ﻓﻳﺱ ﺑﻭﮐﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ "
ﺑﺎ ﺗﺷﮑﺭ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺣﺎﻅ ﺗﻼﺵ ﺑﺭﺍی ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻭ ﮔﺭﺩ ﺍﻣﺭﻭﺭی ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ ﻁﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ  ...ﻗﺩﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻭ ﺟﻣﻊ ﺷﺩﻥ
ﻣﺎﺳﺕ ...

ﻧﺎﻣﮫ دوم
ﺑﺎ ﺳﻼم ﻣﺠﺪد
ﺍﻣﻳﺩ ﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺭﻭﺯ ﻁﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻭ ﮐﻠﻳﻪ ﻣﺯﺩ ﺑﮕﻳﺭﺍﻥ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﺗﺷﮑﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺕ ﺍﻋﻡ ﺍﺯ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻳﺎ
ﺷﻭﺭﺍ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺗﻌﺎﻭﺍﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺍﺯ ﺣﮑﻭﻣﺕ ﮐﻪ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺍی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻭ
ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﻗﻭﺍ ﺑﻳﻥ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺣﺎﮐﻡ ﻭ ﻅﺑﻘﻪ ﻣﺯﺩ ﺑﮕﻳﺭ  ،ﻣﺗﺷﮑﻝ ﻭ ﻣﺗﺷﮑﻝ ﺗﺭ ﻣﺗﻣﺭﮐﺯ ﻭ ﻣﺗﻣﺭﮐﺯ ﺗﺭ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ
ﻫﺩﻓﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻣﺛﺎﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﺎﺿﺭﻧﺩ ﺑﺭ ﺳﺭ ﺍﻥ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ ﭼﻭﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﺗﻧﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﻧﺟﺎﺕ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺭﺑﺭﻳﺕ ﻭ ﺗﻭﺟﺵ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺍﻥ ﺗﺟﻣﻪ ﻭ
ﺗﻣﺭﮐﺯ ﻣﺯﺩ ﺑﮕﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  99ﺩﺭﺻﺩ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ  ....ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺭﺷﻣﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻋﺯﻳﺯ ﻭ
ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎی ﺯﺣﻣﺗﮑﺵ ﻭ ﻣﺑﺎﺭﺯی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻋﻣﻝ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ  .ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻭﻥ ﻣﻥ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻫﺎی ﻧﺷﺭﻳﻪ ﺭﻭ ﮐﻪ
ﺑﺩﺳﺗﻡ ﺑﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻔﺣﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺷﺗﺭﺍک ﻣﯽ ﮔﺫﺍﺭﻡ ...
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻥ ﻧﺷﺭﻳﻪ ﺷﻣﺎﺭﺍ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﻧﻣﻭﺩﻡ ﻭ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺭﺍ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺏ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺩﺭﺝ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﻣﺑﻠﻎ  500ﻫﺯﺍﺭ
ﺗﻭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﺷﺭﻳﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﻳﻡ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺩ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﻣﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺟﻬﺕ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﻧﺷﺭﻳﻪ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ ﻭ
ﺭﻧﺩﮔﻳﻡ ﺩﺭ ﺑﻳﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻭ ﺻﻧﺩﻭﻗﯽ ﺭﺍ ﺟﻬﺕ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﻡ ﻭ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺩﺭ
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺷﻣﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﺩﻫﻡ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﺭ ﺍﻣﻳﺩ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ،ﻁﺭﻓﺩﺍﺭ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﺗﺷﮑﻳﻼﺕ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﺭﺷﺩ ﻭ ﺗﮑﺛﻳﺭ ﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺗﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﻧﻣﻭﺩ ﺩﺳﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺷﺎﺭﻡ ﻭ ﺭﻭی ﻣﺎﻫﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻭﺳﻡ ....
ﺟﻭﺍﺏ ﻧﺷﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﻘﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭ
ﺭﻓﻘﺎی ﻋﺯﻳﺯ ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺍﻳﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻭ ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻣﺎ ﺻﻣﻳﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻭ ﺻﺩﺍﻗﺕ ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕﺫﺍﺭﻳﻡ ﺍﻳﻥ
ﻧﺷﺭﻳﻪ ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻭ ﺯﺣﻣﺗﮑﺷﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﻧﺷﺭﻳﻪ ﺧﻭﺩ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﭘﺱ ﺑﻳﺎﻳﻳﻡ ﺭﻓﻘﺎ ﺩﺭ ﭘﻳﺷﺑﺭﺩ ﻧﺷﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﺭ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
ﺳﻬﻳﻡ ﺑﺎﺷﻳﺑﻡ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺗﺷﮑﻝ ﻫﺎی ﻣﺳﺗﻘﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺑﻪ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﺳﻳﻡ

ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش،درﻣﺎن،ورزش و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺛﺮوت و
ﻗﺪرت ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﺧﺒﺎر
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﭘﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در
روزھﺎی  ٧ﺗﺎ  ١٠دی ﻣﺎه  ١٣٩٣روی داد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺧﻮدرو و
اداﻣﮫ ی آن طﯽ  ١٠روز را ﮔﺰارش ﻣﯽ-ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ درس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ-
ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺷﻨﺒﮫ  ١٣دی ﻣﺎه  ١٣٩٣ھﺎﺷﻢ ﯾﮑﮫ زارع ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ،ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﮫ ﺳﺎزی ۴
ﺻﺒﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد و در رأس
)ﺑﺪﻧﮫ ی ﭘﮋو ﭘﺎرس( ﻣﯽ رود .ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﯿﻔﺖ
ِ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق را ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﮫ زارع ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ دھﺪ و ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ رﯾﺰد .ﻧﻄﻔﮫ ی
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮐﺎرﮔﺮان در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .زﻣﯿﻨﮫ ی ﻗﺒﻠﯽ آن ھﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺑﻮد.
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻓﺮدا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ﻏﺬای
ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺨﻮرﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ،ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﯿﻔﺖ ﻋﺼﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،و اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ھﺮ ﺳﮫ ﺷﯿﻔﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ  ١۴دی ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﮫ ﺳﺎزی  ۴اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮج
وار ﺗﻤﺎم طﻮل و ﻋﺮض ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی اداری و آﻣﻮزﺷﯽ را در ﻣﯽ ﻧﻮردد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﮐﺎرﮔﺮان از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دوﺳﻮﯾﮫ ﺑﻮد؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﮭﺪﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﺣﺮاﺳﺖ .ﺳﻮﯾﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر
اطﻼﻋﯿﮫ ای ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻀﻤﻮن آن آزادﺳﺎزی ﺳﮭﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺖ وﻗﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان واﮔﺬار ﻧﮑﺮده ﺑﻮد)ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎرۀ  .(١ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ،ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ در
ﻣﺪﯾﺮﯾ ِ
ﺳﺎل  ٨۶ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺧﻮدرو داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد  ٦٨۵٣ﺳﮭﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو )ﮐﮫ در ﺳﺎل ،٨۶
ﺗﻌﺪادش  ۴٨٠٧ﺳﮭﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﺷﺮﮐﺖ وﺟﮫ اﯾﻦ ﺳﮭﺎم را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺴﻄﯽ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺴﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ-ﺷﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ
دوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ﺣﺮاﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮫ ی ﺣﻘﻮق ﺑﻮد .ﺳﻮﯾﮫ ی ِ
از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا را آﺷﮑﺎرا ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل
ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و ھﺮاس در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ.
داده
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﮫ رده ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺧﻮد)رؤﺳﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ(دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺧﻮد ﺑﯽ
دادن وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
درﻧﮓ ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و ﻏﺎﺋﻠﮫ را ﺧﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺿﻤﻦ
ِ
ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺟﺰاﻧﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻗﺪی ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی -ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ آﻧﮭﺎ
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ و ظﺎھﺮا ً اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺟﻠﺴﮫ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺿﻤﻦ
دادن ﻗﻮل ھﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ھﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ
ِ
اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫ زودی طﺮح طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺮا و ﭘﺎداش اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﮑﻨﺎﻧﮫ ی اﯾﻦ «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب
دھﻨﺪ.
ﻣﯽ
اداﻣﮫ
ﺧﻮد
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،زﻣﺰﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮارﻧﺸﺪن ﺑﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی اﯾﺎب و ذھﺎب در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان درﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﯿﺮون از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ی ﮐﺎرﮔﺮان رو ﺑﮫ رو
ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ
ِ

ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﮐﺮﺩ
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ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺴﺎﻓﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر طﻮﻻﻧﯽ را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮار ﻧﺸﺪن
ﺑﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد.
روز ﺷﻨﺒﮫ  ٢٠دی ،ﷴرﺿﺎ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﻘﺪم ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اطﻼﻋﯿﮫ ی دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﺮای طﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه ی طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎرۀ  .(٢ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺎ آن
ﮐﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻧﺪ
ﺑﻌﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﻋﺪه ی ﺧﻮد درﺑﺎره ی اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ِ
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺎداش اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﯿﮫ ی آن را ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٣/١٠/٢٢ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎرۀ  .(٣اﻣﺎ ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از
اھﺮم ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اطﻼﻋﯿﮫ ی ﻓﻮق ،ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ اطﻼﻋﯿﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل و
ﻣﻌﺘﺮض را ،ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﮑﻨﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺒﯿﮭﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎرۀ .(۴
در اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ« :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﮐﮫ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺣﺎﮐﯽ از رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﺎ ً ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اﻓﺮاد ،ﺑﻌﻀﯽ از ھﻤﮑﺎران را ﻣﻮرد اھﺎﻧﺖ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﺿﻤﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ و ﺗﻮﺻﯿﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ اطﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺟﮭﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺣﺬف اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ
آورد» .ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ھﺎی ﻓﻮق ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﮔﺮان در روزھﺎی آﺧﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮫ ی ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ اطﻼﻋﯿﮫ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ
ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ  ،ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ  ١۵ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻋﻘﺐ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ  ،ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩﻧﺪ .ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
در ﭘﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرس ﺧﻮدرو و ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪن آن و اداﻣﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن
ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  ،ﮐﺎرﮔﺮان زاﻣﯿﺎد ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ  .ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ .
در ﭘﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮردن ﻏﺬا در زاﻣﯿﺎد در اﺑﺘﺪا در ﻣﺤﻞ ﻏﺬا ﺧﻮری دورﺑﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎرژ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﮭﺎ را ارام ﮐﻨﻨﺪ  .ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ از
طﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ طﯽ اﻋﻼﻣﯿﮫ ای از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﻠﺴﮫ ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﺤﻞ
ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﯿﻌﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮫ ﺣﻘﻮق
ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﮫ از ﮐﺎرﮔﺮان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺞ ﻓﮭﻤﯽ و طﻤﻊ ورزی و ﻏﺮض ورزی ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﻗﻨﺎﻋﺖ دﻋﻮت ﮐﺮد و اﺧﻄﺎر ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﻮرت اﺧﺮاج ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮔﯿﺮﺷﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪا زﯾﺮ ﺳﻮال ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ . .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ در رﺗﺒﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار
دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﺑﺮای ﺻﺮف وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬا ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ
ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻓﻖ ﻭ  ...ﻗﺪﻣﯽ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ
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اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در روزھﺎی  30دی ﻣﺎه و اواﯾﻞ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی و ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺶ
را وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯿﺸﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب در اﮐﺜﺮ ﺷﮭﺮ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮ ھﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﻼس درس دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش زدﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن،ﭘﺮﺳﺘﺎران و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﺪﻟﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﮫ ﺳﻮی اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﻣﻌﺭﻓﯽ ﺗﺷﮑﻝ ﻫﺎی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭی
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭ ﻣﮑﺎﻧﻳﮏ
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﺩﺍﺭ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﻫﻔﺕ ﺩﻫﻪ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺗﺣﻘﻖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺧﻭﺍﺳﺕ ﻫﺎ
ﻭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎی ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺭﮔﺭی -ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ ﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺩﺭﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ  1323ﺟﻣﻌﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﮑﺎﻧﻳﮏ
ﺍﺗﻭﻣﺑﻳﻝ ،ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺍﺗﻭﻣﺑﻳﻝ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺷﺗﻧﺩ .ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺍﺗﻭﻣﺑﻳﻝ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﺻﻔﻭﻑ ﮐﻧﻔﺩﺍﺭﺳﻳﻭﻥ
ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺗﺣﺩﻩ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻭ ﺯﺣﻣﺗﮑﺷﺎﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺩﺭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺑﺭﺍی ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻘﺵ ﺍﻳﻔﺎ ﮐﻧﺩ .ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﺗﺎی 28
ﻣﺭﺩﺍﺩ  ،ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺭ ﺭﻭی ﻓﻠﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1337ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1339ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺭﻩ  34ﺑﻪ ﺛﺑﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﺭﺳﺎﻧﺩﻧﺩ .ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ
ﺳﺎﻝ ﻫﺎی  1357ﺗﺎ  1362ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺗﺷﮑﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺍﺳﺕ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ،ﺑﺭﺍی ﺗﺻﻭﻳﺏ ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺗﺭﻗﯽ ﻭ
ﭘﺎﺳﺧﮕﻭ ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﻫﺎی ﺯﺣﻣﺗﮑﺷﺎﻥ ﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺍی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﺭﺩ.ﺍﺟﺭﺍی ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﮐﻣﺩ ﻟﺑﺎﺱ،
ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ،ﺁﺏ  ،ﮐﻭﻟﺭ ،ﺳﺭﻭﻳﺱ ،ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭ ﺣﻣﺎﻡ ....ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ
ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺍﺳﺕ .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1362ﺑﺎ ﻳﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻭ ﺩﺳﺗﮕﻳﺭی ﺟﻣﻌﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ ﻭ
ﺳﭘﺱ ﺍﻋﺩﺍﻡ ﻫﺩﺍﻳﺕ ﺍﻟﻪ ﻣﻌﻠﻡ ﻋﺿﻭ ﻫﻳﺎﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ ،ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭ ﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺩ .ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺩﻫﻪ 80
ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﭘﻳﺷﮑﺳﻭﺗﺎﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﻫﻳﺎﺕ ﻣﻭﺳﺳﺎﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻭ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﭘﻳﺷﮕﺎﻣﺎﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻳﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺍﺩﻧﺩ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1384ﺑﺎ ﻣﻭﺝ ﻧﻭﻳﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﺧﻭﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ،ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺩﺭ 21
ﺍﺭﺩﻳﺑﻬﺷﺕ  1384ﺑﺎ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺟﻠﺳﻪ ،ﮐﺎﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺎﮐﻧﻭﻥ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺗﺷﮑﻝ ﻭﺳﻳﻊ ﻭ ﮐﺎﺭﺁ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﻭﺟﻧﺑﺵ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭ ﻭ
ﻣﻧﺷﻭﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻫﺎ ﻋﻣﻝ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ.
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻣﻧﺩ ﻭ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺗﻌﺭﺽ ﻫﺎی ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺷﮑﻝ ﻫﺎی
ﻣﺯﺩﺑﮕﻳﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺑﻧﻳﺎﺩﻳﻥ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺩﺷﻪ ﻧﺎﭘﺫﻳﺭ ﻫﻣﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻳﺩی ﻭ ﻓﮑﺭی ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﺩ.
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺑﺎ ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﺿﺎﻳﺵ ﺑﻧﺩ ﺑﻧﺩ ﺍﺳﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺍﺟﺭﺍﻳﯽ ﮐﻧﺩ ،.ﮐﻪ ﺗﺯ ﺟﻣﻠﻪ
ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﺯﻳﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺭﺩ.ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ،ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﺳﮑﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺭﺍ ﺍﺣﻳﺎ ﮐﺭﺩ
ﻭ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﺭﻳﻳﺱ ﻫﻳﺎﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﺳﮑﻥ ،ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﺳﮑﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻘﻭﻁ ﻧﺟﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺭﺍی  ۴٧ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻋﺿﻭ
ﺍﺯ  ١۵٠ﻋﺿﻭ ،ﺩﺭ ﺷﻬﺭک ﭘﺭﻧﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﻳﺭﺩ.
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻓﻠﺯﮐﺎﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺧﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭ ﻭ ﺳﭘﺱ ﻣﺎﻫﻧﺎﻣﻪ ﭘﻳﺎﻡ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻧﺗﺷﺭﮐﺭﺩ.

ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ

ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
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ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺑﺎ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻫﻔﺕ ﺗﭘﻪ ،ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﻧﻳﺭﻭی ﮐﺎﺭ ﭘﺭﻭژﻩ ﺍی ﻣﺗﺣﺩ ﺷﺩ ﻩ ﺍﺳﺕ.
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﻭ ﻫﻔﺕ ﺗﭘﻪ ﻭ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺎ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺭﺍﺩﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺙ.ژ.ﺕ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﻗﻼﺑﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﺳﻪ ﺳﺎﻟﻳﺎﻧﻪ  ILOﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ،ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﮐﺭﺩﻧﺩ.
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺍﻣﺿﺎ ﻭ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺟﻠﺱ ،ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻐﻭ  ١٠ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺭﺍی ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ،
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺭﺳﺎﻧﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺍﻣﺿﺎ ﺑﺭﺍی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﻋﺿﺎی ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻫﺎی ﺗﻣﺎﺱ ﺧﻭﺩ
ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ.
ﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  ۵٠ﻣﻭﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﻏﻝ ﮐﺭﺩﻳﻡ .ﺍﻋﺿﺎی
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺑﺎ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻭ ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻭ ﭘﻳﮕﻳﺭی ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﺗﺎﮐﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﺿﻭﻳﺕ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺩ.
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻭﻫﻧﻭﺭﺩی ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﭘﻧﺎﻩ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺗﻭﭼﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻫﻣﮑﺎﺭی ﮔﺭﻭﻫﻬﺎی ﮐﻭﻫﻧﻭﺭﺩی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﻧﻣﻭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺷﻥ ۵٠ﺍﻣﻳﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺧﺕ ﺟﺎﻥ ﭘﻧﺎﻩ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺗﻭﭼﺎﻝ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺗﻭﺳﻁ ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻭﻫﻧﻭﺭﺩﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭ ﻭﺍﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺩﺭ  ۵٠ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ ﺑﺎ ﺩﺳﺕ ﺗﻭﺍﻧﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻳﯽ
ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ،ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ۴٠٠٠ﻣﺗﺭی ،ﺭﺍ ﺟﺷﻥ ﺑﮕﻳﺭﺩ .ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  ١۵٠ﮐﻭﻫﻧﻭﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺗﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺩﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﺟﺎﻥ ﭘﻧﺎﻩ ﺗﺟﻠﻳﻝ ﮐﺭﺩ
ﺩﻫﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺩﺭ ﺍﻣﺭ ﺗﮑﺛﻳﺭ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻬﻳﻪ ﮐﺗﺎﺑﻬﺎی ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭ
ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻭ ﺭﺳﺎﻧﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻫﺎی ﺑﺭﺍﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﺷﯽ ﻣﻭﺛﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﺳﺕ .ﺩﻫﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺑﺭﺍی ﺍﺗﺣﺎﺩ
ﺑﻳﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻭﺷﻳﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻝ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﻣﺭﺩﻣﮏ ﭼﺷﻡ ﭘﺎﺳﺩﺍﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺳﺎﻳﺕ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ،ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺧﺑﺭﻫﺎ ،ﻧﻘﻁﻪ ﻧﻅﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ﻫﺎی ﺭﺳﻣﯽ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی
ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻓﻠﺯﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺭ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ http://sfelezkar.com/ .ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ  s_felezkar@yahoo.comﻭ  sfelezkar1961@gmail.comﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﻧﺷﺭﻳﻪ
ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺳﻧﺟﺭ )ﭘﻳﺎﻡ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ( ﻭ ﻓﻳﺳﺑﻭک ﺭﺳﻣﯽ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎ  www.facebook.com/Metalworkersﺗﻣﺎﺱ
ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ.

ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﻥ ﺷﺐ ﻫﻢ ﻭﺍﺟﺒﺘﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺸﮑﻞ ﻭ ﻓﺪﺍﺭﺳﻴﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻴﻢ

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ
ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻓﻖ ﻭ  ...ﻗﺪﻣﯽ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ
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دوﺳﺖ و ھﻤﺮزﻣﻤﺎن ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺗﮭﺮان و ﺣﻮﻣﮫ و ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻋﻀﻮ اﻓ ﺘ ﺨ ﺎری ﺳ ﻨ ﺪﯾ ﮑ ﺎی ﻧ ﻘ ﺎﺷ ﺎن
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺟﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﮐ ﺎرﮔ ﺮی در زﻧ ﺪان ﮔ ﻮھ ﺮ دﺷ ﺖ ﮐ ﺮج
ﻣﺒﺤﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ طﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎدر ﻓﺪا ﮐﺎر و رزﻣﻨﺪه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﺑ ﺮاز ھ ﻤ ﺪردی و
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﺎھﺮخ ﻋﺰﯾﺰ  ،ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺖ از دﺳﺖ دادن ﻣﺎدر ھﺴﺘﯿﻢ .
و در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎی اﺑﺮاز ھﻤﺪردی ﺑﺎ ﺷﺎھﺮخ ﮐﮫ از ط ﺮف ﺗﺸ ﮑ ﻞ ھ ﺎی ﮐ ﺎرﮔ ﺮی و ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﯿ ﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻣﯽ آورﯾﻢ .
===========================
ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻣﺭﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﺫﺷﺕ،
ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺟﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﺭﻳﮏ ﻏﻡ ﺧﻭﺩ ﺑﺩﺍﻥ،
ﺧﺎﻧﻡ ﺯﺭﻳﻥ ﺗﺎﺝ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻝ ﺩﻳﺩﻩ ﺑﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺭﻭﺑﺳﺕ  ،ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﻁﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﺍﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﻳﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﺍﻥ ﺩﻳﮕﺭی ﻣﯽ ﺑﺭﺩﻧﺩ  ،ﻫﺭ ﺩﻭ ﻫﻔﺗﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ
ﺑﺭﺍی ﺩﻳﺩﻥ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻭﺩ ﻣﺳﺑﺭ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺑﻳﻥ ﺷﻬﺭ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺗﺑﺭﻳﺯ ﺗﺎ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﺑﻼ" ﺍﺯ ﺗﺑﺭﻳﺯ ﺗﺎ ﻳﺯﺩ ﺭﺍ
ﻁﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻧﻳﺯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﻫﺭ ﮔﺯ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩ ﻭ ﺧﺳﺗﻪ ﻧﻣﯽ ﺷﺩ  ،ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻁﯽ
ﺻﺣﺑﺕ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺗﻭﺟﻪ ﺷﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  40ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺯﻧﺩﺍﻧﻬﺎ  ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ...
ﺑﺭﺍی ﺩﻳﺩﻥ ﻋﺯﻳﺯﺍﻧﺵ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ  ،ﻭ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺭﮔﺯ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺧﺳﺗﻪ ﺷﺩ  ،ﺍﻣﻳﺩ ﻭﺍﺭﻳﻡ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻳﺎ
ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﺍﺳﺗﻘﺎﻣﺕ  ،ﭘﺷﺗﻳﮑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﻓﺩﺍﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻳﻡ.
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﭘﻳﮕﻳﺭی ﻭ ﻋﺿﻭ ﻫﻳﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﮔﺷﺎﻳﯽ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﻓﻭﺕ
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﺳﻠﻳﺕ ﮔﻔﺗﻪ ﻭ ﺿﻣﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻭﺩ ﺩﺍﻧﺳﺗﻪ  ،ﺗﻼﺵ ﻭ ﮐﻭﺷﺵ  ،ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ
ﻓﺩﺍﮐﺎﺭی ﻫﺎی ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻭﻳﯽ ﺧﻭﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ  ،ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
ﺯﻧﺩﺍﻧﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﻅﻠﻡ ﻭ ﺳﺗﻡ ﻧﺟﺎﺕ ﻳﺎﺑﺩ  ،ﺗﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻣﻪ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﺭﺻﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﺗﺷﮑﻝ ﭘﻳﺵ ﺑﺑﺭﻳﻡ ،ﻟﺫﺍ ﺍﺯ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻳﻥ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﻣﺗﺷﮑﻝ ﺷﺩﻥ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ  ،ﻭ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺗﺷﮑﻝ ﻫﺎی
ﺧﻭﺩ ﮐﻧﻧﺩ ،ﺑﺩﻭﻥ ﺷﮏ ﺍﮔﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﺗﺷﮑﻝ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻫﻳﭻ ﺣﮑﻭﻣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺩﺍﻧﯽ ﮐﻧﺩ،
ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﻣﺗﺷﮑﻝ ﺑﺎﺷﻧﺩ ،
ﻭ ﻫﻳﭻ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺯﻧﺩﺍﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﺩ،
ﮐﻣﻳﺗﻪ ﭘﻳﮕﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺗﺷﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی
6/11/1393
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ﭘﻳﺎﻡ ﺗﺳﻠﻳﺕ  ۶ﺗﺷﮑﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻭ ﺻﻧﻔﯽ ﺧﻁﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮگ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﭘﺎﺭﻩ ﺍی ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ …ﻫﺮﮔﺰ ﻣﭙﺮﺱ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ….ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﺮﺍ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ،ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﺸﺎﻧﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺯﺩﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺒﻘﻪ
ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧﻪ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ
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ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﺗﺰﯾﻴﻨﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭی
ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺁﺭﺯﻭی ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭﺁﺯﺍﺩی ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺩ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ،ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺷﺎﻫﺮﺥ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺭﻓﻴﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺪﺭﺩﯾﻢ.
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺳﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﺗﺰﯾﻴﻨﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﻓﻮﮔﺮ ﻓﺮﺵ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍی
ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﻠﺰﮐﺎﺭﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
١٣٩٣/١١/٠۵

===========================
ﭘﻳﺎﻡ ﺗﺳﻠﻳﺕ  ۵ﺗﺷﮑﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺧﻁﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ
 ۵ﺗﺷﮑﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻁﯽ ﭘﻳﺎﻣﯽ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ ﺩﺭﮔﺫﺷﺕ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻭی ﻫﻡﺩﺭﺩی ﮐﺭﺩﻧﺩ .ﻣﺗﻥ ﺍﻳﻥ
ﭘﻳﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺭﺡ ﺯﻳﺭ ﺍﺳﺕ:
ﺷﺎﻫﺭﺥ ﻋﺯﻳﺯ،
ﺧﺑﺭﺩﺍﺭ ﺷﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﺯﺭﻳﻥ ﻧﺟﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺯﻳﺯﺕ ،ﭘﺱ ﺍﺯ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩﺍی ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﻓﺕ .ﺍﻭ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﻧﻣﻭﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻓﺩﺍﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺑﺎﺭﺯ ﺑﻭﺩ ،ﺗﻣﺎﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺯﻧﺩﺍﻧﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻁﯽ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺕ
ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺷﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩی ﺩﻭﺑﺎﺭﻩی ﺗﻭ ﺑﻭﺩ ﺩﺭﮔﺫﺷﺕ.
ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻭی ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﭼﻘﺩﺭ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺟﺎﻧﮑﺎﻩ ﺍﺳﺕ .ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻭی ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻳﺯ ﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺑﺭ ﻭ
ﻣﺗﺎﻧﺕ ﺷﺎﻳﺳﺗﻪی ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺍﻳﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﭘﺷﺕ ﺳﺭ ﺧﻭﺍﻫﯽ ﮔﺫﺍﺷﺕ.
ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺑﺯﺭگ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻭ ﻭ ﭘﺩﺭ ﻣﺑﺎﺭﺯﺕ ﺗﺳﻠﻳﺕ ﻣﯽﮔﻭﻳﻳﻡ .ﻫﻡﭼﻧﻳﻥ ﺍﺯ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺷﮑﻝﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻳﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﺩﻋﻭﺕ
ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺣﺩﺕ ﻭ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻋﻣﻝ ﺩﺭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﺁﺯﺍﺩی ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺯﻧﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺯﻧﺩﺍﻧﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺗﻼﺵ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﮐﺭﺝ
ﻫﻳﺎﺕ ﺑﺎﺯﮔﺷﺎﻳﯽ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺗﺯﺋﻳﻧﺎﺕ ﺗﻬﺭﺍﻥ
ﺍﻧﺟﻣﻥ ﺳﻼﻣﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺟﺎﻥ
ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﭘﻳﺷﺭﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺟﺎﻥ
ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﻧﺩﻳﮑﺎﻳﯽ ﺗﺑﺭﻳﺯ ﻭ ﺍﺭﺩﺑﻳﻝ

===========================

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺘﻢ و ﺑﮭﺮه ﮐﺶ اﺳﺖ.
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ﭘﻳﺎﻡ ﺗﺳﻠﻳﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺎھﺮخ ﻋﺰﯾﺰ،
از دﺳﺖ دادن ﻣﺎدر ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻨﮑﮫ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎدر در ﮐﻨﺎرش ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻏﻢ را در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺰﯾﺰان ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﮕﺬاری ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺤﻤﻞ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﻔﯽ
اﺳﺖ .روا ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،از ﺑﯿﺸﻤﺎرھﺎ ﺳﺘﻢ و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻔﯽ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎوری
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺰم و اراده ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻘﺎت و ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ دارﯾﻢ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺧﻮاھﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺎاﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﺪت ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻢ،
ﺧﻮد را ﺷﺮﯾﮏ ﻏﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ و درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن ﺧﺎﻧﻢ زرﯾﻦ ﻧﺠﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﯿﻢ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان  -ﻧﮭﻢ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه 1393

===========================
ﭘﻳﺎﻡ ﺗﺳﻠﻳﺕ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﻫﻣﺎﻫﻧﮕﯽ ﺧﻁﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻁﻠﻊ ﺷﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﺯﺭﻳﻥ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻣﺎﺩﺭﮔﺭﺍﻣﯽ ﺷﺎﻫﺭﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ،ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺩﺭ ﺑﻧﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﻣﺎﻩ ﺩﺳﺕ ﻭ ﭘﻧﺟﻪ ﻧﺭﻡ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎ
ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
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ﺑﻠﮑﻪ ﻳﺎﺭ ﻭ ﻏﻣﺧﻭﺍﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺩﺍﻧﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻳﻥ ﮐﺎﺭﮔﺭی ﭼﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼ ﺏ ﺑﻭﺩﻧﺩﺑﻪ
ﻁﻭﺭی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺗﻼﺵ ﺟﻬﺕ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺩﻫﯽ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺩﺍﻧﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻗﺑﻝ ﺍﺯﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺗﮕﻳﺭﺷﺩﻧﺩ
ﺣﺎﻧﻡ ﺯﺭﻳﻥ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﻋﺩﺍﻟﺕ ﺻﺭﻑ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻓﺷﺎﺭﻫﺎی
ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﺗﺣﻣﻝ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﮕﻭ ﻭﻧﻣﻭﻧﻪ ﺍی ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎی ﺁﺯﺍﺩی ﺧﻭﺍﻩ ﻭ ﻋﺩﺍﻟﺕ ﻁﻠﺏ ﻭ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺩﺍﻧﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻧﺩ ﻣﻳﺑﺎﺷﻧﺩ.
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