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گرانی  یکسال پس از اجرای هدفمندی یارانه ها،

روزافزون وتضعیف ساختارهای اقتصادی درصنایع، 

باعث فروپاشی هرچه بیشترصنایع تولیدی وبیکاری 

روزافزون گردیده است.در وضعیت حاضر، بسیاری 

ازکارخانه های صنعتی وتولیدی درحالت 

رکودقراردارند،وتعدادقابل توجهی نیز تعطیل شده 

رییس اتحادیه :»21/8/09اند.روزنامه دنیای اقتصاد

سراسری صنایع آلومینیوم اعالم می داردکه با افزایش 

چندبرابری قیمت حامل های انرژی برای واحدهای 

تومانی 2099تولیدی پس ازهدفمندی یارانه ها ودالر 

رسیده(وناممکن 2199)که در روزهای اخیربه رقم

بودن گشایش ال سی، بنگاههای تولیدی محکوم به 

تعطیلی اند.فشارهای بانکی وسودباالی بانکی یکی 

دیگرازمعضالت بخش تولید است که هیچ کس به آن 

توجه ندارد.گاه مجبوریم هزینه های هنگفتی رابه 

دالالن و واسطه هابدهیم تا بتوانیم بنگاهای تولیدی را 

یم،امافعالیت دراین شرایط نمی تواند در فعال نگه دار

مهرماه گزارش 10ایلنا«درازمدت ادامه داشته باشد.

صنایع ریخته گری ایران درآستانه تعطیلی »داد:

قراردارد.به دلیل عدم حمایت دولت 

ازتولیدکنندگان،صنایع ریخته گری با بدهی های 

صنایع مرتبط « هنگفت درآستانه تعطیلی هستند.

رسراسرکشوربارکودمواجه بوده است باتولیدپمپ د

وهزاران کارگردرخطربیکاری اند. روزنامه دنیای 

یکی ازفعاالن حوزه صنعت پمپ »مهرماه:11اقتصاد

باتاکیدبراینکه مشکالت زیادی درصنعت وجود دارد 

می گوید:دولت می گوید وام می دهیم،امکانات می 

دهیم،اما چیزی به دست تولید کننده نمی رسد،با این 

رخ ها چگونه می توانیم کارگر استخدام کنیم یابرای ن

صنایع تولیدنرم «افزایش حجم تولیداقدام کنیم؟

افزارنسبت به دیگرصنایع وضعیت به مراتب بدتری 

دارند.یکی از نمایندگان این رشته صنعتی به ایسنا 

 افزایش یافته و  هزینه های تولید»آبان ماه می گوید:1

 

 

 

 

 

 

 

واحدهای تولیدی از جمله شرکت های حوزه تولید نرم 

ماه بعداز 0افزاربا معضالت جدی روبرو شده اند.در

هدفمندی یارانه هابطورمستقیم هزینه های جاری مثل 

صنایع پوالد که بارها از «برق وآب افزایش یافته است

در سراشیب رکود بسرمی خود کفایی آن گفته شده، 

برد، و برخی از واحدهای تولید پوالد در آستانه ور 

وعده تحقق »مهرماه گزارش داد:09شکستگی اند.ایسنا

خودکفایی پوالدبه گفته معاون وزیرصنعت ومعدن به 

مدت چهارسال به تعویق افتاد.هم اکنون 

میلیون تن درخواست سرمایه گذاری به 219حدود

تجارت ارجاع وزارت صنعت ومعدن و

شده،کمبودمنابع مالی مشکل تحقق خودکفایی درصنایع 

سال زمان 4تا0تولید پوالد است که حل مشکل 

صنعت نساجی که جزوقدیمی ترین صنایع «نیازدارد.

در ایران است درتاروپودبحران غوطه 

فعاالن »آبان ماه:21وراست.روزنامه دنیای اقتصاد

 صنعت نساجی قربانی تعرفه های دولت می

شوند.تعرفه های پایین واردات پوشاک باعث اشباع 

شدن بازاراز محصوالت خارجی شده است.هزینه های 

تولیدباقانون هدفمندی یارانه هاباالرفته وتولیدکننده 

ایرانی قادربه رقابت بامحصوالت خارجی به 

خصوص ترکیه ای،پاکستانی وچینی واروپایی 

ش تعرفه نیستند.تمام تالش مااین است که جلوی کاه

واردات پوشاک به کشوررابگیریم.بارونق صنعت 

نساجی، چرخه تولیدی دیگرکشورمانندپنبه کاری 

وکارخانه های ریسندگی وبافندگی هم رونق می 

اگر صنعت دربرنامه ریزی کالن دولت این «گیرد.

چنین مغضوب است سرمایه داری مالی ازحمایت بی 

وایل آبان ا بانک مرکزی در دارند. دریغ دولت برخور

به تاجرهای بزرگ  میلیارد دالر5ماه اعتباری به مبلغ 

آبان 5 روزنامه اعتماد برای واردات اختصاص داد.

کننده  وارد میلیارد دالراعتباربانکی به تجار5»ماه:

 اهداف و چشم انداز آنهدفمندی یارانه ها، 

 رضا کارشناسان
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اختصاص یافت.معاون ارزی بانک مرکزی همچنین 

خبردادکه خطوط فایناس برای یکسال به مبلغ 

قانون «فته شده است.میلیارد دالردرنظرگر29

ماه است اجرامی شود،موجب 0هدفمندی یارانه هاکه

افزایش هزینه های واحدهای تولیدی شده،بی آنکه 

یارانه ای به این بخش اختصاص یابد.درعوض 

سرمایه داری تجاری ودر راس آن اتوبان واردات 

بیشترازسایربخش های اقتصادی به غارت سرمایه ملی 

رداخته وهم زمان تیشه به وارزهای باارزش نفتی پ

ریشه اقتصادملی زده است.به همه این مسایل باید 

عملکرد نظام بانکی را نیزافزود.ساختارنظام بانکی به 

گونه ای است که اجازه اختالس های میلیاردی راداده 

تسهیالت مالی کم بهره به  واعتبارات بانکی و

تاجرهای بزرگ که جز خیانت به اقتصاد ملی پیشه ای 

طول سالیان، سرمایه به  در ندارند،صورت می گیرد.

که درجه سود « مطمئن و آسان»سمت فعالیت های 

دهی آن باالترازفعالیت های تولیدی است،حرکت کرده 

مستغالت  واحتکار،بورس بازی برزمین و

به  و نوردیده اند در واتومبیل،تاروپوداقتصادملی را

 عالوه بابه  تمام زوایای زندگی سرایت کرده اند.

بیش  مولد، واگذاری صنایع به بخش خصوصی غیر

 پیش منافع سرمایه داری تجاری و متحد آن در از

حاکمیت یعنی سرمایه داری اداری)بورکراتیک(تامین 

پنهان  و زیرا پشتیبانی آشکار تضمین شده است. و

حمایت  تولیدات خارجی و سرمایه بزرگ تجاری از

 ه داری بورکراتیک(الیه های سرمای ) مدیران ارشد

 تقویت بنیه تولیدی و از واردات سیل آسابه کشور، از

روزنامه  می گردند. توان صنعتی ایران مانع گردیده و

 پشت پرده واردات بی رویه میوه.»دیماه:20آرمان 

معدن وتجارت باهماهنگی  مسووالن وزارت صنعت و

گمرک اقدام به صدورمجوز واردات میوه درهنگام 

همکاری وزارتخانه « »مرکبات ،کرده اندبرداشت 

های بازرگانی،راه،اقتصاد،گمرک،بانک 

میلیاردی.گروه  0999مرکزی،باگروه آریاواختالس 

 آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات بود.

وزارت بازرگانی مجوزهایی به این گروه اختالس 

گربرای واردات اقالم یارانه ای مانندگوشت داده 

ای نیز ازطرف این وزارتخانه به بانک  وتوصیه نامه 

ملی برای باالبردن سقف وامهای گروه آریا ارایه شده 

خصوصی سازی در دو دهه اخیرضمن تخریب «بود.

توان تولیدی وصنعتی کشور،به بهای تحمیل زندگی یی 

درحد بخور و نمیربه کارگران،کارمندان،ومتخصصان 

صنایع کشورصورت گرفته است وبازتاب آن در 

روبنای جامعه نیز پیدایش وتسلط جریان های قشری 

وماوراء راست بوده است.سودناشی ازهدفمندی یارانه 

ها وخصوصی سازی باعث درگیری بین گروههای 

مختلف سرمایه داری انگل تجاری برای تصاحب 

هر روز  آستانه انتخابات، ثروت ملی در هرچه بیشتر

بین جناح بهم پیوسته  بیشتر می گردد.مخرج مشترک و

وجود  از: عبارتند های عمده در روبنای سیاسی کشور

 مواد به تغییر نادیده و قوانین اساسی را دولتی که حتا

موظف کردن  فصل حقوق ملت بکوشد، مترقی آن در

مجلس به اجرای برنامه اقتصادی یی که بتواند  دولت و

 در را کشور نیروی کار ثروت ملی و بخش بزرگی از

الیگارشی درون  ای سرمایه داری وتصاحب الیه ه

گزارش ها که در روزنامه های  هرم قدرت نگاه دارد.

این واقعیت  کشور منعکس گردیده اند نشانگر مجاز

 رسیدن به خود پیرامون اشتغال زایی و است که شعار

 پایه اجرای برنامه آزاد شکوفایی صنعتی بر کفایی و

 پول و صندوق بین المللی سازی اقتصادی به دستور

ایجاد  بی پشتوانه است. پوچ و چه حد بانک جهانی تا

بیکاری به افزایش وگسترش  مقابله با اشتغال و

تولید نیزبه نوبه  زیرساخت های تولیدی وابسته است و

برنامه ریزی منطبق باظرفیت  خودبه جذب سرمایه و

اجرای  وابسته است.دریکسال اخیر، آینده کشور حال و

یارانه ها به نابرابری اجتماعی فوق قانون هدفمندی 

شکاف  شده و منجر کشور سراسر العاده دردناک در

 برابری اجتماعی و این نا گردیده است. طبقاتی بیشتر

 جامعه ما چون بختک بر فقر، گسترش بی عدالتی و

ریشه کلیه ناهنجاری های اجتماعی  پایه و آمده و فرود

 .است
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سابق هیات اجراییه  کفاش عضوآقا  محمود

یادداشت  سندیکای کارگران کفاش تهران در

آموزش های  خود در بار زیر به تجارب ُپر

کردن  چگونگی متقاعد صنفی کارگران و

کارفرمایان کارگاه های تولیدی جهت رعایت 

چکیده  کردن حقوق کارگران سخن می گوید.

 این یادداشت را می خوانید: 

برای افزایش درآمد و حفظ شخصیت کارگران باید 

 کارگری و موقعیت شغلی خود این نکات را بیاموزند:

 توجه قراردهند،زیرا مورد انضباط رادرهمه امور-2

معرض  لحظه در بی انضباط هر شلخته و یک کارگر

 بیکاری است.

پیوسته برای افزایش مهارت خودتالش  -1

ی کنندوبکوشند مهارت جدیدی بیاموزند.درکالس ها

آموزشی شرکت کنند وبرای افزایش آگاهی های حرفه 

 ای وسندیکایی خود کوشاباشند.

باعث می  دقت،مهارت،ابتکار وسرعت درکارها -0

درآمد بیشتری کسب  شود که موقعیت شغلی بهتر و

احترام خاصی درمیان  کرده، و از همه مهمتر از

 کارگران برخوردار باشد.

از ضایع کردن مواد از ابزار کار مراقبت  کرده،  -4

 کار بپرهیزند و برای افزایش بهره وری تالش کنند.

روش های مختلف بسته بندی کاالهارایادیگیرند  -5

وسلیقه وذوق خود راافزایش دهندولیاقت وکفایت خود 

رابدون تظاهردرحین کارنشان دهند وکارفرما ومدیران 

 اُموررابه تحسین وستایش ضمنی کارخود وادارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط کارگاه  بهداشت خود و برای حفظ سالمت و -6

 کوشا باشند.

کارگران باید درمورد سالمت وآموزش مهارت  -1

هرگز  همکاران خود احساس مسوولیت کنند و

مورد گرایش  بویژه در نگویندبه من ارتباطی ندارد.

حساس و  مواد مخدر سوی دخانیات و کارگران به

هنجارهای  برای حفظ سالمت و و مسوول باشند

 خود کوشا بهداشتی و روانی همکاران ومحیط کار

 باشند.

 با مطالعه کنند و را فرصت قانون کار هر در -8

 شوند. بیمه های اجتماعی آشنا و حقوق کار

مجموعه این نکات به اضافه برخی نکات ظریف 

مهارت  می شود که کارگران توانمندی وباعث  دیگر،

 کارفرماهای سهل انگاروغیر نشان دهند و خود را

ضمن برسمیت شناختن ارزش  برانگیزند تا مسوول را

همه  مزایای بیشتری پرداخت کنند.از کارآنها،حقوق و

به عنوان یک کارگر ماهر و  آنها مهمتر اینکه با

نمایند  حقوق شان را رعایت کارشناس برخورد کنند و

حال اگر  بکوشند. ومشتاقانه برای بیمه کردن آنها

مسوولیت  اجرای تعهدات و از کارفرماها برخی از

کارگران می توانند با  بزنند، های قانونی خود سرباز

به پذیرش حقوق واقعی  را آنها به مذاکره نشسته و آنها

 ویژگی های یک شخصیت کارگری
 

 
 محمود آقا کفاش
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بدون تعامل کارگران با  زیرا دارند. خود وا

بهبود شرایط، نمی توان  سر مذاکره بر کارفرمایان و

برای بهبود  مشکالت کنونی جامعه چیره شد و بر

این ممکن نیست  و شرایط خود گام موثری برداشت،

سندیکاهای  آموزش کارگران در پرورش و با مگر

آویزه گوش  این شعار را کارگران باید مختص خود.

 خود قراردهند:

 کارگر متحد همه چیز 

 رگر متفرق هیچ چیزکا           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاد دارم در غروبی سرد سرد                                          

 می گذشت از کوچه ما، دوره گرد 

 کهنه قالی می خرم                                      »داد می زد: 

 دست دوم، جنس عالی می خرم

 کاسه و ظرف سفالی می خرم                                          

 «گرنداری، کوزه خالی می خرم

 اشک در چشمان بابا حلقه بست                                       

 عاقبت آهی کشید، بغضش شکست:

 اول ماه است و نان در سفره نیست                               »

 «،شکرت،ولی این زندگیست؟ای خدا 

 بوی نان تازه هوشش برده بود                                     

 اتفاقا" ، مادرم هم روزه بود

 ناگهان خواهرم بی روسری بیرون دوید                            

 «آقا سفره خالی می خرید»گفت:
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 دالر در هبادالت داخلی جایگسیي لایر شذ *

ػؿ صبلی تبحیـ ؿًّؼ ٍؼْػی ػالؿ ػؿ افقایو لیوت ُب 

کَ ػؿ پٌذ هبَُ ػّم مبل  ثَ ّّْس اصنبك هی ىْػ

تْؿم  ؿمیؼى ًـط ػؿٍؼی لیوت ُب ّ 03ربؿی ؿىؼ

 اتفبلی ثْػ ثبًک هـکقی( )ٓجك آهبؿ ػؿٍؼ03ثَ هـف

ثبفاؿهجبػالتی ایـاى ّ ربیگقیٌی  صؾف لایر اف کَ ثـ

ّلتی مـی ثَ  ػالؿثَ ربی آى ٍضَ گؾاىت.

ثبفاؿکبالُبی لْکل ّ ّاؿػاتی هی فًین ثی اؿفه 

 اصنبك هی کٌین. ىؼى لایر ؿا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هٌحل اعالم شذ. * خاًه سیٌوا تىسط وزارت ارشاد

ؿییل  ؿا صتب هؼیـػبهل عبًَ میٌوب گفت: عبًَ میٌوب

روِْؿُن ًوی تْاًؼ هٌضل کٌؼ،چْى ثَ ػٌْاى هْمنَ 

فمٔ ػّ ؿاٍ ثـای  ای غیـػّلتی ثَ حجت ؿمیؼٍ امت.

یب  ّ صکن لْبیی ػاػٍ ىْػ ثبیؼ اًضالل آى ّرْػ ػاؿػ یب

 هزوغ ػوْهی عْػ عبًَ میٌوب آى ؿا هٌضل کٌؼ.

ًوی  ُیچکل ؿا :»لبًْى امبمی آهؼٍ  آًچَ کَ ػؿ -

یکی  ثَ ىـکت ػؿ یب هٌغ کـػ آًِب ىـکت ػؿ تْاى اف

 ُیچ همبهی صك ًؼاؿػ» یب ّ «مبعت. هزجْؿ آًِب اف

آفاػیِبی  توبهیت اؿّی کيْؿ، ثٌبم صفع امتمالل ّ

ملت  همـؿات، ّّغ لْاًیي ّ ثب چٌؼ ؿا،ُـ هيـّع

 هتبمفبًَ هزـیبى عْػػبهل ًمِ لْاًیي کيْؿًؼ. «کٌؼ.

  ؿا ٌٍفی امت کَ هيـّػیت عْػ عبًَ میٌوب یک ًِبػ

 

 

ُیچکل  ثَ آًبى پبمغگْمت. اػْبیو هی گیـػ ّ اف

عبًَ میٌوب  هْؿػ اػْبی عبًَ میٌوب ًوی تْاًؼ ػؿ رق

 رهکاًیککارگراى فلسکاتَوین ثگیـػ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـُبػی  ػؿیبفت ربیقٍ گلؼى گلْة تْمٔ اٍغـ

رؼایی ًبػؿ اف »فیلن رنتَ ایـاًی ثغبٓـ فیلونبف ثـ

ثغو ًِبیی  ُوچٌیي ًبهقػی ایي فیلن ػؿ ػّ ّ «میویي

ُوَ  ػْاهل مبعت ایي فیلن ّکلیَ  ثَ اّ ّ امکبؿ،ؿا

اُل فـٌُگ تجـیک هی گْیین.                                     هـػم ایـاى ّ

  تحریریه پیام فلسکار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * تخلف بٌسیٌی

 اینتگبُی هتْلف ىْػ. ًینت تغلفبت ػؿ ظبُـا لـاؿ 

تغلف  لبًْى امبمی اف23اعیـا کوینیْى اٍل

فـّه  ثغو ّاؿػات ّ ُقاؿهیلیبؿػ ؿیبلی ػؿ30

چٌؼی پیو ػّلت اػالم کـػ  ثٌقیي پـػٍ ثـػاىتَ امت.

 عًَْ تْلیؼ ثٌقیي ثَ عْػ کفبیی ؿمیؼٍ این ّ ػؿ

 ایي ثبثت تضـین ُب اف ًیبفی ثَ ّاؿػات ثٌقیي ًؼاؿین ّ

 این.ؿا ػّؿ فػٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صؼالل ػمتوقػ کبؿگـاى  * ػقت الَ یْمفیبى:

ثبیؼ تْرَ ػاىتَ  ثیيتـىْػ. ػؿٍؼ 33 ثبیؼ29ػؿمبل

فؼلی  ُویي کبؿ ثب ثبىین کَ افقایو ػمتوقػ ثبیؼ

ْؿىْػ تؼؼاػی اف ًَ ایٌکَ کبؿفـهب هزج ٍْؿت ثگیـػ،

اّبفَ  مبػبت کبؿی ؿا ثؼؼ اعـاد کٌؼ ّ کبؿگـاى ؿا

 ػلیـّب هضزْةُوچٌیي  ثجـػ. ثبال ؿا ػمتوقػُب تب کٌؼ

تْرَ ثَ تغییـات لیوت  کبؿگـاى ثب ػمتوقػ عْامت تب

ثَ کٌتـل ّّؼیت  اگـلبػؿّی گفت:  ػالؿهضبمجَ ىْػ.

افقایو ػُیؼ.  ػؿٍؼ03صمْق ُب ؿا التَبػی ًینتیؼ،

ًـط  ّ ٓال  هیؼاى اؿف ّ آًچَ ػؿ ثـاثـ مکْت ػؿ

آهؼى آى  هِوتـیي ػلت ثْرْػ ثبًکی ؿط هی ػُؼ، مْػ

 اىتغبل ثنیبؿ ثبًکی ثـ تبحیـات افقایو ًـط مْػ امت.

ثؼاًؼ،ثَ  کنی کَ الفجبی اىتغبل ؿا ُـ رؼی امت ّ

 کبُو اىتغبل اؽػبى هی کٌؼ. ایي هّْْع ثـ تبحیـ
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و اؿفه پْل امت کَ کبُ کبؿگـاى، مـ ثالی ثـ

ىؼ.آؿهبى  هْرت کْچک ىؼى ػؿآهؼُبی آًِب عْاُؼ

02/93/23   

افقایو لیوت  اىبؿٍ ثَ افقایو لیوت اؿف ّ ثبّی  

، گـٍ عْؿػٍ لیوت اؿف کبالُبی ػاعلی کَ ثَ ىؼت ثب

 افقایو یبفتَ امت، ػؿٍؼ03ُقیٌَ هؼیيتی کبؿگـاى 

تْؿم ثٌبثـایي افقایو ػمتوقػ کبؿگـاى ًیق ثبیؼ تبثغ 

 ثبىؼ. هْرْػ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٍؼت ىوبل ثَ ػٌْاى ثقؿگتـیي  * کبؿعبًَ کيت ّ

هبفًؼؿاى ُفتَ  ًجبتی ػؿ تْلیؼکٌٌؼٍ ؿّغي هبیغ ّ ّاصؼ

 اٍلی آى ثب ُبمت ثَ ػلیل پـًّؼٍ هبلی مـهبیَ گؾاؿ

ایي کبؿعبًَ ػؿ  تْلیؼ هْارَ ىؼٍ امت.تؼطیلی 

 ىؼًؼ. کبؿگـاى ثیکبؿ هتْلف ّ ؿّفُبی اعیـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    

ثَ  * کبؿگـاى ىـکت لطؼبت فْالػی کالک کـد:

 923ثیو اف هبٍ صمْق ًگـفتَ این.90ثـمیؼ، هب فـیبػ

 همبثل امتبًؼاؿی تزوغ کـػًؼ. ایي ىـکت ػؿ کبؿگـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غیر قاًىًی خىاًذى  استقبال جاهعه کارگری از  *

ىاى سىی دی از کارهای هستور هىقت در قرارداد

 عذالت اداری

ػیْاى ػؼالت اػاؿی گبهی ػؿ ؿاٍ اصمبق صمْق  

غیـ  امتمجبل ربهؼَ کبؿگـی اف کبؿگـاى ثـػاىت.

 اف کبؿُبی هنتوـ هْلت ػؿ لبًًْی عْاًؼى لـاؿػاػ

ؿفغ  ػیْاى ػؼالت اػاؿی ثب مْی ػیْاى ػؼالت اػاؿی.

یک هْؿػ تؼبؿُ آؿای ٍبػؿٍ ثیي ىؼت ػیْاى اػالم 

ٍجغَ  اهْؿی کَ ٓجیؼت آًِب ػؿ کبؿ لـاؿػاػ کـػ:

پی ىکبیت  ػؿ ػایوی تلمی هی ىْػ. امتوـاؿی ػاؿػ،

ىبُـّػ ثَ ػیْاى ػؼالت اػاؿی ػؿثبؿٍ  کبؿگـاى لٌؼ

کبؿُبیی کَ ٓجیؼت ىبى رٌجَ  هْلت ػؿ لـاؿػاػ اًؼمبػ

ثَ  امتٌبػ ػیْاى ػؼالت اػاؿی ثب امتوـاؿی ػاؿػ،

 اعتالف ؿالبًْى کبؿ،صکن ىْؿای صل 0هبػٍ 0تجَـٍ 

 ثـ ایي کبؿگـاى ؿا ًؼاػ. اربفٍ عبتوَ لـاؿػاػ ًمِ ّ

هـارغ  مبیـ امبك میبمت ّصؼت ؿّیَ ایي صکن ػؿ

هيبثَ الفم االتجبع امت. ثٌبثـایي  اػاؿی ًیقػؿ هْاؿػ

هيبغلی کَ  اىتغبل ػؿ ّرْػ کبؿگـاًی کَ ثب مبیـ

ثب لـاؿػاػ هْلت  ٓجیؼت ىبى رٌجَ امتوـاؿی ػاؿػ اهب

ىکبیت ثَ ػیْاى ػؼالت  ثب ًیقهی تْاًٌؼ ْلٌؼهيغ ثکبؿ

 مبیـهـارغ ًنجت ثَ اػبػٍ صك ىبى الؼام کٌٌؼ. اػاؿی ّ

                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را هحکىم هی کٌین کارشٌاساى اتوی ایراى * ترور

 هَطفی اصوؼی ؿّىي کبؿىٌبك ػلْم ُنتَ ای کَ ػؿ

ؿتِـاى تـّؿ ىؼ.  ػ ًیـّگبٍ ًطٌق فؼبلیت ػاىت،

کبؿىٌبمبى اتوی  تـّؿ ػعبلت مـهبیَ ػاؿی رِبًی ّ

ًيبًگـ ػؿّؽ ثْػى اػػبی آًبى ػؿ فهیٌَ  ایـاى،

کبؿگـاى  هضکْم ػاًنتي تـّؿینن امت.

هضکْم کـػٍ ّ  اًنبًی ؿا هکبًیک ایي ػول ّؼفلقکبؿ

 ایـاى ثب رِبى ّ ٍلش ػؿ ُوـاٍ ُوَ ًیـُّبی ُْاػاؿ

تيٌذ آفـیي ػؿ علیذ  ثضـاى عطـًبک ّ ًگـاًی ىبُؼ

 گْىَ ای افآى هی ثبىؼ.هب فبؿك امت کَ تـّؿ

ٓجمَ کبؿگـ ایـاى  هؼتمؼین تيٌذ ثَ ًفغ هٌبفغ هلی ّ

ػولیبت  ثغيی  افایـاى  هٌطمَ ّ ًینت. تيٌذ ػؿ

ایـاى  کيْؿُبی اهپـیبلینتی ػلیَ کيْؿُبی هٌطمَ ّ

عبّؿهیبًَ  امت کَ فهیٌَ مبف ػؿگیـی ُبی ًظبهی ػؿ

 کيْؿػقیقهبى ایـاى هی ثبىؼ.  ّ

                                                                    

    09/93/9023کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک 

                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افاثتؼای اهنبل ثَ ػلت  * هيبّؿ ّفیـثِؼاىت:

افقایو صبهل ُبی اًـژی،هْاػغؾایی ّتزِیقات 

 ٍؼ ػؿ923هتْمٔ  ثطْؿ ثیوبؿمتبًِبپقىکی ُقیٌَ 

 افقایو یبفتَ امت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چِبؿُقاؿ * ثْامطَ ارـای لبًْى ُؼفوٌؼی یبؿاًَ ُب،

ثَ گفتَ  ىؼًؼ.  ىِـک ُبی ٌٍؼتی ثیکبؿ ػؿ ًفـ931

یک هیلیْى  مبالًَ ثیو اف ،کبؿ تؼبّى ّ هؼبّى ّفیـ

 ثَ روؼیت هتمبّی کبؿاّبفَ هی ىْػ. ًفـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ًوبیٌؼٍ هزلل: میبمت ُبی ثبًک هـکقی ثـعی 

افقایو  ثب ّلتی اؿف افـاػ ؿا یک ىجَ هیلیبؿػؿ کـػ.

ّاؿػکٌٌؼگبى،ارٌبك  اٍ ثبىؼ،لیوت ُوـ چيوگیـ
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ثب ثبالتـیي لیوت  ّ هی کٌٌؼ اًجبؿ ؿا ّاؿػاتی عْػ

 هوکي هی فـّىٌؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبًْى تبهیي ارتوبػی هجٌی ثـ 10*ثباٍالس هبػٍ

امتضمبلی ثَ ُونـاى هنتوـی  ػؿٍؼ 03پـػاعت تٌِب

هـػاى هتْفی تضت پْىو ایي مبفهبى کَ فـفًؼ تضت 

 تکفلی ًؼاؿًؼ،ثَ فّػی ایي ػمتَ اف فًبى صمْق کبهل ّ

ػؿیبفت  ؿا ػؿٍؼ صمْق ُونـاى عْػ933ثَ ػجبؿتی 

 هی کٌٌؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىْؿای پْل ّ پل افهبُِب ؿایقًی ػؿ *

مپـػٍ ُبی  اػتجبؿ،مـهبیَ ػاؿی هبلی ثَ ًـط مْػ

ایي صبل  ثب ػؿٍؼ ؿاّی ىؼ.09ثبًکی ثَ   

مپـػٍ  ىـایطی کَ ًـط مْػ ٌُْفهيغٌ ًینت ػؿ

تضْلی ػؿًـط  ّ ُبی ثبًکی افقایو یبفتَ چَ تغییـ

 تحریریه پیام فلسکارآهؼ.   عْاُؼ مْػ تنِیالت ثْرْػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ایلٌب: ّاگؾاؿی هـاکق ًگِؼاؿی هؼلْالى ثَ ثغو 

گـفتي ایي هـاکق  لغْکٌیؼ.کبؿفـهبیبى ثب عٍَْی ؿا

هؼلْالى هضل  ثَ ػًجبل کنت مْػُنتٌؼ،ّلی ًجبیؼ

 فـػی ثبىٌؼ. مْػآّؿی گـُّی یب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روغ آّؿی  *مغٌگْی ىِـػاؿی تِـاى ّوي ؿػ

هتکؼیبى ثَ ىیٍْ ًبػؿمت ّ ثب  کبؿتي عْاة ُب ّ

هنّْل،  پیوبًکبؿ گفت: ثبتْم کبثل ّ امتفبػٍ اف

 پبمغگْی روغ آّؿی کبؿتي عْاثِب ثب ثبتْم امت.

 .کبؿتي عْاثِب فى ُنتٌؼ ػؿٍؼ03

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ػؿ تْرَ ثَ ایٌکَ ًـط عٔ فمـ ثب ؿّبػوبػی: * هضوؼ

یک هیلیْى ػّینت ُقاؿ تْهبى  کالى ىِـُبی کيْؿ

ّاصؼُبی  ػؿٍؼکبؿگـاى فؼبل ػؿ13 امت ثیو اف

 ػؿ فیـ ّ ػؿیبفت هی کٌٌؼ ؼی صؼالل ػمتوقػ ؿاتْلی

تْفیغ اهکبًبت  ثـاثـی ػؿ ًب اف عٔ فمـ فًؼگی کـػٍ ّ

 ؿًذ هی ثـًؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کبؿگـاى ػؿ کبُو لؼؿت عـیؼ ؿکْؿػ ػاؿ 23 *مبل

ثـؿمی هَْثبت صؼالل ػمتوقػ  مبل گؾىتَ ثْػ.93

 مبل مبل گؾىتَ ًيبى ػٌُؼٍ تَْیت ثِتـیي هقػ ػؿ

 امت.23ثؼتـیي آى ػؿمبل ّ 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *کارگراى یىًاًی اعتصاب کردًذ

اػتَبة کبؿکٌبى هتـّی آتي هْرت هتْلف ىؼى  

لطبؿُب ّ مـگـػاًی هنبفـاى ىؼٍ امت.اتضبػیَ ُبی 

کبؿگـی یًْبى ثَ ىؼت هغبلف ارـای میبمت ُبی 

 ُؼف کبُو کنـی ثْػرَ ّ ؿیبّت التَبػی ػّلت ثب

ارـای ایي میبمت ُب هْرت کبُو  ثؼُی ُنتٌؼ.

 افقایو هبلیبت ُب کبؿگـاى ػّلتی ّعٍَْی ّ ػؿآهؼ

 عْاُؼىؼ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فْؿیت ٓـس ىفبف  * هغبلفت ًوبیٌؼگبى هزلل ثب

 مبفی ُقیٌَ ُبی اًتغبثبتی.

تبهیي ارتوبػی ؿّه  * ػثیـکبًْى ػبلی کبؿالجـف:

پـػاعت فـاًيیق  اٍالس کٌؼ. ؿا عْػ پـػاعت فـاًيیق

 بیؼ هؼکْك ىْػمْی تبهیي ارتوبػی ث پلکبًی ػاؿّ اف

 ثَ ایي تـتیت کَ ثبافقایو لیوت ػاؿّ، مِن ثیوبؿ

ُن اکٌْى مِن ثیوَ  کبُو یبثؼ. افپـػاعت ُقیٌَ ُب

 00پـػاعت ُقیٌَ  ػاؿّ  ىؼگبى تبهیي ارتوبػی اف

 .امت ػؿٍؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خشک  «زیىار»بسرگتریي دریاچه آب شیریي جهاى  *

 هی شىد

 پی عيک ىؼى ػؿیبچَ ُبی ایـاى. مـیبل پی ػؿ

عيک  «فیْاؿ»ثقؿگتـیي ػؿیبچَ آة ىیـیي رِبى 

ؿًّؼعيک ىؼى ػؿیبچَ ُبی ایـاى اپیؼهی  هی ىْػ.

تبالة گبّعًْی،تبالة  ػؿیبچَ ثغتگبى، ىؼٍ امت.

 اؿّهیَ ُّّویي چٌؼّلت پیو ػؿیبچَ  ُْؿالؼظین،

آؿام  فیْاؿ ػؿصبل هـگ امت، صبالُن ػؿیبچَ فیْاؿ.

هنّْالى ًیق ثَ ؿاصتی  آًمؼؿآؿام کَ گْیی صتب ّثیَؼا.

 ًبػیؼٍ ثگیـًؼ. هـگو ؿا هی تْاًٌؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثـای  اتضبػیَ اؿّپب ؿاآهـیکب : تحریریه پیام فلسکار

اتضبػیَ اؿّپب افاّل  ّ تضـین ًفت ایـاى تـغیت کـػ
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ػؿایي  ًفت اف ایـاى ؿا تضـین هی کٌؼ. هبٍ عـیؼ تیـ

لطـ ثَ ىؼت ثـای ثـُن فػى  تـکیَ ّ ثیي ػـثنتبى ّ

آهـیکب ّاؿّپب ًیق  تکبپْ ُنتٌؼ. اّّبع هٌطمَ ػؿ

فـمتبػى ًبُّبی  ثـای هتيٌذ کـػى هٌطمَ ثب

مؼی ػؿ ثَ ؿط کيیؼى لؼؿت ًظبهی اىبى  ُْاپیوبثـ،

ُنتٌؼ.آًچَ ًبثغيْػًی امت فؼبلیت مـهبیَ ػاؿی اًگل 

 گـاًی ثب تْؿم ّ ایزبػ تزبؿی ثـای ًبثْػی التَبػ ّ

هتبمفبًَ  میبٍ ثـای اؿف ّمکَ امت. ثـاٍ اًؼاعتي ثبفاؿ

میبمت ُبی التَبػی ثَ ایي مـهبیَ ػاؿاى عبئي هیؼاى 

  ػاػٍ امت.

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثَ ػلت آًچَ کَ  * کبؿگـاى یک ّاصؼ تْلیؼی ػؿهيِؼ

هبٍ ػٌْاى هی کـػًؼ 91 ػؼم ػؿیبفت صمْليبى ثَ هؼت

ُوچٌیي  همبثل امتبًؼاؿی عـامبى تزوغ کـػًؼ. ػؿ

ثبفًينتگبى ایي کبؿعبًَ صمْق ثبفًينتگی  تؼؼاػی اف

کل تؼبّى عـامبى ؿّْی  هؼیـ ػؿیبفت ًکـػٍ اًؼ.

ؿاٍ  فـّه اهالک کبؿعبًَ اف گفت: صمْق کبؿگـاى ثب

 ىؼ.  هقایؼٍ پـػاعت عْاُؼ

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * ؿییل کبًْى ثبفًينتگبى تبهیي ارتوبػی:

کبؿگـاى ىبغل  کَ ُونبى ثب ثبفًينتگبى اًتظبؿ ػاؿًؼ

 ػؿصبل صبّـ ػیؼی ػؿیبفت کٌٌؼ.

 تْهبى ػیؼی ػؿیبفت هی کٌٌؼ. ُقاؿ003ثبفًينتگبى

 ثیبى کـػ: ثبفًينتگبى ثَ ػلیل ثی حجبتی ػؿ عجبفُب

ػیؼی  ـاى پـػاعت صمْق ّهؼیـیت تبهیي ارتوبػی ًگ

 ُنتٌؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبل  عـػاػ3 کيبّؿفی اف *ػؿصبلی کَ ّفاؿت رِبػ

هوٌْع اػالم  ؿا هْف ثزق ربؿی ّاؿػت توبهی هیٍْ ُب

 ّاؿػپبکنتبى  تي ًبؿًگی اف2033ثَ تبفگی  کـػٍ ثْػ

 ىؼٍ امت. 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبلی کَ تـّؿینت ُبی  ػؿ  :* تحریریه پیام فلسکار

 ػفػاى حـّت هلی علك فصوتکو ّ ػاًيوٌؼ ُکو ّ

ّاؿػات  ػالالى عبئي ّمـهبیَ ػاؿی اًگل تزبؿی ثب

ایـاى  مبعت ُبی التَبػ کـػى فیـ ثـای هتالىی

ثَ مـهبیَ  التَبػ رِت ّاثنتَ ًوْػى ُـچَ ثیيتـ

 گـاًی ّ ٓجمَ فصوتکو ثب ىکنتي کوـ ػاؿی رِبًی ّ

 ثیکبؿکـػى کبؿگـاى ّ ثنتي کبؿعبًَ ُبی تْلیؼی ّ

 تِیَ پیو ًْیل لبًْى کبؿی ثَ فـهبى ثبًک رِبًی ّ

 ٌٍؼّق ثیي الوللی پْل آفاػاًَ ػؿ ؿفت ّآهؼ

هؼلوبى  اصْبؿفؼبالى کبؿگـی ّ ُنتٌؼ،ػمتگیـی ّ

فصوتکو ػؿ ؿامتبی صؾف فؼبالى ػـٍَ ارتوبػی 

افهؼبػالت ارتوبػی میبمی کيْؿٍْؿت هی گیـػ. 

اصْبؿ ّثبفػاىت ىـیف مبػؼ پٌبٍ ّهظفـٍبلش 

ًیبػؿمٌٌؼد،ػلی اکجـًظـی ّ هـتْبکونبؿی 

افاػْبی مٌؼیکبی کبؿگـاى ىـکت ّاصؼ ّمپل 

 حمفی ّ ػلیـّب کفبلت ّاصْبؿ ثبلیؼآفاػی آًبى 

اػْبی کبًْى هؼافؼبى صمْق  ثبفػاىت ػلی اعْاى اف

ثَ  هضکْهیت اػْبی کبًْى فـٌُگیبى یقػ ّ کبؿگـ

هیـفایی، هضوؼ  اف رولَ صني ىیـافی،هٌَْؿ ،صجل

 ػلی ىبُؼی، هضوؼ رْاػ صنبهی، اصوؼ چٌگیقی،

صنیي  هضوؼ هِؼی ٍؼیمی، هضوؼ ؿهْبى ػلی ًزبتی،

ًپْؿ،ػلی لْچبًی ّ ثبفػاىت مبمبى ّاُجی ّه، ػُمب

 ّ یؼمْة پْؿ هضوؼرـاصی،هِؼی فـاصی ىبًؼیق،ًیوب

ػؿ ثٌؼ هبًؼى  ىبُـط فهبًی اف فؼبلیي کبؿگـی ّ

اثـاُین هؼػی ًبیت ؿییل مٌؼیکبی کبؿگـاى ىـکت 

اػْبی ُیبت هؼیـٍ مٌؼیکبی  ؿّبىِبثی اف ّاصؼ ّ

فؼبلیي ثبفرْیی   ّ اصْبؿ ّ کبؿگـاى ىـکت ّاصؼ

 کبًْى ٌٍفی هؼلوبى ایـاى ّ مبفهبى هؼلوبى ایـاى ّ

 گـفتي تؼِؼ ثـای ػؼم ثـگقاؿی ُـگًَْ رلنَ یب

 عالف لبًْى امبمی ّ اًتغبثبت ؿا ثـ گـػُوبیی لجل اف

صؾف ایي ٓجمَ افػـٍَ  ثب صمْق ثيـ هی ػاًین.

فؼبلیت ارتوبػی چَ کنبًی هیؼاى ػاؿ تضْالت 

؟ فؼبلیي ارتوبػی حبثت ىؼ میبمی عْاٌُؼ ارتوبػی ّ

ّ  ؿاٍ کذ ؿّی ُب کَ صْْؿىبى مؼ کـػٍ اًؼ

ّاثنتگی میبمی ّ التَبػی کيْؿثَ عبؿد هی 

ثَ فؼبالى کبؿگـی ّ  فيبؿ ثبىؼ.ایي کذ ملیمگی ُب ّ

هؼلوبى آگبٍ رق ؿىؼ لبؿچ گًَْ هْؿیبًَ ُبی التَبػی 

ربهؼَ ًتیزَ  تيؼیؼ فمـ ػؿ اعتالك ّ فنبػ اػاؿی ّ ّ

 .غْاُؼ ػاىتثـ ً ای ػؿ
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تبحیـی کَ مٌؼیکبُبی کبؿگـی ػؿ رْاهغ کًٌْی ػًیب 

ػاؿًؼ ثـکنی پْىیؼٍ ًینت. مٌؼیکبُبی کبؿگـی ػؿ 

ٍف اّل هجبؿفات ٌٍفی ّ ارتوبػی لـاؿػاؿًؼ ّ 

ًتیزَ هجبؿفاتيبى ػؿ ثـگیـًؼٍ ُوَ افـاػ ربهؼَ امت. 

کبؿگـاى ثـ عالف ػیگـ ٓجمبت ّ ليـٍ اتٌِب ثـای 

ػ هجبؿفٍ ًوی کٌٌؼ. کبفی امت ًگبُی ثَ عْ

ػمتبّؿػُبی ٓجمَ کبؿگـ ثیبًؼافین تب افهجبؿفات 

یکَؼ مبلَ ٓجمَ کبؿگـ ػؿک ػؿمتی ػاىتَ ثبىین. 

ُيت مبػت کبؿ،ثبفًينتگی،ثیوَ ،تؼطیلی ؿّفروؼَ 

ثبصمْق،تؼطیالت تبثنتبًی ثبصمْق،مـّیل، هِؼ 

کْػک،ىیـعْاؿگبٍ....ػمتبّؿػُبیی امت کَ ٓجمَ 

بؿگـ ثب ربًفيبًی ّ لـثبًی ُبی ثنیبؿثؼمت آّؿػٍ ّ ک

 ىبهل ُوَ کبؿکٌبى اػاؿی ّ ًظبهی ًیق گيت.

پٌَِ فؼبلیت مٌؼیکبُبی کبؿگـی ُوَ هنبیل ارتوبػی 

ؿا ػؿ ثـهی گیـػ. آهْفه ّپـّؿه، ثِؼاىت، هضیٔ 

فینت،هنکي،ّؿفه،تؼبًّی ُب.ُوچٌیي هؼظالتی 

 ًظیـلبچبق،تجِکبؿی،اػتیبػ،ٓالق،ثچَ ُبی

ُوَ ایي هْاؿػ هی تْاًٌؼ رقّ فؼبلیت ُبی .عیبثبًی....

مٌؼیکبیی ػؿ همطؼی لـاؿگیـػ. افقایو ّ یب کبُو 

هْاؿػ یبػ ىؼٍ ػؿ تَویوبت مٌؼیکب تبحیـگؾاؿ ُنتٌؼ، 

ّلی اّلْیت ًؼاؿًؼ. مٌؼیکب ثـای ؿفغ هيکالت 

ارتوبػی ّ افقایو صمْق ارتوبػی ّ ٌٍفی تاله هی 

ؿا کَ ُوبًب فًؼگی اتضبػیَ  کٌؼ. اهب هنبیل اٍلی عْػ

ای امت، فـاهْه ًوی کٌؼ. ػؿ هنبیل میبمی 

ثغًَْ هنبیل کالى کَ ثب فًؼگی ٓجمَ کبؿگـ ػؿ 

اؿتجبٓ امت ًظیـ رٌگ،ٍلش،اًمالة 

میبمی،التَبػ...ًظـات عْػ ؿا ثیبى کـػٍ ّ ػؿ ایي 

عًَْ اف هٌبفغ فصوتکيبى ػفبع هی کٌؼ. ثـای هخبل 

ایـاى ػؿ ػّؿاى ػؿ لْیَ رؼایی ثضـیي اف 

پِلْی،مٌؼیکبی کبؿگـاى کفبه ّوي هضکْم کـػى 

ایي لْیَ ثؼؿمتی ایي ػول ؿاّؼ امتمالل ّ صبکویت 

 هلی ػاًنت. ّ یب ػؿ ػَُ ُفتبػ هیالػی هجبؿفات 

 

 

 

 

 

 

 

مٌؼیکبُبی کبؿگـی ایتبلیب ػؿ هجبؿفٍ ثب هبفیب ّ صوبیت 

 اف لْبت پبک ًوًَْ ثبؿف ایي هجبؿفات هی ثبىؼ. 

اها در چه هراحلی فعالیت سٌذیکا سیاسی هی گردد؟ و 

 تا چه حذودی سٌذیکاها در آى هشارکت دارًذ؟

هیيْػ، آًچَ ثبػج ػعبلت مٌؼیکبُب ػؿهنبیل میبمی 

ثَ هنبیلی چْى رٌگ ّ ٍلش ّ اًمالة ّهنبیل هـتجٔ 

ثب امتمالل میبمی ّالتَبػی ثـهی گـػػ.ثـای ًوًَْ 

هی تْاى افهجبؿفات مٌؼیکبُبی کبؿگـی ػؿصیي 

اًمالة ثِوي ُّونْىؼى ثبهجبؿفات هـػم 

ثنیبؿی افمٌؼیکبُبی 00ؿاؽکـکـػ.افاّایل پبییق

 تیزَ ؿمیؼًؼُیبت هؼیـٍ ُبیيبى ثَ ایي ً کبؿگـی ػؿ

هجبؿفات هـػم ّظیفَ اٍلی  ىؼى ثب کَ ُونْ

 پل ثَْؿت هغفی ىـّع ثَ اًتيبؿ اهـّفىبى امت،

فلقکبؿ  کبؿگـاى کفبه، ػٌْاى روؼی اف اػالهیَ ثب

 یب ثبفٌؼٍ مْفًی کـػًؼ. ثب ًفت ّ عیبٓ، ثٌب، هکبًیک،

ثَ ٍضٌَ 00آثبى مٌؼیکبی کبؿگـاى ًفت ػؿ ّؿّػ

بػؿاتی ًفت ثَ ؿُجـی ثنتي ىیـُبی ٍ هجبؿفات ّ

فهبًی ٍبػؿات ًفت »اػالم ایٌکَ: یؼالَ عنـّىبُی ّ

آغبف عْاُین کـػکَ ىبٍ ّژًـال ُبیو  ؿا

ُهِـًّيبى  ًَ تٌِب ٓجمَ کبؿگـ «ؿاٍبػؿکـػٍ ثبىین

ثلکَ ثبػج ىـّع اػتَبة  ثَ ایي تضْالت فػ، ؿا عْػ

مٌؼیکبُبی کبؿگـاى  ىؼ. کيْؿ ُبی مـامـی ػؿ

ؼُی کویتَ ُبی اػتَبة الِبم ٌٍؼت ًفت ثبمبفهبً

 آًبى ًیق تب مٌؼیکبُبی کبؿعبًزبت گـػیؼًؼ، ثغو مبیـ

 تضْالت میبمی ؿا تيکیل کویتَ ُبی اػتَبة ؿًّؼ ثب

ثَ ؿژین  ّـثَ ًِبیی ؿا مـػت ثیيتـی ثغيٌؼ ّ

ثَ ُویي رب  هجبؿفات ٓجمَ کبؿگـ اهب ّاثنتَ ىبٍ ثقًٌؼ.

ًفت کَ کبؿگـاى ٌٍؼت  عتن ًيؼ،ىْؿای کبؿکٌبى ّ

ثـای ؿاٍ اًؼافی ٌٍبیغ  پیيتبف هجبؿفات ثْػًؼ،

هؼیـیت ایي  مبفهبى ػاػٍ ّ ًفت،ىْؿاُبی کبؿگـی ؿا

الِبم ثغو  ایي ػول ًیق ٌٍؼت ؿاثَ ػِؼٍ گـفتٌؼ.

لؼم  ػؿ کبؿگـاى ایـاى گـػیؼ. کبؿعبًَ ربت ّ مبیـ

                             )آسیب شناسی جنبش سندیکاخواهی نوین(

 سندیکا و سیاست                           

 مازیار گیالنی نژاد
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پبفيبؿی مٌؼیکبُبی کبؿگـاى ًفت ،هضوؼ  ثؼؼی ثب

 تٌؼگْیبى  ّفیـ ًفت ىؼ.

 لطف ًینت. ًوًَْ عبؿری ایي هنئلَ ُن عبلی اف ؽکـ

ػعبلت مٌؼیکبُبی ػوْهی کبؿکٌبى تًْل ّاػالم 

اًمالة هـػم  تضْالت ّ مـآغبف اػتَبة ُوگبًی،

پـمو ایي امت آیب ُن اکٌْى ًیق  تًْل گـػیؼ.

ایي  ػؿ مٌؼیکبُبی کبؿگـی تًْل ثَْؿت هنتوـ

ؿاٍ  ؿهجبؿفٍ ػ کَ ُوبًب اٍلی عْػ کبؿ تضْالت اف

 اینتبػٍ اًؼ؟ ؿفبُی کبؿگـاى امت ثبف هنبیل ٌٍفی ّ

چْى ایي ّظیفَ صقة ٓجمَ کبؿگـ  لطغ عیـ. ثطْؿ

صبکویت میبمی  اف گـفتي اهتیبف امت کَ تاله ػؿ

ثـای گـفتي صبکویت میبمی ثـفهؼ. ػؿ  ػاىتَ ثبىؼ ّ

هجبؿفات،  ایي همطغ اف ربی ػیگـی ػؿ ُـ تًْل ّ

مٌؼیکبیی  کبؿگـاى پیيـّمٌؼیکبُبی کبؿگـی تْمٔ 

ثؼمت گـفتي هؼیـیت  ّ ػؿایزبػ ىْؿاُبی کبؿگـی،

 هؼیـیت رِت ؿاٍ اًؼافی ّ یب ُوکبؿی ثب ّ تْلیؼ ؿًّؼ

ایي ثـَُ  ػؿ کـػ. تاله عْاٌُؼ ىـایٔ تْلیؼ، ثِجْػ

کبؿگـاى پیيـّ مٌؼیکبیی رؾة اصقاة میبمی 

ػیکتَ کـػى  ّلی کبؿگـاى آگبٍ صقثی اف عْاٌُؼىؼ.

ُبی اصقاة هْؿػ ػاللَ اىبى ثَ مٌؼیکب میبمت 

 هنتمل هبًؼٍ ّ ایي مٌؼیکبُب تب کـػ پـُیقعْاٌُؼ

گـایيبت هغتلف میبمی  ّ ُوَ ػمبیؼ ُوچٌبى ثتْاًٌؼ

ؿامتبی عْامتَ ُبی  ػؿ ؿا ػؿ مٌؼیکبُبی کبؿگـی ّ

گـًَ مٌؼیکبُب هضل  ّ ٌٍفی ؿفبُی هتيکل کٌٌؼ.

 ّ ىؼ،صقثی عْاٌُؼ ثـعْؿػ میبمت ُبی مبفهبًی ّ

ثَ  ثلکَ تْؼیف ّ هبًؼ، ًغْاٌُؼ ًَ تٌِب لؼؿتوٌؼ

صقة  مٌؼیکبُبی کبؿگـی، ؿمیؼ. فـّپبىی عْاٌُؼ

مپـػٍ  ػبهل مـ اهب کـػ، تغؾیَ عْاٌُؼ ٓجمَ کبؿگـ ؿا

 کَ اف ؿا میبمت هنتمل عْػ ّ ىؼ اصقاة ًغْاٌُؼ

آؿای ػوْهی اػْبی مٌؼیکب گـفتَ هی  روؼی ّ عـػ

هنتمین  لؼؿتوٌؼی مٌؼیکب تبحیـ کـػ. صفع عْاٌُؼ ىْػ،

مٌؼیکبُب  کـػ. عْاُؼ ثیيتـ تضْالت ارتوبػی ؿا ػؿ

 چْى افُوَ ًْع تفکـی ػؿ ػوْهی ُنتٌؼ افکبؿ ثـآیٌؼ

 ّ مٌؼیکبُبی لؼؿتوٌؼ ثْػٍ ّفؼبلیت هی کٌٌؼ. آى ػْْ

لغقه ُبی اصتوبلی  هنتمل ثبػج رلْگیـی اف

ّمیبمت ُبی غیـهـػهی ػؿاصقاة ٓجمَ کبؿگـ 

ؼىؼ.ػؿربهؼَ ای کَ مٌؼیکبُبی کبؿگـی عْاٌُ

هؼًی ًِبػیٌَ  صْْؿلؼؿتوٌؼػاؿًؼ،آفاػی ُبی میبمی ّ

ًبٌُزبؿی ُبی ارتوبػی کبُو  عْاٌُؼگيت ّ

اف ػعبلت  عْاُؼیبفت.اصقاة ّالؼی ٓجمَ کبؿگـ ًیق

 ػؿ عْػػاؿی کـػٍ، مٌؼیکب ثبًؼثبفی ػؿ کـػى ّ

افك ؿّىٌی  تضلیل ػؿمت ىـایٔ هْرْػ، ػُْ ثب

مٌؼیکبُب ّ کبؿگـاى پیيـّ،رِت ػمتیبثی ثَ ؿاثَ 

 صمْق صمَ عْػعْاٌُؼ ػاػ.

 تِؼیؼ مٌؼیکبی کبؿگـی ؿا یکی ػیگـافهنبیلی کَ ُـ

مٌؼیکبُب  مبفهبًِبی عبؿد اف ّ افـاػ هی کٌؼ،

مبفهبًِبی میبمی کَ پيتْاًَ کبؿگـی  ّ ُنتٌؼ.افـاػ

ربهؼَ ّ تضْالت  ثـای آًکَ ثتْاًٌؼ ػؿ ّهـػهی ًؼاؿًؼ،

ًقػیک ىؼى ثَ مٌؼیکبُب  ثب می عْػی ًيبى ثؼٌُؼ،میب

یب ثبتـفٌؼُبیی  لجَْ کـػى ُیبت هؼیـٍ ُب ّ مؼی ػؿ

ایي  اف ّ ػٌُؼ. لـاؿ عْػ تضت تبحیـ ؿا ؿُجـی مٌؼیکب

ملیمَ ُبی عْػ  ثب ٓـیك میبمت ُبی مٌؼیکبیی ؿا

ثؼلیل ػؼم  مبفهبى ُب ّ ایي افـاػ ُوبٌُگ مبفًؼ.

ثب ػاػى  اؿگـاى ػْْ، ّک مٌؼیکب ػولکـػ ىٌبعت اف

رؼاکـػى  ثبًؼثبفی ّ ؿٌُوْػُبی میبمی مؼی ػؿ

ػُْ کـػى ؿًّؼ فًؼگی  ّ ثؼًَ مٌؼیکب ؿُجـاى اف

میبمت ُبی عْػ  آًبى ثـای پیيجـػ مٌؼیکبیی ىًْؼ.

ػؿمٌؼیکب،ػؿکيبًؼى ؿُجـاى ّفؼبالى مٌؼیکبیی ثَ 

میبمی کبؿی ُبی غیـالفم تاله هی کٌٌؼ.ًگبُی ثَ 

 02مٌؼیکبی کبؿگـاى عیبٓ ػؿمبلِبی تبؿیغچَ 

هی تْاًؼػجـت آهْفثبىؼ.یکی افمبفهبًِبی 23ّ

میبمی ثَ ػاًيزْیبى ػْْه کَ ثؼؼ افاًمالة 

عیبٓ عبًَ ای  ػؿ تٍْیَ کـػ ثْػًؼ فـٌُگی ثیکبؿ

 هيغْل ىؼٍ ّمپل ػْْمٌؼیکب ىًْؼ تب ثتْاًٌؼ ػؿ

اًتغبثبت ُیبت هؼیـٍ تبحیـگؾاىتَ ّاػْبی هٌتغت 

 ایي صـکت ثب ػٌُؼ. لـاؿ تضت تبحیـ ـٍ ؿاُیبت هؼی

 ُْىوٌؼی ؿُجـاى مٌؼیکبی عیبٓ عٌخب ىؼ.اهـّف

 ًظـ ثؼّى ػؿ کيْؿ عبؿد اف ًیقُنتٌؼکنبًی کَ ػؿ

هیِي ػقیقهبى  ّ گـفتي ىـایٔ ّیژٍ مٌؼیکبلینت ُب

ػاػى آػؿك ُبی غلٔ تاله هی کٌٌؼ فؼبلیي  ثب ایـاى،

 ثَ موت عْػ اػاػٍ آًبى ؿ لـاؿ تضت تبحیـ کبؿگـی ؿا

کَ تبکٌْى  الفم ثکيبًٌؼ، کيبًؼٍ ثَ میبمی کبؿی غیـ

 هْفك ًجْػٍ اًؼ.

ػؿایي هیبى ًمو ؿمبًَ ُبی ػیؼاؿی ّىٌیؼاؿی 

اُؼاف  یکی اف گبٍ عطـًبک امت. ثنیبؿرؼی ّ

فْب ثـای  ثؼلیل ًجْػ ػىوٌبى مٌؼیکبیی ػؿصبل صبّـ

 ًظـیبت مٌؼیکبُب ثِـٍ گیـی اف ّ هطـس ىؼى آؿا

 ؿمبًَ ُبػؿّّؼیت کًٌْی امت.ُْىوٌؼی ًّمو 

ػؿایت فؼبلیي مٌؼیکبیی ػؿثـعْؿػثبؿمبًَ ُبهی تْاًؼ 

آیٌؼٍ  ػؿ ثـای ٓجمَ کبؿگـ یکی افتزـثیبت هبًؼگبؿ

یکی اف  کـػٍ ثبىین اف ثبف ثـای آًکَ ثضج ؿا ثبىؼ.

ػَُ ُيتبػ ّ ًْػ هیالػی هخبل  صْاػث ثنیبؿهؼـّف ػؿ

لِنتبى اػتَبثبت  ی ػؿهیالػ ػَُ ُيتبػ ػؿ هی آّؿین.

 ثَ فقًّی گؾاىت. گؼاًنگ ؿّ ثٌؼؿ کبؿگـی ػؿ
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ؿُجـایي اتضبػیَ کبؿگـی کبؿگـاى کيتی مبفی 

گؼاًنگ فـػی ثْػثٌبم لظ ّالنب.لظ ّالنب ثبتجلیغبت 

ؿمبًَ ُبی غـثی ثَ هـػی همتؼؿ ّکبؿگـی آگبٍ کَ 

ثبیؼتضْالت میبمی لِنتبى ؿاثؼمت گیـػ،تجؼیل 

ّالنب هَبصجَ ًکٌؼ، اػالهیَ  ىؼ.مبػتی ًجْػکَ لظ

ًؼُؼ.ػکل ُبی اّػؿ ؿّفًبهَ ُبی غـثی ّتلْیقیْى 

ُـ ؿّف ُّـمبػت ًمو ًجٌؼػ.تبثؼاًزب کَ لظ ّالنب 

 ؿُجـتضْالت گيتَ ّثَ ؿیبمت روِْؿی ًیقؿمیؼ.

اهبػّمتبى اهـّفلظ ّالنب کزبمت؟آى هـػهمتؼؿّچِـٍ 

حبثت تلْیقیْى ّؿمبًَ ُبی عبؿری ػؿآپبؿتوبًی 

 ّکخیف ثباػتیبػثَ الکل ؿّفگبؿهی گؾؿاًؼ.کْچک 

اهـّفهيغٌ گـػیؼٍ کَ لظ ّالنب چگًَْ تْمٔ ؿمبًَ 

اهکبًبت غـة کيْؿه  ُبی غـثی ثبػىؼ ّثبپْلِب ّ

ؿاثَ چَ ػاهی کيبًؼ.مـّیل ُبی ربمْمی غـة 

اًگلینی  آهـیکبیی ّ ثبفـمتبػى هيبّؿُبی ػلنْف

 ّ صتب ًْىتي اػالهیَ ُب ّ ؿًگبؿًگ ثـای اّ،

کَ  اهـّف ؿا ثبفی ػاػٍ ّ غٌـاًی ُبیو چگًَْ اّم

ثؼًبهی ػمت  ّ فمـ ػؿ ثـایيبى هِـٍ ای مْعتَ امت،

 قًؼ.پب هی ّ

مـگؾىت لظ ّالنب هی تْاًؼ ػؿمی هِن ثـای ُوَ 

ػمت ًگیـین  هبػؿایي ىـایٔ ثبىؼ.ُـػمتی ؿامبػٍ ػؿ

ًَّ فيبؿین.ُن آهْفی ُّوفکـی مٌؼیکبُبی کبؿگـی 

 میٌَ مْعتَ مٌؼیکبیی اثقاؿ ثبُن ّثبپیيکنْتبى

 ثبؿمبًَ ُب ثـعْؿػ ػمت ػاؿین. هطوئٌی امت کَ ػؿ

یکی  ثَ ًفغ هب ٍْؿت گیـػ. ّ ىـایٔ ّیژٍ هب ػؿ ثبیؼ

 ُـ کبؿگـاى اف »ؿُجـاى کبؿگـی هی گْیؼ: اف

 ثبیؼ ثقًٌؼ، آفاػاًَ صـفِبیيبى ؿا تـیجًْی کَ ثتْاًٌؼ

ؿمبًی آالع «لضظَ ای تبهل ًکٌٌؼ. امتفبػٍ کـػٍ ّ

ُـگقًجبیؼایي آالع ؿمبًی ثبػج  صك هبمت،اهب

گـػػ.ُْىوٌؼی ّػؿایت ؿُجـاى  مْامتفبػٍ افهب

امتفبػٍ ثزبافاهکبًبت ػاعلی ثبػج  مٌؼیکبیی اف

ثب ًگبٍ ػلیك ایي  اػتجبؿّلؼؿتوٌؼی مٌؼیکب عْاُؼىؼ.

ّلی ُویيَ  اهکبًبت ؿارنتَ ّافآًبى امتفبػٍ کٌین.

 هطوئي تـیي اثقاؿ ي ّػّمتؼاؿاًوبى هِوتـی اػْب ّ

 ُنتٌؼ. تجلیغی هب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیروز برای اربابانمان می 

بیایید فردا برای  زیستیم،

 خودمان و آزادیمان بمیریم.

 مارکوس گالدیاتور

با جهانی شدن قیمت کاالها 

 باید فروش نیروی کار

 نیز جهانی شود. )دستمزدها(
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انقالب های عربی در حالی یکساله شد که با 

همه حوادث تلخ و خونینش دستاوردهایی 

ارزشمند برای کشورهای شاهد انقالب و درس 

هایی ارزشمندتر برای دیکتاتورهای دیگر 

کشورها به دنبال داشت. روزنامه اردنی 

الدستور، در تحلیلی در این خصوص آورده 

ه گذشت با اطمینان می توان سالی ک» است: 

را سال بهار عربی نامید، سالی که انقالب های 

عربی شعله ور شد. دریاها و اقیانوس ها را 

در نوردید و به اروپا و آمریکا رسید.بطوریکه 

هیچکس نمی تواند تاثیر بهارعربی را در 

تظاهرات وال استریت و دیگر اعتراض های 

مردمی در اروپاوآمریکا انکار کند. بهارعربی 

سال خود دستاوردهای زیادی داشت  دراولین

ونشان داد که هیچ چیز نمی تواندجای آزادی 

ودموکراسی را ُپرکند،نشان داد که ملت های 

عرب برای همیشه ظلم و سرکوب راتحمل 

نمی کنند وباوجودگرسنگی و سلطه استبداد 

سرانجام فریاد خود را به گوش حاکمانشان و 

ی با دیگر کشورها خواهند رساند. بهارعرب

انقالب مردم تونس آغازشد. زمانی که ملت 

تونس دیوارهای سکوت راشکست،بن علی و 

اطرافیانش را ازتخت استبداد به پایین کشید و 

زمام امور رابدست گرفت تا خود برای تعیین 

سرنوشتش تصمیم گیری کند.مردم تونس جان 

خودرادردست گرفتندومسالمت آمیز بودن 

، فریادی که انقالبیون انقالبشان را فریاد زدند

لیبی، مصر و یمن نیز آن را تکرارکردند. 

که چیزی نگذشت حاکمان «برو برو»فریاد 

 مســـــــتبد را به زیر کشید و طومـــــار ظلم و 

 

 

 

 

 

استبداد آنها را در هم پیچید. بهار عربی ثابت 

کرد که دیگر زمان حکومت نظامی و دولت 

حاکمان باید این پنبه امنیتی بسر آمده است و 

را از گوش خود بیرون بیاورند. این بهارثابت 

کردکه تک روی،نظامی گری و تکیه بر 

نیروهای امنیتی موجب می شود کشور به 

سوی جنگ داخلی و تجزیه کشیده شود. اما 

این وحدت ملی و گفتگو میان اقشار مختلف 

است که کشور را از ورطه بال می رهاند. در 

گفت، پیام بهار عربی یک چیز است  پایان باید

و آن این که دوره حاکمیت استبداد بر ملت ها 

بسر آمده واین مردم هستند که سرنوشت خود 

 ()روزنامه آرمانرا به دست خواهند گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازتمام بذرهایی که برزمین 

خون قربانیان  افشانده می شود،

ستم است که غنی ترین محصول 

 )بالزاک( می آورد. ببار را
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آًچَ ایي ؿّفُب کيْؿػقیقهبى ؿا تِؼیؼ هی کٌؼ،تضـین 

میبمی ًّظبهی  ػولیبت ؿّاًی، ُبی التَبػی،

تضـکبت رٌگ  ػاعل ًیق ػؿ اهپـیبلینن افعبؿد ّ

 افـّفاًَ مـهبیَ ػاؿی ػالل تزبؿی امت.

پل افتَْیت چِبؿهیي لطؼٌبهَ ىْؿای اهٌیت 

هبٍ مبل گؾىتَ ّاػوبل مبفهبى هلل ػؿاؿػیجِيت 

ثـعی تضـین ُبی یکطـفَ افٓـف آهـیکب ّاتضبػیَ 

اؿّپب ثـػلیَ ایـاى،ًگـاًی ُبیی ؿاػؿثیي فصوتکيبى 

 ایـاى ّرِبى ثْرْػ آّؿػٍ امت.

فصوتکيبى ایـاى هی پـمٌؼ افرٌگ افـّفی چَ 

 کنبًی ًفغ هی ثـًؼ؟

پل افىکنت صولَ ًظبهی آهـیکب ّىـکبی اؿّپبیی 

بى ّػـاق ّعـّد اؿتو آهـیکب ػؿُفتَ ه ثَ افغبًنت

ُبی اعیـافػـاق،مـهبیَ ػاؿی رِبًی ثـای ىـّع 

یک رٌگ رؼیؼ ػؿهٌطمَ، تجلیغبت ؿمبًَ ای عْػ 

ؿاىؼت ثغيیؼٍ امت.عجـفـّه مینتن هْىکی افمْی 

 تـکیَ، ػؿ آهـیکب ثَ کْیت ًَّت مپـهْىکی ًبتْ

 عـیؼُبی ًزْهی مالس تْمٔ ػـثنتبى افآهـیکب،

 ثیغـػاًَ ػـثنتبى،اهبؿات هتضؼٍ،لطـ،اظِبؿات 

فـاًنَ ػؿؿاثطَ ثب ایـاى ّاػوبل تضـین ُبی تٌجیِی 

افمْی اهبؿات هتضؼٍ ػـثی ّ ػـثنتبى ػؿهبُِبی 

اعیـ،ُوگی فهیٌَ مبفافقایو تيٌذ ػؿهٌطمَ ّآتو 

افـّفی ػلیَ ایـاى ّ فصوتکيبًو امت.چٌیي اػوبل 

 رٌگ ٓلجبًَ ای ػؿعؼهت چَ کنبًی امت؟

ؼ آهؼى ثضـاى ژؿف ػؿآهـیکب ّکيْؿُبی ثب پؼی

 آًبى ثـای فؼبل کـػى کبؿعبًزبت ًظبهی ّ اؿّپبیی،

ثـای  ىـّع رٌگی ػیگـ هْمنبت هـتجٔ ثب آى،

کيْؿُبی مـهبیَ ػاؿی،افًبى ىت ُن ّارت تـ گيتَ 

 ىؼلَ ّؿکـػى رٌگ ػؿ ثب امت.آًبى هی عْاٌُؼ

عبّؿهیبًَ ُن کنـی ثْػرَ ّتْؿم کيْؿُبیيبى ؿاثَ 

 ي هٌطمَ ّاؿػکٌٌؼُّن هٌبثغ ػظین ًفت ّگبفؿا ای

 

 

 

 

 

 

ػؿاعتیبؿعْػثگیـًؼ. چٌیي ػولیبت ًظبهی ػؿ ػاعل 

تٌِب ػؿعؼهت مـهبیَ ػاؿی اًگل تزبؿی امت  کيْؿ

 کَ ػؿایي آة گل آلْػ هی عْاُؼ هبُی عْػؿاثَ تْؿ

مبل 1ػؿػّؿاى ثیبًؼافػ.مـهبیَ ػاؿی اًگل تزبؿی 

رٌگ افآى چٌبى لؼؿت هبلی ثـعْؿػاؿىؼ کَ تْاًنت 

ػؿػَُ ُفتبػ ُّيتبػ ػمت ثَ عـیؼ ٍؼُب کبؿعبًَ 

فػٍ،آًبى ؿاافکبؿ ثبفػاىتَ،کبؿگـاى ؿاثبفعـیؼ ّثَ 

اهبى عؼا ؿُبیيبى کٌؼ.ثب گـفتي ّاهِبی هیلیبؿػی 

ّمـهبیَ گؾاؿی ػؿاؿّپب ّاهبؿات هتضؼٍ ػـثی 

ثؼل ىؼ کَ اهـّف ّاؿػات ؿا  ّتـکیَ،ثَ چٌبى غْلی

ػؿٍؼؿ اهْؿ ثبفؿگبًی عْػ لـاؿػاػٍ امت.ُـچٌؼ کَ 

ایي اهْؿثبفؿگبًی ثـػلیَ هٌبًغ هلی ّامتمالل التَبػی 

کيْؿثبىؼ.ثب تْرَ ثَ اػوبل تضـین ُب ّىـّع اصتوبلی 

رٌگ،ثِتـیي ثنتـثـای ػاللی ُبی ًظبهی ثـای 

 مـهبیَ ػاؿی اًگل تزبؿی ایزبػ عْاُؼ ىؼ.

ّفاهبؿات ثب تضـین ایـاى، مـهبیَ گؾاؿی هیلیبؿػی اهـ

مـهبیَ ػاؿی اًگل تزبؿی ؿا پبػاه هی ػُؼ،تب ىبیؼ 

ػؿرٌگ ًیقاهبؿات ثب ُوؼمتی مـهبیَ ػاؿی اًگل 

تزبؿی ػاعلی افغبؿت هٌبفغ ایـاى ثـای عْػ افایي 

تضـین ُب،مِن  ًوؼ کالُی ثؼمت آّؿػ.لطـ ثب تيؼیؼ

هيتـک ثَ چپبّل ًفت ّگبفعلك ایـاى ؿاافصْفٍ 

ثـػٍ فصوتکيبى  آیٌؼٍ ثب حـّت ثَ یغوب ػؿ ثـػٍ،تب

ایـاى،ًمو کخیف عْػؿاػؿلجبل آًچَ مـهبیَ ػاؿی 

رِبًی ثـای ًبثْػی کيْؿ ّ هـػم ایـاى هؼیي هی 

کٌؼ،ایفبکٌؼ.مـهبیَ ػاؿی اًگل تزبؿی اگـعْاُبى 

رٌگ افـّفی امت، ثـای مـکْة آفاػی ُب،هضؼّػ 

ّ مٌؼیکبُبی کبؿگـی،ًبثْػی کـػى تيکلِبی هنتمل 

امتمالل میبمی ّ التَبػی امت،تب ثتْاًؼ ُـچَ آمبى 

تـثَ غبؿت کيْؿ هيغْل ثبىؼ.میبمت ُبی هؼاعلَ 

رْیبًَ کيْؿُبی مـهبیَ ػاؿی ثَ ُـثِبًَ،ثـّؼ 

هٌبفغ هلی کيْؿ هبمت ّچٌیي میبمت ُبیی رقتمْیت 

مـهبیَ ػاؿی اًگل تزبؿی ًّبثْػی آفاػی ّامتمالل 

ت ارتوبػی ّافقایو هضؼّػیت ُبی میبمی ّػؼال

ٌٍّفی،پیبهؼ ػیگـی ًغْاُؼ ػاىت.مـهبیَ ػاؿی اًگل 

 صلح،خواست اصلی زحمتکشان ایران!
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تزبؿی ثب کْثیؼى ثـٓجل رٌگ افـّفی،ٓـس ًبثْػی 

لبًْى کبؿ،ػمت اًؼافی ثَ حـّت فصوتکيبى ػؿتبهیي 

هیلیًْی فصوتکيبى،رلْگیـی  0ارتوبػی ،ثیکبؿکـػى 

ؼاىتي پبییي ًگبُ تيکیل مٌؼیکبُبی کبؿگـی، اف

ىیفت کبؿ 0ّ0ػمتوقػُب، ّاػاؿکـػى ٓجمَ کبؿگـ ثَ 

ػؿ یکـّف، تؼطیلی ٌٍبیغ هبػؿ،ًبثْػی کيبّؿفی ّ 

ػاهؼاؿی ؿاػؿمـهی پـّؿاًؼ.آًبى ثب اعتالك ُبی 

هیلیبؿػی ّثـػى اؿفُبی ثباؿفه ًفتی، ایي حـّت 

فصوتکيبى ثَ عبؿد افکيْؿ،ثَ ثٌیَ هبلی کيْؿًَ 

 ن فػى ًظبم التَبػی،تٌِبّـثَ هی فًٌؼ،ثلکَ ثبثـُ

فصوتکيبى ؿاثب تْؿم افنبؿگنیغتَ ّگـاًی ثی صؼ 

ّهـف ؿّثـّهینبفًؼ.ایي عبئٌیي گْه ثَ فـهبى 

ٌٍؼّق ثیي الوللی پْل ّمبفهبى تزبؿت رِبًی فهیٌَ 

ؿاثـای غبؿت ُـچَ ثیيتـ حـّت هلی اهبى ثـای عْػ 

ّ مـهبیَ ػاؿی رِبًی آهبػٍ هی کٌٌؼ،ّثَ ُویي رِت 

 ،ُـد ّهـد التَبػی، تْؿم، گـاًی،ٓجل رٌگ ثـ

لضطی،هی کْثٌؼ.مـهبیَ ػاؿی رِبًی ّمـهبیَ ػاؿی 

 اًگل تزبؿی،ًبى ّربى فـفًؼاًوبى ؿاًيبًَ ؿفتَ اًؼ.

زحوتکشاى در سراسر دًیا طرفذار صلح هستٌذ. در 

جٌگ فرزًذاًشاى ًابىد، هیهٌشاى ویراى، و ثروت 

 هلی اشاى غارت خىاهذ شذ.

َ مٌت ػیـیٌَ پؼؿاًيبى امت، فصوتکيبى آى چٌبى ک

ُـتِؼیؼی ثـػلیَ ّٓي ػقیقىبى ؿاػؿ ٓی لـًِب ثب 

هيت آٌُیي پبمظ ػاػٍ ّافهٌبفغ هلی ّتوبهیت اؿّی 

 کيْؿثب چٌگ ّػًؼاى ػفبع کـػٍ ّهی کٌؼ.

 دوستاى کارگر

هب ًگـاى میبمت ُبی رٌگ ٓلجبًَ مـهبیَ ػاؿی 

رِبًی ػؿؿاثطَ ثب کيْؿػقیقهبى ایـاى ُنتین ّ 

ـیي ؿاٍ رلْگیـی افتزبّفمـهبیَ ػاؿی ثَ هیِي ثِت

ؿا،ُْىیبؿی کبؿگـی،اتضبػ فصوتکيبى ّاًنزبم 

ػؿمٌؼیکبُبی کبؿگـی ّهجبؿفٍ ثب مـهبیَ ػاؿی اًگل 

تزبؿی،تضـین عـیؼ کبالُبی عبؿری هيبثَ مبعت 

ػاعل، هجبؿفٍ ثـای لبًْى کبؿی هتـلی، تاله ثـای 

ؼی ّػؼم ؿاٍ اًؼافی کبؿعبًزبت ّ کبؿگبُِبی تْلی

 تؼطیلی آًِب هی ػاًین.

هب افهنّْلیي میبمت عبؿری هی عْاُین کَ ثب 

ُْىیبؿی ثَ موت صل ّ فَل هنبیل هْؿػ اعتالف اف 

ٓـیك هؾاکـات هنتمین صـکت کـػٍ ّافٓـس هنبیل 

 صبىیَ ای ّتيٌذ آفـیي ثپـُیقًؼ.

 

 دوستاى کارگر

زحوتکشاى دًیا وکشىرهای دارای ًظام کارگری در 

زحوتکشاى ایراى هستٌذ. خىاست ها و طبقه کٌار 

کارگر جهاًی پایاى دادى فىری به تشٌجات و هذاخالت 

 خارجی د را هىرداخلی ایراى است.

 

 

  فلزکارمکانیککارگران 

                                          

5/33/3199  
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تاثیرات ملموسی  اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها،

نرخ تورم و قیمت کاالها خواهد گذاشت و لذا  بر

رفتاراقتصادی خانوارها باید همگام باهدفمندی یارانه 

ها تغییر یابد که این تغییر نخستین رفتار مدیریت گونه 

عرصه خانواده و جامعه است. در واقع بخش  زنان در

بزرگ و اصلی اجرایی شدن این قانون در افزایش 

نگرانی های روحی و روانی زنان یا مدیران خانواده 

کنترل »و « درآمدها»برای مدیریت جریان ورودی پ

اما این تنها بخش نبود بلکه آثار آن «. خروجی هاست

ری است. در سالمت آنها نیز به روشنی قابل پیگی

زنان یا مادران از آخرین بخش های بهره مند 

ازامکانات خانواده در محیط خانواده هستند، نه از آن 

 –جهت که نظام پدرساالر حاکم بر روابط اجتماعی 

 فرهنگی )که آن هم وجود دارد( موجب این می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که زنان از امکانات خانواده محروم بمانند، بلکه از  

که زنان دچارنوعی خودسانسوری خوراکی آن جهت 

)عدم مصرف مناسب موادغذایی(هستند.چون عواطف 

وحس مدیریت منابع وترجیح دیگران بر خود، آنان را 

به این سو هدایت می کند. در همین ارتباط محروم 

شدن از فرصت های شغلی جدید و از  دست دادن 

مشاغل شاید یکی دیگر از مهمترین مسایل مبتال به 

زنان در این یکسال گذشته بوده است. زنان معموال 

اولین گروه در بحران های اقتصادی هستند که مجبور 

به دادن هزینه می شوند و معموال به بهانه این که 

فرصت ها محدود است و امکان بکارگیری زنان 

وجود ندارد و بهتر است زنان در کنار مردان باشند و 

ل داشته باشند)به الزم نیست در شرایط بحران شغ

بهانه تامین هزینه زندگی آنها توسط مردان(مجبور به 

دریافت دستمزد پایین در صورت تمایل به حفظ شغل 

می شوند. یا آنکه حتا این راهکار هم پاسخ نمی دهد و 

مجبور به از دست دادن شغل شده اند. به راستی زنان 

ه چه دشوار قانون یکساله هدفمندسازی یارانه ها را ب

دوش کشیده اند. به نظر می رسد اگر مشکالت ناشی 

از هدفمندی یارانه ها برای زنان را تنها  در بستری 

از این دو عامل تعریف کنیم به روشنی در می یابیم 

که در طول یکسال گذشته فشار زیادی بر آنها که 

مادران آینده و کنونی از یکسو و نیم پیکره جامعه از 

شده است. در صورت عدم سوی دیگرهستند وارد 

توجه به مسایل زنان، نسل آتی جامعه ایرانی با نوعی 

 از ناسالمتی جسمی و روحی رو به رو خواهد شد.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

بیشترین بار هدفمند 

کردن یارانه ها بر 

 زنان دوش

 بهرام نژاد زهرا

 )پژوهشگراجتماعی(

 

 شلغم بخور                          

 تا توانی ای بـــــــــرادر کم بخور                روز و شب را یک عدد شـــلغم بخور 

 ــون جگر               تا غذا یک کاســـــــــه باشد بیــــشترای برادر،می خوری خـــ

 زانکه با این نرخ ها ومـــــــزد کم                کی توان پــــــــُر کرد جایی از شکم؟

 کی توان خوردن به جز بـــــاد هوا                لحظه ای با اشکنه کردن صــــــــفا؟

 نمود                در به روی آرزوی خود گــــــــشود؟جز به زاغه کی توان مسکن 

 ای تو شرمـــــنده ز فرزند و عیال                وی به چنــــــــــــگال گـــرانی پایمال

 فاش می گویم که در این رهــــگذر               با همه کــــــــار و تـــــــــالش بیشتر

 بــــــــهره ور               جز خـــــــداونـــــدان آز و زور و زرکس زآسایش نگردد 

 علی جعفری)کارگر(


