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گرانی  یکسال پس از اجرای هدفمندی یارانه ها،

روزافزون وتضعیف ساختارهای اقتصادی درصنایع، 

باعث فروپاشی هرچه بیشترصنایع تولیدی وبیکاری 

در وضعیت حاضر، بسیاری .روزافزون گردیده است

ازکارخانه های صنعتی وتولیدی درحالت 

توجهی نیز تعطیل شده  رکودقراردارند،وتعدادقابل

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

سراسری صنایع آلومینیوم اعالم می داردکه با افزایش 

چندبرابری قیمت حامل های انرژی برای واحدهای 

تومانی 2099تولیدی پس ازهدفمندی یارانه ها ودالر 

وناممکن (رسیده2099که در روزهای اخیربه رقم)

یش ال سی، بنگاههای تولیدی محکوم به بودن گشا

فشارهای بانکی وسودباالی بانکی یکی .تعطیلی اند

دیگرازمعضالت بخش تولید است که هیچ کس به آن 

گاه مجبوریم هزینه های هنگفتی رابه .توجه ندارد

دالالن و واسطه هابدهیم تا بتوانیم بنگاهای تولیدی را 

نمی تواند در  فعال نگه داریم،امافعالیت دراین شرایط

مهرماه گزارش 10ایلنا«.درازمدت ادامه داشته باشد

صنایع ریخته گری ایران درآستانه تعطیلی »:داد

به دلیل عدم حمایت دولت .قراردارد

ازتولیدکنندگان،صنایع ریخته گری با بدهی های 

صنایع مرتبط « .هنگفت درآستانه تعطیلی هستند

ده است باتولیدپمپ درسراسرکشوربارکودمواجه بو

روزنامه دنیای . وهزاران کارگردرخطربیکاری اند

یکی ازفعاالن حوزه صنعت پمپ »:مهرماه10اقتصاد

باتاکیدبراینکه مشکالت زیادی درصنعت وجود دارد 

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

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

رگر استخدام کنیم یابرای نرخ ها چگونه می توانیم کا

صنایع تولیدنرم «افزایش حجم تولیداقدام کنیم؟

افزارنسبت به دیگرصنایع وضعیت به مراتب بدتری 

یکی از نمایندگان این رشته صنعتی به ایسنا .دارند

 افزایش یافته و  هزینه های تولید»:آبان ماه می گوید0

 

 

 

 

 

 

 

واحدهای تولیدی از جمله شرکت های حوزه تولید نرم 

ماه بعداز 0در.افزاربا معضالت جدی روبرو شده اند

هدفمندی یارانه هابطورمستقیم هزینه های جاری مثل 

صنایع پوالد که بارها از «برق وآب افزایش یافته است

خود کفایی آن گفته شده، در سراشیب رکود بسرمی 

برد، و برخی از واحدهای تولید پوالد در آستانه ور 

وعده تحقق »:مهرماه گزارش داد09ایسنا.شکستگی اند

خودکفایی پوالدبه گفته معاون وزیرصنعت ومعدن به 

هم اکنون .مدت چهارسال به تعویق افتاد

میلیون تن درخواست سرمایه گذاری به 219حدود

وزارت صنعت ومعدن وتجارت ارجاع 

منابع مالی مشکل تحقق خودکفایی درصنایع شده،کمبود

سال زمان 4تا0تولید پوالد است که حل مشکل 

صنعت نساجی که جزوقدیمی ترین صنایع «.نیازدارد

در ایران است درتاروپودبحران غوطه 

فعاالن »:آبان ماه21روزنامه دنیای اقتصاد.وراست

صنعت نساجی قربانی تعرفه های دولت می 

واردات پوشاک باعث اشباع  تعرفه های پایین.شوند

هزینه های .شدن بازاراز محصوالت خارجی شده است

تولیدباقانون هدفمندی یارانه هاباالرفته وتولیدکننده 

ایرانی قادربه رقابت بامحصوالت خارجی به 

خصوص ترکیه ای،پاکستانی وچینی واروپایی 

تمام تالش مااین است که جلوی کاهش تعرفه .نیستند

بارونق صنعت .به کشوررابگیریمواردات پوشاک 

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 

اوایل آبان  بانک مرکزی در .دارند دریغ دولت برخور

 هدفمندی یارانه ها، اهداف و چشم انداز آن

 رضا کارشناسان
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به تاجرهای بزرگ  میلیارد دالر5به مبلغ  ماه اعتباری

آبان 5 روزنامه اعتماد .برای واردات اختصاص داد

کننده  وارد میلیارد دالراعتباربانکی به تجار5»:ماه

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین .اختصاص یافت

خبردادکه خطوط فایناس برای یکسال به مبلغ 

قانون «.میلیارد دالردرنظرگرفته شده است29

ماه است اجرامی شود،موجب 0فمندی یارانه هاکههد

افزایش هزینه های واحدهای تولیدی شده،بی آنکه 

درعوض .یارانه ای به این بخش اختصاص یابد

سرمایه داری تجاری ودر راس آن اتوبان واردات 

بیشترازسایربخش های اقتصادی به غارت سرمایه ملی 

به وارزهای باارزش نفتی پرداخته وهم زمان تیشه 

به همه این مسایل باید .ریشه اقتصادملی زده است

ساختارنظام بانکی به .عملکرد نظام بانکی را نیزافزود

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

 به عالوه با .تمام زوایای زندگی سرایت کرده اند

بیش  مولد، ع به بخش خصوصی غیرواگذاری صنای

 پیش منافع سرمایه داری تجاری و متحد آن در از

تامین (بورکراتیک)حاکمیت یعنی سرمایه داری اداری

پنهان  و زیرا پشتیبانی آشکار .تضمین شده است و

حمایت  تولیدات خارجی و سرمایه بزرگ تجاری از

 (الیه های سرمایه داری بورکراتیک ) 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»:دیماه20آرمان 

معدن وتجارت باهماهنگی  مسووالن وزارت صنعت و

گمرک اقدام به صدورمجوز واردات میوه درهنگام 

ری وزارتخانه همکا« »برداشت مرکبات ،کرده اند

های بازرگانی،راه،اقتصاد،گمرک،بانک 

گروه .میلیاردی 0999مرکزی،باگروه آریاواختالس 

 .آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات بود

وزارت بازرگانی مجوزهایی به این گروه اختالس 

گربرای واردات اقالم یارانه ای مانندگوشت داده 

انه به بانک  وتوصیه نامه ای نیز ازطرف این وزارتخ

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 

وتسلط جریان های قشری  روبنای جامعه نیز پیدایش

سودناشی ازهدفمندی یارانه .وماوراء راست بوده است

ها وخصوصی سازی باعث درگیری بین گروههای 

مختلف سرمایه داری انگل تجاری برای تصاحب 

هر روز  آستانه انتخابات، ثروت ملی در هرچه بیشتر

بهم پیوسته بین جناح  مخرج مشترک و.بیشتر می گردد

وجود  :از عبارتند بنای سیاسی کشورهای عمده در رو

 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  تصاحب الیه های سرمایه داری و

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

 صندوق بین المللی پول و سازی اقتصادی به دستور

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

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  دریکسال اخیر،.وابسته است آینده کشور حال و

ری اجتماعی فوق قانون هدفمندی یارانه ها به نابراب

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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اجراییه سابق هیات  آقا کفاش عضو 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

ظ شخصیت کارگران باید برای افزایش درآمد و حف

 :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

درکالس های .کنندوبکوشند مهارت جدیدی بیاموزند

ای افزایش آگاهی های حرفه آموزشی شرکت کنند وبر

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

 .بپرهیزند و برای افزایش بهره وری تالش کنندکار 

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  -0

هرگز  همکاران خود احساس مسوولیت کنند و

مورد گرایش  بویژه در .نگویندبه من ارتباطی ندارد

حساس و  مواد مخدر کارگران به سوی دخانیات و

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  ی وباعث می شود که کارگران توانمند دیگر،

 کارفرماهای سهل انگاروغیر نشان دهند و خود را

ضمن برسمیت شناختن ارزش  برانگیزند تا مسوول را

همه  از.مزایای بیشتری پرداخت کنند کارآنها،حقوق و

 ویژگی های یک شخصیت کارگری
 

 
 محمود آقا کفاش
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به عنوان یک کارگر ماهر و  آنها مهمتر اینکه با

حقوق شان را رعایت نمایند  کارشناس برخورد کنند و

حال اگر  .بکوشند مه کردن آنهاومشتاقانه برای بی

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

بدون تعامل کارگران با  زیرا .دارند خود وا

توان  بهبود شرایط، نمی 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 

 کارگر متفرق هیچ چیز           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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                                     

 ، مادرم هم روزه بود" اتفاقا

 ناگهان خواهرم بی روسری بیرون دوید                            

 «آقا سفره خالی می خرید»:گفت
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 دالر در مبادالت داخلی جایگزین لایر شد *

در حالی تاثیر روند صعودی دالر در افزایش قیمت ها 

که در پنج ماهه دوم سال  به وضوح احساس می شود

تورم  رسیدن نرخ درصدی قیمت ها و 03جاری رشد

 اتفاقی بود (بانک مرکزی طبق آمار) درصد03به مرز

بازارمبادالتی ایران و جایگزینی  حذف لایر از که بر

وقتی سری به  .دالربه جای آن صحه گذاشت

بازارکاالهای لوکس و وارداتی می زنیم بی ارزش 

 .احساس می کنیم شدن لایر را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .منحل اعالم شد خانه سینما توسط وزارت ارشاد* 

رییس  را حتا خانه سینما: مدیرعامل خانه سینما گفت

جمهورهم نمی تواند منحل کند،چون به عنوان موسسه 

فقط دو راه برای  .ای غیردولتی به ثبت رسیده است

یا  و حکم قضایی داده شود باید انحالل آن وجود دارد یا

 .مجمع عمومی خود خانه سینما آن را منحل کند

نمی  هیچکس را »:قانون اساسی آمده  آنچه که در -

یکی  به شرکت در یا منع کرد آنها شرکت در توان از

 هیچ مقامی حق ندارد» یا و «.ساخت مجبور آنها از

آزادیهای  تمامیت ارضی کشور، بنام حفظ استقالل و

سلب  مقررات، وضع قوانین و با چند را،هر مشروع

 .متاسفانه مجریان خودعامل نقض قوانین کشورند «.کند

  را صنفی است که مشروعیت خود خانه سینما یک نهاد

 

 

هیچکس  .به آنان پاسخگوست اعضایش می گیرد و از

خانه سینما  مورد اعضای خانه سینما نمی تواند در جز

 رمکانیککارگران فلزکا. تصمیم بگیرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهادی  دریافت جایزه گلدن گلوب توسط اصغر

جدایی نادر از »فیلم جسته ایرانی بخاطر فیلمساز بر

بخش نهایی  همچنین نامزدی این فیلم در دو و «سیمین

همه  عوامل ساخت این فیلم وکلیه  به او و اسکار،را

.                                    اهل فرهنگ تبریک می گوییم مردم ایران و

  تحریریه پیام فلزکار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تخلف بنزینی* 

 .ایستگاهی متوقف شود نیست تخلفات در ظاهرا قرار 

تخلف  قانون اساسی از03اخیرا کمیسیون اصل

فروش بنزین  بخش واردات و هزارمیلیارد ریالی در30

 چندی پیش دولت اعالم کرد در .پرده برداشته است

نیازی  خصوص تولید بنزین به خود کفایی رسیده ایم و

را  این بابت تحریم ها از به واردات بنزین نداریم و

 .ایمدور زده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حداقل دستمزد کارگران  :عزت اله یوسفیان* 

باید توجه داشته  .بیشترشود درصد 33 باید09درسال

فعلی  همین کار با باشیم که افزایش دستمزد باید

ورشود تعدادی از نه اینکه کارفرما مجب صورت بگیرد،

اضافه  ساعات کاری را بعد اخراج کند و کارگران را

 علیرضا محجوبهمچنین  .ببرد باال را دستمزدها تا کند

توجه به تغییرات قیمت  کارگران با دستمزد خواست تا
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به کنترل وضعیت  اگرقادر: وی گفت .دالرمحاسبه شود

. افزایش دهید درصد03حقوق ها را اقتصادی نیستید،

نرخ  و طال  میدان ارز و آنچه در برابر سکوت در

آمدن آن  مهمترین علت بوجود بانکی رخ می دهد، سود

 اشتغال بسیار بانکی بر تاثیرات افزایش نرخ سود .است

بداند،به  کسی که الفبای اشتغال را هر جدی است و

 .کاهش اشتغال اذعان می کند این موضوع بر تاثیر

ش ارزش پول است که کاه کارگران، سر بالی بر

آرمان .شد موجب کوچک شدن درآمدهای آنها خواهد

02/93/03   

افزایش قیمت  اشاره به افزایش قیمت ارز و باوی  

، گره خورده قیمت ارز کاالهای داخلی که به شدت با

 افزایش یافته است، درصد03هزینه معیشتی کارگران 

تورم بنابراین افزایش دستمزد کارگران نیز باید تابع 

 .باشد موجود

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صنعت شمال به عنوان بزرگترین  کارخانه کشت و* 

مازندران هفته  نباتی در تولیدکننده روغن مایع و واحد

 اصلی آن با هاست به دلیل پرونده مالی سرمایه گذار

این کارخانه در  تولید .مواجه شده استتعطیلی 

 .شدند کارگران بیکار متوقف و روزهای اخیر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    

به  :کارگران شرکت قطعات فوالدی کالک کرج* 

 923بیش از .ماه حقوق نگرفته ایم90برسید، ما فریاد

 .مقابل استانداری تجمع کردند این شرکت در کارگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غیر قانونی خواندن  استقبال جامعه کارگری از  *

وان سوی دی از کارهای مستمر موقت در قرارداد

 عدالت اداری

دیوان عدالت اداری گامی در راه احقاق حقوق  

غیر  استقبال جامعه کارگری از .کارگران برداشت

 از کارهای مستمر موقت در قانونی خواندن قرارداد

رفع  دیوان عدالت اداری با .سوی دیوان عدالت اداری

یک مورد تعارض آرای صادره بین شعب دیوان اعالم 

صبغه  اموری که طبیعت آنها در کار قرارداد :کرد

پی شکایت  در .دایمی تلقی می شود استمراری دارد،

شاهرود به دیوان عدالت اداری درباره  کارگران قند

کارهایی که طبیعت شان جنبه  موقت در قرارداد انعقاد

به  استناد دیوان عدالت اداری با استمراری دارد،

 اختالف راقانون کار،حکم شورای حل 0ماده 0تبصره 

 بر .این کارگران را نداد اجازه خاتمه قرارداد نقض و

مراجع  سایر اساس سیاست وحدت رویه این حکم در

بنابراین . مشابه الزم االتباع است اداری نیزدر موارد

مشاغلی که  اشتغال در وجود کارگرانی که با سایر

با قرارداد موقت  طبیعت شان جنبه استمراری دارد اما

شکایت به دیوان عدالت  با نیزمی توانند ولندمشغ بکار

 .سایرمراجع نسبت به اعاده حق شان اقدام کنند اداری و

                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را محکوم می کنیم کارشناسان اتمی ایران ترور* 

 مصطفی احمدی روشن کارشناس علوم هسته ای که در

. رتهران ترور شد د نیروگاه نطنز فعالیت داشت،

کارشناسان اتمی  ترور دخالت سرمایه داری جهانی و

نشانگر دروغ بودن ادعای آنان در زمینه  ایران،

کارگران  .محکوم دانستن تروریسم است

محکوم کرده و  انسانی را مکانیک این عمل ضدفلزکار

 ایران با جهان و صلح در همراه همه نیروهای هوادار

تشنج آفرین در خلیج  بحران خطرناک و نگرانی شاهد

 ما.گوشه ای ازآن می باشد فارس است که ترور

طبقه کارگر ایران  معتقدیم تشنج به نفع منافع ملی و

عملیات  بخشی  ازایران  منطقه و تشنج در. نیست

ایران  کشورهای امپریالیستی علیه کشورهای منطقه و

خاورمیانه  است که زمینه ساز درگیری های نظامی در

 . کشورعزیزمان ایران می باشد و

                                                                    

    09/93/9003کارگران فلزکارمکانیک 

                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازابتدای امسال به علت  :مشاور وزیربهداشت* 

افزایش حامل های انرژی،موادغذایی وتجهیزات 

 صد در923متوسط  بطور بیمارستانهاپزشکی هزینه 

 .افزایش یافته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چهارهزار بواسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،* 

به گفته  . شدند شهرک های صنعتی بیکار در نفر931
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یک میلیون  ساالنه بیش از ،کار تعاون و معاون وزیر

 .به جمعیت متقاضی کاراضافه می شود نفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاست های بانک مرکزی برخی : نماینده مجلس* 

افزایش  با وقتی ارز .افراد را یک شبه میلیاردر کرد

واردکنندگان،اجناس  اه باشد،قیمت همر چشمگیر

با باالترین قیمت  و می کنند انبار را وارداتی خود

 .ممکن می فروشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون تامین اجتماعی مبنی بر 10بااصالح ماده*

استحقاقی به همسران مستمری  درصد 03پرداخت تنها

مردان متوفی تحت پوشش این سازمان که فرزند تحت 

 تکفلی ندارند،به زودی این دسته از زنان حقوق کامل و

دریافت  را درصد حقوق همسران خود933به عبارتی 

 .می کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شورای پول و پس ازماهها رایزنی در *

سپرده های  اعتبار،سرمایه داری مالی به نرخ سود

این حال  با .درصد راضی شد09بانکی به   

سپرده  شرایطی که نرخ سود هنوزمشخص نیست در

تحولی درنرخ  و های بانکی افزایش یافته چه تغییر

 تحریریه پیام فلزکار.  آمد خواهد سود تسهیالت بوجود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واگذاری مراکز نگهداری معلوالن به بخش : ایلنا* 

گرفتن این مراکز  کارفرمایان با.لغوکنید خصوصی را

معلوالن محل  به دنبال کسب سودهستند،ولی نباید

 .فردی باشند سودآوری گروهی یا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع آوری  سخنگوی شهرداری تهران ضمن رد*

متکدیان به شیوه نادرست و با  کارتن خواب ها و

مسوول،  پیمانکار :گفت باتوم کابل و استفاده از

 .پاسخگوی جمع آوری کارتن خوابها با باتوم است

 .کارتن خوابها زن هستند درصد03

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در توجه به اینکه نرخ خط فقر با :رضاعمادی محمد* 

یک میلیون دویست هزار تومان  کالن شهرهای کشور

واحدهای  درصدکارگران فعال در13 است بیش از

 در زیر و دریافت می کنند دی حداقل دستمزد راتولی

توزیع امکانات  برابری در نا از خط فقر زندگی کرده و

 .رنج می برند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارگران در کاهش قدرت خرید رکورد دار 03 سال*

بررسی مصوبات حداقل دستمزد  .سال گذشته بود93

 سال سال گذشته نشان دهنده تصویب بهترین مزد در

 .است03بدترین آن درسال و 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارگران یونانی اعتصاب کردند*

اعتصاب کارکنان متروی آتن موجب متوقف شدن  

اتحادیه های .قطارها و سرگردانی مسافران شده است

کارگری یونان به شدت مخالف اجرای سیاست های 

 هدف کاهش کسری بودجه و ریاضت اقتصادی دولت با

اجرای این سیاست ها موجب کاهش  .بدهی هستند

 افزایش مالیات ها کارگران دولتی وخصوصی و درآمد

 . خواهدشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوریت طرح شفاف  مخالفت نمایندگان مجلس با* 

 .سازی هزینه های انتخاباتی

تامین اجتماعی روش  :دبیرکانون عالی کارالبرز* 

پرداخت فرانشیز  .اصالح کند را خود پرداخت فرانشیز

 اید معکوس شودسوی تامین اجتماعی ب پلکانی دارو از

 به این ترتیب که باافزایش قیمت دارو، سهم بیمار

هم اکنون سهم بیمه  .کاهش یابد ازپرداخت هزینه ها

 00پرداخت هزینه  دارو  شدگان تامین اجتماعی از

 .است درصد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خشک  «زیوار»بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان  *

 می شود

 .پی خشک شدن دریاچه های ایران سریال پی در

خشک  «زیوار»بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان 

روندخشک شدن دریاچه های ایران اپیدمی  .می شود

تاالب گاوخونی،تاالب  دریاچه بختگان، .شده است

 ارومیه ووهمین چندوقت پیش دریاچه  هورالعظیم،

آرام  زیوار درحال مرگ است، .حاالهم دریاچه زیوار
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مسووالن نیز به راحتی  آنقدرآرام که گویی حتا .وبیصدا

 .نادیده بگیرند مرگش را می توانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای  اتحادیه اروپا راآمریکا : تحریریه پیام فلزکار

اتحادیه اروپا ازاول  و تحریم نفت ایران ترغیب کرد

دراین  .نفت از ایران را تحریم می کند ماه خرید تیر

قطر به شدت برای برهم زدن  ترکیه و بین عربستان و

آمریکا واروپا نیز  .تکاپو هستند اوضاع منطقه در

فرستادن ناوهای  برای متشنج کردن منطقه با

سعی در به رخ کشیدن قدرت نظامی اشان  هواپیمابر،

آنچه نابخشودنی است فعالیت سرمایه داری انگل .هستند

 گرانی با تورم و ایجاد تجاری برای نابودی اقتصاد و

متاسفانه  .سیاه برای ارز وسکه است براه انداختن بازار

سیاست های اقتصادی به این سرمایه داران خائن میدان 

  .داده است

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به علت آنچه که  کارگران یک واحد تولیدی درمشهد* 

ماه عنوان می کردند 91 عدم دریافت حقوقشان به مدت

همچنین  .مقابل استانداری خراسان تجمع کردند در

بازنشستگان این کارخانه حقوق بازنشستگی  تعدادی از

کل تعاون خراسان رضوی  مدیر .دریافت نکرده اند

راه  فروش امالک کارخانه از حقوق کارگران با: گفت

 . شد مزایده پرداخت خواهد

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی* 

کارگران شاغل  که همسان با بازنشستگان انتظار دارند

 درحال حاضر .عیدی دریافت کنند

 .تومان عیدی دریافت می کنند هزار003بازنشستگان

 بازنشستگان به دلیل بی ثباتی در: بیان کرد خبازها

عیدی  ران پرداخت حقوق ومدیریت تامین اجتماعی نگ

 .هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال  خرداد3 کشاورزی از درحالی که وزارت جهاد*

ممنوع اعالم  را موز بجز جاری واردت تمامی میوه ها

 واردپاکستان  تن نارنگی از2033به تازگی  کرده بود

 . شده است

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حالی که تروریست های  در  :تحریریه پیام فلزکار* 

 دزدان ثروت ملی خلق زحمتکش و دانشمند ُکش و

واردات  دالالن خائن وسرمایه داری انگل تجاری با

ایران  ساخت های اقتصاد کردن زیر برای متالشی

به سرمایه  اقتصاد جهت وابسته نمودن هرچه بیشتر

 گرانی و طبقه زحمتکش با شکستن کمر داری جهانی و

 بیکارکردن کارگران و بستن کارخانه های تولیدی و

 تهیه پیش نویس قانون کاری به فرمان بانک جهانی و

 صندوق بین المللی پول آزادانه در رفت وآمد

معلمان  احضارفعاالن کارگری و هستند،دستگیری و

زحمتکش در راستای حذف فعاالن عرصه اجتماعی 

. ازمعادالت اجتماعی سیاسی کشورصورت می گیرد

احضار وبازداشت شریف ساعد پناه ومظفرصالح 

نیادرسنندج،علی اکبرنظری و مرتضاکمساری 

ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد وسپس 

 ثقفی و علیرضا کفالت واحضار باقیدآزادی آنان 

اعضای کانون مدافعان حقوق  بازداشت علی اخوان از

به  محکومیت اعضای کانون فرهنگیان یزد و کارگر

میرزایی، محمد  از جمله حسن شیرازی،منصور ،حبس

 علی شاهدی، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی،

حسین  محمد مهدی صدیقی، محمد رمضان علی نجاتی،

نپور،علی قوچانی و بازداشت ساسان واهبی وش، دهقا

 و یعقوب پور محمدجراحی،مهدی فراحی شاندیز،نیما

در بند ماندن  شاهرخ زمانی از فعالین کارگری و

ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت 

اعضای هیات مدیره سندیکای  رضاشهابی از واحد و

فعالین بازجویی   و احضار و کارگران شرکت واحد

 کانون صنفی معلمان ایران و سازمان معلمان ایران و

 گرفتن تعهد برای عدم برگزاری هرگونه جلسه یا

 خالف قانون اساسی و انتخابات را بر گردهمایی قبل از

حذف این طبقه ازعرصه  با .حقوق بشر می دانیم

فعالیت اجتماعی چه کسانی میدان دار تحوالت 

؟ فعالین اجتماعی ثابت شد سیاسی خواهند اجتماعی و

و  راه کج روی ها که حضورشان سد کرده اند

وابستگی سیاسی و اقتصادی کشوربه خارج می 

به فعاالن کارگری و  فشار این کج سلیقگی ها و.باشد

معلمان آگاه جز رشد قارچ گونه موریانه های اقتصادی 

جامعه نتیجه  تشدید فقر در اختالس و فساد اداری و و

 .خواهد داشتبر ن ای در
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تاثیری که سندیکاهای کارگری در جوامع کنونی دنیا 

سندیکاهای کارگری در . دارند برکسی پوشیده نیست

صف اول مبارزات صنفی و اجتماعی قراردارند و 

. نتیجه مبارزاتشان در برگیرنده همه افراد جامعه است

کارگران بر خالف دیگر طبقات و قشره اتنها برای 

کافی است نگاهی به . د مبارزه نمی کنندخو

دستاوردهای طبقه کارگر بیاندازیم تا ازمبارزات 

. یکصد ساله طبقه کارگر درک درستی داشته باشیم

هشت ساعت کار،بازنشستگی،بیمه ،تعطیلی روزجمعه 

باحقوق،تعطیالت تابستانی باحقوق،سرویس، مهد 

دستاوردهایی است که طبقه ....کودک،شیرخوارگاه

ارگر با جانفشانی و قربانی های بسیاربدست آورده و ک

 .شامل همه کارکنان اداری و نظامی نیز گشت

پهنه فعالیت سندیکاهای کارگری همه مسایل اجتماعی 

آموزش وپرورش، بهداشت، محیط . را در برمی گیرد

همچنین معظالتی .زیست،مسکن،ورزش،تعاونی ها

 نظیرقاچاق،تبهکاری،اعتیاد،طالق،بچه های

همه این موارد می توانند جزو فعالیت های .....خیابانی

افزایش و یا کاهش . سندیکایی در مقطعی قرارگیرد

موارد یاد شده در تصمیمات سندیکا تاثیرگذار هستند، 

سندیکا برای رفع مشکالت . ولی اولویت ندارند

اجتماعی و افزایش حقوق اجتماعی و صنفی تالش می 

را که همانا زندگی اتحادیه  اما مسایل اصلی خود. کند

در مسایل سیاسی . ای است، فراموش نمی کند

بخصوص مسایل کالن که با زندگی طبقه کارگر در 

ارتباط است نظیر جنگ،صلح،انقالب 

نظرات خود را بیان کرده و در این ...سیاسی،اقتصاد

برای مثال . خصوص از منافع زحمتکشان دفاع می کند

ایران در دوران در قضیه جدایی بحرین از 

پهلوی،سندیکای کارگران کفاش ضمن محکوم کردن 

این قضیه بدرستی این عمل راضد استقالل و حاکمیت 

 و یا در دهه هفتاد میالدی مبارزات . ملی دانست

 

 

 

 

 

 

 

سندیکاهای کارگری ایتالیا در مبارزه با مافیا و حمایت 

 . از قضات پاک نمونه بارز این مبارزات می باشد

اما در چه مراحلی فعالیت سندیکا سیاسی می گردد؟ و 

 تا چه حدودی سندیکاها در آن مشارکت دارند؟

میشود، آنچه باعث دخالت سندیکاها درمسایل سیاسی 

به مسایلی چون جنگ و صلح و انقالب ومسایل مرتبط 

برای نمونه .با استقالل سیاسی واقتصادی برمی گردد

می توان ازمبارزات سندیکاهای کارگری درحین 

انقالب بهمن وهمسوشدن بامبارزات مردم 

بسیاری ازسندیکاهای 00ازاوایل پاییز.راذکرکرد

 تیجه رسیدندهیات مدیره هایشان به این ن کارگری در

مبارزات مردم وظیفه اصلی  شدن با که همسو

 پس بصورت مخفی شروع به انتشار امروزشان است،

فلزکار  کارگران کفاش، عنوان جمعی از اعالمیه با

 با. یا بافنده سوزنی کردند نفت و خیاط، بنا، مکانیک،

به صحنه 00آبان سندیکای کارگران نفت در ورود

ادراتی نفت به رهبری بستن شیرهای ص مبارزات و

زمانی صادرات نفت »:اعالم اینکه یداله خسروشاهی و

آغاز خواهیم کردکه شاه وژنرال هایش  را

ُمهرونشان  نه تنها طبقه کارگر «راصادرکرده باشیم

بلکه باعث شروع اعتصاب  به این تحوالت زد، را خود

سندیکاهای کارگران  .شد کشور های سراسری در

دهی کمیته های اعتصاب الهام صنعت نفت باسازمان

 آنان نیز تا سندیکاهای کارخانجات گردیدند، بخش سایر

 تحوالت سیاسی را تشکیل کمیته های اعتصاب روند با

                             (آسیب شناسی جنبش سندیکاخواهی نوین)

 سندیکا و سیاست                           

 مازیار گیالنی نژاد
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به رژیم  ضربه نهایی را سرعت بیشتری بخشند و

به همین جا  مبارزات طبقه کارگر اما .وابسته شاه بزنند

نفت که کارگران صنعت  ختم نشد،شورای کارکنان و

برای راه اندازی صنایع  پیشتاز مبارزات بودند،

مدیریت این  سازمان داده و نفت،شوراهای کارگری را

الهام بخش  این عمل نیز .صنعت رابه عهده گرفتند

قدم  در .کارگران ایران گردید کارخانه جات و سایر

پافشاری سندیکاهای کارگران نفت ،محمد  بعدی با

 .تندگویان  وزیر نفت شد

 .لطف نیست نمونه خارجی این مسئله هم خالی از ذکر

دخالت سندیکاهای عمومی کارکنان تونس واعالم 

انقالب مردم  تحوالت و سرآغاز اعتصاب همگانی،

پرسش این است آیا هم اکنون نیز  .تونس گردید

این  در سندیکاهای کارگری تونس بصورت مستمر

راه  رمبارزه د که همانا اصلی خود کار تحوالت از

 ایستاده اند؟ رفاهی کارگران است باز مسایل صنفی و

چون این وظیفه حزب طبقه کارگر  .قطع خیر بطور

حاکمیت سیاسی  از گرفتن امتیاز است که تالش در

در . برای گرفتن حاکمیت سیاسی برزمد داشته باشد و

مبارزات،  این مقطع از جای دیگری در هر تونس و

سندیکایی  کارگران پیشروسندیکاهای کارگری توسط 

بدست گرفتن مدیریت  و درایجاد شوراهای کارگری،

 مدیریت جهت راه اندازی و یا همکاری با و تولید روند

این برهه  در .کرد تالش خواهند شرایط تولید، بهبود

کارگران پیشرو سندیکایی جذب احزاب سیاسی 

دیکته کردن  ولی کارگران آگاه حزبی از .خواهندشد

های احزاب مورد عالقه اشان به سندیکا سیاست 

 مستقل مانده و این سندیکاها تا کرد پرهیزخواهند

گرایشات مختلف سیاسی  و همه عقاید همچنان بتوانند

راستای خواسته های  در را در سندیکاهای کارگری و

گرنه سندیکاها محل  و .صنفی رفاهی متشکل کنند

 و شد،حزبی خواهند برخورد سیاست های سازمانی و

به  بلکه تضعیف و ماند، نخواهند نه تنها قدرتمند

حزب  سندیکاهای کارگری، .رسید فروپاشی خواهند

سپرده  عامل سر اما کرد، تغذیه خواهند طبقه کارگر را

 که از را سیاست مستقل خود و شد احزاب نخواهند

آرای عمومی اعضای سندیکا گرفته می  جمعی و خرد

مستقیم  قدرتمندی سندیکا تاثیر .کرد حفظ خواهند شود،

سندیکاها  .کرد خواهد بیشتر تحوالت اجتماعی را در

 چون ازهمه نوع تفکری در عمومی هستند افکار برآیند

 و سندیکاهای قدرتمند .بوده وفعالیت می کنند آن عضو

لغزش های احتمالی  مستقل باعث جلوگیری از

وسیاست های غیرمردمی دراحزاب طبقه کارگر 

درجامعه ای که سندیکاهای کارگری .دشدخواهن

مدنی نهادینه  حضورقدرتمنددارند،آزادی های سیاسی و

ناهنجاری های اجتماعی کاهش  خواهندگشت و

از دخالت  احزاب واقعی طبقه کارگر نیز.خواهدیافت

 در خودداری کرده، سندیکا باندبازی در کردن و

افق روشنی  تحلیل درست شرایط موجود، عوض با

سندیکاها و کارگران پیشرو،جهت دستیابی به رابه 

 .حقوق حقه خودخواهند داد

 تهدید سندیکای کارگری را یکی دیگرازمسایلی که هر

سندیکاها  سازمانهای خارج از و افراد می کند،

سازمانهای سیاسی که پشتوانه کارگری  و افراد.هستند

جامعه و تحوالت  برای آنکه بتوانند در ومردمی ندارند،

نزدیک شدن به سندیکاها  با سی خودی نشان بدهند،سیا

یا باترفندهایی  قبضه کردن هیات مدیره ها و سعی در

این  از و .دهند قرار خود تحت تاثیر را رهبری سندیکا

سلیقه های خود  با طریق سیاست های سندیکایی را

بدلیل عدم  سازمان ها و این افراد .هماهنگ سازند

با دادن  ارگران عضو، وک سندیکا عملکرد شناخت از

جداکردن  باندبازی و رهنمودهای سیاسی سعی در

عوض کردن روند زندگی  و بدنه سندیکا رهبران از

سیاست های خود  آنان برای پیشبرد .سندیکایی شوند

درسندیکا،درکشاندن رهبران وفعاالن سندیکایی به 

نگاهی به .سیاسی کاری های غیرالزم تالش می کنند

 00سندیکای کارگران خیاط درسالهای تاریخچه 

یکی ازسازمانهای .می تواندعبرت آموزباشد23و

سیاسی به دانشجویان عضوش که بعد ازانقالب 

خیاط خانه ای  در توصیه کرد بودند فرهنگی بیکار

 مشغول شده وسپس عضوسندیکا شوند تا بتوانند در

انتخابات هیات مدیره تاثیرگذاشته واعضای منتخب 

 این حرکت با .دهند قرار تحت تاثیر ره راهیات مدی

 امروز.هوشمندی رهبران سندیکای خیاط خنثا شد

 نظر بدون در کشور خارج از نیزهستندکسانی که در

میهن عزیزمان  و گرفتن شرایط ویژه سندیکالیست ها

دادن آدرس های غلط تالش می کنند فعالین  با ایران،

 به سمت خود اداده آنان ر قرار تحت تاثیر کارگری را

که تاکنون  الزم بکشانند، کشانده به سیاسی کاری غیر

 .موفق نبوده اند

دراین میان نقش رسانه های دیداری وشنیداری 

اهداف  یکی از .گاه خطرناک است بسیارجدی و

فضا برای  بدلیل نبود دشمنان سندیکایی درحال حاضر

 نظریات سندیکاها بهره گیری از و مطرح شدن آرا

 هوشمندی و.رسانه هادروضعیت کنونی استنقش 
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درایت فعالین سندیکایی دربرخوردبارسانه هامی تواند 

آینده  در برای طبقه کارگر یکی ازتجربیات ماندگار

یکی از  کرده باشیم از باز برای آنکه بحث را .باشد

دهه هشتاد و نود میالدی مثال  حوادث بسیارمعروف در

لهستان اعتصابات  ی درمیالد دهه هشتاد در .می آوریم

 .به فزونی گذاشت گدانسگ رو بندر کارگری در

رهبراین اتحادیه کارگری کارگران کشتی سازی 

لخ والسا باتبلیغات .گدانسگ فردی بودبنام لخ والسا

رسانه های غربی به مردی مقتدر وکارگری آگاه که 

بایدتحوالت سیاسی لهستان رابدست گیرد،تبدیل 

والسا مصاحبه نکند، اعالمیه  ساعتی نبودکه لخ.شد

عکس های اودر روزنامه های غربی وتلویزیون .ندهد

تابدانجا که لخ والسا .هر روز وهرساعت نقش نبندد

 .رهبرتحوالت گشته وبه ریاست جمهوری نیزرسید

امادوستان امروزلخ والسا کجاست؟آن مردمقتدروچهره 

ثابت تلویزیون ورسانه های خارجی درآپارتمانی 

 .وکثیف بااعتیادبه الکل روزگارمی گذراندکوچک 

امروزمشخص گردیده که لخ والسا چگونه توسط رسانه 

امکانات غرب کشورش  های غربی بادشد وباپولها و

سرویس های جاسوسی غرب .رابه چه دامی کشاند

انگلیسی  آمریکایی و بافرستادن مشاورهای دلسوز

 و حتا نوشتن اعالمیه ها و رنگارنگ برای او،

که  امروز را بازی داده و سخنرانی هایش چگونه او

بدنامی دست  و فقر در برایشان مهره ای سوخته است،

 .زندپا می و

سرگذشت لخ والسا می تواند درسی مهم برای همه 

دست نگیریم  هردستی راساده در.مادراین شرایط باشد

هم آموزی وهمفکری سندیکاهای کارگری .ونه فشاریم

 ن سینه سوخته سندیکایی ابزارباهم وباپیشکسوتا

 بارسانه ها برخورد .دست داریم مطمئنی است که در

یکی  .به نفع ما صورت گیرد و شرایط ویژه ما در باید

 هر کارگران از »:رهبران کارگری می گوید از

 باید بزنند، آزادانه حرفهایشان را تریبونی که بتوانند

رسانی  اطالع«.لحظه ای تامل نکنند استفاده کرده و

هرگزنبایداین اطالع رسانی باعث  حق ماست،اما

هوشمندی ودرایت رهبران .گردد سواستفاده ازما

استفاده بجاازامکانات داخلی باعث  سندیکایی از

با نگاه دقیق این  .اعتباروقدرتمندی سندیکا خواهدشد

ولی همیشه  .امکانات راجسته وازآنان استفاده کنیم

 مطمئن ترین ابزار مهمترین ودوستدارانمان  اعضا و

 .هستند تبلیغی ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

روزنامه اردنی . کشورها به دنبال داشت

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 

دریاها و اقیانوس ها را . عربی شعله ور شد

بطوریکه .در نوردید و به اروپا و آمریکا رسید

هیچکس نمی تواند تاثیر بهارعربی را در 

تظاهرات وال استریت و دیگر اعتراض های 

بهارعربی . مردمی در اروپاوآمریکا انکار کند

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 بهارعرب. دیگر کشورها خواهند رساند

زمانی که ملت . انقالب مردم تونس آغازشد

تونس دیوارهای سکوت راشکست،بن علی و 

اطرافیانش را ازتخت استبداد به پایین کشید و 

زمام امور رابدست گرفت تا خود برای تعیین 

مردم تونس جان .سرنوشتش تصمیم گیری کند

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 

 

 

 

 

 

بهار عربی ثابت . استبداد آنها را در هم پیچید

کرد که دیگر زمان حکومت نظامی و دولت 

حاکمان باید این پنبه امنیتی بسر آمده است و 

این بهارثابت . را از گوش خود بیرون بیاورند

کردکه تک روی،نظامی گری و تکیه بر 

نیروهای امنیتی موجب می شود کشور به 

اما . سوی جنگ داخلی و تجزیه کشیده شود

این وحدت ملی و گفتگو میان اقشار مختلف 

در . است که کشور را از ورطه بال می رهاند

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 آرمان). را 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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آنچه این روزها کشورعزیزمان را تهدید می کند،تحریم 

سیاسی ونظامی  عملیات روانی، های اقتصادی،

تحرکات جنگ  داخل نیز در امپریالیسم ازخارج و

 .افروزانه سرمایه داری دالل تجاری است

پس ازتصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت 

ه سال گذشته واعمال سازمان ملل دراردیبهشت ما

برخی تحریم های یکطرفه ازطرف آمریکا واتحادیه 

اروپا برعلیه ایران،نگرانی هایی رادربین زحمتکشان 

 .ایران وجهان بوجود آورده است

زحمتکشان ایران می پرسند ازجنگ افروزی چه 

 کسانی نفع می برند؟

پس ازشکست حمله نظامی آمریکا وشرکای اروپایی 

وعراق وخروج ارتش آمریکا درهفته  ش به افغانستان

های اخیرازعراق،سرمایه داری جهانی برای شروع 

یک جنگ جدید درمنطقه، تبلیغات رسانه ای خود 

خبرفروش سیستم موشکی ازسوی .راشدت بخشیده است

 ترکیه، در آمریکا به کویت ونصب سپرموشکی ناتو

 خریدهای نجومی سالح توسط عربستان ازآمریکا،

 خردانه عربستان،امارات متحده،قطر،اظهارات بی

فرانسه دررابطه با ایران واعمال تحریم های تنبیهی 

ازسوی امارات متحده عربی و عربستان درماههای 

اخیر،همگی زمینه سازافزایش تشنج درمنطقه وآتش 

چنین اعمال .افروزی علیه ایران و زحمتکشانش است

 جنگ طلبانه ای درخدمت چه کسانی است؟

آمدن بحران ژرف درآمریکا وکشورهای با پدید 

 آنان برای فعال کردن کارخانجات نظامی و اروپایی،

برای  شروع جنگی دیگر موسسات مرتبط با آن،

کشورهای سرمایه داری،ازنان شب هم واجب تر گشته 

 شعله ورکردن جنگ در با آنان می خواهند.است

خاورمیانه هم کسری بودجه وتورم کشورهایشان رابه 

 منطقه واردکنندوهم منابع عظیم نفت وگازرا این 

 

 

 

 

 

 

چنین عملیات نظامی در داخل . دراختیارخودبگیرند

تنها درخدمت سرمایه داری انگل تجاری است  کشور

 که دراین آب گل آلود می خواهد ماهی خودرابه تور

سال 1 سرمایه داری انگل تجاری دردوران.بیاندازد

جنگ ازآن چنان قدرت مالی برخوردارشد که توانست 

دردهه هفتاد وهشتاد دست به خرید صدها کارخانه 

زده،آنان راازکار بازداشته،کارگران رابازخرید وبه 

با گرفتن وامهای میلیاردی .امان خدا رهایشان کند

وسرمایه گذاری دراروپا وامارات متحده عربی 

که امروز واردات را  وترکیه،به چنان غولی بدل شد

هرچند که .درصدر امور بازرگانی خود قرارداده است

این اموربازرگانی برعلیه منانع ملی واستقالل اقتصادی 

با توجه به اعمال تحریم ها وشروع احتمالی .کشورباشد

جنگ،بهترین بستربرای داللی های نظامی برای 

 .سرمایه داری انگل تجاری ایجاد خواهد شد

ت با تحریم ایران، سرمایه گذاری میلیاردی امروزامارا

سرمایه داری انگل تجاری را پاداش می دهد،تا شاید 

درجنگ نیزامارات با همدستی سرمایه داری انگل 

تجاری داخلی ازغارت منافع ایران برای خود ازاین 

تحریم ها،سهم  قطر با تشدید.نمد کالهی بدست آورد

ه چپاول نفت وگازخلق ایران راازحوزه مشترک ب

برده زحمتکشان  آینده با ثروت به یغما در برده،تا

ایران،نقش کثیف خودرادرقبال آنچه سرمایه داری 

جهانی برای نابودی کشور و مردم ایران معین می 

سرمایه داری انگل تجاری اگرخواهان .کند،ایفاکند

جنگ افروزی است، برای سرکوب آزادی ها،محدود 

 !صلح،خواست اصلی زحمتکشان ایران
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اهای کارگری،نابودی کردن تشکلهای مستقل و سندیک

استقالل سیاسی و اقتصادی است،تا بتواند هرچه آسان 

سیاست های مداخله .تربه غارت کشور مشغول باشد

جویانه کشورهای سرمایه داری به هربهانه،برضد 

منافع ملی کشور ماست وچنین سیاست هایی جزتقویت 

سرمایه داری انگل تجاری ونابودی آزادی واستقالل 

عی وافزایش محدودیت های سیاسی وعدالت اجتما

سرمایه داری انگل .وصنفی،پیامد دیگری نخواهد داشت

تجاری با کوبیدن برطبل جنگ افروزی،طرح نابودی 

قانون کار،دست اندازی به ثروت زحمتکشان درتامین 

میلیونی زحمتکشان،جلوگیری  0اجتماعی ،بیکارکردن 

پایین نگاهداشتن  تشکیل سندیکاهای کارگری، از

شیفت کار 0و0دستمزدها، وادارکردن طبقه کارگر به 

در یکروز، تعطیلی صنایع مادر،نابودی کشاورزی و 

آنان با اختالس های .دامداری رادرسرمی پروراند

میلیاردی وبردن ارزهای باارزش نفتی، این ثروت 

زحمتکشان به خارج ازکشور،به بنیه مالی کشورنه 

 نظام اقتصادی،تنهاضربه می زنند،بلکه بابرهم زدن 

زحمتکشان رابا تورم افسارگسیخته وگرانی بی حد 

این خائنین گوش به فرمان .ومرز روبرومیسازند

صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی زمینه 

رابرای غارت هرچه بیشتر ثروت ملی امان برای خود 

و سرمایه داری جهانی آماده می کنند،وبه همین جهت 

 مرج اقتصادی، تورم، گرانی،طبل جنگ،هرج و بر

سرمایه داری جهانی وسرمایه داری .قحطی،می کوبند

 .انگل تجاری،نان وجان فرزندانمان رانشانه رفته اند

در . زحمتکشان در سراسر دنیا طرفدار صلح هستند

جنگ فرزندانشان نابود، میهنشان ویران، و ثروت 

 .ملی اشان غارت خواهد شد

دیرینه پدرانشان است، زحمتکشان آن چنان که سنت 

هرتهدیدی برعلیه وطن عزیزشان رادر طی قرنها با 

مشت آهنین پاسخ داده وازمنافع ملی وتمامیت ارضی 

 .کشوربا چنگ ودندان دفاع کرده ومی کند

 دوستان کارگر

ما نگران سیاست های جنگ طلبانه سرمایه داری 

جهانی دررابطه با کشورعزیزمان ایران هستیم و 

ه جلوگیری ازتجاوزسرمایه داری به میهن بهترین را

را،هوشیاری کارگری،اتحاد زحمتکشان وانسجام 

درسندیکاهای کارگری ومبارزه با سرمایه داری انگل 

تجاری،تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه ساخت 

داخل، مبارزه برای قانون کاری مترقی، تالش برای 

م راه اندازی کارخانجات و کارگاههای تولیدی وعد

 .تعطیلی آنها می دانیم

ما ازمسوولین سیاست خارجی می خواهیم که با 

هوشیاری به سمت حل و فصل مسایل مورد اختالف از 

طریق مذاکرات مستقیم حرکت کرده وازطرح مسایل 

 .حاشیه ای وتشنج آفرین بپرهیزند

 

 دوستان کارگر

زحمتکشان دنیا وکشورهای دارای نظام کارگری در 

خواست ما و طبقه . ایران هستندکنار زحمتکشان 

کارگر جهانی پایان دادن فوری به تشنجات و مداخالت 

 .خارجی د را مورداخلی ایران است

 

 

  فلزکارمکانیککارگران 

                                          

5/33/3109  
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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 

در واقع بخش . عرصه خانواده و جامعه است 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 استدر 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که زنان از امکانات خانواده محروم بمانند، بلکه از  

که زنان دچارنوعی خودسانسوری خوراکی آن جهت 

چون عواطف .هستند(عدم مصرف مناسب موادغذایی)

وحس مدیریت منابع وترجیح دیگران بر خود، آنان را 

در همین ارتباط محروم . به این سو هدایت می کند

شدن از فرصت های شغلی جدید و از  دست دادن 

مشاغل شاید یکی دیگر از مهمترین مسایل مبتال به 

زنان معموال . زنان در این یکسال گذشته بوده است

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 

به )ل داشته باشندالزم نیست در شرایط بحران شغ

مجبور به (بهانه تامین هزینه زندگی آنها توسط مردان

دریافت دستمزد پایین در صورت تمایل به حفظ شغل 

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

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

ه چه دشوار قانون یکساله هدفمندسازی یارانه ها را ب

به نظر می رسد اگر مشکالت ناشی . دوش کشیده اند

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 

در صورت عدم . شده استسوی 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 

 خـــــون جگر               تا غذا یک کاســـــــــه باشد بیــــشترای برادر،می خوری 

 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؟

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

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