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 سرمقاله

له کودکان کار،مطالبه مسا

 طبقه کارگر است!

 »درحاشیه طرح برخورد با کودکان کارو خیابان«

کودکان کار به عنوان یکی از محروم ترین و بی 

حقوق ترین بخش های جامعه محسوب می شوند. 

قربانیان خاموش اجتماع نابرابری که از بچه ها، در 

سنین خیلی پایین، به هزاران شیوه بهره کشی میکنند. 

و مورد سوئ استفاده قرار می گیرند. واضح است که 

نظام سرمایه داری و سیستم اقتصادی و اجتماعی 

بخش وسیعی از دنیا، بر اساس سود جویی اقلیتی 

کوچک بنا شده است. مطمئنا ریشه تمام بی حقوقی 

ها، فقر، بیکاری، جنگ و بی خانمانی و محرومیت 

های مردم، از جمله کودکان کار و خیابان، گاه مستتر 

و گاه آشکار، در نظام سرمایه داری و ابعاد اش مثل 

خرافه، افکار سنتی و باورهای عقب مانده است. در 

کنار این واقعیت باید در نظر داشت که کودکان بدون 

دخالت و مراقبت بزرگ ساالن، توان ادامه زندگی را 

ندارند. کودکان امکان دفاع از خود را ندارند و باید 

مساله کودکان کار و خیابان را نیز مقدم بر منفعت 

اقتصادی، سیاسی، ملی و جنسیتی در نظر گرفت. 

دولت ها و نهادهای دولتی برای رشد کودکان، 

موظف اند که شرایط مناسب و مراکز متعدد را با 

استانداردهای الزم فراهم کنند. اما نه تنها دولت ها و 

نهادهای بورژوازی در قبال کار کودکان در جامعه 

مرجعی مسول نیستند، بلکه خود ایجاد کننده شرایطی 

اند که بچه ها را به کار کزدی و اجباری وا می 

دارند. بورژوازی و نظام حاکم اش از نیروی کار 

بچه ها به کار مزدی و  »غیرقانونی«ارزان و 

اجباری وامیدارند. بورژاوازی ایران و دولت دست 

راستی فعلی اش، برخوردی مشابه دیگر جوامع 

سرمایه داری جهان، نسبت به مساله کار کودک و 

پدیده کودکان کار و خیابان انتخاب کرده است. اخیرا 

رییس سازمان بهزیستی کل کشور از اجرای طرحی 

با مشارکت دیگر سازمان های دولتی و انتظامی خبر 

داد که طی اجرای آن، در تهران، همدان و چند استان 

کودکان کار و خیابان همراه با کارتن خواب  »دیگر، 

و دیگر آسیب دیدگان جدا افتاده از جامعه، در  «ها

خواهند شد! در  »پاک«و  »جمع آوری«سطح شهر 

متن اجرای این طرح در شهر کرمانشاه، برای مقابله 

با حضور بچه های کار در خیابان ها، موی سر 

 کودکان را تراشیدند!

 دولت مسولیت پذیر نیست!

طی سالیان گذشته، دولت های مختلف بورژوازی 

ایران و نهادهای مربوط، مدام از عهده دارشدن 

مسولیت رسیدگی به وضعیت غیر انسانی بچه های 

کار وخیابان شانه خالی کردند. امروز هم با طرحی 

و با استفاده از زور می خواهند یکباره  »تکراری«

کودکان را جمع آوری کنند و در مراکزی نا مشخص 

نگهداری کنند. محل هایی که معلوم نیست طبق کدام 

استانداردهای کیفی و کمی دایر شده اند. در ثانی 

برخی از مقامات دولتی هم اعتراف کردند که چنین 

چمع آوری کودکان «خواهد بود.  »ناکارآمد«طرحی 

کار وخیابان از سرچهارراه ها، سبب حضور آنان در 

کارگاه های زیرزمینی و فعالیت کودکان در این 

 (1)»کارگاهها نیز با آزار و اذیت جنسی همراه است

روشن است که چنین طرحی برای سامان دادن به 

زندگی طاقت فرسای این کودکان در نظر گرفته نشده 

 است.

امروز کار کودکان را در زمینه های مختلف می 

توان دید. استثمار این قشر از طبقه کارگر را به 

مفروضات عادی جامعه امروز ایران تبدیل کردند. 

دولت موظف است که امکانات مالی و رفاهی، 

بهداشتی و پزشکی، تفریح و خوراک هر بچه ای که 

در جامعه به دنیا می آید را تامین کند. دولت ها مسول 

تامین شرایط مناسب زندگی برای کودکان کار، فارغ 

از اقتصاد و سیاست و به عنوان یک پدیده مستقل از 

 فعل و انفعاالت جامعه اند.

 بورژوازی مبلغ بی راهه است!

تبلیغات رسانه ها و سازمان های بورژوازی ایران به 

گونه ای رفتار می کنند که گویا کودکان کار، عهده 

دار خانواده هایی اند که صالحیت مراقبت از کودکان 

را ندارند. این تصویر وارونه سرمایه داری و نظام 

حاکم اش است که هر روز در جامعه بازتولید می 

شود. هدف از این شیوه تبلیغیاتی، صرفا تبرئه کردن 

سیستم موجود به مثابه عامل اصلی کارکردن کودکان 

است. گویا شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی والدین 

ریشه این پدیده است! در صورتی که بورژواهای 

و مالکین وسایل تولید در جامعه مسبب  «مدرن»

چنین شرایطی اند که برای کاخش هزینه های تولید 

وافزایش سود، بچه ها را بدون قرارداد و به صورت 

 رسمی استخدام می کنند.

در جامعه ای که فقر و بیکاری دامن طبقه کارگر و 

محرومان زا گرفته و تامین معاش سخت تر از گذشته 

شده، جمعیت این کودکان نیز رو به فزونی می رود. 

از سوی دیگر تبلیغات و فرهنگ سازی حاکم در 

جامعه، کار کودکان را امری بدیهی و زاییده 

معرفی می کنند. مدیاهای  »مشروع جامعه مدرن«

بورژوازی ایران تالش می کنند با تکرار تصویر 

خشن و غیرانسانی زندگی کودکان کار و جاری 

کردن آن در حیات اجتماعی، چنین القا کند که اعتیاد، 

بیماری و خمودگی کودکان کار وخیابان با این که 

دردناک است اما اجتناب ناپذیر است.واقعیت، کار 

ارزان کودکان در کنار بی حقوقی و عدم توانایی 

اعتراض به سختی وحشیانه کار است گه شرایط امن 

و سودآوری را برای صاحبان سرمایه به وجود می 

آورده است. نظام سرمایه داری که همه چیز را قابل 

مبادله کرده، عرصه تعرض به زندگی کودکانه و زیر 

پا گذاشتن مرزهای بی دفاع بچه های کار، از سوئ 

استفاده جنسی تا خرید و فروش اعضای بدن پیش 

بی راهه ای است  »والدی بی صالحیت«برده است. 

که بورژوازی و رسانه هایش ابداع کردند و گرنه 

هزاران کودک در کارگاه ها وصنایع کلیدی مشغول 

 به کاراند.

 

3 



 کودکان قربانیان بهره کشی بازار کار

در جهانی زندگی میکنیم که میلیون ها کودک در 

جوامع متعدد، مجبور به انجام کارهای سخت 

وطوالنی اند.بسیاراند بچه هایی که به دلیل عدم کفایت 

درآمد خانواده هایشان، در کارگاه ها، کورهپزخانه 

ها، فروشگاه ها، خیابان و مزارع به کارگری، 

پادویی، دست فروشی، میوه چینی و خدمت کاری 

سال را بدون توجه به 11مشغول اند. کودکان زیر

شرایط جسمی و روانی شان، در صنعت ساختمان 

سازی به کار میگیرند. کودکی که باید پشت میز 

مدرس باشد را در حال هل دادن فرغون می بینیم. و 

همین طور هزاران دختر بچه ای که در خانه بچه 

داری می کنند و فرش می بافند در حالی که حتی 

 جزئ آمارهای رسمی محسوب نمی شوند.

در قرچک ورامین به خشت زنی مشغول اند. 

کارگران کوچک کورهپزخانه ها که از همان دوران 

جنین یاد می گیرند که چگونه در کنار مادران 

باردارشان، خشت بزندد و آجرها را مرتب کنند. 

کودکان در تهران دست فروشی می کنند و در همدان 

کارگاه های سفالگری و شیشه گری از استثمار این 

 کودکان و نوجوانان رونق گرفته اند.

در جامعه سرمایه داری ایران همه چیز قابل خرید 

وفروش است. فقر، بیکاری، استیصال و وجود بازار 

بی حد و مرزی که هر نوع کاالیی در آن مبادله می 

شود، زمینه را برای سازمان دهندگان صنعت سکس 

و خریداران کودکان و قاچاق چیان، به منظور سوء 

استفاده های جنسی و ایجاد باندهای مواد مخدر و 

ترور را فراهم می آورند. در نتیجه تعداد زیادی از 

کودکان و نوجوانا در سنین پایین به انواع بیماری 

های عفونی مثل ایدز و هپاتیت مبتال میش وند و یا با 

 اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند.

 کودکان کار، یا تغییر نمای شهر» سامان دهی«

برزیل چندی قبل ، به هنگام برگزاری بازی های  

در این کشور و شهر ریو، تصمیم  6111المپیک 

گرفت تا خیابان های شهر ریو را از حضور کودکان 

-6خیابانی و افراد معتاد و بی خانمان ها پاک کند.

دولت برزیل قبل از انجام بازی های المپیک ، برای 

بازدید عکاسان و خبرنگاران و کاروان های ورزشی 

خیابان ها را از کودکان خیابانی و آسیب دیدگان 

جامعه خالی کردند تا همه چیز برای پرداختن و باور 

کردن دروغ بزرگ، یعنی شادی، سالمت و تفریح 

 برای همگان ،آماده شود.

در ایران نیز هدف از طرح"جمع آوری" کودکان کار 

و خیابان، مطوئنا بهبود وضعیت زندگی اینقشر از 

جامعه و خانواده هایشان نیست. مجریان این طرح به 

این بهانه میخواهند چهره شهر را"زیبا کنند". تهران 

و دیگر شهرهای ایران برای بازگشایی مدارس و 

دانشگاه ها آماده می شوند. بورژ>ازی و دولت 

محبوب اش باید چهره ای آراسته و به دور از 

خشونت و آسیب ها و فاجعه های اجتماعی که حاصل 

نظم سرمایه داری است از جامعه نشان دهند. و برای 

این منظور طرحی راانتخاب کردند که دیگر 

کشورهای سرمایه داری جهان نیز در مناسبت ها و 

زمان های الزم اجرا شده است. تراشیدن موی 

کودکان کا در کرمانشاه یادآور به قتل رساندن و 

مجروح کردن شماری از کودکان خیابانی در برزیل، 

به عنوان یک تعرض رسمی به زندگی بخشی از 

 انسان های جامعه است.

 حقوق کودکان کار جهان شمول است!

کار و استثمار طبقه کارگر مقوله ای ویژه 

برای"ملیت" ایرانی نیست. کار کودک همانند بردگی 

مزدی کارگر، پدیده ای جهانی است. مساله کار 

کودکان باید مستقل از نژاد، قومیت و تابعیت محل 

جغرافیای محیط زیست در نظر گرفت. با بی حقوقی 

کارگرانی که تابعیت افغانی دارند و با اجرای قوانین 

تبعیض آمیز علیه آنان، نیمی از کودکان کار از 

توجچه قانون ها و نهادهای حمایت گر محروم می 

 شوند.

از طرفی دیگر با اینکه منوانسیون حقوق کودک با 

محدودیت های مربوط به کار کودکان، به مراتب 

حاوی مطالبات کامل تری نسبت به قوالنین کار ایران 

است، اما کافی نیست. تبصره ها و مفاد این قرارداد 

به روشنی بیان می کند که پیگیری مطالبات مندرج 

باید تابع اوضاع اقتصادی دولت های امضا کننده باشد 

و فرهنگ و ملیت غالب، اولویت دارند. تناقض های 

آشکار قوانین"دموکراتیک" بورژ>ازی جهانی نمی 

توانند در برگیرنده طالبات تمام کودکان کار و خیابان 

باشند. حتی تضمینی هم برای اجرایی شدن همین 

 62قوانین ناقص و مشکوک وجود ندارد. طبق ماده 

سال نباید کار حرفه ای  11این پیمکان، کودکان زیر 

انجام دهند در صورتیکه در اکثر جوامع کشورهای 

متعهد به این قرار داد، پدیده کودکان کار، رسمی و 

 علنی است.

پنمی توان فریب پرچم"حقوق بشر" و قوانینی را 

خورد که کل جامعه کودکان کار و خیابان را در 

سراسر دنیا نمایندگی نمی کند. جهان سرمایه 

کشتارگاه کودکان است. دستگاه عظیم از خود 

بیگانگی انسان که از آسیب پذیرترین شهرواندان 

جامعهذ بهره کشی می کند. چرا که نظام سرمایه 

داری بازار مبادله خود را در تمام ابعاد زندگی انسان 

 ها گسترانیده است.

مبارزه برای رفع تببعیض در متن جامعه سرمایه 

داری و اصالح قوانین تبعیض آمیز در ایران، جز 

جدا نشدنی تالش و جدال وسیع برای دگرگونی ریشه 

ای و اجتماعی است. فعالین آگاه طبقه کارگر و 

سوسیالیست های دخالتگر و جریان چپ اجتماعی و 

ماگزیمالیست در ایران، باید در دفاع ار حقو.ق 

کودکان کار و خیابان و در مسیر انسان های جامعه 

برای تغییر اساسی شرایط موجود پیشگام باشند. طبقه 

کارگر به دلیل جایگاه اش در پروسه تولید، به عنوان 

تولید کننده واقعی ثروت و خالق امکانات رفاهی و 

بهداشتی در جامعه، می تواند در برابر استثمار 

کودکان توسط صاحبان و سایل تولید صف آرایی 

کنند. بخش آگاه طبقه کارگر و سوسیالیست های آن 

باید ممنوعیت کار و تامین امنیت و رفاه و آموزش 

کودکان را، مقدم بر مطالبات اقتصادی و سیاسی خود 

قرار دهند. کودکان کار نه  قهرمان می خواهند و نه 

نیازی به فرقه های مصلحین خیال پرداز دارند که 

حتی از تاثیری ولو کوچک در روند زندگی عاجزند. 

نظام سرمایه داری مسبب نابرابری، سرکوب،جهل 

،خرافه و عقب ماندگی فرهنگی است. بنابراین امروز 

باید خواستار ممنوعیت کار حرفه ای کودکان، 

ممنوعیت کار خانگی، آموزش رایگان عمومی و 

اجباری و تامین مسکن مناسب بود. مادامی که نظان 

سرمایه داری بر زندگی طبقه کارگر و انسانها تسلط 

دارد، هیچ قانون کاری به راستی آزاد و برابر نیست. 

بنابر این حمایت های مالی و اداری جامعه باید در 

راستای تامین و تضمین خدمات بهداشتی رایگان، 

مناسب و دردسترس همه باشد. رفاه، آسایش و آزادی 

به معنای گسترده آن، حق تمام شهروندان جامعه 

است. محیا کردن استانداردهای باالی زندگی 

 11کودکان، پرداخت بیمه بیکاری به افراد باالی 

 سال وظیفه دولت است.

پدیده کودکان کارو خیابان حاصل تناقض های نظام 

سرمایه داری و منطق سودآوری است. حقوق کودک 

کارو خیابان و مساله بچه ها مقوله ای جدا از ملیت و 

جنسیت است و باید به عنوان فاجعه ای جهانی 

بررسی شود. برخورد و جدال با استثمار کودکان 

نیازمند مقدم دانستن مساله آنان در جدال برای 

برقراری دنیای بهتر است و نباید به مثابه صدر 

 مطالبات جامعه قلمداد شود. 

 

-)معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی کشور1(

 خبرگزاری میزان

 )خبرگزاری فارس6(
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 زن در جامعه طبقاتی!
 

 ساناز اله یاری

زن در جامعه ی طبقاتی جنس دوم است؛ این تنها 

بیان جایگاه نیمی از جامعه بشریت نیست؛ بلکه بیانی 

از انواع بی حقوقی های اجتماعی همچون دوران 

برده داری، خشونت ها و بی عدالتی های گسترده و 

در نهایت استثمار مضاعف تر زنان است. اگر به 

مسئله زنان به صورت ریشه ای پرداخته نشود، هیچ 

تغییری در وضعیت حقوقی زنان به وجود نمی آید و 

تنها این بی حقوقی از شکلی به شکل دیگر و از 

جنسی به جنس دیگر تغییر می یابد.کما اینکه اکثر 

جنبش های بورژوایی زنان مانند کمپین یک میلیون 

امضا این گونه عمل کردند.استثمار در جامعه طبقاتی 

یک امر قانونی است. و با تئوری اقتصادی اجتماعی 

سرمایه داری پیوند خورده است. تمامی قانون های 

ضد تبعیض و تبصره های تبعیض آمیز آن در قوانین 

مدنی و کار نشانگر این امر است که استثمار، وقوع 

حادثه ای مانند یک قتل نیست که قاتل و مقتول داشته 

باشد. استثمار بازتولید کننده سود و انباشت سرمایه 

برای سیستم سرمایه داری است. و مسئله رهایی زنان 

در دل این واقعیت نهفته است ،تا زمانی که سیستم 

حاکم سرمایه داری است و تمامی روابط بر مبنای 

مالکیت خصوصی است ،زن به عنوان جنس دوم در 

خدمت مرد و خانواده باقی خواهد ماند.حتی در تمامی 

 خانواده های روشنفکر جامعه.

 ضرورت پرداخت ریشه ای به مسئله زنان:

تمامی حوادث منزجر کننده ای که در صفحه حوادث 

روزنامه ها خوانده می شود.بی عدالتی ها و بی 

حقوقی های اجتماعی زنان در جامعه که دیده نمی 

شود. این فضای نا امن زندگی برای نیمی از جامعه 

نشان می دهد ، که یک ایدئولوژی ناشی از منفعت 

بازتولید کننده ی این نا امنی است. زمانی که یک 

ایدئولوژی باور می شود،برای رسیدن به آن هر 

ابزاری مانند خشونت،خرافه،وابستگی مادی و 

اقتصادی و تئوری و نظریه پردازی های غلط هم 

 سنت می شود.

اینکه زنان به علت قدرت فیزیکی کمتر به برده ی  

بی اجر و مزد خانگی تبدیل می شوند ماحصل 

طبیعت نیست بلکه ماحصل قوانین جامعه تقسیم شده 

به طبقات و جامعه پدر ساالر است. جنس دوم بودن 

زنان یک سنت است. سنتی که در ایدئولوژی جامعه 

طبقاتی و روابط مبتنی بر مالکیت خصوصی و 

سودآوری ریشه دوانده و رشد کرده است. برای 

اصالح یا از بین بردن این سنت ها اگر به صورت 

تک تک عمل شود زمانی به اندازه تاریخ الزم است. 

با در نظر گرفتن این امر که این سنتها قالب عوض 

می کنند و هر روز به شکل های جدیدی تبدیل می 

 شوند.

 

نابجایی جنبش های بورژوایی در دفاع از حقوق 

 زنان:

مطرح کردن مطالبات حقوقی  زنان در اجتماع توسط 

جنبش ها امری است که مترقی بودن یک جنبش را 

نشان می دهد. جنبش ها و طیف های گسترده ای از 

فعاالن سیاسی و مدنی هستند که به مساله زنان نمی 

پردازند و یا در الویت فعالیتشان قرار نمی دهند. در 

کنار این جنبش ها، جنبش های بورژوایی زنانی هم 

هستند که موضوعیت و ماهیتشان تنها با طرح 

 سطحی مطالبات حقوقی زنان شناخته می شوند. 

نابجایی این مطالبات و نحوه ی مطرح نمودن راه حل 

های این جنبش ها، به این دلیل است که مطالبات بر 

حق زنان اگر به صورت سطحی باشد، نه تنها 

مشکلی از زنان حل نمی شود بلکه مشکالت 

عمیقتری ایجاد می کند. مطالبه حق طالق برای زنان 

یک مطالبه صحیحی است؛ ولی اگر قبل از آن 

خواستار ایجاد فرصت های شغلی برابر با دستمزد 

برابر با مردان نباشیم، و این امر در جامعه اتفاق 

نیافتاده باشد . زنی که تا دیروز وابستگی مادی و 

اقتصادی به همسرش داشته است ، بعد از طالق دچار 

بحران مادی می شود که ممکن است آن را به کارگر 

جنسی بدل نماید. نمی توان به زن یک کارگر که حتی 

در بدترین شرایط روابط خانوادگی زندگی می کند به 

سادگی گفته شود که طالق بگیرد. عالوه بر این تا 

زمانی که جامعه به یک زن"مطلقه"در قالب سنت به 

عنوان مورد جنسی آزاد می نگرد، چگونه می توان 

امنیت روانی این زن را تضمین نمود. این یک مثال 

بود تا حساسیت و عمق پرداختن به مطالبات بر حق 

 زنان نشان داده شود.

در مطالبات حقوقی و اجتماعی زنان و مبارزه با بی 

عدالتی و خشونت علیه زنان این یک امر واقعی است 

که اگر ترتیب مطالباتی و مبارزه برای بدست آوردن 

شرایط زندگی برابر زن و مرد رعایت نشود و بدست 

نیاید، نمی توان به سادگی بعضی از مطالبات صحیح 

را مطرح نمود. مسئله حجاب زنان و حق انتخاب 

پوشش مطالبه ی قانونی و انسانی زنان است ولی 

زمانی شدنی است که قانونی مبنی بر هرگونه عدم 

تعارض فیزیکی و جنسی و روانی بر زنان به اجرا 

در آمده باشد و دولت موظف باشد به صورت 

سیستماتیک از طریق رسانه ها و ... این اصل را 

 آموزش بدهد که زن کاالی جنسی نیست.

مطالبه حق کار زن، خارج از خانه بدون اجازه 

همسر ،مطالبه ای است که وابستگی مادی و 

اقتصادی زنان را حل می کند و صحیح است. اما 

مطرح نمودن آن به صورت شعاری مشکالت زیادی 

را بوجود می آورد؛زن و مردی که به آنان آموخته 

شده است، که زن در اولویت باید در خدمت مرد و 

خانواده باشد و قوای جسمی و جنسی مرد را بازتولید 

کند،به بچه ها رسیدگی نماید و مسئولیت کارخانگی 

را داشته باشد.اگر زن بخواهد با حل نشدن این سنت 
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غلط در خارج از خانه هم کار کند در واقع کار 

دوشیفت را پذیرفته است. برای مطرح نمودن صحیح 

این مطالبه ی انسانی باید دولت و دستگاه های 

اجرایی را موظف نمود؛تا نهادها و موسساتی مانند 

مهدکودک های رایگان برای نگه داری و آموزش 

صحیح بچه ها و همچنین آشپزخانه هایی که غذا با 

قیمت ارزان عرضه کنند را ایجاد نماید. همچنین 

دولت موظف باشد به صورت قانونی از حقوق زنانی 

که کارخانگی انجام می دهند حمایت کند و آنان را 

بیمه عمر و درمانی نماید. در راستای اجرایی نمودن 

تمامی این مطالبات برابری طلبانه حقوق اجتماعی 

زن و مرد ، همچنین باید فرهنگ سازی شود که کار 

خانه و محیط زندگی یک کار مشترک است و تنها 

وظیفه زنان نیست،  و زنان باید در تمامی امور 

 روابط خانوادگی برابر با مردان باشند.

 

 کلید رهایی واقعی زنان در پیوند با جنبش کارگری:

استثمار مردان کارگر همچون استثمار زنان، مبتنی 

بر روابط سودآوری و مالکیت خصوصی است. این 

نظام سرمایه داری است که قوانین ضد بشری را 

تصویب می کند و استثمار انسان توسط انسان را 

امری بدیهی و طبیعی نشان می دهد. منطق سود و 

انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری راه را برای 

هرگونه روابط غیر انسانی در خانه و چه در کارخانه 

هموار می کند و از آن بهره می جوید. مردی که 

کارگر است استثمار می شود و زنی که کارگر است 

استثمار مضاعف تر. برای بدست آوردن حق انسانی 

و رهایی واقعی همه زنان باید جامعه متشکل از زنان 

کارگر و مردان کارگر به رهایی دست یابند. و این 

امر محقق نخواهد شد تا زمانی که منطق سود تعیین 

 کننده سرنوشت انسان ها است.

مطالبات برحق برابری طلبانه زن و مرد، اعم از حق 

طالق و حق حضانت فرزند و حق حقوق و دستمزد 

برابر در مقابل کار برابر با مردان و... مطالباتی 

است که دولت با ید همین امروز به شیوه ی درست و 

از همه ی جوانب به آن بپردازد و عمل نماید؛ و زنان 

از نظر حقوق اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی  

واقتصادی با مردادن برابر باشند. دولت ها موظف 

هستند قوانین الزم را تصویب و به اجرا در بیاورند. 

تا زمانی که هر انسانی اعم از کارگران ،زنان و 

کودکان کار از بند استثمار و زندگی غیر انسانی 

بطور کامل رهایی یابند،باید تالش نمود تا هر مطالبه 

ی انسانی و قانونی و صنفی به روز دست یافته شود؛ 

و این وظیفه هر فرد و جنبشی است که خود را 

 مترقی معرفی می کند.

آموزش و پرورش رايگان 

 مطالبه حياتی 

                                                                                              نوید غالمی

بانزدیك شدن بازگشایي مدارس و آغاز نام نویسي   

دانش آموزان درسال تحصیلي جدید، دغدغه مهمي كه 

والدین همه ساله درآغاز فصل مدارس دارند، هزینه 

هاي تحصیل فرزندانشان است.هزینه هایي كه به 

جزخریدكتاب ولوازم تحریر وهزینه ي پوشاك 

مدرسه پرداخت مي كنند، درواقع هزینه نام نویسي 

فرزندانشان در آغازسال تحصیلی است. هزینه هاي 

دیگركه هرباربه بهانه هاي مختلف به اجبارازدانش 

آموزان مطالبه مي كنندودرواقع رفتن فرزندانشان به 

كالس درس بستگي به پرداخت هزینه هاي خواسته 

شده ازایشان درابتداي نام نویسي دارد. (بایكي 

ازكارگران شاغل دریك واحدصنعتي كه دراین باره 

صجبت مي كردم اظهارداشت كه سه فرزندداردكه 

هرسه شان دانش اموزهستندومدرسه براي نام نویسي 

ازآنها درسال تحصیلي جدیدنودهزارتومان پول 

خواسته وهمچنین باناراحتي مي گفت كه باید دویست 

ونودهزارتومان فقط براي نام نویسي  فرزندانش 

پرداخت كندكه این تازه هزینه نام نویسي است 

وهزینه هاي دیگر سربه فلك مي كشد.)این هزینه ها 

ي درخواستي مدارس از دانش آموزان البته فقط 

مختص اول مهرماه ونام نویسي نمي شود وهرباربه 

بهانه هاي مختلف دانش آموزان رامجبوربه پرداخت 

هزینه هاي مختلف برای مدرسه مي كنند.به 

طورنمونه درسال تحصیلي گذشته ،مدرسه دخترانه 

حكیمیان واقع درشهرمشهدقاسم آباداندیشه ، اعالم 

كرده كه اگروجه قابل توجهي بابت كمك به مدرسه 

نیاورند زمستان سخت وسردي درانتظاردانش آموزان 

خواهدبود.درواقع دانش آموزان رامجبوربه پرداخت 

هزینه هاي گرمایشي كالس هامي كنند.این البته 

مختص به یك مدرسه ویا یك منطقه نیست. 

درشهرتهران مسئوالن دبستان دولتي پسرانه 

ازوالدین دانش آموزان درسال تحصیلي 12منطقه

هزارتومان براي 01تا01گذشته خواسته اند،مبلغي بین

تامین گرماي زمستان به حساب مدرسه 

واریزكنند.نكته مهم این است كه مدرسه 

مزبوردرمحله عمدتا كارگرنشین تهران واقع است. 

ومشكالت زیادي براي پرداخت این هزینه هاي 

تحمیلي دارند.مسئولین آموزشي ودولت كه ازیك 

طرف دریافت هرگونه وجه نقدتوسط مدارس ازدانش 

آموزان را خالف قانون مي داندولي ازطرف دیگربا 

تمام ریاكاري همیشگي، دریافت وجه نقدداوطلبانه! را 

قانوني مي خوانند وعمال مجوز رسمي براي دریافت 

هزینه هاي تحصیلي ازدانش آموزان صادرمي كنند 

وبراي اینكارفیش هایي رانیز دراختیارمدارس 

قرارمي دهند. به طورمثال جوادیاري، رییس 

بازرسي اداره كل آموزش پرورش كرمانشاه به ایرنا 

مي گوید، درست است كه اخذ وجه نقدازدانش آموزان 

طبق قانون مشكل دارد وغیرقانوني است، ولي برخي 

ازمدارس خاص مي توانند ازدانش آموزان پول 

بگیرند ومدارس دیگرنیز مي تواند براي برگزاري 

كالسهاي فوق برنامه ازدانش آموزپول 

بگیرند.ازطرف دیگرمحمدباقرعبادي، عضوكمیسیون 

تحقیقات مجلس باانتقادازدریافت وجه نقدازدانش 

آموزان به عنوان كمك به مدرسه ازسوي مسئولین 

طبق قانون دریافت خدمات اموزش رایگان »گفت : 
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حق تمامي دانش آموزان بوده ومدارسي كه اقدام به 

سوالي كه  .«اخذوجه نقدنمایندمرتكب جرم شده اند

ازاین نماینده ي مجلس بایدكرد، این است كه 

چطوردرسال گذشته تحصیلي وقتي كه دانش آموزان 

دختروپسردریك واحدآموزشي باهم به ورزش شنا 

مشغول شدند، آنچنان حجمه ایي علیه مدیران مدرسه 

مربوطه انجام گرفت وخبرآن به عنوان فاجعه سال 

درنشریات ورادیو تلوزیون مخابره اش کرده كه 

مخاطب فكرمي كرد، به راستي جنایت علیه بشریت 

شده است! ولي تحت فشارقراردادن دانش آموزان 

براي پرداخت هزینه هاي مدارس وبه اصطالح 

جبران كسربودجه مدارس بطورآزاد، علني وبي 

دردسرانجام مي گیرد.الحق كه قانون وبندوماده هم 

طبقاتي است. حتي خبرگزاري خراسان نیوزنیز 

دراین رابطه گزارشي ازمدارس درسال تحصیلي 

گذشته تهیه كرده بودكه علنا مدیران مدارس درهنگام 

نام نویسي دستگاه كارت خوان جلوي والدین دانش 

آموز مي گذارند. پولهاي دریافتي ازدانش آموزان 

صرفا به آغازسال تحصیلي وهزینه نام نویسي 

خالصه نمي شود، بلكه به طورمثال درچندسال گذشته 

وبدنبال طرح هوشمندسازي مدارس ونوین كردن 

سیستم آموزشي مدارس هزینه هاي خریدتجهیزات 

كامپیوتري را ازدانش آموزان، به اجبارمطالبه مي 

كندو درچندین مدرسه دانش آموزاني را كه توان 

پرداخت هزینه هاي مدرسه رانداشتند، دركالسهاي 

جدا وباسیستم آموزشي قدیمي نگه داشتندوعمال 

درمدرسه دانش آموزاني راكه والدینشان نمي توانستند 

هزینه ي سنگین هوشمندسازي مدارس را پرداخت 

نمایند، ازدانش اموزان دیگرجداكرده ودركالسهاي 

مجزا انان رانگه داشتند.دراینباره خسرونظري رییس 

مركز برنامه ریزي ونیروي انساني وفناوري 

اطالعات درپاسخ به پرسش خبرگزاري فارس باكمال 

تمام دانش آموزان مي توانند »بي شرمي مي گوید: 

ازكالسهاي هوشمنداستفاده نمایند واین موضوع هیچ 

نكته  «ارتباطي به پول گرفتن از دانش آموزان ندارد.

ایي كه جامعه باید به آن واقف باشد، این است كه 

داشتن یك آموزش وپرورش رایگان وانساني حق 

فرزندان است وبایدبراي خواست وطرح این مطالبه 

به میدان آمد. شایدتنها مكاني كه والدین دانش آموزان 

مي توانند درآنجاجمع شده ومطالباتشان راطرح كنند 

وباسایركساني كه با آنها دغدغه مشترك دارند، آشنا 

شوند، جلسات اولیا مربیان باشد كه درطول سال 

 تحصیلي چندین باربرگزارمي شود.

یكي ازمهمترین مسائل این است كه بایستي حول یك 

مطالبه یا مطالبه هاي مشترك جمع شدكه یكي 

ازمهمترین انها همین آموزش رایگان انساني وبدوراز 

آموزش عقایدخرافي وخشونت آمیزدرسیستم آموزشي 

باشد. واقعیت این است كه هرجا دول سرمایه داري 

به بحران مي افتند، به معیشت كارگران ودست 

آوردهاي مبارزاتي آنها وهمچنین به خدمات عمومي 

یورش میبرند. به طورمثال سن بازنشستگي راباال مي 

برند. ساعت كاروشدت كارراباال میبرند. دست به 

سیاست خصوصي سازي بیمارستان ها ومدارس 

و...می زنند، وطبقه كارگرو وكاركن جامعه را تحت 

فشارناشي ازبحران مادرزادي سرمایه داري قرارمي 

دهند. این سیاست راهرگاه باعناوین مختلفي ازقبیل 

ریاضت اقتصادي تامقاوم سازي اقتصادي 

(تعابیروتفاسیرمتفاوت)به پیش مي برد.این سیاست 

نظام سرمایه داري بایدپاسخ روشن ومشخص 

درهرجامعه ایي ببیند. نبایدهرباربه بهانه كسربودجه 

وبحران و...، كارگرو مردم بي حقوق ترازهمیشه 

 .بشوند

 کمربندها را سفت کنيد؛

خواهند کمر کارگران  می

 را بشكنند!

 امیرعباس

سياستگذاري اقتصادي در جمهوري اسالمي، پس  ا  

پايان جنگ هشت ساله روي دور اصلي خود افستساد و 

هساشسمسي  -به طور كلي با بسرممسدن رفسسنسجسانسي سسابس 

گذاري اقتصاد ايران به سسمست يسق اقستسصساد  فعلي ريل

هساي بسانسق جسهسانسي و  داري منطب  با سسيساسست سرمايه

 82المللي پول انجام شد. در فاصسلسه ايسن  صندوق بين

سال تفاوتي نداشته دولت ا  جناح اصولگرايسان اسست 

هساي  چه كسه پسيسف رفستسه سسيساسست يا اصالح طلبان، من

تسسعسسديسسل سسساخسستسساري يسسا نسسولسسيسسبسسرالسسي بسسود  اسسست. ايسسن 

ها فراي تمام دعواهاي جنسايسي، پسيسف ا  هسر  سياست

چي  قصد داشت اقتصاد ايران را به سسمست مستسعسار  

تعمي  اين مستسعسار   «افتخار»شدن ببرد، هر چند كه 

سا ي، بسراي مسيسمسود ايسمسدي نس اد اسست امسا ريسل 

هاي پيف ا  او انسجسام شسد و پس   گذاري من در دولت

طسور مسلسال در  ا  وي ني  اين مسير ادامسه يسافست. بسه

بسود كسه اجسا    82دولت ميمد خساتسمسي و در سسال 

تاسي  بانق خصوصي داد  شد، مناط  م اد گستسرف 

هاي  يسر  يافتند و درنهايت با تغيير قانون كار، كارگا 

درصد توليد در ايران را به خسود  81نفر را )كه  01

 اختصاص دادند( ا  شمول قانون كار خارج كرد.

يال دولست رويسانسي قصسد دارد در ايسن را  مسسالسه 

يداقل دستم د را هم براي كارفرمايان يسل كسنسد. در 

مسيسمسدركسا كسارگسر، همين رابطسه چسنسد هسفستسه قسبسل، 
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مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري با ار كار، در 

اي كسه در اتساق بسا رگسانسي ايسران بسرگس ار شسد  جلسه

سسا ي  دولت مماد  است تا پتانسسيسل ار ان»وعد  داد: 

كارگران را در اخستسيسار كسارفسرمسايسان بسگسذارد،  يسرا 

التيصيالن دانشگاهي بسه  اسا  كار اين است كه فارغ

دنسسبسسال جسسمسسز كسسردن ر ومسسه هسسستسسنسسد و كسسارفسسرمسسايسسان 

توانند بدون صر  ه ينه براي يقوق و دسستسمس د  مي

دهسد  هسا نشسان مسي اين گفته » .منها را به خدمت بگيرند

يكومتي كه با شعار مستكعفين روي كار ممسد و در 

 د، با چه سرعت و وقايتي بسه  ابتدا راهنماي چپ مي

راست پيچيد  است و ديگر كسي را ياراي مسقسابسلسه بسا 

هاي گذشته خسبسر شسالق  كه در هفته  من نيست؛ يال من

 دن كارگران معترض يكي ا  معادن طسال، هسمسگسان 

را به بهت و ييرت فرو برد اما و ير كار دولت تنها 

با نوشتن يادداشتسي عسواقسي ايسن رويسكسرد را بسه قسو  

 قكاييه خاطر نشان كرد. 

 تضعيف كارگران راهكاري باطل براي متعارف شدن

دهد كه ا  ابتداي سال تساكسنسون  ها در يالي رخ مي اين

و ارت تعاون، كار و رفا  اجتماعي در هر نوشته يسا 

گسذارد كسه ا   مسان  اي بر اين نكستسه صسيسه مسي بيانيه

روي كار امدن دولت يا دهم قسدرت خسريسد كسارگسران 

افسس ايسسف داشسستسسه اسسست. ايسسن گسسفسستسسه بسسه طسسور كسسلسسي بسسا 

هاي اقتصادي در ايران ناخسوانسا اسست. جسدول  واقعيت

دهد كسه هسر چسنسد در سسه سسال گسذشستسه   ير نشان مي

درصسد افس ايسف داشستسه  65دستم د كارگران ايسران 

كه نرخ تورم در  ولي ا  سوي ديگر و با توجه به اين

درصد اف ايسف داشستسه، نسرخ مس د  8. 58مدت مشابه 

درصد ا   مان ايسمسدي نس اد هسم كسمستسر  5.8واقعي 

شسسد  اسسست. عسسالو  بسسر ايسسن هسسر چسسنسسد كسسه بسسراسسسا  

گ ارشات بانق مسركس ي و مسركس  ممسار ايسران نسرخ 

تورم ا  ارديبهشت ما  سال جساري، تسق رقسمسي شسد  

است اما نرخ تورم در اقالم اوليه  ندگي همچسنسان دو 

رقمي است و تنها قلم ا  كاالهاي يسيساتسي  نسدگسي كسه 

نرخ تورم تق رقمي دارند مسكن است ولي نرخ غسذا، 

دارو، ممو ف، پوشاق و درمسان كسمساكسان دو رقسمسي 

هستند. اين امر ياكسي ا  ايسن اسست كسه تسورم بسراي 

كارگران و فرودستان جامعه تسق رقسمسي نشسد  اسست، 

چرا كه اين بخف ا  جامسعسه درگسيسر نسيسا هساي اولسيسه 

 ندگي هسستسنسد و مسلسال تسق رقسمسي شسدن نسرخ تسورم 

مسافرت، هستسل، رسستسوران، تسولسيسد و... تسالسيسري بسر 

  ندگي اين بخف ا  جامعه ندارد. 

البته شنيد  ها بيانگر اين است كه ربسيسعسي بسه سسخستسي 

تواند كابسيسنسه رويسانسي را تسا پسايسان دور  يسا دهسم  مي

رياست جمهوري ياري كند و اگر او تسا خسرداد سسال 

ميند  هم در دولت باشسد، در دولست بسعسدي يستسي اگسر 

روياني هم انتخاي شود، جايي نخواهد داشست. طسنس  

ماجرا اين اسست كسه اگسر ربسيسعسي هسم بسركسنسار شسود، 

تر اسست. مسرتكسي  جانشين او فردي به مراتي راست

دانسنسد ا   بانق كه همگان او را و يسر كسار بسعسدي مسي

اعكسساي يسس ي تسسوسسسعسسه و اعسستسسدال اسسست كسسه يسسسن 

روياني دبير من است و ا  قكا خود بسانسق هسم يسكسي 

 ترين ياميان نوليبراليسم است. ا  مهم

ا  سوي ديگر گس ارف اخسيسر مسركس  پس وهسف هساي 

مجل  شسوراي اسسالمسي اعسالم كسرد  نسرخ بسيسكساري 

التيصيالن دانشگا  ظر  يق دهسه گسذشستسه صسد  فارغ

در صد اف ايف داشته است. به بسيسان ديسگسر در سسال 

 81الستسيسصسيسالن دانشسگسا   نرخ بيكاري فسارغ 0825

درصسد  01درصد بود و اين نرخ در سال جاري بسه 

رسيد  است. اين امر ياكي ا  من اسست كسه بسيسكساري 

پيف ا  هر چي   نانه و نسلي شسد  اسست. مستساسسفسانسه 

برخي ا  نيروهاي خسود چسپ پسنسدار بسه جساي تسوجسه 

كافي به اين امر و اهميت اعتراكات دانشسجسويسي در 

دفاع ا  جسنسبسف كسارگسري و هسمسچسنسيسن يس  اشستسغسال 

انسانها در يال تقسيم بندي دانشگا  ميسان دانشسجسويسان 

كسارگسسر و بسور وا هسستسسنسد. بسدبسسخستسسانسه ايسن طسنسس  بسسه 

اي بي نمق و تلخ است كه يستسي تسمسايسلسي بسراي  اندا  

پرداختن به چنسيسن تسرهسات مسستسكسعس  پسنساهسي بساقسي 

 ماند. نمي

 يا كار يا بيمه بيكاري

تسوان  با كنار گذاشتن موارد متعددي ا  اين دست، مسي

كسه  ادعا كرد كسه ميسنسد  بسراي كسارگسران، جسدا ا  ايسن

دولت در دست كيست، تير  و تارتر ا  وكز كسنسونسي 

هاي گذشته بسيسف ا   خواهد شد. كارگراني كه در سال

هر بخف ديگري در جامعه، به اعتراض دسست  دنسد 

كه مايصل من اخراج دهها كارگر،  نداني شدن عسد  

كارگر معدن اسست. ايسن  08ديگري و شالق خوردن 

موارد كرورت برخوردي مناسي با وكعيت را در 

 دهد. ميند  مورد تاكيد قرار مي

جناح چپ جنبسف كسارگسري و فسعساالن سسوسسيسالسيسسست 

اجتماعي پيف ا  هر ك  ديگري بايد سنگر مقساومست 

طبقه كارگر را ا  ياال مماد  كنند. بخف سوسياليسسست 

جسسنسسبسسف كسسارگسسري در ايسسران، ال م اسسست كسسه هسسستسسه 

سكتاريست و ميفلي خود را بشكند و مقساومست را ا  

ميافل به مييط هاي كسار بسبسرد. بسخسف چسپ جسنسبسف 

هاي دانشگا ، جنبف  نسان و  كارگري  و سوسياليست

تواننسد دنسيساي  فعاالن كودق، تنها فعاالني هستند كه مي

بهتر را براي جامعسه بسه ارمسغسان بسيساورنسد بسه شسرط 

كسسه يسسداقسسل در كسسارخسسانسسه و در مسسيسسان كسسارگسسران،  من

گيري و ياشيه نشيني، ايسن  سوسياليستها به جاي گوشه

بار بايد متن را بگيسرنسد و در مسركس  تسيسوالت قسرار 

بسسگسسيسسرنسسد. تسساريسسخ نشسسان داد  هسسر جسسا كسسه تكسساد و 

ناركايتي هست، كشمكف هم به وجود خواهسد ممسد و 

اگر جامعه پرچمي روشسن بسراي تسيسوالت متسي خسود 

نداشته بساشسد، بسه جسايسي جس  قسهسقسرا نسخسواهسد رسسيسد. 

اتفاقات سوريه و ليبي و مصر مويد همين نكته هستنسد 

تواند ايند  خوبي را رقسم بس نسد و  كه نه همه با هم مي

 گيري.  نه گوشه

اكنون بايد به دانشجويان خساطسرنشسان كسرد كسه ديسگسر 

شما مستسخسصسصسان متسي ايسران نسخسواهسيسد بسود، بسخسف 

درصسد بسه گسفستسه مسركس   01وسيعي ا  شما )يداقسل 

پ وهشها مجل ( يتي امكان را  پيدا كردن بسه بسا ار 

رسمي كار را نخواهيد داشت و مابقي هم اگسر راهسي 

هم پيدا كنند بعيد اسست بسه  » سر مين عجايي« به اين 

 ودي جايگا  در خوري دست پيدا كنند. در اين ميسان 

هساي دارا  اي ا  دانشسجسويسان هسم كسه ا  خسانسواد  عد 

هستند با اين مشكل مواجسه نسخسواهسنسد شسد. دانشسجسوان 

را  «يا شغل يا بيسمسه بسيسكساري»بايد ا  امرو  مبار   

مغا  كسنسنسد، وگسرنسه فسرداي فسارغ الستسيسصسيسلسي، اگسر 

ها يار باشد، بايد بسه عسنسوان نسيسروي    هم با منانف

كارممو  چندين سسال خسود را هسم رايسگسان اسستسلسمسار 

تر سساخست و  اي بهتر و امن توان ميند  شوند. اكنون مي

 تعلل امرو ، ميند  هولناق فردا را خواهد ساخت.

 سال
افزایش 

مزد/  حداقل
 درصد

نرخ تورم/ 
 درصد

تفاضل/ 
 درصد

۳۱۳۱ ۵۲ ۱/۴۳ ۳۴۳-  

۳۱۳/ ۳۳ ۳۲۴۱ ۳۴/+  

۳۱۳۲ ۳/ ۳۳۴۳ ۵۴۳+  
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معلمی که با نان دادن 

ساختارها را به چالش 

 کشد می

 
رامین ریگی معلمی از سیستان و بلوچستان است 

که چندی قبل عکککسکی از صکبکحکانکه دادن او بکه 

دانش آموزانش در فضای مجازی منتشر شد. در 

زمانی کوتاه این مسئله بعدی اجتماعی یافت و از 

های مختلف انتشکار یکافکت. رامکیکن ریکگکی  رسانه

یک معلم عکادی اسکت ککه نکتکوانسکت گکرسکنکگکی 

آموزانش را تاب آورد و خکودش دسکت بکه  دانش

عمل زد. او نه خیِر بود نه از جایی پولی دریافت 

کرد و نه حتی دنبال دیده شدن بود؛ او صکرفکا  می

در ارتباطی که بین او و دانکش آمکوزانکش وجکود 

هایی برای آنها دست زد. رامکیکن،  داشت به کمک

انسانی است که در این دنیای پر از نکاعکدالکتکی و 

اش را از دسکت نکداده  های انسانی فقر هنوز حس

است. عکمکل رامکیکن ریکگکی یکک عکمکل انسکانکی 

ارزشمند است و جامعه با استقبال از این حرککت 

کامال انسانکی نشکان داد ککه تکمکایکز ایکن ککار را 

دهد. اما در ساختاری که هر لکحکظکه  تشخیص می

آورد و در گوشکه  بیکاری و فقر را به ارمغان می

و کنار آن کودکان در فقر و نداری دست و پا می 

توانند جور ایکن سکاخکتکار  ها چقدر می زندد رامین

ریگی به چکنکد   نابرابر را بر دوش بکشند؟ رامین

تواند غکذا بکدهکد؟ دانکش آمکوزان او چکنکد  نفر می

درصکد ککل دانککش آمککوزان گکرسککنکه را تشککککیککل 

دهند؟ واضح است ککه حکل ایکن هکمکه فکقکر و  می

نداری توسط هیچ فرد یا گکروه مکدنکی قکابکل حکل 

نیست و باید حل مشکل را در جایی دیگر جسکت 

و جو کرد. مشکل در سکاخکتکاری اسکت ککه هکر 

بکرد و وجکود  لحظه از بیکاری موجود سکود مکی

فقر و کودکان گرسنه برایش امری عکادی اسکت. 

رامین ریگی نه مکبکارز سکیکاسکی اسکت نکه فکعکال 

مدنی بلکه او صرفا یک معلم عادی است ککه در 

آموزانش سعی  با دانش  ارتباطی عاطفی و انسانی

شان بکاهد. امکا عکمکل او  کرد اندکی از گرسنگی

برد که توان  ناخواسته ساختاری را زیر سوال می

ی تککیمککیککن مککعککاش کککودکککان را نککدارد.  و اراده

ساختاری که بهداشت و آموزش را نیکز مکحکمکلکی 

بیند و در آن گرسنه مکانکدن  برای کسب درآمد می

کودکان و محروم بودنشان از بهداشت و درمکان 

اهمیت است. رامکیکن ریکگکی بکا تکالش  رایگان بی

ای از نککابککرابککری مککوجککود در  بککرای رفککع ذره

آمکوز  ای از این کشور بکرای هشکتکاد دانکش گوشه

 .گرسنه کل نابرابری موجود را به چالش کشید

 

 متن خبر:

رامین ریگی، معکلکم دلسکوز سکیکسکتکانکی ککه در « 

ی مکحکروم (دبسکتکان مکرحکوم غکالمکعکلکی  منکطکقکه

شهرکی، شهرستکان زهکک از تکوابکع سکیکسکتکان) 

آمکوزان مکدرسکه  کند هر روز به دانکش تدریس می

آموزان محروم سکیکسکتکانکی  دهد. دانش صبحانه می

صبکحکانکه ککافکی بکرای خکوردن نکدارنکد. رامکیکن 

ریگی، معلمی است ککه هکر روز بکه ایکن دانکش 

دهد و برای آنها پوشاک تهیه  آموزان صبحانه می

 «هایشان است. کند. او همراه رنج می
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کلیه کارگاههاي مشمول قانون کار مکلفند به هکر 

یک از کارگران خود بکه نسکبکت یکک سکال ککار 

معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدي و 

 پاداش بپردازند . 

مبلغ پرداختي به کارکناني که کمتکر از  -1تبصره

 06اند بایکد بکه مکاخکذ  یکسال در کارگاه کار کرده

روز مککزد و بککه نسککبککت ایککام کککارکککرد در سککال 

 .محاسبه گردد

رسیدگي به اختالفات ناشي از اجکراي  -2تبصره

این قانون در صالحیت مراجع پیش بیني شده در 

فصککل حککل اخککتککالف قککانککون کککار اسککت نککحککوه 

محکاسکبکات مکربکوط بکه عکیکدي و پکاداش و حکق 

سنوات و همچنین محاسبات بیمه و مالیات عیکدي 

به شکرح زیکر  1931و پاداش و حق سنوات سال 

 :خواهد بود

 طبق قانون کار

حکداقکل عکیکدي و پکاداش مکعکادل دو مکاه حکداقکل 

 206022روز *  06=  10239926حقوق : 

حداکثر عیدي و پکاداش مکعکادل سکه مکاه حکداقکل 

 206022روز *  36=  23903346حقوق : 

حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق بکعکنکوان 

 206022روز *  96=  4121006مثال: 

: عیدي و پاداش محاسبه شده با این فرض 1تذکر 

است که کارگر یک سال شمسي ککارککرد داشکتکه 

باشد ، در غیر این صورت باید به نسکبکت لکحکاظ 

 .گردد

:براي محاسبه حق سنوات مکمکککن اسکت  6تذکر 

بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل پکایکه حکقکوقکي 

لاير  206022کارگران متفکاوت بکاشکد و بکجکاي 

 .مبالغي بیشتر لحاظ گردد

اگر جمع حقوق ، مزایا و حق سنوات بکیکشکتکر از 

 43لاير در مکاه شکود ، طکبکق مکاده  19666666

 .ق.م.م مازاد آن مشمول مالیات خواهد بود

 : مالیات عیدي و پاداش

طبق محاسبکات انکجکام شکده فکوق اگکر عکیکدي و 

پاداش یک کارگر (که یکک سکال ککامکل شکمکسکي 

لاير در  10239926کارکرد کرده است) را مبلغ 

 :نظر بگیریم خواهیم داشت

=   9239926مککبککلککغ عککیککدي مشککمککول مککالککیککات 

19666666 – 10239926 

 9239926% *16=  923992مبلغ مالیات 

ق.م.م ، معافکیکت  31ماده  16تذکر : بر اساس بند 

مالیاتي عیدي و پاداش برابر با یک ماه مکعکافکیکت 

لاير )  19666666ق.م.م ( مبلغ  43سالیانه ماده 

 .است

 : بیمه عیدي و پاداش

طبق قانون تامین اجتماعي عیدي و پاداش و حکق 

سنوات مشمول بیمه نیست و بیمه بکه آنکهکا تکعکلکق 

 .نخواهد گرفت
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 فاشيسم و کمونيسم 

 کارل رادک
 

 مترجم : امیر مصباحی

فاشیسْم دیگر نه پدیده ئی حاصِل خاک ایتالیا که مسئلکه 

ئی بین المللی است. ایتالیکا صکرفکا نکخکسکتکیکن کشکوری 

است که فاشیست ها در آن قدرت را بکه چکنکگ آورده 

اند، درست همان گونه که روسکیکه نکخکسکتکیکن کشکوری 

است که پرولتاریا در آن قکدرت را بکه چکنکگ آورده 

است. اما سیل فاشیستی در آلکمکان و چکککسکلکواککی در 

حال رشد است و در ایاالت متحده، فرانسکه و اتکریکش 

 دارد جنب و جوش خود را آغاز میکند. 

فاشیسم، همان گکونکه ککه نشکان خکواهکیکم داد، واککنکش 

 -خورده بورژوازی در برابر شرایط پساجنگی اسکت 

واکنشی خورده بورژوائی که سرمایه بزرگ دارد از 

آن استفاده میکند تا خود را هر جا که حکومتش تهکدیکد 

شده تقویت نماید. تفاوت در شرایط خورده بورژوازی 

در کشورهای مکخکتکلکف بسکیکار بکیکشکتکر از تکفکاوت در 

شرایط طبقات کارگر است، از این رو سکیکاسکت هکای 

 اولی بیش از سیاست های کارگری تنوع دارد. 

من در نظر دارم که این جا نکه تکفکاوت هکای مکلکی در 

جنبش فاشیستی که ترجیحا خصیصه هکای مشکتکرککش 

را مورد بحث قرار دهم و خود را به فاشیسم در اروپا 

مرکزی و جنوبی محکدود خکواهکم ککرد زیکرا ککه ایکن 

جکنکبکش در آمکریکککا و انکگکلکسکتکان هکنکوز در مکراحکل 

 آغازینش به سر میبرد.

فاشیسم چه خصیصه های مشترکی در ایتالکیکا، آلکمکان، 

چکسلواکی و اتریش دارد؟ این، البته ، ککامکال آشکککار 

است که دولت هورتی در مجارسکتکان هکمکان سکیکاسکت 

هائی را نسبت به ککارگکران دنکبکال مکیکککنکد ککه دولکت 

موسولینی در ایتالیا. هکر دو کشکور در حکالکی ککه بکا 

انبوهی از واکنش هکا مکواجکه انکد، ککارگکران را آزار 

میدهند. میتوانیم بگوئیم که این آزارها در مکجکارسکتکان 

برابر بی رحمانه تر از ایتالیکا اسکت حکال آن ککه  10

مجارستان دولت فاشیستی ندارد و دولکت ضکدانکقکالب 

 لزوما فاشیست نیست. 

پس چه چیزی فاشیست ها را از ضکدانکقکالبکیکوِن سکفکیکِد 

مجار متمایز میسازد؟ جنبش فاشیستی تکوسکط طکبکقکات 

متوسط پائین حمایت میشود در حالی که دولت هورتی 

را اشرافیِت فئودال و سرمایه داران پشتیبانی میکککنکنکد. 

با ایکن هکمکه، دولکت هکای سکفکیکد از نکوع هکورتکی در 

فکئکودال زمکیکن دار آریستوکراسی درازمدت نه اهداف 

که برعکس اهداف بانکداری و امور مالی صنعکت را 

پوشش میدهد. نتیجه دولت فاشیسکتکی در اروپکا مکدرن 

هم همین است زیرا که امروزه هر نظامی یکا بکایکد بکر 

پرولتاریا تکیه کند یا مالیه باال و دیکگکر نکمکیکتکوانکد بکر 

طبقات متوسط متکی باشد. تفاوت بین دولت فاشیسکتکی 

سکرمکایکه دار در ایکن حکقکیکقکت  -و دولت سفید فئودال 

در  -دولت هورتی برای نمونه  -نهفته است که دومی 

دستان طبقات حاکمه قدیمی است ککه در تکالش انکد تکا 

شرایط قدیمی را دوباره بازیابکی نکمکایکنکد درحکالکی ککه 

جنبش فاشیستی، تا بدان جائی ککه خکورده بکورژوازی 

را نمایندگی کند، افراد جدیدی را به فعالیت میکشانَد و 

میکوشد نظم نوینی را سازمان دهد که مردم عادی را 

از بار مسئولیت هائی که جنگ بر آن ها تحمیکل ککرده 

 آزاد خواهدنمود. 

علت نهائی جنبش فاشیستی چیست؟ علت نهائی جنبکش 

فاشیستی، کاهش شمار زیادی از ] اعضکاء   طکبکقکات 

متوسط به وضعیت پرولتکر بکه عکنکوان نکتکیکجکه جکنکگ 

است. مالیه عمومکی فکاقکد نکظکم، پکول تضکعکیکف شکده، 

قیمت های فزاینده و مکالکیکات هکای هکنکگکفکت، طکبکقکات 

تحصیل کرده، کارمندان دولت، افسران ارتش و دستکه 

مهمی از صنعتگران و ککاسکبکان مسکتکقکل مکا را فکقکیکر 

ساخته است. این افراد سعی دارند خود را نجات دهکنکد 

و در تالش اند تا دستورالکعکمکلکی نکویکن بکرای زنکدگکی 

 بیابند. 

بالفاصله پس از جنگ، سوسیال دموکرات ها و دیگکر 

نمایکنکدگکان خکورده بکورژوازی ککنکتکرل دولکت را در 

آلمان، چکسلواکی، اتریش و ایتالیا به دست گرفتند. از 

این رو طبقات درمانده ئی که پیشتکر بکه آن هکا اشکاره 

کردیم، امیدوار بودند تا تغییری در حمکایکت از آن هکا 

صورت پذیرد. ولی چنین رفرمی تنها بکا مکبکارزه ئکی 

قاطع با سرمایه داران بزرگ و نیکز پکذیکرش اقکدامکات 

سوسیالیستی میتواند به دست آید. سکوسکیکال دمکوککرات 

هککا شکککککسککت خککوردنککد زیککرا کککه از سککرمککایککه بککزرگ 

میهراسکیکدنکد و بکه تکوانکائکی پکرولکتکاریکا هکم اعکتکمکادی 

نداشتند. آن ها نه تنها با دشمنان خود سازش کردند ککه 

تسلیم شکان هکم شکدنکد و اعکتکقکاد ککارگکران و طکبکقکات 

 متوسط به خود سوسیالیسم را از بین بردند. 

از آن جائی که شرایط طبقات مکتکوسکط پکیکوسکتکه بکدتکر 

میشد، آن ها مجبور شدند ککه روش هکای دیکگکری را 

بیازمایند و دست به دامن فاشیسمی شدند ککه شکعکارش 

چنین است : " ایکن دمکوککراسکی دروغکیکن را از بکیکن 

ببرید که تنها از فساد و سودجوئی حکمکایکت مکیکککنکد و 

عوام سختکوش را ورشکسته میسکازد. بکیکائکیکد دولکتکی 

قدرتمند سازمان دهیم از انسان هائی دلیکر، پکرتکوان و 

الئق اداره امور تا کارخانه هایمان را راه اندازند، راه 

آهکن هکایککمکان را وادار بکه پکرداخکت دسککتکمکزد ککنکنککد، 

اشتغالی پردرامد را نصیکب بکورژوازی گکرسکنکه مکان 

کنند و طبقات تحصیل کرده را از ورشکستگی نکجکات 

 دهند. " 

سرمایه داران از این ایدئولکوژی اسکتکفکاده مکیکککنکنکد تکا 

دموکراسی بی فائده ما را از بین ببرنکد. مکطکمکئکنکا ایکن 

دموکراسی مانع از کنترل زندگی اقتصادی مکا تکوسکط 

آنان نمیشود ولی ابزاری که ارائه میدهد از چیزی ککه 

 آنان میخواهند کمتر به کار میاید. 

جککنککوبککی خککورده بککورژوازی در اروپککا مککرکککزی و 

ناسیونالیست است زیرا که برای دهه های متمکادی بکه 

شکلی سازمان یافته آموزش دیده که بکه نکاسکیکونکالکیکسکم 

احترام گذارد و هنگامی که شرایط کنونکی خکود را بکا 

شرایط پیش از جنگش مقکایسکه مکیکککنکد، بکه ایکن بکاور 

میرسد که در دولت گذاشتکه شکرایکطکش بکهکتکر مکیکبکود. 

طبقات متوسط مشتاقانه به گذشته های خوب مینکگکرنکد 

و از این رو قربانی درست همان عواملی میشکونکد ککه 

آن ها را به مرحله کنونی شکان آورده اسکت. تکمکام آن 

سکفکتکه  -هائی که از زوال جامعه روزگار میگکذرانکنکد 

ابکزار  -بازها، سودجویان و تلکه گیرانی از هر نکوع 

فاشیست ها را برای ارعاب کارگران و نیز بازداشکتکن 

کارکنانشان از افکزایکش دسکتکمکزدهکا بکرای تکطکابکق بکا 

 هزینه فزاینده زندگی تشکیل میدهند. 

تدابیر کمونیست ها را ایکن خصکیکصکه هکای فکاشکیکسکم 

تعیین میکنند. حزب ما طبیعتا باید از طکبکقکات ککارگکر 

در برابر فاشیست ها دفاع کند و طبیعتا باید با نکیکروی 

نظامی از آنها دفاع کنیم چکون ککه اگکر فکاشکیکسکت هکا 

قدرت را به دست گیرند، زنجیرهای سرمایه داری را 

در بککرابککر مککا مککحکککککم خککواهککنککدکککرد. آن هککا تککالش 

خواهندکرد که رفاه خود را به قکیکمکت ککارگکران یکدی 

بهبود دهند. البته این نتیجه نمیدهد که تنها با سالح باید 

با فاشیسم بجنگیم ؛ ما بکایکد اقکدامکات سکیکاسکی را نکیکز 

عالوه بر آن به کار گیریم. پرولتاریا باید ابتکار عکمکل 

را در بازسازی دنیا بر اساس بنیانی نو به دست گکیکرد 

و این مسئله، خکورده بکورژوازی را مکتکقکاعکد خکواهکد 

کککرد کککه دوران جککدیککدی در حککال بککرامککدن اسککت کککه 

میتواند آن ها را از بیچارگیشان نجات دهد. از این رو 

اگر میخواهیم بکر فکاشکیکسکم غکلکبکه ککنکیکم، بکایکد خکورده 

بورژوازی را شکست داده و آنان را متقاعدسازیم ککه 

کان و ارتشیان مرتجع، از آن هکا  سرمایه داران و مالا

صرفا به عکنکوان وسکیکلکه اسکتکفکاده مکیکککنکنکد. فکاشکیکسکْم 

سوسیالیسِم طبقه متوسط است و ما نمیکتکوانکیکم طکبکقکات 

مککتککوسککط را تککرغککیککب کککنککیککم کککه آن را رهککا کککنککنککد تککا 

] زمانی   که بتوانیم به آن ها اثبات کنیکم ککه فکاشکیکسکم 

  فقط شرایطشان را بدتر میسازد
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 دوفيلم باايده ايی مشابه   

 اشکان جباری 

مککککردي كککککه زیککککادمي دانککککست بککککه كارگردانککککي 1-

 آلفردهیچكاك

 آسمان سرپناه به كارگرداني برناردوبرتولوچي   -6

فیلم برنکاردوبرتولوچي براسکاس كتکاب سکاخته شکده 

است وفیلم هیچكکاك بکرخالف تجربکه هکاي دیگکرش 

براسککاس هیککچ كتککابي سککاخته نککشده اسککت.درهردوي  

این فیلم ها یك زوج جوان مرفه رامکي بینیکم كکه بنکا 

بککه دالیلککي بککه آفریقککا سککفرمي كننککددرفیلم هیچكککاك 

قراراسککت ایککن سککفركوتاه باشککدامادرفیلم برتولوچککي 

طوالني باشد.درفیلم مردي كکه زیکادمي دانکست ایکن 

زوج راپسركوچكشان همراهي میكند.درفیلم آسکمان 

سرپناه زوج جوان رادوست مشتركکشان.این دوفیلکم 

ازنظرایکککده ابتکککدایي داراي اشکککتراكاتي هکککستند.مثال 

اینكه این زوج جوان تا حدي نکسبت بکه محیطکي كکه 

واردشککککککککده اندبیگانککککککککه اند.غککککککککذاهاي محلککککککککي 

وبرخوردمردمان آنجا و...بیانگراین موضوع اسکت 

اماهرچکککه جلوترمکککیرویم تفکککاوت نگکککاه برتولوچکککي 

ووهیچكککاك رادرایککن دوفیلککم نککسبتا مککشابه (ازلحککاظ 

ایده اي)متوجه مي شویم .هیچكاك رفته رفته فیلمش 

راجنکککایي مکککي كند.پکککسرخانواده گکککم مکککي شکککودوان 

راگروگان مي گیرند.فردي مکي خواهکدفرد دیگکري 

رابكککشد وایککن بککراي سککاخت بحککران بککه تعویککق مککي 

افتد.برتولوچي رفته رفته داستانش را آرام و واقعي 

تعریف مي كند. زن نویسنده باشوهرموسکیقي دانکش 

مشكل دارد.آن ها براي حل ایکن مکشكل تکرجیح مکي 

دهندتابککککه ایککککن مكککککان سفركنند.شککککوهرتقریبا بککککه 

طورناخواسته بازني مي خوابد.زن هکم بکه صکورت 

تقریبککا ناخواسککته بادوسککت مشتركککشان كککه درایککن 

سفران هاراهمراهي كرده مي خوابد.اما نگاه جالبي 

كککککه درهردواثرپیداسککککت عواقککککب لککککذتهایي اسککککت 

 درمحیطي ناشناخته...  

درفیلم هیچكاك زن وشوهرهیچ وقت فكرنمي كردند 

جکایي باشکندكه تکااین انکدازه بافرهنکگ آنهکا متفککاوت 

باشدومردمانکشان تکااین انکدازه بکدبخت باشککند.مردي 

روي حجاب زنش تعصب داردوحتي بچکه كوچكکي 

راكکه ناخواسکته باعکث برداشکته شکدن حجکاب زنککش 

مکککي شکککود را بکککه طکککرز فجیهکککي دعوامکککي كنکککد.                                           

درفیلکککککم برتولوچکککککي آنهکککککا انقکککککدرمحیط كثیککککککف 

وغیربهداشکککتي ندیکککده انکککد كکککه حکککاال ازایکککن محیکککط 

(باوجودهمه مگس ها)لذت مي برنکد. آنهاافتخارمکي 

كنند كه ازمعکدود آدمهکاي متمکدني هکستند كکه بکراي 

تغیکککیر وبعکککدازجنگ جهکککاني دوم بکککه آنجکککا امکککده 

اند.امابازهم عواقب محیط یقه آنها رامي گکیرد .ایکن 

رامکککي شکککودازبیماري مکککالكوویچ وسرگکککشتگي زن 

ودوسککتش فهمیککد.روایت وفککرم درهککردوي ایککن فیلککم 

هامتفکاوت اسککت امککا نكتککه ایکي كککه جالککب اسککت ایککن 

اسککت كککه چطورمککي شککود بانگککاهي دقیککق وفرمککي 

درسکککت بکککه اعمکککاق واقعیکککت دسکککت پیداكرد.فرقکککي 

نمیكنککککککدهیچكاك كالسککککککیك باشککککککي یابرتولوچککککککي 

مدرن .وقتي درست فیلم مي سازي یکك بکسترواقعي 

رابراي مخاطب فکراهم مکي كکني وشکایدبراي همیکن 

است كه این شباهت اندكي كه درایده ابتدایي دوفیلکم 

بککوده درمککضمون هککم بوجودمککي آید.توریککست هککاي 

مرفه كه براي آرامکش بکه آفریقکاي نکاامن وبحرانکي 

مککي رونککدواین آرامککش خیلککي دوام نمککي آورد وایککن 

 واقعیت محیط یقه آنها رامي گیرد.

 

12 



 ولگردهاي فراموش شده  

 اشکان جباری

این تیترتلفیقي است ازدوفیلم مهکم تکاریکخ سکیکنکمکا. 

توسط لوئکیکس بکونکوئکل سکاخکتکه 1001یكي درسال

شده است ونام فیلم فرامکوش شکدگکان اسکت.دومکي 

توسط فدریكوفلیني ساخته شده اسکت 1001درسال

ونام فیلم ولگکردهکاسکت.بکونکوئکل بکرخکالف خکیکلکي 

ازفیلم هایي كه درابتکدایشکان مکي گکویکنکدایکن فکیکلکم 

واقعي نیست وهمه شخصیت هاي داستان خکیکالکي 

است(مثل دكتراسترنج الو استنلي كکوبکریکك و...)

خیلي صریح مي گویداین فیلم واقعي اسکت وهکیکچ 

كدام ازشخصیت هاي آن خیالي نیست!اشتراكکاتکي 

مابین این دوفیلم دیده مي شکود. مکوضکوع اصکلکي 

هردوفیلم مکربکوط بکه خکیکابکان گکردي نکوجکوانکان 

وبزهكاري است.درفیلم بونوئل بانگاهي رادیکكکال 

تر درفیلم فلیني بانگاهي آرامتر.ولگردهاي فلیکنکي 

مشكالتش رابه روابط بین پسرودخکتکرارجکاع مکي 

دهد.مثالدراول فیلم مي بینیم پسركه دررابطه اش 

گندباالآورده است قصکدداردشکهکرراتکرك كکنکدوبکه 

جاي دیگري سفركند.كه این عمل آخرسکربکا تکرك 

كکککردن یکککكکککي دیکککگکککر ازپسکککرهکککاانکککجکککام مکککي 

شود.امابونوئل درفیلم فرامکوش شکدگکان مشکكکلکش 

رابککزرگککتککرازایککن حککرفککهککا بککیککان مککیککكککنککد.(الککبککتککه 

دراینجانقدي به فیلم ولگردها واردنکیکسکت وبکحکث 

صرفا واكاویي دونگکرش مکتکفکاوت اسکت)اونشکان 

میدهدكه پسربچه ایي خطرناك اززندان فراركرده 

است وممكن است دوباره سرگرم همان بزهكاري 

هککا شککود.اونشککان مککي دهککدكککه چککطککورفککقککربککه 

اجباردرون ادمهارسوخ مي كکنکد وگکاهکي هکرچکه 

تککالش مکککي كککنکککنکککد،نکککمککي تکککوانکککنککدازدسکککت ایکککن 

فککقککرفککراركککنککنککد.بککه قککول مککردي درایککن فککیککلککم كککه 

میگویدكاش مي توانسکتکیکم بکه جکاي ایکن بکچکه هکا 

خککودفککقککروبککدبککخککتککي روزنککدانککي كککنککیککم .بککونککوئککل 

اینبارخیلي تندوبي رحمانه باهمه چیزبکرخکوردمکي 

كکککنکککد.مکککادري كکککه بکککادوسکککت بکککچکککه اش مکککي 

خوابد .مادري كه بچه اش را آنطوركه بایددوست 

نکداردچکراكکه نکمکیکدانکدپکدرش كکیکسکت .هکرچکنکدكککه 

آخرسركمي دلش به حال پسکرمکي سکوزد وسکعکي 

مي كندكمكش كند.ازهمه غمگیکن تکرپسکري اسکت 

كه مي خواهدخوب بشکودامکا انکگکارهکمکه شکرایکط 

دست به دست هم داده اند تانگذارنداین اتکفکاق بکي 

افتد.وازهمه جالب ترشخصیت كورفیلکم اسکت كکه 

شایدرفته رفته بکرخکالف ابکتکداي فکیکلکم هکمکه ازآن 

وحرفهایش متنفربشوند.واین شکایکدمکتکفکاوت تکریکن 

نگاه به یك فردمعلول بکاشکد.شکایکددرجکاهکاي كکمکي 

دیدن سایه ي عوامل پشت صحنکه بکرروي دیکوار 

ویاكمي نفس كشیدن فردمکرده بکه فکرم كکارآسکیکب 

بزند(كه اصال محسوس نیست).امااین رامي تکوان 

به جرات گفت درمرحله اول فیلم نامه ودرمرحلکه 

دوم خودفیلم بي نظیرهستند.بکادیکدن ایکن دواثکركکه 

درفاصله ي كمي ازهم ساخکتکه شکده انکدمکیکشکودبکه 

 تفاوت نگاه دوكارگردان دست یافت.
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 گذشته را نه 

 شاید مرهمی برای دل و جان   

 به آینده گام نهیم 

 شاید مرهمی یابیم 

 برای همه درد بی درمان 

 
 کارگر ساختمانی-علی صالحی
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