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ـاره " یكی از خوانندگان نـوشـتـه  درب
" اعـتـصــاب كــارگـران در ایـن دوره

واكنشی نشان داده و نـوشـتـه اسـت 
ــه  كـه در كشــوری كــه ھــیـچــگـون

شـود،  تشكل كارگری تحـمـل نـمـی
ــه مــی شــود از كــارگــران  چــگــون

ــه اعـتـصــاب  خـواسـت كــه دسـت ب
ـنـد ـزن در ادامـه اظـھـار .   عمومـی ب
كـارگـر اعـتـصـاب " نظرش به جمله 

ـنـكـه كـارفـرمـا و  می كند بـرای ای

نمایندگان سیاسی آنھا در دولتـشـان 
جز زبان زور، زبان دیگری حالیـشـان 

: ایراد گرفته و گفته اسـت. " نیست
ـان زور اسـت؟ "  مگر اعـتـصـاب زب

ــی کــارگــران در ژاپــن  ــال وقــت مــث
کنند به زور مـتـوسـل  اعتصاب می

نقد دیگر ایشان اینـسـت "   شوند؟ می
 ١٩٠٥كه چرا مـن از اعـتـصـاب 

ـال آورده ام ـتـوف مـث ـی ! كارخانه پـول
ـتـه انـد  البته چند نكته دیگر ھم گـف

ـنـد و  كه به بحث ما كمكی نـمـی ك
فعال به ھمین چـنـد نـكـتـه اشـاره 

ـانـه .   كنم می در این نوشتـه، بـه بـھ
بحثھای ھمین خواننده گرامـی ھـم 
ـاره اعـتـصـاب و  ـاز ھـم درب شده، ب
نقش اعتصاب و مشخصـا اھـمـیـت 
اعـتـصـاب عـمــومـی در ایـن دوره 

 .نکاتی را مطرح خواھم كرد
ـاسـی ایـران  واقعیت اوضـاع سـی
ــران  ــی س ــه حــت طــوری اســت ك
جمھوری اسالمی نمیتوانند وحشـت 
ـنـھـان  از سرنگونی  رژیـمـشـان را پ

ـلـه و .   کنند از اظھارات ھر آیـت ال
شـنـویـم  حجت االسالمی این را مـی

ـفـی نـدارد . كه وضع رژیم آقا، تعـری

 فروردین ماه ھزاران كـارگـر  ٣١روز 
ـیـن  ـازدھـم پتروشیمی ماھشھـر در ی
ـال  ـب روز اعتصاب موفقشـان، و بـدن
قراردادی كتبی مبنی بـر اجـرایـی 
ـتـی سـه  ـل شدن خواستھایشان در مھ
ماھه، از جملـه خـواسـت مـحـوری 
ـانـكـاران و  ـیـم ـاه شـدن دسـت پ كـوت
ـا شـركـت، بـر  انعقاد قرار مستقیـم ب

ـنـون بـعـد .   سر كارشان بازگشتنـد اك
ـیـن شـده  ـی از سپری شدن مھلت تـع
ـنـوز اقـدامـی در ایـن  سه ماھه، ھ

ـتـه اسـت ایـن .   جھت صورت نـگـرف
قرارداد در آن ھنگام بین نماینـدگـان 
ـا مـدیـریـت  پتروشیمی بنـدر امـام ب
شركت و مقامات مسئـول مـنـطـقـه 

بسته شد و سپس در تداوم اعتـراض 
ــخــش ــگــر ب ھــای ایــن  و اخــطــار دی

مجتمع، كل كارگران اعتـصـابـی را 
 . در بر گرفت

اكنون قلب پتروشیمی مـاھشـھـر 
ـپـش در آمـده  با ھزاران كارگر بـه ت
ـنـد . است و كارگران پاسخ مـیـخـواھ

ـارزه در  بویژه زمزمه اعتراض و مـب
ـاال  ـزرگ كـارگـری ب این مجتمع ب
ــه اســت و وحشــت از ســر  ــت گــرف
ـات ھـزاران  گیری مـجـدد اعـتـصـاب
ــت را بــه تــكــاپــو  كــارگــر، مــدیــری

ـبـر ھـا  انداخته است و بنا بر آخرین خ

 جنگ سیاسی بر سر اقتصاد
 ٤صفحه 
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 پاسخ به یک نقد

 ناصر اصغری

 ٥صفحه 
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ــام  ــی" ن ــوکــل ــرای مــا "   احــمــد ت ب
. کارگران نامی شناخته شـده اسـت

ایشان وزیر کار دولت موسوی بـود 
ـاب اجـاره  ـانـون کـار را در ب که ق
ـفـت شـدیـد  تدوین کرد که با مخـال
ــن  ــد و ای ــرو گــردی کــارگــران روب
مخالفت به حدی بود کـه بـعـد از 
مدتی ھمه سران حکـومـت از ایـن 
قانون و شخصی که آنرا نوشتـه بـه 

جستند و کـار "   تبری"قول خودشان 
ـاال گـرفـت کـه احـمــد  ــجـا ب ـا آن ت
ـایـش  ـف توکلی استعفا داد، یا اسـتـع
ـانـی  دادند و بھر حـال گـوشـت قـرب

شد تا اعتراضـات کـارگـران دامـن 
ایشـان در .   تمام حکومت را نگـیـرد

ــرھــای حــاکــمــیــت  ھــمــان دور و ب
ـادنـش دانشـگـاه و .  پلکید می فرست

ـتـصــاد بـه ایشــان دادنـد و  درس اق
گویا از یـکـی از دانشـگـاھـھـای 
ـا  انگلیس ھم دکتـرائـی دسـت و پ

" . دکـتـر" کرده و برای خودش شـده 
ــا  ــرایــش چــه بــوده م ــت رســالــه دک
نمیدانیم اما حدس میـشـود زد کـه 
ــن بــوده کــه چــگــونــه  در بــاب ای
ــر  ــھــت ــمــار را ب ـث ـ ـت ــود اسـ ــش مــی
سازماندھـی کـرد، گـیـرم کـه بـه 

ـنـد  جای کلمه استثمار کلمه ای مان
ـا "   توسعه مـلـی" و یا "   اقتصاد"  و ی
ـایـدار"  ـاشـد"   توسعه پ . بـکـار بـرده ب

ــصــاددان یــا کــارگــزار  کــدام اقــت
سـرمــایـه اسـت کـه رک وراســت 
حرف دلش را زده باشـد کـه ایشـان 
ـــی  ـــد؟ در پ ـاش ــ ـــی اش ب دوم
فراگیری ھـمـان دروس اسـت کـه 

جلب رضایت خـاطـر " ایشان میگوید 
عمومـی از وظـایـف مسـلـم ھـمـه 

شـرط ضـروری ایـن .   دولت ھـاسـت
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ـا"خبرگزاری حکومتی  بـرای "   ایسن
ــوع  ــھـم از ن ـا آیـت الـه، آن چـھـار ت

مـطـرح "   سـوال شـرعـی" عظمایش، 
ــھــه ــرای  کــرده تــا اگــر شــب ای ب

استثمار شرعی ھست مرتفع گـردد 
که مبادا یک مسلمان کـه دسـت 
اتفاق کارفرمـا ھـم ھسـت بـعـد از 
پنجاه سال عبادت بفھمد تمـام نـمـاز 
ـاطـل شـده چــرا کــه  و روزه اش ب

ـا .   حکم خدا را درست عمل نکـرده ب
ــه ــن آیـت ال ــم  جـواب ای ھــای عــظــی

ـان نـمـاز خـوان  الجثه تمام کارفرمای
ما خوشحـال مـیـشـونـد کـه ثـواب 
نماز و روزه شان بجاست و سـودشـان 

آن کارفرمائی ھـم کـه .  حالل است
خواند ھم خوش به حـالـش  نماز نمی

ـتـی حـق  خواھد بـود چـرا کـه وق
کارگری را ضـایـع مـیـکـنـد، کـه 

حـاال " ھمیشه میکند، خواھد گفت 
ـار، آیـت الـه فـالنـی  قانون بـه کـن
گفته ھر چی توافق گفته؛ تـوافـق 
ما چی بـود؟ اولـی اش ایـن بـود 

ـیـن نـمـی ـی ـیـد  که شما شرط تع کـن
ـیـد  من تعیین میکنم، شمـا خـواسـت
قبول کن خـواسـتـی نـکـن خـودت 

ـا ! "   میدانی این چھار تا آیـت الـه ی
چنانکه بـی بـی سـی و صـدای 
امریکا ایشان را خـطـاب مـیـکـنـد 

در پاسخ بـه ایـن "  پژوھشگر دینی" 
حكـم شـرعـی اسـتـخـدام " سوال که 

كارگر یا كارمـنـدی بـدون رعـایـت 
ــام جــمــھــوری  ــررات اداری نــظ ــق م
ـیـمـه نـكـردنـش  ـلـه ب اسالمی از جم

ـاکـیـد کـردنـد "   چیست؟ گفتند و ت
که اوال خدا عالم است و بـر ھـمـه 
ـیـن  ـا، دومـا خـالف قـوان چیز تـوان
جمھوری اسـالمـی حـرام اسـت، و 
ـنـکـه بسـتـه بـه  ـتـر ای سوما و مھم
ـتـوان  ـی توافق کارگر و کارفـرمـا م
ــرارت جــمــھــوری اســالمــی را  ــق م

ـتـوان !   کنند"  اسقاط"  یعنی حتی می
ـقـص کـرد چـون  حکم خدا را ھم ن
پای سود و نفع در میان اسـت امـا 

ـا اسـت" از آنجا که  " فقه شیعه پـوی
ـیـن  بسته به زمان و مکان  این قوان

ـیـن .   میتواند شل یا سفت شـود قـوان

جمھوری اسالمی در بھترین حـالـت 
ـانـون ضـد کـارگـری  اش بدترین ق
عالم است، گیرم که کارفـرمـا تـن 
به آن قوانین بدھد که مثال کارگـر 
ـانـون  را بیمه باید بکند اما ھـمـان ق
ھزار راه دوز و کلک باز گـذاشـتـه 
ــارگــر را  ــمــه ک ــی ــد ب ــوان ــت ــی کــه م

تـریـن روش ھـم ایـن  شـایـع.   نپـردازد
است که کارفرما از حقوق کـارگـر 

ـانـونـی" بابت حق بیمه  " کسـورات ق
را از حقوق کارگر کم میکند امـا 
ـال ھـم بـه  از طرف دیگر یـک ری

کـارگـر ھـم .   پـردازد اداره بیمه نمـی
وقتی متوجه میشـود کـه کـار از 
کار گذشته و کاری ازدسـتـش بـر 

آید، گـیـرم ھـم کـه شـکـایـت  نمی
ــصـورت کـارفــرمــا  ــد و در ایــن کـن
ـیـمـه را  خیلی راحـت کـارگـزاران ب
ـقـدر  میخرد و ایشـان کـارگـر را آن
میدوانند که کارگر عطایش را بـه 

ــخــشـد ــب ـی ــایــش م ـق ــن .   ل ــوانــی امـا ق
ای در این حـکـومـت وجـود  نانوشته

ـیـن  دارد که بسیار قـوی تـر از قـوان
مکتوب است و کسی نمیتوانـد در 
آن چند و چون کـنـد و کـارفـرمـا 
ـلـد  ـیـن را خـوب ب این بخش از قوان
است و خود قانون گذار ھـم ھسـت 
ـبـرد چـون  ـی و کارش را ھم پیش م
ـتـه  زندگی کارگر را گروگان گـرف

 .است
کار که تنھا ممر درآمد یـک 
ـیـشـه در تصـاحـب  کارگر است ھم
ـیـن  ـی کارفرما است و اوست که تـع
میکند که قانون رسمی کـجـایـش 

گردد و اگـر کـارگـر "   اسقاط" باید 
نخواھد تن دھد کارش را از دسـت 
خواھد داد و این یعنی گـرسـنـگـی 
ـار آن، ھـر  و بسیار پیامدھای رنجـب
ـار ھـــم  ـــن کــ ـت ــه داشـ ــد ک چــن
ــن  ـی ــخـتـی کـارگــر را تضــم خـوشـب

کند بلکه بـردگـی کـارگـر را  نمی
ـا آیـت الـه .  تاکید میکند چـھـار ت

ــان  کــه مــمــر در آمــدشــان از ھــم
ـیـد  ثروتـی اسـت کـه کـارگـر تـول
ــز  ــی ــروت را ن ــن ث ــد و ای ــکــن مــی
کارفرما به ضرب قانون نـوشـتـه و 

ـیـس از کـار کـارگـر  ـل نانوشته و پ
ـایـد  تامین میکـنـد آیـت الـه ھـم ب
مانند یک کارفرمای ماھر ھـمـه 
چیز را حواله دھد بـه تـوافـق فـی 
مابین که در واقع ھمان گونـه کـه 
اشاره شد این فقط کـارفـرمـا اسـت 
ــگـذارد و اگـر ھــم  کـه شــرط مــی
ـاشـد در  شرطی از جانب کـارگـر ب
طی پـروسـه کـار عـمـال از طـرف 

ـاط" کارفـرمـا  مـیـگـردد امـا "   اسـق
ـقـی را  کارگر نمی تواند ھیچ تـواف

ـار کـه  ـیـن ب زیر پا بگذارد چون اول
ـار خـواھـد  این کار را بکند آخرین ب
بود زیرا خیلی راحـت کـارش را از 

 .دست میدھد
ـیـن  اما بـوده شـرایـطـی در ھـم

که از تـرس "   امام زمانی" مملکت 
قـدرت کــارگــر خـود خــدا را کــه 
ـا اسـت  ـز تـوان ظاھرا بـه ھـمـه چـی

ـان . کارگر اعالم کردند گفتند دسـت
ـنـم  پینه بستـه کـارگـر درآتـش جـھ
نخواھـد سـوخـت ھـر چـنـد تصـور 
ـفـر تـمـام اعضـای  اینـکـه یـک ن
ـانـش  بدنش در آتـش بسـوزد و دسـت
سالم باشد ھم ترسناک است و ھـم 
ـتـی تـمـام شـیـرازه  مسخره، امـا وق
حکومت در خطر قرار بـگـیـرد ایـن 

ھا ھم اوج میگـیـرد و  ھذیان گویی
ھمین مواقع است که عرق کـارگـر 
ھم مقدس میشود و گفته مـیـشـود 
ھنوز عرق کـارگـر خشـک نشـده 
باید حقوق اش پرداخت شـود؛ تـرس 

ـیـکـنـد سـر دسـتـه !   که چـکـار نـم
ـنـی  ـی ـنـی خـم پژوھشگران دینی یع
سالھا پیش وقتی قـدرت کـارگـران 
را برای اولین بار مزه کرد به ھـمـه 
کارگزاران این حکومت ھشـدار داد 
ـان کـارگـران  که اگر انفجـاری مـی
واقع بشود از حـکـومـت اسـالمـی 

ایـن .   چیزی باقـی نـخـواھـد مـانـد
ترس میان ایشان ھمیـشـه بـود وبـه 
کابوس ھمیشگی شان تبدیـل شـده 

ـا .   بود اما سـوال خـبـرگـزاری ایسـن
بی جھت نیست چون با خبـر اسـت 
ـقـی از  ـی ـفـرت عـم ـنـه و ن چه کـی

 !استثمار شرعی
 یاشار سھندی

 ٤صفحه 



 3 ١٦٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

اعتصاب گردشی کـارگـران پسـت 
 شـروع ٢٠١١کانادا سوم ژوئن سال 

ــب قــانــون ضــد  شــد و بــا تصــوی
کارگری بازگشت به کـار تـوسـط 
ــان  ــای ــت در روز ســی ژوئــن پ دول

ــه کــارگــران پســت .   یــافــت ــحــادی ات
ھـا در  کانادا از رادیکالترین اتحادیه
ــالــی ھســت ــن .   آمــریــکــای شــم ای

اتحادیه بدنبال اعـتـصـاب کـارگـران 
 تشکیل شد و ١٩٦٥پست در سال 

ـات خـــود ٤٥طـــی  ــ ـی ـال حــ  ســ
اعتصابات زیادی را سـازمـان داده 
ـادی بـرای  است و دستاوردھای زی
کارگران پسـت و سـایـر کـارگـران 

 ایـن ١٩٩٧در سـال .   داشته اسـت
اتحادیه قادر شد حقوق بـرابـر بـرای 
کارگران نیمه وقت بدست آورد کـه 
ـنـوان  ـاده از ایـن کـارگـران بـع استف
اعتصاب شکن را بـرای کـارفـرمـا 

ــرد  ١٩٨١در ســال .   مشــکــل ک
ـادر شـد ٤٢بدنبال   روز اعتـصـاب ق

ـا پـرداخـت  حـق مـرخصـی ھـمـراه ب
ــرای دوران بــارداری را  ــمــزد ب دســت
ـار در  ـیـن ب بدست آورد که برای اول

ـاد ـت ـاف ـاق مـی ـف ـادا ات در .   تاریخ کان
ــت از ١٩٩٥سـال  ــدوق حــمـای  صـن

ـاسـیـس کـرد کـه از  كـودكـان را ت
ـازھـای خـاص و از  ـی کودکان با ن
کودکان کارگران شب کار حمایـت 

طی سالھای فعالیت خـود .   میکرد
ـفـی  عالوه بر مسائل مالـی و صـن
کارگران پست کانادا، این اتـحـادیـه 
در حمایت از کـارگـران بـخـشـھـای 
ـــگـــر و آمـــوزش تشـــکـــل و  دی

ای برای آنھا، در حمایـت از  اتحادیه
ـانـه و در  جنبشھای عـدالـت خـواھ
حـمـایـت از کـارگـران کشـورھــای 

کـارگـران .   دیگر فـعـال بـوده اسـت
ـادا و اتـحـادیـه آنـھـا از  پسـت کـان
ـتـھـای  مبارزات کارگران ایران حمای

ـا .   اند ای کرده جانانه این اتـحـادیـه ب
ـاسـتـھـای ٥٢٠٠٠ ـا سـی  عضو و ب

ــــکــــی از  ـال خــــود ی رادیــــکـــ
ــه ــحــادی ــن ات ــری ــرگــذارت ھــای  تــاثــی

 . باشد کارگری در كانادا می
ــه ــحــادی ھــای کــارگــری در  ات

ــار  غــرب ھــر چــنــد ســال یــک ب

ـای کـار را مـورد  دستمزد و مـزای
ـا مـدیـریـت  بررسی قرار میدھند و ب

ـــی ـــره م ـــذاك ـــد وارد م ـــون در .   ش
مذاکرات امسال دو موضـوع مـورد 

ــود ــاقشــه ب ــش .   مــن ــکــی افــزای ی
ـا ( دستمزدھا  ـزدیـکـی ب که رابطه ن

ـا )   سطح افزایش قیمتھا دارد و مـزای
و دیگری مربوط به دسـتـمـزدھـا و 
ــگــی  ــوق بــازنشــســت بـخــصــوص حــق
ـازه اسـتـخــدام  کـارگـران جـدیـد و ت

ـادا .   شده مدیریت شرکت پسـت کـان
تصمیم گرفته است که از حقوق و 
ـازه اسـتـخـدام  مزایای کسانی که ت
میشوند بزند و یـک سـیـسـتـم دو 
دستمزدی را بوجود آورد که در آن 
ــر از  ــمــت ــران تــازه وارد ک کــارگ
. ھمکاران قدیمی خود درآمـد دارنـد

روشن است کـه اگـر کـارفـرمـاھـا 
ـای  میتوانستنـد از حـقـوق و مـزای
ـزدنـد ولـی  کارگران قدیمی ھم مـی

ـنـد فـکـر .   جرات این کار را نـداشـت
ــوق  ــد کــه چــون زدن از حــق کـردن
کارگران جدید مستقیما بـه حـقـوق 
ـا  ـیـسـت ب کارگران شاغل مربوط ن
ـنـد  مقاومت چندانی مواجه نـخـواھ

ـادا .   شد ولی کـارگـران پسـت کـان
نشان دادند که در مقابل ھـمـکـاران 
ـنـده  جدید خود و در بـرابـر نسـل آی
ــت  ــولــی ـئ ــران احســاس مسـ كــارگ
ـا اعـتـصـاب  ـابـرایـن ب ـن میکنند و ب
ــش  ــه چــال ــرمــا را ب ــود کــارف خ

چـنـد روز پـس از شـروع .   طلبیدند
ــصــاب گــردشــی کــارگــران،  اعــت

" الک آوت" کارفرمـا بـه شـگـرد 
(lock out) ـا ایـن .   متوسل شـد ب

تاکتیک کارفرما کـارگـران را از 
حضور بر سر کار و در مـحـل کـار 

ـاشـیـم . منع میکند توجـه داشـتـه ب
که اعتـصـاب گـردشـی کـارگـران 

ـانـد در .   کار را بطور کامل نمیخـواب
ھایـی  حالی که بخشھایی  و شعبه

ـنـد  از اتحادیـه در اعـتـصـاب ھسـت
ـبـه ھـای دیـگـر کـار  بخشھا و شـع

به این ترتیـب کـار کـنـد .   میکنند
ـا ایـن نـوع .   میشود ولی نمیخوابد ب

ـنـد بـه  ـتـوان ـی اعتصاب کـارگـران م
ـنـد  ـزن ـا ( منافع کارفرما ضـربـه ب ب

و در عـیـن حـال )   کند کردن کار
ـنـدمـدت  ـل با اعـتـصـاب گـردشـی ب
خود توجه افکـار عـمـومـی را بـه 
ــد و  ــن ــب کــن ــل ــصــاب خــود ج اعــت
فضـای اعـتـراض و اعـتـصـاب را 

 .گرم نگه دارند
الک آوت کــردن کــارگــران، 
ــد روز پــس از شــروع  ــن ــا چ ــھ ــن ت
. اعتصاب امری غیر مـعـمـول بـود

با این کار مدیریـت شـرکـت پسـت 
کانادا باعث تعطـیـل شـدن کـامـل 
کار اداره پست شد و شـرایـطـی را 
بر کارگران تحمیل کرد کـه بـرای 

پست کانادا یـکـی .   آن آماده نبودند
از خدمات عمومی الزم و اسـاسـی 
ـلـی آن  به حساب  میایـد و تـعـطـی

ـا .   پای دولت را به میان میکـشـد ب
ـتـصـادی  اضافه شدن بھانه بحران اق
ـازه دارد  ـادا ت و اینکه اقتصـاد کـان
بحران را پشت سر مـیـگـذارد دولـت 
ـا  ـان ھـارپـر ب ـف محافـظـه کـار اسـت
سرعت وارد کار شـد و در عـرض 
ــعــد از  ــتــه ب ــف ــر از یــک ھ ــت کــم
ـاقشـه  مذاکرات ناتمام و مـورد مـن
ــون  ــرمــا، قــان کــارگــران و کــارف

در مـورد ایـن "   بازگشت بـه کـار" 
ــد . كـارگـران را در مـجـلـس گـذران

ــه  ــه کــار ب ــت ب ــون بــازگش قــان
ـتـوانـد مـورد  بھانه ھای مختلفی می

ھـر اعـتـصـابـی .   استفاده قرار گیرد
ـانـه ضـربـه زدن بـه  میتواند بـه بـھ
ــن  ـتـصـاد مـلـی مـورد شـمـول ای اق

بـه .   قانون قرار گیرد و مـنـع شـود
ـادا  این ترتیب کـارگـران پسـت کـان

ـنـد ـیـش داشـت ـایـد .   دو راه در پ ـا ب ی
ـنـد و بـه  قانون را زیر پا میگـذاشـت
اعتصاب خود ادامه مـیـدادنـد کـه 
ــه  ــحــادی ــرای ات ــامــدھــای آن ب پــی

عـالوه .   میتواند بسیار سنگین باشد
ھای کمرشکـن اتـحـادیـه،  بر جریمه

رھبران اتحادیه محاکمه و با زنـدان 
ـاریـخ .   شوند روبر می این کـار در ت

ـارھـا  ـادا ب مبارزات کـارگـری کـان
ــاده اســت ــت ــاق اف ــف ــن .   ات در ھــمــی

ـبـران کـارگـری  اعتصاب برخی رھ
ـانـون  ـیـت از ق ـبـع از احتمال عـدم ت

راه دوم اطـاعـت .   صحبت میکردند

از قانون بازگشت به کار بـود کـه 
. اتحادیه مجبور بـه اتـخـاذ آن شـد

ـبـش  ـادا و جـن کارگران پسـت کـان
كارگری علی العموم، از این عـمـل 
دولت بسیار خشمگین ھستنـد و آن 
را به درست عملی علیه کـارگـران 
ــبــه از  ــان ــت یــک ج ــای و در حــم

 .  آورند کارفرمایان به حساب می
ـانـون قـرار  دولت کانادا طـبـق ق
اســت در مــذاکــرات کــارگــران و 
ـاشـد، ولـی  ـیـطـرف ب ـان ب کارفرمای
الک آوت سریع، و تصویب سـریـع 
ـال آن،  ـب قانون بازگشت به کـار بـدن
ـانـد؛  بیشتر شبیه یک توطئه مـیـم
ـــی در  ـت ــ ـــه ح ـل ــ ـئ ــ ـــن مس و ای

ـــه ـب ـاحــ ـا  مصــ ــ ـای رادیـــوئـــی ب ھــ
سخنگویان مـدیـریـت، مـورد اشـاره 

ـــرار گـــرفـــت ـــوقـــی کـــه .   ق ـق حــ
نمایندگان دولت کانادا بعنـوان داور 
ـیـشـنـھـاد  ـنـده پ برای چھار سـال آی

اند حتی از حقوق پیـشـنـھـادی  کرده
این امر ھـمـه .  کارفرما کمتر است

. را انگشـت بـه دھـان کـرده اسـت
مـذاکــرات کــارگــران و کــارفــرمــا 

ـتـه ـاف ـی در مـاھـھـای .   ھنوز پایان ن
ـبـر و نـوامـبـر  اوت، سپتامـبـر، اکـت
. مــذاکــرات ادامــه خــواھــد داشــت

ــگــی  ــوق بــازنشــســت ــه حــق ــل مســئ
ـنـوز در دسـتـور  کارگران جـدیـد ھ

آنچه کـه مسـلـم اسـت .   کار است
این است که کارفرما توانسـتـه بـه 
کمک دولت اعـتـصـاب کـارگـران 
ـاد  پست را بشكند و به احـتـمـال زی
ـنـی را در مـذاکـرات  شرایط سنگی
ـیـل کـنـد . پیش رو بـر آنـھـا تـحـم

ــانــه ــتــی دولــت و رس ــای  ھــمــدس ھ
عمومی و کـارفـرمـا بـرای عـقـب 
ــران  ــح ــه ب ــھــان ــران، ب زدن کــارگ
ـاتـوانـی  اقتصادی، چماق قانون، و ن
اتحادیه برای جلب حمـایـت افـکـار 
ـتـی را  عمومی عقب نشینی مـوق

اعتـصـاب .   بر کارگران تحمیل کرد
ــادی در  ــر زی ــی ــا تــاث کــارگــران ام
ــن فضــای  ــگــه داشــت ــکــال ن رادی
ــن  ــگــه داشــت ــده ن ســیــاســی و زن
مبارزات کارگری داشـتـه اسـت و 
اگر کارگران سیاست جلـب افـکـار 
عمومی و برخـورد رادیـکـال را در 
پیش بگیرند میتواند در مـاھـھـای 
ـنـد  آینده که مذاکرات ادامـه خـواھ
ــب  ــھــایــی را نصــی ــروزی ــافــت پــی ی

 . کارگران بکند
قانون بازگشت به کار چماقـی 
ــان و  ــای ــارفــرم ھســت در دســت ک

دولت آنـھـا کـه ھـر وقـت شـرایـط 
اقتضا کند بر سـر کـارگـران فـرود 

یـکـی از اھـداف اسـاسـی .  آید می
ـایـد  کارگران و مبارزات کارگری ب
ــاشــد کــه ایــن قــانــون ضــد  ــن ب ای
. کارگری و ارتجاعی از بیـن بـرود

ـانـه  ـاشـد بـه بـھ ـادر ب دولت نباید ق
ــی  ــت مــل ــی ـن ــصـاد مــلـی و ام ـت اق
ــه  ــم ــه خــات ــران را وادار ب کــارگ

ـادر .   اعتصاب کنـد ـایـد ق ـب دولـت ن
باشد عمال در مناقشه بین کـارگـر 
و کــارفــرمــا طــرف کــارفــرمــا را 

ـیـن ضـد .  بگیرد حـتـی طـبـق قـوان
کارگری سرمایـه داری کـارگـران 
حق دارند از طریق مذاکرات دسـتـه 
جــمــعــی و بــا تشــكــل خــود بــا 
. کارفرما بـه حـقـوق خـود بـرسـنـد

ـزار  اعتصاب كارگری اساسیتریـن اب
ـتـی  اعمال قدرت کارگر است و وق
ــرمــان  ــون ف ــت بــا وضــع قــان دول
بازگشت به کار را میدھد کـارگـر 

ـزار خـود بـرای  را از حیاتی تـریـن اب
. دفاع از حقوق خود محروم میکنـد

ـارھـا  ـادا ب دولت ضد کارگری کـان
ـان دادن بـه  ـای از حربه قانون برای پ
ـیـن  اعتصاب کارگران، از جمله ھـم
. کارگران پست استفاده کـرده اسـت

ھمزمان با اعتصاب کارگران پسـت 
کارگران شرکت ھواپیمایی خـطـوط 

ـا .   کانادا ھم در اعـتـصـاب بـودنـد ب
ـازگشـت بـه  تھدید و چماق قانون ب
کار اعتصاب آنـھـا ھـم بـه عـقـب 

ــد ــده ش ــم، .   ران ــورد ھ ــن م در ای
ھـا، زیـر  كارگران و رھبران اتـحـادیـه

ـازگشـت بـه  ـانـون ب فشار زمزمـه ق
ـتـر از  كار، پروسه مذاكـره را سـریـع
ــه پــایــان  ــود، ب آنــچــه كــه الزم ب

مـدیـریـت شـركـت پسـت .   ( رساندند
ـیـت در  كانادا ھم با دیدن این وضـع
الك آوت كردن سرعت بیشتـری بـه 

ـایـد ! )   خرج دادند رھبران کارگری ب
ـانـون ضـد  موضوع مبارزه با ایـن ق
کارگری را در دسـتـور کـار خـود 

ھای کـارگـری را  قرار دھند و توده
ـیـه  نسبت به آن آموزش داده و عـل

ـنـد ـا ایـن .   آن تھییج و بسـیـج کـن ت
ـا بـرجـاسـت  قانون ضد کـارگـری پ
تصور دستاوردھای اسـاسـی بـرای 

ایـن چـمـاق .   کارگران دشوار اسـت
سنگین سرمـایـه داران ھـر لـحـظـه 
ــر فــرق کــارگــران و  ــد ب ــوان ــت ــی م

اید و آنھا را بـه  تشکلھای آنھا وارد

چماق قانون و پایان اعتصاب 
  کارگران پست کانادا

 حبیب بكتاش

 

 



 4  ١٣٩٠  مرداد ٤ کارگر کمونيست

 .عقب براند
کشمکشھای امـروز کـارگـران 
ـارزات کـارگـری نشـان  و تاریخ مـب
میدھد که تا زمانی کـه سـیـسـتـم 
ــه داری حــاکــم اســت و  ســرمــای
کارگـر مـجـبـور اسـت بـرای زنـده 
ماندن خود نیروی کار خـود را در 
ـفـروشـد ھـر  ازای مزد به کارفرما ب
ـاوردھـا  روز باید برای کمتریـن دسـت

تاریـخ نشـانـگـر ایـن اسـت .  بجنگد
ــارگــران در  ــای ک ــاوردھ کــه دســت
ــل  ــه داری قــاب ــه ســرمــای ــع جــام

ـنـد شـرکـت پسـت .   پسگیری ھسـت
ـادا شـروع کـرده اسـت شـرایـط  کـان
ـازه وارد  سختتری را به کـارگـران ت

اتـحـادیـه كـارگـران .   ( تحمیل کـنـد
شركت ھواپیمائی در مذاكراتـش بـه 
دو دستمزدی بین كارگران قـدیـمـی 

. ) و كارگران تازه استـخـدام تـن داد
ـبـگـرد بـه  ـیـل عـق این یعنـی تـحـم
نسلھای آینـده کـارگـر در شـرکـت 
ـبـگـرد بـه  پست، یعنی تحمیـل عـق

ھا و شـرکـتـھـای  کارگران در رشته
ــگــرد بــه  ــب ــل عــق ــحــمــی ــگــر و ت دی
کارگران قدیمی در شـرکـت پسـت 

ــگــر کــانــادا در دوره تــا .   ھــای دی
زمانی کـه سـرمـایـه داری ھسـت 
تالش و توطئه و زور و قانون بـرای 
خریدن نیروی کار کارگر در ازای 
ــر ادامــه  ــزت ـاچــی مـزد و مــزایــای ن
ـان بـه  خواھـد داشـت و کـارفـرمـای
ـاریـخــی کـارگــران  ـاوردھـای ت دسـت

ھـیـچ حـد .  دست دراز خواھند کرد
ـثـمـار ھـر چـه  و مرزی بـرای اسـت
بیشتر کارگران وجود ندارد بـجـز آن 
ـاء  ـق چیزی که مارکس از آن بنام ب

ـنـد .   نام میبرد اگر کارفرمایان بتـوان
ـان  ـاس ژنـده و ن ـب ـا ل شرایط کار ب
ـیـل  خشک را بـه کـارگـران تـحـم

ـنـد کـرد ھـم .   کنند اینکار را خـواھ
اکنون این شـرایـط در کشـورھـای 
ـلـه ایـران حـاکـم  جھان سـوم از جـم

تنھا قدرت متـحـد کـارگـران .   است
و بمیدان آمدن کارگر بعنوان یـک 
طبقه و با سازمان دادن اعتـراضـات 
ـتـوانـد جـلـو تـعـرض  ـی ھماھنگ م
ـتـھـایشـان را بـه  سرمایه داران و دول

 .* حقوق کارگران بگیرد

ـیـه جـمـھـوری  خامنـه ـق ای ولـی ف
ــم  ــســت و ھشــت اســالمــی، در بــی
تیرمـاه، طـرحـی را تـحـت عـنـوان 

منتـشـر و آنـرا "  سیاستھای اشتغال" 
ــه قــوای ســه گــانــه جــمــھــوری  ب

غـول .   اسـالمـی ابـالغ کـرده اسـت
ـتـه اسـت  ـاف بیکاری آنچنان رشـد ی
ـیـه را مـجـبـور کـرده  ـق که ولی ف
است راسا به این عرصه ورود کـنـد 

ــصــادی" و یــک  ــرم اقــت ــالتــف را "   پ
ــوشــش یــک دعــوای  ــوان پ ــعــن ب
ـز دیـگـر ســران  ـاسـی روی مــی سـی
ــذارد ــگ ــی ب ــالم ــوری اس ــھ ــم . ج

ـقـطـه سـر سـام  ـان ن بیکاری به چن
ــار   ــش ــت ــده اســت کــه ان ــی آوری رس
ـبـه  ـن آمارش برای رژیم اسـالمـی ج

بخود گرفتـه اسـت و از "   امنیتی" 
ــد بــا .   نشــر آن خــودداری مــیــکــن

ـیـکـاری،  ـان ب ـاب مراجعه به رشد شت
اخراجھای دسته جـمـعـی، و رکـود 
ـتـوان  حـدس زد  ـی باال در تولیـد م

ـانـه ـن ـی تـریـن حـالـت  که در خـوش ب
ـیـت آمـاده بـکـار در  نیمی از جمـع

ـنـد ـیـکـار ھسـت بـر طـبـق .   کشور ب
ـتـی نشـده  ـی ـن ـاکـنـون ام آمارھای ت
ــه  ــان ــی ــی ســال ــوری اســالم ــھ ــم ج
جمعیتی معادل یک و نیم میلیـون 
ـاکـنـونـی  ـیـکـاران ت نفر بـه جـمـع ب

امـا جـمـھـوری .   اضافـه مـیـگـردد

ـارد بـه ایـجـاد  ـنـھـا ق اسالمی نه ت
ـادر بـه  اشتغال نیست، بلکه حتی ق
حفظ سطـح کـنـونـی اشـتـغـال ھـم 

 . نیست
ـایـد  ابالغـیـه خـامـنـه ـب ای را ن

ایـن ابـالغـیـه  در .   جدی گـرفـت
واقع جنگ سیاسی بر سر اقتـصـاد 
ـتـصـادی  ـبـل از آنـکـه اق است و ق

ـاسـی دارد ورود .   باشد، مصرف سـی
ــخـش  خـامـنـه ـیــات" ای بـه ب " اجـرای

نتیجـه بـھـم خـوردن تـوازن قـوا در 
ـیـت  ـاحـی درون حـاکـم جنگ جـن

ــال .   اســت ــه پــس از س ــی ــق ولــی ف
تـوانسـت   ھشتاد و ھشت دیگر نـمـی

ـاالنـس در  ـقـطـه ب ـقـش ن کماکـان ن
. جدالھای جناحی را حـفـظ نـمـایـد

خیزش مـردم مـجـبـورش نـمـود در 
نقش رھبر یک جناح از جمـھـوری 
ـاحـی کـه  اسالمی ظاھر شود، جـن

انـد و بـه  امروز خود بجان ھم افتاده
ـبـدیـل  چندین فراکسیون و شعبـه ت

ــده ـــد ش ـــه.   ان ـن ـامــ ـــه خــ ـی ــالغــ ای  اب
ــر حــکــم  ــخــواھــد بــا شــمــشــی ــی م

ـتـک پـرانـی ھــای  حـکـومـتـی جـف
ـثـی  ـانـدش را خـن احمدی نژاد و ب

ـقـش  " ولـی" نماید و یکبار دیـگـر ن
ــھــا  ــه آن ــن سـیــاســت را ب ـی ــعــی در ت

ــود ــر ش ــذک ــن رو .   مــت ــمــی از ھ
ای بسراغ یکی از بزرگتـریـن  خامنه

ــه  ـل مسـائـل جـامـعــه یـعــنـی مســئ
ـتـشـار ایـن .  بیکاری میرود نفـس ان

ـنــای شــکـســت  ــمـع ــه ھــم ب ابـالغـی
ـــرد  ـب ـــشــ ـی ــ ـــژاد در پ احـــمـــدی ن
سیاستھایش  بوده است و ھم بـرای 

ـــه ـن ــن خــامـ ـــر  در رفــت ای از زی
ـتـصـادی ای  مسئولیـت فـالکـت اق

که این رژیم به مردم تحمیل کـرده 
ـا ابـالغـیـه .  است مھم نیست که آی

ــه ــن ــای  خــام ــھ ــت ــاس ــی ــه س ــی ــب ای ش
ـا  تاکنونی احمدی نژاد بوده است ی
نه، آنچه که در این جنـگ مـورد 

ای  نظر است این است کـه خـامـنـه
ــه  ــت احـمــدی نـژاد ابـالغـی بـه دول
میدھد و آنھا باید آنرا بپذیرند و ایـن 
ـیـروی  به معنای پـذیـرش قـدرت ن
ــی  ــھــای درون ــدال ــل در ج ــاب مــق
. حاکمیت جمھوری اسالمـی اسـت

ـتـصـاد  بنابرایـن جـنـگ بـر سـر اق
نیست، اقتصاد محملی است بـرای  
ـاسـی   به سرانجام رساندن جنگ سـی

ـانـد احـمـدی  مابین خامـنـه ای و ب
ـاح.   نژاد ھـای درگـیـر  کسی از جـن

ـیـسـت بـر سـر  درون حکومت قرار ن
ـا  مفاد این ابالغیه بحثی بکند و ی
ـنـد،  آنرا اجر کند، خودشان ھم میدان
این ابالغیه قرار است روشـن کـنـد 
ـاسـتـگـذار  که  ولی فقیه نقش سـی

ـقـشـی  را کماکان بر عـھـده دارد، ن
ای از  که از منظر حواریون خامـنـه

جانب باند احمدی نژاد مورد تـردیـد 
 . قرار گرفته است

ـاحـی از  نزدیک شـدن ھـر جـن
جمھوری اسالمی حتـی بـه سـایـه 

ای، بالفـاصـلـه   مفاد ابالغیه خامنه
ــی  ـف ـنــای ن و در قـدم اول بـه مـع
موجودیت خود جمھـوری اسـالمـی 

ــعـامــل.   " اسـت ـیــای خــارج "   ت ـا دن ب
ــه ــرای جــذب ســرمــای ــل  ب ھــا، ک

بنیانھای ھویتی رژیم اسـالمـی را 
سر پا کردن حـزب .   بلرزه در میاورد

ـتـدا صـدر در  ـق ـان و م ـن ـب الله در ل
ـا دارد کـه  ـن ـا زمـانـی مـع عراق ت
شیاطین کوچک و بزرگ بعنـوان 

در صحـنـه حضـور داشـتـه "   دشمن" 
و "   شیطـان" محو کردن نقش .   باشند

ـبـش " تعامل" ورود به داالن  ، کل جن
اسالمی و در راس آن جـمـھـوری 
ـا سـواالت حـکـومـت  اسالمی را ب

ــرو خـواھــد سـاخـت ـادده روب در .   بـرب
ـا  ـا کـه گـوی وھله اول نه بدین معن
ـا شـیـوه حـکـومـتـی  دول غـربـی ب
جمھوری اسالمی مشکل اسـاسـی 
ـا بـدیـن عـلـت  دارند، بلکه و عمـدت
که موجودیت جمـھـوری اسـالمـی 
ــران از جـانـب مــردم  در جـامـعـه ای
برسمیت شناخته نشـده اسـت و لـذا 
ــرای  ــت ب ــوم ــک ــت ح ــرک ــر ح ھ

خود در ھر سطحی، بـه "   بازتعریف" 
میدانی برای ورود مردم سرنگـونـی 
طلب تبدیل شده است کـه در پـی 
ـتـی  نابود ساختن کل مـاشـیـن دول

ـنـد ابـالغـیـه .   رژیم اسـالمـی ھسـت

ـیـری در  خامنه ـی ای قرار نیست تـغ
ــاد بــوجــود آورد ــتــص بــن بســت .   اق

اقتصادی سیستم سرمایه داری در 
ـابـل حـل  ایران با ھیچ ابالغیه ای ق

ـاردھـا دالر در .   نیست ـی ـل ـی تزریق م
آمد نفتی در شـش سـال اخـیـر بـه 
پیکره این سیستم نتنھا گـرھـی از 
ـلـکـه مـوجـب شـد  کار باز نکرد، ب
ـقـطـه از ھـم  رکود تـورمـی  بـه ن

بـحـران .   پاشیدگی اقتصادی بـرسـد
ــصــادی  و از ھــم پــاشــیـدگــی اقــت
ــت  ــحـت حــاکـمــی ــه داری ت سـرمــای
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی راه حـــل 

ـــدارد ـادی ن ـــصــ ـت ــ ادامـــه ایـــن .   اق
ـیـت مـوجـب شـده اسـت کـه  وضع
ـقـطـه  زندگی اکـثـریـت مـردم بـه ن

ای چـنـد  درآمد افسانه.   قرمز برسد
سال اخیـر در یـک چشـم بـر ھـم 

ـایـی  زدن، مابین گـروه ـی ھـای مـاف
ـقـسـیـم شـد،  جمھـوری اسـالمـی ت

ای که دولت بـرای پـرداخـت  بگونه
ــه ــک  ھــزیــن ھــای جــاری از بــان

مرکزی پول قرض میگیـرد و ایـن 
ــدون  ـاس ب ـای چـاپ اسـکـن بـمـعـن
پشتوانه اقتصادی اسـت کـه خـود 
ـزان  موجب رشد ھر چه بیـشـتـر مـی

ـقـر و .   تورم شده است بیکاری و ف
گرسنگی بر زندگی مـردم خـیـمـه 

ــر .   زده اسـت امــا ایـن ھـمـه تصـوی
ـات و اعـتـراضـات .  نیست اعـتـصـاب

ـتـری از  روزانه کارگری بخش مھم
ــران اســت کــه  ــر جــامــعــه ای تصــوی
ـقـه  ـام اسـت کـه طـب ـی حامل این پ

تواند تسلیم ایـن اوضـاع  کارگر نمی
 .*بشود

  جنگ سیاسی بر سر اقتصاد
 محمدرضا پویا

 

ھا  در  جمھوری اسالمی و آیت اله
به عـنـوان . بین کارگران وجود دارد

ـار  ــ ـب ـزاری از اخــ ـــرگــ ـب ـــک خــ ی
اعترضات کارگری باخبر است ھـر 

از .   چند ھیچ وقت منتشر نمیکنـد
ـانـه  ـق طرح سوال شرعی به خیال احم
ــک  ــد ی خــودشــان دو ھــدف دارن
ـنـد بـه کـارگـران  اینـکـه مـیـخـواھ

ھـم نـظـر "   آیات عظام" بقبوالنند که 
دارند، آنھم نظر شرعی و حـرف اول 

ــنــد ــزن ــی و دوم !   و آخــر را ایشــان م
ــش  ــب ـن ــر آتـش ج ــکـه شــایـد  ب ـن ای
. کارگری آب سردی ریخته باشـنـد

اگـر قـرار بـود !   و چه خیال خامـی
که کـارگـران بـه حـرف ایـن آیـت 

ـاردر گـوش  اله ـی ـل ـی ھای منفور و م
کننـد دیـگـر جـمـھـوری اسـالمـی 
ـایـن وضـع داغـان  غمی نداشت و ب

ــود ــده ب ــا .   دچــار نش ــق ـی امــا دقـ
ـقـط بـه  برعکـس، کـارگـران نـه ف
ـنـد و  مطالبات خود تکـیـه مـیـکـن

ــه ــت ال ــوای آی ھــا را جــوک  فــت
میدانند، بلکه جـمـھـوری اسـالمـی 
جنبش طبقـه کـارگـر مـیـرود کـه 
ـان فـاسـد را جـمـع  ـی بساط این جـان

 .*کند

 ٢از صفحه 
 !استثمار شرعی
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ـیـسـتـھـا  واضح است که مـا کـمـون
ــی ایـن حـکــومــت  ــگـون بـرای سـرن
عجلـه داریـم چـون ھـر روز عـمـر 
ـانـی  بیشتر این حکومت باعـث قـرب
شدن انسانھائی و بدتـر شـدن وضـع 
زندگی کارگران و خـانـواده ھـای 

امـا ھـر كـدام از مـا .   آنھا میشـود
انسانھا در ھـر حـزب و سـازمـانـی 
متشكل باشـیـم و خـود را بـه ھـر 
ـیـم،  ـلـق بـدان كمپی در جامعـه مـتـع
ـقـه  متحد خود را در یكی از دو طب
ـقـه كـارگـر و  اصلی جـامـعـه، طـب

ــه دار، مـی ـقـه سـرمـای ــم طـب ـی ـن ـی . ب
ــھــا  ــت ــیــس واضــح اســت کــه كــمــون
نمیتوانند به كارخانه دار و سـرمـایـه 
دار و ھمچنین نمایندگان آنـھـا كـه 
لزوما كارخانه دار و سرمایه دار ھـم 
ـلـكـه  ـنـدد؛ ب ـب ـنـد، امـیـدی ب نیسـت
امیدشان به پایگاه اجتـمـاعـی خـود 
. و به جنبش و طبقه كـارگـر اسـت

در كمپ آنطرفتر ھـم كـه خـواھـان 
ـثـمـار  حفظ روابط كارمـزدی و اسـت
کارگر است، نه فقـط امـیـدی بـه 
طبقه كارگر ندارد بلکه اگـر سـراغ 
جنبش کـارگـری بـرود آنـرا بـرای 

خـواھـد  منافع و اھـداف خـود مـی
ایـن شـامـل ھـمـان .   سازمان بـدھـد

خواھنـد  شود كه می كسانی ھم می
ـاتـی  ـق دلبخواھی از پایان مبارزه طب

ــد ــن ــزن ــبــش .   حــرف ب در جــریــان جــن
 نیز عـده ای از ایـن ٨٨اعتراضی 

ـثـمـار كـه ظـاھـرا  طیف مدافع اسـت
ـنـد رو آورد  طرفدار دمكراسی ھست
كه گاھا با زبان چـپـھـا ھـم حـرف 

ــی ــد م ــت كـــه .   زنــن ــجــاس ـن ــ از ای
كمونیستھا ھم برای شـكـسـت دادن 
دشمن باید به جنبش طبقه کـارگـر 
ـنـد،  و پایگاه اجتماعی خود رجوع ك
ـزار كـارای آن را بـكـار  سالح و اب
بگیرد و از تجارب موفق و حـتـی 
ناموفق آن ھم درس بگیرد و بـكـار 

 ! بگیرد
ـتـم  ـادشـده گـف در ھمان نوشته ی

ــه  ــق" ك ـــه "   عش ــران ب مــا كــارگ
ـاذبـی  اعتصاب نه از سر تصـویـر ك
است كه ژورنالیسم نان بـه نـرخ روز 

دھـد كـه  خور به خورد جامعـه مـی

ـلـكـه از !   گویا شرور و خرابـكـاریـم ب
ــجــا نــاشــی مــی ــه تــا  آن شــود ك

اعتصاب نكنیم، حتی حـقـوقـی را 
ــرده ــم ك ــش كــار ھ ــرای ــه ب ــم  ك ای

ـنـكـه .   پردازند نمی كارگر بـخـاطـر ای
برود اعتصاب بـكـنـد و در جـائـی 
ــه  ــول ــر گــل ــه ســپ ــن ــران ســی ــل ای مـث
ـاســداران اسـالمــی كــنـد، كــارگــر  پ

ـنـھـا در ایـران، در .   شـود نمـی نـه ت
ـا كـارگـر بـرای  ـی ھیچ كـجـای دن
اینكه بـرود و اعـتـصـاب سـازمـان 
ـنـد،  بدھد و در اعتصابی شـركـت ك

ـار نـمـی ـیـدا كـردن ك . گـردد دنبال پ
كند كـه یـك  رود كار می كارگر می

ـاشـد؛  زندگی شرافتمندانه داشـتـه ب
ـنـد، کـه  كه مجبور نشود دزدی ك
به تن فروشی تن بـدھـد، کـه وارد 
بازار مواد مخدر بشـود، کـه بـرای 
ـقـه  سرمایه دار و سـركـوب ھـم طـب
ایھایش مزدوری كند و بـه ھـزار و 
ـاالیـق دیـگـر  یك كار ناشایسته و ن

اما ھمیـن كـارگـری كـه !   تن بدھد
ظاھرا قراردادی بسته و قـرار اسـت 
ـاال  ـا ب ـنـد و ب دستمزدی به او بـدھ
ـاال بـرود را  رفتن تورم دستمـزدش ب

كنند كه تا سـر و صـدا  مجبور می
و اعـتـراض نـكـنـد، حـتـی جــواب 

ـنـد ـا !   سالمش را ھم نـدھ ـنـكـه ت ای
ـانـد  اعتصاب نكند و تولید را نـخـواب

ـنـد،  به مطالباتش رسیدگی نمـی ـن ك
ـیـسـت، چـرا آژان و  اگر زبان زور ن

 كنند؟ بسیجی برایش صدا می
ــن  ـی امـا بـخـاطـر اعـتـراض ھـم
ــعــریــف  ــده گــرامــی بــرای ت ــن خــوان
ـز  ـی ـامـه دھـخـدا ن ـن اعتصاب به لغت
مراجعه كردم که برای ایـن دوسـت 
: آنرا نقل کنم، در آنـجـا آمـده اسـت

ـاقشـات راجـع بـه "  اختالفات و مـن
ـیـن :   کار چون تـوافـق و سـازش ب

کارفرما و کارگر ھمیشه مـمـکـن 
ـاچـار اخـتـالفـاتـی بـروز  ـن نیسـت ب
میکنـد و بـطـور مـعـمـول در ایـن 
ھنگام اجتماعاتی موقتی تشکـیـل 

یابد که ھدف آنھا اکثـر اوقـات  می
ـلـه  تغییر شرایط کار میباشد و وسـی
رسیدن بمقصد را دست کشـیـدن از 

ـنـد ھـر گـاه ایـن .   کار قـرار مـیـدھ

ــاشــد  ــارگــران ب عــمــل از طــرف ک
و در  (Greve)بصورت اعتصاب 

ـان  صورتی که از طرف کـارفـرمـای
باشد بـطـریـق بسـتـن در کـارخـانـه 

(lock-out) ـــشـــود ـی . واقـــع مــ
اعتصاب و بسـتـن کـارخـانـه حـل 

ـاشـد کـه آنـرا  اختالف با زور مـی ب
ـــه کـــرده ـی ــ ـب ـــگ تشــ ـن ــجــ ـــد ب . " ان

ھای معتبر انگلیـسـی ھـم،  لغتنامه
از جمله ویكیپدیا چنین تعریفـی از 

 . اند اعتصاب داده
 

 !موردی مثل ژاپن
ـا  ـن اما در ژاپن اعتصاب به چه مع
. است؟ اعتصاب، اعـتـصـاب اسـت

ــا  ــاســداری آنــج اوال اگــر كســی پ
بیند كه كـارگـران را بـه شـیـوه  نمی

جمھوری اسالمی سركـوب بـكـنـد، 
ــی ــن ـی ــب نشـ ــر عــق ــخــاط ھــای  ب

ای است كه طبقـه حـاكـمـه  تاریخی
ـــه  ـــه روی آوری ب را وادار ب
. مكانیزمھای دیگـری كـرده اسـت

ــی از  ــل ــن و خــی ــا در ژاپ ــی ثــان
ــر در  ــگ ــه دی ــورھــای مشــاب کش
ـنـد کـه  اتحادیه ھا متشـکـل ھسـت
خیلی از آنـھـا كـارشـان سـنـجـیـدن 
روحیه اعتراضی كـارگـران اسـت و 
در موقع الزم جلـویـش را خـودشـان 

بعالوه اعتصاب یـعـنـی .   گیرند می
خواباندن کار کـه بـرای کـارفـرمـا 
. دقیق معنی زبان زور را مـیـدھـد

برای ھمین اعـتـصـاب در زمـانـی 
که ھنوز دوره قرارداد بین کـافـرمـا 
ـانـونـی  و اتحادیه پایان نیافته غیـرق
است و اگر در این دوره اعـتـصـابـی 

اعـتـصـاب " صورت بـگـیـرد بـه آن 
واضح است کـه !   میگویند"  وحشی

ــه دار ضــرر  ــصـاب بـه ســرمـای اعـت
میرساند چون در مـدت اعـتـصـاب 
ـیـگـیـرد و سـودی  تولید صورت نم
حاصل نمیشود یا خدماتی متوقـف 
ـا تـمـام قـوا  میشود، لذا کارفرما ب
ــتــصــاب  ــد کــه اع ــن ــک ــی تــالش م

ــل .   صــورت نــگــیــرد ــی ــا بــدل ــاق ــف ات
ــصــاب  اســت کــه )   زبــان زور( اعــت

وقتی سرمایه دار نتـوانـد کـارگـران 
ـالـد  را فریب دھد و سر آنان شیره بـم

ـنـد  و با حـرکـت مـتـحـد و قـدرتـم
ــور  ــب کــارگــران مــواجــه شــود مــج

" ضـرر" میشود برای جلوگیـری از 
ـنـی کـنـد و بـه  بیشتر عقـب نشـی
خواستـه کـارگـران تـن دھـد و در 
ـتـه دولـت بـه داد  ـب مواردی ھـم ال
ـانـون و  ـا ق کارفـرمـا مـیـرسـد و ب
دادگاه و نیـروی سـرکـوبشـان جـلـو 

بـھـرحـال .   اعتـصـاب را مـیـگـیـرنـد
ـیـن  كسی كه عالقه ای به مسائل ب

ـاشـد و آن  المللی كارگری داشته ب
ـال كـرده  ـب را یك روز در میان ھم دن
باشد، متوجه میشود که اعتـصـاب 
ــه  جـواب كــارگـران بـه زور ســرمـای
داران است، و ھـر جـائـی ھـم کـه 
ـزار  بھردلیل کارگر دست بـه ایـن اب
و زبان زور نبرده است سرمایـه داران 
بیشتر حقوق کارگر را ضایع کـرده 

 .اند و سود بیشتری برده اند
اما آن جنـگ گـرمـی را كـه 
ـا، فـرانسـه،  ـی ـان ـپ امروز در یونان، اس
ـنـد و دیـگـر جـاھـای  انگلیس، ایرل
ـقـه كـارگـر و  دنیای غرب بین طـب
بورژوازی در میان است، دیـگـر آن 
ــارگــران  ــا ك ــوھــمــی را كــه گــوی ت

توانند بدون توسل به زور و قھـر  می
ـقـوم  دستمزد و زندگی شان را از حل
سرمایه داران انگل بیرون بـكـشـنـد، 

ـیـن امـروز .   در ھم شكسته است ھم
در جاھائی مثل ژاپن و آمـریـكـا و 
ـبـری  سوئد، كارگران را بـخـاطـر رھ
ـاه قـرار  ـیـسـت سـی ـات در ل اعتصاب

ــد مـی ــجــكــاو و .   دھــن ــده كــن ــن خــوان
ـان غـم " عالقمند را به نوشته  داسـت

ـا رؤسـای  انگیز مبارزه كـارگـران ب
ـا ــ ـــه ھ ـادی ــ ـــح ـــورد "   ات  ٥" در م

ای كـه در آمـریـكـا در " كلیولندی
ـنـد رجـوع  ـت ـاه قـرار گـرف لیست سـی

در سوئـد ھـم چـنـد سـال .   دھم می
پیش یـكـی از اعضـای اتـحـادیـه 
كارگران مترو را بـخـاطـر سـازمـان 

لیـسـت .   دادن اعتصابی اخراج كردند
باال بلندی را میشود در ایـن مـورد 

ھــر جــا کـارگــر زورش .   ارائـه داد
ـیـشـتـری بـه او  نرسد بیـحـقـوقـی ب
ــد بــدام  ــای ــب ــحــمــیــل کــرده انــد، ن ت

 .بورژوازی و سخنگویانش افتاد
 

 چرا اعتصاب عمومی؟
ــورنــد  ــب ــارگــران مــج ــم كــه ك ــت گــف
ـا در جـائـی  ـاق ـف اعتصاب كنند و ات
ــرای  ــریــن راه ب ــھــت ــران، ب ــل ای ــث م
خالصی از شر جمھوری اسـالمـی، 
كه نان شـب كـودكـان كـارگـران را 

ــصــاب  ــت ــه اســت، اع گــرو گــرفــت
اینكـه كسـی ادعـا .   عمومی است

كند كارگران اول بـرونـد مـتـشـكـل 
ــصــاب  ــد دربــاره اعــت ــع ــد، ب بشــون
ـــد، در  ـن ــ ـزن ــ عـــمـــومـــی حـــرف ب

ترین مورد از طـرف كسـی  صمیمانه
كند، یك تـوھـم  كه آن را مطرح می

ـثـرا تـوطـئـه.   است ای اسـت  امـا اك
! برای كاله گذاشتن به سر جـامـعـه

جــمــھــوری اســالمــی ھــر تــحــرك 
ـا  كارگران برای تشكل پذیـری را ب

ـنـد تمام توان می در .   خواھـد سـد ك
ـنـد  ـل عین حال بوی الرحمن آن ھم ب

ـنـد .   شده است اگر كارگران جلو نیای
ــو  ــی آن قــدم جــل ــگــون و در ســرن
ـیـسـت كـه چـنـد  نگذارند، معلوم ن

در !   سال دیگر باید ریاضت بكـشـنـد
نتیجه كارگرانی كـه دائـم در حـال 
ـنـد، الزم اسـت  اعتراض و اعـتـصـاب
ـاره  كه در مجامع عمومی خود درب
ــصــاب ھــمــاھــنــگ بــا چــنــد  اعــت
ــتــی بــحــث و  ــانــه بــغــل دس كــارخ
گفتگو كنند و ایـن را یـك الـگـو 
ـا  ـنـد ت برای كارخانجات دیگر بـكـن
ــنــد ــكــن ــه را ب ــك قضــی ــل ــكــه ك ــل . ب

تـر از آن  شود؟ این اتفاقا شدنی نمی
است كه اول منتظر متـشـكـل شـدن 

ـنـد ایـن .   بمانند و بـعـد كـاری بـكـن
ــاله  آخــری را مــن مــی ــم ك گــوی

ــه، و از  ــع ــر جــام ــن س ــذاشــت گ
ھای سـرمـایـه داری اسـت  شیادی

ـانـه بـه خـورد چـپـھـای  كه متأسـف
بعالوه، تـالش .   زیادی ھم داده است

برای متشکل شدن یک جزء مھـم 
مبارزه کارگر است و واضـح اسـت 
ـا شـرایــط  ــدون تشــکـل ب کـارگــر ب

ـایـد .   دشوارتری مواجه اسـت امـا ب
توجه کرد که در ھمین جـمـھـوری 
ــزدوران  ــو چشــم م ــل اســالمــی و ج
مســلــح و اطــالعــاتــی ایــن رژیــم 
کارگران ھـر روز در چـھـارگـوشـه 
ایران با اتکا به رھبران عملـی خـود 
اعتصاب میکنند و مبارزه شـان را 

ـنـسـت کـه .   پیش برده انـد سـوال ای
ـارزه  چرا باید کارگر یک وجه مـب
اش را تـعـطـیـل کـنـد و بـه وجـه 
ـیـن  دیگری آنرا منوط بـکـنـد؟ ھـم
کسانی کـه کـارگـر را در یـک 
ــنـد کــه  ــحـد مــیـکـن ــه مـت کـارخـان
ـنـد  ـتـوان ـی اعتصاب صورت بگیرد م
با رفقای خود در دیـگـر کـارخـانـه 
ـارزه و  ھا ارتباط بگیرند و نقشه مب

 ١از صفحه 
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 6  ١٣٩٠  مرداد ٤ کارگر کمونيست

اعتصاب ھماھنگ را ھم طـراحـی 
 .و اجرا کنند

نكته دیگر اینكه مگر تشـكـل 
ــی  ــوســط چــه كســان كــارگــری ت

ــه  فـرمـولـه مــی تشـكــل " شـود و ب
ـنـده " كارگری ای كه مورد نظر خـوان

در !   شـود؟ گرامی است تبدیل مـی
پروسه اعتراض كارگـران و تـوسـط 

بحـث .   فعالین و نمایندگان كارگران
ــا در ایــران  مــن ایــن بــوده كــه م
اعتصـاب كـارگـری كـم نـداریـم و 
اعتصاب و اعتراض كـارگـری ھـم 
ـامـرئــی سـازمــان  ـان ن تـوسـط دسـت

باز، بحث من ایـن اسـت .   یابند نمی
شود ھـر  كه در جائی كه سعی می

ــراضــی كــارگــران را  ــحــرك اعــت ت
ـنـده و فـعـال  ـای سركوب كنند و نـم
كارگری را زندانی كـرده و بـرایـش 

ـاپـوش بـدوزنـد، بـجـای  ـتـظـر " پ ـن م

ماندن، ھـمـان فـعـال "  ظھور مھدی
ــه  ــد تـوجــه اش را ب ـای كـارگــری ب
سازمان دادن اعتصابات ھماھـنـگ 
و سراسری و در نتیـجـه اعـتـصـاب 

ـنـد ـز ك ـز .   عمومی متمرك ـی ـبـال ن ق
كنـم كـه  گفته ام و اینجا تكرار می

ـا "  اگر كسی منتظر است شوراھـا ی
سندیـکـاھـا شـکـل بـگـیـرنـد بـعـد 
جمھوری اسالمی برود ایـن ھـیـچ 

ـتـد وقت اتفاق نـمـی جـمـھـوری . "   اف
اسالمی باید برود و ایـجـاد تشـكـل 
ـاد  ـزوه یــ را کســـی از روی جــ

 .گیرد نمی
 

 ١٩٠٥اعتصاب عمومی 
 روسیه

درست است كه اعتصـاب كـارخـانـه 
پولیتوف و اعتصـاب عـمـومـی در 
ـلـق دارد و  ـاریـخ تـع پتروگراد بـه ت
ــی  ــده گــرامــی حــت ــن ــوان ــول خ ــق ب
ـنـد . نتوانست تزار را ھم سرنـگـون ك

ـزرگ  راستش اعتصابات عمومی ب
دیگری مثل اعتصاب عمومی در 

 فرانسه، اعتصاب عـمـومـی ١٩٦٨
 انگلیس، اعتصاب عمـومـی ١٩٢٦
ـنـی ١٩١٩  در سیاتل آمریـكـا و وی

ـادا، اعـتـصـاب عـمـومـی  پگ كان
 سوئد، اعتـصـاب عـمـومـی ١٩٠٩
ـاری جـاھـای ١٩١٣  بلژیك و بسـی

دیگر ھم، با تمـام فشـاری كـه بـه 
ــه  ــد، قــادر ب ــوطــه آوردن ــرب دول م

امـا ھـر .   سرنـگـونـی آنـھـا نشـدنـد
ـات را  كسی كه تاریخ این اعـتـصـاب

شـود  دنبال كرده باشد، متـوجـه مـی
ـتـھـا را  كه ھمین اعتصابات آن دول

تـمـام .   تا دو قدمی سرنگونی بردند
بحث بر سر ھمین نـكـتـه اسـت كـه 
اگر آنھا نتوانستند، ببینیم چـه شـد 

ـیـم .  كه قال قضیه كنده نشد ـن ـی تا بب
كه چگونه اعتصاب عمـومـی مـا 

توانـد مـیـوه بـدھـد؟ مـورخـیـن  می
انـد كـه دسـت زدن  ھیچ جا نگفتـه

ـتـروگـراد بـه اعـتـصـاب  كارگـران پ
عمومی عملی پوچ بود؛ گفتـه و 

 !گویند تزار قسر در رفت می
 

 !توانند كارگران می
ـایـد اعـتـصـاب  كارگران در ایـران ب
بكنند تا بتوانند قدرت خـود را بـه 
ـابـت  دوست و دشمن نشان داده و ث

این تنھـا راه ضـربـه زدن بـه .   كنند
. اقتدار جـمـھـوری اسـالمـی اسـت

ـا سـركـوب  ـلـه ب ـاب ـق تنھا راه مؤثر م
ــایــد .   جــمــھــوری اســالمــی اســت ب

ــتــصــاب  ــنــد و اع ــن اعــتــصــاب بــك
ـنـد ـز بـكـن ـی كـارگـران .   ھماھنگ ن

ھیچ وقت در این سی و دو سـالـی 
كه جمـھـوری اسـالمـی حـكـومـت 

ـامـدنـد امـروز .   كرده، با رژیم كنار نی
ـقـطـه ای  اما این كنار نیامـدن، بـه ن

ــده كــه ســركــوب ھــم دیــگــر  ــی رس
ــم  ــگــوی ادامــه حــیــات رژی جــواب

در عین حـالـی كـه . تواند باشد نمی

كشیـم،  برای سرنگونی آن نقشه می
ـیـم؛  خواھان افزایش دسـتـمـزد ھسـت
ـیــز  خـواھـان ایـجــاد تشـكـل خـود ن

خواھان برچیده شدن بسـاط .   ھستیم
ـانـكـاری و واسـطـه  ـیـم شركتھای پ

خـواھـان زنـدگـی .   گران نیز ھستیم
اعتراض به پرداخـت .   بھتری ھستیم

ـقـشـه كشـیـدن  ـا ن نشدن دستمزدھا ب
ـایـرتـی  برای سرنگونی این رژیم مغ

ـتـی .   ندارد ھر دو را با حوصله و دق
آیـد،  كه از جنبش كارگری بـر مـی

ـنـھـا راه  دنبال خواھیم كرد و ایـن ت
باقی مانده برای جنبـش كـارگـری 

ــطــه .   اســت ــل ــات زیــر س ادامــه حــی
جمھوری اسالمی دیـگـر زنـدگـی 
ــجـی اســت ــدری ــسـت، مــرگ ت ـی . ن

ـایـد  جمھوری اسالمی باید برود و ب
 .*آنرا پائین بکشیم
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یـكـی از " اخیرا مطلبی با امضای 
ـان تـحـت "   فعالین كارگری خـوزسـت

تشـکـل چـاره مـاسـت نـه " عنـوان 
ـتـشـر "   ھای پوچ شعار در سایتھا من

شده است، كه ظاھرا نقدی است بـر 
ـنـی و نـوشـتـه  ـزوی نوشته محمود ق

ـیـن نـوشـتـه.   من ـتـه چـن ـب ای را  ال
ـامـیـد، چـون بـطـور  ـقـد ن نمیشود ن
واقـعـی  فـاقـد ھـر نـوع بـحـث و 
استداللی است كه باب دیالـوگ و 
ــش  ــب ــد و جــن ــدی را بــگــشــای ــق ن
ـبـرد . كارگری را گامی به جـلـو ب

بلكه نویسـنـده در ایـن نـوشـتـه بـه 
ادبیاتی اسـالمـی و عـقـب مـانـده 
دست برده است كه دقیقا با مـوضـع 
راستی كه بـرگـزیـده و مـیـخـواھـد 
ـایـی  ـایسـتـد، كـامـال خـوان كنارش ب

" فعال كـارگـری" از جمله این .   دارد
در ھمان شروع نـوشـتـه اش ضـمـن 
تاکید بر اینکه در داخـل زنـدگـی 
میکند، ھمچون یك مامور امر بـه 
ـــكـــر  ـن ــھـــی از مـ ــعـــروف و ن م
ظاھرمیشود و چون پاسخی به نقـد 
ـاراتـی  ـا عـب محمود قزوینی ندارد ب
ــه   ــدش آور ب ــغــایــت زشــت و چــن ب

ـاسـف آور .   سراغ او مـیـرود واقـعـا ت

است که عده ای پیدا میشوند کـه 
ـاسـتـھـای دسـت  در مقابل نقـد سـی
ـا طـرحـھـای  ـفـت ب راستی و مـخـال
ـنـد  ـابـی مـان ـق احمدی نژاد پشت ال

ـنـھـان "   فعال کارگـری در داخـل"  پ
میشوند و ھـر آنـچـه از تـحـجـر و 
عقبماندگی چنـدش آوری را کـه 
ـنـی شـان  نمیتوانند با امضـای عـل
ــه ابــراز  ــل ــن وســی ــای ــد ب ــن ــن ــیــان ک ب

ـات و .   میکنند ـی امـا ایـن نـوع ادب
ـزی اسـت كـه  لجن پراکنی آن چـی
كارگر و كل مردم این جـامـعـه آنـرا 
ـز  نمیخواھند و باید قبل از ھـر چـی

 .چنین تفكراتی را طرد كرد
ــدمــات بــحــث كــه  ــق امــا از م

فـعـال " بگذریم، به لـب بـحـث ایـن 
میرسیم که آنـھـم ھـمـان "   كارگری

ــظــرات رضــا رخشــان از  دفــاع از ن
ـیـشـكـر ھـفـت  اعضای سندیكای ن

در "   فعـال كـارگـری" این .   تپه است
ـانـی  مورد انتقاداتی كه من و دوست
چون محمود قزوینی و دیـگـران در 
ـتـرا راسـت رضـا  مـورد مـوضـع اول

زنـد، و  ایم حرفی نمـی رخشان داشته
ـاحـث دوره اخـیـر او  ـا مـب نه تنھا ب
معضلی ندارد بلکه جانبداری خـود 

ـیـد  ـائ از رضا رخشان را از دریچـه ت
نامه وی به سندیکـاھـای فـرانسـه 
ــن  ــقـدی ـت ـن اعـالم مــیـکــنـد و بـه م
ـبـش  سیاستھای دست راستی در جن

ـاحـث .   کارگری لیچار میگوید مـب
ــمــان  ــر رضــا رخشــان ھ دوره اخــی
بحثھائی است كه او را عـمـال در 
كنار جمھوری اسالمی و احـمـدی 
نژآد قرار داد و طرح ھدفمند كـردن 

ھا را كه تھاجمی بـه زنـدگـی  یارانه
و معیشت كارگران و كـل جـامـعـه 
ــی و  ــخ ــی تــاری ــدام ــت را اق اس
شكوفایی اقتصاد جـامـعـه خـوانـده 

قبل از پرداختن به نکاتی از .   است
ـامـه بـه  نوشته مذکور باید درباره ن
ـنـم  ـادآوری ك سندیکاھای فرانسه ی
كه داستان این مـاجـرا از ایـن قـرار 
بود كه سـنـدیـكـاھـای فـرانسـه در 

ــران در  ــت از كــارگــران ای  ٩حـمــای
ـیـه فـراخـوان بـه تـظـاھـرات در  ژوئ
مقابل دفتر سازمان جھـانـی دادنـد، 
ــران  ــھــای كــارگــری در ای تشــكــل
ھمچون سندیكای واحد و اتـحـادیـه 
ــه  ــت ــمــی ــران و ك آزاد كــارگــران ای
ھماھنـگـی و غـیـره از ایـن اقـدام 
ارزنده سندیكاھای فرانسه قـدردانـی 

كردند، و برخی فعالین سیـاسـی در 
ـیـن  ـپ ـنـوان كـم خارج كشور و ما بـع
بـرای آزادی كـارگـران زنـدانـی در 
این فـراخـوان شـركـت كـردیـم و بـه 
حضور جمھوری اسـالمـی در ایـن 

ـابـل .   اجالس اعتراض نمودیم ـق در م
ھمه ایـن تـالـشـھـای ارزنـده، رضـا 
ـات  ـیـس ھـی رخشان تحت عنـوان ری
ـپـه،  مدیره سندیكای نیشكر ھفت ت
ــای ارج گــذاشــتــن بــه ایــن  ــه ج ب
حركت و استقبال گسترده از آن، بـه 
جای متوجه كـردن اعـتـراضـش بـه 
جمھوری اسـالمـی كـه كـارگـر را 
ــر و  ــی ــگ ــارزاتــش دســت ــخــاطــر مــب ب
زندانی میكند و خـود او و دیـگـر 
فعالیـن كـارگـری در سـنـدیـكـای 
نیشكر ھفت تپه را از كـار اخـراج و 
ـارھـا راھـی زنـدان كـرده  بارھـا و ب

ای به سندیكاھـای  است، طی نامه
فرانسه سعی در تخریب این حـركـت 

ھـا و  اعتراضی و چھره ھمه تشكل
نیروھایی دارد كـه در ایـن روز بـه 

ـنـد او .   این حركت اعتراضی پیـوسـت
ـیـن  ـامـه خـود چـن در بخشـی از ن

بسیاری از کسانی کـه :  "مینویسد
با ارسال پیام به شما سنـدیـکـاھـای 
ــی  ـا شــمـا اظـھـار دوسـت فـرانسـه ب

نمایند، در داخل ایـران خـود نـه  می
ــا و  ــاھ ــدیــک ــن ــاد س ــا در ایــج ــھ تــن

ھـای مـحـیـط کـار فـعـال  اتحادیـه
نیستند، بلکه در حـد تـوانشـان در 

مقابل سـنـدیـکـاھـای مـوجـود بـه 
 ." پردازند کارشکنی نیز می

مـا از "   فـعـال كـارگـری" حاال 
خوزستان ھمانطور كه اشاره كردم از 
دریچه این نامه بعنوان مدافع رضـا 
رخشان، وارد گود شده، و شروع بـه 

حـرف مـن بـه . شمشیر زدن میكند
رضا رخشان در نوشتـه ام ایـن بـود 
كه در داخل بـودن شـمـا مـجـوزی 
برای این نیست كه كنار حـكـومـت 
ــصــادی  اســالمــی و ســیــاســت اقــت
احمدی نژاد و دولتش قرار بگـیـریـد 
ـلـی  ـل ـیـن الـم و بلندگوی صندوق ب
ـاشـیـد و  پول در جنبش كـارگـری ب
این را بدانید كه این حرفـھـا ربـطـی 
ـقـه  ـپـه و طـب به كـارگـران ھـفـت ت

ـیـن سـخـن .   كارگرندارد و اكنون ھـم
ــن  از "   فــعــال كــارگــری" را بــا ای

ـا ھـر كـس دیـگـری   خوزستان و ب
ـتـن  ـا گـف دارم كه فكـر مـیـكـنـد ب
ــران اســت، بــا  ــكــه در داخــل ای ـن ای
گفتن اینكه فعال كارگری اسـت و 
غیره میتواند، حرفھای راست و نـخ 
ـبـش كـارگـری و بـه  نما را به جـن
ـالـب  جنبش انقـالبـی مـردم ایـران ق

 . كند
در اینجا الزم میدانم ھـر چـنـد 
ـز  ـی مختصـر بـه ایـن سـوال مـھـم ن
ــردازم كــه چــرا امــروز گــرایــش  ــپ ب
ـبـش كـارگـری بـه  راست درون جـن

 "نیکی از فعالین کارگری خوزستا" در پاسخ به 
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ـاده اسـت و چـه  تحرك جدیدی افت
ـنـده  فصل مشتركی این طیـف پـراك

 راست را به ھم وصل میكند؟
واقعیت اینست كـه پـس از بـه 

ـلـه ٨٨عقب رانده شدن انقالب   بوسی
ــمــزمــان بــا  ــم اســالمــی و ھ رژی
گسترش موج انقالبات در منـطـقـه، 
ـبـش  ما شاھد تحرك جدیدی در جـن
كارگـری بـودیـم و ایـن تـحـرك را 
میتوان در اعتصاب ھـزاران كـارگـر 
پتروشیمی ماھشھر بر سـر خـواسـت 
ــدن دســـت  ـــوتــاه ش ــی ك ــعـــرض ت
ــمــانــكــاران و در اول مــه ســرخ  پــی
ـاد  ــ ــده ب ــعــار زن ــدج بــا ش ــن ـن سـ
سوسیالیـسـم و گسـتـرش ھـر روزه 
اعتراضات كارگری در كارخانـجـات 

تـحـركـی كـه بـطـور .   مختلف دیـد
ای را ھم در بـرابـر  واقعی  افق تازه

جنبش کـارگـری و ھـم در یـک 
ـبـش  سطح وسیعتر در برابر کـل جـن
. انقالبی مردم ایران قـرار داده اسـت

ـانـه  ـب گرایش راست و شـكـسـت طـل
ـبـش كـارگـری و كـال در  درون جن
سطح كل جامعه، بر این افـق و بـر 

ــاور نــدارد ــن .   ایــن مــوقــعــیــت ب ای
ـبـش  ـبـل از آن ھـم  جـن گرایش ق

ـاور ٨٨انقالبی مردم در سـال   را ب
نـداشــت و ھــمــصــدا بــا  مــدیــای 
بورژوایی آنرا از ریشه اصـلـی خـود 
ـیـونـی مـردم  ـل ـی یعنی اعـتـراض م
برای سرنگونی جمھوری اسـالمـی 
ـقـطـه شـروعـش را بـه  جدا كرده و ن
ــم و  ــخــابــات رژی ــت ــكــه ان مضــح
دعـواھــای درون حــكــومـت وصــل 
ـبـریـش  میكرد و سبزش خواند و رھ
ــی و  ــروب ــوی و ك ــوس ــه م را ب
اپوزیسیون درون حكومت اعطا كـرد 

 .تا بتواند انكارش كند
ـقـالبـی  ـبـش ان اما صـدای جـن

ـیـد٨٨مردم در سال  ـا شـن ـی .  را دن
جوانان مصر مبارزات مردم ایـران را 
. الھام بخش انقـالب خـود خـوانـدنـد

ھــای  مـردم در ایـران بــا تـظــاھـرات
میلیونی خود و با طرح خواستھا و 
مبارزاتشان كل این حكومـت را بـه 
چالش كشیدند، و علیرغم ھمه ایـن 
ـانــات  تـحـوالت ایـن طـیـف از جـری
ـان بـر طـبـل انـكــار  راسـت ھـمـچـن
ـقـالب بـر  كوبیدند و مـردم را از ان

ـنـگـامـیـكـه . حذر داشتند بعد ھم ھ
ــا  ــوانســت ب جــمــھــوری اســالمــی ت

 را عقـب بـرانـد، ٨٨سركوب انقالب 
ـارزات مـردم  آنھا پروسه سركوب مـب
را معادل با پروسـه مـتـعـارف شـدن 
جمھوری اسالمی دانسته و حـتـی 
ــد كــه طــرح  ــن ــو رفــت ــجــا جــل ـا آن ت
ریاضت اقتصادی رژیـم را  طـرح 
شكوفایی اقتصاد و گشـایشـی در 
ــرون رفــت  ــغــال و راه ب ــجــاد اشــت ای
ــحــران  ــران از ب ــه داری ای ســرمــای
ـانـی بـه  ـن ـی خواندند و با چنان اطـم
ــنــد كــه خــود  ــت ــرداخ دفــاع از آن پ

 .حكومت جراتش را نداشت
بدین ترتیب این گرایش راسـت، 
ـتـمـان عـمـال  با این تبلیغات و گـف
ـار احـمــدی نـژاد و جــمـھــوری  ـن ك
ـز  ـی ـنـون ن اسالمی قرار گرفته و اك
كل راھكارش به مردم  سفت كـردن 
كمربندھا برای شكوفایی سـرمـایـه 
داری و چانه زدن در چـھـارچـوب 
ــی  ــون اســاس ــون كــار و قــان قــان
جمھوری اسالمی است که آرزوی 

از .   متعارف شدنش را سـر مـیـدھـد
ـات چـپ نـمـائـی کـه  جمله جریان
زنگوله دفاع از طرح احمـدی نـژاد 
ـزان کـرده انـد  را به گردن خـود آوی
ـا  بعنوان طیفی از ھمین گرایش و ب
ــوری  ــئ ــا ت ــتــدالالت و ب ــان اس ھــم
سوسیالیسم رم مـیـدھـد، یـك دوره 
ـان را  نسخه دولت ائتالفی با حجاری
پیچیدند و امروز نیز دنبال احـمـدی 
ــا و  ــاده و بــرای طــرحــھ ــژاد افــت ن

ـنـد برنامه ادعـایـی .   ھایش كف میزن
ـیـچـگـاه نـكـرده  كه خود رژیم ھم ھ
ـارھـا و  است و در دعـواھـایشـان ب
ــه شــكــســت طــرحــھــا و  ــارھــا ب ب
سیاستھایشان اذعان داشـتـه و یـك 
ـز  ـی موضوع ھر روزه اختـالفـاتشـان ن
بر سر به خطر افتادن كل نظـامشـان 

 .است
ـیـن  در ھر حال  در راستای ھـم
خط و نـگـرش راسـت و شـكـسـت 
ـات  ـان طلبانـه  اسـت كـه ایـن جـری
وقتی ھم به سراغ جنبش كـارگـری 
ـیـسـت دو  میروند، در نقش سندیكـال
آتشه و البته قالبی ظاھر میـشـونـد 

ـا در چـھــارچـوب ظـرفــیـت ھــای  ت
ــن  ــی ــارچــوب قــوان ــارزه در چــھ ــب م
ـیـعـت  ـه ب ـارگـر را ب جمھوری اسالمی، ك

ـارانـه ـم  با طرح ھدفمـنـد كـردن ی ھـای رژی
و قانون اسـاسـی جـمـھـوری اسـالمـی و 

 . قوانین كارش بكشانند
این جوھر و اساس تخاصـم ایـن 
گــرایــش بــا گــرایــش چــپ درون 

جنبش كارگری و در سطح جامـعـه 
ـا .   است ـنـھـا ب از ھمین روست كه ای

ــامــع  ــبــش مــج كســی كــه از جــن
عمومی كارگران سخن مـیـگـویـد، 
ــرای  ــالش ب ــه از ت بــا كســی ك
گذاشتن سنگ بنای شـورا و قـد 
علم كردن طبقه كارگـر در عـرصـه 
ـا  سیاسی جامعه سخن میگوید و ب
كسی كه كارگران و كل جامـعـه را 
ـقـش اعــتـصـابــات  ــگـاه و ن بـه جـای
ـنـوان یـك راه  سراسری كارگری بـع
ـاسـی  مھم برون رفت از اوضـاع سـی
كنونی عطف توجه مـیـدھـد، خـود 

ـنـد را  در تقابل و رودرو  مـی ـن ـی . ب
به عبارت روشنتر ھمانطـور كـه در 

ـز اشـاره كـردم،  نوشته ـی ھای قبلی ن
در این تقابل قبل از اینكه بحث بـر 
سر سندیكا و یا مجمع عمومـی و 
ـابـی  ـی نوع آلترناتیو ما بـرای تشـكـل
كارگری باشد، بحث بـر سـر وجـود 
ــش راســت و چــپ در  دو گــرای
ـیـجـه  ـت مقابل یكدیگر است  كه  ن
ـیـو مـا  تبعی آن طبعا به نوع آلترنات
ــابــی  ــی ــگــی ســازمــان ــرای چــگــون ب
ـز  ـی كارگری در جنبش كـارگـری ن

ـیـن رو ایـن .   كشیده میشـود از ھـم
گرایش  با زدن سنگ سندیكا بـه 
ــی  ــت ــا را آن ــدرســت م ــه،  ب ــن ــی س
سندیكالیست میخواند، چون جـوھـر 
ـارزه در  بحثش در طرح سندیكا، مب
ـیـن تـعـریـف شـده  چھارچـوب قـوان
جمھوری اسالمی و نـظـام مـوجـود 

 . است
جالب اینجاست كه اینھـا بـرای 

ـتـه ـیـت گـف ـان ـق ھـای خـود  اثبات ح
تالش دارند كه تشكلھـای مـوجـود 
ــكــه  ــه صــرف ایــن ــارگــری را ب ك
ـام دارنـد، بـه  سندیكای كارگری ن

ھای خود مصـادره  نفع صحت گفته
در حالیكه تجـربـه .  به مطلوب كنند

تا كنونی جنبش كارگری و تجـربـه 
سندیكای شركت واحد و یا نیشـكـر 
ـیـن  ھفت تپه به روشنی پوچی چـن
ــد و   ــكــن ادعــاھــایــی را روشــن مــی
ـیـچـكـدام از آنـھـا  پروسه تشكیل ھ
ربطی به سـنـت پـوسـیـده و راسـت 
سندیكالیسم و سرخم كردن در بـرابـر 
قوانین موجود جمـھـوری اسـالمـی 

 . را ندارد
سندیكای واحد، وقتی توانسـت 
ـبـر در ایـران و در  ـت به تشكلی مع
ـبـدیـل شـود، كـه  سطـح جـھـانـی ت

ـانـونـی" فراخوان به اعتصاب  " غیر ق

 را داد و به جرم ھمین كـار ٨٤سال 
ـبـران آن بـه اتـھـام واھـی  ھنوز رھ
ـنـد . اخالل در امنیت كشور در زنـدان

ـتـی بـه  ـز وق ـی ـپـه ن نیشـكـرھـفـت ت
تشكلی معتبر در میان كـارگـران و 
نقطه امید كارگران ھفت تپه تبـدیـل 
شد كه با اعتصابات قدرتمنـد خـود 

 چندین ماه اعتـراض و ٨٥در سال 
مبارزه را پشت سـر گـذاشـت و بـه 
ــحــد و  ــارزه مــت ــگــویــی از مــب ال
ــد كــردن  ــق ــافــتــه بــرای ن ــی ــان ســازم
ـابـل  ـق دستمزدھای پرداخت نشده و ت
ــت  ــدری كــارفــرمـایــان و دول ـل ـا ق ب
ـا  ـنـد ب تبدیل شد و كارگران تـوانسـت
ـنـی  زور مبارزاتشان تشكل خود یـع
ـپـه را  ـیـشـكـر ھـفـت ت سندیكای ن
ـنـوز  ـنـد و ھ ـن ـیـل ك ایجاد و تـحـم

ـاز  رھبران آن پرونده ھای قضاییشان ب
 .  است و از كار اخراجند

ھـا  به عبارت روشنتر این تشكل
ـا قـدرت  ـارزاتشـان و ب به یـمـن مـب
ـایـی  ـا بـرپ نیروی اعتصاباتشان و ب
مجامع عمـومـی كـارگـری چـنـد 
ھزار نفره شان كـه تـمـامـا از زاویـه 
ـیـن جـمـھـوری اسـالمـی جــرم  قـوان
محسوب میشوند و زنـدان و اخـراج 

ـنـجـا  در پی دارند، توانسته اند بـه ای
. برسند و این سنگرھا را فتح كننـد

امـا ایـن حضـرات ایـن جـنـگ را 
ـنـد  بیننـد و اگـر ھـم مـی نمی ـن ـی ب

اتفاقا ھمین بخش از نقطه قوتـھـای 
ـنـد  این تشكلھا را  بـه حسـاب  ت

چـون .   ھای آنـھـا مـیـگـذارنـد روی
چنین مبارزاتی  ربطی به سندیكـا 
از نوع كالسیـك و در چـھـارچـوب 
قوانیـن مـوجـود و سـنـت گـرایـش 
ـیـم  راست ندارد و اتفاقا این ما ھسـت

ــه ــن  كـه ھــمـواره تــالش داشـت ایـم ای
ــت ــش  ســن ــب ھــای بــا شــكــوه جــن

كارگری ایران را در اذھان كـارگـران 
و كل جامعه تازه نگـاھـداریـم و بـر 
ـاشـیـم . درسھای آن تاكیـد داشـتـه ب

اما گرایش راست ھـمـواره تـالـشـش 
سوق دادن این تشـكـلـھـا بـه ھـمـان 
سنت راست سندیكالیستی و مـھـار 
ـیـن مـوجـود بـوده  كردن آنھا در قوان
اسـت و ایـن كشـاكشـی اسـت كــه 
ــن  ــارزات ای ھــمــواره در طــول مــب

ـز شـاھـدش بـوده ـی و .   ایـم تشكلھـا ن
ــھـا آنـجــاھـایــی  ــن تشــكـل ــا ای ـق ـی دق

ــن  ســرازیــری رفــتــه ــی انــد، كــه چــن
اند در ایـن  گرایشات راستی توانسته

ـیـر  ـاث ـیـن ت تصمیم و آن تصمیـم مـع

ـارزات كـارگـران  بگذارند و جھت مب
ـا .   را به انحراف بكشانند مـن ھـم ب

ـات ارزنـده  ـی ـیـن تـجـرب اشاره بـه ھـم
ــھـای كــارگــری  ــارزاتــی تشــكــل ـب م
موجود در ایران است كه  بـه رضـا 
رخشان یادآور شدم  كه حرفھـای او 
امروز ھیچ ربطی به ایـن سـنـت و 
به مبارزات واقعی كارگران نیشـكـر 

 . ھفت تپه  ندارد
در ھــر حــال خــالــصــه بــحــثــم 
ـفـی از  ـا طـی اینست كه امروز ما ب
ـبـش  جریانات راسـت در سـطـح جـن
ــرو  ــامــعــه روب ــارگــری و كــل ج ك

ــیــم ــخــشــی  از .   ھســت ــه ب از جــمــل
ـیـم كـه  جریانات راسـت را مـی ـن ـی ب

ــراضــات  ــت وحشــت زده از رشــد اع
ــه آمــدن  ــو صــحــن كــارگــری و جــل
كارگر، وحشت زده از اول مه سـرخ 

ـامـه ـن ھـای اول مـه  سنندج و قـطـع
ـاده و  كارگران، به جنب و جوش افت
با نشان دادن چماق سـركـوب رژیـم 
ــارزات كــارگــر بــه  ــب ــانــدن م و كش
مجاری قانـونـی، مـیـكـوشـنـد كـه  

ـنـد و .   كل این حركت را ایسـت دھ
ـانــات  ـار ایـن بـخـش از جـری ـن در ك
راست، طـیـف در ھـم ریـخـتـه ی 

ـیـم  چپ شكست طلبی را مـی ـن ـی ب
كه افقش را از دسـت داده اسـت و 
چشم انـدازش تـمـامـا شـكـوفـایـی 
اقتصاد سـرمـایـه داری مـوجـود و 
متعارف شدن حـكـومـت اسـالمـی 

ـفـی از چـپ اسـت .  است این طـی
ــش را از دسـت داده و  کـه ھـویــت
عمال در سیاسـت بشـدت راسـت و 
مرتجع شده و كارشـان فـراخـوان بـه 
خـانـه نشـیـن شــدن كـارگـر و كــل 

ـیـن طـیـف از  .     جامعه  اسـت ھـم
چپ است كـه  بـه مـیـدان آمـدن 
ـبـش  اجتماعی كارگر با اتكا به جـن
وسیع مجامع عمومی كارگـری را 
ـتـریـن  ـا در بـھ آنارشی میخواند و ی

غیر مـمـكـن " حالت برپایی آنھا را  
 . میداند" و شعار توخالی 

ـنـسـت كـه در  ـیـت ای امـا واقـع
ــن  ــطــی كــه مــردم در كــمــی شــرای
فرصتی ھستند كه تكلیف خـود را 
ــد، در  ــن ـن ــكـســره ك ــم ی ــن رژی ـا ای ب
ـبـش كـارگـری در  شرایطی كه جـن
ـیـن  حالتی انفجاری بسر میبرد، چن
ـبـش  گرایشات دست راستی در جـن
ـان مـردم جـایـی  كارگری و در مـی

مردم جمھـوری اسـالمـی را .   ندارد
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 کارگر کمونيست 
 را تکثير کنيد و 

 آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد

مدیریت پتروشـیـمـی و جـمـعـی از 
مقامات دولتی مسئول در منطـقـه، 
ــدگــان  ـن ــمــای ــی كـه بــا ن در نشــسـت

ــه ــت ــارگــران داش انــد، فــرصــت دو  ك
ماھه دیـگـری بـرای خـود طـلـب 

ـار آن از اضـافـه  كرده ـن انـد و در ك
 سـاعـت بصـورت ٤٠كردن ماھانه 

اضافه كاری بـه حـقـوق كـارگـران 
ـنـدگـان  ـای ـنـد و  نـم سخن میـگـوی
ـا عـدم پـذیـرش  کارگران پذیـرش ی
ـیـم  این پیشنھادات را منوط به تصم
جمعی کارگران ھـمـه شـرکـتـھـای 

 . اند پیمانکاری كرده
ــارزات  ــی مــب ــون ــت كــن ــعــی مــوق
ھزاران كارگر پتروشیمـی مـاھشـھـر 
ــعـرضـی كـوتــاه شــدن  و خـواســت ت
ــن  دسـت پــیـمــانـكـاران از ســوی ای
كارگران، موضوع مھمی اسـت كـه 

بـرای فـكـر .   بایـد بـه آن پـرداخـت
كردن به ھر نوع راھكاری در بـرابـر 
ــارگــران  ــن ك ــونــی ای ــارزات كــن مــب
ـار دیـگـر كـل ایـن  ضروریست كه ب
ـیـت و جـایـگـاه آنـرا  حركت و اھـم

 . مقابل خود قرار داد
در نیمـه فـروردیـن مـاه امسـال 

ــمــع ــت ــارگــر از مــج ــزاران ك ــای  ھ ھ
مختلف پتـروشـیـمـی مـاھشـھـر بـه 
ـازده روزه دسـت زدنـد . اعتصابی ی

اعتراضی گسـتـرده در یـك بـخـش 
كلیدی و مھم كارگری  و وابسـتـه 
به صنعت نفت  انجام گرفت و در 
طول حاكمیت جـمـھـوری اسـالمـی 
كم نظیر بـود و ابـعـاد گسـتـرده و 
تعرضی آن نشان از تحـركـی جـدیـد 

تحـركـی .  در جنبش كارگری داشت
كه بطور واقـعـی بـعـد از سـركـوب 

 ٨٨جنبش انقالبی مـردم در سـال 
افق جدیدی در مقابل كل كـارگـران 

ھـا  و كل جامعه گشود و ھمه توجه
 . را بسمت كارگران كشاند

ــم  ــھ ــه م ــب ــك جــن ــالوه ی ــع  ب
ـتـروشـیـمـی  ـات كـارگـران پ اعتصـاب
ماھشھـر طـرح خـواسـت تـعـرضـی 
ـانـكـاران و  ـیـم ـاه شـدن دسـت پ كـوت
استخدام مستقیـم كـارگـران تـوسـط 

خـواسـتـی كـه .   خود پتروشیمی بود
موضوع اعتراض بخش عظیمـی از 
كارگران ایران است و به گفته خـود 
ـاد درصـد كـارگـران در  دولت ھشـت
ایران به شكل موقت و پیمـانـی بـه 

ــد ــال دارن ــغ ــار اشــت ــك .     ك چــون ی
سیاست مھم جمھوری اسـالمـی از 
ھمان بدو روی كـار آمـدنـش شـقـه 
ـایـع  ـفـت و صـن شقه كردن صنعت ن

ھای بزرگـی  وابسته به آن و مجتمع
چون ایـران خـودرو و ذوب آھـن و 

ھای كارگری و سـپـردن  دیگر بخش
ـانـكـار بـود . ھر بخش آن به یك پیـم

ـاسـت را  جمھوری اسالمی این سـی
در پیش گرفت چون نقش كارگـران 

 را دیـده بـود و ٥٧نفت در انقالب 
تجربه كرده بود و میخواست جلـوی 

ــگــیــرد جــمــھــوری .   تــكــرارش را ب
ـاسـت  ـا اتـخـاذ ایـن سـی اسالمـی ب
عمال  بر پای بخـش عـظـیـمـی از 
ـزرگ  كارگران، آنھم در مـراكـزی ب

اعـتـصـاب .     و كلیدی زنجیر بسـت
ــاھشــھــر  ــمــی م ــی ــروش ــت كــارگــران پ
ـاره كـردن ایـن  تعرضی بود بـرای پ
زنجیر و در ھم شـكـسـتـن كـل ایـن 
ـان  ـای ساختار كـه در واقـع سـوت پ
استخدامھای پیمانی و قـراردادی، 

این شكل برده وار كار، را بـه صـدا 
 .درآورد

بدین ترتیب ھمانطور كـه اشـاره 
كردم  كارگران پتروشیمی مـاھشـھـر 
ـا اعـتـصـابــات گسـتـرده خـود در  ب
ـابـل كـل  ـق فروردین ماه امسال در م
كارگران در ایران راه نشـان دادنـد و 
ـقـش مـھـم   بار دیـگـر جـایـگـاه و ن
ــزار  ــات كــارگــری ایــن اب ــاب اعــتــص
ـابـل كـل   ـق قدرتمند كارگران را در م

 . كارگران و كل جامعه قرار دادند
واقعیت اینست كه تن دادن بـه 
ــمــی  ــروشــی خــواســت كــارگــران پــت
ـنـی بـرای  ـنـه سـنـگـی ماھشھر ھزی
ـابـرایـن  ـن جمھوری اسالمـی دارد، ب
ـز اشـاره كـردم،  ھمانطور كه باالتر نی
مدیریت و ھمه مقامات رنگارنـگ 
دولتی  با خواست مھلت دو مـاھـه 

ـا بـرای خـود وقـت  جلو آمـده انـد ت
ـزایـش .   بخرند این جانیان به جای اف

مستقیم سطح دستمزد كارگـران كـه 
یــك خــواســت دیــگــر آنــان اســت، 

ـزایـش   سـاعـت ٤٠گستاخانه از اف
ــه ســخــن  ــه كــاری مــاھــان اضــاف
ـنـد و مـعـنـی عـمـلـی آن  میـگـوی

ھـمـان .   بردگی بیشتر كارگـر اسـت
ــالیــی كــه بــخــش عــظــیــمــی از  ب
ـا آن درگـیـرنـد و بـطـور  كارگران ب
مثال ھمین امروز خبرھا حـاكـی از 
اینست كه در جایی مثـل مـاشـیـن 
ـیـش از ھـزار كـارگـر  سازی اراك ب
استخدام قـراردادی شـاغـل در ایـن 

ـاگـزیـر بـه  ـا ١٥كارخانه  ن  ١٧ ت
ـتـوانـد  ـا ب ساعت كار روزانه اسـت ت
پاسخگوی زندگی خود و خـانـواده 

ـایـد در .   اش باشد روشن است كـه ب

ــن گســتــاخــی ایســتــاد ــر ای ــراب . ب
جمھـوری اسـالمـی مـیـكـوشـد از 
شرایط فالكت بار زندگی كارگر و 

ای كه خـود بـر گـرده  فقر و گرانی
كارگران و كل جامعـه حـاكـم كـرده 
ـیـشـنـھـاد  ـا پ است، استفاده كند و ب

ـان ٤٠  ساعت اضـافـه كـاری، مـی
صفوف كارگران تفرقه ایجاد كنـد و 
ـبـول شـرایـط  كـارگـر را وادار بـه ق

ـایـد .   بیـشـتـر بـرده وار كـار سـازد ب
ـفـرقـه  متحدانه در برابر توطئه ھای ت

ـاد . گرانه مـدیـریـت و دولـت ایسـت
ـیـن مـدت خـود  تجربه مبارزات ھـم
ــز نشــان  ــی ــروشــیـمــی ن كـارگــران پــت
میـدھـد كـه خـواسـت قـطـع دسـت 

ھـای كـار آن  پیمانكاران از مـحـیـط
خواست متحد كننده ایسـت كـه نـه 
ـتـوانـد  ـی تنھا كل این مجـتـمـع را م
قدرتمند و سراسـری بـه تـحـرك در 
آورد، بلكه ظرفیت این را دارد كـه 
ــی  ــان ــب ــی ــت وپشــت ــن حــمـای ــری ــشــت ـی ب
ـنـد .  كارگری را بـه خـود جـلـب ك

خصوصا اینكه خواست قطـع دسـت 
ـیـم  ـق پیمانـكـاران و اسـتـخـدام مسـت
ـیـمـا بـر سـطـح  توسط شركت مستق
ــن  ـلـی ای ـای شــغ دسـتـمـزد و مـزای
ـا  ھزاران كارگر تاثیر مـیـگـذارد و ب
ـز  ـی تحقق این خواست، دستمزد آنان ن
در سطح حقوق و دستمزد كـارگـران 
ـافـت  قرارداد رسمی افزایش خواھد ی
ـزرگـی بـرای  و این خود دستاورد ب

 . آنان خواھد بود
ـارزات  نكته مھم دیـگـر در مـب
ــمــی مــاھشــھــر،  ــروشــی كـارگــران پــت
متحد نگاھداشتـن صـف اعـتـراض 
ـــه در  ـــریســـت ك ـارگ ــ ـزاران ك ــ ھ
اعتصابات قدرتمند فروردین ماه بـه 

ــد ــدان آمــدن ــا .   مـی ــن راســت در ھـمــی
ترین امر در بـرابـر ایـن  امروز فوری

ـایـی مـنـظـم مـجـامـع  كارگران بـرپ
عمومی كارگـران و مـتـحـد كـردن 
ـارزاتـی شـان در بـرابـر  صفـوف مـب

ـانـه رژیـم،   توطئه ھای تفرقـه افـكـن
ـتـخـب  نشست منظم نماینـدگـان مـن

ھای مختلـف ایـن مـجـتـمـع  شركت
بزرگ كارگری و تصمیـم گـیـری 
واحدشان در سطح كـل مـجـتـمـع و 
پیگیـری خـواسـتـھـایشـان و بـدیـن 
ـتـه  ترتیب حركت متحد و سازمانیاف
ـات گسـتـرده و  آن بسوی اعـتـصـاب
ــحــقــق  ــرای ت ــگــری ب ســراســری دی

 . مطالباتشان است
آخـریـن نـكـتـه حـمـایـت وسـیـع 

ــگــر كــارگــری از  بــخــش ھــای دی
ــمــی  ــی ــروش ــت ــارگــران پ ــارزات ك ــب م

با توجه بـه مـكـان .     ماھشھر است
ــارزات و خــواســت  ــاه مــب ــایــگ و ج
كارگران پتروشیمی ماھشھـر امـروز 
ـیـت و  ـق ـیـشـروی و مـوف ھر نوع پ
پیروزی  ایـن كـارگـران  بـر روی 
مبارزات كارگران در صنایع نفـت و 

ـــمـــی ـی ـــروشـ ـت ــ ــگـــر پ ھــا و در  دی
ـزرگـی چـون ایـران  مجتـمـع ھـای ب

 ھـزار كـارگـر ٣٠خودرو با بیش از 
ـا  و مجتمـع ذوب آھـن اصـفـھـان ب
ھجده ھزار كارگر و دیـگـر مـراكـز 
كارگری كه در شرایط مشابھی بـه 
ـیـر خـواھـد  ـاث كار اشـتـغـال دارنـد، ت
ـبـش  گذاشت و تحولی مھم در جـن

ـا تـوجـه بـه .   كارگری خواھد بود ب
ـتـوان و  ـی ھمین جایگاه و مكـان، م
ـارزات  باید بیشترین حمایت را از مـب
كارگران پتروشیمی ماھشـھـر جـلـب 

 .كرد
ـبـسـتـگـی  در یك كالم جلب ھم
وسیع از مبارزات و خواستـھـای بـر 
حق كارگران پتروشیمی، امـروز یـك 
ـبـش  ـاتـی بـرای جـن امر مھم و حـی

ـارزات كـارگـران .   كارگری است مـب
ــایســتــه  ــاھشــھــر ش ــمــی م ــی ــروش پــت
ـانـی  ـب ـی وسیعتریـن حـمـایـت و پشـت
ـایـد وسـیـعـا از خـواسـت و  است، ب
ــایــت  ــارگــران حــم ــارزات ایــن ك مــب

 .*كرد

 ١از صفحه 
 ھزاران كارگر پتروشیمی 

 !پاسخ میخواھند

 

ــن  ــخــواھــنـد و ای ـی ــم ــش ن ـت ــی در كــل
ـا ھـر  شاخص اصلی رابـطـه آنـھـا ب
ـتـه  حزب و جریان و شـخـص و گـف

ــن .     ایســت ــن ای ــرای ــاب ــن ــعــال " ب ف
ـبـل "   كارگری ـز ق ما از خوزستان نی

از ھر چیز باید جایگاه خـود را نـه 
ـا  به لحاظ جغرافیایی و داخـل و ی
ــحــاظ  ــه ل ــكــه ب ــل ــودن، ب خــارج ب
ـلـق بـه ایـن صـف  موقعیتش در تع

و فـكـر مـیـكـنـم . بندی روشن كند
ایشان با دفاع خود از رضـا رخشـان 

 .  انتخاب خود را كرده است
ـا  در خاتمه من ھم در تـوافـق ب

ـلـه "  فعال كارگری"این  مـیـگـویـم ب
. كارگران نیاز به تشكل خـود دارنـد

ــایــنــده اراده  ــم ــی كــه ن ــل امــا تشــك
ــاشــد ــارگــران ب ــم خــود ك ــی ــق . مســت

تشكلی كه صف مبارزات كارگـران 
تشـكـلـی كـه .   را متحد نـگـاھـدارد

ـاسـی  بتواند كارگر را در صحنه سـی
بـه .   جامعه قدرتمند به مـیـدان آورد

اعتقاد من امروز در تداوم ھمه ایـن 
ـز در شـرایـطـی كـه  دستاوردھا و نی
ــراضــی  ــش اعــت ــب جــامــعــه و جــن
ــجــار اســت،  ــف كـارگــری در حــال ان
ــامــع  ــبــش مــج ــن دامــن زدن بــه ج
عمومی كارگری و شكـل گـیـری 
ـاتـی  شوراھا یك جواب فوری و حـی

 .*به اوضاع سیاسی امروز است
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ــطـــح  ــکــاف س ــش ش کــار کــاھ
ھـرچـه .   مطالبات و امکانات اسـت

ـاشـد، رضـایـت  ـتـر ب این شکاف کم
ـیـشـتـر اسـت و  خـاطـر عـمـومـی ب
ــزایــش ایــن شــکــاف  بــرعــکــس اف

و . "   نارضایتی مردم را در پـی دارد
ـات و  ـب برای کاھـش سـطـح مـطـال
ــوزه تــا  ــد ح ــون ــکــانــات از آخ ام
ـــده در  ـاددان درس خـــوان ـــصــ ـت اقــ
ـیـس بـه صـف  دانشگاھھـای انـگـل
ـنـد  میشوند تا به ما مردم ثابت کـن
که ھمین امکانات مـوجـود ھـم از 
سر ما زیادی اسـت چـرا کـه مـا 
مثال ایرانی ھستیم و ذاتا آدمـھـای 
بریز و بپاش ھستیم و تـن بـه کـار 
ـز  ـیـم ھـمـه چـی نمیدھیم و میـخـواھ
ـاشـد و  ھمین جور حاضر و آمـاده ب
آنقدر میگویند و میگویند که کـم 
کم باورمان مـیـشـود نـکـنـد یـک 
ـاال  ـاتـمـان ب چیزمان ھست و تـوقـع

اگـر !   رفته و به دولت زور میگوئیم
ھم باور نکردیم و صـدایـمـان درآمـد 
که این زندگی شایسته مـن انسـان 
ـام امـام  ـن ـازان گـم نیست آنگاه سـرب
ــش  ـی ـا پ ــد، پ ـن زمـان و اویـن ھســت
ـنـد  ـابـت کـن میگذارند تا بـه مـا ث
ـات را  ـب امکانات کم است و مـطـال
باید با امکانات موجـود درخـواسـت 

 . کرد
ـنـد تـوکـلـی در  اشخاصی مـان
مجالسی ماننـد شـورای اسـالمـی 
ـا  سـطـح تـوقـعـات  جمع میشوند ت
ـایــیـن نـگــه دارنـد و از  مـردم را پ
آنــطــرف ســطــح تــوقــع شــخــصــی 

ــد ــبـرن بــاالخــره .   " خـودشــان را بــاال ب
ـنـدسـی  دیگر دکتری گفتند و مـھ

ـیـسـت کـه زنـدگـی ! "   گفتند قرار ن
کارگر از نظر رفاھی ھم پای ایـن 
دکترھا باشد، بعد کی کار کـنـد؟ 

ھا ھم ھمین اسـت کـه  نقش توکلی
ـنـد  قوانینی را از تصـویـب بـگـذران
ـیـن نـگـه  ـای که سطح توقعات را پ
ـان یـک  دارند و گویا در ایـن مـی
دکتر از جنـس ھـمـان دکـتـرھـائـی 
ـا  ـیـدا شـده و گـوی مانند توکلـی پ

احـمـد .   حواسش نیست چه میگوید
توکلی مدعی است ایشـان عـوض 
کاھش مطالبات مردم برعکـس بـر 
آتش مطالبات مردم میدمد؟ و ایـن 

کسی نیـسـت جـز "  فرھیخته"دکتر 
ـا مـا " .   دکتر احمـدی نـژاد"  امـا آی

ــر آتــش  ــم کــه ایشــان ب ــی بــاور کــن
ـا خـیـر؟  مطالبات مردم می افزاید ی

ـنـد،  ـاور کـن شاید یک کسـانـی ب
ـنـد  ھمان کسانی که فکـر مـیـکـن
ـاعـث شـده اسـت  حذف سوبسیدھا ب
ــرود کــه  کــه کــارگــران یــادشــان ب
ــت از  ــد و دس ـن ــ ـت ــر ھسـ کــارگ
مطالباتشان کشیدند و روزگـار بـه 

 !خوشی میگذرانند
ـتـدای بـه سـرکـار  توکلی از اب
ــی تــا  ــژاد کــم ــمــدی ن آمــدن اح
ـفـت  قسمتی با سیاستھای او مـخـال
داشت امـا بـعـد از تـمـرد احـمـدی 

ـا" نژاد و با اجازه  بـی پـروا شـده "   آق
ـانـه ای بـه دولـت  است و به ھـر بـھ

حمله مـیـکـنـد "   کریمه و مھر پرور" 
و تا میتواند شخص احـمـدی نـژاد 

ــدھــد ــت مــی ــد .   را خــف ایشــان مــانــن
ــان  ــاس ــن ــارش ــاری دیــگــر از ک بســی
ــن  ــورژوازی بــاور داشــت کــه ای ب
ـابـود خـواھـد  سونامی خودشان را ن
ــا بصــیــرت آقــا را  ــا گــوی کــرد ام
نداشت و آقا تشخیص داده بود کـه 
ــان مــیــشــود مــردم را ســر  بــا ایش
ـانـگـونـه کـه  ـا ھـم جایشان نشاند ی
ـات را  ـب توکلی میگوید سطح مطال

طرح مسـکـن مـھـر، .  کاھش دھد
ـیـون پـول ٩٩اجاره  ـل  ساله، یک می

نقد برای تولد ھـر نـوزاد، پـرداخـت 
یارانه نقدی، و ایـن اواخـر داشـتـن 
ھزار متر زمین بـرای ھـر ایـرانـی، 

ای از نـمـایشـی  اینھا ھمـه گـوشـه
ـیـر  ـز بـود کـه یـک ت نفرت انـگـی

ــمــایــش  خـالص زن حـرفــه ــه ن ای ب
ـنـھـائـی .  گذاشته بود اما اینھا به ت

ـنـھـا  معنی نمیدھد، ھمه و ھـمـه ای
ـابـد  وقتی معنای خـودش را مـی ی

که در کنار سیاست موشک ھـوا 
ـار  کردن حکومت بگذاریـم، در کـن

ایـن رژیـم "   سیاستھای ھسـتـه ای" 
ــم و درعــیــن حــال بــه  ــی ــدھ ــرار ب ق
ـاسـی و  سرکوب شدید فـعـاالن سـی
ـا  ـیـم کـه گـوی کارگری توجه کـن
قرار بود در پناه این ھیاھوھـا از دم 
ھمه ساکت شوند و صدای کسـی 

ــد ـای ــی ــرون ن ـی ــن .   ب ــه ھــمــه ای امــا ب
ــه صــورت  ــھــا مــردم ب ــگــری سـرکــوب

 ٨٨ای جـوابشــان را در ســال  تـوده
ــخ مصــرف  ــاری ــن ت دادنــد و ھــمــی
ـان رسـانـد،  ـای احمدی نـژاد را بـه پ
ــای  ــانــکــه یــکــی از آخــونــدھ چــن
جامعه روحانیت میگـویـد احـمـدی 
نژاد تلویزیون تعمیـری اسـت فـعـال 
ـا ایشـان  چون قدرت خرید نـدارنـد ب

ــد ــازن ــس ــژاد نــمــونــه !   مــی احــمــدی ن
شاخص و بارز یک  درس خـوانـده  
ـار  در مکتب اسالم است که در کـن
رندی کثیف آخونـدی قصـاب بـی 
رحمی ھم ھست، اما موضـوع ایـن 
است که کارایـی اش را از دسـت 
داده و بیشتر مـانـع ایـن حـکـومـت 

ـا .   شده اسـت احـمـدی نـژاد صـد ت
. چاقو ھم بسازد یکی دسته نـدارد

مثال طرح مسکن مھر یا خانه دار 
کردن ھمـه کـارگـران کـه مـدتـی 

ھای مسکن شکـل گـرفـت  تعاونی
و به این بھانه دست کم سـی ھـزار 
ـتـدا  تومان از حقوق کـارگـران در اب
کم شد بعد ھیچ خبـری نشـد کـه 

اگر در جائی ھـم بـه عـنـوان .   نشد
ـتـمـانـی  مسکن مھر مجموعه سـاخ
ـانـھـا نـه  ـارتـم ساخته شده است آن آپ
ـلـکـه بـه اعـوان و  به توده مـردم ب
انصار شان مـیـرسـد اگـر ھـم قـرار 
ـقـدر امـا و  باشد به مـردم بـرسـد آن
ـیـداسـت ـاپ . اگر دارد که آن سـرش ن

ـا حـاال ٩٩اجاره   سـالـه؛ از کـی ت
ــن  ــی ــد کــه کســی چــن ــدی ــی شــن
قراردادی با دولت بسته باشـد؟ ایـن 
ـاشـد  دولت ھر چقدر ھم بی عقـل ب
ـاب مـو را از  موقع حساب و کـت
ماست میکشد بیرون؛ مگر اینـکـه 
ــن  ــد کــه ای ــن بـخــواھــد غــارت کــن
! بحثش جداست، اصال بحثـی نـدارد

یک میلیون به ھر نوزاد؛ اوال بایـد 
والدین ابتدا پنجـاه ھـزار تـومـان بـه 
حساب بریزند، دوما این پـول را بـه 

ـنـد، سـومــا یــک  والـدیـن نـمــی دھ
میلیـون در ایـن دور و زمـانـه بـه 
کجای زندگی میخورد و بعـد ھـم 
بقیه زندگی نوزاد تازه متـولـد شـده 

ـیـن مـیـکـنـد؟  را چه کسـی تضـم
ـتـمـداری خـبـر  چھارم، کیھان شریـع
ـیـون  ـل ـی داده است که دولت یک م
تومان را پس گرفته اسـت و کـال 
حساب مذکور بـه اضـافـه دارائـی 
صـاحــب حســاب را مسـدود کــرده 

ــر !   اســت ــم، اگ ــدی ھ ــه نــق یــاران
ــاری  ــبــک ــم شــریــک فــری ــی ــخــواھ ن
احمدی نژاد و حکـومـت اسـالمـی 
ـاچـاری  باشیم، پولی است از سـر ن
تا صدای مردم بلند نشود بـعـد ھـم 
نفری چھل و پنج ھزار تومـان کـه 
ـلـو گـوشـت  ـقـط سـه کـی معادل ف
میشود دیگر چه منتی سـر مـردم 

 است؟
اما با این وجود توکلی نـگـران 

قرار نبوده در ھیچ حکـومـت .   است
ـاال  بورژوایی سطح توقعـات مـردم ب
برود بخصوص جمـھـوری اسـالمـی 
نفس وجودش این اسـت کـه سـطـح 
توقعات را به قول خودشان بـه خـط 
بقا برسانند اما طرح کـوچـکـتـریـن 

ای باشـد کـه  مطالبه میتواند روزنه
مردم به حکومت فشار بیاورند کـه 
باید آنرا برآورده کـنـد و در پـی آن 
ـار  ـیـشـتـری را خـواسـت ـات ب ـب مطـال

ـاب .  شوند توکلی مویش را در آسـی
سفید نکرده است تـمـام عـمـرش را 
ــن  ــری ـت ــکـ ــوچ ــه ک ــه ک ــذاشــت گ

ای مطرح نشود و جواب ھـر  مطالبه
مطالبه را حکومت مـطـبـوع ایشـان 
با گلولـه و شـکـنـجـه جـواب داده 
است، کاری که ھم توکلی و ھـم 
ـنـد ـاد ھـدت . احمدی نژاد در آن اسـت

ـات غـیـر " توکلی میگوید  ـب مـطـال
ــن  ــی ــاف ب ــاء، بــر شــک ــابــل ارض ق

ـات مـی ـزایـد و  توقعات و امکـان اف
ـیـت  زمینه ھای نارضایتی از حـاکـم

ایـن بـه سـود .   دھد را گسترش می
" کی و به زیان چه كسانی اسـت؟

توکلی نگران اسـت چـون مـیـدانـد 
ــی  ــق اول ــه طــری ــردم و ب ــوده م ت
ـنـھـا  ـت ـیـت ن کارگران از این حـاکـم

ـاراضـی ـفـرنـد ن ـن او .   انـد، بــلـکـه مــت
میداند این مردم از تـک و تـک 

ـزارنـد  مھره ـی ھـای ایـن حـکـومـت ب
ـنـد تـوکـلـی  بخصوص کسانی مـان
که ھیچ کاری ندارند جز تصـویـب 
قوانین خانمـان بـرانـداز در مـجـلـس 

او نه تنھا نـگـران .  شورای اسالمی
ـلـکـه نـگـران  ـیـت ب سرنوشت حاکـم
. ســرنــوشــت خــویــش ھــم ھســت 

احمدی نژاد ھر چقدر ھـم جـن زده 
ــه  ــور دارد ک ــع ــدر ش ــق ــد آن بــاش
مطالبات غیر قابل ارضا را مـطـرح 
ـا طـرح مـثـال  ـانـه ب ـلـھ نکند، او اب
یک ھزار مـتـر زمـیـن بـرای ھـر 
خانوار فکـر مـیـکـنـد فـردا روزی 
ــابــان  ــی ــه ھــوای او بــه خ مــردم ب

ــد ــد آم ــد کــه .   خــواھــن ــدان او مــی
ـا چـه "   اسقاطی"  شده و مـیـدانـد ب

ـیـن  گرگھائی طرف است برای ھـم
این حرفھا را میزند شاید مـردم بـه 
ـنـد و  دادش برسند و او را نجات دھ
ـزد  توکلی ھم که میداند او نه در ن
ـنـد خـودش و  مردم جائی دارد مـان
ـیـن بـه  نه در نزد حکومت برای ھم

میگویند گـرگـھـا . او حمله میکند
ـنـد بـه صـورت  وقتی که مـیـخـواب

ـا  دایره وار استقرار می یابنـد چـون ب
ـتـی ھـمـدیـگـر را  ـل کوچکترین غف

ـلـت کـرده .   میدرند احمدی نژاد غـف
.  است و حاال او را دارنـد مـیـدرنـد

توکلی در این مورد کـوچـکـتـریـن 
ــمــی ــه خــود ن ــدی ب دھــد کــه  تـردی

ـابـود کـنـد شـایـد  احمدی نژاد را ن
ـابـد امـا مـردم از  حکومت نجات ی
ـزارنـد و در صـدد  ـی کل این گلـه ب
ـنـد ھـمــگـی شـان را فــراری  ھسـت

 .دھند
این مردم ھمه خـوشـبـخـتـی را 

ــد ــخــواھــن ــت .   مــی ــزل عــزت و مــن
ـنـد .   میخواھنـد ایـن مـردمـی ھسـت

ــی را  ــت انســان ــه ھــوی کـه مــطــالــب
ـاتـی . مطرح میکنند ـب اینـھـا مـطـال

است که ھیچ حکومت بـورژوایـی 
تواند برآورده سازد و زنـده بـودن  نمی

ھمین مطالبات در طی این سـی و 
دو ساله باعث بحران ھمیـشـگـی و 
ھویتی این حـکـومـت بـوده اسـت، 
ــدر ھــم  ــاتــی کــه ھــر چــق ــب مــطــال

ھـا بـرای مـطـرح نشـدن آن  توکلی
ـنـوز زنـده و  ـنـد امـا ھ خـون ریـخـت
پابرجاست و تا وقتی محقق نـگـردد 

ـنـد این مردم آرام نمی قـدم اول .   نشین
ـانـگـونـه  رسیدن به این مطالبات ھـم
که بارھا تاکید کردیم سـرنـگـونـی 
ــومــت اســت و حــکــم  ــن حــک ای
ــت را  ــکــوم ــن ح ــی ای ــگــون ــرن س
ــن  ــه ای ــھــاســت کــه مــردم ب ســال
ـقـط  حکومت جانیان ابالغ کردند، ف
ــحــد و  ــق آن مــت ــحــق ــرای ت ــد ب ــای ب

 .*قدرتمند بپاخیزیم
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در دو ماھه اخیر و بدنبال اول ماه مه سرخ و با شكوه در 
سنندج و اعتراضات گسـتـرده كـارگـران در پـتـروشـیـمـی 

ھـای  ماھشھر،  بویژه با گسترش اعتراضـات در مـحـیـط
كارگری،  جمھوری اسالمی به فشار و تھدیـد بـر روی 

از جمله در ایـن مـدت .   فعالین كارگری شدت داده است
سه نفر از فعـالـیـن كـارگـری شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد 
جراحی، سید بیوك سـیـدلـر دسـتـگـیـر و فـعـالـیـن قـبـال 

ایـن .   انـد دستگیر شده اول مـه سـنـنـدج دادگـاھـی شـده
سیاست معمول جمھوری اسالمی است كه ھـمـواره بـرای 
عقب راندن مبارزات كارگران و كل جامعه دستـگـیـری و 

باید با اعتراض گسـتـرده . تھدید به زندان را شدت میدھد
خود به این فشارھا و بـه ایـن دسـتـگـیـریـھـا، ایـن ابـزار 

 .سركوب را از دست جمھوری اسالمی گرفت
 

موارد احضار فعالین كارگـری و دسـتـگـیـری و صـدور 
احكام برای كارگران زندانی در دو ماھه اخـیـر بـه شـرح 

 : زیر است
شاھرخ زمانی كارگر سـاخـتـمـانـی و عضـو كـمـیـتـه  -١

 خـرداد در ١٧پیگیری ایجاد تشكلھای كـارگـری روز 
 -حالی که در حال مسافرت بود، در میانه ی راه تـھـران

تبریز توسط مامورین اطـالعـات جـمـھـوری اسـالمـی از 
قـرار بـود جـانـیـان .  اتوبوس پیاده و دستگیر و زندانی شد

اسالمی او و دو فعال كارگر زندانی دیگر محمد جراحی 
 تیر دادگاھی كنند كه این دادگاه بـرگـزار ١٩را " سید"و 

ـلـومـی مـوكـول شـد . نگردید و زمان آن بـه تـاریـخ نـامـع
شاھرخ زمانی در این مدت بازداشت خود زیر فشـار بـوده 
و  در اعتراض به بازداشت خود دست به اعـتـصـاب غـذا 

 تیر پس از انـتـقـال بـه زنـدان ٢٢زده بود كه  سرانجام در 
تیریز بـا درخـواسـت دیـگـر زنـدانـیـان و خـانـواده اش بـه 

به گـفـتـه خـانـواده ایـن .    اعتصاب غذای خود پایان داد
فعال کارگری، وی از نظر وضعیت جسـمـی در شـرایـط 
بدی قرار داشته و نیاز به مداوا و رسـیـدگـی پـزشـکـی 

 . شاھرخ زمانی  ھمچنان در زندان است. دارد
 
محمد جـراحـی فـعـال كـارگـری، كـارگـر اخـراجـی   -٢

 خـرداد بـدنـبـال ٣٠عسلویه و عضو كمیته پیـگـیـری روز
 اجرای احكام دادگاه انقالب دستگیر ١١احضار به شعبه 
دادگاه جمھوری اسالمی او را بـخـاطـر . و روانه زندان شد

 مـاه زنـدان ٤مبارزاتش در دفاع از حقـوق كـارگـران بـه 
 ٨٦محمد جراحی قبال نیـز در سـال .   محكوم كرده است

به جرم مبارزاتش در دفاع از حقوق كارگران دسـتـگـیـر و 
او در سـال گـذشـتـه .   در پی آن از كار اخراج گردیده بود

 روز در بـازداشـت بـود و ٤نیز به ھمین جرم دستگیر و 
محمد جراحـی .   سپس در قبال وثیقه از زندان آزاد گردید

 .باید فورا از زندان آزاد شود

سید بـیـوک سـیـدلـر کـارگـر شـرکـت مسـافـربـری   -٣
 خرداد دستگیر و ھمـچـنـان در زنـدان ٢٠قطارھای صبا 

ھـای  او را به جرم دفاع از حقوق كارگر و فـعـالـیـت.   است
درخشان اجتماعی اش در رابـطـه بـا جـوانـان، دسـتـگـیـر 

او فردی محـبـوب در مـیـان كـارگـران و مـردم .   اند كرده
ھای او تشكیل انـجـمـنـی  از جمله فعالیت.     شھرش است

به نام انجمن سالمت است كـه ایـن انـجـمـن را وی  بـه 
ھمراه تعدادی از دوستان خود ماننـد شـاھـرخ زمـانـی، و 
محمد جـراحـی حـدود ده سـال قـبـل تشـكـیـل دادنـد و  

ھای آن  عبـارت بـود از شـب شـعـر، ادبـیـات و  فعالیت
در این مدت بـازداشـت بـیـوك .     ھای ورزشی تشکیل تیم

در سلول انفرادی بسر میبرد كه ھمراه با شاھرخ زمانی و 
محمد جراحی به بـنـد عـمـومـی زنـدان تـبـریـز مـنـتـقـل 

 .گردیدند
 
 تیر یداله قطبی فعال کـارگـری ٢٢روز چھار شنبه   -٤

 دادگـاه انـقـالب ٢وعضو کمیته ھماھنگی در شـعـبـه 
او .     جمھوری اسالمی در  شھر سننـدج دادگـاھـی شـد

چند روز قبل از مراسم اول ماه مه امسال بـه ھـمـراه سـه 
تن دیگر از اعضای این کمیته به اداره اطالعات احضـار 

 روز بـازداشـت بـا قـرار وثـیـقـه از اداره ١٢شد و پس از 
 .اطالعات آزاد شدند

 
ـلـھـی از اعضـای ٢١روز سه شنبه   -٥  تیر پدرام نصـرال

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل
در شـعـبـه "   اجتماع وتبانی علیه نظام"کارگری  به اتھام 

 دادگاه انـقـالب جـمـھـوری اسـالمـی تـوسـط قـاضـی ٢
پدرام نصرللھی ھمچنین  در تـاریـخ .   طیاری محاكمه شد

ـلـه لـطـیـفـی دسـتـگـیـر ٨٩ دی ٥  در منزل پدر حبیب ال
ومدتی را در اداره اطالعات سپری كرد وسـپـس بـا قـرار 

 .وثیقه چھل میلیون تومانی از زندان آزاد شد
 
 تیر ساعت ده صبح وفا قـادری از فـعـالـیـن ٢١روز   -٦

كارگری و عضو كمیته ھماھنگی برای كمك بـه ایـجـاد 
 دادگاه انقالب جمھـوری ٢ھای كارگری در شعبه  تشكل

وفـا بـه ھـمـراه .   اسالمی در شھر سنندج دادگـاھـی شـد
چند تن دیگر از اعضای کمیته و فعالین کارگـری در 

 اردیـبـھـشـت مـاه یـعـنـی یـک روز قـبـل از ١٠تاریخ 
برگزاری مراسم اول مه در شھر سنندج  اداره اطـالعـات 
. این شھر احضار و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد

وفا قادری ھمچنین ماه گذشته ھمراه با یازده نفر دیـگـر 
 ٨٨از فعالین كارگری به اتھام شركت در  گلگشت سال 

در دفاع از كارگران زندانی، محاكمه و ھمـراه بـا صـدیـق 
سبحانی  یكی دیگر از این كارگران به یـك سـال زنـدان 
ـلـیـون  محكوم شد كه این محكومیت به پـرداخـت یـك مـی

 . تومان جریمه نقدی تبدیل گردید
 
بھنام ابراھیم زاده فعال كارگری و فعال دفاع از حقـوق -٧

جـانـیـان .    خرداد سال گذشته در زنـدان اسـت٢٢كودك از 
ــدان و ٢٠اسـالمــی او را قـبــال بـه   ســال ١٠ سـال زن

محرومیت از فعالیت اجتماعی محكـوم كـرده بـودنـد كـه 
بعد از اعتراضات گسـتـرده بـه ایـن حـكـم ، جـمـھـوری 

 ٥اسالمی دوباره او را در خرداد امسال مـحـاكـمـه و بـه 
جرم بھنام دفاع از حقوق كودك و حقوق .   سال محكوم كرد

جرم او مبارزه برای داشـتـن یـك زنـدگـی .  كارگران است
 .انسانی است

 
رضا شھابی فعال كارگری و عضـو ھـیـات رئـیـسـه   -٨

. سندیكای واحد در وضعیت جسمی بـدی بسـر مـیـبـرد
ھای مداوم و زخم شدن پوست بدن او که در نتیجـه  خارش

آزمایش معلوم شده مربوط به چربی کبد است او را آزار 
مسئوالن زندان اقدامی برای معالجه او نكرده و .     میدھد

انـد  تنھا به انجام سونوگرافی در بھداری زندان وعـده داده
. که به ھیچ وجه پاسخگوی نیاز پزشکـی وی نـیـسـت

ھـای مـداوم  چندی پیش نیز رضا دچار مشكل خونریزی
او از بیماریھای دیگر چون درد گـردن . از بینی شده بود

جمھوری اسـالمـی در قـبـال جـان .   و كمر نیز رنج میبرد
 خـرداد ٢٢رضـا شـھـابـی از .  رضا شھابی مسئول است

سال گذشته در زندان است وھنوز حتـی وضـع پـرونـده او 
جرم او اعتصابات با شكوه كارگران شـركـت .   روشن نیست

 و تـالش ایـن كـارگـران بـرای ایـجـاد ٨٤واحد در سال 
به غـیـر رضـا شـھـابـی، مـنـصـور .  سندیكای واحد است

ــگــر از اعضــای  اسـانــلـو و ابـراھــیــم مــددی دو تــن دی
 . سندیكای نیشكر ھفت تپه در زندانند

 
به غیر از شاھرخ زمانی، محـمـد جـراحـی، سـیـد بـیـوك 
ـلـو، ابـراھـیـم  سیدلر و بھنام ابـراھـیـم زاده، مـنـصـور اسـان
مددی، رضا شھابی از اعضای سندیكای شركـت واحـد 

تمامـی كـارگـران زنـدانـی و ھـمـه زنـدانـیـان .   در زندانند
ھای تشكیل  پرونده.     سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

شده برای فعالین كارگری و فعالین سیاسی در تـمـامـی 
تھدید و فشـار .   ھای اجتماعی باید فورا لغو شوند عرصه

 .*بر روی فعالین كارگری باید فورا متوقف شود
 

 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ ژوئیه ٢١، ١٣٩٠ تیر ٣٠
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
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 اعتصاب و اعتراض

 
کارگران شرکت پرھون طرح دست به 

 اعتصاب زدند
ـزکـار  ـل بنابه گزارشی كه انجمن صنفی کارگران برق و ف
کرمانشاه منتشر كرده است، کلیه کـارگـران شـرکـت پـرھـون 
ـیـروگـاه سـیـکـل  ـا در ن ـن ـپ طرح، که از پیمانکاران شرکـت م

ـیـن سـاعـت کـاری روز سـه  ترکیبی سنندج می باشد، از اول
 مـاه حـقـوق ٤ در اعتراض به عدم پرداخت ٩٠ تیر ٢٨شنبه 

ـان ایـن .    ظـھـر اعـتـصـاب کـردنـد١٢خود تا ساعت  در جـری
ـنـدگـان  ـای ـفـر از نـم ـا دو ن اعتصاب، کـارفـرمـای شـرکـت ب
ـیـجـه وعـده پـرداخـت  ـت کارگران به مذاکره پرداخت کـه در ن

ـا ٢٠فروردین را روز  ـز ت ـی ـبـھـشـت ن  ٢٩ مرداد و حـقـوق اردی
ـتـدا .   مرداد داد کارفرما در نشست با نماینـدگـان کـارگـران اب

ـبـه خـود  آنان را تھدید به اخراج نمود تا بلکه از پیگیری مطال
ـنـدگـان در بـرابـر وی  ـای و ھمکارانشان عقب بنشینند، اما نـم
ایستاده و خواھان پرداخت حقوقـھـای مـعـوقـه شـدنـد کـه در 
ـا مـواعـد  ـقـوقـھـا ت پایان او را ناچار به دادن وعده پرداخـت ح

ـتـه گـذشـتـه .   مقرر گردید ـف در ادامه این خبر آمده است كه ھ
ـنـد   ٨٩این کارگران با دست زدن به اعـتـصـاب، حـقـوق اسـف

 .اند خود را گرفته
 

 تجمع اعتراضی كارگران ایرانیت شھر ری
بنابه خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیـده اسـت، 
ـیـه و  کارگران ایرانیت شھرری به دلیل عـدم وجـود مـواد اول
ـلـی قـرار  وضعیت نابسامان آن شرکت که در مـعـرض تـعـطـی
گرفته است در مقابل فرمانداری شھرری تـجـمـع اعـتـراضـی 

ـزدیـک بـه .   برپا كردند ـفـر ٣٠٠این تجمع کنندگان کـه ن  ن
ـا در دسـت ٢٩ صبح روز چھارشنبه ٩بودند از ساعت   تیـر ب

ـیـد کـارخـانـه و  داشتن پالكارد با شعارھایی خواھان ادامه تـول
ـان وقـت اداری .   حفظ كارھای خود شدند ـای ـا پ این تـجـمـع ت

ـنـدگـان كـارگـران وی .   ادامه داشت ـای در دیدار فرماندار با نـم
 .قول رسیدگی فوری به این مطالبه کارگران داد

 
کشمکشھای کارگران و مدیریت پتروشیمی 

 بندر امام 
 تیرماه نوشته اسـت كـه ٣٠اتحادیه آزاد كارگران ایران روز 

 مـاھـه وعـده داده بـه ٣در حالی که یک روز دیگر مھلت 
ـاتشـان  ـب كارگران پتروشیمی بندر امام برای رسیدگی به مـطـال
ـیـم جـدی مـدیـریـت  بپایان خواھد رسید ھیچ نشانـی از تصـم

ھـای داده شـده دیـده  پتروشیمی بندر امام برای عمل به وعـده
ـانـی مـاه جـاری، مـدیـریـت ایـن .   شود نمی ـای در چنـد روز پ

ـا  ـبـی را ب پتروشیمی و نماینده فـرمـانـداری مـاھشـھـر مـطـال
ـیـگـیـری  ـان گـذاشـتـه و بـرای پ نمایندگان کارگران در مـی
ـان  ـای ـا پ مطالبات کارگران یک مـھـلـت دو مـاھـه دیـگـر ت

ـزنـی. اند شھریور خواسته ھـا از سـوی   اما ایـن مـطـالـب و رای
ـبـوده  ـنـده ن کارفرما و مقامات دولتی برای کارگران قانع کـن
ـان صـحـبـت از اعـتـراض و  است، به ھمین دلیل  در میان آن

ـتـن ( احتمال اعتصاب در روز اول مرداد  ـاف ـان ی ـای ـا پ ھمزمان ب
) مھلت سه ماھه داده شده از سـوی کـارگـران بـه کـارفـرمـا

ـال .   وجود دارد ـب ـا بـر ایـن گـزارش بـدن در ادامه آمده است، بن
زمزمه اعتراض و صحبت سر گـیـری مـجـدد اعـتـصـاب در 
ـان کـارگـران، در نشـسـتـی کـه مـدیـریـت کـارخـانـه بــا  مـی
ـنـده  نمایندگان کارگران برگزار کرد اعالم نمود طی دو ماه آی
مطالبات کارگران پیگیری خواھد شد و تا آنموقع و در حـال 

 ساعت بصورت اضـافـه ٤٠حاضر به حقوق کارگران ماھیانه 
ـنـدگـان .   کاری تعلق خـواھـد گـرفـت ـای در ایـن نشـسـت، نـم

ـیـشـنـھـاد را مـنـوط بـه  کارگران پذیرش یا عدم پذیرش این پ
. تصمیم جمعی کارگران ھمه شرکتھای پیـمـانـکـاری کـردنـد

ـیـشـنـھـاد ٢٩از روز : گوید آخرین خبر می  تیر این موضوع و پ
مدیریت در میان کارگران مورد گفتگو است و احتـمـاال پـس 
از تعطیالت آخر ھفته تصمیم کارگران در این مورد مشـخـص 

 .خواھد شد
 

تجمع کارگران مخابرات راه دور شیراز 
 مقابل مجلس اسالمی

 نفر از کـارگـران ٣٥٠به گزارش خبرگزاری دولتی مھر، 
 مـرداد در ٢شیراز، صبح روز  (ITI(صنایع مخابراتی راه دور

ـافـت  ـابـل مـجـلـس ٢٤اعتراض به عدم دری ـق  مـاه حـقـوق م
ـلـه شـعـار مـی. اسالمی تجمع کردند : دادنـد كـارگـران از جـم

ـیـشـت، " ، " حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد"  زندگی مـع
ـز " .   حق مسلم ماست ـی پـالکـاردھـای ھـمـراه ایـن کـارگـران ن

ـلـی  ITIکـمـک بـه " ھایی از جمله  حاوی نوشته ـا تـعـطـی ی
ITI" ، "شـود؟ چرا مصوبات سفرھای استانی اجرایـی نـمـی " ،

ـیـس ٢٦بعد از گذشت "  ـئـت دولـت و رئ ـی  ماه از مصوبات ھ
 .بود" جمھور کارگر بدون حقوق است

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آھن اصفھان

در خبرھا آمده است كه بازنشستگـان ذوب آھـن اصـفـھـان 
ـیـرغـم وعـده  ماه است حقوق دریافت نـکـرده٣ ھـای  انـد و عـل

ـنـوز ھـم حـقـوق آنـھـا  مکرر مسئوالن کانون بازنشستـگـی ھ
ـتـدای .   پرداخت نشده است در این اخبار آمـده اسـت كـه در اب

ـابـل کـانـون ٢٠٠ھفته بیش از  ـق  نفر از این بازنشستگان در م
بازنشستگی ذوب آھن در اصـفـھـان تـجـمـع كـردنـد و ضـمـن 

اند تاكیـد كـردنـد   ماه حقوق دریافت نکرده٣اعتراض به اینکه 
ـیـن  كه در صورت عدم دریافت حقوق به تـجـمـع خـود در ھـم

 .دھند مكان ادامه می
 

اعتصاب کارگران كارخانه نوپوش و تحمیل 
 عقب نشینی به مدیریت

بنابه خبر منتشر شده كارگران کارخانه نـوپـوش در شـھـر 
 ٢٥٠صنعتی رشت كه وابسته به نساجی ایران بـرك و حـدود 

ـاریـخ ٨كارگر دارد، به علت  ـیـر ٦ ماه دستمزد معوقه از ت  ت
ـای .  دست به اعتصاب زدند کارگران عیدی و پاداش و مـزای

مدیـریـت كـارخـانـه .   را نیز طلب دارند٨٩ و ٨٨پایان سالھای 
 تیر از ورود کارگـران اعـتـصـابـی بـه کـارخـانـه ٢٠در تاریخ 

کارگران با این حال وارد کارخـانـه شـدنـد و بـه .   ممانعت كرد
ـتـشـر .   اعتصاب خود ادامه دادند طبق آخریـن خـبـری كـه مـن

شده است، كارگران یك ماه از ھشت ماه دسـتـمـزد مـعـوقـه را 
ـان داده دریافت كرده ـای . انـد اند و فـعـال بـه اعـتـصـاب خـود پ

 مـرداد بـخـش ٥مدیریت ھمچنین وعـده داده اسـت كـه در 
دیگری از مطالبات معوقه به کـارگـران را پـرداخـت خـواھـد 

 .كرد
 

كارگران مجتمع گوشت فارس وعده تجمع 
 دھند می

در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه كـارگـران كـارخـانـه 
مجتمع گوشت فارس اعالم كردند كـه در ادامـه اعـتـراضـات 
ـنـد  شان ھفته آینده در مقابل اداره كار این شـھـر تـجـمـع خـواھ

ھفتـه گـذشـتـه :   یكی از كارگران در این باره گفته است.   كرد
ـات  ـب به اداره جھاد مراجعه كردیم و درخواست كردیـم بـه مـطـال

مسئول مربوطه برای دست به سـر كـردن مـا .   ما پاسخ دھند
ـاه .   دروغی گفت و وعده و وعیدھای پوشالی داد اما ما كـوت

 .آییم و بازھم جلوی اداره كار تجمع خواھیم كرد نمی
 

تجمع و اعتراض كارگران آردماشین در 
 قزوین جلو استانداری و فرمانداری

بنا به گزارش منتشره، كارخانه آردماشین واقع در شـھـرك 
ـاشـد، بـعـد از حـذف ٧٠صنعتی البرز كه دارای  ـب  كارگر مـی

ـنـون  یارانه ـنـه حـامـلـھـای انـرژی، اك ھا و چند برابر شدن ھزی
 ماه حـقـوق خـود را ١١بحرانی میباشد و كارگران این شركت 

ــد ــب دارن ــداری و .   طــل ــان ــابــل اســت ــق ــارھــا م ــارگــران ب ایــن ك
یـكـی از كـارگـران ایـن كـارخـانـه .   انـد فرمانداری تجمع كـرده

 ماه حقوق معـوقـه داریـم و مسـتـمـر جـھـت ١١گفت كه ما 
ـانـداری و   اعتراض و حـل و فصـل مشـكـالتـمـان جـلـو اسـت
فرمانداری میرویم ولی تا كنون به خواسته مـا كـوچـكـتـریـن 

 .رسیدگی نشده است
 

كارگران كارخانه ریسندگی و بافندگی 
  ماه در اعتصاب٤كاشان، 

ـیـوز" طبق خبری كه سایت دولتی  ـتـشـر كـرده "   جھان ن مـن
كارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشـان حـدود " است، 
ـافـت نـکـرده٣٣ انـد   ماه است حقوق خود را به طور کامل دری

 ماه است که در اعـتـصـاب بـه سـر ٤و معوقه دارند و حدود 
ـفـر کـه در ١١٩٠برده و طبق گفته کارگران این کارخانـه   ن

ـنـد این کارخانه در حال کار بوده ـیـکـار ھسـت . " اند ھم اکنـون ب
یکی از کارگران ایـن کـارخـانـه :   در ادامه این خبر آمده است

گفته است كه ما برای گرفتن حـق و حـقـوق خـود طـومـار 
ـلـه  ـانـی از جـم ـیـن اسـت تھیه کرده و این مشکل را به مسئول
ـانـدار و امـام  ـان اصـفـھـان، اسـت فرماندار، مدیر کل کار اسـت

ھایی را ھم به وزیر کار و امـور  اند و نامه جمعه کاشان گفته
ایم ولی ھـیـچ  اجتماعی و نمایندگان مجلس نوشته و فرستاده

 .اند یک پاسخی به این موضوع نداده
 

 ساله كارمندان قراردادی ١٠بالتکلیفی 
 مخابرات

بنابه خبری كه سایت رژیمی تابناك منتـشـر كـرده اسـت، 
ـا  تعدادی از كارمندان قـراردادی شـركـت مـخـابـرات تـھـران ب

ـامـه ای خـواھـان رسـیـدگـی بـه مشـكـالت خـودشـان  ارسال ن
مـا تـعـدادی از :   " در بخشی از این طومار آمده اسـت.   اند شده

 ١٣٨٠قراردادیھای مخابرات استان تھران ھستیم که از سـال 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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از طـریـق آزمـون اسـتـخـدام رسـمـی ( به امید استخدام رسمی 
اما بصورت قراردادی مشغـول بـكـار )    استان تھران١٣٧٩سال 
ـیـن  شده ـیـگـیـریـھـای ھـمـكـارانـمـان و ھـمـچـن ایم و علیرغم پ
ھای بیشمار مسئوالن مخابرات ایـران و تـھـران  پـس از  وعده

ـیـسـانـس و فـوق ١٠گذشت  ـبـط ل  سال با داشتن مدارك مـرت
ـاقـی )   حداقل لیسانس( لیسانس  ھمچنان بصـورت قـراردادی ب
 ادعا كردند كه شـمـاھـا ١٣٨٢مسئوالن مخابرات سال .  ماندیم

توانید بـدون مـجـوز جـدیـد رسـمـی  قبولی رزرو ھستید و نمی
ـیـگـیـر   سال قبل ھم مرتـب مـی٣-٢شوید واما تا  ـنـد پ ـت گـف

کارھایتان ھستیم تا از سازمان مـدیـریـت مـجـوز بـگـیـریـم و 
مسئولیت رسمی نشدن ما را بـه گـردن  سـازمـان مـدیـریـت 

ـبـود می ـبـول ن ـابـل ق سـئـواالت .   انداختند كه اصال برای ما ق
بسیاری از آقایان داریم كه بی پاسخ مانده است و بـعـضـی را 

ـیـره بـودیـم چـرا از اول !   آقایون:   كنیم اینجا مطرح می اگر ذخ
ـان   –ھا  توانستید برای ذخیره نگفتید؟ و اساسا نمی بقول خـودت

مجوز بگیرید یا دوست نداشتید؟ سازمـان مـدیـریـت بـرای   –
 نفر در مجموعه مـخـابـرات ایـران سـال ٣٢٠٠استخدام رسمی 

 مجوز داد با آن مجوز چه كردید؟ چرا طـی ایـن سـالـھـا ٨٥
قبل از خصوصی سـازی كـاری نـكـردیـد؟ در دوره گـذر از 
ــد در صــورت  ــدادی ــمــا وعــده مــی ــه خصــوصــی دائ ــی ب دولــت
ـا گـیـر  خصوصی شدن شرکت و رھایی از قوانین دسـت و پ

ـا گـذشـت  دولتی شماھا را رسمی می ـانـه ب ـاسـف کنیم اما مـت
ــرات ھــمــچــنــان  مـدت زیــادی از خصــوصــی ســازی مــخــاب

ـا . قراردادی ھستیم ـان قـراردادی ب ـن ـارك طبق قانون فـعـلـی ك
ـبـط در صـورت رضـایـت مـدیـر  مدارك حداقل لیسـانـس مـرت

ـامـه را اجـرایـی .  توانند دائمی شوند می چرا این بند از آیین ن
ـان تـھـران  نمی كنید؟ در حال حاضر مسـئـوالن مـخـابـرات اسـت
ـات مـدیـره مـخـابـرات ایـران  می گویند منتظر مـجـوز از ھـی

ـتـن  چرا با ما بازی مـی!  واقعا؟ آقایون.  ھستند ـیـد؟ گـرف کـن
مجوز از ھیات مدیره یک شرکت خصوصی چند سال وقـت 

ـان  جالب است ھمه مدیران می.. .   خواھد؟  می گویند پرونـده ت
ـیـد؟ آخـر  در جریان است و بزودی تغییر وضعیت پیدا مـی کـن

ـبـل از مـا   کی؟ این بزودی کی اتفاق می ـا ق افتد؟ اصال ت
ـیـش از   سـال ٣کارمنـد مـخـابـراتـی را سـراغ داریـد کـه ب

ـان  ـاشـد؟ مـا جـوان قراردادی کار کرده باشد و رسمی نشـده ب
ـیـل  ـاری را بـمـا تـحـم این مملکت نیستیم؟ تبعیضھـای بسـی

ـنـوی ١٠کردید و طی ایـن   سـال ضـررھـای مـادی و مـع
ایم و سالھاست وعده امـروز و فـردا بـمـا  فراوانی متحمل شده

حقوق پایه ما نصـف ھـمـكـار دائـمـی مـاسـت .  . . .   دھید می
ــلــی(  ــاق  -یــك ردیــف شــغ ــار در یــك ات ــویــت   -ك ــئ یــك مس

ـیـم از وامھای شرکت نـمـی) .   سازمانی ـاده کـن ـف ـیـم اسـت . تـوان
در مجموع شرایط اصـال خـوب ...  کارت طالیی بیمه نداریم و

 ."کند نیست و بی عدالتی غوغا می
 

 اعتراض کارگران منطقه آزاد تجاری اروند
در خبرھای این ھفته آمده است كه كارگران منـطـقـه آزاد 

ایـن کـارگـران .    ماه حقوق معوقه طلب دارنـد٦تجاری اروند 
ـا  با تجمع در مقابل دفتر مرکزی منطقه آزاد تجاری ارونـد ب
سر دادن شعار مراتب اعـتـراض خـود را نسـبـت بـه پـرداخـت 

ـیـروھـای  مطالبات و اخراج ھمکارانشان اعالم نـمـوده انـد امـا ن
ـلـه و آنـھـا  امنیتی با باتوم و گاز اشک آور به کارگران حـم

 . ای را دستگیر کردند را متفرق و عده
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه تأخیر در پرداخت ٤: شركت فراساز
 دستمزدھا، اخراج و نپرداختن حق بیمه

ـامـه ـتـی فـارس ن ـامـه دول ای از  شـركـت فـراســاز،  روزن
ـتـشـر كـرده  ـیـرو را مـن شركتی فعال در صنعت برق به وزیـر ن
ـاره ایـن شـركـت و  است كه در آن به نـكـات مـتـعـددی در ب

ـتـدای ایـن .   وضعیت حقوقی كارگران آن اشاره شده اسـت در اب
حقوق و دستمزد كارگران و كـارمـنـدان بـرای : " نامه آمده است

ـاده٤ ـت در بـخـشـی از ایـن . "    ماه پرداخت نشده و به تاخیـر اف
ـیـمـه كـارگـران، : "نامه آمده است به دلیل عدم پرداخـت حـق ب

ـلـه تـمـدیـد  سازمان تامین اجتماعی كلیه خدمات خود از جـم
ـازات  ـی ـت دفترچه درمانی كارگران و دریافت لیست و ارائـه ام

ای را متوقف و منوط به پرداخت بـدھـی شـركـت نـمـوده  بیمه
 درصـد از كـارگـران و ٥٠در بخش دیگری از اخراج . "   است

 . صحبت شده است٨٩كارمندان ماھر شركت در طول سال 
 

دستمزدھای معوقه و اخراج كارگران در 
 كارخانه مھر عطار نیشابور

یكی از كارگران كارخانه مھر عطار نیشابور كه یـكـی از 
ـتـه اسـت كـه  كارخانه ھای قدیمی تولید لوازم برقی است، گـف

 ماه حقوق معـوقـه طـلـب ٣در حال حاضر كارگران این شركت 
ـتـه اسـت.  دارند ـیـن گـف ـفـر :   وی ھـمـچـن ـنـكـه خـودم ن ـا ای ب

 ھـزار تـومـان ٣٥٠متخصص ھستم اما پایه حقوقـم در مـاه 
ـا .   ھست ـیـل ت ـیـن دل وضعیت كارخانه بحرانی است و بـه ھـم
 نفر از كارگران را از كار اخرا ج كـردنـد و اخـراجـھـا ٤٠كنون 

 . ھنوز ادامه دارد
 

آزبست ساریت دستمزد كارگران را پرداخت 
 كند نمی

در خبرھا آمده اسـت كـه کـارفـرمـای کـارخـانـه آزبسـت 
 مـاه دسـتـمـزد ١ساریت واقع در استان مازنـدران از پـرداخـت 
 .نماید معوقه کارگران این کارخانه خودداری می

 
 ماه حقوق كاركنان تولیدی نوشاب تھران ٢

 پرداخت نشده است
در خبرھا آمده است كه كارخانه تولیدی نوشاب در تـھـران 

ـاشـد و  ھای گازدار و غیرگـازدار مـی كه تولید كننده نوشابه ب
ـنـھـا حـقـوق خـرداد مـاه كـارگـران را ٢٠٠  كارگر دارد، نـه ت

ـبـھـشـت مـاه بـخـشـی از  پرداخت نكرده است بلكه حقوق اردی
 .كارگران نیز باقی مانده است

 
 ٣كارگران شركت خیام الكتریك نیشابور 

 ماه حقوق معوقه طلب دارند
ـنـون  ـا ك ـام الـكـتـریـك ت در خبرھا آمده است كه شركت خی

ای از كـارگـران خـود را اخـراج نـمـوده و  تعداد قابل مالحظه
ـان مـھـلـت مـقـرر  ھمچنین قرارداد كارگران قراردادی را در پای

ـنـھـا   كـارگـر در شـركـت مـزبـور ٤٠٠تمدید نكرده و اكنون ت
 . ماه حقوق معوقه طلب دارند٣مشغول بكارند كه آنھا ھم 

 
درب كارخانه ابر صنعتی در قزوین پلمپ 

 شد، دستمزد كارگران پرداخت نشد
ـتـه اسـت  ـتـه گـف ـف سایت ایران كارگر در خبرھـای ایـن ھ

ـبـال دارای  كارخانه ابر صنعتی موسوم به ابرایران قزوین كـه ق
 كارگر بود كه ھر كدام یك سال حقـوق مـعـوقـه خـود را ١٠٠

طلب داشتند، با بحرانی كه مواجه شده بـود دسـت بـه اخـراج 
ـتـوانـد ادامـه دھـد امـا .   كارگران زده تا با تعداد نیروی كمتر ب

 كارگر باقیمانده نیز در تیرماه  اخـراج و درب ایـن ٣٠النھایه 
در ادامـه ایـن خـبـر آمـده اسـت كـه .   كارخانه پلمپ گـردیـد

ـارھـا  ـیـگـیـری مشـكـالت خـود ب كارگران این شركت بـرای پ
ـز در  ـی ـارھـا ن ـزویـن و ب مقابل صنایع و ھمچنین استانداری ق

ـاسـت جـمـھـوری و مـجـلـس و  ـابـل نـھـاد ری در . .   تھران مق
تجمعاتی كه داشتند پیگیر مشكالت خـود گـردیـدنـد امـا از 
آنجا كه كسی به مشكل این كارگران رسیـدگـی نـكـرد ھـمـه 
ـافـت  ـنـوز ھـم ھـیـچ حـقـوقـی دری كارگران اخـراج شـده و ھ

 .اند نكرده
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

ایجاد اشتغال پیشكش، دستمزدھا را 
 بپردازید و اخراج نكنید

 ١٥رئیس سازمان کار استان تھران اعتراف کـرد حـداقـل 
ھزار کارگر در سال گذشته تنھا در این استان از کـار اخـراج 

ــد شــده ــوجــھــی از .   ان ــل ت ــعــداد قــاب ــمــوده اســت ت او اذعــان ن
ـنـد  کارخانه ھا به دلیل مشکالت فراوانی که با اجرای ھـدفـم

ـیـمـه تـعـطـیـل درآمـده و  کردن یارانه ھا ایجاد شده به حالـت ن
ـا چـنـدیـن مـاه  بسیاری از کارگران از کار اخراج شده انـد و ی
 .اند است که حقوق خود را دریافت نکرده

 
  ھزار نفر دیگر از نان خوردن افتادند٣٠

بنا به گزارش منتشر شده در حال حاضر چـھـار كـارخـانـه 
ـیـل عـدم ورود  بزرگ تولید ایرانیت در تھران و اصـفـھـان بـدل

 كـارگـرایـن ٥٠٠٠آزبست به كشور عمال تعطیل شده است و 
ھایشان مـجـمـوعـا  ھا از كار بیكار و با احتساب خانواده كارخانه
 . نفر دچار مشكالت بیمه میشوند٣٠٠٠٠
 

 ھای پنبه مشھد تعطیلی كارخانه
ھای پنبه قیطان، كـارخـانـه  در اخبار آمده است كه كارخانه

ـا در  نساجی كردستان و كارخانه پنبه نورانی تعطیل شدند و ی
ـنـد ـلـی ھسـت ـانـه تـعـطـی در ادامـه آمـده اسـت كـه ایـن .   آست

یـكـی از .   انـد كارخانجات دست بـه اخـراج كـارگـران خـود زده
ـتـه اسـت شـرایـط  ـبـه در مشـھـد  گـف ـن كارگران كـارخـانـه پ

ھای پنبه بصو رتی است كه بصورت نیمـه وقـت كـار  كارخانه
ـبـال .   میكنند  كـارگـر داشـت ٧٠مثال یكی از كارخانه كه ق

ـبـه مشـھـد سـاالنـه .    كارگر دارد١٥اكنون فقط  یا كارخانه پن
ـبـه ٢٩٠٠ عدل پنبه پاك میكرد؛ اما اكنون ١٣٠٠٠ ـن  عـدل پ

 .در سال بیشتر تولید ندارد
 

دھگالن  –اخراج در پروژه بزرگراه سنندج 
 بخاطر عدم امضا قرارداد سفید امضاء

بنابر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشـر كـرده 
ـنـدج  ـزرگـراه سـن  -است، بدنبال موج اخراج سازیھا در پـروژه ب

ـقـه ٤ تیر ٢٩دھگالن، روز   کارگر این پروژه کـه دارای سـاب
ـیـد امضـا و  طوالنی بودند به دلیل عدم امضای قـرارداد سـف

 میلیون تومانی برای ادامه کار در ایـن پـروژه، ٦ندادن سفته 
ایـن کـارگـران بصـورت قـراردادی .   از کار خود اخراج شـدنـد
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سالھا زیر نـظـر اداره راه مشـغـول بـکـار بـودنـد امـا پـس از 
ـا  واگذاری شرکت توسعه راه سـازی بـه بـخـش خصـوصـی ب

ـیـد  مشکالت عدیده ـار بـه امضـا قـرارداد سـف ای از جمله اجب
ھای میلیونی بـرای ادامـه کـار مـواجـه  امضا و سپردن سفته

 .اند شده
 

تمامی كارگران قرار دادی شركت پارس 
 متال اخراج شدند
ـال واقـع در جـاده : در خبرھا آمده است ـارس مـت شركـت پ

مخصوص كرج، كه از شركتھـای ریـخـتـه گـری مـھـم ایـران 
محسوب میشود از سال گذشته به شدت بـحـرانـی گـردیـد و 

ـبـكـار بـودنـد١١كارگران  .  ماه حقوق خود را از این شركت طل
ـات  با توجه به بدھی ـب ـال و مـطـال ھای بسیار باالی پارس مـت

یك و نیم میلیارد تومانی اداره برق از شركت مـزبـور، مـوجـب 
قطع بـرق آن از جـانـب اداره بـرق گـردیـد و در ادامـه خـبـر 
تعطیلی كارخانه و اخراج و اعتراضات و تجمعات كـارگـران را 

ـبـھـشـت امسـال ایـن .   ھا شاھد بودیم در رسانه ـا در اردی ـت ـای نـھ
اكنون نیز بـعـد از .  شركت به نیروی ھوایی سپاه واگذار گردید

 ماه گزارشات حاكی از این میباشد كه مجددا ایـن شـركـت ٤
حالت بحرانی گرفتـه و ھـمـه كـارگـران قـراردادی آن اخـراج 

 .گردیدند
 

 !مانند كودكان بدون عروسك می
در خبرھای مربوط به تعطیلی كـارخـانـجـات در ایـران در 
این ھفته آمده است كه كارخانه عروسك سازی تھران واقـع در 

 كـارگـر ٨٠منطقه تھرانپارس، بطور كـامـل تـعـطـیـل شـده و 
مشغول بكار در آن در نتیجه ورشكستگی این كارخـانـه اخـراج 

 . اند شده
 

 بیكارسازی وسیع در شركت پارس الكتریك
ـتـه اسـت ـارس الـكـتـریـك گـف : یكی از كارگران شركـت پ

شركت پارس الكتریك در جاده مخصـوص كـرج كـه یـكـی از 
ـیـد دسـتـگـاه ـزرگ تـول ـار ب ـبـر و بسـی ـت ھـای  شركتھـای مـع

ـارس الـكـتـریـك از  ـلـوزیـون پ الكترونیـك بـوده و مشـخـصـا ت
ـنـون بـه شـدت بـحـرانـی  ـاشـد اك ـب محصوالت این شركـت مـی
گردیده و دست  به اخـراج كـارگـران خـود زده، و گـزارشـات 
دریافتی حاكی از این میباشد كـه ایـن شـركـت كـه زمـانـی 

 كـارگـر دارد و ٤٠٠ تا ٣٦٠ كارگر داشت اكنون بین ٣٥٠٠
 .این كارگران نیز امكان كار و تولید ندارند

 
بسیاری از كارگران الرستانی اخراج و بیكار 

 اند شده
ـان  خبرگزاری دولتی فارس می نویسد كه بخشدار شـھـرسـت

الرستان از استان فارس گفته است با توجه بـه اتـمـام اجـرای 
ـان ١٠٣ماده   قانون برنامه پنجم توسعـه كـه بـرای كـارفـرمـای

ـاری از كـارگـران از كـار  معافیت بیمه ای وجود داشت، بسـی
 .اند خود بیكار و اخراج شده

 
 کارخانه آجزپزی سجاد تھران تعطیل شد

ـزی  در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه کـارخـانـه آجـرپ
ـیـجـه ٨٠سجاد در تھران نیز كه دارای  ـت  كـارگـر اسـت، در ن

ـایـع و  افزایش بھای حامل ھای انرژی مصرفـی تـوسـط صـن
 .مراکز تولیدی، تعطیل گردید

 

 صدھا کارگر شرکت آردل اخراج شدند
ـتـه آمـده اسـت كـه صـدھـا کـارگـر  ـف در خبرھای این ھ
شرکت لوازم خانگی آردل، واقع در جـاده قـدیـم کـرج كـه بـه 

در .   انـد حالت نیمه تعطیل در آمده اسـت، از کـار اخـراج شـده
ـیـت بـه نـحـوی اسـت كـه از :   ادامه این خبر آمده است وضع

 كارگری كه در این شركـت شـاغـل بـوده ھـمـه اخـراج ١٠٠٠
ـیـد   نفر باقی مانده٧٠اند و تنھا  شده اند كه آنان نیز امكـان تـول

 .و كار چندانی ندارند
 

 اخراج در شرکت ایران پرلین
در خبرھا آمده است كه دو سوم خط تولید شـركـت سـولـه 

 ١٣٠سازی ایران پرلین بطور كامل متوقف شده و از مجمـوع 
 .اند  نفر از کار اخراج شده١٠٠کارگر شاغل در آن حدود 

 
شركت شوفاژ كار كارگران را اخراج 

 كند می
بنابه خبر منتشر شده، در شركت صنعتی شوفاژ كـار كـه 
ـیـت  در جاده مخصوص كرج قـرار دارد در حـال حـاضـر وضـع

 كارگر شاغل آن نامشخص بوده و احـتـمـال ١٠٠ادامه کاری 
 .اخراج قریب الوقوع آنان وجود دارد

 
اخراج كارگران از كارخانه تولید رینگ 

 ماشین
ـنـگ : در خبرھا آمده است ـیـد ری مـدیـریـت كـارخـانـه تـول

ـاد واقـع اسـت و   ٦٠ماشین كه در شھرك صنعتی عبـاس آب
 .  تن از كارگرانش را اخراج كرده است١٥كارگر داشت، 

 
  چاپخانه در تھران٦ورشكستگی 

ـا،  سایت رژیمی مھـر خـبـر داد كـه چـاپـخـانـه ھـای آشـن
شاھین، مركز، نیك، سپیده و دقت پور که ھمـگـی در تـھـران 

ھـای  دھی سھامشان را به چـاپـخـانـه فعال بودند، به دلیل زیان
ھاشمی، تصویر گیالن، ایـران گـرافـیـک، دالرام، خـاوران و 

 .آفرینش واگذار کردند
 

 ایران رادیاتور ھم در آستانه تعطیلی
خبر منتشر شده از این حكـایـت دارد كـه كـارخـانـه ایـران 
ـیـش  رادیاتور كه برای ایران خودرو رادیاتور تولید میكرد و با ب

ـا ١٠٠از  ـار بـود در حـال حـاضـر ب  ١٠ كارگر مشغول به ك
ـا  ـنـھـا ب  كـارگـر ١٢ الـی ١٠درصد ظرفیت كـار كـرده و ت

این كارخانه بدلیل مجموعه مسـائـل و .   مشغول بكار میباشند
ـلـی كـامـل  مشكالتی متعددی در حال حاضر در آستانه تعطی

 .قرار دارد
 

 ھای در ارومیه وضعیت بحرانی كارخانه
ـیـد آب مـیـوه و  بنابه اخبار منتشر شده، كارخانه ھای تـول

ـا  ـنـھـا ب ـتـشـان كـار ٢٠موادغذایی ارومـیـه ت ـی  درصـد ظـرف
در حـال حـاضـر :   در ادامـه ایـن خـبـر آمـده اسـت.   كننـد می

ـیـش از  كارخانه ـا ب ھای آروآدا، ساسان شھد، آذركام و تاتـویـه ب
 . كارگر در وضعیتی بحرانی قرار دارند٢٠٠
 

 غول بیكاری گریبان فارس را گرفته است
ـنـده رژیـم از شـیـراز  خبرگزاری ایسنا نوشته است كه نمای
ـتـه  كه عضو كمیسیون امنیت مجلس اسالمی نیز ھست، گـف

رشد آمار بیكاری در فارس، كاھش سرعت تـوسـعـه در :   است

ـایـع،  بخش كشاورزی، كاھش تولید گندم، تعطیلی برخی صـن
ـازار مسـكـن، كـاھـش آمـار  افزایش قیـمـت در بـخـشـی از ب

ـامـه ـارن ای درخشـان بـرای  گردشگران و مسافران نـوروزی، ك
مـدیـركـل كـار .   ھای بیشماری دارد، نیست استانی كه ظرفیت

ـان را  ـیـكـاری ایـن اسـت و امور اجتماعی استان فارس، نـرخ ب
 درصـد، ٢٣ درصد اعالم كرده است، امام جمـعـه شـیـراز، ٢١

 و یـك دیـگـر ٢٤یكی از نمایندگان رژیم از این استان آن را 
 . درصد اعالم كرده است٢٤از آنھا آن را بیش 

 
 ناامنی محیط كار

 
 سكته كارگران نساجی خامنه
ـقـه كـار، ٢٠كارگران كارخانه نساجی خامنه با   سـال سـاب

 ماه است كه حقوق معوقه دارند؛ یكی از كـارگـران ٤٧اكنون 
نزدیك بـه یـك :   این كارخانه، وضعیت را چنین شرح داده است

ـز نـمـی سال است كه پول بیمه در دفترچه . شـود ھای مـا واری
انـد و  كار به جایی رسیده كه برخی از كـارگـران سـكـتـه كـرده

 !ھایشان نیز از ھم پاشیده شده است خانواده
 

ھوای آلوده داخل مترو تھران كاركنان را 
 دچار بیماریھای پوستی وریوی كرده است

در خبرھای این ھفته آمده است كه كار با مواد صنـعـتـی 
ـان  ـن ـارك آزبست دار و شبكه برق موجود در قطارھای مـتـرو، ك

ھـای زیـرپـوسـتـی و مشـكـالت ریـوی كـرده  آن را دچار غده
 .است

 
 کارگر شھرک صنعتی رشت در تصادفی ٦

 جان باختند
ـبـه ٦بنا به اخبار منتشر شده ساعت   ٢٨ صبح روز دوشـن

ـان آن کـارگـران  ـن تیر یک دستگاه مینی بـوس کـه سـرنشـی
ـتـی  شھر صنعتی رشت و عازم به كـار در جـاده شـھـر صـنـع
رشت مسیر الکان در حرکت بود با ماشـیـن کـامـیـون حـمـل 

 ٦کند که در نتیجـه آن دسـتـکـم  زباله شھرداری برخورد می
دھند و تعـداد دیـگـری  کارگر در دم جان خود را از دست می

ـار حـال بـرخـی از  نیز مجروح می شوند که بنا به آخریـن اخـب
ـزایـش تـعـداد کشـتـه  آنان وخیم گـزارش مـی ـیـم اف شـود و ب

 .رود شدگان می
 

 اذیت و آزار فعالین كارگری
 

وضعیت كارگران زندانی در تبریز و فشار 
 ھای آنھا رژیم بر خانواده

 خـود ١٢کمیته حمایت از شاھرخ زمانی در بیانیه شماره 
ـز، ٤٥گفته است كه با گذشت  ـبـری  روز دسـتـگـیـر شـدگـان ت

ـیـمـا پـور  شاھرخ زمانی، محمد جراحی، بیـوک سـیـدلـر ، ن
ـنـد ـیـف ھسـت در .   یعقوب و ساسان واھبی وش، ھنوز بـالتـکـل

 روز از ٤٥ادامه این خبر آمده است كه آنھا بعـد از گـذشـت 
ـاریـخ ٣٦زندانی شدن،  ـیـر ٢٣ روز در انفرادی بودند و در ت  ت

شـاھـرخ " در اطالعیه آمـده كـه .  به بند عمومی انتقال یافتند
ـیـم اتـھـام ٣٢که  ـفـھ  روز در اعتصاب غذا به اعتراض عـدم ت

ـیـن  خود بوده است اکنون دچار ضعف شدید مـی ـاشـد و ھـم ب
ـفـر زیـر شـدیـدتـریـن آزار و  طور طی مدت بازداشت ھر پنج ن

ـان . "   شکنجه بودند ـی به گفته اطالعیه مزبور خانواده این زنـدان
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از طرف قوه قضائیـه و وزارت اطـالعـات بـه شـدت تـھـدیـد 
ـیـد  شوند که با خبرگزاری می ھا تماس نگیرند، مصاحبه نـکـن

ـنـد خـانـواده .   و ھیچگونه خبری از عزیزان خود به کسی نـدھ
ـا  ھمه این زندانیان تھدید شده اند که اگـر خـبـری در رابـطـه ب

ـنـد  ـزدیـکـان خـود بـگـوی این پنج نفر پخش کنند یا حتی به ن
ـز دسـتـگـیـر  ضمن انتقال زندانیان به انفرادی، خانـواده ـی ھـا را ن

 . خواھند کرد
ـتـه اسـت كـه روز ١٣این كمیته در بیانیه شماره   خود گف

 مرداد شاھرخ زمانی به دادگاه برده شد، امـا زمـان دادگـاه ١
ـنـد خـود  وی آنقدر كوتاه و ناگھانی بود كه خانواده او نتوانسـت

 .را به دادگاه رسانده و با او مالقاتی داشته باشند
 

 معلمان
 

حضور عضو كانون صنفی معلمان ایران در 
 اجالس اتحادیه جھانی معلمان

ـان عضـو  ـی ـن بنابه خبری كه منتشر شده است، پیمان نـودی
ـان جـھـت شـرکـت در  ـان کـردسـت انجمن صنفی معلمـان اسـت

ـیـن  کنفرانس سالیانه فدراسیون جھـانـی اتـحـادیـه ـلـم ھـای مـع
ـلـمـان .  عازم آفریقای جنوبی شد وی عضو انجمن صنفی مـع

ـلـمـان ایـران اسـت كـه بـه  استان کردستان و کانون صنفی مع
ھای معلمین جـھـت شـرکـت  دعوت فدراسیون جھانی اتحادیه

 ژوئیـه عـازم ١٥در کنفرانس سالیانه این فدراسیون روز جمعه 
 .آفریقای جنوبی شد

 
 اطالعیه

 
چھارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد 

 کارگران ایران برگزار شد
چھارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران از 

 تیر ماه آغاز بکار کـرد و در ٢٤ عصر روز جمعه ١٧ساعت 
ـان داد٢٥ روز شنبه ١٨ساعت  ـای در .    تیر ماه به کار خـود پ

ـنـده ـای ھـای اعضـا و تـعـدای از  این مجمع که با شرکت نـم
ـفـرد و دوسـتـداران اتـحـادیـه از مـراکـز کـارگـری  ـن اعضا م
ـان مـرکـزی  استانھای تھران، کردستان، البرز، اصفھان و اسـت

ھا، انـجـمـاد دسـتـمـزدھـا و  برگزار شد مسئله طرح قطع یارانه
ـادل نـظـر  ـب ایجاد تغییر در قانون کار به تفصیل مورد بحث و ت

در این مجمع که با ھـدف بـررسـی طـرح قـطـع . قرار گرفت
ـانـون کـار و  یارانه ـیـر در ق ـی ھا، انجماد دستمزدھا و ایجاد تـغ

ـابـل آنـھـا بـرگـزار شـد بـه  راه ھای ایستادگی کارگران در مق
 :اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ شد

ـقـط در     -١ از آنجا که پیش نویس تغییرات قانون کار ف
ـتـه  اختیار کانونھای استانی شـوراھـای اسـالمـی کـار گـرف
است و کارگران ایران از مفاد آن ھیچگونـه اطـالعـی نـدارنـد 
اتحادیه یک بیانیه در مورد قانون کار منتشـر خـواھـد کـرد 
و با ضمیمه کردن پیش نویس ارائه شده از سوی وزارت کـار 
به آن، اقدام به پخش گسترده این بیانیه در مـراکـز کـارگـری 
ـا افشـاگـری در  خواھد نمود و با تمام توان خواھد کـوشـیـد ب
ـانـون کـار،  ـیـرات انـجـام شـده در ق ـی ـیـش نـویـس تـغ مورد پ
ـان کـارگـران در یـک  حساسیت الزم را در این مورد در مـی

 .بعد سراسری ایجاد نماید
ـزم بـه     -٢ مجمع عمومی، ھیات مدیره اتـحـادیـه را مـل

برداشتن قدمـھـای بـعـدی در ایـن مـورد و دسـت بـردن بـه 

ھا و مـراکـز کـارگـری در  کارھای عملی در سطح کارخانه
یک بعد سراسری نـمـود و در ایـن رابـطـه رئـوس اقـدامـات 

 .عملی را برای اجرا به ھیات مدیره ابالغ کرد
مجمع بر ھمبستگی بیشتر اتحادیه با سایر تشکـلـھـا     -٣

و نھادھای کارگری، بویـژه سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت 
ـقـش آن در  واحد تاکید کرد و از مبارزات این سـنـدیـکـا و ن

 .جنبش کارگری ایران تجلیل به عمل آورد
مجمع بر ضرورت تالش بیشتـر بـرای حـل و فصـل    -٤

معضالت مالی اتحادیه تاکید و در ایـن مـورد بـه بـحـث و 
تبادل نظر پرداخت و قراری را مصوب کرد کـه بـر اسـاس آن 
ـلـف عـالوه بـر حـق  اعضا اتحادیه در قالب شـھـرھـای مـخـت
ـاکـنـونـی بـرای امـور جـاری  عضویت و کمکھای مـالـی ت
ـابـت بصـورت  ـیـن و ث ـلـغـی مـع ـب اتحادیه، ملزم به پرداخت م
ـیـب تـوان مـالـی  ماھیانه به صندوق اتحادیه شدند تا بدین ترت

ـیـدا کـنـد در ایـن .   اتحادیه بصورت تثبیت شده تری افزایش پ
رابطه شرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور در مـجـمـع در 
ـلـغ را بـه مـجـمـع اعـالم  ـب قالب شھرھای خود میزان ایـن م

 .کردند
ـیـسـیـون     -٥ ـیـه " مجمع بر ضرورت فعـال کـردن کـم عـل

ـاکـیـد و "   بیکاری که در اساسنامه اتحادیه قید شـده اسـت ت
ھای عملی فعال کردن این کمیسیون را بـررسـی نـمـود و  راه

 .امکانات الزم را در اختیار این کمیسیون قرار داد
ـاط     -٦ ـق مجمع برای توانمندتر شدن اتحادیه در بـرخـی ن

ـز  اقدام به انتخاب مسئولین اتحادیه در دو شھر مـریـوان و سـق
گرفت و آقایان فرھـادعـرب زاده در شـھـر مـریـوان و طـاھـا 
ـیـن اتـحـادیـه در ایـن  آزادی در شھر سقز را به عنوان مسـئـول

 .شھرھا انتخاب کرد
ـات مـدیـره     -٧ مجمع ضرورت افزایش تعداد اعضای ھـی

ـیـم بـه ورود  ـفـر ٢اتحادیه را مورد بررسی قرار داد و تصـم  ن
عضو علی البدل ھیات مدیره به تـرکـیـب اصـلـی و افـزودن 

ـیـب .   شش نفر به کل اعضای ھیات مدیره گـرفـت بـدیـن تـرت
آقایان فرھاد عرب زاده و طـاھـا آزادی بـه عـنـوان اعضـای 
ـتـه شـدنـد و  علی البدل به اعضای اصلی ھیات مدیره پذیـرف

ـیـل :   آقایان و خانمھا ـاه، خـل ـن پروین محمدی، اسـعـد سـاعـد پ
ـا از  ـی کریمی، ناھید خداجو، لیال شعبانی و مـظـفـر صـالـح ن

 .طریق انتخابات به اعضا ھیات مدیره اتحادیه افزوده شدند
ـا  چھارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران ب
ـان در  ـنـدگـان و کـف زدنـھـای آن شور و نشاط شـرکـت کـن

 تیر ماه به پایان رسید و بـالفـاصـلـه ٢٥ روز شنبه ١٨ساعت 
اعضای ھیات مدیره اتحادیـه اقـدام بـه بـرگـزاری جـلـسـه و 

ـفـر .   انتخاب مجدد مسئولین اتحادیه کردند در این جلـسـه جـع
ـاه و  ـن عظیم زاده، پروین محمدی، ناھید خداجو،شریف ساعد پ
ـایـب  ـات مـدیـره، ن لیال شعبانی به ترتیب به عنوان رئیس ھـی
ـیـسـیـون مـالـی، مسـئـول  رئیس ھیـات مـدیـره، مسـئـول کـم
ـتـخـاب  کمیسیون علیه بیکاری و مسئول کمیسیون آموزش ان

 .شدند
 ١٣٩٠ تیر ماه ٢٧اتحادیه آزاد کارگران ایران ـ 

 
بیاینه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره 

 تغییر قانون کار
 و در ٨٩ھـا در سـال  بدنبال آغاز اجرای طرح قطع یارانه

شرایطی که قیمت کاالھای اساسی بـطـور سـرسـام آوری در 
حال افزایش بود حداقل دستمزد کارگران را در سال جـدیـد بـه 

ـزایـش دادنـد ٩تر و فقط   بسیار پایین٨٩نسبت سال   درصد اف

ـتـه ـاگـف ای اقـدام بـه انـجـمـاد  و بدین ترتیب بطور نانوشته و ن
ھمزمان و به مـوازات ایـن اقـدامـات .   حداقل دستمزدھا کردند

به بیمه بیکاری و قوانین بازنشستـگـی دسـت بـردنـد و حـال 
ـیـل  ـب ـیـراتـی در آن از ق ـی نوبت قانون کار است تا با ایجاد تغ
ـا  ـز ب ـی کاھش بسیار چشمگیر حق شیفت و نوبت کـاری و ن

ـیـشـتـر بـه کـار در روزھـای ٤٠قطع تعلق   درصد دستـمـزد ب
تعطیل و اضافه کاریھا، از مقدار ھمین  دسـتـمـزد مـنـجـمـد 

 .شده نیز بکاھند
در صدند تا با کـاسـتـن از مـرخصـی سـاالنـه و سـپـردن 
ـثـمـار را  ساعات کار به توافق کارگر و کارفرما، سطح  اسـت

ـنـد ـزایـش دھ ـنـد اف ـاز .   تا آنجا که میتـوان ـا ب ـا ب درصـددنـد ت
گذاشتن بیش از پیش دست کارفرمایان در اخراج  کـارگـران، 
ـاتـر سـازنـد  آنان را به تحمیل شرایط برده وارتر بر کارگران تـوان

ـانـون  و تازه تمامی اینھا تنھا گوشه ھایی از ایجاد تغییر در ق
ـقـط بـه دسـت مـحـرمـان و  کار است که پیش نویس آنـرا ف
معتمدین خود در  کانونھای استانی شوراھای اسالمـی کـار 

آش چنان شور است که حتی به این معتـمـدیـن خـود .   اند داده
در کانونھای استانی شوراھای اسالمی  نیز اعـتـمـاد نـکـرده 
ـان قـرار  ـار آن ـی ـت و یک پیش نویس پیچیده و ناقص را در اخ

 .اند داده
 

 کارگران و ھمکاران در سراسر ایران
ھا، انجماد دستمزدھا و ایجاد تغییرات گسـتـرده  قطع یارانه
ـیـش از  ضد کارگری ـنـھـایـی ب تر در قانون کار موجود بـه ت

تمامی آن  فشار و فقر و فالکتی است که سیستم سـرمـایـه 
ـیـل  داری ایران در طول چندین دھه حیات خـود بـر مـا تـحـم

ـقـه اسـاسـی تـھـاجـمـی گسـتـرده و .   کرده است اینھا سه حـل
تحمیل شرایطی بسیار مشقت بار و غیر قابل تصور در یـک 
ـقـه  بعد ملی از سوی کلیت سیستم سرمایه داری ایران بر طـب
کارگر و خاکستر کردن ھر آن چیزی است که ما کـارگـران 

 .ایم تاکنون به توسط آنھا قادر به نفس کشیدن بوده
از نظر ما قانون کار موجـود بـویـژه از آنـجـا کـه در آن 
قراردادھای موقت برسمیت شناخته شده است و از آنـجـا کـه 
ـیـل حـق اعـتـصـاب و  ـب در آن حقوق بنیادی ما کارگران از ق
ـانـون کـار  تجمع و تشکل برسمیت شناخته نشده است یـک ق

 .ضد کارگری است و باید تغییر کند
ـانـون کـار  ـیـر در ق ـی باید در مقابل ایجـاد ھـر گـونـه تـغ

ای  موجود بـه شـکـلـی کـه وزارت کـار و مـجـلـس  شـور
ـایـد خـواھـان  .   اسالمی در صدد  آن ھستند ایستادگی کـرد ب

انتشار  پیش نویس ھر تغییری در قانون کار در مـطـبـوعـات 
ـایـد خـواھـان ایـن شـد کـه در تـمـامـی  کثیراالنتشار شـد، ب
ـادر بـه بـرگـزاری  کارخانه و مراکـز کـارگـری، کـارگـران ق
ـیـرات  ـی مجمع عمومی بشوند و در این مجامع پیش نویس تـغ
ـیـرات  ـی ایجاد شده در قانون کار را به بحث  بگذارند تا این تـغ

ـنـده ـای ـیـم نـم ـق ھـای  بطور  بالواسطه و از طریـق دخـالـت مسـت
ـیـم از مـا  ـق ـا سـاز و کـار اخـذ رای مسـت منتخب مـا و ب

 .ھای کار به سرانجام برسد کارگران در محیط
زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسـری کـارگـران 

 ایران
 ١٣٩٠ تیر ماه ٢٨ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 ای از ابھام پیش نویس اصالح قانون کار در ھاله

 علی اكبر پیر ھادی
دبیر سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانـی تـھـران و 
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 حومه
در سالھای گذشته لزوم بحث اصالح قانون کار از طـرف 

ھای مستقل و فـعـاالن کـارگـری مـطـرح  کارگران و تشکل
ھـای کـارگـری و ایـجـاد  در رابطه با تشکـل"   خصوصا.  شد 

قانون کار شفاف که مدافع حقوق کارگران باشد و کـارگـران 
ھـای مـورد نـظـر خـود را  بدون موانع موجود بتواننـد تشـکـل

ـیـن کـارگـران  تشکیل دھند و نمایندگان خـود را آزادانـه از ب
ـزوم  ـاشـد و در مـواقـع ل انتخاب نمایند تا مدافع حقوق آنھـا ب

 . کارگران بتواند آنھا را عزل و نصب نمایند
ـیـن  ایجاد چنین فضایی برای فعالیت کارگری طبق قوان

کـنـد کـه در فصـل شـشـم  داخلی و بین المللی ایجـاب مـی
درسه سـال گـذشـتـه .   قانون کار فعلی تغییراتی صورت پذیرد

در وزارت کار و مجلس شورای اسـالمـی تـحـرکـاتـی جـھـت 
ھـایـی جـھـت  اصالح قانون کار صورت گرفته و پیش نـویـس

ـا .   اصالح قانون کار تھیه شده است اما تعجب آور است کـه ت
به حال کـارگـران کـه اکـثـریـت افـراد جـامـعـه را تشـکـیـل 

دھند، در رابطه با قانون کار که به حقوق و سرنـوشـتـشـان  می
ـیـچـگـونـه  وابسته است و ذینفع اصلی این ماجرا می باشنـد ھ

 . اطالعی از تغییرات و اصالح قانون کار ندارند
ـتـه  در گذشته ھم تغییرات یا اصالحاتی که صورت گـرف
تا زمان ابالغ و اجرای آن قانون کارگران بی اطـالع بـودنـد و 

ـیـد کـرده ـای ـیـن را ت ـا از مشـکـالت  کسانی که آن قوان انـد ی
ـتـخـاب آنـھـا  ـیـن و ان ـی کارگران بی خبرند یا کارگران در تـع

قائم مقام وزارت کار و یکی از مشـاوریـن .   اند دخالتی نداشته
ـنـجـم :   وزیردر این باره اعالم کردند  ـامـه پ طبق الزام قانون بـرن

ـان  اصالح قانون کار قطعی خواھد بود و بدون حضـور صـاحـب
 . گیرد اصالح قانون کار صورت نمی) کارگران(اصلی آن 

روند تھیه پیش نویس قانون کـار در وزارت کـار تـدویـن 
گـردد و بـررسـی  شود و به شورای عالی کار ارائـه مـی می

نھایی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کـارگـران و 
گـیـرد و از مـجـمـع عـالـی  کارفرمایان و دولت صورت مـی

ـنـدگـان  ـای کارگران در خواست شده است تا نظرات اصالحی نـم
ـنـد، سـوال  کارگران را برای بررسی بـه وزارت کـار ارائـه دھ
اینجاست کسانی که به عنوان نمایندگـان کـارگـران از آنـھـا 
ـیـجـه کـار  یاد شده کارگران در انتخاب آنھا دخیل نیستند و نت
ـانـه زیـر  ـی آنھا ھم از قبل مشخص است و تعیین دستمـزد سـال
خط فقر توسط آنھا یک نـمـونـه از زحـمـات ھـر سـالـه ایـن 

ھای نماینـدگـی کـارگـران را  باشد که صندلی نمایندگان می
 . اند اشغال کرده

ھای کارگـری ایـن اسـت کـه  خواست کارگران و تشکل
ـامـه ـیـر  پیش نویس قانون کار از طریق جراید و روزن ھـای کـث

ـیـن مـدت  ـی ـا تـع االنتشار در دسترس کارگران قرار گیـرد و ب
ھـای  زمان الزم جھت دریافـت نـظـر ات کـارگـران و تشـکـل

کارگری مستقل و کارشناسان بی طرف اصالحیه نھایـی تـدویـن 
 .واقعی باشد) کارگران( شود تا مشارکت صاحبان اصلی 
 تیر ماه یك ھزار و سیصد و نود

 
به : توانیم حتی با کوچکترین حرکت می

 !!!زندانی کردن انسانھا اعتراض کنیم
ای از وظـایــف  اگـر ھـرکــدام از مــا ھـم جـھـت گـوشـه
توانیم جـھـان را  مبارزاتی را پیش ببریم با مجموعه ی آن می

ھـا، احـزاب، مـحـافـل،  قابل توجه تمـامـی نـھـاد.   تغییر بدھیم
ـا تـعـدادی از  فعالین و افراد مبارز، با توجه به اینـکـه مـا ب

ـیـن  ھا و سندیکاھا و تشکل اتحادیه ھای کارگـری و ھـمـچـن

ـیـم  احزاب کشور ھای مختلف تماس گرفتیم و از آنھـا خـواسـت
تا از کارگران زندانی دفاع کنند و بـه جـمـھـوری اسـالمـی 

انـد  اعتراض نمایند تا کنـون بـرخـی از آنـھـا از مـا خـواسـتـه
ھـای اعـتـراضـی ارسـال  موارد زیر را برایشان جھت تنظیم کار

 .کنیم
 .لیست کلیه کارگران زندانی -١
 .میزان حکم صادره برای ھر کدام از آنھا -٢
 .تاریخ دستگیری ھر کدام از انھا -٣
 .ھای ساخته شده برای ھر کدام تعداد پرونده -٤
 .برند مدتی که ھر کدام در زندان بسر می -٥
 .مشکالتی که ھر کدام جدا از زندانی بودن دارند -٧
 .محل زندان ھر کدام از انھا -٨
 .اگر اطالعات دیگری به صورت مختصر و مفید استو  -٩

ـامـه ھـا از  در نتیجه ما برای تنظیم اعتراضات و تقاضـا ن
ـنـده ھـر چـه ٤٨خواھیم تا  تمامی شما دوستان می  ساعت آی

ـیـل  می توانید اطالعات خواسته شده را برای ما به آدرس ایـم
ــــی  ـان ـــ ــــرخ زم ـاھ ـــ ــــت از ش ـای ـــ ــــم ــــه ح ـت ـــ ـی ـــ ــــم ک

freeshahrookh@gmail.com لیست ارایه . ارسال نماید
شده ھر چه دقیقتر باشد به ھمان میزان مـوثـرتـر خـواھـد بـود 
ھمچنین ضمن قدر دانی از مبارزات، تالش و کـوشـش شـمـا 

ـان ھـر روز گسـتـرده عزیزان می تـر بـه زنـدانـی  خواھیم ھمچن
ــان  ـی ـار آزادی زنـدان کـردن کـارگـران اعـتـراض کـرده خـواسـت

 .سیاسی و کارگران زندانی باشید
 :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

 .کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 ٢٧/٤/١٣٩٠ -کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 

 
در برابر دستگیریھا و تھدید فعالین كارگری 

 قاطعانه بایستیم
در دو ماھه اخیر و بدنبال اول ماه مه سرخ و با شـكـوه در 
ـتـروشـیـمــی  ــراضـات گسـتـرده كـارگــران در پ ـنـدج و اعـت سـن

ـا گسـتـرش اعـتـراضـات در مـحـیـط ھـای  ماھشھر، بـویـژه ب
كارگری، جمھوری اسـالمـی بـه فشـار و تـھـدیـد بـر روی 

از جمله در ایـن مـدت سـه .   فعالین كارگری شدت داده است
نفر از فعالین كارگری شاھرخ زمانی، محمد جـراحـی، سـیـد 
ـبـال دسـتـگـیـر شـده اول مـه  بیوك سیدلر دستگیر و فعالین ق

ـاسـت مـعـمـول جـمـھـوری .   انـد سنندج دادگاھی شـده ایـن سـی
ـارزات كـارگـران  اسالمی است كه ھمواره برای عقب راندن مـب
. و كل جامعه دستگیری و تھدید به زندان را شـدت مـیـدھـد

باید با اعتـراض گسـتـرده خـود بـه ایـن فشـارھـا و بـه ایـن 
دستگیریھا، این ابزار سركوب را از دست جـمـھـوری اسـالمـی 

 .گرفت
ـری و صـدور احـكـام  ـیـن كـارگـری و دسـتـگـی ـال موارد احضار فـع

 :برای كارگران زندانی در دو ماھه اخیر به شرح زیر است
ـتـه ١ ـی ـتـمـانـی و عضـو كـم ـ شاھرخ زمانی كارگـر سـاخ

 خـرداد در حـالـی ١٧پیگیری ایجاد تشكلھای كارگری روز 
ـانـه ی راه تـھـران ـی ـز   -که در حال مسافرت بـود، در م ـبـری ت

ـاده  ـی توسط مامورین اطالعات جمھوری اسالمی از اتوبوس پ
ـان اسـالمـی او و دو .   و دستگیر و زندانی شد ـی قرار بود جـان

ـیـر ١٩را "   سیـد" فعال كارگر زندانی دیگر محمد جراحی و   ت
دادگاھی كنند كه این دادگاه برگزار نگردیـد و زمـان آن بـه 

شـاھـرخ زمـانـی در ایـن مـدت .   تاریخ نامعلومی موكول شد
ـازداشـت خـود  بازداشت خود زیر فشار بوده و در اعتراض بـه ب

 تیر پـس از ٢٢دست به اعتصاب غذا زده بود كه سرانجام در 

انتقال به زندان تیریز با درخواست دیگر زندانیان و خـانـواده اش 
ـان داد ـتـه خـانـواده ایـن .     به اعتصاب غذای خود پای بـه گـف

فعال کارگری، وی از نظر وضعیت جسمی در شـرایـط بـدی 
شـاھـرخ .   قرار داشته و نیاز به مداوا و رسیدگی پزشکی دارد

 . زمانی ھمچنان در زندان است
ـ محمد جراحی فعال كارگری، كارگر اخراجی عسـلـویـه ٢

ـبـه ٣٠و عضو كمیته پیگیری روز  خرداد بدنبال احضار به شـع
.  اجرای احكام دادگاه انقالب دستگیر و روانـه زنـدان شـد١١

ـارزاتـش در دفـاع از  دادگاه جمھوری اسالمی او را بخاطر مب
مـحـمـد .    ماه زندان مـحـكـوم كـرده اسـت٤حقوق كارگران به 

ـارزاتـش در دفـاع از ٨٦جراحی قبال نیز در سال   به جـرم مـب
حقوق كارگران دستگیر و در پـی آن از كـار اخـراج گـردیـده 

 روز ٤او در سال گذشته نیز به ھمین جرم دسـتـگـیـر و .   بود
. در بازداشت بود و سپس در قبال وثیقه از زنـدان آزاد گـردیـد

 .محمد جراحی باید فورا از زندان آزاد شود
ـیـوک سـیـدلـر کـارگـر شـرکـت مسـافـربـری ٣ ـ سـیـد ب

.  خرداد دستگیر و ھمچنان در زنـدان اسـت٢٠قطارھای صبا 
ـیـت ـال ھـای درخشـان  او را به جرم دفاع از حقوق كارگـر و فـع
او فـردی .   انـد اجتماعی اش در رابطه با جوانان، دستگیر كـرده

ـلـه .   محبوب در میان كارگران و مـردم شـھـرش اسـت از جـم
ھای او تشكیل انجمنی به نام انـجـمـن سـالمـت اسـت  فعالیت

ـنـد  كه این انجمن را وی به ھمراه تعدادی از دوستان خود مـان
ـبـل تشـكـیـل  شاھرخ زمانی، و محمد جراحی حدود ده سال ق

ـات و  دادند و فعالیت ـی ھای آن عبارت بود از شـب شـعـر، ادب
ـیـوك در .   ھای ورزشی تشکیل تیم ـازداشـت ب در ایـن مـدت ب

سلول انفرادی بسر میبرد كه ھمراه با شاھرخ زمانی و مـحـمـد 
 .جراحی به بند عمومی زندان تبریز منتقل گردیدند

 تیر یداله قطبی فعـال کـارگـری و ٢٢ـ روز چھارشنبه ٤
 دادگاه انقالب جـمـھـوری ٢عضو کمیته ھماھنگی در شعبه 

ـبـل از . اسالمی در شھر سنندج دادگاھی شد او چـنـد روز ق
مراسم اول ماه مه امسال به ھمراه سه تـن دیـگـر از اعضـای 

 روز ١٢این کمیته به اداره اطالعات احضـار شـد و پـس از 
 .بازداشت با قرار وثیقه از اداره اطالعات آزاد شدند

ـلـھـی از اعضـای ٢١ـ روز سه شنبه ٥ ـیـر پـدرام نصـرال  ت
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  کمیته ھمـاھ

ـبـه "   اجتماع و تبانی علیه نـظـام" کارگری به اتھام   ٢در شـع
ـاری  دادگاه انقالب جمـھـوری اسـالمـی تـوسـط قـاضـی طـی

ـاریـخ . محاكمه شد  ٨٩ دی ٥پدرام نصرللھی ھمچنین در ت
در منزل پدر حبیب الله لطیفی دستگیر و مـدتـی را در اداره 
ـیـون  ـل ـی ـقـه چـھـل م ـی اطالعات سپری كرد و سپس با قرار وث

 .تومانی از زندان آزاد شد
ـیـن ٢١ـ روز ٦ ـال ـادری از فـع  تیر ساعت ده صبح وفـا ق

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد  كارگری و عضو كمیته ھماھ
ـقـالب جـمـھـوری ٢ھای كارگری در شعبه  تشكل  دادگـاه ان

وفـا بـه ھـمـراه چـنـد .   اسالمی در شھر سنندج دادگاھی شد
ـاریـخ  ـیـن کـارگـری در ت ـال تن دیگر از اعضای کمیته و فـع

 اردیبھشت ماه یعنی یک روز قبل از بـرگـزاری مـراسـم ١٠
اول مه در شھر سنندج اداره اطالعات این شھر احضـار و پـس 

ـیـن مـاه . از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد وفا قادری ھمـچـن
گذشته ھمراه با یازده نفر دیگر از فعالین كـارگـری بـه اتـھـام 

 در دفـاع از كـارگـران زنـدانـی، ٨٨شركت در گلگشت سال 
محاكمه و ھمراه با صـدیـق سـبـحـانـی یـكـی دیـگـر از ایـن 
كارگران به یك سال زندان محكوم شد كه این محكومـیـت بـه 

 . پرداخت یك میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل گردید
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـ بھنام ابراھیـم زاده فـعـال كـارگـری و فـعـال دفـاع از ٧
ـان .    خرداد سال گذشته در زندان است٢٢حقوق كودك از  ـی جـان

 سـال مـحـرومـیـت ١٠ سال زندان و ٢٠اسالمی او را قبال به 
ـتـمـاعـی مـحـكـوم كـرده بـودنـد كـه بـعـد از  ـیـت اج ـال از فـع
ـاره او  اعتراضات گسترده به این حكم، جمھوری اسالمـی دوب

جـرم .    سـال مـحـكـوم كـرد٥را در خرداد امسال محاكمه و به 
جـرم او .   بھنام دفاع از حقوق كودك و حـقـوق كـارگـران اسـت

 .مبارزه برای داشتن یك زندگی انسانی است
ـیـسـه ٨ ـات رئ ـ رضا شھابی فعال كـارگـری و عضـو ھـی

ـبـرد ـی ـیـت جسـمـی بـدی بسـر م . سندیكای واحـد در وضـع
ـیـجـه  خارش ـت ھای مداوم و زخم شدن پوست بـدن او کـه در ن

آزمایش معلوم شده مربوط به چـربـی کـبـد اسـت او را آزار 
ـالـجـه او نـكـرده و .   میدھد مسئوالن زندان اقدامی بـرای مـع

انـد کـه  تنھا به انجام سونوگرافی در بھداری زندان وعـده داده
ـیـسـت چـنـدی .   به ھیچ وجه پاسخگوی نیاز پزشکی وی ن

ـزی ـنـی  پیش نیز رضا دچار مشكل خونـری ـی ھـای مـداوم از ب
ـز .   شده بود ـی او از بیماریھای دیگر چون درد گـردن و كـمـر ن

ـال جـان رضـا شـھـابـی .  رنج میبرد ـب جمھوری اسالمـی در ق
 خـرداد سـال گـذشـتـه در ٢٢رضا شھـابـی از .  مسئول است

جـرم او .   زندان است و ھنوز حتی وضع پرونده او روشن نیـسـت
 و ٨٤اعتصابات با شكـوه كـارگـران شـركـت واحـد در سـال 

به غـیـر .   تالش این كارگران برای ایجاد سندیكای واحد است
رضا شھابی، منصور اسانلو و ابراھیم مددی دو تن دیـگـر از 

 .اعضای سندیكای نیشكر ھفت تپه در زندانند
ـیـوك  به غیر از شاھرخ زمانی، مـحـمـد جـراحـی، سـیـد ب
ـیـم مـددی،  ـلـو، ابـراھ سیدلر و بھنام ابراھیم زاده، منصور اسـان
ـنـد . رضا شھابی از اعضای سندیكای شركت واحـد در زنـدان

ـایـد فـورا از  تمامی كارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی ب
ـیـن  پـرونـده.   زندان آزاد شونـد ـال ھـای تشـكـیـل شـده بـرای فـع

ـتـمـاعـی  كارگری و فعالین سیاسی در تمامی عرصه ھای اج
ـیـن كـارگـری .  باید فورا لغو شوند تھدید و فشار بر روی فعال

 .*باید فورا متوقف شود
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ ژوئیه ٢١، ١٣٩٠ تیر ٣٠

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

 
 

 
 تھدید کارگران نفت به اعتصاب: نیجریه

ـزرگـتـریـن  Reutersبه گزار  ـا از ب به دنبال اعـالم دو ت
ھای کارگری در نیجریـه یـعـنـی کـنـگـره کـارگـران  اتحادیه
ـیـجـریـه  و کنگره اتحـادیـه (NLC)نیجریه  ھـای کـارگـری ن

(TUC)  ـاریـخ ـیـه، ٢٠برای آغاز اعتصاب سه روزه از ت  ژوی
ـانـچـه  اتحادیه کارگران نفت نیجریه نیز اعـالم کـرد کـه چـن

 .دولت به تعھد خود وفادار نماند، به این اعتصاب خواھد پیوست
ـیـجـریـه  ـیـس جـمـھـور ن ـیـش رئ  Goodluckسه ماه پ

Jonathan ھـای کـارگـری سـنـدی را  تحت فشار اتحادیـه
 ٧٥٠٠امضا کرد که بر طبق آن حداقل دستمزد کارگـران از 

ــرا  ــی ــه  (Naira)ن ــش مــی١٨٠٠٠ب ــرا افــزای ــی ــد،    ن یــاب
ـا بـحـال   ھای کـارگـری مـی اتحادیه ولی ـنـد ایـن امـر ت گـوی

نشده و کارفرمایان ھمچنان حد اقل دسـتـمـزد سـابـق را  عملی
ـفـت .   پردازند  می  Babatundeدبیـر اتـحـادیـه کـارگـران ن

Ogun ـتـی و ھـمـه  ھمه بخش:  " گوید  می ھای خدمـات دول
ـانـون  بخش ھای خصوصی باید حداقل دستمزدی کـه طـبـق ق

 ". مقرر شده، به کارگران بپردازند
ـیـجـریـه مـی تـوانـد لـطـمـات   اعتصاب کارگران نفـت در ن

ـامـیـن  سنگین  ـفـت ت به دولت که بیشترین درآمدش از منابع ن
ـیـجـریـه .  میشود، بیاورد گفته میشود درصد باالیی از مـردم ن

 . دالر در روز زندگی میکنند٢با درآمدی حدود 
 

افزایش مداوم اعتصابات و : ویتنام
 اعتراضات کارگری

ــه گــزارش  ــصــابــات و  Monsters & Criticsب ــت اع
ـزایـش  اعتراضات کارگری در ویتنام بطـور مـداوم در حـال اف
است که بیشترین علت آن تورم شدید و فشار مالی سـنـگـیـن 

طبق این گزارش از اول ژانـویـه .   به کارگران عنوان شده است
ـیـوسـتـه ٤٤٠ تا کنون ٢٠١١  اعتصاب کارگری بـه وقـوع پ

ـبـل بـوده اسـت . که حدود سه برابر دوره زمانی مشابه سـال ق
قانون کار ویتنام ھر حرکت اعتراضی کارگران را مـنـوط بـه 
ـتـی کـرده اسـت، ولـی طـبـق ایـن  اخذ اجازه از مقامـات دول
ـبـود  ـا مـجـوز دولـت ن ـات ب گزارش ھیچکدام از این اعتـصـاب

ھـای اخـیـر بـه ایـن شـرح  از اعتصابات روز ھایی گوشه.  است
 :است

 کـارگـر یـک ٦٠٠ ژوئیـه، اعـتـصـاب ٢١ـ چھارشنبه 
ـزایـش  کارخانه  تولید کفش در شھر ھوشه مینه با خـواسـت اف
 .دستمزد

 ١٠٠٠ ژوئیه، اعـتـصـاب ٢٠ و ١٩ـ دوشنبه و سه شنبه 
که بعد از موافقت  Masan Food Groupکارگر شرکت 

 .  دالر دستمزد به پایان رسید٥٠کارفرمایان با افزایش 
ـیـه، اعـتـصـاب ١٩ـ سه شنبه   کـارگـر یـک ٥٠٠ ژوئ

ـا  کارخانه  متعلق به کره جنوبی که بعد از موافقت شـرکـت ب
 .خواست افزایش دستمزد کارگران، خاتمه یافت

 کـارگـر ٢٠٠٠ ژوئیـه، اعـتـصـاب حـدود ١٨ـ دو شنبه 
Ivory Garment Factory  ـیـد پـوشـاک در  کارخانه تول

 .با خواست افزایش دستمزد Thai Binhاستان 
 

 اعتراض مردم به اوضاع بد اقتصادی: اسپانیا
ـبـه  Euro Newsبه گزارش  ـیـه ٢٣مادرید روز شن  ژوئ

ـانـی بـود کـه در اعـتـراض بـه  بار دیگر شاھد حضـور جـوان
ـان .   اوضاع بد اقتصادی به خیابانھا آمدند بسیاری از این جـوان

نامند سفـر خـود را  که خود را ایندیگنادوز یا خشمگینھا می
. از شھرھای دیگر به سمت پایتخت ماه گذشته آغـاز کـردنـد
ـاده خـود را بـه مـادریـد رسـانـدنـد ـی . شماری از آنھا با پای پ

ـبـه مـی : گـویـد یکی از شرکت کنندگان در تجـمـع روز شـن
ـتـش اسـت .   این جنبش بسیار مفید است"  به نظر من حـاال وق

شـود  ھایی که مـی که به خیابانھا بیاییم تا علیه سوء استفاده

ـیـم سـوء .   اعتراض کنیم تا قدرتھای اقتـصـادی را وادار کـن
ـنـد مـردم کـار مـی.   ھای خود را متوقف کننـد استفاده . خـواھ

خواھند و از ایـن کـه بـه آنـھـا بـی  آنھا منزلت اجتماعی می
ـنـده روشـنـی نـدارنـد  شود و احساس می توجھی می ـنـد آی کـن
 ."اند خسته شده

ـیـش از  ـبـل و پ اعتراضھای خیابانی در اسپانیا دو مـاه ق
ـا بـه .   انتخابات محلی آغاز شد ـی ـان ـپ ـیـکـاری در اس ـزان ب مـی

ـا  ـب ـقـری باالترین حد خود در چھارده سال اخیر رسیـده اسـت و ت
دولـت در دو سـال .  سال بیکار ھستند٢٥نیمی از جوانان زیر 

گذشته مالیاتھا را افزایش و حقوق کارمندان را کـاھـش داده 
 .است

 
 شکایت معدن چیان از دولت این کشور: شیلی

 کـارگـر مـعـادن مـس و ٣١ ABC Newsبه گزارش 
 ٧٠٠ روز در اعـمـاق ٦٩طالی شیلی که پارسال به مدت 

ـار شـده بـودنـد،  متری زمین بدلیل ریزش خروجی معدن گرفت
ــد ــت شــکـایـت و ادعــای خســارت کـردن ــن .   رسـمـا از دول ای

ـنـد،  کارگران که بطور معجزه آسایی توانستند نجات پیـدا کـن
اند که ما میخواھیم این درد و رنـجـی کـه خـودمـان و  گفته
 روز متحمل شـدیـم، بـرسـمـیـت ٦٩ھایمان در این مدت  خانواده

گویند مؤسسه ملی مـعـادن و زمـیـن   آنھا می.   شناخته شود
شناسی که وابسته به دولت است، وضعیت معـادن و شـرایـط 
ـا تـوجـه بـه  کار این کارگران را بدقت بازرسی نکرده است، ب
ـیـل  اینکه این معدن در گذشته نیز مشکل داشته و یکبار بـدل

 .یک مشکل عمده تعطیل شده است
ـفـر در ایـن مـعـدن ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ھمچنین در سال   دو ن

ـاکـی  کشته شده اند و از آن زمـان ایـن مـعـدن جـای خـطـرن
وکیل این کارگـران، دولـت را مسـئـول . بحساب میامده است

مستقیم اھمال و بازرسی نکـردن ایـن مـعـادن اعـالم کـرده و 
 ھـزار دالر ٥٤٠برای ھر کارگر ادعـای خسـارتـی مـعـادل 

 .کرده است
 

  راننده تاکسی٢٠٠٠اعتصاب حدود : یونان
ـان روز  Euro Newsبه گزار  رانندگان تاکسـی در یـون

ـامـه ١٨دوشنبه  ـن ـی  ژوئیه علیه آسان سازی مراحل اخذ گـواھ
بـر اسـاس ایـن .   صنفی، اعتصابی دو روزه را آغـاز کـردنـد

ـا مسـدود سـاخـتـن ٢٠٠٠گزارش، حدود  ـاکسـی ب ـنـده ت  ران
ـز بسـتـن یـکـی از  ـی راھھای منتھی به فرودگاه شھر آتن و ن

یـکـی .   انـد بنادر اصلی، ھزاران گردشگر را سرگـردان سـاخـتـه
من دارایی ام را فـروخـتـم »:   گوید از اعتصاب کنندگان می

ـقـط بـه ایـن خـاطـر کـه شـغـلـی  و یک تاکسی خـریـدم، ف
ـنـدن،  «. نداشتم ـایـمـز چـاپ ل به گزارش روزنامه فایننـشـال ت

ـاد ھـزار یـورو  بھای گواھینامه صنفی تاکسی داران از ھشـت
 .به سه ھزار یورو تقلیل خواھد یافت

ھای بانک جھانی برای بـه وجـود  این بخشی از سیاست
از یـک طـرف کـارگـران را .   آوردن رقابت بین کارگران است

ـا ھـزار  به جان ھم میاندازند و از طرف دیگر کارگـری کـه ب
ـاکسـی ٨٠مصیبت   ھزار یورو تھیه کرده و پـروانـه کسـب ت

ـیـدا ٣ ھزار به ٨٠خریده است، از امروز ارزش آن   ھزار تقلیـل پ
 .*خواھد کرد

 اخبار بين المللی


