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ـرپـای  "  گرانی "  یک پـدیـده دی
ـران و   در اقتصاد سرمـایـه داری ای
یک معضل مھم و حـل نشـدنـی  
در زندگی ما کارگران اسـت کـه  
ـرسـی بـه کـاالھـای   ھمیشـه دسـت
مورد نیاز یک زندگی مـعـمـولـی  

در  .  را برایمان مشکل ساخته اسـت 
ــی اســاس   مـقـطــع کــنـونـی، گـران

زندگـی تـوده کـارگـران را ھـدف  
ـر   گرفته و  آنھـا را بـه سـوی فـق
مطلق و به گفته خود دولتیان خـط  

ــیــچ  .  بــقــا ھــدایــت کــرده اســت  ھ
ــا وجــود ھــمــه   ــی در ایــران ب ـت دول
ـنـد و   تبلیغات، ھیـچـگـاه نـخـواسـت
نمی توانستند این معـضـل را حـل  

ـرای  .  نمایند  ھـنـگـامـی گـرانـی ب

دولتھای سرمایه در ایران مـعـضـل  
محسوب میشود، کـه ایـن پـدیـده  
منجر به شورش و اعتراض شود و  
گر نه اساسا با آن ھیچ مشـکـلـی  

ـتـھـای  .  ندارند  ـیـغـات دول ـل ـب تمام ت
از دولتھای زمان شـاه تـا  (  حاکم  

) دولــتــھــای جــمــھــوری اســالمــی 
و  "  گران فـروشـان " مبنی برخورد با  
ـنـد و   ـرو کـردن " بگیر و بب " بـی آب

گران فروش تا فراخوان به نخـریـدن  
ـیـه گـردد، از   ـب ـن تا گران فـروش ت

 "ننگ بر گرانی      "
 یاشار سھندی  

ـرگـزاری   بنابر خبـری كـه خـب
ـیـن   دولتی فارس منتشر كرده، اول

كـانـون انـجـمـن ھـای  " انتخابـات  
روز  "  صنفی كارگری استان تھران 

ــكــی دو  .   تــیــر بــرگــزار شــد ٤  ی
ــوشــتــه ای كــه تــوســط طــیــف   ن
ـبـش   ـیـسـت ھـای  جـن سنـدیـكـال
ــت   ــاسـب كـارگـری بـه ھـمــیـن مـن
ــر   ــگ ــار دی ــوشــتــه شــده اســت، ب ن
ــم   ــوھ ــونــگــرائــی و ت ــان ــه ق ــل مســئ
پراكـنـی در بـاره مـاھـیـت دولـت  
ـرخـورد ایـن   جمھوری اسالمی و ب
رژیم سركوبگر و كـارگـركـش بـه  

تشـكـل ھـای كـارگـری را، داغ  
. كرده و بجلو صحـنـه رانـده اسـت 

ایـن مـوضـوع امـا بـه نـظـر مــن   
ـرخـورد   حاشیـه ای اسـت، اگـر ب
ـنـده   ـن سندیكالیستھـای تـوجـیـه ك
اعمال رژیم در برخورد به كارگران  
و تشكلھـای كـارگـری را مـورد  

 .بررسی قرار دھیم 
ما در این رابطه مرتب نوشتـه  
ـیـات شـوم   ـم ن ایم و سعی كرده ای
ـــــی   ـت ـــ ــــدس ــــم ــــی ھ ــــاس ـی ـــ س
سندیكالیستھای نـوع شـرقـی بـا  

سندیكالیستھا و نھادھای 
 سركوب رژیم در میان كارگران

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
 ١١    صفحه  

 ٤ صفحه  

 ٣ صفحه  

ــوان   ــحــت عــن ــی ت ــحــث ــرا ب اخـی
ــری  "  ــن كــارگ ــی ــھــای فــعــال تشــكــل

ـنـد  " موجود ناچار از انتخـاب ھسـت
به قلم اسد گلچینی نـوشـتـه شـده  
ـربـطـی   است، كه اوج پاسیفیسم و بی
این جریان را به جنبش كارگـری و  

در  .  مبارزات مردم نشـان مـیـدھـد 
نشریه كارگر كمونیسـت در پـاسـخ  
ـتـشـر شـده اسـت،   آن، دو مطلب من
اما من نیز پرداختن به ایـن بـحـث  
را فرصتی دیدم تـا روی نـكـاتـی  

 .دیگری تاكید داشته باشم 

اسد گلچینی نوشته اش را بـا  
طرح یـكـسـری سـواالت در مـورد  
جایگاه واقعی تشكلھای موجود و  
غیره شروع میكند و تحـت عـنـوان  
اینكـه ھـمـه ایـن سـواالت گـمـراه  
كننده است، از  پاسخ دادن به آنـھـا  
شانه خالی كرده و بعد از یكـسـری  
حمالت به این تشـكـلـھـا و چـپ  
وغیره،  فعالین كارگری را به كـج  
كردن راه خود و انحالل این تشكلھـا  

ـتـی  .  فرا میخواند  لپ سخن او وق
روشن میشود كه از نقش چپ در  

وی  .  این تشكل ھا سخن میگویـد 
ضمن حمله به آنھا، اسـاسـا چـپ  
ــدھــد  و   ـرار مــی ــه ق را زیــر حــمــل

ـر  :" مینویسد  افکار و آرا غـالـب ب
ایجاد و فعالیتھای تاکنـونـی ایـن  
تشکل ھا را سیاست  و نـظـرات و  
متد چپ موجود بـوده اسـت کـه  
بر تشکـیـالت ھـای ایـجـاد شـده،  
ــنـاســب خـودشــان را   ــت مـت ـی فـعــال

ـنـی  ". نشاندند  در اینجا اسد گلـچـی
ـقـشـی  خـود در    آشكارا به  بی ن
ــری و فــعــالــیــت ایــن   شــكــل گــی
تشكلھا كه بـطـور واقـعـی مـعـرف  
پیشروی ھای كل جنبش كارگـری  
ـرف اسـت و در واقــع   اسـت، مـعــت
ـیـش از   بخشی از خشم و عصـبـان

 .  موضوع، ھمین است 
ـیـسـت كـه   طبعا این اولین بار ن

 خط راست و پاسیفیسم جایی 
  در جنبش كارگری ندارد

 شھال دانشفر  

 نکته اصلی 
 بحران اقتصادی، علتھا و پیامدھا

 اصفهان درآستانه انفجار
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 ١٠ صفحه  

 ٨     صفحه  



١٣٩١ مرداد ١٠  کارگر کمونيست  2 

 .درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست

 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگری

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 محمدرضا پويا: سردبير

 ھيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 
 شھال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com 
 داوود رفاھی

dawood.refaahi@gmail.com 
 ياشار سھندى

y_sahandi@yahoo.com 
 محمد شکوھی

moshokohi@yahoo.de 
 حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com 
 مرتضی فاتح

mor.fateh@gmail.com 
 نسان نودینیان

nandiniannasroola@yahoo.de 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 ...ننگ بر 
اعتراض میشود اما در ادامـه  
تاکید میکنند خب بـایـد بشـود و  
ـری   ـران آبـاد و آزاد خـب گرنه از ای

 !نیست 
ــارکــرد   ــا ک ــاالھ ــی ک گــران

سرمایه بایـد  .  طبیعی سرمایه است 
ھزینه ای کـه  .  سودش تامین شود 

بابت تولیـد کـاالھـا مـیـشـود، بـه  
اضافه سود آن باید برگشت داشتـه  

ــاشــد  ــافضــات ذاتــی  .  ب ــن از تــن ای
سرمایه داری است که از سـویـی  
ـیـد مـیـکـنـد بـایـد   کاالھا که تـول
ـرا   مصرف کننده ای بـاشـد کـه آن
ــرای   ــگــر، ب ــخــرد و از ســوی دی ب
ـرسـد مـجـبـور   اینکه بـه سـودش ب
ـیـن   است قیمتی برای کاال ھا تعـی
ـرسـد و ایـن   کند که به مـرداش ب
ـرس تـوده   عمال کاالھا را از دسـت

ـنـاقـض بـه  .  مردم دور میکند  این ت
ـر خـودش را   ـیـشـت شکلی دیـگـر ب

سـرمـایـه داری از  .  نمایان میسازد 
سویی سعی بسیار میکند کـه بـا  
ــوه و گـونـاگــون یــک   ـب ــد ان ـی تـول

ـرا   ـر تـمـام  " کاالی خاص، آن ـت ارزان
و این بخاطر رقابت سـرمـایـه  " کند 

داران است که میخواھند ھمدیـگـر  
را از بازار حذف کنند و از سـوی  
ـرایـش   دیگر، این ارزان تمام کردن ب

ــتــری "  ــش ــه بــی ــن ــدارد و  "  ھــزی ــی بــرم
ـیـمـتـی عـرضـه   کاالھا عمال بـا ق
ـنـد   میشود که توده مردم نمی تـوان

ایـن دور بـاطـلـی  .  آنرا تھیه کننـد 
است که ھزینه اش را تـوده مـردم  
ـبـاھـی زنـدگـی شـان   ـیـمـت ت به ق

ھـیـچ  "  گـرانـی . " پرداخت میکننـد 
ـتـصـاد سـرمـایـه داری "وقت از   " اق

ناپدید نخواھد شد و اساسا مـبـارزه  
بر سـر دسـتـمـزدھـا از ھـمـیـن جـا  
نشات میگیرد که تـوده کـارگـران  
ــاز   ــی ــنــد کــاالھــای مــورد ن بــتــوان
ـنـد  . زندگـی شـان را تـامـیـن کـن

کارگران خواھان افزایش دستمزدھا  
ـنـد زنـدگـی را   ـتـوان ھستند کـه ب
برای خودشان قابل تحمل سازنـد و  
بورژوازی مخالـف آن اسـت چـون  

 .سودش به شدت تنزل میکند  
گرانی فقط با نـابـودی نـظـام  
سرمایه داری از جـامـعـه انسـانـی  
ناپدید خـواھـد شـد چـون اسـاسـا،  
ـر   اساس تولید فرق خواھد کرد و ب
ـیـد شـکـل   اساس نیاز جامـعـه تـول

اما تا آنزمان و تـا  .  خواھد گرفت 
وقتـی کـه نـظـام سـرمـایـه داری  
حاکم است مبارزه بر سـر افـزایـش  
ـقـه   دستمزد، مھمتریـن مـبـارزه طـب

یـک شـعـار  .  کارگر خـواھـد بـود 
ـبـش کـارگـری   کلیشه ای در جـن
رواج دارد کــه خــواھــان افــزایــش  
دستمزد متناسب با تورم یا گرانـی  
کاالھا است اما ایـن شـعـار بـایـد  
ـر   اصالح شود و افزایش دستـمـزد ب

ریـش و  .  اسـاس خـط رفـاه بـاشـد 
قیچی در دست خود سرمایه اسـت  
و او ھیچگاه نرخ واقـعـی تـورم را  
اعالم نمی کند و گیرم ھم بکـنـد،  
ــدگــی یــک خــانــوار   ــای زن ــن مــب
کارگـری را در حـد ھـیـچ مـی  
انگارد و بر ھمـیـن اسـاس حـداقـل  

اما خـط  .  دستمزد را اعالم میکند 

ــده   ــن ــن کــن ــی ــطــه تــعــی ــق رفــاه آن ن
و ایـن خـط  .  دستمزدھا باید بـاشـد 

ـنـدگـان بـورژوازی   رفاه را نه نـمـای
ـیـن   که خـود کـارگـران بـایـد تـعـی

مبارزه علیه گرانی مـبـارزه  . کنند 
ـم بـا سـرمـایـه داری اسـت   مستقی
ـیـشـابـور شـعـار   وقتی کـه مـردم ن

ـر گـرانـی "  را سـر دادنـد  "  ننـگ ب
ـر   یعنی در واقع فریاد زدند ننگ ب

اگـر آنـھـایـی کـه  .  سرمایه داری 
ـنـد تـا   کیسه سیب زمینی را مبین
ـنـد و مـدام   توده مردم را تحقیر کن
ــا   ــد م ــن ــکــن ــه مــی آنــرا بــرجســت

ـنـگ  " کمونیستھا، باید بر شعـار   ن
ـرجسـتـه  "  بر گرانی  تاکید کنیم و ب

اش کنیم و بـه شـعـار ھـمـگـانـی  
ـیـو  .  تبدیل اش کنیـم  ـرنـات ـت بـایـد آل

کارگران را برجسته کنیم که خـط  
رفاه باید مبنای ھمه چیز زندگی  

جـالـب اسـت کـه در مـورد  . باشـد 
اعتراض مردم نیشابـور، بـورژوازی  

ـرداخـت  چـون  .  خیلی کـم بـه آن پ
دقیقا اینجا برایـش نـمـی صـرفـیـد  
ـیـن   که از آن یاد کـنـد چـون چـن
جلـوه داده بـود کـه مـردم راضـی  
ھستند و مشکل شان بـرگ رای  

مـبـارزه  .  گم شده شـان بـوده اسـت 
علیه گرانی آن نقطه مھمـی اسـت  
که کـل جـامـعـه را مـیـشـود بـه  
مبارزه علیه سـرمـایـه داری سـوق  
داد و نشان داد که اساس مشکل،  
ـیـسـم   سرمایه داری است و سوسیـال

 چاره کار است 

تغییر جھان و ایجاد دنیایی بھتر یـک امـیـد و آرمـان ھـمـیـشـگـی  
عـلـیـرغـم رواج ایـده  .  انسانھا در طول تاریخ جامعه بشری بوده اسـت 

ھای قدرگرایانه و خرافی اعم از مذھبی و غیر مذھـبـی حـتـی در  
دنیای باصطالح مدرن امروز، ایـده ھـایـی کـه ھـریـک بـه نـحـوی  
عالج ناپذیری و مقدر بودن وضع موجود را تبلیغ میکننـد، زنـدگـی  
واقعی و عمل روزمره توده ھای وسیع مردم ھمواره حاکـی از یـک  

پذیری و حتی اجتناب نـاپـذیـری یـک آیـنـده  امید و باور عمیق به امکان  
 بھتر است 

 )نیست کارگری .برنامه حزب کم ( یک دنیای بھتر  
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کمیسیونھای  و اتاقھای اصـنـاف  
شاھنشاھی که قرار بود مو را از  
ماست بکشند تا شورای نـظـارتـی  
یا ھر تشکیالت شکل گـرفـتـه و  
ــوری   ــھ ــه از ســوی جــم ــگــرفــت ن
اسالمی، تبلیغات عوامفریبانه ای  
بیش نبوده و اولین گروھی ھم کـه  
ــب   مـعــرفـی مــیـشــونـد کــه مســب
گرانی بودند خود مردم بـودنـد کـه   

 !اقدام به خرید میکنند 
اکنـون کـه سـکـان در دسـت   
ـریـن   ـت ابله ترین و درعـیـن حـال رذل
نماینده سرمایه یعنی احمدی نـژاد  
ــل   ــار ســاده و ســھ ــاده، بســی افــت

مینماید که ھمـه چـیـز را گـردن  
" احـمـدی نـژاد " سیاست نـادرسـت  

ـنـد  .  انداخت  بطور نمونه؛ کسی مان
ــس   ــایــب رئــی ــی مــزروعــی ن عــل
کمیسیون برنامه و بودجه مـجـلـس  
ششم جمھوری اسالمی و اکـنـون  
رانده شده از حکومت،  در گفتگو  

آن  : "  با رادیو فردا مـدعـی اسـت 
ـتـصـادی   چه االن در وضـعـیـت اق
ــاده نــاشــی از   ــت ــاق اف ــف کشــور ات

ھای غلط اقتصادی دولـت    سیاست 
رادیـو فـردا از  ".  نژاد اسـت   احمدی 

کـارشـنـاس  " قول فریدون خاوند که  
اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه  

معرفـی شـده،  "  رنه دکارت پاریس 
ھای اقتصـادی    دشواری :" گوید   می 

شـود بـه    امروز ایران را فـقـط نـمـی 
ــت داد  ــی نســب ــارج ــحــریــم خ . ت

ـتـصـادی،    گزینش  ھای نـادرسـت اق
ـتـصـادی   نادیده گرفتن تجربیات اق
ــار   ــا، کــن ــه ایــران و دنــی گــذشــت

گذاشتـن کـارشـنـاسـان یـا دلسـرد  
کردن آنھا، ھـمـه و ھـمـه در زوال  

ھای تولیدی و بـازرگـانـی    دستگاه 
ـتـصـاد   و مالی ایران موثر بوده و اق
ـرار   کشور را در وضعیت فـعـلـی ق

ــر یــادشــان  ".  داده اســت  ایشــان اگ
رفتـه، مـا کـه ھـنـوز خـاطـرمـان  
ھست، ھنگامی که احمدی نـژاد  
ــه   ــای دیــریــن تصــمــیــم گــرفــت روی

حذف یارانه و انـجـمـاد  ( بورژوازی  
را اجرا کـنـد، دعـای  )   دستمزدھا 

ـتـصـادی   خیر ھمه کارشـنـاسـان اق
مانند ایشـان شـامـل حـال ھـمـیـن  

ـلـد " احمدی نژاد   شـده بـود،  "  کارناب
ھر چند چشم شان آب نمی خـورد  

که این دولت از پس این کار برآید  
ــوری  (  ــھ ــم اســاســا حــکــومــت ج

ـیـسـت کـه   اسالمی حـکـومـتـی ن
آرزوھای اقتـصـادی بـورژوازی را  

ـم    -سامان دھـد   ـرخـواھـی بـه ایـن ب
اما حاال که سـیـاسـتـھـای  ) گشت 

ـتـصـاد   دولت احمـدی نـژاد کـه اق
ورشکسته بورژوایی را به نـابـودی  
کامل سوق داده، صدایشان درآمـده  

سـیـاسـتـھـای نـادرسـت  " است کـه  
موجب مشکـالت  "  اقتصادی دولت 
ـنـده سـیـاه " بسیار شـده و   ـرای  "  آی ب

 .جامعه پیش بینی میکنند 
ـتـصـادی دولـت   سیاستھـای اق

درسـت از  (  اگر ھم درست میبود  
ـر  )  نظر بورژوازی  جز فالکت بیـشـت

برای کـارگـران ثـمـری نـداشـت و  
چـون اسـاسـا در  .  نخـواھـد داشـت 

ـرار اسـت    ـران ق جوامـعـی مـثـل ای
وجود کارگر ارزان  تضمین شود و  
برای اینکار باید سھـم کـارگـر از  

ـر شـود  . ثروت جامعه روزبروز کمـت
باید آن ھزینه ای که برای کارگر  
صرف میشود تـا مـزد او تـامـیـن  
. شود، روز بروز ارزان تر تمـام شـود 

در نتیجه قدرت خرید کارگر بطـور  
. دائم  سیر نـزولـی طـی مـیـکـنـد 

بدین خاطر ھیچ وقـت سـایـه شـوم  
گرانی  از زندگـی مـا کـارگـران  
کنار نخواھد رفت، شدت و ضعف  
پیدا خواھد کرد اما برای ھمـیـشـه  

ــد داشــت  ــواھ حــکــومــت  .  دوام خ
جمھوری اسالمی ھمانـگـونـه کـه  
بارھا از سـوی مـا اشـاره شـده و  
ـبـوده کـه   تاکید شده، حکومتـی ن

ـنـدازد "بیاید   ـی ایـن  "  اقتصاد را راه ب
حکومت ماموریتش ایـن بـود کـه  
مردمی را که بـه خـیـابـان آمـدنـد  

اما بعد  .  سرکوب کند و آرام سازد 

ـبـش   از سی وسه  سال، یـک جـن
عظیم اجتماعی اساس سرمـایـه را  
در ایران ھدف گـرفـتـه اسـت کـه  
ـر مـیـشـود  . روزبروز بر خود آگـاه ت

این جنبش در مبارزه با جـمـھـوری  
ـیـش   اسالمی ھدفھای انسانی را پ
رو گذاشته است و برای آن مبـارزه  
میکند که ھمین خواب بـورژوازی  

مـبـارزه  .  را بیشتر آشفته کرده است 
ـرای   برای کسـب رفـاه، مـبـارزه ب
داشتن تشکالت کارگری کـه بـه  
سازمان دھی مـبـارزات کـارگـران  
بپردازد، ھر چند که پراکنده اسـت  
اما چنان واقعی و قوی است کـه  
ـرا انـکـار   بورژوازی نمـی تـوانـد آن
ـنـدگـان بـورژوازی   کند و لذا نـمـای
ـنـد  . مجبور ساخته مجیز آنرا بگـوی

خـواسـتـه ھـای  " جنبشی کـه در  
محدود نمانده  بلکه مـثـال  "  صنفی 

بر علیـه اعـدام بـه شـدت مـبـارزه  
میکند، یا مبارزه علیه سـنـگـسـار  

ـرای   را جھانی کرده است، مبارزه ب
حقوق زنان را براستی به مـعـیـاری  
ـبـدیـل کـرده   برای آزادی خواھی ت
است، جنبش حمایـت از کـودکـان  
را این جنبش نمایندگی مـیـکـنـد،  
ـبـش   مذھب در مـحـاصـره ایـن جـن
ـیـد و   است و بـحـث آزادی بـی ق
شرط سیاسی را به یک مـوضـوع  
اساسی جامعه تبدیل کـرده اسـت؛  
ــه دار   ایـن جـنــبـش خــود را طـالی

رنسـانـی  .  رنسانـس نـویـن مـیـدانـد 
. علیـه ھـمـه بـاورھـای بـورژوازی 

جمھوری اسالمـی بـاری از روی  
ــورژوازی بــرنــداشــتــه کــه   دوش ب
بماند، خـود بـه بـحـرانـی اسـاسـی  
. برای بورژوازی تبدیل شـده اسـت 

جمـھـوری اسـالمـی بـدیـن خـاطـر  
اقتصاد را راه  " ھیچگاه نمی تواند  

ــدازد  ــن ــا  "  بــی ــی کــه ب حــکــومــت
ــردم   ــھــای خــود  تــوده م ــت ســیــاس
ـرار   بیشتری را در مقابل سرمایـه ق

جــمــھــوری اســالمــی   .  داده اســت 
برای بورژوازی معضل است تا راه  

اگر برای جمھوری اسـالمـی  . حل 
ــصــادی "  ــاســت اقــت ــائــل  "  ســی ھــم ق

باشیم، سیاست چپاول و غارتگـری  
ـم  .  است  تمام تصـمـیـمـات ایـن رژی

ـر  "  اقتصـاد مـقـاومـتـی " مانند   رھـب
فرزانه تا  ذخیره سازی کـاالھـای  
ــت ورشــکــســتــه   اســاســی کــه دول
احمدی نژاد وعده میدھـد، شـکـل  
ــی کــه   ــظــارت گــیــری شــورای ن
ــام ایــن   ــن بــن ــی اعضــایــش از قــاتــل
حکومت ھستند و مشخصا تاکید  
میشود کـه وزارت اطـالعـات در  

ـفـه ذاتـی  " این شورا بـایـد بـه   وظـی
بپردازد، و این یعنی شکـنـجـه  " اش 

ـر، ھـمـه در   و تجاوز و اعدام بیشـت
ــه   ــت ک ــی اس ــاول ـپ ــت چـ ــدم خ
حکومتیان در روز روشن مشغولـش  

. این یعنی تھدید جامعه .  میباشند 
دولــت  " و ایــن زبــان، زبــان یــک  

ـیـسـت، آنـھـا  "  متعارف بـورژوایـی  ن
حــداقــل ظــواھــر کــار را رعــایــت  

ـیـه  .  میکنند  این زبـان تـھـدیـد عـل
جامعه، زبـان غـارتـگـران جـامـعـه  
است کـه ھـر روز گـوشـه ای از  
غارتگری خـویـش را در جـنـگ  
. باندھای حکومتی افشا میکننـد 

ــار   ــان دچ ــت چــن ــوم ــک ــن ح ای
سردرگمـی شـده کـه حـرفـھـایـس  
نشانه جنون است تـا راه گشـایـی  

ـقـانـه  .  برای بحران سرمایه  بطرز احم

ای میگویند کـه بـایـد جـمـعـیـت  
ـیـون افـزایـش  ٢٠٠ کشور به   ـل  مـی

ـیـل ایشـان، ایـن   یابد؛ در ذھـن عـل
ـر، خـانـواده   میگذرد که بچه بیشـت
ــشــتــر درگــیــر خــودشــان   ھــا را بــی

و یا مـثـال مـیـخـواھـنـد  .  میکنند 
نشان دھند چنان بر اوضاع مسـلـط  
ھستند کـه بـه فـکـر اداره کـردن  

 میلیون جمعیت ھستنـد آنـھـم  ٢٠٠ 
به ادعای احـمـدی نـژاد بـا رفـاه  

تـوفـان  :  بـه قـول شـاعـر (  کامـل  
؛ اما ھدف اصلی چـیـز  !) خنده ھا 

دیگری است میـخـواھـنـد بـه ایـن  
" سیاستھای تنظیم خـانـواده "  بھانه  

ایـن بـه زبـان  (  را بگذارند کـنـار  
ـر از   بشری یعنی بھداشت را بیـشـت
ـنـد  ) قبل از دسترس مردم دور کـن

اما ھمین پایین بودن رشد جمعـیـت  
ھم یک جورھایی نشان از مبـارزه  
علیه این حکـومـت اسـت کـه بـه  

ــه خــودشــان   ــت ــبــک  " گــف ــردم س م
ـرگـزیـدنـد "  غربی  امـا  .  زندگی را ب

ــیــن   ــم چــن ــھــا کــه بــگــذری ــن از ای
ـریشـان احـوالـی ایـن   سخنانی از پ

 .حکومت رو به فروپاشی میگوید 
ــچــگــاه   ــن حــکــومــت ھــی  ای

ـبـوده اسـت   و  ( معضلش گـرانـی ن
ـتـی   ایضا کارشناسان بورژوازی وق
مدعی ھستند که بایـد بـازار آزاد  
باشد و با مکانیـسـم خـودش جـلـو  

گرانی وقتی مـعـضـل شـده  .) برود 
است که شاھد ھستند مردم یـک  

ـر  )  نیشابـور ( شھر   شـعـار مـرگ ب
ـنــگ بــر   ــدھـنـد و ن عـارتـگــر مـی

ـنـد  گـرانـی  .  گرانی را فریاد مـیـزن
ـر تـوده   یعنی استثمار بیشتر و بیشت
مردم، یعنی سود فـراوان سـرمـایـه  

 -حاال ھـر بـخـشـی از سـرمـایـه (  
برای آنھا که مایلند که سـرمـایـه  

!). را بشمرند که چند ق سـم اسـت 
ـر، بـاز ھـم   گرانی یعنی مزد کمـت
ـر و   ـیـشـت کمتر و این یعنی سـود ب

اما اگر گـوشـه ای  . باز ھم بیشتر 
اعتراضی بلند شود تازه نمایندگـان  
ــن   بـورژوازی یـادشـان مـی آیـد ای
ــال   ــث ــمــار اســت و م ــی ــتــصــاد ب اق

زیـاد اسـت و  "  نزد مردم " نقدینگی  
ـتـه از  !  این باعث تورم مـیـشـود  ـب ال

ــرخــی از ایــن   ــم ب انصــاف نــگــذری
کارشناسان قبـل از اجـرای یـک  
سیاسـتـی، ھشـدار مـیـدھـنـد کـه  

 عواقب فالن سیاست منجر به ا 

"ننگ بر گرانی"  

 ١ از صفحه  

 

 ٢ بقیه در صفحه  
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ـم را افشـا   نھادھای سـركـوب رژی
اما این طیف ھماننـد گـربـه  .  كنیم 

ـم در   ھفت جانند،، ھر بـار كـه رژی
بین كارگران تكانی بـه خـود مـی  
دھد و مترسكـی را عـرضـه مـی  
كند، اینھا به كارگـران مـژده مـی  
ــھـای كـارگــری   دھـنـد كــه تشـكـل
قانـونـی در شـرف تشـكـیـل شـدن  

 .ھستند 
 

نگاه ارباب رعیتی به 
 تشكل كارگری

كاظم فرج الھی در نوشتـه ای  
ــات   ــخـاب ــطــه بـا انــت ــون  " در راب كــان

"* انجمنھای صنفی استـان تـھـران 
کانون انـجـمـن ھـای  : " می گوید 

صنفـی کـارگـری ھـر اسـتـان آن  
طور که در قانون تـعـریـف شـده و  
منطـقـی ھـم بـه نـظـر مـی رسـد  
ـرای ھـمـکـاری و   نھادی اسـت ب
ــجــمــن ھــای   ــرک ان تــالش مشــت
ــای   ــت ــران در راس ــفــی کــارگ ــن ص
کمک به حل مھمترین و اساسـی  
ــه ی   ــع ــام ــن مشــکــالت ج تــری
ــان   کـارگــری کــه در ســطــح اســت

و  ( كسـی كـه  ."  تشکیل می شود 
منظورم صرفا شخص كـاظـم فـرج  

ـیـش از  )  الھی نیست    ٣ چشم بر ب
دھه سركوب فعالین و تشـكـلـھـای  
كارگری می بندد و دل به ایـجـاد  
ـم خـوش مـی   تشكل قانـونـی رژی
ــن   ــد و كــارگــران را ھــم در ای ـن ك
انتظار نگه می دارد، در نـگـاھـش  
بـه حــق و حـقـوق كـارگــران فــرق  
زیادی با سـاده دالنـی كـه دل بـه  
ـنـد،   ـن خانه كـارگـر خـوش مـی ك

: وی در ادامه مـی گـویـد .  ندارد 
ــه عـنـوان مـتـولــی  "  وزارت کـار ب

ــل   ــط کــار و مســای رســمــی رواب
مربوط به ایـن حـوزه بـایـد سـاز و  
کاری فراھم آورد که بدون دخالـت  

و اعمال نفوذ کارفرمایـان، احـزاب  
سیاسی و نھادھای دولتی، انجمـن  
ــی   ــکــل ھــای صــنــف ــا و تش ھ

...." کارگری تشکیـل گـردد و  
ـقـا اربـاب و   ـی ایشان نـگـاھـی عـم
. رعیتی به مسائل كـارگـران دارد 

به كارگران می گویـد كـه وزارت  
كار و آن ھم وزارت كار جـمـھـوری  
اسالمـی، مـتـولـی روابـط كـار و  
مسائل مربوط به كار است و ایـن  
نھاد سركوب مستقیم كـارگـران را،  
مسئول فراھم آوردن شرایطـی مـی  
ــھــای كــارگــری   كــنــد كــه تشــكــل

چرا كارگران نبایـد  .  تشكیل گردند 
با لحن طلبـكـارانـه از وزارت كـار  
بخواھند كه موش دوانی در امـور  
ایجاد تشكل كارگری را ممنوع و  
متوقف سازد؟ چرا نباید کارگـران  
ـبـدار بـودن   جامعه را مـتـوجـه جـان
وزارت كار بكنند كه در ھـر جـنـب  
و جوشی طـرف سـرمـایـه داران را  
ـبـایـد   گرفته است؟ چرا كارگـران ن
حق داشته باشند تشكـلـھـای خـود  
را ایجاد كنند، بلكه بـایـد شـرایـط  
ـتـظـار   ایجاد آن را از وزارت كـار ان
ــگــاھــی اســت كــه   ــن ن داشــت؟ ای
ـرده   حداقل دو قرن است كارگر را ب

 . كارفرما كرده است 
 

نگاه سندیكالیستھا به 
 شوراھای اسالمی

كاظم فرج الـھـی مـی گـویـد  
ــعــداد كــارگــاھــھــائــی كــه واجــد   ت
ـفـی   شرایط برای ایجاد انجمن صـن
ـر از تـعـداد   ـیـشـت ھستنـد بسـیـار ب
انجمن ھای صنفی ای اسـت كـه  
. در جلسه فـوق شـركـت كـرده انـد 

ـفـی  ٤٦ می گـویـد    انـجـمـن صـن
ـیـكــه   ــد، در حــال حضـور داشــتـه ان

 واحد واجد شرایـط  ٢٥٠٠ نزدیك به  
او در ھـمـیـن خصـوص بـه  .  داریم 

شوراھای اسالمی كـار ھـم اشـاره  

ـم  : " می كند  ـی بسیار مھم است بـدان
 انجمن باقی  ٢٤٥٠ چرا نمایندگان  

ــن مــجــمــع حضــور   ــده در ای مــان
نداشتند و یا چـرا بـه رغـم وجـود  
این حد از مسـایـل، مشـکـالت و  
ـریـن   ـیـشـت ـفـی، در ب معضالت صـن

 کـارگـاه و  ٢٥٠٠ شـمـار از ایـن  
ـنـجـاه   محیط کار دارنده بیـش از پ
ــون تشــکــل   ــاکــن نــفــر کــارگــر ت

ـم  .  کارگری ایجاد نشده است  گیری
که در پانصد کارگاه از این تعـداد  
شورای اسالمی کار تشکیل شـده  
بازھـم جـای دو ھـزار کـارگـاه و  
انجمن در ایـن مـجـمـع عـمـومـی  

ایشـان بـا گـذشـت  ."  خالـی اسـت 
 دھه از كارنامه سـیـاه و  ٣ بیش از  

سركوبـگـری شـوراھـای اسـالمـی  
كار، ھـنـوز دل از ایـن نـھـادھـای  
ـرور كـارگـران نـكـنـده   سركوب و ت

ـریـن  . است  یك كارگری كه كوچكت
ـقـه ای   ـرای ھـم طـب نگرانی ای ب
ـیـن   ھای خود داشته باشـد، در اول
ــكـــل   ــجـــاد تش ـرای ای ــ ــدم و ب ق
كارگری، خواھان جمع شدن بسـاط  
شوراھای اسالمی كار و دیگر زیر  
ــر   مــجــمــوعــه ھــای خــانــه كــارگ

 ! اسالمی خواھد بود 
شـــوراھـــای اســـالمـــی كـــار  
نھادھایی ھستند با تاریخ بیـش از  

در ایـن  .   دھه در مـحـیـط كـار ٣ 
ـر سـر كـارگـران   مدت ھر بالئـی ب
ـر   آمده، از تحمیل دستـمـزدھـای زی
خط فقر تا شكار فعالین چـپ و  
سوسیالیست، تـا شـكـار كـارگـران  
ـیـن   معترض و تا بریدن زبـان فـعـال
ــرکــت   ــا ش ــری، ب ــقــل كــارگ مســت
مستقیم اوبـاشـان خـانـه كـارگـر و  
شوراھـای اسـالمـی كـار صـورت  
گرفته و ھمـیـشـه در خـط مـقـدم  
ــح   ــارگــران و ســط ــه ك ــه ب ــمــل ح

آیا كاظم فـرج  .  معیشتشان بوده اند 
ـیـســت   ــدیـكـال ــا ھـر سـن الـھـی و ی

دیگری می تـوانـد دو نـمـونـه از  
ھمكاری شوراھای اسـالمـی كـار  
ــه   ـراضـشـان ب بـا كـارگـران در اعـت
ـبـارشـان را بـه مـا   ـت وضعیت فالك

 نشان بدھند؟ 
 

كارگران ناآگاه و 
سندیكالیستھای آگاه 

 !معلم
ـرم مـا امـا   سندیكالیست محـت

او  .  بیشتر از اینھا را در انبـان دارد 
ـیـن   ـر دسـتـان خـون آب تطھیر شده ب

در  .  جمھوری اسالمی ریخته است 
جـواب بـه سـئـوال فـوق كـه خــود  

  ٢٥٠٠ كـه چـرا از  ( مطرح كـرده  
واحد واجد شرایط تشكیل شـورای  
ـفـی،   اسالمی كـار و انـجـمـن صـن

 واحد در انتخابات  ٤٦ فقط نماینده  
بطـور  : "، می گوید )شركت داشتند 

ـبـت   حتم دالیل زیادی برای این غی
 -١ :  ھا می توان بر شمرد از جمله 

میزان رشد نیـافـتـگـی فـرھـنـگ  
ــذیــری و   ــکــل پ ــکــل و تش تش
سازمانیابی در شمـار بسـیـاری از  
کارگران که ایـن خـود داسـتـانـی  

بـحـران    -٢ .  است پر از آب چشـم 
ـبـود رونـق و   عمومی جامـعـه و ن
فضای مناسب کسب و کار و در  
ـرای   ـیـت شـغـلـی ب نتیجه نبود امن
ــجــاد   کـارگــرانــی کــه خــواھــان ای

ـری   -٣ . تشکل ھستند  سخـت گـی
و سنگ اندازی ھای وزارت کـار  
و سایر نھادھـای مـربـوطـه در راه  
شکل گیری و فعالیت این انجمـن  

نبود اعتـمـاد بـه فـراخـوان    -٤ . ھا 
ـلـی را كـه  ... ."  دھندگـان و  دالی

ایشان مطرح كرده، حتـی بـه پـای  
غر و لندھای علیرضا محجوب و  

آنـھـا  !  حسن صادقی ھم نمی رسند 
حداقل می گویند كه یك جناحـی  
از رژیم سنگ اندازی می كند و  
نمی گذارد؛ كاظم فرج الھـی امـا  

در چشم گرسنه كارگران زل زده و  
شمـا  " دروغ تحویلشان می دھد كه  

فرھنگ تشكل و تشكل پذیری و  
كـارگـران و  !"  سازمانیـابـی نـداریـد 

ــادی در   ــن كــارگــری زی ــالــی فــع
ـنـھـا حضـور بـھـم   جاھـایـی كـه ای
رسانده اند، بعنوان توطئه گر و بـی  
فرھنگ حقشان را كـف دسـتـشـان  
گذاشته اند، آنوقت كارگران را بـی  

ـیـد  كـارگـران  !  فرھنگ مـی خـوان
ـنـد   حق دارند كه به اینھا می گـوی
كه اگر شما چماق دست خلخـالـی  
و الجوردی نـمـی شـدیـد، مـا بـه  
انــدازه كــافــی فــعــال كــارگــری،  
ــذیــری و   ــل پ ــك ــگ تش فــرھــن
ـم كـه زنـدگـی   ـی سازمانیابی داشـت
ـم  . مان را سـر و سـامـانـی بـدھـی

ـنـھـا   كارگران حق دارنـد كـه بـه ای
ھمانند عصای دسـت وزارت كـار  

 .احمدی نژاد نگاه كنند 
 

 توضیح
========= 

نوشته كاظم فـرج الـھـی و  * 
تورج ابـوذرخـانـی، كـه ھـر دو در  

ـفـی روزنـامـه  " وبالگ   انجمن صـن
درج شـده انـد،  "  نگاران آزاد تـھـران 

ــیــل از   ــل ــح ــی شــان ت ــل ھــدف اص
ـرسـك بـودن   انتخابـات فـوق و مـت

ھـایـی كـه وزارت  " انجمن صنـفـی " 
كـار افســارش را در دســت دارد،  

" گـالیـه نـامـه ای " نیست؛ بلـكـه  
است که  چرا انجمن آنھا، یـعـنـی  

انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد  " 
، از شركت در مـجـمـع فـوق  " تھران 

 . منع شده است 
 

  سندیكالیستھا و نھادھای سركوب رژیم در میان كارگران

 ١ از صفحه  

  شب به وقت ایران  ٩.٣٠کانال جدید  ھر شب از ساعت 
  ساعت پخش میگردد٢بمدت 
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او فـرمـان  "  حزب " اسد گلچینی و  
ــحــالل و غــیــره   ــكــردن و ان ــه ن ب

ـفـه ایسـت كـه  .  میدھنـد  ایـن وظـی
ـبـش   ـبـال جـن اینھا مدتھاست در ق
اعتراضی كارگری و مردم به جـان  
آمده از جھنم جمھـوری اسـالمـی،  
ـلـغ یـك   برعھده گرفته و عمال مـب
خط راست و پاسیفیـسـتـی و حـذر  
ـراض و مـبـارزه   دادن مردم از اعـت

ـــد  ـــه در ســـال  .  ان ـل   ٨٨ از جـــمــ
ـیـونـی بـه   ـل ھنگامیـكـه مـردم مـی
ـر   خیابان آمـده و شـعـار مـرگ ب
دیكتاتور میدادند و فریاد مـیـزدنـد  
ــه اسـت كـل رژیــم   مـوسـوی بـھـان
نشانه است، ھمـیـن ھـا  بـا سـبـز  
ـقـالبـی مـردم و   ـبـش ان خواندن جـن
ــال   ــه امــث ــری اش ب ــردن رھــب ــپ س
ــی، كــارگــران و   مـوســوی و كــروب
ـــی   ــن ـی ـــه نشــ ــان ــه خ مــردم را ب

بعد از آنھم، فراخوان  .  فرامیخواندند 
اسد گلچینی در اول مه بـود کـه  
کارگران را از برپایی اجـتـمـاعـات  
اعتراضی بر حذر مـیـداشـت و از  

صـف  " آنھا خواست کـه بـا حـفـظ  
ـرونـد "  مستقل کارگری  . به خانـه ب

بعدا ھم دیدیم كه ھمـه ایـن بـحـث  
ــاســت   ــه دفــاع از ســی ھــایشــان ب
ـتـصـادی احـمـدی نـژاد    ریاضت اق

یـارانـه  "  طرح ھدفمند كـردن " یعنی  
ھا، تـحـت عـنـوان شـكـوفـا شـدن  
ـتـصـاد و مـتـعــارف شـدن رژیــم   اق
اسالمی، منتھی شد و عـمـال در  
ــار   ــن طــرح  در كــن دفــاع از ای
راستترین جریانات بورژوازی حـاكـم  

 . قرار گرفتند 
ـنـی در   نوشته اخیر اسد گلچـی
ـیـز   رابطه با تشكلھای كـارگـری ن
دقیقا در راستای ھـمـان سـیـاسـت  

در  .  راست و پاسیفیستی قرار دارد 
ـر   این نوشته  نیز  بحث او  صرفا ب
ــھــای مــوجــود   ــحـالل تشــكـل سـر ان
نیست، بلكـه او كـارگـران را  بـه  
قوانین ارتجاعی اسالمی و انجمـن  
ـفـی و تشـكـلـھـایـی از   ھای صـن
جنس خـانـه كـارگـر و شـوراھـای  
ـــدھـــد و   ـی اســـالمـــی ارجـــاع مــ

ـران ایـن  :"  مینـویسـد  در سـراسـر ای
ممکن اسـت بـطـور مشـخـص در  

کارگاه ھا و مراکز کـارگـری در  
شھـرھـا و مـراکـز  کـوچـک و  

ـنـد شـھـرھـای  ( کمتر صنعـتـی  مـان
مثال میتوان در ابـعـاد  )   کردستان 

وسیعتری به تشکیل ایـن انـجـمـن  
ھا که قانونی ھم ھستند و فـقـط  
باید شرایط و مـلـزومـات قـانـونـی  
انھا را ھـم فـراھـم کـرد مـبـادرت  

ــی  .  کــرد  ــای صــنــف ــن ھ ــم ــج ان
کارگران را دولت بـعـنـوان تشـکـل  
کارگران برسمیت شناخته اسـت و  
ھر جا کارگران میتوانند و امکـان  
این را دارند میتوانند و مھـم اسـت  

در  .  به تشکیل آنھا مبادرت کننـد 
ھمه رشته ھایی ھمچون کارگـران  
ــای   ــی ، کــارگــاه ھ ــمــان ســاخــت
شھرک ھای صنـعـتـی، خـبـازی  

ایـجـاد ایـن انـجـمـن ھـا  ...  ھا و  
بـخـشـھـای  .  ممکن و مفیـد اسـت 

ــا   ــجــو ت ــع از دانش ــام ــگــر ج دی
کارکنان دیگر از چنین امـکـانـی  
ــدرســتــی   ــلــف ب ــاطــع مــخــت در مــق
استفاده کرده اند و توانستـه انـد از  

 ."این طریق مسیر خود را بروند 
 

ـنـی بـا   بدین ترتیب اسد گلچـی
ـیـن كـارگـری بـه   فراخوانـدن فـعـال
انـحــالل تشــكــلـھــای مــوجــود، در  
ـرای   مقابل كارگران دو راھـكـار  ب
سازمانیابی توده ای كارگری قرار  

یـكـی مـجـمـع عـمـومـی  .  میدھد 
كـارگـری و دیـگـری طـی كــردن  
ــل   ــی بــرای تشــكــی ــون ــان مــراحــل ق
ـفـی كـارگـری   انـجـمـن ھـای صـن

كه در واقع وقتی بـحـث او  .   است 
ــد،  لــپ و اســاس   ــی را مــیــخــوان

اگـر چـه  .  حرفش ھمین دومیسـت 
جای تعجبی ھم نیـسـت، چـون از  
نظر او و حزبش جمھوری اسالمـی  
ـرایـن   ـنـاب دارد متعارف میـشـود و ب
شرایط و ملزومات ایجاد تشكـلـھـا  
و انجمن ھای مورد نظر ایشان را،  

 .  نیز خود رژیم فراھم كرده است 
ــه   ــتـه ھــا ب ــن گـف ــطـی ای ـرب ـی ب
جنبش كارگری و دسـتـاوردھـایـش  
ـر كســـی روشـــن اســـت  ـر ھــ ــ . ب

ـبـش   خوشبختانه واقعیت عینی جـن
كارگری نشـان مـیـدھـد كـه خـط  
پاسیفیستی و شكست طلبانه آنـھـا  

. جایی در مـیـان كـارگـران نـدارد 
ـر و   خصوصا در شرایـطـی كـه فـق
ـفـجـار   فالكت جامعه را بـه مـرز ان
كشـانـده اسـت و كـارگـران و كــل  
مردم در كمین فرصتی ھستند كـه  
ـنـش را جـارو   ـی كل این رژیم و قوان
ـنـا بـه   ـنـد، در شـرایـطـی كـه ب كن
ـنـی ایـن   اعتراف خود اسد گـلـچـی
ــمــان درون   ــت چــپ اســت كــه گــف
ــری را دارد رقــم   ــش كــارگ ــب ــن ج
میزند، آنگاه ارائه اینـگـونـه بـحـث  
ھا بیش از ھـر وقـت پـوچ و بـی  

 .  پایه میباشد 
ـتـه ایـن یـك   ـب اسد گلچینی ال

بـحـث  .   نكته را درست دیده اسـت 
یـكـی خـط  .  بر سر دو خـط اسـت 

ـر   چپ و رادیكال كه خط غالـب ب
خـطـی كـه  .  جنبش كارگری اسـت 

ــرای ایــجــاد تشــكــل   مــیــگــویــد ب
كارگری نیاز بـه مـجـوز قـانـونـی  
نیست و انجام آن امر خود كارگران  

امروز میبینیم كـه چـگـونـه  . است 
ـبــران كـارگـری در   ــن و رھ ـی فـعـال
ھمین راستا شجاعانه ایسـتـاده انـد  
و به جرم ایـجـاد تشـكـلـھـایشـان و  
مبارزه برای حق و حقوق كارگـران،  
در زندانند و ھر روز زیر تـھـدیـد و  
ـرار دارنـد  . فشار رژیم اسـالمـی ق

خطی كه بطور واقعی مورد حمـلـه  
ـرار دارد  و خـط  .  اسد گلچینـی ق

ـیـسـتـی   ـف دیگر، خط راست و پاسـی
خط احاله دادن كارگـران بـه  .  است 

قانون كار رژیم اسالمـی و فـراھـم  
كردن مراحل قانونی برای تشـكـیـل  
ـفـی مـجـاز در   انجمـن ھـای صـن

خطی كـه  . جمھوری اسالمی است 
اسد گلچینی برای آن قلم مـیـزنـد  
و سـخـنـگـویـش شـده اسـت و بـه  
ـبـش   اعتراف خودش  جایی در جـن
ــی   ــع ــارزات واق ــارگــری و مــب ك
كارگران ندارد و عـمـال چـاره ای  

 . جز در عزلت نشستن ندارد 
واقعیت اینست كه تشـكـلـھـای  
ــدیــكــای   ــن ــری، س مــوجــود كــارگ
شركت واحد، اتحادیه آزاد كارگـران  
ـپـه،   ایران، سندیكای نیشكر ھفت ت
انجمن برق و فلـز كـار كـرمـانشـاه،  
ـری   كمیته ھماھنگی، كمیته پیگـی
و دھھا تشكل و نھاد دیگـری كـه  

به ھمت فعالین و رھبران كارگـری  
تشكیل شده اسـت، ھـمـه و ھـمـه  
ــش كــارگــری   ــاوردھــای جــنــب دسـت

 . ھستند 
 این تشكل ھا، تشكل سـرگـل  
ـنـد  . ھای جنـبـش كـارگـری ھسـت

ــھــای فــعــالــیــن و   ــھــا تشــكــل ــن ای
ـنـد   اكتیویست ھای كارگری ھسـت
كه با ایجادشان  صف قدرتـمـنـدی  
ـبـش كـارگـری شـكـل   در راس جـن
ـقـش   داده اند كـه تـوانسـتـه اسـت ن
ــارزات   مـھـمــی در جــلـو بــردن مـب

بـا ظـاھـر  .  كارگری داشتـه بـاشـد 
ـرانـش در   شدن این تشكلھـا و رھـب
سطحی سراسری است كه، صـدای  
اعتراض كارگران در ایران ھـر چـه  
بیشتـر جـھـانـی شـده و  مـوجـب  
ــتــگــی ھــای   ــس ــب ــریــن ھــم ــت ــش ــی ب
ـران   كارگری با كارگران و مـردم ای

ھمچنین بـا وجـود ایـن  .  شده است 
تشكلھاست كـه امـروز مـا شـاھـد  
ـران   بجلو صحنه آمدن صفی از رھب
كارگری ھستیم كـه سـخـنـگـویـان  
خواستھای كارگران و كل جـامـعـه  

اینھا تشكلھایی ھستند كه بـا  .  اند 
ـبـاتـی   بیانیه ھا ومنشورھای مطـال
ـركشـان   شان، با فراخوان ھای مشـت
ـر   ـیـدن ب برای اول مه ھا و بـا كـوب
این امر كه تشكـل كـارگـری امـر  
خود كـارگـران اسـت و جـنـگـیـدن  
ـراضـی   ـبـش اعـت برای آن، بـه جـن

 . كارگری تعین و قدرت داده اند 
ھمین  امروز نیز می بینیم كـه  
ـبـش   به ابتكار ھمین تشكل ھا، جـن
قدرتمندی بـا دھـھـا ھـزار امضـا  
حول خواستھای سراسری كارگـری  
ـر و فـالكـت دارد شـكـل   علیه فـق
ــتــش   ــن خــواس ــی ــرد كــه اول مــیــگــی
ـیـن   افزایش فوری دستمزدھا و تعـی
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن آن تـوسـط نـمـای

 .مجامع عمومی كارگری است 
 

از سوی دیگر این تشـكـل ھـا  
ـرای دامـن زدن   ابزارھای موثری ب
ــبــش مــجــامــع عــمــومــی   ــن ــه ج ب
كارگری و سازمانـدھـی تـوده ای  
ـنـون   كارگری ھستند و تـا ھـم اك
ھم، نقش مھمی در دامـن زدن بـه  

 . این جنبش داشته اند 

به عبارت روشنتر نتیجه ھـمـه  
ـبـش   این پیشروی ھـاسـت كـه جـن
كارگری چنیـن وزنـی در اوضـاع  

 . سیاسی ایران پیدا كرده است 
اتفاقا بخاطـر ھـمـیـن جـایـگـاه  
ـم   مھم ایـن تشـكـلـھـاسـت كـه رژی
ـران   اسالمی ھمواره فعالیـن و رھـب
ـرار داده و   آن را زیر فشار دایمی ق
ـر و زنـدانـی كـرده اسـت  .  دسـتـگـی

ھمین االن نیز تـعـدادی از آنـان از  
ـم   ـراھـی جمله رضا شھابی، بھـنـام اب
ــد   ــی، مــحــم زاده، شــاھــرخ زمــان
ـره و   جراحی، علی نـجـاتـی و غـی
غیره به خاطر ھمین نقشی كه ایـن  
تشكل ھا در سازمانیابی مبـارزات  
ـری و شـــكـــل دادن بـــه   كـــارگــ
ــری   ــھــای تــوده ای كــارگ ــل تشــك
ـنـد  . میتوانند داشته باشند، در زندان

ــجــاســت كــه اســد  .    ــه ایــن نــكــت
گلچینی و حزبـش از قـافـلـه جـا  
مانده اند و فكر میكنند، با عـقـب  
زدن كارگران و چپی كـه در راس  
ـنـد   ـتـوان ھمه این تحوالت بـوده، مـی

ـر  .  مسابقه را از اول شروع كنند  خـی
برگ ایشان دیگر سـوخـتـه اسـت،  
باید فكـر دیـگـری بـه حـال خـود  

 . كنند 
 

کارگر 
کمونیست 
 را بخوانید

  خط راست و پاسیفیسم جایی در جنبش كارگری ندارد

 ١  از صفحه  
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ـم؛   ـی در ادبیات كارگری میـگـوی
ــن   ھـر خشــت روی خشــت گــذاشــت
كارگران برای اتحاد و ھمبستـگـی،  

ـبـانـی اسـت  ـی بـا  .  قابل دفاع و پشـت
ـرق و  " اعالمیه    انجمن كارگـران  ب

ـرق و  "  ساختمان اصفھـان  كـارگـران ب
ساختمان اصفـھـان یـك گـام جـدی  
برای اتحاد كارگران ایـن بـخـش از  

ایـن حـركـت و  .  صنایع برداشته انـد 
اعالم موجـودیـت انـجـمـن كـارگـران  

 .قابل حمایت است 
اما، در مـتـن اطـالعـیـه اعـالم   

ـرق و  "موجودیت   انجمن كارگـران  ب
نـكـات مـھـم و  "  ساختمان اصـفـھـان 

قابل تاكید و بازخـوانـی وجـود دارد  
ــه آن پــرداخــت  ــایــد ب ــن  .   کــه ب ای

بازخوانی كوتـاه در چـارچـوب ایـن  
ـتـوانـد درسـھـای قـابـل   اطالعیه می
اتكایی داشته باشد که مـنـجـر بـه  
ـبـش   پیشروی بخش ھای دیگـر جـن

 .كارگری شود 
اطالعیه با ایـن جـمـالت شـروع  

در زمانی بـه سـر مـی   »میشود؛  
بریم کـه فشـارھـای اجـتـمـاعـی و  
ـیـش بـه   اقتصادی ھر روزه بیش از پ

سرمایـه  .  طبقه کارگر وارد میشود  
داری شیوه برده داری خـود را ھـر  
لحظه بیشتر به کـارگـران تـحـمـیـل  
می کند در این میان برای رھایـی  
کارگران و زحمتـکـشـان راھـی جـز  
اتحاد و ھمبستگی برای خـالـصـی  
ـنـاک وجـود   از ایـن وضـعـیـت اسـف

با ھر تعـداد در ھـر زمـان و  .  ندارد 
مکان کارگران باید متحد شـونـد ،  
ـرده و   آگاھی طبقاتی خود را باال ب
به تقابل رو در رو با سرمـایـه داری  

پافشاری بر اتحاد كارگـران   «بپردازد 
ـنـھـا راه رھـایـی   ـنـكـه ت و اعـالم ای
كارگران و زحمتكشان مـتـحـد شـدن  
است، امـری اسـت كـه روزمـره در  
میان محافل كـارگـری و خـانـواده  
ھای كارگران و بویژه بـا شـروع ھـر  
ــرار   ــك ــصــاب و مــبــارزه ای، ت اعــت

ــشــود  ــگــی  .  مــی ــســت ــحــاد و ھــمــب ات
كارگران برای مقابله بـا فشـارھـای  
اجتماعی و اقتصادی كـه ھـر روزه  
ـقـه كـارگـر وارد   بیش از بیش به طب
ــاد و   ــح ــزان ات ــه مــی ــود ب ــش مــی
ــگــی، تشــكــل و اعــالم   ــســت ھــمــب
موجودیت تشـکـالت كـارگـری در  
صنایع مختلف و مراكـز كـار، ربـط  

بورژوازی و  .  مستقیم و فوری دارد 
دولت با اتحاد و ھمبستگی تمام از  
بانك جھانی تـا بـانـك مـركـزی در  
ــازمـــان ھـــای ضـــد   ایــران، از س
كارگری اداره كار تا مصوبات ضـد  
كارگری دولـت، از خـامـنـه ای و  
اھل بیت تا سازمانھای سـركـوبـگـر  
اداره اطالعات و سـپـاه ھـمـگـی در  
یك اتحاد و ھمبستگی طبقاتـی بـا  
اتكا به دولت و ماشیـن سـركـوب و  
با اتكا به غارت زندگی كارگران و  
ـنـد بـا   زحمتكشان، متحدند و میتوان
ـنـونـی، اعـمـال    تکیه بر وضعـیـت ك
ضد انقالبی خود را پیش ببرند و بـه  
. حاكمیت ننگین خود ادامـه دھـنـد 

دستگاه سركوب را راه بینـدازنـد، بـه  
انواع و اقسام حیله متوسل شـونـد و  
با ارائه ارقام قالبی، تالش کنند تـا  
جنبش كـارگـری و اعـتـصـابـات و  

در  .  مبارزات كارگری را خفه كننـد 
مقابل چنین وضعیتی طبقه كـارگـر  
ـقـابـل بـا اتـحـاد   به ابزار اتحاد در ت
ــ دولـت و   نـامـیـمــون خـامــنـه ای ـ
. بورژواھا، نیاز مبرم و فـوری دارد 

اتحاد طبقـاتـی بـه مـنـظـور ایـجـاد  
ــران و   ــاتــی از كــارگ ــق ــب صــفــی ط

ــه  .  خــانــواده ھــایشــان  ــی ایــن اطــالع
ـنـی   بدرست و در شرایط زمانی معی
بر این مھم ـ اتحاد و ھمبسـتـگـی ـ  

 . تاكید میگذارد 
نكـتـه دوم در ھـمـیـن رابـطـه ـ  
ـقـابـل و رو   آگاھی طبقاتی برای ت
. در روئی با سرمایه داری ــ اسـت 

ـروی در اتـــحـــاد و   ـــشــ ـی رمـــز پــ
ھمبستگی، آگاھی طبقاتی و اتكا  

. به منافع طبقاتـی كـارگـران اسـت 
تقابل این دو اردوگـاه در پـایـه ای  
ـنـای   ترین سطـح سـرمـنـشـاء و مـب
ـتـصـادی،   کلیه کشمکش ھـای اق
سیـاسـی و حـقـوقـی و فـکـری و  
ـنـوعـی اسـت کـه در   فرھنگی مت

نـه  .  جامعه معاصر در جـریـان اسـت 
ـتـصـادی   فقط حیات سیـاسـی و اق
ــی زنــدگــی   ــت ــکــه ح ــل جــامــعــه، ب
فرھنگی و فکری و علمـی انسـان  
امروز که بظاھر قلمروھایی مستقـل  
ـرسـنـد،   ـنـظـر مـی و ماوراء طبقاتی ب
ـنـدی مـحـوری در   ـب مھر ایـن صـف
ـر   جامعه مدرن سـرمـایـه داری را ب

اردوی پرولتاریا، اردوی  .  خود دارند 
کارگران، با ھمه تنوع افکار و ایـده  
آلھا و گرایشات و احـزابـی کـه در  
ـر و یـا   ـی ـی آن وجود دارد، نماینده تـغ
ـفـع تـوده   تعدیل نظـام مـوجـود بـه ن
ـم در جـامـعـه   محروم و تـحـت سـت

ــا  .  اســت  ــاز ب ــورژوازی، ب اردوی ب
کلیه مکاتب و احزاب سـیـاسـی و  
ــت ھــای   ــی ــن و شــخــص ــری ــک ــف ــت م
رنگارنگش، خـواھـان حـفـظ ارکـان  
ــل   وضـع مـوجـود اسـت و در مـقـاب
فشار آزادیخواھی و مساوات طلبی  
کارگری از نظام سـرمـایـه داری و  
ــصـادی و   ـت ــازات اق ـی قـدرت و امـت
. سیاسی بورژوازی دفـاع مـیـکـنـد 

اطالعیه بدرست بر این امر مـھـم و  
ـیـد   پایه ای در مبارزه طبقـاتـی تـاك

ــگــذارد  ــتـا دشــوار ـ  .  مـی و راه نســب
ــوان   ــن ــاتــی ـــ را بــع ــق ــب آگــاھــی ط
ــلــی تــخــاصــمــات   مــحــورھــای اص
ــه بــا اردوی   ــل ــاب ــق ــاتــی در م ــق طــب
بورژوازی و دولت و نظـام حـاكـم را  

 . اعالم میكند 
فراخوان این اطـالعـیـه جـایـگـاه  
ــصــر   ــت عـن ــعـی ــه مــوق ویـژه تـری ب
آگاھی و ارداه و اعمال قدرت طبقه  

انـجـمـن كـارگـران   .  " كارگر میدھـد 
كارگران را  "  برق و ساختمان اصفھان 

از ھمه کارگران می  " فرامیخوانند؛  

خواھیم که متحد شده و جمع ھـای  
کارگری خود را سازماندھی کننـد  
تا ھمه با ھم از دست رنجمان دفـاع  
ـر کـل   کرده و در نگاھـی وسـیـع ت
ـقـاتـی کـه   جامعه را از استثمار طـب
ـر آنـان اعـمـال مـی شـود نـجــات   ب

ــم   ــی ــخ  .  دھ ــبــل از ایــنــکــه تــاری ق
مصرفمان برای سرمایه داری تـمـام  
ـروی   ـی شود و به تـه مـانـده ھـای ن
کارشان تبدیل شویم باید خود را از  
کاال بـودن نـجـات داد ، و ھـویـت  
انسانی مان را که ته نشین در الیه  
ـرون   ـی ـم شـده ب ھای پلید این سیـسـت

این انجمن نـگـاه وسـیـع و  ".  بکشیم 
ـلـه اعـمـال   ھمه جانبه تری به مسـئ
ــر   ــر ب ــر گــذاری مــوث ــی اراده و تــاث
ــد   ــی ــرای رھــایــی  از ق جــامــعــه ب

شاخص بـاال  .  استثمار طبقاتی  دارد 
ــحــرك و   بــودن اعــمــال اراده ھــر ت
جنبشی، مثال  فـراخـوان  دادن بـه  
جامعه، میتـوانـد قـابـل ارزیـابـی و  

ایـن انـجـمـن،  .  ارزش گـذاری شـود 
ـرای   كارگران را بـه اعـمـال اراده  ب
ـقـاتـی فـرا   ـثـمـار طـب نجات از اسـت

ـیـو و فـوری از  .  خوانده است  ـت ابژك
كارگران خواسته اسـت كـه مـتـحـد  
ــود را   ــگــی خ ــســت ــمــب ــد، ھ شــون
ــه آگــاھــی   ــد، ب ـن سـازمــانـدھــی كــن
ـرای   ـقـاتـی مسـلـط شـونـد، و ب طب
ـقـاتـی در تـحـوالت   اعمال اراده طـب
ـراز   سیاسی و اجتمـاعـی مـوجـود اب

و بـدرسـت اعـالم كـرده  .  وجود كنند 
ــخ   ــكـه تـاری ـن ــ قــبـل از ای انـد كــه ـ
مصرفمان برای سرمایه داری تـمـام  
ـروی   ـی شود و به تـه مـانـده ھـای ن
كارشان تبدیل شویم باید خـود را از  
ــ اعــالم و   كــاال بــودن نــجــات دادـ
فراخوان با این وسعت سـیـاسـی، از  
ـقـاتـی آن   آمادگی سـیـاسـی ــ طـب
ـر   آزمون بزرگ و قابل اتكـایـی خـب
ـران   میدھد كه جنبش كارگری، رھـب
و فعالین كارگری میتوانند بـعـنـوان  
یك روش و سبك و فرھنگ سـنـت  

ـرنـد  ایـن  .  مبارزه طبقاتی بـكـار گـی
ـر   ـیـو و پ ـت فراخوان به شـرایـط ابـژك
ـران   التھـاب اوضـاع سـیـاسـی در ای

روزمـرگـی و تـداوم  .  متكـی اسـت 
اعتصابات و مبارزات كـارگـری بـه  
امری روزانـه در فضـای سـیـاسـی  

مـا ھـر روزه  .  ایران تبدیل شده است 
ـر مـراكـز كـار و صـنـایـع   ـیـشـت در ب
ــراضــات و   تــولــیــدی، شــاھــد اعــت

ـم  ـی ـقـه  .  اعتصابات وسـیـع ھسـت طـب
كارگر در یـك رو در روئـی روزانـه  
ـر   برای رھایی از دست گرانی و فـق
و بیكارسازی و عدم پرداخت حـقـوق  
و مزایا و پایین بودن دستمزدھـا، در  
جنگی آشكار با دولت و بـورژواھـا  

ابعاد این جنگ و رو در  .  قرار دارد 
روئی، به وسعت جامعـه كـارگـری،  
خانواده ھای كارگری، آمـوزگـاران،  
ــگــیــران   ــان و مــزدب ــاران، جــوان ـرســت پ

ـبـاشـد  ـتـھـاب اوضـاع  .  جامعه مـی ال
ــواع و اقســام   ــاســی و تـالش ان سـی
ـرای   احزاب راست و ناسیونالیـسـت ب
ــظ وضــع   ــو ســازی و حــف ــاتــی ــرن آلــت
ـیـاد سـرمـایـه داری و   ـق موجود و ان
ـیـش از ھـر دوره   حفظ كارمزدی، ب
ایی طبقه كـارگـر را بـه اقـدامـات  
ــه تــر   ــافــت ــانــی ــازم ــدیــتــر و س ج

 .فرامیخواند 
ــارگــران  بــرق و  "  ــن ك ــجــم ان

در شھر صنـعـتـی  " ساختمان اصفھان 
ـنـچـاه درصـد   با جمعیتی بیش از پ
كـارگـری، اعـالم مـوجـودیـت كــرده  

ــه  .  اســت  ــت ــتــه گــذش ــف ــد ھ ــن در چ
اعتصابات وسـیـعـی در ایـن شـھـر  
میلیونی و كارگری در جریـان بـوده  

ترس از گسترش اعتـصـابـات  .  است 
ـر   در اصفھان و مقابله با آن طبق خـب
و گزارش رسانه ھا بیش از ھر دوره  
ـیـكـر دولـت و كـاربـدسـتـان   ای بر پ
جنایتكار رژیم اسـالمـی ایـن نـظـام  

كاربدستان رژیم كثیـف  . نشسته است 
ــن   ــار ای ــھ ــكــر م ــی در ف اســالم
ـنـد  . اعتـصـابـات و مـبـارزات ھسـت

ـلـه   كمیته ھا و ارگانھایی برای مقاب
با اعتصابات قریب الوقع در مـراكـز  
. تولیدی و صنعتی ایجاد کرده انـد 

ــه ورود   ــه گــذشــت ــت ــد ھــف در چــن
ــوزه   ــی در ح ــیــت ــای امــن نــیــروھ
کارگری، زمانی شدت یافـت کـه  
با آزاد سازی ھر چه بیشتر قیمتـھـا  
و شروع مرحـلـه دوم  یـارانـه ھـا و  
ــمــت مــواد   افــزایــش روز افــزون قــی
غذایـی از یـک طـرف و شـرایـط  
بحرانی کارگاه ھا و کـارخـانـجـات  
ـیـکـار   تولیدی و اخراج کارگران و ب

 بازخوانی اعالم موجودیت 
 "انجمن كارگران  برق و ساختمان اصفھان"

 نسان نودینیان 
ترس از گسترش اعتصابات           !  اصفھان یکی از قطب ھای مھم صنعتی و کارگری

 !و مقابله با آن
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ــگــر،   ــا از طــرفــی دی ــھ شــدن آن
موجبات  افـزایـش  تـحـرکـات و  
اعتراضات و اعتصابات کـارگـری  

استـان اصـفـھـان بـا  .  را فراھم آورد 
داشتن کارخانجات تولیدی وسیـع،  
ھمـواره یـکـی از مـراکـز اصـلـی  
ـران   زیست جامعه کـارگـری در ای
بوده است و ھـمـیـن امـر تـوجـه و  
فشار نیروھای امنیتی را در ایـن  

اسـتـان  .  حوزه دو چندان کرده است 
ـنـھـا دارای    ھـزار  ٩٠٠ اصفھـان ت

کارگر بیمه شده است و بـایـد بـه  
ــراردادھــای   ــران ق ــم کــارگ ــن رق ای
ـیـد امضـاء را، کـه   موقت و سـف
ـنـد، ھـم اضـافـه   فاقد بیـمـه ھسـت

ـیـش از ھشـت ھـزار واحـد  . کرد  ب
  ١٠ تولیدی در این استان، بیش از  

نفر کارگر دارد که این امر استـان  
اصفھان را به یکی از قطب ھـای  
ـبـدیـل   مھم صنعتی و کـارگـری ت

به طوری که مـطـابـق  .  کرده است 
 درصد از جمعیت استان  ٥٠ آمارھا  

ـنـد  تشـکـیـل  .  اصفھان کارگر ھست
ـرل  ”  ـت کمیسیون کارگری برای کن

ــمــرکــز مســائــل کــارگــری  ــت ،  “ م
ـتـه بـعـد از پـایـان   درست یک ھف
ــران   اعــتــصــاب دوازده روزه کــارگ
سیمان سپاھان در اصفھـان صـورت  

 کـارگـر  ١١٠٠ تعداد  . گرفته است 
در این کارخانه بـه کـار مشـغـول  

  ٧٠٠ ھستند کـه از مـیـان آنـھـا  
کارگر با قراردادھای موقفت کـار  

یکی از خواست ھـای  .  می کنند 
ـبـدیـل   ـنـده ت کارگران اعتصاب کن
ـیـمـانـی بـه   قرارداد کاری موقت پ

ـقـدنـد کـه  .  دائمی بود  ـت “ آنھا مع
ھای پیمانکار، از یک سو    شرکت 

حـقـوق و مــزایـای کـامــل یــک  
کارگر را از کـارفـرمـا دریـافـت  

ــگــر    مــی  ــد و از ســوی دی ــن کــن
ـروی کـار   ـی قسمتی از آن را بـه ن

پردازند و با این کار، مثل زالو    می 
ایـن  “  . انـد   به جان کارگـران افـتـاده 

ـر  ٩ اعتصاب از تاریـخ   ـی   ١٣٩١  ت
شروع شده بود و به مدت   دوازده   

ایـن چـنـدمـیـن  .  روز ادامه داشـت 
ــی ھــمــاھــنــگ   ــف ــن ــصــاب ص اعــت
کارگران ظرف یک سال گـذشـتـه  

ــاشــد  ــب ــه مــی ــن کــارخــان در  .  در ای
روزھای آخـر اعـتـصـاب، خـانـواده  
ھای کارگران نیز به آنھا پیوستنـد  
ــی در   ــای ــایــی چــادرھ ــا بــرپ و ب

اخـبـار  .  کارخانه، تجمع کرده بودند 
اعتراضات كارگری در اصفھـان و  
ـراضـی و اعـتـصـاب   اقدامات اعـت
سازمانیافته كـارگـران، از تـوان و  
ـراز وجـود و   پتانسیل بـاالیـی از اب
تالش برای بـه سـرانـجـام رسـانـدن  
مـوفــقــیـت آمــیـز كــارگـران، خــبــر  

كارگران برق و سـاخـتـمـان  .  میدھد 

اصفھان میتوانند با اتـكـا بـه ایـن  
ـرار دادن   پتانسیل و با زیر پوشش ق
اعالم موجودیـت انـجـمـن خـود، و  
برای مـتـحـقـق كـردن مضـمـون و  
ـرای ایـجـاد    مطالبات این انجمـن ب
اعتصابی ھماھنـگ و سـراسـری  
در سطح فابریك و مراكز صنـعـتـی  
و تولیدی در این شھـر،  فـعـاالنـه  

 . ابراز وجود كنند 
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 ...اصفھان در  
نـمـونـه اش در شــھـری چــون  
اصفھان در این روزھا كامـال قـابـل  

 . مشاھده است 
 

تشكیل كمیسیون ویژه و 
 وحشت رژیم

ـراضـی   نگاھی به حـركـت اعـت
كارگران سیمان سپاھان به روشـنـی  
ــش   ــوای امــروز جــنــب ــال و ھ ح
ـران را نشـان   كارگری و جامعـه ای

حـركـت مـتـحـد كـارگـران  .  میدھد 
سیمان سپاھان و طوالنی بودن ایـن  
حركت اعتراضی، آنـھـم بـه شـكـل  
تحصن  ھمراه خانواده ھـا، مـوجـب  
ـم از تسـری آن   نگرانی جدی رژی

از ھمیـن رو در  .  به سطح شھر بود 
برخورد با كارگران سیمان سـپـاھـان  
ـنـی   از یكسو ما شاھد عـقـب نشـی
ھا و وعده و وعیدھای مدیریـت و  
ـبـال خـواسـت   مقامات دولتی در ق

ـم، از سـوی دیـگـر   كارگران ھستی
می بینیم كه كمر بند ھا را سـفـت  
ـتـه بـعـد از   كرده و درست یـك ھـف
پایان اعتـصـاب كـارگـران سـیـمـان  
سپاھان، كمیسیـون ویـژه كـارگـری  
شان را تشكیل دادند تا اوضـاع را  

ـرل داشـتـه بـاشـنـد  ـت ـن در  .   تحت ك
ــدمــھــدی   ــطــه مــحــم ــن راب ھــمــی
اسماعیلی معاون سیاسی استانـدار  
اصفھان در جـلـسـه شـورای اداری  

دشـمـن  : "  استان اصفھان میگـویـد 
ــمــام انــرژی خــود را در حــوزه   ت
اقتصادی مـتـمـرکـز کـرده و الزم  
ـیـت ھـای مـنـسـجـمـی   است فعـال
برای ارتقای اقتصاد کشور بـویـژه  
ـرد  ــ ـی ـــان صـــورت گــ ـت . ایـــن اســ

کـمـیـســیـون کـارگــری در سـطــح  
استان در حال انجام کار مـتـمـرکـز  
ـرل شـرایـط اسـت و در   ـت برای کـن
مواجه با مسائل کارگری در ایـن  
ـیـن   استان، وحدت و ھمـاھـنـگـی ب

ـلـف الـزامـی   دستگـاه ھـای مـخـت
ــتــرش  ."  اســت  ــز بــا گس ــی ــال ن ــب ق

ــان   اعـتــراضـات كــارگـری در اســت
ــان و در اوج اعــتــراض   خــوزســت
كارگران پتروشیمـی مـاھشـھـر مـا  

 جـلـسـه  ٦٠ شاھد  خبر  تشـكـیـل  
ــه   ــت ــف ــال بــه گ ــب ــراری در ق اضــط
خودشان مراكز بحران كـارگـری در  

سخـنـان مـحـمـد  .  این منطقه بودیم 
ـلـی  بـه روشـنـی   مھدی اسماعـی
ـرش   وحشت رژیم اسالمی از گسـت
اعتصابات كـارگـری و سـراسـری  
شدن آن و وزن و جـایـگـاھـی كـه  
ــارگــری در اوضــاع   ــارزات ك مــب
ـتـوانـد دشـاتـه   سیاسی امـروز  مـی

 . باشد را، نشان میدھد 
 

در برابر كمیسیون ھای 
ویزه و جلسات بحران 

رژیم صف خود را متحد 
 تر كنیم 

ھم اكنون در شھرھای مختلـف  

در تھران، قزوین، یزد و شـھـرھـای  
ـران   آذربایجان و خوزستان و شمال ای
حول خواستھـای سـراسـری ای از  
ــش   ــزای ــای اف ــھ ــواســت ــه خ ــمــل ج
ــمــزدھــا، كــوتــاه شــدن دســت   ــت دس
پیمانكاران از محیط ھـای كـار و  
پرداخت فوری دستمزدھای معوقـه  
و پیگرد قضایی كارفرمایانـی كـه  
ــاخــیــر   ــا ت ــمــزد كــارگــران را ب دسـت
پرداخت میكنند و علیه تھـاجـمـات  
ــدگــی و   ــه زن ھــر روزه رژیــم ب
معیشت كارگران و فقر و گـرانـی،  
طومارھـایـی در مـیـان کـارگـران  

به این حركت اعتـراضـی  . میچرخد 
ـراض خـود را   بپیوندیم و صف اعـت

ـم  ـی ـن ـرپـایـی مـنـظـم  .  متحد ك بـا ب
اجتماعات و تبدیل مجمع عمومی  
ـم   مان بـه مـحـل اتـحـاد و تصـمـی
گیری، مبارزات خود را قـدرتـمـنـد  
به جلو بریم و با صفی مـتـحـد در  
ـرداخـت   برابر معضل دستمزدھـای پ

ــھــای وســیــع   ــكــارســازی نشــده و بــی
ـم   بایستیم و تعرضات ھـر روزه رژی
را به زندگی و معیشت خـود سـد  

 . كنیم 
ــور را   ــشــاب ــارزه مــردم نــی مــب
ــر   ــگــوی خــود قــرار دھــیــم و ھ ال
فرصت و ھر تجمعی را به مـیـدان  
ـر و گـرانـی و   ـیـه فـق اعتراض عل
برای پیگیری خواستھایمان تبـدیـل  

 .كنیم 
در مقابل مـراكـز قـدرتشـان از  
جمله مقابـل مـجـلـس اسـالمـی و  
فرمانداری ھـا و اسـتـانـداریـھـا و  
ادارات كارشان، ھـمـراه بـا خـانـواده  
ــه اعــتــراض و مــبــارزه   ــمــان ب ھــای
ـیـه   برخیزیزیم و  صدای خود را عـل
جھنمی که جمھوری اسالمـی بـه  
ـنـد   ـل مردم تـحـمـیـل کـرده اسـت، ب

 .كنیم 
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اعتصاب كارگران سـیـمـان سـپـاھـان  
ـبـه   اصفھان در تیرماه گذشته، از جن
ھای مختلفـی  از جـمـلـه اشـكـال  
اعتراضی كارگـران، طـوالنـی بـودن  
حركت اعتراضی  و انعكاس وسـیـع  
خـبــرش در ســطــح شــھــر، خــواســت  
تعرضی كوتاه شدن دست پیمانكاران  
ـراردادھـایشـان و از   و رسمی شدن ق
ھمه مھمتر شـركـت خـانـواده ھـای  
ـراضـی،   كارگری در این حركت اعـت
ـیـدا   اھمیت و جـایـگـاه ویـژه ای پ
ـبـه ھـای   میكند كه نگاھی به جـن

 .مھمش فوری و ضروریست 

 
در  سیما ن سپاھان 

 اصفھان چه گذشت
ـراردادی  ٧٠٠ بیش از    كـارگـر ق

 تیر مـاه  ٩ سیمان سپاھان اصفھان از  
خـواسـت ایـن  .  وارد اعتصاب شـدنـد 

كارگران كوتاه شدن دست پیمانكاران  
 . و انعقاد قراردادھای رسمی بود 

این چندمین بـار بـود كـه ایـن  
كارگران طی یكسال گذشتـه دسـت  
از كار كشیده و پیگیر خواستھایشان  

آنھا بارھـا و بـارھـا بـه  .  می شدند 
ـتـی مـراجـعـه   مقامات مختلـف دول
كرده و دست به اعتـراض و مـبـارزه  
ــن   ــابــل ای ــق ــد، امــا در م زده بــودن
ـریـت آنـھـا را بـه   ـراضـات، مـدی اعت

ایـن  .  اخراج از كار تھدیـد كـرده بـود 
بار كارگران سیمان سپاھان با شـدت  

ـری وارد عـمـل شـدنـد  آنـھـا   .  بیشـت
دست از كـار كشـیـده و در مـقـابـل  

كارخانـه دسـت بـه تـجـمـع زدنـد و  
ـنـد   خانواده ھایشان نیز به آنان پیوسـت

با  ایـن  .  و ھمانجا چادر برپا كردند 
ــراض، مــبــارزه آنــان   ــت شــكــل از اع
ـر   ـرداشـت و خـب ـر ب گامی به جـلـوت
. فورا در سطح شھر انعكاس یـافـت 

ـنـد   كارگران به مدیریت اعـالم داشـت
كه اگر به خواستشان پـاسـخـی داده  
نشود، در ھمان چادر ھا می ماننـد  

در  .  و به اعتراضشان ادامه میدھنـد 
عكس العمل به این وضـعـیـت و از  
ـراض بـه سـطـح   ترس گستـرش اعـت
شھر، جلسات اضطـراری مـتـعـددی  

ـتـی در   بین مدیریت و مقامـات دول
ـریـت  .  شھر بر پا شد  ـنـكـه مـدی تا ای

ـنـی شـده و   ناگزیر بـه عـقـب نشـی
متعھد گـردیـد كـه پـاداش اصـافـه  
ـنـد و از   تولید كارگران را پرداخت ك
آنان دو ماه فرصت خـواسـت تـا بـه  

بـدیـن  .  خواسـتـھـایشـان پـاسـخ دھـد 
ــب كــارگــران در   ـرتــی ــه  ٢٢ ت ـیــر ب  ت

اعتصاب قـدرتـمـنـد  خـود خـاتـمـه  
دادند و اعـالم كـردنـد كـه اگـر در  
ــه   ــن شــده ب ــی ــان دو مــاه تــعــی پــای

دوبـاره  خواستشان پـاسـخ داده نشـود،  
 .اعتراضاتشان را از سر خواھند گرفت 

 
  ١١٠٠ كارخانه سیمان سـپـاھـان  
ایـن  .  كارگر رسمی و قراردادی دارد 

درحالیست كه براساس آمـار وزارت  
 در  ١٣٨٣ صنایع و معادن در سـال  

این كارخانه  حـدود ھـجـده ھـزار و  
 .صد كارگر به كار اشتغال داشتند 

 
خانواده ھای كارگران در 
 مقابل كارخانه چادر زدند

ــت   ــھــم حــرك ــه م ــب ــك جــن  ی
اعتراضی كارگران سیمان سـپـاھـان،  
شركت فعال خانواده ھای كـارگـری  

ــن مــبــارزات اســت  ــن  .  در ای در ای
حركت اعتراضی، كارگران به ھـمـراه  
خانواده ھایشان در محوطه كارخـانـه  
ـنـد  . چادر زده و به تـحـصـن نشـسـت

نفس شركت خانـواده ھـا در حـركـت  
اعتراضی كارگران سیمان سـپـاھـان،  
ــركــت   ــان قــدرتــی بــه ایــن ح ــن ــچ آن

اعتراضی داد كه اخبار آن انعـكـاس  
وسیعـی در سـطـح شـھـر و رسـانـه  

ایـن شـكـل  .   ھای دولتی پیدا كـرد 
از مبارزه كارگران سیمـان سـپـاھـان،  
ـقـش مـھـم   بار دیـگـر جـایـگـاه و ن
اجـتـمـاعـی و ســیـاسـی دخـالـت و  
شركت خانـواده ھـای كـارگـری در  
اعتراضات كارگران را كه مستقیـمـا  
ـراضـات و خـواسـتـھـای   نیز در اعـت
ــمــایــش   ــه ن ــد، ب ــن ــع ــف ــن ــران ذی كــارگ
گذاشت و الگوی خوبی از مـبـارزه  
را در مـقـابـل دیـگـر بـخـش ھـای  

  . كارگری قرار داد 
خواست كارگران سیمان 

سپاھان خواست ھمه 
 كارگران است

ــاه شــدن دســت   ــه كــوت مــطــالــب
پیمانـكـاران از مـحـیـط ھـای كـار  
ـراض   کارگران سپاھان، موضوع اعـت
بخشھای بزرگتری از كـارگـران در  

از  .  ایران و در شھـر اصـفـھـان اسـت 
جمله ما قبـال مـبـارزات بـا شـكـوه  
ـر سـر   كارگران پتروشیمی ماھشھر ب
این خواست را داشتیم كـه سـرانـجـام  
ــكـسـال مــبـارزه كـارگــران   بـعـد از ی
ــی از   ــم ــھ ــخــش م ــد ب ــن ــوانســت ت
ــت و   ــان را بــر دول ــایش ــھ ــواســت خ
كارفرمایان تحمیل نموده و عمال راه  
را برای دیگر بخش ھای كـارگـری  
ــرده وار كــار   ــن شــكــل ب كــه بــا ای

بنا بر آمـارھـای  .  درگیرند، باز كنند 
 درصد مراكـز كـارگـری  ٩٠ دولتی،  

ـیـدی ای چـون   ـل از جمله مـراكـز ك
نفت، پتروشیمی ھا، مجتـمـع ھـای  
ـران خـودرو و ذوب   بزرگی چـون ای
ـــا مـــعـــضـــل   ـــھـــان ب ـف آھـــن اصــ

این  .  استخدامھای پیمانی  روبرویند 
ـری   شكل برده وار كار ھمچون زنجـی
ـیـچـیـده   بر دست و پای كـارگـران پ

در مـحـیـط ھـای  شده و صف  آنان را  
 . كار شقه شقه كرده است 

كارگران سیمان سپاھان خواستـار  
ـیـمـانـكـاران از   كوتـاه شـدن دسـت پ
محیط كارشان و حقوق مسـاوی بـا  

تحـقـق ایـن  .  كارگران رسمی ھستند 
ــران بــه   ــرای ایــن كــارگ خــواســت ب
معنی رھا شدن از شر پیـمـانـكـاران،  
ـران مـحـیـط   این دالالن و بـاج بـگـی
ھای كار، و امنیت بیشتر شغلـی و  
افزایش مستقیم دستـمـزدھـایشـان از  
جمله  برخورداری آنان از مـزایـایـی  

 .  چون بھروری كار و غیره، میباشد 
دوازده روز اعـتـصـاب كـارگـران  
سپاھان اصفھـان، بـا شـركـت فـعـال  
خانواده ھا در مركزی چون اصفھـان  
ـفـاق مـھـم   با ھزاران كارگـر، یـك ات
است كه طبعا بر بخش ھای دیـگـر  
كارگری در این شھر تاثیر گذاشـتـه  
و میتواند در سطح وسیعی به جنـب  

ــان   ــی ــرده ای در م و جــوش گســت
 . كارگران منجر شود 

 
 اصفھان در آستانه انفجار

ــركــت اعــتــراضــی كــارگــران   ح
ـراتـش را بـایـد   سیمان سپاھان و تاثی
در متن اوضاع انفجاری جامعـه  و  
فضای پر تـحـركـت مـحـیـط ھـای  

ــد  ــویـژه در شــھــری  .  كـارگــری دی ب
 ھـزار  ٩٠٠ چون اصفھان بـا حـدود  

كارگر كه با خانواده ھایشـان بـخـش  
ـر   عظیمی از جمعیت شـھـر را در ب
ـرش دامـنـه   میگیرد، زمینه  گسـت
حركتی چـون اعـتـصـاب كـارگـران  
سیمـان سـپـاھـان بـه مـراكـز دیـگـر  
ـر   ـیـشـت كارگری و به سـطـح شـھـر ب

ــون در  .  اســت  ــه ھــم اكــن از جــمــل
بسیاری از مراكز كارگری در شـھـر  
اصفھان ھمـچـون دیـگـر شـھـرھـای  

ـراض بـاالسـت و   ایران، فضای اعـت
ـر   ــطــ ــز از خ ــی نــی ــار دولــت اخــب
بیكارسـازی صـد ھـزار كـارگـر در  
ـر   صنایع نساجی در ایـن شـھـر خـب

ــدھــد  ــت در كــنــار  .  مــی ــن وضــعــی ای
ـیـمـت ھـا، صـف   گرانی ھر روزه ق
ھای طوالنی تھیه ارزاق و از جملـه  
صف ھای خـریـد  مـرغ  كـه ایـن  
ـبـدیـل   روزھا به موضوع داغ خبرھا ت
ـیـش از   شده است، ھمه و ھـمـه  ب
بیش فضای شھر اصفھان را به حـد  

ـیـب  .   انفجار رسانده است  ـرت بـدیـن ت
ـراضـی   ترس از تكرار تظاھـرات اعـت
ـر   مردم نیشابور بر علیه گرانی و فـق
ـیـش   ـیـش از ب در ھفته گذشتـه،  ب

ـم شـده اسـت  در  .  موجب ھراس رژی
ــت رژیــم   ــن وضــعــی ــا ای ــل ب ــاب تــق
میكوشد، به بھانه ھای مختلف بـه  
خیابانھا نیرو بكشد و فضـای شـھـر  

 چیزی كه  . ھا را امنیتی كند 

 اصفھان درآستانه انفجار
 نگاهی به مبارزه کارگران سیمان سپاهان اصفهان

 شھال دانشفر  

 ٧        بقیه در صفحه  
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ــه زمــانــی ســال ھــای   ــل در فــاص
ـفـاوتـی  ١٩٠٧  تا  ١٩٠٦   موارد مـت

ــارگــری در   ــات ک ــصــاب از اعــت
ـران   موسسه لیانازوو، ھمچنیـن بـارب
ــر گــردیــده اســت کــه   ــزلــی ذک ان
ـبـات   عموما بر سر دستمزد و مطـال

امـا یـکـی از  .  رفاھی بوده اسـت 
وجوه مھم اعتصابات در مـوسـسـه  
لیـانـازوو و یـا صـنـایـع جـنـگـلـی  
ـران   ـــا در شـــمـــال ایــ ـــاری ـت خـــوشــ
ـرانـی   ھمبستگی میان کارگران ای
و روس در ایـن اعـتـصـابـات بـوده  

 .است 
ـتـوان بـه   در ھـمـیـن دوره  مـی
ـریـز   ـب ـلـگـراف چـیـان ت اعتصاب ت
جھت دریافت حقوق مـعـوقـه شـان  

 . اشاره کرد ١٢٨٥ در دی ماه  
ــن در ســال   ــی   ١٢٨٦ ھــمــچــن

ــی در   ــت ــه دول ــخــان کــارگــران چــاپ
اعتراض به ضرب و شتم یکـی از  
کارگران در این چاپـخـانـه تـوسـط  
ــس   ــی رئــی ــعـن ــه ی ــمــادالســلـطــن اعـت

 .چاپخانه، دست به اعتصاب زدند 
در این سال باید از اعـتـصـاب  
مجدد تلگرافچیان بر سـر افـزایـش  
ـراض بـه تـوھـیـن و   دستمزد و اعـت
خشونت مدیران بـا کـارکـنـان یـاد  

ـتـی بـا تشـکـیـل  .  کرد  بنـابـه روای
اتحادیه کارگران برق در کـارخـانـه  
برق امـیـن الضـرب تـوسـط حـیـدر  

،  ١٢٨٦ عمواغلی در مـرداد سـال  
کارگران این نیروگاه برق دست بـه  

ـنـا  .  یک اعتصاب سه روزه زدنـد  ب
ـیـن در   به نوشته روزنامه حبل المـت
ھمان سال خواسته ھای کـارگـران  
نیروگاه برق امین الضـرب عـبـارت  

اختصاص یـک روز  :  بوده است از 
ـلـغـی   تعطیل در ھفته، پرداخـت مـب
ـبـاس کـار و   ـنـه ل به عـنـوان ھـزی
ـیـن ایـجـاد صـنـدوقـی کـه   ھمچـن
وظیفه تامین بھداشت کـارگـران و  
ــواده   ــغــی، بــه خــان ــل ــب ــرداخــت م پ
کارگرانی که در حین کار دچـار  

ـیـن ایـن  .  سانحه میگـردنـد  ھـمـچـن
صندوق، پرداخت دستمزد کارگـران  
در طول دوره بیماری رانیز بر عھده  

 .داشته باشد 
در مورد نقش حیدرخان در ایـن  

اعــتــصــاب و یــا ایــجــاد تشــکــل  
کارگری در این رشـتـه فـقـط در  
برخی اسناد و یـا خـاطـرات اشـاره  

اما در ھمان زمـان وی  .  شده است 
در این کارخانه مشـغـول بـه کـار  

 .بوده است 
از دیگر اعتصـابـات ایـن سـال  
ــصــاب کــارگــران و   ــه اعــت ــد ب بـای
ـقـل   کارمندان واگن ھای حمل و ن

  ١٢٨٦ شھـری تـھـران، در مـرداد  
اعتصابیـون درخـواسـت  .  اشاره کرد 

ــای   ــزد در روزھ ــم پــرداخــت دســت
ھمـچـنـانـکـه  " تعطیل را داشتند، و  

ــز   ـی ـیـا ن در ھـمــه جـای دیـگـر دن
ــز مــزد  "  مـرسـوم اسـت  ـی ــه آنـان ن ب

در  .  روزھای تعطیل پرداخت گـردد 
ـبـه مـھـم   مورد این اعـتـصـاب جـن

جاھـای  "ھمین اشاره اعتصابیون به  
این اشـاره نشـان  .  است "  دیگر دنیا 

میدھد که اعتصابیون و یا حداقـل  
سازماندھندگان این اعـتـصـاب بـا  
شرایط ھـمـکـارانشـان در جـاھـای  
دیگر دنیا آشنائی داشته اند و ایـن  
ــگـر اھـمــیـت فضــای   امـر نـمــایـان
سیاسی جـامـعـه در مـیـزان رشـد  

 .آگاھی طبقاتی کارگران است 
ھمچنیـن بـایـد بـه اعـتـصـاب  

ـریـز  ١٢٨٧  ـب  کـارگـران دبـاغ در ت
این اعـتـصـاب کـه از  .  اشاره کرد 

سوی گـروه سـوسـیـال دمـوکـرات  
تبریز ھدایت و سـازمـانـدھـی شـده  
بود با خواسته ھائی مانند افزایش  
ــدام و اخــراج   ــخ ــزد، اســت ــم دســت
کارگران بـا مـوافـقـت کـارگـران،  
بھبـود شـرایـط بـھـداشـتـی مـحـل  

ــرداخــت مــزد زمــان  ... کــار،   ، پ
اعتـصـاب، عـدم اخـراج کـارگـران  
ــی و کــال خــودداری از   ــصـاب اعـت

 روز با بـه  ٣ ھرگونه اخراج، پس از  
ــن   دسـت آوردن بـخــش ھـائــی ازای

ایـن  .  خواسته ھا بـه پـایـان رسـیـد 
اعتصاب از نـمـونـه ھـای مـوفـق  
ـــصـــابـــات   ـت ســـازمـــان دھـــی اعــ
کارگری، توسط سوسـیـالسـتـھـای  

 . متشکل در این دوره است 
 روزنـامـه حـبـل  ١٢٨٦ در سال  

ـیـف   المتین تـوسـط حـکـومـت تـوق
به ھمین سـبـب اعـتـصـاب  . گردید 

ـرده ای از سـوی کـارگــران   گسـت
چـاپـخــانـه ھــا و کــتـاب داران و  

در  .  روزنامه نگـاران آغـاز گـردیـد 
ـرده کـه   طی این اعـتـصـاب گسـت
یک ھفته به طول انجامید، دولـت  
ـیـن رفـع   فقط از روزنامه حبل المت

ــمــود  ــف ن ــصــاب  .  تــوقــی ــن اعــت ای
ـیـن   گسترده باعث گردید تـا فـعـال
ـروانـه   کارگری ھمچـون مـحـمـد پ
پس از صدور فرمان مشروطـه، بـه  
ــران   ــروھــی از کــارگ ھــمــراھــی گ
ـیـن اتـحـادیـه   چاپخانه ھا، نـخـسـت
گسترده کارگران چـاپ را پـایـه  

ـنـد  در اھـمـیـت ایـن  .  گذاری نمـای
تشکل ھمین بس که ھمزمان و تا  
ــلــی از   ســالــھــا پــس از آن ، نس
ـــا   ـران آگـــاه و عـــمـــوم کـــارگــ
سوسیالیست،  ھدایت تشکل یابـی  
و اعتراضات کارگری را بر عھـده  

تشکیل اتحادیه کارگران  .  گرفتند 
ـقـت  ١٩٠٦ چاپ در سال   ـی  در حـق

ــل   ــک ــن تش ــذاری اولــی ــه گ ــای پ
کارگری به معـنـای امـروزی در  
بحبوبه انقالب مشـروطـه بـود کـه  
در جــای خــود بــه آن خــواھــیــم  

 .پرداخت 
ـر سـر   ـتـگـو ب تا به اینـجـا گـف
اعتـصـابـات کـارگـری و شـرایـط  
ــش و   ــی کــارگــران در پــی ــت زیس
. ھنگام انقالب مشروطه بوده اسـت 

اما کارگران در ھمـیـن زمـان، در  
ـقـش اسـاســی   ـقـالب مشـروطـه ن ان

این تاثیر را از دو زاویـه  .  داشته اند 
ـقـش  .  میتوان بررسی کـرد  اول از ن

ــن   ـنـده ای تشـکـلـھـای ھـدایــت کـن
انقالب که کـارگـران و خصـوصـا  
کارگران مھاجر و رھبران چـپ و  
سوسیالیست در آنھا نقش مـوثـری  
ـنـد اجـتـمـاعـیـون  -داشته انـد، مـان

و از  .  عامیون و تشکیالت ھـمـت 
ـنـده   ـیـن کـن سوی دیگر نقش تـعـی
کارگران در حضـور فـیـزیـکـی و  
نظامی به عـنـوان مـجـاھـد و یـا  
ــکــل گــیــری و   ــی در ش ــدائ ف

ـنـجـا  .  رزمندگی این انقـالب  در ای
ـقـش احـزاب چـپ و حضـور   به ن
ـیـسـت در ھـدایـت   رھبران سـوسـیـال
ـقـالب نـمــی پــردازم،   ـیـه ایـن ان اول

ـقـل و   چراکه خود مـوضـوع مسـت
امـا حضـور  .  بحث برانگیزی است 

موثر و سازمان یافته کارگـران در  
جریان نبردھای مشروطه ھمواره از  
ـرده پـوشـی   سوی مورخان رسمی پ
ـیـن نـمـایـش داده   شده است؛ و چـن
ـقـالب اسـاسـا   شده است که این ان
ربطی به مبارزه طبقات و سـیـطـره  
مناسبات طبقاتی جـدیـد نـداشـتـه  

ـقـالب  .  است  به ھرحال، در جریان ان
مشروطه بـخـش ھـای زیـادی از  
کارگران مھاجر در روسـیـه تـزاری  
که تحت تاثیـر کـار آگـاھـگـرانـه  
حزب سوسیال دمکرات کـارگـری  

ـقـالب    آن  ١٩٠٥ روسیه پـس از ان
ـفـاوت   کشور، در تشـکـلـھـای مـت
متشکل شده بودند، توسـط بـخـش  
ـقـاز مسـلـح   ـف ـیـون ق ھائی از انقالب
ـران   شده و شرایط اعزام آنـان بـه ای

نیروھائی که تـحـت  . فراھم گردید 
ـقـاز در   ـف نام عمومی مجاھـدیـن ق
جریان انقالب مشروطه از آنـھـا نـام  
ــشـود عـمــومـا کـارگــران   ـرده مـی ب
مھاجری بودند که شرایط را برای  
دخالت در سرنوشت خویش مناسـب  

در این زمینـه  .  تشخیص داده بودند 
تاریخچه حزب  " جعفر پیشه وری در 

ـر روشـنـی در ایـن  "  عـدالـت  تصـوی
ھمان دھقـانـان  : " زمینه ارئه میدھد 

فراری، ھمان بیچارگـانـی کـه از  
ظلم و بیدادگـری اربـاب، از عـدم  
ــی، آب و   ــت مـالــی و جـان امـنــی
ــرک   خــاک اجــدادی خــود را ت
کرده، در کشور ھمسایه بـه پسـت  
ـریـن کـارھـا تـن   ترین و سـخـت ت
ــد، در اثــر مــحــیــط آزاد،   مــیــدادن
ـقـالب   مخصوصا در کوران شدید ان

ـیـدار شـده و بـا  ١٩٠٥   روسـیـه، ب
ـیـات   معلومـات سـیـاسـی و تـجـرب
تشکیالتـی، حـتـی در اسـتـعـمـال  
اسلحـه و بـمـب و رولـور، طـوری  
مھارت به ھم زده بـودنـد، کـه بـه  
ــش   ـب ــدن صـدای جـن ـی مـحـض شـن
مشروطـه خـواھـی از کـار دسـت  
کشیده، با تشـکـیـل دسـتـه ھـای  
مـنـظـم، گـروه گـروه از سـرحــدات  
ــه   ــمــوده، و ب ــف عــبــور ن مــخــتــل
نیروھای مجاھدین محلی مـلـحـق  

این دسته کـه بـه غـلـط  .  گردیدند 
به مجاھدین قفقاز معروف شد، بـه  
ـر از   ـف استثنائ گرجیھـا و چـنـد ن
ترک ھای تفلیس و بـادکـوبـه و  

داغ، به طور کلی از کـارگـران    قره 

ایرانی قفقاز و ترکستان و حـاجـی  
ـر   ترخان تشکیل گردیده و عـالوه ب
حس شدید میھن پرستی، آرمـان و  
ـتـا   آرمان اجتماعی و طبقاتی نسـب
روشن و سنجیده تـری، بـه ھـم راه  

ـر  .  آورده بودند  این نبرد سـخـت و پ
ـرای   مخاطره و پر از زد و خـورد ب
آنھا، یک مانور بسیـار بـزرگ و  
یک آزمایش بسیار مفید و میدان  
ـتـوان   تجربه وسیعـی بـود، کـه مـی
گفت، حزب عدالت روی آن پـایـه  

 ."گرفته و باال آمده است 
به ھر حال ھمانگونه که گفته  
ـقـالب   شد در پیش و در جـریـان ان
ــی   ــصــاب ــش اعــت مشــروطــه جــنــب
ـفـاوت   کارگران با خواسته ھای مت

ـتـگـری  .  در جـریـان بـود  ایـن دخـال
اجتماعی تا آن حد پررنگ گردید  
ـراول   ـیـشـق که بخشی از کارگران پ
ـتـھـای   ـی متشکل و آزموده در فعـال

ـقـالبـی سـال   ــه  ١٩٠٥ ان  روسـیـه ب
ـنـده در   ـیـن کـن صورت نیروئی تعی

 . جنگھای مشروطه شرکت کردند 
ـریـن ایـن   اما یکـی از مـھـمـت
ــارگــران   ــان ک ــات در مــی ــاق اتــف
ھمانگونه که قبال نیز اشـاره شـد،  
ـیـن تشـکـل مـنـظـم و   تشکیل اول
مدرن کارگران چاپ بود کـه در  
طی این سالھای طوفانی تشکیـل  

این تشکل کـه بـه ھـمـت  .  گردید 
ــه در ســال   ــروان   ١٢٨٥ مــحــمــد پ

تشکیل گردید بـا خـواسـتـه ھـای  
کامال روشن و رادیکال توانست به  
سرعت اکثر کارگران چاپخانـه را  

ایـن اتـحـادیـه  .  در خود جای دھـد 
کارگری اگر چه در جـریـان دوره  

یعنـی اوائـل سـال  "  استبداد صغیر " 
 تا سال سقوط محـمـدعـلـی  ١٢٨٧ 

ــر  ١٢٨٨ شــاه در   ــد ســای ــن ، ھــمــان
ــمـاعــی بــرآمـده از   نـھــادھـای اجـت
انقالب مورد ھجوم واقع گـردیـد و  
مدتی ازعرصه فعالیت اجتـمـاعـی  
دور ماند، اما بـالفـاصـلـه پـس از  
ــشــاه مــجــددا   ــی ــوط مــحــمــدعــل ســق
تشکیالت خود را ایجاد و اقدام بـه  

ـفـاق  " انتشار نشـریـه ای بـه نـام   ات
در باره این نشـریـه  .  نمود "  کارگران 

ـیـن نشـریـه   میتوان گـفـت کـه اول
کارگری است که توسط تشکلی  
ــاثــراز   مشـخــصــا کــارگـری و مــت
جنبش سوسـیـال دمـوکـراسـی، در  

خواسته  .  صد سال پیش منتشر شد 
 گانه اتحادیه و ھمچنیـن  ١٤ ھای  

 )2( مروري بر تاریخچه اعتصابات کارگري در ایران
             اعتصابات کارگری از انقالب مشروطه تا جنگ جھانی اول

 مرتضی فاتح 
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ادبیات تحلیلی این نشریه نمایانگـر  
آن است که این فعالین نه فقط بـا  
ـیـن کـار در   حقوق کارگران و قوان
ـلـکـه   سایر ممالک آگاه بوده اند ب
بـا خــواسـت ھــای جـنــبـش ھــای  
ــات   کـارگــری و ھـمــچــنــیـن ادبــی
مارکسیستی نیز آشنائی مناسبی  

به ھر حال چند شـمـاره  .  داشته اند 
ـبـی   نشریه اتفاق کارگران سند جـال
. در تاریخ جنبش کـارگـری اسـت 

البته در ھمین زمان در شھـرھـائـی  
ـریـز   ـب نظیر بندر انزلی، مشـھـد و ت
ــی از تشــکــل ھــای   ــز اشــکــال ـی ن
کارگری به وجود آمـد و مـدتـی  
فعال بودند اما در جریان  سرکـوب  
ـیـز   ھای پس از مشـروطـه آنـھـا ن

 .سرکوب گردیدند 
به ھر حال جنبـش اعـتـصـابـی  
ــای از   ــخــشــھ کــارگــران، چــه ب
کارگران در داخل و چه کـارگـران  
ــش از   ــی ــر چــه در پ ــر، اگ مــھــاج
مشروطه در مقـاطـعـی از تـاریـخ،  
خود را نشان میدھد، اما بـا شـروع  
ــی در دوره   ــالب ــاب انــق ــب و ت ت
ـر   ـبـش ب مشروطه است که این جـن
روی پاھای خـود مـی ایسـتـد و  
ـیـسـت کـارگـری   فعالین سـوسـیـال
ھدایت و سازماندھی کارگـران در  
ــات و شــرکــت   ــائــی اعــتــصــاب بــرپ
ـقـالب   کارگران در نبردھای دوره ان

ـرنـد  بـه نـظـر  .  را بر عـھـده مـیـگـی
مـیــرســد اعــالم ھــویــت و حضــور  
متعین طبقه کارگر و پذیرش بـی  
چون و چرای آلترناتیو رادیـکـال و  
ـران و   ـیـسـتـی تـوسـط رھـب سوسیال
سازماندھندگان این طبقه و بخـشـا  
آحاد کارگران در این دوره، تمامی  
تاریخ آتی این طبقه را شکـل داده  

دوره پر تالطـم مشـروطـه تـا  . است 
جنگ اول بین الـمـلـل بـه خـوبـی  
ــدن   ــاز ش ــد کــه ب ــدھ نشــان مــی
ـتـدار   ـره ای در اق کوچکترین حـف
ــگــاه ســرکــوب   ــت ــاســی و دس ــی س
ـتـوانـد   طبقات مسلط، چگونـه مـی
برای جامعه فرصت تنفسی ایجـاد  
ـروھـای   ـی کند و در ایـن فـرصـت ن
رادیکال و سوسیالیست چگونه بـه  
سرعت تبدیل به سازماندھندگان و  
ــمـاعـی بـخــش ھــای   ـران اجـت رھـب
. گسترده ای از جامعه مـیـگـردنـد 

فرصت تـاریـخـی کـه حـداقـل در  
تاریخ معاصر چنـد بـار شـاھـد آن  

 .بوده ایم 

پــس از ســرکــوب عــمــومــی  
انقالب و آشفتگی ھای دوران پس  
از مشروطه تا آغاز جنگ جھانـی  
اول اعتصابات جسته و گریختـه و  
ـرق در   ـف اعتصابات پراکـنـده و مـت
محیط ھای کارگـری ھـمـچـنـان  

اما آنـچـه کـه  .  ادامه داشته است 
در این دوره بیش از ھر چـیـز خـود  
را به نمـایـش مـیـگـذارد زوال ھـر  
ـبـدادی اشـراف   روزه حکومـت اسـت
ــری اســت و ضــرورت گــذار   قــج
جامعه از مناسبات اجـتـمـاعـی و  
ـتـه و ورود   اقتصادی دوران فئودالی
به مناسبات مسلط عصر سرمـایـه  

در این دوره فروپاشـی  .  داری است 
ـنـدار   اقتدار سیاسی اشرافـیـت زمـی
نشـانـه ای از حـاد شـدن مـجــدد  
ـر سـر سـھـم   تخاصمات اجتماعی ب

 .طبقات در اداره جامعه است 

 

بحران اقتصادی، علتھا و 
 پیامدھا

ـرغـرب   تحریمھای اقتـصـادی اخـی
ـیـش،   ـتـه پ علیه ایران تا چنـد ھـف

الـطـاف  " برای جمھوری اسـالمـی  
. محسوب مـی شـدنـد "  خفیه خدا 

مقامات ریز و درشت حکومت بـا  
ـر   ادعای بی اثر بودن تحـریـمـھـا ب
ــود را در   ــصــاد کشــور، خ اقــت
ـنـه اعـالم کـرده   برابرآنھا  واکسـی

ـیـمـت  .  بودند  افزایش سرسام آور ق
ـر،   مواد غذایی مثل گوشـت، شـی

در  ...  میوه، نان، مسکن ، مـرغ  
ماھھا و ھفته ھای اخیر، بیش از  
آنکه مقامات را نـگـران عـواقـب  
ــاک آن بــرای جــمــھــوری   خــطــرن
اسالمی کند، دسـتـمـایـه تسـویـه  
حسابھـای بـانـدھـای حـاکـمـیـت   
شــده اســت کــه خــود را بــرای  
شرکت در انتخابات بعـدی آمـاده  

" مخالفیـن، دولـت و ،  . میکنند 
و بـعـضـا  "  سیاستھای غلط دولـت 

واسطه ھایی کـه مـورد حـمـایـت  
دولت ھستند را، عـامـل افـزایـش  
ناگھانی قیمـتـھـا مـعـرفـی مـی  
ـرای دفـاع از   کنند، و دولت ھم ب
عملکرد خود، با ارائه آمارو ارقـام  
غیرواقعی رشد اقتصادی وایـجـاد  

مـقـابـل را مـتـھـم بـه  اشتغال،  طرف  
 . کارشکنی می کنند 

با شروع دور جدید تحریمھـا و  
وروشن شدن دامنه و تاثیرات آنـھـا  
ـلـف صـنـایـع و   دربخشھای مـخـت
ـر از ھـمـه   سیستم بانکی، ومھمـت
ـراضـات مـردم بـه گـرانـی و   اعـت
وضعیت مشقتبـار مـعـیـشـتـی از  
جمله مردم در نیشابور، چـھـره ھـا  
ومسئوالن درجه اول حکومت کـم  
ــه فشــار   ــد ب کــم وادار شــده ان

ـنـد  روز سـه  .  تحریمھا اعتراف کـن
شنبه ھفته گذشته خامنه ای در  
ــامــات و   ــا مــق ــداری کــه ب دی
ــوالن  حــکــومــتــی داشــت،   مســئ

جدا کردن مـردم  "ھدف تحریمھا را  
و فشـار بـه  "  از نظـام اسـالمـی  

ـر   ـی جمھوری اسالمی برا ی تـغـی
سیاستھایش ارزیابی کرد و آنـھـا  

ـبـایـد   ـتـی دانسـت کـه ن را واقعـی
خـامـنـه ای  .  نادیده گرفته شونـد 

در این دیدار اوال موضع حاکمیت   
ـلـه اتـمـی را، روشـن   بر سر مسـئ
کرد وگفت جمھوری اسالمی بـا  
فشار تحریمھـا سـیـاسـت خـود را  

دومـا تـالش  .  تغییر نـخـواھـد داد 
کرد باندھای حـاکـمـیـت را کـه  
ھنوز مـتـوجـه جـدی بـودن خـطـر  

او از آنـھـا  .  نشده اند، بخط کـنـد 
مشکالت را گردن ایـن  "  خواست  

ـرای آن راه حـل   و آن نیاندازند و ب
 ".پیدا کنند 

محسن رضایی، دبیر مـجـمـع  
ـــز   ـی ــ ـــحـــت، ن ـل ـــص مصــ ـی تشـــخــ
درمصاحبه ای که اخیرا با یکـی  
از کانالھای تلوزیـونـی داشـتـه ،  
ـری   موضوع تحریمھا وجـھـت گـی
عمومی جمھوری اسالمی را بـا  
ـری مـطـرح کـرده   ـیـشـت شفافیت ب

او تحریمھا را ، در کـنـار  .  است 
ـرای کـنـار رفـتـن   تالش غـرب ب
ــدمــه   ــه، مــق بشـار اســد در سـوری
ــوری   ــھ ــم ــا ج ــگ غــرب ب جــن
" اسالمی میداند و مـی گـویـد  

ــلــح  ــرایــط ص در  "  اقــتــصــاد در ش
ــی   ــون ــن ــمــھــای ک ــری ــرایــط تــح ش

 . کارایی ندارد 
واقعیت این اسـت کـه وجـود  
جمھوری اسـالمـی سـرمـایـه، بـا  
تحریم یا بدون تحریم، علت اصلـی  
ـران اسـت  . بحران اقتصـادی در ای

ـران،   برای اکثریت عظیـم مـردم ای
فقر، بیکاری، گـرانـی وزنـدگـی  
ـبـار، پـدیـدھـای  جـدیـدی   مشقت

بیش ازسه دھه مردم ایـن  .  نیستند 
واقعیت را بـا گـوشـت و پـوسـت  
ـتـی   خود لمس کرده اند که تا وق
جمھوری اسالمی سرنگون نشـود،  
ــن   ــری ــه کــوچــکـت ــوانــنـد ب نـمــی ت
ـــدوار   ـاعشــان امــی ـبــودی در اوضــ ــ ــھ ب

 .باشند 
ـقـه   ـیـسـاب تا ھمینجا گـرانـی ب
مـواد غــذایـی، ومسـکـن وغـیــره  
ـرده   ــ ـت ـراجـــھـــای گســ ـــاراخــ ـن درکــ
کارگران وکـارکـنـان بـخـشـھـای  
مختلف صنایع و خـدمـاتـی، کـه  

برا اثر تحـریـمـھـا قـادر بـه ادامـه  
فعالیت نیستند، فقر و گرسنـگـی  
ــخــش   ــه ب ــشــتــری را ب ھــرچــه بــی
وسیعی از مـردم تـحـمـیـل کـرده  

ـــع  .  اســـت  ـــای ـن ــ ـران در ص ــ ـــح ب
 ھـزار کـارگـر  ٧٠٠ خودروسازی  

ـیـکـاری   این بخش را بـا خـطـر ب
ــود و  .  روبــرو کــرده اســت  کــمــب

گرانی دارو جان بسیاری از افـراد  
 .   بیمار را بخطر انداخته است 

ــه   ــی ن ــالم ــوری اس ــھ ــم  ج
ـر   ـراب میتواند و نه تصمیم دارد در ب
ــد  ــی کــن ــب نشــیــن . غــرب عــق

برعکس خود را آماده  رودر رویـی  
خـامـنـه  .  مستقیم با غرب میکند 

ـرنـامـه ریـزی   ـم، ب ای و سران رژی
ـرون رفـت   شرایط جنگی را راه ب
ــد  ـن ــونـی مــیـدان ــت کـن . ازمـوقـعـی

خامنه ای میدانـد نـوشـیـدن جـام  
زھر در مقابل فشار غرب و نشـان  
ـیـن   دادن ھر ذره  ضعف درسطـح ب
ـر   ـرای بـزی المللی، مردمی که  ب
کشیدن کل بساط دزدی وچپـاول  
ـنـد   اسالمی منتظر فـرصـت ھسـت

 .را، به خیابانھا خواھد کشاند 
تا آنجا که بـه غـرب مـربـوط  
می شود، ھـدف از تـحـریـمـھـای  
ـامـه   اقتصادی، محدود کـردن بـرن
ھسته ای جمھوری اسـالمـی ودر  

ــت رام کــردن آن اســت  امــا  .  نـھــای
جمھوری اسالمی، ھمانطورکه در  
ــاال اشــاره شــد، چــاره ای جــز   ب
ـــر در   ـــه آخ ـا ب ــ ـــت ت ـاوم ــ ـق مــ

ــدارد  ــرفشــارغــرب ن ــراب ــن  .  ب ــی چــن
ــد درگــیــری   ــوان ــطــی مــی ت شــرای
طوالنی مدتـی را بـه ھـردوطـرف  
ـان اصـلـی   ـی تحمیل کند، که قربان

تـحـریـمـھـای  .  آن مردم خواھند بود 
ـقـر   ـنـھـا ف غرب در کوتاه مدت، ت
وفـالکـت مــوجـود را بــا سـرعــت  
ــا   ــری دامــن خــواھــدزد، ام ــشــت ــی ب
ــد فــجــایــع   دردرازمــدت مــی تــوان
ـنـد آنـچـه در   عظیم انسـانـی، مـان
ـار آورد  ـب ـاد، را ب ـت . عراق اتفاق اف

ــری   ــی شـدن درگــی بـعــالوه طـوالن
جمھوری اسالمی با غرب وادامـه  
ـبـود اعـتـراضـات   تحریمھـا ، در ن
وسیع و سراسری کارگران و مـردم  
ـاریـو   ، می تواند آلترناتیوھای سـن

 .سیاھی را فعال کند  
کوتاھترین وکم ھزینه ترین راه  
ـیـت،   برای جلوگیری از ایـن وضـع
ــی جـمــھــوری اســالمــی   ــگــون سـرن

 .توسط انقالب مردم خواھد بود 
 

 نکته اصلی 
 بھمن ذاکر نژاد 

 

کارگر 
 کمونيست
را تکثير 
 کنيد 

 و
 آنرا 
بدست 
 دوستان

 و 
 آشنايانتان
 !برسانيد
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 اخبار اعتراضات کارگری
 

 تجمع  در مقابل مجلس شورای اسالمی
ـیـش   ـان پ ـی ـتـه از اخـرج مـرب ـف با وجود گذشت چنـدیـن ھ
ـابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی   ـق ـان در م دبستانی تجمـع آن
ـیـن   ھمچنان ادامه دارد در حالی که ھـیـچ کـدام از مسـئـول

ـلـمـان  .    آموزش و پرورش پاسخگوی آنان نیست  جمـعـی از مـع
پیش دبستانی، سیلوداران بخش خصوصی و کارگزاران مـراکـز  

ـابـل  ٨ مخابرات روستایی آذربایجان غربی یکشنبه   ـق  تیـرمـاه م
ـیـن جـمـعـی از  .    مجلس شورای اسالمی تجمع کردند  ھـمـچـن

ـابـل   ـق معلمان پیش دبستانی استان اصفھان و گیالن با تجمع م
ـلـمـان   مجلس شورای اسالمی خواستار حمایـت از حـقـوق مـع

ـز  .    پیش دبستانی شدند  ـی جمعی از سیلوداران بخش خصوصی ن
ـنـد   با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی از نمایندگان خواست
در سال حمایت از تولید ملی اجازه ندھند سیلوداران این بـخـش  

ـایـی  .    نابود شوند  جمعی از کارگزاران مراکز مـخـابـرات روسـت
ـار   آذربایجان غربی نیز با تجمع مقابل مجلس اسالمـی خـواسـت
ـایـی بـر   اجرای کامل طرح بیمه کـارگـزاران مـخـابـرات روسـت

ـان در پـالکـاردھـایـی کـه در  .  اساس مصوبه مجلس شدنـد  آن
ـنـج مـاه اسـت کـه بـدون   دست داشتند بیان کرده بودند کـه پ

 .  قرارداد و بدون دستمزد مشغول کارند 
 

تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان 
 شرکت برق تھران
ــه   ــب  مـردادمــاه جــمـعــی از کـارکــنــان و  ٣ روز ســه شـن

ـافـت نـکـردن   بازنشستگان شرکت برق تھران در اعتراض به دری
زمینھای خود از سوی تعاونی این شرکت در مقابل مـجـلـس  

ـیـت  .  رژیم تجمع کردند  نماینده این کارکنان با بیان اینکه جمـع
 گـفـت    ثبت نام کنندگان خرید زمین تعاونی بسیار زیاد اسـت 

ـازنشـسـتـگـان و افـراد    این مالباختگان به سه گروه کارکنان   ب
 .آزاد تقسیم شده اند 

 
 ماه حقوق ٦کارگران شھرداری کرمانشاه 

 نگرفته اند
ـزکـار   ـل طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و ف

 مـاه  ٦  شـھـرداری کـرمـانشـاه  ١ کرمانشاه، کارگران منطقه  
تعداد کارگران این منطقه شھـرداری حـدود  .  حقوق نگرقته اند 

ـنـد ٥٠  ـتـن  .   نفر ھسـت ایـن کـارگـران قصـد دارنـد بـرای گـرف
 .حقوقھای معوقه شان دست به اعتراض و اعتصاب بزنند 

 
آمیز كارگران اخراجی صنایع  تجمع اعتراض
 تبدیلی الوند

كارگران اخراجی صنایع تبدیلی الوند كه در در خـردادمـاه  
شـان را     از این كارخانه اخراج شده بودنـد، حـكـم اخـراج ٨٩ سال  

ـافـت    غیر قانونی می   مـاه حـقـوق از  ٢٦ دانند و خواستار دری
عمده این كـارگـران بـه طـور دائـمـی  .   شان ھستند   زمان اخراج 

ـقـه كـار در ایـن  ١٠ استخدام شده بودند و بیـش از    سـال سـاب
اند و به دلیل كھولت سن امكان یافتـن شـغـل    كارخانه را داشته 

كارگران صنایع تبدیلـی الـونـد  . اند   در دو سال گذشته را نداشته 
ـبـه    مـرداد،  ٢ بعد از تجمع روز اول مقابل استانداری روز دوشن

مرداد در مقابل فرمانداری شھرستان بـھـار  ٣ روز دوم سه شنبه  
اند و فرماندار بھار به آنـھـا قـول حـمـایـت، بـررسـی    تجمع كرده 

ـتـرض روز  .  موضوع و اعالم نتیجه داده است  این كارگـران مـع
ـابـل  ٤ چھارشنبـه   ـق ـاره در م  مـرداد سـومـیـن تـجـمـع را دوب

ـنـده آنـھـا،   ـای ـتـه نـم استانداری ھمدان تشكیل دادنـد و بـه گـف
مسئوالن استانداری اعالم كردند كه موضوع و شكایت آنھـا را  

ـنـده    بررسی و پیگیری خواھند كـرد و در جـلـسـه  ـای ـا نـم ای ب
یكـی از كـارگـران مـی  .  كارگران نتیجه را اعالم خواھند كرد 

ـلـی  ١٠ بیش از  : گوید  ـبـدی  سال سابقه كار در كارخانه صنایع ت
ـا بـه  ٢٠/٣/٨٩ الوند دارم و نیروی رسمی ھسـتـم، امـا از    ت

یكی دیگـر از  .  ام   ام و از كار ھم بیكار شده   امروز حقوق نگرفته 
ـنـكـه   كارگران از كار بیكار شده صنایع تبدیلی ھمدان با بیان ای

 سال سابقه كار در این واحد تولیدی دارد و نیروی رسـمـی  ١٧ 
از زمانی كه مدیریت كارخانه از بـخـش  :  آنھا بوده است، گفت 

ــخــش خصــوصــی واگــذار شــد مشــكــالت و   ــتــی بــه ب دول
ایـم    امـروز آمـده    : وی ادامه داد .  ھای ما ھم شروع شد   بدبختی 

مـان را پـس     حـقـوق ضـایـع شـده   تا با تجمع مقابل استاندرای، 
آنقدر این تـجـمـعـات  .  باالخره كسی باید پاسخگو باشد .  بگیریم 

ـقـوقـمـان بـرسـیـم   را ادامه می  ـاالخـره بـه حـق و ح ـا ب . دھیم ت
كارگران معترض تالش كردند تا با مدیریت استانداری ھـمـدان  . 

دیداری داشته و مشكل خودرا بازگو كنند؛ امـا نـه بـه آنـھـا  
ـانـداری   اجازه ورود به استانداری داده شد و نه مسئولی از اسـت

 .برای شنیدن حرف آنھا از استانداری خارج شد 
 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
  
 ماه حقوق دریافت ٣ کارگر پیچ کوبان ١٨٠

 اند نکرده
 کارگـر  ١٨٠ : یک فعال کارگری در مازندران اعالم كرد 

 . اند    ماه حقوق دریافت نکرده ٣ کارخانه پیچ کوبان سواد کوه  
ـا گـفـت  ـن ـل : نصرالله دریابیگی با اعـالم ایـن خـبـر، بـه ای

 کارگـر مـاھـر و  ١٨٠ کارخانه پیچ کوبان سوادکوه با داشتن  
ـافـت   ـاتـوانـی در دری ـیـل ن متخصص و مدیران مـجـرب بـه دل

ـزرگ خـودرو سـاز    ھای معوقه خود از کارخـانـه   بدھی  ھـای ب
ـانـونـی  ٣ کشور، توانایی پرداخت   ـای ق  ماه حقوق و سایر مزای

 . کارگرانش را ندارد 
دبیر خانه كـارگـر مـازنـدران مـعـوقـات مـالـی ایـن واحـد  

ـارد تـومـان ذکـر کـرد و افـزود ٥ تولیدی را بیش از   ـی ـل ـی :  م
ھای بخش تولیـد در    مشکالت این واحد خصوصی، قطع یارانه 

ـیـدات خـودرو،    پی اجرای قانون ھدفمندی یارانه  ھا، کاھش تول
ـنـگـی و    ھای کارخانه   بدھی  ھای خودرو ساز و مشکالت نقدی
 . شود   رویه عنوان می   نھایت واردات بی     در  

ـنـی سـبـب    او با بیان اینکه واردات بی  رویه کاالھـای چـی
ھای تولیدی شـده اسـت، تصـریـح    کاھش اشتغال و بحران واحد 

متولیان این بخش با واردات کـاالھـای مشـابـه کـه در  :  کرد 
شوند زمینه اشتغال کارگران چینـی    داخل کشور نیز تولید می 

 . اند   ھای تولیدی آن کشور را فراھم کرده   و سود دھی واحد 
: دبیراجرایی خانه کارگر مازندران در خاتمه اظـھـار داشـت 

با وجود بحرانھای کارگری و افزایش تورم، کـارگـران سـراسـر  
ــار   ــتــظ ــت ان ــدرانــی از دول ــازن ــارگــران م ــه ک کشــور از جــمــل

 ھای غیر نقدی را دارند   حمایت 
  

بحران عدم پرداخت دستمزد و بیکاری 
  استان کشور٥کارگران در 

بیکـاری، اخـراج و پـرداخـت نشـدن حـقـوق کـارگـران در  
ـان، مـازنـدران، اصـفـھـان و تـھـران،    استان  ھای ھمدان، خـوزسـت

ھای مختلف، برخی از صنایع و ھمچنین کـارگـران را    کارگاه 
 .با مشکل مواجه کرده است 

 اند    ماه حقوق دریافت نکرده ٣ کارگران خوش نوش ساری  
ـیـش از  ١٠ این واحد تولیـدی در     ٩٠٠  سـال گـذشـتـه ب

ـیـل  ٤٣ کارگر داشته است که این تعداد ھم اکنون به   ـل ـق  نفر ت
 .یافته است 

 
 تاخیر در پرداخت حقوق كارگران كیوان

بعد از بازگشایی مـجـدد کـارخـانـه کـیـوان مـدیـران ایـن  
کارخانه وعده پرداخت معوقات دو ماھه حقوق و بیمه و سـایـر  
مزایای قانونی کارگران را داده بودند که ھنوز عـمـلـی نشـده  

ـفـت  .  است  قرار بود این کارخانه با فعالیت مجـدد در سـه شـی
ـات    شروع بکار   کند و سرویس ایاب و ذھـاب و سـایـر امـکـان

اولیه از جمله غذا و لباس کار نیز به کارگران تعلق گیرد كـه  
  ١٨٠ از مـجـمـوع  .  ھا نیز تا كنون محقق نشده اسـت   این وعده 

ـنـد    کارگری که ھم اکنون در این کارخانه کـار مـی    ٢٤ کـن
 .کارگر دائمی ھستند 

 
ماه حقوق کارگران سد ٤عدم پرداخت 

 خاکی زیویه
  ٤  نفر از کارگران شاغل در سد خاکی زیویـه  ١٠٠ حدود  

  ٢٠ در  "  سد خاکی زیـویـه . " ماه است حقوق دریافت نکرده اند 
ـاران قـرار دارد و در سـال  ـا  ١٣٨٤     کیلومتری شھر کـامـی  ب

 .  پیمانکاری شرکت جھاد نصر شروع به کار کرده است 
 

 ماه حقوق ٢کارگران شھرداری بروجرد 
 اند  دریافت نکرده

 مـاه حـقـوق  ٢  کارگر شـھـرداری بـروجـرد  ١٠٠٠ بیش از  
ھای خـدمـاتـی و فضـای    کارگران در بخش .  اند   دریافت نكرده 
ـنـد   سبز کار می  شـھـرداری بـروجـرد در پـرداخـت حـقـوق  .  کـن

ـار فـاصـلـه مـی  انـدازد و ھـم    کارگران خود ھر چند ماه یکـب
عـدم  .  اکنون نیز این کارگران دو ماه حقوق معوقه طلب دارنـد 

ـتـمـاعـی ایـن    پرداخت منظم حق بیمه، دفترچه  ھای تامـیـن اج
ـیـمـه    کارگران تمدید نمی  شود و این در شرایطی است که حق ب

ـامـیـن   از حقوق این کـارگـران کسـر شـده ولـی بـه حسـاب ت
ـابـت  .  شود   اجتماعی واریز نمی  بدھی ھای شھرداری بـروجـرد ب

ـان سـال    معوقات بیمه  ـای ای کارگران و کارکنان شھرداری تا پ
 به نه میلیارد تومان رسیده بود که به بھانه نداشتن درامـد  ٩٠ 

ـنـوز پـرداخـت نشـده    و ھزینه  ھای باالی شھرداری این بدھی ھ
 .است 

 
بحران عدم پرداخت دستمزد در دو كارخانه 

 خوزستان
ـیـدی   در کارخانه لوله سازی در دو سال گذشته ھیچ تـول

 مـاه حـقـوق کـارگـران خـود  ٢٠ نداشته و از پرداخت بیش از  
بیـش از  .   ناتوان بوده است کارگران ھمچنان بالتکلیف ھستند 

 کارگر کارخانه قند اھواز نیز بیش از یکسال اسـت کـه  ١٤٠ 
حقوق این کارگران معموال با تاخـیـر  .  اند   حقوقی دریافت نکرده 

 .شود    ماھه پرداخت می ٤  الی  ٣ 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان  : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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بحران عدم پرداخت دستمزد و بیكارسازی 

 در تعدادی از كارخانه ھا
ھایی اسـت    کارخان  کیوان ھمدان نیز یکی دیگر از کارگاه 

که در پی خصوصی سازی با بحران مالی مواجه شـده و در  
 تـن از کـارگـران ایـن کـارخـانـه  ٢٣٠ نخستین ماه سال جدید  

کارگران این کارخانه نیز به عدم پرداخت حـقـوق  .  بیکار شدند 
سـازی    کارگـران کـارخـانـ  نـوشـابـه .  معوقه خود اعتراض دارند 

ساری در سه ماه گذشته حقوق خود را دریافت   «نوش   خوش »
. ھـا را نـدارد   اند و این کارخانه توان پرداخت دستـمـزد آن   نکرده 

ـیـش از  ١٠ در   «خوش نوش »کارخان      ٩٠٠  سـال گـذشـتـه ب
ـان مـازنـدران   کارگر داشته که به گفت  دبیر خانـ  کـارگـر اسـت

ـتـه اسـت ٤٣ تعداد این کارگران اکنون به   ـاف ـفـر کـاھـش ی .  ن
ـیـمـه کـاره ٨٠ افزایش    رھـا شـدن       درصدی قیمت کاغـذ و ن
ھای کاغذ سازی یکی از عواملی است که صـنـت    کارخانه 

 . نشر ایران را با مشکل مواجه کرده  
 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

سازان   ھزار نفر از قطعه٧٠٠بیكاری حدود 
 ایران

ـنـون حـدود    به دنبال بحران نقدینگی در ماه  ـاك ھای اخیر، ت
سازان تعدیل نیرو داشته و بـرخـی واحـدھـای     درصد قطعه ٤٠ 

ـیـت  .  اند   سازی نیز به طور كامل تعطیل شده   قطعه  در این وضـع
ـازگشـت   ـابـل ب بحران رو به گسترش بوده و بـه شـرایـط غـیـرق

ـا وجـود آ   نزدیك می  ـنـون ب ـاك  روز از  ٤٠ نـكـه حـدود    شود، ت
 میلیارد تومانی صنـعـت خـودرو در  ٢٠٠٠ تصویب تسھیالت  

ـز از سـوی   كارگروه حمایت از تولید گذشته و تخصیص آن نی
ـانـك مـركـزی ابـالغ   معاون اول رییس جمھوری به رییس كل ب
. شده است، با این حال تاكنون اتفـاق خـاصـی رخ نـداده اسـت 

ـیـكـاری حـدود   ـفـر  ٧٠٠ اولین تبعات این وضعیـت، ب  ھـزار ن
. پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعـه كشـور خـواھـد بـود 

ـازار بـه   عالوه بر آن به دلیل قطع عرضه، قیـمـت خـودرو در ب
كنندگان نیز به شـدت    آوری افزایش یافته و مصرف   طور سرسام 

ـیـد  .  متضرر خواھند شد  طبق آمـارھـای رسـمـی كـاھـش تـول
 درصـد بـوده و طـبـق  ٣٦ خودرو در سه ماھه نخست امسال  

 درصـد رسـیـده  ٥٠ آمارھای غیر رسمی نیز تاكنون به حـدود  
 .است 

 
 ھای اصفھان  ھزار کارگر سنگبری٢٠تھدید شغل 

ـیـش از ھـزار و  ٢٣٠  وجود     ٨٠٠  مـعـدن سـنـگ و ب
ـزرگ  ـنـده    کارخانه فراوری آن، اصفھان را به ب ـیـدکـن تـریـن تـول

ـاده از    سنگ  ـف ـا اسـت ھای تزیینی در کشور تبدیل کرده كه ب
ــری  ـیـش از    ایـن شـرایـط، سـنـگـب ــان ب  درصــد  ٥٠ ھـای اسـت

ـامـیـن    سنگ  ـازار کشـور را ت ھای فرآوری شده موجود در ب
 ھزار کارخانه فرآوری سـنـگ در  ٣ وجود بیش از  .  کنند   می 

ـتـر از ھـزار و  : استان اصفھان،    واحـد  ٧٠٠ از این تعداد، کم
ـیـن   فعال ھستند و بقیه به دلیل مشکالت مالی یا اختـالف ب

 .اند   شرکا، فعال دست از کار کشیده 
 

 كارخانه ای كه سریعا تطیل شد
ـان   یكی از كارخانجاتی كه مدیركل صنعت و تجـارت اسـت
در ھفته صنعت امسال خبر از بـھـره بـرداری رسـمـی آن داد،  

یکی از کارگران اخراج شده شـرکـت سـنـگـفـرش  .  تعطیل شد 

قرمز كه در منطقه ویژه اقتصادی بوشھر قرار دارد، گفـت نـه  
ـلـکـه جـواب روشـنـی در مـورد   تنھا قراردادمان تمدید نشده ب

 ماه حقوق معوقه مان در زمان فعالیت غیر رسمـی  ٦ پرداخت  
 .كارخانه نیز دریافت نکرده ایم  

 
تعطیلی سه واحد بزرگ تولیدی لوازم 

 خانگی در یک سال گذشته
ـنـدگـان لـوازم   ـن ـیـدك رئیس ھیات مدیره انجمن صنفـی تـول
ـنـده لـوازم   ـن ـیـدك خانگی ایران از تعطیلی سه واحد بزرگ تـول
خانگی كشور به واسطه مشكالت شدید اقتصادی خبر داد و  
ـا یـك   ـنـون ب نسبت به تعطیلی باقی واحدھای تولیدی كـه اك

ـیـت مـی  ـال ـنـد،    دوم ظرفیت عملیاتی سال گذشته خود فـع ـن ك
 .ھشدار داد 

 
ادامه تعطیلی واحدھای صنعتی و به تبع 

 ھای مختلف بیکاری کارگران در استان
ـنـدگـان انـواع    کارخانه ایران پویا، از قدیمی  ـیـدکـن ترین تـول
ـیـل    لوازم خانگی، یکی از کـارخـانـه  ھـایـی اسـت کـه بـه دل

ھای تولید و واردات کاالی مشابه خارجـی، در    افزایش ھزینه 
تعدادی از کـارگـران ایـن    .  معرض تعطیلی قرار گرفته است 

ـافـت نـکـرده ٢ کارخانه   انـد و     ماه است که حقوق خود را دری
 مـاه از  ٤ ھمچنین حق بیمه بعضی از این کارگران به مدت  

ـیـروی  .  سوی کارفرما پرداخت نشده است  در فاز اول تعدیـل ن
ـفـر دیـگـر  ٣٥  نفر بیکار شدند و قرار است  ٣٧ این کارخانه    ن

 .نیز در فاز دوم بیکار شوند 
 
  کارگر کارخانه کامکار سیرجان بیكار شدند٧٠

کارخانه پیچ مھره سازی کـامـکـار سـیـرجـان بـه جـھـت  
 کارگـر قـراردادی  ٧٠ کاھش سفارش دھندگان محصوالتش،  

شان تـمـدیـد قـرارداد نـکـرده    خود را بعد از اتمام قرارداد کاری 
ـیـد مـحـصـوالت  .   است  به تبـع کـاھـش یـک سـومـی تـول

ھای بزرگ خودرو سازی، سفارشات کـار ایـن واحـد    کارخانه 
ـز بـه حـداقـل رسـیـده  ) تولید کننده پیچ و مھره (ساز    قطعه  ـی ن
 کـارگـر  ١٨٠  کارگر رسـمـی و  ٢٠ این واحد تولیدی  .  است 

ـا  ٢  کارگر قراردادی با سـوابـق  ٧٠ این  .قراردادی دارد    ١٧  ت
ـنـد   سال از تاریخ یکم تیر ماه سال جاری تمدید قرارداد نـخـواھ

 . شد 
 
  کارگر بوژان بیکار شدند ٣٠٠

طی ھفته گذشته کارخانه یخچال سازی بوژان تعطیـل و  
 مـاه حـقـوق وسـایـر  ٤ پـرداخـت  .   کارگر آن بیکار شدند ٣٠٠ 

 . مزایای قانونی این کارگران به تعویق افتاده است 
 
 

 ناامنی محیط كار
 

كارگر جوان در حین كار با دستگاه فرز 
 سنگ بری جان باخت

ای که در شھرک ولیعصر تھران در حـال     ساله ٢٥ کارگر  
ای دچار خفگـی شـد و    کار با دستگاه فرز بود، بر اثر حادثه 

 . جان باخت 
ـیـس،   ـل به گزارش ایلنا به نقل از پایگـاه اطـالع رسـانـی پ

 دقیقه روز گذشته ھفتم مردادماه خبر فـوت  ٥٠  و  ١٥ ساعت  
ـیـعـصـر  ١٥٣ کارگر جوانی به ماموران کالنتری   شـھـرک ول

 . مخابره شد و در دستور کار آنان قرار گرفت ) عج (
ـات و مشـاھـدات مـامـوران   ـق ـی بنا بر ایـن گـزارش، تـحـق

ـز » ساله به نام  ٢٥ حکایت از آن داشت که جوان   حـیـن   «عـزی
انجام کار دستمال دورگردنش به دستگـاه فـرز گـره خـورده و  

 . باعث خفگی وی شده است 
ای در    شایان ذکر است، حسب خواسته مقام قضایی پرونده 

ـانـونـی شـھـر   ـزشـکـی ق کالنتری تشکیل و جسد به تحویل پ
تھران انتقال یافت و پیمانکار ساختمان نیز به کالنتری احضـار  

 .و تحقیق از وی نیز کماکان ادامه دارد 
 

  ساله افغان از طبقه ھفتم٢٠سقوط کارگر 
 ساله تبعه افغانستان در ھنگام کار گـذاشـتـن  ٢٠ کارگر  

ـتـم بـه   ـف ـقـه ھ یونولیت در طبقات منجر به سقوط وی از طـب
پنجم شد که با تالش آتش نشانان با برانکارد مخصوص، ایـن  
ـال   ـق ـت كارگر مصدوم به سطح زمین منتقل و پس از آن برای ان
به مراکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس حاضر در مـحـل  

 .شد 
 

 کارگر شیالت بندرعباس به دلیل ٣مرگ 
 گازگرفتگی 

ـبـه   ـان الیـروبـی چـاه    -دوم مـرداد    -روز دو شن در جـری
ھـای شـیـالتـی در    فاضالب صنعتی شرکـت پـخـش فـرآورده 

ـاس، سـه کـارگـر بـر اثـر  ٢ شھرک صنعتی شماره   ـنـدرعـب  ب
ـنـگـامـی  .  گازگرفتگی جان خود را از دست دادنـد  حـادثـه ھ

او  .  روی داد که کارگر اول برای الیروبی وارد چاه شـده بـود 
با احساس گاز گرفتگی تقـاضـای کـمـک کـرد و دیـگـر  

کـارگـران فـاقـد  .  کارگران نیز برای نجات او وارد چاه شـدنـد 
این در حـالـی اسـت کـه در  .   اند   تجھیزات ایمنی کافی بوده 

ای که گذشت حوادث دیگری از جمله مـرگ کـارگـر    ھفته 
ـتـمـانـی از   نیشابوری در حین کار و سقوط سه کـارگـر سـاخ

 .طبقه پنجم در تھران بود 
 

 کارگری دیگر جانش را از دست داد
  ٤٠ اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد كه محمد منبری  

ساله روز یکشنبه اول مرداد در حین کار دچار حادثـه شـد و  
وی کـارگـر سـد دوالب در جــاده  .  جـانـش را از دسـت داد 

 صبح در حالی که مشغـول کـار  ٨ کامیاران ـ سنندج ساعت  
ـان تـوحـیـد   بود دستگاه بتون رویش واژگون شد و به بیـمـارسـت

 . سنندج انتقال داده شد ولی در بعد از ظھر آنروز جان باخت 
 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 حكم برائت یكی از رانندگاه شركت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
ـنـده شـرکـت واحـد  ( حومه از حكم برائت برای خانم شیری   ران

در پی شكایت واھی شركت واحد اتوبوسرانی تـھـران و  ) تھران 
ـنـی بـر نشـر   حومه علیه خانم شیری راننده شركـت واحـد مـب

خـانـم  .  اكاذیب پس از بررسی پرونده در دادگاه بدوی، خبر داد 
شیری پس از صدور حكم اخراج از طرف شركت واحـد و اداره  
ـاق حـقـش پـرونـده ای   كار در دیوان عدالت اداری جـھـت احـق

 .مفتوح دارد 
 

 سال حبس تعزیری ٣پدرام نصرالھی به 
 محکوم شد
بـه  )  ز   به   نه (  پدرام نصرالھی  ١٣٩١  تیر ماه  ٢٦ روز دوشنبه  
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خواست صـادره از سـوی دادسـرای عـمـومـی و    موجب کیفر 
ـتـه  ـی ـنـدج بـه اتـھـام عضـویـت در کـم ی    انقالب شھرستان سن

ھـای کـارگـری و    ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل 
ـا یـکـی از احـزاب   تبلیغ علیه نـظـام از طـریـق ھـمـکـاری ب

ـز در    اپوزیسیون، که نامبرده این اتھام را در بازجوئـی  ـی ھـا و ن
ـاد   ـن ـا اسـت آخرین دفاعیات خود در دادگاه قویا  رد کرده بود، ب

 قانون مجازات اسالمی از حیث فعالیت  ٥٠٠  و  ٤٩٩ به مواد  
ـا یـکـی از احـزاب   تبلیغی علیه نظام از طـریـق ھـمـکـاری ب
اپوزیسیون به یک سال حبس تعزیری و از حیث عضویـت در  

ھـای    ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
کارگری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و این حکـم  

 . به وی اعالم شد 
 

 خبر انتقال به بند قرنطینه
ـزد،   شاھرخ زمانی فعال کارگری تبعید شـده بـه زنـدان ی

 . مرداد به بند قرنطینه منتقل شده است ٨ یك شنبه  
ـزد و   ـیـت زنـدان ی چند روز پیش مطالبی در مـورد وضـع

 .شرایط بھداشتی آن از قول شاھرخ زمانی منتشر شده بود 
  

 گزارش
 
 ھزار شغل ایجاد شده ١٠٠ میلیون و ٤اگر 

 بود امروز بیکار نداشتیم
ـان حضـور وزیـر   عضو کمیسیون صنایع و معادن در جـری

آقـای وزیـر  :  تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مـجـلـس گـفـت 
ـفـر  ٦٠٠  برای یک میلیون و  ٨٩ اعالم کردید در سال    ھزار ن

 ھزار نفـر شـغـل ایـجـاد  ٥٠٠  برای دو میلیون و  ٩٠ و در سال  
 ھزار نفر شغل ایجاد شده بـود  ١٠٠  میلیون و  ٤ کنید اگر    می 

ـزان  .  امروز نباید بیکار داشته باشیم  واقعیت این اسـت کـه مـی
ـتـوان چـھـار    رشد سرمایه  ـبـوده اسـت کـه ب گذاری در حدی ن
ـزان  ١٠٠ میلیون و    ھزار نفر شغل ایجاد کرد پس ایجاد این مـی

ـازنشـسـتـگـی  :  او گـفـت .  شغل توسط دولت شعار بود   چـرا ب
آور را اجـرایـی     مشاغل سخت و زیان ١٠ پیش از موعد و ماده  

ـاز ھـر فـرد حـق ھـر خـانـواده   نکردید؟ مسکن متناسب با نی
ـفـه دولـت اسـت کـه مسـکـن کـارگـران   ایرانی است و وظـی

ـانـه    درصـد کـارگـران  ٥٠ روستاییان را فراھم کند اما متاسف
ـیـکـاری  . مسکن ندارند  چند شغله بودن مسئولین دولتـی و ب
شما به عنوان متولی اشتغال چـرا اجـازه  :  ھا گفت   تحصیلکرده 

دھید بازنشستگان نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و آمـوزش    می 
ـیـکـار   ـان ب ـنـد و جـوان و پرورش در مشاغل حساس کـار کـن

 .باشند 
 

 ترس از گسترش اعتصاب ھا در اصفھان
ـیـسـیـون   معاون سیاسی استاندار اصفھان از تشـکـیـل کـم
کارگری برای کنترل متمرکز مسـائـل کـارگـری خـبـر داده  

ـتـی در حـوزه کـارگـری، زمـانـی  .  است  ـی ورود نیروھای امن
ـزایـش روز افـزون   شدت یافته که با آزاد سازی یارانه ھا و اف
قیمت مواد غذایی از یک طرف و شرایط بـحـرانـی کـارگـاه  
ھا و کارخانجات تولیدی و اخراج کارگران و بیکار شدن آنـھـا  
ـات   ـزایـش اعـتـراضـات و اعـتـصـاب از طرفی دیگر، موجب اف

استان اصفھان با دارا بودن کارخانجات تولیـدی  .  کارگری شد 
زیاد ھمواره یکی از مراکز اصلی زیست جامعه کارگری در  
ایران بوده است و ھمین امر توجه و فشار نیروھای امنیتی را  

ـنـھـا دارای  .  در این حوزه دو چندان می کند  استان اصفھان ت
 ھزار کارگر بیمه شده است و باید به این رقـم کـارگـران  ٩٠٠ 

ـنـد،   قراردادھای موقت و سفید امضاء را، که فاقد بیمه ھسـت
ـان،  ٨٠٠٠ بیش از  . ھم اضافه کرد   واحد تولیدی در ایـن اسـت

 درصـد از  ٥٠ مـطـابـق آمـارھـا  .   نفر کارگر دارد ١٠ بیش از  
ـیـسـیـون  ” تشکـیـل  .  جمعیت استان اصفھان کارگر ھستند  کـم

، درسـت  “ کارگری برای کنترل متمرکـز مسـائـل کـارگـری 
یک ھفته بعد از پایان اعتصاب دوازده روزه کارگران سـیـمـان  

 کـارگـر  ١١٠٠ تعداد  .  سپاھان در اصفھان صورت گرفته است 
  ٧٠٠ در این کارخانه به کار مشغول ھستند که از میان آنھـا  

ـنـد  ـفـت کـار مـی کـن یـکـی از  .  کارگر با قراردادھای موق
ـبـدیـل قـرارداد کـاری   خواستھای کارگران اعتصاب کننـده ت

ھـای    شـرکـت " آنھا معتقدند کـه  .  موقت پیمانی به دائمی بود 
پیمانکار، از یک سو حقوق و مزایای کامل یک کارگر را  

کنند و از سوی دیگر قسمتـی از آن    از کارفرما دریافت می 
پردازند و با این کار مثـل زالـو بـه جـان    را به نیروی کار می 

 شـروع  ١٣٩١  تیر  ٩ این اعتصاب از تاریخ  ." اند   کارگران افتاده 
این چنـدمـیـن  .  شده بود و به مدت   دوازده  روز ادامه داشت 

اعتصاب ھماھنگ کارگران ظرف یک سال گذشته در ایـن  
در روزھـای آخـر اعـتـصـاب، خـانـواده ھـای  .  کارخـانـه بـود 

ـایـی چـادرھـایـی در   ـا بـرپ ـنـد و ب کارگران نیز به آنھا پیوست
 .کارخانه تجمع کرده بودند 

 
كودكم جلوی چشمم آب می شود و من 

 حتی شغلی ندارم
  ١١ به گزارش ایلنا از یاسوج، چشمان محمدرضا غالمی  

 «بنسجان یاسوج مرکز کھگیلویه و بویراحـمـد »ماھه ساکن  
ھـای    در چشمان مادری از پا افتاده و ناامید و پدری با دست 

پینه بسته و از ھمه جا رانده زل زده و قلبش با زحـمـت فـراوان  
پاھای این کودک پردرد اما غـافـل از درد  .  کشد   نفس می 

ـتـر مـی   خود بدلیل ناراحتی قلبی  ـف ـی شـود و    اش روز بروز ضـع
گوید تنھا پسرم جلوی چشمانم دارد آب    مادرش با گریه می 

وقتی که مـادر مـحـمـدرضـا  .  دانم چکار کنم   شود و نمی   می 
زند پدر وی در سکوتی معنادار سـربـه زیـر دارد و    حرف می 

سـھـراب غـالمـی، خـود را کـارگـری  .  خواند   مرتب ذکر می 
ـا    کند که ھر روز به ایستگاه کارگران مـی   معرفی می  رود ت

ای    شاید کاری پیدا کند و نان شبی بخرد و زنـدگـی روزمـره 
ـز جـز   بگذراند، او كه كم حرف است و مـحـجـوب ھـیـچ چـی

ـز  .   سالمت فرزندانش و توان كـار كـردن نـمـی خـواھـد  ـی او ن
گوید دو فرزند دارم یکی دختری شش ساله و ایـن پسـر    می 
 ماھه که ھر دو مشکل قلبی و کـم خـونـی دارنـد امـا  ١١ 

ـیـت پسـرم حـاد  ھـای فـراوان و    وی از تـالش .  تـر اسـت   وضع
ـاسـف    ھای شبانـه روزی   التماس  ـان شـیـراز ت ـیـمـارسـت اش در ب

گوید ھرچه بیشتر التماس کردم کمتـر جـواب    خورد و می   می 
گرفتم و ھر حركتی برای درمان این كودك نیازمند پول اسـت  

 «انژیوگرافی »یکبار   «محمدرضا »: وی گفت . كه ما نداریم 
ـیـون  ٢٠ اند برای معالجـه وی بـه    شده و پزشکان گفته  ـل ـی  م

 . دانم از کجا این مبلغ را بدست آورم   تومان نیاز است اما نمی 
 

 اطالعیه
 

به سه سال زندان ) ز به نه(پدرام نصرالھی 
 محكوم شد

ی ھماھنگی برای    بنا بر خبر منتشر شده از سوی کمیته 
ـبـه    کمک به ایجاد تشکـل    ٢٦ ھـای کـارگـری، روز دوشـن

ـتـه بـه   ـی تیرماه پدرام نصراللھی فعال كارگری و عضو این كـم
موجب كیفرخواست صـادره از سـوی دادسـرای عـمـومـی و  

انقالب جمھوری اسالمی در شھر سنندج، به اتـھـام عضـویـت  
ـا   در كمیته ھماھنگی و تبلیغ علیه نظام از طریق ھمـكـاری ب
یكی از احزاب اپوزیسیون، به سه سال حبس تعزیری محـکـوم  

ـابـل تـجـدیـد نـظـر  ٢٠ این حكم ظرف  .  شد   روز پس از ابالغ ق
 .است 

پدرام نصراللھی ھمچون دیگر كـارگـران زنـدانـی بـه جـرم  
مبارزاتش در دفاع از حـقـوق كـارگـران  بـه سـه سـال زنـدان  

عضویت در تشكل ھای كارگری از نظـر  .   محكوم شده است 
.  رژیم اسالمی جرم و تبلیغ علیه نظام است و حكم زنـدان دارد 

 .باید  وسیعا به این حكم اعتراض كرد 
 

عمل جراحی دیسک گردن رضا شھابی 
 انجام شد

به گزارش كمیته دفاع از رضا شھابی، وی  که به علـت  
ـفـرادی و   صدمات وارده در ھنگام دستگیری و حـبـس در ان
بازجویی ھای طوالنی مدت دچار دیسـک گـردن و کـمـر  

ـاق  ٣ شده است، روز    مرداد ماه با تشخیص پزشـکـان راھـی ات
اش     گـردن ٦  و  ٥ ،  ٤ عمل شد تا در اولین مرحله، مھره ھای  

از نظر پزشکان پـس از عـمـل  .  تحت عمل جراحی قرار بگیرد 
ـاسـب   جراحی روی دیسک گردن، رضا باید در محیطـی مـن
ـیـم مـتـخـصـص قـرار بـگـیـرد و   کامال  تحت نـظـر یـک  ت

 .فیزیوتراپی ویژه روی او انجام شود 
در سال گذشته نیز رضا شھابی برای انجام این عـمـل بـه  
ـیـجـه   ـت اتاق جراحی برده شد اما پزشکان در نھـایـت بـه ایـن ن
رسیدند که وی از لحاظ جسمی توانایی این عمل سنگین را  

ـان اسـالمـی بـه  .  ندارد و او را به بخش بازگرداندند  ـی امـا جـان
جای مھیا کردن شرایط الزم برای انـجـام عـمـل، وی را بـه  

ی خود باعث وخیم تـر    زندان منتقل کردند که این امر به نوبه 
 .شدن وضعیت گردن او شد 

رضا شھابی عالوه بر دیسک گردن، از دیسک کمر نیز  
ـیـت عـمـل نـخـسـت روی   ـق رنج می برد که در صورت مـوف
ـبـودی   دیسک گردن و استـراحـت کـامـل، بـرای کسـب بـھ
ـز   ـی نسبی، ضرورت دارد تحت عمل جراحـی دیسـک کـمـر ن

 .قرار بگیرد 
 دستگیر و به جـرم شـرکـت  ٨٩  خرداد  ٢٢ رضا شھابی در  

 و  ٨٤ فعال دراعتصاب با شكوه كارگران شركت واحد در سال  
 سـال زنـدان  ٦ مبارزاتش برای تشكیل سنـدیـكـای واحـد بـه  

ـال جـان رضـا  .  محكوم شده است  ـب جمـھـوری اسـالمـی در ق
رضا شھابی بایـد فـورا و  .  شھابی و سالمتی او مسئول است 
 .بدون قید و شرط از زندان آزاد شود 

 
نگرانی از وضعیت جلیل محمدی و علیرضا 

 !عسگری به دلیل شرایط بد زندان
ـانـده از   ـیـم ـاق جلیل محمدی و علیرضا عسكری دو نفـر ب

ـلـه  ٢٦  كارگری ھستند كه در  ٦٠  ـان حـم  خرداد مـاه در جـری
ـتـه   ـی وحشیانه رژیم  به مجمع عمومی جمعی از اعضای كـم
ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلھای كـارگـری در شـھـر  

ـبـرنـد  ـی ـا بـر  .  كرج دستگیر شدند و ھنوز در بازداشت بسر م ـن ب
ـنـگـی، روز     ٢٦ آخرین خبر منتشر شده از سوی كمیته ھـمـاھ

نـدامـتـگـاه  " تیرماه  جلیل محمدی و علیرضا عسكـری  بـه  
ای که در دسـت    منتقل شدند و بر اساس سابقه "  مركزی كرج 

گفته میشـود تـعـداد  .  است، این زندان شرایط بسیار بدی دارد 
برند و ھرازگاھـی    بیشماری  زندانیان خطرناک در آن بسر می 

افتد که منجر بـه حـوادث    ھای خونینی در آن اتفاق می   جدال 
 .شود   ناگواری می 

ـیـم زاده، شـاھـرخ زمـانـی،   به عالوه ھم اكنون بھنام ابـراھ
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ـیـگـیـری بـرای ایـجـاد   ـتـه پ ـی محمد جراحی از اعضـای كـم
ـیـن كـارگـری در   ـال تشكلھای كارگری، علـی اخـوان از فـع
تھران، رسول بداغی عضو كانون صنفی معلـمـان، عـبـدالـرضـا  

  ٦ قنبری از معلمان معترض که به جرم شركت در تـظـاھـرات  
 حکم اعدام گرفته و بسیاری از فعالین سیاسـی  ٨٨ دی سال  

ـان  .  دیگر در زندانند  ـی تمامی كارگـران زنـدانـی و ھـمـه زنـدان
 .سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند 

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی 
 ٢٠١٢   ژوئیه  ٢٨ ،  ٩١  مرداد  ٧ 
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 اخبار بین المللی
 

 تظاھرات ھمزمان در ھشتاد شھر: اسپانیا
ـا    به گزارش یورونیوز صد  ـی ھا ھزار تن در ھشتاد شھر اسپان

ـاسـت ١٩ روز پنجشنبه   ـیـه سـی ھـای     ژوییه بـه تـظـاھـرات عـل
ایـن  .  ریاضت اقتصادی دولت راست میانه این کشور پرداختند 

ـانـی   ـاب ـی ـتـه اعـتـراض خ ـف تظاھرات در ادامه بیش از یـک ھ
ـا تصـویـب الیـحـه   پراکنده در اقصی نقاط اسپانیا و ھمزمان ب

ھـای عـمـومـی صـورت     میلیارد یورویی از ھزینه ٦٥ کاھش  
ـانـو راخـوی، نـخـسـت وزیـر  .  گرفت  از ھفته گذشته که ماری

ـاتـی و   ـی اسپانیا اعالم کرد دولت تصمیم به افزایش سقف مـال
ـتـه اسـت کـارمـنـدان    کاھش ھزینه  ھای بخش عمومـی گـرف

. انـد   دولت، نیروھای آتش نشانی و پلیس به اعتراض پـرداخـتـه 
پیش از این نیز بالغ بر ھفت درصد از دستمزد کارمندان دولـت  

ـات  .  کاسته شده بود  ـی ویکتوریا یکی از کـارمـنـدان اداره مـال
ھا حقـوقـمـان    وقتی بحران آغاز شد آن »:  گوید   شھر مادرید می 
ـیـم و  . را کاھش دادند  ما درک کردیم که بایست تحمل کـن

ـان    اعتراضی نکردیم ولـی اکـنـون بـه نـظـر مـی  رسـد کـه آن
ـال    می  ـب ـتـی در ق ـی خواھند به ما ضربه بزنند و ما نیز مسئـول

ـنـجـا  . این وضعیت نداریم  منصفانه نیست و به ھمین خـاطـر ای
ـا مـی  «. ھستیم  ـارسـلـون : گـویـد   معترض دیـگـری در شـھـر ب

ـنـه    سیاستمداران باید درباره دستمزد » ھا، مزایای اضافی و ھزی
ـایـد بـرخـی  .  مسافرتھایشان تجدیدنظر کنند  مردم ثروتمند ھم ب

ـقـط بـرای   ـایـد ف ـب ـنـد و ایـن امـر ن از مخارج را کاھـش دھ
کارمندان دولت که زیاد کار میکنند و از حـقـوق مـحـدودی  
ـزایـش   ـنـد دسـتـمـزدشـان بـه نـدرت اف برخوردارند باشد که ببین

  «.یابد   می 
ـیـمـه   در پی به طول انجامیدن این تظاھرات تا پاسـی از ن
. شب، نیروھای پلیس اقدام به متفرق ساختن معترضان کردنـد 

ـاب   ـالـه ھـا و پـرت گروھی از تظاھرکنندگان به آتـش زدن زب
 .سنگ به سوی پلیس مبادرت ورزیدند 

 
 کارگر ٣٥٠٠اعتصاب : آفریقای جنوبی

 شرکت تولید لبنیات
ھای کارگری آفریقای جنـوبـی    به گزارش کنگره اتحادیه 

COSATU  ـنـده  ٣٥٠٠  کارگر شرکت کلوور که تولید کـن
ـان،    محصوالت لبنی است در شھر  ھای ژوھـانسـبـورگ، دورب

فری استیت و لیمپوپو برای افزایش دسـتـمـزد دسـت از کـار  
ـیـه آغـاز شـد روز  ١٧ این اعتصاب که از روز  .  کشیدند   ژوی

  ١١ کـارگـران خـواھـان  .   ژوییه وارد سومین روز خود شـد ٢٠ 
ـا   ـان ب   ٨ درصد اضافه دستمزد ھستند در حالیکه کـارفـرمـای

ـافـت  .  درصد موافقت کرده اند  کارگران ھمچنین خـواھـان دری
ـنـد  . حق مسکن و اضافه دستمزد بابت اضـافـه کـاری ھسـت

ـیـد    کارگران اعـتـصـابـی مـی  ـنـد چـون در شـرکـت تـول گـوی
ـاالیـی   ـایـد از سـالمـت ب ـنـد ب محصوالت غذائی کار میـکـن
ـیـشـتـری   برخودار باشند و به ھمین منظور شرکت باید مبلـغ ب

 .بابت سالمت آنان بپردازد 
 کارگر دارد که این تـعـداد اعـتـصـاب  ٧٠٠٠ این شرکت  

 .آیند   کننده نصف ک ل کارگران این شرکت به حساب می 
 

یازدھمین روز اعتصاب کارگران : نامیبیا
 معدن طال
  ٣٠٠ اعـتـصـاب حـداقـل   THE NEW ERAبه گزارش  

کـه   KARIBIBدر شھر   NAVACHABکارگر معدن طالی  
 امیـن  ١١  ژوییه وارد  ٢٣  ژوییه آغاز شده است روز  ١٣ از روز  

 درصـد اضـافـھـه  ١٢ ایـن کـارگـران خـواھـان  .  روز خود شـد 
ـیـکـه   ـنـد، در حـال ـای دیـگـر ھسـت ـافـت مـزای دستمزد و دری

ـقـت  ٨.٥ کارفرمایان فقط  با    درصد اضـافـه دسـتـمـزد مـواف
ـیـم بـه اعـتـصـاب  .  کرده اند  کارگران میگویند زمـانـی تصـم

ـان    گرفتند که مذاکرات بی  ـافـت و کـارفـرمـای ـان ی نتیجه پای
 .حاضر نشدند با خواست کارگران موافقت بکنند 

ـا کـنـون   ـیـون دالر  ٢٤ خسارت وارده به این معدن ت ـل ـی  م
ـتـه   نامیبیا برآورد شده است، ولی مدیر عامل این شرکـت گـف

بر آورد میشود کـه کـارگـران    است که خسارت واقعی زمانی 
 .به سر کار باز گشته باشند 

 
 تظاھرات در مانیل بر علیه دولت: فیلیپین

ـان شـھـر  ٣٠٠٠ به گزارش یورونیوز حدود   ـفـر از سـاکـن  ن
ـزدیـکـی  ٢٣ مانیل، پایتخت فیلیپین روز دوشنبه   ـیـه در ن  ژوی

ـا  .  مجلس این کشور تظاھرات کردند  این تظاھرات ھـمـزمـان ب
ـا شـد  ـیـن بـرپ ـپ ـی ـل ـی . سخنان بنیگنو آکینو، رئیس جمھوری ف

ـیـن گـروھـی از   ـپ ـی ـل ھمزمان با سخنرانی رئیس جـمـھـوری ف
ـیـس   تظاھرکنندگان ضمن آتش زدن تصاویر وی با نیروھای پل

ـنـدگـان مـی .  درگیر شدند  اگـر  »:  گـویـد   یکی از تـظـاھـرکـن
ـبـودیـم ایـن افـراد در    تاکنون کمترین توسعه  ـی ای را شاھـد م

این ممکن است تنھا تـوسـط یـک  .  اینجا تظاھرات نمیکردند 
 درصـد دیـگـر  ٩٩ درصد از افراد جامعه احساس شده باشد و  

ھا، دستمزد کم، بیکاری و فقر در رنـج    افراد از افزایش قیمت 
  «.ھستند 

ـیـس جـمـھـوری   این تظاھرات در حالی برگزار شد کـه رئ
 میلیون فرصت شغلی جـدیـد از  ٣ گوید، بیش از    فیلیپین می 

ـا رشـد   زمان روی کارآمدن وی ایجاد شده است و کشورش ب
 . اقتصادی ھمراه بوده است 

 
موفقیت چشمگیر ماموران آتش : اسرائیل
  نشانی

ای که بـه امضـا    بر اساس توافقنامه  TULIBبه گزارش  
ـیـت داخـلـی  ـیـل از یـکـطـرف و    وزرای دارائـی و امـن  اسـرائ

 از طرف دیگر رسـیـد،    نمایندگان اتحادیه ماموران آتش نشانی 
ـاخـتـه مـیـشـود،   ـیـت شـن حق اعتصاب این کارگران بـه رسـم

 درصد افزایش مییابد و پاداش یکباره مـعـادل  ١٥ دستمزدشان  
ـلـق  )   دالر ٢٥٠٠ حدود  ( ھزار شکل  ١٠  به ایـن کـارگـران تـع
دولت بارھا و بارھا با حق اعتصـاب ایـن کـارگـران  . گیرد   می 

مخالفت کرده بود از جمله به بھانه در خطـر بـودن جـان مـردم  

بدلیل آتش سوزی و اینکه این کارگران باید ھر لحـظـه آمـاده  
اعـتـراض ایـن کـارگـران  .  اقدام برای مھار آتش سوزی باشند 

ـاالخـره   که مدتھاست به اشکال مختلف صورت گرفتـه بـود ب
ـیـروزی چشـمـگـیـر دسـت   نتیجه داد و کارگران بـه یـک پ

 .یافتند 
 
اعتصاب کارگران معدن طالی : مصر

 سوکاری
ھـا کـارگـر مـعـدن    به گزارش آھرام آنالین اعتـصـاب صـد 

ـبـه   طالی سوکاری با خواست افزایش دستمزد، روز چھار شـن
ـزایـش  .   ژوییه وارد چھارمین روز خود شد ٢٥  آنھا خـواھـان اف

ـا مـواد   ـابـت کـار ب دستمزد پایه، دریافت اضافـه دسـتـمـزد ب
ـنـد  ایـن  .  خطرناک و دریافت سھم سالیانه از سود معدن ھسـت

ـای   MARSA ALAMشرکت که در شھر   ـزدیـکـی دری در ن
احمر واقع شده است توسط حکومت مصـر و یـک شـرکـت  

سامی ال راقی مـدیـر عـامـل  .  معدن استرالیأیی اداره میشود 
ـقـط   این شرکت با اوباش خواندن معترضین گفته است کـه ف
تعداد محدودی از کـارگـران دسـت از کـار کشـیـده انـد و  
شرکت به ھر شیوه ممکن آنھا  را اخراج خـواھـد کـرد، ولـی  

ـیـل    کارگرن می  گویند مصمم ھستند تا مبارزه خود را تا تحم
 .ھایشان ادامه بدھند   خواست 
 

تجمع اعتراضی در رم بر علیه : ایتالیا
  دولت سیاست ریاضت کشی

به گزارش یورونیوز اعضای اتحادیه ھـای کـارگـری در  
دلیل اصـلـی ایـن  .  ایتالیا در چند قدمی پارلمان تجمع کردند 

ـفـر را   تجمع، اعتراض به قانون جدیدی است که ده ھا ھـزار ن
که در انتظار بازنشستگی بودند مجبور بـه ادامـه کـار مـی  

دولت ماریو مونتی، بـرای  .  کند تا به سن بازنشستگی برسند 
کاھش ھزینه ھا موافقتنامه ھایی را کـه کـارمـنـدان بـرای  
ـاطـل اعـالم کـرده   بازنشستگی زودھنگام امضا کرده بـونـد ب

صاحبان داروخانه ھا ھم در ایتالیا ھشـدار داده انـد کـه  .  است 
اتحـادیـه داروخـانـه  .  روز پنجشنبه دست به اعتصاب می زنند 

ـنـد کـه   ھای خصوصی به پیش نویس قانونی معترض ھسـت
دولت ھـدف از  .  سھم دولت از فروش داروھا را دو برابر میکند 

ـیـون یـورو اعـالم کـرده   ـل این اقدام را صرفه جویی ھفتصد می
است اما داروخانه دارھا این اقدام را راھی برای کسـب درآمـد  

 .آسان دولت می دانند 
 

 رشد بیسابقه بیکاری: فرانسه
ـیـکـاری در فـرانسـه بـرای   ـزان ب به گزارش یورونیوز مـی

ـافـت  بـر اسـاس گـزارشـی  .  چھاردھمین ماه متوالی افزایش ی
ـیـسـت   که وزارت کار فرانسه منتشر کرده است در ماه ژوئن ب

بـه  .  و سه ھزار و ھفتصد نفر به تعداد بیکاران اضافه شده انـد 
ـفـر  ٣ این ترتیب تعداد افراد بیکار در فرانسـه بـه   ـیـون ن ـل ـی  م

این رقم با احتساب افرادی که بصورت پاره وقـت کـار  .  رسید 
ـنـد از چـھـار   میکنند و در جستجوی شغل تمـام وقـت ھسـت

ـان،  .  میلیون و سیصد ھزار نفر ھم تجاوز می کند  از ایـن مـی
ـیـشـتـر  ٢١.٦   درصد کسانی ھستند که به مدت سه سال یا ب

  ١٣ این رقم بیشترین میزان بیکاری در  .  در جستجوی شغلند 
 . میالدی است ١٩٩٦  از سال    سال اخیر یعنی 
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