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کشتاری که در معدن الن مـیـن  
آفریقای جنوبی صورت گرفـت و  
ـفـاقـاتـی   ماجراھای بعـد از آن، ات
ــاور کــردنــش دشــوار   اســت کــه ب

ھمه فکـر  .  اما حقیقت دارد .  است 
ــد   ــای ــارت ــگــر آپ ــد کــه دی ــکــردن مـی
نژادی در این کشور پایان گرفتـه  
ــد   اســت، امــا حــاال ایــن آپــارتــای
ــه دارد از   ــت ک ــی اس ــات ــق طــب

در آنجـا  . کارگران قربانی میگیرد 
ــراض   ــت ــنــی کــه صــف اع ــی ــل ــات ق
کارگرانی را که خواھان افـزایـش  
دستمزدھایشان بودنـد، بـه گـلـولـه  
ـــن   ـروز ای ــد، امـــا امــ ـــه ان بســت
ــه مــحــاکــمــه   ــد کــه ب کـارگــرانــن

 .  کشیده میشوند 
ــه در   ــت ــن دو ھــف آنـچــه در ای
ـقـای جـنـوبـی   معدن الن مین آفری

گذشته است،  یکبـار دیـگـر اوج  
توحش و جنایت سرمایـه داری را  

بـایـد بـه ایـن  .  به نمایش گذاشـت 
 .بساط توحش و بردگی پایان داد 

ـرار اسـت کـه   داستان از این ق
ـبـل در   ـره  ١٦ دو ھفته ق  اوت جـی

ــن كشــور،   خـواران سـرمــایـه در ای
صف اعتراض كارگران مـعـدن الن  

 پیروزی بزرگ کارگران پتروشیمی
کارگران پتروشیمی ماهشهر سرانجام خواست خود را بـه کـرسـی               

 ٢    صفحه    نشاندند و شرکت هاي پیمانکاري را برچیدند 

به یاد داشته باشیم که 
مردم متحد ھرگز 
 شکست نمی خورند

ـم كـه مـردم   به یـاد داشـتـه بـاشـی
. متحد ھرگز شكست نمی خورنـد 

ـریـن فـراخـوان   شیرین ترین و گویات
ــزلــه   ــه زل ــی ب بــرای كــمــك رســاان

 .زدگان 
پرده اول، جدایی دولت و نـظـام  

زلزلـه زدگـان آذربـایـجـان  !  از مردم 
ــك و   ــم ــه ك ــوز ب ــی ھــن ــال ــم ش

در اوضـاع  .  ھمبستگی نیاز دارنـد 
آشفته و درھـم ریـخـتـه جـمـھـوری  
ـفـكـر ایـن مـردم   اسالمی، دولـت ب

ـم  .  نیست  ـرمـی قید كمك رسانی و ت
پیامدھای ناشی از زلـزلـه را زده  

یك ماه است كـه بـه اجـالس  .  اند 

ــر   ــی ــبــش غ ــن شــكــســت خــورده ج
متعھدھا مشغولند و البـد پـول و  
ــودجــه ای بــرای ایــن مــردم در   ب

ـنـه ایـن  .  بساطشان نمانده است  ھزی
اجالس كه به افتضاح سیاسی ھـم  
ـیـاردھـا دالر   تبدیل شد، سر به میل

ـتـی  . زده است  این چه نظـام و دول
است كه در شرایطی كه مردم نیـاز  
به كمك دارند و باید كل جامعـه و  
بخشھای عظیـمـی از بـودجـه بـه  
زلزله زدگان اختصاص داده شـود،  

ایـن  .  قید ھمه چـیـز را زده اسـت 
ــوری   ــھ ــم ــان ج ــام ــابس اوضــاع ن
ــمــایــش   اســالمــی اســت كــه بــه ن

ـر   .  درآمده است  شاید، پرده اول سـی
جدایی مطلق  مـردم ازایـن نـظـام  
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اعتصابات و اعتراضات کـارگـران  
پتروشیمی ھای ماھشـھـر کـه از  

 شـروع شـده بـود  ٨٩ اسفند سـال  
ـروزی رسـیـد  ـی ایـن  .  سرانجام بـه پ

ـنـھـا   ـیـت شـامـل حـال نـه ت موفق
ـروشـیـمـی ھـای   ـت ھزاران کارگر پ
ـیـن شـامـل   ماھشھر بلکه ھـمـچـن
ـیـمـانـکـاری   دھھا ھزار کـارگـر پ
ـیـز   ـروشـیـمـی ن ـت ـفـت و پ صنایع ن

 . میشود 
ـران   اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
ـتـشـر کـرده   ـر را مـن که ایـن خـب

روند حذف شـرکـتـھـای  : " میگوید 
ـفـت و   پیمانـکـاری در صـنـایـع ن
پتروشیمی بـه سـرانـجـام رسـیـد و  
ـم بـا ھـزاران   ـی انعقاد قرارداد مستق
کارگر پیمانکاری در این صنـایـع  

ـفـت در  .  به اجرا در آمـد  وزارت ن
ــخ   ــاری ــال در  ١٠ ت  خــرداد امس

ـقـاد   ـر انـع بخشنامه ای مبنـی  ب
قرارداد مستقیم با کلیه کارکـنـان  
و کارگران پیمانکاری در تمامـی  
سطوح و سوابق کـاری، رونـد تـن  
دادن به خواست کارگران را آغـاز  

با صـدور ایـن بـخـشـنـامـه،  . کرد 
ــاد قــرارداد   ــعــق ــی شــدن ان اجــرای
ـم بـا دھـھـا ھـزار کـارگـر   مستقی
ــفــت و   ــایــع ن ــکــاری صــن ــمــان ــی پ
ـرمـاه سـال   ـی پتروشیمی از اوایـل ت

در حـال حـاضـر  .  جاری آغاز شـد 
ھزاران کارگر در این صـنـایـع در  
ـفـت و   ـم وزارت ن ـی ـق استخدام مست
ـرار گـرفـتـه   صنعت پتروشیـمـی ق

ـیـمـانـکـاری در  .  اند  شرکتھـای پ
ـتـی در   ـروشـیـمـی دول ـت صـنـایـع پ
منطقه ماھشھر عمال برچیده شـده  
ــران ســایــر ســطــوح ایــن   و کــارگ
ـرارداد   ـقـاد ق شرکتھا نیـز کـه انـع
ـیـامـده   مستقیم با آنان به اجرا در ن
ـیـمـانـکـار در   است بدون حضـور پ
ــکــار   ــھــای خــود مشــغــول ب ســمــت
ـقـاد   ھستند و روند اجرایی شدن انع

ـم بـا آنـان در حـال   ـی قرارداد مستق
ــجــام اســت  ــروزی  .  ان ــاورد پــی ــت دس

ــع   ــای ــارگــران صــن ــه ک ــان ــع ــاط ق
پتروشیمی ماھشھر، امروز شـامـل  
حال دھھا ھزار کارگر پیمانکاری  
ــت در   ــعــت و وزارت نــف ایـن صــن

 ".سراسر کشور شده است 
حزب کمونیست کارگری این  
ـران   ـــه کـــارگــ ـــت را ب ـی ــ ـق ــ مـــوف
پتروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر، بـه  
ـفـت و   دھھا ھزار کارگر صنعت ن
ـیـه   وزارت نفت و ھمچنین بـه کـل
ـر کشـــور   ـران در ســراســ ــارگــ ک
تبریک میگوید و اینرا موفقیتی  
برای کلیه مردم شریف و آزاده در  
ـیـت   مقابل جمھوری اسالمی و اقل

ایـن حـاصـل  .  سرمایه دار میـدانـد 
مبارزات متـحـد و یـکـپـارچـه ده  
ــه ھــای   ھــزار کــارگــر کــارخــان
پتروشیمی ھای ماھشھر در یک  

کارگـران  .  سال و نیم گذشته است 
بارھا دست به اعتصابات متحد و  
طوالنی مدت زدند، فـریـب وعـده  
ــات را   ــام ــی مــق ــال ــوخ ــای ت ھ
ـرقـه در صـفـوف   ـف نخوردند، جلو ت
خود را گرفتند، مجمع عـمـومـی  
تشکیـل دادنـد و دسـتـه جـمـعـی  
ــدگــان   ـن ــمــای ــد، ن ــن ـت ـم گــرف تصـمــی
کارگران نتـایـج مـذاکـرات را بـه  
اطالع کارگران رسـانـدنـد و نـظـر  
کارگران را در تصمیم گیـری ھـا  

ـرار دادنـد  ایـن  .  مبنای مـذاکـره ق
ـنـدگـان   موفقیت را بویژه بـه نـمـای
ـتــروشـیـمـی ھــای   کـارگـران در پ
ــریــک   ــب ــه ت ــمــان ــی ــر صــم مــاھشــھ

 . میگوئیم 
ـیـت دھـھـا ھـزار   ـق با این مـوف
ـتـی   کارگر صنعت نفت در موقعـی
ـرد   ـیـشـب بسیاری مساعدتر برای پ
ـرار   ـیـه خـواسـت ھـای خـود ق کل

ـرچـیـده شـدن بسـاط  .  گرفتند  با ب
پیمانکاران، دھھا ھـزار کـارگـری  

ــکــاران   کـه طــرف حســاب پــیـمــان
ـر   ـر زی ـیـشـت مختلف بودند اکنون ب
ـرنـد و بـا   یک سقف قرار مـیـگـی
سھولت بیشتری میتوانند متحد و  

 . یکپارچه دست به اعتراض بزنند 
ـــدن بســـاط   ــت بــرچــی ــواس خ
پیمانکاران از کلیه مراکز کـاری  
ـم خـواسـت   ـی ـق و عقد قرارداد مسـت
ــون ھــا نــفــر از کــارگــران،   ــی ــل مــی
ـرسـتـاران و کـارمـنـدان   معلمان، پ

ــت  ــکــش اس ــمــت ــت  .  زح مــوفــقــی
ــای   ــمــی ھ کــارگــران پــتــروشــی
ماھشھر نشان داد که بـا مـبـارزه  
ـم را   متحد و یکپارچه میتوان رژی
عقب راند و خـواسـت خـود را بـه  

ــد  ــه  .  کــرســی نشــان ــی حــزب کــل
ــه   ــی ــان و بــق ــم ــعــل کــارگــران، م
ــی را کــه در حــال   ــکــشــان زحـمــت
ـیـمـانـکـاران   حاضر در اسـتـخـدام پ
ھستند فرامـیـخـوانـد کـه مـبـارزه  
ــمــی ھــا را   کــارگــران پــتــروشــی
ــا   ـرار دھــنـد و ب سـرمشـق خـود ق
خواست برچیدن بساط پیمانـکـاران  
ــا   ــیــم ب ــق ــد قــرارداد مســت و عــق
کارفرمایان و دولـت، مـبـارزات و  
اعتصابات جمعی و متحدانه خـود  

پیروزی کـارگـران  .  را شروع کنند 
ـقـه کـارگـر را در   نفـت کـل طـب
ـرای   ـری ب موقعیـت بـمـراتـب بـھـت
مبارزه حـول خـواسـت ھـای خـود  

 . قرار داده است 
 

زنده باد مبارزات مـتـحـدانـه  
ــتــروشــیــمــی ھــای   کــارگــران پ

 ماھشھر 
 

حزب کمونیسـت کـارگـری  
 ایران 

 ١٣٩١  شھریور  ١٣ 

کارگران پتروشیمی ماھشھر سرانجام خواست 
 خود را به کرسی نشاندند

  و شرکت ھای پیمانکاری را برچیدند 
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مین  را كه تنھا جرمشان خواسـت  
افزایش دستمزدھا و یـك زنـدگـی  
ـنـد و در   بھتر بود، به گلولـه بسـت
ـر ھـای   ـر خـب ـنـا ب نتیجـه آن و ب

ـنـون    كـارگـر  ٤٤ منتشر شده تا ك
 . كشته و صدھا نفر زخمی شدند 

ـتـی،   اكنون بدنبال چنین جـنـای
ـیـانـی كـه بـه صـف   به جای جـان
كارگران گـلـولـه بسـتـه انـد، ایـن  
ـنـد   كارگران معترضند كه در زنـدان
و توسط دادگاھی كه وظیفـه اش  
حفظ نظـام مـوجـود اسـت، مـورد  

ـیـحـانـه   محاكمه قرار گرفته و  وق
ــل   ــه قــت ــھــم ب ــكــه مــت تــر ایــن

 .ھمكارانشان شده اند 
ــار   ــت ــم تــكــانــدھــنــده كش ــل ــی ف
ـنـون   كارگران افریقای جـنـوبـی اك
در تمام سایت ھا و رسانـه ھـا در  

در  .  سطح جھان منتشر شـده اسـت 
ـیـس   ـل این فیلم یكی از مقامات پ
ـراضـات   این كشور در رابطه با اعـت
كارگران  رسما اعالم میكـنـد كـه  
در آن روز كار یكسره خواھد شد و  
بعد از آنست که شاھد به گـلـولـه  
ـراض ایـن   بستـه شـدن صـف اعـت

 . کارگران ھستیم 
 اكنون دو ھفته از این مـاجـرا  
ــحــث بــر ســر   ــگــذرد، امــا ب مــی
ـبـاخـتـه و وضـعـیـت   كارگران جـان
ــدگــانشــان   ــازمــان خــانــواده ھــا و ب

بحث بر سر حق و حقوق و  .  نیست 
ـر   مطالبات كارگران نیست، بحث ب
ـیـه سـرمـایـه   سر كیفـرخـواسـت عـل
ـر   داران حاكم نیست، بلكه بـحـث ب

 كارگری اسـت  ٢٧٠ سر محاكمه   
كه در جریان این اعتصاب بـزرگ  

 . بازداشت و زندانی شده اند 
ـر گـزارش   ـنـا ب جالب اسـت، ب

روزنـامــه    the starروزنـامـه    
مشھور  این كشور، طـبـق آخـریـن  
كالبد شكافی بسیاری از كشـتـه  
شدگان در این كشتار از پشت بـه  

ـیـس  .  گلوله بسته شده انـد  ـل امـا پ
این كشور درھمان روز اول مـاجـرا  
وقیحانه ادعا  كرد كه برای دفـاع  
ـتـی   از خود دست  به چنین جـنـای
زده است و اكنون دادسـتـانـی ایـن  

  ٢٧٠ کشــور بــا ھــمــان وقــاھــت  
كارگـر بـازداشـتـی را بـه كشـتـن  

ــه   ھـمـكـارانشـان مـتـھـم كـرده و ب
 . محاكمه میكشد 

ـیـن بـاز مـانـده از   ظاھرا قـوان
ــز بــه   ــی ــژادی ن دوران آپــارتــایــد ن
دادشان رسیده است و توانسته انـد  
ـران   ـرای كـــارگــ ــ ــاســـش ب بــر اس

 . بازداشتی پرونده قطوری بسازند 
ــیــب در مــاجــرای   بــدیــن تــرت
كشتار كارگران آفریقـای جـنـوبـی  
ـره   ـیـس جـی ـل دادگاه نیز به كمـك پ
خوار سـرمـایـه داران شـتـافـتـه و  

ـــانشـــان،   ـت ـر  ٢٧٠ دادســ  كـــارگــ
بازداشتی را تحت عنوان  تحـریـك  
ھمكارانشان به اعتصاب و حـمـلـه  
ـتـل مـیـكـنـد  . به پلیس متھم به ق

اما كسی از این سخن نـمـیـگـویـد  
ـیـس در مـحـل اعـتـصـاب   ـل كه پ
ــن چــه   كــارگــران مــعــدن الن مــی

كسی سخن از ایـن  .  میكرده است 
نمیگوید كه چرا پلیس مسلـح بـه  
محل اعـزام شـده و كـارگـران را  
ـیـن   اعدام صـحـرایـی كـرده و چـن
. كشتاری صـورت گـرفـتـه اسـت 

ـیـس حـافـظ   ـل چون در این نظام، پ
نظم مقدس سرمایه است و طـبـعـا  
اینجا نیز به وظیفه مقدسش عمـل  

ــن  .  كــرده اســت  ــی چــون در چــن
. سیستمی  اعتـصـاب جـرم اسـت 

اتـحـاد  .  متشكل شـدن جـرم اسـت 
ھزاران كارگر بر سر افزایش حقـوق  
ــن   ــمـزدش جــرم اسـت و ای و دســت
. منطق سرمایـه در ھـمـه جـاسـت 

منطقی كه ھر روزه در این گوشـه  
و آن گــوشــه جــھــان دارد  بــر  
اساسش جنایت مـیـشـود و حـتـی  
آنجا ھم كه كارگر بـا مـبـارزاتـش  
توانسته است این حقوق پـایـه ای  

ـنـد، بـاز اگـر از   اش را تحمیل ك
چھارچوبه ای كه برایش تـعـریـف  
ــر بــگــذارد،   ــرات شــده پــایــش را ف
ـنـد و   اعتصابش را وحشی میخوان

 . میكوشند كه عقبش بزنند 
ــصــاب   ــه اعــت در بــرخــورد ب
ـقـا   كارگران معدن الن مین نیز دقی
ــن مــنـطــق اسـت كـه عـمــل   ھـمـی

فوقش ممكن است دسـت  .  میكند 
ـر زور   آخر اگر سمبـه کـارگـران پ
ـنـدروی   باشد به پلیس نیز بخاطر ت
اش تذكری داده شـود، ھـمـانـطـور  

ـیـس  جـمـھـور    كه جیکوب زومـا، رئ
ــه   ــی دســتــور ب ــوب ــن ــریــقــای ج آف
. تحقیقاتی در این بـاره داده اسـت 

ـم کـه گـروه   ـی ـن ـی با اینحال مـی ب
تحقیقشان را تشكیـل داده انـد، و  
ـرای   در كنارش دادگـاه ھـایشـان ب

بـه  .  محاكمه كارگران برقرار اسـت 
ـیـز  اخـطـار   كارگران اعتصابـی ن
داده اند كه فقـط یـك روز دیـگـر  
وقت بازگشت به كارشان را دارنـد  
ـر   و بدین صورت میكوشنـد تـا زی
فشار سر نیـزه كـارگـر را بـه سـر  

تا مبادا دامـنـه  . كارش بازگردانند 
این اعتراض به بخش ھای دیـگـر  

ـنـد  ـیـدا ك امـا  .  كارگری تسری پ
 . این اعتراضات ادامه دارد 

ماجرا آنقدر كثیف و تبھكارانه  
ـری   ـر دادگسـت است كه حتـی وزی
ــر از مــوضــع   ــن كشــور نــاگــزی ای
گیـری شـده و ضـمـن اشـاره بـه  
شلیك پلیس به صف كارگـران، در  
ــارگــران   ــھــم كــردن ك مــورد مــت
ـتـل ھـمـكـارانشـان   بازداشتی بـه ق
ــیــح شــده اســت  ــار تــوض ــت . خــواس

 كارگر بازداشتی نیـز  ٢٧٠ وكالی  
در نامـه ای بـه جـیـكـوب زومـا  
ـقـای جـنـوبـی   رییس جمھـور آفـری

 . خواستار آزادی آنان شده اند 
ــه   ــی ــه عــل ــعــاد تـوطــی ــژه اب بـوی
كارگران و سركوب خونین آنـان را  

 اوت  ٣٠ در سخنان روز پنجشنبه  
فرانك لزنیـگـو  )  نھم شھریور ماه (  

سخنگوی دادستان این كشور، بـه  
روشنی میتوان دریافت وقتی كـه  

اگـر افـراد مسـلـح بـا  :  میـگـویـد 
ــن   ـر شـونـد و در ای ـیـس درگـی ـل پ
درگیری ھا تلفات جانـی بـه بـار  
ـر مـی   آید، آنھایـی کـه دسـتـگـی
شوند به قتل متھـم خـواھـنـد شـد  
ــکــه چــه کســی   ــارغ از ایــن ف
درگیری را آغاز کرده یا شلیـک  

این اعتراف آشكار بـه  .  کرده باشد 
جنایت  و قتل كارگران است و او  
بـا ایـن سـخـنـان كـارگـران را در  
صــورت ادامــه اعــتــراضــاتشــان،  

 .تھدید به كشتار میكند 
خالصه اینـکـه ھـمـه شـواھـد  
ـنـسـت  كـه مـوضـوع   حاكی از ای
اعــتــراضــات كــارگــران آفــریــقــای  
جنوبی و سركوب كارگـران مـعـدن  
الن مین به یك موضوع سـیـاسـی  
ـبـدیـل شـده   مھمی در این كشور ت

از یكسو، صاحبان سـرمـایـه  .  است 
با پلیس و دادگاه و كل بساطشـان  
در مقـابـل كـارگـران دارنـد صـف  

ـر سـر  .  آرایی میكنند  بحثی ھـم ب
خواست افـزایـش دسـتـمـزد ھـای  
ـیـسـت، چـون   كارگران در مـیـان ن
ــن   ـری ـنـد كـه دادن كــوچـكـت مـیـدان
ـردار   ـنـه ب ـرایشـان ھـزی ـیـازی ب امت

چرا كه اساسا كـل جـنـگ  .  است 
ـر ســر آنسـت  از سـوی دیـگــر،  .  ب

ـر شـده    ـرده ت دامنه اعتراض گسـت
و كارگران میگویند كه ترسـی از  

سركوب ندارند و خواھـان زنـدگـی  
 . بھتر ھستند 

ھمانطور كـه در نـوشـتـه ای  
ـنـھـا   دیگر تاكید گذاشتم، مساله ت
ــقــای   مــربــوط بــه كــارگــران آفــری
جنوبی و كارگران معدن الن مـیـن   

مسـالـه مـربـوط بـه كـل  .  نیـسـت 
. كارگران در سـراسـر جـھـان اسـت 

برای مثال، دفتر مركـزی شـركـت  
ــدن اســت کــه   ــن در لــن الن مــی
سھامدارانشان شرکتـھـای غـربـی  
میباشند و روشن است کـه آنـچـه  
در افریقای جنـوبـی گـذشـت، بـا  
ھمـکـاری شـرکـت انـگـیـسـی و  
ــی آن صــورت   ــرب ســھــامــداران غ

ــه اســت  ــكــه  .  گــرفــت ــطــوری ھــمــان
ـلـف   ـتـھـای مـخـت سھامداران شـرك
ـره   غربی و ژاپنی و چینی و غـی
ـرانـی   را در كنار سرمـایـه داران ای
ـرتـو سـركـوب   می بینیم كـه در پ
جمھوری اسالمی دارند سودھـای  

این خصـلـت  . كالن به جیب میزنند 
. جھانی سرمایه داری امروز اسـت 

در مقابل صـف مـتـحـد سـرمـایـه  
داران، در مـقـابـل سـیـاسـت ھـای  
ـتـصـادی شـان، صـف   ریـاضـت اق

 . كارگران نیز باید متحد باشد 
ــای   ــق ــار كــارگــران آفــری ــت كش
ــن   ــری ــعــت ــد بــا وســی ــای ــی ب ــوب ــن ج

و  .  ھمبستگی جھانی پاسخ گیـرد 
ھمانطور كه در طومار اعتـراضـی  
در رابطه با این كشـتـار از سـوی  
ـلـی   ـیـن الـمـل كمیته ھمبستـگـی ب

ـم، جـا    -كارگری  ایران انتشار دادی
ــی روز  ١٦ دارد روز   ــعــن  اوت ی

کشتار معدنچیان لـون مـیـن، بـه  
روز اعتراض جـھـانـی بـه تـوحـش  
سرمایه علیه کارگران تبدیل شود  
ــاد   ــن روز  ی ــال در ای و ھــرس
ـقـای   کارگـران جـان بـاخـتـه آفـری
جنوبی و ھمه قربانیان سرمـایـه را  
با تجـمـعـات کـارگـری گـرامـی  

 .*داشته شود 
 

  قاتلینی که قربانیان را محاکمه میکنند  ١ از صفحه  
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ـیـف اسـالمـی، نـظـام دزدان و   كث
ــیــن جــامــعــه بــاشــد  ــل ــات زلــزلــه  .  ق

آذربایجان شرقی به عیان وضعیـت  
بی سر وته جمھوری اسـالمـی را  

صحبتھای زلـزلـه  .  روی پرده آورد 
زدگان ورزقان در كانال جدیـد ایـن  
ـر   اوضاع را بشكل كامل بـه تصـوی

ـلـی  »كشیده است؛   وضع اینجا خـی
ــچــه ھــا مشــکــل  .  خـراب اسـت  ب
ـلـی از بـزرگـان  .  روحی دارنـد  خـی

که عـزیـزانشـان را از دسـت داده  

اند، دچار بحران روحی شـده و از  
تـعـدادی  .  چادرھا بیرون نمی آیند 

که وضع مالی بھتری داشته انـد  
و یا کس و کاری در تبریز دارنـد  

کارگـران  . به تبریز کوچ کرده اند 
و فقرای ورزقان ھمین جـا مـانـده  

دولت حـتـی بـه ھـمـه مـردم  .  اند 
تـعـداد بـی  .  چادر ھم نداده اسـت 

ـلـی زیـاد اسـت  غـذا  .  چادرھا خی
ــان خشــک   ــط ن ــداریــم و فــق ن

ـری  . میخوریم  ـیـشـت ھر کـه پـول ب
ـرود،   دارد به شھـرھـای دیـگـر مـی
ـری   خرید میکند و خـوراک بـھـت

درمـورد  .  به بچه ھـایـش مـیـدھـد 
ـیـمـارسـتـان   مجروحین عده ای از ب
مرخص شده اند و عده ای ھـنـوز  

ـنـد  حـکـومـت  .  در بیمارستان ھسـت
ھیچ کمکی به مردم نمیـکـنـد و  
جلـوی کـمـک مـردمـی را ھـم  

ــگــیــرد  ــان  . مـی ولــی مــردم ھــمــچــن
ـر و   کمک میکننـد مـثـال دکـت
ـپـزشـک بـه مـحـل آمـده و   دنـدان
. رایگان به مردم کمک میکننـد 

احشامی را که در زلـزلـه کشـتـه  
شده اند را جمع کرده اند و مـحـل  

دولت گفتـه  .  را سمپاشی کرده اند 
است برای تھیه مسکن قرار است  

 میلیون تومان وام بـا  ٥ وام بدھند  
امـا  .   درصـد ٩  درصـد و  ٥ بھره  

ـری از   ھمه اش حرف است و خـب
ـیـغ  . ھمین وام ھم نیست  ـل ـب دولـت ت

یک میلیون کمـک مـالـی ھـم  
کرده است که آنـھـم فـقـط حـرف  

 .«است 
ــگــر   جـای فــراخـوان ھــای دی

فـراخـوان دو  .  ھنـوز خـالـی اسـت 
كارگر در بند شـاھـرخ زمـانـی و  
ـقـطـه درخشـان   محمـد جـراحـی، ن
دخالت كارگران پیشرو در مسـائـل  

ـیـشـروی  .  اجتماعی جامعه است  پ
ــن شــرایــط در گــرو تــالش   در ای
برای متحد كردن و ھمبستگـی و  
. دست در دست ھم گذاشتن اسـت 

ـری از   ھـنـوز بـخــشـھـایـی بــیـشـت
جنبش كارگری، زنان و جـوانـان و  
كانونھـای اجـتـمـاعـی در شـكـل  
ــی و   ــمــك رســان ــه ك فــراخــوان ب
ھمبستگی با زلزله زدگـان، بـایـد  

صدھا اكیپ و گروه  .  اقدام نمایند 
ــردمــی در راه كــمــك رســانــی   م

اخبار و گزارشات متعـدد  .  ھستند 
ـر ایـن ھـمـبـسـتـگـی   و زنده ای ب
. ھای انسانی گواھـی مـیـدھـنـد 

نفس فراخوان و دعـوت مـردم بـه  
دخالت سازمانیافته باید بـه روش  

 .   ایندوره تبدیل شود 
در مراسم گرامیداشت کشـتـه  
ـر   ـرده ت شدگان زلزله ھـرچـه گسـت

شاھرخ زمـانـی و  /  شرکت کنیم  
 محمد جراحی 

بر اثر زلزله آذربایـجـان شـرقـی  
بسیـاری از سـاکـنـان شـھـرھـای  
ورزقان ، اھر و روستاھای اطـراف  
کشته شده ، بسـیـاری زخـمـی و  
ـنـد   . ھزاران نفر بی خانمـان گشـت

به مناسبت گرامـیـداشـت کشـتـه  
ــا   ــدردی ب شــدگــان و ابــراز ھــم
بازمـانـدگـان مـراسـمـی در شـھـر  

ـبـه مـورخ     ١٢ تبریـز روز یـکـشـن
 الـی  ١٦  از ساعت  ١٣٩١ شھریور  

ما امضـا  .   برگزار خواھد شد  ١٨ 
ــران ،   ــدگــان زیــر از کــارگ ــن کــن
ــردان و   ــان و م دانشــجــویــان ، زن
ـم   جوانان آگاه و فعال مـی خـواھـی
در این مـراسـم فـعـاالنـه شـرکـت  

بـا شـرکـت خـود در ایـن  .  کننـد 
مـراسـم ضـمـن ایـن کـه تســالی  
خاطر خانواده و ھم وطنان باشند ،  
در ھمین حـال رنـج و مشـکـالت  
مردم دچار زلزله را که ھم اکنـون  
بی خانمان و در سرما مـانـده انـد  

از مـردم  .  به گوش ھمه برسانند  
ـرای   شریف و نوع دوست بخواھند ب
رفع مشکالت این عزیزان ھـرچـه  
ـر دسـت بـه   گسترده تر و متحد ت

بگویند که  .  اقدامات عملی بزنند 
ھر روز ھوا سردتر می شـود  در  
نتیجه مشـکـالت بـی خـانـمـانـی  

ـر  .  صد چنـدان مـی گـردد  تـا دی
نشده باید با ھدف بر طـرف کـردن  
مشــکــل اســکــان زلــزلــه زدگــان  
ـرنـامـه ھـای   متشکل شده و بـا ب
دقیق دست به کـارھـای عـمـلـی  

ـراز  . بزنیم   ـنـکـه اب امروز ضـمـن ای
ھمدردی و غمگین بـودن از نـظـر  

روحی تسـالی خـاطـر اسـت امـا  
ـر از اشـک   ـیـشـت بیشتر از آن و ب
ریختن، حمایـت ھـای عـمـلـی و  
ـیـاز   کمک ھای مـادی مـورد ن

کــارگــران ،  .   ھــم وطــنــان اســت 
بایـد بـا  :  دانشجویان و جوانان آگاه 

ـنـاسـب بـا   سازماندھی دقیق و مـت
ـران اقـدام بـه ھـدایـت و   شرایط ای
ـم   رھبری نیرو ھا و پتانسیل عـظـی
کـمـک ھـای مـردمـی بـه ســو  

ـنـان  .  زلزله زدگان کنیـد  ـی بـا اطـم
ـنـد   می توان گفت اگر مـردم بـدان
از طریق کارگران ، دانشجـویـان و  

ــال   ــال و آگــاه کــان ــان فــع جــوان
مطمئینی به وجـود آمـده اسـت ،  
دریـای بـی کـرانـی از کـمــک  
ــه   ــه سـمـت زلـزل ھـای مـردمـی ب

شـمـا  .  زدگان سرا زیر خواھـد شـد 
به طور عاجل این اطمینـان را بـه  
ـیـد   ـن ـی ھم وطنان بدھید، سپس به ب
ــق ھــای ایــران ھــرگــز   کــه خــل
ــھـا نـمــی   ـن ــوعـان خـود را ت ھـمـن

بدون ترس و واھمه و ھـر  . گذارند 
چه سریعتر دست به کار شوید از  
این که شما را دستگیر و زندانـی  
کنند نھراسید ، اقدامات شما ھـر  
ـر شـود   چه گسترده و تـوده ای ت
ـری شـمـا   به ھمان اندازه دسـتـگـی

کـارگـران ،  .   کمتر خـواھـد شـد 
عرصـه  : دانشجویان و جوانان آگاه  

ــه   ــی ب حـمــایـت و کــمـک رسـان
ــه زده، عــرصــه   ــان زلــزل ــن ھــمــوط
گسترده ای جـھـت مـحـک زدن  
میزان نوع دوسـتـی ، آگـاھـی و  
ـرنـامـه ریـزی و   توانـایـی ھـای ب

کـه امـکـان  .  اجرایی شـمـا اسـت 
انجام وظـایـف انسـانـی و کسـب  
ــام   ــج ــات الزم بــرای ان ــجــربــی ت

ـیـش روی   ـر را پ کارھای بـزرگـت
در نتیـجـه بـا  .  شما قرار داده است 

ــیــق، ضــمــن انــجــام   اقــدامــات دق
ـبـال ھـم   وظایـف انسـانـی ، در ق
وطنان زلزله زده خود را بـه دانـش  
ـیـابـی و   و توانائی بیشتر سـازمـان

ـیـد  مـا  . سازمـانـدھـی مـجـھـز کـن
ــراز   ــت و اب ــی ــن تســل ــت ضــمــن گــف
ــدگــان ، از   ــازمــان ــا ب ھــمــدردی ب
ـم در   تمـامـی مـردم مـی خـواھـی
ـنـد   مراسم روز یکشنبه شرکت کن
و در ایـن مـراسـم خـواسـتـارآزادی  
بدون قید و شرط جوانانی بـاشـنـد  
که برای کمک رسانی به زلزلـه  
زدگان در منـطـقـه ورزقـان و اھـر  
کمپ ھای کمک رسانی بر پـا  
کرده بودند، که  توسط مـامـوران  
جمھوری اسـالمـی بـا اتـھـامـات  

ضـمـن  .   دروغین دستگیر شده اند 
ــواده   ــت بـه شـمــاخـان ـی عـرض تســل
ــان   ــان وھــم وطــن ــه شــدگ کشــت
ـــدردی   ـــم ـراز ھ ــ ـم اب ــ ـــدواری ـی امــ

ـریـز  . مارابپذیرند  ـب زندان مرکـزی ت
شاھرخ زمانی و مـحـمـد جـراحـی   
ـم کـه مـردم   به یاد داشـتـه بـاشـی

 متحد ھرگز شکست نمی خورد 
 

 
نشریه 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

  ١ از صفحه   كارگران و زلزله
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در چند ھفته گذشتـه فـراخـوانـی  
ـرای تـجـمـع   ـلـمـان ب از جانـب مـع

ــبــه   ــن ــراضــی در روز ش ــت   ١٨ اع
شھریور از طریق اس ام اس و بـه  
. اشکال مختلف منتشر شده اسـت 

شورای مـرکـزی تشـکـل ھـای  " 
ـلـمـان  "  صنفی معلمان  نیـز بـه مـع

سراسر کشور فـراخـوان داده اسـت  
 شـھـریـور  ١٨ که صبح روز شنبه  

در مقابل ادارات آموزش و پرورش  
در تھران و سراسر کشور دست بـه  

ــراضــی بــزنــنــد  ــت ــجــمــع اع ایــن  .  ت
ــه فــقــر،   فــراخــوان در اعــتــراض ب
ــن   ــمـزدھــای پـائــی ــی و دســت گـران
معلمان، کـارگـران و کـارمـنـدان  

صادر شده و گفته شده اسـت کـه  
اگر مسئولین جمھـوری اسـالمـی  
به خواست ھای معلمان تـوجـھـی  
نکنند، تجمعات سراسری معلـمـان  
ــی روز   ــعــن ــھــر ی از روز اول م
بازگشائی مدارس ادامـه خـواھـد  

 . یافت 
این فراخوانی به کلیه معلمان  
و خانـواده ھـای آنـھـا، بـه دانـش  
آموزران و خـانـواده ھـایشـان و بـه  
ـر و   ـی ـق کلیه کارگـران و مـردم ف
مــحــروم کشــور اســت کــه در  
ـر و مـحـرومـیـت   اعتراض بـه فـق
شدیدی که به آنھا تحـمـیـل شـده  
است به میدان بیایند و ھـمـه جـا  

گرانـی و  .  دست به اعتراض بزنند 
ــرروز ابــعــاد   ــر ھ ــق بــیــکــاری و ف
گسترده تری پیدا مـیـکـنـد و تـا  
ھمینجا کمر مردم زحـمـتـکـش را  

امـا جـمـھــوری  .  شـکـسـتـه اســت 
اسالمی خواب ھـای شـوم تـری  
ـرداخـت کـامـل   دیده است که از پ
ھمـیـن حـقـوق ھـای نـاچـیـز ھـم  

 . خودداری کند 
گرانی و فقر و دسـتـمـزدھـای  
ـریـب بـه   ـریـت ق ناچیز مساله اکـث

ــت  ــه اس ــع ــام ــاق ج حـــزب  .  اتــف
کمونیست کارگری ھمه معلـمـان  
ــکــشــان در   و کــارگــران و زحـمــت
سراسر کشـور را، ھـمـه جـوانـان،  

بازنشستگان و مردم شریف و آزاده  
ــد کــه ھــمــراه بــا   ــخــوان را فــرامــی
معلـمـان در تـھـران و در سـراسـر  
کشور در این تـجـمـعـات شـرکـت  
کنند و خواھان افزایش حقوق ھـا  
و بازنشستگی ھا، کمک ھزینـه  
به مادران تنھا و به ھمه مـردمـی  
که جمھوری اسالمی آنھـا را بـه  

 . فقر محکوم کرده است، شوند 
ـیـن   در روزھای گذشته ھمچـن
ـفـی   سه نفر ازاعضای انجمن صـن
معلمان کردستان بنـام بـھـا الـدیـن  
ـیـمـان   ـیـا و پ ملکی، رامیـن زنـدن
ــان بــه دادســرای انــقــالب   ــی ــودیــن ن
سنندج احضار شده اند و مـحـمـد  
ــفــی   ــن ــون ص ــر کــان ــوکــلــی دبــی ت
ـلـمـان کـرمـانشـاه بـه حـراسـت   مع
ـرورش احضـار   وزارت آموزش و پ

ــیــســت  .  شــده اســت  حــزب کــمــون
ـیـن   کارگـری اذیـت و آزار فـعـال

معلمان، بازداشت و تبعید آنـھـا را  
شدیدا محکوم مـیـکـنـد و ھـمـه  
معلمان و مردم در سـراسـر کشـور  
ــه جــمــھــوری   ــراض ب ــت را بــه اع
اسالمی و رفتار سبـعـانـه اش بـا  

 . معلمان معترض فرامیخواند 
 
 

زنده باد تجمعـات سـراسـری  
معلمان و ھمه مردم در سـراسـر  

 کشور 
زنده باد اعتصابات عمومـی  
 در اعتراض به فقر و بیحقوقی  

 
حزب کمونیسـت کـارگـری  

 ایران 
ــور  ١٣  ــری ــھ   ٣ ،  ١٣٩١  ش

 ٢٠١٢ سپتامبر  

 شھریور روز تجمع اعتراضی ١٨صبح شنبه 
 معلمان در تھران و در سراسر کشور 

ـم   در گزارش قبل به اطالع رسانـدی
ـیـت   ـق که بدنبال اعتراضات و موف
ـروشـیـمـی ھـای   ھای کارگران پت
مـاھشـھـر، تــحـرک جـدیـدی در  
ـراردادی   ــ ـران ق ــ ـــارگ ـــان ک ـی ــ م
. پاالیشگاه آبادان شروع شده اسـت 

طبق گزارش تازه ای که بـه مـا  
 کـارگـر بـخـش  ٢٢٧ رسیده است،  

خدمات پاالیشگـاه ھـمـچـنـان در  
بالتکلیفی و اعتراض و اعتصـاب  

ـنـج مـاه آنـان  . بسر میبرند  حقوق پ
ـرداخـت   ـلـی پ ـب توسط پیمانـکـار ق
نشده و وضع استخـدامشـان ھـنـوز  

ـیـسـت  ـیـل  .  روشن ن بـه ھـمـیـن دل
. اعتراض آنھا ھمچنان ادامه دارد 

ـر  ١٢٠  شھریور  ٧ روز سه شنبه   ـف  ن
ـر مــرکـــزی   ــ ــا در دفــت ــھ از آن
پاالیشگاه تجمع کردند و خـواھـان  
ـم بـا وزارت   ـی ـق ـرارداد مسـت عقد ق

ـیـن  .  نفت شدند  یـکـی از مسـئـول

پاالیشگاه به میان کـارگـران آمـد  
ــا   ــھ ــه خــواســت آن ــول داد ب و ق

کارگران ھمچنـان  . رسیدگی شود 
 . در اعتصاب ھستند 

ــه   ــب ــور  ٧ روز ســه شــن  شــھــری
ـر از کـارگـران  ٢٠٠ ھمچنین   ـف  ن

اخراجی پاالیشگاه و عـده ای از  
جوانان جویای کـار مـقـابـل درب  
پاالیشگـاه جـمـع شـدنـد و مـانـع  
. عبور و ورود اتومبیل ھـا شـدنـد 

مــزدوران حــراســت و بــدنــبــال آن  
نیروی انتظامی وارد عمل شـد و  

 نفر از کـارگـران را بـا  ١٠ حدود  
خود بردنـد کـه بـعـد از گـرفـتـن  

 . تعھد آزاد کردند 
حزب کمونیست کارگـری از  
اعتـراض کـارگـران بـخـش ھـای  
مختلف پاالیشگاه قاطعـانـه دفـاع  
ــه کــارگــران و   ــی ــد و کــل ــکــن مــی
ــه   ــاه را ب ــگ ــاالیش ــان پ ــارکــن ک

ھمبستگی و حمایت از کـارگـران  
ـــخـــوانـــد  ـی ـرامــ ـــصـــابـــی فــ ـت . اعــ

دستمزدھای معوقه کارگران بایـد  
ــھــا   ــا آن ــرداخــت شــود و ب فــورا پ

 . قرارداد مستقیم منعقد شود 
 
 

حزب کمونیسـت کـارگـری  
 ایران 

ــور  ١١  ــری ــھ   ١ ،  ١٣٩١  ش
 ٢٠١٢ سپتامبر  

 اعتراض صدھا کارگر پاالیشگاه آبادان ادامه دارد

 



١٣٩١ شھریور ١٤  کارگر کمونيست  6 

اعتراضات بعدی و خصوصا بـعـد  
از اعــتــصــاب مــوفــق كــارگــران  
شركت ھوندایی در نـانـھـای، كـه  
بدنبال پشـت سـر گـذاشـتـه شـدن  
ـر   ـیـشـت تأثیرات بحران مالی بـود، ب
در شركتھای سودده و عـمـدتـا در  
ـتـھـایـی رخ مـی دادنـد كـه   شـرك
امتداد شركتھای مـاشـیـن سـازی  

 :مثال . ژاپنی بودند 
، اعـتـصـاب  ٢٠١٠  ژوئـن  ٧ ـ  

ـیـش از   ــه  ٢٠٠ ب  كـارگـر كـارخـان
قطعـات مـاشـیـن سـازی فـوشـان  
فنگفو كه یكی از كـارخـانـجـات  
. امتداد ماشین سازی ھـونـداسـت 

ــی   ــتــصــاب ــران اع ــه كــارگ ــب مــطــال
 .افزایش دستمزد بود 

، اعـتـصـاب  ٢٠١٠  ژوئـن  ٩ ـ  
ــكــی از  ٥٠٠ حــدودا    كــارگــر ی

كارخانه ھای ھوندا در ژانـگـشـان  
كه خواھان افزایش دستـمـزد پـایـه  

ــه  ٩٣٠ از   ــوان  ١٦٠٠  یــوان ب  ی
ــد  ــودن ــن  .  ب ــگــر ای ــه دی ــالــب ــط م

اعتصابیون دو برابر شدن دسـتـمـزد  
 .برای ساعات اضافه كاری بود 

، اعـتـصـاب  ٢٠١٠  ژوئن  ١٧ ـ  
ـیـش از   ــه  ٢٠٠ ب  كـارگـر كـارخـان

ـرای ھـونـدا، كـه   قطعات سازی ب
ــه آنــھــا شــامــل افــزایــش   ــب مــطــال
دستمزد، حق مسكن و حق شیـفـت  

 .شب و غیره می شد 
،  كـارگـران  ٢٠١٠  ژوئن  ١٧ ـ  

كارخانه تویوتا گوسی در تیانجـان  
ـبـه افـزایـش دسـتـمـزد   برای مطـال

 . دست به اعتصاب زدند 
 تـن  ١١٠٠ ،  ٢٠١٠  ژوئن  ٢١ ـ  

از كارگران كارخانه ای از تـویـوتـا  
 شركت ماشین سازی دیـگـر  ١٥ و  

در منطقه نانشا از گـوانـگـژو در  
اعتراض به پایین بودن دستـمـزد و  
ـیـمـه و   ھمچنین مطالبه بـھـبـود ب

 .خدمات دست به اعتصاب زدند 
، نزدیك بـه  ٢٠١٠  ژوئیه  ١٢ ـ  
 تـن از كـارگــران یـكــی از  ٢٠٠ 

كارخانجات در فوشان كه قطعاتی  
ـرای   برای ھوندا تولید می كند، ب
مطالبه افزایش دستمزد دسـت بـه  

 .اعتصاب زدند 
ـیـه  ٢١  ، كـارگـران  ٢٠١٠  ژوئ

ــكــی   ـرونــی ــكــت ــل ال ــه وســائ كـارخــان
ـیـل بـه نـام   ، در  Omronاتومـب

ـر   منـطـقـه گـوانـگـژو كـه دزدگـی
ـنـد،   اتومبیل و غیره تولید مـی ك
ــودن   ــن ب ــائــی ــه پ در اعــتــراض ب
دسـتـمـزدھـا دسـت بـه اعـتـصــاب  

 . زدند 
آنچه که كارگران مراكز فـوق  
را به طرف دست زدن به اعتصـاب  
ســوق مــی داد، ســوددھــی بــاال  
ــیــن ســازی و   ــھــای مــاش ــت ــرك ش
دستمزد بسیار پایین بـه كـارگـران  

گزارش بـه یـک  اسـتـادان  .  بود 
یكی از دانشگاھھای ژاپن به نـام  

 (Shen Caibin)شن كایبیـن  
ـنـون   استناد میکند كه چین ھم اك
ـریـن كشـورھـای سـودده   از مـھـمـت
ـیـد قـطـعـات   برای شركتـھـای تـول
. اتومبیل برای بازار جھانی اسـت 

وی در ادامــه مــی گــویــد كــه  
گرچه كارفرماھا و رؤسـای ایـن  
شركتھا بـخـشـی از ایـن سـود را  
تصاحب میکنند، اما از آنجـا كـه  
چیزی به كارگران نمی رسد، ایـن  
بی عدالتی آنھا را به طرف دسـت  

در  .  زدن به اعتـصـاب مـی كشـد 
ادامه، این گزارش از قـول یـكـی  
از كارشناسان مسائل كارگری در  
یكی از دانشگاھھای پكن به نـام  

مــی   (Zhao Wei)ژائــو وی  
استفاده از مـتـدی كـه بـه  : نویسد 

Lean Production   ــعــروف م
است، كه كارگران را مـجـبـور بـه  
ــی   تــحــمــل ســاعــات كــار طــوالن
ـنـد و كـار   غیرمـعـمـولـی مـی ك
ـنـی را ھـمـراه بـا   فراوان و سنـگـی
كنتـرل شـدیـد كـارفـرمـا بـه آنـھـا  
تحمیل می كند، خشـم كـارگـران  

ـر  .  را به دنبال داشـتـه اسـت  تصـوی
ـبـش   باال، كاراكتر دیـگـری از جـن
ـیـز بـه   كارگری نوین در چین را ن

اینكه اعتصابـات  .  دست می دھد 
كارگری تقریبـا در یـك مـنـطـقـه  
خـاص و روی صـنـعـت خـاصـی  

گـزارش مـی  .  متمركز شده اسـت 
 اعـتـصـاب  ٢٠ نویسد كه بیش از  

در بخش قطعات مـاشـیـن سـازی  
ــه   ــان ــای رودخ ــه دلــت ــطــق در مــن

  ١٧ مروارید، در بیـن دو مـاه، از  
ــا  ٢٠١٠ مــاه مــه    ژوئــیــه  ١٦  ت

ــد ٢٠١٠  ــك  .   گــزارش شــده ان ی
چنین تـمـركـزی در اعـتـصـابـات  
ـقـل و   كارگری در بخش حمل و ن
بھداشت در سه سـال گـذشـتـه بـه  
چشم می خورد كه می شـود از  
ــال آورد  ــه ھــای زیــر مــث : نــمــون

اعتصاب رانندگان اتـوبـوسـھـا كـه  
ـنـد   ـن دستمزد نازلی دریافت می ك
در ژانگژو كه مركز اسـتـان ھـنـان  
است، در شھر جـنـوبـی دونـگـاون،  
ـــه   ـق ـــطــ ــگـــژو، مــن ــژن، گـــوان ژن
لوانچنگ در ھبـی و در النـژو،  

گـزارش بـه  .  مركز استان گـونسـو 
ــشــار   ــل از انــت ــه قــب ــمــون ــن ن آخــری
ـنـد كـه در   گزارش اشـاره مـی ك
ـتـھـای   ـرسـنـل شـرك سراسر چیـن پ
ـر   اتوبوسرانی در شھرھای كوچـكـت
ـراض زده   دست به اعتصاب و اعـت

 .اند 
ــه   ــطــق ــان مــن ــوســران ــوب ــ ات ـ
ـراض بـه عـدم   ھواینینگ در اعـت

  ٤ پرداخت دسـتـمـزدھـایشـان، روز  
 دست بـه اعـتـصـاب  ٢٠١١ ژوئن  
 .زدند 

ـنـان چـنـدیـن شـھـر در   ـ كارك
استان ھنـان دسـت بـه اعـتـصـاب  

 .زدند 
ـ اتوبوسرانان شھر یویانگ در  

،  ٢٠١١  مـاه مـه  ٢٠ آنھوی روز  
در اعتراض به عدم اجرای قوانیـن  
ـریـت، كـه   تازه استانی توسط مـدی
بھبودی در شرایط كار و زنـدگـی  
آنھا ایـجـاد مـی كـرد، دسـت بـه  

 .اعتصاب زدند 
اتوبوسرانانی از شھر آنكانـگ  

 ماه مـه  ١٨ در ایالت شانسی روز  
ــه عــدم  ٢٠١١  ، در اعــتــراض ب

پرداخت یارانه سوختی، دسـت بـه  
 .اعتصاب زدند 

ـیـو  ١٦   اتوبوسران در شھر گـان

ــگــســو، روز   ــان ــان جــی   ٢٥ از اســت
ــه   ــوری ــك  ٢٠١١ ف ــه ی ــت ب  دس

 .اعتصاب یك روزه زدند 
گزارش ھمچنین به اعتصـاب  
ـرانـان در سـه سـال   مـكـرر تـاكسـی
ــل مشــكــالت   ــه دلــی ــه ب گــذشــت
ـتـی،   متعددی كـه بـا دولـت ایـال
شركتھای تاكسرانـی و مـقـامـات  
محـلـی داشـتـه انـد، اشـاره مـی  

ـران در  ٣٣٠٠ بیش از  . كند   تاكسـی
 دسـت  ٢٠١٠ شھر ژنژن در اكتبر  

از  .  به یك اعتصاب سه روزه زدنـد 
ــا  ١  ــزاران  ٢٠١١  اوت  ٣  ت ، ھ

ــتــی   ــر تــوریس ــران در شــھ ــی تــاكس
ـبـه افـزایـش   ھانگژو بخاطر مـطـال
كرایه، دست به اعتصابی سه روزه  

ـنـی  .  زدند  دولت محلی عقب نشـی
كرد و به بـخـشـھـای مـھـمـی از  

 .مطالبات كارگران گردن گذاشت 
ــه   ــخــش از گــزارش ب ــن ب ای

 رانندگـان  ٢٠٠٠ اعتصاب بیش از  
ــلــی   ــه ســاح ــق ــط ــن ــون در م ــی كــام

ــگــھــای از روز   ــا  ٢٠ شــان   ٢٣  ت
ــد كــه بــه   ــل اشــاره مــی كــن آوری
مخارج و ھزینه ھای سـرسـام آور  

 .اعتراض داشتند 
ــه   ــربــوط ب ــراضــات م ــت در اع

 (Sanitation sector)بھداشت  
گزارش به اعتصابات كارگران بـا  
ـیـن اشـاره مـی كـنـد  : دستمزد پای

اعتصاب در شھر یبیـن در ایـالـت  
 و  ٢٠٠٩  دسامبر  ٢٢ سیچوان در  

ـیـش  .  ٢٠١٠  فوریه  ١٦  اعتصاب ب
 تن از كارگران این بـخـش  ٣٠٠ از  

 ژانـویـه  ١٩ در شھر گوانگژو در  
 تـن  ٦٠ اعتصاب بیش از  .  ٢٠١٠ 

ـنـگ در   ـیـانـجـی از كارگران در ك
ـر  ٢١ ایالت ھیوبی در روز    سپتامـب

ــعــدادی از  ٢٠١٠  ، كـه شــامــل ت
. كارگران بازنشسته نیـز مـی شـد 

 تـن از كـارگـران  ١٠٠٠ نزدیك به  
ـر  ١٨ این بخش روز     ٢٠١٠  نـوامـب

ــار   ــژن دســت از ك ــھــر ژن از ش
چند صد تن از كارگـران  .  كشیدند 

  ٢٠١٠  دسامبـر  ٢١ این بخش روز  
از شھرك دانگوان داالنـگ دسـت  

 تن از  ٨٠ بیش از  . از كار كشیدند 
ـراض   كارگران این بـخـش، در اعـت
به عدم پرداخـت دسـتـمـزدھـایشـان  

، از منـطـقـه  ٢٠١١  مارس  ٢٨ روز  
گوانگژو ھیژو دست به اعتصـاب  

 .زدند 
عالوه بر اعتصابات یـاد شـده،  

ـیـان در   ــطـقـه دال كـارگـران در مـن
،  ٢٠١٠ اواخر ماه مه و مـاه اوت  

 شـركـت  ٧٣ دست به اعتصاب در  
  ٤٨ مھم زدند كـه از ایـن تـعـداد  

ـتـھـای   اعتصاب وابسـتـه بـه شـرك
 ھـزار  ٧٠ مجموعـا  .  ژاپنی بودند 

كارگر در این اعتصـابـات شـركـت  
كرده و خواھان افـزایـش دسـتـمـزد  

 .شدند 
این گزارش ادامـه مـی دھـد  
ــن اعــتــراضــات   ــه ای ــه گــرچ ك
ـبـات   ھماھنگ نبودند، اما مـطـال
ــران   ــد و كــارگ ــن مشــابــھــی داشــت
گرچه دارای تشكلھای شـنـاخـتـه  
شده نبودنـد، امـا از اعـتـصـابـات  
ھمدیـگـر درسـھـای الزم را مـی  

 . گرفتند 
 ادامه دارد 

 در معرفی جنبش کارگری چین
 )٣(ھمبستگی قدرت است 

 ناصر اصغری 

 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه 
حزب 

کمونيست 
 کارگری

را 
 بخوانيد
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ـم بـا ھـزاران   ـی انعقاد قرارداد مستق
کارگران صنایع نفت و پتروشیمـی  
ـراض در   ، فراخوان معلمان به اعـت

ـرای  ١٨   شھریور علیه گرانـی و ب
ــمــزدھــا و   خـواســت افــزایــش دســت
پیوستن جوانان بیـکـار بـه تـجـمـع  
کارگران اخراجی پاالیشگاه آبـادان  
با خواست اشتغال، سه خبر و سـه  
اتفاق سیاسی مھم در ھفته ھـای  

نگاھی کوتاه بـه ایـن  .  اخیر است 
سه موضـوع مـھـم، خصـوصـا در  
اوضـاع سـیـاسـی مـتـحـول امــروز  
ــجــاری   ـف جـامــعـه و مــوقـعــیـت ان
جنبش اعتراضی کـارگـری، الزم  

 .و ضروری است 
 

انعقاد قرارداد مستقیم با 
ھزاران کارگران صنایع 

 نفت و پتروشیمی
در شماره ھای قبلی کـارگـر  
ـر سـر   کمونیست بحث مفصـلـی ب
موفقیت ھزاران کارگر پتروشیمی  
ماھشھر و گردن گذاشـتـن وزارت  
ــت بــر ایــن خــواســت   ــت و دول نــف
کارگران، یعنـی خـواسـت کـوتـاه  
ـقـاد   شدن دست پیمـانـکـاران و انـع
ـفـت،   قرار داد مستقیم بـا وزارت ن

ـبـال  . داشتیم  به این معنی که بـدن
یکسال مبارزه متحد و بـا شـکـوه  
ھزاران کارگر پتروشیمی ماھشھـر  

 خـرداد امسـال  ١٠ نھایتا در تاریخ  
وزارت نفت با صـدور بـخـشـنـامـه  
ــرارداد   ــر انــعــقــاد ق ــنــی ب ــب ای م
مستقیم با ھزاران کـارگـری کـه  
ـفـت   در این مجتمع و در صنعـت ن
ـیـمـانـی بـکـار اشـتـغـال   بصورت پ
دارند، عمال پایان کار پیمانکـاران  
ـیـدی کـارگـری   در این مرکز کل

 . در ایران را اعالم داشت 
بنا بر گزارش منتشر شـده در  
سایت اتحاد طبق این بـخـشـنـامـه  
ـرارداد دھـھـا   روند مستقیم کردن ق
ھزار کارگر پیمانـکـاری صـنـایـع  
ـرمـاه   ـی نفت و پتروشیمی از آغاز ت
امسـال  آغــاز شـده و انـجــام آن  

 .ادامه دارد 
این  یک موفقیت بـزرگ و  
یک پیروزی مھم برای کارگـران  
نفت و صـنـایـع وابسـتـه بـه آن و  

. برای کل کارگران در ایران است 
این پیروزی را به ھـمـه کـارگـران  

 .تبریک میگوییم 
با این اتفاق مھم، دیـگـر دوره  
ــخـش ھــای   تـکــه تـکــه کـردن ب
مختلف کـاری در ایـن صـنـعـت  
ـردن   مھم و کلیدی کارگری و سپ
ھر پخش آن به پیمانکاری، دیگـر  
ــن   ــاســکــاری کــارگــر بــی دوره پ
پیمانکار و وزارت نفت و تضیـعـف  
صف مبارزه سـراسـری اش پـایـان  
میگیرد و اکنون ھـزاران کـارگـر  
ــع   صـنـعـت نــفـت و دیـگــر صـنـای

وابسته به آن در موقـعـیـت بسـیـار  
بھتری قرار دارند تـا خـواسـتـھـای  
ـیـش   خود را متحد و سراسری به پ

اکنون دیگر ایـن کـارگـران،  .  برند 
ـلـکـه   ـلـف ب نه با پیمانکاران مـخـت
مستقیم با یـک کـارفـرمـا و بـا  
وزارت نفت رودر رو ھستنـد و راه  
ــھــا در مــجــامــع   ــحــد شـدن آن مـت
عمومی خود و حول خـواسـتـھـای  
ـیـش از ھـر وقـت   سراسری شان ب
ــن خــود یــک   فـراھــم اســت و ای
ــش   ــب ــن ــرای ج ــروی مــھــم ب ــیــش پ

ـران اسـت  بـویـژه  .  کارگـری در ای
ھمانطوریکه قبالنیز تاکـیـد کـرده  
ـیـمـانـی   ایم مساله استخدامھای پ
ـفـت   تنھا مساله کارگران صنعت ن

ـیـسـت،   و صنایع وابسـتـه بـه آن ن
بلکه این معضل بخش عـظـیـمـی  
ــه   از کــارگـران در ایــران از جـمــل
ـران   مجتمع ھای بزرگـی چـون ای
ـیـز   خودرو و ذوب آھن اصـفـھـان ن

ـلـکـه امـروز  . ھست  نه تنھا این، ب
ــمــان و   ــل ــاری از مــع ــخــش بســی ب
ـیـمـانـی بـه   پرستاران نیز بصورت پ

ــد  ــغــال دارن مــوفــقــیــت  .  کــار اشــت
کارگران پتروشیمی مـاھشـھـر، و  
صنعت نفت و صنایـع وابسـتـه بـه  
آن، راه را برای ھمه کـارگـران در  
ــاه کــردن دســت   ـران بــرای کــوت ای

پیمانکاران از محیـط ھـای کـار  
ـریـن  .  خود، باز خواھد کرد  این بھت

فرصـت اسـت کـه در تـمـام ایـن  
ـنـد و   ـیـای بخش ھا کارگران جلو ب
ـرده وار کـار در   به ایـن شـکـل ب
ــط ھــای کـارشــان خــاتـمــه   مـحـی

 .دھند 
کوتاه شدن دست پیـمـانـکـاران  
در محیط ھای کار در صـنـعـت  
ــایـع وابسـتـه بـه آن،   ـفـت و صـن ن
ــگــر   ــار دی ــی اســت کــه ب فــرصــت
کارگران نفت، این کارگران یـک  
ـران   مرکز کلیدی کارگری در ای
ـیـجــه    ـت را، گـرد ھـم آورد و در ن
میتوانند مجامع عمومـی مـنـظـم  
ـرا بـه مـکـان   خود را برگـزار و آن

قدرتمندی برای حفظ اتحادشان و  
تحمیل دیگر خواسـتـھـای فـوری  

ـیـب  .  شان تبدیل نماینـد  ـرت بـدیـن ت
ــن   ــل ای ــاب ــدی در مــق ــع گــام ب
ـراردادھــای   کـارگـران، تـحـمـیـل ق
دسته جمعی و خواستھـایـی اسـت  
که کارگران در مجامع عمـومـی  

 .شان حول آن متحد میگردند 
ـنـکـه کـوتـاه    خالصه کالم ای
شدن دست پیمانکاران از صـنـعـت  
ـفـاق   نفت و صنایع وابسته آن،  ات
ــع   مـھــمـی اسـت کــه یــک مــان
بزرگ از مقابل امر سازمانـدھـی  
مبارزات این کـارگـران و مـتـحـد  
ـرداشـتـه شـده   شدن سراسری آنان ب

ـرونـد کـه  .  است  کارگران نفت مـی
جایگاه و موقعیت قدرتـمـنـد خـود  

ــیــش در تــحــوالت   ــیــش از ب را ب
ــش   ـب سـیـاسـی جـامـعــه و در جـن

زنـده بـاد  .  کارگری بدسـت آورنـد 
 کارگران نفت 

 
فراخوان معلمان به 

 شھریور ١٨اعتراض در 
علیه گرانی و برای 

خواست افزایش 
 دستمزدھا
ـلـمـان  ١٨ فراخوان    شھریور مـع

به تجمعات بزرگ  و سـراسـری  
در مقابل مراکز آموزش و پرورش  
ـیـه   ـران عـل در تھران و در سراسر ای
فقر و گرانی و با خواست افزایش  
فوری دسـتـمـزدھـایشـان، صـدای  

.  اعــتــراض کــل جــامــعــه اســت 
صدای اعتراض جامعه ایست که  
ـر   ـقـه ای ب ـیـسـاب فقر و فالکـت ب
گـرده اش حـاکـم اسـت و بـطــور  
. واقعی به حد انفجار رسیده اسـت 

ھمچنین ایـن فـراخـوان  صـدای  
اعتراض زلزلـه زدگـان آذربـایـجـان  
ــات در   ــی امــکــان اســت کــه ب
ـــگ   ـن ــان و در چــ ــادرھـــایش چ
سرمای شب رھا شده و نـزدیـک  
ـرای   شدن زمستان به کـابـوسـی ب

مردمی که  .  آنھا تبدیل شده است 
ھست و نیستشان را از دسـت داده  
اند و با آغاز سال تحصیلی جـدیـد  
ـنـھـا از تـحـصـیـل   فرزندانشان نه ت
بلکه از داشتن غذا و مسـکـن و  

فراخوان معلمـان  .  سرپناه محرومند 

 شـھـریـور  ١٨ به اعتراض در روز  
علیه فقر و گرانی نه تنھا خطـاب  
به معلمان، بلکه بطور واقـعـی بـه  
ھمه کـارگـران و بـه ھـمـه مـردم  

 .باید وسیعا به آن پیوست . است 
ـر   البته سالھاست که معلمان ب
خواستھای فوری خـود از جـمـلـه  
خواست افزایـش دسـتـمـزدھـایشـان  
ـرای آن بـارھـا و   تاکید دارند و ب
. بارھا تجمع و اعتراض کـرده انـد 

ـره آنـان   از حمله تظاھرات ھزاران نف
 و شـعـار مـعـیـشـت  ٨٥ در سـال  

ـم مـاسـت، یـک   منزلت حق مسل
ــه از اعــتــراضــات   ــه بــرجســت نـمــون
معلمان در سالھای گذشتـه اسـت  
که یاد آن ھـنـوز در اذھـان زنـده  

 سه اتفاق مھم سیاسی در ھفته اخیر
 شھال دانشفر    
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امـا  اکــنـون در فضــای  .  اسـت 
ـلـمـان   سیاسی کامال متفاوتی مـع
قدم به جلو گذاشته و علیه فقر و  

چرا کـه  .  گرانی به پا خاسته اند 
ـران،   فقر و فـالکـت امـروز در ای
ابعاد بیسابقه ای بـخـود گـرفـتـه  
ـیـش از ھـر   است و از ھمین رو ب
سال مساله بـازگشـایـی مـدارس،  
ـیـازھـای   ـنـه تـامـیـن ن مساله ھـزی
ــت   مــدرســه کــودکــان و پــرداخ
شھرھای سنگین به بحث ھر روزه  
ــمــی از    ــخــش عــظــی ــوس ب و کــاب

ـبـدیـل شـده اسـت  مـعـلـوم  .  مردم ت
نیست چند ھزار کودک دیـگـر،  
امسال از چرخه تـحـصـیـل خـارج  
ـر   خواھند ماند و چه تعداد دیگر ب
تعـداد کـودکـان کـار و خـیـابـان  
اضافه خواھند شد و اینـھـا ھـمـه  

 .نگرانی ھای ھر روزه مردم است 
ـر و فـالکـت   در کنار این فـق
بیسابقه، جانیان اسالمـی مشـغـول  
ـیـاده کـردن طــرحـھـایشـان بــرای   پ
اسالمی کردن مدارس و آمـوزش  

مشغول کشیـدن  .  و پرورش ھستند 

ــد جـنـسـی در   دیـوارھـای آپـارتـای
مـدارس و در مـراکــز آمــوزشــی  

میکوشند  کـه مـدارس  .  ھستند 
را به فیضیه قم و مـرکـزآمـوزش  
ـنـد و   خرافات مذھبی تبدیـل کـن
گله ھای آخوند و مالھـایشـان را  

اینھـا ھـمـه  .  راھی مدارس نمایند 
بر فضای اعتراضی مـردم افـزوده  
ـفـجـار   است و  جامعه را به مرز ان

جـرقـه ای از  .  خود رسانـده اسـت 
ـر   این انفجار را در ھمین مـاه اخـی
در نیشابور و در تظاھـرات ھـزاران  

ـر   نفره آنان را  بـا شـعـار مـرگ ب
در چنین شـرایـطـی  .  گرانی دیدیم 

ـلـمـان فـراخـوان بـه   است کـه مـع
تجمع و اعتراض داده اند و به ایـن  
ـرای   اعتبار فراخوان به اعتـراض ب

 شھریور، یک اتفاق سـیـاسـی  ١٨ 
ـرود مـورد   مھم است و انتظـار مـی
ـرد  ـرار گـی . استقبال وسیع مـردم ق

ـیـمـاتـوم داده انـد کـه   معلمان اولت
اگر به خواستھـایشـان پـاسـخ داده  
نشود اول مھر دست به اعـتـصـاب  

 .سراسری خواھند زد 

البته چندیست کـه فـراخـوان  
به اعتراض از سوی معلـمـان  از  
طریق اس ام اس و فیس بوک و  
دھـان بـه دھـان، در مـیـان مــردم  

ـــان دارد  ـــون شـــورای  .  جــری اکــن
ــی   ــف ــن ــھــای ص ــل ــرکــزی تشــک م
ــن اعــتــراض   ــه ای ــز ب مـعــلـمــان نــی

باید وسیـعـا از  .  فراخوان داده است 
 .این اعتراض حمایت کرد 

 
پیوستن جوانان بیکار به 
تجمع کارگران اخراجی 

پاالیشگاه آبادان با 
 خواست اشتغال

یک اعتـراض مـھـم در ایـن  
 نفر از کـارگـران  ٢٠٠ ھفته، تجمع  

اخراجی پاالیشگاه و عـده ای از  
جوانان جویای کـار مـقـابـل درب  

 شـھـریـور  ٧ پاالیشگاه بود که در  
بنا بر گـزارش، تـجـمـع  . روی داد 

ــل درب   ــاب ــران در مــق ــن کــارگ ای
پاالیشـگـاه بـا حـمـلـه حـراسـت و  
ـنـا   نیروی انتظامی روبرو شـد و ب
ــع   ــجــم ــار، ده نــفــر از ت بــر اخــب

ــدگــان دســتـگــیــر شــده کــه   ــن کـن
ایـن حـرکـت  .  ھمانروز آزاد شـدنـد 

ــبــه حــایــز   ــن ــراضــی از دو ج اعــت
ـنـکـه در  .  اھمیت اسـت  یـکـی ای

ـر تـعـداد زیـادی از   سالھـای اخـی
کارگران پاالیشگاه از کار بیـکـار  
ـتـوانـد   شده اند و ایـن تـجـمـع مـی
فرصتی باشد برای ھمه کارگـران  
ـرای بـازگشـت بـه   اخراجی کـه ب
ـنـد  ـراض بـزن . کار، دست بـه اعـت

ــگــرش حضــور جــوانــان   ــه دی ــب جــن
ــن حــرکــت   ــای کــار در ای جــوی

ــد   ــوان ـت اعـتــراضــی اســت کـه مــی
ـیـه   الگویی برای جوانان بیکار عـل
ــن کــار   ــکــاری و بــرای داشــت ـی ب

خصوصا اینکه امروز ما با  .  باشد 
ـیـونـی   ـل ـم مـی یک جمعیت عـظـی
ـم  ـی . کارگران بیکار در ایران روبروی

ـریـن   ـیـشـت ـیـز ب ـر ن در دو سال اخـی
بیکارسازی ھـا صـورت گـرفـتـه  
است و بـخـش عـظـیـمـی از ایـن  

از ھمـیـن  .  بیکاران، جوانان ھستند 
ـیـکـاری یـک   ـیـه ب رو مبارزه عل
ـرای جـوانـان   عرصه مھم مبـارزه ب

ــوز  .  اســت  ــارزه ای کــه ھــن مــب
ـنـجـا و آنـجـا   سازمان نیافته و ای
ـیـه   بعضا اشکالی از اعتـراض عـل
. بیکاری را، بخود گـرفـتـه اسـت 
. باید به این مبارزات سازمـان داد 

تجـمـع جـوانـان جـویـای کـار در  
ــی در   ــار کــارگــران اخــراج کــن
پاالیشگاه آبادان، یک نمونه است  
که میتوان نظیر آنرا در شھـرھـای  
مختلف و در مقابل کـارخـانـجـات  
و مراکز کاری و در مقـابـل اداره  
ـتـی از سـوی   کار و مـراکـز دول

ـتـوان  .  جوانان بیکار، شکل داد  مـی
علیه بیکاری تجمع بر پا کـرد و  
ـیـکـاری   با شعار یا کار یا بیمه ب
ــدگــی   ــک زن ــا خــواســت ی و ب
انسانی، چنین اعتراضاتـی را در  

 .ھمه جا شکل داد 
ـرا   ـنـجـاسـت کـه اخـی جالب ای
کمپینی از سـوی جـوانـان تـحـت  
ـیـکـاری یـک مـعـضـل   عنـوان ب
است و داشتن کار حق ماسـت در  
سطح فیس بـوک و بـه صـورت  
پیام ھای اس ام اس به راه افـتـاده  

ــن  .  اســت  ــی ــن ــن و چ ــی ــپ ــن کــم ای
ـر واقـعـیـت   فراخوانھـای تـکـیـه ب
ـران   عظیم اجتماعی بیکاری در ای

بـایـد ایـن  .  و بیکاری جوانان دارد 
ــب و   ــیــن جــن اعــتــراضــات و چــن
ــاســی را، شــکــل   جــوشــھــای ســی
ـراضـی   کنکرت و مشـخـص اعـت

 .داد 
ــجـمــع   ـراضــاتـی از نـوع ت اعـت
ــا   ــای کــار ھــمــراه ب ــان جــوی جـوان
ــل   ــاب ــق کــارگــران اخــراجــی در م
پاالیشگاه آبادان، یک الگو اسـت  
و چنین تجربیاتی را باید بـعـنـوان  
یک تجربه آموزنده در ھـمـه جـا  

 بازگو کرد 
 

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
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اعتصاب کارگران نفت 
 جنوب  تا دولت مصدق 

جناح بندی ھا وشرایـط سـیـاسـی  
کشور در آستانه انتخابات مجلـس  
شانزدھم  به گـونـه ای بـود کـه  
خبر از بـه چـالـش کشـیـده شـدن  

 .دوباره استبداد شاه ودرباررا میداد 
ــن  ١٥ در   ــم ــھ  در  ١٣٢٧  ب

گردھمائی حزب توده در آرامـگـاه  
ـر   ـتـی بـالـغ ب دکتر ارانـی جـمـعـی

ـر از اعضـا وھـواداران  ٣٠٠٠٠  ـف  ن
ایـن  .  این حـزب گـرد ھـم آمـدنـد 

نشانه ای بـود از بـحـرانـی شـدن  
مجدد فضای سیاسی کشـور بـه  

 .زیان سلطنت پھلوی  
اما در ھـمـیـن روز، شـاه کـه  
قصد شرکت در سالگرد تشـکـیـل  

تـوسـط  ,  دانشگاه تھـران را داشـت 
ــرآرائــی در دانشــکــده   ــاصــر فــخ ن
ــوق مــورد ســو قصــد قــرار   حــق

ضارب در دم کشتـه شـد  .  گرفت 
ایـن  .  زنـده مـانـد ,  اما شاه زخمـی 

ترور باعث گردید که بـالفـاصـلـه  
ــه   ــی ــوده وکــل ــزب ت ــت،  ح دول
ــھــای کــارگــری را غــیــر   تشــکــل
قانونی اعالم کند ومجـددا شـروع  
به دستگیری فـعـاالن اجـتـمـاعـی  

 .وکارگری کند 
اعالم حـکـومـت نـظـامـی در  
کشور وغیر قانونی شدن بسیـاری  

نـه  , از تشکلھا توسط دولت ساعد 
ـروھـای   ـی فقط بر طبقه کـارگـر ون
ــکــه   ــشــد بــل ــال مــی چــپ اعــم
محدودیتھای فراوانی را نیز برای  
سایر احـزاب بـه وجـود مـی آورد  
ـریـن ھـدف دربـار یـعـنـی   ومھم ت
ـیـز   انتخابات مجلس شانزدھم  را ن
تحت نفوذ نیروھای طـرفـدار شـاه  

 .قرار میداد 
ـفـاقـات سـیـاسـی    وضعیت وات

 به دلیل تاثیراتـی کـه  ١٣٢٨ سال  
بر اوضاع واحوال جامعه، تـا وقـوع  

  ٣٢  مرداد در سـال   ٢٨ کودتای  
ــژه ای   ــت وی ـی ــمــ ــت از اھ داش

ـیـن مـوضـوع ،  .  برخوردار است  اول
ـرارداد   ـر ق مسئله الحاقیه جـدیـد ب

ـفــتـی ســال    مــیـان ایــران  ١٣١٣ ن
ـرارداد   وانگلستان اسـت کـه بـه ق

گلشائیان مـعـروف اسـت    –گس  
ودوم انتخابات وتشکـیـل مـجـلـس  
شانزدھم،  که طی آن بخـشـی از  
ـیـز بـه صـفـوف   بورژوازی میانه ن
اپوزیسـیـون مـحـمـدرضـا پـھـلـوی  
پیوست وجبھه مـلـی را تشـکـیـل  

 .داد 
 ودر بـحـبـوبـه  ١٣٢٧ در بھمن  

ـری فـعـاالن   سرکوبھـا و دسـتـگـی
کارگری واجـتـمـاعـی و اجـرای  
ـیـسـتـی   دوباره قـانـون ضـد کـمـون

ـقـالل  "  ـیـت واسـت مقدمین علیه امن
، ھیاتی به نمایندگـی از  "  کشور 

ـیـس بـه   ـران وانـگـل شرکت نفت ای
ــاســت   ــھــران شــد  "  گــس " ری وارد ت

وگفتگوھائی را با دولت وقت بـه  
  ١٣١٣ منظور تمدید قرارداد نفتی  

ــن  .  بـه عـمـل آورد  در پـایـان،  ای
گفت وگو ھـا مـنـجـر بـه امضـا  
ـر ھـمـان   الحاقیه ھای جـدیـدی ب

از آنجـا کـه  .  قراردارد قدیمی شد 
ـر دارائـی   نماینده دولت یعـنـی وزی

ــن  ,  دولـت سـاعـد   ـیـان ای گـلـشـائ
قرارداد را امضا نـمـوده بـود، ایـن  

" گلشائیـان   –گس  " قرارداد به نام  
دولـت سـاعـد بـا  .  معروف گردیـد 

ــظــامــی   ــه حــکــومــت ن تــوجــه ب
وفضای اختناق و سرکوب حـاکـم   
تالش کرد این قرارداد را به تائیـد  

ـرسـانـد   امـا بـا  .  مجلس پانزدھم ب
ـنـدگـان   ـرخـی نـمـای تالش ھـای ب
ـرارداد بـه مـجـلـس   موضوع این ق

 .شانزدھم واگذار گردید 
مسئله دیـگـری کـه فضـای  
سیاسـی کشـور را در ایـن سـال  
ــرار داد   ــر ق ــحــت تــاثــی ــدا ت شــدی
موضوع انتخابات مجلس شانزدھم  

ــان  .  بــود  در روزھــای پــایــانــی آب
ـتـخـابـات   ,  ١٣٢٨  پس از پایـان ان

در پی شـکـایـت  , مجلس شانزدھم 
ـلـب   کاندیداھای تھران مبنی بر تق

ـتـخـابـات  انـجـمـن مـرکـزی  ,  در ان
, نظارت بر انتـخـابـات در تـھـران  

ــری در تــھــران   ــی ــروســه رای گ پ

وحومه را باطل اعالم کرد واعـالم  
نمودکه انتخابات را در ایـن حـوزه  

در پـی  .  ھا مجددا برگزار میکند 
ــات   ــاب ــخ ــدد انــت ــج ــزاری م بــرگ
نمایندگان جبھه ملی به زعـامـت  

ـریـت را در  ,  محـمـد مصـدق  اکـث
 .مجلس به دست آوردند 

ــی در آبــان ســال   ــل جــبــھــه م
ـیـوسـتـن چـنـد  ١٣٢٨   از به ھـم پ

حزب ، گروه وشخصیت سـیـاسـی   
ــس   ــات مــجــل ــخــاب ــه انــت ــان در آســت

 .شانزدھم تشکیل گردید 
ــای   ــت ھ  احــزاب وشــخــصــی
ــھــه و   ــب ــل دھــنــده ایــن ج ــی تشــک
, کسانی مانند مـحـمـد مصـدق  

عـمـومـا ھـمــان ھسـتـه مـرکــزی  
نمایندگانی بودند که در مخالفت  
ـیـاز   ـراردادواگـذاری امـت با قوام وق
. نفت شمال تالش نـمـوده بـودنـد  

این جبھه که در شرایط سـرکـوب  
ــھــای کــارگــری واحــزاب   ــل تشــک
ــل   ــھــای چــپ تشــکــی وســازمــان
ــد، بـه زودی بـخــش ھــای   گـردی
ـــــــورژوازی   ـــــــاوت ب ـف ــــــ ـت مــــــ
ـیـسـت را   وتکنوکراتھای ناسیـونـال

 .در خود گرد ھم آورد 
ــن   احـزاب تشـکــیـل دھــنـده ای
ـــارت از  حـــزب   ـب ـــھـــه عــ ـب جــ

ـقـائـی ( زحمتکشان ایران  ـر ب , ) مظف
حـزب  ,  ) حائـری زاده ( حزب آزادی 
ـیـل مـلـکـی ( نیروی سـوم   , )  خـل
ــران  ــار صــالــح ( حــزب ای ــی ــھ و  )  الــل

شخصیتھای شناخته شده سیاسی   
, کـاشـانـی ,  مانند حسین فاطمی 

ھـر سـه ایـت  ( ,زنجانی , طالقانی  
ــد  ــودن ــه ب ـل ــازرگــان ,  رضــوی )  ال , ب
ــگــان  ــی ,  شــای ــجــاب ــن  ,  ســن حســی

ـری  ....  , مکی  بودند که بـه رھـب
 نقش  ١٣٣٢ محمد مصدق تا سال  

فعالی در عرصه سیاسـی کشـور  
 .ایفا نمودند 

این جبھه تـالش نـمـود تـا بـا  
ــزب   ــالت ح ــکــی ــه تش ــا ب ــک ات
ـیـات کسـانـی   زحمتکشان وتـجـرب
ـیـل مـلـکـی بـا ایـجـاد   مانند خـل

فعاالن ایـن  , تشکلھای کارگری  

اما به دلیـل  ,  جنبش را جذب کند 
ــمـاعــی و تــرس از   ــت اجــت مـاھــی
رادیکالیزم جنبش کارگری عـمـال  
ــی حــاصــل   ــوفــیــق ــن کــار ت در ای

 .نکرد 
  ٢٩  تا  ٢٧ در فاصله سالھای  

ـر   جامعه با بحران اقتصادی درگـی
ــود  ــیــون  .  ب ــل ــد م ــن ــرادادھــای چ ق

دالری برای خریدھای نظامی بـا  
ـیـد   کشورھای غربی وانحصار تـول
ـران از   وفروش نفت وسھم ناچیز ای
ـیـن   ـتـی ، ھـمـچـن ـف قراردادھای ن
ــی اقــتــصــادی واداری   ــابســامــان ن
جامعه پس از جنـگ از یـکـسـو  
ـراضـات وتشـکـلـھـا   وسرکوب اعـت
ــری از ســوی   وفــعــالــیــن کــارگ

ـر  ,  دیـگـر   شـرایـط دشـواری را ب
ھـمـه ایـن  .  جامعه تحمیل میکرد 

ــوان و   ــاه ج ــط ش ــوس ــط ت شــرای
ـردر دربـار فـاسـد   ـق اشرافیت مسـت
. پھلوی بر جامعه اعـمـال مـیـشـد 

کابینه ھای متفاوت،  یکی پـس  
از دیگری تشکیل میشد امـا در  
ـئـت   فضای بحرانی و رقابتـی ھـی

ھیچ یک از آنـھـا قـادر  ,  حاکمه 
ــه حــل مشــکــالت حــکــومــت   ب

 .وجامعه نبودند 
ـیـل   در فاصله این سالھا به دل
ـبـش   فضای سرکوب حاکم بر جـن

ــھــای  ,  کـارگــری  مــجــددا تشــکــل
. مخفی کارگران شـکـل گـرفـت 

ـتـشـره در آن   بنا به آمـارھـای مـن
ــدود   ــا ح ــھ ــال ــه  ٢٥ س ــادی ــح  ات

وسندیکای مـخـفـی در مـنـاطـق  
ـلـف تشـکـیـل گـردیـد  ــن  .  مـخـت ای

تشکلھا حتی در اردو گـاھـھـای  
ـفـت در   کار متعلق بـه شـرکـت ن
جنوب که تحت شرایط نـظـامـی،   
ـیـز   توسط انگلیسیھا اداره میشد ن

تشـکـل یـابـی  .  تشکـیـل مـیـشـد 
ــی کــارگـران در ســالـھــای   مـخـف

 تحـت شـرایـط  ٢٩  تا  ٢٥ سرکوب  
حکومت نظامی باعث گردید تـا  
جنبش اعـتـصـابـی کـارگـران در  

 بار دیگـر حضـور  ٢٩ ابتدای سال  
طـوفـانـی خـود را بـا اعـتـصــاب  

قائم شھر  ( کارگران نساجی شاھی 
 .اعالم کند ) فعلی 

کارگران نساجـی شـاھـی در  
 بـا اعـتـصـابـی  ١٣٢٨ اواخر سال  

ـقـاضـای   اخطاری،  از کارفرما ت
کـارفـرمـا  . افزایش دستمزد کردند 

اعالم نمود تنھا حقوق بخـشـی از  

کارگران را افـزایـش خـواھـد داد  
ـنـھـا   وحقوق استادکـارھـا را نـه ت
افزایش نمیدھد،  بلکه حقوق آنھـا  

کارگران بـا  . را کاھش خواھد داد 
ـفـت   این تصمیـم کـارفـرمـا مـخـال
کرده و به اعتراضات خـود ادامـه  

 ودر  ١٣٢٩ با شـروع سـال  .  دادند 
پی بی نتیجه ماندن گفتگـوھـای  
, نمایندگان کارگران با کـارفـرمـا 

ـــه   ــت ب ــددا دس ــج ــارگــران م ک
ــتــصــاب زدنــد  در ایــن زمــان  .  اع

ـیـز بـه   کارگران نساجی بھشـھـر ن
حمایت از کارگران شاھـی دسـت  

ـیـل بـی  .  به اعتصاب زدنـد  بـه دل
نتیجه ماندن تالش ھای کارفرما  
برای پـایـان دادن بـه اعـتـصـاب،   
ـروھـای نـظـامـی بـا کـارگـران   نی

ـیـجـه  .اعتصابی درگیر شدند  ـت در ن
ــران   ــظــامــیــان بــه کــارگ ــه ن ــل حــم

ــھـا   ـری  تـن از کـارگــران  ٥ ودرگـی
ـر  ٢٠٠ کشته و   نفر از آنھا دستـگـی

در اردیبھـشـت ھـمـان سـال  . شدند 
ــه   ــھــران ب ــان دانشــگــاه ت دانشــجــوی
پشتیبانی از کارگران شاھـی ودر  
ــران   اعــتــراض بــه کشــتــار کــارگ
دست به اعـتـصـاب و تـظـاھـرات  

 .زدند 
به دنبال اعـتـصـاب کـارگـران  

موجی از اعتصابـات  ,  در شاھی  
, سمنان ,  تھران ,  در شھرھای رشت 

ـریـز بـه راه افـتـاد  ـب از  .  کاشان وت
ـتـوان   اعتصابات دیگر این دوره مـی
به اعـتـصـاب کـارگـران راه آھـن  

ـرد  ــ ـــاره ک ـــن ســــال  .  اش در ای
تشکلھای مخفی کـارگـری بـار  
دیگر رھبری اعتصابات کارگـران  

ـنـد  ـت در فضـای  .  را بر عھده گرف
 وجـدال ھـای  ١٣٢٩ ملتھب سال  

ـر   جناح ھای مختلف حاکـمـیـت ب
سر مسئله نفت ونحوه اداره جامعـه  
وپایـان دادن بـه بـحـران سـیـاسـی  

کارگران نیز با  ,  حاکمیت در ایران 
استفاده از چند پـارگـی مـاشـیـن  
ــگــر   ــار دی نـظــامـی سـرکــوب،  ب
اعتصابات اعتراضـی خـود را از  

 .سر گرفتند 
با تصویب قانـون مـلـی شـدن  

شـرکـت  ,  نفت در مجلس شانزدھـم 
ـرای حـفـظ    ـیـز ب ـفـت ن انگلیسی ن
منافع خود دسـت بـه تـھـاجـم بـه  
ــوق و امــکــانــات کــارگــران   ــق ح

ـفـت زد  از جـمـلـه ایـن  .  شرکـت ن
, تعرضھا  به معـیـشـت کـارگـران 

مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در 
 )٦(ایران 

 مرتضی فاتح 
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ــل  % ٣٠ کـاھــش   ــعــطــی ــوق وت حـق
کردن فـروشـگـاھـھـای کـارگـران  
شرکت نفت وحذف سـرویسـھـا ی  

این فشارھا  .  بود ...  رفت و آمد و 
وشرایط طاقت فـرسـای نـظـامـی  
حاکم بر خوزستان بـاعـث گـردیـد  
ـفـت در روزھـای   که کـارگـران ن

ــانــی ســال   ــدر  ١٣٢٩ پــای  در بــن
ــا خــواســت  )  مــاھشــھــر ( مـعــشــور  ب

تـامـیـن مسـکـن  , اضافه دسـتـمـزد 
کارگران و پرداخت بابت بدی آب  

ـنـد  پـس  .  وھوا اعالم اعتصاب کـن
, ازاعتصاب کارگران در ماھشـھـر 

ـیـد ,  کارگران آغاجاری  , نفـت سـف
ــصــاب   ــز اعــالم اعــت ــی نــی والل

کارگران در منطـقـه اللـی  . نمودند 
ـیـد بـا   ـفـت سـف ومسجدسلیـمـان ون

ــوق  % ٨٠ خــواســت افــزایــش   ــق ح
ــد  ــصــاب زدن ــه اعــت در  .  دســت ب

 دولـت حسـیـن  ١٣٣٠ فروردین سال 
ــه بــه کــارگــران،   ــا حــمــل عــال ب
خصوصا در آغاجـاری ومـاھشـھـر  
ومسجد سلیـمـان،  در خـوزسـتـان  
ـــظـــامـــی   اعـــالم حـــکـــومـــت ن

ـیـز  . کرد  ـیـس ن ھمزمان ارتش انگـل
 نـاو  ٢ تعدادی ناو جنگی از جمله  

ـر خـود را بـه خـوزسـتـان   ھواپیماب
 .اعزام کرد 

ھمزمان بـا ایـن اعـتـصـابـات  
ـــادان  ـران آب ــارگــ گـــچـــســـاران  ,  ک

ــصــاب   ــه اعــت ــز ب ــگــل نــی ــت ــف وھ
ــد  ــن ــت ــروردیــن در  ١٩ در  . پــیــوس  ف

روزنامه ھا خبری مبنی بر توافـق  
شرکت نفت با کـارگـران مسـجـد  

ـتـشـر شـد   در  .  سلیمان واللی مـن
ــه  ٢٢  ــمــل ــن در اثــر ح  فــروردی

نیروھای حـکـومـت نـظـامـی بـه  
ــدادی از   ـــع ــادان ت ــارگــران آب ک
ــه   ــی کشــت ــصــاب کــارگــران اعــت
ـیـل بـار   ومجروح شدند به ھمین دل

 فـروردیـن کـارگـران  ٢٥ دیگر در  
در مقابل اداره کار آبادان دست به  

ــجــمــع زدنــد  بــه دلــیــل حضــور  .  ت
ــران در آبــادان   ــر کــارگ چشــمــگــی
ـر اداره   ومسلط شـدن کـارگـران ب
ـــت،    ــت نــف ــھــر وشــرک ــور ش ام
ـر در   ـق ـیـسـی مسـت نیروھای انـگـل
. شرکت نفت از آبادان خارج شدنـد 

ـبـه   در درگیریھائی که روز پنجشن
میان کارگران ونیروھای نـظـامـی  

 تن از کارگـران کشـتـه  ٥ رخ داد  
ــجــروح   ــز م ــادی نــی ــداد زی ــع وت

ـراضـات  . شدند  ھمزمان با ایـن اعـت

ــخــش   کــارگــری در خــوزســتــان ب
ـقـه کـارگـر در   ھای مختلف طـب
ـبـانـی از   ـی سراسر کشـور بـه پشـت
کارگران نفت اعالم اعتـصـابـھـای  

از آن جـمـلـه در  .  حمایتی کردنـد 
اصفھان،  اتحادیه ھای کارگـری  
ــه   ــزب ـی کـارخــانـه ھـای نســاجـی ن
پشتیبانی از کارگران نفت جنـوب  

ــد  ــصــاب  کــردن ــت ــن  . اعــالم اع ای
ـتـی بـه زودی در   اعتصاب حمـای
سایر کارخانه ھا نیز بـه اجـرا در  

ــر   ــغ ب کــارگــر  ٣٠٠٠٠ آمــد وبــال
ــازار   ــتــی بــخــش ھــائــی از ب وح
ـــــز در   ـی ــــ ـــــھـــــان را ن ـف اصــــ

نیروھای نـظـامـی شـھـر  . برگرفت 
اصفھـان کـارخـانـه جـات ومـحـل  
سکونت کـارگـران را بـا تـانـک  
وزره پوشھای نـظـامـی مـحـاصـره  
ـراضـات   کردند تا از گسترش اعـت
ــای شــھــر   ــخــش ھ ــایــر ب ــه س ب

ـنـد    ١٠٠٠٠ امـا  .  جلوگیـری کـن
کارگر با خروج از کـارخـانـه ھـا  

ـیـمـائـی  ـپ بـا کـارگـران  ,  ضمن راھ
ــوب اعــالم   ــی نــفـت جــن ــصــاب اعـت

اما در جـریـان  .  ھمبستگی کردند 
این راھپیمائی نیروھای نظامی با  
کارگران درگیر شدند ودر اثر ایـن  
ــدر کــارگــر   ــورحــی ــھــا پ ــری درگــی
ــه   ــه رحــیــم زاده کشــت ــان کــارخ

پشتیبانی از کارگران نفت در  . شد 
ـرده ای   سراسر کشور ابـعـاد گسـت
در تمامی گروه ھای اجـتـمـاعـی  

  ٤ به عنـوان مـثـال در  .  پیدا کرد 
ــن در شــھــر رشــت دانــش   فــروردی
آموزان در پشتیبانی از کـارگـران  
ــه   ــت مـدارس را تـعــطــیـل و ب ـف ن
. تظاھرات خیابانـی اقـدام کـردنـد 

نیروھای نـظـامـی وارازل واوبـاش  
ـر   حامی شاه با دانش آموزان درگی
شده وچندین ساعت این درگیریھا  

درجـریـان ایـن  .  ادامه پیـدا کـرد  
در  .  نفر زخمی شـدنـد ١٥ درگیریھا  

 فروردین در تـھـران حـکـومـت  ١٨ 
نظامی ملغی شده بود،  امـا در  
ــظــامــی   ــان نــیــروھــای ن خــوزســت
ھمچنان اداره امـور اسـتـان را بـه  

ــد  ــن ــابــی  .  عــھــده داشــت بــرای ارزی
ــوب   ــی جــن ـت ــاطـق نــف فضـای مـن

ــمــایــش قــدرت    ٢٩ ارتــش در  ,  ون
فروردین بـا حضـور سـپـھـبـد شـاه  
ــه   ــدام ب ــادان اق ــی،  در آب ــخــت ب
برگـزاری رژه ونـمـایـش نـظـامـی  

ــت در  . کــرد  ــارگــران نــف ــا ک ام

اردیبھشت ماه با برگزاری مـراسـم  
به یاد ماندنی روز کارگر به ایـن  

 .نمایش پاسخ دادند 
ــان اعــتــصــاب  ــری ھــمــه  ,  در ج

بخش ھای شرکت نفت از جـمـلـه  
ـــدان اداری  ـن ـران  ,  کـــارمــ کـــارگــ

کـارگـران  ,  حفاری ولوله گـذاری 
بخش ساختمانی و کارمندان اداره  
ــه   ــز ب ـی مـرکـزی شـرکــت نــفـت ن

با اعـتـصـاب  .  اعتصابیون پیوستند 
ـیـدی در   کارگران سایر مراکز تول
خوزستان،  عمال بـخـش جـنـوبـی  
کشور در اعتصاب عـمـومـی بـه  

تـظـاھـرات واعـتـصـاب  .  سر میبرد 
ھای حمایتی مختلفـی از سـوی  
ــه   کـارگــران در ســراســر کشــور ب
پشتیبانی از کـارگـران خـوزسـتـان  

 .برگزار شد 
اعتصاب کارگران نفت جنوب  
که با تظاھرات خیابانی کارگـران  
ــردم   ــر م وخــانــواده ھــایشــان وســای

ـرغـم  ,  خوزستان ھـمـراه بـود   ـی عـل
ـرانـی   سرکوب توسط نـظـامـیـان ای
وانگلیسـی بـه مـدت یـک مـاه  

ــافــت  ــن  .  ادامــه ی ــای ای در اثــن
ـری بـا   اعتصاب ودر جریان درگـی

ـر  ٢١ نظامیان طی یک مـاه   ـف  ن
  ٣ کشته شدند که از این تعداد   

ــان   ــان ج ــز در مــی کــودک نــی
ــد  ــودن ــان ب ــگ ــاخــت ــان  .  ب در جــری

اعتصاب ودرگیریھا در خـوزسـتـان  
دولت ھای آمریکا وانگلیس اتباع  
خود را از منطـقـه خـارج نـمـودنـد  
وشرکت نفت تحت فشار کارگران  
ــد کــه    ــاچــار گــردی ــی ن ــصــاب اعـت
توافق نامـه ای بـا کـارگـران را  

 .امضا کند 
اگرچه اعتصاب بـا خـواسـتـه  
افزایش دستمـزد صـورت گـرفـتـه  
ــه   ـبـدیـل ب بـود امـا بـه ســرعـت ت
ـبـات پـایـه   اعتصابی بر سر مـطـال

ــی   ــشــت ــمــاعــی  ,  ای مــعــی اجــت
 .وسیاسی کارگران گردید 

خواسته ھای کارگران در این  
, افـزایـش دسـتـمـزدھـا ,  اعتصاب  

ــون   ــرای قــان  ســاعــت کــار  ٨ اج
ـیـمـه ھـای اجـتـمـاعـی ,  روزانه  , ب

ـر   ـنـی ب ـت تصویب قـانـون کـار مـب
ــر  ــقــه کــارگ ــب آزادی  ,  مــنــافــع ط

, آزادی تحزب واعتـصـاب ,  تشکل 
ــوقــی افــرادو رفــع   ــرابــری حــق وب

 .تبعیض در برابر دولت بود 
اعتصاب یکـمـاھـه کـارگـران  

ـقـت گـام   نفت در خوزستان در حقی
عملی وجدی بـود کـه مـنـجـربـه  

 بـه  ١٣٣٠ ملی شدن نفت در سـال 
 .شکل عملی گردید 

ــصـاب کـارگــران   پـس از اعـت
نفت بار دیگر شرکت کارگران در  
جدال سیاسی ، به اشکال سازمـان  

در ایـن سـال  .  یافته آغاز گـردیـد 
ــش از   ــی ــصــاب مــھــم  ٣٠ ب ــت  اع

 .کارگری به وقوع پیوست 
از مھمتریـن مـنـاسـبـت ھـای  
ـر   که بار دیگر حضـور چشـمـگـی
کــارگــران را در جــامــعــه اعــالم  

جشن اول ماه مه ھـمـیـن  ,  میکرد 
در این مـراسـم کـه در  .  سال بود  

ـلـف   تھران توسط تشکلھای مـخـت
ــاســی  ,  کــارگــری   واحــزاب ســی

فراخوان داده شده بود دھـھـا ھـزار  
 .نفر شرکت کردند 

  ١٣٣٠ فاصله میان سالـھـای  
 دوره ای بحرانی در جامعـه  ٣٢ تا  

ــھــا شــاھــد  .  ایــران اســت  ــن ســال ای
رویاروئی بخش ھائی از حاکمیت  
در برابر دربار وشاه تـازه بـه تـخـت  
نشــســتــه از یــک ســو ومــبــارزه  
کارگران وجناح چپ جـامـعـه بـا  
کـل ســاخـتـار مـوجـود از ســوی  

 .دیگر است 
ـریـــکـــا   ـــان آمــ ـی در ایـــن مــ
وانگلستان با توجه بـه مـوقـعـیـت  
ـران سـعـی   منطـقـه ای کشـور ای
داشتند تا این کشورراھمچنـان در  
ـلـوک غـرب   مدار کشـورھـای ب
ـقـش مـنـطـقـه ای   حفظ کننـد ون
ـنـدی   ـلـوک ب قابل توجه ای در ب
امنیتی ونظامی شـکـل گـرفـتـه  
ـرای آن در نـظـر   پس از جنـگ ب

عالوه بر این، منابـع  ,  گرفته بودند 
انرژی ارزانی را کـه ایـن کشـور  
ـرار مـیـداد   در اختیار این بلوک ق

 .را نیز نباید از یاد برد 
ـیـل وضـعـیـت سـیـاسـی   به دل
جامعه در سالھای مذکور طیفـی  
از مبارزات چند جانبه در جامـعـه  

ـیـل  ,  در جریـان بـود  بـه ھـمـیـن دل
جنبش اعـتـصـابـی کـارگـران در  
اکثر موارد با درخواستھا واھـداف  

در ایـن  .  سیاسی متعـیـن مـیـشـد 
مـیـان تشـکـلـھـای اتـحـادیـه ای  
ـفـاوتـی   محلی وسندیکـاھـای مـت

 تـا  ٢٥ که در فاصلـه سـالـھـای  
ـیـت  ٢٩   به صورت مـخـفـی فـعـال

ـقـش  ٢٩ میکردند از اواخر سـال    ن

ــل گــیــری   ــک ــژه ای در ش وی
قـدرت  .  مبارزات کارگران داشتند 

نمـائـی سـیـاسـی جـنـاح مصـدق  
وملیون از یک سو وچپ وحـزب  
توده از سـوی دیـگـر ھـمـواره بـا  
اعتصابات واعتراضات خـیـابـانـی  
ــمــایــش   ــه ن ــران خــود را ب کــارگ

در این دوره کـارگـران  .  میگذاشت 
ـفـت   صنایـع بـزرگ وکـارگـران ن
ــده ای در   ــن ــن ــیــن ک ــی ــقــش تــع ن
معادالت سـیـاسـی مـیـان جـنـاح  
ـر   ھای سیاسی واجتمـاعـی درگـی
. در مسئله قدرت سیاسی داشتنـد 

ــن   ــی ــعــی ــا وجــود ت ــه ب ــان ــاســف ــت م
ــر در   ــه کــارگ ــق ــب ــنــدگــی ط کــن
کشمکش سیاسی واجتماعـی در  

اما ھیچگـاه ایـن  , طی این سالھا 
طبقه در عرصه سـیـاسـی تـوسـط  
حزب سیاسی یا سازمان سیـاسـی  

 . طبقاتی خود نمایندگی نشد 
در این جا باید تا جـائـی کـه  
ـبـش اعـتـصـابـی کـارگـران   به جن
مربوط میشود به رونـد سـیـاسـی  
ـیـز   که در جامعه جـریـان داشـت ن

 .بپردازیم 
ــر بــلــوک بــنــدیــھــای   ــی ــی تــغ
اقتصادی،  سیاسی ونظامی پـس  
از جنگ دوم جـھـانـی در سـطـح  
ـم در   ـی ـق ـری مسـت ـی بین المللی تاث
عرصه سیاسی جامعه ایران به جـا  

ـر  .  میگذاشت  مبارزات اجتماعی ب
ـتـصـادی در   سر منابع ومنافـع اق
جامعه به شکلی تعیین کننده بـا  
اوضاع جھانی گـره خـورده بـود و  
اعتراضات اجتماعی نه فـقـط در  
ایران،  بلکه در سطحی وسـیـع در  

از جـمـلـه  .  جھان در حال وقوع بود 
ـتـوان بـه   ایـن کشـمـکـش ھـا مـی
جنگ کره اشاره کرد که در ایـن  

بر این اسـاس  .  سالھا در جریان بود 
ـقـه کشـورھـای   حفظ ایران در حـل
ـیـن   ـتـی تـعـی ھمسو با غرب اھـمـی
کننده برای بلوک سرمایه داری  

 .غرب داشت 
ـیـز بـخـش   در عرصه داخلی ن
ھائی از بورژوازی کـه بـا دربـار  
ــاســی   ــھــای ســی ــســیــم بــنــدی ــق وت
ــالف   ــادی آن دوره اخــت ــص واقــت
داشتند با تـوجـه بـه قـدرت روبـه  
رشد آمریکا در جھـان ھـمـسـوئـی  
بیشتری بـا ایـن قـدرت جـھـانـی  

 .احساس میکردند 
این بخش از بـورژوازی والیـه  
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در جھت تثبیـت  ,  ھای تکنوکرات 
ـتـصـادی خـود   قدرت سیاسـی واق
نیازی حیاتی به سھم بیشتـری از  

ھمچنیـن  .  درآمدھای نفتی داشت 
ـفـت  ـنـده ن ـیـن کـن بـه  ,  سالح تـعـی

ـرژی در آن   عنوان منبـع مـھـم ان
میتوانست عامـل مـھـمـی  , سالھا 

ـیـن   در جـھـت حـفـظ مـوقـعـیـت ب
المللی  این بـخـش از بـورژوازی  

ـیـدر آن  . ایران باشد  جبھه مـلـی ول
یعنی محمد مصدق کـه پـس از  
مشروطه در سمت ھای سـیـاسـی  
ـفـاوتـی در حـکـومـت   واجرائی مت

با تبدیل شـدن بـه  ,  شرکت داشت 
سخـنـگـو وابـزار اجـتـمـاعـی ایـن  
ــاب   ــخ ــه وانــت ــع ــام ــخــش از ج ب
ـفـت بـه عـنـوان   شعارملی کردن ن

ـقـش  ,  ھدف سیاسی خود  توانست ن
مــھــمــی در تــحــوالت ایــن دوره   

 .داشته باشد 
زمینه تشکیـل ورشـد جـبـھـه  
ـنـه ای از   ـر زمـی مـلـی اسـاسـا ب
ـــای چـــپ   ـروھ ــ ـی ــ ـرکـــوب ن ســ
وتشکلـھـای رادیـکـال کـارگـری  
تـوسـط حـکـومـت پـھـلـوی،  در  

  ٣٠  تـا  ٢٥ فاصله بین سالـھـای  
ـبـال  .  فراھم آمد  ھمانگـونـه کـه ق

ـتـه شـد در فـاصـلـه ایـن   نیز گـف
سالھا تشـکـلـھـای کـارگـری در  
ـیـسـتـی   سایـه قـانـون ضـد کـمـون

 غیر قانونـی وبسـیـاری از  ١٣١٠ 
کارگران وعناصر رادیکـال چـپ  
ـر ویـا   واعضای حزب توده دستگی
از کشور خارج گردیدند و در ایـن  
فاصله اعتصـابـات کـارگـری بـا  
شدید ترین عکس العمل حکومت  

ــد  ــش ــه مــی ــواج ــوم  .  م ــم ــا ع ام
شخصیتھا واحزابی که بعدا جبھـه  
ملی را تشکیل دادند درطی ایـن  

از آزادیـھـای  ,  سالھا ی سرکوب  
ــه   ــودنـد ویـا ب ــی بــرخـوردار ب نسـب
ـنـده   عنوان تکنو کـرات ویـا نـمـای
مجلس در سوخت وساز سـیـاسـی  

ـنـد  ایـن  .  حکـومـت دخـالـت داشـت
ــات   ــن امــکــان ــت ــت وداش ــعــی مــوق
ـقـه   اجتماعی به این بخـش از طـب
ــا   حـاکـمـه ایـن فـرصـت را داد ت

بتواند در آستانه انتخابات مجـلـس  
پانزدھم خـود را مـتـشـکـل کـنـد  
وتعدادی قابل توجه از نماینـدگـان  

 .مجلس را با خود ھمراه کند 
ـراضـات   جبـھـه مـلـی از اعـت
اجتماعی پرقدرت کـارگـران کـه  
اساسا توسط تشکلھـای مـخـفـی  
اما فراگیر کارگری که در ایـن  

ـفـع  ,   سالھـا در جـریـان بـود  بـه ن
ـتـی بـه   تغییر در ساخت قدرت دول

ـفـاده را  ,  نفع خـود  ـریـن اسـت ـیـشـت ب
 .کرد 

ـبـھـشـت   محمد مصدق در اردی
 پس از اعتصابـات  ١٣٣٠ ماه سال  

گسترده کارگران نفت به نـخـسـت  
ــد  ــه  . وزیـری رســی ــکــا ب ــا ات وی ب

ـرده   ـراضـات گسـت اعتصابات واعـت
کارگری شاه را مجبورکرد تا بـه  
وی اختیاراتی را اعطا  کند کـه  
ـیـش از وی از   ـران پ نخـسـت وزی
داشتن چنین اختیاراتی بـی بـھـره  

 .بودند 
  ٣٢  تا  ٣٠ در فاصله سالھای  

جدالی چـنـد سـویـه در جـامـعـه  
ــان داشــت  از یـک ســو در  .  جـری

گیری جبھه ملـی بـا دربـار بـود  
ــگــر جــدال چــپ   واز ســوی دی
ــل   ــا ک ــارگــری ب ــش ک وجــنــب

ـر در  . حکومت  طرف ھـای درگـی
ــاوب   ــه تــن ــن کشــمــکــشــھــا ب ای
وبراساس منافع دوره ای خـود بـه  
یکدیگر نزدیک ویـا از ھـم دور  

در مجموع اگر چه ایـن  .  میشدند 
ـریـن   ـر تـحـرک ت دوره یکی از پ
دوره ھای جنبـش کـارگـری بـود  
ولی ھمانگونه که پیش تر ھم بـه  

ــــد  ــــاره ش ــــارزات  ,  آن اش ـب ـــ م
واعتصابات کـارگـری جـدای از  

سیـاسـی  , منافع مستقیم اجتماعی 
ـرای کـارگـران   واقتصـادی کـه ب

ابزاری مھم  برای اعـمـال  ,  داشت 
ــاوت   ــف ــای مــت ــاح ھ فشــار جــن
ــی   ــاس ــزاب ســی ــت واح ــوم ــک ح

ـر سـر مـیـزان  , بریکدیگر  در جدال ب
سھم ھر یک،  از قدرت سیاسـی  

 .نیز بود 
در دوره ای که به دوره مـلـی  

ــده   ــعــروف گــردی ــت م ــدن نــف ش
ـیـن   اعتصابات کارگری نقش تـعـی
کننده ای در تعیین تـوازن قـدرت  
ــاوت   ــف ــت ــاح ھــای م ــن ــیــن ج مــاب

 .حکومت وجامعه داشت 
عالوه بر اعتـصـاب کـارگـران  
ـتـی   نفت وموج اعتـصـابـات حـمـای
ـلـف از   کارگران در مناطـق مـخـت

که تا مدتھا ادامـه  , این اعتصاب 
دھھا مورد از اعتـصـابـات  ,  داشت 

, کارگری در مـنـاطـق شـمـالـی  
ــوب گــزارش شــده   مــرکــزی وجــن

از جمـلـه ایـن اعـتـصـابـات  .  است 
میتـوان بـه اعـتـصـاب کـارگـران  

ــھــان  ــھــا در اصــف ــران ,  نســاجــی ــھ , ت
 .اشاره کرد ... ,مازندران 

ـرور رزم آرا تـوســط   پـس از ت
ــی در   ــاســب ــم ــھ ــل ط ــی   ١٦ خــل

  و پـس از نـخـسـت  ١٣٢٩ اسفند 
, وزیری کوتاه مدت حسـیـن عـال 

ـبـھـشـت سـال ٩ در    از  ١٣٣٠  اردی
مـحـمـد  ,  سوی مجلس شـانـزدھـم 

مصدق به نخست وزیری برگـزیـده  
شد واداره امـور دولـت بـه دسـت  

ــاد  ــی افــت ــه مــل ــھ   ١١ در  .  جــب
ـرگـزاری   اردیبھشت ھمین سال با ب
ــی   ــان مــراســم گســتــرده روز جــھ
ـلـف بـار   کارگر در منـاطـق مـخـت
دیگر طبقه کارگر قدرت جـمـعـی  

تنھـا در  .  خود را به نمایش گذارد 
یکی از این گردھم آئیـھـا حضـور  

 . ھزار نفر گزارش شده است ١٠٠ 
ــعــی کــه در   از جــمــلــه وقــای
ـقـاق   مراسم اول مـاه مـه تـھـران ات
ــیــری تــعــدادی از   ــگ ــاد دســت افــت
فعالین کارگری کارخانـه چـیـت  

ــود  ــھـران ب ــن  .  سـازی ت ــواده ای خـان
کارگران در مـقـابـل مـجـلـس بـه  
ــا   ــعــاقــب ــنـد ومــت اعـتــراض پــرداخــت
ــا   ـیـز ب کـارگـران چـیـت سـازی ن
ــات   تـھـدیـد بـه اعــتـصـاب مـوجـب
ــم   ــراھ آزادی ایــن کــارگــران را ف

 .کردند 
ــخــســت وزیــری مــحــمــد   ــا ن ب
ـیـز   مصدق اعتصابات کارگـری ن
. شکل وشمایل دیگری پیدا کـرد 

جبھه ملی که ھدف خود را خـلـع  

ـر   ـفـت ب ید از شرکت انگلیـسـی ن
ـرار داده بـود  ـتـی ق ـف تـا  ,  منابـع ن

پیش از این علیرغم عـدم شـرکـت  
ــش   ــودن در جــنــب ــوذ ب ــی نــف وب

از اعتراضات کارگران  ,  کارگری 
ـرای   خصوصا اعتصابات جـنـوب ب
تحت فشار قرار دادن شـاه ودربـار  
ــت   ــت بــا اداره دول ــق ــرای مــواف ب
ـفـاده مـیـکـرد  . توسط مصدق اسـت

پس از بـه قـدرت رسـیـدن جـبـھـه  
ملی، اعتصابات کارگری بر سـر  
میزان دستمزدھا و بھـبـود شـرایـط  
کار ھمچـنـان ادامـه داشـت امـا  
ـقـش   ـر ن ـیـشـت دولت در این میـان ب

 .آرام کننده را ایفا میکرد 
دولت مصدق ترکیبی بـود از  
تکنوکراتھای حکومتـی واعـیـان  
واشرافی کـه بـا دربـار وخـانـواده  
. سلطنتی خرده حسابھائی داشتنـد 

چنین دولتی ودرراس آن مصـدق  
که از معتقـدان جـدی حـکـومـت  
ــطــنــت شــاه جــوان   مشــروطــه وســل
بودند،  در اتحاد با بـازار وامـثـال  
کـــاشـــانـــی در صـــدد کســـب  
ـری از   ـیـشـت امتیـازات ھـر چـه ب

ـیـن  .  دربار وشـاه بـودنـد  ـرای چـن ب
جبھه ای مسلما جنبش کارگری  
ــا   ــاک ون ــدازه خــطـرن بـه ھـمــان ان
ــرای شــاه   خــوشــایــنــد بــود کــه ب

 .ودربار 
در تمام دوره نـخـسـت وزیـری  
مصدق  تشـکـلـھـای کـارگـری  

ــا آزاد اعــالم نشــد  احــزاب  , قــانــون
  ٢٥ وتشکلھای چپ که از سال  

ـیـز   غیر قانونی اعالم شده بودنـد ن
ـیـف نشـدنـدو   در این دوره رفع تـوق
ھیـچ گـونـه اقـدامـی در جـھـت  
احقاق حقوق کشاورزان از مالکـان  
ــگــرفــت  ــھــا صــورت ن ــودال . وفــئ

نشـریـات  ,  برعکس بنا به شـواھـد 
ـیـف   ـبـا تـوق کارگری وچپ مـرت
ــد   ــگــردی ــشــر مــی ــوع الــن ــمــن وم
وکشاورزانی که از پرداخت حقوق  
ـیـه   ـرعـل اربابی سرباز میزدنند ویا ب
ــا   مــالکــیــن اقــدام مــیــکــردنــد ب
شدیدترین اقـدامـان سـرکـوبـگـرانـه  

برای  .  مواجه میشدند !  دولت ملی 

ــرکــوب   ــوان بــه  س ــت ــی ــمــونــه م ن
کشــاورزان در کــردســتــان اشــاره  

از سـوی دیـگـر در اواسـط  .  کرد 
ــد   ــخــســت وزیــری مــحــم دوره ن
مصدق، قانونی به تصویب رسـیـد  
که بر اساس آن اعتصاب مـمـنـوع  
وفعالین کارگری که به سـازمـان  
ـــی   ــصـــاب ـت ـــارزات اعــ ــی مــب دھ
کارگران مشغول بـودنـد را تـحـت  
ــدگــان   ــن ــحــریــک کــن ــوان ت عــن
ــد   ــعــی ـب ــس وت ــه حـب کـارگــران،  ب

 .محکوم میکرد 
افراد واحزاب تشکـیـل دھـنـده  
جبھه ملی تالش بسیاری کـردنـد  
ـنـد   تا با ایجاد تشکلھای زرد بتوان
ــش   ـب ـفـوذی در جـن ــا ن ـقـشـی وی ن
ـرای خـود دسـت وپـا   کارگـری ب
ــچــگــاه عــمــال   ــد امــا ھــی ــن کــن
نتوانستند در این زمینه موفقیتـی  

ـنـد  در مـواردی اعضـا  . کسب کن
ـفـاده از ارازل   جبھه ملـی بـا اسـت
واوباش طرفـدار کـاشـانـی وبـازار  
سعی در مـرعـوب کـردن وضـرب  
وشتم فعالین کـارگـری نـمـودنـد،   
اما جنبش کارگری در ایـن دوره  
ـتـانسـیـل   ـردگـی وپ از چنان گسـت
اعتراضی برخوردار بـود کـه ایـن  
گونه  فشارھا نمیتوانست تاثیـری  

بـه ھـر  . جدی بر آن داشـتـه بـاشـد 
حال در این دوره ھـم اعـتـصـابـات  

 .کارگری ھمچنان در جریان بود 
ــخ کــه از   ــاری دوره ای از ت

 شـروع وبـه  ١٣٢٩ اواسط زمستان  
ــجــر   نـخــسـت وزیــری مصــدق مـن

 مـرداد  ٢٨ میشود وبـا کـودتـای  
یکی از مـجـادلـه  ,  پایان می یابد 

برانگیز ترین دوره ھـای تـاریـخـی  
 .در تاریخ معاصر است 

ـیـل در قسـمـت   به ھـمـیـن دل
ـــاســــی   ـی ــ ـــوادث س ـــدی ح ـــع ب
واعتصابات کارگری در سالھـای  
نخست وزیری مصدق تا کودتای  

ـری  ٢٨  ـیـشـت  مرداد را با جزئیات ب
 .مورد بررسی قرار خواھیم داد 
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 ١٠کارگاھھای زیر 
نفرشاغل،قانون کار رژیم 

و تقالھای خانه 
 !کارگریھا

در روزھای ا خیر و ھـمـزمـان بـا  
گسترش بیـکـارسـازیـھـا و اخـراج  
ھا، موضوع کارگاھھایی که زیر  

 نفر شاغل دارند، دوباره مطـرح  ١٠ 
ایـن بـار دار و دسـتـه  .  شده است 

ھای خانـه کـارگـریـھـا و وزرای  
سابق کار رژیم، از سـرحـدی زاده  
گرفته تا توکلی و مـحـجـوب و  

کـارگـر  " کمالـی، بـا گـرفـتـن پـز 
ــاھــی  ــن ــن کــارگــران،   "  پ بــرای ای

تقالھایی را در دسـتـور گـذاشـتـه  
قبل از اینکه بطور مشـخـص  .  اند 

ــالھـای حـکـومــت   ـق وارد بـحـث ت
ـم، الزم اسـت اشـاره ای بـه   بشوی
گذشته این واحـدھـا و وضـعـیـت  
ــر شــاغــل و   ــیــونــھــا کــارگ ــل ــی م
ـم  ـردازی ـپ . موقعیت این واحـد ھـا ب

ـم،   ــ ـــون کـــار رژی ـــان ـراســـاس ق ــ ب
ـر   ـر  ١٠ کارگاھھایـی کـه زی ـف  ن

شاغل دارند، مشمول قـانـون کـار  
این موضوع در قـانـون  .  نمی شوند 

 آمـده اسـت  ١٩١ کار رژیم در بند  
ـبـصـره و   و به دنبال آن با دھـھـا ت
متمم در این سی سـال گـذشـتـه،  

 .شده است " تکمیل "
بر اسـاس ایـن قـانـون کـه از  
ــال   ــب اواســط دھــه شــصــت و بــدن
تصویب قانون کار رژیم در دوران  
ـم، کـه   سرحدی زاده وزیر کار رژی
خود مسئول تحـمـیـل قـانـون کـار  
رژیم به کارگران بود، ایـن قـانـون  
ــم   ــون کــاررژی تصــویــب و در قــان

جـمـھـوری اسـالمـی  .  تعبیـه شـد 
بدین وسیله میلیـونـھـا کـارگـر را  
ـره   رسما و بـا ایـن قـانـون، از دای
قانون کار ارتجـاعـی اش، حـذف  

آن زمـان یـعـنـی سـالـھـای  .  کرد 
ـــل دھـــه    تـــعـــداد ایـــن  ٦٠ اوی

 ھـزار واحـد  ١٠٠ کارگاھھا حدود  
ـیـون شـاغـل   با نزدیک به نیم میل

تـوجـیـه دولـت آن  .  اعالم شده بـود 

موقع این بـود کـه رشـتـه ھـای  
ــت و   ــعــت بــرای دول ــی صــن اصــل
سیاستھای اقتصادی مھم بـوده و  
اول باید جمـعـیـت کـارگـری ایـن  

داشـتـه  "  حق و حـقـوقـی " واحد ھا  
باشند و بعـدا مـوضـوع کـارگـران  

 نــفــر در  ١٠ کــارگــاھــھــای زیــر  
دوران  .  دستور قرار خواھد گـرفـت 

ـیـــن دوران  ٦٠ دھـــه   ــ ـن  ھـــمـــچــ
ـرده   اعتراضات و مـبـارزات گسـت
کارگران و شاغالن در کارگاھھـا  
بر علیه این قانون و کـال  قـانـون  

ـم بـود  بـعـد از تصـویـب  .  کار رژی
ــد   ــاالخـره بـان ـم، ب قـانـون کـار رژی
سرحدی زاده وبـعـدا تـوکـلـی بـا  
ھــمــکــاری شــوراھــای اســالمــی  
مــوفــق شــدنــد خــارج شــدن ایــن  
کارگاه ھا از شـمـول قـانـون کـار   
را، بر گرده کارگران ایـن واحـدھـا  

نتیجه ایـن قـانـون،  .  تحمیل نمایند 
ـــه  فشـــار   ـــت دادن ب ـی رســـمــ
ــن   ــان و صــاحــبــان ای کــارفــرمــای
ـریـن   کارگاھھا در تحمیل سخت ت
و غیر انسانی ترین شرایط کـاری  
ـرای   با دستمزدھای بسیار پائیـن ب

 .کارگران بود 
ــصــاد   ــاســت ھــای اقــت ــا ســی ب
ـنـی دوران   ـتـصـاد کـوپ جنگی، اق

صنعت ملـی  " میرحسین موسوی،  
فشار ھـای دولـت  .. و " و خودکفا 

ـر   ـیـشـت ـر و ب بر این کارگران بیشـت
گردید و رسما دولت و قانون کـار  
ــزرگ   ــت ب ــعــی ــم ــن ج رژیــم، ای

نفع سایر بـخـش  "کارگری را  به   
ــون  "  ھــای کــارگــری  ــان خــارج ق
ــن دوران  .  کــارش قــرارداد  در ای

ــن   ــزاران نــفــر از کــارگــران ای ھ
ـراج و بـــدون   کـــارگـــاھـــھـــا اخــ
ـیـکـاری   برخورداری از حق بیمه ب
ــد  ــکــاران شــدن . وارد لشــکــر بــی

سیاستھای کلـی نـظـام از حـدود  
ــش در بــرخــورد بــه   ســه دھــه پــی
کارگران شاغل در این کارگاھھا  
تغییری نـکـرده و وضـعـیـت ایـن  

 . کارگران ھر روز بدتر  شده است 

اکنون بعد از گذشت نزدیـک  
به سه دھه باردیگر موضـوع عـدم  
ـــاغــــل   ـران ش ــ ـــارگ ـــول ک ـــم ش

 نفـر دوبـاره  ١٠ درکارگاھھای زیر  
کـارگـران ایـن  .  مطرح شـده اسـت 

واحدھا در طـول ایـن چـنـد دھـه  
ـرده   اعتراضات  و مـبـارزات گسـت
ای را برای تحمیل  و گـنـجـانـدن  
این کـارگـاھـھـا در قـانـون کـار،  

سـیـاسـت رسـمـی  .  آغاز کرده انـد 
ھمه دولت ھا عدم پاسخگویی بـه  
ـیـدن   خواستھای کـارگـران و کـوب

ایـن قـانـون  "  صحت و درسـتـی " بر 
. ضد کارگری بوده و می بـاشـد 

در دوران رفسنجانی و با باز شـدن  
پای بخش خصوصی به اقتـصـاد،  
دولت رفسنجـانـی ھـم بـه بـھـانـه  

ـیـدات بـزرگ "  و  "  حمایـت از تـول
رشته ھای اصلی پـایـه صـنـعـت  
رژیم، سیاست دولـت مـوسـوی را  
ــن   ــه کــارگــران ای در بــرخــورد ب

ـــه داد  در دوره  .  واحـــدھـــا ادام
احمدی نژاد  و با گسترش بحـران  
ـقـالھـا و   اقتصـادی حـکـومـت، ت

ـرای   نـجـات  " تالش ھای دولـت ب
از خطر ورشکستـگـی،  " اقتصادش 

بیشترین فشارھا را بـه کـارگـران  
دولـت  .  این واحدھا وارد آورده است 
حمایـت  " مدعی است که سیاست  

"  از تولید و سرمایه و کـار مـلـی 
ـر   ـیـش گـرفـتـه اسـت و ب را در پ

بـه  "  بسته ھای حمایتی " اساس آن  
ــه شــده  و ھــزاران   ــھــی ــع ت ــای صــن
میلیارد تومان پول به این واحـدھـا  

در این مـیـان دولـت  .  داده میشود 
مدعی است که در راستای رشـد  
و شکوفایی اقتصادی، مـوضـوع  
ـقـش   کارگاھھای کـوچـک و ن
آنھا در اقتصادش کمرنگ شده و  
دیگر ضرورتی ندارد بـه مـوضـوع  
این کارگاھھا و نقششان در رشـد  
ـم،   و توسعه صنعتی مورد نظر رژی

دولت احمـدی نـژاد  . پرداخته شود  
ــش دســت   ــن ســیـاسـت رسـمـا بـا ای
ــن   ــان و صــاحــبــان ای کــارفــرمــای
کارگاھھا را در تحمیل ھـرگـونـه  
بی حقوقی به کارگران شاغل در  

 .این واحدھا باز گذاشته است 
ــگــر،   ــی دی ــد و بســت در بــن
باندھای حکـومـتـی و دولـت در  
سیاستھای اشتغالـزایـش مـوضـوع  

ـنـگـاھـھـای زود بـازده " طرح   را  "  ب
مطرح کرده و تالش کرده  ظاھـرا  

ـراسـاس رشـتـه   این کارگاھھا را ب
ـر یـک   ـیـدی شـان، زی ھای تـول
سقف گرد آورده و با شـکـل دادن  
ـری، ایـن   به مجتمع ھـای بـزرگـت
ـروسـه رشـد و   کارگاھھا را وارد پ

ـر ایـن  .  توسعه اقتصادش نـمـایـد  ب
اساس دولت با اعطـای وام ھـای  
ـنـگـاھـھـا   کالن به صاحبان ایـن ب
برای دوره دوساله، ادعا می کنـد  
ــای   ــھ ــاھ ــارگ ــوع ک ــوض ــه م ک
ـرده و   کـــوچـــک را حـــل کــ
ـتـصـادی راه   واحدھای بـزرگ اق

ـراف  .  اندازی کرده است  ـر اعـت بناب
دست اندرکـاران حـکـومـتـی ایـن  
طرح با شکست مـواجـه شـده  و  
ــاال   ـیـاردتـومـان پـول ب ـل ھـزاران مـی

دولـت بـا ایـن  .  کشیده شده اسـت 
سیاستش در نظر داشت صـاحـبـان  
این کارگاھھا را در سیـاسـتـھـای  
اقتصادی اش اینتگره کـرده و از  

مورد نـظـرش  "  اشتغالزایی " قبل آن  
ــروســه   ــیــت کــرده و در پ ــب ــث را ت
دیگری که معلوم نبوده و نیسـت،  
موضوع  وضعیـت کـارگـران ایـن  
کارگاھھا و بنگاھھا را در قانـون  

این وعده  .  کارش دوباره، باز نماید 
دولـــت، وزارت کـــار و وزارت  

حـاال کـه  .  بـوده اسـت ..  صنایع و 
این طرح شکـسـت خـورده، یـک  
بار دیگر میلیونھا کارگر با خـطـر  
ـیـمـه   ـرداخـت ب بیکـاری و عـدم پ

دولـت  .  بیکاری روبرو می باشـنـد 
با کمال پرورویی  در توجـیـه ایـن  
ـتـصـادی اش بـا   ـنـد و بسـت اق ب
صاحبان این کارگاھھا، به قـانـون  
کار مراجعـه کـرده و ادعـا مـی  
ـر اسـاس قـانـون کـار،   کند که ب
ـر   ـراب ـتـی در ب ـی دولت ھیچ مسئول

بـا  .  این کارگران نداشتـه و نـدارد 
این تصمیم دولت، کارفرمایان ایـن  
ــن   ــه ای ــورد ب ــا در بــرخ ــدھ واح
ــوده و   ــاز ب ــشــان ب کــارگــران دســت
سیاستھایشان مورد حمایـت دولـت  

ـیـجـه ایـن سـیـاسـت  .  می باشد  نت
ضدکارگری تحمـیـل زنـدگـی و  
کار مشقت بار وغیر قابل تـحـمـل  
با دستمزدھای زیرچندین برابرخـط  

ابـعـاد  .  فقر به کارگران می باشد 
فاجعه  با مراجـعـه بـه آمـارھـای  
ـر مــی   ـت جـدیـد حـکـومــت ،روشـن

 .شود 
ـرآوردھـای وزارت    بر اسـاس ب
کار، سازمان صنایع و مـعـادن و  

سایر ارگانھای حکومتـی تـعـداد  
ـر   ـر  ١٠ کارگاھھایـی کـه زی ـف  ن

کارگرشاغل دارند، در طـول سـه  
 ھـزار  ١٠٠ دھه گذشته از تعـداد  

ـیـش از    ٤٠٠ کارگاه تولیدی بـه ب
ــت  ــده اس ــاه رســی ــارگ ــزار ک . ھ

ـر در  ٤ جمعیتی بالغ بر   ـف  میلیون ن
. این کارگاھھا شاغل می باشنـد 

ــــک ســــوم   ــــه ی ــــک ب ـــزدی ن
. کارگـرانشـان زنـان مـی بـاشـنـد 

تولید  " سھم تولید این کارگاھھا در 
ـم،  "  ناخالـص سـاالنـه  ـتـصـاد رژی اق

بـا  .   درصد مـی بـاشـد ١٠ باالی  
  ٣ احتساب جمعیت خانوارکارگری 

ـیـون  ١٢ نفره، جمعیتی بالغ بر   ـل  مـی
 میلیـون  ٤ .  نفر را شامل می شود 

کارگر، طبق قانون کار جمھـوری  
قانون کـار  "  دایره شمول "اسالمی از 

ـرات و  .  رژیم خارج می بـاشـنـد  اث
تبعات این سیاست ضد کارگـری  
رژیم، میلیونھا کارگـررا در طـول  
سه دھه گذشته با جنگ مـرگ  
ــدگــی مــواجــه کــرده اســت  . و زن

دستمزدھای این کارگران افزایـش  
ـیـن دسـتـمـزد بـا   نداشته است، تعی
تصمیم کـارفـرمـا و دولـت فـقـط  
اعـــالم مـــی شـــود، ســـاعـــات  

ـیـش از     ١٠ کارطوالنی بـخـشـا ب
ـرخـورداری   ساعت در روز، عـدم ب
ـیـکـاری، بـھـداشـت و   ـیـمـه ب از ب
درمان، عدم شرایط ایـمـنـی کـار،  
عدم پرداخت پول ایـاب و ذھـاب،  
ـرخـورداری از مسـکـن   بدون حق ب
مناسب، بدون مـرخصـی سـاالنـه،  

ـر انسـانـی  ..  و  از جمله شرایط غـی
حاکم بر وضعیت کاراین جمعـیـت  

در  .  میلیونی کارگران می بـاشـد 
ـنـھـا، در طـول سـه دھـه   کنار ای
گذشـتـه انـواع و اقسـام مصـوبـه  
ـرای تـحـمـیـل   ـبـصـره ب دولتی و ت
ـر کـار   شرایط  باز ھم مشقت بارت
بر گرده کارگران توسـط دولـت و  
کارفرمایـان تصـویـب و بـه اجـرا  

ــه  .  گـذاشـتـه شـده اسـت  ھـر گـون
ــود   ــھــب اعـتــراض و در خــواســت ب
شرایط کار، تشکل و اعـتـصـاب  
. در این واحدھا ممنوع می بـاشـد 

در کنار این ممنوعیـت، دولـت و  
وزارت کار در ھمـه ایـن واحـدھـا  
ــجــمــن اســالمــی و   ــج و ان بســی
ــدگــان شــورای اســالمــی   ــن نــمــای

این دار و دسـتـه  .  کارش را دارد 
ــزار   ــی عــمــال اب ــت ھــای حــکــوم

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 



 13 ٢٢٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

سرکوب دولت و کـارفـرمـایـان در  
این کارگـاھـھـا بـوده و در ھـمـه  
امورات این واحدھا در ھماھنگـی  
با کارفرمایان، مسـئـول تـحـمـیـل  
شرایط  وحشتناک کار بر گـرده  

دولت  .  کارگران شاغل می باشند 
و کــل رژیــم در طـول سـه دھــه  
ـریـن سـرکـوبـھـا و   گذشته وسیع ت

ـیـش از     ٤ بـی حـقـوقـی را بـه ب
ـیـون کـارگـر شـاغـل در ایـن   میل
. واحـد ھـا تـحــمــیـل کـرده اســت 

ــانــه   ــی ــران را وحش ــارزه کــارگ ــب م
سرکوب کرده و حـتـی آنـجـایـی  
که مقاومت و مـبـارزه کـارگـران  
ــھــایشـان ادامــه دار   ـرای خــواسـت ب
بوده؛ ایـن واحـدھـا را تـعـطـیـل و  
. کارگرانشان را اخراج کرده اسـت 

ـر خــط  ٣ دسـتـمـزدھـای   ـر زی ـراب  ب
ـراردادھـای  .  فقررایج مـی بـاشـد  ق

کاری سفید امضا وشفاھی بستـه  
ــمــزدھــا افــزایشــی   ــشــود، دســت مــی

  ٢ نـزدیـک بـه  .  نداشته و نـدارد 
روز  " میلیون نفر از کارگـران ھـنـوز 

یـعـنـی  .  دستمزد می گیرنـد "  مزد 
از طلوع  تا غروب آفتاب مجـبـور  

این وضـعـیـت  .  به کار می باشند 
ـیـون  ٤ کار و زندگی بیش از   ـل  می

بـا احـتـسـاب  .  کارگر می بـاشـد 
  ١٢ خانواده ھایشان رقمی بـاالی  

ـر بـا مـرگ تـدریـجـی   میلیون نف
روبرو بـوده و امـرار مـعـاش مـی  

اوضاع مـعـیـشـتـی شـرایـط  . کنند 
کاری این کارگران، بخش ھایـی  
از حکومت را مجبور کرده اسـت  
ـــــه ایـــــن   ـــــت ب ـب کـــــه نســــ

. نشـان بـدھـنـد "  حساسیت " موضوع 
دراین میـان خـانـه کـارگـریـھـا و  
بخشا اداره کـار ظـاھـرا در نـظـر  
ــمـــول   ــدم ش ــوع ع ــد مـــوض دارن

 نفـر  ١٠ کارگران کارگاھھای زیر  
خـانـه  .  نمایند "  پیگیری " شاغل را  

کارگر با این سیـاسـتـش در نـظـر  
ـرده ای کـه   دارد نارضایتی گسـت

ـیـونـی   ـل در در میان جـمـعـیـت مـی
شاغل این واحدھا وجود دارد، بـه  

بخـش  .  کانال خودش ھدایت نماید 
ــریــھــا و   ھــایــی از خــانــه کــارگ

در  "  فـراکسـیـون کـارگـری شـان " 
مجلـس قـول داده انـد کـه سـرآن  
ـتـه کـمـالـی  " بحث کرده و به گـف

کارگران را از نعمـت قـانـون کـار  
ـرقضـا  ".  بھره مند گردانند  دسـت ب

کـمـالـی و مـحـجـوب بـه ھـمـراه  
توکلی و سـرحـدی زاده  وزرای  
کار سابق رژیم، در رسیـدگـی بـه  

ـیـشـقـدم " موضوع این  کارگران   " پ
  ٦٠ شده اند، کسانی که در دھه  

بر مسند وزرات کار و ارگانـھـای  
ســرکــوبــگــری نــظــیــر شــوراھــای  
اسالمی و انجمن ھـای اسـالمـی  
در محیط ھای کارگری نشستـه  
ــده   ــکــه ســازمــان ــد، کســانــی ــودن ب
وسیعترین سرکوبـھـا و اخـراج ھـا  
بوده اند، کسانیکه که اعتصابات  
و مبارزات کارگری را وحشـیـانـه  
ســرکــوب کــرده و ھــزاران فــعــال  
ـر کـرده  و   کاگـری را دسـتـگـی
ـردنـد،   بخشا بـه جـوخـه اعـدام سـپ
کسانی که خود از پـایـه گـذاران  
ـنـدگـان قـانـون ضـد   و تـھـیـه کـن
کارگری جمھوری اسالمـی بـوده  
اند، کسانیکه حتی از آوردن نـام  
ـــون کـــارشـــان   ـــان ـر در ق ــارگــ ک
خودداری می کـردنـد، امـروز پـز  

کـارگـاھـھـای  "  دفاع از کارگران " 
ـر شـاغـل را بـه خـود  ١٠ زیر   ـف  ن

درجـنـگ و دعـوای  .  گرفته اند 
ــای   ــه ھ ــدھــا و دار و دســت ــان ب
حکومتی، این مجموعه در نـظـر  
ـرای   دارد با طرح  این موضـوع، ب
" باندھـایشـان در مـیـان کـارگـران 

دسـت و پـا نـمـوده و  "  مشروعیت 
ـفـع   کارگران و مطالباتشان را به ن

ـنـد  ـیـزه نـمـای بـانـد  .  حکومت کانال
کارگر پنـاھـی  " خانه کارگریھا و  

این دار و دستـه،  "  ایرانی /اسالمی  

ـیـسـت  . شارالتانیزم اسالمی بیش ن
ـر مــرده ھــای   ـنـھــا دوبـاره نـظــی ای
مومیایی شده از گـور حـکـومـت  
ـرداری   بر خاسته و سودای بـھـره ب
از این وضعیت فقر و فـالکـت و  
بی حقوقی کـارگـران را در سـر  

ـنـد  ـروران ـنـھـا امـا یـک  .  می پ ای
. نکـتـه  را فـرامـوش کـرده انـد 

ــن   کــارگــران از قضــا در پــس ای
چھره ھا، با حضـورشـان در راس  
حکومت ضد کارگری جمھـوری  
ـرجسـتـه   اسالمـی، چـھـره ھـای ب
ـبـات و   سرکوب کارگران ، مـطـال
ــد  ــن ــن ــارزاتشــان را مــی بــی . مــب

کارگـران در دوران بـحـث قـانـون  
ـم در اوایـل دھـه   کاراسالمی رژی

.  جواب روشنی به اینھا دادنـد ٦٠ 
ـیـه   ـرعـل دھھا مبارزه  و اعتراض ب

حکـومـت   . ھمین ھا سازمان دادند 
و ایـن عـنـاصـر دسـت انـدر کـار  
حکـومـتـی را وادار کـردنـد کـه  
قانون کار تحمیلی شان را چندین  

ـنـد  ـنـمـای سـرحـدی  .  بار بازنگری ب
ـراضـات   ـر اعـت ـراب زاده بـارھـا در ب
ـیـه قـانـون   ـر عـل مداوم کارگران ب
ــه   ــاه و بســیــج را روان کــار، ســپ

ـر ادامـه  .  کارخانه ھـا کـرد  در اث
ـیـت   ـق مبارزه کارگران و عدم مـوف
ــن،   ــن قـوانــی ــل ای ــحــمـی ـم در ت رژی
ــور شــده بــه   ســرحــدی زاده مــجــب

ـرود  و  "  توصیه "  خمینـی کـنـار ب
. احمد توکلی وارد صحـنـه بشـود 

در دوران وزرات کـاری تـوکـلـی،  
اعتراضات و مـبـارزات کـارگـران  
. برعلیه قانون کـار ادامـه داشـت 

، یـعـنـی  ٦٠ باالخره در اواخر دھه  
 در یــک جــنــگ  ١٣٦٨ ســال  

ـقـه کـارگـر و   نابرابر بین کل طـب
حــکــومــت اســالمــی، جــمــھــوری  
اسالمی بـا اتـکـا بـه سـرکـوب،  
ـری، اخـراج صـدھـا ھـزار   دستگـی
کارگر و فـعـال کـارگـری و بـا  
ــن   ــان دادن گســتــرده تــری ســازم

سرکوب ھا در جنبش کـارگـری،  
ــر کــارگــران   قــانــون کــارش را ب

ـنـاھـی . " تحمیل نمایـد  " کـارگـر پ
سرحدی زاده، توکلی، کمـالـی و  
مـــحـــجـــوب، نـــه در دفـــاع از  
ــکــه در دفــاع از   کــارگــران، بــل
حکومتشان، بـویـژه در وضـعـیـت  
فعلی وموقعیت لـزران حـکـومـت  

ـنـد کـه  .  می باشد  اینھا مـی دان
جنبش کارگری علیرغم سرکـوب  
ھای مستقیم این جمـاعـت، رشـد  
کرده و جلو آمـده  و در شـرایـط  
امـروز یــک خــطــر جــدی بــرای  

ـرای  .  حکومت می باشد  ـنـھـا ب ای
از سـر حـکـومـت  "  رفع این خطـر " 

دارند دو باره  وارد صـحـنـه دفـاع  
ـنـھـا بـی  .  از نظامشان میشونـد  ای

ـنـد کـه   ـر از آن ـیـف ت آبروتر و کـث
بتوانند در میان کـارگـران، بـویـژه  
در میان میلیونھا کارگـر شـاغـل  
ــرای خــود و   در کــارگــاھــھــا، ب
حکومتشان پایگاھی دست و پـا  

ـراض ایـن  .  نماینـد  مـبـارزه و اعـت
ـیـه   کارگران از قضـا بـدرسـت عـل
این چھره ھای سرکوبـگـر، خـانـه  
. کارگریھا دارد به میدان می آید 

میلیونھا کارگـرایـن چـھـره ھـای  
منفور و سرکوبـگـر را بـه خـاطـر  

ـنـدگـان وحشـی  .  دارند  اینھا نـمـای
تریـن جـنـاج حـکـومـت اسـالمـی  
ـریـن دوره   سرمایه داران در حساسـت
حیات جمھوری اسـالمـی بـوده و  

ـنـدگـان کـار  .  ھستند  اینـھـا نـمـای
ارزان کارگر خاموش، تحمیل فقر  
ـریـن   و فالکت، به ھمراه گسترده ت
ـقـه کـارگـر   سرکوبھا بر کـل طـب

طبقـه کـارگـر  .  بوده و می باشند 
و  کل جنبش کارگری و بـویـژه   
ــھــا کــارگــر شــاغــل در   ــون ــی ــل مــی
کارگاھھا، باید برعلیه کلیت ایـن  
سیاستھای حکومت و بـانـدھـای  
ترورو سـرکـوب، از جـمـلـه خـانـه  
کارگریھا و شـوراھـای اسـالمـی  

ـبـایـد اجـازه داد  .  به میدان بیانـد  ن
یک بار دیگر دار و دستـه ھـای  
حکومتی با انواع و اقسام وعده و  
وعیدھا، با توطئه، در این مـبـارزه  
برحق میلیونھـا کـارگـر، سـنـگ  

ــون  " انـدازی نـمــوده  و وعــده   قـان
حکومت را برای رھایی  از  "  کار 

این ھمه مشقت، فقر و فالکت و  
. بی حقوقی به کـارگـران بـدھـنـد 

کل قانون کار جمھوری اسالمـی  
. ضد کارگر بـوده و مـی بـاشـد 

مبارزه برعلیه قانون کار حکومـت  
در تمام این سالـھـا ادامـه داشـتـه  

ــــت  ـران  .  اس ـــ ــــارگ ــــارزه ک ـب ـــ م
 نفر قطعا می  ١٠ کارگاھھای زیر 

ــار   ــارزه بســی ــد آغــازگــر مــب تــوان
گسترده تر و ھمه گیر وبا حمایـت  
ـیـه قـانـون   ـرعـل کل طبقه کارگر ب
کار و کـل حـکـومـت اسـالمـی  
سرمایه داران ، خـواب ارام را از  
سرکوبگران کـارگـران گـرفـتـه و  

" بازگشت بـه قـانـون کـار "  رویای 
ارتجاعی حکومت را به شکسـت  

ـقـه کـارگـر و تـمـام  .  بکشاند  طـب
ــش   ـب بـخـش ھـای کـارگــری جــن
قدرتمند کارگری باید بـا اتـحـاد،  
ـرده،   تشـکـل و مـبـارزه ای گسـت
سیاستھای خانه کارگریـھـا و بـه  
طرق اولـی حـکـومـت را در ھـم  

فضا و جـو مـبـارزه  و  .  بشکند 
ــان کــارگــران   اعــتــراض در مــی

رژیم و کل باندھایـش از  .  باالست 
به میدان آمدن کارگران بـوحشـت  

برای ھر درجـه بـھـبـود  .  افتاده اند 
در زنـدگـی  و کــار، کـارگــران  
ـنـکـه در   چاره ای نـدارنـد جـز ای
ـر،   ـق اولین قـدم کـل حـکـومـت ف

 .نابرابری و سرکوب را به زیر بکشند 
 
 
 
 

اما با اینھمه مقوالت و مفاھیم معینی . تصویر ھمه از یک زندگی مطلوب و یک دنیای ایده آل بیشک یکی نیست
در طول تاریخ چند ھزار ساله جامعه بشری دائما بعنوان شاخص ھای سعادت انسان و تعالی جامعه به طرق مختلف 

برجسته و تکرار شده اند، تا حدی که دیگر بعنوان مفاھیمی مقدس در فرھنگ سیاسی توده مردم در سراسر جھان جای 
  .آزادی، برابری، عدالت و رفاه در صدر این شاخص ھا قرار دارند. گرفته اند

کمونیسم کارگری جنبشی برای . دقیقا ھمین ایده آلھا بنیادھای معنوی کمونیسم کارگری را تشکیل میدھند
 . دگرگونی جھان و برپایی جامعه ای آزاد، برابر، انسانی و مرفه است
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 پیروزی بزرگ کارگران  پتروشیمی ماھشھر 
/ اتحاد و ھمبستگی ضامن پیروزی ما کارگـران اسـت  

بدنبال گذشت یکسال و نیم از مبارزه و اعـتـصـاب کـارگـران  
پتروشیمی ھای ماھشھر و بخشنامه وزارت نفت در روز دھـم  
ـا ھـزاران   ـیـم ب ـق ـاد قـرارداد مسـت ـق خرداد ماه سـالـجـاری، انـع

 کارگران صنایع نفت و پتروشیمی به اجرا در آمد 
 مـاه از  ١٨ پس از گـذشـت  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـتـروشـیـمـی مـنـطـقـه   شروع مبارزات کارگران مجتمع ھای پ
ماھشھر، روند حذف شرکتھای پیمانکاری در صنایع نفـت و  
ـا   ـیـم ب ـق ـاد قـرارداد مسـت ـق پتروشیمی به سرانجام رسید و انـع

 .ھزاران کارگر پیمانکاری در این صنایع به اجرا در آمد 
ـیـم و حـذف شـرکـتـھـای   ـق ـاد قـرارداد مسـت خواست انعق

ـان کـارگـران شـرکـتـھـای  ١٣٨٩ پیمانکاری از سال    در مـی
پیمانکاری  پتروشیمی بندر امـام و دیـگـر مـجـتـمـع ھـای  
پتروشیمی در منطقه ماھشھر  به یک خواست اصلی تبدیل  
ـتـروشـیـمـی ھـا   شد  اما این خواست  با مخالفت مسئولیـن پ

ـنـد  .  مواجه گردید  به ھمین دلیل این کارگران در اواخـر اسـف
 دست به یک تجمع اعتراضی بزرگ زدنـد و سـپـس  ١٣٨٩ 

  اقـدام بـه سـازمـانـدھـی و انـجـام دو  ١٣٩٠ با آغاز سـال  
اعتصاب بزرگ و قدرتمند در فرودین ماه و سپس مـھـر مـاه  

ـات کـارگـران اکـثـریـت  .  ھمـانسـال کـردنـد  در ایـن اعـتـصـاب
ـنـد  شـش ھـزار  .  پتروشیمی ھای منطقه ماھشھر شرکت داشت

کارگر پیمانکاری پتروشیمی بندر امام متحدانه و با عـزمـی  
ـات بـودنـد  ـیـشـگـام ایـن اعـتـصـاب ایـن دو  .  راسخ پیشتاز و پ

ـار نشـسـت کـه   اعتصاب گسترده زمانی بیش از پیـش بـه ب
 فـراخـوان  ١٣٩٠  بھمن ماه  ٢٣ رھبران این کارگران برای روز  

این فراخـوان بـطـور گسـتـرده ای   .  اعتصاب دیگری را دادند 
ـات   ـلـوی اعـالن ـاب در تمامی پتروشیمی ھا پخش شد و در ت

ـا وعـده ھـای جـدی تـر  .  نصب گردید  اما این اعـتـصـاب ب
ـاریـخ وزارت   مسئولین پتروشیمی ھا انجام نگرفت و از ایـن ت
ـلـه حـذف   ـفـی مسـئ ـل نفت تالش کرد با ارائه طرحھای مـخـت
شرکتھای پیمانکاری  را با صورتی به جز آنـکـه کـارگـران  

به پیش برد اما ھمـه ایـن  )  انعقاد قرارداد مستقیم ( میخواستند 
ـفـت در   ـا وزارت ن ـت ـای طرحھا از سوی کارگران رد شد و نـھ

" فـوری "  با صدور بخشنامه ای با عنـوان  ١٠/٣/٩١ مورخه   
ـان و   ـیـه کـارکـن ـا کـل ـیـم ب ـق مبنی  بر انعقاد قـرارداد مسـت
کارگران پیمانکاری در تمامی سطوح و سوابق کاری، رونـد  

 .تن دادن به خواست کارگران را آغاز کرد 
ـا   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران ب
ـاد قـرارداد   ـق صدور این بخشنامه روند عملی اجرایی شدن انـع
ـفـت و   ـایـع ن ـیـمـانـکـاری صـن مستقیم با دھھا ھزار کارگر پ

ـا بـر  .  پتروشیمی  از اوایل تیر ماه سـال جـاری آغـاز شـد  ـن ب
گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران در حـال  
حاضر ھزاران کارگر در این صنایع در رسـتـه ھـای ذیـل در  
استخدام مستقیم وزارت نفت و صنعت پتروشیمی قرار گرفتـه  

 :اند 
کلیه کارگران و کارکنان فوق دیپلم و لیسانس و بـه    -١ 

ـا مـورخـه  ١ باال با سابقه   ـا  ١٣٩٠ /  ١/١١  سـال کـار ت   ب
کلیـه کـارگـران    -٢ مدرک تحصیلی  مرتبط با شغل شان   

 سـال  ١ و کارکنان فوق دیپلم و لیسانس و به باال،  با سابقه  
ـلـی  غـیـر  ١٣٩٠ / ١/١١ کار تا مورخه    ، با مدرک تحصی

ـیـن تـر از   مرتبط با شغل شان با درجه شغلی یک مقطع پای
کلیه کارگران و کارکنان با مـدرک    -٣ سطح تحصیالتشان  

  سال کار ١٠ دیپلم با سابقه  
الزم به یاد آوری است تاریخ انعقاد قرارداد مستقیم با ایـن  

 قرار داده شـده  ١٣٩١ دسته از کارگران، اول فروردین ماه سال  
ـات مشـمـول قـرارداد   ـب است و این کارگران و کارکنان مـطـال

 . دریافت خواھند کرد ٩١ مستقیم را از اول سال  
بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران  
ـایـع   ـیـمـانـکـاری در صـن ایران در حال حـاضـر شـرکـتـھـای پ
پتروشیمی دولتی در منطقه ماھشھر عمال بر چیده شـده انـد  
ـاد قـرار داد   ـق و کارگران سایر سطوح این شرکتھا نیز که انـع
ـانـکـار   ـیـم مستقیم با آنان به اجرا در نیامده است بدون حضور پ
در سمتھای خود مشغول بکار ھستند و رونـد اجـرایـی شـدن  

ـا بـر ایـن  .  انعقاد قرارداد مستقیم با آنان در حال انجام است  ـن ب
ـامـه مـربـوط بـه  ١٢ گزارش  امروز    شھریور ماه لیـسـت و ن

 سال سابقه کار نیز جـھـت  ٨ کارگران با مدرک دیپلم دارای  
ـفـت ارسـال شـد  ـاورد  .  انعقاد قرارداد مستقیم بـه وزارت ن دسـت

پیروزی قاطعانه کارگران صنایع پتروشیمی منطقه ماھشھـر،  
امروز شامل حال دھھا ھزار کارگر پیمانکاری این صنعـت و  

 .وزارت نفت شده است 
ـیـجـه   ـت اتحادیه آزاد کارگران ایران این پیروزی بزرگ را ن
اتحاد و ھمبستگی کارگران شرکتھای پیمانکاری مـنـطـقـه  
ـنـدر امـام و   ماھشھر، بویژه کارگران پیمانکاری پتروشمـی ب
ـانـه خـود   ـیـم حاصل درایت رھبران آنان میداند و درودھای صم
ـان   را نثار  یکایک این کارگران  و اتحاد و ھمبستـگـی  آن

 .میکند 
ـتـروشـیـمـی مـنـطـقـه   پیروزی کارگران مجـتـمـع ھـای پ
ـقـه   ماھشھر یک پیروزی بزرگ و گامی مھم  بـرای طـب
ـات   ـب کارگر ایران در راستای دستیابی ما کارگران بـه مـطـال

بی تردید پیروزھای بزرگتر ما برای خـالـصـی از  .  مان است 
ـبـسـتـگـی    وضعیت مشقت بار کنونی در گـرو اتـحـاد و ھـم

 .سراسری طبقه کارگر ایران قرار دارد 
 زنده باد کارگران صنایع پتروشیمی منطقه ماھشھر 

ـارزه مـتـحـدانـه سـراسـری   ـبـسـتـگـی  و مـب زنده باد ھم
 کارگران ایران 

 ١٣٩١  شھریور ماه  ١٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
  
 

درصورت عدم رسیدگی به خواستھای 
کارگران تعاونی مسکن نساجی کردستان، 

این کارگران دست به تجمع اعتراضی 
 خواھندزد 

کـارگـران تـعـاونـی مسـکـن  :  اتحادیه آزاد کارگران ایـران 
نساجی کردستان اعالم کرده اند در صورت عـدم رسـیـدگـی  

 شھـریـور  ١٨ به خواست ھایشان تا آخر ھفته جاری، روز شنبه  
ـنـدج دسـت بـه   ماه در مقابل اداره مسکن و شـھـرسـازی سـن

ـنـد زد  کـارگـران تـعـاونـی مسـکـن  .  تجمع اعتـراضـی خـواھ
نساجی کردستان خواھان صدور مـجـوز سـاخـت مسـکـن در  
ـنـد امـا اداره مسـکـن و   زمین متعلق به این تـعـاونـی ھسـت
ـتـن   شھرسازی سنندج از صدور این مجوز به بھانه قـرار گـرف

ایـن  .  این زمین در محدوده فرودگاه سنندج، خودداری میکند 
ـیـن   کارگران حدود یکماه پیش و بدنبال بی تـوجـھـی مسـئـول
اداره مسکن و شھرسازی سنندج به خـواسـت شـان دسـت بـه  
ـان   تجمع اعتراضی زدند که حاصل آن برگزاری جلسه ای می
اعضای ھیئت مدیره این تعاونی مسکن با مسئولین سازمان  
مسکن و شھرسازی سنندج و وعده این مسئولین بـرای حـل  

اما پـس از گـذشـت  .   روز بود ٢٥ مشکل کارگران در مدت  
 روز ھیچ پاسخ روشنی به کارگران عضو تعانی مسکـن  ٢٥ 

نساجی کردستان داده نشده است به ھمین دلیل این کـارگـران  
اعالم کرده اند چنانچه تا پایان ھفته جاری به خواسـت شـان  

ـابـل  ١٨ رسیدگی نشود روز شنبه آینده   ـق  شھـریـور مـاه در م
ـنـدج دسـت بـه تـجـمـعـی   سازمان مسکن و شـھـرسـازی سـن

 اعتراضی خواھند زد 
 

تجمع اعتراضی كارگران شھرك ساختمان 
 ) مسكن شھر(سازی

 شھریور جمعی از کارگران ساختمـانـی  ٩ امروز پنج شنبه  
ـان بـه  ) مسکن مھر ( شھرک ساختمان سازی   ایـن شـھـرسـت
 ماه در مقابـل فـرمـانـداری ایـن  ٤ علت پرداخت نشدن حقوق  

ـزات کـار دسـت  ٩ شھرستان در ساعت   صبح وبا لباس و تجھی
به تجمع زدند که که مسئولین بال فاصله با کـارگـران وارد  
ـاپـرداخـت شـدن   بحث وجدل شدند کارگران تھدید کردند کـه ت
حقوق معوقه انھادست از تجمع بر نخواھند داشت که فـرمـان  
ـامـیـن   ـامـه ھـایـی بـه ت ـا ارسـال ن دار ومسئولین بالفاصله ب
ـا   اجتماعی واداره راه و ترابری به کـارگـران قـول داده کـه ت
شنبه تمام حقوق آنھا پرداخت خواھد شد وھمچنیـن کـارگـران  
از رفتن به سر کار خود امتناع کرده واظھار داشتـه انـد اگـر  
ـابـل   ـق ـازھـم م شنبه تـمـامـی حـقـوق انـھـا پـرداخـت نشـود ب

 فرمانداری وداخل شھر دست به تجمع خواھند زد 
 
ھا کارگر بازارچه پرویزخان دست از  صد

 کار کشیدند
ـیـل عـدم    صد  ھا کارگر بازارچه پرویزخان، روز گذشته بدل

. پرداخت دستمزد روزانه معوق خود دسـت از کـار کشـیـدنـد 
ـاره مـی  ـان ھـر روز  :  گـویـد   یکی از کارگـران در ایـن ب ـای آق

ــره  ــگــی مــی   ســف ــان رن شــود و مــا کــارگــران ھــر روز    ھــایش
سـئـوال مـا  :  گـویـد   کارگـری دیـگـر مـی .  ھایمان خالی   سفره 

ـتـه   ـف اینست چگونه دستمزد روزانه ما را پس از گذشته دو ھ
ـازارچـه  !  کنند؟   ھنوز پرداخت نمی  بر اساس ایـن گـزارش از ب

رسد که مسئوالن با مراجعه به قصرشیرین و بـرخـی    خبر می 
ـازارچـه   نقاط نزدیک تعدادی از بیکاران را بـرای کـار در ب

ـانـه صـادرات    بازارچه پرویز خان مھم .  اند   گسیل داشته  ترین پای
 .به کشور عراق است 

 
 تجمع كارگران خدمات شھری رشت

ـامـداد روز  ٣٠/٦ ساعت   ـفـر از  ٢٠  حـدود  ٨/٦/٩١  ب  ن
ـانـداری گـیـالن   کارگران خدمات شھری رشت در مقابل اسـت

ـنـکـه  .  واقع در خیابان معلم رشت تجـمـع کـردنـد   پـس از ای
کارمندان استاندار طبق روال ساعت اداری بر سر کار آمـدنـد،  

 نفر از بین کارگران خدمات شھـری جـھـت روشـن  ٢ قرار شد  
ـا طـومـاری پـر از امضـای   شدن تکلیف کارگـران ھـمـراه ب
ـلـف شـھـرداری ھـای   کارگران خدمات شھری مناطق مـخـت
رشت نزد استاندار یا نماینده وی بروند نه از استاندار سعـادتـی  
ـنـدگـان   ـای ـاچـار نـم پاسدار خبری بود و نه از نماینده وی به ن
کارگران با مسئول بخش کارگری استانداری در مـورد لـغـو  
قراردادھای موقت و تبدیل این قراردادھا به قراردادھای دائـم  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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به مذاکره نشسته که نماینده استانداری وعـده ی سـرخـرمـن  
 . قبلی را تکرار کرد 

 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  

 
 ماه حقوق ٤کارگران مجموعه گیتی پسند 

 نگرفته اند
کـارگـران  -انجمن کارگران بـرق و سـاخـتـمـان اصـفـھـان  

مجموعه گیتی پسند واقع در شـھـرک صـنـعـتـی مـورچـه  
ـفـر اسـت   خورت اصفھان که جمعیت آنان در حدود سه ھـزار ن

ـتـه کـارگـران  . چھار ماه است حقوق دریافت نکرده اند  به گـف
ـیـکـاری کـامـل کـارگـران ایـن   احتمال ورشـکـسـتـگـی و ب

 .مجموعه می رود 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
اخراج ھفت كارگر پروژه ساختمانی سازی 

 فرھنگ در كرمانشاه 
" پروژه ساختمـان سـازی فـرھـنـگ " ھفت تن از کارگران  

که مجری ساخت محل سکونت کارمندان بدون مسـکـن در  
ـبـل یـکـی از  .  کرمانشاه است از کار اخراج شـدنـد  مـدتـی ق

که در مـجـاورت کـارگـران  "  پروژه ساختمانی غدیر " کارگران  
ـاع   ـف پروژه فرھنگ مشغول بکار بود، به علت سـقـوط از ارت

ـا رسـیـدن بـه  .  جانش را از دست داد  کارفرمای پروژه غدیر ب
محل حادثه، دغلکارانه کاله ایمنی و دیگر امکانات ایمـنـی  
را پس از جانباختن این کارگر بر روی بـدن وی قـرار مـی  
ــروژه فــرھـنــگ کــه شــاھــد ایـن عــمــل   دھـد، کــارگــران پ

ایـن  .  ضدکارگری بودند نسـبـت بـه آن اعـتـراض کـرده انـد 
کارگران به ھمین دلیل از سوی کارفرمای پروژه فـرھـنـگ  

 .از کار اخراج شده اند 
 

اخراج دو تن از کارگران کارخانه کاشی 
 کسری سنندج؛

دو تن از کارگران کارخانـه کـاشـی کسـری در حـالـی  
ـافـت نـکـرده   اخراج شدند که سه ماه دستمزد خود را ھـم دری

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  . بودند  بنا به گزارش کمیته  ھمـاھ
ـبـه    ایجـاد تشـکـل  ـنـج شـن   ٩١/٦/٢ ھـای کـارگـری، روز پ

کارفرمای کارخانه کاشی کسری بـه دو تـن از کـارگـران  
شاغل در این کارخانه به اسامی مختار محمـدی و سـامـان  
معروفی که ھر کدام به ترتیب ھشت و پنج سال سابقه  کـار  

توانند در ایـن کـارخـانـه بـه    داشتند اعالم کرد که دیگر نمی 
ـنـکـه سـه مـاه  . کار خود ادامه دھند  این دو کارگر بـدون ای

ـافـت   ¬دستمزد معوقه  ـای خـود را دری و دیگر حقوق و مـزای
ھمچنین دویست نفر از کـارگـران شـاغـل  .  کنند، اخراج شدند 

ـیـر و مـرداد را   در این کارخانه دستمزد مـاھـھـای خـرداد، ت
ـیـسـت و  .  اند ¬دریافت نکرده   کارخانه کاشـی کسـری در ب

 . دھگالن واقع شده است -پنج کیلومتری جاده سنندج  
 

کارگران شرکت سپھر دیزل به مرخصی 
 اجباری رفتند 

ـزل بـه   طبق خبر دریافتی کارفرمای  کارخانه سـپـھـر دی
  ٢٠٠ علت کمبود مواد اولیه و بدھی از اول شـھـریـور ھـمـه  

ـاری   کارگر خود را به مـدت یـک مـاه بـه مـرخصـی اجـب
ـنـده  اتـوبـوس  . فرستاده است  کارخانه سپھر دیزل مونتـاژ کـن

 .است و نزدیک به شھر رباط کریم قرار دارد 
 

خطر تعطیلی كارخانه ی احیاء صنعت 
 ! سنندج

ـنـدج مـدت دو  ¬كارفرمای كارخانه   ی احیاء صنعت سن
ھفته است كه به دلیل نامشخصی تمامی كـارگـران خـود را  

ـاده  ¬ نفر می ٤٠ كه حدود   ـاری فـرسـت باشد به مرخصـی اجـب
این سیاست در حالی از طرف كارفرمای این كـارخـانـه  .  است 

شود كه به كارگران اعالم شده، روزھایـی كـه بـه  ¬اجراء می 
ی   ¬اند از مرخصـی سـاالنـه ¬مرخصی اجباری فرستاده شده 

ھمچنین تمامی كارگران شـاغـل در  .   كارگران کم می شود 
ـاشـنـد   ¬این كارخانه به صورت قراردادی مشغول به كار می  ب

كه مدت چند ماھی است كه قرارداد كارگران به صورت یـك  
باشند كـه   ¬گردد؛ كارگران نگران آن می  ¬ماھه منعقد می 

ـیـره  ـز بـه ارتـش ذخ ـی ی كـار   ¬كارخانه تعطیل شود و آنھـا ن
ـاء صـنـعـت در  . بپیوندند  الزم  به ذكر است كه كـارخـانـه احـی
ـیـل در شـھـرك  ¬زمینه  ـیـكـی اتـومـب ی تولید قطعات پالسـت

ـیـت مـی  ¬صنعتی شماره  ـال  ¬ی یك سنندج مشغول به فـع
 .باشد 

 
 صفر علی باید بر سر کار برگردانده شود

ـیـل آبـی   صفر علی صفر زاده کارگر خدمـات شـھـری ن
 سال سابقه کاری اخراج شـده و  ١٩  سال سن و  ٥٨ زرجوب با  

 . به اداره کار معرفی شده است 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
گاه حادثه فوالد  برگزاری نخستین جلسه داد

 غدیر یزد
ـزد   نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حادثه فوالد غدیر ی

 شـھـریـور مـاه  ١٤  كارگر منجـر شـد،  ١٨ كه به كشته شدن  
این دادگاه قـرار اسـت در مـحـل دادسـرای  .  شود   برگزار می 

ـزد بـرگـزار شـود ١٠٧ شعبه   در حـادثـه  .   انقالب اسـالمـی ی
مـاه سـال    انفجار كوره ذوب فوالد كارخانه غدیر یزد كه در دی 

 .  گذشته رخ داد ھیجده كارگر به طرز فجیعی كشته شدند 
 

 نا امنی محیط كار
 

سوزی بزرگی در كارخانه  براثر وقوع آتش
تولید نخ در مشھد دو كارگر دچار 

 .سوختگی شدید شدند
 شب گـذشـتـه رخ داد و  ٢٢ این آتش سوزی که ساعت  

ـامـداد امـروز،  ٤٠  و  ٣ در ساعت   ـا  ٧٠  دقیقه ب ـیـرو ب   ٢٢  ن
 . ایستگاه آتش نشانی اطفاء شد ١١ خودرو از  

مدیر روابط عمومـی آتـش نشـانـی و خـدمـات ایـمـنـی  
در این آتـش سـوزی  :  شھرداری مشھد درباره این حادثه گفت 

 درصد در آتش سـوخـت و دو  ١٠٠ دو سوله بزرگ به میزان  
 .کارگر این کارخانه دچار سوختگی شدید شدند 

ـانـکـر  ١٠ :  خاکپور افزود  ـتـری  ٣٠  دستـگـاه ت ـی  ھـزار ل
 .ھا اعزام شدند   آبرسانی شھرداری نیز به کمک نیرو 

 آتش نشان نیز در جریان اطفای حـریـق ایـن  ٤ :  وی گفت 
 .حادثه دچار دودزدگی شدید شدند 

شرکت مشھد نخ تولید کننده انواع نخ دارای واحـدھـای  
ای،    ریسندگی رینگ الیاف بلند، واحد ریسنـدگـی چـرخـانـه 

 .واحد ریسندگی رینگ الیاف کوتاه و واحد رنگرزی است 
  ١٣٦٨  تاسیس شد و از سـال  ١٣٥٩ این کارخانه در سال  

با استفاده از تکنولوژی کشورھای سوئیس و آلمان شروع بـه  
ـیـش از    کار نمود و بزرگ  ـا ب  تـن  ٤٥ ترین تولید کننده نخ ب
 .تولید در روز است 

ـزان خسـارت وارد شـده در دسـت   علت این حادثه و مـی
 .بررسی است 

 
 کارگر ساختمانی اھل ٥جان باختن 

 شھرستان کامیاران
ـنـج کـار گـر  ٨/٦/١٣٩١ به گزارش رسیده، در تاریخ     پ

ساختمانی با نامھای منصور کویک، امین کویک، عـمـر  
کویک، انور کویک و افشار کمانگر در حین بازگشـت از  
ـاران بـر اثـر تصـادف   محل کار در مسیر کرمانشاه به کـامـی
جان باختند الزم به ذکر است که کارگران مذکـور در داخـل  
ـا   یک دستگاه خودرو سواری پژو بودند که بر اثر تصـادف ب
ـامـبـرده   یک دستگاه کامیون کمپرسی جان باختند و کلیه ن

 .گان متاھل بوده و صاحب ھمسر و فرزند می باشند 
  

فتح الله اسدزاده از اعضای اتحادیه آزاد 
 کارگران ایران جان باخت 

فتح الله اسدزاده از اعضای اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  
 سالگی و پـس از  ٥٥ روز پنج شنبه نھم شھریور ماه در سن  

ـاخـت  وی  .  حدود یکسال مقاومت در برابر سرطان ریـه جـان ب
ـاز   ـیـش ب ـیـم پ کارگر کارخانه کولر غرب بود و یکسـال و ن

ـات خـود  .  نشسته شده بود  ـلـه اسـدزاده در طـول حـی ـتـح ال ف
. ھمچون میلیونھا کارگر در ایران در فقر و فـالکـت زیسـت 

وی ھنگام فوت در خانه ای سی متری در محله فرجـه در  
ـا خـانـواده   ـفـره خـود زنـدگـی  ٧ حاشیه شھر سنندج ھمراه ب  ن

وی بمدت سی سال، کارگر کـارخـانـه ھـای فـرش  .  میکرد 
نقشین، گونی بافی گل بافت و کارخانه کولر غرب بـود و  
در تمام طول دوران کارش با مواد شیمایـی و رنـگـی سـر و  

ـیـق  .  کار داشت  اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز تاسـف عـم
از فوت فتح الله اسدزاده این ضایعه را به خانواده، ھـمـکـاران  

ـتـح  . و دوستان وی تسلیت میگوید  ما در غم از دست دادن ف
الله ھمدرد این عزیزان ھستیم و آرزوی سـعـادت و بـھـروزی  

 برای بازماندگان این عزیز داریم 
 

 مصدومیت و مرگ دو كارگر در تھران
ـالـکـن   فقدان تجھیزات ایمنی در ھنگام تخریب سقف و ب
ـاخـتـن یـک کـارگـر و   ـب ـزل در تـھـران سـبـب جـان یک من

روز جمعه این دو کـارگـر  .  مصدومیت کارگری دیگر گردید 
شـھـر تـھـران مشـغـول  "  میدان خراسـان " جوان در حالی که در  

کار بودند به دلیل ریزش ساختمان زیر آوار جا مانـدن کـه در  
ـانـه   ـاسـف نتیجه یکی از آنان به دلیل شدت جراحـات وارده مـت

 .جان خود را از دست داد 
 
گرفتگی دو کارگر در بردخون، در دو  برق

 روز اخیر
رعایت نشدن اصول ایمنی در حین کار، موجـب بـروز دو  
حادثه  خطرناک طی دو روز گذشته در بردخون از شھـرھـای  

 سـالـه در حـیـن  ٢٠ در حادثه اول جوانی  . .  استان بوشھر شد 
 مـتـر  ٧ انجام عملیات جوشکاری بر روی داربستی به ارتفاع  

فرد مذکور که بر اثـر  . دچار برق گرفتگی شد و سقوط کرد 
عدم رعایت ایمنی و اتصال برق به داربست دچار حادثـه شـده  
بود از ناحیه پا دچار شکستگی شد و ضرباتی نیز به کتـف  
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کارگر دیگری نیز در حین انـجـام کـار  .  و کمر وی وارد شد 
ــرق گــرفــتـگــی شـد کــه دســت چـپ وی دچــار   دچـار ب

ـیـه  .  سوختگی شدیدی شد  ھر دو کارگر پس از اقـدامـات اول
 بـردخـون، جـھـت  ١١٥ ھای اورژانـس    درمانی توسط تکنسین 

 .مداوای بھتر به بیمارستان امام خمینی بوشھر اعزام شدند 
 

جان باختن دو کارگر در پاالیشگاه گاز 
 کنگان

ـتـه    -انجمن کارگران برق و ساختمان اصفھان   ـف طی دو ھ
 پالیشگاه گـاز کـنـگـان جـان  ١٢ گذشته دو کارگر  در فاز  

ـنـی و  .  خود را از دست داده اند  ـی این کارگران که یکی فیلیپ
دیگری ایرانی بوده اند یکی بر اثر برخورد با دستگاه بـرش و  
دیگری بخاطر گیر افتادن بین لوله ھـا جـانشـان را از دسـت  

ـاخـتـن  . داده اند  انجمن کارگران برق و ساختمان اصفھان جـان ب
این کارگران را به  کارگران ایران ، فیلیپین و سـایـرکـارگـران  

 .جھان تسلیت می گوید 
 

 كار كودكان
 

 سوءاستفاده از نیروی كار كودكان
ـان   وضعیت سن، سختی کار، دستمزد و ساعت کار نوجوان

ـازرسـیـن وزارت کـار اسـت  عضـو  .  نیازمند رسیدگی سریـع ب
ـان مـن کـارگـاھـی را   ـاب ـی جمعیت دفاع از کودکان کار و خ

 تنـی در  ١٩  ساله با دستگاه پرس  ١٤ سراغ دارم که نوجوانی  
ـیـش  .  کرد   آن کار می    ١٠ این در حالی بود که او روزانه با ب

 ھزار تـومـان دسـتـمـزد  ٢٤ ساعت کار پشت این دستگاه تنھا  
ـان    البته ھمه کارفرما .   گرفت   می  ـا نـوجـوان ھـا در بـرخـورد ب

  ١٠٠ اینگونه نیستند اما در بھترین حالت دستمـزدی مـعـادل  
این فعال حقـوق  .  کنند    ھزار تومان به آنان پرداخت می ١٥٠ یا  

تر از سـایـر    ھای خانوادگی را بحرانی   كودكان وضعیت کارگاه 
ھـا    در بسیاری از خانـواده :  ھا عنوان کرد و اظھار داشت   كارگاه 

ـیـرون   به دلیل وجود دیدگاه سنتی به دختران اجازه اشتغال در ب
ـا  ١٢ دھند و وقتـی بـه سـن    از خانه را نمی   سـالـگـی  ١٣  ی

. کننـد   ھای طاقت فرسایی را به آنان محول می   رسند کار   می 
ھای حتـی مـعـروف یـکـی از    بسته بندی کلوچه با مارک 

. شـود   ھای خانوادگی انجام مـی   ھایی است که در کارگاه   کار 
ـاده   ـف ـان سـوء اسـت ـاب عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خی

ھـا و    فراوان از نوجوانان در اشتغال را به دلیـل ارزانـی کـار آن 
عدم توانایی آنان در ایـجـاد تشـکـل و دفـاع از حـقـوق خـود  

ـیـن  :  دانست و در پایان اعالم کرد  در حالی که طبق قوانیـن ب
 سال است، سن ممنوعیـت  ١٨ المللی سن قانونی آغاز به کار  

 سال اعالم شده که این امر خـود بـه خـود  ١٥ اشتغال در ایران  
 .شود   ھای رایج در این زمینه می   باعث ایجاد سوء استفاده 

 عدم امنیت شغلی
 

 میلیون نفر به صورت روز مزد و ٥اشتغال 
 بدون بیمه

ـانـی   در حالیکه روز گذشته معاون رئیس دولت طی سخـن
کـاھـش نـرخ  »در نماز جمعه تھران، مدعی موفقیت دولت در  

ـیـون  ٥ ھا حاکـی از اشـتـغـال    شده بود، برآورد  «بیکاری  ـل ـی  م
ـیـچـگـونـه حـمـایـت   نیروی روزمزد در کشور اسـت کـه از ھ

ـنـد و   ـیـسـت قانونی از قبیل بیمه و حقوق مشخص بـرخـوردار ن
ـازار کـار شـکـل   روابط در این بخش عـمـومـا طـبـق عـرف ب

ـیـت  .  گیرد   می  ـیـچـگـونـه آمـار روشـنـی از وضـع تاکنـون ھ
 نیروھای روزمزد کشور منتشر نشده است 

 
ھا  ھای مستقل خالء نظارت بر كارگاه تشكل

 كنند را پر می
یك فعال حقوق كارگران، با انتقاد از مكانیزم نـظـارتـی بـر  

ـابـی    ھا، تنھا راه حـل رفـع ایـن مشـكـل را سـازمـان   كارگاه  ی
ـقـل دانسـت   كارگران و ایجاد تشکل  بـه  .  ھای کارگـری مسـت

دلیل کمبود فرصت شغلی به خصوص برای کـارگـران زن و  
البته تھدید کارفرمایان، کارگران از ھمکاری با بازرسـان سـر  

ـازرسـان مـخـفـی    باز می  زنند و بعضا ھنگام بازرسی از دیـد ب
ـایـد فـکـری کـرد و چـاره .  شوند   می  ـلـی ب ای    برای روند فع

ھـا و    این فعال كارگری روند فعلی بازرسی از کارگـاه .  جست 
ثمر توصیف كرد و از وجود تبعیض و    واحدھای تولیدی را بی 

ـال کـارگـران زن    بی  ـب عدالتی و عدم رعایت قانون کـار در ق
ـیـدی دسـتـمـزد    در اکثر کـارگـاه .  کشور انتقاد کرد  ھـای تـول

 ھزار تـومـان  ٣٠  الی  ٢٠ کارگران زن نسبت به مردان، حداقل  
ھـا،    این در حالی است که در اکثر ایـن کـارگـاه .   کمتر است 

پرداخت حداقل حقوق مصوب وزارت کار رعایت نشـده و ھـم  
ـافـت   ـتـری دری مردان و ھم زنان از مقدار مصوب حـقـوق کـم

ـابـی آن .  کنند   می  ھـا    تنھا راه حل مشکل کارگران، سازمان ی
ـنـد از    و ایجاد تشکل  ـتـوان ـا ب ـقـل اسـت ت ھای کارگری مست

امری که متاسفانه در حال حاضـر از  .  ھا دفاع کنند   حقوق آن 
 .ھای دولتی حمایت نمیشود   سوی نھاد 

 
 قرار داد موقت

 
 درصد کارگران البرزی با ٧٠بیش از 

 كنند قرارداد موقت كار می
ـبـرز   ـان ال معاون اداره كل تعاون کار و رفاه اجتماعـی اسـت

ـا  ٧٠ بیش از  :  اعالم كرد  ـبـرزی ب ـان ال  درصد از کارگران اسـت
ھـای    بیمه بیکاری دارای آیتم .  قرارداد موقت مشغول به كارند 

ـنـی و   مختلفی است که شامل معرفی کردن فرد به اداره ف
شود و اگر فردی بیسواد باشـد    ای جھت آموزش ھم می   حرفه 

در ایـن  .  شـود   به اداره سواد آموزی جھت آموزش معرفی می 
ای جھت تکمیل منابع انسانی خود بـر آیـد    میان اگر کارخانه 

در وھله اول لیست افراد موجود در بیمه بیکـاری در اولـویـت  
ـبـه  .  قرار دارد  بحث اصالح قانون کار در یک ترکیب سه جـان

 .به مجلس ارجاع داده شده تا نظرات خود را بگویند 
 معلمان

 
احضار سه تن از اعضای کانون صنفی 

 معلمان کردستان به بازپرسی
ـان بـه   ـلـمـان کـردسـت سه تن از اعضای کانون صنفی مع
ـان   ـقـالب شـھـرسـت شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و ان

ـفـی  .  سنندج احضار شدنـد  سـه تـن از اعضـای انـجـمـن صـن
 بھاالدین مـلـکـی و    معلمان کردستان بنامھای پیمان نودینیان 

رامین زندنیا به شعبه پنجم بازپـرسـی دادسـرای عـمـوعـی و  
 .انقالب شھرستان سنندج احضار شدند 

 
ضرب و شتم دبیر کانون صنفی معلمان 

 کرمانشاه
ـلـمـان کـرمـانشـاه از   محمد توکلی دبیر کانون صنفی مع

. شناس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفـت   سوی افراد نا 
پنج شنبه شب دوم شھریورماه جاری، با چند تـن از اعضـای  
انجمن صنفی معلمان کردستان و بـه ھـمـراه خـانـواده، جـھـت  
ـاس   ـب ـفـر ل صرف شام به پارک آبیدر رفته بودیم کـه چـنـد ن
ـفـی   شخصی برای بازداشت بنده و دیگر اعضای انجـمـن صـن

ھا درخواست کـارت    ما از آن .  معلمان کردستان به محل آمدند 
شناسایی نمودیم ولی از نشان دادن کارت خودداری کـردنـد و  
پس از این درخواست من را به داخل ماشین برده و بـه شـدت  
ـان،   ـی ـا وسـاطـت اطـراف مورد ضرب و شتم قـرار دادنـد کـه ب

 .درگیری خاتمه و این افراد محل را ترک کردند 
 

 پرستاران
 

پرستاران در طرح پزشک خانواده فراموش 
 اند شده

ھنوز جایگاه پرستاران در طرح کشوری پزشـک خـانـواده  
این در حالیست که پرستاران جزئی از نـظـام  .  مشخص نیست 

ـزشـک   ـایـد در طـرح پ سالمت کشور محسوب می شونـد ب
ـنـک  .  خانواده به صورت تیمی گام برداشته شود    ١٦٠ ھم ای
 .ھزار پرستار در کشور فعالیت می کنند 

 
 دستفروشان 

 
حمله مامورین سد معبر به دست فروشان و 

 میوه فروشان میدان کارآموزی سنندج  
ماموران شھرداری سنندج با چـمـاق و قـمـه بـه کـاسـب  
کاران در میدان کارآموزی سنندج حمله کرده و بـه تـخـریـب  

بنا به گزارش کمیته  ھماھنـگـی بـرای  . اموال ایشان پرداختند 
  ٩١/٦/٥ ھای کارگری، روز یکشنبه    کمک به ایجاد تشکل 

 بـعـد  ٥ ماموران سد معبر، وابسته به شھرداری سنندج ساعت  
از ظھر با چندین ماشین پر از افراد چماق و قـمـه بـه دسـت  
ـنـدج   جھت جمع آوری کاسب کاران در میدان کـارآمـوزی سـن

ھا حمله کردند و میان ماموران چماق به دست و مـیـوه    به آن 
اقدام بـه ضـرب و شـتـم دسـت  .  فروشان زدو خورد در گرفت 

فروشان توسط ماموین سد معبر شھرداری، با عکس الـعـمـل  
متحدانه دست فروشان و میوه فروشان روبرو شد و مامورین با  

ھـا    ھای آن   بردن مقداری از وسایل میوه فروشان و ریختن میوه 
 . در خیابان، مجبور به ترک محل شدند 

 
 جوانان

 
جوانان مراجعه كنندگان اصلی برای فروش 

 !كلیه
ـفـر بـرای فـروش    شواھد نشان می  دھند كه ھر روز دھھا ن

كلیه ھای خود به مراكز و بنگاھھای واسطه و انجـمـن ھـا و  
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ـیـوی مـراجـعـه   ـل ـیـمـاری ھـای ك ـا ب سازمان ھای مرتبط ب
ـنـد   می  كـمـال شـاكـری فـوق  .  كنند كه اكثر آنھـا جـوان ھسـت

ـبـرنـگـاران گـفـت  : تخصص نفرولوژی در گفتگو با باشگاه خ
بیماری ھا و نارسایی ھای كلیوی از مشكالت بسیار شـایـع  
ـتـال بـه آن در حـال   و مھم در بین افراد جامعه بوده و روند اب

ـیـوی بـه  :  وی تصریح كرد . افزایش است  متاسفانه بیماری كل
دلیل نبود عالئم مشخص، خیلی دیر تشخیص داده می شـود  

ـا  .  به ھمین دلیل خطر تشدید بیـمـاری وجـود دارد  شـاكـری ب
بیان اینكه بروز بیماری ھا و نارسایی ھای مزمن كلیوی در  

ـتـال بـه  :  سالھای اخیر بیشتر شده است اظھار داشت  افراد مـب
ـیـوی بـرای ادامـه زنـدگـی   نارسایی ھای مزمن و شدید كل
خود، یا باید تحت دیالیز قرار گیرند و یا اینكه پیوند كلیه بـر  

ـیـونـد  .   آنھا صورت گیرد   روی  وی با اشـاره بـه مشـكـالت پ
ـیـه مشـكـل  :  كلیه، تاكید كرد  ـل ـیـونـد ك ـاالی پ ھزینه ھای ب

ـیـه اسـت  ـتـه در ایـران در  .   اصلی افراد نیازمند پیوند كل ـب ال
مقایسه با اغلب كشورھای جھان به دلیل آزاد بـودن خـریـد و  

وی  .  فروش كلیه، كمبود كلیه ھای پیوندی دیده نمـی شـود 
ـیـل   با اینكه بسیاری از افراد اھدا كننده یا دھنده  كلیه به دل

ـنـد   مشكالت مالی اقدام به انجام چنین كاری می  ،تصـریـح    كن
دھند كه ھر روز دھھا نفر بـرای    شواھد موجود نشان می :  كرد 

فروش كلیه ھای خود به مراكز و بنگاھھای واسطه و انجمـن  
ـیـوی مـراجـعـه   ـل ھا وسازمان ھای مرتبط با بیماری ھای ك

ـزه اصـلـی  .  می كنند كه اكثر آنھا جوان ھستند  در واقع انـگـی
این افراد از فروش كلیه، تامین نیازھای مالی اسـت و اگـر  
ـیـه   ـل ـاد فـروش ك چنین انگیزه ای وجود نداشت به احتمال زی

 .ھای پیوندی نیز بسیار كمتر بود 
 

 معرفی مراكز كار و تولیدی
 

 كارتن شمال
ـزاده   ـی ـام عـل كارتن شمال؛ مالک و کارفرما فردی بـه ن

. این کـارخـانـه وابسـتـه بـه بـخـش خصـوصـی اسـت .  است 
. تھران قـرار دارد   - ابتدای جاده رشت  ٧ کارخانه در کیلومتر  

 .  کارگر در این کارخانه مشغول به کار ھستند ٢٤ 
کلیه ی کارگران قرارداد موقت و مدت قرارداد یکسـالـه  

مواد اولیه کارخانه رول کاغذی نشاسته و نمـک  .  می باشد 
است که از، مازندران، قزویـن و اراک وارد کـارخـانـه مـی  

 بعـد از ظـھـر  ٥/٤  صبح تا  ٨ ساعت کار کارگران از  . شود  
ـاشـد  ـاری مـی ب .  است و دو روز در ماه اضافـه کـاری اجـب

تـو بـخـوان  (  پایه حقوق کف دستمـزد مصـوبـه وزارت کـار  
ـتـی  . می باشد  ) وزارت سرمایه  ـاف قابل ذکـر اسـت کـه دری

 ھزار تـومـان و  ٣٠٠ کارگران در انتھای ھر برج کاری مبلغ  
 ھزارتومان ھمراه با اضافه کاری در انتھـای سـال  ٨٩ مابقی  

ـاب و ذھـاب و  . پرداخت می شود  در کارخانه از سـرویـس ای
 .غذاخوری خبری نیست 

 
 كارخانه رنگ سازی پارس سیمین؛

 کارخانه واقع در نزدیکی شھـر خـمـام در مسـیـر رشـت  
ـاشـد   ـزلـی مـی ب ــواع رنـگ ھــای  .  ان ـیـد کــارخـانـه ان ــول ت
 کارگر زن و مـرد  ٧٠ در این کارخانه  . ساختمانی می باشد  

ـفـر زن  .  مشغول به کار ھستند   که از این تعداد کارگر ده ن
ـنـد  کـارفـرمـا و مـالـک  .   در بخش اداری کـار مـی کـن

کارخانه فردی است به نام سید جـالل سـعـادت از سـرمـایـه  
ـفـت بـود .  داران  دسـتـمـزد پـرداخـتـی بـه  .  کارخانه تک شـی

ـلـغ  )  تو بخوان سرمایه  (  کارگران مصوبه ی وزارت کار   ـب م
سـاعـت  .   ھزار تومان که ھمان کف دستمزد می باشد  ٣٨٩ 

 بعدازظھر کارگـران فـاقـد سـرویـس  ٥/٤  صبح الی  ٨ کار از  
 .ایاب و ذھاب و سرویس غذاخوری ھستند 

 
 گزارش

 
 پتروشیمی اصفھان تعطیل شد

ـلـی مـجـتـمـع   ـیـد تـعـطـی ـای ـا ت عبدالحسین بیات امـروز ب
ـلـی ایـن واحـد  :  پتروشیمی اصفھان، گفت  دلیل اصلی تـعـطـی

ـفـت اصـفـھـان    پتروشیمی افزایش حجم بدھی  ھا به پاالیشگاه ن
ھـا،    ھمزمان با افزایش بـدھـی .  بابت خرید خوراک مایع است 

ـلـی   اختالف نظر در تعیین قیمت خرید خوراک ھم در تـعـطـی
 .این مجتمع پتروشیمی تاثیرگذار بوده است 

ـزایـش بـدھـی  ھـای    مجتمع پتروشیمی اصفھان به دلیل اف
ـفـت   ـاالیشـگـاه ن خرید خوراک و عدم دریافت خـوراک از پ

 .اصفھان تعطیل شد 
ـیـت   ـا ظـرف به گزارش مھر، مجتمع پتروشیمی اصفھـان ب

 ھزار تن انواع محصوالت پتروشیمی فـعـال  ٣٠٠ تولید ساالنه  
 .تعطیل شد 

 ھـزار  ٥٥ این واحد پتروشیمیایی از ظرفیت تولید ساالنـه  
ـیـن،  ٢٢  ھزار تن تولوئن،  ٧٢ تن بنزن،   ـل   ٤٤  ھزار تـن ارتـوزای

 ھـزار  ٤٠  ھزار تن مخلوط زایلین ھا و  ٧٥ ھزار تن پارازیلین،  
 .تن انیدریدفتالیک برخوردار است 

ـلـی مـجـتـمـع   ـیـد تـعـطـی ـای ـا ت  عبدالحسین بیات امروز ب
ـلـی ایـن واحـد  :  پتروشیمی اصفھان، گفت  دلیل اصلی تـعـطـی

ـفـت اصـفـھـان    پتروشیمی افزایش حجم بدھی  ھا به پاالیشگاه ن
 .بابت خرید خوراک مایع است 

ـا اعـالم   ـتـروشـیـمـی ب ـایـع پ مدیرعامل شرکت ملی صـن
اینکه در حال حاضر به تمامی واحدھای پتروشیـمـی نسـبـت  

: ھا تاکید شده است، تصـریـح کـرد   به پرداخت به موقع بدھی 
ھـای خـود را    با این وجود، مجتمع پتروشیمی اصفھان بـدھـی 

 .به موقع به پاالیشگاه اصفھان پرداخت نکرده است 
ـنـگـی   ـقـدی معاون وزیر نفت با اشاره به مشکالت تامین ن

ـزایـش  :  پتروشیـمـی اصـفـھـان، اظـھـار داشـت  ـا اف ھـمـزمـان ب
ھا، اختالف نظر در تعیین قیمت خرید خـوراک ھـم در    بدھی 

 .تعطیلی این مجتمع پتروشیمی تاثیرگذار بوده است 
ـا   این عضو ھیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ب
ـیـت دولـت دھـم اقـدامـات   ـال ـتـدای فـع تاکید بر اینکه از اب

ھـای    ای برای تصویه حساب بدھی برخی از مـجـتـمـع   گستره 
ھم اکـنـون خـوراک  :  پتروشیمی انجام شده است، اظھارداشت 

ـا از   ـیـن مـجـتـمـعـی و ی واحدھای پتروشیمی بـه صـورت ب
 .ھای نفت و گاز تامین می شود   پاالیشگاه 

ـنـده   ـامـیـن کـن ـام مسـئـول واحـدھـای ت به گفته این مـق
ـان،    خوراک پتروشیمی  ھا، قطعا برای پرداخت حقـوق کـارکـن

ـابـع مـالـی   ـن تامین اقال م یدکی، تجھیزات، کاتالیست بـه م
نیاز دارند که عدم پرداخت پول خوراک مشـکـالتـی در ایـن  

 .واحدھای باالدستی ایجاد می کند 
به گزارش مھر، در حال حاضر به طور مـتـوسـط سـاالنـه  

ـیـدروژن بـه  ٣٦٣ باید    ھزار تن پالتفرمیت و سـه ھـزار تـن ھ
ـتـروشـیـمـی   عنوان خوراک توسط پاالیگاه نفت اصفھان بـه پ

  .تحویل داده شود 
 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق 
 بشر ایران 

 تیرماه در سننـدج  ١  مرادماه تا  ٣١ آزاد زمانی؛ امسال از  
ـلـمـان  .  برگزار شد  نشست دو روزه نمایندگان تشکل ھـای مـع

در  .   آغـاز شـد ١٣٦١  مـرداد مـاه  ٣١ ایران از روز سه شنبه  
ـا ایـن   ـتـی  ب ـی ـن اولین روز از تجمع ، نیروھای انتظامی و ام
ـنـدج افـراد   ـلـمـان در شـھـر سـن ادعا که در محل نشست مـع
بیگانه وجود دارد به محل نشست در خیابان فرح حمله کـردن  

این نشست روز بعد با حضور تعدادی از  .  و تجمع را بھم زدند 
ـلـف در مـحـل   شخصیت ھا و نمایندگانی از شھرھای مـخـت

نمایندگان دراین مـجـمـع  .  پارک آبیدر سنندج آغاز بکار کرد 
عمومی بر سر مسایل و مشکالت معلمان ، گرانی و حقـوق  
ـقـل   نازل معلمان ، مشکالت گریبانگیر تشـکـل ھـای مسـت

 ودیـکـر مسـایـل  ١٣٩٢ -١٣٩١ معلمان، آغاز سال تحصیلی  
ھـرکـدام از تشـکـل ھـا و  .  اجتماعی بحث و گفتگوکـردنـد 

ـیـت خـود را گـزارش   ـال نمایندگان مسایل شھرھا و محل فـع
بعـد از  .   کردند و در مورد مشکالت معلمان مشورت کردند 

ـتـی بـه مـحـل  ١ ظھر روزچھارشنبه   ـی ـن ـیـروھـای ام  تیرماه ن
نشست معلمان در آبیدر سنندج حمله کردند و به ضرب وشتـم  

ـفـر از  ٢٦ در اولین اقدام  .  معلمان و نمایندگان آنھا پرداختند   ن
یـکـی از  .  نمایندگان در محل با ضرب وشتم بازداشت شـدنـد 

ـات شـدیـد   معلمان که نماینده شھر کرمانشاه بود بر اثـر ضـرب
لگد نیروھای امنیتی از ناحیه پا وشکم دچار آسـیـب شـدیـد  

ـنـدگـان بـه اداره اطـالعـات رژیـم در  . گردید  تعدادی از نمای
سنندج  برده شدند واز آنھا تعھد گرفته شد از ھرگونه تجـمـع  
ـازداشـت و بـھـم   و نشستی خود داری کنند واز انتشار خبـر ب

اکثر بازداشت شده گـان در  . زدن این نشست خود داری کنند 
نمایندگان تھدید شدند که سـریـعـا  .  پایان ھمان روز آزاد شدند 
بر اساس ھمین گزارش، بازجویـی  .  به شھرھای خود بازگردند 

الزم به ذکر اسـت در  .  و احضار نمایندگان معلمان ادامه دارد 
سالھای گذشته تجمع ھای علنی از این نـوع در شـھـرھـای  
ـیـل،   ـان ، کـرج، اردب ـن کرمانشاه ، سنندج ، تھران ، یزد ، سم
اصفھان ، ساری و چند شھر دیگر برگزار شـده اسـت و ھـر  
ـیـروھـای رژیـم اسـالمـی   بار این تجمع ھا با تھدید و فشار ن
مواجه شده است که دراین ارتباط تعدادی ازمعلـمـان زنـدانـی  

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حـقـوق  .  و محاکمه شده اند 
ـلـمـان  را تـوسـط   بشر ایران تعرض به نشست عـمـومـی مـع
نیروھای امنیتی و انتظامی  جمـھـوری اسـالمـی مـحـکـوم  
ـتـمـاعـی   میکند و ازمردم آزادیخواه وبرابری طلب ، فعالین اج
، و نھادھای بین المللی مدافع حقوق بشرمـیـخـواھـد کـه از  

 . تالش معلمان برای احقاق حقوق خویش حمایت کنند 
 

شرایط ضد کارگری، در شرکت سقز سازی 
 ! ادامه دارد) ون(کردستان 

کمیته ی ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ھای کارگری؛ بر اساس گزارشات رسـیـده، سـاعـت کـاری  

ـیـن شـده  ) ون ( شرکت سقزسازی کردستان   ، در سه شیفت تعی
کـار نـمـوده  ¬و کارفرما کارگران را وادار بـه انـجـام اضـافـه 

اما کارگران ایـن شـرکـت بـه شـدت نسـبـت بـه ایـن  .  است 
انـد کـه  ¬موضوع اعتراض نموده و به کارفرما اعـالم کـرده 

ــرر خــود، دیــگــر تــوان   ــق ــاری م ــاعــت ک ــام س پــس از اتــم
در مقابل، کارفرما اعالم نموده کـه  .  کاری را ندارند ¬اضافه 

ـاشـد و اضـافـه  کـار انـجـام  ¬اگر کارگری اعتراض داشته ب
شود و حـقـوق  ¬ندھد، در طول ماه به او مساعده پرداخت نمی 

ـاخـیـر  ¬ماھیانه و ھمچنین عیدی ساالنـه  ـا سـه مـاه ت اش ب
شیفت کار شبانـه، مـورد دیـگـری اسـت  ! پرداخت خواھد شد 

که کارگران این شرکت را بیشتر نگران کرده است؛ چرا کـه  
ـلـه  ـانـه روز، در کـارخـانـه وسـی ی  ¬در ایـن سـاعـت از شـب

ای نیست که اگر کارگری دچار سانـحـه شـد، او را  ¬نقلیه 
ـیـش در  !( به بیمارستان برسانند   مانند کارگری که چندی پ



١٣٩١ شھریور ١٤  کارگر کمونيست  18 

الزم بـه ذکـر اسـت  .)  ای انگشتانش را از دست داد ¬سانحه 
ـا  ١٥ ی  ¬که چند نفر از کارگران  با سابقه   سـال، بـه  ١٧  ت

ـیـت  ضـد  ¬کارفرما شفاھا  اعالم نموده  اند که اگر ایـن وضـع
ـنـد داد  ـا خـواھ ـف امـا  .  کارگری ادامه یابد، از کارشان اسـتـع

ـان نسـبـت بـه ایـن مسـائـل و   کارفرمای این شرکت ھمچن
  .اعتراض کارگران، بی اعتنا است 

 
 اخبار بین المللی

 
به خاک سپاری پیکر  -آفریقای جنوبی 

 معدنچیان اعتصابی
ـان   ـاری مـعـدنـچـی ـیـوزمـراسـم خـاکسـپ به گزارش یـورو ن
اعتصابی آفریقای جنوبی که توسط پلیس کشته شدنـد روز  

روز پس از کشته شـدن ایـن  ١٠ .  اوت، برگزارشد ٢٦ یکشنبه  
.  معدنچیان، سرانجام پیکر برخی از آنھا به خاک سپـرده شـد 

ـنـوبـی   سی و چھار معدنچی طالی ماریکانا در آفریقای ج
  ١٦ بدنبال اعتراض برای افزایش دستمـزد و اعـتـصـاب، روز  

حادثه ای کـه بـه  .  اوت با شلیک گلوله پلیس کشته شدند 
ـارتـریـن مـورد سـرکـوب   ـب ـاسـان یـکـی از خـون گفته کارشـن
کارگران معدن بعد از دوران آپارتاید است و منجر بـه زخـمـی  

شـھـر  .   مـعـدنـچـی شـد ١٠٠  و دستگیری بیش از  ٧٨ شدن  
معدنی ماریکانا در یکصد کیلومتری شمال روھـانسـبـورگ  

  ٢٤ به ویژه به یکی از قربانیان ، به نام پاپی یک معدنچی  
ـاثـر  .  ساله ادای احترم کرد  ـالـم و ت ـیـل ت در این مـراسـم، بـدل

ـقـل شـدنـد  ـت ـن ـان م ـیـمـارسـت .  شدید، چند تن از حاضران بـه ب
ـیـد   اعتصاب چنـد ھـزار مـعـدنـچـی در مـعـدن طـالی سـف

 .ماریکانا از شش روز پیش از این حادثه آغاز شده بود 
 

سخت تر شدن شرایط دریافت  -اسپانیا 
  بیکاری بیمه

به گزارش یورو نیوزدولت اسپانیا شـرایـط جـدیـد پـرداخـت  
ـیـم در روز  . بیمه بیکاری را اعالم کرد  اما اعـالم ایـن تصـم

ـاری از مـردم  ٢٤ جمعه   اوت با ناخشنودی و تـظـاھـرات بسـی
 یـورویـی،  ٤٠٠ چرا که میزان حق بیـمـه  . مادرید مواجه شد 

یک سوم گذشته است و تنھا برای شش ماه پـرداخـت مـی  
ـیـکـار،  . شود  بنا به این تصمیم، در صورتیکـه والـدیـن فـرد ب

ـا بـه   شاغل باشند، بیمه بیکاری به او تعلق نمی گـیـرد و ی
ـتـر مـی شـود  یـکـی از  .  نسبت در آمد والدین، میزان آن کم

به نـظـر مـن  ”:اھالی مادرید که دخترش بیکار است میگوید 
 یـورو بـرای اجـاره و  ٤٠٠ برای اینـکـه  . کار درستی نیست 

ھزینه زندگی یک فرد بیکار کافی نیست و آنھا مجبـورنـد  
  ٥ این تصمیم سرنوشت بیش از  “   . با والدینشان زندگی کنند 

ـیـت  ٢٥ میلیون بیکار اسپانیایی یعنی نزدیک    در صد جـمـع
سازمان آمار اسپانیا، نـرخ  . کشور را تحت تاثیر قرار می دھد 

 در صد اعـالم کـرده  ٥٢  سال را،  ٢٥ بیکاری گروه سنی زیر  
ـایـی ھـا دسـت بـه  .   است  ـی ـان ـپ ـان بـعـضـی از اس در این می

از جمله اھالی شھر مـریـدا  .  اقدامات ابتکاری جدیدی زده اند 
در غرب کشور، بدون پرداخت پول، اجناس یک سوپرمارکـت  

 .را بین بیکاران و کم درآمد ھا توزیع کردند 
 

احتمال از سرگیری اعتصاب توسط  -نروژ 
 کارگران نفت

ـنـدگـان کـارگـران و   ـای به گزارش رویترز مذاکرات بین نم
 اوت به بن  بست رسید و کـارگـران  ٢٤ کارفرمایان روز جمعه  

ـنـج  .  میز مذاکره را ترک کردنـد  ایـن مـذاکـرات کـه روز پ
 اوت بعد از ماھھا توقف آغاز شده بود یکـروز بـعـد  ٢٣ شنبه  

از آن به بن  بست رسید و احتـمـال از سـر گـیـری اعـتـصـاب  

ـزایـش داد  ـامـبـر را اف ـت ـپ . توسط این کارگران در نیمه دوم س
 روز مـداوم دسـت از کـار  ١٦ چند ماه قبل نیز این کارگران  

ـزایـش    خـواسـت .  کشیده بودنـد  ھـای عـمـده ایـن کـارگـران اف
دستمزد، بھبود شرایط کار و بازنشستـگـی زودتـر از مـوعـد  

 میلیون بشـکـه در روز  ٢ کشور نروژ با تولید بیش از  .  است 
 .ھشتمین صادر کننده نفت در دنیا بشمار میاید 

 
اعتصاب کارگران کارخانه تولید  -مصر 

 سیمان در اسیوط
اعتـصـاب کـارگـران و   AHRAM ONLINEبه گزارش  

ـبـه     ٢٥ رانندگان شرکت تولید سیمان در شھر اسیوط روز شـن
ـان  .  اوت وارد دومین روز خود شد  ـای این کـارگـران خـواھـان پ

ـنـد کـه    ھـایـی   ھای ناشایست و لغو جریـمـه   دادن به برخود  ھسـت
بـرای مـجـبـور کـردن  .  کارفرمایان به آنھا تحمیل کـرده انـد 

کارگران به خاتمه اعتصاب، کارفرما دستور داده اسـت کـه  
به کارخانه جلـوگـیـری شـود    از ورود مواد غذایی و نوشیدنی 

ـا  .   کارگر شـده اسـت ٥ که این امر تا بحال باعث بیھوشی   ب
ـز بـه مـحـوطـه   ـی این حال کارفرمایان اجازه ورود آمبوالنـس ن

ـز دسـت بـه    این کارگران در ماه مـه .  کارخانه را نداده اند  ـی  ن
اعتصاب زدند که با حمله نیروھای امنیتی مواجه شـدنـد و  

 . از کارگران در این حمله مجروح شدند    تن ٨ 
 

گسترش اعتراضات  -آفریقای جنوبی 
 معدنچیان

ـیـن واقـع در   اعتراض کارگران معدن طالی سفیـد لـونـم
ـزایـش دسـتـمـزد   منطقه ماریکانا در آفریقای جنوبی بـرای اف
گسترش یافته و مسئوالن شرکت ناظر بر فعالیت این مـعـدن  
ـار دیـگـر خشـونـت ھـایـی رخ   می گویند بیم آن می رود ب

من ترسی ندارم چون بـرای  ”:  گوید   یک معدنچی می . دھد 
ـتـر مـی کـنـد  . آن چیزی مبارزه می کنم که زندگیم را بـھ

من نان آور خانواده ھستم و پولی که اکنـون بـه دسـت مـی  
ـیـش و در  “ . آورم کفاف مخارج خانواده را نمی دھـد  ده روز پ

جریان اعتصاب و اعتراضات کارگران این معدن، که سومیـن  
ـای   ـق ـیـس آفـری ـل تولید کننده طالی سفید در جـھـان اسـت، پ
جنوبی به روی معدنچیان آتش گشود که در مجموع چـھـل  

ـفـر  . و چھار تن کشته شدند  پلیس ھمچنین دویست و پنجاه ن
ـا کـنـون  .  از کارگران را بازداشت و به دادگاه معرفی کـرد  ت

ـا بـه   ـن تعداد کمی از این کارگران به کار بازگشتـه انـد و ب
ـنـوبـی روز   ـای ج ـق گزارش اتحادیه ملی کارگران معدن آفـری

 اوت راه ورود کارگران به معدن توسط بخشـی از  ٢٧ دوشنبه  
 .ھمکارانشان سد شد 

 
 ساله ٢٧کشته شدن یک جوان  -مصر 

 ھنگام اعتراض به بیکاری
 ماه بعد از انقالب مردم علیه رژیـم  ١٨ به گزارش الجزیره  

ـان، آزادی و عـدالـت  "   مـردم یـعـنـی   مبارک ، شعار اصـلـی  ن
ـتـه جـاری  .  پیدا نکرده اسـت   ھنوز تحقق "  اجتماعی  ـف اوایـل ھ
شھـر    در نزدیکی  EL TARHای در روستای     ساله ٢٧ کارگر  

ـتـل رسـیـد  ـق کـارگـران در  .  اسکندریه به ضرب گلوله پلیس ب
ـیـد بـرق در ایـن   اعتراض به بیکاری در جلوی کارخانـه تـول

مدیریت ایـن کـارخـانـه ادعـا کـرده  .  روستا تجمع کرده بودند 
. است که کارگران قصد حملـه بـه کـارخـانـه را داشـتـه انـد 

ما برای تقاضای کار تجمـع کـرده ایـم  :  گویند   کارگران می 
ـتـرض    یـکـی . نه برای مزاحمت و خرابکاری  از کـارگـران مـع

ـیـم  : " گفته است  ـتـوان ـی بعد از وقوع انقالب فکر کردیم کـه م
ـزدیـکـی .  حقمان را درخواست بکنیم  یـک کـارخـانـه    مـا در ن

 ." ھستند فرزندانمان بیکار    کنیم ولی   می   عظیم تولید برق زندگی 

 
ھای گسترده برای  تظاھرات -شیلی 

 آموزش رایگان
ــه گــزارش   ــه   FOX NEWSب ــب  اوت  ٢٨ روز ســه شــن

ـیـش از    خیابان  ھای سانتیاگو پایتخت شیلی شـاھـد حضـور ب
ـیـن حـد  .  ھزار نفر با خواست آموزش رایگان بود ١٥٠  ھـمـچـن

. ھای مشابھی برگزار شـد    شھر مھم دیگر تظاھرات ٧ آقل در  
ھا عمدتا   بدون درگـیـری    ناظران این راھپیمایی   به گفته برخی 
در مناطقی بین معترضین و پلیس درگـیـری    پایان یافته ولی 

ـیـس از گـاز اشـک آور و   رخ داده است که طبق معمول پل
ھـا از    ایـن تـظـاھـرات .  ھای آبپاش استفاده کـرده اسـت   ماشین 

ایـن  .  ھـای کـارگـری بـرخـوردار بـوده اسـت   حمایت اتـحـادیـه 
ـا کـنـون  ٢٠١١ اعتراضات که از اوایل سال    آغاز شده است ت

ـتـرضـیـن روبـرو    بار  ھا با حمله پلیس و سرکوب و بازداشت مـع
ـقـط در سـال  ٤٠ بیش از  .   شده است  ـزرگ ف ـیـمـایـی ب  راھپ
ـازداشـت و دادن  ٢٠١١   برگزار شده و با وجـود سـرکـوب و ب
ـارزه    قول   بعضی  ھای مساعد توسط دولت، معتـرضـیـن بـه مـب

ـنـظـر  .  خود برای دستیابی به آموزش رایگان ادامه داده انـد  ب
ـابـی بـه      می  ـی ـتـرضـیـن عـزمشـان را بـرای دسـت آید که مـع

  .مطالباتشان جزم کرده اند 
اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی -آلمان 

 لوفتھانزا
ـیـوز تـعـدادی از پـروازھـای شـرکـت   به گزارش یـورو ن
ھواپیمایی لوفت ھانزای آلمان در فرودگاه فـرانـکـفـورت ایـن  
ـانـداران   کشور بدلیل اعتصاب کارکنان بخش تجاری و مـھـم

ــغــو شــده اسـت  ــکــی از  .  آن ل ایـن اعــتـصــاب بـه دعــوت ی
سندیکاھای بزرگ لوفت ھانزا صورت می گیرد که ھجـده  

ـتـه  .  ھزار تن از مھمانداران این شرکت عضو آن ھستند  به گـف
سخنگوی لوفت ھانزا، یک چـھـارم پـروازھـای صـبـح روز  

 اوت این شرکت لغو شده و این اعتصاب تا ساعـت  ٣١ جمعه  
ـافـت  مـدیـر یـکـی از  .   یک بعد از ظـھـر ادامـه خـواھـد ی

سندیکاھا نیز با موفقیت آمیز و بیش از انتظـار خـوانـدن ایـن  
ـزا اعـالم کـرده،   ـان اعتصاب افزود که بر خالف آنچه لوفت ھ
ـاخـیـر مـواجـه شـده انـد  ـا ت . پروازھای با مسافت دور ھـم ب

اعتصاب کنندگان خواھان افزایش پنج درصدی حـقـوق خـود  
ـنـد  ـیـل شـرایـط کـاری ھسـت ـاعـث  .  و تسھ ایـن اعـتـصـاب ب

سرگردانی ھزاران مسافر در بزرگتریـن فـرودگـاه آلـمـان شـده  
لوفت ھانزا بعنوان بزرگترین شرکت ھواپیمایی آلـمـان،  .  است 

 . پرواز در فرودگاه فرانکفورت این کشور دارد ٨٤٠ روزانه  
 

تظاھرات کارگران کارخانه  -ایتالیا 
 آلومینیوم سازی آلکوآ

ـیـوم سـازی   به گزارش یورو نیوز کارگران کارخانه آلومین
 اوت و با ھدف فشار به دولت مـاریـو  ٣٠ آلکوآ روز پنجشنبه  

ـنـدگـان  .   مونتی درخیابانھای رم تـجـمـع کـردنـد  تـظـاھـرکـن
ـنـده   خواستار مسئولیت پذیری بیشتر و حـمـایـت دولـت از آی

ـیـدا  .  شغلی خود ھستند  ـیـرغـم پ شرکت آمریکایی آلکـوآ عـل
ـیـل   ـای خـود را بـدل ـی شدن خریدار درنظر دارد کارخانه سـاردن
مشکالت اقتصادی تا ماه نوامبر تعـطـیـل کـنـد کـه بـدیـن  
ـنـد شـد  . ترتیب، بیش از پانصـد کـارگـر خـانـه نشـیـن خـواھ

ـا را   ـی ـال ـت ـیـکـاری در ای ساردنیا یکی از باالترین نـرخـھـای ب
ـتـصـادی و   داراست و بسـتـه شـدن کـارخـانـه مشـکـالت اق

قـرار  .  معیشتی ساکنان این منطقه را تشـدیـد خـواھـد کـرد 
 اوت  ٣١ است دولت ایتالیا و نمایندگان سندیکاھا روز جمعه  

 در این مورد تشکیل جلسه بدھند 
 


