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قانونی که در آن کـارفـرمـا  " 
حق اخراج کارگر را نداشته بـاشـد  
مــمــکــن اســت بــه جــای نــظــم،  

نظمی و اغـتـشـاش رخ دھـد؛    بی 
ای از کـارگـران مـمـکـن    زیرا عده 

ـفـاده از ایـن حـق    است با سـوء  اسـت
عامل اغتشاش در کـارخـانـه یـا  

ــد  ــن  ".  مــحــل کــار خــود شــون ای
ـتـھـای   جمالت بـخـشـی از صـحـب
ـرز   ـب نایب رئیس اتاق بـازرگـانـی ال

بحث بر سـر اصـالح قـانـون  . است 
كار و نوعی اعتماد سازی مـیـان  

ـر  .  كارگر و كارفرما است  و بحث ب
سر امنیت سرمایه اسـت و قـانـون  

بحث بر سر كار مـزدی  .  كار است 
و این بحثھا مـحـور اصـلـی  .  است 

رابطه كـار و سـرمـایـه در كشـور  
استبداد زده تحت حاكمیت سیـاه و  
 كثیف رژیم جمھوری میباشد     

چرا موضوع و دستور بـحـثـھـا  
ـرده و   به این شدت عـریـان، بـی پ

ـنـون  .  شفاف بیان میشود  مگر تا ك
قانون كار و سـرمـایـه در خـدمـت  
ـری از   ــ ـــوگــی ـل ــارمـــزدی و جــ ك

ــت و  "  اعــتــشــاش "  ــع دول ــه نــف و ب
بورژوازی نبوده، است؟ بـا سـلـطـه  
سرمایه در ایران، این رابطه كـار و  
سرمایه است كه حرف آخـر را زده  

در مـتـن ایـن رابـطـه، امـا  .  است 
كشمكشـی دائـمـی گـاه قـوی و  
علنی گاه پنھـان در جـریـان بـوده  

ــه قــدمــت  .  اســت  كشــمــكــشــی ب
حاكمیت سرمایه و نـظـام و دولـت  

 . ھای بورژوایی 
اما، در دل این كشمكش ھای  
ــرف   ــمــی و مــداوم، از یــك ط دائ
ــورژوازی بــا   ــت ســرمــایــه و ب دول
دستگاه سركوب، قانـون كـار و بـا  
بكارگیری مذھب و بگرو گرفـتـن  
زندگی و معیشت كارگـران صـف  
بسته اند، و در جبھه مـقـابـل ایـن  
طبقه كارگر و مزدبگیران جـامـعـه  
ھستند كه از كرامت و شـخـصـیـت  
ـرمـــت خـــود در اشـــكـــال   و حــ
ـراضـات خـیـابـانـی،   اعتصاب، اعت
ــنــگ ھــای   ــی ــت ــی ــظــاھــرات و م ت

به دنبال نشست تعدادی از احـزاب  
ـرانـی كـه   و محافل اپوزیسـیـون ای
ــن   ھـدف نشــســت خــود را ســاخــت
ــابــل   ــق ــیــوی چــپ در م ــرنــات ــت آل
آلترناتیـوھـای راسـت اعـالم كـرده  
ــكــی از   ــه ای از ی ــوشــت ــد، ن ان
ــن   كـادرھــای بـخــش كـارگــری ای

چـرا  " جریانات نیز، تـحـت عـنـوان  
ــرایشــات   ھــمــکــاری و اتــحــاد گ

كه قبـال  !"  کارگری ضروری است 
ـتـشـر   منتشر شده بـود، دوبـاره مـن

من اینجا قصد پرداختن  )  ١ . ( شد 
ھمه جانبه به اتحاد و چگـونـگـی  
ــه   ـرخـورد گـرایشـات كـارگـری ب ب
ھمدیگر را ندارم؛ منتھا فرضیـات  
غلـط سـیـاسـی مـھـمـی در ایـن  
نوشته ھستند كه پرداختن به آنـھـا  
می تواند حداقل جلوی یـكـسـری  

ـرد  ـقـد ایـن  .  از ابھامات را بـگـی ن
نوشته ھمچنین در رابطه بـا خـود  

ــازی "  ــوس ــات ــرن ــه ای  "  آلــت ــم ــاس ب
محافلی كه خـود را چـپ مـی  
دانند ـ كه در انتھای ایـن نـوشـتـه  
به آن ھم اشاره خواھم كرد، خـالـی  

 .از لطف نیست 
ــه   ــت ــوش ــرا ھــمــکــاری و  " ن چ

ــحــاد   ــد  ..."  ات ســعــی مــی كــن
موقعیت ایران را توضیح بـدھـد و  
بـه جــنـگ و جـدال بــیـن اقشــار  

ـردازد   مختلف طبقه حاكمه مـی پ
و در انتھا به این نتیجه می رسـد  
كه گرایشات كارگری باید متحـد  

اجازه بدھید با ھم به بـخـش  . شوند 
ـم  ـیـانـدازی . مھم این نظر نگـاھـی ب

دقیقـا در وسـط ایـن  : " می گوید 
ــه   ــل ــحــث مــھــم اســت کــه مســئ ب
ــرایشــات   ھــمــکــاری و اتــحــاد گ
کارگری جایگاه واقعـی خـود را  

بحث ھمکاری و اتحـاد  . می یابد 
گرایشات کارگری بحـث سـازش  
ــه   ــن کـار و سـرمـای ـی ـقـاتــی ب طـب

ـلـکـه ایـن مـوضـوع در  .  نیـسـت  ب
ـران و   شرایط سیاسـی کـنـونـی ای
ـر   ـقـاتـی مـوجـود ب توازن قوای طب
این پایه متکی است که اوال ایـن  
طبقـه کـارگـر اسـت کـه بشـرط  
اینکه در عرصه مبـارزه سـیـاسـی  
ـران را   دولت و سرمایه داران در ای
به چالش بطلبد از ایـن تـوانـایـی  
ـر اوضـاع   ـی ـی ـنـده و تـغ متحول کـن
برخوردار بوده و سـطـح زنـدگـی و  
شرایط کار و آزادیھـای سـیـاسـی  

ـرای آحـاد جـامـعـه بـه  ...  و   را ب
در این بخش ابتـدا  ."  ارمغان بیاورد 

یك خلط مبحث ھسـت كـه مـی  
ــد كــه   ــن ــا ك ــق ــیــن ال ــن خــواھــد چ

ـرایشـــات  "  ـــن گــ ـی ــ ھـــمـــكـــاری ب
ــری  ــرایشــات  " و  "  كــارگ اتــحــاد گ

امـیـدوارم  .  یكی ھستند "  كارگری 
ـیـن  .  كه عمدی نباشد  ھمكـاری ب

گرایشات كارگری، كـه در واقـع  
ھـای كـارگـری    ھمان اتحاد عـمـل 

است، یك مقـولـه جـا افـتـاده ای  
ــیــن   ــران و فــعــال اســت كــه كــارگ
ــلــف،   ــت ــرایشــات مــخ ــری گ كــارگ
روزانه بر سر مسائل مختلف با آن  
ـنـدنـد  . روبرویند و بـه كـار مـی ب

مانند مبارزه و اتحاد عمل بر سـر  
برگزاری اول ماه مه، اتحاد عـمـل  

ھـای    در مبارزه برای ایجاد تشكـل 
ـر ســر   ــحـاد عــمـل ب كـارگــری، ات
افزایش حداقل دسـتـمـزد و مـوارد  

در مصاحبه مفـصـلـی  .  زیاد دیگر 
ـبـش   در مورد گرایشـات درون جـن

ــوشــتــم  ــر  : " كــارگــری ن ــی ــعــب ــن ت ای
نادرست است كه منظور از اتـحـاد  
گرایشات را ھـمـان اتـحـاد عـمـل  

ـرایـن  !  گرایشات مختلف بدانیم  بنـاب
ــد   ــكـیـك الزم اسـت و بـای ـف ایـن ت
ـیـن   تاکید کرد که اتحاد عـمـل ب
گرایشات مختلف بمعنی اتحـادی  
ـیـش   بین گرایشات مختلف برای پ
بردن یك كمپین، یك آكسیون و یـا  
یك اعتصاب و اعتـراض و عـمـل  
ـنـكـه   مشخص است كه جـدا از ای
شما خودتان را مـتـعـلـق بـه كـدام  

 "اتحاد گرایشات كارگری"و " چپ"آلترناتیو 
 ناصر اصغری 
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ـری کـه از سـوی   بنا به خـب
اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشـر  
ـنـاه و   شده است شـریـف سـاعـد پ
مظفر صالح نیا از اعضای ھیئـت  
ـران   مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای

 دی  15که بندبال بازداشت در  
ـیـسـت و  1390ماه    ، در روز ب

نھم ھمان ماه از زاندان آزاد شـدنـد  
ـیـن  25و در    اسفند سـال نـود اول

دادگاه آنان برگزار شد بدون اینکـه  
در نزدیک به ھفت ماه حـکـمـی  
در مورد آنان صادر شود بار دیگـر  

 مھر ماه سـال جـاری  15در روز  
جھت محاکمه مجـدد بـه دادگـاه  
ـنـدج فـرا   ـقـالب سـن شعبه یک ان

 .خوانده شده اند 
ــھــا   ــاه ســال شــریــف ســاعــد پــن
ــه   ــان ــده کــارگــران کــارخ ــایــن ــم ن
ـران   ـرریـس و از رھـب ریسندگـی پ

ـنـدج   کارگری خوشنام در شھر سن
ـم   ـیـا مـعـل است و مظفـر صـالـح ن
اخراجی، فعال کارگری در شـھـر  
سنندج و انسان شریفی اسـت کـه  
ــه یــک فــرد   ــال کــمــک ب ــدنــب ب
خیابان خواب در سـرمـای شـدیـد  
ـیـن   شھر سنندج و اعتراض به چـن

 .وضعیتی بازداشت شد 
نھادھای حکـومـت اسـالمـی  
ـرونـده   در سنندج می کوشند بـا پ
ــھـامــات   سـازی و وارد نـمــودن ات
ـیـن   واھی و بی اساس علیه فـعـال
کارگری، کارگران را از داشـتـن  
تشکلھایشان محروم کنند و مـانـع  
ـراضـات کـارگـری   گستـرش اعـت
ــدگــی،   ــیـه شـرایــط سـخــت زن عـل
شغلی و وضعیت معیشـتـی آنـھـا  

 .شوند 
ــن تشــکــل کــارگــری   داشــت

ـقـل از دولـت، اعــتـصـاب و   مسـت
ـبـاری   اعتراض به وضعیت فـالکـت
ــه   ــی ب ــالم ــت اس ــوم ــک ــه ح ک
کارگران و اکثریت جامعه تحمیل  
ــرای   کــرده حــق بــی چــون و چ

باید به مـحـاکـمـه  .  کارگران است 
و قرار تعقیب قضایی علیه شریـف  
ـیـا و   ـر صـالـی ن ساعد پناه، مظـف
دیگر کارگرانی کـه در مـعـرض  
بازخواست ھستند فورا خاتمه داده  
شود و ھمه کـارگـران زنـدانـی و  
کلیه زندانیان سیاسی بدون قیـد و  

 شرط از زندان آزاد شوند 
کمیته کردستان حزب 

 کمونیست کارگری ایران
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احضار مجدد شریف ساعد پناه و مظفر 
 صالح نیا به شعبه یک دادگاه سنندج
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دانید، ھمه كارگران از    گرایش می 
ــع   ــحــاد عــمــل مشــخــص نــف آن ات

 )٢ ."(برند   می 
ـــا   ـــات  " ام ـرایش ـــحـــاد گــ ات
، اگـر نـویسـنـده واقـعـا  " كارگـری 

متوجه باشـد كـه دارد چـه مـی  
گوید، دیگر از حیطه اتحاد عـمـل  
ــا   ــی ب خــارج مــی شــود و حــت
ــكــه   ـن یـادآوری و قســم خـوردن ای

منظور سازش طبقاتی بین كار و  " 
، نمی تواند به ایـن  " سرمایه نیست 

ــی خــود را از چــاھـی كــه   راحـت
ـرھـانـد  در  .  برای خود كنده است، ب

ـم  ـت : ھمـان مصـاحـبـه مـزبـور گـف
ـبـش  "  گرایشات مختلـف درون جـن

ـبـش  ھـای    كارگری بازتابی از جـن
ـنـد كـه در   وسیعتر اجتماعی ھست
جامعه، افق و چشـم انـدازھـائـی  
ــاســی،   ــدھــی ســی بــرای ســازمــان
ــمـاعـی و غـیــره   ـتـصـادی، اجـت اق

یعنی گرایش رفرمیسـتـی  ."  دارند 
ــكـالــیـســم اســت كــه   ھـمــان ســنـدی
بازتابی از سوسیال دمكـراسـی در  
ــش كــارگــری اســت  . درون جــنــب

پروتكشنیسم بازتـابـی از گـرایـش  
وسیعتر ناسیونالیستی در جـامـعـه،  
. در درون جنبـش كـارگـری اسـت 

ـیـسـتـی بـازتـابـی   گرایش سوسـیـال
ـیـسـتـی در   است از جنـبـش كـمـون
. جامعه، در درون جنبش كارگـری 

ــن   ــد ای ــوی ــی گ ــه م كســی ك
ـنـد، در   گرایشات با ھم اتحاد بكن
واقع تبلیغ برای سازش بین كار و  
سرمایه را به درون خـود صـفـوف  

 . كارگران برده است 
بگذارید یك مثال ساده دربـاره  

اتـحـاد عـمـل  " فرق بین دو مقوله  
ــری  ــرایشــات  " و  "  كــارگ ــحــاد گ ات
ـم كـه روشـن شـود  " كارگری  ـی بـزن

ـر سـر چـیـسـت  ـیـن  .  بحث ب فـعـال
ـرایشـــات   ـثـــال گــ ـری مــ كـــارگــ
ـیـسـتـی و   سوسیالیستی، سندیكـال
ـر سـر افـزایـش   ـیـسـتـی ب ناسیونـال
دستمزد با ھم تـوافـقـات و اتـحـاد  
عملھایی می كنند كه آكسیـون و  
ـرای   یا برنـامـه ھـایـی خـاصـی ب
پیش بردن اعتراضات كارگری در  

ـنـد  بـه  .  این مورد خاص عملی كن

ھر زوایـه از ایـن مـوضـوع نـگـاه  
كنیم، ھم عملی است و ھـم تـوده  

ـرنـد  امـا  .  كارگران از آن نفع می ب
ــامــبــرده  را   ــن گــرایشــات ن ھــمــی
ــج   ــی ــال بس ــث ــر ســر م چــگــونــه ب
ـردن افــق   ـرای پــیـش ب كـارگـران ب
وآلترناتیو سیاسی خود در جامعـه،  

؟ چـگـونـه  ! می توان متحـد كـرد 
ــش   ــن گــرای ــالــی ــع ــوان ف مــی ت
ـرای لـغـو كـار   سوسیالیستی كه ب
ــعــه ای   ــجــاد جــام مــزدی و ای
ــرده و   ــتــی تــالش ك ــس ــی ــال ــی ســوس
ـنـد، بـا   ـن كارگران را بسیج مـی ك
ـبـش   ـیـسـتـی جـن فعالین نـاسـیـونـال
كــارگــری كــه شــعــارشــان حــول  

ـران بـخـر "  دور  "  ایرانی، سـاخـت ای
می زند و یا تالششان در جامـعـه  

اسـت،  "  واردات بی رویه "برای لغو  
چگونه مـی تـوان  .  را متحد كرد 

گرایش سوسیالیستی كه كارگـران  
را برای انقـالب كـارگـری بسـیـج  
ـــش   ـرای ـــد را بـــا گــ ـن ــ مـــی ك

ـرای   کـمـی  " سندیكالیستی كـه ب
بیشتر تـالش و البـی مـی  "  رفرم 

ـیـن كـاری   كند، متحد كـرد؟ چـن
ـیـسـتـی   فقط در تـوھـم سـنـدیـكـال

 .امكان پذیر است 
ــه   ــت ــوش ــرا ھــمــکــاری و  " ن چ

در ادامه پاراگراف نقل  ..."  اتحاد  
مـعـضـل  : " قول شده مـی نـویسـد 

ــی   ــه اول امــروز صــف آرائ درج
سوسیالیستھا علیه گرایشات غیـر  
سوسیالیستی یا آن گرایش چـپ  

مبارزه افقـھـای  . رفرمیست نیست 
متفاوت در درون جنبش کارگـری  
. در جایگاه خود با اھـمـیـت اسـت 

ولی بـایـد شـرایـط آن مـبـارزه را  
تـعـرض بـورژوازی  .  تشخیـص داد 

ھار و لجام گسیخته به زندگی و  
کار کـارگـران و تـحـمـیـل یـک  
شرایط دشـوار زنـدگـی از سـوی  
جمھوری اسالمی و سرمایه داران  
به کارگران ان شـرایـط ویـژه ای  
است کـه ھـر نـوع ھـمـکـاری و  
اتحاد بین گرایشات کـارگـری را  

ـبـل  ."  توجیه میکند  به نظر مـن ق
تـوجـیـه  " از اینكه چـیـز دیـگـری  

، تالش برای سازش طبقاتی  " شود 
. است كه اینجا توجیه مـی شـود 

ــه   ــت  " آھــنــگ كــھــن ــوب ــعــال ن ف

در این نـوشـتـه  "  سوسیالیسم نیست 
بطور ناشیانه ای به صدا در آمـده  

مبارزه برای سوسیالیسم بـا  . " است 
چـیـز  ...  اھمیت است، ولی فعال  

ــالل  ." " دیـگـری مـھـم اسـت  ـق اسـت
طبقاتی طبقه كارگر مـھـم اسـت،  

ــه  ــال ن ــع ــی ف ــحــث  !"  ول ــام ب ــم ت
فـقـط كـارگـران  " و  "  سوسیالیـسـم " 

ـنـد  ـره بـا  "  باید به میدان بیای و غـی
ناقابـل دود مـی  "  ولی " ھمین یك  

نـویسـنـده  .  شود و به ھوا می رود 
ـقـالل   ـیـن اسـت ھایی كـه ایـن چـن
ــی   ــاتــی كــارگــران را ارزان ــق طــب
ـنـد،   ـن اتحادھای بورژوایی مـی ك
ھمیشه تفكرات خـود را در ھـالـه  
ــوم مــی   ــوالت مــوھ ای از مــق
ــطــراق و   ــه پــرطــم ــد ك ــن ــچــی پــی

اند اما فـقـط پـوچ و  "  حکیمانه " 
ــد  ــن ــت ــن  .  ســازشــکــارانــه ھس ــی ھــم

ـیـن سـیـاسـت   كسانی كه ایـن چـن
ــری را ارزان بــه   ــقــل كــارگ مســت
دیگران می فروشند، وقتی كه از  
قدرت گرفتن كارگر با آنھا حـرف  
می زنید، ھزار امـا و اگـر مـی  
ـنـد  . آورند كه كار كمونیستی نـكـن

ــود   ـب ــود تشــكـل كـارگــری و ن ـب ن
ــای   ــارگــران و شــوراھ ــحــاد ك ات
ـره را   كـارگـری در مـیـدان و غـی
نشانت می دھند كه تو ھم كـاری  

با اتحاد بین حزب توفان و  !  نكنی 
ـیـسـت   حزب رنجبران و حزب كـمـون
ــه وجــد مــی آیــنــد، امــا   ایــران ب
ـقـالل   ـرای اسـت كوچكترین كاری ب
طبقاتی كارگران و قدرت گرفـتـن  

و اگـر  .  واقعی كارگران نمی كنند 
كسی ھم كاری بكند، ھزار و یـك  

 .سنگ اندازی می كنند 
ـیـه   ـر عـل می شـود و بـایـد ب
. جمھوری اسـالمـی مـبـارزه كـرد 

ـنـاكـی   باید بر علیه شرایـط وحشـت
كه بورژوازی، چه داخلـی و چـه  
ـقـه كـارگـر   ـرای طـب بین المللـی ب
ایجاد كرده است مبارزه كرد؛ بـدون  
اینكه افق سوسیالیسم را از جـلـو  

ـم  ـی بـایـد بـا   .  چشمان خود كنار بزن
گذاشـتـن افـق كـارگـری و افـق  
انقالب كارگری در جلو جـامـعـه،  
مردم را دور اھـداف خـود بسـیـج  

كسی كه ایـن كـار را نـمـی  . كرد 
ـنـد   " فـعـال " كند و یا فكر مـی ك

نباید كرد، مـی رود بـا مـحـافـل  
دیگر و در نـھـایـت بـا گـرایشـات  
دیگر اتحاد می كنـد و كـارگـران  
ھم را به دور اھداف آن گـرایشـات  

 .جمع شده، فرامی خواند 
تا آنجا كه به جنبش كارگـری  
ایران برمی گردد، در حـداقـل یـك  
ـر آوردن   دھه گذشته شـاھـد سـر ب
ـم كـه   ـنـی بـوده ای ـی صفی از فعال
جنبش كارگری را در سخت تریـن  
ــكـی از   ـتــرل ی شـرایـط و زیــر كــن
ــای   ــھ ــومــت ــك ــن ح وحشــی تــری
انگیزاسـیـون مـذھـبـی ایـن دوره،  
. رھبری كرده و راه نشـان داده انـد 

از جـانـب  "  اتحاد گرایشـات " بحث  
ھیچكدام از این رھبران كـارگـری  

ـیـن بـه  . مطرح نشده است  این فعال
اندازه كافی فرموله بـوده انـد كـه  
چه چیزی شدنی و واقعی اسـت  
ــامــات   ــھ ــی اب ــای ــزھ و چــه چــی

ـفـكـرانـه  در ایـن یـك دھــه،  !  روشـن
شاھد دھـھـا اتـحـاد عـمـل مـھـم  

حتی یكبار ھـم  .  كارگری بوده ایم 
كسی حرفی از ھمه با ھـم شـدن  

ـیـایـد ھـمـه بـا ھــم  . " نـزده اسـت  ب
ـم  ـیـانـدازی " متحد شویم و رژیم را ب

یك شعار عامیانه است كه از سـر  
استیصال می خـواھـد مـجـاھـد و  
شاھچی و كمونیسـت را، كـه در  
تصور گوینده ھمه اینھا مـخـالـف  
ـنـد  ! رژیم ھستند، با ھم مـتـحـد ك

ــب   ــطــل ــاری و  " م ــک ــم چــرا ھ
که ظاھرا برای ارشـاد   ..."  اتحاد  

ــه شــده   ــوشــت ـبــران کــارگــری ن رھ
ـنـد  ـیـسـت ـیـن مـتـوھـم ن . است، چن

كاری كـه آنـھـا كـرده انـد، تـوھـم  
زدائی از عـوام و شـفـاف سـازی  
ـیـو   ـرنـات ـت آلترناتیوھا و از جـمـلـه آل

ایـن كـاری  .  خـودشـان بـوده اسـت 
ـیـسـت جـدی و   است كه ھر كمـون

 . پیگیری باید مشغول آن باشد 
چرا ھمکـاری  "منتھا نویسنده  

خواھـان ایـن شـفـاف  ..."  و اتحاد  
ــســت  ــه  .  ســازی نــی ــال او در مــق

ــوان   ــحــت عــن ــگــری ت ــری  " دی ــظ ن
ـیـن نشـسـت   مختصر در مـورد اول
مشـتـرک احـزاب، سـازمـانـھـا و  
ـیـسـت  " نھادھـای چـپ و کـمـون
: خطاب به این نیروھا می گـویـد 

ھر حـزب و سـازمـان و نـھـادی  " 
ــد بــر ســر درکــش از   ــوان ــت مــی
ـقـاتـی   سوسیالیسـم و مـبـارزه طـب

پلمیکھای مفـصـلـی داشـتـه   و 

ــد  ــاشــن ــن اســت کــه  .  ب مــھــم ای
مخالفین سیاسی بتوانند با ھم راه  
بروند و در مواردی که الزم باشـد  

تـا فـرمـول  .  ھم جھت ظاھر شونـد 
ـر بـاشـد شـانـس   بندیـھـا کـلـی ت
ـتـوانـد   موفقیت آمیز بودنش ھم می

: و یـا مـی گـویـد ."  بیشتر باشـد 
ـنـاب از شـکـسـت  "  رفقا برای اجت

ـنـد  . آتی ھیچ پالتفرمی تھیه نکن
ـر   ـیـن نشـسـت ب کمااینکـه در اول

نھادینه کردن ھمکاریھا و تبـادل  »
ــا  ــظــرھ ــک  »،  «ن در مســیــر ی

ـران و   آلترناتیو سوسیالیستی در ای
ــل بــا رژیــم جــمــھــوری   ــاب ــق در ت
اسالمی و تھدیدات امپریالیـسـتـی  
و راه حـل ھـای رفـرمـیـسـتـی و  

، به اندازه کافی گویـا  «ارتجاعی 
. بوده و حق مطلب را بیان میکنـد 

بگذار چنین مقوالت و مفاھیمـی  
ــده عــمــل ھــای   ــن کــه بــیــان کــن
ـنـد،   ـیـک ھسـت مشخصی در پرات
ــاقــی   در ھــمــیــن ســطــح کــلــی ب

چرا بـایسـتـی بـه ھـمـیـن  .  بمانند 
ـیـل   سطح کلی اکتفا کرد؟ بـه دل
ـیـسـت   اینکه احزاب چپ و کمـون
عموما عادت دارند با ھم فـکـران  
. خود مـنـاسـبـات داشـتـه بـاشـنـد 

چنین فرمول بندیھای عامی که  
ــت   ــس ــه نش ــالعــی ــن اط در اولــی
مشـتــرک آمـده اســت، کــمــک  
ـیـشـه   میکند تا از چھارچوب کـل
ای و تنگ فراتر رفـتـه و راه را  

ـر  "برای قبول   تنوع و سوسیالیسـم ب
ـفـاوتـھـا  ایـن  ."  بـاز کـنـد "  اساس ت

البته سوسیالیسم بـه مـتـد احـزاب  
سوسیـال دمـكـرات اسـت كـه ھـر  
ـرای   فرقه و محفلی  کابینه ای ب
خودش در ان احزاب دارد و حـزب  
بزرگ و مـادر ھـم، در خـدمـت  
بورژوازی در پارلمان ركـاب مـی  
ـنـد  ـیـن وضـع مـی ك . زند و قـوان

متأسفانه نـویسـنـده مـطـالـب ذكـر  
ـــال   ـی ــوســ ــمـــامـــا دارد س ــده ت ش
ـنـد و   ـیـغ مـی ك دمكراسی را تبل
ـنـاع از بـه قـول خـودش   برای امت

، می خـواھـد ھـمـه كـلـی  " تفرقه " 

  "اتحاد گرایشات كارگری"و " چپ"آلترناتیو 

 ١ از صفحه  
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ھمه این سالـھـا ایـن  .  گوئی كنند 
ـر سـر مـا كـارگـران كـاله   چنین ب
ــیــل رأی و   ــه انــد و وك ــت گــذاش

در صـحـنـه  .  سیاست ما شده انـد 
ــاســتــی   ــی ــن س ــاســت ایــران، ای ســی
پاخورده و منزوی اسـت و دیـگـر  
ـیـت   نمی توان آن را به اسـم فـعـال
كــمــونــیــســتــی بــه خــورد فــعــال  

 .كارگری داد 
 

 "چپ"آلترناتیو 
ـلـمـه ھـم   دوست دارم چـنـد ك
درباره آلترناتیوسازی بـه اصـطـالح  

" آلترناتیو چـپ . " چپ ھم بگویم 
اصــوال بــا اتــحــاد و نشــســت و  
ھمكاری چند حزب و محـفـل بـه  

چپ در جـامـعـه  .  دست نمی آید 
ـران،  .  یك افق اسـت  " چـپ " در ای

افـق پـس زدن ارتـجــاع اسـالمــی  
. مبارزه بر علیه اعدام اسـت .  است 

مبارزه بر علیه آپـارتـایـد جـنـسـی  

ــر ســر افــزایــش  .  اســت  ــارزه ب ــب م
ــزد اســت  ــم ــارزه بــرای  .  دســت مــب
ـرای  .  سكوالریسـم اسـت  مـبـارزه ب

ــدی اســت  ــرون ــر شــھ ــراب . حــقــوق ب
ـری و   ـراب ـرای آزادی و ب مبارزه ب
ــت  ــكــل اس ــان و تش . آزادی بــی

ــت   ــن از دول ــه جــدائــی دی ـب مـطــال
ــی  .  اسـت  ـرای ســرنـگـون مـبـارزه ب

ــم و بــرقــراری جــامــعــه ای   رژی
ـیـسـتـی اسـت  مـطـمـئـن  .  سـوسـیـال

نیستم كه آن جریاناتی كه دور ھـم  
ـیـو   جمع شده و می خواھند آلترنـات
ــن   ــا ای ــدھــنـد را، ب ــه ب چـپ ارائ

آن  .  معیارھا چپ مـعـرفـی كـرد 
كدام كمونیست و چپـی اسـت كـه  
پالتفرمی با احزاب مائوئیـسـت و  
ـنـد و در   ـیـسـت امضـا ك ـن ـی استال
چشم جامعـه ھـنـوز بـعـنـوان یـك  
جریان چپ، با مشـخـصـاتـی كـه  

بـه  !  برشمردم، اقبالی داشته باشد؟ 
نظـر مـن اگـر حـزب و جـریـانـی  

ـر   ـیـسـت غـی خودش را آنقدر كـمـون
ـر مـائـویسـت   استالینیـسـت و غـی
ـبـكـبـه   نداند و با افتخار و دبدبه ك
ـیـسـت   با حزب مائویست و استالین
ـران امضـا   ـنـده ای ـرای آی ـرم ب پالتف
ـیـوی   ـرنـات كند، در چشم جامعه آلت
ـیـن و مـائـو   ـیـو اسـتـال مثل آلترنات

ھمه اینھـا  .  برای ایران می خواھد 
را من فعال فقط در تصویری كـه  
ــر از مــائــو و   جــامــعــه و كــارگ

ـم  ـنـكـه  .  استالین دارند می گـوی ای
تعدادی از این جـریـانـات بـا لـغـو  

نـمـونـه  ( اعدام مشكل جدی دارند  
ــت و   ــی ــف اقــل ــل مــحــافــل مــخــت

ـر  ) سربداران  ؛ تـعـدادی دورانـی زی
ـم   عبای یكی از جـنـاحـھـای رژی

ــد   ــنــه زده ان ــی نــمــونــه حــزب  ( س
؛ اینكه ھستند در مـیـان  ) رنجبران 

این جماعت كه ھنوز عاشق اسـالم  
)نمونه راه كارگر ( و آخوند ھستند  

؛ اینكه قریب به اتفاقشان طرفـدار  

ـتـی بـا عـنـوان   سرمایه داری دول
سوسیالیسم ھستند و اینكه ھـیـچ  
كدام از این موارد كسی را در این  
جمع به فكر آینده خود نیـانـداخـتـه  
ـبـشـی   است، فقط نشان از ھم جـن

 .بودن آنھاست 
آلترناتیو چـپ چـگـونـه  " اما  

ـر مـی  "  تأمین می شود؟  ما را ب
گرداند به بحث و جوابی كـه بـاال  

چـپ تـحـزب  .  به آن اشـاره كـردم 
یافته جـامـعـه بـایـد اھـدافـش را  
ـرد و   شفاف جلـوی جـامـعـه بـگـی
جامعه را قانع كند كه سخنـگـوی  

باید آنقدر چـپ  .  مطالباتش است 
ـنـده و   و با قدرت بـاشـد كـه نـمـای
ـراضـات جـامـعـه   سخنـگـوی اعـت

ــن اســت كــه  .  بشـود  ــی و ایـن چــن
جامعه آن چپ را انتخاب خواھـد  
كرد و رھبری و اتوریته اش را در  
. شرایط انقالبی قبول خـواھـد كـرد 

دیـگـری  "  آلترناتیو سـازی " ھر نوع  

تحت نام چپ، نشستی اسـت از  
سر بی افقی و در بھتریـن حـالـت  

 !باسمه ای 
 

 توضیح 
========== 

ـنـجــا  )  ١ (  نـوشـتـه ای كـه ای
مورد نقد قرار گـرفـتـه اسـت، در  

،  ٢٤٧ نشریه جھان امـروز شـمـاره  
ـران، درج   ارگان حزب كمونیست ای

 .شده است 
خوانندگان عـالقـمـنـد را  )  ٢ ( 

ــه فـوق كــه در ســه   بـه مصــاحــب
،  ١٩١ قسـمــت در شــمــاره ھــای  

ــارگــر  ١٩٥  و  ١٩٣  ــه ك  نشــری
ـتـشـر شـدنـد، ارجـاع   كمونیست من

 .می دھم 
 
 ٢٠١٢  سپتامبر  ٩ 

 . اعتراضی صف بندی كرده اند 
رئیس مزدور ضد كارگر اتـاق  
بازرگانی با دولت ضد كارگـر در  
ـبـار    ـن دل این جدل طبقاتـی امـا ای
ـثـمـار و   شفاف و عریان برای اسـت
كشاندن وضعیت طبقه كـارگـر بـه  
ـم و تـمـكـیـن،   ـی سمت سكوت تسل

 صف آرایی کرده است 
ترس از اغتشاش در ادبیات و  
فرھنگ بورژوازی و نظام دولتـی  
ــالب   ــد انــق ــخــوانــی حــافــظ آن، ب
كارگری، اعـتـصـاب، تـظـاھـرات،  
تشكیل مجمع عمومی، اتـحـادیـه  
ـر   ـرای بـزی و سندیكا و فـراخـوان ب
كشیدن دولت سرمایه، پـایـان دادن  

ـیـای   ـثـمـار، دن به كارمزدی و است
بھتر و  حق خواھـی و عـدالـت و  
ـیـات   ـثـمـار در ادب پایان ستم و است
كارگری، را مقابل ھم بـگـذاریـد،  
آن وقت است كه میبینیم كه اینھـا  

 . چرا از  اغتشاش میترسند 
در شرایطی كه، اعتراضـات و  
ـنـده   ـن اعتصابات كوبنده و تعیین ك
درب منازل و ادارت مقامات ضـد  
كارگر  و كارفرماھا، را بصـدا در  

ــه اعــتــراض  .  آورده اســت  صــحــن
ـلـمــان در شـكــل   كـارگـری و مـع
اعتصاب و تجمعات تـوده ای در  
مقابل مجلس شورای اسالمی  و  
ـیـدی، كـارخـانـه ھـا و   مراكز تـول
ـرورش ھـر روز   ادارات آموزش و پ

ـلـمـان و   .  ادامه دارد  كارگران، مـع

ـراز   ـنـی اب پرستاران در شـكـل عـل
و ھـیـچ دوره ای  .  وجود میكنند 

به انـدازه یـكـسـال گـذشـتـه مـوج  
بیكارسازی ھـا افـزایـش نـداشـتـه  

حجم اخبار بیكار سـازی و  .  است 
ـیـد و   اخراج در مراكـز كـار و تـول
ادارات بشكـل سـرسـام آوری بـاال  

ـرای  .  رفته است  دست كـارفـرمـا ب
. بیكارسازی ھمیشه باز بوده اسـت 

ھم اكنون بحث كمبود نقدینگی و  
ـرای بـه   ـتـصـادی را ب محاصره اق
اصطالح مشروعیت بـخـشـیـدن بـه  
بیكار سازی و اخراج جلـو كشـیـده  

آنـگـاه سـوال ایـن اسـت کـه  .  اند 
ـیـس اتـاق  "  فـرمـایشـات "  نـایـب رئ

ـقـشـه   بازرگانی در خدمت كـدام ن
شوم و ویرانگر برای طبقه كـارگـر  
است؟ آیا بیشتر از ایـن اخـراج و  
بیكارسازی مانده است كـه انـجـام  

ــلــوی  !  دھــنــد  ــر گ گــرانــی و فــق

. میلیونھا انسـان را فشـرده اسـت 
اینھا كافی نیست و البـد بـا ایـن  
ترفندھا مـیـخـواھـنـد بـه مـوجـی  
ـیـكـارسـازیـھـا   دیگر از اخـراج و ب
تحت نام جلوگیری از اغـتـشـاش  

 دامن بزنند؟ 
ـفـه ھـا،   و خـارج از ایـن مـول
ــظــمــی و   ــی ن ــظــم و ب ــمــات ن كــل
ـیـد رمـز و   ـل اغتشاش و اخـراج ك
ابزار سركوب دولت ضد كـارگـر و  
ــارگــر بــرای   ــامــات ضــد ك مــق
ـری و بـه گـرو گـرفـتـن   دستـگـی
فعالیت فعالین و رھبران كارگـری  

طبقه كـارگـر بـایـد بـه  .  بوده است 
این ترفند و افـاضـات مـقـامـات  
جمھوری اسالمی با ھوشیاری و  

 .آمادگی برخورد كند 
ـردن مـــجـــمـــع   ـرده كــ ــ ـت گســ
عمومی، مـطـلـع كـردن كـارگـران  
متشكل و جمـع شـده در مـجـمـع  

ـیـو   ـت عمومی از رویـدادھـای ابـژك
سیاسی و نقـشـه ھـا و افـاضـات  
مقامات دولت و نـظـام جـمـھـوری  
ـر مـیـزان   اسالمی و كرفرمـاھـا، ب
آمادگی و توانایی و قدرت طبقـه  
كارگر برای مقابله با نقشه ھـاش  
شــوم و ضــد كــارگــر جــمــھــوری  

 .اسالمی، میفزاید 
 ٢٠١٢  سپتامبر  ١٠ 

  رژیم و مقامات ضد كارگر

 ١ از صفحه  

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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مروری بر اعتراضات 
 معلمین

 
ھمزمان با نزدیک شدن اول مـھـر  
و باز گشایی مدارس، اخباری از  
جـنـب وجـوش درمـیـان مـعــلـمــان  
ـراض   ـرای اعـت واعالم  آمادگی ب
به فقر وگرانی، پایین بودن حـقـوق  
ـیـت شـغـلـی و   ومزایا ، نبود امـن
. سایر خواسته ھایشان، نیز میرسـد 

ـرش روز افـزون   با توجه به  گسـت
فقرو فالکت کـه زنـدگـی حـدود  
ـر   یک میلیون معلم را، مانند سای
بخشھای جامـعـه ، درنـوردیـده و  
ـریـن   ـتـدایـی ت آنھا را از تـامـیـن اب
نیازھای زندگیشـان نـاتـوان کـرده  
است، معلمین راھی بجز اعتـراض  
به شرایط مشقتباری که به آنـھـا  

ــدارنــد  ــیــل شــده، ن ــحــم ــربــه  .  ت تــج
اعتراضات کارگران، دانشـجـویـان،  
زنان و معلمان در این سالھا نشـان  
داده، ایجاد کمتریـن بـھـبـودی در  
این شرایـط مـنـوط بـه مـبـارزات  
گسترده مردم و تحمـیـل خـواسـتـه  

 . ھایشان به حکومت است 
اعتراضات شورانگیزسـالـھـای  

 معلمان چه از نظر سطـح  ٨٦  و ٨٥ 
ــظــر   ــا و چــه از ن ــه ھ ــواســت خ
ـریـن   گستردگی، یکی از مـھـمـت
اعتراضات در ایران پس از انقـالب  

  تا آنـمـوقـع مـحـسـوب مـی  ٥٧ 
 .شود 

اعتراضات این دوره با  تجـمـع  
ـم در   ـیـسـت ھـزار مـعـل بیش از ب
ــا خــواســت   ــس، ب ــل مــجــل ــاب مــق
محوری، اجرای طرح ھمـاھـنـگ  
ـنـد مـاه ســال   ـرداخـتـھـا، در اسـف پ

  در تـھــران آغــاز شــد و  ١٣٨٥ 
ـلـمـان در شـھـرھـای   بسرعـت مـع
ـنـد  . دیگر ھم به اعتراضات پیوسـت

رژیم ابتـدا تـالش کـرد، بـا وعـد   
ـلـمـان و   مذاکره با نمایندگـان مـع
رسیدگی به خواستھای آنان و در  
ـری و تـھـدیـد   عین حال  دستـگـی
ـلـمـان در   برخی از نمایندگان  مـع

ـرش   شھرھای دیگـر، مـانـع گسـت
 .اعتراضات آنھا شود 

ــراتــی کــه   ــان مــذاک ــری در ج
حکومت وعده داده بود کـه طـی  
آن به خواسھای معلمان رسیدگـی  
ـتـی و   ـی شود، چنـد مسـئـول امـن
ــد    ـن ـتـظـامـی و یـکـی دو نـمـای ان
مجلس اسالمـی  شـرکـت کـرده  
ـلـمـان،   بودند که پس از تھدید مـع
ـراضـات   از آنھا خواسته بودند  اعت

 .را پایان دھند 
ـلـمـان و   تھدید نمایندگـان مـع
بی اعتنایی به خواسته ھای آنھـا  
از سوی حکومت، بـا مـوجـی از  
ـرپـایـی تـجـمـعـات   خشم معلمان وب
اعتراضـی درتـھـران و شـھـرھـای  

سـرکـوب  .  مختلف پاسـخ گـرفـت 
ــد،   ــدی ــھ ــات، ت ــع ــجــم ــانــ  ت وحشــی
بازداشت، تبعید وانفصال بسـیـاری  
از چھره ھـای شـنـاخـتـه شـده و  
محبوب معلمان پس از مـذاکـرات  
کذایی، نتوانست مانع ازگستـرش  

 .اعتراضات معلمان شود 
اعتصـاب  سـراسـری صـدھـا  

 فـروردیـن  ٢٧  و ٢٦ ھزار معلم در  
ـلـمـان   ماه سال بعد، نشـان داد مـع
ــه ادامــه اعــتــراضــات   مصــمــم ب
ھستند و نه مرعوب دستگیری و  
تھدید ھمکارانشان شده اند، و نـه  
نسبت بـه وعـدھـھـای حـکـومـت  
مبنی بر رسیـدگـی بـه خـواسـتـه  

 .ھایشان متوھم ھستند 
اعتراضات معلمان تا مـاھـھـا  
ــه   ــل ــلــف ازجــم بــه اشــکــال مــخــت
ــرگــزاری مــجــامــع عــمــومــی،   ب
اعتصابھای مقطـعـی، تـجـمـعـات  
ـره   اعتراضـی و تـظـاھـرات و غـی
ادامه داشت اما علیرغم خـواسـت  
اکثریت معلمانی که خواھان پـی  
گیری مطالباتشان بودند، بنا  بـه  
ـر   ـر بـه آنـھـا ب دالیلی که پایین ت
ـیـدا   میگردم، بمرور روند نـزولـی پ
کرد و ھمین امر دست حـکـومـت  
ــاز   ــرکــوب ب ــد س ــرای تشــدی را ب

 . گذاشت 

ــھــای   ــن ویـژگــی ــری ـت  از مــھــم
ــان،   ــم ــعــل ــن دوره م حــرکــت  ای
گستردگی آن در سـراسـر کشـور  

ــــود  ــــدون شــــک وجــــود  .   ب ب
ـلـمـان و   ـفـی مـع کانـونـھـای صـن
شورای ھماھـنـگـی  بـه عـنـوان   
تشکلھای مـحـلـی و سـراسـری،  
ــدھــی   عـامــل مــھــمـی درســازمـان
ـراضـات    ـرد اعـت ـیـشـب سراسری و پ
معلمان بود که جنبش کـارگـری  
ـبـش دانشـجـویـی وزنـان تـا   و جـن

 . کنون نیز ازآن محرومند 
ـردگـی   از سوی دیـگـر گسـت
ـتـھـای   ـی اعتراضات این دوره،  قابل
شبکه ھای ارتباطی مـوجـود در  
. میان معلمان را نشـان مـی داد 

عالوه بر این شبکه ھا، به فاصلـه  
کمی ازشروع اعتراضات، سایتـھـا  
ـر   ـرای خـب و وبالگھا ی زیادی  ب
ــھــای   ــراخــوان ــخــش ف ــی و پ رســان
ــمـان راه   ـل تـجـمــعـات، تـوســط مــع
اندازی شد که نقـش مـھـمـی در  
ھماھنگی اعتراضات و بـاز تـاب  
ــن   ـی آن در داخـل  و در ســطـح ب

 .  المللی داشتند 
در جریان اعتراضات سالـھـای  

 ھم از طـرف حـکـومـت  ٨٦  و ٨٥ 
ــخــشــھــایــی از   وھــم از طــرف ب
کانونھای صنفی  تـالش زیـادی  
ـلـمـان را   شد تا  خواسته ھای مـع

ـفـی، قشـر  " به خواسته ھـای   صـن
ـردن  "  مظلوم معلم  ، بـا ھـدف فـروب

ــه الک   ــمــان ب اعـتــراضــات مــعــل
ـفـی عـده ای کــه   مـحـدود وصـن
ـنـی فـالن   براساس حکم کـارگـزی
ــم   اداره آمــوزش و پــرورش مــعــل
محـسـوب مـی شـونـد و صـرفـا  
ــه   ــح ــان اجــرای یــک الی ــواھ خ

 .قانونی ھستند، محدود کنند 
ــالوه بــر   ــه ع ــی ک ــال در ح
خواسته ھـای رفـاھـی و بـھـبـود  
ــی، اکـثــریــت   ــشـت وضـعــیـت مــعـی
ـیـادی   ـن معلمان خواستار تغییرات ب
ــراج   در مــحــتــوای آمــوزشــی، اخ
ــراســت از آمــوزش و پــرورش،   ح
ــســی و   ــی ــدن فضــای پــل بــرچــی

ـم    -ایدئولوژیک  مذھبی از سیسـت
آموزشی و  آزادی اعـتـصـاب ،  
ـیـز بـودنـد کــه   ـیـان ن تشـکـل و ب
ــــش آمــــوزان و   خــــواســــت دان
خانوادھـھـای آنـھـا و بـخـشـھـای  
ــود   ــز ب ــعــی از جــامــعـه  نــی وسـی
ومعلمان این خـواسـتـھـا را عـمـال   

طـرح ایـن  .  نمایندگی مـیـکـردنـد 
ـلـمـان  در   خواستھا از طـرف مـع
تجـمـعـات و اطـالعـیـھـا، بـعـالوه  
ـراضــــات،   ــ ـت ـردگــــی اعـــ ــ ـت ــ گس
حمایتھای وسیعی درمـیـان مـردم  
و در سازمان آموزش بین الملـل و  
تشکلھـای کـارگـری از مـبـارزه  

 .   آنھا بوجود آورد 
ـبـه ھـای   ـریـن جـن اینھا مھمـت
ـلـمـان بـود   اعتراضات این دوره مـع
ـراضـات   ـرا از اعـت ـنـھـا آن که نه ت
ـلـمـان    ـلـی خـود مـع ـب دورھھای ق
ـلـکـه جـایـگـاه   متمایز مـیـکـرد، ب
مھمـی در مـبـارزات بـخـشـھـای  

 . دیگرجامعه به آن میداد 
در کنار سـرکـوب وحشـیـانـه  
ـر   ـراب اعتراضات، مھمترین مانع درب
اعتراضات معلمان در ایـن دوره ،  
سـیـاسـتـھـای راسـت و مـحـفـظــه  
کارانه بخش کوچک اما تعییـن  
ـرخـی از   ـری آنـزمـان  ب کنند  رھـب
ــونـھــای صــنــفـی بـخــصــوص   کـان
کانون تھران بـود، کـه یـکـی از  
بانفوذ ترین کـانـونـھـا در شـورای  

 .ھماھنگی محسوب می شد 
نقش بازدارنده برخی از چـھـره  
ھای شـنـاخـتـه شـد  ایـن طـیـف،  
درادامه اعتراضات، از جـمـلـه در  
ـفــره   جـریـان تـجــمـع دھـھـا ھـزار ن
معلمان در برابر مجلـس، کـانـدیـد  
شد آنھا برای نمایندگی مـجـلـس  
وفراخوان به معلمان برای شـرکـت  
ـفـع   ـن ـم ب در انتخابات مجلس ھشـت
جناح اصالح طلب،  مواردی بـود  
ـلـی زود در   که این طیـف را خـی
برابر اکثریت معلمان و کانونـھـای  
صنفی دیگر قرار داد و بـه کـنـار  
گذاشـتـن آنـھـا از کـانـون تـھـران  
ــون    ــوســط ســایــر اعضــائ کــان ت

 .انجامید 
ـراضـات آن دوره   ھرچـنـد اعـت
دست آورد ملموسی برای معلـمـان  
نداشت، اما تجارب  مھم آن بـایـد  
ـفـاده   در اعتراضات آینده مورد اسـت

 .معلمان رادیکال  قرار گیرد 
ھمانـطـور کـه در بـاال اشـاره  
کردم کانونھای صنفـی وشـورای  
ــگــی، عــامــل مــھــمــی   ــن ھــمــاھ
ـرد   ــ ـب ــشــ ـی ــ ــدھـــی و پ ــازمـــان درس
ـنـد  ـلـمـان ھسـت ـراضـات  مـع . اعت

ـیـشـرو و رادیـکـال بـایـد   معلمان پ
دخالت فعالی در رھبری و تعییـن  
خط وسـیـاسـت کـانـونـھـا داشـتـه  

کانون باید از یک تشکل  .  باشند 
فرمال و اداری بـه تشـکـل تـوده  

ایـجـاد  .  ای معلمان تبدیـل شـونـد 
مکانیسمھایی که دخالت  وسـیـع  
ـری ھـای   معلمان در تصمیـم گـی
ـر سـازد، از   کانونھا را امکان پـذی
طرفی میتواند، برخالف دوره قبـل  
مانع، نفوذ و کارشکنی عـنـاصـر  
حـکـومـتـی  شـود و از طـرفـی  
ــوب را بــر رھــبــری   فشــارســرک

 .کانونھا کم کند 
خواسته ھای معلمان خـواسـت  
ـریـت مـردمـی اسـت کـه بـه   اکث
ـر،   ـق اشکال مختلف به گـرانـی، ف
ـبـار   ـت بی حقوقی و زندگـی مشـق

این واقعیت اعتراضات  .  معترضند 
ـریـت   معلمان را به اعتراضات اکـث

ــد  ــزن ــجــاد و  .  جــامــعــه گــره مــی ای
ـبـاطـاتـی   گسترش شبکه ھای ارت
ـلـمـان   میان کانونھای صنفـی مـع
وتشکلھای بخشـھـای کـارگـری  
ودانشجویی، بدون شـک عـامـل  
ـر کـردن   مھمی در ھرچه قـوی ت
اعتراضات معلمان و پیروزی آنـھـا  

 . خواھد بود 
 ٢٠١٢  سپتامر  ١٠ 
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دولت محمد مصدق و 
 جنبش کارگری

ھمانگونه که در بخش قبل گفتـه  
پس از اعـتـصـاب کـارگـران  , شد 

ـرده   نفت و در گیـری ھـای گسـت
ـبـھـشـت   در جنوب کشـور در اردی

 مــحــمــد مصــدق از  ١٣٣٠ سـال  
سوی مجلس به نـخـسـت وزیـری  

 .برگزیده شد 
مصدق پس از نخست وزیـری  
پست ھای اجرائی دولـت خـود را  
به ھمـکـارانـش در جـبـھـه مـلـی  

 .واگذار کرد 
ـتـالفـی بـود از   جبھه ملی ائ

تکنوکراتھا و اشراف مـیـانـه حـال  
ـتـالف  .  وبازار  تبلور سیاسی ایـن ائ

در سال ھای اول نـخـسـت وزیـری  
ــمــکــاری واشــتــراک   مصــدق ھ
ــی   ــا کســان ــاســی مصــدق ب ســی

بقائی وملـکـی از یـک  ,  مانند  
از  ,  سو وکسانی مانند کاشانی  

مـیـزان دوری  .  سوی دیـگـر بـود 
ونزدیکی این نیروھا به یـکـدیـگـر  
ــزان   ــه مــی ــمــی ب ــی ــق ــط مســت رب
اختالفات ھر طـیـف بـا دسـتـگـاه  

امـا آنـچـه  .  سلطنت ودربار داشـت 
ــن جــبـھــه را در   کـه اعضــای ای

ـفـوذ  ,  کنار یکدیگر قرار داده بود  ن
وقدرت جنبش کـارگـری وچـپ  
در مبارزه بر سر تغییر در ساخـتـار  

 .طی این سالھا بود , اجتماعی 
علیرغم اینـکـه جـبـھـه مـلـی  
ومصدق  بـا فشـار اعـتـصـابـات  

ســراســری کــارگــران وخصــوصــا  
کارگران جنوب وسازماندھی ایـن  
اعتصابات تـوسـط تشـکـل ھـای  

ـروھـای چـپ  ـی بـه  ,  کارگـری ون
امـا در  ,  نخست وزیری رسیده بود 

تمام دوره ای کـه مصـدق قـدرت  
ـیـن   دولتی را در دست داشت قـوان
ـیـسـتـی از   ضد کارگری وکـمـون
جمله قانون سیاه رضا شاھی  که  
ـر ضـد تشـکـل یـابـی   مستقیما ب
وفعالین کارگری وفعالیـن چـپ  

در تـمـام  . وکمونیست بود لغو نشد 
ــدق   ــت وزیــری مص ــس ــخ دوره ن
ـر قـانـونـی بـودن   ممنوعـیـت وغـی

تشکلھای کارگری واعتـصـابـات  
ــت اجــرا   ــوســط دول کــارگــری ت

ــد  ــش ــددی از  .  مــی ــع ــوارد مــت م
دستگیریھا واخراج فعالین در ایـن  
دوره در مطبوعات منعکـس شـده  
است که دلیل این دستگیریـھـا از  

ــانــی   عضــویــت در  " ســوی شــھــرب
ـر قـانـونـی  " احزاب وتشکلھای غی

در مـطـبـوعـات  .  عنوان شده است 
ــه مــوارد   ــن دوره ب وگــزارشــات ای
متعددی از دستگیری فعالین بـه  
ــای   ــه ھ ــالمــی ــن اع جــرم داشــت
تحریک کننده اشـاره شـده اسـت  
وبسیاری از فعالین کارگـری بـه  
دلیل اقدام به راه اندازی اعتصـاب  

 .از کار اخراج شده اند 
بخشی از جبھه ملی ، شامل  
ـنـده   کسانی مانند بقـائـی و نـمـای
ـنـات آبـادی کـه از   ای به نـام ق

سخنگویان کاشانی در مجلس به  
دائـمـا در حـال  ,  شمار می رفـت 

سازماندھی ارازل واوبـاش اطـراف  
بازار وروحانیون در جھت سـرکـوب  
ورقابت با تشـکـلـھـای کـارگـری  

ـیـش  .  وچپ بودند  ـرخـوردھـای پ ب
آمده بـعـد از مـراسـم اول مـه در  
ــن ارازل   ــھــران وزدوخــوردھــای ای ت
ــیــن   ــران از اول واوبــاش بــا کــارگ
تحرکات جدی بخشی از جـبـھـه  
ــا نــفــوذ   ــل ب ــاب مــلــی بــود در تــق
جریانات کارگـری  و چـپ در  

 . جامعه 
در دوره صـــدارت مـــحـــمـــد  

ــیــن  ,  مصــدق  ــجــا کــه مــاش از آن
سرکوب دولت بورژوازی دچار از  
ـقـابـل درونـی   ھم گسیخـتـگـی وت

فضای اعتراضـی در مـیـان  ,  بود 
. کارگران گسترش زیادی یافت  

در این دوره تشکلھای کـارگـری  
واعتراضات کـارگـری حـتـی از  

ـرده  ١٣٢٥  تا  ١٣٢٠ دوره     نیزگست
 .تر وپر نفوذ تر بود 
ـم  ,  به طور مثال  اگـر بـخـواھـی

اعتصابات کارگـری را شـاخـص  
حضور کارگران در صحـنـه جـدال  
: اجتماعی قرار دھیم بـایـد گـفـت 

اعـتـصـابـات کـارگـری در حــوزه   
کارخانه جات بزرگ صنعتی در  

 اعتصـاب و  ٣٢ بالغ بر  ١٣٣٠ سال  
ــغ بــر  ١٣٣١ در ســال   ــال   ٥٥  ب

ــتــصــاب ودر ســال    در  ١٣٣٢ اع
 اعتـصـاب گـزارش شـده  ٧٢ حدود 

ــتــصــاب  .  اســت  بــه ایــن آمــار اع
ـر مـــاه   ــ ـی ــ ـری ت ـراســ   ١٣٣١ ســ

وھمچنین اعتصاب سراسری سـال  
ـر  ٣٠  در گرامیداشت قیام  ٣٢  ـی  ت

 .را باید اضافه کرد 
این آمار فقط به مراکز مـھـم  
صنعتی محدود می شود بـه ایـن  
آمــارھــا بــایــد تــعــداد زیــادی از  
ـیـد   اعتصاب در مراکز کـار وتـول
ـیـن تـظـاھـرات   کوچک وھـمـچـن
واعتراضات گسترده خیـابـانـی در  
پشتیبانی از اعتصابات کارگـری  

ــه کــرد  ــزان  .  را اضــاف ــن مــی ای
ــگـری کــارگـران وتشــکــل   دخـالــت

ھای کارگری در روند سـیـاسـی  
ـقـه   ـر طـب ـر چشـمـگـی ـی کشور تـاث
کارگر در این دوره را به نـمـایـش  

 .می گذارد 
ـقـل از   ـراضـات مسـت ایـن اعـت
ــد   ــگــری در رون ــالــت ــزان دخ مــی
ـیـمـا بـه   ـق سیـاسـی کشـور، مسـت
وضغیت مـعـیـشـتـی ومشـکـالت  

کارگران وسایر مـزد بـگـیـران  اقتصادی  
 .مربوط میشد 

 تـا  ١٣٢٩ درفاصله سالھـای  
ــزان تــورم بــه شــکــل  ١٣٣٢  ــی  م

ــود  ــرده ب ــرســام آوری رشــد ک . س
افزایش قیمت ھـا ودسـتـمـزدھـای  

ـقـه  ,  ثابت مانده کارگـران  ایـن طـب
ــمــاعــی را وادار بــه مــبــارزه    اجــت
روزانه برای حفظ معیشت وسـطـح  

ایـن اعـتـصـابـات  . زندگی میکرد 
در طول حاکمیت جبھه مـلـی بـه  

ــف ســرکــوب واز   ــل اشــکــال مــخــت
ـیـح   سوی سخنگویان این جبھه تقب

در ایـن دوره اعـتـصـابـات  . میشد 
ـران جـبـھـه   کارگری از سوی رھب
ــرابــکــاری   ــرادف بــا خ ــت مــلــی م
ــات   ـتـصـادی بـود ورشـد جـریـان اق
ـیـسـتـی درمـیـان   رادیکال وسوسیال
کارگران زنگ خطری برای آنـھـا  

یـکـی از  .  بـه شـمـار مـی رفـت 
نمایندگان مـجـلـس در ایـن دوره   
پس از دسته بنـدی کـارگـران بـه  

ــی  ,  کـمـونــیـسـتـھـا  ,  سـه گـروه  ب
طرفھا وطرفداران جبھه مـلـی بـه  
ـرسـد از آنـجـا کـه   این نتیجه مـی
کمونیستھا مـنـافـع کـارگـران را  
نمایندگی میکنند بی طرفھـا را  
نیز به صفوف خود جلب کرده انـد  

ـرد  بـایـد  "  ودر پایان نتیـجـه مـیـگـی
ـیـسـتـھـا بـی  ...  قبول کنیم  کـمـون

ـنـد ودر   طرفھا را رھبری می کـن
ـقـه   ـم طـب ـریـت عـظـی ـیـجـه اکـث نت
ـری مـی   کارگر شـھـری را رھـب

 )قنات آبادی "(کنند 
علیرغم تـالش جـبـھـه مـلـی  
ــای   ــھ ــا تشــکــل ــت ب ــاب بــرای رق

این جـبـھـه سـیـاسـی  ,  کارگری  
ھیچگاه نتوانست در میان فعالیـن  
وتشکـلـھـای کـارگـری جـایـگـاه  

 . قابل اعتنائی پیدا کند 
برگزاری مراسم اول مـاه مـه  

 نـمـایـش  ١٣٣٠ در اردیبھشت سال  
قدرت مجدد کارگران پس از سال  

 . بود ١٣٢٥ 
مصدق کـه فـقـط چـنـد روز  
ــتــصــاب   ــر اع ــیــش از آن در اث پ
ــات   ــصــاب ــت واعــت کــارگــران نــف
ــی از   ــان ــب ــی ســراســری در پشــت
کارگران جنوب توانسته بود پسـت  

 )٧(مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران 
 مرتضی فاتح 
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, نخست وزیری را بـه دسـت آورد 
با وجـود حـکـومـت نـظـامـی نـه  
ــتـوانســت از   ــه مـی ــخـواســت ون مـی
ـری   برگزاری این مـراسـم جـلـوگـی

در شھرھای مختلف صدھـا  .  کند 
ھزار کارگر بار دیگر با برگـزاری  
ـلـف   ـیـھـا ومـراسـم مـخـت راه پیـمـائ
قدرت اجتماعی خود را به نمایش  

 . گذاشتند 
علیرغم تالش تشکلھـای زرد  
حـزب زحـمـتـکـشـان وبـانـد ھــای  

در ایـن روز  ,  مذھـبـی کـاشـانـی 
ـتـدار   تشکلھـای کـارگـری بـا اق
نیروی عظیم طبقه کارگـر را بـه  

 .نمایش گذاردند 
ـروھـای چــپ   ـی ـلـه بـا ن مـقـاب
ـیـشـگـامـی   مطابق مـعـمـول بـا پ
راسـت ھـا واطـرافـیـان کـاشـانــی  

 .وبقائی آغاز گردید 
ـیــر مــاه  از ســوی  ١٤ در    ت

انـجـمـن حـامـی صــلـح دوچـرخــه  
ـــه   ـــدام ب ـــھــران اق ـــی درت ــواران س
برگزاری تور نـمـایشـی دوچـرخـه  

ــد  ــا  .  ســواری کــردن ــن اقــدام ب ای
ـنـات    –واکنش نیروھای بقائی   ق

آبادی مـواجـه شـد وایـن حـرکـت  
دوچرخه سواران با خشونت تـوسـط  

ایـن  .  این گـروه مـتـوقـف گـردیـد 
اقدام موجب بروز درگیـری جـدی  
میـان طـرفـداران انـجـمـن کـه از  
سازمانھـای طـرفـدار حـزب تـوده  
بود و اوبـاش طـرفـدار کـاشـانـی  

 . گردید 
ـر مـاه سـال  ٢٣ در   ـی   ١٣٣٠  ت

ـران  , ھمزمان با ورود ھریمـن بـه ای
جمعیت مـبـارزه بـا شـرکـتـھـای  " 

ــران  ــت در ای ــف در  "  اســتــعــمــاری ن
" شھـدای خـوزسـتـان " گرامیداشت  

یعنی کارگران ومردمـی کـه در  
ــن مــاه   ــصــاب فـروردی ــان اعـت جـری

ـرغـم  , جنوب کشته شده بودند  ـی عل
اطالعیه ھـای مـکـرر فـرمـانـدار  
نظامی تـھـران یـعـنـی سـرلشـکـر  

فراخوان به تظاھرات  ,  علوی مقدم 
. وتجمع در میـدان بـھـارسـتـان داد 

ــدان   ــی ــر ایــن حــرکــت از م ــی مس
فردوسی به سمت میدان بھارستـان  
ـری   ـقـه درگـی بود وبا توجه به سـاب

 تیرماه به وقوع پیوستـه  ١٤ که در  
ـرای  ,  بـود  ـروھـای شـھـربـانـی ب ـی ن

حـفـاظــت در اطـراف حــزب ایــران  
 . وحزب زحمتکشان مستقر شده بود 

ـتـھـی بـه   در خیـابـانـھـای مـن
ــرار   ــق ــز ارتــش بــا اســت ــی مــیــدان ن

کامیون ھای پر از سرباز وتانـک  
ـنـدگـان بـود  . در انتظار تظاھر کـن

بالفاصله پس از رسـیـدن تـظـاھـر  
کنندگـان بـه مـیـدان بـھـارسـتـان  
نیروھای شھربانی با گـاز اشـک  
آور وباتوم به تظاھرکنندگان حملـه  
ور شدنداما با مقاومت ومقابله بـه  
. مثل تظاھرکنندگان روبرو شـدنـد 

ــای   ــی نــیــروھ ــوان ــات ــل ن ــه دلــی ب
ـروھـای ارتـش وارد  ,  شھربـانـی  ـی ن

ـیـک   عمل شدند وباتانک و شـل
ــظــاھــر   ــه ت ــه ب ــول ــیــم گــل ــق ــت مس

 .کنندگان حمله کردند 
طبق آمار رسمی شھربانی در  

ـیـش از   ـر  ٢٠ این درگیریـھـا ب ـف  ن
, کشته وصدھا نفر مجروح شـدنـد 

اما بسیاری آمار کشتـه شـدگـان  
ـر  ١٠٠ در این روز را بیـش از   ـف  ن

ــد  ــر کشــتــه  .  اعــالم کــرده ان اکــث
شدگان در این درگیریھا کارگـران  
ـلـف بـودنـد  . کارخانه ھـای مـخـت

یکی از فعالین کارگری آن دوره  
ــد   ــرات خــود مــی گــوی در خــاط

از ھـراس  ,  بسـیـاری از زخـمـیـھـا 
دستگیری تـوسـط شـھـربـانـی بـه  

در  , بیمارستانھا مـراجـعـه نـکـردنـد 

نتیجه برخی از آنھا در خـانـه ھـا  
ـروھـای شـھـربـانـی  . جان باختند  نی

وامنیتی، بسیاری از زخـمـی ھـا  
را از بیمارستان روانه بـازداشـتـگـاه  

ــد  ــان ســرکـــوب  .  کــردن در جــری
ـم ھـا وعـکـس   تظاھرات اکثر فیل
ـرنـگـاران در جـریـان   ھائی که خـب
ــاھــر   ــظ ــوب ت ــاھــرات وســرک ــظ ت
ــد   ــودن ــط کــرده ب ــدگــان ضــب ــن کـن
توسط شھربانی وارتش توقیف واز  

ـیـن در پـی  .  بین برده شـد  ھـمـچـن
بـه  "  تیر مـاه روزنـامـه  ٢٣ حوادث  

 .نیز توقیف شد " سوی آینده 
این سرکوب ھا تنھا چند ماه  

پـس از نـخـسـت وزیـری مـحـمـد  
نشانـه عـزم جـزم جـبـھـه  ,  مصدق 

ملی ودولت مصدق در سـرکـوب  
نــیــروھــای چــپ واعــتــراضــات  

 .کارگری بود 
ــعــداد  ١٣٣٠ در طــی ســال    ت

ــا   ــجــمــن ھ ــادی از ان ــار زی بســی
ــری دفــاتــر   ــھــای کــارگ ــل وتشــک
ـراکـــز   ــمـــی خـــود را در مــ رس

ایـن  .  شھرھای بزرگ دائر کردنـد 
مراکز تبدیـل بـه مـراکـز تـجـمـع  
وبحث وگفتگو در میان کـارگـران  
. وفعالین مختلف اجتماعی بـود  

ــن مــراکــزی گــردھــم   ــی در چــن
ـــود   ـــه بــرقــرار ب ــای روزان ــھ آئــی
وکارگران وسایر فعالین اجتماعـی  
ـلـف   از این طـریـق بـه امـور مـخـت

ایـن مـراکـز  .  رسیدگی میکـردنـد 
ـرش   ــ ـت ـر مـــحـــل گســ عـــالوه بــ
سازمانیابی کارگران بـه مـحـلـی  
, برای کالس ھای سـواد آمـوزی 

ــتــرش   مــطــالــعــات جــمــعــی وگس
 .فعالیت ھای ھنری بود 

بسیاری از احزاب وافراد گـرد  
آمده در جبھه ملـی کـه تـاریـخـا  
توان نفوذ در میان تـوده کـارگـران  

ـران شـھـری را   ــگـی ـر مـزد ب وسـای
ــد  ــن ــداشــت ــن  ,  ن ــه ای ــه ب ــا حــمــل ب

ـفـوذ ھـر چـه  , مراکز  که موجب ن
بیشترنیروھـای چـپ وکـارگـری  

ــشــد  ــی ســعــی در  ,  در جــامــعــه م
ـر رسـمـی ومـحـدود   سرکـوب غـی
کردن دامنه گسترش این تشکلھا  

 .داشتند 
از جمله حملـه ھـای مـتـعـدد  
ارازل واوباش گرد آمـده دراطـراف  

حـمـلـه بـه  ,  جبھه ملی وکاشانـی 
ـر تشـکـلـھـای   روزنامه ھـا ودفـات

 آذرمــاه ســال  ١٤ کــارگــری در  
 . بود ١٣٣٠ 

در این روز تـعـداد زیـادی از  
ارازل واوباش شنـاخـتـه شـده بـازار  
وزورخانه ھا با نام جعلی اتـحـادیـه  
دانشجویان ودانش آموزان از مرکـز  
ـیـه   شھر تھران با شعارھائی بر عـل
ــاظــت   ــا حــف ــات چــپ وب ــان ــری ج
وپشتیبـانـی شـھـربـانـی اقـدام بـه  
راھپیمائی کردند ودر مسیـر خـود  
ـر احــزاب   تـا بـھــارسـتـان بـه دفــات
وتشکلھای کـارگـری وروزنـامـه  
ـر سـعـدی   ـئـات ھای چپ وحتی ت
حمـلـه کـردنـد ومـوجـب تـخـریـب  
ـیـن   برخی از این مـحـل ھـا واز ب

ـات  بردن   ـامـه ھـا ونشـری وسائل این روزن
 .شدند 

  ١٣٣٠  در طــــول ســــال  
ـــان   ـی ـری مــ ــ ــظـــاھــرات ودرگــی ت
ــھــای   ـیــروھــای چــپ و تشــکــل ن
ـروھـای شـھـربـانـی   ـی کارگـری ون
ــظــامــی وطــرفــداران   وحـکــومــت ن
بقائی وکاشانی که از شخصـیـت  
ـلـف بـا مصـدق   ھای اصلی مـوت

 .جریان داشت , بودند 
ـریـھــای   ــن درگـی در جـریـان ای

ـرده سـیـاسـی  اعـتـصـابـات  ,   گست
کارگری نیز تبدیل به میـدان زور  

ـروھـای اصـلـی   ـی آزمائی مـیـان ن
. صحنه سیاست در جـامـعـه بـود 

ــرانــی   ــرخ تــورم وگ ــتــن ن بــاال رف
ــکــی از   ــی ی ــای اســاس کــاالھ
ــی   ــگــدســت ــی تــن عــوامــل اصــل
کارگران بود و در چنین شرایطـی  
کارفرمایان خصوصی ودولتـی از  
ـران   ــارگــ ــزد ک ـــم ــش دســت ــزای اف

با وجـودیـکـه  .  خودداری میکردند 
 میزان نرخ سـود  ٣١ از اواسط سال  

ـــی رشـــد   ـل ــ ـــع داخ ـــای ـن در صــ
چشمگیری داشت بـا ایـن وجـود  
در تمام این سالھا کارفرمـایـان از  
ـره   افزایش دستـمـزد کـارگـران طـف

ـنـد  ـیـن بـودن دسـتـمـزد  .  میرفت پـائ
وسقوط سطـح زنـدگـی کـارگـران  

 یکی از دالئـل  ٢٠ نسبت به دھه  
اصلی اعتـصـابـات کـارگـری در  

 .سطحی فراگیر بود 
ـتـه شـد در   ھمانگونه که گـف

 تنھا در بخش مـراکـز  ١٣٣٠ سال  
ــی در   ــعــن ــی ی ــعــت ــزرگ صــن ب

ـیـش از     ١٠٠ کارخانه ھائی بـا ب
ـبـت  ٣٢ تعداد  , کارگر   اعتصاب ث

به این اعتصابات بـایـد  .  شده است 
تعداد بسیار زیادی از اعتصـابـات  
ـر کـارگـری   در مراکز کـوچـکـت
وحتی اعتصاب  شـاگـرد حـجـره  
ھاو کـارگـاھـھـای کـفـاشـی در  

 .بازار را نیز اضافه کرد 
به موازات تثبیت قدرت جبھـه  

ــت  ,  مـلـی ودولـت مصـدق  وضـعـی
مـعـیـشـت کـارگـران روز بـه روز  

 .سخت تر میشد 
در این دوره شـورای مـتـحـده 

) ائتالف سندیکاھای کـارگـری ( 
ھمچنان نقش قابل تـوجـه ای در  
ــری داشــت  ــتــصــابــات کــارگ . اع

" اسـکـی "  تشکلھای زردی ماننـد 
از آنجا که بخشی از تالش ھـای  
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طبقه مسلط برای نفوذ در جنبـش  
ـقـشـی   کارگری بود عمال ھیچ ن
ـنـد  . در جنـبـش کـارگـری نـداشـت

تالش ھای کسانی مانند بقـائـی  
ــوذ در   ــز بــرای نــف ــی ــکــی ن ــل وم
ــان از   ــجــا کــه آن کــارگــران از آن
ارکان جبھه ملی بـودنـد  ثـمـری  

ـــش  .  نـــداشـــت  ـب ــ ـن ـراس از جــ ھــ
کارگری تا به آنجا کشـیـده شـد  
که کاشانی متحد اصلی محـمـد  
ــھــای   ــه تشــکــل ــی مصــدق، بــر عــل
کارگری واحزاب چپ دسـت بـه  
ـیـغـات وصـدور فـتـوای ھـای   تبل

به ھمه این تـالش ھـا  . مذھبی زد 
ـر   ـپـن ھـای دور وب باید حمـلـه لـم
آخوندھا وشـعـبـان بـی مـخ ھـای  

فعالیـن  ,  جبھه ملی را به تشکلھا 
اضـافـه  ,  و کارگران اعتـصـابـی  

 ..کرد 
ـرای  ١٣٣١ در فروردین سال    ب

تقابل با اعتراضات کارگری وبـه  
ـری از   طور مشخص برای جلوگـی
ــم اول مــاه مــه،   بــرگــزاری مــراس
دولت مصدق حکومت نظامـی را  

 .به مدت دو ماه تمدید کرد 
ــروردیــن  ٨ در روز جــمــعــه    ف

 کـانـون جـوانـان دمـکـرات  ١٣٣١ 
فراخـوان بـه تـظـاھـرات داد، امـا  
ــظـامـی ااز صــدور   ــداری ن فـرمـان
مجوزبرای راھپیـمـائـی خـودداری  
کـرد، پــس از اصـرار کــانـون در  

شھربـانـی اجـازه  ,  برگزاری تجمع  
تجمع ایسـتـاده در مـیـدان فـوزیـه 

را صـادر  )  امام حسـیـن فـعـلـی ( 
ـراضـات  .  کرد  در جـریـان ایـن اعـت

ـنـدگـان بـه   زمانی که تظاھر کـن
, سمت دفتر کانون حرکت کـردنـد 

ـروھـای شـھـربـانـی وحـکـومـت   نی
در  .  نظامی به آنان حمله ور شدنـد 

ـر   جریان تیر انـدازی واشـغـال دفـت

ـیـش   کانون بنا به آمار شھربانـی ب
ــر  ٣  نــفــر زخــمــی و  ٢٠٠ از    نــف

ــه شــدنـد  ــه گــزارش  .  کشـت بــنـا ب
شھـربـانـی وگـزارش مـطـبـوعـات  

زخمـی  ,   اکثریت دستگیر شدگان 
ھا وکشـتـه ھـا از کـارگـران زن  

 . ومرد بوده اند 
ـفـاوت   بنا به گزارش ھای مـت

در  ,  مراکز امنیتـی ومـطـبـوعـات 
ـر  ٣٢  تـا  ٣٠ بین سـالـھـای    اکـث

ـنـدگـان در تـظـاھـرات   شرکت کـن
نــیــروھــای چــپ را کــارگــران  

به ھمین دلیـل  , تشکیل میداده اند 
ـیـمـی   ذکر این وقایع ارتباط مستق
با جنبش اعتراضی کـارگـران در  

 .این سالھا دارد 
  زمـانـی اسـت کـه  ٣١ سال  

جنبش کارگری چـه در عـرصـه  
ــتــصــابــی وچــه در   ــارزات اع ــب م
زمینه کشمکش ھای اجتـمـاعـی  
ـنـده وبـالمـنـازعـی   نقش تعیین کن

ــت  .  دارد  بـا وجـود اداره امـور دول
بوسیله مصـدق و جـبـھـه مـلـی،  
ــن ضــد کــارگــری وضــد   قــوانــی

 ھمچـنـان اجـرا  ١٣١٠ کمونیستی  
در مطبوعات ایـن دوره  .  می شد 

ـرخـورد   روزانه میتوان به اخبـاری ب
ـیـن   ـری فـعـال که خبر از دسـتـگـی
کارگری ویا کارگران اعتصـابـی  

در ایـن سـالـھـا از واژه  .  میـدھـد 
خرابکار برای فعالین اجـتـمـاعـی  
ـر   چپ وفعالیـن کـارگـری وسـای

واژه  .  مزدبگیران استفـاده مـیـشـود 
ــران   ــرف س ــتــی از ط ای کــه ح
شـنـاخـتـه شـده جـبـھــه مـلـی در  
توصیف اعتصابات کـارگـری بـه  

در دوره نـخــســت  .  کـار مـیــرفـت 
ــری مصــدق فــعــاالن چــپ  , وزی

واعضای حزب توده بـا  ,  کارگری 
ـیـل  ١٣١٠ تکیه برقانون سال    به دل

ــر   ــھــای غــی عضــویــت در تشــکــل
ـتـصـادی   قانونـی وخـرابـکـاری اق

ــی مـیـشـدنـد  ـر وزنـدان ــا  , دسـتـگـی ب
مراجعه بـه روزنـامـه ھـا ی ایـن  
ـــعـــاد و   ـــه اب ـــوان ب ـت ــ ـی دوره مــ
ـریـھـا پـی   گستردگی این دستگـی

 .برد 
ــھــشــت ســال   روز  ٣١ در اردیــب

جھـانـی کـارگـر در شـھـر ھـای  
ـرده ای   بـزرگ بـه شـکــل گســت

ـر در  .  برگزار شد  ـف صدھـا ھـزار ن
تظاھرات ھای سازمـانـدھـی شـده  
ــھــای کــارگــری   تــوســط تشــکــل

 .وعلیرغم حکومت نظامی شرکت کردند 
با وجودی که دولـت دو مـاه  
حکومت نظامی را تـمـدیـد کـرده  
بـود امــا چــاره ای نـداشــت جــز  
ـرگـزاری مـراسـم روز   اینکه بـه ب
جھانی کارگر تن دھد به ھـمـیـن  
ــی، مصــدق از   ــام ــل درپــی دلــی
کارگران خواست تا در مراسم ھـا  
وتظاھرات این روز آرامش را حفـظ  

 .کنند 
ــخــابــات   ــت ــرگــزاری ان پــس ازب
مجلـس ھـفـدھـم مصـدق از شـاه  
تقاضای در اختیار گرفتن وزارت  

) سنـا وشـورا ( جنگ واز مجلسین 
, تقاضای اختیارات ویژه را نـمـود 

شاه از واگذاری وزارت جنگ بـه  
مصدق خـودداری کـرد ومـحـمـد  
ــل   ــرغــم رای تــمــای ــی ــل مصــدق ع

از پذیرش پسـت نـخـسـت  ,  مجلس 
به این ترتیـب  .  وزیری امتناع نمود 

بار دیگراحمد قوام از سـوی شـاه  
. به نخست وزیری مـنـصـوب شـد 

ـراضـات   این ماجرا زمینه ساز اعـت
  ٢٦ از  .  گسترده اجتماعی گردیـد 

تیرماه درگیریھا وتظاھرات بر ضـد  
ـلـف   قوام ودربار در مـنـاطـق مـخـت

کـارگـران بـا  .  کشور آغاز گردید 

ــن   ــه ای ــومــی ب ــصــاب عــم اعــت
ـنـد  ـیـوسـت در تـھـران  .  اعتراضات پ

رانندگان اتوبوسھـا وکـارگـران راه  
ـفـت  , آھن   در جـنـوب کـارگـران ن

در  ..  وکارخانه ھـای نسـاجـی و 
  ٢٧ گیری واعتصاب عمومی از  

تیر ماه سراسر کشور را فراگرفـت  
ـروھـای   ـی وتظاھرات ودرگیری با ن
ــه وزخــمـی ھــای   نـظــامـی کشـت

  ٣٠ .  بسیاری را بـه جـا گـذاشـت 
تیر از سوی جبـھـه مـلـی وحـزب  
توده فراخوان اعتـصـاب عـمـومـی  

تمام کشور در ایـن روز  .  داده شد 
ـنـد  در تـھـران  .  به اعتصاب پیوسـت

نیروھای نظـامـی بـا تـانـک راه  
مردمی را که به سـوی مـجـلـس  
در حرکت بودند سد کـردنـد وایـن  
امر موجب شروع درگیریھائی شـد  
. که چند ساعت به درازا کشـیـد 

با عقب نشینی شـاه واسـتـعـفـای  
 تــیــر  ٣٠ قــوام پــس از حــوادث  

مصــدق مــجــددا پســت نــخــســت  
ــت   ــده گــرف ــھ ــه ع وزیــری را ب
ـیـز   وامتیازات درخواست شـده را ن

 .به اختیاراتش افزود 
ـر  ٣٠ آنچه که در وقـایـع   ـی  ت

بــرای مــا اھــمــیــت دارد حضــور  
ــی   ــصــاب ــش اعــت چشـمــگــیــر جــنــب

ــان آمــار  .  کــارگــران اســت  ــی از م
 نفره کشته شدگان این  ٢٩ رسمی  

ـر از آنـان  ١٨ وقایع در تـھـران   ـف  ن
 .   کارگر ومزد بگیر بوده اند 

 مصدق بـا تـکـیـه  ٣١ در سال  
ــژه ای کــه از   ــارات وی ــی بــر اخــت

قـانـون  " مجلس گرفته بـود الیـحـه 
ـیـت اجـتـمــاعـی  را بـه اجــرا  "  امـن

ــون  .  گــذاشــت  ــان ــن ق ــق ای ــاب مــط
ــوع وســازمــان   ــن ــتــصــابــات مــم اع
ـراضـات   دھندگان اعتصابات واعـت
ــس   ـر وبـه حـب کـارگـری دسـتـگـی

در  . وجریمه مـحـکـوم مـی شـدنـد 
 آبـان  ١ روزنامه اطالعات به تاریخ  

ـیـن  ١٣٣١   در باره این قـانـون چـن
این قـانـون بـه وزارت  " گزارش شده 

ــری  دفــاع  ,  خــانــه ھــای دادگســت
دارائی و کار برای  ,  کشور , ملی 

به موجـب ایـن  .  اجرا ابالغ گردیده 
ــونــی کســانــی کــه   ــان الیــحــه ق
کارگران وکارمندان مشمول قانون  
ــان   ــه اعـتـصــاب وعصـی کـار را ب
واخالل در نظم وآرامش تـحـریـک  
کنند بازداشت ومجازات خـواھـنـد  
ـتـی   شدو در برخی تاسیـسـات دول
ــوع   ــقـا مـمـن ــصـاب مـطـل ـیـز اعـت ن

ـیـن در ایـن  ."  گردیده است  ھمـچـن
قـانـون  "  سال مصدق با طرح الیحه 

ومحروم کـردن عـمـلـی  "  انتخابات 
بیسوادان از حق رای تـالش نـمـود  
تا از راھیابی نمایندگان کارگـران  
ونیروھای چپ به مجـلـس شـورا  

ــد  ــیــری نــمــای ــوگ ــل ــن  .  ج ھــمــه ای
اقدامات به اضافه سرکوب مداوم  
ــاالن کــارگــری   ــا وفــع ــھ تشــکــل
وشرایط دشوار معـیـشـتـی بـاعـث  
شده بود تا جامـعـه عـرصـه جـدال  
بورژوازی تـازه بـه قـدرت رسـیـده  
که در دولت وجبھه ملی مـتـحـد  
شده بود از یکـسـو وبـخـش ھـای  
, زیادی از جامعه یعنی کارگـران 

معلمان وسایر مزدبگیران از دیـگـر  
 .سو باشد 

در سایه حکومت نظـامـی در  
ـرخـی از تشـکـلـھــای   ایـن سـال ب
ــدیــکــای   ــن ــد س ــن ــری مــان کــارگ

سـنـدیـکـای  ,  کارگران ساختمانی 
ـیـن   فلز کار ومکانیـک وھـمـچـن
ـنـدگـان از سـوی   سنـدیـکـای ران
نیروھای نظامی اشغال واز ادامـه  
فعالیت آنھا جلوگیـری بـه عـمـل  

 .آمد 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

کارگران قند اھواز در مقابل اداره صنعت 
 خوزستان تجمع کردند

ـراض   کارگران کارخانه قند اھواز، صبح امـروز در اعـت
 مـاه از حـقـوق خـود، در مـقـابـل اداره  ١٨ به عدم دریافت  

ـیـه   صنعت، معدن و تجارت استان خـوزسـتـان واقـع در امـان
 .اھواز تجمع کردند 

ـراضـی کـه   به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمع اعـت
ـر  ١٠٠  صبح امروز برگزار شد، نزدیک بـه  ٩ از ساعت   ـف  ن

از کارگران قند اھواز با در دسـت داشـتـن پـالکـاردھـایـی،  
خواستار رسیدگی مسئوالن استان خوزستـان بـه مشـکـالت  

 .خود شدند 
در اعتراض به حـكـم   «آونگان »تجمع كارگران و مدیران  

 ورشكستگی كارخانه 
 حقـوقـی اراک  ٨ با اعالم رای قطعی دادگاه در شعبه  

مبنی بر ورشکستگی شرکت آونگان، کارگـران ایـن واحـد  
  ١٤   -تولیدی در اعتراض به حکم صادره از صـبـح امـروز  

در مقابل شرکـت تـجـمـع کـرده و خـواسـتـار    -شھریور ماه  
کارگـران شـرکـت آونـگـان کـه از  .  حمایت مسئولین شدند 

انـد     صبح در مقـابـل درب كـارخـانـه تـجـمـع کـرده ٩ ساعت  
ھای خود مبنی بر لغو رای ورشکستگـی شـرکـت،    خواسته 

تایید لیست بیمه کارگران، پرداخت مطالبات معوق با تعھـد  
ـری    به وعده  ھای حمـایـت مـالـی اسـتـانـداری و از سـرگـی

ـیـد در شـرکـت را بـا فـریـاد اعـالم   ـیـت خـطـوط تـول فعـال
ـیـد اعـالم ورشـكـسـتـگـی  .  کردند   می    ١٠٠ در صورت تـای

ـیـکـاران کشـور   کارگر این شرکت با تایید حکم به خـیـل ب
 .اضافه خواھند شد 

 
كار  تجمع كارگران و بازنشستگان كنف

 مقابل استانداری گیالن
شھـریـود تـعـدادی  ١٥  از ساعات اولیه صبح چھارشنبه  

كار رشت، با تجمـع در مـقـابـل    از بازنشستگان كارخانه كنف 
ـیـن بـه   استانداری گـیـالن نسـبـت بـه عـدم تـوجـه مسـئـول

شتان اعتراض کردند یکی از کـارگـران    مشكالت معیشتی 
كار در حاشیه این تجمـع، تـعـداد کـارگـران ایـن واحـد    كنف 

ـر عـنـوان کـرد و بـا اشـاره بـه  ٢٠٠ صنعتی را حـدود   ـف  ن
 بـه  ٨٣ واگذاری شرکت ریسندگـی خـاور رشـت در سـال  

  ٤ از آن سـال تـاکـنـون  :  بخش خصوصی خاطر نشان کـرد 
اند ولی فقط وعـده و وعـیـد ھـا    استاندار گیالن تغییر کرده 

ایـن کـارگـر  .  تغییر كرده و ھیچ مشکلی حـل نشـده اسـت 
کـنـد چـرا    ھیچ مسئولی در اسـتـان سـوال نـمـی :  ادامه داد 

ـقـه کـار  ٢١ اید، من خود کارگرم و با    تجمع کرده   سـال سـاب
ـرداخـت    بازنشسته شده  ـم پ ام اما مـعـوقـات مـن و ھـمـکـاران

شود، فرزنـد مـحـصـل دارم و در آسـتـانـه بـازگشـایـی    نمی 
ـرای فـرزنـدم   مدارس پول ندارم یک جفت کیف و کـفـش ب

 میلیارد تـومـان اسـت  ٢ مطالبات کل کارگران حدود  .  بخرم 
این کارگر میزان مطالبات کل کارگران بازنشسته را حـدود  

 میلیارد تومان اعالم کرد و با اشاره به نـام گـذاری سـال  ٢ 
تولید ملی، حـمـایـت از کـار و سـرمـایـه  »جاری با عنوان  

آیـد از    ھـیـچ مسـئـول اسـتـانـی نـمـی :  ، بیان داشت «ایرانی 
ایـد تـا    کارگران نجمع کننده سئوال کنند چرا تـجـمـع کـرده 

این کارگر در پایـان  .  اینکه بخواھد مشکلمان را حل نمایند 
از مسئـوالن خـواسـت نسـبـت بـه حـل مشـکـالت مـتـعـدد  

 . سال پیگیر باشند ٨ کارگران ریسندگی خاور بعد از  
 

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در 
 مقابل مجلس 

ـرات روسـتـایـی اسـتـان  ھـای    کارکنان کارگزاری مخـاب
ـبـه   آذربایجان غربی، ھمدان و کردستان، برای چندمیـن مـرت

ھای اخیر در مقابل مجلس شورای اسـالمـی تـجـمـع    در ماه 
ـرات روسـتـایـی  ١٠٠ حدود  . کردند   نفر از کـارکـنـان مـخـاب
ـرارداد    استان  ھای غربی کشور در اعتراض به عدم داشـتـن ق

و ھمچنین نداشتن بیمه در مقابل مجلس شـورای اسـالمـی  
. تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضـعـیـت خـود شـدنـد 

یکی از حاضرین در این تجمع درباره علت حضور در مقابـل  
ـرات  :  مجلس شورای اسالمی گفت  ما از کارگزاران مـخـاب

ـرارداد  ٨٨ روستایی، از سال    به این سمت از داشتن بیمه و ق
ـیـق بـه سـر   ـل محروم ھستیم و در حال حـاضـر در حـالـت تـع

ـرارداد کـاری در چـارچـوب  .  بریم   می  ما خواستار انعقـاد ق
ـیـمـانـکـار بـه    قانون کار بوده و می  خواھیم که تحت نـظـر پ

 .فعالیت خود ادامه دھیم 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 
 كارگر پتروشیمی اصفھان در انتظار ٥٠٠

 رفع مشكالت و بازگشایی كارخانه 
ـیـش از   ــه  ٥٠٠ ب ـلـی کـارخـان  کـارگــر در پــی تـعـطــی

ــکــاری قــرار دارنــد  ــی ــھــان در شــرف ب ــف .  پــتــروشــیــمــی اص
پتروشیمی اصفھان به دلیل فقدان نقدینگـی دچـار مشـکـل  
تامین مواد اولیه تولید از پاالیشگـاه اصـفـھـان اسـت و ھـم  
اکنون مسئوالن این کارخانه به سبب کاھش تولیـدات خـود  

ـنـد   ناچار شده  .  اند کارخانـه را بـطـور مـوقـت تـعـطـیـل کـن
پاالیشگاه اصفھان مدعی است بدون دریافت پـول قـادر بـه  
تامین مواد اولیه پتروشیمی نیست و تنھا در قبـال دریـافـت  
پول حاضر است مواد اولیه تولید ایـن کـارخـانـه را تـامـیـن  

عالوه بر این مشكالت، عدم پرداخت معوقـات مـالـی  .  کند 
ھای بزرگی چون پاالیشگاه، تبعاتی رادر خصـوص    به واحد 

بیکاری کارگران این مجموعه تولیدی بوجود خـواھـد آورد  
 .که بسیار نگران کننده است 

 
  کارگر پیمانكاری کیسون به مرخصی ٢٨٠

 اجباری رفتند
ـیـمـانـکـار قـطـار  ٢٨٠ یش از    کارگر شرکت کیسون، پ

شھری اھواز از روز پنجشنبه بـه جـھـت مشـکـالت مـالـی  
 .اند   برای مدت نامعلومی به مرخصی اجباری فرستاده شده 

با وجودی که چندین سـال از مشـکـالت کـارگـران و  
گذرد، تاکـنـون    ھای قطار شھری می   تعطیلی مکرر کارگاه 

برای حل مشکل این کارگران اقدام عملی صورت نگرفـتـه  
ـرای  . است  این در حالیست که این کارگران امید خـود را ب

انـد؛ امـا گـویـا حـقـوق ایـن    بازگشت به کار از دسـت داده 
کارگران در میان اختالفات مدیران سازمـان قـطـار شـھـری  

ـیـمـانـکـار ( اھواز و شرکت کیسون   بـه  )  مـجـری طـرح و پ
 .فراموشی سپرده شده است 

ـنـا   ـل نماینده کارگران قطار شھری اھواز در این باره به ای
 کارگر خود را از روز پنجشنبـه  ٢٨٠ شرکت کیسون  : گفت 

 .به سبب مشكالت مرخصی اجباری فرستاده است 
دلیل مرخصی این کـارگـران کـمـبـود مـنـابـع  : او گفت 

مالی این شرکت اعالم شده که باید از سوی شرکت قـطـار  
 .شھری اھواز تامین شود 

شرکت کیسون از فروردین مـاه  :  این کارگر اضافه کرد 
ـرداخـت نـکـرده و   سال جـاری حـقـوق کـارگـران خـود را پ

ـروی کـار  ٢٠٠ ھمچنین در پرداخت سـنـوات حـقـوقـی   ـی  ن
 ایـن کـارگـران  ٩١ حراست این کارگاه و افزایش حقوق سال  

 کوتاھی کرده است 
 

دو ھزار کارگر قزوینی در انتظار اجرای 
  قانون نوسازی صنایع١٠ماده 

دو ھـزار کـارگـر  :  یک فعال کارگری در قزوین گفت 
ـقـه  ٢٥ قزوینی در انتظار اجرای بازنشستگی بـا    سـال سـاب

 . قانون نوسازی صنایع ھستند ١٠ کار طبق ماده  
 قـانـون  ١٠ عید علی کریمی با بیان اینکه اجرای ماده  

ـرد اظـھـار داشـت  ھـزاران  :  نوسازی صنایع باید سرعت بـگـی
ـتـظـار   کارگر واجد شرایط در کشور وجود دارنـد کـه در ان

 .اجرای این طرح ھستند 
سازمان تامین اجتماعی به علت عدم تـعـامـل  :  او افزود 

ـنـاع   کارفرما و دولت، از پذیرش متقاضیان واجد شرایط امـت
شناسـی مسـئـوالن ایـن سـازمـان    ھای غیر کار   کرده و بھانه 

ـنـی در   مبنی بر ارائه مدارکـی از جـمـلـه حـکـم کـارگـزی
 .مورد است   بعضی موارد بی 

 نوسازی صـنـایـع  ١٠ او با بیان اینکه دولت اجرای ماده  
ـراز داشـت  ـریـن    یـکـی از مـھـم :  را متوقـف کـرده اسـت اب ت

 قـانـون  ١٠ ھـای بـه حـق کـارگـران، اجـرای مـاده    خواسته 
ـقـه  ٢٥ نوسازی صنایع مربوط به بازنشستگی با    سـال سـاب

 .باشد که باید مجددا اجرایی شود   می 
 

 اخراج کارگران شرکت اویک 
گزارش از کانون مدافعان حقوق کارگر؛     گـروھـی  
از شركت ھای فعال در عسلویه از جمـلـه اویـک كـارگـران  

این كارگران میـانسـال كـه  .   سال را اخراج كرده اند ٥٥ باالی  
ـیـمـه   ـقـه ی ب به دلیل كار كردن در پروژه ھای مختلـف سـاب
مستمر ندارند، از امكان گرفتن مسـتـمـری بـازنشـسـتـگـی  

به رغم این  كه سالھای طوالنی كـار كـرده  .   محروم ھستند 
ـر   اند میزان سالھای پرداخت حق بیمه برای آنان بسـیـار كـمـت

ـلـی بسـیـاری از  . از سالھای خدمتشان است  به دلیـل تـعـطـی
ـرای   واحدھا و بیكاری گسترده، امكان یافتـن كـار جـدیـد ب

و از آنجایی كه  شرایط بـازنشـسـتـگـی  .  آنان بسیار كم است 
ـیـدا كـردن كـار  ٥ به حقوق    سال آخر خدمت بستگی دارد، پ

مناسب كه سوابق كاری این كارگـران را مـخـدوش نـكـنـد،  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 . بسیار سخت است 
 

ادامه مشكالت واحدھای تولیدی آران و 
 ھزار كارگر را تھدید ٢٠بیدگل اشتغال 

 كند می
میزان محرومیت و توسعه یافـتـگـی شـھـرسـتـان آران و  

 سال پیش تغییر چندانـی نـکـرده اسـت  ١٠ بیدگل نسبت به  
به طوری که محرومیت در این شھرستان ھمانند شـھـرھـای  

ـلـوچسـتـان اسـت  اگـر بـه مشـکـالت  .  محروم سیسـتـان و ب
واحدھای تولیدی و صنعتی این شھرستان رسیـدگـی نشـود  

 . ھزار نفر در این شھرستان خواھیم بود ٢٠ شاھد بیکاری  
 

 ماه ٢را تا  «رزگاز»گرانی مواد اولیه 
 كشاند آینده به تعطیلی می

ـیـه    در صورتی که از افزایش بی  ـیـمـت مـواد اول رویه ق
ـنـگـی تـزریـق   ـقـدی جلوگیری نشود و ارز مورد نظر جـھـت ن

 كارگر در آن مشـغـول بـه  ٢٢٠ نشود، این واحد تولیدی که  
شـرکـت  .  كار ھستند، ظرف دوماه آینده تعطیل خـواھـد شـد 

تولیدی رزگاز کاشان درحال حاضر تولید کننده انواع اجـاق  
 سال است که به تولید لوازم خـانـگـی  ٢٨ گاز است و مدت  

فعالیت دارد و به عنوان صادرکننده نمونه کشور طـی سـه  
ـیـمـت و کـمـبـود   دوره شناخته شده است، به علت افزایش ق
ـیـاز، درصـورتـی   مواد اولیه و عدم تامین نقدینگی مـورد ن
که تمھیدات جدی اندیشیده نشود و ارز مـورد نـظـر تـزریـق  

ـر درآن  ٢٢٠ نشود این واحد تولیدی و صنعتی که بالغ بر  ـف  ن
ـنـده تـعـطـیـل خـواھـد   مشغول به کار ھستند ظرف دو ماه آی

 .شد 
 

آموخته كشاورزی بیكار در  ھزار دانش١٠
 استان مازندران

با بیكارسازیھای گسترده در استان مازنـداران مـقـامـات  
ھزار دانش آمـوخـتـه كشـاورزی   ١٠ رژیم اسالمی از بیكاری  

 ھـزار  ١٠ استان مازندران خبر داده و اعالم كرده انـد؛ امـروز  
آموخته كشاورزی بیكار در مازندران داریم كه بـایـد در    دانش 

 .خصوص این موضوع چاره اندیشی جدی صورت گیرد 
 

مشکالت نقدینگی سبب تعطیلی برخی 
 واحدھای صنعتی گلستان شد

مشـکـالت  :  معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گـفـت 
ـرخـی از   ـلـی ب نقدینگی و بدھی به بـانـکـھـا سـبـب تـعـطـی
. واحدھای موجود در شھرکھای صنعتی استان شـده اسـت 

صنعت استان با مشکالت عدیده ای مواجه است که بـایـد  
 .ترمیم شود 

 تاکنون ھیچگونه تسھیالتی به واحدھای صنعـتـی در  
افزایش ایجاد اشتغـال  .  علی آبادکتول اختصاص نیافته است 

ـر بـه سـرمـایـه   ـیـشـت پایدار و مولد در استان نیازمند توجـه ب
 واحـد  ٧٠ بیش از  .   گذاری در شھرک ھای صنعتی است 

صنعتی در شھرک صنعتی علی آبادکتول احداث شد کـه  
ـیـل بـدھـی بـه بـانـک و مشـکـالت   بخشی از آن بـه دل

  .نقدینگی فعال نیستند 
كارگاه شیرینی پزی ٦٠گرانی مواد اولیه 

 .در خوزستان را به تعطیلی كشاند
: ھای اھـواز گـفـت   فروشی   رییس اتحادیه قناد و بستنی 

    ن ھـیـچ   ھای تولید شیرینی، قیـمـت آ   با وجود افزایش ھزینه 
ـر    تغییری نكرده است، این در حالیست كه افزایش ھزینه  ھـا ب

ـیـد بـا   میزان تولید اثرگذار است و به ھمین دلیل میـزان تـول
ـنـون    از آذرماه سال . افت زیادی مواجه شده است   گذشته تاك

 كارگاه تولید شیرینی تعطیل شده و در حال حاضر فقـط  ٦٠ 
 واحد فعال است؛ این در حالیست كه میزان خرید مـردم  ١٦٠ 
 . درصد كاھش یافته است ٦٠ نیز  

 
 ھزار خانوار چایکار ٦٥فاجعه بیکاری که 
 .را تھدید می کند

در صنعت چای رکودی وجـود دارد کـه عـده ای از  
کشاورزان از تولید چایکاری دست کشیدند و فـاجـعـه ای  

 ھزار خانوار که از این راه امرار معاش می کننـد  ٦٥ برای  
 .در حال رخ دادن است 

 
  سال در عسلویه٥٥اخراج كارگران باالی 

گروھی از شركت ھـای فـعـال در عسـلـویـه كـارگـران  
این كارگران میـانسـال كـه  .   سال را اخراج كرده اند ٥٥ باالی  

به دلیل كار كردن در پروژه ھای مختلف سابقه بیمه مستـمـر  
ندارند، از امكان گرفتن مستـمـری بـازنشـسـتـگـی مـحـروم  

به رغم این كه سالھای طوالنی كار كرده اند مـیـزان  .  ھستند 
سالھای پرداخت حق بیمه برای آنان بسیار كمتر از سـالـھـای  

به دلیل تعطیلی بسـیـاری از واحـدھـا و  . خدمت شان است 
ـرای آنـان بسـیـار   بیكاری گسترده، امكان یافتن كار جدید ب

  ٥ و از آنجایی كه شرایط بازنشستگی بـه حـقـوق  .  كم است 
سال آخر خدمت بستگی دارد، پیدا كردن كـار مـنـاسـب كـه  
سوابق كاری این كارگران را مخدوش نكنـد، بسـیـار سـخـت  

 .است 
 

  کارگر شھرداری ایذه٢٠٠بیكاری 
ـرارداد  ٢٠٠ شھرداری شھرستان ایذه    کارگر روزمـزد و ق

 کـارگـر خـدمـات و  ٢٠٠ .  موقت خود را بیكار کرده است 
فضای سبز شھرداری شھرستان ایذه با حضور شھردار جـدیـد  

ـتـه کـارگـران  .   اند   این شھر كار خود را از دست داده  بـه گـف
اخراجی شھر دار جدید قصـد دارد بـا اخـراج کـارگـران بـا  

این کـارگـران سـه مـاه  .  ھای جدید استخدام کند   سابقه نیرو 
 . حقوق معوقه طلب  

 
     بیمه بیکاری کارگران شھاب خودرو

 شود پرداخت نمی
بسیاری از کارگران پیمانی مجـمـوعـه شـھـاب خـودرو  
که در آغاز امسال بیكار شده بودند، پس از گـذشـت شـش  

 .اند   ماه از سال ھنوز بیمه بیکاری خود را دریافت نکرده 
به گزارش ایلنا، بـعـد از گـذشـت شـش مـاه از قـطـع  
ـیـکـاری   ھمكاری با کارگران پیمانی شھاب خودرو، بیمه ب

ـیـن بسـیـاری از  . اغلب آنان ھنوز پرداخت نشده است  ھمـچـن
ھـا فـرا رسـیـده    کارگران رسمی که موعد بازنشستـگـی آن 

است ھمچنان در مـجـمـوعـه مشـغـول بـه کـارنـد و حـکـم  
  .شود   بازنشستگی آنان صادر نمی 

الزم به ذکر است کارخانه شھاب خودرو زیر نظر آسـتـان  
 کـارگـر ایـن  ٦٥٠ کند و بیش از    قدس رضوی فعالیت می 

مجموعه بدلیل عدم موافقت آستان قدس رضوی بـا حـکـم  

ـرای بـه   شورای تامین مبنی بر توانایـی ایـن مـجـمـوعـه ب
ـرارداد مـوقـت      کارگیری دوباره این کـارگـران، بـا اتـمـام ق

 شان در فروردین ماه امسال بیكار شده بودند   كاری 
 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 

 محاکمه مجدد
ـئـت   شریف ساعد  پناه و مظفر صالح نیا از اعضای ھـی

 مـھـر  ١٥ مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر در روز  
ـرار خـواھـنـد گـرفـت اتـحـادیـه آزاد   ماه مورد محـاکـمـه ق

ـیـا از  :  کارگران ایران  ـر صـالـح ن شریف ساعد پنـاه و مـظـف
اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد  کارگران ایران که بندبـال  

ـیـسـت و نـھـم  ١٣٩٠  دی ماه  ١٥ بازداشت   در    ، در روز ب
ـیـن  ٢٥ ھمان ماه از زاندان آزاد شدند و در    اسفند سال نود اول

دادگاه آنان برگزار شد بدون اینکه در نزدیک به ھـفـت مـاه  
 مـھـر  ١٥ حکمی در مورد آنان صادر شود بار دیگر در روز  

ماه سالجاری جھت محاکمه مجدد به دادگاه شعـبـه یـک  
ـیـا  .  انقالب سنندج فرا خوانده شده اند  بازداشت مظفر صالح ن
 با اتھامـات کـامـال  ١٣٩٠ و شریف ساعد پناه در  دی ماه  

ـنـده  .  واھی صورت گرفت  ـنـاه سـالـھـا نـمـای شریف سـاعـد پ
ـران کـارگـری   کارگران کارخانه ریسندگی پرریس و از رھب
ـم   ـیـا مـعـل ـر صـالـح ن خوشنام در شھر سنندج اسـت و مـظـف
ـفـی    اخراجی، فعال کارگری در شھر سننـدج و انسـان شـری
است که بدنبال کمک بـه یـک فـرد خـیـابـان خـواب در  
ـتـی   سرمای شدید شھر سنندج  و اعتراض به چنین وضـعـی

ـران بـازداشـت شـریـف  .  بازداشت شد  اتحادیه آزاد کارگران ای
 و  ١٣٩٠ ساعد پناه و مظفر صالح نیا  را در دی ماه سـال  

ـر گـزاری  ٢٥ محاکـمـه آنـان  در   ـنـد ھـمـانسـال و ب  اسـف
 مھر مـاه را در راسـتـای  ١٥ دادگاھی دیگر برای آنان در  

ـرض بـمـنـظـور   سیاست اعمال فشار مداوم بر کارگـران مـعـت
جلوگیری از حق خواھی کارگران ایران ارزیابی مـیـکـنـد و  
ـیـن   با محکوم کردن بازداشت و به محـاکـمـه کشـیـدن چـن
ـیـد و شـرط آنـان،   ـرئـه بـی ق ـب انسانھای شریفی، خواھان ت
آزادی فوری کلیه کارگران و فعالین کارگری زندانـی  و  
ـرای آنـان   منع تعقیب قضائی تمامی کارگرانی است که ب

 .پرونده سازی شده است 
 

نفر در سانحه تصادف در ٥جان باختن 
 منطقه مریوان

به گزارش دریافتی، پنج سرنشین یـک دسـتـگـاه پـژو  
که سه نفر از آنان بوکانی بودنـد در جـریـان وقـوع سـانـحـه  
رانندگی در مسیر مریوان به باشماغ جان خـود را از دسـت  

ـرادر و اھـل شـھـر  .  دادند  ـر از آنـان ب این پنج نفر که سه نف
ـر   بوکان برای کار عـازم کـردسـتـان عـراق بـودنـد در مسـی
مریوان به باشماغ به دلیل تصادف یک دسـتـگـاه خـودروی  
پژو با یک کامیون بارکش متاسفانه جان خود را از دسـت  

 .دادند 
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 نا امنی محیط كار
 

 ساله افغان زیر آوار ١٦کشته شدن کارگر 
 ساختمان

ریزش ناگـھـانـی دیـوار کـارگـر جـوانـی را در جـریـان  
عملیات گودبرداری سـاخـتـمـانـی در سـعـادت آبـاد تـھـران  

ـر آوار     ساله ١٦ کارگر  . كشت  ای از اتباع افغـانسـتـان در زی
طبق اظھار افراد حـاضـر در مـحـل، ایـن  .  دیوار مدفون شد 

حادثه به دنبال برخورد یک دستگاه لودر با دیوار ساخـتـمـان  
ـرداری یـک  .  اتفاق افتاد  ظاھرا راننده لودر بـه قصـد گـودب

ـیـل   قطعه زمین در حال ورود به این محل بود که ناگـھـان ب
ـرخـورد کـرد و   لودر به شدت با دیوار سـاخـتـمـان مـجـاور ب

در پشـت ایـن دیـوار یـک  . موجب ریزش بخشی از آن شـد 
ـر   کارگر ساختمانی در چادر خوابیده بود که ناگھان دیوار ب

ـر  .  روی او ریزش کرد  ـر اث متأسفانه این کارگـر افـغـانـی ب
 ھـمـان      ماندن در زیر آوار دیوار و وارد آمدن صدمات زیاد در 

 .لحظات اولیه جان خود را از دست داد 
 

نخستین جلسه دادگاه متھم حادثه فوالد 
 غدیر یزد برگزار شد

ھـای     آذرماه سال گذشته، در پی انفجار یکی از کـوره 
ـر دچـار  ٥  كارگر کشته و  ١٨ شرکت فوالد غدیر یزد،   ـف  ن

آسیب دیدگی شـدیـد شـدنـد کـه بـا شـکـایـت کـارگـران،  
ـتـل  »مدیرعامل کارخانه به اتھام   ـر و  ١٨ تسھیـل در ق ـف  ن

ـر ٥ ھمچنین تسھیل در آسـیـب دیـدگـی   ـف از کـارگـران   « ن
 مـاه از  ٩ بـا گـذشـت  .  کارخانه مورد تعقیب قرار گـرفـت 

ـنـی   وقوع این حادثه، دادگاه رسیدگی به اتھام اصـغـر حسـی
ـر، صـبـح امـروز در شـعـبـه     ٧ نسب، مدیرعامل فـوالدغـدی

ـیـل عـدم  .  دادگاه جزایی یزد برگزار شـد  ایـن دادگـاه بـه دل
، در نمازخـانـه دادگـاه  ٧ وجود فضای کافی در دفتر شعبه  

در این جـلـسـه کـه بـه قضـاوت قـاضـی  . برگزار شده است 
ـرگـزار شـد،  ٧ مسعودی رئیس شعبه    دادگاه جـزایـی یـزد ب

ـیـز بـه یـکـی از   متھم ضمن دفاع از خود، اتھـامـاتـی را ن
جانباختگان حادثه به نام عدنان عزیزی وارد کرده است کـه  

ـرعـھـده داشـتـه اسـت  مـتـھـم  .  سمت سرپرستی کارخانه را ب
ـنـه   ـیـن بـخـشـی از اھـمـال خـود در زمـی کارخانـه ھـمـچـن

در این جلـسـه  .  جلوگیری از وقوع حادثه را نیز پذیرفته است 
ـلـی را    ھمچنین شاکیان پرونده و خانواده  ھای قربانیان، مسائ

ھـا از    در زمینه وقوع حادثه و رسیـدگـی بـه مشـکـالت آن 
رسیدگـی بـه اتـھـام  .  سوی مسئوالن کارخانه مطرح کردند 

ـرگـزار   مدیرعامل و متھم ردیف اول این پرونده در شرایطـی ب
شد که بسیاری از شاکیان پروند در جـلـسـه دادگـاه فـرزنـد  
مدیرعامل کارخانه را بعنوان جانشین وی، عـامـل اصـلـی  
وقوع حادثه معرفی کرده و خواستار حضور وی در دادگـاه  

قاضی مسعودی صدور رای نھایی برای مـتـھـم را  .  شدند 
به بعد از صدور گزارش پزشکی قانونی در خصوص مـیـزان  
آسیب دیدگی یکی از کارگران کارخـانـه کـرده اسـت، بـا  
این حال در صورت صدور رای نھایی، ممکن اسـت مـتـھـم  

 نفر و ھمچنین تسـھـیـل  ١٨ به اتھام تسھیل در قتل غیرعمد  
 نفر عالوه بر پرداخت دیه مـاه حـرام، بـه  ٥ در آسیب دیدگی  

ـنـی اسـت  .   سال حبس محکوم شود ٣  ماه تا  ٦ تحمل   ـت گـف
ـرونـده، در حـال   اصغر حسینی نسب متھم ردیـف اول ایـن پ

 . میلیارد تومانی آزاد است ٣ حاضر با قرار وثیقه  
 

 كار كودكان
 

كار كودكان و عدم امنیت كارگاه ھای 
 نفر١٠كمتر از 

 قـانـون کـار را  ١٩١  فعاالن حقوق کودکان کار ماده  
ھـای    ساز سوءاستفاده از نیروی كار كودكان در كـارگـاه   زمینه 

ــد   كــوچــك مــی  ــن ــار اصــالح آن ھســت ــد و خــواســت . دانــن
ـر را مـی ١٠ ھای کوچک کمتر از    کارگاه » ـف ـر     ن تـوان ب

حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانـون  
ـنـا بـه  .  مستثنی نمود  ـث تشخیـص مصـلـحـت و مـوارد اسـت

ـیـشـنـھـاد شـورای    موجب آئین نامه  ای خواھد بود کـه بـا پ
ـران خـواھـد رسـیـد  ـئـت وزی ایـن  .  عالی کاربه تصـویـب ھـی

ھا که قرار بود استثنا باشند ھم اکـنـون بـه    مصلحت سنجی 
ـر    قاعده تبدیل شده و عمال کارگاه  ھایی که جمعیتی کـمـت

ـلـکـه از  ١٠ از    نفر دارند نه از بعضی مقررات قانـون کـار ب
یـكـی از  .  انـد   شمول تمامی قوانین حمایتی از كارگر خـارج 

اعضای انجمن حمایت از حـقـوق کـودکـان ایـن قـانـون را  
ـرنـامـه ریـزان کشـور بـا   نتیجه عدم رابطه قانون گذاران و ب

.  کـنـد   ھای مدنی و کارگری عـنـوان مـی   ھا و تشکل   نھاد 
نتیجه این عدم ارتباط دوسویه، تصویب و تداوم اجرای مـاده  

ھـایـی کـه     قانون کار است که به موجب آن کـارگـاه ١٩١ 
 نفر کمتر اسـت از شـمـول بسـیـاری از  ١٠ ھا از    جمعیت آن 

کسـانـی کـه ایـن  .  انـد   مواد حمایتی این قانون محروم شـده 
ــده و دورنـمـایـی از    قـانـون را تصـویـب کـرده  انـد، ھـیـچ ای

دلیل آن ھـم چـیـزی  .  اند   ھای ناگوار این قانون نداشته   پیامد 
ھای مدافع حقوق کارگران از جـمـلـه    جز عدم ارتباط با نھاد 

ـبـوده اسـت چـرا کـه    نھاد  ھای مدافع حقوق کودکان کار ن
ـیـده    اگر نظرات کار  ـفـی شـن شناسی فعـاالن مـدنـی و صـن

شـدنـد کـه بـا خـروج    گـذاران مـتـوجـه مـی   شـد، قـانـون   می 
ھای کوچک از نـظـارت و حـمـایـت قـانـون کـار،    کارگاه 

ــرای   ــروی کــار کــودکــان ب ــی ــاده از ن ــف ــت فــرصــت ســوءاس
ھـا از    وقتی کـه ایـن کـارگـاه .  شود   طلبان فراھم می   فرصت 

شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بـازرسـی بـازرسـان  
ـیـز دارنـد خـارج   وزارت کار كه حكم ضابطین قضـایـی را ن
شدند، شرایط بھره کشی و استثمار کودکان و نـوجـوانـانـی  

. ھا مشغول بـه کـار بـودنـد فـراھـم شـد   که در این کارگاه 
پرداخت دستمزد اندک و طوالنی کردن سـاعـت کـار گـام  

در گام بعدی وقتی فـرصـت فـراھـم  .  اول فرصت طلبان بود 
دیده شد سپردن کارھای سخت به آنان بـه امـری رایـج بـدل  

 پورخامنه، عضو جمعیت دفاع از کـودکـان کـار    یاشار .  شد 
مـن کـارگـاھـی را سـراغ دارم کـه  :  گـویـد   و خیابان مـی 

ـنـی در آن کـار  ١٩  ساله با دستگـاه پـرس  ١٤ نوجوانی    ت
 ساعـت  ١٠ این در حالی بود که او روزانه با بیش  .  کرد   می 

ـنـھـا    ھـزار تـومـان دسـتـمـزد  ٢٤ کار پشت این دسـتـگـاه ت
ـیـز  .  گرفت   می  ـتـدا ن نتیجه چنین قانونی ھمانطور که از اب

سـاعـت کـار طـوالنـی،  .  مشخص بود، فاجعه بار بوده است 
کار طاقت فرسا و سنگین، دستمزد انـدک، عـدم رعـایـت  

ھـایـی اسـت کـه بـه    از جمله پیـامـد ...  ایمنی و بھداشت و 
ھـای کـوچـک بـه چشــم    صـورت رایـج در ایـن کـارگـاه 

 .خورد   می 

 
 ھای خانگی كارگاه

ـنـه    کارگاه  ـیـز زمـی ھای خانوادگی و مشاغل خانگی ن
ـروی کـار کـودکـان اسـت  ـی در ایـن  .  ساز سوءاستفاده از ن

ای در محیط خـانـه فضـای کسـب و کـار    ھا عده   کارگاه 
کنند و بصـورت خـانـوادگـی روی آن    تولیدی را ایجاد می 

ـر  .  کنند   کار می  ـرلـی از سـوی دولـت ب ـت در حالی که کن
ھای صنعتی وجود ندارد مشـخـص اسـت وضـعـیـت    کارگاه 
ھـا،    این گونه کـارگـاه .  شود   ھای خانوادگی چه می   کارگاه 

امکـان بـه کـار گـمـاشـتـن کـودکـان در خـفـا را فـراھـم  
ـرای پـایـان گـرفـتـن  .  کنند   می  حضور اعضـای خـانـواده ب
ـر مـنـجـر بـه کـار کـردن    سریع  ـیـشـت تر کار، یا انجام کار ب

ھـا بـه    در بسـیـاری از خـانـواده .  کودکان خانواده خواھد شد 
ـرون   ـی دلیل وجود دیدگاه سنتی به دختران اجازه اشتـغـال در ب

 سـالـگـی  ١٣  یـا  ١٢ دھند و وقتی به سـن    از خانه را نمی 
ھـای طـاقـت فـرسـایـی را بـه آنـان مـحـول    رسند کـار   می 
ـنـدی    طیفی از قطـعـه .  کنند   می  سـازی خـودرو تـا بسـتـه ب

کلوچه با برندھای معروف از جمله مشاغلی اسـت کـه در  
ــجــام مــی   کـارگــاه  ــی اکــبــر  .  شـود   ھـای خــانـوادگــی ان عـل

ھای جمع آوری کودکان و نوجوانـان در    اسماعیلی پور طرح 
کـنـد و اظـھـار    سطح شھر را بسیار خطرناک توصیف مـی 

ھا کودکان و نوجوانان را بـه سـمـت ایـن    این طرح :  كند   می 
ھـای مـخـفـی سـوق    تر از آن برخـی کـارگـاه   ھا و بد   کارگاه 

. شـود   دھد و بدین ترتیب فرصت استثمار آنان فراھم مـی   می 
  ١٥ تغییر سن ممنوعیت کار برای کودکان و نـوجـوانـان از  

 .  سال بخشی از مشکالت را حل میکند ١٨ به  
 

 عدم امنیت شغلی
 

كارگران قرارداد شفاھی نیازمند بازرسی 
 ھای كوچك مداوم از كارگاه

شناس روابط کار انعقاد قرارداد شـفـاھـی مـیـان    یك کار 
ــج، خصــوصــا در   ــان را امـری رای کـارگــران و کــارفــرمـای

اگر ھمـیـن لـحـظـه  .  واحدھای تولیدی کوچک اعالم کرد 
ـراردادھـای   ـر ق به سازمان ثبت اصناف مراجعه کنیم و پیگی

ـرا    کتبی کارگران شویم، چیزی را در آنـجـا نـمـی  ـم زی ـی یـاب
ھای میان کارگران و کارفـرمـایـان    ای از قرارداد   بخش عمده 

ـرونـده .   شفاھی است  ـر پ ـیـشـت ـفـی    از قدیم االیام ب ھـای صـن
ـتـه مـھـم  ـریـن    مربوط به قراردادھای شفاھی بوده است و الب ت

ـبـات ادعـاھـای طـرفـیـن اسـت   مشکل در این قرارداد  . ھا اث
نظارتی بر واحدھای تولیدی وجـود نـدارد مـگـر آنـکـه در  
یک واحد تولیدی اختالفی پیش بیاید و بـازرس کـار بـه  

ـرای  .   آنجا اعزام شود  ـروی کـافـی ب ـی وزارت کار کمبود ن
ـر آن   بازرسی بر کارگاه  ھـا    ھا را به عنوان دلیل عدم نظارت ب

ـیـمـه بـه  .  کند   عنوان می  این در حالی است که مـامـوران ب
ـرنـد بـه    دلیل آنکه می  خواھند حق بیمه را از کارفرما بـگـی

ـنـد و    ھا مراجعه مـی   صورت مداوم و متناوب به کارگاه  کـن
مسـائـل و مشـکـالت  .  در این مورد مشکلی وجـود نـدارد 

بایست از طریق سازمان و نـھـادھـای    واحدھای تولیدی می 
 . صنفی صورت بگیرد 
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سوزی  سوختگی شدید دو كارگر در آتش
 كارخانه مشھد نخ

ـیـد نـخ در    براثر وقوع آتش  سوزی بزرگی در كارخانه تـول
در ایـن آتـش  .  مشھد دو كارگر دچار سوختگی شدید شدند 

 درصـد در آتـش  ١٠٠ سوزی دو سوله بـزرگ بـه مـیـزان  
سوخت و دو کارگر این کارخانه دچـار سـوخـتـگـی شـدیـد  

 آتش نشان نیز در جریان اطفای حـریـق ایـن حـادثـه  ٤ . شدند 
شرکت مشھد نخ تولید کننـده  .  دچار دودزدگی شدید شدند 

ـنـد،   ـل ـیـاف ب ـنـگ ال انواع نخ دارای واحدھای ریسندگی ری
ـیـاف    واحد ریسندگی چرخانه  ای، واحد ریسندگی رینگ ال

  ١٣٥٩ این کـارخـانـه در سـال  . کوتاه و واحد رنگرزی است 
ـفـاده از تـکـنـولـوژی  ١٣٦٨ تاسیس شد و از سـال    بـا اسـت

تریـن    کشورھای سوئیس و آلمان شروع به کار نمود و بزرگ 
 . تن تولید در روز است ٤٥ تولید کننده نخ با بیش از  

 
 قرار داد موقت

 
 رواج قرار دادھای موقت

ـرارداد در   ـقـاد ق سوء استفاده کارفرمایان از شـرایـط انـع
ـرای   ـیـد امضـاء ب قانون كار و رواج قراردادھای موقت و سف
ـقـاضـای   مشاغل دائمی به دلیل فقدان توازن در عرضه و ت

مدیران بخش خصوصی با سوء استفاده از قـانـون  .  بازار كار 
ـتـی بـا   ـرارداد ادارات دول کار به تبعیت از نـحـوه اجـرای ق

ـرارداد    -حتی یک ماھه    -کارگران خود بصورت موقت   ق
ـرای  .  کنند   منعقد می  با تثبیت انعقاد قراردادھای موقـت ب

ـروی   ـی مشاغل دائمی در بازار كار، دیگر آن نگاه سابق بـه ن
ـرجـیـح مـی  ـبـاط    کار وجود ندارد و کارفرمـایـان ت دھـنـد ارت

ـیـن   کاری با نیروی خود را در سطح حداقل مقررات و قـوان
نگاه دارند و با تعویض دائمی نیروی كار از وابستگـی آنـان  

ـنـد كـه ایـن رونـد    به ابزار تولید به شدت جلوگیری مـی  ـن ك
باعث عدم ایجاد زمینه و انگیزه مھارت در میـان كـارگـران  

 .شده است 
 خط فقر

محمدعلی مددی ،عضو کمیسیون اقتصادی مـجـلـس  
کارگران به عنوان گـروه ھـدف بـعـد از  :  شورای اسالمی  

ھدفمندی یارانه ھا بیش از سایر گروه ھا آسیب دیدنـد کـه  
ـر   عدم ھمخوانی حقوق و تورم موجود آنھا را به زیر خـط فـق

 .سوق داد  
 رسیدگی بـه مشـکـالت و دغـدغـه ھـای کـارگـران  
سالیان سال در دستور کار دولت است اما تـا کـنـون ھـیـچ  
اقدامی برای بھبود وضعیت این قشـر زحـمـتـکـش صـورت  

ـر  .  نداده نگرفته است   ـراب دسـتـمـزد انـدک کـارگـران در ب
ـرخـی از   زحمت و فعالیت ھایشان بسیار ناچیز است ، در ب
سازمان ھا برخی افراد با داشتن حقوق و مـزایـای مـنـاسـب  
به سمت شغل دوم می روند در حالی که تـعـداد زیـادی از  

موضوع افـزایـش  .  جوانان با معضل بیکاری مواجه ھستند  
ـرد تـا   ـرار گـی حقوق کارگران باید در دستور کاری دولت ق

 .تورم حاکم بر بازار بیش از این قشر کارگر را آزار ندھد  
  دانشجویان 

 گرانی به غذای دانشجویان ھم رسید
ـقـات و    رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،   تحقی

فناوری از افزایش سقف انواع غذاھای دانشجویی در سـال  
ـریـن غـذا   تحصیلی جدید خبر داد و نرخ ارزان ترین و گران ت

ـیـمـت غـذای کـم  .را اعالم کرد  در سال تحصیلـی جـدیـد ق
ـنـه  ٤٨٥  تومان، متوسط ھزینه  ٣٥٠ ھزینه   ـرھـزی  تـومـان و پ
 تـومـان  ٣٠٠ مبلغ صبحانه نیز بـه  .   تومان خواھد شد ٥٩٠ 

ـریـت  . ( افزایش یافت  ـث اعالم نرخ غذا در حالی است كـه اك
میزان حقـوق و  .  دانشجویان از خانواده ھای كارگری ھستند 

 . ھزار تومان میرسد ٤٠٠ دستمزد این خانواده ھا به حدود  
 

 بازنشستگان
 

قانون پیش از موعد بازنشستگی کارگران 
 متوقف نشده است

 قانون بازسازی و نوسازی صنایع، کـارگـرانـی را کـه  
ھا ، کارخانجات و تحت پـوشـش    زیرمجموعه رسمی کارگاه 

ـقـه خـدمـت  ٢٥ بیمه تامین اجتماعی و حـداقـل    سـال سـاب
داشته باشند می بایست توسط کارفـرمـا بـازنشـسـتـه و از  

قانون نوسازی صنـایـع  .  مند شوند    مزایای بازنشستگی بھره 
و بازنشستگی پیش از موعد کارگران، بـار مـالـی زیـادی  

قانون پیش از موعد بازنشستگی کـارگـران  .   به ھمراه دارد 
متوقف نشده است بلکه برخی از مباحث تخصصی و فـنـی  
ـرخـی شـرایـط   در حوزه قانون کار نیازمند تغییر و اعـمـال ب

از زمانی که شرایط بازنشـسـتـگـان مشـاغـل  .  خاص است  
سخت و زیـان آور تـوسـط وزارت کـار اعـالم شـده تـعـداد  
ـفـاده از ایـن شـرایـط افـزایـش   مراجعه کنندگان جھـت اسـت

اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنـایـع  .  چشمگیری دارد  
ـیـل   بار مالی زیادی را به دنبـال داشـت کـه بـه ھـمـیـن دل
تامین اجتماعی این روند را به کندی اجرا می کند تـا بـا  

ھـمـیـشـه تـورم و گـرانـی  .  مشکالت مالی مواجه نشـود  
جزءعوامل تاثیر گذار بر روند زندگی اجتماعـی اسـت کـه  
معموال حقوق نیروی کار و معیـشـت مـردم را بـا مشـکـل  

ـلـی بـه بـازنشـسـتـگـی  . روبرو می کند   برخی از افراد تمـای
ندارند چرا که با وجود تورم مزایای حیـن کـار آنـھـا قـطـع  
می شود و بر مشکالتشان افزوده خواھد شد و بدون شـک  
می توان گفت در چند سال اخیر تـورم ریشـه نـابسـامـانـی  

 .ھای اجتماعی محسوب می شود  
 

 معرفی مراكز كار و تولیدی
 

 قارچ مالرد -١
ـیـد قـارچ و   قارچ مالرد یکی از واحدھای بزرگ تـول

ـریـت  .  کنسرو قارچ کشور است  در ابتدای سال جـاری مـدی
یـکـی از  .   این شرکت به دلیل اختالس عـوض شـده اسـت 

ـرای سـرو سـامـان دادن   ـر جـدیـد ب اولین اقدامات اولیه مـدی
 نفر کارگر ایـن واحـد  ٤٣٠ از تعداد  .  اوضاع، تعدیل نیروست 

اکثر کـارگـران اخـراجـی  .   نفرمشمول تعدیل نیرو شدند ٣٦٠ 
نحوه اخـراج ھـم  .    سال بودند ١٥ تا  ١٣ دارای سابقه ی کار  

ـرارداد   به این گونه بود که مدیر عامل جدید عنـوان کـرد ق
ـرارداد تـاریـخ   سفید امضاغیرقانونی است و باید کـارگـران ق
ـرای بسـتـن   دار داشته باشند و از کارگـران خـواسـت کـه ب

ـنـد  در  .  قرارداد جدید، قراردادھای قبلی شان را تسـویـه کـن
ـرای   این بین با بسیاری از آنان قرارداد جدید بسته نشـد و ب

تعدادی نیز ترک کـار زده شـد کـه ھـیـچ کـدام از ایـن  
ـیـز نـمـی   ـیـکـاری ن کارگران نتوانستند برگردند واز بیـمـه ب

ـراردادھـای شـش  . توانند استفاده کنند  اکنون کارگران با  ق
این شیوه سبب شده کـه  بـعـد از ھـر  . ماه کار می کنند 

ـفـاده از طـرح   شش ماه با بستن قرارداد جـدیـد فـرصـت اسـت
طبقه بندی مشاغل از کارگران گـرفـتـه شـود و ھـمـیـشـه  

دسـتـمـزدھـا  .  حقوق آنان را در سطح حداقل حقوق باقی بماند 
ـفـاوت   به نسبت سختی کار و محیـط فـیـزیـکـی کـار مـت

ـیـز  .  است  حقوق کارگرانی که بیشتر از حداقل حقوق است ن
بخش اول دستمزد به میـزان  . در دو قسمت پرداخت می شود  

حداقل حقوق رسمی، ھر ماه به حساب کارگران واریـز مـی  
دلیل این شـیـوه  ".   پشت لیست " شود و مابقی آن به صورت  

ایـن  .  پرداخت فرار از پرداخت حق بیمه واقعی کارگران است 
که شامل اضافـه کـار  ) پشت لیست (بخش از دستمزد آنان  

نیز می باشد، با تاخیر زمانی گاه تا سه ماه پرداخـت مـی  
ـقـه تـا  ٧ ساعت کار این کارگران از  . شود  ـی   ٤  و بیست دق

ـیـدی  . ونیم است  حدود یک چھارم کارگران ایـن واحـد تـول
شرایط کار ایـن  .  قارچ زن و بیشتر  سرپرست خانواده ھستند 

ـرای  ٨ .  کارگران بسیار دشوار است   ساعت کـار ایسـتـاده ب
ـنـدی قـارچ در مـحـیـطـی   برداشت، شست وشو و بسـتـه ب
مرطوب و سرد سبب می شود که اکثرا به بیمـاری ھـایـی  

ـتـال شـونـد ...  نظیر کمردرد، رماتیسـم و  بسـیـاری از  .   مـب
 را نگرفتـه  ٨٩ کارگران این واحد تولیدی ھنوز سنوات سال  

 نفر دیگر ھم کـنـار گـذاشـتـه  ٨٢ گفته می شود که   . اند 
گروھی از شـرکـت  ١ Oاخراج در عسلویه ،  -٢ .  خواھند شد 

  ٥٥  کـارگـران بـاالی  ١ Oھای فعال در عسلویه از جملـه  
ـیـل  .  سال را اخراج کرده اند  این کارگران میانسال که بـه دل

ـیـمـه مسـتـمـر   کار کردن در پروژه ھای مختلف سابقه ی ب
ندارند، از امکان گرفتن مستـمـری بـازنشـسـتـگـی مـحـروم  

یه رغم این  که سالھای طوالنی کـار کـرده انـد  .  ھستند 
ـر از   میزان سالھای پرداخت حق بیمه برای آنان بسیـار کـمـت

به دلیل تعطیلی بسیاری از واحدھـا  . سالھای خدمتشان است 
ـرای آنـان   و بیکاری گسترده، امکان یـافـتـن کـار جـدیـد ب

و از آنجایی که  شرایط بازنشسـتـگـی بـه  .  بسیار کم است 
ـیـدا کـردن کـار  ٥ حقوق    سال آخر خدمت بستـگـی دارد، پ

مناسب که سوابق کاری این کارگران را مخـدوش نـکـنـد،  
 .  بسیار سخت است 

 
 اخبار بین المللی

 
 ١٨افزایش بیکارن اروپا به بیش از  -اروپا 

 میلیون نفر
ترین گزارش خود اعـالم کـرد    موسسه آمار اروپا در تازه 

ـیـش  ١٧ نرخ بیکاری    کشور عضو یورو طی ماه ژوییه به ب
 . درصد رسیده است ١١/٣ از  

ـرخ   به گـزارش روزنـامـه واشـنـگـتـن پسـت، افـزایـش ن
بیکاری منطقه یورو نشانگر ادامه بحـران مـالـی و بـدھـی  

اعتـمـادی سـرمـایـه گـذاران    کشورھای اروپایی و ادامه بی 
 .بین المللی نسبت به بازارھای مالی منطقه یورو است 

بر این اساس، موسسه آمـار اروپـا یـورو اسـتـات افـزود  
 ھزار نفر در کشورھـای عضـو یـورو طـی مـاه  ٨٨ بیش از  

ژوییه به جمعیت بیکـار اروپـا افـزوده شـده اسـت و تـعـداد  
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ـیـون  ١٨ بیکاران منطقه یورو در این مدت به بیـش از   ـل  مـی
 .نفر رسیده است 

 درصدی مـنـطـقـه یـورو نسـبـت بـه  ١١/٣ نرخ بیکاری  
 درصـد افـزایـش داشـتـه  ١/٢ مدت مشابه سال قبل بیش از  

  ١٩٩٩ ترین نرخ بیکاری منطقه یورو از سـال    این باال . است 
نرخ بیکاری اسپانیا و یونان دو کشور بحـران  .  میالدی است 

 .زده منطقه یورو نیز در این مدت با افزایش روبرو شده است 
 درصـد رشـد  ٠/٢ نرخ بیکاری اسپانیا در ماه ژوییه بـا  

ترین رکـورد     درصد رسیده است که این باال ٢٥/١ به بیش از  
ـرخ  .  رود   در بیـن کشـورھـای عضـو یـورو بـه شـمـار مـی  ن

ـیـش  ٠/٥ بیکاری یونان نیز در ماه ژوییه با    درصد رشد به ب
 .  درصد رسیده است ٢٣/١ از  

ـیـش از   ـیـز بـه ب نرخ بیکاری در بین جوانان اسپانیایی ن
ـیـش از  .   درصد رسیده است ٥٢/٩  این رقم در یونان نیز بـه ب
ـریـن  ٤/٥ اتریش بـا  .  درصد رسیده است ٥٣/٨   درصـد کـمـت

ـیـار   نرخ بیکاری را در بین کشورھای عضـو یـورو در اخـت
 .دارد 
 

تظاھرات علیه حذف درمان  -اسپانیا 
 " غیر قانونی"رایگان برای مھاجران 

ـر   ـف به گزارش یورو نیوز روز شنبه اول سپتامبر صـدھـا ن
ـراض   در مقابل یکی از بیمارستانھای اصلی مادرید در اعـت
ـر حـذف خـدمـات درمـانـی   به تصمیم دولت اسپانیا مبنی ب
ـرقـانـونـی، تـظـاھـرات   رایگان برای مھاجران به اصطالح غـی

 .کردند 
ـرخـی پـزشـکـان و دانشـمـنـدان   این در حالی است که ب
نسبت به شیوع برخی بیماریھای واگیردار در صـورت اجـرا  

 .شدن این تصمیم دولت ھشدار داده اند 
کارلوس سانچز، میکروبیولوژیست در بیـمـارسـتـانـی در  
ـم دولـت مـی گـویـد  : مادرید با ابراز مخالفت با این تصـمـی

ما ھر تالشی را برای ارائه استداللمان در مخالفت بـا ایـن  ” 
 “.تصمیم خواھیم کرد 

ـر   اما دولت راستگـرای مـاریـانـو راخـوی، نـخـسـت وزی
ـر   ـیـات ب ـیـن افـزایـش مـال اسپانیا، اجرای این تدبیر و ھمچـن

 درصد که از روز شنبـه بـه اجـرا  ٢١  به  ١٨ ارزش افزوده از  
ـران کسـری بـودجـه ایـن کشـور و   در می آید را برای جـب

 درصد تولیـد نـاخـالـص مـلـی الزم دانسـتـه  ٦ رساندن آن به  
 .است 
 

 میلیون نفر ٣تعداد بیکارن از  -فرانسه 
 فراتر رفت

ـر گـذشـت،  ٣ تعداد بیکاران فرانسه از مرز   ـف ـیـون ن ـل  مـی
ـقـه     سال اخیر این کشـور بـی ١٣ رقمی و روندی که در   سـاب

شود و بیش از چھارده ماه متوالی است که از    توصیف می 
 .سیر صعودی باز نمی ایستد 

 میلیون نفر جمعـیـت، اگـرچـه پـس از  ٦٢ . ٦ فرانسه با  
آلمان، دومین اقتصاد بزرگ حوزه پولی یورو به شمـار مـی  
ـم   ـر کـار فـرانسـه، رق رود اما به گفته مـیـشـل اسـپـان، وزی

 میلیون نفری بـه دغـدغـه اصـلـی  ٣ بیکاری رو به افزایش  
 .دولت تبدیل شده است 

وقتی فرانسوا اوالند برای دستیابی به کـرسـی ریـاسـت  
ـیـغـاتـی  کـرد، ایـجـاد شـغـل را از     مـی   جمھوری مبارزه تبل

ـرای نسـل جـوان    اولویت  ـنـی ب ھای خود خواند و بر کارآفـری

 .تاکید کرد 
      ھـا   اما با بحرانی اقتصادی که اروپـا را بـه ایـن زودی 

ـتـصـاد و   ـبـت اق رھا کردنی نیست، ھنوز معلوم نیست عـاق
بـایـد ھـمـزمـان بـه کـمـک    ای که مـی   بیکاری در فرانسه 

بحرانزدگانی چون یونان و اسپانیا نیز بشتابد چه خواھد شـد  
و آیا دولت آقای اوالنـد خـواھـد تـوانسـت وعـده ھـایـش را  

 .عملی کند یا نه 
 

اعتصاب مجدد کارکنان شرکت  -آلمان 
 ھواپیمایی لوفتھانزا

به گزارش یورو نیوز پرسنل پرواز شـرکـت لـوفـت ھـانـزا  
 سپتامبر بار دیگر اعتصـاب خـواھـنـد  ٤ بامداد روز سه شنبه 

 .کرد 
اعتصاب روز سه شنبه به مدت ھشـت سـاعـت خـواھـد  
ـیـن و شـش بـامـداد در   ـرل بود و از ساعت پنج صـبـح در ب

 .فراکفورت به وقت اروپای مرکزی آغاز می شود 
نمایندگان سندیکای پرسنل پرواز در مذاکرات خـود بـا  
ـرواز   شرکت لوفت ھانزا پنج درصد افزایش حقوق کارکنان پ

با این وجود لوفت ھانزا تنھا با افزایـش  .  را مطالبه کرده اند 
 .سه و نیم درصدی حقوق موافقت کرده است 

ـرواز لـوفـت   پیش از این اعتصاب روز جمعه کارکنـان پ
ھانزا فرودگاه فرانکفرت را بـه حـالـت فـلـج درآورده بـود و  

 . ھزار مسافر شده بود ٢٦ باعث سرگردانی بیش از  
ــه  ١٠٠٠ تـظـاھـرات    -روسـیـه   ـراض ب  کـارگـر در اعـت

  کارخانه   تعطیلی 
ـبـه   IGUبه گزارش   ـر  ٢ روز یـکـشـن ـتـامـب   ١٠٠٠  سـپ

در شـھـر   Bogoslovskyکارگر کارخانه تولید آلومینیوم  
ـم   Krasnoturyinskکوچک   ـراض بـه تصـمـی در اعـت

ـیـمـایـی    کارفرمایان برای تعطیلی  ـپ  کارخانـه دسـت بـه راھ
 .زدند 

گویند در این شھر کوچک حداقل یـک    کارگران می 
کند و تـعـداد     خانواده در این کارخانه کار می   نفر از ھر سه 

 .رسد    می    تن ٣٧٠٠ ک ل کارگران این کارخانه به  
ـنـام    یکی   Sergey Lazarev از کارگران معترض ب

ـرای مـن    تعطیلی : " گویند   می  ـراژدی ب  این کارخانه یک ت
ـم و دامـادم  ٢ ام است، خودم، ھمسرم،    و خانواده  ـران  تا از دخـت

ـیـدا کـردن کـار در ایـن    در این کارخانه کار می  کنیم و پ
 ."  نفر یک چیز کامال غیر ممکن است ٥ شھر برای ما  

 
 ٣تظاھرات بیش از  -آفریقای جنوبی 

 ھزار معدنچی

ـر از مـعـدنـچـیـان  ٣ به گزارش یورو نیوزبیش از    ھزار نف
 سپتامبر در خـیـابـانـھـای  ٥ آفریقای جنوبی روز چھارشنبه  

نزدیک به معدن ماریکانا تظاھرات کردند تا بر درخـواسـت  
 .اولیه خود مبنی بر افزایش حقوق اصرار کنند 

اعتصاب کارگران معدن طالی سفید النمین در منطـقـه  
ـبـه   ماریکانا چھار ھفته است که ادامه دارد و روز چھارشـن

 درصد کارگران بر سر کارشان حـاضـر  ٤ فقط چیزی حدود  
 .شدند 

ـیـس بـه   ـل این گسترده ترین تظاھرات پس از تیرانـدازی پ
ـیـس  .  سوی معدنچیان معترض است  ـل حضور و آمـادگـی پ

 .نیز در کنار تظاھرات روز چھارشنبه چشمگیر بود 
ـیـوم   ـن ـی ادامه اعتصاب باعث افزایش بھای جھانـی پـالت

ناظران معتقدنـد کـه  . وسقوط سھام شرکت النمین شده است 
ادامه بحران کارگری بر سرنوشت سیاسی جاکـوب زومـبـا،  
ـر مـی   ـی ـیـز تـأث ـقـا ن ـری رئیس جمھور و رھبر کنگره ملی آف

 .گذارد 
 

افزایش بیسابقه نرخ بیکاری در  -یونان 
 این کشور

به گزارش یورو نیوزآخرین آمار ارائه شده توسـط مـرکـز  
آمار یونان نشان می دھد که میزان عـدم اشـتـغـال در ایـن  

 درصـد در مـاه  ٢٤.٤  درصد در ماه مه به  ٢٣.٥ کشور از  
 .ژوئن رسیده است 

ـیـکـاری در مـحـدوده   ـرخ ب این رقم دو برابر میانگـیـن ن
مالی یورو است و بدین معناست که از ھر چھار نفر یـک  

 . نفر در یونان بیکار است 
ـرو   ـر روب ـق بحران اقتصادی، یونانی ھا را با بیکاری و ف
کرده و اقدامات ریاضتی دولت اقشار مختلف مـردم را بـه  

 .واکنش وا داشته است 
ـیـکـاران در    دولت در حالیکه ھیچ شغلی  ـرای خـیـل ب  ب

ـر و    نظر ندارد، از شاغلین مـی  ـیـشـت خـواھـد کـه بـا کـار ب
ھایـش کـمـک    دستمزد کمتر به دولت در باز پرداخت بدھی 

ھـا و مـو سـسـات     با دست و دل  بازی به بانـک   بکنند، ولی 
 .کند   مالی کمک می 
 به تنگ آمـده انـد    ھای ریاضت کشی   مردم از سیاست 

 .و اعتراضات مردم روز به روز رو به گسترش است 
 

  ھزار معلم٢٨٠اعتصاب قدرتمند  -کنیا 
ـبـه   ـر  ٣ اتحادیه ملی معلمان کنیا روز دوشـن ـتـامـب  سـپ

کم دویست و ھشتاد ھزار تن از معلمان ایـن    اعالم کرد دست 
کشور در اعتراض به عدم پرداخت به موقع افـزایـش حـقـوق  

 .خود اعتصاب کرده اند 
ـلـمـان،   به گزارش اسوشیتدپرس از نایروبی، اعتصاب مـع
از سرگیری کالس ھای درس در کنیا را پس از تعطـیـالت  

 .در ھاله ای از ابھام قرار داده است 
  ٦  و  ٥ مذاکراتی که روزھای چھارشنبه و پنج شنبـه  

ھا و نمایندگان دولـت صـورت گـرفـتـه    سپتامبر بین اتحادیه 
ـیـدا       نتیجه بوده است و بنظر می   بی  آید که اعتصاب ادامه پ
 .کند 
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در باره محاکمه مجدد اعضای اتحادیه 
 آزاد کارگران ایران

ـری دو فـعـال كـارگـری و عضـو   كرنـولـوژی دسـتـگـی
اتحادیه آزاد كارگران ایران، برگرفته از سایـت اتـحـادیـه آزاد  

ـران  ـنـدگـان كـارگـر  .  كارگران ای در ایـن جـا مـا نـظـر خـوان
كمونیست را به نحوه دستگیری، دادگاھی و حمـایـت ھـای  

 و دفاعیه شریف ساعد پنـاه در شـعـبـه  ١٣٩٠ مردم در سال  
حـق  "  عضویت در ھیئت مدیره اتحـادیـه، :   دادیاری سنندج ٤ 

ـم "  قانونی و مسلم من و ھمه کارگران است  ـی ـ  .  جلب میـكـن
 كارگر كمونیست  

 
شریف ساعد  پناه و مظفر صالح نیا از 

اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران 
 مھر ماه مورد ١٥ایران بار دیگر در روز 

 محاکمه قرار خواھند گرفت
ـر  : اتحادیه آزاد کارگران ایران  شریف ساعد پنـاه و مـظـف

صالح نیا از اعضای ھیئت مدیره اتحـادیـه آزاد  کـارگـران  
 ، در روز  ١٣٩٠  دی ماه  ١٥ ایران که بندبال بازداشت   در  

ـنـد  ٢٥ بیست و نھم ھمان ماه از زاندان آزاد شدند و در    اسـف
ـنـکـه در   ـرگـزار شـد بـدون ای سال نود اولیـن دادگـاه آنـان ب
نزدیک به ھفت ماه حکمی در مورد آنان صـادر شـود بـار  

 مھر ماه سالجاری جھت محاکمـه مـجـدد  ١٥ دیگر در روز  
. به دادگاه شعبه یک انقالب سنندج فـرا خـوانـده شـده انـد 

بازداشت مظفر صالح نیا و شریف ساعد پنـاه در  دی مـاه  
شـریـف  .   با اتھامات کامـال واھـی صـورت گـرفـت ١٣٩٠ 

ـنـده کـارگـران کـارخـانـه ریسـنـدگـی   ساعد پناه سالھا نمای
ـنـدج اسـت   پرریس و از رھبران کارگری خوشنام در شھر سـن
و مظفر صالح نیا معلم اخراجی، فعـال کـارگـری در شـھـر  
سنندج و انسان شریفی  است که بدنبال کـمـک بـه یـک  
ـنـدج  و   فرد خیابان خـواب در سـرمـای شـدیـد شـھـر سـن

ـتـی بـازداشـت شـد  اتـحـادیـه آزاد  . اعتراض به چنین وضـعـی
ـیـا    کارگران ایران بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح ن

ـنـد  ٢٥  و محاکمه آنان  در  ١٣٩٠ را در دی ماه سال    اسـف
 مھـر  ١٥ ھمانسال و بر گزاری دادگاھی دیگر برای آنان در  

ـر کـارگـران   ماه را در راستای سیاست اعمال فشار مـداوم ب
ـران   معترض بمنظور جلوگیری از حق خـواھـی کـارگـران ای
ارزیابی میکند و با محکوم کردن بازداشت و به محـاکـمـه  
ـیـد و   کشیدن چنین انسانھای شریفی، خواھان تبرئـه بـی ق
شرط آنان، آزادی فوری کلیه کارگران و فعالین کـارگـری  
زندانی  و منع تعقیب قضائی تمامی کارگرانی اسـت کـه  

 .برای آنان پرونده سازی شده است 
 ١٣٩١  شھریور ماه  ١٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

ـر   اخبار مرتبط با بازداشـت، آزادی و مـحـاکـمـه مـظـف
منتشره از سـوی اتـحـادیـه     -صالح نیا و شریف ساعد پناه  

 آزاد کارگران ایران 
 

برگزاری دادگاه شریف ساعد پناه و مظفر 
 صالح نیا

 اسفنـد  مـاه  ٢٥ بنابر خبر ھای رسیده دیروز چھارشنبه  
 صـبـح   جـلـسـه ی دادگـاه شـریـف  ١٠.٥  تا  ٩ ساعت   

ساعدپناه و مظفر صالح نیا از اعضای ھیئت مدیره اتحادیـه  
ـرگـزار   آزاد کارگران در شعبه یک دادگاه انقالب سنندج  ب

ـر  . گردید  ـنـاه و مـظـف در این جلسه وکیل شـریـف سـاعـد پ
دادگـاه  .  صالحنیا دفاعیه  و مستندات خود را ارائه نـمـود  

اعالم کرد نتیجه تصمیم دادگاه بعدابه اطالع شریـف سـاعـد  
اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  . پناه و مظفر صالح نیا خواھد رسید 

ـر   ایران با محکوم کردن محاکمه شریف ساعد پنـاه و مـظـف
صالح نیا اعالم میدارد محاکمه این کارگران به اتـھـامـات  
واھی وجرمھای مرتکب ناشده، ھیچ مـعـنـایـی جـز تـحـت  
فشار دادن رھبران کارگری در آستانه سال نو وتحت الشعـاع  
قرار دادن برگزاری مراسم روز جھانی کارگر کـه در شـھـر  

ـردیـد  .  سنندج یـک سـنـت جـا افـتـادھـاسـت نـدارد  بـدون ت
برگزاری چنین محاکمـاتـی در روزھـای پـایـانـی سـال و  
ـری در عـزم و اراده   ـی نزدیک به روزجھـانـی کـارگـر، تـاث
کارگران ایران  برای دفاع از حقوق انسانی شان و برگـزاری  

 . مراسم اول ماه مه نخواھد داشت 
 

برگزاری دادگاه شریف ساعد پناه و مظفر 
  اسفند موکول شد٢٥صالح نیا به روز  

ـنـدج،   ـقـالب سـن بنا بر اعالم قبلی دادگاه شعبه یـک ان
 اسفند ماه قرار بود دادگاه شـریـف سـاعـد  ١٥ امروز دوشنبه  

ـراض آقـای   پناه و مظفر صالح نیا برگزار شود امـا بـا اعـت
ـر مـحـدودیـت   ـنـی ب محمد قوامی وکیل این کـارگـران مـب
ـقـالب بـا   زمانی برای مطالعه پرونده، دادگاه شعبه یـک ان
ـرار شـد   تمدید زمان برای برگزاری دادگاه موافقت کرد و ق
جلسه دادگاھی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز  

ـران بـا  .   اسفند ماه برگزار شود ٢٥  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـیـا   محکوم کردن محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح ن
اعالم میدارد محاکمه این کارگران به اتـھـامـات واھـی و  
ـقـالب   جرمھای مرتکب ناشده، آنھم با تعجیلی که دادگاه ان
ـران   سنندج دارد ھیچ معنـایـی جـز تـحـت فشـار دادن رھـب
ـرار دادن   کارگری در آستـانـه سـال نـو و تـحـت الشـعـاع ق
ـنـدج   برگزاری مراسم روز جھانی کارگـر کـه در شـھـر سـن

ـرگـزاری  .  یک سنت جا افتـاده اسـت نـدارد  ـردیـد ب بـدون ت
چنین محاکماتی در روزھای پایانـی سـال و نـزدیـک بـه  

ـران    روز جھانی کارگر، تاثیری در عزم و اراده کـارگـران ای
برای دفاع از حقوق انسانی شان و برگزاری مراسم اول مـاه  

 .مه نخواھد داشت 
 

 دادیاری ٤شریف ساعد پناه در شعبه 
 :سنندج

عضویت در ھیئت مدیره اتحادیه، حق 
 قانونی و مسلم من و ھمه کارگران است

شریف ساعد پناه از اعضای ھیئت مدیره اتـحـادیـه آزاد  
 دی مـاه تـوسـط مـامـوریـن  ١٨ کارگران ایران، که در روز  

امنیتی دستگیر و پس از  نزدیک به دو ھفته   بـازداشـت  

ـیـا یـکـی  ٢٩ در مورخه   ـر صـالـح ن  دی ماه  ھمراه با مظـف
دیگر از اعضای ھیئت مدیره اتـحـادیـه از زنـدان آزاد شـد،  

 صبح امروز و با  احضاریه کتبی شعـبـه چـھـار  ١٠ ساعت  
ـیـدا   دادیاری دادگاه انقالب سنندج در این دادیاری حضـور پ
کرد و بعنوان آخرین دفاعیه در پرونده اش، اتـھـامـات وارده  
توسط مامورین امنیتی بر خود را رد کرد و بطور شـفـاھـی  
ـبـی از عضـویـت خـود در   و ھمچنین طی دفاعیه ای کـت
ـتـن   ـران و داشـتـن بـول ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـیـت   ـر حـقـان خبری اتحادیـه در مـنـزل اش دفـاع کـرد و ب
کارگران برای اعتراض و داشتن تشـکـلـھـایـی کـه بـدسـت  

ـران  .  خود برپا میکنند تاکید نمود  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
با محکوم کردن بازداشت و به زندان افکندن شریـف سـاعـد  

ـقـل کـارگـری،  :  پناه اعالم مـیـدارد  ـرپـایـی تشـکـل مسـت ب
ـم و   اعتصاب، تجمع و اعتراض به بی حـقـوقـی، حـق مسـل
ـرار مـنـع   خدشه ناپذیر کارگران است و مـی بـایـد فـورا ق
ـنـاه  و دیـگـر   تعقیب قضـائـی در مـورد شـریـف سـاعـد پ
کارگـران در مـعـرض دادگـاھـی شـدن صـادر و تـمـامـی  

  .کارگران زندانی بی قید و شرط آزاد شوند 
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
 آزادی کارگران زندانی

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا با قرار 
  میلیون تومانی آزاد شدند٨٠وثیقه 

ـئـت   مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه از اعضـای ھـی

 ضمیمه اخبار كارگر كمونیست
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ـتـه   مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران،  پس از بیش از دو ھـف
ـرشـور خـانـواده ھـای خـود،   ـبـال پ ـق بازداشت در مـیـان اسـت
ـتـه   ـران، اعضـا  کـمـی اعضای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـنـدج از   ھماھنگی و دیگر فعالین و کارگران در شـھـر سـن

 دی ماه از ساعات اولیه صـبـح،  ٢٩ امروز  . زندان آزاد شدند 
مقابل دادگاه و سپس زندان مرکزی سنندج شـاھـد جـنـب و  
جوشی پرشور در مـیـان خـانـواده ھـای کـارگـری، اعضـا  

ـروز اعـالم کـرده  .  اتحایه و دیگر فعالین کـارگـری بـود  دی
ـر قـاضـی   بودند برای روشن شدن وضعیـت شـریـف و مـظـف
ـنـکـه   حضور ندارد، صبح امروز نیز وضعیت روشن نبود تا ای

ـقـه   ـی ـرار وث ـیـون  ٨٠ اعالم شد کارگران زنـدانـی بـا ق ـل  مـی
تومانی میتوانند آزاد شوند و ھمین امر باعث تالـشـی صـد  

ـر شـد  در مـدت  .  چندان در میان دوستداران شریف و مـظـف
کوتاھی وثیقه ھا حاضر و بالفاصله به دادگاه آورده شـد و  
حکم آزادی اعضای ھیئت مدیره اتحادیه صـادر گـردیـد و  
جمعیت حاضر در مـقـابـل دادگـاه بسـوی زنـدان مـرکـزی  
ـتـظـار، در سـاعـت   سنندج رھسپار شدند و پس از ساعتی ان

  ١٦   با خارج شدن مظفر و  سپس نزدیک سـاعـت  ٣٠/١٤ 
ـبـال    ـق شریف ساعد پناه از زندان با دسته ھـای گـل بـه اسـت

.  آنان شتافتند و مظفر و شـریـف  را بـه آغـوش کشـیـدنـد 
ـنـاه و    ـران آزادی شـریـف سـاعـد پ اتحادیه آزاد کارگـران ای
مظفر صالح نیا  را به خـانـواده ھـای ایـن عـزیـزان، اعضـا  
اتحادیه، و تمامی کسانـی کـه از روز اول بـازداشـت ایـن  
ـرای آزادی آنـان آغـاز   ـفـه ای را ب کارگران، تالش بی وق
کردند صمیمانه تبریک میگوید و مراتب قدردانی خـود را  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب از اعضا کـمـی
ـیـن کـارگـری در شـھـر   تشکلھای کارگری و دیگر فـعـال
سنندج که ھمدوش با خـانـواده ھـا و اعضـا اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران برای آزادی شریف و مظفر کوشـیـدنـد اعـالم  
میدارد و بیش از ھر زمان دیگری بر اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی  

ـیـن مـراتـب سـپـاس و  .  کارگران تاکید میکند  مـا ھـمـچـن
ـنـدج کـه ھـیـچـگـاه   قدردانی خود را از مـردم شـریـف سـن
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران را تنھا نگذاشتـه انـد و  
ـرای آزادی   ھر زمان که الزم شـده، دار و نـدار خـود را ب
ـم و   کارگران زندانی به وثیقه گـذاشـتـه انـد اعـالم مـیـداری
ـرشـور   درودھای گرم خود را نثار این عزیزان و ھمبستگـی پ

 .آنان با کارگران زندانی میکنیم 
امـا ھـنـوز رضـا شـھـابـی،  .  شریف و مظفر آزاد شـدنـد 

ابراھیم مددی، بھنام ابراھیم زاده، عـلـی نـجـاتـی، شـاھـرخ  
زمانی، مھدی شاندیز، محمد جراحی، شیث امانی و دھھـا  
و صدھا انسان آزادیخواه و برابری طلب در زندانھا بسـر مـی  
ـر بـاالی سـر کـارگـرانـی ھـمـچـون   برند و قرارھای وثیقه ب
شریف و مظفر و دیگر کارگـرانـی کـه از زنـدان آزاد شـده  

. به ایـن وضـعـیـت بـایـد خـاتـمـه داده شـود .  اند، قرار دارد 
کارگران حق دارند نسبت بـه شـرایـط کـار و زیسـت خـود  
ـرای دفـاع از   معترض باشند، حق دارند تشکلھای خود را ب
حقوق انسانیشان برپا دارند، حق دارند ھر زمان که بر حسـب  

ـنـد  زنـدان و  .  منافع خود الزم دیدند دست به اعـتـصـاب بـزن
دادگاه و محاکمه و صدور وثیقه برای بر خـورداری از حـق  
ـران کـارگـری   آزادی از زندان، نه شایسته کـارگـران و رھـب
ـلـکـه از نـظـر مـا در   معترض و انسانھای عدالـت خـواه، ب
اتحادیه آزاد کارگران ایران، تمامی اینھا می بـایـد در حـق  
ـرخـوردار ی   کسانی اعمال شود که ھیچگونه  حق بقا و ب

ـیـونـھـا کـارگـر قـائـل   ـل از یک زندگی انسانی را برای می
نیستند و با قانون و بدون قانون، ھـر روزه در حـال تـحـمـیـل  

 .شرایط مشقت بارتری بر طبقه کارگر ایران می باشند 
  امروز شریف ساعد پناه و مظفر صـالـح را بـه دادگـاه  

 آوردند اما به پرونده آنان رسیدگی نشد 
 دی ماه از اولین ساعات صبح، خانواده ھـای  ٢٨ امروز  

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به ھمراه دیـگـر خـانـواده  
ھای کارگری از اعضای اتحادیه و کمیته ھماھنگـی در  
مقابل ستاد خبری اداره اطالعات سنندج دسـت بـه تـجـمـع  

در ھـمـیـن حـال  .  زدند و خواھان آزادی عزیزان خـود شـدنـد 
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را، پس از نـزدیـک بـه  
ـنـدج،   یک ھفته از انتقال به ستاد خبری اداره اطالعات سـن
ـر بـه مـقـابـل   به دادگاه آوردند و خانواده ھا با شنیدن این خب

اما از آنجا که معاون دادستانی، پرونـده آنـان  .  دادگاه رفتند 
 دادیاری ارجاع داد و قـاضـی  ٤ را جھت رسیدگی به شعبه  

ـرونـده شـریـف   آن شعبه امروز به محل کارش نیامده بود به پ
ـقـل   ـت و مظفر رسیدگی نشد و بار دیگر آنان را به زنـدان مـن

ـیـاورنـد  اتـحـادیـه  .  کردند  و قرار شد فردا آنھا را به دادگاه ب
آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بـازداشـت شـریـف  
ساعد پناه و مظفر صالح نیا به بھانه ھای مختلـف  و سـر  
دواندن خانواده ھای آنان، خواھان آزادی فوری و بی قیـد و  

 .شرط این کارگران از زندان است 
به خانواده ھای معترض شریف ساعد پناه و 
مظفر صالح نیا اعالم شد پرونده ھای آنان 
تا روز پنج شنبه به دادگاه فرستاد خواھد 

 شد
 دی مـاه، ھـمـچـون روزھـای دیـگـر  ٢٦ صبح امـروز  

ـر   ـنـاه و مـظـف خانواده ھای کارگران زندانی شریف ساعـد پ
صالح نیا به ھمراه جمعـی از خـانـواده ھـای کـارگـری در  
مقابل ستاد خبری اداره اطالعات دست بـه تـجـمـع زدنـد و  

اما مسئولین این ستـاد از  . خواھان آزادی عزیزان خود شدند 
دادن پاسخ روشن به خانواده ھا خودداری میکردند کـه ایـن  

در ادامـه ایـن  .  امر باعث اعتراض شدید این خانواده ھا شد 
ـری اداره اطـالعـات   کشمکش یکی از مسئولین ستـاد خـب
طی صحبتی با خـانـواده ھـا بـه آنـان اعـالم کـرد نـگـران  
کارگران بازداشتی نباشند و به آنان گفت چنانـچـه تـا روز  
ـم شـمـا ھـر   پنج شنبه تکلیف شریف و مظفر را روشن نکردی

ـنـاه  .  اعتراضی که خواستید بکنید  ھمچنین شریف ساعـد پ
نیز طی تماسی با خانواده اش به آنان اعالم کـرد وضـعـیـت  
شان تا روز پنجشنبه روشن خـواھـد شـود کـه در پـی  آن  

اتحادیه آزاد کـارگـران  .  خانواده ھا به تجمع خود پایان دادند 
ـر   ـنـی ب ـران مـب ایران بار دیگر با تاکید بر حقوق کارگران ای
اعتراض به شرایط کار و زیست خود اعالم مـیـدارد شـریـف  
ساعد پناه و مظفر صالح نیا ھیچ جرمی جز دفاع از حـقـوق  
انسانی خود و ھمکارانشان مرتکب نشده انـد و مـی بـایـد  

ادامـه بـازداشـت ایـن  .  فورا و بی قید و شـرط آزاد گـردنـد 
کارگران تا روز پنج شنبه و سپس ارجاع آنھا بـه دادگـاه، از  
نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران مـعـنـایـی جـز تـالش  

زنـدان و  .  برای پرونده سازی واھی برای این کارگران نـدارد 
ـر و   دادگاه نه جای کارگران حق طلبی چون شریف و مـظـف
ـلـکـه  جـای   شیث امانی و دیگر کـارگـران حـق طـلـب، ب
ــا عــدم پــرداخــت بــمــوقــع   ــر روزه ب کســانــی اســت کــه ھ
ـلـی کشـانـدن   دستمزدھای زیر خط فقر کارگران و به تعـطـی

ـر   ـر سـازی ھـای قـانـونـی و غـی کارخانه ھا و دیگر بسـت
ـر   ـرده وارتـری  ب قانونی در حال  تحمیل شرایـط ھـر چـه ب

 .  طبقه کارگر ایران  ھستند 
کارگران سنندج خواھان آزادی شریف 

 ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند
کارگران بازنشسته کارخانه شاھـو، کـارگـران اخـراجـی  
ریسندگی پرریس، نساجی کردستان، کـارگـران فـلـزکـار و  
ـنـدج ھـر کـدام بـا   ساختمانی و کارگران دسـت فـروش سـن
ـر   امضای طوماری خواھان آزادی شریف ساعد پناه و مـظـف

جمع آوری این امضاھا در میـان کـارگـران  .  صالح نیا شدند 
 .سنندج ادامه دارد 

تجمع خانواده ھای کارگری به ھمراه 
خانواده ھای شریف ساعد پناه و مظفر 

صالح نیا در اعتراض به تداوم بازداشت 
 آنھا

ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
 صـبـح تـعـدادی از  ٣٠/٩  دی مـاه از سـاعـت  ٢٥ امروز  

خانواده ھای کارگری به ھمراه  خانواده ھای شریف سـاعـد  
پناه و مظفر صالح نیا در اعتراض بـه تـداوم بـازداشـت ایـن  
کارگران در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات سنندج دسـت  
ـیـا و شـریـف   به تجمع زدند و خواھان آزادی مظفر صـالـح ن
ـبـال ایـن تـجـمـع،   ـر ایـن گـزارش بـدن ساعد پناه شدند بنا ب
ـنـکـه روز   مسئولین ستاد خبری  اداره اطالعات علیـرغـم ای
پنج شنبه به خانواده ھا گفته بودند شریف و مظفر در آنـجـا  
تحت بازداشت ھستند، منکر ادامه بازداشت ایـن کـارگـران  
در آنجا شدند و از خانواده ھا خواستند به تجمع خـود پـایـان  
ـیـن   دھند اما با اصرار خانواده ھا و ادامه تـجـمـع،  مسـئـول
ـر   ستاد خبری نھایتا اعالم کردند شریف ساعد پنـاه و مـظـف

بـا  .   صالح نیا ھمچنان در این ستـاد نـگـھـداری مـیـشـونـد 
ـری اداره   ـیـن سـتـاد خـب ـر از سـوی مسـئـول اعالم ایـن خـب
ـر   اطالعات، خانواده ھا مصرانه خواھان آزادی شریف و مظـف

 ادامـه دادنـد و  ٣٠/١٤ شدند و به تجمع خـود تـا سـاعـت  
نھایتا با وعده رسیدگی مسئولین ستاد خبری به وضـعـیـت  
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز دوشنبه، خـانـواده  
ھای تجمع کننده به تجمع خود پایان دادند و اعالم کـردنـد  

 دی مـاه کـارگـران زنـدانـی آزاد  ٢٦ چنانچه فردا دوشنبه  
نشوند تجمع خود را از مقابل ستاد خبری به خیابان خواھنـد  

 .کشاند 
 

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از زندان 
مرکزی سنندج به ستاد خبری اداره 

 اطالعات منتقل شده اند
ـئـت   شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضـای ھـی
ـبـال اعـالم مـعـاون   ـران، بـدن مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ای
دادستانی سنندج مبنی بر ادامه بازجـویـی از آنـھـا، صـبـح  
ـری اداره   ـنـدج بـه سـتـاد خـب دیروز از زنـدان مـرکـزی سـن

دیروز خانواده ھای شـریـف  .  اطالعات این شھر منتقل شدند 
ساعد پناه و مظفر صالح نیا بدنبال بی خبـری از وضـعـیـت  
عزیزانشان به ستاد خبری اداره اطالعات مراجعـه کـردنـد و  
ـر در آنـجـا تـحـت   در آنجا به آنھا اعالم شد شریف و مـظـف
بازداشت ھستند و برای پیگیری وضعیت آنھا، خـانـواده ھـا  
ـنـده و پـس از پـایـان تـعـطـیـالت   ـبـه آی میتوانند روز یکشـن

اعضای اتحادیه آزاد  .وضعیت عزیزان خود را پیگیری کنند 
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کارگران ایران، خانواده ھـای کـارگـران زنـدانـی  و دیـگـر  
فعالین کارگری در شھر سنندج اعالم کـرده انـد چـنـانـچـه  
ـراضـات خـود را   شریف و و مظفر ھفته آینده آزاد نشوند اعـت

 .برای آزادی آنھا تشدید خواھند کرد 
 
 

در باره تداوم بازداشت شریف ساعد پناه و 
 مظفر صالح نیا

خانواده ھای این کارگران، اعضـای اتـحـادیـه و دیـگـر  
فعالین کارگری در شھر سنندج اعالم کـرده انـد چـنـانـچـه  
ھفته آینده این دو کارگر زندانی آزاد نشوند اعتراضات خـود  

 را تشدید خواھند کرد 
ـیـا و سـه روز از    شش روز از بازداشت مظفـر صـالـح ن

منزل این کارگـران بـدون  .  بازداشت شریف ساعد پناه گذشت 
ـری   ـتـن خـب ارتکاب جرمی مورد بازرسی قرار گرفت و بـول
ـبـود   اتحادیه که چیزی جز چند  خبر  کارگری در آنـھـا ن
. بمثابه جرم و بھانه ای  برای تداوم بازداشت آنان تبدیـل شـد 

در این مدت خانواده ھای این کارگران بـه ھـمـراه اعضـای  
ـنـدج، بـطـور   اتحادیه و دیگر فعالین کارگری در شـھـر سـن
مرتب در مقابل دادگاه تجمع کـرده و خـواھـان روشـن شـدن  
ـیـا شـده انـد امـا   وضعیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح ن
تاکنون جـواب روشـنـی در رابـطـه بـا تـداوم بـازداشـت ایـن  
ـرغـم   ـی کارگران به خانواده ھای آنـان داده نشـده اسـت و عـل
اینکه قرار بود امروز آنان را به دادگاه بیاورند اینـکـار انـجـام  
ـرونـده ھـای آنـان تـوسـط یـکـی از مـامـوران   نشد و فقط پ

ـرسـی  ٥ اطالعات نیروی انتظامی بـه دادگـاه شـعـبـه    بـازپ
منتقل و از آنجا به معـاونـت دادسـتـانـی ارجـاع داده شـد و  
معاون دادستان به خانواده ھای کارگران زندانی اعـالم کـرد  
وثیقه ای برای آزادی این کارگران قبول نـمـیـکـنـد و بـایـد  

ـیـدا کـنـد  اعضـای اتـحـادیـه آزاد  .  بازجویی از آنھا ادامه پ
کارگران ایران، خانواده ھای شریف ساعد پناه و مظفر صالـح  
نیا و دیگر فعالین کارگری در شھر سنندج اعالم کـرده انـد  
چنانچه پس از پایان تعطیالت آخر ھفته و روز شنبه، شـریـف  
ـراضـات   ساعد پناه و مظفر صالح نیا آزاد نشوند بر دامنه اعت

شریف ساعـد  . خود نسبت به تداوم بازداشت آنان خواھند افزود 
ـرریـس، عضـو   پناه نماینده اخراجـی کـارگـران ریسـنـدگـی پ
ـران   ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یـکـی از رھـب
ـیـا فـعـال   ـر صـالـح ن ـنـدج و مـظـف کارگری خوشنام در سـن
کارگری، معترضی پرشور به بی عدالتی ھای اجـتـمـاعـی   

ایـن  .  و از اعضای ھیئت مدیره اتحادیه در ایـن شـھـر اسـت 
کارگران ھیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خـود و ھـم  
ـردیـد تـداوم   طبقه ای ھایشان مـرتـکـب نشـده انـد و بـی ت
ـرونـده سـازی ھـای   بازداشت آنان معنایی جز تالش جـھـت پ

لذا ما پیشاپیش با محـکـوم  . واھی برعلیه این کارگران ندارد 
ـیـه شـریـف سـاعـد   کردن ھر گونه پرونده سازی واھی بر عـل
ـراض نسـبـت بـه تـداوم   پناه و مظفر صالح نیا،  تشـدیـد اعـت
ـم و   ـی ــم خـود مــیـدان بـازداشـت ایـن کـارگـران را حـق مسـل
ـیـا   بدینوسیله اعالم میداریم شریف ساعد پناه و مظفر صالح ن

 . باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند 
 

شریف ساعد پناه از اعضای ھیئت مدیره 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد

ـران   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـتـی  ٤  دی ماه،  ١٨  صبح امروز  ١٥/٩ ساعت   ـی  مـامـور امـن

ـنـاه از اعضـای   لباس شخصی وارد منـزل شـریـف سـاعـد پ
ـران شـدنـد و پـس از   ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ای
تفتیش منزل و ضبط برخی کتابھای موجود در خـانـه، وی  

  ١١ را به نقطه نامعلومی منتقل کردند  و سـپـس سـاعـت  
در ایـن دادگـاه  .   آوردنـد ٥ ظھر، شریف را به دادگاه شعـبـه  

شریف ساعد پناه در باره بولتن خبری اتحادیه آزاد کـارگـران  
ـقـه   ـی ـرار وث ایران مورد بازجویی قرار گرفت و پس از صدور ق

ـقـل  ٨٠  ـت  میلیون تومانی، وی را به زندان مرکزی سنندج من
صبح امروز در حالی مامورین امنیتی شریـف سـاعـد  . کردند 

ـر   پناه را بازداشت کردند که از روز پنج شنبه گذشـتـه مـظـف
صالح نیا یکی دیگر از اعضای ھیئت مدیره اتـحـادیـه آزاد  
ـیـف در زنـدان   ـران بـازداشـت و بصـورت بـالتـکـل کارگران ای
مرکزی سنندج محبوس شده است و از سوی دیگـر احـکـام  
لغو شده دو عضو دیگر ھیئت مدیره اتحادیه، شیث امانی و  

اتحادیـه  . صدیق کریمی بار دیگر به جریان انداخته شده است  
آزاد کارگران ایران تعرض به اعضای ھیئت مدیره خـود  در  
ـری شـریـف   شھر سنندج را قویا محکوم میکنـد و دسـتـگـی
ـری   ـتـن خـب ساعد پناه و مظفر صالح نیا را بدلیـل وجـود بـول
اتحادیه در نزد آنھا،  یک اقدام ضد کارگری برای ایـجـاد  
سدی در برابر آگاھی رسـانـی از مـجـمـوعـه ی  شـرایـط  
مصیبت باری  میدانـد کـه بـا قـطـع یـارانـه ھـا، انـجـمـاد  
دستمزدھا  و ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانـون کـار  

ـران در جـریـان اسـت  بـدیـھـی اسـت  . بر علیه طبقه کارگر ای
کارگران ایران و در این میان اتحادیه ما،  تسلیم فشارھایـی  
از قبیل  بازداشت کارگران آگـاه و فـعـال و ایـجـاد حصـار  
ـیـشـی کـه ھـر   برای جلوگیری از انتشار مشقات بیش از پ
روزه بر کارگران ایران تـحـمـیـل مـیـشـود، نـخـواھـنـد شـد و  
ھمانگونه تاکنون نشان داده انـد لـحـظـه ای در  دفـاع از  

 .حقوق انسانی خود باز نخواھند ایستاد 
 
 

قاضی کشیک، بازداشت موقت مظفر صالح 
 نیا را دو روز دیگر تمدید کرد

ـران   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـیـا  ١٦ دیروز جمعه    دی ماه ساعت یازده صبح مظفر صالح ن

را به محل دادگستری سنندج منتقـل و قـاضـی کشـیـک  
بدون روشن کردن اتھامات مظفر، قرار بازداشت مـوقـت وی  
ـر را از   را بمدت دو روز دیگر تـمـدیـد کـرد و سـپـس مـظـف

ـقـل کـردنـد  ـت ـر  . دادگستری به زندان مرکزی سنندج من مـظـف
ـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران   صالح نیا از اعضای ھیئت مـدی

ـر  .   دی ماه در محل کارش بازداشت شد ١٥ ایران روز   ـنـا ب ب
ـیـش   ـت ـف ـران در ت خبرھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـران   منزل مظفر چند بولتن خبری اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای

 . توسط مامورین امنیتی ضبط شده است 
 
 

 
مظفر صالح نیا از اعضای ھیئت مدیره 
اتحادیه آزاد کارگران ایران در محل 

 کارش دستگیر شد
ـر از  ٥ ،   ١٣٩٠  دی ماه  ١٥ ساعت یازده صبح امروز   ـف  ن

مامورین امنیتی در شھر سنندج به محل کار مظفـر صـالـح  
ـران   ـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای نیا از اعضای ھیئت مـدی
ـر و جـھـت   مراجعه و پس از تفتیش آنـجـا، وی را دسـتـگـی

ـر رسـیـده  .  تفتیش منزل، مظفر را به خانه اش بردند  بنا بر خـب
به اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا کـه مـامـوریـن بـطـور  
ـر کـردنـد ایـن امـر   توھین آمیزی اقدام به تفتیش منزل مظـف
ـر در   باعث اعتراض شدید وی و تعرض مامـوریـن بـه مـظـف
مقابل چشمان دخترش شد در نتیجه این عمل کاپشن مظفـر  

 مامور حاضر در آنجا بـا ضـبـط گـیـس  ٥ پاره شد و نھایتا  
ـقـل   ـت کامپیوتر مظفر، وی را با خود به نقطه نامعلـومـی مـن

ـرھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  کردند  ـر آخـریـن خـب بنا ب
کارگران ایران پس از دستگیری مظفـر و اطـالع دوسـتـان و  
اعضای خانواده وی از این موضـوع، ھـمـسـر ایشـان جـھـت  
کسب اطالع از محل نگھداری مظفر به ستاد خبری وزارت  
اطالعات و اطالعات نیروی انتظامی مراجعه کرد امـا ھـر  
ـر اظـھـار بـی   دوی این نھادھا از مـحـل نـگـھـداری مـظـف

ـیـش، پـس  .  اطالعی کردند  مظفر صالح نیا حدود دو ھفته پ
 سـالـه کـه شـبـھـا و در  ٣٥ از مشاھده یک کارتن خواب  

ھوای بسیار سرد سنندج در مقابل مـحـل کـارش در کـنـار  
ـرسـتـی   خیابان میخوابید از اداره بھزیستی سنندج خواھان سرپ
وی شد اما پس از دو روز از انتقال وی بـه بـھـزیسـتـی بـار  

ـیـد  ایـن امـر  .  دیگر وی شبھا را در کنـار خـیـابـان مـیـخـواب
ـر   اعتراض شدید مظفر و اھالی محل را برانگیـخـت و مـظـف
طی تماسی با استانداری کردستان و رسانه ھای خبـری در  

این چه مملکتی اسـت کـه یـک  :  شھر سنندج اعالم کرد 
انسان بی پناه در شبھای سرد زمستانی ناچـار مـیـشـود در  
. کنار خیابان بخوابد و خواھان رسیدگی به این موضوع شـد 

ـر در مـحـل   ـف ـر صـدھـا ن بدنبال این اعتراض از سوی مـظـف
زندگی مرد کارتن خواب در کنار خـیـابـان گـرد آمـدنـد و  
رسانه ھای خبری نیز در محل حاضر شدند و از وضـعـیـت  
ـتـا ایـن   مرد کارتن خواب اقدام به فیلمبرداری کردند و نـھـای
ـیـز پـخـش   ـلـویـزیـونـی مـحـلـی ن خبر در  شـبـکـه ھـای ت

اتحادیه آزاد کارگران ایران با مـحـکـوم کـردن بـازداشـت  . شد 
مظفر صالح نیا و بی خبر نگه داشتن خانواده اش از مـحـل  
ـر بـه عـنـوان یـکـی از   بازداشت وی، اعـالم مـیـدارد مـظـف
اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یک فعـال  
ـتـی ھـای   ـرشـور بـه بـی عـدال کارگری و یک معترض پ

وی ھـیـچ جـرمـی جـز دفـاع از حـقـوق  .  اجتماعـی اسـت 
کارگران و اعتراض به بی عدالتی ھای اجتماعی مرتـکـب  

 .نشده است و میباید فورا و بی قید و شرط آزاد گردد 
 
 


