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ــد  ـیـداد مـیـکـن ـر و گـرانـی ب . فـق
ـیـن   ـر تـعـی ـنـی ب تصمیم دولـت مـب

 ھزار تومان بـعـنـوان حـداقـل  ٤٨٧ 
دستمزد، که حتی از ھـمـان خـط  
فقری که خود دولت اعـالم کـرده  
ـر اسـت و   ـر کـمـت ـراب است، چند ب
گرانی روز افزون قیمت ھا، نشـان  
ـبـار نـه   روشنی از وضعیت فـالکـت
تنھا کارگران بلکه کـل جـامـعـه  

حتی در بسیاری از مـراکـز  .  است 
کارگری ماھھا دستمـزد کـارگـر  
ـردازنـد و یـک عـرصـه   را نمی پ
دائمی اعتراض کـارگـران مـبـارزه  
ـرداخـت نشـده   برای دستمزدھـای پ

ــا  .  اســت  ــھ ــه ایــن ــم ــار ھ در کــن
بیکارسازیھای وسیع و فـروپـاشـی  
اقتصاد جامعه امرار معاش بخـش  
ـر سـئـوال   عظیمی از جامعه را زی
برده و بیکاری ابعادی فاجعه بـار  

اما نگاھی بـه  .  بخود گرفته است 
جنبش کـارگـری و نـگـاھـی بـه  
کل جـامـعـه نشـان مـیـدھـد کـه  

ـر   ـراب کارگران و کل جـامـعـه در ب
این وضعیت ساکت نـمـانـده انـد و  
جنبش اعتراضی کارگـری یـک  
ـم   عرصه دائمی اعتراض علیه رژی

بـه  .  اسالمی و تـعـرضـاتـش اسـت 
اخبار و گزارشات منـعـکـس شـده  
ـتـی نـگـاه   در خود سایت ھای دول

روزی نیـسـت کـه در ایـن  .  کنیم 
شھر و آن شھـر شـاھـد وقـوع ایـن  
ــراضــات  در کــارخــانــجــات   ــت اع
ـلـف   مختلف و در شھـرھـای مـخـت

از جمله اگر بـه مـبـارزات  .  نباشیم 
ـر   کارگران در ھمین یک ماه اخـی
ـم مـا شـاھـد ایـن   ـنـدازی نگاھی بی
ــیــم کــه ھــزاران کــارگــر در   ھسـت
ـفـی از جـمـلـه   ـل کارخانجات مخـت

  ٢٤٠٠ ذوب مس خـاتـون آبـاد بـا  
کارگر، صدرای بـوشـھـر بـا ھـزار  
ـپـه بـا   ـیـشـکـر ھـفـت ت کـارگـر، ن

 و ھمچنین کارخانه قنـد و  ٢٥٠٠ 
شھرداری اھواز، نساجی سـیـمـیـن  

جامعه ایران بر سر یـك دو راھـی  
سرنوشت سازی قرار دارد و ھـیـچ  
آدم سیاسی ای در ایـن جـامـعـه  
ــمــی شــود كــه تــحــرك و   ــدا ن پــی

ھای تند سیاسـی را در ایـن    تنش 
جغرافیای سیاسی در چشم انـداز  

ھمه نیروھای سیـاسـی ھـم  .  نبیند 
به تحرك افتاده اند كه سھـمـی در  
این تحوالت داشته و نقشی بـازی  

در این بین سرھـای زیـادی  .  كنند 
بطرف كارگران و جنبش كـارگـری  

ھمـیـن مـوضـوع و  .  چرخیده است 
ـقـشـی كـه   چشم انداز تحوالت و ن

طبقـه كـارگـر مـی تـوانـد بـازی  
ـئـوری   كند، برخـی را بـه فـكـر ت

" حزب طبقه كارگـر " پردازی درباره  
ــه  "  حـزب كــارگـری " و یـا   ــداخـت ان
 . است 

ـیـسـتـھـا مـتـشـكـل   برای كمون
شدن، متشكل كردن و ایجاد حـزب  

ـر  .  طبقه كارگر فـرض اسـت  كـمـت
ماركسیستی وجود دارد ــ حـتـی  
ـبـاشـد   اگر عضو ھیچ حزبی ھم ن
ــیــن حــزبــی   ــن ــرای ایــجــاد چ و ب
تالشی ھم نكند ـ كه بـه اھـمـیـت  
ــه   ــق ــت بــرای طـب ـی تـحــزب و حــزب

كارگر و برای بـه قـدرت رسـانـدن  
مـوضـوع  .  این طبقه اذعان نـكـنـد 

ـقـه یـكـی از   رابـطـه حـزب و طـب
قدیمی ترین و مورد مشاجره تریـن  
ـیـن مـحـافـل و   موضوعـات در ب
ــتــھــای كــمــونــیــســت و   ــی شــخــص

ایـن نـوشـتـه  .  ماركسـیـسـت اسـت 
ادعا نمی كند كه به مسئله فـوق  
بطور ھمه جانبه جواب مـیـدھـد و  
ــلــه غــامــض و مــورد   ــئ یــك مس
ـیـن   بیشترین اختالف در بیـن فـعـال
ــطــور مــعــجــزه   ــســت را ب مــاركســی

اما می تـوان  .  آسائی حل میكند 
با چند سئوال سراغ مسئله رفـت،  
اینكه چرا طبقه كارگـر بـه حـزب  
ــاج دارد؟ تــجــارب   ــی ــت خــودش اح
تاكنون مبارزات كـارگـران بـه مـا  

 چه می آموزند؟  
ــحـث الزم اســت   ـتـدای ب در اب

 اعتصاب سراسری 
 یک پاسخ فوری

 شھال دانشفر 

در نقد تزھایی بر علیه 
 تحزب طبقه كارگر در ایران

 ناصر اصغری 

ـتـخـابـات    نمایـش چـنـدش آور ان
جمھـوری اسـالمـی اوج گـرفـتـه  

ــدش آور اســت چــون  .  اســت  ــن چ
یک حکومت جنایتکار چند نفـر  
ــمــایــش   ــه ن ــان خــود را ب از جــانــی
ـرار اسـت   گذاشته است و مـثـال ق
ـیـن یـکـی را   که مـردم از ایـن ب
انتخاب کنند و البتـه در نـھـایـت  
ـیـان   نظر آقا بـه ھـر کـدام از جـان
ـیـس   نزدیـک بـاشـد، مـیـشـود رئ
. جمھور حکومت نکبت اسـالمـی 

ــه ھــای بــورژوازی   ــکــه رســان ایــن
مخصوصا  از جنس بی بی سـی  

" بھرحال نـوعـی دمـوکـراسـی "  آنرا 
ــا   ــد ب ــن ــتــوان ــی ــد و تــا م ــن ــدان ــی م
ـنـور   گزارشات و تفاسیر آنچنانی ت
انتخابات را گرم نـگـه مـیـدارنـد،  
ـیـسـت  ـبـی ن . مسئله چندان عـجـی

این مسائل را  "  بی طرفی " بھرحال  
ـنـکـه یـک ھــم  !  ھـم دارد  امـا ای

طبقه ای ما، در میان ایـن صـف  
جانیان دنبال کسـی بـگـردد و از  
طــرف  کــارگــران قــول مســاعــد  

ــدھــد  ــدایــی  : "...  مـی ــدی اگــر کــان
ـرایـش تـب    به  ـرد ب حق برایمـان بـمـی

کنیم و توان به آرزو رسـانـدنـش را  

خیلی عجیـب و خـجـالـت  "  داریم  
ـنـد  .  آور است  بھرحال ما ھـم  مـان

" ایـن  ھــم طـبــقـه ای مـان از  
ـقـاتـی   ـقـدر  "  شاقول و شـم طـب آن

برخوردار ھستیم که در میـان ایـن  
ــد گـان " صـف   کــه  "  فــرمــان دھــن

اتفاقا از ھارترینشان بر مـا حـاکـم  
ھستند، دنبال کانـدیـدای بـه حـق  

 .نگردیم 
ــوان   ــا عــن ــه ای ب ــوشــت مــا  " ن

ـتـخــابـات  ــم  "  کـارگـران و ان ـل ــه ق ب
ــدالــه وطــن خــواه "  ــب از ســوی  "  ع

 انتخابات  و شاقول معیوب طبقاتی  
  یاشار سھندی 

    در حاشیه اخبار کارگری
 ٤ صفحه  

 اخبار کارگری 
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 ٤ صفحه  



 2  ١٣٩٢ اردیبھشت ٣١ کارگر کمونيست

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

 

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

 منصور حکمت
 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگری

 محمدرضا پويا: سردبير
mohammadreza.pooya@gmail.com 

 ھيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 
 شھال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com 
 داوود رفاھی

dawood.refaahi@gmail.com 
 ياشار سھندى

y_sahandi@yahoo.com 
 محمد شکوھی

moshokohi@yahoo.de 
 حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com 
 مرتضی فاتح

mor.fateh@gmail.com 
 نسان نودینیان

nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

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

 ١٠٥ اطالعیه شماره  
ـیـن   ـپ  بنا بر خبری که به کـم
ــی   ــران زنــدان ــرای آزادی کــارگ ب

ـبـه     ٢٩ رسیده است، امروز یکـشـن
اردیبھشـت حـامـد مـحـمـود نـژاد  
ــری و از اعضــای   فــعــال کــارگ
ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب
به ایجاد تشکلھای کـارگـری از  

 .زندان سنندج آزاد شد 
 آزادی حامد محمود نـژآد را  
به او و به خانواده و ھمکارانـش و  

 .به ھمگان تبریک میگوییم 
حامد محمود نژاد ھمزمان بـا  
جلیل محـمـدی یـکـی دیـگـر از  
اعضای کمیتـه ھـمـاھـنـگـی در  

.   اردیبھشت دستگیر شـده بـود ١٢ 

ھم اکنون جلیل محمدی ھمچنـان  
ـر از  .  در زندان است  ـف بعالوه  دو ن

ـران   فعالین کارگری کـارخـانـه ای
خودرو در تھران به اسامی محـمـد  
قاسم خانی و بـھـرام سـعـیـدی از  

 اردیبھـشـت  ١٢ دستگیر شدگان    
روز بعد از اول مـه روز جـھـانـی  

محمـد احـیـایـی  .   کارگر ھستند 
ـیـن کـارگـری   یکی دیگر از فعال

ــازی در    شــرکــت  ــودروس ــای خ ھ
  ١٤ اطـراف تـھـران اسـت کـه در  
 .اردیبھشت دستگیر شده است 

ــام   ـن ـیـســت کـه بـھ ایـن درحـال
ـیـن سـرشـنـاس   ابراھیم زاده از فعـال
ــه   ــت ــمــی ــارگــری و عضــو ک ک

ھـای    پیگیری برای ایجاد تشـکـل 

ـیـمـاری   کارگری که بـخـاطـر  ب
ـنـھـا فـرزنـدش   خونی خطرنـاک ت
ـرد، در   ـب نیما در مرخصی بسر مـی
ـرار   خطر بـازگـردانـدن بـه زنـدان ق

بنا بر خبر مندرج در سـایـت  . دارد 
ــام  "  ــگـاه خـبــری خــانـواده بـھــن پـای

چھارم خـرداد پـزشـك  "  ابراھیم زاده 
قانونی به بیمارستان محك خواھـد  
رفت تا از نزدیك نیما فرزند بیمـار  
او را  ببیند و تایید كنـد كـه وی  
ـیـمـار   می تواند در كنـار فـرزنـد ب

در این میان نیما  .   خود بماند یانه 
در حال حاضر در وضعیـت روحـی  
ـیـز بـه   خوبی نیست چرا كه نیما ن
این رسیده كه ھـر لـحـظـه امـكـان  
ـنـد  . دارد پدرش را به زندان برگردان

بازگرداندن بھنـام بـه زنـدان یـک  
 .جنایت آشکار است 

 جانیان اسالمی رضا شھابـی  
ـره سـنـدیـکـای   عضو ھـیـات مـدی
ـنـکـه دوره   ـبـل از ای واحد را نیز ق
معالجاتش پـایـان یـابـد بـه زنـدان  
ــد و مـحــمـد جـراحــی   بـازگـردانـدن
ـیـن کـارگـری   یکی دیگر از فعال
در شھر تبریز را نیز بعد از عـمـل  
ـیـمـا   ـق جراحی غده تیروئیدش مسـت

ھمچنیـن در  . به زندان انتقال دادند 
حــال حــاضــرشــاھــرخ زمــانــی از  
ـرای   ـری ب ـیـگـی اعضای کمیته پ
ایجاد تشکلھای کارگری، پـدرام  
ــه   ــت ــمــی ــو ک ــی عض ــھ نصــرالــل
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

ــھــای کــارگــری، رســول   تشــکــل
ــفــی   ــن ــداغــی عضــو کــانــون ص ب
ـم   معلمان و عبدالرضا قنبری مـعـل
ــرضــی کــه در تــظــاھــرات   مــعــت

  ٨٨  دی  ٦ گســتــرده مــردم در  
ــا   ـر شـده اسـت، ھـمــراه ب دسـتـگــی
بسیاری از فعالین سیاسی دیـگـر  

 .در زندان بسر میبرند 
ـر    در مقابل تھدید و فشـار ب
روی فعالین و رھبران کارگری و  
ـم  ـی . فعالین سیاسی متحدانه بایست

ـبـایـد بـه زنـدان   بھنام ابراھیم زاده ن
بازگردانده شـود، بـھـنـام را مـورد  
ـبـانـی   ـی وسیعترین حمـایـت و پشـت

ــود قــرار دھــیــم  ـــا  .  خ ــمــراه ب ھ
ھای کـارگـران زنـدانـی و    خانواده 

ــاســی بــرای آزادی   ــان ســی ــدانــی زن
ـیـد شـرط آنـھــا   فـوری و بـدون ق

 .تالش کنیم 
 

 کمپین برای آزادی 
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نو اصفھان، پاالیشگاه آبادان، ذوب  
ــارگــران   ــن زاگــرس قــروه، ک آھ
ـرات   ساختمانی در تـھـران، مـخـاب
روستایی، کارکنان منابع طبیعی  
استان کھگیلویه، فارسیت دورود،  
متقاضیان مسکن مھر در زنجـان،  
نورد لوله صفا در سـاوه، کـاشـی  
رویال در یزد،  کـاشـی گـیـالنـا،  
بازنشستگان تامین اجتمـاعـی در  
تھران، بازنشستگان ذوب آھـن در  
اصفھان و دھھا مـرکـز دیـگـر در  
شھرھای مختلف کانونـھـای داغ  
و اعتراض در برابر تـعـرضـات ھـر  
روزه رژیم اسالمی بـه زنـدگـی و  
ـراض بـه   معیشتشان از جملـه اعـت
ــا،   ــزدھ ــم ــق پــرداخــت دســت ــوی ــع ت
ــازل   ــکــارســازیــھــا، و ســطــح ن ــی ب

 . دستمزدھا  بوده است 
بـویـژه امـروز یـک مـوضــوع  
ــارگــران،   ــھــم اعــتــراضــات ک م
ـنـی   اعتراض به تصمیم دولـت مـب
بر تعیین حـداقـل دسـتـمـزدھـا بـه  

 ھـزار تـومـان درمـاه،  ٤٨٧ میزان  
یعنی اعتراض به دستمزد چنـدیـن  
ـر اعـالم شـده از   ـق بار زیر خـط ف

این اعتراضـات  .  سوی دولت است 
ـر   ـرده ت دامنـه اش ھـر روز گسـت

از جمله یکسال است کـه  . میشود 
ــر بــا طــومــار   ســی ھــزار کــارگ
اعــتــراضــی خــود و بــا خــواســت  
ـراض   افزایش دستمزدھا پرچم اعـت
علیه فقر و فالکت و سـطـح نـازل  
دستمزدھا را بدست گرفتـه انـد و  
اول مه روز جـھـانـی کـارگـر در  

ـنـدگـان ھـمـیـن   ـیـز  نـمـای تھران ن
ــابــل   ــراضــی در مــق ــت حــرکــت اع
مجلس اسـالمـی جـمـع شـدنـد و  

در  .  خواستھایشان را فـریـاد زدنـد 
ھمین راستا می بینیم کـه جـمـع  
ھایی از کارگران شرکت واحـد و  
بازنشستـگـان تـھـران  تـجـمـعـات  
ــد،   ــا کــرده ان اعــتــراضــی بــر پ
ـلـف کـارگـری   تشکلـھـای مـخـت
بیانیه اعتراضی داده اند و فعالیـن  
و رھبران کارگری طی اطالعـیـه  
ــت   ــم دول ــن تصــمــی ھــایــی بــه ای
اعتراض کرده و خـواھـان افـزایـش  

برای  .  فوری دستمزدھایشان شدند 
مثال یک محور قطعنامـه ھـای  
اول مه امسال، خـواسـت افـزایـش  
فوری دستمزدھا و اعتراض علیـه  
ـر   فقر و فالکت و  دستمزدھای زی

 .خط فقر بود 
ـیـه ھـا   ـیـان  در تمامـی ایـن ب
ــر پــایــی تــجــمــعــات   ــران ب کــارگ
اعتراضی را حق خود دانسـتـه  و  
ـر   اعالم کرده اند که به زندگی زی

ـرای  .  خط فقر تن نخـواھـنـد داد  ب
ـران   نمونه عـلـی نـجـاتـی از رھـب
ـپـه طـی   کارگران نیشکر ھـفـت ت
گفتگویی با سایت اتحاد بدرسـت  
اشاره اش بر این است کـه دیـگـر  
ــارگــران   ــده ک ــارزات پــراکــن مــب
پاسخگو نیست، تنھا راه اعتصاب  

حـرف او  .  سراسری کارگران است 
ــســت کــه    ــن ــگــو ای ــت ــن گــف در ای

ـیـون  ٣ کارگر با دستمزد زیر   ـل  مـی

. تومان نمی تواند زنـدگـی کـنـد 
ـنـه   چون نـخـواھـنـد تـوانسـت ھـزی
ــجــه، خــوراک،   ــل، مــعــال تـحــصــی
پـوشــاک، و مســکـن خــود  را  
ـرای    تامین و  پس اندازی ھـم  ب
ــدگــی    ــده  زن ــن ــاھــای  آی ــن ــگ تــن

تـازه  .  خودشان  داشـتـه  بـاشـنـد 
ـیـز در شـرایـطـی   ھمیـن مـقـدار ن
ـر بـاشـد کـه جـلـوی   میتواند موث

او  .  غول تورم و گرانی سـد شـود 
برنیاز کارگران بر داشـتـن تشـکـل  
ــازی   ــی ــوان ن ــن ــع ــری خــود ب ســراس

قبال نیـز  .  کلیدی تاکید میگذارد 
ـران طـی   اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـیـه ای در رابـطـه بـا مـیـزان   بیان
ــمــزد اعـالم شــده از   حـداقــل دسـت
سـوی دولـت، اعـالم داشـت کــه  
افـزایــش حــداقــل مــزد کــارگــران  
ـراض   نیازمند یک حرکت و اعـت

ـم  . سراسری است  میخـواھـم بـگـوی
که اعتصاب سراسری امروز دارد  
ـتـمـان کـارگـران در ایــران   بـه گـف
ـفـس طـرح ایـن   تبدیل میشود و ن

 . موضوع مھم است 
بطور واقعی نیز راھـی دیـگـر  
جز اعتراضی قدرتمند و سراسـری  
. در مقابل کـارگـران وجـود نـدارد 

قدرت کـارگـران در اعـتـصـابـات  
 . سراسری آنان است 

ـر شـمـردم    ھمه مواردی که ب
ـنـه   به روشنی نشانه ھایی از زمـی
ــراضــات   ــت ــرای اع ھــای آمــاده ب
ـری حــــول   ــ ـــارگ ـری ک ــ ـراس ــ س

خواستھای سراسری آنان و حـال و  
ـبـش کـارگـری   ھوای امـروز جـن

 .است 
ـنـجـاسـت کـه   نکـتـه مـھـم ای
ــان   فضــای اعــتــراضــی در مــی
کارگران را بـایـد در دل شـرایـط  

بـویـژه  .  سیاسی امروز جامعه دیـد 
صف رژیم اسالمی امروز بیش از  
. ھـر وقــت در ھــم ریـخــتـه اســت 

حسابی جنگشان باال گرفته است  
و نمایشی که بعنوان انتخابات بـه  
ـرای   راه انداخته اند، به کابوسی ب

به ایـن  .  ھمه شان تبدیل شده است 
معنا، امروز بھترین فـرصـت اسـت  
کــه کــارگــران و کــل مــردم بــا  
خواستھا و مطالباتشان جلو بیاینـد  
تا به طور مثال نه تنھا بـا سـوت  
ـــمـــایـــش   ـــن ن ـت و کـــور گـــذاشــ
انتخاباتیشان، بلکه با مبـارزاتشـان  
ـیـان اسـالمـی  را   کل بساط جـان

 . جمع کنند 
ـران   ـیـن شـرایـطـی رھـب در چـن
ـقـش   کارگری و تشـکـلـھـایشـان ن

در چنین شـرایـطـی  .  مھمی دارند 
ـران   حضور متحد و قدرتـمـنـد رھـب
ـرای   کارگری و تشـکـلـھـایشـان ب

در  .  کل جامعه امید بخـش اسـت 
ـران کـارگـری   چنین شرایطی رھب
نقش مھـمـی در شـکـل دادن بـه  
اعتصابات سراسری و بـه مـیـدان  
آوردن توده عظیم کارگران با اتکـا  
ـــع عـــمـــومـــی و   ـــه مـــجـــام ب

ـیـن  .  اجتماعاتشان دارند  امروز چـن

ـتـظـاری در   ـیـن ان وظایفی و چـن
ـرار دارد  . مقابل ایـن کـارگـران ق

ـــاری از   ـی ـروز بســ ـــن امــ ـی ھـــمــ
اعتراضات کارگری ای کـه در  
شھرھای مختلف در جـریـان اسـت  
را میتوان با اتکا بـه اجـتـمـاعـات  
کـارگـری و مـجـامـع عـمـومــی  

ـتـوان  .  کارگران، مـتـحـد کـرد  مـی
ـر خـواسـتـھـایـی   ـر چـت آنھـا را زی

بـا شـرکـت  .  سراسـری گـرد آورد 
ــواده ھـای کــارگــری   ــع خـان وسـی
ــن کــانــون ھــای داغ   ــوان ای ــت مــی
ـلـف را   مبارازت در شھرھای مخت
ـرای بـه حـرکـت   به مرکز ثقلی ب
ـبـدیـل   در آوردن کل یک شـھـر ت

 . کرد 
ــن حــرکــت و   ــی در دل چــن
اعــتــراض گســتــرده ایســت کــه  
سازمانیـابـی سـراسـری کـارگـران  
نیز شکل عملی بخود میگیـرد و  
ــطــور واقــعــی  دغــدغــه عــلــی   ب
نجاتی و نیاز به تشکل سـراسـری  

 . کارگری نیز پاسخ میگیرد 
خالصه کالمم اینست که در  
ــتــن   ــروز رف ــاســی ام ــی شــرایــط س
ــات ســراســری   ــصــاب بســوی اعــت
کارگری ھم ممکن و ھـم پـاسـخ  

ــت  ــش بــرویــم و  .  اس ــدارک ــه ت ب
 . صفوفمان را متحد کنیم 

 ١  از صفحه    اعتصاب سراسری یک پاسخ فوری

 تلویزیون کانال جدید
  شبکه  ٢٧٥٠٠  افقی سیمبل ریت  ٥  /٦ اف ای سی   -١١٦٤٢ فرکانس  : مشخصات ماھواره ھات برد  

kurd channel 
 به وقت اروپای مركزی  و  ٥  تا  ٤  و نیم شب به وقت ایران  ٧  و نیم تا  ٦ ھمه روزه  : ساعات پخش 

 مجددا 
 ) ھشت تا یازده شب به وقت اروپای مرکزی (  و نیم تا یك و نیم شب به وقت ایران  ١٠  

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ :تلفن تماس          nctv.tamas@gmail.com:     ایمیل 
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ـتـی از حـزب   یادآوری كنم كه وق
در رابطه با سیاست سوسیالیسـتـی  
صحبت به میان می آیـد، دربـاره  
دو نوع حزب مـی تـوان بـحـث و  

ـقـه كـارگـر  :  گفتگو كرد  حزب طب
برای تصـرف قـدرت سـیـاسـی و  
حزب طبقه كارگر بعـد از تصـرف  

واضـح اسـت كـه  .  قدرت سیاسـی 
ھر كدام از این احزاب وظایفـی را  
بر عھده دارند كه در بحث حاضـر،  
من فقط در رابطه بـا حـزبـی كـه  
ـر   ـرای ب وظیفه خـود را مـبـارزه ب
انداختـن نـظـام سـرمـایـه داری و  
ـقـال   ـت ـرای ان ـنـه ب ھموار كردن زمی
قدرت بـه شـوراھـا تـعـریـف كـرده  

در  .  است، نكاتی را خواھم گـفـت 
ـر   ـرای تـابـانـدن نـور ب این نوشته ب
گوشه ای از این موضوع، من بـه  
دو اظھار نظـر در مـورد حـزب و  

 .حزبیت جواب خواھم داد 
 

تالش كنیم حزب 
 !نسازیم

ـرا در   یكی از كسانی كه اخـی
ـری   ــارگــ ــاد حـــزب ك ـــج ــاره ای ب
اظھارنظر كرده است مـازیـار رازی  

پرداختن به نـظـرات مـازیـار  .  است 
ــاه   ــگ ــای ــن از ج رازی بــرای م
. سیاسی وی نـاشـی نـمـی شـود 

من علی العموم نظـرات ایشـان را  
ـم نـظـرش   دنبال نكرده ام و نمی دان
درباره سوسیالیسـم، اعـدام، آزادی  
ــارگــری،   ــای ك ــل ھ ــك زن، تش
خالصی فرھنگی، اسـالم، كـودك  
ــای   ــھ ــار، آزادی ــگــس آزاری، ســن
ــرداد و اصــالح   ســیــاســی، دوم خ
طلبان حكومتی، انقالبات منطـقـه  

آنچه كه پرداختـن  .  و غیره چیست 
به نـظـر ایشـان دربـاره تـحـزب را  
برای من مھم كرد، مناظره یـكـی  
از دوستان ایشان در رابطه با حزب  
ـر و   طبقه كارگر بـا شـھـال دانشـف
ھمچنین اظھارنـظـر خـود مـازیـار  
رازی در یك قطعه یوتیوب تـحـت  

حزب پیشتاز کـارگـری و  " عنوان  
دربـاره  "  کمیته ھای عمل مخفـی 

تحزب است كه جـا دارد نـكـاتـی  
ــه شــود  ــت ــاره آن گــف او در  .  درب

ویدئوی مـزبـور مـی گـویـد كـه  
ـیـسـت  امـا  .  مخالف ایجاد حزب ن

برای سـاخـتـن آن شـرایـط خـاص  
ــی و غــیــره الزم   ــی، مــكــان زمــان

ــرای  .  اســت  ــرط اصــلــی وی ب ش
ـتـه   تشكیل حزب ابتدا تشكیل كمی
ھای عمل مـخـفـی كـارگـری از  
فعالین و رھبران كارگران است كـه  
بعد از آن، این كمیته ھـای عـمـل  
مخفی با ھم مرتبط و ھماھنـگ  

ایشان می گـویـد در  .  می شوند 
فاز بعدی این تدارك، یعنـی اگـر  

ـتـه ھـای  " ایشان موفق شدند   كمـی
رھبران كـارگـران را  "  عمل مخفی 

درست كنند، نطفه ھای حزبـی از  
ـرون خـواھـد   ـی درون این كمیته ھا ب

می گوید تازه اگر این نھـاد  .  آمد 
ـران كـارگـری   كه از فعالین و رھـب

ـتـه ھـای عـمـل  " منتخب این   كمی
ھستند درست شـد، نـھـاد  "  مخفی 

دیگری درست می شود كـه ایـن  
نـام دارد امـا  "  حـزب " نھاد گرچه  

نه حزب طبقه كارگر اسـت و نـه  " 
ــســت  ــونــی ــم ــه  ".  حــزب ك چــرا ك

جمھوری اسالمی سركوبگر اسـت  
ــجـاد چــنــیـن احــزابــی   و اجــازه ای

ـقـه  " و  "  حزب كمونیست ("  حزب طب
ــار  .  را نـمـی دھـد ")  كـارگـر  مـازی

رازی اروپا و آمریكا را مثال مـی  
ـقـول ایشـان   زند كه اینھا جـوامـع ب

ـیـك "  ـنـد و  "  بورژوا ـ دمـكـرات ھسـت
احزابی مثل حزب لیبر انگلیـس و  
ــسـت فـرانســه و   حـزب سـوســیـالــی
قاعدتا حزب دمكرات آمـریـكـا و  
غیره ھم كه حـزب تـوده كـارگـران  

یـعـنـی  .  ھستند، ایجاد می شونـد 
اگر قاعدتا كسی بـخـواھـد حـزب  
ـرود   ـنـد بـایـد ب كارگران درسـت ك
ــول ایشــان   بــرای جــامــعــه ای بــق

 !مبارزه كند " بورژوا ـ دمكراتیك "
مازیار رازی مـی گـویـد كـه  
حزب كمونیست ھم در دوران پیشـا  

یـعـنـی  .  انقالبی درست می شـود 
در بحبوحه انقالبات چنین احزابی  
ــد كــه قــدرت   درســت مــی شــون
ـرنـد  . سـیـاسـی را بـه دسـت بـگـی

مازیار رازی در ایـن قسـمـت از  
ـیـسـت   یوتیوب مـثـال حـزب كـمـون

 را می آورد و مـی  ١٩١٧ روسیه  

ـیـسـت روسـیـه  : " گوید  حزب كمـون
ـر   ـب ـت ـقـالب اك ـبـل از ان چند ماه ق
ــری   ــام را رھــب درســت شــد و قــی

ـقـالب  ."  كرد  او البته اینجا تاریخ ان
ـنـد  ایـن  .  روسیه را تحریف مـی ك

تروتسكـی  .  كار حقیقتا زشت است 
ــتــاب  ١٥ در فصــل   ــد اول ك ــل  ج

مـی گـویـد  "  تاریخ انقالب روسیه " 
ـیـن  " كه در یك كنفرانس حزبـی   ـن ل

ـیـن كـه   در مخالفت با نظـر اسـتـال
فكر می كرد ھنوز می شـود دو  
ـلـشـویـك حـزب   جناح منشویك و ب
سوسیال دمكرات كارگری روسـیـه  
را با ھم متحد كرد، پیشنھاد مـی  
ـلـشـویـك را بـه   كند كه نام حزب ب

ـر دھـنـد  ـی ـی ." حزب كمونیـسـت تـغ
دلیل لنین ھم این است كه احـزاب  
سوسیال دمكرات كـارگـری اروپـا  
با انترناسیونـال دوم تـداعـی مـی  
ــن   ــی ای ــزب اصــل ــد و اح ــون ش
انترناسیونال ھم در جنگ جھـانـی  
ــای   ــھ ــورژوازی و دولــت اول از ب
ـــد  ـــودن ـرده ب . خـــودی دفـــاع كــ

ـنـدگـان مشـاھـده   ھمچنانكه خـوان
ـیـسـت "می كنند نام   " حـزب كـمـون

ــر   ــب ــالب اكــت ــل از انــق ــه قــب روســی
كوچكترین ربـطـی بـه آنـچـه كـه  

 .مازیار رازی می گوید نداشت 
اما اجازه بدھید كه چند كلمـه  
ای درباره حزبی كه مازیـار رازی  

حــزب  " اســمــش را مــی گــذارد  
كمونیست تشكیل شده چـنـد مـاه  

ـر  ـب ـت ـقـالب اك ـم " قبل از ان . ، بـگـوی
حزب بلشویك توده ای و قدرتمـنـد  
بود و به ھمین دلیل ھـم تـوانسـت  

واضح اسـت ھـر  .  قدرت را بگیرد 
حزب دیگری كه بـخـواھـد قـدرت  
ـلـشـویـك   سیاسی را مـثـل حـزب ب
تصرف كند، باید حزبی قدرتمند و  

اما كسـانـی  . حزبی توده ای باشد 
توده ای  " ھستند كه ھمین خصلت  

ـیـت  "  و قدرتمند  بودن را شرط حـزب
ـقـه كـارگـر مـی   كمونیسـتـی طـب

ـقـدر  .  دانند  یك چنین استداللـی آن
ناصادقانه است كه طرف مـجـبـور  
است در بین اظھاراتش ھزار و یـك  
ـنـد كـه تـوجـه   جور تحریف وارد ك

ـنـد  چـرا  !  كسی را به خود جلـب ك
كه او یك مقطـع از تـاریـخ حـزب  

ـیـن   بلشویك را به دلخواه زیر ذره ب
می گـذارد و ایـن مـقـطـع را از  

 ساله آن حـزب جـدا  ٢٠ بقیه تاریخ  
ـیـمـه دوم  .  میکند  حزب بلشویك ن
 و یا احـزاب تـوده ای  ١٩١٧ سال  

ــل حــزب   ــگــر مــث ــســت دی كــمــونــی
سوسیال دمكرات كارگـری آلـمـان  
در ھمان سالھا و غیره، در شـرایـط  

ــد  ــوده ای شــدن حــزب  .  خـاصــی ت
سوسیال دمكرات كارگری روسـیـه  

 در مینـسـك بـا  ١٨٩٨ كه در سال  
ــده  ١٠ شـركـت حـدود   ـن ـر نـمـای ـف  ن

ــحــاد مــحــافــل   ــیــل شــد، ات تشــك
سوسیال دمكرات روسیه بود و بـه  
ھیچوجه و با ھیچ معیاری نمـی  
توان آن را حزبی توده ای و حزبی  
ـران كـارگـری   فراگیر كه ھمه رھب
را در بر مـی گـرفـت، مـعـرفـی  

ـلـشـویـك در  .  كرد  اعضای حزب ب
 و مشـخـصـا  ١٩٠٥ مقطع انقالب  

در شھر انقالبی پتروگراد انگـشـت  
منتھا تعداد اعضـای  . شمار بودند 

ـر   این حزب در شرایط انقالبی و پ
 ھـزار  ٨٥ تحول ھمان سال جمعا به  

ـر   ـف دو جــنـاح مـنـشــویـكــھـا و  ( ن
بعد از شكـسـت  .  رسید )  بلشویكھا 
 و طی دورانـی كـه  ١٩٠٥ انقالب  

ــه   ــھــای ارتــجــاع " ب ــروف  "  ســال مــع
است، حزب بلشویك كه مـتـحـمـل  
ضربات شدیدی شد و شرایط ھـم  
كامال پلیسی و خفقانی شـد، بـاز  
زیرزمینی شد و شمـار اعضـایـش  
. تا حدود چند صد نفر تنزل یافـت 

، در فـوریـه  ١٩١٧ در آغاز انقالب  
آن سال، فقط چـیـزی نـزدیـك بـه  

ــت ٥٠٠  ــام  .   عضــو داش ــم در ت
مـجـامـع كـارگـری و نـھـادھــای  

در  .  دیگر، انگشـت شـمـار بـودنـد 
مقطع اكتبر ھمان سال، ایـن حـزب  
اما صدھا ھـزار عضـو داشـت و  
میلیونھا نفـر رھـنـمـودھـای آن را  

 . اجرا می كردند 
منتھا اصل مسئله اینـجـاسـت  
كه در تمام این دوران این حزب بـا  
ــیــرغــم   ــن و عــل ــی رھــبــری لــن
زیگزاگھای مختلف بسـیـاری از  
ـری اش، یـك   اعضای دیگر رھـب
ـقـالل   تاریخ پیوسته داشت و بر اسـت
ـنـكـه   ـقـه كـارگـر و ای طبقاتی طب

ـتـمـه تـزار و   طبقه كارگر نبـایـد ت
كادتھا را رھا کند و گـوشـت دم  
ــھــا بشــود،   ــســت ــالــی ــری تــوپ امــپ

ـلـشـویـك  . پافشاری میکرد  حزب ب
ـر بـه   ـب چند ماه قبل از انقالب اكت
یك حزب توده ای تبدیـل شـد بـه  
این دلیل كه سیاستھـای درسـتـی  
اتخاذ كرد و بر ھمین سـیـاسـتـھـا،  
ــه   ــخـفــیـف ب ــن ت ــری بـدون كـوچــكـت

ـرد  ـــای فشــ ــی، پ ـــن  .  كس ـی ھـــمــ
ــن ســیـاســتـھــای   پـافشــاری بــر ای
درست بود كه نه تنھـا ایـن حـزب  
را در مـقـاطـع مـھـم سـیـاسـی و  
انقالبی توده ای و میلیونـی كـرد،  
ـیـوسـتـن جـریـان   بلكه مـوجـبـات پ
ــان مــاكســیــم   ــكــی، جــری تــروتس
گوركی، آنارشیستھـای شـنـاخـتـه  
شـده ای مـثـل ویـكـتـور سـرژ و  
بسـیـاری از كــادرھـا و اعضــای  
برجسته حزب مـنـشـویـك و حـزب  
ـر   ــــ ــــون ـی ـــ ــــوس ــــال رول ـی ـــ ــــوس س

ـره  )  سوسیالیستھای انقالبی (  و غی
به سیاستھای این حزب را فـراھـم  

 . آورد 
مازیار رازی متأسفـانـه دسـت  
به تـحـریـف تـاریـخ زده اسـت كـه  
احزاب و جریانات دیگـر را خـراب  

اگر كسی مخالف این اسـت  .  كند 
كه جـریـانـی بـه خـودش بـگـویـد  

ـرای  "  حزب "  ھمین را بـگـویـد و ب
ـنـد  . این كارش دیگران را قـانـع ك

وگرنه با دروغ و تـحـریـف نـمـی  
این بدترین نـوع  .  شود سیاست كرد 

ــاســی اســت  كســی كــه  .  كـار ســی
حـرف سـیـاسـی دارد بـایـد حـرف  

در غـیــر  .  سـیـاســی اش را بـزنـد 
اینصور اگر معـلـوم شـد كـه دارد  
تحریف می كند تـمـام عـمـارتـش  

 .فرو خواھد ریخت 
 

حزب رھبران كارگری 
 چگونه ساخته نمی شود؟

بحث دیگری كه اخیرا باز ھـم  
ــوب در دســتــرس قــرار   ــوتــی در ی
ـرج آذریـن   گرفته بحثی است از ای

بحـران سـه گـانـه و  " تحت عنوان  

 در نقد تزھایی بر علیه تحزب طبقه كارگر در ایران
 ١  از صفحه  
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او بحث خـود  ".  سه پاسخ در چپ 
ــن   ــد در بــی را ســعــی مــی كــن
موضوعات و مسائل دیـگـری و  

بـحـث  .  در لفافه و گذرا بیان كنـد 
ایشان این است كه در ایران امـروز  
ـلـمـه   كارگران به معنای واقعـی ك
ـلـه اصـلـی   گرسنه ھستند و مسـئ

و  )  رفـاه ( نـان  " در جامعـه امـروز  
ـلـه  " می گوید  .  است " آزادی  مسـئ

". اسـت "  آزادی " كلید مسئله  "  نان " 
ــرای   ــر ب ــی كــارگ ــن ــع ــان " ی كــه  "  ن

جنگیـد در پـی بـه دسـت آوردن  
ــان "  ــدســت مــی  "  آزادی " " ن ھــم ب

او راه حــل را جــمــع شــدن  .  آورد 
ـران كـارگـری مـی دانـد كـه   رھب
اینھا می توانند پایگـاه تـوده ای  

اسـت بـه  "  نـان " خود را كه خواھان  
به ھمه جـریـانـات  .  حركت در آورند 

چپ ھم رھنـمـود مـی دھـد كـه  
حزبیت از نـوع احـزاب آنـھـا بـی  
ـران   فایده است و بھتر است به رھـب
ـنـد   كارگری مرتبط به خود بـگـوی
ـنـد و   بروند چنین حزبی درست كن
خـودش ھـم مـی رود تــقـاضــای  

 .عضویت در این حزب می كند 
بحث ایرج آذرین تأكید ضمنی  

ـر ھـمــان حــركـت   ــخــودی " ب " خـودب
از یك طرف بـحـث  .  كارگران است 

تحزب كـارگـران از جـانـب ایشـان  
در چشـم  " بقول خودش تا قبل از  

ــق   ــمــی ــوالت ع ــح ــودن ت ــداز ب ان
بودن مسكوت می مانـد  "  سیاسی 

و زمانی كه جامعه در دو قـدمـی  
ــه اقــدامــات مــھــم   دســت زدن ب
ـیـش از حـد   انقالبی است، تأكید ب
به توانایی خـودبـخـودی كـارگـران  
گذاشته می شـود كـه گـویـا در  
این برھه قادر است ھـمـه مسـائـل  
جنبش كارگری و از جمله مسئلـه  
ــی را ھـم بـدون یــك   ـت قـدرت دول
ـرنـامـه   حزب حی و حاضر دارای ب
ـقـل داده شـده،   و استراتژی و صـی

این بحث از نظر مـن در  ! حل كند 
ـریـن حـالـت یـك نـوع انـحـالل   بھـت
طلبی است كه لنین بخـش عـمـده  
ای از زندگی اش را با آن درگیـر  

گویا طبقه كـارگـر در  .  بوده است 
ــاســی   ــی ــه حــزب س دوران ركــود ب
ـر   احتیاج ندارد و فقط در دوران پ
تحول و انقالبی به حزب نیـازمـنـد  

این انحالل طلبی بـا ھـیـچ  . است 
درجه مثال آوردنـھـای بـی ربـط،  

 .مستتر نمی شود 

واضــح اســت كــه تــنــھــا راه  
ــوحــش   ــمــار و ت ــث رھــایــی از اســت
جامعه طبقاتی سـرمـایـه داری و  
به دست آوردن آزادی و رفـاه بـه  
ـلـمـه، مـبـارزه و   معنی واقـعـی ك
ـر و مسـتـمـر   تالش سیاسی پیگـی

ــراضــات  .  اســت  ــن امــا بــا اعــت ای
خودبخودی كارگران و انفجارھـای  
دوره ای در سطح جامعه بدون یـك  
ــاســی مشــخــص   ــداز ســی چشــم ان

برای ایـن كـار  .  حاصل نمی شود 
ــری   ــب ــاج بــه تشــكــل و رھ ــی احــت

تشكل و رھبـری ھـم كـار  .  ھست 
ـیـسـت  ـرای كـارھـای  .  یك روزه ن ب

ــدرت   ــی چــون تصــرف ق ــم ــھ م
ــه   ــق ــد از طــب ــع ی ــاســی و خــل سـی
سرمایه دار احتیاج به آمـاده گـی  
و ساختن ابزاری برای روز نھـائـی  

ـقـه  .  است  این ابزار ھـم حـزب طـب
ــنــدگــی   ــر اســت كــه نــمــای كــارگ
ـر عـھـده   ـقـه را ب سیاسی این طـب

ـرج آذریـن عـمـال  .  داشته بـاشـد  ای
ـنـدگـان   تالش طبقه كارگر و نـمـای
سیاسی آن در چند دھه گـذشـتـه  
ـنـدگـی   برای ایجاد حـزب و نـمـای
استقالل سیاسی طبقـه كـارگـر را  
ـقـول مـعـروف   به سخره گرفته و ب
كودك را با گھواره بـه دریـا مـی  

 .اندازد 
بحث ایرج آذرین اما از لـحـاظ  
متد ھم دارای اشكاالت سـیـاسـی  

یكـی از  .  و عملی متعددی است 
این اشكاالت این تز این است كـه  
فرض را بر این می گـذارد ھـمـه  
رھبران كارگری یك تصویر و یـك  

و  "  نـان " برداشت از مقوالتی چـون  
ـیـن  .  دارند "  آزادی  ـران و فـعـال رھب

ــیــف و   ــری از ط ــلــی كــارگ عــم
ـنـد بـه   گرایشات مختلف می توان

ھای مشخصی، مـثـال    اتحاد عمل 
برای اعتراض به پایین بودن سطـح  
ـتـظـار   دستمزدھا دست بزنند، اما ان
ـرای   ساختن یك حـزب سـیـاسـی ب
خلع ید كردن از بورژوازی و آوردن  
ــه جــامـعــه، یــك   رفـاه و آزادی ب

جدید و بی مانندی اسـت  " ابتكار " 
ـیـن جـدی   ـران و فـعـال كه ھم رھب
كارگری و ھم احزاب و جـریـانـات  
ــاســی ظــاھــرا مــورد   جــدی ســی
مخاطب ایرج آذرین با یك پوزخنـد  

در  !  از كنـار آن رد خـواھـنـد شـد 
شرایط متـحـول و در عـیـن حـال  
بشدت قطبی مثل ایران، حتی در  

ــوده ای   ــاد ت ــھ ــك ن رھــبــری ی
كارگری مثل یك سـنـدیـكـا ھـم،  
ـقـی را   اصطكاكات سیاسی عـمـی

 !می توان مشاھده كرد 
اشكال دیگر آن ھم ایـن اسـت  
ــش   ــات درون جــنــب ــه گــرایش ك
كارگری را با ساده كـردن صـورت  

ـرد  اگـر  .  مسئله نـادیـده مـی گـی
ـنـا   منظور ما از ساخـتـن حـزب، ب
ـیـکـر    نھادن یك نھـاد بـی در و پ
ـری آن نـه   نباشد كه اسلكـت رھـب
درك درســت و واحــدی از رفــاه  
دارد و نه درك درسـت و حسـابـی  
ــن   از آزادی، آنـگـاه بـحـث سـاخـت

ــوع حــزبـی كــه ایــرج  "  حـزب "  از ن
آذرین مطرح می كنـد، از اسـاس  

ھر كسـی كـه  .  بی پایه می شود 
با مباحث ضـمـنـی و صـریـح در  
ـران آشـنـا   بین فعالین كـارگـری ای
باشد و دركی از بحـث گـرایشـات  
ـیـن و   ـیـن ایـن فـعـال سیاسی در ب
رھبران كارگری داشته بـاشـد، بـه  
ــه ســاده كــردن صــورت   ــی ب راحــت
ـرج   مسئله این بـحـث از جـانـب ای

انسـان مـی  .  آذرین پی خواھد برد 
ھـمـه  " تواند نیت خیر این بحث كه  

رھبران و فعالیـن كـارگـری جـمـع  
را مـتـوجـه  "  شوند و كاری بكننـد 

شود، اما به درد كارھای بـزرگـی  
چون خلع ید از بورژوازی و لـغـو  

مـنـصـور  !  كار مزدی نمـی خـورد 
حكمت جائی در ھمین رابطه می  

ـــی مـــارکـــس از  :  گـــویـــد  ـت وقــ
ـیـسـتـھـا حـرف   کمونیسم و كـمـون
میزند که چه ھستند و چه بـایـد  
ـیـسـتـھـا بـا   بكنند، به رابطه کمـون
سایر بخشھای جنـبـش کـارگـری  

ـــد  ـن ـــکــ ـی ـــگـــویـــد  .  اشـــاره مــ ـی مــ
ـقـه   کمونیستھا آن بخـشـی از طـب
کارگر ھستند که در تمام دقـایـق  
ــه   ــق ــارزه و اعــتــراض طــب ــن مــب ای
حضور دارنـد امـا آن بـخـشـی از  
طبقه کارگرند که افق سـراسـری  
ـقـه کـارگـر را گـم   و فراگیر طـب
ـنـد و در ھـمـه دقـایـق و   نمـیـکـن
ــال و   ــارزه آنــرا دنــب مــراحــل مــب

این را نـمـی  .  نمایندگی میکنند 
ــطـه بـا آن دســتـه از   شـود در راب
ـران كـارگـری كـه   فعالیـن و رھـب
خودشان را با گرایشات سـیـاسـی  
ـیـسـم و   دیگـری مـثـل سـنـدیـكـال
آناركوسندیكالیسم و غیره تـعـریـف  

 .می كنند، گفت 

ـنـجـا   ـرج آذریـن ای آنچه كـه ای
ـنـد،  "  حزب "بعنوان   معرفی مـی ك

ـقـه كـارگـر بـه   در واقع حـزب طـب
منـظـور تصـرف قـدرت سـیـاسـی  
برای سوسیالیسم و انداختـن نـظـام  

ملغـمـه ای  .  سرمایه داری نیست 
از تـالش كــارگـران بــرای اتـحــاد  

ھــای كــارگــری، مــحــافــل    عــمــل 
فعالین كارگری، احزاب سـوسـیـال  

احزاب ایـن  .  دمكرات و غیره است 
چنینی در ھـمـه كشـورھـا وجـود  

ــه دســت  .  دارنـد  كــارگـران بــرای ب
ــان " آوردن   ــی در  "  ن ــاه نســب و رف

احزاب كارگری سازمان یافته انـد  
ھای سیـاسـی زیـادی را    و آزادی 

از جـمـلـه  .  ھم به دسـت آورده انـد 
آزادی تشكل، آزادی بیان، آزادی  

این فرض واقعـیـت  .  احزاب و غیره 
ندارد كه گویا كارگـران فـقـط در  
ـر   شرایط خفتباری مثل شرایـط زی
سیطره جمھوری اسـالمـی، دسـت  
ـرای رفــاه و   ــجـاد احــزاب ب بـه ای

ــد  كــارگــران و  .  آزادی مــی زنــن
ــه   ــامــع رھــبــران كــارگــری در ج
ـریـن   سرمایه داری حتـی در بـاالت
ــاز ھــم بــرای رفــاه   سـطــح رفــاه ب
بیشتر مبارزه می كننـد و لـزومـا  
حزبی را كه مـورد نـظـر مـاسـت،  
یعنی حزبی كه قدرت سیاسی را  
ـرھـای پـای   تصرف كنـد و زنـجـی
كارگر را برای ھمیشـه بـگـسـلـد،  

را كـه  "  حزبـی . " درست نمی كنند 
ایرج آذرین تزش را مـی دھـد، از  
ــرات   ــال دمــك ــی ــوع احــزاب ســوس ن
ــای   ــھ ــه چــپ ــت ك ــی اس ــائ اروپ
ـرای خـودشـان   ماركسیـسـت ھـم ب
ـران   محافلی در آنھا دارنـد و رھـب
ـر فشـار دائـمـی   این احزاب را زی
قرار می دھند اما ھـیـچـوقـت از  

 . فراتر نمی روند " فشار "این  
در خود ایران ھـم، حـداقـل در  
یكی دو دھه گذشته، مـحـافـلـی  
ـیـن كـارگـری   را كه رھبران و فعال
ـرای   در آنھا متـشـكـل بـودنـد و ب

مبارزه می كردند، بـه وفـور  "  نان " 
نھادھایی چـون  .  یافت می شوند 

ــیــری "  ــیــگ ــه پ ــت ــه  " ،  " كــمــی ــت ــی كــم
ھـیـأت مـؤسـس  " و  "  ھمـاھـنـگـی 

از ھـمـیـن  "  سندیكاھای كارگـری 
 . نوع نھادھا بودند 

نكته دیگری كه در رابطـه بـا  
و  "  رھبران عمـلـی كـارگـران " بحث  

ـتـن دارد،   اتحاد آنھا احتیاج به گف

این است كه انـگـار بـحـث اتـحـاد  
ــی كـارگـری بــرای   ـران عـمـل رھـب
ــاســی   دســت زدن بــه اعــمــال ســی
ــحــال   ــا ب مشــخــصــی را كســی ت
ـری نـكـرده اسـت  ـیـگـی ! مطرح و پ

ـرج   برای اطالع مخاطبین بیخبر ای
ــن، بــحــث   ــلــی  " آذری ــران عــم ــب رھ

و اتحاد عمل این رھبران  "  كارگران 
و فعالین كارگری، حـداقـل دو و  
نیم دھه است كه در جنبش چـپ  
و كمونیستی ایران مـطـرح شـده و  
بارھا شاھد این بوده ایم كه ھمـیـن  
ـفـی دسـت   رھبران در مقاطع مختل

ھای مھمی زده انـد    به اتحاد عمل 
ـرده    كه جامـعـه را گـام  ھـا جـلـو ب

ھـا،    امـا ایـن اتـحـاد عـمـل .  است 
ھمچنانكه ھیچ كارگـر سـیـاسـی  
ـیـن   ـرواقـعـی از چـن ای انتظار غی
كارھایی ھم ندارد، از سطح اتحـاد  
ـلـی   عمل برای دست زدن به مسائ
چــون بــرگــزاری اول مــاه مــه،  
اعتـراض بـه حـداقـل دسـتـمـزد و  
ـرفـتـه   ـر ن مسائل در این سطح فرات

 .اند 
ایرج آذرین در این بحـث تـزی  
ـقـه   برای ایجاد حزب كمونیست طب
ـلـكـه   كـارگـر ارائـه نـمـی دھـد، ب
چگونگی درست كـردن یـك نـوع  

ــگــری از   را  "  حــزب كــارگــران " دی
ـــح مـــی دھـــد  ـی حـــزب  .  تـــوضــ

ــد   ــســت تــالش مــی كــن كــمــونــی
ـیـدی   بورژوازی و مـنـاسـبـات تـول
سرمایه داری را كه باعث و بانـی  
ھمه گرفتاریھای امـروز جـامـعـه  

ـنـد  حـزب  . " بشری است سرنگون ك
لزوما این كـار را نـمـی  "  كارگران 

برای مـثـال حـزب كـارگـران  !  كند 
ـیـس جـمـھـور   برزیل كه رھبرش رئ
ــش ادامــه راه   ھــم شــد، حــكــومــت

و  "  رفـاه . " احزاب دولتی قبلی بود 
در یك جـامـعـه سـرمـایـه  "  آزادی " 

داری و برای یك حزب بـورژوائـی  
ای كه اعضایش ھمه كـارگـر ھـم  
ھستند، یك چیزی است و یا یـك  
رفرمیست یـك نـوع تصـویـری از  

دارد، در حالیـكـه  "  آزادی "و  " رفاه " 
در یـك جـامـعـه  "  و آزادی "  رفـاه " 

سوسیالیـسـتـی چـیـز دیـگـری و  
قاعدتا یك سوسیالیست تصـویـری  

ایـن  .  دیگری از این مقوالت دارد 
موضوع ما را به ایـن اصـل مـی  
ـقـه   رساند كه حزب كمونیـسـت طـب
ـر از   كارگر به روابطی بسیار فـرات
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به مذھـب و  .  نان و قاتق كار دارد 
تحمیق مذھبی كـار دارد و مـی  
خواھد آن را بـه كـنـج خـانـه ھـا  

به لغو حـكـم اعـدام مـی  !  بفرستد 
به بردگی جـنـسـی پـایـان  .  پردازد 

ـبـعـیـض و  .  می دھد  به مسئلـه ت
ـردازد  . نابرابری در جامـعـه مـی پ

ـقـه كـارگـر،   ـیـسـت طـب حزب كمون
حزب جامعه است و مـی خـواھـد  
ـیـدی   ھمه چیزی كـه روابـط تـول
ــظــام كــارمــزدی را تــداوم مــی   ن

ـرج  .  بخشد از بین ببرد  تزی كـه ای
آذرین امروز ارائه می دھد، دقیقـا  
ـیـل اسـت كـه خـواھـان   به ایـن دل
حزبی نیست كه به ھمه مضـراتـی  
ــن   ـر ای كـه جـمـھـوری اسـالمـی ب
جامعه تحمیل كـرده اسـت، پـایـان  

حزبی كه او ظـاھـرا درسـت  !  دھد 
 !می كند، یك سندیكاست 

ـرج آذریـن   اشكال عملی تـز ای
ھم این است كـه ــ ھـمـچـنـانـكـه  
باالتر ھم اشـاره كـردم ــ حـزب را  
امـروز مـی خـواھــد و تـا دیــروز  
برای چنین حـزبـی كـاری نـمـی  

ی كـه  " حزب طبقـه كـارگـر . " كرد 
ــط امــروز و در دو قــدمــی   فــق

ـنـده    تنش  ھا و تحوالت زیر و رو كن
ایجاد می شود، نمی تـوانـد كـار  
. زیادی برای طبقه كارگـر بـكـنـد 

این حزب باید برنامه داشته باشـد،  
ــامــه،   ــن بــرن ــن ای ــدوی و بــرای ت
ناروشنی ھا را كنار زده بـاشـد و  
ـرای گـرفـتـن قـدرت   بحثھـایـش ب
ـقـل خـورده بـاشـنـد  . سیاسـی صـی

صرف اینكـه كـارگـر امـروز رفـاه  
می خواھد، لزوما قدرتـی پـایـدار  

كـارگـر  .  نصیب كارگر نمـی كـنـد 
بـود كـه در مصـر و  "  نان " بخاطر  

تونس ھم به خیابان آمد امـا مـی  
دانیم كه در نبود حزبش سرش بـاز  

 !ھم بی كاله مانده است 
 

 حزب كمونیست توده ای
ـیـن تـحـزب   ـف بسیاری از مخال
ــا   ــه كــارگــر در ایــران و ت ــق ــب ط
ـر   حدودی در جاھای دیگر ھـم، ب
این نكته انگشت می گذارند كـه  
از آنجا كه ھیچكدام از جـریـانـات  
و احــزاب چــپ در ایــن كشــور  
ــد و   ــن ــســت ــوده ای نــی مشــخــص ت
نتوانسـتـه انـد تـوجـه كـارگـران و  
رھبران و فعالین كـارگـری را بـه  
ـنـد، شـایسـتـه ایـن   ـن خود جلـب ك
نیستند كه بعنوان حزب كمونیسـت  
به رسمـیـت شـنـاخـتـه شـده و در  
ـنـوعـی فـراخـوان   نتیجه ھر یـك ب
ـنـد  ـن . تخریب آنھا را صادر مـی ك

منتھا بحث ما علی الـعـمـوم سـر  
است نه طـول و  "  حزب " نفس خود  

باالتر به حزب سـوسـیـال  .  عرضش 
دمكرات كارگری روسیـه و طـول  
ـلـف   و عرض آن در مـقـاطـع مـخـت
غیرتوده ای و بعضا ھم تـوده ای  

ـیـسـت كسـی  .  اشاره كردم  معلوم ن
ـیـسـت " كه   حـزب  " و  "  حـزب كـمـون

را فـقـط بـا تـعـداد  "  طبقه كارگر 
ــجــد، چــه   ــن اعضــای آن مــی س
ـیـسـت   توضیحی برای حزب كـمـون

ــران دھــه    دارد؟ حــزب  ١٩٢٠ ای
سیاسی نماینده استقـالل سـیـاسـی  

ـقـه كـارگـر اسـت  در جـزر و  .  طـب
مدھای سیاسی قـدرتـمـنـد و یـا  

ضعیف خواھد شد، اما بـا اتـخـاذ  
ـر   سیاستھای درست و پافشاری ب
ـقـه كـارگـر،   استقالل سیـاسـی طـب

ـنـده آن اسـت  بـحـث  .  ھمیشه نـمـای
اینجا این ھم نیست كه یـك حـزب  
ھمیشه نماینده طبقه كـارگـر مـی  

ـنـد در  !  نه .  ماند  احزاب مـی تـوان
ـرھـه   یك برھه ای و معـمـوال در ب
ـقـه   تشكیل، نماینده سـیـاسـی طـب
كارگر باشند، و در برھه دیـگـری  
ـفـه عـدول كـرده   تماما از این وظـی

بحـث را فـعـال روی ایـن  !  باشند 
ـم  ـن ـنـكـه  .  نكته متمركز نـمـی ك ای

چرا حزبی نتوانسـتـه اسـت تـوجـه  
بخش ھر چه بیشتری از كارگـران  
را به برنامه و اھداف خودش جلب  
كند، تخریب و تخطئه كردن تـالش  
ـیـن   تاكنونی كمونیـسـتـھـا و فـعـال
كارگری را تـوسـط ھـیـچ كسـی  

ھیچ كسی حـق  .  توجیه نمی كند 
ـنـی   ـی ندارد به دالئل پوچ این چـن
ــران   ــی ای را كــارگ ــت آن دو خش
برای خود ایجاد كرده اند تـخـریـب  

تزھایی كه از جانـب مـازیـار  !  كند 
ـرج آذریـن عـنـوان شـده   رازی و ای
اند، تزھایی برای عقب نشینـی و  
ـرای   در بھترین حالـت، تـزھـایـی ب
. بی عملی و كاری نـكـردن اسـت 

ھیچ كسـی در مـیـان چـپـھـا و  
ـرای   ماركسیستھا جلوی آنھا را ب
ارائه تزھا و تدوین برنامه ای كـه  
ـران كـارگـری   توجه فعالین و رھـب
ـنـد، نـگـرفـتـه   را به خود جـلـب ك

ــت  ــن  .  اس ــی در بــی ــچ كس ھــی
كمونیستھا و سوسیالیستھا جـلـوی  
متشكل كردن كارگران و رھبران و  

فعالین كـارگـری را تـوسـط ایـن  
اگر در ایـن  .  دوستان نگرفته است 

ـر اسـت   عمل ناموفق بوده اند، بھت
ــزھــای   ــه اعــمــال و ت ــگــاھــی ب ن
خودشان بكنند و اشـكـال كـار را  

 .آنجا بجویند 
ــل   ــث ــر در شــرایــطــی م و اگ
ـتـوانسـتـه بـه   شرایط ایران، حزبی ن
یك حزب توده ای تبدیل شود، در  
وھله اول بخاطر این اسـت كـه بـا  
توپ و تانك و سركوب و تھدید و  
زندان جلوی فعالیـت آن حـزب را  

تالش برای مـمـانـعـت  .  گرفته اند 
ــا   ــی م ــغ ــی ــل ــت تــب ــالــی ــع از ف
ـران   كمونیستھای تبعید شـده از ای
حتی در كشورھای اروپـایـی ھـم  

حزب کمونیـسـت  !  بعمل آمده است 
ــخــش   ــده ب ــن ــشــکـل کـن حـزب مـت
پیشاھنگ سیاسی و اجـتـمـاعـی  

بـایـد ھـر چـه  .  طبقه كارگر است 
بیشتر كارگران به این حـزب روی  

باید بحثـھـای ایـن حـزب  .  بیاورند 
توسط رھبران كارگـری بـه بـحـث  
گذاشته شونـد و كـم و كـاسـتـی  
. ھای آن یادآوری و زدوده شـونـد 

ــســت كــه حــزب   ــن نــی راه حــل ای
سیاسی طبقه كـارگـر را، جـدا از  

بـایـد  !  طول و عرضش، خراب كنیم 
ـران ھــر چــه   ــوجـه رھــب ـم ت ـتـوانــی ب
بیشتری از جنبش كارگری را بـه  

ـم  ـی ـن ـنـكـه ایـن  .  خودمان جلب ك ای
فعالین ھنوز كرور كرور نیامده انـد  
ـیـامـده   و یا كسی فكر می كند ن
ــع   ــوان ــد بــرود و م ــای ــد را ب ان

ـنـد  ـرطـرف ك اگـر  .  نیامدنشان را ب
ـرای   كسی مـی خـواھـد كـاری ب

 .طبقه كارگر بكند این راھش است 
 

 نكته آخر
ــه   ــق ــب در رابــطــه بــا ســالح ط
ـــدرت   ـرف ق ـرای تصــ ــ ـر ب ــارگــ ك
. سیاسی می شود زیاد حـرف زد 

ھای زیادی ھم تـاکـنـون در    بحث 
مـن  .  این رابطه در گـرفـتـه اسـت 

ـران   ھمه فعالین كمونیـسـت و رھـب
ھای اعتراضی و بخصـوص    جنبش 

ـبـش   ـران جـن ـیـسـتـھـا و رھـب كمـون
ـتـاب     ٣ كارگری را به خـوانـدن ك

ـقـالب روسـیـه " جلدی   ـ  "  تـاریـخ ان
شاید خواندنی ترین كتابی كه من  
ـر   تا بحال با آن روبرو شـده ام ــ اث
ـروتسـكـی تشـویـق   جاودانه لئـون ت

ـم  ــ ـن ــ ـــاب  .  مـــی ك ـت در ایـــن كــ
تروتسكی، كه در تـاریـخ بـعـنـوان  
مھمترین شخصیت انقالب روسـیـه  
ـبـت شـده اسـت،   ـ بعد از لنین ــ ث
ـر   جواب ھمه اظھاراتی را كه بـاالت
. به آنـھـا اشـاره كـردم مـی دھـد 

واضح است كه بخش عمده چـپ  
ایران روایت تحزب و رابـطـه حـزب  
ـقـش   با طبقه و بخصوص روایـت ن
ــالب و مشــخــصــا   ــق حــزب در ان
انقالب روسیه را از حـزب تـوده و  

بـحـث  .  استالین به ارث برده اسـت 
مازیار رازی بطور بسیار واضـح و  
ــن   ــكــاتــوری از ای ــی كــاری ــن روش

بحث ایرج آذرین امـا  . مكتب است 
بحثی بی پایه اسـت كـه عـمـدتـا  

ھای چند سـال    برای توجیه تئوری 
ـنـدی شـده   گذشته اش سـر ھـم ب

 .است 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد
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کانون مـدافـعـان حـقـوق کـارگـر 
ـرز  (   ـب تشکلی وابسته یا  بـه فـری

ـلـمـی " در اینترنـت  )   رئیس دانا  " ق
ـیـای مـجـازی کـه  .  شده است  دن

نویسنده آنرا مسخره میکند و امـا  
ـم و آدم در   جالب است ھـمـه عـال
ھمین دنیای مـجـازی از نـظـرات  

ـتـه بـاب  .  ایشان باخبر میشوند  ـب ال
شده برای اینکه  طـرف شـان را  
ـنـد   مثال کوچک کنند جار میزن
که نظرات حریـف شـان فـقـط در  
ـبـار دارد و   دنیای مـجـازی اعـت
ـیـای مـجـازی   البته از ھـمـان دن

ـفـاده  (!)  برای ایـن امـر مـھـم  اسـت
ـرسـیـدن دسـت  .  میکننـد  قضـیـه ن

ــو دادن   ــه گــوشــت و ب ــه ب گــرب
ـم ! گـوشـت اسـت  ــگـذری از فــرط  .  ب

ـر دیـگـر حـتـی   ـی تکرار، این تـحـق
ـیـسـت  بـھـرحـال،  !  کاریکاتور ھـم ن

ــد   ــاکـی ایشـان اول نـوشــتـه شــان ت
کردند که مطلبشان به درد امثـال  

تـاکـیـد ایشـان  !  مـن نـمـی خـورد 
ـتـدا بـایـد  : "  اینچنین اسـت  در اب
ـررسـی    بگویم چنان  ـبـال ب چه به دن

سیـاسـی کـارانـه و بـا نـگـاھـی  
ـیـد، ایـن   اپوزیسیـون مـحـور ھسـت
ـیـد و بـه   مطلب و ما را رھـا کـن
ـفـان   دنبال مطالبی بروید که مخـال
ـنـده   حاکمیت فعلی و سـابـق و آی
در انواع و اقسام جراید کاغذی و  
ـلـمــی   ـرونــیـکـی و نـویـن، ق الـکـت

ــنــد   مــی  ــن ــلــک ریــز و  ..."  ک ــت م
ــگــی اســت  ــه  !  قشــن ایشــان ادام

و نـمـد نـامـرغـوب  :"...  میدھـنـد 
ی مـا را بـگـذاریـد تـا    کارگرانه 

ـرای   خود درصـورت تـوان از آن ب
ــه و دو   ــت خــویــش کــالھــی ســاخ
دستی آن را بچسبیم و شکـرگـزار  

ـقـه  ..." باشیم  شرمنده ایـن ھـم طـب
ـتـی یــک   ـم وق ـی عـزیـزمـان ھسـت
مطلب را از طریق دنیای مجـازی  
ـرار مـیـدھـنـد،   در دسترس عموم ق

نگاھی اپـوزیسـیـون  " کسانی که  
دارند ھم میخوانند و نـمـی  "  محور 

ـنـد کـه یـک   توانند ساکت بـمـان
شـاقـول و  "  ھمکار طبقاتی شـان  

ــی  ــات ــق ـرای  "    شــم طــب ــ ــه ب را ن
ـرای مـنـافـع  "  مـا " منافـع  ـلـکـه ب ب

بورژوازی و یا آنچـنـانـکـه ایشـان  

ــد  ــویــن ــگ ــد ب ــل دارن ــان  " مــی فــرم
ــدگـان  ــی در  "  دھـن ـب ــد  " مـطــل جــرای

ــویـن قــلـمــی  ـیـکــی و ن " الـکـتــرون
 .کردند 

ایشان بعد از کلی صـغـری و  
ـتـخـابـات   کبری چیدن در مورد ان
ـران و   و شکل برگـزاری آن در ای
ـتـه   جاھای دیـگـری کـه بـه گـف

دموکراتیک و آغشته بـه  "  ایشان 
است و اینکه حق بـا  "  دموکراسی 

جــمــھــوری اســالمــی اســت کــه  
را دسـت  )  جانیانش (  کاندیدھایش 

پس  :" ...  چین میکند، میگوید  
ـلـی   با در بوق و کرنا کردن مسـای

دست ھیچ دسته و گـروه و    ازاین  
حزب و جریانی چه داخلی و چـه  

تواند انتظار فریب مـا    خارجی نمی 
کارگران را داشـتـه یـا عضـویـت  

لشـکـر شـدن بـه    افتخاری سیاھی 
ـیـن ادامـه  ."  ما اعطا کنـد  و چـن

ــد  ــق  ...  ،  :"  دادن ــوی ــا تش ــه ب ن
ـتـخـابـات را   حاکمان شرکت در ان

ـــه "  ـف ــ ـی ـــه بـــا  "  وظــ ـــه و ن ـت دانســ
گری مخالفان رنـگـارنـگ    ھوچی 

ـتـخـابـات را عـمـلـکـردی   تحریم ان
ـم   بـه حسـاب مـی "  انقالبـی "  ." آوری

ـر بـغـل خـودشـان   بعد ھـنـداونـه زی
امـا  :"...  گذاشتند و تاکید کردند 

در ھر امر منفعتی جداگانه اسـت  
که باید ساز آن را خـود کـوک  
ـرده و نـان را   ـبـی ب کنیم تا نصـی
ــر ســفــره   ــه حضــور بــر س وادار ب

شـھـیـد  " و با نقـل قـول از  ."  کنیم 
نـمـد  " نشان مـیـدھـنـد از  "  بھشتی 

خـویـش  "  ی   نامـرغـوب کـارگـرانـه 
ـنـد   : کاله بی قواره وزشتی ساخت

شیفتگـان قـدرت  " به قولی ما به  " 
ــتــن    رأی نــمــی "   ــم امــا یــاف ــی دھ
ــگـان خـدمــت "  ــن  "  تشـن ــز در ای ـی ن

ـیـن   وانفسای بر فـرض وجـود چـن
تشنگانی کاری است کـارسـتـان  
که تنھا شاید به خاطر دارا بـودن  

ـقـاتـی  مـان کـه    شاقول و شـم طـب
ـم بـا گـرایـش   ـی ـق محوریتـی مسـت

ھای مـنـافـع مـا    جذب ریزمغذی 
ـم   دارد، بتوانیم از عھده  ـی . ی آن برآی

ــزاد "(   ــری از مــا  !  واقــعــا دســت م
میشنوید بگذارید این کاله را بـاد  

 !)ببرد 
ــار   ــک ــده ایــن وایشــان از عــھ

دانیم بـه    با این که می : "  برآمدند 
کـدام از    دلیل قوانین حاکم، ھـیـچ 

کاندیداھا از جنـس مـا كـارگـران  
نیستند و غم  مـا را نـدارنـد، امـا  
ــنــد و   ــن ــی ــب ــن کــه مــا را ب ــی ھــم

ـنـد و درحـد    مطالبات  مـان را بـدان
ھـای    ی خواستـه   خود مطرح کننده 

ما باشند و مـا بـالفـاصـلـه چـون  
ربایی که در انبار کـاه سـوزن    آھن 

ــابــد و جــذب مــی   را مــی  کــنــد    ی
چنیـن فـردی را دیـده و مـطـرح  

و کمالی که ھـمـکـار  ."  کنیم   می 
محجوب بوده و وزیر کار ھاشمی  

ھمین معرفی کـوتـاه  (  رفسنجانی 

کمالی فکر کنـم کـافـی بـاشـد  
که ما با چه تبھکاری سرو کـار  

راپیدا کردنـد کـه گـویـا  )  داشتیم 
ـتـه  کـارگـران  : "  یـک جـای گـف

ـنـد  " ایران الیق تشکیل دولت ھسـت
ـتـه عـبـدالـه وطـنـخـواه،   و بـه گـف

دیـگـر خـامـوش شـد و  " کمالـی  
عنوان کـانـدیـد از ایشـان    نامی به 

ـنـکـه شـم  ."(  نیست  البد بخاطر ای
ــبــاھــی آالرم   ــت ــاتــی اش اش ــق طــب

و جناب وطنخواه با ھـمـان  !)  داده  
شم و شاقول طبقاتی شان محـکـم  

آری کـالمـی  : "  تاکـیـد کـردنـد 
ـتـن و گـریـخـتـن، بـه  کـار مـا    گف

 ." آید   نمی 
ـبـال  !)  یعنی ایشان (ما  "  بـه دن

ـر    کاندیدایی ھستیم که دست  کم ب
طبق ھمین قانون اساسی مـوجـود  
ـقـا و   ـی ــوده وعـم مـجـری قـانـون ب
صراحتا  از اولویت مواد و اصولـی  

داری کـنـد    در قانون اساسی جانب 
که جزو وظایف حـاکـمـان حـقـوق  
ــال    ـر مـردم اسـت؛ مـث انـکـارنـاپـذی
صراحتا  خواسـتـار اجـرای کـامـل  

 قـانـون اسـاسـی  ٤٣ اصل قـانـون  
ـتـه کـه  ". باشد  این اصل چـه گـف

ایشان را اینگونه مفتـون آن کـرده  
است؟ ایـن اصـل قـانـون اسـاسـی  
جمھوری اسالمی تاکید میـکـنـد  

و  "  ھای حاکم   با رعایت ضرورت "  
اگر خـدا  " منع اسراف و تبذیر " با  

خواست و امام زمان یاری کرد و  
ــطــنـت نـکــرد  "  دشـمــن "  ھــمــه  " شـی

ـرای تشـکـیـل   نیازھای اساسـی ب
ــط و   ــن شــرای ــامــی ــواده و ت ــان خ

ـم   ـنـظـی امکانات کار برای ھمه، ت
ـتـصـادی کشـور، مـنـع   برنامـه اق
ـتـخـاب   ـر، ازادی ان اضرار بـه غـی
شغل، و استفاده از علـوم و فـنـون  
ـتـصـاد   برای توسعه و پیشـرفـت اق
کشور و خودکفایی کشاورزی و  

بـایـد صـورت  "  دامی و صـنـعـتـی 
مگـر نـکـردنـد؟ مـاشـاالـه  .  گیرد 

آزادی انتخاب شغـل کـه ھسـت،  
کار برای ھمه است و از عـلـوم و  
ـفـاده   فنون که به حد کفایـت اسـت
میشود و مانده خود کفـایـی کـه  
انشااله با دانش بومی اولین بـمـب  
ھسته ای را خـواھـنـد سـاخـت و  

کـه  "  دولتھای خدوم " ماشااله ھمه  
ــه از گــرده کــارگــران   ــا تســم ب

 انتخابات  و شاقول معیوب طبقاتی  

 

 ١  از صفحه  
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ـبـال ھـمـه اھـداف   کشیدن، بـه دن
ــانــون اســاســی شــان  ٤٣ اصــل    ق
اگر ایـن را عـبـدالـه وطـن  .  بودند 

خواه تشخیص نـداده البـد شـاقـول  
! طبقاتی اش یک مشکلی دارد 

ــم   و مشــکــل ایــن اســت کــه ش
ـنـکـه   طبقاتی ایشـان بـا وجـود ای
ــع   ــاف ایشــان کــارگــر اســت مــن

 .بورژوازی را بازگو میکند 
اگر بخواھیم بیشتر از ایـن در  
ـم   ـی گفته ھای ایشـان مـکـث کـن

 اجـرا نشـده  و  ٤٣ که چرا اصل  
 اجرا میشود و یـا فصـل  ٤٤ اصل  

 قانون کار اسالمی باید اصـالح  ٦ 
ـنـده خـود را خسـتـه و   شود، خوان

ـم  ـرای ھـمـیـن  .  فرسوده کـرده ای ب
اصل مطلب ایشان را یکبار دیگـر  
ـم   یادآور میشویم، که یـادآور شـوی
ـتـی بـعـد از سـه دھـه   چپ سـن
جنایت و کشتار و استثمار شـدیـد  
کارگران ھنوز به دنبـال سـوزن در  

بـا  : "... انبار کاه بورژوازی اسـت 
ـیـش از     ٣٠ توجه بـه جـمـعـیـت ب

میلیونی خـود اگـر کـانـدیـدایـی  
ـرایـش    به  حق برایمان بمیرد چگونه ب

تب کنیم و توان به آرزو رساندنـش  
ـر و    ما با درک درسـت .  را داریم  ت
ـنـی و    ملمـوس  ـر از شـرایـط  عـی ت

ـر جـامـعـه  ی خـود    ذھنی حاکم ب
ـرکـنـی    باھر شعار دھان ...  ایران،   پ

ـم و بـه    جذب کاندیداھا نمـی  شـوی

ـرحـق    شیوه  ی خود دنبال مطالبات ب
ـم و    مانده   و زمین  ـی ی خویش ھسـت

ـم تـا    ی آنـان مـی   در برنامـه  گـردی
شاید اینک ھنگام آن اسـت کـه  

وار    ھـایـمـان را فـھـرسـت    خواسـتـه 
مـن چـه  ( برشمرده تـا راه گـریـز   

را بر ھر کـانـدیـدایـی  ) دانستم   می 
بسته و روشنایی روز را نشـانشـان  

) پرانتز از نویسنـده اسـت . "(  دھیم 
و بعد از این کاندیدای احـتـمـالـی  

که با آدرسـھـای کـه  (  میخواھند 
دادند یک کسی مانند کـمـالـی  

ـیـن  )  میباشد  بـه مـقـاولـه نـامـه ب
ـرام بـگـذارد  ـلـی احـت ـبـال  .  المل بـدن

.  قانون کار بـاشـد ٦ اصالح فصل  
بـا  .  روز کارگر علنی و آزاد کنـد 

ــون کــار   ــان ــحــه اصــالحــی ق الی
شورای عالی کار  .  مخالفت کند 

ـراردادھـای  .  مال کارگران کـنـد  ق
. سفید امضا و موقت را لغو کنـد 

سازمان تامین اجتماعی را تـحـت  
 . نظارت کارگران در بیاورد 

آنچه ایشان به عنوان خواسـتـه  
کـارگـران مـطـرح کـردنـد بـخــش  
بسیار کـمـی از خـواسـتـه ھـای  

ــران اســت  ــران امــا  .  کــارگ کــارگ
ــار کــاه   ــافــع اش را در انــب ــن م
ـلـکـه   بورژوازی دنبال نمی کنـد ب
. به قدرت خـودش مـتـکـی اسـت 

ممکن است گفته شود که ایشان  
ـنـد   معذوریت دارنـد و نـمـی تـوان

حرف شان را بزنند، آنجور که مـن  
ــون مــحــور "  ــی بــا ھــویــت  "  اپــوزیس

موضوع ایـن اسـت  .  مخفی میزنم 
که ایشان پلتیک نـمـیـزنـد حـرف  

ایشـان در واقـع  .  دلش ھمین است 
دارد به کارگران پلتیـک مـیـزنـد  
که بگردند شاید یک کسـی از  
کاندیدھای کـه ھـر کـدام شـان  
افتخارشان این اسـت کـه سـربـاز  
والیت و حکومت بـودنـد و دسـت  
ـنـد و   به ھر جنایتی زدند، پیدا کن

کـارگـر بـودن  .  به آن رای دھـنـد 
ـیـسـت کـه   ـنـده ایـن ن تضمین کـن
ــح اســت و   ــظــرات طــرف صــحــی ن

بـا  .  شاقول طبقاتی اش سالم است 
مظلوم نمایی و فروتنی وشکستـه  
ـیـجـه ایـن   ـت ـیـش رفـتـن ن نفسی پ
میشود که اجـرای کـامـل اصـل  

 قانون اساسی ایـن حـکـومـت  ٤٣ 
ـثـمـار   جانی را خواستار شوید، است
ـرایـت   ـقـدر ب وحشیانه کـارگـران آن
ــه واردات   ــد ک ــاش ــھــم نــب " م

ـیـل    ھای بـی   میوه  مـزه و دسـتـه ب
ایشان متوجه نیـسـت کـه  ". ناقابل 

ـیـسـت کـه   سـپـاه  " این  واردات ن
ـلـکـه  "  بیکاران  را افزایش میدھد ب

نفع سرمایه اسـت کـه بـودن ایـن  
. لشکر بیکار را الزامی مـیـکـنـد 

ـیـس دانـا بـه   ـر رئ این را اگر دکت
وطن خواه نیامـوخـتـه مشـکـل از  

عـبـدالـه  .  استاد است نه از شاگرد 

ــد  ــوی ــگ ــواه مــی ــن خ ــا  : "  وط م
ــی  ــن نــیــروی    کــارگــران اصــل تــری

ی اجتمـاع بشـری بـوده و    محرکه 
ـقـاتـی خـویـش   به دلیل جایگاه طب

تر با مفھوم کامـال     تر و دقیق   عمیق 
ــی  ــت    انســان ــری، آزادی و عــدال ت

اجتماعی را با پوسـت و گـوشـت  
ـم و    خود درک و لمس مـی  ـی کـن

ــرای ھــمــه  ھــای روی    ی انســان   ب
بـا تـوجـه بـه  ."  زمین آرزومند  آنیم 

ھمین نوشته ایشان کامـال واضـح  
" است که ایشان درک نـازلـی از 

دارنـد  "  آزادی و عدالت اجتمـاعـی 
و گر نه برای کاندیدای احتمالی  
ریاست جمھوری یک حـکـومـت  

 .فاشیست تب نمیکرد 
ـر و     ما امـا درک عـمـیـق  ت

ــق  ــال     دقــی ــام ــوم ک ــھ ــا مــف تــر ب
تـری از آزادی و عـدالـت    انسانی 

ـم  ــمـاعــی داری ــن  .  اجـت بــرای ھـمــی
ـم و بـا    اپوزیسیون این رژیم  شـدی
ـیـکـی و   جراید کاغذی و الکترون
نوین حرف ھم طبقه ھایمان را بـه  

بـا ھـمـیـن  .  گوش جھان میرسانیم 
ـم کـه   دنیای مجازی کـار کـردی

ـتـاریـا "  بورژوازی   ـرول " خطر طبقه پ
ـرزد  مـا،  .  را حس کند و بر خود بل

ـم از ھـم   اپوزیسیون سرخ ایـن رژی
ـم اگـر   طبقـه ھـایـمـان مـیـخـواھـی
ـم بـایـد   ـرسـی میخواھیم به آسایش ب

این حـکـومـت  " رای به سرنگونی " 

ما در قانون اسـالـسـی و  .  بدھیم  
قانون کار اسالمی این حـکـومـت  
ـم   ـی ـن جز زنجیر بردگی مان نمی بی
وبه کسی اجازه نمیدھیم کـه ایـن  
ـر کـنـد حـتـی   زنجیر را محکـم ت

مـا  .  اگر ھمه طبقه ای ما بـاشـد 
طبقه مـظـلـوم و مسـتـضـعـف بـا  
ــرغــوب   یــک کــاله نــمــدی نــام
ـبـایـد بـه   نیستیم و دستـمـان ھـم ن
کاله مان باشد، بلکه بـایـد کـاله  
ــم و بــه   از ســر بــورژوازی بــرداری

این انتخابات و  .  دست باد بسپاریم 
ـتـخـابـات جـمـھـوری   ھمه مثـال ان
اسالمی مال ما کارگران نبوده و  

سه دھه است کـه ایـن را  .  نیست 
ـر آن   جـمـھـوری اسـالمـی خــود ب
تاکید دارد اما با کـمـال تـعـجـب  
ـبـار کـاه   ھم طبقه ای مـا تـو ان

ــردد  ــگ ــی یــعــنــی  .  دنــبــال ســوزن م
دوست ما بعد از بیش از سه دھـه  
متوجه نشده جـمـھـوری اسـالمـی  
سر سوزنی به فکر مـا کـارگـران  
نیست این را دیگر این حـکـومـت  
با چه زبانی باید بیان کند؟ بقـول  
شازده کوچولـو سـنـت اگـزوپـری  
این آدم بزرگـھـا راسـتـی راسـتـی  

 !چقدر عجیبند 

ـر »سایت محـلـی   ـتـون خـب از   «زی
تجمع اعتراضی کارگران شـرکـت  

در اعتـراض بـه   «گیالنا »کاشی  
 ماھـه خـود  ٩ عدم پرداخت حقوق  

 .مقابل این کارخانه خبر داد 
ـبـه     ٢٨ (  این سایـت روز شـن

به نقل از  یـکـی از  ) اردیبھشت 
ــی   ــاش ــه ک ــان ــارخ ــارگــران ک ک

ـرداخـت نشـدن حـقـوق   «گیالنا » پ
معوقه کارگران را عـلـت اصـلـی  
این تجمع کـارگـران اعـالم کـرده  

 .است 
ـیـجـاری    رضا احمـدی شـھـرب

ــه اســت  ــت کــارفــرمـا مــواد  »:  گـف
ـیـد کـارخـانـه خـریـداری   برای تول

ــد    نـمــی  ــولــی ــچـه کــه ت کــنـد و آن
شود استفاده از مـوادی اسـت    می 

ــفــاده   ــه بــال اســت کــه در کــارخــان
 «.است 

وی با بیان اینکه بـا تـورم و  

گرانی جامعه کارگـران قـادر بـه  
ـنـد، افـزوده اسـت  ـیـسـت : زندگی ن

ــه کــاشــی  » کــارگــران کــارخــان
گیالنا حتی قادر به خـریـد یـک  

 «.نان نیستند 
 نماینده کـارگـران    ایرج شیری  

ـتـه   «گیالنا »کارخانه کاشی   گـف

ــوق،  »کــه   عــدم پــرداخــت، حــق
ـرداخـت   دستمزد و معوقه و عـدم پ
لیست بیمه، مشکالتی حقوقی و  
ـرای کـارگـران ایـن   معیشتی را ب

 «.کارخانه به وجود آورده است 
ــیــری افــزوده    کــارگــران  »ش

کارخـانـه کـاشـی گـیـالنـا طـی  

ھای اخیر چندین بـار جـلـوی    سال 
کـارخـانـه و فـرمـانـداری تـجـمـع  

اند تا بتوانند مشکالتی کـه    کرده 
ــع   ــد را رف ــن ــا آن روبــرو ھســت ب

 «.کنند 
گفتنـی اسـت کـارگـران ایـن  
ـراض خـود   کارخانه در ادامه اعـت

 –مــدتــی جــاده ارتــبــاط رشــت  
قزوین را مسـدود کـردنـد کـه بـا  
ـتـظـامـی   حضور فرمانده نیـروی ان

 .رودبار این مسیر بازگشایی شد 

 قزوین را بستند-کارگران معترض در گیالن با آتش زدن الستیک جاده رشت
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ـیـشـكـر ھـفـت   اعتصاب كارگران ن
. تپه با موفقیت بـه پـایـان رسـیـد 

ــا دو روز   ــنــد ب ــت ــران تــوانس كــارگ
اعتصاب، حقوق فـروردیـن مـاه را  
ـرون بـكـشـنـد  ! از حلقوم كارفرما بی

ایـن  .  این موفقیت بـزرگـی اسـت 
اعتصاب ویژگی ھای خودش را  

ـر داشـت  ــ اعـتـصـاب  ١ .  نیز در ب
برای گرفتن حقوق ھای مـعـوقـه  

درصد افزایش دستمزدھا بـود  ٢٥ و  
ـنـاع   كه كارفرما از پرداخت آن امـت

موفقیت بكرسی نشـانـدن  .  میكرد 
این مطالبات  در خصلت فراخـوان  

ــود  ــصــاب ب ــه اعــت ــا  .  ب در ده ھ
كارخانه و مركز كار، حقـوق ھـای  
معوقه و گریز كارفرماھای مفـت  
ـرداخـت ایـن   خور و استثمارگر از پ
ـبـات   حقوقھا، بخش اصـلـی مـطـال

اعتصـاب كـاگـران  .  كارگران است 
نیشكر ھفت تپه و شـكـسـتـن سـد  
ــود   ــا خ ــاھ ــارفــرم ــای ك ــزھ گــری

این تجـربـه  .  موفقیت بزرگی است 
از اعتصاب را میتوان در كارخانـه  

ــ  ایـن  ٢ .  ھای دیگر تسری داد 
اعتـصـاب تـوسـط مـراكـز كـار و  
ـرار   كارگران مورد حمایت فوری ق

اقدام حمایتی سندیـکـای  .  گرفت 
کارگران فلزکارمکانیک تـھـران  
و ھیات بـازگشـایـی سـنـدیـکـای  
ـنـات تـھـران   ـی کارگران نقاش وتـزی
ـر ھـمـبـسـتـگـی   تاكیـدی اسـت ب

در چند سـال گـذشـتـه  .  كارگری 
اقدامات حمایتی از اعـتـصـاب و  
مطالبات كـاگـران در بـخـشـھـای  
ـیـدی در جـریـان بـوده   مختلف تول

امروز بیش از ھـر دوره ای  .  است 

كارگران به حمایت و ھمبسـتـگـی  
ـرمـی دارنـد  . ھای وسیع نیـاز مـب

یكی از اشـكـال سـراسـری كـردن  
اعتراضات كارگـری و سـراسـری  
كردن مطالبات مشتـرك از جـمـلـه  
در ارتباط با افزایش دستمزدھـا و  
ـرداخـت نشـده،   حقوق و مـزایـای پ
ـــدامـــات   ـردن و اق ـری كــ ـراســ ســ
حمایتی كـارگـران از بـخـشـھـای  
ـراض   درگیر در اعـتـصـاب و اعـت

ــه  .  اسـت  ــنـه رسـیـدن ب ـیـش زمـی پ
اعتراضات سراسری با این نـوع از  
ـرد  . اقدامات حمایتی شكل میگـی

توجه فعالین كارگری بـه رسـیـدن  
ـردن   ـری كــ ـراســ ـــه اشـــكـــال ســ ب
ـبـانـی   اعتراضات و حمایت و پشتی
از كارگران نیز باید بعنـوان امـری  
آگـاھــانـه و در راســتـای اھــداف  
ســراســری كــردن اعــتــراضــات و  
اعتصابـات كـارگـران، در دسـتـور  

 . قرار گیرد 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

بیكار سازی ھمـچـنـان ادامـه  
ھـزار کـارگـر  ٢ بیكـاری   .   دارد 

ـرداشـت مـزارع   نی بر  از چرخـه ب
نی شکر به تھدیدی جدی تبدیـل  

مدیران مجتمع اعـالم  .   شده است 
با خریـد مـاشـیـن آالت  : " كرده اند 

ـر   دیگر نیازی به كـارگـران نـی ی
ھزاران كارگر در  مجتمـع  ". نیست 

ـر اشـتـغـال   صنعتی كـارون شـوشـت

در چند سال گذشـتـه بـه  .  داشتند 
ـیـكـارسـازی ھـای وسـیـع   مـرور ب

بـخـش عـمـده  .  انجام گرفته اسـت 
ـنـد و دو تـا   كارگران فصلی ھست
ـنـد  . سه فصل از سال بیكـار ھسـت

بن بست اشتغال در ایـن مـجـتـمـع  
ـیـكـارسـازی ھـای  .  جدی اسـت  ب

ــع تــر در راه اســت  خــبــر  .  وســی
ھزار كـارگـر تـھـدیـدی  ٢ بیكاری  

ــھــا راه چــاره  .   جــدی اســت  تــن
ــراضــات   ــت ــه اع ــكــی شــدن ب ــت م
ـیـكـاری   كارگری با مطالبه بیمه ب

ـیـكـاری  .  است  از مصائب جدی ب
خانواده ھـای  .  فقر و فالكت است 

ـیـونـھـا كـارگـر در   كارگری و میل
ـبـایـد تـن بـه   ـر ن نی شكر شـوشـت
پایمال كردن كرامت و حرمت خـود  

ـروت  .  و خانواده ھـایشـان بـدھـنـد  ث
ـیـاردی در دسـت یـك   ـل مالی مـی
مشت مفتخور از دوایر حكومتـی،  
مال و آخوند و بـورژواھـای مـفـت  
ــرده اســت  ــدا ك ــی ــركــز پ . خــور تــم

ـنـد بـه ایـن   ـتـوان كارگران بیكار می
ثروت مالی كه ثـمـره رنـج و كـار  
آنھا از طریق استثمار بدسـت آمـده  
ــد  ــن ــن ــدا ك ــی ــرســی پ ــت . اســت، دس

ــع و   ــت اعــتــراضــات وســی خصــل
مطالبه بیمه بیـكـاری مـكـفـی و  
تامین زندگی با رفاه و معـیـشـت  
ــورم و   ــر اســاس ت ــروز ب انســان ام
ـیـمـه   گرانی موجود در دریـافـت ب

دفـاع از كـرامـت  .  بیكاری اسـت 
ــه و   ــالــب ــط ــن م ــه ای ــی ب انســان

ھیچ قـانـون  .  اعتراضات ربط دارد 
و كارفرما و حكومت و نـظـامـی  
ـروتـش بـكـاھـد  . حاضر نیست از ث

ــا   ــد ب ــوانــن ــت امــا، كــارگــران مــی
ـنـده   اعتراضات و اعتـصـابـات كـوب
ـقـوم   این ثروت و امكانات را از حـل

راه چـاره  .  كثیف آنھا بیرون بكشـد 
نھایی كارگران بیـكـار نـی شـكـر  
ـرای   شوشتر، ھمین االن مـبـارزه ب

 . بیمه بیكاری است 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـفـجـار  ٦ زخمی شدن  کـارگـردران
ـنـد ریـزی   دیگ بخار کارخانه ق
زرین میاندوآب، خبر تلخ دیـگـری  
. از نا امـنـی مـحـیـط كـار اسـت 

ساالنه صدھا كارگر در محل كـار  
دچار صانحه  مـیـشـونـد و جـان  

یكی از صـورت مسـالـه  .  میبازند 
ھای نا امنی محیط كار، حـرص  
. و ولع بی پایان كارفرماھـا اسـت 

كـارگـر  .  این پدیده جدیدی نیـسـت 
شاغل در طول ده ھا سال كـار در  
محیط كارخانـه بـا بـی تـوجـھـی  
ــد  ــن ــا ھســت ــا آشــن ــاھ ــارفــرم . ك

ارگانھای زیربط ھم حلقه بـگـوش  
در میحط كـار  .  كارفرھاھا ھستند 

ده ھا جریان البیستی در دفـاع از  
دزدی مالی  .  كارفرماھا موجودند 

ـبـداد   و رشوه ھم در كشورھای است
راه حـل  .  زده امری عـادی اسـت 

دفاع از جـان و كـرامـت انسـانـی  
ـیـابـی بـه    كارگران است کـه دسـت
آن  در گـرو اتـحـاد در مـحـیـط  

 . ھای كار است 

 »مطالبات طرح شده توسط  
سندیکای کارگران نیـشـکـرھـفـت  

ــه  ـران  .  تــپ ــارگــ ــای ک ـــک ــدی ســن
ـیـک تـھـران  ھـیـات  .  فلزکارمکان

بازگشایی سنـدیـکـای کـارگـران  
گـام اول   .«نقاش وتزیینات تـھـران 

ـیـافـتـه بـه   در اعتـراضـی سـازمـان
منظور تامین ایمنی محـیـط كـار  

ماضمن تاسـف ازایـن رونـد  :  است 
شتاب گیرنده حوادث شـغـلـی در  

ــیــم  ــی کــن ــالم م ـ  ١ :  ایــران اع
ــخــش   ــارفــعــال تــرشــدن ب خــواســت
ـــی در وزارت   ــمــن ــی وای ــازرس ب

ـم  ــ خـواسـتـارمـوظـف  ٢ .  کارھستی
کردن کارفرمایان به آموزش حیـن  
کاربه کارگران درصنایـع وبـخـش  
ـریـن حـوادث   ـیـشـت ساختمان کـه ب
ــفــات انســانــی رابــه   ــل ــلــی وت شــغ

ــم  ــی ــت ــصــاص داده،ھس ــت ـ  ٣ .  خــوداخ
ــــــــارمــــــــجــــــــازات   ـت خــــــــواســـــــ
شدیدکارفرمایانی ھستیم کـه بـا  
صرفه جویی جان انسـانـھـا را بـه  
ــھــا راھــدف   خــطــرانــداخــتــه وانســان

ــد  ـرارداده ان ـ  ٤ .  سـودجــویــی خــودق
ماھمچنین خواستارآزادی فعالیـت  
ھای سندیـکـایـی ومـتـعـاقـب آن  
ـرایـمـنـی   نظارت شدید سندیکاھا ب

 .    وبھداشت کار ھستیم 
 
  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

به دستور مقامات قضایی با وجـو  
ــده   ــن ــمــا درروزھــای آی ــی ایــنــكــه ن
بستری خواھد شد بھنام ابراھیـم ز  

 .اده باید به زندان برگردد 
ـر دایـار   امروز یكشنبه از دفـت
ـرزنـدان آقـای خـدا   قاضی ناظـر ب
ـم ز   ـراھـی بخشی با خانواده بھنام اب
اده تماس گرفتند كه بـھـنـام بـایـد  
ظرف این چند روز حتما به زنـدان  

 .برگردد 
ـیـمـا     این در حـالـی اسـت ن
ـیـمـارسـتـان   چھارم خرداد بـاز در ب

محك كودكان بستری خواھد شـد؛  
ـرای   ـری ھـای بـھـنـام ب ـیـگـی با پ
تمدید شدن مرخصی اش قـاضـی  
ناظر برزندان   پرونده پزشكی نیمـا  
را به مقامات پزشكی ارجـاع داده   
تاپزشكان قانونی تشخیص بدھـنـد  
كه بھنام الزم وضـروری اسـت در  

 كنار فرزند 
بیمارش بماند و قرار براین شـد  
كه چھارم خرداد پزشك قانونی در  
ـنـد   ـی ـب بیمارستان نیما را از نزدیك ب
ـتـظـر   امـا مـقـامـات قضـایـی مـن

دستور پزشك قانونی نمـانـدنـد وبـا  
بھنام تماس گرفتند كـه بـایـد بـه  

ـم زاده  .  زندان برگردد  ـراھـی بھنـام اب
نیز امروز تاكید كردند كه بـعـد از  
ـیـن   ـقـا وفـعـال اینكه با دوستان ورف
ــه   ــت ــمــی ــارگــری عضــو در ك ك
پیگیری وجمعیت دفاع از كودكـان  
مشورت وصحبت كنم بعداز چـنـد  
ــر مــی   ــبــت بــه زنــدان ب ــی روز غ

ـیـش از ایـن نـمـی  . گردم   دیگر ب
ــه   ــرروز ب ــر لــحــظــه وھ ــم ھ خــواھ

 .مقامات قضایی پاسخگو باشم 

 
 با اینكه نیما طی روز ھـای  
آینده باردیگرطول درما نش شـروع  
ودر بیمارستان بستری خواھد شـد  

با این حـال  .اما دیگر بر می گردم 
این خـانـواده در حـال حـاضـر بـه  
ـرار   ـرس ق شدت تحت فشـار واسـت

 دارند 
ــمـا وپــیـدا كــردن   مـریضــی نــی
ـرای ایـن خـانـواده   داروھای نیما ب
ـنـن بسـیـار   در نبود بھـنـام مـطـمـئ
ـنـده خـواھـد بـود   سخت ونگران كن

ــواده را مـــورد   ــان ــن خ ــد ای ــای ب
ـرار داد   ـبـه ق حمایتھای ھمـه جـان
ــدان   ــه زن ــم بــھــنــام را ب ونــگــذاری

 .برگردانند 

 بھنام ابراھیم زاده ازجانب مقامات قضایی به زندان احضارشد
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 اعتراضات كارگری
 

با عقب نشینی کارفرما، کارگران اعتصابی 
کارخانه نیشکر ھفت تپه بر سر کارھایشان 

 باز گشتند
ـال اعـتـصـاب  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران :   اردیبھشت ٢٨  بدنب

ـپـه کـه از روز   ـیـشـکـر ھـفـت ت متحدانه کارگران کارخانه ن
 اردیبـھـشـت آغـاز شـد دیـروز جـمـعـه حـقـوق   ٢٥ چھارشنبه  

فروردین ماه این کارگران به حساب آنان واریز شد و در رابطـه  
 درصد افزایش حداقل مزد نیز کـارفـرمـای ایـن  ٢٥ با اعمال  

ـزایـش حـداقـل مـزد را در  ٢٥ کارخانه متعھد شد    درصـد اف
فیش حقوقی اردیبھشت ماه کارگران مـنـظـور کـنـد بـعـالوه  

 درصد فروردین ماه نیز ھمراه با دستمزد اردیبھـشـت  ٢٥ اینکه  
ـازنـگـری در  .  ماه به آنان پرداخت شود  ھمچنین در رابطه با ب

طرح طبقه بندی مشاغل که یـکـی از خـواسـتـھـای مـھـم  
کارگران بود  کارفرما تا روز چھارشنبه از کارگران مـھـلـت  
خواست و مقرر شد این مسئله تا آنروز توسط وی در تـھـران  

الزم بـه  .  پیگیری شود و نتیجه آن به کارگران اعـالم گـردد 
ـنـدی  ١٣٦٨ یادآوری است از سال   ـقـه ب  به این سو طـرح طـب

. مشاغل در کارخانه نیشکر ھفت تپه بازنـگـری نشـده اسـت 
ـیـگـیـریـھـای سـنـدیـکـای   این در حالی است که در نتیجه پ
ـقـه   کارگران نیشکر ھفت تپه دستور بازنـگـری در طـرح طـب

 بـه مـدیـریـت  ١٣٨٧ بندی مشاغل در این کارخانه از سـال  
ـان شـوش ابـالغ شـده   نیشکر ھفت تپه  و اداره کـار شـھـرسـت

کارگران کارخانه نیشکر ھفت تپه بدنبال عدم پـرداخـت  .  است 
ـزایـش    درصـدی  ٢٥ دستمزد فروردین ماه و عـدم اعـمـال اف

ـیـن عـدم   حداقل مزد در فیشھای حـقـوقـی شـان و ھـمـچـن
بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل در ایـن کـارخـانـه، از  

 اردیبھشت ماه دست به اعتصاب زدند که در پـی آن   ٢٥ روز  
ـان را   کارفرما تالش کرد بدون توجه به خواست کـارگـران، آن
ـا   مجبور به پایان دادن بـه اعـتـصـاب کـنـد امـا کـارگـران ب
پافشاری بر تحقق خـواسـتـھـایشـان بـطـور مـتـحـدانـه ای بـه  
اعتصاب ادامه دادند و نھایتا موفق شدند کـارفـرمـا را وادار  

بنا بر اظھار برخی کارگران کـارخـانـه  .  به عقب نشینی کنند 
ـان کـارسـاز بـود کـه   ـپـه ایـن اعـتـصـاب چـن نیشکر ھفت ت

کارفرما در اقدامی کم سابقه دستمزد معوقه فـروردیـن مـاه  
اتـحـادیـه آزاد  . آنان را روز جمعه به حسابھای شان  واریز کرد 

 ١٣٩٢  اردیبھشت ماه  ٢٨  –کارگران ایران  
 

کارگران کارخانه نیشکر ھفت تپه از صبح 
 دیروز دست به اعتصاب زده اند

کـارگـران  :  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران :   اردیبھشت ٢٦ 
کارخانه نیشکر ھفت تپه از ساعات اولیه صبح دیـروز دسـت  

ایـن  .  به اعتصاب زده اند و این اعتصاب امروز نیز ادامه دارد 
اعتصاب بدنبال آن آغاز شد کـه کـارفـرمـای ایـن کـارخـانـه  
ـاکـنـون   عالوه بر اینکه دستمزد فروردیـن ایـن کـارگـران را ت
پرداخت نکرده است بلکه در فیشھای حقوقی که صادر شـده  

 درصد افزایش حداقل مزد برای سالجاری را نیز در  ٢٥ است  
بنا بر گزارشھای رسیـده بـه اتـحـادیـه  . آنھا اعمال نکرده است 

ـا   ـپـه ب آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه نیشـکـر ھـفـت ت

مشاھده این وضعیت از صبح دیروز بطور متحدانه ای دسـت  
به اعتصاب زدند و خواھان پرداخت دسـتـمـزد مـعـوقـه خـود،  

 درصد افزایش حداقل مزد و اجـرای فـوری طـرح  ٢٥ اعمال  
بنا بر اظھار کـارگـران کـارخـانـه  .  طبقه بندی مشاغل شدند 

نیشکر ھفت تپه کارفرمای این کـارخـانـه در مـورد اجـرای  
طرح طبقه بندی مشاغل با دادن وعده و عید  بطـور مـرتـب  
کارگران را سر میدواند و عمال از اجرای این طرح خـودداری  

بنا بر آخرین گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  میکند 
کارگران ایران بدنبال این اعـتـصـاب، صـبـح امـروز مـدیـریـت  
ـیـجـه   ـت کارخانه در میان کارگران اعتصابی حاضر شد امـا ن
ای از مذاکراتی که صورت گرفت حاصل نشد و کـارگـران  
اعتصابی اعالم کردند تا رسیدن به خواستھایشان بویژه اعمـال  

 درصد افزایش حداقل مزد  ھمچنان بـه  ٢٥ بی کم و کاست  
 .اعتصاب خود ادامه خواھند داد 

 
 اعتصاب کارگران نیشکر ھفت تپه

ـبـھـشـت  ٢٥ به گزارش رسیده، امـروز  :  اردینھشت ٢٦   اردی
ایـن  .  ماه  کارگران نیشکر ھفت تپه دست به اعتصاب زدند  

اعتصاب  به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشـاغـل و  
  صـورت  ٩٢ پرداخت نکردن افزایش دسـت مـزدھـای سـال  

مدیریت شرکت نیشکر ھفت تپـه اعـالم کـرده  .   گرفته است 
ـا نـرخ     ٢٥ است که ما توان مالی برای افـزیـش دسـتـمـزد ب

ـیـم    ـنـھـا مـی تـوان ـا  ١٠ درصد را نداریم و ت  درصـد  ١٥  ت
ـنـگـی بـرای  .  دستمزدھا را افزایش دھیم  ـتـه ی ھـمـاھ ـی کـم

 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

اطالعیه درباره اعتصاب کارگران 
 نیشکرھفت تپه

ـپـه  )  دیروز  ( ٢٥/٢/١٣٩٢ از روز   کارگران نیشـکـرھـفـت ت

جھت دستیابی به حقوق واجرای طبقه بندی مشـاغـل دسـت  
ـیـک  . به اعتصاب زده اند  ـزکـارمـکـان ـل سندیکای کارگـران ف

تھران وھیات بازگشایی کارگران نقاش وتزیینات تھران ضـمـن  
ـانـه   ـاسـف ھمبستگی با این کارگران ،اعالم می دارد کـه مـت
ـبـران سـنـدیـکـای کـارگـران   ھنوز قولھای داده شـده بـه رھ

ـان  ٢/٥ نیشکرھفت تپه مبنی بر پرداخت    سال معوقه ھـای آن
ـبـران  . به دست فراموشی سپرده شـده اسـت  امـیـدواریـم کـه رھ

ـبـسـتـگـی درحـیـن مـذاکـرات   اعتصاب ضمن ھوشیاری وھم
آنچنان تدابیری رااتخاذکنند که به خـواسـتـھـای خـود دسـت  
یابند با آرزوی موفقیت برای کارگران اعتصابی نیشکرھفـت  
ـیـم   تپه از کلیه کارگران وسندیکاھای کارگـری مـی خـواھ
که به این اعتصابیون در راه تحقق خواسـتـھـای کـارگـریشـان  

ـیـک تـھـران  .  کمک کنند  سندیکای کارگران فلزکارمکـان
 ھیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات تھران 

 
 

تجمع کارگران فوالد زاگرس مقابل 
فرمانداری قروه در اعتراض به عدم 

دریافت حقوق سه ماھه گذشته خود و 
 نداشتن ھیچ گونه قراردادکاری

بیش از یکصد و پنجـاه کـارگـر شـرکـت  :   اردیبھشت ٢٢ 
وابسته به کارخانه ذوب آھـن فـوالد   «خوان گل »پیمانکاری  

  ٢١ (  کـارگـر ایـن كـارخـانـه  ٢٧٣ زاگرس به نمایندگی از  
در اعتراض به عدم دریافت حقوق سه مـاھـه  )  اردیبھشت ماه 

ایـن  .  گذشته خود در مقابل فرمانداری قـروه تـجـمـع کـردنـد 
ـنـد  ٢٠  تا  ١٠ کارگران که دارای سوابق كاری بین    سال ھست

ـتـرض بـوده و مـدعـی    نسبت به تھدید امنیت شغلی  شان مـع
از  ( ھستند پیمانکار عالوه بر پرداخت نکردن سه مـاه حـقـوق  

ـان امضـاء  )  ٩١ بھمن ماه سال   ـا آن ھیـچ گـونـه قـراردادی ب
ـیـدی کـه بـه  .  کند   نمی  یکـی از کـارگـران ایـن واحـد تـول

ـیـش  :  گفت اظھار كرد   نمایندگی از سایر کارگران سخن می  ب
ـیـدی عـالوه بـر  ٢٧٣ از    کارگر شاغل در این مجموعـه تـول

ـافـت نـکـرده  انـد،    اینکه از بھمن ماه سال گذشته حقـوقـی دری
ـنـده  .  ھیچ گونه قرار دادی نیز با كارفرمای خود نـدارد  ـای نـم

ـات مشـکـالت ایـن   ـی كارگران فوالد زاگرس در تشـریـح جـزئ
ـیـت  ٨٦ از سال  :  کارگران افزود  ـال  با واگذاری بخشـی از فـع

کارخانه ذوب آھن فوالد زاگرس به شرکت پیمانکاری خـوان  
ـنـکـه  .  گل مشکالت کارگران افزون تـر شـد  ـان ای ـی ـا ب او ب

نداشتن قرار داد کاری نگرانـی ایـن کـارگـران را بـه سـبـب  
ایـن  :  شان افزایـش داده اسـت، افـزود   افزایش مشکالت شغلی 

ـیـدی نـدارد و   کارخانه از مرداد ماه سال گذشته فعالیت تـول
کارگران آن فقط برای حضور و غیاب در کـارخـانـه حضـور  

این کارگر درباره سایـر مشـکـالت کـارگـران  .  کنند   پیدا می 
ــخــش دیــگــری از مشــکــالت کــارگــران شــرکــت  :  افــزود  ب

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـمـه ای   پیمانکاری خوان گل مربوط به سوابق کـاری و ب
ـتـه  .  کارگران است  با آنکه از سوی کارفرما به کارگران گـف

ـا   ـب ـان مـرت ـان آور آن می شود که سوابق بیمه ای سخـت وزی
واریز می شود ولی زمانی که کـارگـران پـی گـیـر سـوابـق  

ای مبنـی بـر    خود در تامین اجتماعی می شوند ھیچ سابقه 
ـا اشـاره بـه  .  سخت و زیان آور بودن شغل ثبت نشده است  او ب

تجمعات مکرر کارگران در مقابل فـرمـانـداری قـروه اظـھـار  
ـفـی  : داشت  ـات صـن ـب کارگران در اعتراض به دریافـت مـطـال

ـابـل نـھـاد ھـای   ـق خود بارھا در اعتراض به کـارفـرمـا در م
ـارھـا قـول داده   دولتی تجمع کرده اند و مسئوالن این نھادھا ب
اند امنیت شغلی کارگران را حفظ کنند اما تاکنون در ایـن  

مـدیـر عـامـل  .  زمینه ھیچ اقدام مثبتی مشاھده نشده اسـت 
ـاره   ـان خـود درب ـان سـخـن ـای شرکت پیمانکاری خوان گل در پ

ـیـد  :  بالتکلیفی کارگران گفت  این شرکت با وجود اینکه تـول
ندارد مرتبا حقوق و سایر مزایای کارگـران خـود را پـرداخـت  
کرده است و در این مورد نـمـی تـوان گـفـت کـارگـران بـال  

 . تکلیف ھستند چرا که مرتبا بر سر کار خود حاضر ھستند 
 

از فراخوان کلکتیو سندیکاھای فرانسه 
 حمایت کنیم

ـیـم    ـانـی  کـن ـب ـی از فراخوان سندیکاھای فـرانسـوی پشـت
ـیـم   ! وبرای دفاع از جنبش کارگری ایران در ژنو گرد ھـم آی

ت  . د . اف . ، ث (CGT)ت  . ژ . پنج سندیکـای فـرانسـوی ث 
(CFDT) او  .اس .، اف(FSU) اونسا ،)UNSA)  ـیـدر و سول

 )SOLIDAIRE)  برای دومین بار ھمزمان با یکصـدو دومـیـن
ـا   ـبـسـتـگـی ب اجالس ساالنه سـازمـان جـھـانـی کـار در ھـم
ـار یـک حـرکـت   کارگران  در ایران طی فـراخـوانـی خـواسـت
ـقـض حـقـوق   ایستاده  اعتراضی نسبت  به مـوارد مـتـعـدد ن

آنھا بطور مشخص اعتـراض خـود  .  کارگران در ایران شده اند  
ـنـکـه   را نسبت به زندانی نمودن فعالین کارگری در ایـران وای
کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند  حـق اعـتـصـاب،  
حق تظاھرات آزاد، حق ایجاد تشکالت  مستقل سـنـدیـکـایـی  
ـتـمـاعـی   به شدت محرومند ،از تمامی فعالین کارگـری واج

ـابـل  ١٣ در خواست نموده اند که در روز پنجشبه   ـق  ژوئن در م
سازمان ملل حضور بھم رسانده وبا صدای بلند اعتراض خـود  
ـنـده از سـراسـر   را به گوش نمایندگان کشورھای شرکت کـن

ـیـن  .  جھان برسانند  ـال آن چیزی  که  فعالیـن کـارگـری ،فـع
بـخـوبـی  !  اجتماعی و آزادیخواھان ایرانی در تبعید  _  سیاسی 

ـام   ـن میدانند وجود یک رژیم جنایتکار ،سرکوبگر وغارتگـر ب
حکومت جمھوری اسالمی در ایران است ،رژیمی کـه ھـمـه  
ـاشـنـد   ـب ـی فعالین عدالتخواه وآزادی طلب خواھان نابودی آن م
که بدون این  مھم کشـور مـا آزاد نـخـواھـد شـد ومسـاوات  

دست بدست ھـم داده یـکـصـدا  .  وآزادی تحقق نخواھد یافت  
ـا    ضمن قدردانی از ھمبستـگـی سـنـدیـکـاھـای فـرانسـوی ب

به حضورنمایندگان قالبی رژیم اسـالمـی    -١ : کارگران ایران  
ایران بجای نمایندگان واقعی کارگران ایران اعتراض وخواھـان  

خـواھـان آزادی    -٢ !  اخراج آنان از سازمان جھانی کـارشـویـم  
. کارگران زندانی و فعالین سیاسی اجتماعی در ایران شویـم  

ـلـمـان و دیـگـر  -٣  خواھان آزادی تشـکـالت کـارگـری ،مـع
حـق اعـتـراض ،اعـتـصـاب  -٤ .  زحمتـکـشـان در ایـران شـویـم 

ـیـن مـزد   ـی ،تجمعات کارگری ، امکان در تصمیم گیری تـع
ـتـدایـی تـریـن   عادالنه ،قرادادھای دسته جمعی ودایمـی از اب
حقوق کارگران است کـه در ایـران بـه ھـیـچ وجـه رعـایـت  
نمیشود باید با اعتراضات مکرر، حکومت  غارتگر سـرمـایـه  

بـه تـظـاھـرات  .  داران اسالمی ایران را وادار به رعایت آن نمود 
  ١٢ از سـاعـت   -میدان ملل  . ایستاده در میدان ملل بپیوندید 

جمعی از کـارگـران  .   ژنو   –  ٢٠١٣  ژوئن  ١٣       ١٤ الی  
ـیـس  ـلـی در  .  ایرانی عضو سندیکاھای سـوی ـل ـیـن الـم اتـحـادب

 سوییس   -حمایت از کارگران در ایران   
 

 اخراج و بیكارسازی
 

تعویق سه ماه حقوق كارگران شھرداری 
 یزد وتجمعشان دراستانداری

با تعویق سه ماه حقوق كارگران شـھـرداری  :  اردیبھشت ٢٨ 
ـزد، جــمــعــی از کــارگــران شــھــرداری یــزد بــا حضــور در   ی

ـنـد  ـت تـعـدادی از  .  استانداری به طرح مشـكـالت خـود پـرداخ
 ھـزار  ٤٢٠ کارگران حضور یافته در این مراسم اعالم کردند  

تومان بعنوان حقوق ماھانه دریافت می کننـد کـه پـرداخـت  
یکی از کارگـران در  .   ماه به تعویق افتاده است ٣ این حقوق  

 ظھـر  ١٢  صبح تا ساعت  ٤ روزانه از ساعت  : این رابطه گفت 
در محل کار خود حاضر مـی شـویـم و حـتـی در روزھـای  

 .جمعه و تعطیل ھم بکار مشغولیم 
 

ناروشنی وضعیت اضافه حقوق کارکنان 
 صنعت نفت با گذشت دو ماه از سال جدید

ـز  :  اردیبھشت ٢٨  ـی با گذشت دو مـاه از سـال جـدیـد و ن
ـفـت در   تجربه تلخ افزایش اضافات حقوق کارکنان صنـعـت ن
نیمه دوم سال، نفتی ھا را از تکرار روند سال گذشته و تاخیـر  
ـتـصـادی   ـاالی اق در اعمال اضافات حقوق در شرایـط تـورم ب

ھر ساله به منظور اصالح حقوق کارمنـدان  .  نگران کرده است 
و بازنشستگان، به تناسب نرخ تورم در کشور، ضریبـی بـرای  
افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفتـه مـی شـود؛ در  
ـان و   ھمین راستا ھیئت دولت، میزان افزایش حـقـوق کـارکـن

ـیـن  ٢٥ مستمری بگیران دولتی را برای سالجاری   ـی  درصد تع
از سویی از آنجا که صنعت نفت به دلیل شـرایـط  . کرده است 

خاص کاری شامل عملیاتی بودن و فعالیت در منـاطـق دور  
ـیـروی کـرده   ـیـن خـود پ دست و بد آب و ھوا ھمواره از قـوان
ـزایـش حـقـوق   است، در این باره نیز شرایط پرداخت حقوق و اف

ـزایـش حـقـوق    به طوری .  کارکنان آن متفاوت است  که این اف
ھرساله در قالب دو نوع پرداخت اضافات عمومی و اضافـات  

عالوه بر شیوه پرداخت اضـافـات  .  شایستگی اعمال می شود 
حقوق، زمان اعمال آن نیز مسئله ای دیگر اسـت بـه طـوری  
ـا   که افزایش حقوق کارکنان این صنعت تا آنجا که مطابق ب
ـیـری بـرای   ـی مصوبه دولت باشد مجاز است ولی ایجاد ھر تغ
پرداخت بیشتر نیاز به مصـوبـه دولـت داشـتـه کـه بـه طـور  

ـزایـش حـقـوق    معمول تالش  ھا بـرای کسـب ایـن مـجـوز، اف
ـانـی سـال و حـتـی   ـی کارکنان این صنعت را به ماه ھـای م

 .گاھی به ماه ھای پایانی سال کشانده است 
 

با  «نی بر»تھدید امنیت شغلی كارگران 
 آالت درو          واردات ماشین

یکی از کارگران مجتمع صنعتی کـارون  :   اردیبھشت ٢٨ 
ـا    شوشتر كه به كار تخصصی بریدن نی  شكر اشـتـغـال دارد، ب

ھـایـی از سـال كـه    انتقاد از بالتکلیفـی کـارگـران در فصـل 
ـیـت شـغـلـی    برداشت محصول صورت نمی  گیرد، از تھدید امن

این کارگران با خرید ماشین آالت جـدیـد درو ابـراز نـگـرانـی  
ـامـش فـاش نشـود گـفـت . کرد  : این كارگر کـه خـواسـت ن

ـزایـش   ـا اف مسئوالن مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتـر ب

  ٢ تعداد ماشین آالت برداشت نی شکر سعی دارد بـه مـرور  
ھزار کارگر نی بر را از چرخه برداشت مزارع نی شکر خـارج  

او این عمل مسئوالن مجتمع کشت صنعـت کـارون را  .  کند 
در سال جاری با وجود اینکه دو  : غیر اخالقی دانست و افزود 

ـاقـی مـانـده و قـرار داد   ھزار ھکتار از مزارع بدون برداشت ب
ـاریـخ   کاری کارگران نیز تا پایان خرداد ماه مھلت دارد، از ت

 اردیبھشت ماه به کارگران گفته شده اسـت بـر سـر کـار  ١٥ 
ـیـکـاری  .  خود حاضر نشوند  ـنـکـه ایـن ب این كارگر با بیان ای

ـان مـاه ( ممکن است تا فصل بـرداشـت بـعـدی   بـه طـول  )  آب
چند سالی است مدیران کشت صـنـعـت  : انجامد، اضافه کرد 

مـی   «نی بـر »کارون شوشتر تنھا فصولی به سراغ کارگران  
ـادر   ـاد ق روند که این ماشین آالت به علت بارندگی ھای زی

ـتـه وی ھـم اکـنـون در  .  نیستند محصولی درو کنند  به گـف
مزارع نیشکر،ماشین آالت بجای کارگـران در حـال بـرداشـت  
محصول ھستند و کارگرانی که در طول سالھای عمـر خـود  
ـار   با نگرانی در این مزارع کار کرده اند، از چرخه تولیـد کـن

ـا ابـراز نـگـرانـی از  .  گذاشته شده اند  این کارگر در خاتمـه ب
وقتی در این مورد بـه  :  وضعیت شغلی کارگران نی بر افزود 

ـتـه    مدیران مجتمع ابراز نگرانی می  کنیم در جواب به ما گـف
می شود با خرید این ماشین آالت دیگر نیازی به کـارگـران  

 ایلنا :منبع . نی بر نیست 
  

تعطیلی كارخانه اخشان شیراز و بیكاری 
  كارگر٥٠٠

ـنـد ایـمـنـی  :   اردیبھشت ٢٣  تعطیلی كارخانه تولید کـمـرب
ـیـکـاری  «اخشان شیراز »خودرو   عـدم  .  کـارگـر ٥٠٠ با وجود وب

پرداخت مطالبات تـوسـط خـودروسـازان و بـد حسـابـی آنـھـا،  
 .عامل تعطیلی این کارخانه بوده است 

 
 دورود نیمه تعطیل است «فارسیت»کارخانه 

ـا اشـاره بـه  :   اردینھشت ٢٢  سرپرست فرمانـداری دورود ب
اکـنـون    ھـم :  دورود گـفـت  «فارسیت »آخرین وضعیت کارخانه  

حسـن احـمـدی امـروز در  .   این کارخانه نیمه تعطـیـل اسـت 
ـیـمـه تـعـطـیـل فـارسـیـت دورود   رابطه با مشکالت کارخانه ن

ـیـد ایـن    از سال :  گفت  ھای قبل بحث حذف آزبست از خط تول
کارخانه مطرح شد، ولی به ھر دلیلی شرکت فارسیت دورود  
ـیـد خـود نشـد  .  موفق به حذف مواد آزبستی در سیسـتـم تـول

طی چھار سال اخیر با توجه به ممنوعـیـت ورود آزبسـت بـه  
کشور و بلوکه شدن مواد خریداری شـده در گـمـرک، خـط  
تولید لوله و ورق فارسیت در این شرکت با مشـکـل مـواجـه  

ـا تـوجـه  .   شده است و بعد از گذشت چند ماه متوقف شـد  ب
ـزدیـک   به اینکه نیروھای مشغول به کار در این کـارخـانـه ن

ـتـی ایـن  ٥٠٠ به    نفر ھستند، با توقف خط تولید مواد فارسی
ھـای    شرکت با چالش مواجه شد که پـس از کـش و قـوس 

فراوان و با توجه به مقروض شدن این شرکت و عدم پـرداخـت  
ـیـد  ...  بھای گاز، برق، بیمه و  شرکت توانست یک خـط تـول

انـدازی کـنـد کـه ایـن خـط    خود را با مواد نانو آزبستـی راه 
 نفر از کارگـران  ٤٠  تا  ٣٠ تولید فقط قادر به پاسخگویی به  

ـایـد از فـروش مـحـصـوالت ایـن   شرکت است و مابقی نیز ب
شـود، ھـر روز و ھـر    شرکت ارتزاق کنند که خود باعث می 

ھـایـی بـرای    گیری   پی .  ماه مشکالت این شرکت بیشتر شود 
توان به    ھا می   رفع این مشکالت به عمل آمده که از جمله آن 

فروش سھام کارخانه فارسیت از شرکت لوله و الیـاف بـھـراد،  
ـیـکـاری   کمک تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت بیمـه ب
ـان آن   برخی کارکنان، پـرداخـت درصـدی از حـقـوق کـارکـن
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شرکت و نیز بازنشسته کردن کارگران واجد شـرایـط بـه ایـن  
 . مجموعه بود 

 
ویژه  دستگیری و اعتراضات 

علیه دستگیری فعالین 
 كارگری

 
بازداشت و زندانی 

نمودن کارگران محکوم 
 علی نجاتی -!است

ـا درود بـه ھــمـه کــارگــران   ب
 وفعالین و پیشروان کارگری، 

ــه کــارگــران و   ــک در حــالــی
ـبـھـشـت  ١١ زحمتکشان جھان    اردی

ماه مصادف با اول ماه مه روز جھانی کـارگـر را در اکـثـر  
گیرند، حضور کارگران وفعالین کارگـری   کشورھا جشن می 

شود و از بـرگـزاری   در ایران در این مراسم جرم محسوب می 
برگزاری این روز نـمـایـش  . آید  این روز ممانعت به عمل می  

ـابـرابـر   ـای ن ـی ـیـروزی نسـبـی آنـھـا بـر دن قدرت کارگران و پ
داران    اند آن را بر سرمـایـه   داریست؛ که کارگران توانسته   سرمایه 

ـنـد  ـای در اکـثـر کشـورھـا ایـن روز را گـرامـی  .  تحمیـل نـم
در ایران علی رغم اینکه روز جـھـانـی کـارگـر در  .  دارند   می 

ـاخـتـه شـده اسـت، امـا   ـیـت شـن قانون کار به ظاھر بـه رسـم
کارگران و فعالین کـارگـری کـه در مـراسـم روز جـھـانـی  

ایـن  .  شـونـد   کنند، دستگیر وزنـدانـی مـی   کارگر شرکت می 
ھـا ھـم مشـکـالت    ھـا بـرای خـانـواده   بازداشت و زندانی شـدن 
باید به این دستگیریھا خاتمه داده  .  شود   زیادی را موجب می 

دانـم ارعـاب    پس به عنوان یک کارگر وظیفه خود مـی . شود 
ـیـن کـارگـری را   و دستگیری و زندان کردن کارگران و فعال
محکوم کرده و خواھان آزادی بی قید وشرط ھمه زندانیان از  
جمله کارگران زندانی ھمچون رضا شھابی، جلیل مـحـمـدی،  
حامد محمودی نژاد، محمد جراحی، رسـول بـوداغـی، پـدرام  

بـه امـیـد  .  نصرالھی، شاھرخ زمانی و زندانیان سیاسی ھستـم 
ـئـت مـدیـره   ـی پیروزی تمامی کارگران  علی نجاتی عضو ھ

 ٢٥/٢/١٣٩٢ سندیکای نیشکر ھفت تپه  
 

 نا امنی محیط كار
 

کارگردرانفجار دیگ بخار ٦زخمی شدن
 کارخانه قند ریزی زرین میاندوآب

  ٤٥  و  ١٤ انفجار دیـگ بـخـار سـاعـت  :  اردیبھشت ٢٨ 
ـزی  ٢٦ دقیقه ظھر روز پنجشنبه    اردیبھشت در کارخانه قندری

ـان رخ   زرین میاندوآب واقع در شھرک صنعتی ایـن شـھـرسـت
داد و شدت انفجار در آن به حدی بـود کـه مـوجـب تـرس و  
وحشت کارگران کارخانجات اطراف شد که عالوه بر مجـروح  
شدن شش نفر از کارگران در حال کار، موجب تخریب بـخـش  
ـاری از   عظیمی از ساختمان این کارخانه و از بین رفتن بسـی

ـفـجـار دیـگ  .  تجھیزات و تولیدات آن شد  دلیل احـتـمـالـی ان
ـان، خـارج نشـدن بـخـار و در   ـن ـی درست عمل نکردن شیر اطم

 .  باری بر این دیگ عنوان شد ١٠ نتیجه وارد آمدن فشار بالغ بر  
 

کشته و زخمی شدن دو کارگر جوان درپی 
 ریزش دیوارکارگاه

ریزش ناگھانی دیوار مـوجـب کشـتـه و  :    اردیبھشت ٢٧ 

ـز  "   ساله ٢٠ ولی  "زخمی شدن دو کارگر جوان ـ     ٢٦ ــ  عـزی
ساله ـ در جریان عملیات تخریب ساختمانی در شرق تھـران در  

 .  شد ١٣٣  و  ١٣١ خیابان وفادار شرقی، بین خیابان  
  

مرگ یکی از کارگران شرکت آب و 
 فاضالب درشازند در اثر ریزش خاک کانال

ـان  :   اردیبھشت ٢٢  ـال آب در شـھـرسـت ریزش خـاک کـان
یکی از کـارگـران  .  ساله را رقم زد ٥٧ شازند مرگ کارگر  

شرکت آب و فاضالب این شھر حین حفاری کانال فـاضـالب  
ـا تـالش   در اثر ریزش خاک کانال در زیر آوار مـانـده کـه ب
مامورین انتظامی و عوامل اورژانس و آتـش نشـانـی مـحـل  
ـیـرون آورده ولـی   خاکبرداری و کارگر فوق را از زیـر آوار ب

 .متاسفانه پس از خروج مشخص شد وی فوت کرده است 
 

مرگ سه كارگر در زیر آوار ساختمان 
 قدیمی
ـقـه  :    اردیبھشت ٢٦  ریزش ناگـھـانـی سـاخـتـمـان دو طـب

ـیـم، بـن   قدیمی در حال تخریب در خیابان جیحون كوچه ابـراھ
 مـرگ  ٣ .   بست سلطان آبادی مرگ سه كارگر را رقم زد 

  ساله بودند  ٤٠  و  ٢٥ ،  ٢١ سه كارگر  
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
 

عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران 
به مدت ھشت "اروندان"سازی  شرکت کشتی

 ماه
مدیرعامل شرکت کشتی سازی ارونـدان  :   اردیبھشت ٢٣ 

از عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان شرکت بـه مـدت  
ـا بـه   ھشت ماه خبردادواز سازمان تامین اجتماعی خـواسـت ت

عـدم پـرداخـت  .  تعھدات خود در قبال این شرکت عمـل کـنـد 
ـان شـرکـت بـه مـدت ھشـت مـاه،   حقوق و مطالبات کارکـن
توقیف و یا فروش عمده تجھیزات شرکت توسط پیمانـکـاران،  
ـیـف و فـروش   توقیف و یا انجام اقدامات حقوقی بـرای تـوق
مابقی تجھیزات باقیمانده، رکود کامل پروژه ھـای شـرکـت،  
ـاورھـا از   ـان شـن ـاضـی ـق طرح شکایت از سوی بانـکـھـا و مـت
ـلـه   شرکت و قطعی آب، برق، تلفن و اینترنت شـرکـت از جـم

 .مشکالتی بود در ابتدای شروع به کار 
 

عدم پرداخت مزایای كارگران تبدیل 
 قرارداد شده پتروشیمی بندر امام

به كارگران قرارداد موقتی كه از زیر نظـر  :   اردیبھشت ٢٢ 
ـان   ـا كـارفـرمـای ـیـم ب ـق پیمانكاری خارج شده و به صورت مست

ـفـت كـار، حـق    قرارداد بسته  ـلـه ن اند ھیچ گونه مزایایی ازجم
ـتـه   ـاف ـی ـزایـش ن پرواز و حق جذب تعلق نگرفته و حقوقشان اف

عیدی كارگران قرارداد موقت دو برابر پایه حـقـوق بـود  .  است 
اما به كارگرانی كه مشمول تبدیل قرارداد شـده انـد عـیـدی  

 . ھزار تومان پرداخت شده است ٤٠٠ كارمندی معادل  
 

  دزدی و اخاذی از کارگران
 

تخلف برخی كارفرمایان برای :  زنجان
 نپرداختن حداقل مزد قانونی به كارگران

گروھی از كارفرمایان در ظاھـر طـبـق مصـوبـه شـورای  
كنند و حتـی    عالی كار، دستمزد را از طریق بانك پرداخت می 

كنند اما در نـھـایـت    برای كارگر فیش حقوقی نیز صادر می 
كارگران خود را برای بازگرداندن بخـشـی از دسـتـمـزد تـحـت  

كارگران شاغـل در ایـن واحـدھـا از تـرس  .  گذارند   فشار می 
ـال    بیكار شدن به خواسته كارفرما تن می  دھند و به عنوان مث

 ھزار تومان از مزد دریافتی را به كارفرما پـس  ٣٠٠  تا  ٢٠٠ 
ـنـد     بیشتر كارگرانی كه در این واحدھا كـار مـی .  دھند   می  ـن ك

ـازار كـار مـی  كـارگـران بـطـور  .  شـونـد   برای اولین بار جـذب ب
و مشـكـالت   «نـداری »اند كه مجبورند به دلیل    علنی گفته 

ھرچند برخی از ایـن كـارگـران  .  مالی با این شرایط كار كنند 
ـتـه خـود   بعد از تغییر شغل برای استیفای حقوق از دسـت رف

ـنـد    اقدام می كنند اما مادامی كه با این شرایط كـار مـی  ـن ك
ھـا    در ایـن كـارگـاه .  جرئـت شـكـایـت و اعـتـراض را نـدارنـد 

ـز   ـی كارفرمایان چنان تسلطی دارند كه حتی در غیـاب آنـھـا ن
 .كارگران جرئت بیان واقعیت را ندارند 

 
 قراردادھای  سفید امضا

 
موج جدید قراردادھای سفید در بازار 

 !ای ھستند  درصد شاغالن پروژه٣٠ -کار
ـانـون  ٣٠ تا  :   اردیبھشت ٢٠٢٨   درصد کـل مشـمـوالن ق

کار در مشاغل پروژه ای و پیمانکاری فعالیت دارند، با ایـن  
حال موج جدید قراردادھای سفیدامضا به دلیـل انـجـام نشـدن  
ـاعـث   ـان، ب ـاده بـرخـی کـارفـرمـای ـف بازرسی کار و سـوء اسـت

ـئـت  ـی ھـای تشـخـیـص شـده    افزایش پرونده ھای شکایت در ھ
ـیـل کـامـل  . است  امضای قراردادھای یکطرفه به ھمراه تحـم

ـازار کـار کشـور را   شرایط کارفرما به کارگر؛ مدتھـاسـت ب
ـلـخ در   ـتـی ت ـی می آزارد و به عنوان یک پدیده زشت و واقع

ـای آن،  .  بازار کار ایـران وجـود دارد  اقـدامـی کـه در راسـت
ـاد قـرارداد   کارفرما تنھا شرایط و منافع خود را به عنوان مف
ھمکاری با کارگر قرار می دھد و منافع کارگران به ھیـچ  

ـنـد، از  .  وجه دیده نمی شود  کارشناسان بازار کـار مـی گـوی
ـاال   ـیـروی کـار و ب ـاضـای ن ـق بین رفتن تعادل در عرضه و ت
ـلـه دامـن   رفتن تعداد تقاضا برای کار در کشور به این مسـئ
ـاضـای   ـق ـابـل سـیـل ت ـق زده و باعث شده تا کارفرمایان در م
کارجویان نه تنھا امکان انتخاب بھترین نیـروھـا را بـه دسـت  
ـا   ـان پ بیاورند؛ بلکه شرایط نیز فراھم شود تا برخی کارفرمـای
را از این نیز فراتر بگذارند و نیروی کار را مجبور به پذیـرش  

ـنـد  ـای ـانـون کـار  .  شرایط خود در قبال کـار نـم ھـرچـنـد در ق
مقرراتی در این زمینه وجود دارد و نیروی کار می توانـد از  
طریق مراجع قانونی احقاق حق کند، اما از زمانی که فـکـر  
ـان رواج   سوء استفاده از نیروی کار در بین برخـی کـارفـرمـای
ـفـی را بـرای   ـل پیدا کرد، آنھا به سـرعـت روش ھـای مـخـت
دورزدن قانون و فرار از مجازات طراحی و بـه اجـرا گـذاشـتـه  

دریافت تسویه ھای سفیدامضاء و گرفتن اختیار کـامـل  . اند 
از کارگر برای پرداخت میزان حقوق، زمان قـطـع ھـمـکـاری،  
ـایـد انـجـام دھـد و   تعیین ساعت کار، نوع کاری که فـرد ب
مسائلی از این دست؛ نه تنھا در ایران بلکه از نـظـر سـازمـان  
ـاده کـامـل   ـف جھانی کار نیز از بدترین اشکال کار و سوء است

متاسفانه ابداع روش ھـای  .  از متقاضیان کار تلقی می شود 
سوء استفاده از نیروی کار باعث شده تا افراد نتواننـد حـتـی  

بـه عـنـوان  .  با مراجعه به مراجع قانونی نیز احقاق حق کننـد 
نمونه برای پذیرش متقاضی کار در بنگاه، کارفرمـا از وی  
می خواھد تسویه ای را قبل از شروع ھمکاری امضاء و در  

قـرار دھـد،  "  حسـن انـجـام کـار " اختیار کارفرما تحت عنوان  
بدینوسیله کارفرما می تواند ھرگونه دخل و تصرفـی را در  
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ـایـد   قرارداد انجام دھد و ھر زمانی ھم که فکر مـی کـنـد ب
 مھر :منبع . نیرو را از کار بیکار کند، اقدام نماید 

 
 كارگران

 
 علی نجاتی در گفتگو با سایت اتحاد

ـازمـنـد یـک حـرکـت و   ـی افزایش حداقل مزد کارگران ن
طی دو ماھی کـه از  :  سایت اتحاد .  اعتراض سراسری است 

 میگذرد افزایش ھزینه ھای زنـدگـی ھـر روز  ٩٢ آغاز سال  
ـیـونـھـا   ـل ـی ابعاد تازه ای بر خود میگیرد وگذران زندگی بر  م

تازه ایـن اول  .  خانواده کارگری بیش از پیش سخت تر میشود 
ـا   سال است و موج سرسام آور دیـگـری از تـورم و گـرانـی ب

در  .  در راه اسـت ...   درصدی حاملھای انرژی و ٣٨ افزایش  
ـیـدا   این میان زندگی و معیشت  کارگران چه سـرنـوشـتـی پ
خواھد کرد دغدغه ھیچکس در این مملکت نیست و دولـت  
ـتـی در   ـی و دیگر نھادھای اداره کننده جامعه ھـیـچ مسـئـول
ـائـل   قبال معیشت میلیونھا خانـواده کـارگـری بـرای خـود ق

از اینرو ھم اسـت کـه وزیـر کـار از عـادالنـه بـودن  . نیستند 
حداقل مزد کنونی یعنی تحمیل مرگ و نیستی بر خـانـواده  
ھای کارگری دفاع میکند تا صاحبان سرمـایـه بـی ھـیـچ  
دغدغه ای سودھای نجومی خود را از گرده کارگران بیـرون  

ـیـل گـرسـنـگـی بـر  .  کشند  دفاع تمام عیار وزیر کار از تحـم
میلیونھا خانواده کارگری در شرایـطـی انـجـام مـیـشـود کـه  

 درصـدی کـه بـر روی حـداقـل مـزد کـارگـران  ٢٥ ھمین  
گذاشتند با توجه به گرانی ھای دو ماه گذشـتـه عـمـال ذره  
ـزان سـال   ای در حتی حفظ قـدرت خـریـد کـارگـران بـه مـی
ـاری از   گذشته نیز نقشی نداشته است و از سوی دیگر بسـی
کارفرمایان با صراحت از اعمال این افزایش در حـداقـل مـزد  
ـان در کـمـال    ـنـد و بـرخـی از آن کارگران خـودداری مـیـکـن
ـیـل   وقاحت  و  شقاوت و سودجوئی که تماما حـاصـل تـحـم
ـقـه   شرایط قرون وسطائی از سوی سـیـسـتـم مـوجـود بـر طـب

  ٢٥ کارگر ایران است اعالم میدارند چنانچه عـالوه بـر ایـن  
درصد افزایشی در حداقـل مـزد کـارگـران صـورت بـگـیـرد،  

؟؟ در این زمینه علـی نـجـاتـی از  !!دست به اعتراض میزنند 
اعضای ھیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه بـه  

 درصـد را ھـم بـه  ٢٥ حاال ھمین  :   سایت اتحاد اظھار داشت 
کارگران نمی دھند، دیروز که فیش حقوقی کارگران کشـت  
ـبـل   ـا سـال ق وصنعت ھفت تپه را دادنـد، حـقـوق کـارگـران ب

 درصد را به حقوق آنھا اضافه نـکـرده  ٢٥ محاسبه شده بود و  
بودند، وقتی ھم با اعتراض شدید کـارگـران مـواجـه شـدنـد،  
ـیـد   گفتند ھرکاری که می خواھید بکنید وھرجا می خـواھ

 درصد اضافه  نمی کند اگـر ھـم  ٢٥ شکایت کنید، شرکت  
ــد   ــافــه کــن ــا  ١١ اض ــرخــی  !  درصــد ١٥  ت ، وی افــزود ب

 درصـد را  ٢٥ پیمانکاریھای ھمین اطراف  نیز حاضر نیستند  
ـنـدنـد   اضافه کنند و حتی  قراردادھایی را با کارگران می ب

ـیـشـود  ـاره  .  که مبلغ مزدی کارگران در آن قید نـم وی  درب
حتی اگر دسـتـمـزد  :   تناسب مزد با تورم کنونی اظھارداشت 

بر اساس تورم نیز افزایش یابد ھیچ فایده ایی برای کارگـران  
ندارد چون قیمت اجناس دربازار ثبات ندارد وھرکس ھر طـور  
دلش بخواھد قیمت اجناس را باال می بـرد گـرانـی یـکـسـال  

ـیـسـت  ـاس روزانـه و  .  یکدفعه، شش ماه یکدفعـه کـه ن اجـن
ـاال مـی رونـد  ـاره  .   ساعت به ساعـت ب وی در ادامـه در ب

ـزایـش حـق  ٢٥ افزایش    درصدی حـداقـل مـزد و احـتـمـال اف
ـا  :  مسکن و بن کارگری افـزود   درصـد  ٢٥ مـن شـخـصـا ب

ـنـه خـانـوار کـارگـری   ـزی موافق نیستم، چون اصال با سبد ھ
مطابقت ندارد و مخارج خانواده را پوشش نمی دھد، مسـکـن  

 ھـرارتـومـان،  ٨٣٠ ھایی مثل معافیت مالیـات زیـر حـقـوق  
ـنـد   افزایش حق مسکن و بن کارگری  و دادن یک کیلـو ق
و شکر  و برنج حتی  گوشه ای از درد کارگر را دوا نـمـی  

مـثـل  کسـی   .  کند، اینھا مسکن ھای  لحظه ای ھستنـد 
ـیـمـاری سـخـت  و صـعـب الـعـالجـی شـده و   که دچار  ب
ـاشـد  . مسکنھای موقت نمیتوانند در بھبودی بیـمـار مـوثـر ب

اینگونه اقدامات نیز دردی از درد کارگـران را دوا نـخـواھـد  
ـزان  .   کرد  ـاره مـی ـتـگـو در ب علی نجاتی در ادامه ایـن گـف

ـتـوانـد زنـدگـی   ـی ـا حـدودی م حداقل مـزدی کـه امـروزه ت
بسیاری مراجع رسـمـی،  سـبـد  :کارگران را بھبود دھد گفت 

ـا دو   ھزینه خانوار کارگری  را یک میلیون و ھشـتـصـد  ت
ـنـد،  مـن مـی    میلیون و پانصد ھزار تومان اعالم مـی کـن

 میلیون تومان نمی توانـد زنـدگـی کـنـد  ٣ گویم کارگر زیر  
ـالـجـه، خـوراک،   چون نخواھند توانست ھزینه تحصـیـل، مـع
پوشاک، و مسکن خود  را تامین و  پس اندازی ھم  بـرای   

ـاشـنـد  ـازه  .  تنگناھای  آینده  زندگی  خودشان  داشـتـه  ب ت
ـاشـد کـه جـلـوی   ھمین مقدار نیز در شرایطی میتواند موثر ب

ـتـگـو در  .  غول تورم و گرانی سد شود  وی در پایان ایـن گـف
ـزایـش   ـنـی بـر اف باره چگونگی تحقق خواست کـارگـران مـب

ببنید در شرایط حـاضـر در ایـران و  :  حداقل مزد اظھار داشت 
برخالف خواست ما کارگران، حداقل مزد کارگران نه تـوسـط  
آنان و نماینده ھای تشکلھای مستقل شان بلکه توسط دولـت  
و  در یک بعد ملی تعیین میشود بنا بر این کارگران یک  
کارخانه نمیتوانند جدا از کارگران سایر نقـاط کشـور مـوفـق  
ـزایـش   ـیـل اف ـیـن دل به افزایش حداقل مزد خود شوند بـه ھـم
ـازمـنـد یـک حـرکـت و اعـتـراض   ـی حداقل مزد کـارگـران ن
ـقـل   سراسری است و در این رابطـه ایـجـاد تشـکـلـھـای مسـت
ـار   ـقـش بسـی ـارزه سـراسـری ن کارگری برای تحقق یک مـب

 .کلیدی دارد 
 

تالش كارگر نقص عضو شده حین کار 
درکارخانه سازه آلیاژ البرز برای بازگشت 

 به كار
ـبـرز »یکی از کارگران کارخانه   واقـع  در   «سازه آلیاژ ال

ای پـرداخـت كـه بـه    ای به تشریح حـادثـه   قزوین با ارسال نامه 
 «فرشید نجفـی ».  قطع سه انگشت دست او منجر شده است 

اش در    در این نامه مدعی شده است كه در اولین روز كـاری 
ـنـگـام  ٩١  دی ماه  ٢٥ در تاریخ   «سازه آلیاژ البرز »كارخانه    ھ

كار با دستگاه پرس سه انگشت دست چپ خود را از دسـت  
داده و این در حالی است كـه كـارفـرمـا بـدون ارائـه آمـوزش  
ـا دسـتـگـاه پـرس گـمـارده اسـت  . مھارتی الزم او را به كار ب

ـا   خبرنگار ما در تماس با این كارگر شرح روز حادثـه را جـوی
ام در این كـارخـانـه    در روز اول كاری : فرشید نجفی گفت . شد 

ـیـل آنـکـه  ) پـرس ( و ساعات اولیه کار با این دسـتـگـاه   ، بـدل
مھارتی نداشتم، ناگھان دست چپم زیر دستگاه پرس مـانـد و  

این کارگـر در ادامـه  .  سه انگشتم در زیر این دستگاه له شد 
ـال دادنـد و بـعـد از  :  افزود  ـق ھمکارانم من را به بیمارستان انت

مراحل درمانی که یک ھفته به طول انجـامـیـد بـه دسـتـور  
او  .  پزشک معالجم سه ماه استراحت پزشکی دریافـت کـردم 

بعد از بھبودی از حادثه ای که حـیـن کـار در  :  اضافه کرد 
ـتـی بـرای   کارخانه سازه آلیاژ البرز برایم ایجاد شـده بـود، وق
ادامه کار به كارخانه بازگشتم کارفرما کار من جـلـوگـیـری  

نجفی با غیر قانونی خـوانـدن ایـن عـمـل کـارفـرمـای  .  کرد 
با وجود اینکه من در حـیـن  :  کارخانه سازه آلیاژ البرز، گفت 

ام، کـارفـرمـا حـق    انجام کار در این کارخانه نقص عضو شـده 
نپذیرفتن من را ندارد با این حال به ھر واحـد دیـگـری بـرای  

ـقـص عضـوم مـرا نـمـی   ـانـه ن اشتغال مراجعه می کنم به بھ
این كارگر که نگران آینده شغلی و معاش خود اسـت  .  پذیرند 

ـقـص    با آنکه کارفرما می :  در خاتمه می افزاید  گوید دیـه ن
ـبـل خـواھـد شـد،   عضو و سایر ھزینه ھای درمان من را متق
ـقـط مـی   اما من ھیچ چشم داشتی به دریافت دیه ندارم وف
خواھم به کار خود بازگردم چرا كه دیه تمام خواھد شـد امـا  

ـاز دارم  ـی ـار ن ـبـع .  من برای ادامه زنـدگـی بـه ك ـا : مـن ـن ـل -ای
 اردیبھشت ٢٦ 

 
نقش مزد در زندگی کارگران و حیات 

 اجتماعی انسانھا 
سھم  کارگر و ھمسرش و فرزنـدانـش  :  شاپور احسانی راد 

ـزان  .   از زندگی  به اندازه ای  مزدیست که  می گـیـرد  مـی
ـان، مسـکـن، پـوشـاک،   مزد، سھم  حقوق بگیـران  را از ن
بھداشت، سالمت، شادی، عشق  و آزادی تعیین  می کـنـد  

، چگونگی تفکر، سـطـح زنـدگـی و  " دستمزد " و بدین ترتیب  
دستمزد، این قـرار  .  بقا و ھستی کارگران  را شکل می دھد 

ـقـه   داد اجتماعی  ناعادالنه، خواسـتـه ھـای  بـدیـھـی  طـب
. بروز می دھـد "  آرزو "  و یا  " گرفتاری  "کارگر را به  شکل  

ـاه    ـن ـتـن سـر پ گرفتار معالجه  بیماری، سیرکردن  شکم، یاف
، آرزوی داشتن  یـک  خـانـه، آرزوی  تـحـصـیـل در  .... و 

دانشگاه، حتی آرزوی   کودک  برای  کـیـف، کـفـش و  
برای سرمایه داران  که  کل ثروتشـان ازدسـتـمـزد  .  دوچرخه  

ـایـی  نـدارنـد  و   کارگران است این گرفتاریھا و آرزوھا معن
.  جزء  مسائل  پیش  پا افتاده و معمولی  زندگی انـھـاسـت 

بنابر این اگر آحاد طبقه مزدبگیر ناتوان از حل گرفتاریھا  و  
تحقق آرزوھایشان به   اوھام  و خرافات  پناه مـی بـرنـد ایـن  
ـازدارنـده ای در سـطـح    ـقـش اسـاسـی و ب مزد است کـه  ن
ـا مـی کـنـد و در   ـف پیشرفت، سواد و اگاھی و دانش آنان ای
ـتـمـاعـی و   مقابل ھمه  مزایای  ثروت و قدرت فردی و اج
ـیـد   ـزار تـول استفاده از سرمایه اجتماعی را برای مـالـکـان  اب

از این رو مکانیسم مزد، اجتمـاع  را بـه   .   فراھم  می سازد 
ـافـع   .  دو قطب  فرا دست و فرو دست متمایز مـی کـنـد  مـن

سرشار طبقه  سرمایه دار از مزد کارگران ایجاب  می کـنـد   
ـزار   که  مالکیت را تاریخی  و مقدس جا بزنند و از ھمه  اب
قدرتشان، از دولت، ارتش و قانون برای  حـفـظ  مـالـکـیـت،  

ـقـه   .  تعیین مزد و تقلیل  آن سود  ببرند  از طـرف دیـگـر طـب
کارگر ھیچگاه  به  سیادت اربابان سرمایه  و نظام مـزدوری  
ـان دارد  . تن  نداده است و این کشمکش به  قدمت تاریخ جری

بـرای  .....  درطول تاریخ کارگران، با اعتـراض، اعـتـصـاب و 
کم  شدن ساعات کار، سختی کار و برای افزایش  ایـمـنـی  
ـزایـش دسـتـمـزد   کار و برای  تامین اجتماعی، آزادی  و اف

ـزانـی   .  مبارزه ای  مداوم داشته اند  ـی تعیین حداقل مزد به  م
ـنـدانـه  زنـدگـی    ـتـم که  یک خانواده کارگری بتواند شـراف

ـزان مـزد در زنـدگـی  .  کند حاصل ھمین مبارزات اسـت  مـی
کارگران نقشی  بنیادی  دارد و  تاثیری مستقیـم  بـر کـل   
حیات اجتماع  می گذارد بطوریکه  که  سطح مناسـبـی از  
ـیـم بـر   ـق مزد  و رفاه و اسایش  برای  کارگران، تاثیری مست

ـا   .  رفاه و اسایش کل آحاد یک جامعه دارد  ـق بدون تـردیـد ارت
مزد و سطح  زندگی کارگران در یک جامعه و کشـمـکـش  
ـان، تشـکـل و آزادی    بر سر آن، نشانگر حد و حدود آزادی بی
احزاب  و مطبوعات در آن جامعه است و بـه ھـر درجـه ای  
ـا سـطـح زنـدگـی آنـھـا   ـق این کشمکش به نفع کارگران و ارت
بیانجامد یک جامعه با آزادیھای  بیشتری سازمـان خـواھـد  

ـافــت  ــر ســر مــزد  .  ی ــرو ھــم اســت کــه کشــمـکــش ب از ایــن
ـا لـغـو کـار   کشمکشی بنیادین بین کار و سرمایه است و ت
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ـیـف بـر سـر آن کـل   مزدی ادامه خواھد داشت و تعیین تکل
 .حیات اجتماعی را دگرگون خواھد کرد 

 
پاک کردن :کارگر صدرا -علی علوی 

صورت مسئله و حل دلبخواھی آن توسط 
 صدرای بوشھر

حضرات زمانی كه پروژه ای توسـط كـارگـران بـه اتـمـام  
میرسد در كنارش می ایستند و عكس یادگاری میگیرند و  
گوسفند ذبح میكنند و مصاحبه میكنند كه ما این كردیم و  
ـتـخـار آفـریـدیـم و   ـیـروز شـدیـم و اف آن كردیم و توانستیم و پ

ـلـه را فـرامـوش  .  شكست دادیم   غافل از اینكه صورت مسئ
صـورت  !  صورت مسئله چیست یا در واقع كیسـت؟ . كرده اند  

مسئله، كورش استوار كارگر رسمـی خـود صـدراسـت كـه از  
ـا   ـانـه ب ـاسـف قضا چند ماھی ھم به بازنشستگی ندارد كه مـت
یك جرثقیل خراب به ارتفاع بـرده مـیـشـود و در اثـر سـقـوط  
ـامـزد   ـازه ن جانش را از دست میدھد امیر امینی جـوشـكـار ت
ـار بـر اثـر بـرق   كرده ای است كه با شرایط نا ایمن در حین ك
گرفتگی  جانش را در برابـر دیـدگـان دو بـرادرش از دسـت  

بھرام جمال شكری، كارگر ساده مظلومی است كـه  .   میدھد  
ـنـمـی صـدرا   لوله بر رویش می افتد و روی زمین سوزان جـھ
بدون اینكه تا ده دقیقه كمكی به او برسد خون از او میرود و  
ـتـظـار   ذره ذره جان میدھد در حالی كه خـانـواده اش چشـم ان

اسماعیل قاسمی نژاد كارگری كه از فاصـلـه  .  آمدنش بودند  
دور برای كار به صدرا می آید اما میان لولـه ھـای عـظـیـم  

احـمـد رغـبـت  .  گیر می افتد و جانش را از دست مـیـدھـد  
است كه تازه دو ماه از ازدواجش میگذشت و فقط بـه خـاطـر  

ـبـرد  ٨ اینكه آقایان كاری را كه   ـی  سـاعـتـه  ٢  ساعت وقت م
ـانـه  زنـده   میخواستند میان لوله ھا گیر افتاد كه خـوشـبـخـت
ماند اما دیگر نمیتواند كاری كه از یك جوان بر مـی ایـد را  

ـا  : صورت مسئله . انجام دھد  قطع انگشت، شكستن دست و پ
ـلـه  .  و برق گرفتگی ھای متعدد است   ـاز صـورت مسـئ و ب

دیر و نامنظم دادن حقوق ، ندادن عـیـدی و سـنـوات ، بـھـره  
ـیـن بـودن مـزد   ـائ كشی  بی اندازه و ساعات طوالنی كار و پ

و خالصه اینكه آقایان صورت مسئلـه را  .  كارگران صدراست  
حـل  .  پاك كرده اند و خود به خود جواب را بدست می آورنـد  

ـتـخـار  :  مسئله  ما توانستیم و شكست دادیم و پیروز شدیم و اف
کـارگـر    -عـلـی عـلـوی !!!!  ؟ .آفریدیم و این كردیم و آن كردیم 

 صدرا برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران 
 

زندگی میلیونھا خانواده کارگری چگونه 
 میگذرد

از اوایل سال گذشته به این سو و با گرانی ھای سـرسـام  
ـلـه   آوری که طی دوسال گـذشـتـه بـوجـود آمـده اسـت مسـئ
ـتـکـش   معیشت میلیونھا خانواده کارگری و دیگر اقشار زحـم
جامعه بیش از ھر زمان دیگری در مرکز توجه ھمگـان قـرار  
گرفته است و بیش از ھمیشه ایـن سـوال مـطـرح اسـت کـه  

ـنـد  بـرای  .  کارگران با این دستمزدھا چگونه زندگـی مـیـکـن
ـا یـک مـربـی   پاسخ به این سوال آنرا بی ھیچ مقدمه ای ب
آموزش رانندگی، یک راننده تاکسی، یک کارگر جـوان و  

ـان گـذاشـتـم  حسـن مـحـمـدی  .  یک کارگر میانسال در مـی
ـانـه  : مربی آموزش رانندگی در این باره می گوید   من ماھی

 ھزارتومان می گـیـرم، مـاشـیـن ھـم مـال خـودم  ٦٥٠ تقریبا  
ـا  ٤٠٠ نیست ماھی     ٤  ھزارتومان کرایـه خـانـه مـی دھـم ب

میلیون پول پیش، خوب با این حقوق، سـھـم مـن از زنـدگـی  
فقط غصه و حسرت است من باید جـوابـگـوی ھـمـه کـم و  
کاستیھای خانواده ام باشم، اما ھـیـچـکـس جـوابـگـوی مـن  

 شب ھرچه گاز می دھم به گـرد  ٧  صبح تا  ٧ نیست من از  
ـاس ھـی  . پای گرانی و تورم نمی رسم  ـتـه، اجـن حقوق من ثاب

ـیـشـتـر، مـن   باال میرن،بچه ھا بزرگتر میشن و خرجشون ھم ب
ـنـه کـه   مانده ام با این حقوق چکار کنم فقط امـیـد مـن ای

ـنـده  ١٥ جـمـال  .  ھرچه زودتر این وضعیت تغییرکنـد   سـال ران
در جا که ھیچ، حس می کنـم  :  تاکسی است او می گوید 

ـنـکـه از   ـا ای ـا  ٧ عقب عقب می روم ب  شـب  ١١  صـبـح ت
کارمیکنم ،سھم من از زندگی کالچ، ترمز، دنده و مسافـره  

 سـال  ٤٢  ساعت کار، این ھم شد زندگی؟ می گوید  ١٥ و  
دارد، موھایش ریخته، ته ریشش  بیشتر به سفیدی می زنـد  

ـا  .  وسنش را باالتر نشان می دھد  ـا حـاال ب ادامه می دھـد ت
ـیـون تـومـان  ٢٠ ھزار و یک بدبختی و قرض و بدھی   ـل ـی  م

خرج بچه ام کرده ام، متولد شد قلبش مشکـل داشـت ھـفـت  
سال است، ھنوز مراقبت الزم دارد دیگر چیـزی در زنـدگـی  

  ٤ ندارم، من مانده ام ویک ماشیـن فـکـسـنـی،حـاالسـاعـت  
 ھزارتومان کارکردم اول صبح  الستیـک  ٢٠ است ومن فقط  

 ھزارتومان ھم جریمـه شـدم، دیـگـه نـمـی دونـم  ٤٠ ترکاندم،  
مسافری را سوارمی کـنـد  بـه او مـی گـویـم  .  چکارکنم 

جواب سئوالم را ندادی چپ چپ نگاھم مـی کـنـد ومـی  
گوید پس اینھا قصه کرد شبستـری بـود بـرات خـوانـدم، در  
خودم فرو می روم و او زیر لب غرولند مـی زنـد، سـوسـک  

ـا  !  ھم این طور زندگی نمی کند  یاور کارگر لوله سازی صـف
 سال سابقـه  ٢٠  سالش است،  تاکنون درچند جا کارکرده  ٤٥ 

سئوال را اینطور پاسخ می دھد دستمزد نقش اصـلـی  . کاردارد 
را در زندگی اکثر کارگران دارد چون درآمد دیگری نـدارنـد  
ـفـسـی   من چند سالی است از کرایه خانه راحت شدم گفتـم ن
ـفـن   ـل می کشم  ولی اقساط وامھا و ھزینه اب، برق، گـاز، ت
و این گرانی ھا نفسم را بریدن، ده روزه حقوق ماھیانـه ام تـه  
ـنـد، سـه   می کشد آن ھم بشرطی که سر ماه حقـوق را بـدھ

ـاز  .  ماھه که حقوق نگرفتیم  ھمسرم خیاطی میـکـنـد ولـی ب
ـاس  ٢٥ ھم نمیرسیم، امسال    درصد مزد را باال بردند ولی اجـن

ـادمـجـان  ٢٠٠٠ ھم چند برابر شدند گـوجـه    قـارچ  ٢٥٠٠  ب
، دیگه نمی دونیم چی  بخوریـم،  ١٨٠٠  سیب زمینی  ٦٠٠٠ 

گوشت و میوه که به دھان ما حـرام شـده، دخـتـرم سـال دوم  
دبیرستانه، استعداد خوبی داره، دوست داره دانشگاه بره، ھمیـن  
ـلـی   ـنـده اش چـه خـواھـد شـد؟ خـی حاال ھم شرمنده شم، آی

ـنـی  ٢٣ احسان  .    نگرانم  ـیـرگـاه ف  ساله ، کارگر یک تـعـم
ـان   ـی است، اھمیت و نقش مزد در زندگی اش را ایـن طـور ب

ـال  :  می کند  دوسال پیش سربازی را تمام کردم یک سال دنب
ـیـش   کار گشتم و آخر سر مجبور شدم اینجا کار کنم، سال پ

ـاد شـده  ٢٥٠   ھزارتومان می گرفتم و امسال که تجربه ام زی
 صبـح  ٨ از  .  ھزارتومان به حقوقم اضافه شده و بیمه شدم ١٠٠ 
 شب، جوشکاری، سنگ زنی، برشکاری، با اسید، اب  ٩ تا  

 ساعـت کـار  ١٣ خوب  . باطری و تعمیرات ھم سر و کار دارم 
ـانـون  ٣٥٠ به این سختی، فقط    ھزارتـومـان؟ حـتـی ازمـزد ق

ـزارتـومـان  ٦٠ کارھم کمتره، کرایه رفت وامدم فقط ماھی    ھ
می شود، خوب با این حقوق که حاال حتی خرج خوراکم ھـم  
ـاشـم؟ ایـن ھـم   ـنـده ای داشـتـه ب نمی شود من می توانم ای
ازروزگار جوانی ما، دریغ از دلخوشی و تفریح، آرزوھام ھـمـه  

ـیـل مـحـمـدی !  برباد رفت، فقط دلم خوشه بیکار نیستم   . جم
 برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران 

 
 كودكان كار

 
 گزارشی از اردوی كودكان كار  

ـیـت  ٢٥ دیروز چھارشنبه    اردیبھشت ما ه  اعضـای جـمـع

ـیـت را بـه   ـان كـودكـان ایـن جـمـع ـاب ـی دفاع از كودكان كـاروخ
ـتـگـر   ـاچـه مصـنـوعـیـچـی گلگشـتـی در اطـراف تـھـران دری

تعداد این كودكان بالغ بر ھشتاد كودكی بـودنـد كـه در  . بردند  
جمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان عالوه بر اینكه  مشـغـول  

ایـن كـودكـان دیـروز  . درس وتحصیل ھستند كارھم می كنند  
یكی از شادتریـن  
روزھای خـود را  
ــار اعضــا   در كــن
ـا   وفعالین كودك ب
خــوشــی وشــادی  
ــد   ــردن ــری ك ـپ سـ
ــــگ   ـن ـــ ـاھ ـــ ھــــم
ــن    ــدگــان ای ــن كــن

ـیـم   ـام ابـراھ گلگشت آقایان علی ھاشمی  واكبر یزدی ؛ وبھن
زاده ، خانم علی زاده  وتعدادی دیگر از اعضا جمعیت دفـاع  
از  كودكان بودند   كه در این گلگشت كودكان را ھـمـراھـی  
كردند وتمام تالش وسعی خودشان را كردند كه یك روز خـوش  
ـا كـار ھـمـرنـگ شـده   را برای این كودكان كه كودكی شان ب
ـتـگـر لـذت   فراھم كنند واز زیبایی ھای طبیعت ودریاچه چی

ـتـگـر   .  ببرند  ـاچـه چـی ـارك ودری كودكان  جمعیت وقتی بـه پ
ـنـد یـك روز ازادانـه   رسیدند از شور وشادی واز اینكه تـوانسـت
ـاشـنـد   ـاشـنـد واز كـارھـرروزه دور ب ـیـت ب ودر كناراعضا جـمـع

ـنـد  ـت ـاخ چـرا كـه تـوانسـتـه انـد   .  خوشحال وسر از پا نمی شـن
ـاشـنـدایـن   ـنـد از كـار ھـرروز ه دور ب خوش باشند وشادی كن
ـا   كودكان شاید در سال تنھا بتوانند چند روزی اینگونه آنھـم ب
ـان خـوش   ـاب ـی كمك اعضای جمعیت دفاع از كـودكـان كـار وخ

ـنـج  .   باشند وشادی ونشا ط بكنند   این گلگشت تا ساعت پ
ـا كـودكـان ھـم   بعد ازظھر ادامه داشت وفعالین این جمعیـت ب
بازی شدند تا بیشـتـر بـه كـودكـان خـوش بـگـذرد یـكـی از  
تفریحات كه دیروز این كودكان د ركنار اعضاء از آن لذت بـی  
ـیـن   ـال نھا یت بردند آب بازی بود كه بھنام ابراھیـم زاده از فـع

ـازی كـودكـان بـود  ـام در ایـن  . كودك ساعت ھا   ھـم ب ـن بـھ
ـات خـود در   ـی گلگشت برای كودكان كار و خیابان  از تـجـرب
ـیـت    جمعیت واز كار ھاوفعالیت ھای دیگراعضای فعال جـمـع
كودكان كا روخیابان واینكه چگونه درطی این سالھا  ھـمـواره  
تحت فشار وتھدید بوده اند اما ھرگز عـقـب نـكـشـیـدنـد ودر  
راستای لغو كار كودك قدم برداشته اند وبـرای  نـمـونـه  بـه  
پلمب شدن درھای جمعیت جھان شایسته بـرای  كـودكـان در  

ـتـی اشـاره كـرد  قـطـعـا  . اوگـفـت .  شھرری توسط نیروھای دول
اینگونه اقدامات وتھدیدھا نمی تواند مـا رااز ادامـه راھـمـان  
ـای   ـی وھدفمان كه ھما نا تالش برای  لغـو كـار كـودكـان ودن
بھتر برای شماعزیزان است  باز دارد مـن امـروز بـه خـا طـر  
ھمین فعالیت ھا وبه خاطرتالش برای لغو كار شـمـا كـودكـان   

ایـن در  .  ودیگر فعالیت ھا به حبس وزندان مـحـكـوم شـده ام 
ـنـه   ـزی حالی است كه من در این راستا دراین مدت بیشترین ھ
ھا رامتحمل شده ام وتنھا فرزند عزیزم نیما بیش از چھار مـاه  

ـاد  .است در بستر بیماری است  پس بار دیگر در حضور شـمـا ی
ـا وجـودتـمـام مـوانـع ھـا   آوری وتاكید می كنم كه ھمچنان ب
ـیـن   وھزینه ھا صدای شما كودكان وكارگران باشم وی ھمـچـن
ازوضعیت كودكان كار در ایـران  نـكـاتـی را بـرای كـودكـان  
ـقـه   ـی گفتند وخطاب به مسئوالن گفتند كه اگر تنھا چنـد دق
ای مسئوالن  ودست اندار كاران كشـورمـان ازمـاشـیـن ھـای  
مدل باالی خود پایین بیایند وخیا بانھا وكـوچـه ھـای شـھـر  
ـار درد ورنـج   ـنـد وآث ـن رابنگرندبه وضوع كودكان كار را می بی
ھرروز ه را در چھره این كودكان معصوم می تواننـد مشـاھـده  
ـقـر   ـاالوگسـتـرش ف كنند  وی  با توجه بـه گـرانـی وتـورم ب
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ـار بـه مسـئـوالن كشـور   ـزایـش آمـار كـودكـان ك وفالكت واف
ھشداردادندكه در این زمینه باید چاره اندیشی كننـد وقـدمـی  
ـان   ـتـر آن ـیـت بـھ برای این كودكان در جھت سازماندھی ووضع

ـانـون كـار و  ٧٩ بھنام ابراھیم زاده ھمچنیـن بـه مـاده .  بردارند  ق
قانون اساسی اشاره كرد كه چگونه در آن ذكر شده اسـت كـه  
ھیچ كودكی نباید كار كند اما در جامعه می بینیم نه تنـھـا  
مسئولی ونھادی وسازمانی  مـانـع كـار كـودك نـمـی شـود  
وبرای بھبود این وضعیت كودكان قدمی برنمیدارند بلـكـه ایـن  
ـثـمـار   كودكان را به بدترین شكل ممكن به كار می كشندواسـت
میكنند وحال این كودكان ھستند ویك قانون كار  كـه ھـیـچ  

ـام در ادامـه گـفـت   .  دفاعی ازآنھا نمی شـود  ـن مـا د  : بـھ
ردنیایی زندگی می كنیم كه ھرروزه سردمداران حـاكـم حـرف   
ـایـع مـی   از پیشرفتھای بزرگ د رعلم ؛ وتكنولـوژی وصـن
زنند كه ھمواره سودھای كالن برایشان بـه ارمـغـان مـی آورد  
ولی ھنوز تعدادكودكانی كه در فقر ونـداری  زنـدگـی مـی  

این دنیا با انسانیت بیگانـه  .  كنند بالغ بر یك میلیارد نفر است 
ـبـود غـذا   ـقـرون است زیراطبق آمار ھر ثانیه یك كودك بر اثر ف
وامكانات بھـداشـتـی جـان خـود را از دسـت مـی دھـد در  
شرایطی كه كودكان از نابرابری ؛ وفالكت وتبعیض رنـج مـی  
برند وھزاران كودك به دلیل فقر روز افزون خانواده ھـا مـجـبـو  
ربه كار می شوند    د ردنیای زندگی می كنیم كه ھـزاران  
ـارتـن ھـا سـپـری مـی   كودك بی پناه وخیابانی شـبـھـا در ك
كنندكودكان بسیاری به جرم بزھكاری روانه زندانـھـا شـده انـد  
وبعد از سپری كردن سالھاحبس ؛سرانجـام اعـدام مـی شـونـد  
ـنـد ایـن   ـیـرھسـت كودكان زیادی در معرض آزار وشكنجه وتحـق
كودكان جرمی مرتكب نشده اندبلكه قربانیان شـرایـط مـوجـود  

ـایـد  . ھستند  ـب ـاپـذیـر ؛ ن وھمه آنھا واقعیتی است تلخ وانكـار ن
ـایـد فـارغ   نسبت به این شرایط سكوت كرد وتمامی كودكان ب
از ھرگونه قیود جنسیتی ونژادی وفرھنگی ازتمامی حـقـوق  

ـا چـنـد  تـن  .   انسانی خود برخوردار باشند  ـام ب ـن در پایان بھ
ازكودكان  این مركز مصاحبه تصویری كردند كه در روزھـای  

كودكان ایـن مـركـز در  .  آینده این مصاحبه منتشر خواھد شد 
ـام  عـمـو   ـن پایان سخنرانی بھنام بارھا درود برشما، عـمـو بـھ

ـیـد را سـردادنـد   ـن و  . بھنام متشكریم  وعمو بھنام ما راآزاد ك
برای نیما فرزند بیمار این فعال كودك وكارگـری آرزو كـردنـد  
. كه ھرچه زودتر بھبود یابد وبه آغو ش گرم خانواده بـرگـردد 

ـا از   گفتنی است كه اعضاءاین جمعیت نیز برای چندمـیـن ب
زحمات وتالشھای بھنام ابراھیم زاده كه حتی در درون زنـدان  
ـیـت دفـاع از كـودكـان   ھم در راستای دفاع از كودكان وجـمـع
كاروخیابان فعالیت داشته واز پای ننشسته تشكر وقـدر دانـی  

  اردیبھشت   ٢٥ -دوستان ورفقای بھنا م ابراھیم زاده  . كردند 
 

 گزارش
 

وضیعیت موجود سندیكای كارگران شركت 
واحد و اعضایش و شرایط تشكل ھای 

 دولتی كارگری در ایران
در سالی كه گذشت سندیكای كارگران شركت واحـد بـه  
اتكای اعضای خود چندین مرحـلـه اعـتـراضـاتـی را جـھـت  
حقوق و مزایای كارگران شركت واحد سازماندھـی كـردنـد از  
جمله اعتراضات حضوری در مقابل شھرداری و وزرات كار و  
اداره كار شمال غرب كه این اعتراضات با تشـكـیـل جـلـسـات  
ـیـم جـمـعـی كـارگـران و   ـا حضـور و تصـم متعدد سندیكـا ب
ـایـه گـذاری   ـئـت مـدیـره پ ـی رانندگان سندیكا و اعضـای ھ

درصد حقوق كارگران و  ١٨ گردیده، كه بازتاب آن اضافه شدن  

اضافه شدن حق مسكن تا صدردصد برای كارگـران بـوده در  
این دستاوردھا سه تن از اعضای فعال سندیكایی بنام ھـای  
ـا   اقایان حسن سعیدی و ناصر محرم زاده و وحید فـریـدونـی ب
پرونده سازی اعضای شورای اسالمی كار و مدیریت شـركـت  
ـات   واحد و حراست و ھمكاری عوامل وزرات كار كـه در ھـی
حل اختالف نفوذ زیادی دارند و در كل از زیر مجموعه ھای  
ـانـونـی اخـراج   وزرات كار می باشد از كارشـان بـطـور غـیـر ق
ـای اخـراج را عضـویـت در سـنـدیـكـای   ـن گردیده و فقط مب
ـتـظـر رای   ـن شركت واحد ارزیابی كرده اند و در حال حـاضـر م
ـنـكـه چـنـدیـن   ـا تـوجـه بـه ای دیوان عدالت اداری ھستند و ب
ـام بـردگـان را   نماینده كارگران در حل اخـتـالف رای اخـراج ن
تایید نكرده اند اما باز ھـم رای بـه اخـراج از كـار اعضـای  

دو مـورد از  . سندیكایی در ھیات حل اختالف تاییـد گـردیـده 
اعتراضات سندیكای كارگران شركت واحـد مـربـوط بـه كـل  
كارگران كشور می باشد كه سندیكای شركت واحـد در سـال  

طوماری جھت اعتراض بـه الیـه  -١ گذشته پی گیری كرده  
ضد كارگری كـه قـرار بـود در مـجـلـس شـورای اشـالمـی  

امضاء جھت لغـو ایـن الیـحـه  ٢٠٠٠ تصویب شود كه بیش از  
ضد كارگری از رانندگان و كارگران شركت واحد جـمـع اوری  
ـا ھـمـكـاری   گردید و به ثبت وزرات كار گـردیـد و سـپـس ب
جمعی از رانندگان و اعضای سندیـكـا در مـجـلـس شـورای  
ـامـه رسـمـی كـه از طـرف   اسالمی به ثبت رسید و طـبـق ن
مجلس به ادرس یكی از اعضای سـنـدیـكـای شـركـت واحـد  
فرستاده شد قول و قرار رسیـدگـی داده شـد كـه در مـجـمـع  
الیحه ضد كارگری از مجلس برگردانده شده ،الزم به توضیـح  
ـانـون كـار   ـیـر ق ـی است كه دیگر تشكل كارگری ھم به این تغ
ـفـت بـه ایـن   اعتراضاتی داشته اند و طومارھایی جھت مخـال

اعـتـراضـاتـی جـھـت    -٢ . الیحه ضد كارگری انـجـام داده انـد 
 سندیـكـای شـركـت واحـد  ٩٢ تعیین دستمزد عادالنه در سال  

ـبـت در وزرات   داشته كه ھم طومارھایی جـھـت امضـاء و ث
تعاون ،كارو رفاه اجتماعی بوده و ھم اعتراضی تـجـمـعـی در  
ـنـش در حضـور تـجـمـع   ـی محل این وزارت خانه كه با مسئـول
كنندگان شركت واحد كه اكثرا از رانندگان سندیكایی شـركـت  
ـان ادامـه   واحد بوده صورت گرفته كه این اعتراضات ھـمـچـن

 دارد 
 

وضیعیت موجود سندیكای كارگران شركت 
 واحد

ھمانطور كه مطلع ھستید سـنـدیـكـای كـارگـران شـركـت  
ـنـد و   واحد در یك فضای امنیتی و سركوب فعالیت مـی ك
عوامل كارفرما و حراست و شوراھای اسالمـی كـار كـه بـه  
اصطالح نماینده قانونی كارگران شركت واحد مـحـسـوب مـی  

ـیـروھـای  . شوند   ـیـس و ن ـل از پشتیبانی و ھمكاری عوامل پ
ـات كـه ھـر زمـان   امنیتی نیز برخوردار ھستندو با این امكـان
بخواھند می تواند از كـار اعضـای فـعـال سـنـدیـكـایـی در  
شركت واحد جلوگیری كند ویا آنھا را حتی دستگیر كننـد از  
ـنـد و مـرتـب اعضـای   امكانات فرا قانونـی بـرخـوردار ھسـت
ـا احضـار بـه   سندیكای كارگران شاغل در شركت واحـد را ب

تحت فشار قرار مـی  ) نیروھای امنیتی شركت واحد (حراست  
دھند متاسفانه وزرات تعاون ،كارو رفاه اجتماعی ھم كه ھـمـه  

شـركـت مـی  )  سازمان جھـانـی كـار ( ساله در جلسات ساالنه  
كند بطور گسترده و یكطرفه از اخراج و فشـارھـایـی كـه بـه  
رانندگان و كارگران شركت واحد  وارد می شود حمایت مـی  
كند و با توجه به مالقات ھای مختلف و نامه نگاری ھای  
ـنـھـا ھـیـچ   ـار نـه ت ـیـن وزرات ك اعضای سندیكا با مسـئـول
ـنـدگـان   ـازگشـت بـكـار ایـن ران اقدامی جھت مسـاعـدت و ب

ـا   سندیكایی انجام نداده اند حتی از آنھا حمایت ھم كرده انـد ب
ـنـدگـی شـورای   ـای ـات نـم ـتـخـاب توجه به تقلبات گسترده در ان
ـادھـای   ـن ھای اسالمی كاردر شركت واحد و با توجه بـه اسـت
تھیه شده از طرف نمایندگان سـنـدیـكـایـی بـه وزرات تـعـاون  
ـانـه اراده ای   ـاسـف ،كارو رفاه اجتماعی و ادراره استان كار مـت
ـان اسـت كـه نـمـی خـواھـد   قدرتمند در این مسـائـل در جـری

در حال حـاضـر  .  سندیكای كارگران شركت ادامه حیات بدھد  
سندیكای شركت واحد علیرغم تمام فشارھا به فعالیت ھـای  
خود ادامه داده وھر چند عوامل امنیتی اجازه داشتن دفتر و  
ـنـد    یا محلی ثابت را برای برگزاری جلسات سندیكا نمی دھ
،اما بطور مرتب جلسات سندیكـایـی در مـحـل خـانـه ھـای  
شخصی كارگران برگزار می شودو تمام تصیـمـات و حـركـت  
ھای اعتراضی كارگران شركت واحد بصـورت جـمـعـی و در  

سنـدیـكـای  . ھمین منازل شخصی كارگران گرفته می شود  
ـیـم دارد كـه مـجـمـع دوم خـود را   كارگران شركت واحد تصم
برگزار كند اما متاسفانه چـنـد سـالـی اسـت كـه ھـر زمـان  
تصمیم به برگزاری این مجمع گرفته شده از سـوی عـوامـل  
ـیـم   امنیتی برخورد شده بطور نمونه دسـتـگـیـری آقـای ابـراھ
ـازداشـت و زنـدانـی   مددی نایب رئیس سندیكا كه منجر به ب
ـا راھـی   شدن وی گردید ،حال سندیكا در حال بررسی است ت

ـنـد  ـاز ك رضـا  .  با ھزینه ھای حداقلی برای برگزاری مجمع ب
شھابی یكی از اعضای ھیئت مدیـره سـنـدیـكـای كـارگـران  
شركت واحد كه توسط دادگاه انقالب بـه تـحـمـل شـش سـال  

ـیـت ھـای  ٥ زندان محكورم گردیده و   ـال  سـال مـحـروم از فـع
ـقـدی كـه مـدت سـه  ٧ سندیكای و پرداخت    میلیون جریمه ن

سال از محكومیت خود را سپری كرده و بتازگی از زندان بـه  
ـا بـه مـدوای خـود كـه در اثـر   مرخصی پزشكی امده بود ت

 ماه بطور انفـرادی  ١٩ ضرب و شتم بازداشت و نگھداری وی  
 بوجود امده بود بپردازد بعد از گذشت چـنـد مـاه  ٢٠٩ در بند  

ـاشـد بـه زنـدان اویـن   بدون اینكه درمان وی قـطـعـی شـده ب
ـنـدگـان و   بازگردانده شد كه با حمایت و بدرقه جمـعـی از ران
ـال   ـب كارگران سندیكایی شركت واحد تا زندان اوین از وی استق
ـازگشـت بـكـار رضـا شـھـابـی از   شد كه آزادی و درمان و ب
خواسته ھای مھم سندیكای كارگران شركت واحد از سازمـان  

ـاشـد   ـیـت اعضـای سـنـدیـكـای  .  جھانی كار مـی ب وضـیـع
ـئـت    -١ : كارگران شركت واحد   ـی رضا شھابـی از اعضـای ھ

مدیره سندیكا كه در حال حاضر در زندان اوین در حال سـپـری  
ـان حسـن  --٢ كردن محكومیت شـش سـالـه خـود اسـت   ـای اق

سعیدی و ناصر محرم زاده و وحـیـد فـریـدونـی سـه تـن از  
ـیـت ھـای   ـال اعضای این سندیكا از كـارشـان بـه عـلـت فـع
سندیكایی اخراج گردیده انـد و در حـال حـاضـر در شـرایـط  
سخت اقتصادی بسر می برندكه پرونده نامبردگـان در دیـوان  

ـیـر ھـادی و    -٣ .  عدالت اداری در جریان است  ـبـر پ آقایان اك
حسن كریمی  كه از اعضای ھیئت مدیره سنـدیـكـاو حسـیـن  
كریمی سبزوارعضو فعال سندیكا كه بیـش از شـش سـال بـه  
علت فعالیت ھای سندیكایی از كار اخراج گردیده بودند بعـد  
از سالھا پی گیری توانستنـد از دیـوان عـدالـت اداری رای  
بازگشت بكار  بگیرند و بكار خود بازگرداند اما در اقـدامـی  
بی سابقه از سوی ادارات كار كـه از زیـر مـجـمـوعـه ھـای  
وزرات تعاون ،كار و رفاه اجتماعی می باشد از تـمـام حـق و  
ـا   ـیـمـه خـود مـحـروم گـردیـده كـه ب حقوق معوقه و سابقـه ب

تـعـدادی از  .  تالشھای انجام شده ھنوز نتیجه ای نگرفته اند 
اعضای سندیكای شاغل ھم بطور مرتب به حراسـت شـركـت  

و مدیریت شركت واحد و  ) عوامل امنیتی شركت واحد  ( واحد  
كمیته ھای انظباتی احضار می شوند و مـورد تـھـدیـد واقـع  

 سـنـدیـكـای  ٩٢ می شوند فعالیت ھای سنـدیـكـا در سـال  



 16  ١٣٩٢ اردیبھشت ٣١ کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـتـه   ـف كارگران شركت واحد در ماه گذشته بطـور مـرتـب ھـر ھ
جلسات سندیكایی را برگزار كرد و در مورد اول مـاه مـه روز  
جھانی كارگر تصمیم گرفت كه كارھای انـجـام شـده در ایـن  

ـامـه ای بـه    -١ روز بدین شرح است   تنظیـم و صـدور قـعـطـن
تھیه كردن خودكاری كه بـروی  -٢ مناسبت روز جھانی كارگر  

آن تبریك اول ماه مه و عبارت سـنـدیـكـای كـارگـران شـركـت  
واحد حك شده و ھدیه آن به رانندگان و كارگران شركـت واحـد  

-٣ ھمراه با تھیه شرینی و پخش ان در پایانه ای اتوبوسرانـی  
تھیه پالكادری با ارم سندیكا و راھپیمایی و تجمع با پـالكـادر  
ـاسـبـت بـرگـزاری اول مـاه مـه،   در محل پایانه ازادی به مـن
ـال   ـب ـق اعضای سندیكا به اتفاق بـخـشـی از كـارگـران بـه اسـت
رانندگان و كارگران در محل پایانه ھا رفتنند و این روز را بـه  

ـنـد   ـن ـت ـبـریـك گـف مـالقـات اعضـای  -٤ رانندگان و كارگران ت
سندیكای كارگران شركت واحد با كودكان كار كه بـخـشـی از  
ـا   كارگران كوچك جامعه كارگری محسـوب مـی شـونـد و ب
ـیـت   سرود خوانی و پخش شزینی این روز را در مـحـل جـمـع

وضعیت تشكل ھای كارگـری در  .  كودكان كار جشن گرفتند 
آنچه كه ما تاكنون در مورد شرایط تشكل ھای دولتـی  !  ایران 

در ایران برداشت كرده ایم و مشا ھـده شـده  در واقـع تشـكـل  
ـیـشـتـر   ھایی مثل شوراھای اسالمی كـار و خـانـه كـارگـر ب
كارشان حزبی است و اساسا نمی توان گفت تشكل كـارگـری  
و در اصل به ھیچ عنوان مستقل و استقالل تشكیالتی ندارند  
بطوری كه حتی در قوانین جدید اساسنامه این تشكل ھـا در  
ـامـه   وزرات كار تنظیم می شود و اعضای آن در مورد اسـاسـن
ـاال   تھیه شده ھیچ اختیاری ندارد و اساسا این تشكل ھـا از ب
تعیین می شوند و به ھمین منظور بیشتر در خدمت كارفـرمـا  
ـا تـوجـه بـه   ـنـد و ب ـن و دولت ھستند و گوش به فرمان ھسـت
شرایط موجود و رعایت مصلحت حق وحقوق كارگـران را زیـر  
پا می گذارند و بیشتر مصلحت باال دستی ھـا را مـد نـظـر  

و حتـی از شـكـل  .  قرار می دھند تا حقوق اساسی كارگران  
گرفتن تشكل ھای كارگری مستقل جلوگیری می كننـد و  
در اصل با امكانات دولتی از جمله در اختیار داشتـن عـوامـل  
ـار بـه   امنیتی و نفوذ در دادگاه ھا و ادارات كـار و وزرات ك
سركوب تشكل ھایی چون سـنـدیـكـا ھـا مـی پـردازنـد و از  
ـافـع   ـاده در مـن نیروی كارگری كه در اختیار دارند جھت استف
ـلـه بـه   ـال حـم دولتی و كارفرمایی استفاده می كنند بطور مـث

ـا  ١٩/٢/٨٤ سندیكای كارگران شركت واحـد در مـورخ   كـه ب
ـایـه   امكاناتی از جمله حضور و حمایت پلیس و عوامل بلنـد پ
خانه كارگر و شوراھای اسالمی كار كه تداركات این سركـوب  
را با ھماھنگی كارفرمای و حراست شركت واحد انـجـام شـده  

ـیـت  .  بود  ـانـگـر وضـع اساسا شرایط موجود جامعه كارگری بی
سندیکا ی کـارگـران  .  موجود این تشكل ھای دولتی است  

 ٩٢ اردیبھشت   -شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  
 

متن سخنرانی  –٥١اطالعیه ی شماره ی 
رضا شھابی به مناسبت روز جھانی کارگر در 

 زندان اوین
ـز  ـان عـزی ـنـدی   ١١ امـروز  !  با سالم و عرض ادب بـه ھـم ب

. اردیبھشت مصادف است با اول ماه می روز جھانـی کـارگـر 
ـا،   ـی من این روز بزرگ را به ھم طبقه ای ھایم در سـراسـر دن
بخصوص کارگران و مردم شریف و زحمتکش ایران و شما ھـم  

ـار دیـگـر روز  .  بندیان عزیزم تبریک عرض می کنم  یـک ب
ـز و  !  جھانی کارگر فرا رسید  ھمیشه در حالت تعقیـب و گـری

ـار ھـم   باتوم در خیابان و این ب
از صـحـبـت ھــای  .  در زنـدان 

ــل   ـاتـی مـعـمـولـی مـث ـف تشـری
تاریخچه این روز و سابقـه ی  
ــه   ــران ک ــش در ای ــرگــزاری ب

ـتـه دانسـتـن    –بگذریم   که الب
اش به جای خـودش مـھـم و  

من این فرصت    -آموزنده است 
ـنـکـه  :  رو غنیمت می شمارم تا به دو نکته اشاره کـنـم  اول ای

ـار کـارگـران   امروز دیگر برای مطلع شدن از اوضـاع اسـف ب
ایران، چندان احتیاجی به رجوع کردن به اپوزیسیـون و رسـانـه  
ـامـه ھـا رجـوع   ھای بیگانه نیست؛ کافیه به صـفـحـات روزن

ـیـد  ٢٠:٣٠ کنید یا خیلی ساده تر از اون پای اخبار    – بنشین
ـار   حاال که نزدیک انتخاباته اصولگرا و اصالح طلب یـک ب

ـایـده کـه وضـع  .  دیگر مدافع حقوق کارگران شدند  اما چه ف
ـقـل   حداقل دستمزد و حقوق معوقه و حق داشتن تشکـل مسـت
توی این سی و چند سال به مدد مدیریت ھای به اصـطـالح  
انقالبی، جنگی، سازندگی، اصالح طلب و اصـولـگـرا ھـیـچ  

ـقـالب مـا  .  تغییر چشمگیری نکرده  توی دھه اول بـعـد از ان
سیاست اخراج و تصفیه کارگران معترض و آگـاه بـه حـقـوق  
خودشون رو از محل کارشون داشتیم و ایـجـاد تشـکـل ھـای  

) که اسم درستش خانه محجوبـه (فرمایشی مثل خانه کارگر  
در مورد خانه کارگر جھت اطـالع  .  تا شوراھای اسالمی کار 

 احـزاب در  ١٠ بگم که تشکل ھایـی کـه بـر اسـاس مـاده  
وزارت کشور به ثبت برسه اون تشکل یک تشکل حـزبـی و  

  ١٠ بنابراین چون خانه کارگر بـر اسـاس مـاده  . سیاسی است 
قانون احزاب و با بودجه این احزاب داره تغذیه مـی شـه و در  
وزارت کشور به ثبت رسیده است یک تشکل کامـال حـزبـی  
ـاشـد و   ـفـی ب و سیاسی است و نمی تواند یک تشـکـل صـن
ـا بـه امـروز در لـوای دفـاع از   متاسفانه ما می بینیم که ت
ـافـع   حقوق کارگر و با لباس کارگری کامـال در جـھـت مـن
ـاتـی  ـق . سرمایه داری حرکت کرده است و به ضرر منافع طـب

توی دھه دوم ما شاھد کلید خوردن طرح تعدیل ساختـاری و  
ـاری   از پی اون خصوصی سازی ھا و واگذاری ھا و برون سـپ

ـتـی بـودیـم  ـیـجـه  .  ھای گسترده ی بنگـاه ھـای دول ـت کـه ن
ـتـی شـدن  :  مستقیم اش برای طبقه کارگر عبارت بود از  موق

ـیـکـاری   قراردادھای کاری، بازخریدھای اجباری، اخـراج و ب
ـای   ـق ھای گسترده کارگران و در مقابلـش کـارگـران بـرای ب

ـارن  ـی ـاه رو ب تـوی ایـن  .  خودشان ناچار شدن به کارھـای سـی
دوران پاسخ دولت به اعتراضات گسترده مـردمـی نسـبـت بـه  

٪ و بیکاری ھای گسترده نظـیـر اعـتـراضـات اسـالم  ٥٠ تورم  
در دولت اصـالحـات ھـم  .  شھر، چیزی جز گلوله و باتوم نبود 

ـالـب خـارج کـردن کـارگـاه   با تداوم سیاست ھای تعدیل در ق
که این بـه  )  ٨١ در دی  (ھای زیر ده نفر از شمول قانون کار  

نوبه خود یک ضربه مھلک و جبران ناپذیری را بـه کـارگـر  
تنھا خـارج شـدن  .  و طبقه کارگر زد این سیاستھا تداوم یافت 

خانواده ھایی مـتـضـرر  .  کارگر از شمول قانون کار نبوده است 
ـتـمـاعـی مـحـروم شـدنـد ،   ـامـیـن اج شدند، خانواده ھایی از ت
خانواده ھایی و فرزندان اینھا از حـق تـحـصـیـل و از حـقـوق  
شھروندی محروم شدند که به دنبال آن افزایش تصاعـدی رقـم  

ـلـه  .  کودکان کار و خیابان بود و بحران در خانوده ھا  و این حم
را به اسم افزایش اشتـغـال جـا زدنـد و در بـرابـر اعـتـراضـات  
ـار دیـگـر گـلـولـه نصـیـب   گسترده ی مردمی و کارگری، ب

ـاد در  . ( کارگران شد  مثل مورد سرکوب کارگـران خـاتـون آب
در دولت فخیمه ی عدالت محور احمـدی نـژاد  )  ٨٢ زمستان  

ـیـدا کـرد  . ھم رویه ھای گذشته در شکل خشن تری ادامه پ
ـاری   احمدی نژاد در واقع آخرین قسمت از سریال تعدیل سـاخـت
ـنـگـاه ھـای   بود که با ھدفمند کردن یارانه ھا و واگـذاری ب

ـیـک کـرد  یـک  .  تولیدی، تیر خالص را به طبقه کارگر شل
عده می گفتند که احمدی نژاد برآمده از بطن مردم اسـت و  
متعلق به طبقه ی کارگر است به نوعی رئیس جمھور چـپ  
گرا است، به مردم خدمت خواھد کرد و کارگـران بـه نـون و  

ولی عـمـال  دیـدیـم کـه احـمـدی نـژاد بـر  .  نوا خواھند رسید 
ـا جـایـی کـه جـا   ـا  ت ـاق ـف عکس این گفته ھا عمل کرد و ات
ـا   داشت ما توی این دولت دستگیر شدیم و حبس کشیـدیـم؛ ب
برگزاری ھر گونه تجمع برخورد شدیدی کرد که نـمـونـه اش  

 دی سندیکای کارگران شرکـت واحـد و تـجـمـع  ٤ اعتصاب  
ـیـن  .   در پارک الله بود ٨٨ روز جھانی کارگر در سال   ھمچـن

ـا قـدرت   خصوصی سازی ھا سرعت بی سابقه ای یافت و ب
ـنـد ٤٤ ھر چه تمام اصل   .  قانون اساسـی را بـه اجـرا گـذاشـت

ـانـک   آقای احمدی نژاد کامال در راستای سیـاسـت ھـای ب
جھانی و صندوق بین المللی پول قدم برداشت به ھمین خـاطـر  
ـقـدیـر   ـا ت تنھا دولتی بود که به پاس قدردانی و تشکـر، دو ت

 سیاست در  ٣ در مجموع  .  نامه از بانک جھانی دریافت کرد 
تمامی سال ھای پس از انقالب و به ویژه از بـعـد از جـنـگ  
ـیـه   ـیـک عـل توسط کلیه ی دولت ھا به گونه ای سیستـمـات

بی کـارسـازی    -٢ موقتی سازی    -١ : کارگران در جریان بود 
بی نوا سازی؛ یعنی از بین بردن ھر شـکـلـی از راه حـل    -٣ 

ـپـرداخـتـن   برای برخورداری از حداقل ھای انسانی از طـریـق ن
به ھمیـن خـاطـر    –حقوق تا ممنوعیت بھره مندی از تشکل  

ـزرگـتـریـن بـخـش   است که امروز طبقـه ی کـارگـر ایـران، ب
جمعیتی را تشکیل می ده و این مسئله مھمیه کـه فـعـاالن  
ـایـد   سیاسی و اجتماعی ما در جریان مبارزه با وضع موجود ب

که وقتی از اکثریت مردم ایران حـرف مـی  . بھش توجه کنن 
دومین نکته تجربـه ی  !  زنیم به واقع چه کسانی منظورمونه 

سندیکا به مثابه ی مقاومت سازمان یافته ی طبقه کـارگـر  
ایران پس از جنگ در برابر این ھـجـمـه ی ضـد کـارگـری،  
ـاق   کارگران ساکت ننشستند و غریزی و یا آگاھانه برای احـق

 چـھـره  ٨٠ در این میان تـوی دھـه  .  حقوقشون به پا خاستند 
ـای   ھای با تجربه و فعالین قدیمی کارگری  بـه فـکـر احـی
یکی از سنت ھای مبارزاتی طبقه ی کارگر در سـال ھـای  

از این رو ھسـت کـه  .  یعنی سندیکا : پیش از انقالب افتادند 
من می خواھم به سندیکا اشاره کنم چون مھمترین جلـوه ی  
مقاومت سازمان یافته ی طبقه کارگر ایران در دوران پس از  

ما زمانی اقدام به احیای سندیکـا کـردیـم  .  جنگ بوده است 
:  سندیـکـا بـود ٣  شرکت واحد دارای  ٤٧ که پیش تر در سال  

ـنـدگـان    -١  ـیـرکـاران    -٢ سندیکای ران  -٣ سـنـدیـکـای تـعـم
اما به دنبال عملکرد غیر قانونـی و  .  سندیکای بلیط فروشان 

منفعت طلبانه ی شوراھای اسالمی کار از دور سوم به بـعـد  
  ادامه داشت باعث شد جـمـعـی  ٨٣  تا  ٧٢ که حدودا  از سال  

ـات   ـا ایـجـاد ھـی از کارگران قدیـمـی و فـعـاالن کـارگـری ب
بازگشایی سندیکاھای کارگری، اقدام به تشـویـق کـارگـران  

این کارگران قـدیـمـی  .  برای ایجاد تشکل ھای مستقل کنند 
و فعاالن کارگری اقدام به آموزش و آگـاه سـازی کـارگـران  

نتیجه ی این آموزشھا ایـن شـد  .  در ارتباط با سندیکا کردند 
 امضایی که برای احیـای سـنـدیـکـای  ٨٥٠٠ که به موجب  
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ـازگشـایـی در سـال   شرکت واحد جمع آوری شده بود، ھیات ب
ـتـه ایـن کـار  .   به فکر برگزاری مجمع عمومی افتاد ٨٤  الب

یکی و دو شبه انجام نشد بلکه با آموزش رو در رو، پـخـش  
ـیـن کـارگـران در سـرویسـھـا و  ...  جزوات آموزشی و   در ب

خطوط و صحبت در باره مطالبات انباشته شده باعث شد کـه  
تعدادی زیادی رو به سندیکا آوردند و سـنـدیـکـای شـرکـت  

ــیــل شــود  پــس از یــک دوره مــذاکــرات بــا  .  واحــد تشــک
ـاق حـقـوق   کارفرمایان و نھادھای مسـئـول بـه مـنـظـور احـق
ـیـن،   معوقه ی کارگران و عدم پاسخ مناسب از سوی مسئول
سندیکا اقدام به انجام یک سلسله اعتراضات که مـجـمـوعـا   

ـا  .   واحد بود شامـل شـد ٥  اول چـراغ روشـن کـردن ھـمـراه ب
سوم آموزش اعتصـاب و در  .   توضیح دوم عدم دریافت بلیط 
. چھارم اعـتـراض بـھـمـن مـاه .  راستای آن اعتصاب دی ماه 

ـادیـوم آزادی ١٠ پنجم حضور   ـفـری در اسـت ـاورد  .   ھزار ن دسـت
ــدیـکــا  ــجــاد    -١ :  سـن ــرای دیـگــر کـارگــران و ای ــی ب الـگــوی

ـزکـار و   ـل سندیکاھای کارگری مانند نیشکر ھفت تپـه و ف
سرمشقی برای مردم که اگـر مـتـحـد    -٢ .... مکانیک و  

 درصـدی  ٥٠ افزایش   -٣ . باشند و پیگیر، نتیجه می گیرند 
ـا    -٤ حقوق    دستاورد فرھنگی و دگرگونی روابط کارگران ب

و به خاطر ھمین تاثیرات ھم بوده اسـت کـه  .  خانواده شان بود 
تا به امروز ھمسران این راننده ھا پا به پای شوھرانشان دارنـد  
مبارزه می کند و به خاطر ھمین آگاھی بوده کـه تـعـدادی  
ـئـت مـدیـره   از ھمسران راننده ھای شرکت واحد و اعضای ھی

 شرکت واحـد در روز  ٦ چادر به کمر بسته در جلوی منطقه  
اعتصاب ایستادند و کتک خوردند و حتی ھمسـر یـکـی از  

خـوب جـواب  .  ھمکارانمان که باردار بود دچار مشـکـل شـد 
ـاده ایـم .  اینھا را کی می خواست بدھد  ـا  .  برای ھمین ایسـت ب

ـال حـق خـودمـان   ـب قدرت در موضع خودمان ایستاده ایم و دن
ھمان حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و سنـدیـکـا  .  ھستیم 

ـابـت کـرده  .  و دفاع از حقوق انسانی خودمان  تجربه بـه مـا ث
اگـر  .  که ھیچکی به داد کارگران نمی رسه مگر خـودشـون 

ـیـل   توی این سال ھا وضع طبقه کارگر بدتر شده بـه ایـن دل
ـاشـه، بـر   نیست که فقط خواسته به نیروی خودش متکـی ب
عکس ما اونجایی ضرر کردیم که به نیرو و تـوان خـودمـون  
شک کردیم و افسارمون را دادیم به دست این کاندیدا و اون  

تجربه سندیکا به ما و ھمه مردم نشان داد که اگـر  .  کاندیدا 
ایراد و اشـکـال اگـر  .  اراده کنیم و پی گیر باشیم می توانیم 

ـیـک ھـای   ـاکـت ھست، فارغ از سرکوب، بر می گرده بـه ت
ـاشـه از رھـایـی   مبارزاتی ما و نه استراتژیمون که عبـارت ب

ما معتقدیم این شعـار  . طبقه کارگر توسط خود طبقه کارگر 
را باید در دستور کار قرار داد و تا تحقق اش لـحـظـه ای از  

بر این اساس من بـه عـنـوان یـک  .  پا ننشست و ناامید نشد 
  ٤١ افزایش دستـمـزدھـا بـر اسـاس مـاده    -١ : کارگر خواھان 

ـقـل و مـورد نـظـر    -٢ قانون کار   تشکیل تشکل ھـای مسـت
. کارگران و به رسمیت شناختن این تشکل ھا تـوسـط دولـت 

ـیـمـایـی  -٣  ـپ  -٤ .  حق اعتصاب و اعـتـراض و تـجـمـع و راھ
تضمین امنیت شغلی ھمه ی کارگران به ویژه لغو ھر گونـه  
ــد امضــاء و حــذف واســطــه ھــای   ــی قـرارداد مــوقــت و ســف

متوقف کردن اخراج ھا و بیکارسـازی ھـای   -٥ . پیمانکاری 
لغو سه جانبه گرایی که ھمیشه در نھـایـت بـه    -٦ .  گسترده 

ایجاد کار برای ھـر کـارگـر    -٧ .  نفع سرمایه داران بوده است 
ـیـکـار  . آماده به کار و بیمه بیکاری برای کلیـه کـارگـران ب

ـان بـه    -٨  تساوی حقوق زن و مرد و رفع ھر گونه ستم به زن
ـان کـارگـر  ـان    -٩ .  ویژه ستم مضاعف کارفرمایان بـر زن ـای پ

دادن به دستگیری کارگران و آزادی بی قیـد و شـرط تـمـام  
ـنـی، عـلـی آزادی،   ـلـه غـالـب حسـی کارگران زندانی از جـم

ـیـم زاده   ـام ابـراھ ـن و  ...  شاھرخ زمانی، محمـد جـراحـی، بـھ
 درصـد حـقـوق طـبـق  ٥٠ بازگشت به کار ھم  آنھا یا پرداخت  

 قانون کار و پرداخت حق بیمه به ھمسر و فرزندان تا  ١٧ ماده  
لـغـو کـار کـودکـان و ایـجـاد     -١٠ . زمان رفع محکومیت 

شرایط مادی و روحی مناسب بـرای رشـد کـودکـان آسـیـب  
ـقـویـم    -١١ . دیده و بی سرپرست  گنجانـدن روز کـارگـر در ت

تـوقـف خشـونـت    -١٢ .  کشوری به عنوان روز تعطیل رسمی 
ھا و تبعیض دولتی و غیر دولتی علی  کارگـران مـھـاجـر بـه  
ویژه کارگران افغـان و بـرخـورداری کـامـل آنـھـا از حـقـوق  

ـاعـادالنـه قضـایـی    -  ١٣ . شھروندی و کارگری  لغو احکام ن
ـیـه   ـیـد و غـیـره عـل ـبـع شامل اعدام، شالق، جریمه، حبـس، ت

لـغـو مـجـازات   - ١٤ . فعالین کارگری، سیاسی و اجتماعی 
در نھایت به شورای امنیت سازمان مـلـل و  .  ھستیم .  مرگ 

ـیـم کـه مـا   بویژه قدرتھای غربی و آمریکا اعـالم مـی کـن
ـانـه و   ـب کارگران ضمن محکوم کردن سیاستھای جنگ طـل
ـار لـغـو تـحـریـم   ماجراجویان  جناحھایی از دولت ایـران، خـواسـت
ـقـه کـارگـر و   ھای اقتصادی که مستقیما  خانواده ھای طـب
مردم زحمتکش را نشانه گرفته ھستیم و ھر گـونـه طـرح و  
بحث و لفاظی دربار  حمل  نظامی و حتـی انـدیشـیـدن بـه ایـن  
بالی خانمانسوز را شدیدا  محکوم می کنیم و با تمام توان و  
امکانات خود در برابر ھر گونه تجاوز احتمالی بـه کشـور و  

نان مـن کـو؟ کـار مـن  .  جامعه ایران ایستادگی می کنیم 
کو؟ تشکل  مستقل من کو؟ با درود به ھـمـه کـارگـران و  
ـیـن   گرامی داشت یاد و خاطره ی تمام مبارزان کارگر و فعال
کارگری به ویژه شھید کارگر ستار بھشتی که ازھم بندیانـم  

ـاد آزادی  !  زنده باد اتحاد کارگران !  بود زنده باد کارگر  زنـده ب
زندان اویـن    -رضا شھابی !  زنده باد جنبش کارگری ! و برابری 

ـبـھـشـت  ٢٢   - کمیته ی دفاع از رضا شھابـی ١١/٢/٩٢   اردی
 ١٣٩٢ 
 

اعتصاب کارمندان و خبرنگاران روزنامه 
 شھروند بدلیل عدم پرداخت حقوقشان

کارمندان و خبرنگاران روزنامه شـھـرونـد  :    اردیبھشت ٢٢ 
بخاطر دریافت نکردن حقوق خود از پیش از سال جدیـد دسـت  

ـامـه  .  به اعتصاب زده اند  ـنـی روزن خبـرنـگـاران و پـرسـنـل ف
نفر اسـت بـخـاطـر بـدقـولـی  ٦٠ شھروند که تعدادشان بیش از  

ھای مدیر مسئول و سایرمسئوالن روزنامه در پرداخت حـقـوق  
یک منبع آگـاه در  .  ماه گذشته دست به اعتصاب زده اند ٢ 

ـار ادعـا کـرده بـودنـد کـه  : این روزنامه گفت  مسئوالن ھـر ب
ـا دروغ ھـای   ـار ب حقوق ما را پرداخت خواھند کرد ولی ھـرب

از صـبـح امـروز ھـمـه  :وی در ادامه افزود . آنان روبرو شده ایم 
سرکار خود حاضر شده اند ولی کسـی کـار نـمـی کـنـد و  
مدیر مسئول روزنامه نیز تھدید کرده اسـت در صـورتـی کـه  
ـار   ـا اخـب ـامـه را ب ـنـد روزن خبرنگاران به کار خود ادامـه نـدھ
. تلکسی پر خواھد کرد و ھیچ حقوقی به آنان نـخـواھـد داد 

ـفـی   ـی بنابراین گزارش خبرنگاران روزنامه شھروند در بـال تـکـل
بسر می برند و تا دریافت حقوق خود دست از اعتصاب نمـی  

گفتنی است شھروند از روزنامه ھای حـامـی دولـت  .  کشند 
ـیـرات اسـاسـی   ـی می باشد و این اتفاقات ظاھرا زمینه ساز تغ

 . در این روزنامه در آستانه انتخابات می باشد 
 

 اخبار بین المللی
  درصد٢٧افزایش نرخ بیکاری به  -یونان 

ـیـکـاری   ـرخ ب آمارھای رسمی حکایت از آن دارد کـه ن
 درصد افزایش یافـتـه اسـت و  ٢٧ در یونان در ماه فوریه به  

ـیـکـاران ایـن کشـور را تشـکـیـل   جوانان بیشتریـن شـمـار ب
(     مـه ٩ آژانس آمار دولتی یونان روز پنج شنبـه .   دھند   می 
با انتشار گزارشی اعـالم کـرد کـه شـمـار  )   اردیبھشت ١٩ 

ـر  ١.٣ بیکاران در این کشور در ماه فوریه بـه   ـف ـیـون ن ـل  مـی
این گزارش ھمچنین حاکی از آن اسـت کـه  .   رسیده است 

ـیـکـاران یـونـانـی را  ٢٤  تا  ١٥ جوانان    ساله بیشترین شمار ب
نرخ بیکاری جوانان یونانی در ماه فوریـه  .  دھند   تشکیل می 

ـرخ  .   درصد رسیده است ٦٤.٢ به   این در حـالـی اسـت کـه ن
 درصـد بـوده  ٥٩.٣ بیکاری جوانان یونانی در مـاه ژانـویـه  

افزاید، در    است آژانس آمار دولتی یونان در این گزارش می 
 نرخ بیکـاری در ایـن کشـور حـوزه یـورو  ٢٠١٢ ماه فوریه  

اقتصاد یونان ششـمـیـن سـال رکـود  .  درصد بوده است ٢١.٩ 
گذارد؛ در شش سال اخیر یونان شـاھـد    خود را پشت سر می 

اجرای سیاست افزایش مالیات ھا و کاھش ھزینه ھـا بـوده  
ـیـن   است؛ طرحی که از سوی اتحـادیـه اروپـا و صـنـدوق ب
المللی پول برای اعطای کمک ھای مالی به یونان ارائـه  

ـر  .   شده است  ـراب ـیـکـاری در یـونـان ھـم اکـنـون دو ب نرخ ب
باشد؛ نرخ بیکاری حـوزه یـورو ھـم    متوسط منطقه یورو می 

گفتنی است اقتصاد مـنـطـقـه یـورو  .  درصد است ١٢ اکنون  
با وجود اجرای سیاست ھای ریاضتی در سال ھای اخیـر و  
ـلـی پـول   ـیـن الـمـل کمک ھای اتحادیه اروپا و صـنـدوق ب

 . برد   ھمچنان در رکود به سر می 
 

 معدنچی در اثر ٢٧کشته شدن  -چین 
 انفجار معدن

 نفـر  ٢٧ رسانه ھای دولتی در چین گزارش داده اند که  
در اثر انفجار در یک معدن ذغال سنگ در جـنـوب غـرب  

خبرگزاری رسمی شین ھوا گفتـه  .  آن کشور کشته شده اند 
است که انفجار در معـدنـی در لـوژو در اسـتـان سـیـچـوان  

ـفـجـار  .  اتفاق افتاد  مقامات محلی گفته اند که در زمان ان
تـا  .   کارگر در عمق معدن کـار مـی کـردنـد ١٠٠ بیش از  
ـروھـای امـدادی  ٨١ کنون   ـی  نفر از کارگران معدن توسـط ن

ـفـجـار مـجـروح  ١٦ نجات یافته اند که   ـر ان  نفر از آنان در اث
ـبـه .  شـده انـد    ٢١ (    مـه ١١ ایـن حــادثـه کـه عصـر روز شـن
اتفاق افتاد، دومین انفجـار در مـعـدن در طـول  )  اردیبھشت 

ـبـل از آن (روز جمعه  .  ساعت بوده است ٢٤  ـیـز  )  یـکـروز ق ن
 کارگر در اثر انفجار گاز در یک معدن ذغال سـنـگ  ١٢ 

در استان گویژو در جنوب غرب چین جان خود را از دسـت  
ـفـجـار گـاز در یـک  )  آوریل (در ماه گذشته  . دادند  ـیـز ان ن

معدن ذغال سنگ در استان جیلین در شـمـال شـرق چـیـن  
مـعـادن ذغـال  .   مجروح بر جـای گـذاشـت ١٢  کشته و  ١٨ 

سنگ در چین عـلـی رغـم اظـھـاران مسـووالن آن کشـور  
مبنی بر بھبود دادن استانداردھای ایمنی، ھـمـچـنـان خـطـر  

ـر  ١٣٠٠ در سال گذشته میالدی بیش از  .  آفرین ھستند  ـف  ن
در آن کشور در معادن ذغال سنگ جان خـود را از دسـت  

 .دادند 
 

تظاھرات ھزاران نفر در اعتراض  -اسپانیا 
 ھای دولت به سیاست

ـنـان روز   ـبـش خشـمـگـی در آستانه دومیـن سـالـگـرد جـن
ـر در  )   اردیبھشت ٢٢ (   مه ١٢ یکشنبه   ـف در اسپانیـا ھـزاران ن

در پایتخت این کشـور  .  شھرھای مختلف راه پیمایی کردند 
ـراضـی مـوسـوم بـه   ھزاران نفر گرد ھم آمدند تا حرکت اعـت
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را علیه نظام سرمایـه داری زنـده نـگـه  "  جنبش خشمگینان " 
خیابانھای سی شھر دیگر از جمله بارسلونا ھم شاھـد  .  دارند 

پانزدھم ماه مه دو سال قبل ھـزاران  .  تجمع اسپانیایی ھا بود 
نفر از اسپانیایی ھای عمدتا جوان با تـجـمـع در شـھـرھـای  
ـلـی زود بـه   مختلف، جنبشی راپایه ریزی کـردنـد کـه خـی

جـوانـان کشـورھـای  .  شھرھای دیگر جھان ھم کشیـده شـد 
مختلف با الھام از اسپانیایی ھا در مراکز مالی شھـرھـایـی  
. مثل نیویورک و لندن جنبش اشغال را راه انـدازی کـردنـد 

ـیـن    البته این جنبش نتوانست ادامه پیدا کـنـد ولـی  ـرای اول ب
بار جنبشی اعالم وجود کرد که نظام سرمایـه داری را بـه  

ـر از جـمـعـیـت  . چالش کشید  ـف ـیـون ن ـل   ٤٥ حدود شـش مـی
 .میلیونی اسپانیا بیکار ھستند 

 
 خشم مردم از تشدید ناامنی -   لیبی

ـبـی خشـم   ـی انفجار ھای پیاپی و تشدید نـاامـنـی در ل
ـفـجـار  .  مردم این کشور را در پی داشت  ساعاتی پـس از ان

ـنـغـازی روز   یک خودروی بمب گـذاری شـده در شـھـر ب
گروھی از مـردم در شـھـر  )   اردیبھشت ٢٣ (   مه ١٣ دوشنبه  

ـرچـم گـروه   طرابلس ضمن برپایی تظـاھـرات بـا آتـش زدن پ
ـری دولـت از قـدرت   اخوان المسلمین خـواسـتـار کـنـاره گـی

به گفته مقامات لیبی درپی انفجار یـک خـودروی  .  شدند 
ـنـغـازی   بمب گذاری شده در نزدیکی بیمارستانی در شھر ب

.  نفر نیز مجروح شـده انـد ١٧  نفر کشته و حدود  ١٥ دستکم  
اواخر ماه آوریل نیز انفجار یک خودروی بمب گذاری شـده  
در محوطه خارجی سفارت فرانسه در لیبی دھـھـا مـجـروح  

 .برجای گذاشت 
 

اعتصاب کارمندان دولت در  -یونان 
اعتراض به تصمیم دولت به ممنوع کردن 

 اعتصاب
کارمندان دولتی یونان با دست کشیدن از کـار در روز  

اعتراض خود را نسـبـت بـه  )   اردیبھشت ٢٣ (   مه ١٣ دوشنبه  
تصمیم دولت دائر بر مـمـنـوع کـردن اعـتـصـاب آمـوزگـاران  

آموزگاران بـا عـدم حضـور خـود در  . دبیرستان اعالم کردند 
ـلـی   مراکز آموزشی، مدارس و دبیرستانھا را اجبارا به تعـطـی

کارمندان بیمارستانھا نیز تعداد کارمندان خود را  .  کشاندند 
در ھـمـیـن حـال، نـخـسـت  .  در مراکز درمانی کاھش دادند 

ـراض آمـوزگـاران، آنـھـا  را در   وزیر یونان نیز در پاسخ اعـت
ـری   صورت ادامه اعتراضات تا روز جمعه، تھدید به دستگـی

 . و اخراج از کار کرده است 
 

گرفتار شدن معدنچیان در  -اندونزی 
 معدن مس

تعداد نامعلومی از کارگران یک معدن مس در استـان  
پاپوآ اندونزی با ریزش یک تونل در زیر زمین گرفتار شـده  

رخ  )   اردیبـھـشـت ٢٤ (   مه ١٤ این حادثه در روز سه شنبه . اند 
نیروھای امداد واضطراری در حال حاضر سـرگـرم  .  داده است 

این معدن متعلق به شرکت آمـریـکـایـی  .  عملیات نجات اند 
است و دفتر مرکزی آن در ایـالـت  "  فریپورت کاپر اند گلد " 

این معدن دومین مـعـدن بـزرگ مـس جـھـان  . آریزونا است 
ـر طـال را  .  بشمار میاید  شرکت فریپورت که بزرگترین ذخای
 . ھزار نفر کارگر را در استخدام خود دارد ٢٤ دارد بیش از  

ـر   ھنوز از تعداد کارگرانی که گرفتار شده  و یـا در اث

در  .  ریزش  تونل کشته شده اند؛ اطالعاتی در دست نیسـت 
بیانیه ای که از سوی این شرکت منتشر شـده آمـده اسـت  

 . عملیات امداد کند و دشوار است 
 

کارکنان شرکت آمازون دست از  -آلمان 
 کار کشیدند

(   مـه ١٤ کارکنان شرکت آمازون در آلمان روز سه شنبه 
به دعوت اتـحـادیـه  .  دست به اعتصاب زدند )   اردیبھشت ٢٤ 

ــان  " وردی " کـارگــری   ــد " ، کــارکـن ــل ــاد ھــرسـف ــکــی از  "  ب ی
ـتـی آمـازون، واقـع در   ـرن ـت ـن انبارھای تدارکاتی فرنشگاه ای
شمال شرقی فرانکفورت و الیپزیک، از ساعت شش صـبـح  
به وقت محلی و در اعتراض به شرایـط دسـتـمـزد و مـزایـا  

ـنـدگـان مـی  .  دست به اعتصاب زدند  یکی از اعتصاب کن
شرایـط کـاری  . دالیل بسیاری برای اعتصاب داریم : "گوید 

ـیـن  .  در اینجا باید بھبود پیدا کند  ھمچنین اختالف زیادی ب
ـم وجـود دارد  ـی مـا  .  دستمزد ما و آنچه ما خواستارش ھسـت

ـیـجـه   ـت ـم و حـاال ن ـی نقش مھمی در راه اندازی اینجـا داشـت
ـیـز  ."  کمی بـه مـا مـی رسـد  ـنـده اتـحـادیـه وردی ن نـمـای

ـیـدا  : "گوید   می  ممکن است این مـنـاقشـه مـدتـی ادامـه پ
ـلـی بـه  .  کند  تا به حال آمازون خیلی نشان نـداده کـه تـمـای

آنھا مایل به صحبت کردن ھستند امـا مـایـل  .  مذاکره دارد 
بنابراین ما آماده یک اعـتـصـاب  .  به مذاکره واقعی نیستند 

کارکنان شرکت آمـریـکـایـی آمـازون در  ."  نامحدود ھستیم 
 ھزار نفر می رسـد خـواسـتـار  ٩ آلمان که تعدادشان به حدود  

اجرای شرایط کاری یکسان با شرکت ھای خرده فـروشـی  
ھستند اما مذاکرات اتحادیه ھای کارگری بـا سـران ایـن  

ـلـد "شعبه  . نتیجه مانده است   شرکت تاکنون بی  در  "  باد ھرسف
مرکز آلمان، بزرگترین مرکز توزیع مـحـصـوالت آمـازون در  

بیش از سه ھزار نفر در ایـن مـرکـز کـار  .  این کشور است 
این کارگران خواھـان افـزایـش دسـتـمـزدشـان از  .  می کنند 

 . یورو در ساعت ھستند ١٠.٦٦  یورو به  ٩.٣٠ 
 

اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی  -ترکیه 
 ترکیه

ــان شــرکــت   ــه کــارکــن ــه ب ــوردی تــرکــی ــه ھــوان ــحــادی ات
ـراض بـه   ـرالیـن فـراخـوان داد در اعـت ھواپیمایی ترکیش ای
تصمیم رئیس این شرکت مبنی بر بـازنـگـردانـدن سـیـصـد و  
پنج کارمند به سر کـار خـود کـه سـال گـذشـتـه در پـی  

ـبـه     ٢٤ (    مـه ١٤ اعتصاب اخـراج شـدنـد، از روز چـھـارشـن
مصـطـفـی یـاگـچـی،  .  دست به اعتصاب بزننـد )  اردیبھشت 

از آنجا که ھیـچ  : " دبیرکل اتحادیه ھوانوردی ترکیه گفت  
ـرالیـن دربـاره   ـرکـیـش ای پیشرفتی در مذاکرات با شرکـت ت
بازگشت سیصد و پنج تن از کارکنان اخراجی این شـرکـت  
ـبـه   ، به کار خود ، حاصل نشـده اسـت ، امـروز چـھـارشـن
تصمیم خود را مبنی بر اعتصاب کارکنان این شرکت کـه  

ـم  ـی ایـن مسـئـول  "  عضو این اتحادیه ھستند ، اعالم می کـن
ـنـده آغـاز مـی شـود  ایـن  .  افزود این جنبش ظرف ده روز آی

ـریـت ایـن شـرکـت اسـت تـا ایـن   ـرای مـدی آخرین فرصت ب
 .مذاکرات را به نتیجه برساند 

ـر دارایـی   به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکـارا ، وزی
وی  .  ترکیه بالفاصله تصمیم این اتحادیه را مـحـکـوم کـرد 

ـرالیـن   گفت اجازه نمی دھیم اختاللی در فعالیت ترکـیـش ای
ـرھـا  کـارکـنـان  .  ایجاد شود ، به خصوص پیش از فصل سـف

 در اعتراض به شرایط نـامـنـاسـب  ٢٠١٢ ترکیش ایرالین ماه  
کاری خود به ویژه تصویب قانـونـی کـه اعـتـصـاب را در  
بخش ھای راھبردی ، به ویژه بخش ھـوایـی مـمـنـوع مـی  

این شرکـت پـس از  .  کرد ، چند روز دست از کار کشیدند 
آن ، سیصد و پنج کارمند خود را کـه در ایـن اعـتـصـاب  

از پـانـزده ھـزار و نـھـصـد  .  شرکت کرده بودند ، اخراج کرد 
ـر عضـو ایـن   ـف ـرالیـن ، چـھـارده ھـزار ن کارمند ترکیش ای

ـنـد  ـرکـیـه در سـال  .  اتحـادیـه ھسـت ـیـمـایـی ت شـرکـت ھـواپ
حدود سی و نه میلیون مسافر جابجا کرد که نسـبـت  ٢٠١٢ 
  . بیست درصد افزایش داشته است ٢٠١١ به سال  

موفقیت چشمگیر کارگران بخش  -آلمان 
 برق و فلزکاری

ــه   ــب ــرز روز چــھــارشــن ــت   ٢٥ (    مــه ١٥ بــه گــزارش روی
اعالم کـرد کـه   IG Metalاتحادیه کارگری  ) اردیبھشت 

ـر  .  موفق به تحمیل افزایش دستمزد به کارفرمایان شده اند  ب
اساس این گزارش دستمزد کارگران این بخش که تعدادشـان  

ـیـه     میلیون نفـر مـی ٣.٧ به    درصـد  ٣.٤ رسـد، از مـاه ژوی
ـنـده    افزایش خواھد یافت و از مـاه مـه   درصـد  ٢.٢ سـال آی

بدنبال چـنـد بـار اعـتـصـاب  .  دیگر به آن اضافه  خواھد شد 
اخطاری توسط این کـارگـران، آنـھـا اعـالم کـرده انـد کـه  
چنانچه تا آخر این ھفته مـوافـقـت نـھـایـی حـاصـل نشـود،  

این توافقنامـه بـایـد  .  دست به اعتصاب نامحدود خواھند زد 
 .برسد  IG Metalبه تصویب کمیته تعیین دستمزد اتحادیه  

 
 

زنده باد 
اعتصابات 
 سراسری
 کارگری


