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ـر   ـراب ـران بـار دیـگـر در ب جامعه ای
مضحكه انتخاباتی رژیم اسـالمـی  
ـنـد   قرار گرفته و كارگران ھم ھمـان

ـنـا بـه ایـن    سال  ھای پیش بی اعـت
خیمه شب بازی، مبارزات خود را  
برای خالصی از این وضعیت بـی  

نـوشـتـه  .  وقفه ادامه خـواھـنـد داد 
حاضر در نقد راھـكـارھـایـی اسـت  
كه می خواھد كارگران را از ایـن  
ــازیــچــه دســت   ــاز دارد و ب امــر ب

ـتـی  .  باندھای رژیم بكند  با وضعـی
كـه جــمــھـوری اســالمــی بــر ســر  
ـنـظـر   كارگران آورده اسـت، بـعـیـد ب
می رسد كه حتی یك تك كـارگـر  
شریفی ھم توھمی به ھیچ بانـد و  
ـتـی از جـمـھـوری   جناح و شخصی

با این وجـود  .  اسالمی داشته باشد 
ھـای    جواب اشخاصی كه به بھـانـه 

دفاع از حـقـوق  " مختلف و از جمله  
" گـرائـی   صنفی كارگران و امـكـان 

از جمھوری اسالمی و بـانـدھـای  
مشخصی از این رژیم دفـاع مـی  
ـفـه   كنند ھمیشه الزم اسـت و وظـی

 .ھر كارگر كمونیستی است 
 

ــه ای كــه اخــیــرا از   مصــاحــب
نژاد از سـنـدیـكـای    مازیار گیالنی 

ھـای    روی سـایـت "  فلزكارمكانیك " 
اینترنتی رفته است حاوی نكـاتـی  
است كه بحث در مورد آنـھـا مـی  
ــش   ــد بــرای فــعــالــیــن جــنــب تــوان
ـرھـه از   ـران در ایـن ب كـارگـری ای

ھـر  .  تـاریـخ حـائـز اھـمـیـت بـاشـد 
پاراگراف و سطر از آن نوشته قابـل  
بحث و سوال برانـگـیـز اسـت؛ امـا  
من سعی خواھم كـرد تـمـركـز ایـن  
یادداشت را بر آن بخش از اظـھـار  
ـر   ـم كـه زی ـن نظر ایشـان تـمـركـز ك
پوشش تحریم و یا شركت كارگـران  
در انتخابات رژیم اسالمی، وظیفـه  
دفاع از جمھوری اسـالمـی را بـه  

 .عھده گرفته است 
نژاد خـودش را    مازیار گیالنی 

مـعـرفـی  "  فعال سندیكائی " بعنوان  
ــن   ــد و در ســراســر ای مــی كــن
ــك   ــد ی ــانــن ــم ــه ھــم ھ مصــاحــب
سندیكالیست به مسئله انتـخـابـات  
ـــــی و   ـت ــــ ـــــن دول ـی ــــ ـــــوان و ق

ـبـی و ادیـت  (  ـت نوشته زیر متن ك
شده میزگرد كـانـال جـدیـد دربـاره  
اعتصاب عـمـومـی اسـت كـه در  

 .) برگزارشد ٢٠١٣  مه  ١٦ تاریخ  
 

فاتح بھـرامـی  : ناصر اصغری 
ـم  ـی ـن ـتـی  .  از شما شروع مـی ك وق

،  " اعتصاب عـمـومـی "می گوئیم  
اعـتـصـاب  " منظورمان از مـقـولـه  

 چیست؟ " عمومی 
ـم  :  فاتح بھرامی  اول تاكید كـن

ــن و   ــری ــمــت ــھ ــصــاب م ــه اعــت ك
قدرتمندترین ابزار مبارزه كـارگـران  

در  .  در مقابل سرمایه داران اسـت 
واقع قدرت جمعی كارگران فـقـط  
ـیـدا   ـروز پ در اعتصاب معنـی و ب
میكند، زیرا اعتصاب جایی اسـت  
كه كارگران با خواباندن تولیـد، یـا  
ـنـد قـدرت   ـتـوان قطع خـدمـات، مـی
جمعـی و اراده جـمـعـی خـود در  

ـرمـــایـــه د اران و   ـــابـــل ســ ـق مــ
. كارفرمایان را به نمایش بگـذارنـد 

اعتصاب موثرترین ابـزار كـارگـران  
 .برای دفاع از حقوقشان است 

اشـاره بـه  "  اعتصاب عمومی " 
این دارد كه اعـتـصـاب در ابـعـاد  
وسیعتر و فراتر از یك كـارخـانـه و  

منتھـا  .  محل كار صورت میگیرد 
ـر " این   اعـتـصـاب در  "  ابعاد وسیعـت

ـفـی مـمـكـن   واقع در سطوح مختل
است صورت بگیرد و مثال در یك  
شھر یا یـك رشـتـه مـعـیـن و یـا  
. سراسری و در سطح كشور بـاشـد 

بعنوان مثال، اگر ھـمـه یـا بـخـش  
مھمی از كارگـران در یـك شـھـر  
دست به اعتصاب بزنند ما با یـك  

در سطـح یـك  "  اعتصاب عمومی " 
در سطـح یـك  .  شھر مواجه ھستیم 

رشته مـثـال اعـتـصـاب كـارگـران  
ــصــاب   ــا اعــت ــھــا ی ــن ســازی مـاشــی

كارگران ھمه معادن ذغال سنـگ  
در یك كشور یا اعتصاب كارگران  
ـرا   پتروشیمی در چند شھر كه اخـی
ـیــم   نـمـونـه اش را در ایــران داشـت
شكل دیگـری از یـك اعـتـصـاب  

شكلی دیگری از  .  عمومی است 
اعــتــصــاب عــمــومــی در ســطــح  
ــی در ســطـح یــك   ــعـن سـراســری ی
كشور است كه در اینحالت ھمه یا  
بخش عمده كارگران و یا بـھـرحـال  
بخش قابل تـوجـھـی از كـارگـران  
صنایع مھم در سطح كشـور دسـت  
به اعتصاب میزنند و تا آنجا  كـه  
ــصــاب   ــت اعــت ــاره اھــمــی مــا درب
ـران   عمومی در شـرایـط امـروز ای
ـبـه   حرف میزنیم منظورمان این جـن

اعتصابات عمومی  .  از بحث است 
در اكثر موارد به یك رویاروئی بـا  
حكومت میانجامد و در برخی از  

 درباره اعتصاب عمومی
 میزگرد كانال جدید با فاتح بھرامی و شھال دانشفر 

دفاع از جمھوری اسالمی به 
 "فعالیت سندیكائی"بھانه 

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
 ١٦  صفحه  

 آزادی اعتــصـاب
 منصور حکمت  

 نکته اصلی
و تقالھای تشکل ھای حکومتی" انتخابات حکومت " کارگران    

 در حاشیه اخبار کارگری
 سا   و موقعیت كارگران ١٣٩٢ ل  

 ٧      صفحه  

 ٣        صفحه  

 ٩  صفحه  

 ١٢ صفحه  

 ١٤ صفحه  
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 مذھب، ملیت و قومیت
 

آزادی مذھب و بی مـذھـبـی 
و جدایـی کـامـل مـذھـب از 

حذف کلیه مضـامـیـن . دولت
و ارجاعات مذھبی و مـتـاثـر 
. از مذھب از قـوانـیـن کشـور

تــبـــدیـــل مـــذھـــب بـــه امـــر 
لغـو مـقـولـه . خصوصی افراد
لـغـو ھـر نـوع .  مذھب رسمی

ارجــاع بــه مــذھــب افــراد در 
قوانین و در اوراق ھـویـتـی و 
. اداری مـــربــوط بـــه آنـــھـــا

ممـنـوعـیـت انـتـسـاب افـراد، 
فردی یا جمعی، به ھـر نـوع 
تعلق قـومـی و مـذھـبـی در 
اسناد رسـمـی، رسـانـه ھـا و 

 غیره 
جــدایــی کــامــل مــذھــب از 

ممنوعـیـت .  آموزش و پرورش
تـــدریـــس دروس مـــذھـــبـــی، 
احکام مذھبی و یـا تـبـیـیـن 
مــذھــبــی مــوضــوعــات در 
ــــســــات  ــــوس ــــدارس و م م

کــلـیــه قـوانــیـن و .  آمـوزشـی
مـقــرراتــی کــه نــاقــض اصــل 
ـــر  ـــرورش غـــی آمـــوزش و پ
مذھـبـی ھسـتـنـد فـورا لـغـو 

 . شوند
ممنـوعـیـت ھـر نـوع تـقـویـت 
مالـی و مـادی و مـعـنـوی 
مذھب و فعالیت ھا و نھادھا 
و فرقه ھای مذھبـی تـوسـط 
. دولـت و نـھــادھــای دولــتــی

موظف شدن دولت به مـذھـب 
زدایـی از جــوانــب مــخــتــلــف 
زندگی اجتمـاعـی از طـریـق 
اقدامات آگاھـگـرانـه و رشـد 
ــطــح ســواد و اطــالعــات  س

حـذف ھـر نـوع .  علمی عامه

ــه مــنــاســبــت ھــا و  اشــاره ب
سالروزھای مذھبی از تقـویـم 

 . رسمی
ممنوعـیـت مـراسـم مـذھـبـی 
. خشونت آمیز و غیر انسـانـی

ممنوعیت ھر نـوع فـعـالـیـت، 
مراسم و ابراز وجود مـذھـبـی 
کـه بـا آزادی ھـا و حـقــوق 
مدنی مردم و با اصل برابری 

ممنـوعـیـت .  ھمه مغایر باشد
ھر نوع ابـراز وجـود مـذھـبـی 
که مخل آرامـش و احسـاس 

ممنوعیت .  امنیت مردم باشد
ــار  ــت ــوع مــراســم و رف ھــر ن
مـذھــبــی کـه بــا قـوانــیــن و 
مقررات مربوط به بھداشت و 
سالمت افراد و محیط زیست 
و قوانین مربوط به حمایت از 

 . حیوانات مغایر باشد
مصونیت کودکان و افـراد   -

زیر شانـزده سـال از ھـر نـوع 
ـــادی و  ـــدازی م ـــت ان دس
معنوی مذاھب و نـھـادھـای 

مـمـنـوعـیـت جـلـب .  مـذھـبـی
افراد زیر شانزده سال به فرقه 
ھـای مــذھــبــی و مــراســم و 

 . اماکن مذھبی
ضرورت ثبت رسمـی ادیـان   -

و فرقه ھای مذھبی بـعـنـوان 
بــنــگــاه ھـــا و نــھــادھـــای 
خصوصی و تابعیت نھادھـای 
مذھبی از کـلـیـه قـوانـیـن و 
مـقـررات نـاظــر بـر فـعــالـیــت 

کــنـتــرل مــراجــع .  بـنــگــاه ھـا
قانونی بر حساب ھا و دفاتـر 
و دریافتـی ھـا و پـرداخـتـی 
ھای فرقـه ھـا و نـھـادھـای 

تابعیت این نـھـادھـا .  مذھبی
از قوانین مالیاتـی نـاظـر بـر 

 . بنگاه ھای مشابه
ممنوعیت ھـر نـوع اجـبـار   -

ــرای  فــیــزیــکــی و روحــی ب
 . پذیرش مذھب

ممنوعیت راه و رسم ھـای   -
مــذھــبــی، قــومــی، ســنــتــی، 
محلی و غیره که با حقوق و 
برابری و آزادی مـردم، اعـم 
ـــا  از جـــمـــعـــی و فـــرد، ب
بــرخــورداری آنــھــا از کــلــیــه 
حقوق مـدنـی، فـرھـنـگـی و 
ســیــاســی و اقــتــصــادی کــه 
قانون بـه رسـمـیـت شـنـاخـتـه 
است و با ابراز وجـود آزادانـه 
آنھا در زنـدگـی اجـتـمـاعـی 

 . مغایر باشد
مصادره و باز پس گـیـری   -

کلیه اموال و دارایـی ھـا و 
ــھــادھــای  ــه ن ــی ک ــاکــن ام
مذھـبـی در طـول حـکـومـت 
رژیم اسالمی به زور و یا از 
ــھــادھــا و  طــریــق دولــت و ن
بنیادھای مـخـتـلـف صـاحـب 

قـرار گـرفـتـن ایـن .  شده انـد
اموال و امـاکـن در اخـتـیـار 
نھادھای منتخب مردم بـرای 

 . استفاده ھای عام المنفعه
ممنوعیت انتساب افـراد و   -

گروه ھا به ملـیـت خـاص در 
سطح عمومی، در رسانه ھـا، 
ادارات و غــیــره بــدون اجــازه 

 . رسمی خود آنھا
حــذف ھــر نــوع ارجــاع بــه   -

تــعــلــق مــلــی فــرد از اوراق 
ھویتی، اسناد دولتی و فعـل 

 . و انفعاالت اداری
ممنوعیت ھـر نـوع تـبـلـیـغ   -

ــی و  ــل ــی، م ــب ــرت مــذھ ــف ن
. قـومــی، نــژادی و جـنــســی

ممنـوعـیـت ایـجـاد احـزاب و 
ــاســی کــه  گــروه ھــای ســی
برتری ملی، قومی، نـژادی، 
مذھبی و جنسی گروھی از 
مردم بر دیگران، جـزو اصـول 

 .رسما اعالم شده آنھا باشند
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آنھا اسـاسـا بـا دخـالـت سـیـاسـی  
ـنـی   كارگران بر سـر مسـالـه مـعـی

اعتصاب عمومـی  .  مواجه ھستیم 
ھای مـتـعـددی در طـول تـاریـخ  
. سرمایه داری بوقوع پیوسـتـه انـد 

اعتصاب عمومی در فـرانسـه در  
 یك نـمـونـه اسـت كـه  ١٩٦٨ سال  

  ٢  میلیون كارگر بمـدت  ١١ حدود  
ــد، در   ــصـاب بـودن ھـفــتـه در اعــت

 در انگلستان یك اعتـصـاب  ١٩٢٦ 
ـیـون و   ـل عمومی با حضور یك مـی

 روز طــول  ٩  ھــزار كـارگــر  ٧٠٠ 
كشید، نمونه ای دیگر اعـتـصـاب  
ـنـی پـگ در كـانـادا در سـال   وی

 است كه در اولین سـاعـات  ١٩١٩ 
 ھزار  ٣٠ پس از فراخوان اعتصاب  

ـنـد و ایـن   كارگر به اعتصاب رفت
در  .   روز طول كشـیـد ٤٠ اعتصاب  

ایران ھم یك نمونه مھم اعـتـصـاب  
ـقـالب     ٥٧ عمومـی در جـریـان ان

ـبـل   است كه اگرچه اعتصاباتی ق
 شـھـریـور شـروع شـده بـود  ١٧ از  

 شھریور و  ١٧ منتھا بدنبال كشتار  
ـفـت   با شروع اعتصابات كارگران ن
ـیـدی   و پیوستن دیگر بخشھای كل
به یك اعتصـاب عـمـومـی مـھـم  
ـقـش اسـاسـی در   منجر شد كـه ن

یـك  .  سرنگونی رژیم شاه  داشـت 
نمونه متاخرتر و جدیـد اعـتـصـاب  

 مـاه  ٣ عمومی كـه مـربـوط بـه  
پیش است، اعـتـصـاب عـمـومـی  

 میلیون كارگر در ھند اسـت  ١٠٠ 
  ٢١  و  ٢٠  روز در  ٢ كه بـمـدت  

ــه صـورت گــرفـت كــه     ١١ فـوری
ـقـل   اتحادیه و یك فدراسیـون مسـت
. كارگری آنرا فراخوان داده بـودنـد 

این اعتصاب عظیم در واقـع یـك  
اعتصاب اخطاری بود كه علیرغـم  
ــا   ــیــس ب تــوحــش و ســركــوب پــل
ـرگـزار شـد و   ـیـت كـامـل ب ـق موف
سازماندھندگان آن اخطار كرده انـد  
ـبـات كـارگـران   كه اگـر بـه مـطـال
توجه نشود اعتصابات دیگـری را  

 . سازمان خواھند داد 
ــصــاب   ــك اعــت ــان ی در جــری

عمـومـی كـه بـخـش مـھـمـی از  
طبقه كارگر دسـت بـه اعـتـصـاب  
میزند و یك رویـاروئـی و مـبـارزه  
جدی با سـرمـایـه داران و دولـت  
آنھا درمیگیرد، طبیعی اسـت كـه  
ـرض و   بخشھای دیگر مردم مـعـت
ـیـن   ـبـال چـن تحت ستم جامعه بـدن
اعتصابی و در حمایت از آن وارد  
عرصه مـبـارزه بشـونـد و ایـن در  
خیلی از اعتصابات عمـومـی رخ  
ـیـل ھـم   داده اسـت، و بـھـمـیـن دل
ھست كـه ایـن نـوع اعـتـصـابـات  
پتانسیل این را دارند كه كـارگـران  
ـیـن   ـتـھـا تـعـی با حكومـتـھـا و دول
تكلیف كنند و آنرا بزیر بكـشـنـد و  
ـنـی جـدی وادار   یا به عقـب نشـی

بنابرین در پاسخ بـه سـئـوال  .  كنند 
ـم كـه   شما باید بطور خالصه بگوی
ما داریم از یك پدیده ای صحـبـت  
ـقـاتـی و   می كنیم كه قـدرت طـب
اراده جمعی كارگر را تمام قـد در  
ـتـشـان   مقابل سرمایـه داران و دول

ـروزی یـا  .  بنمایش می گـذارد  ـی پ
شكست یك اعتصاب عمومی بـه  
ـیـل   ـب ـفـی از ق ـل فاكتورھای مـخـت
سازماندھی صندوقھای اعتصـاب  
ــی آن، رھــبــری   ــال ــدرت م و ق
اعتصاب و گرایش حـاكـم در آن،  
ـر   سازماندھـی، سـیـاسـت حـاكـم ب
اعتصاب و رابطه رھبـری و تـوده  
ــب   ــات و جــل ــغ ــی ــل ــارگــر، تــب ك
ھمبستگی و حمایـت جـامـعـه از  
اعتصاب، و امثال اینھا بسـتـگـی  
ــه ای   ــحــث جــداگــان دارد كــه ب

 . میطلبد 
ـم كـه   ـن و باالخره باید تاكیـد ك
اھمیت و جایگاه امروز اعـتـصـاب  
ـرای مـا بـه اوضـاع و   عمومی ب
احوال و شرایط حاضر در جـامـعـه  

ـران مـربـوط مـیـشـود  بـعـبـارت  .  ای
دیگر جایگاه اعتصـاب عـمـومـی  
باین دلیل امروز برجسته اسـت كـه  
ـریـن و   میتواند بعـنـوان اسـاسـی ت
ـرای دخـالـت   ضروری ترین اھـرم ب
ـقـه كـارگـر در جـھـت   سیاسی طب
رھائی جامعه از بختك جمـھـوری  

ـنـد  ــت  .  اسـالمـی عـمـل ك وضــعـی
سیاسی در ایران طوری اسـت كـه  
یك اعتصاب عمومی میتواند در  

ـرای   مركز یك تحرك اجـتـمـاعـی ب
ـقـالب   به پیـروزی رسـانـدن یـك ان
ـنـد و   علیه وضع موجود عـمـل ك

 .جامعه را نجات بدھد 
 

ـر،  :  ناصر اصغری  شھال دانشف
فـاتـح بـھـرامـی بـه یـكـسـری از  

اعتصابات عمومی خیلی مھمـی  
آیا شـمـا فـكـر مـی  .  اشاره كردند 

ـنـون   كنید كه طبقه كارگر ایران اك
ـرار دارد   در یك چنین موقعیتی ق
كه بتواند وارد اعتصاب عـمـومـی  

 بشود؟ 
! به نظر من بله :  شھال دانشفر 

من از ھمین آخریـن جـمـلـه فـاتـح  
بھرامی بحث را ادامـه مـی دھـم  

كه ھم اوضاع سیاسی این را مـی  
ــبــش   ــن ــد، ھــم مــوقــعــیــت ج ــب طــل
كارگـری و مـوقـعـیـت سـیـاسـی  
جامعه دارد این شرایـط را و ایـن  
امكان و زمینه ھا را به ما نشـان  

نگاه كنید به وضـعـیـت  .  می دھد 
جنگشان بیـش  . جمھوری اسالمی 

. از ھـر وقـت بـاال گـرفـتـه اسـت 
صفوفشان بیش از ھر وقت در ھـم  

ــخــتــه اســت  ــیــد بــه  .  ری ــگــاه كــن ن
وضعیت اقتصاد جـامـعـه کـه در  

نگـاه  . ھم ریخته و فروپاشیده است 
كنید به وضعیت معیشت مـردم و  
ببینید که چگونه فقر و فـالکـت  
زندگی و مـعـیـشـت تـوده ھـای  
ـبـاھـی   عظیمی از جامعه را بـه ت

ولی در مقابـل ایـن  . کشانده است 
این فقر و گرانی کـمـر شـکـن و  
این وضعیتی كه بر سر كـارگـر و  

بر سر كل جامعه آمـده اسـت، مـا  
ـم كـه بـه   ـن ـی جامعه ای را مـی ب
دنبال فرصتی است كه خـودش را  

 را  ٨٨ خصـوصـا سـال  .  رھا كنـد 
ـراض مـردم بـه   دیدیم كه اوج اعـت

بعد از آن بـطـور  . این وضعیت بود 
ـراضـات ھـر روزه   مثال شـمـا اعـت
ـقـش   کارگران را می بینید کـه ن
ــن   مـھـمـی در فـعـال نـگـاه داشـت
فضای سیاسی جامعـه داشـتـه و  
به ھمین اعتبار به یک فـاکـتـور  
مھم سیاسی در اوضـاع مـتـحـول  

ـبـدیـل شـده اسـت  بـطــور  .  امـروز ت
مثال اگر ھمین امروز شمـا نـگـاه  
ـیـد كـه جـنـب و   ـن ـی بكنید مـی ب
جوش اعتراضی در محیـط ھـای  

ـــع اســـت  ـی ـری وســ بـــه  .  کـــارگــ
اعتراضات کارگری در ھمین یك  
ـیـد، در تـھـران   ماھه اخیر نگاه كن
بطور مـثـال در بـخـش ھـایـی در  
ایران خودرو، در نورد لـولـه صـفـا،  
در میان كـارگـران شـركـت واحـد،  
ـرق   كارگران ساختمانی، كارگران ب
و کـارخـانـجـات بسـیـار دیـگـری  
ـراض و مـبـارزه   کارگران در اعـت

ـیـد . ھستند  ـن . به خوزستان نگـاه ك
خـود جــمــھــوری اســالمــی از آن  

یـاد  "  كـانـون داغ مـبـارزه " بعـنـوان  
از جمله در ھمـیـن یـک  .  میکند 

ــرداری   مــاھــه  قــنــد اھــواز، شــھ
اھواز، بخش ھایی از پـاالیشـگـاه  
ــن   ــی از ای ــای ــه ھ ــون ــم ــادان ن آب
ـراض بـوده   کانونھای دائـمـی اعـت

ـنـدج،  .  اند  ھمینطور میتوانم از سـن
کھگیلویه، اصفھان، سـاوه، رشـت  

شـمـا  .  و غیره و غیره صحبت کنم 
وقتی به سرتیتر خبرھا نگـاه مـی  
ـبـش   ـیـد كـه جـن ـن ـی كنیـد، مـی ب
ــد  ــوش ــی ج ــارگــری دارد م . ك
. اعتراضات وسیع و گسترده اسـت 

ــارزات   ــن مــب ــار ھــمـی ـب ــه اعــت و ب
ــطـور کــه اشــاره کـردم ھــم   ھـمــان
اکنون جنـبـش كـارگـری بـه یـك  
وزنه سنگینی در اوضاع سیـاسـی  
ــه   ــوجــھـات را ب ــل شــده و ت ــدی ـب ت

از سـوی  .  خودش جلب كرده است 
ـیـد  فضـا  .  دیگر به جامعه نگاه كن
یــک  .  فضــای اعــتــراض اســت 

ـراضـی   ـبـش اعـت مثال روشـن جـن

علیه تبعیض علیه زن است و یـك  
ـم   نمونه بارز آن مریوان بود كه دیدی
چگونه مردم در مقابل تـعـرضـات  
جمھوری اسالمی، شھـری را بـه  

زنان سرخپـوش  .  اعتراض در آوردند 
در مقابل سركوبـگـری جـمـھـوری  
اسالمی دیدید چـه جـواب دنـدان  

مثال دیگرش عقـب  . شكنی دادند 
رفتن ھر روز بیشتر حـجـاب زنـان  
است که به موضوع بحث داغ در  
ـبـدیـل   درون رژیم و جدالـھـایشـان ت

ــمـونـه دیـگــر  .  شـده اســت  یـک ن
برگزاری مراسم اول مـه در شـھـر  

در این روز کـارگـران  .  سنندج بود 
اتـحـاد اتـحـاد كـارگـر  " با شـعـار  

ـرغـم  " اتحاد  ـی به خیابان آمدند و عل
تھدیدات رژیم اسـالمـی ایـن روز  
ھمبستگـی جـھـانـی را گـرامـی  

در چنین شرایـطـی بـدون  .  داشتند 
ــصــاب   شــک اعــتــراض و اعــت
كارگری با ھمبستگی و حمـایـت  
ـرو مـی شـود  . وسیع جـامـعـه روب

ـنـد بـا   ـتـوان بنابراین کـارگـران مـی
اعتصابات سراسری کـل جـامـعـه  
را پشت سر خـود و خـواسـتـھـای  

ـنـد  بـطـور  .  سراسـری  بسـیـج کـن
مشخص ھم اکنون اعتراض علیـه  
ـــه   ـی ــ ـل ـر و فـــالکـــت و عــ ــ ـق فــ
ـر خـط   ـر زی ـراب دستمزدھای چند ب
ـراض نـه فـقـط   فقر موضـوع اعـت
کارگران بلکه کل جامعه است و  
ـیـه   با برافراشتن پرچم مـبـارزه عـل
ـر و فـالکـت و خـواســت   ایـن فـق
ـتـوان   افزایش فوری دستمزدھا مـی
کل جـامـعـه را بـه تـحـرک در  

ـراضـی  .  آورد  ـبـش اعـت در خود جن
ـر   ـبـشـی ب نیز ھم اکنون شاھد جـن
سر این موضوع ھستیـم کـه دارد  
ــه اش گســتــرده   ھــر روز دامــن

ــود  ــش ــار  .  مــی ــوم ــه آن ط ــون ــم ن
ــراضــی ھــزاران کــارگــر بــر   ــت اع
سرخواست افزایش دستـمـزدھـاسـت  
که اکنون تعداد امضـا ھـای آن  

بـخـش  .   ھزار رسـیـده اسـت ٤٠ به  
ــل   ــگــر کــارگــری مــث ھــای دی
ـر سـر   کارگران واحد و غیره نیـز ب
ھمین خواست دست به حـرکـت و  
اعتراض زده اند و نیز بیانیه ھـای  
متـعـددی از سـوی تشـکـلـھـا و  
ـر سـر خـواسـت   رھبران کارگری ب
ــنــکــه   ــمــزدھــا و ای ــت افــزایــش دس
زندگی با این سـطـح از دسـتـمـزد  
دیگر ممکن نیست انتشار یـافـتـه  

 درباره اعتصاب عمومی
 میزگرد كانال جدید با فاتح بھرامی و شھال دانشفر 

 ١  از صفحه  
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اینھا ھمه بستری است کـه  .  است 
ــات   ــصــاب ــه را بــرای اعــت ــن زمــی
. سراسری کارگری مھیا میکـنـد 

بنابراین می خواھم بگویم كـه ھـم  
اوضـاع سـیـاسـی، ھـم مـوقـعـیـت  
مستاصل جـمـھـوری اسـالمـی و  
صف در ھـم ریـخـتـه اش و ھـم  
وضع فروپاشی اقتصاد جامـعـه و  
ــش   ـب ھـم مـوقــعـیـت کـنـونـی جـن
ـــه   ـــم ـــه و ھ ـــم ـری، ھ ــ ـــارگ ك
ــنــد كــه بــه   ــت ــورھــایــی ھس ــت فــاك
روشنی نشان می دھد كه شرایـط  
ــصــاب   ــه ھــای یــك اعــت ــن و زمــی

بـه  .  سراسری دارد فراھم مـیـشـود 
ویژه مھمترین مسئله ھمچنان كـه  
فاتح بھـرامـی گـفـت، اعـتـصـاب  
ــــزار   ـری اب ــ ـــارگ ـری ک ــ ـراس ــ س
ـقـه كـارگـر اسـت  . قدرتنمائی طـب

ابزاری است كه كارگر می تـوانـد  
بیاید جلوی صـحـنـه سـیـاسـی و  
پرچمدار خواسته ھای كل جامعـه  

ــن رو در اوضــاع  .  بـاشــد  از ھــمــی
ــات   ــصــاب ــی امــروز اعــت ــاس ســی
ـفـه   سراسری میتواند فاكتور و مؤل
ـنـكـه اجـازه   ـرای ای مھمی باشد ب
ـم   ندھد از باالی سر جامعه تصـمـی

با قدرت اعتصـابـات  .  گرفته شود 
کارگری میشود جریانـات راسـت  
ـنـار   را از سر راه مبارزات مـردم ك

و جــلــو آمــدن کــارگــران در  .  زد 
چنین قامتی فق روشـنـی را در  
ـرار   ـراضـات جـامـعـه ق مقابل اعـت

مجموعه این فاكتورھا و  .  میدھد 
ــات   ــالب ـق ــات ان ـی ــجــرب ــن ت ــی ھـمــچـن
منطقه، انقالبات شمال آفریقا مثـل  
ـر   مصر و غیره، بیش از ھر وقـت ب
نقش تعیین کننده طبقه كـارگـر و  
مبارزات كارگری در جلو صحـنـه  
. سیاسی جامعه تاکید مـیـگـذارد 

به ھمین دلیل به نـظـر مـن امـروز  
ھم به لحاظ سیاسی و اجتمـاعـی  
زمینه ھای تدارک اعـتـصـابـات  
کارگری فراھم است و ھـم یـک  
پاسخ و ضرورت به ھمـیـن اوضـاع  

ـران  .  است  جالب است که خود رھب
كارگـری ھـم دارنـد در واقـع بـه  
ـنـد  ـن . نوعی ھمین را بیان مـی ك

ـرا   ھمیـن مصـاحـبـه ای كـه اخـی
علی نجاتی در گفتگو با سـایـت  

ـیـد،  "  اتحاد "  انجام داده را توجه کـن
  ٣ در آنجا علی نجاتی به مسئله  

ـیـون تـومـان بـعـنـوان حـداقـل   ـل می
ـنـد و بـعـد   دستمزد اشـاره مـی ك

می گوید راه حل مقابله با فقر و  
ــرده   ــروز بــر گ ــی کــه ام ــت فــالک
کارگر و توده عظیم مردم تحمـیـل  
شـده اسـت، اعـتـصـاب سـراســری  

ـیـه اول  .  است  رضا شھابی در بیـان
ماه مه اش به نـوعـی ھـمـیـن را  

ـیـه  .  می گوید  ـیـان اتـحـادیـه  " در ب
ــن آمــده  "  آزاد كــارگــران  ــی ھــم ھــم

ـم كـه ایـن  .  است  می خواھم بگوی
موضوع و این ضرورت به شکلـی  
ـیـن   ـران و فـعـال ـتـمـان رھـب به گـف

ایـن  . كارگری ھم تبدیل شده است 
ھم یكی دیگر از آن فاكتورھـایـی  
است كـه مـمـكـن بـودن تـدارک  
ـرده و سـراسـری   اعتصابـات گسـت

بـه  .  کارگری را نشان مـی دھـد 
ـنـه   ھمین دلیل بر روی ھمین زمـی
ــدارك   ــد ســاخــت و بــه ت ھــا بــای

از جمـلـه  .  اعتصاب سراسری رفت 
ــراضــاتــی را كــه در   ــن اعــت ھــمــی
ـران   شھرھایی مختلف در سراسر ای
در جریان است و نمونـه ھـایـی از  
ـقـطـه حـرکـتـھـای   آنرا برشمـردم، ن
خوبی برای شکل دادن بـه یـک  
ــری کــارگــری   ــراس اعــتــصــاب س

به این اعتبار مـی خـواھـم  .  است 
ـم بـه سـئـوال   بگویم كه مـن جـواب

 .شما مثبت است 
 

ـر  :  ناصر اصغری  شھال دانشـف
به مبارزات كارگران و مبارزات و  
ــراضــات عــمــومــی در ســال   ــت اع

ــن  .   اشـاره كـرد ١٣٨٨  ـم ای ــوال سـئ
ــصــاب   ــه اعــت اســت كــه چــگــون
ـروزی مـردم بــر   عـمــومـی بـه پــی
جمھوری اسالمـی كـمـك خـواھـد  

 كرد؟ 
ــھــرامــی  ــح ب ــر یــك  :  فــات اگ

ـران راه   اعتصاب عـمـومـی در ای
ــگــونــی جــمــھــوری   ــرن ــد س ــت ــف ــی ب
ـبـا قـطـعـی اسـت  ـری ـق . اسالمـی ت

اگرچه زمینه برای راه افتادن یـك  
اعتصاب عمومی مـنـاسـب اسـت  
ـر   ـیـز ب اما در عین حال موانعـی ن
ـرطـرف   سر راه آن وجود دارد كـه ب
كردن آنھا موضوع خیلی مھمتری  

الاقل در دو دھه گـذشـتـه،  .  است 
ـران و   یعنی پس از پایان جنگ ای
عراق، دامنه و تعداد اعـتـصـابـات  
ـرده و وسـیـع   كارگری بسیار گست

وسعت اعـتـصـابـات در  . بوده است 
غیاب تشكلھای كـارگـری و بـا  

بـودن  "  حـرام " توجه بـه مـمـنـوع و  

اعتصاب حاكی از اینسـت كـه از  
یكطرف اوضاع سیاسی جامـعـه و  
ـم   وضع اقتصادی كارگران بـه رژی
امكان نداده كه مانع اعـتـصـابـات  
ـر   ــ ـــگ ـرف دی ــ ـــود، و از ط بش
سازماندھی این اعتصابات تمـامـا  
ــی   ــل ــران عــم ــب ــش رھ ــق مــدیــون ن
كارگری در محیطھای كار اسـت  
ـران   كه ما درباره جایگاه ایـن رھـب
عملی قبال بطـور مـفـصـل بـحـث  

ضمنا باید تاكید كنم كـه  .  كرده ایم 
ـران   اگرچه دامنه اعتـصـاب در ای
بسیار گسترده بوده اما بجز مـوارد  
بسیار معـدودی، مـا شـاھـد ایـن  
نیستیم كه ھمزمان چند اعتصـاب  
مرتبط بھم صورت گرفتـه بـاشـد،  
ــال اعــتــصــابــاتــی كــه در   ــث ــا م ی
ھمبستگی با یك اعتصاب دیـگـر  
ـم و ایـن   باشد را تاكنون نداشته ای
ـر سـر راه   یك مـعـضـل و مـانـع ب
ــصــاب عــمــومــی مــحــســوب   اعــت
ـرطـرف   ـرای ب میشـود كـه بـایـد ب

مسـائـل  .  كردن آن چـاره انـدیشـیـد 
ــنــد عــدم وجــود   ــفــی مــان ــل ــت مــخ
ــر، و   ــق ــھــای كــارگــری، ف تشــكــل
ــی   ــالم ــوری اس ــھ ــم ــوب ج ســرك
میتواند بخشی از دالیل این مانـع  
ـر و   ـیـل مـھـمـت باشد امـا یـك دل
اساسی تر بنظـر مـن مـربـوط بـه  
ـران كـارگـری اسـت كـه    نقش رھب
برای سازمـانـدھـی اعـتـصـابـاتـی  
فراتر از یك محیط كار تاكنون یـا  
اقدامی نكرده اند و یا اقـدام آنـان  
ـیـجـه   ـت در سطحی نبوده كـه بـه ن

ــكــی از مــوارد مــعــدود  .  بــرســد  ی
اعتصابات سازمانیافته ھمزمان و  
مرتبط اعتصابات اخیر پتروشیمی  
ھاست كـه ھـمـه دیـدنـد كـه چـه  
فشار عـظـیـمـی روی جـمـھـوری  
اسالمی گذاشت و جنب و جـوش  
ـیـز روی   و تاثیر بسیار مـھـمـی ن

 .جنبش كارگری داشت 
بطور خـالـصـه، بـا تـوجـه بـه  
نكات فوق و مجموعه شـرایـط و  
اوضاع سیاسی میتوان گـفـت كـه  
از یكطرف روحیه مبارزاتـی مـردم  
ــی   ــگــون ــرن ــرای س و عــزم آنــان ب
ـر   ـت جمھوری اسالمـی دائـمـا جـدی
ـر و   میشود و از طـرف دیـگـر فـق
فالكت غیر قابل تحمل جامعـه را  
در یك وضعیت انفجاری قرار داده  

ـریـن مسـالـه  .  است  از اینرو مھـمـت
برای راه افـتـادن یـك اعـتـصـاب  

ـرطـرف كـردن آن   عمومی عمدتا ب
ــعــی اســت كــه اشــاره كــردم  . مــان

یعنی اساسش در گـرو ایـن اسـت  
ـر   كه رھبران عملی كارگران اوال ب
سر ضرورت اعتصاب عمومی بـه  
ـرا بـعـنـوان یـك   توافق برسنـد و آن
اقدام اسـاسـی در جـھـت رھـائـی  
ـرسـمـیـت   كارگران و كل جـامـعـه ب
ـرای سـازمـان   ـیـا ب بشناسند و ثـان
دادن و تدارك آن دست به اقدامات  

ـنـظـر مـن در حـال  .  عملی بزنند  ب
 .حاضر مساله اصلی ھمین است 

اما یك اعـتـصـاب عـمـومـی  
ــر   ــردم ب ــروزی م ــه پــی ــه ب چــگــون
جمھوری اسالمی كمـك مـیـكـنـد  
ـران و   اساسا به اوضاع سیـاسـی ای
ـم و رابـطـه   وضعیت بـحـرانـی رژی

در  .  مردم با این رژیم مربوط است 
یـك كشـور دیـگـری كـه شـرایــط  
مانند ایران نیست كه مثال جامعـه  
در حالت نرمال بـاشـد آنـگـاه یـك  
ـر سـر فـرضـا   اعتصاب عمومی ب
افزایش دستمزد جامعـه را لـزومـا  

ـرد  ـب بـعـبـارت  .  به پله دیگری نـمـی
ــكــســت   ــا ش ــگــر پــیــروزی ی دی
اعتصـاب ھـیـچـكـدام در اوضـاع  
ـر و تـحـول   ـی ـی عادی منجر به تـغ
. انقالبی یا بحران سیاسی نمیشـود 

نـه فـقـط  .  اما ایران اینطور نیست 
شرایط عادی و نرمال نیست بلكه  
ـرای   ـران ب سالھـاسـت كـه مـردم ای
سـرنـگــونـی جــمـھـوری اسـالمــی  
تالش میكنند و در واقع در كمیـن  

ـر و  .  آن ھستند  ـر ایـن فـق عالوه ب
فالكت اقتصادی برای توده ھـای  
ـر   وسیع كارگـر و زحـمـتـكـش غـی

ـم  .  قابل تحمل شده است  سران رژی
بحدی از این وضعیت در ھراسـنـد  
ـلـف   كه ھر روزی بـاشـكـال مـخـت
ــد و   ــھــمــدیــگــر ھشــدار مــیــدھــن ب
نگرانیشان را از جنبیـدن كـارگـران  

مثال ھـمـیـن اواخـر  .  ابراز میكنند 
توكلی در مجلـس مـیـگـویـد كـه  
ـنـد   ـتـوان ـی مردم حتی اشكنه ھم نـم
بخورند و بـایـد كـاری كـرد، امـا  
ـنـد كـه كـاری   خودشان ھم مـیـدان

ـنـد  یـعـنـی وحشـت  !  نمیتوانند بكـن
دارند از وضعیـت و فضـایـی كـه  
شورش بشـود، وحشـت دارنـد كـه  
ـیـام   اعتصاب عمومی بشود، یـا ق

ــھــا در چشــم  .  بشــود  ــه ایــن ــم ھ
ـنـجـا بـایـد  .  اندازشـان ھسـت  ھـمـی

ـر و فـالكـت   ـم كـه فـق ـن ـیـد ك تاك

اقتصادی در یك جامعه ھـمـیـشـه  
منجر به انقالب نمیشـود، در یـك  
شرایطی كه جامعـه در وضـعـیـت  
ـرار نـدارد   ـراضـی ق انقالبی و اعـت
ـیـصـال   فقر ممكن است باعث اسـت

ـیـسـت و  .  بشود  اما ایران اینطور ن
ـتـصـادی   در واقع فقر و فالكت اق
ــك شــرایــط اعــتــراضــی و   در ی
انقالبی ضرب شده است و ھـمـیـن  
باعث وحشت سران رژیم اسـالمـی  

ـیـن فضـائــی  .  شـده اســت  در چــن
ـفـاق سـاده   است كه حـتـی یـك ات
پتانسیل تبدیل شدن به یك حركـت  

بنابراین  .  اعتراضی بزرگ را دارد 
وجود این اوضاع و احوال سیـاسـی  
متحول بـاعـث مـیـشـود كـه یـك  
اعتـصـاب عـمـومـی در جـامـعـه  
طومار رژیم را درھم بپیچـد و بـه  

در  .  قیام علیه رژیم مـنـجـر بشـود 
واقع حركت قدرتمند طبقه كـارگـر  
در جریان یك اعتصـاب عـمـومـی  
جمھوری اسالمی را بـطـور قـطـع  

اینھا در جـریـان  . زمینگیر میكند 
ــقــالب   ــنــد كــه اگــر  ٨٨ ان ــت ــف  گ

تظاھراتھا در چند نقطه بھم وصـل  
میشد رژیم سقوط میكرد، و ایـن  
در شرایطی بود كه كارگران بـطـور  
ــش   ــا بشــكــل جــنــب ــشــكــل ی ــت م

.  حضور نداشتنـد ٨٨ اعتصابی در  
ـرود كـه   اینبار اوضاع بسمتـی مـی
اعتراض و حركت میلیـونـی مـردم  
بدنبال و یـا ھـمـزمـان بـا حـركـت  
ـم را   قدرتمند كارگران سـقـوط رژی

 . قطعی كند 
ـر،  :  ناصر اصغری  شھال دانشف

ھم شما و ھم فـاتـح بـھـرامـی بـه  
نـكـات  .  نكات مھمی اشاره كردید 

ــادی مــطــرح شــد كــه امــكــان   زی
. پرداختن به ھمه آنھا وجـود نـدارد 

در رابطه با نكـتـه ای كـه فـاتـح  
ــرایــط   ــرامــی در رابــطــه بــا ش ــھ ب
ــه   ــكــان ب ــه ام ــی ای ك ــالب انــق
ـیـصـال سـیـاسـی نـمـی دھـد،   است
سئوال می تواند اینجوری مـطـرح  
شود كه در چنین شرایطی كه ھـر  
آن امكان انفجار اجتماعی امـكـان  
ــونــدنــد، چــه   ــی ــپ دارد بــه وقــوع ب
ـیـن   وظایفی بر عھده رھبران و فعال

 .كارگری می افتد 
ھـمـانـطـور كـه  :  شھال دانشفر 

گفتید فاتح بـھـرامـی بـه نـكـات  
انقـالب  .  بسیار مھمی اشاره كردند 

ـفـت بـا  ٥٧   و نقشی كه كارگران ن
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ـنـد،   اعتصاب سراسری شـان داشـت
یك مثال بـارزی اسـت از قـدرت  
كارگران و اعتصاباتشان كـه كـمـر  

روشن اسـت  .  رژیم شاه را شكست 
ـقـش مـھـم و   که در ایـن مـیـان ن
محوریی بر دوش کارگران مبـارز  
و معترض، کارگران کمونیست و  
ـرار دارد کـه بـه جـلـوی   چپ ق
صحنه بیایند و چشم انداز رھایـی  
ـرار   کل جامعه را در مقابل خود ق

ــد  ــا داریــم از  .  دھــن ــد م ــی ــن ــی بــب
اعتصاب بعنوان یك فاكتـور مـھـم  
ــاســی   ــاســی در تـحــوالت ســی سـی
ـم  ـی ـن . امروز جامعه صحبت می ك

داریم از اعتصاب بعـنـوان راھـكـار  
ــن   بــرای جــامــعــه كــه در كــمــی
ـم   فرصتی است تا خود را از جـھـن
رژیم اسالمی رھـا کـنـد، سـخـن  

بنابراین ھـمـانـطـور کـه  .  میگوییم 
جلوتر اشاره کردیم بھترین فـرصـت  
بــرای اعــتــصــابــات عــمــومــی و  
سراسری کـارگـری اسـت و ایـن  
ـران کـارگـری   دست فعالین و رھب
ـیـن   را میبوسد که سـازمـانـده چـن

ـرای ایـن کـار  .  مبارزاتی بـاشـد  ب
ــات   ـتـمـان اعـتـصـاب اوال بـایـد گــف
عمومی بـه عـنـوان ابـزار قـدرت  
کارگر و بـعـنـوان یـک ضـرورت  
سیاسـی مـھـم بـویـژه در مـقـطـع  
ـرد   امروز را به جنبش کـارگـری ب
ـیـن در   و آنرا به امر رھبران و فعـال
. تمام مراکز کارگری تبدیل کـرد 

ــحــد رھــبــران   ــل مــت ــم دومــا ع
كارگری، ھمچنین عـمـل مـتـحـد  
ــری در ایــن   ــھــای کــارگ ــل تشــک
ـیـدی   ـل مقطع تـاریـخـی بسـیـار ك

ـراز وجــود  .  اسـت  ـر سـر اب بـحـث ب
سیاسی طبقه كـارگـر در جـلـوی  
. صحنه سـیـاسـی جـامـعـه اسـت 

برای این کار نیاز بـه یـك عـمـل  
سومین تاکـیـد مـن  . متحد ھست 

ــش مـجــامــع   ـب دامـن زدن بـه جــن
عمومی کارگری بعنوان ظـرفـی  
برای متحد کردن صف کـارگـران  

ھـدف مـتـحـد  .  در این راسـتـاسـت 
كردن كـل كـارگـران دربـخـشـھـای  
ـر سـر ایـن راھـكـار و   ـلـف ب مخـت
گذاشتن این چشم انداز در مقابـل  

بـه ایـن  .  جنبش کـارگـری اسـت 
ـبـش   اعتبار دامن زدن بـه یـك جـن
وسیع مجمـع عـمـومـی كـه تـوده  
كارگر را بتواند متحد نگه دارد و  
ــا و بســتــر   ــه ھ ــن ــد زمــی ــوان بــت

اعـتـصـابـات سـراسـری را فـراھــم  
. بكند ضـروری و حـیـاتـی اسـت 

ـر دوش   ـیـز ب ـنـھـا ن انجام ھـمـه ای
ـرد  در  .  رھبران كارگری قرار میگی

ــران   ــب ــراز وجــود رھ عــیــن حــال اب
ـیـه   ـیـان کارگری چه به صـورت ب
ـیـه   ھای فردی و چه بصورت بیان
ھای مشترکشان، جنبه ای دیگـر  
از صــف آرایــی و قــدرتــنــمــایــی  
ــه   ــل صــحــن ــاب کــارگــران در مــق

خوشبختـانـه  . سیاسی جامعه است 
ـبـش كـارگـری مــا   امـروز در جـن
ــن   ــه ھــایـی از ھـمــی شـاھــد نشــان

ـم  .  جھتگیری ھا ھستیم  ـن ـی مـی ب
كه جنبش كارگری بـا گـامـھـای  
آرام، ولی دارد به جلو می آیـد و  
ـر مـی دارد  . در این عرصه قدم ب

ـر سـر خـواسـتـھـای سـیـاسـی و   ب
ـراز   اجتماعی کل جـامـعـه دارد اب
. وجود میکـنـد و جـلـو مـی آیـد 

ــیــم کــه رھــبــران و یــا   ــن مــی بــی
ـر   تشکلھای کارگری  نه تنـھـا ب
روی مسائل اقتصادی خـودشـان،  
بلكه روی مسائلی چون اعتـراض  
علیه اعدام، در رابـطـه بـا حـقـوق  
ـیـه   كودك، در رابطه با تبعیض عـل
زن، در رابطه بـا دفـاع از كـارگـر  
زندانی، و نمونه ھـایـی دیـگـر از  
ـنـد  . این دست دارند سخن مـیـگـوی

ـم را   ـت بنابراین اگر بخـواھـم صـحـب
ـر روی   خالصه كنم، تأكیـد مـن ب
ــری اســت  ــحــد كــارگ . عــمــل مــت

تاکید من بر بردن این گفتمان بـه  
درون کارگران و ابراز وجود متحـد  
ــری بــرای رفــتــن   رھــبــران کــارگ
ــصـابـات سـراسـری و   بسـوی اعـت
عمومـی کـارگـری و گـذاشـتـن  
ــی از   ــداز روشــن ــن چشــم ان چــنــی
پیروزی در مقابل خود و جـامـعـه  

 .است 
 

ـر  :  ناصر اصغری  شھال دانشـف
به یك سری مسائل مھمی مـثـل  
برخورد فعالین جنبش كارگری بـه  
ــه   ــلــه كــودك، ب ــئ ــه مس اعــدام، ب

ـم  . مسئله زن اشاره كردند  ـی می دان
ـبـش   كه ھمه گـرایشـات درون جـن
كارگری با این مسائل مـثـل ھـم  

ـنـد  ـن سـئـوال ایـن  .  برخورد نـمـی ك
است كه چگونه می شـود ھـمـه  
گرایشات درون جنـبـش كـارگـری  
را پای یك مسئله مـھـمـی مـثـل  

 .اعتصاب عمومی كشاند 

این یك سئـوال  :  فاتح بھرامی 
و موضوع مھـم و در عـیـن حـال  

فـكـر مـی  .  یك معضل ھم ھست 
ـم اگـر ایـن فضـای چـپ و   ـن ك
ــطــی كــه امــروز داریــم در   شــرای
ـم در   ـی ـن موردش صحـبـت مـی ك
ـلـی   ایران برقرار نبود، این كـار خـی

ـتـی از  .  سخت می شد  بھرحال وق
گرایشات مختلف صـحـبـت مـی  
كنیم، فرض بر این است كه چـپ  
ــری   ــبــش كــارگ ــن و راســت در ج
ھست و گرایش راست ھمیشـه بـا  
ـلـه داشـتـه   روشھای انقالبی مسـئ

گرایش راسـت عـمـومـا بـا  .  است 
گرایش چپ و كمونیسـتـی و بـا  
راه حلھا و روشھای عـمـلـی آنـھـا  
كنار نمیاید و حتی محتمل اسـت  
كه جاھایی كنار دست جریانات و  

ایـن  .  احزاب حكومتی قرار بگیـرد 
موضوع ھم بلحـاظ نـظـری قـابـل  
توضیح اسـت و ھـم در جـاھـای  

اما  .  دیگر تجربه اش را داشته ایم 
در ایران احتمال عكس این قضـیـه  
بیشتر است، یعنی اینكه احـتـمـال  
این بیشتر است كه ھمه یا بـخـش  
ــبــش   ــرایشــات درون جــن عــمــده گ
ـر سـر یـك اعـتـصـاب   كارگـری ب
ــل جـمـھــوری   عـمـومـی در مـقـاب
ـرار   ـنـار ھـم ق اسالمی بنـحـوی ك

ـرنـد  ـلـش ایـن اسـت كـه  .  بگـی ـی دل
فضای سیاسی طوری اسـت كـه  
ــش   ھــمــه گــرایشــات درون جــنــب
كارگری علیه جمھوری اسـالمـی  

ـنـد خـانـه  . (ھستند  جریاناتـی مـان
كارگر و شوراھای اسـالمـی جـزو  
گرایشات درون جنـبـش كـارگـری  
نیستند، اینھا ارگانھا و نھـادھـای  

ـنـد  .)  رژیمی و ضد كارگری ھست
حتی آن سندیكالیستی كه افـقـش  
از چھارچوب نظام سرمایـه داری  
جلوتر نمی رود، دیـگـر از دسـت  
این رژیم به تنـگ آمـده اسـت و  
نمی تواند جمھـوری اسـالمـی را  

ـم ھـیـچ  . تحمل كند  زیرا ایـن رژی
ــــوب   ــــارچ ــــھ ــــی در چ ـق ـــ ح
ـرای آنـھـا قـائـل   سندیكالیستـی ب

زیرا این رژیم نه سـنـدیـكـا  . نیست 
ـرارداد   را برسمیت میشناسد و نه ق
دسته جـمـعـی را، و نـه احـزابـی  
ـم وجـود   رفرمیست مستقل از رژی
ـــات   ـــان ـری ــ ـــال ج ـث ــ ـــه م دارد ك
ـرار   ـنـار آنـھـا ق سندیكالیست در ك

بنابراین چون ھیچـیـك از  .  بگیرند 

اینھا در جمھوری اسالمـی وجـود  
ــدارد و خــارج از چــھــارچــوب   ن
ــرای كســی   حــكــومــت جــائــی ب
نیست، در نتیجه ھـمـه گـرایشـات  
ـری در   ـــش كـــارگــ ـب ــ ـن درون جــ
سـرنـگــونـی جــمـھـوری اسـالمــی  

 . این یك فاكتور . ذینفعند 
یك فاكتور دیگر ھم این اسـت  
كه گرایش چپ و سوسیالیسـتـی  
درون جنبش كارگری خیلی قـوی  
است، و این فاكتـور بسـیـار مـھـم  

ـفـه  .  است  ـم وظـی ـن من فكر می ك
سازمان دادن اعتصـاب عـمـومـی  
ـران   ــ ـب ــ ـر دوش رھ ــ ـران ب ــ در ای
سوسیالیست طبقه كارگر است، و  
سوسیالیستھا فقط می توانند این  
كار را بكنند و آنھا ھستند كه در  
ـنـد  . اساس خواھان ایـن كـار ھسـت

ـران   ــ ــن رھــب ـر ای ــن اگــ ـرای ــ ــاب بــن
ـنـد   ـتـوان سوسیالیست طبقه كارگر ب
ـنـد و دسـت   با ھمدیگر توافق بكن
ـنـد، بـخـش   به تدارك این كـار بـزن
عمده ای از طبقـه كـارگـر پشـت  
اعتصاب عمومی خواھند بـود، و  
این بنوبه خود بـخـش مـھـمـی از  
ــبـان و حـامــی   ـی جـامـعــه را پشــت

ھـمـیـن  . اعتصاب عمومی میكند 
ـنـد كـه   ـتـظـر ھسـت امروز مردم مـن
كارگر یك جائی قدرتنمائی بكنـد  
ـم بـمـیـدان   ـیـه رژی كه بدنبال آن عل

ـنـد  ـر آن  .  بیای ـیـجـه فضـا ب ـت در ن
گرایشی كه بخواھـد چـوب الی  
ـنـگ مـی   چرخ بگذارد بشدت ت

نه فضای جامعه این اجـازه  .  شود 
را می دھـد و نـه كـارگـری كـه  
زندگی خود و خانواده اش تـحـت  
ـبـاه شـده و   ـم ت حاكمیـت ایـن رژی
میخواھد یك راھی باز كند كه از  

در نتیـجـه  .  این وضعیت رھا بشود 
اگر قرار باشد حركتی شروع بشـود  
ـرد و   و اعتصاب عمومی سر بگـی
شعله ھای آن زبـانـه بـكـشـد مـن  
فكر می كنم كه ھمـه گـرایشـات  
ـفـعـشـان   ـن درون جنبش كـارگـری ب
ـرا   ـنـد و آن ـن است از آن حمـایـت ك
ـرای آن مـانـع   ـنـد و ب ـن تقـویـت ك

وسـط راه مـمـكـن  .  درست نكننـد 
ـیـش   است ھزار و یـك مـعـضـل پ
ــد از   ــع ــخــصــوص ب ــد و ب ــای بــی
سـرنـگــونـی جــمـھـوری اسـالمــی  
ـقـابـل   موضوع متفـاوت اسـت و ت
. گرایشات داسـتـان دیـگـری دارد 

ولی اگر بخـواھـم در یـك جـمـلـه  

بگویم كه اتحـاد گـرایشـات حـول  
ــصــاب عــمــومــی   ــت در گــرو  " اع

؟ می گویم در گرو ایـن  "!چیست 
ــن   اســت كــه رھــبــران و فــعــالــی
كارگری سوسیالیست باید مـتـحـد  
ـرم   ـف و متشكل بشوند و با یك پـالت
ـرنـد   روشن اوضاع را در دست بـگـی
ــد و   ــن ــكــن ــه را مــتــحــد ب ــق و طــب
ــن   ــی ــگــر در چــن ــات دی گــرایش
ـبـالشـان   شرایطی به نظر من بـه دن

 . خواھند رفت 
 

ـر،  : ناصر اصغری   شھال دانشف
حزب كمونیست كارگـری در ایـن  
بیـن، در فـراخـوان بـه اعـتـصـاب  
عمومـی و یـا در مـوقـعـی كـه  
كارگران وارد اعتصـاب عـمـومـی  
شدند، چه نقشی می تواند بـازی  

 كنند؟ 
ـلـه  :  شھال دانشفر  یكـی مسـئ

ـنـه ھـای   تدارك و فراھم كردن زمی
این اعتصاب عمـومـی اسـت كـه  

در ھمین راستا بـه  .  صحبت كردیم 
نظر من دادن تصـویـری روشـن از  
ـقـش   چشم انداز آینده جامعه و از ن
مھم جنبش كارگری خصوصـا در  
این مقطع سیاسی مـعـیـن، یـک  
کار مھمی است که حـزب بـایـد  

مساله دیگری که در  .  انجام دھد 
ـرد   ـرار مـیـگـی دستور کار حـزب ق
ـران كـارگـری بـا   ھمسو كردن رھـب

 . این چشم انداز است 
ھمچنین نقد گرایشات راسـت  
ـیـشـروی و   و تشـخـیـص مـوانـع پ
ـرای   گذاشتن راھکارھایی روشن ب
کنار زدن ایـن مـوانـع در مـقـابـل  
جنبش کارگری و در مقابل کـل  
ـفـی   جامعه یكی دیگری از وظـای
است كه بر دوش حزب كمونیـسـت  

یک کـار  . كارگری قرار میگیرد 
ـتـمـان ھـا   دیگر ما بردن ھمین گف
ــردم و   ــران و م ــان کــارگ ــی ــه م ب
اشاعه ایده اعـتـصـاب و جـایـگـاه  
ــطــع   مــھــم آن خصــوصــا در مــق
سیاسی امروز، بـه عـنـوان یـک  
. پاسخ عـمـلـی و مـمـکـن اسـت 

یک اقدام مھم ما در ایـن جـھـت  
گذاشتن تجربیات تاریخی جنـبـش  
ـقـالب   كارگری از جمله تـجـربـه ان

 و نقش كارگران نفت و تجـربـه  ٥٧ 
ـره در   انقالبات منطقه و غیره و غی
مقابل کـارگـران و کـل جـامـعـه  

درعین حال ما بـایـد بـویـژه  .  است 
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ـر روی   تمركز و فوكوس بیشتری ب
ـیـدی كـارگـری داشـتـه   ـل مراكز ك

 .باشیم 
ــه طــور   روشــن اســت کــه ب
ـراض و   واقعی حزب بیـانـگـر اعـت
ــران و کــل   ــھــای کــارگ خــواســت

ــل  .  جـامـعــه اســت  بـا ابـزاری مـث
 ساعته كانال جدیـد و  ٢٤ تلویزیون  

غیره، حزب میتواند بیشترین نقـش  
را در گذاشتن تصویر روشـنـی از  
افق مبارزه در مقابل کـارگـران و  
توده ھای وسیع مردم قرار دھـد و  
به این ترتیب طبقه کـارگـر را در  
موقعیت بھتری برای ایفای نقـش  
سیاسی خود در جـلـوی صـحـنـه  
سیاسی جامعه و بـه حـرکـت در  
آوردن تـوده ھـای وسـیـع مـردم و  
رفتن بسوی اعتصاب عمومـی و  
ـرده   اعتراضات سـراسـری و گسـت

 . قرار دھد 
حزب میتواند با پاسخ دادن بـه  
موانع پیش روی جنبش کارگـری  
و گذاشتن راھکارھای عملی در  
ـقـش   مقابـل آن و کـل جـامـعـه ن
مھـمـی در مـتـحـد کـردن صـف  
رھبران کارگری و ھم افق کـردن  

ــاشــد  ــه ب ــان داشــت ــه عــبــارت  .  آن ب
ـقـه   ـقـش طـب روشنتر وقتی ما از ن
كارگر و ابراز وجود سیاسی آن در  
جلوی صحـنـه سـیـاسـی جـامـعـه  
ـتـور   ـم، یـك فـاك ـی صحبت می كن
ـقـشـی   ـنـده اش ن ـن مھم و تعیین ك
. است که بر عھده حزب قرار دارد 

ــد افــق   ایـن حــزب اســت کـه بـای
كارگری و چشم انداز پیـروزی را  

ـرار دھـد  بـه  .  در مقابل جـامـعـه ق
ھمین اعتبار اینجا دیگـر تـاکـیـد  
من بر تالش برای جذب ھـر چـه  
بیشتر رھبران و فعالیـن كـارگـری  
به حزب و عضو گیری وسیـع در  
میان کارگران و در سطح جـامـعـه  

ـیـن افـقـی و بـا  .  است  با یك چـن
چنین تصویری اسـت کـه امـروز  
ــصــاب عــمــومــی   داریــم از اعــت
ــه ھــای آن   ــن کــارگــری و زمــی
صحبت میکنیـم و بـه نـظـر مـن  
نقش حزب در این مقطع سـیـاسـی  
ــه   و بــخــصــوص تــا آنــجــا كــه ب
ـرمـی گـردد،   اعتصاب عمومی ب

 .بسیار كلیدی است 
 

فاتح بھرامی،  :  ناصر اصغری 
ـیـش   سئوالی كه اینجا می تواند پ

بیاید، این است كه از گرایشات و  
ـبـش   ـفـی در جـن ـل رگه ھای مخت
كارگری حرف زدیم و شما گفتیـد  
ـنـد گـاھـا حـتـی در   كه می توان
كنـار دسـت احـزاب و دسـتـجـات  

سـئـوال ایـن  .  رژیم ھم قرار بگیرند 
بر موانع و كـارشـكـنـی ھـا  :  است 

. چگـونـه مـی شـود فـائـق آمـد 
چگونه میشود احزاب و جریاناتی  
ـر سـر   را كه می توانند موانعـی ب
ـنـد   راه اعتصاب عمومی ایجاد كن

 را كنار زد؟ 
تا آنجائی كـه  :  فاتح بھرامی 

به ایجاد موانـع تـوسـط احـزاب و  
جریانات مختلف در سـطـح كـلـی  
ـتـور مـھـم   مربوط است، یـك فـاك
برای مقابله با ایـن مـوانـع وجـود  
حزب كمونیست كارگری است كـه  
در دفاع از طبقه كارگر و گرایـش  
ـر   سوسیالیـسـتـی در مـقـابـل سـای

اوال  .  گرایشات نقش خواھد داشت 
تا به برخورد به مساله  اعتـصـاب  
ـرمـی گـردد، مـن ھـم   عمومی ب
فكر می كنم كه جریاناتی قـطـعـا  
ــل آن   ــاب ــكــنــنـد در مــق تـالش مــی
معضالتی را به وجود بیاورنـد كـه  

در پـاسـخ  .  باید آنھا را خنثی كرد 
به سوال قبلی من بـه یـك نـكـتـه  
ــرایــش   ــد كــردم كــه اگــر گ ــی ــاك ت
ـرای   سوسیالیستی متحد شود و ب
ـیـن   برپائی اعتصاب عمومی آسـت
باال بزند گرایشات دیگر بدنبال آن  
ـیـد   خواھند رفت، اینجا بـایـد تـاك
كنم كه این موضوع را باید در دو  
مرحله تفكیك كرد، قبال ھم بـه آن  

ــم  ــت ــه  .  اشــاره ای داش ــل یــك مــرح
جائـی اسـت كـه ایـن اعـتـصـاب  
ـرود كـه جـمـھـوری   عـمـومـی مـی

ـیـانـدازد  ـیـز  .  اسالمی را ب ـبـال ن ق
ــه   ــن مـرحـل اشـاره كـردم كـه در ای
ـر اسـت  . اتحاد گـرایشـات سـاده ت

اما بعد از سرنـگـونـی جـمـھـوری  
اسالمی معضالت خیلی متفـاوت  
و اختالف گرایشات ممكـن اسـت  

كما اینـكـه در  . خیلی جدیتر باشد 
ـقـه كـارگـر آمـد  ٥٧ سال    ھـم طـب

جلو، شوراھایش را تشكیـل داد و  
اعتصـاب عـمـومـی اش شـاه را  
ــه   انـداخـت، ولــی جـاھـایــی ھـم ب
ـرم   ـف خمینی تـوھـم داشـت، و پـالت
نداشت و در نتیجه جریان اسالمی  
. توانست استفاده كند و ضـربـه زد 

ـنـد سـراغ   اسالمیھا ھمان ابتدا رفت

ــی   ــه ھــای ــھــان ــه ب كــارگــران و ب
اعتصابات را خواباندند و كـارشـان  

ـم  .  را كردند  ـیـد كـن می خواھم تاك
كه بعد از سـرنـگـونـی جـمـھـوری  
اسالمی ھـمـه گـرایشـات تـالش  
ـر تـحـوالت   میكنند مھر خود را ب
بزنند و گـرایشـات آنـجـا كـارشـان  

به نظر مـن آنـجـا  .  سخت تر است 
ــن   دیـگــر آن جـنــگ و جـدال بــی
گرایشات به معنای واقعی بجـلـو  

بنابراین به ھر درجـه  . رانده میشود 
ـیـسـت و   ای كـه طـیـف سـوسـیـال
ـران   ـقـه و رھـب كمونیست درون طـب
ـر و   كارگری سوسیالیست متـحـدت
ـرشــان   ـف ــالت ــد، و پ ـر بـاشـن قـوی ت
محكم تر باشد و توانستـه بـاشـنـد  
طیف وسیعی از كارگران را به آن  
قانع كنند ساده تر میتوانند مـوانـع  

ـنـد  یـك نـكـتـه مـھـم  .  را كنار بـزن
دیگر اتكا به توده كارگر و قـدرت  
. مجامع عمومی كارگـری اسـت 

ـقـطــه قــدرت   مـجـمــع عـمــومـی ن
ـقـطـه   ـیـسـتـی و ن گرایش سوسـیـال
ضـعــف گــرایشـات راســت اســت،  
گرایشات راست از آن می ترسـنـد  

ـرو  .  و معضـل دارنـد بـا آن  ـن از ای
تالش میكنند كه تـوده كـارگـر و  
ـنـد و   اراده جمعی آنھا را كنار بـزن
امور را بدھند دست یك تشـكـلـی  
كه به نمایندگی از آنـھـا كـارشـان  

 . را بكند 
ـثـی   ـرای خـن بطور خالـصـه، ب
ـفـی   ـقـش مـن ـنـار زدن ن كردن و ك
گرایشات راست اولین نكتـه مـھـم  
ـران كـارگـری   است كه طیف رھـب
ـیـسـت مـتـحـد و   چپ و سوسـیـال
متشكل باشند، ایـن یـك ضـامـن  
ـلـه بـا گـرایـش   اساسی برای مقاب

فاكتور دوم این اسـت  . راست است 
ــه   ـق ــایـد طــب كـه گــرایـش چــپ ب
كارگر و مردم را به سـیـاسـتـھـا و  
راه حلھای خود قانع كنـد و آنـھـا  

و باالخـره اتـكـا بـه  .  را بسیج كند 
مجامع عمومی كارگری و اراده  
مستقیم توده ھای كارگر یكی از  
مھمترین فاكتـورھـائـی اسـت كـه  
برای مقابله با گرایشات راسـت و  
ــت چــپ و   ــی ــع حــكــومــتــی مــوق
. سوسیالیستھا را تحكیم مـیـكـنـد 

من فكر می كنم از ھمیـن امـروز  
واضـح  .  باید برای اینھا كـار كـرد 

ــات راســت و   ــان ــه جــری اســت ك
ــصــاب   ــان اعــت ــورژوائــی در جــری ب

عمومی و انقالب و كال در جریـان  
ـلـف   مبارزه كارگران باشكال مـخـت
ـراشـی   سنگ انـدازی و مـانـع ت
خواھند كرد و باید اینھا را خنثـی  

 . كرد 
 

شھـال دانشـفـر  :  ناصر اصغری 
جواب شما را می خواھم در ھمیـن  
رابطه كه چـگـونـه مـی شـود بـر  
ـات و گـرایشـات   موانعی كه جریان
راست بر سر راه اعتصاب عمـومـی  

 .به وجود بیاورند، غلبه كرد 
فاتح بھرامی به  : شھال دانشفر 

. نكات بسیار مھمی اشـاره كـردنـد 
ـیـن   ببیند این مانع تراشیھا را از ھم

ـانـطـور  .  االن ھم داریم می بینیم  ھم
ـبـش   ـیـت جـن كه ما داریم از مـوقـع
كارگری، راست و بـورژوازی ھـم  
ـنـد  ـی . دارد این موقعیـت را مـی ب

شما می بیند كه نحوه رابطـه شـان  
یك موقعـی  .  با جنبش كارگری را 

. بود كه اصال صحبتی از این نبود 
االن می بینیم كه رضا پھلوی بـه  
ـام مـی   ـی مناسبت اول مـاه مـه پ

ـنـوان  .  دھد  ولی آنجا كارگران را بـع
تولیدكنندگان و شكوفائی جامـعـه  
و اقتصاد جامـعـه اسـم مـی بـرد؛  
ـنـوان یـك   برای اینكه به مسئله بـع

ـنـد  ـا  .  سرمایه دار نـگـاه مـی ك ی
ـیـد كـه   ـن ـی مسئله شما دارید می ب

راه مـی  "  كلمه كارگری "یك دفعه  
ـیـن شـمـاره اش   افتد و در ھمان اول
ــه ای در بــاره اش   ــوشــت كـه در ن
نوشتم، فراخوان به پالتفرم موسوی  
می دھد و مسئله قانـون اسـاسـی  

یا ھمین االن در اعـتـراضـات  .  است 
كارگری می بینیـد كـه كـارگـران  
می گویند شورایعالی كار را قبول  

ــم  ــداری ــوســط  .  ن ــمــزد ت ــد دســت ــای ب
این  .  نمایندگان خودمان تعین بشود 

را در طومار سی ھزار امضا مـی  
در اعتراضات كارگران مـی  .  بینیم 
می بینیم یك دفعه ھای و  .  بینیم 

ھوی بر سر شكایت دیوان عـدالـت  
ـنـد  .  اداری راه می افتاد  می خواھ

ـارگــــری را در   ـــ ــــراض ك ـت اعـــ
كریدورھای ادارات دولتی بـچـرخـد  

ـنـد  حـتـی  .  و به فرسـایـش بـكـشـان
ــو   ــراض كــارگــری ت ــژواك اعــت پ
دعواھای خود درون حكومت مـی  
بینیم كه می گویند اگر وزیر كـار  

ـنـد     ٨٠٠ اگر دستـمـزد را مـی ك
ھزار تـومـان، رأی اعـتـمـاد مـی  

می خواھم بگویم شما نگـاه  .  گیرم 
می كنید كه از ھمین االن چـطـور  
گوششان تیز است و چـطـور دارنـد  

دعوت كـردن  . كارشان را می كنند 
ـانـون   ـارزه در چـھـارچـوب ق به مب
كار، اینھا ھمه در واقع یك سنـگ  
اندازی ھایی است و مانع تـراشـی  
ــایــی اســت بــرای بــه انــحــراف   ھ

به درجـه ای كـه  .  كشاندن و غیره 
ـات جـلـوتـر مـی رود، در   اعتصـاب
ابعاد دیگری خودش را نشان مـی  
دھد كه فاتح بھرامی بـه آن اشـاره  

به ھمین دلیل باید یك كـار  .  كردند 
دائم ما نقد ایـن گـرایشـات راسـت  

ــع از  .  بــاشــد  ــن مــوان ــار زدن ای كــن
. جلوی پای جنبش كارگری اسـت 

ـاتـح بـھـرامـی ھـم   ھمانطور كـه ف
ــتــصــاب   ــیــت اع ــق ــد، مــوف ــن ــت ــف گ
عمومی بستگی به ایـن دارد كـه  
چه سیاستی را در مقابـل خـودش  

ـقـالب  .  گذاشته است  ،  ٥٧ نمونه ان
ـفـت كـامـال   اعـتـصـاب كـارگـران ن

ـار روشـنـی اسـت  بـه  .  تجربـه بسـی
ـقـش   ـنـجـاسـت كـه ن ھمین دلیل ای
ـنـده اسـت، بـرای   ـن ـیـن ك حزب تـع
اینكه بتواند آن افـق روشـن را در  

افق پیـروزی  .  مقابل كارگر بگذارد 
و جـلـوی  . را جلوی جامعه بگذارد 

ـاالی سـر جـامـعـه را   ـنـد ب زد و ب
و اینجاست كه به نظر مـن  .  بگیرد 

ھم تأكید بر شـوراھـای كـارگـری،  
مجمع عـمـومـی كـارگـری و در  
صحنه نگه داشتن توده كارگر كـه  
نقش بسیار كلیدی دارد، كه فـاتـح  

گـرایـش  .  بھرامی ھم تأكید كـردنـد 
راست به این ابزارھا متـكـی نـمـی  

نـمـی خـواھـد  .  شود و وحشت دارد 
ـانـد  مـی  .  كـارگـر تـو صـحـنـه بـم

خواھد كارگـر را در كـریـدورھـای  
ـابـرایـن  .  قوانین موجود بچرخانـد  ـن ب

ـنـده اسـت و   ـن ـیـن ك اینھا بسیار تع
ـیـسـت   نقش رھبران چـپ و كـمـون
اینجاست كه رابطه تنگاتنگ ایـن  
ـا حـزب   رھبران چپ و كمونیست ب
ـنـوان   كمونیست كارگری ایران و بـع
خود ھمسو كردن تالش حزب برای  
ھمسو كردن و ھمجھت كردن و ھـم  

با این چشـم انـداز  .  افق كردن اینھا 
ـنـده   ـن است كه گفتیم بسیار تعین ك

و به نظر من اینھـا  . و كلیدی است 
ـاتـی اسـت   آن گامھای مھم و حـی
ـار   ـن برای اینـكـه ایـن مـوانـع را ك

 .بزنیم 
 

با تشكر از ھر  : ناصر اصغری 
دوی شما، شھال دانشفـر و فـاتـح  
ــن   ـرای شـركـت در ای بـھـرامــی، ب

 .*میزگرد 
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ـرخـورد مـی  " امـكـانـات "  گـرائـی ب
كند؛ منتھا زمانی كه ایـن را بـه  
رژیم آدمكش جمھـوری اسـالمـی  
بسط می دھد، تزھایش مضـحـك  

ـتـخـابـات  .  می شونـد  او دربـاره ان
مـوضـع  : " علی العموم می گویـد 

كارگران در ھـمـه جـھـان مـعـلـوم  
." اسـت چـه رسـد بـه كشـور مـا 

ـقـه  : " جواب ایشـان ایـن اسـت  طـب
ــن   ــد در ای ــوی ــی گ ــارگــر م ك
ـفـع مـن   جابجائی چه چیزی به ن

ـرنـامـه و  " " خواھد بود؟  اینجا از ب
احزاب خبری نیست و شما با شـم  
ـری كـه   ـب كارگری خود باید پی ب

من در طول چـنـد  .  چه خبر است 
ـنـھـا دو   سال فعالیت سندیكایی ت
مورد را بخـاطـر دارم كـه در یـك  
مورد اصالح طلبان خواسته بـودنـد  
كه كارگران از مصـطـفـی مـعـیـن  
ـنـد و یـك مـورد ھـم   ـن حمایـت ك
میرحسین موسوی در یـك ویـدئـو  
و مھدی كروبی ھم در اطـالعـیـه  
ای در آستانه روز جھانـی كـارگـر  
ـنـد و   ـرداخـت به مسایل كارگـری پ
آقای موسوی ھم به صـراحـت در  
منشورش از سندیكاھا و تـعـامـل  

ــود  ــه ب ــت ــھــا ســخــن گــف ــا آن ." ب
ــه در كشــور مـا رســم  "  ــأســفـان مـت

نیست كه كاندیداھا برنامـه كـاری  
ارایه دھند، كـه مـا كـارگـران بـه  
عنوان مثال بدانیم كه رفتارشان بـا  
طبقه كارگر چیـسـت تـا مـوضـع  

ـیــم  ــد  ." " گـیــری كــن ــای كـارگــران ب
ببینند كاندیداھا در مورد مسـایـل  

حـتـمـا  .  كارگری چه می گوینـد 
ـیـكـاری و گـرانـی   ھمگـی بـه ب
خواھند پرداخت اما پرسش اینست  
ـرای ایـن امـر   كه چه راھكاری ب

مثال آقایان كانـدیـداھـا  .  می دھند 
ـیـن   نظرشـان در مـورد صـنـدوق ب
ـلـی پـول و سـازمـان تـجـارت   المل

ــســت؟   ــاز ھــم  ...  جـھــانــی چــی ب
ـیـد داخـلـی را   واردات بر علیه تول

 ."سازمان خواھند داد 
او در تقابل با تحریم انتخابـات  

ــد  ــه در  : " ھـم مــی گــوی ھــر ســال
ـم یـا   موسم انتخابات بـحـث تـحـری
. دادن رأی بسیار داغ مـی شـود 

خوب ما از دید كارگری مسـایـل  
از دیدگاه كـارگـری  .  را می بینیم 

ــھــادی راھــكــار   ــشــن ـرای ھــر پــی ب
من مـی  .  عملی ھم ارایه باید داد 

پرسم تحریم كنندگان كـه از مـردم  
می خواھند از وظیفه شـھـرونـدی  
ــد، قــدم   ـن ــوشـی كــن خـود چشــم پ
ـرای تـــداوم و   ـــعـــدی آنـــان بــ ب
ثمربخشـی ایـن عـمـل چـیـسـت؟  
نمی شود شما به مردم راھـكـاری  
را ارایه بدھـیـد ولـی از تـداوم آن  

از رأی دھـنـدگـان  .  عاجز باشیـد 
ھم می پرسم شما كه می گوییـد  
رأی بدھید برای صـیـانـت از آرا  
ـقـه   قدم بعدی تـان چـیـسـت؟ طـب
كارگر طبقه پیـشـرویـی اسـت كـه  

 شعـار اعـتـصـاب  ٥٧ اگر در سال  
عمومی مـی دھـد اقـدام بـعـدی  
ـم یـعـنـی   اش بستن گـلـوگـاه رژی
صادرات نفت بود، و سازمـانـدھـی  
مردمی و ھماھنگ شدن با ھمـه  

پـس  .  كارگران صنایع اعـتـصـابـی 
طبقه كـارگـر بـی گـدار بـه آب  

در كشـورھـای خـارج  .  نمـی زنـد 
ــه   ــه ب ــكــی ــا ت ــه كــارگــر ب ــق طــب
سندیكاھای كـارگـری و احـزاب  
ــا   ــارگــر ب ــه ك ــق ــدار طــب دوســت
ــا   ــصــاب و ب ــت ــدھــی اع ســازمــان
وكالیی كـه در مـجـلـس دارد از  
ـنـد و   رأی خود صـیـانـت مـی ك
ـر   ساركوزی و برلوسكونی را به زی

 ."می كشد 
ـتـه   ابتدا اجازه بدھـیـد كـه گـف
ھای ایشان را به صورت خالـصـه  
ـم و بـعـد اشـكـال ایـن   ـن فرموله ك

ـم   بحث  بـحـث  .  ھا را تـوضـیـح دھـی
نژاد در این نـوشـتـه    مازیار گیالنی 

ـلـوا در   ھم با اشـاره بـه لـوال دسـی
برزیل و مصطفی معین و بھشتـی  
در ایران این است كه كـارگـران بـه  
وعده ھای انتخابـاتـی كـانـدیـدھـا  
گوش می دھند و بـا تـوجـه بـه  

شھـرونـدی  !  این وعده ھا از وظیفه 
خود استفاده كرده و به یكـی رأی  

تـوصـیـه ایشـان ایـن  .  می دھـنـد 
اســـت كـــه از آنـــجـــا كـــه در  
ــن جــمــھــوری   ــوانــی چــھــارچــوب ق
ـبـال   ـم دن ـی ـت ـیـاف اسالمی ھستیم، ب
كسانی مثل بھشتی و مصـطـفـی  

از نـظـر ایشـان  .  معین و موسوی 

ـنـد كـدام   ـن ـی ـب كارگران نگاه كنند ب
ــاره   ــد از حــرف زدن درب ــدی ــان ك
ـر رفـتـه و   بیكاری و گرانی فـرات
ھوای تولیدات داخلی را دارد تـا  

 . به ایشان رأی بدھند 
 

قوانین و امكانات در 
 جمھوری اسالمی

سندیكالیسم ایرانی مـثـل ھـر  
ـیـك دیـگـری   ـپ ـی ـیـسـت ت سندیكـال
چشمش به روزنـه ھـای قـانـونـی  

در  .  است تا بتواند ابراز وجود كنـد 
بحرانی كه خرخره نظام كـارمـزدی  
را ھمچنان می فشرد، امـكـانـات  
قانونی برای كارگران را حتـی در  
. آمریكا ھـم مـحـدود كـرده اسـت 

ـر سـیـطـره   سندیكالیسم در ایران زی
سرنیزه ھای پاسـداران امـام زمـان  
ــونــی   ــان ــه ھــای ق ــال روزن ــه دنــب ب
مجبور است به زیر عبا و عمامـه  
بھشتی و كروبی بخزد و كـارگـران  

نـمـی  .  را دنبال نخود سیاه بفرستـد 
ـر   خواھد پایش را از این قانون فرات
بگذارد، حتی اگـر قـانـونـگـذاران  
كوچكترین امكان ابراز وجودی را  

بیخود نیست كـه  .  به ایشان ندھند 
نـژاد طـرح    ھمین مازیار گـیـالنـی 

ـبـات كـارگـران را فـقـط از   مطـال
ـران    كانال رسانه  ھای مجاز داخل ای
سندیكالیسمـی كـه  !  داند   جایز می 

ــه   ــی ك ــعــیــت ــوق امــروزه و در م
جمھوری اسالمی ھر گامـی كـه  
بر مـی دارد یـك گـام بـه طـرف  
گورستان است، بخواھـد كـارگـران  
ـیـن ایـن   را ھمـچـنـان در دام قـوان
حــكــومــت آدمــكــش نــگــه دارد،  
خودش را مستقیما در خدمت ایـن  
ـــــت  ـرار داده اس ــــ ـم ق ــــ . رژی

سندیكالیستی كه به قوانینـی كـه  
ـرای   راه ھرگونـه اقـدام قـانـونـی ب
ابراز وجـود حـتـی خـودش را ھـم  
مسدود می كند، تمـکـیـن کـرده،   
در عمل كارگزار حاكمان آدمكـش  

 .آن قانونگذاران است 
ـران زیــر   امـا آیـا واقـعـا در ای
سیطره جـمـھـوری اسـالمـی و در  
ــاســت جــمــھــوری   ــات ری ــخــاب ــت ان

در این جابجائـی  " اسالمی، سئوال  
ـفـع مـن خـواھـد   چه چیزی بـه ن

موضعـیـت دارد؟ سـئـوالـی  "  بود؟ 

ـر   حكیمانه بنظر مـی رسـد امـا پ
نخور و  " این وضعیت  .  است از ریا 

ـیـون " بمیر  ـل ـر مـی ھـا    ی كه امـروز ب
خانـواده كـارگـری تـحـمـیـل شـده  

ھای آزاد    است، حاصل كدام رقابت 
انتخاباتی بوده است؟ كدام امـكـان  
جلوی كارگران ایران بـاز بـوده كـه  
بدون مواجه شـدن بـا بسـیـجـی و  
ساندیس خور به دستمـزد چـنـدیـن  
بـار زیــر خــطــر فــقــرش اعــتــراض  
ـنـد؟ كـدام امـكـان و قـانـونـی   كن
جلوی كارگر ایرانی بـاز بـوده كـه  
اعتراض خود بـه ھـزاران اجـحـاف  
روزمره را از مجرای قـانـونـی بـه  

 پیش ببرد؟  
 

كارگران و انتخابات 
 جمھوری اسالمی

ـــار   ـــازی ـــه م ـــه را ك ـــچ آن
نژاد درباره انتخابـات مـی    گیالنی 
كـه در ھـمـه جـا مـعـلـوم  " گوید  
ــار  " اســت  ــازی ــود م ــوضــع خ ، م

نـژاد اسـت و ربـطـی بـه    گیـالنـی 
، آنچنـانـكـه  " ھمه كارگران " موضع  

نژاد می خواھد بـه    مازیار گیالنی 
در  .  خورد كـارگـران بـدھـد، نـدارد 

ــان چــھــارچــوب ایــران ھــم،   ھــم
ـرده ای   كارگران بطور بسیار گسـت
ــدن   خــواھــان ســوت و كــور مــان

ــدوق  ـــد   صــن ــن ــای رأی ھســت . ھ
ـنـد   ـران كـارگـری درب مواضع رھـب
ــی، رضــا   ــان ــاھــرخ زم ــل ش مــث
شھابی، بھنام ابراھیـم زاده، عـلـی  
ــی و   ــد جــراح ــم ــی، مــح ــات ــج ن

ــل  ــك ــل    تش ــارگــری مــث ــای ك ھ
سندیكای كارگران واحد، اتحـادیـه  
آزاد كارگران و كمیته ھماھـنـگـی  
ـیـن مـازیـار   و غیره را به مـخـاطـب

ـم   نـژاد یـادآوری مـی   گیـالنـی  ! كـن
اعتراضات روزمره كـارگـران و از  
ـر كـارگـران   ـراضـات اخـی جمله اعت
ــه، كــارگــران   ــفــت تــپ ــر ھ ــیــشــك ن

ـراضـی    پتروشیمی  ھا، طـومـار اعـت
ــت    ده  ــه وضـعـی ھـا ھـزار كـارگـر ب

ـره را بـه ایشـان   وخامت بار و غـی
ــن    یـادآوری مـی  ــی ـم و ھـمــچـن كــن

ای    خـامـنـه .  اعتراض بازنشستگان 
گوید كه صـرفـنـظـر    به درست می 

از اینكه به چه كسـی رأی مـی  
دھید، ریختن ھر رأی به صـنـدوق  

آرا، یك رأی به نـظـام جـمـھـوری  
ــا  !  اســالمــی اســت  ــكــه گــوی ایــن

! آیند و شم كـارگـری   كارگران می 
ـیـجـه    بخرج می  ـت دھند و به ایـن ن

ــر اســت بــه    مــی  ــت ــھ ــد كــه ب ــن رس
رفسنجانی و یا یكی مانند مـثـل  

ای یا مصـطـفـی    بھشتی و خامنه 
معین و ایـكـس و وای از سـران  

ـم رأی مـــی  ـــك    رژیــ ـــد، ی ـن دھــ
كالھبردار سـیـاسـی اسـت كـه در  

ھا كـارگـری    چشم كودكان میلیون 
ـر و نـداری و فـالكـت   ـق كه در ف

ـنـد و زنـدگـی    دست و پـا مـی  زن
ـبـاه   شان به معنای واقعی كلمـه ت

ــگــاه مــی  ــد و    شــده اســت، ن كــن
ــوری   ــگــونــه بــیــشــرمــانــه تــئ ــن ای

 !بافد   می 
گـویـد    نژاد نمی   مازیار گیالنی 

ــران   دارنــد رأی  "  حــق " كــه كــارگ
بدھند یا ندھند؛ او رأی دادن را  
ــارگــران   ــدی ك ــھــرون ــه ش ــف وظــی

من بعـنـوان یـك كـارگـر  !  داند   می 
كمونیست، بعنوان كسی كه شاھـد  
ـیـسـت و   كشته شدن صدھـا كـمـون
فــعــال كــارگــری در آن جــامــعــه  

ام، بعنوان كسی كه نام صـدھـا    بوده 
ــری اعــدام شــده را   فــعــال كــارگ

نـژاد اسـم    توانم برای گـیـالنـی   می 
ـبـدارانـه   ـیـات جـان ـیـن ادب ببرم، چـن

ـم   اسالمی را محكـوم مـی  در  !  كـن
آن جامعه روزانه چندین نفر را بـه  

ـنـد   عناوین مختلفی اعدام می  . كن
در آن جامعه حقوق بخش وسیعـی  

پردازند و آنـجـا    از كارگران را نمی 
ــه    ھـم كــه مــی  ـت ــه گــف ــد، ب ـردازن پ

ـر   ـق خودشان چندین بار زیر خـط ف
در آن جـامـعـه زنـان،  .  مطلق است 

نیمی از شھروندان آن جامـعـه، بـه  
معنای واقعی كلمه انسان برابر بـا  

ـنـد   بقیه به حسـاب نـمـی  در آن  .  آی
جامعه ھیچ غیرمسلمانی، ھـیـچ  

ـر    فرد غیرشیعـه  ـراب ای، شـھـرونـد ب
در آن جامعه ھیچ انسانی  .  نیست 

ــف اســالم و   ــال ــدارد مــخ حــق ن
ـم بـاشـد  ـتـخـوران رژی در یــك  .  مـف

ـیـن جـامـعـه  ـرش    چن ای، كـه رھـب

فعالیت سندیكائی"دفاع از جمھوری اسالمی به بھانه   

 ١  از صفحه  
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رأی دادن كارگران را رأی به ایـن  
ـفـه انسـانـی    شرایط می  داند، وظـی

این است كه به چنین موقعیـت و  
شرایطی اعتـراض بشـود نـه رأی  

 !برای تأیید آن 
 

موسم انتخابات و مغلطه 
 آخوندی

ــی  ــالن ــار گــی ــحــث مــازی نــژاد    ب
ـم   درباره تداوم راھكار به دنبال تحری
ـیـه   ـق و یا رأی دادن، بیربط تر از ب

ـم یـا رأی  .  ھایش است   بحث  تحـری
دادن به جمھوری اسالمـی واقـعـا  
چه ربطی به اعتصاب عـمـومـی  

ــزیــر  ٥٧ كــارگــران در ســال    و ب
ھا دارد؟ شـمـا    كشیدن رژیم پھلوی 
ایـد بـه كسـی    كه تصمیم گـرفـتـه 

ــی رأی   ــھــشــت ــه ب ــل آیــت الــل مــث
بـا آدمـھـای  !  بدھید، مباركتان باد 

ـیـسـتـی داری بـا   ھالو كه طرف ن
ــرف  ــطــه    ح ــط و مــغــل ــرب ھــای بــی

آخوندی این كار را تـوجـیـه مـی  
گـدار بـه    طبقه كـارگـر بـی .  كنی 

ـیـا    آب نمی  زند و در فرانسه و ایتال
سندیكاھای كـارگـری و احـزاب  
نوعی خودش را دارد، در آمریـكـا  

ـر كشـیـده مـی  شـود و    بوش به زی
آید، واقـعـا ایـن    اوباما سر كار می 

اظھارات عـجـیـب و غـریـب چـه  
ربطی به رأی دادن به بھـشـتـی و  

ای دارند؟ امروزه دیگر جـز    خامنه 
ـم،   در دوائر خیلـی نـزدیـك بـه رژی

دھـد    كسی به خودش جـرأت نـمـی 

ــان   ــش ــك ــه آدم ــه رأی دادن ب ك
ــه  " جـمـھـوری اسـالمـی را   ـف وظـی

ـنـد " شھروندی  . كارگران تعـریـف ك
ـیـن  " امیدمان این اسـت كـه   فـعـال

ــی  ــائ ــك ــدی ـــار  "  ســن ــازی ــل م مــث
ـر از    گیالنی  نژاد به این دوائر بیشت

ـم  .  این نزدیكتر نشوند  انتظـار نـداری
كه تحریم كنند و به صف مـبـارزه  
كارگران برای خراب كـردن بسـاط  
انتخاباتشان بپیوندند، امـا حـداقـل  
ـم   تـا ایـن حـد از وقـاحـت از رژی
آدمكش جمھوری اسـالمـی دفـاع  

 .نكنند 
 

رأی دادن به كسانی 
 مثل بھشتی

نژاد می گوید    مازیار گیالنی 
كه كارگران باید بگردند ببیند كـه  
ــدھــا مــثــل   ــدی ــن كــان كســی از ای
ـنـد كـه بـه او رأی   بھشتی ھسـت

ـنـد  : " بدھند  آیا این آقایان ھـم مـان
آیت اله بھشتی اعتصاب را مجاز  

ــد؟  ــه  "  مــی دانــن عشــق و عــالق
ـلـه   سندیكالیسم ایرانی بـه آیـت ال
ـیـسـت  . بھشتی ھا چیز تازه ای ن

ـم   ریشه در ھـمـسـوئـی سـران رژی
ـرانـی   ـیـسـم ای اسالمی و سندیـكـال
ـری   ـلـه بـا قـدرت گـی برای مـقـاب
ــم در ایــران و در بــیــن   ــس كــمــونــی

زمانی كه بـا طـرح  . كارگران دارد 
بھشتی، رفسنجانی و خامنه ای  
و كل سران وقت حـزب جـمـھـوری  
ـیـعـی،   اسالمی كسـانـی مـثـل رب

ـــا   ـــحـــجـــوب ب ـــی و م صـــادق
ھای قمه كشان بسیجـی و    حمایت 

سیاه جامه گان به ساختمان خـانـه  
 حـمـلـه  ١٣٥٨ كارگر در بھار سال  

كردند كه آن را از دسـت كـارگـران  
كمونیست و انقالبی بیرون بیاورنـد،  

ـیـسـت  ھـا ھـم در جـبـھـه    سندیكـال
ــا حســن   ــمــســو ب ــگــری و ھ دی
صادقی، محجوب و بھـشـتـی در  
حال حمله به كارگران كمونیست و  
ــد كــه   ــودن شــوراھــای كــارگــری ب

ھا را    ھا و مدیریت كارخانه   كارخانه 
ـنـد  ـن حسـن  .  از دست آنھا خـارج ك
ــه  ــی در مصــاحــب ــا    صــادق ای ب

 بـھـمـن  ١٠ روزنامه كار و كارگـر  
خـانـه کـارگـر  : " گوید    می ١٣٨٠ 

ــوری   ــھ ــعــث از حــزب جــم ــب مــن
باشد و در واقع ریشه    اسالمی می 

ھای دکتر بھشتی دارد    در اندیشه 
ـر سـاخـت  ـیـان آن را    و زی ـن ھـا و ب

ــد  ــادن ــھ ــا ن در حــزب  .  ایشــان بــن
ــه   ــل جــمــھــوری اســالمــی آیــت ال

ــه  ای و آقــای ھــاشــمــی    خــامــن
رفسنجانی به ما توصـیـه کـردنـد  
که بروید و شـوراھـای اسـالمـی  
ـر   ـــه کـــارگــ کـــار را در خـــان
ساماندھی کنید، ما ھم در آنـجـا  

تـان    حضور خواھیم داشت تا تشکل 
برای باز پـس  ." " رسمیت پیدا کند 

ھـا    گیری خانه کارگر با درگیری 
ــت آمــیــز،    و جــنــگ  ھــای خشــون

ـرون   ـی تشکیالت را از دست آنـھـا ب
آقایان محجوب، کمالی و  .  آوردیم 

ـقـالب   علی ربیعی که پـس از ان
عضو شورای اسالمی کار شدنـد  
ــی مــحــســوب   ــه کســان از جــمــل

ـری    می  شوند که در باز پـس گـی
ھـا    خانه کارگر از مـارکسـیـسـت 

ــش عـمــده  ـق ــد   ن ــن غــش  ."  ای داشـت
ـیـسـت  ھـای    كردن امروز سـنـدیـكـال

ـرای دوران   ایرانی و نـوسـتـالـژی ب
بـھـشـتـی، كـه كـارگـران در حـال  

ـیـسـت  ھـا    عقب نشینی و سندیـكـال
در حال سرویس دادن به بھشتی و  

جنگ و  " ای بودند، از این    خامنه 
ــرفــتــن از دســت   ــزی و گ ــری خــون

شود نـه    ناشی می "  ھا   ماركسیست 
ــی و   ــشــت ــھ ــی ب ــواھ ــخ از آزادی

نـژاد و    مازیار گیـالنـی .  ای   خامنه 
دیگر دوستانش در ھیأت مـؤسـس  
سنـدیـكـاھـا ھـیـچـوقـت از خـانـه  

ھـای آن و    كارگر و زیرمـجـمـوعـه 
ھمچنین از اربابان خانه كارگر دل  

از لـحـاظ گـالیـه ھـای  .  نكندنـد 
ھـای    ھم سندیكالیسـت "  اقتصادی " 

ایرانی ھـمـیـشـه مـواضـعـشـان بـا  
مواضع خانه كارگر تطابـق كـامـل  

سایت ایلنا و روزنامه كـار  .  داشته 
ھـای    و كارگر پر اسـت از گـالیـه 

ھـا بـه ھـمـیـن نـوع    خانه كارگری 
نـژاد    گالیه ھای مازیار گـیـالنـی 

و  "  واردات بـی رویـه آدامـس " به  
 .غیره 

ــش   ــه جــنــب ــی ك ــام ھــر گ
ـر بـه گـور   آزادیخواھـی در مسـی
ــر   ــردن جــمــھــوری اســالمــی ب ســپ

دارد، گرایشات ضـدكـارگـری    می 
ـیـسـم  " محاظفه كار مثل   سنـدیـكـال

ـرانـی  ـر مـی "  ای ـت شـونـد و    مضـطـرب
ـر عـبـای خـامـنـه  ای    بیشتر به زی

ــد   مــی  ــزن ــت آن  .  خ ــوش ــن ســرن ای
ھایی است كه آینده خـود را    انسان 

به حكومتـی آدمـكـش گـرده زده  
 .اند 

 
 در خاتمه

ـنـظـر   باالتر گفتم كـه بـعـیـد ب
رسد حـتـی یـك تـك كـارگـر    می 

شریفی ھم در یك چنین وضعـیـت  
ــشــتــی  ــی ــم بــه او    مــع ای كــه رژی

ـم طـرفـداری   تحمیل كرده، از رژی
من از موقعیـت اجـتـمـاعـی  .  كند 

آیا  .  خبر ندارم "  فعالین سندیكائی " 
شـان    واقعا ھمانند كارگران زندگـی 

با فروش نیروی كـارشـان تـأمـیـن  
ھـایـی    شود یا صاحبان كارگـاه   می 

ھستند كه سندیكـاھـایشـان ھـمـان  
سندیـكـاھـای اصـنـاف اسـت كـه  

ــاه  ــارگ ــع ك ــاف ــظ مــن ــاف ــای    ح ھ
خودشان كه  !  باشد؟   كوچكشان می 

ــتــن از   مــا را بــرای درس گــرف
گذشـتـه بـه ھـمـیـن سـنـدیـكـاھـا  

ــــی  ــــه م ــــع ـراج ـــ ــــد و    م ـن ـــ دھ
سندیكاھایشـان ھـم جـمـلـگـی از  

 !ھمین نوع سندیكاھاست 
 ٢٠١٣  ژوئن  ١ 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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از میزگرد کار ارزان، کارگـر  

 خاموش 
 مـنـظـور از  : مصطفی صابـر 

ـتـــصـــاب مشـــخـــصـــا   آزادی اعــ
دامنه آزادی اعـتـصـاب  .  چیست 

چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمی  
و غیر رسمی چیـسـت ؟ آیـا ھـر  
اعتصابی رسمی شناخته میـشـود  
ــیــد و   ــیــچ مــحــدودیــت و ق و ھ
ـتـوانـد   شرطی روی اعتـصـاب مـی
ــر؟   ــی ــا خ ــاشــد ی وجــود داشــتــه ب
منصور حکمت لــطفا شـمـا شـروع  

 . کنید 
ھـیـچ نـوع  :  منصور حکمـت 

محدودیتی روی آزادی اعتـصـاب  
ـبـایـد وجـود داشـتـه بـاشـد  حــق  .  ن

ــر   ــیــدن در ھ دســت از کــار کش
لــحظه که کارگران، ھر تـعـدادی  
ـفـس   شان، اراده بکنند مثل حـق ن

اگر این حـق را از  .  کشیدن است 
کارگر بگیرند بھمان درجه جامعه  
ـرگـردانـده   ـرده داری ب را به دوره ب

ـتـوانـد دسـت از  .  اند  کارگر باید ب
ـیل اینکـه   کار بکشد و بگوید بدـل
ـم کـار   ـن ـی اشکالــی در کار می ب

این به مـعـنـی  .  را متوقف میکنم 
ـفـی   زدن زیر اصل قرارداد کار یا ن
ـنـی   کار کردن و نفی کـل مـوازی
ـنـی   ـت ـر آن مـب ـید جامعه ب که توـل

کارگر میـگـویـد در  .  است نیست 
ـم   این مقطع مـعـیـن کـار نـمـیـکـن
ـم  ـن ـی ـب . چون اشکالــی در کار مـی

آزادی اعتصاب یعنی ھیـچـکـس  
نمیتواند کارگری را که کـار را  
متوقف کرده است مـجـبـور کـنـد  

اگر حق اعتـصـاب  .  که کار کند 
ـنـکـه   وجود نداشته باشد یعـنـی ای
اگر مـن کـارگـر دسـت از کـار  
بکشم ایشان میتواند بیایـد و مـرا  
بطور فیزیکی مجبور کـنـد کـار  

ــم  ــوانــد آزادی  .  کــن ــت کســی نــمــی
اعتصاب را خط بزند و ھـمـراه بـا  

ـیـاورد  چـون  .  این کار سرنیـزه را ن
اگر من دست از کار بـکـشـم تـو  
باالخره چکار میکنی تا مـرا بـه  
ـرایـن مـن   ـنـاب کار ناگزیر کنی؟ ب
ـم آزادی اعـتـصـاب   فکر مـیـکـن

و  .  ھیچ قید و شرطی بر نمـیـدارد 
دقیقا به درجه ای که ایـن آزادی  
را محدود میکنند، کارگـر را از  
ــعــیــت یــک انســان آزاد در   مــوق
جامعه، یعـنـی ھـمـان صـورت از  

نظر حقوقـی آزادی کـه جـامـعـه  
سرمایه داری به فـرد داده اسـت،  
خارج کـرده انـد و بـه مـوجـودی  
تبدیل کرده اند که اختیار خـودش  

 . را ندارد 
ـــه ای کـه در   منتھـا مسـاـل
مورد آزادی اعتصاب وجـود دارد  
آن وضعیتی است کـه اعـتـصـاب  
. برای خود کارگر بوجود مـیـاورد 

برای مثال در کشـوری مـمـکـن  
است بگویند که فـقـط در مـورد  
ــام   ــقــوق ای ــتــصــاب رســمــی ح اع
ـرداخـت مـیـشـود و در   اعتصاب پ
ــوق   ــصــاب غــیــر رســمــی حــق اعـت

ـتـوانـد  .  پرداخت نمیشود  ھرکس می
ـبته اگـر   دست از کار بکشد، و اـل
اعتصابش غیر رسمی باشد حقوق  

ـرای  .  نمیگیرد  در کشور دیگری ب
ـنـد اعـتـصـاب آزاد   مثال مـیـگـوی
ـنـکـه مـوضـوع   است مشروط بر ای
اعتصاب به ھمان کارگاه و ھمـان  
. بخش از کارگران مـربـوط بـاشـد 

یعنی شما نمیتوانیـد در دفـاع از  
مبارزات کارگران بخش دیگـر در  
جامعه و یا در دفاع از یک امـر  
ــه اعـتـصــاب   اجـتـمـاعــی دسـت ب

فقط ھنگـامـی مـجـاز بـه  .  بزنید 
اعتصاب ھستید که در کارخـانـه  
ـر   خودتان خبری شده باشد و یـا ب
سر دستمزد خـودتـان بـالئـی آمـده  

این محدودیـت نـوع دوم از  .  باشد 
ــدود کــردن آزادی   ــح ــس م جــن

ـــی اسـت  امـا  .  اعتصاب بطور کـل
اینکه موازین پرداخـت حـقـوق در  
ـر رسـمـی   اعتصاب رسمی و غـی
ــد در   ــوان ــت ــا مــی ــھ ــســت ایــن چــی
چھارچوب اصل آزادی اعتـصـاب  
ـبـش   مورد بحث باشد و خـود جـن
کارگری میتواند این مـوازیـن را  

ـم ھـر  .  تعیین بکند  ــ ــ این حق مسـل
ـــحـظـه   ـرـل کـارگـری اسـت کـه ھ
ـیلــی زمیـن   میخواھد ابزار را به دـل
. بگذارد و دست از کـار بـکـشـد 

اما ممکن است اکثریت کارگران  
مـمـکـن  . با اینکار موافق نبـاشـنـد 

است سازمان مستقل کارگری بـا  

ـبـاشـد  ـنـھـا  .  این کـار مـوافـق ن ای
ـبـه   یک تفاوتھائی بـویـژه در جـن
. مالــی اعتصابات ایجاد میـکـنـد 

ــتــصــاب چــه   ــیــن اع دســتــمــزد ح
ــشــود  ــوان در  .  مــی ــت ــن را مــی ای

ـــل   ـــارچـــوب آزادی کـــام چـــھ
بـحـث  .  اعتصاب ھنوز بحث کـرد 

اعتصاب رسمی و غیر رسمی در  
ــن فــرض را دارد کــه   خــودش ای
مرجعی برای اعالم رسمیت و یـا  
. عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد 

ـتـوانـد جـز یـک   ـی و این مرجع نـم
ــخــب   ــت ــن ــرجــع کــارگــری و م م

بـایـد سـازمـان و  .  کارگران باشـد 
نھادی کارگری بـاشـد و تـوسـط  
کارگران به رسمیت شناختـه شـده  

ـتـه شـود  .  باشد  ممکن اسـت گـف
ــاشــد   ــب کــه تــا آزادی تشــکــل ن
ــن   ـرای ـنـاب اعـتـصـاب رسـمـی ھـم ب
ـــه   ـیـف مسـاـل ــ معنی ندارد و تکـل
ــص   ــامشــخ ــاب ن ــص آزادی اعــت

ـم حـتـی  .  میشود  من فکر میـکـن
ـــت ھـم کـارگـران   در بدترین حـاـل
میتوانند مجمع عمومـی واحـدی  
را کـه دســت بـه اعــتـصـاب زده  
ـتـوانـد   است بعنوان مرجعی که می
رسمیت اعتصاب را اعالم بکند و  
بر این مبنا خواھان حقوق کـامـل  
ـرار بـدھـنـد  . ایام اعتصاب بشود ق

خالصه کالم حق اعتصـاب یـک  
ـقـض   ـم انسانی اسـت و ن حق مسـل
ـنـده   آن برمال کننده و افشـاء کـن
بردگی طبقاتی ای است کـه در  
. جامعه سرمایه داری برقرار اسـت 

در این چھارچوب میشود تازه در  
ـر   مورد اعـتـصـاب رسـمـی و غـی
رسمی و موازین مالــی اعتـصـاب  

ـم  .  صحبت کرد  این را ھـم بـگـوی
که فکر نمیکنم کشـوری بـاشـد  
ــد و شــرط   ــی قــی کــه آزادی ب

ـرار بـاشـد  ھـر  .  اعتصاب در آن برق
کشور سرمایه داری به نحوی از  
انحاء آزادی اعتصاب را مـحـدود  

ـرای کـارفـرمـا  .  کرده است  امـا ب
ـتـی وجـود نـدارد  . چنین مـحـدودی

اگر کسی دارد ادعا میکند کـه  

ـر مـواجـھـه   ـنـی ب ـت جامعه اش مب
ـیـد اسـت،   ــ آزاد صاحبان وسائل تول
ـــک   یکی سرمایه دار یعنی مـاـل
ـیـد و مـنـابـع فـنـی و   ــ ابزار تـوـل
فیزیکی کار و دیگـری صـاحـب  
ـروی   ـی ـیـد یـعـنـی ن ــ منبع زنده تول
ــب آزادی   ــ ـ ـــ ــت ســل ــوق ــار، آن ک
اعتصاب مثل ایـن مـیـمـانـد کـه  
کارفرما حق نداشته باشد سرمایـه  

ــد  ــکــن ــجــا ب آزادی  .  اش را جــاب
ـر قـابـل   اعتصاب برای کارگر غی
چشم پـوشـی اسـت و کـارگـری  
ـنـد رضـایـت داده   که به ھـمـیـن ب
باشد که آزادی اعتصاب نداشـتـه  
باشد و یا این آزادی محدود باشد  
ــدھــای   ــن ــد و ب ــی ــاقــی ق ــگــر ب دی
ـبـول   بردگی و بنـدگـی را دارد ق

 . میکند 
سوالــی اینجا  : مصطفی صابر 

ـنـسـت کـه   مطرح میشود و آن ای
ـرایـن   ـنـاب طبق صحبت ھای شما ب
مثال اگر در یک کارخانه یـک  
سوم کارگران بخواھند اعـتـصـاب  
بکنند و بقول شما دسـت از کـار  
ـنـد   ـتـوان ـی بکشند با این حساب نـم
اعتصابشان را رسمی کنند چـون  
ـیـه چـنـانـچـه مـجـمـع   ـق دو سوم ب
عمومـی ای در کـار بـاشـد بـه  

 . احتمال زیاد رای منفی میدھند 
بحـث  .  نخیر :  منصور حکمت 

من ابدا بر سر این نیست که چـه  
کسری از کارگران اگـر طـرفـدار  
اعتصاب باشند اعتصاب رسـمـی  

ــت  ــان  .  اس ــازم ــد س ــای ــن را ب ای
ـیـن کـنـد  . کارگری مربوطه تـعـی

اگر من بعنوان رای دھنـده در آن  
مجمعی باشم که میـخـواھـد ایـن  
موازین را تعییـن کـنـد کـه اگـر  
چه درصدی از کارگران بخواھند  
اعتصاب کنند اعتصـاب رسـمـی  
ـم ده درصـد  . خواھد بود، مـیـگـوی
ـم  . ھنوز چنین سازمانـی را نـداری

ـر   ـیـشـت اینطور نیست کـه نصـف ب
کارگران یا بخش قابـل مـالحـظـه  
ای از کارگران باید موافق باشند  

ممکـن  .  تا اعتصاب رسمی بشود 
ـنـی از قسـمـت   است بخـش مـعـی
معینی این حد نصاب را تـامـیـن  

مــمــکــن اســت در یــک  .  کــنــد 
کارخانه فقط یک قسمت بخاطر  
مسائلــش اعتصاب کـنـد و کـل  
ـیـمـا در   ـق کارخانه، با اینکه مسـت
ـیـسـت، بـه آن   این مسالــه ذینفع ن

ـیـایـد   قسمت حق بـدھـد و کـال ب
یعنی اعتصاب آن قسـمـت  .  بیرون 

ـم  .  را رسـمـی اعـالم کـنـد  تصـمـی
راجع به این چـیـزھـا دسـت خـود  
تشکل کـارگـری اسـت و فـکـر  
میکنم اگـر دسـت خـود کـارگـر  
باشد مالکی میگذارد که دسـت  

 . و بال خودش را نبندد 
در مـورد  :  مصطـفـی صـابـر 

اعتصاب رسمی و غیر رسمی باز  
مشکلی که من دارم بجای خـود  

ـم  .  باقی اسـت  مـن فـکـر مـیـکـن
ــردن   ــر رســمــی ک ــی رســمــی و غ
ـر   اعتـصـاب مـحـدودیـت ھـائـی ب
آزادی بی قید و شرط اعـتـصـاب  

ـتـن  .  میگذارد  و فکر میکنـم گـف
ـر رسـمـی   اعتصاب رسمی و غـی

اعـتـصـاب بـه ایـن  .  لزومی ندارد 
مــعــنــی اســت کــه عــده ای از  
ـرنـد کـه   کارگران تصمیـم مـیـگـی
کار را متوقف کنند و طبعا ایـن  
در یک واحـد و یـک مـحـدوده  
معینی معنی دارد که ھمـانـطـور  
که ایرج آذرین ھم گـفـت بـاالخـره  
ــیــه را قــانــع   ــق یــک عــده ای ب
ـنـد و دسـت بـه اعـتـصـاب   میکن

ـم  .  میزنند  ـقـسـی نگرانـی مـن از ت
اعتصاب به رسمی و غیر رسـمـی  
اینست که محدودیت ایجاد کنیـم  
ـم   و بھانه ای دست کارفرما بدھـی
که بتواند دستمزد حین اعـتـصـاب  
کارگران را ندھد و اعـتـصـابـاتـی  
را، کــه کــارگــران بــرای کســب  
حقوقشان براه انداختـه انـد، تـحـت  
عنوان غیر رسمی بـودن سـرکـوب  

 . کند 
ببینید اتفاقا  : منصور حکمت 

ــه   ـــ ــوـل ـرعــکــس تصــور شـمــا مــق ب
اعتصاب رسمی به کارگر قـدرت  

اعالم اعـتـصـاب رسـمـی  .  میدھد 
یعنی اینکه از آن لحظـه بـه بـعـد  
ــودن کــارگــران   ــصــاب ب در اعــت
ــیــت قــانــونــی و داده شــده   وضــع
جامعه است و ھـرکـس خـالف آن  
کار کند کار غیر قانـونـی کـرده  

ـرنـدش زنـدان  ـب اعـتـصـاب  .  وباید ب

 آزادی اعتــصـاب 
 آزادی اعتصاب رسمی و غیر رسمی  
 دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب 
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غیر رسمی یعـنـی مـن دسـت از  
کار کشیـده ام و تـو بـه کـارت  
ـیف اختـالف   ادامه میدھی تا تکـل

این را ھم کسی حق  .  روشن بشود 
ـنـش بـزنـد  امـا  .  ندارد دسـت بـه ت

ــر   ــی اگ ــعــن ــصــاب رســمــی ی اعــت
پاسبان از آن اطراف رد شـد بـایـد  
پاسبان را بیانـدازنـد زنـدان و اگـر  
ـبـار   کارفرما خواست جنسھـای ان
. را جابجا کند باید ببرندش زنـدان 
. چرا که اعتصاب رسـمـی اسـت 

ـقـه کـارگـر   دوم اینکه این به طـب
اگـر مـن و شـمـا  .  وحدت میدھد 

وقتی میخواھیم اعتصاب صـورت  
ــه تشــکــل   ــــه را ب بـگــیــرد مســاـل
کارگری مان، به مجمع عمومی  
ــه   ــن مــجــمــع ب ــریــم و ای مـان، بــب
اعتصاب رای بـدھـد، آنـوقـت آن  
یکی ھم که درد خـاصـی نـدارد  

ـرون  ــ ـی ــ ـــد ب ـــای ـی ــ ـــد ب ــای ـــچ  .  ب ـی ھــ
کارفرمائـی حـق نـدارد از جـای  
دیگر، از خارج اتحـادیـه وشـورا و  
تشکل کارگری، استخدام کند و  

در اعـتـصـاب  .  سر کـار بـگـذارد 
غیر رسمی اتحادیه می ایستـد و  
نگاه میکند و قسـمـت ھـا بـکـار  

جنس ھـا  .  خودشان ادامه میدھند 
ــفــروشــد  ــبــرد و مــی ــوز مــی . را ھــن

ـبـدیـل شـدن   بنابراین بحث بر سر ت
. اعتصاب به قانون مملــکت اسـت 

وقتی یـک سـازمـان کـارگـری  
مستقل اعتصاب را رسمی اعـالم  
میکند، دارد به دولـــت مـیـگـویـد  
ـر   که در این حوزه مـعـیـن اصـل ب
اعـتـصـاب اسـت و ھـرکـس کــه  
ــل   ــم ــد ع ــار کــن ــالف آن ک خ
غیرقانونی انجام داده است و قابـل  

ـــی  .  تعقیب است  ــ این نکـتـه اصـل
ـــه  .  است  اما ببینیـد یـک مسـاـل

ـتـی کـارگـر  .  دیگر ھم ھسـت  وق
ایرانی از اعتصاب حـرف مـیـزنـد  
فورا در ذھن ھمه، خود کارگـر و  

ــگــران،   ــی " دی ــوغ ــســم  "  شــل ــج م
ـنـد  . میشود  آقـا  " مردم بھم میگـوی

از آن خیابان رد نشو آنجا کارخانه  
فالن اعتصاب است یکوقت یک  
تیری، سنگی، چـیـزی بـه کـلـه  

و ھرکس مـیـشـنـود  "  ات میخورد 
که کارگر جائی اعتصاب کـرده  
است پاشـنـه کـفـشـش را ورمـی  
ـبـاشـد از   کشد و اگر کنجکـاو ن

ـرود  امـا  .  یک کوچه دیـگـر مـی
ــول کســی را   ــکــھــا پ ــی بــان وقــت

بلــوکه میکنند آن خیابـان امـن و  
اینھم اعتـصـاب اسـت  .  امان است 

وقتـی فـالن وزارت خـانـه  .  دیگر 
ــدھــد   ــی ــم ــوق یــک عــده را ن حــق

دسـت از  .  اعتـصـاب کـرده اسـت 
ـرمـال خـودش   فعالیت متعارف و ن

دست به اقدام فـوق  .  کشیده است 
العاده زده و کـار عـادی اش را  

ولی نه پاسبانی مـیـایـد  .  نمیکند 
ـم  .  نه چیزی  ما تابـحـال نـدیـده ای

ـیس بزور به دفاتر اتـحـادیـه   که پـل
ھمانھا که این  ( کارفرمایی بریزد  

قانون میگوید باید تشکیل بشـود  
ـیـسـت چـرا خـودشـان   ـــوم ن و معـل
ــھــا شــورای اســالمــی   ــن ــرای ای ب

ـنـد  و  )  کارفرمایان درست نـمـیـکـن
ـرد و   ـب ـرد و زنـدان ب اینھا را بـگـی
ـتـان را   بگـویـد کـه چـرا پـولـھـای

امـا  .  این را ندیده ایم .  خوابانده اید 
تا دو کارگر با ھم جمع میـشـونـد  
ـم   ومیگویند دست از کـار بـکـشـی
ــه کــالنــتــری و   ــمــه ب اول از ھ
ژاندارمری محل خبر میدھند که  

ـیـایـد آنـجـا  ایـن  .  با دوتا جـیـپ ب
ــی بــا آزادی   ـــ ـــ ــل اقــدام بــطــور ک

ــایــر اســت  ــغ ــصــاب م امــا  .  اعــت
ــــت اعــتـصــاب رسـمــی آن   درحـاـل
کسی که در خانه اش نشستـه و  
خبر اعتصاب را مـیـشـنـود فـورا  
فکر نمیکند که فـالنـجـا شـلـوغ  

ـفـھـمـد کـه  . است  بلــکه این را می
در آنجا کارگران بطـور رسـمـی و  
. قانونی دست از کار کشیـده انـد 

ـرای   ـیـب اعـتـصـاب ب ـرت به ایـن ت
کارگر ھمانقدر امـری عـادی و  
برای جامعه امری برحق میـشـود،  
ـیـه   ــ ــ که ھر نوع اعمال خشونت عل
آن و ھرنوع دست درازی بـه آن را  
ـر مــوجـه و   از نـظــر جـامــعـه غــی

ـنـظـر مـن  .  مذموم میـکـنـد  ایـن ب
ـنـده ای   ـیـن کـن نکته بسیار تـعـی

بحث برسـر رابـطـه جـامـعـه  .  است 
ـــه  .  است با اعتصاب  بر سر مسـاـل

ــه  .  وحـدت کــارگــری اســت  ــکــت ن
ـم   دیگـری کـه مـیـخـواھـم بـگـوی
ــصـاب رسـمــی   ـنـســت کــه اعـت ای
اساسـا انـعـکـاس قـدرت تشـکـل  

در صـورتـی کـه  .  کارگری است 
ــر رســمــی یــک   ــی ــتــصــاب غ اع
ـتـه کسـی   ـب ــ اعتراض است که اـل

امـا  .  حق ندارد جلوی آن را بگیرد 
وقتی کارگر میگوید اعـتـصـاب  
رسـمــی اســت ھـمــراه آن تشــکــل  

ـرار   کارگری را در صدر جامعه ق
بعنوان یـکـی از پـاھـای  .  میدھد 

. اصلــی تعییـن سـرنـوشـت آدمـھـا 
ــد   ــن ــت اگــر کــارگــران بــرق گــف
ـــت   اعتصاب رسـمـی، دیـگـر دوـل
نمیتواند مردم را تـحـریـک کـنـد  
ـرق تـان خـامـوش مـیـشـود  . که ب

ــکــه مــمـکــن بـود بــرای   ـن کـمــاای
خودش صـرف نـکـنـد و سـوخـت  
نــخــرد و بــرق را در ســاعــاتــی  

ھمانطور که دولــت  .  خاموش کند 
ـرق از   انتظار دارد مردم با قـطـع ب
ـرق   طرف دولــت بسازند بـا قـطـع ب
ـیل اعتصاب ھم بایـد بسـازنـد  . بدـل

فکر میکنم این رابطه جـامـعـه را  
ــبــود   ــھ ــی ب ــصــاب ــت ــر اع ــا کــارگ ب
میدھد، چرا که ھرکس میفـھـمـد  
ــرای   کــه فــالن اتــحــادیــه دارد ب
گرفتن حق کارگران از امکـانـات  
. قانونی خودش استفـاده مـیـکـنـد 

ــه   ــوانســت ب ــد ت ــواھ ــخ کســی ن
ـیـه کـارگـر   سادگی جامعه را عـل

ـنـھـا مسـائـل  .  تحـریـک کـنـد  ای
مھمی است ومن ککامال اعتقاد  
دارم که مقولــه اعتصاب رسـمـی  
باید باشـد و در ھـر قـانـون کـار  

 . واقعی تعریف بشود 
" حـق " ببینید، بسیاری چیزھـا  

ـــی   ــ ـل ھست اما استفاده از آنھا خی
کسـی مـثـال مـیـزد  . سخت است 

" حـق دارنـد " که در آمریکا ھـمـه  
درانتخابات ریاست جمھوری رای  
ـیـن مـحـل زنـدگـی   بدھند، امـا ب
ـین صـنـدوق رای   بعضی ھا تا اوـل

ـــه  ٢٥٠ گیری   ــ ـر فـاصـل  کیلــومـت
ـیـه   ــ ــ ـل ـق است و در غیاب وسیلـــه ن
ـنـھـا رای   عمومی و شخـصـی ای

اینـھـا عـمـال حـق رای  .  نمیدھند 
دادن ندارند چون کسی نمیایـد از  

قاعده عـمـومـی  . آنھا رای بگیرد 
در مورد حق اعتصاب ھم ھـمـیـن  

ــق  .  اســت  ـــ ــایــد حـ ــون کــار ب ــان ق
امـا  .  اعتصاب را برسمیت بشناسد 

ھنوز فاکتورھائی وجود دارد کـه  
ــیــکــنــد کــه   ــیــن م ــن را تضــم ای
. اعتصاب عـمـلـی ھسـت یـا نـه 

بوروژازی چگونه کمر اعـتـصـاب  
ھا را میشکند؟ بنظر من اسـاسـا  

ــصـادی  ــه در  .  بـا فشــار اقــت ــت ـب ال
کشورھایی مانند ایران اول قشـون  

امـا حـتـی آنـجـا ھـم  .  میکشـنـد 
ــی،   ــای ــا در دوره ھ ــوال، ی ــم مــع
ـنـد واز   کارگران مقاومت مـیـکـن

ـر   ـنـد و زی این مرحلــه بیرون مـیـای
ـنـد  امـا  .  فشار سرکوب زانو نمیـزن

ــورژوازی   وجـه مشـتــرک روش ب
ـیه اعتصاب در ھمه جا اعمـال   عـل

ـرایـن  .  فشار اقتصـادی اسـت  ـنـاب ب
حقوق ایام اعتصاب جای اساسـی  
. در بحـث آزادی اعـتـصـاب دارد 

برای ھمیـن اسـت کـه کـارگـران  
ـــه   ھمیشه اعتـصـاب را بـا مـقـوـل
ــار ھــم   ــن ــصــاب ک ــت ــنــدوق اع ص
ــدوق   ــل صــن ــد و تشــکـی ـن ــن ـی ــب مـی
ـین قـدم راه انـداخـتـن   اعتصاب اوـل

به این معنـی  .  ھر اعتصابی است 
ـــحـــث آزادی   ـــعـــد از ب ــک ب ی
اعتصاب اینست که کسـی حـق  
ــیـه اعـتـصــاب قشــون   ــ ــ نـدارد عــل

و بنظر من اگر کـارگـری  .  بیاورد 
روز اعتصاب بزند و کسی را که  
ـرای ســرکـوب اعــتـصــاب آمــده   ب
بکشد، از نظر حـقـوقـی بـایـد بـه  
مقتول مثل کسی که خـودش را  
زیر ماشیـن انـداخـتـه اسـت نـگـاه  

ایشـان اصـال آنـجـا چـکـار  .  کرد 
چه کسی بـه او گـفـت  .  میکرده 

ایـن آدمـھـا  .  که دم کارخانه برود 
بنا براصل آزادی اعتـصـاب قـابـل  

ـنـد  ـتـوانـد  .  مجـازات امـا طـرف مـی
ـنـد   ارتشش را نیاورد، میتواند مـان
ــان   ــچــی ــدن ــصــاب مــع مــورد اعــت
ـبـار کـرده   انگلــستان جـنـس را ان

ــورژوازی  .  بـاشـد و صـبــر کــنـد  ب
انگلــستان ھم کـارگـران را زد و  
ھم ذغال سنگ انبار کرده بـود و  

ـر کـرد .  صبر کـرد  . مـدتـھـا صـب
معدنچیان یـکـسـال و انـدی دوام  

از پـس  .  آوردند و حتی جنگیـدنـد 
ـیـکـھـا و   ـیس انگلــستان و تاکت پـل
روشھای سـرکـوبـگـرانـه اش کـه  

ـر از  ٥٠٠ . برآمدند  ـر دورت  کیلومـت
محل اعتصاب معدنچـی را کـه  
ـیـف   ـرون مـیـامـد تـوق ـی از خـانـه ب

ـر  .  میکردند  کارگران از پس این ب
آنچه که کمـر اعـتـصـاب  .  آمدند 

ــان   ـــسـت ــ مـعـدنـچـیـان را در انـگـل
ـتـصـادی   شکست، نھایتا فشار اق

ــود  ــن  .  ب ــا ای ــه ب ـــ ـــ ــل ــاب بــرای مــق
ـتـصـادی اسـت کـه   فشارھای اق
ـــه دسـتـمـزد ایـام   بنظر من مسـاـل
ـتـجـزای آزادی   اعتصاب جـزء الی

ـنـجـا بـحـث  .  اعتصاب اسـت  و ای
ـنـده   ـیـن کـن اعتصاب رسمی تـعـی

ــر  .  اســت  ــصــاب غــی ــھــا اعــت ــت ــن م
رسـمـی چـه؟ آیـا در ایـن مـورد  

ـنـظـر   نباید دستمزد پرداخت شود؟ ب
من اعتصاب غیر رسمی ای کـه  
بعدا رسمی میشود باید حـقـوقـش  
ـرداخـت   از روز اول آن محاسبه و پ

کارگری که ابتکار عـمـل  . بشود 
را با اعتصاب غیر رسمی بـدسـت  
میگیرد و بعد بـخـشـھـای دیـگـر  
طبقه خود را مجاب میکـنـد کـه  
باید به صحنه بیایند، نبایـد بـابـت  
این ابتکار عمل و پیشـرو بـودنـش  

به ایـن  . ازنظر مالــی متضرر بشود 
معنی حتی در مـورد اعـتـصـاب  
غــیــر رســمــی ھــم جــا دارد کــه  

ـرداخـت بشـود  ـیـش از  .  دستمزد پ ب
ـرای   این دیـگـر خـود کـارگـران ب
اعتصاب کـردن صـنـدوق درسـت  

بنظر من مسالـــه  .  میکنند و غیره 
ـرای   فراھم کردن امکان مـادی ب
اعتصاب نـکـتـه بسـیـار مـھـمـی  

از تضمینھای حـقـوقـی در  .  است 
ــس و   ــی ـــ ـــ ــت و پــل ـــ ــل دوـل ــاب مــق
دادگاھھایش و غیره تـا تضـمـیـن  

ـــه  .  ھای مالــی  مثال دیگر مسـاـل
ـرای   ضرورت وجود تضمینھـائـی ب
اموال اتحادیـه ھـا وسـازمـانـھـای  

ممکن است فـردا  . کارگری است 
ـــوال فـــالن تشـــکـــل   ـرای ام ــ ب
ــیــن   ــن ــر چ ــری، حــتــی اگ کــارگ
تشکلــھائی وجود داشتـه بـاشـنـد،  
ــبــط صــادر   ورقــه مصــادره و ض

ـنـد  .  کنند  ـنـھـا بـایـد در ب ھمه ای
ــصــاب   ــه آزادی اعــت ــوط ب مــرب

اینکـه ھـیـچ  .  گنجانده شده باشد 
ـردن   دادگاه و مرجعی حق دسـت ب
به اموال تشکلــھای کارگـری را  
ــکــه کــارفــرمــا حــق   نــدارد، ایــن
جابجائی محصـوالت و امـوال را  
در حین اعـتـصـاب نـدارد و اگـر  
ــد و از امــوال   ــای ــا بــی کــارفــرم

حین اعـتـصـاب  "  خودش "کارخانه  
ــایـد بـعــنـوان دزد   ـبــرد ب چـیـزی ب

رسمی شدن اعـتـصـاب  .  بگیرندش 
ــل شــدن   ــدی ــی تــب ــعــن کـارگــری ی
حالـــت اعـتـصـاب بـه مـوقـعـیـت  
متعارف قانـونـی و ھـرکـس کـه  
ـــی در آن وارد کـنـد بـایـد   اخالـل

 . قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد 
یک محـور  :  مصطفی صابر 

ـنـسـت کـه   و پایه صحبت شما ای
ـروی   ـی کارگر بعـنـوان فـروشـنـده ن
کار این حق را دارد کـه ھـروقـت  
خواست نفروشد و شرایط دیـگـری  
ـیـن   برای فروش نیروی کارش تعی
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آیا ھمین حق را نمیشود در  .  بکند 
قانون کار به طرف مقابل یـعـنـی  
ــکــه   ــی ایــن کــارفــرمــا داد؟ یــعــن
ـــش خـواسـت کـار را   ھـروقـت دـل
ــه را   ــوقـف بـکــنـد و کــارخـان مـت
ـیـب   ـرت بخواباند و بگوید بـه ایـن ت

 . حاضر نیستم ادامه بدھم 
تـا بـحـال  :  منصور حـکـمـت 

کسی نتوانسته اسـت عـمـال ایـن  
ـرد "  حق "  امـا  .  را از کارفرما بـگـی

بنظر من از نظر حـقـوقـی کـامـال  
را بـه کـارفـرمـا  " حق "میشود این  

بنظر من کارفرمـا بـایـد بـه  . نداد 
ــرل   ــت ــن ــر ک ــف زی ــل ــت اشــکــال مــخ

طـرف  .  نھادھای کارگـری بـاشـد 
ـیـشـی در   از یک امتیـازات از پ
جامعه برخوردار اسـت و بـافـرض  
اینھا تازه در کارخانه بـا کـارگـر  

اگر او ھم حـاضـر  .  مواجه میشود 
 ساعت کار  ٣٥ باشد مثل کارگر  

کند، چیزی از کارفرمـا بـودنـش  
نباید به کـارفـرمـا  .  باقی نمیماند 

این حق را داد کـه ھـروقـت دلـش  
ـرا   خواست کـار را بـخـوابـانـد، زی
ـر را ایـن   ـف ـیـونـھـا ن ــ ــ ـل معاش مـی
ـر   جامعه به ناحق زیر نگین انگشـت
ایشان گذاشتـه و ایشـان ھـر روز  
تصمیم بگیرد که عده ای را بـه  

ـنـظـر  .  گرسنگی بیاندازد میتواند  ب
من این جزو حقـوق ھـیـچ بشـری  

عـاطـل کـردن  .  در این دنیا نیست 
ـید در یک کشـور بـه   وسائل توـل
صرف مالـــکـیـت بـایـد در یـک  
سطح پایه ای تر، در سطح قـانـون  
اساسی کشور، در یـک جـامـعـه  

ــن  .  جـرم مـحــسـوب بشـود  بــنـابــرای
نمیشود کارفرما را بـھـمـان درجـه  

 .آزاد گذاشت 
 

کارگر 
کمونیست 

را 
 بخوانید 

 پیام به مردم قھرمان ترکیه
 

 ! با درود به مردم قھرمان ترکیه 
پلنوم چھلم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران با مبارزات و تظاھرات عظیم  

 . مردم ترکیه که ھم اکنون بر علیه دولت اردوغان جریان دارد، اعالم ھمبستگی میکند 
 

ما خود را ھمراه و پشتیبان مردم ترکیه در مبارزه برای رھایی از شر دولت اسالمگرای  
 . ترکیه و برقراری آزادی و برابری میدانیم 

 
 پلنوم چھلم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٣  ژوئن  ٢ 
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انتخابات " کارگران ، * 
و تقالھای تشکل ھای " 

 !حکومتی
 

ـرگـزاری  "  حکومت در آسـتـانـه ب
تـامـیـن  . "  می باشـد " انتخاباتش  

یک معضل و  "  امنیت انتخابات  
کابوس جدی جمھوری اسـالمـی  

در این میان کـارگـران  .  شده است 
ھم ساکت ننشسـتـه و اوضـاع را  

ــد  ــن ــی کــن ــی  .  رصــد م ــگــران ن
حکومت از به میدان آمدن دوبـاره  
اعـتــراضــات کـارگــران در مــورد  
ــت   ــی ــمــزدھــا در ایــن مــوقــع ــت دس
ـم در آن قــرار   حسـاســی کــه رژی
ـم   دارد، بر نگرانی ھای دیگر رژی

ــطــه  .  افــزوده اســت  ــن راب در ھــمــی
حکومت  باندھای ضدکارگریـش  
ــای   ــوراھ ــارگــر، ش ــه ک ــان از خ
ـــج   ــت، بســی ـراس ــی ، حــ ــالم اس

ـرگـزاری  .. کارخانجات و  را برای ب
ـتـخـابـاتـش بـخـط کـرده  "  آرام  "  ان

ــانـدھـا قــرار اسـت  .  اسـت  " ایـن ب
ـتـخـابـات   ـم را در  "  امنیت ان رژی

مــحــیــط ھــای کــارگــری اگــر  
ـنـد  ـرای ایـن  .  بتوانند، تامین نمای ب

امر انواع طرح ھا و شگردھای را  
 . در دستور خود گذاشته اند 

ــه   ــم ــا ھ ــدھ ــان ــن ب ــق  "   ای ن
در مورد دسـتـمـزدھـا  "  زدنھایشان  

تـا  "  را تعطیـل کـرده و مشـغـول  
در محیـط  "  مین امنیت انتخابات  

در  .  ھای کارگری مـی بـاشـنـد 
ـری از   ـرای جـلـوگـی نـا  "  ادامه ب

با وزرات  "  آرامی ھای کارگری  
ـم   ــ ـــور رژی ـــات و کش ـــالع اط
نشستھایی برگزار کرده  و طـرح  
ـتـخـابـات   ـرگـزاری ان ھایی برای ب

از  .  حکومت در دست اجـرا دارنـد 
ـیـشـنـھــاد   ــن طـرح ھـا پ جـمـلـه ای
ـیـدی   تعطیلی برخی واحدھای کـل
ــی در روز   ــعــت ــزرگ صــن و ب

. برگزاری انتـخـابـات مـی بـاشـد 
حتی بخـشـا وعـده داده انـد کـه  

ـرداخـت  " مزایای ویژه  " برخی  بـا پ
حقوق این روز برای کـارگـران در  

امورات انتخاباتی  .  نظر گرفته اند 
ـیـدی و   حکومت در واحدھای تول
صنعتی در ھمکاری با وزراتخانه  
ھای اطالعات و کشور به خـانـه  
کارگریھا و شـوراھـای اسـالمـی  

ـرخـی  .  سپرده شده است  ـراسـاس ب ب
اخبار و گزارشات درز شده احتمال  
ـفـت   ـتـخـابـات در شـی برگـزاری ان
ـیـدی   ھای مختلف واحدھای تـول

تجمعـات و  "  به دلیل جلوگیری از 
کارگـران مـی بـاشـد تـا  "  اذدحام 
ـنـی  "  جلوی   ـی ـیـش ب احتـمـاالت پ
بخشا نیروھـا و  .  را بگیرند "  نشده  

ــج در   ــی ــح بس ــل ــه ھــای مس ھســت
ـر   ـق واحدھای بزرگ تولیدی مسـت

ـراســـت و  .  شـــده انـــد  ـر حــ دوایــ
ـتـی   ـی ارگانھای اطالعاتی و امـن
رژیم در محیـط ھـای کـارگـری  

" وسیعا دست به کار شده اند تـا  
ــی   ــاق ــات  "  اتــف ــخــاب در روز انــت

به عبارتـی  .  حکومت  پیش نیاید 
محیط ھـای بـزرگ کـارگـری   
را امنیتی و بخشا نظـامـی کـرده  

ــد  ــت از صــدور .  ان ــی صــحــب " حــت
ـتـخـابـاتـی   " دستـوالـعـمـل ویـژه ان

ـرگـزاری   ـرای ب نیروی انتظامـی ب
مضحکه انتخابات حکومـتـی در  

 .محیط ھای کارگری شده است 
ـنـد   کارگران به خـوبـی مـیـدان
که این انتخابـات مضـحـکـه ای  

ــیــســت  ــیــش ن ــداھــا ی  .  ب کــانــدی
ـرو   حکومتی، سازمـانـدھـگـان فـق
ــل   ــحــمــی ــکــاری، ت فــالکــت، بــی
ـر   دستمزدھای سه برابرزیر حـق فـق
به کارگران،  از سـرکـوبـگـران و  
ــارزات   ــوب مــب ــان ســرک ــجــری م

کارگران در سه دھه گذشته بـوده  
اینھا ھیح طرح و برنـامـه ای  . اند 

ـرای رفـع مـعـضـالت کـارگـران   ب
برنامه ھای اقتصادی که  .  ندارند 

ـنـد ارائـه   اینـھـا سـعـی مـی کـن
ـیـه   ـر بـه جـوک شـب بدھند، بیشت

کسانـی کـه سـه دھـه بـا  . است 
ــن    ــه اجــرا گــذاشــت تصــویــب و ب
سیاستھای ضد کارگریشان تـورم  

 درصـد  ٥٠ و گرانی را به بـاالی  
ـراج و   ـــــد، اخــــ ـــــده ان رســـــان
بیکارسازیھای میلیونی کارگـران  
جزو سیاستـھـا و اھـدافشـان بـوده  
ــل   ــض ــع ــل م ــای ح ــت، ادع اس

  ١٠٠ بیکاری و گـرانـی  را در  
این یکی که واقـعـا  .  روز داده اند 

جوک بوده و کارگران و مردم بـه  
ریش این جانیان وبرنـامـه ھـایشـان  

 .می خندند 
کسانی که سرکوب تشـکـل  
ھای کارگری، دستگیری، زنـدان   
و اعــدام صــدھــا فـعــال و رھــبــر  

ــور خــود   کــارگــری را در دســت
ـرونـد   داشتـه و دارنـد و صـدھـا پ
حنایت به اسم خود ثبت کرده انـد،  
نه می توانند و نه مـی خـواھـنـد  
برنامه ای  برای بھبود وضـعـیـت  
. زندگی کـارگـران ارائـه بـدھـنـد 

ـنـھـا   کارگران ھم توھمی به این ای
ـر  .  ندارند  ـراب ـیـجـه بـایـد در ب در نت

ادعاھا و دروغ ھای گوبلزی ایـن  
حضرات و برنامه ھای اقتـصـادی  
ـبـات و خـواسـتـھـای   شـان، مـطـال

ـرار داد  در  .  برحـق کـارگـران را ق
راس این خواستھا افزایـش فـوری  

ـبـایـد اجـازه  .  دستمزدھا قرار دارد  ن
" انتـخـابـاتـش  "  داد رژیم به بھانه  

محیط ھای کارگری را امنیتـی  
باید در ایـن روز  . و نظامی نماید 

ھر جا که امـکـانـش وجـود دارد،  
. تجمع و اعتراض بـه راه انـداخـت 

ـرو   کارگران به کـانـدیـداھـای فـق
  ٢٤ در  .  چپاول رای نخواھنـد داد 

ـنـد وبـایـد   ـتـوان خرداد کارگران مـی
متحدانه با طرح خواستھای خـود،  
و تجمع در مراکز رای گیری در  
محیط ھـای کـارگـری، ضـمـن  
ـتـخـابـات   اعتراض به مضحـکـه ان
ـبـات   حکومت، خواستھای و مطال

ـنـد  بـایـد  .  خودشان را مطـرح نـمـای
ـــای   ـروھ ــ ـی ــ ـروج ن ــ ـــان خ ـــواھ خ
اطالعاتی، امنیتی و بسیج و دار  
ــاش   ــه ھــای اراذل و اوب و دســت
حکومت، به ھمراه تشـکـل ھـای  
ــط ھــای   ــی از مــحــی حــکــومــت

کارگران و فعالیـن  .  کارگری شد 
ـرنـامـه   و رھبران کارگری حتـمـا ب

ایـن  .  ھایی  در دست اجـرا دارنـد 
ـراض و   روز را بـایـد بـه روز اعـت
ـیـه حـکـومـت دزدان   مبارزه بر عـل
ـبـدیـل کـرد  . وقاتـالن کـارگـران ت

ــگــران اعــتــراض   ــت  ن حــکــوم
ــن روز بــوده و   ــران  در ای کــارگ
. برایش طرح و نقشه ریختـه اسـت 

ـروی   ـی با اتحاد و به میدان آوردن ن
ــن   ــه ای ــعــتــرض ب ــارگــران م ک
ـقـشـه   وضعیت، میشـود طـرح و ن
ھای حکومت و باندھایـش را در  
محیط ھای کارگری بـه ھـم زد  

آرامـش  " و اجازه نداد حکومت در  
بـایـد  .  انتخاباتش را برگزار نماید " 

حکومت را بر  "  انتخابات  "  بساط  
 .سر رژیم خراب کرد 

*** 
 

ماجرای شکایت تشکل * 
ھای حکومتی علیه 
 افزایش دستمزدھا 

ـرمـوضـوع   ـتـه ھـای اخـی درھـف
ــمــزدھــا و   ــت افــزایــش حــداقــل دس
ـررسـی مـجـدد افـزایـش   احتمـال ب

، مـوضـوع  ٩٢ میزان دستمزدھای  
داغ مباحث باندھا و دار و دسـتـه  

در  .  ھای حـکـومـتـی بـوده اسـت 
طــول بــیــش از یــک مــاه کــه  
موضوع شـکـایـت تشـکـل ھـای  
حکومتی از افزایـش دسـتـمـزدھـا  
ــا و   ــه ھ ــان دار و دســت در مــی

از  "  نـاراضـی " باندھای حکومتی  
این موضوع براه افـتـاده، مـبـاحـث  
ـر ایـن   در میان طرف ھـای درگـی

در  .  ماجرا کما کـان ادامـه دارد 
ــث   ــاح ــن مــب ــه ای ــابــق ــورد س م
حکومتی ھا و بی ربطی شان بـه  
ـراض کـارگـران   امر مبارزه و اعـت
برعلیه افزایش حداقل دستـمـزدھـا،  
الزم بـه یـکـی دو نـکــتـه اشــاره  

 . شود 
ــه   اول مــوضــوع اعــتــراض ب
افزایش حداقل دستمزدھا به شـیـوه  
ـــه کـــارگــر و شـــوراھـــای   ــان خ

در این مورد این بانـدھـا  :  اسالمی 
در صدد بوده و ھستند با توجه بـه   
ـرده مـوجـود   نارضایتی ھای گست
ــان کــارگــران در مــورد   در مــی
ـیـش   دستمزدھای امسال، دسـت پ
ـرل   ـت را گرفتـه تـا اوضـاع از کـن

ــھــا  .  حــکــومــت خــارج نشــود  ــن ای
موضوع شکایت را مطرح کـردنـد  
و ادعـا کـردنـد کـه  حـکـومـت   

در مـورد  "  بـھـبـودی "  می توانـد  
دار و  .  دستمـزدھـا ایـجـاد نـمـایـد 

دسته ھا و باندھای گرد آمـده در  
خانه کارگر و شوراھای اسالمـی  
در صدد اجماع جامعـه کـارگـری  
حول این موضوع برآمده انـد، کـه  

 .موفق نشده اند 
دوم، اکنـون بـعـد از گـذشـت  
ـقـالھـا و   بیش از یـک مـاه از ت
تالش ھـای ایـن بـانـدھـای ضـد  
ـنـھـا ھـنـوز   کارگر، حـکـومـت ای
جواب روشنـی بـه درخـواسـتـشـان  

نـق  " نداده است که این امر باعث  
. این جماعت شده اسـت "  زدنھای  

اینـھـا کـمـاکـان امـیـدوارنـد کـه  
حکومتشان با خواست اینـھـا کـه  
ــزدی   ــم ــش دســت ــزای ــال اف ــم احــت

 ھزار تـومـان  ٥٠٠ پیشنھادیشان تا  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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. می باشد را، اجابت خواھد کـرد 
در ھمن رابطه چک و چانه زنی  
ھای این باندھا با کارفرمـایـان و  
دولت ادامه داشته و تابه امروز بـه  

 .نتیجه مشخصی نرسیده است 
و آخرین خبر حکومت در بـاره  
ماجـرای نـحـوه و چـنـد و چـون  
میزان افزایش  دستمزدھای مـورد  
نظر این بانـدھـا را از زبـان مـقـام  

ـیـد  ـتـه  .  حکومتی بخوان اواخـر ھـف
گذشته خادمی مـعـاون عـبـاسـی  
وزیر کاررژیم پیشنھادی به خـانـه  
کارگریھا و شوراھای اسالمی و  

ــان پــیــرامــون   جــبــران  "  کـارفــرمــای
داده  "  افزایش حداقل دستمردھـا   

ــتــه کــه  .  اســت  ــف :" خــادمــی گ
عباسی وزیرکار پیشنھاد کرده بـه  

ـران     ١٠ حـــق مســـکـــن کـــارگــ
ھزارتومان دیگر نیز اضـافـه شـود  

 ھزارتـومـان و  ٢٠ و بشود ماھیانه  
 ھزارتومان بـه  ٣٥ بن نقدی نیز از  

در  .   ھزارتومان افزایش یـابـد  ٥٠ 
مورد بن نقـدی خـانـه کـارگـر و  
ــت   شــوراھــای اســالمــی مــوافــق
نکردند و بر این مـوضـوع تـاکـیـد  
شد که به جای افزایش مبلغ بـن  
ــدی از کــاالھــای   ــدی، ســب نــق
ــاز   ـی اسـاســی و ضـروری مـورد ن
خانوار کارگری تـھـیـه و واگـذار  

با این حال پیشنھـاد دولـت  . شود   
  ٣٥ ایـن بـود کــه بـن نــقـدی از  
ــه   ــومــان در ھــر مــاه ب   ٥٠ ھــزارت

ھزارتومان افـزایـش یـابـد کـه بـا  
ـیـز مـواجـه   مخالفت کارفرمایان ن

 ". شد  
اینھا آخرین اخبار حکومت در  
باره ماجرای افزایش دستمزدھـا و  

ترمیم حداقل دستمزدھـا  "  موضوع  
 .می باشد " 

مـوضـوع افـزایـش چـنـدرغـاز  
ـتـی   دستمزدھا موجـی از نـارضـای
در میـان کـارگـران بـخـش ھـای  

در کـنـار  . مختلف دامن زده است 
 درصـدی  ٥٠ گرانی ھا ی باالی  

  ٣٠ اقالم خوراکـی، تـورم بـاالی  
درصــدی کــه حــکــومــت اعــالم  
کرده است، میلیونھـا کـارگـر بـه  
ھمراه خانـواده ھـایشـان رسـمـا بـه  
ـر   ـر خـط فـق ـراب زندگی زیر سـه ب

ایـن  .  اعالم شده، محکوم شده انـد 
ـر   زندگی برای میلیونھا انسان غـی

ــان  .  قـابـل شـده اســت  در ایـن مـی
تشکل ھای حکومتی ھم پـا بـه  

پای حکومتشان در صدد تـوجـیـه  
ـرآمـده و   بی شرمانه این وضعیت ب
ــا   ــد ت ــن ــوده و ھســت در تــالش ب

ـردبـاری  " کارگران را به   صبر و ب
ــر اوج  "   ــرده و در بــراب دعــوت ک

ــمــالــی   ــت ــراضــات اح ــت ــری اع گــی
کارگران و مطالبه بر حق افزایـش  
ـتـا   دستمزدھا و برای کنترل و نھای
ــارزات، اگــر   ــن مــب ســرکــوب ای
بتوانند وارد صحنه دفاع از نـظـام  

نگرانی ھای این باندھا و  .  بشوند 
ــدان آمــدن   ــی ــه م حــکــومــت از ب
کارگران و گسترش مـبـارزاتشـان،  
ترس و وحشت بر جان این بـانـدھـا  

مصـلـحـت  . "  و رژیم انداخته است 
برای این دار و دسـتـه ھـا  "  نظام  

در ردیف اولین اولویتھـایشـان بـوده  
 .و می باشد 

ــن مــورد  ــن خــبــر در ای : آخــری
حدود دوھفته پیش تشـکـل ھـای  

کـه  :"  حکومتی اعالم کـرده انـد 
به دلیل حساس بودن وضعیت ، و  
به خاطـر بـھـانـه نـدادن بـه دسـت  
ــال از اعــتــراض   ــع ــن ، ف ــم دش
منصرف شـده و تـالش خـواھـنـد  
ـر   ـیـگـی ـتـخـابـات پ کرد بـعـد از ان
ـراضـشـان  در مـورد   موضوع اعت

ــد  ــاشــن ــزدھــا ب ــم ــش  "!  دســت ــای ــم ن
حکومتی اعتراض به دسـتـمـزدھـا  
ـرسـیـده و   در عمل به نتیجه ای ن
ـرسـد  . قرار ھم نبود به نتیجه ای ب

پیشنھاد وزارت کار ھـمـان انـدازه  
مسخره است که موضوع شکایت  
ــی از   ــای حــکــومــت تشــکــل ھ

کارگران باید متحدانـه   .  دستمزدھا 
با مطالبه محوری افزایش فـوری  
ــمـزدھــا،   وبـی قــیـد و شـرط دسـت
نیروی اعتراض و مبـارزه شـان را  
در برای تقـالھـای تشـکـل ھـای  

ـرار  .  حکومتی قرار بدھـنـد  اگـر ق
است بھبودی در وضعیت زندگـی  
و معیشت کارگران رخ بدھد، ایـن  
ــارزه   امـر فـقـط و فـقـط بـا  مـب
قدرتمند و مـتـشـکـل  و بـا بـه  
ــراض   ــت ــروی اع ــدان آوردن نــی ــی م
میلیونی طبقه کارگر و تـحـمـیـل  
خواستھای برحقشان به حـکـومـت  
اسالمی سرمـایـه داران اسـالمـی  

 .ممکن بوده و می باشد 
 
 

تظاھزات ضد سرمایه داری با شرکت ھزاران 
 نفر در فرانکفورت آلمان
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ـیـن   از سال گذشته اعتراض به پـای
ــاری،    ــك ــا، بــی ــزدھ ــم ــودن دســت ب
ـرداخـت نشـده   حقوقھا و مزایـای پ
صورت مسـالـه اصـلـی كـارگـران  

ـران خـودرو در  .  بوده است  نمونه ای
این نمونـه  .  این مورد برجسته است 

را ما میتوانیم به سایر بخـشـھـای  
ـیـدی و كـارخـانـه ھـا تسـری   تول

ــودرو در  .  دھــیــم  ــاب خ ــھ در ش
ـیـكـاری   اعتراض به قطع مزایا و ب
ـــوج   ـــی، م ـــی در پ ـــای پ ھ
ــن   اعــتــراضــات كــارگــری در ای
ــت  ــه اس ــود داشــت ــت وج . شــرك

كارفرمایان و دولت سیاسـت قـطـع  
مزایا، اضـافـه كـاری را بـجـای  
ـیـش   بیكار سـازی ھـای وسـیـع پ

ـنـی ایـن  .   میبرند  اتخاذ جـایـگـزی
سیاست ھا یـعـنـی قـطـع مـزایـا،  
ــد   اضــافــه كــاری و افــت شــدی
ــران و قــراردادن   ــتــی كــارگ دریــاف
ـیـکـاری روش جـدیـد و   مسالـه ب
گریز دولت و کارفرمـاھـا در تـن  
ــات کــارگــران،   ــه مــطــالــب نـدادن ب

گزارش وضعیـت کـارگـران  .  است 
ـر   ایران خودرو خود نیز تاکـیـدی ب
ـرآنـھـا اسـت  . فشار ھمه جانبه تر ب

بطوریکه در حال حاضر با ادامـه  »
ــد در ایــران   ــی ــول رونــد کــاھــش ت
ــت   ــد در اکــثــری ــولــی ــودرو، ت خ
ـران خـودرو   ـنـھـای شـرکـت ای سال
ـیـدا کـرده   ـری پ کاھش چشمـگـی
ـنـد   است و در بعضی سالنـھـا مـان

 به صفـر رسـیـده و  ٢٠٦ سالن پژو  
در برخی دیگر از سالنھـا بـه جـز  
ـیـدی   ساعات کوتاھی در روز تـول
صورت نمیگیرد و مجمـوعـه ایـن  
ــی و   ــت شــغــل ــط، وضــعــی شــرای
ـر   معـیـشـتـی مشـقـت بـاری را ب
ھزاران کارگران این شرکت معظـم  
خودرو سازی تحمیل کـرده اسـت  

ـنـد از   -١ :    که اھم آنھـا عـبـارت
ــت کــاری در ایـن شـرکــت   ـف شـی
ــزرگ خــودرو ســازی از ســه   ب
شیفت بـه دو و گـاھـا بـه یـک  
ـیـدا کـرده اسـت و   شیفت تقلیل پ
مجموع اضافه کـاری کـارگـران  

  ١٢٠  الـی  ٨٠ این شـرکـت کـه  
ـر   ساعت در ماه بود عمال بـه صـف
رسیده و فقط سی ساعت اضـافـه  
ـتـھـا   ـرخـی مـعـاون کاری آنھم در ب

بـا شـروع سـال    -٢ . اعمال میشود 
ــن کــارگــری بــر خــالف   ــد ب جــدی
سالھای گذشـتـه کـه ھـمـان اول  

ـرداخـت   سال و بـه طـور کـامـل پ
ــمــه دوم   ــی مــیــشــد  امســال در ن
اردیبھشت مـاه، آنـھـم بـه مـیـزان  
ـرداخـت گـردیـد و در   نصف اش پ
حال حاضر از پرداخت باقی مانـده  

ـیـسـت    ھـزار  ٢٥   -  ٣ آن خبری ن
تومان پاداشی که برای روزھـای  
تعطیل و جمعه کاری اعالم شـده  
بـود ھـنـوز بـه حسـاب کـارگـران  
واریز نشده است و ھزاران کـارگـر  
این کارخانه ھمچنان چشم انتظار  

ـنـد   در ایـن    -  ٤ پرداخت آن ھسـت
شرکت بزرگ ھر سه سال یکبـار  
ـیـون   ـل حواله ای به مبلغ یک مـی
تومان کـمـک بـالعـوض جـھـت  
ـرداخـت   خرید خودرو به کارگران پ
میشد که سپـس بـه چـھـار سـال  

کارگران  .  یکبار کاھش پیدا کرد 
در سالھای گذشتـه ھـر بـار کـه  
این حواله ھا را دریافت میکـردنـد  
آنرا با تحویـل بـه صـنـدوق قـرض  
الحسنه شرکت نقد مـیـکـردنـد تـا  
کمک حالی برای زندگـی شـان  

پرداخت ایـن حـوالـه ھـا در  . باشد 
حال حاضر بطور کامل قطـع شـده  
ـبـل   است و کارگرانی ھم که از ق
این حواله ھا را دریافت کرده انـد  
وقتی به صندوق قـرض الـحـسـنـه  
ـنـد ایـن   شرکت مـراجـعـه مـیـکـن
ــا   ــھ ــد کــردن آن ــدوق از نــق صــن

ـر    -  ٥ خودداری میکند    دادن شـی
ـنـھـا را کـه   روزانه به بعضی سـال
بدلیل سر و کار داشتن کـارگـران  
با مواد سمـی و وجـود آلـودگـی  
باال در آنـھـا بـه کـارگـران تـعـلـق  
میگرفت بطور کامل قـطـع کـرده  

کیفیت غذا و ظـروف آن    -  ٦ اند  
ـیـن آمـده اسـت  دیـگـر  .  بسیار پـای

نـوشــابـه، مـاســت و دوغ و دســر  
ـنـوع غـذا   نمیدھند و عالوه بر آن ت
که قبال سه نوع بـود بـه دو نـوع  
ـیـدا کـرده اسـت و  ایـن   تقلیل پ
احتمال وجود دارد که ھمین یـک  
ـیـز حـذف   وعده غـذا در روز را ن

سرانه بھداشتی تایـد و    -  ٩ کنند  
  ٩٢ صابون از شروع کار در سـال  

به یک صابون کاھش پیدا کـرده  
ـیـز از اول   ـرا ن است و قرار است آن
ـنـد در رابـطـه بـا   تیر ماه قطع کن
وضـعـیـت کـارگــران شـرکـتـھــای  
پیمانکاری مستقر در ایران خودرو  
مانند شـرکـتـھـای الـمـاس سـبـز،  

وضعیت از ایـن ھـم  ...  خانه ما و 
بدتر اسـت و بـا شـرایـط مـوجـود  
ـر ایـن کـارگـران شـدت   اجحاف ب
بیشتری پیدا کرده است بطوریـکـه  
عالوه بر اینکه قرار داد کـارگـران  
ـیـد   این شرکتھـا دو مـاھـه و سـف
ـیـل بـن   امضاست و مزایایی از قب
کارگری، پـاداش کـارایـی، ایـام  
ـتـی    ـری والدت، آکورد، عیدی مـدی

بـه  ...  و تسھیالتی از قبیل وام و  
ـرا دادن دو   آنان تعلق نمیگیرد اخـی
دست لباس کار  به آنان در سـال  
ـیـل داده   را به یک دست لباس تق

  ٨٠ اند و اضافه کاری میانگین  
 سـاعـت  ٢٠ ساعت در ماه آنان به  

کاھش پیدا کرده است و عالوه بر  
اینھا حقوقھای آنان نیز گـاھـا بـا  

ـرداخـت مـیـشـود  ـر  .  تاخیر پ ـنـا ب ب
اظــھــار کــارگــران ایــران خــودرو  
شرایط فوق بویـژه حـذف اضـافـه  
کاریھا و افت شدید دریافتیـھـای  
کارگران، شـرایـط بسـیـار سـخـت  
ـبـار آورده   معیشتی را برای آنان ب
است بطوریکه اغلب این کارگـران  
ـرداخـت اقسـاط وامـھـای   از باز پ
خـود عـاجـز مـانـده انـد و سـطـح  
ـرس و   اختالفات خانوادگی و اسـت
اضطـراب نـاشـی از درمـانـدگـی  
ــرایــط   ــرای گــذران زنــدگــی، ش ب
ـر   بغایت غیر قـابـل تـحـمـلـی را ب
ــن شــرکــت   ھــزاران کــارگــران ای

ــل کـرده اســت  شـرکــت  . .  تـحـمـی
قالبھای صنعتی ایران خودرو ایـن  

ـر   ـلـومـت  آزاد راه  ٥ شرکت در کـی
ــن قــرار دارد و حــدود   کـرج قـزوی

 نفر کـارگـر در آن مشـغـول  ٧٠٠ 
ـر  ٢٥٠ بکارند که از این تعداد   ـف  ن
ــراردادی و   ــر ق ــر  ٤٥٠ کــارگ ــف  ن

ـنـد کـه بـا   کارگر پیمـانـی ھسـت
ـرارداد   قرارداد سفید امضا طـرف ق

" تارا نام آسـیـا "شرکت پیمانکاری  
ــد  ــاشــن ــن شــرکــت  .  مــی ب در ای

ــق   ــان رون ــکــاری در زم ــان ــم پــی
 کـارگــر  ١٢٠٠ کـارخـانـه حـدود  

ـتـدریـج    مشغول بکار بـودنـد کـه ب
بخـشـی از آنـھـا از کـارھـایشـان  
ـرای   اخراج شدند و بخشی دیگر ب
یـافـتـن مــوقـعـیـت کــاری بـھـتــر  
. خودشان شرکت را ترک کـردنـد 

ــه   ــده ب ــا بــر گــزارشــھــای رســی ـن ب
اتحادیه آزاد کارگران ایران در ایـن  
کارخانه زیر مجموعه ایران خودرو   
نیز، از سال گذشـتـه بـه ایـن سـو  
ــی کـارگــران بـا کـاھــش   دریـافـت
. بسیار زیادی مـواجـه بـوده اسـت 

بطوریکه با قطع اضافه کاریھا و  
ــن کــارگــران    ــای ای ــزای ســایــر م
دریافتی آنان در حـال حـاضـر بـه  
نصف کاھش پیـدا کـرده اسـت و  
ـنـکـه طـی سـالـھـای   ـر ای عالوه ب
ــه بــتـدریـج دادن لــبـاس و   گـذشـت
ــران ایــن   کــفــش کــار بــه کــارگ
کارخانه را حـذف کـرده انـد  و  
ـرداخـت نشـده   آکوردی بـه آنـان پ
است از سال گذشته بـه ایـن سـو  
اضافه کاری و بسیاری از حقوق  
مسلم این کارگران قطع گردیده و  
با شروع سال جدید مـزایـای مـھـم  
ــن   ــی ای ــافــت ــز از دری دیـگــری نــی
کارگران حذف شده است که اھـم  

حذف نھار از    -١ :  آنھا عبارتند از 
ــه   حــذف    -٢ مـاه رمضـان گـذشـت

 روز یـکـبـار  ٤٥ سبد کاالیی ھر  
ـیـش    -٣ از اول سالجاری   حـذف ب

 درصـد  سـرویـس ایـاب و  ٥٠ از  
قـطـع کـامـل    -٤ ذھاب کارگران  

ـلـغ   شارژ ماھیانه پارسیـان بـه مـب
 ھزار تومان از اول سالجـاری  ٥٠٠ 

ـرداخـت بـن کـارگــری    -٥  عـدم پ
حـذف کـمـک    -٦ سال گذشـتـه  

ھزینه نقدی مسافرتی سالیانه بـه  
حـذف    -٧  ھزار تومـان  ٢٠٠ مبلغ  

کمک ھزینه تحصیلی فرزندان و  
کمک ھزینه تحصیلی کـارگـران  

 -٩ حذف بن اسـتـخـر    -٨ دانشجو  
حذف شیر و کیک در صـبـح و  

ندادن سھمیه دستکـش    -١٠ عصر  
ـرار گـرفـتـن   ـقـه ق کار و در مضی
شدید کارگران از بابت تجـھـیـزات  
ایمنی از قبیل گوشی، عیـنـک،  
ـیـه   ماسک، لوازم کمـکـھـای اول

ـران  ... و  بنا بر اظھار کـارگـران ای
ــگــری از   خــودرو و کــارگــران دی

ـر مـجـمـوعـه ایـن   شرکـتـھـای زی
کارخانه، عالوه بر شرایطی بسیـار  
سختی که بویژه از اول سالجـاری  
ـران خـودرو   بر دھھا ھزار کارگر ای
و شرکت ھای زیر مجموعـه اش   
تحمیل شده است احتـمـال تـعـدیـل  
نیرو نیز پس از انتخـابـات ریـاسـت  
جمھوری در ایـن شـرکـت بسـیـار  

تداوم وضعیت موجود در   .  باالست 
ـرو   ـی ایران خودرو و زمزمه تعدیـل ن
ـر شـرکــتـھــای زیــر   در آن و ســای
ـر   مجموعه اش، جو سنگینی را ب
کارخانه ایران خودرو حاکـم کـرده  
ــن   ــب کــارگــران ای اســت و اغــل
ـراضـات   کارخانه بزرگ وقوع اعـت
گسترده کارگری را در صـورتـی  
که برای حل مسائل و مشکالت  
کارگران چاره ای اندیشیده نشـود  
ــمــال جــدی ارزیــابــی   ــت یــک اح

ـنـد  ـررسـی مـوردی و   .«. میکـن ب
مطلع کردن سایر بخشھای دیـگـر  
ــت   ــش کــارگــری از وضــعــی جـنــب
کارگـران  امـر سـراسـری کـردن  
. طرح مطالبات را آسـان مـیـکـنـد 

اما، مساله  مھـم مشـغـلـه ھـای  
تـعـدیـل  .  جدی تر کارگـران اسـت 

ـنـده زنـدگـی   نیرو بر زندگـی و آی
ــران ســایــه   خــانــواده ھــای کــارگ

در  .  سنگین خود را افکنـده اسـت 
مفابـل حـمـلـه آگـاھـانـه دولـت و  
کارفرمایان، آیـا امـکـان حـرکـت  
سراسری و سد کردن این ھمه بـی  
حقوقی بر زندگی کارگران وجـود  
ــش کــارگــری   ــا جــنــب نــدارد؟ آی
نمیتواند برای تامیـن زنـدگـی بـا  
ــی و حــرمــت   ــف امــکــانــات مــک
انسانی در سـطـح سـراسـری وارد  

کارگـران  .  کارزار بین المللی شود 
طیف نصیـحـت  ( و ھر ناظر منصف 

ـنـان مـنـزه   گویان و حـاشـیـه نشـی
ـنـد  .) طلب مورد خطاب من نیـسـت

که مقدارات و راه ھـای عـمـلـی  
ــشـروی جـنــبـش کـارگــری را   ـی پ
ــت   ــعـی ـقــیـب کــرده اســت، مـوق تـع
ابژکتیو و تالشھای قـدم بـه قـدم  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 ! و موقعیت كارگران١٣٩٢سال 
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ـیـشـروی   کارگران را در حـھـت پ
ـــابـــل   ـق ـران در مــ ھـــای کـــارگــ
سیاستھای ضد کارگری دولت و  
کارفرماھا را تجربه کـرده اسـت،  
ـریـھـای کـارگـران   ـیـگـی بر روی پ

ــد  ــن ــک ــی ــاز م ــش  .  حســاب ب ــب جــن
کارگری توان و ظرفیـت کـافـی  
ـر انـداخـتـن کـارزار   در راه به مسی
سازمانیافته کارگران در مـقـابـل  

فشـار  .  وضعیت کـنـونـی را دارد 
پلیسی و بگیر و ببندھا اگـر کـه  

کماکان ادامه دارد، اما نتوانسـتـه  
ــمــی را از   ــھ ــگــر م ــچ ســن ھــی

در مقابل ایـن  .  کارگران فتح کند 
ـران   فشارھا این کـارگـران و رھـب
آنھا ھستند که با ابتکـارات خـود  
ــح   ــگــرھـای بــیـشــتــری را فــت سـن

یـکـی از سـنـگـرھـای  .  میکننـد 
فتح شده و مھم تبـدیـل شـدن نـام  
ــوان   ــعــن ــعــدادی از کــارگــران ب ت
شخصیتھای مھم در جنبش زنـان،  

تـجـارب  .  کودکان و جامعه اسـت 

ـر   تاکنونی را باید بکار گرفـت، ب
این دستاوردھا متکـی شـد و راه  
ـر کـارزار   ھای عملی را در مسـی
. اعتراضی سراسری را پیـدا کـرد 

ـرای دامـن   گرھی ترین مسـالـه ب
ــع  و   ــجــم ــحــاد و ت ــه ات زدن ب
اعتصابات کارگری  اعتراض بـه  

گـرانـی بـه  .  فقر و گـرانـی اسـت 
ــه کــل آحــاد جــامــعــه از   مســال
کارگر، معلم، پرستار، دانشـجـو و  

ــل شــده اسـت  ــان تــبـدی ــن  .  جـوان ای

ــن و نــیــروی   ــحــدی ــا مــت نــیــروھ
ـنـد  ھـر  .  اعتراضات سراسری ھسـت

ـراضـات زده   ـیـن اعـت جا جرقـه اول
ـیـونـی   شود، بخشھای وسیع و میل
ـرسـتـاران،   از کارگران، معلـمـان، پ
ــن   ــان بــه ای دانشــجــویــان و جــوان
. اعتراضـات وصـل خـواھـنـد شـد 

نکته مھم و باز کردن گره اصلـی  
ــراکــز   ــران در م در دســت کــارگ

اعتصاب و تـجـمـع  .  صنعتی است 
سراسری باید از این جـاھـا شـروع  

ــد  کــارگــران ایــران خــودرو  .  شــون
میتوانند در بـاز کـردن ایـن گـره  
اصلی و پیشتاز شدن در امـر بـاال  
نگه داشتن مطالبات کـارگـران و  
سیاستھای ضد کارگری آنـھـا و  
از واحدھای اصلی ایـن اتـحـاد و  
ــراســری   ــجــمــع س ــتــصــاب و ت اع

 .  باشند 
 ١٣٩٢ خرداد  ١٤ 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 كارگران
 

گزارشی از بحران تولید و وضعیت کارگران 
 ایران خودرو

کارگران ایران خودرو و شرکتھای زیر مجموعه اش تـداوم  
 وضعیت مشقت بار موجود را تحمل نخواھند کرد 

از سال گذشته بـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران :   خرداد ١١ 
این سو خبرھا حکایت از قطع مزایا، اضـافـه کـاری و افـت  
شدید دریافتی کـارگـران کـارخـانـه ھـای خـودرو سـازی و  

ـا  .  شرکتھای قطعه سازی دارد  اوایل سال گذشتـه بـود کـه ب
اخراج کارگران شھاب خودرو موجی از اعتراضـات کـارگـری  

ـال ایـن  .  در این شرکت آغاز شد  ـب ـیـده ھـا بـدن بنا بر برخی شن
اعتراضات، مقامات باالی مملکتی طی حکمی شرکتـھـای  
ــرش دامــنــه   ــت ــری از گس ــوگــی ــرای جــل خــودرو ســازی را ب
اعتراضات کارگری، از اخراج کارگران بر حـذر کـردنـد و در  
ـتـی ھـای   ـاف مقابل  قطع مزایا، اضافه کاری و دیـگـر  دری

بر این اساس ھـم بـود کـه  . کارگران را به آنان توصیه نمودند 
از سال گذشته با تشدید روند کاھش تولیـد در ایـران خـودرو،  
ـیـت غـذا  و مسـائـل   ـف قطع مزایا، اضافه کاری و افت کـی
مربوط به امور بھداشتـی کـارگـران در ایـن کـارخـانـه آغـاز  

بـطـوریـکـه در  .  گردید و با شروع سال جدید به اوج خود رسید 
ـیـد   حال حاضر با ادامه روند کاھش تولید در ایران خودرو، تـول
در اکثریت سالنھای شرکت ایران خودرو کاھش چشمـگـیـری  

 بـه  ٢٠٦ پیدا کرده است و در بعضی سالنھا مانند سالن پـژو  
ـنـھـا بـه جـز سـاعـات   صفر رسیده و در برخی دیـگـر از سـال
کوتاھی در روز تولیدی صورت نمیگیـرد و مـجـمـوعـه ایـن  
شرایط، وضعیت شغلی و معیشتی مشقت باری را بـر ھـزاران  
کارگران این شرکت معظم خودرو سازی تحمیـل کـرده اسـت  

شیفت کاری در ایـن شـرکـت    -١ :    که اھم آنھا عبارتند از 
بزرگ خودرو سازی از سه شیفت به دو و گـاھـا بـه یـک  
ـیـدا کـرده اسـت و مـجـمـوع اضـافـه کـاری   شیفت تقلیـل پ

 سـاعـت در مـاه بـود  ١٢٠  الی  ٨٠ کارگران این شرکت که  
عمال به صفر رسیده و فقط سی ساعت اضافـه کـاری آنـھـم  

با شروع سال جـدیـد بـن    -٢ . در برخی معاونتھا اعمال میشود 
کارگری بر خالف سالھای گذشته که ھمان اول سـال و بـه  
ـبـھـشـت   ـیـمـه دوم اردی طور کامل پرداخت میشد  امسال در ن
ماه، آنھم به میزان نصف اش پرداخت گردید و در حال حـاضـر  

 ھـزار تـومـان  ٢٥   -  ٣ از پرداخت باقی مانده آن خبری نیست  
پاداشی که برای روزھای تعطیل و جمعه کاری اعـالم شـده  
بود ھنوز به حساب کارگران واریز نشده است و ھزاران کارگـر  

ـنـد   در    -  ٤ این کارخانه ھمچنان چشم انتظار پرداخت آن ھست
ـلـغ   ـب ـار حـوالـه ای بـه م این شرکت بزرگ ھر سه سال یکب
یک میلیون تومان کمک بالعوض جھت خـریـد خـودرو بـه  

کارگران پرداخت میشد که سپس به چھار سال یکبار کاھـش  
کارگران در سالھای گذشته ھر بار که این حـوالـه  .  پیدا کرد 

ـا تـحـویـل بـه صـنـدوق قـرض   ھا را دریافت میکردنـد آنـرا ب
الحسنه شرکت نقد میکردند تا کمک حالی بـرای زنـدگـی  

پرداخت این حواله ھا در حال حاضر بـطـور کـامـل  .  شان باشد 
قطع شده است و کارگرانی ھم که از قبل این حـوالـه ھـا را  
دریافت کرده اند وقتی به صـنـدوق قـرض الـحـسـنـه شـرکـت  
ـقـد کـردن آنـھـا خـودداری   مراجعه میکنند این صـنـدوق از ن

ـیـل    -  ٥ میکند    دادن شیر روزانه به بعضی سالنھا را که بـدل
ـاال   سر و کار داشتن کارگران با مواد سمی و وجود آلودگی ب
در آنھا به کارگران تعلق میگرفت بطور کامل قطع کرده انـد  

دیـگـر  .  کیفیت غذا و ظروف آن بسیار پایین آمـده اسـت   -  ٦ 
نوشابه، ماست و دوغ و دسر نمیدھند و عالوه بر آن تنوع غـذا  
که قبال سه نوع بود به دو نوع تقلیل پیدا کرده است و  ایـن  
ـز   ـی احتمال وجود دارد که ھمین یک وعده غـذا در روز را ن

سرانه بھداشتی تاید و صابون از شـروع کـار   - ٩ حذف کنند  
 به یک صابون کاھش پیـدا کـرده اسـت و قـرار  ٩٢ در سال  

ـیـت   ـا وضـع است آنرا نیز از اول تیر ماه قطع کنند در رابـطـه ب
ـنـد   کارگران شرکتھای پیمانکاری مستقر در ایران خودرو مـان

وضعیت از این ھـم بـدتـر  ...  شرکتھای الماس سبز، خانه ما و 
است و با شرایط مـوجـود اجـحـاف بـر ایـن کـارگـران شـدت  
ـنـکـه قـرار داد   بیشتری پیدا کرده است بطوریکه عالوه بـر ای
ـایـی   کارگران این شرکتھا دو ماھه و سفید امضاست و مـزای
ـام والدت، آکـورد،   از قبیل بن کارگری، پاداش کـارایـی، ای

به آنان تعلـق  ...  عیدی مدیریتی  و تسھیالتی از قبیل وام و  
نمیگیرد اخیرا دادن دو دست لباس کار  به آنان در سال را بـه  

  ٨٠ یک دست لباس تقیل داده اند و اضافه کاری میانگیـن  
ـیـدا کـرده اسـت و  ٢٠ ساعت در ماه آنان به    ساعت کاھش پ

ـاخـیـر پـرداخـت   ـا ت ـز گـاھـا ب ـی عالوه بر اینھا حقوقھای آنان ن
بنا بر اظھار کارگران ایران خودرو شرایط فـوق بـویـژه  .  میشود 

ـیـھـای کـارگـران،   ـت ـاف حذف اضافه کاریھا و افت شـدیـد دری
ـار آورده اسـت   ـب ـان ب شرایط بسیار سخت معیشتی را بـرای آن
بطوریکه اغلب این کارگران از باز پـرداخـت اقسـاط وامـھـای  
خود عاجز مانده اند و سطح اختالفات خانوادگی و استـرس و  
اضطراب ناشی از درماندگی برای گـذران زنـدگـی، شـرایـط  
بغایت غیر قابل تحملی را بـر ھـزاران کـارگـران ایـن شـرکـت  

شرکت قالبھای صنعتی ایران خـودرو ایـن  .  تحمیل کرده است 
 آزاد راه کرج قزوین قـرار دارد و حـدود  ٥ شرکت در کیلومتر  

  ٢٥٠  نفر کارگر در آن مشغول بکارند که از این تـعـداد  ٧٠٠ 
ـا  ٤٥٠ نفر کارگر قراردادی و    نفر کارگر پیمانی ھستند که ب

ـام  " قرارداد سفید امضا طرف قرارداد شرکت پیمانکاری   ـارا ن ت
در این شرکت پیمـانـکـاری در زمـان رونـق  . می باشند " آسیا 

ـتـدریـج   ١٢٠٠ کارخانه حدود    کارگر مشغول بکار بودند که ب
بخشی از آنھا از کارھایشان اخراج شدند و بخشی دیگر بـرای  
. یافتن موقعیت کاری بھتر خودشان شرکت را ترک کـردنـد 

بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در ایـن  
کارخانه زیر مجموعه ایران خودرو  نیز، از سال گذشته به ایـن  
ـادی مـواجـه بـوده   ـار زی سو دریافتی کارگران با کاھش بسـی

ـای ایـن  . است  بطوریکه با قطع اضافه کاریھـا و سـایـر مـزای
ـیـدا   کارگران  دریافتی آنان در حال حاضر به نصف کـاھـش پ
ـتـدریـج   کرده است و عالوه بر اینکه طی سالھـای گـذشـتـه ب
دادن لباس و کفش کار به کارگران ایـن کـارخـانـه را حـذف  
ـان پـرداخـت نشـده اسـت از سـال   کرده اند  و آکـوردی بـه آن

گذشته به این سو اضافه کاری و بسیاری از حـقـوق مسـلـم  
ـای مـھـم   این کارگران قطع گردیده و با شروع سال جدید مـزای
دیگری نیز از دریافتی این کارگران حذف شده است که اھـم  

 -٢ حذف نھار از مـاه رمضـان گـذشـتـه    -١ :  آنھا عبارتند از 
ـار از اول سـالـجـاری  ٤٥ حذف سبد کاالیی ھر    -٣  روز یکب

 -٤  درصد  سرویس ایاب و ذھاب کارگـران  ٥٠ حذف بیش از  
 ھـزار تـومـان  ٥٠٠ قطع کامل شارژ ماھیانه پارسیان به مبلغ  

عدم پرداخت بن کارگری سـال گـذشـتـه    -٥ از اول سالجاری  
ـلـغ    -٦  ـب ـانـه بـه م ـی حذف کمک ھزینه نقدی مسافرتی سال

حذف کمک ھزینه تحصیلی فرزندان و    -٧  ھزار تومان  ٢٠٠ 
حذف بن استخـر    -٨ کمک ھزینه تحصیلی کارگران دانشجو  

ـیـه    -١٠ حذف شیر و کیک در صبح و عصر    -٩  ندادن سھـم
ـتـن شـدیـد کـارگـران از   دستکش کار و در مضیقه قرار گرف
ـنـک، مـاسـک،   بابت تجھیزات ایمنی از قبیل گوشـی، عـی

بنا بر اظھار کارگـران ایـران خـودرو  ... لوازم کمکھای اولیه و 
و کارگران دیگری از شرکتھای زیر مجموعه این کـارخـانـه،  
عالوه بر شرایطی بسیار سختی که بویژه از اول سالجـاری بـر  
دھھا ھزار کارگر ایران خودرو و شرکت ھای زیـر مـجـمـوعـه  
ـات   اش  تحمیل شده است احتمال تعدیل نیرو نیز پس از انتخـاب

ـیـت  .  ریاست جمھوری در این شرکت بسیار باالست  تداوم وضـع
ـیـرو در آن و سـایـر   موجود در  ایران خودرو و زمزمه تعدیل ن
ـنـی را بـر کـارخـانـه   شرکتھای زیر مجموعه اش، جو سنگـی
ایران خودرو حاکم کرده است و اغلب کارگران ایـن کـارخـانـه  
بزرگ وقوع اعتراضات گسترده کارگری را در صورتی کـه  
برای حل مسائل و مشکالت کارگـران چـاره ای انـدیشـیـده  

 .نشود یک احتمال جدی ارزیابی میکنند 
  

نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
کنفدراسیون جھانی اتحادیه ھای آزاد 

کارگری پیرامون وضعیت تشکلھای کارگری 
در ایران و اعتراض به حضور نماینده ھای 

 ILOدست ساز دولتی در نشست سالیانه
کنفدراسیون جـھـانـی  : به !   اتحادیه آزاد کارگران ایران : از 

! با درودھای گرم و فـراوان  ITUCاتحادیه ھای کارگری   
دوستان و ھمکاران در کنفدراسـیـون جـھـانـی اتـحـادیـه ھـای  

ـیـد انـدک  ! کارگری  ـز بـخـوبـی مـیـدان ھمانگونه که خود نی
تشکلھا و نھادھای مستقل کارگری در ایران ھمیـشـه تـحـت  
شدید ترین فشارھا قرار داشته اند و در طول سالھای گـذشـتـه  
بسیاری از اعضا این تشکلھا یا از کار خود اخراج شده انـد و  
ـیـگـرد   یا به زندان افکنده شده و به بھانه ھای مختلف تحت پ

ـیـرغـم اعـتـراضـات  . قضائی قرار گرفته اند  ـنـحـال و عـل با ای
گسترده ای که از سوی سـازمـانـھـای کـارگـری در سـطـح  
جھان نسبت به نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران صـورت  
گرفته است، در طول یکسال گذشته اعمال ایـن فشـارھـا بـر  
ـیـدا   ـیـشـتـری پ تشکلھای موجود و فعالین آنھا دامنه بسیار ب
ـاری از   کرده است و عالوه بر اخراج و بازداشت و زنـدان، بسـی
اعضای این تشکلھا، بویژه اعضای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران و کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـلـھـای  
ـا   ـف کارگری از سوی نھادھای امنیتی و قضائی جھت اسـتـع
ـتـه انـد  . از تشکلھای خـود بشـدت تـحـت فشـار قـرار گـرف

بطوریکه قضات برخی دادگاھھا و مامورین امنیتـی پـس از  
ـانـه ھـای   احضار و یا بازداشت اعضای اتحادیه ما که به بـھ
ـا از اتـحـادیـه آزاد   ـف کامال واھی صورت گرفته است  اسـتـع

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کارگران ایران را به عنوان شرطی جھت صدور حـکـم بـرائـت  
در مقابل آنان گذاشته اند و عدم استعفا از اتحادیه را مـوجـب  

اعمال این فشـارھـا   .  صدور حکمھای سنگین عنوان نموده اند 
بر اعضا موثر اتحادیه ما از زمانی شدت بیشتری پیدا کـرد  
ـنـروز،   ـاسـبـت ای که از اول ماه مـه سـال گـذشـتـه و بـه مـن
ـا جـمـع آوری طـومـاری   کارگران متشکل در اتحادیه مـا ب
ـفـر از کـارگـران   اعتراضی  با امضا نزدیک به چھل ھزار ن
ـزایـش   کارخانه ھای مختلف در سـراسـر کشـور، خـواھـان اف

ـار گـذاشـتـن  ٤١ حداقل مزد بر اساس ماده    قانون کار و کـن
ـانـون و تـحـقـق دیـگـر   الیحه ضد کـارگـری اصـالح ایـن ق

ـانـونـی  . مطالبات پایه ای خود شدند  این روند و اعالم غیـر ق
بودن تشکل ما و معدود تشکلھای مستقل دیگر  از سـوی  
ـیـدا   نیروھای امنیتی در شرایطی طی یکسال گذشته شدت پ
کرده است که ما ھر روزه شاھد اعالم ایجـاد انـواع اتـحـادیـه  
ھا و انجمنھای صنفی در ایران بوده ایم و بنا بر ادعای وزیـر  
ـیـدا کـرده   ـزایـش پ کار تعداد این نوع تشکلھا به دو بـرابـر اف

در این زمینه الزم است بگوئیم  در ایران ھیچ قانـونـی  .  است 
ـام اتـحـادیـه و سـنـدیـکـا   برای ثبت تشکلھای کارگری با ن
وجود ندارد و به ھمین دلیل ھیچیک از این اتحادیه ھا ثبت  
نشده اند اما از آنجا که ھمه آنھا زیر مجموعه خانـه کـارگـر  
ـنـھـا کـاری بـه آنـھـا   ھستند  دولت و نیروھای امنیتی نه ت
ـاسـت خـود وزارت   ندارند بلکه ایجاد این نوع اتحادیه ھـا سـی
کار است تا با گسترش تـعـمـدی ایـن نـوع اتـحـادیـه ھـا و  
ـتـدریـج آنـھـا را جـایـگـزیـن شـوراھـای   ـفـی، ب انجمنھای صن
ـادر شـونـد خـود را از   ـنـد و از ایـن رھـگـذر ق اسالمی کن
ـیـت ایـدئـولـوژیـک   فشارھای سازمان جھانی کار بدلیل ماھ

ـیـت در عـیـن  .  شوراھای اسالمی خالصی بخشند  این وضـع
ـلـی   ـل ـیـن الـم حال که نشان میدھد فشارھای سـازمـانـھـای ب

برای بر چیده شدن نھادھای ایدئولوژیـک   ILOکارگری و  
از محیط ھای کار مفید بوده است اما از طرف دیگر اتـخـاذ  
چنین سیاستی از سوی دولت و وزارت کـار نشـانـگـر ایـن  
ـتـی در رویـکـرد دولـت ایـران کـه   ـب است که ھیچ تغییر مث
منجر به برسمیت شناخته شدن تشکلھای مستقـل کـارگـری  
در ایران بشود رخ نداده است و دولت ھمچنان در تـالش اسـت  

ـلـی   ILOتا با دور زدن خواسـت   ـل ـیـن الـم و سـازمـانـھـای ب
ـائـی   کارگری برای برخورداری کـارگـران ایـران از حـق بـرپ
تشکل مستقل از دولت، ھمچنان نھادھای  دست سـاز خـود  

لـذا مـا از  .  را در محیطھای کار دست نخورده باقی بگـذارد 
شما دوستان در کنفدراسیون جھانی اتحادیه ھـای کـارگـری  
ـا در نشـسـت   و ھمه کنفدراسیونھای عضو آن انتظار داریم  ت
ـاسـت و اعـتـراض بـه   سالیانه این سازمان با افشای این سـی
ـقـل   تشدید اعمال فشار بر فعالین و انـدک نـھـادھـای مسـت
ـا کسـانـی کـه از سـوی   ـیـد ت کارگری موجود، اجازه نـدھ
ـنـده   ـای وزارت کار دولت جـمـھـوری اسـالمـی بـه عـنـوان نـم

ـامـه   ILOکارگران ایران به نشست سالیانه   ـار ن ـب میایند اعـت
ـازی بـه  .  حضور در این نشست را دریافت کنند  ـی بی تردید ن

تاکید نیست که عوامل کانون عـالـی شـوراھـای اسـالمـی  
ـیـم در سـرکـوب   ـق عالوه بـر سـازمـانـدھـی و شـرکـت مسـت
سندیکای کارگران شرکت واحد تھران، در طول سال گذشـتـه  
ـتـی، امضـاھـای   ـی ـن نیز در اقدامی ھماھنگ با نیروھای ام
بخش زیادی از کارگران را حول طومار اعتراضـی کـارگـران  
مصادره کرده و از رسیدن آن بدست ھماھنگ کنندگـان ایـن  
طومار جلوگیری نمودند و عالوه بر آن بـطـور آشـکـار و در  
مصاحبه ھایی تالش کردند تا با وارد کردن اتھامـات واھـی  
ـان   به ھماھنگ کنندگان این طومار مبنی بر وابسـتـگـی آن
ـنـده   به جریانھای خاص، زمینه ارعـاب کـارگـران امضـا کـن

   –. طومار و سرکوب ھماھنگ کنندگان آنرا فراھم سازند 
  

قسم  -در حاشیه برنج وارداتی مسموم
 حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را

چند سالی میشود مسئولین ھم زبان بـه  !  پروین محمدی 
گالیه باز کرده اند و از مسایلی سخن به میان میاورنـد کـه  

ـنـد  از  .  گویی ھم درد ما کارگران و مردم این جـامـعـه ھسـت
اختالس ھای میلیاردی  و رانت خواریھا و خودمانی سـازی  
ـاتـی دیـگـری   ھا که بگذریم  قضیه تغذیه سالم مسئله  حـی
ـان کسـانـی   است که این روزھا در باره  برنـج وارداتـی از زب

ـتـدا  .  عنوان میشود که گردانندگان این جامعه ھستند  اینان اب
کار را در این جامعه به جائی رساندند که میلیونھـا خـانـواده  
کارگری دیگر نتواستند از برنج سالم استفاده کنند و بنـاچـار  

و اما حال ھمیـن ھـا  .  به خرید برنج ارزان وارداتی روی آوردند 
ـام   از نمایندگان مجلس اش تا مسئولین وزارت بھداشت در مق
ـاورنـد کـه ایـن بـرنـج   ناجیانی ظاھر شده اند که فریاد بر مـی
ـا بـه کـودکـان   مسموم است ،آلوده است، سرطان زا است و ی

کجای حرفتان را باور کنیـم وای و فـغـان  ...  ندھید و غیره 
ـان   شما در مورد مسموم بودن برنج وارداتی یا رقـم زدن آنـچـن
شرایطی که ما کارگران را به خرید ایـن نـوع کـاالھـا سـوق  

اعتراض میکنیم و میگوییم شما راه حـل چـگـونـه  .  داده اید 
زندگی کردن با این شرایطی را که بوجود آورده اید نشـانـمـان  

ـیـد،  .  سخنی نمی گویید .  دھید  ـزن یعنی حرفی نداریـد کـه ب
ـایـد شـرایـط را   ـیـد ب ـاسـخ دھ چون مسئول ھستیـد و اگـر پ

ـیـسـت  از آن طـرف  .  دگرگون کنید که این نیز کـار شـمـا ن
اعالم میکنید چای آلوده وارد کشور شده است، آرد آلـوده و  
ـزشـکـی   نامرغوب توزیع شده است، گوشت مردار و از نظـر پ
ـاده   ـف ـاس و سـوسـیـس اسـت ـب قابل معدوم شدن در صنعت کـال
میکنند و اکنون برنج مسموم  و سرطان زا به فروش میـرسـد  
ـیـد   و شما چه دلسوزانه ھشدار میدھید نخورید، مصرف نـکـن

امـا  .  که میمیرید و وجدانتان آسوده میشود که ھشـدار دادیـد 
انگار فراموش کرده اید که این تاجران بزرگ و قدرتمند ی  
ـاردی را دارنـد یـکـی از خـود   ـی ـل که توان گردش مالی می

امروز این صنعت و فردا صنعت دیـگـر را  .   ھمین شماھاست 
ـانـی کـردن  .  لو میدھید  ـان حـاضـر بـه قـرب برای سود بیشترت

ھر صنعتی را نگاه میکنیـم بـه ایـن  .  اکثریت جامعه ھستید 
ـزی کـه   ـنـھـا چـی موضوع به راحتی میشود پی بـرد کـه ت
.  برایتان اھمیت ندارد جان و سالمت افراد این  جـامـعـه اسـت 

شما نماینده مجلس  و دیگر مسئولین برای  رنجـی کـه بـه  
کارگران ایران به خاطر تحمیل شرایط برده وار با قدرت خـریـد  
ـا   ـیـد کـه ب زیرخط صفر داده اید باید پاسخگو باشـیـد و بـدان
اینگونه افشاگـریـھـا در مـورد کـاالھـای مسـمـوم وارداتـی  

ما کارگران از ایـن  .  چیزی از مسئولیت شما کم نخواھد شد 
ـیـجـه ایـن افشـاگـری و   افشاگریھا و اینکه انسانھایی در نت
ـنـد   برای جلوگیری از مسموم شدن بـرنـج وارداتـی را نـخـواھ
ـیـم   خرید خوشحالیم اما دیگر برنجی در سفره ھـایـمـان نـخـواھ

لذا ھر طوری بچرخید باز ھم ھمه شمـا مسـئـول ایـن  .  داشت 
زندگی نکبت بار ھستید و ما کارگران ھرگز قسـم حضـرت  

ـیـم کـرد  ـبـع .  عباس شما را باور نـخـواھ سـایـت اتـحـادیـه  : مـن
 آزادکارگران ایران 

 
 

 اعتراضات كارگری
تحصن کارگران کارخانه فارسیت دورود 

 مقابل ساختمان فرمانداری
کارگران کارخانه فارسیـت جـھـت اعـتـراض بـه  :  خرداد ٦ 

ـابـل   ـق عدم دریافت مطالبات و حقوق شش مـاھـه خـود در م
ـاد مشـکـالت   فرمانداری شھرستان دورود تحصن کرده تا فری

ـنـد  ایـن دومـیـن تـجـمـع  .  خود را به گـوش مسـئـوالن بـرسـان
ـافـت    اعتراض  آمیز در یک ماه گذشته است کـه جـھـت دری

مطالبات و برطرف شدن مشکالت کارخانـه فـارسـیـت دورود  
یـکـی از  .  گـیـرد   از سوی کارگران این کارخانه صورت مـی 

ـز ایـن تـجـمـع حضـور تـعـدادی از   نکات بسیار تأمل برانگـی
کارگران به ھمراه کودکان خردسال خود بود کـه خـطـاب بـه  

چه کسی جـوابـگـوی گـرسـنـگـی  :  مسئوالن اظھار داشتند 
ھای فراوان سـرپـرسـت    کودکان ما است؟ پس از کش و قوس 

ـیـس   ـیـن رئ فرمانداری دورود، رئیس کارخانه فارسیت ھمـچـن
اداره کار شھرستان دورود در میان کارگران حـاضـر شـدنـد و  

ـیـدنـد  کـارگـران  .  مشکالت کـارگـران ایـن کـارخـانـه را شـن
اعتراض کننده یکی دیگر از مشـکـالت خـود را مشـخـص  
ـاسـخـگـویـی   ـان کـردنـد و از عـدم پ ـی نبودن وضعیت خود ب

 مدیرعامل کارخانه به شدت ناراحت بودند   
 

تجمع جمعی از کارگران نساجی سیمین 
 اصفھان مقابل مجلس

ـیـن اصـفـھـان،  :  خرداد ٦  جمعی از کارگران نساجـی سـیـم
ـار اجـرای  )  دوشنبه (عصر   ـابـل مـجـلـس خـواسـت ـق با تجمع م

بازنشستگی پیش از موعد در مورد کـارگـران ایـن شـرکـت  
 نفر از کارگران نسـاجـی  ١٤٠ کنندگان    به گفته تجمع .  شدند 

ـیـش   ـا ب سیمین اصفھان خواستار بازنشستگی پیش از موعد ب
ـانـون  ٢٠ از   ـتـمـاعـی ق  سال سابقه کار ھستند اما تامـیـن اج

 .کند   بازنشستگی پیش از موعد در مورد آنھا اجرا نمی 
 

تجمع كارگران نساجی سیمین مقابل 
سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به 

 بخشنامه جدید مشاغل سخت
ـیـن  :  خرداد ٥  جمعی از كارگـران كـارخـانـه نسـاجـی سـیـم

ـانـون   ـای ق اصفھان،  در اعتراض بـه مـحـروم شـدن از مـزای
ـان  ـابـل سـازمـان    بازنشستگی مشاغل سخـت و زی ـق آور در م
كارگران كه در كـارخـانـه  .  تامین اجتماعی تھران تجمع كردند 

ـان آور اشـتـغـال   نساجی سیمین اصفھان با شرایط سخت و زی
دارند، خواھان بازنشستگی پیش از موعد در چارچوب قانـون  

دلیـل تـجـمـع امـروز ایـن  .   مشاغل سخت و زیان آور ھستند 
ـازنشـسـتـگـی   ـا ب كارگران مخالفت سازمان تامین اجتماعی ب

ـامـیـن  .  پیش از موعـد ایـن كـارگـران بـوده اسـت  سـازمـان ت
ـانـون    اجتماعی در تازه  ـامـه مـربـوط بـه اجـرای ق ترین بخـشـن

ـیـن   ـی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور شـرایـطـی را تـع
كرده است كه به موجب آن بازنشـسـتـگـی كـارگـران نسـاجـی  

به موجب قانون مشاغل سـخـت و  .  سیمین منتفی شده است 
ـازنشـسـتـگـی   زیان آور، كارگران كه قصد استفاده از مزایای ب

  ٢٠ پیش از موعد را دارند باید یا بصـورت مـتـوالـی دارای  
ـقـه كـار  ٢٥ سال سابقه و یا بصورت متناوب دارای    سـال سـاب

ـاشـنـد  از آنـجـا كـه  .  در مشاغل سخت و زیان آور را داشتـه ب
ـیـش بـرای   ـیـن اصـفـھـان چـنـد سـال پ كارخانه نساجی سـیـم
بازسازی و تغییر ساختار مدتی تعطیل و كارگران به صـورت  
موقت به صندوق بیمه بیكـاری مـعـرفـی شـده بـودنـد، ایـن  

توانند پیش از مـوعـد    كارگران با سوابق فعلی خود امروز نمی 
بر اساس بخشنامه جدید مدتی كه كـارگـران  . بازنشسته شوند 

این كارخانه مقرری بگیر بیمه بیـكـاری بـودنـد جـزء سـوابـق  
ـیـل در حـال   ـیـن دل سخت و زیان آور محسوب نشده و به ھـم
ـفـت   حاضر سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی آنھا مخـال

 .كند   می 
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  تراژدی فقر
 

بدن سالم تنھا با جیب پر پول؟ بررسی تاثیر 
 ھا و تورم اخیر بر روند تغذیه مردم گرانی

گـرانـی    -بدن سالم تنھا با جیب پر پول؟   فاطمه رجـبـی 
ھـای اخـیـر بـه دغـدغـه    و تورم مسئله ای است که در مـاه 

ـلـی از   ـی ـا جـایـی کـه خ ـبـدیـل شـده اسـت ت اصلی مردم ت
ھـای    نامزدھای انتخابات یازدھم ریاست جـمـھـوری در حـرف 

ـتـصـادی   خود بیشتر از ھر چیز بر لزوم توجـه بـه مسـائـل اق
کنند و وعده اصالح امور اقتصادی مردم و مـھـار     می   تاکید 
ھا چـقـدر عـمـلـی    فارغ از اینکه این حرف .  دھند    می   تورم را 

خواھد بود و این نامزدھا ھنگام به دست گرفتن امور کشـور  
ـیـسـت بـه   ـنـد بـود، بـد ن چقدر در کنترل اوضاع موفق خـواھ

ـیـم   موضوع تورم و گرانی  . ھا از منظر دیگری ھـم نـکـاه کـن
ـیـن  ـیـمـت اقـالم    ھمواره وضع مالی مردم جامعه  و ھم طـور ق

خوراکی  با وضعیت تغذیه مردم ارتباط مستقیم داشته اسـت  
تا جایی که در برخی کشـورھـا دولـت مـجـبـور شـده اسـت   

ـا شـاخـص   برای برخی خوراکی  ھـای    ھا یارانه ویژه قرار دھد ت
ـاسـت  ھـای    تغذیه جامعه را افزایش دھند مانند بعضی از سـی

وزارت بھداشت بعد از  انقالب اسالمی در زمینه افزایـش یـد  
ھای جدید درباره اضافه کردن بعضـی    به نان و نمک یا طرح 
ھای اخیر و    سوال اینجاست که گرانی .  از امالح به آب و آرد 

ـزاد چـه   ـا جـان آدمـی افزایش قیمت ھمه چیز از شیر مـرغ ت
تاثیری بر وضعیت تغذیه و به تبع آن وضعیت جسـمـی مـردم  
گذاشته است یا خواھد گذاشت؟دکتر مسعود کاظمـی فـوق  

گـرانـی  »:  گویـد   می   «قانون »گو با    و   تخصص تغذیه در گفت 
ھا در دو حالت بر وضعیت تغذیه جامعه تاثیـر    و افزایش قیمت 

ـاق   ـف خواھد گذاشت اولین اثـر بـه صـورت کـامـال فـوری ات
در این مرحله آن دسته از اقـالم خـوراکـی کـه  .  خواھد افتاد 

ھـای    در فرھنگ جامعه و سنت تغذیه ای جامعه خـوراکـی 
شوند، در مـرحـلـه بـعـدی     می   شوند حذف    می   فانتزی حساب 

ـاد، مـثـال در   ـت ـاق خـواھـد اف ـف حذف به صورت تـدریـجـی ات
روند کم کم مقـدار آن     می   ھا به کار   غذاھایی که ریز مغذی 

ـنـکـه کـال حـذف    می   کم  ـا ای     او ادامـه  «. شـونـد    مـی   شود ی
نکته ای که باید به آن توجه کرد این اسـت کـه  »: دھد   می 

ـیـر دھـد     می   گرانی و تورم  ـی تواند رسومات تغذیه مردم را تـغ
ـاال    یعنی کم کم بعضی از خوراکـی  ـیـمـت ب ھـا بـه خـاطـر ق

شوند و ممکن است در آینده حتی با متعـادل شـدن     می   حذف 
ھا باز ھم به سبد خرید مردم اضـافـه    ھا یا افزایش درآمد   قیمت 
آثار مصرف محدود گوشت قرمز  شاید شما ھم بـه    «. نشوند 

محض شنیدن گرانی مواد غذایی یاد قیمت گوشت گـاو و  
قیمت این ماده غذایی در طـی یـک سـال  .  گوسفند بیفتید 

ھا در طـی ایـن    خیلی .  گذشته نزدیک به دو برابر شده است 
. انـد   مدت مواد غذایی ھمچون سویا را جایگزین گوشت كرده 

ـا طـاووسـی   ـنـد دکـتـر پـری اما بعضی از مـتـخـصـصـان مـان
ـیـسـت و   متخصص تغذیه معتقدند این کار راه حل مناسبی ن

ـلـی از  »: گوید    می   این متخصص . عواقب خطرناکی دارد  خی
 فقط در گوشت قـرمـز  ١٢ Bھای غذایی مانند ویتامین    گروه 
شوند و نمی تـوان آنـھـا را در سـایـر مـواد غـذایـی     می   پیدا 

ـلـی .  یافت      ھـا آن را جـایـگـزیـن گـوشـت   حتی سویا که خـی
کنند خاصیت کامل گوشت را ندارد، این دسته از افـراد    می 

ـنـد  از طـرفـی  .  بدانند که باز ھم بایـد گـوشـت مصـرف کـن
سویای موجود در بازار آنقدر تغییر کرده و مواد مختلفـش را  
از دست داده که تبدیل به تفاله شده اسـت و ارزش غـذایـی  

ـبـود  »:  دھـد    مـی   دکتر طاووسـی ادامـه  «.چندانی ندارد  کـم

کم خـونـی  .  پروتئین در بدن ھمراه با کمبود انرژی خواھد بود 
ـیـم در   ـق ھم نوعی کمبود پروتئین است و بروز آن اختالل مست

ـاومـت در بـرابـر  .  کند    می   عملکرد بدن ایجاد  از طـرفـی مـق
عـوارض جـزئـی  .  ھا از دست خواھد رفـت   بسیاری از بیماری 

ھا یا طوالنی شـدن    نیز وجود دارند مانند دیر التیام یافتن زخم 
ـیـرات  .  مدت بیماری ھا  ـاث این موضوع در مـورد کـودکـان ت

ـیـت  »: دھد    می   او ادامه  «.بیشتری خواھد گذاشت  اگر وضـع
قیمت گوشت به نحو فعلی ادامه یابد اصال بعید نیست کـه  

ـیـن  ـئ ـبـود پـروت ھـا    در چند سال آینده با معضالت ناشی از کم
ـاشـیـم  کـوچـک امـا ضـروری دکـتـر مـحـسـن    «. مواجه ب

ـزایـش   ساالروند فوق تخصص تغذیه کودکان مھمترین خطر اف
دانـد    ھا می   ھای آینده را مربوط به ریز مغذی   ھا در سال   قیمت 

به ھر حال مردم به ویژه قشر مـتـوسـط یـک  »:  گوید    می   و 
... جوری با گرانی اقالم پر مصرف مانند گوشت و مرغ و  

ـنـگـی  . آیند    می   کنار  در این مورد باید نگران محصوالت فرھ
ھـا قـرار دارنـد و    بود که تحت تاثیر افزایش قیمت خـوراکـی 

ـایـد جـایشـان را    ھا می   قربانی این گرانی  شوند تا جایی که ب
ـابـرایـن بـرای  . در سبد خرید خانوار به اقالم خوراکی بدھند  ـن ب

عمده مردم جامعه نباید نگران کمبود مواد غذایی مـوجـو د  
طور کـه دیـدیـم    ھمان .  در چیزھایی مانند گوشت و مرغ بود 

ـا   در چند سال گذشته ھرچقدر که قیمت گوجه یا گوشـت ی
مرغ گران شد چندان روی میزان خرید مردم تاثیـری نـداشـت  
. و مردم از چیزھای دیگر زدند و به خرید این مواد پرداختنـد 

ـیـشـتـر از تـمـام خـوراکـی  ـز    در این حالت باید ب ھـا نـگـران ری
ـیـم     مـی   مثال ما در حال حاضر ھـمـه جـا .  ھا بود   مغذی  خـوان

نویسیم اما وقتی خانـم     می   کلم بروکلی بخورید و از فواید آن 
بیند از خـریـد     می   رود و قیمت آن را    می   خانه به میوه فروشی 

ـز   «. شود    می   منصرف  ـبـود ری او در توضیح خطـری کـه کـم
دولـت و  »:  گـویـد    مـی   کـنـد،    می   ھا برای مردم ایجاد   مغذی 

ھای اخیر تالش کردند کـه مـردم را    وزارت بھداشت  در سال 
ـنـد آھـن، کـلـسـیـم، انـواع    به مصرف ریز مـغـذی  ھـایـی مـان

ـا جـایـی  ...  ھا و   ویتامین  ـنـد ت به صورت ھدفمند ترغیب کـن
ـنـه    مصرف خوراکی  ھای سرشار از این مـواد در حـال نـھـادی

ـاسـت   شدن بود اما با گرانی  ھـا در    ھای اخـیـر تـمـام ایـن سـی
مثال در موردی مثل آجیـل ھـا،  .  معرض خطر قرار میگیرند 

ھـا بـرای نـوروز چـنـد    دیدیم که در زمان آماده شدن خـانـواده 
ـالـب حـرکـت    خانواده آجیل را از خـریـد  ھـا خـط زدنـد و در ق

اعتراضی که در واقع از نبودتوان مالی خـریـد آن بـرخـاسـتـه  
ترین منبع تامـیـن    ھا مھم   بود آجیل نخریدند در حالی که آجیل 

ـنـد     می   باید دید چند خانواده ایرانی .  ھا ھستند   ریز مغذی  تـوان
ـلـویـی شـصـت ھـزار تـومـان   اقدام به خرید مداوم پسـتـه کـی

تـھـدیـد دیـگـر  »:  گـویـد    می   دکتر ساالروند در ادامه  «. کنند 
ـتـی کـه در  .  گرانی ھا، مصرف کم لبنیات است  بخش دول

ـتـضـاح عـمـل کـرده اسـت و بـخـش   این زمینه بـه واقـع اف
مـا االن  .  خصوصی ھم به فکر سودھای چند برابـری اسـت 

کنیم در روز دو لیوان شیر بخورنـد، حـاال     می   به مردم توصیه 
شما حساب کنید که دو لیوان شیر برای یک خانواده چھـار  

شود روزی دو لیتر حاال اگر این خانواده بخواھد شـیـر     می   نفره 
ـا    ای مصرف کند و آن را در مغازه   یارانه  ـن ھا پیدا کنند، مطمئ

ـتـه  ھـای وزیـر    تاثیر کافی نخواھد داشت، البته اگر طبق گـف
ـاشـنـد     می   بھداشت سابق در شیری که  خرند وایتکس نریخته ب

ـارانـه و  .  باید شکر کنند  از طرفی اگر بخواھند شیـر بـدون ی
ـنـه   ـزی آزاد بخرند باید روزی نزدیک به ھشت ھـزار تـومـان ھ

ـزدیـک     مـی   این رقم در ماه .  مصرف شیر کنند    ٢٥٠ شـود ن
ای    آید؟ مسـلـمـا خـانـواده    می   این با عقل جور در .  ھزار تومان 

پـس  .  کـنـد   که درآمد متوسطی داشته باشد این کار را  نمـی 

ـیـم    ما با این قیمت  ھا قطعا در آینده پـوکـی اسـتـخـوان خـواھ
اگرچه در حال حـاضـر ھـم شـاخـص خـوبـی در ایـن  .  داشت 

رسـد در     مـی   زمینه به ویژه در میان بانوان نداریم اما به نـظـر 
ـاشـیـم   بـه   آینده باید با سونامی پـوکـی اسـتـخـوان رو    «. رو ب

ـیـمـت    ھا را دریابید از تمام خوراکـی   میوه   ھـا کـه بـگـذریـم ق
ـز    میوه  ھا در نوع خود موضوعی است که بیشتـر از ھـر چـی

    دیگری تعجب برانگیر است، در حال حاضر که این سطـور را 
ـنـی اگـر    می  خوانید زردآلو کیلویی یازده ھزار تومان است یـع

بخواھید یک کیلو زردآلو بخرید و عصر را با خانـواده ھـمـراه  
ـیـد   ـنـه کـن این میوه خوش بگذرانید باید یازده ھزار تومان ھزی

ـلـو زرد آلـو بـه ھـیـچ    می   البته ھمه  جـا    دانیم که یـک کـی
ـیـمـت  .    رسد   نمی  ـتـن ق دکتر ساالروند در باره تاثیرات باال رف
ھـا بـرای داشـتـن انـواع    اغـلـب مـیـوه »:  گـویـد   ھـا مـی   میـوه 

ھا مورد توجه ھستند و اگر در مصرف آنھا کوتاھـی    ویتامین 
ـتـال   ـزان اب شود باید منتظر انواع معضالت رشدی، افزایش مـی

نکته مھـم در مـورد  .  باشیم ...  به سرطان ھا، نقص ھوش و  
ھا این است که این ماده باید به طور روزانـه مصـرف    ویتامین 

شوند یعنی اگر امروز شما دو کیلو میوه بخورید بدن اضـافـه  
ـاز ھـم دوز     می   ھا را دفع   ویتامین  ـایـد ب کند و روز بعد شما ب

حاال در نظر بـگـیـریـد کـه  .  مشخصی ویتامین مصرف کنید 
    گذارید قیمتـش سـر بـه فـلـک    می   دست روی ھر میوه ای 

ھا را بگذارید کنار قیمـت شـیـر و    کشد، حاال قیمت میوه   می 
ـا    بعد با قیمت گوشت و انواع ریز مـغـذی  ـیـد ت ھـا جـمـع کـن

ببینید یک خانواده فقط برای اینکه سالم باشد باید در طـول  
ـتـمـردان . ماه چقدر ھزینه کند  ـنـد چـرا     مـی   آن وقت دول گـوی

ھـا    ھای درمانی در ایران زیاد است و مثال چـرا ایـرانـی   ھزینه 
خورند، خب معلوم است وقتی ویتامین ث بـه     می   زیاد سرما 

گیـرد    بدن نرسد فرد سریع در معرض سرما خوردگی قرار می 
ـایـی بـعـدھـا دچـار   ـی بعد ھم در اثر استفاده از داروھای شـیـم

شود در حالی که تنھا با رسـانـدن مـواد     می   عوارض مختلف 
ـاری از     می   غذایی مناسب به بدن  توان به راحتی جلوی بسـی

 .ھای درمان را ھم نصف کرد   ھا را گرفت و ھزینه   بیماری 
 

 ترین کاالی اقتصاد است   کارگر، ارزان
ـزایـش دسـتـمـزد کـارگـران  !  حمید سلیـمـانـی  مـوضـوع اف

ـیـش   گونه که در ماه   ھمان  ـنـی    ھای پایانی سال گـذشـتـه پ ـی ب
ـالـه   شـد، بـه پـروسـه   مـی  ـب ــه    دار، پـرکـش   ای دن ـت ـب وقـوس و ال

 بـه  ١٣٩١ سـال  . کننده برای جامعه کارگری بدل شد   مایوس 
ھـا    ترین سال   گواه آمارھای رسمی و غیررسمی یکی از سخت 

نوسانات شدید قیمت ارز کـه  .  برای قشر مزدبگیر جامعه بود 
ـارآلـود    ای صعودی را دنبال می   البته رویه  کرد، فضـایـی غـب

برای اقتصاد پدید آورد که ھمین موضوع باعث شد تا قیمت  
ـزایـش مـداوم بـه    بار برخالف سال   کاالھا این  ھای گذشـتـه، اف

ـا سـه   گونه   خود گیرند؛ به  ـزایـش دو ی ـیـمـت    ای کـه اف ـاره ق ب
ھای گذشته که ھمچون یک بیماری مزمـن    کاالھا در سال 

ـاره و حـتـی    بار چنـد   به عادت اقتصاد ایران بدل شده بود، این  ب
ھـا    زنـی   در چنین فضایی چانه .  شاید بتوان گفت ھفتگی بود 

طـبـق  .  برای دستمزد کارگران و افزایش مناسب آن آغاز شـد 
ـزرگ   معمول کارفرمایان و دولتی که خـود کـارفـرمـایـی ب

ـیـسـت  .  ھا داشتند   زنی   است، موضع باالتر را در چانه  نیـازی ن
خصـوص در     بـه ٩١ ھای پایانی سال    تا بار دیگر آنچه در ماه 

نھایت این شد که تـورم  .  بھمن و اسفند گذشت را مرور کنیم 
ـزایـش  ٣١ باالی   درصـدی بـه  ١٠ درصد اعالم شد و مـزد اف

ـالـی را تـجـربـه  ٤٨٥ ھزار و  ١٩ عالوه افزایش رقم روزانه    ری
ھـای گـذشـتـه کـارگـر از کـم شـدن    طبق معمول سال .  کرد 

ـاراضـی   قدرت خرید خود ناراضی بود و کارفرما ھم ژسـت ن
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بار داستان به گـونـه    گرفت تا کسی متعرضش نشود، اما این 
ـاه    دیگری رقم خورد و حقوق  ـن بگیران به دیوان عدالت اداری پ

بار حکم به قراردادھای مـوقـت    بردند؛ ھمان مرجعی که یک 
ـیـت   داد و آتشی بر خرمن کارگران زد که قریب دودھـه، امـن

ھای واقعی صنفی را از ایـن قشـر    شغلی و جسارت فعالیت 
ــود  ــع    اعضــای شــورای .  رب ــی کــار کــه ھــمــان مــرج عــال

ـادنـد   تصمیم  ـت ـاره دسـتـمـزد بـودنـد، بـه تـکـاپـو اف . گیری درب
نمایندگان کارگری عضو این شورا خبر از توافقی دادند کـه  
در ھمان جلسه شده بود و قرار بـود طـبـق آن، حـق مسـکـن  

ـار  ١٠  ـزارتـومـانـی کـارگـران را  ٣٥ ھزارتومانی و حق خـوارب ھ
ترمیم کنند، اما کارفرمایان، باز ھم با ھمان حـربـه قـدیـمـی  
ـیـن   اخراج و تعدیل به میدان آمدند و اعـالم کـردنـد کـه چـن
توافقی وجود خارجی ندارد و اگر بر سر افزایش حق مسـکـن  
ـیـغ   و خواربار بحث جدیدی صورت گیرد، کـارگـران را بـه ت

ـتـه روایـت  .  تعدیل خواھند نواخت  ـب تا اینجـای قضـیـه ھـم ال
ھا بود که دستمزدھا عادت کرده بودند بـه    سال .  جدیدی نبود 

کرنش در مقابل تورم و ھر وقـت کـارگـران قصـد اعـتـراض  
ـتـه مـھـر سـکـوتـی   ـب داشتند، ھمین حربه اخراج و تعـدیـل، ال

ـیـش از    شد بر لبان آن   می  درصـدشـان قـرارداد  ٧٠ ھایی کـه ب
درصدشان سفتـه    موقت بودند و بر لبه تیغ و معلوم نیست چند 

انـد، امـا مـوضـوع    و قرارداد سفید برای استخدام امضـا کـرده 
تر شد که کارفرمایان سعی کردند با ارائه آمـار    زمانی جالب 

ـیـشـه از    و ارقام به توجیه خود بپردازند؛ آماری که پیش  تر ھم
ھا توجـه    شد و البته کسی ھم به آن   سوی کارگران اعالم می 

 . کرد   نمی 
ـاالی  ٢٥ افزایش دستمزد زیر   درصد؛ رشد ھزینه کارگـر ب

نخستین مقام کارفرمایی که بـه آمـار مـتـوسـل  !   درصد ٤٠ 
شد تا نشان دھد که افزایش دستـمـزد کـارگـران چـنـدان ھـم  
ـنـده   ـای ـبـوده اسـت، نـم ـتـر از نـرخ تـورم ن غیرقانـونـی و کـم

امسـال  »:  عالی کـار بـود کـه گـفـت   کارفرمایان در شورای 
ـزایـش    درصد ھزینه ٤٠ بیش از   ـان اف ھای پرداختی کـارفـرمـای

ـزایـش    طبق محاسبات محمود نجـفـی  «! یافته است  سـھـی، اف
ـزایـش  ٤٦  تا  ٤١ درصدی حداقل دستمزد بین  ٢٥ زیر   درصد اف

ھزینه پرداختی را برای کارفرمایان به دنبال داشته و با توجـه  
درصد بوده، اما اکنون حداقل پرداختـی بـه  ٣١ که تورم    به این 

ایـن عضـو  .  درصد افزایش داشتـه اسـت ٤٠/٦ کارگر بیش از  
ـام    شورای  عالی کار درباره چگونگی محـاسـبـه اعـداد و ارق

ایـن  »:  جاری تصریح کـرد   ھزینه پرداختی به کارگران در سال 
ھای دو ماه عیدی، یک ماه سنوات،    جمع ھزینه   عدد حاصل 

درصد ھزینه بیمـه  ٢٣ یک ماه مرخصی با حقوق، حق اوالد،  
التفاوت این نـرخ بـرای    کارفرما و بن کارگری است که مابه 

جاری با رقم دستمزد سال قبل میزان افزایش کنونی بـوده    سال 
ــزدیــک بــه   ــتــی  ٤٠/٦ و عــددی ن ــزایــش پــرداخ درصــد اف

  «.شود   می 
رویم بـه    کنیم اما زیر بار افزایش حقوق نمی   ھمدردی می 

ـیـرکـل کـانـون عـالـی   فاصله کوتاھی از این اظھـارنـظـر، دب
ھای صنفی کارفرمایی ایران نیز با تایید ایـن آمـار و    انجمن 

ـان جـلـسـات  »:  ارقام گـفـت  ـفـت کـارفـرمـای ـیـل مـخـال بـه دل
عالی کار برای بررسی افزایش حـق مسـکـن و حـق    شورای 

ـیـجـه مـی   خواربار کارگران بی  ـان   «. مـانـد   نت مـحـمـد عـطـاردی
ـزایـش    به دلیل این »:  گفت  ـاره چـگـونـگـی اف که از قبل درب

عالی کار به صورت رسـمـی     در شورای ٩٢ دستمزدھای سال  
توافق شده، کارفرمایان با ھرگونه افزایش حقـوق مسـکـن و  

بـخـش خصـوصـی مـتـوجـه  »:  وی افـزود  «.خواربار مخالفند 
ـیـن ضـمـن   مشکل معیشتی کارکنان خود ھست و برای ھـم

ـا آنـجـا کـه    اعالم ھمدردی و تایید نارضایتی  ھای موجـود ت

وی   «. ھا حمایت خواھد کـرد   ھای خود از آن   بتواند در پرداخت 
ـزایـش   در پاسخ به انتقاد گروه کارگری که مـدعـی عـدم اف

طـبـق  »:  مزد براساس نرخ تورم بانک مرکزی بودند، گـفـت 
ـتـی  ٩٢ برآوردھا و محاسبات گروه کارفرمایی در سال   ـاف  دری

ـتـه  ٤٧  حداقل  ٩١ کارگران به نسبت سال   ـاف ـزایـش ی درصد اف
تـوان    ابھام جدی در مبنای محاسبات کارفرمایان می   «است 

ـزایـش دسـتـمـزد در سـال   تمامی اعتراضات کـارگـران بـه اف
ـلـه خـالـصـه کـرد ١٣٩٢  ـیـش از  »:   را در یـک جـم تـورم ب

درصـد  ١٠ درصد افزایش داشته است، اما حقوق کـارگـران  ٣١ 
ـال کـه ایـن رقـم در کـف  ٤٨٥ ھزار و  ١٩ به ھمراه روزانه   ری

رسد؛ یـعـنـی حـداقـل    درصد می ٢٥ دستمزدھا نیز درنھایت به  
ـای ایـن حـرف کـامـال   «. درصد کمتر از نرخ تـورم   شش  ـن مـب

صحیح است و محاسبات قبلی نیز نشان از صحت ایـن ادعـا  
  ١٣٩١ برای مثال اگر پایه حقـوق کـارگـری در سـال  .  دارد 
جاری    ھزار تومان در ماه بود، این پایه حقوق در سال ٧٠٠ برابر  
ـزایـش    تـومـان مـی ٤٥٥ ھزار و  ٨٢٨ به   رسـد کـه نشـان از اف

ـات  .   درصـدی داشـتـه اسـت ١٨/٣٥  ـای مـحـاسـب ـن امـا مـب
سھی به مزایای جانبی کـارگـران    کارفرمایان چیست؟ نجفی 

ـایـه حـقـوق بـه عـنـوان   از قبیل دوماه عیـدی، یـک مـاه پ
ـلـه  مـنـدی، سـھـم    سنوات، حق مسکن، حق خواربار، حـق عـائ

کـنـد و    ھـا اشـاره مـی   کارفرما از بیمه کارگران و مـرخصـی 
ـنـه ھـر کـارگـر   ـزی ـام، ھ مدعی است که با احتساب این ارق

ـزایـش داشـتـه اسـت ٤١ برای کارفرما بیش از   بـه  .  درصـد اف
(و  )  ٢ ( ،  ) ١ ( آزمایی این ادعا و طبق جـداول    منظور راست 

ھای سه کارگر با حقوق پایه گوناگون برای بنگاه    ھزینه )  ٣ 
و در ردیـف  ) ١ (در جدول  . توان مورد سنجش قرار داد   را می 
جـاری،    ، نشان داده شده که افزایش دسـتـمـزد سـال ١٣٩٢ سال  

ـنـگـاه    ھزینه یـک کـارگـر حـداقـل  بـگـیـر را بـرای یـک ب
ـزایـش داده  ٢٢/٨١ اقتصادی نسبت به سال گذشته    درصد اف

ـایـه    نگاھی به جداول بعدی نشان می .  است  دھد که ھرچه پ
ھای وی بـرای     بیشتر بود، ھزینه ٩١ حقوق کارگران در سال  
ـتـری بـرخـوردار    بنگاه اقتصادی در سـال  جـاری از رشـد کـم

 درصد بـرای یـک  ٢٠/٣٣ ای که عدد    خواھد بود، به گونه 
ھـزار تـومـان در سـال  ٥٠٠ کارگر با پایه حقوق نزدیک بـه  

 درصد برای کارگری با پایه حـقـوق  ١٦/٩٧٥  و عدد  ١٣٩١ 
آیـد کـه     به دست مـی ١٣٩١ ھزار تومانی در سال  ٧٤٠ حدودا  

ـام اعـالم   نشان مـی  شـده از سـوی مـراجـع    دھـد اعـداد و ارق
.  انـد   کارفرمایی ھیچ مبنا و منطقی را پشتوانه خـود نـکـرده 

ھای اخیر در    ھای کارگر به نسبت تورم در سال   کاھش ھزینه 
ھـای کـارگـران در    به بررسی ھزینـه )  ٣ (و  ) ٢ (،  )١ (جداول  

بـرای  .  سه سطوح متفاوت دسـتـمـزدی پـرداخـتـه شـده اسـت 
ـیـرھـایـی ھـمـچـون    دستیابی به ھزینـه  ھـای کـارگـران، مـتـغ

ـار   عیدی، سنوات، حق بیمه سھم کارفرما و حق بن و خـوارب
درنظر گرفته شده است؛ بر این اساس که پایه حقوق ھر فـرد  

درصـدی کـارفـرمـا از  ٢٣ به ھمراه حق بن و مسکن و سھم  
. شـود   ماه سـال ضـرب مـی ١٢ بیمه با ھم جمع شده و در رقم  

ـام  )  سنوات + عیدی  (پایه حقوق نیز    سه  به مجمـوع ایـن ارق
ھـا در ھـر سـال     درصد رشد این ھزینـه   اضافه شده و درنھایت 

ـزایـش  .  شود   برآورد می  ـنـدی از مـجـمـوع اف درنھایت نیز بـرآی
ـا ھـم    ھزینه  ھای کارگران و در مقابـل، نـرخ تـورم رسـمـی ب

شـده از    اند تا مشخص شود که با ھمین تورم اعـالم   قیاس شده 
ـام    سوی مراجع رسمی که خیلی  ھا معتقدند بیشتر از ایـن ارق

ـیـد، ارزان  ـا    است، آیا کارگر در چرخه عـوامـل تـول تـر شـده ی
کـه مـخـتـص بـررسـی کـارگـران  )  ١ ( تر؟ جدول شماره    گران 

ـا  ١٣٨٧ ھـای    دھـد طـی سـال   بگیر است نشـان مـی   حداقل   ت
بگیر برای بنگاه اقتصادی    ، ھزینه یک کارگر حداقل ١٣٩٢ 

ـنـه ٢/٢٢  ـزی ھـای     برابر شده است، در حالی که سھـم سـایـر ھ
ـازه زمـانـی  )  با توجه به نرخ تورم رسمی ( تولید   ـیـن ب در ھـم

ــان مــی ٢/٤٩٥٢  ــرابــر شــده اســت کــه نش ــارگــر     ب دھــد ک
ھای اخیر بیشتریـن رشـد دسـتـمـزد را    بگیر که در سال   حداقل 

گذاری نشده اسـت،    تجربه کرده نیز نه تنھا ھمپای تورم ارزش 
کـه مـخـتـص  )  ٢ ( جدول شـمـاره  . تر نیز شده است   بلکه ارزان 

ـایـه حـقـوق  ( بـگـیـر    بررسی کارگری متوسط  ـا پ ھـزار  ٣٠٠ ب
ھـای    دھـد طـی سـال   است نشان می )  ١٣٨٧ تومانی در سال  

ـنـگـاه  ١٣٩٢  تا  ١٣٨٧  ، ھزینه ایـن دسـت کـارگـران بـرای ب
 بـرابـر شـده، در حـالـی کـه سـھـم سـایـر  ١/٩٩ اقتـصـادی  

ـازه  ) با توجه به نرخ تورم رسمی (ھای تولید    ھزینه  در ھمیـن ب
ھـای    دھد ھزینه    برابر شده است که نشان می ٢/٤٩٥٢ زمانی  

ـتـر    این طیف از کارگران نیز برای بنگاه  ـتـصـادی کـم ھای اق
مختص بررسی کارگری با پایـه  )  ٣ (جدول شماره  . شده است 

) ١٣٨٧ ھزار تومانی در سال  ٥٠٠ پایه حقوق  (حقوق مناسب  
ـا  ١٣٨٧ ھـای    دھـد طـی سـال   است که نشان می  ،  ١٣٩٢  ت

 ھزینه این دست کارگران برای بنگاه اقتصادی 
ـنـه ١/٧٧٦  ـزی ھـای     برابر شده، در حالی که سھم سـایـر ھ

ـازه زمـانـی  )  با توجه به نرخ تورم رسمی ( تولید   ـیـن ب در ھـم
ـنـه    برابر شده است که نشان می ٢/٤٩٥٢  ـزی ھـای ایـن    دھـد ھ

ـتـر شـده    طیف از کارگران نیز برای بنگاه  ھای اقتصادی کـم
ـ برخالف ادعای کارفرمایان، سـھـم کـارگـران  ١ نتایج  .  است 

ـای تـورم    ھای بنگاه   از ھزینه  ـپ ـقـط ھـم ھای اقتصـادی نـه ف
سالـه کـاھـش    ، ھمه ١٣٨٩ افزایش نیافته است، بلکه جز سال  

ـنـدگـان   ـای محسوسی داشته است که این موضوع ادعـای نـم
ـیـد    کارگری مبنی بر کاھش سھم کارگران از ھزینه  ھای تول

سال اخیر بـه    ـ قدرت خرید کارگران در پنج ٢ . کند   را ثابت می 
ھـای    شدت تضعیف شده است و این موضوع تـمـامـی طـیـف 

ـتـی   کارگری از حداقل  ـاف ھـا را    بگیر تا دارندگان باالترین دری
ـزایـش  ( ـ پروسه دستمزد ترکیبی  ٣ . گیرد   دربرمی  درصـدی    اف

ھـای    که در سـال )  دستمزد کارگران به ھمراه رقم ثابت نقدی 
ـال شـده اسـت، نـوعـی    اخیر از سوی شورای  ـب عالی کـار دن

عدالت در ظلم را به جامعه کارگری تحمیل کرده اسـت، بـه  
ھـایـی از کـارگـران را کـه    این مفھوم که قدرت خرید گـروه 

ایـن  .  ساله کاھش بیشتـری داده اسـت   بگیر نیستند، ھر   حداقل 
ای کـه اگـر    روند در این جداول به خوبی نمایان است به گونه 

ھـزار  ٥٠٠  و  ٣٠٠  برابر  ١٣٨٧ پایه دستمزد کارگری در سال  
)دستمزد    برابر حداقل ٢/٢٧٧  و  ١/٣٦٦١ به ترتیب  (تومان بود  

ـنـج  ـام بـه حـدود    ، طی یک پروسه پ  و  ٦٠٠ سـالـه ایـن ارق
  و ١/٢٣١٤ به ترتیب  (ھزار تومان  ٨٨٠ 

ـا  .  رسانده است )   برابر حداقل دستمزد ١/٨٠٧  به عبارتی ب
ـا دو دھـه، تـمـامـی   استمرار این رویه بـرای حـدود یـک ی

 .بگیران اضافه خواھد کرد   کارگران ایرانی را به صف حداقل 
 

 اخراج و بیكارسازی 
 نفر از کارگران صنایع شیمیایی ٧٨بیكاری 

 و دارویی ارسطو
 نفر از كـارگـران قـرارداد مـوقـت کـارخـانـه  ٧٨ :  خرداد ٦ 

ـایـی و دارویـی ارسـطـو » ـی واقـع در شـھـرک   «صنایع شیـم
یـکـی  .  صنعتی کاوه ساوه، با عدم تمدید قرارداد بیكار شدنـد 

ــر گـفـت كــه   ـب ـا اعـالم ایـن خ از کـارگـران تـعــدیـل شـده ب
ـایـی و دارویـی ارسـطـو   ـی ـایـع شـیـم کارفرمای کارخانه صـن

ـیـل آنـچـه  ٧٨ قرارداد    نفر از نیروھای قراردادی خود را به دل
عنوان شـده،   «کمبود منابع مالی در تھیه مواد اولیه تولید »

 .تمدید نکرده است 



 20  ١٣٩٢ خرداد ١٤ کارگر کمونيست

ـا   سـال کـارگـران  ١٢ این كارگر با اشاره به سوابـق گـاه ت
سابقه کار این کارگران حـداقـل یـک و  :   شده، افزود   تعدیل 

ـا طـرح  ١٢ حداکثر    سال بصورت مستمر بوده و ھـم اکـنـون ب
ـان پـی   شکایت به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی این شھرست

ــنـد  ـازگشـت بـه كـار ھسـت ـنـکــه  .  گـیـر ب ـا اشـاره بـه ای او ب
کارفرمایان خصوصی با افزایش مشکالت تولید سعـی مـی  
ـادیـده بـگـیـرنـد،   کنند در اولین قدم حقوق نیروی کارخود را ن

ـزایـش  :  اضافه کرد  با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اف
ـا   مشکالت تولید، کارفرمای این کارخانه نیز مدعی است ب

  ٧٨ توجه به گستردگی مشکالت ناچار شده است قـرار داد  
 .کارگر خود را تمدید نکند 

 
 کارگر ٢٣٠سازی کارون،   کارخانه کاغذ

 .قرار دادی شاغل بیکار شدند 
 به سبب مشکالتی که کـارگـران از  ٨٠ از سال  : خرداد ٩ 

اند دچار مشکل شده و درطول این سـالـھـا    جزئیاتش بی اطالع 
 کـه  ٨٩ از سـال  .   تمامی کارگران به تدریج بیکار شده انـد 

 کـارگـر قـرار دادی شـاغـل  ٢٣٠ این کارخانه تعطیل شـد،  
ـان در ایـن کـارخـانـه  ٢٠ بیکار شدند و ھم اکنون تنھا    نگھب

 سنوات ھـیـچ یـک  ٨٥  تا  ٨٠ از سال  . مشغول بکار ھستند 
ـا  ٨٥ از کارگران پرداخت نشده است و از سال   ـا  ٨٩  ت ـز ب ـی  ن

.  توجه به تعطیلی کارخانه کارگران بیکار و بالتکلیف بـودنـد 
 این واحـد بـه مـدیـریـت جـدیـد واگـذار شـد امـا  ٨٩ در سال  

متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه از ادامه تولید بازمـانـد و  
ـیـت   مجددا کارگران آن بیکار شدند که تا به امروز این وضـع

برند که تنـھـا و    کارگران در شرایطی به سر می .   ادامه دارد 
 .شان بازگشایی کارحانه و اشتغال است   ترین خواسته   مھم 

 
ویژه  دستگیری و اعتراضات 

علیه دستگیری فعالین 
 كارگری 

 
لیست اعضای کمیته دفاع از بھنام ابراھیم 

 زاده
ـان ،آرمـان نـوری زاد، امـیـد اسـدی ؛آزاد    احمد گوھری
ـای   ـی مرادی نیا؛امید ولی پور؛احسـان گـنـدمـی ؛اشـكـان ك
ـان   ؛افشین كیایی؛اصغر احدی ؛ابراھیم عطایی؛احسان زمـردی
ـیـژن رسـتـمـی ؛بـھـمـن   ـار صـمـدی؛ب ـی ؛احمد گوھریان ؛بـخـت
ـار؛پـریسـا شـانـه   ـلـھـی ،پـریسـا ورمـزی رادمنش؛  بھزاد فرج ال
ـنـم   ساز؛ثریا اسدی ؛ سوسن اسدی ؛سعیـد مـحـمـدی ؛ شـب
ـنـی ؛ شـیـوا پـوالدی   حصاریان ،شیرین مھدوی ؛شركو حسی
ـزدی   ؛اعظم پوالدی ؛چینی فیضی؛حاتم صمدی ؛ حسـن ی
ـنـی، دیـن مـحـمـد   ؛حبیب پاكدل ؛خالد حسینی ،خاطره حسـی
ـیـده حـاجـی زاده   ـان ؛ زب ـاغـی ـار دب ـی محمدی ،داود ذاكر؛ زان
؛سیاوش مھدوی ؛ ژیان سبحانی ؛ ریبوار عبد اللھـی ؛سـاره  
ترابیان ؛  علی آزادی؛ عالنصیری ؛ عادل طـاھـری ؛عـرفـان  
گندمی ؛غالب حسینی ؛فرزاد مرادی نیا ؛فردیـن مـیـركـی  
ـزه نـوری ؛فـواد شـبـكـی فـرد ؛فـرھـاد   ؛فردین قادری ؛فائ
ھنرمندی ؛فریدون ھنرمندی ؛فواد مھدوی ،فواد شـمـس ؛  
فرشید مھدوی ،فـرامـرز احـمـدی ،كـمـال مـلـكـی ؛كـورش  
ـزی   ـیـال مـنـوچـھـری ؛مـحـمـد عـزی بخشنده ؛كژال ملكی ؛ل
؛مھرداد امین ،مھری ھنرمـنـدی ؛ مـحـمـد رضـا حـق جـو  
؛محمود صالحی ؛ معصومه صـاحـبـی ؛مـحـمـود مـھـدوی  
ــمــی   ــی ــا عــظ ــن ــی ــوان ؛ م ــن ــه بــع ــی ؛مــریــم ھــمــدی ؛مــرض

؛محمودگوھریان ؛ نیما ابراھیم ز اده ؛نگار فـالحـی ؛نسـتـرن  
ـیـره مـداعـی ، ویـدا   كوشا ؛ندا موالی ؛ نسترن محمـدی ؛ن

.. سرافرازی ؛ولی آزادی ،وریا اسماعیلی ؛یدی صمدی ؛یـدا 
 قطبی ؛یونس مظاھری ؛   

 
آخرین گزارش از وضعیت بھنام ابراھیم 

  فعال کارگری و مدافع حقوق کودک زاده
ـنـجـم خـرداد   بعد از اینكه پزشك قانونی در روز یكشنبه پ
ـیـم   ـام ابـراھ ـن در بیمارستان محك  با فرزند كارگر معترض بـھ

ـانـونـی  .   وی را مورد معاینه قرار داد   زاده دیدار كرد  ـزشـك ق پ
پس از معاینه تایید كرد كه بھنام باید در كنار فرزند بیـمـارش  

ـانـی  .  بماند  ـامـات دادسـت اما در تائیدیه پزشك قانونی بـه مـق
تنھا بـه ایـن مسـالـه  .  تاریخ معینی مشخص ذكر نشده است 

ـان مـحـك بسـتـری   اشاره شده كه نیما ابراھیم زاده در بیمارسـت
است وتحت درمان وشیمی درمانی قرار دارد وحـال عـمـومـی  

ـیـسـت  حـالـت تـھـوع وتشـنـج دارد واز خـوردن  .  نیما خـوب ن
ـام در   وآشامیدن نیز خوداری می كند و ضروری است كه بھن

ـانـی  .  كنار فرزند بیمارش بماند  از این رو بھنام امروز به دادسـت
ـاظـر بـر زنـدان  ـار ن ـا دادی ـزدیـك ب  آقـای    مراجعه کـرد واز ن

ـیـت خـود وفـرزنـد   خدابخشی دیدار كـرد وگـزارشـی از وضـع
ـام  بـه خـدا  .  بیمارش را در اختیار دادیار زندان قـرار داد  ـن بـھ

ـیـت   بخشی یاد آور شد كه وضعیت فرزندم وخیم است ومسئـول
این وضعیت و موقیعت جسمی خودم تماما با شما و دستگـاه  

ـتـی بـوده ایـد كـه ایـن  .  امنیتی است  این شما ودستگاه امنی
ـیـم  .  وضعیت را به من و فرزندم تحمیل كرده ایـد  ـام ابـراھ ـن بـھ

ـیـت مـرخصـی اش   زاده بر ضرورت فوری روشن شـدن وضـع
تاکید کرد كه در صورت مشخص شـدن مسـالـه  .  تاكید كرد 

ـار بـرود ودر   مرخصی چون منبع درآمدی ندارد باید به سر ك
كنار آن به وضعیت پزشكی خود ھم كه از آرتروز گـردن ودرد  

ـاسـخ گـفـت کـه  .   برسد   گوش رنج می برد  خدابخـشـی در پ
فعال چند روزی دست نگھدارید تا جواب قطعی از شـخـص  

ـان  .  دادستان ارسال شود  ـزشـكـی خـودت بعد به دنبال كارھای پ
     چرا که ھر آن امكان دارد شما به زندان برگردانده شویـد   بروید 

ـیـد  . پس مراقب باشید وكمتر با رسانه ھا مصاحبـه انـجـام دھ
این فعال کارگری از ھمه انسانھای آزادیخـواه و وجـدانـھـای  

او میخـواھـد  .  بیدار میخواھد که از این خواست حمایت کنند 
ــدش در   ـار فــرزن ــن دوران سـخــت و دردنـاک در کــن در ای

او میخواھد فرزندش گرمـای وجـود پـدر و  .  بیمارستان باشد 
ـار خـود حـس کـنـد  ـا ایـن خـواسـت  .  خانواده اش را در کن آی

ـیـم  :زیادی است؟ منبع  وبالگ کمیته ی دفاع از بھنام ابـراھ
 ھفتم خردادماه -زاده 

  
آخرین دفاعیات بختیار چتانی از بازداشت 

 شدگان مراسم روز جھانی كارگر
ـار  » ٦/٣/٩٢ به گزارش رسیده روز دوشنبه  : خرداد ٧  ـی بخـت
، یکی دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جـھـانـی  «چتانی 

ـبـه ی     ٤ کارگر جھت ارائه ی آخرین دفاعیات خود در شـع
ـافـت  ـنـدج حضـور ی وی از سـوی دادگـاه بـه  .  دادیاری سن

شرکت در مراسم روز جھانی کارگر به نفع احزاب خـارج از  »
کمیته ی ھماھنگی ضمن محکوم  .  متھم شده است  «کشور 

ـار   کردن تعقیب و بازخواست کارگران به بھانه ھای واھـی، ب
دیگر تاکید می کنـد کـه بـرگـزاری مـراسـم روز جـھـانـی  
کارگر حق مسلم تمامی کارگران جھان است که مختص بـه  
گروه یا حزب خاصی نیست و ھیچ دولتی نمی توانـد مـانـع  

ـتـه ی  .  از برگـزاری ایـن روز تـوسـط کـارگـران شـود  ـی كـم
 ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری 

 اطالعیه شماره یک کمیته دفاع از بھنام 
 ابراھیم زاده

ـانـچـه  !  کارگران، مردم آزاده، تشکل ھای کـارگـری  چـن
ـای خـود در   ـق خود اطالع دارید نظام سرمـایـه داری بـرای ب
سراسر جھان حمالت گسـتـرده ای را بـه صـفـوف کـارگـران  
برنامه ریزی کرده و می خواھد به ھر شکلی که شده طبقـه  

اگر تنھا یک لحظه به گزارشات و  .  کارگر را مرعوب کند 
خبرھا توجه کرده باشیم متوجه خواھیم شد که نظام گـنـدیـده  
سرمایه داری ھر روز به بھانه بحرانی مـالـی بـه سـفـره بـی  

این نـظـام چـه از  . رونق طبقه کارگر یورش آورده و می آورد 
نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی دچار بحـرانـی شـده کـه  
ـنـد و بـرای   خود بزرگان آن بدون پرده به آن اعتراف مـی کـن
ـاده و در کشـورھـا ی   ـت برون رفت از این بحران به تکاپو اف
ـتـصـادی کـه زاده   ـاضـت اق ـا ری سرمایه داری می خواھد ب

در کشـور مـا بـه  .  نئولیبرالی می باشد خود را نجـات دھـد 
اضافه بحرانی اقتصادی و بیکاری گسترده،طبقه کارگـر از  
تشکل ھای خود ھم محروم است و اگر کارگـری اقـدام بـه  
تشکیل تشکل کند برابر است با اخراج از کار، دسـتـگـیـری،  
ـا فـعـال   احضار، تھدید و یا زندان بنا بر این صدھا کارگر و ی
ـا بـه جـرم   کارگری تنھا به جرم تشکیل تشکلھای خود و ی
برگزاری مراسم روز کارگر و یا روز زن با بھانه ھـای واھـی  
. به زندان محکومش کردند و حال در زنـدان بسـر مـی بـرنـد 

بھنام ابراھیم زاده یـکـی از آن فـعـاالن کـارگـری و حـقـوق  
ـیـت ھـای  ٨٩/٣/٢ کودک است که در تاریخ   ـال  به اتھام فع

کارگری دستگیر و بعد از مدتی در چـنـد جـلـسـه کـه در  
  ٥ پشت درھای بسته به نام دادگاه محاکمه شده ایشان را به  

سال زندان تعزیری محکومش کردند و حـال در حـال سـپـری  
کارگران و فعاالن کـارگـری  . کردن محکومیت خویش است 

ـام و خـانـواده او کـه   در ایران برای اینکه بتوانند به خود بھن
ـاشـد   ـیـمـاری مـی ب پسرش نیما مریض اسـت و در بسـتـر ب

در سنوات گذشـتـه اقـدام بـه تشـکـیـل  .  کمکی کرده باشند 
ـیـل یـک  .  کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده کردند  اما بـه دل

سری مشکـالت کـه زاده سـرکـوب ھـا ی مـوجـود اسـت  
نتوانست فعالیت روز مره خود را ادمـه دھـد و دچـار یـک  

سرانجام بعد از یک مدت تـعـدادی از  .  سری مشکالت شد 
ـتـه را فـعـال   ـی اعضای آن کمیته درخواست کـردنـد کـه کـم

 جـلـسـه ای بـه ایـن  ٩٢/٣/٢ که در نتیجه در تاریخ  .  کنند 
منظور در شھرستان سقز با حضور بھنام ابراھیم زاده تشـکـیـل  
ـا   شد و بعد از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر در آن جـلـسـه ب
ـتـشـار   اکثریت آرا به تصویب رسید که جھت اطـالع عـمـوم ان

ـام    -  ١ .  می یابد  ـن ـتـه دفـاع از بـھ ـی فعال کردن وبالک کم
ـام    -  ٢ ابراھیم زاده   ـن ـتـه دفـاع از بـھ ـی انتشار ایمیلی بنام کـم
درخواست از کارگران، فـعـاالن کـارگـری و    -  ٣ ابراھیم زاده  

مردم آزاده جھت عضویت در کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده  
انتخاب محمود صالحی بعنوان سخنگوی کمیتـه دفـاع    -  ٤ 

از بھنام ابراھیم زاده جلسه فوق بعد از چند ساعـت در یـک  
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پزشك قانونی تھران نیما ابراھیم ز اده را 
 در بیمارستان محك معاینه كرد

طبق قرار قبلی امروز پزشك قانونی در بیمارستان مـحـك  
ـام   ـن ـتـر ض زنـدانـی بـھ با نیما ابراھیم زاده فرزند كـارگـر مـع
ـنـه قـرار داد  ـای ـیـمـا را مـورد مـع . ابراھیم زاده دیدار كـرد ون

ـیـمـا بسـتـری   ھنگامیكه پزشك قانونی به بالین نیما رفـت ن
وداشت شیمی درمانی می شد نیما از زمـانـی كـه بسـتـری  
ـنـد   شده ھمچون گذشته از خوردن وآشامیدن خـوداری مـی ك
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ایـن درحـالـی اسـت  .  واین نیز این خانواده را نگران كرده اسـت 
ـیـمـا راطـوالنـی مـدت   ھنوز پزشـكـان مـحـك رونـد درمـان ن

ـنـد  ـا ایـن حـال امـروز  .  وبھبودی نیما را نامشخص مـی دان ب
وقتی پزشك قانونی با نیما دیداركرد خوشحالی وشـا دی بـه  

ـیـد  .چھره نیما تا حدودی برگشت  ـاك ـانـونـی ت چرا كه پزشك ق
ـار فـرزنـد   ـن ـام در ك ـن داشته كه باید والزم وضروری اسـت بـھ
ـا   ـقـت ب ـامـه مـواف بیمارش بماند وقول داده كه حتما وبزودی ن

ـنـون  .   مرخصی بھنام را به دستگاه قضایی تـحـویـل دھـد  اك
ـا   ـانـد ی تصمیم گیری برای حضوراینكه بھنام در كنار نیما بـم

ـبـود  .  نماند با دستگاه قضایی است   ـیـم ز اده در ن نیما ابـراھ
پدر زندانی اش چھار ماه پیش به سرطان خون مبتال شد كـه  
ـبـت   در حال حاضر در بیمارستان محـك كـودكـان تـحـت مـراق

ما برای نیمـا ودیـگـر كـودكـان آرزوی  .   ھای پزشكی است 
ـیـم   ـن بـه ایـن امـیـد كـه ھـیـچ  .  بھبودی وسالمتی  می ك

بـه  .   كودكی لحظه ھای خود را بدون پـدرش سـپـری نـكـنـد 
 امید زندگی سعادتمندانه یكا یك كودكان خصوصا كودكان ایران 

 
 نا امنی محیط كار

 
 درصد حوادث منجر ٢٣گودبرداری؛ عامل 

به فوت کارگران ساختمانی در استان 
 خراسان

 درصد حوادث مـنـجـر بـه فـوت  ٢٣ طی سال ھای اخیر  
کارگران ساختمانی در استان مربوط به عملیات گـودبـرداری  

ـات  .  بـوده اسـت  ـی ـل در سـال ھـای اخـیـر، گـود بـرداری عـم
ساختمانی حوادث بسیاری در حوزه ساخت و سـازھـا در پـی  
داشته و خسارات جانی و مالی فراوانی به کارگران و دیـگـر  

 . شھروندان وارد شده است 
 

کارگر بر اثر پارگی ٣کشته وزخمی شدن
 پزی در پیرانشھر تسمه در کارگاه سفال

ـا، در حـادثـه ١٠ به گزارش   ـاشـی از    اردیبھشت ک ردپ ی ن
کار در روستایی از توابع پیرانشھر، یک کارگر جان سپـرد و  

بـراسـاس ایـن  گـزارش، روز  .   تن دیگر نیز زخمی شـدنـد ٢ 
ـال  ـزی،    ھشتم خردادماه بر اثر پارگی تسمـه در کـارگـاه سـف پ

ـای  "  ابوبکر "یک کارگر شاغل به نام   فرزند علی اھل روسـت
وی متأھل و دارای فـرزنـد  . جان خود را از دست داد " خرنج " 

  ٢ این گزارش حاکی از آن است که در این حادثـه  . باشد   می 
ـفـر و  "  مسعود مـردادی " ھای    کارگر دیگر به نام  فـرزنـد جـع

ـز بـه شـدت زخـمـی  "  علی مراد رسولی "  ـی فرزند اسماعیـل ن
 .اند   شده 

 
 کارگر در پاالیشگاه بندر ٣کشته شدن 

 عباس
ـاس در پـی دو  ٣  ـنـدر عـب ـفـت ب  کارگر در پاالیشگاه ن

در پـی  .  حادثه شغلی متفاوت، جان خود را از دسـت دادنـد 
ـاالیـش   کشته شدن یکی از كارگران بخش تعمیرات شرکـت پ

ـیـر پـمـپ   «مسلمی »نفت بندر عباس بنام   که به برای تـعـم
ـا شـده و غـرق شـده بـود، کـارگـر   ھای آب وارد عـمـق دری
ـز   ـی ـانـه او ن دیگری به قصد نجات او وارد آب شد كه متاسـف

ھفته پیش از این حادثه نیز  کارگر دیـگـری بـه  . جان باخت 
ـاجـیـکـی »نام   ـاالیشـگـاه   «ت کـه در بـخـش آتـش نشـانـی پ

کـرد در یـک حـادثـه شـغـلـی، درپـی    بندرعباس کار مـی 
ـاس، دچـار   ـنـدرعـب ـاالیشـگـاه ب اطفای حریق در واحد تقطیر پ

 .سوختگی شدیدشد و جان خود را از دست داد 

 
 ساله از داربست ٤٠سقوط مرگبارکارگر 

 درتبریز
ـز در  :  وی گفت  ـبـری این کارگر که در منطقه رشـدیـه ت

حال کار روی داربست بود، سقوط کرده و بعلت شدت ضـربـه  
 .وارده به سر، در دم جان باخت 

 
سوختگی یک کارگردرآتش سوزی تعمیرگاه 

 خودرو
ـیـرگـاه خـودرو   در پی آتش سوزی ناگھانی در یک تعـم

ـاح، ورودی شـیـخ فضـل ا  ... در بزرگـراه مـحـمـدعـلـی جـن
ـاحـیـه دسـت و  ٣٥ نوری،یک کارگر    ساله ھنگام کار از ن

 .صورت دچار سوختگی شد 
 

انفجار پیک نیک دو کارگررا راھی 
 بیمارستان نمود

ـیـک  ١٩:٠٣  ساعت  ٧/٣/٩٢ سه شنبه   ـیـک ن  انفجار پ
ـاعـث   ـانـی سـاخـتـمـان در حـال سـاخـت ب در داخل اتاق نگھب

 . کارگرگردید ٢ سوختگی  
 

مرگ سه کارگربر اثر انفجار تانکر سوخت 
 در مشھد 

سـرخـس مـرگ    –انفجار تانکر سوخت در محور مشھد  
ـای ابـروان  .   سه کارگررارقم زد  این حادثه در حـوالـی روسـت

ھنگامی رخ داد که سه کارگر در حال جوشـکـاری مـخـزن  
 نفر از مجروحـان در دم جـان  ٢ .  تانکر خالی از سوخت بودند 

 .باختند و یک نفر ھم در راه انتقال به بیمارستان جان باخت 
  

 !کار در اثر نبود ایمنی مرگ کارگر برق
به گزارش رسیده روز سوم خرداد مـاه کـارگـری  :  خرداد ٦ 

ـای قـورق،  ٢٧ به نام فریدون شھبازی   سالـه از اھـالـی روسـت
ـبـود    ی دانه   کارگر برقکار کارخانه  بندی جوجه و مرغ بعلت ن

ی    وسایل و امکانات ایمنی در محیط کارخانه دچـار حـادثـه 
ـاھـل  .  برق گرفتگی شد و متاسفانه در دم جان سپرد  وی مـت

ـیـت بـه    کمیته .  و دارای فرزند بود  ی ھماھنگی ضـمـن تسـل
ــراری   ــرق ـازی، خـواھــان ب ــان فــریـدون شـھــب ــواده و دوسـت خـان

ھای کاری برای جـلـوگـیـری    استانداردھای ایمنی در محیط 
 .باشد   از بروز این گونه حوادث ناگوار می 

 
 متری ٧ساله در اعماق چاه ٥٠مرگ کارگر

 در جاده قدیم قم
 متری در مـحـوطـه یـك  ٧  ساله در عمق چاه  ٥٠ كارگر  

انبار در حال كار بود كه ناگھان بیھوش شده و بی حرکـت در  
 .اعماق چاه افتاده بود 

 
فریدون شھبازی کارگر کارخانه چرم سازی 

 قورق بر اثر برق گرفتگی جان باخت
روز جـمـعـه سـوم  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران : خرداد ٥ 

خرداد ماه فریدون شھبازی کارگر کارخانه چرم سازی قـورق  
ـال بـه   ـق ـت در حین کار دچار برق گرفتگی شـد و پـس از ان

ـاخـت  ـنـدج جـان ب ایـن کـارخـانـه در  .   بیمارستان توحـیـد سـن
نزدیکی روستای قورق منطقه کامیاران قرار دارد و مالکیـت  
ـا اجـرای   آن قبال متعلق به بنیاد مستضعفان بوده است کـه ب

.    قانون اساسی،  به بخش خصـوصـی واگـذار شـد ٤٤ اصل  
 کارگر دارد و آنان مدت شـش  ٢٠ کارخانه چرم سازی قورق  

ـافـت نـکـرده انـد  ایـن در  .  ماه است دستمزدھای خود را دری

ـیـمـه کـردن   حالی است که کارفـرمـای ایـن کـارخـانـه از ب
فریدون شھبازی در حـالـی حـیـن  .  کارگران نیز سرباز میزند 

ـیـمـه   کار دچار برق گرفتگی شد و جان باخت که  لیسـت ب
اش رد نشده بود و ھمچون دیگر کارگـران ایـن کـارخـانـه از  

  ٢٥ شش ماه پیش دستمزد خود را دریافت نکرده بـود وی   
ـیـش از   سال سن داشت و دارای یـک فـرزنـد بـود کـه از ب

اتـحـادیـه  .  یکسال پیش در این کارخانه مشغول کار شده بـود 
آزاد کارگران ایران با ابراز تاسف عمیق از جان باختن فـریـدون  
شھبازی، این ضایعه جانگداز را به خانواده و ھـمـکـاران وی  
ـارزات سـراسـری   ـیـق مـب تسلیت میگوید و بر گسترش و تعم
ـان دادن بـه   ـای کارگران ایران به عنوان تنھـا راه حـل بـرای پ
ـاشـی از کـار و   وضعیت مصیبت بار کنونی کـه سـوانـح ن
ـبـران آن   ـابـل ج مرگ ھر روزه کارگران یکی از ابعاد غیر ق

 .است تاکید میکند 
 

 مرگ كارگر جوان بر اثر حادثه در پاوه
ـاوه کـارگـر  : خرداد ٥  ـان پ به گـزارش رسـیـده از شـھـرسـت

جوانی به نام بختیار شاه ویسی راننده جرثقیل در حـیـن کـار  
ـام .  دچار حادثه شده و متاسفانه فوت نـمـود  ـأھـل و    ن بـرده مـت

ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه    کمیته .  دارای دو فرزند بود 
ھای کارگری ضمن عرض تسلیت به خانواده و    ایجاد تشکل 

داری    دارد که در جامعه سرمـایـه   دوستان این کارگراعالم می 
ـیـسـت؛    ـبـوده و ن جان ھیچ کارگری در حین کار در امـان ن

ـیـچـگـونـه تـوجـھـی بـه    زیرا سرمایه  داران برای سود بیشتر ھ
ـتـه  .  مسائل ایمنی و رفاه اقتصادی کارگران نمی کنند  ـی كـم

 -ی ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری 
  

ی کار در پاوه   کارگر، قربانی حادثه٣
 شدند

ـان  ٥ به گزارش  خردادک ردپا،حوادث ناشی از کار در شھرسـت
پاوه، سبب جان باختن یک کارگـر و زخـمـی شـدن دو تـن  

این گـزارش حـاکـیـسـت، روز گـذشـتـه، چـھـارم  .  دیگر شد 
فـرزنـد  "  ویسـی   بختیار شاه "  خردادماه یک کارگر ک رد به نام  

ـاوه در  "  ، اھل روستای نیسـانـه " علی "  ـان پ از تـوابـع شـھـرسـت
ایـن کـارگـر ک رد،  .  ھنگام کار، جان خـود را از دسـت داد 

ـیـل بـی  تـوجـھـی    متأھل و دارای دو فرزنـد بـوده کـه بـه دل
کارفرما و نبود امینی در مـحـل کـار، جـانـش را از دسـت  

ـان  .  دھد   می  در ھمین حادثه، دو کارگر دیگر کـه ھـویـت آن
نامعلوم است بـه شـدت زخـمـی شـده کـه جـھـت مـداوا بـه  

 .بیمارستان پاوه منتقل شدند 
 سـال سـن داشـت، در دم جــان  ٤٠ از ایـن کـارگـران افـغــان کـه  

 . باخت 
 

 کارگررا ٦آھن در بناب  انفجار دیگ ذوب
 راھی بیمارستان کرد

ـفـجـار دیـگ ذوب آھـن در یـک    در شھرستان بناب ان
ـفـر  ٦ .  کارخانه شش کارگررا مصدوم و راھی بیمارستان کرد  ن

ـا دچـار   ـاحـیـه دسـت و پ ـا از ن کارگر مصدوم شـده عـمـدت
 .اند   سوختگی ناشی از انفجار شده 

 
 كودكان 

 
  سالگی١٣نگاھی به خانه كودك شوش در 
ـاوت    در طول دو دھه گذشته با وجود سیـاسـت  ـف ھـای مـت

ـاری از    اقتصادی و فرھنگی دولت  ھا، بنا به اظـھـارات بسـی
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ـیـت کـودکـان کـار   فعاالن حقوق کودکان، نه تنھا در وضـع
ـز    تغییری ایجاد نشده است بلکه تعداد این کودکان بیش  ـی تر ن

ـزایـش  .  شده است  ـاسـب اف ـن فعاالن مستقل اجتماعی، عـدم ت
ـتـر از    سطح دستمزدھا با تورم و خروج کـارگـاه    ١٠ ھـای کـم

ـزایـش   کارگر از شمول قانون کار را از عـوامـل مـوثـر بـر اف
 سال پیش ایـران بـه  ١٩ .  آورند   تعداد این کودکان به شمار می 

ـنـه  ای    کنوانسیون جھانی حقوق کودکان پیوست و ایـن زمـی
شد تا برخی از فعاالن اجتماعی به فکر تاسـیـس سـازمـانـی  
غیردولتی بیافتند که برای ترویج این کنوانسیون و تحقق آن  

ای     پـروژه ١٣٧٨ در ایران فعالیت کند، این انـجـمـن در سـال  
ـان راه انـدازی   ـاب ـی اجرایی برای حمایت از کودکان کـار و خ

نام گـرفـت و تـعـداد   «خانه کودک شوش »کرد که بعدھا  
ھای غیردولتی حامی کودکـان کـار    قابل توجھی از سازمان 

ـیـه    و خیابان که در حال حاضر فعالیت می  ـنـد ھسـتـه اول کـن
ـتـی کـودکـان کـار شـکـل  -شان در این مرکز آموزشی  حمای

بـه  .  انـد   گرفته است یا به نحوی با این مرکز در ارتباط بـوده 
ـاسـیـس ایـن   تازگی بزرگداشتی به مناسبت سیزدھمین سال ت

ـادی   شیـوا دولـت ». مرکز برگزار شده است  ـات   «آب ـیـس ھـی ری
ـاره گـفـت  : مدیره انجمن حمایت از حقوق کـودکـان در ایـن ب

تجربه تاسیس خانه کودک شوش یک تجربه بـدیـع و نـو  »
به وجود آوردن یک خانه کودک به دنبال شروع تـوجـه  .  بود 

به کودکانی که در شرایط دشوار بودند، به طور مـردمـی و  
ـا   «. خود جوش صورت گرفت  ـن ـابـل اعـت او ضمن اشاره بـه ق

ـان   ـیـم بـه مـی ـق بودن این تجربه به عنوان الگـویـی کـه مسـت
ـازه »:  مخاطبانش رفـت، افـزود  ـنـد ھـر کـار ت ای خـانـه    مـان

ـنـد مسـالـه جـذب   کودک نیز افت و خیزھایی داشـتـه مـان
ھـای    نیروھای انسانی، تنوع نیروھای داوطلب، تعامل سرمایه 

در عـمـل، مـاھـیـت  .  اجتماعی با ھم، با کودکان و جـامـعـه 
خودجوش این کار ھم اثر گذار بوده و ھم فراز و فـرودھـایـی  

ھای دیگر نیز تاثیـر    این تجربه بر سازمان .  را ایجاد کرده است 
ـادی از کـودکـان و   گذاشت و ھم به ھر حال گروه ھـای زی

این روانشنـاس و   «اند   ھایشان از حمایت آن استفاده کرده   خانواده 
ـاره چشـم  ـیـت    استاد دانشگاه عالمه طباطبایی درب ـال انـداز فـع

نکته مـھـم داشـتـن یـک  »: خانه کودک شوش اظھار كرد 
ـاشـد  . برنامه مدون است که می تواند امید بخش اثر بخـش ب

ایم که باید توان داوطلبـی و    ھا یاد گرفته   ما در طول این سال 
ـایـد    در فعالیت .  امکاناتمان را بسنجیم  ـنـی ب ـی ھایـی ایـن چـن

ـیـت تـوجـه   کیفیت را در نظر داشته باشیم و صـرفـا بـه کـم
ـاره   «پریسا پویان «  «نکنیم  ـز درب ـی مدیر خانه کودک شوش ن

ـان خـانـه کـودک  »:  نقش خانه کودک گفت  من از داوطلب
دانـم کـه    ام و مـی    ساله اطالعاتی گرفته ١٣ درباره این تاریخ  

ـیـت   ـال با امکانات محدودی شروع شده است، اما در مورد فع
امروز خانه کودک باید بگویم که در ایـن مـحـلـه خشـونـت  

ایم که خشونت میان کودکـان    زیادی وجود دارد و ما توانسته 
ھای قومی کـه در ایـن مـحـالت    را کاھش دھیم، درگیری 

ھا ھم ھست و ما برای حل این موضوع    وجود دارد میان بچه 
ـقـد اسـت کـه   «. ایم   کنیم و موفق بوده   نیز تالش می  ـت او مـع

فعالیت مراکزی مانند خـانـه کـودک شـوش بـه تـدریـج  »
 سـالـه ھـر  ١٣ کند، و این فرایند    نگرش مردم را عوض می 

ـاره چشـم انـداز   «. روز یک قـدم بـه جـلـو اسـت  ـان درب پـوی
مـا ھـدف گـذاری  »:  گـویـد   ھای خانه کودک مـی   فعالیت 

ـایـد    ایم اما ابزار کافی در اختیار نداشتـه   درستی داشته  ایـم و ب
ـاشـیـم ضـمـن ایـن   از این نظر خود را تقویت کنیم تا موثرتر ب
که ما باید بتوانیم با اطالع رسـانـی در جـامـعـه حسـاسـیـت  

ـانـی فـرھـانـی «  «.تری ایجاد کنیم   بیش  از   «حمیدرضـا واشـق
ـیـت خـانـه   ـال ـاره فـع مدیران سابق خانه کودک شوش نیز درب

ھـای گـذشـتـه، خـانـه    در طـول سـال »:  گـویـد   کودک مـی 
ھایی که پشـت سـر گـذاشـتـه،    کودک با تمام فراز و نشیب 

ھای شـوش و دروازه غـار    ھم توانسته بر کودکان کار محله 
ھـا را در     آن   تاثیر مثبت بگذارد و ھـم ایـن کـه مشـکـالت 

ـا    جامعه انعکاس دھد و البته مایه خـوش  حـالـی اسـت کـه ب
ـنـه    فعالیت این مجموعه و مجموعه  ھای فعال دیگر در زمـی

ـلـی   ـاتـی حـداق کودکان کار و خیابان، در کنار ایجاد امـکـان
ـان فـعـاالن   برای آموزش بخشی از این کودکان، ھـم در مـی

افزایی صورت گرفته و ھـم ایـن کـه    حقوق کودکان کار ھم 
تـوانـد در    تجاربی از کار با این کودکان اندوخته شده که می 
ـاشـد  ـیـد ب ـتـه  .  ادامه تالش برای لـغـو کـار کـودک مـف ـب ال

ـا   ـایـد ب مشکالتی ھم در ھر فعالیت اجتماعی وجود دارد و ب
ــی   ـاب ھـمـدلـی، مــراجـعـه مـداوم بـه اصـول و اھـداف و ارزی

ـیـر عـوامـل  .  ھا این مشکالت را کاھش داد   فعالیت  ـاث البته ت
ـنـد مسـائـل و مشـکـالت   بیرونی ھم باید در نظر داشت مـان

این فعال حقوق کـودک بـخـشـی از   «اقتصادی حاد کشور 
ـتـمـاعـی مـی  ـیـت اج دانـد و    این مشکالت را ناشی از وضـع

مساله این است که در کشور ما کار داوطلبانـه  »:  گوید   می 
ھای داوطلب در قبال یـک سـازمـان    تعریفی ندارد، مسئولیت 

ـا   ـایـد تـالش کـرد کـه ب اجتماعی مشخص نیست و البتـه ب
ــه عــنــوان   ــان، ب ــب ــوانــمــنــدی در داوطــل آمــوزش و ایــجــاد ت

ـزایـش    ھای اجتماعی بازده فعالیت   سرمایه  ھـای مـدنـی را اف
پـردازنـد،    داد، در کنار این، افرادی که به فعالیت مدنی مـی 

از مریخ نیامده اند، افرادی ھستند با خصوصیـات عـمـومـی  
وقتی جـامـعـه مـایـوس  .  جامعه و متاثر از شرایط اجتماعی 

ـتـھـا در    باشد، یاس به فعاالن مدنی ھم رسوخ می  ـن کـنـد، م
شود زیرا که باید تالش کـنـد    جا نقش سازمان پرنگ می   این 

تا ھم داوطلبان و اعضای خود را حفظ کند و ھم با آمـوزش  
ـا    آن  ـبـرد، در ایـن صـورت ب ھا کیفیت فعالیت مدنی را باال ب
ـیـروھـای    ھم  افزایی تجربه فعاالن قدیمی و انرژی و خالقیت ن

جوان تاثیر نھادھایی مانند خانـه کـودک و دیـگـر مـراکـز  
: فراھانی در ادامه اظھار امـیـدواری کـرد  «. یابد   افزایش می 

ـنـه » ـیـق    در آینده باید با فراھـم کـردن زمـی ھـای بـررسـی دق
ـایـی بـرای    فعالیت  ـن ـب ھای خانه کودک شوش، بتوان ھـم م

ـا    ارزیابی فعالیت  ھای صورت گرفته به دسـت آورد و ھـم ب
ـاخـت کـه در    ھا و کاستـی   نگاھی صادقانه، قوت  ھـا را شـن

ھای ھمـه افـرادی    ھا مفید باشد و از توانمندی   بھبود فعالیت 
ـیـت داشـتـه ١٣ که در طول این   ـال انـد و     سال در این مرکز فع

ـان خـانـه   «. اند، استفاده کـرد    اندوخته   تجربه  ـب یـكـی از داوطـل
، تاسیس خـانـه کـودک را  ٩٠  تا  ٨٣ کودک در سال ھای  

ھـا    می داند، از نظر او جذب داوطلبان از گـروه  «رخداد »یک  
و اقشار گوناگون و درگیر شدن جامعه با مسـالـه کـودکـان  
کار نکات مثبتی است گرچه اگر منظور ما از تاثیـر، لـغـو  

ـانـه در ایـن مـورد  »کار کودک باشد باید گفت که   متاسف
ـقـد اسـت   «.ایم   موثر نبوده  ـت او در باره نقش خانه کـودک مـع

ـا    آغاز به کار این مرکز، توانسته بی  ـتـمـاعـی را ت تفاوتی اج
دولت وقت پدیده کـار کـودکـان  »:  حدودی از ریخت بیاندازد 

ـا ایـن کـه در طـی   را به رسمیت نمی شناخت، شھـرونـدان ب
ـفـی از کـار کـودکـان را مـی   ـل زندگی روزمره اشکال مخت
ـا   دیدند اما ھیچ واکنشی به این موضوع نشان نمی دادنـد ی

ـلـه  ـتـمـاعـی    ھنرمندان در تولید آثار ھنری به ایـن مسـئ ی اج
گوید که این اثر کم ی بـوده و    او البته می  «توجھی نداشتند 

ـاشـد   کیفیت   ھـر چـنـد، در مـواردی  »:  نیز باید مورد نظـر ب
ـبـه ھـای صـرفـا    ـن ـا ج پرداختن به موضوع کودکـان کـار ی
ـانـه   سیاسی پیدا می کند، یا دچار نوعی رمانتیسیسم عامی

ـیـل مـیـدانـی   «شود   می  از نظر او ایجاد میدان  پیمایش و تحـل

نیز از دیگر نکات قابل توجه است، زیرا فعاالن اجتمـاعـی از  
ـزایـد   او در ادامه می .  شوند   نزدیک با مساله رو به رو می  : اف

من فکر می کنم در شرایط فـعـلـی کـه  آسـیـب ھـا و   »
ـالـه   ـب بحران ھای اجتماعی در حال گسترش است، به جای دن
روی از برخی ھیجانات زودگذر سیاسی باید به فکر تقـویـت  
سازماندھی عمیق نیروھای اجتماعی بود و با صـبـوری ایـن  

انداز فعالیت نـھـادھـای    او درباره چشم  «.موضوع را دنبال کرد 
باید بـه جـای اصـرار بـر  »: حامی کودکان کار معتقد است 

ـبـشـی   ارایه صرف خدمات به کودکان کار در جھت ایجاد جن
ـیـد و   ـات تـول ـاسـب برای لغو کار کودک از طریق تغییـر مـن

بـه زعـم او در جـامـعـه   «. بازتولید کار کودک تالش کرد 
دغدغه کودکان کار وجود دارد اما این دغدغه از کیفیت و  
ـایـد بـر دو   آگاھی کافی برخوردار نیست از ھمیـن مـنـظـر ب

باید بدنه نھادھای مدافع کـودکـان را  »: موضوع تمرکز کرد 
ـاتـی کـه در ایـن    تقویت کرد در در کنار آن، نگاه  ـی ھا و ادب

حوزه وجود دارد به واسطه تولید ادبیاتی اصولی و مبتنی بـر  
، اولین مدیـر  «شری نجفی « «.آگاھی اجتماعی اصالح شود 

ـاره آغـار بـه کـار خـانـه   ـز درب ـی پروژه خانه کودک شوش ن
 که این کار شروع شد، وقتی  ٧٨ سال  »:  کودک می گوید 

داوطلبان جذب این کار شدند، امیدوار شدم که این مرکـز بـه  
ـاری از   ـانـه بسـی فعالیت خود ادامه خواھد داد و خـوشـبـخـت
ـلـف   ھمکاران آن روز خانه کودک، امـروز در مـراکـز مـخـت

او تاسیس خانه کودک را در انـعـکـاس   «. کنند   فعالیت می 
مسائل کودکان کار و خیابان و جلب توجه جامعه موثر می  

ھا و حضور داوطلبانه و    ھا، گزارش   مقاله ھا، مصاحبه »:  داند 
ـان در   موثر اعضا کمک کرد تا مساله کودکان کار و خیاب

: گـویـد   نجفی درباره تاثیر این فعالیت مـی  «جامعه طرح شود 
کودکانی ھم که توسط خانه کودک شوش و ھمین طـور  »

شوند نیز نسبـت بـه    ھای غیر دولتی حمایت می   سایر سازمان 
حقوق خود به عنوان کودکان و شھـرونـدان جـامـعـه آگـاھـی  

ـیـدا کـرده انـد   بیش  ـیـت  «. تری پ ـال ـاره ادامـه فـع ھـای    او درب
این فعالیت ھـا  »:  افزاید   اجتماعی در حوزه کودکان کار می 

ـیـم کـه مشـکـالت    گسترش یافته اسـت امـا ھـمـه مـی  دان
ـتـه و بـر ایـن   ـاف ـزایـش ی ـتـصـادی جـامـعـه اف زیربنایی و اق

ـبـه در    فعالیت  ـیـر ھـمـه جـان ـی ھا تاثیر دارد، شاید شـرایـط تـغ
ـلـی   ـا مسـائ وضعیت این کودکان را نداشته باشیم، زیرا فقر ی

کـنـم کـه    مانند اعتیاد گسترش یافته اند اما من فکر مـی 
ـا مـوثـر خـواھـد بـود   «. باید تالش کنیم، ھر تالشی مطمئن

ـیـت خـانـه کـودک    در سال  «رضا ببری «  ـال ھای ابتدایی فـع
ـامـه   ھای زیادی برای    تالش  ھـای    سامـان دادن و تـدویـن بـرن

ـز مـدتـی   ـی مددکار در خانه کـودک کـرده اسـت و خـود ن
ـاره  .  مسئول کمیته مددکاری خانه کودک بوده اسـت  او درب

ـتـی مـی   نقش سازمان  ھـای    سـازمـان »:  گـویـد   ھای غـیـر دول
ھا، ایفای نقـش    غیردولتی سه کارکرد دارند، مشاوره به دولت 

ھا و نقش منتقدین دولـت ھـا، از ایـن    بازوھای اجرایی دولت 
زاویه، انجمنی مانند انجمن حمایت از حـقـوق کـودکـان، بـه  

ـان    نوعی می توانند واسطه  ـان و فـرودسـت ـان فـرادسـت ای مـی
ـان    جامعه باشند، امکاناتی را از آن  ھا بگیرنـد و بـه فـرودسـت

ھـای    ھا می توانند نـگـرش   بدھند، از سوی دیگر این سازمان 
ـتـی    مردم را به دولت  ھا انتقال بدھند، ھـر سـازمـان غـیـر دول

از نـظـر ایـن   «. دست کم یکی از این سـه کـارکـرد را دارد 
ـیـت خـانـه کـودک شـوش و   ـال مددکار اجتماعی شروع فـع
ـتـی در جـامـعـه   مراکز دیگر، بازگو کننده این است کـه وق

ـاسـت کـه کـارکـرد    پدیده  ـن ای به وجود می آیند به ایـن مـع
وقتی خانه کودک شوش احداث مـی  »:  افزاید   او می .  دارد 

ـقـه   شود یعنی بسترھایی برای آن وجـود داشـتـه، مـثـال طـب
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متوسط رشد کرده، از طـرف دیـگـر ھـم یـعـنـی کـه نـظـام  
سیاسی یا نظام رفاھی جامعه برای کاھش ایـن آسـیـب ھـا  

ایـن مـدرس دانشـگـاه افـرایـش اثـربـخـشـی   «. کارایی نـدارد 
ھـا    دانـد کـه دولـت   ھای مدنی را در ایـن مـی   سازمان   فعالیت 

ـنـد   بپذیرند که باید به سازمان  او  .  ھای غیردولتـی تـوجـه کـن
ـیـن تـوضـیـح مـی  ـقـه مـتـوسـط  »:  دھـد   ھمچـن ـا رشـد طـب ب

کـنـد،    ھای نھادھایی مانند خانه کـودک رشـد مـی   فعالیت 
ـتـی   ـاشـد، سـازمـان ھـای غـیـردول اما اگر جامعه دوقطبی ب

در یـک  »:  او می گـویـد  «.کارایی کمتری خواھند داشت 
نگرش کالن، ما وقتی با سازمان غیردولتی سـروکـار داریـم،  

او رشد آگاھـی در   «یعنی با طبقه متوسط ھم سروکار داریم 
جامعه در ھر دو بخش دولت و ملت را در تحقق اھـداف ایـن  

خـانـم  .  دانـد   مراکز و کاھش آسیب ھای اجتماعی موثـر مـی 
فرھادی مسئول گروه آموزش خانه کودک درباره نقش خانـه  

قبل از فعالیت خانه کـودک و  »:  گوید   کودک شوش می 
ـاوت بـود،   ـف مراکز دیگر، جامعه نسبت به کودکان کار بی ت

ھـایـی از    در مقیاس خردتر ھم خانه کودک تـوانسـتـه گـروه 
ـتـمـاعـی دور   کودکان را در مکانی امن از آسـیـب ھـای اج

تر حوزه قدرت تـوجـھـی    در مقیاس کالن .  کند و آموزش دھد 
به این کودکان نداشت و مسائل این کودکان مخفی بود اما  

کـنـم مـحـالت    من فـکـر مـی .  امروز وضعیت متفاوت است 
ـاز دارنـد   حاشیه  ـی ایـن  .  ای به مراکزی مانند خانه کـودک ن

مراکز توانسته اند با حضور خود در وضعیت اجتماعی مـردم  
ـنـده   «. تاثیر بگذارند و این ھم قابـل تـوجـه اسـت  ـاره آی او درب

ـان مـی   ـاب ـی فعالیت اجتماعی در زمینه کـودکـان کـار و خ
ھـای کـار    ھای جاری بر ریشـه   باید عالوه بر فعالیت »: افزاید 

ـتـصـادی    کودک تمرکز بیش  تری کرد، ریشه این مسـالـه اق
 «.است و اگر حل نشود تعییر عمده ای شاھد نخواھیم بود 
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 سازان زاگرس گزارشی از شرکت بوم
سـازان زاگـرس،    به گزارش رسـیـده، شـرکـت بـوم :  خرداد ٨ 

ـنـدج   ـیـعـی سـن ـار ( پیمانکار نھالستان منابع طب ـای ق ) روسـت
 ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخـت نـکـرده  ٧ مدت  
اند؛ اما تاکنـون    این کارگران به اداره کار شکایت کرده .  است 
ـفـر  ١١ گفتنی است این کارگران که  .  اند   ای نگرفته   نتیجه   ن

ـتـه .  ی کاری دارنـد    سال سابقه ٣٠  تا  ٢ ھستند، بین   ـی ی    کـم
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

  
 روزگار رنگارنگ کارگران فصلی

ـازار   روزگار رنـگـارنـگ کـارگـران فصـلـی یـک روز ب
فروش جوجه ھای رنگی را داغ می کند و فردا روز بسـاط  
کارھای ساختمانی را دو آتشه می سازد؛ امروز ھم با آمـدن  
بھار بازار جوجه ھای رنگی در کـارتـن ھـای کـوچـک و  
ـفـروشـان مـوقـت   بزرگ بر روی دست کارگران یا ھمان دسـت

کارگران فصلی این روزھا با آمـدن فصـل بـھـار  .  می چرخد 
ـاده   ـی ناامید از کارھای ساختمانی بر روی سنگفرش ھـای پ
رو و در ایستگاه مترو به فروختن جوجه ھـای رنـگـی روی  

ـا    آورده اند و با عبور عقربه  ھای ساعت امیدوارانه منتظـرنـد ت
ـا گـذر از عـرض   شاید بچه ھای قد و نیم قد مدرسه ای ب
ـیـر   ـی ـا تـغ خیابان جوجه ھای رنگی را از کـارگـرانـی کـه ب
ـنـد  . فصل، شغل ھا و روزگار رنگارنگی دارند خریـداری کـن

ـازار فـروش   ـان ب ـابسـت ھر سال ھمزمان با آغاز فصل بھار و ت
جوجه ھای رنگی داغ می شود و جوجه ھـا در ایـن فصـل  

ـا شـایـد در سـود جـوجـه   برای جیب بھار کیسه می دوزند ت
. ھای ماشینی، لقمه ای نان نصـیـب سـفـره کـارگـران شـود 

كارگران فصلی اغلب در این ایام با چیـدن بسـاط  خـود در  
مترو و پایانه ھای مسافربری روزگارشان را با فروش جوجـه  

این كارگران در  .  ماشینی یا ھمان جوجه رنگی می گذرانند 
ـنـد و در حـالـی كـه بسـاط    گوشه  ـن ای از خیابان مـی نشـی
ـنـد از راه     جــوجــه  ھــای رـنگـی را در مقابلشان قـرار مـی دھ

فروش جوجه ھا تالش می كنند تا اقتصاد خانواده را تامـیـن  
و شرمنده فرزندان خود نشوند، آنھا از صبح تا پاسی از شـب  
ـا   در كنار كوچه و خیابان بساط می كنند تا شاید كـودكـی ب
خیره شدن چشم ھایش به رنگ ھای مختلف فكر خریـد در  

مـن  :  یكی از كارگران در این رابطه مـی گـویـد .  سر بپروراند 
كارگر فصلی ھستم و با آغاز بھار جوجه ھای رنگـی را در  

ـا روزگـارم بـگـذرد  ـنـم ت مـحـمـد  .  كنار خیابان بسـاط مـی ك
کـارگـران  : .......................... رسولی ادامه می دھد 

فصلی و موقتی ھمچون من در این ایام بایـد بسـاط فـروش  
ـا در   ـان ی ـاب ـی ـار خ جوجه ھای ماشینی و رنـگـی را در کـن
ایستگاه مترو پھن کنند البته اگر شھرداری مـا را بـه حـال  

ـا  .  خود باقی بگذارد  به قول این کارگر فصلی خـرج خـانـه ب
کارگر فصلی بودن درنمی آیـد و مـجـبـور اسـت از صـبـح  
ساعت شش از خانه بیرون بزند تا پاسـی از شـب چـنـدرغـاز  

.  عائله را سـیـر کـنـد ٧ پول بخور و نمیری را درآورد و شکم  
رسولی با صدایی آرام و لحنی نگران می گوید، چشـمـھـایـم  
ـال ھـر   ـب دیر زمانی است که برای امرار معاش روزانـه بـه دن

دود و بر سر چھارراه ھا، پایانه ھـا و ایسـتـگـاه    ماشینی می 
مترو انتظار می کشم تا در این فصل با فروش جوجه ھـای  

دستھای این کـارگـر خسـتـه و  .  رنگی روزگارم سپری شود 
ترک برداشته و نگاھش پر از اندوه و نگرانی است اما ھنـوز  
ھم پا برجا و محکم برای تامین معاش خود ایستادگی مـی  

ـازار کـار را بـرای  .  کند  او با بیان اینکه بھار و تابستان ھم ب
در  :  کارگران فصلی کساد کـرده اسـت، عـنـوان مـی کـنـد 

گذشته امکان جذب کارگران موقـت و فصـلـی در شـرایـط  
بھار و تابستان وجود داشت اما در حال حاضر در ایـن فصـل  
ھا نیز تمامی کارگران در جمع بیکاران قرار دارند و ناچـارنـد  
ـادک و   ـادب ـنـی، ب به شغل ھایی مانند فروش جوجـه مـاشـی

ـز سـکـوی  .  اسباب بازی روی آورند  ـی ـان ن ـاب ـی در روبـروی خ
پایانه مسافربری پر است از کـارگـرانـی کـه بـرای بـدسـت  
آوردن نان، جعبه جوجه ھای رنگی را ردیف کرده اند اما ایـن  
ھمه ماجرا نیست چرا که بیـشـتـر آنـھـا بـه غـیـر از فـروش  
ـار خـود   جوجه، گونی، ماله، تیشه و کمچـه را ھـم در کـن
ردیف کرده اند تا اگر بازار فروش جـوجـه در یـک روز داغ  
ـتـمـانـی   نشد به عنوان کارگر سرگذر، بنایی و کارھای سـاخ

در چھره ھر کـدام از آنـھـا کـه نـگـاه کـنـی  . را انجام دھند 
ـیـشـه سـر   ـان ھـم کوله باری از خستگی و مشقـت اسـت، آن
ــوس یــا در   ــوب ــرو و ات ــگــاه مــت ــار ایســت چــھــارراھــھــا و کــن

ـا    ساختمانھای نیمه خرابه نخاله  ـنـد ی ھا را جا به جا مـی کـن
ـامـش  .  جوجه و بادبادک می فروشند  یکـی از آنـھـا کـه ن

ـا دلـخـوری مـی   محمد است سرش را پایین می انـدازد و ب
کارگر فصلی بودن ھیچ ندارد و از ھمه بـدتـرش ایـن  :  گوید 

ـان  .  است که گاه باید با دست خالی راھی خـانـه شـوم  ـی او ب
ـا ظـھـر در  :  می کند  نزدیـك ده روز اسـت كـه از صـبـح ت

ایستگاه اتوبوس می ایستم اما دریغ که جوجه ھای رنـگـی  
ھم این روزھا با وجود بازی ھای رایانه ای کودکان را بـرای  

این مرد آھسته و شمرده می گـویـد  .  خرید وسوسه نمی کند 
که بی سواد است و به ھمین دلیل به انـجـام ھـر كـاری تـن  
می دھد و توقع زیادی ھم ندارد و تنھا و تنھا به فکر سـیـر  

در  :  محمد عنوان می کـنـد . کردن شکم زن و بچه اش است 
 ھـزار تـومـان ھـم  ١٥  تا  ١٠ این شرایط بد كاری اگر غروب  

. بتوانم به خانه ببرم راضی ھستم و خدا را شـکـر مـی کـنـم 
علیرضا باقری نیز یکی دیگر از کارگران فصلی اسـت کـه  
بساط فروش جوجه را در کنار خیابان به راه انداخته اسـت، او  

سه سال است که از سربازی برگشته ام امـا بـه  :  می گوید 
ـاورم  ـی او ادامـه مـی  .  ھر جا مراجعه كردم نتوانستم كار گیر ب

ـنـد امـا بـه  :  دھد  كارفرماھایی بودند كه نیاز به كارگر داشـت
ـبـودنـد كـه مـرا بـه كـارگـیـری   خاطر اداره ی كار حـاضـر ن

ــد   ـن ـن ــقـد اسـت، اگـر در  ...............  ك ـت ایـن جــوان مــع
كارگاھی مشغول به كار می شدم، بھتر از دستفـروشـی بـود،  
من  نمی توانم روی دستفروشی و کارگـر مـوقـت بـودن بـه  
عنوان یك شغل نگاه كنم چرا که چھارچوب زندگی با کـار  
ـا نـمـی شـود و   ـن موقت و تغییر شغل ھای مدام و فصلی ب

ـیـدا کـنـم  ـابـت را پ او مـی  .  باید ھر طور می شود کاری ث
ـیـن بـھـار و  :  گوید  ـادک در ھـم ـادب بساط فروش جوجه و ب

ـتـن   ـاف تابستان داغ است اما با گذر این فصل باید به فـکـر ی
شغل ھایی دیگر بود ھر چند که در کارھای ساختمـانـی و  
ـازار   بنایی نیز به دلیل بـه کـارگـیـری کـارگـران افـغـانـی ب
ـازھـم   کاری برای کارگران ایـرانـی وجـود نـدارد امـا مـن ب

کارگرانـی فصـلـی کـه ایـن روزھـا بـر سـر  .  امیدوار ھستم 
چھارراه ھا و در کنار ایستگاه ھای اتوبوس و مـتـرو بسـاط  
ـنـد   فروش جوراب، گل سر و جوجه رنگی را پـھـن مـی کـن
ـیـم   ـاھـای شـھـر سـھ ـن آرزو دارند تا در ساخت یک کدام از ب
باشند و بازار کاری برای کسب درآمد در گوشه ای از ایـن  

دریغ کـه در شـغـل  .  شھر بزرگ برای خود دست و پا کنند 
ھای ثابت کارفرما ھزار و یک دلیل می آورد و حاضـر بـه  
ـنـھـا   ـان ت بکارگیری دائم یک کارگر نیست و در ایـن مـی
ـال شـغـلـی   کسی که آسیب می بیند و در ھر فصلی به دنب
جدید است کارگر فصلی اسـت، کـارگـری کـه ایـن روزھـا  

 .برای بدست آوردن لقمه ای نان باید به آب و آتش بزند 
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 کارگر ساختمان سازی ١٨٠٠ -بحرین 
 دست به اعتصاب زدند

ـبـه   ـیـوز روز شـن ـلـی ن   ٢٨ (    مـه ١٨ به گزارش گلف دی
ـبـرسـی  ١٨٠٠ ) اردیبھشت   کارگر ساختمان سـازی شـرکـت ق

GP ZACHARIADES   مـاه  ٢ در اعتراض به عدم دریافت 
وزارت کار بحرین اعـالم کـرد  .  دستمزد دست از کار کشیدند 
بین نمایندگان کـارگـران     مه ٢١ که در مذاکره روز سه شنبه  

ـیـم   و کارفرمایان، آنھا توافق کردند که دستمـزد یـکـمـاه و ن
ـا   ـنـده ب بالفاصله پرداخت شود و باقیمانده ظرف چـنـد روز آی

پس از اعالم این خبر بـود کـه  .  کارگران تسویه حساب بشود 
ـنـد  ـازگشـت . کارگران به اعتصاب خاتمه دادند و به سر کـار ب

ـزرگ ظـرف چـنـد روز اخـیـر در   این سومـیـن اعـتـصـاب ب
اعتصـاب  . کشورھای موسوم به شورای ھمکاری خلیج است 

ـا خـواسـت  ٦ بیش از    ھزار کارگر شرکت اربتک در دبـی ب
ـفـت  ١٠٠٠ افزایش دستمزد و اعـتـصـاب    کـارگـر شـرکـت ن

 نمونه دیـگـر از  ٢ کویت ھمچنین با خواست افزایش دستمزد  
 .ھای اخیر بوده است   اعتصابات روز 

 
پایان اعتصاب غذا ھشت روزه  -افغانستان 

 دانشجویان دانشگاه کابل
به گزارش صدای آمـریـکـا ده ھـا دانشـجـوی دانشـگـاه  
ـار   کابل خواستار ایجاد اصالحات در کـادر عـلـمـی و بـرکـن
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بـه گـزارش  .  شدن دو استاد دانشکده علوم اجتـمـاعـی شـدنـد 
ـلـسـفـه   ـا، دانشـجـوی ف بخش افغان صدای آمریکا، محمد آق
ـا   ـتـمـاعـی درکـابـل، ب وجامعه شناسی در دانشکده علـوم اج
شماری دیگر از دانشجویان در مقابل مقر شـورای مـلـی در  

ــصــاب اســت  ــل در اعــت ــاب ــد .  ک ــه طــور  : " او مــی گــوی ب
ـازھـای غـیـر   ـی ـت ـفـی ھـا را ام سیستماتیک بعضی ھمـصـن

بـه  .  قانونی میدھند، در حق بعضی ھا حق تلفی مـی شـود 
ـلـف   این خاطر شکاف ھای عمیقی بین دانـش آمـوزان مـخـت

ـا مـی گـویـد کـه اعـتـصـاب ایـن  ."  پدید می آید  محمد آق
دانشجویان با سخنان تند عثمان بابری، وزیر تحصیالت عالـی  

او می گوید بابری نه تنھا به اعتـصـاب شـان  .  شدت گرفت 
ـز کـرد  ـی . توجه واعتنایی نداشت بلکه به دانشجویان توھین ن

ـنـد کـه سـیـسـتـم تـدریـس مـراکـز   این دانشجویان می گـوی
ـاز بـه اصـالحـات   ـی تحصیالت عالی بسیار قدیمی اسـت و ن

تاکنون شماری از نھادھای مدنی و محصلین بـعـضـی  .  دارد 
ـان تـعـدادی از   از نھادھای آمـوزشـی خصـوصـی و ھـمـچـن
ـا حضـور در مـحـل اعـتـصـاب   ـز ب ـی استادان دانشگاه کابل ن
ـان اعـالم کـرده   حمایت خود را از اقدام اعتراضی  دانشـجـوی

اجمل بلوچ زاده، فـعـال حـقـوق بشـر و جـامـعـه مـدنـی  .  اند 
افغانستان می گوید اعتصاب این  دانشجویان سکوتی را بـر  
ـان   ھم زده است که در حقیقت خواست ناگفته تـمـام دانشـجـوی

ـابـخـانـه مـی  : " بلوچ زاده می گوید . کشور است  ـنـھـا کـت ای
ـنـد بـرخـورد   ـنـھـا مـی خـواھ خواھند، اینترنت می خواھند، ای
انسانی با آنان صورت بگیرد، کـرامـت انسـانـی شـان حـفـظ  

ـیـن  .  شود  ـیـر وتـوھ ـادھـا مـورد تـحـق از طـرف بـعـضـی اسـت
  ٦ (      مـی ٢٧ ھـا روز    بـر اسـاس آخـریـن گـزارش ."  قرارنگیرند 

ـاسـخ  )  خرداد  ـان پ مسئولین حکومتی بـه خـواسـت دانشـجـوی
 .مثبت داده اند 

نعمت الله شھرانی مشاور رئیس جمھور در جمع اعتصـاب  
ـبـول شـد و فـردا  : " کنندگان گفت  تمام خواسته ھای شما ق

. در این تصمیم ھیچ خالفی وجـود نـدارد .  عملی خواھد شد 
ـان ( خواھش ما این است که ھمین دقیقه شاگردان   ) دانشـجـوی

چیزی نوش جان کنند و سر از فـردا بـه درس ھـای شـان  
 ."حاضر شوند 

 
ھزاران نفر بر علیه سیاست  -پرتغال 

 دولت دست به تظاھرات زدند ریاضت کشی
ـبـه    به گزارش خبرگزاری  )  خـرداد ٤ (    مـه ٢٥ ھا روز شـن

ـیـمـایـی   ھزاران نفر در لیسبون پایتخت این کشور دست به راھپ
فـرا   CGTPاین راھپیمایی توسط اتحادیه کـارگـری  .  زدند 

ـان از شـھـر  ـای ـلـف بـرای    خوانده شده بود و راھپیـم ھـای مـخـت
ـا در  . شرکت در آن به لیسبون آمده بودند  ـنـدگـان ب تظاھر کـن

ـا   ـفـت خـود را ب دست داشتن پالکارد و سر دادن شعار مـخـال
ھـا    این سیاسـت .  دولت اعالم کردند   ھای ریاضت کشی   سیاست 

ـاز نشـسـتـگـی، کـاھـش   از جمله شـامـل کـاھـش حـقـوق ب
بـر اسـاس آخـریـن  .  ھا مـیـشـود   بیکاری و افزایش مالیات   بیمه 

ـاسـت ٨٠ ھا    نظر سنجی  ھـای     درصد مردم پرتغال مخـالـف سـی
 .ریاضتی دولت ھستند 

 ھزار کارگر ٣حمله پلیس به  -کامبوج 
 معترض

)  خـرداد ٦ (      مه ٢٧ ھا روز دوشنبه    به گزارش خبرگزاری 
ـاس ٣  ـب ھـای     ھزار کارگر کارخانه تولیدی سابرینا که تولید ل

ـا    ورزشی برای شرکت آمـریـکـایـی  ـایـک را بـعـھـده دارد ب ن
خواست افزایش دسـتـمـزد دسـت بـه اعـتـراض زدنـد و جـاده  

 .ورودی به کارخانه را مسدود کردند 
ـنـده بـه کـارگـران    پلیس با استفاده از باتون بـی  حـس کـن

ـان آن حـد اقـل    کـارگـر  ٢٣ معترض حمله کرد که در جـری
ـان تشـکـیـل  .  مجروح شدند  ـتـرض را زن بیشتر کـارگـران مـع

از کارگـران زن کـه بشـدت    بر طبق گزارشات یکی .  میدادند 
ـز در    دستمزد .  مجروح شده بود حامله است  ـاچـی ھای بشدت ن

ـاعـث جـذب سـرمـا  بـخـصـوص    ھـای خـارجـی   یـه   این کشـور ب
ـایـک شـده اسـت   ھای بزرگ بین   شرکت  بـر  .  المللی نـظـیـر ن

 درصـد از صـادرات  ٧٥ المللی پول    اساس گزارش صندوق بین 
ایـن کـارگـران  .  کشور کامبوج، پوشاک تشـکـیـل مـیـدھـد 

 دالر در مـاه اسـت، خـواھـان  ٧٤ معترض که دستـمـزدشـان  
 دالر دستمزد برای پوشش ھزینه درمان و حمـل و  ١٤ افزایش  

که اغلب آنـھـا را     ھزار تن ٥ در این کارخانه  . نقل خود ھستند 
 .  زنان تشکیل میدھند، مشغول کار ھستند 

 
ھشدار مقامات اروپایی در رابطه با  -اروپا 

 بیکاری جوانان
ـفـرانسـی   وزاری کشورھای فرانسه، ایتالیا و آلمان در کـن

ـتـخـت  )   خـرداد ٧ (  مه  ٢٨ شنبه     که روز سه  ـای ـاریـس پ در پ
ـان   ـیـکـاری جـوان فرانسه برگزار شد، گفتند اگر به معـضـل ب

ھـا و    پرداخته نشود، جوانان اروپایی اعتماد خود را بـه دولـت 
انریـکـو جـیـووانـی، وزیـر  .   اتحادیه اروپا از دست خواھند داد 

ما باید اکـنـون کـل نسـل جـوان را کـه  : " کار ایتالیا گفت 
کـرده را در    ما بھترین نسل تحصیل .  ترسیده است نجات دھیم 

با این حال، جزئیات مختـصـری از ایـن  ."  تاریخ این قاره داریم 
کنفرانس منتشر شده است، اما وزرای اروپایی تاکید کـردنـد  

ھای کارآموزی باید معـرفـی و    که تدابیر جدید ھمچون دوره 
ـامـه   این مقام .   رواج پیدا کنند  ھـایـی کـه مـوجـب    ھا از بـرن

ـان و    افزایش دوره  ھای آمـوزشـی و کـارآمـوزی بـرای جـوان
ـایـی    کمک به آن  ھا برای کـار در دیـگـر کشـورھـای اروپ

  ٧٠٠ در ماه مارس پنج میلیون و  .   شوند، حمایت کردند   می 
ـیـکـار  ٢٧ ھزار جوان اروپایی در   ـا ب  کشور عضو اتحادیه اروپ

ـیـون و   ـل ـی ـفـر در  ٦٠٠ بودند که از این میان سـه م  ھـزار ن
ـنـد   کشورھای منطقه یورو زندگی می  ھـا    نـظـرسـنـجـی .   کـن

ـایـی، نـرخ    نشان مـی  ـیـشـتـر کشـورھـای اروپ دھـد کـه در ب
بیش از نیـمـی  . بیکاری جوانان به دو برابر افزایش یافته است 

ـزان در  .   سال اسپانیا بیکار ھستنـد ٢٥ از جمعیت زیر   ایـن مـی
 . درصد است ٤٦  و  ٤٠ کشورھای پرتغال و یونان به ترتیب  

 
 روضه کارگران ١٨پایان اعتصاب  -بولیوی 

 معدن قلع
 روزه  ١٨ اعـتـصـاب   MINING WEEKLYبه گزارش  

 کیلومتری جـنـوب  ٢٥٠ کارگران معدن قلع ھوانونی که در  
ـافـت قـول مسـاعـد   پایتخت، ال پاز واقع شده است پس از دری

ـافـت   دولت برای بررسی  . مطالباتشان ظرف یکماه آینده، پایان ی
این کارگران که با خواست بھبود حقوق بازنشسـتـگـی دسـت  

بـه اعـتـصـاب خـود     مـه ٢٦ به اعتصاب زده بودند، روز شنبه  
 روزه ایـن کـارگـران  ١٨ از اعتصاب    خسارت ناشی . پایان دادند 

 ھـزار  ١٠ این معدن سالیانه  .   میلیون دالر بر آورد شده است ٨ 
ـلـع ایـن کشـور را اسـتـخـراج    تن  ـیـد ق قلع یا نصف کـل  تـول

ـتـریـن  .  میکنند  پس از گاز طبیعی و نقره، قلع و روی مـھـم
 .آیند   کاالی تولیدی این کشور بشمار می 

 
 

ھشدار وزیر دارائی آلمان به خطر  -اروپا 
 فرو پاشی اتحادیه اروپا

ـبـه    ٢٨ ولفگانگ شوئیبله وزیر دارائی آلمان روز سـه شـن
ـلـه  :"در کنفرانسی در پاریس گفت  )  خرداد ٧ (    مه  ما در مقاب

ـیـم در    با بیکاری جوانان  مان به موفقیت بیشتر نیازمنـد ھسـت

ـیـم    غیر این  صورت در مبارزه برای اتحاد اروپا شکـسـت خـواھ
ـا از  ."  خورد  ـی ـال ـت در این کنفرانس، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ای

ـایـی کـه از   ـان اروپ اقدام فوری برای حفـظ نسـلـی از جـوان
ـنـد، حـمـایـت    این  که نتوانند در آینده شغلی داشته باشند نگران

ـا از ھـر    آمارھا نشان می .  کردند    ٤ دھد که در اتحادیـه اروپ
ـانـو راخـوی،  .  جوان یکی بیکار اسـت  ـیـن حـال مـاری در ھـم

نخست وزیر اسپانیا نیز از حوزه یورو خواست کمک خـود بـه  
ھـا     برابـر کـنـد و بـه دولـت ٣ کسب و کارھای کوچک را  

ـیـش از حـد    اجازه دھد بدون این  ـنـه کـردن ب ـزی که به علت ھ
ـنـد   مجازات شوند برای استخدام کارگران جوان  ـنـه کـن . تر ھزی

میزان بیکاری جوانان در اسپانیا تحت تاثیر رکـود شـدیـد در  
ـاالتـریـن  ٥٧ این کشور از    درصد فراتر رفته و به یـکـی از ب

ـنـی، وزیـر کـار  .  ھا در اروپا بدل شده است   رقم  ـی انریکو جیووان
ما باید یک نسل کامل از جوانان را کـه  :" ایتالیا نیز گفت  

ـیـم  ـتـریـن نسـل  .  از بیکاری بیـم دارنـد نـجـات دھ مـا از بـھ
. ایـم   ھا رسیدگی نـکـرده   تحصیلکرده برخورداریم که ھنوز به آن 

ـیـکـار در اتـحـادیـه  ."  این غیر قابل قبول است  ـان ب تعداد جوان
 میلیون نفر بود کـه از ایـن تـعـداد،  ٥.٧ اروپا در ماه مارس  

ـا از اوایـل سـال  .   میلیون نفر در حـوزه یـورو بـودنـد ٣.٦  اروپ
کـنـد و اغـلـب     با بحران مالی دست و پنجه نـرم مـی ٢٠٠٨ 
ھـای بـدھـی    ھای اروپایی نیز برای محدود کردن بحـران   دولت 

ـاعـث    خود تدابیر سختگیرانه ریاضتی اتـخـاذ کـرده  انـد کـه ب
 .تشدید بیکاری و خشم و نارضایتی شدید مردم شده است 

 
 ھای کوتاه خبر

 
 فرودگاه در میالن ٣اعتصاب در  -ایتالیا 
 و ناپل

ـبـه    به گزارش خبرگزاری    ٨ (   مـه  ٢٩ ھا روز چـھـار شـن
 فرود گاه در مـیـالن  ٢ از کارکنان     تن ٢٠٠٠ بیش از  ) خرداد 

.  سـاعـتـه زدنـد ٢٤  فرودگاه در ناپل دست به اعتصاب  ١ و  
ھـا    این کارکنان به تعدیل نیروی کار و خـطـر اخـراج سـازی 

 .اعتراض دارند 
ـادی از   ـاخـیـر تـعـداد زی ـا ت این اعتصاب باعث لغـو و ی

 .ھا شد   پرواز 
 

ھزاران نفر دست به  -بوسنی و ھرزگوین 
 اعتراض زدند
ھـزاران کـارگـر بـرای  )   خـرداد ٩ (      مـه ٣٠ روز پنجشنبه 

ـبـود   اعتراض به وضعیت معیشتی و درخـواسـت شـغـل و بـھ
وضعیت رفاھی و حقوق خود در سارایوو پایتخت ایـن کشـور  

ـیـکـاری در بـوسـنـی  .  به خیابان آمدند  در حال حاضـر نـرخ ب
 .بیست و ھشت درصد است 

 
کارگران مترو دست به اعتصاب  -پرتغال 

 زدند
به دعوت اتحادیـه ھـا و  )   خرداد ٩ (     مه ٣٠ روز پنجشنبه 

احزاب چپ این کشور کارگران متروی پرتغال در اعـتـراض  
ـتـصـادی، دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد  ـاضـت اق . به طـرح ری

ـنـده ھـای   ـای ـا شـرکـت نـم مذاکرات و جلسـات مـتـعـددی ب
 .اعتصاب کنندگان و مسئوالن رسمی در جریان است 

کارگر کمونیست را 
 بخوانید


