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ـرا در  :  کارگر کمونیست   اخی
ـرنـاسـیـونـال   ـت مقاله ای در نشریه ان
گفته اید که زمان شکل دادن بـه  
جنبش مجمع عمومـی فـرارسـیـده  

چه فاکتورھایی در جنبش  .  است 
ـر   ـی کارگری و شرایط سیاسی تغی
ـیـجـه   ـت کرده که شما را بـه ایـن ن

 گیری رسانده است؟  
 

ما بـعـنـوان حـزب  :  اصغر کریمی 
ـر   کمونیست کارگری ھـمـیـشـه ب
ــی   ــوم ــل مــجــامــع عــم تشــکــی
کارگری و ضـرورت شـکـل دادن  

به جنبش مجمع عمومی تـاکـیـد  
ــای  .  کــرده ایــم  ــارامــتــرھ ــا پ ام

جدیدی در شرایط کنـونـی عـمـل  
میکند که بنظر من شـکـل دادن  
به این جنبش را بیش از ھر زمـان  

ـر سـاخـتـه اسـت  بـحـران  .  امکانپذی
عمیق و طوالنی مدت اقتـصـادی  
ــریــم ھــای   ــران کــه بــا تــح در ای

اقتصادی در دو سال گـذشـتـه بـه  
اوج خود رسیده اسـت، مـعـضـالت  
ـر و   کارگران را بسـیـار عـمـیـق ت

معضالتی کـه  .  حادتر کرده است 
در بسیاری از مـراکـز کـارگـری  
بطور مزمـن و ادامـه دار جـریـان  

نپرداختن دستمزدھا، اخراج و  . دارد 
بیکارسازی وسیع، نپرداختن سـھـم  

بیمه کارگران توسط کـارفـرمـا و  
ـرچـه ھـای   بی اعتبار شـدن دفـت
ـر سـوال   ـیـز زی بیمـه درمـانـی و ن
ــوق   ــه کــار و حــق ــن ســابــق رفــت
بازنشستگی کـارگـران از جـمـلـه  
ــل حــادی اســت کــه در   مســائ
ـفـه ادامـه   سالھای گذشته بی وق
یافته و در مقابل، و این فـاکـتـور  

ــحــث اســت،   ــن ب اســاســی در ای
کارگران مدام در حال اعتصاب و  
تجمع و شکایت و دیـگـر اشـکـال  
. مبارزه علیه این شرایط بـوده انـد 

گرانی لجام گسخته در سـالـھـای  
ـراض مـداوم   اخیر نیز به یک اعـت
کارگران برای افزایش دستـمـزدھـا  

ایـن عـوامـل بـه  .  دامن زده اسـت 
کـارگـران  .  یک معنی تازه اسـت 

ھمیشه به اوضاع مشقت بار خـود  
اعتـراض داشـتـه انـد و اخـراج و  
ــات   ــاف ــح ــایــر اج ــی و س گــران

ــا روز   ــن ،  ٩٣  خــرداد  ١٧ ایــل
گوشه ھایی از صحبتھای حسیـن  
اكبری، یكـی از خـط دھـنـدگـان  
سندیكالیسم ایرانی كه سخنـگـوی  

ــكــاھــای  "  ــدی ــن ھــیــأت مــؤســس س
ــری  ــز اســت را، دربــاره  "  كــارگ ــی ن

ـران مـنـعـكـس كـرده   بیكاری در ای
در جائی به نقل از حسـیـن  .  است 

ـری آمـده اسـت  تـجـار گـرد  : " اكـب
آمده در اتاق بازرگانی بـه عـنـوان  
ـروی   ـی اتاق فكر سرمایه داری با پ
ـر   از اصل سود بیشتر با ھزینه كمـت
در زمان كوتاه تر، بـا واردات بـی  
رویه كاال از كشورھای دیـگـر بـه  
خصوص چین، چوب حراج را بـه  
تولیدات داخلی نواختند، به گـونـه  

ای كه كارخانه ھا یـكـی پـس از  
ـبـار   دیگری یا تعطیل و یـا بـه ان
ـیـه   ـرك ـنـی، ت كاالھای وارداتی چی

." ای و سایر كشورھـا بـدل شـدنـد 
ـر  "  ـنـه كـمـت اصل سود بیشتر با ھزی

فقط اصل تـاجـر  " در زمان كوتاه تر 
ـیـسـت؛   و سرمایـه دار بـدصـفـت ن
اصل سیستم سرمـایـه داری اسـت  
. و خوب و بد ھـم نـمـی شـنـاسـد 

ـیـاورد و   اعتراض كارگری فشار ب
گوش سرمایه داران و دولتشـان را  
ـنـد و سـر   ـن بكشد، عقب می نشـی
كیسه را برای یـك دوره ای شـل  

اما اصل مھـم و پـایـه  . می كنند 
ـر ھـمـان   ای این سیستم آدمكش ب

  ٢٨ اعتراض کارگران بافق یزد از  
اردیبھشت شروع شده و ھـمـچـنـان  

خبر ھا تا ھمیـن جـان  .  ادامه دارد 
 ھـزار  ٥ نشانگر قدرت اعتـصـاب  

کارگر بـافـق یـزد اسـت کـه بـا  
خانواده ھایشان بخش عظیـمـی از  
جمـعـیـت ایـن شـھـر را تشـکـیـل  
میدھند و اعتراضات آنان  بـطـور  

واقعی به  موضوع اعتـراض کـل  
 . این شھر تبدیل شده است 

ـرار اسـت کـه در   قضیه از ایـن ق
 درصــد از  ٥ ٧١ ســال گــذشــتــه  

شرکت ھای معدن بـافـق یـزد را  
دولت به صـنـدوق بـازنشـسـتـگـی  

 درصـد  ٥ ٢٨ .  فوالد واگذار کـرد 
از این سھام باقی ماند کـه آنـھـم  

ـــدای ســـال جـــاری در   ـت ــ در اب
فرابورس به مزایده گذاشته شـد و  
شرکت فـوالد خـوزسـتـان در ایـن  
ـرده اسـت  . مزایده ایـن سـھـام را ب

اکنون کارگران معـدن بـافـق یـزد  
نگران  عواقب فـروش سـھـام ایـن  
ـروی   ـی معـدن و  خـطـر تـعـدیـل ن
انسانی و بیکار شدنشـان از کـار  

ـیـز بـه روشـنـی  .   ھستند  دلیلش ن
اینست که خصوصی سـازی ھـا  
ـر بـاز گـذاشـتـن   راھی برای بیشـت
ـرای کشـیـدن   دست کارفرمایان ب
کاره برده وار از گرده کـارگـران و  
ـروی کـار بـه حـداقــل   ـی ـیـل ن ـل ـق ت

آدرس دادن عوضی 
سندیكالیسم ایرانی به 
 كارگران در باره بیكاری

 ناصر اصغری 

اعتراض کارگران معدن بافق 
 یزد بر سر چیست
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تصرف بخشھای زیادی از کشـور  
ـان تـروریسـتـی   ـلـه جـری عراق بوسـی
ــه و   ــان ـی ــار وحشـ ـت ــش، کشـ داع
بیرحمانه ھزاران انسان بیگناه از زن  
و مرد و کودک و خانه خرابـی و  
ـفـر از مـردم   آوارگی صدھا ھـزار ن
. این کشور را به دنبال داشته اسـت 

شکل گـیـری و گسـتـرش یـک  
ـان   جنگ کثیف و وحشیانه در می
جریانات اسالمی سـنـی و شـیـعـه  
ــه   ــان ــراق را در آســت ــه ع ــع جــام

 .فروپاشی کامل قرار داده است 
این جنگ بر متن و در ادامـه ده  
سال کشمکش فرقه ھای قـومـی  
و مذھبی در یک جامعه در ھـم  

ـنـه  . ریخته صورت مـیـگـیـرد   زمـی
ـتـمـاعـی ایـن   ھای سیـاسـی و اج
توحش را لشکـرکشـی آمـریـکـا و  

  ٢٠٠٣ متحدینش به عراق در سال  
ــاجــم  .  فــراھــم آورده اســت  ایــن تــھ

ــی از   ــود جــزئ ــظــامــی کــه خ ن
استراتژی تامین ھـژمـونـی دولـت  
آمریکا بر جھان بعد از جنگ سرد  

بـود،  )  دکترین نظم نوین جـھـانـی ( 
ـتـی در   تعادل و تناسب قـوای سـن
خاورمیانه را به ھم ریخت و میـدان  
را برای ابراز وجود و عـرض انـدام  
نیروھای رنـگـارنـگ مـذھـبـی و  
ـای   ـی قومی و عشیرتی در جـغـراف

ایـن  .  سیاسی خاورمیانه فراھم آورد 
ـلـکـه در   نیروھا نه تنھا در عـراق ب
افغانستان و پاکستان و سـوریـه و  
بخشا در فلسطین میداندار شدند و  
زندگی توده ھای مردم را بیش از  

داعـش  .  پیش به تباھی کشـانـدنـد 
یکی از ھارترین و وحشـی تـریـن  

 .این نیروھا است 
جنگ بین دولت مالکی و داعش  
ـیـن   جنگی نه در قالب کشمکش ب
اسالم سیاسی و آمریکـا و غـرب،  
ـابــتـھــای   ـلـکــه در چـارچـوب رق ب
دولتھا و نیروھای مـنـطـقـه ای و  
مشـخـصـا جـمـھـوری اسـالمـی و  
عربستان بر متن شکست نظم نوین  

جـمـھـوری  .  آمریـکـائـی قـرار دارد 
اسالمـی خـود در ایـجـاد شـرایـط  
ــه بــار حــاضــر در عــراق   ــع فــاج
مستقیما نقش داشته است و امـروز  
ـیـروھـای   ھم به عنوان یـکـی از ن
ــن   ــی یــک پــای ای ــاه مــذھــب سـی

ـیـه مـردم   سناریو خونین و سیاه عـل
این نیروھـا و  . عراق و منطقه است 

دولتھای ارتجاعـی مـنـطـقـه خـود  
ـنـش   ھمانند دولت آمریکا و متحـدی
جزئـی از صـورت مسـالـه بـحـران  

در شـرایـط  .  عراق به شمار میرونـد 
حاضر جمـھـوری اسـالمـی تـالش  
ـنـوان   میکند در برابر داعـش و بـع
یکی از نیـروھـای مـوثـر در حـل  

ــاھــر بشــود  ــحــران عــراق ظ ــا  .  ب ام
. واقعیـت کـامـال بـرعـکـس اسـت 

ـیـم بـحـران و   ـق یک عـامـل مسـت
ـار کـنـونـی در   شـرایـط فـاجــعـه ب
ـتـگـریـھـای   عراق، سیاستھا و دخـال
مداوم جمھوری اسالمی در اوضـاع  
عراق در دوره بـعـد از صـدام بـوده  
ــوری   ــھ ــم ــم ج ــروز ھ اســت و ام
ــا   ــف ــن نــقــش را ای ــی اســالمــی ھــم

تردیدی نباید داشـت کـه  .  میکند 
ـتـھـای ارتـجـاعـی ای   مقابلـه دول
نظیر حـکـومـت اسـالمـی ایـران و  
ـا   مالکی و آمریکا و متحدینشان ب
نیروھـای ضـد انسـانـی داعـش و  
ـثـی ھـا و دسـتـجـات قـومـی   -بع

عشیره ای و حامیان مـنـطـقـه ای  
شان، تنھا میتواند ابعاد فـاجـعـه را  
ــه کشــورھــای   ــرش داده و ب گسـت

 .دیگری نیز سرایت بدھد 
ـنـمـی   تنھا راه رھایی مـردم از جـھ
که این نیروھا برپا کرده انـد جـارو  
کردن ارتجاع درنده خوی اسـالمـی  
ـتـمـاعـی   ـاسـی و اج از حیـات سـی

مـردم  .  عراق و کل خاورمیانه است 
ـنـد مـردم کـل مـنـطـقـه   عراق مان
خواھان حـکـومـت و جـامـعـه ای  
بری از تبعیضات و نفرت پراکـنـی  
ھا و تخاضمات قومی و مـذھـبـی  

انقالبات موسـوم بـه بـھـار  .  ھستند 
عرب این واقعیت را به روشنـی در  

ـان قـرار داد  ـایـد  .  برابر انظار جھانی ب
جھانیان بدانند که راه برون رفت از  
ـار کـنـونـی نـه   شـرایـط فـاجـعـه ب
ـاسـی   مانورھای دیپلماتیک و سـی
ـتـھـای   و نـظـامـی آمـریـکـا و دول
منطقه نظیر عربستان و جـمـھـوری  
ـیـدا   اسالمی است و نه دست باال پ
کردن این یا آن فـرقـه مـذھـبـی و  
ـنـدی کـردن   عشیرتی و سر ھـم ب
ــن   ــران ای ــری از س ــگ ــت دی دول

ھمه این دولتھا و دار و  .  دستجات 

دسـتـه ھـا بـه کـمــپ ارتـجـاع و  
ــل مــردم و   ــاب ــوحــش و در مــق ت

 .خواستھای انسانی آنان قرار دارند 
راه حل در دست توده مردم عراق و  

ـا  .  مردم آزادیخواه جھان است  فقط ب
ــحــد و   ــروی مــت اعــمــال اراده نــی
سازمانیافته مردم و حمایت جنبـش  
آزادیخواھی بین المللی میتـوان بـه  
خالصی جامعه از شر این وحـوش  

باید تـوده مـردم عـراق  .  امید بست 
در برابر جریانات مذھبی و قـومـی  
و در برابر كل ارتجاع داخلی و بیـن  

ـنـدگـی شـونـد  ـای ـیـش  .  المللی نـم پ
ـیـدان آمـدن   شرط تحقق این امر بـم
نیروھای کمونیست و سـکـوالر و  
آزادیخواه در جامعه عراق با پـرچـم  
ــر   ــر قــومــی غــی ــت غــی یـک دول
مذھبی و یک جـامـعـه مـدرن و  

 .انسانی است 
یک رکـن دیـگـر رھـائـی مـردم  
عراق از شر داعش و بعـثـی ھـای  
ـاده و دولـت قـومـی   -از قدرت افت

مذھبی مالکی، به مـیـدان آمـدن  
مـردم آزاده و انســانـدوســت جــھــان  
علیه سیاست ھـای ارتـجـاعـی و  
ـان و   ضدانسانی دولت ھای عربست
ـان آنـھـا   ـان ایران و آمریکا و ھم پیـم
است که نقش اسـاسـی در شـکـل  
دھی به این وضعیت فاجعه بار در  

ـا  .  عراق داشته اند  مردم دنیا بایـد ب
پرچم قطع دخالت این دولت ھـا در  
اوضاع عراق و قطع فوری جنـگ  
ـات   ـان و پایان دادن به حاکمیت جـری

مذھبی و دفـاع از یـک    -قومی 
حکومت سکـوالر بـه حـمـایـت از  

ـزنـد  ـی ایـن  .  مردم ستمدیده عراق برخ
گام موثری در جھت رھائی مـردم  
عراق از وضعیت فاجعه بار جـاری  

 .است 
حزب کمونیست کـارگـری شـکـل  
ــن حــرکــت را یــک   ــه ای دھــی ب
وظیفه مبرم خود در شرایط حـاضـر  
ـیـروھـای   میداند و ھمه احـزاب و ن
ـارزه در   چپ و سکوالر را بـه مـب

 .این راه فرامیخواند 
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
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 !آشنايانتان برسانيد

به جنگ و حاکمیت فرقه ھای اسالمی در 
 عراق باید پایان داد
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کارفرماھا و  دولـت یـک امـر  
ھمیشگی بوده است اما اینھـا در  
ـقـه   دو سال گذشته ابعاد بـی سـاب

بـطـوریـکـه  .  ای پیدا کـرده اسـت 
امروز در صدھا مرکـز کـارگـری  
شاھد یـک کشـمـکـش دائـمـی  
ھستیم و تعداد مراکـز کـارگـری  
که با این شرایط مواجه میـشـونـد  

ــد  ــاب ــن  .  ھـرروز افــزایــش مــی ی ای
وضعیت اوال به تشکیـل مـجـامـع  
ـر   عمومی در ابعادی بسـیـار فـرات
ـیـل   از گذشته منـجـر شـده و بـدل
تداوم این معضالت و این کشمش  
زمینه برای شکل دادن به مجـمـع  

 . عمومی منظم فراھم شده است 
یک نکته مھم دیگر را نیز بـایـد  
ـنـکـه   ـم و آن ای اینجا اضافه کـن
سازمانیابی کارگران و از جـمـلـه  
تشکیل مجمع عـمـومـی بـعـنـوان  
پایه ھر تشکل توده ای رادیـکـال  
ــان کــارگــران در کــوران   در مــی

ـرد  ـقـدان  .  مبارزه شـکـل مـیـگـی ف
حقوق پایه ای کارگران، تشکـیـل  
مـجـمـع عـمـومـی در یـک روز  
مـعــمــولـی و بـدون اعــتـصــاب و  
ـبـاشـد،   اعتراض اگر غیر ممکن ن

امـا زمـانـی  .  بسیار دشـوار اسـت 
که کارگـر دسـت بـه اعـتـصـاب  
ـر سـر   میزند، عمال ھمـه مـوانـع ب
تشکیل مجمع عـمـومـی را رفـع  

در جـریـان اعـتـصـاب  .  کرده است 
ــه   کــارگــران اغــلــب در کــارخــان
حضور دارند و دسـت بـه تـجـمـع  
ــن حــالــتــی   ــی ــد و در چــن ــزنــن مــی
ـری از تشـکـیـل مـجـمـع   جلـوگـی
ــرمــا و   عــمــومــی تــوســط کــارف
حراست و دیگر نیروھای سرکـوب  

ـیـسـت  و از آنـجـا کـه  .  عمـلـی ن
اعتـراض و اعـتـصـاب بـه یـک  
رکن ثابت در بسیاری از مـراکـز  
ــل شــده اســت،   ــدی کــارگــری تــب
ـیـز   تشکـیـل مـجـمـع عـمـومـی ن
میتواند و باید به یک رکن ثابت  
ـبـدیـل   تصمیم گیـری کـارگـران ت

 . شود 
 خـرداد امسـال کـارگـران  ١٩ روز  

پروفیل ساوه در مجمـع عـمـومـی  
خود تصمیم به تشـکـیـل مـجـمـع  
عمومی در ھر ماه در یـک روز  

 دقیقه تا یـک  ٤٥ معین به مدت  
ـنـد و اعـالم کـردنـد   ساعت گرفت

که صرفنظر از اینکـه مشـکـلـی  
داشته باشند یـا نـداشـتـه بـاشـنـد  
مجمع عمومی خود را تشـکـیـل  

این تصمیم بسیار مھمی  .  میدھند 
بود که میتـوانـد سـرآغـاز شـکـل  
دادن به جنبش مجمع عمومی در  

مجمع عمومی سنتی  .  ایران باشد 
جا افتاده در اعتراضات کارگـری  
ــم   ــی ــت تصــم و یــک شــکــل ثــاب
ـری جـمـعـی در بسـیـاری از   گـی
ـری در طـــول   ـراکـــز کـــارگــ مــ
حاکمیت جمھوری اسالمـی بـوده  
است اما صرف تشـکـیـل مـجـمـع  
عمومی در برخی مراکز آنھـم در  
ـرادف   فواصل زمانی طـوالنـی مـت
ـیـسـت  . با جنبش مجمع عمومی ن

در یکی دو سال گذشته و ھـمـراه  
با رشد جنـبـش کـارگـری تـعـداد  
مجامع عمومی ابعاد کامال تـازه  

بعنوان نـمـونـه در  .  ای یافته است 
ـتـوان بـه   ـر مـی ھمین یکـسـال اخـی
ـلـی   برگزاری مجمع عمومی در پ
اکریل اصفھان، فوالد زاگـرس در  
قروه، صنایع فلزی تـھـران، کـیـان  
ـروفـیـل   تایر، معدن چـادرمـلـو و پ

در برخی از ایـن  . ساوه اشاره کرد 
مراکز تنھا در چند ماه گـذشـتـه  
ــار مــجــمــع عــمــومــی   ــن ب ــدی چــن
تشکیل شده و جـالـب اسـت کـه  
ـرخـی از ایـن مـراکـز   کارگـران ب
ـرده و بـه   چنان به اھمیت آن پی ب
سنت پایداری در میان آنھا تبدیـل  
شده که بعضا در مـقـابـل ادارات  
دولتی و یا در پـارک و خـیـابـان  
دست به تشکیل مجمع عـمـومـی  

ـیـز کـارگـران  .  زده انـد  ـر ن ـبـل ت ق
ــمــی ھــای مــاھشــھــر و   پــتــروشــی
بازنشستگان ذوب آھـن اصـفـھـان  
بارھا دست بـه تشـکـیـل مـجـمـع  

یـک عـلـت  .  عمومی زده بـودنـد 
تشکیل مداوم مجمع عمومـی در  
این مراکز تداوم مشکالتی اسـت  

ـر مـتـن  .  که باالتر توضیـح دادم  ب
چنین شرایـطـی اسـت کـه اقـدام  
کارگران پروفیل ساوه را بـایـد بـه  
مثابه فراخوانی بـه ھـمـه مـراکـز  

ــقـی کـرد  ـل مــجـمــع  :  کـارگـری ت
عمومی را در جریان ھر اعتصـاب  

ـرا   و اعتراضی تشکیل دھیـد و آن
ــت و مــنـظــم   بـه یــک اقـدام ثـاب

 . ماھانه و یا ھفتگی تبدیل کنید 
 

معوال یـكـی  :  کارگر کمونیست 
ــنــه ھــا  بــرای  شــروع   ــی از زم
ــا   ــه ای و ی ــطــق ــات مــن ــصــاب اعــت
سـراسـری، وجـود خـواسـتـه ھــای  
مشترك در جنبش کارگری اسـت  
ـتـه ایـد كـه ایـجـاد   ولی شما گـف
جنبش مجامع عمومی است کـه  

ــات   ــصــاب ــه را بــرای اعــت ــن زمــی
رابـطـه  .  سراسرای بوجود می آورد 

 این دو با ھم چیست؟  
وجـود خـواسـت  :  اصغر کـریـمـی 

ــات   ــصــاب مشــتــرک بــرای اعــت
سراسری حیاتی است یعنی بـدون  
ـــا خـــواســـت ھـــای   خـــواســـت ی
مشترک روشن اسـت کـه اقـدام  
ـرد  . مشترک ھم صورت نـمـیـگـی

اما خواست مشترک برای تبدیل  
شدن بـه یـک عـمـل مشـتـرک  

سالـھـای طـوالنـی  .  کافی نیست 
ـبـش کـارگـری در   است کـه جـن
ایران خواست ھای مشترکی دارد  

ــتــصــاب عــمــومــی شــکــل   و اع
در مقیاس جـامـعـه  . نگرفته است 

ــی   ھـم ایـن صـدق مـیـکـنـد یـعـن
ـرای یــک   خـواســت مشــتـرک ب
ـیـسـت  . عمل مشترک کـافـی ن

عــامــل تــوازن قــوا، ســازمــان و  
رھبری فاکتورھای حیاتی دیگـر  
ھستند کـه بـدون آنـھـا یـا الاقـل  
برخی از آنھا اعتصـاب عـمـومـی  

ـری  .  عملی نـمـیـشـود  شـکـل گـی
ـنـه را   جنبش مجمع عمومی زمـی
برای اعتصابات بزرگ سـراسـری  
ـر مـیـکـنـد  . یا منطقه ای آماده ت

ـری مـجـمـع عـمـومـی   شکل گـی
منظم و یا مکرر در تـعـداد قـابـل  
ـقـه   توجھی از مراکز کارگری طب
کارگر را یـک گـام بـزرگ از  
نداشـتـن سـازمـان تـوده ای خـود  

ــاورد  ـرون مـی ـی ــش مــجـمــع  .  ب ـب جـن
ـفـی از   عمومی خـواه نـاخـواه طـی
رھبران کارگری را نیز در مـراکـز  
مختلف کارگری به جلو صـحـنـه  
میاورد و به تغییـرات مـھـمـی در  
موقعیت مبارزاتی طبقـه کـارگـر  

اعتصـاب مـنـطـقـه  . منجر میشود 
ـتـوانـد   ای، شھری یا سراسری مـی
ـبـش   یک نتیجه شکل گیری جـن

 . مجمع عمومی باشد 
 

ـیـات  :   کارگر کمونیست  در ادب
سیاسی حزب ھمواره بر این نکـتـه  
ــد شـده اسـت کـه مــجـمــع   تـاکـی
ـرای ایـجـاد   عمومـی پـایـه ای ب

ــا  .  شـوراھــای کــارگــری اســت  آی

ـبـاشـد؟ آیـا   تفاوتی بین این دو می
شما بین جنبش مجمع عمومی و  
ـفـاوتـی قـائـل   مجمع عـمـومـی ت

 ھستید؟ 

 
ــی  ــم ــری ــر ک ــغ ــای  :  اص ــوراھ ش

کارگری تفاوت مھمی با مجـمـع  
مجـمـع عـمـومـی،  . عمومی دارد 

پایه و مبنای ھر شورای واقـعـی  
ــم   ــری اســت امــا شــورا ھ کــارگ
ساختار تکامل یافتـه تـری دارد،  
ھم وظایف مھمتر و تـوان بسـیـار  
بیشتری دارد و ھم شرایـط ایـجـاد  

ـفـاوت اسـت  مـجـمــع  .  ایـن دو مـت
عمومی ساده ترین ظـرف تشـکـل  
است، تقسیم کار خاصی نـدارد و  
ھنوز یک تشـکـیـالت پـایـداری  

اما شـورا یـک سـازمـان  . نیست 
ـنـوع   ھمه جانبه با تقسیم کـار مـت
ـلـف و   برای انجام تصمیمات مخـت
گزارشدھی به مـجـمـع عـمـومـی  

در یــک مــجــمــع  .  بـعــدی اسـت 
عــمــومــی ســاده ھــم کــارگــران  
نمایندگانی برای پیشبرد خـواسـت  
ـنـد امـا   ھای خود انتخاب میـکـن
این با سازمانی که یک شورای  
. واقعی دارد بسیار متفاوت اسـت 

ـنـا و   مجمع عـمـومـی سـنـگ ب
ـتـوانـد  .  نطفه شورا اسـت  شـورا مـی

کنترل تولیـد و تـوزیـع را بـعـھـده  
بگیرد، میتواند کارگران اخـراجـی  
ــا   ــاورد و ی ــه ســر کــار بــی را ب
کارگران بیشتری استخدام کند و  
ـیـز   خیلی تصمیمات مھم دیـگـر ن

اینھا از توان یک مجـمـع  .  بگیرد 

شـورا  .  عمومی ساده خـارج اسـت 
بـطـور واقـعــی در یـک شـرایــط  
انقالبی و یا زمانی که دولـت بـه  
ـیـل تـوان سـرکـوبـش را از   ھـر دل

 شکل دادن بـه جـنـبـش 
مجمع عمومـی مـھـتـریـن 
ــه  ــق ــشــروی طــب ــی رکــن پ
کارگر در اوضاع کنـونـی 

در ھــمــه مــراکــز .  اســت
کارگری از کارخانه ھا و 
مــعــادن تـــا کــارگـــران 
ـــه  ـــل ـــات از جـــم خـــدم
شھرداری ھا که مدام بـا 
مشکل دسـتـمـزد وغـیـره 
مواجھنـد بـایـد بسـرعـت 
دست بـه کـار بـرگـزاری 
مجمع عمومـی و مـنـظـم 

ایـــن .  کـــردن آن شـــد
. جنبش را باید شکل داد

این واقعی ترین و عملی 
ترین راه متـشـکـل شـدن 
کــارگــران در شــرایــط 
کنونی است و ایـن یـک 
مســـالـــه حـــیـــاتـــی و 
استراتژیک طبقـه کـارگـر 

 .است

در جریان اعتـصـاب کـارگـران اغـلـب در کـارخـانـه 
حضور دارند و دست به تجمع میزننـد و در چـنـیـن 
حالتی جلوگیری از تشکیل مجـمـع عـمـومـی تـوسـط 
کارفرما و حراست و دیگر نیروھای سرکـوب عـمـلـی 

و از آنجا که اعتراض و اعتصاب به یک رکن .  نیست
ثابت در بسیاری از مراکز کارگری تبدیل شده است، 
تشکیل مجمع عمومی نیز میتواند و باید به یک رکن 

 . ثابت تصمیم گیری کارگران تبدیل شود

 بسوی شکل دادن به جنبش مجمع عمومی
 گفتگو با اصغر کریمی 

  ١  از صفحه  
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ــتــرل جــامــعــه   دســت داده و کــن
بدرجات از دستش خارج شده است  
امکان وقوع می یابد اما مـجـمـع  
ـریـن شـرایـط   عمـومـی را در بـدت
. اختناق نیز میتـوان تشـکـیـل داد 

جنبش مجـمـع عـمـومـی امـا در  
ـرگــزاری مــجـامــع   ــایسـه بـا ب مـق
ــده گــام ھــای   ــن ــراک عــمــومــی پ
ــه جــلــو اســت، قــدرت   ــزرگــی ب ب
بیشتـری بـه کـارگـران مـیـدھـد،  
ـتـوانـد   تقسیم کار ثـابـت تـری مـی
ـرای   ـنـه را ب بوجود بیاورد و زمـی
ــری در یــک   شــوراھــای کــارگ

 . توازن قوای بھتر فراھم میکند 
شـمـا در    :  کارگر کـمـونـیـسـت 

ـتـان اشـاره ای بـه سـنـدیـکـا   بحث
چرا؟ چرا شـمـا فـکـر  .  نکرده اید 

ــیــد کــه اصــوال مــجــمــع   مــیــکــن
ـر   عمومی و در فازی پیشرفـتـه ت
ـرف   ـری، ظــ شـــوراھـــای کـــارگــ
ـیـابـی   ـرای سـازمـان ـری ب ـت مناسـب

 طبقه کارگر ھستند؟ 
  

سندیکا یکـی از  :  اصغر کریمی 
ــوده ای   ــی ت ــاب اشــکــال ســازمــانــی
کارگران اسـت و در ھـر مـرکـز  
کـارگـری در ایــران ایـجـاد شــود  
یــک گــام مــوثــر اعــتــراضــات  

ــدھــد  ــا مــی ــا  .  کـارگــران را ارتــق ت
ـم در سـی   جائی که مـن مـیـدان
سال گذشته تنھا دو سنـدیـکـا در  
ایران تشکیل شده است سندیکای  
ـرکـــت واحـــد و   ـران شــ کـــارگــ
سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت  
ـرای   تپه کـه دسـتـاورد مـھـمـی ب
کارگـران ایـن دو مـرکـز و کـل  

یـک  .  جنبش کارگری بوده است 
نتیجه مھم این دو تشکل علیرغـم  
اینکه با سرکوب شدیدی مـواجـه  
شـدنـد و عـمــال در حــال حـاضــر  
ــوان یــک تشــکـل تـوده ای   ـن بـع
امکان فعالیـت نـدارنـد، بـه جـلـو  
ـران   صحنه راندن تـعـدادی از رھـب
کارگری در این دو مـرکـز بـوده  

ھر تشکل کارگری ھـمـراه  .  است 
ــن یــک   ــا شــکــل گــرفــت اسـت ب
ـــی   ـت ــ ـی ـــن اھـــمــ ـری و ای ــ ـب رھــ
استراتژیک در جنبش کـارگـری  

اما جمھوری اسـالمـی ایـن  .  دارد 
دو تشکل را تـحـمـل نـکـرد و بـا  
ـران آن   ـیـن و رھـب دستگیری فعـال
ـر   ـنـگـی عمال این دو تشکل را زمی

این دو سندیکا بعنوان یک  .  کرد 

دستاورد ارزشـمـنـد ھـمـچـنـان در  
میان کـارگـران زنـده اسـت و بـه  
مجرد اینکه کمی اوضاع عـوض  
شود بسـرعـت احـیـا مـیـشـونـد و  

امـا  .  فعالیتشان را از سر میگیرند 
ھمین دو مورد نشـان داد کـه در  
ــجــاد   ــی ایــران ای ــون شــرایــط کــن
سندیکای کارگـری ادامـه کـار  
ـر   در مـراکـز کـارگـری اگـر غـی
ــا دشـواری و   ــاشـد، ب ـب مـمـکــن ن
ـنـه زیـادی ھـمـراه اسـت امـا   ھزی
مجمع عمومی و ھمینطور مجمـع  
عمومی منظم در شرایط کنـونـی  
ـنـه   کامال امکانپذیر اسـت و ھـزی
ـرای کـارگـران و   بسیار کمتری ب

 . رھبران کارگری دارد 
اما عالوه بر مساله امکانپـذیـری،  
سنت شورائی یک سنـت بسـیـار  
ــش کــارگــری   ــب ــن ــکــال در ج رادی

اساسش بر مجمع عمـومـی  .  است 
استوار است و این نه تنھا پـوشـش  
ـیـن آن مـیـدھـد   محکمی به فعـال

بلکه مـجـمـع عـمـومـی ظـرفـی  
برای دخالت توده کارگـر اسـت و  
این به کارگران شخصیت میدھد،  
ـیـده مـیـشـود،   نظـر و رایشـان شـن

ـنـھـا   تصمیم جمعی کارگران نـه ت
مانع بوروکراتیسم و بیگـانـه شـدن  
ــکــه   ــشــود بــل ــوده کــارگــر مــی ت
ھمچنین بـه یـکـپـارچـگـی آنـھـا  
ـرای   کمک مـیـکـنـد، آنـھـا را ب
ــدارد،   ــی ــراض آمــاده نــگــه م ــت اع
ـنـدگـانـش را   امکان ارعـاب نـمـای
کاھش میدھد و قـدرتشـان را بـه  

ـنـدگــان  .  آنـھـا مـیـشـنـاسـانـد  نـمـای
منتخب مجمع عمومی پشـتـشـان  
به مجمع عمومی و تصمیمات آن  

ــع شــدن  .  گــرم اســت  ــس جــم نــف
ــمــاع و   ــت ــران در یــک اج کــارگ
تصمیم گیری بسیار روحیه بـخـش  

ــت  ـران در مـــجـــمـــع  .  اس کـــارگــ
ـنـد  ـن ـی . عمومی قدرت خود را میب

مجمع عمومی یک ظرف بسیـار  
ــن رھــبــری   ــأمـی ـرای ت ــاسـب ب مـن

 . اعتراض کارگران است 
 ھمچنین نشان داد کـه  ٥٧ انقالب  

ـرغـم دھـھـا سـال   ـی این سـنـت عـل
خفقان و محرومـیـت کـارگـران از  
ــوع تشـکــلـی، تـا چــه حــد   ھـر ن

تجربه سـه دھـه  .  زمینه رشد دارد 
اخیر نیز کارآئی، امکانپـذیـری و  
زمینه جنبش شورائی را بـخـوبـی  

کافـی اسـت بـه  .  نشان داده است 
تجربه ھمین یک سال اخیر نـگـاه  
کنید تا ببینید چگونه این سـنـت  

ــوی اســت  ــده و ق ــصــا  .  زن شــخ
تردیدی ندارم که اینبار با سـسـت  
ـروسـه   شدن کنترل حکومت و در پ
ـبـال   سرنگونی و یا بالفاصـلـه بـدن
آن، شـوراھـای کـارگـری سـراسـر  
ــد   کشــور را بســرعــت فــراخــواھ
ــا   گـرفــت و آنـوقــت اســت کــه ب
متشـکـل شـدن کـارگـران قـدرت  
واقعی آنـھـا در جـامـعـه نـمـایـان  

حـزب کـمـونــیـســت     . خـواھـد شـد 
. کارگری به این سنت تعلـق دارد 

ضمن اینکه ھمانطور که در ابتـدا  
اشـاره کـردم از ھــر تشـکـلـی از  
جمله سندیکاھای کارگـری کـه  
ـنـدگـی   منافع کـارگـران را نـمـای
کنند قاطعانه حمایـت و آنـھـا را  

 . تقویت میکنیم 
 

عـده ای از  :  کارگر کمونیسـت 
ـقـدنـد كـه   ـت فعالین كـارگـری مـع
شوراھای كارگری فقط در زمـان  
. اوج گیری انقالبی بوجود میاینـد 
 نطر شما دراین مورد چیست؟  

 

منھم فکر میکنم  : اصغر کریمی 
شوراھای کارگری صـرفـنـظـر از  
حاالت استثنائی، مربوط بـه دوره  
ھای انقـالبـی یـا دوره ای اسـت  
ــوان   ــیــل حــکــومــت ت کــه بــھــردل
ـر جـامـعـه را   ـرل ب سرکوب و کنت
ــادی از دســت داده   ــدرجــات زی ب

مثال سالھای دھه بیست تا    .  باشد 
ســی شــمــســی حــکــومــت تــوان  
سرکوب زیادی نـداشـت و ایـجـاد  
شوراھای کارگری کامال عملی  

در شرایـطـی کـه حـکـومـت  .  بود 
تحمل یک سندیکا را ندارد و یـا  
ـتـی   بعبارتی کارگران از مـوقـعـی
ـرا   ـنـد آن ـتـوان برخوردار نیستند که ب
ــد روشــن اسـت کــه   ــن ایـجــاد کـن
ــجــاد شــوراھــای   ــوان از ای ــت نــمــی

ایـجـاد  .  کارگری صـحـبـت کـرد 
شــوراھــای کــارگــری بــه تــوازن  
قوائی کامال متفاوت میان مـردم  

ــگـی دارد  در  .  و حــکــومــت بســت
 شـوراھـای  ٦٠  تـا  ٥٨ سالـھـای  

کارگری بزرگی در تـعـدادی از  
مراکز کـارگـری شـکـل گـرفـت  
اما این مقطعی بود که جمھوری  
ـیـت   ـب ـث اسالمی ھـنـوز خـود را ت
نکرده بود، انقالب ھنـوز فـروکـش  
نکرده بـود، اعـتـصـابـات بـزرگ  
ــش   ــار جــنــب کــارگــری در کــن
ـبـش قـدرتـمـنـد   دانشجوئـی و جـن
ـره در   انقالبی در کردسـتـان و غـی

ــود  ــان ب ــکــه  .  جــری ــن ــرد ای ــه مــج ب
حکومت موفق به سرکـوب مـردم  

 . شد شوراھا ھم برچیده شد 
 

بعنوان آخرین  :  کارگر کمونیست 
سوال و با توجه به اوضاع و احـوال  
ـراضـات   کنونی چشـم انـداز اعـت

کارگری را چگونه می بینیـد و  
وظیفه رھبران عملی کارگری در  

 این شرایط چیست؟  
 

ـتـصـادی  :  اصغر کریمی  بحران اق
جمھـوری اسـالمـی حـل شـدنـی  
ـر   نیست بلـکـه در حـال عـمـیـق ت
شدن است و معـضـالت کـارگـران  

ـر مـیـشـود  ـیـشـت نـدادن  .  ھم مدام ب
ـیـدا مـیـکـنـد،   حقوق ھـا ادامـه پ
مشکالت بیمه و بـازنشـسـتـگـی  
ــشــتــری را   دامــن کــارگــران بــی
میگیرد، ناامنی شغـلـی و خـطـر  
ـر   اخراج و تعطیلی کارخانه وسیعـت
میشـود، گـرانـی ھـرروزه گـلـوی  
کارگران را میفشارد و کـارگـران  
برای افزایش دستمـزد بـه مـبـارزه  

در یـک  .  خـود شـدت مـیـدھـنـد 
ـقـای مـبـارزات   کالم در دوره ارت
ـرش آن بـه سـر   کارگری و گسـت

ـم  ـری اعـتـصـابـات در مـراکـز  .  میب
ــد،   ــاب ــدی وســعــت مــی ی ــی کــل
اعتصابات طـوالنـی مـدت یـک  
خصوصیت اعـتـصـابـات ایـن دوره  

ـلـه  .  است  توان حکومت برای مقـاب
ـراضـات کـارگـری بـطــور   بـا اعـت
محسوسی کاھش یافتـه اسـت و  
ـیـدی و   این البته یک نکتـه کـل

ــابــل  .  بســیــار مــھــم اســت  ــق در م
  ٥٠٠٠ اعتصاب طـوالنـی مـدت  

کارگر معدن بـافـق، اعـتـصـابـات  
ـپـه،   مکرر کارگران نیشکر ھفت ت
ـروه، کـارگـران   کارگـران فـوالد ق
ــز   ــا مــرک ــھ ــایــر و دھ ــان ت کــی
ــه   ـم قـادر ب کـارگـری دیـگـر رژی
ـبـوده   اقدام سرکوبگرانه آشکاری ن

این نیز یک مشخصه ایـن  .  است 
نمیتوان به راحـتـی بـا  .  دوره است 

کارگری کـه مـاھـھـا حـقـوقـش  
پرداخت نمیشود و یـا آشـکـارا در  
زمینه بیمه و بازنشستگـی مـورد  
ـرد و آنـھـم در   اجحاف قرار میگـی
شرایطی کـه ایـن مشـکـالت بـه  
صدھا کارخانه سرایت کرده اسـت  

ـیـن شـرایـطـی  .  مقابله کرد  در چن
طبقه کارگر باید در مـقـابـل ایـن  
بحران و این تـعـرض بـه ھسـت و  
نیستش و شغلش و زنـدگـی اش  
. سنگربندی محکمی ایجاد کنـد 

ـر   ـپـذی این در شرایط کنونی امکـان
ـریـن  .  است  طبقـه کـارگـر در بـدت

ــی اســت امــا   ــت زیســت ــعــی مــوق
ــه نــفــع   ــورھــای مــھــمــی ب فــاکــت

 شــکــل گــیــری جــنــبــش 
مجمع عمومی زمیـنـه را 
برای اعـتـصـابـات بـزرگ 
سراسری یا مـنـطـقـه ای 

شـکـل .  آماده تر میکـنـد
گیـری مـجـمـع عـمـومـی 
مـنــظــم و یـا مــکــرر در 
تعداد قابـل تـوجـھـی از 
مـراکـز کـارگـری طـبـقــه 
کارگر را یک گام بـزرگ 
از نداشتن سازمان تـوده 

. ای خود بیرون مـیـاورد
جنبش مـجـمـع عـمـومـی 
خواه ناخـواه طـیـفـی از 
رھبران کارگری را نـیـز 
در مــراکــز مــخــتــلــف 
کارگری به جلـو صـحـنـه 
میـاورد و بـه تـغـیـیـرات 
ــت  ــی ــع ــوق ــی در م ــم ــھ م
مبارزاتی طـبـقـه کـارگـر 

اعـتـصـاب .  منجر میـشـود
مـنـطـقـه ای، شـھـری یـا 
سراسری مـیـتـوانـد یـک 
نتیجه شکل گیری جنبش 

 . مجمع عمومی باشد

 در دوره ارتـــــقـــــای 
مــبـــارزات کـــارگــری و 
گســتــرش آن بــه ســر 

اعـتـصـابـات در .  میبـریـم
مراکز کلیدی وسعت مـی 
یابد، اعتصابات طـوالنـی 
ــت  مــدت یــک خصــوصــی
ــن دوره  ــات ای ــصــاب ــت اع

ــت .  اســت ــوم ــوان حــک ت
برای مقابله با اعتراضـات 
کارگری بطور محسوسـی 
کاھش یافته است و ایـن 
البته یک نکته کلـیـدی و 

 . بسیار مھم است
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ـر کـرده   ـی مبارزات کارگـری تـغـی
ـتـا بـا   است و این فاکتـورھـا نسـب
ـیـشـرو   ثبات اسـت و کـارگـران پ
نباید این مـوقـعـیـت را از دسـت  

این مـوقـعـیـت صـرفـا بـه  .  بدھند 
معنی دسـت زدن بـه اعـتـصـاب  
ـردن   نیست بلکه ھمراه با آن دست ب
به متشکل کردن کارگـران اسـت  
و مجمع عمومـی مـکـرر و گـاه  
ھر روزه در طول اعتصاب و منظـم  
ــگـی یـا مـاھــانـه آن   ـت کـردن ھــف
ـیـابـی   واقعی ترین ظـرف سـازمـان

 . است 
ـبـش مـجـمـع   شـکـل دادن بـه جـن
ـیـشـروی   عمومی مھترین رکـن پ
طبقه کارگر در اوضـاع کـنـونـی  

در ھمه مراکز کارگری از  . است 
کارخانه ھا و معادن تا کـارگـران  
خدمات از جمله شھرداری ھا که  
ـره   مدام با مشکـل دسـتـمـزد وغـی
مواجھند باید بسـرعـت دسـت بـه  
کار برگزاری مجمع عـمـومـی و  

این جنبش را  .  منظم کردن آن شد 
این واقعی ترین و  .  باید شکل داد 

ـریـن راه مـتـشـکـل شـدن   عملی ت
کارگران در شرایط کنونـی اسـت  
و ایـن یـک مســالـه حـیـاتـی و  
. استراتژیک طبقه کـارگـر اسـت 

ــارزاتــی   ــب ــم م ــاز مــھ ــی ــن بــه ن ای
ــه   کــارگــران بــرای دســت زدن ب
ــز   ــی ــه ای ن ــق ــط ــن ــتــصــابــات م اع

پس بـا  .  مستقیما کمک میکند 
تمام قوا پیش بسوی شـکـل دادن  
به جنـبـش مـجـمـع عـمـومـی در  

 . کلیه مراکز کارگری 
 

 

 صدھا نفر از پرستاران تھران دست به
  تجمع اعتراضی زدند

 
 نفر از پرستاران بیمارستان امام خمینی دست بھ تجمع  ٣٠٠ طبق گزارشی کھ بھ حزب رسیده است، امروز اول تیرماه بیش از  

  ١٠  تا  ٨ این تجمع بھ مدت دو ساعت از  .  اعتراضی زدند و خواھان افزایش دستمزد و برخی دیگر از خواست ھای خود شدند 
 . صبح امروز در محوطھ بیمارستان برگزار شد و سھ نفر از پرستاران موقع متفرق شدن دستگیر شدند 

 تیر را روزھای اعتراض اعالم کرده بودند تا با دستبندھای نارنجی اعتراض خود را بھ  ٦  خرداد تا  ١٨ پرستاران از تاریخ  
 درصد بھ  ٣٠٠ اخیرا  .  فراخوان داده شده بود "  خانھ پرستار " این اعتراض از سوی  .  سطح پایین دستمزدھای خود نشان دھند 

کمبود پرستار  .  درصد بھ تعرفھ پرستاری ھستند ٣٠٠ تعرفھ پزشکی پزشکان اضافھ شده است و پرستاران نیز خواھان افزایش  
دارد بھداشتی است  پرستاران  .  در بیمارستان ھا باعث فشار کار شدید روی پرستاران و از طرف دیگر پائین بودن استان

میخواھند بھ این وضعیت خاتمھ داده  
د   شود، پرستاران بیشتری استخدام شون

بنا بھ این  .  و حقوق آنھا نیز افزایش یابد 
ات  ٢٨ گزارش روز   ی اه ھ  خردادم

تخلفات دانشگاه علوم پزشکی، حکم  
بازنشستگی پیش از موعد شریفی  
مقدم، دبیر خانھ پرستار را تحت این  
عنوان کھ دست بھ تحریک پرستاران  
ده   زده و آنھا را بھ اعتراض فراخوان
ھ او ابالغ   است  بھ تجمع غیرقانونی ب

این نیز یک موضوع اعتراض  .  کرد 
 . پرستاران است 

حزب کمونیست کارگری دستگیری پرستاران معترض را شدیدا محکوم میکند و از اعتراض پرستاران و خواست ھای آنھا از  
جملھ افزایش چند برابر دستمزد برای تامین یک زندگی انسانی و استخدام تعداد بیشتری پرستار و باال بردن استانداردھای  
بیمارستان ھا و خدمات بھ بیماران قاطعانھ حمایت میکند و پرستاران و سایر پرسنل بیمارستان ھا در سراسر کشور را بھ  

حزب مردم تھران و ھمھ مردم در سراسر  .  پرستاران دستگیر شده باید فورا آزاد شوند . پیوستن بھ این اعتراض فرامیخواند 
 . کشور را فرامیخواند کھ بھ ھر شکل میتوانند از خواست ھای پرستاران دفاع کنند 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٤  ژوئن  ٢٢  ،  ١٣٩٣  تیرماه  ١ 
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ـر و در   سود بیشتر با ھزینـه كـمـت
اگـر حسـیـن  .  زمان كوتاه تر اسـت 

ــیــن ایــن جــمــاعــت   ــری در ب اكــب
زالوصفت كه زندگی كـودكـان مـا  
ــه   كـارگـران را گـرو گـرفــتـه و ب
تباھی كشانده و خـون مـا را در  
شیشه كرده اند، یـك سـرمـایـه دار  
خوب می شناسد كه اصل برایـش  
چیـز دیـگـری اسـت بـه مـا ھـم  
ـم چـگـونـه   ـی معرفی كند كه بـدان

 .موجودی مورد نظرشان است 
نكته دیگر در بحث حسین اكبـری  
معرفی واردات و صادرات بعنـوان  
ــی   ــطــیــل ــع ــكــاری و ت ریشــه بــی

این البته ھـمـان  .  كارخانجات است 
گله و غرولند ھـمـیـشـگـی خـانـه  
كــارگــریــھــا و عــوامــل شــورای  
ــن   اسـالمـی كـار اسـت كـه حسـی
ـقـایـش ارادت   اكبری و دیـگـر رف

ـران  .  خاصی بـه آنـھـا دارنـد  در ای
ــه از   ــی ك ــداد كســان ــع امــروزه ت
ــار   ـرنـد و ب ـیـكــاری رنـج مـی ب ب
زندگی كردن بدون حداقل بیـمـه و  
تأمین اقتصادی و اجتماعی آنـھـا  
ھم بر عھده بخش كاركن آن افتـاده  
ـر از تـعـداد كسـانـی   ـیـشـت است، ب
ــد  ــن ــون شــاغـل ـن . اسـت كـه ھـم اك

بخشی از كسانی كه به اصـطـالح  
ـرداخـــت   ــ ــھـــا پ ـــد مـــاھ ــن ـل ــاغــ ش
دستمـزدھـایشـان بـه تـعـویـق مـی  

ـنـد  . افتد  اكثریت كسانی كه شاغـل
ـر اسـت  ـق . دستمزدشان زیر خـط ف

ـیـمـه ای   كار و شغلـشـان ھـیـچ ب
ـم نـاامـنـی  .  ندارد  در مـعـرض دائ

ایـن  .  شغلی و بیكاری قرار دارنـد 
ـر ایـن   موقعیت وحشتنـاكـی كـه ب
جامعه تحمیل شده است، حـاصـل  
سیاستھای یك دولـت خـاصـی از  
ـبـوده اسـت  . جمھوری اسـالمـی ن

ــھــای كــل رژیــم   حـاصــل ســیـاســت
اگـر در  .  جمھوری اسالمی اسـت 

ـیـكـاری   كشورھای دیـگـر آمـار ب
 درصـد اسـت، رقـم  ٢٠  تا  ١٠ بین  

ـر از   مربوطه در ایران بسـیـار بـاالت
سـیـاسـتـھـای جـنـگ  !  این اسـت 

طلبانه و شـاخ بـه شـاخ شـدن بـا  
ـروریسـم   ـثـافـات ت غرب و صدور ك

ـم عـمـر  ٣ اسالم طـی   ـی  دھـه و ن
جمھوری اسالمی، سرمایـه داری  

ایران را از ادغام در چرخه عـادی  
سرمایه داری جـھـانـی دور نـگـه  
داشته، طوری كه سـرمـایـه داران  
داخلی و خارجـی را از سـرمـایـه  
گذاری در این كشـور بـا شـك و  

ـرو كـرده اسـت  ــحــث  .  دودلـی روب ب
اصلی ھمه كـارشـنـاسـان مسـائـل  
اقتصادی در ایران ایـن اسـت كـه  
این وضعیت سیاسی، اقتصـاد ھـم  
اكنون داغان ایران را با فـروپـاشـی  

 . كامل روبرو كرده است 
ــر و   ــر كــارگ كســی كــه بــه فــك
معیشت كـارگـران اسـت و دلـش  
ـیـكـاران مـی سـوزد، اگـر   برای ب
نمی خواھد شریك تـالش كـارگـر  

برای خالـصـی از ایـن وضـعـیـت  
باشد، حداقل باید از خاك پاشـیـدن  
به چشم كارگـران و آدرس غـلـط  

ـتـظـار  .  دادن بپرھیزد  منتھـا ایـن ان
ـرانـی   ـیـسـم ای بیجائی از سندیـكـال

 دھه و نیـم  ٣ است كه در تمام این  
عمر جمھوری اسالمـی، عصـای  
ـم كـارگـركـش بـوده   دست این رژی

سندیكالیسمی كه نـگـرانـی  .  است 
ـبـش   ـیـزه شـدن جـن اش از رادیـكـال
كارگری بسیار بیشتر از نـگـرانـی  
از موقعیت مـعـیـشـتـی كـارگـران  

 .است 
 ٢٩١٤  ژوئن  ٢١ 

آدرس دادن عوضی سندیكالیسم ایرانی به 
 كارگران در باره بیكاری

 ١  از صفحه   

مـجــمـع عــمـومــی كــارگــری  
اكنون به یك پدیده شـنـاخـتـه شـده  
ـبـدیـل شـده   در جنبش كـارگـری ت

ــت  ـره  .  اس ــطــ ـر ســی ــ در ایــران زی
سركوبگری جـمـھـوری اسـالمـی،  
ـم   كارگران ابزار دیگری جز تصـمـی
گیری از طریق مجامع عـمـومـی  

امـا بـحـث مـجـمـع  .  خود نـدارنـد 
عــمــومــی كــه تــوســط فــعــالــیــن  
ـبـش كـارگـری   گرایش چـپ جـن
ــا مــجــامــع   مـطــرح مــی شــود، ب
ـفـاقـی   ـرمـنـظـم و ات عمومـی غـی

این را ما بـارھـا و  .  متفاوت است 
ـلـف مـطـرح   به مناسبتھـای مـخـت

ـیـن گـرایـش  . كرده ایم  بحـث فـعـال
چپ جنبش كارگری از مـجـمـع  
عــمــومــی، مــجــامــع عــمــومــی  
ـرایـش   منظمی است كه كارگران ب
ـتـه یـا   برنامه می ریزند و در ھـف
ماه و یـا ھـر دوره ای، دور ھـم  
ــجــا   ــد و در آن جــمــع مــی شــون
ـبـاط بـا   تصمیمات مھمـی در ارت

ـرنـد   موضوعات مختلفی می گـی
كه در ادامه به ایـجـاد شـوراھـای  

فـرق  .  كارگـری مـنـجـر مـیـشـود 
مــجــمــع عــمــومــی و شــوراھــای  
كارگری با سندیكا و اتحادیه كـه  
ـبـش   ھر كدام ابزار گرایشی از جـن
ـرای مـتـشـكـل كــردن   كـارگـری ب
كارگران ھستند، اوال این است كـه  
ــر روزه در   ــر را حــداقــل ھ كــارگ
زندگی روزمره تشكـل و مسـائـل  
ــدگــی و   ــوط بــه كــار و زن ــرب م

 .سیاست دخالت می دھد 
ــتــن ایــن   ــیــل نــوش حــكــمــت و دل
یادداشت بحثی بـود كـه چـنـدی  
ـر در یــك مـنـاظــره   ـف ـیـش یـك ن پ
ــوئــی مــطــرح مــی كــرد كــه   رادی

ـیـسـت  "  مجمع عمومی تشكـلـی ن
. كه مختـص بـه كـارگـران بـاشـد 

بلكه ھمه كس و حـتـی سـرمـایـه  
ـیـدان افـغـانـی و   داران و ریش سـف
ـرگـان ھـم   آخوندھا در مجلـس خـب

ـنـد  ـن ." مجمع عمومی برپا می ك
ــطــق   ــن كــه نشــد جــواب و مــن ای

ــی  ــاس ــی  ! " ســی ــن صــفــن ــم ــج ان
" اتحادیه كارفرمایـان " ،  " كارفرمایان 
را در گـوگـول  "  اتحادیـه " و حتی  

تایپ كنید كه دھھا نوع اتـحـادیـه  
ــكـــای   ــدی ـن ـــی و ســ ــائ ــارفــرم ك
نخودفروشـان و اتـحـادیـه پـارچـه  
ـیـد  ـن . فروشان و غیره و غیره را ببی

بحث ھـر آدم مـنـصـفـی، جـدا از  
ـرسـیـاســی   ــھـای غـی ـری بـھـانـه گـی

كودكانه و كدورتھای نـاالزم بـایـد  
مـجـمـع  " این باشد كه كسـی كـه  

" سندیـكـا "را در تقابل با  " عمومی 
مطرح می كند، چه می خـواھـد  

پشت منطقش چه فلسـفـه  !  بگوید 
اگر بـا مـجـمـع  . ای خوابیده است 

ـتـی دارد، بـایـد   ـف عمومی مـخـال
حداقل بتواند این چـھـار اسـتـدالل  

ـنـد كـه   ) ١ گرایش چپ را رد ك
مجمع عمومی كـارگـری كـارگـر  
را در سرنوشتش دخالت می دھد،  

برگزاری آن در شرایطی مـثـل  )  ٢ 
ـیـشـر   ایران عـمـلـی و امـكـانـش ب

امنیت و ادامـه كـاری  )  ٣ است،  
ـیـن كـارگـری را   ـران و فـعـال رھـب
بسیار بیشتر از سندیكا و اتحـادیـه  

امكان زد  )  ٤ تضمین می كند، و  
و بند پشت پرده با كارفـرمـایـان و  
ــدگــان   ــمــایــن ــن ارعــاب ن ــی ھـمــچــن
ــرمــایــان و   كــارگــران را از كــارف

 .دولتشان سلب می كند 
ــن گــرایــش   ـرای فــعـالــی بـاالخــره ب
ـنـون   چپ جنبش كارگری كـه اك
شورا و مجمع عمومی بحث آنـھـا  
ـلـه   در جنبش كارگری است، مسـئ
اصلی این است كـه كـدام تشـكـل  
كارگری می تـوانـد گـره ای از  
معضل بی تشكلـی كـارگـران در  

؟  ! این برھه از تاریـخ را بـگـشـایـد 
و  "  سـنـدیـكـا " قرار بود بحث حـول  

ـتـوانـد  "  مجمع عمومی " و  "  شورا "  ب
راھی نشـان بـدھـد كـه چـگـونـه  
ــارگــران دســت در دســت ھــم   ك
ـراز وجـود   ـر اب بگذارند و مـتـحـدت

 . بكنند 
 
 ٢٠١٤  ژوئن  ٢٢ 

 یادداشتی درباره مجامع عمومی كارگری
 ناصر اصغری 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ــھــاســت  ــکــارســازی ــی . مــمــکــن و ب
اعتراض کارگران معدن بافق یـزد  
ـر   ـــه خـــطــ ــی ب ـــع ــه طـــور واق ب
بیـکـارسـازیـھـا و کـاھـش سـطـح  
دستمزد و دیگر مزایایشان در پـی  
. خصوصی سازی این معدن اسـت 

ضمن اینکه عدم ایمنـی مـحـیـط  
کار و قرار گرفتن کـارگـران ایـن  
کارخانه و حتی مردم شھـر بـافـق  
ـیـمـاریـھـایـی چـون   یزد در خطـر ب
ــگــر   ــت از دی ــاتــی ــرطــان و ھــپ س
مشکـالت ایـن کـارگـران و ایـن  

کارگران معدن بافـق  .   مردم است 
یزد  اعالم کرده اند کـه تـا لـغـو  
کامل این واگذاریـھـا حـاضـر بـه  

 . شروع کار نیستند 
 اما در این میان کسانی از دارو  
دسته ھای حکومتی تالش دارنـد  

 درصـد سـھـام  ٥ ٢٨ بحث فـروش  
ـرجسـتـه   این معدن به کارگران را ب

 .کنند 
ـم کـه   قبال ھم در این مورد نـوشـت
دامن زدن به این بحث کـه گـویـا  

  درصد سھام ایـن  ٥ ٢٨ با تقسیم   
 ھـزار کـارگـر، در  ٥ شرکت بین  

برابر بخش اصـلـی سـھـامـی کـه  
دست صـاحـبـان اصـلـی سـرمـایـه  
ـیـسـت  و    ـیـش ن است، توھـمـی ب
خطر به حاشیه رفتن خـواسـتـھـای  
ــرقــه در   ــف ــران و ت واقــعــی کــارگ
ــان را دارد  ــوف اعــتــراض آن . صــف

ھمانجا  اشـاره کـردم کـه دامـن  
زدن به توھم مالک شدن کـارگـر  
از طریق خرید سھام کوچک، در  
ــانــه   ــی چــھــارچــوب قــوانــیــن وحش
ســرمــایــه داری، کــاله گشــادی  
ــارگــران   ــه ســر ک ــه ب ــت ک اس
میگـذارنـد و قـدمـتـی تـاریـخـی  

با این سیـاسـت و بـا تـوھـم  .  دارد 
مالک شدن کارگر، میـکـوشـنـد  
او را از خواستھـای اسـاسـی اش  
چون دستمزد مـکـفـی و شـرایـط  

خصـوصـا  .  کار انسانی دور سازند 
چنیـن تـوھـمـی در چـھـارچـوب  
قوانین اسالمی کار و محرومـیـت  
ــن   ــه ای تــری ــای کــارگــران از پ
حقوقشان چون حق تشکل و حـق  

 . اعتصاب سرابی بیش نیست  
ـران کـارگـری و   ھـوشـیـاری رھـب

 ھـزار کـارگـر  ٥ مبـارزه مـتـحـد  
معدن بافق یزد نقش تعیین کننـده  

ای در تقابل با این تفرقه افکـنـی  
ھا و  پیروزی بیش از یـک مـاه  
اعتراض و مبـارزه ایـن کـارگـران  

 .دارد 
ــا  ٥   ــزد ب  ھــزار کــارگـر بـافــق ی

خانواده ھایشان و مردم ایـن شـھـر  
ــد کــه   ــن ــمــی ھسـت ـیــروی عــظـی ن
میتوانند با قدرت مبارزات متحـد  
ـر   خود حول خواستھای  فوری و ب
حقشان از جمله خواستھایی چـون  
متوقف کردن به مـزایـده و حـراج  
ــن مــعــدن و خــطــر   ــن ای ــت گــذاش
بیکاری کـارگـران، مـمـنـوعـیـت  
اخراج، افزایش فوری دسـتـمـزدھـا  
ـر   در سطح یک زندگی انسانی، ب
قراری ایـمـنـی مـحـیـط کـار بـا  
استانداردھای قابل قبول پزشکی،  
کنترل پزشکـی ایـن کـارگـران و  
مردم این شھر و معالجه و درمـان  
آنان در صورت ابتال به بیمـاری و  
ـر   صدمات ناشی از ایـن مـعـدن ب
محیط کار و زنـدگـی شـان، نـه  
تنھا تھاجمات مقامات مسئـول و  
دولت را به زنـدگـی و مـعـیـشـت  
خود عقب زنند بلکه بـا تـحـمـیـل  
بـھـبـودھـایـی در شـرایـط کـار و  
زندگی شان در مـبـارزه خـود در  

 ..موقعیت بھتری قرار گیرند 
مجمع عمومی منـظـم کـارگـری  
یک گام عملی برای مـتـشـکـل  

 شدن 
کارگران پروفـیـل سـاوه بـا اعـالم  
تشکیل مجمع عمومـی خـود در  

 دقیقه،  راه  ٤٥ ھر ماه و به مدت  
عملی شدن تشکلیابـی مـبـارزات  

 ھزار  ٥ .  کارگری را نشان میدھد 
ــزد نــیــز   ــافــق ی کــارگــر مــعــدن ب
میتوانند با اعالم برگزاری منـظـم  
مجمـع عـمـومـی مـاھـانـه خـود،  
ــراضــشــان را مــتــحــد   صــف اعــت
نگاھدارند و با متشکـل شـدن در  
مجمع عمومی خود سازمانیافـتـه  
ـر از مـبـارزاتشـان   تر و مـتـحـد ت

 . بیرون بیایند 
ـنـکـه در جـریـان   خالصه کـالم ای
ـراض مـتـحـد   بیش از یکـمـاه اعـت
کارگران مـعـدن بـافـق یـزد،  از  

ـتـی و   یکسو مقامات مختلف دول
مسـئـوالن مــعـدن از  کشـاکــش  
ھایشان بر سر به حـراج گـذاشـتـن  
سھام این معـدن و غـنـائـمـش در  
. مقابل یکدیگر قرار گـرفـتـه انـد 

از جمله مقامات جوراجوری چـون  
نمایندگان شورای اسالمی شـھـر،  
ـنـدگـان مـجـلـس   امام جمعه، نـمـای
اسالمی در این شھر، و اسـتـانـدار   
ھمه و ھمه وارد این داسـتـان شـده  

از سـوی دیـگـر وحشـت و  .   اند 
 ھـزار  ٥ ھراسـشـان از اعـتـصـاب  

ـیـش از یـکـمـاه   کارگر را کـه ب
ــه  و بــه مــوضــوع   ــت ادامــه داش
ـبـدیـل   مھمی در شھر بافق یـزد ت

از ھمیـن  .   شده است را می بینیم 
رو جلسه پشـت جـلـسـه تشـکـیـل  
ــداوم   ــا در بــرابــر ت ــد ت ــدھــن مــی
ـرش   اعتراضات کارگـران و گسـت
ــر بــه   دامــنــه اش بــه مــردم شــھ

ـر  .  اجماعی برسنـد  در گـزارش زی
استاندار یزد با عجز تمـام دارد از  
. ھمین مخمصه سـخـن مـیـگـویـد 

نھایتا نیز می بینیم کـه بـعـد از  
نشسـت ھـای مـتـعـدد و قـول و  
وعده ھای بسـیـار بـاز کـارگـران  
ایسـتـاده انـد و اعـتـصـاب ادامــه  

ـنـسـت  .  دارد  از جمله آخرین خبر ای
ـنـده   ـر  ١٠ که در سه شنبـه آی ـی  ت

قرار است به کارگران پـاسـخ داده  
 . :گزارش زیر را بخوانید . شود 

ـبـال   ـم در ق تکاپوی مقامات رژی
اعتصاب کـارگـران بـافـق یـزد و  

 عجز استاندار 
 تیر میر محمدی اسـتـانـدار  ٢ روز  

ـتـگـو بـا   یزد طی سخنانی در گف
خبرگزاری بافق یـزد،  خـواسـتـار  

ــزد شــد و  "  آرامــش "  کــارگــران ی
ـر ایـن بـود کــه  :"  گـفـت  تـالش ب

آرامش حفظ شود و اقـدامـی کـه  
ــونــات مــردم   ــئ دور از شــان و ش
منطـقـه و اسـتـان بـاشـد صـورت  

 ".نپذیرد 
عمل دون شان نیز از نـظـر ایشـان  
ــصــاب   ــاه و نــیــم اعــت ــک م ی
ـر سـر حـق و   کارگران یزد بافق ب

 . حقوقشان است 
 میر محمدی  در پاسـخ بـه ایـن  
ــت   ــیــف وضــعــی ســوال کــه تــکــل

ــه بـخــش   واگـذاری ایـن مـعـدن ب
خصوصی و تحصن کارگران ایـن  

:" معدن چـه مـیـشـود، مـیـگـویـد 
مجلس شورای اسالمـی در سـال  

ــون اجـرای اصــل  ١٣٨٦    ٤٤  قـان
قانون اساسی را بر اساس سیاسـت  
ـری   ھای ابالغی مقام معظم رھـب
ـیـد شـورای   تصویب کرد و به تـای
ـرای   محترم نگھبان نیز رسیـد و ب

ــالغ شــد  ــت اب ــه دول در  .  اجــرا ب
 و در اجـرای ایـن  ٩١ شھریور سال  

قـانـون، دولـت تصـویـب نـمـود تـا  
ــی کــه   ــکــســری از واحــدھــای ی
مشمول ایـن قـانـون بـودنـد را در  
ــش   ــخ ــه ب ــذاری ب ــســت واگ لــی
ـر ھـمـیـن   خصوصی قرار دھد و ب
ــه ســازمــان خصــوصــی   اســاس ب
سازی ابـالغ نـمـود تـا در جـھـت  
ــت اقــدام   ــا رد دیـون دول فـروش ی

سازمان خصـوصـی سـازی  .  کند 
ـر ھـمـیـن اسـاس نسـبـت بـه   نیز ب
ـرار   شرکت ھایی که در لیـسـت ق

ــنــگ آھــن    -داشــت  ــه س ــل از جــم
بـا  .  برای فروش اقدام نمـود   -بافق 

شـروع اقــدام سـازمــان خصـوصــی  

سازی، مسئله جنبه اعتراضی بـه  
بدیھی است که مـا  .  خود گرفت 

ـیـن اسـتـان، بـه   به عنـوان مسـئـول
ـم امـا   ـی دنبال حـل مسـائـل ھسـت
ـبـال   بعضا  برخی ممکن است به دن
بھره برداری از مسائل باشنـد کـه  

 ."این دو موضوع، متفاوت است 
اشاره او به ھمان طرحی است کـه  
در نتیجه آن دسـت کـارفـرمـایـان  
برای تحمیل شرایط برده وار کـار  
به کارگران بازتر میـشـود و خـود  
مقدمه ای بر بیکـارسـازی ھـای  
گسترده است و عاقبـت بسـیـاری  
ـــز   ـی ــ از ایـــن کـــارخـــانـــجـــات ن
ــی   ـل ورشـکـســتـگـی و بـه تـعـطــی
ــجــات و   ــده شــدن کــارخــان ــی کش
باالکشیدن دستمزدھای کـارگـران  
ــان بــیـن مــراجــع   ــاســکــاری آن و پ

 . مختلف دولتی بوده است 
ــد و   ــدھ ــه مــی ــدی ادام ــم ــح م

ــد  ــگــوی مــا از زمــانــی کــه  : " مـی
ــوجــه شــدیــم اعــتــراضــات و   مــت
تحرکات برخی در ایـن خصـوص  
ـر گـذار   ـی در میـان کـارگـران تـاث
است، جلـسـه شـورای تـامـیـن را  
ـم و تصـمـیـمـاتـی را   تشکیل دادی
اتخاذ کردیم و نتیجه را بـه دولـت  

ــمــودیــم  ــعــکــس ن مــعــاون اول  .  مــن
رییس جمھور نیـز طـی دسـتـوری  
خواستار توجه به این موضوع شـد  
و اعالم نمود تا در ایـن خصـوص  
. با ھماھنگی استـان عـمـل شـود 

ــاط بــا ریــاســت   ــب ــیــن ارت در ھــم
ــم   ســازمــان خصــوصــی ســازی ھ
جلسه ای گذاشتیم و مقرر شد تـا  
ــاکــت ھــای افــرادی کــه در   پ
مزایده خرید معدن شـرکـت کـرده  
ـنـکـه   بودند بازگشایی نشود تـا ای
با استان ھماھنـگـی الزم صـورت  
ـبـات   گیرد و در ارتبـاط بـا مـطـال
منطـقـه بـه یـک راه حـل ھـای  
ــه   ــت ــب ــرســنــد کــه ال ــی ب ــب ــاس ــن م
ـلـو   متاسفانه بحث مـزایـده بـه تـاب
ـرنـده مـزایـده   بورس کشیده شد و ب
اعالم شد و ھمین امر سـبـب شـد  
تا مردم شریف بـافـق و کـارگـران  

 اعتراض کارگران معدن بافق یزد
  بر سر چیست

  ١  از صفحه  
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عزیز این معدن احساس کنند که  
ــھــا بــی   ــه آن ــه حــرف و خــواســت ب

 ."توجھی شده است 
ــنــاب مــحــمــدی از   ــتــی ج نــاراح
ـر اقـدامـات   اینست کـه چـرا خـب
پشت پرده آنان زودتر از وقتی کـه  
آنھا تدارکش را دیـده بـودنـد، بـه  
ـلـوی اعـالنـات نصـب شـده و   تـاب
باعث با خبر شدن کارگران و برپـا  
ـراضـات شـده اسـت  . شدن این اعت

ـتـه او نشـانـه از   در عین حال گـف
ــان و   ــوفش ــگــی صــف ــخــت گســی
نزاعھایشان درونی شان اسـت کـه  

 . چنین بند را به آب داده است 
ــزد ادامـــه داده و   ـــدار ی ـــان اســت

سپس در ادامـه جـلـسـه  : " میگوید 
ای با حضور وزیر تعـاون، کـار و  
رفاه اجتماعی و اعضـاء شـورای  
ـنـدگـان   شھر بافق به عـنـوان نـمـای
کارگران معدن برگزار شد کـه از  

ــه  ١٧  ــه مــطــروحــه ب   ١٦  خــواســت
ـبـه قـانـونـی   خواسته آنھا کـه جـن
داشت توجه شد و تفاھم نامـه ای  
. تنظیم گردید و به امضاء رسید  

موردی نیز که قابل پذیرش واقـع  
  ١٥ نشــد درخــواســت واگــذاری  

درصد از سھام سنگ آھـن بـافـق  
به شھرداری این شھر بـه صـورت  
رایگان بود و بـدیـھـی اسـت کـه  
اگر دولت قصد داشت تا این کـار  
را انجام دھد حتما بـایـد مصـوبـه  

مجلس شـورای اسـالمـی را دارا  
می بـود، چـرا کـه دولـت نـمـی  
ـیـت الـمـال را بـدون   تواند امـوال ب
ــا   ــه شــخــص ی ــی ب ــون ــان مـجــوز ق
اشخاص حقیقی و حقوقی واگـذار  

ـیـن  .".  کند  سپس سخنانش را چـن
ـرای  :  ادامه میدھد  مقرر شد تـا ب

این موضوع، مصـوبـه مـجـلـس و  
شــورای اســالمــی اخــذ شــود و  
نگرانی با این تفاھم برطرف شد و  
قرار بر این شـد تـا کـارگـران بـه  
کار بازگردند و وضعیت به حالـت  

 .سابق در آید 
ـنـده   اما ظاھرا بعد از سخنان نـمـای
مجلس اسالمی از شھرستـانـھـای  
ـم و   ـرکـوه، خـات بافـق، مـھـریـز، اب
بھاباد در نماز جمعه شـھـر بـافـق،  
کارگران تصمیم میگیرند که سـر  

در این رابطه اسـتـانـدار  .  کار نروند 
در  :"  یزد چنین تـوضـیـح مـیـدھـد 

این خصـوص بـا ایشـان صـحـبـت  
کردیم که به چه دلیل راه ھـایـی  
که خسارت برای منـطـقـه ایـجـاد  
ـبـال شـود در   می کـنـد بـایـد دن
حالی که می توان راه ھـایـی را  
دنبال نمود که برای منطقه ایجـاد  

بـه  .  منفعت و ارزش افـزوده کـنـد 
ھمین منظور مجددا  جلسه ای بـا  
حضور امام جمعه محترم بـافـق و  
نماینده مـردم ایـن شـھـرسـتـان در  
مجلس شورای اسالمی به ھـمـراه  

ــه   اعضـاء شــورای شـھــر بـافــق ب
ــدگــی از کــارگــران در   ــایــن ــم ن
ــه   ــرگــزار شــد و ب ــداری ب ــان ــت اس
ـم کـه بـه امضـاء   تفاھمی رسیدی
حاضرین رسید و صورتجلـسـه ای  
ـقـول   نیز تنظیم شد و ھمه متفـق ال

 ."شدند که کار باید شروع شود 
بـا ایـن  :"  استاندار یزد می افزایـد 

ســیــاســت، قــرار شــد مــطــالــبــات  
ـری   ـیـگـی کارگران و مردم بافـق پ
شود و در عوض کارگران نیـز بـه  

بـه ھـمـیـن  .  کار خود باز گـردنـد 
منظور معاون سیاسی، امنیتـی و  
اجتماعی اسـتـانـداری بـه ھـمـراه  
ـنـده   ـرم و نـمـای امام جـمـعـه مـحـت
محترم مردم منـطـقـه در مـجـلـس  
شـــورای اســـالمـــی و اعضـــاء  
شـورای شـھــر در مــحـل حضــور  
ـبـت   یافتند تا کـار بـا نـگـاه مـث

ـرای  .  شروع شـود  ھـمـه شـرایـط ب
آغاز به کار کارگران فراھم بـود،  
اما صحبت ھای فردی که خـود  
را شھروند معـرفـی مـی کـرد و  
ــت   ــاد صــورتـجــلـســه و ضـمــان مـف
ـرد،   اجرای آن را زیر سـوال مـی ب
باعث تحریک مـجـدد کـارگـران  
شد و کارگران نیـز در پـاسـخ بـه  
ـتـی و   ـی سوال معاون سیاسی، امـن
اجتماعی استاندار که از جـایـگـاه  
نامبرده سـوال مـی کـرد، وی را  
نماینده خود دانستند و این امر مـا  

. را با شرایطی جدید مواجه نـمـود 
ــرر شــد تــا وی بــه صــورت   ــق م
ــده   ــن ــوان نــمــای ــن ــه ع ــتــوب ب مــک
ــا   ــود ت ــی ش ــعــرف ــارگــران م ک
ـران در ایـن   مجموعه تصمیـم گـی
خصوص، با یک نماینده رسـمـی  
. از سوی کارگران مواجه بـاشـنـد 

ـرفـــی وی از ســـوی   ـــا مـــعــ ب
کارگران، مجـددا  جـلـسـه ای بـا  
ـرم بـافـق،   حضور امام جمعه مـحـت
نماینده ای از شورای شھر بـافـق،  
نماینـده مـعـرفـی شـده از سـوی  
کارگران و نماینـده ای از سـوی  
ـرم مـردم بـافـق در   ـنـده مـحـت نمای
ـرگـزار   مجلس شورای اسـالمـی ب
ـنـگـونـه   شد و عنـوان شـد کـه ای
برخوردھا، منافـع مـنـطـقـه را در  

ـرخـوردھـای  .  پی نخواھد داشـت  ب
گـذشـتـه بـا جـامـعـه کـارگــری،  
ــن   نـوعــی بـی اعــتـمــادی در بــی
ــان   کـارگـران و نـاراحــتـی در مـی

در  .  مردم بافق را دامـن زده بـود 
ـرای   این جلسه مـطـرح شـد کـه ب
اعتماد سازی، بایستی یـکـی از  
ــن کشــوری در جــمــع   ــولــی ــئ مس
کارگران حاضر شـده و در حـفـظ  
حقوق کارگران قول مساعد بدھـد  
ـیـز اجـرایـی شـود و   و مطالبات ن
بایستی به نـحـوی ایـن اعـتـمـاد  

ــرد  ــی مــجــددا   .  ســازی صــورت گ
موضوع جلسه با معاون اول رییس  

جمھور در میان گـذاشـتـه شـد و  
ایشان ھم به وزیر تـعـاون، کـار و  
ـرای   رفاه اجتماعی دستور داد تا ب
رفع مشکل اقـدام کـنـد کـه در  
ھمین رابطه قرار است ایشـان سـه  

ـنـده   ـر ١٠ ( شنبه آی ـی در جـمـع  )   ت
کارگران این معدن حاضر شـود و  
نقطه نظرات دولت را بـا آنـھـا در  

 ".میان بگذارد 
این گـزارش اوج تشـتـت صـفـوف  
مقامات حکـومـت و بسـاط دزد  

ایـن  .  بازارشان را بر مال مـیـکـنـد 
گزارش در عین قـدرت مـبـارزات  

 ھزار کارگر معدن بـافـق  ٥ متحد  
یزد و انـعـکـاس اجـتـمـاعـی ایـن  
اعتراضات در سطح یک شھـر را  

این مـبـارزات  . به نمایش میگذارد 
تا ھمین جا یک اتفاق سـیـاسـی  
ــش اعــتــراضــی   ــھــم در جــنــب م
کارگری است و نشانگر ظرفـیـت  
مبارزات کارگـران در شـھـرھـای  
مختلف در به تـحـرک در اوردن  
ـرای در مـیـان ھـمـه   فضای اعـت

مــبـارزات کـارگــران  .  مـردم اسـت 
معدن بافق یزد میتوانـد الـگـویـی  

اخـبـار  .  برای ھمه شھر ھـا بـاشـد 
این اعتراضات را وسیعا انعـکـاس  

 .  دھیم 
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ـتـه گـذشـتـه مـرکـز آمـار   ھف
ـرخ   جمھوری اسالمی در مـورد ن

ــالم کــرد  ــکـــاری اع ـرخ  : " بــی ــ ن
درصد و زنـان  ١ .  ٩ بیکاری مردان 

بیکاری برای  .   درصد است ١٨.٩ 
زنان شھری و روستایی کشور بـه  

ـرای زنـــان  ٤٧.٢   درصـــد و بــ
 درصـد  ٥٤.١ شھرنشین به رکورد  

ــده اســت  در حــال حــاضــر  .  رســی
 تـا  ١٥ بیکاران در فاصله سـنـی  

ــه قــرار دارد ٢٩  ــال ــن  .  س ــدتــری ب
ــیــکــاری در کشــور   ــیــت ب وضــع

 تـا  ٢٠ مربوط به زنان گروه سنی  
 درصـد  ٤٧.٢  ساله به میـزان  ٢٤ 
  ٢٩  تـا  ٢٥ ھمچنین زنـان  .  است 

 درصـد  ٣٥ ساله کشور نیز دارای  
ــد، از ســویــی   ــن ــکــاری ھســت ــی ب
وضعیت بیکاری زنـان در حـالـی  
ـرخ   ـم ن ـی بدتر مـی شـود کـه بـدان

 سـالـه  ٢٤  تـا  ٢٠ بیکاری زنـان  
ساکـن در شـھـرھـای کشـور بـه  

 ". درصد رسیده است ٥٤.١ 
اینھا تازه ترین  آمار وارقـام رشـد  
بیکاری، ارائه شده توسط مـرکـز  

در این گزارش بر  .  آمار می باشد 
ــگــر،   خــالف ســایــر گــزارشــات دی
برای اولین بار مـجـبـور شـده انـد  

  ٣٠ جمعیت فعال جویای کار زیر  
ــق تــر " ســال را کــمــی   وارد  "  دقــی

ـری و   حساب و کـتـاب آمـارگـی
ـنـد  در ایـن  .  آمارسازیھایشان بـکـن
 درصـد  ٤٥ میان بیکاری بـاالی  

ـریـن  ٣٠ زنان جوان زیر   ـیـشـت  سال ب
. رقم بیکاران را تشکیـل مـیـدھـد 

البته باید در نظر داشـت کـه رقـم  
واقعی بیکاری بسیار باالتر ازایـن  

حتی بخـش  . ارقام حکومتی است 
ھایـی از حـکـومـت مـدتـھـاسـت  
ـیـکـاری   گفته اند که سونـامـی ب

ــت   ــعــی ــم   ١٠ در راه اســت و ج
ـیـکـاران در راه مـی   ـیـونـی ب میل

اینھا گفته انـد ھـر سـالـه  .  باشند 
ـیـکـاران  ٧٥٠   ھزار نفر بر شـمـار ب

افزوده میشود و االن ھـم  عـیـن  
ــژاد ادعــا مــی   دولـت احــمــدی ن

ـیـون   ـل کنند باید ساالنه یـک مـی
شغل ایجاد کرد تا سطح بیکـاری  

 . برسد " استانداردھای جھانی "به  
اعترافـات بـانـدھـا و دارو دسـتـه  
ھای حکومتی پیرامون آمارھـای  
ـــغـــال   ـت ــای اشــ ـــکـــاری وادع بــی

میلیونی، دو وجه یـک سـیـاسـت  
کثیف حکومت است که  اھـداف  
ــرای دولــت دزدان   ــنــی را ب ــی مــع
ـر دارد  ــــظـــ ــــالن مــــد ن ــــات . وق

یک ممـر درآمـد و  "  اشتغالزایی " 
ـیـافـتـه در   دزدی وفسـاد سـازمـان

در واقـع بـه  .  حکومت می باشـد 
بھانه ایـجـاد اشـتـغـال، بـانـدھـای  
قدرتمند حکومت در دولت وسـپـاه  

یک کارشان ھمیشه تـالش  ... و  
برای گرفتن سھم بیشتر از بودجـه  
منظور شده برای ایـجـاد اشـتـغـال  

ھزاران میلیـارد تـومـان  .  بوده است 
ـم   که به ادعای خود دولتھای رژی
صرف ایجاد اشتغال شده است، در  
دست این باندھا تقسیم شـده اسـت  
ـر سـود و دزدی   که در عرصـه پ

 .فعالیت می کنند " اشتغالزایی "
ــجــاد   ــه انــد در ای ــت ــف خــودشــان گ
اشتغال میلیونی در دوره احـمـدی  
نژاد دھھا ھزار میلیـاردتـومـان وام  

ھـزاران طـرح  .  اشتغالزایی داده اند 

بنـگـاھـھـای  " اشتغالزایی در قالب  
و  .  را افتتاح کـرده انـد "  زود بازده 

ــت   ــه در مــاھـھــای آخــر دول ــت ـب ال
احمدی نژاد رسمـا اعـالم کـردنـد  
ـبـوده و نـه   که این پروژه موفـق ن
ـلـکـه   تنھا ایجاد اشتغال نـکـرده، ب
ـیـمـه پـایـدار   بخشا اشتـغـالـھـای ن
ـرو   موجود را نیز با مشکالتی روب

ــر بــاعــث   عــدم  " کــرده و ایــن ام
شـاغـالن در ایـن  "  امنیت شـغـلـی 

ـیـجـه ایـن  .  بخشھـا شـده اسـت  ـت ن
سیاست بـاالکشـیـدن دھـھـا ھـزار  
میلیارد تومان پول و ھـزاران طـرح  
اشتغالزایی دولتی نیمـه تـمـام  و  
بیکاری مجـدد شـاغـالن در ایـن  

ـرونـده  .  این بخشھا بوده است  ایـن پ
دزدان فـعـال احــمـدی نـژادی در  
عرصه ایجاد اشتغالھای میلیونـی  

 .بوده است 
ـتـخـاب    در ھمین رابطه بعـد از ان
روحانی، سخنگـوی دولـت اعـالم  
کرد که برای بـه پـایـان رسـانـدن  
طرح ھای نیمه تمام  به جا مانـده  
ــه   ــاج ب ــی ــی، احــت ــل ــت قــب از دول

ـبـار و  ٤٨٠  ھزار میلیاردتومان اعـت
ــول دارنــد  ــارد را  .  پ ــی ــل ھــزاران مــی

دزدیده اند و االن ھم برای دزدیـدن  
ــه   ــصـاص داده شــده ب بـودجـه اخـت
ایجاد اشتغال در دولـت جـدیـدشـان  

این عرصه پرسـود  .  نقشه میکشند 

برای باندھای حکومتی بـوده بـه  
ھمین خاطر ھمه بـانـدھـا و دار و  

بشـدت  " دسته ھای در این عرصه  
ـیـجـه دولـت  .  ھستنـد "  فعال  ـت در ن

روحانی، وزارت کارو باندھا و دار  
ـرای   و دسـتـه ھـای کـل نـظـام ب
. بودجه اشتغال کیسه دوخـتـه انـد 

ـم پـول و   ـقـسـی االن ھـم مشـغـول ت

ــت   ــدھــای دول ــن بــان ــی ــبــار ب ــت اع
اشـتـغـالـزایـی   . روحانی می باشند 

ـــن   ـی ــ ـم ع ــ ـــی ھ ـــان ـــت روح دول
. اشتغالزایی احـمـدی نـژاد اسـت 

ـیـارد   ـل دزدیدن و چاپیدن ھزاران مـی
تومان پول، به جا گذاشتن ھـزاران  
طرح نیمه تمام برای ادامه کـاری  

ایـن  .  دزدیھایشان در دولت بـعـدی 
سیاسـت اشـتـغـالـزایـی بـانـدھـای  
ـیـش از   حکومتی می باشد که ب
سه دھـه اسـت مـمـر درآمـدھـای  
افسانه ای و دزدیھای میلیـاردی  

 . برای حکومت  بوده و می باشد 
ـرخـی دار و   نقطه جالب اینکه  ب
دسته ھا وبـانـدھـای حـکـومـتـی  
اخیرا دست بـه حسـاب و کـتـاب  

" ھزینه ایـجـاد اشـتـغـال "مربوط به  
ـنـه  وب  .  زده اند  در ھـمـیـن زمـی
که ادعـای  "  اقتصاد ایرانی " سیات 

مستقل بودن را ھـم یـدک مـی  
ـــه   ــد، از زاوای ـــادی " کش ـق ــ ـت ــ " ان

ــھـــای   ـت ــاســ ـی ـــه ســ بــرخـــوردی ب

. اشتغالزایی حکومت کـرده اسـت 
ــن وب ســایــت در تــاریــخ     ١٣ ای

ــھــشــت   ــی بــا  ٩٣ اردیــب ــب در مــطــل
ایجاد ھر شغل پایدار چقدر  : عنوان 

برای دولت خرج دارد؟؛ حسـاب و  
کتابی کرده است که جالب مـی  

طـبـق  : "این وب سایت نوشته . باشد 
آخرین برآوردھا، در ایران نیاز اسـت  

ـیـد  ٦ که    میلیون شغل پایـدار تـول
ــکـاری بـه حــد   ـی ـرخ ب شـود تـا ن
ـیـکـاران   ـرسـد و ب استاندارد خود ب

اگـر آن طـور  .  صاحب شغل شوند 
ـرای ھـر شـغـل   که اعـالم شـده ب

 ملیون تومان نیاز باشد، بایـد  ١٦٠ 
ھزار میلیارد تـومـان در ایـن  ٩٦٠ 

زمینه سرمـایـه گـذاری شـود در  
ـیـد نـاخـالـص   حالی که کـل تـول

ــی ایــران حــدود    ھــزار  ٤٥٠ داخــل
میلیارد تومان است و مـی تـوان  

 ھـزار  ٩٦٠ به راحـتـی دیـد کـه  
میلیارد تومان رقمی بسیار بیشتـر  

ـرنـامـه  .  از توان دولت است  طبـق ب
پنجم توسعـه، بـایـد تـا سـال آخـر  
اجرای برنامه نرخ بیکاری کشـور  

ـرای ایـن  ٧ به    درصد برسد کـه ب
ـیـد سـاالنـه یـک   کار نیاز به تول

.  ھزار شـغـل اسـت ١٠٠ میلیون و  
این میزان، مستلزم رسیـدن کشـور  

 درصـدی  ٨ به نرخ رشد اقتصادی  
ــت  ـرخ  .  اس ــ در حـــال حـــاضــر، ن

 ". درصد است ١٨ بیکاری حدود  
الزم به توضـیـح اسـت کـه دولـت  
ــم ھشــت ســال   ــژاد ھ احــمــدی ن
ـیـون   ادعای ایجاد سالی یک میل

دسـت آخـر اعـالم  .  شغل را کـرد 
  ٧٥  تا  ١٤ کردند که  ساالنه بین  

. ھــزار شــغــل ایــجــاد شــده اســت 
ــبــار   ــول و اعــت ــکــه پ ــب ایــن وجــال
اشتغالزایی یک میلیونی را قبـال  

بعدھا و در جـریـان  .  گرفته بودند 
ـیـه   ـر عـل ـتـخـابـانـی ب دعواھای ان
ھمدیگر دسـت بـه افشـاگـری از  

ــت  .  دزدیــھــایشــان زدنــد  خــود دول
ـیـش اعـالم کـرد   روحانی دوماه پ

ــصــادی    درصــد  ٥ کـه رشــد اقــت
ــوده و از رکــود خــارج   ــی ب مــنــف
ـر صـعـودی   نمیشود، بیکاری سـی

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 " اشتغالزایی"به بھانه از دزدیھای میلیاردی
 تا افزایش بیکاری  
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خواھد داشـت، چـیـزی کـه االن  
بعد از گذشت یک سال از روی  
کار آمدن روحانـی، مـحـقـق شـده  

 .است 
ـیـکـاری و   در این وضعیتی که ب
اخراج ھای گسترده سیر صعـودی  
دارد، دولت روحانی ھم بـه تـکـرار  
مکرارت سیاستھـا و طـرح ھـای  
اقتصادی احـمـدی نـژادی دسـت  
زده و مدعی شده است که ایجـاد  
اشتغال و مھار تـورم اولـویـت اول  

اکنون بـعـد از  .  دولتش می باشد 
گذشت یکسال از آغـاز بـه کـار  
ــی مــرکــز آمــارش   دولــت روحــان
صحبت از رشد بیکاری حمـعـیـت  

ایـن  .   سال کرده است ٣٠ جوان زیر  
آمار اعترافی است بـه شـکـسـت  
سیاستھای اقتصادی یـک سـال  

ـیـکـاری  .  گذشته دولت روحانـی  ب
ـلـکـه بـه   نه تنـھـا مـھـار نشـده، ب
ــی در   ــدھــای دولــت ــان اعــتــراف ب
ـیـدی   بسیاری از بخش ھـای تـول
که تا حدودی اشتغال پـایـدارتـری  

ـیـش از    درصـد  ٣٤ داشته انـد، ب
خصـوصـی  .  افزایش یـافـتـه اسـت 

سازی که شـعـار دولـت روحـانـی  
ـتـصـادی   برای رھایی از رکـود اق
اسـت، بـه اعـتــراف وزیــر کــارش   
ـیـت   ـرای امـن یک خطـر جـدی ب
ــی کــارگــران شــده اســت  . شــغــل

ــت و گــاز،   ــای نــف ــخــش ھ درب
ــمـی ھــا و رشــتـه ھــای   ـروشـی ـت پ
ـیـکـارسـازیـھـای   وابستـه بـه آن، ب

تـوجـیـھـات  .  گسترده در راه اسـت 
ــه   دولـت و ســرمــایـه داران، ھـزیــن
ــا   ــاالی نــیــروی کــار ب ھــای ب
ـیـدی اعـالم شـده   بازدھی کم تـول

خصوصی سازی این بخـش  .  است 
ـر ضـرب گـرفـتـه اسـت  . را ھم زی
  ٢١ نمـونـه راه انـدازی فـازھـای  

گانه پارس جنوبی و عسـلـویـه و  
ـریـن طـرح   بوشـھـر کـه از بـزرگـت
ھای اقتصادی  رژیم بـوده اسـت،  

خـودشـان  .  پیشرفتی نداشته اسـت 
 میلیـارد  ٤٠ گفته اند که بیش از  

ــه   ـروژه ھـا ســرمـای ــن پ دالر در ای
گذاری کرده  بودند که قرار بـود  
در این مـنـطـقـه ادعـای اشـتـغـال  
ــژاد   ــت احـمــدی ن ــونـی دول ــی ــل مـی
راعملی نمایـد، کـه  بـه جـایـی  

ــده اســت  ــرســی ھــزاران کــارگــر  .  ن
ــا   ــا ب ــن طــرح ھ شــاغــل در ای
ـریـن   دستـمـزدھـای کـم و در بـدت

ـراج و   ـر اخــ ـرایـــط بـــا خـــطــ شــ
ـرو مـی   ـرده روب بیکارسازی گسـت

باندھا و دار و دسته ھـای  .  باشند 
حکومتی پیرامونی عدم موفقیت  
این پروژه ھا ھمدیگر را متھـم بـه  
دزدی، سوء مدیریت و باند بـازی  
کرده و ھر از چند گـاھـی دسـت  

 . به افشای دزدیھایشان میزنند 
 

ـرش   ـــ ـت ــــار گســـ ـن ـــا در کـــ ام

بیکارسازیـھـا، اخـراج ھـا و عـدم  
اجرای طرح ھای اشتـغـالـزایـی و  
باال کشیدن ھزاران میلیارد تومـان  
ـیـت   پول، پروژه ھای مھم از نظر ب

ـیـش  "  به خـوبـی "رھبری و دولتش  پ
ـروژه ھـای  .  رفتـه اسـت  نـمـونـه پ

ــم  ــمــی رژی در طــول ســه دھــه  . ات
ــش از   ــه رژیــم بــی   ١٠٠ گــذشــت

میلیارد دالر در اینجا ھزینه کـرده  
 سایت و مجتـمـع  ١٥  تا  ١٢ . است 

ھسته ای که به طریقی مشـغـول  
ـم مـی بـاشـنـد،   پروژه اتـمـی رژی
. ساخته و راه انـدازی شـده اسـت 

ـرای ایـن   کمبود نقدینگی و پول ب
ــچ مـوقـع مــوردی   ـروژه ھـا ھـی پ

در کنار پروژه ھـای  .  نداشته است 
ھستـه ای جـمـھـوری اسـالمـی،  
بخش اعظـم بـودجـه نـزدیـک بـه  

ــه ھــای  ٤٠  ــن درصــد صــرف ھــزی
ـیـارد  . نظامی شده است  ـل دھھا مـی

دالر صرف ھزینه ھای حمایـت از  
ــه   ـروریســم اسـالمــی دار و دســت ت
ھای حکومتی در مـنـطـقـه شـده  
وبویژه سرپا نگه داشتن رژیم اسـد  

ھزینه ھـای دم و  .  شده و میشود 

دستگـا ه سـرکـوب اطـالعـات و  
را ھـم  ..  امنیتی و بیت رھبری و 

ـنـه ھـای   باید ضرب در ایـن ھـزی

 .حکومت کرد 
ـیـکـاری  : نتیجه گیری  مبارزه با ب

و ایجاد اشتغال امر دولت و نـظـام  
ھر باند و دولـت و  .  نبوده و نیست 

دارو دسته ای که بر سـرکـارآورده  
شده است کار اصلی اش سازمـان  
ــریــت دزدیــھــا، بــویــژه در   و مــدی

ـرای  "  اشـتـغـالـزایـی " عرصه پرسود  ب
سپاه، بسـیـج،  .  حکومت بوده است 

ـتـی   ـی ارگانھای اطالعاتی و امـن
رژیم بزرگترین کارفرما در کـنـار  
باندھای دولتی می بـاشـنـد کـه  

فعالیت مـی  "  اشتغالزایی " در امر  
دھھا ھزار میلیـارد تـومـان  .  کنند 

پول را به بھانـه راه انـدازی طـرح  
ـنـا   ھای اشتغالزایی، رسمـا و عـل

ابعـاد دزدیـھـا  .  خورده و دزدیده اند 
ـقـدر زیـاد   در این عرصه پرسـود آن
است که باندھای گـرد آمـده در  
ـرای   مجلس دھـھـا کـمـیـسـیـون ب
ـروژه ھـای   تحقیق و تفـحـص از پ
اشتغالزایی سازمان داده که ھر از  
چند گاھی؛ البته تا آنجایی کـه  
به کل نظـام لـطـمـه  جـدی وارد  
نکند، گزارش دزدیھایشان را داده  
ویکدیگر را متھم به دزدی مـی  

ــد  ــن ــارد  .  کـن ــی ــل لــیـســت دزدان مـی
دالری جمھوری اسالمی ھـر روز  

در یـک کـالم  .  طویل تر میشود 
به بھانه ایجاد اشتغـال، مـافـیـای  
عظیم و قدرتمـنـد حـکـومـت کـه  
ـری   ـیـت رھـب مستقیما زیر نـظـر ب
ـم پـول و   می باشد، مشغول تقسـی
اعتبـار اخـتـصـاص داده شـده بـه  
ــن   ــی ــغــال  ب ــت ــرصــه ایــجــاد اش ع
باندھای قدرتمند حـکـومـت مـی  

در این میان شورای عـالـی  . باشد 
ـم، وزارت کـــار،   ــ ـــغـــال رژی ـت اشــ
کمیسیـون اشـتـغـال مـجـلـس، در  

ـرل   ...  کنار سپاه و بسیج  و  ـت کـن
و مدیریت این عرصه پرسود را در  

ــرکــز آمــار  .  دســت دارنــد  ــر م اگ
ـراف بـه افـزایـش   مجبـور بـه اعـت

 درصدی بیـکـاری  ٥٠ نزدیک به  
زنان و سایر گروھھای سنی شـده  
است، در کنار آن رشـد صـعـودی  

ـــــدی دزدی و  ١٠٠   درص
باالکشیدن پول تـوسـط بـانـدھـای  
ــز   ــی را نــی رنـگــارنــگ حــکــومـت

رشد بیکاری و افـزایـش  .  شاھدیم 
دزدیھای حـکـومـتـی در عـرصـه  
ـیـمـی بـه ھـم   ـق اشتغال ربط مسـت

داشتن شغل و مـعـیـشـت و  .  دارند 
درآمد، برای اکثریت عظیـم مـردم  
ــایـی دســت   ــل بـه روی ـران تــبـدی ای

آن درجـه از  .  نیافتنی شـده اسـت 
اشتغال و درآمد ناچیزی ھـم کـه  
میلیونھا کارگر و مـردم در حـال  
حاضر دارنـد، نـه از صـدقـه سـر  
ـیـجـه   ـت ـلـکـه ن حکـومـت دزدان، ب
ـقـه   مبـارزه و مـقـاومـت کـل طـب
کارگر و مردم بر علیه حـکـومـت  

ــاتـالن مـی بـاشــد  اگــر  .  دزدان وق
راھی برای پایان دادن به بیکاری  
و جلوگیری از گسترش اخـراجـھـا  
ـنـھـا مـبـارزه   وجود دارد، تنھا و ت
طبقه کارگر چـه شـاغـل و چـه  
بیکار بر علیه کـل سـیـاسـتـھـای   
ضد کـارگـری و ضـد مـردمـی  
جمھوری اسالمی سـرمـایـه داران  

برای پایان دادن به این  .  می باشد 
وضعیت اسفناک باید حـکـومـت  
دزدان و قاتالن را در اولین قدم بـه  

 .راه دیگری نیست . زیر کشید 
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 اعتراضات 

 
تجمع اعتراضی پرستاران برای افزایش 

 دستمزدھا
 نفر از پرستاران بیمارستان خمینـی دسـت  ٣٠٠ بیش از  :  تیر ١ 

به تجمع اعتراضی زدند و خواھان افزایش دستـمـزد و بـرخـی  
ایـن تـجـمـع بـه مـدت دو  .  دیگر از خواست ھای خود شدند 

 صبح امروز در محوطه بیمارستان بـرگـزار  ١٠  تا  ٨ ساعت از  
. شد و سه نفر از پرستاران موقع متفرق شدن دستگـیـر شـدنـد 

ـیـر را روزھـای اعـتـراض  ٦  خرداد تا  ١٨ پرستاران از تاریخ    ت
اعالم کرده بودند تا با دستبندھای نارنجی اعتـراض خـود را  

این اعـتـراض از  .  به سطح پایین دستمزدھای خود نشان دھند 
 درصـد  ٣٠٠ اخیرا  . فراخوان داده شده بود " خانه پرستار "سوی  

ـز   ـی ـاران ن به تعرفه پزشکی پزشکان اضافه شده است و پـرسـت
ـنـد ٣٠٠ خواھان افزایش   ـاری ھسـت .  درصد به تـعـرفـه پـرسـت

کمبود پرستار در بیمارستان ھا باعث فشار کار شـدیـد روی  
ـانـدارد بـھـداشـتـی   پرستاران و از طرف دیگر پائیـن بـودن اسـت

پرستاران میخواھند به این وضعیت خـاتـمـه داده شـود،  . است 
ـزایـش   ـز اف ـی پرستاران بیشتری استخدام شوند و حـقـوق آنـھـا ن

ـات  ٢٨ بنا به این گزارش روز  .  یابد  ـف ـات تـخـل  خـردادمـاه ھـی
ـیـش از مـوعـد   دانشگاه علوم پزشکی، حکم بازنشستـگـی پ
شریفی مقدم، دبیر خانه پرستار را تحت این عنوان کـه دسـت  
به تحریک پرستاران زده و آنھا را به اعتراض فراخوانده اسـت   

این نیز یـک مـوضـوع  .  به تجمع غیرقانونی به او ابالغ کرد 
 .اعتراض پرستاران است 

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان ذغال سنگ و 

فوالد خوزستان،اصفھان و کرمان مقابل 
 مجلس

ـا  :  تیر ١  بازنشستگان ذغال سنگ و فوالد اصفھان و کرمان ب
ـار پـرداخـت   تجمع در مقابل مجلس شورای اسـالمـی خـواسـت

سـه سـال اسـت کـه حـقـوق  .  حقوق بازنشستگی خود شـدنـد 
بازنشستگان ذغال سنگ و فوالد شھرھای اصفھان، کـرمـان  
و ھمچنین بازنشستگان معادن اھواز، شاھرود و طبس را  بـه  

پاس دادن پرداخت حقوقـھـا  .  صورت مرتب پرداخت نمی کنند 
به شکلی که صندوق بازنشستگان فوالد یـک مـاه حـقـوق  
پرداخت می کند و دو مـاه بـعـدی پـرداخـت نـمـی کـنـد و  
ـازنشـسـتـگـی مـی انـدازد، از   مشکل را به گردن سازمـان ب

 مشکالت اصلی بازنشستگان است 
 

قزوین تجمع اعتراضی کارگران در کارخانه 
 شیشه آبگینه

ـنـه در  : تیر ١  تجمع  کـارگـران کـارخـانـه شـیـشـه گـر آبـگـی
مطالبات کـارگـران ایـن  .  اعتراض به حقوقھای پرداخت نشده 

ـنـد مـاه سـال    ، و حـقـوق  ٩٢ واحد به نیمی از حـقـوق اسـف
عـالوه بـر ایـن  .  شود     مربوط می ٩٣ اردیبھشت و خرداد سال  

کارفرمای این واحد تولیدی یک ماه عیدی سال گـذشـتـه  

ـنـه   .  کارگران را پرداخت نکرده است  کـارخـانـه شـیـشـه آبـگـی
ـقـه دارد  ٢٠٠  کارگر رسمی و  ١٠٠   کارگر قراردادی با سـاب

ـامـیـن مـعـاش و   ـان را نـگـران ت که با وضعیت پیش آمده آن
 .امنیت شغلی خود کرده است 

 
کارگران نیشکر ھفت تپه؛ اعتراض ادامه 

 دارد
تپه در اعـتـراض بـه اجـرا نشـدن طـرح    کارگران نیشکر ھفت 

تجمـع  .  طبقه بندی مشاغل در محوطه کارخانه تجمع کردند 
ھای کشاورزی و صنعتی کـارخـانـه کـار    کنندگان در بخش 

ـنـد   می  . کنند خواستاراجرای طرح طبقه بندی مشاغـل ھسـت
 روز گـذشـتـه آغـاز  ٦ اعتراض  کارگران نیشکر ھفت تپه از  

ـیـش از  .  شده است  اجرای طرح طبقه بندی مشاغـل بـرای ب
 از  ٨٨ نفر از کارگران نیشکر ھفت تپه از اسفنـد سـال  ١٠٠٠ 

ـیـل   سوی وزارت کار ابالغ شده اسـت امـا کـارفـرمـا بـه دل
ـات  .  داشتن بار مالی آن را عملی نمـی کـنـد  ـب دیـگـر مـطـال

اعتراضی کارگران عدم پرداخت بموقع حقوق کـارگـران اسـت  
 .که ھر ماه با یک ماه تاخیر پرداخت می شود 

 
 تجمع اعتراضی کارگران قند اھواز 

قند و تصفیه شکـر  » نفر از کارگران کارخانه  ٥٠ :   خرداد ٣١ 
ـا  ٤٥ در اعتراض  به عدم دریافت   «اھواز    ماه حقوق و مـزای

در مقابل ساختمان مرکزی بانک مـلـی ایـران واقـع در در  
ـنـد و  . خیابان فردوسی تھران تجمع کردند  ـایـع ق کارخانه صـن

ـلـی  ٨٧ تصفیه شکر اھواز از نیمه تابستان سـال     در تـعـطـی
بانکھای مـلـی و مـلـت، بـه عـنـوان  .  برد    سر می   کامل به 

 ماه اسـت عـالوه بـر پـرداخـت نـکـردن  ٤٥ مالکان کارخانه   
ـیـد آن را   ـیـف و خـط تـول حقوق کارگران،،کارخانه را بالتکل

 متوقف کرده  
 

تھران؛ اعتصاب در بخش بارگیری فرودگاه 
 مھرآباد 

ـار  ٢٩  ـیـه ب خرداد؛ کارگران خدماتی بخش بارگـیـری و تـخـل
ـیـن  »ترمینال دو فرودگاه مھرآباد در اعتراض به  )  رمپ (  ـای پ

ـار طـی یـک مـاه اخـیـر   «بودن دستمزدھـا  بـرای دومـیـن ب
اعتصـاب کـارگـران خـدمـاتـی فـرودگـاه  .  اعتصاب کرده اند 

ـار و ازدحـام مـردم در ایـن   مھرآباد باعث تـوقـف تـحـویـل ب
کارگران معترض تحت استخدام چـنـدیـن  .  فرودگاه شده است 

. ایر مشغول به کـارنـد   شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با ایران 
ـان بـخـش   این اعتصاب دومین اعتصاب کارگـران و کـارکـن

 .  است ٩٣ خدمات در سال  
  

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد 
 مقابل شھرداری تھران

 نفر از کارگـران  شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی  ٧٠ : خرداد ٢٥ 
تھران و حومه در اعتراض به  تعاونی مسکن مـرکـزی ایـن  
ـان   ـاب ـی شرکت در مقابل ساختمان شھرداری تھـران واقـع در خ

شـرکـت تـعـاونـی بـرای پـروژه ھـای  .  بھشت تجمـع کـردنـد 
ـا  ٣٠  از ھر کدام از کارگران بین  ٣  و  ٢ ساختمانی سپیدار    ت

 میلیون تومان ھزینه دریافت کرده اما با گذشت یکـسـال  ٤٠ 
از موعد تحویل این پروژه ھا، ھنوز خـانـه ای بـه کـارگـران  

 .تحویل داده نشده است 
 

ھمزمان با جلسه ھیات حل اختالف، 
کارگران فوالد زاگرس دست به تجمع  در 

 مقابل اداره کار شھرستان قروه زدند
ـا بـکـار  :  اتحادیه آزاد کارگران ایـران  ـق ـال صـدور رای اب ـب بـدن

کارگران فوالد زاگرس از سوی ھیاتھای تشـخـیـص و حـل  
اختالف اداره کار شھرستان قروه در سال گذشته، مدیریت ایـن  
شرکت تالش کرد با عدم تمکین بـه ایـن آرا و سـر دوانـدن  
ـیـمـه   کارگران آنان را وادار به ترک کار و وصـل شـدن بـه ب
بیکاری کند اما با مشاھده مقاومت این کارگران، مـدیـریـت  
ـا   شرکت  در آخرین روزھای سال گذشته طی  دسیسه ای ب
ھدف دور زدن آرا صادره مراجع قانونی،  شـرکـت را مـنـحـل  
اعالم کرد که این امر با تجمـعـات اعـتـراضـی کـارگـران و  
ـات تشـخـیـص اداره کـار   ـان در ھـی طرح شکایت از سوی آن

کارگران فـوالد زاگـرس در طـول  .  شھرستان قروه مواجه شد 
این اعتراضات ھمچنین خواھان پرداخت کلیه معـوقـات خـود  

ـا بـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .   از سوی کارفرما شـدنـد  ـن ب
اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال شـکـایـت کـارگـران فـوالد  

ـان قـروه روز     ٢٨ زاگرس ھیات تشخیص اداره کـار شـھـرسـت
اردیبھشت با ملزم کردن کارفرما به پرداخت کلیـه مـعـوقـات  
کارگران و تایید انحالل شرکت، رای به اخراج و قطـع رابـطـه  
ـا اعـتـراض   کاری  آنان با شرکت فوالد زاگـرس داد کـه ب

ـان در روز   ـبـھـشـت  ٢٩ شدید کارگران  مواجه شد و آن  اردی
ـنـدج زدنـد و خـواھـان   دست به راھپیمائی در سطح شـھـر سـن

ـال  .  پرداخت کلیه معوقات خود و بازگشت بـکـار شـدنـد  ـب بـدن
این اعتراض قاطعانه و دیگر اعتراضاتی که کارگران فـوالد  
زاگرس مبادرت به آن کردند، کارفرمای این شرکت مجـبـور  

 خـرداد شـد و  ٢٢ به پرداخت کلیه معوقات کارگران در روز  
ـتـی   مسئله انحالل شرکت و اخراج کارگران بر اسـاس شـکـای
که آنان به ھیات حل اختالف اداره کار شھرستان قـروه کـرده  

 خرداد ماه در این ھیات مورد رسیدگـی  ٢٨ بودند ظھر امروز  
ـا  .  قرار گرفت  بنا بر این گزارش، در این جـلـسـه کـه تـوام ب

حضور مامورین امنیتی در محل اداره کار و تجمع کارگـران  
ـتـدا تـالش   در مقابل اداره کار شھرستان بود این مـامـوریـن اب
کردند با وارد کردن اتھامات واھی به جعفر عظـیـم زاده کـه  
ـان در   به عنوان نماینده کارگران ھمراه با دیگر نماینده ھای آن
ـات   آنجا حضور پیدا کرده بود مانع شرکت وی در جلسـه ھـی
ـاومـت   ـاومـت وی، بـویـژه مـق ـا مـق حل اختالف شوند کـه ب
ـات حـل   قاطعانه کارگران مواجه شدند  و نھایتا جـلـسـه ھـی
اختالف با حضور وی  و دیگر نماینده ھای کارگران بـرگـزار  

در این جلسه نماینده ھای کارگران با تاکـیـد بـر تـالش  .  شد 
کارفرما برای اخراج کارگران که در طول یکسال گذشته بـه  
انحا مختلف ادامه داشت، انـحـالل شـرکـت را حـربـه ای از  
ـا ھـدف   ـانـونـی  ب سوی کارفرما برای دور زدن آرا مراجع ق
ـاد بـه   ـن ـا اسـت دستیابی به اخراج کارگران اعـالم کـردنـد و ب
ـات   ـف دالیل و مستندات  قانونی، خواھان رسیـدگـی بـه تـخـل
ـازگشـت بـکـار   آشکار کارفرما در مورد انحالل شـرکـت و ب

 .کارگران شدند 
 

 گل گھر ٤اعتصاب رانندگان معدن شماره 
 سیرجان

 خرداد، راننـدگـان  كـامـیـون  ٢٨ به گزارش رسیده چھارشنبه  
  ٤ ھای معدن در شركت شھسوار ماشین ، در مـعـدن شـمـاره  

  ماھه در پرداخت حـقـوق  ٥/١ گل گھر در اعتراض به تاخیر  
  ٤ ،  ٢ تعداد رانندگان در معدن ھای  .   دست از کار کشیدند 

 مـاھـه  ٣  نفر است که با قراردادھای مـوقـت  ٧٠  حدود  ٥ و  
در پی وعده مدیر معدن مبنی بـر پـرداخـت  .  کار می کنند 

ـنـد  ـازگشـت شـركـت  .  حقوق ،رانندگان شیفت صبح به سر کار ب
شھسوارماشین به علت تحـریـم و گـرانـی و سـوء مـدیـریـت  

ـان مـی دھـد  طـرح  .  ،ماھیانه بیش از یك میلیارد تـومـان زی
طبقه بندی مشاغل به صورت ناقص در ایـن شـرکـت اجـرا  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـتـه اسـت  ـاف ـان کـاھـش ی . شده و پایه حقوق اکثریت کـارکـن
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 کارگری 
  

 تجمع کارگران ایران تایر 
کارگران کارخانه ایران تایر در اعـتـراض بـه عـدم  :  خرداد ٢٤ 

ـان در   ـف پرداخت مطالباتشان در مقابل ساختمان بنیاد مستـضـع
ـنـد ٧٠٠ تعداد کارگران ایران تایر  . تھران تجمع کردند  .  نفر ھست

ـنـدی   ـقـه ب کارگران خواھان پیگیر حق تولید، اجرای طرح طب
ـامـیـن    مشاغل و عناوین شغلی در لیست  ھای بیمه سازمان ت

 . اجتماعی ھستند 
 

دومین تجمع کارگران مخابرات روستایی 
 در مقابل مجلس

ـان در  :  خرداد ٢٤  ـایـی از چـنـد اسـت کارگران مخابرات روسـت
ـتـدا   اعتراض به وضعیت قرارداد، بیـمـه و دسـتـمـزدشـان در اب
مقابل ساختمان مجلس تـجـمـع کـردنـد و در ادامـه  بـرای  
ـات اعـتـراضـی خـود بـه طـرف  دادسـرای   ـب پیگیری مطـال
عمومی انقالب اسالمی استان تھران واقـع در مـیـدان ارگ  

 .حرکت کردند 
 

تجمع مجدد اعتراض آمیز اعضای تعاونی 
 مصرف کارمندان بیجار

 نفر از اعضای تعاونی کارمندان بیجار بـرای  ٢٠٠ : خرداد ٢٨ 
دومین بار در اعتراض به فروش ساختمان تعاونی در مسـجـد  
ـیـگـیـری   ـار پ امیر المؤمنین  این شھر تجمع کردند و خـواسـت

 .فسخ فروش ملک تعاونی شدند 
 

ادامه اعتصاب کارگران در بافق و ضرورت 
 ایجاد تشکل معدن چیان

 ھزار کارگر و مھندس شـرکـت سـنـگ  ٥ اعتصاب بیش از  
ـان ادامـه   ـزد ھـم چـن آھن مرکزی شھرستان بافق در استان ی
دارد و بر اساس خبرھا، بیست و سومـیـن روز خـود را پشـت  

ــی،  .  سـر گـذاشـت  مـھـم تـریـن خـواسـت کـارگـران اعـتـصـاب
جلوگیری از خصوصی سازی این معدن است و به نظر مـی  
ـنـه   رسد مقام ھای دولتی تاکنون ھیچ اقدامی در ایـن زمـی

ما به عنـوان جـمـعـی از کـارگـران و  .  در دستور کار ندارند 
فعالین کارگری که در کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه  
ایجاد تشکل ھای کارگری متشکل شده ایم، ھفته گذشـتـه  
ـافـق و خـواسـتـه ھـای   در بیانیه ای با حمایت از کارگران ب
آنھا، خواستار پشتیبانی دیگر کارگران ایران از این اعـتـصـاب  

ـیـم بـه یـک نـکـتـه مـھـم و  .  شدیم  اما در اینجا می خـواھ
ـارزه   ـنـی مـب کلیدی که ھمواره روی آن تاکید داشته ایم، یـع

ـپـردازیـم  ـاور مـا  .  برای ایجاد تشکل مستقل کـارگـران ب بـه ب
ـاشـنـد و   کارگران فقط باید به نیروی خـود تـکـیـه داشـتـه ب
تشکل خودساخته را نیر می تواننـد بـه اراده و قـدرت خـود  

ـقـوده ای  . ایجاد کنند  ـقـه مـف تشکل مستقل کارگری آن حل
در جنبش اعتراضی کارگران است که ما بارھـا از ضـرورت  

در سال ھای اخیر شرایط سـخـت و  .  ایجاد آن سخن گفته ایم 
ـیـن   ـای طاقت فرسای کار در معادن، بی حقوقی و دستمـزد پ
ـیـن رشـد   کارگران و انفجارھای مرگ بار معدن و ھـم چـن
اعتراض ھای کارگری در این بخش، ایجاد تشکل سراسـری  
معدن چیان را به یک ضرورت عینی و واقعی تبدیل کـرده  

ـا  .  است  ـی امروزه کارگران معدن چی در بیشتر کشورھـای دن
با مبارزه و نیروی خود تواستـه انـد تشـکـل خـود را ایـجـاد  

ـنـد  ـای کـارگـران   .  کنند و به حاکمان سرمایه داری تحمیل نـم

اعتصابی معدن بافق نیز می توانند در درون ھمین اعـتـراض  
جاری، قدم ھای بزرگی را بـرای ایـجـاد تشـکـل کـارگـران  

تشکل کارگـری را مـی  .  معدن و سراسری کردن آن بردارند 
توان از ھمین مجـامـع عـمـومـی کـه در درون اعـتـراض و  
ـزی   اعتصاب ھای جاری کارگران تشکیل می شود، پایه ری

ایجاد تشکل کارگران مـعـدن، یـک ضـرورت عـاجـل  .  کرد 
است و می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشبـرد خـواسـتـه  

مـا از  .  ھا و مطالبات این بخش از طبقه کارگر داشته باشـد 
ـیـروی اراده و   ھمه کارگران معدن بافق می خواھیم که به ن

ـیـت کـارگـران در  .  آگاھی خود، متشکل شـونـد  ـق رمـز مـوف
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه  .  اتحاد و تشکل آنھاست 

 ١٣٩٣  / ٣  / ٢٠  –ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

  کارگران
 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری 
آزادی جعفر عظیم زاده را به جنبش 

 کارگری تبریک می گوییم
ما اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشـکـل ھـای کـارگـری  
ـیـن کـارگـری کـه   ـال آزاد شدن جعفر عظیم زاده یکی از فـع
برای سرکوب و جلوگیری از برگزار شدن مراسم اول ماه مـه  
یک روز قبل از روز جھانی کارگر توسط مـامـوران  نـظـام  

 روز  ٤٩ سرمایه داری جمھوری اسالمی دستگیر شده بود و  
در زندان انفرادی تحت شکنجه ھای روحی و جسمی بـود را  
ـیـم   به طبقه کارگر ایران تبریک می گوئیم و خوشحال ھسـت
که یک بار دیگر ماموران ضـد کـارگـری در رسـیـدن بـه  
ـفـر   خواسته ھای خود با شکست روبه رو شدند ماموران از جع
عظیم زاده می خواستند انحالل ایحادیه ازاد کارگران ایـران را  

ـاومـت  .  اعالم کند و او زیر بار چنین در خواستی نـرفـت  مـق
ـیـن و   جعفر عظیم زاده به دنبال مقاومت ھای که توسط فعال

 سـال گـذشـتـه ھـر روز  ١٠ رھبران کارگری دیگر که طی  
ـار انـحـالل تشـکـل خـود   تکرار شده است و ھیچ کدام زیـر ب
ـقـه کـارگـر   نرفتند نشان می دھد که نیروھای فعال در طـب
ـفـس   تشکل را مانند نان شب برای زنده مانـدن وھـوا بـرای ن
کشید واجب می دانند و در راه ایجاد کردن و بر قرار مـانـدن  
ـا بـه ایـن روز   آنھا با ھیچ کس وارد معامله نمی شوند و ت
ماموران در مورد ھیچ کدام از کارگران و تشکل ھا مـوفـق  

و ھمچنانکه مـی  .  به پیش برد خواسته نا حق خود نشده اند  
ـنـد کـه   دانید کارگران زندانی بیشتر به این دلیل زندانی ھست
ـیـت بـرای   ـال برای ایـجـاد تشـکـل ھـای خـود و جـھـت فـع
ـا بـرایـن درخـواسـت   ـن ھمبستگی کارگری زندانی شده انـد ب
ـزان   ماموران جھت اعالم انحالل تشکل ھای کارگـری و مـی
فعالیت و مقاومت  کـارگـران بـرای ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری ھر دو نشان می دھد که تشکل ھـای کـارگـری  
برای مبارزات طبقه کارگر از اھـمـیـت صـد در صـدی بـر  

ما به نوبه خود از حـمـایـت ھـای کـه بـرای  .  خوردار است  
ازادی جعفر عظیم زاده از طرف کارگران ، فعالین و تشـکـل  
ـیـرون صـورت گـرفـت و ھـمـراه   ھا و نھاد ھا در داخـل و ب
ـیـم   مقاومت خود او به بار نشست تشکر و قدر دانی می کـن
و ھمچنان از تمامی کارگران ، فعالین ، تشکل ھا و نـھـاد  
ـلـه   ھا می خواھیم جھت آزادی بقیه زندانیان سیـاسـی از جـم
شاھرخ زمانی ، بھنام ابراھیم زاده ، رضا شـھـابـی ، مـحـمـد  

به فعالیت و حمایت ھای خود با گسـتـردگـی  ...  جراحی و  
 .و متحدانه  ادامه بدھند 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری 

بھنام ابراھیم زاده به بند عمومی اوین و 
مھدی فراحی شاندیز به رجایی شھر منتقل 

 شدند
ـانـه مـامـوران بـه   بھنام ابراھیم زاده را که پس از یورش وحشی

ـان  ٣٥٠ بند   ـی  زندان اوین و مورد ضرب و شتم قرار دادن زنـدان
 روز بـودن در  ٥٤ به سلول انفرادی منتقل کرده بودند پس از  

سلول انفرادی و شکنجه ھای جسمی  و روحی این کـارگـر  
ـقـل کـردنـد  ـتـه  .  زندانی روز سه شنبه به بند عمومی منت ـب ال

ھنوز خانواده او موفق به مالقات نشده اند فقط بھنام دو روز  
ـنـد عـمـومـی   قبل تلفن کرده و اعالم کـرده اسـت کـه بـه ب
. منتقل شده و ھنوز در کدام بند است مشخص نشـده اسـت  

ـلـم   ـز مـع در ضمن طی چند روز اخیر مھدی فراحـی شـانـدی
زندانی یکی دیگر از اعضای کمیته پیـگـیـری را از زنـدان  
ـز   ـی اوین به زندان رجایی شھر منتقل کردند در مـورد ایشـان ن
ـنـد رجـایـی شـھـر   ھنوز خبری در دست نیست که به کدام ب

ـنـد  .  منتقل شده است   ما ضمن محکوم کـردن یـورش بـه ب
 خواستار محاکمه عاملین و امرین این یورش ھستیـم و  ٣٥٠ 

ـاسـی   ـان سـی ـی ھمچنین خواھان آزادی بدون قید و شرط زنـدان
کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کـارگـری در  .  می باشیم  

 ایران 
 

رضا شھابی کارگر زندانی ھمچنان در 
 اعتصاب غذا بسر می برد

رضا شھابی کارگر زندانی ھمچنان در اعـتـصـاب غـذا بسـر  
مین روز اعتصاب غذای رضا شھابی پشـت  ٢٢ می برد امروز 

ـانـه   ـال یـورش وحشـی ـب سر گذاشته شد رضـا شـھـابـی بـه دن
ـایـه   ـنـد پ ماموران جمھوری اسالمی تحت نظارت مسئولین بل
ـال   ـق نھاد ھای مربوط به زندانھا و  ضرب و شتم زندانیان و انت
آنھا به انفرادی و ھمچنین انتقال رضا شھابی به زندان گـوھـر  
دشت در رابطه با خواسته ھای زیر دست بـه اعـتـصـاب غـذا  

ـنـد  ١ :   زده است    ٣٥٠ ـ بازگشت به محل قبلی زندان اوین ب
ـ مرخصی استعالجی جھت درمان و عمل جراحی دیسـک  ٢ 

ـنـد و حضـور مـامـوران  (  کمر   به دور از استرس و بگیر و بب
زندان که باعث ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت و ناراضـتـی  
ـزشـکـی از   ـیـم پ به مراجعه کنندگان و کادر بیمارستانی و ت

ـانـون  ١٣٤ ـ اجرای ماده  ٣ )  جمله پزشک و پرستارو غیره    ق
ـیـع (  جدید مجازات اسالمی   ـانـون  ٤ )  قانون تـجـم ــ اجـرای ق

تا به این روز در مدت زمان اعتـصـاب رضـا  .  آزادی مشروط 
شھابی چھار نامه رسمی برای مسئولین زندان و و مسئولیـن  
قضایی از جمله جعفری دولت ابادی و مردانی نوشـتـه اسـت  
و رسید تحویل نامه ھا را دارد اما ھیچ کدام از مسئولین و  
ـامـه   بخصوص مردانی ودولت ابادی که مخاطبین مستقیـم ن

ـا  .  ھای رضا ھستند ھیچ جوابی نداده اند   رضـا شـھـابـی ب
وجود اینکه در زندان به علت شکنجه ھا ، عـد م مـداوا و  
ـیـن   رسیدگی ، نبود سیستم بھداستی و درمـانـی و ھـمـچـن
ناسالم بودن محیط زندانھا و نبود مواد غذای سالم و کـافـی  
ـیـمـار سـازی   ـیـک عـمـدی ب و وجود برنامه ھای سیستمـات
ـلـف شـده   زندانیان توسط ماموران دچار بیمـاری ھـای مـخـت
است اما برای رساندن صدای خود و افشای ظلم و سـتـمـی  
که علیه زندانیان روا داشته می شود مجبور شده اسـت جـان  
خود را در این راه بگذارد و در مقابل خواسـت ھـای بـه حـق  
ـزنـد ،  مـردم آزادیـخـواه ،   خود دست بـه اعـتـصـاب غـذا ب
کارگران، فعالین کارگری ، تشکل ھا و انقالبیـون و حـتـی  
شما  مامورانی که مجبورید در مقابل دریافت حقـوق بـرای  
امرار معاش زندگی خود و خانواده تان به جمھوری اسـالمـی  
خدمت کنید، چرا از خود نمی پرسیم؟ در مقابل ظلمی کـه  
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ـنـد   به رضا شھابی و دیگر زندانیان وارد می شود و انھـا مـان
رضا شھابی برای خواست حقوق انسانی خود از جانش مـایـع  
ـیـم   می گذارند ما چه کار کرده ایم و اینکه چکار می کـن
، چرا  در مقابل ظلم و ستمی که علیـه رضـا شـھـابـی روا  
داشته می شود دست به اعتراض نمی زنیم ؟ رضا شـھـابـی  
در حالی که توسط جمھوری اسالمی در زندانھا دچار انـواع  
ـیـه   ـق بیماری ھا شده است و اکنون برای گرفتن حق خود و ب
زندانیان سیاسی و کارگـری دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا زده  

ـلـو گـرم وزنـش کـم  ٩  روز اعتصاب غذا  ٢٢ است، طی    کـی
ـاده   ـت شده ، فشار خونش پایین آمده ، چشـم ھـایـش گـود اف
ـالـجـه اش   است و بدلیل اعتصاب از دارو ھای که برای مـع
ـار دچـار سـر   الزم است استفاده نمی کند و تا به امروز دو ب
گیجه شده است ، ھمچنین در حالی که وضعیت بـھـداشـتـی  
، غذایی و درمانی در زندان رجایی شھر بسیار خـراب اسـت،  
ـزرگـی  بسـر مـی بـرد   ـار ب .  بنا براین  رضا در خـطـربسـی

ھـیـچ تـعـجـبـی نـدارد کـه  :  کارگران و مـردم آزادیـخـواه   
مسئولین جمھوری اسالمی از جمله دولت ابادی و مـردانـی  
ـنـکـه جـان   ـنـد، و از ای به نامه ھای رضا شھابی جواب ندھ
رضا در خطر اسـت کـک شـان ھـم نـگـزد چـرا کـه آنـھـا  

ـان مـردم و کـارگـران  )  مسئولین جمھوری اسـالمـی (  ـن دشـم
بخضوض کارگران زندانی ھستند و تا زمـانـی کـه مـجـبـور  
ـان   ـی نباشند حاضر  به رعایت حق و حقوق کـارگـران و زنـدان
ـا   ـپـرسـیـم ب سیاسی نخواھند شد ، بنا براین باید ما از خـود ب
ـیـن   ـیـم مسـئـول ـیـت مـی تـوان ـال کدام اعتراض و با کدام فـع
جمھوری اسالمی را باید مجبور به رعایت حق و حقوق رضـا  
ـیـن کـارگـری تشـکـل ھـا و   شھابی بکند؟ کارگران ، فعال
ـیـه کـارگـران و   ـق مردم آزادیخواه برای اینکه رضا شھابی و ب
زندانیان سیاسی به خواسته ھای خود برسند باید ما ھـمـگـی  
ـیـم بـه خـانـواده ھـا   ـزن از ھر طریق ممکن دست به اعتراض ب
کمک کنیم، به دور کمیته ھای دفاع از رضـا شـھـابـی و  
دفاع از بھنام ابراھیم زاده ، کمیته دفاع از کارگران بوکـان و  

حلقه زده و در فعالیت ھای انھا شـرکـت کـرده  ...  مھاباد و  
ـیـم، و در اعـتـراضـات   به انھا در انجام وظایفشان کمک کن
انھا شرکت کنیم، صدای اعتراضی کـارگـران را بـه گـوش  
ھمه برسانیم  و اعتراضات مختلفی در دفـاع و حـمـایـت از  
ـیـم   ـیـب بـدھ . زندانیان بخصوص اکنون از رضا شـھـابـی تـرت

ـنـوان اعـتـراض  بـه   اعتراضات ما می تواند از تلفن زدن بـع
رئیس زندان ، دولت آبادی و دیـگـر نـھـاد ھـای مـربـوط بـه  
ـابـل   ـق زندانھا شروع شود تا تظاھرات و تحصن و تـجـمـع در م

ادامـه  ...  زندانھا، دادگاھھا ، مجلس ، ریاست جمـھـوری و  
ـیـن  . یابد  ـیـم مسـئـول بدون شک از طریق اعتراضات می تـوان

ـادی ، مـردانـی ،   ـلـه دولـت آب جمھوری اسـالمـی  از جـم
ـان   ـی خدابخشی و دیگر ماموران را مجبور به رعایت حق زنـدان

ـیـشـتـر .   نماییم  ـیـش  .  پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار ب پ
ـا شـعـار  کـارگـر زنـدانـی ،  .  بسوی اعتراضات گسترده تـر ب

ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ  .  زندانی سیاسی آزاد باید گردد  کمی
 زمانی 

 
فراخوان زندانیان گوھردشت در حمایت از 

 اعتصاب غذای رضا شھابی
مردم ایران، کارگران، آزادیخواھان و نھادھای مـدافـع حـقـوق  

با بی توجھی و آزار و اذیـت جـمـھـوری اسـالمـی  !  انسان ھا 
 مین روز اعـتـصـاب غـذا در خـطـر  ٢٤ جان رضا شھابی در  

رضا شھابی، عضو ھیئت مدیـره سـنـدیـکـای شـرکـت  !  است 
ـیـل تـالش و ایـجـاد   واحد و مسئول مالی این سندیـکـا، بـدل
تشکل قانونی مدافع حقوق کارگران، مانند امنیت شغلـی و  

دستمزد شایسته انسانی و آزادی حـق تشـکـل و اعـتـصـاب،  
او،  .   توسط حکومت ضد کارگری دستگیر و زنـدانـی شـد 

 زنـدان اویـن  ٣٥٠ بدنبال یورش وحشیانه ارازل و اوباش به بند  
چند روز به سلول انفرادی فرستاده شد و سـپـس بـطـور غـیـر  
ـنـمـی   قانونی و بدون محاکمه و حکم قضایی بـه زنـدان جـھ

وی در اعـتـراض  . تبعید شده است ) گوھردشت (رجایی شھر  
 روز اسـت کـه در  ٢٤ به این اعمال خودسرانه و غیرقانونی،  

و  .   کیلو وزن کـم کـرده اسـت ٩ اعتصاب غذا بوده و حدود  
ـلـب،   متاسفانه بعلت بیماری ھای سخت، مانند دیسک و ق

 سـاعـت  ٢٤ ما ضمن اعالم  .   در وضع وخیمی بسر می برد 
ـا خـواسـت ھـای   اعتصاب غذا در ھمدردی و ھمبسـتـگـی ب
انسانی و به حق ایشان، از تمامی نـھـادھـا و مـردم ایـران و  
ـا   ـیـه ن جھان می خواھیم صدای اعتراض و فریاد خود را، عل
ـنـدتـر و   ـل عدالتی و حق کشی ھای روا داشتـه بـر ایشـان، ب

ـایـد  ٥٠ مخصوصا خانواده  .  رساتر کنند   میلیونی کارگـران ب
بدانند که رضا شھابی فرزند جسور، مبارز و حق طـلـب ایـن  
طبقه، زندگی و خوشبختـی خـود و خـانـواده اش را در راه  
مبارزه برای سعادت خوشبختی آنھا  گذاشته و فدای ایشـان  

با دفاع از وی از آینده ای عاری از بـھـره کشـی  .  می کند 
و جور و ستم، از حق تشکل، اعتراض و حق زندگی انسـانـی  

 . خود دفاع کنید 
مـحـمـد امـیـر  .  افشین حیرتیان .  خالد حردانی .  شاھرخ زمانی 

. عـلـی سـالم پـور .  رضا اکبری .  صالح کھندل  .  خیزی     
 محمد علی منصوری . اصغر دھقان  
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گستاخ تر میشوند، جان کارگران را می 
 گیرند  تا جان سرمایه اشان در امان باشد

کارگران را بیکار می کنند و به خیابانھا می ریزند و آنـھـم  
در زمانی که مردم از گرسنگی و بیکاری و بی مسکـنـی  

ھـر روز  . بی حقوقی و نبود امنیت محیط کـار در رنـجـنـد  
ـیـشـت و زنـدگـیـشـان   ـیـل اعـتـراض بـه مـع کارگران را بـدل

ھر روز ھـزاران  . زندان و بازداشت و اخراج می کنند  .سرکوب  
ـنـشـان کـه   ـیـکـاری والـدی کودک را بر اثر کارھای شاق وب
منجر به فقر و فالکت کشانده شده اند از تحصیل و بازی و  

ـار  . زندگی کودکانه محروم می کنند   در این دنیای نکبت ب
علیرغم توسعه تکنولوژی و پیشرفت صنایع و اقیانـوسـی از  
ـقـر و فـالکـت   ثروت ھمچنان سرمایه داران کارگران را بـه ف

با وجود این که دنیا دستخوش تحـوالتـی شـده  . می کشانند  
،سرمایه داران ماھیتشان تغییر نکرده و ھمچنان به استثمار و  

ـنـد   ـتـخـور،  . سرکوب و بی حقوقی ادامه میدھ ـتـی مـف ـی ـل اق
میلیاردر شده اند و اکثریت کارگر و زحمتکش، سفره ھـاشـان  

ـا سـرمـایـه داری اسـت سـھـم مـا از  .  خالی گردیده اسـت  ت
زندگی، گرسنگی و بی حقوقی و زندان و شکنجـه خـواھـد  

ھر روز در معادن جان کـارگـران را مـی گـیـرنـد و در  . بود  
ـنـد   مقابل اعتراض ما به این جنایات با بی شـرمـی مـیـگـوی

کـارگـران مـعـدن  . کار در معادن مشکالت خـودش را دارد  
بافق مدتی است فریاد میزنند و خواھان افزایـش دسـتـمـزد و  
امنیت محیط کار و قردادھای موقت وبھبود شریـط کـار و  
ــل یـک انســان زنـدگــی   ــد مـث ـن ـتـوان یـک زنـدگــی کـه ب

ـتـمـانـی  . اما جوابی نمی شنوند  . کنند   ھر روز کارگران سـاخ
ـنـد و   از دار بستھا می افتند و جانشان را از دسـت مـی دھ
ـیـسـت و ھـیـچ مسـئـولـی   ـتـی بـرایشـان ن ـی ـن ھیچ گونه ام

ھـر روز کـاالھـا  . پاسخگوی این کارگران جان باخته نیستند  
ـاردھـا کـارگـر و   ـی ـل ـی ـتـر مـیـشـونـد و م واجناس گران وگران
زحمتکش گرسنه وگرسنه تر میـشـونـد و ھـر روز دسـتـمـزد  

امـا سـرمـایـه داران  . کارگران مساوی مرگ تدریجی است  
ـنـد   بدانند کارگران ھزاران بار به این زندگی لعنت می فـرسـت

اگـر  . و با مشتانی گره کرده در صف اعتراض قرار میگیرند  
ـنـد   ـابـل سـرمـایـه داران قـرار نـدھ ـق کارگران خودشان را در م
چیزی جز فقر و بـی حـقـوقـی و زنـدان و دسـتـگـیـری در  
انتظارشان نیست و سرمایه داران تمامی بحران خودشـان را بـر  
ـیـرتـر مـی   ـق ـیـر وف ـق ـنـد و ھـر روز ف سرمان خراب می کـن

ـلـه مـی  . شویم   ـاب ـق ـیـت م اما کارگران سالھاست با این وضـع
ـا اعـتـراض و  . کنند   ـنـد ب ـتـوان کارگران نشان داده اند که می

کـارگـران نشـان  . اتحاد و ھمدلی بر سرمایه داران پیروز شوند  
داده اند که چه قدرت عظیمی در یکپارچگی و اتـحـادشـان  
نھفته است و کارگران مطمئن شده اند که دیگر صدایشان را  

کارگران دریافته اند که در ایـن جـھـان  .نمی شود خفه کرد  
ـــشـــود غـــذا   ـی ـاک  . امـــروز مــ ـاب  . مســـکـــن  . پـــوشــ ایــ

ـار  . بھداشت  . وذھاب   ـی ـت آموزش وپرورش را در حد وفور در اخ
اعتراضات ومطالبات جاری کارگران تـعـطـیـل  . مردم قرار داد  
در حال حاضر تمامی کـارگـران در گـیـر ایـن  . بر دار نیست  

ــانــه ای   ــارخ ــات در ھــر شــھــرو ک ــب ــال ــراضــات و مــط ــت اع
دیگر دستگیری و زندانی کردن کارگـران اثـری در  . ھستند  

جلو گیری از اعتراضات نمی تواند داشته باشد چون تمامـی  
کارگران در صف اعتراضات ومطالبات وخواسته ھـای خـود  
ھمچنان ایستاده اند امروزه کارگران تماما با مجمع عمـومـی  
خود در صف اعتراضات ھستند نگاھی به اعتراضات جـاری  
ـیـشـتـر   میتوان به این نتیجه رسید و ھر روز فریادشان بیشـتـروب

ـقـل خـودشـان کـه  .  می شود   کارگران با تشکل ھای مسـت
ـاتشـان اسـت بـه   ـب حاصل روند اعتراضاتشان در رابطه با مطـال
مقابله با این وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی میروند و  
ھرگز تا بدست آوردن خواسته ھایشـان از اعـتـرض دسـت بـر  

ما ضمن حـمـایـت از اعـتـراضـات گسـتـرده  . نخواھند داشت  
ـیـشـت و   کارگران در قبال تعرض سرمایه داران به سـطـح مـع
زندگیشان خواھان رفع فوری فشار و آزادی ھـمـه کـارگـران  

ما امضاء کنندگان طـومـار اعـتـراضـی بـه  . زندانی ھستیم  
ـا تـورم   دستمزد ھمانند دفعات قبل خواھان افزایش دستـمـزد ب

 قانون کار ھستیم و تا بدست آوردن  ٤١ موجود و اجرای ماده  
ـیـم داشـت   مـا ھـمـواره  . مطالباتمان دست از اعتراض برنخـواھ

خالصی ازسختی معیشت وتالش برای زندگـی آبـرومـنـدانـه  
ـزلـت  .   راھنمای عمل ما خواھد بود  ـیـشـت و مـن تامین مـع

 .تعطیل بردار نیست  
 

از کارگران زندانی و خانواده ھای آنان، 
 !حمایت کنیم

کارگران، تشکل ھا ونھادھای کارگری، مردم آزادیـخـواه و   
ـان  !   عدالت طلب  افکار عمومی در ایران وجـھـان و ھـمـه آن

که به نحوی از انحاء دستی بـر آتـش دارنـد امـروزه دیـگـر  
خوب می دانند که کارگران ایران در طول نزدیک به چـھـار  

ی گذشته وبه ویژه دھه اخیر آن، بـرای بـه دسـت  ¬¬¬دھه  
ـلـه ایـجـاد   ـات بـر حـق خـود، از جـم ـب آوردن خواستھا ومـطـال
تشکلھای مستقل و متکی به خود کارگران ، متحمل چـه  
مرارت ھایی شده و چه مشکالت و رنـج ھـایـی را تـحـمـل  

کارگران آگاه و وجدان ھای بیدار و عـدالـت طـلـب  .  کرده اند 
جامعه ھمچنین شاھد بوده اند که طی این سال ھا، عـوامـل  
سرمایه، چگونه با تشدید فشار و سرکوب و ایجاد فضـایـی  
ـازداشـت و   امنیتی و پلیسی و در این راستا تھدید، احضار، ب
ـیـن کـارگـری و فـعـاالن   زندانی کردن کارگران پیشرو، فعال
ـتـمـاعـی، سـعـی در مـرعـوب کـردن   دیگر جنبش ھـای اج
کارگران و مردم به جان آمده نموده و در جھت متوقف کـردن  



١٣٩٣ تیر ٣   کارگر کمونيست  14 

طبقه کارگر از پیگیری خواست ھا و مطالبات برحقـشـان در  
ـقـه و   عرصه ھای مختلف، چه فشارھـایـی را بـه ایـن طـب
پیشروان و فعاالن آن تحمیل نموده و چه ستم و سـرکـوبـی را  

ـان روا داشـتـه اسـت  ـا آن جـا کـه بـه دفـعـات  .  در حق آن ت
کارگران، فعالین و اعضای تشکلھای مستقل کـارگـری را  

اقدام علیه امنیت  " ،  " تبلیغ علیه نظام " ھایی از قبیل ¬به بھانه  
و ترفندھایی از این دسـت، بـه  " تجمع به قصد تبانی "،  " ملی 

دادگاه ھا و محاکم قضایی   حامی سرمایـه کشـانـده و بـه  
. حبس ھا و زندان ھای طوالنی مدت محـکـوم نـمـوده اسـت 

اما در کنار و موازی با این قبیل فشارھـا و سـرکـوب ھـا،  
ـز بـوده و   ـی ـقـت ن ـی تاریخ جنبش کارگری، خود، گواه این حق
ـیـچـگـاه   ھست که این گونه سرکوب ھا و ا عمال فشـارھـا ھ
ـقـه از   نتوانسته است کارگران و فعاالن راه رھـایـی ایـن طـب
منجالب سرمایه را از تالش و مبارزه برای پیگیری خواسـت  
و مطالبات مسلم شان در راستای دستیابی به یک زنـدگـی  

اگـر  .  انسانی و برابر باز داشته و از ادامه راه منصرف نـمـایـد 
چه فشار و سرکوب و زندان صاحبان سرمایـه و عـوامـل آن  
ـیـچـگـاه ایـن کـارگـران و   ھا ھمواره بدرقه راه شان بوده و ھ

یـکـی از تشـکـلـھـای  .  فعاالن کارگری را رھا نکرده اسـت 
مـتـی  ¬مستقلی که اعضای ان بارھا و بارھا مورد بـی حـر 

ـتـه   ـی ـتـه انـد، کـم وضرب وشتم و بازداشت وزنـدان قـرار گـرف
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کـارگـری بـوده  

 سال فعالیت علنی خـود، بـه  ٨ است که در طول نزدیک به  
دفعات مورد تھاجم وسـرکـوب سـرمـایـه و عـوامـل آن قـرار  

تا آن جا کـه  .  داشته و پیوسته تحت فشار و تھدید بوده است 
ھم اکنون نیز تعدادی از اعضا و فـعـاالن آن در شـھـرھـای  
ـامـھـای حسـن رسـول   بوکان، مھاباد، سنندج و کامیاران به ن
نژاد،جمال میناشیری، ھادی تنومند، قاسـم مصـطـفـی پـور،  
ابراھیم مصطفی پور، محمد کریمی، محمد موالنایـی، واحـد  
سیده، یوسف ابخراباد، غالب حسینی و افشـیـن نـدیـمـی بـه  

 سال محکوم شده، در زندان بسر مـی  ٥/٣  ماه تا  ٦ حبسھای  
برند و یا  در معرض دستگیری و اجرای حـکـم زنـدان قـرار  

ـتـه " با این ھمه، اعضا و فعالین این  .  دارند  بـه شـھـادت  "  کمی
عملکرد تمامی سال ھای فعالیت آن، ھیچگاه مرعـوب ایـن  
فشارھا و تضییقات نشده و به سھم خود، ھمـواره از خـواسـت  
ـقـه، دفـاع   ھا، مطالبات و اھداف کارگران به مثابه یک طـب
نموده و در کنار کارگران، به سھم خویش بـرای بـه کـرسـی  
ـیـت کـرده   ـال ـات تـالش و فـع ـب نشاندن آن خواست ھا و مطـال

ـا در شـرایـط  " کمیته "این  .   است  ـیـن در نـظـر دارد ت ھمچـن
موجود بنا به درخواست خود این کـارگـران و خـانـواده ھـای  

ـاری  "  کمیتـه دفـاع " آنان، با ایجاد یک   و از ایـن طـریـق، ی
جستن از تمامی کارگران و انسان ھای آزادیخـواه و بـرابـری  
طلب جامعه، پیگیری ھای خود را در راستای حمایت ھـای  
ـزان و در کـل کـارگـران و   گسترده تر و جدی تر ازاین عـزی
فعاالن کارگری زندانی، گسـتـرش داده و بـه شـکـل ھـمـه  
ـان   ـزان و خـانـواده ھـای آن جانبه تری به دفـاع از ایـن عـزی

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـلـھـای  . بپردازد 
 ١٣٩٣ کارگری خرداد  

 
اعتراض به تبعید غیر قانونی و اعتصاب 

 ! غذا
ـفـری  :  به  .  از رضا شھابی زکریا   ـاس جـع آقای دکـتـر عـب

ـانـونـی و  :  موضوع  . دولت آبادی  ـیـد غـیـر ق اعتراض به تبع
ـادی  . اعتصاب غذا  ـفـری دولـت آب ـاس جـع آقای دکـتـر عـب

ـا سـالم  .  دادستان استان تـھـران  مـعـروض مـی  “  احـتـرامـا :  ب
ـنـده  :  دارد   اینجانب رضا شھابی زکریا فرزند علی، شـغـل ران

و عضو ھیات مدیره و مسئول مالـی سـنـدیـکـای کـارگـران  
ـیـن   ـقـض آشـکـار قـوان شرکت واحد بطور غیر قانونی و در ن

 سـازمـان جـھـانـی  ٩٨،٨٧ جھانی از جمله مقاوله نامه ھای  
کار مورد تایید و عضویت ایـران در آزادی کـارگـران بـرای  
ـنـوان   ایجاد تشکل ھای مستقل و حق انتخاب و اعتصاب بـع
تنھا ضامن تحقق مطالبات کارگری ، محکوم به شش سـال  
ـیـت   ـال حبس تعزیری ، پنج سال محرومیت از ھـر گـونـه فـع
سندیکایی و غیره و ھفت میلیون و پانصد ھزار تومان جریمـه  
نقدی بنا به گزارشات و اتھامات واھی و ساخته و پـرداخـتـه  

ـا  ١٥ بازجویان در شعبه   ـارشـی ن  دادگاه انقالب به حـکـم شـف
آقـای  .  عادالنه به ریاست قاضی صلواتی مـحـکـوم شـده ام 

ـیـت و فشـارھـایـی کـه از زمـان  :  دادستان   من بارھا وضـع
ـاز داشـت   دستگیری و برخورد بازجویان و زندانبانان در طول ب
و زندان بر من وارد شده ، طی نامه ھای سرگشـاده خـدمـت  
ـاز بـه تـکـرار   ـی ریاست قوه قضائیه و شما اعالم کرده ام و ن
نیست ، ولی جھت یاد آوری به گـوشـه ای از  خـطـاھـا و  
فشارھای روحی و روانی که بر من و خانواده ام در طول ایـن  

ـنـوان  :  مدت وارد شده به صورت گذارا اشاره می کنم   من بع
راننده و عضو سندیکا، بدلیل فعالیت سندیکایی و دفـاع از  
ـتـی کـه   ـی حقوق حقه ھمکارانم در شرکت واحد بنا به مسئـول
ھمکارانم با حضور در مجمع عمومی و انتخابات سندیـکـا ،  
با رای خودشان به گردن من گذاشته بودند، وظیفه داشتـم از  
ھمکارانم چه در عرصه صنفی ، ایمنی و بـھـداشـت کـار و  
غیره و چه در عرصه حقوقی از جمله بعنوان نماینده حقوقـی  
ـان   با وکالت محضری رانندگان اجرابـی در ادارات کـار اسـت
تھران از آنھا دفاع و این کار را با تالش و کوشش خستـگـی  
ـافـع   ناپذیر در کنار سایر ھمکارانم در سندیکا در جـھـت مـن
ـا   صنفی و رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه و انسانی و ب
ـازگشـت   رعایت موارد قانونی انجام دادم ، کـه حـاصـل آن ب
بکار اکثر اعضای اخراجی سندیکا و غیره در شرکـت واحـد  

ـا ایـن  .  و بھبود حداقلی دستمزد و مزایای ھمکاران بـود  گـوی
فعالیت ھا و پیگیریھا به مـذاق مسـئـوالن شـرکـت واحـد و  

  ١٣٨٩  خـرداد  ٢٢ برخی دیگر خوش نیامده و در نھایـت در  
در کمال نا باوری و غیر منتظره در حین کـار و در حضـور  
مسافران و شھروندان تھرانی در خیابان به اتھام سـارق مسـلـح  
ـا ایـجـاد رعـب و وحشـت   ـزل وب دستگیر و بعد از تفتیش مـن
طوری که دختر و پسر خرد سالم به شدت گریه می کـردنـد  
ـا بـردن   و ھمسرم شوکه شده بود ، ماموران لباس شـخـصـی ب
دست نوشته ھا و مطالب سندیکایی با تھدید و فشار روحـی  

ـنـد     ٢٠٩ و روانی ھمراه با توھین ، ضرب و شتم من را بـه ب
ـفـرادی ،  ١٩ اوین منتقل کردند و در طول   ـازداشـت ان  مـاه ب

تحت شدیدترین فشار ھای روحی و جسمی قرار داشـتـم کـه  
حاصل آن بی حسی سمت چپ بدن و جراحـی گـردن و در  
ـیـرون زدگـی دیسـک   حال حاضر درد شدیدی در کـمـر و ب
ـاال و خـون   ھای کمر، بی حسی پای چپ ، فشار خـون ب
ریزی پی در پی بینی ، ناراحتـی کـبـد و مـعـده و سـردرد  

در ھمین راستا فشار ھـای روحـی و  .  ھای ممتد می باشد 
روانی به ھمسر و فرزندانم وارد شده ، طـوری کـه فـرزنـدانـم  
ـلـی شـده   مدتھا گوشه گیر و افسرده و دچـار افـت تـحـصـی
بودند، ھمسرم بارسنگین خانواده را به دوش گرفته بـود و در  
نبود من بقول معروف ھم پدری می کرد و ھم مادری و در  
ـلـی آنـھـا و   صدد فراھم کردن نیاز ھای معیشتی و تـحـصـی
تھیه اجاره بھا ء منزل و ھزینه بھداشت و درمان و پـوشـاک  
ـنـه ھـای   ـزی و غیره و از طرفی ماھانه مبلغی پـول بـرای ھ
اینجانب در زندان ، تالش می کرد ، که بنوبه خود فشـار را  
ـا   دو چندان می کرد، ولی با کار در منزل و تھیـه تـرشـی ب

ھمراھی و ھمکاری و کمک ھمکارانم و فعالین کـارگـری  
با شرف جنبش کارگری و سایر دوستان مردمی و آزادیـخـواه  
، این مشکالت به حداقل رسیده بود ، ولی متاسفانه بـعـد از  
گذشت چھار سال و در شرایط ناباورانه و غیر منتظره آن ھـم  
در زمان امتحانات فرزندانم که باعث به ھم ریختگی روحـی  
و روانی آنھا شد و در استانه پنجمین سال حـبـس آن ھـم بـی  
دلیل ، و غیر قانونی و قانون شکنانه و خود سـرانـه و بـدون  
اطالع قبلی و بدون ھیچ توضیحی با شـرایـط جسـمـی کـه  

به زنـدان  )  پرونده پزشکی گویایی ھمه چیز می باشد ( دارم  
ـاعـث وارد شـدن اسـتـرس و   ـیـد شـدم کـه ب رجایی شھر تعب

الزم بـه  . .) نگرانی به خانواده ، ھمکاران و دوستان شده است 
ـات   ذکر است تبعید گاه رجایی شھر فاقد کوچکترین امکـان
ـنـگ   مرسوم در دیگر زندانھا می باشد از جمله در فضای ت

ـفـرادی     ٧٠ مـتـر و  ٤ و خفقان آور زندگـی در سـلـولـھـای ان
ـا  ٢  متری قانونی بـرای  ١٥   -١٢ سانتیمتری به جای     ٣  ت
ـا سـه الیـه ی ورق و  ٣٠ نفر با پنجره ھای   ـتـری ب  سانتیـم

توری اھن که جریان ھوا  راکد بوده و نفس ھا بـه ھـم مـی  
ـا  ٣  تا  ٢:٣٠ خورد ، ھواخوری    سـاعـتـه بـه جـای صـبـح ت

ـاشـگـاه   ـنـد ب غروب ، نبود امکانات تفریحـی ، ورزشـی مـان
ـبـود    –ورزشی ، کتابخانه برای زندانیان سیاسی   عقیدتی ، ن

ـیـن   بھداشت و رژه رفتن سوسک و موش ، کیفیت بسیار پای
ـزشـک   درمان و فاقد امکانات الزم از جمله فیزیوتراپـی و پ
متخصص ، و ھمچنین نبود تغذیه مناسـب و دیـگـر مـوارد  
ـار دور مـی   که از استاندارد آیین نامه سازمان زنـدانـھـا بسـی
باشد واز طرفی در نبود نان آوران خـانـواده و قـطـع حـقـوق و  
ـتـصـادی و   ـا مشـکـالت اق مستمری انھا که خـانـواده ھـا ب
کمبودھای فراوان مواجه ھستند ، تبعید گاه  رجـایـی شـھـر  
بعلت دوری ، ھزینه ھای سنگینی بر انھا وارد کرده و بدیـن  
علت بجای مالقات ھفتگی مجبور به دو ھفته تا یک مـاه  
ـاط   ـب مالقات شوند که خطرات ناشی از تصادفات و قطـع ارت

اقـای  .  مادران با بچه ھا در خـانـه ، مـزیـد بـر عـلـت اسـت 
ـنـده و عضـو  : دادستان   ـا ران اینـجـانـب رضـا شـھـابـی زکـری

ـار   ـت ـاال و رف سندیکای شرکت واحد با توجه به توضیحات ب
ـا تـوجـه بـه   غیر مسئوالنه و غیر قانونی نسـبـت بـه مـن وب
شرایط جسمی و بیماری و در اعتراض به تبعید غیر قانـونـی  
ـازجـو   و ھمچنین تھدید به تشکیل پرونده مجدد و از طـرف ب

ـنـھـا  ١١/٣/١٣٩٣ از    روزی که به رجایی شھر تبعید شدم ، ت
ـاشـد در مـعـرض خـطـر   سرمایه ام را کـه سـالمـتـی مـی ب
گذاشتم و برای اثبات حقانیتم و رسیدن صدای مظلومیتم بـه  
ـلـی   ـل ـیـن الـم گوش مسئوالن و مردم ازادیخواه و نـھـادھـای ب

 میـن روز اعـتـصـاب  ١٤ دست به اعتصاب غذا زدم و امروز  
غذایم می باشد و خواسته ھای خود را بـدیـن شـرح مـطـرح  

ـنـد   -١ : می کنم    ـلـی زنـدان اویـن ب ـب بازگشت به محـل ق
مرخصی استعالجی جھت درمان و عمـل جـراحـی    -٢ .  ٣٥٠ 

ـنـد و حضـور  (  دیسک کمر   ـب به دور از استرس و بگیر و ب
ماموران زندان که باعث ایجاد رعب و وحشت و مـزاحـمـت و  
ـیـم   ـانـی و ت ـیـمـارسـت ناراضتی به مراجعه کنندگان و کادر ب

اجـرای مـاده    -٣ پزشکی از جمله پزشک و پرستارو غیـره   
ـیـع (   قانون جدید مجازات اسـالمـی  ١٣٤  ـانـون تـجـم  -٤ )  ق

با سپاس مددجو رضـا شـھـابـی  .  اجرای قانون آزادی مشروط 
 ٢٤/٣/١٣٩٣  ١٢  سالن  ٤ بند  
 

تعقیب قضایی سعید ترابیان مسئول روابط 
 عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد

ساعاتی پس از دستگیری اعضای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـا در دسـت   ایران در شامگاه دھم اردیبھشت ماه مـامـوریـن ب
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داشتن احکام مربوط به بازداشت سعید ترابیان مسئـول روابـط  
ـیـل عـدم   عمومی سندیکای کارگران شـرکـت واحـد بـه دل
حضور ایشان در منزل پس از بازرسی برخی از لوازم شخـصـی  

ـا خـود بـردنـد در    از جمله کامپیوتر و گوشی تلفن و  را ب
طی روزھای گذشته، حکم جلب وثیقه مرخصی زندان آقـای  
ـز صـادر   ـی سعید ترابیان در رابطه با بازداشت سال ھشتاد ونه ن
شده است ونامبرده باید جھت رسیدگی به پرونده خود را را بـه  

ـان  .  دادسرا و قاضی ناظر زندان معرفی کند  ـی آقای سعید تراب
که در اعتراضات صنفی کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـی  

 بازداشـت و پـس ازآن از کـار اخـراج شـده  ٨٤ تھران در سال  
ـا   بودند ، با پیگیریھای مستمر در نھایت موفق شدند ھمـراه ب

ـازگشـت  ٨٨ دیگر کارگران اخراجی سندیکا، در سال    حکـم ب
به کار خود را دریافت کرده و در شرکت واحـد مشـغـول بـه  

ـان در سـال  .  کار شوند  ـی ـیـد تـراب  مـجـددا از سـوی  ٨٩ سـع
  ٢ نیروھای امنیتی و در منزل بازداشت شدند و پس از حدود  

ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شدند ، در نھایت در دادگـاه  
ـقـه  .  انقالب به زندان محکوم شد  ـی ـالـت و وث ایشان با قرار کف

بعد از مدتی بازداشت دوران مـرخصـی زنـدان خـود را مـی  
قابل ذکر است آقای سعید ترابیان ھمـچـون دیـگـر  .  گذراندند 

ـات کـارگـران   ـب ـیـگـیـری مـطـال فعالین کارگری، به دلیـل پ
ھمواره از سوی ماموران امنیتی مورد تھدید و ارعـاب قـرار  

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـی  .  داشته و دارند  
ـیـب قضـایـی آقـای   ـق تھران و حومه ضمن محکوم کردن تـع
سعید ترابیان خواستار آزادی ھمـه کـارگـران زنـدانـی و رفـع  

ـاشـد  ـا امـیـد بـه  .  تعقیب برایھمه کارگران حق طلب مـی ب ب
گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان سنـدیـکـای کـارگـران  

 ٩٣ خرداد  . شرکت واحداتوبوسرانی تھران و حومه 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه ١١کارگران کارخانه آجر جیل اھواز 
 حقوق طلبکارند

ـیـش از  ١١ تعطیلی و تعویق  :  خرداد ٢٦    ٢٢٠  مـاه حـقـوق ب
کارخانه آجر جـیـل از خـرداد  .  کارگر کارخانه آجر جیل اھواز 

 به دلیل مشکالت مالی تعطیل شده بـود در  ١٣٩٢ ماه سال  
ـنـد   ( اواخر ھمان سال   . مـجـددا آغـاز بـکـار کـرد )  ٩١ اسـف

درجریان بازگشایی مـجـدد کـارخـانـه، کـارفـرمـا در حضـور  
مسئوالن اداره کار شرق اھواز با کـارگـران تـوافـق کـرد کـه  

 و  ٩١ معوقات حقوقی کارگران را به ھمراه عیدی سالھـای  
 را به حساب کارگران واریز کند که تا  کنون این توافـق  ٩٢ 

در طـول ایـن مـدت کـارفـرمـا  حـقـوق  .  عملی نشده اسـت 
 . فروردین ماه کارگران را پرداخت کرده است 

 
 کارگر ٢٥٠عدم پرداخت حقوق و دستمزد 

  عسلویه١٨ و ١٧شاغل در فاز 
ـا  ١٨ و ١٧ نفر از کارگران شاغل در فار  ٢٥٠ : تیر ١   عسلویـه ب

ـا کـارفـرمـا درگـیـر   ـای خـود ب عدم پرداخت حقـوق و مـزای
ـبـود  .  ھستند  ـلـی چـون کـم عالوه بر تعویق دسـتـمـزد، مسـائ

ـز    ای کارگران ساکن کمپ   امکانات بھداشتی و تغذیه  ـی ھـا ن
ـیـت و فشـار  .  کننده نیست   رضایت  کارگران نیز به عـدم امـن

 . کار اعتراض دارند 
ـاالی    درجـه ار روحـیـه  ٥٠ ھمچنین شرایط آب و ھـوائـی ب

ـنـھـا دوری   کارگران و کار آنان تأثیرگذار است، و افزون بر ای
از خانواده، تعویق حقوق و دستمزد، شرایط بد آب و ھـوائـی،  
ـان کـار مـحـیـط آرامـی را   ـای ساعات طوالنی کـاری در پ

طلبد که خستگی کارگران را برطرف کند، ایـن شـرایـط    می 
 .و امکانات برای کارگران موجود نیست 

 حساب کارگران  تاخیر در پرداخت تسویه
 بیمارستان آزادی

ھای  بیمارستان آزادی  با کارگران ترک کـار     حساب   تسویه 
 .شود    ماه تاخیر انجام می ٨  تا  ٦ کرده  با  

انـد از    به عنوان مثال کارگری که در اردیبھشت تسویه کـرده 
ـنـد   ـا اسـف طریق چک مدت داری که برای ماه بـھـمـن و ی

 .توانند مطالبات خود را وصول کنند   صادر شده است می 
 

تاخیردرپرداخت حق و حقوق كارگران 
شركت ھای طرف قرارداد شھرداری 

 اصفھان
ــای طــرف قــرارداد  :  خــرداد ٢٤  ــارگــران شــركــت ھ حــقــوق ك

در  .  شھرداری اصفھان  با تاخـیـر بـه آن ھـا داده مـی شـود 
ـاخـیـر   ـا ت شرایط اقتصادی كنونی اگر این حداقل حقوق نیز ب
به آن ھا داده شود زندگی آن ھا دچار مشكالت زیادی مـی  

 .شود 
 

بالتکلیفی کارگران آبفای اھواز در دریافت 
 مطالبات معوقه

کارگر شاغل در شرکت آب وفاضـالب اھـواز  ٣٠٠ : خرداد ٢٧ 
که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پـمـپ چـی  

ـا یـکـسـال    آب در سطح شھر اھواز فعالیت می  کنند از دو ت
ـیـمـانـکـاری   سـوالر  »ونیم حـقـوق مـعـوقـه از دو شـرکـت پ

از بھمن مـاه سـال  ..طلب دارند  «اسکله ساز  »و   «مکانیک  
ـیـون   ـل ـی  ھـزار  ٦٠٠ گذشته فقط در دو مرحله حدود یک م

تومان بخش ازمطالبات کارگران از سوی کارفرمای شرکـت  
 . اسکله ساز پرداخت شده است 

 
ماه حقوق کارگران ذوب ٣عدم پرداخت
 آھن اصفھان

سه ماه است که کارگران ذوب آھن اصـفـھـان حـقـوق  :   تیر ١ 
دریافت نکردند و یک سال و نیم است که کسی جوابگـوی  

 .مشکالت و نیازمندی ھای آنھا نیست 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

تعطیلی کارخانه تولید روغن نباتی 
 فرآوردفریمان و بالتکلیفی کارگران

 کیلومتری شھـرفـریـمـان و  ٣ کارخانه روغن نباتی فرآورد در  
در مجاورت بھشت صادق قـرار دارد، ایـن کـارخـانـه تـوسـط  
بخش خصوصی و با ھدف تولیـد روغـن خـوراکـی مـایـع و  

افتتـاح و  ...  جامد، سویا، آفتابگردان و روغن ھای قنادی و 
ـا بـه   ـاح ت ـت ـت راه اندازی شد اما این کارخانه از ھمان زمان اف
ـا   ـاطـعـی تـعـطـیـل شـده و ی امروز به دالیل مختلـف در مـق

ـاتـی  .  کارگران خود را اخراج کرده اسـت  ـب کـارخـانـه روغـن ن
ماه است که عـالوه  ٧ در فریمان  «دامون »فرآورد با نام تجاری  

بر پرداخت نکردن حقوق کارگران خود قرارداد بیشتر آن ھـا را  
تمدید نکرده و در حال حاضر این کارخانه تعطیل شده است و  

 نفر در قالب نگھبان و خدمه در شرکت حضور دارند کـه  ٤٠ 
 آنان نیز حقوقی دریافت نکرده اند 

 
 ٤٢٥تعطیلی معدن البرز غربی و بیکاری 

 معدنچی 
ـتـصـادی دو مـنـطـقـه   معدن البرز غربی  تنھا نقطه عطف اق

ــوده   «خـورگـام »و  «فـاراب » ـار گـیـالن ب ـان رودب در شـھـرســت
 کـارگـر در ایـن مـعـدن کـار  ٥٠٠  ھزارو  ٣ وزمانی بالغ بر  

ـفـر کـاھـش  ٦٠٠  به   ٩٠ اند که این میزان در سال    کرده   می   ن
یافت و بعد آن نیز تا به امروز رقم کارگـران شـاغـل در ایـن  

 . نفر تنزل یافته است ٤٢٥ معدن به  
 

 اخراج کارگران شرکت اشکان سازه غرب
طبق اخبار رسـیـده بـه اتـحـادیـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

ـفـر از  ٨  تـعـداد  ٩٣ آزاد کارگران ایران در فـروردیـن مـاه    ن
کارگران شرکت اشکان سازه غرب اخراج شدند این کـارگـران  

ـئـت  ٢٣/٣/٩٣ در مرخه    در اداره کار شھرستان دھگالن در ھی
تشخیص جھت رسیدگی به شکایت طـرح شـده جـلـسـھـایـی  

الزم بـه تـوضـیـح اسـت کـارگـران قـراردادی در  .  برگزار شد 
 قرارداد کاری از طرف کارفرما با کارگـران  ٩٣ فروردین ماه  

منعقد نشد و کارفرما تمدید قرارداد را مشروط به این نـمـوده  
بود که کارگران ھر اندازه کارفـرمـا صـالح بـدانـد دسـتـمـزد  
ـاشـد   دریافت کنند و یا تا ھر میزانی که کارفـرمـا مـایـل ب
باید در ساعات اضافه کاری در شـرکـت مشـغـول بـه کـار  
باشند ولی این موارد از طرف کارگران مورد اعـتـراض قـرار  
ـیـل کـارفـرمـا از ادامـه ی کـار ایـن   گرفت و به ھمین دل
کارگران جلوگیری به عمـل آورد در ضـمـن ایـن کـارگـران   
بابت ساعات اضافه کاری و حق شیفـت کـاری و پـرداخـت  

 از  ٩٢  و  ٩٠ سـال  ...  بیمه ھای معوقه و مانده مرخصی و 
  ٢٥ کارفرما طلب کار میباشند اتحادیه آزاد کارگـران ایـران  

 ٩٣ خرداد  
 

 ناامنی محیط کار
 

فرو ریختن دیوار کارخانه گچ و مرگ دو 
 کارگر

ـقـر در  :  تیر ١  فرو ریختن بخشی از دیوار کارخانه گـچ مسـت
ـان   بندر امیرآباد، موجب مرگ دو کارگر از اھـالـی شـھـرسـت

کارگران در حال خالـی کـردن  .  نکا در این واحد صنعتی شد 
بار گچ از کامیون بودند که به دلیـل نشـسـت کـردن دیـوار  
این کارخانه ، دو کارگر در زیر آوار ماندند و به دلیـل حـجـم  

 .زیاد دیوار فرو ریخته شده ، جان سپردند 
 

جان باختن یک کارگر کارخانه کارتن 
 .سازی مات در شھرک صنعتی مھاباد

 نفر از کارگران کارخانه کـارتـن سـازی مـات  ٥ :   خرداد ٣١ 
در شھرک صنعتی مھاباد به داخل حوضچه مواد شیمیایـی  

ـا  .  این کارخانه افتادند  تالش این افـراد بـرای زنـده مـانـدن ت
ـانـه   زمان فرا رسیدن نیروھای امدادی ادامه داشت اما متأسف
یک نفر این کارگران نتوانست در حوضچه بیشتر از دقایقـی  

سایر مجروحان ایـن حـادثـه تـوسـط  .  دوام بیاورد و کشته شد 
ـقـل   ـت ـن نیروھای امدادی نجات یافتند و به مراکز درمانـی م

 .شدند 
 سقوط یک کارگر از ارتفاع

بنا به گزارش رسیده، روز جمـعـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
ـبـخـش مـرادی اھـل  ٢٣/٣/١٣٩٣  ـان ـام جـھ  کـارگـری بـه ن

ـتـروشـیـمـی   شھرستان ایذه که برای شرکت سینا صنعت در پ
 متری سقـوط  ٩ سنندج کار می کرد ، ھنگام کار از ارتفاع  

ـیـن  .  کرده و به شدت از ناحیه کمر آسیب دیـده اسـت  ھـمـچـن
ھفته گذشته برادر ھمین کارگر نیز از ارتفاع سقـوط کـرده و  

گفته می شـود بـه  .ھم اکنون در خانه در حال استراحت است 
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ـزشـکـی در مـحـل   علت نبودن آمبوالنس و دیگر امکانات پ
ـالـه بـه   ـا مـاشـیـن جـمـع آوری زب کار، کارگر مسـدوم را ب
بیمارستان منتقل نموده اند این کارگر به عـلـت وخـیـم بـودن  

این گزارش ھمچنین مـی  . وضعیتش به تھران اعزام شده است 
ـاداشـی بـه   افزاید که شرکت ھیچ گـونـه حـق عـیـدی و پ

 کارگران نمی پردازد 
 ٩٣  خرداد  ٢٧ اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
مرگ یک کارگر بر اثر گاز گرفتگی از چاه 

 آب
این حادثه زمانی رخ داد که تعدادی کـارگـردرحـیـن بـرسـی  
ـان مـیـدان   ـاب ـی چاه آب در یک ساختمان در حال ساخت در خ
قیام، خیابان مولوی بودند، که ناگـھـان یـکـی از کـارگـران  

ـتـگـی در عـمـق  ٤٠    ٢٠ ساله از افغانسان به دلیل گاز گـرف
مرگ این کـارگـر بـه عـلـت  ..  متری چاه سقوط می کند 

 .گاز گرفتگی توسط عوامل اورژانس تایید شد 
 

یک کارگر تاسیساتی شرکت راه سازان قم 
  باخت درطبس بر اثر برق گرفتگی جان

ھنگام تعمیر کـولـر آبـی    « نعمت تملی   حمزه پور »: خرداد ٢٩ 
یکی از ساختمانھای شرکت راه سازان قـم در طـبـس دچـار  
ـای   برق گرفتگی شد و در دم جان باخت این حادثه در روسـت

ـیـوسـتـه و   «دیگ رستم » از توابع شھرستان طبس به وقوع پ
 . سال سن داشته است ٢٥ کارگر جان باخته  

 مرگ دلخراش کارگر سیمان کار در چاھک آسانسور 
ـان جـوزانـی  ٢٤  ـاب خرداد در شھرک راه آھن، میدان ساحل، خی

 طبقـه سـقـوط در چـاھـک  ١٦  ساله ای بر اثر  ٣٠ ،کارگر  
 طبقه در حال سـاخـت بـه  ٢١ آسانسور یک پروژه ساختمانی  

 . طرزی دلخراش جان باخت 
 

 گزارش 
 

کمبود نیرو اضافه کاری بدون مزد : اصفھان
 را به پرستاران تحمیل کرده است

ـفـر  ٤  تا  ٣ ھا ھر پرستار به جای    در حال حاضر در بیمارستان   ن
حـتـی  /  کار می کند تا این کمبود نیرو تا حدی جبران شود 

ـازه کـار   ـاران ت ـیـرو کـنـد، پـرسـت بیمارستانی اقدام به جذب ن
ـیـجـه   ـت حاضر به پذیرش حجم باالی کار نمی شـونـد و در ن

 مجبور به پر کردن جای خالی نیروھـا از    پرستاران سابقه دار، 
به دلیل پایین  .   طریق اضافه کاری ھای سنگین می شوند 

ـان  ـیـمـارسـت ھـای    بودن دستمزد و سخت بـودن شـرایـط کـار، ب
ـار   ـیـروی پـرسـت خصوصی و دولتی با مشکل جدی کمبود ن

  .مواجه ھستند 
 

 ھزار کارگر ساختمانی در قزوین ھنوز ١٥
 بیمه نشده اند

سھمیه بیمه کارگران ساختمانی استان قزوین در سـال جـاری  
 ھزار نفر خواھد بود که ایـن  ٢  تا  ١٥٠٠ در بھترین حالت بین  

ـیـمـه   ـاضـی ب ـق ـتـمـانـی مـت سھمیه یک چھارم کارگران ساخ
ـیـس انـجـمـن  .  تامین اجتماعی را ھم پـوشـش نـمـی دھـد  رئ

ـزویـن  ـان ق ـیـش از  :  صنفی کارگران ساختمانی شھرسـت   ١٥ ب
ـنـوز تـحـت پـوشـش   ھزار کارگر ساختمانی در استان قزوین ھ

 .بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته اند 
 

 اخبار بین المللی
 

قطع انگشتان دست یازده نفر،  -افغانستان 
 جنایاتی دیگر از طالبان

. طالبان انگشت ھای دست یازده مـرد افـغـان را قـطـع کـرد 
ـیـل شـرکـت در   نیروھای طالبان انگشت ھای آنھـا را بـه دل

و  )   خـرداد ٢٤ (  ژوئن  ١٤ آنھا روز شنبه . انتخابات قطع کردند 
در راه بازگشت از رای دادن توسـط افـراد وابسـتـه بـه گـروه  

سپس به نقطه ای برده شدند و پس بـی  .  طالبان متوقف شدند 
ـیـروھـای  .  حس کردن انگشتشان، آنھا را با کارد قطع کردند  ن
نـمـایشـی  »طالبان انتخابات ریاست جمھوری در افغانستان را  

ـان   ننگین برای ایجاد یک حکومت جعلی دیگر در افغـانسـت
توصیف کرده و طی روز شنبـه بـه صـدھـا مـورد ایـجـاد   «

ـان آن   ناآرامی و اختالل در رای گیری دست زدند که در جری
 تن نیز زخـمـی  ٧٠  غیرنظانی کشته و بیش از  ٤٠ دست کم  

ـلـی  .  شدند  ـب ـات ق ـتـخـاب طالبان در این انتخابات و ھمچنین ان
ـنـد،   ھشدار داده بودند که انگشتان کسانی را کـه رای بـدھ

 .قطع می کنند 
 

ھای  تظاھرات علیه سیاست -پرتغال 
 ریاضتی دولت

ـاضـتـی دولـت،   ھزاران پرتغالی در اعتراض به سیاستـھـای ری
در خیابانھای پـورتـو، در شـمـال  )   خرداد ٢٤ ( ژوئن  ١٤ شنبه  

ـار بـرگـزاری  .  این کشور تجمع کردند  تظاھرکنندگان خـواسـت
ـای دولـت شـدنـد  آنـھـا  .  انتخابات پیش از مـوعـد و اسـتـعـف

معتقدند دولت با سوء استفاده از زمان برگزاری جام جـھـانـی  
ـتـه و   فوتبال و دوره تعطیالت، حقوق کارگران را نادیـده گـرف

ـنـده  .  موجب اشاعه بیشتر فقر در جامعه شده است  انتخابات آی
 . برنامه ریزی شده است ٢٠١٥ پارلمانی پرتغال برای پاییز  

 
 تداوم اعتصاب کارگران راه آھن -فرانسه 

دو اتحادیه اصلـی کـارگـران راه آھـن مـلـی فـرانسـه بـرای  
طرح پیشنھـادی دولـت  . ششمین روز متوالی اعتصاب کردند 

ـتـی   برای ادغام دو شرکت اصلی راه آھن فرانسه دلیل نارضای
آنھا تـھـدیـد کـردنـد کـه اگـر  .  اتحادیه ھای کارگری است 

پارلمان به این طرح رای مثبت دھد به اعتصاب خـود ادامـه  
 . خواھند داد 

بیش از یک پنجم از کارکنان شرکت ملی راه آھن فـرانسـه،  
ــد  ــصــاب، شــرکــت دارن ــن اعــت ــن  .  در ای ــصــادی ای ضــرر اقــت

علـت  .  اعتصاب، صدھھا میلیون یورو در روز برآورد می شود 
این اعـتـصـاب از  . این اعتصاب اعتراض به شرایط کار است 

 ٣٦ بـه مـدت مـحـدود  )   خرداد ٢٢ (  ژوئن  ١٢ روز پنجشنبه  
 . کارگران تصمیم به ادامه اعتصاب گرفتند   ساعت آغاز شد ولی 

 
 کارگران  فرار دسته جمعی -تایلند 

 کامبوجی از ترس جان
اعـالم  (   خـرداد ٢٥ (  ژوئـن  ١٥ مقامات کامبوج روز یکشنبه 

 ھزار کامبوجـی از  ١١٠ کردند طی یک ھفته اخیر بیش از  
بیم اقدام مقامات نظامی جدید تایلند بر ضد کـارگـران غـیـر  

ــنـد فــرار کــرده انـد  ـل ـای ــی خـارجــی از ت ـانـون ــه گــزارش  .  ق ب
ـانـھـای    خبرگزاری فرانسه از پنوم  پن ، استاندار یـکـی از اسـت

آنـھـا  :  گـفـت   شمال شرق کامبوج که با تایلند ھم مرز اسـت ، 
ـاشـد بـه صـورت گـروھـی بـه   مانند سدی که شـکـسـتـه ب

ـاری از  : این منبع افزود .  کامبوج باز می گردند  تعداد بسـی
ـنـد  ایـن افـرد  .  آنھا توسط نظامیان تایلندی به مرز انتقال یافت

ھنگامی که خانه ھایشان مورد بازرسی قرار می گرفـت از  
ـاری از  .  بیم بازداشت و کشته شدن متواری شده بـودنـد  بسـی
ـامـات  .   افراد بدون مجوز کار در تایلند به سرمی بـردنـد  مـق

 ژوئـن تـھـدیـد کـردنـد تـمـام  ١١ نظامی تایلند روز چھارشنبه 
 .کارگران مھاجر غیر قانونی را بازداشت و اخراج می کنند 

ـنـد    کارگران مھاجر که از کامبوج،   ـل ـای میانمار یا الئوس به ت
ـتـصـادی   رفته اند ، نقش مھمی در برخی بخش ھای مھم اق
این کشور از جمله ماھیگیری، کشاورزی و سـاخـت و سـاز  

. بسیاری از این افراد مجوز کار در این کشـور نـدارنـد .  دارند 
ـانـونـی  :  سخنگوی ارتش تایلند گفته بود  ما کارگران غیر ق

را تھدید می دانیم زیرا تعداد آنھا زیاد است و تدابیر روشـنـی  
در خصوص آنان وجود نـدارد؛ ایـن مـوضـوع مـی تـوانـد بـه  

بنا بر اعالم سازمـان ھـای  .   مشکالت اجتماعی منجر شود 
ـنـد   ـل ـای غیر دولتی بیش از دو میلیـون کـارگـر مـھـاجـر در ت

ـنـدی چشـم خـود را  .  اقامت دارند  ـل ـای در گذشته مقامـات ت
روی حضور غیرقانونی این افراد می بستند و این امر بـرای  

 .داشتن اقتصاد پر رونق الزم بود 
 

 ھزار کارگر ٢احتمال اخراج  -بحرین 
 اعتصاب کننده

ـنـدگـی  ٢ بدنبال اعتصاب بیش از   ـاف  ھزار کارگر کـارخـانـه ب
برای افزایش دستمزد و بھبـود شـرایـط کـار، وزارت  "  ال ریفا " 

ـانـچـه کـارگـران بـه سـر کـار   کار بحرین ھشدار داد که چن
ایـن کـارگـران  .   از کشور اخراج خواھند شد   برنگردند، ھمگی 

ـیـه  ای    که اغلب آنھا از کشور ھند و بنگالدش ھستند در بیان
 خواست را پیش پای کارفرمایان گـذشـتـه انـد و اعـالم  ١٢ 

کرده اند که تا دستیابی به مطالباتشان دسـت از اعـتـصـاب  
ـزایـش دسـتـمـزد  .  نخواھند کشید  ـلـه ایـن خـواسـتـھـا اف از جم

)  دالر ٣٩٧ (  دینار  ١٥٠ به  )  دالر ١٤٥ ( دینار  ٥٥ ماھیانه از  
ـنـد  ـیـت غـذا و بـھـداشـت خـود ھسـت مسـوول  .  و بھبود وضع

ـا   بازرسی وزارت کار گفته است که خودش بـرای مـذاکـره ب
 کـارگـران حـاضـر نشـده    کارگران به کارخانه رفته است ولی 

ھـای    اند که با وی مذاکره بکنند و گفته انـد کـه خـواسـت 
 .آنھا مشخص است و دست از اعتصاب نخواھند کشید 

 
استفاده سازمان یافته از  -سوریه 

 ھای شیمیایی سالح
ـایـی    یک گروه تحقیقاتی در سازمان منع سالح  ـی ھای شـیـم

اعالم کرده در سوریه مواد شیمیایی سمی مـثـل گـاز کـلـر  
سازمـان  .  مورد استفاده قرار گرفته است '  یافته   سازمان 'طور    به 

ـقـت   منع سالح  ـاب    ھای شیمیایی ماه گذشته یک گروه حقی ی
ـا چـنـد واقـعـه را بـررسـی   به شمال این کشور اعزام کـرد ت

ـازرسـان بـه نـظـر مـی .کنند   ـیـه ایـن ب رسـد    طبق گزارش اول
ھای قبلی ارائه شده از    آوری شده آنھا، گواھی   اطالعات جمع 

ـیـد مـی  ـای ـفـه سـازمـان مـنـع  .  کـنـد   طرف پزشکان را ت وظـی
ـاده    ھای شیمیایی تحقیق درباره ده   سالح  ـف ھا مورد ادعای اسـت

ھـای حـمـا و    ھای دولت سوریه در استان   از گاز کلر در حمله 
ای از    ھـای بشـکـه   شد که بـمـب   گفته می . ادلیب بوده است  

ـاخـتـه  .  شدند   ھلیکوپترھا پرتاب می  بعد از انفجار، عوارض شن
ـفـسـی    شده  ـن ای مثل درد چشم، خارش پوست و مشـکـالت ت

افـراد  .  شـد   آلـود خـارج مـی   کرد و از دھان کف خـون   بروز می 
ـیـس  . زیادی در این وضعیت کشته شدند  احـمـد اوزمـجـو، ری

ـیـم    سازمان منع سالح  ھای شیمیایی روز دوشنبه گفت کـه ت
آوری    تحقیق به کار با اھمیت خود ادامه خواھد داد و با جـمـع 

 .اطالعات درست، حقیقت را روشن خواھد کرد 
 


