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ــت   ــاع ــح روز  ٩ از س  صــب

 آبـان،  حـدود ھـزار  ٢٥ یکشنبه  
کارگر ساختمانی در اعتراض بـه  
این تھاجم و محرومیتشان از ھمان  
بیمه نازل تامیـن اجـتـمـاعـی  در  
مقابل مـجـلـس اسـالمـی تـجـمـع  

ـراضـات   .  کردند  زیر فشار این اعـت
تعدادی از نمایندگان مـجـلـس در  
ـرض شـرکـت   جمع کارگـران مـعـت

ــیــدگــی بــه   ــردنــد و وعــده رس ک
ـقـه  .  خواستھای آنان را دادنـد  سـاب

این اعتراضات چیست ؟ موضـوع  
از چــه قــرار اســت؟ در زیــر بــه  
ــکــاتــی در ایــن مــورد  اشــاره   ن

 . میکنم 
" بیمـه اجـتـمـاعـی " تغییر در قانون  

ـــمـــانـــی  و   ـت ـران ســـاخــ کـــارگــ
اعتراضات این بخش محروم و بی  

تامین کارگری به این تعـرضـات،  
یکی از موضوعات مھم بحث در  
مجلس اسالمی و  اخبار و رسانـه  

بنا بر گزارش ایلنا سـایـت  .  ھاست 
ـتـی، بـا تصـویـب ایـن   خبری دول

 ھـزار  ٤٠٠ تغییرات در مـجـلـس،  
کارگر  بیمه شده ساخـتـمـانـی از  
ھمان بیمه نازل تامین اجـتـمـاعـی  

ھنوز چند مـاھـی نـگـذشـتـه  
که یکی از اقتـصـاددانـان سـاکـن  

ــحــران  " پــاریــس مــژده داد کــه   ب
بـه  .  رو به پـایـان اسـت "  اقتصادی 

ـنـد آب   زبان نیاورد اما ته دلـش ق
میشد چـون فـکـر مـیـکـرد کـه  
ــران   ــح ســرمــایــه داری از یــک ب
ـتـه بـه   ـب ـرده و ال دیگر جـان بـدر ب
روی مبـارک شـان اصـال نـمـی  
ـتـصـادی را   آورد که بحرانھـای اق
ــی   ــا خـانـه خـراب سـرمـایـه داری ب

 درصـد جـامـعـه  ٩٩ بیشتر بر سـر  
اما بـھـرحـال  .  رفع و رجوع میکند 

ـفـت   چند ماھی است که قیمـت ن
رو به سراشیبی گذاشته و احتـمـال  

 دالر نیـز سـقـوط  ٧٠ دارد به سطح  
ـــد  ـن ـــاســـان  .  کــ ـن ـــون کـــارشــ ـن اکــ

بورژوازی یکباره یادشان آمده کـه  
ــن جــھــان   در یــک گــوشــه از ای

" قدرت نوظھـور " سرمایه داری که  
ـتـصـادی جـھـان  " و ابرقدرت دوم اق

میخواننـد، یـعـنـی چـیـن؛ دچـار  
ــن   ــمــی ــده و بــرای ھ ــورد ش رک
ـیـدا   سفارشات نفت خام کـاھـش پ

 . کرده است 

 روز جھانی رفع خشونت علیه زنان را
به روز اعتراض جھانی به اسید پاشی و جنایات 

 !اسالم علیه زنان تبدیل کنیم
 ٢    صفحه            اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 

بررسی گرایشات مختلف 
 درون جنبش كارگری

 ) قسمت پنجم (
           ناصر اصغری 

طرح محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه و 
 اعتراضات کارگران

 شھال دانشفر  

 منصـور  ١٩٩١  نوامبر  ٣٠ روز  
ــراه ســه تــن از   ــه ھــم حــکــمــت ب
کادرھای مرکزی آن زمان حـزب  

اعـالم  " کمونیست ایران اطـالعـیـه  
مــوجــودیــت حــزب کــمــونــیــســت  

ـتـشـر کـرد "  کارگری ایران  . را من
در  : " در آن اطـالعـیـه آمـده اسـت 

شرایط متحول جھـان امـروز و در  

برابر ھـجـوم فـکـری و سـیـاسـی  
داری جھانـی بـه آرمـان و    سرمایه 

ـیـسـتـی، کـه بـا   اندیشه سـوسـیـال
ـلـوک   سقوط سوسیالیسم کاذب ب
شوروی وارد مرحله جدیـدی شـده  
است، حزب کمونیست کـارگـری  
ایران دفاع از مارکسیسم و آرمـان  
ـیـسـم کـارگـری را یـک   سوسیال

وظیفـه اسـاسـی خـود مـیـدانـد و  
ـبـش   ـرش جـن برای تقویت و گسـت
ـقـه کـارگـر در   سوسیالیستی طـب

ــکـوشـد  ــی مـی در  ." " سـطـح جـھـان
ایران، حزب کمونیسـت کـارگـری  
برای تبدیل طبقه کارگر به یـک  
ــد اجــتـمــاعـی و   ــمـن ـروی قـدرت ـی ن

 تحزب کمونیستی تنھا امید پیروزی بر بورژوازی
 به مناسبت سالروز تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران 

 ناصر اصغری 

تضمین فقر در صعود و 
 سقوط دالر نفتی

 یاشار سھندی 

 کارگران زن و خشونت
 نسان نودینیان 

 
 اخبار کارگری

 ٩           صفحه  

 ٨          صفحه  

 ٥         صفحه  

 ٣           صفحه  

 ٤         صفحه  

 ٦    صفحه  



 2  ١٣٩٣ آبان  ٢٧ کارگر کمونيست

 بیست و پـنـجـم نـوامـبـر 
روز جھانی رفع خشـونـت 

ایـن روز .  علیه زنان است
ــه یــاد ســه زن ١٩٨١  ب

خـواھـران ( قھرمان آزادی 
در کشـــور )  مـــیـــرابـــال

 ١٩٦١دومنیکن، که در 
تــوســط دیــکــتــاتــور وقــت 
وحشیانه به قـتـل رسـیـده 
بودند، بعنوان روزی بـیـن 
المللی برای اعتراض بـه 
خشــونـــت عـــلــیـــه زنـــان 
. گرامیداشتـه شـده اسـت

 سـازمـان ١٩٩٩در سال  
)  آذر٤(  نوامبر ٢٥ملل 

روز جـھـانـی " را بـعـنـوان 
" رفع خشونت علـیـه زنـان

ھمگام بـا ورود .  پذیرفت
ھـرچـه بـیــشـتــر زنــان بــه 
بازار کار و در سـالـھـای 
ــا شــکــل  اخــیــر ھــمــراه ب
گیری جنبـشـی نـویـن و 
پرقدرت برای رھـایـی زن 
در جـــھـــان، مـــبـــارزه و 
اعتراض علیه خشونت بـر 
زنان گسـتـرش یـافـتـه و 
روز جھـانـی آن بـیـش از 
پـیــش مــورد تــوجــه قــرار 

بـی شـک .  گرفته اسـت
در جوامع اسالم زده نظیر 
جمھوری اسـالمـی ایـران 
کــــــــه خشــــــــونــــــــت 
سـیـســتـمــاتـیــک و ھـمــه 
جــانــبــه عــلــیــه زنــان، از 

حجاب و قوانین ضـد زن 
ــا اعــدام  و  ــه ت ــت گــرف
تـجــاوز و اسـیــدپــاشــی و 
غیره، یک رکن سیـسـتـم 
سیاسی و ستون حکومت 
را تشکیـل مـیـدھـد، روز 
جھانی رفع خشونت علیه 
زنـــان فـــرصـــتـــی بـــرای 
گسترش مبارزه علیه زن 
ستیزی عـیـان حـکـومـت 

 . فراھم کرده است
 

ــــد  ــــردی ــــی ت امســــال ب
وحشــــیــــانــــه تــــریــــن و 
آشکارتریـن نـمـونـه ھـای 
خشونت ھـای بـر عـلـیـه 
زنان توسط داعشـیـان در 
عــراق و ایــران صـــورت 

به بـردگـی .  گرفته است
ــان در عــراق و  ــردن زن ب
فروختن آنھـا در بـازار و 
اســیــدپــاشــی بــر صــورت 
زنـــان در ایــــران شــــرم 
آورتــریــن نــمــونــه ھــای 
رفتارھای زن ستیـزانـه و 
تبعیض آمیزی اسـت کـه 
کل اسالم سیاسی بـر آن 

ــوار اســت جــا دارد .  اســت
 نوامبر امسـال را ٢٥که 

به روز جھـانـی اعـتـراض 
ــه خشــونــت اســالم  ــلــی ع
سیاسی علیه زنان بـطـور 
کلی و علیه جنـایـتـھـای 
داعش در عراق و سـوریـه 

و اســیــدپــاشــی در ایــران 
 .  تبدیل کنیم

 
حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 
کــارگــری ھــمــه زنــان و 
مردان مبارز و آزادیـخـواه 
در ایران و دیگر کشورھـا 
را فـرامــیـخــوانـد کـه در 

)  آذر٤(  نوامبـر ٢٥روز 
به ھر شکل و شـیـوه کـه 
میتوانند علـیـه جـنـایـات 
داعشیان و اسالمـیـون بـر 
ــان بــه مــیــدان  عــلــیــه زن

بویژه تا آنجا کـه .  بیایند
به ایران برمـیـگـردد بـایـد 
اسیدپاشی علیه زنـان در 
اصفھان که دست کثـیـف 
اسالم سیاسی و حکومت 
اش در پس آن پیداست را 
مــحـــکـــوم کـــرد و روز 
جھانی رفـع خشـونـت بـر 
زنان را به فرصتی بـرای 
ــگــی  ــســت ــب ــم ــش ھ ــای ــم ن
جھانی با جنبش رھـایـی 
زن در ایران و حـمـایـت از 
مبارزه مردم برای رھایی 
از شر حکومت اسـالمـی 

 . تبدیل کرد
 

حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 
 کارگری ایران

ـــان ٢٧  ١٨، ١٣٩٣ آب
 ٢٠١٤نوامبر 
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 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

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

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 روز جھانی رفع خشونت علیه زنان را
به روز اعتراض جھانی به اسید پاشی و جنایات 

 !اسالم علیه زنان تبدیل کنیم
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 که بـحـران سـرمـایـه  ٢٠٠٩  سال  
داری در غرب اوج گـرفـتـه بـود،  
بسیاری از اقتصاددانان بـه شـیـوه  
ـر آن مسـلـط   که خود به خوبی ب
ھستند، تا جا داشت ھـمـه بـحـران  
سرمایه داری را سعی کـردنـد بـه  
ـران بـانـکـی و   ـتـی مـدی بی کفای
مالـی امـریـکـا نسـبـت دھـنـد و  
ــه داری را   ــحــران ذاتــی ســرمــای ب

ــد  ــران مــالــی مــیــخــوانــدن ــح بــا  .  ب
ـران   اوصاف باال، نتیجتا اگـر مـدی
عاقلی بر سیستم بانکی امـریـکـا  
ـیـش   حاکم بود، ایـن بـحـران ھـم پ

بسـیـار سـعـی کـردنـد  !  نمی آمـد 
بـحـران سـرمـایـه داری را بـحــران  
ـنـد،   ملی اقتصاد امریکـا جـا بـزن
ــی زود در آن ســوی   امــا خــیــل
ـتـایـج بـحـران   اقیانوس، در اروپا؛ ن

چھـره  (!)  مالی بانکھای امریکا  
کریه خـودش را نشـان داد و بـه  
ـرده   بیکاری و بی خانمانـی گسـت
ــخــصــوص در کشــوری   ــردم، ب م

در شـرق  .  مانند یـونـان انـجـامـیـد 
، سرمایـه داران خـوشـحـال  ) چین ( 

بودند چون گویا ایشان تافته جـدا  
ــن   ــد و مصــون از ای ــودن ــه ب ــافــت ب
بحران؛ اما بحرانی که نـویـد داده  
بودند به پایان خود رسیده، موجـی  
ـتـصـاد سـرمـایـه   دیگر از رکود اق
داری را به راه انداخته اسـت کـه  
ـیـمـت   خود را در کاھش شـدیـد ق

نفت از بشـکـه   .  نفت نشان میدھد 
ـر  ١١٥   دالر رسـیـده و  ٨٠  بـه زی

 .فعال این روند ادامه دارد 
ـیـمـت    دلیل عمده کاھش شدید ق

ـنـا بـه گـزارش رادیـو  ( نفـت را   ب
برخی از کـارشـنـاسـان  ) "  فرانسه 

ـیـد داخـلـی آمـریـکـا،   افزایش تـول
افت نیازکشورھای صنعتی و بـه  
" ویژه افت تقـاضـا ازسـوی چـیـن 

ــد  ــه ان ــا بـه گــزارش  .  دانسـت ـن و ب
ـتـصـاد  " ...  دویچه وله   رکـود اق

جھانی بر وضعیت چین، یکی از  
ترین مشتریان نفت در آسـیـا    بزرگ 

ـبـوده و ولـع ایـن    نیـز بـی  ـر ن ـی تـاث
ــت را   کشــور بــرای مصــرف نــف

ــت  ــش داده اس ــاھ ــظــر  .  ک ــه ن ب
ـتـصـادی شـاخـص   کارشناسـان اق
ــیــن کــاھشــی   رونــد رشــد در چ
ـر داشـتـه کـه در دھـه   چمشـگـی

ــه بــی  ــت ــه مــحــســوب    گــذش ــق ســاب

و دویچه وله در جـای  ."  شود   می 
دیگر بار دیگر تاکید میکند کـه  
رکود اقتصاد جھانی تاثیر عـمـده  

ــه   ــان داشــت ــن جــری :"... را در ای
ــه  ــکــا و    رغــم وعــده   ب ــای آمــری ھ

ــورد   ــودی در م ــان ســع عــربســت
ـفـت خـام بـه نـظـر   کاھش تولید ن

ــصــاد    مــی  رســد کــه رکــود اقــت
ـر کـاھـش   جھانی تاثیری عمـده ب
تقاضا در بازارھای جھانی داشتـه  

ـنـد رو  ." است  ـت رکودی که میگف
ـتـصـاد بـازار  " به پایـان اسـت و   اق

ـفـس  "  بنیان  ـروز مـیـدان اسـت، ن پی
ھـر  .  تازه کرد و بـه گـل نشـسـت 

ـــورژوازی   ـــه ھـــای ب ــان ــاه رس م
گزارش میدادند عنقریب است که  
رشد اقتصادی اوج دوباره گیـرد و  
این صد البته ھیچگاه به مـعـنـی  
ـیـز رفـاه   این نبوده که توده مردم ن

ھر  " بھرحال  .  را تجربه خواھند کرد 
بخـصـوص  "  چیزی زمان میخواھد 

ــادی   ــشــت مــردم زمــان زی مــعــی
ـلـی   میخواھد تـا بـه یـک حـداق

ــه ای  .  بــرســد  رشــد ثــروت افســان
ــشــه   ــی یــک درصــدیــھــا امــا ھــم
تضمین شده است چـه در بـحـران  

بـاالخـره  . چه در رونق در اوج باشد 
 !  دنیا حساب و کتابی دارد 

  
ـفـت را   چاره کاھش شدید قیمت ن
ـران،   ـنـد ای نیز در کشورھایی  مان
ــد ھــمــه   ــم مــانــن ــھــای حــاک دولــت

ـنـد ھـمـه  (  بحـرانـھـای دیـگـر  مـان
در حمـلـه  )  دولتھای سرمایه داری 

ــوده مــردم   ــشــت ت بـه ســطـح مــعـی
دولت اسـالمـی  .  جستجو میکنند 

ــغــات   ــی ــل ــب ــران در ت ــر ای ــم ب حــاک
عمومی اش مانند ھمیشـه دسـت  

را در کار مـی  "  استکبار جھانی " 
ــد  ــن ــن ــکــه  .  بــی ــان ــود  "  چــن مســع

میرکـاظـمـی عضـو کـمـیـسـیـون  
ـــس اســـالمـــی   ـل ـرژی درمـــجــ ــ ان

ـفـت  : " گوید   می  ـیـمـت ن کاھـش ق
اقدامی سیاسی است و بـایـد بـا  
ـرخـورد   حرکتی سـیـاسـی بـا آن ب

ـــس  ."  شـــود  ـل ایـــن عضـــو مـــجــ
ـتـصـادی  : " افـزایـد   می  عـوامـل اق

ــــمــــی  ــــدازه   ن ــــه ان ــــد ب ای    تــــوان

ـفـت بـه   تاثیرگذارباشد که قیمت ن
 دالربرای ھـربشـکـه  ١١٥ سرعت از 

 دالربرای ھربشکـه سـقـوط  ٨٣ به  
ـبـی  " کند  این اما برای عـوام فـری
اما واقعیت ایـن اسـت کـه  .  است 

بدین خاطر است کـه  " افت تقاضا " 
بـحـران  " اقتصاد سرمایه داری بـه  

ـیـد  . دچـار شـده اسـت "  مازاد تـول
ـری از افـت شـدیـد   برای جلـوگـی
سود سرمایه، اولین قدم این بسـتـن  
ـیـکـار کـردن   در کارخانه ھـا و ب
ـیـونـی کـارگـران و تصـویـب   ـل می
ـیـه سـطـح   قوانین و مقرارتی بر عل

 .  معیشت مردم میباشد 
اقتصاد بیمار جمـھـوری اسـالمـی  
با این بحران جـدیـد دچـار رعشـه  

ـیـژن زنـگـنـه  .  مرگ شده اسـت  ب
:" وزیر نفت دولت روحانی میگوید 

ایران با برداشت از صندوق توسـعـه  
ـــول   ـرداخـــت پ ــ ـرای پ ــ ـــی ب ـل مــ
ـروژه ھـای   پیمانکارانی کـه در پ
ـر   ـی ـنـد، تـاث باالدستی فـعـال ھسـت
ـروژه   کاھش درآمد نفتی در ایـن پ

ایران  . ...  ھا را جبران خواھد کرد 
قصد دارد یـک سـیـاسـت پـولـی  
انقباضی را برای سال آینده اتخـاذ  
ـــش   ــار افـــزای ـن ـــد و در کــ کــن
ـران   ـرای جـب درآمدھای مالیاتی ب
ـفـت،   ـیـمـت ن تاثیرھای کـاھـش ق
پروژه ھا را برپایه میزان بھره وری  

 ."اجرا کند 
 واژه ھا واقعا چقدر معصـومـنـد؛  

فعال اسـم  "  پروژه ھای باال دستی " 
رمز ھزینه خـود حـکـومـت اسـت  
برای آماده نگه داشتن ارگانـھـای  
ــیــتــی و نــظــامــی و ھــمــه   ــن ام

چـون  .  غارتگران حکومتـی اسـت 
ـرار بـود یـک   مسلم است اگـر ق
ـنـه شـود   ریال بابت رفاه مردم ھـزی
آنرا در بوق وکـرنـا مـیـکـردنـد تـا  
منت بزرگی سـر مـردم گـذاشـتـه  
باشند اما سیاست واقعی شان در  

سـیـاسـت پـولـی  " رابطه بـا مـردم  
ـیـز اسـم  "  انقباضی  است که این ن

ــم   ــه زنــدگــی درھ ــه ب ــل رمــز حــم
 .شکسته کنونی توده مردم است 

ــد   بـه گـزارش رادیـو فـرانسـه سـی
ـنـده   ـبـی، نـمـای محمد علـی خـطـی

ـران در   سابق جمھوری اسالمـی ای
ـنـده   سازمان کشورھـای صـادرکـن

معتقـد اسـت کـه   «او پک »نفت  
ـتـی   ـف شکل گیری ائتالف جدید ن
ـرای   بین عـربسـتـان و آمـریـکـا ب
ـفـت و   ـیـمـت ن پائین نگاه داشتن ق
ضربه زدن به اقتصاد کشورھـایـی  

توطـئـه  !  مانند ایران و روسیه است 
ای اگر درکار باشد تـوطـئـه ای  

ـیـان " است که از   ـن " اقتصاد بازار ب
ـر اســاس   ـرد کــه ب ــگـی نشـات مـی
رقابت شدید میان سـرمـایـه داران  

بـی شـک  .  شکل گرفـتـه اسـت 
ــخــشــھــای   ــان ب ــالفــھــایــی مــی ائــت
ـرد   مختلف سرمایه صورت مـیـگـی
ـیـب را بـه چـنـگ   که بـازار رق

حـتـی تـاریـخ ثـابـت کـرده  .  آورند 
اســـت کـــه ایشـــان دســـت بـــه  
جنگھایی زده اند که تمام دنیا را  

اما بیش از  .  به آتش کشیده است 
ــشــا   ــا مــن ــالفــھ ــن ائــت ــکــه ای آن
ایدئولوژیک داشته باشد، منفعـت  

نـکـتـه  .  اقتصادی در میـان اسـت 
ـنـه ھـمـه ایـن   اینجاست کـه ھـزی
ـــصـــادی و   ـت ــ ـــای اق ـــھ ـت ــ ـــاب رق
ایدئولوژیک و سـیـاسـی را تـوده  
ـردازنـد  ـپ ـنـد ب . مردم محکـوم ھسـت

ـنـج   چنانکه در مورد ایران سی وپ
ـم بـا پـوسـت و   سال است که داری
ــخـوان خـویــش آنــرا   گـوشـت واسـت
تجربه میکنیم؛ و اکـنـون ھـم در  
این مرحله بی ھیچ شک و شبه  
ای دولت تدبیر وامید ھمه تـوانـش  
ـفـل ھـای   ـرد تـا ق ـب را بـکـار مـی
محکمتری به زندگـی مـا مـردم  
بزند تا بتواند از سقوط قیمت نفـت  
که توده مردم ھیچ نقشـی در آن  

 .نداشته اند، جان سالم بدر ببرند 
 نفت مانند ھر کاالی دیـگـر در  
ـیـد   نظام سرمایه داری چه در تـول
ــن   ـی ــع قـوان و چـه فــروش آن، تـاب
. کلی نظام سـرمـایـه داری اسـت 

با دالر کاالی دیـگـر  " دالر نفتی " 
یــک ارزش را دارنــد  بــا ایــن  
ــاوت کــه ایـن کـاالی خــاص   ـف ت
ـیـد   بخاطر مـوقـعـیـت اش در تـول
جھانی، میتواند به ابزار سـیـاسـی  
ھم تبدیل شود و بر رقبای منطقـه  

ــار آورد  ــی فش ــان ــھ ــا ج . ای ی
ـنـکـه   ـرای ای عربستان و امریکـا ب
بازار خود را از دست ندھند ظاھرا  
ـیـمـت ایـن   توان این را دارند که ق
کاالی را کاھش دھند تا بتواننـد  

ـنـد "  دالرھـای  ."  بازار را کنترل کن
ـرای سـران   ـتـی امـا ب ـف بد بـوی ن
غارتگر جمھوری اسالمی بسـیـار  
ـنـکـه تـوان   ضروری است و از ای
رقابت مثال با عربستان را در ایـن  
ــی   ـتـه عصـبـان ـب ـنـه نـدارد، ال زمـی

بر فرض مـحـال اگـر تـوان  .  است 
رقابت را ھم مـیـداشـت حـاصـلـی  

چنـانـکـه  .  برای توده مردم نداشت 
رژیم شاه از ھمین کـاال، زمـانـی  
استفاده کرد تا قدرت خـود را در  
منطقه ثابت کنـد و ھـمـان زمـان  
ـر   دالر نفتی فراوانی به ایران سرازی
ـبـی   شد که نتیجه آن گسترش حل
آبادھا در حاشیه شھرھای بـزرگ  

ــود  ــون ھــم کــه  !  ایــران ب و اکــن
دالرھای نفتی به جـیـب بـزرگـان  
نظام سرازیر میشود و حـاصـل آن  
ــار   ــوده مــردم فــقــر بســی بــرای ت

ــرده اســت  ــت در ھشــت ســال  .  گس
ـراف   دولت احـمـدی نـژاد بـه اعـت
ــصــادی خــود   ــاســان اقــت کــارشــن
حکـومـت، بـه انـدازه طـول زمـان  
کشف نفت در ایران تا زمـان حـال  
جمھوری اسالمی، در آمد داشـتـه  

اما گاھی خود کاربدستـان  .  است 
اظھار تعجب میکنند که این پول  

؟ و از سـوی دیـگـر در  ! کجاست 
ـم کـه بـه   ھمین مدت شاھد بـودی
سرعت و به شدت توده وسیعی از  

اکنـون  .  مردم به فقر کشیده شدند 
ــا ســقــوط قــیــمــت نــفــت ھــیــچ   ب
انتظاری از ایـن حـکـومـت نـمـی  
ــرای   ــوان داشــت کــه قــدمــی ب ت
ــار مشــکــالت مــردم   کــاھــش ب

ـبـاض  " بردارد، کمااینکه وعده   ـق ان
 .را میدھند " پولی 

صعود و سقوط قیمت نفـت تـحـت  
ــت جــمــھــوری اســالمــی   حــاکــمــی
سرمایه جز فالکت بیشتر مـفـھـوم  

بـحـران  " دیگری نـدارد و ھـمـیـن  
ـر ایـن  " نفتی  باردیگر تـاکـیـدی ب

است که جز سقوط نظام سـرمـایـه  
داری و صعود سوسیالیـسـم چـاره  
دیگری برای ما مردم باقی نمـی  

 . ماند 
 

 ١  از صفحه   تضمین فقر در صعود و سقوط دالر نفتی



 4  ١٣٩٣ آبان  ٢٧ کارگر کمونيست

که شامل حالشان میشد، مـحـروم  
  ٨٠٠ قبـال مـحـرومـیـت  .  میشوند 

ھزار کارگر از شمولیت این طـرح  
در صدر اخبار دولتی قرار گرفـتـه  

ضمن اینکـه ھـیـچ کـارگـر  .  بود 
در  .  جدیدی نیز بیمه نخواھـد شـد 

ــر حــال رقــم ھــر چــه ھســت،   ھ
ـرده   صحبت بر سر تھـاجـمـی گسـت
ـیـونـی   ـل به زنـدگـی جـمـعـیـت مـی
کارگران سـاخـتـمـانـی و خـانـواده  
ھایشان است که  ابعادی وسیع و  

عـلـت در دسـتـور  . اجتماعی دارد 
ــه   ــن تـھــاجـمــی ب ـی ــن چــن گـذاشـت
ــحــروم    ــش م ــخ ــن ب ــدگــی ای زن
جامعه، مشکالت  قانـون گـزاران  
ـیـمـه   اسالمی در تامیـن بـودجـه ب

ــارگــران و   ــن ک ــالت  " ای ــک مش
ـیـمـه سـھـم  "  اجرایی  دریافت حق ب

ـیـد شـده اسـت  چـرا  .  کارفرما  ق
که ھدف اصلی طرحھایی از ایـن  
ـیـز   دست که تعداد دیگری از آن ن
ــسـت تصـویــب   ـی ــون در ل ھـم اکـن
مجلس قرار دارنـد، تـامـیـن سـود  
بیشتر کـارفـرمـایـان و صـاحـبـان  

ایـن طــرحـھـا در  .  سـرمـایـه اسـت 
ـتـصـادی و   خدمت شکوفـایـی اق
ــه داری و   ــای ســود بــرای ســرم
ــرای   ــر ب ــت ــر بــیــش ــق فــالکــت و ف

ـر ایـن  .  کارگران قرار دارد  ـراب در ب
تعرضات، کارگران ایستاده انـد و  
جنگی ھر روزه بر سر زنـدگـی و  
معاش میان کارگران و مردم  بـا  
. حکومت اسالمی در جریان اسـت 

جنگی که اقتصاد را بـه شـیـشـه  
ـبـدیـل   عمر حکـومـت اسـالمـی ت

 . کرده است 
ـر سـر مـحـروم   در ھر حال بـحـث ب
کردن کارگران ساختمانی از بیمـه  
تامین اجتماعی اسـت و مـنـظـور  
ــن کــارگـران از   مـحــروم کــردن ای
ھمان حداقل بیمه ایست کـه اگـر  
چه زیر استانـدارد و بسـیـار نـازل  
ـیـجـه مـبـارزات   ـت است، اما خود ن
کارگران و تحـمـیـل آن بـه دولـت  

کارگران ساخـتـمـانـی  .   بوده است 
ــارزات فــراوان   ــعــد از مــب ــز ب نــی
توانستند مشمول ھمیـن سـطـح از  
. خدمات بیمه این سازمـان شـونـد 

در جمھوری اسالمـی آن چـیـزی  
که  به آن بیمه تامین اجتـمـاعـی  
گفته میشود، بطور واقعی ربـطـی  

ـیـمـه ھـای   به تامین کـارگـر و ب
در این حکـومـت  .  اجتماعی ندارد 

نه خبری از بیمه درمانی رایـگـان  
ـیـکـاری   است، نه خبری از بیمه ب
برای ھمه افراد بیکار آماده بکـار  
ـرای   است و  نه تحصیل رایگـان ب
ھــمــگــان و حــق بــازنشــســتــگــی  
ـنـی   مکفی و نه ھیچ نـوع تـامـی

ــن  .   دیـگـر  ـلـکـه سـازمـان تـامـی ب
اجتـمـاعـی جـمـھـوری اسـالمـی،  
ــن حــداقــل ھــای   ــی ســازمــان تــام
ممکن به کارگران و بـه جـامـعـه  
است که سرمایه و منـابـع مـالـی  
آن نیز متعلـق بـه خـود کـارگـران  

 درصـد  ٧ به این معنی که  . است 
ھزینه آن ماھانه از مـزد کـارگـر  

ـرا  ١٧ کسر میـشـود و    درصـد آن
کارفرما و سه درصدش را دولـت  

و این حداقلی اسـت کـه  . میپردازد 
ــال   ــان در قــب ــت و کــارفــرمــای دول

ـرار  "  تامین اجـتـمـاعـی "  کـارگـر ق
اما در عمل بـا  . است ھزینه کنند 
سـازمـان تـامـیـن  " این  پـولـھـا ،  

به یکـی از مـافـیـای  "  اجتماعی 
ــصــادی حــکــومــت   ــزرگ اقــت ب
اسالمی تبـدیـل شـده اسـت و تـا  
ـر سـر کـار   کنون ھر دولتی که ب
آمده، با به جیب زدن بـخـشـی از  
سرمایه ھای این سازمان بار خـود  

آخریـن  .  را بسته است و رفته است 
نــمــونــه اش دزدی ھــای کــالن  
ــرتضــوی و   ــانــد م ــاردی ب ــی ــل ــی م
بابک زنجانی بود کـه اخـبـارش   
ـر   در دل نزاعھای درون حکومت ب
سر دزدھایشان، انعکاس وسـیـعـی  
ـراضـات   پیدا کرد و مـوجـب اعـت
گسترده ای در مـیـان کـارگـران  

 . شد 
" تـامـیـن اجـتـمـاعـی " بدین ترتیب  

جمھوری اسـالمـی حـتـی ھـمـان  
ـرر اسـت در   خدماتی را کـه مـق
اختیار کارگر قرار دھد را ، ارائـه  

از جمله سپردن بخشی از  .  نمیدھد 
ـیـمـه ھـای   خدمات درمانی بـه ب
تکمیلی و عدم پـاسـخـگـویـی بـه  
حداقل نیازھای درمانی کارگـران  
ـرده   تحت پوشش، اعتراضات گسـت

ــان کــارگــران و   ای را در مــی
. بازنشستگان  بر پا داشـتـه اسـت 

ــن اســت کــه   حــرف کــارگــران ای
اموال سرقت شده تامین اجتماعـی  
متعلق به خود کـارگـران اسـت و  
ـیـازھـای آنـان   باید برای تامـیـن ن

در ایـن رابـطـه  تـا  .  ھزینه شـود 
ـر پـاه   کنون تجمـعـات بسـیـاری ب

 کــارگــر  ١٥٠٠ شــده اســت و   
طومار اعتراضی جمـع کـردنـد و  

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا را به عنوان نمایندگـان  
خود برای پیگیری خواستھایشـان،  

این اعتراضی است  .  اعالم داشتند 
 . که ھمچنان در جریان است 

بدنبال چنین کشاکشی است کـه  
اکنون طرح تغییر در قانون تامـیـن  
اجتماعی و محرومیـت کـارگـران  
ـیـت آن طـرح   ساختمانی از شـمـول
شده و اجرای آن تھاجمی دیگر به  

ھمانطور کـه  . ھمین حداقل ھاست 
ـراضـات   اشاره کردم زیر فشار اعـت

  ٨٩ کارگران ساختمانی، از سـال  
 ھـزار کـارگـر  ٨٠٠  حدود  ٩٢ تا  

ـیـمـه تـامـیـن   ساختمانی مشمول ب
این در حالیسـت  .  اجتماعی شدند 

ــت وســیــعــی از ایــن   ــی کــه جــمــع
ـیـت   کارگران ھـمـچـنـان از شـمـول
اجرای آن خارج مـانـدنـد و در دو  
ـری اجـرای   ـیـگـی ـر پ سه ساله اخی
این تصمیم یکی از مـوضـوعـات  
ــوده   ــن کــارگــران ب اعـتــراضــات ای

  ٤٠ از جـمـلـه در طـومـار  .  اسـت 
ھزار امضا بر سر خواست افـزایـش  
ــمــه   ــمــزدھــا، بــر اجــرای بــی ــت دس
کارگران ساختمانی تـاکـیـد شـده  

ـر در  .  است  ـی اکنون بـا طـرح تـغـی
کـارگـران  "  بیمه اجتـمـاعـی " قانون  

ساختمـانـی، تـعـرضـی جـدیـد بـه  
ــا کــارگــر   ــھ ــون ــی ــل ــدگــی مــی زن
ــی از   ــک ــه ی ــی ک ــان ــم ــاخــت س
محرومترین بخش ھای کارگـری  
است، در دستور مجلس اسـالمـی  

ـــه  .  قــرار دارد  ــوضـــوع ب ـــن م ای
ــعــی در مــیــان   اعــتــراضــات وســی

اعتـراض  . کارگران دامن زده است 
ــر از ایــن  ٢٥ روز   ــان ھــزار نــف  آب

ــس   ــل مــجــل کـارگــران در  مــقـاب
اسالمی در ھمین رابطه بر پا شـده  

 . است 
 !دفاع نه، تعرض 

ــصــادی  حــکــومــت   ــت ــران اق بــح
ـر شـده و   اسالمی ھر روز شدید ت
ـرد  . ابعاد عمیق تری بخود مـیـگـی

ـفـت کـه   ـیـمـت ن از جمله سقوط ق
ـتـی   یک محور اصلی بودجه دول
ــوط   ــی ســق ــش بــیــن اســت و پــی

  ٦٠ بیشترش تا مـرز بشـکـه ای  
ـر   دالر است،  بودجه دولت را که ب
مبنای قیمت نفت بشکه ای صد  
دالر بسته شده اسـت، بـا کسـری  
ـرده اســـت  ـرو کــ ـــزرگـــی روبــ . ب

ـیـجـه   ـت مذاکرات با غرب نیز بی ن
مانده و بن بستشان را به روشـنـی  

این در حالیسـت کـه  .  میتوان دید 
ـیـداد مـیـکـنـد و   فقر و گـرانـی ب
مردم خواستھایی دارند و ھـر روز  
ــش ھــای   ــب ــا جــن ــر  ب ــت ــعــرض مــت
ـنـد  . اعتراضی خود به جلو می آی

ــن   ــی جــمــھــوری اســالمــی در چــن
ـر کـرده   مخمصه و استیصالی گـی
و طرحھای جدیدی برای تـعـرض  
ـر بـه زنـدگـی و مـعـیـشـت   بیشـت
کـارگـران و کـل جـامـعـه را در  
ـرای خـود   آستین می پروراند، تا ب

از جملـه جـمـھـوری  .فرصتی بخرد 
ــط دادن ســطــح   ــا رب اســالمــی ب
ـتـصـاد بـه گـل   دستمـزدھـا بـه اق
ــرح انــجــمــاد و   ــتــه اش، ط نشــس
کاھش بیشتر دستمردھا را در سـر  
ــا   ــی ب ــوری اســالم ــھ ــم دارد، ج
ـیـن   طرحھایی چون اصالح در قوان
ـره   کار و تامین اجتـمـاعـی و غـی

ــت   ــن دس ــاز گــذاشــت ــدارک ب ت
ــثـمــار و   ــان بــرای اسـت کـارفــرمـای
بردگی بیشتر کارگـران و حـمـلـه  
بیشتری به زنـدگـی و مـعـیـشـت  
ــه را   ــع ــام کــارگــران و کــل ج

طـرح مـحـروم  .  تدارک می بینـد 
کردن کارگران ساختمانی از بیمـه  
ـیـن   تامین اجتماعی در مـتـن چـن

 . شرایطی صورت میگیرد 
ــرضــات حــکــومــت اســالمــی   تــع
برزندگی و معیشـت کـارگـران و  
کل جامعه را باید با اعتراضـاتـی  
سـراسـری و بـا تـعـرض گسـتــرده  

راه آن  .  پاسخ داد و به عقـب رانـد 
نیز گرد آمـدن حـول خـواسـتـھـای  
سراسـری چـون، افـزایـش فـوری  
ـرای   ـیـکـاری ب دستمزدھا، بیمـه ب
ھمه افراد آماده بـکـار، درمـان و  
ــرای ھــمــه،   ــھــداشــت رایــگــان ب ب
تحصیل رایگان در تـمـام سـطـوح  
تحصیلی و داشتن یک زنـدگـی  

یـک وجـه مـھـم  .  انسانـی اسـت 
تدارک چنین تعرضی حمایـت و  
پشتیبانی از مبارزاتی اسـت کـه  
ــر تــھــاجــمــات حــکــومــت   ــراب در ب
اسالمی  بر پا شـده و در جـریـان  

ــارزات  .  اسـت  ــد مــب ــای ــه ب ـل از جــم
کارگران ساختمان و خـواسـتـھـای  
ــن   ــری ــشـان را مـورد وســیـعــت ـرحــق ب

 . پشتیبانی و حمایت قرار داد 
 
   

طرح محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه و 
 اعتراضات کارگران

  ١  از صفحه  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ــقــرار حــکــومــت   ــاســی، اســت ســی
ــه   ــام ــق بــرن ــحــق کــارگــری و ت
ـیـسـم   اقتصادی و سیاسی سوسیـال
ــد  ــکــن ــارزه مــی . کــارگــری مــب

سـرنـگــونـی جــمـھـوری اسـالمــی  
یکی از ملزومات اولیه تحقق ایـن  

 ."ھدف است 
ـران   حزب کمونیست کـارگـری ای
دو سال بعد از جشن و پـایـکـوبـی  
ـر آورھـای   بورژوازی قطب پیروز ب

تشـکـیـل  .  دیوار برلین تأسیس شـد 
ــســت کــارگــری   ــونــی حــزب کــم
تودھنی محکمی به پایکوبان در  
ــه   ــود ک ــن و ســرور ب ــن جش ای
ـنـھـایـش پـایـان تـاریـخ را   تئوریسی

ــد  ــودن درســت در  .  اعــالم کــرده ب
بحبوحه سرمسـتـی بـورژوازی در  
ـرب از شـــکـــســـت شـــوروی   غــ
اطالعیه اعالم مـوجـودیـت حـزب  
: کمونیست کارگری اعـالم کـرد 

حزب کمونیست کارگری یـک  " 
حزب مارکسیستی و متـعـھـد بـه  
ـقـالب اجـتـمـاعـی   سازماندھـی ان
طبقه کارگر برای برچـیـدن نـظـام  

ای    سرمایه داری و برپایی جامعـه 
ـتـصـادی   نوین مبتنی بر برابری اق
ــاســی   ــی ــمــاعــی، آزادی س ــت و اج
ـیـت   انسانھا و شـکـوفـایـی خـالق
ھای مـادی و مـعـنـوی بشـری  

 ."است 
حزب کمونیست کـارگـری حـزب  

ھایی اسـت کـه    آمال و امیال توده 
داری کارمـزدی را    بورژوازی برده 

. برایش ابدیـت اعـالم کـرده اسـت 
حزب امید رھائی زنان و مـردانـی  
است که انقالبشان را یک مشـت  
ـبـانـی   آخوند معمم و مـکـال بـا ت
ھمین بورژوازی غرب از دستـشـان  
. ربودند و به شکستش کشـانـدنـد 

ای اسـت    حزب زنان سرکوب شـده 
که یک دم به قوانین ارتـجـاعـی  
ــوری   ــھ ــم ــی ج ــطــائ و قــرون وس

حـزب  .  اسالمی تمکـیـن نـکـردنـد 
توده وسیعی از کـارگـرانـی اسـت  
که شوراھایشان را مـنـحـل و بـه  
ھمراه آن رھبران و فعالین آن را بـه  

حـزب  .  خـاک و خـون کشـیـدنـد 
ــر   ــی اســت کــه زی ــان و مــردان زن

ــه  ــاد    چـوب ــاد زنـده ب ھـای دار فـری
حزب مبـارزه  .  دھند   آزادی سر می 

حـزب پـس  .  برای لغو اعدام اسـت 
حـزب  .  زدن ارتجاع اسالمی اسـت 

حق شھروندی برابر ھمه شھـرونـدان  
ـرضـی  .  دنیاست  حزب کارگر معـت

ـرایـش   اسـت کـه قـانـون کـاری ب

ـیـحـقـوقـی   نوشتـه  اش را    انـد کـه ب
 . قانونیت ببخشند 

 
حزب کمونیست کارگری 

 چه باید باشد؟
اطالعیه تشکیل حزب کمونیسـت  

سـرنـگـونـی  :  گـویـد   کارگری می 
ــکــی از   جــمــھــوری اســالمــی ی
ـرار   ـق ـیـه تـحـقـق اسـت ملزومات اول
ــقــق   ــری و تــح حــکــومــت کــارگ
ــاســی   ــصــادی و ســی ــامــه اقــت بــرن

امـا  .  سوسیالیسم کارگـری اسـت 
جمھوری اسالمی سرنـگـون نشـده  

ـرار  " است و بنابرایـن   ـق تـحـقـق اسـت
ــقــق   ــری و تــح حــکــومــت کــارگ
ــاســی   ــصــادی و ســی ــامــه اقــت بــرن

ھـمـچـنـان  "  سوسیالیسم کـارگـری 
 . یک ھدف باقی مانده است 
دھد کـه    رادیو فرانسه گزارش می 

یک مؤسسه تحقیقات اجتماعـی  
ــام   ــه ن ــن ب ــومــورا " در ژاپ در  "  ن

ـرخـی   گزارشی گفته اسـت کـه ب
ھـا    کشورھا از جمله ایران، محرکه 

ھای اجتماعی را    و احتمال خیزش 
ـنـد  ایـن  .  در بطـن خـود دارا ھسـت

یعـنـی خـیـزی دیـگـر بـه سـمـت  
ـــالب  ـــســـت  .  انــق ــمـــونــی ــزب ک ح

ـقـالب   کارگری باید بتواند ایـن ان
حزب کمونیسـت  .  را سازمان بدھد 

ــل   ــوانــد خــی ــایــد بــت کــارگــری ب
عظیمی از کمونیستھایی کـه در  
ــیــچ حــزب و   ــران فــعــال در ھ ای
سازمانی فعالیت سازمانی نـمـی  
کنند، قانع کند کـه ایـن حـزبـی  

ھجوم فـکـری و  " که در بحبوحه  

داری جـھـانـی بـه    سیاسی سرمایه 
ـیـسـتـی،   آرمان و اندیشه سـوسـیـال

که با سقوط سوسیالیـسـم کـاذب  
ــه   ــوک شــوروی وارد مــرحــل بــل
ـــدی شـــده اســـت، حـــزب   جـــدی
کمونیست کارگری ایران دفاع از  
ـیـسـم   مارکسیسم و آرمان سوسـیـال
کارگری را یک وظیفه اسـاسـی  
ـقـویـت و   ـرای ت خود مـیـدانـد و ب
ـیـسـتـی   گسترش جنبـش سـوسـیـال
" طبقه کارگر در سـطـح جـھـانـی 

تشکیل شد، شایسته آن است کـه  
ھر انسان منصـفـی کـه بـه خـود  

در صـف  "  کمونیـسـت " می گوید  
این حزب برای رھائی از ارتـجـاع  
ـرای   ـرداشـتـن ب اسالمی و گـام ب
ــســتــی   ــالــی یــک جــامــعــه ســوســی

ـیـسـت  .  متشکل بشود  حزب کمـون
کارگری باید بتـوانـد جـامـعـه را  
ــام و   ــع کــنـد کــه صـرف قــی قـان
ـنـده   اعتراض و انقالب تضمین کـن
ھیچگونه بـھـبـودی در زنـدگـی  
ـنـده   ـقـالب کـن ـیـام و ان جامـعـه ق

ـرای ایـن کـار بـایـد در  .  نیست  ب
 .صفوف این حزب متشکل شد 

حزب کمونیست کـارگـری بـایـد  
بتواند در فردای شروع انقالب، نـه  
ـبـات   تنھا نماینده سـیـاسـی مـطـال
ـنـده بـاشـد؛   توده مردم انقـالب کـن
بلکه در صفوف این مردم رھبـر و  

حـزب  .  سازمانده ھم داشتـه بـاشـد 
کمونیست کارگری نه تنھا نبایـد  

از گام برداشتن به طرف کارھـای  
بزرگتر ابائی بـه خـود راه بـدھـد،  
ـقـالب   بلـکـه بـایـد تـوده وسـیـع ان
کننده را نیز بـه ایـن قـانـع کـرده  
باشد که تنھا این حزب است کـه  
برابری سیاسی و حـقـوقـی زن و  

کـه  .  مرد را تضمـیـن مـی کـنـد 
ـیـان، لـغـو   تضمین کننده آزادی ب
توحش بورژوائی اعـدام، تضـمـیـن  
ــھــای   ــن آزادی ــری ــع ت ــی ــنــده وس کــن
سیاسی و اجـتـمـاعـی، تضـمـیـن  
ـریـن رفـاھـیـات در   ـیـشـت ـنـده ب کن

ـیـسـت  .  جامعه اسـت  حـزب کـمـون
کارگری باید بتـوانـد ایـن را جـا  
بیاندازد که تنھا نیـروی تضـمـیـن  

ـری اسـت  ـنـده بـھـت کـه  .  کننده آی
تنھا نیروی نماینده مطالبات مـردم  
ــران و فــعــالــیــن   ــالبــی و رھــب انــق
ـری زن و   ـراب کارگری و جنبـش ب

 . مرد است 
حزب کمونیست کـارگـری بـایـد  
بتواند ثابت کند که اھل این کار  

در سالگرد تشـکـیـل حـزب  .  است 
کمونیسـت کـارگـری، تـوپ در  

 . زمین این حزب است 
 ٢٠١٤  نوامبر  ١٦ 
 

 تحزب کمونیستی تنھا امید پیروزی بر بورژوازی
 به مناسبت سالروز تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران 

  ١  از صفحه  

ا  ھ ن ھ ت حزب کمونیست کارگری باید بتواند در فردای شروع انقالب، ن
وف  نماینده سیاسی مطالبات توده مردم انقالب کننده باشد؛ بلکھ در صف

ارگری .  این مردم رھبر و سازمانده ھم داشتھ باشد ست ک ی حزب کمون
ھ خود  ی ب ائ ر اب ت نھ تنھا نباید از گام برداشتن بھ طرف کارھای بزرگ
ع کرده  ان ن ق ھ ای ز ب راه بدھد، بلکھ باید توده وسیع انقالب کننده را نی
ی زن و مرد  وق باشد کھ تنھا این حزب است کھ برابری سیاسی و حق

د ن ن می ک ی وحش .  را تضم و ت غ ان، ل ی ده آزادی ب ن ن ن ک ی ھ تضم ک
اسی و  ای سی ھ ن آزادی ری ع ت ده وسی ن ن ن ک ی دام، تضم بورژوائی اع

  اجتماعی، تضمین کننده بیشترین رفاھیات در جامعھ است
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 گرایش سوسیالیستی
 

ـیـسـتـی یـكـی از   گرایش سوسیـال
ــش   ـب ــی درون جــن گـرایشـات اصـل
ـر   ـری اســـت كـــه در ھــ كـــارگــ

ـریـن    مبارزه  ای بر سر حتی كوچكت
ــران و   امــكــانــات رفــاھــی كــارگ
جامعه دخیل بوده، اما در نـھـایـت  
فراتر رفـتـن از ایـن وضـعـیـت و  
ـرار داده   اصالحات را ھدف خود ق

ھدف نھـائـی ایـن گـرایـش  .  است 
لغو مناسبات سیستم كـار مـزدی  

گرایشی است درون جنـبـش  .  است 
كارگری مثل ھمه گرایشات مھم  
درون این جنبش بـه قـدمـت خـود  

ــه داری  ــای ــســتــم ســرم ــن  .  ســی ای
ـبـش   گرایش ھم بازتابی از یك جـن

تر در جـامـعـه اسـت كـه    عمومی 
مـیـخـواھـد نـظـام کـار مـزدی و  
ـر وسـائـل   مالکـیـت خصـوصـی ب
تولید و اساس استثـمـار را کـنـار  
بگذارد و تولید در جامعـه ھـم در  
خدمت رفع نیازمنـدیـھـای انسـان  

ــگــیــرد  ــش  .  صــورت ب ــن گــرای ای
میخواھد اراده مستقیـم کـارگـران  
اعمال بشود و قـدرت آنـھـا را از  
ـر قـدرت   طریق اتـحـاد و اتـکـا ب
ــکــار   ــارزه ب ــب جــمــعــی آنــان در م

اگر در دستگاه فكـری  .  گیرد   می 
بورژوازی كار كارگـر كـاالسـت و  
ــش   ــعــكــاس آن در درون جــنــب ان
كارگری توسط سندیكالیـسـم ایـن  
ـر   است كه این كاال باید ھرچه بھـت
ـرایــــش   ــــه شــــود، گـــ ـت ـروخـــ فـــ
ـیـت   ـیـسـتـی كـار را خـالق سوسیال

خـواھـد بـه    دانـد و مـی   انسان می 
اسارت این خالقیت در تار و پـود  
. زنجیرھای بورژوازی خاتمه بدھد 

ـیـسـتـی   برعكس گرایش سنـدیـكـال
كه دائم در تالش است كارگران را  
ـتـه در   كنترل كرده و پتانسیـل نـھـف
ـرل خـود در   ـت ـن حركت آنھا را به ك
ــی   ــت ــیــس ــال ــی ــرایــش ســوس آورد، گ

ـتـانسـیـل جـاری    می  خواھد ایـن پ
ـرده داری   ـم ب شود تا بلكه سـیـسـت
ـرود  . مزدی برای ھمیشه از بیـن ب

این گـرایـش مـبـارزه كـارگـران را  
ـر سـر امـور بـه   حتی آنـجـا كـه ب
ـفـی مـثـل افـزایـش   اصطالح صـن
دستمزد، مرخصی، بیمه و مـزایـا  
و غیره ھم باشد، یك امر سیـاسـی  

ــد كــه ریشــه در جــاھــای    مـی  دان
ـری دارد  ـــــگــــ ـــــالف  .  دی ـرخ ــــ ب

ـم تـالش دارد   سندیكالیسم كه دائ
ــرمــایــه را   ــن كــار و س ــی تضــاد ب
پوشانده و ماستمالی كند، گرایـش  

ـیـسـتـی مـی  خـواھـد ایـن    سوسـیـال
تضاد ھرچه بیشتر نمایـان شـود و  

ای كـه بـاعـث    دستھای نـامـرئـی 
ــدا و    مـی  ـی ــاپ ــط ن شــونـد ایـن رواب

. مستتر بمانند را نیز بی آبرو كنـد 
باز ھم بر خالف سندیكالیـسـم كـه  
دائم در حـال تـالش اسـت كـه دو  
طبقه اصلی جامعه، بـوژروازی و  
پرولتاریا را آشـتـی دھـد، از نـظـر  
ـیـن   گرایش سوسیالیستی سازش ب
این دو طبقه موضوعیت نـدارد و  
جدال بین كارگر و كـارفـرمـا یـك  
ـرقـابـل سـازش   جدال طبقـاتـی غـی

ــرایــش  .  اســت  نــقــطــه عــزیــمــت گ
سوسیالیستی طبقاتی اسـت و بـه  
منفعت و اتحاد طبقاتی کارگـران  
ـیـسـم   توجه دارد و مثل سـنـدیـکـال
اساسش را روی اصناف متـمـرکـز  

 . نمیکند 
 

ــالــیــســتــی   ــرایــش ســوســی بــرای گ
مسئله این است كه ایـن عـده آدم  
ـیـار   به نام كارگر كـه نـه بـه اخـت
بلكه باالجبار به این شـرایـط رانـده  
شده اند، گرچه یكی در شـركـتـی  
كفش درست می كند و دیـگـری  
آجیل خشك می كند و آن یـک  
ـفـت   دیگر درگیر تولید و پاالیش ن
است و یا در ماشـیـن سـازی ھـا  
ـنـد، بـعـنـوان   خودرو تولیـد مـی ك
یكی از دو طبقه اصـلـی جـامـعـه  

صـدمـه  " ھستند كه بقول مـعـروف  
به یكی از ماھا، صدمه به ھـمـه  

ــت  ــاس ــی  ".  م ــوب و ب در ســرك
حقوقی بعنوان طبقه سركوب مـی  
شود و بی حقوق مـی مـانـد، در  
پیروزی ھم بعنوان یك طبقه پیـروز  
ـری   می شود و جـامـعـه را رھـب

ــد  ــاف،  .  مــی كــن بــرخــالف اصــن
ـقـه بـا پـایـمـال كـردن   اعضای طب
حقوق و شرایط زندگی ھمـدیـگـر،  
ــوق و   ــمــال شــدن حــق شــرایــط پــای
ـیـز فـراھـم مـی   زندگی خود را ن

برای گرایش سوسیالیسـتـی  !  كنند 
تاریخ جامعه بشری تاریخ مـبـارزه  

كار كارگـر صـرفـا  .  طبقاتی است 
. یك كاال مثل دیگر كاالھا نیسـت 

كار كارگر منبع ارزش اضـافـه و  
ثروت، و در نتیجه منبـع زنـدگـی  

تـمـام جـنـگ و جـدال در  .  اسـت 
جامعه بر سـر ایـن ارزش اضـافـه  

ای توپ و تانـك و    است كه طبقه 
ارتش و زندان و ساواك و ساندیـس  
ـره را بسـیـج كـرده كـه   خور و غـی
طبقه دیگری را به اسارت بكـشـد  
ــه از گــرده او   ــاف و ارزش اض

ـــد  ـن ــ ـراج ك ــ ـــخ ـت ــ ـــش  .  اس ـرای ــ گ
ـبـش   سوسیالیستی بخـشـی از جـن

خواھـد ایـن    كارگری است كه می 
حمله به كارگران را درھم بشكنـد،  
در حالیكه گرایش سندیكالیسـتـی  
خود بخشی از این دم و دسـتـگـاه  
است كه نھایتا باید بساط ایـن دم  

 .و دستگاه ھم جمع شود 
زبان فعالین این گرایش در خطاب  
قرار دادن جامعه، كارگـران، دولـت  
و سیستم سرمایه داری، بـا زبـان  
ــرایشــات دیــگــر و مشــخــصــا   گ
گرایش سندیكالیستی، از اسـاس  

ـیـسـم  .  متفاوت است  اگر سندیـكـال
از شـراكــت در ســیـسـتــم مـوجــود  

ــــی  ـرف م ــــش    حـــ ـرای ــــد، گـــ زن
گـویـد    سوسیالیستی از الغا آن می 

اینـھـا و  .  برد   و دست به ریشه می 
دھھا و صـدھـا نـمـونـه دیـگـر از  
خصوصایت گرایش سوسیالیسـتـی  

 .توان اسم برد   را می 
 

باالتر تـوضـیـح دادم كـه گـرایـش  
ـیـسـم   سندیكالیستـی و سـنـدیـكـال
ـنـد و در   انقالبی چگونه پا گرفت
ـروز   ـی چه جدالھایی دخیل بوده و پ

گرایش  .  شده و یا شكست خوردند 
ـپـای ایـن   ـیـسـتـی ھـم پـاب سوسیال
ـبـش   ـراضـات جـن گرایشات در اعت
كارگری دخـیـل بـوده و راه حـل  
ـبـش كـارگـری   خود را جلوی جـن

 . گذاشته است 
ـنـھـا   ـر فـرانسـه نـه ت ـی ـب انقـالب ك

ـبـانـه و آزادی    ایده  ھای برابری طل
ـقـاتـی را بـه   از قیود جامـعـه طـب
ـلـكـه بـه   صحنه سیاست كشانـد، ب

ھا گوشت و پوسـت داد و    این ایده 
ھـا را در    رھبران فكری ایـن ایـده 

كشورھای مختلفـی و مشـخـصـا  
ـیـس و فـرانسـه بـه جـلـو   در انگـل

گرچه در تـالطـمـات  .  صحنه آورد 
 و ده سـال بـعـد از  ١٧٨٩ انقالبی  

ــمــان فــرانســه در دســت   ــارل آن پ
ـنـدگـان بـورژوازی بـود، امـا   نمای
ــن   ــی كــه گــوش ای ــل قــدرت اص

كشید و سـر بـه    نمایندگان را می 
كـمـون  " كرد در دسـت    راھشان می 

ـبـاه نشـود ایـن  . ( بود "  پاریس  اشـت
كمـون پـاریـس بـا كـمـون پـاریـس  

ــا  .   فــرق دارد ١٨٧١  ــج در ایــن
منظور دولت انقالبی پاریس اسـت  
که بدنبال انقالب سر کار آمـد و  
ــس مــی   ــاری ــون پ آنــرا ھــم کــم

ھماننـد  "  كمون پاریس "آن  ) نامیدند 
ـقـالب   شورای پتـروگـراد در دو ان

 روسـیـه، صـحـنـه  ١٩١٧  و  ١٩٠٥ 
گردان مسائل اصلی سیاسی بـود  
كه ھم امـكـان بـازگشـت خـانـواده  
بوربون را غیـرمـمـكـن كـرد و ھـم  
ــه و   ــع ــام ــاه ج فشــار بــرای رف
ـتـصـادی   اصالحات سیـاسـی و اق
مھم را به دولت انقـالبـی فـرانسـه  

كمون پاریـس كـه  .  كرد   تحمیل می 
ـر در   ـی ـق مركز ثقل بسـیـج مـردم ف
ـنـھـا   فرانسه و قدرت پشـت ژاكـوب

  ٩٠ بود، نیروی اصلی خود را از  
ــه   ــادی فــرانس درصــد مــردم ع

-sansگرفـت كـه بـه آنـھـا    می 
culottes  ایـن كـمـون  . گفتند   می

به طور دوفاكتو یك طرف اصـلـی  
. قدرت دوگانه در آن جامـعـه بـود 

،  (Jacques Roux)ژاك روو  
" ھـا   سانس كولـوت " یكی از رھبران  

در مجلس ملی آن زمـان فـرانسـه  
آزادی صرفا تـوھـمـی  : " گوید   می 

توخالی خواھد بود، اگر یـكـی از  
طبقات در جامعه با معـافـیـت از  
ـقـه دیـگـری را بـا   مجازات، طـب
. گرسنه نگه داشـتـن نـابـود كـنـد 

آزادی صـرفـا تـوھـمـی تـوخـالـی  
ـروتـمـنـدان   خواھد بود زمانی كـه ث
ــحــصــاری خــود را بــر   قــدرت ان
مــرگ و زنــدگــی دیــگــر آحــاد  

از دل ھـمـیـن  ." جامعه حفظ كنند 
ـیـسـم    سانس كولوت  ھا گـروه كـمـون

ــــوان   ـن ـــ ــــت ع ــــح ــــوف ت ــــاب ب
Conspiracy of Equals 

ـرھـا : "تحت الفظی (  ـراب ") توطـئـه ب
بیرون آمد كه برای برابری واقـعـی  
ھمه ھم در عرصه سیاسـت و ھـم  
ــارزه   ــصــاد مــب ــه اقــت در عــرص

در انگلیس ھم شاھـد پـا  . كرد   می 
 Correspondingگرفتن گروه  

Society  ) ـبـاتـی ) جامعه مـکـات
ــه كـارگــر   ـق ـم كــه از دل طـب بـودی
ـقـالب   ـیـس و بـه دفـاع از ان انگل

ـری  ـراب ای كـه    فرانسه و آزادی و ب
انقالب فرانسه بـه جـامـعـه وعـده  

ـیـس  .  داد، بیرون آمـد   می  در انـگـل
ـر ھـم   در آن زمان، ھمچنانكه باالت
ــجــاد ســازمــان و   اشــاره رفــت، ای
تجمع غیرقـانـونـی بـود و تـجـمـع  

ــش از   ــر  ٣ بــی ــاعــث دردس ــر ب  نــف
ــد   مــی  ــه رھــبــران  .  ش ــج ــی در نــت

كارگری، كسانـی مـثـل تـومـاس  
ــاش   ــك كــف ھــاردی كــه خــود ی
اسكاتلنـدی بـود و جـان فـراسـت  
ـر بـا   ـیـشـت برای ارتباطات ھرچه ب
ـیـن سـیـاسـی آن   كارگران و مخالف

جـامـعـه  " جامعه، اقدام بـه ایـجـاد  
اعضای این نھـاد  .  كردند " مترادف 

عمدتـا از كـارگـران بـودنـد و در  
ـر بـا   ـراب وھله اول دنبال حق رأی ب

 .دیگر اقشار در جامعه بودند 
 

اما بـا شـفـاف شـدن اخـتـالفـات  
ـر   ــ ـی ـــن اقشـــار غــ ـی ــ ـــق ب ـی عـــمــ
ـرایشـــات و   ـرات، گــ ــ ـــوك ـت آریســ

ـر    ھای مختلف ھـم شـفـاف   جنبش  ت
كارگران و دیگر مـھـاجـران  .  شدند 

ــدا   ــت ــی در فــرانســه، در اب آلــمــان
جـامـعـه  " گروھـی تـحـت عـنـوان  

 Society of)"  غیرقانـونـی ھـا 
Outlaws)  دھند كـه    تشكیل می

از دل این سـازمـان، گـروه چـپـی  
" اتـحـادیـه عـدالـت " تحت عـنـوان  

(League of Just)   ـرون ــ ـی ــ ب
زند كه بعدھا با تدقیق جھانـی    می 

ــوســط مــاركــس و   ــی خــود ت ـیــن ب
ـیـسـتـھـا "انگلس به   " اتحادیه كـمـون

اتحادیه عدالـت  . دھد   تغییر نام می 
ـبـاط   در فرانسه و پـاریـس، در ارت

 بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری
 ) قسمت پنجم (

 ناصر اصغری 
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نزدیكی با گروه آگوست بـالنـكـی   
ـیـسـتـھـای آن جـامـعـه   و سوسـیـال

ــد  ــه  " عضــویــت در  .  بــودن اتــحــادی
به سـادگـی سـوگـنـد بـه  "  عدالت 

ــود  ــعــھــد ب ــگــر آن  : " ایـن ت مــا دی
قوانینی كـه بـخـش عـظـیـمـی از  
ـیـد آن را در   جامعه و طبقات مـف
شرایط غیرانسانی و تحقیرآمـیـز و  

دارد تا برای بخـش    ناامن نگه می 
كوچكی از جامعه اسباب فـراھـم  
آوردن شرایط خداگونه علیه طبقـه  

آورد را بـه رسـمـیـت    كارگر بوجود  
ـم آزاد    ما می .  شناسیم   نمی  خـواھـی

باشیـم و شـرایـط آزاد زیسـتـن را  
ـر روی كـره   برای ھمه انسـانـھـا ب

ماركس با ھـمـه  ". زمین آرزومندیم 
ـبـاط    گروه  ھای سوسیالیست در ارت

: گـویـد   بود و درباره بالنـكـی مـی 
 ."قلب و مغز پرولتاریای فرانسه "

ماركس با وجود نزدیكی به اینـھـا  
و ھم جنبشی خـود دانسـتـن، امـا  

ـنـدد   امید زیادی را به آنھا نـمـی  . ب
ـبـش   ـیـسـم و جـن در عـوض چـارت
ـر   ـیـشـت چارتیستی است كه او را ب
ــه وجــد   ــز دیــگــری ب ــی ــر چ از ھ

آورد و آنرا اولین جنبش چـپ    می 
ــری مــی  ــســم  .  دانــد   كــارگ ــی چــارت

ــن   ــه كــارگـر در بــی ــق جـنــبـش طـب
، درسـت  ١٨٤٨  و  ١٨٣٨ سالھای  

ـقـالبـات   قبل از شعـلـه ور شـدن ان
ـرای   اروپا بود كه ھدف آن فشـار ب
ـیـا،   ـتـان ـری اصالحات سیاسـی در ب
طوری كه مسئله مالكـیـت شـرط  
واجد شرایط بودن برای شركـت در  
انتخابات نباشد و اینکه شرایـطـی  
برای نمایندگان پـارلـمـان تـعـریـف  
شود که کارگران ھم بتوانند خـود  
را کاندید کنند و انتخاب شـونـد،  

ـلـه مـالـكـیـت و واجــد  .  بـود  مسـئ
ــركــت در   ــرای ش شــرایــط بــودن ب
ـبـش   انتخابات یك مسئله مھم جـن

ـنـھـا  .  كارگری در آن دوره بود  نه ت
چارتیسم جنبش مھم مطالبـه حـق  
ـلـكـه   ـرای كـارگـران بـود، ب رأی ب

 فرانسه ھم عـمـدتـا  ١٨٣٠ انقالب  
بر علیه ھمین موقـعـیـت بـود كـه  
فقط یك درصد از جـامـعـه واجـد  
. شرایط شركت در انتـخـابـات بـود 

جنبش كارگری در ھـر دوی ایـن  
ای جز فـكـر كـردن    ھا چاره   جنبش 

به تغییر بنیادی شـرایـط زنـدگـی  
ـروی اصـلـی ھـر  .  خود نداشـت  ـی ن

ھا كارگران بـودنـد    دوی این جنبش 

كه تمام ارتجاع آن مـمـالـك و در  
ـیـه   ـر عـل سطحی در كل اروپا را ب

 .نیز كردند " تحریك "خود  
 

ـبـــش   ــ ـن ـردن جــ ـروكـــش كــ ـــا فــ ب
ــالبــات   ــی، شــاھــد انــق ــت ــس چــارتــی

 اروپا ھستیم كه مشـخـصـا  ١٨٤٨ 
ـقـالب  ١٨٤٨ انقالب    فرانسه یك ان

ـیـن   ـلـمـه، اول به معنای واقـعـی ك
انقالب كارگری بود كـه گـرایـش  
سوسیالیستی و مشخصا آگـوسـت  
بالنكی و سوسیالیستـھـای كـمـی  

ـران    رقیق  تر مثـل لـوئـی بـالن رھـب
ـقـالب و  .  اصلی آن بـودنـد  ایـن ان

جنـگ تـن بـه تـن كـارگـران بـا  
نیروھای ارتجاع نھایتا با سـركـوب  
ــن   ــن كــارگـران در مــاه ژوئ خـونــی
شكست خورد، اما دسـتـاوردھـای  
زیادی برای جنبش كارگری و از  
ـقـه   جمله نقش محوری حـزب طـب

چـرا كـه در ایـن  .  كارگـر داشـت 
انقالب، گرچه كارگران قھرمانـانـه  
برای مطالبات خود جـنـگـیـدنـد و  
به مجلس ارتجـاع حـمـلـه كـردنـد،  
اما پراكنده بودند و فـاقـد حـزبـی  
كه مطالبات آنھا را فرمـولـه كـرده  
ـراضـی را بـه یـك   ـبـش اعـت و جن
كانال مناسب سوق دھد، كـارگـران  
ــده مــھـمــی بــرای   تـجــارب آمـوزن
ـنـده كسـب   ـقـاتـی آی نبردھای طـب

عدم توجه جنبش كارگـری  .  كردند 
به درھم شكستن ماشین دولتی و  
عدم حضور حزب طبقه كارگـر در  
ـلـه خـود را   سازماندھی این مسـئ

 بھتر از ھـر  ١٨٧١ در كمون پاریس  
ــه   ــگــری نشــان داد ك ــان دی زم
ــری كــه   ــه كــارگ ــق ــب چــگــونــه ط
بورژوازی را فراری داده، امـا از  

ھـای ارتـجـاع و    سركوب باقیمـانـده 
ـنـد    درھم شكستن آن غفلـت مـی  ك

كه بـاعـث سـرنـگـونـی حـكـومـت  
و باالخره احـزاب قـوی  .  كمون شد 

سوسـیـال دمـكـرات كـارگـری در  
ــال اول در   ــون ــاســی ــرن ــا و انــت اروپ
ـران كـارگـری و   سازماندھی رھـب
تقویت گرایش سوسیالیستی، چـه  

 و  ١٩٠٥ در درسگیری از انقالب  
ــــش   ـرای ــ ـر، گ ــ ـــگ ـــای دی ـــاھ ج
ــش   ــب ــالــیــســتــی درون جــن ســوســی
كارگری را در تقابل با گـرایشـات  
ـقـویـت كـرد  ـر ت . دیگر ھرچه بیشت

ــــش   ـرای ــ ــــه گ ـــه ك ــــچ ـــا آن ام
ــش   ــب ــالــیــســتــی درون جــن ســوســی

ـیـش از ھـر زمــان   كـارگـری را ب
دیگری تقویت و گرایشات دیـگـر  

ــه  ای كــرده و در جــای    را حــاشــی
ـر   ـب ـت واقعی آن قرار داد، انقالب اك
ـیـن و حـزب   ـن و نقش مـحـوری ل

ــود  ــك ب ــشــوی ـل ــوجــه  .  ب ــھــا ت ــه تــن ن
ــبــش   ــن ــھــای فــعــال ج ــت ــس ــی كــمــون
سندیكالیسم انقالبی را بـه طـرف  
گرایش سوسیالیستی جـلـب كـرد،  
ـــش   ـرای ـــی گــ ـن ــ ـــم ـــكـــه دش ـل ــ ب
ـیـه   ـر عـل ـیـز ب سندیكالیستی را ن
ــش   ــكــال در جــنــب ــحــوالت رادی ت
ـرانـگـیـخـت و جـلـوی   كارگـری ب

 .چشم جامعه قرار داد 
اما تا جائیكه به تمایزات گرایـش  
سوسیالیستی با دو گرایش عـمـده  
ــســم و   ــی ــكــال ــگــر، آنــاركــوســنــدی دی

گردد، گـرایـش    سندیكالیسم بر می 
ــا ھــر درجــه   ــی ب ــت ــس ــی ــال ــی ســوس
ـم سـرمـایـه   اصالحـات در سـیـسـت

خواھد این مناسبات را    داری، می 
ـم و نـظـامـی را   براندازد و سیـسـت
ـنـد كـه شـایسـتـه   پایه گـذاری ك

و بـا اصـالحـات در  .  انسان باشـد 
شرایط زیست زندگی كارگران در  
ھمین سیستـم سـرمـایـه داری نـه  
ــكــه   ـل ـفــتـی نـدارد، ب ــھـا مـخــال ـن ت
بیشترین سعی و تالش را سازمـان  
می دھد كه اصـالحـات ھـر چـه  
بیشتری را به بورژوازی تـحـمـیـل  

در عین حال طبقه كارگر را  .  كند 
ـنـد    به ابزاری مناسب مسلح مـی  ك

كه این خـلـع مـالـكـیـت كـردن از  
گـرایـش  .  بورژوازی تسھیـل شـود 

سندیكالیـسـتـی كـه خـود شـریـك  
سیستم كار مزدی سرمـایـه داری  

ای میـانـه ای    است، با چنین ایده 
ـریـن حـالـت  .  ندارد  كارش در بـھـت

ــروی كــار كــارگــر بــه   فــروش نــی
ـنـون   قیمتی بھتر از آنـچـه كـه اك

باشد و در موارد بسیـار    ھست می 
ــم شــاھــد بــوده  ــم كــه    زیــادی ھ ای

ـراض   موانعی جـدی سـر راه اعـت
ــت  ــجــاد كــرده اس ــارگــری ای . ك

ـرده و   ـراه ب ـی مبارزات آنھا را بـه ب
ــا   ــی كــارگــران ب ــه زن ــی چــان حــت
سرمایه داران برای تحمیل شـرایـط  
بھتر كاری را در نیمه راه متـوقـف  

ــــــت  ـرده اس ـــــ ــــــش  .  ك ـرای ـــــ گ
ـتـش،   آناركوسندیكالیستی ھم رسـال
ــدیــل بــه   ــب ــر، ت حــداقــل ایــن اواخ

ای تمام وقت بر علیه حـزب    مبارزه 
تـوانـد    نمی .  طبقه كارگر شده است 

ـقـه   فرقی بین حزب كمونیستی طب
كارگر با احزاب بورژوائی ببیند و  

! رانـد   ھر دو را با یـك چـوب مـی 
ـیـسـتـی ایـن   برای گرایش سوسیال
امر بـدیـھـی اسـت، ھـمـچـنـانـكـه  

ـیـد مـی  ـنـد كـه    ماركس ھم تـأك ك
ــزب،   ــورژوازی ســالح خــود، ح ب
ـره خـود را   دولت، تشكیالت و غـی
ــد خــود را   ــای دارد، كــارگــر ھــم ب

ــد  ــح كــن ــزب و  .  مســل ــد ح ــای ب
تشكیالت خود را بسازد تا از شـر  

بــرای  .  كـار مـزدی خـالص شـود 
گرایش آناركوسندیكالیـسـتـی امـا  
حزب طبقه كارگر ھمانقدر مخرب  
اسـت كــه حــزب مـحــافــظـه كــار  

 !پارلمانی 
 

امروز به نظر من جدال اصلی بیـن  
گرایشات درون جنبـش كـارگـری،  
ــــش راســــت   ـرای ــــن دو گـــ ـی ـــ ب
سندیكالیستـی و گـرایـش چـپ  

ــی اســت  ــســت ــالــی گــرایــش  .  ســوســی
سندیكالیستی كارگران را مـلـعـبـه  
احـزاب سـوســیـال دمـكــرات كــرده  
است، احزابی كه اكنون به سختـی  

توان فـرق آنـھـا را بـا دیـگـر    می 
احزاب طبقه سرمایه دار مـتـوجـه  

گرایش سوسیالیستی امـروزه  .  شد 
ــالب اســت و بــا   ــق ــنــگــر ان در س
ـبـش كـارگـری و   سازماندھی جـن
ـبـش پشـت   انداختن قدرت این جـن
ــود   ــه شــروع شــده ب ــی ك ــالب انــق
سرنگونـی حـكـومـت مـبـارك در  
مصر و بـن عـلـی در تـونـس را  
ــرایــش   ــرچــه گ ــرد؛ گ ــل ك ــی تســھ
ـیـسـتـی در ایـن كشـورھـا   سوسیال
ـرای   ـنـدی ب ھنوز باید گامھای بل
ــاســی از   خـارج كــردن قــدرت ســی
ـردارد  ــــ ـــــورژوازی ب . دســـــت ب

ـرایـــش   ـم و گــ ـــســ ـی ــ ـــكـــال ـــدی ـن ســ
ــش   ــی درون جــنــب ــســت ــكــالــی ــدی ســن
كارگری در تونـس، در بـحـبـوحـه  
سرنگونی بن علی و حزب ایشـان  

خواسـت بـا ایـن حـزب دولـت    می 
ـبـش   ائتالفی تشكیل بدھـد و جـن
ـقـالب   كارگری كه نبض اصلـی ان
ـرسـتـد   ـف در تونس بود را به خانـه ب
اما فعالین گرایش سوسیالیـسـتـی  
ـتـه آنـھـا را   با افشاء ترفندشان، پ
روی آب انداختنـد و بـا سـازمـان  
دادن اعــتــراضــات كــارگــری از  
ـنـی ھـم   پائین، باعث عـقـب نشـی
كاسه ھای بن علی در اتـحـادیـه  

 . ھا شدند 
 

در جنبش اشغال در غـرب ھـم بـه  
ـیـسـتـی   ـبـش سـوسـیـال نظر من جـن
ـیـسـم   طبقه كارگر كامال سندیـكـال
را غافلگیر كرد و تماما در خـارج  
ــول   ــن گــرایــش مشــغ ــد ای از دی
سازمان دادن اعتراضات كـارگـری  

اعتراض بر سر آزادی بیـان و  .  بود 
ـیـه   ـر عـل حق تشكل و ھـمـچـیـن ب
ـیـك و   بازپس گیری حقوق دمكرات
مزایای كار در ایالت ویسـكـانسـن  
ـبـش   آمریكا كه موضـوع حـاد جـن
كارگری ھم در آمریكـا و ھـم در  
جھان بود، از دل جنبش كـارگـری  
ویسكانسن بیرون آمد و فدراسـیـون  
ـر   كار آمریكا را نه تنھا غـافـلـگـی
ــن   ــه رو ای ــال ــه دنــب ــك كــرد، بــل

ـلـمـیـن عضـو  .  اعتراضات كرد  مـع
فدراسیون معلمان ویسكـانسـن كـه  
قانونا حق اعتصاب ندارند، بـخـش  
ـراض و اعـتـصـاب   مھمی از اعـت

ـر "  در  "  انقالب در مقایس كـوچـكـت
ـــد  ـــودن ــكـــانســـن ب ـــش  .  ویس ـرای گــ

ــن   ــمــام ای ــســتـی در ت ــكــالــی ــدی سـن
ـر سـر   اعتراضات مشغـول دعـوا ب
تفسیر قوانین آمریكا بر سر آزادی  
ـره، بـا   بیان و آزادی تشكل و غـی

ــود  ــت ب ــن ایــال ــدار ای ــرمــان در  .  ف
ـیـا و   ایتالیا، یونان، فرانسه و اسپان
ـره ھـم وضـع عـلـی   بریتانیا و غـی

 .العموم بر ھمین منوال بوده است 
 )ادامه دارد (
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ـیـه  ٢٥   نوامبر روز جھانـی عـل
تبعیض و خشـونـت  .  خشونت است 

 زنان کارگر در    در زندگی روزمره 
نظام جمھوری اسالمی، مضاعـف  

 . و جوانب پنھان و علنی دارد 
ــمــزد زنــان کــارگــر از  ١  ــت ــ  دس ـ

ـر   دستمزد کـارگـران  مـرد کـمـت
ـلـی از زن .  است  ـرسـت    خی ھـا سـرپ

خانوار ھستند و ناچارند با حـقـوق  
ھای کمتر از ھمکاران مرد کـار  
کنند و خیلی از کارفرمـاھـا ھـم  

عـدم مـحـول کـردن کـار  "  قانـون " 
جسمی سخت بـه زنـان را بـھـانـه  

کنند و با این بھانه، دسـتـمـزد    می 
ـرداخـــت   ــ ـــان پ ـــه زن ـتــری ب ــمــ ک

 . کنند   می 
ھـای بـا    ـ از زمانی که کارگـاه ٢ 

 کـارگـر از پـوشـش  ١٠ کمتر از  
قانون کار خارج شدند، مشکـالت  
ـــن   ـــل در ای ـــاغ ـران ش ــ کـــارگ

. ھای کوچک بیشتر شد   کارگاه 
ی یک تحقیق دانشـجـویـی    نتیجه 

دھـد کـه    دانشگاه تھران نشان می 
ـر کـارگـران ایـن نـھـادھـای   بیشـت
تولیدی کوچک، زنان ھستنـد و  

ھا از حقوق بـدیـھـی    بسیاری از آن 
ــحــروم  ــارگــر م ــه ک ــد   و اولــی . ان

ـر   ھمچنین محیط ھـای کـاری ب
حسب دولتی یا خصوصی بودن و  
میزان گستردگی و اعتبـار آنـھـا،  
ــفـاوت بـوده و   ــحـاظ مـت ــن ل از ای
معموال  ھـر چـه دارای سـاخـتـار  
ــبــار   کــوچــک تــر بــوده، از اعــت
ـرخـوردار بـاشـنـد و یـا   کمتـری ب
ـرار   ـرون ق ـی کمتر تحت نظارت از ب
بگیرند، میـزان خشـونـت در آنـھـا  
ـر   ـرده ت علنی تر، شدیدتر و گسـت

ـیـل کـارگـاه  .  است  بـه ھـمـیـن دل
ھای تولیدی که نه تنھا معـمـوال   
نظارت کمی بر آنھا مـی شـونـد،  
ــای   ــشــتــر در فضــاھ ــکــه بــی بــل
زیرزمینی و محصور و نه چـنـدان  
ـر   ـیـشـت مناسب قرار گرفته اند و ب
دور از چشم ھستند، احتـمـال آزار  
و خشونت ھای جنسی برای زنـان  
ـقـا    ـی را دو چندان می کـنـد و دق
ھمین کارگاه ھای تولیـدی جـزء  
مھم ترین بخش ھای اشتغال زنـان  

 .  کارگر محسوب می شوند 
ـ تحقیق گروھی از دانشـجـویـان  ٣ 

ــزد نشــان   ــزشــکــی دانشــگــاه ی پ
دھد که نیمی از زنان کارگـر    می 

ـم   صنعت قالی  ـی بـافـی    بافی و گـل
 سال سـن دارنـد،  ١٦ که کمتر از  
ـیـن    سـاعـت  ١٦  تـا  ١٢ در روز ب

 نـوع  ١٠ کنند و بیش از    کار می 
ـلـف پـوسـتـی،    بیماری  ھای مـخـت

استخوانی و عضـالنـی در مـیـان  
این دختران نوجوان شناسایـی شـده  

گـویـد    آمار غیررسمـی مـی . است 
ــیــش از    درصــد کــارگــران  ٩٠ ب

شاغـل در ایـن صـنـعـت را زنـان  
ــل مــی  ــد   تشــکــی ــژوھــش  .  دھــن پ

ــگــری کــه از کــارگــاه  ــای    دی ھ
بافی شھر اصفھان انجام شده    قالی 

ـــعـــددی از   ـت اســـت، مـــوارد مــ
ھای تنفسی، سـردردھـای    بیماری 

ـــی و   ـت ـــوســ ـراض پ ـــد، امــ شـــدی
ھای چشمی مـیـان زنـان    ناراحتی 

 .کارگر شناسایی شده است 
ـ در بیشتر موارد از مصاحـبـه و  ٤ 

گفت و گو با زنان کارگـر، آنـھـا  
ـر در    میگویند؛ زن  ـیـشـت ھا خیلی ب

ـنـد  ـلـی  .  معرض خشونت ھسـت خـی
ھـای    ھا ھم اگر بـه خـواسـتـه   وقت 

نامشـروع کـارفـرمـا تـن نـدھـنـد،  
از  .  دھـنـد   کارشان را از دست مـی 

ــا   ــد کــه ب ــاچــارن ــار ن ســر اجــب
ھای کارفرما و سرکارگر    خواسته 

ــد  ــن ــان کــارگــر در  .  مــدارا کــن زن
ـفـاده   حالی کـه امـکـان سـوءاسـت
ـــط   ـــوس ـــان ت ـــی از آن ـــس ـن ــ ج
کارفرمایانشان بسـیـار بـاالسـت و  
توأمان مورد خشونت کـالمـی و  
شوخی ھای جـنـسـی ھـمـکـاران  
ـرجـیـح   مردشان قرار می گیرنـد، ت
ـر آنـھـا   می دھند در مورد آنچه ب
می گذرد، سکوت کرده و حـتـی  

آنھا بـه  .  گاھی آن را انکار کنند 
ـتـن از   ـرای سـخـن گـف سخـتـی ب
ــه   ــن آزارھــا راضــی ب دردھـای ای
مصاحبه مـی شـونـد، آن ھـم نـه  
فقط از ترس اخراج از کـار و از  
ـر   ـیـشـت دست دادن شغلشان، بلکه ب
ـرچسـب   ـرویـی و ب از ترس بـی آب
خوردن به عـنـوان زنـی کـه خـود  

مورد آزار جنسی توسـط ھـمـکـار  
 .یا کارفرمایش قرار گرفته است 

ـر نـھـادھـای  ٥  ـ در چند سـال اخـی
ـر از   ـیـشـت تولیـدی و صـنـعـتـی ب

ھا بـا ورشـکـسـتـگـی    ی سال   ھمه 
مواجه شده و ناچار به تعطیلی یـا  

در این تـعـدیـل  .  اند   تعدیل نیرو شده 
ـیــروھــا و اخــراج  ــا    ن ھــا نــیـز غــالــب

کارگران زن اولین کسانی ھستند  
. که کار خود را از دست داده انـد 

در ایران بسیاری از زنـان کـارگـر  
ی دور از    نیز در خانه و به شـیـوه 

مــحــل کــار، مشــغــول بــه کــار  
ـیـز مـعـمـوال   ھستند که این زنان ن
ـرارداد رسـمـی و مشـخـص   بی ق

ی حـقـوق    کنند و از ھمه   کار می 
ــنــد  ــھــی کــار مــحــروم ھســت ــدی . ب

خبرگزاری ایلنا که خود مـتـعـلـق  
به خانه کار اسـت، در گـزارشـی  
تاکید دارد که پیشـرفـت شـغـلـی  
ــار   ــان کــارگــر در ایــران بســی زن
ـرو   محدود و بـا مـوانـع جـدی روب

ــــویســــد   اســــت و مــــی  در  »:  ن
ـریـن بـحـران کـارگـری    کوچک  ت

شـونـد و    زنان کـارگـر اخـراج مـی 
ـرخـورد بـا   ـتـی در ب تبعیض جنسی

 «.کارگر مشھود است 
ھـای جـنـسـی یـکـی    ـ خشـونـت ٦ 

ترین مشکالت محیط کـار    ازشایع 
برای زنان است که معـمـوال زنـان  
در مقابـل آن مـجـبـور بـه تـرک  

 .شوند   شغل خود می 
ـر   ممنوعیت تبعیض و خشـونـت ب
حسب جـنـسـیـت چـالـش دائـمـی  
ـران تـحـت   جنبش کارگـری در ای
ــت جــمــھــوری اســالمــی   حــاکــمــی

ـبـعـیـض و خشـونـت  .  است  رفـع ت
جنسیت در گرو طـرح مـنـشـوری  
ـراضـات جـاری   است که در اعـت
ارائه و برای بـکـرسـی نشـانـدنـش  

ــ اعالم برابری کامل  .  تالش شود 
و بی قید و شـرط زن و مـرد در  
ــغــو   ــوق مــدنـی و فـردی و ل حـق
ـرراتـی   ـیـن و مـق فوری کلیه قوان

ـــ  .   که نـاقـض ایـن اصـل اسـت 
تامین فوری برابری کامـل زن و  
مرد در شرکت در حیات سیـاسـی  

ـلـف  حـق  .  جامعه در سطـوح مـخـت
بی قید و شرط زنـان بـه شـرکـت  

ـیـه سـطـوح و   در انتخابات در کـل
احراز و تصدی ھر پست و مـقـام،  
اعم از سیاسی، اداری، قضـایـی،  

ـرراتـی  .  و غیره  لغو ھر قانون و مـق
ـر در   ـراب که حق زنان در شرکـت ب
حیات سیاسی و اداری جامعه را  

ــد  ـرابــری  .   مـحـدود مــیـکـن ـــ  ب ـ
کامل حقوق و موقعیـت قـانـونـی  

ــواده  ــان ــو  .  زن و مــرد در خ ــغ ل
ـرسـت  " امتیازات مرد بـعـنـوان   سـرپ

ــواده  ــوق و  "  خــان و بــرقــراری حــق
ـرای زن و مـرد در   وظایف برابر ب
ــت   ـی ـرســتـی و تــرب ــا ســرپ رابـطــه ب
ـریـت   فرزندان، اعمال کنترل و مـدی
دارایی ھا و امور مالی خـانـواده،  
وراثت، انتخاب مـحـل زنـدگـی و  
سکونت، کارخانـگـی و اشـتـغـال  
ــتــی   ــرس ــرپ حــرفــه ای، طــالق، س
کـودکــان در صــورت جــدایــی و  
. تقسیم و تمـلـک امـوال خـانـواده 
ــات  ــدد زوج ــع ــت ت ــوعــی ــمــن . م

ـیـه  .  ممنوعـیـت صـیـغـه  لـغـو کـل
تعھدات انقیادآور زن به شـوھـر در  

مـمـنـوعـیـت  .  شرع و سنن کـھـنـه 
ـراری رابـطـه جـنـسـی تـوسـط   برق
شوھر با زن بـدون تـمـایـل او ولـو  

ـنـگـونـه  .  بدون اعـمـال خشـونـت  ای
موارد باید در صورت شکایت زن  
بعنوان تجاوز جنسی توسط شوھـر  
ـرار   ـیـگـرد و مـحـاکـمـه ق مورد پ

ــد  ــرن ــل  .  بـگــی ــحــمــی ــت ت ــوعـی مــمــن
کارخانگی و یا وظایف ویژه خانه  

اعـمـال  .  دارانه به زن در خـانـواده 
ـرای ھـر نـوع   مجازات سنـگـیـن ب
ـر   ـی آزار، ارعاب، سلب آزادی، تحـق
ـران در   و خشونت علیه زنان و دخت

ـری کـامـل زن و    -.   خانواده  براب
مرد در قلمرو اقتصادی و اشتـغـال  

ـیـن  .  حرفه ای  شمول یکسـان قـوان
ـر زن   کار و بیمه ھای اجتماعی ب
ـبـعـیـض  . و مرد بدون ھیـچ نـوع ت

ــه   ـر در ازاء کـار مشـاب ـراب مـزد ب
لـغـو ھـر نـوع  .  برای زنان و مردان 

محدودیت بر تصـدی مشـاغـل و  
. حرفه ھای مختلف تـوسـط زنـان 

ـیـه   برابری کامل زن و مرد در کـل
امور مربوط به دستمزد، بیمه ھـا،  
مرخصی ھـا، سـاعـات و شـیـف  
ـنـدی   ـقـه ب کار، تقسیم کار و طـب

ـــی،   ـل ـــاء شـــغــ ـق مشـــاغـــل، ارتــ
نمایندگـی کـارگـران در سـطـوح  

ــف  ــل ــب و اجــرای  .  مــخــت تصــوی
ـنـگـاه   مقررات و موازین ویژه در ب
ـرای تضـمـیـن ادامـه کـاری   ھا ب
ـر   حرفه ای و شـغـلـی زنـان، نـظـی
ــاردار،   ــت اخــراج زنـان ب مـمــنـوعــی
ممنوعیت سپردن کار سنگیـن بـه  
زنان باردار و وجود تسھیالت ویـژه  

  ١٦ .  مورد نیاز زنان در محل کار 
ھفته مرخصـی دوران بـارداری و  
ـرای   زایمان و یکسال مـرخصـی ب
نگھداری نوزاد که باید با تـوافـق  
طرفین توسط زن و شوھـر ھـر دو  

تشکیـل  .  مورد استفاده قرار بگیرد 
ـرل، بـا   ھیات ھای بازرسی و کنت
وظیفه نظارت بر اجـرای تـعـھـدات  

 . فوق توسط بنگاه ھا 
ــل مــراجــع تشــخــیــص و   تشــکــی
ـری حـقـوق   ـراب حکمیت در مورد ب
زن و مرد در اشتغال حرفـه ای و  
محیط ھای کار اعم از دولتی و  
ـر   ـفـاعـی و غـی ـت غیر دولتی و ان

ــاعــی  ــف ــی و  .  انــت ــون ــب قــان ــی ــق ــع ت
ـنـگـاه ھـا و   مجازات سـنـگـیـن ب
مـدیــرانــی کــه از اصـل بــرابــری  
مطلق زن و مرد در فعالیت حـرفـه  

ــد  ــن ــخــطــی کــن ــاد  .   ای ت ــج ای
موسسات و نھادھا و فراھم کـردن  
ـر   ــ ــظــی ــی ن ــالت ــان تســـھــی ــگ رای
شیرخوارگاه ھا و مـھـد کـودک  
ـریـحـی   ـف  -ھا و کـلـوب ھـای ت

تربیتی کودکان در سطح مـحـلـی  
ـبـه   که، با توجه به فشار یـکـجـان
ــگــھــداری از   ــگــی و ن کــار خــان
ــط   ــان در شــرای ــدان بــر زن فــرزن
ـیـت   کنونی، ورود زنـان بـه فـعـال
اقتصادی و سیاسی و فـرھـنـگـی  
ــل   ــواده را تســھــی ــان ــارج خ در خ

 . میکند 
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 اعتراضات 
 

تجمع کارگران ساختمانی مقابل ساختمان 
 مجلس

ـر  ١٠٠٠ : آبان ٢٥  ـی ـراض بـه تـغـی  کارگر ساختمانی در اعـت
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مقابـل سـاخـتـمـان  

با تغییر قانون بیمه ھـای اجـتـمـاعـی  .  مجلس تجمع کردند 
ـیـمـه خـود را از  ٤٠٠   ھزار کارگر ساختمانی بیمه شـده، ب

 . دست خواھند داد 
 

کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم  تجمع 
 اعتراضی مقابل مجلس

ـروشـیـمـی ایـالم در تـھـران  ١٠٠ :  آبان ٢٥  ـت  نفر از کارگران پ

در اعتـراض  .  دست به تجمع اعتراضی درمقابل مجلس زدند 
ـیـش از صـد کـارگـر   به ادامه ممانعت کارفرما از ورود ب
ـرداخـت   اخراجی پتروشیمی ایالم بـه کـارخـانـه و   عـدم پ

ھا کارگران مقابـل مـجـلـس     میلیون تومانی آن ٥٠ مطالبات  
 .تجمع کنند 

 
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان 

 لوشان 
 نفر از کارگران کـارخـانـه سـیـمـان لـوشـان در  ٣٠ :   آبان ٢٣ 

. تھران مقابل ساختمان فـرمـانـداری رودبـار تـجـمـع کـردنـد 
شھریور به نا امـنـی  ٢٤ کارگران کارخانه سیمان لوشان  در  

ـراض کـرده بـودنـد  ـفـی وضـعـیـت اشـتـغـال اعـت ـی . و بالتکل
ـم   کارگران کـارخـانـه سـیـمـان لـوشـان بـه  وضـعـیـت وخـی

 . اقتصادی و بیکارسازی در این کارخانه اعتراض کرده اند 
 

 گزارش
 

 دستمزد کارگران پسماند شھرداری
ـرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران   موقعیت کاری و محاسبه و پ

 شـھـرداری  ١٢  منـطـقـه  ٤ جمع آوری زباله و پسماند ناحیه  
ـنـد ٨٠ تھران؛   کـه ھـر شـب از  .   کارگر مشغول بکار ھسـت
ھـای مـحـلـه     بامداد وظیفه نظافت خـیـابـان ٥  تا  ٢١ ساعت  

ـرعـھـده دارنـد  کـارگـران در گـروه کـاری  .  دروازه غار را ب
ھـای    گروه اول کارگرانی ھستند کـه بـا کـامـیـون . ھستند 

ـیـن زبـالـه     حمل زباله در  ھـا جـمـع آوری     ھمان ساعات نخست
ھـای آب    کنند بعد از آن گروه دوم با استفاده از تـانـکـر   می 

 نیـسـان نصـب شـده    کوچکی که بر پشت خودروھای وانت 
ـنـد و در    است محل جمع آوری زباله را جمع آوری مـی  کـن

ـفـه جـمـع آوری پـس       نھایت گروه سوم و آخر کارگـران وظـی
دریـافـتـی  .  ماندھای برجای مانده احتمالی را برعھده دارنـد 

ـیـمـانـی کـه در نـاحـیـه     ١٤ ماھانه ھریک از کارگـران پ
 به حرفـه جـمـع آوری زبـالـه مشـغـول  ١٢ شھرداری منطقه  
 درصـد  ٤٠ و از  .   ھزار تـومـان اسـت ٦٥٠ ھستند در حدود  

ـیـز از دریـافـت   اضافه کاری شبانـه و سـخـتـی کـار و ن
 .  ھای جانبی ھمچون سبد کاال محروم ھستند   کمک 

 
 میلیون تومان از ٧٠٠پرداخت  نکردن  

 کارگر کارخانه قند ٩٩حقوق اضافه کاری 
 !اھواز

ـیـدی بـه  ٩٠ کارخانه قند اھواز از سال    که ایـن واحـد تـول
طور کل تعطیل اعالم شد کارگران بالتکلیـف شـدنـد و در  
طول این مدت با وجود آنکه دائما پی گیر مطالبات  خـود  

 ماه از معوقات حقوقی بودند، ھیـچ حـقـوقـی دریـافـت  ٤٥ 
 کـارگـر ایـن  ٩٩  ماھـه   ٤٥ مجموع مطالبات  . کردند   نمی 

 میلیون تومان بود که در مـرداد  ٧٠٠  میلیارد و  ٢ کارخانه  
ـیـون بـاقـی  ٧٠٠  میلیارد تومان آن پرداخت شد و  ٢ ماه   ـل  می

مانده که ھنوز پرداخت نشده اسـت و ایـن رقـم مـربـوط بـه  
 . حقوق اضافه کاری کارگران شاغل و بازنشسته است 

 
 تأخیر در پرداخت تعرفه زایمانی به ماماھا

ماماھا ھـمـچـنـان  :  رئیس انجمن علمی مامائی ایران گفت 
این تأخیـر در  .   اند   با تأخیر در پرداخت تعرفه زایمانی مواجه 

ـرای   جامعه مامایی این سؤال را ایجاد کرده است که چرا ب
ـیـعـی پـزشـکـان مـتـخـصـص،   پرداخـت تـعـرفـه زایـمـان طـب

ھا یک روزه اجرا ولی به ماماھای زایشـگـاه کـه    بخشنامه 
رسد تعلل و تأخیر در ابالغ ھمان بخشنامه سبب رنـجـش    می 

ـرای  .   شود   آنھا می  ـیـعـی ب در حال حاضر تعرفه زایمان طـب
ماماھا و پزشکان متخصص تا حدودی یکسان اسـت، امـا  

 .شود   ھا به ماماھا با تأخیر مواجه می   پرداخت این تعرفه 
 

عدم صدور دفترچه خدمات درمانی 
 کارکنان آموزش و پرورش استان تھران

دفاتر خدمات الکترونیک دولت دفترچه خدمـات درمـانـی  
کارکنان آموزش و پرورش اسـتـان تـھـران را تـمـدیـد نـمـی  

ـرورش  .  کنند  عدم پرداخت حق بیمـه از سـوی آمـوزش و پ
باعث شده تا سازمان بیمه خدمات درمـانـی اسـتـان تـھـران  
. نسبت به مسدود نمودن سایت آموزش و پرورش اقدام کـنـد 

ـلـمـان بـه طـور   ـرورش و مـع حق بیمه کارکنان آموزش و پ
ـرچـه  .   ماھانه از حقوق آنھا کسر می شود  عدم صدور دفـت

ـلـمـان در   جدید بیمه خدمات درمـانـی بـاعـث شـده تـا مـع
شھرستان ھای استان تھران جھـت درمـان خـود بـا مشـکـل  
ـیـمـه   مواجه شوند و نتوانند از بیـمـه خـدمـات درمـانـی و ب
تکمیلی جھت درمان خود استفـاده نـمـوده و مـجـبـورنـد تـا  

 .ھزینه ھا را به صورت آزاد پرداخت نمایند 
 

 کارگر کارخانه صنایع غذایی شیرین ٢٠٠
 نوین سمنان بدون قرارداد کار

ـریـن نـویـن  ٢٠٠ :  آبان ٢٥  کارگرکارخانه صنایع غـذایـی شـی
کارفرمـا   .  سال بدون قرارداد ، کارمی کند ٨ تا ٢ سمنان طی  

ھـای    ھـا و شـب کـاری   این کارخانه بابت  اضـافـه کـاری 
ـرداخـت نـمـی  و حـقـوق  .  کـنـد   اجباری پولی به کـارگـران پ

 . کند   روزه پرداخت می ١٥  تا  ١٠ کارگران  را با تاخیر  
 

حمایت از زنان کارگر در دستور کار 
 مسئوالن نیست

نسرین ھزاره مقدم؛ قصـه مـحـرومـیـت زنـان کـارگـر قصـه  
ـران از  .  جدیدی نیست  سالـھـاسـت کـه زنـان کـارگـر در ای

ـنـد  و   فرودست ترین و بی پناه ترین  اقشـار جـامـعـه ھسـت
فرادستان جامعه  وحاکمیت  نیز به راحتی مشکـالت آنـھـا  

ـتـصـادی  . را به دست فراموشی سپرده اند  ھرچـه شـرایـط اق
ـر زنـان و   جامعه به سمت بدتر شدن پیش می رود، فشـار ب

وخـامـت  .  علی الخصوص زنان کارگر افـزایـش مـی یـابـد 
ـبـال آن، افـزایـش مـعـضـالت   اوضاع  اقتـصـادی  و بـه دن
اجتماعی و فرھنگی ، از چـنـد مـنـظـر مـی تـوانـد روی  

ـر بـگـذارد  ـی ـیـت زنـان تـاث بـاال بـودن آمـار  :  معیشت و امـن
بیکاری، اعتیاد و ھمچین طالق ، نقش جدیدی برای زنـان  
ـقـشـی کـه بـه   به عنوان سرپرست خانوار تعریف می کند، ن
ھیچوجه در سناریوی فرھنگی و اقتصادی جامعه فـعـلـی  

بـا وجـود  .  ایران به درستی تعریف و بـازخـوانـی نشـده اسـت 
ـرای   فقدان فرصت ھای شغلی مناسب و شایسته، آن ھـم ب
زنان، تنھا گزینه موجود سر راه این زنانی کـه بـاالجـبـار و  
بدون ھیچ پشتوانه ای به سمت بـازارھـای کـار رانـده شـده  

ـرای زنـانـی  .  اند، مشاغل آسیب پذیر و غیر رسمـی اسـت  ب
ـر از   که از حواشی کمتر پرخطر زندگی شھری به دامـان پ
سبعیت متن جامعه  پرتاب شده اند، تنـھـا یـک راه وجـود  
دارد و آن ھم  پذیرش  کارھـایـی بـا دسـتـمـزدھـای بسـیـار  

ـتـی ( پایین   ـر از دسـتـمـزدھـای مصـوب دول )حتی پایین ت
به عـبـارت  . وحضور درمحیط ھای ناھنجار و آسیب زا است 

ـرسـت خـانـوار تـن بـه    دیگرنھایتا و از سر اجبـار ،زنـان سـرپ
ـر   مـی   (Vulnerable Jobs)پذیرش مشاغل آسیب پـذی

ـر تـعـریـف سـازمـان جـھـانـی کـار  . دھند   مشاغلی که بناب
(ILO)   مشاغلی با دستمـزد  :  واجد ویژگی ھای زیر است

پایین، امنیت شغلی حداقل، فقدان اصـول ایـمـنـی، شـرایـط  
کاری سخت، تھدیدکننده و نابسامان و عدم برخـورداری از  
خدمات اجتماعی مانند بیمه بازنشستگی و محـرومـیـت از  

از ھـمـه ایـن ھـا  .  دریافت ھزینه درمان آسیب ھای شغلـی 
ـفـاوت و   ـر مـت گذشته، در ایران، نقض حقوق زنان در دو بسـت

ـقـض  :  البته کامال ھمگرا و وابسته اتفاق می افتد  یـکـی ن
ـیـک   حقوق شھروندی زنان است که به صـورت سـیـسـتـمـات

ـم  ـی مـواردی  . ومتداول ،ھر روزه و در ھمه جـا شـاھـدش ھسـت
ـیـه زنـان، مـحـدودیـت   ھمچون اعمال خشونتھای جنسی عـل
ـبـعـیـض در ارائـه فـرصـت ھـای   ھای تحمیلی اجـتـمـاع ،ت
آموزشی برابر،سرکوب جنبش ھـای اجـتـمـاعـی زنـان و از  
ـر وعـادالنـه   ـراب ھمه مھمتر فقدان قوانین مدنی و قضـایـی ب

قوانینی که مشخصا در تضاد با قوانین  و اصول بیـن  . است 
نتیجه چنین شرایطی قرار گرفتن ایران درقـعـر  . المللی است 

ـر   ـنـاب جدول شکاف جنسیتی در مـیـان کشـورھـای جـھـان،ب
ـقـض حـقـوق  .  .  آمارھای بین المللی است  ـر دوم ن اما بسـت

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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زنان ، نقض حقوق شغلی زنان است کـه خـود مـعـادلـه ای   
ـیـع حـقـوق  .  است بس پیچیده و چند وجھی  خشونت و تضـی

زنان در محیط ھای شغلی یک معضل انتزاعی و مـجـرد  
نیست، بلکه یک مشکل سیستماتیک و ساختـاری اسـت  
ـر مـتـعـادل   که ریشه در زیرساخت ھای  نـابسـامـان و غـی

در  . فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذھبی جـامـعـه دارد 
جامعه ای که حقوق کارگران به رسمـیـت شـنـاخـتـه نـمـی  
شود و از طرفی مولفه ھای فرھنـگـی و سـیـاسـی آن در  
ضدیت آشکار با زنان است، طبیعی است که زنـان کـارگـر  

ـرار داشـتـه بـاشـنـد  مـیـزان    .  در وضعیت بسیار بغرنج تـری ق
ـراز   نقص حقوق شغلی زنان و خشونت شغلی علیه آنھا مـتـاث

زنـان  .  چند مولفه درآمد، طبقه اجتماعی و فرھنـگ اسـت 
ـقـه   ـیـن ،ھـمـچـون زنـان طـب شاغل با دستمزدھای بسیار پـای
ـرانـی   ـرجـامـعـه ای کارگر  و زنانی که دربخشھای سنتـی ت
ـنـد  . زیست می کنند  در معرض آسیب ھای بیشتری ھسـت

ـرسـت خـانـوار شـاغـل درمـحـیـط  (  درجامعه ایرانی زنان سرپ
ھای صنعتی عمدتا متعلق به بخشھای سنتی جامعه بـوده  
وتحت فشارھای فـرھـنـگ خـرده بـورژوازی زیسـت مـی  

ـنـھـا ھـیـچ قـدمـی  )  کنند  حال با ھمه این توصیفات،  نه ت
ـر داشـتـه نـمـی   جدی در جھت اشتغال آفرینی برای زنـان ب
ـتـمـردان و   ـلـکـه  بـه جـای تســھـیـل اشـتـغـال، دول شـود، ب
قانونگذران مترصدند در راستای تحجر حاکم بر روح قوانیـن  
ـتـه بسـیـار نـاخـوانـا و   ـب زن ستیز ایران، تعریفـی جـدیـد و ال

ـرای زنـان ارائـه دھـنـد “  شغل شایستـه ” مضحک از   بـه  .  ب
، به تازگی طرحی در مـجـلـس  ) ١ (گزارش خبرگزاری ایلنا 

ـقـه   ھـای بـی   اعالم وصول شده که در آن مـحـدودیـت  ای    سـاب
از جمله این کـه  .  برای نیروی کار زنان پیشبینی شده است 

ـفـی را مـنـوط بـه رعـایـت   اشتغال زنان در واحـدھـای صـن
آن ھا و پرھیز از اختالط بـا مـردان دانسـتـه و در  “  حرمت ” 

ـفـی بـه کـار شـبـانـه زنـان،   صورت نیاز نوع کار واحد صـن
ـروی   ـی کارفرما نیازمند دریافـت مـجـوز از اداره امـاکـن ن

ـم   در این طرح می . انتظامی خواھد بود  ـی اشـتـغـال بـه  ” :  خـوان
کار بانوان در واحدھای صنفی باید با رعایت حرمت آن ھـا  
و پرھیز از اختالط با مردان و در ساعات مـتـعـارف یـعـنـی  

ـران  .  “ شب باشد ١٠ ھشت صبح تا   ـیـسـت کـه ای این درحـال
عضو سازمان جھانی کار است و متعھد است که به مـفـاد  

ـریـن مـفـاد ایـن  .  این توافقنامه پایبند باشد  یکی از مـھـمـت
توافقنامه رفع ھر نوع تبعیض شغلی علیـه زنـان اسـت کـه  

 به طـور مشـخـص بـه آن اشـاره شـده  ١١١ در اصل شماره  
الزم به گفتن نیست که  طرح مجلـس در تضـاد  )  ٢ .( است 

کامل با تعھدات بین المللی ایران است، البته تعھداتـی کـه  
در عرصه بین المللی ھم برای مجبور کردن ایران به الـزام و  

 .پایبندی به آنھا ھیچ تالش چشمگیری انجام نمی شود 
این طرح ھا به بھانه حفظ حرمت در حالی در دسـتـور کـار  
ـنـد   قرار می گیرد  که زنان در شرایط فعلی مجـبـور ھسـت
ـرخـطـر   ـریـن، پ برای فرار از فقرمطلق  و بیکاری در ناامن ت

ـنـد  تـا زمـانـی  .   ترین و سخت ترین شرایط امرار معاش کن
ـیـل لـوایـح و   که ھمت و حمیت مسئوالن معطوف به این قب
طرح ھای محدود کننده است، ھرگز عجیب نیست که مـا   
ھر روز شاھد یـک فـاجـعـه در مـحـیـط ھـای کـارگـری  

که به عنوان نمونه می توان به حادثه ای که  در  .  باشیم  
تاریخ بیستم آبان ماه امسال  برای تعدادی از زنـان کـارگـر  

ـرنـا  .در حوالی مشھد اتفاق افتاد ،اشاره کرد  بنابر گـزارش ای

ـر واژگـونـی خـودرو  ٢١ ) ٣ (  ـر اث کارگر زن کوره آجرپزی ب
سرپرست تیم شـمـاره ھشـت آتـش  .  کشته و مجروح شده اند 

ـتـه اسـت   نشانی مشھد در ھمین رابطه به خبرنگار ایرنا گـف
واژگونی خودرو وانت نیسان حـامـل زنـان کـارگـر در  :  که 

ـر جـای گـذاشـتـه  ١٨ حوالی مشھد، سه کشته و    مجروح ب
در شرایطی که این گونه حـوادث بـه طـور مـکـرر    است 

ـر را   جان ھزاران نفراز زنان شاغل در محیط ھای آسیب پـذی
تھدید می کند ،نمایندگان مجلس بـا تصـویـب طـرحـھـای  
ـنـده   کذایی به بھانه حفظ حرمت زنـان،شـرایـط مـحـدود کـن
بیشتری را برای این زنان فراھم کـرده و در ھـمـیـن راسـتـا  
ـر کـارگـران   ـر ب دست کارفرمایان را برای اعمال فشار بیشت

ـیـن ده تـا  . باز می گذارند  براستی  برای زنانی که روزانه ب
ـنـد و از   دوازده ساعت در کوره ھای اجر پزی کار می کن
ـریـن دسـتـمـزد   کمترین حمایت اجتماعی برخوردارندو با کمـت
،زندگی معیـشـتـی خـود وخـانـواده اشـان را تـامـیـن مـی  
ـتـی مـی تـوانـد ،حـرمـت   ـفـکـیـک جـنـسـی کنند،چگونه ت

ـیـش از ھـرچـیـز  . زنانگی اشان را حفظ کند  ـیـش  وپ آنھا ب
نیازمند حرمت انسانی ھستند که ھـر روزه بـه تـاراج مـی  

 .برای این حرمت از دست رفته باید کاری کرد . رود 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

 کارگر٦٠بیکاری 
ـیـکـی ایـالم  :  آبان ٢٥  بدنبال تعطیلی کارخانه تولید چیپس ن
 .کارگربیکارشدند ٦٠ 
 

 کارگردرآستانه بیکاری ٣٠٠
با قطع گاز، بلحاظ فنی زیان غیر قابل جبرانی بـه  :  آبان ٢٤ 

ـبـع    کوره  ھای کارخانه شیشه آبگینه وارد خواھد آمد و به ت
ـروی کـار ایـن واحـد  ٣٠٠ ھا امنیت شغلی    خرابی کوره  ـی  ن

مـامـوران اداره گـاز شـھـرک  .  تولیدی تھدید خـواھـد شـد 
ـبـاشـت بـدھـی )  آبان ٢٤ (صنعتی الوند   ـیـل ان ھـا وارد    به دل

کارخانه شیشه آبگینه قزوین شدند و گاز این واحد تولیـدی  
ـیـل بـدھـی  . را قطع کردند    ٣ قطع گاز شیشه آبگینه بـه دل

میلیارد تومانی این واحد تولیدی به اداره گاز الـونـد انـجـام  
 . گرفته است 

 
 حقوقھای پرداخت نشده

 
 ماه ٣کارگران کارخانه آبکامه سمنان 

 اند حقوق نگرفته
ـر از کـارگـران کـارخـانـه  ٢٢  ماه حقـوق   ٣ عدم پرداخت  ـف ن

 .آبکامه در سمنان  
 

عدم پرداخت حقوق کارگران شھرداری 
 !گرگان

 حقوق کارگران و رفتگران شھرداری گرگان پرداخت نشـده  
 . است 
 
 کارگرکارخانه قند کامیاب دو ماه ١٥٠ 

 حقوق طلبکارند
ـنـد  :  آبان ٢٤  با اعتراضات مـداوم کـارگـران در کـارخـانـه ق

ھـای اسـتـان    از شھرستان ( شھر    کامیاب خمینی شھر خمینی 
ـرداخـت نشـده کـارکـران  )  اصفھان  بخشھایی از حقوقھـای پ

ھـای    اما کارگران ھنوز حـقـوقـھـای مـاه . پرداخت شده است 
کـارفـرمـا حـقـوق  .  دی و بھمن پارسال را دریافت نکرده اند 

ـرداخـت مـیـکـنـد  در  .  خای کارگران را با یک ماه تاخیر پ
ـرای    کارخانه قند کامیاب ھیچ کارگری جرات نمی  کند ب

ـردارد چـرا کـه در ایـن   تشکیل شورا یا انـجـمـن قـدمـی ب
ـر فشـار    صورت کارفرما به شیـوه  ـلـف او را زی ھـای مـخـت

 .گذارد   می 
  

ماه بدون ٦:گرود گیالن  کارگران معدن سن
 حقوق 

ـیـش از    کارگران معدن سنگ    ٣٢١ رود شھر جیرنده  کـه ب
 . ماه حقوق دریافت نکرده ٦ نفر ھستند  

 
 ناامنی محیط کار 

 
 مرگ راننده غلطک بر اثر سقوط به دره

اسـتـان  ( واقع در شھرستان مـھـر   «وراوی »در منطقه گازی  
ـر    «محمد رحیمی »،  ) فارس  ـر اث کارگر راننده غـلـطـک ب

 . حادثه کار جان خود را از دست داد 
 

 کارگران
 

 ٢٠٣ اطالعیه شماره  
 

بھنام ابراھیم زاده در وضعیت جسمانی 
 نگران کننده ای قرار دارد

فرزند بھنام در بیمارستان است و او  باید 
 کنار فرزندش باشد

 
ـتـه دفـاع از شـاھـرخ   به گزارش منتشر شده از سوی کـمـی
زمانی، بھنام ابراھیم زاده از رھبران شناخته شـده کـارگـری  

ــه   ــت ــمــی و عضــو ک
پیگیری برای ایـجـاد  
تشکلھای کـارگـری  
در وضعیت جسمانـی  
ــده ای   ــن ــران کــن نــگ

 . قرار دارد 
 

ــطــور کــه در   ــان ــم ھ
ــد،   ــان قــرار داری جــری
بھنام ابراھیـم زاده در  
جریان یورش وحشیانه  

ــد   ــن ــه ب  اویــن  ٣٥٠ ب
بعد از آن او  بـه  .  مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت 

 اوین انتقال یافـت و صـد روز تـمـام  ٢٠٩ سلولھای انفرادی  
ـرار داشـت، و آخـر سـر ھـم   زیر فشار بازجویی و شکنجه ق

 روز  ٢٥ وقتی که او را به زندان رجایی شھر انتقـال دادنـد،  
 روز آن اعـتـصـاب خشـک  ٤ تمام در اعتصاب غذا بود که  

ـراضـات و  .  بود  تا اینکه مقامات مسئول زیر فشار این اعـت
ـقـال  ١٢ کارزاری جھانی ناگزیر او را به بنـد   ـت  سـیـاسـی ان
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این آزارھا و شکنجه ھا بھنام را در وضـعـیـت جسـمـی  .  داد 
بدی قرار داده است و طبق گزارش کمیته دفاع از شـاھـرخ  
زمانی،  بھنام چند سالی است که  نـوبـت جـراحـی دارد،  
اما علیرغم اصرار خانواده اش ھمچنان با ممانعت مسئولیـن  

محرومیـت  .  روبرو است و سالمتی او به شدت در خطر است 
زندانیان سیاسی از دارو و درمان بخشی از شکنجه زندانیـان  

باید وسـیـعـا بـه ایـن  .  و جنایت رژیم اسالمی در زندانھاست 
 . موضوع اعتراض کرد 

 
ـتـال بـه   ـیـل اب جدا از وضعیت خود بھنام، فرزند او نیـمـا بـدل

ـبـه    آبـان مـاه،  ١٧ بیماری سرطان تحت درمان اسـت و شـن
برای چندمین بار و در ادامه روند شیمی درمانـی خـود در  

نیما ھر بیست روز یكـبـار بـه مـدت  .  بیمارستان بستری شد 
ـقـل شـود و تـحـت شـیـمـی   ھفت روز باید به بیمارستان منت

بعد از جـریـان حـمـلـه  . درمانی و مراقبت پزشكی قرار گیرد 
ـقـال بـھـنـام بـه سـلـول  ٣٥٠ وحشیانه رژیم به بند   ـت  اوین و ان

انفرادی و پرونده سازی برای وی به اتھام ارتباط بـا احـمـد  
شھید و فعالیت تبلیغی از داخل زندان، و انتقالش بـه زنـدان  
رجایی شھر، شرایط برای خانواده بھنام و فرزند بیـمـارش بـه  
دلیل دوری راه و ھزینه ھای رفت و آمد، سختتر شده و در  

ـیـب  .  این مدت موفق به مالقات با بھنام نشده اند  به این ترت
جانیان اسالمی بھنام و ھمسرش زبیده حاجی زاده و پسـرش  

بھنام بـایـد  .   نیما را زیر فشار و شکنجه و آزار قرار داده اند 
او  بـایـد کـنـار  .  فورا آزاد و تحت درمان و مداوا قرار گیرد 

 .فرزند و خانواده اش باشد 
 

بھنام ابراھیم زاده به اتـھـام مـبـارزاتـش در دفـاع از حـقـوق  
ـیـت    سـال حـکـم زنـدان  ٥ کارگر، کودک و دفاع از انسان

 . دارد و در حال گذراندن پنجمین سال حبس خود است 
 

ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فـورا از زنـدان  
 .آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٤  نوامبر  ١٣     ١٣٩٣  آبان  ٢٢ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
siyavesazeri@hotmail.com 

http://free-them-now.com 
 
 

بھنام ابراھیم زاده ھمچنان از سوی دستگاه 
قضایی از مالقات حضوری با خانواده اش 

 !محروم است
ـم زاده در   نیما ابراھیم زاده فرزند زندانی سیاسی بھنام ابراھـی

ـرای  ١٧ شنبه  !  بیمارستان محك بستری شد   آبان ماه، نیمـا ب
چندمین بار و در ادامـه رونـد شـیـمـی درمـانـی خـود در  
ـیـمـا   بیمارستان بستری شد، طبق گفته پزشكان این مركـز، ن
ـیـمـارسـتـان   ھر بیست روز یكبار به مدت ھفت روز باید بـه ب
ـرار   منتقل شود و تحت شیمی درمانی و مراقبت پزشكـی ق

ـقـال  ٣٥٠ گیرد، بعد از حوادث پنج شنبه سیاه بند   ـت  اوین و ان
ـرای   ـرونـده سـازی ب ـرادی و پ ـف بھنام ابراھیم زاده به سلول ان
ـیـغـی از   ـل ـب ـیـت ت ایشان به اتھام ارتباط با احمدشھید و فعال
داخل زندان و در نتیجه آن تبعیـد نـاعـادالنـه وی بـه زنـدان  
ـر از   رجایی شھر، شرایط برای خانواده ایشان به مـراتـب بـدت
ـیـل   قبل شد، چراكه ھمسر و فرزند بیمار این زنـدانـی بـه دل

ـنـون مـوفـق بـه   دوری راه و ھزینه ھای رفـت و آمـد، تـاك
مالقات با بـھـنـام نشـده انـد و ایـن مشـكـل رنـج آنـھـا را  

ـبـود  .  مضاعف كرده است  ـیـسـت كـه ن ـنـھـا در حـال ھـمـه ای
-سرپرست خانواده در كنار ھمسر و فرزند و تنگنـای مـالـی 

ـیـمـا و   اقتصادی در برابر ھزینه ھـای سـرسـام آور درمـان ن
مخارج روزانه و اجاره خانه، فشارھای طـاقـت فـرسـایـی را  

این زندانی ھمـچـنـان از  .  برای این خانواده به بار آورده است 
سوی دستگاه قضایی از مالقات حضوری بـا خـانـواده اش  

زاده فعال کارگری کـه از سـوی    بھنام ابراھیم .  محروم است 
ـبـانـی بـه    سـال حـبـس  ٥ دادگاه انقالب به اتھام اجتماع و ت

ـری کـردن دوران   تعزیری محکوم شده است و در حـال سـپ
 .حبس خود در زندان رجایی شھر می باشد 

 
بھنام ابراھیم زاده نیاز به مداوای عاجل 

 !!!دارد
زندانی کارگری بھنام ابراھیم زاده عضو شورای نماینـدگـان  
کمیته پیگیری که به اتھام حق ثبت تشکل و اعتـصـاب و  

 سا ل حبس محـکـوم  ٥ دیگر مطالبات مشروع و  قانونی به  
و در حال گذراندن پنجمین سال حبس خود مـی بـاشـد وی  

 اوین به شدت مـورد ضـرب  ٣٥٠ در یورش ددمنشانه به بند  
آسیب دیـده اسـت و  "  و شتم و شکنجه قرار گرفته و شدیدا 

ـر جـنـایـت  ١٠٠ حدود   ـراب  روز به علت مقاومت جـانـانـه در ب
ـرده و  ٢٠٩ ھای اداره اطالعات در    در سلول انفرادی به سر ب

ـنـجـا  "  نھایتا  به زندان جھنمی رجایی شھر تبعید شد و در ای
 روزاعـتـصـاب  ٢٥ نیز به علت عدم انتقال به بند سیاسی بـا  

 روز آن خشک بود مسئولین را وادار به عقـب  ٤ غذای که  
 سیاسی محکومین کرد ،  وی  ١٢ نشینی و انتقال به بند  

ـرغـم اصـرار   ـی در چند سال اخیر نوبت جراحی دارد کـه عـل
ـرو اسـت  ـیـن روب . خانواده اش ھمچنان با مـمـانـعـت مسـئـول

 .وسالمتی او بشدت در خطر است 
 ١٩/٨/١٣٩٣ -کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 

 
ما :سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه

ھمچنان در راه دفاع از منافع کارگران 
 ایستاده ایم

سندیکای مـا شـشـمـیـن سـال حـیـات خـود را پشـت سـر  
شـش سـالـی کـه  .  شش سال پر از فراز و نشـیـب .  گذاشت 

اگر برای گرداننگان سندیکا سالھای دشواری بود، امـا در  
سـنـدیـکـای  .  زندگی کارگران ھفت تپه امـیـدی تـازه بـود 

کارگران نیشکر ھفت تپه  که بعد از مبـارزات قـھـرمـانـانـه  
ـیـت خـود  ٨٧ کارگران در سال    شکل گرفت در دوران فـعـال

ــه   ــری کــارگــران ب ــافــع کــارگ ــن ــنــه دفــاع از م ــی در زم
اوال خواست ایجاد تشـکـل  .  دستاوردھای مھمی رسیده است 

مستقل کارگری که بعد از تاسیس سندیکای واحـد آغـاز  
گردید را دنبال کرده و مانـع از آن شـد کـه ایـن خـواسـت  

تـاسـیـس  .  طبقه کارگر ایران به دست فراموشی سپرده شـود 
ـیـن کـارگـران کشـور بـا   سندیکای کارگران ھفت تپه در ب

گـر چـه از ایـن فضـا  .  فضای امید وھمدلـی ھـمـراه شـد 
مـبـارزه قـھـرمـانـه کـارگـران  .  بھترین استفاده به عمل نیامد 

ھفت تپه ودستاوردھای آن وھمچنیـن تـاسـیـس سـنـدیـکـای  
کارگری  موجب شـد مـی تـوانسـت بـاعـث شـود کـه در  
سرتاسر ایران مبارزات کارگری از دوام واستحکـام فـراوانـی  

در  .  فرصتی که متأسفـانـه از دسـت رفـت .  برخوردار گردد 

. عوض فعاالن سندیکا با دشواریھای متعددی روبرو شـدنـد 
برای مسئولین سندیکا درست در چنین روزھـایـی ودرسـت  

مصـادف بـه  ٨٨ یکسال بعد از تاسیـس سـنـدیـکـا در سـال  
ـره وپـس از ان   زندانی شدن شش تن از اعضای ھیئت مـدی

ـرای ایـن  .  اخراج از کارما گردید  این تاوانی بود که بـایـد ب
ـرداخـت  .  ھدف بزرگ پرداخت می کردیم  ما این تاوانھا را پ

ـیـایـد  مـا  .  کردیم تا کارگر ھفت تپه نانی بر سر سفره اش ب
ـر  ٥ تاوان دادیم تا کمک کنیم تا زندگی بیـش از   ـف ھـزار ن

ما مبارزه کردیم تا شرکت ھفت تپـه  . در خطر نابودی نیافتد 
از روزی کـه کـارگـران  .  توسط زمین خواران چپاول نگردد 

مبارزه کردند وسندیکای خود را تشکیل دادند بعد از شـش  
ــه مــوقــع پــرداخـت مــی   ــا ب ـریــب ــوق کــارگــران تــق سـال حـق

ـیـن  . گردد  ـر روی مسـئـول ھنوز ھم سایه سنگین سنـدیـکـا ب
در ھفت تپـه کـارگـر شـرکـتـی  . شرکت سنگینی می کند 

ـره ٥ البته بجز  (موقت   چـرا کـه  . وجـود نـدارد ) نفر ھیئت مـدی
پیگیری ھای قبلـی وبـعـدی سـنـدیـکـا بـه رسـمـی شـدن  

باال بردن مـزایـای کـارگـران  .  کارگران موقت کمک کرد 
ـنـدی مشـاغـل ھـمـه از   ـقـه ب واخیرا ھـم اجـرای طـرح طـب
. دستاوردھای مبارزه کارگران و سندیکای آنـان بـوده اسـت 

ـره   ـئـت مـدی از طرف دیگر وضعیت ما به عنوان اعضای ھی
ـرار   بعد از شش سال ھمچنان در وضعیت سخت ودشـواری ق

ـیـمـه  .  دارد  ـبـات وحـق ب قرار داد موقت، عدم پرداخت مـطـال
سالھایی که از کار اخراج بودیم  از جـمـلـه ایـن دشـواری  

ما می دانیم که کارفرما با رندی مـی خـواھـد تـا  . ھاست 
شمشیر اخراج را باالی سرما نگه دارد تـا مـا را از راھـی  

اما چون مبارزه کارگر مـبـارزه ایسـت  .  که در آنیم باز دارد 
ـقـا،   ـم تـا بـخـاطـر ب برای زندگی ما چاره ای جز این نـداری
بخاطر یک زندگی انسانی وشرافتمنـدانـه بـه ایـن مـبـارزه  

سندیـکـای  .  با امید به سرافرازی طبقه کارگر .  ادامه دھیم 
 ١٣٩٣ /آبان ماه . کارگران نیشکر ھفت تپه 

 
آزادی پشتیبان حسینی از دستگیر شدگان 

 روز حمایت از کوبانی
ـنـی  ٢٠/٨/٩٣ بنا به گزارش رسیده سه شنبه  ـبـان حسـی  پشتی

ـتـه   فرزند خالد حسینی فعال کارگری دربند و عضـو کـمـی
  ١٠  میلیون تومانی و بـعـد از  ١٠ ھماھنگی با قرار وثیقه  

ـنـدج آزاد گـردیـد  جـمـع  .  روز بازداشت از زندان مرکزی سـن
کثیری از کارگران و فعالین کارگری و اجتمـاعـی ایشـان  

 .را استقبال و تا منزل ھمراھی کردند  
ـنـی یـک روز بـعـد از   الزم به ذکر است که پشتیبان حسی
دستگیری پدرش در روز جھانی حمایت از کوبانی بـه اداره  
ـری   ـیـگـی ـرای پ حفاظت اطالعات نیروی انتظامی سننـدج ب
ـروھـای   ـی وضعیت پدرش مراجعه کرده بـود کـه از طـرف ن
امنیتی بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقـل و  

صـمـدی بـه اداره  ... بعد از آن به ھمراه خالد حسینی و یـدا 
ـقـال گـردیـد  ـت ـنـدج ان ـتـه  .  کل حفاظت اطـالعـات سـن کـمـی

ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری  
آزادی ایشان را به خانواده و دوسـتـان و تـمـامـی کـارگـران  
ـیـد و   تبریک می گوید و خواھان آزادی فوری و بـدون ق

صمدی و دیگر کـارگـران  ... شرط اقای خالد حسینی و یدا 
ـنـد مـی بـاشـد  ـیـن سـیـاسـی درب ـتـه  .  زندانی و فـعـال کـمـی

 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
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متن پیاده شده مصاحبه سایت اتحاد با  
جعفر عظیم زاده پیرامون بسته پیشنھادی 

 دولت در مورد تغییر برخی مواد قانون کار

متن زیر بر اساس فایل صوتی مصـاحـبـه سـایـت  :   توضیح 
اتحاد با جعفر عظیم زاده که توسط پروین محـمـدی در روز  

ـم شـده اسـت  ـنـظـی امـا بـا  .  پنجم آبانماه صورت گرفته بود ت
ـر از آن بـا   توجه به نیازھای یک مصاحبه کتبی و مھم ت
عنایت به نیاز بیشتر برای  تدقیق تغییرات ضـد کـارگـری   
ـرخـی مـواد قـانـون   که دولت و مجلس تالش میکنند در ب
کار وارد کنند متن حاضر با تغییرات و بعضا افزوده ھایـی  

 . به فایل صوتی مصاحبه تنظیم شده است 
ـم  : پروین محمدی  سایت اتحاد مصاحبه ای را با جعفر عظـی

ـرامـون   ـی زاده عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پ
ـرخـی مـواد قـانـون   ـر ب ـی بسته پیشنھادی دولت در مورد تغی

این بسته پیـشـنـھـادی تـحـت عـنـوان  .  کار ترتیب داده است 
  ١٦٥  و  ٢٧  و  ٧ ایجاد امنیت شغلی در مورد ماده ھـای  

ـنـا   ـل ـران ای قانون کار ارائه شده و توسط خبرگـزاری کـار ای
امـا از آنـجـا کـه سـنـد ایـن طـرح در  .  انتشار یافته است 

ـتـشـر   خبرگزاری ایلنا بصورت ناخوانا و سانسور شده ای مـن
شده بود لذا ما در این مصاحبه  با استنـاد بـه گـزارشـاتـی  
که توسط این خبرگزاری تنظیم شده است سـواالت خـود را  

ـم  .  مطرح خواھیم کرد  در ابتدا از آقای عظیم زاده میـخـواھـی
بگویند این سه ماده چه مسائلی را شامل میشونـد و چـه  
ـرات   ـی ـی تغییراتی کرده اند تا در ادامه ببینیم ھدف از این تـغ

 چیست؟ 
تا آنجا که به جنبه حـقـوقـی صـرف ایـن  :  جعفر عظیم زاده  

 را طوری تغییر داده اند کـه  ٧ تغییرات مربوط میشود ماده  
گویا قراردادھای موقت برچیده مـیـشـونـد تـا از ایـن پـس  

ـیـز کـه  ٢٧ مـاده  .   قراردادھای کارگران دائمی بشود   را ن
مربوط به قصور کارگر در محل کـار اسـت و نـه  مـفـاد  

 و اتمام قرار داد، طوری تغییر داده اند که در ایـن  ٢١ ماده  
ـرده شـده   رابطه اختیار اخراج کارگر تماما به کـارفـرمـا سـپ

 قانون کار موجود، چـنـانـچـه کـارگـری  ٢٧ در ماده  .  است 
در محل کار بر اساس آئین نامه انضباطی کـارگـاه مـتـھـم  
ـبـل از ھـر اقـدامـی   به قصور در انجام وظیفه اش بشـود ق
ـبـی   ھمچون اخراج و غیره می باید چند بار به او تذکر کـت
داده شود و چنانچه کارگر به قصـور خـود ادامـه دھـد بـا  
موافقت تشکل و یا نماینده کـارگـر مـوجـود در کـارخـانـه  
اخراج میشود و در ادامه میتواند به ھیاتھای تشخیص و یـا  

ـری کـه در ایـن مـاده از  .  حل اختالف شکایت کند  ـی تـغـی

قانون کار داده اند این است که چنانچه کارگری متھم بـه  
قصور در انجام وظیفه اش بشود کارفرما میتواند بر اسـاس  
آئین نامه انضباطی کـه راسـا و بـطـور یـک طـرفـه ای  
ـلـی   ـب توسط خودش تھیه شده است بالفاصله و بدون تذکر ق
و کتبی و یا موافقت تشکل موجود در کارخانه دسـت بـه  

  ٢٧ اخراج کارگر بزند و به این ترتیب در اصـالحـیـه مـاده   
قانون کار، اخراج کارگر تا آنجا به مفاد این مـاده مـربـوط  

در اصالحیـه  .  میشود تماما بدست کارفرما سپرده شده است 
 ھم کاری کرده اند که در صورت اخراج کـارگـر  ١٦٥ ماده  

و شکایتش به ھیاتھای تشخیص و حـل اخـتـالف، آرا ایـن  
ھیاتھا نیز نتواند منجر به بازگشت بکار کـارگـر بشـود بـه  
این معنی که چنانچه کارگری از کارفرمـایـی در مـورد  
اخراجش شکایت بکنـد و ھـیـات ھـای تشـخـیـص و حـل  
ـنـد   اختالف اقدام به صدور رای  بـازگشـت بـه کـار بـکـن

 روز مـزد کـارگـر بـه  ٤٥ کارفرما مختار است با پرداخت  
ازای ھر سال سابقه اش از پذیرش وی برای بازگشت بـکـار  

 و  ٢٧ لذا با اصالحیه ھایی کـه در مـواد  .  خودداری کند 
 قانون کار صورت گرفته است آرا ھیاتھای تشـخـیـص  ١٦٥ 

ـتـوانـد   ـی و حل اختالف نیز برای بازگشت بـکـار کـارگـر نـم
منجر به بازگشت بکار وی شود و عمـال ایـن ھـیـاتـھـا در  
رابطه با آرائی که در مورد بازگشت بـکـار کـارگـر صـادر  
میکنند ھیچ کاره اند و فقط این کارفرماست که میتوانـد  
ھم کارگر را متھم به قصور در انجام وظیفـه اش بـکـنـد و  
ھم راسا دست به اخراج کارگر بزند و قانونـا از پـذیـرش آرا  
ـرای بـازگشـت بـکـار   ھیاتھای تشخیص و حـل اخـتـالف ب

اما در رابطه با اصـالحـیـه مـاده  .  کارگر نیز خودداری کند 
ـراردادھـای مـوقـت  : "  ، این اصالحیه مـیـگـویـد ٧  ـقـاد ق انـع

ـیـن   صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئ
" نامه ھایی که به تصویب وزارت کار میرسد مـجـاز اسـت 

در این رابطه باید بگویم که اوال از این اصالحـیـه  ھـزار و  
ـتـوان  "  موارد خـاص "یک تفسیر از نکته   ـتـه در آن مـی نـھـف

بیرون کشید و با این تفسیرھا بسیاری از کارھا را مشـمـول  
ـیـمـانـکـاری بـا  . قرارداد موقت کرد  مثال االن شرکتـھـای پ

قراردادھای یکی دو سالـه در دل اغـلـب کـارخـانـه ھـا و  
ـیـد را در   صنایع  کوچک و بزرگ، حتی اختیار خط تول
ـراردادی کـه   ـیـل مـاھـیـت ق دست گرفته اند و آنـان بـه دل
خودشان با کارفرمای اصلی دارند بـخـودی خـود مشـمـول  

 خواھند شد و  ٧ در اصالحیه ماده  "  موارد خاص " تفسیر قید  
ـرار داد دائـمـی بـا کـارگـران خـود   طبیعتا زیر بار انعقاد ق
ـیـونـھـا کـارگـر   ـل ـرارداد مـی نخواھند رفت و به این ترتیـب ق
ـر در صـنـایـع   ـق ـیـمـانـکـاری مسـت شاغل در شـرکـتـھـای پ

ـفـت،   کوچک و بزرگ از قبیل صنـایـع خـودرو سـازی، ن
ـیـمـارسـتـانـھـا،   فوالد، مواد غذایی، صنـایـع داروسـازی و ب
خدمات و صنایع پتروشیمی و غیره عـمـال بصـورت مـوقـت  

دوما این اصالحیه ناظر بر ھیـچ سـاز و  .  باقی خواھد ماند 
ـرارداد مـوقـت    درصـد  ٩٣ کاری برای تبدیل فی الـحـال ق

ـراردادھـا مشـغـول بـکـارنـد   کارگران ایران که با این نـوع ق
سوما از آنجا که اجرای این اصـالحـیـه مـنـوط بـه  .  نیست 

تصویب آئین نامه ھایـی از طـرف وزارت کـار شـده اسـت  
ھیچ تضمینی وجـود نـدارد کـه ایـن وزارتـخـانـه اقـدام بـه  

چھارما، در شـرایـطـی کـه  . تصویب این آئین نامه ھا بکند 
 ، کارفرمـا مـلـزم بـه پـذیـرش آرا  ١٦٥ طبق اصالحیه ماده  

ـرای بـازگشـت بـکـار   ھیاتھای حل اختالف و تشـخـیـص ب
ـرار داد دائـمـی ھـیـچ   کارگر نیست آنوقت و بطور عملی ق
ـیـت شـغـلـی مـا کـارگـران   موضوعیتی برای تـامـیـن امـن

به این ترتیب به نظر من تا آنـجـا کـه  .  نمیتواند داشته باشد 
ـرار داد  ٧ به اصالحیـه مـاده   ـر دائـمـی کـردن ق ـنـی ب  مـب

کارگران مربوط میشود باید بگویم کـه ایـن اصـالحـیـه در  
ـرای اعـمـال   باغ سبز بسیار ریاکارانه ای است کـه دولـت ب
تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار آنرا به ما کـارگـران  

 .نشان میدھد 
یعنی در حقیقت شما میفرمایید که تـمـام  :  پروین محمدی  

تبلیغاتی که االن روی این طرح انجام میدھـنـد کـه وزارت  
کاری که سی و چند سال است کارگران  را بـا مـعـضـل  
قرارداد موقت مواجه کرده است گویا دارد به یـک نـوعـی  
ـرارداد   کار بزرگی را برای کـارگـران انـجـام مـیـدھـد تـا ق
موقت را از بین ببرد فقط یک در باغ سبز ریاکارانه اسـت  
ـبـی کـارگـران   و این اصالحیه اساسا معطوف به عـوام فـری
ـر در دیـگـر   برای تسھیل اعمال تغییرات ضـد کـارگـری ت

بلـه کـامـال و بـه  :  مواد  قانون کار است؟ جعفر عظیم زاده 
ـنـد کـه  .  یقین ھمینطور است  ببینید اینان بـه خـوبـی مـیـدان

ـر سـر مـا   امروزه قراردادھای اسارت بار موقت چه بالیی ب
ـریـن   ـنـد یـکـی از اصـلـی ت کارگران آورده اسـت و مـیـدان
ـراردادھـای مـوقـت اسـت بـه   خواستھای ما بر چیده شدن ق
ــاغ ســبـز دائـمــی شــدن   ــن دلــیـل بـا نشـان دادن در ب ھـمـی
قراردادھای موقت، فکر میکنند که ما کارگران بـا دیـدن  
ـرای   این اصالحیه و ذوق زدگی ناشی از آن چشمانمان را ب
وارد کردن اصالحات ضد کارگری مورد نظرشـان در مـاده  

ـم ٢١  و در قدمی بعدی ماده  ١٦٥  و  ٢٧ ھای   ـنـدی .   می ب
ـلـی اشـاره کـردم اجـرای ایـن   ـب ھمانطـور کـه در پـاسـخ ق
اصالحیه منوط به تصویب آئین نامه ھایی از طـرف وزارت  

واقعیت این است که ھم اکنون و در قـانـون  .  کار شده است 
کار موجود اجرای بسیار از مواد و تبـصـره ھـایـی کـه تـا  
ـیـن نـامـه   حدودی به نفع کارگران است منوط به تصویب آئ
ھایی از سـوی وزارت کـار شـده اسـت امـا وزارت کـار   
ـیـن نـامـه ھـایـی نـکـرده   ھیچگاه اقدام به تصویب چنین آئ
ـبـصـره ھـا و مـواد   است و به ھمین دلیل ھیچیک از این ت

 سـال از  ٢٥ به عنوان مثال پس از گذشت  .  عملی نشده اند 
ـر مـدت   ـیـن حـداکـث تصویب قانون کار و سپردن تصویب تعی

 قانون کار به وزارت  ٧  ماده  ١ قرارداد موقت کار در تبصره  
ـیـن مصـوبـه ای   کار، این وزارتخانه اقدام بـه تصـویـب چـن
نکرده است و بر اثر مسکوت گذاشتن این تبصـره از سـوی  
ـرارداد مـوقـت   وزارت کار ھم اکنون میلیونھا کـارگـر بـا ق

حال و ایندفعه کـی  .  یکماھه و سفید امضا مشغول بکارند 

 

 



 13 ٣٣٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 قـانـون کـار بـه  ٧ و چه زمانی آئین نامه اصالحیـه مـاده  
یک سال، دو سال، چھار سـال یـا  . تصویب برسد اللھم اعلم 
ـیـسـت اگـر  . ده سال و یا ھیچوقت  ـیـچـیـده ن ـلـی پ البته خـی

اما ما کارگران اینـان را  .  کسی بخواھد کاری انجام بدھد 
ـیـد   می شناسیم و میدانیم که با توجه به قابل تفسیر بودن ق

 ، بحث ھزار توئی را در  ٧ در اصالحیه ماده  "  موارد خاص " 
ـلـف دامـن   مورد مستمر و موقت بودن ماھیت مشاغل مخت
خواھند زد و تصویب آئین نـامـه آن تـوسـط وزارت کـار را   
ـلـشـان   چنان پیچیده خواھند کرد که حتی در صـورت تـمـای
ـیـن   ـرد تـا آئ برای اجرای این اصالحیه، سالھا زمان خواھد ب

به این معنـی  .  نامه آن توسط این وزارتخانه به تصویب برسد 
کامال روشن است که در صورت تصویب بسته پیشـنـھـادی  

ـیـت  ١٦٥  و  ٢٧ دولت، اصالحیه ھای مواد   ـل  بالفـاصـلـه قـاب
اجرائی پیدا خواھـنـد کـرد و کـارفـرمـایـان صـبـح فـردای  
تصویب بسته پیشنھادی دولت، این دو اصالحیه را بـه اجـرا  
خواھند گذاشت و ما کارگران باید زیر پایمـان عـلـف سـبـز  

ـر  ٧ شود تا اصالحیه ماده   ـفـسـی ـیـل قـابـل ت  که تـازه بـه دل
بودنش فقط شامل درصد بسیار ناچیـزی از مـا کـارگـران  

به ھمین دلیل و دالیل دیـگـری  .  خواھد شد به اجرا در بیاید 
که در سوال قبلی بر شمردم باید بگویم که ھدف از ایـجـاد  

 و دائـمـی کـردن  ٧ تغییرات در قانون کار نه اصالح مـاده  
قراردادھا و تامین امنیت شغلی ما کارگـران آنـگـونـه کـه  
ـرات   ـی ـی وزارت کار تبلیغ میکند بلکه به پیش بردن اعمال تغ

 و مـتـعـاقـب آن  ١٦٥  و  ٢٧ ضد کارگری در ماده ھـای  
 . است ٢١ احتماال ماده  

ـم کـه  :  پروین محمدی  اتفاقا من میخواھم ھمـیـن را بـگـوی
درست است که از فردا صبـح کـه ایـن اصـالحـیـه ھـا بـه  

ـر خـالف  ١٦٥  و  ٢٧ تصویب برسد اصالحیه ھای مـواد    ب
 بالفاصله قابلیت اجرائی پیدا خواھند کـرد  ٧ اصالحیه ماده  

اما سوالی که پیش میاید این است که مگر اینان تا حـاال  
ـنـد کـه اکـنـون   برای اخـراج کـارگـر  چـیـزی کـم داشـت
میخواھند مثال با ریاکاری و با به پیش کشیدن اصـالحـیـه  

 یک چیز دیگری را به خورد ما کارگران بدھند و  ٧ ماده  
ـنـد  . با اصالح دو ماده دیگر اخراج کـارگـر را راحـت بـکـن
ـم زاده  ـر عـظـی : مگر االن اخراج کارگران راحت نیست؟ جعـف

اوال به نظر من اینطوری نیست که با تصویب این اصالحیـه  
به ھـر  .  ھا ما شاھد اخراج صدھا ھزاران نفره کارگران باشیم 

حال و حداقل در شرایط نیم بند اقتصادی مـوجـود و بـویـژه  
در صنایع بزرگ و متوسط  دارای اھمیت باال و مـتـوسـط  
ـنـد و   به کارگر احتیاج است و این صنایع در حال کار ھسـت
اینطوری نیست که در این صنایع بـخـواھـنـد صـدھـا ھـزار  

دوما و مھم تر اینکه بـه نـظـر مـن  .  کارگر را اخراج بکنند 
ـره کـارگـران   ـف حداقل در شرایط حاضر اخراج صدھا ھزاران ن
یک امر تقربیا نـانشـدنـی اسـت چـرا کـه در یـک بـعـد  
سراسری اخراج ھزاران نفره کارگران مثال در ایرانخودرو و یـا  
ـراضـات مـتـحـدانـه   ـیـل اعـت صنایع متـوسـط و بـزرگ بـدل

ــی بشــود  ــد چــنـدان عـمـل ـتـوان ـنــرا خــود  .  کـارگـری نـمــی ای
ـم کـه در   ـی ـیـز مـیـدان حکومتگران نیز میدانند و ھمه مـا ن
اخراجھای صدھا و ھزاران نفره موجود و جاری این شکـایـت  
کارگران نیست که باعث ابقا بکار آنان میشود بلکه اغلـب  
این اعتراضات آنان است که جلوی اخراج در سـطـح بـاال را  

به ھمین دلیل ھـدف اصـلـی دولـت و مـجـلـس و  .  میگیرد 
 بـه  ١٦٥  و مـاده  ٢٧ کارفرمایان اساسا معطوف به مـاده  

عنوان مکمل آن برای دادن اختیار کامـل بـه کـارفـرمـایـان  
جھت اخراج کارگران بر اساس مفاد اصالحـی ایـن مـاده از  

ـیـد االن ھـم اخـراج  .  قانون کار است  شـمـا درسـت مـیـگـوئ
کارگران جاری است اما این اخـراجـھـا در شـرایـط حـاضـر  
منجر به سازماندھی اعتراضات متحدانه کارگری میـشـود  
و با ھزینه ھائی برای دولت و کارفرمایان توام اسـت و در  
ـراضـاتـی از   اغلب موارد این اخراجھا بدلیل سر گرفتـن اعـت

به نظر من اصالحیه مـاده  .  سوی کارگران  عقیم می ماند 
ـرای حـل  ١٦٥  و مکمل آن ماده  ٢٧  ، اساسا تالشی اسـت ب

این معضل و فائق آمدن  بر اعتراضات کارگری به عـنـوان  
ـیـن خـالـصـی از   سدی در برابر اخراجھای جاری و ھـمـچـن
ھزینـه ھـایـی کـه ھـم اکـنـون دولـت و کـارفـرمـایـان در  

به این مـعـنـا بـایـد  . اخراجھای جاری کارگران می پردازند 
ـقـل  ١٦٥  و  ٢٧ بگویم اصالحیه ھای مواد   ، ھـم مـرکـز ث

اخراج فردی کارگران و ھم زمینه ساز تسھـیـل اخـراجـھـای  
 .جاری توسط کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی است 

ـیـد ھـدف فـوری ایـن  :  پروین محمدی   شما تاکید مـیـکـن
اصالحیه ھا حداقل در شرایط حاضر اخـراج صـدھـا ھـزاران  
نفره کارگران نیست  و رفته است روی قصور  یـک فـرد  

خوب این فرد میتواند یک ناراضی کارگر و  .  در کارخانه 
ـنـکـه   یا رھبر کارگری باشد به ھمین دلیل بـا تـوجـه بـه ای

  ٢٧ اختیار تنظیم آئین نامه اضباطی را در اصالحـیـه مـاده  
ـتـه شـده اسـت   به کارفرما داده اند و از آنجا که در آن گـف
که کارفرما میتواند آئین نامه تنظیم کند معنای دیگـرش  
این است که کارفرما میتواند اینکار را نیز نکند  یـعـنـی  
اصال اجباری برای این که آئین نامه انضباطی تھیه بشـود  
ندارد آنوقت چه کسی تشخیص خواھد داد از طرف کارگـر  

  ٢٧ قصوری صورت گرفته اسـت یـا نـه؟ چـون در مـاده  
ـنـده ھـای   قانون فعلی درست بودن این قصور را بدست نـمـای
کارگری موجود در کارگاه، آئین نامه انضباطی و ھـیـات  

اصالحیـه مـوجـود  .   ھای تشخیص و حل اختالف سپرده اند 
ھمه اینھا را گرفته است  و تشخیص قصور و اخراج از ایـن  

حـال سـوال ایـن  .  بابت را در اختیار کارفرما قرار داده اسـت 
ـقـدر   ـن ـرای دولـت و کـارفـرمـایـان ای است که چه چیزی ب
ـر شـمـا تـالش   ـفـسـی ـر اسـاس ت حیاتی و مھم است  کـه ب
ـنـد   میکنند چنین اصالحیه ھایی را به قانون کار وارد کـن
بدون اینکه در شرایط حاضر اولویـت اولشـان اخـراج صـدھـا  

به نظر مـن و  :  ھزاران نفره کارگران باشد؟  جعفر عظیم زاده 
  ١٦٥  و  ٢٧ بطور واقعی تا آنجا که به اصالحیه ھای مواد  

مربوط میشود اینان دو ھدف اصلـی را بـه عـنـوان اھـداف  
ـنـد  ـری و  :  فوری شان از این تغییرات دنبال مـیـکـن جـلـوگـی

ـر ایـجـاد   کاستن از دامنه اعتراضات کارگری و بر این بست
ـرای   ـر ب ـر مـنـاسـب ت شرایط برده وار تر و مھیا کـردن بسـت

ببینید در ھـمـه کـارخـانـه ھـا و  .  تشدید استثمار کارگران 
ـرضـی وجـود   مراکز تولیدی  ھمیشه کارگران آگاه و مـعـت
دارند که دست به ایستادگی در مقابل ستم و زیاده خواھـی  

ـراز  .  کارفرمایان میزنند  اینان حرف میزنند، جسور ھستند، اب
ـراحـتـی   نارضایتی میکنند، با کارفرما رو در رو میشوند، ب
ـرونـد، دیـگـران را   زیر بار تحمیل شرایط دلخواه کارفرما نمـی
ـیـن   تشویق به اعتراض و با ھم بودن میکنند و نھایتا در چـن
روندی است که اعتراضات دسته جمعی کـارگـری شـکـل  
ـرد و تـجـمـعـات بـزرگ   میگیرد، اعتصاب شـکـل مـیـگـی
ـتـی بـوجـود   کارگری در محل کار یا مقابل نھـادھـای دول

ـراضـات جـاری کـارگـری  .   میاید  اینطوری نیست که اعت
بخودی خود و در نتیجه تصمیم یک روزه کارگران بـوجـود  

ـراز  .  میاید  ـراضـات کـارگـری بـا اب نطفـه ھـای ھـمـه اعـت
نارضایتی تدریجی کارگران و بویژه کارگران آگاه و جسـور  

به ھمین دلیل اگر این اصالحیه ھـا تصـویـب  .  بسته میشود 
بشوند کارفرمایان از ھمان روز اول میتواننـد ھـر کـارگـری  
را  که یک ذره ابراز نارضایتی میکند یا رھبران و نماینـده  
ـرای تـحـقـق   ھای کارگری را از ھمان اولین کلماتی که ب
ـیـجـه   ـت ـنـد و خـوب ن خواستی به میان میاورند اخـراج بـکـن
چنین وضعیتی کامال روشن است بـه ایـن مـعـنـا کـه در  
نتیجه اخراج این دسته از کـارگـران جسـور و آگـاه و عـدم  
ـراضـات   حضور آنھا در محیط کار امکان شکل گیری اعـت
جمعی کارگری از محل کار تا مقابل وزارت کار اگـر بـه  

این یـک طـرف قضـیـه  .  صفر ھم نرسد بشدت افول میکند 
ـتـی کـارگـران   .  است  طرف دیگر قضیـه ایـن اسـت کـه وق

ـراض مـوثـری   دچار چنین وضعیتی بشوند و قـادر بـه اعـت
ـرای   نشوند طبیعی است کـه دسـت و بـال کـارفـرمـایـان ب
تحمیل برده وارترین شرایط نیز بر کارگران  بازتر مـیـشـود و  
ـتـوانـد ھـر بـالئـی کـه   آنان چه دولتی و چه خصوصی مـی

ھمین االن که کـارگـران  .  میخواھند بر سر کارگران بیاورند 
ـنـد دولـت و   ـراض ھسـت اینجا و آنجا قادر به اعصاب و اعـت
کارفرمایان درجه باالئی از استثمار و بی حقوقی مطلـق را  
ـنـکـه،   بر طبقه کارگر ایران تحمیل کرده اند چه برسد بـه ای
کارگر چه از طریق سرکوب خشن و چه با نرم افـزاری بـه  

ـراض  ١٦٥  و  ٢٧ نام ایجاد  تغییر در مـاده    قـادر بـه اعـت
مھار اعتراضات کارگری از طریق سـرکـوب  .  موثری نشود 

و با ھدف حفظ شرایط موجود استثمار و تشدیـد آن، یـکـی  
ـری   از سیاستھای اصلی دولت روحانی از زمـان قـدرت گـی
بود که بویژه از آذر ماه سـال گـذشـتـه خـود را بـه شـکـل  

  ٢٧ کامال عریانی نشان داد و اینک اعمال تغییر در مـواد  
ـر روی  ١٦٥ و    اساسا با ھدف مھار اعتراضات کـارگـری ب

ـلـه   میز دولت قرار گرفته است وگرنه تا آنجا کـه بـه مسـئ
 مربوط میشـود اخـراج  ٢٧ اقتصادی صرف در رابطه با ماده  

ـر و  ـرانـخـودرو و کـیـان تـای ــال در ای ...  چـنـد کـارگـر مـث
مشکلی اقتصادی از کارفرما حل نمیکند که حـال دولـت  
و کارفرمایان بخواھند آنرا به بسته پیشنھادی تبدیل کننـد،  
به مجلس برای تاییدش بدھند و اینچنین بر سـر ایـن مـاده  

امـا خـالـی  .  وارد چالش و جنگ با مـا کـارگـران بشـونـد 
کردن محیط کار از چند کارگر معترض و جسـور و آگـاه  
ـراضـات جـمـعـی   ـروز اعـت ـر ب میتواند تاثیری تعیین کننده ب
کارگران بگذارد و این آن ھدفی است کـه دولـت روحـانـی  

: پروین محمـدی .   قانون کار دنبال میکند ٢٧ در تغییر ماده  
صحبت از سیاست دولت آقای روحانی کردید که سـیـاسـت  
سرکوب را از سال گذشته در رابطه با اعتراضات کارگـری  
پیشه کرده است  امـا اشـاره نـکـردیـد کـه ایـن سـیـاسـت  
سرکوب نسبت به سالھای قبل چه فرقی کرده است مـگـر  
تا به االن کارگران سرکوب نمیشدند و حال کـه ایـن دولـت  
ـر در   ـی ـی نیز سیاست سرکوب را دارد دیگر چه نیازی به تـغ

ببینیـد واقـعـیـت  :  قانون کار دارد؟ جعفر عظیم زاده ٢٧ ماده  
ـیـعـی بـه ھـر حـال یـک کـارمـنـد   این است که آقـای رب

به نظر من با تـوجـه بـه  .  عالیرتبه امنیتی این مملکت است 
ـرای سـر   بحران اقتصادی موجود و سیاست دولت روحانـی ب
ریز کردن تمام بار این بحران بر دوش طبقه کارگر و به ایـن  
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معنا احتمال گسترش عمق و دامنه اعتراضـات کـارگـری،   
ـر مصـدر وزارت کـار   آقای روحانی چنین شخصیتـی را ب
نشاند تا قادر به مھار اعتراضات کارگری بشود از ھـمـیـن  
رو ھم است که ما از سال گذشته سیاست متفـاوتـی را در  

ـم  درسـت اسـت  .  سرکوب اعتراضات کارگری شاھد بوده ای
که در دوره ھای قبلی نیز جلوی اعتراضات کـارگـری را  
می گرفتند، سرکوب میکردند و حـتـی در شـھـر بـابـک  
کارگران را به گلوله بستند اما واقعیت ایـن اسـت کـه مـا  
در دوره ھای پیشین کمتر موردی را داشتیم که  اعضـای  
ـنـد و کـارگـر را   شوراھای اسالمی کار را نیز اخراج بـکـن

ـنـد  در  .  بدلیل اعتراض صنفی در محل کارش بازداشت نمای
ـبـوده کـه کـارگـر   ـیـز ن سنوات گذشته، بوده و اتفاقا کـم ن
ـر انـدازی   ـی وقتی به خیابان آمده است،حمله ھم کرده انـد، ت
ھم شده و گارد ویژه ھم دست به سرکوب زده، امـا تـا ایـن  
دوره ای  که آقای ربیعی بر مصـدر وزارت کـار نشـسـت  
کمتر اتفاق افتاده بود که از شمال تـا جـنـوب و مـرکـز و  
غرب کشور بطور سیستماتیک و روال مندی  کارگران را  
بصورت دسته ھای چندین نفره به دلیل اعتـراض در مـحـل  
ـتـی بـازداشـت   ـی ـروھـای امـن ـی کار و در محل کار توسط ن

این بدعتی بود که در دولت روحانی و بـا صـدارت  .  بکنند 
آقای ربیعی بر وزارت کار گذاشته شد اما به نظر من ایـن  
سیاست عمال شکست خورد و پس از جـریـان صـدور حـکـم  
ـیـل   ـروشـیـمـی رازی بـدل ـت شالق بر علیـه چـھـار کـارگـر پ
اعتراضاتی که صورت گرفت و منجمله خـود مـا جـلـوی  
مجلس رفتیم این سیاست تقریبا مـتـوقـف شـد و در مـورد  
کارگران گیالنا و نورد لوله صفا که اعتصابی طـوالنـی را  
انجام دادند دیگر کار به بازداشت نماینده ھای کارگران در  
محیط کار نکشید و نتوانستند ھمچون پلی اکریل و بـافـق  
ـراض در مـحـیـط   و غیره، کارگران را بدلیل تـجـمـع و اعـت
کارشان بازداشت و به مراکز امنیتی منتقل بکنند و دولـت  
ـنـی زد  .  عمال در اعمال چنین سیاستی دست به عقب نشـی

حال آمده اند بصورت خیلی قشنگ و مھنـدسـی شـده ای  
 دست برده انـد تـا بـا دادن  ١٦٥  و  ٢٧ روی دو ماده قانونی  

 به کارفرمایان، مـوفـق  ٢٧ اختیار اخراج کارگران حول ماده  
ـرض و جسـوری  را بـه جـای   شوند تا ھـر کـارگـر مـعـت
بازداشت در محل کار از ھمان اول با توسل به قانـون اخـراج  
ـراض کـارگـری را  از   بکنند و نطفه ھای ھر گـونـه اعـت
ھمان لحظه ای که کـارگـران در قـالـب فـردی مـثـال بـه  
ـرض مـیـشـونـد   صبحانه یا ھر چیز کوچک دیگـری مـعـت
خفه کنند و با مطیع کردن آنان از این طریق، ھم استثمـار و  
بی حقوقی مطلق ما کارگران  را برای سر ریز کـردن کـل  
ـقـه کـارگـر تشـدیـد   بار بحران اقتصادی موجود بر دوش طب
ـروز   ـر ب ـراب ـرم در ب کنند و ھم مانعـی مـھـنـدسـی شـده و ن

 .اعتراضات کارگری ایجاد بکنند 
دستتان درد نکند ممنون از اینکه وقت تـان  :  پروین محمدی 

ـرار دادیـد  ـم زاده .  را در اختیار ما ق ـر عـظـی خـواھـش  :  جـعـف
ـنـکـه  .  میکنم  من اینجا یک نکته پایانی ھم دارم و آن ای

تغییر قانون کار و ھر کاری که دولت میکنـد مـربـوط بـه  
زندگی و سرنوشت ھمه ما کارگران است و مـن بـویـژه از  
کارگران صنایع بزرگ ھمچون صنایع نفت و پتروشیمـی و  
صنایع خودروسازی و فـوالد مـیـخـواھـم تـا بـا حسـاسـیـت  
ـبـال   ـری در قـانـون کـار را دن ـی باالیی ایجاد ھر گونه تـغـی

ـقـه  .  بکنند  واقعیت این است که اعتراض ایندسته از ھم طـب

ـری  .  ای ھای ما وزنه بسیار سنگینی است  ـی ھر گونه تـغـی
مربوط به نـان  .  در قانون کار مربوط به زندگی ھمه ماست 

ـتـظـار مـا در اتـحـادیـه آزاد   شب و معیشت مان است و ان
کارگران ایران بویژه از کارگران این صنایـع ایـن اسـت کـه  
ـتـھـای   اخبار این تغییرات در قانون کار را که بر روی سـای

این اخبـار  .  رسمی ھمچون ایلنا نیز درج میشود دنبال بکنند 
را داخل محل کارشان ببرند و بـا ھـمـکـارانشـان بـه بـحـث  
ـر   بگذارند و در اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کـارگـری ت
در قانون کار اقدام به تھیه طومار اعتراضی و یا ھر شکـل  
ـنـد چـرا   دیگری از اعتراض که خود مصلحت میدانند بکـن
که بطور واقعی کارگران این دسته از صنایع ھستند که بـا  
اعتراض شان حتی در سطح طومار میتوانند سد بزرگی در  
ـر در قـانـون کـار   مقابل ھر گونه تغییرات ضد کارگـری ت

ـم زاده .  ممنونم :  پروین محمدی . ایجاد نمایند  ـر عـظـی : جـعـف
 زنده باشید 

 
 آزادی خالد حسینی و یدالله صمدی

عصر پنجشنبه خالد حسینی و یدالله صـمـدی از اعضـای  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھماھنگـی ب
کارگری که در ارتباط با تجمع مردم سنندج به مـنـاسـبـت  
ـقـه   ـی روزحمایت ازمردم کوبانی دستگیر شده بودند به قید وث

ـنـی ( فرزند خالد حسینی . آزاد شدند  ـیـز کـه  )  پشتیبان حسـی ن
ھنگام مراجعه به حفاظت اطالعات شھر سنندج جـھـت پـی  
ـقـل   ـت ـنـدج مـن گیری وضعیت پدرش دستگیر و به زندان سـن

 .شده بود در روز چھارشنبه آزاد گردید 
ـنـی ،افشـیـن نـدیـمـی،یـوسـف   در حال حـاضـر غـالـب حسـی
آبخرابات و واحده سیده، دیگر اعضای کمیتـه ھـمـاھـنـگـی  

ـرای  .  ھمچنان درزندان به سر می برند  کمیته ھمـاھـنـگـی ب
ـریـک   ـب کمک به ایجاد تشکلھای کـارگـری ، ضـمـن ت
ـتـه   آزادی این عزیزان،خواھان آزادی دیگر اعضای این کـمـی

 .و ھمه کارگران و فعالین کارگری می باشد 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھماھنگـی ب
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تبریک به مناسبت آزادی یدالله صمدی و 
  سید خالد حسینی

ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 
 کمیتـه دفـاع از  ٢١ ھمانگونه که در اطالعیه شماره  !  آزاده 

فعالین کارگری مھاباد اشاره کرده بودیم در روز دھـم آبـان  
ـلـه    روز جھانی )  اول نوامبر  ( ماه    حمـایـت از کـوبـانـی یـدال

صمدی فعال کارگری به ھمراه چند تن  دیـگـر در شـھـر  
امروز پنـج  .  سنندج بازداشت  و به زندان سنندج منتقل شدند 

 یداللـه صـمـدی بـه ھـمـراه  ١٦  ساعت  ١٣٩٣  آبان  ٢٢ شنبه  
ـیـن   ـقـه تـعـی ـی سید خالد حسینی با قید وثیقه آزاد شدند ، وث
ـتـه دفـاع   شده برای یدالله صمدی عضو ھیئت اجرایی کمـی
از فعالین کارگری مھاباد و دبیر انجمن صنـفـی کـارگـران  

ـیـون تـومـان بـود  ٢٠ ھای سنندج و حومه  مبلغ    خبازی   میل
ـتـه  .  که امروز با گذاشتن سند آزاد گردید  ما اعضای کمـی

دفاع از فعالین کارگری مھاباد ضمن تبریک بـه خـانـواده  
ـنـطـور کـارگـران   یدالله صمدی و سید خالد حسینی و ھـمـی
ـیـد و شـرط   خباز سنندج و حومه خـواسـتـار آزادی بـدون ق

ـتـه  .  کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ھستیم    تمامی  کمی
 دفاع از فعالین کارگری مھاباد 

خطاب : بھنام ابراھیم زاده و شاھرخ زمانی
به دوستان و رفقای کمیته پیگیری ایجاد 

تشکل ھای کارگری و تمام پیشروان 
 کارگری

در شرایط پراکندگی جنبش کارگری ایجاد تشـکـل ھـای  
ـم  ـرار دھـی سـالم و درود  !  مستقل کارگران را در اولـویـت ق

ھای گرم و آتشین ما فعاالن کارگری بھنام ابراھیـم زاده و  
ـری   شاھرخ زمانی، اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگـی
ایجاد تشکل ھای کارگری در زندان جھنمی رجایی شـھـر  

ـران،  . را بپذیرید  ما، پنجاه و چند میلیون خانوار کارگـری ای
ـیـن   بمثابه نیروی اصلی انقالبی پیشرفـت جـامـعـه وھـمـچـن
مولد تمام نیاز ھای حیاتی آن، از قبیل محصوالت تـغـذیـه،  
ـره، در سـایـه   پوشاک، مسکن، دارو، نفـت و گـاز، و غـی
ـرار   حاکمیت رژیم سرمایه داری در بدترین شرایط زندگـی ق

ـراردادھـای  . داریم  ھمراه با نابودی امنیت شغلی از طـریـق ق
موقت و سفید امضاء و دستمزدھای یک چـھـارم از خـط  

ـنـجـل و نـابـودی   ـر، واردات کـاالھـای ب ـق  درصـدی  ٧٠ ف
تولیدات داخلی مان، مانند قطعه سازی، نسـاجـی، کـفـش،  

ـیـکـار سـازی     ٤٠ قند و شکر، کشاورزی و غیره که بـه ب
درصد از جمعیـت کـارگـری کشـور از طـریـق خصـوصـی  
سازی یا خودمان سازی تولید و خدمات انـجـامـیـده اسـت،  
حذف یارانه ھای عمومی از مایحتاج ھای ضروری امـثـال  
آب و برق و گاز و بھداشت و درمان  وآموزش و تحصیـالت  
ـر   ـرای پ ـقـال ایـن ارزھـا ب ـت و تندرستی و ورزش، با ھدف ان
ـروت و دیـگـر    کردن کیسه ھا و جیب مافیای قـدرت و ث
ـرانـداز   سیاست ھای ارتجاعی و ضد مردمی نتایج خانمان ب
زیر را برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش بـه بـار آورده  

 درصد جمعیت کشور با درآمدھای زیر خط فقـر  ٨٠ :   است 
 ھـزار  ٣٠٠  میلیون گرسنه در فقر مطلق کـه امسـال  ٢٠ با  

ـرخ  !  نفر به این جمعیت اضافه شده است  رتبه اول و یـا دوم ن
ـبـه اول  !  رشد تورم و گرانی در جھان، مخصوصا مسـکـن  رت

یکی از فـاسـد  !  دومین کشور افسرده جھان !  طالق و اعتیاد 
ـبـه    کشـور در  ١٧٠  از  ١٥٤ ترین کشورھای جھان بـا رت

عرصه ارتشاء و اختالس و غارت علنی اموال عمومـی بـه  
  ١٥٠ طوری که یک چھارم کل نقدینگی کشور یـعـنـی  

ـتـی  ٦٠٠ ھزار میلیارد در دست   ـف  نفر است که با گـردن کـل
ـیـاردی،  !  پس نمی دھند  ـل با فساد و غارت ھای ھزاران مـی

ـیـارد بـابـک  ٩٠٠٠  میلیارد بانک ھا و  ٣٠٠٠ مانند   ـل  مـی
ـر و  !   زنجانی و غیره  ـف ـن ـیـن شـرایـطـی اسـتـکـه ت تحت چن

نارضایتی و اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگـری بـه  
بطوریکه ھر روز تا پنج اعتصـاب و بـطـور  .  اوج رسیده است 
 روز یک اعتصاب تأثیـرگـذار در  ٢٠  تا  ١٥ متوسط در ھر  

اما سوألی که یک کـارگـر  . سطح ملی به ثبت می رسد 
دلسوز و آگاه را به خود مشغول می کنـد، ایـن اسـت کـه  
چرا با چنین ابعادی از اعتراضات کارگری، آنھا به نتـایـج  
ثمر بخش و مطالبات خود نمی رسند؟ دلیل آن به نـظـر مـا  
ــار ســرکــوب و بــرقــراری حــکــومــت نــظــامــی در   در کــن
ـری و   کارخانجات از طریق حراست و بسیج مسلح و دستگـی
ـر از   سرکوب تشکالت مستقل و فعاالن کارگری، و مھـمـت
اینھا اینکه طبقه سرمـایـه دار، از طـریـق دولـت و احـزاب  
ـیـافـتـه و   خود، سرکوب فیزیکی و معنوی مـا را سـازمـان
ـیـش   ـرنـامـه بـه پ آگاھانه و در سطح ملی و سراسری و با ب

اما ما چگونه عمل می کنیـم؟  مـا بـا بـھـانـه  . می برد 
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ــد   ــون ـی ـرای پ ــچ اقــدامـی ب ـرار دادن شــدت ســرکـوب ھـی ق
ـقـه کـارگـر یـعـنـی در سـطـح   ارگانیک و زنده ای با طـب
صنفی، مانند سندیکا در سطح رشته شغلی و یا در سـطـح  
ـیـاتـی   ـل ـرنـامـه عـم ملی، یعنی فـدراسـیـون، بـدون ھـیـچ ب

ـم  ـی مـا  .  مشخصی، صرفا لنگان لنگان در پی حـوادث روان
حتی در رشته ھایی که فعالیت صنفـی بـطـور نسـبـی در  
حال جریان است، مانند حمل و نقل، ساختمان، پتروشیمی، و  

ـم  ـیـت نـداری چـه  .  معادن، ھیچ  چھار چوبه ای برای فـعـال
رسد به ایجاد ھمبستگی سراسری در چھارچوب فدراسیـون  

و این بی عملی خود را با حـرف ھـای کـلـی و  ! سراسری 
ـم  ـی و یـا از  .  بی ربط با اصل مسئلـه الپـوشـانـی مـی کـن

ـقـه   ـر فـاصـلـه بـا طـب موضع فوق انقالبی با ھزاران کیلومت
کارگر، با الف و گزاف، سر و صدای زیـادی بـه راه مـی  

ـرنـامـه ای مشـخـص  .  اندازیم  ـبـود ب در چنین شرایطی، و ن
ـم   برای ساختن و ایجاد تشکل ھای سـراسـری، نـه در عـال
ـنـد گـلـولـه بـی   خیال و بر روی اینترنت، طبقه کارگـر مـان
ـیـش   تفنگ است،  که در صورت شلیک ھم کـاری از پ
نخواھد برد و در مقابل ھجوم سازمان یافته و برنامـه ریـزی  
شده و متحد سرمایه داری و دولتش توان مقاومت و مبـارزه  

ـر  .  سراسری در عقب راندن آن را نـدارد  ـی ـبـول تـأث مـا، بـا ق
ـقـاد   ـقـاتـی، امـا، اعـت بازدارندگی شدت سرکوب دشمن طـب
ـران و جـھـان   ـقـه کـارگـر ای داریم بطوریکه تاریخ مبارزه طـب
اثبات کرده است، در صورت داشتن آگاھی و ایمان انقالبـی  

ھـای    مانند پیشکسوتان مان، که شورای مرکزی اتـحـادیـه 
ای ایران را در دوران سیاه دیکتاتوری رضاخانی ایجـاد    حرفه 

ـلـی سـنـدیـکـای    نمودند و حتی به عضویت سازمان بین  المـل
جھانی کارگران نیز در آوردنـد، آنـھـم در زمـانـی کـه نـه  
ـم   اینترنت و ارتباطات گسترده کنونی وجود داشـت، خـواھـی
ـقـاء داده و بـه   توانست سطح مبارزات طبقه کـارگـر را ارت

ـرایـن  .  یک تشکل سراسری برازنده طبقه مان دست یابیم  بناب
ــجــاد تشـکــل ھــای ســراســری    ــی بــرای ای ــون در حــال کــن
ـبـش کـارگـری   کارگری باید با دو انـحـراف مـھـم در جـن

اول، با دیدگـاھـی کـه بـا بـزرگ نـمـایـی و  :  مبارزه کرد 
ـر بـی   دنباله روی و پرستش حرکات خودجوش کارگـری، ب
ـفـی و   برنامه گی و پراکندگـی ، و درک مـحـدود صـن
ـبـول قـواعـد   ـفـی و ق چسبیدن به یک تشکل محدود صـن
ـنـی گـرایـی   بازی دشمن طبقاتی در قـانـون گـرایـی و عـل

ـتـی اسـت کـه  . صرف، آب تطھیر می ریزد  ـیـن حـال در چـن
دشمن با تحمیل شرایط خفقان، رھبری تشکل ھا را از بـدنـه  
جدا و آنھا را وادار به عزلت و گوشه نشینی و نظاره گـری  

و نقش تشیکل دھـنـده  .  می کند " اعتدال "و پذیرش سیاست  
ـرد  .  و سازمان دھنده تشکل ھا را محدود و یا از بین مـی ب

دوم، دیدگاھـی کـه درک فـرقـه گـرایـانـه از تشـکـل و  
ـقـالبـی   آگاھی طبقاتی را با چھره ای ظاھرا رادیـکـال و ان
در توده ھای عام تبلیغ کرده و پیوند ارگانیک ایشان را بـا  

ایـن دیـدگـاه  .  محیط ھا و مبارزات کارگری می گسالنـد 
جنبش ھای متفرق توده ای را قائم به ذات مـعـرفـی کـرده  
و ایشان را بطور توھم آلود از پیونـد مشـخـص بـا مـبـارزات  
ـیـاز جـلـوه مـی   کارگران و محیط ھای زندگی شان بـی ن
دھد و عرصه مبـارزه را بـه فضـای خـیـالـی، مـجـازی و  

ـیـشـرفـت  .  اینترنتی عقب می راند  ـرای پ این دو انـحـراف ب
آگاھی طبقاتی در جنبش مـبـارزاتـی کـارگـری و ایـجـاد  
ـنـد اتـحـادیـه   تشکل ھای ماندگار صنفی و سـراسـری مـان

ـری مـی   سراسری کارگری ایجاد مـانـع کـرده و جـلـوگـی
برای برون رفت از این بن بست، تشکل ھای صنفـی  .  کنند 

ـتـه   ـنـد کـمـی سندیکایی و تشکالت فعالین کـارگـری مـان
ـرون آمـده و   ـی پیگیری باید از حالت نظاره گری و دفاعی ب
ـیـونـدی زنـده بـا   در بسیج نیروھای شان در جـھـت ایـجـاد پ
کارگران، در چگونگی ایجاد تشکالت مستقل برای آنـان،  

ـنـد  ـرویـجـی  .  بعنوان رسالت اصلی خود حرکت کن ـبـاط ت ارت
ـیـشـروان کـارگـری، بـا   ـرای پ برای آگاه گران و تبلیـغـی ب
موضوعات چگونگی ایجاد ھیأت ھای مؤسس سندیکا و  
اتحادیه ھا در مـحـیـط ھـای کـارگـری، اصـول و نـحـوه  
ـقـان،   سازماندھی و پیشبرد فعالیت در شرایط سرکوب و خـف
ـقـاتـی و سـراسـری، از طـریـق   ضرورت ایجاد تشکالت طـب
سایت ھا و نشریات و توزیع وسیع آنھا در میان کـارگـران و  

ـنـکـه، ھـمـگـام بـا  . خانوارھای ایشان پیش ببرند  و مھمتر ای
ـفـی و   پیشبرد این وظایـف، تـالش عـمـلـی تشـکـالت صـن
فعالین کارگری، با ھدف ایجاد ھیئت مـؤسـس فـدراسـیـون  
سراسری از ترکـیـب تشـکـالت مـوجـود، در جـھـت ایـجـاد  
اتحادیه سراسری کارگران، آنھا از سردرگمی نظاره گری و  
انتظار به در آورده و به خمیر مایه و عنصر فعـال سـازمـانـده  
ـبـدیـل   این مبارزات، برای تحقق مطالبات اساسی کارگران ت

ـیـونـد مـبـارزاتـی و آگـاھـانـه بـا  .  می نماید  پیش بسوی پ
پیش بسوی ایـجـاد فـدراسـیـون سـراسـری  . جنبش کارگری 

چاره کارگران وحدت و تشکیالت اسـت بـھـنـام  .   کارگران 
ـنـدگـان  .  ابراھیم زاده و شاھرخ زمانی  اعضـاء شـورای نـمـای

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری زندان رجـایـی  
 ١٣٩٣  آبان  ١٧ شھر  

 
 اخبار بین المللی 

 
تظاھرات ضد  دولتی در سالگرد  -فیلیپین 

 مراسم قربانیان طوفان
ـر مـرکـز  “  ھایان ” یک سال پس از طوفان مرگبار   در جـزای

 کشته در بر جا گذاشـت، دھـھـا  ٧٣٥٠ فیلیپین که بیش از  
ھزار نفر، برای ادای احترام به قربانیان این حادثه، بـه سـوی  

ـنـد  ـت آنـھـا بـا  .  قبرھای دسته جمعی آنھا در تاکلوبان شـتـاف
روشن کردن شمع و خواندن دعا یاد این قربانیان را گـرامـی  

یک سال پس از این فاجعه انسانی، ھنوز چـھـارده  .  داشتند 
میلیون نفر از ساکنان مناطق طوفان زده فیلیپین، فـاقـد ھـر  

صدھا نفر بـا تـظـاھـرات در  .  گونه سرپناه و کمکی ھستند 
ـنـاه، آدمـک   تاکلوبان، در اعتراض به کمبود کمک و سرپ
. بنیگنو آکینو، رییس جمھور فیلیپین را به آتـش کشـیـدنـد 

ما خواھان اجرای عدالت بـخـاطـر  ” : یکی از آنھا می گوید 
غفلت جنایت کارانه رییس جمھور و دولت و برکناری آنـھـا  

در حالی که درآمد متوسـط ھـر خـانـوار  “  .از قدرت ھستیم 
ـر  ٢٥ در این منطقه از فیلیپین، قبل از طوفان    درصـد کـمـت

از درآمد متوسط کشور بوده، این فاصله ھـم اکـنـون بـطـور  
 .قابل مالحظه ای بیشتر شده است 

 
تظاھرات گسترده مردم بر علیه  -بلژیک 
 ھای ریاضتی دولت سیاست

تظاھرات مخالفان دولت جدید بلژیک در خیابان ھای شـھـر  
. بروکسل، پایتخت این کشور به درگیری با پلیس انجامـیـد 

بر اساس گزارش ھا، در این درگیری ھا دھھا تـن مـجـروح  
ـر شـدنـد  ـیـس دسـتـگـی . و تعدادی از معترضان نیز توسط پل

ـیـش از  )   آبان ١٦ ( نوامبر  ٧ جمعه   معترضان که تعداد آنھا ب
صد ھزار تن ذکر شده، ضمن پرتاب سنگ و وسایـل آتشـزا  
به سوی نیروھای پلیس، تعدادی خودرو در مرکـز شـھـر را  

اعتراض ھا در بلژیک پس از تصمیـم دولـت  .  نیز آتش زدند 
ـر جـدیـد ریـاضـت   ـی ـنـه تـداب راست ائتالفی بلژیک در زمـی

  ٦٧  بـه  ٦٥ اقتصادی و نیز افزایش سن بـازنشـسـتـگـی از  
ـراض بـه  .  سالگی صورت گرفت  معترضـانـی کـه در اعـت

سیاست ھای بازار آزاد و اقدامات اقتصادی دولت دست بـه  
تظاھرات زدند، با واژگون کردن خودروھا تعدادی از خیـابـان  
ـرق   ـف ھای مرکز بروکسل را مسدود کردند و پلیس برای مت
ـفـاده از   ـرتـاب گـاز اشـک آور و اسـت کردن آنھا اقدام به پ

 .ماشین ھای آب پاش کرد 
 

شاھزاده اسپانیایی متھم به فرار  -اسپانیا 
 مالیاتی

ـر پـادشـاه   دادگاه اسپانیا شاھزاده کریستینا دو بـوربـون، دخـت
ـیـاتـی اسـت و  .  سابق را فراخواند  وی مـتـھـم بـه فـرار مـال

ـرود  .  امکان دارد در صورت تایید محکومیت، به زندان ھم ب
پیش تر یک سازمان غیرانتفاعی حقـوقـی شـاھـزاده را بـه  
پولشویی و فرار مالیـاتـی مـتـھـم کـرده بـود امـا اکـنـون،  
ـنـھـا فـرار   دادگاه اسپانیا دلیـل فـراخـوان و اتـھـام وی را ت
مالیاتی عنوان کرده است و پولشویی در فھرست اتـھـامـات  

با این حال، وکیل وی می گـویـد مـی تـوانـد  .  وی نیست 
رفتـن  .  راھی بیابد تا از حضور او در دادگاه جلوگیری کند 

و یا نرفتن کریستینا دوبوربون به دادگـاه، بـه نـظـر قـاضـی  
 .پرونده خوزه دو کاسترو بستگی دارد 

 
تظاھرات دانش آموزان در  -یونان 

 نظام آموزشی" اصالح"اعتراض به 
اعتراض دانش آموزان یونانی به اصالح نظام آمـوزشـی ایـن  

ــه  .  کشـور ادامـه دارد  ـراض ب ـرســتـانـی در اعـت ـی ھـزاران دب
ـرورش روز   اصالحات مد نظر دولـت دو حـوزه آمـوزش و پ

دولـت در نـظـر دارد بـا  .   پنجشنبه به خیابانھای آتن آمدند 
ـنـد ارزیـابـی دانـش آمـوزان،   اعمال تغییرات گسترده در فرای
کاھش ساعات آموزشی و ھمچنین ادغام برخـی از رشـتـه  

ـنـه ھـای خـود بـکـاھـد  یـکـی از  .  ھای تحصیلی، از ھـزی
ـرای لـغـو الیـجـه جـدیـد  : " تظاھرکنندگان می گویـد  مـا ب

ـم  ـی بــرنـامـه جـدیـد درسـی و  .  آمـوزشـی مـبـارزه مـی کــن
ـم،   ـی کارآموزی ما را بدون اینکه دسـتـمـزدی دریـافـت کـن

دانش آمـوز دیـگـری مـی  ." عمال وارد بازار کار می کند 
برای اینکـه  .  این سیستم جدید ھرگز نباید اجرا شود : " گوید 

. معنایش کاستن از تعداد دانـش آمـوزان در مـدارس اسـت 
ـرای کـالـسـھـای فـوق   طاقت فرساست چون والدین بـایـد ب
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـردازنـد  ـپ ـتـه وزارت  ."  العاده فرزندانشان شھریه بیشتری ب بـگـف
  ٥٠٠  تا  ٣٥٠ آموزش این کشور طی چند روز گذشته بین  

ایـن  .  مدرسه، به اشغال دانش آموزان معتـرض درآمـده اسـت 
ـیـسـت و   ـر ب درحالیست که نرخ بیکاری در میان جوانـان زی

 .پنج سال در یونان به مرز پنجاه درصد رسیده است 
 

  اعتراضات مردم خشمگین در پی -مکزیک 
 اعالم خبر قتل عام دانشجویا

ـرضـان خشـمـگـیـن از نـاپـدیـد شـدن    دانشـجـو در  ٤٣ معـت
بـه کـاخ ریـاسـت  )   آبـان ١٧ (  نوامبر  ٨ مکزیک شنبه شب 
ـرضـان بـا آتـش زدن در کـاخ  .   جمھوری حمله کردند  معـت

ایـن کـاخ مـحـل  .  تالش کردن وارد ایـن سـاخـتـمـان شـونـد 
زندگی رئیس جمھوری مکزیک نیست اما حـمـلـه بـه آن  

ـرچـم  .  حاوی پیامی نمادین است  ـرافـراشـتـن پ معترضان با ب
ـر شـدنـد : " ھایی با این مضـمـون کـه  " آنـھـا زنـده دسـتـگـی

ــن   ــت و روشــن شـدن ســرنـوشــت ای ــار اجــرای عـدال خـواســت
ـر از  ٤٣ در چھارم مھرماه سال جاری  .  دانشجویان شدند  ـف  ن

دانشجویانی که با یک اتوبوس عازم شھر ایـگـوآال بـودنـد  
ـر و بـه مـکـان   توسط پلیس و گروھھـای مسـلـح دسـتـگـی
ـری   نامعلومی منتقل شدند که تاکنون از سرنوشت آنھا خـب

ـراضـات  .   در دست نیست  یک دانشجوی حاضر در این اعت
ـنـجـا  : " می گوید  من برای اعالم حمایت از دانشـجـویـان ای

ھستم زیرا ھمه مردم می دانند که این دولت بوده کـه آنـھـا  
این واقـعـا  .  را کشته است نه کارتل مواد مخدر و مجرمان 

ـبـه  ."  کار دولت بوده است  وزیر دادگستری مکزیک روز شن
اعالم کرد که سه عضو یک باند جنایتکار، به کشـتـن و  
ـنـحـال   سپس سوزاندن اجساد دانشجویان اعتراف کردنـد بـا ای
خانواده ھای این دانشجویان این ادعای دولـت را رد کـرده  

خواستار کنـاره   «پنا استعفا »معترضان ھمچنین با شعار . اند 
. گیری انریک پنا نیتو رئیس جمھوری مـکـزیـک شـدنـد 

ـرای یـادبـود   معترضـان شـب گـذشـتـه در مـکـانـی کـه ب
دانشجویان در نظر گرفته شده بود به یاد آنـھـا شـمـع روشـن  

 . کردند 
 

 ھای کوتاه خبر
 

پلیس فرانسه با معترضـانـی کـه در حـمـایـت از    -فرانسه  
ـیـش کشـتـه   رمی فریز، فعال محیط زیستی که دو ھفته پ
ـر شـد  . شد، به خیابان ھای شھر تولـوز آمـده بـودنـد، درگـی

ـرای  ٤٠٠ تعداد معترضان حدود   ـیـس ب ـل  تن ذکر شده کـه پ
ـرتـاب گـاز اشـک آور کـرد  . متفرق کردن آنھا اقدام بـه پ

ساله در جریان حمله پلیس فـرانسـه بـه جـمـع  ٢١ رمی فریز،  
معترضانی که در مخالفت با ساخت یک سد تجمع کـرده  

 .بودند، در پی اصابت یک نارنجک کشته شد 
 

صدھا نفر از کارگران مجتمع بزرگ فـوالدسـازی    -ایتالیا  
ـر از  ٥٥٠ ترنی ایتالیا، بار دیگر در اعتراض بـه اخـراج   ـف  ن

ـتـصـادی در   ھمکارانشان در برابر ساختمان وزارت توسعـه اق
 .شھر رم تجمع کردند 

ـران اتـحـادیـه   کارگران معترض که به ھمراه تعدادی از رھـب
ـنـد،   ھای بزرگ کارگری ایتالیا در این تجمع شرکت داشت
ـریـن   اعالم نمودند با توجه به اینکه کارخانه مذکـور مـھـمـت
کارخانه تولید فوالد اینوکس در ایتالیا و اروپا بشمـار مـی  
رود، دولت باید تعھد بدھد که ھیچیک از کـارگـران ایـن  

ـیـش از  .  کارخانه اخراج نخواھند شد    ٦٠٠ ھفته پیش نیـز ب
ـران   ـم مـدی نفر از کارگران این کارخانه در اعتراض به تصمـی
کارخانه ترنی برای کاھش تولید فوالد و اخـراج کـارگـران  

 .به رم آمده بودند 
 

اعراب اسرائیلی در اعتراض به کشته شدن یـک    -اسرائیل  
ـر  ٩ جوان عرب توسط نیروھای امنیتی، روز یکشنبه    نـوامـب

 ساعت در سراسر اسرائیل اعـتـصـاب  ٢٤ به مدت  )  آبان ١٨ ( 
در پی کشته شدن این جوان در شـھـر عـرب نشـیـن  .  کردند 

ـلـی  "  کفرکنار "  ـی در شمال اسرائیل، ھزاران نفر از اعراب اسرائ
ـرپـا کـردنـد و   در راھھای ورودی به این شـھـر تـظـاھـرات ب

ـریـت  .  نیروھای پلیس درگیر شدند  اعراب اسرائیلی کـه اکـث
آنان مسلمان ھستند، یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکـیـل  

 .می دھند 

ـر در سـراسـر رومـانـی در حـمـایـت از    -رومانی   ـف ھزاران ن
ـنـد در دور اول   ـتـوانسـت رومانیایی ھای مقیـم خـارج کـه ن
انتخابات ریاست جمھوری این کشور رای بدھنـد دسـت بـه  

معترضان دولت را بـه کـوتـاھـی در فـراھـم  .  تظاھرات زدند 
کردن فرم ھای مخصوص رای گیری متھم و وجـود صـف  
ـیـل   ھای طوالنی در برابر سفارتخـانـه ھـای رومـانـی را دل
رای ندادن رومانیاییھای خارج از ایـن کشـور عـنـوان مـی  

ـر  .  کنند  تظاھرات کنندگان خواستار استعفـای نـخـسـت وزی
ویکتور پونتا شدند که خود نامزد پست ریـاسـت جـمـھـوری  

ـیـایـی در  ٤ تخمین زده می شود حدود  .  است   میلیون رومـان
 .خارج از این کشور و اغلب در اروپای غربی ساکنند 

 
سازمان ملل مـتـحـد طـی گـزارشـی از شـرایـط    -استرلیا  

بیرحمانه و غیرانسانی پناھجویان در اردوگاھھای جزیره ای  
کمیته مـبـارزه بـا شـکـنـجـه  . "دولت استرالیا خبر داده است 

ـیـا اعـالم کـرد کـه  "  سازمان ملل  ـرال خطاب بـه دولـت اسـت
" مانوس و نـائـورو " شرایط پناھجویانی که استرالیا در جزایر  

ـرانسـانـی و   ـرحـمـانـه، غـی مستقر می کند، مصداق تنبیه بی
 .غیرقانونی است 

 
ـیـن   سازمان حقوق    -قطر   ـریـن    الـمـلـل در تـازه   بشری عـفـو ب ت

ـر  ١٢ گزارش خود که روز چھارشنبه   ) مـاه    آبـان ٢١ (  نوامـب
منتشر شد، بار دیگر از استثمار کارگران خارجی و مھـاجـر  
ـرای رسـیـدگـی بـه   در قطر و اقدامات ناکافی دولت قطر ب

این کارگران برای احـداث  .  شدت انتقاد کرد   وضعیت آنان به 
 به کار گرفـتـه  ٢٠٢٢ بناھای مربوط به جام جھانی فوتبال  

این گزارش حاکی است که دولت قطر شش مـاه  .  شوند   می 
پیش سلسله اقداماتی را برای مقابله با استثـمـار کـارگـران  
مھاجر در این کشور اعالم کرده بود، اما ھنوز ھم دست بـه  
این اقدامات و اصالحات الزم برای امنیت کارگران مھـاجـر  
و بھبود وضعیت حقوقی، مسکن و شرایط رفاھی آنان نـزده  

 .است 
  
 

 


