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 :مقدمه
متنی را که جلو رو دارید، نسخـه  
ــا   ـیـاده شـده مـیـزگـردی اسـت ب پ
شھال دانشفر و اصغر کریمی کـه  
ھفته پیش از تلویزیون کانال جدیـد  

بحث این مـیـزگـرد بـه  .  پخش شد 
بھانه اصالحـاتـی بـود کـه دولـت  
جمھوری اسـالمـی مـی خـواھـد  

ــد  ــون کــارش بـکــن ــان امــا  .  وارد ق
ھمچنانکه خـواھـیـد دیـد، بـحـث  
بسیار فراتر از این اصالحات اسـت  
و بحث قانون کار علی العـمـوم و  
ــھــا و   ــت ــران و دول بــرخــورد کــارگ
کارفرمایان به مقوله قانون کار و  
جایگاه قانون کار برای کارگر به  
ـتـگـو گـذاشـتـه شـده   بحث و گـف

 . است 
ـرای شـرکــت   ــن پــیـاده شـده ب مـت
کنندگان فرستاده شـد کـه آن را  
ــاھــی بــه کــتــبــی   ــف ــت ش از حــال
برگردانند  و در عین حال از آنـھـا  

خـواسـتـه شـد کـه اگـر نـکـاتـی  
ـلـی را ھـم مـی خـواھـنـد،   تکمی

 .اضافه کنند 
ھمچنین به دلیل کمبود وقـت در  
میزگرد شفاھی، امـکـان مـطـرح  
کردن ھمه سئواالتی که مد نظـرم  

ــداشــت  ــودنــد وجــود ن ــتــن  .  ب در م
کتبی از اصغر کریمـی و شـھـال  
دانشفر خواھش کـردم کـه بـه دو  

) دو سئوال آخـر ( سئوال مھم دیگر  
نیز بطور کتبی جواب بدھند، کـه  

 .مالحظه می کنید 
 ٢٠١٤  دسامبر  ١ 

 ناصر اصغری 
*** 

 
تغییر قـانـون کـار  :  ناصر اصغری 

ـم اسـت  . بار دیگر در دسـتـور رژی
انگیزه رژیم از این تغییر چـیـسـت  
ـبـار در   ـن ـراتـی ای ـی ـی و کال چه تغ
ــور رژیــم قــرار دارد؟ اگــر   دســت

امکان دارد ھمراه با جواب به ایـن  
سئوال، لطفا پروسه تصویب قـانـون  
کــار در جــمــھــوری اســالمــی و  
تغییراتی را که در چـنـد مـرحـلـه  
ـرایـمـان   از سر گـذرانـده اسـت را ب

 .توضیح بدھید 
 

سـئـوال مـفـصـلـی  :  شھال دانشفـر 
ـم کـه   است و من سعی مـی کـن
. خیلی کوتاه جوابی بـه آن بـدھـم 

روشن است که ھمین قـانـون کـار  
ــه   ــی را ھــم کــارگــران ب ــون کــن
. جمھوری اسالمی تحمیل کردنـد 

ـتـصـاد مـال  " خمینی می گفت   اق
ــون  ".  خـر اســت  ـیـن الیـحـه قـان اول

. بـود "  اندربـاب اجـاره " کارشان ھم  
 سال طـول کشـیـد کـه ھـمـیـن  ٩ 

ـیـجـه   ـت قانون کار تصویب شد و ن
اش ایـن قـانـون کـاری شـد کـه  
ـم کـه   ـی درباره اش حـرف مـی زن

وضعیت كارگران در 
ایران و گرایش 

 سوسیالیستی
ـر سـیـطـره   طبقه كارگر ایران زی
ـر عـدم   جمھـوری اسـالمـی درگـی
ثبات وضع معیشتی خـود بـوده و  
یك شرایط قھقرائی به كـارگـران و  
به كل جنبـش كـارگـری تـحـمـیـل  

ـراردادھــای  .  شـده اسـت  ـلـه ق مسـئ
ـیـد امضـاء، چـمـاق   موقت و سـف
حربه بیكاری، خطر ورشكسـتـگـی  
ـبـودن   واحدھای تولیدی، بـه روز ن
ـــگـــاھـــھـــای   ـت ـــاری از دســ ـی بســ
كارخانجات ایران بـا كـارخـانـجـات  
ـلـی،   ـیـن الـمـل نوع خود در سـطـح ب
پیمانكاری و قطـعـه قـطـعـه كـردن  
شركتھـا و كـارخـانـجـات بـزرگ،  
ــمـزدھــا بــرای   عـدم پــرداخـت دســت
چندین ماه و گاھا چنـدیـن سـال،  
ـر خـط   دستمزدھای چندین بـار زی
ـره،   فقر و نبود بیمه و مزایـا و غـی
ـران را   طبقه و جنبش كـارگـری ای
ـرار   در موقعیت بسـیـار سـخـتـی ق

گرایش سندیكالیـسـتـی  .  داده است 
كه پشتش به قوانین دولتی اسـت،  
ـیـن   ـنـه دارد و نـه در چـن نه زمی
ــت   ـتـی جـوابـگـوی وضـعـی وضـعـی

بایـد  .  رفاھی نسبی كارگران است 
شرایط موجود بـاشـد كـه گـرایـش  
سندیكالیستی به اصـالح طـرفـدار  
اصالحات اجتماعی بتـوانـد در آن  

 .شرایط مانور بدھد 
واضح است گـرایشـی كـه تـكـیـه  
گاھش قانون باشد، بـایـد شـرایـط  
ــه   ــچــه ك ــھــتــری از آن ــار ب بســی
ـیـسـتـی   طرفداران گرایش سندیكـال
. دنبال آن ھستند برایش مھیا باشد 

ـرای   ـری ب باید یك جنبش وسـیـعـت
اصالحات در جـامـعـه بـاشـد كـه  
ـتـوانـد   ـیـسـتـی ب گرایش سـنـدیـكـال
ــش   ـب ــعـكـاس آن در جـن بـعـنـوان ان
ـیـن   ـنـد و چـن ـم ك كارگری قد عل
چیزی در چشم انداز این گـرایـش  
ـر سـیـطـره جـمـھـوری اسـالمـی   زی

میزگردی با شھال دانشفر و اصغر کریمی 
 درباره قانون کار

 دالر گران، فقر کارگران
          محمد شکوھی  

 
 افزایش دستمزدھا عرصه اصلی

  اعتراضات کارگری
       نسان نودینیان  

 ١٢  صفحه  

 ١٤   صفحه  

 بررسی گرایشات مختلف 
 درون جنبش كارگری

 ) قسمت ھفتم و پایانی (
 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
 ١٥          صفحه  

 ٩        صفحه  

 ٣          صفحه  



 2  ١٣٩٣ آذر ١١ کارگر کمونيست

ــظـر مــن قــبـل از ھـرچــیــز   ـن ب
ـپـرسـد کـه   کارگر باید از خودش ب
ــن قــانـون دارم در چــه   مـن در ای

ھر کـارگـری  . نقشی ظاھر میشوم 
ـانـون را درسـت بـخـوانـد   که این ق
بخودش خواھد گفت که آھـا، ایـن  
قانون دارد من را بعنوان یـکـی از  

آنـھـم  .  عوامل تولید نگاه مـیـکـنـد 
ـان   ـیـدی کـه زب ــ یک عامل تـوـل
. ندارد، اراده ای از خـودش نـدارد 

ـاده اش را ازمـن   ـف میـخـواھـد اسـت
ـید بکنـد و   بعنوان یک عامل توـل
در عین حال تا حدی ھـم جـلـوی  
ضایع شدن این عامل را بگـیـرد و  
بھرحال به نحو کنتـرل شـده ای از  

ـین اصلــی کـه  .  من کار بکشد  اوـل
ـبـول یـک   کارگر باید در رد و ق
ـنـسـت   قانون کار در نظر بـگـیـرد ای
که من بعنوان یـک عـنـصـر آزاد  
در این جامعه در سرنـوشـت خـودم،  
ـیـن   ـی در محیط کار خـودم، در تـع
اینکه نیروی کارم را دارم در ازاء  
چه میفروشم و در چـه شـرایـطـی  
قرار است کار کنم و غیره، چـقـدر  

ـیـن شـاخـص  . سھم و نقش دارم   اوـل
ـنـوان یـک   اینست که کارگـر بـع
عنصر آزاد و یک شھروند صاحـب  

ـانـون  .  اختیار ظاھر بشود  در ایـن ق
ــر اســت و   کــار کــارگــر صــغــی
. کارفرما ھم ارباب جـامـعـه اسـت 

ـان اسـت  مـتـن را  .  این کامال عـی
ـیـد  ـن ـی ـب ـا ایـن را ب دوم  .  بخوانیـد ت

اینکه این قانون کار آمده و چشـم  
و گوش من را بسـتـه و بـه روی  
خودش نمیاورد که کـارگـر یـک  
ـزھـایـی   گوشه دیگر دنیا یک چی

ـار  .  را گرفته  ـت ـا مـن طـوری رف ب
ـیـخـبـرم  . میکند که انگار از دنیا ب

ـاجـان مـن آدمـم و مـیـدانـم در   باب
ـان،   ـــسـت ــ آلــمان، در فرانسه، در انگل
در اسپانیا وغیره کـارگـران از چـه  

ـیـسـت  .  حقوقی برخوردارند  اینطور ن
که من باید بنشینم و صبر کنم تا  
روزی انشاءالله به صرفشـان بشـود  
ـــمـان   و شرایط من را بـه سـطـح آـل

ـنـد  ـــی بـرسـان ـــی  .  فعـل ــ ھـر شـکـل
کارگر آلــمانی دارد زندگی و کـار  
میکند، بنظر من کـارگـر ایـرانـی  

ـابـرایـن  .  ھم باید ھمان را بخواھـد  ـن ب
اگر یک نفر دارد یکجای دیـگـر  

 ساعت کـار  ٣٥ دنیا برای سرمایه  

ــران بــرای   ــھــم در ای ــد مــن ــکــن مــی
 ساعت کار میکـنـم و  ٣٥ سرمایه  
ـنـظـر مـن یـک  .  نه بیشـتـر  ایـن ب

ـیـد، سـرمـایـه  .  شاخص اسـت  ـن ـی ـب ب
ـــش را   ھرجا سودش کم باشـد پـوـل
ـبـرد جـای دیـگـر  ـی . برمیدارد و م

ــحــرک دارد  ــایــه  .  ت شــرایــط ســرم
ـانـدارد   گذاری در دنیا بسـمـت اسـت

ـتـھـا شـرایـط کـار  .  شدن میرود  من
کردن به لطف آن مـرزی کـه دور  
کشور کشیده انـد و قشـونشـان را  
گذاشته اند که کسـی از جـایـش  

یعـنـی  . تکان نخورد، متفاوت است 
اردوی کاری درسـت کـرده انـد و  

و در  .  اسمش را گذاشته انـد ایـران 
حالـی کـه جـای دیـگـر کـارگـر  

ــال   ــرای مــث  ســاعــت کــار  ٣٥ ب
میکند، اینجـا قشـون آورده انـد و  
ــارگــر   ــزه را روی گــردن ک ــی ســرن

 ساعت  ٤٤ گذاشته اند و میگویند  
ـتـم،   ـازه اگـر گـف   ٦٨ کار کن و ت

ـابـرایـن یـک  .  ساعت کار کـن  ـن ب
شاخص دیگر اینست که این قانون  
. در مقایسه با دنیا چه مـیـگـویـد 

 زنــدگــی  ١٩ مــن کــه در قــرن  
این آخر قرن بیستم است و  . نمیکنم 

ـیـسـتـم   میخواھـم مـثـل آدم قـرن ب
شاخص ھای دیـگـر  .  زندگی کنم 

ـنـظـر  .  در خود این بحث ذکر شـد  ب
من حق بی قیـد و شـرط تشـکـل  
ـــت، و   ـقـل از دوـل کارگری، مسـت
مصون بودن تشکـل کـارگـری از  
ـیـد و   تعرض دولــت و حـق بـدون ق
ــصــاب کــارگــری از   شــرط اعــت

ـانـطـور  .  مالکھای اساسی انـد  ھـم
که ایرج آذریـن گـفـت، کـارفـرمـا  
بارھا اعتصاب مـیـکـنـد و کسـی  
ـــی را کـه   ـیـشـود، پـوـل متوجه نـم
ـیـه و   ــ میتواند خرج خرید مـواد اوـل
ـید و سازماندھـی وسـیـع   لــوازم توـل

ـانـد  ایـن  .  تر کـار بـکـنـد مـیـخـواب
ــصــاب اســت  ــت ــش را  .  اع ـــ ــوـل او پ

. گذاشته و منھـم کـارم را دیـگـر 
ـتـرل   ـــش کـن اما ایشـان روی پـوـل

ـــت و کـارفـرمـا  .  کامـل دارد  دوـل
ــعــنــوان ســرمــایــه دار ھــر روزی   ب
ــد،   ــن ــکـن ــصـاب مـی ــد اعــت ـن بـخــواھ

ـنـد  امـا در  .  سرمایه گذاری نمیکن
مورد آنکس که نیروی کـارش را  
میفروشد اسم این را گـذاشـتـه انـد  

آی  " اعتصاب و فریاد میزنند کـه  

و با ھـزار و یـک  "  شھر شلوغ شد 
کـارگـر  .  بھانه جلــویش را میگیرند 

ـتـوانـد   باید ھر مـوقـع اراده کـنـد ب
بگوید که این شـرایـط را شـرایـط  
ـیـدانـم و   قابل برای کار کـردن نـم
. ھمین االن دست از کار مـیـکـشـم 

ـتـوانـد دسـت از کـار   کارگر باید ب
ـــه   ـیـف مسـاـل ــ ــ بکشد تا ببیند تکل

بنابرایـن  . مورد اختالف چه میشود 
حق اعتصاب بدون قید و شـرط و  
با پرداخت دستمـزد مشـخـصـه ھـر  
قانون کاری است که کـارگـر در  

شاخـص  .  آن آدم محسوب شده باشد 
دیگر اینست که قانون کـار بـرای  
ھر تغییر جزئی در آینده آدم را بـه  
ـــت   جنگ مرگ و زندگی با دوـل

ــد  ــان ــی تــحــمــل  .  نــکــش ــن ــع ــن ی ای
محرومیت ومصیبت و محنت زیاد  
در خانواده ھـای کـارگـری بـرای  
ـیـمـسـاعـت از   اینکه تو بخواھـی ن
ـتـگـی در دھسـال   ـف ساعات کار ھ

ـایـد  .  آینده کم کنـی  ـانـون کـار ب ق
امکان تغییر را در خـودش داشـتـه  

ـنـسـت کـه  .  باشد  شاخص دیگـر ای
ـانـون کـار   تشکل کـارگـری در ق

ـیـد،  .  چه نقشی بازی میکند  ـن ـی بب
ـازه بـر   ـانـون اسـت و ت این یک ق
مبنای این قانون قرار اسـت فـعـل  
ــعــاالت مشــخــصــی صــورت   ــف وان
ـار کـار بـه   بگیرد، ھزار و یـک ب
تصمیم گیری ھای مشخص، حـل  

تشـکـل  .  اختالف و غیره میـکـشـد 
ــن مــیــان چــه   کــارگــری در ای
ــتـی دارد؟ یــک عـده از   ـی مـوقـع
ــاعــت خــود بــه اســم شــورای   جــم
اسالمی را نماینده کـارگـر کـردن،  
ـــی عـقـب مـانـده و ضـد   این خیـل

بنظر من ھر قانـون  . کارگری است 
ـقـل   کاری که در آن تشکـل مسـت
ـاخـتـه نشـده   کارگری برسمیت شـن
ـیـف مسـائـل   باشد و درتعیین تـکـل
محیط کار و موازین ناظـر بـرکـار  
در جامعه نقش اساسی بـه آن داده  
نشده باشد، آن قانون کارفرمائی و  

 .ضد کارگری است 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 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

!شاخص ھاى اصلى در ارزيابى قانون کار  
 منصور حکمت 
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کارگر در آن  . ضدکارگری است 
ــمـایــنـدگــی   ــی ن ــچ شــکـل بـه ھـی

ـریـن  .  نمـیـشـود  در آن پـایـه ای ت
ــر از جــمــلــه حــق   ــقــوق کــارگ ح
اعتصاب و تشکل نادیده گـرفـتـه  

ولی بھرحال ھمیـن ھـم  .  شده است 
ھمه بحثھایشان  .  تحمیل شده است 

از آن ھمان موقعی کـه تصـویـب  

این قانون به آنھا تحمـیـل شـد تـا  
ـنـسـت کـه اجـرای آن   کنونـی ای
ـردار اسـت   برای کرفرما  ھزینـه ب
ـنـه ھـا را کـاھـش   و باید این ھزی

و  .  شـود "  شـکـوفـا " داد تا اقتصاد  
ھدف و انگـیـزه شـان طـبـعـا ایـن  
ـری از گـرده   است که کار بیـشـت

ـثـمـار را بـاال  .  کارگر بکشند  است
ـنـد و  .  ببرند  ـر کـن تعرض را بیـشـت

ـنـد  و  .  سود بیشتری به جـیـب بـزن
این داستانی اسـت کـه در طـول  

 سال حکومـت جـمـھـوری  ٣٦ این  
 . اسالمی ما شاھدش ھستیم 

پروسه تصویب قـانـون کـار بـطـور  
ــھـای اول   ــه ھــمـان سـال واقـعــی ب

به این مـعـنـی  .  انقالب برمیگردد 
، از ھـمـان  ٥٧ که بعد از انقالب  

ھای دی و بـھـمـن بـود کـه    ماه 
کارگران یک خواستشان این بـود  
که قانون کار شاھنـشـاھـی بـایـد  
لـغـو بشـود و یـک قـانـون کــار  

و ھمـیـن  .  کارگری تصویب بشود 
فشارھا و اعتراضات این بـحـثـھـا  

بـعـد در دوره وزارت  .  را جلو آورد 
ـیـن   کار احمـد تـوکـلـی طـرح اول

 . قانون کار را آوردند 
ـقـل قـولـی از   دوست دارم اینجـا ن
ــورای   ــس ش ــدی زاده رئــی ســرح
سرپرستی زندان ھـای جـمـھـوری  

ـقـالب    کـه  ٥٧ اسالمی بعد از ان
ـر کـار شـد را   بعد از توکلی وزی
ــر بشــود کــه   ــت ــاورم تــا روشــن ــی ب

ـلـی  .  موضوع از چه قرار بـود  خـی
در آن زمـان  : " خالصه می گویـد 

شرایـط  .  ھنوز جنگ ادامه داشت 

از  .  خاصی بر کشور حـاکـم بـود 
سوئی در محیـطـھـای کـارگـری  
امــکــان نــفــوذ کــمــونــیــســتــھــا و  
گـروھـکـھــای ضـدانــقـالب وجــود  

از سوی دیگر این شـرایـط  .  داشت 
تحت تأثیر الیـحـه قـانـون کـاری  
که از سوی آقای توکلی مـطـرح  
شده بود با نگرانـی و حسـاسـیـت  
موضوع تصـویـب قـانـون کـار را  

ــد  ــال مــی کــردن ــن  .  دنــب اگــر ای
ــالف ادامــه پــیـدا مـی کــرد   اخـت
ممکن بود اتفاقـاتـی در مـحـیـط  

و بعد از آن ھـم  ."  کار بوجود بیاید 
البتـه قـانـون کـاری  : " می گوید 

که دولت تھیه کرده و به مجـلـس  
برده، با آن چیزی که از مـجـلـس  
ـفـاوت داشـت  ـلـی ت . بیرون آمد خی

شاید بتوان گفـت مـجـلـس در آن  
زمان برای خلع سالح گروھھـایـی  
که سعـی مـی کـردنـد جـامـعـه  
کارگری را تحت تأثیر قرار دھنـد  
بگونه ای افراطی در ایـن مـورد  

این گفته ھا جـوھـر  ."  برخورد کرد 
ـیـان مـیـکـنـد و نشـان   قضیه را ب
میدھد که در چه شـرایـطـی ایـن  

اگـر بـه رونـد  .  قانون تصویب شـد 
ــقــی تصــویــب قــانــون کــار   ــی ــق ح
جمھوری اسالمی نیز نگاه کنیـم،  
می بینیم کـه درسـت شـرایـطـی  
کـه جـمــھـوری اسـالمــی داشــت  

 را سرکوب می کـرد،  ٥٧ انقالب  
ـیـسـت را   کارگران و فعالین کمون
دستگیر و اعدام مـی کـرد، ایـن  

یعـنـی  .  کشاکش ھم جریان داشت 
 طرح اول قانون کـار  ٦١ در  پائیز  

توکلـی و تـعـدادی از  .  داده شد 
ـنـی و   فقھـا و بـعـدش ھـم خـمـی

اما بـعـد  . منتظری تأییدش کردند 
ــوی   ــی از س ــع ــارزات وســی مــب
کارگران علیه ایـن قـانـون بـه راه  
افتاد و کارگران با اعتراضـاتشـان  
توانستند نه تنھا طرح قانـون کـار  
را کنار زنند، بلکه خود تـوکـلـی  

جالب است کـه  .  را ھم کنار زدند 
بدانید  بعدھا خود احمـد تـوکـلـی  
ــد کــه   ــگــوی ــن مــورد مــی در ای
ـیـش   اشتباھی که من در تھیه  پ
نویس قانون کـرده بـودم ایـن بـوده  
که به جای لفظ کارگر از یـک  
ـفـاده   ـر اسـت ترم فقھی بـه نـام اجـی

 .این خیلی جالب است . کردم 
طرح دوم قانون کـار در زمسـتـان  

 داده شد که این بار با رنـگ  ٦٢ 
و لعاب کمتر مذھبی بود که بـاز  

طـرح سـوم در  .  ھم عقب زده شـد 
ــھــشــت   ـب ــه  ٦٤ اردی  داده شــد و ب

تصویب کابینه موسـوی در آمـد  
ـرا عـقـب   که باز ھـم کـارگـران آن

 طـرح  ٦٩ تا اینکه در سال  .  زدند 
ــد و مــورد   نــھــایــی اش را دادن

تصویب قرار گرفت و ھمین اسـت  
و  ایـن قـانـون از  .  که می بینید 
ــور اجــرا  ٧٠ آغـاز ســال    در دســت
این پروسـه تصـویـب  .  گذاشته شد 

ــود  ــون کــار ب ــان ــانــون  .  ق ــتــم ق گــف
ـریـن حـقـوق   کاری که پایه ای ت
ــت نــمــی   ــی ــر را بــه رســم کــارگ

ــد  ــاس ــق  .  شــن ــارگــر در آن ح ک
کارگر  .   اعتصاب و تشکل ندارد 

ـنـدگـی نـمـی شـود  و  .  در آن نمای

ــجــاعــی   ــن ارت ـی ــوان اسـاســش بــر ق
اساسش بر تبعیـض  .  اسالمی است 

 . جنیستی و قومی است 
ــون کــار   امــا طــرح اصــالح قــان
چیست؟و مـی خـواھـنـد چـکـار  
بکنند؟ این تغییرات در سـه مـاده  

ـر  .   اسـت ١٦٥  و  ٢٧ ،  ٧  ـی در تـغـی
ـنـسـت کـه  ٧ مـاده    ادعـایشـان ای

گویا قراراست قراردادھای مـوقـت  
برچیده شود ایمنی شغلی بـوجـود  
بیاورند و کلی جنجای بر سـر آن  

ـتـی کـه  .  به پا کرده اند  ولـی وق
بند را می خوانید می بینید کـه  

البته در شـرایـط خـاص  : " میگود 
قراردادھای موقت لـغـو خـواھـنـد  

ــم  "  شــد  و بــعــد ھــم اجــرای آن ھ
منوط به آیین نامه ھـایـی اسـت  " 

یعـنـی  " که وزارت کار خواھد داد 
ــنــی ھــرگــز  در مــورد  !  چــه؟ یــع

خیلی از بنـدھـای ھـمـیـن قـانـون  
ـیـن نـامـه   کار فعلی قرار بوده، آی
ھایی داده بشود کـه ھـیـچ وقـت  
داده نشده است و ھـیـچـوقـت ھـم  

سئوال اینست که  .  اجرا نشده است 
ــد؟  ــرایــط خــاص کــدامــن   ٩٣ !  ش

درصد کارگران ایران کار مـوقـت  
ـنـد  ـیـمـانـکـاران و  .   می کن بـه پ

ــن   ــان ای ــای  درصــد  ٩٣ کــارفــرم
ـنـھـا چـگـونـه   کارگر قراردادی ای
ـنـد کـه   می خواھند تحمـیـل کـن
ـم   ــ ــت را دائ قــراردادھـــای مـــوق

بنابراین ھمه اینھا شامـل  !  بکنید؟ 
مـی شـود کـه  "  شرایط خاص "آن  

یعنی ھیچ چیزی صـورت نـمـی  
 .گیرد 

ــد   ــخـواھــن ــزی کــه مــی امـا آنـچــی
صورت بگیرد و ھیچ آییـن نـامـه  
ـرای اجـرایـش   ای ھم قرار نیست ب

کـه  .  است ١٦٥  و  ٢٧ بیاید، مواد  
ـتـه شـده   در اولی به صراحـت گـف
است  که کـارگـر را کـارفـرمـا  
ـیـن نـامـه ھـای   می تواند بنابر آی
انضباطی که البته خود کارفرمـا  
ـیـن نـامـه ھـا را   قرار اسـت آن آی

ــد، اخــراج کــنـد  ـم کــن ــظــی ـن در  .  ت
حالیـکـه در قـانـون کـار فـعـلـی  
بھرحال می گویـد بـعـد از چـنـد  
تذکر، بعد از اینکه توافق تشکـل  
کارگری، که البتـه مـنـظـورشـان  
شوراھای اسالمی و خانه کارگـر  
است و نیز نظر نماینده کـارگـران،  

و بـاالخـره  .  می شود اخـراج کـرد 
ایـن وسـط واسـطــه ھــایـی بــرای  
. اخراج کارگر تعریـف شـده اسـت 

ــاده   ــا بــر م ــا بــن  طــرح  ٢٧ ام
اصالحیـه قـانـون کـار ھـمـه ایـن  
واسطه ھا کنار میـرود و کـارمـا  
ــن   ــری ــدون کــوچــکــت سـرراســت و ب
دردســری حــق دارد کــارگــر را  

و یـا در قـانـون کـار  .  اخراج کند 
فعلی آمده است که کارگر مـی  
تواند به ھیـأتـھـای حـل اخـتـالف  
ــأت حــل   ــی ــد و ھ ــن ــراض ک ــت اع

امـا  .  اختالف ھم رأی مـی دھـد 
 طرح اصـالح قـانـون  ١٦٥ در ماده  

کار می گوید اگـر ھـیـأت حـل  
اختالف رأی به بازگشت کـارگـر  
داد، باز کارفرما حق دارد کارگـر  

ـرداخـت     ٤٥ را اخراج کند و بـا پ
روز مزد کارگر به ازای ھـر سـال  

ـرون  ـی ـنـدازد ب ـی .. سابقه اش او را ب
خوب این یعنی چه؟ چه ھـدفـی  
دنبال مـی کـنـد؟ مـعـلـوم اسـت  
ــش   ــه جــنــب ــت ب ــعــرضــی اس ت

در وھله اول تعـرض بـه  . کارگری 
. بخش معترض جنبش کـارگـری 

به ایـن مـعـنـی کـه تـا صـدای  
کارگر معترضی کـه جـلـو مـی  

 میزگردی با شھال دانشفر و اصغر کریمی درباره قانون کار
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ــد و   ــراض مــیــکــن ــت ــد و اع ــت اف
اعتراضی شکل میگیرد را خـفـه  
ــی   ــاب ــوی ســازمــانــی ــل ــد و ج ــن ک
ـرد و   اعتراضات کارگری را بـگـی
با این کار  خود را خـالص مـی  

و گرنه شما می بینید کـه  .  کند 
اقتصاد جامعه آنچنان به بن بسـت  
ـر روز   ـــده اســـت کـــه ھــ ـی رســ
بیکارسازی جـدیـدی مـیـشـود و  
ـیـکـار   کارگران بسیاری از کـار ب
ــن   ــل ای ــاب ــد و در مــق ــون ــش مــی
ـران   ـــکـــارســـازی ھـــا کـــارگــ بــی
ـرده ای داشـتـه   اعتراضـات گسـت

ـرش  .  اند  بنابراین بحث بر سر گسـت
و انـجـام  .  این بیکار سازیھا نیست 

آن برای حکومت ھزینه سنگینـی  
ـلـکـه مسـالـه مـھـار  .  بر میـدارد  ب

ـلـه  .  جنبش کـارگـری اسـت  مسـئ
تسھیل اخراج کارگران معترض و  
ـرای   بازگذاشتن دست کارفـرمـا ب
ـری را در   ـیـشـت ـقـان ب ـنـکـه خـف ای
محیطھای کارگری اعمال کـنـد  
تا  جنبش اعتراضی کارگری را  

جالب اینجاست کـه  .  عقب تر بزند 
طرح تغییر در قانون کار در عـیـن  
ــر و   ــر آب خــانــه کــارگ حــال زی
شوراھای اسالمی این تشکلھـای  
دست ساز حکومتی را کـه ھـمـه  

ــانـون بـعــنـوان   ــده  " جـا در ق ـن ــمـای ن
ـیـز زده  "  کارگر  تعریف شده انـد، ن
یعنی جنـبـش کـارگـری  .  میشود 

ــه   ــده اســت ک ــی رســی ــای ــه ج ب
حکومت حتی تحـمـل نـھـادھـای  
ــدارد و   ــود را ن ــاز خ ــت س دس
میکوشد ھر چه بیشتر کـنـارشـان  

ـیـز بـه  .  بزند  تالش ایـن نـھـادھـا ن
عنوان بخشی از دارو دسته ھـای  
حکومتی اینـسـت کـه مـبـارزات  

ــه طــرح   ــی اصــالح  " کــارگــران عــل
ــون کــار  ــان ــھــاجــمــی بــه  "  ق کــه ت

ــران   ــشــت کــارگ ــدگــی و مــعــی زن
است، را به دفـاع از قـانـون کـار  
ضد کارگری حکومت مـنـحـرف  

اما کارگران نه قانون کـار  .  کنند 
جمھوری اسالمی را میخواھند و  
نه اصالحتش را و ایـن فـرصـتـی  
که کارگر با خواستھای خودشان  
ـر پـایـه   جلو بیایند و باری دیگر ب
ــیــد   ــاک ــن حــقــوق خــود ت ــری ای ت

ــد  ــگــذارن ــطــور واقــعــی ایــن  .  ب و ب
ـیـز   گفتمانی است که ھمین االن ن
ـران و تشـکـل ھـای   در میان رھب

 . موجود کارگری در جریان است 

ـم   سعی کردم خیلی خالصه بـگـوی
 .که موضوع از چه قرار است 

 
ضمن توضیح ایـن  :  ناصر اصغری 

ــثــل   ــتــه کــه آیــا رژیــمــی م ــک ن
ــمـــھـــوری اســـالمـــی اســـاســـا   ج
ـر   ـی ـی احتیاجی به قانون کـار و تـغ
ــون کـار دارد، چــرا کــه ھــر   قـان
ـر سـر   بالئی که خواسـتـه اسـت ب
کارگر آورده است؟ لطـفـا بـه ایـن  
سئوال ھم جواب بدھید کـه بـحـث  
ـرای کـارگـر و در   قـانـون کـار ب

ـرای جـامـعـه   یک بعد وسیعتر، ب
 علی العموم چه جایگاھی دارد؟ 

 
طـبـعـا یـک  :  اصغری کـریـمـی 

ـیـاجـی   دولتی مـمـکـن اسـت احـت
نداشته بـاشـد کـه قـانـون کـاری  

جـمـھـوری اسـالمـی  . داشته باشد 
ھم، باالخره در یک پروسـه چـنـد  
. ساله قانون کار را تصویـب کـرد 

کال قانون کار در ایران فکر مـی  
. ١٣٢٥ کنم برمی گردد به سـال  

 سال پیش کـه آن  ٦٧ یعنی حدود  
ــری در   ــراضــات کــارگ ــت دوره اع

 کـه یـک  ٣٠  تـا  ٢٠ سالھـای  
خالء قدرتی وجود داشت و دولـت  
ـرد بـه   ـب در حالت ضعیفی بسر مـی
ــن خــاطــر دســت کــارگــر،   ھــمــی
ـنـکـه نسـبـت بـه دوره   علیرغـم ای
ـر بـود،   کنونی بسـیـار ضـعـیـف ت

ـر بـود  خـودش  .  برای اعتراض بازت
را متشکل کرد و اتحـادیـه ھـای  
کارگری بزرگی تشـکـیـل داد و  
ــون کــار را در ســال   ــان بـاالخــره ق

.  بـه دولـت تـحـمـیـل کـرد ١٣٢٥ 
ـنـج   قبلترش در دوره رضا شـاه و پ

سال از دوره محمدرضا شاه قـانـون  
به این معنـا  .  کاری وجود نداشت 

قانون کـار خـواسـتـی اسـت کـه  
معموال کارگران بـا مـبـارزاتشـان  
تحمیل می کنند و می خواھـنـد  
ـنـد بـه   مطالباتتشان را تبدیـل کـن
قانون و تثبیتش بکنند که دولتھـا  
ـنـد  . نتوانند راحت دست درازی کن

منتھا این قانـون کـار جـمـھـوری  
ــون کــار   اســالمــی از ھــمــان قــان

ـر  ١٣٢٥   ھـم بـه مـراتـب عـقـب ت
ــه بشــر  .  اســت  ــی ک ــال و در ح

ـیـد   پیشرفت کرده و بـازدھـی تـول
بسیار باال رفته و قـانـون کـارگـر  
ــا   ــت و ب ــشــرف ــن پــی ــا ای ھــم ب
استانداردھای جامعه ھمراه بـاشـد،  
جمھوری اسـالمـی بـعـد از سـی  
چھل سال یک قانون عقب مانـده  
تری را به کارگران تحمیـل کـرده  

 . است 
ـتـھـا   بعدا اشاره خواھم کرد که دول
و جـمــھـوری اسـالمــی ھــم چــرا  

ولـی  .  احتیاج دارند به قانـون کـار 
از زاویه کارگر روشـن اسـت کـه  
. کارگر قانون کـار مـی خـواھـد 

چون بدون قانون کار دولـت یـک  
بردگی تمام عیار را به او تحمیـل  
می کنـد و او را از ھـر حـقـی  

کـارگـر مـی  .  ساقط مـی کـنـد 
ـروی کـارم را   ـی گوید مـن دارم ن
می فروشم بـه سـرمـایـه دار کـه  
ـری   ـراب خود این یعنی استثمار، نـاب

ولـی  .  و بیحقوقی ھم با آن میایـد 
ـنـی   ـی الاقل می خواھم یک قـوان
حاکم باشد بر مـنـاسـبـات مـن و  
کارفرما کـه حـق داشـتـه بـاشـم  
ــصــاب کــنــم،   بـعــنـوان مــثـال اعـت

متشکل شـوم، در مـورد سـاعـت  
ـلـی  . کار دعوا دارم  در مـورد خـی

چیزھا خواسـتـه ھـایـی دارم کـه  
می خواھم اینھا تصویب و تثبیـت  

جامعه و دولت قبـول کـرده  .  بشود 
ـیـن کـارگـر و   باشد که قانونی ب
ــه و ھــر   ــت ــرمــا وجــود داش کــارف
کارفرمائی نتواند به میل خـودش  
ـریـن   دست درازی کند بـه سـاده ت

به این مـعـنـا در  .  حقوق کارگران 
ــراضــات   ــا بــر اثــر اعــت ــی ــمــام دن ت
کارگران، طبقه کـارگـر صـاحـب  

در کشـورھـای  .  قانونی شده است 
ـتـه از   ـب اروپائی ھم خیلی قبلتر ال
ـفـاق افـتـاده اسـت  . ایران، ھمین ات

ـرای کـاھـش سـاعـت   کارگـران ب
 ساعت و  ٨  ساعت به  ١٦ کار از  

ـربـانـی داده   کمتر جنگیده اند و ق
اند و برای خیلـی خـواسـت ھـای  
دیگر و بتدریج اینھا را بـه قـانـون  

روشن اسـت کـه  .  تبدیل کرده اند 
ھـیـچـوقـت تـا سـرمـایـه داری و  
استثمار ھست، یک قـانـون کـار  
ــارگــری،   ــا ک ــع ــی و واق انســان

ولـی  .  نمیتواند وجود داشته بـاشـد 
ـم   این دیگر کشمکشـی اسـت دائ
بین کارگر و کارفرما که تا چه  
حد به کارفرما و دولـت تـحـمـیـل  
می شود و وادار مـی شـود کـه  
تسلیم خواست کارگران بشود کـه  
یک بندھایی و مـاده ھـایـی در  
ـفـع کـارگـر وارد   قانون کار بـه ن

 .کند 
ــوری   ــھ ــم ــاز ج امــا درمــورد نــی
ــانـون کـار بـه دو   اسـالمـی بـه ق

ـنـکـه  .  نکته اشاره میکنم  یکی ای
شھال دانشفر ھم اشـاره کـرد کـه  

اتفاقا برای مقابله با کمونیسـتـھـا  
بود که جمھوری اسالمی قانونی  
می خواست که با اتکا به قـانـون  
به بیحقوقی کـارگـر مشـروعـیـت  

به کـارگـر بـگـویـد قـانـون  .  بدھد 
کار این است و درمورد دسـتـمـزد  
یا تشکل این حق را به کـارفـرمـا  
داده و تــو داری تــخــطــی مــی  

بگویـد قـانـون کـار فـقـط  . کنی 
ــن   ــم ــج ــی و ان ــالم ــورای اس ش
ـفـی را بـه   اسالمی و انجمن صـن
رسمیت شناخته و بنابر این مجمـع  
عمومی و شـورای کـارگـری و  
سندیکا و اتحادیه را به رسـمـیـت  
نمی شناسد و مـطـابـق بـا قـانـون  
ــه   ــدارد دســت ب ــق ن کــارگــر ح
ـر   تشکیل سندیکا یا شـورای غـی

بـه ایـن  .  اسالمی و واقعـی بـزنـد 
معنا جمھوری اسالمی قـانـون را  
در واقع گذراند در مـقـابـل سـیـل  
ـبـال   اعتراضی که به ویـژه بـه دن

ـــالب   ـق ــ ـــت ٥٧ ان ـــود داش .  وج
شوراھای واقعی کارگـری وجـود  

خانه کارگـر دسـت خـود  . داشتند 
کـارگـران سـاعـت  .  کارگران بـود 

ــد  ـن . کـار کــمـتــری مـی خـواســت
ـنـد  . دستمزد باالتری مـی خـواسـت

ـتـه   داشتند تعطیلی دو روز در ھـف
بعضی جاھـا،  .  را اجرا می کردند 

ـنـد   از جمله در شرکت نفت، داشـت
ـتـظـر   متشکل مـی شـدنـد و مـن

اعـتـصـاب مـی  .  قانون ھم نشدنـد 
ـتـظـر قـانـون نشـدنـد  . کردند و مـن

جمھوری اسالمی مجبور شد که  
در این کشمکش قانونی بگذرانـد  
که بتواند بیـحـقـوقـی کـارگـر را  

  ٢٠ االن در قرن  .  مشروعیت بدھد 
ـیـاج دارد  ٢١ و    حکومتی که احت

به یک مشروعیت بین المللـی و  
عضویت در سازمان جھـانـی کـار  
ـلـی   ـیـن الـمـل و بخواھد مراودات ب
داشته باشد، نمیتواند بگـویـد مـن  

یـک  !  ھیچ قـانـون کـاری نـدارم 
ــد   ــی ھــم ھســت کـه بـگــوی ژسـت
ــانــون   ــونــی حــاکــم اســت و ق ــان ق

تاریـخـا قـانـون  .  کاری وجود دارد 
کار به جمھوری اسالمی تحمـیـل  
ـنـکـه چـنـد بـار   شده و علیرغم ای
ــجــاعــی تــرش را   ورژن ھــای ارت
کـارگـران اجـازه نـدادنـد تصـویــب  
ــون کــار   ــان ــا ق ــھــایــت ــی ن شــود ول
ارتجاعی خود را تصویب کـرد و  
ــون   االن مــیــخــواھــد ھــمــیــن قــان

رار  م ق اما آنچیزی کھ میخواھند صورت بگیرد و ھیچ آیین نامھ ای ھ
واد  ھ .   است١٦٥ و ٢٧نیست برای اجرایش بیاید، م ی ب ھ در اول ک

ن  ی ر آی اب ن د ب وان صراحت گفتھ شده است  کھ کارگر را کارفرما می ت
ھ ھا  ام ن ن ی نامھ ھای انضباطی کھ البتھ خود کارفرما قرار است آن آی

ھرحال می .  را تنظیم کند، اخراج کند در حالیکھ در قانون کار فعلی ب
ھ  ت ب ھ ال ارگری، ک گوید بعد از چند تذکر، بعد از اینکھ توافق تشکل ک
ده  ن ای م ظر ن منظورشان شوراھای اسالمی و خانھ کارگر است و نیز ن

ی .  کارگران، می شود اخراج کرد ای ن وسط واسطھ ھ االخره ای و ب
ده است ف ش عری اده .  برای اخراج کارگر ت ر م ا ب ن ا ب  طرح ٢٧ام

اصالحیھ قانون کار ھمھ این واسطھ ھا کنار میرود و کارما سرراست 
  و بدون کوچکترین دردسری حق دارد کارگر را اخراج کند
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ـــده و    ـــب مـــان ـق ـــجـــاعـــی عــ ارت
ضدکارگری را باز ھـم بـه ضـرر  
کارگر تغییر بدھد و کارگران ھـم  
ـر شـدن   اعتراض می کنند به بـدت

اما ھمـزمـان بـه کـل ایـن  .  قانون 
 . قانون کار ھم اعتراض دارند 

قانون کار و کال جایگاه و حـقـوق  
کارگر برای کل جامعه اھـمـیـت  

اگر حق و حقوق کارگر بـه  .  دارد 
رسمیت شناخته شود حق و حقـوق  
ھمه برسمیـت شـنـاخـتـه مـیـشـود  
یعنی اگر کارگر حق اعتصاب و  
اعتراض داشته باشـد دیـگـر جـلـو  
ھیچ بخشی از مـردم را بـخـاطـر  

ـتـوان گـرفـت  ـی دھـان  .  اعتراض نـم
ـتـوان   ـی ھیچ روزنامه نگاری را نـم

ـرسـمـیـت  .  بست  به یک معـنـی ب
شناختن حقوق کارگران مـعـیـاری  
ــیـه جـامــعـه ھــم   ـق ــوق ب ـرای حـق ب

 . ھست 
 

ـراض  :  ناصـر اصـغـری  کـال اعـت
ـیـن روزھـای   کارگران از ھمان اول
ـرات   ـی بحث بر سر قانون کار و تغـی
بعدی چگونه بوده و چقدر موفـق  
ـرخـــورد   بـــوده؟ در ایـــن دوره بــ
ـر   ـی ـی کارگران به بحثی که سر تـغ
ــه اســت،   ــت ــرف قــانــون کــار در گ

 چگونه باید باشد؟ 
 

ـم  :  شھال دانشفر  ـت ھمانطور که گف
 سـال طـول  ٩ پروسه تصویب کار  

ـرده ای  . کشید  و کشاکش گسـت
واقـعـیـت  .  بر سر آن صورت گرفت 

ــون کــار   ــه قــان ــن اســت کــه ن ای
جمھوری اسالمی و نه آیین نـامـه  
ــچــکــدام از   ــه ھــی ھــایشــان و ن
طـرحـھـایــی کـه داده انـد رابـطــه  
ــرمــا و دولــت   ــر بــا کــارف کــارگ
جمھوری اسالمی را تعیین نـمـی  

بطور واقعـی کـارگـران در  . کنند 
ــر روزه بــا ایــن   ــنــگ ھ یــک ج

ـنـد  در ایـن قـانـون  .  حکومت ھست
حق اعتصاب نیست، کـارگـر ھـر  

در ایـن  .  روز اعتصاب می کـنـد 
ـیـسـت، کـارگـر   قانون حق تجمع ن

در  .  ھر روز دارد تجمع می کـنـد 
این قانون خیلی از حقوق کـارگـر  
ــه شـده اسـت، امــا   نـادیـده گـرفـت
ـراض   ـتــ ـم در اعــ ــ ـران دائ کـــارگــ

می بینید که سنـگـر بـه  .  ھستند 
سنگر کارگر توانسته تشکلھایـش  

ــنــد  ــه حــق  .  را ایــجــاد ک ــت تــوانس

ـنـھـا  .  اعتصابش را تحمیل بکند  ای
ھمه پیشرویھای جنبش کارگـری  

ـر سـر قـانـون  .  است  ـراضـات ب اعت
ــای   ــی ھ ــب نشــیــن کــار و عــق
ـراضـات   حکومت در برابر این اعـت

اما قسمت بعـدی  . را توضیح دادم 
ـراضـات   سوال شما مربوط بـه اعـت
بر سر تھاجمات رژیم تحت عـنـوان  

مـی  .  قـانـون کـار اسـت "  اصالح " 
بینید ھر از چندگاھی جـمـھـوری  
ــوان   ــن عــن ــت ای ــح ــی ت ــالم اس
تعرضاتی را در دستور مـیـگـذارد  
و با طرح و نقـشـه جـدیـدی مـی  

از  .  خواھد کارگران را عقب بـزنـد 
بعـد از تصـویـب قـانـون کـار تـا  

ـره را از  ٥ کنون کارگاھھای   ـف  ن
. مشمول قانون کار خـارج کـردنـد 

کارگاھھای ده نفره و قالیبافـیـھـا  
ـره  امـا از  .  را خارج کرده اند و غی

 به طور فشرده تری طـرح  ٨٤ سال  
ــور  "  اصـالح "  ــون کـار در دسـت قـان

ــرار   کــار جــمــھــوری اســالمــی ق
بـخـصـوص در دوره  .  گرفته است 

ـر   احمدی نـژاد مـوضـوع جـدی ت
شد و ھمه بحثشان ھـم ایـن اسـت  
ــرای   کــه قــانــون کــار فــعــلــی ب

ـردار اسـت  از  .  کارفرمایان ھزینه ب
ـرای  ٩١  آذر  ١٤ جمله در    طرحی ب

در  .  داده شـد "  اصالح قانون کـار " 

ـر پـا   برابر این طرح اعتراضـاتـی ب
مشخـصـا آن زمـان، ھـمـیـن  .  شد 

ـنـده طـومـار   کارگـران امضـا کـن
ـبـه   چھل ھزار امضا بر سـر مـطـال
افزایش دستمزد، که آنموقـع سـی  
ـیـه ای   ـیـان ھزار نفر بودند، طـی ب
ـنـد  . اعتراض خود را اعـالم داشـت

ـیـز در   کارگران سندیکای واحد ن
اعتراض به این موضـوع دو ھـزار  

ــد  ــجــمــعــات  .  امضـا جــمــع کــردن ت
مختلفی نیز از طرف ھـمـاھـنـگ  

 ھـزار امضـا  ٤٠ کنندگان طومار  
ـرپـا شـد و   و سنـدیـکـای واحـد ب

ـیـه   فعالین کارگری مختلفی بیـان
ـیـجـه  .  ھای اعتراضی دادند  ـت در ن

ـم کـه ایـن   ـراضـات دیـدی این اعـت
 لـغـو شـد   ٩٢ طرح در اردیبھشت  

و ھمراه با رفـتـن دولـت احـمـدی  
نژاد و وزیر کارش، این طـرح ھـم  

ـیـت  .  به کناری رفت  ـق و این مـوف
االن  .  مھمی برای کـارگـران بـود 

ـر   در دوره روحانی دوبـاره بـحـث ب
. کـار اسـت  "  اصالح قانون  " سر  

که اھداف و نکاتش را در سـوال  
 .قبلی توضیح دادم 

اینکه چه باید کرد؟ به نظـر مـن  
مسئله این اسـت کـه شـوراھـای  
اسالمی و خـانـه کـارگـر سـعـی  
می کنند که مبارزات کـارگـران  

را در چــھــارچــوب قــانــون کــار  
ـلـش  .  فعلی نگه دارنـد  ـی یـک دل

ــیــت   ــع ھــم بــطــور مشــخــص مــوق
اینھـا تشـکـلـھـای  .  خودشان است 

دست ساز حکومتی و بخشـی از  
این سیستم ھستنـد و ھـدف آنـھـا  

در عین حـال  .  حفظ این نظام است 
ـرای خـود   ـری ب ـیـشـت مخالفند و ب

ـیـل  .  طلب میکننـد  بـه ھـمـیـن دل
توده ایستھا و شوراھای اسـالمـی  
کار فراخوانشان به بیعت با قـانـون  
کار فعلی است و در عـیـن حـال  

ــد  ــی دارن ــای ــت ھ ــا  .  مــخــالــف ام

کارگران ھم در برابر این تعرضـات  
ایستاده اند و ھم به کل این قانـون  
. کار و این بردگی اعتراض دارنـد 

کارگران میگویند ما اجازه نـمـی  
دھیم که ایـن تـعـرضـات صـورت  
بگیرد و در عین حال کـل قـانـون  
ـبـعـیـض،   کارتان را کـه قـانـون ت
قانون آپارتـایـد جـنـسـی و قـانـون  
ـم  ـری اسـت را نـمـیـخـواھـی ـراب . ناب

ھمانطور کـه اشـاره کـردم رابـطـه  
کارگر با جمـھـوری اسـالمـی را  
قانون کار تعـیـن نـکـرده و نـمـی  

ـفـس وجـود قـانـون  . کند  منتـھـا ن
کار خود نتیجـه مـبـارزه کـارگـر  

و االن که بحث بر سـر  .  بوده است 
ــون کــار "  ــان و  .  اســت "  اصــالح ق

موضوع قانون کار و به عـبـارتـی  
روشنتر، موضـوع شـرایـط کـار و  
ــوی   ــه جــل ــدگــی کــارگــران ب زن

فرصتـی اسـت  .  صحنه آمده است 
که کارگر، ھمانطور که در دوره  
ـبـات   ھای قبل با مـنـشـور مـطـال
حداقلی خود جلو آمد و زنـدگـی  
ای انسـانـی را حـق خـود اعـالم  
داشت، االن ھم با خواستـه ھـایـش  
بیاید جلـو و حـق و حـقـوقـش را  

اعالم کند که شرایـط  . طلب کند 
برده وار کار و این فقر و فـالکـت  

اعالم کـنـد کـه  .  را قبول نمیکند 
ـم کـارگـران   حق تشکل، حق مسـل

ــاد  .  اســت  ــج ــش را ای و تشــکــل
ــد  اعـالم کـنـد کـه حــق  .  مـیـکـن

ـم کـارگـران   اعـتـصـاب حـق مسـل
ــت و   ــه مــردم اس ــم ــت و ھ اس

 . خواستھایشان را مطرح کند 
ـرای خـواسـت افـزایـش    جنبـش ب
دستمزد که قدمھای بسیاری بـه  
ـر   جلو برداشتـه اسـت، بـایـد جـلـوت
بیاید و کارگران خواستار افـزایـش  
فوری دستـمـزدھـایشـان بشـونـد و  
ـنـد خـط   حاال که خودشان میگـوی
ـیـون تـومـان اسـت،   ـل فقر سـه مـی
ــمــزد ســه   ــار حــداقــل دســت خـواســت

بگوینـد کـه  .  میلیون تومان شوند 
ـم   شورایعالی کارتان را قبول نـداری
ـیـکـارسـازیـھـا   و علیه بیکاری و ب

ـم کـه  .  بایستند  مـیـخـواھـم بـگـوی
پیش کشیده شدن بحث قانون کار  
ـر   فرصتی است برای تعرض بیـشـت
و کارگر باید جلو بیاید و بـگـویـد  
. که کل این بساط را قبول نـدارد 

و طرح ھای تعرضی حکومت را  
ـراضـی سـراسـری   با تعرض و اعـت

اعالم کند کـه شـمـا  .  پاسخ دھد 
ـنـد    را  ٧ دارید می گویید کـه ب

ـراردھـای   اصالح می کنیم کـه ق
ـم  ـری ـب ـیـن ب بسـیـار  !  موقت را از ب

خوب کل این قراردادھای مـوقـت  
ــت   ــن بــرود و دس ــد از بــی ــای ب
پیمانکاران از محیـط ھـای کـار  

 .کوتاه بشود 
ــا   ــارگــران ب ــب ک ــن تــرتــی ــدی ب
خواستھایشان جلو بیایند و جـلـوی  
گســتــاخــی ھــای حــکــومــت را  

ــد  ــرن ــگــی ــت  و  .  ب کــارگــران نــف
کارگران بخشھای مختلف بیاینـد  
ـراضـی   جلو و با یک جنبش اعـت
وسیـع و بـا تـعـرض مـقـابـل ایـن  

ـرنـد  ایـن راھـکـار  .  تھاجم را بـگـی

ھ اشاره  کت ھ دو ن ار ب ون ک ان اما درمورد نیاز جمھوری اسالمی بھ ق
ا . میکنم ھ ب ل اب ق یکی اینکھ شھال دانشفر ھم اشاره کرد کھ اتفاقا برای م

ھ  ا ب ک کمونیستھا بود کھ جمھوری اسالمی قانونی می خواست کھ با ات
ار .  قانون بھ بیحقوقی کارگر مشروعیت بدھد ون ک بھ کارگر بگوید قان

و  این است و درمورد دستمزد یا تشکل این حق را بھ کارفرما داده و ت
ن .  داری تخطی می کنی جم بگوید قانون کار فقط شورای اسالمی و ان

ع  ن مجم ر ای اب ن ھ و ب اخت ت شن ی اسالمی و انجمن صنفی را بھ رسم
می  ت ن ی ھ رسم ھ را ب عمومی و شورای کارگری و سندیکا و اتحادی
ا  ا ی ک دی شناسد و مطابق با قانون کارگر حق ندارد دست بھ تشکیل سن

ا جمھوری اسالمی .  شورای غیر اسالمی و واقعی بزند ن ع ن م بھ ای
ال  ب قانون را در واقع گذراند در مقابل سیل اعتراضی کھ بھ ویژه بھ دن

خانھ .  شوراھای واقعی کارگری وجود داشتند.   وجود داشت٥٧انقالب 
ود ری می .  کارگر دست خود کارگران ب ت م ار ک ارگران ساعت ک ک

ی دو روز در .  دستمزد باالتری می خواستند.  خواستند ل طی ع د ت داشتن
ت، .  ھفتھ را اجرا می کردند ف ھ در شرکت ن ل ا، از جم عضی جاھ ب

د .  داشتند متشکل می شدند و منتظر قانون ھم نشدند اعتصاب می کردن
د دن ون نش ان ن .  و منتظر ق ھ در ای ور شد ک جب جمھوری اسالمی م

  کشمکش قانونی بگذراند کھ بتواند بیحقوقی کارگر را مشروعیت بدھد
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واقعی ما کارگران است و زمینـه  
ھای عملی و اجتـمـاعـی آن ھـم  

ــن  .  وجــود دارد  ــت خصــوصــا در م
جامعه ای که در جنـب و جـوش  
ــش ھــای   ــب ــا جــن اســت، مــردم ب
اعتراضی خـود دارنـد جـلـو مـی  
ـبـش کـارگـری   آیند و و خود جـن
ـراض در   بخش فعال و دائمی اعـت

ـنـه ھـای آن  .  جـامـعـه اسـت  زمــی
ــت  ــشــتــر اس ــه در  .  بــی ــمــل از ج

محیطھای مختلف کارگـری ھـر  
ـراض و مـبـارزه اسـت و   روزه اعـت
ـراض   می بینیم که چـگـونـه اعـت
ـیـن شـرایـطـی   میجوشد و در چـن
ــیــن   ــن ــرای تــدارک چ ــه ب ــن ــی زم

بـه  .  اعتراضاتی بسیار فراھم است 
ــدان   ــایــد پــاســخ دن ایــن شــکــل ب
شکنی بـه طـرحـھـای تـعـرضـی  

" اصـالح  " رژیم و از جمـلـه طـرح  
ھمین االن زمـزمـه  .  قانون کار داد 

ھای اعتراض کارگران بر سر ایـن  
ھـمـیـن االن  .  موضوع را میشنویم 

بیانیه ھای اعتراضی کارگران را  
ـتـمـان  .  می بینیم  ھـمـیـن االن گـف

کارگران این اسـت کـه مـا ایـن  
ـم  ـبـول نـداری مـا  .  قانون کـار را ق

ــی   ــی م ــان ــدگــی انس ــک زن ی
اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  خواھیـم 

ایران در بیانیه اش دقیقا به ھمـیـن  
و اینھا ھمـه  .  مساله اشاره میکند 

ـلـه   پاسخ ما کارگران به این مسـئ
 . است 
 

صغر کریمی این  ا :  ناصر اصغری 
سئوال را از شما دارم به نظر شـمـا  
ـرقـی چــه   یـک قـانـون کـار مـت
نکاتی را بـایـد در خـود داشـتـه  

 باشد؟ 
 

کـارگـران دھـھـا  :  اصغر کریمـی 
خواست دارند و در یـک قـانـون  
کار مترقی ھمه اینھا باید مطـرح  

از ساعت کار، که به نظر  .  بشوند 
ــه  ٣٠ مـا   ـت  سـاعـت کـار در ھـف

ـرش نـاالزم و   کافی است و بیشـت
ـلـی  .  زورگوئی است  دو روز تعـطـی
مسئله دسـتـمـزد  . متوالی در ھفته 

ـر از تـورم ھـر سـال   که باید بـاالت
ـنـاسـب بـا   افزایش پیدا بکند و مت
استانداردھا و توقعات انسـانـھـا از  
جامعه و متناسب با بارآوری کار  
ـنـکـه   بطور کلی باال برود و نـه ای
فقط متنـاسـب بـا تـورم افـزایـش  

و ھمینطور برابری حقـوق زن  . یابد 
ـیـکـاری .  و مرد  ـیـمـه ب . مسئلـه ب

مسئله ایمنی محیط کار و دھھـا  
خواست دیگر که کـارگـر دارد و  
باید در قانون کار صریح و روشـن  

ولـی مـن مـی  .  قید شـده بـاشـد 
خواھم روی دو خـواسـت تـأکـیـد  
ـیـد و شـرط   بکنم و آن حق بـی ق
اعتصاب، و حق بی قید و شـرط  

قـانـون کـار  .  متشکل شدن اسـت 
ــر   ــن حــق را از کــارگ ــی ای فــعــل

بنابراین حـتـی اگـر  .  گرفته است 
ھمه بنـدھـای دیـگـرش طـال ھـم  
باشد از نظـر کـارگـر ایـن قـانـون  

ـلـی  .  محکوم است  قانون کـار خـی

ـنـویسـد کـارگـران   سرراست بایـد ب
ـنـد دسـت   ـتـوان ھروقت خواستند می
ـنـد و اعـتـصـاب   به اعتصـاب بـزن
ـنـد   قانونی است و ھر طور خـواسـت

این یعنی کسـی  .  متشکل بشوند 
ــراج نــدارد،   ــرکــوب یــا اخ حــق س
حقوق دوره اعتصاب باید پرداخـتـه  
ـتـوان اعـتـصـاب شـکـن   ـی شود، نم
ـتـوان قشــون   ـی اسـتـخـدام کـرد، نـم
ــارگــر   ــه ک ــی کشــی کــرد عــل

نفس اینکه اعـتـصـاب  . اعتصابی 
ــه رســمــیــت   ــد و شــرط ب ــی قــی ب
شناخته نشده کارگر را مـحـتـاط  
ـران کـارگـری   میکند، کـار رھـب
ــشـود بــرای   خـیــلـی دشـوارتــر مـی
سازمان دادن اعتصاب، کـارفـرمـا  
راحت تر میتواند تفرقه بیندازد، از  
ـرسـانـد مـثـل   ـت عواقب اعتصاب ب
کـارفـرمـای کـارخــانـه صـفـا در  

ـنـدد   ـب کارخانه را بروی کارگران ب
اگر حق اعـتـصـاب  . یا اخراج کند 

ـرفـتـه شـده   بی قیـد و شـرط پـذی
ـتـوانـد   ـی باشد ھیچ کارفرمایی نـم
ـردازد چـون   ـپ دستمزد را سر وقت ن
ــران دســت بــه   ــه کــارگ ــل ــالفــاص ب

ــد  ــزنــن ــاب مــی ــص ــعـــالوه  .  اعــت ب
اعتصابات بزرگ و مـنـطـقـه ای  
ـرد  . خیلی راحـت صـورت مـیـگـی

نداشتن حق اعـتـصـاب و تشـکـل  
یعنی رسما دولت دارد مـیـگـویـد  
ھر بالیی بـه سـرت آوردنـد بـایـد  

ــی بــردگــی  .  بســازی  ــعــن ــن ی ای
ـقـا  . کامل  ـبـایـد مـطـل و کارگـر ن
فصل مربـوط بـه تشـکـل  .  بپذیرد 

ھای کارگری قانون کـار عـمـال  
آزادی تشکل ھای کـارگـری را  
بطور کامـل از کـارگـر گـرفـتـه  

ـلـی از  . است  و می بینیم که خـی
فعالین کارگری در مثال نیشـکـر  
ھفت تپه، در شـرکـت واحـد و در  
ـنـد   سراسر کشور، که تالش میکن
ـم   ـنـد، دائ کارگران را متشکل کن
ــد و اخــراج و   ــن زیــر ضــرب ھســت

چـون  .  دستگیر و زندانی میشـونـد 
جمھوری اسـالمـی مـی خـواھـد  
ـثـمـار را تـحـمـیـل   بدترین نوع اسـت
کند، در نتیجه کارگر را از حـق  

ھـر  .  تشکلش محـروم مـی کـنـد 
نھاد و تشکلـی مـثـل شـوراھـای  
اسالمی کار که این قـانـون کـار  
ــا   را بــپـذیــرد دارد ضـدیــتـش را ب
کارگر بیان میـکـنـد دارد مـزدور  

 . بودنش را بیان میکند 

ـیـسـت   قانون کار تنھا فاکتوری ن
که رابطه کارگر و سرمایه دار و  

ولـی  .  دولت را شـکـل مـی دھـد 
ـرقـی   اھمیت یک قانون کـار مـت
این اسـت کـه دسـت کـارگـر را  

در  .  برای مبارزه باز مـی گـذارد 
ھرصورت ایـن دو آزادی یـعـنـی  
آزادی اعتـصـاب و تشـکـل دوتـا  
ــدی   ــی ــل خــواســت پــایــه ای و ک

ـیـجـه قـانـون کـار  .  ھستنـد  ـت در ن
فعلـی کـه شـوراھـای اسـالمـی  
ـنـد،   کار ھم از آن دفـاع مـی کـن
یـــک قـــانـــون کـــار تـــمـــامـــا  

 ضدکارگری است؛  
ـنـجـا بـایـد   یک نکته دیگر ھم ای

ـم  ـرغـم  .  اشـاره کـن ـی کـارگـران عـل
اینکه حق اعتصـاب نـدارنـد ولـی  
در عمل اعتصاب را تحمیل کـرده  

ـرقـانـونـی  .  اند  آنقدر اعتصـاب غـی
ـــد   ـــمـــام  ( کــرده ان ــه ت ـرا ک چــ

ــانــون کــار   ــبــق ق اعــتــصــابــات ط
، کـه اکـنـون  ) غیرقانونی ھستنـد 

ـبـدیـل   دیگر به یک دستـاوردی ت
دیگر نمی شود جلـوی  .  شده است 

دولـت  .  اعتصاب کارگر را گرفت 
و یا کارفرما دیگر نمی تـواد بـه  
ــت   ــصــاب ــد اعــت ــوی ــگ ــارگــر ب ک

چون اصال نمـی  .  غیرقانونی است 
کـارگـر  .  بھش می خـنـدنـد !  تواند 

ھر وقت خـواسـتـه، بـخـصـوص در  
سالھای اخیر، دست به اعـتـصـاب  
زده و در عـیـن حـال دارد تـالش  
می کند که علیرغم ممنـوعـیـت  

 . تشکل، متشکل بشود 

روشــن اســت کــه مــوقــعــی کــه  
ــنــطــور   ــی ــصــاب و ھــم ــت آزادی اع
ـیـسـت،   آزادی تشکل در قـانـون ن
ـنـه   ـرای کـارگـر ھـزی اعتـصـاب ب

ــادی بــرای دارد  ــری  .  زی ــگــی دســت
موقعـی  .  محدود ھست . می دھد 

ــت   ــی ــصــاب بــرســم ــت کــه حــق اع
ــردن   شــنــاخــتــه نشــده، مــتــحــد ک
ــصــاب   کـارگــران و ســازمــان اعــت
ـر   ـران کـارگـری دشـوارت برای رھب

ــرای  .  اســت  کــارفــرمــا دســتــش ب
فشار آوردن باز است کـه بـگـویـد  
. غیرقانونی است و اخـراج بـکـنـد 

ـنـکـار را   کارفرماھا ھمین االن ای
در نتیجه اینکـه  .  دارند می کنند 

کارگران اعتصاب را به کارفرمـا  
ـقـا کـافـی   تحمیل کرده اند، مطـل

ـبـدیـل بشـود بـه  . نیست  این باید ت
ــی   ــد کـه وقــت ـن ــگــوی ــون تـا ب قـان
ــردیــد اعــتــصــابــات   اعــتــصــاب ک

ــی اســت  ــون ــان ــیــه  .  ق ــد عــل ــن ــوان نــت
نتواننـد  . اعتصابش تحریک کنند 

ــه   ــی ـر عـل ــنـد ب قشـون کشـی کـن
ـنـد حـقـوق دوران  .  اعتصابش  نتـوان

اعتصابش را ندھند و جامعه مـی  
پذیرد که کارگر آمده در مـیـدان  

و دارد  .  و اعتصابش قانونی است 
. برای حقوقش مبارزه مـی کـنـد 

ـبـات کـارگـران   خالصه کنم مطـال
زیاد است ولـی ایـن دو خـواسـت  

قانـون کـاری کـه  .  کلیدی است 
این دو مطالبه را صریح و روشـن،  
ونه با ایما و اشاره، یعنی حق بـی  
قید و شرط اعتصاب و حـق بـی  
قید و شرط متشکل شدن نداشتـه  
باشـد، از نـظـر کـارگـران مـردود  
ــه ھــیــچ   ــقــا ھــم ب ــل اســت و مــط
ـنـد خـوب   قیمتی، حتی اگر ده ب
دیگری ھم داشته باشد، نبایـد بـه  

 .رسمت شناخته شود 
 

شـایـد مـخـالـف  :  ناصر اصـغـری 
ـران   سیاسی شـمـا بـگـویـد کـه ای
ـیـس و   مثال شرایطـش مـثـل سـوئ
ـیـسـت کـه بشـود قـانـون   سوئـد ن
ــت و   ــوش کــاری بــرای ایــران ن
حقوقی به کارگر داد کـه مـثـال  
ــد   ــد کــارگــر مــی تــوان در ســوئ
ـیـاورد  . مطالبه کند و به دستـش ب

جواب شما به این بحث و استـدالل  
 چیست؟ 

 
کشورھای مختلف  : شھال دانشفر 

اینکھ چھ باید کرد؟ بھ نظر من مسئلھ این است کھ شوراھای اسالمی 
ارچوب  و خانھ کارگر سعی می کنند کھ مبارزات کارگران را در چھ

ت .  قانون کار فعلی نگھ دارند ی ع وق طور مشخص م م ب یک دلیلش ھ
ن .  خودشان است خشی از ای ی و ب ت اینھا تشکلھای دست ساز حکوم

د و .  سیستم ھستند و ھدف آنھا حفظ این نظام است ن در عین حال مخالف
ا و .  سھم بیشتری برای خود طلب میکنند ھ وده ایست ل ت ی ن دل ی م ھ ھ ب

شوراھای اسالمی کار فراخوانشان بھ بیعت با قانون کار فعلی است و 
د ی دارن ای ن .  در عین حال مخالفت ھ ر ای راب م در ب ارگران ھ ا ک ام

راض  تعرضات ایستاده اند و ھم بھ کل این قانون کار و این بردگی اعت
کارگران میگویند ما اجازه نمی دھیم کھ این تعرضات صورت .  دارند

ون  ان عیض، ق ب ون ت بگیرد و در عین حال کل قانون کارتان را کھ قان
م ی خواھ ی م ھ .  آپارتاید جنسی و قانون نابرابری است را ن طور ک ان م ھ

ن  ی ع ار ت ون ک ان اشاره کردم رابطھ کارگر با جمھوری اسالمی را ق
ارزه .  نکرده و نمی کند ب جھ م ی ت ار خود ن ون ک ان منتھا نفس وجود ق
  کارگر بوده است
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با ھم شرایطشان متفـاوت اسـت و   
در عین حال شرایط مشترکی ھـم  

بنابراین، ایـن بـحـث ھـنـوز  .  دارند 
شما بـه  .  چیزی را بیان نمی کند 

ـیـد  . جامعه سوئد اشـاره مـی کـن
ـتـی   جامعـه سـوئـد ھـم یـک وق
ــود  ــصــادش خــراب ب . شــرایــط اقــت

حتی کارگـران سـوئـد مـھـاجـرت  
ــکـا  ــه آمــری ــد ب ولــی  .  مـی کــردن

باالخره بـعـد از مـبـارزات فـراوان  
در  .  خواستھایی را تحمیل کـردنـد 

ـیـز   کشورھای مختلف اروپـائـی ن
ـم   ـی آن چیزی را که امروز می بین
اگـر چـه ھـنـوز بـه مـعـنـای آن  
نیست کـه رفـاه کـارگـر تـمـامـا  
تأمین است، اگـر چـه ھـنـوز تـا  
بحران می شـود اول جـائـی کـه  
ــوق   ــد از حــق ــد بـزنــن مـی خــواھــن
کارگر است، زنـدگـی کـارگـر و  
ـرار   کل جامعه را  مورد تعـرض ق
می دھـنـد، ولـی ھـمـیـن حـد از  
تامین اجتماعـی ثـمـره مـبـارزه و  
ــراضــات کــارگــران و مــردم   ــت اع

ـران  .  است  بعالوه اگـر در مـورد ای
سئوال می کنیـد، خـوب از نـظـر  
سیاسی می بینید ما بـا جـامـعـه  
ـم کــه در آن مـرتــب   ـی ـروی ای روب

مـردم  .  اعتراض و مـبـارزه ھسـت 
ــد  ــی دارن ــای ــھ ــواســت ــارگــر  .  خ ک

ـر سـر یـک زنـدگـی   گفتمانش ب
می گوید خط فقـر  . انسانی است 
جامعه ای کـه از  .  را نمی پذیرم 

ـراض مـــی جـــوشـــد  ــ ـت ایـــن  .  اعــ
ـــکـــال اســـت،   ـراضـــات رادی ــ ـت اعــ
. آزادیخـواه اسـت، سـکـوالر اسـت 

حزبی مثل ما وجود دارد کـه بـه  
ایـن مـبـارزات جــھـت مـیـدھـد و  
چشم انداز روشنی در مـقـابـل ان  

ــدھــد  ــی ــرار م ــظــر  .  ق و اگــر از ن
ــگــاه   ــه مـوضــوع  ن ــصــادی ب ـت اق
کنید، ایران کشوریست  با منـابـع  
غنی فروان و پر ثروت کـه یـک  

ھـمـیـن دزدی  .   قلم آن نفت اسـت 
ــت   ــکــوم ــاردی ح ــی ــل ــای مــی ھ
جمھوری اسالمی و سـرانـش دارد  
صحت این را نشان می دھد کـه  
ـیـسـت  . مشـکـل مـنـابـع مـالـی ن
ـم حـاکــم اســت  . مشـکــل ســیـســت

بنابراین جمھوری اسالمی گـورش  
را گم کند، آنوقت می بینیم کـه  
چــطــور مــی شــود جــامــعــه ای  
ساخت که مردم و کارگران در آن  

ــاشــنـد  ــن اگــر  .  در رفــاه ب ــابــرای ـن ب

ـیـسـت،   کارگر و جامعه در رفاه ن
بحث بر سر یک مـانـع سـیـاسـی  
ــم   ــاســی ھ ــی ــع س اســت و آن مــان

بـعـضـا  .  جمھوری اسـالمـی اسـت 
دلیل می آورند و عقب مـانـدگـی  
ـبـودن   اقتصادی را دلیل ممـکـن ن
پاسخگویی به خواسـتـھـای مـردم  

اما به نـظـر مـن  .  قلمداد میکنند 
کسی که چنین دالیلی را مـی  
آورد، می خـواھـد کـارگـر را در  
چھارچـوب نـظـام مـوجـود نـگـاه  

و برای حفظ نظـام مـوجـود  .  دارند 
ـرار   این استدالالت در مقابل مـا ق

بـطـور مـثـال بـحـران  .  می دھـنـد 
ــصــادی حــکــومــت اســالمــی   اقــت

ــن   ریشــه اش در وجــود خــود ای
ـم اسـالمـی   حکومت اسـت و رژی

ــار  ٣٦  ــداخـتـن ب  سـال اســت بـا ان
بحرانش به گرده مـردم ، زنـدگـی  
بخـش عـظـیـمـی از کـارگـران و  
. مردم را به تباھی کشانـده اسـت 

ـتـصـاد   ربط خواستھای مردم به اق
جامعه بطور واقعی ھمصدایـی بـا  
جمھوری اسالمی و دعوت مـردم  
. به تحمل این فقر و بردگی اسـت 

ـبـاتـی کـه   استدالل اینکه با مطال
شـمـا مـیـگـویــیـد سـرمـایـه داران  
ـیـز، اسـتـدالل   ورشکست میشوند ن
کسی است که دغـدغـه ھـایـش  
حفظ چھارچوبه ھای ھمین نـظـام  

روشن است کـه در  .  موجود است 
ایران بخصوص چنین استـدالالتـی  
ــان کــارگــران و مــردان   در مــی

ــدارد  ــداری ن مــردم حــق و  .  خــری
کـارگـر  .  حقوقشان را میـخـواھـنـد 

نمی تواند صبر کند و از حـق و  
زندگی و معیشتش دفـاع نـکـنـد  
که اقتصاد ایـن آقـایـان شـکـوفـا  

آن چیزی که اینھـا بـه آن  .  بشود 
ـتـصـاد،   می گویند شکوفائـی اق
شکوفائی اقتـصـاد یـک مشـت  
ـیـمـت   آیت الله و سرمایه دار بـه ق
بدبخت کردن و به فالکت رساندن  

 . کارگران و کل جامعه است 
ـیـن   ـر چـن ـراب بنابراین پاسخ ما در ب
اســتــدالالتــی ایــنــســت کــه  تــا  
آنجایی که امروز ھم تکـنـولـوژی  
ــابـعــش   اجـازه مــی دھــد، ھـم مـن

ھست،ھم یک جنبـش کـارگـری  
در اعتراض و فعال وجـود دارد و  
ـیـن   ـم، مـیـشـود چـن ـی ھم ما ھسـت
خواستھایی را متحقق کرد و بایـد  
ـم  . پیگیر تمامی خواستھایمان شوی

ـیـسـت کـه   طبعا بحث مـن ایـن ن
ـم  ـی ـم  .  یکشبه اینکار را بـکـن بـحـث

ــن اســت کــه اگــر یــک افــق   ای
ــر   ــریــمــان بــاشــد، اگ روشــنــی روب
جمھوری اسالمی را بعنوان یـک  
ــمــان   ــای ــوی پ ــع جــدی از جــل مـان
برداریم، اگـر ھـر روزه و ھـر روزه  
ـم و   برای خواستـھـایـمـان بـجـنـگـی
تحمیل کنیم، اگر مقـابـل تـعـرض  
ــم،   ــی ــت جــمــھــوری اســالمــی بــایس
میتوانیم این خواستـھـا را تـمـامـا  

ـم  ـی و بـا بـه دسـت  .  متـحـقـق کـن
گرفتن قدرت در دسـت خـودمـان،  

ـم کـه در آن   جـامــعـه ای بســازی
. انسانھا، آزاد، برابر و شاد بـاشـنـد 

ــه آن   ــا ب ــه م ــه ای ک ــع ــام ج
ـم  ـی بـه نـظـر  .   سوسیالیسم میـگـوی

من ایران می تـوانـد یـک الـگـو  
 .باشد 

  
اجـازه بـدھـیـد بـه  :  اصغر کریمی 

ـم  یـکـی  .  چند نـکـتـه اشـاره کـن
ـیـس و   اینکه اوال در سوئد و سـوئ
ــران   ــمــان و فــرانســه ھــم کــارگ آل
ــد   ــنـد و دائــم دارن نـاراضــی ھســت
ـرای حـقـوق و   مبارزه می کنند ب

ـر  ـنـجـا ھـم یـک  .  قوانیـن بـھـت ای
ــه   ــق کشــمــکــش ھســت بــیــن طــب

ـقـه سـرمـایـه دار و   کارگر با طـب
دولت و بخاطر مبـارزات طـوالنـی  
ـقـه حـاکـم   خواسته ھایی را به طب

ـراحـتـی  .  تحمیل کرده انـد  مـثـال ب
ـنـد کـارگـر را در ایـن   نمی تـوان

کارگران  .  کشورھا سرکوب کنند 
و مردم یک رفاه نسبی، کـه در  
عین حـال نسـبـت بـه امـکـانـات  
ــز اســت،   ــی ــاچ جــامــعــه بســیــار ن

سـئـوال  .  توانسته اند بـدسـت آورنـد 
ــران   ــرا ای مــن ایــن اســت کــه چ
سوئیس نیست، چرا نمی تواند بـه  
اندازه ھمانجا کارگر حق و حـقـوق  
داشته بـاشـد؟ مـگـر کـارگـر در  
ـیـد   ایران کار نمیکنـد، مـگـر تـول
ـیـسـت؟ مـگـر   کننده ھمه چـیـز ن
پولی کـه خـرج بشـار اسـد مـی  
شود از جیب کارگر نمی دھـنـد؟  

ـثـمـار   از جای دیـگـری بـجـز اسـت
. کارگـر کـه پـول در نـمـی آیـد 

باالخره بـا کـار اسـت کـه ارزش  
آخوند و سرمـایـه  .  ایجاد می شود 

ـنـد  ـقـه  .  دار که کار نمی کـن طـب
ـنـی   حاکم که مشغول ارزش آفـری

ـیـسـت  ـروت جـامـعـه را  .  ن ــمـام ث ت
ـنـه  .  کارگر تولید مـی کـنـد  ھـزی

حراست و وزارت اطالعت و زنـدان  
و دم و دستگاه سـرکـوب خـودش  

ــه  .  را ھــم، دارد مـی دھــد  ھــزیــن
ــاش و   ــخــور و بــپ مســاجــد و ب
دزدیھایشـان را ھـم کـارگـر دارد  

ـراض کـارگـر ایـن  .  می دھد  اعـت
ـیـد مـی   است کـه مـن دارم تـول
ـقـدر   ـن کنم، چرا سھم مـن بـایـد ای
باشد؟ در نتیجه کارگر بـا تـوجـه  
ــولــیــدی   ــات ت ــن امــکــان ــه ھــمــی ب
موجود در جامعه سـرمـایـه داری  
با بازدھی باالی تولید، میـگـویـد  
ــار   ــوانــم یــک جــامــعــه بســی ــت مـی
ـر از امـکـانـات   انسانی، مـرفـه پ
رفاھی و تفریحی و پـوشـاک و  
ــرای کــل   تــغــذیــه و مســکــن، ب

ـم  ـرویـد  .  جامعه ایجاد بکـن شـمـا ب
کنار، این سیستم برود کنـار، ایـن  
دولت برود کنار، و کل این نـظـام  
نابرابر و غیرانسانی سرمایه داری  
ـرود کـنـار، مــن یـک جـامـعــه   ب

 . انسانی میسازم 
توقعات کارگر را بـا امـکـانـاتـی  
. که امروز دنیا دارد باید سنـجـیـد 

ــارگــر در   ــه ک ــق ــاورد طــب دســت
ـبـدیـل   کشورھای دیگر ھم بایـد ت
ــر در   ــاورد کــارگ ــت بشــود بــه دس

ــم  .  ایــران  ــر ھ و بــگــویــد کــه اگ
ـیـس    طبقه  ای ھایم در سوئد و سوئ

گوشه ای از خواسته ھـایشـان را  
ــه   ــد ب ــای ــن ب ــد، ای بـدســت آورده ان

در  .  دستاورد من ھم تبدیـل بشـود 
ـنـد   نتیجه اینـکـه عـده ای بـگـوی
اینجا ایران اسـت و بـا سـویـس و  
آلمان فرق دارد و وضع کارگر در  
ـرانـی   این کشورھا بـه کـارگـر ای
ربطی ندارد و ھـر اجـحـافـی کـه  
ـرای   ـریـد ب ـپـذی کردیم شمـا بـایـد ب
ـقـا   اینکه اینجا ایران است را مـطـل

اینھا استدالل ھـای  .  نباید پذیرفت 
ـقـه حـاکـم اسـت  ! رنـدانـه ای طـب

کارگر می گوید این یک کـاله  
بزرگی اسـت کـه مـی خـواھـی  
ـم  . سرم بگذاری و قبول نـمـی کـن

ـراض کـرده   قبول ھم نکرده و اعـت

قانون کار تنھا فاکتوری نیست کھ رابطھ کارگر و سرمایھ دار و دولت را شکل  
ولی اھمیت یک قانون کار مترقی این است کھ دست کارگر را برای  .  می دھد 

در ھرصورت این دو آزادی یعنی آزادی اعتصاب و  .  مبارزه باز می گذارد 
در نتیجھ قانون کار فعلی کھ  .  تشکل دوتا خواست پایھ ای و کلیدی ھستند 

شوراھای اسالمی کار ھم از آن دفاع می کنند، یک قانون کار تماما  
 ضدکارگری است؛  

کارگران علیرغم اینکھ حق اعتصاب  .  یک نکتھ دیگر ھم اینجا باید اشاره کنم 
آنقدر اعتصاب غیرقانونی  .  ندارند ولی در عمل اعتصاب را تحمیل کرده اند 

، کھ اکنون  )چرا کھ تمام اعتصابات طبق قانون کار غیرقانونی ھستند (کرده اند  
دیگر نمی شود جلوی اعتصاب  .  دیگر بھ یک دستاوردی تبدیل شده است 

دولت و یا کارفرما دیگر نمی تواد بھ کارگر بگوید اعتصابت  .  کارگر را گرفت 
کارگر ھر وقت  .  بھش می خندند !  چون اصال نمی تواند .  غیرقانونی است 

خواستھ، بخصوص در سالھای اخیر، دست بھ اعتصاب زده و در عین حال  
 . دارد تالش می کند کھ علیرغم ممنوعیت تشکل، متشکل بشود 



 8  ١٣٩٣ آذر ١١ کارگر کمونيست

است و در ھـر صـورت ھـمـانـطـور  
که شھال دانشفر ھم گـفـت مـانـع  
تأمین خواستھای کارگـران و در  
واقع خـواسـتـھـای کـل جـامـعـه،  
سیاسی است، جمھوری اسـالمـی  
است و کل ایـن نـظـام اسـت کـه  
جــمــھــوری اســالمــی دارد از آن  

شما این مانـع را  .  دفاع می کند 
بردارید می شـود یـک جـامـعـه  
بسیار انسانی، مرفه، برابر و پر از  
خوشبختی برای ھمه مردم تأمیـن  

 .کرد 
 

من ھم قبول دارم  :  ناصر اصغری 
که مانع رسـیـدن بـه رفـاه مـانـع  
سیاسی است و آن ھـم جـمـھـوری  

 .اسالمی است 
 

مـن فـکـر مـی  :  ناصر اصغـری 
کنم که اگر دسـت حـزبـی مـثـل  
حزب کمونیست کـارگـری بـاشـد  
ــویســد،   ــن ــانــون کــاری ب کــه  ق
کارفرما و دولتش ورشـکـسـتـه و  

آیا اینـجـوری  .  سرنگون می شوند 
ـم کـه   نیست؟ می خـواھـم بـگـوی
چگونه مـیـشـود در چـھـارچـوب  
ھمین جامعه سرمایه داری و یـا  
حتی ھمیـن جـمـھـوری اسـالمـی  
یک قانون کار مدرنی نـوشـت و  

 به دولت تحمیل کرد؟ 
 

قانون کار در ھـمـه  :  شھال دانشفر 
جوامع سرمایه داری در ھمه دنیـا  

اگـر  .  بستگی به تـوازن قـوا دارد 
قانون کار مدرن منظورتان قانونی  
است که در آن مذھب و اسـالم و  
ـره دخـالـت   تبعیضات قومی و غـی
نکند با ھویت جمھوری اسـالمـی  

ــد  ــمــی خــوان ــوازن قــوایــی  .  ن در ت
میشود خواستـھـایـی را تـحـمـیـل  
کرد و با این تحمیل کـردن درجـه  
ای آنرا بـه سـرنـگـونـی نـزدیـک  

 .کرد 
ـر سـر   اگر علی الـعـمـوم بـحـث ب
قانون کار در چھارچوب سرمـایـه  
داری است که کـامـال بـه تـوازن  

ــگــردد  ــال  .  قــوا بــرمــی ــطــور مــث ب
ـیـای   کارگران نـمـیـخـواھـد در دن
ـیـشـرفـت   امروز و ایـن درجـه از پ

 سـاعـت در روز  ٨ تکنولوژی باز  
یـک تـالش دائـمـی  .  کار کـنـد 

کارگران بـھـبـود شـرایـط کـار و  
زندگی شـان اسـت و ایـن یـک  

 .جنگ ھر روزه است 
معلوم است اگر نوشتن قانون کـار  

ـم در  .  دست ما بـاشـد  و بـخـواھـی
چھارچوب جامعه سرمـایـه داری  

ـم  ـنـویسـی ھـمـان چـیـزی را  .  آنرا ب
ـبـات   مینویسیم که در بخش مطـال
ـر نـوشـتـه   برنامه یک دنیای بـھـت

حق تشکل، حـق اعـتـصـاب،  .  ایم 
موقعیت و دامـنـه عـمـل تشـکـل  
ــظــارت بــر   کــارگــری در امــر ن
ـیـسـمـی   اجرای قانون، وجود مکـان
ــمــی   ــود دائ ــھـب ـیــر و ب ــغــی ـرای ت ب
ـفـذ   موازین کـار در جـامـعـه، مـن
ـبـودن بـه   ـردار ن ـر ب نداشتن و تفسی
ــودن   ــاال ب ــا و ب ــارفــرم ــع ک نــف
استانداردھـای رفـاھـی و مـادی  
کارگـران شـاخـص ھـای اصـلـی  

بـه  .  یک قانون کار مترقی است 
رسمیت نشناخته شدن حق تشـکـل  
و اعتصاب و نمایندگی شـدن در  
ـردگــی   ـرمـزھــا و ب قـانـون خـط ق

مـثـل قـانـون کـار  .  مـطـلـق اسـت 
جمھوری اسالمی که ھیـچـکـدام  
از این حقوق را به رسمـیـت نـمـی  
ـنـھـا ھـمـه مـوضـوع   شناسـد و ای
ــا حــکـومــت   جـنـگ کـارگــران ب

در ھــر حـال ایــنـکــه چــه  .  اسـت 
ــم   ــاشــی ــه ب ــونــی کــاری داشــت ــان ق
بستگی بر سـر تـوازن قـوا و زور  
ــوانــیــم   ــدر بــت مــاســت کــه چــق
ــورژوازی   ــه ب ــھـایـمــان را ب خـواسـت

و ھمیشه مـبـارزه و  .  تحمیل کنیم 
خواسـتـھـای کـارگـران از قـانـون  

ـر اسـت  ـرابــر  .  جـلـوت چـون تـالش ب
بھبود دائمی زندگی خواسـت ھـر  

 .انسانی است 
در برابر این استدالل کـه اگـر مـا  
قانون کار بنویسیم سرمـایـه داری  

ــشـود  پـاســخ مــا  .  ورشـکـســت مـی
ــافــع و  .  روشــن اســت  ــن مــا از م

ــه داری   مــمــکــن ھــای ســرمــای
ـم  ـی ـیـاز  .  حرکـت نـمـیـکـن مـا از ن

کارگران و کل جامـعـه و حـقـوق  
خیلـی  .  انسانی شان دفاع میکنیم 

ھا ھمین استدالالت را جلوی مـا  
ـنـکـه ایـن   میگذارند و با عنوان ای
ـیـد   خواستھایی که شمـا مـیـگـوی
باعث میشود که سـرمـایـه داری  
ـتـصـاد   سودبری نداشتـه بـاشـد، اق
شکوفا نشود، اشتغال ایجاد نشـود  
ــد مــا را از   ــکــوشــن و غــیــره مــی

ـنـد  امـا  .  خواستھایـمـان عـقـب بـزن
بطور واقعی اشـتـغـال را سـرمـایـه  

سـرمـایـه  .  داری ایجـاد نـمـیـکـنـد 
ـرمـز   داری خود یـک مـانـع و ت
. برای رشد جـوامـع بشـری اسـت 

ــردن   ــا کــاال ک ســرمــایــه داری ب
ـروی کــار، انـحـصــار بـه کــار   ـی ن
ـیـد بشـری را   ـروی مـف ـی گیری ن

سـرمـایـه  .  بدست خود گرفته است 
ـر   داری کـــار ارزان و کـــارگــ
خاموش مـیـخـواھـد تـا ھـر چـه  
بیشتر از گرده کارگر کار بکشـد  
و سودھای کالن نصیب صاحـبـان  

ــه شــود  ــرمــای ــرمــایــه داری  .  س س
ـیـکـار   بخشی از طبقه کارگر را ب
ـثـمـارش   نگاه میدارد تا فشار اسـت
را بر کارگر شاغل تشدید کند و  
ـریـن   ـرداخـت کـمـت کارگر را بـا پ
دستمزد به بردگی بکشاند و کـل  

ـرد  ـب ـرا ب ـق ـنـھـا  .  جامعه را به قـھ ای
ھمـه مـنـطـق پـایـه ای سـرمـایـه  

نیروی کـار کـارگـر  .  داری است 
است که خـالـق نـعـمـات جـامـعـه  

سرمایه داری را کنار بزنید  .  است 
تولید این نیرو نه در خدمـت سـود  
ـلـکـه در خـدمـت   سرمایه داران، ب
ـرار خـواھــد   رفـاه کـل جـامــعـه ق

بنابراین اسـتـدالالتـی کـه  .  گرفت 
میشود تمامـا در خـدمـت حـفـظ  
ـیـش   ـبـی ب نظام موجود اسـت فـری
ــد  ــن ــیــســت و ھــمــگــی  پــوچ . ن

ـری   شکوفایی اقتصاد یعنی سودب
ـر و   بیشتر سرمایه و استثمار بیشـت

چـطـور کـه  .  فقر بیشتـر کـارگـر 
ـنـد دسـتـمـزد   ھمیـن االن مـیـگـوی
ـتـصـاد   کارگر متناسب با وضع اق

یعنی بحرانـش  .  کشور تعیین شود 
بر سر کـارگـر و جـامـعـه خـراب  

ــن  .  شـود  ــاســخ مــا در جــواب ای پ
تبلیغات بورژواری ایـن بـوده کـه  
اگر نمیئوانید به حقوق پایه ای و  
انسانی من کـارگـر و مـا مـردم  
ـیـد   جواب دھید گورتان را گم کـن

ـرویـد کـنـار  مسـالـه مـا ایـن  .  و ب
نیست که سرمایه دار چقدر سـود  

ــفــاده از  .  مــی بــرد  ــت مــا حــق اس
ـم  و امـروز  .  نعمات زندگی را داری

ــرســد   بــدرجــه ای کــه زورمــان ب
معلوم است که سرمایـه داری را  
عقب میزنیم و رفاه کل جامعه را  

تاریـخ بشـر ھـمـیـشـه  . جلو میبریم 
ـرای   متکی بر مبـارزه انسـانـھـا ب

تا طبقـات  . زندگی بھتر بوده است 
. ھست، این جنگ ھر روزه اسـت 

بستر عـقـب زدن سـرمـایـه داری  

ــت  ــارچــوب  .  حــاکــم اس در چــھ
ـیـن را بـا   سرمایه داری مـا قـوان
ـم  ـی . مبارزه مـان تـحـمـیـل مـیـکـن

روشـن اسـت کـه  اگـر جـامـعــه  
ـم   ـی ـتـوان دست خـود مـا بـاشـد مـی
ـرای خـودمـان   بھترین زندگی را ب

 .بسازیم 
 

ـری  :  ناصر اصغری  در بحـث اخـی
که حول تغییر قانون کار صـورت  
ـراض و   گرفته، خانه کارگـر اعـت

جـایـگـاه ایـن  .  محکوم کرده است 
اعتراض چیست؟ مـعـمـوال خـانـه  
کارگر حتی اگر با سیـاسـتـی از  
ـر از   دولت موافق نباشد، مـالیـمـت

اعتراضش را  "  محکوم می کنیم " 
مـحـکـوم  " ایـن  .  بیان کـرده اسـت 

را چگونـه مـی شـود  " می کنیم 
 توضیح داد؟ 

 
در یکی دو سـال  :  اصغر کریمی 

ــیــد   ــرده بــاش ــر دقــت ک ــر اگ اخــی
نمایندگان شوراھای اسالمـی ھـم  
ـر   در برخی مراکز تولیدی دستگـی

ـرای  .  یا اخراج شده اند  یعنی جا ب
ـر شـده اسـت  ـنـگ ت . آنھـا ھـم ت

شوراھای اسالمی و خانه کارگـر  
در مقابل زندانی کـردن و حـتـی  
شالق زدن کارگر سکوت کـردنـد  
و محکوم نکردند، در دھـه ھـای  
گذشته که جـمـھـوری اسـالمـی  
ــه شــدت   ــتــصــاب را ب دھــھــا اع
ــد و   سـرکــوب کــرد حـرفــی نـزدن
محکوم نکردند، سـی سـال اسـت  
دستمزد شرم آوری را شـورایـعـالـی  
ـنـھـا   کار تصـویـب مـیـکـنـد و ای
محکوم نمیکننـد، ھـمـیـن قـانـون  
ـنـھـا نـه   کار را تحمیل کردند و ای
تنھا محکوم نـکـردنـد کـه از آن  
حمایت کردند، زبان اسانلو را خـود  
ھمین ھا بریدند که سـنـدیـکـا در  
شــرکــت واحــد درســت نشــود و  
ــگــویــی بــرای ســایــر مــراکــز   ال
ــکــا   ــدی کـارگــری نشــود کـه ســن
ــد و بسـاط شــورای   ـن درسـت کـن
ــرچــیــده شــود  . اســالمــی زودتــر ب

بنابراین اولین نکته ای کـه بـایـد  
ـنـھـا   روشن باشد این اسـت کـه ای
ـر شـدن مـوقـعـیـت   بخاطر محدودت
خودشان سر و صدایشان درآمـده و  
تغییرات قانـون کـار را مـحـکـوم  

 .کرده اند 
نکته دوم یا سوال ایـن اسـت کـه  

چرا اعضای شورای اسـالمـی را  
ــر   ــی ــجــا و آنــجــا دســتــگ ــن ــم ای ھ
میکنند؟ مگر اینھا سی سال بـه  
حکومت خدمت نـکـرده و ضـربـه  
ـبـوده انـد؟   گیر جنبش کارگری ن
چرا به آنھا بی لطـفـی مـیـشـود؟  
مساله این است که نیاز سـرمـایـه  
داری گندیده و ناتوان و بـحـرانـی  
در جمھوری اسالمی به تمرکـز و  
یکپارچگی بیشتری نیـاز دارد و  
شوراھای اسالمی اینجـا و آنـجـا  

ـنـد  ـیـل .  مانع ایجاد میکن . بـدو دل
یکی اینکه اینھا به دار و دسـتـه  
ھای مختلف حکومتی وصلند و  
ـنـکـه بـه کـدام دار و   بسته به ای
ـر یـا   ـیـشـت دسته نزدیک باشـنـد ب

ثانیا  .  کمتر طرفدار دولت میشوند 
اینھا خود را تشکل کارگـران جـا  
زده اند و نمیتوانند صـریـح و بـی  
ــب   ــان ــا ج ــه ھ پــرده در کــارخــان

و بـه  .  کارفرما یا دولت را بگیرند 
ـری   ـنـکـه سـپ ھمین دلیل ضمن ای
برای حکومتند و وجودشان ھـنـوز  
الزم است اما مزاحمت ھای آنـھـا  
را دولت برنمی تابد و مـحـدودیـت  
. ھایی برایشان ایجاد کـرده اسـت 

لحن تندتر اینھا در مقطع کنـونـی  
 .به این دلیل است 

اما نـکـتـه مـھـم ایـن اسـت کـه  
ــد   ــای ــن شــکــاف ب کـارگــران از ای
ـنـد و بـا   بیشترین استفاده را بـکـن
قدرت بیشتری مـقـابـل ھـجـومـی  
ــشــود   ــھــا مــی ــدگــی آن ــه زن کــه ب

 . بایستند 
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ـبـش  .  غیرممكن است  ھر گـاه جـن
وسیعتری برای اصالحات رفاھـی  
و نه صرفا اصالح كردن حكـومـت  
ـر   اسالمی، به راه افتاد و احزابی ب
سنت سوسیال دمكراسی سنتی و  

سوسیال دمـكـراسـی مـلـی و  " نه  
تشكیل شدند و بـخـشـی  " مذھبی 

از سیستم پارلمانـی در آن كشـور  
شدند، مثل تركیه، شایـد گـرایـش  
سندیكالیـسـتـی و قـانـونـگـرا ھـم  

اما فعال كـه  !  شانسی داشته باشد 
ــداز   ــزی در چشــم ان ــن چــی ــی چــن

 .نیست 
نكته دوم اینكه اگر آن شـرایـطـی  
ـیـت گـرایـش   كه بـه آزادی فـعـال

شـود    سندیكالیسـتـی مـنـجـر مـی 
ـــش   ـرای ـــن گــ ـم شـــود، ای ـراھــ فــ
سوسیالیستی است كه دسـت بـاال  
ــزومــا   ــه ل را پــیـدا خــواھـد كـرد ن

ـبـشـی  .  گرایش سندیكالیستی  جـن
ــرایــط و   ــخــواھــد از ایــن ش كــه ب
ـبـش   سیستم فراتر برود، یعنـی جـن
سوسیالیستی، و بتبـع آن بـازتـاب  
ـبـش كـارگـری، بسـیـار   آن در جـن
ــی اســت كــه   ریشــه دارتــر از آن
گرایش سندیكالیستی بتواند بـدون  
رقیب و با خیال راحت كارگران را  
برای ملعبه كردن احزاب و اھـداف  

گـرایـش  .  بورژوائی سازمان بـدھـد 
سوسیالیستی در بین كـارگـران در  
ایران به قدمت خود نظام سـرمـایـه  

تر از آن اسـت    داری و یا حتی قبل 
ـرانـی بـه   كه كـارگـران مـھـاجـر ای
مناطق روسیه تزاری به دنبال كـار  

كـردنـد و بـا كـولـه    مھاجـرت مـی 
ــی و   ــالب ـق ــ ــت ان ـن ــاری از ســ ب
ـرمـی   ـران ب ـیـسـتـی بـه ای سوسیـال
گشتند و شروع بـه سـازمـانـدھـی  

ـیـن  .  كـردنـد   كارگران مـی  یـك چـن
تـوان دربـاره دیـگـر    چیزی را نمی 

ـتـی   گرایشات شنـاخـتـه شـده سـن
كتـب  .  درون جنبش كارگری گفت 

و اسناد جنبـش كـارگـری را كـه  
كنید، این احسـاس بـه    مطالعه می 

ـبـش   شما دست نمی دھد كـه جـن
ــرایــش   ــری دارد تــوســط گ كــارگ

ـــا   ـــی و ی ـت ــ ـــس ـی ــ ـــكـــال ـــدی ـن ــ س
ــی رھـبــری   ــدیـكـالــیـسـت آنـاركـوسـن

حـتـی در دوره جـنـگ  !  شود   می 
جھانی دوم ھم در سـنـدیـكـاھـایـی  
كه توسـط كـادرھـای حـزب تـوده  

شـدنـد،    سازماندھی و رھبری مـی 
چـیـزی بـعـنـوان قـانـونـگـرائـی و  

ـیـد   صنفی گرائی در آن نمـی  ـن ـی . ب
ـم كـه    می  ـن خواھم نتیجه گیری ك

ـیـسـتـی   سنت و گـرایـش سـوسـیـال
چنان در آن جامعه قوی است كـه  
ــش كــارگـری بــرای   ـرل جـنــب ــت ـن ك

ـیـان   ـن گرایش سندیكالیستی كـه ب
سرمایه داری را به چالش نكـشـد  
و یا اینكه ایـن گـرایـش بـخـواھـد  
كارگران را در راھروھای مجـالـس  

ھای قانونی مـحـصـور    و كمیسیون 
 .كند، بسیار سخت خواھد بود 

در نتیجه اگر امـروز روی كـاغـذ  
ــرفــا    چــیــزی دیــده مــی  شــود، ص

ـنـد كـه    تئوری  ھای بی پایه ھسـت
گاه گاھی نزد تعدادی از فعالیـن  
ــده   ـی كـارگـری ھـم پـژواكشـان شـن

ـنـد؛    شود و توھم ایجاد مـی   می  ـن ك
اما با زنـدگـی واقـعـی كـارگـران  

ـر  .  خوانائی ندارد  توجـه را بـایـد ب
ـبـش   ـیـسـتـی جـن گرایش سـوسـیـال

 . كارگری متمركز كرد 

اما این گرایش ھـم بـا مـوانـعـی  
ـر آنـھـا فـائـق   روبروست كه بایـد ب

اختالفات تاكتیكـی و خـرد،  .  آید 
ـتـھـای جـان سـخـت   ھمچنین سـن

ـر کـلـمـه  ( مخفی كـاری نـاالزم   ب
تأکید می کنم، چرا کـه  "  ناالزم " 

ـیـسـت   ـنـی ن ـی قصدم فشار بر فعال
ـر شـرایـط تشـخـیـص   که خود بناب

ــی بــمــانــنــد  ــد مــخــف تــا  .)  داده ان
ــحــد شــدن فــعــالــیــن   حــدودی مــت
گرایش سوسیالیستی را بـا مـانـع  

در چـنـد سـال  .  روبرو كـرده اسـت 

گذشته به درجاتی شـاھـد نـزدیـك  
ایم كـه    شدن این فعالین به ھم بوده 

ـر   به ھمان درجه شاھد فشار بیـشـت
ـر جـمـھـوری اسـالمـی بـوده  . ایــم   ب

ـقـه كـارگـر   موقعیـت فـعـلـی طـب
تواند فعالین این گرایش را بـه    می 

ـنـد  . ھم نزدیك و ھمدل و ھمنظر ك
فعالین گرایش سوسیالیستی بـایـد  
در اعتراضاتی كه ھر روزه بـه راه  

افتند یك تداوم و ھمبسـتـگـی    می 
ایجاد كنند كه خود این جویبـارھـا  
ـبـدیـل شـونـد  . به رودی خروشان ت

ـراض   شاھد بودیم كه چگونـه اعـت
ـنـدج،    كارگران نساجی  ھای در سـن

اعتراض كارگران نیشكر ھفت تپـه  
ـراض   و كارگران شركت واحد، اعـت

ــافــق،   ــد كــارگــران در ب ــمــن قــدرت
ھـای    اعتراض كارگران پتروشیـمـی 

ــز، اعــتــراض   ــری مــاھشــھــر و تــب
ـر    ھا قبـل   كارگران كیان تایر و سال  ت

ھم اعتراض كارگران نفت در دوره  
ریاسـت جـمـھـوری رفسـنـجـانـی،  
ـبـش   جرقه امید را در دل كـل جـن
كارگری زد و جامعه را بـه وجـد  

موقعیت دستـمـزدھـا نسـبـت  . آورد 
تـوانـد    به تورم امـروزی خـود مـی 

جرقه یك حركت اعتراضی مھم را  
اعتراض بـه وضـعـیـت  .  دامن بزند 

تواند تحركـی بـه    بازنشستگی می 
ایـن  .  كل جنـبـش كـارگـری بـزنـد 

ـرسـد و    جرقه باید به پاالیشگاه  ھا ب
ـنـد  . آتش را آنجاھا ھم شعله ور ك

اگر تاكتیكھـای مـنـاسـب اتـخـاذ  
تواند به یك    شوند این وضعیت می 

ـراض سـراسـری و اعـتـصـاب   اعـت
. عمومی كـارگـری مـنـجـر شـود 

ـم كـه كـل ایـن   می خواھم بـگـوی
ــرایــش   ــخــش بــه گ ــرن مــوضــوع س
ـیـسـتـی اسـت و گـرایـش   سوسیـال
ــش   ــی درون جــنــب ــســت ــكــالــی ــدی ســن
ــه ھســت و   ــی ــری در حــاش كــارگ
ـتـظـار دارنـد   فعالین این گرایش ان
ــا   ــنــی و ی ــی ــی مــع ــف كــه مصــط
میـرحسـیـن مـوسـوی و خـاتـمـی  
ـیـدا شـونـد كـه اجــازه   ـنـدی پ مـان

 .فعالیت قانونی به آنھا بدھند 
 

 كمپین افزایش دستمزد
ــمــزد در   ــن افــزایــش دســت ــی كــمــپ
سالھای اخیر در ایران، یك عرصـه  

ــرض انــدام   ــیــت و ع ــم فــعــال مــھ
ـیـسـتـی   گرایش چپ و سـوسـیـال
. درون جنبش كارگری بـوده اسـت 

بدنبال جو اعتراضی و اعتراضـات  
كوتاه مدت و موضـعـی كـارگـران  
ــفـی بــر ســر   ـل ــجـات مــخـت كـارخـان
ــا و   ــزدھ ــم ــودن دســت ــافــی ب ــاك ن
اعتراض به حداقل دستمـزد اعـالم  
شــده تــوســط شــورایــعــالــی كــار،  
تعدادی از فعالین كارگری دسـت  
ـرای جـمـع   ـتـكـار دیـگـری ب به اب
ـیـن   آوری امضا در اعتراض به پائ

ایـن  .  بودن حداقل دستمزدھـا زدنـد 
ــات عــاجــل   ــطــالــب ــار بــر م ــوم ت

ھا کارگر در سراسر کشـور    میلیون 
ـراردادھـای مـوقـت،   از قبیل لغو ق

ـركـــت  ـــده شـــدن شــ ـی ـرچــ ــ ھـــای    ب
ـرداخـت حـقـوق  ھـای    پیمانكاری، پ

ـیـن كـارھـای    معوقه،   اجرای قـوان
ـیـن حـداقـل      سخت و زیان آور،   تعـی

 قانون کـار  ٤١ مزد بر اساس ماده  
ـیــم   ــق ــت مسـت بـا شــرکـت و دخـال
ــدگــان مــنــتـخــب مـجــامــع   ـن نـمــای

ـران،  ـــوق    عـــمـــومـــی كـــارگــ ـق  حــ
ــوقـف اصــالح   ــگــان و ت بـازنشــسـت
قانون کار بر مبنای پیـش نـویـس  

... الیحه ضدكـارگـری دولـت و  
ناگفته نمـانـد كـه  .  تأكید كرده بود 

ــرصــه   ــم ع ــیــن ھ ــپ خــود ایــن كــم
ـیـن   دیگری از كشمكش بین فـعـال
ـلـف و   كارگری گـرایشـات مـخـت
ھمچنین تعدادی از كسـانـی كـه  
ـنـجـا و   درباره مسائل كارگـری ای

 .آنجا اظھارنظر می كردند نیز بود 
ـتـھـای   تومارنویسی یـكـی از سـن
ـبـش كـارگـری اسـت  . قدیمی جـن

ــخــش   ــا در اعــتــراض ب ــھ ــت مــن
رفرمیست و سندیكالیست جنـبـش  
كارگری ھم برجسته اسـت و ھـم  

ـبـش  .  محوری  ایـن بـخـش از جـن
ــد از   ــن ــری ســعــی مــی ك كــارگ
اعتراض و اعتصاب كـارگـران در  
محیط كار تـا جـائـی كـه فشـار  
كارگران دست زدن به چنین شیـوه  
ھای رادیكالی را تحمیـل نـكـنـد،  

ـبـش  .  بپرھیزد  ـیـن جـن تناسب قوا ب

 بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری
 ) قسمت ھفتم و پایانی (

 ١  از صفحه  

 

كمپین افزایش دستمزد در سالھای اخیر در ایران، یك عرصه مھم فعالیت و عرض اندام 
بدنبال جو اعـتـراضـی و .  گرایش چپ و سوسیالیستی درون جنبش كارگری بوده است

اعتراضات كوتاه مدت و موضعی كارگران كارخانجات مختلفی بر سـر نـاكـافـی بـودن 
دستمزدھا و اعتراض به حداقل دستمزد اعالم شده توسط شورایعالی كـار، تـعـدادی از 
فعالین كارگری دست به ابتكار دیگری برای جمع آوری امضا در اعتراض بـه پـائـیـن 

ھا کارگر در سـراسـر  این تومار بر مطالبات عاجل میلیون. بودن حداقل دستمزدھا زدند
ھای پـیـمـانـكـاری، پـرداخـت  کشور از قبیل لغو قراردادھای موقت، برچیده شدن شركت

 تـعـیـیـن حـداقـل مـزد بـر    اجرای قوانین كارھای سخت و زیـان آور، ھای معوقه، حقوق
 قانون کار با شرکت و دخالت مستقیم نـمـایـنـدگـان مـنـتـخـب مـجـامـع ٤١اساس ماده 

 حقوق بازنشستگان و توقف اصالح قانون کار بر مبنای پیش نـویـس  عمومی كارگران،
ناگفته نماند كه خود ایـن كـمـپـیـن ھـم .  تأكید كرده بود...  الیحه ضدكارگری دولت و 

عرصه دیگری از كشمكش بین فعالین كارگری گرایشات مختلف و ھمچنین تعـدادی 
 .از كسانی كه درباره مسائل كارگری اینجا و آنجا اظھارنظر می كردند نیز بود
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كارگری و بورژوازی ھر چـه ھـم   
ـراض    باشد، رادیكال  ترین شیوه اعـت

این گرایش ھمین تومارنـویسـی و  
ـــازی در   ـــواعـــد ب ـــت ق ـــای رع

تـومـار  .  چھارچـوب قـانـون اسـت 
اعتراضی كارگران ایران در یـكـی  
ـبـوده  . دو سال گذشته اما چنین ن

ـنـاسـب قـوا،   با در نظر گـرفـتـن ت
ھای كـوچـك    امضاھا را از كارگاه 

ـرد شـروع كـردنـد  ـف . و كارگران مـن
ـریـن شـیـوه ای بـود كـه   این بـھـت
ـران احسـاس نـمـی   كارگران در ای
ـر پـای   كردند با گذاشتن امضا زی
یـك بــیـانــیـه اعـتــراضـی، شـغــل،  
ـنـده خـودشـان را بـه   ـیـت و آی امن

 . مخاطره می اندازند 
ھماھنگ كنندگـان ایـن تـومـار،  
تومارنویسی را تنھا سیاست خـود  

ـراض  .  تعریف نكردند  ـر اعـت در را ب
ـنـد  یـادآوری و  .  و اعتصاب نبـسـت

تأكید كردند كه پشتوانه تومارشـان  
. قدرت اعتراضی كـارگـران اسـت 

ـیـسـم را   اگر كسـی تـاریـخ چـارت
ـیـن   خوانده باشد، مـتـوجـه جـدال ب
گرایش رفـرمـیـسـتـی و گـرایـش  
ـر سـر قـدرت   رادیـكـال و چـپ ب
ـرار بـود بـه   پشت تـومـاری كـه ق
ـم شـود،   ـقـدی ـیـس ت مجـلـس انـگـل

گرایش رادیكـال درون  .  خواھد بود 
ــتــی تــالــشــی   ــس ــی ــبــش چــارت جــن
ھركولی كرد كه توده وسـیـعـی از  
مردم معترض را پشـتـوانـه تـومـار  
چند میلیـونـی بـكـنـد كـه فشـار  
. تومار بر دولت مـحـسـوس بـاشـد 

ــویــری كـــه   ــان تص ــم ــت ھ درس
ـنـدگـان تـومـار     ٤٠ ھماھنگ كن

ـنـد  . ھزار امضا از كار خـود داشـت
فراخـوانشـان بـه كـارگـران مـراكـز  
ــزرگــی كــه امــكــان   كــارگــری ب
ـیـش   تشكل مجمع عمومی و به پ
بردن مبارزه و اعتصاب در آنجاھـا  
ـبـود كــه   ـر اســت ایـن ن مـمـكـن ت
تشكیل مـجـمـع عـمـومـی را ول  
كرده و در عوض به كمپین تـومـار  

ـیـد كـردنـد كـه  .  بپیوندند  بارھا تـأك
ـردن ایـن مـوضـوع بـه   قصدشـان ب
جامعه و فشار آوردن به مسئولیـن  

ـــوده  ـتـــی ب ــ درســـت ھـــمـــان  .  دول
  ٦٠ تاكتیكی كـه در اواخـر دھـه  

ــن كــارگــری در   تــوســط فــعــالــی
ــاه  ــارگ ــوچــك    ك ــز ك ــا و مــراك ھ

ـیـش   كارگری و در اعتراض بـه پ
نویس قانون كار احمد توكـلـی كـه  

مـعـروف اسـت،  "  در باب اجـاره "به  
 . به كار گرفته شد 

ـیـن   ـپ سرنوشت این تومار و این كـم
ھـای    به ھر كجا كه بكـشـد، جـدال 

حول این كمپین جایگاه گـرایشـات  
مختلف درون جنبش كـارگـری را  

 .تا حدودی زیر نورافكن گرفت 
 

نگاھی اجمالی به 
 سندیكالیسم در ایران

گرایش سندیكالیستی كه در یـك  
ای مبلغ فعالیت در نھادھـای    دوره 

ــل شــوراھــای   ســركــوب رژیــم مــث
اسالمی كار بود، بعدھا و با حلـوا  
حلوا كردن اینكه سازمان جـھـانـی  
ـران   ـم ای كار در نـظـر دارد بـا رژی

ھای كـارگـری    كنار بیاید و تشكل 
ـنـد، ایـن   برای كارگـران درسـت ك

ــش در   ــس  " گــرای ــؤس ــأت م ھــی
ــران  ــری ای ــدیــكــاھــای كــارگ ــن " س
. متشكل شد و خـودی نشـان داد 

حلـوا حـلـوا کـردنـد كـه خـاتـمـی  
ھـا و    خواھد گفتـگـوی تـمـدن   می 

ـیـانـدازد  نـامـه بـه  .  اصالحات راه ب
ــر كــار جــمــھــوری اســالمــی   وزی
نوشتند و اعالم آمـادگـی كـردنـد  
كه حاضرند سندیكا راه بیاندازند و  
ـبـش كـارگـری   ـرل جـن ـت ـن عامل ك

ھمین كه سـر و صـدا راه  .  بشوند 
ـلـی   ـیـن الـمـل افتاد كه بورژوازی ب

خواھد با جمـھـوری اسـالمـی    می 
كنار بیـایـد و در فـكـر سـرمـایـه  
ـردن   ــ ـــزه ك ـی ــ ـــدرن گـــذاری و م
ــدی و غـیــره   ـی كـارگـاھــھـای تـول
است، اعالم كـردنـد كـه حـاضـرنـد  

ـبـه گـرائـی " طرف سـوم   " سـه جـان
بعد از اینـكـه بـاز مـدتـی  .  باشند 

خود را در دفاتر ریاست جمھـوری  
اسالمی و یـا كـانـدیـداھـایـی از  
جمھوری اسالمی عـالف كـردنـد،  
در نھایت به نقش مشـاوره دھـنـده  

ھـای    انجـمـن " به و مبلغ شركت در  
شدند كه یـكـی  "  صنفی كارگری 

ـم   دیگر از نھادھای دست ساز رژی
ــــعــــدادی  .  اســــالمــــی اســــت  ت

سندیکای کارگـران فـلـزکـار و  ( 
مکانیک و ھـیـات بـازگشـایـی  
ــاش و   ــکــای کـارگــران نــق ــدی سـن

ــمـان  ــات سـاخــت ـن بـه حســن  )  تـزیــی
ھـای ایشـان    روحانی دربـاره طـرح 

ـرونـده فسـاد در   برای مقابله بـا پ
: تأمین اجتماعی، پیغام دادند کـه 

در این راه سندیکاھای کارگری  " 

ـبـان شـمـا   ـی ـران پشـت و کارگران ای
ھستند و از ھیچ گونه کـمـکـی  
برای بازگرداندن این امـوال، دریـغ  

 ."نخواھند کرد 
اما حضور اینھا فقط در حـاشـیـه  
ــب و جــوش اعــتــراضــات و   ــن ج
مبارزات كارگری نبوده، بلكـه در  
خود اعتراضات ھم شاھـد حضـور  

ـنـھـا بـوده  ـم   فعال ای سـنـدیـكـای  .  ای
شركت واحد كه حـاصـل یـك دوره  
مبارزه پرشور كارگـران ایـن واحـد  
بود، عرصـه رودر روئـی گـرایـش  
ـیـسـتـی   سندیكالیستی و سـوسـیـال

ـــت  ـــوده اس ـــز ب ـی ــ ـــش  .  ن ـرای ــ گ
سندیكالیستـی درون سـنـدیـكـای  

ـراز  "  مسالمت آمیز " واحد بر   بودن اب
ـیـد   وجود و مطالبات كارگـران تـأك
داشــت و خــواھــان روشــن كــردن  

ھـا بـه نشـانـه    ھای اتـوبـوس   چراغ 
در حالیكـه گـرایـش  . اعتراض بود 

ــوه از   ــی ــتــی ایــن ش ــس ــی ــال ــی ســوس
دانسـت و    اعتراض را ناكارآمد می 

ـم كـارگـران و   ـی ـق بر دخـالـت مسـت
ـیـد داشـت  . اعتصاب یكپارچه تأك

ـرایــــش   ــــی از گـــ ـن ـــ ـی ـــ فــــعــــال
سندیكالیستی و از جمله مـنـصـور  
ــات   ــخــاب ــا در انــت ــو رســم اســانــل
جمھوری اسالمی از كاندیداھائـی  
ـر   ــ ــد و ب ـردن ـم دفـــاع كــ ــ از رژی

ھای قانونی و انتظار كشیـدن    شیوه 
ـیـد    در سالن  ھـای وزارت كـار تـأك

كردند كـه عـمـال راه بـجـائـی    می 
ـری، از چـھـره  .  نبـرد  حسـیـن اكـب

ــــش   ـرای ــــص گـــ ــــاخ ــــای ش ھ
ـیـس   ـران و رئ سندیكالیستی در ای

ھـیـأت بـازگشـائـی  " ھیأت مدیره  
رسـمـا از  "  سندیكاھای كـارگـری 

لحن تند سندیكای واحد در مـورد  
حمالت رژیم به معیشت کارگـران  
و در مخاطب قرار دادن جامعـه و  
ـقـالل آن و خـود را   ـر اسـت تأكید ب

ـقـاد "مقید قانون نكردن، سخت   ـت " ان
كرد و گفت كه سندیكای مـزبـور  
ـرود  ـیـن راھـی را ب . قرار نبود چن

ــا   ــه ب ــی ك ــال ــن ح وی در عــی
ــن   ــی ــن ــدیــكــای واحــد ایــن چ ــن س

ـبـال دوسـتـان    صحبـت مـی  كـرد دن
ــم و   ــر رژی خــود در خــانــه كــارگ

گشـت    شوراھای اسالمی كار می 
ھـای    و در نھایت رسما به انـجـمـن 
 .صنفی كارگری مشاوره داد 

این خط و گـرایـش كـه ھـمـیـشـه  
دنباله رو آخوند جماعـت بـوده، در  

عین حال می خواھد چنین جـلـوه  
دھد كه به سیاست كاری نـدارد و  
فقط از منافع اقتصادی كارگـران  

گرچه در جـائـی  .  دفاع می كند 
ـر فشـار   ـتـی كـه زی مثل ایران وق
ـرار   گرایش چپ و كمونیسـتـھـا ق
ـیـن کشـورھـای   ـرد قـوان می گـی
ـر را نشـان مـخـاطـب   دمكراتیك ت
ـران ھـم   می دھند، اما در خـود ای
ـر   دو قدم از قوانین اسـالمـی فـرات

در ھـمـان کشـورھـای  .  نمی روند 
دمكراتیك تر سندیكالیستھا كه از  
ــدیـكـا، فـدراســیـون و   ـران سـن رھـب

ھای كارگری ھستنـد،    كنفدارسیون 
ــــزاب   ـران اح ـــ ـب ـــ ــــود از رھ خ
سوسیالیست و سوسیـال دمـكـرات  
ـنـد  ـیـز ھسـت . كشورھای مربوطه ن

رأی، منابع و فشار كـارگـران كـه  
در اختیار این نھادھای كـارگـری  

ـرای    قرار می  گیرند، ابـزارھـایـی ب
جلو بردن اھداف سـیـاسـی احـزاب  

 . نامبرده ھستند 
در خود ایران زیر سیطره جمـھـوری  
اســالمــی ھــم، ھــیــأت مــؤســس  
ـیـن   سندیكاھای كارگری كه فعـال
گرایش راست جنبش كارگری در  
این نھاد گرد آمده انـد، ھـمـیـشـه  
ــدر   ــی چــون صــف ــان ــال كس دنــب
حسینی، حسین كمالی، مصطفـی  
ـیـن جـانـورانـی بـوده   معین و چـن

ـم  . است  ـت حسین اكبری ھم كه گـف
ــس   ــؤس ــأت م ــگــوی ھــی ــخــن س
سندیكاھـای كـارگـری اسـت، از  
نزدیكترین افراد به نھادھای دسـت  

ـقـد  "ساز دولت است و زیر پوشش   ن
تندترین حمالت را بـعـد  "  كارگری 

ـرضـا مـحـجـوب و حسـن   ـی از عـل
ــم   ــس ــكــالــی ــوجــه رادی صــادقــی مــت
كارگری در سندیـكـای كـارگـران  
ــر جــائــی كــه كســی   واحــد و ھ
ـنـدگـی از كـارگـران   ادعای نـمـای
كرده كه چرا از چھارچوب قـانـون  

 !پایش را فراتر گذاشته است 
فعالین گرایش راست حتی پـا را  
ـم اسـالمـی   از قوانین نانوشته رژی

ـر نـمـی گــذارنـد  ــال  .  ھـم فـرات مـث
مازیار گـیـالنـی نـژاد، یـكـی از  

ھای شاخص گرایـش راسـت    چھره 
ــارگــری ایــران   ــش ك درون جــنــب

ـــــی  ـــــد   م ـــــوی ـران  : " گ ــــ ـــــارگ ک
ــا   ــز ب ــک ج ــانــی ــک ــارم ــزک فــل

ھای داخلی از جمله ایلنـا و    رسانه 
روزنامه  کار و کارگر، قائـل بـه  

ــا رســانــه  ــه ب ــر    مصــاحــب ھــای غــی
." ایـن سـیـاسـت مـاسـت .  نیستنـد 

ـری ھـم در یـكـی از   حسین اكـب
ھـایـش بـه سـنـدیـكـای  "نقد "ھمان  

ــد  ـــویس ــد مـــی ن ـرت  : " واح ــ کــث
مانورھای تبلیغاتی به جا و نا بـه  
جا و مصـاحـبـه ھـای فـراوان بـا  
رسانه ھایی که از نظر مـردم بـی  
ــا بـودجـه کـنـگــره   ـبـارنـد و ب اعـت
ـنـد و یـا   آمریکا فعالیت می کـن
ــا صــدای   ــیــم ب ــق ــه مســت مصـاحــب

 ...".امریکا  
 

گرایش راست و 
ھمخوابی با عوامل خانه 

 كارگر
ــش   ــت درون جــنــب ــش راس گــرای
ــی   ــت ــران، كــه ح ــری در ای كــارگ

" رفرمیسـم " ،  " سندیكالیسم " عناوین  
ـرایـش زیـاد  "  پراگماتیـسـم " و   ھـم ب

ـر در   است، بازتاب جنبشی وسیعـت
ایران بوده كه دل از رژیم جمھـوری  

ـنـد  ھـدف ایـن  .  اسالمـی نـمـی ك
ـبـش   نوشته وارد شـدن بـه آن جـن
وسیعتر نیست؛ اما تا آنجا كـه بـه  
ــش   ــب ــنــب و جــوش آن در جــن ج
كارگری برمی گـردد، اشـاره بـه  
ـم   زیر عبای نھادھای سركوب رژی

این گـرایـش در  .  خزیدن مھم است 
بحبوحه سركوب فعالین كـارگـری  

ــحـالل تشــكـل  ــل    و ان ــق ھــای مسـت
كارگـری، بـه كـارگـران فـراخـوان  
دادند كه به نھـادھـای جـاسـوسـی  
ـیـن كـارگـران   رژیم اسـالمـی در ب

فعالین این گـرایـش كـه  .  بپیوندند 
ـنـد بـا كـارنـامـه   می  ای كـه    دانست

ــوری اســالمــی در   ــھ ــم رژیــم ج
ھای كـارگـری بـه    سركوب تشكل 

ھم زده و به كـت كـارگـران نـمـی  
ــه   رود، دلــیــل فــراخــوانشــان را ب
ــاده از فــرصــت   ــف اصــطــالح اســت

ـنـھـا    قانونی  ای كه رژیم به قـول ای
اینجـا  . ایجاد كرده بود اعالم كردند 

گفتن نكـاتـی دربـاره كـاركـرد دو  
نھاد اصلی رژیم در بین كارگـران،  

انجمن  " و  "  شوراھای اسالمی كار " 
ـنـد تـا  "  صنفی كارگران  مھم ھسـت

گوشه دیگری از كاركرد گـرایـش  
راست درون جنـبـش كـارگـری در  

 . ایران زیر نورافكن قرار بگیرد 
ــار ) " ١  ــی ک ــالم ــورای اس ": ش

ـــالمــــی کــــار   ـــای اس ـــوراھ ش
تریـن نـھـادھـای کـارگـری    اصلی 
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ــه در بــرابــر   ــد ک ــن رژیــم ھســت
شوراھای کارگـری کـه پـس از  

ـلـف  ٥٧ قیام    در كارخانجات مـخـت
. در حال گسترش بودند علم شدنـد 

جمھوری اسالمـی کـه از یـک  
ـبـار   ـیـت و اعـت سو شاھد مـحـبـوب
ــان   ــری در مــی شــوراھــای كــارگ
کارگران بود و از سوی دیـگـر از  

ھـا تـوسـط    ناحیه کنترل کـارخـانـه 
ــوذ   ــای کــارگــری و نــف شــوراھ
ـرایـــش   ـیـــن گــ ــ روزافـــزون فـــعـــال
سوسیالیستی در مـیـان کـارگـران  

کـرد دسـت بـه    احساس خطر مـی 
کار ایـجـاد شـوراھـای اسـالمـی  

ـنـھـا،  .  شد  شـوراھـای  " با ھـمـه ای
ــبــل از  "  اســالمــی كــار  بــعــد و ق
ـفـاوتـھـای  ٦٠ سركوب سال    ھـم ت

دوره اول؛  .  ای با ھم دارنـد   اساسی 
دوره قبل از سركوب خرداد شصـت  
بـه ھــمــراه شـوراھــای كــارگــری،  
كارگرانی كه حساسـیـت خـاصـی  

ــه   ــم ــه كــل ــت ب ــی " نســب " اســالم
ــوان   ــد، عــن ــن ــداشــت ــای  " ن شــوراھ

ــن  "  اســالمــی كــار  ــالــی را از فــع
ــه   ــی كــارگــری كــه ســر ب مــذھــب
ـنـد   ـت ـرف جریانات اسالمی بودند پذی
كه نه تنھا كارگران بلكه بسیـاری  
از ھمین فعالین ھم تصـویـری كـه  
چه بالئی اضـافـه كـردن ھـمـیـن  

ـر سـر  "  اسالمی " كلمه   می تواند ب
ــاورد    تشــكــل  ھــای كــارگــری بــی
ـنـد  جـریـانـات اسـالمـی بـا  .  نداشت

متوسل شـدن بـه ھـمـیـن پسـونـد  
فعالین كمونیست را از  "  اسالمی " 

ـرون  "  شوراھای اسـالمـی "ھمین   ـی ب
" اسـالمـی " با ھمین كلـمـه  .  كردند 

كارگران از دست زدن به بسـیـاری  
از كارھا منع می شدند كه مغایر  

ـنـد  ھـای    بـا سـركـوب .  اسالم ھسـت
ــه دھــه شـصــت و    سـال  ھــای اولــی

ــحــالل تشــكــل  ــری،    ان ھــای كــارگ
ھـم  "  شـوراھـای اسـالمـی " ھمیـن  

امـا  .  تحمل نشده و منحـل شـدنـد 
ـر ســر   در دوره دوم كــه مــبـارزه ب
ـیـه آن   قانون كار و پیـشـنـویـس اول

شـوراھـای  " حاد شد رژیم ھـمـیـن  
منحل شده را فـراخـوانـد  "  اسالمی 

ـبـه كـارگـران   كه در مقـابـل مـطـال
ـنـدگـان   برای دخالت داشـتـن نـمـای
كارگران در تدوین قانون كـار، ایـن  

را بـعـنـوان  "  شوراھـای اسـالمـی " 
نـمــایــنـدگــان كـارگــران بـه خــورد  

 .كارگران بدھد 

ھای    وظیفه ایجاد شوراھا و انجمن 
ــرکــوب   ــل و س ــاب اســالمــی و تــق
شوراھای کارگری برعھده حـزب  
ـری   جـمـھـوری اسـالمـی بـه رھـب
بھشتی و شـاخـه کـارگـری ایـن  
ـیـعـی،   حزب با مسئولیت علـی رب
ـر   ـف علیرضا مـحـجـوب و چـنـد ن

در بـھـار سـال  .  دیگر قرار گرفـت 
 ساختمان خانه کارگر کـه  ١٣٥٨ 

ـیـشـرو بـود   محل تجمع کارگران پ
ــه   ــاخ ــل ش ــوام ــورش ع مــورد ی
كارگری حزب جمھوری اسالمـی  
بـا ھــمـراھــی پـاســداران و دیـگــر  
ـم تـحـت   نظامیان وابسـتـه بـه رژی
ـرار   رھبری ربیعی و مـحـجـوب ق
ـم   گرفت و به تصرف عـوامـل رژی

این دو نفر باضافه حسـیـن  .  درآمد 
کمالی، بعدھا تشـکـیـالت خـانـه  
کارگر اسالمی كنونی را بـوجـود  
آوردند و عضو شـورای مـرکـزی  

خانه کـارگـر کـه خـود  .  آن شدند 
دم و دستگاھی دارد و بطور ھـمـه  
جانبه از سوی کل رژیم حـمـایـت  

ـری    می  شده، وظیفه ھدایت و رھـب
شوراھای اسالمی کار را برعھـده  

 .داشته است 
 الیـحـه قـانـون  ١٣٥٩ تیرماه سال  

تشکیل شوراھای اسالمی تـحـت  
ــتــی تــدویــن شــد  . ھــدایــت بــھــش

جمھـوری اسـالمـی ھـمـزمـان بـا  
تشدید سرکوب مستقیم شوراھای  

 بـا اعـزام  ٦٠ کارگری، در سـال  
افرادی از سپاه پاسداران و وزارت  
کار، در ھر کارخانه بـه کـمـک  
انجمن اسالمی آن کارخانه، تحـت  

" قـانـونـی کـردن شـوراھـا " عنوان  

شوراھای کارگری را مـنـحـل و  
ــار را   ــی ک ــالم ــای اس ــوراھ ش

ھـزاران تـن از  .  جایگزیـن آن كـرد 
فعالیـن کـارگـری مـتـشـکـل در  
ــق   شــوراھــای كــارگــری از طــری
ـــن   ـم در ھـــمــی ــ ــوســـان رژی ــاس ج
شوراھای اسالمی شـنـاسـایـی و  

صدھا تن دستگیر و  .  اخراج شدند 
پـس از  .  تعداد زیادی اعدام شدند 

ــع و قــمــع کــامــل شــوراھــای   ـل ق
ـــل   ـی ـــون تشـــکــ ـــان ـری، ق ــارگــ ک
شـوراھــای اســالمـی کـار را در  

 تصویب كـرد و بـه  ٦٣ دیماه سال  
ــه اجــرا گــذاشــت  رئــوس  .  مــرحــل

اصلی وظایف شوراھای اسـالمـی  
کار از بـدو تـاسـیـس ھـمـکـاری  
ارگانیک با مدیریت و کارفرمـا،  

ھا در کـارخـانـه،    پیشبرد برنامه آن 
ــه در   ــجــاد وقــف ــوگــیــری از ای جـل
ـریـت در   تولید، ھماھنگی با مـدی
امور کارخانـه از طـریـق شـرکـت  
مستمر مدیران و اعضای شـورای  
اسـالمـی کـارخـانـه در جـلـســات  
ـر   ـرد بـھـت ھمدیگر به منظور پیشـب

ـرنـامـه  ــق    ب ـریـت و تـحـق ھـای مـدی

اھداف کارفرما، اخالل در مـبـارزه  
و اعتراض و اعتصاب کـارگـران،  
منحرف ساختن مبارزات و مقابلـه  
ـنـی، شـنـاسـایـی و   با آن، خبرچـی
ـیـشـرو،   معرفی کارگران فعال و پ
خاموش ساختن صدای کـارگـران  
معترض و در یک کالم حـمـایـت  
ــت   ــرمــا و دول ــی از کــارف ــل عــم

قـانـون کـار  .  اسالمی بـوده اسـت 
  ٦٨ جمھوری اسالمـی کـه سـال  

در مـجـلـس ارتـجـاع بـه تصـویـب  

ــل و حضــور   ــد بــر تشــکــی رســی
ــار در   ــی ک ــالم ــای اس ــوراھ ش

ـر آن    کارخانه  ھا تاکیـد نـمـود و ب
 .مھر قانونی زد 

شورای اسـالمـی  " خالصه كالمه،  
را با ھـیـچ مـعـیـاری نـمـی  "  كار 

كارگری، حتی نـوع  "  تشكل " توان  
ـنـھـا  .  زرد آن ھم بـحـسـاب آورد  ای

عمـدتـا نـھـادھـای از جـمـھـوری  
ـیـه و   اسالمی ھستند كه ھدف اول
اصلی شان كنترل كارگران و دفـاع  

مثـال  .  از كیان رژیم اسالمی است 
ـیـگـی كـه در رأس   اولیاء علی ب
ـرار دارد   شوراھای اسالمی كار ق
: در گفتگویی با ایلنا می گـویـد 

بنده ی علی بیگی ابتـدا سـربـاز  " 
والیت ھستم و در مرحـلـه ی دوم  
ــوق کــارگــران دفــاع مــی   از حــق

حفظ نظام از خـوانـدن نـمـاز  .  کنم 
خـانـه كـارگـر  ."  ھم واجب تر است 

ــامــه خــود در نشــســت   ـن در قــطــع
:  مـی آورد ٢٠١١ سراسری سـال  

حفظ نظام جمـھـوری اسـالمـی ـ  " 
پیروی از والیت فقیه و اسـتـمـرار  
راه شھدای انقالب و امام راحل و  
ـنـدی بـه قـانـون اسـاسـی از   ـب پای
اصــول جــدایــی نــاپــذیــر جــامــعــه  
ـری اســـت و جـــامـــعـــه   کـــارگــ
کارگری ھمانطـور کـه تـاکـنـون  
ــد   ــای آن خــواھ ــات کــرده پ اثــب

 ." ایستاد 
یكی دیگر از نھادھـای مـھـم  ) ٢ 

انـجـمـن  " رژیم در میـان كـارگـران  
است كه گرایش  "  صنفی کارگران 

. راست ارادت خاصی بـه آن دارد 
ـیـن اسـت   داستان این نھاد ھم چـن

ـبـال    كه در سـال  ـر و بـدن ھـای اخـی
ـلـف    كشمكش بین جناح  ھای مـخـت

رژیــم، شــوراھــای اســالمــی كــار  
تضعیف شده اند و خـانـه کـارگـر  

ـفـوذ خـود    سعی می  کند کاھش ن
ــه  ــط   در کــارخــان ھــای    ھــا و مــحــی

کارگری كـه تـوسـط شـوراھـای  
اسالمی كار تأمین می شد را بـا  

ــه و    ایــجــاد تشــکــل  ھــای وابســت
ـنـد   دست  ـران ك از  .  ساز دیگری جـب

ھـای    واحد انـجـمـن " این روست که  
خـانـه کـارگـر  "  صنفی کارگـری 

ــه کــار   فــعــال و فــورا دســت ب
ـفـی    این انجمن .  شود   می  ھای صـن

اساسا زیرنظر خانه کارگر بـوجـود  
آمـدنـد بـه نـحـوی کـه حـتـا    می 

ـره   صالحیت اعضای ھـیـات مـدی

انجمن صنـفـی را خـانـه کـارگـر  
ــد مـی  ـی ـیــر  .  کـرد   بـایسـتـی تـای دب

ـفـی کـارگـری   کانون انجمن صـن
ـیـن   نیز توسط خـانـه کـارگـر تـعـی

ــس کــانــون عــالــی  .  شــد   مــی  ــی رئ
ـیـز    انجمن  ھای صنفی کارگـری ن
ــان اعضــای    مـی  ــی از مـی ــایسـت ب

بـود و    اجرایی خانـه کـارگـر مـی 
ـیـز     درصد حـق عضـویـت ٥٥  ھـا ن

بایستی به حساب خـانـه کـارگـر  
 .شد   واریز می 

 
 در پایان

ــبــش   ــن ــرایشــات درون ج دربــاره گ
کـارگـری و تـاریـخ آن، احسـاس  
می کنم که نکات مـھـمـی کـه  
ـبـش   ـیـسـت جـن به فعالین سوسـیـال
ـیـن و   کارگری در برخورد به فعال
سیاستھای گرایشات راسـت درون  
جنبش کارگری کمک خـواھـنـد  

گرایـش چـپ  .  کرد را بیان کردم 
ـران   ـبـش كـارگـری در ای درون جـن
ـراضـات   اكنون به وسعـت كـل اعـت

ـری اســـت  ـــه وســـعـــت  .  كـــارگــ ب
ــال   ــه  ٨٨ اعــتــراض س  اســت ك

جمھوری اسالمی را تا دو قدمی  
ــد  ــی ران ــگــون اعــتــراضــات  .  ســرن

ــمــی ھــای مــاھشــھــر،   پــتــروشــی
ـر،   ـیـان تـای اعتراضات كـارگـران ك

  ٤٠ اعتراض كارگران بافق، تومار  
ـراض كـارگـران   ھزار امضـاء، اعـت
معادن چادرملو، فـریـاد كـارگـران  
ـراض   دربند و صدھا و ھـزاران اعـت
ــه كــارگــری،   ریـز و درشــت روزان

اما  .  جلوه ھایی از این گرایش اند 
برای شکست کـامـل ارتـجـاع از  
ـرتـالطـمـی در   ھمه نـوعـش، راه پ

ـیـش دارد  جـمــھـوری اسـالمــی  .  پ
ـیـسـت مـثـل دیـگـر   حکـومـتـی ن
دولتھا که معضالت اجتماعـی و  
از جمله مشکالت کارگران را در  
نھادھا و کنگره ھا و مـجـالسـش  
به بحث بـگـذارد و کـارشـنـاسـی  

ـتـی اسـت کـه سـرانـش  .  کند  دول
شب دور ھم جمع می شـونـد کـه  

) ١ :  حول دو مسئله برنامه بریـزنـد 
چگـونـه  ) ٢ چگونه چپاول کنند،  

جنبش کـارگـری  .  سرکوب کنند 
باید این رژیم با این سـیـاسـتـھـای  
وحشیانه، چـپـاول و سـرکـوب، را  

 .شکست بدھد 
 )پایان (

این خط و گرایش كھ ھمیشھ دنبالھ رو آخوند جماعت 
ھ  ھ ب بوده، در عین حال می خواھد چنین جلوه دھد ك
صادی  ت ع اق اف ن ط از م ق دارد و ف اری ن است ك سی

ران .  كارگران دفاع می كند ل ای ث ی م گرچھ در جائ
رار  ا ق ھ ست ی ون م وقتی كھ زیر فشار گرایش چپ و ك
ر را نشان  ك ت ی كرات می گیرد قوانین کشورھای دم
دم از  م دو ق ران ھ مخاطب می دھند، اما در خود ای

در ھمان کشورھای .  قوانین اسالمی فراتر نمی روند
ا،  ك دی ران سن ب ھ از رھ ا ك دمكراتیك تر سندیكالیستھ

د، خود  فدراسیون و كنفدارسیون ن ھای كارگری ھست
كرات  ال دم از رھبران احزاب سوسیالیست و سوسی

ع و فشار .  كشورھای مربوطھ نیز ھستند اب ن رأی، م
رار  ارگری ق ادھای ك ھ كارگران كھ در اختیار این ن

اسی  می گیرند، ابزارھایی برای جلو بردن اھداف سی
  احزاب نامبرده ھستند
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در ھفته ھای اخیر و بـعـد از  
پایان  بی نتیجه مـذاکـرات ویـن،  

ـتـه  .  قیمت دالر رکورد زد  بـه گـف
ـم،   مقامات بـانـک مـرکـزی رژی

ـیـمـت دالر در    سـال  ٥ افزایـش ق
ـیـمـت را داشـتـه   ـریـن ق اخیر بـاالت

دولت  و بانک مرکـزی و  .  است 
ـم   باندھای درگیر مـافـیـای عـظـی
مالی رژیم ھر کدام توجـیـھـات و  
دالیل خودشان را برای باال رفـتـن  

در ایـن  .  قیمت دالر بیان کرده اند 
میان دولت و بانک مرکزی کـه  
ـیـن   تنھا عرضه کننده دالر و تـعـی
کننده قیمت آن  نیزمی باشد، در  
ـنـد کـه   ـبـوالن ـق تالشند به مرد م ب
ـیـمـت   دولت نقشی در باال رفتـن ق
دالر ندارد، که بانک مرکـزی و  
بخش ارزھای خارجی این بـانـک  
ــه   ــه ب ــوج ــا ت ــمــت دالر را ب قــی

 «نوسانات بازار منطقه ای ارز »
ــا   ــی ھ ــه صــراف ــن و ب ــی ــعــی ت
وبانکھایی که دالر می فروشنـد،  

این باندھا پـا را  .  اعالم می کند 
فراتر گذاشتـه و ادعـا کـرده انـد  

 «نوسانی »که این افزایش قیمت  
بوده و متاثر از عـوامـل دیـگـری  
ــن   اســت کــه خــارج از دســت ای

ـرو  .  باندھا می باشد  در ھمین گـی
ــار و   ــب ــن  اخ ــری ــراســاس آخ دار ب
ــورس تــھــران،   گــزارشــات بــازار ب

ـبـه    آذر  ١٠ قیمت دالر روز دوشـن
 تـومـان  ٣٦٥٠  تـا  ٣٥٠٠ ماه بین 

این در حـالـی  .  معامله شده است 
است که دولت قیمت رسمی دالر  

ــان اعــالم کــرده  ٢٨٢٥ را   ــوم  ت
 . است 

ـم   ـنـظـی ـنـده و ت دولت عـرضـه کـن
کننده بازار ارزھای خارجی بویـژه  

به عبارتی دولـت  .  دالر می باشد 
ــازار  » ــاضــا در ب عــرضــه و تــق

ارزھای خارجی را تعیین، ھـدایـت   
مـعـنـای   .«و تناظیـم مـی کـنـد 

ـیـسـت   عملی این سیاست چیزی ن
ـیـافـتـه   جز دخالت مدام و سـازمـان
ــزی و   ــک مــرک ــان ــت و ب دول

ـردن   باندھای دور برش برای بـاال ب
ــوجـیـھــات   ـیـمـت دالر و آوردن ت ق
. اقتصادی برای این سیاست شـان 

دولت و بانک مرکزی ھر روز و  
ـرخ ھـای   ھر ساعته با توجه بـه ن
اعالم شده و نرخ ھای تثبیت شـده  
در بازار آزاد ارز ھـای خـارجـی،  
تصمیم میگیرند چه مقدار دالر و  

با چه قیمتی  و در چه ساعـتـی  
ــازار خــریــد و فــروش دالر   وارد ب

ـیـمـت  .  بکنند  به عبارتی دولـت ق
اعـالم شــده دالر رســمـی اش را  

بانک مـرکـزی  .  اعالم می کند 
دالر را به بازار و بانک ھـا مـی  

در تعیین قیمـت خـریـد و  .  فروشد 
فروش دالر، قیمت دالر بـازار آزاد  
. نقش مھمی را بازی مـی کـنـد 

در اساس ایـن بـازار آزاد ارزھـای  
خارجی از جمله دالر است که بـه  
ـیـایـش   دولت دزدان که خود و ماف
ـیـز   سازماندھی  بازار آزاد ارز را ن
ـنـه و امـکـان   در دست دارند، زمی
باالبردن و باال نگه داشتن ھر روزه   
ــا   ــه دالر را مــھــی ــت و ھــر ســاع

در یـک کـالم دولـت،  .  میکـنـد 
ــانــک مــرکــزی ، دالالن  و   ب
واسطه ھای باندھای حـکـومـتـی  
که یک سرشان در آخور دولت و  
سر دیگرشان در بانـک مـرکـزی  
ـروسـه   و بازار ارز می باشد، کل پ

ـیـمـت و خـریـد و فـروش   تعیین ق
ارزھای خارجی و از جـمـلـه دالر  

 . را مدیریت می کنند 
دولت خود عامل باال رفتن و بـاال  
بردن و باال نگه داشتن قیمت دالر  

ــاشــد  ــن کــار دولــت و  .  مــی ب ای
ـرخـالف   باندھایش نه اتفاقی و نه ب
آنچه که این بـانـدھـا اشـاره مـی  
کنند؛ نوسانی و لحظه ای و یـا  
ناشی از تالطمات قیمتی دالر در  
بازار ارزھای خارجـی و مـنـطـقـه  

ای نبوده و نیست ویک سیـاسـت  
رسمی دولـت بـا مصـوبـه ھـیـات  
ـر   ـــدھـــای دیـــگــ ـــان ـرانـــش وب ــ وزی

کاری کـه  .  حکومتی می باشد 
ــانــک مــرکــزی مــی   ــت و ب دول
. کنند، اجرای این مصوبات اسـت 

ھدف اصلی این دخالت دولـت در  
بــازار ارزھــای خــارجــی، درآمــد  
ـرای   زایی افسانه ای این عرصه ب

دولت رسـمـا  .  این باندھا می باشد 
ــرای   ــه اســت کــه بــرای اج ــت گــف
ھزینه ھـای عـمـومـی و جـاری  

ـیـمـت  .  اش، کسری بودجه دارد  ق
ـیـن آمـده و ایـن   نفت ھم کـه پـائ
ـیـمـار   ـتـصـاد ب ضربه مھلکی بر اق

دولـت مـدعـی  .  رژیم  می بـاشـد 
ـنـه کـردن   است که پول برای ھـزی
برای خیلی از اموراتـش را نـدارد  
و منابع مالی در نـمـظـر گـرفـتـه  

 ھـم، تـه  ٩٣ شده در بودجه  سال  
کشیده و دولـت بـا کـمـبـود پـول  

ـیـجـه بـا  .  مواجه می باشد  ـت در ن

دخالت در بازار ارزھای خارجی و  
ـبـع   ـیـمـت ھـا، یـک مـن تعیین ق
ـرش   ـیـاردی گـی ـل پرسود ھزاران می
آمده که رقیبی ھم ندارد و از این  
طریق میتواند درآمدھـای افسـانـه  

اینـجـاسـت کـه  . ای بدست بیاورد 
دولت به این دالیلی که می آورد  
وارد تعیین قیمـت ارز و خـریـد و  

در این مـیـان  .  فروش آن می شود 
بـازار آزاد ارز ھـم در دسـت ایـن  

اینھا دالر را بـه  .  باندھا می باشد 

 تـومـان مـی  ٢٨٢٥ قیمت رسمی  
ـیـمـت بـاالی     ٣٥٠٠ خرنـد وبـه ق

ــد  در طــول  .  تـومــان مــی فــروشــن
ـیـمـت دالر   یک ھفته گذشتـه، ق

 تـومـان ثـابـت نـگـه  ٣٥٠٠ باالی  
ــه شــد  ــن کــار دولــت  .  داشــت و ای

ــود  ــزی ب ــک مــرک ــان ــود  .  وب خ
باندھای حکـومـتـی صـحـبـت از  

  ١٠٠٠  تا  ٨٠٠ تفاوت قیمتی بین  
ـیـمـت ھـر دالر کـرده   تومان در ق

به عبـارتـی ھـر دالری کـه  .  اند 
دولت؛ بانک مرکزی وبانـدھـیـش  
در بازار آزاد ارز مـی فـروشـنـد،  

 تـومـان سـود  ١٠٠٠ برای دولـت  
رقم واقـعـی مـیـزان دالری  .  دارد 

که دولت  وبـانـدھـایـش ھـر روزه  
وارد بازار ارز می کنند، نامعـلـوم  

تخمین زده میشود که  .  می باشد 
دولت روزانه رقـمـی نـزدیـک بـه  

 میلیون دالر وارد بـازار مـی  ١٠٠ 
ـبـل  . کند  حساب کنیـد کـه از ق

ــه   ــدار دالر چ ــن مــق فــروش ای

سودھای افسانه ای نصیب دولـت  
ــرکــزی و بــانــدھــای   ــانــک م وب
حکومتی درگیر در ایـن تـجـارت  

خـالـصـه کـالم  .  پرسود می شـود 
ـیـمـت   باالبردن و باال نگه داشتن ق
دالر وسایر ارزھای خارجی یـک  
سیاست رسمی دولت برای تامـیـن  

 . درآمدھایش می باشد 
 

اما اثرات و تبعات گران 
شدن دالر بر زندگی و 

 معیشت مردم چیست؟
 

ـیـجـه بـالفصـل افـزایـش   ـت یک ن
قیمت دالر افزایش گـرانـی ھـای  
سرسام آور کـاالھـا و مـایـحـتـاج  
عمومی مورد مصرف مردم مـی  

ـتـه  .  باشد  در طول ھمین یک ھـف
 تــومــان  ٣٥٠٠ کــه دالر بــاالی  

رفته، شـاھـد گـرانـی ھـای بـی  
ـم  . سابقه این کـاال در بـازار بـودی

این را باید در کنار گرانـی ھـای  
 درصـدی  ٦٧  تـا  ٤٥ موجود بین  

که حکومت به آن اعتـراف کـرده  
بگذارید، تا متوجه رشـد گـرانـی  

 درصـدی  ٣٥ مجدد نزدیـک بـه  
ــازار   ــردم در ب اقــالم مصــرفــی م

به عبارتی افزایش قیـمـت  .  بشویم 
ــا افــزایــش   دالر مســاوی اســت ب
قیمت ھـمـه کـاال ھـا مصـرفـی  

ـیـل ایـن  .  اکثر مردم ایران  اولین دل
امـر مــوضــوع واردات کــاالھــای  
مصرفی مردم توسط  دولت مـی  

ــاشــد  ــحــصــار واردات  .  ب ــت ان دول
ھـمـیـن  .  کاالھا را در دسـت دارد 

ـرای واردات   دولت به باندھـایـش ب
ـیـار وارد   این کـاالھـا ازر در اخـت
. کنندگان دولتی  قرار می دھـد 

ـیـن   قیمت دالر را ھم خـودش تـعـی
ـنـدگـان ادعـا  .  می کند  وارد کن

می کنند از آنجا که قیمت دالر  
باال رفته، واردات این کاالھـا ھـم  

ـرای  .  گران شده است  ـیـجـه ب در نت
جـلـوگـیــری از ضـرر در عـرصــه  
ــد قــیـمـت کـاالھــای   واردات، بـای
ـیـمـت جـاری دالر   وارداتی رابـا ق

ـیـن  ٣٥٠٠ یعنی باالی    تومان تعـی
کرد تا عرصه واردات کـاالھـای  
اساسـی و مـورد مصـرف مـردم،  

 . نشود  «بحران   »دچار 
ـیـمـت   این توجیھی برای باالبردن ق
اجناس و کاالھای مورد مصـرف  
مردم در بازار بر اساس قیمت پایـه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 دالر گران، فقر کارگران
 

ژه دالر  وی دولت عرضھ کننده و تنظیم کننده بازار ارزھای خارجی ب
ت .  می باشد ی دول ازار ارزھای « بھ عبارت اضا در ب ق عرضھ و ت

د ن م می ک اظی ن ن .  » خارجی را تعیین، ھدایت  و ت ی ای ل ای عم ن ع م
انک  ت و ب ھ دول ت اف ی سیاست چیزی نیست جز دخالت مدام و سازمان
مت دالر و آوردن  ی ردن ق اال ب مرکزی و باندھای دور برش برای ب

انک مرکزی .  توجیھات اقتصادی برای این سیاست شان ت و ب دول
رخ ھای  ده و ن ھر روز و ھر ساعتھ با توجھ بھ نرخ ھای اعالم ش
د چھ  رن گی ی م م ی تثبیت شده در بازار آزاد ارز ھای خارجی، تصم
د و  ازار خری ی وارد ب مقدار دالر و با چھ قیمتی  و در چھ ساعت

بھ عبارتی دولت قیمت اعالم شده دالر رسمی اش .  فروش دالر بکنند
  را اعالم می کند
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دالر، البتـه در بـازار آزاد یـعـنـی  
.  تومـان مـی بـاشـد ٣٥٠٠ باالی  

اینجا دولت وباندھایش دسـت وارد  
ـنـدگـان کـه ھـمـگـی ھـم از   کـن
خودشان می باشند، باز گـذاشـتـه  
ـیـمـت تـمـام شـده کـاالھـای   تا ق
مصرفی را برای عرضه بـه بـازار  

ـنـد  ـیـن نـمـای یـعـنـی  .  مصرف تـعـی
ـنـده   دولت دست بـانـدھـای واردکـن
اش در باالبردن قیمت اجنـاس آزاد  
. گذاشته تا قیمت ھا را باال ببرنـد 

ـتـه بـه   در طول ھـمـیـن یـک ھـف
ـر در   ـرافـات بـانـدھـای درگـی اعـت
عرصه پر سود واردات کـاالھـای  
ـیـش   اساسی، قیمت این کـاالھـا ب

.  درصـد بـاال رفـتـه اسـت ٣٠ از  
یعنـی مـایـحـتـاج مـورد مصـرف  

 درصد فـقـط در ھـمـیـن  ٣٠ مردم  
ـقـابـال  .  ھفته گـران شـده اسـت  مـت

ـرده   دولت وباندھایش دوبـار سـود ب
ـیـمـت دالر  . اند  بار اول در تعیین ق

 تومان و بـار دوم در  ٣٥٠٠ باالی  

تعیین قیمت کاالھای وارداتی بـا  
توجه به این قیمت باالی دالر در  

ســـودھـــای ھـــزاران  .  بـــازار آزاد 
ـروسـه   میلیارد تومانی در این دو پ
نصیب دولت و بانـدھـایـش و وارد  

 .کنندگان شده است 
نتیجه این سود افسانه ای دولـت  

ـیـمـت   و سرمایه داران، افـزایـش ق
کاالھای مورد مصرف مـردم، بـه  
ـر شـدن مـردم و   ـر ت ـی ـق عبارتی ف
ـریـــد   ـــدرت خــ ـــن آمـــدن ق ـی ــ ـــائ پ

ـر خـط  ٥ دستمزدھای   ـری زی ـراب  ب

ـر  .  فقر می بـاشـد  ـف ـیـونـھـا ن ـل مـی
ـــا   ــه ب ـردم ک ـران و مــ ــارگــ ازک

 ھزار تومانی بـا  ٦٠٩ دستمزدھای  
این گرانی ھای سرسام آوری کـه  
ــاره   بـوده و االن بـا بـاالرفــتـن دوب

ـر  ٣٠ قیمت دالر،   ـر ت ـی ـق  درصـد ف
شده و دخل و خرج ھزینه ھـایشـان  

افزایش قیمـت  .  به ھم ریخته است 
ـنـد، شـکـر،گـوشـت، سـیـب   نان، ق

ـریـن اقـالم  ...  زمینی و  که  بیشـت
ــاشـد، در   خـوراکـی مـردم مـی ب

 درصد رشد داشتـه  ٣٠ ھمین ھفته  

دالر گـران شـده و  »مـثـل  .  است 
، ورد  «ھمه چیز باید گران بشـود 

ــرمــایــه داران و   ــان دولــت و س زب
واردکنندگان شده  تا تعرض شـان  
به سطح معیشت و زندگـی مـردم  

ـنـد  در  .  را بی شرمانه توجیه نـمـای
ـیـمـت   بحبوحه ھمین گران شـدن ق

ـبـه    آذر  ١٠ دالر، دولت روز دوشـن
ـیـمـت   ماه  رسما اعالم کرد که ق

ــشــود ٣٠ نـان   .  درصــد گـران مــی
ـبـعـات بـاال رفـتـن   اینھا اثرات و ت
ــت و   ــوســط دول ــمــت دالر ت قــی
باندھایش می باشد کـه زنـدگـی  
و معیشت مردم را فقط در ھمـیـن  

 درصـد  ٣٠ یک ھفتـه گـذشـتـه  
ـر   دیگربه زیر چندین برابر خـط فـق

ــت  ــی و  .  بــرده اس ــان ــت روح دول
سیاستھایش در طـول یـک سـال  
گذشـتـه بـا تصـویـب و بـه اجـرا  
گذاشتن بیشترین سیاستھای ضـد  
کارگری وضد مردمـی، چـیـزی  
ـیـکـاری، تـحـمـیـل   جز گـرانـی، ب

ـر   زندگی چندین برابر زیر خط فـق
ـتـش،  .  نداشته است  روحانی و دول

سیاستھای احمدی نـژادی را در  
بسته بندی جدیدی تصویب و بـه  

طبقه کـارگـر  .  اجرا گذاشته است 
و مردم چاره ای جـز ایـن نـدارنـد  
ـر سـیـاسـتـھـای ضـد   ـراب که در ب
کارگری حمله به سطح معـیـشـت  
، دسـت بـه مـبـارزه و مـقـاومـت  
ـر ایـن تـعـرضـات   ـراب ھمگانی در ب

بدون شک صف متـحـد و  .  بزنند 
متشکل کارگران با شعارافـزایـش  

 میلیـون  ٣ فوری دستمزدھا باالی  
ـرش   ـتــ ـــار گســ ـن ـــومـــان در کــ ت
اعتراضات و مبارزات مردمی آن  
ــوانــد    نــیــرویــی اســت کــه مــی ت
وقادر است جلوی تعرضات دولـت  
سـرمـایـه داران را بـه زنـدگـی و  
معیشت کارگران و مـردم را سـد  

 نماید 
 
 

 

 اکبر ترکان، که مشاور  
عــالــی حســن روحــانــی  
است در رابطه بـا بـیـمـه  
بیکاری کارگران گفـتـه  

ھم اکنون آنـچـه  ” :  است 
که تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  
تـحـت عــنـوان بــیـمـه از  

اسـم  ( ساخـت و سـازھـا  
ــــی بســــاز و   ــــالم اس

میگیرد، بیشتر  ) بفروشھا 
شبیه پول زور اسـت تـا  
ــن   ــرای ای ــیــمــه ب حــق ب

و البـتـه ایـن  .  “ کارگران 
. فقط در حـرف نـیـسـت 

ــن   ــرای ای ــول زور ” ب “ پ
: می گوید . برنامه دارند 

مجلس شورای اسالمی  ”
طرحی را برای کـاھـش  
بیمه ساختمانی تصـویـب  

 “.کرده است 
کارگران ایران شـایـد از  
بی حقوق ترین کارگران  

  ٩٣ .  در این جھان باشند 
ــن   ــران ای ــارگ درصــد ک
کشور با قرارداد مـوقـت  
ــارنــد کــه   ــغــول ک مش
ھیچگونه امنیت شغلـی  

 .ندارند 
حداقل دستمزد در ایـران  

 ھزار تومان در ماه  ٦٠٠ 
اســـت، در حـــالـــیـــکـــه  
نمایندگان کـارفـرمـایـان  

در آخرین مناظره ای که  
بر سر تغییرات در قانـون  
کار داشتند اعالم کردند  

  ١ که دستمزد کمتـر از  
 ھــزار  ٧٠٠ مــیــلــیــون و  

. تومان زیر خط فقر است 
نه تنھا دستمزد کارگران  
در ایـن بـخـش ھـمـیـشـه  
حــداقــل دســتــمــزد بــوده،  
حرفه بساز و بفروشی از  
ــن حــرفــه   ــری پــر درآمــدت
ســرمــایــه داران در ایــن  
کشور اسـت و کـار در  
بخش ساختمانی از ناامن  

ــا  ــارھ ــن ک ــری ــه  !  ت ــم ــی ب
بیکاری که بخش اعظم  

آن از دســتــمــزد نــاچــیــز  
ھمین کارگـران کسـر و  
به صندوق بیمه بیکاری  
واریـز مــیــشــود، اکــنــون  
منتی شده که جمھوری  
اسالمی بر سر کارگـران  

 !می گذارد 
انگل تـریـن بـخـش ایـن  
جامعه که دائـم بـر سـر  
ــت مــی   ــن کــارگــران م
گذارند و زندگی بیش از  

ــن  ٩٠   درصــد مــردم ای
جـامـعـه را بـه تـبـاھــی  
کشیده اند، ھمین امثـال  
اکبر ترکان ھستنـد کـه  
کارگـران بـایـد آنـھـا را  

کـارگـر  .  سرنگون کننـد 
به نظر من فقط یک راه  
حل دارد و آن اینکه این  
بساط زورگوئـی و حـق  

 .کشی را برھم بزند 
ژورنـــال  " مـــنـــدرج در  ( 

ـــه  ـــر  ٣٠ "  روزان ـــوامـــب  ن
 ٢٠١٤( 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 پول زوری که کارگران می گیرند قطع خواھد شد 
 

 ناصر اصغری 
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افزایش دستمزدھا عرصھ  
 اصلی اعتراضات کارگری 

موانع مبارزه برای افزایش  
 !دستمزدھا 

خبرگزاری مھر اعالم کرده  
کھ شورای عالی کار بزودی  
درباره میزان افزایش حداقل  

ال  زد س م ت   ١٣٩٤ دس
م   مشمولین قانون کار تصمی

سیکل  .  گیری خواھد کرد 
جلسات این شورا آشنا و قابل  

چند جلسھ با بھ  .  رویت است 
مایندگان  " اصطالح  با    ن

ران  ارگ داد از  !( ؟ " ک ع ا ت ی
ھای زرد   کسانیکھ در تشکل
از جملھ خانھ کارگری ھا و  

ی  الم ای اس ن ھ م ج ،  ) ان
کارفرمایان و دولت برگزار  

زان   ی د و سپس م ن می ک
عیین   حداقل دستمزدھا را ت

سیکل یکسان دولت  .  میکنند 
ار در   ی ک ال ورای ع و ش
ارتباط با تعیین حداقل مزد  
در طول حیات جمھوری  
. اسالمی تغییر نکرده است 

چک و چانھ اینھا در مورد  
نرخ یا میزان تورم و تعیین  
. حداقل مزد، سھ جانبھ نیست 

سھ جانبھ خواندن جلسات با  

نمایندگان کارگرانـ  کارفرما  
و دولت بکرات و در طول  
ن   ر ای ادی ب م ت ای م ھ سال
د دارد کھ این   واقعیت تاکی
دولت و شورای عالی کار و  
کارفرماھا ھستند کھ میزان  
عیین   حداقل دستمزدھا را ت

ده کارگران  .  می کنند  ماین ن
راد   دادی از اف ع دن ت وان خ
اری   ای زرد، ک ھ ل ک تش
ازی   اریو س نمایشی و سن
مطرح کردن تشکلھای زرد  
خانھ کارگر و انجمن ھای  

اینھا بھ منافع  .  اسالمی است 
د  ھ  .  کارگران بی ربطن خان

ای   ن ھ م ج ر و ان ارگ ک

اسالمی کار  در طول حیات  
ی   الم وری اس ھ م ام ج ظ ن
ھ   وظیفھ نامیمون و مزوران
توجیھ استثمار کارفرما وبھ  
انقیاد کشاندن زندگی و مزد  
بیش از چھل میلیون کارگر  
ھا را در   و خانوتده ھای آن

انجمن  .  پرونده خود دارند 
ھای زرد کنونی یکی از  
موانع جدی مبارزه کارگران  
ا   مزدھ زایش دست رای اف ب

مبارزه موثر برای  .  ھستند 
افزایش دستمزدھا و دخالت  
رو   ران در گ ارگ ر ک وث م
ال اراده   م ل و اع ک تش
کارگران در سطح محلیـ   
. فابریکی و سراسری است 

ع   وجود خانھ کارگر خود مان
جدی بر سر راه ایجاد تشکل  

مبارزه برای  .  کارگری است 
افزایش دستمزدھا یک امر  
ھ ذات   م ب ائ ود و ق در خ
اعتراض طبقاتی کارگران  

ر  .  است  ق ھ ف ی ارزه عل ب م
ھر چند بھ ھر میزان  .  نیست 

دستمزدھا افرایش پیدا کنند و  
ای   واده ھ ان ی خ دگ زن
کارگری در زیر خط فقر  
ده فقر در   دی قرار نگیرد، پ
میان خانواده ای کارگری کم  
خواھد شد و زندگی، کرامت  
ن   ی ام ران ت ارگ اه ک و رف
رای   ارزه ب ا مب ود، ام میش
افرایش دستمزد گامی است  
برای تحکیم قدرت و توان  

طبقھ کارگر در ارتباط با  
ار و   م ث ھ است ی ل ت، ع دول
جاد   رای ای ارمزدی، و ب ک
صف قدرتمند کارگران علیھ  
. دولتھا و بورژواری، میباشد 

بھ ھر میزان قدرت طبقھ  
ش   زای رای اف ر ب ارگ ک
دستمزدھا ار کانال تشکل و  
ری   گی م ی م ھای تص ان ارگ
کارگران متشکل سازماندھی  
و ھدایت شود، مبارزه برای  
افرایش دستمزدھا بھ نتیجھ  

د  در  .  مطلوب خواھد رسی
ی از   ک ی ی ون ن ط ک شرای
جاد   رای ای م ب ھ ات م دام اق
وده ای   ع و ت ی ف وس ص
ا تالش   مزدھ ت ش دس زای اف
برای برپایی مجمع عمومی  
ولیدی،   در مراکز مختلف ت

دا کردن  .  میباشد  ی رفع و پ
موانع سر راه مبارزه برای  
افزایش دستمزدھا  در گرو  
م   ھمفکری، دخالت و تصمی
جمعی کارگران از کانال  
مجمع عمومی عملی و موثر  

 . خواھد بود 
دوم   .  ١٣٩٣ آذر      ١١ 

 ٢٠١٤ دسامبر  

 در حاشیه اخبارکارگری
 نسان نودینیان  

افزایش دستمزدھا عرصه 
 اصلی اعتراضات کارگری
 ! موانع مبارزه برای افزایش دستمزدھا 

 

ھ ذات   م ب ائ ا یک امر در خود و ق مزدھ مبارزه برای افزایش دست
ھ .  مبارزه علیھ فقر نیست.  اعتراض طبقاتی کارگران است د ب ھر چن

ارگری  ھر میزان دستمزدھا افرایش پیدا کنند و زندگی خانواده ھای ک
ارگری  واده ای ک در زیر خط فقر قرار نگیرد، پدیده فقر در میان خان
ا  شود، ام ی ن م ی ام ارگران ت کم خواھد شد و زندگی، کرامت و رفاه ک
وان  درت و ت م ق حکی مبارزه برای افرایش دستمزد گامی است برای ت
رای  ارمزدی، و ب ار و ک م طبقھ کارگر در ارتباط با دولت، علیھ استث

  ایجاد صف قدرتمند کارگران علیھ دولتھا و بورژواری، میباشد
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 اعتراضات 

 
 اعتصاب کارگران معادن البرز شرقی

 کارگر معادن البرز شرقی به ھـمـراه  ١٤٠٠ بیش از  :  آذر ١٠ 
رانندگان اتوبوس این معادن و رانندگان کامیـون زغـالـکـش  

ـرداخـت    روزه   ٧٠ و پیمانکاران جزئی در اعتراض به عـدم پ
حقوق و مزایای کارگـران ایـن مـعـدن در مـحـل کـارشـان  
منطقه  طزره، اعتصاب کردند و برای چند ساعت دسـت از  

ـرداخـت  .  کار کشیدند  در صورتی که کارفرما نسبـت بـه پ
تر اقدام نکند، ایـن اعـتـصـابـات    حقوق کارگران ھرچه سریع 

 . ادامه پیدا خواھد کرد 
 

تجمع آعتراضی کارگران گروه صنعتی 
 ھوایار

ـراض بـه کسـر  :  آذر ٨  کارگران گروه صنعتی ھوایار در اعـت
ـرخـوردھـای صـورت   حقوق و افزایش ساعتھای کار و نوع ب
گرفته با آنان، در برابر دفتر این شرکـت در تـھـران، تـجـمـع  

 .اعتراضی برپا کردند 
ـر کـارخـانـه را در    کارکنان معترض، طـی نـامـه  ای، مـدی

 بـخـشـھـای    صورت ادامه این وضعیت به تعطیلـی تـمـامـی 
 . کارخانه تھدید کردند 

 
 !تجمع مقابل مجلس دراعتراض به دولت

ـراض بـه اقـدام  :   آذر ٥  صاحبان مساکن مھر پردیس در اعـت
ـر در واگـذاری مسـکـن مـھـرشـان و   دولت مبنی بر تـاخـی

 .ھمچنین دریافت مجدد وجوھی مقابل مجلس تجمع کردند 
ـرار بـود سـال   ـنـدگـان دولـت ق به گفته یکی از تجـمـع کـن

ھـا    گذشته مسکن مھر شھرستان پردیس را بـه صـاحـبـان آن 
تحویل دھد که این موضوع تاکنون با تاخیر مواجه شـده و  

ـرای تـحـویـل ایـن مسـکـن  ـقـاضـای    اکنون مسئوالن ب ھـا ت
 .اند    میلیون تومان از افراد کرده ١٢ دریافت 
 گزارش  

 
 درصدی قیمت نان٣٠افزایش 

ـران در جـلـسـه  :  آذر ٩   آبـان مـاه  ١٤ بنا بتصویب ھیئـت وزی
 تـومـان،  ٧٨٠  تومان بـه  ٦٠٠  قیمت نان سنگک از  ١٣٩٣ 

  ١٦٠  تومان، نان لواش از  ٦٥٠  تومان به  ٥٠٠ نان بربری از  
 تـومـان بـه  ٣٠٠  تومـان و نـان تـافـتـون از  ٢٠٨ تومان به  

قیمت انـواع نـان از اول آذر  .   " یابد   تومان افزایش می ٣٩٠ 
ـران تـعـدیـل  ٣٠ میزان    ، حداکثر به ١٣٩٣ ماه   درصد جھت جـب

ـنـه  ـر ھـزی ـر    قیمت گندم و افـزایـش سـای ھـای دو سـال اخـی
ـیـمـت   کارخانجات آسیابانی و نانوایی  ھـای    ھـا نسـبـت بـه ق

 در سـراسـر کشـور افـزایـش  ١٣٩٢ رسمی و مصوب سـال  
 ". یابد   می 

ھای  قطع مزایای کارگران کارخانه فراورده
 نسوز پارس 

حقـوق کـارگـران کـارخـانـه فـرآورده ھـای نسـوز بـا  : آدر ٦ 
ـرداخـت مـیـشـود  بـا خصـوصـی  .  تاخیرھای دو تا سه ماه پ
ھـای مـربـوط بـه    سازی شرکت خیلی از مـزایـا و پـاداش 

ــانـه  کــارگـران قـطــع شـده اسـت  ـی شـرکــت  .  عـمـلـکــرد سـال
 کارگر دارد کـه از ایـن  ٣٦٠ ھای نسوز پارس یزد،    فراورده 

ـرارداد مـوقـت  ٢٦ تعداد نزدیک به    نفر رسمی و مابقی با ق
 .مشغول کارند 

 
دست کارگران خیاط زیر چرخ واردات و 

 !مشکالت
ھای کوچک و بـزرگ شـھـر    کارگران خیاطی در کارگاه 

ـیـد  ....  و با وجود مشکالت معیشتی   ھنوز ھم مشغول تـول
ـقـالب    در کوچـه و پـس کـوچـه .   ھستند  ھـای خـیـابـان ان

ـقـه     ساختمان   اسالمی تھران که قدم بزنی،  ھای دو یا سه طـب
ـنـی کـه از آنـھـا     سـالـه را مـی ٦٠  تا ٥٠ متعلق قدیمی   ـی ب

شـود، صـدایـی    ھای خیاطی شنیـده مـی   صدای ممتد چرخ 
شـود و    که چند ثانیه یک بار قـطـع و دوبـاره وصـل مـی 

گاھی ھم صدای آواز خواندن کارگران خیـاط یـا رادیـویـی  
که از صبح اول وقـت تـا پـاسـی از شـب روشـن اسـت و  

. شـود   ھای خیاطـی گـم مـی   صدایش در میان صدای چرخ 
اما این روزگاران به دلیل واردات بی رویـه و خـارج از حـد  
ـرانـی و   ـبـه ای نیاز لباس دوخته شده چینی، کاھش تولید پن
واردات پنبه یا منـسـوج خـارجـی و مشـکـالت گـونـاگـون  
کارگری، کارگاھھا کم رونق شده و خیلی از کارگران ھـم  

ـر شـغـل داده  ـی وارد یـکـی از ایـن  .  انـد   بیکار شـده یـا تـغـی
ای نشستـه و بـا سـوزنـی     ساله ٦٥ شوم، مرد    ھا می   کارگاه 

که در دستش دارد، تندتند و بـا مـھـارت در حـال کـوک  
 سال است که در ھـمـیـن  ٣٥ آقا رحیم   . زدن به پارچه است 

گذراند، سوزن را کـنـار    کارگاه مشغول است و روزگار می 
دھد که خـدا را شـکـر زنـدگـی را    گذارد و ادامه می   می 
گذرانم، اما با این سنم ھنوز خانه نـدارم و بـا سـخـتـی    می 

دھـد بـه    حقوقم کفاف ھزینه ھا را نـمـی .  گذرانم   روزگار می 
کنم و فقط برای خـواب بـه    ھمین خاطر تا دیروقت کار می 

در ھمین لحظه سعید که ھمکارش اسـت، بـا  .  روم   خانه می 
کارگر ھـمـیـشـه  :  استکان چای در دستش جلو آمد و گفت 

ـیـسـت، سـر   کارگر است، ھیچ کس ھم برایش ارزش قائل ن
 ھزار تـومـانـی را بـه زور  ٧٠٠ شود، حقوق    ماه ھم که می 

ھند، اگر اعتراض ھم بکنیم، یا بیکار شـده یـا    بھمان می د 
ـم  ـی ـلـه .  باید برویم توی خیابان دست فـروشـی کـن ھـای    از پ

ساختمان قدیمی یک طبقه باال رفتم یک کارگاه بـزرگ  
ھای پارچه گم شده بود و فـقـط    و کارگری که پشت طاقه 

شـد، اول دوسـت    صدای ضعیفی از آواز زیر لبش شنیده می 
ولی کمی کـه  ...  نداشت حرف بزند و گفت فایده ندارد برو 

ـتـخـاب کـرده،   گذشت گفت که کار خیاطی را با عالقه ان
ـبـاس   اما به خاطر افزایش ھزینه  ھـای    ھا و ورود پـارچـه و ل

چینی دیگر خیاطـی رونـق نـدارد و کـارفـرمـای مـا ھـم  
ھای خودش بر بیاید برای ھمـیـن مـا    تواند از پس ھزینه   نمی 

ـنـه    بیمه نیستیم و گفته اگر می  ـرویـد ھـزی خواھید خودتـان ب
ـراحـت دارد و  . تان را بدھید   بیمه  این کارگاه ھم نه جای است

روم بـا    از مغازه که بیرون می .....نه ھیچ امکانات دیگری 
ای بـه    فاصله کمی صدای چرخ خیاطی از داخـل مـغـازه 

در را که باز کردم سه جـوان شـھـرسـتـانـی را  .  گوشم رسید 
با آنھا وارد صحبت شـدم  . دیدم که سخت مشغول کار بودند 

تر بود، اھـل ایـالم    ، علی که از دو ھمکار دیگرش کم سن 
آنـھـا تـعـریـف  .  بود و دو نفر دیگر ھم از بجنورد آمده بـودنـد 

کردند که به دلیل نبود شغل در شھرشان مجبور بـه تـرک  
اند و االن با حقـوق انـدک کـارگـری و    خانه و خانواده شده 

ـنـد   بدون بیمه تامین اجتـمـاعـی روزگـار مـی  عـلـی  .  گـذران
گفت که پدرش فوت شده و برای تأمین خـرج مـادر و    می 

ـراضـی ھـم    برادر کوچکش اینجا کار می  کند و ھیچ اعـت
تواند به کارفرمایش داشته باشد، چون اگر شـغـلـش را    نمی 

. از دست دھد، باید دوباره به شھرشان برگردد و بیکار بمـانـد 
گفتند که از یک سال پیـش تـا حـاال    وحید و مراد ھم می 

سه مرتبه محل کارشان را به خاطر حقوق کـم و بـد بـودن  
اند، چون کارفرما فقط به فکـر خـودش    شرایط عوض کرده 

بخشـی کـوتـاه ازیـک  .  خواھد کارش پیش برود   بوده و می 
 گزارش فارس 

 
ھای  پزخانه شدن کوره «نیمه تعطیل»

 ورامین  
ھـا لـطـمـه    رکود بازار ساخت و ساز به فعالیت کوره پزخـانـه 

وارد کرده و از سوی دیگر افزایش بھای قیمت حـامـلـھـای  
ھـای آجـر    شدن واحـد  «نیمه تعطیل »انرژی بویژه گاز باعث  

ھای ورامین بـا کـاھـش ھـزار    پزخانه   کوره .   پزی شده است 
  ٣٠ از مـجـمـوع  .  نفری نیروی کار شاغل مواجه شده است 
 واحـد آنـھـم بـا  ٦ واحد تولید آجر در منطقه ورامین،  فقـط  

ـیـت ادامـه   ـروی کـار بـه فـعـال ـی ـیـد و ن حداقل ظرفیت تول
ھـای    ھا به دلیل افزایش قیمت حـامـل   دھند و باقی واحد   می 

ـیـد آجـر،   انرژی و تبعات کسادی بازار ساخت و ساز بر تـول
ـیـد  ات خـود را مـتـوقـف    از ابتدای سال جاری به مـرور تـول

 .اند   کرده 
 

  ھزار پرستارداریم٨٠کمبود 
ـرسـتـاری    ھـزار  ٨٠ کـمـبـود  : عضو شورای عالی نـظـام پ

ـرسـتـار در کشـور، نـگـاه  .  پرستارداریم  وی  علت کمبـود پ
وضـعـیـت  .  پزشک ساالرانه حاکم بر وزارت بھـداشـت اسـت 

ـرسـتـار   پرستاری به قدری آشفته و به ھم ریخته است کـه پ
 سال سابقه کار، ترک شغل می کند و دیگر نـمـی  ١٤ با  

ـنـکـه در  .  خواھد کار پرستاری انجام دھد  وی بـا اعـالم ای
ـرکـیـه،  ١٠٠٠ سال بیش از    پرستار ایرانی بـه کشـورھـای ت

ـنـد،    حاشیه خلیج فارس، کـانـادا و  مـھـاجـرت مـی کـن
ـر  :  افزود  چون جذابیت ھای پرستاری در آن سوی آبھا بیـشـت

 ھـزار  ٨٠ است، معاون آموزشی وزارت بھداشت به کـمـبـود  
ـرسـتـار   ـرای تـامـیـن پ پرستار اشاره کرده و گفته است که ب
ـم کـاردانـی   مورد نیاز مراکز درمانی کشـور، مـی خـواھـی

ـم  ـی در حـالـی  .  پرستاری و پرستاری یک ساله را احیا کـن
 بـود  ١٣٦١ که موضوع کاردانی پرستاری مربوط به سـال  

ـنـھـا   ـرســتـاری در کشــور  ٢٥ کـه آن زمـان ت  دانشـکـده پ
 برگرفته از مھر .داشتیم 

 
  کارگر ١٠٠٠تامین اجتماعی بیمه 

 ساختمانی زنجان را قطع کرد
ـــه  :  آذر ٨  ـــم ـی ــ ـــجـــان ب ـــمـــاعـــی زن ـت ـــن اجــ ـی ــ ـــام اداره ت

ھزارکارگرساختمانی رابه دلیل اینکه کارگران در زمسـتـان  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرداخـتـه  انـد را قـطـع    به کاری غیر از کار ساخت و سـاز پ
 .کرد 
 

 کارگران و کارفرما در معدن چادرملو
 کـارگـر مـعـدن  ٨٠٠  اعتصاب  ١٣٩٢  آذر ماه سال  ٦ : آذر ٩ 

ـراض بـه اخـراج   چادرملو برای افزایش دستمزدھا و در اعـت
نژاد به مـدت یـک سـاعـت    یکی از کارگران بھرام حسنی 

ـرعـامـل  ٩٢ پس از آن در بھمن ماه  .  انجام شد   بود کـه مـدی
ـیـه   ـیـه عـل مجتمع سنگ آھن چادرملو از طریق قـوه قضـای
تعدادی از کارگران شکایت کرد و ایـن کـارگـران تـوسـط  

ھـمـان مـوقـع      . پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شـدنـد 
احمد کمالی، فرماندار اردکان ضمن بیان اینکـه احضـار و  

ـیـل  ٢٠ بازداشت نزدیک به    کارگر معدن چـادرمـلـو بـه دل
ھا صورت گرفـتـه اسـت، تـحـریـک    شکایت کارفرما از آن 

کارگران بـه اعـتـصـاب را یـکـی از اتـھـامـات کـارگـران  
 وکـیـل کـارگـران  ١٣٩٣ آذر  ٩ .  بازداشتی ذکـر کـرده بـود 

پرونده  شکایت از کارگران چـادرمـلـو  :  معدن چادرملو گفت 
ـیـب در بسـیـاری از   ـق در دست بررسی است و قرار منع تـع

 .اتھامات صادر شده است 
 

  اخراج و بیکارسازی 
 

شمار کارگران کارخانه آزمایش تھران  از 
  نفر رسیده است٣٠ کارگر به ١٨٠٠

ـیـت   کارخانه آزمایش  واقع در شـرق تـھـران در آغـاز فـعـال
 کارگر داشت و بـه تـدریـج بـا پـدیـدآمـدن  ١٨٠٠ دولت نھم  

مشکالت بخش زیادی از کارگران خود را اخراج کـرد، بـه  
  ٣٠ طوری که ھم اکنون در این واحد تولیدی تنـھـا حـدود  

 .اند   اند که در شرف بازنشستگی   کارگر باقی مانده 
  

 کارگر کارخانه فرش باستان ١٢٠ اخراج
  سال٣یزد طی 

  ٣  کارگر قراردادی فرش بـاسـتـان یـزد طـی  ١٢٠ بیش از  
ـنـگـی خـوانـده شـده   ـقـدی سال گذشته به دلیل آنچه کمبود ن

یکی از کـارگـران اخـراجـی ایـن کـارخـانـه  .  اند   اخراج شده 
ھـای گـذشـتـه    تعداد کارگران این کارخانه در سـال »:  گفت 

ھا رسمی بـودنـد و     نفر بوده که تعدادی از آن ١٨٠ مجموعا  
در سه سال گـذشـتـه ھـمـزمـان بـا شـروع اخـراج کـارگـران  

اند که عـلـی    بازنشسته شدند و مابقی نیروی قراردادی بوده 
 سال سابقه  کار در ایـن  ١٨  تا  ١٥ ھا    رغم اینکه برخی از آن 

 . اند   کارخانه را داشتند، اخراج شده 
 

  کارگر ادنیس مشھد٥٠اخراج 
ـرداخـت بـه   در کارخانه لوازم خانگی آدنیس به دلیل عـدم پ

ـر از  ٣ موقع حقوق تعداد زیادی از کارگران در    مـاھـه  اخـی
ـر از آنـان ھـم اخـراج  ٥٠ اند و نزدیک بـه    شرکت رفته  ـف  ن

 .اند که تمام این کارگران قراردادی بودند   شده 
 کارخانه فارسیت در استانه بیکارسازی

کارخانه فارسیت دورود در استانه بیکارسـازی تـعـدادی از  

 . کارکران در این کارخانه 
 

  کارگر شھرداری مریوان ١٥٠اخراج
ـرارداد  ١٥٠   کارگر فضای سبز شھرداری مریوان با اتـمـام ق

ـیـکـار شـدنـد   کاری  کـارگـران  .  شان در پایان ماه گذشـتـه ب
از اواسط اسفنـد پـارسـال تـا  ( فصلی که به مدت ھفت ماه  

با شھرداری مریوان قرارداد کار بستـه  )  پایان آبان ماه امسال 
ـیـش  .  اند   بودند در روزھای گذشته بیکار شده  در حالی که ب

گـذرد ھـنـوز     کـارگـر مـی ١٥٠ از یک ھفته از اخراج این  
ـرداخـت    حقوق و اضافه کاری آنان در ماه  ھای مھر و آبـان پ

 .نشده است 
 

 حقوقھای پرداخت نشده
 

 ماه ٢ کارگر معادن البرز شرقی ١٤٠٠
 اند حقوق نگرفته

ـرز  ١٤٠٠ : آذر ٨  ـب  نفر از کارگـران مـعـادن زغـال سـنـگ ال
.  ماه  است حـقـوق نـگـرفـتـه انـد ٤ شرقی در استان سمنان   

معوقات حقوقی کارگران مربوط به مھـر و آبـان مـاه سـال  
ـنـده  ٥٥  کارگر تعداد  ١٤٠٠ عالوه بر  . جاری است  ـر ران ـف  ن

ـیـز سـه الـی چـھـار مـاه اسـت کـه   اتوبوس و کـامـیـون ن
ـرارداد  .  اند   دستمزدشان را دریافت نکرده  این کارگران تحـت ق

ـرای   ـرز شـرقـی ب ـب یک شرکت پیـمـانـکـاری بـا مـعـدن ال
جابجایی کارگران و زغال سنگ استخراج شـده ھـمـکـاری  

 .دارند 
 

 کارگر کارخانه ١٥٠ ماه حقوق ٣تعویق 
 لوازم خانگی آدنیس مشھد

ـیـس  ١٥٠ : آذر ٨   مـاه  ٣  کارگر کارخانه لوازم خـانـگـی آدن
از شـھـریـور مـاه کـه  .  اند   است حقوق و مزایا دریافت نکرده 

انـد    تولید کارخانه شروع شده، کارگران حقوق دریافت نـکـرده 
ھـا    ھـای آن   کارگران و خـانـواده .  ھا ھم رد نشده است   و بیمه 

ھای بیمه بـا    در چند ماھه  اخیر به دلیل عدم تمدید دفترچه 
 .اند   مشکالت بسیاری مواجه شده 

 
عدم پرداخت  حقوق کارگران کارخانه 

 فارسیت دورود
کـارگـران رسـمـی ایـن  :  کارگران کارخانه فـارسـیـت :  آذر ٩ 

ماه حـقـوق دریـافـت  ١٢  ماه و کارگران پیمانی  ١٥ کارخانه  
 )فرماندار شھرستان دورود (منبع . نکرده اند 

 
 ماه حقوق  کارگران کارخانه قفل ٣تعویق 

 کار در قزوین
ــوق  :  آذر ٩  ـراردادی و رســمــی  ٦٣ پــرداخـت حــق  کــارگــر ق

کارخانه قفل کارواقع در شھر صنعتی البرز قزوین، سه مـاه  
ـیـمـه ایـن  .  به تعویق افتاده است  عالوه بر این پنج ماه حـق ب

ـرداخـت نشـده   کارگران نیز به سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی پ
 .است 
 

 ناامنی محیط کار 
 

 مرگ یک کارگر درپامنار زیرآوار
ـیـانـی تـعـدادی از  :  آذر ٩  در خیابان پامـنـار، کـوچـه صـوف

ـرداری، مشـغـول کـار بـودنـد کـه   کارگران در محل گـودب
ـراز کـارگـران   ـف ناگھان بخشی از دیوار فـرو ریـخـت و دو ن

 .افغانی در زیر آوار گرفتار و یکی از آنھا جانباخت 
  

جان باختن یکی از تکنیسین ھای مکانیک 
 شرکت جھان فوالد

تصادف یکدستگاه خودروی آتش نشانی مـتـعـلـق بـه  :  آذر ٩ 
شرکـت جـھـان فـوالد بـا یـکـی از کـارگـران  یـکـی از  
تکنیسین ھای مکانیک شرکت جھان فوالد محمد صالـح  

 . سال سن جان خود ر ا از دست داد ٢٧ پارسا مھندس   
 

نفرازکارکنان  شرکت پوشین ٤گازگرفتگی
 چاپ شھرک صنعتی درود فرامان کرمانشاه

ـیـل آتـش :  آذر ٩  سـوزی در شـھـرک صـنـعـتـی فـرامـان    بدل
نفر کارکنان مصـدوم و دچـار گـازگـرفـتـگـی  ٤ کرمانشاه  

 .  شدند 
 

  کارگر در عسلویه ٣٧مسمومیت 
ــل  ٣٧ :  آذر ٩  ــه دلــی  نــفــر از کــارگــران شـرکــت صــافــا  ب

مسمومیت غذایی  ناشی از خوردن ساالد الـویـه فـاسـد بـه  
 . بیمارستان منتقل شده و بصورت سرپایی درمان شدند 

 
 ساله ١٨مرگ کارگر

ـنـجـم یـک  :  تھران : آذر ٧  ـقـه پ یـکـی از کـارگـران در طـب
ـیـایـش    ـر ن ساختمان ھفت طبقه واقع در بلوار فرحـزادی بـاالت
ـقـه   در حال ساخت یکباره به داخل چاھک آسانسور در طـب

 . و جان خود را از دست داد . منفی دو سقوط کرد 
 

چھارکارگرساختمانی براثر خفگی ناشی از 
 گاز در ساری جان باختند

چھار کارگر ساختمانی بر اثر خفگی ناشی از گـاز  :  آذر   ٧ 
بـخـش رودپـی شـمـالـی شـھـرسـتـان  ' اسپندان  ' در روستای  

کارگران باختگان اھل بروجرد ودر یـک  .  ساری جان باختند 
.  باب واحد مسـکـونـی بـه صـورت اجـاره سـاکـن بـودنـد  

' ، '  وحید و سعید نصـرالـھـی  '  اسامی کارگران جان باخته  
 .اعالم شده است ' محمود غالمی  ' و  ' سعید عزیزی  

 
 میلیون و ٢بازرس برای بازرسی از ٨٠٠
 ھزار کارگاه٥٠٠

ـیـش از  ٨٠٠ :  مدیرکل بازرسی کار :  آذر ٧   بازرس کار و ب
ھـزار  ٤٠٠  ھـزار کـارگـاه، سـاالنـه حـدود  ٥٠٠  میلیون و  ٢ 

بـا تـوجـه بـه  :  بازرسی از کارگاھھا انجام می شـود،گـفـت 
محدودیت نیروی انسانی، انجام بازرسی از ھمه کارگاه ھـا  

 .چندین سال زمان نیاز دارد 
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افزایش آمارجان باختگان ناشی ازحوادث 
کاردراستان اصفھان در ھفت ماھه اول سال 

 جاری
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی اسـتـان اصـفـھـان  

) ھمـگـی مـرد (  نفر  ٨٩ در ھفت ماھه اول سالجاری تعداد  
که به دلیل حوادث ناشی ازکار جان خود را از دسـت داده  

الزم به ذکر است تعداد موارد مرگ  ازحـوادث کـار  .   اند 
 نسبت به مـدت مشـابـه سـال  ١٣٩٣ در ھفت ماھه اول سال  

در  .   و یک دھم درصد رشد داشته اسـت ٢٧ )  نفر  ٦٩ (قبل  
  ١٨٢١ این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کـار بـا  

 مرد نسبـت بـه مـدت مشـابـه  ١٧٣٠  زن و  ٩١ مورد شامل  
 .سال قبل نیم درصد رشد داشته است  

 
 جان باختن یک کارگردرارومیه

بدنبال یک حادثه کاری درارومیه یک کـارگـر در  :  آذر ٦ 
ـرکـردو جـان خـود را از دسـت   دستگاه نوار نقاله فلزی گـی

 .داد 
 

 کارگران 
 

بھنام ابراھیم زاده را به دادگاه خواھند 
 !!!برد

 آذر قرار است بھنام ابراھیم زاده  کـارگـر  ٩  امروز دوشنبه   
زندانی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کـارگـری  

   ١٢ و فعال حقوق کودکان را از زندان گـوھـر دشـت سـالـن  
به دادگاه انقالب در تھران ببرند، ھنوز مشخـص نشـده اسـت  

از تـمـامـی کـارگـران ،  .  دلیل به دادگاه بردن وی چیسـت 
تشکل ھا و مردم انقالبی می خواھیم در این رابطه حسـاس  
باشند و در صورت نیاز ھر چه سریعتر خبر رسانـی و اقـدام  

 .به اعتراض نمایند 
  

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
 :. تھران و حومه

. جان شریفی باز ھم قربانی ناھنجاری ھای خشنوت زا شـد 
ـروجـردی ،   فاجعه کشته شدن جانگذاز آمـوزگـار شـریـف ب
زنده یاد محسن خشاشی را به خانواده گرامـی و داغ داران  
آن زنده یاد و ھمشھریان، ھمکاران و دیگر مردم آزاده تسلیـت  

ـنـاک ضـد  .  میگوییم   ما با محکوم کردن این جنایت ھـول
بشری ،مسئو لیت این فاجعه را متوجه حـامـیـان شـنـاخـتـه  

ـم  ـی ـروران مـی دان سـنـدیـکـای  .  شده خشونت و خشـنـوت پ
 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
 نوامبر روز جھانی مبارزه با ٢٥به مناسبت 

 خشونت علیه زنان
ـرابـل  ـتـل فـجـیـع خـواھـران مـی ـروانـه ھـای آبـی ( ق   ٢٥ در )  پ

ـلـو  ١٩٦٠ نوامبرسال  ـروخـی  توسط دیکتاتور دومینیکن ژنرال ت
ـیـه زنـان بـود امـا تـوانسـت   نه اولین و نه آخرین خشونت عل
توجه جھانیان را به خشونتی که بـه طـور روزمـره در ھـمـه  
ـیـونـدد جـلـب   جای دنیا و به اشکال مختلف به وقوع مـی پ

خشونت علیه زنان البته پیامی را بـاخـود حـمـل مـی  .  کند 
پیام فرودست نگه داشتن زنان، پیام کم اھمیت و گـاه  .  کند 

ـیـمـی از   بی اھمیت تلقی کردن آنان، پیام جنس دوم بـودن ن

ھدف خشونت علیه زنان در جوامع طبقـاتـی و بـه  .  جامعه  
ـیـسـت جـز   طور مشخص جوامع سـرمـایـه داری ،چـیـزی ن
ـیـاد و بـھـره   ـق واداشتن زنان به اطاعت و تـن در دادن بـه ان
کشی تا با درھم شکستن جسم و روح زن بتواند پایـه ھـای  
. سیستم استتمارگرو ضد انسانـی خـودرا مسـتـحـکـم سـازد 

ـنـھـا   جامعه سرمایه داری نیز نظیر تمامی جوامع طبقاتی ت
بر پایه تبعیض وتمایز است که می تـوانـد انسـان ھـا را از  
ـلـف   حقوق انسانی خود محروم کرده، آنھا را به اشکال مـخـت

انواع و اقسام تبعیـض  .  مورد استثمار و بھره کشی قرار دھد 
ـتـی و   بـه  . . .  از قبیل تبعیض نژادی ، قومی ، جـنـسـی

ـرش فـرودسـتـی   ـیـت وگسـت ـب ھرصورتی که باشند زمینه تث
ـنـد کـه بـه نـوبـه   خیل عظیمی از انسانھا را فراھم می کن
خود می توانند زمینه ساز استثمار و بـھـره کشـی ھـرچـه  

ـلـه انـواع بـی  .  بیشتراز آن ھا باشند  این فرودسـتـی بـه وسـی
ـره   حقوقی ، خشونت قانونی ،دولتی و یـا فـرھـنـگـی وغـی

ـثـمـار  .  اعمال و تشدید می شود  در جوامعی که شدت اسـت
ـیـه زنـان   بیشتر است میزان خشونت و بخصوص ،خشونت عـل

ـم در  .  به مراتب بیشتر است  زنان در سراسر جھان به طور دائ
آمارھای سازمـان مـلـل  . معرض انواع خشونت ھا قرار دارند 

متحد و سازمان بھداشت جھـانـی و دیـگـر سـازمـان ھـای  
  ٦٠ مربوط به خشونت علیه زنان نشان می دھند که حـدود  

در صد زنان درجھان قربانی یکی از مـوارد خشـونـت ھـای  
دھـنـد کـه    آمارھا ھمچنین نشان مـی . شناخته شده بوده اند 

ـرار  ١٨ درھر    ثانیه یـك زن مـورد حـمـلـه یـا بـدرفـتـاری ق
ـر  . گیرد   می   سـال وارد  ١٦ ھرساله حدود دو میلیون دختر زی

بازار پرسود سکس می شوند و مورد بھره برداری قرار مـی  
عالوه برھمه اینھا درسال گـذشـتـه شـاھـد خشـونـت  .  گیرند 

ـم  ـیـه زنـان بـودی . ھای سازماندھی شده و سیستماتیکی عـل
حمله به یکی از مدراس دخترانه در نیجریه و بـه گـروگـان  

ــن  ــوکــو  ٢٧٦ گــرفــت ــوســط گــروه ب ــش آمــوزت  دخــتــر دان
حرام،تجاوز،کشتار و به بردگی گرفـتـن و خـریـد و فـروش  
زنان در عراق توسط داعش خود تنھا نمـونـه ھـایـی از ایـن  

 و نـه  ٢١ خشونت ھای سازماندھی شده ھستند که در قرن  
ـیـونـدنـد !  در قرون وسطی  ـیـز  .  به وقوع می پ ـرانـی ن زنـان ای

ھمواره به اشکال مختلف در معرض بی حقوقی و خشـونـت  
دو واقعه ی اعدام ریحانـه جـبـاری و اسـیـد  . قرار داشته اند 

ـریـن   پاشی بر دختران در شھراصفھـانـاگـرچـه از دردنـاک ت
نمونه ھای اخیر این خشونت ھا می باشند اما تنھا گـوشـه  
ـر   بسیارکوچکی از خشونتی که ھرروزه به اشکال مختلف ب

اعـدام  .  زنان ایرانی اعـمـال مـی شـود را نشـان مـی دھـد 
 سـال زنـدان در واقـع پـاسـخ  ٧ ریحانه جباری بعد ازتحمـل  

سیستم ضد زن به دختری بـود کـه در نـوزده سـالـگـی در  
دفاع از خود مردی را که تقریبا سه برابر او سن داشـت وبـا  
فریب اورا به خانه خالی یکی از اقوامش تحت عنوان دفتـر  
ـتـل رسـانـد  . کارکشانده و قصد تجاوز به او را داشـت بـه ق

وواقعه ی اسید پاشی شایـد حـتـی از اعـدام ریـحـانـه ھـم  
ـیـن   ـربـود چـرا کـه اگـر زنـدگـی ریـحـانـه چـن دردناک ت
ـربـانـی   ناجوانمردانه خاتمه یافت دختران بی گـنـاھـی کـه ق
اسید پاشی شده اند بـایـد در اوج شـور ونشـاط جـوانـی از  
ـنـد   بسیاری از خواسته ھا وآرزو ھای خود چشم پوشی کـن

ـنـد   بـا  . ویک عمر با تبعات این اقدام غیر انسانی سـر کـن
ـم ابـعـاد   این ھمه اگر درزندگی زنان ایرانی موشکافی کنی
گسترده خشونتی را که ھمواره به آنـھـا اعـمـال مـی شـود  

قتل ھای نامـوسـی، مـجـازات سـنـگ سـار،  .  خواھیم دید 
نداشتن حق طالق، نداشتـن حـق حضـانـت فـرزنـد،دیـه وارث  
نابرابر،نداشتن آزادی پـوشـش ،ازدواج ھـای اجـبـاری و در  
سنین کم وھمچنین بارداری ھای اجباری ھمه وھمه نشـان  

ـراض بـه ھـرنـوع  .  ازخشونت گسترده علیه زنان دارند  بـا اعـت
خشونت علیه زنان،نگذاریم زنان بیشتری قربـانـی شـونـد وبـا  
شرکت درمبارزه طبقاتـی  آرزوی جـامـعـه ای عـاری از  

کمیته ھماھنکـی  .  ھرنوع تبعیض و خشونت را تحقق بخشیم 
 ١٣٩٣ آذر  ٤ . برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
در محکومیت بازداشت فردین میرکی و 

 منیژه صادقی
ـیـژه صـادقـی    در محکومیت بازداشت فردین میرکی و مـن

ھای شریف و آزاده     ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 
     ماموران لباس شـخـصـی ١٣٩٣ صبح روز شنبه اول آذر ماه  

    اداره اطالعات شھر سنندج بـا یـورش بـه مـنـزل شـخـصـی 
ـتـه   فردین میـرکـی فـعـال کـارگـری و از اعضـای کـمـی

ھـای کـارگـری     برای کمک به ایـجـاد تشـکـل   ھماھنگی 
ضمن تفتیش و تخریب اموال منزل فردین را بـازداشـت و بـه  
مکان نا معلومی منتقل کردند که تا به این لحـظـه ھـیـچ  
ـیـسـت ،   ـرکـی در دسـت ن خبری از وضـعـیـت فـردیـن مـی

     آذر ماه ماموران لباس شخصـی ٥ ھمچنین روز چھار شنبه  
ـیـژه صـادقـی   اداره اطالعات سنندج با یورش بـه مـنـزل مـن
فعال کارگری و مـدافـع حـقـوق زنـان و کـودکـان ضـمـن  
تفتیش و ایجاد فضای رعب و وحشت منیژه را بازداشـت و  

ـیـن  .  به مکان نا معلومی منتقل کردند  کمیته دفاع از فعال
کارگری مھاباد ضمن محکومیت بازداشت فردین میرکـی  
    و منیژه صادقی خواستار آزادی بدون قید و شـرط تـمـامـی 

کمیتـه دفـاع از  .  کارگران زندانی  و زندانیان سیاسی است 
 فعالین کارگری مھاباد 

 
 پور فاطمه جمال:  رنجـور   رنـج

ھـای    شـب .  لیال برای فـرار از جـامـعـه روی درخـت رفـتـه 
ال مـلـحـفـه در    بـا یـک . متوالی بدن نحیفش را باال کشیده 

چـنـدان    ھـای نـه   سرمای پاییزی تھران کز کرده روی شـاخـه 
ـنـاک کــه    مـطـمـئـن، از تـرس آزارواذیـت؛ تـجـربـه  ای ھـول

ھـای    فـریـاد بـا زخـم   صـدا، بـی   وبارھا دچارش شده؛ بی   بارھا 
کال چھارماه طول کشیده؛ چھارمـاه  .  عمیق بر تن و روحش 

ساله خانه تبدیل شود بـه مـادر نـاشـنـوا در  ١٥ که از دختر  
چھارمین روز ترک شیشه و ھرویین؛ در سرپناه شبانه زنـان  

کنند بـا ایـمـاواشـاره او را    سعی می . خواب   معتاد و کارتن 
آیـد کـه    خودش اما صدایش درنمـی .  ھایم کنند   متوجه سوال 
چـرخـنـد و آواھـا از دھـانـش خـارج    ھـایـش مـی   تنھا دسـت 

شـان شـھـریـار بـوده    فھمم خـانـه   می . ومبھم   شوند؛ گنگ   می 
ـر یـک  .  دار   است؛ پدرش نقاش، مادرش خـانـه  پـدرش در اث

کنـد و در    ماه بعد سکته می   میرد، مادرش سه   تصادف می 
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آن زمان لیال تنـھـا در خـانـه بـوده و صـدایـی نـداشـتـه بـه  
ـرد    ھرچه با برادرھایش تـمـاس مـی .  اورژانس زنگ بزند  گـی

. دھـد   دھند تا مـادر جـلـو چشـمـانـش جـان مـی   جواب نمی 
ـنـجـا کـه مـی   قصه  ـر    رسـد، اشـک   اش بـه ای ھـایـش سـرازی
کسـی را  .  ھایی که خیال بندآمدن نـدارنـد   شود؛ اشک   می 

ـراری  .  یارای تسالیش نیسـت  ـق ـی غـمـش در کـنـار درد و ب
ــشــه بــرای مــادری    چـھــارمــیـن  روز تــرک ھــرویــیـن و شـی

. فـرسـاسـت   کیلویی که چھارماھه ھم باردار است، طاقت ٣٥ 
ـنـاه    ای که اولین   پروانه؛ دختر بھبودیافته  ـیـال را بـه سـرپ بار ل

خـودم  »:  گـویـد   آورده، بـا ھـیـجـان مـی  «تولد دوباره »شبانه  
ـیـده بـود از    فیلمش را دیدم، تو کـوچـه اوراقـچـی  ھـا خـواب

. فیلمش را گرفته بـودنـد . دمای صبح بوده انگار   دم . ترسش 
جـوری    ببین مردم این منطقه چـه .  رو دیدم علنا   خودم فیلمش 

ـم   ھستن؟ تو تاریک  ـل ـی گـرفـتـه    روشن ھوا ازش تـو خـواب ف
 «.ن دیگه   دنبال سوژه . بودن 

ـیـال  .  گـویـد   ھرکس چیزی می .  شوند   صداھا درھم گم می  ل
یکی متاھـل اسـت  .  کرده است   تا برادرش زندگی می   با سه 

کند، دوانگشت دودسـتـش    برادر را که ادا می .  و دوتا مجرد 
ادای فـرار را بـا  .  زنـد   را به نشانه پیونـد در ھـم گـره مـی 

ادای کتک و زاری  .  آورد   دوانگشت در حال حرکت درمی 
. کشـد   ھایش را بر صـورتـش مـی   آورد، انگشت   را که درمی 

ـم زیـاد  »:  کند   ھایش را ترجمه می   ایماواشاره  «دریا » برادرھای
ادای   «. برادرم به مـن شـک کـرد . زدند   من را کتک می 
ـریـد ».  آورد   بریدن مو را درمی  ـم را ب  «. کـتـکـم زد .  موھای

شکی که حاصلش فرار لیال از خانه بوده و این، نقطه آغـاز  
شود؛ کتکی کـه ھـنـوز ھـم    تراژدی زندگی دخترک می 
ـنـجـا  »:  گویا آثارش روی بدنش ھست  زمـانـی کـه آمـد ای

ـم  .  وشتم روی بدنش ھنوز باقی مانده بود   جای ضرب  بـا سـی
بـار    اولیـن  «. کتکش زده بودند و گوشت بدنش کنده شده بود 

بار را بـا یـک نشـانـش    لیال؟ اولین  «شوش »چطور آمدی  
 «شـوش »کسی او را آورده و اینجا وسط میـدان  .  دھد   می 

تـوانـد    را می  «شوش ». چه کسی؟ معلوم نیست . رھا کرده 
البـد   «لوکـیـشـن »اینجا ھمین حوالی  .  شینی بلند .  ادا کند 

واوبـاش،    لشـکـر، اراذل   ای با انبوھی سیاھی   قصه است؛ قصه 
زمـانـی    اولین کام را چـه  .«شوش »معتادان و زنان خیابانی  

ـیـسـت  سـر درددلـش بـاز شـده، کـاری بـه  .  گرفته معلوم ن
در  .  کـنـد   قصه خودش را روایـت مـی .  ھای من ندارد   سوال 

. کـردم   التـمـاس مـی . چرخیدم   پارک؛ حیران و سرگردان می 
ـرھـم مـی   ھایش را به نشانه   کف دست  ـتـمـاس ب . گـذارد   ای ال

ـتـمـاس را  .  کند   سرش را خم می  چشمانـش ھـمـان زاری ال
در خونـه  .  گشنم بود؛ خواھش کردم به من غذا بدن ».  دارند 
ـلـی ... .  رو زدم گفتم سردمه اجازه بدین بیام تو   مردم      بـا سـی

ـنـاه   «. برو از اینجـا .  زدن تو صورتم و گفتن برو  مسـوول سـرپ
ماه اول لیال را در یک خانه نگـه داشـتـه    یک »:  گوید   می 

ـفـاده مـی  ـنـھـا را کـه   «. کـردنـد   بودنـد و از او سـوءاسـت ای
تـو اون خـونـه بـوده  »:  آید که   گوید، پروانه به حرف می   می 

ساقی بـوده مـواد  .   میره اونجا و باھاش آشنا میشه   که میم 
ـرده اونـجـا   می  بـعـد ھـم دلـش سـوخـت کـه اونـجـا ازش  .  ب

مـوادش را  .  کردن از اون خونه آوردش بیـرون   سوءاستفاده می 
. ولی کاری کرد کـه مـواد نـکـشـه .  داشت   براش نگه می 

مـن از روزی کـه  .  چون تو اون خونه معتادش کرده بـودن 
یک موقع کاری چیزی داشـت  .  بود  «شوش »دیدمش تو  

اش بود یـا ھـرچـی مـن و مـھـدی بـھـش کـمـک    گشنه 

 گیر کرد، میم را بردند کـمـپ و    تا اینکه میم .  کردیم   می 
ـیـال    الی اشک   پروانه البه  «. این موند تو خیابان  ھای روان ل

ـم  »: ھایش   دھد، ضجه   ادامه می  شب اول بـعـد از رفـتـن مـی
جـوریـه آوردمـش    موند تو خیابون اما فرداشبش که دیدم ایـن 

تو این منطقه باید یکی بـاالی سـر آدم بـاشـد اگـه  .  اینجا 
ـم دیـدم  .  جوره سوءاستفاده کـنـن   خوان ھمه   نباشه ھمه می  مـن

جـایـی جـز  .  خوان ازش سوءاستفاده کـنـن   اینطوری شد، می 
ـبـود  . اینجا بلد نبودم خدایی  ـنـا ن زمان ما این خوابگـاه و ای

ـم  ـتـادی جـاومـکـان نـداشـتـه بـاشـه  .  که ما به این بدختی اف
ـم بـھـت،    کننده ھم باشه به   مصرف  ـیـا جـا بـدی عنوان اینکه ب

من خـودم  .  مواد بدیم بھت، آخرش به سوءاستفاده ختم میشه 
ـر بـود ایـن تـجـربـه  ایـن  .  ھـارو کـردم   سنم یکم از ایـن بـاالت

 «.تونه داد بزنه   تونه از خودش دفاع کنه زبون نداره نمی   نمی 
ـیـال در اتـاق مـی  ـیـچـد   صدای گریه ل ـفـسـش .  پ الی     البـه   ن

ھای خـوابـگـاه او را در آغـوش    زن .  کند   ھا گیر می   ھق   ھق 
ـرم   دستـش را مـی .  تر شود   کشند تا کمی آرام   می  تـازه  .  گـی

اش را    افتد که کودک است و دسـتـان کـودکـی   یادم می 
الی دردھـا    ام؛ کودکی که در چھارماه پیش و البـه   گرفته 
ـقـطـه . جامانده  ھـایـی از    انگشتانش ظـریـف و کـوتـاھـنـد، ن
 .ھایش جامانده   ای روی دست   نقره   الک 

کردنش با ایماواشاره و    وجو ی راھی برای آرام   دریا در جست 
ـرد بـه    لیال اول خدا، انـگـشـت را مـی »: گوید   صدا می  گـی

ـریـا اون مـادر، مـن خـواھـر    رو می . سمت آسمان  کند بـه ث
بـا مشـتـی کـه روی   «. زنـد   قلبم مـی  «.ھا ھمه دوست   این 

که یاد پدر و    ھرزمانی .  گوید   گیرد، این را می   اش می   سینه 
. افتـد   لیال به لرزه می .  شود   شکلی می   افتد، این   مادرش می 

پیچنـد    پتو می .  دھند   قند بھش می   آب .  گیرند   نبضش را می 
ھرویین و شیشه را بـا  .  روز چھارم ترک مواد است .  دورش 

. دردھای فیزیکی ھرویینش کنار رفـتـه .  ھم کنار گذاشته 
روز چـھـارم و  »:  گوید   ثریا می . قراری شیشه مانده   االن بی 

ـنـجـا   «. ھای ترک شـیـشـه اسـت   ترین روز   روز ھفتم سخت  ای
 .ھمه ھمدردند 

ـیـال سـه »:  دھـد   دریا ادامه مـی  درد دارد؛ درد خـمـاری و    ل
ـنـکـه الل اسـت و    نسخـی و درد بـچـه  اش و درد سـوم ای

اش در حـال    کـارھـای بـچـه .  توانـد دردش را بـگـویـد   نمی 
ـیـه و پـزشـکـی   پیگیری است، از طـریـق قـوه  قـانـونـی    قضـای

قانونی از طریق دادستانی در حـال انـجـام    با پزشکی .  کشور 
 «.دھند   است اگر دیر ھم شود انجام می 

ـفـل فـرمـون    من یک »:  کند که   پروانه تعریف می  بـار بـا ق
بار اومدن ببرنش رفتیم دعوا بـا    یک .  کتک خوردم سر این 

ـرد کـه    ثریا پی حـرفـش را مـی  «.فرمون مارو زدن   قفل  گـی
ـبـود » ـلـی .  آوردنش به مرکز به این راحـتـی ن ھـا اومـدن    خـی

ـبـالـش  ھـای مـرکـزرو    شـیـشـه .  تـھـدیـدمـون کـردن .  اینجا دن
مـردای  ...  کـردن مـرکـزرو شـبـانـه   بـارون   سـنـگ .  شکسـتـن 

ھمین بار دوم سـاعـت  .  پارک  خود ما رو ھم تھدید کردن 
. چھارشب پیش برای بار دوم آوردیـمـش .  شب آوردیمش ٥/١ 
ـرونـدنـش   ھای اینجا از بیرون خـط   بچه  ـرسـونـده  .  گـرفـتـن، پ ت

ـنـدازنـت زنـدان .  دنت   بودنش که تحویل مامورا می  ایـن  .  مـی
ـنـکـه  .  بھونه بود که ببرن و ازش سوءاستفاده کـنـن  ـرای ای ب

ـم پـارک  .  باھاش کاسبی کنن  ـی ـت بـار دوم بـا مـامـور رف
ـم  «شوش » ـرش گـردونـدی ـرپـا    روز تـمـام مـنـطـقـه   سـه .  ب رو زی

ـم  ـی ـیـال   «. گذاشتیم که پیداش کن ـر ل در ایـن مـدت چـه ب
ـرون بـود ٢٠ ،  ١٥ حـدود  »گذشته بـود؟   ـی وضـعـیـت  .  روز ب

ـنـجـا آوردیـمـش  تـا  .  جسمیش شبیه دفعه اولـی بـود کـه ای
ـم   ھا درگیر جـراحـت   مدت  ـیـش کـه  ٢٠  «. ھـایـش بـودی روز پ

ـم  ـرایـش سـمـعـک گـرفـتـه بـودی ـم  .  فراریش دادند، ب ـی داشـت
ـم بـھـزیسـتـی قـالـب    فقط باید می .  کردیم   پیگیری می  ـردی ب

اش    گرفتیم که متاسـفـانـه آن مـوقـع فـراری   گوشش را می 
دھـنـد بـخـورد، حـاال    قرصی به اصرار مـی  «.دادند از مرکز 

ھـایـش    لیال دسـت .  دیگر گریه لیال تبدیل به مویه شده است 
دریـا  .  گـویـد   آورد بـاال و چـیـزی مـی   را به حالت دعا می 

 «وی   آی   اچ »آزمایش   «.خدایا کمکم کن »: کند   تکرار می 
ـلـو  ٣٥ .  خـونـی دارد   او منفی بوده امـا کـم  «ھپاتیت »و   کـی

 .وزنش است 
رود عـکـس پـدر و    می .  شرق ایران ھستند   اصالتا اھل شمال 
، در قـاب کـوچـک  ٤ در ٣ دوتا عکس  .  آورد   مادرش را می 

عـکـس مـادرش را  .  ھا، پدر و مادر جوانند و جـدی   عکس 
ـم   می .  گیرد کنار صورتش   می  بـا  .  گوید شبیه مـادرم ھسـت

.  ھای ریز مثل لیـال   ھای درشت و چشم   صورتی کشیده، لب 
شـود بـا    پرسم لبش به خنده باز مـی   از آرزوھای لیال که می 
ــمـاواشـاره  گـذارد روی    ھـایــش را مـی   دسـت .  ھـمـان زبـان ای

دوسـت  »:  خنـدد   دھد و می   ھایش و سرش را تکان می   گوش 
. دارم بازی کامپیوتری، ھندزفری و سمعک داشـتـه بـاشـم 

 «. مثل ساعت مـعـلـمـم .  ساعت بزرگ طالیی داشته باشم 
ادای رقصـیـدن  .  گـذارد روی مـچ دسـتـش   دستش را مـی 

ــن عــروس   درمــی  ــت ــا خــوشــحــالــی    آورد بــرای گــف شــدن و ب
چون من پدر و مـادر  ». فھماند دوست دارد عروس شود   می 

ـیـارم  شـکـمـش را بـزرگ   «. ندارم دوست دارم بچه به دنیا ب
شوھر داشته باشم کـه بـابـای  .  م بشوم   مادر بچه ».  کند   می 
دوسـت   «. م بابا داشتـه بـاشـد   من بابا ندارم، بچه .  م شود   بچه 

. اش راه نـدھـد   دارد خانه بگیرد و ھیچ مردی را بـه خـانـه 
کـنـد و    دھد که از چشمی در بیرون را نگـاه مـی   نشان می 

اش را بـه نشـانـه نـه    انگشت سـبـابـه .  دھد   مردان را راه نمی 
امـا  »ھـایـش،    کند با دست   به ما تعارف می .  دھد   تکان می 
ـم  »:  زنـد   انگشتانش را گـره مـی  «شما بیایید  شـمـا دوسـتـان

سـالـه  ١٧ . آید داخل   در حال رفتنیم که سوگند می  «. ھستید 
. خـواب او را آورده   یکی از زنـان کـارتـن .  و بسیار زیباست 

مـادرش را مـامـوران در  . دیشب را در پارک خوابیده است 
اند و صاحبخـانـه او را از اتـاق    حال حمل موادمخدر گرفته 

کار دریا و ثریا ادامـه  .  اعتیاد ندارد .  شان انداخته بیرون   نقلی 
 . داشتن سوگند در این سرپناه   بار تالش برای نگه   این . دارد 
 

) بنیر(اخراج تعدادی ازکارگران سد آزاد 
 مریوان

ـبـه    کـارفـرمـای  ٢/٩/٩٣ بنا به گزارش رسیده، روز یکشـن
ـنـدج  مـریـوان، بـه    -پروژه ی سد آزاد، واقع در جـاده ی سـن

ـتـاد   بھانه ی آغاز فصل سرما و زمستان، اقدام به اخراج ھـف
ـر دیـگـر از   ـف ـیـسـت ن نفر از کارگران قسمت تونل نمود و ب
ـنـده بـدون   ـبـھـشـت سـال آی کارگران ھمین بخش را تـا اردی

این در  .  احتساب حقوق و مزایا به مرخصی اجباری فرستاد 
ـرداخـت حـقـوق مـعـوقـه ی   حالی است که کـارفـرمـا از پ
کارگران که چھار ماه می باشد امتناع کرده و بـا فـریـب  
ـیـسـت   ـنـھـا ب کاری و دادن وعده و وعیـدھـای تـوخـالـی، ت

ـرداخـت نـمـوده اسـت  الزم بـه  .  درصد از آن را به کارگران پ
ـروژه مشـغـول بـه  ٤٥٠ ذکر است تعداد    نفر کارگر در این پ

کار می باشند که با وجود تحمل شـرایـط سـخـت کـاری،  
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مدام در معرض خطر اخراج و مرخصی اجباری می باشنـد؛  
چرا که کارفرمای شرکت مدام به بھانـه ھـای واھـی، از  
جمله فرا رسیدن فصل سرما و زمستان و یا نبـود بـودجـه و  
اعتبار، اقدام به اخراج و یا تحمیل مرخصی اجـبـاری بـدون  

ـرای  .  حقوق و مزایای آنان می نماید  کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 ادامه بازداشت فعالین کارگری در سنندج

ـرکـی ، فـعـال کـارگـری و   به دنبال دستگیری فردین مـی
عضو کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ـقـال وی   ھای کارگری در صبح روز شنبه اول آذر ماه و انت
ـری   به مکانی نامعلوم، ھمسر ایشان نیزکه جـھـت پـی گـی
ـلـف از جـمـلـه   وضعیت فردین به سازمانھا و ارگانھای مخت
اداره اطالعات مراجعه نموده بـود بـه مـدت چـنـد سـاعـت  

ـرار گـرفـت  ـیـن طـبـق  !  بازداشت و مورد بازجویـی ق ھـمـچـن
گزارشات دریافتی، منیژه صادقی فعال کـارگـری وفـعـال  
ـبـال   زنان و کودکان نیزدرروز چھارشنبه پنجـم آذرمـاه بـه دن
ـر و   یورش مامورین لباس شخصی به منزل ایشان، دسـتـگـی

اعمال فشـار بـه  .  به مکان نامعلومی انتقال داده شده است 
کارگران و فعاالن کارگری ، به ویژه اعضا و فـعـاالن ایـن  
کمیته و احضار و بازداشت پی در پـی آنـان، در روزھـای  
ـرای   ـر بـه مـنـظـور ایـجـاد رعـب و وحشـت ب اخیر بیـش ت
جلوگیری از اعتراضات به حق کـارگـران و مـردم بـه جـان  

ـتـه  .  آمده از ستم و استثمار سرمایه صورت می گیـرد  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری  
ضمن محکوم نمودن این گونه اعمـال فشـارھـا و بـه طـور  
ـیـژه   ـرکـی و مـن مشخص دستگیری و بازداشت فردیـن مـی
ـیـد و شـرط ایـن   صادقی، خواھان آزادی فـوری و بـدون ق

 .عزیزان و تمامی کارگران زندانی می باشد 
 

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر زینب 
 کرمیانی

 ھای شریف و آزاده   ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 
با کمال تاسف مطلع شدیم که روز شنبه مورخ ھشتـم  آذر  

ـنـب کـرمـیـانـی  ١٣٩٣ ماه   مـادر  )  دایـه بـاجـه (    مادر زی
ـتـه    گرامی   واحد سیده فعال کارگری زنـدانـی عضـو کـمـی

ھای کارگـری بـه     برای کمک به ایجاد تشکل   ھماھنگی 
ـرای ھـمـیـشـه از   علت بیماری در بیمارستان شھر مھـابـاد ب

ـیـن  .  میان مـا رفـت  ـتـه دفـاع از فـعـال مـا اعضـای کـمـی
ـیـت  بـه واحـد سـیـده و   کارگری مھاباد ضمن عرض تسل

 خانواده و بسـتـگـان ایـن فـعـال کـارگـری زنـدانـی    تمامی 
ھای آزاده و     انسان   درگذشت این مادر رنج دیده را به تمامی 

ـم  ـی ـتـه  .  شریف  در سراسر ایران و جھان تسلیت میـگـوئ کـمـی
 دفاع از فعالین کارگری مھاباد 

نشریه کارگر کمونیست  به خانواده واحد سیده درگذشت  (
 )را صمیمانه تسلیت میگوید " مادر زینب کرمیانیانی "
 

 اخبار بین المللی
 

خشم مردم از تبرئه پلیس مسول  -آمریکا 
 قتل یک نوجوان سیاه پوست

ـر  ٢٤ دوشنبه شب  شـھـرک فـرگـوسـن در  )    آذر ٣ (  نوامـب

ـری شـدیـد مـیـان   ایالت میسوری آمـریـکـا صـحـنـه درگـی
ـلـسـون بـود  . معترضان به حکم منع تعقیب قضایـی دارن وی

آقای ویلسون، مامور پلیسی است که در تـاریـخ نـھـم مـاه  
بـه  .   ساله را کشـت ١٨ اوت با شلیک گلوله مایکل براون  

ـبـه شـب، دھـھـا   ـریـھـای دوشـن گفته پلیس در جریـان درگـی
ـر بـازداشـت   ـف ساختمان به آتش کشیده شده و حدود شصت ن

حتی باراک اوباما ریس جمھور آمریکا نیز مجبـور  .   شدند 
ھای موجود در جـامـعـه اشـاره    شد به گوشه ای از واقعیت 

ـبـول کـرد کـه  : " گوید   وی می .  بکند  باید این واقعیت را ق
وضعیت در فرگوسن، گوشه ای از چالشـی را کـه مـلـت  

واقـعـیـت دارد کـه در  .  ما با آن روبروست، نشان می دھـد 
نقاطی از کشور رنگین پوستھا به نیروھای امنیتی اعتمـاد  

ھیچکس به انـدازه  .  این نتیجه برخی از تبعیضھاست .  ندارند 
ـیـاج نـدارد  ـیـس خـوب احـت ـل ـم بـه پ ." مردم فقیر و تحت ظل

درگیریھای شب گذشته تنھا محدود به شھرک فـرگـوسـن  
نبود، بلکه خیابانھای دیگر شھرھای آمریکا از جمـلـه لـس  
ـیـس   ـل آنجلس و نیویورک نیز شاھد درگیری معترضـان و پ

 سـالـه در شـھـرک فـرگـوسـن در  ١٨ مرگ مایکل  . بود 
حومه شھر سنت لوئیس در ایـالـت مـیـسـوری در تـابسـتـان  

به بحث پیرامون رابطه نژاد و اجرای قـانـون  )   اوت ٩ (امسال  
ـلـسـون بـا  .  در آمریکا دامن زده است  ھمکاران پلیس  دارن وی

بیان این که او در دفاع از خود شلیک کرده اسـت وی را  
بیگناه اما فعاالن و سیاھپوستان وی را گـنـاھـکـاری مـی  
ـتـل عـمـد   دانند که با کشتن نوجوانی غیرمسلح مرتکـب ق

مـقـامـات آمـریـکـایـی نـگـران دور تـازه ای از  . شده است 
تـظـاھـرات و  . اعتراض ھا و ناآرامی ھا در فرگوسن ھستند 

. ناآرامی در دیگر شھرھای آمریکا نیز دور از انتظار نیسـت 
فرماندار ایالت میسوری در این ایالت وضعیت فـوق الـعـاده  
ـیـت در   اعالم کرده و گفته است گارد ملی برای حفظ امـن
ـیـس و   ـل مراکز حساس فرگوسن از جمـلـه پـاسـگـاھـھـای پ

 .مراکز آتش نشانی مستقر خواھد شد 
 

 را   تن١٧٠٠"  ای ان خی"بانک   -ھلند 
 کند اخراج می
اعالم کرد در نـظـر دارد   ING     ای ان خی   بانک ھلندی  

 از کارمـنـدان خـود را اخـراج     تن ١٧٠٠  سال آینده    ظرف سه 
ھـا    این بانک دلیل این کار را صرف جوئی در ھزینه .  بکند 

در حـال حـاضـر ایـن مـو سـسـه مـالـی  .  اعالم کـرده اسـت 
ـیـش از     کارمند دارد که تعداد اخراجی ١٦٠٠٠  ھا مـعـادل ب

ـرود ١٠  ـریـن  .   درصد تعداد ک ل کارکنان آن بشمار مـی ـیـشـت ب
ـردام    تعداد اخراجی  ھا از دفتر مرکزی این موسسه در آمسـت

 .خواھند بود 
 

 کارگر در اثر ٢٤کشته شدن  -چین 
 انفجار معدن

بر اثر انفجار ناشی از انباشت گاز در یکی از معادن شـمـال  
ـفـجـار کـه بـا  .   کارگر کشته شدند ٢٤ شرقی چین،   این ان

آتش سوزی ھـمـراه بـود، در مـعـدن ذغـال سـنـگ اسـتـان  
ـنـگ » ـی ـر کشـتـه شـدن   «لیائون   ٢٤ رخ داد کـه عـالوه ب

سال گـذشـتـه  .  نفر دیگر را روانه بیمارستان کرد ٥٢ کارگر،  
نیز بر اثر نشت گاز در یکی از معادن ذغال سنـگ تـحـت  

 کارگر جان خود را از دست داده  ٨ پوشش شرکت یاد شده،  
در اردیبھشت ماه سال جاری نیز بر اثر ریـزش مـعـدن  . بودند 

 معدنچـی جـان  ١١ چین   «شانسی »ذغال سنگ در استان  
انفجار و ریزش معـادن در چـیـن بـه  .  خود را از دست دادند 

دلیل پایین بودن ضریب ایمنی که از سوی کـارفـرمـایـان و  
شود، سـاالنـه تـعـداد    ھای پیمانکار نادیده گرفته می   شرکت 

 .فرستد   زیادی از کارگران را به کام مرگ می 
 

 ھای کوتاه خبر
 

رانندگان تاکسی که اعتصاب خـود را در روز    -اروگوئه  
آغاز کردنـد، خـواسـتـار بـھـبـود شـرایـط  " رانندگان تاکسی " 

ـرای خـود   ـتـی ب ـی کار، حقوق و افـزایـش اقـدام ھـای امـن
 ھزار راننده تاکسـی در شـھـر  ٦ اعتصاب بیش از  .   ھستند 

پایتخت اروگوئه و دیگر شھرھای این کشـور  " مونته ویدئو " 
که در اعتراض به شرایط کار و وضعیت اقتصادی خود از  

ـبـه    آذرمـاه وارد  ٤ روز دوشنبه آغاز گـردیـد، روز سـه شـن
 .دومین روز خود شد 

 
جمعی از پناھجـویـان سـوری  "  یورونیوز "به گزارش   -سوریه  

در اعتراض به شرایط ناگوار خود در مقابل پـارلـمـان یـونـان  
در بین پناھجویان متحـصـن  .  دست به اعتصاب غذا زده اند 

ـررسـی  .  زنان و کودکان نیز دیده می شوند  آنان خـواسـتـار ب
سریع پرونده ھایشان و انتقال به کشورھـای دیـگـر اروپـایـی  

 میالدی و آغاز جـنـگ در سـوریـه،  ٢٠١١ از سال  . ھستند 
میلیون ھا شھروند این کشور یا در داخل کشور از خـانـه و  
ـنـاه آورده   کاشانه خود آواره شده و یا به کشورھای دیـگـر پ

 .اند 
 

ـتـه زنـان سـازمـان مـلـل " برپایـه گـزارش   -جھان   بـه  "  کـمـی
ـیـه  "  نوامبر  ٢٥ مناسبت   روز جھانی مبارزه بـا خشـونـت عـل

از ھر سه زن یک زن جھان در معرض انـواع خشـونـت  "  زنان 
نتایج مربوط به این گـزارش حـاکـی از آن اسـت  .  ھا است 

 درصد از زنان در سـراسـر جـھـان انـواع خشـونـت را  ٣٥ که  
ھمچنین برخی مطالعـات نشـان مـی دھـد  . تجربه کرده اند 

 درصد از زنان عمدتا تحت خشـونـت جـنـسـی و یـا  ٧٠ که  
 .فیزیکی شریک زندگی خود قرار گرفته اند 

 
 مـیـالدی  ٢٠١٥ ھمزمان با تصویـب بـودجـه سـال   -پرتغال  

آنـان  .  پرتغال ھزاران نفر در لیسبون دست به تـظـاھـرات زدنـد 
بدعوت یکی از اتحادیه ھای مھم کارگـری و بـا حضـور  

ـیـات، و  ١٢ در مسیری    کیلومتری خواسـتـار کـاھـش مـال
 .اشتغالزایی شدند 

 
یک کشتی بـاری بـا مـوتـوری از کـارافـتـاده و    -یونان  

مملو از مھاجران در آبھای جزیره کرت یونان دچار حادثـه و  
ـبـال  .  ساعتھا در میان امواج و باد شدید سـرگـردان شـد  بـدن

مشاھده کشتی در وضـعـیـت دشـوار و سـخـت، مـامـوران  
گـمـان مـی رود  . یونانی به نجات مـھـاجـران شـتـافـتـه انـد 

سرنشینان این کشتی شھروندان افغانستان و سوریه بـوده انـد  
 .و مقصدشان ایتالیا بوده است 
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د  ”  ن بیانیھ اعتراضی دو تن از زندانیان سیاسی در ب
سعید شیرزاد و بھنام ابراھیم زاده بھ مناسبت روز  

 “جھانی علیھ سانسور  

دھم آذر نھ بھ سانسور و ھم صدا با ما در مبارزه  
 علیھ سانسور 

اعتراض بھ سانسور و نبود آزادی بیان ھمواره در  
مرکز ثقل فعالیت ھای وبالگ نویسان و کنشگران  
سیاسی و حقوق بشری و روزنامھ نگاران دیگر و  
. انسانھای مترقی در سراسر جھان بوده و ھست 

ھ   ھا ب در این راه چھ انسانھایی جان خود را تن
. صرف انتقاد و علیھ سانسور از دست داده اند 

ھمیشھ کسانی برای پایان دادن بھ سانسور در  
جامعھ بھ شیوه ھای گوناگون تالش کرده اند و  

کنشگران سیاسی و حقوق بشری،  .  میکنند 
روزنامھ نگاران وخصوصا وبالگ نویسان و  
یھ   دیگر کاربران اینترنت ھر سالھ در دھم آذر عل
د   سانسور بیانیھ و مطالبی را در اعتراض بھ رون
سانسور انتشار داده اند و طوفان مجازی بھ راه  
انداختھ اند کھ خواست مردم در آن ممنوعیت  

مبارزه علیھ سانسور و دفاع  .  سانسور بوده است 
از آزادی، حقوق انسانی و بدیھی شھروندان در  

دفاع از گردش آزاد اطالعات و  .  یک جامعھ است 
ما مبارزه برای آزادی اندیشھ وبیان و  . اندیشھ است 

مخالف با ھر گونھ سانسور را وظیفھ خود میدانیم،  
ما ضمن مخالفت شدید با ھرگونھ سانسور از ھمھ  
وبالگ نویسان و کاربران اینترنت و کنشگران  
سیاسی و حقوق بشری و نویسندگان و دیگر  
نیروھای مترقی میخواھیم برای پایان دادن بھ  
سانسور با ما ھمراه و ھمصدا شوند و صدای  

 .اعتراض خود را با ما زندانیان در بند در آمیزند 
متاسفانھ دروضع کنونی فضای سانسور و اختناق  

بطوریکھ  .  در بسیاری از کشورھا حاکم است 

تشدید سانسور و برخورد تند با وبالگ نویسان و  
روزنامھ نگاران و نویسندگان و ھمھ کسانی کھ در  
فضای سایبری و فیس بوک فعالیت مکنند ھمچنین  
الگ ھای   ا و وب ت ھ ای ور در س انس د س دی تش
اینترنتی، ھک و فیلترینگ و اجازه ندادن بھ نشر و  
چاپ کتاب و روزنامھ، حق سانسور و قیچی در  

م و   از مواری است کھ  …  سینما و تئاتر و فیل
در وضع کنونی دھھا  .  میتوان بھ آن اشاره کرد 

در  …  روزنامھ نگار و وبالگ نویس و نویسنده و 
ایران تنھا بھ جرم انتقاد و سانسور از سوی دستگاه  

یانی  .  قضایی محکوم و در حبس بسر میبرند  زندان
چون محمد صدیق کبودوند، عدنان حسن پور و  
برادران کرد پور نویسنده و روزنامھ نگارانی کھ  
جرم تک تک این عزیزان اینست کھ حاضر  
د، یا   نبودند در برابر واقعیت ھا چشم پوشی کنن
ھ   محمد رضا پورشجری وبالگ نویسی کھ ب
تازگی دستگیر شده و در حال حاضر در زندان  
ندامتگاه مرکزی کرج در میان زندانیان خطرناک  

 .بسر میبرد 
مردم آزادیخواه ، زنان و مردان مبارزه، جوانان و  
دانشجویان و تمام کسانی کھ قلبشان برای آزادی و  
برابری و برای دنیایی بھتر ، بدون سانسور و  

 !اختناق می تپد 
جرم و اتھام این عزیران و دھھا وبالگ نویس و  

تنھا انتقاد و  …  روزنامھ نگار و فعال کارگری و  
آشکار کردن بی عدالتی ھا و نابرابرای ھا بوده  

م از  .  است  ھم اکنون چندین فعال کارگری و معل
جملھ یوسف آب خراباد، افشین ندیمی، واحد سیده،  
شاھرخ زمانی، محمد جراحی، عبدالرضا قنبری  
تنھا بھ خاطر طرح مطالباتشان و انتقاد از مسئوالن  

 .و دولتمردان ایران بھ حبس محکوم شده اند 

ان و   وان ران ، ج ارگ ارز، ک ب ردان م ان و م زن
 !دانشجویان و مردم بھ ستوه آمده 

یھ سانسور و دفاع از آزادی حقوق   مبارزه عل
ما مبارزه برای  .  انسانی و بدیھی شھروندان است 

آزادی بیان و اندیشھ و مخالفت با ھرگونھ سانسور  
م   و فضای سرکوب و اختناق را وظیفھ خود میدانی

ما نمیتوانیم بھ دفاع از حق  . و سکوت نخواھیم کرد 
باتشان   مسلم کارگران و معلمان برای طرح مطال

نمیتوانیم اعدام و نقض  . برنخیزیم و سکوت کنیم 
نیم و   ی ب حقوق کودکان و زنان و دانشجویان را ب

ھا  .  خاموش باشیم  ما وظیقھ خود میدانیم کھ سرکوب
و بازداشت ھای خودسرانھ را محکوم و از حق  

 .دفاع کنیم … آزادی بیان دانشجویان و 
مردم آزادیخواه و بھ ستوه آمده از فضای سانسور  

 !و خفقان 
فراخوان ما بھ شما و دیگر نیروھای مترقی و  

اینست کھ  ..  سازمانھا و نھادھای حقوق بشری و 
در این راه در مبارزه علیھ سانسور و اختناق و  
مبارزه برای آزادی اندیشھ و بیان با ما ھمراه و ھم  

 .صدا شوید و ما را تنھا نگذارید 
 بھ امید دنیایی بھتر و بدن سانسور و اختناق 

وبالگ نویس و فعال  )  اسعد (بھنام ابراھیم زاده  
کارگری و کودک، زندان رجایی شھر سالن  

 دوازده 
سعید شیرزاد زندانی سیاسی، فعال حقوق کودکان  

 ، زندان اوین 
 ٩٣ آذر ماه  

بیانیه بمناسبت روز : سعید شیرزاد از زندان رجایی شھر, بھنام ابراھیم زاده
  جھانی علیه سانسور

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد


