
ـفـاقـات   " بـھـار عـربـی " گرچـه ات
ـیـا را   موقعیـت سـیـاھـی کـه دن
فراگرفته بود پـس زد وعـده ای  

ـقـالب " را کـه    ـر را  "  ان ــی ـی و تــغ
خیال شده بودند سورپریز کـرد،    بی 

ــمــه   ــل ــال آن در آمــدن ک ــب و بــدن
ھـا    از پستـوی خـانـه " سوسیالیسم "

خواب راحـت را از چشـم ھـمـه  
طرفداران موقعیت فـعـلـی ربـوده  

جدا از جاھائی مثل یـونـان  .  است 
و اسپانیا که احزاب در قـدرت و  
یا در حال قدرتگیری رسما مـی  
گویند چپ ھستنـد و بسـیـاری  
ــلــگــر آنــھــا را   ــی ــل ــران تــح از نــاظ
ـنـد، اکـنـون   سوسیالیست می دان
ــلـب دو کشــور زورگــو  و   در ق

داری سـرمـایـه،    الگوی سـرمـایـه 
ــریــکــا،   ــیــس و آم ــل ــنــی انــگ یــع
کسانـی رسـمـا و بـدون تـرس و  
ـرای   واھمه از اینکه رأی شـان ب
ورود به کاخ ریاست جمھـوری و  
یا رئیس جمھور شدن کم خـواھـد  
ـرده انـــد کـــه   شـــد اعـــالم کــ

ـنـد  ـیـسـت ھسـت ـر  .  سوسیال مـھـمـت
ـفـاقـا   اینکه ھمین اعالم علنی، ات
. باعث محبوبیتشان ھم شده است 
ـتــــون پســــت   ــ ـنــــگ ـیـــ ـــافـــ (ھ

Huffington Post  (  در آخریـن
گزارشی که از آخرین نظرسنجـی  
ـتـشـر کـرده اسـت،   در آمریکا مـن

درصد آمریکائیھـا    ٤٧ می گوید  
اند به کاندیدی که خود را    گفته 

سوسیالیست معرفـی کـنـد رأی  
ـیـن افـراد  . خواھند داد  حتی در ب

ـم بـه    ٢٩ تا    ١٨ بین   سال، ایـن رق
یـکـی از  !  درصد رسیده است   ٧٠ 

سردبیران روزنامه تلگراف بـه نـام  
ــت   ــســتــر ھــی  Allister( آلــی

Heath  ( ــد بــرای  : " مــی گــوی
رسـیـد    ای چنین به نظـر مـی   دوره 

که ضدانقالب بازار آزاد در دھـه  
، ھمراه بـا شـکـسـت  ٨٠ و    ١٩٧٠ 

شوروی باالخره سوسیالیسم را از  
تنھا آلترناتیو از آن ببـعـد  .  بین برد 

داری اسـت و از مـیــان    سـرمـایـه 
ـلـف آن مـی   مـدل  شـد    ھـای مـخـت

ــرد  ــن  .  یــکــی را انــتــخــاب ک ای
ــد،    ھــر چــه مــی "  ھــا   مــدل "  ــودن ب

ـیـشـنـھـاد نـابـودی   کسی دیگر پ
ــرد کــه در    نــظــامــی را نــمــی  ک

سال گذشـتـه    ٢٥٠ عرض بیش از  
این ھمه بر ثروت جـوامـع افـزوده  

اما متأسفانه چنین نشد و  .  است 
ــگــر   ــار دی ــده ھــای چــپ ب ای

ــد  ــه ان ــازگشــت ــه    ٣١ ." ( ب ژوئــی
ـبـی  )  ٢٠١٥  ھمین ایشان در مطـل

ــه یــک   ــش ب ــگــر در واکــن دی
جـامـعـه  : " گـویـد   نظرسنجـی مـی 
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مقاله ای  را که مالحـظـه مـی  
کنید، بازخوانی یکی از تـجـارب  
ـران   مھم تاریخ جنبش کارگری ای

ـقـالب   . اسـت   ٥٧ در بحـبـوحـه ان
 .تجربه شوراھای کارگری 

این تاریخ و تـجـارب آن  بـایـد    
بازگو شوند؛ چـرا کـه بـا تـمـام  
ـــوز بصـــورت   ـن ـــای آن، ھــ ـن غــ

ای کـه بشـود بـه آن    مجموعـه  
. مراجعه کرد بازگـو نشـده اسـت 

ـیــن   ایـن کـاری اسـت کـه فـعـال
کارگری آن دوره، پـژوھشـگـران،  
محقیقن و مورخـیـن بـایـد انـجـام  

 .بدھند 
ــه   ــال ــن مــق ــا ای ــطــه ب در راب
مشخص، اشاره بـه یـک نـکـتـه  

نـویسـنـده کـه بـا  .  ضروری است 
ــفــاھــی   ــرات ش ــنــاد بــه خــاط ــت اس
ـم   ـنـظـی کارگران این نـوشـتـه را ت

: گـویـد   کرده است، در جائی مـی 
ھا و اصـرار    این گونه اختالف "... 

شوراھا بر حل مسایل کـارگـران،  

شد کـه    معموال منجر به این می 
 ." شورای آن کارخانه منحل شود 

ھرچند در این نـوشـتـه بـطـور  
تفصیلی به عوامل و روند انحـالل  
ـرآمـده از   شـوراھـای کـارگـری ب
ــه نشــده امــا ،   ــت ــرداخ ــقــالب پ ان
ھمانطور که از خود ایـن نـوشـتـه  
ــن   ــالف بــی ــداســت، اخــت ھــم پــی
کارگران عـامـل اصـلـی انـحـالل  

ــود  ــا نــب ــن  .  شــوراھ ــالف بــی اخــت
ـر بـاعـث عـوض   کارگران حداکث

 "اتحادیه آزاد کارگران ایران"برگرفته از سایت 
شورای ھماھنگی شوراھای کارگری جاده 

 ١٣٦٠تا  ١٣٥٨مخصوص و قدیم کرج 
 ھاله صفرزاده

  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری
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 درباره مسائل جنبش کارگری

 بھمن ذاکر نژاد: سردبير
bahmanzaker@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 
 محمدرضا پویا

Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 تماس با دفتر  
زی   رک م

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
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

معلمان برای پـیـگـیـری  
مـھـر    ١٣ خواستھایشان روز  

در تــھــران و شــھــرســتــانــھــا  
فراخوان به تجمع اعتراضـی  

ـلـمـان  .  داده اند  تجمعات مـع
تـا    ١٠ قرار است از ساعت  

ــھــران در    ١٢  صــبــح در ت
مــقــابــل وزارت آمــوزش و  
پرورش و در شھرستانـھـا در  
مــقــابــل ادارات آمــوزش و  

آزادی  .  پرورش برگزار شـود 
معلمان زنـدانـی اسـمـاعـیـل  
عبدی، رسول بداغی، علی  
اکبر باغـانـی، عـبـدالـرضـا  
قنبری، علیرضـا ھـاشـمـب،  
محمـدرضـا نـیـک نـژاد و  
ـلـولـی، افـزایـش   مھـدی بـھ
حقوق باالتـر از خـط فـقـر،  
ــیــمــه،   بــھــبــود وضــعــیــت ب
ـلـمـان   استخـدام رسـمـی مـع
پیمانی، تحـصـیـل رایـگـان،  
پــایــان دادن بــه خصــوصــی  
سـازی مـدارس، بـازســازی  
مدارس تخریبی و امن شدن  
مدارس و ارتـقـاء کـیـفـیـت  
ـلـه خـواسـت   آموزشی از جم

 .ھای معلمان است 
اعــتــراضــات ســراســری   

معلمان که دوره جدیدی را  
  ١٣٩٣ از اواخر دیمـاه سـال  

شروع کـرده اسـت، فضـای  
تــازه ای در ایــران ایــجــاد  

این مبـارزه ای  .  کرده است 
است علیه فقر، بیحـقـوقـی،  
ــبــعــیــضــات   ــری و ت ــراب ــاب ن
اقــتــصــادی و اجــتــمــاعــی  
عــمــیــقــی کــه جــمــھــوری  
اسالمی به اکـثـریـت مـردم  
تحـمـیـل کـرده و شـایسـتـه  
است کـه از جـانـب عـمـوم  
مردم قاطعانه مورد حمـایـت  

یـــکـــی از  .  قـــرار گـــیـــرد 
خواست ھای معلمان آزادی  
ھمکاران زندانی آنھا است و  
جا دارد که خـانـواده ھـای  
زندانیان سیاسی و خـانـواده  
صدھا ھزار نفر که اعضای  
خانواده ھـایشـان در زنـدان،  
تحت شرایطی بشـدت غـیـر  
انسانی مورد محاکمه قـرار  
میگیرند و شرایطی بشـدت  
غیر انسانی به آنھا تحمـیـل  

شده است، از این خواست و  
ـلـمـان   از کل مـبـارزات مـع

خـواسـت  .  پشتیبانی کـنـنـد 
ھای معلمان و در راس آنھا  
خواسـت تـحـصـیـل رایـگـان  
بیشتـریـن زمـیـنـه را بـرای  
جـلــب ھــمـبــسـتــگـی مــردم  
ـلـمـان   فراھم میـکـنـد و مـع
میتوانند نقش مھمی در به  
ـلــیـون ھــا   مـیـدان آوردن مـی
خــانــواده دانــش آمــوز ایــفــا  

 .کنند 
حـــزب کـــمـــونـــیـــســـت   

ــه از   ــان ــع ــاط ــارگــری ق ک
ـلـمـان حـمـایـت   مبارزات مـع
مـــیـــکـــنـــد و کـــارگـــران،  
بازنشستـگـان، دانشـجـویـان،  
ــیــه   ــان و کــل ــان و زن جــوان
خانواده ھای دانـش آمـوزان  
ـلـمـان و   را به حمایت از مـع
خواست ھای آنھا و حضـور  
فعال در تجمعات اعتراضی  

مــھـرمــاه    ١٣ آنـھـا در روز  
 .فرامیخواند 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ، ١٣٩٤  شھریور   ١٠ 
 ٢٠١٥ سپتامبر    ١  

 !روز تجمع سراسری معلمان مھر١٣
 !در حمایت از معلمان، در حمایت از دانش آموزان
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ـیـن، دارد   ـق یواش یواش، اما بـه ی
ــازار آزاد پشــت   ــصــاد ب ــه اقــت ب

کند و به سوسیالیسـمـی کـه    می 
ــانشـــان بـــود روی   ـیـــاک ــال نــ م

تــا آنــجــا کــه بــه  . ...  آورد   مــی 
بعضی مسائل اقتصادی مـربـوط  
ـر از   است، جامعه بسیار چـپ ت
آنی است که حزب محافظه کار  
ـر   ـب ـی توان درکش را دارد و حزب ل

 Cityسـایـت  . ( توان بـاورش را 
A.M  ٢٠١٣ نوامبر    ٥( 

ـنـج سـال    -بیـسـت   ـیـسـت پ ب
پیش، در اوج رقص و پـایـکـوبـی  

داری    طرفداران نظم خونین سرمایـه 
ــرلــن، کــه آن را   ــر آوار دیــوار ب ب
فروریزی سمبل آرمـانـخـواھـی و  

کـردنـد،    امید به تغییر تفسیر مـی 
ـلـش فـوق   انسان باید قـدرت تـخـی

ـیـن    العاده مـی  بـود تـا یـک چـن
ـیــش    ٢٠١٥ روزی را در سـال   پ

اما آن روز اینـجـاسـت  .  بینی کند 
و قصد ھم ندارد صحنه را تـرک  

 .کند 
ـر   اما سوسیالیسم و دیالوگ ب

ـیـسـم گـرم اسـت  ھـر  .  سر سوسیال
ـرنــی   ـری کــه ب ـی ــب ــر و تـع ـفـسـی ت
ـیـــن،   ـرمـــی کـــوربــ ســـانـــدرز، جــ
ـلـو   ـراس و یـا پـاب ـپ الکسیـس سـی
ــھــم از   ــال ــاس و امــث ــســی ــگــل ای
ــد،   ــن ــه بــاش ــت ــم داش ــیــس ــال ــی ســوس

انـد بـه    مردمی کـه اعـالم کـرده 
دھند و یـا بـعـضـا    اینھا رأی می 
انـد، یـک چـیـز را    رأی ھم داده 
اند و آنھم موقعیت و    نشانه گرفته 

سیستم فعلی است کـه زنـدگـی  
ـیـس  !  را بر ھمه تباه کرده اسـت  رئ

اتحادیه اروپا، دانلد تـاسـک، بـه  
دنبال بحرانی که یـونـان بـه جـان  

برای او  " اروپا انداخت، می گوید  
نگرانی قبل از آنکـه مـربـوط بـه  
مســائــل مــالــی بــاشــد، فضــای  
سیاسی است کـه بـه راه افـتـاده  

می گوید کـه ایـن فضـا  .  است 
را به یـاد او مـی    ١٩٦٨ اروپای  

 ." آورد 

کلمه دیگری که آن ھـم ایـن  
ـیـسـم   روزھا به ھمان اندازه سوسیـال
ـر سـر   ـر ب ـیـشـت و شاید ھم حتی ب

ـتـــــاده اســـــت،    زبـــــان  ھـــــا افــــ
ـرای دوره  .  اسـت "  داری   سرمـایـه " ب

ــز در    ٢٠ ،  ١٥ ای   ــه، ج ــال س
بحثھای روشنفکران دانشـگـاھـی  

ـروه  ھـــــای    و احـــــزاب و گــــ
" داری   سـرمـایـه " کمونیستی، نـام  

امـا  .   آمـد   بندرت بـه مـیـان مـی 
مردم امروز به حق مسـبـب ھـمـه  
ـیـا را   مشکالت و مصائب این دن

ـنـد   سیستم سرمایه  . داری مـی دان
کتاب پرفروش می نویسـنـد کـه  

اعتنا به عـواقـب    داری بی   سرمایه 
اعمـالـش، بـا دنـده آخـر در حـال  

ھـا    جـنـگـل .  تخریب طبیعت اسـت 
ـرنـد، دریـاچـه و    که آتش می  گـی

شونـد،    ھا که خشک می   رودخانه 
انـــگـــشـــت اتـــھـــام بـــه ســـوی  

ــه  ــه مــی   ســرمــای . رود   داری نشــان
نـویسـنـد کـه    کتاب پرفروش مـی 

داری بانی و باعث اصلـی    سرمایه 
ــابــرابــری  ــد و در    ن ــا در درآم ھ

ـیـا را  .  ھاست   فرصت  بحران که دن
گیرد، انـگـشـت اتـھـام بـه    فرامی 

ــه  ــای ــت ســرم ــم ــه    س ــان داری نش

ــی  ــول  .  رود   م ــگــر کســی گ دی
حـقـوق  " و  "  دمکراسی "رجزخوانی  

ــر  و از ایــن نــوع کــاالھــای  "  بش
ـر،  .  خـورد   بنجل را نمـی  ـق بـحـث ف

ـــگ، دزدی،   ـن ـــکـــاری، جــ ـی ــ ب
ــه در   ــکــشــی و غــیــره ک آدم

ھای خانوادگی به مـیـان    مھمانی 
ـــی  ـــه   م ـــای ـرم ــ ـــد، س داری را    آی
ــد   مــی  ــز،  .  کــوبــن ــک النــت فــران

ــزب   ــج ح ــظــرســن ــن ن ــمــتــری ــھ م
ــا بـــه   ــواه آمــریـــک ــوریـــخ ــمـــھ ج
ـتـه   استراتژیستھای این حـزب گـف

ـیـن  ـپ ھـای    است که دیگر در کـم
ــرمــایــه داری " خــود از   دفــاع  "  س

نکننـد؛ چـرا کـه فـقـط بـاعـث  
ایـن  !  کاھش آرایشان خـواھـد شـد 
 .حکایت دنیای امروز ماست 

 
 ھای بعدی گام

قریب به اتفاق کسانی که بـا  
ـنـد و   مصائب دنیای امروز روبروی
ــه ســوی   ــام را ب ــھ ــگــشــت ات ان

روند و بـه    داری نشانه می   سرمایه 
ـیـسـم   دنبـال راه حـل در سـوسـیـال

ھـایـی را    ھستند، البته کـه رفـرم 
امـا رفـرمـی کـه  .  در نظر دارنـد 

دست به ریشه نبرد، مـحـکـوم بـه  

ــال ھــم در  .  شــکــســت اســت  قــب
ــه  ــای ــه ســرم داری و    اعــتــراض ب

معضالتی که بر جامعه تحـمـیـل  
ـم   کرده بود، شاھد رفرم  . ھائی بودی

ـم کـه بسـیـاری از ایـن   اما دیدی
ـردنـد و    رفرم  ـب ھا دست به ریشـه ن

ـرمـــایـــه  داری قـــادر شـــد آن    ســ
 .رفرمھای نیمبند را پس بگیرد 

ـرای گـذر  "  ھای بعدی   گام "  ب
ــه  ــای داری و بــرقــراری    از ســرم

نظامی سوسیالیستـی دسـت زدن  
به اقدامات عملی مشخص اسـت  

که باید در فرصتی دیگر به آنھـا  
در ایـن یـادداشـت  .  پرداخته شـود 

ــتــن بــه آن   ــرداخ ھــدف مــن نــه پ
ھای عملی، بلکه توجه دادن    گام 

خواننده به دیالوگھایی اسـت کـه  
ـــولـــه   ـق حـــول بـــازگشـــت دو مــ
سوسیالیسم و سـرمـایـه داری راه  

ھـدف مـن از ایـن  .  افتـاده اسـت 
ــواع   ــل کــردن ان ــی ــحــل ــه ت ــوشــت ن

ـرخـوردھـا بـه  " سوسیالیسم "  ھـا و ب
در این بـاره  .  نیست "  داری   سرمایه "

ـتـگـو   ھم البته بایـد بـحـث و گـف
ــه  .  کــرد  ــکــه مــردم ب ــا ایــن ام

ـنـد و    مشکالت خود فکر می  کن
به دنبال مسـبـب آن و راه حـلـی  

ـــب    ریشـــه  ـر مصـــائ ــ ای کـــه ب
شان نقطه پایانـی بـگـذارد    زندگی 

ھستند، یک واقعه بسـیـار مـھـم  
اینکه مـردم دوبـاره دربـاره  .  است 

سوسیالیسم و سرمایه داری، حـال  
ـری از ایـن   ـی ـر و تـعـب ـفـسـی ھر ت
ــنــد، حــرف   ــتــه بــاش مـقــوالت داش

ـیـک    می  زنند را بـایـد بـه فـال ن
بیخود نیست کـه سـتـون  .  گرفت 

نویسان روزنامه تلگراف با مـطـرح  
ـیـن، یـکـی   شدن نام جرمی کـورب
بعد از دیگـری اعـالم کـرده انـد  
که بیشتر نگران این ھستنـد کـه  
سوسیالیسم و سرمـایـه داری بـار  
! دیگر بحث داغ جامعه شده اسـت 

ـیـسـم " بگذار بار دیگر   بـه  "  سوسیال
ھا برود و یک بحث اصـلـی    خانه 

ـر سـر    ما در اتـاق نشـیـمـن  ھـا، ب
ـراحـت و    سفره  ھا، در ساعـات اسـت

بـگـذار  .  ساعات نـھـارمـان بـاشـد 
مردم برنی ساندرز را بـا ھـیـالری  

ـنـد  جـرمـی  .  کلینتون مقایسه کـن
ـر مـقـایسـه   ـل کوربین را با تونی ب

ھا از چـیـزی بـه نـام    اولی . کنند 
ــرف مــی  ــیــســم ح ــال ــی ــنــد،    ســوس زن

ــد   دومــی  ! ھــا از آن وحشــت دارن
ھا حـرف    بگذار درباره این مقایسه 

بزنند و ببینند که چرا حـرف زدن  
از سوسیالیسم به ما کمک مـی  
کند که به معضالت اجتمـاعـی،  

ـم  ـی بـه  .  بطور اجتماعی فـکـر کـن
ھمه ما کمک مـی کـنـد کـه  

ــقــطــه ھــا را   از رویــکــردمــان    -ن
به رابطه کار و سرمایـه،  )  اپروچ (

به فاجعه تخریب محیـط زیسـت،  
از رویکردمان به فقر، به راسیـسـم  
ــه   ــردمــان ب و مــذھــب، از رویــک

داری،    ھای ادواری سـرمـایـه   بحران 
از رویکردمان به اتوماتیزه شدن و  
ـم   به بیکاری، به جنگ، بـه سـت
ـیـزاسـیـون و بـه   بر زن، به گـلـوبـال

ـره   بـه    -نئولیبرالیسم و غیره و غـی
ھم وصل کنیم تا یـک راه حـل  
راھگشا بیابیم و بر این دور باطـل  

 . نقطه پایانی بگذاریم 

 !سوسیالیسم را دیگر زیر گوشی نجوا نمی کنند
 ناصر اصغری

 1 از صفحه  
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ـنـدگـان کـارگـران ویـا   شدن نـمـای
امـا  . تغییر اولویتھای شورا میشد 

ـریـت و   اختالف شـوراھـا بـا مـدی
دولت حامـی آنـھـا، بـه شـھـادت  
شاھدان و فعاالن کارگری ھـمـان  
دوره، در بسیاری از مـوارد شـروع  
سرکوب و نھایتا انحالل  شـورا ،  

این  .  برزور سرنیزه، را بدنبال داشت 
حقیقت را بایـد در ھـر فـرصـتـی  
گفت که جمھـوری اسـالمـی بـا  
حرام اعالم کـردن اعـتـصـاب، بـا  
ـیـن   تھدیدواخراج ودستگیری فـعـال
ـتـا بـا سـرکـوب   کارگری، و نھای
خونین فعالین و رھبران کارگـری  
،عامل اصلی انحالل شوراھا بـوده  

 . است 
*** 

پس از سرنـگـونـی رژیـم  
ــی، بســیــاری از   ــت ــطــن ســل

ــه  ــان کــارخــان ھــا و    صــاحــب
ــا   مــراکــز تــولــیــد ھــمــراه ب
نقدینـگـی ایـن مـراکـز بـه  
. خارج از کشور فرار کردند 

ھــا تـعــطــیـل شــده    کـارخــانـه 
بودند و خیـل عـظـیـمـی از  
کــارگــران بــیــکــار و بــدون  

در  .  دستـمـزد مـانـده بـودنـد 
چنین شرایطی پس از بھمن  

، در بســیــاری از ایــن  ٥٧ 
ھـــا شـــوراھـــای    کـــارخـــانـــه 

 .کارگری تشکیل شد 
ھــا بــرای    ایــن کــارخــانــه 

مدتی مدیریت کارخـانـه را  
به عھده گرفته و تولـیـد را  

مـدیـرانـی  .  از سر گـرفـتـنـد 
ـــاد   ـــی ـــن کـــه از طـــرف ب
مستضعفان یا صنایع مـلـی  
برای مدیریت این واحدھـای  

شـدنـد،    تولیدی انتخاب مـی 
ــی  ــه    ب ــد و ب ــودن ــه ب ــجــرب ت
ی کارگران برای آنـان    گفته 

ـلـــی  الســـویـــه بـــود کـــه    عــ
کارخانه کار کـنـد یـا نـه،  
برخی از آنان ھـم بـرای پـر  

ھــایشــان آمــده    کــردن جــیــب 
ی تـولـیـد    اما ادامـه .  بودند 

ــرای کـــارگـــران بســـیـــار   ب
ھا اگـر    کارخانه . حیاتی بود 
شـدنـد،    اندازی نمـی   دوباره راه 

کارگران امیدی به دریافت  
ــرای   دســتــمــزد و حــقــوق ب

. ی زندگی نـداشـتـنـد   ادامه 

پــس خــود دســت بــه کــار  
شوراھای کـارگـری  .  شدند 

تشکیل شد و بسـیـاری از  
ھــای تــولــیــد بــا    ایــن واحــد 

مدیریت شوراھای کارگری  
 .راه اندازی شد 

ــای   ــات شــوراھ ــخــاب ــت ان
کارگری که پس از انقالب  
تشکیل شده بـودنـد کـامـال  
خودجوش بود و فـقـط خـود  
کــارگــران اقــدام بــه انــجــام  
انتخابات و تشـکـیـل شـورا  

ایــن شــوراھــا  .  کـرده بــودنــد 

توسط تعدادی از کـارگـران  
آگاه تشکیل شده که برخی  
مــذھــبــی یــا حــتــا بــرخــی  

الھی ھم بودند و تعـداد    حزب 
زیـادی از آنــھــا ھــم اصــال  
ــه   ــد و ب ــودن ــب ــی ن ــب مــذھ

این  .  اصطالح سیاسی بودند 
ــــای کــــارگــــری   شــــوراھ
خودجوش و واقعی ھر کدام  
اساسنـامـه ای بـرای خـود  

توان به    از جمله می . داشتند 

اساسنامه کـارگـران جـنـرال  
موتورز اشـاره کـرد كـه در  
. سطح وسیعی منتـشـر شـد 

ایـــن شـــوراھـــا در تـــمـــام  
کارھای کارخانه دخالـت و  
نظارت داشتند از تھیه مواد  

انـدازی    اولیه گرفـتـه تـا راه 
تولید، فروش مـحـصـوالت،  
مسایل کارگران و دستـمـزد  

شـان، تــھـیـه ارزاق    و حـقــوق 
 …مورد نیاز کارگران و   

از اولـیـن اقـدامـات ایــن  
ــه شــوراھــا مشــخــص   گــون

ھـای    کردن تکـلـیـف حـقـوق 
ی کارگران، پرداخـت    معوقه 
ھــای مــعــوقــه و راه    بــیــمــه 

ھـا    اندازی مجـدد کـارخـانـه 
 .بود 

این شوراھا پس از مـدت  
و    ٥٩ کوتاھی در سالھای  

به تدریج با انـتـقـال ایـن    ٦٠ 
ــه  ــان ــارخ ــاد    ک ــی ــن ــه ب ــا ب ھ

مستضعفان یا صنایع مـلـی  
" شوراھای اسالمی کـار " با  

  ٦٠ در سال  .  جایگزین شدند 
وزارت کار اعالم کـرد کـه  
ایــن شــوراھــا غــیــرقــانــونــی  
ھستند و باید با شـوراھـای  
اســالمــی کــار جــایــگــزیــن  

انتخابـات شـوراھـای  .  شوند 

ــظــر   ــر ن اســالمــی کــار زی
شـد و    وزارت کار انجام می 

وزارت کار اعالم کرده بـود  
که تمام شوراھای اسالمـی  
کـــــار تـــــحـــــت یـــــک  

ــایــد    اســاســنــامــه  ی واحــد ب
تشــکــیــل شــود کــه خــود  

 .وزارت کار تھیه کرده بود 
و یا    ٦١ ھای    اما تا سال 

نیز وزات کـار فـرصـت    ٦٢ 
ـــکـــرد کـــه شـــوراھـــای   ن
اسالمی را در بسـیـاری از  

ھـا جـایـگـزیـن ایـن    کارخانه 

شوراھای کارگری واقـعـی  
کند در نتیـجـه بـعـضـی از  

ھا ھم    این شوراھا تا این سال 
ــیــت خــود ادامــه   بــه فــعــال

ـــــی  ـــــد   م ـــــد  .  دادن در رون
ــای   ــوراھ ــی ش ــن ــزی ــگ ــای ج
اسالمی کار بـا شـوراھـای  
واقعی کارگری، بسـیـاری  
از کـارگـران فـعـال در ایـن  
شوراھا اخراج، بازنشسته یـا  
بازخرید شدند و بسیاری ھم  

 .دستگیر شدند 
تــجــربــیــات ایــن دوره از  
جنبش کـارگـری بـه نسـل  
بعدی کارگران منتقل نشده  

ی کـارگـران    به گفته .  است 
آگاه این دوره بسیـار کـوتـاه  
ــرصــت   ــا ف ــوراھ ــود و ش ب
نکردند رشد چندانی کننـد  
و خیلـی زود از بـیـن بـرده  

 .شدند 
وقـــتـــی ایـــن شـــوراھـــا  

ھـا    تشکـیـل شـد، کـارخـانـه 
مشکالت زیادی داشـتـنـد،  
صاحبان آنھا تمام نقدینگـی  

ھـا    ھا را از بـانـک   کارخانه 
بــرداشــتــه و بــرده بــودنــد و  
کارخانه ھیچ پولی نداشـت  

ھـا    توانستند از بانـک   و نمی 
دولت ھـم بـا  .  پولی بگیرند 

ــکــاری   ــم ــا ھ ــوراھ ــن ش ای
کرد و سازمان صـنـایـع    نمی 

ــن   ــه ای ــی مــجــوزی ب مــل
ـــه  ( واحـــدھـــا   در واقـــع ب

شــــوراھــــای کــــارگــــری  
ـــمـــی )  مســـتـــقـــل  ـــا    ن داد ت

. ھا به آنھا وام دھـنـد   بانک 
البته این مجوزھا به مدیران  
دولتی داده میشد و مدیـران  
نیز با این شوراھا ھمکـاری  

در واقـع شـایـد  .  کردند   نمی 
ــت نـــداشـــتـــن   ــتـــوان گـــف ب
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امکانات مـالـی یـکـی از  
دالیلی بود که این شـوراھـا  

بـه  .  نتوانستند دوام بـیـاورنـد 
ــت   تــدریــج کــه قــدرت دول

شـد، بـه مـدیـران    بیشتر می 
قدرت بیشتری داده شـد تـا  
علیه شوراھای این چنینـی  

تــعــداد ایــن  .  اقــدام کــنــنــد 
 .شوراھا بسیار زیاد بود 

بسیاری از ایـن شـوراھـا  
با مـدیـران بـر سـر مسـایـل  

شـدنـد    کارگران درگیـر مـی 
تا حدی که به منحل شدن  

. شـد   این شوراھا منجـر مـی 
مــثــال بــرخــی از شــوراھــا  
ــش ســی   ــزای ــاضــای اف ــق ت
درصدی دستمزد کـارگـران  

مـدیـران اصـرار  .  را داشـتـنـد 
داشتند که افـزایـش حـقـوق  
کارگران بر مبنای مصوبـه  
وزارت کار باشد و یـکـسـان  

امـا  .  ھـا   برای کل کارخـانـه 
نظر کارگران ایـن بـود کـه  

تـوانـد    ای مـی   ھر کـارخـانـه 
وضعـیـت خـاص خـودش را  
داشته باشد مثال کـارخـانـه  
ـــه   ـــاز ک ـــشـــه و گ ـــی ش
ــرایـــط   ــرانـــش در ش ــارگ ک
گرمایی وحشـتـنـاک کـار  

کردند بایـد دسـتـمـزدی    می 
متفاوت از کـارگـران مـثـال  
کارخانه بھنوش داشته باشد  
ــر کــارگــران در   کــه اکــث
ــطــی خــنــک کــار   مــحــی

کــنــنــد و ایــن گــونــه    مــی 
ھا و اصـرار شـوراھـا    اختالف 

بر حـل مسـایـل کـارگـران،  
مــعــمــوال مــنــجــر بــه ایــن  

ــه شــورای آن    مــی  شــد ک
 .کارخانه منحل شود 

بــدون نــقــدیــنــگــی و بــا  
دسـت خــالــی ایــن شــوراھــا  
ـــا   مشـــکـــالت خـــود را ب
کمک شوراھای کارگری  

ــه  ــان ــارخ ــر ک ــای ــل    س ــا ح ھ
ـــی  ـــد   م ـــمــــبــــود  .  کــــردن ک

نقدینگی را با تـھـیـه مـواد  

اولیه و سایر مایحتـاج خـود  
را از طریق شوراھـای سـایـر  

ـــه  ـــان ـــن    کـــارخ ـــی ـــام ـــا ت ھ
پس شوراھا باید  .  کردند   می 

. کردنـد   با ھم ھمکاری می 
این نیاز واقعـی سـبـب شـد  

شــورای ھــمـاھــنـگــی  " کـه  
شـوراھـای کـارگـری جـاده  
" مـخـصـوص و قـدیـم کــرج 

 .تشکیل شود 
نیازھا سبب شده بود که  

ی وابســتــه ای از    زنــجــیــره 
ھـر  .  شوراھا تشـکـیـل شـود 

واحد تولیدی به واحد دیگـر  

مـثـال شـیـشـه  .  نیاز داشـت 
ھـا و    مینا نیاز داشت بطری 

. ھـایــش را بــفــروشــد   شـیــشــه 
ھای نوشابه سـازی      کارخانه 

ھـا    دیگر نیاز به این بـطـری 
یـک واحـد نـیـاز  .  داشتـنـد 

اش مـثـال    داشت مواد اولـیـه 
شیشه را تھیه کـنـد، واحـد  
دیگر تولیدی بـه تـولـیـدات  

بــنــدی نــیــاز    صـنــایـع بســتـه 
داشت تا محصوالتش را بـا  
کــمــک مــحــصــوالت آنــان  
بسته بندی کند، و او نـیـاز  
به پولی داشت که از طریق  
فروش محصوالتش به سایـر  

ھـــا بـــه دســـت    کـــارخـــانـــه 
 .آمد   می 

این شوراھا با این گـونـه  
مـــــبـــــادالت و فـــــروش  
محصوالتشان در اولین گـام  
ــــوق کــــارگــــران را   حــــق

پرداختند، پس از آن نیـز    می 
کردند بدھی شان    سعی می 

ھا تسویه    را با سایر کارخانه 
که آنھا ھم چرخشان  .  کنند 
 .بگردد 

ــه  ــجــرب ــن ت ــار    ای ی بســی
جالبـی بـود کـه از طـریـق  

ـــگـــی  "  ـــن ـــاھ شـــورای ھـــم
ی    شوراھای کارگری جـاده 

" مـخـصـوص و قـدیـم کــرج 
این شـورا بـه  .  شد   انجام می 

طــور ھــفــتــگــی در مــحــل  
ــت آزادی   ــانـــه بـــاف ــارخ ک

تشـکـیـل  )  سـاکـا ( کنونی  
شـــد و مـــرکـــب از    مـــی 

نمایندگان بیشتر شـوراھـای  
ھایـی بـود کـه در    کارخانه 

ی مخـصـوص و    مسیر جاده 
قـرار    ١٣ قدیم تا کیلومـتـر  

ھای    داشتند، به جز کارخانه 
ـپـا   خودرو سازی مـثـل سـای
کنونـی و ایـران خـودرو یـا  

 .ایران ناسیونال سابق 
ــگــی   ــن ــاھ ــم ــورای ھ ش

  ٥٨ شوراھا اواخر دی مـاه  
شوراھایی کـه  .  تشکیل شد 

تا آن زمـان تشـکـیـل شـده  
بودند بسیاری از مـایـحـتـاج  
کـــارگـــران را از طـــریـــق  

تــھــیــه  "  اتــحــادیــه امــکــان " 
ــد   مــی  ــه  .  کــردن ــج ــی ــت در ن

اتحادیه امکان محـلـی شـد  
برای این کـه ایـن شـوراھـا  
بتوانند در زمیـنـه تشـکـیـل  
ـــگـــی   ـــن ـــاھ ـــم ـــورای ھ ش
خبررسانی کـرده و بـه ایـن  
ترتیب شورای ھـمـاھـنـگـی  

 .شکل گرفت 
نـفـر از    ٦٠ تا    ٥٠ حدود  

ــوراھـــای   ــان ش ــنـــدگ ــای ــم ن
ـلـف در    کارخانه  ھـای مـخـت

جلسات این مجمـع شـرکـت  
ھـایـی    کـارخـانـه .  کردند   می 

مانند شیشه مینا، بھنـوش،  
صــنــایــع تــولــیــدی تــھــران،  
ــع   ــای ــو، ســاکــا، صــن ــن مــی

بـنـدی، پـالـسـتـوکـار،    بستـه 
 …شیشه و گاز و   

بــرخــی از شــوراھــا کــه  
تر بودند دو سه نماینـده    فعال 

داشتند و برخی دیگر فـقـط  
در ھر جـلـسـه  .  یک نماینده 

یک دبیـر سـنـی انـتـخـاب  
ــا  .  شــد   مــی  ــدھ ــع ــه ب ــت ــب ال

تـر    نماینـدگـانـی کـه فـعـال 
ــران   ــی بــودنــد در ھــیــات دب

شدند، کسـانـی    انتخاب می 
که تجربه بـیـشـتـر داشـتـنـد  

ھــای اصــولــی تــری    حــرف 
زدنــد و رھــنــمــودھــای    مــی 

 .دادند   بھتری می 
در ھر جلسه نمایندگانی  
که تمایل داشتند صـحـبـت  
کنند، قبل از جـلـسـه وقـت  

گرفتـنـد تـا مسـایـل و    می 
مشکالت واحد تـولـیـدی و  

ــران  ــرح    کــارگ ــط ــان را م ش
ابـتـدای ھـر جـلـسـه  .  کنند   

اخــبــار کــارگــری گــفــتــه  
ـــس از آن    مـــی  شـــد و پ

گـــزارشـــات کـــارگـــران از  
ـــالت   ـــک ـــل و مش ـــای مس

ــدی  ــی ــول ــای ت ــدھ ــان    واح ش
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شد و در انـتـھـا    مطرح می 
نیز رھنمـودھـایـی بـود کـه  
ـــرای   ـــا ب ـــوراھ ـــر ش ـــای س
مشــکــالت یــک شــورای  
خــاص یــا واحــد تــولــیــدی  

دادنـد کـه مـثـال    خاص می 
در این وضعیـتـی کـه قـرار  
ـــی   ـــدامـــات ـــد چـــه اق دارن

. تــوانــنــد انــجــام دھــنــد   مــی 
ـلـــف داده   نـــظـــرات مـــخـــتــ

شود و در ھمـان جـلـسـه    می 
بندی شده و    این نظرات جمع 

ی بــرای آن واحــد    راھــکــار 
 .شد   تولیدی مشخص می 

کارگران در این جمع در  
ـــت   ـــه صـــحـــب ـــط ـــن راب ای

کردند که مدیران دارنـد    می 
ـــت   در کـــار شـــورا دخـــال

خـواھـنـد    کـنـنـد و مـی   مـی 
ــون در   ــن ــه اک ــی ک ــدرت ق

ھا به دست شـوراھـا    کارخانه 
افتاده با مـدیـریـت تـقـسـیـم  
شود و یا این کـه مـدیـریـت  

خــــواھــــد بــــر روی    مــــی 
کـارھــایــی نــظــارت داشــتــه  
باشد که این شوراھا انـجـام  

 .دھند   می 
در شورای ھـمـاھـنـگـی  
شوراھا در مـورد دسـتـمـزد  
کــارگــران ھــم صــحــبــت و  

امــا  .  شـد   ھـمـاھـنـگــی مـی 
چــون شــوراھــا نــقــدیــنــگــی  

ھای آن چنانـی    نداشتند قول 
در این زمینه بـه کـارگـران  

خـود کـارگـران  .  دادنـد   نمـی 
نیـز بـه ایـن مسـالـه واقـف  

 .بودند 
ھـــا شـــرایـــط    کـــارخـــانـــه 

به عنـوان  .  متفاوتی داشتند 
مثال کارخانه بھـنـوش کـه  

بود بایـد  "  آبجو اسکول " قبال  
داد پـس    تغییـر تـولـیـد مـی 

وضعش با کارخانه ای کـه  
تغییر تولید نداشت متفـاوت  

ــر  .  بــود  ــی ــغــی ــه ت ــن گــون ای
بـر بـود و در    تولیدھا ھزینـه 

نـتــیــجــه تــا تــولــیــد بــه راه  
بیافتـد، کـارگـران بـیـشـتـر  

 .کردند   رعایت می 
بـعــضــی از شــوراھــا در  

ی کــارشــان بــه ایــن    ادامــه 
رسیدند کـه ایـن    نتیجه می 

ــد و   ــدن ــارام ــاک ــران ن ــدی م
توانایی کار را ندارند و اگر  
بخواھند به ھـمـیـن تـرتـیـب  
کار کنـنـد و جـلـوی کـار  
شوراھا را بـگـیـرنـد امـکـان  
دارد کــه بســیــاری از ایــن  

. ھا تـعـطـیـل شـونـد   کارخانه 
ی کـار شـوراھــا    ایـن شـیـوه 

سبب شد کـه انـحـالل کـار  
ــا   ــن واحــدھ شــوراھــا در ای

ھـر چـنـد در  .  تسریع شـود 
تـر مـانـنـد    واحدھای بـزرگ 

صنایع بسته بندی کارگران  
در مــقــابــل انــحــالل شــورا  

 .مقاومت ھم کرده بودند 
یکـی از دسـتـاوردھـای  
شورای ھماھنگـی شـوراھـا  
ــود کـــه بـــا   ــوردی ب ــرخ ب
اتــحــادیــه امــکــان صــورت  

اتــحــادیــه امــکــان  .  گــرفــت 
یک سـازمـان غـیـردولـتـی  
است کـه زیـر نـظـر وزارت  

کـنـد و    کار فـعـالـیـت مـی 
ھـای مصـرف    برای تعاونـی 

ــه عضــوش   ــری ک ــارگ ک
ھستند مواد غذایی و لـوازم  

. کند   تھیه می ...  خانگی  
نـمـایــنـدگـان شـوراھـا و یــا  

ـــی  ـــعـــاون ھـــای    اعضـــای ت
ھـا ھـفـتـه    مصرف کـارخـانـه 

ــجــا   ــه آن ــار ب ــک ب ای ی
رفــتـنــد و مـواد مــورد    مـی 

. کردنـد   نیازشان را تھیه می 
اقالم    ٦٠ و    ٥٩ ھای    در سال 

مورد نیاز کارگـران بسـیـار  
کم بود و اتـحـادیـه امـکـان  

در  .  آورد   اجناس بنجلی مـی 
جلسه ھماھنگی شوراھا در  
ایــن بــاره صــحــبــت شــد و  
شورای ھماھنگی ھـیـاتـی  
را برای مذاکره با اتـحـادیـه  

ایـن  .  امکـان تـعـیـیـن کـرد 
ھیات بـا مـدیـران اتـحـادیـه  
امکان در مـورد اجـنـاسـی  

آورند صحبت کردند    که می 
ــه  ــفـــک و  : " ک ــدر پ چـــق

ــیــت و اجــنــاس   ــیــســکــوی ب
ــی  ــرضــروری م ــی ــد    غ ــی دھ

کــارگــران بــه ایــنــھــا نــیــاز  
کارگران به بـرنـج و  . ندارند 

بـه  ...   گوشت و مـرغ و  
ـلـویـزیـون و   ...  یخچال و ت

 " …نیاز دارند 
تصمیم گرفته شـده بـود  
که این ھیات اول با آرامـش  
نیازھای کارگران را مطـرح  
کند و اگـر مـذاکـرات بـه  
نتیجه نرسید، تھدید کـنـنـد  
که اتحادیه امکان را تحریم  

ھـای    کنـنـد و تـعـاونـی   می 
ھا، خودشان    مصرف کارخانه 

ی دیگری را بـرای    اتحادیه 

تـــھـــیـــه ارزاق عـــمـــومـــی  
کــارگــران درســت خــواھــنــد  

در این مذاکرات ابتدا  .  کرد 
اتحادیه امکان مطرح کـرده  

تــوانــیــم    بــود کــه مــا نــمــی 
اجناس بھتری بـیـاوریـم ھـر  
چه وزارت بازرگانی به مـا  

. دھد باید توزیـع کـنـیـم   می 
اما ھیات به آنھا گفته بـود  
کـــه ایـــن اتـــحـــادیـــه بـــا  

ی کارگران تشکیـل    سرمایه 
ـــان آن   ـــارکـــن ـــده و ک ش

ــوق  ــق شــان را از ســودی    ح
کنند که روی    دریافت می 
کشند، پس باید    اجناس می 

به نیازھای کارگران تـوجـه  
کنند نه این که ھر بنجلـی  

ـــه آن  ـــا داده    را کـــه ب ھ
و  ...   شود، قبول کنند    می 

ھـــای خـــود    بـــر خـــواســـتـــه 
 .پافشاری کرده بودند 

بــاالخــره ایــن مــذاکــرات  
ـــجـــه  ـــتـــی ـــود و    ن ـــخـــش ب ب
ـــه  ـــحـــادی ـــای مصـــرف    ات ھ

ــد   کــارگــری مــوفــق شــدن
تری مـانـنـد    اجناس ضروری 

نــیــز  ...   مـرغ و مــاھـی و 
 .توزیع کنند 

ــگــی   ــاھــن ــم ــع ھ مــجــم

شوراھا در ادامه کـارش بـه  
رفـت کـه بـه    آن سمت مـی 

صــورت یــک تشــکــیــالت  
انـتـخـابـاتـی  .  رسمـی درآیـد 

داشته باشد، مدیر و منشی  
داشته باشد و دائـمـی  ...  و  

در واقع اولین سازمـان  .  شود 
سراسری کارگری تشکـیـل  

اما با یورشی که بـه  .  شود 
ھای مستقل صـورت    تشکل 

ــه   ــه ب ــن مســال ــت ای گــرف
ــرســیــد  وقــتــی  .  ســرانــجــام ن

ــانـــه  ــدیـــران کـــارخ ھـــا و    م
شــوراھــای اســالمــی کــار  
قدرت گرفتند نـگـذاشـتـنـد  
ـلـــســـات ایـــن مـــجـــمـــع   جــ

در  . ھماھنگی تشکیل شود 
در آخــریــن    ٦٠ اواخـر ســال  

جلسـه بـرخـورد خشـنـی بـا  
حاضران صورت گرفت و با  

اگـر نـرویـد  : " تھدید این که 
" کـنـیـم   شما را دستگیر می 
 .جلسه تشکیل نشد 

 
این گزارش با استناد  *  

به خاطرات شفاھـی بـرخـی  
از کـارگـرانـی تـھـیـه شــده  
است کـه در شـوراھـای آن  

  .ھا فعال بودند   سال 

" 
 ...شورای ھماھنگی شوراھای کارگری 

 5از صفحه 
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ـنـسـی فـاش  .  بار دیگر به سرتیتر اخبار مھم آمریکا رانده شده است  اخیرا زندانیان سابق زندان شھر نشویل ت
ـیـد مـی کـردنـد کـه در    کرده  بـازار    ، flea marketاند که کاالھای زیادی را بدون دریـافـت مـزدی تـول

توجه کنیـد ایـن اشـیـاء کـجـا  .  شدند   مخصوص فروش اشیاء ارزان قیمت یا دست دوم، به فروش گذاشته می 
ھا برای گذراندن وقت گاھا بـدون دریـافـت دسـتـمـزدی    ؟ اینکه زندانیان در بسیاری از زندان ! شوند   فروخته می 

ـلـه    کنند، متأسفانه پدیده   قابل توجه کار می  ای جاافتاده ای است؛ اما قضیه بیگاری در زنـدان نشـویـل مسـئ
اند زندانیان از ترس اینکه با توطئه زندانبانان مواجه نشوند، خود را مـجـبـور    زندانیان سابق گفته .  دیگری است 

 .به تن دادن به بیگاری می دیدند 
ھای خصوصی در آمریکا در چند سال گذشته یک موضـوع داغ    اما جدا از نمونه مشخص نشویل، زندان 

یکی از قضات ایالت پنسلونیا به جرم تبـانـی بـا روسـای    ٢٠١٤ سال  . بحثھای سیاسی و اجتماعی بوده است 
ـرا ھـم سـنـاتـور  .  سال زندان محکـوم شـد   ٢٨ ھای خصوصی برای محکوم کردن جوانان به زندان، به    زندان  اخـی

برنی ساندرز، که یکی از کاندیداھای ریاست جمھوری دوره آینده است، گفته است که در شروع کار سـنـای  
ھای خصـوصـی را    ای را به آن معرفی خواھد کرد که این زندان   آمریکا بعد از اتمام تعطیالت تابستانی الیحه 

ھای خصوصی البته کاری بسیار بیشتر از معرفی یـک الیـحـه اسـت و قـول    انحالل زندان .  غیرقانونی کند 
ـیـن  .  ماند تا یک سیاست واقعی   ساندرز بیشتر به یک قول انتخاباتی می  جامعه آمریکا بدرست قول دادن چن

ـرون وسـطـا   چیزی را به سیاستمداران تحمیل کرده است، اما برای پس زدن این فرھنگ پسـمـانـده از دوران ق
 .باید از سیاستمداران طبقه حاکمه ھم گذشت 

ـرا   در  )  Chiara Bonfiglioli( یکی از دانش آموزان دوره دکـت
یوگسالوی سابق، ویدیوئی از سرنوشت یکی از نساجی ھا که عـمـدتـا  
کارگران زن را در خود مشغول به کار دارد منتشر کرده کـه در آن بـه  

شـرایـط  .  مقایسه شرایط کار در زمان تیتو و دوره حاضر پرداختـه اسـت 
ـرانسـانـی   ـر و غـی کار زنان این نساجی در حال حـاضـر بـه مـراتـب بـدت

ـر  .  توصیف شده است  دستمزدشان حتی کفاف یک زندگی بخور و نـمـی
ـرتـاب بـه  .  استاندارد ایمنی پائین است .  را نمی دھد  ترس بیکـاری و پ

فقر مطلق دائم باالی سرشان است و قوانین حمایتـی کـارگـران تـا حـد  
 . اند   صفر پائین آمده 

کارگران برای زنده نگه داشتن خاطرات خـوش آن دوره نسـبـت بـه  
ـتـو را ھـم بـه   دوره حاضر، تصاویری از جمله تصاویر بزرگی از ژنرال تی

ـر سـیـطـره  .  دیوارھای خانه ھـایشـان نصـب کـرده انـد  امـا زنـدگـی زی
ـبـود  ایـن مـوقـعـیـت  .  حکومت تیتو و تیتوھا کـعـبـه آمـال کـارگـران ن

ـتـو    اند، زندگی زیر چکمه   وحشیانه ای که جامعه را به آن رانده  ـی ھای ت
 .و امثالھم را به یک آرزو تبدیل کرده است 

ھـای خصـوصـی و    ھای آمریـکـا، کـه زنـدان   وضعیت مخوف زندان 
 بیگاری کشیدن از زندانیان جزئی از آن است،  

ـیـون فـارغ    ٥.٦ گوید کـه    یک پژوھش مجلس اسالمی می  ـل مـی
گیرد که با ایـن وضـعـیـت    اند و نتیجه می   التحصیل وارد بازار کار شده 

ـرنـامـه   پیش بینی می  ـم اسـالمـی ب ـرای    شود که از آنجا کـه رژی ای ب
. تعداد بیکاران دو برابر خـواھـد شـد   ١٤٠٠ اشتغال جوانان ندارد، تا سال  

بررسی طرف تقاضـای بـازار کـار  : " نویسد   می " مھر "خبرگزاری دولتی  
-١٣٩٣ حاکی از آن است که خالص اشتغـال جـوانـان کشـور در دوره  

دھنده روند کاھشی اشـتـغـال جـوانـان    ھمواره منفی بوده که نشان   ١٣٨٥ 
گوید که در این مدت مقامات دولتی دائم وعده اشـتـغـال    و می ."  است 

 .به جوانان داده که دروغی بیش نبوده 
ـرار اسـت از    وضعیت معیشت توده  ھای زحمتکش در این جـامـعـه ق

مردم نباید انتظار بھتر شدن وضعـیـت را بـکـشـنـد،  !  این ھم خرابتر بشود 
ـنـد    خود می .  چرا که قرار نیست در وضعیتشان بھبودی ایجاد شود  گوی

برای خـالـصـی از ایـن  .  طرحی برای فائق آمدن بر این موقعیت ندارند 
 .وضعیت باید ھر چه زودتر از شر جمھوری اسالمی خالص شد 

  ١٤٠٠بیکاری تا سال 
 دو برابر خواھد شد

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

 زنان کارگر 

 بیگاری زندانیان در آمریکا

مـھـر کـه روز    ١٣ معلمان برای پیگیری مطالباتشان و در ادامه کمپین برای آزادی معلمان زندانـی روز  
مـعـلـمـان  .  جھانی معلم است، در سراسر ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به اعتراض خـواھـنـد زد 

در کنار خواست مھم خود که آزادی فوری ھمه معلمان زندانی است، خواستار افـزایـش دسـتـمـزد، تـحـصـیـل  
ـقـاتـی بصـورت   ـیـن رفـتـن آمـوزش طـب رایگان برای ھمه کودکان، آموزش یکسان برای ھمه کودکان و از ب

 . مدارس خصوصی و دولتی، بازسازی مدارس خراب شده و امن کردن مدارس ھستند 
سـئـوال ایـن  .  اعتنائی دولت به مطالباتشان دست از اعتراض نخواھند کشـیـد   واضح است که معلمان با بی 

ھای موجود مـعـلـمـان    است که گام بعدی معلمان، با این ھمه مماشات برخی از اعضای ھیأت مدیره تشکل 
ـیـشـروی جـلـو  .  و اتخاذ سیاستھای غلط و مضر به حال کل جنبش اعتراضی معلمان، چه خـواھـد بـود  راه پ

ـیـت  " سیاسی و صنفی "آمدن گرایش رادیکالی است که از دوقطبی دروغین   ـقـالل فـعـال ـر اسـت عبـور کـنـد، ب
ـراضـی مـعـلـمـان    تشکل  ـبـش اعـت ھای معلمان پافشاری کند و کل جامعه را به اتحاد و ھمبستـگـی بـا جـن

 .فرابخواند 

 مھر  ١٣رمز موفقیت اعتراض معلمان در 

ای کـه پـاپ، بـی بـی سـی، ریـگـان،    آن اتحادیه .  را بخاطر دارید " اتحادیه ھمبستگی لھستان "حتما نام  
ـیـس    CIAتاچر،   و خالصه کل کمپ دمکراسی غرب مدافعش شده بود و رھبر آن، لخ والسا را ھم بـعـدا رئ

ای بوده که بدون خواندن حتی یک کتاب خود نویسنده چـنـد    جمھور کردند که به گفته خودش تنھا نویسنده 
وقـایـع مـربـوط بـه  .  اینھا به گذشته مربوط است و می شود در کتابھای متعدد تاریخی یافـت !  کتاب است 

تن از اعضای رھبری این اتحـادیـه بـا    ١٠ در یکسال گذشته حدودا  . امروز این اتحادیه ماجرای دیگری است 
کنـد، مـوقـت    قراردادھای کارگرانی که این اتحادیه نمایندگی می .  اند   ھای مدیریت از کار اخراج شده   توطئه 
ـراردادھـا،  .  ھستند  مدیریت حاضر نیست بر سر مطالبات کارگران، از جمله افزایش دسـتـمـزد، دائـمـی کـردن ق

ـم بـاالی سـر کـارگـران  .  مرخصی ساالنه و غیره و غیره با این اتحادیه مذاکره کند  شرایط ارعاب و اخراج دائ
به کمـک آن مـی    CIAنه بی بی سی و یورو نیوز و  . فعال و دخیل در امور اتحادیه نگه داشته شده است 

ـرایشـان فـرسـتـاده مـی شـود  ایـن مـثـل  .  آیند و نه پیام ھمبستگی ای از پاپ و بازماندگان ریگان و تاچر ب
اتحادیـه ھـمـبـسـتـگـی  " معروف که دستمال کاغذی استفاده شده را به زباله دان می ریزند، بھترین وصف حال  

 .است " لھستان 

 ، ”اتحادیه ھمبستگی“
 دستمال کاغذی استفاده شده است
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ھفته گذشته مرکز پژوھش ھـای  
مجلس  جمھوری اسالمی اعـالم  

ـیـــکـــار    ١١ : کــرد  ـیـــون بــ ــلــ ـی مــ
ـلـکـرده   بـحـرانـی بـزرگ  « تحصی

ــت اســت  ــرای حــاکــمــی ــن  .  » ب ای
ـتـایـج   گزارش اشـاره کـرده کـه ن
ـر   یک پژوھش مجلس با تاکید ب

میلیـون درس خـوانـده    ٥.٦ ھجوم  
دھــد    بــه بــازار کــار، نشــان مــی 

ـیـکـاران در سـال   احتماال تعـداد ب
ـر مـیـزان    ١٤٠٠  ـراب به حـدود دو ب

فعلی برسد که به معنای ادامـه  
 .بحران بیکاری جوانان خواھد بود 

ـیـکـاری   این ارگان حـکـومـتـی ب
ـیـون    ٥ فعـلـی را نـزدیـک   ـل مـی

 .نفراعالم کرده است 
ھمزمان و در آستـانـه دوسـالـه  
شدن دولت روحانـی، وزارت کـار  

ھزار شـغـل    ٤٠٠ صحبت از ایجاد  
. کرده ا اسـت   ٩٣ خالص در سال  

ـنـده    در عین حال در رابـطـه بـا آی
ـتـصـادی و   بیکاری ووضعیـت اق
ـتـصـادی،   خارج شدن از رکـود اق

ھـزار    ٧٠٠ دولت گفته باید سالی  
 . شغل ایجاد شود 

ـر کـاراعـالم کـرده   ربیعی وزی
است برای ایجاد این تعداد شـغـل  

ـتـصـادی بـاالی     ٦ بایـد رشـد اق
وزرای  .  درصـدی مـتـحـقـق شـود 

ـرای   دیگر حکومت نیزگفته اند ب
خروج از بحران رکود و اشتغال در  

ـیـش از   ـران بـایــد ب ھــزار    ١٠٠ ای
میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال  

ــه بشــود  ــجــاد  .  ھــزیــن ادعــای ای
اشتغال در حالی مطرح می شـود  
که سھم ایجاد اشتـغـال دربـودجـه  
حکومت نزدیک بـه یـک سـوم  
ھزینه ھـای نـظـامـی حـکـومـت  

 .می باشد 
 

آمارو ارقام جدید دولتی از 
 وضعیت بیکاری 

ـتـی ادعـا مـی   مقامـات دول
ـیـش از    ٥ کنند کـه وارد شـدن ب

میلیون تحصیلکرد به بـازار کـار  
آمـار    ١٤٠٠ و تازه آنھم تـا سـال  

ـیـون    ١٠ بیکاری به بیش از   ـل مـی
ایـن در حـالـی  .  نفر خواھد رسیـد 

ـنـدگـان مـجـلـس و   است که نمای
برخی مقـامـات دولـت سـابـق بـه  
ھمراه بخش ھایی از اقتصـاددانـان  
ھوادار دولت روحـانـی چـنـد مـاه  
پیش اعالم کردند کـه سـونـامـی  
ـیـش   بیکاری راه افتاده  است و ب

ـیـکـاردر کشـور    ١٠ از   ـیـون ب میل
ـلـف  .  وجود دارد  جناح ھای مـخـت

حکومتی ھر کـدام آمـارو ارقـام  
ـتـه  .  دیـگـری مـی دھـنـد  دو ھـف

پیش یک نماینده مجلـس اعـالم  

گسترش قاچاق رسمی  :  کرد که 
ــه یــک   ــودی ســاالن ــاب بــاعــث ن

 ".میلیون شغل شده است 
با احتساب آمـار و ارقـامـی  
که باندھای مختلف حـکـومـتـی  
ـیـکـاری   از وضعیت اشـتـغـال و ب
می دھند وبا مرجع قراردادن ایـن  
آمارھا، تعداد بیکاران کشـور تـا  

ــش از    ١٤٠٠ ســال   ــه بــی   ٢٠ ب
ـر خـواھـد رسـیـد  ـف ایـن  .  میلیون ن

موضوع را مرکز آمار و بـانـک  
ــش در   ــرکــزی شــش مــاه پــی م
ـیـد، رکـود و   بررسی وضعیت تـول
ـتـصــادی در یـک دھــه   رشـد اق

براسـاس  . گذشته تائید کرده است 
ــزدیــک بــه     ٣٩ ایــن گــزارش ن

میلیون نفراز جمعیت در سن کـار  
نقشی در اقتصاد و تولید نداشـتـه  
و از قبل کار یک عضو خانواده  

ــد  ــن ــی کــن ــدگــی م ــارو  .  زن آم
ـراف بـانـک   ارقامی که بـه اعـت
مرکزی و مرکز آمار ایران یـک  

نـزدیـک بـه  .  می باشـد "  فاجعه " 
میلیون نفر در اقتصاد نقـشـی    ٤٠ 
ـیـونـی    ٤٠ این جمعیت  ! دارند  ـل مـی

بخش عظیم نیروی کـار جـوان و  
بخشا تحصیلکرده می باشـد کـه  
در نتیجه سیاستھـای حـکـومـت،  
اخراجھا و بیکارسازیھای جـاری،  
ـرای اشـتـغـال   شانس و امکانی ب

ــر  .  نــدارنــد  ــم لشــک ــی ــروی عــظ ــی ن
ـرای   بیکاران که تـالش ھـایـش ب
پیدا کردن کار و تامین معیـشـت  
ـرسـیـده   خانواده ھایشان به جایـی ن

ـنـه ای  .  است  حکومت ھم نه ھزی
برای ایجـاد اشـتـعـال اخـتـصـاص  
ـرای   ـرنـامـه ای ب می دھد ونه  ب

 .حل این معضل دارد 
طـبـق آمـار و ارقـام  دیـگــر  
ـیـش از   ـیـانـه ب دولت سال باید سال

ھزار شـغـل ایـجـاد شـود و    ٧٠٠ 
برای ایجـاد اشـتـغـال بـایـد رشـد  

ــتــصــادی بــاالی   درصــدی    ٦ اق
خـود حـکــومــت  .  مـتــحـقــق شــود 

ـنـد کـه ایـن   وباندھایش مـی دان
ـرنـامـه  .  کار عملی نیست  دولت ب

ــحــران   ــا ب ــه ب ــابــل ای بــرای مــق
خود دولـت بـارھـا  .  بیکاری ندارد 

ـتـوانـد اشـتـغـال   اعالم کرده اگـر ب
موجود را حفظ بکنـد، شـاھـکـار  

ــم ایــن  . کــرده اســت  ــرغ ــی ــل امــا ع
وضعیـت بـی افـقـی حـکـومـت،  
دولت روحانی  پس از دوسال، بـه  
ــی و   ــال ــغ ــود اشــت ــت خ ــاس ســی
بنگاھھای زود بازده دوره احمـدی  

ــه اســت  ــت ــرگش ــاســت  .  نــژاد ب ــی س
شــکــســت خــورده ای  کــه بــا  
اقتصاد مـقـاومـتـی خـامـنـه ای  

ـنـھـا طـرح  .  خوانـایـی دارد  ایـن ت
ـلـه بـا   ـرای مـقـاب دولت روحانـی ب

طـرح  . بحران بیکـاری مـی بـاشـد 
ـردن   ھای دیگر، تالش برای باال ب
تولید نفت و فروش نفـت و مـواد  
معدنی و شیمی، در واقـع تـالش  
برای تامین ھزینه ھای حکومـت  
و ارگانھای سـرکـوبـگـرش مـی  

 . باشد 

بن بست سیاسی و اقتصادی 
 حکومت

ــرای خــارج شــدن از رکــود   ب
ــیــدن بــه رشــد   ــتــصــادی و رس اق
ـتـصـادیـات   ـبـت، اق اقتصادی مـث
ــه   ــای ــه ســرم ــاز ب حــکــومــت نــی
گذاریھای خارجـی و بـاز کـردن   
فضای اقتصاد و تولیـد بـه روی  
جھان سرمایـه داری دارد و ایـن  
یک نیاز مبرم اقتصاد حکـومـت  

امری که روحـانـی بـارھـا  .  است 
ـتـصـاد  .  برآن تاکید کـرده اسـت  اق

ــان   ــه امــروز در جــھ ھــای بســت
ـیـوسـتـه   سرمـایـه داری بـه ھـم پ
. محکوم به فنا و نابودی ھستنـد 

دقیقا ھمینجا مشکـل حـکـومـت  
گشایش اقتصادی یـعـنـی  .  است 

وارد شدن به بازارھای جـھـانـی و  
ــرش شــرط و شــروط   بـخــشـا پـذی
اقتصـادھـای بـزرگ جـھـانـی و  
ھمراه شدن با سیاستھای صـنـدوق  
بین المللی پول و بانک جـھـانـی  

دولت روحانی توصـیـه  .  می باشد 
ھای بانک جھانی را با سیاسـت  
ــتــصــادی در   ریــاضــت کشــی اق
ــد  ــن ــاده مــی ک ــی . عــمــل دارد پ

چیزی که تعـرض بـه مـعـیـشـت  
ـر وفـالکـت و   مردم و تحمیل فـق
. گسترش بیکاری نتیجه آن است 

ــرمـایــه   امـا در عـرصــه حــذب س
ــر   ــت گــذاریــھــا و از ھــمــه مــھــم
تکنولوژی مدرن و استانـدارھـای  
جھانی ، ھنوز موانع زیـادی سـر  

بــازی جــمــھــوری  .  راھــش اســت 
ـتـصـادھــای   ـیـن اق اسـالمـی در ب
ـرای   ـقـال ب منطقه ای و تالش و ت
پیوستن به این اقتصاد دھھا مانـع  

ــاســـی دارد  ــاســـا خـــود  .  ســی اس
جمھوری اسالمی و سیـاسـتـھـای  
ــیــت   ــربــی اش؛ بــه رســم ضــد غ
ـتـصـادی و   نشنـاخـتـن قـواعـد اق
ــرای وارد شــدن بــه   ــیــش ب نــاتــوان
ـتـصـادھـای بـازار آزاد،   جـرگـه اق
ـنـد  . موانع جدی سر راھـش ھسـت

این موانع بخشا ایدئـولـوژیـک و  
سیاسی و بخشا تـرس و وحشـت  
حکومت از این تغییر و تـحـوالت  

ــنــد  ــبــارتـی مشــکــل  .  ھسـت بــه ع
 .اقتصاد حکومت سیاسی است 

دولت مدام از رفع تحـریـمـھـا،  
بھبود روابط با غرب و بـازگشـت  
ــھــای خــارجــی    ــرمــایــه گــذاری س

ـنـھـا  .  حرف می زند  ولی نھایتا ای
ـنـد  . آرزوھای دولت روحانی ھسـت
ـنـد  ـیـدا نـمـی کـن . جنبه عملی پ

ــان و   ــب ــرا کــه شــورای نــگــھ چ
مجلس نھایتا باید قـانـون  جـذب  
سرمایه گـذاریـھـای خـارجـی را  
. تائید بـکـنـد کـه نـکـرده اسـت 

ـتـصـادی دولـت   سیاست ھـای اق
روحانی نھایتا بـایـد در راسـتـای  
ـتـصـاد مـقـاومـتـی   سیاستھای اق
. مورد نظر خامنه ای قرار بگیـرد 

سنبه ھواداران اقتصاد مقـاومـتـی  
ــتــھــای   ــیــاس ــر از س ــرزورت ــنــوز پ ھ
اقتـصـادی دولـت روحـانـی مـی  

ــیــن مــدت بــارھــا  .  بــاشــد  در ھــم
خامنه ای خواستار اجرایی شـدن  
اقتصاد مقاومتی شده و دولـت را  
.  متھم به کم کاری کـرده اسـت 

برای ھر گونه بھبود و گشایشـی  
ـتـصـاد بـحـران زده   در وضعیـت اق
حــکــومــت، بــدوا بــایــد مــوضــوع   

 در حاشیه آمارھای اخیر بیکاری

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 9صفحه  
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ــات   ــصــاب و اعــتــراض اعــت
ــیــدی،   ــراکــر تــول کـارگــران در م
معادن و کـارخـانـه ھـا  بشـکـل  
گسترده و ادامه داری در جـریـان  

ـراضـات  .   است  اعتـصـاب و اعـت
ـرداخـت   حول مـحـورھـای، عـدم پ
حقوق و دستمزدھا از یـک مـاه  
تا بیش از یک سال، عدم تامیـن  
ـیـمـه و نـا   ـرداخـت مـزایـای ب و پ
امنی بیمه ھای اجتماعی، علیـه  

 . اخراج و بیکارسازی ھا 
ــه در   ــت ــد روز گــذش در چــن

مـعـدن  « ،  » پتروشیمی بسـپـاران «
مجتمـع کشـت    «،  »البرز شرقی 

نـمـک    « ،  » و صنعـت مـھـابـآد 
کارگران پیمانـکـاری   »،  «زدایی 

 ٢١ و    ٢٠ شـاغــل در فــازھــای  
ــه  ــوی ــژه عســل ــه وی ــطــق  «،  » مــن

ــدا خــاوران ـ   ــل ــنــت ت کــارخــانــه ل
سـازی    شرکت کمباین   « ،  »قزوین 
ـران مـــعـــدن  « ،  » اراک  کـــارگــ

ـراردادی  « ،  » دربند   آق  کـارگـران ق

،  » اداره راه و شھرسازی دشتستـان 
ـرز «  ــ ـب ــ ـران فـــوالد ال ،  » کـــارگــ
، اعتصـاب و  » نیشکر میان آب « 

اعتراضات از یک روز تـا چـنـد  
ـریـب  . روز در جریان بوده  اکثریت ق

به اتفاق اعتراضات در فاز اول بـا  
مذاکره و سـپـس بـا وعـده ھـای  
ـریـت   دولـت، کـارفـرمـاھـا و مـدی

 . کارفرما پایان یافته 
وعده ھای دولت و کـارفـرمـا  
ـبـوده و در   دارای الزامی عملی ن
موارد زیادی از عـمـلـی شـدن و  
ـبـات و خـواسـتـھـای   تحقق مـطـال
کارگـران، دولـت و کـارفـرمـاھـا  
جلوگیری کرده و با ایجاد مـوانـع  
متعدد اداری عمال اعـتـصـاب و  

 .اعتراض را ناکام کرده اند 
ـراض و   شروع و تـدارک اعـت
ـبـات و   ـیـسـت مـطـال اعتصـاب، ل
ـرخـورد   خواستھا، مذاکره و سپس ب
ــرمــا،   ــریــت و کــارف دولــت، مــدی
ـرده   مواردی ھستند که بـا گسـت

شدن اعتصابات و اعتراضات باید  
ـر بـه   دقیق و برنامه ریزی شـده ت

 .تعریف آنھا پرداخت 
فــاز وعــده تــوســط دولــت و  
کارفرما سنتی دیرینه در جنـبـش  
ـلـی   ـیـن الـمـل کارگری در سطح ب

دولتھـا و کـارفـرمـاھـا بـا  .  است 
دادن وعده چند ھدف آگاھانـه را  

اولین ھدف پایـان  . تعقیب میکنند 
ــراض و فــعــال   ــت اعـتــصــاب و اع

ـیـد اسـت  اعـتـصـاب و  .  کردن تول
ـم   ـی ـق اعتراض رو در رویـی مسـت
کارگـران بـا دولـت و کـارفـرمـا  

به ھـر درجـه اعـتـصـاب و  .  است 
ـری   ـیـشـت اعتراض با گستردگی ب
ــتــه بــاشــد، اتــحــاد و   ادامــه داش
آگاھی اعتصاب کنندگان بیشتر  
شده و تضمین عملی خواستـھـای  
ـر خـواھـد شـد و   ـیـشـت اعتصاب ب
تعطیلی خط تولید و سودآوری را  

ـیـن  .   در برخواھد داشت  ادامه چن
شرایطی برای کارفرمـا و دولـت  

ــعــارف اســت، آنــھــا تــالش   ــت نــام
میکنند از طریق مذاکره و سـپـس  
وعده ھای مھلت دار دو تـا سـه  
ھفته از شدت و ادامه اعتراض و  
ـیـد   اعتصاب جلوگیری کنند تـول
و سودآوری را بشـکـل مـتـعـارف  

یک ھدف دیگـر از  .  ادامه دھند 
ـیـزم   وعده دادن، کاستن ازرادیـکـال
اعتراض و محدود کردن خواستھا  

پروسه  .  و مطالبات کارگران است 
ــردن   ــم ک ــیــم ــن ــی چــانــه زنــی و م
مطالبات توسط کارفرما از  ایـن  

و بـاالخـره  .  طریق عملی مـیـشـود 
ــالش   ــا ت ــاھ ــارفــرم ــت و ک دول
میکنند از پیروزی فـوری و بـه  
ــصــاب و   ــت ــیــجــه رســانــدن اع ــت ن
ــری   ــراض کـارگــران جـلــوگــی اعـت

ــنــد  ــن وعــده و چــانــه زنــی و  .  ک
ــی   ــارگــران روش ــدن ک ســردوانــی

 .مزورانه آنھا نیز میباشد 
اما، در ارتباط با وعده ھـای  
کارفرما و دولت و الـزام عـمـلـی  

به خواست و مطالبـات کـارگـران  
توسط دولت و کارفرماھا، پروسـه  
شروع تا پایان وعده،  فاز مھـم و  
ــنــده ای اســت کــه   ــن ــیــن ک ــی تــع
کارگران باید با تعریف مکانیـسـم  
کارساز و موثر و حـفـظ فضـای  
اعتراض به آن جواب مـنـاسـب را  

 .بدھند 
ــلــی   ــیــن عــم ــیــن و تضــم تـام
خواستھای اعتراض و اعـتـصـاب  
ــنــاســب دوره   در گــرو تشــکــل م
ــصــاب اســت  . اعــتــراض و اعــت

دستاوردھـای بسـیـار بـا ارزشـی  
ـراض و   برای حفـظ و تـداوم اعـت
عملی شدن مطالبات و خواستـھـا  
در سنت برپایی مجمع عـمـومـی  

 . کارگران تجربه شده است 
مجمع عـمـومـی، شـرکـت و  
دخالت خانواده ھای کارکـران در  
حمایت و پشتیبـانـی بـه مـنـظـور  
ـبـات   عملی شدن خواست و مـطـال
ـراض و نـاکــام   اعـتـصـاب و اعـت
کردن سیاستھای مزورانه دولت و  
کارفرماھا بسیار مھم و با ارزش  

 .ھستند 

 در حاشیه اخبار کارگری
 کارگران و وعده ھای کارفرما و دولت

 نسان نودینیان   

 

ــاحــھــای    ــن ــنــگ و دعــوای ج ج
حکومت و نوع نگرش به اقتصـاد  
و الگوھـای رشـد و تـوسـعـه در  

تـالش  . میان آنھا حل وفصل شـود 
ــجــانــی،   ــن ــقــالھــای رفس ھــا و ت
طرفدارانش و دولـت روحـانـی از  
ــا و   ــالش ھ ــک طــرف و ت ی
ــت   ــه ای، بــی ــالھــای خــامــن تــق
ــای   ــھ ــاه و ارگــان رھــبــری، ســپ
ـرامـون   ـی امنیتی از طرف دیگـر، پ
موضوع  رشد و توسعه، الـگـوی  
اقتصادی، راھھای برون رفـت از  

،  ... بحران اقتصادی حـکـومـت و 
یک مانع بزرگ  خروج اقتصـاد  
بیمـار حـکـومـت از رکـود مـی  

ـتـصـاد بـه گـل  . باشد  مـعـضـل اق
ــوری اســالمــی   ــمــھ ــه ج نشــســت
ـرفـــا   ـــاســـی اســـت تـــا صــ ـی ســ

 . اقتصادی 
ــرایــطــی دولــت   ــیــن ش در چــن
روحانی درعرصه اقتصاد ھـمـسـو  

ـری شـده و   ـیـت رھـب سـتـاد  " با ب
مـورد نـظـر  "  اقتصـاد مـقـاومـتـی 

. خامنه ای را تشکیل داده اسـت 
سـتـادی کــه دسـت انـدکـارانــش  
سپاه، بسیج، ارگانھای امنیتی و  

دادن  .  اطالعاتی حکومت ھستند 
بودجه ھای ھـنـگـفـت بـه بـھـانـه  
ـلـف بـه ایـن بـانـدھـا  . ھای مخـت

ـرای نـمــونـه بسـیــج سـازنـدگــی   ب
حکومت اعالم کرده که در سـال  

ـروژه    ٦٠ گذشته بیش از   ھـزار پ
ـرار  .  اقتصادی راه انداخته اسـت  ق

ـرارگـاه   است قرارگاه خاتم سپـاه، ق
ــیــت   ــر ب عــمــار، بــانــدھــای دوروب
رھبری ایجاد اشتغال بـه سـبـک  

سیاسـتـی  .  حکومت را پیش ببرند 
ـیـش   که بیش از سه دھه اسـت پ
ـیـجـه ای   گرفته شد وتا کنون نت

 .نداده است 
 : نتیجه گیری 

ـیـش   در حـال حـاظـر تـعـداد ب
ـنـد و    ٢٠ از  میلیون نفر بیکـارھسـت

ـیـش   به گفته حکومت ھر سالـه ب
ھزار نفر جویای کـار بـه    ٦٥٠ از  

ــیــونــدنــد  ــیــکــاران مـی پ . صـف ب
درحالی که اینھا ادعا می کنـد  
ـیـش از   ـرای ب که باید سالیـانـه ب

ھزار نفر ایجاد اشتعال کـرد،    ٧٠٠ 
در کـالـی کـه بـودجـه ای کـه  
برای ایجاد اشتغال تخصیص داده  
شده، یک سوم  بودجـه نـظـامـی  

روشن است که با ایـن  .  می باشد 
ـر   سیاست، اشتغالزایی امـری غـی

ـیـت  .  ممکن است  فکر و ذکـر ب
رھبری و ھمه دولتھای جمھـوری  
اسالمی، از جمله دولت روحـانـی،  
تامین ھزینه ھای ھنگـفـت دم و  
دستگاه عریض و طویل سـرکـوب  
و زنــدان و اعــدام، بــازســازی و  
نوسازی قـوای نـظـامـی، صـرف  
میلیاردھا دالر برای پروژه ھسـتـه  
ـرای   ای، ھزینه کردن میلیادری ب
ـم اسـد، جـریـانـات   حمایت از رژی
تروریسـت ھـوادارش در مـنـطـقـه  

ــر  .  مـی بـاشــد  در کـنـار ایـن ام
ـم کـردن   تضمین دزدیـھـا و سـھـی
ھـمــه بـانــدھــای حــکــومـتــی در  
ــروت ھــای   ــاوول ث ــپ غــارت و چ

با این وضعیـت  . جامعه می باشد 
ـر صـعـودی خـواھـد   بیکاری سـی

ــت  ــش  .  گــرف ــای ــه گش ــد ب امــی
اقتصادی و خارج شدن از رکـود  
اقتصادی و نھایتا ایجاد اشـتـغـال  
ـیـکـار، امـیـدی   برای میلیونھـا ب

علت اصلـی  .  عبث و بیھوده است 
ــرش آن خــود   ــت ــیــکــاری و گس ب

جمھوری اسالمی و سیـاسـتـھـای  
. ضد مـردمـی اش مـی بـاشـنـد 

سیاستھایی که بیش از سـه دھـه  
است ھـمـه چـیـز جـامـعـه را در  

ـفـش بـه  "  حفظ نظام " خدمت   ـی کـث
ـیـجـه  .  کار گرفته است  ـت یـک ن

ـرش   بالفصل ایـن سـیـاسـت گسـت
ــای   ــھ ــازی ــارس ــک ــا، بــی ــھ اخــراج
میلیونی،تحمیل فقرو فالکت بـی  
حد و حصر بر کارگران، تـحـمـیـل  
دستمزدھای چندی برابر زیر خـط   
فقر بر کارگران، زدن ازچند غـاز  
ـر   امکانات اجتماعی موجـود و پ
ـیــت   کـردن جـیـب گشـاد دزدان ب
. رھبری و بانـدھـایـش بـوده اسـت 

ــودی در   ــھــب اگــر قــرار اســت ب
زنـدگـی؛ مـعـیــشـت، اشـتـغـال و  
زندگی میلیـون کـارگـر و مـردم  
زحمتکش ایجاد شود، در قدم اول  
طبقه کارگر و کـل مـردم بـایـد  
مانع اصلی ، یـعـنـی جـمـھـوری  
ـر   اسالمی سرمایه داران را بـه زی

 .بکشند 

 در حاشیه آمارھای اخیر بیکاری
 8از صفحه  
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ـیـن   معلمان برای پیگیری خواستھایشان و در ادامه کمپ
برای آزادی معـلـمـان زنـدانـی اسـمـاعـیـل عـبـدی، رسـول  
ـرضـا   ـی بداغی، علی اکبر باغانی، عبدالرضا قنبری و عـل

ـم فـراخـوان بـه    ١٣ ھاشمی برای   مـھـر روز جـھـانـی مـعـل
مھر در فاصله سـاعـت    ١٣ در   .اعتراضی سراسری داده اند 

ده تا دوازده ظھر معلمان در تھران مقابـل وزارت آمـوزش و  
ـرورش   پرورش و در شھرستانھا در مقابل ادارات آموزش و پ

معلمان خواستار افـزایـش حـقـوقـھـا بـه  .  تجمع خواھند کرد 
رقمی باالی خط فقر، تحصیل رایگان برای ھمه کودکـان،  
آموزش یکسان برای ھمه کودکان و از بین رفتـن آمـوزش  
ـتـی، بـازسـازی   طبقاتی بصورت مدارس خصـوصـی و دول

ـنـد  ـبـی و امـن کـردن مـدارس ھسـت یـک  .  مدارس تخـری
خواست مھم معلمان آزادی فوری ھـمـه مـعـلـمـان زنـدانـی  

وسیعا اطالع رسانی کنیم و در حمایت از خواستھـای   .است 
 .معلمان به تجمعات اعتراضی آنان بپیوندیم 

 
 اعتراضات

به  »پتروشیمی بسپاران«اعتراض کارگران 
 پایین بودن مزایای مزدی

ـروشـیـمـی در   ـت ـریـت پ اعتراضات کارگران با وعده مدی
 .دومین روز پایان یافت 

ـنـدر  شھریور  ٨  کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی ب
در شـرکـت      کارگران شرکت پیـمـانـکـاری فـریـمـکـو ( امام 

ـیـن بـودن بـخـشـی از  )  اران   پتروشیمی بس  ـراض پـای در اعـت
ـنـد   کـارگـران مـی   .مزایای مزدی خود تجمع کردند  : گـوی

سال گذشته مدیریت مجتمع پتروشیمی بنـدرامـام در مـقـام  
کارفرمای اصلی تصمیم گرفت تا مزایای مـزدی و حـق  

ـلـف ایـن    شب  کاری کارگران شـاغـل در واحـدھـای مـخـت
درصـد مـزد پـایـه    ٣٥ و    ٣٠ مجتمع را به ترتیب مـعـادل  

این افزایش از دی ماه سال گذشته عملیاتـی  .  افزایش دھد 
ھـای    شد و در نتیجه دستمزد کارگران پیمانکـاری شـرکـت 

ـنـدر امـام افـزایـش یـافـت  ـروشـیـمـی ب ـت . مختلف مجتمع پ
کارفرمایان اصلی و واسط کارگران پیمانکـاری مـجـتـمـع  

اند تا دیگر قسـمـتـی از    پتروشیمی بندرامام به توافق رسیده 
 . مبلغ مزایای قبلی را به کارگران پرداخت نکنند 

 
اعتراض کارگران پیمانکاری معدن البرز 

 شرقی
ـرز    ٨  ـب شھریور کارگران پیمـانـکـاری زغـال سـنـگ ال

ـر ١٨٠ ( شـرقــی  ــف اعـتــصــاب    .دسـت از کـار کشــیـدنــد )   ن
ــقــوق و   ــرداخـتــن نشــدن چــھــار مـاه ح ـیــه پ ــل کـارگــران ع

ـرز  .     دستمزدھای انجام گـرفـتـه اسـت  ـب در  مـعـدنـی ال
  ٨٠٠ کـارگـر بـه صـورت رسـمـی و    ٦٠٠ شرقی حـدود  

ـراض   کارگر به صورت پیمانکاری اشتغال دارنـد کـه اعـت
ـیـمـانـکـاری شـاغـل در تـونـل   اخیر مربوط به کـارگـران پ

 .برناکی است 
 

تجمعات اعتراضی  کارگران مجتمع تداوم 
 کشت و صنعت مھابآد

کارگران مجتمع کشت و صنعت مھاباد  در  شھریور  ٣ 
پـاسـخ مـانـدن خـواسـت ھـایشـان در    اعتراض به ادامـه بـی 

  ٢٠٠   .محوطه فرمانداری شھرستان مھاباد تـجـمـع کـردنـد 
مجـتـمـع کشـت      کارگر در واحدھای تولیدی زیر مجموعه 

و  صنعت مھابآد  به عدم پرداخـت کـردن  دسـتـمـزدھـا و  
اخراج سازی ھای احتمالی دست به اعتراضات مـداوم زده  

مـجـتـمـع کشـت و صـنـعـت مـھـابـاد کـه شـامـل  .    اند 
مـجـتـمـع  « ،  » کشـت و صـنـعـت مـھـابـاد « ھای    کارخانه 

  »مجتمع ھما مرغ مـھـابـاد «،  »دامداری و صنعتی مھاباد 
 .شود   می   »سردخانه زمزم مھاباد «و  

 
 تجمع کارگران نمک زدایی 

ـراض بـه عـدم  ٤  شھریور کارگران نمک زدایی در اعـت
پرداخـت چـھـار مـاه حـقـوق و دسـتـمـزدھـایشـان  جـلـوی  

یـکـی از  .  فرمانداری ھفتکل تجمع اعتراضی برپا کـردنـد 
ـیـش از  :  کارگران گفت   در صـد از کـارگـران ایـن    ٩٠ ب

ماه است به مـا حـقـوق    ٤ کارخانه متأھل ھستند و تا االن  
 ١١  .مزایای ما را به درستی پرداخت نمی کننـد . نداده اند 

ـرای   ـقـه ب ـی ساعت در طول روز کار می کنیم واگـر دو دق
آب خوردن استراحت کنیـم مـا را تـھـدیـد بـه اخـراج مـی  

تعدادی از کارگران روزمزد می باشند و بدون بیـمـه   .کنند 
ـرای    ٨٠ از کارگر     .و مزایا کار می کنند   ٥ شـاعـل، ب

سال گذشـتـه    ٨ نفر بیمه کامل پرداخت می شود، بیمه برج  
برای ھیچ کس پرداخت نشد،حق اوالد منظم پرداخت نـمـی  

 ٤ شود، فیش حقوقی  به ما نمی دھندودر پایـان ھـر مـاه  
ـنـد   ٥ یا   کـارگـران بـه تـوھـیـن و  .  نفر را اخـراج مـی کـن

 . فحاشی کارفرما اعتراض دارند 
 

 اخراج و بیکارسازی
 کارگر پردیس سرام پاژ اخراج شدند ٣٥

ـردیـس سـرام پـاژ « کارگر کارخانه    ٣٥  در اسـتـان    » پ
 .خراسان رضوی به دلیل خاتمه قرارداد اخراج شدند 

 
فرش غرب کرمانشاه در  کارگران کارخانه 

 آستانه اخراج قرار گرفتند
ـران  ـر از کـارگـران    ٤٠ :  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای ـف ن

کارخانه فرش غرب کرمانشاه توسط کارفرما تحت فشـار  
طـبـق اخـبـار رسـیـده بـه  .  قرار گرفته اند تا بازخرید شـونـد 

اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران فرش غرب کـرمـانشـاه  
ـبـودن   که ھمگی قرارداد دایم میباشند به بـھـانـه سـودآور ن
ـیـش از   تولیدات کارخانه و تغییر کاربری خط تولیـد ،بـا ب

سال سابقه کـار تـھـدیـد بـه اخـراج و بـازخـریـد    ٢٠ تا    ١٨ 
درضمن در طول این مـدت بـا جـابـه جـایـی  .  خدمت شدند 

ھای مکرر مالک کارخانه و فروش تجھیـزات و وسـایـل  
تولید عمال شرایط را برای تعطیلی کارخانه فـراھـم نـمـوده  

کارفرما به ترفندھای گـونـاگـون درصـدد اخـراج ایـن  . اند 

نفر کارگر بـاقـی مـانـده ایـن کـارخـانـه اسـت تـا بـه    ٤٠ 
طورکامل بتواند کارخانه فرش غرب کرمانشاه را تـعـطـیـل  

 نماید 
ـیـان گـذشـتـه   گفتنی است این کارخانـه در طـول سـال

 بارھا کارگران خود را تعدیل و اخراج نموده است 
 ٩٤ شھریور    ٧ اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
کارخانه سامان کاشی ! کارگر٣٠٠بیکاری 

 .کارگر تعطیل شده است٣٠٠بروجرد با 
  ٢٥ کارگران این واحد صنعتی ھمراه بـا خـانـواده خـود  

روز در مقابل فرمانداری بروجرد تجمع کـردنـد و خـواسـتـار  
ـنـج مـاه   ـرداخـت پ برطرف شدن مشکالت این کارخانـه و پ

ـروجـرد و  .  حقوق معوقه خود شدند  ـنـدگـان ب فرماندار و نمای
استاندار لرستان وعده دادند تا مشکالت کـارخـانـه سـامـان  
ـنـد امـا مشـکـالت ایـن کـارخـانـه   کاشی را برطـرف کـن

ھاست کـه    ھمچنان به قوت خود باقی است و کارگران ماه 
 اند   حقوق نگرفته 

 
خطربیکاری تعداد بیشتری از کارگران 
 !کارخانه سیمان کارون راتھدید می کند

در صـورت  :  مدیر فروش شرکت سیمان کارون گفت   
ادامه وضعیت موجود تعداد اخـراجـی ھـای کـارخـانـه بـه  

ـر از    ٣٩ طی چند روز گـذشـتـه   .نفر خواھد رسید   ٢٠٠  ـف ن
کارگران کارخانه سیمان کارون در شھرستان مسجدسلیـمـان  

 .اخراج شده اند 
 

 شود؟  دو برابر می ١٤٠٠تعداد بیکاران تا 
ـر ھـجـوم    ٥.٦ نتایج یک پژوھش مجلس با تـاکـیـد ب

دھـد احـتـمـاال    میلیون درس خوانده به بازار کار، نشـان مـی 
به حدود دو برابر میزان فعـلـی    ١٤٠٠ تعداد بیکاران در سال  

برسد که به معنای ادامه بحران بیـکـاری جـوانـان خـواھـد  
 .بود 

 
اعالم تبریک و حمایت کمیته ھماھنگی از 

 ! *اعتصاب کارگران خودروسازی برزیل
باخبر شدیم که کارگران خودروسازی جنرال موتورز در  

ـری    ٨٠ واقع در  " سائو خوزه دوس کامپوس " شھر   ـلـومـت کی
ـراض بـه اخـراج و بـی   ـرزیـل، در اعـت سائوپولو، پایتخـت ب

  ١٢ حقوقی کارگران دست به اعتصاب زدند که  پـس از  
ایـن کـارخـانـه در   .روز، موفق به لغو اخراج کارگران شدند 

تا کـنـون،  ھـزاران    ٢٠٠٨ پی بحران سرمایه داری از سال  
ایـن اقـدام    ٢٠١٢ کارگر را اخراج کرده است که در سـال  

موجب اعتراض و اعتصاب و تحصن کارگران گردید و در  
ـیـازاتـی شـدنـد  در  .  پی آن کارگران موفق به گـرفـتـن امـت

نیز ایـن  ) شمسی   ١٣٩٤  -میالدی    ٢٠١٥ (تابستان امسال  
کـارگـر کـرده کـه    ٥٠٠ کارخانه اقدام بـه اخـراج حـدود  

موجبات اعتراض و اعتـصـاب کـارگـران را فـراھـم نـمـوده  
ـفـی از سـراسـر جـھـان در   .است  ـل ھم اکنون کارگران مـخـت

ھمبستگی با این کارگران در برزیل از آنھا اعالم حـمـایـت  
ـیـشـمـاری را بـه مـقـامـات   کرده و نامه ھای اعتراضی ب

با وجود اینکه کارگران در برزیل ھـر   .برزیل ارسال کرده اند 
روزه زیر فشار تورم، مالیات بر درآمد و اخراج، به وضـعـیـت  
بد و بدتری دچار میشوند، صنایع خودروسـازی نسـبـت بـه  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـر سـود کسـب کـرده انـد  بـا  !   سال گذشته بیش از سه براب
ـبـان   ـیـت شـغـلـی ھـمـچـنـان گـری اینھمه اخراج و عـدم امـن

ـرای کـمـک   .کارگران را گرفته است  کمیته ھماھنگی ب
به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن تبریک به کارگـران  
ـیـت   ـق خودروسازی در برزیل به مـنـاسـبـت اعـتـصـاب مـوف
ـبـه ی خـود از   آمیزشان، با اعالم حمایت مجدد و ھمه جان
این کارگران اعتصابی ، اقداماتی که منجر بـه اخـراج و  
ـرزیـل   عدم امنیت  شغلی برای کارگران جنرال موتورز در ب

ما متحد و ھـم زبـان بـا دیـگـر  .   شده را محکوم مینماید 
ـقـه ای   کارگران جھان سه خواسته ی زیر را برای  ھم طـب

ـم  ــ تـوقـف ھـرگـونـه  ١   : ھای خود در این کشور خواستـاری
ـرای  ٢ اقدام جدید برای اخراج کارگران   ـیـت شـغـلـی ب ـ امـن

 ـ کاھش ساعات کار بی مزد و مزایا ٣ کارگران  
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای  

 میالدی   ٢٠١٥ آگوست  ٢.٤  ١٣٩٤ شھریور  ٢ . کارگری 
 

بھانه ی عجیب یک کارفرما و پیروزی 
 !کارگران مس سرچشمه

اعتراضات کارگران مس سرچشمه در مـورد دریـافـت  
به موقع دستمزدشان به پیروزی رسیـد و کـارفـرمـای ایـن  

صنعتی ناچار شـد دسـتـمـزد مـرداد مـاه    -مجتمع معدنی 
شـھـریـور    ٣ کارگران این شرکت را این بار زودتر و در روز  

ـنـا در   .به آنان پرداخت کند  ـل خبرگزاری شبـه کـارگـری ای
ضـمـن  )    ٤/٦/١٣٩٤ مـورخ    ٣٠٠٣٨٥ با کد خبر  (خبری  

ـرای عـدم   اعالم این خبر، دالیل و بھانه ھـای کـارفـرمـا ب
پرداخت به موقع دستمزدھا و پرداخت با تاخیر آن ھـا را در  

ـقـل بـه  ( ماه ھای قبل، اینچنین توضیـح داده اسـت کـه   ن
ـر در  ): " مضمون  مدیریت این شرکت به علت این که بیـشـت

ـیـسـت   تھران مستقر بـوده، مـعـمـوال  فـرصـت نـمـی کـرده ل
ـیـد   حقوقی کارگران را مشـاھـده نـمـوده و آن ھـا را  تـای

ـر و  "!!!  کند  ـیـوت بھانـه ای کـه بـه ویـژه در عصـر کـامـپ
ـیـن دوره ای کـه   ـبـاطـات و ھـمـچـن گسترش روزافزون ارت
کارفرمایان، سالن ھا و مـحـیـط ھـای کـار کـارگـران و  
پرسنل کارگاه ھا و کارخانه ھای تحت مالکیت خـود در  
ایران را از راه دور و از کشورھای اروپایی و آمریکایـی بـا  
ـرل دارنـد، تـا   ـت ـنـی و کـن ـی دقت ھرچه تمام تر مـورد بـازب
ـرای لـحـظـاتـی از   کارگر دست از پا خطا نکند و احیانا  ب

بسیار بسیار ساده لوحانه، مضحـک  ...  زیر کار در نرود و  
ـیـا کـه  .  و فریبکارانه است  زیرا کارفرما در ھـر جـای دن

ـیـد کـنـد  . باشد می تواند لیست حقوقی را دریافـت و تـای
مضاف بر اینکه در ھر سیستم اداری کارفرمایی چـنـدیـن  
ـره   معاون و مسوول ھمچون مسوولین مالی و اداری و غـی
ـرای   با دستمزدھای کالن موظف به انجام اینگونـه امـور ب
ـیـد   کارفرمایان ھستند و ھیچ نیازی بـه حضـور و یـا تـای
مستقیم و فیزیکی مدیریت شرکت ھـا در مـحـیـط ھـا و  

ـرگـزاری شـبـه کـارگـری   .محل ھای کار نیست  البته خـب
ـر در نـحـوه ی   ـی ایلنا ھمچنین دو دلیل دیگر نیز برای تغـی
ـروزی کـارگـران ذکـر   ـی زمانی پرداخت حقوق و در اصـل پ

ــر  :  کـرده اسـت  ـراضـات کـارگـران و دوم سـف نـخـسـت اعـت
ـراض و   مقامات ارشد وزارت خانه، برای بررسی عـلـل اعـت

ـریـت شـرکـت  واقـعـیـت ایـن   .زمزمه ھایی دال بر تغییر مدی
ـراضــات   ــت ــرس از اع اسـت کــه ھـر دو مــورد ریشـه در ت

کارگران دارد؛ به عبارتی اعتراض کـارگـران، ھـم بـاعـث  
دریافت به موقع دستمزدشان شده است و ھـم در مـقـامـات  
وزارت خانه بیم و ھراس ایجـاد کـرده اسـت تـا  در صـدد  
چاره جویی برای پاسخ دادن به مطالبات و خـواسـتـه ھـای  

این خودحقیقتی اسـت کـه کـارگـران    .کارگران برآمده اند 
جز از راه اتحاد و اعتراض قادر نخواھند شـد بـه خـواسـتـه  
ھای برحق خود برسند و برای استمرار موفقیت ھـای شـان  
نیز نمی توانند تنھا به اعتراضات گاه بـی گـاھـی بسـنـده  

ـــ اگـر مـی  .  کنند  چرا که پیروزی ھـای مسـتـمـر آنـان ـ
ـروزی ھـای شـان اسـتـمـرار   ـی خواھند که موفقیت ھـا و پ
داشته باشد و یکـی بـعـد از دیـگـری بـه خـواسـت ھـا و  
ـنـھـا در گـرو ایـجـاد   مطالبات برحق شان برسند ــ تنھا و ت
تشکل ھای خودساخته و مستقل کارگری، یعنی تشـکـل  
ـقـل از دولـت، کـارفـرمـایـان و نـھـادھـای   ھایی که مسـت
ـر خـواھـد   سرمایه ساالر و مدافع سرمایه باشد امـکـان پـذی

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای   .بود 
کارگری ضمن تقدیم شادباش به کارگران مس سرچشمـه،  
ـیـت، از ایـن کـارگـران و   ـق برای دست یابی بـه ایـن مـوف
کارگران دیگر مراکز کار و تولید می خواھـد کـه حـتـی  
ـری و   ـیـگـی المقدور برای حفظ دستاوردھای کارگـری و پ
ـروی آگـاھـی و اتـحـاد   ـی استمرار آن ھـا،  بـا اتـکـا بـه ن
کارگری، دست به کار ایجاد تشکل مستقل کـارگـری و  
ـر   طبقاتی خود شده و این گونه تشکل ھا را حـتـی در زی
فشار و سرکوب سرمایه، یـکـی بـعـد از دیـگـری ایـجـاد  

کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   .نمایند 
 ١٣٩٤ شھریور  ٦ ھای کارگری  

 
 

درخواست از نھادھای بین المللی کارگری 
برای ثبت و پیگیری شکایت رانندگان 

 اخراجی سندیکای کارگران شرکت واحد 
کنفدراسیون جـھـانـی اتـحـادیـه ھـای کـارگـری،  :   به 

ـیـو   ـقـل،کـلـکـت ـلـی کـارگـران حـمـل و ن فدراسیون بین المل
سندیکاھای کارگری فرانسه،سندیکای حمل و نقل لنـدن،  
سازمان سراسری سندیکاھای کارگری سوئد، سنـدیـکـای  
کارگری حمل و نقل سوئد و دیـگـر تشـکـالت کـارگـری  

 مربوط و زیرمجموعه 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران  :  از 

 و حومه 
اخراج غیر قانونی  آقایان رضا شھابی، حسـن  :  موضوع 

سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده ، حسین کریـمـی  
سبزوار و خانم فرحناز شیری رانندگـان عضـو سـنـدیـکـای  

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران 
ـبـانـی ھـای   ـی با سالم و سـپـاس از ھـمـکـاری و پشـت

 کارگری شما، 
ـلـی کـار   از آنجا که دولت ایران عضو سازمان بین المـل
بوده و موظف به رعایت حقـوق و آزادی ھـای کـارگـری  
می باشد، از شما درخـواسـت مـی شـود نسـبـت بـه پـی  
ـبـت شـکـایـت ایـن کـارگـران   گیری بازگشت به کار و ث
اخراجی اقدامات الزم را درسـازمـان جـھـانـی کـار انـجـام  

ـرده از   .دھید  الزم به یاد آوری است  کارگران اخراجی نامـب
ــراکـز ضــد   ـر قــانـونـی م ــی ــرونـده ســازی ھـای غ طـریـق پ

ـتـی   ـی سندیکایی نظیر شوراھای اسالمی کار و مراکز امن
از طریق ادارات تابعه وزارت کار اخراج شده و از دریـافـت  

پـی  .  ھر گونه حقوق و مزایا و بیمه مـحـروم مـی بـاشـنـد 
گیریھای این کـارگـران اخـراجـی در ادارات وزارت کـار  

ـرسـیـده اسـت  سـنـدیـکـای  .  تاکنون به نتیجه ای مطلـوب ن
واحد کماکان پیگیر حـقـوق ایـن اعضـای خـود و دیـگـر  
کارگران شرکت واحد می باشد؛ در عین حال، ھمبستگـی  
شما و دفاع  از حقوق این کارگـران اخـراجـی در سـازمـان  
ـر بـخـش   ـبـت و اث جھانی کارمی تواند دارای تاثیرات مـث

ـری مـوارد  . باشد  ـیـگـی ـرای پ لذا در صورت امکان شـمـا ب
فوق، لطفا ما را مـطـلـع سـازیـد تـا اطـالعـات الزم را در  

بـا سـپـاس مـجـدد از ھـمـکـاری و   .اختیار شما قرار دھیم 
تالش شما در دفاع ار کارگران ایران سندیـکـای کـارگـران  

 ٩٤ ھشتم شھریور . شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
 

تبریک به مناسبت آزادی معلم زندانی 
 !محمود باقری

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای   
ـم   کارگری ضمن شادباش بـه مـنـاسـبـت آزادی ایـن مـعـل
گرامی، خواستار آزادی دیگر معلمان زنـدانـی و تـمـامـی  
ـیـدتـی   کارگران، فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عـق

شـورای مـرکـزی  " بنابر خبر منتشر شده توسـط   .می باشد 
مـحـمـود  "  تشکل ھای صنفی فرھـنـگـیـان سـراسـر کشـور 

ـره   کـانـون  " باقری معلم زندانی و از اعضـای ھـیـات مـدی
که در زندان اوین محـبـوس بـود آزاد  )" تھران (معلمان ایران  

ـبـات  .  شد  این معلم آگاه که در دفـاع از حـقـوق و مـطـال
ـقـه کـارگـر   معلمان به مثابه بخش قابل مالحظه ای از طب
ایران تالش و فعالیت می کرد در گذشته، توسط دسـتـگـاه  
قضایی به حبس محکوم شده بود که پـس از طـی دوران  
محکومیت خود آزاد شده و مورد استقبال خانواده و دیـگـر  

ـرار گـرفـت  ـتـه   .فعالین اجتماعی، از جمله معلـمـان ق کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری  
ـم گـرامـی،   ضمن شادباش به مـنـاسـبـت آزادی ایـن مـعـل
خواستار آزادی دیگر معلمان زندانی و تـمـامـی کـارگـران،  

 .فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشـد 
کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 ١٣٩٤ شھریورماه  ٧ . کارگری 
 

 
 اخبار بین المللی

ھا مھاجر کلمبیایی از  اخراج صد -ونزوئال 
 خاک این کشور

صدھا کلمبیایی به ھمراه وسایل منزل خود از لحـاف و  
ـبـاس و یـخـچـال، بـا   تشک گرفته تا مرغ و خـروس و ل

گذشتند تا خـود را   ونزوئال  سختی بسیار از رودخانه مرزی 
دولت ونزوئال این پنـاھـنـدگـان را   .به خاک کلمبیا برسانند 

به ھمکاری با گروھھای خالفکار و قـاچـاقـچـی مـتـھـم  
یـکـی   .کرده و تصمیم به تخریب خانه ھایشان گرفته اسـت 

ـیـس  ":  از این مھاجران کلمبیایی می گـویـد  ـل مـأمـوران پ
آنھا مـا  .  جمھوری بولیواری ونزوئال با ما بدرفتاری کردند 

ـرام  .  را از خانه خودمان بیـرون کـردنـد  بـه حـقـوق بشـر احـت
آنھا از قـدرت  .  نگذاشتند، حقوق کودکان را رعایت نکردند 
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ـیـس   " .خود سوء استفاده کردند  ـتـوس، رئ خوان مانوئل سان
: نیز در بوگوتا، پایتخت این کشور گـفـت  کلمبیا  جمھوری 

ـیـایـی ھـا  " ـب ما از دولت ونزوئال می خواھیم که بـه کـلـم
دو گذرگاه مرزی کلمبیا با ونزوئال بستـه   " .احترام بگذارد 

پنـاھـنـدگـان  .  شده اما مرز دو کشور ھنوز قابل عبور است 
کلمبیایی در ونزوئال، در روستایی محروم به نام چه گـوارا  
و مناطق اطراف آن زندگی می کردند، اما اکنون مجـبـور  
به ترک خانه خود شده اند زیرا ارتش و پلیس خـانـه ھـای  
افراد مظنون به ھمکاری با گروھھای قاچاق را عـالمـت  

بسیاری از کلمبیایـی ھـا سـالـھـا در ایـن  . گذاری کردند 
دولت کلمبیا مـکـانـھـایـی را در   .مناطق زندگی کرده اند 

ـیـایـی ھـای   نزدیکی مرز ونزوئال برای اسکان موقت کلمب
تعداد زیـاد دیـگـری از ایـن  .  از راه رسیده آماده کرده است 

افراد که بسیار فقیرند، ھنوز امیدوارانه در خـاک ونـزوئـال  
 .مانده اند 
 

مرزی برای   آغاز حصار کشی -مجارستان 
 ممانعت از ورود پناھجویان

کـار حصـارکشـی مـرز   مجارسـتـان  در حالی که دولت 
خود با صربستان را آغاز کرده است، پنـاھـجـویـان بسـیـاری  
ـر   ـفـوذپـذی ـقـاط ن ھم چنان تالش می کنند تا با عبـور از ن

ـر رسـیـد  .  مرز، وارد فضای شنگن بشوند  زمـانـی کـه خـب
حصارکشی از منطقه روسکه در جنوب مـجـارسـتـان آغـاز  
می شود، مھاجران از صربستان به این منطقه ھجوم آوردنـد  

یک مھاجر سوری مـی   .و در مسیر راه آھن به راه افتادند 
من می خواھم عضوی از یک کشور باشـم، بـه  ":  گوید 

کشوری تعلق داشـتـه بـاشـم، مـن یـک فـرھـنـگ مـی  
ـیـسـت،  .  خواھم، یک تمدن می خواھم  برای پـول و غـذا ن

آزادی می خواھم، آزادی فکر، آزادی تحصیل و ایـن کـه  
مـھـاجـران خـاورمـیـانـه   " .عضوی از دنیای متمـدن بـاشـم 

مسیر ترکیه تا یونان، مقدونیه و صـربسـتـان را طـی مـی  
ـیـن کشـور عضـو تـوافـق شـنـگـن یـعـنـی   کنند تا به اول

در عین حـال مـجـارسـتـان مـقـصـد آخـر  .  مجارستان برسند 
مھاجران خسته از سفر نیست زیرا آنھا می خواھند از آنـجـا  

ـنـام   .به اتریش، آلمان یا سوئد بروند  مھاجـر دیـگـر سـوری ب
می دانم که اتحادیه اروپـا دارد تـالش  ":  احمد می گوید 

خودش را می کند، اما آنھا الاقل در مـورد وضـعـیـت در  
ـنـد  بـایـد بـه دولـت  .  مجارستان می توانند بیشتر تالش کـن

. به ھمین سادگـی .  مجارستان بگویند که بگذارد ما برویم 
 " .باور کنید ھیچکس نمی خواھد در مجارستـان بـمـانـد 

نیروی کمکی پلیس را بـه جـنـوب    ٢١٠٠ دولت مجارستان  
ـر   ـیـشـت این کشور فرستاده تا عبور مھاجران غیرقانونی را ب

روز چھارشنبه پلیـس مـجـارسـتـان در یـک  .  کنترل کنند 
ـرل ھـجـوم   ـت مرکز پذیرش پناھجویان در این کشور برای کن

 .افراد، از گاز اشک آور استفاده کرد 
 

مھاجر در یک  ٧٠جان باختن  -اتریش 
 کامیون

به دنبال کشف کامیونی مملو از اجساد مـھـاجـران در  
ـیـس ایـن کشـور دربـاره ایـن حـادثـه   ـل ـقـات پ ـی اتریش، تحق

این کامیون یخچـال دار در بـزرگـراھـی در  .  ھمچنان دارد 
شرق اتریش و در نزدیکی مرز این کشور با مجارستان رھـا  

گزارش ھای اولیه از کشف حدود پنجاه جسد در   .شده بود 
ـر کشـور   ـتـه وزی این کامیون حکایت داشـت، امـا بـه گـف
اتریش، مأموران پلیس اجساد ھفتاد نفـر را تـا ایـن لـحـظـه  

این حادثه در حالی اتفاق می افتـد کـه   .شمارش کرده اند 
بحران مھاجرت از خاورمیانه و آفریقا به اروپا بـه اوج خـود  

ـر  .  رسیده است  کشـورھـای اروپـایـی بـا سـیـل مـھـارنـاپـذی
پناھجویان و مھاجران غیرقانونی مواجه اند که بسیـاری از  
آنھا در وضعیت بسیار دشواری خـود را بـه ایـن کشـورھـا  

بنا به برآورد سازمان بین المللـی مـھـاجـرت، در  . رسانده اند 
ـر در راه   ـف یک سال گذشته دست کم سه ھزار و پـانصـد ن
رساندن خود به اروپا جان باخته اند، و صدھا ھزار نفر دیگـر  

 .در انتظار دریافت پناھندگی از کشورھای اروپایی اند 
 
مھاجر در  ٢٠٠جان باختن بیش از  -  لیبی

 آبھای سواحل لیبی
اوت  در    ٢٧ یک قایق حامل مھاجران روز پنج شنبه  

احتمال داده می شـود حـدود  .  غرق شد  لیبی نزدیکی سواحل 
مھاجر که اغلب آنھا آفریقایی بوده اند در این حـادثـه    ٢٠٠ 

ـنـدری زواره عـازم   .جان باخته باشند  ایـن قـایـق از شـھـر ب
یک مقام امنیتی در زواره گـفـت  . کشور ایتالیا بوده است 
گـارد سـاحـلـی   .مھاجر بوده است   ٤٠٠ که این قایق حامل  

ـر از   ـف ـبـه حـدود دویسـت ن لیبی تا پایان عصر روز پنج شـن
در ھمین حال، یـک کشـتـی   .مھاجران را نجات داده است 

ـبـه    ٢٦ گارد ساحلی سوئد در دریای مدیترانه روز چھارشن
اوت یک قایق دیگر حامل مھاجران را در حالـی از غـرق  

مھاجر در ایـن قـایـق کشـف    ٥٢ شدن نجات داد که جسد  
ـر  .  شد  ـر اث به گفته نجات یافتگان، مھاجران کشته شـده ب

ـبـاط بـا   .استنشاق دود سوخت قایق جان بـاخـتـه انـد  در ارت
  ١٠ ایتالیا در پالرمو روز جـمـعـه حـدود   پلیس  ھمین حادثه، 

نفر را که مشکوک به دست داشتن در قاچـاق مـھـاجـران  
به گفته کمیساریای عالی سـازمـان   .ھستند، دستگیر کرد 

ملل متحد برای مھاجران، تعداد مـھـاجـرانـی کـه در سـال  
ـرای رسـیـدن بـه قـاره   جاری میالدی از دریای مدیترانـه ب

ایـن رقـم  . ھزار نفر رسیده است   ٣٠٠ اروپا عبور کرده اند به  
ـر بـوده اسـت   ٢١٩ حدود    ٢٠١٤ برای کل سال   ـف در  .  ھزار ن

ـر بـدون احـتـسـاب    ٢٥٠٠ سال جاری میالدی، بیش از   ـف ن
ساعت اخیر در سـال جـاری در جـریـان    ٢٤ کشته شدگان  

 .مھاجرت به اروپا جان خود را از دست داده اند 

 ھای کوتاه خبر
ـبـه    فلسطین  اوت در غـز ه    ٢٤ ھزاران معلم روز دوشن

ایـن مـعـلـمـان کـه بـه کـمـبـود   . دست به اعـتـصـاب زدنـد 
ـر سـازمـان   امکانات آموزشی اعتراض دارند در مقابل دفـت

 .ملل برای پناھجویان فلسطینی تظاھرات کردند 
تخلیه اجباری سـاکـنـان مـحـلـه ای در سـائـو   برزیل 

ـر آن   برزیل  پائولوی  به درگیری با پلیس منجر شد که بر اث
ـنـابـه   . حداقل پانزده خودرو و کامیون به آتش کشیده شدند  ب

ـر    ٧٥ گفته پلیس   ـیـش بـطـور غـی خانواده از پـانـزده سـال پ
 .قانونی در این محله زندگی می کنند 

کارمندان شرکت ھواپیمایی قـطـر مـوفـق شـدنـد   قطر 
ـنـد کـه      مدیریت این شرکت را مجبور به لغو قانونـی  بـکـن

که ازدواج میکردند و یا حـامـلـه      بموجب آن کارمندان زنی 
بر اساس این قـانـون ھـر   . شدند   شدند، از کار اخراج می   می 

کارمند زن که به استخدام این شـرکـت در مـیـامـد، بـایـد  
سال حق ازدواج و یا حامله شـدن را    ٥ متعھد میشد که تا  

بر طبق این قانون کارمندانی که ازدواج میکردنـد و  .  ندارد 
 .شدند   شدند، از کار اخراج می   یا حمله می 

 
 

 عکسی که جھان را تکان داد
و   (Laith Majid)این عکس پایان داستان العیث مجیـد 

امـا آنـھـا از فـرط شـوق اشـک  !  اش نخواھد بـود   خانواده 
 !شوق  نمردن در اعماق دریای مدیترانه لعنتی . ریزند   می 

عکاس روزنامـه   (Daniel Etter) این عکس را دانیال اتر 
از لحظه رسیدن این خـانـواده  .  نیویورک تایمز برداشته است 

در ھمان روزی که خانواده مـجـیـد     .سوری به ساحل یونان 
سـرزمـیـن    به این ساحل قدم گذاشت، ھفت ھـزار انسـان بـی 

دیگر نیز از ھالک جنگ و قایقھای مرگ قاچاقچـیـان  
عکس اما خشم احزاب مخالـف ورود    این   .انسان گریختند 

 چرا؟ . پناھجویان به دانمارک و اروپا را بر انگیخته است 
ـنـگـوئـز  روزنـامـه   (Amalio Dominguez)آمالیو رومی

ـنـگـونـه داده اسـت   : نگار اسپانیایی پاسخ این سئوال را ای
ـیـد  !  خطاب به تمام نژادپرستان “  فقط یک لحظه تصور کـن

چه حالی به شما دسـت  .  اش بودید   جای این مرد و خانواده 
 ای؟   گفتند چرا به کشور ما آمـده   داد اگر به شما می   می 

 “برگرد به ھمانجایی که از آن گریختی؟ 
 شما درباره این عکس چه فکر می کنید؟ 

 


