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 تشديد فقر و فالکت کارگران و سياست مقابله با مطالبات کارگری
 شوراي نويسندگان بولتن شورا

 
. بنا به اقرار وزير رفاه در حال حاضر  نه ميليون و دويست هزار نفر در ايران، زير خط فقر شديد و مطلق زندگي ميكنند 

م كرد كه مايل به تعيين خط فقر نيست بلكه قصد دارد وزير رفاه با طرح اين آمار در كميسيون اجتماعي مجلس اعال
) كه مولفه آن استفاده از هزار كالري انرژي توسط هر فرد است (نن كند، يعني خطي كه از خط فقر خشرا تعيي» خط بقا«

 .تر است پايين
ه امروزه سر تا پاي  اين اعتراف صريح و روشن از سوي وزير رفاه، قبل از هر چيز، گوياي عمق فاجعه هولناكي است ك

به عبارتي سطح معيشت و زندگي كارگران در طي چند سال گذشته دچار چنان افت . جامعه را در بر گرفته است
 چرا كه ميليون ها انسان درمقابل .وحشتناكي شده است  كه وزير رفاه ديگر نيازي به ارائه سطح خط فقر نمي بيند

 ١۶٢ هزار تومان و خط فقر مطلق ۶۵سطح خط فقر شديد ( اندن هستند، زنده م"فقط"چشمان وي در حال تقال براي 
، بهمين دليل چه بسا كه از نظر وزير رفاه خط فقر موهبتي است كه كارگران بايد )هزار و پانصد تومان در شهرها است

 . در جامعه نمي بيندسطح خط فقرو تعيين به طرح نيز و دقيقا از همين زاويه است كه ايشان نيازي !! شكرگزار آن باشند
الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو كميسيون اجتماعي مجلس، آمار ارائه شده از   اين در حاليست كه بنا به گفته موسي

سوي وزير رفاه مربوط به چند سال پيش است و طبق گفته وي با توجه به تغيير جمعيت، وضعيت اقتصادي و باال رفتن 
  .  كنند  ميليون نفر در زير خط فقر شديد و مطلق زندگي مي١٢ن تورم، در حال حاضر در ايرا

اگر به  اين . آمار فوق تنها گوشه اي از اوضاع فالكتبار زندگي مردم ايران است كه از تريبونهاي رسمي اعالم ميشود
 را نيز اضافه ٨۶سال در وضعيت فالكتبار، بيكار سازيها و تعطيلي صدها مركز توليدي و شاخص هاي دستمزد و تورم 

 آنوقت بايد اذعان كرد كه خط فقر شديد و مطلق همچون طاعوني زندگي اكثريت عظيم مردم را بسرعت در كام ،كنيم
براي آنان تبديل خواهد خود فرو خواهد برد و زندگي و معيشت خانواده هاي كارگري را به جهنمي غير قابل تصور 

  .كرد
اري كه بر كارگران و ساير اقشار جامعه تحميل شده است، بويژه از اوايل از سوي ديگر تحت چنين شرايط مصيبت ب

امسال، سياست تعيين تكليف با جنبشهاي مطالباتي و عقب راندن آنها، به تنها رويكرد گردانندگان جامعه در برخورد به 
ه در سنندج و بازداشت بطوريكه از اوايل امسال عالوه بر حمله به مراسم اول ماه م. اين جنبشها تبديل شده است

عجوالنه محمود صالحي و ربودن منصور اسالو و صدور احكام زندان و شالق براي كارگران كه با هدف تشديد فضاي 
رعب و وحشت در جامعه صورت گرفت، تاكنون فعالين زياد ديگري نيز از جنبش كارگري، معلمان، دانشجويان، زنان و 

 اند و به انحا مختلف تالشهاي زيادي صورت مي گيرد تا احدي جرات اعتراض به جوانان بازداشت و روانه زندان گشته
 .اين شرايط مصيبت بار را بر خود ندهد
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اما آيا اين سياست و تنگ تر كردن عرصه بر جنبشهاي مطالباتي و بازداشت و زنداني كردن رهبران و فعالين آنها ميتواند  

 و بويژه طبقه كارگر ايران را به ي ايران را از تعرض اين جنبشها مصون بداردحتي براي يك دوره ميان مدت سرمايه دار
 بردگاني خاموش تبديل كند؟

چرا كه در پايه اي ترين سطح عروج اين جنبش . پاسخ اين سوال تا آنجا كه به جنبش كارگري مربوط ميشود منفي است
ه،  صرف نظر از ساير فاكتورها، خود در عين حال بر و به ميدان آمدن كارگران حول مطالباتشان در طي سالهاي گذشت

 بر طبقه كارگر تحميل ، بصورت مداوم و روزمره اي  سال گذشته٢٨آمد شرايط به غايت فالكت باري است كه طي 
پا زدن براي و  ميليون نفر در حال دست ١٢شده است و امروزه كار به جايي رسيده كه طبق اظهارات مقامات رسمي 

 . ن هستندزنده ماند
آيا واقعا ميتوان هم فقر مطلق را بر كارگران در يك بعد عظيم اجتماعي تحميل كرد و هم آنان را با سركوب و زندان 

 وادار به سكوت نمود؟ 
براي يك دوره نسبتا طوالني بتواند سرمايه داري اين كشورها  ... شايد چنين سياستهايي در كشورهايي همانند افغانستان و

 رضات كارگران مصون بدارد، اما اين سياستها در كشوري مانند ايران كه طي كمتر از يك قرن دو انقالب عظيم را تعاز را 
و كارگران در آن بطور مداوم در مقاطع مختلف مشغول مبارزه بوده اند، به سرعت موج برگشتي است پشت سر گذاشته 

 .انداخت  براه خواهد  چنين سياستهاييرا بر عليه اعمال كنندگان
وجود الينقطع صدها و هزاران اعتراض كارگري در طي سالهاي گذشته، عليرغم سركوب گسترده برخي از آنها، مانند 
كشتار كارگران خاتون آباد، حمله به كارگران شركت واحد و بازداشت صدها نفر از آنان، سركوب شديد كارگران فرش 

ن در بندر ديلم، بيش از هر فاكتور ديگري بيانگر اين  واقعيت است كه  و ريسندگي پرريس و به گلوله بستن كارگراالبرز
بويژه كه . نخواهند دادنداده و كارگران در راه رسيدن به مطالباتشان هيچگونه  ايست و توقفي را به اعتراضات خود 

است حد و مرزي را سرمايه داري ايران براي تضمين سود آوريش جهت خروج از بحراني كه سرتا پاي آنرا فرا گرفته 
 را خالي كارگراندر تهاجم به سطح معيشت كارگران براي خود قائل نيست و روز بروز در پي آن است تا سفره خالي 

  . از دهان كارگران بيرون كشد و زنده ماندنكرده و آخرين لقمه ها را براي بقاتر 
زيست و كار طبقه كارگر در كشوري مانند ايران كه تهاجم به حداقل ترين شرايط پايان ناپذير سيكل مداوم، روزمره و 

با توجه به استانداردهاي زندگي امروزي در پايين ترين حد ممكن از سطح معيشت و در تقالي دائمي براي كارگران آن 
، شرايط را امروزه بگونه اي كرده است كه ديگر طرح و دستيابي به مطالبات كارگري براي اين طبقه ،زنده ماندن هستند

 غير چنين وضعيتپر سرعت ترش و تعميق سسير رو به گ بمثابه انتخابي بين مرگ و زندگي براي آنان تبديل شده است،
كه  طرح و پيشبرد مطالبات كارگري تابوي ترس از ه شدن  با توجه به رشد سطح آگاهي كارگران و شكست،قابل تحملي

 يب ،مي باشد مشخصه هاي مهم جنبش كارگري در دوره حاضر امروزه به سنتي در ميان كارگران تبديل شده و يكي از
به يك موقعيت هر چه تعرضي تري خواهد كشاند و كارگران را در قامت يك طبقه بزرگ اجتماعي  طبقه كارگر را ترديد

 .  بيش از پيش به سازماندهي اعتراضات تعيين كننده تري سوق خواهد داد
مراكز اعتصابات و اعتراضات كارگري در عسلويه و برخي  وايل امسال تا كنون  از ا. تا همينجايش نيز چنين شده است

اولتيماتوم دو هفته قبل كارگران نيشكر هفت تپه به كارفرما و اعتصاب و اعتراض مداوم آنان در طي  و كارگري ديگر
خود گوياي ، از سوي ديگرشان و ثابت قدم ماندن رهبران و فعالين كارگري در تداوم فعاليتهاياز يك سو چند ماه گذشته 
  .اين واقعيت است

و عزم كرده  سعي در مقابله با جنبش مطالباتي كارگران دارند ،كساني كه امروزه با بگير و ببند رهبران و فعالين كارگري
  ،محدودر بسيا آنهم بدرجه اي ، شايد قادر شوند  بمدت كوتاهي،اند تا اين جنبش را بطور تعيين كننده اي به عقب برانند

ذره اي از خواسته نشان داده اند، كارگران همانگونه كه از اول سال تا كنون  اما ،از دامنه اعتراضات كارگري بكاهند
خواهند و اين خواسته ها بايد  پاسخي مناسب و در خور ميكارگران نان و آزادي و تشكل .  كوتاه نخواهند آمدهايشان

  .  خواهد شد بسرعت محكوم به شكست ، ديگري بجز اين هر سياست  و بگيردآنانسطح توقعات 
 

***** 
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پيام قدردانی شيث امانی و صديق کريمی به 
کارگران، تشکلهای کارگری، دانشجويان و  عموم 

ج شدگان مراسم اول ماه مه سنندکسانيکه بازداشت 
 را مورد حمايت قرار دادند

 
 دوستان گرامي

دوران بازداشت بود، ما دست همه شما حمايتهاي بي دريغ شما از ما و خانواده هايمان، مايه اميد و دلگرمي ما در طول 
را به گرمي مي فشاريم و بدينوسيله از همه شما دوستان و همكاران عزيز در مراكز توليدي و صنعتي بويژه در عسلويه و 

 بويژه دانشگاههاي تهران و عموم انسانهايي كه به همراه -پتروشيمي كرمانشاه، تشكلهاي كارگري، دانشجويان دانشگاهها 
 . اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار لحظه اي براي آزادي ما آرام ننشستند عميقا تشكر و قدرداني ميكنيماعضاي

در شرايطي كه ما و ساير دوستانمان را به دليل شركت در مراسم اول ماه مه به بند كشيدند همبستگي شما از طريق 
واده هاي ما كارگران زنداني، آن گام مهم و رو به پيشي بود كه اعتراض به بازداشتها و حمايتهاي مالي و معنوي از خان

 .بالفاصله پس از اول ماه مه، سنت همبستگي كارگري را بيش از پيش در دوره حاضر تثبيت كرد
 ما اين حمايتها را عميقا ارج مي نهيم و وظيفه خود ميدانيم عليرغم اينكه با وثيقه آزاد شده ايم،  بيش از هميشه به دفاع

پيگيرانه از حقوق انساني خود و ساير همه طبقه اي هايمان ادامه دهيم، اين حق ما كارگران است و ما از حقوق خود 
 . بيش از پيش دفاع خواهيم كرد

 
 كارگران، دانشجويان و مردم آزاديخواه

تقويت تالش دوستان ما  در حياتيحمايتها و همبستگي شما با ما كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه،  نقشي 
بي ترديد بدون اين حمايتها . در اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار براي حمايت از ما و خانواده هايمان ايفا كرد

و بدون وجود اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار به مثابه يك ظرف سازمانيافته كارگري، چه بسا كه ما هم اكنون 
 . خانواده هاي ما روزهاي پر مشقتي را سپري ميكردنددر زندان بوديم و

 از اينرو ما همينجا بار ديگر ضمن قدرداني عميق  از تمامي حمايتهاي صورت گرفته از ما كارگران بازداشت شده در 
مان ، در دفاع ما كارگران از حقوق انساني همبستگي و تشكلمراسم اول ماه مه سنندج، بيش از هر زمان ديگري بر نقش 

تاكيد ميكنيم و از عموم هم طبقه اي خود در مراكز مختلف كارگري ميخواهيم تا تشكلهاي خود را براي دفاع متحدانه تر 
بي شك بدون همبستگي و بدون تشكل، ما كارگران توده بي شكلي خواهيم بود كه با  .از خواسته هايشان بر پا دارند

 و نخواهيم توانست بصورت پيگيرانه و منسجمي رسيدن به خواسته اولين تلنگر دشمنان مان از هم خواهيم گسيخت
 .هايمان را دنبال كنيم

 
 ١٣٨۶/٣/٢۴صديق كريمي - شيث اماني

 
***** 
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 پيام محمود صالحي از زندان سنندج

خطاب به تمام كارگران و دلسوزان سازمانده و 
شركت كننده در كارزار براي رهائي صالحي  و 

 آقاي اسالو

 
 يك روز جهاني را ITF  و فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل ITUCهاي كارگري  فدراسيون جهاني اتحاديهكن

من و همسرم نجيبه صميمانه از . اند براي آزادي من و آقاي اسالو، از رهبران سرشناس جنبش كارگري ايران، اعالم كرده
 . اين اقدامات مبارزاتي تشكر ميكنيم

ميقترين تشكرهاي خود را نثار فعالين كارگري و عزيزاني كنيم كه در شرايط سخت سياسي و همين جا الزم است ع
اقتصادي داخل ايران با تحمل مصائب فراوان كمپين پشتيباني از من را پيش برده و براي رهائي من و آقاي اسالو 

 .اند كوشيده
 اگوست را به عنوان هفته ١١ تا ۴ميكنيم كه از  تشكر "كمپين فعالين جنبش كارگري خارج از كشور"همچنين از اقدام 

 .اند اعتراض مشترك براي رهائي من و آقاي اسالو، اعالم كرده
من در طي حدود سه دهه مبارزه براي احقاق حقوق كارگران و مردم در ايران بارها در شرايط بسيار دشوار و طاقت 

بخشيده تا در برابر ناماليمات و سختيها مقاومت كرده و به در چنين مواقعي آنچه به من قدرت . ام فرسائي قرار گرفته
 مبارزه خود ادامه دهم اين حقيقت بوده و هست كه من بخشي از يك طبقه جهاني هستم؛ طبقه اي كه هميشه و به شكلي 

پرستي، از اشكال مشغول مبارزه براي تحقق حقوق خود و رهائي كليه انسانها از قيد استثمار، بي حقوقي، جنگ، نژاد
 ئي كه امروز، نهم اگوست  صف كارگران و مردم آزاده. داري بوده و هست تخريب طبيعت و ساير مصائب جامعه سرمايه

 داشته شدن كارگران در ايران و براي آزادي من و آقاي  ايد تا عليه محروم نگه ، در كشورهاي مختلف گرد آمده٢٠٠٧
 . واقعيت استاسالو اعتراض  كنيد فقط يكي از بروزهاي اين

ام كه قصد شركت در مراسم  همانطور كه شما به خوبي ميدانيد من با يك كليه بيمار صرفا به اين خاطر زنداني شده
من در اينجا بر خالف تمام عرف انساني و بين المللي از مداواي الزم و  شرايط . ام مستقل روز جهاني خود را داشته

ئي فكر كند كه روز  داران ايراني نميخواهند كارگر به خود بعنوان يك طبقه رمايهام چون س مناسب محروم نگه داشته شده
من به . جهاني دارد، سنت مبارزاتي جهاني دارد و ميتواند بر همبستگي جهاني تكيه كند و اگر چنين كرد او را تنبيه ميكنند

ي گردن نگذاشته و نميگذارم و به اتكا به داران ايران عنوان يكي از فعالين كارگري مفتخرم كه به اين خواست سرمايه
 .پشتيباني مبارزاتي همه فعالين كارگري و مردم آزاده اين روزهاي سياه را ميگذرانم
كارگران در جهان اين اشكال را در . مبارزه براي احقاق حقوق كارگران ايران ميتواند اشكال مختلفي به خود بگيرد

من در اين گوشه زندان مي خواهم كه . اي امروز فقط يكي از اين اشكال استتجمعه. اند كشورهاي مختلف بكار گرفته
چرا اين خواست را مطرح ميكنم؟ چون معتقدم كه . مبارزه براي رهائي من و آقاي اسالو اشكال موثرتري پيدا كند

در . ئي هستند كارگران ايران در شرايط حساس گذر از بي تشكلي و وارد شدن به مرحله برخورداري از تشكل توده
آزادي ما اين اطمينان را به ميليونها كارگر خواهد داد كه ميتوانند با پرداخت هزينه كم . چنين شرايطي بايد ما بيرون باشيم

 .براي احقاق حقوق خود و از آنجمله برگزاري مراسم مستقل روز جهاني خود و ايجاد تشكل، مبارزه كنند
در  ٢٠٠٧ نفر از برگزار كنندگان اول ماه مه ١١مقامات قضائي . استفاده ميكنماز اين فرصت براي يادآوري يك مسئله 
هاي مختلف از نفت و پتروشيمي تا خودروسازيها و كارگران  كارگران عرصه. اند سنندج را به حبس و شالق محكوم كرده

 ناگون ضروري است كه به همه فعالين جنبشهاي گو. ساختماني گرفته الزم است خواستار لغو فوري اين احكام گردند
كساني كه نقش مفيدي در جامعه ندارند . كارگران دست در دست طبيعت خالق تمام نعمات هستند. اين كمپين بپيوندند

 .نميتوانند كارگر را به خاطر برگزاري روز جهاني خود مجازات كنند
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 لغو فوري احكام شركت كنندگان در اول شكي ندارم كه شركت كنندگان در كمپين لغو احكام من و آقاي اسالو خواست

خود من نيز در اعتراض به احكام كارگران اول ماه سنندج از فردا . ماه مه سنندج را به خواستهاي خود خواهند افزود
 . از ساعت ده و به مدت بيست و چهار ساعت دست به اعتصاب غذا خواهم زد) پنج شنبه(

 عزيزان و دلسوزان،
شكل و مبارزاتيمان ميتوانيم حقوق خود را بدست بياوريم و خود را از دست مصائب جامعه به اتكا به نيروي مت

 .به اميد آنروز. داري نجات بخشيم سرمايه
 ٢٠٠٧ اگوست ٨

 زاده  محمود صالحي و نجيبه صالح
***** 

 
ايت به به سازمان جهانی  کار در شک) آی تی يو سی(نامه  کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری

 حبس فعالين کارگری
 

 آقاي خوان سوماويا
 دفتر سازمان جهاني كار

Route des Morillons ۴ 
CH – ١٢١١ Geneva 

Switzerland 
 ۴١٢٢٧٩٩ . ٧۶. ٧٠:  شماره فكس

 ٢٠٠٧آگوست ٢٧
 ٢٣٢٣)پرونده شماره (در رابطه با جمهوري اسالمي ايران : كميته آزادي انجمن 

 
 آقاي سوماوياي عزيز

بدينوسيله آي تي يو سي اطالعات ديگري را در رابطه با شكايت خود بر عليه  , ٢٠٠٧نبال مراسالت چهارم ژوئيه به د
 .تقديم ميدارد)  كميته آزادي انجمن٢٣٢٣پرونده شماره (دولت جمهوري اسالمي ايران 

 
 ادامه حبس آقاي محمود صالحي

پس از , عليرغم خطر جاني اي كه وي را تهديد ميكند, آقاي صالحي كه هنوز هم در زندان سنندج نگهداري ميشود
وي فقط مورد معاينات .  ژوئيه به بيمارستان توحيد انتقال يافت١٢در  غروب روز , افتادن به حالت اغما در زندان

آقاي شريف گزارش , وكيل آقاي صالحي.  ساعت به زندان بازگردانده شد١۴سرپايي بيمارستان قرار گرفت و پس از 
 كه دولت هيچگونه پي گيري اي با مقامات زندان در رابطه با شرايط حبس آقاي صالحي صورت نداده است و تمام داد

در . بي پاسخ مانده است , كوشش وي جهت تأمين اين امر كه آقاي صالحي كمك هاي پزشكي مناسبي دريافت كنند
 اورژانس بيمارستان توحيد برده شده و در  آگوست آقاي صالحي بارديگر بخاطر كاهش فشار خون به بخش٢٣تاريخ 

 .همان روز نيز به زندان بازگردانده شد
 

 مجازات جسمي و دستگيري هاي فعالين اتحاديه
 تن از اعضاء اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران كه در فعاليت هاي اول ١١ , ٢٠٠٧ ماه مه ١۶در روز 
به اختالل در آسايش عمومي از ,  توسط دادگاه انقالب شهر سنندج ,  داشتند  اتحاديه در سنندج شركت٢٠٠٧ماه مه 

خالد : اسامي آنها از اين قرار است .  متهم گرديدند, "رفتار غيرمعمول"طريق  شركت در گردهمĤيي غير قانوني و بروز 
, عباس اندرياري , اني صديق صبح, صديق امجدي , فارس گويليان , حبيب اهللا كله كاني , يداهللا مرادي, سواري 

 . طيب چتاني و اقبال لطيفي, طيب مالئي , محي الدين رجبي 
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 روز زندان و مجازات جسمي ٩١ دادگاه كيفري عمومي سنندج آنها را به ١٠۴شعبه , ٢٠٠٧در روز چهارم آگوست 

ما اطالع داريم كه اين .  نفر از حق خود براي فرجام استفاده كردند١١تمام اين .   ضربه شالق فوري محكوم نمود١٠
 .احكام تا زمان نوشتن اين نامه هنوز به اجراء در نيامده است

اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران به آي تي يو سي نامه اي نوشت و توجه همه را به اين واقعيت جلب 
 فدراسيون اتحاديه هاي بين كه آي تي يو سي و , ٢٠٠٧ آگوست ٩كرد كه اين احكام مدت كوتاهي پيش از روز 

به آنها , مشتركا در همبستگي با كارگران ايران به يك اقدام بين المللي فراخوان داده بودند) آي تي اف(المللي كارگران 
هدف اين احكام به ديده اتحاديه سراسري مخصوصا اين بود كه كارگران ايران را از پيوستن به هرگونه . تسليم شد

, و از حقوق اتحاديه اي در ايران دفاع نمايد, نست در آن روز در حمايت از آقاي صالحي صورت بگيرداقدادمي كه ميتوا
 آي تي يو سي قويا از اين نظر اتحاديه سراسري پشتيباني مي كند و از اين حركت زبونانه سيستم قضايي ايران . باز دارد

 كه برخي از مقامات اجرايي كشور به تشكيل دادگاه آي تي يو سي همچنين مستدال بر اين باور است.  در خشم است 
 .امري كه بر روي  ادعاي  استقالل سيستم قضايي كشور سايه مي افكند, فوق الذكر فشار آورده اند

پرزيدنت هيئت اجرايي اتحاديه سراسري ,  آگوست شيث اماني ١۵دادگاه كيفري عمومي سنندج در روز , عالوه بر اين
بنا به مقررات .  يكار و صديق كريمي يكي از اعضاء اتحاديه را به دو سال و نيم زندان محكوم نمودكارگران اخراجي و ب

در مقابل پرداخت مبلغي ميشود محكوميت آقاي اماني را ,  به آنها ابالغ شد٢٠٠٧ آگوست ١۵كه رسما در روز , دادگاه 
  آقاي اماني و آقاي كريمي تا همينجا هم بخاطر . ماه و محكوميت آقاي اماني  كريمي را تا يك سال كاهش داد۶تا 

 .ماه هاي چندي را در زندان بسر برده اند, فعاليت هاي اتحاديه اي خود و شركت در بزرگداشت اول ماه مه در سنندج
 در اختيار كميته آزادي, آي تي يو سي از شما ميخواهد اين نامه را به مثابه اطالعات تكميلي در رابطه با شكايت ما

 .انجمن قرار بدهيد
 

 دبير كل  گاي رايدر  - با احترامات فائقه
***** 

 
 

نامه ده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه سنندج به نمايندگان مجلس شورای اسالمی و رئيس قوه 
 قضائيه

 
 به رياست قوه قضائيه جناب آيت اهللا شاهرودي و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

 نمايندگان استان كردستان در مجلس شوراي اسالمي و كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسالمي: هرونوشت ب
 

 احكام صادر شده بر عليه ما كينه ورزي  با كارگران است
 ارديبهشت ماه امسال در شهر سنندج حين برگزاري مراسم اين روز ١١ما امضا كنندگان اين نامه كارگراني هستيم كه در 

 روز را در بازداشت بسر برديم و پس از ۴٢ روز تا ١٠ انتظامي مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از از سوي نيروهاي
 ضربه شالق و دو نفر ديگر هر كدام ١٠ روز زندان و ٩١آزادي مورد محاكمه قرار گرفته و يازده نفر از ما هر كدام به 

 . به دو سال و نيم زندان محكوم شديم
 بر عليه ما با هيچ معيار قضايي خوانايي ندارد و ما اين احكام را حكمي كينه توزانه بر عليه از نظر ما احكام صادر شده

 .خود ميدانيم
 :چرا كه

ما با توجه به تعطيلي اين .  ما در شهر سنندج اقدام به برگزاري مراسمي  آرام به مناسبت روز جهاني كارگر كرديم-١
ه شده بين المللي كارگران كه دولت جمهوري اسالمي متعهد به اجراي آنها روز در قانون كار و با توجه به حقوق شناخت

و با توجه به حقوق انساني خود، همانند ديگر اقشار جامعه كه هر ساله به مناسبت هاي ) ٩٨ و ٨٧مقاوله نامه (شده است
 ز طريق دولت تامينمختلفي اقدام به برگزاري مراسم ميكنند و در برخي موارد حتي هزينه هاي گراميداشت آن ا



 شهريور ماه هزارو سيصد و هشتاد و شش................................................. ..بولتن کارگری شورا 

 ٧

  
اما در اين رابطه نه تنها هيچ مساعدتي براي . ميشود، برگزاري مراسم روز جهاني كارگر را حق مسلم خود ميدانيم

برگزاري اين روز از طرف نهادهاي دولتي همچون نيروي انتظامي كه بايد حافظ امنيت ما در برگزاري مراسم اين روز 
اي تامين امنيت ما، فرمان حمله به مراسم آرام ما صادر شده و اقدام به بازداشت كارگران باشد، نشده و نميشود بلكه به ج

 .همراه با ضرب و شتم ميكنند و در نهايت احكام نا عادالنه اي را با زدن انواع اتهامات واهي بر عليه ما صادر ميكنند
 هستيم كه بنا بر حقوق شهروندي و انساني خود  ما امضا كنندگان اين نامه اكثرا كارگران كارخانه هاي شهر سنندج-٢

اقدام به گراميداشت روز خود كرديم، ما گراميداشت اين روز را با توجه به قوانين موجود كه فوقا به آنها اشاره شد و با 
 جرم اما اگر بر فرض محال برگزاري مراسم اين روز و شركت در آن . توجه به حقوق انساني مان كامال قانوني ميدانيم

تلقي شود كه هيچ ماده قانوني نيز براي جرم بودن آن وجود ندارد، مگر نه اينست كه محاكمه و محكوميت افراد به لحاظ 
وارد شدن اتهامي بر آنان، ابتدا به ساكن بايد از اصل برائت پيروي كند و مگر نه اينست كه احكام قضايي در مورد افراد 

اما كمي تعمق در مورد احكام صادره بر . ديگر بايد متكي بر دفاعيات افراد باشدضمن پيروي از اصل برائت،  از طرف 
عليه ما، آشكارا حكايت از اين دارد كه اين احكام نه تنها هيچ سنخيتي با حتي عقب مانده ترين قوانين قضايي ندارد بلكه 

   يازده نفر از ما داراي اتهام مشابهي .احكامي است كه بصورت فله اي و از روي كينه توزي با كارگران صادر شده است
هستيم، اما هم در بازجويي ها و هم در دفاعيات مان در حين محاكمه تعدادي از ما اعالم كردند كه در حال عبور از محل 
برگزاري مراسم بودند و تعدادي نيز سكوت كرده و برخي از ما نيز بنا بر قوانين موجود، شركت در مراسم روز كارگر را 

اما اگر شما نگاهي به احكام صادره شده  بيافكنيد خواهيد ديد كه بال استثنا براي . ق انساني و قانوني خود اعالم كرديمح
آيا واقعا ميتوان .  ضربه شالق صادر شده است١٠ روز زندان و ٩١همه ما كه دفاعيات و اظهارات متفاوتي داشتيم حكم 

حتي با عقب مانده ترين قوانين قضايي در سطح جهان مطابقت داشته ه گفت كه اين احكام، احكامي قضايي هستند ك
  !باشند؟

جهت اطالع .  اين احكام بنا به داليل ديگري نيز نه احكامي قضايي، بلكه احكامي كينه توزانه بر عليه ما كارگران است-٣
 اي خالد سواري سالها نماينده شما بايد بگوئيم كه آقاي شيث اماني سالها نماينده كارگران نساجي كردستان و آق

آقاي شيث اماني به عنوان . كارگران كارخانه شاهو بوده اند كه در مراجع قانوني از حقوق همكاران خود دفاع كرده اند
  نفر از كارگران اخراجي نساجي كردستان، سال گذشته  موفق شد حكمي را به نفع اين٣٣٢نماينده و وكيل قانوني  

اما اين حكم نه تنها تا به امسال مسكوت مانده و به اجرا در نيامده است، بلكه امروز . قانوني بگيردكارگران از مراجع 
به نظر شما . شاهديم كه به جاي اجراي آن حكم،  شيث اماني را با اتهامات واهي به دو سال و نيم زندان محكوم ميكنند

 تواند نهفته باشد؟چه نيتي بجز ستيزه جويي محض با كارگران در پس اين حكم مي
 آيا به نظر شما ما كارگران كه اكثريت عظيم آحاد اين جامعه را تشكيل ميدهيم هم بايد با قراردادهاي موقت سفيد -۴

امضا،  دستمزدهاي زير خط فقر و اخراج سازيها كه زندگي را به جهنمي براي ما و خانواده هايمان تبديل كرده است 
اض نگشائيم و از بديهي ترين حقوق اجتماعي خود همانند گراميداشت روزمان صرف نظر بسازيم و هم بايد لب به اعتر

بديهي است كه هيچ انساني منجمله ! كنيم و اگر اقدام به گراميداشت آن كرديم بايد شالق بخوريم و روانه زندان شويم؟
 .خود شما، تاب تحمل چنين وضعيتي را  نمي آوريد

ه احكام صادر شده بر عليه ما، نه تنها خواست ما، بلكه خواست كارگران شهر سنندج و  خواست لغو بي قيد شرط كلي-۵
ساير كارگران نيز هست كه طي طوماري خواهان لغو اين احكام شده اند و ما آنرا به همراه احكام صادره، ضميمه اين 

اجراي اين احكام كه به نظر ما هيچ بديهي است كه در صورت عدم دخالت شما و اصرار قاضي پرونده بر . نامه كرده ايم
چيزي جز كينه ورزي و دامن زدن  بر بي حقوقي مطلق كارگران در پس آن نيست، كارگران در مقابل شالق خوردن و به 
زندان رفتن همكاران و نمايندگانشان سكوت نخواهند كرد و اين وضعيت بيش از پيش بر انزجار ميليونها كارگر از 

 . افزودوضعيت موجود خواهد 
 با احترام  

 يدالل مرادي -٧ شيث اماني -۶ خالد سواري -۵ طيب چتاني -۴ صديق كريمي -٣ طيب مواليي -٢اقبال لطيفي  -١
 ١۶/۶/١٣٨۶  -  عباس اندر ياري-١٠ طيب چتاني -٩ حيب اهللا كلكاني -٨

***** 



 شهريور ماه هزارو سيصد و هشتاد و شش................................................. ..بولتن کارگری شورا 

 ٨

 

 
 

 ندج محاآمه شدنديازده نفر از آارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه امسال در سن
 

 يازده نفر از كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه امسال در شهر سنندج به اتهام ١٩/۴/١٣٨۶امروز مورخه 
 جزايي دادگاه عمومي ميدان بسيج اين شهر مورد محاكمه قرار ١٠۴تجمع غير قانوني و اخالل در نظم عمومي در شعبه 

 خاتمه يافت، جمع زيادي از ٣٠/٩ صبح شروع و  در ساعت ٨ن كه از ساعت  در طول محاكمه اين كارگرا.گرفتند
خانواده هاي كارگري، اعضاي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار و كارگراني از كارخانه هاي شاهو و نساجي 

 . كردستان در مقابل دادگاه حضور داشته و روند دادگاه را پيگيري ميكردند
قانوني بودن برگزاري مراسم در اول ماه مه تاكيد داشت و كارگران نيز اعالم كردند كه اول ماه مه قاضي دادگاه بر غير 

روز ما كارگران است  و ما حق داريم در اين روز مراسم خود را بر پا كنيم در عين حال كه ما حدود دو هفته قبل از 
ره كار، نيروي انتظامي و اداره اطالعات داده بوديم اما مراسم، از فرمانداري در خواست مجوز كرده و رونوشت آنرا به ادا

 هر بار براي پاسخ گرفتن به فرمانداري مراجعه ميكرديم به ما نمي گفتند به شما مجوز نخواهيم داد بلكه ميگفتند برويد 
جوز نميدهيم، از اين  سه روز ديگر بيائيد و تا روز اول ماه مه به اين برخورد خود ادامه داده و اعالم نكردند كه م–دو 

رو بنا بر حق مسلم ما براي بر پايي مراسم روز جهاني كارگر، مراسم خود را برگزار كرديم و اين نيروهاي انتظامي و 
كارگران همچنين اعالم كردند كه ما در سال . امنيتي بودند كه به جاي تامين امنيت ما اقدام به بر هم زدن مراسم ما كردند

 .خود را بر گزار خواهيم كردآينده نيز مراسم 
 محاكمه پايان پذيرفت و منشي ٣٠/٩به دنبال دفاعيه هاي كارگران كه همگي با هم در اتاق قاضي بودند در ساعت 

 . قاضي به كارگران اعالم كرد ظرف بيست روز آينده حكم دادگاه به درب خانه هاي آنان فرستاده خواهد شد
بيكار ضمن محكوم كردن محاكمه كارگران به جرم شركت در مراسم اول ماه مه و اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و 

تلقي آن به عنوان تجمع غير قانوني و اخالل در نظم عمومي از سوي قاضي دادگاه، خواهان تبرئه بي قيد و شرط 
ز جهاني كارگر در اين كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج و محاكمه عاملين و آمرين حمله به مراسم رو

همانطور كه اين كارگران نيز در دادگاه اعالم كردند بر پايي مراسم اول ماه مه حق مسلم ما كارگران است . شهر مي باشد
 . و ما كارگران هر ساله قدرتمندتر از سال پيش اقدام به برگزاري مراسم اول ماه مه خواهيم كرد

 – يداهللا مرادي – اقبال لطيفي -خالد سواري :  ور داشتند به شرح زير استاسامي كارگراني كه امروز در دادگاه حض
 طيب چتاني و صديق - محي الدين رجبي - حبيب اهللا كلكاني - صديق امجدي - فارس گويليان –طيب مالئي 

 صبحاني
 زنده باد اول ماه مه

 ١٩/۴/١٣٨۶اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار 
***** 
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بر عليه کارگران، ازداشت محمود صالحی، منصور اسالو و صدور احکام قرون وسطايی شالق و زندان به تداوم ب
 کنيماعتراض 

 
 !كارگران و مردم آزاديخواه

خالد  نفر از كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج به نامهاي ١١ احكام ١۴/۵/١٣٨۶امروز مورخه 
ي، طيب مالئي، فارس گويليان، صديق امجدي، حبيب اهللا كله كاني، محي الدين رجبي، سواري، اقبال لطيفي، يداهللا مراد
روز زندان و  ٩١بر طبق اين احكام اين كارگران هر كدام به . صادر شدعباس اندرياري  و  طيب چتاني، صديق صبحاني

 .  ضربه شالق تعزيري محكوم شده اند١٠
 بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج در شرايطي كه طبقه كارگر  نفر از كارگران١١ صدور چنين احكامي براي 

جهاني در تب و تاب اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحي و منصور اسالو بسر مي برد، يك دهن كجي آشكار به 
 رهبران كارگري ميليونها كارگري است كه در سرتاسر جهان خواهان آزادي اين دو نفر و پايان دادن به تعقيب و بازداشت

 .هستند
اين وضعيت و صدور احكام قرون وسطايي شالق و زندان براي كارگراني كه از توليد ثروت و نعمت در جامعه  چيزي 
جز فقر و فالكت پايان ناپذير  سهم شان نبوده است حكايت از تحميل شرايطي بس برده وارتر بر كارگران از سوي 

 .سرمايه داري ايران دارد
حشيانه اين كارگران با گاز فلفل و باتوم و به زندان افكندن آنان به مدت ده روز،  عطش دشمنان طبقه كارگر   سركوب و

را فرو ننشانده است و آنان با صدور احكام قرون وسطايي زندان و شالق براي اين كارگران  در پي آن هستند تا همچون 
كنندگان ثروت در جامعه بياندازند تا آز و طمع سيري ناپذير خود را دوران برده داري آشكارا غل و زنجير بر گردن توليد 

 . بيش از پيش فرو نشانند
 

 !كارگران و مردم آزاديخواه
 نفر از كارگران ١١نبايد به اين وضعيت تن داد، نبايد گذاشت محمود و منصور در زندان مانده و احكام صادره در مورد 

ر كارگران سنندجي و خانواده هايشان  از اخراج، از دستمزدهاي زير خط فقر و عدم در شهر سنندج به اجرا در بيايد، پيك
پرداخت اين دستمزدها و كل ظلم و ستم نظام ضد انساني سرمايه داري در هم خميده و دشمنان شالق بدست طبقه 

 .يده اين كارگران استكارگر در كمال شقاوت و بي رحمي در پي وارد كردن ضربات تازيانه بر پيكر از فقر در هم خم
 قاتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار با تمام توان اين اجازه را به دشمنان طبقه كارگر نخواهد داد تا ضربات شال

بر تن هم طبقه اي هايمان در سنندج فرود آيد، ما كارگران در اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار اين اجازه را 
مود صالحي با تني رنجور جان خود را در زندان از دست بدهد، كارگران شاهو، پرريس و نساجي نخواهيم داد تا مح

كردستان از ياد نبرده اند كه چگونه محمود خود را در حمايت از آنان به سنندج مي رساند، ما اعضاي اتحاديه سراسري 
ان را در قبال تازيانه و زندان دشمنان طبقه  نفر از هم طبقه اي هايم١١كارگران اخراجي و بيكار  محمود و منصور و 

 . كارگر تنها نخواهيم گذاشت
 ما از شما هم طبقه اي هاي خود  و تمامي مردم آزاديخواه نيز در سرتاسر ايران ميخواهيم تا در اعتراض به تداوم 

 مرداد به ١٨ در روز بازداشت محمود و منصور و احكام قرون وسطايي صادر شده بر عليه كارگران، به هر نحو ممكن
اعتراض جهاني كارگران بپيونديد تا با اتكا به قدرت متحدانه خود اجازه ندهيم بيش از اينها زندگي و حق حيات ما 

 . كارگران و عموم مردم را در ايران به تباهي بكشانند
 زنده باد همبستگي كارگري

 ١۴/۵/١٣٨۶اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار 
 

****** 
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 اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار : از
 جناب آقای گای رايدر رئيس آی تی يو سی: به
 

 با درود و احترامات فراوان
 جناب گاي رايدر،  اين نامه را ما در شرايطي براي شما مي نويسيم كه كنفدراسيون شما به اتفاق آي تي اف، فراخواني 

محمود صالحي و منصور اسالو در روز نهم آگوست صادر كرده است، ما بسيار را در يك سطح بين المللي براي آزادي 
 روز مانده به نهم آگوست، در يك ۴  ناراحتيم كه به اطالع شما برسانيم كه مقامات قضايي دولت جمهوري اسالمي دقيقا

ازداشت محمود و منصور بي تفاوتي آشكار و آزار دهنده، تحت شرايطي كه كارگران جهان اعالم كرده اند به تداوم ب
 ٩١اعتراض خواهند كرد، همزمان، براي يازده نفر از كارگران شركت كننده در مراسم اول ماه مه در شهر سنندج حكم  

متن احكام صادره .( ضربه تازيانه تعزيري صادر كرده و به آنان ابالغ ميكنند١٠روز زندان و حكم قرون وسطايي  
 )  ضميمه اين نامه است

نين احكامي آنهم در چنين شرايطي به نظر ما از سويي حكايت از عزم و اراده مقامات دولت جمهوري اسالمي صدور چ
براي پايمال كردن بديهي ترين حقوق كارگران به هر ترتيب و قيمتي دارد و از سوي ديگر بدنبال آنست تا با ايجاد جو 

ت در ايران تنگ تر كرده و زمينه دستگيريهاي هر چه رعب و وحشت فضا را براي اعتراض كارگران در روز نهم آگوس
به همين دليل ما از شما تقاضا داريم  تا راسا در طي همين دو روز باقي مانده به نهم آگوست اين . بيشتري را فراهم آورد

اشد كه با مسئله را به اطالع اتحاديه هاي كارگري كه براي اعتراض در اين روز اعالم آمادگي كرده اند برسانيد،  ب
انعكاس اين خبر و اعتراضي گسترده تر قادر شويم با اراده طبقه كارگر جهاني نقطه پاياني بر بي حقوقي مطلق كارگران 

 .در ايران بگذاريم
  با احترامات فراوان 

 :اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران و كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج
 حبيب اهللا كله كاني كارگر -٣ خالد سواري كارگر كارخانه شاهو -٢اهللا مرادي كارگر اخراجي نساجي كردستان  يد-١ 

 -۶ صديق امجدي كارگر اخراجي نساجي كردستان -۵ فارس گويليان كارگر مكانيك -۴بازنشسته كارخانه شاهو 
الدين رجبي كارگر اخراجي نساجي  محي -٨ عباس اندرياري كارگر -٧صديق صبحاني كارگر نساجي كردستان 

 اقبال لطيفي كارگر اخراجي -١١ طيب چتاني كارگر كارخانه پرريس -١٠ طيب مالئي كارگر جوشكار -٩كردستان 
 ١۶/۵/١٣٨۶         نساجي كردستان

 : ضميمه 
 متن كامل احكام صادر شده  

 – ١٠٣٧شهرستان سنندج به شماره و تاريخ  در اين پرونده حسب كيفر خواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب 
 - صديق امجدي - فارس گويليان – طيب مالئي – يداهللا مرادي – اقبال لطيفي - خالد سواري : آقايان٢/١٣٨۶/٢۶

متهم هستند به اخالل در  عباس اندرياري و   صديق صبحاني  - طيب چتاني - محي الدين رجبي -حبيب اهللا كلكاني 
ي از طريق شركت در تجمع غير قانوني و ايجاد حركات غير متعارف و جنجال و هياهو كه اتهام نظم و آسايش عموم

موصوف حسب گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات انجام گرفته ضابطين به امر مقامات قضايي دستگيري متهمين در حال 
 از قانون مجازات ۶١٨مستند به ماده تجمع و مدافعات غير واقعي متهمين و ساير قرائن موجود در پرونده محرز است و 

 . ضربه شالق تعزيري محكوم ميگردند١٠ روز حبس و ٩١اسالمي هر يك از متهمين رديف اول تا يازدهم به تحمل 
 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر ٢٠راي صادره در خصوص متهمين رديف اول تا دهم حضوري محسوب و ظرف 

 و متهم رديف يازدهم غيابي ظرف ده روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل اعتراض در اين خواهي در دادگاه تجديد نظر استان
 .روز ديگر قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد ٢٠دادگاه و پس از آن ظرف 

  دادگاه عمومي جزايي سنندج ١٠۴دادسراي شعبه 
و تمامي ) آي تي اف(، فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل )سي آي تي يو (كنفدراسيون اتحاديه جهاني  :رونوشت به

 سازمانهاي كارگري در سرتاسر دنيا
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 ITFو فدراسيون  بين المللی حمل ونقل   ) ITUC( کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگری: به
 

 جزء دفاع از حقوق انساني و در حاليكه دو اتحاديه كارگري بين المللي براي آزادي دو فعال كارگري ايران كه جرمي
تالش براي دست يابي به ابتدائي ترين حقوق كارگري خود مرتكب نشده اند   فراخوان به اقدام بين المللي مي دهد و 

 مرداد را به اين منظور تعيين    كرده اند مقامات قضائي شهر سنندج در مقابله با حمايت ميليونها كارگر در ١٨روز 
خالد   نفر از كارگران به نامهاي ١١رزات كارگران ايران اقدام به صدور احكام زندان و شالق براي سراسر جهان از مبا

 محي - حبيب اهللا كلكاني - صديق امجدي - فارس گويليان – طيب مالئي – يداهللا مرادي – اقبال لطيفي -سواري 
  شركت كرده 86سم روز جهاني كارگر  كه در مراعباس اندرياري و  صديق صبحاني   - طيب چتاني -الدين رجبي 

در . اند، مي كند و دو نفر ديگر نيز به نامهاي شيث اماني و صديق كريمي به همين جرم در انتظار صدور حكم مي باشند
گرچه اذيت و آزار و زنداني .  ابتداي قرن بيست و يكم به اين حد تحقير و تنزل دادن شأن انسان غير قابل تحمل است

 به جرم مطالبه حقوق انساني در عصر حاضر عملي ضد انسانيست اما بدتر از آن شالق زدن كارگر به جرم كردن انسان
حكم شالق مربوط به دوران برده داري و قرون وسطاست كه در قرن بيست و . شركت در مراسم روز جهاني كارگر است

بي اعتنائي و دهن كجي به خواست طبقه چنين حركتي  . يكم در واكنش به حركتي جهاني  در ايران صادر مي شود
 . كارگر در سراسر جهان است

ما نمي توانيم به . همانطور كه مي دانيد كوچكترين اعتراض و مطالبات كارگران در ايران با زندان و شالق پاسخ مي گيرد
 . زمنديمتنهائي از شدت خفقان و سركوب بر زندگي خود بكاهيم و شديدا به اقدامات و حمايتهاي شما نيا

 . با احترامات فراوان منتظر حمايتهاي جدي تر شما هستيم
 ١۵/۵/١٣٨۶  انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه

****** 
 

 اند نکرده دريافت را خود دستمزدهای دوماه بمدت پرريس کارگران
پس از سركوب . افت نكرده اندكارگران كارخانه پرريس در شهر سنندج مدت دو ماه است كه دستمزدهاي خود را در ي

اعتصاب كارگران پرريس در سال گذشته كارفرماي اين كارخانه بدفعات دست به اخراج كارگران اين كارخانه زده و اين 
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ضمن . چندمين بار است كه پرداخت دستمزد كارگران به تعويق مي افتد

 موقع دستمزد كارگران پرريس، اعالم ميدارد عدم پرداخت بموقع دستمزد كارگران يك محكوم كردن عدم پرداخت به
دزدي آشكار از دستمزدهاي زير خط فقر آنان است و بايستي اين مسئله جرم تلقي شده و خسارت وارده به كارگران 

 ١/۵/١٣٨۶ سايت اتحاد.بايد توسط كارفرمايان جبران شود
 

 کرمانشاه پتروشيمی در کارگران سوی زا آن وعوامل مديريت کاری کتک
 نفر از كارگران خشمگين پتروشيمي ١۵٠بنا به گزارشهاي رسيده به اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، 

كرمانشاه بدنبال اخراجشان و در اعتراض به اين وضعيت و فشاري كه از سوي كارفرما طي دو سال گذشته بر آنان وارد 
بدنبال اين كتك كاري از سوي كارگران، مديريت . ه مديريت و عوامل خبر چينش، آنان را كتك زدندشده است با حمله ب

و عوامل آن از محل فرار كرده و با حضور پليس در محل در حال حاضر بحران پايان يافته و پيگيري مسئله از سوي 
  ١/۵/١٣٨۶سايت اتحاد. كارگران به فردا موكول شده است

 
 شدند خود معوقه دستمزدهای از ماه دو دريافت به موفق اعتصاب روز سه از پس امشيرر شرکت کارگران

 در اعتراض به عدم ٢٨/٣/٨۶ نفر است از مورخه ١٢٠٠كارگران شركت رامشير در عسلويه كه تعداد آنان حدود 
ران در روز اول عدم توجه كارفرما به خواست كارگ.  ماه، دست به اعتصاب زدند۴پرداخت دستمزدهايشان به مدت 

 بدنبال اين وضعيت . اعتصاب باعث شد تا كارگران بدون نوميدي و مصممانه بمدت سه روز به اعتصاب خود ادامه دهند
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كارفرما ناچار شد طي توافقي با كارگران، دو ماه از دستمزدهاي عقب افتاده كارگران را پرداخت نمايد و به اين ترتيب 

   اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار–. ن داده و بر سر كارهايشان باز گشتندكارگران به اعتصاب خود پايا
 

 زدند اعتصاب به دست عسلويه در رامشير شرکت کارگران
 در ٢٨/٣/١٣٨۶ نفر مي باشد از صبح امروز مورخه ١٢٠٠كارگران شركت رامشير در عسلويه كه تعداد آنان حدود 

در پي اين اعتصاب تاكنون كارفرما هيچ .  ماه، دست به اعتصاب زدند۵ان به مدت اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايش
عكس العملي از خود نشان نداده و فقط مسئولين اين شركت در پي اعتصاب كارگران از آنان خواسته اند تا در محوطه 

  شركت نمانده و به خوابگاههايشان بروند
 

 صاب زدند دست به اعت١۶/۴/١٣٨۶آارگران شاهو در روز 
 ماه از دستمزدهايشان و همچنين عدم پرداخت ١٢كارگران كارخانه شاهو در اعتراض به عدم پرداخت مابه التفاوت 

بدنبال اين اعتصاب مدير كارخانه .  دست به اعتصاب زدند١۶/۴/٨۶ صبح مورخه ٨دستمزد خرداد ماه خود، از ساعت 
 آمد توافق شد تا دستمزد خرداد ماه كارگران پرداخت شود و در در ميان كارگران حاضر شد و طي مذاكراتي كه بعمل

 صاحب كارخانه به ١٨/۴/٨۶ ماه از دستمزدهاي كارگران نيز مقرر گرديد روز دوشنبه مورخه ١٢رابطه با مابه التفاوت 
با توافقي كه . د ماه از دستمزدهاي كارگران صحبت و توافق شو١٢جمع كارگران بيايد تا در باره پرداخت مابه التفاوت 

اتحاديه سراسري  . ظهر به اعتصاب خود پايان داده و بر سركارهايشان باز گشتند١٢بعمل آمد كارگران حدود ساعت 
 ١٧/۴/١٣٨۶كارگران اخراجي و بيكار 

 
 نفر از اين کارگران از کار خود 40 تير ماه، تا کنون 26 بدنبال اعتصاب کارگران شرکت گاما در عسلويه در  

 ج شده انداخرا
 ١٠ و ٩ در پااليشگاه گاز فاز o١ نفر از كارگران شركت گاما كه زير مجموعه شركت ۶٠٠ تير ماه حدود ٢۶روز 

در روز اول اعتصاب . عسلويه مي باشد در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه از دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند
 نفر از كارگران ١٠٠دنبال اين وضعيت صبح روز بعد حدود مديريت شركت به اعتصاب كارگران هيچ توجهي نكرد، ب

 تجمع كرده و از مديريت آن شركت خواستند تا شركت گاما را مجبور به پرداخت o١اعتصابي در مقابل دفتر شركت 
از تير ماه، يك ماه  ٣١ ، كارگران از شركت گاما تعهد گرفتند تا روز يكشنبه o١با دخالت شركت . دستمزدهايشان بكند

دستمزدهاي معوقه شان را پرداخت كند و بدين ترتيب كارگران شركت گاما روز يكشنبه موفق به دريافت يك ماه از 
در طول اعتصاب مديريت شركت گاما كارگراني را كه در براه انداختن اعتصاب نقش . دستمزدهاي معوقه خود شدند

 پس از پرداخت يك ماه از دستمزدهاي معوقه كارگرانعمده اي داشتند تهديد به اخراج كرده بود و تنها يك روز 
مديريت اين شركت تهديد خود را مبني بر اخراج كارگراني كه در اعتصاب نقش عمده تري داشتند عملي كرد و تاكنون 

 .  نفر از اين كارگران از كارهاي خود اخراج شده اند۴٠حدود 
ارها اعالم كرده است عدم پرداخت بموقع دستمزدهاي كارگران اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار همچنان كه ب

يك دزدي آشكار از دستمزدهاي زير خط فقر آنان است و بايد عدم پرداخت بموقع دستمزد كارگران يك جرم تلقي 
گيرد اما نه تنها دستمزد كارگران با تعويق پرداخت ميشود و هيچ كارفرمايي به اين دليل مورد محاكمه قرار نمي . شود

بلكه در كمال بي شرمي كارگراني كه دستمزد معوقه خود را خواسته اند مورد غضب كارفرمايان قرار گرفته و براحتي از 
بديهي است تا زمانيكه ما كارگران رهبران خود را در طول اعتصابات و اعتراضاتمان و بويژه . كار خود اخراج ميشوند

رار ندهيم عدم پرداخت بموقع دستمزدها و ساير بي حقوقي هاي تحميل پس از آن بصورت متحدانه اي مورد حمايت ق
تنها و تنها يك اعتصاب و اعتراض متحدانه و حفظ و تداوم اتحاد و . شده بر ما كارگران همچنان تداوم پيدا خواهد كرد

  .همبستگي ما پس از اعتصاب و اعتراض ضامن پيروزي قاطع ما خواهد شد
 ۵/۵/١٣٨۶ن اخراجي و بيكار اتحاديه سراسري كارگرا 
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 اعتصاب پيروزمندانه کارگران شرکت پارس حساس در عسلويه

 فعال در "تي آي جي دي" نفر از كارگران شركت پارس حساس از پيمانكاران شركت ١٢٠روز سوم مرداد ماه 
.  دست به اعتصاب زدند عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه از دستمزدهايشان٨ و ٧ و ۶پااليشگاه گاز فازهاي 

كارگران نيز متقابال . بدنبال اين اعتصاب نماينده  شركت به جمع كارگران اعتصابي آمد و آنان را تهديد به اخراج كرد
بصورت متحدانه اي اعالم كردند كه از اخراج هراسي ندارند و آماده اند تا دسته جمعي تسويه حساب كنند اما اگر چنين 

برخورد قاطعانه كارگران نماينده سر خورده بدنبال اين . ا وي را تبديل به پول خواهند كردشود بالفاصله و فور
شركت چاره اي جز ترك محل نيافت و پس از لحظاتي يكي ديگر از مسئولين شركت به جمع كارگران 

ن ترتيب اعتصابي آمد و اعالم كرد تا قبل از ظهر دستمزدهاي كارگران به حسابشان واريز خواهد شد و بدي
 .كارگران با اعتماد به نفس بااليي پيروزمندانه به اعتصاب خود پايان دادند

اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ضمن تبريك به كارگران شركت پارس حساس، برخورد متحدانه و قاطعانه 
رگري توصيه ميكند و از آنان كارگران اين شركت را به عنوان سرمشقي به عموم كارگران در عسلويه و ساير مراكز كا

ميخواهد تا بمثابه تني واحد از حقوق انساني خود دفاع كرده و اجازه ندهند صاحبان سرمايه ابتدائي ترين حقوق آنان را 
 ۵/۵/١٣٨۶اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار  -زنده باد همبستگي كارگري . پايمال كنند

 
 یسال جار ماهه اول آارگر در سه ٧٩۵ هزار و ٢۵اخراج 
 كارگر از كار اخراج شده و يا تعليق از كار ٧٩۵ هزار و ٢۵جاري، تعداد  در طول سه ماههء اول سال: سرمايهروزنامه 

 ماه حقوق دريافت ٣٨ كارگر بيش از دو ماه و بعضا ٨٩۶ هزار و ٢۵، تعداد »سرمايه«براساس گزارش خبرنگار  .اند شده
 تجمع كارگري انجام ۴٧ اعتصاب و ١٢ت كه كارگران تاكنون براي احقاق حقوق خود اين در حالي اس. اند نكرده
 .اند داده

 هاي اجتماعي ناشي از اخراج كارگران است بسياري از ناهنجاري
 اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار، تعداد كارگراني كه در سه ماههء اول امسال از سخنگويزاده،  به گفتهء جعفر عظيم

اند و يا به داليل مختلف دست به تجمع اعتصاب  د اخراج شده و يا دستمزدهايشان را به موقع دريافت نكردهكارهاي خو
 .اند، فراتر از اين آمار است زده

خيز جنوب كشور از كار بيكار  روزانه صدها كارگر در عسلويه و مناطق نفت«: گويد او با ناچيز خواندن اين آمار مي
ود يك واحد رسيدگي به امور مربوط به اين كارگران اخراجي، خبري از اين كارگران درج شوند، كه به دليل نب مي
 «.شود نمي
شود كه تغييرات در آن واحد  هايي مي ها و بخش آمار موجود در شرايط فعلي مربوط به كارخانه«: كند زاده عنوان مي عظيم

 به وضعيت كارگران شاغل در نساجي كردستان اشاره  كارگران اخراجي و بيكار در ادامه سخنگوي».به وجود آمده است
 سال ٢٣اي است كه كارگران با  نبود امنيت شغلي براي كارگران شاغل در اين كارخانه به گونه«: گويد كند و مي مي

 «. هزار تومان همواره در معرض اخراج قرار دارند٢٣٠سابقهء كار و حقوق ماهانه 
فروشي و اعتياد را پيامدهاي  كند و كار كودكان خياباني، تن اعي در جامعه اشاره ميهاي اجتم او در ادامه به ناهنجاري

هاي اجتماعي و موضوعاتي كه با شان انسان  آمار ناهنجاري«_:داند ناشي از اخراج برخي كارگران و فقر اين طبقه مي
 «.گر به وجود آمده استهاي كارگري و وضعيتي  است كه براي طبقهء كار سازگار نيست ناشي از همين اخراج

كه  زاده با بيان اين عظيم».كند تغذيه و اختالالت رفتاري را از ديگر موارد ناشي از اخراج كارگران اعالم مي او در ادامه سوء
قانون كار اگر به نفع كارگران بود «: گويد ، مي»قانون كار موجود بدون دخالت نمايندگان كارگري تصويب شده است«

 «.گونه نبود  كارگران اينحداقل دستمزد
ها  هاي مجامع كارگري در كارخانه هرگونه تغيير و تبيين قانون كار بايد با شركت نماينده«او با درخواست اين موضوع كه 

شود بايد تحت پوشش بيمهء بيكاري  كارگري نبايد اخراج شود و اگر كارگري اخراج مي هيچ«: افزايد ، مي»صورت گيرد
 .نامحدود درآيد
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 هاي جاري يك خانواده با هزينهعدم تناسب حقوق كارگران 

كارشناسان معتقدند،پايين بودن دستمزد كارگران و تمايل كارفرمايان به استفاده از كارگران در كارهاي دايم با قراردادهاي 
 كسان شدن حقوق براساس اين گزارش، ي.هاي اخير بوده است ترين عامل تاثيرگذار در اخراج كارگران در سال موقت مهم
وجود  جاري براي كارگران به هاي شغلي يكي ديگر از مشكالتي است كه در نتيجهء تعيين حداقل حقوق سال برخي گروه
 .جاري است اين گفتهء بسياري از فعاالن كارگري در مورد تعيين حداقل حقوق سال .آمده است

 كار با اشاره به اعتراض كارگران به دستمزد مصوب هيات مديرهء كانون عالي شوراهاي اسالمي ناصر برهاني، رييس
براساس مذاكرات انجام شده ميان كارگران، مقرر شده بود كه با كارفرمايان تعامالت الزم براي «:گويد شوراي عالي كار مي

 «.كه تعامل موجب نارضايتي كارگران شود تعيين دستمزد صورت گيرد، اما نه اين
هاي يك  كند و حقوق كارگران را با حداقل هزينه ي كارگران و افزايش تورم اشاره مياو در ادامه به وضعيت معيشت

اين وضعيت براي جامعهء كارگري واقعا نگران كننده است چرا كه در حال حاضر «داند،  خانواده متناسب نمي
 هزار ١٨۶قوقپس چگونه است كه يك نيروي شاغل بايد ح;كنند  هزار تومان دريافت مي٢٠٠بازنشستگان حداقل 

 تومان بگيرد؟
  نشود سياسي مسايل دستاويز منزلت كارگر

از سوي ديگر، از جمله موضوعات قابل تامل در جامعهء كارگري طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار است كه تا 
راه دارد  درصدي نمايندگان مجلس را با خود به هم۶۵تواند مانع اخراج كارگران شود، اين طرح كه موافقت  حدودي مي

 الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر ضرورت  موسي.قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود
طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار حدود يك سال است «: گويد اجراي طرح بهسازي قراردادهاي موقت در جامعه مي

 «.رسيدگي قرار داردمسكوت مانده و در حال حاضر در صحن علني مجلس در نوبت 
، تاكيد »اجراي قوانين قراردادهاي موقت كار منافع كارگران قراردادي را با خطر مواجه كرده است«كه  ثروتي با بيان اين

 «.شود هم اكنون لزوم اجراي صريح اين قانون در جامعه بيش از پيش احساس مي«: كند مي
بايد پذيرفت كه «:كند  گذشته نسبت به نيروي كار شده، عنوان ميهاي ها كه در خالل سال او با اشاره به برخي اجحاف

هاي غلط اقتصادي و تدابير  هاي پيش آمده در بازار كار ناشي از سياست قانون كار ايرادهايي دارد اما بسياري از اختالل
 «.اشتباه است كه تا حدودي مشكالتي را براي كارگران به وجود آورده است

تري در جامعه  با تصويب بهسازي قانون كار كارگران با امنيت شغلي بيش«كه  واري نسبت به اينثروتي با ابراز اميد
در شرايطي كه «: گويد داند و مي دهي قراردادهاي موقت را يك ضرورت منطقي مي ، ادامهء سامان»كنند فعاليت مي

رسيم كه براي تامين  وند، به اين نتيجه ميش هاي دايم با قراردادهاي موقت به كار گرفته مي درصد كارگران براي شغل۶۵
 عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين تاكيد .منافع كارگران قراردادي بايد قراردادهاي موقت كار بهسازي شود

نبايد دستاويز مسايل سياسي شود و برخورد دولت و مجلس در اين مورد بايد  حفظ كرامت و منزلت كارگري«:كند مي
 .دتوام با ظرافت باش

**** 
 

 
اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و 

 جميل محمدي  بيکار در آغاز يک راه
 

تحاد كارگران حول خواسته ها ي مشترك طبقاتي  ا
كسي نيست كه به اين نكته . آرمان طبقه كارگر است

واقف نباشد كه كارگر غير از اتحاد و يكي شدنش هيچ 
صاحبان ابزاري براي مبارزه بر سر زندگيش كه توسط 

اما اين در . سرمايه به گروگان گرفته شده ، ندارد
در طي . عرصه نظر است و از نظر تا عمل فاصله بسيار

سالهاي اخير بسي محافل و جمع هاي متشكل از 
فعالين كارگري به منظور ايجاد تشكل هاي كارگري 

 گرد هم آمده و هدف خود را تالش براي برپايي 
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اما در عمل به علت . ندتشكل كارگري اعالم كرده ا

اصرار برسبك ها و شيوه هايي كه محصول توازن 
قواي طبقاتي مربوط به ساليان گذشته بوده ، درجا زده 
اند و نيروي بخشي از دست اندركاران و فعالين 

نبود . كارگري به اين طريق فرسايش پيدا كرده است
آگاهي طبقاتي و سركوب تالشهايي كه در راستاي 

ي كارگران انجام گرفته و داليل ديگري از سازمان ياب
 تلخي هستند اما تمام "واقعيات"اين قبيل بعضا 

واقعيت موجود نيستند و توجيه كننده غفلت از ظرفيت 
 هاي واقعي جنبش كارگري و تشكل پذيري كارگران 

باالخره هنر سازمان دهندگان و فعاالن . نيستند
ند كه از دل وكارگران پيشرو در آنجايي خود مي نمايا

همين شرايط بتوانند در راستاي متحد نمودن كارگران 
نكته تغيير شرايط . گام هايي عملي و موثر بردارند

ايده ايجاد تشكلي كه بتواند . است و نه تفسير آن
كارگران را درون خود متحد كند، در چند سال اخير 
دغدغه كارگران و برخي فعاالن كارگري بوده كه با نقد 

دگاه وسبك هاي ناكارآمدي كه به آن اشاره عملي دي
 هيئت موسس "شد، از سال گذشته دست به تشكيل 

 .  زدند"اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار
تحقق بازگشت بكار كارگران اخراجي  و تامين شغل "

مناسب براي ميليونها بيكار و يا بر قراري بيمه بيكاري 
تغال بكار كارگران معادل حداقل دستمزدها تا زمان اش

 هدفي بود كه هيئت موسس اتحاديه "اخراجي و بيكار
سراسري كارگران اخراجي و بيكار با آن اعالم 

اين هيئت فعاليت خود را با راه اندازي . موجوديت كرد
كه اخيرا  (www.ettehade.comسايت اينترنتي 

جعه به مراكز كارگري و كارگران وبا مرا) فيلتر شده 
شاغل در برخي واحدهاي كارگري در تهران و سنندج 
و كرمانشاه بحث و تبادل نظرهاي مداوم با اين 

 با توجه به گسترده بودن . كارگران شروع كرد
اعتراضات كارگري درسنندج و مهيا بودن شرايط 
تشكيل اتحاديه در اين شهر، مركز ثقل اتحاديه  در 

اما اين اتحاديه  خود را تشكل . رارگرفته استسنندج ق
كارگران اخراجي و بيكار درسراسر ايران مي داند و 
فعاالن و اعضا اتحاديه تالش خود را براي ارتباط با 

 هر چند با وقفه -كارگران در بخش هاي ديگر كشور 
اي كه نتيجه درگيري با مسائل اعضاي دستگير شده 

 آغاز كرده -ه امسال بود اتحاديه در مراسم اول ماه م
 اتحاديه از بدو شروع فعاليتش در قالب هيئت . اند

 
موسس، دخالتگري خود را در عرصه مبارزه طبقاتي 
آغاز نمود و از جمله با حمايت از كارگران اخراجي 
عضو سنديكاي شركت واحد و كارگران اخراجي 
نساجي پرريس سنندج با بخش هاي معترض كارگري 

 اتحاديه از اول سال جاري شروع به .همراه گرديد
عضو گيري نمود و هنگامي كه اعضاي آن به صدها تن 

 ٢۴/١/٨۶رسيد اولين مجمع عمومي خود را در تاريخ 
.   نفر از اعضايش تشكيل داد١۴٩در سنندج با حضور 

در اين مجمع كه در فضايي پرشور برگزار شد، 
ه و اساسنامه اتحاديه  به تصويب رسيد و هيئت مدير

در اين  .بازرسان اتحاديه با راي كارگران انتخاب شدند
كميته اي به منظور آزادي محمود تشكيل ايده مجمع 

اعضاي اتحاديه با شركت در تجمع . شدمطرح صالحي 
آبشار خور اول ماه مه را با كارگران تهران و حومه 
گرامي داشتند و در آنجا در ميان ديگر كارگران با 

عمومي و اساسنامه اتحاديه پخش گزارش مجمع 
با فرارسيدن اول ماه مه طي . فعاالنه شركت جستند

بيانيه اي كارگران سنندج را به برگزاري مراسم خياباني 
اعضاي اتحاديه و ساير . روز جهاني كارگر فراخواند

كارگران شهر سنندج در خيابان ، اول ماه مه را برگزار 
امنيتي با كردند كه با يورش ماموران انتظامي و 

خشونت به پايان رسيد و در طي حمله ماموران چند 
شدند كه هم و محاكمه تن از اعضاي اتحاديه دستگير 

اكنون با وثيقه از زندان آزاد شده و در انتظار صدور 
در واقع فرصت و توان اتحاديه . احكام خود مي باشند

تاكنون صرف مقابله با وضعيت پيش آمده دستگير 
 مه  شده و مي توان گفت از پيگيري شدگان اول ماه

 تا حدودي باز مانده شبرنامه ها و گسترش دامنه فعاليت
فارغ از مشكالت قضايي و امنيتي كه براي برخي  .است

از اعضاي اتحاديه بوجود آمده كمبود امكانات مالي 
بدون . معضلي است كه اتحاديه از آن رنج مي برد 

 خستگي ناپذيري شك اتحاديه نياز به اعضاي پيگير و
دارد كه در هر شرايطي بتوانند در خدمت اهداف 
اتحاديه شبانه روز كار كنند كه شرط آن نداشتن دغدغه 

اتحاديه مشكالت قضايي و . نان و معيشت است
تعقيب و آزار دستگاه ها و نهاد هاي دولتي را كه 

پشت سر  متوجه تعدادي از اعضاي فعالش شده،
كه همانا گسترش اتحاديه خواهد گذاشت و به هدفش 

به تمامي جامعه و به جاي جاي ايران است خواهد 
 به شرطي كه دوست داران و مشتاقان اتحاد طبقه . رسيد
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كارگر به ياري اين تشكل نوپا برخاسته و با به 
 عضويت در آمدن و با كمك هاي مالي خود اتحاديه را 

گران اتحاديه ثابت نمود كه كار. رو به جلو هدايت كنند
 "ثابت نمود كه كارگران. آماد ه سازمان يابي هستند 

اعضاي اتحاديه از محافلي كه .  نيستند"تشكل گريز
 شودپاياني براي بحثها و نسخه پيچي هايشان تصور نمي

و دائما به دور همديگر جمع شده و پراكنده مي شوند، 
. عبور نموده  و پا را آنجا گذاشته اند كه بايد گذاشت

 كارگري كه تحت فشار  .  كارگر مراجعه كرده اندآنها به
 
 

 
 بر حقوق ابتدايي خود پا مي فشارد، اعتصاب مي كند،

باتوم مي خورد، زندان مي رود اما از حقوق انساني 
و براي تشكيل و حفظ اتحاديه  خود كوتاه نمي آيد

كارگران   حاضر به تحمل هر گونه هزينه مي باشد؛ اش
 . ابت نمودندعضو اتحاديه اين را ث

به اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار 
 !بپيونديد 

 
 

******* 
 

 

 

جودی اتحاديه سراسری  فلسفه و
 کارگران اخراجی و بيکار 

 حسن زارعی

 
در جامعه اي كه روز به روز به تعداد خيل عظيم افراد بيكار به دليل اخراج و يا تعليق و ورشكستي كارخانه هاي توليدي 

نياز به . از يك سو و به ميدان آمدن جوانان جوياي كار به دليل ترك تحصيل و يا فارغ التحصيل شدن افزوده مي شود
 برنامه ريزي و هماهنگي دقيق براي چاره جويي و رهايي بيكاران از بحران 

آن است و نه شعار و درد زيرا بيكاري معضلي است كه تنها ايجاد اشتغال راه حل . بيكاري امري حياتي به نظر مي رسد
 .در واقع بيكاري دردي است كه فقط و فقط درمان آن كار است و بس. و درد دل و درك لفظي مقامات مسئول

كه هر روز و صورت بحران در آمده است بحراني وضعيت بيكاري در جامعه ما از حد مشكل و معضل هم گذشته و به 
همچون بمب ساعتي در متن و عمق جامعه قرار گرفته و زمان ضامن حتي هر ساعت بر ابعاد آن افزوده مي شود و 

زيرا فرد بيكار در معرض انواع و اقسام مشكالت و معضالت و حتي انحرافات اخالقي، . انفجار آن را خواهد كشيد
صوص نيازي به تكرار مكررات نيست جامعه شناسان و روشنفكران اجتماعي در خ. رفتاري و نيز خانوادگي قرار دارد

اما بيكاري در . بيكاري و نداشتن كار و عواقب فردي، خانوادگي و اجتماعي و حتي سياسي آن به تفصيل شرح داده اند
مملكت ما فلسفه ديگري دارد زيرا فرد بيكار هيچ گونه حمايت و كمكي از هيچ نهاد دولتي دريافت نمي كند و انگار در 

اياي اجتماعي از قبيل خدمات درماني و تامين اجتماعي، مسكن و هزينه اين جامعه وجود واقعي ندارد و از تمامي مز
 اسنگين و كمرشكن تامين آن، تامين نيازهاي روزمره خوراك و پوشاك خود و خانواده، هزينه آموزشي و تفريحي و دهه

را فرد بيكار هيچ زي.  قلم كاالي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني است محروم ميباشد٩۴نياز حياتي ديگر كه نزديك به 
در اين جا . منبع درآمد ثابت و مطمئني ندارد و زمينه كار هم اصال فراهم نيست، در محروميت مطلق گرفتار شده است

وظيفه دولت است كه بفكر رفع نيازها و تامين هزينه هاي بيكاران باشد چون بيش از هشتاد درصد صنايع توليدي و 
در دست دارد و طبق قانون اساسي دولت موظف به تامين نيازهاي اوليه افراد جامعه سرمايه گذاريهاي كالن اقتصادي را 

حال كه دولت خود در ايجاد اشتغال موفق عمل نكرده وضع افراد بيكار چه بايد باشد؟ طبق اعالم نهادهاي رسمي،  .است
ياي كار كه همه ساله وارد بازار دولت مي بايست ساالنه بيش از يك ميليون و دويست هزار شغل براي اشتغال افراد جو

  درصد ١٢ الي ١٠تا بتواند آمار بيكاري را بين ) از اخراج و بيكار شدن افراد شاغل بگذريم ( كار مي شوند ايجاد كند 
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 هزار شغل بوده، با اين ۴٧٠اما ميانگين ايجاد اشتغال توسط دولت از زمان رفسنجاني تا كنون چيزي حدود . نگهدارد

 در بسياري از كشورهاي دنيا فرد بيكار از حقوق . صوصي چگونه بتواند ايجاد شغل كند، جاي خود داردحال بخش خ
ملي و حقوق بيكاري دائم برخوردار است و اگر دولت نتواند براي او كار ايجاد كند، حقوق دائمي برايش تعيين مي كند 

اساسي مثل مسكن و آموزش فرزندان و حتي تفريحي او و حداقل بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي دارد و نيازهاي 
 . تامين مي شود

در چنين شرايط نابساماني كه بطور روز افزوني بر تعداد افراد جوياي كار و كارگران اخراجي و بيكار شده افزوده ميشود  
 چه بايد ،ه انجام ندادهو دولت هم عمال هيچ اقدام موثر و اساسي براي نجات قشر عظيم افراد جوياي كار و بيكار شد

كرد؟ و چه نهادي مسئول رهايي بيكاران از دست غول بيكاري است؟ اداره كار فقط مي تواند به شكايات متعدد و 
بيشمار كارگران اخراج شده از كار فرمايان رسيدگي كند و اگر بتواند جلوي بيكار شدن افراد شاغل را بگيرد كه در اين 

زيرا اصل كار آن است كه مانع . تواند حقوق كارگر را از كارفرما بگيرد و مانع اخراج او شودكار هم ثابت كرده كه نمي 
اخراج كارگران شاغل شود و نه سالي چند ماه مزايا براي كارگر بگيرد و با منت سر كارگر بدبخت بگويد حق تو را 

 .گرفتيم
به يكي از بحراني ترين مسائل مملكت تبديل شده، به هر حال در شرايطي كه بر جامعه ما حاكم است و مسئله بيكاري 

: اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار بوجود آمد و هدف و فلسفه وجودي آن كه در اساسنامه آن هم بيان شده
 هيچ كارگري نبايد بدليل اعتصاب و اعتراض  ،جلوگيري از تعليق و اخراج كارگران

ز كار خود اخراج و يا تعليق گردد، اخراج و يا تعليق از كار هر كارگري، بايد با به شرايط كارش و يا هر بهانه ديگري ا
راي مجمع عمومي كارگران واحدي صورت بگيرد كه در آن مشغول بكار مي باشد، بازگشت بكار كليه كارگران اخراجي 

 از بيمه بيكاري معادل حداقل و ابقا در كار كارگران تعليقي، برخورداري كارگران اخراجي و همه افراد آماده به كار
دستمزدها تا زمان اشتغال به كار، كارگران تعليقي بايد تا زمان تعيين تكليف از دستمزد و كليه مزاياي زمان اشتغال بكار 

و رساندن اين پيام به دولت كه ما افراد بيكار حق داريم و ان حق حيات و زندگي است و زندگي بدون  برخوردار باشند
تن درآمد يعني فالكت و بدبختي و گفتن اين حقيقت كه هر انساني يكبار به دنيا مي آيد و حق حيات دارد و كار و داش

ما به عنوان يك انسان از جامعه بشري قرن بيست و يكم و به عنوان عضوي از اين جامعه كه بسياري از ما سالها براي 
كه در غناي كامل و بي نيازي مطلق زندگي مي كنيد، ما نيز حق پيشرفت و ايجاد ثروت و رفاه انسانها و نيز شما مسئولين 

داريم زندگي كنيم و حق داريم خواسته هايمان را عمال و آشكارا بيان كنيم و اين زندگي اليق و شايسته ما و هيچ انسان 
 .چرا كه ما خود عامل اصلي توليد ثروت در جامعه هستيم از آن محروم باشيم. ديگري نيست

دان ما نتوانند از امكانات رفاهي و تفريحي و آموزشي و بهداشتي و غيره همچون ديگران كه از تمامي امكانات چرا فرزن
حتي بيشتر از نياز هم برخوردارند، برخوردار باشند؟ آيا بيان دردهايمان و نوشتن خواسته هايمان اگر با انتقاد هم باشد 

)  قانون كار ١٣١ و ٢٧اصل ( ي كه خود دولت طبق قانون اساسي جرم است؟ چرا بيان خواسته هايمان و ايجاد تشكل
 سازمان بين المللي كار موظف به ايجاد آن و حمايت از آن شده جرم است؟ آيا عمل ٨٧ و ٩٨و مقاوله نامه هاي 

دادنهاي نكردن به قانون و بي توجهي به آن جرم است يا خواستار اجراي آن شدن جرم است؟ آيا خواسته ما غير از شعار 
بسياري از مسئولين مملكتي است كه مدعي اند بايد بحران بيكاري رفع شود و بيكاري عامل اصلي بسياري از مشكالت 
و معضالت جامعه شده است، پس چرا وقتي اين حقايق از زبان يك كارگر و انسان جوياي كار بيان مي شود جرم و 

شت و محكوم كردن تعدادي از همراهان ما در اتحاديه در روز نمونه بارز آن سركوب، بازدا ممنوعه تلقي مي شود؟
در حاليكه خواسته هاي ما غير از بيان مشكالت و . كارگر در سنندج است و محكوم كردن آنان به زندان و حتي شالق

ع مشكالت البته هيچ مقام حكومتي و هيچ نهاد دولتي ظاهرا منكر توجه كردن و رف. نيازهايمان و حقوق انسانيمان نبود
اما وقتي ما كارگران و بيكاران در روز جهاني خود كه در قانون كار هم تعطيل اعالم شده . كارگران و بيكاران نيست

است، اقدام به برگزاري مراسمي مي كنيم مجرم و گناهكار تلقي مي شويم و بدون توجه به خواسته ها و نيازهاي بيان 
 .  را با ما مي كنندشده ما در چنين روزي، بدترين برخوردها

بحث اصلي ما اين نيست كه اين مواد قانوني كه روز كارگر را تعطيل اعالم كرده و يا برگزاري مراسم و تجمع مسالمت 
 آميز را آزاد اعالم كرده، براي رفع تمامي مشكالت كارگران كافي است بلكه بحث اصلي ما اين است كه براي نجات 
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ي اساسي تر و بزرگتري الزم است انجام شود كه اولين و مهمترين آن، ايجاد اشتغال است و طبقه كارگر در ايران، كارها

 چون ثابت شد كه اين كار هم تا كنون كامل و موثر انجام نشده و در واقع نتيجه بخش نبوده، طبق آمار خود دولت پس 
هنري، بازرگاني و حتي سياسي از چاره در چيست؟ بسياري از كشورها براي پيش رفت صنعتي، اقتصادي، فرهنگي، 

ديگر كشورهاي پيش رفته الگو برداري علمي و دقيق كرده اند و در اين جا الگوي ديگر كشورها در حمايت از بيكاران، 
بهترين كار است و اگر قانونهاي موجود نمي تواند جوابگوي مطالبات و نيازهاي زندگي واقعي بيكاران و اخراجهاي 

چرا بايد چنين وضع نابرابري بر اين افراد و خانواده هايشان تحميل شود؟ مگر اين قانون كار و قوانين كارخانه ها باشد، 
تامين اجتماعي و بيمه بيكاري را به دست خود ما انسانها و براي حمايت و آسايش و تامين حال و آينده افراد مشمول آن 

هاي حمايت از بيكاران و مخصوصا افرادي كه از كار خود بيكار ننوشته اند؟ اگر چنين است اكنون اين قانون كار و قانون
 و ٢۴ الي ١٨مي شوند كافي و كامل نيست و نمي تواند جوابگوي نيازهاي اساسي مشمولين خود باشد زيرا پرداخت 

ه سالها  ماه حداقل دستمزد ماهيانه و بعد قطع آن و باطل شدن دفترچه هاي خدمات درماني و از بين رفتن سابق٣۶بعضا 
بيمه بازنشستگي كه از در آمد ماهيانه خود كارگر كسر شده براي تامين آينده خود و زن و بچه هايش و رها شدن در 

 .جامعه اي كه بيكاري بيداد مي كند ستمي است كه هيچ قانوني نمي تواند جرم آن را معلوم كند
جداي از هدر رفتن نيروي عظيم وخالق آنها به دليل از طرف ديگر كساني كه وارد بازار كار شده اند و شغلي ندارد، 

آمار زندانياني كه به علت . نداشتن كار دائم و مطمئن، بخشا از روي اجبار به كارهاي خالف شان انساني روي مي آورند
اين ولي اگر . نداشتن شغل مناسب رو به كارهاي خالف كرده اند و يا معتاد و بزه كار شده اند گوياي مطلب فوق است

افراد از لحاظ قانوني و زير چتر قانون بيمه بيكاري دائم قرار بگيرند و حداقل نيازهاي ضروري و اساسي زندگيشان 
 تامين شود بسياري از مشكالت جامعه از بين مي رفت و اگر در گذشته و حال در قانون كار مواردي براي حل اين 

ند كه براي بيكاران هم قوانيني تصويب و تدوين شود تا هم موضوع ذكر نشده اكنون ضرورت جامعه ما اقتضا مي ك
 .معضالت جامعه كمتر شود

خواسته و  فلسفه بوجود آمدن تشكلي به نام اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار در راستاي برآوردن چنين
خواسته هاي آنان مسئول است مطالبات بر حقي است و چون دولت در قبال تمامي افراد جامعه و رفع نيازها و براوردن 

و هيچ دولتي جز خدمت به مردم و تالش براي پيش رفت و تعالي آنان و نيز حفظ شان و منزلت انساني آنان و تامين 
امنيت جاني و مالي و حال و آينده آنان وجودش معني نمي دهد بايد و بايد در جهت رفع چنين معضل مهمي كه اكنون 

 سعي و تالش خود را كند و اولين كار شايسته تدوين و تصويب قوانين الزم و اجراي دقيق تبديل به بحران شده تمامي
و فوري آن براي حمايت مادي و پرداخت حداقل حقوق مستمري براي بيكاران جوياي كار و كارگران اخراجي به 

 .صورت دائمي است
ي از كانديداها از قبيل آقاي رفسنجاني و كروبي اين مسئله به قدري مهم و حياتي است كه در انتخابات دولت نهم تعداد

از پرداخت مستمري ماهيانه و دائمي حرف مي زدند و شعار اصليشان هم همين بود ولي اين مسئله بايد به صورت قانون 
 .در بيايد و در حد شعار انتخاباتي نباشد

كتهاي توليدي كار كرده بودند و به داليلي اكنون اتحاديه اي از افرادي كه خود سالها در خط توليد كارخانه ها و شر
گوناگون كه ذكر آن در اين جا ممكن نيست اخراج شده اند و از افراد جوان جوياي كار تشكيل 

 .شده مهمترين دغدغه و خواسته اش توجه به وضع بيكاران و جلوگيري از اخراج افراد شاغل است
 به اين اهداف حتمي و قطعي خواهد بود و اميدوارم روزي با آري با حضور خيل عظيم بيكاران در اتحاديه، رسيدن

حضور چند صد هزار نفري و حتي چند ميليوني خود بتوانيم قوانين كار و بيمه بيكاري و تامين اجتماعي را كه بتواند 
ت ما متحد و زيرا اگر قدر. نياز واقعي و دائمي و زندگي هر فرد كارگر را تامين كند به تصويب مجلس و دولت برسانيم

يكي شود مي توانيم قوانين را به نفع خود تغيير و تصويب كنيم و در چنين شرايطي است كه هر فردي در جامعه 
احساس منزلت و عزت و كرامت مي كند زيرا مستقيما در سرنوشت خود سهيم و دخيل است و عدالت واقعي بر قرار 

 در توليد ثروت بلكه در سرنوشت خود و مملكتش داشته باشد و خواهد شد و طبقه كارگر مي تواند نقش مهمي نه تنها
 جانبه نشود بلكه كارگران با قدرت عظيم سهاز طرفي دولت هم مجري واقعي عدالت باشد و تسليم كارفرما در مذاكرات 

  پايان       .انساني خود بتوانند به حقوق انساني خود دست پيدا كنند
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 مهدی پور                    تذکره الوزرا
 
 وزارت كار: ين تذكره ا

 
، آن صاحب رآن يگانه دوران، آن رفيق دولت و شريك كارفرمايان، آن دردانه مامان، آن گل بي خار، آن نادره روزگا

آورده اند . چنان كه هيچ كس را تاب برابري و رويارويي با او نبود.  داشت و جدي بليغ عجيبيكرسي وزارت كار، حس
: و هيچ كس را آن صراحت نبود كه چشم در چشمش بگويد!  من دلم مي سوزد: در جمع كارگران مي گفتكه هميشه 

 !چاي را داغ نخور! عامو
 ،مي گويند كه روزي با مريدان و شاگردان در راهي مي رفت، جماعتي ديد كه توي جاده نشسته بودند و راه را بسته

كارگران نساجي اند كه از فرط : ي از بادنجان دور قاب چين ها گفتاين ها كيانند و اين چه حالت است؟ يك: پرسيد
جواب ! علت ديدار روي ما چيست؟ ما كه چندان نيك روي نيستيم:  پرسيد  .نشاط ديدن روي شما بر خاك نشسته اند

يكي از . اندتقصير خودشان است كه نگرفته : في الحال گفت. يك سال و اندي است كه حقوق آن ها را نداده اند: دادند
 نداده ، بدبختي ببين كه به جاي فعل نگرفته اند مي گويند !گرامرا وا! وا دستور زبانا: مالزمان از باب خود شيريني گفت

 . اند
خوش به حالشان كه يك : آن نابغه كم نظير، آن مديون صغير و كبير، حضرت مستطاب وزير خنديد خنديدني و گفت

 چه بسا اگر ماه به ماه حقوق شان را مي گرفته اند، خرج مي كرده اند و آالن يك سكه . سال و اندي پس انداز كرده اند
خداي تو را خير دهاد كه به : بادنجان دور قاب چين ديگري پياز داغ را بيشتر كرد و گفت! سياه هم در دست شان نبود

 !   فكر كارگراني
كه گمنام مانده ام با اين : سبب پرسيدند، گفت. هاي هاي گريستتا اين بشنيد، دستمال كتاني راه راه از جيب در آورد و 

قا اگر ترشي ح: يكي از مالزمان گفت. همه نبوغ و خاليق نمي دانند هر آينه اگر بدانند كاري خواهند كرد كارستان
ه از بنگريد به جاي جاي كشور ك: اين چه طرزادب است ؟ گفت: چهره در هم كشيد و گفت! ينخوري، يه چيزي مي ش

 . د كه خانه بي پاي بست تان از جاي بركنندننبوغ شمايان چنان شوري بپا شد كه خاليق بپا خاسته اند و مي رو
 تلفظ "بشت"بي پا توان و ليكن بي بست چون توانيم؟  و گاه شدي كه بست را  ! ...ما جمله پاي بستيم: با شگفتي گفت

ساني كه وي را به غلط خرده بورژوا خوانده بودند از باب دفاع القصه، روزي در پاسخ ك! كردي از باب بي دنداني
و اطرافيان انگشت به دهان شده بودند كه اين همه درايت و حاضر جوابي . همانا كه ما بزرگ بورژواييم: پرخاشيد

 دانشمندانه از كي آموخت؟ 
: ه اين كار نداري؟ صميمانه جواب دادگفته اند كه روزي از وي پرسيدند؛ از چه وزارت كار پذيرفتي در حالي كه تجرب

همو بود كه فرمان داد كه منبعد از اين در تمام متون اداري و حقوقي به جاي مزد ! وزارت كار كه كاري ندارد...اي آقا 
زحمت كشيدن، حق بنيادي و : در اين چه حكمت است؟ في الفور فرمود: عارف بچه اي پرسيد. بنويسند؛ حق الزحمه

يكي از مالزمان كه خواست من باب .  است و هيچ كس را نمي توان و نبايد از اين حق محروم كردمسلم كارگران
از . تشويق، سوت بلبلي سه انگشتي از خود صادر نمايد، شيشكي از جاي ديگرش بيرون شد و مايه شرمساري گرديد

 سر عايله مي تواند و بايد با كرامات ديگرش اين است كه با رمل و اسطرالب كشف نمود كه هر كارگري با هف هش
كه حق الزحمه زياد، زياده خواهي است و فساد به بار مي آورد و بساط اختراع :  هزار تومن سد جوع نمايد و گفت١٨٣

 .      و خود بسندگي يك سره برخواهد اوفتاد
 

***** 
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شرايط ويژه و تشکل 
      جوانمير مرادي مناسب

 
تهاي اجتماعي و طبقاتي به منظور سراسري كردن خواس

بسيج عمومي طبقه كارگر حول آن مطالبات تنها ابزار  و
تشكل است، تشكل نيازي مادي است  كه بايد توسط 
نيازمندان آن عميقأ درك شده باشد تا اقدام به ايجاد آن 

قبل از هر چيز تشكل وسيله اي بايد باشد كه با . كرد
يا صنف و گردآوري نيروهاي پراكنده اي از يك طبقه 

قشري خاص كه در جامعه مشغول كار و فعاليت 
هستند و داراي نيازهاي مشترك هستند  بتواند امكان 
يك روياروئي كارآمد با طبقه در تضاد كه سعي در 
تصرف بيشتر سهم هائي درعرصه هاي مختلف در 

جنگ و . كشاكش روزمره  با وي دارد را فراهم كند
ت متفاوت و در جدالها مي توانند بر سر موضوعا

تفاوت بر سر . شرايط و زمانهاي متفاوت اتفاق بيافتند
موضوع مورد مناظره و در شرايطي كه موضوع مبرميت 
خود را ميابد براي يك طبقه يا جمعها و اصناف در 
ارتباط با آن، شيوه هاي مقابله كردن و سازماندهي 
اجتماعي و گروهي درخور آن هم به اجبار متفاوت 

هر جا كه معضلي مقطعي و محدودتر بروز . خواهد بود
كرده انسانهاي هم سرنوشت ابزار محدودتري را بكار 
گرفته اند و هر جا معضل از ابعاد گسترده و سراسري 
برخوردار بوده ناچاربه استفاده از ابزارهاي بزرگتري 

مشكالتي كه در جريان زندگي ممكن است .  استشده
كل فردي يا اجتماعي گريبان انسان كارگر را چه به ش

بگيرد، از اراده خارج باشد، اما يافتن راههاي مقابله و 
فائق آمدن بر آنها نمي تواند تصادفي و غير ارادي 

. نمي تواند بدون تفكر و محاسبه صورت گيرد. باشد
بايد با توجه به الزامات واقعي و توانمنديها دست به 

 رآمديها را كار ساختن مناسبترين ابزارها كه بيشترين كا
تشكالتي كه به طور مشخص طبقه . داشته باشند شد

كارگر مي تواند در خدمت تسهيل و امكان رسيدن به 
مطالبات يا رفع مشكالتي كه از جانب طبقه سرمايه دار 

از . به او تحميل مي شود شكل دهد انواع متنوعي دارند
تشكل با بيشترين ويژگي مجادله اي و مذاكره اي 

يشتر در چهار چوب قوانين بر سر باال و گرفته كه ب
 پايين بودنها و نحوه دادن و گرفتنها با كارفرمايان كه 

عموما حول مطالبات صنفي صورت مي گيرد تا 
تشكلهائي كه متناسب با اوضاع بحراني اي كه عاملين 
آن فراتر از كارفرمايان بخش و صنف معيني هستند، 

. اده قرار گيرندشكل مي گيرند، مي توانند مورد استف
تشكلهائي كه بخشي از كارگران را در رشته معيني از 
صنعت و خدمات را در بر مي گيرد تا تشكلهائي كه 
بخشهاي بيشتر و رشته هاي هرچه بيشتر از تخصصها 
و حتي در حيطه سراسري تر يك كشور را در خود 
جاي مي دهد، از تشكلهائي كه حضور مداوم هر يك 

هر عمل تصميم گيريش  الزامي از اعضايش را در 
 تا تشكلهائي كه هر چند وقت يك بار حضور كندمي

اكثريت اعضايش در مجامع عمومي را براي انتخابات 
يا بعضي تغييرات در اساسنامه وظايف هيئتهاي مديره 
الزم مي داند و انجام بقيه امور را به اعضاء هيئت 

 هر نوعي از تشكل كارگري. مديره واگذار مي كند
ضرورت خود را دارد و وجود يكي نافي نوع ديگري 

كارگر هيچيك از ابزارهاي دفاع از حقوق خود . نيست
را در مقابل با ابزار ديگر خود و در ضديت با آن نمي 

اما اين نگرش نبايد به آن منجر . سازد و بكار نمي گيرد
گردد كه حاال فرض كنيم نوعي از ابزار يا تشكل 

 مي شود به جنگ كارفرما و موجود است  با همين
سرمايه داري رفت و از حق خود دفاع كرد، ديگر نياز 
به ايجاد نوع ديگر نيست،  يا اينكه مدلي كه قبال 
موجود بوده را حتما الگو قرار داد در حاليكه اين نوع 

براي ايجاد . تشكلها عمال مناسب شرايط حال نيستند
 و نوع تشكل قبل از هر چيز بايد اوضاع اجتماعي 

تعرضي كه به طبقه كارگر مي شود را مورد توجه قرار 
داد و بر مبناي آن ساختار و چهارچوب برايش در نظر 

مي توان از امكانات موجودي كه كارگران از .  گرفت
قبل براي خود ايجاد كرده اند استفاده كرد و با حفظ 
ساختارهاي گذشته شان آنها را در سازماني گسترده تر 

آئي هاي بيشتر با پيكربندي و شيوه مديريتي براي كار
در جامعه اي كه برخي . متفاوت آرايش مجدد داد

حقوق كارگري به رسميت شناخته شده است مانند 
خود ايجاد بعضي از تشكلها كه اين امتيازي براي 
كارگران در عرصه روياروئي با كارفرمايان و دولت 

 با بكارگيري  تشكلهاي. آنان محسوب مي شود
كارگري اتحاديه اي مي توان بر سر مطالبات ديگر 
صنفي خود در چهارچوبهاي تعريف شده قانوني با 

 نمايندگان كارفرمايان مذاكره كنند و در همان حد و 



 شهريور ماه هزارو سيصد و هشتاد و شش................................................. ..بولتن کارگری شورا 

 ٢١

 
حدود مي شود از حقوق خود دفاع كرد يا مطالبات 
جديدي كه باعث آزردن خاطر كارفرمايان بيش از حد 

 .معمول نشود را خواهان شوند
 چنين تشكلهائي كه فقط در حوزه قانون موظف به 
دفاع از حقوق اعضاء هستند از طرف ديگر موظف به 
مهار هر گونه تخطي از قانون از جانب كارگران عضو 

يعني بيشتر موظف به حراست از دست . نيز مي باشند
آوردهاي صنفي كارگران هستند كه قبال به يمن 

ل كل نظام سرمايه مبارزات تعرضي طبقه كارگر در مقاب
به اين معني اگر . داري به حسابشان ثبت گرديده است

كارفرما يان قصد حذف بيمه تأمين اجتماعي را از 
شمول قانون كار داشتند يا حق اخراج كارگر را به 
كارفرما سپردند تشكلي مثل سنديكا مداخله ميكند كه 
درآنصورت نيز مي كوشد از راه مذاكره با مقامات 

و حتي االمكان بدون مداخله كارگران و به راه مربوطه 
افتادن اعتصاب و اعتراضات گسترده مشكل را حل 

سنديكا به ندرت اتفاق مي افتد كه از كارگري .  كنند
كه نقض قانون كرده و چيزي فراتر از حقوق قبلي 
خواسته يا مطابق قانون و توافقات قبلي سنديكا و 

ام وظيفه نكرده تشكل كارفرمائي براي كارفرما انج
حمايت كند چون نفس استثمار را به رسميت شناخته 
ولي تخطي هيچيك از طرفين را از خطوط و معيارهاي 

با مداخله چنين . مورد توافق استثمار مجاز نمي داند
تشكلهائي اجازه تعرض از كارگر گرفته مي شود و تنها 

 اگر. بايد به انتظار اقدام گردانندگان آنها چشم بدوزند
ما شرايط كنوني خود را در ايران همان شرايط كارگران 
در بسياري از كشورهاي غربي فرض بگيريم با داشتن 
يا تشكيل چنين تشكلهائي مي توانيم از موارد تعرض 
گاه بي گاه كارفرمايان جلوگيري كنيم يا بر سر تعيين 
حداقل دستمزد در پايان هر سال با دولت و نمايندگان 

 سرميز مذاكره بنشينيم كه معلوم نيست كارفرمايان بر
اما واقعيت آن است كه ما در چنين ! موفق بشويم يا نه

شرايطي نيستيم و حتي حق ما را بر سر ايجاد خود 
تشكل به رسميت نمي شناسند و مدام به شيوه هاي 
متفاوت طبقه كارگر ايران از طرف دولت تحت فشار 

 سرش بيرون قرار مي گيرد تا خيال تشكل سازي را از
شرايطي كه بر ما تحميل شده امكان مذاكره بر سر . كند

اوال هيچ . مطالبات با دولت و كارفرما را از ما گرفته
نماينده اي را از جانب ما به رسميت نمي شناسند و در 

 هيچ مذاكره اي راه نمي دهند و ثانيا اگر نمايندگان 

 
ه آنها داده خود را بتوانيم تحميل كنيم اجازه ابراز نظر ب

حتما كارگراني كه در اعتصابات محل كار . نمي شود
خود بويژه به خاطر دريافت حقوق، شركت داشته اند 
خاطراتي از تهديد و تطميع نمايندگاني كه در جريان 
اعتصاب انتخاب كرده اند تا با كارفرما مذاكره كنند را 

 از به ياد دارند كه بعد از اينكه نمايندگان. به ياد دارند
جلسه با كارفرما بيرون مي آمدند خيليها چگونه از نظر 

اما براي فائق آمدن بر اين مانع . روحي در رنج بودند
كارگران طرح مذاكره كارفرما با نمايندگان كارگران را 
در حضور جمع اعتصابيان ريختند و خواستاراجراي آن 

اين طرح حاال در بيشتر اعتصابات به منظور . شدند
دن در امر به نتيجه رساندن اعتصاب اجرا مي سرعت دا

نمايندگان با اعتماد به نفس بيشتر و با احساس . شود
پشت گرمي مطالبات كارگران را مطرح و از آن دفاع 
مي كنند بدون آنكه كارفرما جرأت كند يا مجال يابد 
نمايندگان را از اخراج بترساند يا از در دادن   وعده 

 شرايط فعلي اي كه در. هاي شخصي وارد شود
كارگران در آن قرار گرفته اند تشكلهائي كه ساختار 
اداره آنها به شكلي است كه بيشتر نمايندگان به 
نمايندگي از كل اعضاء و بدون نياز به حضور گسترده 
كارگران عضو با نمايندگان كارفرمايان و دولت رودرو 
مي شوند نمي توانند بر سر گرفتن مطالبات كارگران 

در صورت پافشاري با انواع تهديدات . افشاري كنندپ
روبرو مي شوند و حتي ممكن است بازداشت شوند، 
چون نمايندگان قرار است در بهترين حالت از خود 
كارگران باشند و ظاهرا منافعي بيش از بقيه اعضاء در 
مطالبات ندارند در چنين حالتهائي كه پشت سر خود را 

 كه به خود بگويند ما كه خالي مي بينند طبيعي است
فدائي ديگران نيستيم و بخاطر خالص كردن خودشان 

يا ممكن است تطميع شوند و . از معركه عقب بكشند
البته . با گرفتن امتيازاتي براي خود براحتي كنار بيايند

هدف از بيان احتماالت فوق توهين به كساني كه 
   ممكن است به نمايندگي از جمعهاي كارگران انتخاب

اين معضل . شوند نيست اما تقديس هم جايز نيست
اشاعه بي اعتمادي ميان كارگران و نمايندگانشان 
مدتهاست كه عمال در جريان بعضي از اعتصابات به 

اگر تجارب اعتصابات دو . اين شيوه حل شده  است
سال گذشته كارگران را در جاهاي مخلف بررسي كنيم 

شتر موفقيت كارگران براحتي مي توانيم متوجه درصد بي
 اعتصابي اي كه متوسل به مجمع عمومي شده اند و در 
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حين اعتصاب مدام مجمع عمومي برگزار كرده اند 

اعتصاب بيش از دو هفته كارگران نساجي . بشويم
كردستان، شاهوي سنندج و اعتصاب دوازده روزه 
كارگران شركت پارس تدبير فن در پتروشيمي 

ز شركت جمعي كارگران در كرمانشاه نمونه هائي ا
تصميم گيريها بوده اند كه در موفق تر بودن اعتصابات 

در اين اعتصابات كارگران از بين خود . مؤثر بوده اند
نماينده انتخاب كرده اند و به خاطر جلوگيري از 
تهديدات كارفرما نسبت به نمايندگان اعالم كرده اند 

ه كارگران كه مذاكره با نمايندگان بايد در حضور بقي
با اين روش كارگران اعتصابي نه تنها . انجام گيرد

اجازه هيچ نوع برخورد مرعوب كننده اي به كارفرما 
نداده اند بلكه باعث تقويت روحيه نمايندگان خود نيز 
شده اند و در نتيجه ضمن حراست از امنيت نمايندگان 
درجه موفقيتهايشان بيشتر از ديگر اعتصابات بوده 

اع زيستي و اجتماعي كارگران ايران حكم اوض. است
مي كند كه اگر بخواهند به موفقيتهاي قابل توجه برسند 
و تحولي اساسي در وحله اول از نظر اقتصادي در 
زندگيشان صورت گيرد بايد نظر خود را معطوف به 
ايجاد تشكلهائي بكنند كه بيشترين حضور اعضاء را در 

ي كه ساختارش تشكل. هر حركت و اقدامش ميسر كند
ي منظم باشد و هميشه مشورائي و مبتني بر مجمع عمو

نظرات و تصميم و حمايت جمع را با خود داشته 
 . باشد

كارگر ايراني وضعيتش با كارگران در كشورهاي ديگر 
بخصوص كشورهاي غربي كه داراي اتحاديه و سنديكا 

آنها داراي حقوق نسبي اي . هستند كامال متفاوت است
ه از طرف دولت و همه تشكلهاي كارفرمائي هستند ك

به رسميت شناخته شده اند و هر كارفرمائي نمي تواند 
هر روز هر آنچه، آني و سليقه اي مطلوبش باشد را 

به عنوان مثال حقوق پايه اي همچون . طرح و اجرا كند
پرداخت به موقع دستمزد، رعايت ايمني محيط كار، 

بدون ... ب و غيره بهداشت، غذا، سرويس اياب و ذها
دردسر از سوي كارفرما رعايت مي شود و كارگر هم 
از اين لحاظ مشكلي احساس نمي كند و نيازي هم به 

تر  مشكل كارگر غربي در سطحي كالن. اعتراض ندارد
آنجا احساس مي شود كه از طريق تشكل و سنت 
اتحاديه اي و سنديكاليستي مي خواهد بر برخي 

اده و خارج از استانداردهاي خواسته هاي جا نيافت
 برسميت شناخته نشده، دست پيدا كرده و دولت را 

 
اينجاست كه در . وادار به تسليم در برابر آن كند

چهارچوب سنديكا و اتحاديه قادر به پيشروي نيست، 
اتحاديه ها . چرا كه چهارچوبش اين اجازه را نمي دهد
يئت مديره و سنديكاها به دليل فاصله اي كه ذاتا ميان ه

و بقيه اعضاء ايجاد مي كنند و اعضاء بر اساس 
اساسنامه نمي توانند نظارت مداوم داشته باشند و 
اعمال اراده مستمر كنند بسيار مستعدتر براي به 

بصورتي كه ما گاهي . انحراف كشيده شدن هستند
شاهد اين هستيم كه  اين اتحاديه ها به ابزار تبليغات و 

ن نمايندگان جناحهاي سرمايه اهرم به قدرت رسيد
داري رقيب در انتخابات پارلماني و غيره در كشورهاي 

با وعده هائي مبني بر ايجاد . اروپائي تبديل مي شوند
اصالحات بيشتر و فراهم كردن بستر مناسبتر زندگي 
براي كارگران  كه جناحهاي رقيب  به مديران اتحاديه 

روزي خودشان ها مي دهند  پشتوانه اي عظيم براي پي
فراهم مي كنند كه بعد از آن هم معلوم نيست چقدر از 
تعهداتشان را عملي كنند، اما آنچه مسلم است هيچ 
وقت هيچ جناحي از سرمايه داري كه پيروز ميدان شود 
منافع خود را كه منافع كل نظام سرمايه داريست فداي 
طبقه كارگر نمي كند بلكه حداكثر كاري كه بكند 

 به درجاتي اندك آنقدر كه منافع سرمايه ممكن است
داري دچار ضرر نشود اصالحاتي را در قانون به نفع 
كارگر باعث شود تا فعال سرو صدا نكند و كارفرما هم 

به اين ترتيب . در آرامش به استثمارش مشغول باشد
اتحاديه ها نه تنها دربست در خدمت كارگران قرار 

به اهرمهاي فشاري نمي گيرند بلكه ممكن است تبديل 
بشوند كه جناحهاي رقيب سرمايه داري به نفع 

 . خودشان به كارشان بگيرند
اما اگر همه اينها را قلم بگيريم و صرفا بخش در 
خدمت بودن طبقه كارگر را در اتحاديه و سنديكا در 
نظر بگيريم  تشكلهاي داراي ساختار و پيكره 

ايران براي سنديكاليستي نمي توانند در شرايط كنوني 
چون كارگر ايراني . كارگران كارآئي زيادي داشته باشند

هر . هر روز و هر لحظه بايد با كارفرما سرشاخ باشد
روز سرمسئله پرداخت حقوق بايد درگير شود، هر روز 
ممكن است در محل كار به علت ايمن نبودن محيط 
اتفاقي براي خودش يا همكارش بيافتد، ممكن است 

ا به اداره بيمه پرداخت نكرده باشند و حق بيمه اش ر
اينجا ديگر كارگر بدون انتظار .... دهها مورد ديگر 

  "كه سنتي سنديكاليستي است"دريافت فراخوان از باال 
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ناچار است خودش هميشه در صحنه درگيري با 

ويژگي شورا اين است كه ابزار دست . كارفرما باشد
ه است  چرا كارگر در هنگام اعتراضش و در هر لحظ

كه ميتواند  پايه اي ترين ركن شورا يعني  مجمع 
گيرد و منتظر فراخوان بعمومي را هر لحظه به خدمت 

از باال نباشد و در صورت ادامه دار بودن مبارزه، اركان 
شورا . و بخشهاي ديگر شورا را نيز به ميدان بكشاند

تشكلي است كه كارگر هر لحظه بخواهد و براي هر 
مطالبه اي كوچك يا بزرگ در خدمتش قرار خواست و 

خواهد گرفت، چون عاليترين مرجع تصميم گيري در 
 يعني جمع همان . تشكل شورائي، مجمع عمومي است

 
كارگراني كه در حال اعتصاب يا اعتراض هستند خود 
. نيز در مجمع شان تصميم مي گيرند كه چه كار كنند 

ر و براي تك تك كارگران در مجمع عمومي اعالم نظ
رسيدن به مطالبات خود تعين تكليف  مي كنند و 
همين ويژگي باعث مي شود كه ارگانهاي باالتر شورا 
گوش به فرمان مجمع عمومي كارگراني كه درگير 
مبارزه هستند، باشند و مطابق با نيازها دست به كار 
هماهنگي ها و سازمان دادن اعتراضات گسترده تر 

 .  شوند
 

 
***** 

 
  

 

 
تغيير ارتقا جنبش کارگری و ضرورت حياتی 

رويکردهای موجود در ميان کارگران پيشرو و 
  جعفر عظيم زاده      فعالين کارگری

 
  مقدمه

كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري و بدنبال آن كميته هماهنگي براي ايجاد تشكلهاي كارگري با اعالم 
 جنبش كارگري ايران را بويژه در حوزه تالش براي تشكل يابي ٨۴اوايل سال  و ٨٣موجوديت خود در اواخر سال 

بطوريكه پس از اعالم موجوديت اين كميته ها جنب و جوش وسيعي در ميان . كارگران وارد مرحله تازه اي كردند
وجوديت اين هر چند كه قبل از اعالم م. گرايشات چپ و فعالين كارگري حول مسئله تشكل يابي كارگران شكل گرفت

كميته ها، هيئت موسس سنديكاهاي كارگري و بدنبال آن هيئت موسس احياي سنديكاي كارگران شركت واحد نيز 
مشغول فعاليت بودند، با اينحال بايد اذعان كرد كه اعالم موجوديت اين كميته ها با توجه به بعد نسبتا سراسري آنها، 

 .كارگران در ميان طبقه كارگر و فعالين چپ دامن زدجنب و جوش وسيعتري را حول مسئله تشكل يابي 
 اما همانطوريكه امروزه همگان اذعان دارند نه سنديكاي ديگري مانند سنديكاي شركت واحد در طول نزديك به سه 
سال گذشته پا گرفت و نه اين كميته ها در طول موجوديت تا كنوني شان موفق شدند به هدف اعالم شده خود، يعني 

 كردن كارگران دست يابند، اشكال در كجاي كار است؟ متشكل 
در رابطه با وضعيت حاضر و وضعيتي كه در كل جنبش كارگري در مسير پيشروي مورد انتظار همگان وجود دارد 
طيفهايي از فعالين كارگري و برخي گرايشات مدعي منافع طبقه كارگر، وضعيت موجود در عرصه تشكل يابي كارگران و 

ضاع اجتماعي طبقه كارگر را بالفاصله با حاكم بودن فرقه گرايي و سكتاريسم بر ساير گرايشات گره زده و با حتي كل او
شكستن كاسه كوزه بر سر سكتاريسم برخي  و راديكال و اجتماعي خواندن خود، پرده سياهي بر روي واقعيات موجود 

 و سكت در جنبش كارگري، ميدان مبارزه طبقاتي ميان دو به واقع اينان با تعميم مقوله فرقه. در جنبش كارگري ميكشند
طبقه اصلي در جامعه سرمايه داري را كه طبقه كارگر يك سوي اصلي آن است ميدان رويارويي فرقه هاي مختلف جا 

 ميزنند، گو اينكه جنبش كارگري جنبش فرقه هاي مختلف مذهبي است، در حاليكه طبقه كارگر به دليل جايگاهش در 
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يد سرمايه داري  و به اين معني تعيين كنندگي اش در دنياي معاصر نه ميدان رقابت فرقه ها، بلكه در بنيادي ترين تول

به همين دليل هر گونه نقدي بر گرايشات موجود . سطح ميدان كشمكش دو منفعت معين و دو طبقه اصلي اجتماعيست
 نبش بمثابه يك كليت اجتماعي، ميبايستي متكي بر ديدن دو در جنبش كارگري و يا هر گونه نقدي به عدم موفقيت اين ج

منفعت اصلي اجتماعي در ميان گرايشات مختلف در درون جنبش كارگري از يك سو  و توازن قواي طبقاتي در شرايط 
ور  اين عامل اخير يعني توازن قواي طبقاتي موجود در جامعه به واقع مهمترين فاكت. معين تاريخي از سوي ديگر باشد

موفقيت يا عدم موفقيت تالش طبقه كارگر براي متشكل شدن و يا هر نوع تالش ديگر اين طبقه براي داشتن يك زندگي 
بهتر است كه وجود گرايشات مختلف و غلبه هر كدام از آنها در جنبش كارگري نيز در بنيادي ترين سطح، خود متاثر از 

اهانه تبيين ايدئولوژيك فرقه و سكت براي درك  چرايي عدم پيشروي طبقه از اينرو بكار بردن آگاهانه يا نا آگ. آن است
 به بعد، از زاويه فرقه و سكت خواندن اين و آن، از يك سو بيانگر عجز ٨٣كارگر و نقد كميته هاي شكل گرفته از سال 

ارگران براي شناخت منتقدين اينچنيني در برخورد به جنبش كارگري و از سوي ديگر چيزي جز خاك پاشيدن بر چشم ك
 . كليت اوضاع حاكم بر خود و بر اين مبنا شناخت راهكارهاي برون رفت اين طبقه از وضعيت موجودش نيست

اما چرا عليرغم تالش شبانه روزي فعالين كارگري و كارگران پيشرو طي نزديك به سه سال گذشته كه فرصت مناسبي 
نان مسئله تشكل يابي كارگران الينحل باقي مانده است؟ يا آيا واقعا نيز براي ايجاد تشكلهاي كارگري بوده است، همچ

براي پاسخ به اين .  الينحل است؟ اشكال در كجاي كار است و كدام رويكرد ميتواند ما را از وضعيت فعلي عبور دهد
 .سواالت به عنوان پايه اصلي بحث اين مقاله، اين نوشته در سه قسمت ارائه خواهد شد

 عيني پيدايش كميته هاي پيگيري و هماهنگي و  ضرورت شكل گيري آنها شرايط -١ 
  نقش بارز فعاليتهاي كميته هاي پيگيري و هماهنگي در پيشروي جنبش كارگري -٢
   آيا ايجاد تشكلهاي كارگري در شرايط حاضر امكان پذير است  -٣
  

 ري آنها  شرايط عيني پيدايش كميته هاي پيگيري و هماهنگي و  ضرورت شكل گي
جنبش كارگري در ايران، بجز سالهاي تا مقطع استيالي كامل رضاخان و پس از آن در دهه بيست و مدت كوتاهي در 

 به دليل ديكتاتوريهاي حاكم بر ايران، فرصت سازمانيابي خود را در يك بعد گسترده آنچنان كه در ساير ۵٧اوايل انقالب 
 به عبارتي ايندوره ها آنچنان كوتاه بودند كه جنبش كارگري نتوانست به نقاط جهان تجربه شده است، بدست نياورد

اندازه اي قدرت و تعين اجتماعي كسب نمايد تا قادر شود خود را بر وضعيت حاكم بر ايران تحميل كرده و ايجاد 
 ترين سطح به مثابه بر در اين رابطه دو فاكتور ديگر نيز در پايه اي. تشكلهاي كارگري را به امري متعارف تبديل نمايد

. آمد اوضاع ايران و شرايط جهاني تاريخ معاصر، تاثيرات مهمي بر عدم شكل گيري تشكلهاي كارگري در ايران گذاشتند
نگاهي به تاريخ جنبش كارگري در دهه بيست و نمايندگان سياسي مدعي اين طبقه در آن تاريخ  بيانگر سيطره گرايش 

رگري در ايران است كه عملكرد آن حتي در تدوين قانون كار نهايتا به ضرر طبقه كارگر و رفرميستي بر جنبش نو پاي كا
 مرداد ٢٨به همين دليل هم است كه با كودتاي . از ميدان بدر كردن كارگران پيشرو توسط عوامل دولت قوام تمام ميشود

وضوعيت خود را در ميان كارگران از دست و به حاشيه رانده شدن رفرميسم در ايران، جنبش كارگري متاثر از آن نيز م
  اثري از تشكلهاي كارگري مستقل كه قادر شوند همانند دهه بيست كارگران را ۵٧ميدهد و از آن پس تا مقطع سال 

 مرداد و انجام اصالحات ارضي در دهه چهل كه از باال ٢٨در عين حال كه پس از كودتاي . متشكل نمايند، ديده نميشود
ل دهي هر چه بيشتر به سرمايه داري ايران و بر اين مبنا تامين نيروي كار صنايع تازه تاسيس انجام گرفت، و با هدف شك

نيروي كار  بيگانه با سنتهاي مبارزاتي كارگران كه در روستاها خلع يد شده بودند در صنايع تازه تاسيس مشغول بكار 
از طرف ديگر در غياب جنبش . بااليي برخوردار بودندشدند كه نسبت به زندگي قبلي خود در روستاها، از رفاه 

رفرميستي، چپ مدعي راديكاليزم حاضر در صحنه سياسي ايران نيز تحت تاثير شرايط و اوضاع و احوال جهان دو قطبي، 
اساسا  چپي ضد امپرياليست بود كه رويكرد اصلي آن  بويژه در كشورهاي عقب مانده، به در هم شكستن قهر آميز 

در رويكرد اين چپ، جنبش كارگري، اساسا زير . اتوريهاي موجود و قطع وابستگي به امپرياليسم معطوف بودديكت
 به اين معني در رويكرد . مجموعه و تابعي از مبارزه براي قطع وابستگي و رهايي از زير يوغ امپرياليسم محسوب ميشد
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 رفرميستي و پيش پا افتاده تلقي ميشد و هر تالشي براي اين چپ، طرح و دستيابي به هر گونه مطالبه اجتماعي امري

 بر بستر اين وضعيت هم . بهبود شرايط زندگي كارگران علي العموم به مسئله رهايي از زير يوغ امپرياليسم گره ميخورد
ره  و ايجاد شرايط مناسب براي تشكل يابي كارگران  عمده ي تالش چپ غالب در آندو۵٧بود كه در مقطع انقالب 

 براي تشكل يابي كارگران قبل از آنكه متكي بر نياز طبقه كارگر بمثابه يك طبقه اجتماعي با ساز و كار طبقاتي خود براي 
 در تقابل با ديكتاتوري حاكم و يا تحكيم موقعيت ضد " موجود"تشكل يابي باشد بر خاسته از تالش جريانات چپ 

وجود اين مجموعه شرايط عيني در ايران . آندوره از سوي برخي ديگر بودامپرياليستي مجموعه اوضاع و احوال اجتماعي 
يعني ديكتاتوري، شكست رفرميسم و انجام اصالحات ارضي  از يك سو  و رويكرد چپ موجود در بر خورد به جنبش 

 طلبي ضد كارگري در دهه هاي گذشته كه متاثر از تغيير ريل چپ از جنبش كارگري به جنبشهاي آزاديبخش و استقالل
 . امپرياليستي در يك بعد جهاني بود طبقه كارگر ايران نتوانست به ايجاد و داشتن تشكلهاي پايداري دست يابد

سر بر آوردن كميته پيگيري و كميته هماهنگي نيز در دوره حاضر اساسا محصول مجموعه شرايط و اوضاع و احوال 
 وجود .نبود سنت كار علني در ميان كارگران مراكز توليدي بودمنبعث از  تاريخي و اجتماعي ايران و بر اين بستر 

طوالني مدت اختناق و سركوب شديد در تاريخ معاصر ايران و به اين معني عدم شكل گيري و ماندگاري سنتي فراگير 
ز دو دهه در ميان كارگران براي ايجاد تشكلهاي كارگري از يك سو و شرايط بغايت فالكت بار زندگي كارگران در بيش ا

گذشته از سوي ديگر، دو عاملي بودند كه نقشي اساسي در به ميدان آمدن اين كميته ها در خارج از مراكز كارگري ايفا 
همين وضعيت باعث شد تا اين كميته ها قبل از اينكه متشكل از رهبران مراكز توليدي و صنعتي براي اقدام . كردند

 ين مراكز باشند تشكلهايي از مجموعه فعاليني باشند كه در نبود و عدم امكان هماهنگ و تسهيل تشكل يابي كارگران در ا
در مراكز توليدي و صنعتي، در بيرون از محيطهاي كارگري و با فداكاري در ) ٨٣سال (پذيري  ايجاد تشكلهاي كارگري

 .خور تحسيني توسط تعدادي از فعالين كارگري شكل بگيرند
ها الزاما و فقط با رهبران كارگري در مراكز  ر مي نشستند تا شرايطي فراهم گردد كه اين كميتهاما آيا بايد اين فعالين منتظ

توليدي و صنعتي شكل بگيرند تا همه چيز منزه طلبانه به پيش رود؟ آيا اگر اساسا فعالين و پيشروان طبقه كارگر در طول 
راي ايجاد تشكلهاي كارگري مي نشستند امروزه تشكلي در مبارزه اين طبقه، منزه طلبانه منتظر پيش آمدن شرايط دلخواه ب

طرح و تبليغ منزه طلبي در جنبش ! سطح جهاني وجود ميداشت و يا كمون پاريس و يا انقالب اكتبري شكل ميگرفت؟
كارگري اساسا يكي از شگردهاي بورژوازي براي جلوگيري از انكشاف مبارزه طبقاتي بوده است تا معدود كارگران و يا 
فعالين اين طبقه تالشي را براي ايجاد تشكلهاي كارگري و يا مبارزه براي بهبود شرايط زندگي اين طبقه و خالصي از 
مشقات سرمايه داري در دستور خود نگذارند، تا اين معدود فعالين بمرور قادر نشوند خود را به اكثريتي قدرتمند در ميان 

 . كارگران تبديل نمايند
 پيشرويي بخود جنبيده و چند تايي دور هم جمع شده اند تا تحت شرايط سختي كه خود بورژوازي بر تا فعالي و كارگر

تا كارگران نيايند و نباشند شما ! طبقه كارگر تحميل كرده كاري را سامان دهند به آنها گفته شده مگر شما طبقه كارگريد
 با سركوب و تحميق از طبقه كارگر سلب كرده اند و از امكان انتخاب نماينده هاي واقعي كارگران را! كاره اي نيستيد

باشند، گفته اند  ) و نه لزوما نماينده عددي آنان(سوي ديگر به معدود كارگراني كه خواسته اند نماينده منفعت طبقه خود 
 .......شما نمي توانيد و! چه كسي شما را نماينده كارگران كرده است؟

ي با سركوب و تحميق طبقه كارگر مانع به ميدان آمدن توده كارگران براي رهايي به عبارتي خود بورژوازي از سوي
از ستم طبقاتي شده و از سوي ديگر توسط قلم بدستان آشكار و يا روشنفكران مقهور قدرتش، تالش نموده تا با 

ن بدنه كارگري و خرده عمده كردن و ايجاد سد فكري  منزه طلبانه اي به نام به ميدان نيامدن طبقه و يا طرح نداشت
 .  گيري هاي مفرط و مداوم به معدود فعالين اين طبقه،  آنها را منتظر نگه داشته و خانه نشين نمايد

روشنفكر مقهور قدرت سرمايه كاري به افشاي اين امر ندارد كه خانه كارگر با گرفتن ژست اپوزوسيون كارگري بطور 
رد تا خود را از يك تشكل سياه به تشكلي زرد بر اساس نيازهاي پيشاروي خزنده و بسيار فعال و قدرتمندي  تالش دا

سرمايه داري ايران تبديل نمايد، بلكه با سكتاريست و فرقه گرا خواندن فعالين چند تشكل موجود و نه نقد اصولي آنان،  
 .سعي در بي اعتبار كردن حداقل هاي بدست آمده  ميكند
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شديدترين و طاقت فرساترين فشارها از طرف بورژوازي هميشه در طول تاريخ اين  مبارزه طبقاتي كارگران،  تحت 

ج يافته و سرمايه را به  نيز منجر شده، نضنظام، با حداقل ها و كم و كاستي هايي كه در موارد بسياري به شكست
 .و قضاوت كردعقب رانده است، كميته پيگيري و هماهنگي و ساير تشكلهاي موجود را بايد بر اين بستر ديد 

 
 نقش بارز فعاليتهاي كميته هاي پيگيري و هماهنگي  در پيشروي جنبش كارگري

قبل از اينكه به تاثيرات شكل گيري و فعاليتهاي كميته هاي پيگيري و هماهنگي در جنبش كارگري ايران بپردازم ذكر يك 
ر عرصه هاي مختلف مسائل جنبش كارگري نكته را حائز اهميت ميدانم و آن اينكه طرح بحث تاثير اين كميته ها د

بمعناي نفي و يا كم اهميت جلوه دادن مجموعه تالش انسانهايي نيست كه تمام عمر و هست و نيست خود را معطوف 
به پيشروي طبقه كارگر ايران كرده اند، اما چون اين بحث، يك بحث معين در باره اين دو كميته است و همچنين به 

 كه براي همگان قابل درك است، به طور مجردتري به نقش اين كميته ها و تاثيرات آنها در جنبش لحاظ محدوديتي هايي
 . كارگري خواهم پرداخت و اميدوارم كه بدين لحاظ سوء تعبيري از آن صورت نگيرد

كل چپ  با اعالم موجوديت كميته پيگيري به يكباره موجي عظيم از طرح و بحث تشكل يابي كارگران، ٨٣اواخر سال 
اگر ناظري جنبش كارگري ايران را قبل از اعالم موجوديت كميته هاي پيگيري .  را در بر گرفت ايران و كارگران پيشرو

و هماهنگي و پس از آن تحت نظر گرفته باشد بي ترديد اذعان خواهد كرد كه جنبش كارگري ايران پس از بيش از دو 
 و با اعالم علني و آگاهانه مطالباتش در يك بعد نسبتا وسيع اجتماعي، دهه  سركوب، با اعالم موجوديت اين كميته ها

اين يك نقطه عطف بزرگ در جنبش كارگري . يك دوره از حيات خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره نويني گرديد
 . ايران بود كه بالطبع هيچ انسان منصفي آن را انكار نخواهد كرد

ود كه تابوي مخفي كاري و  ترس و احتياط از طرح علني و آگاهانه مطالبات كارگري با اعالم موجوديت اين كميته ها ب
، بدرجه قابل توجهي در هم شكست و در تداوم فعاليتهاي بعدي اين كميته ها باز هم پيشرويهاي هر لحاظ پراتيكيبه 

فعاليت اين كميته ها بود كه از اين اولين و مهم ترين تاثير شكل گيري و شروع . چه بيشتري در اين زمينه صورت گرفت
طرف ديگر به سهم خود باعث گرديد امروزه رهبران و فعالين كارگري مجرب و شناخته شده اي در يك بعد سراسري و 

در اين سطح . مرتبط با هم وجود داشته باشند و به شكل آگاهانه اي  سعي در ارتقا مبارزات كارگري موجود بنمايند
رگراني با بينش و آگاهي طبقاتي كه طي سالهاي گذشته قدم به قدم خود را بر وضعيت موجود يعني به ميدان آمدن كا

تحميل كرده اند، جنبش كارگري ايران امروزه داراي چنان غنايي شده است كه بخشهاي مهمي از بورژوازي در وحشت 
 كننداع از كارگران را بر افراشته و تالش مياز تبديل اين رهبران به اكثريتي عظيم در ميان كارگران، اينجا و آنجا پرچم دف

در اين ميان خانه كارگر . تا بدين ترتيب از نفوذ هر چه بيشتر اين  فعالين و رهبران، در ميان طبقه كارگر جلوگيري نمايد
گذر نيز از قافله عقب نمانده و بطور محسوس و آشكاري تالش دارد تا با گرفتن  ژست اپوزوسيون كارگري و از اين ره
 . جلب رهبران عملي كارگري بخود، از ميزان برندگي و بويژه طرح خواسته هاي آگاهانه طبقاتي در ميان آنان بكاهد

هر چند كه پس از سه سال از تشكيل اين كميته ها  هنوز پيشروي طبقه كارگر ايران به آنجا نرسيده است كه اين رهبران 
را به اكثريتي عظيم در ميان طبقه خود تبديل كرده و قادر شوند در يك سطح و فعالين، افق مطالبات آگاهانه طبقاتيشان 

عمومي تر و قدرتمندانه اي كارفرمايان و دولت را وادار به عقب نشيني نمايند اما همين درجه از پيشروي طبقه كارگر در 
 هاي پيگيري و هماهنگي اگر بدون شكل گيري كميته) كه هر روزه وجود دارد( سطح مبارزه آگاهانه و نه خودبخوديش 

 . چه غير ممكن  نمي بود اما بي ترديد به اينجا كه امروزه رسيده، نمي رسيد
از سوي ديگر اين كميته ها و بويژه كميته پيگيري درست در مقطعي شروع به شكل گرفتن كردند كه نماينده سازمان 

 سازمان ٩٨ و ٨٧ار توافق شده بود تا مقاوله نامه هاي جهاني كار به ايران آمده  و طي نشست سه جانبه اي در وزارت ك
به عبارتي اين نشست سه جانبه و توافق انجام گرفته كه با حضور نمايندگاني از . جهاني كار  وارد قانون كار ايران بشود

 و بر روي كاغذ ٩٨ و ٨٧خانه كارگر صورت گرفته بود قبل از هر چيز در پي آن بود تا با زدن سر و ته مقاوله نامه هاي 
نشان دهد كه ايران كشوري است كه معاهدات بين المللي كارگري را اجرا ميكند تا از اين رهگذر سرمايه داري ايران 
قادر شود بعنوان يك سرمايه داري متعارف وارد حوزه انباشت دهكده جهاني سرمايه بشود، به يك معنا  اين تالش در 

  كه در سطح كالن تري از جانب طيفهاي مهمي از بورژوازي ايران و سرمايه واقع بخشي از مجموعه تالشهايي بود
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جهاني از دو خرداد شروع شده و در پي آن بود تا سرمايه داري ايران را بدون دادن هزينه اي سنگين از وضعيت 

 . موجودش عبور دهد
 طي بحثهاي اوليه شكل گيري اين كميته اتفاقا اصلي ترين هدف ايجاد كميته پيگيري كه قبل از هر چيز مد نظر بود و

صرف جمع آوري امضا در اعتراض به وزارت كار "مطرح و اساسا كميته پيگيري حول آن شكل گرفت، اين بود كه 
 تا بصورت به وجود آورد و بايستي كميته اي تحت عنوان كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري "كافي نيست

 سازمان جهاني كار به شكل  دلخواه سرمايه داري ٩٨ و ٨٧ي اجازه داده نشود مقاوله نامه هاي سازمانيافته و پيگيرانه ا
ايران و بر روي كاغذ و در راستاي تامين سياستهاي بخشهاي مهمي از بورژوازي ايران و سرمايه جهاني، وارد قانون كار 

 . بشود
ي و هماهنگي، ضمن براه انداختن يك كمپين قوي اعتراضي امروز و پس از سه سال ميتوان ادعا كرد كه كميته هاي پيگير

از طريق جمع آوري هزاران امضا و با طرح مداوم و كوبنده آلترناتيو تشكلهاي واقعي كارگري، بنوبه خود موفق به سد 
رف ديگر از ط. كردن پروسه اي شدند كه با توافق سه جانبه در وزارت كار، در حال حقنه شدن به طبقه كارگر ايران بود

در همين چهارچوب يعني مبارزه براي جا انداختن روند يك رويكرد كارگري نسبت به ايجاد تشكلهاي كارگري، كميته 
هاي پيگيري و هماهنگي نقشي بسيار تاثير گذار در بي اعتبار كردن خانه كارگر از يك طرف و اعتبار بخشيدن به تنها 

فعالين همين كميته ها بودند كه با تمام توان و با . كت واحد ايفا كردندتشكل ايجاد شده،  يعني سنديكاي كارگران شر
مشقات فراوان و هزينه كردن از سفره هاي خالي شان، ضمن تاخت و تاز پيگيرانه و مداوم به خانه كارگر و بي اعتبار 

عالوه بر اعتبار بخشيدن كردن آن در ميان كارگران، بعنوان پشت جبهه سنديكاي كارگران شركت واحد وارد عمل شده و 
هر چند كه رهبري سنديكاي شركت . به اين سنديكا، كمكهاي مالي و معنوي شاياني نيز به كارگران شركت واحد كردند

واحد آنرا به روي خود نمي آورد و هيچ جايي نه تنها هيچ اشاره اي به جانفشانيها  و از خود گذشتگي هاي فعالين اين 
ا بي تفاوتي نسبت به مبارزات كارگران در ساير بخشها و عدم حمايت از آنها تالش وافر  دارد تا كميته ها نميكند بلكه ب

خود را تافته جدا بافته اي بنمايد، اما واقعيت اينست كه اين كميته ها نقشي حياتي در حمايت از سنديكاي شركت واحد 
 .و جلب افكار عمومي به سوي آن ايفا كردند

 به اين طرف و خارج كردن مراسم اول ماه مه از دست خانه كارگر يكي ديگر از ٨٣ ماه مه از سال برپايي مراسمهاي اول
دستاوردهاي با ارزش فعاليتهاي اين كميته هاست، برپايي مراسم اول ماه مه از سوي اين كميته ها و ابراز وجود مستقل 

، امروزه چنان ) با شركت توده وسيع كارگرانهر چند نه(كارگران در سطح علني در اين روز در طي سالهاي گذشته 
فضايي را ايجاد كرده است كه امسال مراسم اول ماه مه با فراخوان خانه كارگر و تحت سيطره آن، در تهران بيش از نيم 
ساعت دوام نياورد و هزاران كارگر با  رژه قدرتمند خود  كه امكان هر گونه تعرض گسترده اي را از نيروهاي امنيتي 

لب كرده بود، همچون سيلي خروشان براه افتاده و با سر دادن شعارهايي كه آگاهي طبقاتي در آنها موج ميزد تنها گوشه س
كوچكي از پتانسيل موجود در جنبش كارگري ايران را به نمايش گذاشتند و نشان دادند كه با هر درجه تغيير توازن قوا 

ان بيش از پيش به اصلي ترين رويكرد اين طبقه در يك بعد وسيع توده در جامعه،  خواست هاي آگاهانه طبقاتي كارگر
 .    اي منجر خواهد شد

كساني كه ديروز و امروز و از مقطع تشكيل اين كميته ها چه در درون اين كميته ها و چه در بعد وسيعتري در بيرون از 
 را با منزه طلبي دايه اي مهربان تر از مادر، در "....فغان از سكتاريسم و فرقه گرايي و رفرميسم و"اين كميته ها، شيپور 

اين كميته ها بدست گرفته و بطور مداوم كاري جز تضعيف اين كميته ها و فعالين آن دستور كار زندگي شان نبوده 
ادر به است، يا واقعا دركي از مبارزه طبقاتي و پيچ و خم هاي آن ندارند و يا چنان مقهور قدرت بورژوازي شده اند كه ق

برخي ديگر هم بودند كه از بيرون از اين كميته ها، آگاهانه يا نا آگاهانه و به محض ايجاد . ديدن واقعيات موجود نيستند
اين كميته ها، توقع بسيار بااليي را از آنها دامن زدند و بعضا با عنوان كردن تعداد امضاهاي جمع آوري شده و اينكه 

، انتظاري را مبني بر ايجاد فوري تشكلهاي كارگري توسط اين كميته ها " ميدان آمدهچه قدرت عظيمي به"بدين ترتيب 
علي العموم دامن زدند، بدون اينكه به لحاظ عيني تعريفي از مباني و پيش شرطهاي ايجاد تشكلهاي كارگري بدست 

كه علي العموم از بيرون از اين اين رويكردها و بحثهاي غير مسئوالنه ديگري . بدهند و يا حداقل به آن توجه بنمايند
 كميته ها بر سر آنها سر ريز شد بمرور و تا به امروز، بدرجه بااليي فضايي را ايجاد كرده است كه گويا اين كميته ها بجز 
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هرز دادن بخشي از پتانسيل فعالين كارگري، كاري نكرده اند و يا فراتر از اين گويا مضرات تشكيل آنها بيشتر از منافع 

 !!!!شكيل اين كميته ها براي طبقه كارگر بوده استت
بحث فوق به معناي دفاع از وضعيت و رويكرد امروزي اين كميته ها و يا نفي نقد فعاليتهاي آنها و تنگ كردن عرصه بر 

 كارگر، منتقدين فعاليتهاي اين كميته ها نيست، بلكه بحث بر سر آنست كه بايد اين كميته ها را بر بستر منافع كل طبقه
تنها در اين صورت است كه ميتوان به . پيشروي مبارزات آن و نيز پيچيدگي هاي اين مبارزه ديد و نقد و بررسي كرد

نقدي اصولي از رويكرد اين كميته ها و فعالين آن دست يافت و از پله اي بر پله اي ديگر گام گذاشت، موقعيت ها را 
 . رت و توان هر چه بيشتري رو به جلو سوق دادتشخيص داد و مبارزه طبقه كارگر را با قد

كميته هاي پيگيري و هماهنگي در پايان يك دوره از حيات جنبش كارگري ايران و بمثابه عينيت يافتگي آن به 
منصه ظهور رسيده و طي چند سال گذشته مارش مبارزه آگاهانه طبقاتي را نواختند و به نوبه ي خود  و در اندازه و 

 صحنه تحوالت اجتماعي ايران راندند، بطوريكه به توان شان، خواسته هاي آگاهانه طبقاتي كارگران را به جلوي
جرات ميتوان گفت كه در شرايط امروز  و به عنوان استثنايي در تاريخ ايران، هيچ تحولي در جامعه  بدون تامين 

  .حداكثر منافع طبقه كارگر و يا در بدبينانه ترين حالت بدون دادن امتيازاتي مهم به اين طبقه امكانپذير نخواهد بود
 است و ٨٣اين پيشروي آگاهانه از سوي طبقه كارگر، شروع دوره نويني در جنبش كارگري ايران و متفاوت با سال 

 بر خود فرا ميخواند تا با خالقيت و ابتكاري فراتر از آن سال كه ٨٣فعالين و رهبران كارگري را حياتي تر از مقطع سال 
ال زده و ضمن تثبيت دستاوردهاي موجود و انرژي و طراوت گرفتن از آنها، اين كميته ها را ايجاد كردند، آستينها  را با

 .متضمن پيشرويهاي هر چه تاريخ سازتري براي طبقه كارگر باشند
 

   ؟آيا ايجاد تشكلهاي كارگري در شرايط حاضر امكان پذير  است
 تعميق، تشديد و -٢قه كارگر   وجود صفي از رهبران و فعالين آگاه طب-١: اين دوره نوين دو مشخصه اصلي دارد

 . زميني ترين منفعت ها گسترش بي سابقه كشمكش كارگران و صاحبان سرمايه در ايران بر سر 
  هم به لحاظ كميت و هم به لحاظ ٨٣وجود و حضور صفي از رهبران عملي و فعالين كارگري كه نسبت به سال   

 اند   و تعميق و گسترش روز افزون مبارزه كارگران بر سر زميني تجارب گرانبهايي كه از آن مقطع تا كنون بدست آورده
ترين منافعشان با صاحبان سرمايه، دو مقوله اي هستند كه سيماي جنبش كارگري ايران را در دوره حاضر به تصوير 

 در آن سال و به همين دليل نيز رويكردي كه فعالين كارگري.  فاقد آن بود٨٣كشيده اند، سيمايي كه اين جنبش در سال 
، سال بروز علني ٨٣سال . سالهاي قبل از آن داشتند نميتواند پاسخ گوي نيازهاي جنبش كارگري در شرايط حاضر باشد

در قالب كميته هايي همانند پيگيري و هماهنگي  خود رامطالبات آگاهانه كارگري از طريق فعالين پيشرويي بود كه 
از اينكه بر بستر كشمكش و رو در رويي مستقيم كارگران با كارفرمايان و بر در واقع اين تشكلها قبل . متشكل كردند

 گرفته و خود را به منصه ظهور برسانند بنا بر مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي كه در اين مقاله ضجچرخه اين نياز  ن
توسط فعاليني شكل گرفتند كه علي در بيرون از محيطهاي كار و ...) شرايط عيني پيدايش كميته هاي(به آنها پرداخته شد 

 "دوران اختناق مطلق"هايي از فعاليني بودند كه در  العموم نه رهبران عملي كارگري در درون مراكز كارگري، بلكه جمع
 با توجه به تغيير نسبي توازن قواي طبقاتي موجود در ٨٣نيز به مثابه محافلي كوچكتر مشغول فعاليت بودند و در سال 

 شدند با قرار گرفتن در كنار يكديگر و در خالء وجود احزاب علني كارگري، حركتي آگاهگرانه را به مثابه جامعه قادر
دقيقا بنا بر همين ماهيت نيز . بر وضعيت موجود آغاز نمايند) ٨٣با توجه به سطح جنبش كارگري در سال (اهرم فشاري 

ازمان دادن حركتهاي آكسيوني  و طرح مطالبات آگاهانه بود كه از همان روزهاي اول شروع فعاليت اين كميته ها، س
طبقاتي بمثابه اهرم فشاري بر وضعيت موجود، كل موجوديت آنان را تعريف و فورموله كرد كه در مقطع خود تاثيرات 

 .مهمي نيز  بر جنبش كارگري  ايران گذاشت
ضعيف تر از ( تشكيل ميدهد و آنان كماكان  امري كه همين امروز نيز همچنان رويكرد بخش مهمي از اين فعالين را 

به جاي گذاشتن پايشان بر روي دوش پيشروي هاي صورت گرفته و پاسخ به نيازهاي زميني تر طبقه ) ٨۴ و ٨٣سال 
  در حال رجوع به همديگر و جستن راهي براي حضور بمثابه يك اهرم فشار هستند، ٨۴ و ٨٣كارگر، همانند سالهاي 
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 حزب طبقه كارگر است و نه تشكل توده اي كارگران و خود بر آمد شرايط معيني در جنبش اهرم فشاري كه نه

 . كارگريست كه امروزه ديگر از آن عبور شده است
 .  ما حصل چنين رويكردي بود٨۵ايجاد شوراي همكاري در اواخر سال 

ه رويكردي بود كه بداليل عيني ، نقطه سر خط و رجعت ب٨۵خيلي صاف و ساده ايجاد شوراي همكاري در اواخر سال 
تري بر آمد دوره معيني از شرايط حاكم بر جنبش كارگري بود و تداوم اين رويكرد در ادامه فعاليت اين كميته ها، خود 

رويكردي كه خود باعث تضعيف اين كميته ها شده بود بار ديگر توسط بخشي از فعالين در . باعث تضعيف آنها شده بود
عنوان شوراي همكاري به ريل تداوم فعاليت هاي فعالين اين كميته ها بدل گشت كه بخشا در مقطعي قالبي ديگر تحت 

مانند آواي كار، فعالين اتحاد كميته ها و فعالين فعلي كميته پيگيري كه همگي زماني در كميته (از هم جدا شده بودند
 ).    پيگيري حضور داشتند

 " خور  يكي از فعالين اين شورا طي تحليلي از جنبش كارگري و اعالم اينكه   در مراسم اول ماه مه امسال در آبشار
 آنان را فراخوان داد تا به اين "كارگران به دليل ترس از اخراج در محيطهاي كارگري دست به ايجاد تشكل نمي زنند

يست كارگري كه هر روزه در معلوم ن. كميته ها و شوراي همكاري كه في الحال موجودند پيوسته و در آنها متشكل شوند
 در حال تجمع است و مرتب در اينطرف و آنطرف اقدام به بستن ... مقابل نهادهايي همچون رياست جمهوري و مجلس و

؟؟  معلوم !!جاده ها ميكند و  از باتوم و گاز اشك آور و نيروهاي امنيتي باكي ندارد، چرا بايد از ايجاد تشكل بترسد
جاي برپايي تشكلهاي توده اي در پاسخ به نيازهاي شان در تقابل مستقيم و هر روزه با صاحبان نيست چرا كارگران به 

 و در اين كميته ها  نيز بايد بيايند٨۶در سال  همچنانسرمايه و يا در سطحي باالتر تالش براي سازماندهي حزبي خود، 
اينكه تشكل فراگير كارگري به (گير كارگريو شورايي به نام همكاري متشكل شوند كه هدف خود را ايجاد تشكل فرا

 . اعالم كرده است)  چه معنايي است و چه ماديتي ميتواند براي كارگران داشته باشد، خود بحث ديگريست
بحث بر سر اين نيست كه در شرايط حاضر اين كميته ها نبايد وجود داشته باشند، بلكه بحث بر سر كنار گذاشتن ريلي 

رويكرد تالش و رقابت براي جذب كارگران به اين كميته ها،   عث تضعيف اين كميته ها شد، يعنياست كه بموقع اش با
بدون اينكه  اين كميته ها  بر روي دوش پاسخ به زميني ترين منفعت كارگران قرار گرفته و قادر شوند آنجا كه كارگر بر 

بحث بر سر ( توده كارگران.خ نياز كارگر را بدهندسر اين منفعت مستقيم و هر روزه با صاحب سرمايه در گير است، پاس
هميشه بدرجه اي حول تشكلها و جنبش هايي كه خواستهاي آگاهانه طبقاتي را مطرح كرده و به ) كارگران آگاه نيست

پيش مي برند، جمع ميشوند، اما اگر اين تشكلها و جنبشها قادر نشوند منفعت في الحال و مستقيم كارگران را  كه 
 .  ان قابل دسترس تر است تامين كنند در يك بعد توده اي ديگر به سراغشان نمي روند، مگر در شرايط انقالببرايش

كارگران بر بستر كشمكش روزمره خود با صاحبان سرمايه و در تالش براي بردن سهمي بيشتر از توليد ثروت در جامعه 
شاف آن است كه تشكلهايشان را  به مثابه ابزاري براي متحد با آنان رو در رو شده  و در پروسه اين رو در رويي و انك

هيچ تشكلي بدون وارد شدن به چرخه نياز كارگران و گذاشتن پايش . شدنشان در تقابل با صاحبان سرمايه بر پا ميدارند
آرمانخواهي توده كارگران از سر . بر روي دوش پاسخ به اين نيازها نميتواند به يك تشكل توده اي كارگري مبدل شود

نوع فعالين كارگري متشكل در اين كميته ها، دست به ايجاد تشكل نمي زنند، كارگر حول پاسخ به زميني ترين نياز و 
بعنوان مثال اگر اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار قادر نشود جايي، كارگري را با . منفعت اش متشكل ميشود

گرداند و يا حداقل اگر قادر نشود شرايطي را ايجاد كند كه كارگر در حال اتكا به قدرت متشكلش بر سر كارش باز 
كار خود را از دست بدهد، بي ...) از قبيل متصل شدن به بيمه بيكاري تا زمان اشتغال و ( اخراج با شرايط دلخواه تري

دست خواهد داد و يا ربط به نياز كارگر خواهد شد و به سرعت موضوعيت خود را در ميان كارگران و اعضايش از 
بلعكس، اگر اين اتحاديه قادر شود با قدرت اوليه ي سازمان يافته اش، كارگران اخراجي كارخانه اي را بر سر كارهايشان 

كارگر قبل از هر چيزي بدنبال منافع مستقيم اش است و . باز گرداند، بسرعت هزاران كارگر در آن متشكل خواهند شد
رفتن بر روي اين ريل به . شكلي توده اي، قبل از هر چيز بايد متضمن تامين اين منافع باشديك تشكل كارگري بمثابه ت

طبقه كارگر به . معناي تن دادن به  مبارزه اقتصادي و خودبخودي كارگران در چهارچوب مناسبات سرمايه داري نيست
  ساكن، براي رسيدن به فوري ترين و زميني مثابه طبقه اي كه خود تحت انقياد ايده هاي بورژوازي قرار دارد، ابتدا به
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ترين منافعش دور هم جمع شده و در كشمكش بر سر رسيدن به آنها و رو در رويي با صاحبان سرمايه و دولتشان،  

 بدون اهميت دادن به اين سطح از مبارزه طبقه كارگر كه در عين حال خود بدرجه اي از . مبارزه اش انكشاف پيدا ميكند
 يافتگي نيز برخوردار است و دخالت فعالين كارگري و كارگران پيشرو در اين كشمكش دائما جاري، تشكل سازمان

 .كارگري بخودي خود و با فراخوان و اعتراض چند نهاد كارگري در بيرون از محيطهاي كار شكل نخواهد گرفت
ا، علت عدم موفقيت آنها را در ايجاد تشكلهاي فعالين اين كميته ها به جاي تالش براي تغيير رويكرد اصولي اين كميته ه

كارگري،  جايي ترس كارگران از ايجاد تشكل ارزيابي كرده و در جايي ديگر سكتاريسم و فرقه گرايي در درون اين 
به همين دليل هم . كميته ها يا عدم هم سوئي اين كميته ها با هم و مسائل اساسنامه اي و آئين نامه اي ارزيابي ميكنند

ست كه وقتي فعالين اين كميته ها قادر مي شوند به عنوان مثال در شورايي به نام شوراي همكاري در كنار همديگر ه
قرار گيرند آنرا فائق آمدن بر سكتاريسم و موفقيت در همسوئي با هم و به اين معنا حل مشكل طبقه كارگر براي متشكل 

هيجاني برخي از آنها را در بر مي گيرد كه ايجاد شوراي همكاري را شدن ارزيابي كرده و بعضا  بدين لحاظ چنان شور و 
 اعالم مي كنند و از طرف ديگر وقتي هم كه از يكديگر دور ميشوند به چيزي جز "دادن عيدي بزرگي به كارگران ايران"

زند اال اتخاذ به همه چيز مي پردا. تفسيري مبني بر وجود سكتاريسم و فرقه گرايي در ميان خود متوسل نمي شوند
از طرف ديگر . رويكردي متناسب با سطح جنبش كارگري و وارد شدن به چرخه پاسخ به نيازهاي زميني تر طبقه كارگر

 معدودي از اين فعالين هم با سنتهايي محفل گرايانه  خود را چنان در قله آگاهي و گذشت و فداكاري براي كارگران مي 
بدون اذن اينان انجام دهند بمثابه پدر بزرگي رويشان را از كارگران بر گردانده و بينند كه هر تحركي هم كه كارگران 

بعضا به شانتاژ آنها پرداخته و بعضا نيز با زباني تحقير آميز اعالم ميكنند كه منشعبين از فالن كميته، به جاي رفتن به 
رفته اند، معلوم ! اي كارگر اخراجي و بيكارسراغ بزرگان و پيشروان جنبش كارگري براي ايجاد اتحاديه، به سراغ عده 

نيست در اين جامعه اگر پيشروان و رهبران  عملي كارگري، كارگراني امثال شيث اماني، خالد سواري، جوانمير مرادي، 
نيستند، پس چه كساني هستند؟ و اگر قرار نيست .... فرامرز قرباني، كارگر شركت واحد و حسين قادري و هادي و

ري در سطوح مختلفش، به دست كارگران پيشرو و رهبران عملي كارگري ايجاد شود، بايد به دست چه تشكل كارگ
 ؟  !كساني ايجاد گردد

وجود اين نگرشهاي محفلي در ميان معدودي از اين فعالين و در گير كردن بخش مهمي از ديگر فعالين با چنين 
بر عملي باعث ميشود تا آنان به جاي رفتن به سراغ صدها رهنگرشهايي از سوي آنان، دقيقا آن پاشنه آشيلي است كه 

 فراوان سالهاي گذشته و مبارزات في الحال جاري كارگران به رهبراني محبوب و مجرب تكارگري كه در طي اعتراضا
تگي در ميان توده كارگران تبديل شده اند و تالش براي پيوند آنها با همديگر، و به جاي پرداختن به امر بهم پيوس

اعتراضات كارگري و به اين معنا كمك به انكشاف بيش از پيش اين اعتراضات كه بنا بر نيازش در پروسه خود ميتواند به 
ايجاد تشكل نيز منجر شود، مدام به سراغ هم رفته و در درون دايره اي به نام فعالين، دائما در حال زدن درب خانه 

كه البته به جاي خود به آن نيز بايد پرداخت و مهم است نه (وني باشندهمديگر و مشغول مباحثه جهت برگزاري آكسي
 )اينكه آنرا به اصلي ترين رويكرد تبديل كرد

به لحاظ عملي و تجارب تاريخي جنبش كارگري، پروسه ايجاد تشكلهاي كارگري در يك جامعه، امري است كه از 
 ترين حلقه ها و حول زميني ترين منافع آنان آغاز ميان معترض ترين و پيشرو ترين بخش طبقه كارگر و در ممكن

 منظور از معترض ترين بخش، عناصر معترض و عناصر پيشرو بعنوان .شده و خود را به ساير بخشها تعميم ميدهد
آحاد طبقه كارگر نيستند، بلكه منظور بخشهاي معترض طبقه كارگر هستند كه بنا بر ضرورت حداكثري دفاع از منافع 

 في الحال شان، معترض تر از ساير بخشها بوده  و به دليل همين اعتراضاتشان، از رهبران عملي مجرب و مستقيم و
 .سازمانيافتگي نسبتا بااليي برخوردارند

 تشكل كارگري در پايه اي ترين سطح نه از دل چانه زني و توافق تعدادي فعال و فراخوان آنها حول خواسته هاي صرفا 
  از دل انكشاف بيش از پيش مبارزه كارگران و رو در بلكه در عين حال، ...گران توسط چند كميته وآگاهانه طبقاتي كار

. رويي مستقيم آنان با صاحبان سرمايه حول زميني ترين منافعشان براي بردن سهمي بيشتر از توليد ثروت بيرون مي آيد
  نقشي تعيين كننده ميتوانند در آن ايفا كنند، امر ايجاد بدون اين انكشاف در مبارزه كارگران كه فعالين و رهبران كارگري
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تشكلهاي كارگري از سوي تعدادي فعال متشكل در برخي كميته ها به امري بي ربط به كارگران تبديل خواهد شد و سر 

 ته ها نتوانسته كما اينكه پس از بيش از سه سال از ايجاد كميته هاي پيگيري و هماهنگي اين كمي. انجامي پيدا نخواهد كرد
اند گامي نتيجه بخش در اين راستا بر دارند، چرا كه صرف نظر از فضاي سركوب و برخي اشكاالتي كه در اين كميته ها 

) اين اشكاالت علي العموم بدرجات مختلفي هميشه در ميان جمع ها و محافل كارگري بوده و خواهد بود(وجود داشت 
ديت خود را بر متن نياز روزمره كارگران و بر متن رو در رويي مستقيم آنان با اين كميته ها قادر نشدند نفس موجو

 .كارفرمايان كه در طي سالهاي گذشته دائما جاري بوده است، تعريف و فورموله كنند
همانطوريكه كه در سطور اول اين نوشته اشاره شد وجود و حضور صفي از رهبران و فعالين آگاه طبقه كارگر  و تعميق 

زميني ترين منفعت ها، سيماي  تشديد و گسترش كم سابقه كشمكش كارگران و صاحبان سرمايه در ايران بر سر و 
منظور از وجود و حضور صفي از رهبران و فعالين كارگري فقط تعداد شناخته شده . جنبش كارگري امروز ايران است

ه در عين حال و حتي مهم تر از آنها خيل رهبراني اي از آنها نيست كه در جامعه اسم و رسم شان مطرح شده است، بلك
 . هستند كه در طول سالهاي گذشته و في الحال، هزاران اعتراض كارگري را سازماندهي و رهبري كرده اند

بايد با درك عميق اين شرايط كه ترجمه عيني آن  وجود صدها رهبر عملي كارگري و درجه بااليي از سازمانيافتگي طبقه 
، با تمام قوا از يك سو بر پايي تشكلهاي توده اي كارگران  و از سوي ديگر تحزب طبقاتي كارگران را در كارگر است

نبايد با  ماندن بر روي رويكردهايي كه علي . اولويت قرار داد و به رويكرد اصلي فعاليتها در دوره حاضر تبديل نمود
، امروزه جاي متعيني در جنبش كارگري ندارند و نميتوانند )نهاو نه نفس وجود آ( العموم در قالب رويكرد اين كميته ها 

داشته باشند، وقت و فرصت را از دست داد، بايد به جاي ماندن بر روي ريلي كه بر آمد شرايط معيني از جنبش كارگري 
ز سيماي امروزي  و سالهاي پيش از آن بود با تمام قوا به اولويتهايي پرداخت كه قادر شود با بهره گيري ا٨٣در سال 

 .جنبش كارگري فرصتهاي هر چه تاريخ ساز تري را براي طبقه كارگر در ايران مهيا كند
كارگران ايران در طول سالهاي گذشته صدها و هزاران اعتراض را سازمان داده و به دفاع از مطالبات خود پرداخته اند، 

كه ديگر نميتوان از آن بعنوان يك مبارزه (زمانيافتگيبي ترديد اين اعتراضات بدون وجود درجه نسبتا بااليي از سا
و بدون وجود  و حضور رهبراني مجرب ممكن و ميسر نميشد، به همين دليل هم است كه ميتوان ) خودبخودي نام برد

ادعا كرد امروزه بر پايي تشكلهاي كارگري در ايران با اتخاذ رويكردي مناسب از سوي فعاليني كه آگاهانه در ميدان 
 .مبارزه طبقاتي هستند، امري ممكن و ميسر مي باشد

تا آنجا كه به تشكلهاي كارگري مربوط ميشود ايجاد اين تشكلها با رويكردي كه به كرات در اين مقاله به آنها پرداخته 
شد در معترض ترين و پيشرو ترين بخشهاي طبقه كارگر و حول زميني ترين منافع آنان در صنايعي همچون نساجي و 
برخي ديگر از صنايعي كه كارگران آن طي سالهاي گذشته دائما معترض بوده اند و به همين دليل از سازمانيافتگي 

اين مراكز در عين درجه  بااليي از سازمانيافتگي، داراي رهبراني . باالتري نيز برخوردارند، امري ممكن و ميسر است
پيوند اين بخشها به همديگر، بي ترديد احساس قدرت و . گذاشتكاردان نيز هستند كه بايد دست آنها را در دست هم 

 تحرك هر چه بيشتري به تك تك كارگران اين مراكز خواهد داد و آنان را قادر خواهد ساخت تا بر بستر اين پيوند،
 تشكلها مبارزات خود را بيش از پيش ارتقا داده و بر متن شرايط عيني و ضرورتهاي حاصل از اين ارتقا،  امر ايجاد

 بدون ترديد با توجه به تشديد .را به بخشي از ساز و كار تالش هاي خود جهت رسيدن به مطالباتشان تبديل كنند
 ايجاد كميته هايي، بنوبه و در زمان خود كار ٨٣همچنان كه در سال . جو سركوب اين كار آساني نيست، اما شدني است

ين كننده اي نيز بر جنبش كارگري ايران گذاشتند، اين نيز ميسر است و بايد آساني نبودند، اما ايجاد شدند و تاثيرات تعي
با نگاهي منصفانه و نقادانه  به پشت سر و كسب انرژي از پيشرويهاي صورت گرفته، با تمام قدرت و ابتكار و خالقيت 

 . بسوي آن خيز برداشت
 

***** 
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 من زنی معدن زادم

 
 روي كپه اي زغال 

 دنيا آمدم
 د نافم را بن

  با تيشه بريدند
 توي خاكه ها و نخاله ها 

 لوليدم
 با پتك و مته و ديلم 

 بازي كردم
 و با انفجار و ديناميت

 بزرگ شدم
 مردي از تبار معدن كاران 

 جفتم شد
 كودكي از جنس معدن زاييدم

 سي سال آزگار 
 زغال شويي كردم

 و زخم معدن
 ست كه دارماتنها پس اندازي 

 
 ن زادممن زني معد

 
 پدرم

 زير آواري مدفون شد
 مادرم

 توي غربالش خون باال آورد
 خواهرم را 

 چرخ هاي واگني له كرد
 برادرم

 از روي نقاله پرت شد
 و شوهرم را سم زغال 

 خانه نشين كرده
 يك عمر

 لقمه لقمه از دهنم زدم
 و پشيز پشيز پس اندوختم

 تا شايد 
 

 يكتا پسرم
 

 
 وقتي بزرگ شد
 .كاره اي شود

 اما حاال 
 يك هفته ايست كه او 

 هر كله سحر
 شن كش به دوش مي گيرد

 و پا به پاي همساالن
 در جست و جوي كار

 را " دهانه ي شيطان "راه 
 اميدوار مي رود و 

 غمگين مي آيد
 اين كوله بار فقر 

 تنها ميراثي است كه به او رسيد
 

 من زني معدن زادم 
 

 با باروت و ديناميت 
 بزرگ شدم 

 جه هاي سكوت را له
 مي فهمم 

 رگه هاي عصيان را 
 مي شناسم

 خوب مي دانم 
 انفجاري در پيش است 
 بگذار موسمش برسد

 وقتي كه زمزمه ها فرياد شد
 خواهي ديد 

 كه چگونه از گيس هايم 
 صدها فتيله مي سازم

 و از قلبم 
 !چخماق 

 
 من زني معدن زادم

 
 ست اگهواره ام ، كوچه ام ، وطنم معدن 

  بي شك و
 گورم نيز

 شعرهاي ممنوعه آمريكاي التين 
 

 حسين درفكي: گرد آورنده و مترجم 
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 محمد احسان    ی همكاریوراش و یآميته پيگير
 

 كميته پيگيري براي ايجاد تشكل مستقل كارگران و  بعد از سالها خفقان و سركوب جنبش كارگري ، با اعالم موجوديت
اميد تازه اي در فعاالن جنبش كارگري دميده شد  با دولت ايران ، I LO  ي كاراعتراض به مماشات سازمان جهان

 كميته پيگيري با هدف ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري شروع به فعاليت كرد بعد از كميته پيگيري ، سنديكاي  .
وار شدن راه براي كارگران شركت واحد ، كميته هماهنگي و اتحاد كميته هاي كارگري ايجاد شد كه ميتوان گفت هم

 .ايجاد اين تشكل ها ، آغاز گرش كميته پيگيري بود 
اما بايد ديد بعد از گذشت چند سال كميته پيگيري به هدف اوليه خود كه ايجاد تشكل هاي كارگري بود رسيده است ؟ 

ي دست آورد عملكرد و آيا آنچنانكه بعضي از فعالين مي گويند اين كميته ها به بن بست رسيده اند ؟ آيا شوراي همكار
ضرورت كار عملي اين كميته ها بوده است ؟ در اين نوشته سعي مي كنم به يكي از موانع ذهني عدم موفقيت كميته 

تا گامي هرچند كوچك باشد تا فعالين ديگر با نگاهي نقادانه در جهت جمعبندي ريشه اي از . پيگيري مروري كوتاه كنم 
 .بتوان گامهائي استوارتر در جهت رشد و اعتالي جنبش كارگري برداشت تا . عملكرد كميته تالش كنند 

با بررسي تاريخ جنبش كارگري به راحتي ميتوان ديد كه طبقه كارگر از نداشتن تشكلهاي توده اي هميشه رنج برده و با 
 به استثناء مقاطعي تاريخ جنبش كارگري. پيدا كردن كوچكترين روزنه اي در جهت ايجاد اين تشكلها تالش كرده است 

كوتاه كه بحرانهاي سياسي در جامعه حاكم بوده و سركوب پليسي مجبور به عقب نشيني شده ، فاقد تشكل هاي توده اي 
در اين سالها با اوج گيري اعتراضات كارگران و پراكنده بودن اين مبارزات و عدم وجود . و ادامه كار بوده است 

 تشكل هاي توده اي كارگران در دستور روز جنبش كارگري قرار گرفته و فعالين سازمانهاي كارگري ، ضرورت ايجاد
تالش صادقانة اين فعالين حاصلش ايجاد چند كميته و . كارگري تمام سعي و تالششان را در اين جهت بكار گرفتند 

ا در مبارزات جاري طبقه كه متاسفانه نه تنه. دست آخر شوراي همكاري بين اين كميته ها و فعالين كارگري بوده است 
كارگر نتوانسته اند تاثير بسزائي داشته باشند بلكه در رسيدن به هدف اوليه خود نيز يعني ايجاد تشكل هاي مستقل 

 . كارگري ، نتوانسته اند گامي به جلو بردارند 
 

 تشكل هاي توده اي كارگران 
ست به اين سئوال است كه طبقه كارگر براي آنكه بتواند ابتدائي ترين مسئله پيش روي هر فعال كارگري ، پاسخ گفتن در

بعنوان يك طبقه مستقل پا به ميدان مبارزه بگذارد بايد چه پروسه اي را پشت سر نهد ؟ به خوبي روشن است كه همة 
گاه قدرت طبقه كارگر در اتحاد و يكپارچگي آن است و تا زمانيكه توده هاي وسيع طبقه كارگر به هويت طبقاتي شان آ

 .نگردند ايجاد يك وحدت وسيع طبقاتي امكان ندارد 
توده هاي كارگر در مبارزات جاري خود براي رسيدن به مطالباتشان و تداوم و قوت بخشيدن به اين مبارزات به 
ضرورت تشكل پي برده و با ايجاد تشكل هاي گوناگون توده اي كه ممكن است اين تشكل ها شكل هاي متنوعي نيز 

شد از كارگر منفرد بودن درآمده و وحدت با هم سرنوشتانش را تجربه مي كند و با درس گيري از شكستها و داشته با
پيروزيهايش مي آموزد كه مقابلش طبقه اي صف آرائي كرده كه نيروهاي مسلح ، زندان و هزار و يك امكان ديگر را در 

رنوشتش با ديگر هم طبقه اي هايش گره خورده ، مي مي آموزد كه او نيز عضوي از يك طبقه است و س. اختيار دارد 
 .آموزد كه تمام قدرت طبقه كارگر در اتحاد و يكپارچگي آن است 

مي آموزد براي رسيدن به كوچكترين مطالبه اي بايد مبارزه كند و پيروزي مبارزه اش متكي به تشكلي است كه هر چه 
اين پروسه ، پروسه اي است كه پيچ خم هاي بسياري دارد و طبقه . بيشتر هم سرنوشتانش در آن تشكل گرد آمده باشند 

اين راه طوالني باشد يا كوتاه ، بهر حال راهي است كه . كارگر بناگزير مي بايد از تمام اين پيچ و خم ها بايد بگذرد 
 . طبقه كارگر پيش رو دارد 

 توده اي كارگران است و متاسفانه در اين پيشروي طبقه كارگر و پيروزي در مبارزات جاري اش متكي به تشكل هاي
 ابتدا بايد ياد آور شد ايجاد تشكل هاي توده اي امر خود . رابطه درك درست و واحدي بين فعالين كارگري نيست 
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بلكه در محيطهاي كار و به دست خود كارگران . كارگران است و اين تشكل ها ابتدا به ساكن به وجود نمي آيند 

 باال اشاره شد كارگران در مبارزات جاري براي رسيدن به مطالبات خود و بنا به ضرورت مبارزه و براي همانگونه كه در
به خوبي براي پيشروان طبقه كارگر روشن . تداوم و قوت بخشيدن به اين مبارزه ، تشكل هاي خود را ايجاد خواهند كرد 

رد مي بايد تشكلي را سازمان دهد كه بتواند بخش بيشتري است كه هر بخشي از طبقه ، بنا به شرايطي كه در آن قرار دا
تشكلي كه توده هاي وسيعي از كارگران از طريق آن آموزش . از هم سرنوشتانش را در آن سازمان داده و فعال نمايد 

 و صرفا بر در اين تشكلها توده هاي وسيعي از كارگران بدون در نظر گرفتن هيچ تفاوتي. ببينند و آگاه شده و رشد يابند 
مبناي موقعيت مادي و اقتصادي شان ، يعني هم سرنوشت بودنشان در آن متشكل شده و در آن چون تني واحد عمل 

اولين مشخصة تشكل هاي توده . خواهند كرد و با نيروي اتحاد و همبستگي خود نيز از تشكل هايشان دفاع خواهند كرد 
كارگران در تجربه عملكرد تشكل هاي فرمايشي را ديده . فرما مي باشد اي كارگران، در مستقل بودن آن از دولت و كار

اند وبخوبي ميدانند تشكل هاي واقعي كارگري نمي تواند با جلب نظر دولت و سرمايه دار ايجاد شود، بلكه بايد با 
تنها . ند نيروي همبستگي و متحد خود ، سرمايه داري را مجبور به رسميت شناختن تشكل هاي مستقل كارگري كن

 .نرا به سرمايه داري تحميل مي كندو آنيروي خود كارگران و مبارزة متحدانه شان است كه به تشكلهايشان رسميت بخشيده 
 

 كميته پيگيري 
 و مي گويند ما در  بخشي از فعالين كميته پيگيري ، آنرا ظرفي در بر گيرنده گرايشات متفاوت كارگري قلمداد كرده

هر چند كه عمال كميته رابه عنوان يك تشكل توده اي كارگران . ي كارگري فعاليت مي كنيم جهت ايجاد تشكل ها
ميدانند و سعي در تعريف ماهيت و خصوصيت كميته بعنوان يك تشكل توده اي هستند ، آنچنان كه در اساسنامه ماده 

ران بوده كه متشكل از كارگران ،  يكي از ابزارهاي مبارزه كارگ" كميته پيگيري خود را چنين تعريف كرده است -١
 در واقعيت امر از آنجا "نمايندگان منتخب در مجامع عمومي در بخش هاي مختلف كارگري و فعالين كارگري مي باشد 

كه اين تشكل در برگيرندة بخشي از فعالين كارگري است و جدا از محيط كار و مبارزات جاري كارگران شكل گرفته ، 
هر چند كه در اساسنامه . ي توده اي كارگران قرار گرفته و بقولي از آنجا رانده و از اينجا مانده اند در تناقض با تشكل ها

 پيشبرد امر سازماندهي و پيگيري روند ايجاد تشكل هاي آزاد " -٢، كميته اهداف خود را چنين بيان مي كند ماده 
با گذشت تقريبا دو سال ، فعالين كميته در پيشبرد اين  عمال "كارگري بدون دخالت نهاد و مقامات دولتي وكارفرمايان 

كه خود اين امر نشان از درك غلط و ديدگاه مغشوش اين فعالين در مورد تشكل . هدف نتوانسته اند گامي عملي بردارند 
 شكل هاي توده اي كارگران و همچنين تشكل هايي كه در بر گيرندة فعالين كارگري بوده ودر خارج از محيط هاي كار

درك غلطي كه در عمل ، علت عدم حضور تودة كارگران در كميته را ، به توده اي نشدن اين .مي گيرند ، مي باشد 
تشكل نسبت داده و تا آنجا پيش ميرود كه غرق شدن در جنبش خودبخودي و قانون گرائي را راه اصولي ايجاد 

لين كارگري را كم رنگ كرده تا حد نوشتن يك اطالعيه و نقش و وظايف فعا. تشكلهاي توده اي كارگران قلمداد ميكند 
 اساسنامه كميته پيگيري به درستي آمده ١٢همانگونه كه در ماده . در نهايت شركت در يك آكسيون خالصه مي كند 

 برقراري ارتباط با ساير فعالين كارگري وتبليغ جهت "  است در جهت تعريف وظايف واحد ارتباطات و تبليغات
 تشكل هايي مانند كميته پيگيري كه از " آنها به كميته پيگيري وتالش براي اتحاد عمل ضروري با سايرتشكلها پيوستن
 .كارگري تشكيل شده و بر اين اساس نيز بايد خود را تعريف كنندفعالين 

 به شكل روتين و فعالي كه دخالت در مبارزات جاري طبقه كارگر. تعريفي كه در بر گيرندة وظايف فعالين كارگري باشد
مستمر و روزانه ، جزئي از وظايفش محسوب شده وبا دخالت فعال در اين مبارزات در جهت پيشبرد و سازماندهي اش 

با حضور در محيط زيست و كار كارگران، سعي در مرتبط . به وسيله تشكل هاي خود كارگران سعي و كوشش مي كند 
 شتن نقشي فعال در مبارزات بخش هاي مختلف طبقه كارگر و جلب حمايت كردن پيشروان طبقه به يكديگر كرده و با دا

اين بخش ها از يكديگر در جهت منافع پايه اي و اساسي كارگران كوشش مي كند ومنافع كل طبقه را سر لوحه كارش 
 .نش مي كنددر آگاه كردن هم زنجيرافعالي كه از طريق كار هر روزه وآموزش اصول مباني علمي ،سعي . قرار ميدهد 

 
 



 شهريور ماه هزارو سيصد و هشتاد و شش................................................. ..بولتن کارگری شورا 

 ٣۵

 
 شوراي همكاري 

به فراخوان اتحاد كميته هاي كارگري در جهت اتحاد عمل تشكلها و فعالين كارگري بر سر مبرمترين مسائل و معظالت 
جنبش كارگري و ايجاد تشكل سراسري يا فراگير كارگري ، كميته پيگيري ، كميته هماهنگي و بخشي از دانشجويان 

ند و همانطور كه در دعوتنامه اتحاد كميته هاي كارگري پيشنهاد شده بود، شوراي همكاري تشكل پاسخ مثبت داد..........و
اين شورا، همانگونه كه درفراخوان نيزبه آن اشاره شده ،در پي عدم موفقيت اين . ها وفعالين كارگري آغازبه فعاليت كرد
م موفقيت و معظالت پيش رويشان و  شده خود و پاسخ گويي به علت عد تشكل ها در رسيدن به هدف تعريف

 . تشكل سراسري كارگران ، شكل گرفتهمچنين ايجاد
متاسفانه درك رايج در شوراي همكاري نيز در مورد تشكل توده اي كارگران ، همان درك غلط و مغشوش است كه با 

اي شركت كننده در مخدوش كردن تشكل فعالين و تشكل توده اي كارگران ، نه تنها به معظالت پيش روي تشكل ه
اما طرح ايجاد تشكل سراسري و فراگيرو . شورا پاسخي نمي دهد بلكه شورا را نيز دچار همان معظالت خواهد نمود 

 دادن فراخوان براي همكاري واتحاد براي ايجاد آن ، نه تنها حاكي از همان درك غلط و مغشوش در مورد تشكل هاي 
 زا مي باشد كه بايد از زواياي مختلف نقد و بررسي شود كه در اين نوشته جاي كارگري است بلكه در مواردي نيز توهم

 اين شورا در بهترين شكل كار آئي و . در اينجا فقط به اشاره اي كوتاه در مورد شوراي همكاري اكتفا مي كنم . آن نيست 
د در مقاطعي جهت اتحاد عمل اين تاثير گذاري در جنبش كارگري ، با اين تركيب كه هم اكنون دارد ، تنها مي توان

  .تشكل ها ، بر سر مسائل مشخص مانند برگزاري مراسم و غيره عمل كند
 

 تشكل فعالين 
اين تشكل از آنجا كه در خارج از محيط كار ايجاد شده و بخشي از فعالين كارگري در آن متشكل شده اند ميبايد با 

اي كارگران ، وقرار دادن منافع پايه اي و اساسي كل طبقه پيش تفكيك وظايف چنين تشكل هايي از تشكل هاي توده 
با تهيه و ارائه راه كارهاي عملي ، نقش فعالي را در مبارزات جاري . روي خود ، با افقي روشن و شفاف عمل نمايند 

ه كارگران داشته باشند و در جهت وحدت بخش هاي مختلف طبقه كارگر و مرتبط كردن پيشروان اين بخش ها ب
. يكديگر سعي و تالش كنند و در جهت رفع موانع سر راه طبقه كارگر ، كه راهي پر پيچ وپر از موانع است بكوشند 

بطور نمونه تهيه بولتني كه هر كارگري با مراجعه به آن ، بتواند به راه كار هاي عملي در جهت پيشبرد مبارزات جاري 
بولتني كه در شكل دادن به خواستها و شعار هاي مبارزات .  برد اش دست يابد و در جهت رشد و آموزشش از آن سود

 .جاري كارگران نقشي فعال داشته باشد 
 

****** 
 
 

 تفاوت ساختگی
  
 

 من يك كارگرم 
 با دستي معمولي يا تاول زده 

 پيشاني پر چروك يا صاف 
 چشمي تيزبين ، به سان عقاب 

 زباني الكن 
رباره ام نوشته چون فرصت خواندن آن چه را كه د

 شده 
 كمتر داشته ام 

 
 چه تفاوت است 
 بين من خدماتي 

 
 تو كه توزيع مي كني 

 او كه مولد است 
و آنان كه با آموزش هماهنگي، همبستگي، انسجام و 

 تشكيالت 
 در اين راه هاي پرفراز و نشيب 

  ؟يا و ياورمان هستند
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چه تفاوت است، بين آن كارگر زردپوست جنوب 

 آسيا شرقي 
 عرب خاورميانه 

 سياه آفريقايي 
 سرخ پوستي كه ، نمايندگان سرمايه داري جهاني 

  " خوب "نشان 
 به مرده اش اطالق مي كنند 

  ؟و سفيد پوستان پراكنده سرتاسر زمين
  

 چه تفاوت است 
 ميان آن كارگر كارخانه صنعتي پيش رفته 

 كارگران مزارع نيشكر آمريكاي التين 
 خشخاش افغانستان كشت كارهاي 

 زحمت كشان كشت و صنعت هاي مكانيزه اروپا 
 غير از اين است كه 

 همه 
  ؟در چنبره كار مزدي دست و پا مي زنيم

 
 آيا تفاوت است 

 
 

 
 ميان آن كس كه مي آموزاند 

 يا او كه در گوش بيمار نوميد و اميدوار 
 نويد زندگي سر مي دهد

 
 كند ابجا مييا كسي كه تود ه هاي ميليوني را ج

 و يا هر نيروي انساني  كه در ازاي كاري 
 رود  مزدي گرفته، با حيات كلنجار مي

 با وجه اشتراكي 
 ؟ " فروش كار مزدي"بنام 

 آيا زمان آن نرسيد 
 با اتحاد و يكپارچگي 

 
 

 از بيخ و بن بركنيم 
 شيوه كار مزدي را 

 تا جهان بهتري سازيم 
 ؟در شان و شوكت انسان

 
 

 يراييحمدي اخسرو ا
 ١۴/١١/٨۵ 

****** 

 
 

       

 

 دستمزد چيست؟
 كارل ماركس

 
 ماز كارفرماي ازاي يك روز كار من در": دستمزد شما چقدر است؟ يكي پاسخ خواهد داد: اگرازچند كارگر پرسيده شود

يم كه كارگران با توجه مي ياب  وغيره؛ ما در"من روزانه سه شيلينگ مي گيرم":  وديگري مي گويد"دو شيلينگ مي گيرم
آن كار مي كنند، براي انجام يك وظيفه ي خاص، براي مثال؛ بافتن يك يارد كتان  به شاخه هاي متفاوتي از صنعت كه در

 همه در يك ،به رغم تنوع گفته هاي آن ها. يا حروفچيني يك صفحه، مبالغ متفاوتي را از كارفرمايشان دريافت مي كنند
 . ازاي زمان معيني كار يا ميزان معيني كار؛ به آنان مي پردازد تمزد، پولي است كه سرمايه دار بهدس: نكته توافق دارند

اما اين يك تصور غلط . ازاي پول، كارشان رابه او مي فروشند درنتيجه، سرمايه دار كار آنان را با پول مي خرد وآنان در
را  بعد از اين كه آن راخريد، كارگر و. مي خرد...، يك ماه، ورا سرمايه دار، براي يك روز، يك هفته اين توان كار. است

بادو : ار پولي كه توان كار كارگران را مي خرد، براي مثالسرمايه دار با همان مقد. مي گيردبه مدت زمان قيد شده به كار 
 آن بيست پوند شكردو شيلينگي كه او با .  او مي توانست مقدار معيني شكر يا هر كاالي ديگري را بخرد–شيلينگ 
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دو شيلينگي كه او با آن دوازده ساعت، استفاده از توان كار را مي خرد، بهاي .  پوند شكر است٢٠خرد، عبارت از بهاي مي

با اين تفاوت كه اولي با ساعت اندازه . اين توان كار، دقيقا همانند شكر، يك كاال است بنابر. دوازده ساعت كار است
 .   ا ترازوگيري مي شود و دومي ب

يك نسبت معين رخ  اين كارگران كااليشان يعني توان كار را با كاالي سرمايه دار يعني پول، مبادله مي كنند و مبادله، در
گي، مبادله مي شيلينگ، براي دوازده ساعت ريسند مقدار معيني پول، درمقابل مقدار معيني توان كار، دو: مي دهد يعني

نيست كه من مي توانم با آن بخرم؟ پس كارگر، كاالي خود يعني  انگر همه ي كاالهاي ديگرآيا اين دو شيلينگ بي. شود
درواقع سرمايه دار با دادن دو شيلينگ در عوض كار . يك نسبت معين با كااليي ازهر نوع مبادله مي كند توان كار را در

اين رو اين دو شيلينگ رابطه يي را توضيح از. لوازم ديگر مي دهد و روزانه، به او مقداري گوشت، لباس، سوخت، نور
 .دوشيلينگ ارزش مبادله ي توان كار اوست. مي دهد كه درآن توان كار با كاالهاي ديگر مبادله مي شود

بنابراين دستمزد تنها . ارزش مبادله ي يك كاال وقتي كه به صورت پول تخمين زده مي شود قيمت آن كاال ناميده مي شود
قيمت توان كار است و معموال قيمت كار نام مي گيرد؛ نام خاصي براي اين كاالي خاص است، كه يك نام خاص براي 

 .خون انسان ندارد هيچ سرچشمه يي غيراز گوشت و
نخ مي دهد؛  سرمايه دار به او كارگاه بافندگي و. اجازه بدهيد يك كارگر، به عنوان مثال، يك بافنده را در نظر بگيريم

سرمايه دار، پارچه را مالك مي شود وآن رابه عنوان .  كار مي كند ونخ را به پارچه تبديل مي كندبافنده خود را وقف
آيا مي توان گفت كه دستمزد با فنده؛ سهمي از پارچه، سهمي از بيست شيلينگ، يا . به بيست شيلينگ مي فروشد: مثال

 بافت آن به اتمام برسد فروخته شده است پارچه مدت ها پيش از آن كه. سهمي از محصول كار اوست؟ به هيچ وجه
پس سرمايه دار، دستمزد كارگر را نه از پولي كه از پارچه به دست مي . وبافنده دستمزدش را از آن دريافت كرده است

درست به همان سان كه دستگاه بافندگي ونخ ريسندگي . اختيار داشته است مي پردازد آورد بلكه از پولي كه از قبل در
كار بافنده اي نيستند كه سرمايه دار اين وسايل را در اختيارش گذاشته، به همان ترتيب نيز كاالهايي كه بافنده به محصول 

ممكن است كارفرما براي پارچه ابدا . ازاي كاالي خود يعني نيروي كارش دريافت مي كند محصول كارش نيست
م به دست نياورد يا ممكن است آن را به نسبت دستمزد خريداري پيدا نكند يا با فروش آن، مقداري از دستمزد را ه

سرمايه دار با بخشي از سرمايه خود، دقيقا به .  بفروشد، اما همه ي آن مقدار به بافنده داده نمي شوديبافنده، با سود باالي
ه است، توان كار همان روشي كه با بخش ديگري از ثروت اش، مثل مواد خام، نخ و ابزار كار كارگاه بافنده گي را خريد

نيز مي شود چرا كه براي توليد   كه شامل خريد نيروي كار–بافنده را نيز مي خرد، سرمايه دار پس از خريد اين چيزها 
چون بافنده ي خوب ما هم يكي .  با مواد خام وابزار كاري كه متعلق به اوست دست به توليد مي زند–پارچه الزم است 
تراز است ودر محصول، سهم بيشتري از كارگاه بافندگي  ازاين منظر، با كارگاه بافندگي هم و وجود او  از ابزارهاي كار

 .  ندارد
دستمزد، سهم كارگر از كاالهاي توليد شده به وسيله ي او نيست؛ بلكه آن قسمت از كااليي است كه قبال : بنابراين

 .يدي را خريده است مقدار معيني از نيروي كار تول،نآ  سرمايه دار با موجود بوده و
چرا مي فروشد؟ پاسخ اين . درنتيجه، توان كار، كااليي است كه مالك آن، كارگر مزدبگير، آن را به سرمايه دار مي فروشد

 .براي ادامه ي حيات: است
منظور درعمل، يعني كاررا درنظر بگيريم، در مي يابيم كه نمود فعال زند گي كارگر است؛ كارگر به  اما اگر توان كار را

بنابراين فعاليت زنده ي او، تنها . تامين وسايل الزم براي امرار معاش، اين فعاليت زنده را به فرد ديگري مي فروشد
گي خود، بلكه كار را كار را نه به عنوان بخشي از زنداو . زنده بماند   است براي تامين بقايش؛ اوكار مي كند تا ايوسيله

. كار، كااليي است كه او آن را به ديگري تسليم مي كند. دا كردن زندگي، درنظر مي گيردبيش تر به مثابه ي راهي براي ف
 بنابراين هدف فعاليت او، توليد محصول نيست؛ زيرا چيزي كه او براي خودش توليد مي كند مانند ابريشمي كه مي بافد، 

 كه او براي خودش توليد مي كند دستمزد يا كاخي كه مي سازد، نيست؛ بلكه چيزي طاليي كه از معدن استخراج مي كند
چيزي جز مقدار معيني وسيله ي معاش نيست،  آن چه از پارچه اي ابريشمي، طال وقصر نصيب كارگر مي شود. است

 وكارگري كه به مدت دوازده ساعت مي –پناهي دريك زيرزمين  سر  و ، چند سكه ي مسي اي پنبه اي شايد جامه 
 آيا او اين دوازده ساعت را به عنوان ... و مي سازد، پارو مي زند، مي شكند، حمل ونقل مي كندبافد، مي ريسد، مي كند، 
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زماني شروع مي  زند گي واقعي براي او از. نمودي از زند گي خود وبه عنوان زند گي اش تلقي مي كند؟ كامال برعكس

به عبارت ديگر، دوازده . بستر قرار مي گيرد يا در واو در كنار ميز، برصندلي قهوه خانه  شود كه كارش پايان مي پذيرد و
را قادر مي سازد  ساعت كار او به صورت بافتن، رشتن، كندن وغيره كه برايش فقط راهي براي كسب درآمد است كه او

مچون كرم اگر هدف كرم ابريشم از تنيدن اين بود كه ه. تا دركنار ميزي بنشيند، به قهوه خانه برود و يا در بستري بياسايد
 .پروانه به حيات خود ادامه مي داد آن گاه نمونه ي تمام عياري از كار مزدي مي بود

برده، توان كار . توان كار، هميشه يك كاال نبوده است، وكار، هميشه به صورت كار مزدي، يعني كار آزاد نبوده است
براي هميشه، همراه با توان  بلكه برده، يك بار وخودش را به برده دار و گاو نر، توان كارش را به كشاورز نمي فروشد؛ 

او خودش يك . كارش به مالك فروخته مي شود؛ يعني كااليي بود كه از يك مالك به مالك ديگر دست به دست مي شد
او از مالك زمين دستمزد ) ١(رعيت فقط قسمتي از توان كارش را مي فروشد. كاال بود، اما توان كارش كاالي او نبود

به مالك زميني كه  رعيت به زمين و. ت نمي كند؛ بلكه بيش تر، مالك زمين است كه از او باجي به دست مي آورددرياف
او . محصول را به تدريج مي فروشد به عبارت ديگر، كارگر آزاد، خودش و. محصول آن را برداشت مي كند تعلق دارد

وز مثل ديروز، به حراج مي گذارد و به مالك مواد خام، يا پانزده ساعت از زنده گي اش را، امر هشت، ده، دوازده و
كارگر نه به مالك تعلق دارد نه به زمين، بلكه هشت، ده، . ابزارها و وسايل امرار معاش، يعني به سرمايه دار مي فروشد

ر هروقت بخواهد كارگ. به كسي كه آن ها را از او مي خرد تعلق دارد گي روزانه اش رازده يا پانزده ساعت كار از زنددوا
كه نيروي كارش به او فروخته شده ترك مي كند و سرمايه دار هم هروقت مناسب باشد دستمزدش را به  سرمايه داري را

اما كارگر كه تنها منبع درآمدش فروش . را اخراج مي كند او بهرمند نشود او او پرداخت مي كند واگرهم ازنيروي كار
ه ي خريدار، يعني طبقه ي سرمايه دار را ترك كند، مگر اينكه بخواهد از هستي توان كارش است، نمي تواند كل طبق

دارد؛ او نه به اين يا آن سرمايه دار، بلكه به طبقه ي سرمايه دار تعلق دارد و اگر قرار باشد براي كار خود،  خود دست بر
 .خريداري پيدا كند بايد به سراغ همين طبقه بيايد

ه رابطه ي سرمايه با كار مزدي بپردازيم به طور كل و مختصر عام ترين شرايطي را كه در تعيين پيش از اين كه دقيق تر ب
. هم چنان كه ديديم، دستمزد قيمت كاالي معيني به نام توان كار است. دستمزد نقش مهم ايفا مي كند توضيح مي دهيم 

پس پرسش اين .  تعيين مي كنند رار كاالي ديگربنابراين دستمزد، به وسيله ي همان قوانيني تعيين مي شود كه قيمت ه
 ....       قيمت يك كاال چه گونه تعيين مي شود؟              ادامه دارد : است

                 
اب آن نيست؛ زيرا هيچ گونه رابطه ي خريد وفروش بين رعيت و نتعبير دقيقي براي نظام رعيتي، در شكل "فروختن".١

باج هاي مالك بعدا در كار وجنس تجلي پيدا مي كند، آشكار است كه ماركس در اين جا از كلمه . مالك وجود ندارد
  )ويراستار انگليسي.(ن مفهوم خودبيگانگي در معناي كلي آن استفاده مي كندي براي تبي"مي فروشد"ي
 

 كتاب كارمزدي وسرمايه، ارزش قيمت و سود 
  كارل ماركس: نويسنده 

  نفيسه نمديان پور- سيدحسيني مير جواد: ترجمه ي 
 ١٣٨۵چاپ اول پاييز

 
 

***** 
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 ميزگرد سايت شورا در باره کارگران مهاجر افغانی با شرکت

 يکی از کارگران افغانی ساکن در ايران
 

 اشاره
. يل مي دهند ميليون نفر را تشك٣امروزه كارگران مهاجر افغانستاني در ايران به همراه خانواده هايشان جمعيتي در حدود  

از اين تعداد قريب يك ميليون و چهل و شش هزار و ششصد و سي و يك نفر با گرفتن مجوز از دولت جمهوري 
اسالمي در ايران ساكن شده اند و تخمين زده مي شود كه تعداد يك ميليون و پانصد و هشتاد هزار نفر نيز بدون مجوز 

كه در مجموع يك ميليون و سيصدهزار نفر از آنان مشغول ) ٨۶تير ۵روزنامه كارگزاران .(در ايران زندگي مي كنند
 درصد در بخش كشاورزي و ۵/١١ درصد از آنان در بخش ساختمان و صنعت ، ١١براساس يك تحقيق . بكارند
اين كارگران يا با خانواده هايشان به ) ٨۶ خرداد ١٩روزنامه ايران . (درصد در حوزه كارهاي خدماتي اشتغال دارند٧٧

 .ايران آمده اند و يا همينجا تشكيل خانواده داده اند
 آنها از سالها پيش، از جنگ و خشونت و فقر و بيكاري در افغانسان گريخته و به ايران پناه آورده اند و در طول اين 

رود اين مدت  كار كرده و در توليد ثروت و نعمت در ايران نقش مهمي ايفا كرده اند در عين حال كه از همان لحظه و
كارگران به ايران بدليل تبعيضاتي كه وجود داشته و دارد سخت ترين كارها را با پايين ترين دستمزدها  به آنان تحميل 

 گردانندگان جامعه در مواجهه با فقر  و بيكاري وسيعي كه كل جامعه را در بر گرفته ديواري ه با اينحال امروز،كرده اند
 غان پيدا نكرده اند و تالش دارند با عمده كردن مسئله  حضور اين كارگران در ايران، كوتاه تر از كارگران مهاجر اف

. فرافكني نموده و همه معضالت مربوط به مسئله بيكاري كارگران را متوجه حضور كارگران مهاجر افغاني در ايران بكنند
 آيا واقعا اينگونه است و آيا مردم و كارگران اين را مي پذيرند؟

رابطه ما فعالين سايت شورا با برگزاري ميز گردي با شركت يكي از كارگران افغانستاني مقيم ايران، اين مسئله و در اين 
كل مسائل مربوط به كارگران افغاني را مورد بررسي قرار داده ايم تا قادر شويم در دفاع از هم طبقه اي هاي افغان خود 

 .ير به راههاي عملي تري براي دفاع از آنان دست پيدا كنيمقدمي برداشته و اگر بتوانيم در تداوم اين مس
  

 اين دور اخراج كارگران افغان كه از مدتي قبل شروع شده آيا درادامه اخراج هاي دوره قبل صورت :جعفرعظيم زاده 
 مي گيرد يا مرحله جديدي به حساب مي آيد؟

ره قبلي يك فرصتي دادند و چند ماهي اوضاع آرام تر پس از دو. اين دور اخراج ها بعد از يك وقفه شروع شد: نجيب 
اما از اول .  ماه طول كشيد۵ يا ۴ بود، حدود ٨۵اون موقع، فكر ميكنم آذر ماه . بود اما اين دفعه شدت عمل بيشتر بود

 . فروردين ماه امسال اخراج ها بصورت وسيع شروع شد
 حتي از سر ساختمان هم آنها را ،گران مهاجر افغان زياد بود دوره قبلي هم شدت عمل براي اخراج كار:جعفرعظيم زاده 

 .روانه اردوگاه مي  كردند
 دوره قبلي اوال كمتر اتفاق مي افتاد كه بيايند از سر ساختمان ها كارگران را جمع كنند ببرند، مامور اداره كار مي :نجيب 

ان را دستگير مي كردند و روانه اردوگاه مي كردند در خيابان كارگر افغ. آمد و به صاحب كار تذكري مي داد و مي رفت
اما االن سر ساختمان ها مي روند و همه كارگران افغان . و بنابراين كارگران افغاني كمتر در انظار عمومي ديده مي شدند

 . مستقيما روانه اردوگاه ها كرده و ديپورت مي شوند ورا جمع مي كنند
 داد اخراج شدگان در دوره قبل منتشر شده ويا شما آگاهي در اين مورد داريد؟ آيا آماري در مورد تع:جميل محمدي 

اما .اما دوره جديد خود كارگران افغان مي گويند يكصد هزار نفر اخراج شده اند.  آمار دقيقي در دست نيست:نجيب
 هزار نفر داوطلبانه برگشته مقامات جمهوري اسالمي مي گويند حدود هفتاد هزار نفر اخراج شده اند كه از اين تعداد سي

 . اند و بقيه را از سر كارگاه ها و ساختمان ها جمع آوري و سپس از ايران اخراج كرده اند
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 در اين مرحله از اخراج مهاجران آيا ماموران وزارت كار حضور دارند يا نيروهاي انتظامي به محل كار :جعفرعظيم زاده

 كارگران مي آيند؟
ار اصال حضور ندارد و فقط نيروي انتظامي مي آيد و كارگران را مي برد و با صاحب كار هم كاري  االن وزارت ك:نجيب
 .برخوردها بسيار غير انساني است و حتي به كارگران فرصت حساب و كتاب و تسويه با كارفرما داده نمي شود. ندارند

 .ل مي يابند ساعت مي مانند و سريعا به آن طرف مرز انتقا٢۴در اردوگاه هم تنها 
 آيا بخاطر آنست كه كارگران مهاجر افغان بازار كار را اشباع مي كنند؟ بنظر شما چرا اين اخراجها صورت مي گيرد :مهدي پور

 داليلي كه براي اين منظور از طرف دولت جمهوري اسالمي بيان مي شود شامل اشباع كردن فرصت هاي شغلي :نجيب
 . قانوني آنها در اين كشور استتوسط كارگران افغان و اقامت غير 

بعد ببينيم چه باليي بسرشان مي آيد وچكار مي .  اجازه ميخواهم مباحث دوره قبل را بيشتر بشكافيم :جعفر عظيم زاده
و گاهي هم نيروي انتظامي براي كارفرما  در دوره ي قبل ازطرف اداره كار مي آمدند .كنند تا برسيم به واقعيت موجود

 االن كه جريمه اي در كار نيست با مهاجرين چگونه برخورد مي كنند؟. ين مي كردندجريمه اي تعي
ما درمحلي ساكن هستيم كه يك كارگاه وپشت آن .  االن فقط اخراج مي كنند و روش هاي اخراج هم فرق كرده:نجيب

نفر شب ها ١۵٠نفر و جمعا باالي آن را بصورت اتاق هايي در آورده اند كه هر اتاق حدود ده . هم يك گاراژ مي باشد
يك بار نيروي انتظامي براي دستگيري اين كارگران به آنجا ريخت عده ي از كارگران خودشان . دراين اتاق ها مي خوابند

كمر دونفرشان شكست و بعدا هم شنيديم كه يك . را به پايين پرت مي كردند كه منجرب به مرگ يكي از كارگران شد
در  آنجا جانش را از دست داده  ق زخمي شده و با همان وضعيت جسمي به افغانستان ديپورت ونفر ديگر براثر اين اتفا

ي از گزارش گران كه لب مرزمشغول تهيه ي گزارش از ديپورت كردن مهاجرين افغاني بودند يكي از مهاجرين اعده . 
شگران دهد كه بخاطر اعتراض  و در لباسش رو باال كشيد تاجاي شالق هاي را كه روي بدنش نقش بسته بود نشان گزار

دستگير نشدنشان  كارگران مهاجر تالش زيادي براي. خواست براي تسويه حساب با كارفرما شالق و كتك خورده بود
 . كرده اند اما سرانجام با جراحاتي كه در اثر كتك به وجود آمده و با هتك حرمت شان به افغانستان برگردانده مي شوند

تا كارگران افغاني را دستگير و ديپورت كنند حتي فرصت حساب كتاب و برداشتن لباس يا پول توي وقتي مي ريزند 
در حالي كه بچه هاي افغان . به آنها اجازه عوض كردن لباس كارشان را نمي دهند. جيب شان را هم به آنها نمي دهند

د تا زماني كه دستگير شدند بتوانند كرايه مقداري از پولي كه با زحمت و محنت بدست آورده اند پس انداز كرده ان
 . باشند اما متاسفانه آنها فرصت برداشت پولي را كه پس انداز كرده بودند را هم ندارندبه افغانستان را داشته  ماشين و خرج سفر
  صرف نظر از پول هاي پس انداز شده شان، طلب هايي را كه از كارفرما دارند چه مي شود؟:جعفر عظيم زاده

ي كه شخصا برايش كار مي كنم يك نگهبان دارد كه مهاجر افغان مي باشد، صورت حساب كارفرماي كارگاه: نجيب
 هاد به آنناين كارگران خانواده يا كساني را كه بتوان. كارگران را مي نويسد حدودا دوازده نفر از اين كارگرها كابلي هستند

 ندارند وهمين طور براساس قوانين ايران ،ده اند نزد آن ها به امانت بگذارنداعتماد داشته باشند و پولي را كه پس انداز كر
يكي ششصد . به همين دليل تمام دستمزد آنها نزد كارفرما مي ماند تا پايان كار. نمي توانند حساب بانكي هم داشته باشند

 مدرك اقامت نداشته اند اخراج شده هزار تومان، يكي يك ميليون و تا سه يا چهار ميليون تومان هم طلب دارند و چون
 . اند، بدون دادن حق وحقوقشان 

 سال هاست كه اين بال برسر كارگران مهاجر افغانستاني مي اولين بار نيست،  ، در رابطه با اين وضعيت:جعفر عظيم زاده
 صورت غيرقانوني وارد ب از سر ناچاري وبطور مرتب يك عده سال هاست كه : كارگرهاي افغانستاني دو دسته اند.  آيد

 . و اقامت گرفته اند مثال بيست سال است به ايران آمده اند،ي هم سال هاي متماديا عده ،ايران مي شوند وكار مي كنند
 براي اين كه به اين وضعيت ،دو ماهه يا چهار ماهه آمده اندو مثال آنهايي كه بصورت غير قانوني وارد ايران شده اند 

 اما كارگراني كه از بيست سال پيش يا ده سال ،و بالشان بسته است ودرموقعيت ضعيف تري هستنداعتراض بكنند دست 
 عده دست بزنند؟اين اقامت گرفته اند آيا آنها قصد ندارند يا نمي توانند به اقدامي حمايتي براي  و پيش اينجا هستند

م اعتراضي بر عليه اين وضعيت انجام بدهيم مقابل  چرا، يك پيشنهاد به سفارت افغانستان دادند كه ما مي خواهي:نجيب
 اما سفارت اجازه اين كار را نداد با اين توجيه كه مطمئنا تجمع كنندگان از طرف دولت ايران . دفتر سازمان ملل درتهران
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اطالع سركوب مي شوند و كارت اقامت داشته باشند يا نداشته باشند اخراج خواهند شد وهمچنين به رسانه ها اجازه 

 .مي دهند و  به همين دليل مردم هم براي اعتراض كردن جمع نمي شوندنرساني 
 برخالف دوره هاي قبل دراين دوره اتفاقاتي افتاده كه درنوع خودش كم سابقه بوده اما حاال شما مي :جعفرعظيم زاده 

 تا ، تا حاال اعتراضي نشدهچي، غانستان افخود  در هدرست. گوييد اگر اينجا اعتراض بشود مي آيند جمع مي كنند ومي برند
  ، مثال در مقابل سفارت جمهوري اسالمي؟  افغانستان خانواده هاي مهاجرين ومردم به اين وضعيت اعتراض بكننديتونشده كه حاال 
 فقط مخالف اين بودند كه چرا كارگرها را به اين.  بله خيلي اعتراض شديدي شده هم توي كابل وهم در هرات:نجيب

 بعضايا  اكثر اين كارگران خانواده هايشان درايران بجا مانده اند، پولشان مانده،. طرز فجيع و غير انساني اخراج مي كنند
 مردش را گرفته اند، ديپورت ،دپنج تا بچه داريك خانواده چهار .  اخراج شده اندو شان اينجا روي تخت بوده مريض

 .تا يك فرصت به اين ها بدهند كارها يشان را انجام بدهند. بخاطر اينها اعتراض كرده اند. كرده اند
حتي ما افغاني هاي داريم كه . در تمام دنيا مهاجرين وجود دارند از نظر قوانين انساني چنين برخوردي با آن ها نمي شود
ثال ازامكان تلويزيون به عنوان م. در آلمان، فرانسه و خيلي از كشورهاي زندگي مي كنند واز امكانات رفاهي برخوردارند

 سال ٢٠خود من .  سال درايران زندگي مي كنيم از هيچ نوع امتيازي برخوردار نيستيم٢٠ولي ما كه . محلي برخوردارند
من كساني رو در تلويزيون ديدم كه لب مرز پاسپورت تجارت . كه در ايران زندگي مي كنم ولي هيچ چيزي نداريم

من اينجا كار مي كنم اما . ن مي دهد كه من در چه تاريخي وارد ايران شده امدستش هست وگفته اين پاسپورت نشا
 جلد پاسپورت هنوز دستش بود مي گفت من شكايت دارم چند نفري مداركشان دستشان . پاسپورتش را پاره كرده بودند

 .ين افغاني كامال غير انساني مي باشداين برخوردها با مهاجر. اما اخراج شده بودندبه صورت قانوني وارد ايران شده بودند . بود
 با توجه به وضعيتي كه در اينجا وجود دارد براي شما سخته كه دست به اعتراض بزنيد اما اون طرف :جعفرعظيم زاده

 به اين صورت نيست مثال به دولت افغانستان فشار بياوريد ببينيد يك طرف قضيه دولت جمهوري اسالمي و طرف ديگر 
واقعيت اين است كه در چهارچوب روابط ديپلماتيك جهاني اگر دولت از شهروندان . انستان استقضيه دولت افغ

خودش دفاع بكند، به اين صورت نيست كه دولت ديگر بخواد به راحتي با آن ها روابط غير انساني داشته باشد شما فكر 
راض بشود وفشار بياورند كه چرا از حقوق نمي كنيد كه الزمه دررابطه با اين بي حقوقي به دولت افغانستان هم اعت

مهاجر شهروندان افغاني در ايران دفاع نمي كنيد با آن ها رفتاري غير انساني ميشود، دست و پايشان را مي شكنند يا اينكه 
 ؟فكر نمي كنيد بايد بخشي از اعتراضات خود را متوجه دولت افغانستان بكنيد . را مي كشند وشما صدايتان در نمي آيد

اوايل دولت افغانستان به اين مسئله بي توجه بود نهايتا . همين كار راهم انجام داده ايم .  خيلي هم ضروري است:نجيب
اين مردم افغانستان هستند كه دولت را زير فشار قرارداده . بين ايران وافغانستان نامه رد وبدل شد ولي قضيه فرقي نكرد

وقتي كارگران . يران خارج شدند خود اين مسئله فشار ديگري بود به دولت افغانستانوقتي كه هزاران نفر از مرز ا و. اند
گان مجلس افغانستان آمدند لب مرز ويك سري امكانات ه اعتراض زدند چند تا از نمايندجلوي فرمانداري هرات دست ب

 رايگان در اختيارشان قرار دادند زيرا مانند تلفن در اختيار اين ها قراردادند تا با خانواده هايشان تماس بگيرند وماشين
اين مسئله اهميت بسزايي دارد . بيش تر اين كارگران را از سركار به مرز آورده بودند. كارگران هيچ پولي همراه شان نبود

 .حتما بايد اين اعتراضات بيش تر از پيش از طرف مردم متوجه دولت افغانستان بشود
 در افغانستان نسبت به رفتار دور از شان انسانيت كه با مهاجرين در ايران صورت  ظاهرا اعتراضات مردم:جميل محمدي

گرفته ، تاثير گذار بوده و  گفته شده كه يكي از وزيران كابينه ي آقاي كرزاي در مجلس استيضاح شده واز وزارت بركنار 
  .شده است

مهاجرين سال گذشته انجام شده كه وقتي سوال كردند  سراين مسئله توافق نامه اي بين ايران وافغانستان درباره :نجيب 
ازاو سوال كرده اند كه شما از  اين . صدهزار مهاجر. يك دفعه اين طرح شروع شده ومهاجرين به افغانستان سرازير شدند

 .طرح اطالع داشته ايد چرا يك آمادگي نگرفته ايد، چرا اعتراض نكرديد، چرا اين مسئله را جدي نگرفتيد
 مهاجريني كه اخراج مي شوند آن هم به اين شيوه وقتي آن طرف مرز مي روند، واقعيت اين است كه بيش :رجيمحمد ف

 پيدا مي كنند بعدا كه راهي مناطق زندگي خودشان مي شوند ... تر از هر چيزي نياز به امكانات اعم از پوشاك وسرپناه و 
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ئله ي بيكاري كه از مهم ترين معضالت بشمار مي رود گريبان تازه با مشكالت بيشتر از اين ها روبرو مي شوند مس

  مي شود اين وضعيت در آنجا چه طور ميشه؟شانگير
 وضعيت آنجا  چه طور بگويم مثل اينكه آدم توي گردابي افتاده وبه هيچ طريقي راهي براي نجات خودش پيدا :نجيب

در افغانستان يك عده .  گونه كار درآمدزايي وجود نداردهيچ .در داخل افغانستان فعال وضعيت اين طور است. نمي كند
. دمي خرن.. سرمايه دار و تاجر هستند كه مي روند پاكستان و ايران و كشورهاي ديگر آهن و نفت و مصالح ساختماني و

 .  صنعت و كشاورزي نيست كه بتوان با آن اشتغال ايجاد كرد
بودند و كه به اين وضعيت ) كارگران مهاجر(يم تعداد ديگري از دوستان  دفعه قبل كه با هم نشسته بود:جعفر عظيم زاده

  با اين وضعيت كاري انجام داده اند؟ مقابله آيا براي ، آن طرف مرز هستنداالناين دوستان . معترض بودند
 كه با اين پديده اينها  مهمترين كاري كه مي كنند آگاهي مي دهند در رابطه با اين مردم به اين كارگران اخراجي: نجيب

 .اينها را با حقوقشان آشنا مي سازند هر دو هم باعث همين اعتراضات هم شده كه قبال با آن اشاره شد. روبه رو شده اند
 با توجه به اين وضعيت كه االن و  وجود دارد است سال نزديك به سي  مسائل مهاجرين افغاني كه :جعفر عظيم زاده 

حاال تو ايران محدوديت وجود .  به نظر من به اين زوديها تمام نخواهد شد ويدا خوهد كرد افغانستان هست ادامه پيتو
تجمع . حق اعتراض نمي دهندهم  ايراني اندارد شما نمي توانيد اعتراض بكنيد واقعيت اين است كه در ايران به كارگر

ي اينهمه ستم به مهاجرين مقداري جلوولي بايد يك راهي پيدا كرد كه بشود يك . كارگران در ايران سركوب مي شود
  باالخره اين. يدافغانستان يك تشكل بوجود بيااين رابطه در دراين است تا فكر نمي كنيد يكي از اين راهها . گرفته شود

از كانون دفاع يك آنها در رابطه با دفاع از مهاجرين افغاني مثال .  خواهر دارند، برادر دارند، فاميل دارندمهاجرين آنجا
 سازمان يافتگي وبه اين ترتيب اگر بتوانند خودشان را سازمان بدهند بوسيله اين تشكل . بدهندمهاجرين افغان تشكيل 

 تر كرده و  مواقعي اينجوري سروصدايشان را بلندو ساير دولتها بياورند و در روي دولت افغانستان يفشار بيشترميتوانند 
 آيا اين .، بكنند افغاني مي آورند مهاجرين كه سر كارگرانيين قضيه و مصيبتهايافكار عمومي و بين المللي را متوجه ا

 طوري بهتر نيست؟
 تنها راه بيرون رفتن از اين وضعيت اين است كه متشكل شوند و صدايشان را بلند كنند تا دنيا هم بفهمد كه واقعا :نجيب
طور علني به دولت افغانستان اعتراض بكنند و رسانه ها هم مردم افغانستان را كارگران تشكيل مي دهند بايد اينها ب% ٩٠

 .بايد اين اعتراضات را به جامعه منعكس بكنند
براي شما خيلي سخته كه در شرايط حاضر ا ج دوستان شما اونجا هستند اين، باالخره فاميلهاي شما:جعفر عظيم زاده

 اما آنجا خيلي از كساني كه االن در افغانستان زندگي مي .كار ساده اي نيست. ان دفاع بكنيدتبتوانيد راسا از حقوق خود
 كه كارگران افغاني با ي كه  يك روزي ايران آمده اند و با مصيبتهايداردكنند حداقل يكي دو ميليون نفر جمعيت وجود 

كنند تا مهاجريني كه به نظر من بايد همين ها اقدام به ايجاد تشكلي ب.  آشنا هستند،آن روبرو بوده اند و بال سرشان آمده
 دولت افغانستان را زير فشار بگذارند تا مسئله كار و زندگي از طريق اون تشكل، وقتي رسيدند افغانستان اخراج ميشوند

به جامعه از طريق اون تشكل در رابطه با دولتي كه به بدترين شكلي آنها را اخراج كرده   يااين انسانها را به عهده بگيرد
اگر .  شما االن مي گوييد كارگران در جريان اين ديپورت شدن حتي جانشان را از دست داده اند،نندجهاني شكايت بك

 تشكل بود اگر كارگران اين تشكلها را به وجود مي آوردند امروز كار به مراتب راحت تر بود به خوبي مي شد از پس 
ر انساني و در حدي غير انساني با مهاجرين رفتار شود اومد وآبروي دولتها را برد و اجازه نداد به شكلي غياين قضيه بر 

  االن در افغانستان يك يا دو ميليون كارگر افغان وجود دارد كه قبال در ايران بوده .كه آنان حتي جانشان را از دست بدهند
كلي قدرتمند حول كل  آستينها را باال زده و اقدام به ايجاد تشاند اين تجربه را پشت سر گذاشته اند خود همين ها بايد

 .بكنندمسائل مهاجرين افغاني 
مسئله تحصيل بچه هايشان هست كه اجازه  . ايران فقط اخراج نيست  مسائل زيادي دارنديمسئله مهاجرين افغاني تو

مسئله تحصيل ، مسئله از قبيل  در دفاع از مهاجرين افغاني در كل عرصه زندگي شان اين كانون و اين تشكلنمي دهند، 
 .ميتواند دخالت بكند.. ويمه نكردنشان و محروميت ازهرگونه مزاياي تامين اجتماعي ب
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اين مدرسه ها در اصل منازل . مدرسه اي بود اينجا كه بچه هاي افغانستاني در آن درس مي خواندند .:محمد فرجي

اينجا حتي المقدور . افغاني ها بودندمعلم هايشان از خود  .كلنگي هستند كه هيچگونه امنيتي از نظربناي ساختمان ندارند
بچه ها بي سواد بار نمي آمدند هر چند همه آنها را هم در بر نمي گرفت زيرا خيلي از كارگراي افغاني اينجا بچه هايشان 

ن اي .اينها بچه كار وخيابان هستند اما االن همان مدرسه ها را هم بسته اند و تعطيل كرده اند. را مدرسه هم نمي فرستند
ازآن . كارگران افغان و خانواده هاي كارگري آنها اينجا با مصيبتها و مشكالتي عميقي روبرو هستند. كار واقعا فجيع است

اينها آدمهايي هستند كه از دو طرف مرز آواره . طرف مرز روانه ايران مي شوند و در واقع آواره آن طرف هم  مي شوند
 شدت فقر بيشتر مي شود  وراي بيرون رفتن از اين وضعيت اين فاجعه انسانياگر تالش نشود در ايجاد تشكل ب. هستند

 .بايد در افغانستان دولت زير فشار نيروي كارگران متشكل شده قرار بگيرد. و آمار تلفات انساني اين فاجعه باالتر مي رود
  افغان چه مي تواند باشد؟اين سوال بايستي جواب بگيرد كه انگيزه واقعي اخراج كارگران مهاجر: جميل محمدي 

اين ها بيشتر حرفشان اين بود كه اگر ما صدهزار نفريا پانصدهزار حاال يا كمتر يا  .حاال من مثالي را توضيح بدهم: نجيب
بزرگترين كاري كه اينها انجام . بيشتر از كارگران افغاني را اخراج كنيم بجاي اينها كارگران ايراني بكار گرفته مي شوند

همان كارهايي كه افغانها انجام مي دادند حاال . د يك اختالف بين طبقه كارگر افغاني و ايراني ايجاد كرده اندمي دهن
كارگر ايراني انجام مي دهد و خيلي ها هنوز با همان حقوق كه كارگر افغاني مي گرفت دارند كار مي كنند و هيچ هم 

ار طوالني و اضافه كاري اجباري االن هم براي كارگران ايراني دروضعيت كارگران ايراني تاثير گذار نبوده، ساعات ك
 .وجود دارد

 واقعيت امر چيست؟ آيا مسئله بيكاري در كشوربزرگي مثل ايران با پتانسيل عظيمي كه دارد و از ايجاد :جميل محمدي
است؟مسلما اين توجيه ناتوان است، وجود كارگر افغانستاني به كار  آماده و ميليون جمعيت شاغل ٢۴اشتغال براي 

كساني كه اخراج كارگر افغان را در دستوركار گذاشته هدف شان القا اين . وجود بيكاري گسترده در جامعه نيست
 آنها نمي خواهند بن  .موضوع غير واقعي است كه اگر بيكاري در كشور وجود دارد بخاطر وجود كارگر افغانستاني است

سئول آن هستند بعهده بگيرند و بدنبال معرفي مقصر براي  اين وضعيت نابسامان بست و بحران اقتصادي را كه خود م
. با اين كارها افكار عمومي را به اين مسئله جلب مي كنند كه داريم در راستاي ايجاد اشتغال گام بر مي داريم. هستند

د به حقوق انسانيش احترام گذاشته كارگر مهاجر مهم نيست از كجا آمده مهم اين است كه دارد اينجا كار مي كند و باي
 .شود و از نتيجه كار وتالشش بهرمند شود

 خيلي از كارگران ايراني متوجه شده اند پس اين قول و وعده هاي كه داده شده سر انجامي نداشته االن فشار كار :نجيب
يراني هستند دم دست ما كار مي حاال چند نفر كارگر ا. و اخراج براي كارگران ايراني بيشتر ازهرزمان ديگري شده است

كنند يكي شان از لرستان هست و از جاهاي ديگري كارگراي هستند كه تا حاال حقوق نگرفته اند يكي شان ليسانس 
 آيا حقشان اين است بيايند دم دست من كار كنند يا بايد كارشان متناسب با تحصيالتشان باشد؟. است تحصيل كرده اند

 االن بحث اين است كه كارگران افغان جاي كارگراي ايراني ، باز بكنميحث را از يك زاويه ديگرباين : جعفر عظيم زاده
اي هكارو در  نيروي كار ساختماني را تشكيل مي دهند عمدتاكارگران مهاجر افغان از طرفي همه ميدانيم كه را گرفته اند 

 از فكر نمي كنم حتي يك نفر. ساختماني هستند بخش خيلي عظيمشان تو كارهاي ،ساختماني و خدماتي مشغول بكارند
سال گذشته .  مشغول بكار باشند...ي مانند نساجي و كه در ايران كار مي كنند در صنايع و كارخانجاتي افغانانكارگر

 ٣٠از اول امسال تا كنون . ديگر كارگر افغاني وجود نداشتكه آنجا . هزار تا كارگر را اخراج كردند ۴٠٠چيزي حدود 
در اين كارخانه حتي يك كارگر افغاني هم جايگزين كارگر ايراني . ند كارگرانش را همينطوري اخراج كرده ا، كارخانهتا

  مربوط واين بيكاري اساسا مربوط به اقتصاد ايران ها نشده، ميخواهم تاكيد كنم روي نكته اي كه دوستان مطرح كردند، 
تا . هميشه بايد لشكر بزرگي از بيكاران را داشته باشد د سودش را بدست بياورد، براي اينكه بتوانه، به اقتصاد سرمايه داري

 بيكاري و فشاري كه به اين لحاظ د از زير معضلنسرمايه داري مي خواهدولتهاي هر موقع . بتواند دست مزد كمتر بدهد
و عكس العمل هايي از اين د، متوسل مي شود به اخراج كارگران مهاجر ندربرواز سوي جامعه بر روي شان مي آيد 

همين نكته اي كه شما گفتيد .  مي كنه كه ربطي به تحصيلش ندارديبه قول شما طرف ليسانس دارد، آمده كار. دست
 .دولت مي خواهد با اين ترفند افكار عمومي را ساكت بكند. بيانگر اين است كه بيكاري ربطي به كارگران افغاني ندارد
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 با اين مسائل خوب ، اين را مي دانند،تصميم گيرندگان اين جامعهو  است كه مسئولين  كامال واضح:جميل محمدي
 ايجاد تفرقه در ميان كارگران ،در نتيجه تنها هدفشان انحراف افكار عمومي. مي دانند چكار بايد بكنند. آشنايي دارند

ارس و ترك را آگاهانه و از روي مقاصد تفرقه مهاجر ايراني و افغان و حتي در بسياري از پروژه ها كارگران لر و كرد و ف
اگر تالشي صورت مي گيرد بايد اين بعد قضيه خيلي محكم تر مورد نظر قرارگرفته  .افكنانه رودر روي هم قرار مي دهند
 .و سياست تفرقه افكنانه افشا بشود

 اگراز اين بحثها ،  بنظر من.ردبرگرديم سر چه بايد ك،  يه مقدار هم برگرديم سر همون بحث قبلي:جعفر عظيم زاده
يك جنبشي را راه بيندازيم كه بتواند مانع اين وضعيت شود يا يك مقدار حداقل بتواند فشار را كم  نتوانيم حركتي را،

در ؟ من بيشتر بحثم روي اين است كه اين را مطرح كنيم  كه چه بايد كرد. بكند، تنها يك اوضاعي را منعكس كرده ايم
هزار نفر كه ١٠٠   همين، همين كساني كه همين دوره اخير اخراج شدندو چگونگي راه انداختن اون،كل مورد مزيت تش

حتي  .نند يك تشكلي را آنجا درست بكنند به مرور جا باز مي كننداهزار نفرشان اگر بتو5هزار نفرشان نه،  ١٠٠ ،اخيرا اخراج شدند
 كارگران ايراني ،از اينجا هم عضوش بشوند.  آنجا مي گذارند به اينجا بسط بدهندمي توانند اين تشكل را از افغانستان از فشاري كه

اينجا امكان ايجاد چنين تشكلي اگر بخاطر محدوديت ها كم  .مهم اين است كه اين تشكل شكل بگيرد. هم بروند عضوش بشوند
مسئله با هماهنگي با كارگران ساكن افغانستان با فكر مي كنم اولين قدم همين باشد كه روي اين  .باشد آنجا كه دست شان باز است

 .مكار بكنيبيشتري جديت 
 واقعيت اين است كه نه سازمان ملل و نه دولت افغانستان و نه جمهوري اسالمي هيچ كدام از اينها براي كارگران :محمد فرجي

و نه ،  نه برنامه اي براي حل اين وضعيت، دارند نه فكر اساسي،مي روند آنجاو اخراجي و براي كساني كه از اينجا اخراج مي شوند 
تنها خود كارگران ،آنهايي كه . بلكه خودشان عامل اساسي اين معضل هستند. كنندبمي خواهند اين مسئله را به صورت ريشه اي حل 

 تشكل را ايجاد ، موجود براي تغيير وضعيت،از اينجا اخراج شده اند بايد به فكر خودشان باشند و براي جواب دادن به اين وضعيت
 .بكنند كه از حقوق انساني شان دفاع بكند

حقوق از يك سري به خاطر فشارهايي كه بر روي شان وجود داشته اري در سطح دنيا ه د االن همه دول سرماي:جعفرعظيم زاده 
 حتي در رابطه با رعايت اين حقوق .نندپناهندگان و مهاجرين را پذيرفته اند و همه پايش امضا گذاشته اند و موظفند آن را رعايت بك

رعايت كردن اين ها . صدايت در نيايد هيچ دولتي خود را مجبور به رعايت آنها نمي بيند  تا زماني كه شماكه خودشان پذيرفته اند 
 اگر آن ،كيد مي كنممن روي اين تشكل تاهم باز  .بنابراين وقتي كه صدايي در نمي آيد هزينه اش را هم نمي دهد. برايش هزينه دارد

درسطح  .د صدايتان را به تمام دنيا برسانيدي بتوانتادر افغانستان تشكل را درست بكنيد  ،كرد ايجاد  نمي تواندر ايران حاالرا تشكل 
اون موقع هم دولت افغانستان تحت فشار قرار مي گيرد، هم دولت جمهوري . بين المللي حرفهايتان را ببريد صدايتان را ببريد

 ، كنندن اگر چه تمام و كمال حقوق مهاجرين را رعايت  بين المللي لحاظ افكار عموميو به اسالمي تحت فشار قرار مي گيرد 
اين يك واقعيت است كه در همين چهارچوب دنياي امروز با استفاده از ابزار  .يك درجه اي عقب نشيني مي كنندناچارا باالخره 

 مشقاتي را كه به انسان ها تحميل كرده اند به درجه اي تا مجبور شوند آورد شود به دولتها فشار مراجعه به افكار عمومي جهاني مي
 .كاهش دهند

 كه امضا شده يا به تصويب رسيده بين  حداقلي اما متاسفانه همين حقوقاست زمينه كامال مساعد براي همچون تشكلي : نجيب
 اين بايد به آنها فهمانده بشود كه بدانند حقوقي دارند و هيچ دولتي حق ندارد با اينها . اكثر كارگران افغان بي اطالعند، كشورهاي دنيا

 .اگر اين موضوع را بفهمند خودشان مي روند بسوي ايجاد همين تشكل  .به اين شيوه برخورد كند
 كه خود به خود كارگران  مي گويند كه اين اخراج دسته جمعي باعث شده،يك نكته هست  در مورد صحبت آقاي نجيب :مهدي پور

به نظر مي رسد ، اما من مي گويم اين درست.  كه اين تشكل را درست بكنندهمكارانشانرا به اين فكر وادار كند و بروند سراغ 
 و كارگران آگاه تر كه هم وضعيت اينجا را مي دانند به علت اينكه سابقه طوالني مهاجرت در ايران داشته اند و االن ديپورت شده اند

يعني بايد قدم جلو بگذارند اعالم آمادگي بكنند، دستشان را بلند . هم وضعيت داخل افغانستان را مي دانند اينها بايد پيش قدم بشوند
نفر مي خواهيم فرض كنيم يك كانون دفاع از مهاجرين افغان در ايران را درست بكنيم بايد  ١٠مثال ما اين . كنند و پرچمي بگيرند

نبايد تصور كرد كه باالخره يك عده به اين فكر . واال اگر بنشينند خود به خود اين ايده شكل واقعيت بخودش نمي گيرد.اعالم بكنند
بايد با صداي . يك جايي ، كساني بايد اين عزم را كرده و اعالم بكنند. ميرسند و مي آيند دست بكار ايجاد چنين تشكلي مي شوند

 .ين افغاني را درست كرده ايم با اين ويژگي ،با اين وظيفه ، با اين شرايط و با اين برنامهبلند بگويند كانون دفاع از مهاجر
 

****** 
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 بهمن تاجيک  جنبش مجمع عمومی، نقش و اهميت
 

در جوامع سرمايه داري انسانها بر اساس نقش و منفعتي كه در چرخه ي توليد و توزيع ثروت هاي اجتماعي دارند به دو 
طبقه ي صاحبان سرمايه كه اقليتي بيش نيستند، اما به واسطه ي در اختيار داشتن وسائل . ن تقسيم ميشوندطبقه ي معي

 .توليد ، بخش اعظم ثروت جامعه را تصاحب كرده و موجب فقر و تهيدستي طبقه ي ديگر يعني كارگران ميشوند
ين منافع طبقاتي خويش از تمامي امكانات  در چنين جامعه اي صاحبان سرمايه براي اعمال سياست هاي خود جهت تام

اما كارگران كه توليد كنندگان اصلي ثروت هاي اجتماعي بوده و همچنين اكثريت افرد جامعه را نيز تشكيل . برخوردارند
 .ميدهند، در فقر و فالكت به سر برده وفاقد هر گونه ابزاري براي دفاع از حقوق خويش ميباشند

ارگر و خانواده هايشان در چهار چوب و دايره ي تنگ و نابرابر مناسبات سرمايه داري در شرايطي كه ميليونها ك
محصورند و مجبور به تحمل يك زندگي برده وار و غير انساني هستند از كليه امكانات رفاهي، بهداشتي و غيره محروم 

انشان در حسرت دنياي كودكانه ي  درحاليكه فرزند، در حاليكه بخش اعظم نيازهايشان بي پاسخ ميماند،ميباشندنيز 
 در حاليكه خوردن يك وعده غذاي خوب و پوشيدن يك دست لباس نو برايشان رويايي بيش ،خويش بسر ميبرند

در يك چنين دنياي ،  در حاليكه با سيلي صورت خود را سرخ ميكنند، در حاليكه غم نان دارند وكوله باري از فقر،نيست
ق تمامي نعمات مادي جامعه ميباشد، در دنيايي كه از جوراب و كفش گرفته تا آسمان وارونه اي كه كارگر خود خال

خراش ها ي سر به فلك كشيده و هواپيماهاي غول پيكر، كشتيهاي اقيانوس پيما، موشك هاي قاره پيما و فضانورد همه 
 و با لعكس دبسر ميبرن اما خود محروم از تمامي دستاوردهاي خويش ،وهمه بدستان توانمند كارگر خلق ميشود

اينان كه . تمند و مرفه جامعه كوچكترين نقشي در پروسه ي توليد وخلق ملزومات زندگي بشر ندارندوخانوادهاي ثر
 به .همچون انگل داراي زندگي طفيلي هستند، از تمامي اين امكانات بهره مند بوده و غرق در يك زندگي مجلل ميباشند

وميت بسر ميبرند، به همان درجه نيز طبقات مرفه و صاحب سرمايه از مواهب زندگي همان نسبت كه كارگران در محر
 . همه ي اين واقعيات در زندگي روزمره ي اين طبقات بشكلي ملموس خود را نشان ميدهند. بهره مند ميباشند

معادله اي است كه خوشگذراني، عياشي و زندگي پر از تجمل ثروتمندان و زندگي ساده و فقيرانه ي كارگران همچون 
 در يك طرف آن كوهي از ثروت، سرمايه، رفاه، آسايش وامكانات مختلف و در طرف ديگر كوهي از فقر، فالكت،

تهيدستي، بدبختي و نبودن ابتدايي ترين امكانات زندگي و متعاقب آن انواع انحرافات و ناهنجاري ها ي اجتماعي 
عالوه بر . خدر و غيره كه گريبانگير اين طبقه است را به نمايش ميگذاردي، فروش مواد مهمچون اعتياد، تن فروشي، دزد

 همه ي اين مشكالت ومعضالت، ساعات كار طوالني و طاقت فرسا، اضافه كاري اجباري، نبودن امنيت شغلي، وجود
ود خيل دستمزدهاي بشدت زير خط فقر، باال بودن تورم و افسار گسيختگي آن، هزينه هاي سرسام آور زندگي، وج

ارتش بيكاران در جامعه و تدوين و تصويب قوانين ضد كارگري، بيكار سازي هاي گسترده وبي حد و حصر، تحميل 
قراردادهاي موقت و سفيد امضا، همچنين اخيرا كه  كارفرمايان حتي  پا را از اين نيز فراتر نهاده و براي عقد قراردادهاي 

روطي  همچون آوردن دو نفر ضامن معتبر، گرفتن چك و سفته با مبالغ شرط و ش  ماهه با قرار دادن3 الي 2موقت 
چشمگير و تعهدناهه هاي كتبي از  كارگران آنان را در چنان فشاري قرار داده اند كه ديگر هيچ كارگري جرات 

د بتوانند باشد و كارفرمايان هر زمان كه اراده نماين ضي در مقابل اجحاف به حقوق خويش را نداشتهاكوچكترين اعتر
  صدها مشكل و مورد ديگر اينها و دهها و. كارگران را اخراج و يا تسليم بي چون و چراي خود نمايند
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در چنين شرايطي .  همه  دست به دست هم داده و جهنمي را به عنوان زندگي به طبقه ي كارگر تحميل نموده است

برد خواست ها و مطالبات خود حتي در زماني كه آنان از هر يكي از مهمترين ابزارها و مكانيزم هاي كارگران براي پيش
جنبش مجمع عمومي به عنوان يك نهاد قدرتمند كه بر . گونه تشكلي نيز محروم ميباشند جنبش مجمع عمومي است

خواسته از بطن ومطالبات طبقه ي كارگر است، آن ظرفي است كه كارگران براي رسيدن به هر يك از مطالباتشان مي 
مجمع عمومي كارگري در تمايز با ديگر مجامع عمومي از جمله مجامع عمومي كارفرمايان، . ند از آن استفاده نمايندتوان

واكنش فوري و آني و بدون تشريفات اداري است كه منجر به تصميم گيري و سپس عمل به آن تصميماتي مي شود كه 
مع عمومي كارگري يك جنبش محسوب مي شود چون مجا. نسبت به مسائل واقعي و فوري كارگران اتخاذ شده است

 . توسط  بخش هايي از طبقه معين اجتماعي پراتيك مي شوداست كهپويي هميشگي، فراگير و هدفمند تكا
جنبش مجمع عمومي يكي از پايه اي ترين اركان در راستاي تامين منافع طبقه ي كارگر ميباشد كه بايد مورد توجه 

ن قدم در راستاي ايجاد تشكلهاي كارگري نيز از درون مجامع عمومي شروع و به پيش برده حتي اولي. خاص قرار گيرد
مجمع عمومي محل تالقي نظرات، افكارو ايده هاي كارگراني است كه در آن شركت جسته و براي حل وپيشبرد . ميشود

ي منظم مجامع عمومي در ساعات و برگزار. مشكالتشان در آن تبادل نظر ميكنند و از آرا وافكار يكديگر آگاه ميشوند
تحميل وقبوالندن برگزاري مجامع . محيط هاي كار بايد از سوي كارگران بطور مرتب انجام گرفته و به پيش برده شود

عمومي به كارفرمايان از سوي كارگران اولين و مهمترين گام در راستاي تحقق ايجاد تشكلهاي كارگري و همچنين ديگر 
جنبش مجمع عمومي به عنوان يك جنبش مستقل و همچنين به عنوان پيش شرط تحقق تمامي . مطالباتشان ميباشد

 . مطالبات كارگري ميباشد
در مجامع عمومي، علي العموم كارگران در يك محل مشخص و زمان معين دور هم جمع شده و براي دستيابي به 

ن عمل به كارگران استقالل فكري و اعتماد به نفس خواست ها يشان هر يك نظر و پيشنهادات خود را ارايه ميدهند، اي
برگزاري مجامع عمومي . داده و موجب ارتقا آگاهي و پيشرفت آنان در تمامي ابعاد مبارزاتي طبقه ي كارگر خواهد شد

 .يكي از اساسي ترين و نخستبن گام ها است كه در جهت اتحاد و يكپارچگي كارگران برداشته ميشود
كارگران با شركت  .ي است كه كارگران با شركت در آن هم آموزش مي بينند و هم آموزش ميدهندمجمع عمومي آن ظرف

كارگران با .  در مجامع عمومي به قدرت واقعي خويش واقف ميشوند و در آن تجربه ي مبارزاتي كسب مي نمايند
مجمع عمومي كالسي . ندنماي حضور در مجامع عمومي روحيه ي همكاري، تعاون و اتحاد را در خويش تقويت مي

 .است كه كارگران را براي يك مبارزه ي همه جانبه و پيگير آموزش ميدهد
 تمامي كارگران آگاه بايد به عنوان يك وظيفه ي اساسي با دامن زدن به اين جنبش مهم، تالش نمايند تا هر چه بيشتر 

ز آن در جهت پيشبرد اهداف و آمال خويش سود اين سنت شناخته شده در مبارزات طبقه ي كارگر را نهادينه كرده و ا
 .در مجامع عمومي است كه كارگران مياموزند كه چگونه اهداف خود را با برنامه عمل و هدفمند به پيش ببرند. جويند

در مجامع عمومي است كه . آنها ياد ميگيرند كه كارهاي بدون برنامه و پراكنده نميتواند راهگشاي مشكالت آنان باشد
مجمع عمومي محل به نمايش گذاشتن قدرت واقعي . ت اكثر رهبران عملي و پيشرو طبقه ي كارگر شكل ميگيردشخصي

سرمايه داري و عوامل آن با تمام قوا و با استفاده از كليه امكانات و صرف هزينه هاي فراوان . طبقه ي كارگر است
آنان را در حالت پراكندگي و تفرقه نگه دارد، اما مجمع ميكوشد تا از اتحاد و همبستگي طبقه ي كارگر جلوگيري كرده و 

مجمع عمومي مهمترين عامل تحكيم  .عمومي آن پديده اي است كه كامال در مقابل اين خواسته سرمايه داري قرار دارد
ين همچنين مجمع عمومي يكي از پايه اي تر. اتحاد و همبستگي كارگران بوده و قابل دسترس ترين عوامل نيز ميباشد

درمجامع عمومي است كه كارگران  .اركاني است كه ايجاد تشكلهاي كارگري تنها از مجراي آن قابل تحقق ميباشد
 . تشكلهاي خويش را ايجاد كرده و نمايندگان واقغي خود را انتخاب مينمايند

ر مراكزصنغتي، توليدي، خدماتي بنابراين ما كارگران بايد با تمام نيرو بكوشيم تا اين جنبش مهم را تقويت كرده و آن را د
 .و ديگر محيط هاي كارگري و هر آنجايي كه جدال بين كار و سرمايه جريان دارد بر پا داريم

زنده باد جنبش مجمع عمومي
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زاده  سه جانبه گرايیمسئلهمجمع عمومی سنديکا و    خسرو مجتهد 

  اختصاصي وبالگ و نشريه ي كارگر
 

او و دستگيري وي، نزديك شدن به برگزاري دومين .ال.سي و آي.يو.تي.ت در اجالس آيسفر منصور اسالو براي شرك
مجمع عمومي سنديكاي كارگران شركت واحد و وارد آمدن انتقادات جدي بر عملكرد سنديكا در چند وقت اخير از 

تا امروز را بر ما سوي جريانات و چهره هاي مختلف كارگري لزوم نگاهي به عملكرد سنديكاي شركت واحد از آغاز 
 . گوشزد مي كند

هيئت موسس و بازگشايي سنديكاي كارگران شركت واحد با همياري هيئت موسسان سنديكاهاي كارگري از اوايل دهه  
فعاليت هاي . فعاليت هاي خود را در قالب ارائه  آموزش هاي سنديكايي و اتحاد بين كارگران اتوبوسراني آغاز كرد  ٨٠

 دسته ايي ٨۴ ارديبهشت ١٩اق سرمايه داران و خانه كارگري ها خوش نيامده بود موجب شد تا در سنديكا كه به مز
 نفري از خانه كارگري ها با يورش به دفتر هيئت موسس به ضرب و شتم كارگران پرداخته و صورت و زبان ٣٠٠، ٢٠٠

 واحد در جامعه تا حدود زيادي بر سر اين حادثه موجب شد تا نام سنديكاي كارگران شركت. اسالو را با چاقو ببرند
 تير همان سال تعداد كثيري از كارگران ١۶اين حادثه خللي در اقدامات سنديكا وارد نكرد به طوري كه در . زبان ها بيفتد

 نفر از همكاران خود و تعدادي خواسته هاي صنفي ديگر چراغ هاي 15شركت واحد در اعتراض به اخراج و تعليق 
در نتيجه ي اين حركت نام سنديكا براي اولين بار در صدا و سيما نيز . ود را در طول روز روشن كردنداتوبوس هاي خ

در ادامه ي اين حركت بود كه اكثريت رانندگان شركت واحد در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هايشان . مطرح شد
اين حركت، گذشتن از بسياري از خط . ند دست به اعتصاب زن٨۴طي دو نوبت در روزهاي چهارم دي و هشتم بهمن 

 چنين اعتصاب سازمان يافته و ۶٠بعد از سركوب گسترده ي فعالين كارگري در دهه ي . قرمزهاي حاكميت بود
اعتصاب رانندگان به كلي سيستم حمل و نقل عمومي در شهر تهران را مختل . تاثيرگزاري از سوي كارگران رخ نداده بود

مرحله ي دوم اعتصاب در هشتم بهمن ماه كه .  قدرت همبستگي طبقاتي را به جامعه يادآوري كردكرد و بعد از سال ها
صدها . در اعتراض به ادامه ي بازداشت رئيس هيئت مديره ي سنديكا صورت گرفت با سركوبي همه جانبه روبرو شد

و كليه ي اعضاي خانواده بازداشت نفر از كارگران دستگير شدند و شبانه به منزل فعالين سنديكايي هجوم برده شد 
اين سركوب همه جانبه واكنش شديد سازمان هاي كارگري در جهان را در پي داشت و در نتيجه ي آن در . شدند

فدراسيون اتحاديه هاي ”و “ كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد”بسياري از كشورهاي جهان تظاهراتي از سوي 
اكثريت بازداشت شدگان بر اثر فشارهاي داخلي و . ران شركت واحد ترتيب داده شددر همبستگي با كارگ“ جهاني

 از زندان آزاد ٨۵خارجي آزاد شدند اما منصور اسالو هفت ماه و نيم را در بازداشت به سر برد و سر انجام در مرداد سال 
 نفر از كارگران شركت ۵۴. نگرفتاما سركوب كارگران معترض فقط با بازداشت ايشان و خانواده هايشان پايان . شد

 حكم تعليق از كار گرفتند و در ادامه سعي شد با تشكيل جلسات بي پايان براي صدور ٨۴واحد به دليل اعتصابات سال 
 ماه ٣در حالي كه بيش از . حكم اخراج يا بازگشت به كار كارگران در ادارات روابط كار، قدرت سنديكا تحليل برده شود

، وي را در حالي كه قصد مراجعه به اداره ي ٢٠٩و نگذشته بود، نيرو هاي عمليات ويژه ي بازداشت گاه از آزادي اسال
 برگزار ٨۵/١٢/۵سرانجام دادگاه اسالو در تاريخ .  ماه به طول انجاميد١اين بازداشت نيز . . كار را داشت دستگير كردند

 .  سال زندان محكوم گرديد۵شد و وي به 
 شركت واحد موجب گرديد تا نام سنديكا به عنوان يك تشكل مستقل كارگري در سازمان هاي بين مبارزات كارگران

المللي كارگري مطرح شود و در نتيجه ي آن بود كه رئيس هيئت مديره ي سنديكا، منصور اسالو، به دعوت فدراسيون 
در حالي كه .  به اروپا سفر كرد٨۶اد جهاني كارگران حمل و نقل به منظور شركت در چند كنفرانس بين المللي در خرد

 هفته از بازگشت اسالو به تهران مي گذشت بار ديگر مامورين لباس شخصي وي را در مالء عام بازداشت ٣كمتر از 
 . زندان اوين در بازداشت به سر مي برد٢٠٩كردند و تا زمان نگارش اين مقاله اسالو همچنان در بند 
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داتي بر سنديكا وارد شده كه به نظر نگارنده علت آن ها را بايد در از بين رفتن ارتباط بين  در چند وقت اخير انتقا� 

البته شايسته . بدنه ي كارگران با سنديكا و در پيش گرفتن خط سه جانبه گرايي توسط هيئت مديره جست و جو كرد
 . شخص مترجم آقاي اسالو بوده بپردازيمنيست كه در اينجا به انتقادات نه چندان جدي اي از قبيل اين كه چرا فالن 

بعد از سركوب كم سابقه ي سنديكا توسط عمال سرمايه داري و دستگيري هاي پياپي بعد از اعتصابات، كم كم ارتباط 
اين مسئله معنايي جز برداشته شدن فشار بدنه ي . بين كارگران با سنديكا به دليل افزايش فضاي سركوب گسسته شد

هر سازمان كارگري در صورتي مي تواند واقعا در راستاي منافع كارگران قدم بردارد .  مديره را نداشتكارگري بر هيئت
خواست توده ي كارگران براي ايجاد تغييرات . كه نيرو ي محركه ي عظيم كارگران را در پشت سر خود داشته باشد

افتادن به دام عملكرد هاي سازشكارانه مصون نگاه بازگشت ناپذير است كه مي تواند سنديكا يا اتحاديه ي مربوطه را از 
دارد و سرمايه داري حاكم نيز با آگاهي از اين مسئله در طول دو سال گذشته تمامي سعي خود را براي قطع ارتباط بين 

و بايد اذعان داشت كه در اين كار تا حدود زيادي نيز موفق بوده . كارگران و سنديكاي شركت واحد به كار بسته است
شده كه اكثر انرژي خود را به ناچار “ فعالين كارگري”بايد بپذيريم كه در حال حاضر سنديكا تبديل به يك مجموعه از 

 . صرف دفاع از حقوق كارگران اخراجي و تعليقي در ادارات كار و صدور بيانيه مي كند
در حال حاضر .  كارگران و سنديكا پيدا كردپيگيري خط سه جانبه گرايي در سنديكا را نيز بايد در همين قطع ارتباط بين

در شرايط كنوني نيز ظاهرا سه جانبه گرايي رعايت مي شود اما . تاكيد فراوان سنديكا بر سه جانبه گرايي را شاهد هستيم
تاكيد سنديكا بر اين است كه به جاي خانه كارگري ها نماينده ي واقعي كارگران در شوراي تعيين دستمزد حضور داشته 

اما آيا واقعا حضور نماينده ي واقعي كارگران مي تواند تاثيري بر وضعيت آن ها داشته باشد؟ اين حضور به هيچ . باشد
كيست كه نداند دولت با تمام قوا منافع سرمايه داران را نمايندگي مي . وجه توازن قوا را به نفع كارگران بر هم نمي زند

 هزار توماني را هم به كارگر ١٨٣داران با كمك همين دولت حداقل حقوق كند؟ ضمن اين كه فراموش نكنيم سرمايه 
پرداخت نمي كنند و كارگري كه اين واقعيت را مي بيند چگونه مي تواند به سراب سه جانبه گرايي دل خوش كند؟ آيا 

 ؟ پي گرفتن خط سه جانبه گرايي ريشه در برداشت اشتباه از نقش دولت در جوامع سرمايه داري ندارد
تنها راه كمك به سنديكا براي برون رفت از موقعيت كنوني در برقراري ارتباط دوباره ي بدنه ي كارگران با سنديكا 

با اين وجود در حالي كه فضاي سركوب تشديد مي شود بايد از اين عملكرد هيئت مديره براي برگزاري مجمع . است
تقادات وارده نشان مي دهد كه هيئت مديره خواهان برقراي اين حركت با وجود تمامي ان. عمومي دوم استقبال كرد

ارتباط مجدد با بدنه ي كارگران است، از تبديل شدن به يك جمع در خود به شدت پرهيز مي كند و به اين نكته به 
 . خوبي واقف است كه ادامه ي حيات سنديكا در گرو اتحاد مجدد تمامي كارگران در قالب سنديكا است

ت واحد اگر مي خواهند كه سنديكا نيروي خود را با چانه زني هاي بي پايان و كوبيدن بيهوده بر طبل سه كارگران شرك
 . جانبه گرايي تلف نكند، راهي جز شركت گسترده در مجمع عمومي براي پيش برد خواست هاي راديكال خود ندارند

  توسط كارگر٧:۴۴ساعت ١٣٨۶نوشته شده در سه شنبه دوم مرداد 
***** 

 
آارگران شهروندان اين جامعه  ما آيا
 محمد فرجي  حساب مي آئيم؟ه ب

 
  

اين شعار بر خواسته از وضعيت ملموس .اين شعار كارگران در اول ماه مه تهران بود . ما كار مي كنيم كه زندگي كنيم
جهت ايجاد كارتل ها و ما كارگران چطور زندگي مي كنيم ؟ در جامعه اي كه سرمايه در . زندگي طبقه كارگر است

 اگر مقياس آزادي در جامعه .  حق ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري را به رسميت نمي شناسد،تراستهاي خود برنامه مي ريزد
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امروز طبقه كارگر در ايران در جهت .  برمي گردد به ميزان تشكلهاي كارگري در آن جامعه را بخواهيم در نظر بگيريم
  .سنديكاي كارگران شركت واحد نمونه اين واقعيت است. ود با موانع زيادي روبرو استايجاد تشكل هاي آزاد خ

اتحاديه . سازماندهندگان اول ماه مه سقزاست و محمود صالحي كه نامش با اول ماه مه تداعي شده است، يكي از رهبران 
اول ماه مه بازداشت و عموما با قيد سراسري كارگران اخراجي و بيكار كه اعضا وهيئت مديره اين اتحاديه در مراسم 

  .وثيقه آزاد شده اند، همه اينها در صدر اخبار رسانه هاي كارگري است
علي رغم  .براي طبقه كارگر تشكل خواهي امري طبقاتي است، به قول محمود صالحي مبارزه كارگران تعطيل ناپذير است

و برنامه اين طبقه اجتماعي براي ارتقاء و ايجاد تشكل به  حركت ،تمام مشكالتي كه سرمايه جلو پاي كارگران گذاشته
 به  كارگران زيادي  رهبران كارگري و البته براي همين هم تاوان زيادي داده ايم. امر هر روزه كارگران تبديل شده است

زهر چشمي از حكم محمود صالحي چند روز قبل از اول ماه مه به اجرا در مي آيد تا به قول معروف . زندان رفته اند
 همين چند ماه پيش بود منصور. كارگران گرفته شود تا حساب دستمان بيايد كه سرمايه به هيچ عنوان كوتاه نمي آيد

سال زندان محكوم گرديد هنوز دادگاه 5ماه بازداشت با وثيقه سنگين آزاد شد، بعد در طي محاكمه اي به  ٨اسالو بعد از 
ايجاد تشكلهاي آزاد .  مي ربايند را به صورت غير قانوني و بدون هيچ حكميتجديد نظر تشكيل نشده بود كه او 

انساني  كارگري، ايجاد سنديكاهاي كارگري، ايجاد اتحاديه هاي كارگري، ايجاد شوراهاي كارگري از حقوق پايه اي و
مده ايم و براين امر ناچاريم، پيگيرانه تر از هر زمان به ميدان آ ما كارگران براي ايجاد تشكلهاي خود .طبقه كارگر است

واقعيت اين است سرمايه به هيچ عنوان نمي خواهد كوتاه . ما كارمي كنيم كه زندگي كنيم اين را زندگي ازما مي خواهد، 
هر گونه نداي تشكل خواهي طبقه كارگر را با سركوب و زندان جواب مي . دست پيش گرفته است كه پس نيفتد. بيايد

اين مسئله براي ما كارگران مثل روز روشن است، اگر . موجود را به هر قيمتي مي خواهد حفظ كنددهد ، توازن قواي 
اين جهت كه ما كارگران در اول  متفاوت از. اما حاال با دوره هاي قبل متفاوت است .غير از اين بود جاي تعجب داشت

مرگ بر اين زندگي اين همه . (امعه اعالم كرديمماه مه امسال زندگي به شيوه امروز را نفي كرده ايم وآن را رو به ج
ما كارگران آمده ايم كه اين . هر شعاري كه در اول ماه مه امسال توسط كارگران سر داده شد آگاهانه بود)شرمندگي 

ن ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري امر طبقاتي ما كارگرا. توازن قوا را تغيير بدهيم وهيچگونه ابهامي دراين مسئله نداريم
محكوم كردن رهبران وسازمان . است و براي نهادينه كردن اين امر طبقاتي با تمام نيرو وآگاهي مان تالش خواهيم كرد

ربودن فعالين كارگري هيچكدام تالش ما را در جهت تغيير توازن قوا به نفع طبقه   دستگيري و ودهندگان اول ماه مه
كارگر نهادينه كردن تشكلهاي كارگري را ساده و آسان به دست نياورده در هيچ كجاي دنيا طبقه  .كارگر كم نخواهد كرد
 كجا اتفاق افتاده كه كارگران تشكل نداشته اند پراكنده بوده اند و از يك زندگي انساني هم ،است، تا حاال كي بوده

ه بخش خصوصي واگذار سرمايه هاي دولتي يكي پس از ديگري ب ... برخورداربوده باشند؟ اين اتفاق هرگز نيفتاده است
براي ايجاد كارتلها وتراستها در مقابل رقباي خود برنامه ريزي مي كنند و .  سرمايه روز به روز رشد مي كند. مي شود 

در اين ميان طبقه كارگر بدون تشكل و پراكنده چه سرنوشتي در مقابل اين سرمايه سازمان يافته خواهد . گنده مي شوند
 . جاد كردن در راه ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري سياست هميشگي سرمايه استداشت؟ سركوب و مانع اي

كارگران شهروندان اين . نفي كرده است  به ما تحميل مي شود،  اما طبقه كارگر، اين شيوه اززندگي را كه توسط سرمايه
مزدهاي پايين و زندگي زير دست . شان است استفاده كننددجامعه اند و حق دارند از مزاياي اجتماعي كه دست آورد خو

ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري سرآغاز كشمكش بين . خط فقر حق ما نيست وبايد براي هميشه به آن پايان داده شود
 طبقه . اكنون هم ادامه دارد، اما حاال متفاوت با گذشته است نيروي كار و سرمايه است، اين مسئله از قبل هم بوده و

دستاوردها و حقوق انسانيش  طبقه كارگر در برابر هجوم سرمايه بر.به اين مسئله پاسخ بدهد كارگر مي خواهد با تشكل 
 گام به گام مجبور به عقب نشيني بوده اما هيچگاه نياسوده و براي نجات از اين وضعيت ضرورت ها را ،تاب آورده

از حقوق انسانيش به عنوان يك طبقه و  طبقه كارگر متشكل مي تواند سرمايه رابه عقب نشيني وادارد . شناخته است
 .اجتماعي دفاع كند

 كارگري آزاد تشكلهاي باد زنده ، آزادي باد زنده
***** 
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 مطلق   و   شديد فقر  نفر زير خط  ميليون   ٢/٩   ی زندگ

 
مطلق هستند  ميليون نفر زير خط فقر شديد و ٢/٩حدود «: وزير رفاه در كميسيون اجتماعي مجلس اعالم كرد _سرمايه  

 ». درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند١١ها و   درصد از شهري۵/١٠كه حدود 
با اين همه وي باز هم از اعالم خط فقر خودداري و تنها به ارايهء آمار و ارقام خط فقر شديد و مطلق بسنده كرد و حتي 

 قانون برنامهء چهارم توسعه ٩۵مادهء » ج«ت كه بند اين در حالي اس. اي نيز براي كاهش اين آمار ارايه نكرد برنامه
تصريح كرده است كه دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر 

همچنين دولت . ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي است تا پايان سال دوم برنامه به طور كامل از سوي دستگاه
چه  اما آن. دهي نظام و خدمات اجتماعي است هاي توانمندسازي متناسب و سامان  به تعيين خط فقر و تبيين برنامهمكلف

 .كه تاكنون دولت ارايه نكرده است تعريف نامشخصي از خط فقر بوده و تاكنون نيز خط فقر را نيز اعالم نكرده است
شن در ايران تعريف شده اما اجماع نظر در مورد يك تعريف تاكنون حداقل چهار نوع خط فقر نسبي، مطلق، شديد و خ

هاي مختلف و متفاوتي دارد و وزارت رفاه باوجود  در دنيا فقر تعاريف و نام.كلي و واحد تاكنون صورت نگرفته است
عيين  كه وزارت رفاه موظف به ت٨۶ تا ٨۴هاي  وظيفهء قانوني خود و وظيفهء تعيين شدهء دولت در قانون بودجهء سال

 را اعالم كرده است و پس از آن نيز وزير رفاه ٨۴خط فقر شده اين وزارتخانه تاكنون تنها خط فقر نيمهء نخست سال 
كه (را تعيين كند، يعني خطي كه از خط فقر خشن » خط بقا«اعالم كرد كه مايل به تعيين خط فقر نيست بلكه قصد دارد 

هفتهء گذشته وزير رفاه طي گزارشي كه به . تر است پايين) سط هر فرد استمولفهء آن استفاده از هزار كالري انرژي تو
 .كميسيون اجتماعي مجلس ارايه كرد خط فقر شديد را بدون اعالم خط فقر اعالم كرد

 
  هزار تومان۶۵خط فقر شديد،

اعي آمار دقيق و وزير رفاه و تامين اجتم«:الرضا ثروتي نمايندهء بجنورد و عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت موسي
در گزارشي به كميسيون پذير را  كارشناسي جمعيت زير خط فقر كشور و اعتبار موردنياز براي پوشش كامل اقشار آسيب

 ».اجتماعي مجلس ارايه كرده است
 درصد اعالم شد كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر ٢/٨ هزار تومان با نرخ ۶۵خط فقر شديد شهري «: وي افزود
 نفر با ٧٠٠ هزار و ۶۶١ هزار نفر است، اما تعداد روستاييان زير خط فقر شديد حدود ٢٧٨هري يك ميليون و شديد ش

 ».اند  تومان داشته۴٠٠ هزار و ۵١ درصدي اعالم شد كه اين افراد درآمدي بالغ بر ٩/٢نرخ 
 نفر طبق ٧٠٠ هزار و ٩٣٩ ثروتي تعداد كل جمعيت زير فقر شديد روستايي و شهري در كشور را حدود يك ميليون و

 تومان ۵٠٠ هزار و ١۶٢خط فقر مطلق شهري طبق اين گزارش حدود «: هاي ارايه شده اعالم و خاطرنشان كرد گزارش
 درصد در روستا عنوان شده است كه جمعيت زير خط فقر مطلق شهري چهار ١١ درصد در شهر و ۵/١٠و نرخ آن 
 ».هزار نفر است۶١٠قر مطلق روستايي دو ميليون و  هزار نفر و جمعيت زير خط ف٧٣٩ميليون و 
هزار نفر زير خط فقر مطلق در كشور وجود دارد كه با در نظر گرفتن ٣٠٣در مجموع حدود هفت ميليون و « :وي افزود

نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق ٧٠٠ هزار و ٢۴٢ ميليون و ٩جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 
 ».هستند
كننده در روز براي هر فرد طبق الگوي غذايي  ميزان مواد غذايي تامين«: ضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شدايـن ع

ها و  شناسان و با توجه به گزارش براساس آمارهاي ارايه شده از سوي جامعه. حدود دو هزار و صد كيلو كالري است
 ميليون نفر در كشور زير خط ١٢رسد حدود  ر به نظر ميوضعيت اقتصادي و تورم موجود در كشو تغيير تعداد جمعيت، 

 ».هاي پيش است فقر شديد و مطلق باشند چرا كه آمارهاي استناد شده مربوط به سال
در راستاي استقرار نظام جامع رفاه و «: ثروتي در مورد چتر حمايتي و اسـتقـرار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي گفت

يتي و شناسايي و تحت پوشش قراردادن اين اقشار در پنج سال گذشته اقداماتي صورت گرفته تامين اجتماعي، چتر حما
 هاي  عنوان مستمري ماهانه و خانواده هاي يك نفره هشت هزار تومان به  به خانواده٨١است كه در راستاي آن در سال 
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درصد و افزايش هزينهء پرسنلي دولت  ٨/١۵، حدود ٨١شد كه نرخ تورم در سال  هزار تومان پرداخت مي١٨پنج نفره 

 ». درصد  بود۵/٢٣نيز 
حدود ) بدون تغيير( در اليحهء بودجهء دولت مستمري مددجويان تحت پوشش تامين اجتماعي ٨۴در سال «: وي افزود
را  مستمري و ماهانهء اين افراد ٨۴ هزار تومان تعيين شده بود كه مجلس زمان بررسي اليحهء بودجهء سال ١٨هشت تا 

 ». درصد اعالم شده بود١٢/١ هزار تومان رساند كه نرخ تورم در اين سال حدود ٢۶ تا ١۶با صددرصد افزايش ببه
تحت پوشش به   ميليون نفر از نيازمندان زير پوشش و غير٩ به حدود ٨۵در سال «كه  عضو كميسيون اجتماعي با بيان اين

در چنين شرايطي يك خانوادهء پنج نفره حدود «: ، گفت»اده شدهزار تومان كاالي اساسي و بن كاال د۴٠طور سرانه 
جاري نيز دولت يك ميليون نفر از افرادي كه موفق به  اند در سال  هزار تومان بن يا كاالي اساسي دريافت كرده٢٠٠

 ». ميليارد تومان تحت پوشش كميتهء امداد قرار داد١٨ها نشده بودند با اعتباري معادل  دريافت اين حمايت
برخي از كارشناسان معتقدند، با توجه به رشد روزافزون جمعيت، تورم و بيكاري فزاينده در جامعه اين تعداد بسيار 

اند و در  جواب گذاشته تر از رقم اعالم شده است اما با اين حال دولت و وزارت رفاه همچنان اعالم خط فقر را بي بيش
 .اند هاي فقرزدايي دولت هيچ صحبتي نكرده برنامههاي موثر در اعالم خط فقر و  ضمن از مولفه

 اي دارد؟ دولت چه برنامه
: محسن ايزدخواه، كارشناس ارشد و معاون سابق تامين اجتماعي در مورد اعالم خط فقر شديد و خط فقر مطلق گفت

تند و تفاوت چنداني در گام نخست بايد به اين نكته توجه داشت كه خط فقر شديد و فقر مطلق بسيار نزديك به هم هس«
دولت با وزير رفاه ابتدا بايد خط فقر نسبي «: وي افزود ».شود كالري تعيين مي ٢/٢٠٠ندارند كه بر اساس الگوي غذايي 

در خط فقر مطلق يا شديد تنها نياز فرد . كرد كه خط فقر مطلق يا شديد كجاست كرد پس از آن اعالم مي را مشخص مي
 ;ظر گرفته شده است در حالي كه در فقر نسبي موارد ديگري نيز بايد ديده و لحاظ شودبراي امور حياتي بدن در ن

حتي «: ايزدخواه خاطرنشان كرد ».مواردي مانند پوشاك، مسكن، بهداشت، سواد و در يك كالم كرامت و منزلت انساني
چه از همه  ذايي لحاظ شود اما آنهاي متفاوت و مختلف مواد غ در تعريف اين الگو با مقدار كالري يادشده بايد گروه

 افرادي كه در حال حاضر با توجه به شرايط ;تر است برنامهء دولت براي اين افراد و كاهش تعداد اين افراد است مهم
 ».موجود به احتمال زياد تعدادشان در حال افزايش است

هاي گذشته به تعداد افراد زير   شده در سالاين در حالي است كه بنا به بسياري از آمار و ارقام رسمي و غيررسمي اعالم
هاي حد مرز خط فقر به  اضافه شده و دهكهاي پاييني و بااليي به يكباره  خط فقر شديد اضافه شده يعني فاصلهء دهك

 .اند زير خط فقر سقوط كرده
 خط فقر بر كدام اساس؟

كالري در روز ٢٣٠٠فقر براساس روش  اعالم كرد كه خط ٨۴عليرضا زاهديان، مسوول پژوهشكدهء آمار در سال 
 هزار تومان و خط ٢۵٠خط فقر شهري ) ٨۴تيرماه  (٨۴شود و طبق آخرين آمار رسمي اعالم شده در سال  محاسبه مي

 ».يك خانوار چهار نفرهء ايراني در نظر گرفته شده است هزار تومان براي ١۵٠فقر روستايي 
 درصد و ٢/٨ هزار تومان با ۶۵ه بوده است، خط فقر شديد شهري در همين گزارش كه جديدترين گزارش وزارت رفا

 ۵٠٠ هزار و ١۶٢ درصد اعالم شده است و خط فقر مطلق شهري نيز ٩/٢ هزار تومان با نرخ ۵١روستايي با حدود 
قيدهء  درصد اعالم شده است و اين اعالم نيز گره چنداني از اعالم نشدن خط فقر باز نكرده است و به ع۵/١٠تومان با 

توان با در نظر گرفتن آن درصد  نظران اعالم نكردن خط فقر بدان جهت بسيار مهم است كه مي بسياري از صاحب
 .ها ارايه كرد هاي دولت را براي فقرزدايي و هدفمند كردن يارانه جمعيت زيرخط فقر را محاسبه و براساس آن برنامه

 استاد دانشگاه به چندگانگي آمار و ارقام خط فقر اشاره كرده و در ايـن بين غالمعلي فرجادي، كارشناس اقتصادي و
هاي گذشته افراد و مسووالن مختلف از ابتدا تـا انتهاي هر سال اعداد و ارقام گوناگوني را مطرح  در طول سال«: گفت
 كارشناسانهء خط  هزار تومان متفاوت است به همين جهت تعيين دقيق و۴٠٠ تا ٢٠٠كنند به نحوي كه اين ارقام از  مي

 ».فقر در ايران منجر به مناقشات بسياري شده است
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متفاوت و ...) فقر مطلق، نسبي، فقر خشن و(در تعيين خط فقر بايد توجه داشت كه تعاريف خط فقر «: وي افزود

ط فقر مطلق  درصد افراد را زير خ١٠بـسيـار گستـرده اسـت، سازمان مديريت براساس تحقيقات كارشناسي خود حدود 
بنابراين در ارايهء تعريف روشني از خط فقر بايد .  درصد مردم را نيز زير خط فقر نسبي اعالم كرده است٢۵ تا ٢٠و 

تعريف شود تا وظايف دولت كه تامين نـيـازهـاي ... حداقل نيازهاي اوليه مانند خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و
 ».آيد اوليـهء هر فرد است، به دست

داد  ريزي بيرون آمد كه  نشان مي اي از سازمان مديريت و برنامه  گزارش منتشر نشده١٣٨۵) (روردين سال گذشتهدر ف
داشته باشد زيرخط فقر ) هزار تومان٢٧۵۵ ( هزار ريال٧۵٠تر از دو ميليون و  ها كم هر خانوادهء پنج نفري كه درآمد آن

.  هزار تومان بوده١۵٣ حدود ٨۵ه براي كف دستمزد در سال شود و اين در حالي است كه رقم اعالم شد محسوب مي
 هزار تومان درآمد دارند، در دهك ٢٧۵ تا ٢١٠داده كه آن گروه از اقشار جامعه كه ماهانه بين  اين گزارش نشان مي

 توسط  مبنايي است كه;زير خط فقر هستند) هاي نهم و دهم يعني دهك(تر از آن  هاي پايين هشتم درآمدي كشور و دهك
 .بانك مركزي اعالم شده است

 نقشهء فقر
چندي پيش دولت با وجود اعالم نكردن خط فقر، اعالم كرد كه قصد تهيهء نقشهء فقر با همكاري وزارت كشور را دارد 

هاي مختلف شهرها و روستاها  ها در استان توان به ميزان افراد نيازمند و تعداد آن و در صورت اتمام اين نقشه مي
 .ي پيدا كرددسترس

شاخصي كه بين صفر و يك حركت (دهد شاخص فقر  در مورد اين نقشه مـنتشـر شـد، نشان مي٨۵گزارشي كه در سال 
در مناطق روستايي و شهري تفاوت ) تر است تر باشد فاصله جمعيت تا خط فقر كم كند و هرچه به سمت يك نزديك مي

تر جمعيت نزديك به  از درصد بيش... د گرگان، زاهدان، كرمانشاه و بسيار دارد و روستاييان به خصوص در مناطقي مانن
 .خطر فقر برخوردارند

***** 
 

 داستان

   مهدي پور                                                                 گردنبند
 

 او حاليش نيست ، تو ديگه چرا؟: مرد
 .بايد يك راهي پيدا كنيم: زن 
 !اهي نمانده ديگر ر: مرد 
 .او مي خواهد...ولي او چي ؟... نمي پوشيم ... نمي خوريم!.. ما به جهنم : زن 
 .خواستن يك طرف قضيه است ، خيلي هم راحت است ولي توانستن طرف ديگر قضيه: مرد 
  .او خودش بلد است چي و چه طوري بخواهد...سعي كن بتواني! ...تو طرف خودت را بچسب! فلسفه نباف : زن 
 . دستم خالي است: مرد 
 !كي پر بود ؟: زن 
 !بيا مرا بكش ، راحتم كن !...اين هم گناه من : مرد 
  ماه حقوق نگرفته اي ؟7در ثاني ، او چه مي داند نداري؟ چه مي داند !...تو كه نكشته نكشته مرده اي : زن 
 . بگو تا بداند!...خب به او بگو : مرد 
 . تن اين و آن مي بيند و مي خواهد.. او فقط مي خواهد ... فهمدنمي. گوشش بدهكار نيست: زن 
 .م بزند به حساب بقيه ي بدهي هايممي خريدم مي گفت. كاش چيزي كه او مي خواهد توي بقالي محل پيدا مي شد: مرد 
 . هر طور شده بايد فكري كرد. فردا پس فردا عيد است و او لباس ندارد : زن 
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 !رم مي ريزم، اين قدر هولم نكن يك خاكي به س: مرد 

موهاي خرمايي اش را نوازش كرد و خم شد . زن پتوي كهنه را تا روي سينه ي كودك باال كشيد. كودك خواب بود
 . اتاق در تاريكي فرو رفت. پيشاني كوچكش را بوسيد و كليد را زد

! عزيزم ": مادر مي گفت . در را نمي ديداو هيچ وقت در روز پ. صبح وقتي كودك از خواب بيدار شد ، پدر رفته بود
 "! عوضش شب ها پيش ماست... حاال كه پدرت به سر كار مي رود اين وضعمان است ، واي به روزي كه بيكار شود

ناگهان نگاهش توي آينه روي . يقه پيراهنش را مرتب كرد. چند شانه به موهايش كشيد . كودك جلوي آينه ايستاد
. بالش را زير و رو كرد . پتو را كنار زد . به طرف رخت خوابش دويد. نش از تعجب باز مانده بوددها. گردنش ثابت ماند

 . پشت و پهلوي زير انداز را هم گشت 
 " چيزي گم كردي؟": مادر پرسيد

 : دخترك با بغضي گلو گير گفت 
 "!...گردن بندم ...گردن بند "

 : با لحني حسرت بار گفت . يره و تار مي ديدو دخترك را ت. اشك در چشم هاي مادر جمع شده بود
 بگذار امشب پدر لباسهاي نو و قشنگت را بياورد ، قول ميدهم بعد از عيد كه حقوقش را گرفت ، يك گردن بند قشنگ "

 "..قشنگ تر از گردن بند قبلي . برايت بخرد
 .صورت اشك آلود دخترك در يك خنده ناگهاني شكفت 

 گردن بندم چي ":دخترك پرسد. رد و دخترك دويد و خودش را در آغوش مادر انداختمادر دست هايش را باز ك
  "؟شده

 :مادر بطور ناگهاني به زبانش آمد 
 "!  كار ، كار اين گربه ي شيطان بالست "

 ٨۶ ارديبهشت ٣٠
***** 

 

 ين واصلیاسر تهيه و تنظيم    کوتاه از زبان آمار رسمی
 
و .  ميليون نفر ميرسد٢۵ درصدي به ٨/٢صادي اكونوميست نيروي كار ايران با رشد به پيش بيني واحد اطالعات اقت◄

اكونوميست با پيش بيني ادامه رشد .  ميليون و هفتصد هزار نفر خواهد رسيد٢۵ درصدي به ۶/٢در سال آينده با رشد 
 ميليون و هفتصد هزار نفر ٢٧ به ١٣٩٠ درصدي در سالهاي آينده اعالم نمود كه جمعيت نيروي كار ايران در سال ٢/۶

 ١١/٢/٨۶روزنامه اعتماد ملي . خواهد رسيد
 
 Global Development. بانك جهاني در گزارش جديد خود از سير كاهش رشد اقتصادي در ايران خبر مي دهد◄

Finance  درصد و طي سال ۵/۶ ميالدي ١٩٨٠ تا ١٩۶٠ بانك جهاني، متوسط رشد اقتصادي ايران طي سال هاي 
 سال آينده نزولي ٣به پيش بيني بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در .  درصد بوده است٩/٢ ٢٠٠٠ تا ١٩٨٠ي ها

 درصد رسيد و پيش بيني مي شود در ٨/۵ به ٢٠٠۶بنابر گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال . خواهد بود
بانك .  درصد كاهش خواهد يافت۵/۴ به ٢٠٠٩ و در سال ٧/۴ به ٢٠٠٨ درصد و در سال ۵سال جاري ميالدي به 

 درصد اعالم 5 درصد و در سال جاري ۴/۵ ٢٠٠۶جهاني متوسط رشد اقتصادي خاورميانه و آفريقاي شمالي را در سال 
    ٢/٣/٨۶روزنامه آفتاب يزد  .      كرد
ي آمارگيري از هزينه و مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت درگزارشي اعالم نمود براساس آمار تفصيل◄

  درصد كل ٣٠درآمد خانوارهاي شهري مركز آمار ايران ، بخش مسكن اعم از اجاره بها و يا اقساط خريد به تنهايي 
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هزينه هاي ساالنه خانوار شهري را به خود اختصاص مي دهد كه اين سهم در دهك هاي پايين درآمدي در كالن شهرها 

هم چنين .  ميليون واحد كمبود مسكن روبرو است۵/٢ن گزارش كشور ايران اكنون با بنابر اي.  درصد مي رسد٧٠به 
 هزار متقاضي جديد ناشي از ازدواج جوانان به تقاضاي موجود اضافه مي شود كه براساس ٧٠٠ساالنه بطور متوسط 
اس برآوردهاي انجام بر اس. هزارمورد تقاضاي جديد مسكن خواهيم بود٩٣٠ ساالنه شاهد ١٣٩٠پيش بيني ها تا سال 

 هزار واحد مسكوني ساخته ۴٠٠ سال آينده ، ساالنه حداقل دوميليون و ١٠شده به منظور كنترل وضع موجود بايد تا 
هزار واحد مسكوني ، كشور ساالنه با كمبود يك ميليون و ٧٠٠شود كه در آن صورت با احتساب ساخت ساالنه 

  ١٩/٢/٨۶زنامه اعتماد رو. هزار واحد مسكوني مواجه خواهد بود٧٠٠
 
 هزار توماني كه سال گذشته اعالم شد ، در نظر ۴٠٠تا ٣٠٠چنانچه خط فقر را : رئيس انجمن مددكاري كشور گفت ◄

 ۴ سال گذشته نرخ بنزين 5وي عنوان كرد كه طي .  درصد كارمندان زير خط فقر قرار دارند٨٠بگيريم مي توان گفت 
.  برابرافزايش پيدا مي كرد كه اين امر رخ نداده است۴مين نسبت حقوق افراد نيز بايد برابر افزايش پيدا كرده كه به ه

 ٢۵/٢/٨۶روزنامه حزب اهللا
 
دو ميليون نفر از افراد جامعه توانايي تامين نيازهاي اوليه خود را ندارند و زير : عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت◄

بعالوه اين جمعيت حدود : سم مختاري با اشاره به آمار رسمي اضافه كردابوالقا. خط مطلق فقر به زندگي ادامه مي دهند
. سقوط به زير خط فقر قرار دارند (!) "در آستانه" ميليون نفر به اضافه جمعيت سه ميليون نفري كارمندان دولتي هم ١٢

 درصد هزينه ها ۵٠تا ۴٠وي هم چنين با مراجعه به آمار عنوان كرد كه در استانهايي مثل تهران كه طي سال گذشته 
.  افزايش پيدا كرده و به همين دليل افراد در آستانه سقوط به زير خط فقر نيز نسبت به جاهاي ديگر بيشتر شده است

   ١٣/٢/٨۶روزنامه كارگزاران 
 
بنابر گزارش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، سوانح رانندگي اصلي ترين عامل مرگ زودرس و از ◄

براساس . تن عمر مفيد در كشور محسوب مي شود و از نظر تعداد مرگ و مير دومين عامل محسوب مي شوددست رف
 كه اعالم سازمان بهداشت جهاني، سهم قربانيان سوانح رانندگي در جهان دو درصد از مجموع مرگ و ميرهاست؛درحالي

 ٨/٢/٨۶روزنامه دنياي اقتصاد .     ميرسد١٠به رقم اين ايران در
 
 هزار نفر قاچاقچي و توزيع كننده مواد ۵٠٠ هزار و ١٢٨سال گذشته بيش از : عاون عملياتي نيروي انتظامي گفتم◄

تعداد كل : سرتيپ مومني افزود.  نفر معتاد دستگير و به مراجع قضايي تحويل شدند۵٠٠ هزار و ٢٩٠مخدر و تعداد 
اين مقام انتظامي هم چنين از دستگيري . است، دوازده درصد افزايش داشته ٨۴دستگير شدگان نسبت به سال 

 ٢٢/١/٨۶روزنامه كارگزاران .   ساعت خبر داد٢۴ كيلوگرم مواد مخدر تنها در ١٩٠٠قاچاقچي مواد مخدر و كشف ٣٣
 
 كشور جهان در ١۶۵ كشور خاورميانه، ايران از نظر جمعيت بيكاران در جايگاه هشتم قرار دارد و در ميان ١٢از ميان ◄

روزنامه كارو .   مركز آمار اقتصادي آمريكا ايران را جزء كشورهاي داراي حجم انبوه بيكار شناخت .  قرار دارد۶٨رتبه 
  ٢٢/٣/٨۶كارگر 
 درصد ٧٠ ژوئن روز مبارزه با كار كودكان انتشار داد اعالم نمود كه ١٢سازمان ملل متحد طي آماري كه به مناسبت ◄

آمار .  ساله بيشتر ساعات روز را در مزارع كار مي كنند١۴ تا ۵ليون نفر دختر و پسر  مي١٣٢از كودكان كار يعني بيش از 
 هزار ٣٨٠بر اساس آمارها، .   ميليون كودك مشغول به كار هستند١٢٧رسمي اين سازمان نشان مي دهد كه تنها در آسيا 

 .ارگر فصلي مشغول به كار هستند هزار كودك به عنوان ك٣٧٠ ساله ايران كار ثابت دارند و حدود ١۴ تا ١٠كودك 
  ٢٢/٣/٨۶ روزنامه كار و كارگر 

 درصد رشد نسبت به سال گذشته، در آذر ٢/٢۵دارايي هاي خارجي بانك هاي ايران طي : بانك مركزي اعالم كرد ◄
 ١۵/١/٨۶روزنامه سرمايه .  ميليارد دالررسيده است١٠٠ماه سال گذشته به مرز 

***** 


