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قضائی بر امنیتی  ناصرار مسئوال
 های صنفی  کردن فعالیت

4صفحه   

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته

جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانیم ویم؛همسو ش  

 های وجود مخالفت و اعتراضبا 
های کارگری نسبت  شدید تشکل

بە الیحە اصالح قانون کار و 
درخواست پس گرفتن آن توسط 

های کارگری  کارگران و تشکل
خبرهای منتشر شدە  هنوزمختلف، 

حکایت از پس گرفتە نشدن الیحە 
رسی آن در مجلس رمذکور و آغاز ب

خبرگزاری . طی هفتە آیندە دارد
یکی از محدود رسانە های ( ایلنا)

لی کە تا کنون مواردی از مجاز داخ
کارگری  نها و فعاال تشکل اعتراض

را منتشر کردە،  و اخبار مربوط بە آن
ناصر "مهر ماە بە نقل از  ٤١در 

های   رئیس کانون انجمن" چمنی
ی استان آذربایجان صنفی کارگر

شرقی، کە با الیحە دولت اعالم 
مخالفت کردە جزئیات تازەای از 

ی این الیحە و یسی نهارچگونگی بر
تبانی دولت و مجلس بر سر آن را 

بە نقل از ناصر  (ایلنا. )افشا کرد

چمنی نوشت:" - به نظر می رسد 
که دولت و مجلس قصد دارند در 
تبانی باهم روی کردی پوپولیستی 
اتخاذ کنند تا جامعه کارگری را  در 
موضوع اصالح قانون کار فریب داده و 
در نهایت وضع موجود بازار کار را در 
راستای تامین منویات سوداگران به 
نام نفع عمومی و رونق اقتصادی 

تغییر دهند                                
      " 

ناصر چمنی، در قسمت دیگری از 
لویحا مجلس را در همین مصاحبە، ت

ارتباط با این الیحە متهم بە مخفی 
کاری کرد و افزود :"مجلس شورای 
اسالمی از ماه ها پیش مشغول 
بررسی الیحه اصالحات قانون کار 
بود، معلوم نیست که چرا در این 
چند ماه مجلس با نهادهای صنفی 
کارگری در این رابطه حتی یک 
کلمه هم رایزنی نکرده است."او هم 

نین با اشارە بە سخنان وزیر کار چ
در هنگام  گرفتن رای اعتماد بطور 
غیر مستقیم وزیر کار را بە پشت 
پازدن بە وعدەهایش بە کارگران در 

                     .  آغاز کار متهم کرد
خبر عدم  پس گرفتن این الیحە ضد 
کارگری توسط دولت و اعالم  آغاز 

سی آن در مجلس در خالل ربر
نتشر می های آتی، در حالی مروز

 های شود، کە  بدنبال اعتراض
ها و  شدیدی کە توسط تشکل

کارگری بدنبال انتشار متن  نفعاال
در هفته های گذشته این الیحە 

سید حسن "ت؛ صورت گرف
نفوذ  یکی از معاونان ذی" هفدەتن

علی ربیعی کە مورد حمایت محافل 
کارفرمایی و سرمایەداران قرار دارد، 

ی پس گرفتن الیحە از مجلس برا
اعالم آمادگی کردە بود و علیرضا 

محجوب دبیرکل خانە کارگر و رئیس 
فراکسیون بە اصطالح کارگری در 

مجلس یکی دوهفتە پیش گفتە 
بود، این الیحە از طرف مجلس بە 

.        دولت عودت دادە خواهد شد  

رسی پنهانی الیحە رافشای خبر ب
ل چند ماە اصالح قانون کار در خال

گذشتە، امتناع دولت از پس گرفتن 

آن و اصرار رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس و  افزون بر آن 
رویکرد ها و دیگر لوایح  آشکارا ضد 

های پیاپی  کارگری و عهد شکنی
و تشدید  دولت نسبت بە کارگران

گرانە دستگاە  های سرکوبدربرخو
ن و فعاال ها قضایی علیە اعتراض

ت سنگین اصالح کارگری، و سکو
قبال این برخوردها همگی  طلبان در

موید آن است کە ائتالف حاکم 
مصمم گردیده، در صورتی کە 
مقاومت کارگران عرصە را بر آن ها 
تنگ نکند، این الیحە را بە زور فریب 
و سرنیزە از تصویب بگذراند و راە هر 
شکلی از حق خواهی کارگران را 

مسدود و هر اعتراض و اعتصابی را 
بە استناد بە این الیحە قرون 
وسطایی با مشت آهنین  سرکوب 
کند، اعتراض های سازمان یافتە، 

های سیاسی و  وجود سازمان
های  سندیکایی و شورایی در سال

نخست بعد از انقالب بهمن توازون 
قوا را تا حدود زیادی بە سود 

                                    کارگران

 صادق کار
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دستان شهر و  یگیران و تهو مزدب
و کارگران را در  روستا تغییر

موقعیتی قرار داد کە توانستند، بە 
رغم مقاومت شدید سرگردگان تازە 
بە قدرت رسیدە سرمایەداری، 
حکومت را وادار بە انجام تغییراتی 
در قانون کار قبل از انقالب در جهت 
بهبود حقوق شان نمایند. کاهش 

ساعت کار هفتگی از ١٤ بە ١١ 
ساعت، مشروط کردن حق اخراج و 
لغو مادە ٣٣ قانون کار سابق کە 
حق اخراج را بە کارفرما دادە بود، 
افزایش مرخصی استحقاقی بە یک 
ماە، بە رسمیت شناختن روز اول 
ماە مە بعنوان روز کارگر و  پذیرش 
تعطیلی آن بعنوان تعطیل کارگری و 

پارەای اصالحات دیگر در قانون کار 
محصول و نتیجە آن شرایط بود. 
البتە انتظارات  و حق ما کارگران 

ها بود و برای آن بسیار  بیش از این
تالش و مبارزە کردیم، اما رژیم با 

های  سرکوب و قلع و قم سازمان
کارگری، راە گرفتن امتیازات بیشتر 

با این اوصاف نە مبارزە . را سد کرد
برای بهبود قوانین از جانب کارگران 

قف شد، و نە ارتجاع حاکم  از متو
زمان تصویب قانون کار جدید آنی از 
پس گرفتن تغییرات انجام شدە 

.                       گردیددچار تعلل   
اکنون آنهایی کە با هر نوع بهبودی 

سود کارگران ه در قوانین کار ب

 مخالف بودند و حتی تالش می
کردند با توسل بە پیشنویس 

وسطایی احمد  ضدکارگری و قرون
توکلی و جریان موتلفە، موارد مثبت 
در قانون کار پیش از انقالب را از 
میان بردارند و روابط استاد شاگردی 
را جایگزین قانون کار کنند، همگی 
پشت الیحەای کە نە تنها  در صورت 

تصویب همە آن امتیازات برحقی را 
کە ما کارگران بدست آوردەایم، از 

کە با برکندن هر ما پس بگیرند، بل
ما را  ،نوع حمایت قانونی از کارگر

یک قرن بە عقب برگردانند و ما را 
بردە و بندە بی حق و حقوق 

پیداست کە این . سرمایە کنند
شان بە بهانە  جماعت و حامیان

های واهی کوشش خواهند کرد 
د و با نبشکن ممقاومت ما را دره

شگردهایی مختلف بین ما تفرقە 
بتوانند نیات پلیدشان را  ندازند تاابی

عملی کنند. ما بدون این کە دچار 
توهم شویم و فریب تبلیغات سراپا 
جعلیشان را بخوریم، قبل از این کە 
موفق شوند طوق بندگی را بە 
گردن مان بیاوزیند، بایستی با 
همبستگی و مقاومت این تهاجم 
لجام گسیختە و مرتجعانە را درهم 
بشکنیم. اکنون زمان، زمان بحث و 
چانە زدن بر سر کارگری و غیر 
. کارگری بودن قانون کار نیست

موقع دل بستن بە وعدەهای 

مردان و مجلس  فریبندە دولت
نشینان نیست، موقع چک و چانە 

کە حق با کی ست  زدن بر سر این
.و با کی نیست، هم نیست  

اکنون، زمان همسو شدن همە 
مدافعان راستین حقوق کارگر 
برای درهم شکستن این هجوم 
متحدانە سرمایە داری حاکم 

است کە بود و نبود و همە حق 
و حقوق ما را نشانە گرفتە 
است. راە دیگری فعال به غیر از این 

. برای ما متصور نیست  
یکی از راە های اعتراضی موثر 
 می تواند محاصرە مجلس، 
وزارت کار و دیگر نهادهای 
دولتی بە هنگام  آغاز بررسی 

الیحە در مجلس باشد. ما اگر 
توانستیم این قانون را بە حکومت 
تحمیل کنیم اگر بتوانیم از همە 

ی ظرفیت هایمان بهرە بگیریم م
 هم توانیم مانع از میان بردنش

مشوی  
                   
 صادق کار

 

 

 

 از تجربه دیگران
 

 بهینه حاکمیت در مدنی جامعه و صنفی های اتحادیه نقش

(4 خشب)  
 

 نچوچوه فرایدی و آیولور الوسگون ناتانیل دکتر

 دپارتمان مدیریت عمومی و روابط صنعتی، دانشگاه ایالتی الگوس نیجریه

 ترجمه گودرز

 

 ادامه از بخش سوم

تمایل به "کند که  یادآوری می اشتراوس بر همین پایه

حفظ و بقای خویشتن، شور توانمندی است که بنیاد 
به عبارت دیگر اشتراوس ." جامعه مدنی را می سازد

قانون طبیعت را پایه الزم و کافی برای تمام حقوق و 

وظایف بشر می داند، و این که وظایف مدنی وی از حق 
 .دوام و بقای خود استنتاج می شوند
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حکومت آباچا، دوره ای از رشد قابل توجه اقتصادی توام با سرکوب 

 سیاسی بود

 
 
 
 
 
 

بر این اساس حقوق مدنی فرد مطلق اند و وظایف مدنی 
 . او مشروط

بشر بدون دولت نظام طبیعت در این زمینه همان شرایط 
به روایت هابلز، زندگی بشر فردی، فقیرانه، . است

یک راه خروج از این برزخ . زننده، وحشیانه و کوتاه است
آن بود که دولت را به عنوان شریک فرد در وظایف مدنی 

عدالت نسبت به "ارسطو می گوید که . در نظر گرفت

دوستی بشری در رده پایین تر قرار دارد، وقتی افراد 
بشر رفیق و همراه اند آن طور که در شرایط طبیعی ناظر 
ایم نیازی به عدالت نیست، اما وقتی افراد بشر در 

 ." عدالت اند بازهم به دوستی نیاز دارند

درمان واقعی برای وضعیت طبیعت هم مشابه وضعیت 
در واقع می توان پی برد که که . جامعه مدنی است

جتماعی و غیره تنها شرایط از نظر سیاسی، اقتصادی، ا
زمانی پیشرفت می کند که جامعه مدنی توانمندی 

 . وجود دارد یا احتمال رسیدن به آن زیاد است

در این شرایط جامعه مدنی را به صورت مفهومی " هلین"
می بیند که برای تعریف یک پروسه پویا در سازندگی و 
بازسازی اصولی فضای سیاسی به منظور عرضه 

شارکت سیاسی در خارج از ساختار و امکانات برای م
ایده فضای . سازمانهای حکومتی به کار می رود

سیاسی حاکی از آن است که سیاست هم یکی از 
چندین سپهر موجود در جامعه و محیط کنش و واکنش 

اعتبارعددی جامعه مدنی بنابراین بر این . سیاسی است
حقیقت استوار است که جامعه مجموعه ای از ظرفیت 

ی است، و زمانی ثمربخش است که اجازه می دهد های
یا می پذیرد که سایر اقشار هم بتوانند در عرصه 
سیاسی و کنش و واکنش های اجتماعی مشارکت 

 .داشته باشند

هلین همچنین معتقد است که ایده جامعه مدنی بر 
مفهوم فضای سیاسی که  -٤: چهار پایه استوار است

وع وجود داشته باشند و اجازه می دهد مراکز قدرت متن
عالوه بر آن با انعطاف، تقسیم پذیر، محدود به قانون 
اساسی است و از کنترل درونی برای تأمین ارزش های 

از تنوع کنشگران، هریک با  -2اخالقی برخوردار است؛ 
یک سپهرعمومی،  -٣توان خودکفایی، برخوردار است؛ 

رشد  با قابلیت انقباض و انبساط است، که در برابر
حمایت مدنی و اعمال خودسرانه حکومتی عکس العمل 

ظرفیت حمایت از یک  -4مناسب نشان می دهد؛ 
حکومت مسئولیت پذیر، پاسخگو، و قابل حسابرسی را 
. دارد که با محدودیت طول دوران حکومت کنترل می شود

این چهار اصل را می توان ستون های پایه ای برشمرد 
ایدار برای رشد و شکوفائی که هر نظام جامعه مدنی پ

 .بدنبال آن است

یکی از اولین نویسندگان درباره این ( ٤691" )هیگال"

موضوع، جامعه مدنی را مابین خانواده و دولت تصویر می 
او معتقد است که دولت باالترین شکل جامعه . کند

انسانی است که در آن  خدا، عقل و یک نیروی آسمانی 
، جامعه مدنی و خانواده به گفته وی. حکمیت دارند

مادون دولت قرار دارند، و روح ابتدا در خانواده و سپس در 
به باور .  جامعه مدنی و نهایتاً در دولت تبلور می یابد

هیگال جامعه مدنی مرحله ای از توسعه دولت است، و 
به عبارتی دولت سنتز اتحاد خانواده و تنوع اقشار جامعه 

 . مدنی است

، عقاید هیگال درباره "توسان"و " ینسارب"به روایت 
دولت، وابستگی دولت به جامعه مدنی در مورد 
دستیابی به اهداف اخالقی اش، استفاده از جامعه 

هیگال بدنبال تحقیر . مدنی برای تامین نیاز خودش است
جامعه مدنی نبود، روایت او از جامعه مدنی در واقع 

با بررسی تعریف محافظه کارانه و در عین حال توام 

گسترده ای از اصناف و شرکت ها، انجمن ها، طبقات، و 
تجمعات شهری بود که از نظر وی ضرورتشان غیرقابل 

 . انکاربود

از دیدگاه هیگال بنابراین دولت از ترکیب مجرد شهروندان 
به وجود نیامده است، فرد باید به میانجیگری مجموعه 

کیفیتی  متنوعی از اصناف، شرکت ها، و انجمن ها به
 .دست یابد که در خور شهروندی باشد

بازنگری متون ذکر شده از نویسندگان و محققین باال 
دراین باره نشان می دهد که جامعه مدنی ابزاری ضرور 

و غیرقابل انکار در مدیریت دولت است تا شهروندان 
همچنین می توان . بتوانند به اهداف خود دست یابند

پیشدرامد توسعه ی جامعه گفت که نظام حقوق طبیعی 
مدنی است، گرچه، تحقیقات فوق الذکر نشان می 
دهند که جامعه مدنی در نیجریه هم مانند سایر 
کشورهای جهان سوم نتیجۀ نارضایتی از حاکمیت 

 موجود است، و عدم توانایی دولت در برآوردن نیاز 
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شهروندان باعث شکل گیری مؤسسات موازی بوده 

گر حکومت خود محور رژیم اباچا پایه از سوی دی. است
اتحادهای مختلفی شد که مقدمتاً برای مبارزه با 

 .دیکتاتوری شکل گرفتند

. اجازه بدهید حاال به سایر مفاهیم هم نگاهی بیاندازیم
حکومت دموکراتیک در عمل هنوز پدیده تازه ایست، و 
تمرین به آن در مکان و زمان های مختلف متنوع خواهد 

کته اساسی این است که در شرایط فعلی ن. بود
دموکراسی مانند حقوق بشر فقط محدود به حق رای 
نیست و حداقل باید شامل حق تصمیم گیری اقتصادی 
در دولت هایی باشد که بوسیله شهروندان انتخاب می 

با این وجود بسیاری تعریف دموکراسی را با . شوند
هام لینکلن، سخنرانی یکی از رؤسای جمهور امریکا، آبرا

مترادف می دانند که در گتیسبرگ  برای ادای احترام به 
قربانیان نبرد بزرگ گتیسبرگ ایراد شده بود و نقطه 

آن سخنرانی . پایانی بر جنگ های داخلی امریکا گذاشت
یکی از فصیح ترین بیانیه ها در توضیح نبردی دموکراتیک 

 .است

 

 

 

 

یان نیافتۀ کسانی بر ما زندگان است که کار پا: "او گفت
وظیفۀ ما پیش . را که در این جا جنگیدند، به پایان ببریم

ما نیز باید از  -بردن کاری است که برای ما باقی مانده
این رفتگان با عزت و شرف، که نهایت از خودگذشتگی را 
نشان دادند، برای رسیدن به آرمانی که آن ها برایش 

قاطعانه واقف ایم که  ما. جنگیدند، بیاموزیم که ایثار کنیم
و این که  -این رفتگان جان خود را بیهوده از دست ندادند

 -در این کشور با یاری خدا، آزادی از نو زاده خواهد شد
دولت مردم، توسط مردم، و برای مردم، از صفحۀ روزگار 

اما تئوری دموکراسی بسیار پیچیده ." پاک نخواهد شد
از مردم در آن است  است، چرا که دشواری اولیه در مراد

و این که چه اقدامی در دولت از آن آنان است و نه از آن 
 .گروه های حاکم

 

 

 

 

 

 تشکل ها
 

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 های صنفی  قضائی بر امنیتی کردن فعالیت ناصرار مسئوال

 

با گذشت بیش از سه ماه از پایان 
روزه جعفر عظیم  9٣اعتصاب غذای 

عالی کشور  دیوان ٣٣ده، شعبه زا
طی حکمی اعاده دادرسی او را رد 

رد اعاده دادرسی جعفر عظیم . کرد
عالی کشور در  زاده از سوی دیوان

حالی صورت می گیرد که با آغاز 
و اسماعیل  اعتصاب غذای وی 

عبدی در روز دهم اردیبهشت ماه، 
پرونده مسکوت مانده در دادگستری 

به  با هدف شهرستان ساوه 
تسلیم کشاندن وی به جریان افتاد 
و همزمان دو پرونده کیفری و 
امنیتی بر علیه این دو عضو ثابت 
قدم و استوار هیات مدیره اتحادیه 

در . آزاد کارگران ایران گشوده شد
اتهام امنیتی و  5این پرونده ها، 

کیفری به جعفر عظیم زاده و شاپور 
احسانی راد از جمله اجتماع و 

ه قصد اقدام علیه امنیت کشور، بر هم زدن نظم عمومی، جعل عنوان تبانی ب
در رابطه با کمک و مشاوره به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، 

تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی وارد شده 
 . است

ان با وارد کردن این اتهامات به جعفر عظیم زاده در حالی است که وی همزم
در شهرستان ساوه، در دادگاه انقالب  ٤٣64بازداشت در اردیبهشت ماه سال 

تهران با همین اتهامات به شش سال زندان محکوم شده بود اما  ٤5شعبه 
علیرغم این محکومیت، دادگستری شهرستان ساوه اقدام به تشکیل پرونده 

 .مشابه دیگری با همان اتهامات و مصادیق بر علیه وی کرد

دیوان عالی کشور در رابطه  ٣٣اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در شعبه  رد
زمان با آن برگزاری جلسات محاکمه در  با محکومیت شش ساله اش و هم

شهرستان ساوه بر علیه وی و شاپور  اسالمی های کیفری و انقالب دادگاه
 قضائی و امنیتی جمهوری اسالمی بر ناحسانی راد، بیانگر اصرار مسئوال

مدنی و دهان کجی به خواست  -های صنفی  تداوم امنیتی کردن فعالیت
ها سازمان جهانی و کشوری کارگران و  ها کارگر و معلم در ایران و ده میلیون

 های  سازمان
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  حقوق بشری در سطح جهانی
برای پایان دادن به امنیتی کردن 

مدنی و  -فعالیتهای صنفی 

ز روی برداشتن اتهامات امنیتی ا
 پرونده های فعالین این جنبش

 .هاست

 

اعتصاب غذای مشترک جعفر عظیم 
زاده و اسماعیل عبدی که موج کم 
نظیری از اتحاد کارگران و معلمان و 
عکس العمل سازمانهای کارگری و 

بر علیه   حقوق بشری جهانی را
 -امنیتی کردن فعالیتهای صنفی 

مدنی به همراه آورد، چیزی نیست 
تقام جوئی از جعفر عظیم که با ان

زاده از طریق رد اعاده دادرسی و 
افتتاح دو پرونده امنیتی و کیفری 

دیگر در شهرستان ساوه به 
سرانجام مطلوب مسئولین قضائی 

 . و امنیتی ختم بشود

 

 

 

 

 

جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، 
دیگر هم طبقه ای هیچ جرمی جز دفاع از منافع خود و 

تنها جرم جعفر همچون هزاران . هایش مرتکب نشده است
کارگر و معلمی که با جسارتی ستودنی بطور روزانه در 
سراسر کشور مشغول اعتراض و اعتصاب بر علیه بی 
حقوقی و فقر و فالکت هستند، ایستادگی در برابر ظلم 

وی نماینده هزار کارگر در شکایت از سعید . وستم است
رتضوی در مورد غارت و چپاول صندوق سازمان تامین م

اجتماعی، نماینده سازش ناپذیر و پرشور کارگران عضو 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار 
اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد، 
نماینده کارگران برخی کارخانه ها در هیاتهای تشخیص و 

ختالف، همراه و همدوش دهها اعتصاب و اعتراض حل ا
کارگری در کارخانجات سراسر کشور و فریاد اعتراض و 
خشم فرو خورده میلیونها کارگر به جان آمده از وضعیت 

روزه تا پای جان ایستادگی  9٣مصیبت بار موجود است که در اعتصاب غذایی 
 . کرد و تسلیم ظلم و ستم نشد

رگری و معلمان همچون عبدیها، بداقی ها، بهشتی وی و صفی از رهبران کا
ها، صالحی ها، رضویها، مددیها، باغانی ها، خواستارها، نجاتی ها، شهابی 
ها، بهنام ها، جراحی ها، شاپورها و دهها و صدها نفر دیگر از رهبران 
اعتراضات کارگری در معادن و صنایع تولیدی خدماتی، کسانی نیستند که با 

ده سازی دست به عقب نشینی از خواستهای بر حق و انسانی زندان و پرون

این، آن چیزی است که حکومتگران از درک آن عاجزند و به همین . شان بزنند
دلیل پاسخ حق خواهی چنین انسانهای شریف و جسوری را با اتهامات 

  . واهی امنیتی و زندان و سرکوب میدهند

انع در برابر این انسانهای بزرگ برای اما اگر تاکنون، سرکوب و زندان ذره ای م
حق خواهی و سدی در برابر اعتراضات رو به گسترش کارگران و معلمان و 

توانند به  چنان می گران هم بازنشستگان و بیکاران ایجاد کرده است، حکومت
مدنی و به زندان انداختن و فرود آوردن ضربات  -امنیتی کردن مطالبات صنفی 

  .ران برای تداوم وضعیت موجود امیدوار باشندشالق بر گرده کارگ
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اعتراض کنید یحه اصحاحی قانون کارعلیه برنامه ریزان، ال  
 
 
 
 

از طریق، خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های اجتماعی 
اینستاگرامتلگرام،  

و تشکیل کمپین های اعتراضی به روشنگری و انسجام کارگران 
 یاری رسانید

 
 
 
 

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، جناح های حکومتی در 
نشینی ندارند برابر اعتراض های کارگری چاره ای جزء عقب  

 
 
 
 

وادار به حاکمیت جمهوری اسحامی را  ها، اعتراضگسترش با 
 تمکین کنید
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