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( ایلنا)بنا بە گزارش خبرگزاری 
بە تازگی جمعی از جوانان 
جویای کار در عسلویە و کنگان 

مبادرت بە تشکیل کمپین علیە 
تصمیم بە . بیکاری نمودەاند

شکیل این کمپین توسط ت
آن اخذ شد  نان بیکار پس ازاجو

بە قول و  نکە مسئوال
قرارهایی کە پس از اعتراض 
های پیشین مبنی بر اختصاص 

درصد از محل های خالی  5٥
اشتغال بە بیکاران بومی دادە 

بودند، پایبندی نشان ندادند و 
به همین جهت جوانان نا امید از 
وعدەهای تکراری و توخالی 
مسئوالن دولتی تصمیم گرفتند 

کردن خود بە ازطریق متشکل 
صورت کمپین خواست شان را 

 . پیگیری کنند

یکی از اعضای کمپین مذکور در 
ارتباط با اهداف تشکیل کمپین 

گفتە ( ایلنا)بە خبرگزاری 
علی رغم وعده های  :"است

زیادی که به بومیان شهرستان 
های کنگان و عسلویه برای جذب 

درصد  05نیرو در قالب مصوبه 
سفانه این اشتغال داده شد؛ متا

مصوبه بدون هیچ گونه ضمانت 
اجرایی رها شده است و حتی 
بسیاری از نیروهای بومی شاغل 
در منطقه که اکثراً در مشاغل 
سطح پایین مثل کارگری، حراست، 
آبدارچی و خدماتی به کار گرفته 
می شوند را هم بدون دلیل 
مشخص و به راحتی اخراج 

عسلویە یکی از ". کنند می
پر رونق ترین قطب های مهمترین و 

صنعتی نفتی و پتروشیمی در 
 کشور است و به همین لحاظ 

 صادق کار
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قاعدتا می بایستی آمار بیکاری در 
این منطقە کمتر از سایر نقاط کشور 

با این حال آمار بیکاری ظاهرا . باشد
در آن جا آن قدر باالست کە جوانان 

متاسفانە نرخ . بومی را عاصی کردە
ناتوانی دولت در  باالی بیکاری و

فراهم کردن زمینە اشتغال موجب 
روی آوردن بسیاری از بیکاران بە 

پیمانکاران و . منطقە عسلویە شدە
صاحبان واحد های تولیدی در 
منطقە با سوء استفادە از شمار 
باالی بیکاران می کوشند بین 
کارگران بومی و غیر بومی تفرقە 
بیندازند و بدین صورت از یک طرف 

دهای کمتری بدهند و دستمز
استثمار نیروی کار را تشدید کنند و 
از سوی دیگر مانع از اتحاد و 

در . همبستگی کارگران شوند
اخذ  برخی مناطق دیگر نیز بە دلیل 

رویە مشابە کارفرمایان بارها 
اعتراض های مشابەای را شاهد 

 . بودەایم

طبیعتا این وظیفە دولت است کە با 
سرمایە  برنامە ریزی و مدیریت

گذاری در مناطق مختلف کشور و 
ایجاد اشتغال انگیزە مهاجرت 
بیکاران بە شهرهای دیگر را بە 
حداقل ممکن برساند و از این طڕیق 
هم بە توسعە مناطق محروم یاری 
رساند و هم از بروز اختالفات 

کند، ولی بە   احتمالی جلوگیری
نظر می رسد کە خود مسووالن 

 رمایان از این دولتی نیز مانند کارف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت سود خود را می بینند و 
بدشان نمی آید کە بخشی از 
انرژی نیروی کار صرف چنین 

به همین جهت از . اختالفاتی شود
درصد محل  05خواست اختصاص 

های اشتغال در منطقەای کە 

ساالنە میلیاردها سود برایشان 
دارد، دریغ می ورزند تا اختالفات 

رگران بومی و غیر بومی را میان کا
 . محفوظ نگاە دارند

تردیدی نیست که میزان سرمایە 
گذاری ها در مناطقی مانند 

قابل قیاس ... بلوچستان، کردستان 

با این مناطق نیست و بە تبع آن 
درآن مناطق محرومیت و بیکاری 
بیشتر وجود دارد و مردم بە اجبار 
برای پیدا کردن شغل بە مناطق 

یکی از . رت می کننددیگر مهاج
علل دیگر نارضایتی بیکاران کە البتە 
مختص عسلویە نیست سپردن 
محل های محدود خالی اشتغال بە 

این امر در سال . خودی هاست
های اخیر چنان رواج پیدا کرده کە 
دیگر کمتر فرد شاغلی را می شود 

فت کە بتواند از طریق متعارف یا
 . را پیدا کردە باشد خود شغل

دولتی گاها پرهیز از  مسئوالن
استخدام بیکاران بومی و استخدام 

افراد غیر بومی بجایشان را بە علت 
اما . نداشتن تخصص بهانە می کنند

بارها مشخص شدە کە این بهانە 
ها نادرست بودە و علت همان 
چیزهایی بودە کە در باال ذکرشان 

 . شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در هر صورت و با امید این کە هدف 
انان بیکاری کە کمپین علیە جو

بیکاری را تشکیل دادەاند، همان 
یکی از " ایلنا"شود کە بنا بە نوشتە 

آنها گفتە است، کمپین مقابلە با 
 ٧بیکاری در شرایطی کە بالغ بر 

میلیون بیکار وجود دار و دولت هم 
نشان دادە کە نە برنامەای برای 
مقابلە با بیکاری دارد و نە نشان 

در بە ایجاد اشتغال دادە کە قا
است، مشروط بە این کە محدود بە 
دستە خاصی از کارگران نشود و 
بکوشد همە بیکاران بومی و غیر 
بومی را حول مبارزە برای کار 

همسو کند، ابتکار درستی است 
کە باید در سراسر کشور مورد 

زیرا تنها به وسیلە . حمایت قراگیرد
فشار سازمان یافتە اکثریت بزرگی 

بیکاران است کە می شود دولت از 
ها را پایبند بە وظایف، تعهدات 

این حق . قانونی و وعدهایشان کرد
کارگران بومی است کە سهم 
بیشتری از اشتغال در محل های 
زندگی شان را داشتە باشند، ولی 
بدون کمک بیکاران غیر بومی دور از 
انتظار است کە بە خواستە شان 

رزان بی جهت نیست کە مبا. برسند
صاحب تجربە و دانش نسل های 

: پیشین جنبش کارگری گفتەاند
کارگران متحد همە چیز، کارگران 

و بازهم بی سبب ! متفرق هیچ
نیست کە سرمایەداران و دولت 
متبوعشان کوشش می کنند با 
انواع ترفندها در میان کارگران تفرقە 

شان بە ن بیندازند تا مانع مجهز شد
سالح کارآمد همبستگی و 

برای تضعیف قدرت . شکیالت شوندت
طبقە کارگر در ایران حتی بعضی از 
اتحادیە کارگران را هم سعی 

 .مردانە کنند -کردەاند زنانە
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نسل های رزان صاحب تجربە بی جهت نیست کە مبا
کارگران متحد همە : پیشین جنبش کارگری گفتەاند

و بازهم بی سبب نیست ! چیز، کارگران متفرق هیچ
کە سرمایەداران و دولت متبوعشان کوشش می 

کنند با انواع ترفندها در میان کارگران تفرقە بیندازند 
تا مانع مجهز شدشان بە سالح کارآمد همبستگی و 

شوندشکیالت ت  



ه مناسبات کارگر و اعتراض به بی تفاوتی دولت نسبت ب: 5102آوریل 

 کارفرما در ویتنام 

 

 

 

 

 

 

 از تجربه دیگران

 اتحادیه های صنفی در حال گذار

 تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام
 دوم بخش           

 1اروین شوایتزلم

 ترجمۀ گودرز

 

 
 دیباچه

کسب اطالعات  درباره وضعیت مالی کنفدراسیون عمومی کارگری 
حق عضویت که بعضاً هم  یک درصدعالوه بر . ویتنام آسان نیست

جمع آوری نمی شود تا عضویت در اتحادیه را جذاب تر سازد، 
از کل حقوق  درصد 2شرکت های کارفرمایی هم برطبق قانون باید 

کنفدراسیون به اتحادیه کارگری عضو های پرداختی به کارکنان را 
نیمی از حق . در کارگاه بپردازند( VGCL) عمومی کارگران ویتنام

عضویت های حاصل معموالً در خود اتحادیه کارگاهی مصرف می 
. شود و بقیه به بخش های مختلف در کنفدراسیون انتقال می یابد
 از سوی دیگر کنفدراسیون دارایی زیادی هم بصورت امالک و

تأسیسات در اختیار دارد، یک چاپخانه بزرگ و چندین روزنامه و 
نشریه از ان جمله اند، و برای حقوق کارکنان اداری خودش هم از 

کارمند تمام  0555نزدیک به . یارانه های دولتی استفاده می کند
کار می کنند و نزدیک به سیصد هزار نفر هم در  VGCLوقت برای 

 .لب با اتحادیه های پایه همکاری دارندسطوح مختلف بعنوان داوط

عالوه بر این . منطقه و ناحیه و شهرهای بزرگتر 36با شعبی در  ساختار متمرکز کنفدراسیون تاحدودی پیچیده است،
اتحادیه های مقیم در . هم وجود دارد VGCLشعبه زیرمجموعه  22اتحادیه های صنفی بخشی و ایالتی و منطقه ای در 

کارمی کنند، و فدراسیون های کارگری در مناطق صنعتی هم وجود  VGCLهم مستقیماً زیر نظر شرکت های بزرگ 
بطور مثال اتحادیه ملی صنایع بافندگی و . تمام اینها کنش صنعتی را در صنایع مهم بسیار دشوار می سازد. دارند

رسماً از  255٧مؤسسه درسال  .است و بعنوان یک اتحادیه بخشی کار می کند VGCLتحت نظر   (VNUTG) دوزندگی 
اعضای آن  درصد 05در عمل اما . هزار نفر است 065تعداد اعضای آن بالغ بر . درون یک فدراسیون عمومی متولد شد

بقیه در کمپانیهای خصوصی ویتنامی کار می  درصد 25کارمند یک کمپانی عظیم وابسته بدولت بنام وینتکس و تنها 
اما هزاران کارگاه دیگر پارچه بافی و دوزندگی . عضا در شرکت های خارجی اشتغال ندارندکنند و تقریباً هیچ یک از ا
متصل می  VGCLیستند ولی از طریق اتحادیه های بخشی یا منطقه ای به نعضو  VNUTGهستند که در فدراسیون 

کی از مهمترین صنایع موجود در این شرایط باعث شده است که اتحادیه نماینده پارچه بافان و لباس دوزان را به ی. شوند
 .ویتنام را در عمل بسیار کم اثر و بدون نفوذ سازد

 
 از هماهنگی تا تضاد –اتحادیه های در انتقال 

و بازسازی  Đổimớiروابط صنعتی در ویتنام درحال گذار و تغییرات عمده است و تحت تأثیر پروژه گشایش اقتصادی  
. گیری های سوسیالیستی به گلوبالیزاسیون و یک بازار جهانی قرار دارد قال از جهتساختاری اقتصاد ویتنام در متن انت

به این طرف افزایش بیشمار  2550اما از . بسیار هماهنگ و بدون تضاد در جریان بود 2552این روابط تا حدود سال 
 در دهه بعدی اما . ده بودگزارش ش 2550و  0880توقف کار بین سالهای  8٧0. اعتصابات و اعتراضات دیده شده است

                                                 
1Erwin Schweisshelm, Head of Office, Friedrich-Ebert-Stiftung, Vietnam Office 
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امنقشۀ ویتن  

 

 

 

 

 

 

و دولت به این افزایش اعتصابات با  (CPV)رهبری حزب کمونیست ویتنام . مورد افزایش یافته است 2288این تعداد به 
 حساسیت فراوان برخورد کرده اند، چرا که نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی همواره با خطر تغییرات سیاسی همراه 

ن عکس العمل آنها تنها با احتیاط فراوان بوده است و درعین حال کنفدراسیون ها هم به شرایط با دقت می اما تاکنو. اند
 .نگرند و بدنبال راه حل مناسب اند

در سالهای پس از آن اما تنها . وضع شد به کارگران ویتنام داده شد 0880حق اعتصاب تنها زمانی که قانون کاردر سال 

با افزایش شدید  2552اما این روند بسیار یکنواخت ناگهان در سال . منزوی دیده می شد و اعتصابات بصورت محدود
بدنبال یک نزول کوتاه مدت  تعداد . مورد به اولین اوج خود رسید ٧32با  2550امواج اعتصابات در سال . روبرو شد

با  2502آرام هم وجود داشته؛ مانند سال از آن زمان تا کنون دوران . مورد رسید 800به  2500اعتصابات دوباره درسال 
 .نشان داده شده است 2506تا  0882در نمایۀ زیر تعداد اعتصابات از سال . مورد 622با  2506اعتصاب و درسال  268

 

 

 

 

 

 تعداد اعتصابات در ویتنام: 0جدول 
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 دیگر کشور ها

 

 کارگران اسپانیا،          

 اتحاد گسترده برای تحقق مطالبات صنفی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اشاره
اضافه بر آن از میان قراردادهای امضاء شده . نفر رسید 26هزار و  764لیون و یدر ماه اکتبر تعداد بیکاران در اسپانیا به سه م

و بی  افزایش رو بهبیکاری  است،مه وقت ها نی در صد آن 5٥ها موقت و از میان قراردادهای دائم  تای  آن 9از هر ده قرارداد 
 .ادامه دارد ثباتی شغلی

 ،تشکیل شود مشترک  و بزرگ کند کنفرانسی های کارگری پیشنهاد می کمیسیون ،چه در باال آورده شد بواسطه آن 
هم فکری گسترده ، تا در سایه اتحاد و برای پایان دادن به این وضع تاسف آور ی اسپانیاو سندیکاها نمرکب از همه مسئوال

تشکل های کارگری، دفاع از منافع نیروی کار نسبت به تغییر شرایط بازار کار، با انسجام هر چه قدرت مند تر در کل کشور 
 .سازماندهی و عملی شود

 :در ادامه چند خبر از تالش سندیکا ها و ادامه مبارزه صنفی کارگران اسپانیا را به شرح زیر ارایه می کنیم

 
 
 

 های کارگری استان ماالگا اسپانیا کمیسیون کنگره

 موقت،پایان دادن به قراردادهای 
 و تامین حقوق اجتماعی افزایش دستمزد

 
 

های کارگری استان ماالگا که با  کنگره کمیسیون
هدف عاجل این  ،ار شدزحضور اوونایی سوردو برگ

های سال جاری  به  سندیکا را در تمامی فعالیت
خاطر ه ایط دشوار کارگران بپایان دادن به شر

قراردادهای کاری بدون ثبات شغلی و حد نازل 
حقوق ها و تامین حقوق اجتماعی کارگران اعالم 

 .کرد
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های کارگری در  دبیر کل کمیسیوناوونایی سوردو 

: سخنان خود خطاب به حاضرین در کنگره اعالم داشت
را پشت سر توانیم مرتبا بگوئیم بحران اقتصادی  نمی

ارده ایم و در همان حال سیاست ریاضت اقتصادی را ذگ
یم رشد اقتصادی داریم و یبگو ،توانیم ادامه دهیم، نمی

حال حقوق اجتماعی را محدود کنیم و موازی با  در همان
بینیم  فقر در بخش  آن می

 بیشتری از جامعه جا باز می
تواند در  اسپانیا می. کند

بخش کالن اقتصاد رشد 
هم به مدد  شته باشد آندا

های  سیاستپیش بردن 
 .مغایر با منافع زحمتکشان

کانون "در گزارش ماهانه 

 :"آمده است"متحده کارگران 
در کشور  میزان بیکاری

 در ماه درصد  2/8از  اسپانیا،
 

 درصد 2/05سپتامبر به 
این  ،می کند تاکیداین گزارش . پیدا کرده استافزایش 

سیاست تجاری درهای باز و آمار بیان ورشکستگی 
 .همچنین سیاست مالیاتی دولت است

در ادامه مبارزه کارگران اسپانیا برای کسب شرایط بهتر 
های  کمیسیونمسئول اجرایی امور سندیکایی کار، 

آینده اشتعال و " ومین کنفرانس خطاب به سکارگری 
 :بیان داشت" نقش مذاکرات در چهارچوب جمعی

جمعی پادزهر  قراردادهای کاری مذاکرات در چهارچوب 
که محتوایشان همیشگی کردن بردگی مدرن  است
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ومین سخنان خود خطاب به سدر مرسدس گونزالس 
آینده اشتعال و نقش مذاکرات در چهارچوب " کنفرانس 

امروز در شرایطی هستیم که به :"بیان داشت" جمعی
ر است که محور و ستون دنیا بقبوالنیم که کار و فقط کا

 .استواری هر جامعه است
نبود امنیت شغلی و  :او در ادامه سخنانش اظهار داشت

مانند بنزینی   ،بهتر کردن مناسبات تولیدیبرای مذاکره 
است که مناسبات اجتماعی 

 .کشد را به آتش می
مسئول اجرایی امور 

های  کمیسیونسندیکایی 
در بخش پایانی کارگری 
رات در یتغی: کرد خود تاکید

از  قوانین کار و رسانه ها
بخشی از  سوی دولت،

که کار  استنقشه راهی 
 کارگران را بی مقدار کنند، آن
را نادیده بگذارند و سندیکاها 

ها  را بگوشه ای برانند و این
تماما برای جا انداختن 

 سیستمی اقتصادی و اجتماعی 
ولی در عین حال سندیکای ما . است شده تهی

 های بحران اقتصادی هزاران هزار حمله  انست در سالتو
 

به حقوق کارگران را دفع کرده و از منافع طبقه کارگر دفاع 
 .کند

 
 
 
 
 
 
 
 

در  حضور رئیس جمهور اسرائیل امخالفت ب
 مادرید

های کارگری به همراه اتحادیه عمومی  کمیسیون
به گردهمایی بزرگی که در مادرید در مخالفت به  کارگران

ضور رئیس جمهور اسرائیل و تحویل کلید طالیه شهریه ح
ها در اطالعیه  آن. شود می پیوندند ار میزاو برگ

مشترکی اعالم کرده اند از حضور رئیس جمهور اسرائیل 
خواهند که بخانه  در مادرید خشنود نیستند و از او می

 .خود بازگردد
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پادزهر  قراردادهای کاری  
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تکنولوژی، " )تمرد"سپر مهارتهای چهارگانۀ 

 مهندسی،  ریاضیات و دانش

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 از جهان کار
 
 

 خواهیمآیندۀ کار، چنان که می 
 (هشتمبخش )

 

 سازمان بین المللی کار

چالشهای اتحادیه های کارگری، شمال می تواند از جنوب بیاموزد، و چالشهای سیاسی سرتیترهای دیگر مباحثی بودند که 
ر اتحادیه های کارگری د"در بحث پیرامون چالشهای اتحادیه های کار بود که عنوان شد . مطرح شدند" کار و جامعه"در پانل 

آنها، . گذشته با موفقیت برای استاندارد کردن مناسبات کار جنگیده اند و باور باید داشت که قادر اند در آینده نیز چنین کنند
علیرغم فضای غالبًا دشمنانه ای که علیه شان وجود دارد، به تازگی به سازماندهی کارگران در زنجیره های تولیدی جهانی، 

آنها هنوز هم . و کسانی که در بخش اقتصاد دیجیتالی کار می کنند روی آورده اند" رماخویش ف"سازماندهی کارگران 
 ".مهمترین صدای کارگران را نمایندگی می کنند

 
 

 شغل مناسب برای همه

 -0: بحث در بارۀ شغل مناسب برای همه روی دو موضوع کلیدی متمرکز شد
آیا نوآوری و  -2م، ما امروزه در کدام بخشها شاهد ایجاد مشاغل جدید ای

تکنولوژی در کار ویرانی اشکال استاندارد استخدام و ایجاد اشکال جدیدی از 
از )کای فانگ : استخدام غیراستاندارد اند؟ حاضران در این پانل عبارت بودند از

، ریچارد (از دانشگاه آکسفورد)، فو خیائوالن (آکادمی علوم اجتماعی چین
دانشگاه دولتی )، تاتیانا اولگونا رازومووا (از دانشگاه هاروارد)فریمان 

و متونزی ( اتحادیۀ مرکزی کارگران رواندا)، اریکا مانزی (لومونوسف مسکو
 (.واحد مشاغل افریقای جنوبی)مدوابا 

 
 

 ؛آیندۀ کار

 تغییرات ساختاری در راه اند 

اقتصاد دیجیتالی، نوآوری، هوش 
مصنوعی، روبوتی شدن کار، و چاپ سه 

مراه با بسیاری دیگر از بعدی ه
پیشرفتهای تکنولوژیکی، سهم به سزائی 
در تغییرات ساختاری در صنایع و بازار کار 
خواهند داشت و در ازای این سهم دست 
به بازتعریف انواع مشاغلی که در اقتصاد 

در برخورد به . جاری اند، خواهند زد

این وضع عنصری از ترس وجود دارد؛ 
جهه با ترسی که همیشه در موا
اما این . ناشناخته ها بروز می کند

پیشرفتها همچنین فرصتهائی را 
برای آفرینش مشاغل بیشتر و بهتر 

تاریخ در جریان . نیز به بار می آوردند
انقالبات صنعتی پیشین نشان داده 

است که تغییرات تکنولوژیک، پس از 
ضربات اولیه شان، بهبودهای 
 بسیاری را در کیفیت کار به همراه

آورده اند، بی آن که ضرورتاً به 
کاهش کّمی کل مشاغل  منجر 

انقالب صنعتی کنونی نیز که . گردند
توسط انقالب دیجیتالی هدایت می 
شود، موجب فرصتی برای ایجاد 

البته، . مشاغل بیشتر و بهتر است
اگرچه تاریخ می تواند حکایت از 
سابقۀ مساعدی داشته باشد، اما 

دالیلی 
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. برای این که متقاعد شویم وضع این بار از قرار دیگری است، وجود دارند هم
اوالً سرعت تغییر بیشتر است و در نتیجه فرصت کمی برای اقدامات 

البته تا حدودی محتملترین سناریو . پیشگیرانه و واکنشهای به موقع وجود دارد
به  این است که نابرابریهای کنونی تشدید شوند؛ امری که دست زدن

 .تغییراتی برای توزیع عادالنه تر عواید تولید حقانیت می بخشد

با اتوماتیزه شدن برخی از وظایف جوهری برخی از مشاغلی که مستلزم 
مشاغل روتین، تکراری و بدنی، و نیز . عملیات تکراری اند، از بین خواهند رفت

امن این روند د. عملیات مشابهی در سایر مشاغل، از میان خواهند رفت
را خواهد گرفت اما، برخالف نمونه های قبلی از ضربات " یقه آبی"کارگران 

کارهائی که به . را هم شامل خواهد شد" یقه سفید"تکنولوژیکی، کارگران 
دشواری قابل اتوماتیزه شدن اند، مثالً وظایف پیچیده ای که متکی به 

ی برجسته تری مهارتهای ذهنی سطح باالئی اند، مهارتهای نرم و خالقیت جا
ممکن است صنایع معینی با ظهور تکنولوژیهای . در کار انسانی خواهند یافت

در این صورت ممکن است زنجیره . نابود شوند( مثل چاپ سه بعدی)ویژه 

های کامل تولید تجدید سازماندهی یا جابجا شوند، به نحوی که کار تولیدی 
 .م گردددر فاصلۀ کمتری از مصرف کنندگان یا منابع انجا

تغییرات ناشی از اتوماسیون قاعدتاً تقاضا برای انواع معینی از مهارتها و 
حرفه ای اقتصادهای ما نیز، بر  -ساختار شغلی. مشاغل را افزایش خواهد داد

با نفوذ ماشینها در . پایۀ برتری انسان به ماشین، دستخوش تغییر خواهد شد
خواهد بود که در آن کارگران تمام سطوح شغلی، آیندۀ کار چنان آینده ای 

مشاغلی که متوجه . ماشینها و کامپیوترها کار خواهند کرد" دوشادوش"
تحقیق، توسعه و خدمات به تکنولوژیهای جدید خواهند بود، باقی خواهند ماند 

افزایش تولیدوری موجب افزایش ساعات فراغت خواهد . و رشد خواهند کرد
. ات و تمدید قوا نیز افرایش خواهد یافتشد و بنابراین تقاضا برای بخش خدم

البته . مشاغل در بخش پرستاری و تیمار در آیندۀ نزدیک بیشتر خواهند شد

این نیز هست که ماشینها نهایتاً 
وظایف این بخش را نیز به عهده 
گیرند؛ صدالبته خالی از هر گونه 

 .محتوای عاطفی یا اجتماعی

تأثیر نوآوری و پیشرفتهای 
بر جهان کار طبعاً از این تکنولوژیک 

کشور تا آن کشور بسیار متفاوت 
کیفیت مشاغل الزاماً در . خواهد بود

اثر تغییرات تکنولوژیک بهبود نخواهد 
به عالوه، کار انسانی همواره . یافت

می تواند به رقابت با کار ماشینی 
برخیزد؛ مشروط به این که کارگران 
پذیرای دستمزدهای بسیار کمتری 

این واقعیت، به نوبۀ خود،  .باشند

جالشهای پیش روی اقتصادهای در 
حال توسعه و قابلیت آنها را برای 
باقی ماندن در میدان رقابت در یک 
اقتصاد جهانی شده آشکار می 
کند؛ اقتصادی که در آن تولیدوری، 
نوآوری و رقابت پذیری بر مهارتهای 

تکنولوژی، " )تمرد"چهارگانۀ 
، که (دانشمهندسی،  ریاضیات و 

در اقتصادهای گفته شده کمیاب تر 
 .اند، متکی است
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 اطالعیه
 

  "کشور ای سازمان نظام رسانه"الیحه 

 ایران استوزنامه نگاری مستقل تیر خالص به ر

 

ست بررسی که علیه روزنامه نگاری مستقل است، در د« ای کشور سازمان نظام رسانه»دولت حسن روحانی اليحه 
به موجب این الیحه، مهمترین امور مربوط به مطبوعات در ایران مانند . کرده استدی از آن را نیز تصویب رقرار داده و موا

از این رو، شماری از روزنامه . رسماً تحت کنترل حکومت قرار می گیرد« تخلفات»صدور پروانه خبرنگاری و رسیدگی به 
الیحه مزبور تیر خالص به روزنامه نگاری مستقل در . ن در ایران به این الیحه اعتراض دارندنگاران و نمایندگی صنفی آنا

 .ایران است

، اين اليحه برای بررسی برخی مواد «ای کشور سازمان نظام رسانه»نگاران به اليحه  پس از اعتراضات گسترده روزنامه
، چهار  فقط سه. ار اليحه در دولت تمام شده استاماگفته می شود ک. به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شده است

 .خواهند آن را در کمیسیون فرهنگی بررسی کنند ماده آن باقی مانده که می

با این حال، جامعه مدنی ایران توانسته است حدی معینی از فعالیت . آزادی رسانه در جمهوری اسالمی وجود ندارد
موارد بی شمار توقیف نشریات و بیکار   در طول نزدیک به سه دهه اخیر،. مستقل روزنامه نگاری را به حکومت تحمیل کند

  اکنون،. فعاالن رسانه های مستقل را از حیات رسانه ای ایران حذف کند ،و زندانی کردن روزنامه نگاران نتوانسته است
در اين عرصه شکل  حکومت جمهوری اسالمی در صدد است با الیحه نظام رسانه، به محدودیت های جديد و بیشتری

 .قانونی بدهد و همین میزان حد از روزنامه نگاری مستقل که وجود دارد را نیز از میان بردارد

که کارنامه آن در سرکوب آزادی رسانه ها در ردیف  ،جمهوری اسالمی همواره به عنوان حکومتی شناخته شده است
ا و سازمان های غیردولتی بین المللی به کارنامه منفی بارها نهاده. سیاه ترین کارنامه های حکومت های جهان است

تر کرده  الیحه نظام رسانه، این کار نامه سیاه را سیاه. جمهوری اسالمی در این عرصه اشاره و آن را محکوم کرده اند
 .است

اعتراض  وظیفه خود می دانیم از  ما نیروهای سیاسی طرفدار حقوق و آزادی های مصرحه در معاهدات بین المللی،
روزنامه نگاران ایران به الیحه نظام رسانه پشتیبانی کنیم و از همه فعاالن سیاسی و مدافعان آزادی می خواهیم به هر 

جمهوری اسالمی در مخفی نگه داشتن . شکل که می توانند صدای اعتراض به تهاجم علیه رسانه ها را پر طنین تر نمایند
تالش حکومت برای تصویب چنین الیحه ای در خفا، نشانگر هراس حکام از . ستبررسی چنین الیحه ای ناکام مانده ا

 .ضروری است این اعتراضات پرطنین تر و گسترده تر شود. اعتراضاتی است که اکنون به این الیحه برانگیخته شده است

 

 

 (اکثریت)ت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران یاه

 کنشگران چپ نت مسئوالیاه

 ت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپاهی

     (2٥14نوامبر  5) 1396آبان  14
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 گفت و گوی منتخب

 

 مبارزهیک عمر 

 کارگران و زحمتکشان حقوق  احقاقبرای  

 (بخش اول)

 

 

 

 گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه: به نقل از

 :اشاره

رییس هیات مدیره  گفت و گویی با جعفر عظیم زادهگاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه، در هفته ای که گذشت، 
و مروری بر مبارزه خود ، در این مصاحبه جعفر عظیم زاده با شرح مختصری از زندگی داتحادیه کارگران آزاد ایران انجام دا

 چشمو  کشیدانحادیه مذکور طی سال های گذشته، به خوبی شرایط جنبش کارگری ایران را در وضعیت فعلی به تصویر 
 .بیان می دارد فعلیایط رنداز خود را در رابطه با شا

نوع است که در  در ایران در راه فعالیت مدنیان و انواع و اقسام  تجربه سال ها مبارزه صنفی، زند نمایی ازاین گفت و گو، 

 .ارایه کند خارج کشور کارگری، سیاسی و اجتماعی عینی تری به فعاالن ی تواند نگاهخود م

 :تقدیم شما می شود شرح زیر به کامل این گفت و گو شرحاز این رو 

 

 

 

، لطفا ضمن معرفی خود  /1
شرحی از پیشه ها و فعالیت 
های صنفی که تاکنون داشته 

 .اید، بفرمایید

از نه . جعفر عظیم زاده هستم
سالگی وارد بازار کار شدم و تا 
کالس دوم راهنمائی توام با تحصیل 

بان برای در طول سال در کنار خیا
کمک حال خانواده دست فروشی 

سال دوم دبیرستان ترک . میکردم
تحصیل و برای کار عازم تهران شدم 

و پس از یکسال اشتغال در کارهای 
ساختمانی و نیروگاه برق خزانه، در 
کارگاه فتیله سازی برادران رستمی 
به مدت نزدیک به ده سال کار 

سپس با وردستی در شرکت . کردم
ایران ویال ساز جوشکار گازرسانی 

لوله کشی گاز شدم و در 
شرکتهای مختلف گاز رسانی به 
. عنوان جوشکار مشغول بکار شدم 

بیشترین سابقه مداوم کارم به 
عنوان جوشکار در شرکت گیالن 

سیال به مدت نزدیک به ده سال در 
پروژهای مختلف گازرسانی از جمله 
گازرسانی به کارخانه های تهران 

موج پالستیک، کارخانه  پالستیک،
صنایع آموزشی، سالن پیش رنگ 
پژو پرشیا در ایرانخودرو، سیمان 
آبیک، گلیسرین و صابون سازی 
ارتش، رب اتکا، کارخانه روغن 

 .بوده است… کشی ورامین و
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فعالیتهای صنفی خود را بصورت 
و بدنبال  0606پیگیر از سال 

تحرکاتی که در آن مقطع پیرامون 
و  0٧اوله نامه های وارد کردن مق

سازمان جهانی کار به فصل  80
ششم قانون کار در جریان بود، 
همراه با دوستان دیگری با تاسیس 
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد 

بدنبال آن به . کارگری آغاز کردم
همراه کارگرانی از کارخانه های 
نساجی کردستان، ایرانخودرو، 
ریسندگی پرریس، شرکت واحد 

کارخانه آلومین، شرکت  تهران،
اقدام به تشکیل هیات … لوشان و

موسس اتحادیه سراسری کارگران 
اخراجی و بیکار در آذر ماه سال 

کردیم و با برگزاری اولین 0600
مجمع عمومی در اواخر فروردین ماه 

موجودیت آنرا اعالم  0601سال 
اما پس از یکسال فعالیت و . نمودیم

ضویت استقبال کارگران شاغل از ع

در اتحادیه، نام آنرا در مجمع دوم به 
اتحادیه آزاد کارگران ایران تغییر 

هم اکنون عضو این اتحادیه و  .دادیم
عالوه . دبیر هیات مدیره آن هستم

بر اینها، من و دوستانم از پاییز سال 
یک سایت کارگری  0601تا  0606

به نام سایت شورا راه اندازی کرده 
نیز بولتن بودیم و به همین نام 

. ماهانه ای را نیز منتشر می کردیم
در اعتصابات و اعتراضات مختلف 
کارگری از جمله اعتصاب کارگران 
شرکت واحد تهران، الستیک البرز، 
پتروشیمی های ماهشهر، 
کارخانجات صنایع فلزی، ایرانخودرو، 

نساجی کردستان، کارخانه شاهو و 
دهها مرکز کارگری دیگر به عنوان 

آزاد کارگران ایران همدوش و  اتحادیه
همراه آنان بودیم و در هیاتهای 
تشخیص و حل اختالف و مذاکرات، 
نماینده کارگران برخی کارخانه ها از 
جمله فوالد زاگرس، کارخانه 

. بودم… پرریس، فرش غرب بافت و 
جزو شش کارگر هماهنگ کننده 

هزار نفری کارگران در  25طومار 
دم که از اعتراض به حداقل مزد بو

تا مقطع دستگیریم در  80سال 
اعتراضات  86اردیبهشت ماه سال 

مختلفی را از جمله جمع آوری امضا 
برای افزایش مزد و تجمعات متعدد 
در مقابل وزارت کار و مجلس 

 .شورای اسالمی سازمان دادیم

با توجه به این که با وجود  /2
شرایط نامساعد جسمیتان و 

قادر به ابتال به دیسک کمر حاد 
کار کردن نیستید، اکنون 
وضعیت شغلی و امرار معاش 
شما چگونه است؟ آیا مشمول 
فصل پنجم قانون تامین 

بخش از کار ) اجتماعی
می شوید؟ و در ( افتادگی

صورت شمول، کاهش قدرت 
کار شما چند درصد شناخته 

 شده است؟

متاسفانه در مدت ده سالی که در 
کار کارگاه برادران رستمی مشغول ب

بودم نه من و نه دیگر کارگران بیمه 
همچنین با توجه به اشتغال . نبودیم

بعدیم در پروژه های گازرسانی و 
محرومیت کارگران این بخش از 

سالگی دارای  02بیمه، در سن 
سال سابقه بیمه متقاطع  1فقط 

هستم و عمال مشمول فصل پنجم 
. قانون تامین اجتماعی نمی شوم

ها کارگر در کشور باید بگویم میلیون
بدلیل عدم اجرای قوانین حداقلی 
موجود و همچنین خارج شدن 

 65کارگاههای زیر ده نفر از شمول 
ماده از قانون کار و عدم بیمه یا 
بیمه متقاطع در کارهای پروژه ای و 
ساختمانی، دارای وضعیتی مشابه 

 .من هستند

با توجه به این وضعیت، من قبل از 
 0682آبانماه سال رفتن به زندان در 

و با توجه به سنگین بودن کار 
جوشکاری در پروژه های بزرگ، 
لنگان لنگان در پروژه های سبک 
تری کار میکردم اما بدنبال زندان و 

روزه و آسیبهای  16اعتصاب غذای 
بسیار سنگین جسمانی که دیده 
ام دیگر عمال قادر به کار به عنوان 

در حال حاضر . جوشکار نیستم
رم و از طریق اجاره ای که از بیکا

تنها )مغازه کوچکی در شهرستان 
سال کار مداوم و  62مایملک 

 (زحمت یک کارگر در این مملکت
دریافت میکنم و کمک مالی موقت 
 صندوق اتحادیه، گذران زندگی می

کنم و منتظر روشن شدن وضعیت 
زندانم هستم تا با توجه به آن اگر 

اده ام بتوانم به زندگی خود و خانو
 .سر و سامانی بدهم
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در تاسیس اتحادیه آزاد  /3
با چه  85کارگران ایران در سال 

مشکالتی دست و پنجه نرم 
می کردید؟ و چه انگیزه ای 

 برای تاسیس اتحادیه داشتید؟

تا آنجا که به ایجاد یک تشکل 
 مستقل کارگری در کشور برمی

گردد از لحظه ای که هر کارگری این 
مشکل  ،طرح کندمسئله را فقط م

تشکل ما یک تشکل . شود آغاز می
مستقل است و وجود و ایجاد چنین 
تشکلی بویژه در محیط کار عمال 

دولت و . ممنوع و ناممکن است

هایی  کارفرمایان فقط به تشکل
دهند که  اجازه شکل گیری می

وسط وزارت کار ها ت اساسنامه آن
شان از  نمصوب شده و مسئوال

زارت کار گذشته فیلتر کارفرما و و
 باشند و صالحیت شان توسط آن

 به این معنا می. ها تایید گردد
خواهم بگویم اولین و اصلی ترین 
مشکلی که ما در تاسیس اتحادیه 

خواستیم  داشتیم این بود که می
در . تشکل مستقلی را برپا کنیم

این مسیر ما سه مانع عمده در 
 : ما وجود داشتمقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی در فشار نهادهای امنیت -0
مقطع تاسیس هیئت 
موسس اتحادیه در آذر ماه 

تا مقطع برگزاری  0600سال 
 28مجمع عمومی در 

و  0601فروردین ماه سال 
سپس دستگیریهایی که به 

روز از  02فاصله گذشت 
اعالم موجودیت اتحادیه در 

 0601اردیبهشت ماه  00روز 
پیش آمد و طی آن رئیس و 
 نایب رئیس اتحادیه در آن

قایان شیث امانی و زمان آ
خالد سواری و اعضای موثری 
از هیات مدیره همچون 

عضو دیگر  1صدیق کریمی و 
 .اتحادیه دستگیر شدند

جلب توجه کارگران برای  -2
به این . عضویت در اتحادیه

معنا که وقتی تشکلی به 
روز از اعالم  02فاصله 

موجودیتش مورد تهاجم 
 نیروهای امنیتی قرار می

رشد آن گیرد و اعضای ا
شوند طبیعی  دستگیر می

است که بدلیل هزینه های 
عضویت در چنین تشکلی، 
کارگران برای عضویت در آن 
دچار تردید گردند و در سطح 
پایینی از عضویت در آن 

 .استقبال کنند
وقتی شما به عنوان عده ای  -6

کارگر موسس و شکل دهنده 
گونه با  چنین تشکلی، این

مشکالت حاد امنیتی و 
 ها و دستگیری یتممنوع

 های بی وقفه مواجه می
بدیهی است که عمال  ،شوید

از استفاده از ابزارهای روتین 
و متعارف سازماندهی از 
قبیل داشتن دفتر در کارخانه 
ها و مناطق کارگری، 

امکانات مالی از  برخورداری از
طریق دریافت حق عضویت، 

، نشریه، داشتن روزنامه
نیز محروم . …ترویج و، تبلیغ
 . شوید می

در  ها را ضرب اگر همه این
موقعیت متزلزل شغلی و 
اقتصادی و خانوادگی تشکیل 
دهندگان اتحادیه ما و یا 
سندیکای کارگران شرکت 
واحد تهران و هفت تپه، 
کانون مدافعان حقوق کارگر و 
کمیته پیگیری و هماهنگی 

وقت است که  کنید آن… و
ت فرسا و ابعاد مشکالت طاق

غیر قابل تحمل ایجاد و ادامه 
کاری تشکلی مستقل در 

 .شود ایران روشن می

بطه با قسمت دوم سوال تان در را
، ”انگیزه“دهید به جای گزینه اجازه 

صحبت کنم که  مبرمی نیازهایاز 
وجود اتحادیه ما و اساسا تشکل 
یابی را به عنوان بخشی از ساز و 
کار مبارزه طبقه کارگر برای 
برخورداری از حداقلی از حقوق 
انسانی در چهارچوب مناسبات 
 سرمایه داری الزم و ضروری می

ما کارگران از این نیاز و ضرورت . کند
است که پای ایجاد تشکل و 

 .رویم سازمانیابی می

جا که اساس سیستم  از آن
سرمایه داری مبتنی بر مالکیت 
خصوصی است و اساس فعالیت هر 

در این سیستم فرد صاحب سرمایه 

کسب سود است بنا بر این بطور 
طبیعی هر سرمایه داری تالش دارد 
تا متخصص ترین، کاری ترین، ارزان 
ترین و سر به راه ترین کارگر را بکار 
گیرد و با تعداد کارگر هر چه کمتری 

 .بیشترین تولید را انجام دهد
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از طرف دیگر در نظام سرمایه داری 
ادی و به عنوان یک سیستم اقتص

سیاسی اجتماعی، آب و خاک و 
ماه و خورشید و فلک در کارند تا 
صاحب سرمایه بتواند بر اساس 
همین تمایل طبیعی برای کسب 
سود، متخصص ترین، کاری ترین، 
ارزان ترین و سر به راه ترین کارگر را 

با تعداد هرچه کمتری، برای 
بیشترین تولید و کسب باالترین 

 .سود بکار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن معنا که صاحب سرمایه اوال به ای
بدلیل داشتن سرمایه، دارای قدرت 
اقتصادی است و بدلیل همین قدرت 
اقتصادی، پیشاپیش قدرت مانور 
بسیار باالیی در تحمیل شرایط مورد 
نظر خود به کارگری دارد که از سر 
نیاز برای زنده ماندن و گذران زندگی 

. گیرد در بازار کار در برابر او قرار می

وما، اساس و بنیان همه قوانین در د
مورد رابطه کارگر و کارفرما در 
سیستم سرمایه داری معطوف به 
بدیهی و مسلم بودن مالکیت 

یعنی . خصوصی و تقدس آن است
پیشاپیش و قبل از هر چیزی همه 
قوانین روی محور حفظ این مالکیت 

 ،که مختص اقلیتی صاحب سرمایه

ر، به عبارت دیگ. بنا گردیده است
مثال اگر هزاران کارگر و کارمند آقای 
بیل گیتس از گرسنگی نیز بمیرند 
اینهمه ثروتی که با کار اجتماعی در 

 ،های او متمرکز شده است دست
 بدون میل ایشان دست زده نمی

که از همان  این یعنی این. شود
ابتدای کشمکش کارگر و کارفرما و 

قوانینی که به ظاهر با هدف اداره 
حفظ  ،شوند ذرانده میجامعه گ

ثروت حاصله از تولید اجتماعی که 
در دستان بیل گیس ها متمرکز 

اساس همه چیز  ،شده است
است، یعنی پیشاپیش حفظ 
منفعت او پایه اصلی همه قوانین 
رابطه کارگری و کارفرمائی و قوانین 

سوما در . اجتماعی و حقوقی است
شرایطی که صاحبان سرمایه از 

اقتصادی برخوردار قدرت غول آسای 
هستند و بنیان همه قوانین بر 
 اساس حفظ مالکیت آنها بر ثروت

های اجتماعی تنظیم گردیده 
بدیهی است که ابزارهای  ،است

الزم و ملزوم حفظ این موقعیت نیز 
نه بدستان من کارگر، بلکه بدستان 
کسانی به عنوان قوه مجریه و 
قضائیه و مققنه سپرده شود که 

موقعیت را برای صاحبان  بتوانند این
به همین . سرمایه پاسداری کنند

دلیل هم است که در ادبیات چپ از 
دولت به عنوان ابزار حفظ سیادت 
طبقاتی صاحبان سرمایه اسم برده 

 .شود می

حال شما یک کارگر منفرد را در نظر 
بگیرد که نه قدرت اقتصادی برای 

های  زنده ماندن دارد، نه بنیان
بر اساس منفعت او  قوانین موجود

به عنوان یک انسان که حق حیات 

انسانی دارد تنظیم شده است و 
نه ابزارهای اعمال قدرت اجتماعی 
از قبیل دولت و پلیس و زندان و قوه 
قضائیه و مقننه در دستان اوست و 
بدین ترتیب عمال بدون هیچ امکان 
دفاعی در برابر غولی به این 

ل این غو. عظمت قرار گرفته است
چنان بی رحم و چنان در فکر کسب 

سود و بهره کشی از کارگر است 
دهد کارگر ذره  که حتی اجازه نمی

ای قدرت فردی نیز در برابرش در 
به عنوان . محیط کار داشته باشد

مثال قرارداد دائمی را که تضمین 
کننده امنیت شغلی کارگر است و 
کارگر با احساس این امنیت به هر 

صورت فردی تواند ب حال می

غرولندی بزند با گذراندن قوانین و 
موقتی کردن قرار داد کار از او می 
ستاند تا در سطح غرولند فردی نیز 
کارگر ذره ای قدرت چانه زنی برای 
بهبود شرایط کار و یا دفاع از حقوق 
فی الحال موجودش در برابر 
تعرضات روزمره صاحبان سرمایه 

وع تازه خلع ید هر ن. نداشته باشد
جا  اعمال اراده ای از کارگر به این

شود و صاحبان  نیز ختم نمی
سرمایه با استفاده از قدرت قوای 
دولتی و نیروهای امنیتی وارد 
جنگی کثیف با طبقه کارگر میشوند 
و هر نوع دفاع جمعی کارگران از 
زندگی شان را به عنوان اقدامی 
علیه امنیت ملی کشور تلقی و دار 

دارند تا کارگر را از  یو درفش بر پا م
تنها نقطه اتکا خود، یعنی قدرت 
جمعی و تشکل برای چانه زنی بر 

 .سر زندگیش باز دارند

جاست و با توجه به این مسائل  این

که  است که توده کارگران بدون این
ها اشرافی  لزوما به همه این بحث

داشته باشند در برابر قدرت این 
 غول به قدرت متحد و دسته جمعی

خود پناه می برند و تشکل به 
عنوان ابزار بهره گیری از این قدرت 
جمعی وارد شرایط کار و زیست 

 .دنشو شان می
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    751ه    شمار  چهارم سال /  7152 نوامبر   1/   5931آبان    51دو شنبه            

 

اولین بار در جریان جمع 

آوری کمک مالی از 
کارگران )93٥ هزار 

تومان( و انتقال آن به 
خانواده های کارگران 
دستگیر شده شرکت 

واحد تهران در اسفند ماه 
سال 1387 دستگیر شدم 

و پس از انتقال به 
قرنطینه زندان اوین و 

سپس زندان قزلحصار در 
آنجا موهای سرم 

تراشیده شد و مستقیما 
توسط رئیس زندان 

و پنج زندانبان  )مردانی
همراهش بشدت مورد 

ضرب و شتم قرار گرفتم( 
و در نتیجه یکی از دنده 

های سمت راست 
قفسه سینه ام ترک 

 برداشت

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما چندین بار پس از سال  /7
ضمن . بازداشت شده اید 1387

شرح سوابق بازداشت هایتان، 

ذکر بفرمایید که اتهامات وارده، 
چه عناوین مجرمانه ای را در 

 قانون شامل می شد؟

اولین بار در جریان جمع آوری کمک 
نهصدو سی هزار )مالی از کارگران 

و انتقال آن به خانواده های ( تومان

کارگران دستگیر شده شرکت واحد 
 0602تهران در اسفند ماه سال 

دستگیر شدم و پس از انتقال به 
قرنطینه زندان اوین و سپس زندان 
قزلحصار در آنجا موهای سرم 

تقیما توسط تراشیده شد و مس
و پنج زندانبان  مردانی)رئیس زندان 

همراهش بشدت مورد ضرب و 

و در نتیجه یکی از  (شتم قرار گرفتم
دنده های سمت راست قفسه 

در سال  .سینه ام ترک برداشت
دنبال سازماندهی ه نیز ب 0600

روز جهانی کارگر  برگزاری مراسم
های  دیگر تشکل نهمراه با فعاال

گیر و پس از مستقل کارگری دست

شدید  ضرب و شتمروز حبس و  06
زندان اوین که منجر به  258در بند 

پارگی پرده گوش سمت چپم گردید 
در رابطه با دستگیری . آزاد شدم

روز بود  0که به مدت  02سال 
اما در . دادگاهی تشکیل نشد

روزه ام در سال  06جریان بازداشت 
با اتهامات اجتماعی و تبانی به  00

و  ردام علیه امنیت کشوقصد اق

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی 
دادگاهی و از اتهامات وارده تبرئه 

 .شدم

بازداشت سوم من در دهم 
دنبال ه و ب 0686اردیبهشت سال 

آن صورت گرفت که ما در تداوم 
اعتراضات مان به حداقل مزد حول 

هزار نفری کارگران و بی  25طومار 
توجهی وزارت کار به خواست 

هایمان، نامه ای سرگشاده به وزیر 
کار نوشتیم و اعالم کردیم چنانچه 
تجدید نظری در حداقل مزد سال 

صورت نگیرد اقدام به تجمع در  86
اما به . مقابل وزارت کار خواهیم کرد

ی ما، ها جای توجه به خواسته
بامداد  0مامورین امنیتی ساعت 

روز دهم اردیبهشت ماه با چهار 

مامور به خانه من و  ماشین مملو از
پروین دمحمی و جمیل دمحمی هجوم 
آوردند و من و جمیل دمحمی را 

زندان اوین  258بازداشت و به بند 
در جریان این . منتقل کردند

روز آزاد و  21بازداشت پس از 
سال در  سپس در اسفند ماه همان

دادگاه انقالب محاکمه و  00شعبه 
با اتهامات اجتماعی و تبانی به 

د اقدام علیه امنیت کشور و قص
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی 

. به شش سال زندان محکوم شدم
در  0682این حکم در تیر ماه سال 

 25دادگاه تجدید نظر تایید و من 
سال عازم زندان شدم  آبانماه همان

روزه، در  16و بدنبال اعتصاب عذایی 

موقتا آزاد  80روز دهم تیر ماه سال 
 .شدم

ت چهارم من در اواخر بازداش
، بدنبال  0682اردیبهشت ماه سال 

اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا که 
در اعتراض به عدم دریافت چهار ماه 
حقوق صورت گرفته بود و طی آن 
شاپور احسانی راد عضو هیات 
مدیره اتحادیه بازداشت شده بود 

که در  من در حالی. صورت گرفت
ری دادگست 2دفتر بازپرسی شعبه 

شهرستان ساوه همراه با همسر 
شاپور پیگیر آزادی وی بودم با 
دستور بازپرس در دفترش بازداشت 

روز حبس در انفرادی  25و پس از 
 .زندان مرکزی ساوه آزاد شدم

بدنبال این بازداشت پرونده ای با 

اجتماع و تبانی به قصد “اتهامات 
، تبلیغ ”اقدام علیه امنیت کشور

اسالمی، بر علیه نظام جمهوری 
هم زدن نظم عمومی و تشویش 
اذهان عمومی علیه من و شاپور در 

های انقالب و کیفری ساوه  دادگاه
گشوده شد و هر کدام از ما در 

دادگاه انقالب به یازده سال زندان 
محکوم و نهایتا در دادگاه تجدید نظر 

 هم. از اتهامات وارده تبرئه شدیم
از  چنین دادگاه کیفری ساوه نیز مرا

اتهامات بر هم زدن نظم عمومی و 
 ،تشویش اذهان عمومی تبرئه کرد

 65اما شاپور احسانی راد را به 
ماه زندان محکوم  1ضربه شالق و 

 .نمود

 ی بولتن کارگر          
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درخواست اعاده ی  /5
دادرسی شما در دادگاه 
شهرستان ساوه پذیرفته شد و 

. از حکم سابق تبرئه شدید
اکنون وضعیت حکم ابالغی در 

ن چگونه است؟ با دادگاه تهرا
که در اردیبهشت  توجه به این

ماه سال گذشته همراه با 

اسماعیل عبدی، اعتصاب غذای 
روزه ای داشتنید و با وعده  63

ی اعاده ی دادرسی آزاد 
شدید، آیا اعاده ی دادرسی 
شما در دادگاه تهران پذیرفته 

 شد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متاسفانه اعاده دادرسی من در 

و دیوان عالی کشور پذیرفته نشد 
مامورین دادستانی جهت بازداشت 

و انتقالم به زندان در بهمن ماه 
سال گذشته به منزلم آمدند که 

حکم شش . البته من در منزل نبودم
 00سال زندان من که توسط شعبه 

دادگاه انقالب صادر شده بود به 
قوت خود باقی است و اخیرا 
دادستانی تهران دستور ضبط وثیقه 

میلیون تومان ها را به مبلغ پانصد 

وثیقه گذاران من . صادر کرده است
خانم پروین دمحمی و تهمینه 
خسروی دو کارگر بازنشسته 
کارخانه صنایع فلزی و کارخانه وطن 

هم آنان و هم . اصفهان هستند
دیگر اعضای اتحادیه و هم خود من 
 این حکم را تماما غیر قانونی می

دانیم و در صدد هستیم تا بار دیگر 

چرا که . ادرسی بدهیماعاده د
که از نظر ما حکم  گذشته از این

صادره تماما غیر قانونی است از 
طرف دیگر با توجه به تبرئه من در 

تجدید نظر اراک در )” متاخر“دادگاه 
که ( مورد یازده سال حکم زندان

اتهامات وارده و مصادیق آن عینا 
مشابه اتهامات وارده و مصادیق 

است لذا  دادگاه انقالب 00شعبه 
قانونا دیوان عالی کشور موظف به 

 .رسیدگی و تبرئه اینجانب است

اعتراضات و اعتصابات  /6
 1396کارگری از شهریور ماه 

روند صعودی داشته 
تجمعات کارگران .است

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
بندر عباس، کارگران فضای 
سبز یزد، کارگران هپکو و آذرآب 

ی اراک، کارگران جایگاه ها
سوخت اهواز در اعتراض به 
عدم امنیت شغلی، کارگران 

شرکت آب و فاضالب روستایی 
شهرستان کرمانشاه در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات و نداشتن بیمه، 
کارگران مینی بوس کازرون و 
کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی 
بهبهان شاهد مثالی برای این 

وضعیت کنونی . مدعاست
در این مدت اعتراضات کارگری 

اخیر چگونه تحلیل و ارزیابی 
می کنید و به نظر شما علت 
افزایش و تعدد تجمعات اخیر 

 چیست؟

با توجه به نمونه های اعتراضات 
کارگری که شما خودتان نیز به آنها 
اشاره کردید بی هیچ اغراقی باید 
بگویم امروزه اعتراضات کارگری 
تصویر تمام نمائی از سیمای جامعه 

بطوریکه هر جامعه شناس . ماست
گر اقتصادی و سیاسی و  یا تحلیل

یا حتی فرهنگی بخواهد تبیینی از 
وضعیت اقتصادی سیاسی و 
اجتماعی فرهنگی در ایران بدهد 

تواند مسائل کارگری را درز  نمی
اگر روانشناس یا جامعه . بگیرد

شناسی بخواهد در این جامعه 
خشونت، افسردگی و استرس و 

تواند  نمی ،یین کنداضطراب را تب
بدون پرداختن به بیکاری میلیونها 
کارگر و جوان و بی افقی و 
درماندگی آنان برای گذران زندگی 

اگر . حرفی برای گفتن داشته باشد
های برون  اقتصاد دانی بخواهد راه

رفت از بن بست و فلج اقتصادی 
 کنونی در ایران را نشان دهد نمی

ن، تواند عدم پرداخت مزد کارگرا
شکستگی گسترده ورتعطیلی و 

کارخانه ها و بیکاری میلیونی 
کارگران و جوانان و مسئله بسیار 

اگر . زائی را درز بگیرد مهم اشتغال
سیاست مداری بخواهد تبیینی از 
اوضاع سیاسی و تالطمات 

 ،اجتماعی موجود در ایران بدهد
تواند اعتراضات گسترده و هر  نمی

را در  روزه کارگری و تاثیرات آن
. معادالت سیاسی ایران قلم بگیرد

اگر کسی بخواهد کار فرهنگی 
برای رشد انضباط اجتماعی و 
اخالقیات انسانی در این جامعه 

تواند با درز گرفتن  نمی ،انجام دهد
شرایط اقتصادی طبقه کارگر به 
مثابه اکثریت عظیم مردم ایران 

توان  کاری از پیش برد و اال آخر، می
 .ادامه داداین بحث را 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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که دولت  با توجه به این
هیچ اراده و برنامه ای 
برای برون رفت طبقه 

کارگر از وضعیت مصیبت 
بار کنونی ندارد و 

هایش تماما  سیاست
کرد  ضد کارگری و با روی

ط برده وارتر تحمیل شرای
به طبقه کارگر ایران 

است، من پیش بینی ام 
روز ه بز این است که رو

بر عمق و دامنه 
اعتراضات کارگری در 

کشور افزوده خواهد شد 
و ما در آینده ای نه چندان 

دور با تالطمات شدید 
اجتماعی با محوریت 
مطالبات و اعتراضات 
تعیین کننده کارگری 
 مواجه خواهیم بود
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خواهم بگویم که تا  به این معنا می
آنجا که به مسائل و اعتراضات 

گردد این مسائل و  کارگری بر می

اعتراضات در طول سال گذشته و 
جاری چنان ابعاد گسترده و  سال

عمق و دامنه ای پیدا کرده است 
که بدون رسیدگی موثر به مطالبات 
کارگری و بدون وجود برنامه ای 

ملی از سوی دولت برای فوری و ع
 پایان دادن به مصائبی که امروزه 

ها کارگر با آن مواجه  میلیون
ندازی ا هستند نه تنها هیچ چشم

را نمیتوان برای توقف و یا کم شدن 
 ،دامنه این اعتراضات متصور بود

بلکه از سوئی با توجه به شرایط 
اقتصادی حاکم بر کشور، انجماد 

ه عملی دستمزدها، گرانی خزند

مایحتاج زندگی، عدم پرداخت 
بموقع دستمزدها، ورشکستگی و 
تعطیلی بیش از پیش کارخانه ها و 

 طرف دیگر با توجه به این ، و از…
که دولت هیچ اراده و برنامه ای 
برای برون رفت طبقه کارگر از 
وضعیت مصیبت بار کنونی ندارد و 

هایش تماما ضد کارگری و  سیاست
ط برده وارتر کرد تحمیل شرای با روی

به طبقه کارگر ایران است، من 
ه بز پیش بینی ام این است که رو

روز بر عمق و دامنه اعتراضات 
کارگری در کشور افزوده خواهد شد 
و ما در آینده ای نه چندان دور با 
تالطمات شدید اجتماعی با 
محوریت مطالبات و اعتراضات تعیین 

 .کننده کارگری مواجه خواهیم بود
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 تیتر اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ری وبی قید وشرط محمود صالحی وپایان بخشیدن به صدور احکام فراخوان امضای طومار برای آزادی فو�

  ناعادالنه علیه همه فعالین صنفی وکارگری
 
 : کمیته دفاع از محمود صالحی�

  جان وزندگی محمود صالحی یکی از رهبران عملی جنبش کارگری ایران در خطر است
  خبر فوری ،کمیته دفاع از محمود صالحی

 
داود رضوی عضو هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد سیزده آبان در شعبه دادگاه تجدید نظر �

  دادگاه انقالب برگزار میشود36

 
  کارگر جوان معدن خمرود بر اثر مسمومیت گازی2کشته ومصدوم شدن �
 
 .دیدار جمعی ازفعاالن و اعضای تشکلهای صنفی عضو شورای هماهنگی با خانواده عبدی�
 
  ماهه در پرداخت کارانه  پرستاران9تاخیر �

 
 : سحر بهشتی�

  مادر هنوز هم پرچم خونخواهی فرزندش را رها نکرده است
 
 ریزش معدن در اندیمشک�

امروز ریزش یک معدن خاک در اراضی پشمینه زار ،یک کشته و یک 13حوالی ساعت :ندیمشک فرماندار ا
 مصدوم بر جای گداشت

 

برگزار 36آبان در شعبه 13دادگاه تجدید نظر داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد امروز �
  گردید

 دیدقاضی ومدعی العموم حضور نداشتند ،الیحه دفاعی تقدیم دادگاه گر
 

به صدور احکام فراخوان امضای طوماربرای آزادی فوری و بی قیدوشرط محمود صالحی و پایان بخشیدن 
 ناعادالنه علیه همه فعالین صنفی و کار گری

 
 آتش سوزی معدن زرند با یک کشته و دو زخمی�
 
 برخورد ماموران دولتی با دستفروش در میاندوآب�

.ی در هفته ای که گذشتاین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگر  
 اخبار و حمایت از جنبش کارگری اطالع رسانیدر گسترش که ، سرفصل جدیدی از بولتن کارگری

:به شرح زیر ارایه می شود ایران،  
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 ی بولتن کارگر          
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 محمود صالحی به بیمارستان منتقل شد
 
 (کمباین سازی)اعتصاب کارکنان شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان �
 
آیند  شش هزارنفراز کودکان و زنان کار، دختران خیابانى وکسانى که براى یافتن شغل به تهران مى�

 رسانند ل نداشتن جا درکنار معتادان شب را به صبح مىبدلی
 
 تجمع عظیم سپرده گذاران موسسه کاسپین نمایشگاه مطبوعات�

 
 پاس جنوبی به دلیل عدم دریافت حقوق از خرداد ماه به بعد19اعتصاب کارگران فاز �
 
 کارگر جوان معدن خمرود براثر مسمومیت گازی2کشته ومصدوم شدن �

 
نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب، امسال شرایط را برای : جوانمیر مرادی�

 .تحمیل دستمزد بارها زیر خط فقر فراهم کنند

 
 مقابل استانداری قزوین (ایران قوطی)تجمع اعتراضی کارگران شرکت مهرآذر �
 
نامه سرگشاده عثمان اسماعیلی رو به اطالعات سنندج و سقز و دادستانی سقز و مسئولین اطالعات �

 سقز و سنندج
 
خطر بیخ : کارگران/ نزدیکی تیرهای فشارقوی برق به داربست در یک خیابان شهرستان مریوان�

 گوشمان است
 
 بودجه سومین روز از تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و�
 
   تی عزیز وگرامی کارگر وبالگ نویس گرامی بادیاد ستار بهش�
 
 حمله ماموران شهرداری با چماق به یک دستفروش�
 
 سبت به وضعیت اسفبار آموزشی و اجراییادامه تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشکده فنی فومن ن�
 
  پیش  دبستانی در آموزش و پرورش ایذه 94اعتراض ذخیره های سال �
 
   تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه آرمان وحدت اهواز  مقابل موسسه ملل�
 
  یی ادامه داردروند تهدید به اخراج وتسویه حساب کارگران معترضین مخابرات روستا�

 
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تراورس راه آهن لرستان نسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت 
  ماه ها حقوق حذف بیمه مقابل مجلس

 

 اعتصاب وتجمع کارکنان بیمارستان امینی لنگرود در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان�
 
لویه وبویر احمد هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان بازنشستگان جهاد کشاورزی استان کهکی�

  تجمع کردند

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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  پایان اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بدنبال وعده پرداخت مطالباتشان�
 
  تارگاه صنعتی دام شمال فارس در شهرستان اقلیدکارگر در پی تعطیلی کش15٥بیکاری �

 
  ماه حقوق کارگران اداره کل ورزش استان همدان6عدم پرداخت �
 
  مصدومیت شدید یک کارگر راهسازی بدنبال سقوط کانکس در ماسوله�

 
تجمع کارگران وابنیه راه آهن مقابل مجلس بدلیل .نید ماهه پرسنل راه آهن را پرداخت ک5حقوق معوقه �

  حقوق و مزایای معوقه
 
نفر زخمی 15نفر کشته و 6تیر اندازی وحمله با خودرو به سوی عابران پیاده در منهتن نیویورک دستکم �

  شده اند
 

ستا تجمع اهالی روستای قزاان در مقابل فرمانداری کاشان در اعتراض به مشکالت رودخانه این رو�
  کردند

 
رفتگر کرجی که سه بار کیف حاوی  میلیونها تومان پول وطال وجواهرات را یافته وبدون چشم داشتی به �

در حین کار دچار برق گرفتگی شد ودر بیمارستان بستری شده واز کار 94صاحبانش بر گردانده بود،سال 
  .اخراج شد

 

 
  حسابی پیمانکاران عسلویه به بد24و22اعتراض کارگران فازهای �
 
 :نامه سرگشاده جمعی از معلمان آزاد خطاب به وزیر آموزش وپرورش�

  معلمیم ،اما معلم محسوب نمیشویم/نیروهای آزاد در مدارس غیر دولتی را دریابید 
 
  کارگر در حادثه ریزش تونل هسته ای کره شمالی2٥٥مرگ �
 
  حکم جلب برای علیرضا ثقفی�

ی اوین با در دست داشتن حکم جلب وحکم ورود به منزل علیرضا ثقفی مراجعه کرده ماموران دادستان
  وخواهان ورود به منزل وجلب او شدند

 
معترضان سفره خالی پهن /سومین روز از تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه وبودجه �

  کردند
 
  در منطقه پامنار تهران رخ دادسوختگی دو کارگر در حادثه آتش سوزی کارگاه کیف وکفش �
 
 : در سوال نماینده بافق و مهریز از وزیر کار مطرح شد�
 

  اخراج آسان نمایندگان صنفی کارگری/میشوند برخی از کارگران به بردگی گرفته 
 
  همسرم به امکانات درمانی نیاز دارد:نجیبه صالح زاده همسر محمود صالحی �

 
  یک سوم بی خانمان ها هیچ اعتیادی ندارند�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 در پی عدم پرداخت حقوق ومعوقات ؛�

  اعتراض وتجمع جمعی از کارگران مقابل فرمانداری میانه
 
 تجمع جمعی از کارگران شرکت تراورس لرستان مقابل مجلس�

 
 کارِ سنندجی دوروز پس از سقوط از داربست مرگ سنگ�
 
 تحصن بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه�

 
 مرگ دو کارگر نصاب آسانسور در دو حادثه جداگانه�

 
 
 تجمع اعتراضی کسبه همدان نسبت به انسداد راههای منتهی به بازار شهر�
 
 36دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد سیزده آبان درشعبه �

 برگزار میشود دادگاه انقالب
 
 تجمع اعتراضی  پرسنل راه آهن بعلت پرداخت نشدن  حقوق و مزایای معوقه�

 
 تحصن بازنشستگان کشور ثابت کردند و خرج و رنج راه نمی تواند مانع حرکت حق طلبانه ایشان شود�
 
این بار یک مربی غیررسمی اسکیت، به چند کودک . داستان تلخ تجاوز و تعرض به کودکان ادامه دارد�

 .تعرض کرده است ساله در استان یزد8
 
ستار بهشتی کارگر وبالگ نویس توسط پلیس فتا دستگیر و به ( نهم آبان)پنج سال پیش در چنین روزی �

 نقطه نامعلومی منتقل شد
 
 آبان ماه 8وسسه کاسپین کرمان تجمع اعتراضی غارت شدگان م�
 
تجمع اعتراضی جوانان جویای کارکنگان نسبت به بیکاری همزمان با بازدید استاندار بوشهر از پروژه �

 دهکده گردشگری
 
 نفر رسید4سوزی و انفجار پاالیشگاه نفت تهران به  تعدادکارگران جان باخته حادثه آتش�
 
ران ضمن محکوم کردن دستگیری مجدد محمود صالحی خواهان ای -پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد�

 ازادی فوری وبدون قید وشرط ایشان شد
 

 .ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شهرداری گمیشان پرداخت نشده است�
 
 بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انار�

 
 سومین روز اعتصاب کارگران نیروگاه شیروان

 
 پیام نجیبه صالح زاده به مناسبت�

  دستگیری وزندانی شدن مجدد فعالین کارگری 
  دستگیری محمود صالحی عملی غیر انسانی است�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شمس منیزیم نسبت به عدم پرداخت ماههاحقوق وحق بیمه در �

 فرمانداری شهرستان فردوس
 
 ماه حقوق کارگران شهرداری سنندج2عدم پرداخت �
 
 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده فنی فومن برای دومین روز متوالی�
 
  با بالگرد به بیمارستان منتقل شدکارگر مصدوم معدن مهر گستر زنجان �
 
 جان باختن یک کارگر در اراک بر اثر سقوط از آسانسور�
 
کارکنان وپرستاران بیمارستان امینی لنگرود در اعتراض به دیر کرد در پرداخت یکساله مطالبات شان �

  دست به تجمع زدند
 

 حفاری در میدان رگ سفید95اسامی کشته ها ومجروحین حادثه دکل �
   فرزاد ارزانی-2دمحم سلیمی چگینی -1کشته شده ها 

 : در صد دچار سوختگی شدند3٥تا2٥نانی که بین اسامی کارک
  داود فریدی-1
 فرهاد کمایی-2
  مهران مهر پویا-3
 

  تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه وبودجه در روز هشتم آبان�
 
،اجتماعی ومعلمان مریوان در محکومیت دستگیری و زندانی نمودن بیانیه جمعی از فعالین کارگری �

 محمود صالحی
 
 پیام عسلویه/کنگان با یک کشته وهفت مصدوم -واژگونی دو مینی بوس در محور عسلویه �
 
  عصر نفت/تجمع خانواده های کارکنان حفاری حاضر در منطقه مقابل گیت ورودی حوزه عملیاتی �

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          
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 بدون شرح

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ی بولتن کارگر          
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