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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      
 !رئیسی نمی تواند با مانورهای فریبندە، کارگران را از مبارزە باز دارد

 صادق کار

  

 

 

 

 

 

 

ابراهیم رئیسی کاندیدای رقیب روحانی در انتخابات آخرین دورە ریاست جمهوری با هم تالشهایی کە از جانب بخشی از حکومت 

 یکی از دالیل شکست وی . برای نشاندش بر صندلی ریاست جمهوری شد شکست خورد و نتوانست این مقام را بدست آورد

ای دهە های گذشتە و از همە مهمتر و بارزتر نقش وی در قتل عام وحشیانە در انتخابات یقینا سوابق و نقش وی در سرکوبه 

انتخاب وی در آن مقطع . و پس از نوشیدن ناگریز جام زهرتوسط خمینی و پذیرش صلح با صدام بود ٧٦زندانیان سیاسی در سال 

ورت بگیرد و حکومت را بە و شرایط بواسطە نگرانی حکومت از کنشهای بود کە ممکن بود در جامعە نسبت بە حکومت ص

در آن شرایط خمینی و حکومت چارە را در قتل عام مخالفین زندانی دیدند و آن جنایت . چالشهای غیر قابل کنترول مواجە کند

 . هولناک را مرتکب شدند

در ظاهر توسط  توسط مردم بجان آمدە از رژیم حاکم کە هدف برکناری رژیم را نشانە رفتە بود ٦٧وقوع جنبش تودەای دی ماە 

روحانی آنرا ساختە و پرداختە . حکومت فرونشاندە شد و برای زدودن اثرات آن بر تحوالت آتی بە سیاە نمایی آن مشغول شدند

کمی . رقبای حکومتی اش خواند و با همان هایی کە متهم شان بە راە انداختن آن کردە بود در سرکوب جنبش همدست شد

فشار های امریکا لقب داد و سعی نمودبا زدن این انگها منکر نارضایتی و اعتراضات مردم نسبت بە  بعدتر نیز این جنبش را عامل

با این حال از آنجائی کە جنبش دی ریشە در نارضایتی وسیع تودەای داشت در اشکال اعتراضات وسیع کارگری و .حکومت شود 

بر کشیدن رئیسی با آن سابقە ننگین یقینا . ای حاکمیت تبدیل شدتودەای ادامە یافت و قدرتمند شد و بە قدرتی چالش برانگیز بر

نمی تواند بی ربط با نقشە های رژیم با این پدیدە و تدارک وسیع سرکوب اعتراضات کارگری و اجتماعی و نجات حکومت از 

 . اضمحالل توسط آنها باشد

ش بە ریاست قوە قضائیە اینک در چارت قدرت رژیم رئیسی نتوانست رئیس جمهوری را از آن خود کند، ولی با برکشیدە شدن ا

مضاعف بر آن رئیسی بواسطە سوابق گذشتەاش و شرایط ویژە و . قدرت و موقعیت بە مراتب بیشتری از رئیس جمهور دارد

او با اختیارات و . بحرانی رژیم یک قاضی القضات عادی نیست و قرار نیست کە مانند روسای پیشین دستگاە قضایی باشد

اموریت ویژە و برای سرکوب و کنترول بیشتر مخالفان و منتقدین حکومت و تصفیە نظام آمدە است و در این راە از پشتیبانی اکثر م

جناح های حکومتی از رهبر و نیروهای امنیتی گرفتە تا سایر نهادهای قدرت و همە کسانی کە خواهان حفظ نظام هستند 

 . برخوردار است

مبارزە با فساد و مبارزە با بی عدالتی کە هیچ کس جز غارتگران حاکم نمی تواند با آن مخالف باشد کارش را  او البتە با تظاهر بە

ولی دغدغە رئیسی و آنهایی کە وی را بر مسند قوە قضائیە نشاندەاند نە عدالت است و نە مبارزە واقعی با .  شروع کردە است

بی . عدالتی کمتر از دارودستە روحانی و اصالح طلبان نقش و منفعت نداشتەاندفساد چرا کە آنها خودشان در ایجاد فساد و بی 

عدالتی، فقر و بیکاری و همچنین فساد در دوران ریاست جمهوری روحانی بە شدت رشد نمودە است و همە قوانین و لوایحی کە 

و قدرت ثروتمندان بودە است وبە بی  در این مدت تصویب و بە اجرا نهادە شدەاند علیە مردم عادی و در جهت افزایش ثروت
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 ُجنگ کارگری

بعبارتی دولت روحانی و حامیان آن در داخل و خارج از کشور در فراهم کردن میدان مانور برای رئیسی و . عدالتی ها دامن زدەاند

ان تودە بە دلیل همین واقعیتهای غیر قابل کتمان این شعارها در حال حاضر در می. افرادی از این قماش نقش اساسی داشتەاند

مردم برد دارند و می توانند از طڕف رئیسی و محافظە کاران متظاهر بە عدالت خواهی مورد سئو استفادە قرار گیرند و عدەای از 

ولی کارگران و دیگر جریانات اجتماعی آگاە تر از آن شدەاند کە فریب این مانورها را . فقرا و بە حاشیە راندگان بی پناە را جلب کند

از این مانورها البتە . زک کردن چهرە کریە نظام و سرکوب جنبش ها و جریانات عدالت خواهانە را دنبال می کند بخورندکە برای ب

می توان برای نشان دادن فریب کارانە بودنشان استفادە تاکتیکی کرد و این ادعاها را در عمل مانند کارگران اعتصابی هفت تپە 

 . ادبە چالش کشاند ولی بە دام آن نیفت

در ظرف چند دهە اخیر این طوالنی ترین . از هفت روز پیش اعتصابی برای آزادی کارگران زندانی هفت تپە شروع شدە است

یکی از کارگران در آغاز این اعتصاب . اعتصابی است کە برای آزادی کارگران یک کارخانە و با کیفتی کە دیدە شدە انجام می گیرد

حال کە روی خواستهای قبلی شان تاکید دارند و پیگیر آنها هستند، ولی این اعتصاب آنها برای  بە درستی گفت کە آنها در عین

 !آزادی رهبران زندانی شان است کە آن را شروع کردەاند

او در سخنرانی اش ضمنا از ابراهیم رئیسی خواست کە بە کارخانە بیاید و همانطور کە وعدە دادە است بە وضعیت کارگران و 

در این میان و بدنبال باال گرفتن اعتراضات تنها سخنگوی قوە قضائیە در پاسخ غیر مستقیم بە . و زندانیان رسیدگی کند کارخانە

ناگفتە . اعتصاب هفت تپە بر انجام وعدە رئیسی و تشکیل خارج از نوبت دادگاە تجدید نظر پروندە هفت تپە تاکید کردە است

کارگران بە واقع با این . ائیە نمی تواند دلیل دیگری جز این اعتصاب داشتە باشدپیداست کە این اظهارات سخنگوی قوە قض

بر خالف برخی اظهار نظرات . اعتصاب و درخواست از رئیسی برای انجام وعدە هایش رئیس قوە قضائیە را بە چالش کشیدەاند

امروزە در پی سالها مبارزە و تجربە از روی  بدبینانە نسبت بە درخواست کارگران از رئیسی و متوهم خواندن کارگران کارگران

اگر آنها بدون مبادرت بە اعتصاب و تاکید روی همە خواستە . توهم نسبت بە رئیسی نیست کە از او چنین درخواستی کردەاند

شکل حرکت نشان می دهد کە کە . های امروز و دیروزشان چنین اقدامی می کردند، شاید می شد ظن توهم بە آن داشت

می در کار نیست و همراە کردن درخواست با اعتصاب یک امر تاکتیکی است کە هم رئیسی را بە دست انداز می اندازد و توه

هم یک نوع پوشش دفاعی موقت برای تحمل بیشتر اعتصاب از طرف دستگاە سرکوب ایجاد می کند بدون اینکە کارگران مجبور 

 !بە تعدیل خواستە هایشان شوند

درخواستهای کارگران همچنان با پاسخ منفی و حوالە بە آیندە روبرو خواهد شد، ولی از آن سو هم  این درست است کە

هزینەهای را بە رئیس دستگاە قضایی وارد می کند کە حداقل در مقطع کنونی بە نفع وی و نقشی کە سعی میکند ایفا کند 

 .نیست

 

 

 

 

 

 !میکن تیحما ەتپکارگران هفت  ەعادالن ەاز مبارز
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 ُجنگ کارگری

 بخش پایانی - اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک

 ریچارد هایمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه –انگیزه، ایدئولوژی و اتوپیا 

افول سازمانیابی اتحادیه ای تا حدودی معلول عوامل ایدئولوژیک . موضوعات کلیدی در این جا عبارتند از ایده ها، زبان و امر بسیج

شکوفا شدند و می توانستند شکوفا شوند که گفتمان مسلط در سیاستگزاری،  وضع و  اتحادیه های اروپائی زمانی. است

تاخت و تاز ضدانقالب . استقرار مقررات جمعی، امنیت شغلی و تأمین رفاه دولتی را به امر بدیهی روزگار تبدیل کرده بود

اتحادیه های کارگری  –پیش رفته است  که در کشورهای مختلف به درجات و سرعت متفاوتی –ایدئولوژیک در سه دهۀ گذشته 

مدافع منافع : در این اوضاع غالباً به اتحادیه ها به عنوان مدافعان منافع جاافتاده برخورد می شود. را به موضع دفاعی رانده است

که در پروسۀ آنانی که کمابیش از جای امنی در بازار کار و از دستمزدها و شرایط کاری نسبتاً خوبی برخوردار اند؛ کسانی 

اما اتحادیه ها باید خودشان و . در بیشتر موارد جز برندگان اند، یا دست کم از زمرۀ بازندگان اصلی نیستند" نوسازی اقتصادی"

دیگران را متقاعد کنند که به اکثریت تعلق دارند، بازندگان را نیز همچون برندگان نمایندگی می کنند، و تالش شان رساندن 

 .ام برندگی استبازندگان به مق

معینی از دیگر موقعیتها تشخیص می دهد [ زبانی]انسان یک موقعیت را با فرهنگ . جنگ ایده ها جنگی بر سر کلمات نیز هست

فرهنگ باثباتی : و متمایز می کند و به اتکای همان فرهنگ محدود هم است که پیامدهای این یا آن رفتار را پیش بینی می کند

با این حال فرهنگهای . آبدیده شده باشد، پیامدهای ممکن را با اقدام و عمل خاص پیوند می زند که در کورۀ بسیجگری

اتحادیه ها به . بسیجگری که همچنان برای همۀ اعمال سنتی اتحادیه های کارگری حقانیت قانل اند، امروزه طنینی کهنه دارند

ن از اوضاعی را که موجب رنج آنان است، ریشه های مسائل آنان و راه فرهنگ زبانی مؤثری نیازمندند تا بتوانند برداشتهای کارگرا

برای مثال اگر کارگران پذیرای شرایط کاری نامساعدی . کنند  (farming" )قالب گیری"حلهای پیشنهادی شان به کارگران را 

شد، آنگاه مقاومت جمعی دیگر بیهوده باشند، یا تهدید تعطیلی محل کار نتیجۀ اجتناب ناپذیر عوامل اقتصادی غیرقابل کنترلی با

تحت چنین شرایطی سرزنش کارفرمایان یا دولت توسط اتحادیه ها، اگر خود اتحادیه ها دست کم تصوری از سیاست . خواهد بود

این هشداری است که نظیر آن را . بدیل نداشته باشند، ولو که موفق به اعتراض شوند، اما دستاورد ملموسی نخواهند داشت

 .به اتحادیه ها داده بود 6611این در سال تور

پروپیمانی دارند، در میان " کارنامۀ مشاجرۀ"سیاسی که  –با جنبشهای اجتماعی  6001تیلی نیز مشابه این هشدار را در سال 

نده نسخه که در گذشته ابداع شده و برای آی"مجموعه ای از اقدامات و اکسیونها توصیف می کند "می گذارد و این کارنامه را 

این قبیل کارنامه ها دارای سه عنصر : "این می نویسد". نویسی می شوند، اما هرگز در معرض انتقاد و نوآوری واقع نشده اند

هویت، یعنی این گزاره که کسانی که درگیر اقدام اند، گروهی با منافع متمایز اند و ظرفیت آن را دارند که این  -6: کلیدی اند

 -ثابت قدمی، یعنی این تأکید که گروه مورد نظر سزاوار آن است که همسان هر گروه اجتماعی -6پیگیری کنند؛ منافع را با قدرت 

به نظر تیلی هر سه . برنامه، به معنای مجموعه ای از مطالبات -3سیاسی دیگری، ولو به مراتب قدرتمندتر، جدی گرفته شود؛ 

اقع هم این منشور مفیدی است که می توان با آن نگاهی به اتحادیه های به و. این عناصر تقویت کنندۀ متقابل یکدیگر اند
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 ُجنگ کارگری

این اتحادیه ها در زمانی که از بیشترین قدرت برخوردار بودند، می توانستند به حق مدعی شوند که . کارگری در اروپا انداخت

جاپای ثابتی در سیاست ورزی و پشتوانۀ بزرگی را با یک هویت نیرومند جمعی نمایندگی می کنند، همچون اکتوری مؤثر 

این هر سه ادعا، در دوره . سیاست سازی اجتماعی از خود به جا می گذارند و مبین برنامه ای اند که بازتاب منافع عمومی است

 فرهنگ. های اخیر و در بسیاری از کشورها، تضعیف شده اند و ضعف هر یک از آنها متقابالً به ضعف بیشتر دیگران انجامیده است

زبانی دیگری که مفاهیم هویت، ثابت قدمی و برنامه را در جنبش اتحادیه ای بازتعریف کند، یکی از اقدامات کلیدی برای بقا و 

 .بازگشت قدرتمند اتحادیه هاست

طرفه ما با جنگ ایده ها مواجه ایم، که غالباً جنگی یک . در کادری وسیعتر، اتحادیه ها به کسب مجدد اعتبار خویش نیاز دارند

جهانی شدن " فضایل"اجماع گسترده ای، نه فقط در واشنگتن، بلکه همچنین در بروکسل شکل گرفته است، که . است

را نیروئی لجام گسیخته می داند و فرض اش بر این است که کار و کارگر باید " رقابت پذیری"نئولیبرالیستی را می پذیرد، 

اما راه های ". بدیلی وجود ندارد"تاچر، نخست وزیر بریتانیا، عادت داشت بگوید . ندخودشان را بر واقعیتهای اقتصاد نوین وفق ده

بر اتحادیه های کارگری است که در خط مقدم برای یافتن این راه . بدیل برای پیوند اقتصاد و جامعه، و کار و زندگی وجود دارند

ی جدید اند تا همچنان بتوانند همچون عامالن تاریخ و نه اتحادیه های کارگری نیازمند بصیرت و حتی اتوپیا. های بدیل باشند

 .موضوع تاریخ عمل کنند

 

 

 

 

 

همە با هم علیە سرکوب فعالین کارگری و حقوق سندیکایی کارگران 
 !مبارزە کنیم
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 !دار، هر دو عامل تشدید فالکت کارگران سود و زیان سرمایه

 مراد رضایی

 

و  6411های فلسفی و اقتصادی  ی کارگر، در دستنوشته اقتصاددان و انقالبِی طبقهشناس،  کارل مارکس، فیلسوف، جامعه

برد،  برد کارگر لزوماً سودی نمی دار سود می هنگامی که سرمایه»نویسد  دهد می هنگامی که در مورد دستمزد کار توضیح می

هایی جدید یا  دار قیمت بازار را به کمک فرآورده ایهمثالً اگر سرم. کند کند کارگر لزوماً ضرر می دار ضرر می اما هر گاه سرمایه

دارد، کارگر  ترفندی بازرگانی، یا به کمک انحصار یا ایجاد وضعیتی مطلوب در مالکیت خود، باالتر از سطح قیمت طبیعی نگاه می

 «.برد سودی نمی

که تحوالت سریع و انفجاری در فناوری و بندی اقتصاد سیاسی را زمانی توضیح داده است  باید توجه کرد که مارکس این فرمول

. دهد اما این فرمول همچنان جواب می. ای که امروز شاهد آن هستیم، پر رونق نبوده است های جدید در تجارت، تا اندازه مدل

 .دار قرار نیست به نفع کارگران باشد دار عامل بدبختی و فالکت کارگران است اما سود سرمایه ضرر سرمایه

صرف نظر از وقایع حول تحریم و جنگ، در . توان این امر را به وضوح مشاهده کرد ی جمهوری اسالمی، می ل سالهدر عمر چه

هایی که قیمت نفت بسیار باال رفت یا در مقاطعی که جمهوری اسالمی موفق به معامله با غرب شد هم، تغییر مثبتی در  دوران

 .وضعیت معیشتی کارگران به وجود نیامد

توان فرمول  شود، وضعیتی پیش آورده است که می ل بنیادگرایی سرمایه که از آن با عنوان نئولیبرالیسم اقتصادی یاد میاما تکام

دار  مقاطعی که در آن هم سود و هم ضرر سرمایه. ی کارل مارکس را در مقاطعی، با نا امیدی بیشتری بازنویسی کرد مورد اشاره

 !قطعاً به ضرر کارگران خواهد بود

از خطرات « آورد کوین بر سر اقتصاد می آنچه بیت»با عنوان ( فدائیان خلق)ای در ُجنگ کارگری حزب چپ ایران یشتر در مقالهپ

 .مدت و تاثیر آن بر معیشت کارگران در کوتاه مدت توضیح داده شده بود کوین برای اقتصاد ایران در میان بیت

عموم ! کوین قانونی شده است استخراج بیت. کند اما این هفته، خبری از هیات وزیران منتشر شد که این خطرات را جدی تر می

اما خبر خوش برای چه کسانی؟ مدیر عامل شرکت برق . اند های نزدیک به دولت از این امر با عنوان خبر خوش یاد کرده رسانه

رت دریافت مجوز از اداره صنعت معدن و تجارت می توانند به ادارات برق شهرستان های گذاران در صو سرمایه»دهد توضیح می

 «.تابعه در هر استان مراجعه و با خرید برق دائم صنعتی به صورت مجاز از شبکه های برق استفاده کنند

ها و  واهند توانست کارگاهآنها خ. های ماینر این خبری خوش است ی دستگاه ی خرید عمده در واقع برای دارندگان سرمایه

ها را تعطیل کنند و کارگران را به خانه بفرستند و بعد از فروش ماشین آالت صنعتی به قیمت آهن قراضه، به تولید  کارخانه

https://bepish.org/node/2329
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شد و ناظران دولتی و قضایی، حتی اگر شده به صورت  امری که تا کنون به صورت غیر قانونی انجام می. کوین بپردازند بیت

 .گرفتند جلوی انجام آن را مینمایشی، 

های قطعات خودرو، که به صورت عمده از صنعت خودروسازی  تولیدی. ی کشور است این خبر خوبی برای صنعت ورشکسته

رویه از سوی دیگر به خاک  آبی از یک سو و واردات بی فاسد کشور طلبکارند، تولیدات پایین دست کشاورزی که با وضعیت بی

داری ایران برای  های سرمایه بینند، مستعدترین بخش انبوه سازان مسکن که دیگر رمقی در بازار مسکن نمی اند، و سیاه نشسته

 .کوین هستند پیوستن به صف تولید کنندگان بیت

اول بیکاری، که پیشتر در مورد آن توضیح داده شده . ی عمده خواهد داشت کوین، در کوتاه مدت دو عارضه قانونی شدن تولید بیت

در تابستان سال جاری قطعی . ی کمبود برق است دوم مساله! کوین به کارگر و سرکارگر و حق بیمه نیاز ندارد تولید بیت. ستا

های مختلف کشور به یک معضل جدی تبدیل شده بود که در برخی شهرها منجر به تجمعات اعتراضی  ی برق در بخش گسترده

ی برق رسانی در کشور را  ها، قطعاً شبکه کنند و بار ناشی از این دستگاه رف میهای ماینر، برق بسیار زیادی مص دستگاه. شد

او گفته است . ربطی به این موضوع نیز کرده است ی بی هر چند مدیر عامل شرکت برق استان تهران اشاره. مختل خواهد کرد

با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه و دریافت تعرفه برق مصرفی مراکز تولید ارز دیجیتال با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی »

ساعات و زمان اوج مصرف برق در طی سال تعیین، ابالغ و : وی فعالیت در زمان اوج بار را ممنوع اعالم و خاطرنشان کرد .شود می

درست ! بنابراین خیال مردم راحت باشد« .مصرف برق توسط واحدهای عملیاتی از طریق کنتورهای هوشمند کنترل می شود

 !گیرد اما دولت پول آن را می. است که برق قطع خواهد شد

داران نیز خواهد  کوین در طوالنی مدت موجب ضرر سرمایه ی قبلی توضیح داده شده است، تولید بیت اما همانطور که در مقاله

ها سی پی یو  ن این دستگاهی اصلی و گرا قطعه. دو الی سه سال عمر مفید دارند( کوین های تولید بیت دستگاه)ماینرها. شد

کوین قابل تولید، هر سال کمتر از سال قبل  از سوی دیگر مقدار بیت. های آمریکایی است است که تولید آن در انحصار شرکت

اش، دو سال بعد دقیقاً نصف سال جاری خواهد بود و این روند به همین شکل  دار به نسبت هزینه بنابراین سود سرمایه. است

خیال  داری که از طمع سود بزرگ وارد این بازی شده است، چند سال بعد با ضرر بزرگ بی ا خواهد کرد تا سرمایهادامه پید

 !مانده و نه کارگران ماهر کافی و صنعت باید دوباره از نو شروع کند های زیادی  هنگامی که دیگر نه کارگاه. کوین بشود بیت

دار و هم در شرایط ضرر او، کارگران متضرر  کوین هم در وضعیت سود سرمایه بیتدر بازی . گردیم بندی مارکس برمی به فرمول

 .خواهند شد و قانونی شدن این روند، عامل تسریع روند ضرر کارگران است

 

 
 

 

 !دیرا آزاد کن یزندان ییو دانشجو یمدن نیفعال ،کارگران، معلمان
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 محیط زیست زندانی در ایرانهمکاری و هماهنگی برای دفاع از حقوق نقض شده فعالین 

 علی صمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانونی، آزار و اذیت و زندان علیه فعالین محیط زیستی و  سازی، اقرارگیری، توطئه، بی پروندهدر جمهوری اسالمی، همچنان 

ترین حقوقی  فعالین محیط زیستی حسب معمول در جمهوری اسالمی در طول مدت بازداشت شان از ابتدایی. مدنی ادامه دارد

شت شدگان از فعالین با سابقە و عالقمند بە حفظ محیط اکثر بازدا. مند باشد، محروم هستند که یک زندانی باید از آن بهره

های سرکوبگر  به دلیل آماج خشونت و سرکوب ارگاناند که  ترین فعالینی بوده سابقه زیست هستند کە صرفإبە همین دلیل خوش

ها حتی در قوانین  تست کە اساساً این گونە فعالی پیگرد و زندانی کردن فعالین محیط زیستی در حالی. حکومت قرار گرفته اند

موجود نیز نە جرم تلقی شدە و نە برای آن مجازاتی منظور شدە است و بە تبع آن نە کسی مجاز است کە فعالیتهای های این 

اما حکومت هموارە با پروندە سازی و تراشیدن . چنینی را  سرکوب و ممنوع کند و نە حق محاکمە عوامل این فعالیتها را دارد

دلیل اصلی برخوردهای . برای فعالین مدنی و اجتماعی می کوشد مانع بر سر راە فعالیتهای مدنی بوجود آورد اتهامات ساختگی

 . سرکوبگرانە با فعالیتهای مدنی در واقع بواسطە نگرانی مسئولین از افشا شدن نتایج عملکرد شان در حوزە های مختلف است

را کە بە اتهامات واهی دستگیر کردەاند بە اعترافات اجباری بە اعمال  شدگان در همین راستا قضات و حاکمان شرع، بازداشت

های حقوق بشری به  ی قربانیان و سازمان زندانیان سابق، خانواده. اند المدت و بعضا اعدام محکوم کرده های طویل ناکردە بە زندان
مدنی و جعلی بودن اتهاماتی کە بە آنها نسبت  کرات و بە قدر کافی اسناد و مدارک از اعمال سرکوبگرانە حکومت علیە فعالین

اند، از نقض شدید حقوق  در بسیاری از گزارشات و شواهدی که در وسایل ارتباط جمعی انتشار یافته. دادەاند ارائە دادە اند

ارتباط کامل  های انفرادی، قطع های بسیار طوالنی در سلول زندانیان همچون مراحل بازجویی، نگهداری بازداشت شدگان به مدت
المدت، محرومیت از خواب و تهدید به شکنجه، یا انجام  های طویل اطالع گذاشتن آنان از مسائل، انجام بازجویی افراد زندانی و بی

های مستمر و شدید جسمی و روانی برای اخذ و ضبط ویدئویی اعترافات دروغین، عدم رعایت معیارهای دادرسی  شکنجه
ای همچون مالقات با خانواده، نداشتن  ری تا تمام مدت تحقیقات مقدماتی و محرومیت از حقوق اولیهدستگی  منصفانه از لحظه

وکیل مدافع مستقل، برگزاری دادگاه فرمایشی و نمایشی به قصد کنترل افکار عمومی، تحت فشار و آزار واذیت و مورد تهدید قرار 

شدگان را  اند که حقوق زندانیان و بازداشت از جمله مواردی بوده… درمانی وی زندانیان، عدم برخورداری از امکانات  دادن خانواده
 .اند به صورت سیستماتیک نفی و نقض کرده

 
 ! معیارهای دادرسی عادالنه بسیار فاصله دارد بازداشت ها و بازجویی ها با

منطبق با ای دادرسی منصفانه و عادالنه در حکومت اسالمی ایران قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی با معیاره

بهمین دلیل است که صحت روند قضائی برای اثبات جرم زندانیان در . بسیار فاصله داردمواد پنج و ده کنوانسیون حقوق بشر 
این گونه . درستی زیر سوال رفته است  المللی و حقوق بشری به میان بخش بزرگی از افکار عمومی ایران و نهادهای بین

که در شرایط اجباری و به دور از دسترسی متهم به حقوق خود انجام شده، هیچ ارزش قانونی و حقوقی " اعترافات دروغین"
بنابراین هرگونه اعتراف و اقرار زیر شکنجه و در فضای ضد انسانی زندان، و در دادگاه های غیرعلنی قابل استناد و حائز . ندارند

های امنیتی سپاه و قوه قضائیه برای مردم و نیروهای جامعه مدنی کشور اعمالی شناخته  اناین ترفند ارگ. ارزش قضایی نیست
بایست با قاطعیت محکوم شوند و از حقوق، حیثیت بازداشت شدگان در همە حال  نما و رسوا شدە هستند و می شده، نخ

 .قید و شرط آنان شد حمایت همه جانبه کرد و خواستار آزادی بی

 
  محیط زیست در ایران وضعیت بحرانی



 

 
 گروه کار کارگری

 (فدائیان خلق)حزب چپ ایران 

 Iranian Workers Analects – No: 37 ۹۷ شماره ۱۱۲۳ اکتبر ۴ر، براب۲۹۳۱ مهر۲۱ جمعه

 

 

- 8 - 

 ُجنگ کارگری

های مدنی و خودجوش در این عرصه فعالیت  تشکل. از دو دهه پیش توجه به مسائل محیط زیست در ایران افزایش یافته است
محیط زیست عرصه حضور جوانانی متخصص و دلسوزی است که دغدغه طبیعت و بهبود و آبادانی کشور را در سر  .کنند می

سازی و دادن اطالعات محیط زیستی به عموم مردم، سعی  های محیط زیستی با آگاه و سازمانمتخصصان محیط زیست  .دارند
در بیست سال گذشته . اند در باال بردن و ارتقای سطح دانش محیط زیستی و ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست کرده

فعالیتهای شان با استقبال وسیعی از جانب و .اند های محیط زیستی در این عرصه فعالیت موثر و مفیدی در کشور داشته تشکل

مردم کە شاهد پیامدهای سیاستها و عملکرد مخرب دولتمردان در این خصوص و تاثیرات ملموس آن بر زندگی روزمرەشان 
 . هستند، مواجە شدە است

 
 حسن روحانی و موضوع محیط زیست

کارنامه محیط زیستی آقای  و متخصیصن محیط زیستاما کارشناسان  داند حسن روحانی دولت خود را دولت محیط زیست می
ای برای محیط زیست  از نظر این کارشناسان، دولت محیط زیستی دولتی است که هزینه. دانند روحانی را مطلقا منفی می

اما در دولت روحانی برعکس است و . بزند بدهد، به این معنی که در شرایط محدودیت منابع، از جایی برای محیط زیست

به عالوه در دوره دوم دولت حسن روحانی جامعه محیط زیستی ایران به . های مربوط به محیط زیست بسیار ناچیز است ودجهب
. های سنگینی پرداخته است جانبه ای قرار گرفته است و تا کنون هزینه جانبه، مورد سرکوب همه جای تقویت و حمایت همه

رسند و یا دستگیر، زندانی و با اتهام جاسوس و عامل بیگانه به صورت  می فعاالن محیط زیست یا به شکل مشکوکی به قتل
جانبه  فشار همه .پردازند شوند و در جامعه وسایل ارتباط جمعی دولتی به تخریب فعالین محیط زیست می غیرعلنی محاکمه می

 .افزایش داشته است های امنیتی، سپاه و قوه قضائیه بر فعالین محیط زیست در چند سال اخیر رو به جریان

در واقع این مشکالت . البته بخش قابل توجهی از چالش های زیست محیطی ایران تنها مربوط به دولت حسن روحانی نمی شود
حاصل سیاست گذاریهای غلط و سوءمدیریت های دولت های مختلف در جمهوری اسالمی بوده است که در اتخاذ آن سیاست 

 . در جمهوری اسالمی نقش داشته اندها همه جناح های سیاسی فعال 
البته به این مشکالت می بایست . در دو دوره دولت حسن روحانی مشکالت زیست محیطی کمابیش بجای خود باقی مانده اند

بنابراین . بحران های جهانی و منطقه ای مانند تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و خرابی های ناشی از جنگ ها را نیز اضافه کرد
تاکید می توان گفت که امروز بدون انجام تغییرات اساسی و کالن امکان یافتن راه حل های مناسب برای برطرف کردن چالش  با

 .های محیط زیستی وجود ندارد

 
  "گیری اجباری اعتراف"سناریو نویسی و محکومیت زندان از طریق 

ت نمودە و با  نگاە داشتن شان در سلول های انفرادی و هاست کە بازداش قوه قضائیه تعدادی از فعاالن محیط زیست را ماه
هایشان و و داشتن ارتباط با  زا و دستگیری اعضای خانواده های توهم اعمال شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو

 . سیا و موساد آنها را وادار بە اعتراف اجباری بە اعمال ناکردە نماید

 
 زیست امنیتی تلقی می شود؟چرا فعالیت برای محیط 

بندی  مدتهاست که حکم های صادر شده علیه فعالین محیط زیستی بیشتر به عنوان اتهامات سیاسی و امنیتی طبقه
اکثر متهمین امکان دسترسی به وکیل و تماس با خانواده ها را ندارند و بصورت غیرعلنی در دادگاه محاکمه می . شوند می

مدتهای مدیدی است که فعالین محیط زیست در مناطق . ه پرونده امکان تماس با آنها وجود نداردو در مدت رسیدگی ب. شوند
در این عرصه بسیاری از فعالین محیط . مرزی و قومی ایران با اتهامات امنیتی مانند جاسوسی و تجزیه طلبی مواجه هستند

 .زیست در کردستان و خوزستان دستگیر و زندانی شده اند

جویی برای محافظت از آن بسیار حیاتی است و قوانین  وری منطقا محافظت از محیط زیست ایمن، سالم و چارهبرای هر کش
در جهان امروز حقوق بشر و محافظت از محیط زیست به یکدیگر وابسته . اند المللی به این موضوع توجه ویژه کرده بین

مدافعان حقوق بشر، بدلیل نوع فعالیت شان بیش از پیش هدف مدافعان حقوق محیط زیست و زمین مانند فعالین و  .هستند
 .اند اقدامات سرکوبگرانه حکومت اسالمی ایران قرار گرفته

 وضعیت فعالین محیط زیستی بازداشتی 

سام "، "مراد طاهباز"، "طاهر قدیریان"، "امیرحسین خالقی"، "سپیده کاشانی"، "هومن جوکار"هشت فعال محیط زیست 

که همچنان در بازداشت بسر ( تا امروز ۶۹ماه سال  از بهمن)روز است  100بیش از " عبدالرضا کوهپایه"و " وفر بیانینیل"، "رجبی

 .می برند

تشکل های مربوطه از هنرمندان . نهادهای حقوق بشری بشدت نگران وضعیت هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران هستند

این نهادها همچنین خواستار تحقیق فوری و . به حمایت از این فعاالن مدنی بپردازندهای معروف جهان خواسته اند که  و چهره

های قضایی ایران متهم هستند در  مقام. اند گیری شده طرفانه ادعای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست با هدف اعتراف بی

 . اند کرده پرونده این فعاالن، معیارهای محاکمه عادالنه را نقض 

امضا توسط کاربران فضای مجازی برای آزادی این فعالین محیط  هزار 610از نزدیک به  ها نتشار این نوشته، رسانهتا لحظه ا

های حقوق بشری،  المللی و سازمان های آشنای جوامع بین های زیادی از چهره های گذشته، گروه طی ماه. اند زیستی خبر داده

. اند مربوط به اتحادیه اروپا پیگیر وضعیت پرونده فعالین محیط زیست و مدنی بودهکارگری، سندیکایی، سازمان ملل و ارگان های 

های حقوق بشری و مدنی در دفاع از فعاالن مدنی و محیط زیستی  صدها فعال حقوق بشری، محیط زیستی به همراه سازمان
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همه شواهد نشانگر این است که . دان برخاسته و خواستار آزادی و تحقیقاتی مستقل در باره شکنجه بازداشت شدگان شده

 .المللی برای آزادی فعالین زندانی محیط زیست و مدنی همچنان ادامه دارد فشار داخلی و بین

 

در این وضعیت عیسی کالنتری، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار یورونیوز در 

من دو هفته پیش با ریاست محترم : "ی فعاالن محیط زیستی گفت ،با اشاره به روند قضایی پرونده6066تهران در اواخر سپتامبر 

و ایشان قول دادند که با توجه به مستندات قانونی و با توجه به قوانین جاری . ی قضائیه در همین زمینه مالقاتی داشتم قوه

. ها رسیدگی و به زودی تعیین تکلیف شوند ا نهایت بی طرفی پروندههای اطالعاتی رسیده ب هایی که از دستگاه کشور و گزارش

آقای رئیسی، رئیس محترم قوه . شود دو تا سه ماه آینده البته ایشان نگفت به زودی کی هست، ولی معموال به زودی می

 ".قضائیه این قول را به من دادند و من امیدوارم که ایشان اگر قولی بدهد، حتما عمل خواهند کرد

توسط ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه از نزدیک " نهایت بی طرفی"البته فعالین محیط زیست با عبارت بررسی پرونده ها در 

 . بسیار آشنا هستند

 

 حکومت با امنیتی کردن بازداشت فعالین محیط زیست بدنبال چیست؟ 

فعالیت اعتراضی و متشکل برای به سکوت کشاندن  های هدف حکومت با این ترفندها ایجاد ترس در جامعه، باال بردن هزینه

های اقتصادی، مدنی و اجتماعی  ساکت کردن هر چه بیشتر منتقدان و مخالفین سیاست در واقع. فعالین مدنی و صنفی است

در چنین وضعیتی حمایت از  .دولت، بخش مهمی از نقشه سرکوب حکومت علیه فعالین محیط زیست، اجتماعی و مدنی است

های  گیرند تا به جرم های سخت و وحشیانه قرار می شدگان و دفاع از حیثیت و شرافت همه آنهایی که زیر شکنجه بازداشتهمه 

 .ناکرده اعتراف کنند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

 

 چه اقداماتی در حمایت از بازداشت شدگان 

و شهروندی فعالین محیط زیست، کارگری، دانشجویی و سایر  بدیهی است که همکاری و هماهنگی برای دفاع از حقوق مدنی

ما باید بتوانیم با هم و مشترکاً بدون گذاشتن . خواە و زندانیان سیاسی و مدنی یک ضرورت عاجل است گروەهای اجتماعی ترقی

شترکی را سازمان اقدامات م... مرزهای کاذب، یک دل و یک زبان علیە سرکوب فعاالن محیط زیست، کارگری، دانشجویی و 

و حرکات های حمایتی، گردآوری طومار در دفاع از فعالین محیط زیست زندانی، مراجعه به   اقداماتی مانند برگزاری تجمعات .دهیم

ارگان های بین المللی و حقوق بشری، حمایت از فعالیت های آنان در جامعه، خواهان غیرامنیتی شدن فعالیت در عرصه محیط 

، بازتاب وسیع وضعیت بازداشت شدگان در زندانهای ایران و دیگر ابتکارات و فعالیت هایی که بتواند فشارها را به زیست در ایران

مسئولین جمهوری اسالمی افزایش دهد و از این طرق امکان آزادی بدون قید و شرط تمامی فعاالن محیط زیست و مدنی را 

 .فراهم کند

لی علنی برای دفاع از حقوق زندانیان کە بتواند در فضای کنونی مؤثر واقع شود، برای نهاد مستقل م  وجود یکدر این وضعیت 

در . ی همە جانبە علیە نقض حقوق بشر اهمیت اساسی دارد رساندن به زندانیان سیاسی، مدنی و اجتماعی و مبارزە یاری

فاع از حقوق زندانیان مرز نمی شناسد و با د. عرصه دفاع از حقوق زندانیان نیاز به آرم، پرچم، شعار حزبی و گروهی نیست

 . دست گرفتن عکس های زندانیان در بند، شعارهای حقوق بشری متحد خواهان آزادیشان شویم

مناسب است از همه ابزارهای دمکراتیک و مدنی استفاده کرد تا ابعاد حمایت از زندانیان سیاسی، محیط زیستی، مدنی و 

 .و متحد گسترش یابد صنفی هر چه بیشتر بصورت مشترک

 

 

 !میجنگ و تحر یبجا ەمذاکر
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بخش پنجم -( 1)!ما را به حساب آورید: "گزارش ویژه  

تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه –فهم نقشه راه   

 تامارا گُاسی

 ترجمه گودرز
 

 
 

ادامه –تقسیم برابر امکانات کافی نیست، ما باید قدرت را عادالنه به اشتراک بگذاریم   
دبیرکل شورای استرالیایی اتحادیه های صنفی نیز، که در آن در دو دهه اخیر همیشه برای َسلی َمک مانوس 

داشتن قوانینی که حضور . "پست ریاست را زنان در دست داشته اند، اما مبارزه برای برابری پایان نیافته است
مدتها بر زنان در جوامع زنان در رهبری را الزم می داند برای غلبه بر تبعیضهایی که گاه بطور ناخودآگاه برای 

زمانی که زنان . مختلف اعمال شده و نیز باورهای پایدار در سنت اجتماعاتی که مردساالر هستند نیاز است
این چالش سپس از آنجا به . توانستند پستهای رهبری را در جنبش ما به دست گیرند، این برابری طبیعی شد

( و نیز مردان)ه شناخته می شوند و عمدتًا محیط کار را برای زنان سطوح دیگر از جمله در صنایعی که سنتًا مردان
با فرزند کوچک و یا عضو خانواده نیازمند کمک، دشوار می سازند، نیز گسترش یافت و انتظارات از رهبری را برای 

."حل این مشکالت باال برد  

هدایت می کند که در کنگره چهارم !" ین را تغییر دهیدقوان"در حال حاضر کمپینی را به نام  ACTUشورای ملی کارگران استرالیا 
ITUC این کمپین خواستار تضمین امنیت شغلی و دستمزد بهتر برای همه کارگران . در دسامبر گذشته مورد تأیید قرار گرفت

انعطاف : می برداست و از جمله شامل چندین خواسته برای آسیب پذیرترین قشر کارگران است که مستقیما منافع زنان را باال 
در ساعات کار برای مادران و پدران مسئول حفاظت از عضو خانواده ناتوان و نیازمند، افزایش دستمزد تا حداقل نیاز زندگی که تا 

سه میلیون کارگر را شامل می شود، اصالح قوانین بازنشستگی که زنان را برای زمان حمایت از فرزندان مورد تبعیض قرار می 

 .خره قوانینی که تفاوت عملی دستمزد زنان را با مردان در کار مشابه از بین ببرددهد، و باال

هم آمده آن است که کارگران در صورت " ما دیگر صبر نمی کنیم"یک تقاضای دیگر کنفدراسیون کارگری استرالیا که در کمپین 

برای ترک محیطهای : "مک مانوس می گوید. ندنیازهای فامیلی یا وقوع خشونت خانگی بتوانند از ده روز مرخصی استفاده کن
یک تحقیق کنفدراسیون کارگران استرالیا نشان داد که ." آغشته به خشونت خانگی هزینۀ مالی قابل اعتنایی صرف می شود

رقم  این." ساعت مرخصی از کار نیاز است 616هزار دالر استرالیا و  64در چنین شرایطی و برای فرار از خشونت خانگی حداقل "

به دنبال حکمی از طرف کمیسیون کار عادالنه، از ماه . و هزینه، شامل اجاره و اسباب کشی و سایر هزینه های بدیهی آن است
. تا کنون کارگران استرالیا از پنج روز مرخصی بدون حقوق برای رفع و رجوع مشکل خشونت خانگی استفاده کرده اند 6064اوت 

پنج روز مرخصی بدون حقوق . این قرار به اندازه کافی پیش نرفته است"ه ها معتقد هستند مک مانوس می نویسد که اتحادی
این کمپین مهمی است چرا که زندگی طبقه کار امری مهم و ." کافی نیست و تنها یک دلخوشی است که بگویند کاری کرده اند

 ."تحمیل می شود بیشتر ارزش داردزندگی انها حتما از پنج سنت در روز که سرجمع به کارفرما "حیاتی است، 

با ارائۀ برنامه درازمدت جامعی برای توسعه برابری جنسیتی، همراه با  JTUCکنفدراسیون اتحادیه های کارگران ژاپن  6063در 
ت نقش بازی کرده و تا حدودی بر مشکال 6060سایر عوامل دیگر در افزایش جایگاه زنان در رهبری و تصمیمگیریهای کالن تا سال 

مثل تبعیض علیه زنان به دلیل مرخصی دوران حاملگی یا حق بازگشت به کار پس از وضع  –ناشی از زن ستیزی در محیط کار 
 .حمل، فائق آمده است
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در کوستاریکا می  ITUCدر جریان کنفرانس بین المللی " زمان برابری"در مصاحبه ای با نشریه  JTUCتومو کویو شینو نایب رئیس 
ژاپن زنان به سادگی به علت زن بودن شان، وقتی که بچه دار بشوند یا به علت نیاز به مواظبت از فرزندان، تحت در : "گوید

بسیاری از آنان ، هر وقت به . او می گوید که بسیاری از زنان باید بین کار و خانواده یکی را انتخاب کنند". تبعیض قرار می گیرند 
آنها نمی توانند در یک جا به کار . ل یا دپارتمان دیگری کار کنند، مجبور به ترک کار می شونداجبار منتقل می شوند و باید در مح

با وجودی که تبعیض و ستم مضاعف به زنان . ادامه دهند، فقط به خاطر آن که در مقطعی از عمرشان تصمیم دارند بچه دار شوند

کانات برابر در مؤسسات غیرقانونی و خالف است اما بسیاری از به خاطر حاملگی طبق قوانین عدالت و برابری در اشتغال و ام
این . صرف دفاع از کارگران زن در موقع حاملگی، مرخصی زایمان یا شیردهی به اطفال می گردد JTUCنیروی اتحادیه ها و 

کنگره . آنان می شود محدودیتها شامل آمارگیری و پیگیری از تبعیض و ستم نسبت به زنان در محیط کار و سپس ارائه کمک به
اتحادیه کارگران ژاپن کتابچه راهنما و آییننامه ای صرفاً در مورد حاملگی و زایمان تهیه و منتشر کرده است تا به ایشان کمک کند 

 .چگونه بین کار و وظایف مادری خود در محیط کار در کشور ژاپن تعادل برقرار کنند
 

 -ITUCگزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی  -(1)

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf 

 

 

 

 

 

 !زیست را آزاد کنید فعالین محیط

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf
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 بر رویدادهای کارگری هفتەگذر و نظری 

 ُجنگ کارگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠٤اعتصاب صدها کارگر در هفت تپە، ادامە اعتراضات بە خصوصی سازی در آذرآب، آزادی کارگران در اراک و احضار دستە جمعی 

بهین کارگر در شوش، اعتصاب موفقیعت آمیز کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس، اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت پارس 

پاالیش نفت قشم، گسترش اعتراضات کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف و حملە حسن صادقی بە فدائیان خلق، 

 .مهمترین و مطرح ترین رویدادهای کارگری هفتە بودند

رهبران اعتصاب صدها تن از کارگران هفت تپە بە رغم همە تهدیدات کە از سە شنبە هفتە قبل و در اعتراض بە زندانی کردن 

کارگری این مجتمع صنعتی خصوصی شدە و با خواست آزادی آنها شروع شدە بود در این هفتە نیز ادامە یافت و وارد هفتمین روز 

وقوع این اعتصاب در اوج بگیر و ببندها حداقل از نظر مسئولین حکومتی دور از انتظار بود و آنها تصور نمی کردند با وجود . خود شد

صدور احکام سنگین زندان برای تعدادی از رهبران اعتصابات تا کنونی کارگران باز هم بە این زودی در این  این همە سرکوب و

و از آن مهمتر کارگران برای آزادی همکاران زندانی شان یک هفتە اعتصاب کنند و آنها مجبور شوند . کارخانە اعتصابی رخ دهد

 ٠٤با کارگران معترض و حق بە جانب دوبارە " همراە با رافت اسالمی"خورد هنوز جوهر فرمان رئیس دستگاە سرکوب مبنی بر بر

 . نفر کارگر را برای فرونشاندن اعتصاب اخراج کنند ٠٥٤نفر کارگر را بە دادستانی احضار و 

ستگاە قضائی نفر دیگر از یکسو بی اعتباری وپوچی وعدەهای رئیس فریبکار و جنایتکار د ٠٥٤نفر از کارگران و اخراج  ٠٤احضار 

حکومت فاسد و ناکارآمد را در معرض دید مردم قرار داد و از سوی دیگر عزم خلل ناپذیر کارگران برای ادامە پیکار حق طلبانە شان 

 .تا رسیدن بە کامیابی را

 کارگر زندانی هپکو ٨آزاد شدن 

بودند در میانە این هفتە با سپردن وثیقە آزاد  نفر از کارگران کە در جریان اعتراضات کارگری هپکو در شهر اراک زندانی شدە ٨

در مقابل اما . بە نظر می رسد کە آزادی این کارگران موقتی و تا زمان تشکیل دادگاە و همچنین آرام کردن کارگران باشد. شدند

. ضار شآن قرار نگرفتەاندخود این کارگران هنوز در جریان علت اح. نفر دیگر از کارگران هفت تپە از طرف دادستانی احضار شدند ٠٤

احتمال دادە می شود مقصود از این بازداشت دستە جمعی ترساندن کارگران از شرکت در فعالیتهای صنفی و بخشش نمایشی 

در واقع فعالین موثر را نگاە می دارند و . وعدە دادە شدە توسط رئیسی باشد" رافت اسالمی"آنها پس از احضار و در راستای 

ر را آزاد می کنند تا هم جدی بودن وعدە رئیسی را بە نمایش بگذارند و هم نگاە داشتن افراد موثر در زندان را با افراد غیر موث

نفر از کارگران ظرف دو روز اجرا کردە  ٠٠قبال نیز این سناریو را در خوزستان با بازداشت و آزادی . توجیە کنند" ضد انقالب"عنوان 

 .پس پردە این سناریور بزودی برای افکار عمومی روشن خواهد شدتردیدی نیست کە وقایع . بودند

 !هپکو خصوصی می ماند

در این هفتە نیز مسائل مربوط بە هپکو با وجود فروکش کردن موقت اعتراضات کارگران آن و دادن فرصتی دیگر بە مسئولین برای 

در این میان اقداماتی نیز بنا بە گفتە مسئولین . بود گرفتن پاسخ مثبت از آنها همچنان جزئ مهمترین رویدادهای کارگری هفتە

یکی از این . برای پرداخت معوقات مزدی کارگران و راە انداختن کارخانە در حال انجام هستند کە هنوز بە نتیجە قطعی نرسیدەاند
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رداخت دستمزدهای معوقە اقدامات انتصاب مدیر جدیدی برای کارخانە و رایزنی دستگاە های دولتی برای اختصاص بودجە جهت پ

گزارشاتی کە تا کنون از طرف مسئولین دولتی در ارتباط با این اقدامات انجام گرفتە مثل موارد . کارگران و از سرگیری تولید بود

قبلی ضد و نقیض هستند و گمراە کنند و نمی شود بە آنها اطمینان کرد، با این حال از میان این تناقضات یک چیز بخوبی روشن 

ست و آن این است کە بە رغم افشاگری هایی کە اخیرا توسط  برخی از افراد وابستە بە نهادهای حکومتی در مورد فساد های ا

بزرگی کە در این واگذاری صورت گرفتە است، و رکود و فالکتی کە کارخانە بعد از خصوصی سازی بە آن مبتال شدە است دولت 

بهمین جهت بە نظر . بواقع منشا مشکالت آن است، با قاطعیت حمایت می کند همچنان بە شدت از خصوصی ماندن هپکو کە

دستگاە قضایی نیز در این میان کە اختالف . می رسد کە مشکالت بجای خود خواهند ماند و اعتراضات نیز ادامە خواهند یافت

ن اعتراضات برای شکستن مقاومت اساسی با دولت و دیگر نهادهای حکومتی ندارد در عمل با بازداشت جمعی از سازمانگرا

با این همە خوشبختانە از دل مبارزات و پیکارهای طبقاتی چند دهە . کارگران حق طلب همچنان بە گروگان گیری مشغول است

اخیر آنقدر مبارز کارگری پرورش یافتە اند کە بتواند بە محض دستگیری و اخراج عدەای از رهبران هر اعتصاب جای خالی شان را پر 

 .کنند و پرچم مبارزە را بر افراشتە نگاە دارند

 اعتصاب موفقیعت آمیز کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس

اعتصاب و اعتراضات کارگران دائمی شرکت حمل و نقل خلیج فارس کە از ماە گذشتە شروع شدە بود و در دهم مهر با تجمع 

انگیزە . فرما و دخالت مسئولین محلی با پیروزی کارگران خاتمە یافتکارگران در مقابل شرکت بە اوج رسیید با عقب نشینی کار

نفر از کارگران از دائمی بە پیمانی و یک رشتە  ٠٤٤" تصمیم بە تبدیل وضعیت استخدامی" ایلنا"این اعتصاب بنا بە نوشتە 

ا پس از این اعتصاب متوقف مطالبات صنفی دیگر هستند کە پس از خصوصی سازی توسط مدیریت در حال اجرا بودەاند و ظاهر

 .شدەاند

های آنها که دیروز نیز مقابل ساختمان فرمانداری اسالمشهر برگزار شد،  این کارگران اظهار داشتند که دلیل برپایی اعتراض

ونقل خلیج فارس در قبال تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارگران بودە  تفاوتی مدیران بخش خصوصی شرکت حمل بی

 . است

امە اعتراضات علیە خصوصی سازی در آذرآب اراک و تالش برای مسکوت گذاشتن آن توسط رسانەهای دولتی اد

 و رسمی

در این هفتە نیز اعتراضات کارگران آذرآب شهر اراک نسبت بە خصوصی سازی این واحد صنعتی و پیامدهای مخرب آن بر وضعیت 

روزە بە مسئولین دادند کە بە خواستە هایشان  ٠٤ران معترض یک مهلت کارگران و تولید بە اشکال مختلف ادامە یافت و کارگ

اصرار دولت و دیگر نهادهای حکومتی برای حفظ خصوصی سازی هپکو بە این اعتراضات دامن زد و کارگران آذرآب بار . پاسخ دهند

ە مانند مطالبات خودشان هستند دیگر بە این شکل با اعتراضات کارگران هپکو همبستگی نشان دادند و از خواستهای آنها ک

رسانە های دولتی و حکومتی کە اکثرشان از سیاست خصوصی سازی حمایت می کنند و روی آن اجماع دارند بە . حمایت کردند

 .نفع خود ندیدند کە چیزی در این خصوص بنویسند

 !اعتراضات کارگران شهرداری ها دامن می گیرد

رسانەهای دولتی و رسمی منتشر نمی شوند و یا با تغییر تیتر و محتوا سانسور می شوند تا  با وجود اینکە اکثر اخبار کارگری در

حساسیت و واکنش های کمتری را رقم بزنند، با این حال از البالی همین اخبار سر و دم بریدە و جهت دادە شدە بە راحتی می 

البتە دلیل اصلی . ان و دیگر مزد بگیران وجود دارد پی بردشود بە ابعاد اعتراضات کارگری و نارضایتی عمیقی کە در بین کارگر

پخش همین اندازە از گزارشات نیز وجود شبکەهای اطالع رسانی اینترنتی و دسترسی تعداد قابل توجهی از فعالین کارگری و 

مافیایی حکومتی  بخشی از این اخبار نیز بواسطە رقابتهای جناحی و جنگ قدرتی کە بین جناح های. اجتماعی بە آنها ست

وجود دارد توسط آنها فرمولە شدە و منتشر می شوند تا علیە رقیب از آنها بهرە برداری سیاسی کنند و هیچ کدام شان ربطی بە 

اعتراضات عالوە بر بخش تولید در میان کارگران و کارکنان بخش خدمات در حال فزونی . مطالبات و حق و حقوق کارگران ندارند

. استهای کارگران و کارکنان شاغل در بخش خدمات از آن جملە در شهرداریها مشابە کارگران صنعتی استاست و غالب خو

سیاست خصوصی سازی و همراە با آن مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایە در جهت ازدیاد سود سرمایە داران و تحمیل فقر 

و پرورش و بخش درمان تا شهرداری ها را در نوردیدە و کوهی و بی حقوقی بە زحمت کشان دامن بخش های خدماتی از آموزش 

واگذار کردن امور شهرداری ها بە شرکتهای . از مشکالت برای کارکنان این شرکتها واكثریت مردم عادی را بوجود آوردە است

دە شدە شرایط را برای پیمانکار کە بە شدت در تمام شهرها دنبال شدە است و اختیارات وسیعی کە بە صاحبان این شرکتها دا

صاحبان این شرکتها کە اکثرا از وابستگان بە حکومت . بیدادگری این شرکتها علیە کارکنان شان بیش از پیش مهیا کردە است

هستند بە پشتوانە این وابستگی عالوە بر پایمال سازی حق و حقوق کارگران شان، بدیهی ترین حقوق آنها را کە دستمزد است 

نپرداختن بە موقع دستمزدها در این شرکتها بە یک . هند و با دستمزدهای معوقە نیز بە کسب و کار می پردازندبە موقع نمی د
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این برخورد و نیاز کارکنان شهرداریها بە گرفتن بە موقع . ماە و بیشتر مواجە است ٧امر سراسری تبدیل شدە و معموال با تاخیر تا 

اعتصاباتی کە کمتر در رسانە . تە از اعتصابات در شهرهای مختلف تبدیل شدە استو منظم دستمزدهایشان متقابال بە یک رش

طی ماە های اخیر اعتصابات و تظاهرات متعددی از طرف کارگران شهرداری ها . ها بازتاب می یابند ولی در حال گسترش هستند

ە اهمیتی کە انعکاس اخبار کارگری در مبارزات نظر ب. بە خاطر رفتار شرکتهای پیمانکار مرتبط با شهرداری ها صورت گرفتە است

کارگران و تحقق مطالبات کارگران دارد الزم است کە کارکنان بخش های مختلف اقدام بە ایجاد شبکە های خبر و اطالع رسانی 

اکندە بخصوص در مبارزە پر. کنند تا هم این کمبود را جبران کنند و هم بتوانند نوعی هماهنگی و حرکت هم زمان را سازمان دهند

 .این شرایط  دشوار بە تنهایی نمی تواند کارگران را بە حق و حقوق شان رهنمون کنند

 !بخاطر دفاع از نظام کتک خوردیم" فدائیان خلق اقلیت و اکثریت"حسن صادقی، از 

تشکلهای مستقل از آن  حسن صادقی یکی از رهبران اصلی و قدیمی خانە کارگر و معاون وزیر کار کە سابقە طوالنی در سرکوب

جملە هدایت اوباش چماقدار بە یکی از جلسات اعضای سندیکای واحد در ساختمان سندیکای خبازان و غارت اموال آن را دارد 

اخیر بە انتقادات یکی از اعضای سابق جدا شدە این تشکل دولتی کە از رفتار انفعالی خانە کارگر و عدم حمایت آن از کارگران 

ضمن تائید وابستە بودن " حاج اسماعیلی"او در پاسخ اش بە انتقاد . هپکو انتقاد کردە بود واکنش نشان دادە استهفت تپە و 

خانە کارگربە نظام و تکرار ادعاهای کاذب گذشتە در مورد داشتن پشتوانە کارگری میلیونی و مغرضانە خواندن این انتقاد، گفتە 

صادقی با بیان این مطلب که خانه کارگر  !: "یا بخاطر دفاع از نظام کتک خوردە استگو" چریکهای اقلیت و اکثریت"است کە از 

های اکثریت و اقلیت به دلیل  ما از چریک: های ضد نظام و ضد انقالب ایستاده، گفت برای پا گرفتن این تشکل در مقابل جریان

ارگران در چارچوب نظام جمهوری اسالمی قابل پیگیری اعتقادات و دفاع از انقالب کتک خوردیم، چراکه معتقد بودیم مطالبات ک

او البتە نگفتە است کە کی و کجا از چریکهای اقلیت و اکثریت کتک خوردە است و نمی توانستە هم آدرس در مورد این ". است

ای صادقی و صحت سال پیش بە گمان ما فریبکارانە بودن حرف ه ٠٤ولی وضعیت امروز کارگران در مقایسە با ! اتهام جعلی بدهد

مقصود او از طرح این اتهام در واقع چیزی جز تاکید مجدد صادقی بر سر . و درستی نظرات آن روز چریکها را اثبات کردە است

نقشی کە محدود بە شرکت در سرکوب . بە دستگاە سرکوب در اوج اعتراضات کارگری نیست" خانە کارگر"سپردگی خودش و 

تا مشارکت فعاالنە در سرکوب سندیکاهای مستقل و اعتصابات کارگری هم تا کنون امتداد  گروە های سیاسی چپ نماندە و

عضو سابق خانە کارگر خود تائیدی ست بر درستی "حاج اسماعیلی"توضیحات حسن صادقی در مورد اظهارات . یافتە است

 .نظرات سازمانهای چپ و کارگری در مورد ماهیت و عملکرد خانە کارگر

 "پاالیش نفت قشم"ران در شرکت پارس بهین اعتصاب کارگ

اعتراضات کارگران شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم بە دلیل عقب افتادن پرداخت دستمزدها یکی دیگر از اعتراضات مهم 

. هفتە بود کە سرانجام با وعدە مسئولین محلی مبنی بر پرداخت  فوری مطالبات معوقە کارگران بە آنها موقتا خاتمە پذیرفت

کارگران برای مسئولین یک هفتە وقت تعیین کردە و گفتەاند اگر تا پایان این مهلت دستمزدهایشان را ندهند اعتراض شان را از 

 .سر خواهند گرفت
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