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 پرداخت و زندان تعلیقی ماە شش ب تنھا واقع ب مرتضوی
 تأمین از ماە ھر ک حقوقی از تر کم یعنی تومان میلیون ۴٧

 ھم و شدە محکوم ت،کرده اس دریافت می اجتماعی
 اجتماعی تأمین سازمان از او اختالس میزان ک دانند می
ای مبلغ برابر ھا دە  محکوم آن پرداخت ب ک است جریم

 در دادگاە قاضی رفت می انتظار ک گون . ھمانگردیدە است
 تبرئ ناحق، ب قتل، در معاونت از را سابقش رفیق ھم واقع
 پرداخت مقابل در تا است دادە مجوز او ب ھم و کردە

ای  دزدیدە کارگران اموال از ک را پولی ھا میلیارد چیز نا جریم
  ! کند خود آن از

 با ک وگویی گفت در ارتباط ھمین در »ایلنا« خبرگزاری
 پروندە این در اجتماعی تأمین سازمان وکیل نظری مجتبی

 رد اصوالً  دادگاە بودن فرمایشی به خاطر رسد می نظر ب ک
 ھیچ ب حضورش یافت راە اگر یا و نشدە دادە راە یا دادگاە

 نظری "مجتبی: نوشت مرداد ٢٨ در شدە است، گرفت
 با ،ایلنا خبرنگار با گو و گفت در اجتماعی تأمین سازمان وکیل

 در مرتضوی سعید تخلفات از بخشی حکم ابالغ به اشاره
 مال رد به اساس، وی این بر: گفت اجتماعی تأمین سازمان

 تأمین در سرپرست عنوان به که حقوق ماه شش ازای به
 تومان ھزار ٢٧۴ و میلیون ۴۶ مبلغ به کرده دریافت اجتماعی

 ھفتھ تحلیل   

 و ی دزدان تبرئ مرتضوی ی محاکم
  !مدنی فعالین مجازات کاران، جنایت

 
 صادق کار

 نتظار،ا و صبر ھا مدت از پس مرداد، ٢٨ یکشنب روز در
 کشکولی محمدی محمدرضا از نقل ب داخلی ھای رسان

 مرتضوی محکومیت از خبر مرتضوی، سعید ی پرونده قاضی
 حقوقی از ماە شش بازگرداندن تعلیقی، زندان سال یک ب
 اجتماعی تأمین سازمان سرپرستی تصدی در ھنگام ک

 معاونت از تبرئ و جریم تومان میلیون ٢٧۴ ،۴۶ و بود گرفت
 .دادند خبر کھریزک در گرفت انجام ھای قتل در

 دادستان ھمکاران و دستان ھم توسط ک محکومیتی میزان
 نظر در برای وی فرمایشی ی محاکم این در تھران پیشین

 مقام در ایشان ک جنایاتی و جرائم نسبت ب شدە گرفت
 مرتکب اجتماعی تأمین سازمان سرپرستی و دادستانی

 قتل در شرکت اتھام از ناحق ب مرتضوی. است ھیچ شدە
 شدەای محرز امر ک ٨٨ جنبش جوان فعالین از تعدادی

 از ءاستفادەسو تومان ھا میلیارد باوجود و شدە تبرئ است
 برایش ک محکومیتی مقدار اجتماعی تأمین سازمان اموال

اند نظر در  سوابق ب عطف ک است بعید اصوالً  و گرفت
 ی اندازە ب کنند، اعمال وی مورد در را ھمان   حتی پیشین،

 نظام ادعایی اسالمی عدل ھای دادگاە ک است محکومیتی
  . کنند می تعیین ھا دزد آفتابه برای
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 سازمان: گفت اجتماعی تأمین سازمان وکیل... شد محکوم
 که تاریخی از باید مرتضوی که بود معتقد اجتماعی تأمین

 در که روزی آخرین تا شده صادر اداری عدالت دیوان رأی
 تنھا دادگاه اما ،بازگرداند را خود حقوق تمامی بوده سازمان

 بود اجتماعی تأمین سازمان سرپرست او که زمانی به رأی
 تعرض مورد گرفته دوره آن در که حقوقی بود معتقد و داد

 برای را خاصی شرایط قانون ،١٧ ی ماده در چون ،نشده واقع
 ما نظر به لقاعدها علی اگرچه نکرده است. معین سرپرستی
 داشته را مدیرعامل ھای صالحیت ھمان   باید سرپرست

 نیز اجتماعی تأمین وکیل اظھارات از ک طور باشد". ھمان
 اموال بزرگ سارق و کھریزک جالد دادگاە، قاضی آید، برمی

» تخلفات از بخشی«به خاطر  را اجتماعی تأمین در کارگران
 مورد در نیز را روی مینھ و کردە محکوم تخلفات ی ھم ن و

 !کردە اجرا مرتضوی میلیونی ۶٠ ی ماھیان حقوق بازگرداندن

 ب بنا ک دولتی ارشد مدیر یک برای سبک محکومیت این
 و اختالس به خاطر اجتماعی تأمین سازمان وکیل ی گفت

 گرفت نظر در شرایطی در شدە است، محکوم کالن ارتشاء
 گناه یب معلم و کارگر ھا دە رژیم قضایی دستگاە ک شود می

 را اجتماعی تأمین اموال صاحبان واقعی نمایندگان واقع در و
 و دستمزد، ب پایین بودن میزان اعتراض به خاطر صرفاً 

 و نماید محکوم می زندان ھا سال ب صنفی مطالبات پیگیری
 سال شش مدت که به را بداقی رسول مثل معلمی حتی

، نگاە زندان در صنفی فعالیت دلیل ب گذشت با وجود  داشت
 و نکردە است آزاد محکومیتش، ھنوز ی دورە پایان ھا از ھفته
 در وی داشتن نگاە برای دارند مرتضوی دست ھمبانان  زندان
 قبل رفتار ھمین عین. کنند می درست تازەای ی پروندە زندان

 قضایی ی قوە توسط صنفی فعالین از دیگری تعداد با این از
  . گرفت است صورت

 ھا مرتضوی امثال دزدانی و قاتالن ک کشوری در طبیعتاً 
 ک داشت انتظار توان نمی شوند، می مدیر و دادستان

 این آزادی. باشند برخوردار آزادی از اجتماعی و مدنی فعالین
 ھمین از. است ممکن دیگری ماندن زندان در با وجود تنھا دو

 مریدان تا دھند می بمنص را قاتالن و دزدان ک است روی
 خیال با شان غیاب در و بکشند بند ب را عدالت و آزادی

 ک روست نیازا ھمببرند.  یغما را ب کشور اموال آسودە
 در سعی دروغ یا راست ب نظام در ک ییھا آن ی ھم حتی
 خواست و کنند، می ھا مرتضوی از خود حساب کردن جدا

 فعالیت و گیری لشک از جلوگیری به خاطر خواست نا
 ھا آن جنایات در مدنی نھادھای و کارگری ھای اتحادی
 . اند سھیم

 

 نیست. کافی افراد، این از جستن یتبر و کردن محکوم
 ظاھر شاکی در نقش اینک ک اجتماعی تأمین سازمان

 جرم شریک پروندە این در نوعی ب ھم خودش شدە است،
 واقعی نمایندگان نظارت اعمال امکان زیرا است مرتضوی
 این مدیران کارکرد بر اجتماعی تأمین ھای سرمای صاحبان
 ھای اتحادی وجود صورت در. است برنتافت ھرگز را سازمان
محال بود  مدنی نھادھای فعالیت آزادی و کارگری مستقل

 اگر. دھد رخ اجتماعی تأمین در ابعاد این با ھایی دزدی چنین
 تأمین سازمان خود رد اتحادی تشکیل درخواست با

 موافقت گردید، مطرح آن کارکنان توسط ک اجتماعی
 ھم این اجتماعی تأمین در فساد ابعادمسلماً  شد می

 افراد ک این خاطر ب نیز کار وزیر. شد نمی گستردە
 شورای در کارگران ی نمایندە عنوان به را فاسد و رشوەبگیر

 ھا سندیکا سرکوب در و گمارد می اجتماعی تأمین عالی
 مدیریت کارکرد بر نظارت اعمال و دارد عھدە ب مھمی نقش
 متھم ماجرا این در است، کردە ممکن نا را اجتماعی تأمین
  . است

 بیمارستان در پرستاران اعتصاب دنبال ب گذشت ی ھفت
 اعضای از نفرشان دو ک پرستاران از تن چھار امیراعلم،

 از بھداشت وزیر ستورد ب بودند، پرستاران صنفی تشکل
 فعالیت ک علی دشمنی ھم این با شدند. تعلیق کار

  ِحکومتی و  مسئولین دولتی  توسط مردمی صنفی نھادھای
 باور توان می چگون گیرد، می صورت فساد با مبارزە مدعی

 واقعی ی مبارزە ھستند؟ صادق شان ادعای در ھا آن ک کرد
 لغو و مدنی نھادھای و ھا سندیکا وجود بدون فساد، با

. اند معلول نیستند، علت ھا مرتضوی. نیست ممکن سانسور
  ھست، ک باشد گون ھمین ب وضع وقتی تا

  . شد خواھند تکثیر نیز ھا مرتضوی

 و اجتماعی تأمین سازمان مالی بد وضعیت تکرار جای ب
 نسبت اجتماعی تأمین سازمان تعھدات انجام از رفتن طفرە

 نیستید، قافل رفیق و دزد شریک اگر پوشش، تحت افراد ب
 ب بنا بگذارید و بگیرید را صندوق ب دولت ھای بدھی

 ک کارگران واقعی نمایندگان پوشش، تحت کارگران خواست
 تأمین مدیریت در ھستند اجتماعی تأمین اصلی صاحبان

 نقش ونظارت  آن مدیریت اعمال بر و یابند حضور اجتماعی
 در را ھا سرمای و مراقبت سازمان اموال زا و باشند داشت
 و ھا دولت ی سوءاستفادە مانع و اندازند به کار درست جای

 .شوند سازمان این امکانات از گزیدە، دولت مدیران
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 تشکل یابی، تالشی که مجدداً در ایران در حال اوج گیری است

 

  

آغاز  قدرت ساختار سه این ی مطالعه با مقاله رو ھمین از
  .شود می

 چالش در کارگر ی طبقه نقش بر توجه تئوری در
 ی پروسه در دموکراسی و مدنی حقوق برای

 دوم بخش در. دارد تمرکز داری سرمایه ی توسعه
 اسالمی انقالب چگونه که داد خواھیم نشان
 قبال در اسالمی دولت ھای سیاست و ١٩٧٩

 تأسیس برای آنان تالش مانع کارگران،
 دموکراسی و در راه مستقل کارگری ھای تشکل
 تالش ی درباره بحث به سوم بخش. است شده
 پردازد؛ می] یابی تشکل برای[ کارگر ی طبقه

 در. است گیری اوج حال در دیگر بار که تالشی
 جنبش سبز، شجنب با نوا ھم مواقع برخی

 اقتصادی طبعاً  و دموکراتیک زمان ھم کارگری
 که گرفت خواھیم نتیجه خاتمه در. است

 عدالت با ھمراه دموکراسی سوی به پیشرفت
 پیشرفت برای منطقی اھدافی اجتماعی،
  . بود خواھد آن کارگر ی طبقه و ایران در سیاسی

 زمینه پیش

 ساختار و کار ی طبقه ساالری، مردم – الف
 رتقد

 لیبرال عامل خودکار طور به توسعه، حال در آزاد بازار اقتصاد یک
 که نئولیبرالی ھای دیدگاه برعکس، نیست. پایدار دموکراسی

 ھای آژانس و شناسان کار نولیبرال، ھای تئوریسین سوی از
 سیاستمداران از بسیاری و جھانی بانک مانند المللی بین

 اقتصادی گرایی لتقلی اساس بر شوند، می توصیه امروز
 بین مستقیم و خطی ی رابطه یک که دارند فرض و استوارند

 احترام اما درواقع دارد. وجود دموکراسی و لیبرالی اقتصاد
 ی جامعه یک در خودکار طور به و لزوماً  بشری و مدنی حقوق به

 مدرنیته به توسعه حال در و طبقاتی اختالف با داری سرمایه
 کرد. نخواھد ظھور

 ساالری کارگران و جنبش مردم  

  ١ - ساالری در ایران  حقوق کارگران و جنبش مردم
  ١یبرای ساختن یک دمکراسی اجتماع

 

  استاد دانشگاه آمریکایی پاریس –نعمانی فرھاد 

استاد و صاحب کرسی جان ھریس، دپارتمان  –سھراب بھداد 
  اقتصاد دانشگاه دنیسون اھایو آمریکا

 ترجمه: گودرز

کارگر ایران  ی آغاز قرن بیستم، طبقه ی از ھمان روزھای اولیه
داری غیر دموکراتیک و  ھای سرمایه تحت تأثیر حکومت دولت

انسانی و اجتماعی  ی وده است. حقوق اولیهگر ب ستم
ھمواره تحت  ،جز در ایامی بسیار کوتاه و موقتی کارگران، به

وجود جمعیت باال و افزایش دائمی اعضای  تجاوز بوده است. با
 ی در پروسه یھیچ تغییر پایدار ،کارگر ایران ی طبقه

ھای مستقل کارگران و مشارکت آنان  بدون تشکل ،دموکراتیک
پذیر نیست. در تظاھرات  سیاسی کشور امکان ی صحنهدر 

یکی از دالیل ضعف جنبش سبز و  ٢٠٠٩پس از انتخابات سال 
غیبت  ،ھای دموکراتیک عدم موفقیت آن در احراز خواست

ھای کارگری در میان اقشار میانی جامعه از  توده ی کننده تعیین
در چالش کارگر  ی وجود طبقه زنان، مردان و جوانان بود. بااین

اندکی به نقش خویش  ،کنونی برای رسیدن به دموکراسی
 گیری تعادل عنوان یک نیروی اجتماعی مؤثر در شکل به

چنین به این واقعیت  کارگر ھم ی برد. طبقه طبقاتی پی می
شود که یک جنبش پرقدرت و مستقل کارگری و  واقف می

   د.ناپذیرن پیشرفت در یک جنبش دموکراتیک ملی از ھم جدایی

یک جنبش نوین برای  ٢٠٠٠ ی از آغاز دھه
ھای  ھای کارگری از سازمان استقالل تشکل

وابسته به دولت آغاز شده است. جنبش جدید 
 کند، حفظ را خودخواھد استقالل  که می درحالی

 حمایت ایران در دموکراسی برای سبز جنبش از
 . کند می

 ایران کارگر ی طبقه راه سر بر موانع برخی به ما مقاله، این در
 و تأمین و مستقل، تشکل حق جمله از پایه، حقوق احقاق در

 جمھوری در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، حقوق ی توسعه
 حاضر شرایط در اما. پرداخت خواھیم ایران اسالمی

 به عمل و تئوری در کارگران برابر در موجود ھای چالش
 ی هرابط ساختار و سیستم و کل در دموکراسی ی مسئله

  . است وابسته ملت-دولت-طبقه
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 که زاست مشکل اندازه ھمان   نولیبرالی اقتصاد تقلیل این
 اقتصادی،-اجتماعی روابط آنکه بی دموکراسی از تعریف

 این بر برخورد نوع این. کند لحاظ را طبقاتی چالش و حاکمیت
 انتزاعی کمیت یک صرفاً  اجتماعی عدالت که است رباو

 چنین. نیست دموکراسی از نمایه یک مثال طور به و است
 رقابت رأی، دادن به قانونی حق به را ساالری مردم نگاھی

 بالطبع برخوردی چنین. دھد می تقلیل انتخابات و چندحزبی
 سیستم و بیند می محدود انتخابات به ھم را سیاسی کنش

 نتیجه در و اقتصادی، روابط با ساختاری ارتباط بی را سیاسی
- اجتماعی روابط از بخشی عنوان به سیاست انکار با

 ھای نگرانی از خارج نیز را اجتماعی عدالت اقتصادی،
  .کند می فرض دموکراتیک

*** 
ی جنبش  ی بولتن مطلبی را بھ شما عرضھ خواھیم کرد کھ درباره از این شماره ١

ی کشور است. این مقالھ توسط دو استاد ساالر مردمو نقش آن در جنبش  کارگری ایران
ی  ی حقوق بشر دانشکده ی آمریکایی نوشتھ شده و اولین بار در نشریھھا دانشگاهایرانی 

  حقوق نوروسترن چاپ شده است.

ی  فرھاد نعمانی و سھراب بھداد، نویسندگان این مقالھ، مؤلف مقاالت متعدد درباره
ی مدنی در نشریات آکادمیک  قتصاد، طبقھ، جنبش کارگری و جامعھموضوعات ا

توسط در ایران از ایشان » طبقه و کار«. کتاب کشورندخارج 
  انتشار یافته است. انتشارات آگاه

  

 اخبار خارجی:  

  چین

  در انفجارھای "تیان جین" چه گذشت؟

  ٢٠١۵اوت  ١٧بی.بی.سی.، 

میلیونی در  ١۵ری دو انفجار بزرگ در بندر تیان جین، شھ
شمال چین، بیش از صد کشته و صدھا زخمی به جا 

  ی وسیعی از شھر را با خاک یکسان کرد. گذاشت و منطقه

افتد، اطالعات  چه اتفاق افتاده و ھنوز ھم اتفاق می از آن
  دانیم به قرار زیر است: چه می کاملی در دست نیست. آن

  ابعاد انفجار

  که انفجار اولیه  کرده استی چین اعالم  ثبت زلزله مرکز

ن تی.ان.تی. و انفجار دوم قدرتی تُ  سهمعادل انفجار  تیقدر
  اند. ن تی.ان.تی. داشتهتُ  ٢١ لمعاد

ھای دور  دومین انفجار چندان قوی بوده است که ماھواره
  اند آن را ثبت کنند. زمین نیز توانسته

  

          ی ویرانی دامنه

تاکنون به مرگ بیش از صد نفر که بیشترشان کارگر انفجار 
نفر در بیمارستان  ٧٢٠اند، انجامیده است. بیش از  بندر بوده

تن از آنان وخیم یا جداً وخیم  ۶٠اند که حال  بستری شده
است. ھزاران نفر از مردم که در نزدیکی بندر زندگی 

اند و در حال  شده شان یھا اند ناگزیر به ترک خانه کرده می
  اند. حاضر در مدارس محلی اسکان یافته

کاالھای انبارشده در بندر را نیز از بین  انفجار بخش اعظم
ی لجستیکی با چندین ھزار اتومبیل  برده است. یک منطقه

  در آن در اثر آتش انفجار تماماً سوخته است.

موج انفجار تا چندین کیلومتر دورتر از بندر، به مناطق 
ی  مسکونی رسیده بوده است. در اثر این موج پنجره

  اند. شده  و درھا از لوال کنده ھا خرد شده بسیاری ساختمان

  چگونگی انفجارھا

انفجارھا در انباری در بندر تیان جین، حاوی مواد شیمیایی 
زا و خطرناک شامل کاربید کلسیم، سیانید سودیم،  آتش

  نیترات پتاسیوم، نیترات آمونیوم و نیترات سودیم رخ دادند.

وشن ی انفجارھا ر مقامات تأکید دارند که ھنوز علت اولیه
. اند قیمشغول تحق باره نیھا ھنوز درا نشده است و آن

اند که حداقل یکی از مدیران  ھای چینی اعالم کرده رسانه
، که صاحب انبار »المللی لجیستیک رویی ھای شرکت بین«

  است، دستگیر شده است.

نشانی در نزدیکی  پیش از انفجار چند تن از مأموران آتش
شود که  اند. حدس زده می محل مشغول اطفاء حریق بوده

آب افشانی آنان بر مواد شیمیایی موجود در انبار، موجب 
  انفجار شده باشد.
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ترکیب آب و کاربید کلسیم، که در انبار بوده است، ایجاد 
  ی قوی است. ی منفجره که یک ماده کند یاستیلن م

کارشناسان شیمی بر این نظرند که انفجار استیلن ایجاد 
شده، منجر به انفجار عظیم دیگر مواد شیمیایی شده 

  باشد.

  ه ینقطۀ سفید در عکس، انفجار تیان جین را چنان که توسط ماھوار
 ھواشناسی ژاپن ثبت شده، نشان می دھد

 

  

  

  اقدامات پس از انفجار

نشان به مصاف آتش  ھزار آتشپس از انفجار بیش از 
پرداختند. روز دوشنبه، مقامات چین اعالم کردند که آخرین 

اند و تا پایان روز باقیمانده  آتش فرو خوابانده شده یھا شعله
  جا خواھد شد.  هو جاب یمواد شیمیایی سمی خنث

کارشناس نظامی مواد شیمیایی و  ٢٠٠بیش از 
حین   یاند. ش از محل انفجار بازدید کرده یشناس ستیز

وزیر چین، برای  و لی ککیانگ، نخست جمھور سییپینگ، ر
ی اطالعات جامع و  انجام تحقیق کامل سانحه و "ارائه

فرمانی برای  نیچن اند. ھم شفاف به مردم"  اعالم تعھد کرده
بازبینی مواد شیمیایی و منفجره در سراسر چین صادر 

  اند. هکرد

  وضع امن است؟ آیا

ن سیانید سودیوم انبار شده تُ  ٧٠٠در محل انفجار حدود 
  بوده است.

شود و در صورت تجزیه و یا سوختن  ماده در آب حل می این
  شود. آن، گاز بسیار سمی سیانید ھیدروژن آزاد می

رل سطح کردند که با کنت دروز دوشنبه مقامات چین تایی
فاضالب، در یکی  یھا آب نظارتموجود سیانید در سه مرکز 

ر سطح حد مجاز بوده براب ۴/٢٧ھا سطح سیانید  از آن
اند که آب آلوده مھار شده و  چنین افزوده است. اما آنان ھم

  خطر سرایت به مناطق مسکونی وجود ندارد.

  پیامد سانحه برای بندر تیان جین چه خواھد بود؟

ی صنعتی مھم نزدیک پکن است و  ین یک منطقهجتیان 
 برای ورود و خروج کاال بین پکن و شمال صنعتی یا دروازه

ی تجارت آھن و  چنین یک مرکز عمده است.این شھر ھم
  فوالد چین است.

انفجار در یک قسمت از بندر رخ داد، بندر  که نیبا توجه به ا
جزاً به کار خود ادامه خواھد داد. اما مقامات چین اکنون 

آن  یھا یو خروج ھا یاقدام به کنترل شدید بندر و ورود
ش کار برخی از صنایع چین اند. این اقدام قطعاً بر گرد زده

  مؤثر خواھند افتاد.

بی.اچ.پی. بیلیتون، غول صنعت معدن که در چین فعالیت 
ھا در عملیات بندری و بارگیری مربوط به  دارد، از برخی خلل
  آن خبر داده است.

تویوتا نیز روز دوشنبه اعالم کرد که  یساز نیی ماش کارخانه
ر نزدیکی تیان جین واقع که د یا خط تولید خود را در کارخانه

است، تا پایان چھارشنبه متوقف خواھد کرد. این در حالی 
 آالت نیی ماش سازنده ی است که جان دیره، کارخانه

کشاورزی، اعالم کرده است که به مدت نامعلومی فعالیت 
خود را در این منطقه متوقف خواھد کرد. برخی از کارگران 

شده  ات مختلفی زخمیھر دو شرکت در اثر انفجار به درج
  اند.

  ھلند

دھند کارگر ایمتخ کارشان را از دست می ١٣٠٠  

  ٢٠١۵اوت  ١٨فولکس کرانت، 

از کارگران شرکت ایمتخ در ھلند کارشان تن  ١٣٠٠بیش از 
دھند. را از دست می  

ھای دولتی این شرکت موفق نشدند کاندیدایی را  قیم
  .ند باشدبیابند که حاضر به خرید کل واحد ایمتخ در ھل
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پس از علنی شدن عددسازی ھای طوالنی در برخی شعبات و بخش ھای ایمتخ 
  ورشکستگی کرد  گذشته این شرکت چندملیتی اعالمه یسرانجام در ھفت

 
  

  
ھای ساختمانی" شرکت  شنبه بخش "سرویس صبح روز سه

کارگر است،  ١٢٠٠مولتی نشنال ایمتخ، واحد ھلند، که دارای 
  اعالم ورشکستگی کرد.

کارگر، نیز اعالم  ١٣٠چنین ھولدینگ این شرکت در ھلند با  ھم
نعت ص«و  »خدمات صنعتی«ورشکستگی کرد. تنھا دو بخش 

کارگر  ١٣٠٠ھا ھم جمعاً  این شرکت در ھلند، که آن »المللی بین
ھا  ی ورشکستگی فرو نروند و قیم اند به ورطه دارند، فعالً توانسته

ای برای این دو  در روزھای آتی نیز خواھند کوشید تا مگر مشتری
  بخش پیدا کنند.
ی  ھای ساختمانی شرکت ایمتخ ازجمله به ارائه بخش سرویس

ھای ایمنی در برابر آتش، مدیریت حرارت و امنیت  مسیست
ھای اخیر این خدمات در بازار  ھا اشتغال داشت. در سال ساختمان

اندازھای منفی و  اند و چشم ی چندانی نداشته ھلند توسعه
موجب عدم استقبال  ،ھای محدود کنونی بخش نامبرده پروژه

ه برای دو رود ک شده است. امید می خریداران احتمالی آن می
  بخش دیگر مشتریان قابلی وجود داشته باشند.

  بین چندان خوش نه

ھای فعال در  شنبه توسط اتحادیه در جریان اجتماعاتی که روز سه
ایمتخ در شھرھای روتردام، کووردن و خرونینگن برگزار شدند، 

ھا خبر دادند که موضوع از دست رفتن کار کارگران در بخش  اتحادیه
ھای  نی حتمی نیست و کارل ھام، یکی از قیمخدمات ساختما

جوی آن است که مشتریانی برای و [دولتی] شرکت در جست
ھام  ،ھای این بخش ورشکسته پیدا کند. در پایان روز برخی از پروژه

اعالم کرد که نھایت تالش خود را به کار بسته است و ھنوز نیز 
  .بین نیست ی امر خوش چنین خواھد کرد، اما به نتیجه

ھایی را در کارفرمایان  ورشکستگی ایمتخ نااطمینانی
نیز موجب شده است. این بخش از  »ھای ساختمانی سرویس«

  ی بزرگ دولتی و شھری فعالیت داشته است. پروژه پنجشرکت در 

 

شود که ورشکستگی ابداً به معنای تأخیر  گفته می
شده نیست. در  ھای گفته و خلل در انجام پروژه

عنوان یک شریک در یک  ھا ایمتخ به بیشتر این پروژه
 کنسرسیوم حضور دارد. در این صورت سایر شرکا در
کنسرسیوم مسئولیت دارند وظایف ایمتخ را به 

  عھده گیرند.

ھای کارگری  یان میدر، از مدیران فدراسیون اتحادیه
ھلند امیدوار است که دیگر شرکای این 

ھا، با به عھده گرفتن وظایف ایمتخ،  کنسرسیوم
کارگران مرتبط با وظایف آن را نیز به استخدام گیرند. 

کرده و  فنی تحصیل سنلپرگوید: "پیدا کردن  او می
باتجربه چندان ھم ساده نیست. فرض من این 

ھا، کار  است که شرکای ایمتخ در این کنسرسیوم
ی کار معین  آن را توسط افرادی که از دانش و تجربه

  برخوردارند، به پایان خواھند رساند.

این برای نخستین بار پس از اعالم ورشکستگی 
ھای  ، که قیمی گذشته است شرکت مادر در ھفته

اند. با  ایمتخ حامل اخبار بدی دایر بر اخراج کارگران
ھای دریایی  ای شمال اروپا، سرویسھ فروش بخش

ھزار شغل از  ٩و کنترل ترافیک، تاکنون بیش از 
ھزار شغل موجود در این کنسرن، از خطر ٢٢مجموع 
ی بلژیک، ھا اند. نااطمینانی بر وضع بخش جسته

  حاکم است.بریتانیا و اسپانیا 

  

  اسراییل

  اعتصاب در وزارت امور خارجه

  ٢٠١۵اوت  ١٨آروتس شوا، 

  
شان برای  کارکنان وزارت خارجه در تکمیل مبارزات

حقوق بیشتر، از کمک به کارمندان منسوب شده به 
  کنند. ھای خارجی خودداری می پست

ی اسراییل گام  ی کارکنان وزارت امور خارجه اتحادیه
خود برای بھبود حقوق کارکنان  ی دیگری در مبارزه

این وزارت برداشته است. اتحادیه اعالم کرده است 
ی ھرگونه خدمتی به کارکنانی که جدیداً  که از ارائه
اند، اما دیپلمات  شده  ھای سفارتی منصوب به پست

  نیستند، خودداری خواھد کرد.
افراد موردنظر اتحادیه سه نفرند که اخیراً توسط 

  اند. شده ھای خارجی منصوب  پستنتانیاھو به 



 

- 7 - 

 

   
  گروه کار کارگری

 )اکثریت(سازمان فدائیان خلق ایران 

 Iranian Labour Bulletin – No: 96 ٩۶، شماره سال دوم ٢٠١۵ آگوست ٢٢جمعھ 

 
 

 ٢٠١۴ اسرائیل، مارس ه یعکس از اعتصاب کارکنان وزارت امور خارج

 

  

انجام امور مربوط به این افراد، ازجمله  از گوید که اتحادیه می
ارسال گواھی جایگزینی مأموریت،  ،از صدور پاسپورت دولتی

ھای مأموریت،  نام فرزندان آنان در مدارس محل ثبت
  ھای آنان و ... خودداری خواھد کرد. سروسامان بار و بسته

شان  نفری که اسامی سهخصوص به  ید که بهگو اتحادیه می
گونه سرویسی  ھا نیز اعالم شده است ھیچ در رسانه

  نخواھد داد.

ی  این سومین کشمکش کاری میان کارکنان وزارت خارجه
 سال گذشته است. پنجاسراییل با این وزارت در خالل 

اطالعیه ھا:  

دکمیتھ دفاع از فعالین کارگری مھابا ٥٤اطالعیھ شماره   

ھا و ایجاد فضای رعب تشدید سرکوب  

کارگران، تشکل ھای کارگری و انسانھای شریف و 
 آزاده

دومین جلسه محاکمه  ٩٤مرداد  ٢٩روز پنجشنبه 
محمود صالحی عضو ھیات اجرایی کمیته دفاع از 

فعالین کارگری مھاباد و از اعضای کمیته 
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری 

ضویت در کمیته ھماھنگی و فعالیت به اتھام ع
ھای کارگری، در شعبه اول دادگاه انقالب سنندج 
برگزار گردید                                                 

                       

در این جلسه محمود صالحی ضمن بیان ایـن موضـوع   
که فعالیت کمیته ھمـاھنگی ھـیچ گونـه منـع قـانونی 

ر داشت کلیـه اتھامـات امنیتـی وارده ھـیچ ندارد، اظھا
پایـه و اساسـی نـدارد و خـود و تشـکل فـوق الــذکر را 
بری از ھر گونه ارتباط و ھمکاری تشکیالتی با احـزاب 
اپوزیسون جمھوری اسالمی ایران می دانم و قویا این 

                                        اتھام را رد می کنم

از فعالین کارگری مھاباد، ھـدف  ما اعضای کمیته دفاع
از طرح چنین اتھام ھایی در مجامع قضایی و نھادھای 
امنیتی برای کارگران و فعالین علنـی جنـبش کـارگری 
ایران را چیزی جز تشـدید سـرکوب ھـا و ایجـاد فضـای 
رعــب و وحشــت نمــی دانــیم و معتقــدیم کــه جنــبش 

زوا کارگری ایران و پیشروان آن با چنین اقداماتی بـه انـ
کشیده نخواھند شد. ما بار دیگر خواستار آزادی بدون 
قیــد و شــرط کلیــه فعــالین کــارگری دربنــد ھســتیم و 
ــه  ــد ، بازداشــت و محاکم ــوم نمــودن تھدی ضــمن محک
کارگران و پیشروان طبقه کارگر بر ایـن امـر تاکیـد مـی 
ــه  ــران حــق دارد نســبت ب ــارگر ای نمــاییم کــه طبقــه ک

                         وضعیت وخیم و بغرنج اجتماعی

ــتی و  ــظ ھس ــرای حف ــرآرد و ب ــاد ب اقتصــادی خــود فری
موجودیت خود در مقابـل سـرمایه داران و حامیانشـان 
که روز به روز عرصه را بـر طبقـه کـارگر تنـگ کـرده انـد 
اقـدام بـه اتحـاد و متشـکل شـدن در قالـب تشـکلھا و 
 کمیته ھای خودساخته و مستقل کارگری نمایند

از فعالین کارگری مھاباد کمیتھ دفاع  
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جنبش کارگری   ا   

“ شوراھای کارگری جاده کرج   

 ھاله صفرزاده

 کانون مدافعان کارگر

پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، بسـیاری از صـاحبان 
ھا و مراکز تولید ھمراه با نقـدینگی ایـن مراکـز  کارخانه

ھـا تعطیـل شـده  به خارج ازکشور فرار کردند. کارخانـه
بودند و خیل عظیمی از کارگران بیکار و بدون دسـتمزد 

، در ٥٧مانده بودند. در چنین شـرایطی پـس از بھمـن 
ھا شـوراھای کـارگری تشـکیل  بسیاری از این کارخانه

                                                            شد

را به عھده ھا برای مدتی مدیریت کارخانه  این کارخانه
گرفته و تولید را از سـر گرفتنـد. مـدیرانی کـه از طـرف 
بنیـاد مستضــعفان یـا صــنایع ملــی بـرای مــدیریت ایــن 

تجربه بودنـد و  شدند، بی واحدھای تولیدی انتخاب می
الســویه بــود کــه  ی کــارگران بــرای آنــان علی بــه گفتــه

کارخانه کار کند یا نه، برخی از آنان ھم برای پر کـردن 
ــهھا جیب ــا ادام ــد. ام ــده بودن ــرای  یشــان آم ــد ب ی تولی

ــه ــود. کارخان ــاتی ب ــیار حی ــارگران بس ــاره  ک ــر دوب ھا اگ
ــدازی نمی راه ــت  ان ــه دریاف ــدی ب ــارگران امی ــدند، ک ش

ی زندگی نداشـتند. پـس  دستمزد و حقوق برای ادامه
خود دست به کار شدند. شـوراھای کـارگری تشـکیل 

ــد ــن واح ــیاری از ای ــا  شــد و بس ــد ب ــدیریت ھای تولی م
                          شوراھای کارگری راه اندازی شد

انتخابات شوراھای کارگری که پس از انقالب تشکیل 

شده بودند کامال خودجوش بود و فقط خود کارگران 

اقدام به انجام انتخابات و تشکیل شورا کرده بودند. 

این شوراھا توسط تعدادی از کارگران آگاه تشکیل 

الھی ھم  ی مذھبی یا حتا برخی حزبشده که برخ

بودند و تعداد زیادی از آنھا ھم اصال مذھبی نبودند و 

 به اصطالح سیاسی بودند. 

این شوراھای کارگری خودجوش و واقعی ھر 

کدام اساسنامه ای برای خود داشتند. از جمله 

جنرال موتورز  توان به اساسنامه کارگران می

 .اشاره کردكه در سطح وسیعی منتشر شد

 

ای کارخانه دخالت و این شوراھا در تمام کارھ
نظارت داشتند از تھیه مواد اولیه گرفته تا 

اندازی تولید، فروش محصوالت، مسایل  راه
شان ، تھیه ارزاق  کارگران و دستمزد و حقوق

                                         مورد نیاز کارگران و

از اولین اقدامات این گونه شوراھا مشخص کردن 
ی کارگران، پرداخت  معوقه ھای تکلیف حقوق

  ھا بود ھای معوقه و راه اندازی مجدد کارخانه بیمه

 ٥٩این شوراھا پس از مدت کوتاھی در سالھای 
ھا به بنیاد  به تدریج با انتقال این کارخانه ٦٠و 

شوراھای اسالمی “مستضعفان یا صنایع ملی با 
وزارت کار ا عالم  ٦٠جایگزین شدند. در سال  ”کار

این شوراھا غیرقانونی ھستند و باید با  کرد که
شوراھای اسالمی کار جایگزین شوند. انتخابات 
شوراھای اسالمی کار زیر نظر وزارت کار انجام 

شد و و وزارت کار اعالم کرده بود که تمام  می
ی  شوراھای اسالمی کار تحت یک اساسنامه

واحد باید تشکیل شودکه خود وزارت کار تھیه 
                                                    کرده بود
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نیز وزات کار فرصت نکرد  ٦٢و یا  ٦١ھای  اما تا سال

 ھا که شوراھای اسالمی را در بسیاری از کارخانه
جایگزین این شوراھای کارگری واقعی کند در نتیجه 

ھا ھم به فعالیت  بعضی از این شوراھا تا این سال
دادند. در روند جایگزینی شوراھای  خود ادامه می

اسالمی کار با شوراھای واقعی کارگری، بسیاری از 
کارگران فعال در این شوراھا اخراج، بازنشسته یا 

             ستگیر شدندبازخرید شدند و بسیاری ھم د

تجربیات این دوره از جنبش کارگری به نسل بعدی 
ی کارگران آگاه  به گفته .کارگران منتقل نشده است
این دوره بسیار کوتاه بود و شوراھا فرصت نکردند 
 .رشد چندانی کنند و خیلی زود از بین برده شدند

ھا مشکالت  وقتی این شوراھا تشکیل شد، کارخانه
ھا  اشتند، صاحبان آنھا تمام نقدینگی کارخانهزیادی د

ھا برداشته و برده بودند و کارخانه ھیچ  را از بانک
ھا پولی بگیرند.  توانستند از بانک پولی نداشت و نمی

کرد و سازمان  دولت ھم با این شوراھا ھمکاری نمی
صنایع ملی مجوزی به این واحدھا ( در واقع به 

ھا به آنھا  داد تا بانک یشوراھای کارگری مستقل ) نم
وام دھند. البته این مجوزھا به مدیران دولتی داده 
میشد و مدیران نیز با این شوراھا ھمکاری 

کردند. در واقع شاید بتوان گفت نداشتن امکانات  نمی
مالی یکی از دالیلی بود که این شوراھا نتوانستند 

، شد  دوام بیاورند. به تدریج که قدرت دولت بیشتر می
به مدیران قدرت بیشتری داده شد تا علیه شوراھای 
تعداد این شوراھا بسیار زیاد  .این چنینی اقدام کنند

                                                                 بود

بسیاری از این شوراھا با مدیران بر سر مسایل 
شدند تا حدی که به منحل شدن  کارگران درگیر می

شد. مثال برخی از شوراھا  شوراھا منجر می این
تقاضای افزایش سی درصدی دستمزد کارگران را 
داشتند. مدیران اصرار داشتند که افزایش حقوق 
کارگران بر مبنای مصوبه وزارت کار باشد و یکسان 

ھا برای کل کارخانه اما نظر کارگران این بود که ھر  .
ا داشته تواند وضعیت خاص خودش ر ای می کارخانه

باشد مثال کارخانه شیشه و گاز که کارگرانش در 
کردند باید  شرایط گرمایی وحشتناک کار می

دستمزدی متفاوت از کارگران مثال کارخانه بھنوش 
داشته باشد که اکثر کارگران در محیطی خنک کار 

ھا و اصرار شوراھا بر حل  کنند و این گونه اختالف می
شد که  به این می مسایل کارگران، معموال منجر
                               شورای آن کارخانه منحل شود

. بدون نقدینگی و با دست خالی این شوراھا  
ت خود را با کمک شوراھای کارگری سایر مشکال
کردند. کمبود نقدینگی را با تھیه  ھا حل می کارخانه

مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از طریق شوراھای 
کردند. پس شوراھا باید با  ھا تامین می سایر کارخانه

کردند. این نیاز واقعی سبب شد که  ھم ھمکاری می
ری جاده مخصوص شورای ھماھنگی شوراھای کارگ“

 .                               و قدیم کرج: تشکیل شود

ی وابسته ای از  نیازھا سبب شده بود که زنجیره
شوراھا تشکیل شود. ھر واحد تولیدی به واحد دیگر 

ھا و  نیاز داشت. مثال شیشه مینا نیاز داشت بطری
ھای نوشابه سازی   ھایش را بفروشد. کارخانه شیشه

ھا داشتند. یک واحد نیاز داشت  یاز به این بطریدیگر ن
اش مثال شیشه را تھیه کند، واحد دیگر  مواد اولیه

بندی نیاز داشت تا  تولیدی به تولیدات صنایع بسته
محصوالتش را با کمک محصوالت آنان بسته بندی 
کند، و او نیاز به پولی داشت که از طریق فروش 

آمد دست میھا به  محصوالتش به سایر کارخانه . 

این شوراھا با این گونه مبادالت و فروش 
محصوالتشان در اولین گام حقوق کارگران را 

کردند بدھی  پرداختند،پس از آن نیز سعی می می
ھا تسویه کنند تا آنھا ھم  شان را با سایر کارخانه

 .                                               چرخشان بگردد

شورای “یار جالبی بود که از طریق ی بس این تجربه
ی مخصوص و قدیم  ھماھنگی شوراھای کارگری جاده

شد. این شورا به طور ھفتگی در  انجام می” کرج
محل کارخانه بافت آزادی کنونی (ساکا) تشکیل 

شد و مرکب از نمایندگان بیشتر شوراھای  می
ی مخصوص و  ھایی بود که در مسیر جاده کارخانه

ھای  قرار داشتند، به جز کارخانه ١٣تر قدیم تا کیلوم
خودرو سازی مثل سایپا کنونی و ایران خودرو یا ایران 

                                                 ناسیونال سابق

تشکیل  ٥٨شورای ھماھنگی شوراھا اواخر دی ماه 
شد. شوراھایی که تا آن زمان تشکیل شده بودند 

اتحادیه “گران را از طریق بسیاری از مایحتاج کار
کردند. در نتیجه اتحادیه امکان محلی  تھیه می ”امکان
شد برای این که این شوراھا بتوانند در زمینه تشکیل 
شورای ھماھنگی خبررسانی کرده و به این ترتیب 

 ..                           شورای ھماھنگی شکل گرفت
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یکی از دستاوردھای شورای ھماھنگی شوراھا 

. برخوردی بود که با اتحادیه امکان صورت گرفت 

اتحادیه امکان یک سازمان غیردولتی است که زیر نظر 

ھای مصرف  کند و برای تعاونی وزارت کار فعالیت می

کارگری که عضوش ھستند مواد غذایی و لوازم 

کند. نمایندگان شوراھا و یا  تھیه می… خانگی 

ھا ھفته ای یک بار  ھای مصرف کارخانه اعضای تعاونی

نیازشان را تھیه  رفتند و مواد مورد به آنجا می

اقالم مورد نیاز  ٦٠و  ٥٩ھای  کردند. در سال می

کارگران بسیار کم بود و اتحادیه امکان اجناس بنجلی 

آورد. در جلسه ھماھنگی شوراھا در این باره  می

صحبت شد و شورای ھماھنگی ھیاتی را برای 

این ھیات با  .مذاکره با اتحادیه امکان تعیین کرد

آورند  مکان در مورد اجناسی که میمدیران اتحادیه ا

چقدر پفک و بیسکوییت و اجناس :” صحبت کردند که 

دھید کارگران به اینھا نیاز ندارند.  غیرضروری می

به یخچال و … کارگران به برنج و گوشت ومرغ و

  ” …نیاز دارند… تلویزیون و 

تصمیم گرفته شده بود که این ھیات اول با آرامش 

مطرح کند و اگر مذاکرات به نتیجه  نیازھای کارگران را

نرسید، تھدید کنند که اتحادیه امکان را تحریم 

ھا، خودشان  ھای مصرف کارخانه کنند و تعاونی می

ی دیگری را برای تھیه ارزاق عمومی کارگران  اتحادیه

درست خواھند کرد. در این مذاکرات ابتدا اتحادیه 

ناس بھتری توانیم اج امکان مطرح کرده بود که ما نمی

دھد باید  بیاوریم ھر چه وزارت بازرگانی به ما می

اما ھیات به آنھا گفته بود که این اتحادیه  .توزیع کنیم

ی کارگران تشکیل شده و کارکنان آن  با سرمایه

کنند که روی  شان را از سودی دریافت می حقوق

 کشند، اجناس می

ن شوراھای نفر از نمایندگا ٦٠تا  ٥٠حدود 
ھای مختلف در جلسات این مجمع شرکت  کارخانه

ھایی مانند شیشه مینا، بھنوش،  کردند. کارخانه می
بندی،  صنایع تولیدی تھران، مینو، ساکا، صنایع بسته

                       پالستوکار، شیشه و گاز و...          

تر بودند دو سه نماینده  برخی از شوراھا که فعال
ند و برخی دیگر فقط یک نماینده. در ھر جلسه داشت

شد. البته بعدھا  یک دبیر سنی انتخاب می
تر بودند در ھیات دبیران انتخاب  نمایندگانی که فعال

شدند، کسانی که تجربه بیشتر داشتند  می
زدند و رھنمودھای بھتری  ھای اصولی تری می حرف
                                                          دادند می

در ھر جلسه نمایندگانی که تمایل داشتند صحبت 
گرفتند تا مسایل و  کنند، قبل از جلسه وقت می

کنند شان را مطرح  مشکالت واحد تولیدی و کارگران . 
شد و پس از  ابتدای ھر جلسه اخبار کارگری گفته می

آن گزارشات کارگران از مسایل و مشکالت واحدھای 
شد و در انتھا نیز رھنمودھایی  ن مطرح میشا تولیدی

بود که سایر شوراھا برای مشکالت یک شورای خاص 
دادند که مثال در این  یا واحد تولیدی خاص می

توانند انجام  وضعیتی که قرار دارند چه اقداماتی می
شود و در ھمان جلسه  نظرات مختلف داده می .دھند

ای آن واحد ی بر بندی شده و راھکار این نظرات جمع
                                      شد تولیدی مشخص می

کردند که  کارگران در این جمع در این رابطه صحبت می
کنند و  مدیران دارند در کار شورا دخالت می

ھا به دست  خواھند قدرتی که اکنون در کارخانه می
شوراھا افتاده با مدیریت تقسیم شود و یا این که 

خواھد بر روی کارھایی نظارت داشته  یمدیریت م
                       دھند باشد که این شوراھا انجام می

در شورای ھماھنگی شوراھا در مورد دستمزد 
شد. اما چون  کارگران ھم صحبت و ھماھنگی می

ھای آن چنانی در این  شوراھا نقدینگی نداشتند قول
نیز به این  دادند. خود کارگران زمینه به کارگران نمی

                                              مساله واقف بودند

تر مانند صنایع بسته بندی  ھر چند در واحدھای بزرگ

کارگران در مقابل انحالل شورا مقاومت ھم کرده 

 .بودند
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پس باید به نیازھای کارگران توجه کنند نه ایـن کـه 

شود، قبول کننـد  ھا داده می ھر بنجلی را که به آن
ھای خود پافشاری کرده بودند و بر خواسته…  . 

ھای  بخش بود و اتحادیـه االخره این مذاکرات نتیجهب
تری  مصـرف کـارگری موفـق شـدند اجنـاس ضـروری

                  نیز توزیع کنند… مانند مرغ و ماھی و

مجمــع ھمــاھنگی شــوراھا در ادامــه کــارش بــه آن 
رفت که به صورت یک تشکیالت رسمی  سمت می

… و درآید. انتخاباتی داشته باشد، مـدیر و منشـی 
داشته باشد و دائمی شود. در واقع اولین سـازمان 
سراسری کارگری تشکیل شود. اما با یورشی کـه 

ھای مستقل صورت گرفت این مساله به  به تشکل
ـــه ـــدیران کارخان ـــی م ھا و  ســـرانجام نرســـید. وقت

شــوراھای اســالمی کــار قــدرت گرفتنــد نگذاشــتند 
جلسـات ایـن مجمـع ھمـاھنگی تشـکیل شـود. در 

در آخرین جلسه برخورد خشـنی بـا  ٦٠ل اواخر سا
اگر نرویـد “حاضران صورت گرفت و با تھدید این که: 

      جلسه تشکیل نشد” کنیم شما را دستگیر می

 

 

*** 

این گزارش با استناد به خاطرات شفاھی  *
شوراھای آن  فعال در از کارگران برخی
.تھیه شده است ھا  سال  

 


