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گرانی و تـورم :   کارگر کمونیست
ـتـدائـی ـازھـای  و تامـیـن اب ـی تـریـن ن

ـیـشـگـی  زندگی یک معضـل ھـم
کـارگـران در جـمـھــوری اسـالمــی 
بوده، اما از زمان قطع سـوبسـیـدھـا 
ـانـک  و بویژه اخیرا بدنبال تـحـریـم ب
مرکزی این مسالـه ابـعـاد کـامـال 
ــت ــرده اس ــدا ک ــی پــی ــاوت ــف . مــت

مشاھدات شـمـا از ایـن گـرانـی و 
قیمت کاالھای اساسی در شـرایـط 

 امروز ایران چیست؟
راستش من نمیدانم :   یاشار سھندی

ـلـم  از کجا باید شروع کنم، یـک ق
از پـول آب و بـرق . و دو قلم نیست

ـیـمـت  و تلفن و گاز بگوییم یا از ق
ــه ــاج روزان ــت ــح ــای ــی .   م یــک وقــت

کسی به دیگری تعارف میکـرد و 

ـقـمـه  میگفت سر سفره مـا یـک ل
حقیقـت ایـن !   نان خالی پیدا میشود

ـان خـالـی ھـم  است که االن تھیه ن
نان با قیمـت رسـمـی .   مشکل است

 ٢اش که سال گذشته یک شـبـه 
نانی مثل سنگگ کـه .   برابر شد

 تـومـان ٤٠٠مثال قیمت دولتی آن 
 تومان رسیده اسـت ٥٠٠میباشد به 

ـایـد در  اگر نان بھتری بخواھیـد  ب
ـا ٧٠٠قبال آن    تـومـان ١٠٠٠ ت

ـان بـربـری ھـم از .   بپردازیـد  ٣٠٠ن
ــومــان اســت تــا  ــومــان٥٠٠ت .  ت

گوشت گوسفند در طـی یـکـسـال 
 ھزار تـومـان ١٢گذشته از کیلوئی 

.  ھـزار تـومـان رسـیـده اسـت٢١به 

 !کنگره ھشتم حزب باشکوه برگزار شد

 ! درصدي ها 99میثاق جهانی 
 ٤صفحه 

 پیام به کارگران ایران 
 ٣صفحه 

 بیزینس یونیونیسم
  و تقابل آن با 

 دمکراسی محیط کار
 ٩صفحه 

 نکته اصلی
 جمھوری اسالمی سالمتی جسمی  * 
 ترضا شھابی را به گروگان گرفته اس   
 دستمزدھا و قطار پر سرعت تورم* 

 ٥صفحه 

تر  ھشت مارس با پرچم افراشته
 !رھایی جامعه از راه میرسد

 ٢صفحه 

 ٨صفحه !         پلیس یونان علیه مسئولین اتحادیه اروپا
 اخبار کارگری 

 ١٢صفحه 

آسایش از زندگی کارگران 
 !رخت بربسته است

جواب این اوضاع در دست 
 ! کارگران است

 مصاحبه با یاشار سھندی 

 ٦صفحه 



١٣٩٠  اسفند ٩  کارگر کمونيست  2 

 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگری

fateh.bahrami@gmail.com 
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ھشت مارس، روز جھانـی زن، و خـواسـت بـرابـری 
طالبانـه و آزادیـخـواھـانـه اش بـیـش از ھـر زمـان 
دیگری تجلی عزم میلیونھـا انسـان بـرای تـغـیـیـر 

در ھیچ دوره در تاریخ طوالنـی .   وضع موجود است
معیار رھایی جامعه " که   -مبارزه برای رھایی زن 

این مبارزه چنین در صدر دسـتـور بشـریـت     -" است
نـان و کـرامـت " انـقـالب .   برای آزادی نبوده اسـت

با مبارزه برای رھایـی زن و قـھـرمـانـانـی "   انسانی
ـلـیـا الـمـھـدی" ھـا و  " ندا آقا سلطان" نظیر  ھـا در  " ع
مـبـارزه .    ایران و غیره گره خـورده اسـت  مصر تونس

زنان برای برابری و رھایی یک منبع سرشار بجلـو 
سوق دادن انقالب و تدوام آن در خاورمیانه و شـمـال 

ھـای ضـد  و جنبـش"   جنبش اشغال"در . آفریقا است
سرمایه داری در غرب نـیـز از نـیـویـورک تـا تـل 
ـلـیـه  آویو، زنان و دختران در صف مقدم اعتـراض ع

ھـا  دیکتاتوری بانکھا و حکـومـت یـک درصـدی
 . قرار دارند

ھشت مارس امسـال بـا جـدال سـرنـوشـت سـاز 
 مردسـاالری و ارتـجـاع و  جاری علیه دیکتاتوریھا

ـلـیـه   درصـدی٩٩عقب ماندگی و با جنبش  ھـا ع
! سرمایه داری عجین شده و به خیابان خـواھـد آمـد

رودررویی آشکار برای پـایـان دادن بـه وضـع غـیـر 
قابل تحمل موجود که سـرمـایـه داری بـه بشـریـت 

 در حال گسترش است و  مبارزه برای  تحمیل کرده
تـریـن وجـوه  رھایی زن و برابری انسانھا از شورانگیز

 قوانـیـن  برای پایان دادن به آپارتاید جنسی.   آن است
 جـھـان مـتـمـدن  قرون وسطایی شـریـعـه و ضـد زن

 بـدون  جـھـان.   تر از ھـر وقـت ایسـتـاده اسـت مصمم

 جھانی آزاد نیست و بدون پـایـان دادن بـه  آزادی زن
ھرگونه تبعیض اقتصادی و سیاسی علیه زنـان در 

ای اعم از مذھبی و ملی و مردسـاالرانـه،  ھر لفافه
و بدون سرنگون کردن حکومتھایی نظیر جـمـھـوری 

 !  روی آرامش نخواھد دید اسالمی ایران
 
 !، انسانھای شریف و برابری طلب مردم

 ھمراه با ھـزاران  در ھر کجا که برایتان ممکن است
انسان آزادیخواه ھشت مارس امسال را بـه صـحـنـه  
پرشور مبارزه برای رھایی زن و بویژه اعالم تنفر از 
حکومتھای اسالمی و قوانیـن زن سـتـیـزشـان بـدل 

خیابانھا چشم انتـظـار حضـور گسـتـرده مـا .   کنید
 ! ھستند

ھشت مارس امسال فـرصـتـی اسـت تـا تـوجـه 
جھان را بیش از پیش به تـالش و مـبـارزه زنـان و 
مردان آزادیخواه در ایران بر علیه جمھوری اسالمـی 
و بر علیه فقر و فالکت و شرایط  مـخـاطـره آمـیـز 

ھای اقتصادی و تھدیدات جـنـگـی  ناشی از تحریم
 .  جلب کنیم

تشکیالت خارج حزب کمونیست کـارگـری از 
ھمه شما دعوت میکند تا در مارش رھایی زن در 
شھرھای مختلف جھـان کـه امسـال بـویـژه رنـگ 
ھمبستگی با مبارزات قھرمانانه زنـان در مصـر و 

 . تونس و ایران را دارد، فعاالنه شرکت کنید
 

 تشکیالت خارج کشور 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٢ فوریه ٢١

 

 ھشت مارس 
 تر رھایی جامعه  با پرچم افراشته

 ! از راه میرسد

 



 3 ١٩٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 کارگران 
کنگره ھشتم حزب کمونیست کارگری ھمه شما را به پیوستن به صفوف 

امـروز بـیـش از .   حزب و برافراشتن پرچم انقالب و کمونیسم فرا میخواند
ھر زمان روشن است که بشریت بدون خالص کردن خود از شر یکه تـازی 
طبقه سرمایه دار مفتخور و کل نظام ضد انسانیش نمیتواند به خوشبختی 

از گوشه و کنار جھان صـدای .   و منزلت و رفاه و امنیت دست پیدا کند
اعتراض مردمی که از بی اخـتـیـاری و فـقـر و نـا امـنـی بـه تـنـگ 

ما مردم، ما کارگران، ما ھمه انسانھا سزاوار . اند به گوش میرسد مده
این نظام و این مناسبات و قوانین و رسم و سـنـت .   زندگی بھتری ھستیم

حاکم که بر بھره کشی و مالکیت خصوصی و فقر و گرسنگی اکثریت 
ھا بنا شده و بـا  و تلنبار شدن ثروتھای کل جامعه در دست یک درصدی
و ایـن رسـالـت .   دیکتاتوری و سرکوب حفاظت میشود باید برچیده شـود

گـذشـت .   طبقه ماست که این مھم را رھبری کـنـد و بـه انـجـام رسـانـد
زمانی که میگفتند این مناسبات و مصائبش طبیعی و ازلـی و گـریـز 

امروز صـدای اعـتـراض بـه یـکـه تـازی سـرمـایـه داران و .   ناپذیر است
حکومتھایشان از ایران تا مصر و تونس و یونان و اسرائیل و اسپانیا و تمام 

 . گوشه و کنار جھان دارد به گوش میرسد
 

در ایران، اما به یمن وجود حزبی که با برنامـه و سـیـاسـتـھـای روشـن و 
ھـا نـمـایـنـدگـی  رمان طبقه کارگر را در تمام عرصـه  خواست و  شفاف
تر از ھرجای دیگر طـنـیـن افـکـن شـده  تر و  روشن  این صدا قوی میکند
مبارزه طبقاتی و سیاسی در ایران بسیار عمیق و پـرطـپـش و ھـمـه .   است

کل نظام و حکومت ارتجاعی سرمایه داران به بـحـران و بـن .   جانبه است
تالش و مبـارزه مـردم عـلـیـه بـربـریـت اسـالمـی .   بست کشیده شده است

زنـان و .   سرمایه داران حتی یک لحظه ھم از حرکت باز نـایسـتـاده اسـت
. جوانان مشغول نبردی دائمی با تحجر و ارتجاع اسالمی حـاکـم ھسـتـنـد

علیرغم فقر و فالکت بـیـسـابـقـه، . کارگران دائما در حال اعتراض ھستند
علیرغم توحش ضد کارگری حکومت اسالمی، طبقه ما توانستـه اسـت 

ھای شکوھمندی از اعتصاب و اعتراض و تشکل یابی بـه نـمـایـش  جلوه
ای عـلـیـه  ، برآمد شکوھمند این نبرد سه دھه٨٨خیزش انقالبی .   بگذارد

خیزشی که به مثابه پیش در آمـد مـوج عـظـیـم .   حکومت اسالمی بود
انقالبات منطقه، مھر آزادیخواھی و برابری طلـبـی را بـر پـیـشـانـی قـرن 

ھای میلیونی برای سرنگونی  خیزشی که خواست توده. بیست و یک زد
 .  انقالبی حکومت اسالمی را علنا اعالم کرد

 
اوضـاع .   مردم و حکومت اسالمی درگیر مصـافـی تـاریـخـسـاز ھسـتـنـد

بسرعت تغییر میکند و فرصت تاریخی کم نظیری در مقابل طـبـقـه مـا 
امروز طبقه ما و جنبش رادیکال و انسـانـی اش، جـنـبـش .   باز شده است

کمونیسم کارگری، در موقعیتی به مراتب مساعـدتـر و قـدرتـمـنـدتـر از 

ھمیشه قرار دارد تا سرنوشت این مصاف را تعیین کند و در عین حال راه 
 .پیشروی را به کارگران جھان نشان دھد

 
 !رفقای کارگر

تـنـھـا بـا حضـور .   جامعه ایران در نقطه عطف سرنوشت سازی قـرار دارد
طبقه کارگر در رھبری جنبش انقالبی و سرنگونی، با دخالت فعال طبقه 
کارگر در سیاست، با ظاھر شدن طبقه کارگر به عنوان رھـبـر و پـیـشـرو 

 میتوان انقالب اجتماعی برای به زیـر کشـیـدن جـمـھـوری  مبارزات مردم
ای سوسیالـیـسـتـی را بـه پـیـش رانـد و بسـاط  اسالمی و برپایی جامعه

مفتخوران سرمایه و فقر و فالکت و تبعیض و خرافـه را بـرای ھـمـیـشـه 
پرچم رھایی کامل زنان از ھرگونه تبـعـیـض جـنـسـیـتـی، پـرچـم .   برچید

آزادی بیقید و شرط سیاسی، پـرچـم جـدایـی کـامـل مـذھـب از دولـت، 
آموزش و سیستم قضایی و باالخره پرچم رھایی تک تک انسانھای این 

ای است که رھائی اش در گـرو دسـت بـردن بـه  جامعه در دستان طبقه
ریشه تمام این مصائب و تبعیضات یعنی نظام ناعادالنه سرمایـه داری و 

 . استثمار است
 

حضور سیاسی مستقل طبقه کارگر در تحوالت سیاسی، حضـور طـبـقـه 
کارگر به عنوان رھبر مبارزه برای یک جامعه آزاد و برابر فقط با متحد 
ـپـذیـر  شدن در صف حزب سیاسی رادیکال، آزادیخواه و برابری طلب امکـان

 .  است
 

 !کارگران
با پیوستن به حـزب خـود، .   وسیعا به حزب  کمونیست کارگری بپیوندید

تر کنید تـا بـتـوانـیـم بـا دخـالـت  صف طبقاتی خود را متحدتر و متشکل
متشکل در تحوالت و تالطمات سیاسی جاری، با تامین رھبـری طـبـقـه 

ھـای سـیـاسـی  کارگر در جدالھای تعیین کننده پیش رو، راه را بـر حـقـه
توسط نیروھای رنگارنگ طبقه سـرمـایـه دار بـبـنـدیـم؛ تـا راه را بـرای 

ای تماما آزاد و برابر و انسـانـی، بـرای اسـتـقـرار جـامـعـه  استقرار جامعه
 . سوسیالیستی باز کنیم

 
 کنگره ھشتم حزب کمونیست کارگری ایران

 
 سرنگون باد جمھوری اسالمی

 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
 زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 
 ٢٠١٢ فوریه ٢٦، ١٣٩٠ اسفند ٧

 پیام به کارگران ایران
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 !را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيدکارگر کمونيست 

ھای انـقـالبـی بـر عـلـیـه  انقالب تونس و مصر و سپس سیل خیزش
دیکتاتورھا در خاورمیانه و شمال آفریقـا، نشـان داد کـه انـقـالب 

ای تـک و جـدا افـتـاده  در ایـران واقـعـه) ٢٠٠٩ (٨٨ناتمام سال 
بلکه، ھمانطور که در کنگره قبل اعـالم کـردیـم، خـبـر از .   نبود

جنـگ " و "   نظم نوین جھانی" ، " راست نوین" پایان دوره سیاه تعرض 
ھای  جنبش" .   از دل مردم جھان سخن میگفت" میداد و "   تروریستھا

ھـیـچ " از شورشھای (  در غرب اما ٢٠١١ضد سرمایه داری سال 
ھـای اعـتـصـابـی و اعـتـراضـی در  در انگلیس تا جنبـش"   بودگان

جـنـبـش " اسپانیا، یونان، اسرائیل، ایتالیا، فـرانسـه و غـیـره و تـا 
، بنـوبـه خـود نشـان داد کـه ایـن دوره )در آمریکا و اروپا"  اشغال

ای صـرفـا بـه مـنـاطـقـی چـون  ھـای تـوده نوین انقالبات و خیزش
بـلـکـه ایـن یـک وضـعـیـت جـدیـد و .   خاورمیانه محـدود نـیـسـت

جھانشمول است که بر متن بحران و بن بست اقـتـصـادی سـرمـایـه 
در ھـمـه جـا و بـه اشـکـال "    درصدی ھـا٩٩" داری جھانی، صف

مختلف بر علـیـه نـظـام سـود و بـازار و مـزد، بـر عـلـیـه دولـت، 
بورکراسی و دمکراسی مترادف با آن، و ایضا بر علیه مـقـدسـات 

ھای آن اعم از مذھب، ناسیونالیسم و ھرگونه مسخ ھویت  و ارزش
 در تـاریـخ بشـر بـعـنـوان ٢٠١١سال طوفانی .   انسانی بپا میخیزد

سرآغاز موج جھانی انقـالبـات قـرن بـیـسـت و یـکـم بـرای آزادی 
جنبش عظـیـم و در جـریـانـی کـه .   واقعی بشریت ثبت خواھد شد

بر "   نان و کرامت انسانی" قاھره و انقالب"   میدان التحریر" یکسر آن 
اشـغـال وال " علیه دیکتاتورھای مادام العمر بود و سـر دیـگـر آن 

و نـقـد عـمـلـی "   مجمع عمومی" نیویورک و اعمال اراده "   استریت
این موج جھانی انقـالبـی تـا .   است"   یک درصدی ھا" دمکراسی 

ھمینجا تلقیات و محاسبات کھنه چند دھـه گـذشـتـه و مـوازنـه 
بـرھـم "   انقالب در وضـع مـوجـود" سیاسی و ایدئولوژیک را به نفع

 .زده و تغییرات بسی وسیعتر ھنوز در راه است
 

کنگره ھشتم تاکید میکند که حزب کمونیسـت کـارگـری ایـران 
ھـای  دست در دست کارگران آتن، اوکلـنـد، سـوئـز و پـتـروشـیـمـی

ماھشھر، در کنار جوانان نوار غـزه، حـمـص، تـل آویـو، مـادریـد، 
مسکو و تھران، و ھمراه با زنان شجاع و آزادیخواھی که ھمه جـا 

بـه صـف انـقـالبـات   -در خط مقدم این تالش جھانی قـرار دارنـد 
کـنـگـره .   ھا برای رھایی تعلق دارد "  درصدی٩٩" حاضر و جنبش 

اعالم میکند که شرط پیروزی این جنبش جھـانـی بـرای رھـائـی 
انسان، خلع ید سیاسی و اقتصـادی از بـورژوازی در ھـر گـوشـه 

ھمانگونه که تجربه انقالبات تونس و مصـر و لـیـبـی . جھان است
نشان میدھد کنار بردن دیکتاتـورھـا از جـلـوی صـحـنـه و حـفـظ 

ھـا و مـلـیـون تـنـھـا  ھا و اسالمی دیکتاتوری سرمایه توسط ژنرال
شـرط اول پـیـروزی .   ای نخ نما برای شکسـت انـقـالب اسـت پروژه

مردم درھم شکستن کامل دستگاه دولتی بورژوازی اعم از ارتـش 
و بورکراسی و برقراری حاکمیت شوراھا و ارگانھای اعمـال اراده 

ھمچنین تجربه یـونـان و ایـتـالـیـا و .   مستقیم ھمه شھروندان است
فرانسه و انگلیس و آمریکا بخوبـی نشـان مـیـدھـد کـه سـرمـایـه 
جھانی برای مقابله با بحران العالج خـود چـوب تـاراج بـه نـفـس 

اکنون به ما اعالم میکننـد کـه از ھـژده .   زندگی بشر زده است
تا ھفتاد سالگی باید یکسره جان بکنیم و کمتر بخواھیم تا نـظـام 

در غرب نیز راه دیـگـری بـرای . پوسیده بردگی مزدی حفظ شود
رھایی نیست جز آنکه در قدم اول از دیکتاتوری سرمایـه وسـلـطـه 

که تحت نام دمکراسی و پارلمان اعمـال "   یک درصدیھا" بانکھا و
میشود خلع ید گردد و زندگی به دست خـود مـردم و حـکـومـت 

 .بالفصل شان سپرده شود
 

 ٩٩" حزب کمونیست کارگری در تعھد به ایـن مـیـثـاق جـھـانـی 
باردیگر اعالم میکند که در پـیـشـاپـیـش کـارگـران، "   درصدی ھا

زنان و جوانان ایران برای سرنگونی جمھوری اسالمی و خـلـع یـد 
از کل بورژوازی در ایران و بـرای بـرقـراری آزادی و بـرابـری و 

ھر گام پیشروی بسوی یـک جـامـعـه .   سوسیالیسم تالش میکند
آزاد کمونیستی در ایران درافزوده مھـمـی بـه جـنـبـش جـھـانـی و 

 درصدی ھاست و تنھا با اتکاء به حمایت کـارگـران و ٩٩جاری 
 . مردم جھان بردوام خواھد بود

 
 کنگره ھشتم حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٢ فوریه ٢٦  و ٢٥، ١٣٩٠ اسفند ٧ و ٦

 ! درصدی ھا٩٩میثاق جھانی 
 بیانیه کنگره ھشتم حزب کمونیست کارگری ایران



 5 ١٩٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

جمھوری اسالمی سالمتی 
جسمی رضا شھابی را به 

 گروگان گرفته است
ــی  سـالمـتـی جسـمـی رضـا شـھـاب

ـتـه .   ھمچنان در خطر است اخبار ھف
گذشتـه حـکـایـت از آن دارد کـه 
انتقال وی از بیمارستان به زنـدان و 
عدم درمان قطعی بیماریش مـوجـب 
بیحس شدن بخـشـھـایـی از بـدن او 

ھمسر رضا شـھـابـی در .   شده است
ـتـه اسـت  مصاحبه  اخیر خـود گـف
ـار شـدیـدتـر  که درد گـردن او بسـی

 . شده است
در تمامـی ایـن دوره طـوالنـی 

ـیـمـاری ھـای  که رضا شھابـی از ب
ــرده اســت، رژیــم  ــلــف رنــج ب ــت مــخ
اسالمی نتنھا اقدام عـاجـلـی بـرای 
درمان وی در بیمارستان انجام نـداد 
بلکه تا جایی که زورش مـیـرسـیـد 
ــه گــروگــان  ــمــود تــا بــا ب تـالش ن
گرفتن درمانش او را مـجـبـور بـه 
سکوت نماید، تالشی ضد انسـانـی 
ـبـر  که تنھا حذف فیزیکی ایـن رھ

به عـلـت .   کارگری را مد نظر دارد
ـلـی در  ـل کمپینھای بزرگ بین الـم
خارج کشـور بـویـژه تـوسـط حـزب 
ـیـسـت کـارگـری و حـمـایـت  کمون
ـبـران کـارگـری در  جـھـانـی از رھ

ھای کـارگـری  ایران توسط اتحادیه
در کشورھای مختلـف، جـمـھـوری 
ـنـمـود  ـیـچـگـاه جـرئـت ن اسالمی ھ
آرزوی جنایتـکـارانـه خـود، یـعـنـی 
ـیـن کـارگـری  ـال حذف فیزیکی فع

ـپـوشـانـد ایـن رژیـم .   را جامه عمل ب
ــدان  ــمـا شــرایـطـی را در زن امـا دائ
ــن  ایـجــاد کــرده اســت تــا دســت ای
ـان  فعالین از درمان و دارو بیـمـارسـت
کوتاه باشد، با ایـن امـیـد کـه بـه 
ـیـشـان ضـربـه اسـاسـی وارد  سالمت

ـاخـتـه شـده .   نماید این سیـاسـت شـن
رژیم اسالمی در برخورد به فعالیـن 

تـالش رژیـم .   کارگری بـوده اسـت
ــران  ــزیــکــی رھــب ــی بــرای حــذف ف
کارگری را باید بـر مـتـن شـرایـط 
ـیـد . کنونی جـامـعـه دیـد و فـھـم

ـنـھـا  حکمت سیاست حذف دیـگـر ت

به سیاست سرکوبگرانـه جـمـھـوری 
ــران  ــه رھــب ــرخــورد ب اســالمــی در ب

بـرای .   مـانـد کارگری محدود نمـی
جمھوری اسالمی ساکت کـردن و 
ـای  یا حذف فعالین کارگری مـعـن

ـاخـت و .   وسیعتری دارد بـرای شـن
ـتـکـارانـه  ـای ـن تقایل با این سیاست ج
ـادآوری  باید یک نکتـه مـھـم را ی

 : نمود
ــکــال کــارگــری  ــران رادی رھــب
ـقـش  ـلـف ن ھمواره و در شرایط مخـت
ــه  ـق ـار مــھـمـی در بسـیـج طـب بسـی
ـاسـتـھـای  ـا سـی ـابـل ب کارگر در تق
ــم اســالمــی  ضــد کــارگــری رژی

به عـلـت سـرکـوب دائـم .   اند داشته
ـنـوعـیـت  تشکالت کارگری و مـم
ایجاد آن، رھبـران کـارگـری بـطـور 
علی العموم در مبارزات کـارگـری 
ـیـن بـخـشـھـای  و ایجاد اتـحـاد مـاب
ـقـش بـرجسـتـه  مختلف کـارگـران ن

ـبـران کـارگـری .   یابنـد تری می رھ
در مبارزات روزانه در عمل بخـشـی 
از خالء نبود تشـکـالت کـارگـری 

ایجـاد ھـمـدلـی .   را بدوش میگیرند
ــه کــردن  ـیــان کــارگــران، فــرمــول م
ــات، تــالش بــرای کســب  ــب ــال مــط
ــارزه کــارگـری، و  ـب ــت از م حـمـای
ـلـه  چگونگی پیشبرد مبارزه از جـم
مھمترین مسئولیتھـایـی اسـت کـه 
ـبـر کـارگـری بـه عـھـده  یـک رھ

ـنـوز تـمـام تصـویـر .   دارد اما این ھ
در چند سال اخیر ما شـاھـد .  نیست

ـبـش  رشد یک سنت  جدید  در جن
ایم که تالش میکنـد  کارگری بوده

ــارزات کــارگــری را از حصــار  ـب م
ـیـشـتـریـن  کارخانه خارج نـمـایـد و ب
نیرو را در مـحـل بـه اعـتـراضـات 

ـایـد اعـتـصـاب .   کارگری وصل نـم
کارگران نیشکر ھفت تپه که طـی 
ــصــاب  ــه اعــت ــر ب ــھ ــردم ش آن م
ــد و در  ــدن ــری وصــل ش کــارگ
پشتیبانی از آن اقدام بـه تـظـاھـرات 
کردند، نمونه روشن و مـوفـق ایـن 

قطعا رھبران کـارگـری .   سنت است
ـارزات کـارگـری  در  گسترش مـب
ـتـمـاعـی  در این سطح ماکـرو و اج

انـد وایـن ھـمـان  نقش بزرگی داشتـه
ای است که رژیـم اسـالمـی  مسئله

ــگـران کــرده اسـت ــه .   را بشـدت ن ب
ـزیـکـی  بیان دیگر سیاست حذف فی
ـنـھـا بـه  رھبران کارگـری دیـگـر ت

ــعــنــای  ــر " م ــک رھــب ــذف ی ح
ـیـشـتـر در "   کارگری نیست، بلکه ب

ـارچـــوب  ـــدیشـــی" چـــھــ ـاره ان " چــ
جنایتکارانـه رژیـم اسـالمـی بـرای 
ــراضــات  ــل و ســرکــوب اعــت ــاب ــق ت
ـبـدیـل  کارگری ای که  پتانسیل ت
ـتـمـاعـی را  به یـک اعـتـراض اج

 .دارد، باید دیده شود
ــر  ــق ــتــصــادی، ف ــاشــی اق فــروپ
ـیـکـاری، عـدم پـرداخـت  فزاینـده، ب

بـخـشـھـای . . .   بموقع دستـمـزدھـا و
ـارزه  وسیعتری از کارگران را به مـب
مستقیم علیه این شـرایـط کشـانـده 

ـانـه دھـھـا اعـتـصــاب .   اسـت ـی مـاھ
مـردم روزانـه .   کارگری رخ میدھد

شـاھــد گــردھــمـایــی کـارگــران در 
ـلـف رژیـم  مقابـل نـھـادھـای مـخـت

ـنـد اعـتـصـاب کـارگـری بـه .   ھست
یک تصـویـر دائـمـی در جـامـعـه 

ــت ــده اس ــل ش ــدی ــوری .   تــب ــھ ــم ج
تـوانـد از وقـوع  اسالمی دیگر نمـی

ـایـد . این اعتصابات جلـوگـیـری نـم
صورت مسئله برای رژیم اسـالمـی 
این است که چگونه میتـوانـد ایـن 
ــدود و از  ــح ــصــابــات را م اعــت
ــرش و ھـمــه گــیـر شــدن آن  گسـت

ـیـن .   جلوگیری نماید و لـذا بـه ھـم
علت نیروھای سرکـوب ھـر کـجـا 
که زورشان بـرسـد  در ضـرب اول 
ــران اعــتـراضــات کــارگـری را  ـب رھ

ـاسـت .   دستگیر میکنند اما این سـی
رژیم از سر استیصال اسـت و خـود 
میدانند و دیـده انـد کـه کـارگـران 
ـنـد بـود . ساکت و نظاره گر نـخـواھ

ــرانشــان دفــاع  ــران از رھــب کــارگ
ــعــتــر و  ــد وســی ــای ــد و ب ــن ــکــن ــی م
ـنـد و پـوزه  ـای ـی ـیـدان ب قدرتمندتر بـم
ــن  ــد و ای ــمــالــن ــخــاک ب رژیـم را ب
ـانـه  ـاطـع سیاست جنایتـکـارانـه را ق

 .شکست بدھند
ــران  ـب ـارزه بـرای رھـایـی رھ مـب
کــارگــری از چــنــگــال جــمــھــوی 
اسالمی، یـک عـرصـه مـھـم در 
. مبارزات جاری در جـامـعـه اسـت

ـیـن  باید در یک سطـح وسـیـع و ب
المللی توطئه رژیم در تـالش بـرای 
ضربه زدن بـه سـالمـتـی جسـمـی 
. رھبران کـارگـری را افشـا نـمـود

ترین شـرایـط  رضا شھابی در بحرانی

ـیـه  جسمی، سکوت نکرد و بـر عـل
شـرایـط ضـد انســانـی زنـدان و در 
ــیــری خــود،  ــگ ــت اعــتــراض بــه دس
اعتراضی را آغاز نـمـود کـه شـرح 
آن امروز به یمن تالش ما و صدھـا 

ایـن .   آزادیخواه، جھـانـی شـده اسـت
ـیـد و  تالش را باید تا آزادی بـی ق
ـبـران  ـیـه رھ ـق شرط رضا شھابی و ب

 . کارگری ادامه و گسترش داد
        

 دستمزدھا و 
 قطار پر سرعت تورم

رژیم اسـالمـی "   کمیته مزد" ظاھرا 
ـا حـداقـل  ـتـه اسـت ت تصمیـم گـرف
دستمزد را برای سـال نـود ویـک، 
. چھار صد ھزار تومان اعالم نمـایـد

ـنـوز بـطـور رسـمـی  ھر چند که ھ
اعالم نشده است ولی از مصـاحـبـه 
اعضــای شــورای اســالمــی کــار 
ـتـھـای  ـافـت کـه در ان میتوان دری
اسفند ماه، این خبـر بـطـور رسـمـی 

ـان .   منتشر خواھـد شـد ـق عـلـی دھ
ـات مـدیـره کـانـون  کیا عضـو ھـی
ــان  شــوراھــای اســالمــی کــار اســت
ــا  ــن ــه بــا ایــل ــھــران در مصــاحــب ت

 ھــزار ٤٠٠دسـتـمـزد :   "   مـیـگـویـد
ــھــا  ــی تــن ــومــان  درصــد از ٧٥ت

ــازھــای خــوراکــی کــارگــران را  ــی ن
ـزایـش " .   کـنـد تامین می وی از اف

پنجاه درصدی اقالم خوراکی سـبـد 
ــر  ــب ــارگــری خ ــه خــانــواده ک ــن ھــزی
ــد ــکــن ــد و  اعــالم مــی ــدھ : مــی

ـایسـه "  ـق ھمچنین نرخ مسکن در م
 درصـد ٤٠با سال گذشته بیش از 

ــن در  ــه اســت، ای ــش یــافــت افــزای
حالیست که کمیته مزد نـرخ اقـالم 
ـا  مصرفی سبد ھزینـه خـانـوار را ب
ـاری از اقـالم  در نظر نگرفتن بسـی

در " .   مورد نیاز محاسبه کرده اسـت
ـات،   ـی ـلـه ب ـتـح ال ـاط ف ـب ـیـن ارت ھم
رئیس اتحادیه كـارگـران قـراردادی، 
ــعــه تصــویــب  ــای ــه ش ــش ب ــن در واك

 ھزار تـومـانـی بـرای ٤٠٠دستمزد 
ـیـن دسـتـمـزد :   سال آینده گفـت ـی تـع

ـقـر  كارگران بر مبنای نـرخ خـط ف
ھـای مسـكـن  ھم پاسخگوی ھزینه

ـتـه اسـت . و پوشاك نیست وی گـف
 ھزار تومانی ھـم ٩٠٠که دستمزد 

ھـای مسـكـن و  پاسخگوی ھزینـه
 . پوشاك كارگران نیست

بنابر این اظھارات، امسـال قـرار 
ـلـغ چـھـل ھـزار  ـب است کارگران م
ـافـت  ـزایـش دسـتـمـزد دری تومان اف

ــد ــن ــن ــن ســطــح از .   ک دریــافــت ای

ـیـش بـه  دستمزد حتی یک دھـه پ
ـقـر  معنای زندگی در زیـر خـط ف

ــود ـــم در .   ب ـای رژی ـادوھــ ــ ورود پ
ــحــث  ــه ب شـورای اسـالمــی کـار ب

ــه"  ــوار کــارگــری "   ســبـد ھــزیــن خــان
ـیـه اسـت . بیشـتـر بـه شـوخـی شـب

ـنـوان  تعیین چھارصد ھزار تومان بـع
ـای اعـالم  حداقل دسـتـمـزد، بـمـعـن
رسمـی گـرسـنـگـی بـرای خـانـوار 

احـمـدی نـژاد بـه .   کارگری اسـت
کـارفـرمـایــان قـول داده اسـت کــه 
ـال در بـرابـر  برای جبران سـقـوط ری
ــل  ــحــمــی ارزھــای خــارجــی، در ت

ترین شرایط کار به کارگـران،  سخت
در زدن حتی ھمین حداقل حقوق و 
کم کردن روزھای مرخصی، دسـت 

به بیان دیـگـر .   بازی خواھند داشت
ـیـگـارشـی  جمھوری اسالمی بـه ال
اسالمی خود اعالم کرده است کـه 
فقر، گرسنگی و حمله به دستـمـزد 

. خواھـد سـاخـت" قانونی"کارگر را 
ـنـد  ـتـھـا مـان افزایش سرسام آور قیـم
اژدھـایـی در چـنـد سـاعـت، کـل 

ـلـعـد ـب ـی ایـن .   دستمزد کـارگـر را م
ــکــی   ــزی ــوان فــی ــی ت ــط حــت شــرای
کارگر برای کار روزانه را به خـطـر 

ــه اســت افــزایــش جــھــشــی .   انـداخــت
ـتـن سـیـر  ـاف قیمت انرژی و شدت ی
ـال در پـی تـحـریـمـھـای  سقـوط ری
اقتصـادی، تسـمـه از گـرده مـردم 

جـمـھـوری اسـالمـی .   کشیده اسـت
ـیـشـتـریـن  ـاء خـود ب ـق برای ادامه ب
بودجه و امکانات جامعـه را بـرای 
میلیتاریسیم و تـروریسـیـم خـود بـه 
ـاوان  کار گرفته است و میخواھـد ت

ــد ـپـردازن ـتـکــاران .   آنـرا مـردم ب ــای ـن ج
ـتـن  اسالمی حتی از شـکـل گـرف

ـافـرا" یک  ـی ی جـدیـد " صـحـرای ب
ــد ــاســی .   ابــایــی نــدارن ــی ــان س ــی ــل غ

ــم در  ــی ــحــوالت عــظ ــامــعــه و ت ج
ــم اســالمــی را  ــه، رژی ــان خــاورمــی

ای  بوحشت انداخـتـه اسـت، بـگـونـه
تاکنونـی خـود " نرمھای"که حتی 

آمـاده " را رھا ساخته و وارد یـک 
. مرگ و زندگی شـده اسـت"   باش

تصویـب چـھـار صـد ھـزار تـومـان 
ــرچــم  ــمـزد، پ ــوان حــداقــل دســت بـعــن
تحمیل رسمی گرسنگی به بـخـش 

کـارگـران امـا .   اعظم جامعه اسـت
میتوانند با مبارزات سراسری خـود 
ـیـشـت  این ھجوم جنایتکارانه به مـع

ـایـد بـرای .   خود را به عقب براننـد ب
این حرکت مھم بسرعت آمـاده شـد 

 .*و بمیدان آمد

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا
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گوشت گوساله نیزدر طی یـکـسـال 
تـر شـده   تومان گـران٧٥٠٠گذشته 
 تومان بود حـاال شـده ٩٠٠٠است، 

ــومــان؛ گــوشــت مــرغ ١٦٥٠٠  ت
ــوده االن ٢٨٠٠ ــان ب ــوم  ٥٨٠٠ ت

ـیـد   ٧٥٠٠تومان است؛ ماھی سـف
 تومـان ١٣٨٠٠تومانی را االن باید 

ــد؛  ــردازی ــپ ــوی آن ب ـل ــت ھـر کــی ـاب ب
 تومـان بـود االن ٣٠٠٠ماھی قزل 

شـیـر در طـی .    تومان است٥٨٥٠
ھمین مدت دوبرابر شـده اسـت کـه 

 درصـد ٣٠فقط در دو ماه گذشته 
ـیـمـت آن  گران شده است شیر که ق

ــــده  ٩٠٠ ــــود ش ـان ب ـــ ــــوم  ت
ـاور  قیمـت مـیـوه.   تومان١٢٠٠ ھـا ب

ـال مـعـروف بـه .   نکردنی است ـق پرت
ـبـل از حـذف  پرتقال آبگیری که ق

ــه  ــون ٤٥٠یــاران ــود اکــن  ١١٠٠ ب
تومان شده است؛ لیمو شیریـن سـال 

ـارانـه   ٦٠٠گذشته قبل از حـذف ی
 تـومـان ٢٠٠٠تومان بود اکنون تا 

ـیـب؛ سـیـب .   قیمت دارد بھمین تـرت
ــان بــود شــده ١٠٠٠  ٢١٠٠ تــوم

 تومـان بـود شـده ٩٠٠تومان، موز 
 تـومـانـی ٦٠٠ تومان، خیار ٢٣٠٠
 تومان، گوجه فـرنـگـی ١٨٠٠شده 
 تومان بود رسیـده بـه ٨٠٠ تا ٦٠٠

 تـومـان، سـیـب ٢٠٠٠ الی ١٥٠٠
ــی  ــن ــی ــود االن ٩٠٠زم  ١٦٠٠ ب

ـزی خـوردن   ٧٠٠تومان است، سـب
ـاز ١٧٠٠تومانی شده  ـی  تـومـان، پ

ـایـد ٧٠٠  ١٢٠٠ تومان بـود االن ب
ـپـردازیـد  تومان بابت ھر کیلوی آن ب

تازه این قیمتھائی اسـت کـه . ...   و
ـیـد  شما آخر وقت شب مراجـعـه کـن
برای خرید، و مـیـوه فـروشـی کـه 

ـارش بـرای  نمی خواھد به اصطالح ب
ـتـھـا آنـرا  ـیـم ـا ایـن ق ـانـد ب فردا بـم
عرضه میکند، در سـاعـات دیـگـر 

ـا ١٠٠روز شــمــا  ــومــان ٣٠٠ ت  ت
. تر ھمین اقالم را بایـد بـخـریـد گران

و اقالمی مانند سیگار که ظـاھـر 
ـیـسـت امـا  جزو ضروریات زندگی ن
ـاال اسـت در  مصرف آن به شـدت ب
طی یک مـاه گـذشـتـه دو بـرابـر 

ــت ــد .   شــده اس ــگــاری مــانــن ســی
 ھـزار تـومـان ٤٠٠٠وینستـون بـه 

 ٢٠٠٠رسیده است  مـاه گـذشـتـه 
ــگــاری کــه مــاه .   تـومــان بـود سـی
ــه  ــود شــده ٦٠٠گــذشــت ــومــان ب  ت

ـلـی.  تومان١٢٠٠ ھـای  دولت و خـی
ـنـد  خـب " دیگر ممکن اسـت بـگـوی

ـیـری کـه ـیـم ــم ! " سـیـگـار نـکـش ن
ــن اســت کـه دولـت و  ــقـت ای ـی ـق ح

ھـای دیـگـر کـه اسـم شـان  خیلـی
ـنـد  کارشناس است توصیـه مـیـکـن
ـا گـران  که جنس گران را نخریـد ت

ـیـه شـود ـب ـن ایـن تـوصـیـه !   فروش ت
دولت به مردم ھمیشه این بوده کـه 
نخورید و نیاشامید، کسـی کـه از 

ھای حـکـومـت  رسانه! نخوردن نمرده
ــون  ــویــزی ــو و تــل ــخــصــوص رادی ب

ھائی دارند کـه مـثـال روش  برنامه
درست مصرف کـردن را بـه مـردم 
نشان میدھند و یا میگویند سـزای 

فـی !   گـران فـروش نـخـریـدن اسـت
ـان  ـنـد مـقـصـر خـودت الواقع میـگـوی
ـان را  ــد اگـر جـلـو شـکـم ت ـی ھسـت
ـیـد کـه گـران  بگیرد مجبور نیـسـت

ـاسـان بـی چشـم و !   بخریـد کـارشـن
ـقـدنـد کـه  ـت روی این حکومت مـع
ــای مصــرف در ایــران  ــداردھ ــان اســت
ــکــرار  ــکــریــز ت ــط اســت و ی غــل

ایرانیان بیش از ھر مـلـت :  "میکنند
ــش از  ــژه بــی ــه وی ــگــری و ب دی

ھای جھانی در ھـدر دادن  استاندارد
منابع غذایی، انرژی و حتی وقـت 

ـنـد امـا یـکـی . "   خود پیشتاز ھسـت
ـپـرسـد کـدام  ـان" نیسـت ب ـی را "   ایـران

ـبـع  ـانـی کـه مـن ـی میگوئید؟ ایـران
ــب  ــی ــان و س ــادمــج غــذایــی اش ب
ـا دیـروز در  زمینی است و اگـر ت

 ٢٥٠یک وعده غذایی چھار نفره 
 گـرم ١٢٠گرم گوشت بود اکنون 

ـتـه، چـه  ـف است آنھم نه ھـر روز ھ
ـنـد؟  ـزی را دارنـد ھـدر مـیـدھ چـی
ـا یـک بـخــاری  ـانـی کـه ب ـی ایـران
ـقـط  ـنـد چـون ف مجبورند سـر کـن
قبض گاز یک دھم حـقـوق یـک 

ــان ٣٠٠کــارگــری کــه  ــوم ــزار ت ھ
دریافت میکـنـد را مـمـکـن اسـت 

ـیـن( شامل شـود  ـای تـریـن حـد  در پ
ـــود ـــدر )   خ ـــرژی را ھ کـــدام ان

ـنـد؟ اصـال جـای ھـدر دادن  میدھ

ــد  ــویــن ــگ ــال مــی ــد؟ یــا مــث دارن
ــی نــیــســت و  ــا اصــول ــھ ــان ــم ــت ســاخ
ـانـدارد را  استاندار نمیباشد، عدم است

ـنـد  درست میگویند امـا نـمـی گـوی
ـانـھـا  ـتـم چه کسـانـی از ایـن سـاخ
سودھای سرشـاری بـردنـد و کـدام 
ـیـن  سازمان و نھاد دولتی برای ھـم
ــھـا مـجــوز صــادر کــرده  ـان ــم ـت سـاخ

ــگــر در آمــد .   اســت از ســوی دی
ــب  ــه مــاه عــق ــران مــاه ب کــارگ

افتد، و یا کـارگـران روز مـزد  می
ـیـت شـغـلـی  ھستنـد و ھـیـچ امـن

ھیچ کـارگـری بـه کـاری .   ندارند
ـئـن  که به آن مشـغـول اسـت مـطـم
نیست که فردا ھمان کار را داشـتـه 

ــد ــکــارســازی .   بــاش ــراج و بــی اخ
ـان  کارگران در سطح وسـیـعـی جـری

این شرایط گـرانـی ھـر روزه، .   دارد
ھـای  کارگران بیکار شده و خـانـواده

ـابـودی  آنان را به سمت نیستـی و ن
و ایـن ھـمـه .     کامل سوق میدھد

ـازه یـک گـوشــه کـوچـکـی از  ت
 .ای است که در جریان است فاجعه
 

با توجه به ایـن : کارگر کمونیست
ـابـت مـانـدن  درجه شدید گرانی و ث

ھـای کـارگـری  دستمزدھا، خانـواده
 چگونه گذران میکنند؟

بـه .   بـه سـخـتـی:   یاشار سھـنـدی
ـابـت در .  فالکت با حقوق پایین و ث

طی یک سال که آنھم دسـت کـم 
ــق  ــه تــعــوی ــرداخــت آن ب ــاه پ دو م

ـاج  می ـیـه مـایـحـت افتد روزبـروز تـھ
ــشــود . زنـدگــی غــیـر مـمــکـن مـی
تـر  زندگی کردن روز به روز مشکل

ـال در .   میشود در عرض دو مـاه ری
برابر دالر، دو برابر ارزش اش را از 
ـیـر  ـاث دست داد و این بـه سـرعـت ت

ـیـمـت ھـا گـذاشـت و  اش را روی ق
این یعنی عمال حقوق من کـارگـر 
ــد از  ــای نصــف شــده اســت و بــاز ب
ـیـه  ـاج اول بسیاری دیگر از مـایـحـت

دیـگـر !   زندگی صـرف نـظـر کـنـم
ـیـه ھـمـان مـیـوه آخـر شـب ھـم  تھ

ـزدیـک شـدن .   مشکل شده اسـت ن
عید و سال نـو سـبـب خـوشـحـالـی 

خـریـد " چون توان .   کارگران نمیشود

ــد ــار مشــکــل شــده "   شـب عــی بســی
است، گرانی طول سال یک طـرف 
و گرانی این موقع سال ھـم یـک 

ـیـن .   طرف کارگران برای خرید چـن
مراسمی توان اینکه برای خرید بـه 

ـنـد را نـدارنـد فروشگاه ـزن . ھـا سـر ب
بیشترین مایحتاج شب عید خـود را 

ـنـد از .   از دست فروشان تھیه میکـن
خود ایـن . . .   پوشاک بگیر تا میوه

ـنـد جـز  ـیـسـت ـفـروشـان کسـی ن دست
کارگران بیکار شده یا کـارگـرانـی 

ایـن .   که شغل دومشـان ایـن اسـت
ـاورنـد کـه  ـی دستفرشان باید شانس ب
ـایـد و  ـی ماموران قلدر به سراغشان ن
گرنه ھمـان انـدک سـرمـایـه شـان 

از سوی دیگر ھمـه .   غارت میشود
ـازار مـوجـود  ـاز در ب ـی چیز مورد ن
است اما کـارگـران روزبـروز قـدرت 
ـنـد و  خرید آنھا را از دسـت مـیـدھ
ـا حسـرت بـه کـاالھـا نـگـاه  باید ب

یک نـگـاه سـاده بـه سـر و .  کرد
وضع کارگران نشـان مـیـدھـد کـه 
ـار شـده انـد . چگونه در پنجه فقر گـرفـت

ــدگــی  ــش از زن ــام آســای ــه ن چــیــزی ب
 .کارگران رخت بر بسته است

مسافرت رفتن و تفریـح عـمـال 
ـبـدیـل شـده  به یک چیز لوکـس ت

ـیـد کـه در .   است اگر شاھـد ھسـت
ھـای کشـور  روزھای تعطیـل جـاده

ـنـگـونـه  مملو از ماشین میشـود، ای
ــســت کـه جــمــھـوری اســالمــی  ـی ن
ـا ایـن  میخواھد نشان دھد که گـوی
ــی  ــذران ــوش گ ــی خ ــردم در پ م

ـنـدان، بـخـشـی .   ھستند بجـز ثـروتـم
مشغول مسافر کشی و برخـی ھـم 
ــیـن تـھــران و شـھــرھــای  از ســاکـن
صنعتی بزرگ برای فـرار از ایـن 
ـنـد  ـارش ھسـت ـت مصیبتی که گـرف
ــه  ــکــان شــان ب ــدن نــزدی ــرای دی ب
شھرھای زادگاھشان مـیـرونـد، کـه 
ـزی  ـبـت چـی آنجا ھم البته جز مصی

ــت ــس ــم نــی ــی.   " حــاک ــروس دم "   ع
تــریــن مــراســمــی اســت کــه  دســت

میتوان در آن ساعاتی شاد بود امـا 
شاھد ھستیم که ھـمـکـاران مـا از 

یـکـی از "   عـروسـی" اینکه مـثـال 
ـزدیـک اسـت چـقـدر  نزدیکـانـش ن
دچار عذاب میشـود، دچـار دلـھـره 
ـیـه  ـاس تـھ ـب میشود که چگـونـه ل

ای  کند و از کجا بیاورد که ھـدیـه
ـنـجـار  بگیرد؛ و مدام با خودشان کل
میروند چگونه از زیر ایـن مسـایـل 

ـنـھـا .   دربروند شاید یکی بـگـویـد ای
که نیازھای روتین زندگی نیـسـت، 

اما در جمھوری اسالمـی از آنـجـا 
ـنـوان یـک  که خوشی و تفریح بـع
ـنـکـه انسـانـھـا بـه  نیاز انسـان و ای
ـازمـنـد  ـی بازسازی روحی و روانی ن
ـتـه اسـت  ھستند تماما زیر سوال رف
بحث و شکایت از نبود آنرا ھم زیـر 

ھـای  چـھـره.   عالمت سوال برده انـد
درھم و حالتھای به شدت عصـبـی 
ـیـجـه ایـن  ـت کارگران ھمه و ھمـه ن
است که روز بروز گـذران زنـدگـی 

ـتـر  مشکل ـل ـابـل تـحـم تر و غـیـر ق
 .میشود
 

وضعیت دوا و : کارگر کمونیست
ــه  ــھـا چــگـون ـان ـیـمــارسـت درمـان و ب
ـاب  ـای است؟ خیلیـھـا صـحـبـت از ن

ـنـد ـا .   شدن برخی داروھـا مـیـکـن آی
دولت در قبال معضـل کـارگـران و 
مردم کم درآمد در رابطه با مسـالـه 
ـیـمــاران چــکـار مـیـکــنـد و چــه  ب

 میگوید؟
خیلی ساده و بـی :  یاشار سھندی

ھیچ کـاری !   تعارف بگویم ھیچی
ـلـکـه بـدتـر  ـانـد، ب نمیکنـد کـه بـم

نـمـونـه اش .   انـدازد سنگ ھم مـی
ــن  ــت ــم دولــت بــرای  گــرف ــی تصــم

از بیماران تـحـت پـوشـش "   فرانشیز" 
ــمــاعــی در  ــن اجــت ــه تــامــی ــم ــی ب
ـتـمـاعـی  ـامـیـن اج درمانگاھھای ت
است، کارگرانی که قبال بـخـشـی 
ـیـمـه بـه  ـیـن ب از پول شان بابت ھـم
یغما رفته حاال دوباره باید به ھـمـان 
. بیمه پول بپردازند که ویزیت شـونـد

ـیـده  خود این موضوع که ھـمـه شـن
ــارگــران بــرای گــذران  انــد کــه ک

فـروشـنـد  زندگی کلیه شان را مـی
تصویر گویائی از وضـع کـارگـران 
ــه گــزاف دوا و  و مــعــضــل ھــزیــن
ـیـمـاران  ـان بـرای ب درمان و بیمارسـت

اگر دولـت قـرار بـود . طبقه ماست
ـایـد  رسیدگی کـنـد چـرا یـکـی ب
ــن درمــان عضــوی از  ـامــی بـرای ت
ـفـروشـد؟  افراد خانواده کلیه اش را ب

ـاد" بعضا شاھد ھستیم که  ـی ھـای  بن
ـیـمـاران "   خیریه ـاده کـه بـه ب راه افت

ـاشـد،  سرطانی مثال کمکی شـده ب
ـیـمـار  اما سوال این است که کدام ب

ــه" بـه کـمـک  ـیـری ـادھـای خ ــی ـن " ب
ـا فـالن  محتاج است؟ فالن آخوند ی
سرمایه دار محتاج که نیست، آنـھـا 
ـات  ـتـریـن امـکـان پول دارند و از بـھ
درمانی ھم برخوردار میشـونـد، امـا 

 ١از صفحه 
 

 !آسایش از زندگی کارگران رخت بربسته است
 ! جواب این اوضاع در دست کارگران است
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ــن  ــی کـافــی اســت کــه یــک چــن
ــر یــک  ــی ــاگ ــب ــمــاری ای گــری ــی ب
ــرازه  ــواده کــارگــری شــود، شــی خــان

ـقـر .   خانواده از ھم میپاشد با ھمه ف
شدید کـارگـران مـا گـاھـا شـاھـد 
ھستیم که کارگران یک کارخانـه 
برای کمک بـه ھـمـکـارشـان کـه 
فرزندش سرطان دارد پولـھـایشـان را 
روی ھم میگذارند؛ نـھـایـت پـولـی 
که جمع میشود مگر چقـدر اسـت 
ـاز ھـمـکـارش را بـر طـرف  ـی که ن
کند؟ ھم من میدانم، ھم شما، ھـم 
آن کارگری که پول میدھد و ھـم 
آن کسی که نیاز به پول دارد کـه 
ـتـریـن گـرھـی از کـار  این پول کم
کسی باز نمیکند، سوال اینـجـاسـت 
که چرا اینکار را میکننـد؟ بـرای 
ـــول  ـق ــ ـــن اســـت کـــه دولـــت ب ای

ــاســان بــورژوازی  ــن ــوان " کــارش ــن بــع
خـودش را اسـاسـا "   متولی جامـعـه

ـفـه مـیـدانـد . در این موارد بی وظی
ـانـی  اگر ھم درمانگاھی و بیمارسـت
ـبـال فـکـرش را  در جائی بسـازد ق

ـنـه ـزی ای  کرده است که چگـونـه ھ
که صرف کرده است به خزانـه اش 
. برگردد و سودش ھم تامـیـن شـود

دولـت مـانــنـد یـک سـرمـایـه دار 
واقعی رفتار متناسب با سـودآوری 
کارش اسـت، جـائـی کـه سـودی 
ــه گــذاری  ــه بــاشــد ســرمــای ــداشــت ن
ـتـظـار  نمیکند حاال از ایـن دولـت ان
ــار  ــمــاران ک ــی ــن کــه بــرای ب داشــت
ـثـی  ـتـظـار عـب خاصی انجام دھد ان

از نایاب شدن دارو پرسـیـدیـد، .   است
ھـا نـوزادان در  با اولین موج تحـریـم

واکسـن .   معرض خطر قرار گرفتنـد
ـاب "   سه گانه"معروف به  یکباره نای
دولـــت جـــمـــھـــوری .   شـــده اســـت

ـیـسـت، دول  ـالـش ن اسالمی که خی
ـیـمـت زنـدگـی  غربی ھم که بـه ق
نوزادان میخواھند رژیـم جـمـھـوری 

ـنـد امـا کـال .   اسالمـی را رام کـن
ـارانـه ھـایـش  دارو سـالـھـاسـت کـه ی

حذف شـده و داروھـای خـاص در 
ـیـسـت ـیـه داروھـای .   دسـتـرس ن تـھ

بیماریھای خاص، که مـعـروف بـه 
شـده یـک "   ناصر خسـرو" داروھای 

معضل وحشتناک زنـدگـی مـردم 
ـنـد سـرمـا .  است نسخه بیماری مـان

ــزدیــک  ــا ٥٧خــوردگــی ن  ٧٠ ت
ــدارد و  ــی ــه بــرم ــن ــزی ــان ھ ــزارتــوم ھ
ـیـمـت  داروھای خاص که دیـگـر ق

ـانـھـا خـدا بـرای .   ندارد بقول مسـلـم
کسی بد نیاورد اگر مجبور شـویـد 
ـان بسـتـری شـویـد بـه  در بیمـارسـت
ـیـد  یکباره ھر چه داشتید و نـداشـت

ـتـه .   از دست میدھید ـب ـنـجـا ال در ای
ــورژوازی ســاکــت  ــاســان ب ــارشــن ک

آیـد  ھستند، جـیـک شـان در نـمـی
ـنـد چـه آشـی  چون خودشان میـدان

 .اند برای مردم پخته
 

ـپـرداخـتـن :   کارگـر کـمـونـیـسـت ن
دستمزدھا و تعطیلـی کـارخـانـجـات 
ـان  و بیکارسازیھای گسترده ھمـچـن

از .   پابپای این گـرانـی ادامـه دارد
سوی دیگر مقامـات حـکـومـت و 
عوامل خانه کـارگـر و شـوراھـای 
ـنـده  اسالمی میگویند کـه سـال آی
ــشــود ــمــی ــمــزدھــا اضــافــه ن . دســت

مقامات حکومتی چه توضـیـحـی 
ای کـه در انــتـظــار  بـرای فـاجــعـه

 کارگران است دارند؟
ـتـم : یاشار سھندی ـاالتـر ھـم گـف ب

وقتی کارشناس دولتـی کـه ادعـا 
ایرانیان بیش از ھـر مـلـت " میکند 

ــش از  ــژه بــی ــه وی ــگــری و ب دی
ھای جھانی در ھـدر دادن  استاندارد

منابع غذایی، انرژی و حتی وقـت 
ـنـد آنـگـاه مسـلـم "   خود پیشتاز ھست

است که دولت چگونه این شـرایـط 
جـواب ایشـان .   را توضیـح مـیـدھـد

ـیـشـتـر اسـت از .   رنج و گرسنگی ب
نظر منطق انسانی واضـح اسـت در 
ـایـد  مقابل چنین وضعیتی قاعدتا ب
ـا  به فکر چیدن مـقـدمـاتـی بـود ت
ـاری رھـایـی  ـت انسانھا از ایـن گـرف
ـیـم درسـت  یابند اما ما شاھد ھسـت
برعکس رفتار میکنند چون اینـجـا 
منطق انسانی مالک نیست بلـکـه 
ــه اســت کــه حــکــم  ــای ســود ســرم

بـحـث بـرای ایـن دولـت و .   میراند
ـاه  کال دولتھای سـرمـایـه داری رف
ـیـن سـود  ـلـکـه تضـم مردم نیست ب

ـنـھـا .   بیشتر سرمایه مالک است ای
ـبـکـار ھـم  در کمال بی شرمی طـل
ـال زدنـی  ھستند و با وقاحـتـی مـث
ــد از  ــای ــد کــارگــران ب ــگــویــن مــی

ـنـد و  خواستـه ـای ـی ـاه ب ھـایشـان کـوت
ـا شـایـد یـک  ـنـد ت بیشتر کار کن
روزی به امید خدا و به یاری امـام 
زمان گشایشی در زنـدگـی بشـود، 
و تحریم مستمسـک خـوبـی اسـت 
ــشــود از  ــی ــایــی کــه م کــه تــا ج

ــد ــزنــن ــه .   زنـدگــی کــارگــران ب ــت ــب ال
میگویند تحریم مفید ھسـت و ھـر 

ـیـشـتـر  چه بیشتـر تـحـریـم شـویـم ب
ــم روی پــای خــودمــان  ــی ــوان ــت ــی م

اینھا البته حـرف کسـانـی !  بایستیم
ـیـسـت گـرسـنـگـی  است که قرار ن
ـا فـرزنـدشـان در مـعـرض  بکشند ی
ـا عضـوی  ـاشـد ی خطر فلج اطفال ب
ازخانواده از بیماری سختی در رنـج 

ـنـد . مدام باشد این را کسانی میگوی
که تفریح شـان بـه جـاسـت و بـی 

ـنـد ھیچ دغدغـه . ای خـرج مـیـکـن
ــد اســت  ــی ــم مــف ــحــری ــد ت ــگــویــن مــی
ھمانگونـه کـه جـنـگ را بـرکـت 
میدانند چرا که میخواھند بـه مـن 
ـار در رنـج و  ـت ساکن اینجا و گـرف
ـبـودھـا  و  گرسنگی در مقابل کم

ــم  نــداشــت ــکــن ــم اعــتــراضــی ن ھــای
ـاشـم کـارگـر خـامــوش .   وسـاکـت ب

ـتـر خـودم  باشم و ھر چه بیشتر ارزان
ــان قــرار دھــم ــار ایش ــی ــت . را در اخ

ـیـشـتـر و  فالکت و کار بیشتـر و ب
خاموشی در مقابـل ایـن وضـعـیـت 
تمام انتظاری است کـه ایـن دولـت 

ایـن دولـت از .   از ما کارگران دارد
سال گذشته در مقابل گرانی طـرح 
ـیـش کشـیـده  انجماد دستمزدھا را پ
است و دو سال است کـه دارد زور 
ـلـه  میزند که ھـر جـور شـده مسـئ
افزایش ساالنه دستمزدھـا را حـذف 

ــه  ــگــذارد ب ــد و ب ــوافــق" کــن " ( ! ) ت
ـتـی .   کارفرما و کـارگـر ـتـه وق ـب ال

ـز  که یک طرف معامله ھمه چـی
را تعیین میکند آنگاه تکلیـف ایـن 

و معنی آن معلوم اسـت و "   توافق" 
اگر ھم طرف دیگر یعنـی کـارگـر 
ـایـد از گـرسـنـگـی  توافق نـکـرد ب

امسال اما شاھد ھستیم کـه .  بمیرد
ــه کــارگــر و  ــان ــزدوران خ حــتــی م
ــگــر  شــوراھــای اســالمــی، کــه دی
حتی به سـخـتـی اشـک تـمـسـاح 
ـز ھشـدار  برای کارگران میریزند، نی
میدھنـد کـه حـقـوق کـارگـران را 
ـیـد مـیـخـوابـد ! زیاد نکنید که تـول

ـنـد  خیلی روشن و واضح  مـیـگـوی
صـرفـد  برای کارفرما دیـگـر نـمـی

! کارگر را با این حقوقھا نگـه دارد
ھر که ندانـد فـکـر مـیـکـنـد کـه 
کارگر چقدر حقوق مـیـگـیـرد کـه 

اگـر !   کمر کارفرما دارد میشـکـنـد
ــھـا ســاز  نـغـمـه ـن ای کـه امســال ای
ــه  کــرده ــھــای گــذشــت ــد بــا ســال ان

متفاوت مینماید بخاطر دعـواھـای 
ــال  درونــی خــودشــان اســت و مــث
ــد کــه  ــن ــد ثــابــت کــن ــن ــخــواھ ــی م

دولـت "   سیاستھای غلط اقتصـادی" 

احمدی نژاد باعث ایـن مشـکـالت 
ــرا .   شــده اســت ــم ظــاھ ــجــا ھ ایــن

ـیـف  کارگران باید ھزینه جنگ کث
ــد ــن ــدھ شــمــا .     ایــن اوبــاشــان را ب

میپرسید دولت چه توضیحی بـرای 
ـتـظـار کـارگـران  فاجعه ای کـه دران

چیـزی بـرای تـوضـیـح .   است دارد
وجود ندارد، اساسـا ایـن حـکـومـت 

ــح دھــد ــوضــی ــســت ت ــرار نــی ایــن .   ق
ــن ھســت کــه  ــرای ای حــکــومــت ب

ـبـه .   سرکوب کند حملـه ھـمـه جـان
ـیـن کـارگـری و  ـال حکومت به فـع
ـیـب قـرار دادن  ـق زندانی و تحت تـع
آنھا جواب این حکومت به فـاجـعـه 

با این وجـود ایـن .   در پیش رو است
حکومت نتواسته جنبش کـارگـری 

اعتصابات ھـر روزه .  را ساکت کند
نشـان )   ھر چند پـراکـنـده(کارگران 

میدھد که این حـکـومـت در ایـن 
. امر ھم بیشتر از پیش ناتـوان اسـت

ما شاھد ھستیم سرکوب مستمر و 
ـاعـث  گسترده فعالیـن کـارگـری ب
ـیـن سـاکـت  ـال این نشده که این فـع
ـلـکـه شـاھـد  شوند یا کـم شـونـد ب
ـیـشـتـر ایـن  ھستیـم کـه ھـر روز ب

ایـن مـا .   فعالین چـھـره مـیـشـونـد
کارگران ھستیم که در مقابـل ایـن 

انـد  ای که برای ما رقـم زده فاجعه
باید با مبارزاتمـان جـواب درخـوری 

ـای .   بدھیم ـن جنبش دستمزد بـر مـب
ـبـشـھـائـی  ـن خط رفاه یکی از آن ج
است که میتواند توده کـارگـران را 
. به شکل وسیعی به میدان بـکـشـد

ـیـکـاری  ـیـه ب جنبش مبارزه بـر عـل
ـاشـد . میتواند ھمین نقش را داشته ب

ـیـکـاری، و  مبارزه متحدانه علیه ب
مبارزه برای افزایش دستـمـزدھـا بـر 
مبنـای خـط رفـاه اگـر سـراسـری 
شود ھمین حکومـتـی را کـه ایـن 
ـوانـد بـه  ـت چنین وحشی و ھـار اسـت مـی

 . عقب براند و به شکست بکشاند
 

ھمانگونه کـه :   کارگر کمونیست
اشاره کردید قحطی و گـرسـنـگـی 
و فالکت تمام عیار تصویری اسـت 
که این حکومت در مقابل جامـعـه 
ــه اســت ــران گــذاشــت ــگــی . و مــزدب

ــن  ــل ای ــاب ـق ــطـعــا در م کـارگــران ق
وضعیت ساکت نخواھند بـود، امـا 
برای جلوگیری از فاجعه و عـقـب 
راندن سرمایه داران و حکومت آنـھـا 
ــی  ـاکـنـون ـفـرد و ت اعـتـراضـات مــن

ـایـد .   جوابگو نیـسـت ـنـظـر شـمـا ب ب
ـبـران کـارگـری  چکار کـرد و رھ

ـایـد کـارگـران را بـرای  چگـونـه ب
 مقابله با این اوضاع بخط کنند؟

بنظر مـیـرسـد کـه :   یاشار سھندی
ــوری  ــھ ــم ــمــام فشــاری کــه ج ت

آورد روی ایـن حسـاب  اسالمی می
کرده است که کارگـران مـتـحـد و 
ــت  ــی ــه ایــن وضــع ــی ــل ســراســری ع

ـنـد اعتراضـی نـمـی ـار .   کـن بـه اخـب
ــه  ـیـن نشـری کـارگـری کـه در ھـم
ــد  ــی ــن ــشــر مــیــشــود نــگــاه ک ــت مــن
اعتراضات کارگـری را در سـطـح 
وسیعی علیرغم ھمه سـرکـوبـگـری 

ــد ــی ــکــن ــم مشــاھــده مــی ــن .   رژی ای
اعتصابات آنقدر قدرت دارد کـه در 
سطح باالتری بورژوازی را به فکـر 
ـبـل  واداشته است که کاری کند ق

ـیـم  .   از اینکه دیر شود شـاھـد ھسـت
ــردا"  ــو ف ــت "   رادی ــه دول ــو ک رادی

ـتـه ـف ای  آمریکا راه انداختـه اسـت ھ
نیم ساعت ھـم شـده مشـخـصـا بـه 
ـبـش کـارگــری  اعـتـراضــات و جــن

ـیـم ایـن .   میپردازد ھـمـه مـا مـیـدان
اقدام از سر خـیـرخـواھـی وسـازمـان 
ـیـسـت،  ـارزات کـارگـران ن دھی مـب
این اقدامات بـرای ایـن اسـت کـه 
ـبـش  یک جورھائی بتوانند در جـن
ـابـعـد  ـنـد ت کارگری نفوذ پیـدا کـن
ـنـد چـرا  سرش را به سنـگ بـکـوب
ــه کــارگــر را  ــق ــدرت طــب کــه ق
ـنـد  میشناسند و دارند حـس مـیـکـن

. آیـد که این صـف دارد جـلـو مـی
باید در نظر داشت کـه اعـتـراضـات 
کنونی اگر سراسری و مـتـحـدانـه 
ـایـد دو  انجام شود آنگاه بورژوازی ب

مـا شـاھـد !   دستی بزند توی سرش
ـفـی راه  ـی ـیـغـات کـث ـل ـب بودیم که ت
ـا  انداخته بودند کـه کـارگـران را ب
یارانه نقدی خـریـدنـد امـا کـارگـر 
بطور واقعی در زندگی روزمره اش 
ـقـدی  ـارانـه ن درک میکرد که  ی
ـیـکـنـد و  مشکلی از او را حـل نـم
ـابـت  این طی این یکسال کـامـال ث

ـارانـه ھـا مـقـدمـات  شده که حذف ی
. حمله ھمه جانبه به کارگران اسـت

وقتی در میان کارگران بـحـث ایـن 
میشود که دولـت قصـد دارد کـه 
ـلـی  حقوقھا را ھم افزایش ندھد خـی
ساده عکس العـمـل کـارگـران ایـن 

ـنـکـار را " است  ـتـوانـد ای ـی مـگـر م
ـا ..."  بکند، بیخود میکند و ـاق و اتف

ـار  شرایط طوری است که ایـن اخـب
ـیـشـتـر  و این اقدامات کارگران را ب
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ـایـد  به این سمت سوق میدھد که ب
زمینه شـکـل گـیـری . کاری کرد

ــراســری  ــه و س ــحــدان ــارزه مــت مــب
کارگران و اینکه توده مـردم را بـه 
ـا تـوجـه بـه  سمت خودش بکشاند ب
ـبـش کـارگـری کـه  درخواست جـن
خواسته رفـاه حـداکـثـری مـردم را 

ـقـالب .   میخواھد وجود دارد تجربه ان
 و انقالب مصـر در زمـان حـال ٥٧

نشان داد که اعـتـصـاب سـراسـری 
کارگری میتواند یـک حـکـومـت 
دیکتاتـوری کـه سـه دھـه حـکـم 
ـاھـی مـوجـب  میرانده در زمان کـوت

ـیـم .   سرنگونی اش شود شاھد ھسـت
که اعتصابات کـارگـری فـراوانـی 
ـات  شکل میگیرد و ایـن اعـتـصـاب
ــم ھــار  اگــر ســراســری شــود رژی
جمھوری اسـالمـی را بـه سـرعـت 

ما یک فرصـت .   نابود خواھد کرد
مھم را از دسـت دادیـم امـا یـک 
اتفاق سیاسی یا اجتماعی میتـوانـد 
. این روند را به سرعت شـکـل دھـد

اما پیش از آن مھم ایـن اسـت کـه 
ما آمادگی آنرا داشته باشـیـم، کـه 

 فـرصـت از دسـت ٨٨مانند سـال 
 اعـتـراضـی بـود ٨٨انقـالب .   نرود

ـبـش  برای عزت و معیشت مگر جن
کارگری غیـر از ایـن اسـت؟ امـا 

ـتـوانسـت در   ٨٨جنبش کارگری ن
ـبـر  ـامـت یـک رھ خودش را در ق
ـبـش  نشان دھد امـا امـروز ایـن جـن
پتانسیل این را دارد به این مـرحـلـه 

ـتـوانـد . صعود کند این جنبش باید ب
اعتصابات سراسری شکل بـدھـد و 

ــد ــن .   سـازمـانـدھـی کـن ـی ـال مـا فـع
ـیـشـتـر بـه قـدرت  ـایـد ب کارگری ب
ـاشـیـم و  ـاور داشـتـه ب جنبش خود ب
آنچه در کل جامعه رخ میـدھـد را 
ـیـم کـه در  مربوط به خودمان بـدان
ـیـم  ـتـوان ـی این صـورت اسـت کـه م
سالح اصلی کـارگـران را سـازمـان 
ـات سـراسـری را  دھیـم و اعـتـصـاب

ـبـریـم چـاره .   " سازمان دھیم و پیش ب
، اتـحـاد " کار اتحاد کارگـران اسـت

ـیـگـیـرد اول .   اما در خال شـکـل نـم
ـارزه  اتحاد شکل نمی گیرد بـعـد مـب

و مشخصا اعتصـاب و بـخـصـوص 
ـاب ســـراســـری ـــصــ ـت ـارزه .   اعــ ــ ـب مــ

کارگری یک مبارزه سلـحـشـوری 
جنگاوران دالور نیست که ھمه ھـم 
ــارزه  ــب ــد، ایــن یــک م قســم شــون
ـار گسـتـرده اسـت و  اجتماعی بسـی

برای این مبارزه باید توده کـارگـران 
ھمانگونه کـه .   حضور داشته باشند

اشاره شده اعتراضـات و اعـتـصـاب 
پراکنـده وسـیـعـی وجـود دارد امـا 
ـنـد ـیـسـت . توده کارگران از آن آگاه ن

ـبـش کـارگـری از  ــانـه جــن ـاسـف مـت
ــه ــوردار  رســان ــرخ ــدرت ب ــرق ھــای پ

ـا  نیسـت، رسـانـه ھـای بـورژوازی ب
ـام  شدت تمام پدیده موھـومـی بـه ن

را بزرگ مـیـکـنـد "   طبقه متوسط" 
ـز بـه آن  که گویا تحول ھـمـه چـی

شاید بـه نـظـر بـی .   ( بستگی دارد
ـلـم  جـدائـی " ربط باشد اما ھمین فی

که پیرامون آن سـر "   نادر از سیمین
وصدای زیادی میکنند، مشخـصـا 
تاکید دارد که این طبقه مـتـوسـط 
ـفـکـر و خـیـرخـواه و  است که روشن
ــه  ــت ب تـحــول خــواه و صـادق نســب
ـتـمـاعـی اش  شخصیت فردی و اج
ــن درسـت در تضـاد بــا  اسـت و ای
ـیـدا  ـا پ کارگر عصبی مزاجی معن
کرده اسـت  کـه سـعـی کـرده از 
موقعیت کارگری اش کـنـده شـود 
ــا شــکــســت خــورده و پــریشــان  ام

ــن . )   اســت ــی از ســوی دیــگــر ھــم
ـات پـراکـنـده  اعتراضات و اعـتـصـاب

ــو  کـارگـران رســانـه ای مـانــنـد رادی
ــه  ــت ک ــرده اس ــردا را وادار ک ف
ــش کــارگــری  ــب ــه جــن مشـخــصــا ب

ای از قـدرت  بپردازد و ایـن نشـانـه
ھمین جنبش کـارگـری اسـت کـه 

ــاســیـم تـوده کــارگــران .   مـا مــیـشــن
ای و مشـخـصـا  وقتی بصورت توده

با اعتصاباتشان بـه مـیـدان خـواھـد 
آمد، که مانند ھمه مردم در یـک 
ـاســی  ــمـاعـی و یــا سـی ـت ـاق اج ـف ات

ای شـان فـراھـم  زمینه حضور تـوده
ـبـش .   باشد ـیـن جـن ـال این با مـا فـع

کارگری است کـه خـود را آمـاده 
آن کرده باشیم و توده کـارگـران در 
ـاشـنـد کـه مـا  پیشانی ما خوانده ب
ـالـش  ـب ھمان کسانی ھستیم کـه دن

توده کارگران مشکل شـان .  ھستند
ــال در مــورد  کـمــبـود آمــوزش مــث
ـا  ـیـسـت ی تشکیالت سندیـکـائـی ن
ـــس و  ـارک ــ ـــوزش م ـــی آم ـت ــ ح

تـوده کـارگـران .   مارکسیسم نیسـت
ـتـوانـد  دنبال رھبری میگردند کـه ب

ــری کــنــد ــب ــا مــا .   آنــھــا را رھ آی
ـاشـیـم؟ بـه نـظـر  میتوانیم آن رھبر ب
من این سوالـی واقـعـی اسـت کـه 
ـایـد بـه آن  ما فعالین کـارگـری ب

 .*پاسخ دھیم

 

 ١٠ای که رویتر بتاریخ  بنا به نامه
ـیـس یـونــان  ـل فـوریـه از اتـحـادیـه پ
دریافت کرده و در ھمین تاریـخ ھـم 
ــونــان  ــس ی ـی چـاپ شـده اسـت، پــل
اعالم کـرده اسـت کـه مـیـخـواھـد 
ـا و صـنـدوق  مسئولین اتحادیه اروپ
. بین المللی پول را دستـگـیـر کـنـد

این اتحادیه اعالم کـرده اسـت کـه 
ـاسـت "  از آنـجـا کـه شـمـا ایـن سـی

ـاضـــت ( مـــخـــرب  ــ ـاســـت ری ــ ـی ســ
ـیـد، مـا )   اقتصادی را ادامه مـیـدھ

ـیـم کـه شـمـا  به شما ھشدار میـدھ
ـیـد کـه  نمیتوانید مـا را وادار کـن

مـا از .   علیه برادران خود بجـنـگـیـم
ـابـل والـدیـن خـود،  ـق ایستادن در م
ـا ھـر  برادران خود، فرزنـدان خـود، ی
شھروندی که اعتراض مـیـکـنـد و 
ـاسـت  ـیـری در ایـن سـی خواھان تغی

ـاز مـی ـیـم است، سرب در بـخـش . "   زن
ـامـه آمـده اسـت : دیگری از ایـن ن

ـیـروی "  ـانـونـی ن بعنوان نمایندگان ق
ـیـم کـه  پلیـس، مـا ھشـدار مـیـدھ
بخاطر یک سری تخلفات قانـونـی 
ـیـف  نظیر گروکشی، لغو و یا تضـع
ـقـالل  مخفیانه دمـوکـراسـی و اسـت
ملی، علیه شما حکم دسـتـگـیـری 

ــن نــامــه . "   صـادر خـواھــیـم کـرد ای
ـا،  خطاب به مسئولین اتحـادیـه اروپ
صندوق بین المللی پول، کمیـسـیـون 
ــزی اروپــا  ــانــک مــرک ــا، و ب اروپ

 .نوشته شده است
ـتـر  البته در ھـمـان گـزارش روی
اشاره شـده اسـت کـه ایـن تـھـدیـد 
ـاج بـه  سمبلیک است و پلیس احتی
اجازه دادگاه برای حکم دستگـیـری 

این ھـم مشـخـص اسـت کـه .   دارد
ــس در ھــر کشــوری  ــی ــروی پــل ــی ن
ـیـه سـرکـوب  نیـروی اصـلـی و اول
ـتـرض بـه وضـع مـوجـود  مردم مـع
است و پلیس یونان ھم ھمیـن اسـت 
و حداقل در دو سال اخیر ھـم ھـمـه 
ـیـش  دیده اند که کار و حرفـه اصـل

سرکـوب ھـر روزه . ھمین بوده است
ـیـس  ـل مردم معترض یونان تـوسـط پ
ـلـم و  ـی یونان با ھزاران عـکـس و ف

ـیـس ھـر . سند کامال روشن است پل
ـافـع  کشوری برای مـحـافـظـت مـن
طبقه سرمایه دار آن کشور سـاخـتـه 

اگـر شـرایـط .   و پرداخته شده اسـت
ــصــادی در یــک  ـت سـیــاســی و اق
حالت قابل تحمل ادامه پیدا بکـنـد، 
ـفـه خـود  ـان بـه ایـن وظـی پلیس یون
ـیـم  عمل خواھد کرد و تـھـدیـدات ن
بند آنھا علیه اربابان خـود از یـک 
ـیـک فـراتـر نـخـواھـد  ـل ـب تھدید سم

ـقـالبـی .   رفت اما تـحـت شـرایـط ان
ممکن است این تھدید و کـارھـای 
ــنــد ــت پــیــدا ک ــی ــه آن واقــع ــی . شــب

ھمانطور که شاه ھویدا را دستـگـیـر 
ـان مصـر  کرد و حـکـومـت نـظـامـی

 .مبارک را دستگیر کرد
اما نفس ایـن تـھـدیـد نشـان از 
ــودن اوضــاع ســیــاســی و  حــاد ب

نشـان از ایـن .   اقتصادی یونان دارد
دارد کـه دم و دسـتـگـاه سـرمـایـه 
داران غـارتـگـر دارد در اثـر فشــار 

ــوده ــراضــات ت ــده اعــت ای و  فــزایــن
ــصــابــات کــارگــری شــکــاف  اعــت

ـایـد ـی در .   برمیدارد و بـه زانـو درم
تمام تحوالت عمیق اجتمـاعـی کـه 

ھای وسیع مردم بطور متحـد و  توده
ـابـل دسـتـگـاه حـاکـم  ـق پیگیر در م
ــه  ــد، کشـاکشــھــا ب ــرن ــگـی قـرار مــی

ای مـیـرسـد کـه دسـتـگـاه  مرحـلـه
ـزلــزل و شـکــاف  سـرکـوب دچـار ت
ـایـد ـی . میشود و نھایتا به زانو در م

ـان  اوضاع سیاسی و اقتـصـادی یـون
ـــالب  ـق ـ ــک ان ــه ی ــت ک ــوریس ط
ـتـوانـد  ـی سراسری و رادیکال ھر آن م
ـیـروزی بـرسـد . شروع شـود و بـه پ

برای بیـشـتـر از دوسـال اسـت کـه 
ـات طـوالنـی  مردم یونان با اعتـصـاب
ـا اعـتـراضـات  مدت و عمومی و ب

ـیـت  توده ـیـه وضـع ـانـی عـل ای خیاب
فشـارھـای .   موجود مبارزه میکنند

اقتصادی ھر روز شـدیـدتـر از روز 
ــه کــارگــر و اقشــار  ــق ــش طــب ــی پ
ـان و  زحمتکـش را بـه مـرز عصـی
ـقـالب سـوق مـیـدھـد . شورش و ان

طبقه سرمایه دار حاکم ھیچ افـق، 

ـبـود  چشم انداز، و راه حلی برای بـھ
وضع مردم، حـتـی در دراز مـدت، 

ـاسـت .   ندارد ـان چـه سـی دولـت یـون
ریاضت کشی اقتصادی را اعـمـال 
کند که مردم را به فالکت کامـل 
ـا اعـالم  اقتصادی بـرانـد، و چـه ب
ـاسـت  ورشکستگی از اعمال آن سـی
ـایـد  سرباز بزند، در ھرد دو حـالـت ب
ـای  ـــھــ ـال ـا و ســ ـــظـــر روزھــ ـت ــ ـن مـ
ـیـت  وحشتناک باشنـد، زیـرا وضـع
یونان در چھارچوب نظـام سـرمـایـه 
ـنـد  داری جواب ندارد و مردم نمیتوان

 .این وضع را تحمل کنند
ـان   تنھا راه پیش پای مردم یـون
خالـصـی از تـمـام دم و دسـتـگـاه 
ـتـصـادی  سیـاسـی، نـظـامـی، و اق
سیسـتـم سـرمـایـه داری از طـریـق 
ـاشـد ـب . یک انقالب اجتمـاعـی مـی

ـنـوز  احزاب چپ و رادیکال یونان ھ
ـابـل  نتوانسته ـیـو ق ـات ـتـرن اند یـک آل

ــوده ــش پــای ت ــخــاب پــی ــت ھــای  ان
. معترض و طبقه کارگـر بـگـذارنـد

ــای ایــن  ــھ ــت ــاس چشــم انــداز و ســی
احزاب ھنـوز از چـھـارچـوب نـظـام 

ـیـرو و .   سرمایه داری فراتر نمیرود ن
حزب آلترناتیو اما میتواند در بـطـن 
ــصــابــات  ــابــانـی، اعــت ــارزات خــی ـب م
ــغــال  ــش اش ــب ـن ــری، و جـ کــارگ
بیمارستانھا و ادارات دولتـی و اداره 
ـیـمـات  ـای تصـم ـن این مراکز بر مـب
ـیـم مـجـامـع عـمـومـی زاده  ـق مست
شود، سریعـا رشـد کـنـد، و یـک 
ـیـسـتـی  ـال انقالب کارگری و سوسی
ــروزی  ــی ــان دھــد و بــه پ ــازم را س

ــد ــرســان ــای .   ب ــمــام کشــورھ مــثــل ت
دیگر، ایجاد یک حزب سیاسـی و 
ـاتـی و  سوسیالیستـی ضـرورت حـی
ـیـشـروی و  فـوری دارد و شـرط پ

ـان ھسـت ـقـه .   پیروزی مردم یـون حـل
ـات شـمـال  ـقـالب حیاتی مفقوده در ان
ـبـش  آفریقا، خاورمیانه، یونان، و جـن
اشغال برای سرنگونی طبقه حـاکـم 
ـادی در  ـی ـن ـیـر ب ـی و ایجاد یک تـغ
ساختارھـای جـامـعـه یـک حـزب 

 .سیاسی سوسیالیستی است
 ٢٠١٢ فوریه ٢٠

پلیس یونان چرا میخواھد  
مسئولین اتحادیه اروپا را 

 ! دستگیر کند؟
 حبیب بکتاش
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ــط كــار  ــكــه دمــكــراسـی مــحــی ـن ای
(Workplace Democracy) 
با اتحادیه گـرائـی بـه دسـت مـی 
ــه عـمــومـی امــا  آیـد، یـك فـرضـی

ـیـسـت اتـحـادیـه گـرائـی، .   غیرواقـع
حداقل در آمـریـكـای شـمـالـی، نـه 
ــی را  ــع ــی واق ــراس ــك ــھــا دم تــن
ـلـكـه حـتـی  نمایندگی نمی كند، ب
ـنـدگـی  ـای باعث ایجاد دمكراسی نم
وكالتی در محـیـط كـار ھـم نـمـی 

ــود ـای .   ش ــكــ ــع در آمـــری در واق
ــی، ھــدف از چــھــارچــوب  شــمــال
قانونی ای كه بر رابطه اتـحـادیـه ـ 
ـتـرل  ـن كارفرما حاكم است، ھـمـان ك
كارگران و تضمین موقعیت كنـونـی 

ـاشـد درسـت .   در محیط كار مـی ب
ـانـون یـك سـری حـقـوق  است كه ق
ــه كــارگــران مــی  مشـخــصــی را ب
ـزرگـی در ایـن  ـادلـه ب دھد، اما مب

ـادلـه :   بین صورت گرفته اسـت مـب
ــا آزادی،  ــن حــقــوق مشــخــص ب ای

به نظر من ایـن .   برابری، دمكراسی
مھم است كـه مـردم مـتـوجـه ایـن 
ــرداشــت غــلــط خــود بشــونــد كــه  ب
محـیـطـھـای كـاری مـتـشـكـل در 
اتحادیه ھا، ھـمـان دمـكـراسـی در 

در واقـع .   محیطھای كاری نیـسـت
ـار مـھـم بـر سـر ایـن  یك مانع بسی
وضعیت كه مردم درباره دمكـراسـی 
واقعی در محیط كار متوجه اصـل 
موضوع نمی شوند، ھمین بـرداشـت 

 . غلط یاد شده است
به یك معنا، این تصویـر غـلـط 
ھمانند آن تصویری است كه بـه آن 

ــالــت دادن " عــنــوان  ــای دخ طــرحــھ
ـتـی "   كارگران ـنـی وق داده انـد؛ یـع

ــارگــران را مــی  ــظــر ك ــت ن ــری مــدی
ــھــا را در  خـواھــد و یــا ایــنـكــه آن
تصمیم گیریھا دخالت می دھـد، و 
ـا دمـكـراسـی  ـان ـاه ھـم ـب این به اشـت

مـا .   محیط كار فـرض مـی شـود
ـیـسـت؛  البته می دانیم كه چنیـن ن
ـار  چرا كه مدیریت ھنوز در سـاخـت

ـاره" سلسله مراتبی  . اسـت"   ھـمـه ك
این ادعای ما مشخـصـا در مـورد 
آمریكای شمالی، كه اتـحـادیـه دار 
شدن محیط كار ھیچگونـه ربـطـی 
ـار نـدارد،  به دمكراسی مـحـیـط ك

ـنـد در واقـع .   بیشتر صـدق مـی ك
ـانـعـت از بـه  قوانین كار بـرای مـم
ــزی  ــن چــی ــی ــن ــوســتــن چ ــی وقــوع پ

تصویـب شـده و بـه اجـرا در مـی 
ـا .   آیند به نظر من این تا حـدودی ب

ـنـد كـه اتـحـادیـه  اروپا فرق مـی ك
ـنـدگـی" واقعا كمی موقعیت  ـای " نـم

ـا  در ھیأت مدیره شركتھا دارنـد و ت
حدودی در تصمیم گیـریـھـا دخـیـل 

ــد؛ ــن ــم .   ھســت ــن ھ ــه ای ــت ــب امــا ال
ـیـسـت،  ـار ن دمكـراسـی مـحـیـط ك
گرچه كمی مشاركتی تـر از مـدل 

 .آمریكای شمالی است
برای اینكه یك تصویر درسـتـی 
از این موضوع داشته باشـیـم، مـی 
توانیم نگاھی كوتاه به تاریخ روابـط 
اتحادیه ــ مـدیـریـت در آمـریـكـای 

 .  شمالی بیاندازیم
اكثر مردم از موقعیت كـارگـران 
ـتـی  ـقـالب صـنـع در قرن پـس از ان
حـداقـل بـطــور خــالـصـه و مــبـھــم 
ـیـچـوجـه  اطالعاتی دارند كه بـه ھ

كارگران در شـرایـط .   مناسب نیست
مخوفی كار و زندگی می كردنـد، 
ــان بــی رحــم  ــب ــوســط صــاح كــه ت
كارخانـه، كـه خـود را بـخـشـی از 

ـقـه بـرتـر  ـنـھـا از لـحـاظ ( طب نـه ت
) مالی، بلكه از لحاظ اخالقـی ھـم
. می دانستند، استثمار مـی شـدنـد

مخالفت در شكل اقدام جمـعـی، در 
ــوزده  ــرن ن شــروع )   ١٨٠٠( اوایـل ق

ــد ـــه .   ش ـا ب ــھــ ـن ــه تـ كــارگـــران ن
ـز، سـاعـات  دستمزدھای رقت انـگـی
ـاامـن كـار  طوالنی كار و شـرایـط ن
اعتراض كردند، بلكـه بـه سـیـسـتـم 
ـبـی مـدیـریـت ھـم كـه  سلسله مرات
ــرا از  ــی چــون و چ ــت ب اطــاع
ـاشـران را ھـم  اختیارات سركارگرھـا و مـب

 .از آنھا می خواست، معترض بودند
ـانـه  جدا از متد معـمـوال وحشـی
ــی  ــظــارتــی، یــك مشــكــل اصــل ن
كارگران در قرن نوزده، ایـده مـطـیـع 

ـا .   دیگری شدن بود این مـوضـوع ب
ـیـك جـمـھـوری  ایده ھـای دمـكـرات
ـامـتـجـانـس  آمریكای تازه تأسیس، ن

بسیاری شـرایـط . به نظر می رسید
ـائـی كـه  ـق خود را با بـردگـان آفـری
ھنوز در جنوب آمریـكـا رایـج بـود، 

ــایســه مــی كــردنــد اصــطــالح .   مــق
وسیعا معمول شـد "   بردگی مزدی" 

كه الـگـوی شـرایـط مـحـیـط كـار 
جدید كه بـعـد از عصـر صـنـعـتـی 
خودش را جا انداخته بود، تـوصـیـف 

 .میكند

كارگران ھرچه بیـشـتـری اقـدام 
به ایجاد اتحـادیـه ھـای كـارگـری 
ــار آوردن بــرای شــرایــط  ــرای فش ب
ـاره  بھتری كردند؛ اما اختالفات درب
آنچه كه باید تمركز این اتحادیه ھـا 

بـعـضـی .   باشد، سریعا سر باز كردند
ھا خواھان در دستور كار گـذاشـتـن 
ــت  ــعــی در وضــعــی ــرات وســی ــی تـغــی
ـتـصـادی بـرای در  اجتماعـی ــ اق
ـار بـودنـد؛  دست گرفتن مـحـیـط ك
اما تعدادی دیگر فقط خواھان ایـن 
بودند كه اتحادیه ھا باید تالـشـشـان 
را به افزایش دسـتـمـزدھـا، سـاعـات 
كوتاه تر و قوانین عـادالنـه تـر كـار 

این مـوضـوع آخـری .   محدود كنند
ـیـشـه  قاطعانه از طـرف اتـحـادیـه پ
ـنـدتـر و  وران و اصنـاف كـه قـدرتـم
متشكل تر از اتحادیه ھـای دیـگـر 
در این دوره بودند، حمایت می شـد 

ـا (  ـیـشـه وران ت بخاطر مھارتشان، پ
ـتـری از  ـیـت بـھ حدودی در مـوقـع
كارگران غیرماھر بـودنـد؛ چـرا كـه 
ـارتـر  نسبتا در محیط كار خـودمـخـت
بودند، سرمایه داری را بیشتر قبـول 
ـیـجـه  ـت داشتند و به تدریج به ایـن ن
رسیدند كه با تجار و سرمـایـه داران 
ـا  ـا ب نقاط مشترك بیشتری دارنـد ت

ـیـمـه دوم ) .   كارگران غیرماھـر در ن
ـیـسـم" قرن نوزده، این  " بیزینس یونیون

ـبـش كـارگـری  فلسفه غالب در جـن
آمریكای شمالی و نھاد اصلـی آن، 

 . شد" فدراسیون كار آمریكا"
کـارگـران بسـیــاری ھـمــچـنــان 
خواستار كنترل كارگری بر صـنـعـت 
ــط كــار  ــزاســیـون مــحـی ـی و دمــكــرات
بودند، اما ھر چه بیشـتـر از طـرف 

ـا( سرمایه داران  ـتـھ ـان شـرك ) صاحـب
(Business) سازمانھای دولتـی ،

و اتحادیه ھای ھمسو با سوداگـران 
ـتـه و بـطـور  مورد اتھام قـرار گـرف
ــد ــه ای ســركــوب شــدن ــان . وحشــی

ـبـی  ھمزمان با نظـام سـلـسـلـه مـرات
روابط در مـحـیـط كـار مـتـدھـای 

ـلـور "   عـلـمـی" مدیریت  ـی فـردریـك ت
(Freder ick Taylor ) و  

ـارش، نـظـام سـلـسـه  ـی ھمراھی دست
ــده تــر و  ــی ــچ ــی ــتــی پ ــبــی ح مــرات
بزرگتری را تقویت كرد و متدھـای 
ــلــط را  ــرگــی و تس ــی مــؤثــرتــر چ

 .معرفی كرد

 بیزینس یونیونیسم
 و تقابل آن با 

 دمكراسی محیط كار
 

 (Wanda Pasz)واندا پاز  
 ناصر اصغری: ترجمه

 مقدمه مترجم
 

با اتـحـادیـه ھـای " زمینی"و ھم " كتابی"برای من كه، بقول واندان پاز، ھم 
ـبـع  ـن ـاز یـك م كارگری آمریكای شمالی آشنائی نسبی دارم، نوشته واندا پ
ـنـس  ـزی ـی خوبی برای آشنائی بیشتر خوانندگان این مطلب با تار عنكبـوت ب

ـیـش از .   یونیونیسم در آمریكـای شـمـالـی اسـت ـاز ب  سـال در ٣٠وانـدا پ
ـا اتـحـادیـه ھـای كـارگـری آمـریـكـای  ـار ب ظرفیتھای مختلفی درگیر ك

ـیـن .   شمالی بوده است ـتـه ب ـی بقول خودش مدتی فعال اتحادیه و عضـو كـم
ـیـن  رابطه كارفرما ـ كارگران بوده و در دوره ای ھم داور حـل اخـتـالفـات ب

ـائـی دسـت اول دارد.   این دو وی از .   از زیر و بم كار این اتحادیه ھـا آشـن
ـات "   كتابی" واقعیات  ـی ـا واقـع ـنـی" دانشگاھیان می گوید و آن را ب " زمـی

ـیـت .   اعضای اتحادیه ھا مقایسه می كند ـال از زوایای مختلفی نور بر فـع
در تار عنكبوت اتحادیه ھا و روابط دور و بـر رؤسـای اتـحـادیـه ھـا مـی 

ـبـه " از بی قدرتی كارگران در اتحادیه ھا می گوید و از .   افكند سـه جـان
ـیـه كـارگـران پـرده "   گرائی رؤسای اتحادیه ھا، كارفرماھا و دولتشان بر عـل

 . بر می دارد
ـاز  من اما یك مالحظه ای ھم بر این نوشته خواندنی و كال دید وانـدا پ

ـیـسـم" واندا پاز نقدی روشن به .  دارم" اتحادیه"به مقوله  دارد "   بیزینس یونیـون
ـنـوان مـنـحـط  که قبال نیز گفته بودم حتی در بین سندیكالیستـھـا ھـم بـع

اما نظر او کال درباره سـنـدیـكـا و .   ترین نوع سندیكالیسم شناخته شده است
ـاره  اتحادیه بعنوان تشكل كارگران چیست بحث دیگری اسـت، و نـظـرم درب
ـار  ـار بسـی این موضع ایشان را ھمراه با ترجمه مطلب دیگری از وی، ایـن ب

 .كوتاه تر، در شماره بعدی نشریه خواھم نوشت
كار ترجمه ھمیشه تكنیكھائی ھم دارد كه ترجمه را عـلـی الـعـمـوم از 

ـاب .   نوشتن سر راست یك نوشته سخت تر می كند ـت ماركس زمانـی كـه ك
ـانـھـای  كاپیتال را می نوشت، ھمیشه توضیحاتی برای كلمـاتـی كـه در زب
ـاب مـی  ـت مختلف حق مطلب را بھتر ادا می كنند، در زیر نویـس ھـای ك

در ترجمه انگلیسی بـه فـارسـی و بـخـصـوص در حـیـطـه ھـای .   گنجاند
ـبـوده  خاصی، مثل كشوری كه ھیچ وقت فعالیت در عرصه تشكـل آزاد ن
ـتـه كـه  ـاف ـی ـنـرا ن ـان فـارسـی امـكـان ای و ھمیشه با سركوب روبرو بوده، زب
كلماتی كه روزمره توسط فعالین جنبش كارگری در غرب بـكـار مـی رود 

 Shop Stewart ،Businessكلمـاتـی مـثـل .   و مصطلحند، بپروراند
Unionism ،Wildcat Strike ،Grievance ،Arbitration  و غیره

ھمه این كلمات معادل فارسی خود را دارند، امـا در عـرصـه كـار .  و غیره
ـنـد تصـور خـود مـن ایـن .   تشكلھای كارگری معنای یك به یك نمـی دھ

ـا ایـن  است كه فعال كارگری دست اندر كار مسائل كارگری، تا حدودی ب
 .لغات آشنائی اولیه دارد

 
 ناصر اصغری

 ٢٠١٢ فوریه ٢٤
*** 
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مخالفت با این تـحـوالت ادامـه 
" نـھـادھـای كـارگـری" داشت، امـا 

بطور فزاینده ای روی دسـتـمـزدھـا، 
ساعات كار و امنیت مـحـیـط كـار 

ـبـی .  تمركز كردند نظام سلسلـه مـرات
محیط كار یك فرض داده شـده بـه 

ــر .   حســاب آمــد ــك ام در واقــع ی
الزامی شد ـ چیزی كه بـه رشـد و 
رونق كسب و كار كـمـك مـی كـرد 

ـارآوری ای كـه (  ـیـل رشـد ب به دل
ـارشـان گـذاشـتـه  ـی متد تیلور در اخت

ــیـن بــا ارزشــھــای )   بـود و ھــمــچــن
ـانـه  ، (corporatist)انحصارگرای

كه بسرعت در حال تبدیل شـدن بـه 
ــود،  ــب در آمـریـكـا ب ـلـسـفـه غـال ف

ــود ــافــع ســوداگــران .   ھــمــســو ب ــن م
اولویت پیدا كرد و اگـر شـرط ایـن 
منافع این بود كه باید دیسپلیـن در 
محیط كـار ارتشـی و بـدون چـون 
ـیـن مـی شـد . چرا باشد، باید چـن

بیزینس یونیونیستھا تن به این نظـام 
فكری دادند و در نتیجه آن بـخـش 
عظیمی از كارگرانی كه مـتـشـكـل 

 . نبودند ھم چنین كردند
ــه  ــود دھ ــث ١٩٣٠رك ، بــاع

ـیـت، اعـتـصـاب و  ـال موجی از فـع
متشكل شدن در محیط كار توسـط 
اتحادیه ھایی شد كه تماما ھمـسـو 
ـیـسـم  ـیـون ـنـس یـون ـزی ـی ـلـسـفـه ب با ف

شدت و حـدت اعـتـراضـات .  نبودند
ــاره جــان  ــارگــری و عــالقــه دوب ك
گرفته به سوسیالیسم در ایـن دوره، 
ــا  ــك ــس جــمــھــوری وقــت آمــری رئــی
ـیـن روزولـت را مـجـبـور بـه  فرانكل
ـاد  ـی ـن معرفی قانون كاری كرد كه ب
سیستم موجود روابط بین كـارگـر ـ 

ـا  ـــــ ــــــرم ـارف ـــــ )ك l a bour -
management relations)  را

ـانـون .   ریخت این اصالحات كه به ق
مـعـروف  (Wagner Act)واگنر 

است، به كـارگـران و اتـحـادیـه ھـا 
ـزامـات  حقوق مشخصی را داد و ال
ـز  ـی و مسئولیتھای مشخـصـی را ن

ـیـل كـرد بـرای .   به كـارفـرمـا تـحـم
ـا  ـایـد ب ـنـون ب مثال كـارفـرمـاھـا اك
ـثـریـت كـارگـران  اتحادیه ای كـه اك
ــد،  رأی بـه تشــكـیـل آن داده بـودن

ــد  ــن ــكــن ــه، ( مــذاكــره ب در گــذشــت
كارگران می توانستند بـه اتـحـادیـه 
ــارفــرمــاھــا  ــودنــد، امــا ك ــی ــپ ای ب
ـیـت و تـعـھـدی  ھیچگونه مسـئـول
نداشتند كه با این اتحادیه ھـا وارد 

ــد ــون ــراردادی بش ــره و ق ــذاك ) . م

ـزم  ـان مـل اتحادیـه ھـا و كـارفـرمـای
بودند كه بر سر قراردادھـای دسـتـه 

مذاكـره "   حسن نیت" جمعی با ھم با 
ــرك  ـنـد كـه بـه قـراردادی مشـت ـن ك

ـانـون .   برسند حق اعتصاب توسـط ق
امـا در یـك ( محافظـت شـده بـود 

دوره بسیار محدود در پایان قـرارداد 
و اختالفـات بـر سـر )   دسته جمعی

تعبیر بندھای قرارداد دسته جمـعـی 
ــه بــا كــارگــران  ــادالن ــار نــاع و رفــت
ـاری  ــ ـب ـــك داوری اجــ تـــوســـط ی

(binding arbitration)  ) یـك
پروسه شبه قضائی كه قاعدتا بایـد 
سریعتـر و عـادالنـه تـر از سـر در 

ـاشـد حـل و )   آوردن از دادگـاھـھـا ب
ـونـی در سـال .   فصل بشـونـد ـان ـیـن ق چـن

 . در كانادا ھم تصویب شد١٩٤٨
ـــوجـــه اســـت كـــه  ـــه ت الزم ب
ــن اصــالحــات  ــدام از ای ــچــك ھــی
ــرای  ــن شــرطــی را ب ــری كــوچــكــت
ــار در بــر  ــط ك ــی دمــكــراســی مــح

ـبـه اصـلـی .   ندارند ـن در واقع یـك ج
ـاخـتـن  ـیـت شـن این رفرمھا به رسـم
قانونی حق مدیریت در اداره شركـت 
خود است؛ یعنی طـوری كـه خـود 
ـقـط تــا  تشـخـیـص مـی دھــد و ف
ـا  ـاشـد ب جائی كه بااجبار مجـبـور ب
آنچه كـه خـود در قـرارداد دسـتـه 
جمعی از آن صرف نظر كرده اسـت، 

تا جائی كه مـن خـبـر .   كوتاه بیاید
دارم، ھیچ اتحـادیـه ای در ھـیـچ 
دوره ای پیشنـھـاد نـداده اسـت كـه 
ـیـك در مـحـیـط  ساختاری دمـكـرات
ـا  كار در قرارداد گنجانده بشـود و ی
نخواسته است روابط نظـام سـلـسـلـه 
مراتبی در محیط كار را بـچـالـش 

ــد ــش ــك ــمــام .   ب ــروز، ت ــه ام تــا ب
ـادا  ـان قراردادھای دسته جمعی در ك

حـفـظ حـقـوق " یك بند استانـدارد ــ 
ــت ــری ــدی  reservation of)"   م

management rights)  دارنـد
كه به كارفرما حـق مـی دھـد ھـر 
جوری كه خود بخواھد محیط كـار 

 .را خود مدیریت بكند
ـنـكـه چـرا دمـكـراسـی  دلیل ای
ـا  ـانـون وگـنـر و ی محیط كار در ق
ـادائـی آن غـایـب اسـت،  ـان معادل ك
ـاسـی و  ـبـران سـی این اسـت كـه رھ
بیزینسھا در آمریـكـای شـمـالـی از 
ــط كــار وحشــت  دمـكــراســی مــحــی

ـار بـرای .   دارند دمكراسی محیط ك
ـیـسـم  ـیـش از حـد بـه كـمـون آنھـا ب
ـان جـنـگ  ـای ـا پ شباھت داشت و ب
جھانی و شـروع جـنـگ سـرد كـه 

ــوك  ــل ــن غــرب و ب خصــومــت بــی
ــچ  ــود، ھــی شــوروی گــرم شــده ب
ــســم در  ــدازه كــمــونــی ــه ان چــیــزی ب
آمریكای شمالی مایه ترس نبود و 

تـرس از .   مورد نفرت قرار نـگـرفـت
ـاز  سوسیالیسم كه سالنه سالنه راه ب
ـیـن روزولـت را  مـی كـرد، فـرانـكـل
ـانـون وگـنـر را  مجبـور كـرد كـه ق

ـادا یـك .   بتصویب برساند پارلمان كان
دھه بعد از آن قانون مشابھی را بـه 
ــه  ــرد ك ــب ك ــن خــاطــر تصــوی ای
سیاستمداران وحشت كرده بودنـد كـه 
انقالب سوسیالیستی در دو قـدمـی 

ــرار دارد  ــن ( ق ــی ــانــادا ب ــایــع ك ــن ص
ـا ١٩٤٧سالھای  ، شـاھـد ١٩٤٨ ت

ــراضــات  ــی از اعــت ــع مــوج وســی
ــود ــعــد از ) .   كــارگــری ب در دوره ب

پایان جـنـگ، از آنـجـا کـه بـھـره 
ـاتـی  وری و کارائی فاکتوری حـی

و ( برای سیاست صنایع آمریکائی 
ـنـد )   کانادائی بود کـه قصـد داشـت

جھان را با کاالھـای مصـرفـی پـر 
چرا که خزانه ھای شرکـت ( کنند 

، ) را ھم از سود مـاالمـال مـیـکـرد
ـز  ـی حفظ آرامش در کـارخـانـجـات ن

ـات و .   مھم و حیاتی شـد اعـتـصـاب
ـایـد  دیگر اختالالت در محیط كار ب
ـنـد و  ـت مورد شماتت قرار می گـرف
ــارگــران از  ــاعــت كــوركــورانــه ك اط
مقامات مـحـیـط كـار از راھـھـای 
مختلفی مـورد تشـویـق قـرار مـی 

 .گرفتند
قانون تازه ھرگـونـه اعـتـراضـی 
ـاتـی  در محیط كار را جـز اعـتـصـاب
ـان دوره مـحـدود قـرارداد  ـای كه در پ
ـنـكـه  دسـتـه جـمـعـی و بـعـد از ای
مذاكرات برای رسیدن به قـراردادی 
جـدیـد بـه بـن بسـت رســیـدنـد كــه 
ـنـوع مـی  امكان وقوع داشتند، مـم

پـس از امضـای قـرارداد، از .   كرد
كارگران انتظار مـی رفـت كـه بـه 
محتوای آنچه كه در ایـن قـرارداد 
ـنـد . گنجانده شده بود، رضایت بـدھ

تھییج برای مطالبات بیشـتـری كـه 
ــی  ــه زن ــره و چــان در دوره مــذاك

ـا .   حاصل نشده بودند، ممنوع بـود ب
ـانـونـی  ، ) وحشـی( اعتصابات غیرق

تحصن و دیگر موارد خـودداری از 
كار و كارشكنی، به شـدت بـرخـورد 

امـكـان داشـت كـارگـران ( می شد 
ـبـران  كار خود را از دست بدھند، رھ
ــا جــریــمــه و زنــدانــی  ــادیــه ھ ــح ات

خـودداری از ( نافـرمـانـی ) .   بشوند
ــمــائــی ــن یــك جــرم )   دســتــور و راھ

ـا اخـراج  غیرقابل بخـشـش بـود و ب
نظام سلـسـلـه . فوری روبرو می شد

ـابـرجـا  مراتبی اكنون با جدیت تمام پ
ـانـونـی ھـم  بود و حتی ضـمـانـت ق
ـانـون كـار  پیدا كرده بود، گـرچـه ق

 .این را صریحا اعالم نمی كرد
سازمانھای دولتی، وزیـران كـار 
ـا  ـفـوذ مـلـی ب ـان و دیگر مقامات ب

ــاركــت  مــدیــریــت ـ " مــوعــظــه مش
از اعضـای اتـحـادیـه ھـا "   كارگران

می خواستند كه ایـن مشـاركـت را 
ـتـی كـه بـه .   تبعیت بكننـد مشـارك

ـتـی  شدت نابرابر بـود، امـا مشـارك
ـیـن جـایـگـاه  بود كه اگر ھمه طـرف
ـنـد، از  خود را به درست می دانسـت

ــد ــردن ــی ب ــود م رؤســا و .   آن س
ـتـر از ھـمـه  مقامات بنگـاھـھـا بـھ
میدانستند كه چگونه بنگـاھـھـا را 

آنھا قرار بود كـار فـكـر .   اداره كنند
ـنـگـاه  كردن و برنامه ریزی و اداره ب

ــد ــدھــن ــجــام ب ــایــد .   را ان كــارگــران ب
ــی ھــای  ــمــائ ــورات و راھــن دســت
ـا  رؤسایشان را اجرا می كـردنـد و ب
سرعت و با بازدھی باال كارشـان را 

بنگاه موفق مـی .   انجام می دادند
ــك  ــیـت شــری ــن مـوفــق شـد و ھـمــه در ای

 .بودند و پیروزی از آن ھمه می بود
كارت را انـجـام بـده، دسـتـورات 
رئیس را اجرا كن، خودت را درگـیـر 
ـزا  ـیـق مشـكـل سیاست و افكار عـم
ـیـمـه  ـیـب حـقـوق، ب نكن؛ بدین تـرت
درمانی، بیمه عمر و بازنشسـتـگـی 

ایـن .   خوبی را دریافت خواھی كـرد
در واقع كنه معامـلـه ای بـود كـه 
ــران  ــل كــارگــران و رھــب ــاب در مــق

ـیـن .  اتحادیه ھا گذاشته شد ھمـچـن
بعنوان یك امتیاز، چنین رابطـه ای 

ایـن ( باعث صلح ھـم خـواھـد شـد 
فرض بر این موضـوع اسـتـوار بـود 
كه با شیوع ایدئولوژی آمـریـكـایـی 

كاالھای مصـرفـی در سـراسـر جـھـان، و 
ھمه مشـكـالت و مـعـضـالت جـھـان، از 

 ).جمله جنگ، حل می شدند
ــت  تــالش زیــادی تــوســط دول
ـبـران اتـحـادیـه  صرف امید بستن رھ

ـبـران .   ھا به ایـن مشـاركـت شـد رھ
اتحادیه ھایی كـه ھـمـكـاری مـی 
ــصــاب در  ــد پــاداشــشــان انــت كــردن
ـبـری  ـت ـأتـھـای مـع كمیسیونھا و ھی
ـتـی  ـبـران دول می بود و تـوسـط رھ
بعنوان متفكرانی روبه جلو و وطـن 
ـایــش قـرار مــی  پـرسـت مــورد سـت

اغلب رؤسای اتحادیه ھـا .   گرفتند
با كـمـال مـیـل ایـن ھـمـكـاری را 

كسانی كه به راحتی تـن .  پذیرفتند
به این كار نمی دادند، به آنھا اتـھـام 
ـنـد  زده می شد كه كمونیست ھسـت
ـنـد ـ  و یا طرفداران كمونیـسـم ھسـت
صرف ھمین اتھام كـافـی بـود كـه 
ـنـد كـه  شھرت و شغل فرد را تباه ك
سالھا سعی كرده بود این شـھـرت و 

ـنـد از طـریـق .   شغل را دست و پا ك
ـانـه بـود كـه  این نوع اعمال زورگوی
ـان  ـن ـی مقامات دولتی توانستند اطـم
ـنـھـا رؤسـائـی از  حاصل كنند كه ت
اتحادیه ھا در جنبش كـارگـری بـه 
مقام قدرت برسند كه مسائـل را از 

ـنـد ـزی .   ( طریق عینك آنھا ببین چـی
ـیـن دوره "   جنبش"كه  بودن آن در ھم

 ).به پایان رسید
ـان حـاصـل  ـن ـی بعد از اینكه اطم
شد این رؤسای اتحادیه ھـا كـه از 

ـا  ـفـكـر " نظر رھبران دولتی افراد ب ت
ـنـد، از "   درست ـام خـود ھسـت در مق

ـبـت الزم را  ماندن آنھا در آنجا مراق
از آنجا كه اتحـادیـه ھـا، در .   كردند

ــك  ـی تـعـریـف، تشــكـلـھـای دمـكـرات
ـان  ـن ـی كارگران ھستند، الزم بود اطـم
ــه دسـت خــود  حـاصـل شــود كـه ب

ـبـود كـه . كارگران نیافتند ـلـوم ن مع
ـاقـی مـی  ـف در این صورت چـه ات

گرچه كارگران متشـكـل در .   افتاد
ـا  این اتحادیه ھا بسرعت خـود را ب
ـیـق دادنـد،  این مشاركت جدید تـطـب
ھنوز سنگرھای تسخیـر نشـده ای 

ـادا ( مانده بودند  ـان بـخـصـوص در ك
ــه ھــای  ـا اتـحـادی ــت ب ـف كـه مــخـال
ـا  آمریكائی و فلسفه بیزینسی آن ت

ـا شـدت ادامـه ١٩٧٠اواخر دھه   ب
ـیـسـتـھـا و ) .   داشت اگر احیانا كمون

رادیكالھا روزی به رھبری انتـخـاب 
می شدند و كنترل اتـحـادیـه ھـای 
ـنـد،  ـت مھم را بـه دسـت مـی گـرف
معلوم نبود كه مسائل از كـجـا سـر 

ـامـات .   در می آوردند در نتیجه مـق
ــری  ــی رھــب ــدر" دولــت ــت ـق در "   مـ

پستھای اتحادیه ھا را تشویق مـی 
. كردند و اجر آن را ھـم مـی دادنـد

یك رھبر خوب اتحادیـه ای كسـی 
ـتـرل خـود  ـن بود كه اعضـا را در ك
ـا  ـا احـتـرام بـه خـود و ی داشت و ب
ترس از خـود فـرمـان امـور را در 

گـرچـه .   دست داشت و یا با ھر دو
ـا حـق  ـانـون اعضای اتـحـادیـه ھـا ق
ـبـول  رأی درباره موضوعاتی مثل ق
یا عدم قبـول قـرارداد مـذاكـره شـده 
ــك  ــردن ی ــه و یــا ب ــحــادی تـوســط ات
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شكایت به مـرحـلـه شـبـه قضـائـی 
ـتـظـار مـی  داشتند، اما از آنـھـا ان
ـبـران  ـنـد کـه رھ رفت كه قبول کـن
ـتـریـن راه حـل را بـه  اتحادیه ھا بھ
آنھا می گویند و آنھا ھم ھمـان راه 

رھبران اتحادیـه ھـا .   حلھا را بپذیرند
تا جائی كه الزم بود با شیوه ھـای 
مختلف ارعـابـی وارد عـمـل مـی 
شدند؛ اگر معنای این عمل تھدیـد 
ـاشـد،  و خشونت و غیره ھـم بـود، ب

ـانـون .  مھم نیست مقامات مجری ق
ـار  در كانادا و آمریكا بصـورت بسـی
ـیـكـھـای  ـت ـاك عجیبی بكارگیری ت
زور بازو از طرف مقامات اتـحـادیـه 
ھا را تحمـل مـی كـردنـد و بـرای 
ـیـن  مدتھـای مـدیـدی از رابـطـه ب
ـاری از  ـه و بسـی ـافـت ـات سـازمـان ی جنای
ــت  اتـحـادیـه ھـای مــھـم، بصـورت شـگـف

 .انگیزی چشم پوشی كردند
در بسیاری از اتحـادیـه ھـا، از 

دانسـت چـگـونـه  رئیسـی كـه مـی
ــا"  ــوان ــری ت ــظــار "   رھــب ــت بــاشــد، ان

ـا  می ـا ت رفت كـه تـمـام عـمـر و ی
ـانـد  زمانی كه خود بخواھد رھبر بـم
ـلـی مـی  و ھمچنین اگر به ھر دلی
ـاره گـیـری  خواست از مقام خود كن
كند، انتـظـار مـی رفـت كـه خـود 
ـنـوان جـانشـیـن  ـفـر را بـع رأسا یك ن

ـات .   خود انتخاب كند قوانین انتـخـاب
ــان  ــت چــن ــوه ھــای حــاكــمــی و شــی
ـان  ـن ـی اصالح شـده بـودنـد كـه اطـم
حاصل شود كسـی در عـالـم واقـع 
قدرت كنار زدن حاكم و دور و بـری 

ــه بــاشــد ــداشــت بــا .   ھــای او را ن
ــزاران مشــاور، وكــیــل،  ــخــدام ھ اســت
ـنـگـاھـھـا و كـارمـنـدان  مأموریـن ب
دیـگـر بـرای رســیـدگـی بـه امــور 
قرارداد دسته جمعی، رسیدگـی بـه 
شكایات در مراحل شبه قضائـی و 
ــزه شــدن  ــوروكــراتــی ــروســه ب ــره، پ غــی

ایـن افـراد .   اتحادیه ھـا شـروع شـد
ـا  وفاداران رؤسای حاكم بـودنـد و ب
سخت كوشـی سـعـی مـی كـردنـد 
رؤسای اتـحـادیـه در چشـم اعضـا 
بعنوان قھرمانان دیـده شـونـد و شـر 

ــده شــود افـراد مشــكـل ـن ـز ك ـی . زا ن
. فساد در اتحـادیـه ھـا شـایـع شـد

دفاتر اتحادیـه ھـا بـه روی شـیـوه 
ھایی چون قوم و خـویـش پـرسـتـی 

(nepotism)  و ولـخـرجـی ھـای
رھبـران .   بی حساب و كتاب باز شد

ـیـمـاھـای  ـا ھـواپ اتحادیه ھا دیگر ب
خصوصی مسافرت مـی كـردنـد و 

ـاش  ـپ ـز و ب كنگره ھا و جلسات بـری
ـیـب  در استراحتگاھھای رویائی تـرت

ـاران .   می دادند ـبـه ك ـا ت تعدادی ب
حرفه ای قـاطـی شـدنـد و پـول و 
مزایای بازنشستـگـی كـارگـران در 
صندوق اتـحـادیـه ھـا را غـارت و 

ـنـی كـه اجـرای . چپاول كردند قوانی
ـزامـی  دمكراسی درون اتحادیه را ال
می كرد، به ندرت اجرا می شـدنـد 

ـنـی اصـال (  ـی در كانادا چنیـن قـوان
كارگرانی كه بخـاطـر ).  وجود ندارند

ــوھــائــی چــون  حــرف زدن از تــاب
ـا  دمكراسی محیط كار اخـراج و ی
ــی  ــرار م ــت و آزار ق ــورد اذی م
ــی  ـت ـای ـیـچـگـونـه حـم ـنـد، ھ ـت گـرف
ـنـد  نداشتند و دستشان بـه جـائـی ب

ـلـه بـه نـوعـی .   نبود به تدریج مسئ
 .تماما به فراموشی سپرده شد

ـبـران  از لحاظ ایـدئـولـوژیـك، رھ
ی بـعـد از ( این نـوع اتـحـادیـه ھـا
ـا رؤسـای ) جنگ جـھـانـی دوم ، ب

بنگاھھای تجاری و مدیران یـكـی 
ـنـد .  بودند قاطعانه به این باور داشـت
" . مدیریت حـق مـدیـریـت اسـت"كه 

جالبتر اینكه حـتـی در تـالطـمـات 
ــمــاعـی دھــه  ــم اجــت ، ١٩٦٠عـظــی

ھیچگونه صـحـبـت جـدی ای از 
دمكراسی محیط كار و دمكراسـی 
ـامـد ـی ـان ن . درون اتحادیه ای به می

رھبران اتحادیه ھـای كـارگـری آن 
ـاران سـرسـخـتـی  دوره مـحـافـظـه ك
ـبـش حـقـوق مـدنـی  بودند كه با جن
ـانـه  ـب سیاھان و جنبـش بـرابـری طـل

 . زنان مخالف بودند
ــادیــه  ــاری از اتــح ــی امــروزه بس
ــكــای  ــری ھــای كــارگــری در آم
شمالی دمـكـراسـی درون اتـحـادیـه 
. ای را فقط در حرف می پـذیـرنـد

جز تعداد انـگـشـت شـمـاری، ھـمـه 
ـیـك  ـنـد كـه دمـكـرات ـن ادعا مـی ك
ـیـسـت . ھستند، اما در واقع چنین ن

با راه باز كردن تدریجی اینترنـت بـه 
این عـرصـه، گـروھـھـای طـرفـدار 
دمكراسـی درون اتـحـادیـه ای در 
ـزرگ  بسیاری از اتحـادیـه ھـای ب
ـا  بوجود آمده اند، اما ھـمـه شـان ب
ــاومــت از طــرف  ــواری از مــق دی
رھبران اتحـادیـه ھـا، سـازمـانـھـای 
ــبــش  ــن ــه اصــطــالح ج دولــتــی و ب

نـھـاد رسـمـی " در واقـع ( كارگری 
ـارگـــــــــــری ـــــــــ )"   ك l a b o r  

establishment)) برخـورده انـد .
ــه  ــی ك ــالحــات ــه اص بســیــاری ب
ـاره آنـھـا  دمكراتھای اتحادیه ھا درب

ـــه چشـــم  ـــد، ب ـن ـ ــی زن ــرف م ح
. غیرواقعی و ساده لوح می نگـرنـد

ـار  ـیـت بسـی ـال پس از یـك دھـه فـع
ــی( ســخــت مــجــازی  ــت ــرن ــت و )   ایــن

ھـا  واقعـی، دمـكـراتـھـای اتـحـادیـه
ھیچگونه موفقیتی حاصل نـكـرده 
اند و در تمام فعالیتھایشان خـود را 
. با موانع سـخـتـی روبـرو دیـده انـد

رھبران اتحادیه ھا حتی گـامـھـای 
فراتری برداشته كه خـود را از شـر 
اعضای خواھـان دمـكـراسـی درون 
ــه ای كــه تـھــدیـد، اخــراج،  اتـحـادی
ـواع اذیـت و آزار ھـم  خشونت و دیـگـر ان

 .آنھا را دلسرد نكرده، محفوظ بدارند
این احتمال واقعـا چـقـدر وجـود 
دارد كه این رھبران اتـحـادیـه ھـای 
ـفـكـر  كارگری با این ھـمـه طـرز ت
ــد از  ــایــن ـی ــك شــان ب ـی ــردمــكــرات غـی
دمكـراسـی مـحـیـط كـار حـمـایـت 
ـنـد؟ چشـمـم آب نـمـی خــورد ـن . ك

اتفاقا در سراسر این قاره حـتـی یـك 
نفر از میان رؤسای اتحادیـه ھـا را 
نمی شناسم كه چنین كرده باشـد و 
ـیـن  ـنـده ھـم چـن یا بـخـواھـد در آی

رؤسـای اتـحـادیـه ھـا .   كاری بكند
ــه  ـاالی ســلـسـل ـاال ب كـه خـود آن ب
مراتب نشسـتـه انـد، از حـذف ایـن 
نظام سلسله مراتبی در محیط كـار 

ـزی .   دفاع نخواھند كرد چنیـن چـی
غیرقابل تصور است و اگـر كسـی 
به اندازه كافـی شـجـاعـت از خـود 
ـزی را  ـیـن چـی نشان بدھد كـه چـن
ـقـط تـوسـط  پیشنھاد بـكـنـد، نـه ف
ـلـكـه  كارفرمایان و سرمایه داران، ب
ـا  توسط خود رھبران اتحادیـه ھـا، ب
جوك كردن و خنده از پشت بلنـدگـو 

 .كنار زده خواھد شد
ـان در  نظام سلسله مراتبـی چـن
ذھن ھمه ماھا ریشـه دوانـده اسـت 
كه تصور سیستمی بـدون آن بـرای 

ـا .   مردم واقعا دشوار اسـت حـتـی ب
اینكه بیشتر و بیشتر با جنبه ھـای 
ـا  ـبـی آشـن مخرب نظام سلسله مـرات
می شویم، نمی توانیم از ایـن غـل 
ـایـمـان رھـا شـویـم . و زنـجـیـر بـر پ

ـاده از  ـف ـا اســت ــه ب ـان ــان جـان ھـمـچـن
راھھای دمكراتیك در یك سـیـسـتـم 
ـنـدیـم  استبدادی، امید به این می ب
ـیـرون  كه شاید چیز خـوبـی از آن ب
بیاید ـ مدیریت مشاركتی، مدیریـت 
ـاز  كارگر محور، سیاست درھـای ب
ـابـع انسـانـی  ـن و دیگر نوآوریھای م
مدیریت، ھمه تالشھای نصفه نیمـه 
ــد  ــن ــد كــه مــی خــواھ ــن ــت ای ھس

ـزه  ـی ـفـرادی را دمـكـرات سلولھـای ان
ـیـھـا كـمـی احسـاس  كنند كه زنـدان

 .آزادی بكنند
رھبران اتحـادیـه ھـا ھـم نـمـی 
ـنـد ـن . توانند این موضوع را درك ك

مطمئن نیستم كه از ایـن مـوضـوع 
مطلع باشند؛ اما فكر می كنم كـه 
از دمكراسی مـحـیـط كـار وحشـت 
ھم دارند، چرا كه در یـك مـحـیـط 
ـاجـی بـه  كار واقعا دمكراتیك، احتی
ـا درآمـدھـای  رھبران اتحادیه ای ب
ـاتـر  ھنگفت، ماشینھای بزرگ، دف
ـان  ـلـه قـرب فانتزی و لشـكـری از ب

اگر در محـیـط .   گویان نخواھد بود
ـاشــد، خــود  كـار دمــكـراســی ای ب
كارگران تصمیـم مـی گـیـرنـد كـه 

ـانـه اسـت ـزی مـنـصـف در .   چه چـی
واقع از آنجا كه نقش مـردم در یـك 
ـنـدگـان  محیط كار دمكراتیك، از ب
ـار  ـی ـت ـنـده اخ ـن مطیع به مشاركت ك

ـنـد،  بـه "   كـارگـر" دار تغییر مـی ك
ـتـی آن دیـگـر وجـود  ـای سـن معـن

ـیـن .   خارجی نخواھد داشت اگر چـن
ـاری از  ـتـد، بسـی ـاف چیزی اتفاق بی
ـایـد  ـه ب گربه ھای مفتـخـور چـاق و چـل

 .دنبال كارھای دیگری بگردند
بنابر این رھبران اتحـادیـه ھـا و 
طرفداران آنھا، خود تعریف دیـگـری 
. از دمكراسـی مـحـیـط كـار دارنـد

برای آنھا دمكراسـی مـحـیـط كـار 
اتفاقـی اسـت كـه در آن كـارگـران 
اجازه پیدا می كنند كه بـه داشـتـن 

این ھـمـان .  اتحادیه ای رأی بدھند
Employee Free Choice 

Act  است؛ قانونـی كـه مـتـشـكـل
ـا سـاده  شدن در اتحادیه ای را نسبت
ـزی  تر می كند، و این تمام آن چـی
است كه این قانـون بـرای كـارگـران 

 . در بر دارد
گرچه رأی دادن بـه اتـحـادیـه 

ـز دیـگـری( ای  یـك )   و یا ھر چـی
ـیـك اسـت، ایـن امـا  عمل دمـكـرات

ـیـسـت ـار ن نـه .   دمكراسی محیط ك
ـتـه  ـبـی اتـوری تنھا نظام سلسله مـرات
ھا و یا مسئولیت مطیع بودن را از 
ـلـكـه بـه كـارگـر  بین نـمـی بـرد، ب
ھیچگونه قدرت بیـشـتـری در ایـن 
كه مـحـیـط كـارش چـگـونـه اداره 

در واقع وقتی كـه .   بشود نمی دھد
ــه ای مــی  ــحـادی كـارگــران وارد ات
ــد، ھــم ســر كــار و ھــم در  شــون
ـا  داالنھای اتـحـادیـه ھـا خـود را ب
ـادی  ـار زی اعمال غیردمكراتیك بسی

ـنـد ـادی از .   روبرو می بین افـراد زی

طرفـداران اتـحـادیـه بـر ایـن تصـور 
شـان بـه  غلط ھستند كه با پیوستـن

اتحادیه ای، به دمكراسی مـحـیـط 
كار كمك بیشتری می كننـد، چـرا 
كه این باور غالب است كه اتحـادیـه 
ـنـد . ھا ابزارھای دمكراتیكـی ھسـت

وقتی كه كارگران عضـو اتـحـادیـه 
ای شدند، می توانند برای ھـرچـه 
كــه دلشــان مــی خــواھــد، فشــار 

ـاشـد، .   بیاورند ـاد ب اگر تعدادشان زی
ـیـشـتـر  یعنی ھر چقـدر قـدرتشـان ب
ـاتشـان  ـب باشد، امكان حصـول مـطـال

بنابر این احـتـمـاال .  بیشتر می شود
ــط كــار  ــخـواھــنـد یـك مــحـی اگـر ب
ـاشـنـد،  غیرسلسله مراتبی داشـتـه ب

ـاورنـد ـتـھـا .   می توانند بدست بی ـن م
ـات  ـی ـاری از واقـع این دیدگاه بسـی
ناخوشایند را در نظر نمـی گـیـرد ـ 
ـیـس  مثل این واقعیت كه ھـیـچ رئ
اتحادیه ای در این طرف كره زمیـن 
اجازه نخواھد داد كـه اعضـا بـرای 
ــعــی  بـدســت آوردن دمــكـراســی واق
محیط كار فشاری وارد بیاورنـد، و 
ـاری از سـرمـایـه داران بــا  ـا بسـی ی
ـلـی  استفاده از تھدیداتی چون تعطـی
ـا اعـمـال دیـگـر، بـه  كـارخـانـه و ی
ـائـی  ـن مطالبات كـارگـران بـی اعـت

 . خواھند كرد
ـان درك  ـی بخش اعظم دانشـگـاھ

درستی از رابطه اتـحـادیـه "  زمینی" 
ـنـد  ـ مدیریت كه چگونه كار می ك
ندارند؛ و یك تصور خیالی عـجـیـب 
ـا  و غریبی از رابطه اتـحـادیـه ھـا ب

عجیب ھم نیـسـت .  اعضایشان دارند
كه دمكراسی محیط كـار جـایـگـاه 
واالئی در دستور كار ھیـچـكـدام از 

اگر آدمـھـای .   آنھا اشغال نمی كند
ـنـد  صادقی باشند، بـه شـمـا خـواھ
ـای  ـی گفت كه چنین چیزی در دن
ـاد ـت . ما ھیچ وقت اتفاق نخواھد اف

شكـسـت یك .   ھرج و مرج خواھد شد
ـ كـل  ـودـ  بزرگ مفتضحانه ای خواھـد ب

 .اقتصاد از ھم می پاشد
ـیـن  ـا در ھـم ـاق ـف طنز مسئله ات
ـنـون از  است كه كل اقتصاد ھـم اك
ـزی كـه  ھم پاشیده است و تنھا چـی
ــصــاد  ــت ــا را از اق امــكــان دارد م

ــد،  ــجــات دھ ــده ن ــروپــاشــی . . . ف
ـا .   دمكراسی مـحـیـط كـار اسـت ب

ـــودن اســـطـــوره  ـان ب درب و داغــ
ــه داری ــوژیــک ســرمــای ــول ــدئ /ای

اینـھـا، سـرمـایـه داری و ( شركتی 
شركتی، در واقع دو مقـولـه كـامـال 
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ـثـر مـردم  ـنـد، امـا اك متفاوت ھست
ــار  ــک ــگــر ب ــکــدی ــجــای ی ــھــا را ب آن

كه در ھاله ای از حـرافـی )   میبرند
ـاز بـه یـك نـظـام  ـی درباره ثبات و ن
اقتصادی مـتـعـادل و انسـانـی تـر 
پیچیده شده است، ھیچ وقت زمـان 
ـقـولـه  به اندازه امروز برای ترویـج م

قدرت حاكمیت مـردم بـر مـحـیـط " 
ـار ــــــ )"   ك D e m oC r a t i c  

Workplace) آماده نبوده است . 
اگر ثبات می خواھیم، بایـد از 

ــی  ــده شــركــت  (corporatist)ای
مـثـل )   كنترل شركتھا بر حكـومـت( 

حداكثر سودآوری، مصـرف گـرائـی 
بی حد و حصر، تولید بیش از حـد 

اگر از ایـن .  ھمه چیز دست برداریم
ـنـه دسـت بـرداشـتـه  اولویتھـای كـھ
شود، آنوقت دیگر نیازی بـه مـتـد 
علمی آقای تایلور و یا شیوه ھـای 
سلسله مراتبی قدرت و مـدیـریـت، 
كه برای افسار زدن كـارگـران بـی 
میل به ماشینھایشان طراحـی شـده 

ــمــی مــانــد ــد، بــاقــی ن اگــر از .   ان

ــظـار مــی رود كــه  ــت مـؤســســات ان
ـأثــیـرشـان بـر مـردم و  نسـبـت بـه ت
ـاشـنـد، پـس  كامیونتی ھا حساس ب
ـایـد در  ـتـی ھـا ب ـی مردم و كامـیـون
تصمیم گیری اینكه این مؤسسـات 
چگونه اداره میشوند، چـكـار مـی 

دخـیـل ...  كنند، چگونه می كنند 
ـنـد و ھـمـه .   باشند و نقش بازی كن

ــد  ـای ـاسـت كـه ب ـن ـنـھـا بـدیـن مـع ای
راھھایی پیدا كنیم كه با ھـمـكـاری 
ـیـل  ـاجـی بـه تـحـم ـی با ھمدیگر احت

ـیـن . تصمیمات بر خودمان نماند چـن
ــه نــظــر مــی رســد كــه شــرایــط  ب
ـاد  دمكراسی مـحـیـط كـار را فـری
ــعــی  ــد؛ دمــکــراســی واق مــی زن

 .*محیط کار را

 

 
 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
کنترل کارخانه شھاب خودرو توسط 

 کارگران معترض
ـتـرل کـارخـانـه و اداره                                                   كارگران کارخانه شھاب خودرو کـن

برپایه گزارش منتشره از کـارخـانـه                                .       امورات آن بدست گرفتند                     
 جاده مخصوص تھـران کـرج                       ٩شھاب خودرو واقع در کیلومتر                            

 کارگر می باشد کارگران شاغل در                                ٧٠٠و دارای كه دارای                  
 ماه دستمزدھای معوقه خود را دریافت نـکـرده                                          ٢این کارخانه             

ـز قـطـع                                                   .       اند    ـی به دلیل عدم پرداخت دستمزدھا، بیمه کارگران ن
اضـافـه کـاری،             .       شده و دفترچه ھای آنان فاقد اعتبار اسـت                                     

ـز قـطـع شـده اسـت                                                 ـی .   ھزینه ایاب و ذھاب و نھار کـارگـران ن
 تن از آشنایان و اقوام خـود را                               ٢٠٠مدیریت جدید این کارخانه                         

با حقوق و دستمزدھای باال در این کـارخـانـه اسـتـخـدام کـرده                                                     
اما کارگران در مقابل اقدامات مذکور ساکت ننشستـه                                                .       است   

در پی ایـن اقـدام                 .   و اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کرده اند                                       
ـلـه                                                       ـاب ـق کارگران، نیروھای حراست در حمایت از کارفرما به م
به کارگران پرداخته اند اما در نھایت کارگران با اتـحـاد خـود                                                          
توانسته اند کارفرما و عواملش را از کارخانه اخـراج کـرده و                                                         

کارگران امورات مربـوط                      .       امورات این مکان را برعھده بگیرند                                
 . به نگھبانی این کارخانه را نیز برعھده گرفته اند                                              

   
کارگران چینی اسپیدار بار دیگر در 

 فرمانداری شھرستان ساوه تجمع کردند
  ٦بنا بر گزارشی كه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز                                                 

ـنـی                                                     اسفند منتشر كرده است بدنبال راھپیـمـایـی کـارگـران چـی
ـتـظـامـی                                  ٢٤اسپیدار در روز                  بھـمـن مـاه و وعـده فـرمـانـده ان

شھرستان ساوه برای پیگیری خـواسـتـھـای ایـن کـارگـران در                                                  
فرمانداری این شھر، نماینـده ھـای کـارگـران ایـن کـارخـانـه                                                    

 بھمن با حضور در سـاخـتـمـان فـرمـانـداری                                    ٣٠ و    ٢٩روزھای        
پیگیر مطالبات خود شدند و نھایتا به آنان وعـده داده شـد بـه                                                         

ـا بـر ایـن گـزارش                  .       مطالبات شان رسـیـدگـی خـواھـد شـد                            ـن ب
علیرغم وعده ای که به این کارگران داده شده بود بار دیـگـر                                                        
در روز دوم اسفند ماه کارفرما از دادن سرویس ایاب و ذھـاب                                                        
ـا                                                       ـان ب به کارگران خودداری کرد و ھمین امر موجب شد تا آن
پای پیاده از شھر صنعتی کاوه به سمت شھر ساوه دسـت بـه                                                    

بدنبال این حرکت از سوی کارگران در نیـمـه                                        .       راھپیمایی بزنند               
راه سرویسھا خود را به کارگران رسانده و آنان را سـوار کـردنـد                                                           
ـیـم بـه                                                   ـق اما کارگران به جای رفتن بـه خـانـه ھـایشـان مسـت
فرمانداری ساوه رفتند و خواھان رسـیـدگـی بـه خـواسـتـھـای                                                  
خود شدند و نھایتا در فـرمـانـداری بـه کـارگـران اعـالم شـد                                                   
مطالبات آنان از طریق وصول محصوالت چینی از کـارفـرمـا                                                  
ـیـشـنـھـاد                                                     و دادن آن به کارگران تسویه خواھد شـد کـه ایـن پ

به دنبال این خبر آمـده اسـت                           .   اعتراض کارگران را بر انگیخت                           
ـنـی                                                ـات کـارگـران چـی ـب كه قرار است طی ھفته جاری مـطـال
اسپیدار بار دیگر در فرمانداری شھرستان ساوه مـورد مـذاکـره                                                        

 . و رسیدگی قرار بگیرد                   
از سوی دیگر بدنبال شکایت کـارگـران اخـراجـی قـرارداد                                                 
ـانـی                                                           موقت کارخانه اسپیدار به اداره کار شھرستان ساوه، دادست
ـیـف امـوال کـارفـرمـا را بـرای پـرداخـت                                                 این شھر حکـم تـوق
مطالبات این کارگران صادر کرد اما زمـانـی کـه کـارگـران                                                   
ـنـد                                                   ـت ـابـل کـارخـانـه رف ـق اخراجی با حکم توقیف امـوال بـه م
دادستانی شھر ساوه در اقدامی غیر منتظره این حکم را لـغـو                                                       
کرد و به کارگران پیشنھاد شد محصوالت تولیدی کـارخـانـه                                                   
ـار ایـن کـارگـران قـرار بـگـیـرد                                                     ـی ـت .   به ازا مطالبات آنان در اخ

کارگران شاکی به این مسئله معترض ھستنـد و قـرار اسـت                                                  
ـان                                                       یکشنبه ھفتم اسفند ماه این مسئله در فرمانداری شـھـرسـت

 . ساوه مورد رسیدگی قرار بگیرد                           
   

کارگران اخراجی قرار گاه سازندگی خاتم 
 دست به تجمع زدند

ـتـشـر كـرده اسـت،                                                       بنا بر كه اتحادیه آزاد کارگران ایران من
ـفـر از         ٧٠ صـبـح، حـدود            ١١ تا     ٩روز اول اسفند از ساعت                         ن

کارگران اخراجی قرارگاه سازندگی خاتم در مقابـل درب ایـن                                                      
ـات خـود                                                       ـب قرارگاه دست به تجمع زدند و خواھان دریافت مطال

ـان                                                    .       شدند     بدنبال این تجمع چند نفر از مسئولین قرارگاه به مـی
ـنـکـار شـمـا                                                         کارگران آمدند و با تھدید آنان مبنی بر اینکـه ای
ـنـد امـا                                                 ـفـرق کـن اغتشاش است تالش کردند کارگران را مـت
.   کارگران با ادامه تجمع خواھان پرداخت مطالبات خود شـدنـد                                                    

ـا بـه                                                      ـانـون در ادامه این کشمکش به کارگران اعالم شد شما ق
ـیـد                ١٥جایی نمیتوانید شکایت کنید بروید و                                    ـائ ـی .    روز دیگـر ب

ـامـه                                                        ـن ـت ما تا آنموقع پیگیری میکنیم و در قبال دریافت رضای
ـیـم                                                        از شما، اگر توانستیم نصف مطالبات تان را پرداخـت خـواھ

 . کرد   
   

  ملوان معترض در بوشھر٨٠٠٠
ـان                         "   امرالله رھنما، كه ایلنا او را                                رئیس انجمن صنفی ملـوان

ـتـه اسـت                        "       استان بوشھر            ھشـت ھـزار          :       معرفی كرده اسـت، گـف
ـنـج                                                     ملوان بوشھری نسبت ثابت ماندن دستمزد خود در طـول پ

اعتراض ملوانان بوشھری عالوه بـر                               .   سال اخیر معترض ھستند                    
ـیـمـه                                                    ثابت ماندن دستمزد به نحوه پرداخت و مـحـاسـبـه حـق ب
تامین اجتماعی نیز وارد است چرا كه با محاسبه و پـرداخـت                                                      

ـان                                                     ـنـد آن حق بیمه چند ماه در سال كه در حال مسافـرت ھسـت
ـازنشـسـتـگـی نـدارنـد                            ھیـچ    حـداقـل       :       او افـزود        .       گـاه امـكـان ب

ـا     ٣٠٠ مـاھـه       ٢دریافتی ملوانان بوشھری بعد ار یك سفر                                        ت
 ھزار تومان است و ھـیـچ ارگـانـی بـه جـھـت سـخـتـی                                          ٤٠٠

 .   كند     كارشان از آنھا حمایت نمی                        
   

اعتصاب کارگران نورد لوله صفا در اعتراض 
 به عدم پرداخت دستمزد

  ٨بنا بر گزارشی كه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز                                                 
اسفند منتشر كرده است، کارگران نورد لوله صفا در اعـتـراض                                                       

 سـاعـت در          ٢ ماه از دستمزدھایشان بمدت                           ٤به عدم پرداخت               
 اسفند دسـت بـه اعـتـصـاب در                         ٧ اسفند و سپس              ٦روز شنبه          

ـز شـب                                   .       شیفت صبح زدند              ھمچنین شیفت شب این کارخانه نی
ـنـگ      (    اسفند در قسمـت پـوشـش                   ٧ ـی ـانـد              )       کـوت .   کـار را خـواب

اعتصاب شیفت صبح بطور متحـدانـه ای در ھـر سـه سـالـن                                               
ـنـھـای ار بـی                                    ـیـرال و               -فعال ایـن کـارخـانـه شـامـل سـال ـپ اس

ـا                                                     کوتینگ رخ داد و ھمین امر باعث شد مدیریت کارخانـه ب
ـان را از ادامـه اعـتـصـاب                                                       دادن وعده و وعید به کارگـران، آن
منصرف کند اما کارگران بر خواست خود مبنی بـر پـرداخـت                                                   
دستمزدھای معوقه پای فشردند و نھایتا کارفرما ناچار شـد                                                      

ـز کـنـد                                                     در    .       دستمزد آبان این کارگران را به حسابھای آنان واری
ادامه آمده است كه بر اسـاس وعـده ای کـه کـارفـرمـا داده                                                   
است قرار است تا پایان سال یـکـمـاه دیـگـر از دسـتـمـزدھـای                                                   
.   معوقه کارگران به ھمراه عیدی و پاداش آنان پـرداخـت شـود                                                   

 مـاه      ٤از آنجا کـه بـخـشـی از                    :   در ادامه این خبر آمده است                         
دستمزد معوقه کارگران این کارخانه بعنوان مساعده در طـی                                                      
ـیـه                                                  ماھھای گذشته به آنان پـرداخـت شـده اسـت، وعـده تصـف
حساب دستمزد ماھھای آبان و آذر به ھمراه پرداخت عیـدی و                                                      
ـان در                                                    ـیـه آن ـاجـات اول ـی پاداش این کارگران گره گشـای احـت
آستانه سال جدید نیسـت و وعـده کـارفـرمـا مـورد اعـتـراض                                                 
کارگران است، به ھمین دلیل احتمال اعـتـصـاب مـجـددی از                                                  

 .  کارگر این کارخانه وجود دارد                            ١٢٠٠سوی     
   

اعتراض كارگران نساجی ساری در مقابل 
 ساختمان ریاست جمھوری

ـیـت وخـیـم                                             كارگران نساجی ساری در اعـتـراض بـه وضـع
ـاسـت                              ٦شغلی و حقوق معوقه                     ماھه در مقابـل سـاخـتـمـان ری

ایـن     .       جمھوری در پاستور دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد                                         
ـاسـت                                                ـابـل سـاخـتـمـان ری ـق كارگران طی یك ساعتی كه در م
ـامـات                                                جمھوری بودند، تالش كـردنـد صـدای خـود را بـه مـق

 . دولتی برسانند             
   

 کرمان باعث تعطیلی ١١٨اعتراض کارکنان 
 این مرکز شد

 نفر از کـارمـنـدان مـرکـز اطـالعـات                              ٨٢ایلنا خبر داد كه                  
 کرمان به علت عدم پرداخت حقـوق و عـیـدی و                                        ١١٨تلفنی       

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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مزایای سال گذشته دست از كار كشیدند و در محوطه مرکـز                                                    
ـتـه اسـت                       .   مخابرات تجمع کردند                   ـقـط     :       یكی از كارگران گـف ف

ـیـمـه را از                               روز بیمه برای ما رد می                       ١٦ ـیـه ب ـق شود و بایـد ب
ـیـجـه                                            ٢٠٠حقوق       ـت  ھزار تومانی خودمان پرداخت کنیم و در ن
ـنـه                                            ١٥٠ ـزی ـا آن ھ ـایـد ب ھـای        تومان برایمان می ماند کـه ب
وی ادامـه          .       آور زندگی و کرایه رفت و آمد را بپـردازیـم                                         سرسام     

تنھا نصف حقوق شھریور و مھـرمـاه را بـه مـا پـرداخـت                                               :       داد   
انـد و عـیـدی و                اند، حقوق آبان و آذر را پـرداخـت نـکـرده                                      کرده    

 .   اند     سنوات پارسال را نیز به حسابمان نریخته                                     
   

 پنجمین روز اعتراض كارگران قند ورامین
ـفـر از كـارگـران                 ٣٠٠اسفند بیش از              ٦صبح  روز شنبه                 ن

كارخانه قند ورامین در اعتراض به عدم پرداخت حـقـوق ھـای                                                     
معوق خود و ھمچنین تعطیل شدن كارخانه در برابـر كـارخـانـه                                                      

 ماه است كه بدون حـقـوق                       ٣این كارگران بیش از                    .   تجمع كردند          
 پرداخـت نشـده              ٨٩عیدی و پاداشھای آنھا ھم از سال                                .     ھستند     
 بھمن تعطیل شده است و كارگران آن                                  ٢٤این كارخانه از                .       است   

امـا     .       برای پنجمین روز است كه تجمع شان را ادامـه داده انـد                                                 
 . تابحال پاسخی به آنھا داده نشده است                                  

   
  مترو تھران٣اعتصاب کارگران خط 

 اسفندماه کارگران شرکت پیمانکـار خـط                                    ٢روز سه شنبه             
 نفر ھستند در اعتراض بـه عـدم                             ٢٠٠ مترو تھران كه حدودا                      ٣

ـابـل شـركـت                         ٦دریافت دستمزدھای معوقه                         ـق  ماھه خود در م
ـاشـد، دسـت               ٣سابیر بین الملل كه پیمانكار حفای خط                                       می ب

ـا پـرداخـت نشـدن                                      .   به اعتصاب زدند               کارگران اعالم کرده اند ت
ـنـد                                      ٦حقوق و مزایای                 ماه گذشته خود به سر کار باز نـخـواھ

 . گشت   
   

 تجمع نیروھای پیمانی ھواپیمایی كشور
ـیـروھـای                 ٧٠ اسفنـد خـبـر داد كـه                   ٦ایلنا روز            ـفـر از ن  ن

ـیـمـایـی                        "     ھاس   " خدماتی شركت خدماتی                     كه تحت نظارت ھـواپ
كنند، صبح ھمانـروز در اعـتـراض بـه عـقـد                                      ایران فعالیت می               

ـاسـت                                                         قرارداد پیمانی در مقابل دفتر معاونت نیروی انسانی ری
ایـن كـارگـران ظـھـر                 .       جمھوری دست به تجمع اعتراضی زدند                               

ھمانروز نیز در مقابل وزارت راه و شھرسازی تجمـعـی بـرگـزار                                                       
ـار بـه                كارگران گفته اند كه با نامه نـگـاری                                 .       كردند      ھـای بسـی

مـان       نھادھای مربوطه در خصوص تبدیل وضعیت قـراردادھـای                                             
 . ایم     ای نرسیده           به نتیجه        

   
تجمع اعتراضی كارگران كارخانه نساجی 

 خاوررشت
ـبـه                  ٩از ساعت          ـنـد شـمـاری از                 ٢ صبح روز سه شن  اسـف

كارگران كارخانه نساجی خاوررشت در مقابل استانـداری شـھـر                                                      
ـافـت                         .   تجمع اعتراضی برگزار كردند                            ٦آنھا نسبت به عـدم دری
 . ماه حقوق خود شكایت داشتند                         

   
 امسال نه از عیدی خبری است، نه از حقوق

بنا به خبر منتشره از آبادان، امسال تا ماه آخر نـه عـیـدی                                                       
ـاالیشـگـاه                  !     به كارگران پرداخت شده و نه حقوق شان                                    كارگـران پ

آبادان و شھرداری گفته اند كه در صورت ادامه این وضعیـت،                                                       
 . اعتصاب خواھند كرد                 

   
 تجمع كارگران قند و تصفیه شكر اھواز

ـتـه                                                ـان گـف ـان خـوزسـت یكی از عوامل خانه كارگر در اسـت
جمعی از کارگران کارخانه قند و تصفیـه شـکـر اھـواز                                               :       است   

ـزی          اسفند در مقابل استانداری تجمع اعتراض                                     ٣صبح روز          آمـی
ـاکـنـون                                        .       برگزار کردند             این کارگران از آذرماه سـال گـذشـتـه ت

 . اند     حقوق، عیدی و پاداش خودرا دریافت نکرده                                     
   

 تجمع اعتراضی کارگران شھرداری اھواز
ـار                                    ٢روز سه شنبه              ـب  اسفند، کارگران شرکت تعـاونـی اعـت
 اھواز در مقابل استانداری خوزستان تجمـع                                        ٨شھرداری منطقه               

ـیـت                           .       اعتراضی برگزار کردند                     این کـارگـران نسـبـت بـه وضـع
تبدیل نیروھای پیمانی، نداشتن اضافه کار، عدم بـرخـورداری                                                       
از حق بیمه، دستمزدھای نازل و تاخیر در دریافت حقـوق خـود                                                       

 . معترض ھستند           
   

 ماه است ٣كارگران شھرداری خرم آباد 
 حقوق نگرفته اند

 كارگر پیمانكاری در شھرداری خرم آباد كـه                                         ١٥٠بیش از        
 مـاه اسـت حـقـوق               ٣در قسمت فضای سبز مشغول بـكـارنـد                               

ـزدیـك          :       یكی از این كارگران گفته است                           .       دریافت نكرده اند                 با ن
شدن به عید جیب مان خالـی اسـت و شـرمـنـده زن و بـچـه                                               

اعتراض خود را بیان كرده ایم اما جوابی نـمـی                                           .       ھایمان ھستیم            
 ! دھند    
   

كارگران پتروشیمی كاویان عسلویه تجمع 
 اعتراضی برپا كردند

ـنـد در           ٢كارگران پتروشیمی كاویان عسلویه سه شنبه                                          اسف
 مـاه      ٧ایـن كـارگـران             .       مقابل شركت پتروشیمی تجمع كـردنـد                              

آنھا در اعتراض شان اذعـان                          .       است كه حقوق دریافت نكرده اند                            
 ماه بارھا شكایت خود را نسبت بـه عـدم                                     ٧داشتند كه در این                  

دریافت حقوق بیان كرده اند اما گوش شـنـوایـی بـرای حـرف                                                   
 . ھایشان وجود نداشته است                      

   
اعتصاب کارگران شرکت راھسازی و معدنی 

 مبین شھربابک
ـتـشـر شـده كـه                                              ـان كـرمـان مـن خبری از شھربابك در اسـت
حكایت از این دارد كه کارگران شرکت راھسازی و مـعـدنـی                                                   
مبین، در واکنش به عدم پرداخت اضافه دسـتـمـزدھـای خـود                                                  

ھای حمل مواد معـدنـی                      در حرکتی اعتراضی به وسیله واگن                              
این برای چندمیـن                 .   جاده منتھی به معدن را مسدود نموده اند                                     

ـیـع حـق                                                    بار است که کارگران این شرکت در اعتراض به تضی
و حقوق خود با بستن جاده و برپایی چادر بـه ھـمـراه خـانـواده                                                        

 . ھای خویش در این معدن اقدام به تحصن می نمایند                                            
   

 اعتصاب رانندگان سرویس ھای مدارس استثنائی
ـنـدگـان سـرویـس                                ھـای مـدارس             پرداخـت نشـدن حـقـوق ران

ـلـی بـرخـی از ایـن مـدارس شـد                                          ـایـی مـوجـب تـعـطـی .   استثن
ـتـه                    ٤رانندگانی که بیش از                      انـد در           مـاه اسـت حـقـوق نـگـرف

ـنـد از سـرویـس               ٦اعتراض به این امر صبح روز                            دھـی بـه           اسف
آموزان معلول برخی مدارس استثنایی در جـنـوب تـھـران                                                  دانش    

خودداری کردند و خواستار رسیدگـی آمـوزش و پـرورش بـه                                                 
ـایـی در جـنـوب                                .   مشکل خود شدند              ـن مدیر یک مدرسه استث

ـنـھـا                                                    ـلـی جـاری ت تھران نیز گفته است از ابتدای سال تـحـصـی
ـیـش از                                                   مـاه      ٤حقوق مھر و آبان رانندگان واریز شده است و ب

 . ھا به تعویق افتاده است                        است که حقوق آن              
   

تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران 
 مقابل فرمانداری قائمشھر

 نفر از كارگران نساجی مـازنـدران در اعـتـراض                                          ٥٠بیش از      

ـیـمـه و                                ١به پرداخت نشدن                  ماه حقوق معوقـه و مشـكـالت ب
ـبـه                            ـابـل                 ٦بازنشستـگـی شـان از صـبـح شـن ـق ـنـد در م  اسـف

ایـن     .       فرمانداری قائمشھر تـجـمـع اعـتـراضـی بـرگـزار كـردنـد                                           
ـا رسـیـدن بـه حـقـوق شـان بـه                                                    كارگران تاكید كرده انـد كـه ت

 . اعتراض خود ادامه می دھند                        
   

اعتراض کارگران شرکت ریخته گری ماشین 
 سازی تبریز

تعدادی از کارگران شرکت ریخته گری مـاشـیـن سـازی                                             
ـیـس                                                ـتـر رئ ـا حضـور در دف تبریز در یک حرکت اعتراضی ب

خواستار رسیدگی به مشـکـالتشـان از                               "       شورای اسالمی کار               "   
ـان             .        ماه حقوق معوقه خود شـدنـد                        ٤جمله پرداخت              در ایـن مـی

رئیس حراست شرکت با حضور در محل و با گرفتـن عـکـس                                               
از کارگران و نوشتن نام آنان، کارگران را بـه اخـالل در نـظـم                                                        
عمومی و اقدام علیه نظام متھم و اخراج از کـارخـانـه تـھـدیـد                                                       

در حالی کارگران این شرکت از دریافت دسـتـمـزدھـای                                              .     نمود    
ـانـه                     ٢٠معوقه خود محروم مانده که طی                               روز گذشته بـه بـھ

 .  کارگر از این شرکت اخراج شده ند                               ٨٠ورشکستگی حدود               
   

دستمزد به کارگران راه سازی تیراژ 
 پرداخت نمی شود

ـیـراژ                                     ١٠٠٠بیش از          نفر از کارگران شـرکـت راه سـازی ت
 ماھه آذر، دی و بھمن خود را دریافت نـکـرده                                          ٣دستمزدھای           

ـتـرضـی                        ٢ھمچنین طی ھفته گذشته                      .     اند     نفر از کارگران مع
که خواھان دریافت دستمزدھای پرداخت نشده و بھبود شـرایـط                                                      
کار و زندگیشان بودند پس از درگیری با عـوامـل کـارفـرمـا                                                    

 .   بالفاصله به دستور مدیر شرکت از کار اخراج شده اند                                               
   

پایان اعتصاب مشروط کارگران شھرداری 
 شوشتر

اعتصاب کارگران شھرداری شوشتر که در اعـتـراض بـه                                              
 ماه دستمزدھای معوقه آنان از روز چھارشنبـه                                           ٦عدم پرداخت            

ـامـات رژیـم جـھـت                                                 ٣  اسفند برپا شده بود، در پـی وعـده مـق
 اسفند بطـور مشـروط                   ٦پرداخت مطالبات آنان عصر روز شنبه                                  

 . پایان یافت          
   

اعتصاب کارگران شرکت نقش و نمای محیط 
 شھر سنندج

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه                                             بنا به خبری كه کمیته ھماھ
ایجاد تشکل ھای کارگری منتشر كرده است، تـعـداد ھـفـت                                                 
نفر از کارگران جوشکار شرکت نقش و نمـای مـحـیـط شـھـر                                                

 ماه، از روز شنبـه                   ٤ تا     ٣سنندج در اعتراض به حقوق معوقه                               
ـا                        .       اند      بھمن دست به اعتصاب زده                       ٢٩ این کارگران گفتـه ان ت

 . وصول حقوق معوقه خود بر سر کار بر نخواھند گشت                                            
   

 كارگران آجرسازی گرمسار اعتراض میكنند
كارگران كارخانه ھای آجرسازی در گرمسار بدلیـل اعـالم                                                  
افزایش نرخ سوخت در سال جدید و نـگـرانـی از تـخـتـه شـدن                                                  

 .   منبع درآمدشان، معترض ھستند                          
   

 اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت مھاباد
  ٩ اسفندماه در اعتراض به عـدم پـرداخـت                                   ٧روز یکشنبه            

ماه دستمزدھای معـوقـه خـود، كـارگـران مـجـتـمـع كشـت و                                              
ـابـل درب ایـن مـجـتـمـع                                              ـق صنعت مھاباد ضمن تـجـمـع در م
ـات مـعـوقـه خـود                                                 ـب ـافـت مـطـال اعتصاب کرده و خواستار دری

 . شدند    
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 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

كارگران كارخانه قند قھستان ماھھاست حقوق 
 نگرفته اند، كارخانه در حال تعطیلی است

 سـالـه دارد            ٥٠كارخانه قند قھستان در خراسان كه قدمت                                      
ـز                                                    ـی ـنـگـی و ن ـقـدی ـبـود ن بعلت افزایش ھزینه ھای تولید و كم
ـتـه و در حـال                                                   نداشتن مشتری در شرایط بحـرانـی قـرار گـرف

 كارگر این كـارخـانـه                    ٣٠٠ھمچنین        .       تعطیلی كامل می باشد                   
 .  ماه حقوق معوقه دارند                     ٦

   
ماه حقوقی به ٢٨مخابرات راه دور شیراز 

 كارگران نداده است
ـنـوز                                                     كارگران مخابرات راه دور كه در شیراز واقـع اسـت، ھ

 ماه حقوق طلبكارند و تاكنون ھیچ پاسخی در این رابـطـه                                                    ٢٨
 .   به پیگیری ھای مستمر آنھا داده نشده است                                      

   
 ماه ٢كارگران شركت فراساحل بھشھر 

 حقوق نگرفته اند
 نفره فراساحل در بھشھر كـه                           ٥٠٠یكی از كارگران شركت                     

 مـاه اسـت          ٢سازنده سكوھای نفتی است گفته است بیش از                                        
ـیـرغـم كـار فـعـال شـركـت                                                   كه حقوق كارگران این كارخانـه عـل

از طرفـی مـدیـران كـارخـانـه كـارگـران را                                   .     پرداخت نشده است               
تھدید كرده اند كه در صورتی كه اقدام به تـجـمـع اعـتـراضـی                                                     

 ! كنند آنھا را اخراج خواھند كرد                             
   
الزحمه پرسنل بخش پیوند از ابتدای  حق

 سال پرداخت نشده است
زاده رئیس مرکز تحقیقات ھماتولوژی و                                      دکتر اردشیر قوام                

حق الزحمه اضافی پرسنلی که عمل پیونـد                                     :       آنکولوژی گفت            
را انجام میدھند از ابتدای سال تاکنون پـرداخـت نشـده و ایـن                                                        

ـیـت کـار را                                    انگیزگی نیرو              امر بی       ـف ھا را در پی داشته و کـی
ـتـدای سـال                            :       وی گفت      .     دھد     کاھش می        وزارت بھداشـت از اب

 تاکنون حق الزحمه اضافی پیـونـد را کـه ھـر سـالـه بـه                                                ٩٠
 . شد را امسال پرداخت نکرده است                              پرسنل پرداخت می               

   
 درصد از نیازھای خوراکی ٧٥تنھا 

 شود کارگران تامین می
ایلنا به نقل از علی دھقان کیا، عضو ھیات مدیره کانون                                                     

    ٤٠٠دسـتـمـزد        :       شوراھای اسالمی کار استان تـھـران نـوشـت                                  
 درصد از نیازھای خـوراکـی کـارگـران                                 ٧٥ھزار تومانی تنھا                  

نرخ مسکن در مقایسه با سـال                           :     وی گفت      .   کند     را تامین می           
ـتـه اسـت، ایـن در                                ٤٠گذشته بیش از               ـاف ـزایـش ی  درصـد اف

حالیست که کمیته مزد نرخ اقالم مصرفی سبد ھزینه خانـوار                                                     
ـاز مـحـاسـبـه                                                      ـی را با در نظر نگرفتن بسیاری از اقالم مـورد ن

 . کرده است        
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  ھزار نفری فرصت ھای شغلی ٨٠٠کاھش 
ـز                                                       به گزارش مرکز آمار رژیم شمار شاغالن در ایران از پائی

 ھزار نفر کاھش یافتـه                       ٨٠٠ بیش از         ٩٠ تا پائیز سال               ٨٩سال     
ـایسـه                                                   .       است    این میزان ریزش مشاغل را مرکز آمار ایران با مق

ـز اخـیـر نشـان داده اسـت                                            ـی طـبـق     .       وضعیت بیکاری در دو پائ
 میزان شاغالن کشـور                   ٩٠اعالم مرکز آمار ایران در پائیز سال                                   

 میلیون و یکصد ھزار نفر رسید در حـالـی کـه تـعـداد                                                ٢٠به    

ـفـر            ٩٠٠ میلیـون و            ٢٠شاغالن در پائیز سال گذشته                            ھـزار ن
 . بوده است        

   
 کارگر در دو کارخانه بھینه ١٧٠اخراج 

 تکنیک و چدن پارس
 وضعیت كارگران شھرك صنعتی كاوه                             

 اسفند خبر داد كـه طـی                      ٦اتحادیه آزاد کارگران ایران روز                                
ـان سـال کـارخـانـه                                                   ـای روزھای گذشته و با نزدیک شدن بـه پ

.    نفر  از کـارگـران خـود را اخـراج کـرد                                 ١٠٠بھینه تکنیک             
ـیـل                                                     مسئولین این کارخانه به کـارگـران اعـالم کـرده انـد بـدل
ـیـگـیـرد                                                       اینکه کارخانه سایپا قطعات تولید شده را تحـویـل نـم
ـنـد                                                       عالوه بر این صد کارگر، کارگران دیگری نیز اخراج خواھ

ـز                                           .       شد   ـی ـارس ن   ٧٠در ادامه آمده است در کـارخـانـه چـدن پ
این کارگران بدلیل داشـتـن                         .     کارگر از کار خود اخراج شده اند                              

ـادر بـه                                                   ـیـش از مـوعـد یـکـسـالـه، ق قرارداد موقت و اخراج پ
ـیـن صـدھـا کـارگـر                   .       دریافت بیمه بیکاری نمی باشند                             ھمچن

 شـرکـت و کـارخـانـه                 ١١شرکت گروه کاوه که مشتمل بـر                            
میباشد بدون کمترین امنیـت شـغـلـی در ایـن کـارخـانـه ھـا                                                 

ـنـد                 ـا دادن تـعـھـد                               .       مشغول بکار ھسـت اکـثـر ایـن کـارگـران ب
ـا قـرارداد                                                ـتـه از سـوی کـارفـرمـا ب محضری و دریافت سـف

ـنـد                                    اغـلـب کـارخـانـه              .       یکماھه در این کارخانه ھا کار مـیـکـن
ـزرگـتـریـن شـھـرھـای                                               ھای شھر صنعتی کاوه که یکی از ب
ـافـت تـعـھـد                                               ـا دری صنعتی کشور اسـت کـارگـران خـود را ب
محضری و سفته و قرار داد سفید امضا بکار میگیرند و  از                                                      
ـا عـیـدی و                                                     ـنـد ت ـان مـیـکـن اواخر بھمن ماه شروع به اخراج آن

 . پاداش مشمول این کارگران نشود                              
   

 کارخانه قند قھستان در آستانه تعطیلی است
با تعطیلی كارخانه بطور مستقیم و غیر مستقیـم زنـدگـی                                                  

  ھزار کارگر با بحران روبرو خواھد شد                                   ٥
ـیـس شـورای اسـالمـی                                            ایلنا از قول مـحـمـد خسـروی، رئ
ـنـوبـی اعـالم كـرد                                                  :   کارخانه قند قھستان در استان خـراسـان ج

 کـارگـر        ٣٠ کـارگـر رسـمـی،              ١٠٠کارخانه قند بھستان با                       
 کارگر فصلی به جـھـت کـم بـودن ورودی                                  ١٤٠قراردادی و            

 مـاه حـقـوق و             ٧چغندر قند و کمبود نقدینگی از پـرداخـت                                     
اگـر ایـن         :       او افـزود        .       بیمه معوقه کارگران خود بازمانده است                                   

واحد تولیدی با مشکالت پیش روی خود تعطیل شود قـطـعـا                                                 
 ھزار کارگر با بـحـران                      ٥بطور مستقیم و غیر مستقیم زندگی                                

او گفت از مرداد ماه گذشته تا ھـم اکـنـون                                       .       روبرو خواھد شد              
 . کارگران قند قھستان حتی یک ریال ھم دریافت نکرده اند                                                  

   
 كارخانجات تولید كبریت تبریز در شرف تعطیلی

عضو ھیئت مـدیـره                "   ایلنا از قول چنگیز قاسمی، كه او را                                    
مـعـرفـی كـرده اسـت،                 "       عالی شوراھای اسالمـی كشـور                         كانون     

گفته است كارخانجات تولیدی كبریت تبریز در شرف تعطیلـی                                                     
ـایـجـان               :       او در ادامه می گـویـد                   .     قرار دارند           ـان آذرب شـرقـی        اسـت

ـز،                              دارای چندین واحد کبریت                       ـبـری   ٢٩سازی از جمله ممتاز، ت
ـیـمـت                                       . . .           بھمن و       ـزایـش ق است که در حال حاضر به جـھـت اف

ھای غیراستاندارد در شـرف                           حاملھای انرژی و قاچاق كبریت                           
 .    كارگر در این كارخانجات فعالند                              ١٣٠٠.     تعطیلی قرار دارند                 

   
تعطیلی بیش از نیمی از واحدھای تولیدی 

 در دماوند
ــدی مــوجــود در                                  ٦٠حـدود        درصــد از واحــدھــای تـولــی

از سـوی دیـگـر تـمـامـی                   .       شھرستان دماوند تعطیل شـده انـد                            
ـافــت                                               کـارگـران شـاغـل در ایـن مـراکـز عـالوه بـر عـدم دری
دستمزدھای معوقه با خطر بیکاری گسترده مواجه بوده و در                                                      

 .   بالتکلیفی بسر می برند                    
   
 كارخانه شن و ماسه خوزستان در ١٤

 تعطیلی كامل
با افزایش نرخ تورم كار ساخت و ساز در انـدیـمـشـك افـت                                                  

ـیـمـت ھـا                              .     زیادی پیدا كرده است                    ـاتـی ق ـب در حال حاضر بی ث
ـلـی                                             كـارخـانـه         ١٤خود را به عیان ترین شكل بارز كرده و تعطی
یـكـی از        .       شن و ماسه خوزستان آخرین نمـونـه آن بـوده اسـت                                         

كارگران این كارخانه ھا گفته است كه نتیجه چنین وضعیتـی                                                      
عالوه بر ركود تولید، افت شرایط زندگی كارگـران و مـحـروم                                                     

 . بودن آنھا از حداقلھای شغلی و زندگی نیز بوده است                                               
   

البرز و کرمانشاه در جایگاه اول و دوم 
 بیکاری در ایران

ـان                                   ھـای ایـران اعـالم                  مركز آمار ایران میزان بیـکـاری اسـت
 درصد پـس          ١    ٢٠طبق گزارش این مرکز، کرمانشاه با                                 .       کرد   

ـیـکـاری کشـور را بـه خـود                                                      از استان البرز دومین رتبه نرخ ب
ـا                                         .     اختصاص داده است                ـبـرز ب ـان ال برپایه این آمار به ترتیب است

ـا                        ٧ و    ٢٠  دھـم درصـد،            ١ و    ٢٠ دھم درصـد، کـرمـانشـاه ب
 دھـم درصـد           ٧ و    ١٧ دھم درصد، گیالن با                    ٨ و    ١٨لرستان با           

 مـاھـه       ٣رده ھای اول تا چھارم میزان باالی نرخ بیکاری در                                               
ایـن گـزارش           .       سوم سال جاری  را به خود اختصـاص داده انـد                                       

می افزاید بسیاری از کارخانه ھا، مراکز تولید و صـنـعـتـی                                                     
ـانـه                                                      ـا در آسـت به دلیل بحران مالی در سال جاری تعطـیـل و ی

 . تعطیلی قرار گرفته اند                     
   

نساجی الیاف پروپیلن اراك تعطیل و ھمه 
 كارگران بیكار شدند

ـلـق بـه                                                 شركت نساجی الیاف پروپیلن كـه در اراك و مـتـع
بنیاد مستضعفان می باشد تعطیل و كارگران آن تمامـا اخـراج                                                       

ـیـش                                       .       و بیكار شده اند                این كارخانه در اراك می باشد و قبـال ب
 .   كارگر داشت          ١٠٠از  

   
اخراج و اجبار در كارخانه پاك وش شھر 

 صنعتی كاوه
اتحادیه آزاد كارگران ایران گزارش داد كه کارخانـه پـاک                                                     
ـاوه                                                  ـتـی ك وش تولید کننده محصوالت شوینده در شھرك صنـع
از یکسال گذشته تا کنون در بحران فرو رفته است بطوریـکـه                                                      
در طول اینمدت کارگران موقت ایـن کـارخـانـه از کـار خـود                                                   
اخراج شده اند و کارفرما برای وادار کـردن کـارگـران رسـمـی                                                      

ـقـه کـار در                   ٢٠ الـی      ١٥به استعفا، آنان را پس از                            سـال سـاب
ـا                     .       بخش بارگیری مجبور به کار میکند                               این کارگران اغلب ب

ـنـد و                                                مشکالت تنفسی و ریوی حادی دست به گریبان ھسـت
ـان را وادار بـه تـحـمـل                                                        تھدیدات کارفرما به بستن کارخانه آن

 . شرایط بسیار مشقت بار در این کارخانه کرده است                                            
   

تخریب بقایای بزرگترین کارخانه نساجی 
 کرمانشاه

طبق خبر منتشره از کرمانشاه، خریداران کارخانه نسـاجـی                                                    
کرمانشاه که زمانی از بزرگترین کارخانه ھای نساجی ایـران                                                       
بود، پس از اخراج ھزاران کارگر شاغل در آن، اقدام به تخریـب                                                          

 . بقایای آن نموده اند                   
   

 سال در آستانه ٣٠كارخانه پرستو بعد از 
 تعطیلی است

یكی از كارگران كارخانه سرامیك پرستو در سـاوه گـفـت                                                 
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ـیـن                                                     بدلیل ندادن سوخت یارانه ای به ایـن كـارخـانـه و ھـمـچـن
ـنـكـه از سـال                                                       مالیاتھای سنگین دولت این كارخانه علیرغم ای

ـلـی قـرار                                                 ١٣٦٠ ـانـه تـعـطـی  تاكنون مشغول به كار بوده در آست
 .   گرفته است         

 
 ناامنی محیط كار

 
جان باختن سه کارگر در تھران در شعله 

 ھای آتش
ـنـدمـاه وقـوع آتـش سـوزی در                                               صبح روز دوشنبه اول اسـف
ـاد واقـع در                                                یک کارخانه مبل سازی در مـنـطـقـه عـلـی آب
بزرگراه آزادگان سبـب مـحـبـوس شـدن سـه کـارگـر در ایـن                                               

 . کارخانه و زنده زنده در میان شعله ھای آتش جان سپردند                                                   
   

سقوط باالبر در كرمان موجب كشته شدن 
 سه کارگر شد
ـبـه                     :        كرمان گفت          ١١٥رییس اورژانس               سقوط باالبر روز شن

 اسفند، ساعت ھشت و ده دقیقه صبح در بلوار پزشك شـھـر                                                   ٦
كرمان موجب كشته شدن سـه كـارگـر و بسـتـری شـدن یـك                                             

سـه    :       وی گفت      .       یو شد     .       سی  .   مھندس ساختمان در بخش آی                       
ـقـه شـشـم یـك                                                  كارگر به ھمراه یك مھندس ساختـمـان، از طـب

 .  طبقه در دست ساخت، به پایین سقوط كردند                                      ١٠ساختمان         
   

 جان باختن یک کارگر در مھاباد
ـادر مـامـنـد                                                ـام ق ـنـد کـارگـری بـه ن روز دوشنبه اول اسف

 زیرمـجـمـوعـه شـرکـت کـانـی                      ٤١کارخانه سنگبری تعاونی                       
گستر پویان واقع در جاده مھاباد ـ میاندوآب مشـغـول بـه كـار                                                        
بود، در فقدان امکانات اولیه ایمـنـی در مـحـل کـار بـر اثـر                                                     
سقوط از ارتفاع و به دلیل صدمـات جـدی، جـان خـود را از                                                   

 . دست داد       
   

 خودکشی یک کارگر جوان در سنندج
ـام               ٢٢ اسفندماه، کـارگـر                  ٢روز سه شنبه              ـن  سـالـه ای ب

ـقـر                                                  ـنـدج زیـر فشـار ف صباح محمدی از روستاھای توابع سـن
 . دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد                                        

   
 مرگ یک کارگر ساختمانی در تھران

ـیـم ع خـبـر                           ساله     ٢٣ایلنا از مرگ کارگر                      ای بنام ابـراھ
ـنـدی بـود                                                   داد که در یک پروژه ساختمانی مشغول اسکلت ب
كه به دلیل عدم وجود امکانات ایمنـی در مـحـیـط کـار بـه                                                  

محل جانباخـتـن              .       پایین سقوط کرد و جان خود را از دست داد                                      
، مـیـدان سـاحـل اعـالم شـده                       )   راه آھن       (   وی شھرک گلستان                

 . است   
 

 بازنشستگان
 

تجمع اعضای کانون بازنشستگی کشوری 
 مقابل دفتر ریاست جمھوری

ھـای       ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل                                  کمیته     
ـانـروز حـدود                                        ٢کارگری روز              اسفند خبر داد كه صبح روز ھـم

 نفر از اعضای کانون بازنشستگی کشـوری کـه اکـثـر                                             ٣٠٠
آھن بـودنـد،              ی راه       گان اداره           آنان از معلمان بازنشسته و بازنشسته                                  

در مقابل دفتر ریاست جمھوری تجـمـع کـردنـد و نسـبـت بـه                                                 
 پـرداخـت نشـده و                ٨٦ی خود که از سـال                   ھای معوقه           حقوق    

.   کانی حقوق خود اعـتـراض کـردنـد                            ھمچنین عدم افزایش پله                     

ـیـم        ١٢ صبح شروع شد تا حدود                      ١٠این تجمع که ساعت                    و ن
 نفر از تجمع کنندگـان را                         ٢بعدازظھر ادامه یافت و در نھایت                                

به عنوان نماینده به درون خواستند اما در نـھـایـت جـوابـی بـه                                                        
 .   آنان ندادند           

   
 تضییع حقوق بازنشستگان

 ھزار بازنشسته سازمان تامیـن                             ٥٠٠حقوق یک میلیون و                  
اجتماعی در پایان سالـجـاری از سـوی نـھـادھـای مـربـوطـه                                                

ـازنشـسـتـگـان نسـبـت بـه ایـن                        .       حکومتی تضییع می شـود                    ب
موضوع اعتراض دارند و می گویند عیدی آنان بایـد مـعـادل                                                    

بازنشستگان در طـول سـال بـه عـنـوان                                .       عیدی کارگران باشد                 
کارگر حقوق می گیرند به ھمین دلیل می خواھنـد کـه در                                                  
پایان سال نیز ھمانند کارگران بـه عـنـوان عـیـدی، حـقـوقـی                                                   
ـیـسـت و                                                        معادل دو برابر حقوقشان دریافت کنند اما اینگونه ن

 . حق و حقوق آنان پرداخت نمی شود                             
   

 ١٥كارگران بازنشسته مقره سازی پس از 
 ماه حقوق خود را دریافت كردند

بنا بر گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایـران رسـیـده از                                                      
ـقـره                                                      شھر صنعتی کاوه منتشر كرده است کارگران بازنشسته م

ـازنشـسـتـگـی،                 ١٥سازی در شھر صنعتی کاوه پس از                                مـاه ب
 . موفق به دریافت حقوق و مطالبات خود نشده اند                                          

 
 معلمان

 
دستمزد و سنوات پرداخت نشده کارکنان 

  تھران٥آموزش و پرورش منطقه 
ـلـف                                       ٩٠٠بیش از          نفر از کارکنان قراردادی بخشھای مخت

ـالـغ              ٥آموزشی و خدماتی آموزش و پرورش منطقه                                      ـب  تھران م
ـافـت                                                  اضافه کاری و دستمزدھای ماھھـای آخـر سـال را دری

  ٤ننموده و عالوه بر این مبالغ مربوط به پرداخت حق سنـوات                                                     
ـز                     ١٣٨٧سال گذشته تاکنون یعنی از سال                               ـی  تا پایان امسـال ن

ـیـروھـای                                  .   پرداخت نشده است                ـیـن و ن طی چند روز اخیر معلم
ـلـف مـنـطـقـه                                         ـا     ٥خدماتی آموزش و پرورش مدارس مـخـت  ب
ـا     ٥مراجعات مکرر بـه اداره آمـوزش و پـرورش مـنـطـقـه                                             ب

ـافـت فـوری                                                 اعتراض در اشکال جمعی و فردی خـواھـان دری
 .    ساله سنوات شده اند                   ٤دستمزدھا و مبالغ پرداخت نشده                              

   
اطالعیه اعضای کانون صنفی معلمان ایران 

 در مورد انتخابات اسالمی
ـتـشـار اطـالعـیـه                                                 اعضای کانون صنفی معلمان ایران با ان
ای اعالم کردند رژیم با وعده ھای دروغین به معلمان تـالش                                                     

در    .       می کند که آنان را به پای صندوق ھای رای بـکـشـانـد                                             
ـار دیـگـر جـمـھـوری                   :   "       بخشی از این اطالعیه آمده است                            یکـب

اسالمی با نزدیک شدن به انتخابات برای کشاندن مـردم بـه                                                    
ـا وعـده و                                                    پای صندوقھای رأی شروع به فریب دادن مـردم ب

طـی    .       وعیدھای توخالی، دروغین و غیرعمـلـی نـمـوده اسـت                                          
چند ھفته گذشته مسئوالن آموزش و پـرورش رژیـم مـدام از                                                  

 درصدی حقوق معلمان در دیدار با آنان سخن مـی                                            ٢٥افزایش        
ـنـد رژیـم در                                                  گویند، این در حالی است کـه ھـمـگـان مـیـدان
ـنـکـار                                                        ـادر بـه انـجـام ای بدترین شرایط اقتصادی قرار دارد و ق

در واقع تنھـا ھـدف رژیـم                       "   در ادامه اضافه می کند                       . "         نیست    
گول زدن مردم و کشاندن آنان بـه پـای صـنـدوق ھـای رأی                                                 
ـز نـھـایـت                                                     ـی می باشد و در این میان می خواھد از معلـمـان ن
ـان را                                                          سوء استفاده را به عمل آورد و با وعده ھای دروغیـن آن

 ."  به پای صندوق بکشاند                   
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 سالمتی شیث امانی در خطر است

ـتـه      ـی ـنـگـی بـرای                  کم ی ھـمـاھ
ــای       کــمــک بــه ایــجــاد تشــکــل                  ھ

 اسفند خبر داد كـه                   ٨کارگری روز            
ـنـد                               شیث امانی فعال کارگری در ب

ی آزاد          اتحادیه       "   مدیره         و عضو ھیئت          
، که مـدتـی اسـت               «" کارگران ایران             

ــردن دوره                      ــری ک ـپ ی     در حــال سـ
ـنـدج اسـت، در                                               محکومیت خود در زندان مرکـزی شـھـر سـن

:   در ادامه آمده اسـت                 .     شرایط بسیار وخیم جسمی به سر میبرد                                 
ـیـل                                                    ـنـدج، وی بـه دل ـار رسـیـده از درون زنـدان سـن بنابر اخـب

ـقـرات،                 ھای جسمی از ناحیه                   مشکالت و ناراحتی                ی سـتـون ف
.   ھای ویژه در مراکز تخصصـی درمـانـی دارد                                     نیاز به مراقبت              

ـیـت                                                  ـنـدج بـه وضـع به دلیل عدم رسیدگی مسئولین زندان سـن
بحرانی شیث، عفونت شدیدی سراسر بدن وی را فرا گرفته و                                                     

ـا ایـن وجـود             .       وجود آمـده اسـت               اش به       شرایط خطرناکی برای                   ب
ـا رسـیـدگـی نـکـردن بـه                                                  مسئولین زندان کارشکنی کرده و ب
وضعیت خطرناک وی و عدم انتقال وی به مـراکـز درمـانـی                                                 

تـری قـرار            خارج از زندان، جان وی را در معرض خطرات جدی                                          
 . اند       داده    

   
 معلم زندانی در معرض اجرای حکم اعدام

با رد درخواست عفـو عـبـدالـرضـا                            
ــو و                          ــف ــون ع ــی ــس ــی ــبــری، در کــم قــن
ـان                            بخشودگی دادگسـتـری کـل اسـت
تھران، این معلم زنـدانـی در مـعـرض                                
ــرار گــرفــت                          .   اجــرای حــکــم اعــدام ق

ـات                             ـی ـلـم ادب ـبـری مـع ـن عـبـدالـرضـا ق
ـاکـدشـت،                             فارسی یکی از مـدارس پ

استاد دانشگاه و از بازداشت شدگان اعتراضات ششم دی مـاه                                                      
 دادگـاه         ١٥ است که به اتھام محاربه از سوی شعبه                                     ٨٨سال     

انقالب تھران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به بـه اعـدام                                                        
 زنـدان اویـن             ٣٥٠وی که در حال حاضر در بند                          .       محکوم شد        

محبوس است، و به اتھام ارتباط با سـازمـانـھـای اپـوزیسـیـون                                                     
ـازداشـت و                      .       رژیم به اعدام محکوم شده اسـت                            وی در زمـان ب

ـاری و اخـذ اقـرار غـیـر                                                   ـت بازجویی مورد ضرب و شتم، بـدرف
ـا                                                     واقعی قرار گرفته بود و از دسترسی به وکـیـل و تـمـاس ب

 . خانواده محروم مانده بود                       
   

شاھرخ زمانی و محمد جراحی به مجامع 
 عمومی از جمھوری اسالمی شكایت دارند

ــــه        ـت ـــ ـی ـــ کــــم
حمایت از شاھرخ                

ــی روز              ٣زمــان
ـنـد خـبـر داد                اسف

  ٢٧كه در تاریخ             
ـبـه              ٢٩بھمن شع

ــــوان               ـاه دی ــ دادگ
 سال زندان برای شاھرخ زمانی را کـه                                   ١١عالی کشور حکم               

 دادگاه انقالب تبریز بر مبنای اتھامات دروغیـن کـه                                                ١شعبه      
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ـیـد                                                      ـأی در پرونده ساختگی بدون وجود مدرک صادر کرده بود ت
الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـاھـرخ                         :       در ادامه آمده اسـت                 .       کرد   

ـیـد رأی فـوق                                                  ـأی زمانی و محمد جراحی تصمیـم دارنـد بـه ت
ـنـد                                    ٢٩توسط شعبه            ـای .    دادگاه دیوانعالی کشـور اعـتـراض نـم

ـیـسـی بـه                                                      آنھا تصمیم دارند از کلیه دستگاھھای قضایی و پل
دلیل اینکه بدون وجود ھر گـونـه مـدرک در پـرونـده حـکـم                                                 
زندانی صادر کرده اند و باز بدون وجود ھر گونه مـدرک در                                                      
ـایـه را                                                     پرونده سطوح دیگر دادگاھھا، حکم صـادر شـده بـی پ

ـنـد                                               ـای آنـھـا از         .   تأیید کردند به مجامع بین المللی شکایت نـم
ـتـه و                                                 ـتـشـان را بـه عـھـده گـرف کسانی که می توانند وکـال
ـاضـای کـمـک و                                              ـق ـنـدازنـد ت ـی ـان ب شکایت فوق را بـه جـری

  . ھمکاری دارند              
 گزارش

 
 شاپور احسانی راد در گفتگو با سایت اتحاد

کارگران باید در یک بعـد سـراسـری دسـت بـدسـت ھـم                                           
 دھند    

ماه آخر سال بـرای                  :       سایت اتحاد          
  ١١کارگران ایران و آنـھـم پـس از                            

مـاه کــار و زحـمــت و فشـارھــای                          
ـنـکـه                             کمرشکن زندگی، به جای ای
ماه استقبال از تعطیالت آخر سـال و                                 
استراحت و بودن در کنار خـانـواده و                                  
شادی و تفریح باشد، ماھـی پـر از                               

ـنـه                                                      ـزی استرس و فشار و خطر از دست دادن شغل و مواجه با ھ
ھر سال دو ماه مانده به سال نـو                               .     ھای کمرشکن سال نو است                     

ـاداش از کـار                                                    بسیاری از کارگران بدون دریافت عـیـدی و پ
ـا                                                     ـیـداد مـیـکـنـد و ت اخراج میشوند، عدم پرداخت دستمزدھا ب
حدودی بر ابعاد اعتراضات کارگری نسبت به بقیه ماھـھـای                                                    

ـئـت                                .       سال افزوده میشود                 ـی شاپور احسـانـی راد از اعضـای ھ
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با سـایـت اتـحـاد                                                         
در زمینه عدم پـرداخـت بـمـوقـع دسـتـمـزدھـا در سـال جـاری                                                

 : میگوید      
واقعا این دیر پرداخت حقوق کارگران از دو ماه تا بیش از                                                       
ده ماه یک معضل جدی برای زندگی کـارگـران و خـانـواده                                                 

این تھاجم و تعرض به حقوق کـارگـران در                                     .       ھایشان شده است              
چیزی که مشخص اسـت                  .   سی سال اخیر بی سابقه بوده است                             

اینست که نه کارفرمایان و نه نماینده دولت بعنوان اداره کـار                                                           
و فرمانداری و نه نمایندگان مجلس با ایـن قضـیـه بـه طـور                                                    

 . جدی برخورد نمی کنند و واکنش مناسبی نشان نمی دھند                                                
وی در ادامه در رابطه با اعتـراضـات کـارگـران بـه عـدم                                                 

 : پرداخت دستمزدھا اظھار داشت                          
ـیـن االن در اکـثـر                                            حقیقت ایـن اسـت کـه کـارگـران ھـم
کارخانجات که حقوق معـوقـه دارنـد، دسـت بـه اعـتـراض و                                                

از تجمع کـارگـران در                    .     اعتصاب و تجمع و راه پیمایی میزنند                                 
ـا اعـتـصـاب و تـجـمـع                                                ـیـش ت جلو فرمانداری در چند سال پ
ـا                                                        ـا ت کارگران در کارخانجات پروفیل ساوه و نورد و لولـه صـف
.   راه پیمایی کارگران چینی سازی اسپیدار در چند روز اخـیـر                                                    

ـاد                                                  با دھھا و صدھا تجمع و اعتـراض کـارگـری دیـگـر، فـری
ولـی     .       اعتراض و مطالبات خود را به گوش مسئولین رساندند                                              

بـه نـظـرم         .       به نتیجه مشخص و قابل قبولی دست پیدا نکردند                                          
ـات                                                   ـب میرسد اگر کارگران می خواھند موفق شوند بـه مـطـال
خود برسند باید کارگران ھمه کارخانجات دست در دسـت ھـم                                                    

این درد مشترک است و راه حـل مشـتـرک مـی                                     .       بگذارند       
مثل روز روشن است تا زمانی که دولت به عنوان قـوه                                                .       طلبد    

ـات کـارگـران                                                     ـب مجریه و مجلس به عنوان قوه مقننه به مطـال

بی توجه باشند، بخشی از کارفرمایان با شدت تمام نسبت بـه                                                       
 . مطالبات قانونی کارگران دھن کجی میکنند                                     

شاپور احسانی راد در مورد راھھای دست یابی کـارگـران                                                  
 : به مطالبات شان افزود                    

ـبـه حـقـوق                                                باید کارگران کارخانجات مختلف برای مـطـال
صنفی و اجتماعی خود، دست به دست ھم بدھند و کارگـران                                                   
ـنـد در یـک بـعـد                                                   ـتـوان ـا ب در اقصی نقاط ایران یکی شوند ت

واقعیت این اسـت کـه در                      .     سراسری به حقوق خود دست یابند                            
حال حاضر در یک بعد ملی به حـقـوق کـارگـران تـعـرض و                                               

تعیین حداقل مزد در آخر سال، قرارداد مـوقـت،                                           .       تجاوز میشود           
ـانـکـاران                                                       ـیـم عدم برچیده شدن شرکتھای پیمانکاری، وجود  پ

 سـالـه       ٢٠نیروی انسانی، عدم اجرای طرح ھای بازنشستگی                                           
ـیـسـت،                                           ٢٥و     ساله، مربوط به یک شھر و یک کـارخـانـه ن

ـتـه مـیـشـود و                                                بلکه تصمیماتی است که در بعد مـلـی گـرف
طبعا کارگران نیز باید در یک بـعـد مـلـی و سـراسـری بـه                                                 

 . مقابله با این شرایط بپردازند                            
وی در رابطه با این سوال که آیا دولت و مجلـس مـقـصـر                                                 

 : ھستند یا کارفرمایان اظھار داشت                              
ـیـل سـاوه                                                      ببینید من به عنوان نماینده کارگران نورد پـروف
که چند سال پیش اخراج شدم، بیکار شـدم و زنـدگـیـم را از                                                    
دست دادم واقعا دوست ندارم اعتراف کنم که حداقل بـخـشـی                                                    

ـاشـنـد                                        مـا کـارگـران            .       از کارفرمایان شاید ھم چندان مقصر نب
ـتـصـادی                                               سی سال است در یک گرداب و در یک بـحـران اق

ـیـشـتـریـن                     .       تمام عیار گرفتار آمده ایـم                          ھشـت سـال جـنـگ ب
در طـی ایـن ھشـت سـال یـک                      .   مصیبت را بر ما وارد کرد                       

ـا رنـج و                                                     ریال به دستمزدھای ما اضافه نشد و زنـدگـیـمـان ب
در دوران پس از جنگ بطور شبانه روزی در                                       .       مشقت گذشت         

ـان آور و                                   ١٢شیفتھای بیش از                  ساعته با کارھای سخت و زی
ـیـم                  .   با کمترین حقوق و مزایا جان کندیم                                 ـت .   کار کردیم و سـاخ

مصیبت ھای ما با اضافه شدن قرارداد موقـت کـار از سـال                                                   
ـفـر از                                                 ٦٧  به این طرف و خارج شدن کارگـاه ھـای زیـر ده ن

ـاسـتـھـای                                                      ـا سـی شمول قانون کار ابعاد تازه ای پیـدا کـرد و ب
ـیـرو،                                     ٨٦دولت وقت از سال                  ، باعث اخراج و بیکاری و تعدیل ن

رشد پیمانکاری ھا و کارھای پروژه ای و بطور کلی تـجـاوز                                                     
اکنون بیکـاری              .   و تعرض به نیروی کار وارد فاز تازه ای شد                                       

ـیـش از                     ١٤خیلی بیش از               درصـد       ٤٠-٥٠ درصـد و تـورم ب
 . زندگی ما کارگران را تیره و تار کرده است                                       

ـیـون شـغـل ایـجـاد                               ٨٩دولت در سال               اعالم کرد یک میل
ـیـکـار                                        .       میکند      ـیـون کـارگـر ب ـل ـی ولی به طور واقعی یک م
 و نیم میلیون شـغـل                   ٢ اعالم کرد           ٩٠دولت اوایل  سال                 .       شدند    

ایجاد میکند ولی نه در بـودجـه کشـور و نـه در سـیـمـای                                                
مـجـلـس      .       اقتصاد و جامعه این موضوع اصال دیده نمی شـود                                         

تغییر قانون کار را بررسی می کند اما به جای لغـو قـرارداد                                                        
موقت کار، لغو پیمانکاری ھای نیروی انسـانـی و بـرچـیـده                                                   
شدن کارھای پیمانی و غیره یا تصویب قوانین حمایتی بـرای                                                      
ـیـرون درز                                                    ـیـشـنـھـادی بـه ب کارگران، موادی از قانون کـار پ
میکند که حتی از قانون کار موجود کـه اصـال  شـایسـتـه                                                

ـیـن                      .       کارگران نیست خیلی بدتر است                           بـه نـظـرم تصـویـب قـوان
حمایتی برای کارگران مثل لغو قراردادھـای مـوقـت کـار و                                                   
ـنـدگـان                                                  ـای داشتن حق تشکل و اعتصاب و تجمع، مشارکت نـم
واقعی کارگران در تعییـن حـداقـل دسـتـمـزد و بـطـور کـلـی                                                
مشارکت تشکل ھا و نمایندگان حقیقی کارگران در تصویـب                                                   
قانون کار جدید و اجرای تمام و کمال آن توسـط دولـت، مـی                                                     

 . تواند بخشی از مشکالت و معضالت کارگران را حل نماید                                               
شاپور احسانی راد در مورد دیـگـر مشـکـالت کـارگـران                                             

 : شھرستان ساوه و شھر صنعتی کاوه به سایت اتحاد گفت                                               

به غیر از حقوق ھای معوقه که مسئله و مشـکـل حـاد                                              
کارگران ساوه است، کارگران اینجا نیز مثـل تـمـام کـارگـران                                                      
ـیـروی انسـانـی، از قـراردادھـای                                                     ایران از پیمانکـاری ھـای ن
ـیـش                                                   موقت و سفید امضا، از عدم اجرای طرح بازنشستگـی پ

 ساله، از عدم اجرای طـرح کـارھـای سـخـت و                                      ٢٥از موعد         
ـقـل                             ٢٠زیان آور و بازنشستگی                        ساله، از نداشتن تشکـل مسـت

ـا چـنـد                                                      کارگری در کارخانه، از نپرداختن حق بیمه از یک ت
ـیـکـاری                                                     ـیـمـه ب ماه در طول سال که کارگران را از دریافـت ب
ـزات                                                   ـی ـات و تـجـھ محروم میکند، از نداشتن وسایـل و امـکـان
ایمنی و بھداشتی و عدم ایمنی محیـط کـار، از مـجـروح و                                                  
کشته شدن در حوادث ناشی از کار، از نداشتن مشـارکـت در                                                    
تعییین حداقل حقوق و دستمزد آخر سال بعنـوان کسـانـی کـه                                                    
در یک طرف این معامله قرارداد قرار دارند و این قـرارداد بـه                                                          
زندگی و معیشت و جانشان مـربـوط اسـت و در نـھـایـت از                                                
ـیـکـاری،                                                    ـتـمـاعـی، از ب تحقیر و توھین و نداشتن موقعیت اج
ـنـد                                                       .   اخراج، گرانی و تورم ناشی از قطع یارانه ھا در رنج ھسـت

ـارزه و سـرسـخـتـی،                                                   ـا مـب اما من یقین دارم کارگرانی کـه ب
ـا تـمـام نـعـمـات مـادی                                                ـنـد ت طبیعت را مقھور خود می کـن
ـتـر                                                     زندگی و آسایش را تولید کنند ھـمـواره بـرای فـردای بـھ

 . ھرگز دست از مبارزه و تالش بر نمی دارند                                     
 : شاپور احسانی راد در پایان این مصاحبه اظھار داشت                                               

بعنوان کارگری که سالھا درد و رنج و استثمار را لـمـس                                                   
کرده ام آرزو دارم کارمزدی و استثمار کارگران نه تنھـا بـرای                                                          
طبقه کارگر ایران بلکه در سطح جھانی برچیده شود و انسـان                                                       
ھا بدون قید و بند استثمار و با رھایی کامل و با برخـورداری                                                          
از  یک زندگی انسانی در رفاه و آسایش و آزادی و صلح و                                                     

 . شادی به سر ببرند                
 ١٣٩٠اسفند           -سایت اتحاد            :   برگرفته از          

   
 کودکان کار قربانی وضعیت اقتصادی

ـار نـوشـتـه                                     "       قانون     "   سایت       در مطلبی كه درباره كـودكـان ك
روز آمارھای کودکان کـار در ایـران                                   روزبه     :       است، نوشته است              

ـیـشـتـر مـی         ـزایـش مـھـاجــر            .       شــونـد      ب ان ورودی بـه ایـران از                        اف
ـان بـه کشـورمـان بـه                                                 کشورھای ھمسایه به خصوص افغانست

ـیـش         .       افزایش بیش از پیش کار کودکان دامن زده است                                          امـا ب
ـزی عـوامـل داخـلـی اسـت کـه مـی                                 تـوانـد آمـار              از ھـر چـی

یکـی از ایـن            .       ناخوشایند کودکان کار را باال و یا پایین ببرد                                           
در چند سال اخیر و تالطمـی                         .       عوامل اقتصاد ھر جامعه است                         

که به جان اقتصاد افتاده موجی از کودکـان جـدیـد را روانـه                                                      
ـان                خیابان       ـاشـنـد                   ھا کرده تا ن اگـرچـه آمـارھـای               .       آور خـانـواده ب

ـنـد امـا                   گرم     رنگ و دل          و   اقتصادی دولت خوش آب                    کننده ھسـت
ھـای کـوچـک و              ھـا و چشـم          ھا و دسـت          چیزی که خیابان              
در    .       گویند نشان از آماری دیـگـر دارد                               ھا می       ملتمس این بچه             
دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجـمـن عـلـمـی                                   :       ادامه آمده است              

ـتـمـاعـی               مددکاران اجتماعی و عضو شورای آسـیـب                                  ھـای اج
ـیـت کـودکـان کـار در ایـران                                                     شھر تھران درباره علل رشد جمـع

ـیـکـاری از عـلـل مـھـم رشـد                                        :   "       میگوید       رشد تورم و فقر و ب
.   شھـرھـاسـت         جمعیت کودکان کار در ایران و به خصوص کالن                                       

وقتی تورم رشد چشمگیری داشته باشـد و درآمـد سـرپـرسـت                                                 
شـود       اش مـجـبـور مـی             رغم میل باطنـی               خانواده کم باشد علی                   

ـا              کودکان خود را به کارھـایـی ھـمـچـون دسـت                                   فـروشـی و ی
ای تـورم           اگر در جامـعـه            .     مشاغلی با درآمد اندک وادار کند                              

ـاال رود و از طـرف دیـگـر                             ٤٠ تا     ٣٠ھر ساله بین               درصـد ب
ـلـی                                                ـیـدا کـنـد، مسـائ درآمد اقشار مختلف جامعه کـاھـش پ

ـیـکـاری بـوجـود مـی                            ـقـر و ب وی در ادامـه             . "         آیـد     ھمچون ف
ھـای       عده دیـگـری از ایـن کـودکـان در کـارگـاه                                 :   "       میگوید      
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ـنـد و                                                کوچک با حقوق بسیار ناچیز مشـغـول بـه کـار ھسـت
ـنـی زیـر                                              سـال      ١٥اغلب این کودکان زیر سن قانون کار، یـع

ـانـه                             ١٠ تا     ٥ھستند و عمدتا                ـاسـف  ساله ھستند و گـاھـی مـت
شاھد آن ھستیم که از این گروه سنی برای انـجـام کـارھـای                                                    

 ."  شود     سخت ساختمانی استفاده می                       
   
 درصد از كارگران كمتر از پایه دستمزد ٨٠

 كنند قانونی دریافت می
 اسفند به نقل از چنگیز قاسمی، عضو کانـون                                         ٦ایلنا روز           

ـایـجـان شـرقـی از                                                 ـان آذرب عالی شوراھای اسالمی کـار اسـت
ـنـدی                                                       ـانـون ھـدفـم افزایش بی رویه نرخ تورم متاثر از اجرای ق

ـیـش از                 :       یارانه ھا خبر داد و گفت                         درصـد از          ٦٠ھم اکنون ب
ـامـیـن                                                   ـیـل عـدم ت کارگران فعال در واحدھای تولیـدی بـه دل

وی    .       نیازھای اساسی زیر خط فقر گذران معیشت می کنند                                            
 درصد از واحدھای تولیـدی زیـر نـرخ                                 ٨٠کارگران در            :       گفت   

وی از       .       کنند      مصوب شورای عالی کار دستمزد دریافت می                                    
تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدھای تولیدی پـس از                                                  

بـه عـلـت        :       اجرای قانون ھدفمندی یارانه ھا خبر داد و گـفـت                                           
ھای انرژی کارفرمایان قادر بـه پـرداخـت                                       افزایش قیمت حامل                

 .   حقوق کارگران بر اساس سبد ھزینه واقعی خانوار نیستند                                                  
   

 ھزار تومانی ھم پاسخگوی ٩٠٠دستمزد 
 ھای مسكن و پوشاك كارگران نیست ھزینه

ـیـس نـھـاد خـانـه                                                   ـات، رئ ـی ایلنا نوشته است كه فتح الله ب
ـنـش بـه شـایـعـه                   "       اتحادیه كارگران قراردادی                        "   كارگری         در واك

ـنـده گـفـت                               ٤٠٠تصویب دستمزد               :    ھزار تومانی بـرای سـال آی
ـقـر                                            ھـزار       ٩٠٠(   تعیین دستمزد كارگران بر مبنای نرخ خط ف

او    .       ھای مسكن و پوشاك نیسـت                       ھم پاسخگوی ھزینه                )       تومان     
ـیـمـت                             اجرای قانون ھدفمندی یارانه                           ـزایـش ق ھا و در پی آن اف

ـیـمـت اقـالم                                              حامل     ھای انرژی را موجب افزایش بـی رویـه ق
ـا اجـرای فـاز دوم                               :       خوراكی اعالم كرد و گفت                      در سال آینده ب

ـاال                                                       ـار تـورم ب قانون ھدفمندی یارانه ھا كـمـر كـارگـران زیـر ب
    :   او با اعالم افزایش تعداد كارگران قراردادی گفـت                                            .       شكند      می  

ـانـه                                                ـی  درصـد       ٥تعداد كارگران قراردادی به طور میانگین سـال
 درصـد از كـارگـران                  ٨٥این در حالیست كه                  .   یابد      افزایش می         

ـیـدی كشـور را كـارگـران قـراردادی و                                                    فعال در واحدھای تول
 . دھند      پیمانی تشكیل می               

   
 ھای کارگری سیر نزولی سطح زندگی خانواده

ـتـصـادی در ایـران                                                ـاسـان اق کمال اطھاری یكی از كـارشـن
ـارانـه ھـا در                                                      ـنـدی ی گفته است ھمزمان با اجرای قانون ھدفم
ـا                                              ـیـدی کشـور ب ـیـمـت انـرژی واحـدھـای تـول پی افزایـش ق

ـا       .       انـد     ای در تامین نقدینگی مواجه شـده                               مشکالت عدیده            او ب
بیان این که مصوبه مزدی شورای عالی کار با تورم جامعـه                                                     

در صورتی که دستمزد کـارگـران                            :       ھمخوانی ندارد یاد آور شد                        
ـیـمـی از                                          ٤٠٠بر مبنای           ـزان ن  ھزار تومان تعیین شود، این می

نیازھای خانوار کارگری از قبیل تحصیل، بھداشت و مسکـن                                                    
ـا اجـرای          :       وی در ادامه مـی گـویـد                   .       را تامین نخواھد کرد                    ب

 درصـدی ارزش پـول                 ٥٠قانون ھدفمندی یارانه ھا، کاھـش                               
 درصـدی قـدرت خـریـد جـامـعـه                        ٥٠ملی منجر به کاھـش                  

وی وضـیـت زنـدگـی خـانـواده ھـای                           .       کارگری کشور شـد              
ـار عـنـوان کـرد و                                                ـاسـف ب کارگری را در شھرھای بزرگ ت

در حال حاضر کارگران بخش قابل تـوجـھـی از حـقـوق                                            :       گفت   
دریافتی خود را صرف افزایش ھزینه حامل ھای انرژی مـی                                                   

این در حالیست که نرخ تورم در کالن شھرھای کشـور                                              .       کنند    
 .       ھمچنان در حال افزایش است                        

 

تحمیل فشارھای غیرانسانی به کارگران 
 کارخانه ون

گزارش منتشره در سایت کمیته ھماھنگی برای کمـک                                             
ــجـاد تشــکـل ھــای کــارگـری از تشـدیـد فشـارھــای                                            بـه ای
ـز سـازی ون از                                                      غیرانسانی بر کارگران شاغل در کارخانه سق
ـان خـبـر مـی                                                طریق دخالت کارفرما در امـورات شـخـصـی آن

در بخش ھایی از این گزارش آمده است، کارگـران جـدا                                                .       دھد   
ازمحدودیت ھای شدید در محیط کارخانه، خـارج از فضـای                                                  
ـاشـنـد                                                    .   شرکت نیز تا اندازه ای تحت نظارت کارفرمایان می ب

به صورتی که کارفرمایان با استناد به ضوابط شـرکـت حـق                                                   
.   دخالت در زندگی شخصی کارگران را مشروع می شـمـارنـد                                              

ھیچ کارگری پس از اتمام ساعات کاری یا در مواقع دیگـر                                                    
ھـیـچ یـک از           .       حق اشتـغـال بـه کـارھـای دیـگـر را نـدارد                                 

کارگران شرکت حق ارتباط و نزدیکی با کـارگـران اخـراجـی                                                   
ـلـی کـه ھـمـواره از طـرف                                        .       را ندارد         ھمچنین از جملـه مسـائ

ـات                                               ـتـه مـی شـود و مـوجـب ـادیـده گـرف کارفرمایان شرکت ن
ناراحتی کارگران را فراھم می نمـایـد عـدم رعـایـت مسـائـل                                                   
ایمنی و بھداشت جسمی و روانی کارگران است کـه در ایـن                                                   

 . گزارش به نمونه ھایی از آنھا نیز اشاره شده است                                             
 

 اطالعیه
 

بھنام ابراھیم زاده به 
 معالجه فوری نیاز دارد

ـام                              ـن طی ھفته گذشته خانـواده بـھ
ـا او                                 ابراھیـم زاده در تـمـاسـی کـه ب
ــام                            ــھــن ــد کــه ب ــع شـدن ــد مـطــل ــن داشـت
درخواست کرده بود بـه او اجـازه داده                                   

ـیـن زنـدان                                                          شود برای معالجه به خارج از زندان برود اما مسئول
ـام                                                            ـن ھمچنان در آزار دادن و اذیت کردن زندانیان با درخواست بھ
ابراھیم زاده مخالفت کرده و اعالم کـردنـد در بـھـداری زنـدان                                                       

ـنـھـا                             .   رسیدگی خواھند کرد                  ـیـم کـه نـه ت اما ھـمـه مـی دان
بھداری زندان امکانات معالجه را ندارد بلکـه بـه طـور قـطـع                                                      

ـاگـوش                          .       قصد معالجه ھم ندارند                     ـن در حال حـاضـر گـوش و ب
ـقـدر شـدت                                                     بھنام به شدت دچار عفونت و تورم شده اسـت و آن
دارد که او به طور دائـم دچـار سـردرد اسـت، بـرخـی اوقـات                                                   
ـیـن                                                     ـام را از ب ـن شدت درد به اوج می رسد و تاب و تحمل بـھ

 . می برد      
ـان و                                                ـاب ـی تنھا جرم بھنام حـمـایـت از کـودکـان کـار و خ
ـیـگـیـری ایـجـاد                                              ـتـه پ ـی ـنـدگـان کـم ـای عضویت در شورای نـم

ھای کارگری در جھت کسب حقوق کـارگـران اسـت،                                           تشکل    
ھای واھی و دروغیـن دسـتـگـیـر، مـحـاکـمـه و                                      او را به بھانه              

 . زندانی کرده اند               
ما خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط او و تـمـامـی                                                

ـام                             .       کارگران زندانی ھستیم                     ـن می خواھیـم ھـر چـه زودتـر بـھ
ـیـرون زنـدان اعـزام                                                       ـانـھـای ب برای معالجه به یکی از بیمارسـت

 . گردد    
اعالم می داریم مسئولیت ادامه ی آزار و اذیـت و وارد                                                  
ـیـم                                                   ـام ابـراھ ـن شدن ھر گونه ضایعه ی جسمی و روحی به بـھ

 . زاده بر عھده ی مسئولین زندان و قضائی مربوطه است                                               
 کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری                                 

٤/١٢/١٣٩٠ 
   

 سندیكاھای فرانسه در دفاع از كارگران ایران
برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی ھای سـنـدیـکـائـی                                                

 در ایران        

 : در ایران کارگران از حقوق اساسی محرومند                                      
 حق اعتصاب           -
 حق تظاھرات            -
 حق ایجاد تشکالت سندیکائی                         -

ـنـوع،                                                 ـقـض ایـن مـوارد مـم ھزاران حقوق بگیر به اتـھـام ن
 . دستگیر شده و شماری از آنھا در زندان به سر می برند                                                 

ــکــاھــای فــرانسـوی                    ــدی ،   CFDT   ،CGT   ،FSUسـن
Solidaires    وUNSA                                در حمایت از آنھا در پاریس یـک ،

 : نشست ھمگانی برگزار می کنند                          
 ، بورس دو تراوای، پاریس                       ٢٠١٢ مارس       ١٦جمعه      

 ٢١ تا     ١٨از ساعت         
Bourse de Travail, Salle Croizat 

٣       ,Rue du Château d’eau – ٧٥٠١٠    Paris 
(métro République) 

ـتـر از شـرایـط                                               ـاخـت بـھ ھدف از برگزاری این نشست، شن
ایران از طریق شرکت مستقیم فعاالن کارگری ایـران اسـت و                                                    
ـیـسـت ھـای                                             فرصتی است برای اعالم ھمبستگی سـنـدیـکـال

 فرانسه با کارگران در ایران                          
  La CFDT, la CGT , la FSU , Solidaires et 

l'UNSA 
 CFDT : Philippe Réau,  preau@cfdt.fr 

C G T  :  J e a n -F r a n ç o i s  C o u r b e ,  
jf.courbe@cgt.fr 

F S U  :  D o m i n i q u e  G i a n o t t i ,  
dominique.gianotti@fsu.fr 

S o l i d a i r e s  :  A l a i n  B a r o n ,  
contact@solidaires. 

UNSA : Saïd Darwane,  darwane@unsa. 
  

باالگرفتن مشکل جدید جسمی برای بھنام 
 ابراھیم زاده و عدم اقدام مقامات زندان

ابراھیم زاده، کـارگـر                     )       اسعد    (  بر اساس خبر دریافتی، بھنام                           
 زندان اوین عالوه بر درد شدید در گـوش،                                      ٣٥٠زندانی در بند               

ـاراحـتـی                                                    اخیرا به خاطر مشکل جدی در کلیه دچار درد و ن
 . شده است       

علیرغم اعالم کتبی بھنام به مقامات پزشـکـی و اداری                                                
ـا                                                      زندان، و نیز نامه نگاری ھایی که اعضـای خـانـواده اش ب
مقامات زندان و اداره کل زندان داشته اند ھنوز برای مـداوای                                                          
ـتـه اسـت و                                                          بھنام و اعزام او به بیمارستان اقدامی انجام نـگـرف

 . بھنام ھر روز بیشتر از پیش از ناراحتی جسمی رنج میبرد                                                   
بنابر شواھد و اخبار موثق، الزم است مسئولین قضایی بـه                                                    
ـنـد؛ بـه                                                ـام وی را آزاد کـن دلیل شدت مشکالت جسمی بھن
ـفـرادی،                                                     ـام طـوالنـی مـدت ان عالوه اکنون بھنام با احتساب ای
ـامـات                                                 بیش از نیمی از محکومیت خود را طـی کـرده و مـق
قضایی حتا به لحاظ قوانین موجود نیز امکـان ایـن را دارنـد                                                       

 . که دستور آزادی کامل وی را صادر نمایند                                     
ـیـم زاده فـعـال کـارگـری و عضـو                                       ـتـه       "   بھنام ابـراھ ـی کـم

و فعال حقوق کودک                  "       پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری                            
ـان                                 "   و عضو        ـاب ـاریـخ            "   جمعیت دفاع از کودکان کار و خی ، در ت

 به دالیل واھی دستگیر شد و سرانجام بـعـد از                                          ٨٩ خرداد        ٢٢
چند مرحله دادگاه و مراحل قضایی و فقط به دلیل دفـاع از                                                      
حقوق کارگران و فعالیت در عرصه ی لغو کار کـودک بـه                                                 

 . پنچ سال حبس محکوم شد                    
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای                                          
کارگری ضمن محکومیت این اقدام خواھان مداوای ھر چـه                                                  
سریعتر بھنام ابراھیم زاده و ھمچنین  آزادی بی قیـد و شـرط                                                        

 . وی می باشد          
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای                                         

 کارگری      
 ١٣٩٠ اسفند        ٢
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منیژه صادقی فعال کارگری و حقوق زنان 
 امروز از زندان سنندج آزاد شد

ـتـی روز سـه                             ـاف  بنا به خبر دری
 اسفند ماه منیـژه صـادقـی                        ٢شنبه      

ـان                               فعال کارگری و فعال حـقـوق زن
با سپری کردن سه ماه و یک روز                              
از حکمی که به وی داده شده بـود                               

 . از زندان سنندج آزاد شد                      
ـتـن                           منیژه صادقی قبل از گـرف

حکم زندان یکبار دستگیر شده بود و بنا به اعتراضی که بـه                                                       
پرونده او شده بود بازداشت او معلق ماند اما مجددا پـرونـده او                                                            
ـنـد و حـکـم سـه مـاه و یـک روز زنـدان                                                   را به جریان انداخت

 . گرفت    
ـال گـرم                                              ـب ـق ـان اسـت روز سه شنبه منیـژه صـادقـی در مـی
ـان و مـردم از زنـدان                                                        ـیـن زن خانواده، فعالین کارگری، و فعال

ـا                                          .       سنندج آزاد شد              عالوه بر این مردم دسته دسته برای دیدار ب
 . او به منزلش رفتند و آزادی او را تبریک گفتند                                           

ـیـژه صـادقـی را بـه او و خـانـواده اش                                                 ما نیز آزادی من
 . صمیمانه تبریک می گوییم                      

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران                                      
 ٩٠ اسفند        ٢
 

 
اعتصاب کارگران نظافتچی : انگلستان
 ھای قطار در لندن ایستگاه

ھـای       به گزارش گاردین کارگران مسئول نظافت ایستـگـاه                                           
قطار در لندن در اعتراض به دستمزد پائین، چیزی کـه آنـھـا                                                      

  ٤٨نامند دست بـه اعـتـصـاب                       آن را دستمزد زیر خط فقر می                          
گویند در چھار سال اخیر ھیـچ اضـافـه                                    آنھا می       .   ساعته زدند          

 پـونـد       ٦.٥دستمزد این کارگران                    .   دستمزدی دریافت نکرده اند                        
در ساعت است که به گفته آنھا بسیار پائین تـر از دسـتـمـزد                                                      

 پوند در ساعت است که به عنـوان دسـتـمـزد مـعـمـولـی                                             ٨.٥
ـیـشـنـھـاد                    .   زندگی در لندن به حساب میاید                            ـان پ   ٢کارفـرمـای

ـقـط                                        ـنـس بـه         ١٣درصد اضافه دستمزد داده اند کـه ایـن ف  پ
یکی از کارگران که نـخـواسـتـه                           .       دستمزد آنھا اضافه میکنند                        
ـا          ٣٥ تا     ٣٠ما در ھفته            :   اسمش فاش شود، میگوید                      ساعت ب

 ساعت بدون            ٤٠حقوق حداقل کار میکنیم و بعضی مواقع تا                                       
او میگوید ما مصمم ھستیـم                         .     دریافت ھیچ اضافه دستمزدی                        

 روز،       ٢٠ روز چـه         ١٠تا به اعتصاب خود ادامه دھیم، چه                                 
ما دسـتـمـزد عـادالنـه                  .       اصال مھم نیست چند روز طول بکشد                             

 . میخواھیم        
   

 کارگر با خواست ١٢٠٠اعتصاب : بحرین
 افزایش دستمزد

 کـارگــر یــک           ١٢٠٠ Daily Tribuneبـه گـزارش          
 کمپ عسکـر، خـمـیـس و                   ٣شرکت پیمانکاری ساختمان در                           

سلماباد در اعتراض به عدم افزایـش دسـتـمـزدی کـه از مـاه                                                   

.   ژانویه به آنھا وعده داده شده بـود، دسـت از کـار کشـیـدنـد                                                   
ـان بـه ھـمـراه                                                         بالفاصله بعد از این واقعه نمایندگان کارفـرمـای

ـا                                       پلیس به کمـپ            ـنـد ت ھـا وارد شـده و از کـارگـران خـواسـت
ـنـد                                        ـتـخـاب بـکـن کـارگـران از            .       تعدادی نماینده برای مذاکره ان

ـان                                            مذاکره نتیجه             ای نگرفتند و متعاقب آن از طرف کارفـرمـای
ـا                                    ای در کمپ           اطالعیه       ـایـد ت ھا نصب شد که ھمه کارگران ب

 فوریه به سر کار برگردند و در غیر این صـورت از کـار                                                   ١٩
ـنـد و                             ٩٠.   اخراج میشوند              در     ١٠ در صد این کـارگـران از ھ

کارگران با دیدن این اطالعیه بـرای                                 .       صد از بنگالدش ھستند                  
ـز از                                                      ـی دریافت کمک به سفارت ھند مراجعه کردند که آنھا ن
ـنـد                                              .   کارگران خواستند تا به مـراجـع مسـئـول شـکـایـت بـکـن

ـار        ٦٥دستمزد این کارگران در حال حاضر                                 ـن )    دالر    ١٧٣(    دی
ـار        ٩٥است و آنھا خواھان افزایش این دستمزد بـه                                         ـن   ٢٥٣(    دی

 .   در ماه ھستند            )   دالر   
   
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران : مصر

 اسکله العین السخنه
کـارگـران اسـکـلـه                Egypt Independentبه گزارش          

 روز دست به اعتـصـاب زده بـودنـد                              ٥العین السخنه که بمدت                      
 فوریه اعالم کردند که کـارشـان را از سـر                                      ١٦روز پنجشنبه             
این تصمیم ھنگامی اتخاذ شد کـه مـدیـریـت                                     .   خواھند گرفت           

ـقـت کـرد کـه                                                    این اسکله به خواست کارگران تن داد و مـواف
ـاداش بـه                                                  سھم بیشتری از سود ایـن شـرکـت را بـه عـنـوان پ

بر طبق این گزارش وزارت کار و مـھـاجـرت                                     .       کارگران بپردازد               
ـامـه را عـھـده                                                      مصر مسئولیت به اجرا در آمدن این موافقت ن

ـیـن السـخـنـه یـکـی                      .       دار شده است            ـزرگـتـریـن               اسکـلـه الـع از ب
آید کـه تـوسـط شـرکـت عـظـیـم                           ھای مصر بشمار می                  اسکله     

ـتـر مـرکـزی ایـن                .   اداره میشود             DP worldآمارتی بنام              دف
 . شرکت در دبی واقع شده است                        

   
اعتصاب کارگران خدمات حمل و : آلمان

 نقل عمومی در برلین
ـبـه           The Localبه گزار           فـوریـه کـارگـران                ١٨روز شـن

ـا خـواسـت                                              ـیـن ب بخش خدمات حمل و نقـل عـمـومـی در بـرل
ـاعـث سـرگـردانـی                                                   افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند و ب

 میلیون استفاده کننده از این وسیله نقلیه شدند؛ خصوصـا                                                      ١.٨
ھا برلین ھمواره شاھد حضور چشمگیر تـوریسـت                                           که آخر ھفته           

ھـا،       قـطـار      در اثر این اعتـصـاب تـمـامـی                       .     از نقاط مختلف است                 
ـاز                            ھا و قـطـار           اتوبوسھا، ترموا                ـنـی از حـرکـت ب ھـای زیـرزمـی

سخنگـوی اتـحـادیـه                 Andreas Splanemann.     ایستادند        
ـتـه اسـت         Verdiکارگری         ـقـط یـک اخـطـاریـه                    :       گف ایـن ف

کوچک است و چنانچه خواست افزایش دستمزد آنھا مطابـق                                                  
ـتـه شـود، اعـتـصـاب و اعـتـراضـات                                                  با نرخ تورم نادیـده گـرف

ـان                                   .       گسترده تر خواھد شد                   این ھفته در فرانکفورت نیز کـارکـن
فرودگاه این شھر با خواست مشابه دست بـه اعـتـصـاب زدنـد                                                   

 .  روز بطول انجامید                 ٢که به مدت           
   

پایان موقت اعتصاب کارکنان : آلمان
 فرودگاه فرانکفورت

 فوریـه        ٢٢کارکنان فرودگاه فرانکفورت آلمان، چھارشنبه                                           
ـنـد                                                    ساعت ده شب به وقت محلی به اعتصاب خود پایان خواھ

 GDFاین تصمیم از سوی اتحادیه کارگری موسوم به                                          .   داد   
و در پی موافقت کارفرما با از سرگیری مـذاکـرات بـر سـر                                                   

ـلـف                      .       دستمزدھا اتخاذ شده اسـت                       ـان بـخـشـھـای مـخـت کـارکـن
ـزان                                                     فرودگاه فرانکفورت از ھفته گذشته در اعـتـراض بـه مـی

قـرار بـود ایـن              .       دستمزد و مرخصی، دست از کـار کشـیـدنـد                                 
ـاشـد                                ـا جـمـعـه ادامـه داشـتـه ب ـبـر،              .       اعتصاب ت مـارکـوس زی

ـتـرل تـرافـیـک ھـوایـی مـی گـویـد                                          :   سخنگوی اتحادیه کن
.   پیشنھادھای شرکت کارفرمـا بـه دسـت مـا رسـیـده اسـت                                           "   

مسـلـمـا  ھـمـه قـدری عصـبـی                      .       اوضاع تقریبا آرام شده اسـت                         
ـیـسـت                                         .     ھستند      .   اعتصاب ھرگز برای ھیچ کدام از ما آسـان ن

ـاه                                                ـقـی کـوت در نھایت، ھدف یک اعتصاب رسـیـدن بـه تـواف
ـتـه دیـگـر ایـن جـا                                                    ـف ـزده ھ ـان مدت است و نه این که ما تا پ

 ".    ما به دنبال نتیجه ھستیم                       .   بنشینیم       
از ھفته گذشته تا کنون، صدھا پـرواز ایـن فـرودگـاه بـه                                                  

فرودگاه فرانکـفـورت، سـومـیـن                          .       دلیل اعتصاب لغو شده است                       
 . فرودگاه پرتردد اروپا است                        

   
اشغال دفتر مدیر کارخانه توسط : فرانسه

 کارگران
 تـن     ٢٠٠ فوریه حدود             ٢٠به گزارش یورونیوز روز دوشنبه                              

ـتـر مـدیـر ایـن                                                         از کارگران کارخانه آرسلور میتال با اشغـال دف
ـیـم ایـن                                                      کارخانه در فلورانژ در شمال شرق فـرانسـه، بـه تصـم

سـنـدیـکـاھـای           .       شرکت بـرای اخـراج آنـھـا اعـتـراض کـردنـد                                 
كارگری می گویند مصمم به گرفتن تعھدات الزم از دولـت                                                  

سنـدیـکـای کـارگـران                 .       برای باقی ماندن این کارخانه ھستند                                 
 و      گوید نگران تعطیلی این کارخانه                               این شرکت در فرانسه می                     

ایـن شـرکـت کـه             .        کـارگـر اسـت          ٥٠٠٠بیکار شدن بیش از                  
ـا بشـمـار مـیـرود،                                                       ـی بزرگترین شرکت تولید کننده استیل در دن

ـلـژیـک را                                  تا از کوره           ٢سال گذشته            ھای خود در اسپانیا و ب
به دلیل آنچه آنھا کمبود تقاضا برای استیل عنوان کـرده انـد                                                         

 . را به تعطیلی کشاند و باعث بیکار شدن ھزاران کارگر شد                                                   
   
  Foxconnموفقیت کارگران شرکت : چین

ـنـده لـوازم                         The Inquisitrبه گزارش           شرکت تولید کـن
ھـا      بعد از ماه           Foxconnھای موبیل و کامپیوتر                        یدکی تلفن         

  ٢٥اعتراض کارگران موافقـت کـرد دسـتـمـزد کـارگـران را                                             
ھمچنین کارفرمایان مجبور بـه پـذیـرش                                  .       درصد افزایش بدھد                

.   کاھـش سـاعـتـھـای اضـافـه کـاری ایـن کـارگـران شـدنـد                                        
کارگران این شرکت که تولید کننده قطـعـات بـرای شـرکـت                                                 
ـزایـش دسـتـمـزد و                                                   بین المللی اپل است، ماھـھـاسـت بـرای اف

ـنـد                                        ـزن ـی ـا بـه حـال           .       بھبود شرایط کارشان دست به اعتراض م ت
.   چندین اعتصاب بزرگ در این شرکت صورت گرفتـه اسـت                                            

سال قبل چند تن از کارگران در اعتراض به وضعیت کارشـان                                                     
چند ماه پیش نیز تـعـدادی از ایـن                               .       دست به خودکشی زدند                  

کارگران خود را به پشت بام ایـن شـرکـت رسـانـده و تـھـدیـد                                                   
این موضوع باعث پـخـش                    .       کردند که خودکشی خواھند کرد                          

اخبار وضعیت کار و زندگی این کارگـران در ایـن مـوسـسـه                                                  
ـیـه                                      شد و روزنامه             ـاری در ایـن رابـطـه گـزارش تـھ ھـای بسـی

 .*  کردند     

 

 اخبار بين المللی


