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ــد   ــن ــوری  ٩١ اواخــر اســف ــھ ــم  ج
اسالمی مـیـزان افـزایـش حـداقـل  

قــرار  .  دسـتـمـزدھــا را اعــالم کـرد 
ــمــزدھــا    درصــد  ٢٥ اســت  دســت

ــد  ــن ــاب ــوافــق  .  افــزایــش ی ــعــد از ت ب
ــی در مــورد   ــدھــای حــکــومــت ــان ب
افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا، طـبـق  

جـدول افـزایــش  "  مـعـمــول ایــنـھـا  
ــمـزدی  را  ھــم  "  گـروھــھــای دســت

اعالم کردند و ثـابـت کـردنـد کـه  
این افزایـش شـامـل رشـتـه ھـای  

ـراسـاس   " تـورم واقـعـی "  مختلف ب
اعالم شده از طرف مرکـز آمـار و  
تائید ارگانھای دیگر رژیم بـوده و  
ــزان افــزایــش   ــی ــر ایــن اســاس م ب
ـلـف   دستمزدھا در بخش ھای مخـت

پیرامـون نـحـوه  . واقعی  می باشد 
و شیوه تعیین حداقل دستمزدھا بـد  
نیست مروری بـه سـیـاسـتـھـا ی  

ـیـن دسـتـمـزدھـا،   حکومت در تـعـی
تالش ھای باندھـای حـکـومـتـی  

ــی  "  بــرای   ــون ــان ــل ق ــمــی ــح " ت
دستمزدھای پائیـن بـه کـارگـران،  
ـرای   ـقـشـه ھـایشـان ب طرح ھا و ن

 میلیـون کـارگـر  ١١ راندن بیش از  
به زندگی سه برابر بیشتر از خـط  
ـم،   فقر اعالم شده توسط خـود رژی

تـدارک  "  در اینجا به  . اشاره شود 
ــصــادی  ــی و اقــت ــاس ــل  "  ســی ک

باندھای نـظـام و سـیـاسـت ھـای  
کثیف شان برای تحمیـل افـزایـش  
. ناچیز دستمزدھا، بررسی میـشـود 

ــه ھــا و   ــن ــی ســوال ایــن اســت زم
فضاسازی باندھای حکومتی در  

ــرای افــزیــش    درصــدی  ٢٥ مــاج
حداقل دستمزد جه بود؟ شـگـردھـا  
ـــای   ـــھ ـــای ارگـــان ـــالش ھ و ت

به دنبال این مقدمه كوتـاه، جـواب  
ـبـش  ٣   تن از فعالین سرشناس جـن

 Bill)كارگری آمریكا، بل فلچر  
Fletcher)  ــس ــل یــت ــك ــای ، م

(Michael Yates)   ــو ــی ــت و اس
را مشاھده   (Steve Early)ارلی  

ـیـو  . خواھید كرد  بل، مایكل و اسـت
نه تنھا در محیـط كـارشـان و در  
جامعه پیرامونی آن سخت مشغول  
سازماندھی جـامـعـه و كـارگـران  
ھستند، بلكه تحقیقات وسیعـی را  
ـیـابـی   نیز پیرامون معضل سـازمـان
ــجــام داده و ھــر یــك   كــارگــران ان
ـقـی   ـی چندین كتاب و مقـالـه تـحـق

ـیـن از  .  منتـشـر كـرده انـد  ھـمـچـن
ــف   ــل ــھــای مــخــت اعضــای ارگــان
نھادھای كارگری در آمریكا چـه  
در سطح محلی و چـه سـراسـری  

ـنـده  . بوده اند  واضح است كـه خـوان
با این مصـاحـبـه ایـن سـه تـن را  
بخـوبـی نـخـواھـد شـنـاخـت، امـا  
حداقل نظر آنھا را درباره وضـعـیـت  
ــت جــنــبــش كــارگــری   و مــوقــعــی
آمریكا را بطور خـالـصـه مـتـوجـه  

 .خواھد شد 

ــن   ــالــی ــع ــن از ف ــه ت ھــر س
کارگری كه اینجـا بـه سـئـواالت  
ــھــای   ــاب ـت ــد، ك مـن جــواب داده ان
بسیار ارزشـمـنـدی از مـوقـعـیـت  
جنبش كارگری آمریكا را نـوشـتـه  
اند كه خواندن آنھا به دست یافتـن  
به درك بھتری از موقعیت كنونـی  
جنبش كـارگـری كـمـك شـایـانـی  

ـنـد  ـیـو ارلـی،  .  می ك ـتـاب اسـت ك
جنگ داخلی جنـبـش كـارگـری  " 

كه به اختـالفـات داخـلـی  "  آمریكا 
اتحادیه ھای مـتـعـدد آمـریـكـا و  
مشخصا انشـعـاب در فـدراسـیـون  
ـبـع   كار آمریكا اختصاص دارد، مـن
ـر   ـرای درك بـھـت بسیار مـھـمـی ب
ابـعـاد بـوركـراسـی درون اتـحـادیـه  

 . ھای این كشور می باشد 
بل فـلـچـر، گـرچـه كـارمـنـد  
ــكـا بـوده و   فـدراســیـون كـار آمـری
مقاالت و كتب متعددی، از جملـه  

نـوشـتـه  "  ھمبستگی انشعاب كرده " 
ـر بـعـنـوان فـعـال   ـیـشـت است، اما ب
ــمــاعــی در ســطــح جــامــعــه   ــت اج

 . شناخته شده است 
ــای   ــھ ــاب ــس كــت ــكــل یــت مــای

مختلفی در زمینـه سـازمـانـدھـی  
از شناخـتـه شـده و  .  كارگران دارد 

ـتـابـھـای وی   مراجعه شده ترین ك
چـرا اتـحـادیـه  " می توان به كتابه  

نـام  "  ھای كـارگـری مـربـوطـنـد؟ 
ـیـز دربـاره  .  برد  ـتـابـی ن او اخیرا ك

اعتراضـات ویسـكـانسـن آمـریـكـا  
ـتـابـی بسـیـار   نوشتـه اسـت كـه ك

 . خواندنی و اطالع دھنده است 
 ناصر اصغری 

 ٢٠١٣  مارس  ٣١ 
 
 

به نظر شـمـا،  :  ناصر اصغری 
ـلـی كـه جـلـوی   ـریـن مسـائ مھمـت
ــكــاســت،   ــش كــارگــری آمــری جــنــب

 كدامھا ھستند؟ 
مھم تریـن مسـائـل  :  بل فلچر 

ـبـش کـارگـری در   پیش روی جـن
ایـاالت مـتـحـده آمـریـکـا شـامــل  

 :موارد زیر است 
ــبــشــی بــرای  )  ١  ــن ایــجــاد ج

بخـش بـزرگـی  :  عدالت اجتماعی 
ــش   از مشــکـل پــیـش روی جـنــب

 :معضالت جنبش كارگری آمریكا
 فعال جنبش ٣مصاحبه ناصر اصغری با 

 كارگری آمریكا

شگردھای حکومت در تعیین 
 ،٩٢دستمزدھای سال 

 ! مصاف ھای کارگران
 محمد شکوھی 

 نکته اصلی   
  ٩٢کابوسھای 

 اخبار کارگری

 ٧  صفحه  

 ٩  صفحه  

 ٥              صفحه  

 ٣            صفحه  

 در حاشیه اخبار کارگری
 

 در تدارك اول ماه  می
 ٨  صفحه   گام اول، تالش برای ھمه گیر كردن خواست اصلی طبقه كارگر
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 حقوق کودکان  
 

حق ھر کودک به یک 
زندگی شاد، ایمن و 

 . خالق
 

تضمین رفاه و سعـادت  
ھر کودک، مسـتـقـل  
ــــــت   ــــــی ــــــع از وض
خانوادگی، با جـامـعـه  

دولــت مــوظــف  .  اســت 
است استاندارد واحدی  
از رفــاه و امــکــانــات  
رشد مادی و معنـوی  
کودکـان و نـوجـوانـان  
را، در باالتـریـن سـطـح  

 .ممکن، تضمین کند 
پرداخت کمک ھزینـه  
ھـــای الزم و ارائـــه  
ــــگــــان   ـــدمــــات رای خ
پزشکی و آموزشـی و  
ـــرای   فـــرھـــنـــگـــی، ب
ــدارد   ــان ــت ــن اس ــی تضــم
ـــــدگـــــی   ـــــاالی زن ب
کودکـان و نـوجـوانـان  
مسـتـقـل از وضـعـیــت  

 . خانوادگی 
قــرار گــرفــتــن کــلــیــه  
کودکان فاقد خـانـواده  

ــــــات   ــــــان ــــــک و ام
ــت   ــح ــی، ت ــوادگ ــان خ
تکفل دولت و زندگـی  
ــا در   ــھ ــت آن ــی ــرب و ت
ــدرن و   ــای م ــادھ ــھ ن

 . پیشرو و مجھز 
ایجـاد مـھـد کـودک  
ھای مجـھـز و مـدرن  
به منظور بـرخـورداری  
ھمه کودکان از یـک  
محیـط زنـده و خـالق  
تربیتی و اجـتـمـاعـی،  
ــط   ــل از شــرای ــق مســت

 . خانوداگی 
برابری حقوقی کـامـل  
کـــودکـــان، اعـــم از  
اینکه داخل یـا خـارج  
ــده   ــا آم ــی ــدن ازدواج ب

 . باشند 
ممنوعیت کار حـرفـه  
ای برای کـودکـان و  

 .  سال ١٦ نوجوانان زیر  
ممنوعیت ھر نوع آزار  
کودکـان در خـانـواده،  
مـدارس و مــوسـســات  
آموزشی و در سـطـح  
. جامعـه بـطـور کـلـی 

ممنوعیت اکید تنبـیـه  
ــی  ــدن ــت  .  ب ــی ــوع ــن مــم

فشار و آزار روانـی و  
 . ارعاب کودکان 

مقابله قاطع قانونی با  
سوء استفـاده جـنـسـی  

ســـوء  .  از کـــودکـــان 
اســتــفــاده جــنــســی از  
کودکان جرم سنـگـیـن  
ــوب   ــس ــح ــی م ــای ــن ج

 . میشود 
 

تــعــقــیــب و مــجــازات  
قانونی کسانی که به  
ھــر طــریــق و بــه ھــر  
ــــع   ــــان ــــه م ــــی ــــوج ت
برخورداری کـودکـان،  
اعم از دخـتـر و پسـر،  
از حــقــوق مــدنــی و  
اجــتــمــاعــی خــویــش،  
نظیر آموزش، تفـریـح،  
و شرکت در فعالـیـت  
ھـــای اجـــتـــمـــاعـــی  
مخـصـوص کـودکـان  

 .گردند 
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ـبـش   کارگری، و یا حداقل در جـن
سندیکـایـی در ایـن كشـور، ایـن  
است که این جنبش یک جنـبـش  
ـر عـدالـت   ـنـی ب ـت گسترده ای مـب

ـر ایـن  .  اقتصادی نیست  در واقع ب
باورم كـه ایـن چـیـزی اسـت كـه  
ـران ھـم ربـط داشـتـه   شایـد بـه ای

ــاشــد  ــاكســازی دھــه  .  ب ــعــد از پ ب
 جنبش كارگری آمریكـا از  ١٩٤٠ 

ـیـن چـپ، ایـن   عـنـاصـر و فـعـال
ــی از   ــر ســازمــان ــت ــش كــاراك ــب جــن
ــرفــت كــه   ــخــود گ نــھــادھــا را ب
تمركـزش روی مـنـافـع اعضـای  

ـنـكـه جـریـانـی  .  خود بود  بجای ای
باشد و چنین به آن نگاه شود كـه  
ـرای تـوده وسـیـع   جنبشی اسـت ب
ـنـده ای   مردم كارگر، بـطـور فـزای
بعنوان نـھـادی كـه مشـغـلـه اش  
منافـع تـعـدادی افـراد مشـخـص  

ــه  .  اسـت، ظــاھـر شــد  ــل ــن مســئ ای
بخصوص با دشـواری ای كـه از  
جانب بخش بزرگی از این جنـبـش  
ـتـھـای نـژادی و   برای زنان و اقلی
قومی برای توجه به مشكالتشـان  

 .ایجاد می شد، بزرگ شد 
دگرگون كـردن نـھـادھـای  )  ٢ 

اگــر جــنــبـشــی بــرای  :  كـارگــری 
ـتـصـادی وجـود داشـتـه   عدالت اق

اتـحـادیـه  " باشد، سازمانھائی كـه  
نامیده می شـونـد  "  ھای كارگری 

این موضـوع  .  باید تغییراتی بكنند 
ـرنـامـه فشـرده   باید با یك طرح و ب
ــدف آن   ــه ھ ــی ك ــوزش درون آم
آموزش اعضای اتحـادیـه ھـاسـت  

این طرح باید كمك بـه  . شروع شود 
ــی بــاشــد كــه   ــجــاد چــھــارچــوب ای
ـیـن   اعضای اتحادیه ھا و ھـمـچـن

ـنـد    اعضای بالقوه اتحادیه  ـتـوان ھا ب
سرمایه داری نئولیبرالیسم را بھتـر  
ـرای   بشناسند و كـمـكـی بـاشـد ب

ـرای اتـخـاذ   درك پیامـدھـای آن ب
ـیـاج   استراتژی ای كه بـه آن احـت

ـراتـژی .  داریم  ھـا    در مركز این اسـت
ـلـوك   نیاز مبرم برای ساختن یـك ب
استراتژیك از نیروھای اجـتـمـاعـی  
ــارزه   وجــود دارد كــه در حــال مــب

ــنــد  ــت اعضــای  .  بــرای قــدرت ھس
ـرم    اتحادیه  ھا را باید به این نیاز مب

ـلـوك را   آگاه كرد كه اھمیت ایـن ب
 .درك كنند 

ـیـن  )  ٣  ایجاد ھـمـبـسـتـگـی ب
امـروزه شـرایـط  :  المللی كـارگـری 

مادی از ھر زمان دیگر از حیـاط  
ــم ســرمــایــه داری بــرای   ــت ــس ــی س
ـلـی فـراھـم و   ھمبستگی بین المل

ـنـھـا  .  مناسب تر است  بـا ھـمـه ای
ـر   ـیـشـت اختالفات ملی و قومـی ب

این بخشا مدیون ضـعـف  . شده اند 
ــوانســتــه بــه   ــت ــی اســت كــه ن چــپ
روایتی سازنده كمك كند كـه تـوده  
ھای محروم طبیعت سیستمی كـه  
ـنـد درك   ـثـمـار مـی ك آنھا را اسـت

ـلـب  . كنند  در ایاالت متحده كـه ق
ـراطـوری جـھـانـی اسـت،   یك امـپ
ـیـاز   برای جنبش كـارگـری درك ن
ـیـسـم واقـعـی   ـرنـاسـیـونـال به یك انت

ــوده اســت  ــه  .  مشـكــل ب امــا نشــان
ھای رو به رشد افزایـش آگـاھـی  

 حداقل یک سـطـح عـمـلـی    برای 
ــگــی وجــود دارد   کـار  ــســت .  ھــمــب

بـا  .  منتھا باید فراتر از ایـن رفـت 
ـر   شركتھای چندملیتی باید درگـی
معامله و چانه زنـی فـرا مـرزی  

ــود  ــه  .  ب ــا فــكــر كــردن ب ــد ب ــای ب
ـر سـر   ـتـی ب ـی استراتژی چنـد مـل

نـه فـقـط چـانـه  ( مسائل متعـدد  
ـتـھـای  )  زنی  ـلـه بـا شـرك به مـقـاب

ــا رفــت  ــھ ــزرگ و دولــت ــن  .  ب ای
موضوع باید در طرحھای آمـوزش  
ـر بـه آن اشـاره   كارگران كـه بـاالت
ــا یــك   ــده شــود ت ــجــان كــردم گــن
ھمـبـسـتـگـی جـھـانـی كـارگـری  

 .اتخاذ بشود 
 

به نظر شـمـا،  :  ناصر اصغری 
ـلـی كـه جـلـوی   ـریـن مسـائ مھمـت
ــكــاســت،   ــش كــارگــری آمــری جــنــب

 كدامھا ھستند؟ 
جنبش كارگری  : مایكل یتس 

ـلـی   در آمریـكـا در وضـعـیـت خـی
ــرار دارد  ــزان  .  بــدی ق ــی امــروزه م

عضویت در اتحادیه ھا بخـصـوص  
ـیـد ( در بخش خصوصی   ، از  ) تـول

ركـود  "  كه آمریكا وارد  ١٩٢٩ سال  
ـنـون  " بزرگ  در آن سال شد، تـا ك

ـریـن سـطـح خـود مـی   در پایین ت

 درصـد  ٨ این میزان كمتر از  . باشد 
ـتـا بـاالی  .  است  فقط میـزان نسـب

عضویت در اتحادیه ھا در بـخـش  
ــت در   ــزان عضــوی خــدمــات مــی

 درصد  ١٠ اتحادیه ھا را به باالی  
و حـمـالت وسـیـع و  .  رسانده است 

ـرده ای بـه ایـن بـخـش ھـم   گست
ــن  )  خــدمــات (  ــاالتــی از ای در ای

كشور، مـثـل ویسـكـانسـن، شـروع  
دولتـھـای ایـن ایـاالت  .  شده است 

ـیـن ضــد   شـروع بـه تصـویــب قـوان
كارگری كرده اند كه تـالش دارنـد  
بسیاری از خـدمـات عـمـومـی و  
ــی را   ــوم ــم ــدارس ع ــی م حــت

 .خصوصی كنند 
ـلـی   در نتیجه یـكـی از مسـائ
كه جنبش كارگری آمریكـا بـا آن  
روبرو است، روبرو شدن بـا فضـای  
خصمانه سیاسی و حـقـوقـی ای  
ـنـده ای بـا   است كـه بـطـور فـزای
ــخــش   ــر دو ب ــه ھــا در ھ ــحــادی ات

ــیــن ســازی و  ( خصــوصــی   مــاش
ــی  )  غــیــره  ــوم ــم ــات ع ــدم و خ

كارمندان و كاركنان دولتی مـثـل  ( 
معلمان و كارگران در بیمارستانـھـا  

ـر مـی شـود )  و غیره  . خصمانـه ت
ـر   این حمالت سیاسی و حقوقـی ب
علیه كارگران خدمات عمومی از  
طرف سرمـایـه داران فـوق الـعـاده  
ثروتمند تأمین مـالـی مـی شـود  
كه روابط نزدیك زیادی بـا رسـانـه  

ھای محافظه كار مـثـل رادیـو و  
تلویزیون و ھمچنین روزنامه ھـا و  

ـیـازی بـه  .  وبسایتھا دارند  شایـد ن
گفتن نداشته بـاشـد كـه سـرمـایـه  
داران روابط سیاسـی قـدرتـمـنـدی  
دارند چرا كه از طریق ثروتشان بـه  

ـیـن  ـپ ـنـھـا    كم ھـای سـیـاسـی نـه ت
ـلـكـه   سیاستمداران محافظه كار، ب
سیاستمداران لیبرال نیز كمـك مـی  

 .كنند 
ـیـز مـوانـع   شرایط اقتصادی ن
ـر سـر راه سـازمـانـدھـی   مھمی ب

ناامنی اقتصادی در بیـن  .  ھستند 
ـلـی   بخش وسیعی از كارگـران خـی

كه نه تنھا باید نگران  .  عمده است 
ـلـكـه بـار   آینده اشتغالشان باشند، ب
ـر دوش   بزرگی از بدھیھا را نیـز ب

جوانان بـخـصـوص بـا  .  می كشند 
چشم انداز كارھای با درآمد نـازل  

و برای كسانـی كـه  .  روبرو ھستند 
ـنـد و   فعال در مدارس عالی ھسـت
یا تازه گی فارغ التحصـیـل شـده  
اند و وام دانشگاھی زیـادی بـاال  
آورده كـه حـتـی دیـگـر بـا اعـالم  
ورشكستگی ھم قادر به حذف آن  
ـنـده   ـن نیستند، این شرایط نگـران ك

ــت  ــی  .  تــر اس ــط ــن شــرای ــی چــن
كارفرماھا و مدیریت در مـحـیـط  
ـری   كار را در یك مـوقـعـیـت بـھـت
ـرار مـی دھـد كـه كـارگـران را   ق
برای دست زدن بـه سـازمـانـدھـی  

 .بسیار محتاط می كند 
اما علیرغم این شرایط، شاھـد  
ـم كـه   ـی سازماندھی كارگران ھسـت
مثال در ایالت ویسكانسن در سـال  

، اعتراضات متحدانه وسیـع  ٢٠١١ 
و قدرتمندی بر علیه قوانیـن ضـد  
ــت   ــال ــدار آن ای كــارگــری فــرمــان

ـیـن در  . سازماندھی شدند  ھـمـچـن
ـلـمـان مـدارس   شیكاگـو، كـه مـع
عمومی با حمایت وسـیـع والـدیـن  
فقیرتر، اعتصاب مـوفـق بـزرگـی  
را بر علیه تقاضاھای شھردار ایـن  
ــن و   ــت ــرای بــازپــس گــرف ــر ب شــھ
كاھش مزایا و كنترل بسیار بیشتـر  
بر مدارس از طرف سیاستمداران و  
ـرل   ـت نخبگان اقتصاد و ھمچنین كن

 .بر كار معلمان را به پیش بردند 
ــن وجــود، بســیــاری در   ــا ای ب
ــخــصــوص   ــش كــارگــری و ب جـنــب
ــا،   ــه ھ ــادی ــح ــاالی ات رھــبــران ب
دستوركار محافظـه كـارانـه را بـا  
ـرفـتـه انـد كـه بـا   آغوش بـاز پـذی
ـنـد و بـه   كارفرماھا ھمكاری بكن

ھای مـھـمـی تـن داده كـه    كاھش 
استاندارد زندگی و مـحـیـط كـار  

ایـن  .  كارگران را پایین آورده اسـت 
ـقـاتـی سـمـی   دیدگان سـازش طـب
است كه به بتحلیل رفتن كارگـران  
ــصــادی و ھــم   ــت ــر اق ــظ ــم از ن ھ

ـروسـه  .  سیاسی كمك كـرده اسـت  پ
ــك در اتــحــادیــه ھــای   ــی ــرات دمــك
ــكــا روزبــروز   كــارگــری در آمــری
ـرای   تحلیل مـی رود و جـائـی ب
. بدنه كارگری باقی نمـانـده اسـت 

ـران   بخش ھر چه بیشتری از رھـب
اتحادیه ھا وجه مشترك زیادی بـا  
كارفرماھا و مدیریت دارند تـا بـا  

در  .  اعضای اتحادیـه ھـای خـود 
نتیجه اعضـای اتـحـادیـه ھـا در  
موارد زیادی بـایـد در دو جـبـھـه  
مشغول مبارزه بـاشـنـد؛ یـكـی بـا  
ـران   كارفرماھا و دیـگـری بـا رھـب

 .اتحادیه ھای خود 
ــت   ــن وضــعــی ــی ــك چــن در ی
ـر   سختی، جنبش اشغال با تمركز ب
دمكراسی مشاركتـی و نـگـرانـی  

ـرای    برای راه حل  ھای تـازه ای ب
سازماندھی ھم جامعه بطـور اعـم  
ـرون   و ھم جنبـش كـارگـری، راه ب

ـنـجـا  .  رفتی را جـلـو گـذاشـت  ای
ـریـن نشـانـه ھـای امـیـدوار   مھمـت
. كننده برای آینده دیده می شـونـد 

ـم و   امـا راه درازی را جــلـو داری
ـیـسـت  . موفقیت ابدا تأمین شـده ن

قطـعـا یـك رویـكـرد جـھـانـی كـه  
كـارگــران ھـمــه كشـورھــا بـا ھــم  
ھــمــكــاری جــدی ای را شــروع  

ــد، الزم اســت  ــن ــش  .  كــن و جــنــب
كارگری برای ھـمـیـشـه بـایـد راه  
حل امپریالیسم آمریكـا و جـنـگ  

ــد  ــه  .  را رد كــن ــجــا كــه ب ــا آن ت
ھمبستگی كـارگـران آمـریـكـا بـا  

 :معضالت جنبش كارگری آمریكا
  فعال جنبش كارگری آمریكا٣مصاحبه ناصر اصغری با 

 

  

 ١ از صفحه  
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كارگران دیگر جاھا مـربـوط مـی  
ـرسـتـی در آمـریـكـا   شود، میھن پ
ــبــش   ــن ــر راه ج ــرض بــر س یــك م

 .كارگری است 
 
 

به نظر شـمـا،  :  ناصر اصغری 
ـلـی كـه جـلـوی   ـریـن مسـائ مھمـت
ــكــاســت،   ــش كــارگــری آمــری جــنــب

 كدامھا ھستند؟ 
ــی  ــو ارل ــی ــت ــخــش  :  اس در ب

خصـــوصـــی، اتـــحـــادیـــه ھـــای  
ــا فشــار   ــكــا ب كـارگــری در آمــری
ـرای   ـیـھـا ب عظیمی از طرف كمپان

بازپس گرفـتـن مـزایـایـی كـه در  
گذشته به آن دست یافتـه بـودنـد،  

ــل   ــگــی  " مــث ــازنشــســت ــوشــش ب پ
ـــھـــداشـــت  " گــروھـــی  ـــمـــه ب ـی ــ ، ب

ـیـمـه بـھـداشـت   بازنشستـگـی و ب
ـرای كـارگـران   مقرون به صـرفـه ب
ـرو   شاغل و خـانـواده ھـایشـان، روب

ــد  ــن ــخــش خــدمــات،  .  ھســت در ب
چندین ایالت مركزی سعـی كـرده  
انـد كــه حــق قــرارداد و مــذاکــره  
دسته جمعی كارگران را مـحـدود  
كرده، و یا اتحادیه ھای كـارگـری  
را با سختتر كـردن شـیـوه ای كـه  
اتــحــادیــه ھــا حــق عضــویــت از  
اعضـای خــود جــمـع آوری مــی  

 .كردند را تضعیف كنند 
ھمه كارگران در آمریكا تحـت  
ــع   ــی ــلــی وس پــوشــش مــزایــای م

ــســتــم   ــی ــا س بــازنشــســتــگــی و ی
ـرار نـدارنـد  مـزایـای  .  بھداشـتـی ق

درمـانـی و بـازنشــسـتـگــی، اگــر  
ــاشــنـد، بــر   ــه ب اصـال وجــود داشــت
. مبنای شغلی است كه فرد دارد 

 درصـد از  ١٢ از آنجا كه كمتر از  
نــیــروی كــار در آمــریــكــا دارای  
ــه ھــای كـارگــری اســت،   اتـحـادی
كارفرماھا و سیاستمداران مـتـحـد  
دست راستی آنھا سعی می كننـد  

ـیـه    كه فضای  ای اعتراضی بر عـل
اعضای اتحادیه ھـا در جـامـعـه،  
ــه   ــی ــا از بــق ــت كـه وضــعــشــان نســب
ــرگــونــه حــق   ــران كــه از ھ كــارگ
قراردادھای دسته جمعی بی بـھـره  
ــه وجــود   ــھــتــر اســت، ب ــد ب ــن ھســت

این بخصوص در رابطه بـا  .  بیاورند 
تالشی كه برای تصویر اھریـمـنـی  
ــمــانــی كــه عضــو   دادن از مــعــل
ـنـد راه افـتـاده   اتحـادیـه ھـا ھسـت

ـنـد  در  .  است، بیشتر صدق مـی ك
این تصویر، معلمان عضو اتحادیـه  
ـیـات   ـبـان مـال ـی ھای كارگـری رق

اند كـه حـقـوقشـان    دھندگانی شده 
ــات دھــنـدگــان   ـی تـوسـط ایـن مـال

 . تأمین و پرداخت می شود 
در نتیجه یكی از چـالشـھـای  
ـبـدیـل   ـنـجـا ت اعضای اتحـادیـه ای
مبارزه برای دستمزد بھتر، برخـورد  
ــه و حـــق   ــادالن ــب و ع ــاس مــن
برخورداری از كار، به مـبـارزه ای  

ـیـه كـارگـران و   ـل ـرای ك سیاسی ب
در حـوزه  .  خانواده ھـای آنـھـاسـت 

خدمات عمـومـی، مـعـنـای ایـن  
ــارزه، مــدافـع مـؤثــر خــدمــات   مـب

مثل مسكـن،  . عمومی بودن است 
ــحــصــیــالت، و   ــقــل، ت حــمــل و ن
ـرای   ــ ـــمـــومـــی ب ـــھـــداشـــت ع ب

 .بازنشستگان، فقرا و كودكان 
 

اتحادیه ھـای  :  ناصر اصغری 
كارگری در آمریكا چگونـه مـی  
توانند بار دیگر توجه كـارگـران را  
به سازمانیابی و اینـكـه چـگـونـه  
حمالت كارفـرمـاھـا را بـه عـقـب  

 برانند جلب كنند؟ 
ــی  ــو ارل ــی ــت ــود  :  اس ــا وج ب

ـرای   ـریـت ب فشارھای مـداوم مـدی
ـــآورھـــای    بـــازپـــس  ـت ـری دســ ـیــ گــ

ـراضـات مـربـوط بـه   كارگران، اعت
ــه جــمــعــی در   ــت قــراردادھــای دس
آمریكا به كمترین میـزان خـود در  

اما در پائیز سال  .  تاریخ رسیده اند 
ـبـارھـا، خـرده  ٢٠١٢  ، كـارگـران ان

فروشـی ھـا و غـذاخـوری ھـای  
ـــــود   ـف ــــ ـت fast)فســــ  food 

restaurant)   ــای ــھ ــان در اســت
ـنـویـز   ـی ـل ـیـا و ای ـرن ـف ـی نیویورك، كال
دست به یكسری از اعتصابـات و  

ـر سـر    دست از كار كشیدن  ھـایـی ب
ـیـن دسـتـمـزدھـا و   میزان سطح پای
برخورد ناعادالنه مدیریت زدند كـه  

ـتـگـو در سـطـحـی   به بحث و گـف
سراسری دامن زد و امكانات تـازه  
ای برای سازمانیابی كارگـران را  

ــد  ــث ش ــاع ــن اعــتــراضــات  .  ب ای
ـیـن را   كارگران با دستمزدھای پـای
شامل می شد كه در بسیاری از  
موارد خواھان تشكل خـود شـدنـد  
ـرارداد   كه در حال حاضر از حـق ق

 .دسته جمعی بی بھره ھستند 
متأسفانه تحت شرایط حقوقی  
كنونی، شانس واقعی بسیار كمـی  
برای به رسمـیـت شـنـاخـتـه شـدن  
حقوق اتحادیه ای در محیـطـھـای  

ـیـجـه بـطـور  .  كـار را دارنـد  ـت در ن
گسترده تر و در شبكه ھـای شـل  

ــل   كــه  "  وال مــارت مـا " تـری مـث
ھدف داشتـن اتـحـادیـه در كـوتـاه  
مدت را ندارند، با ھم متحـد شـده  

ـبـانـه  .  اند  این انـجـمـنـھـای داوطـل
كارگران با حمایت اتحـادیـه ھـای  
سراسری و مراكز محلی كـارگـران  
ـیـكـت   در مقابل محیطھای كـار پ
می كنند، به مردم مراجعـه و بـه  
ـنـد و   مدیریت طومار مـی فـرسـت
خواھان دستمزد و شـرایـط كـاری  

 .بھتری می شوند 
، چـنـد  ٢٠١٢ در اكتبـر سـال  

صد نفر از كارگران وال مـارت در  
ــت  ١٢  مــغـازه از  ٣٠ حـدود    ایـال

یك ماه بعـد  .  دست از كار كشیدند 
جشـن  " بعد از روز  "  جمعه سیاه "در  

، اعتراض در مـقـابـل  " سپاسگزاری 
ــران و   ــوســط كــارگ مــغــازه ھــا ت

 مـغـازه بـه  ٣٠ حامـیـان آنـھـا از  
 ایـالـت  ٣٦  مغازه در حدود  ١٠٠٠ 
اقدام مستقیم كـارگـران وال  .  رسید 

مارت ھمانند اقدامـات كـارگـری  
ــی،   ــط صـنـعـت در اوان عصـر رواب

روابـط  " ماقبل تصویب قانون كـار  
 National Labor)" ملی كار 

Relation Act)   ١٩٣٥ در سال  
ـر مـثـل مـدل   بود كه مدلی بیـشـت
سازماندھی كارگری در مـحـیـط  

  ٢٠  و اوایل قرن  ١٩ كار اواخر قرن  
ـنـای مـدل   ـرمـب ـنـكـه ب است تـا ای

ـبـش  ٧٥ تاریخ    سـال گـذشـتـه جـن
 .كارگری آمریكا 
كارگران انباری ھـا  " در مورد  

كــه از جــانــب  "  خــواھــان عــدالــت 
ــه   در  "  كــارگــران بــرقــكــار " اتـحــادی

اتـحـادیـه  " ایلینویز حمایت شدند و  
كه بـا كـمـك  "  كارگران انباری ھا 

ـیـا  " تغییر برای پیروزی "  ـرن در كالیف
ــك ھــدف   ــجــاد شــده اســت، ی ای
اعتصاب این بوده كـه وال مـارت  

از جـمـلـه دسـتـمـزد و  ( مسئولیت  
ـر  )  اجحاف در ساعات كار  ـراب در ب

ـتـھـای   افرادی كه از طـریـق شـرك
ـنـد   قراردادی آنھا استخدام مـی ك

ــد  ــل كــن ــب ــن حــال،  .  را تــق در عــی
كارگران غذاخوریھای فستفود در  
نیویورك از اعتصاب یك روزه خود  

ـر     ٢٠١٢ در سطح شھر در نـوامـب
ــن   ــاال نــرفــت ــه ب ـرای اعــتــراض ب ب

 میلیون كـارگـر  ٢ دستمزد بیش از  
 دالر در  ٩ كه سـالـھـا ھـمـچـنـان  
 .ساعت بود، ابراز كنند 

 

 

با نھایت تاسف و تاثر فراوان عطـا  
محمدنژاد عضو حزب کمونیـسـت  

 مـارس  ٣١ کارگری روز یکشنبه  
در بیمارستـان شـھـر کـیـل آلـمـان  

 .درگذشت 
ـیـمـاری فشـار خـون و   عطا ب
ناراحتی قلبی داشت و سـالـھـای  
. طوالنی مشـغـول مـعـالـجـه بـود 

ـبـال   اوایل ماه مارس امسال بـه دن
ـیـمـارسـتـان   یک حمله قلبی بـه ب
ـلـب   منتقل و مورد عمل جراحی ق

وی تمام ماه مـارس  .  قرار گرفت 
ـنـکـی در شـھـر کـیـل   را در کلی

 .تحت مداوا بود 
ــانــه روز   ــف  مــارس  ٣١ مــتــاس

 شـب  ١٠ ساعت نزدیـکـی ھـای  
ـبـی   ـل یک بار دیگر دچار حمله ق

ـرای  .  شد  ـبـی ب شدت این حمله قل
ھمیشه قلب عطا را از طپیدن بـاز  

 .داشت 
ـیـسـتـی   عطا محمد نژاد کمون
پرشور و محبوب و فعال شنـاخـتـه  

شده مبارزه مردم در کـردسـتـان و  
وی نزدیک بـه  .  شھر دیواندره بود 

ــوری   ــه جــمــھ ــی ــه بــرعــل ســه دھ
درگـذشـت  .  اسالمی مبـارزه کـرد 

ــواده،   عــطــای عــزیــز را بــه خــان
ــه   ــانـش و ب بـازمـانـدگــان و دوسـت
ــی   ــت م ــی اعضــای حــزب تســل

 .گوییم 
یاد و خاطره عطا مـحـمـدنـژاد  
 .برای ھمیشه ماندگار خواھد شد 

مراسم تدفین و خـاکسـپـاری  
 .عطا را متعاقبا به اطالع خواھیم رساند 

تشکیالت خارج کشور حزب  
 آلمان   -کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٣ اول آوریل  

 !عطا محمد نژاد عضو حزب کمونیست کارگری ایران درگذشت
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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ـرای وارد شـدن بـه   " حکومتی ب
بانـدھـای  "  گفتگوھای سه جانبه  

ـیـن حـداقـل   ـرای تـعـی حکومتی ب
دستمزدھا چه بود؟ بطور خـالـصـه  
به این پروسه پرداخته مـیـشـود تـا  
نشان داده شـود، کـه چـرا ھـمـه  
ادعاھای حـکـومـت دروغ و بـی  

  ٢٥ پایه  واساس بوده و افـزایـش  
درصدی خواست کارگران نبوده و  
ـــانـــدھـــای   ـم و ب ــ خـــواســـت رژی

بـه ایـن  .  حکـومـتـی مـی بـاشـد 
ــز   ــن ت ــائــی ــخــش از مــوضــوع  پ ب

ـم  .  پرداخته خواھد شد  ـرگـردی اما ب
به پروسه شگردھـای حـکـومـتـی  

 .در تعیین دستمزدھا 
 کـل  ٩١ از سه ماھه آخر سال  

ـم کـه در   باندھا و ارگانھای رژی
ـیـن دسـتـمـزدھـا دخـالـت   امر تـعـی
ـنـد،  دســت بـه کـار شــده،   داشـت
میزان افـزیـش دسـتـمـزدھـا را بـا  
ـتـصـادی،   استناد بـه وضـعـیـت اق
تورم و گـرانـی مـوجـود و اعـالم  
شــده از طــرف حــکــومــت، رشــد  
اقتصادی، فاکتور قـدرت خـریـد،  

در دسـتـور خـود  ... سبد غذایی و 
در اولین قدم این باندھا  .  گذاشتند 

دست به جو سازی و فضـاسـازی  
ـرامـــون مـــوضـــوع افـــزایـــش   ــ ـی ــ پ
موردنظرشان در مورد دسـتـمـزدھـا  

مدام در مـدیـای رسـمـی  .   زدند 
ــورد ضــرورت   ــت در م ــکــوم ح

ـر  ٢٥ افزایش   ـیـشـت  درصدی و نه ب
دستمزدھا، قلم فـرسـایـی کـرده و  

در  .  دالیل و تـوجـیـھـات آوردنـد  
 .ادامه به ترتیب زیر عمل کردند 

ابتدا شورای عالی کار رژیم،  
ــت،   ــمــایــنـدگــان دول ــشــکــل ازن مـت
کارفرمایان و خانه کارگریھـا بـه  
ـبـه ھـای   تھیه گزارشاتشان از جـن
ـتـصـادی و   مختلف سـیـاسـی، اق
" معیشتی، و با نظر داشت ھـمـه  

وارد گـفــتـگـو ھــا  "  فـاکـتـورھـا  
ــد  ــن قـدم، جــعــل و  .  شـدن در اولــی

دستکاری آمارو ارقام در دسـتـور  
موضوع مـیـزان تـورم  .  قرار گرفت 

پایه ای ترین مبحث حـکـومـتـی  

بــرای ایــنــکــه افــزیــش  .  ھــا شــد 
حداقل دستمزد مـورد نـظـرشـان را  
ـنـد، بـه   به کارگران تحمـیـل بـکـن

دولـت  و  .  ترتیب زیر عمل کردند 
ـیـد کـردنـد کـه تـورم   مجلس تـائ

ــاالی   .  درصــد مــی بــاشــد ٢١ ب
مرکز آمار، بانک مرکزی آمـار  
و ارقام ارائه داده و نظر مجلـس و  

ــردنــد  ــیــد ک ــت را تــائ خــانــه  .  دول
ــق  "  کـارگــریـھــا کـمــی  ــد "  ن . زدن

ـران کسـری   ـرای جـب گفتند که ب
ــبــد  "  قــدرت خــریــد کــارگــران   س

ـــی  ــاالی ـــحـــث  "  ک ـم وارد ب را ھــ
ـنـد  دولـت اعـالم  .  دستمزدھـا نـمـای

کرد که برای حمایت از اقشارکم  
بسـتـه ھـای  "  درآمد یارانه ھـا، و 

. را تصویب خواھد کرد "  حمایتی  
ـرامــون رشــد اقــتـصــادی ادعــا   ـی پ

ــاالی   ــد کــه رشــد ی ب   ٤ کــردن
درصــد خــواھــنــد داشــت کــه در  
صورت پیـشـرفـت شـاخـص ھـای  
تولیدی مورد نظرشـان، در بـخـش  
ھایی از صنعت سھام عـدالـت را  

ــن  "  بــرای کــارگــران   " تضــمــی
در مـرحـلـه بـعـدی  .  خواھند کرد 

اینـھـا بـه مـوضـوع تـحـریـمـھـای  
ــاره کــرده و از   ــصــادی اش اقــت
کارگران خواستند که با توجه بـه  

توقعـات زیـادی  "  اثرات تحریمھا،  
نباید داشـت و کـارگـران بـایـد  "  

ـیـد   فداکاری نمانید تـا چـرخ تـول
از ایـن  "  دشمنان نظام  "  نخوابد و  

ـنـد  ـنـمـای در  .  موضوع سوءاستفاد ن
بسـتـه  "  ھمین راستا دولـت وعـده  

را داد کـه  "  حمایتـی از صـنـایـع 
ـیـارد   ـل گویا قرار اسـت ھـزاران مـی
ـیـد   تومان صـرف حـمـایـت از تـول

ـیـجـه آن   ـت تضـمـیـن  "  نموده، که ن
ـــغـــال   ـت ـری از  " اشــ ــ ـی ـــوگــ ـل ، جــ

ـروی   ـی بیکارسازیھا، و حمایت از ن
از اواخر بھمن ماه  .  کار می باشد 

که گـزارشـات و تـوصـیـه ھـای  
باندھای حـکـومـتـی آمـاده شـد،  
نمایندگان حکومتی گفتگوھـای  
ـرامـون مـیـزان افـزایـش   ـی رسمی پ

 را  ٩٢ حداقل دستمـزدھـای سـال  
ـنـد ھـای سـه  .  آغاز کردند  زد وب

ـبـه بـانـدھـای حـکـومـتـی بـا   جان

ــنــاد بــه داده ھــای آمــاری   ــت اس
ــصــاد،   ـت ــت اق خـودشــان از وضــعـی
ـتـصـادی،   تورم، رشد و تـوسـعـه اق
گرانی ھای مورد نظر حکـومـت،  
تاثیر پرداخـت یـارانـه ھـا در بـاال  
ــد کــارگـران، و   ـردن قـدرت خـری ب

بسـتـه ھـای  "  تھیه انواع و اقسام  
ـر سـر افـزایـش  " حمایتی     ٢٥ ، ب

درصد دستمزدھا متقـاعـد شـده و  
زمینه ھای طرح و تصویب آن را  

ـیـب کـل  .  فراھم کردند  ـرت بـدیـن ت
حکومت و باندھای گـونـاگـونـش  
ھمگی بر سر تحمـیـل چـنـدرغـاز  

 بـه  ٩٢ افزایش دستمزدھای سـال  
ــه  .  تـوافـق رسـیـدنـد  ـن ـروسـه زمـی پ

سازی برای این تعرض حـکـومـت  
بـه کــارگـران، بـه اعـتــراف خــود  
ـریـن   ـیـشـت باندھای حـکـومـتـی، ب

ـریـن زمـان بـه  . زمان را برد  ـیـشـت ب
دلیل تقالھایشان برای  یـکـدسـت  
ـنـدگـان سـرمـایـه   ظاھـرشـدن نـمـای
ــان در   ــت  وکــارفــرمـای داران، دول
ـیـونـھـا کـارگـری کـه   ـل ـر مـی براب
منتظر افزایش دستمـزدھـا بـودنـد،  

بـانـدھـای حـکـومـتـی  .  بوده است 
موفق شدند بر پایه ارزیابی ھـای  
شان، جعل آمار و دستکـاری داده  
ھای اقتصادی، این وضـعـیـت را  
ــه کــارگــران تــحــمــیــل و وعــده   ب

" واقـعـی "  درصدی را  ٢٥ افزایش  
ــدور   ــول ص ــغ ــوه داده و مش جــل
ـیـات و طـرح ھـای   مصوبه، جـزئ
تکمیل کننده شان پیرامون مـیـزان  

ــمــزدھـا درســال     ٩٢ افـزایــش دسـت
ــب حــکـومــت  .  شـدنـد  ـی ـرت ــدیـن ت ب

خیالش راحت شد که کل بـانـدھـا  
در بــرابــر کــارگــران یــک حــرف  
داشته و میزان افزایش دستـمـزدھـا  

ـتـه اول  .   درصد خواھد بود ٢٥  ھـف
 دولت رسما اعالم کـرد  ٩١ اسفند  

ــل   ــداق ــش ح ــزای ــزان اف ــه مــی ک
.  درصد خواھـد بـود ٢٥ دستمزدھا  

بالفاصله جزئیات بیشتری از ایـن  
توافق اعالم شد، مـیـزان و نـحـوه  

 درصدی دسـتـمـزدھـا،  ٢٥ افزایش  
ــای   ــه ھ ــخــش ھــا و رشــت در ب
ـیـد اعـالم   مختلف صنـعـت و تـول

ـروسـه  .  گردید  کل نظام در ایـن پ

ــا انــواع و اقســام   مــوفــق شــد ب
شگردھا، و بخشا تھدید کارگـران  
برای رضایت دادن به این افـزایـش  
دستمزدھا، موضوع مھـم افـزایـش  

 را  ٩٢ حداقل دستمـزدھـای سـال  
فعال تمام شده اعالم نـمـایـد و بـا  
ـیـاتـی کـردن تـوافـقـات   وعده عمل
باندھای حکومتی به تـعـطـیـالت  

 .سال تازه شان رفتند 
 میلیـون  ١١ جمھوری اسالمی  

کارگر را با خانواده ھـایشـان کـه  
 میلیون نفر مـی  ٤٠ رقمی باالی  

 درصــدی  ٢٥ بـاشـد بـا افــزایـش  
ـر سـه  ٩٢ دستمزدھای سال    بـه زی

ـر اعـالم شـده اش،   ـق برابر خطـر ف
این یک فاجعـه و  .  محکوم کرد 

تعرض گسترده حکومت سـرمـایـه  
ــدگــی و   ــه زن داران اســالمــی ب
. معیشت میلیونھا نفر مـی بـاشـد 

ــن   ــعــات ای ــاره اثــرات و تــب در ب
موضوع قبـال در نشـریـه کـارگـر  
کمونیست مـفـصـال نـوشـتـه شـده  

 .است 
ـــت   ــعــی ـــات وض ــعــی ــا واق ام
دستمزدھا، تورم، گرانی، و وضـع  
معیشت طبقه کـارگـر چـیـسـت؟  
در پاسخ به این سوال باید به چنـد  
نکته مھم اشاره شود تا شگـردھـا  
ـرداخـتـه   و دروغھای سـاخـتـه و پ
حکومت و توجیھات شـرعـی اش  
پیرامون افزایش دستمزدھا روشنتـر  

 .بشود 
تورم واقعی در جامعـه بـاالی  

  ١٨ افزایش  .   درصد می باشد ٦٠ 
  ٩٠ درصدی دستمـزدھـا در سـال  

ھیچ تاثیری در زندگی کارگـران  
گـرانـی مـایـجـتـاج  .  نداشته اسـت 

عمـومـی کـارگـران، از خـورد و  
خوراک گـرفـتـه تـا مسـکـن و  

 درصـد  ٧٠ درمان رشدی بـاالی  
ـقـدی  .  داشته است  پرداخت یارانه ن

نه فقط قدرت خرید کـارگـران را  
ـیـن ھـم آورده   باال نبرده، بلکه  پـائ

دالر و ارزھــای خــارجــی  .  اســت 
قیمتشان سیر صـعـودی داشـتـه و  
اثرات مخربی بر زنـدگـی حـقـوق  

ــت  ــه اس ــگــیــران داشــت ــد  .  ب رش
ـم  ٥ اقتصادی    درصـدی کـه رژی

 وعده داده بود کـه گـویـا  ٩١ سال  
ــه ســفــره   ـرار بـود چــیـزی ھـم ب ق
ـنـھـا   کارگران اضافه نمایـد، نـه ت
محقق نشده، بلکه منفی ھم بـوده  

ــز گـران شـده و  .  اسـت  ھـمــه چـی
دولت سرمایه داران گـرانـی ھـای  
ـبـل   موجود را مدیریت کرده و از ق
آن حکومـت درآمـدھـای افسـانـه  

ــرش آمــده اســت  قــدرت  .  ای گــی
خرید کـارگـران در رشـتـه ھـای  
ـیـدی کـه بـه   مھم صنعت و تـول
ادعای حکـومـت دسـتـمـزدھـایـی  
بخشا باالی میزان اعالم شـده در  

 داشته انـد، نـزدیـک بـه  ٩١ سال  
.  درصد  سـقـوط کـرده اسـت ٨٦ 

ــخـشـھـایــی از کـارگــران   ـنـھـا ب ای
ھستند که  وضعیـت پـایـدارتـری  

ـیـش  .  دارند  بخش عظیم جمعیـت ب
 میلیون نفر کـارگـری کـه  ١٠ از  

ــزایــش  ٩١ ســال    درصــد  ١٨  اف
دستمزدھا شاملشان میشـد،  سـه  
ــه   ــاچــار ب ـقــر ن ـرابــر زیــر خــط ف ب
زندگی و تـامـیـن مـعـیـشـتـشـان  

اینھا تنھا گوشه ھـایـی از  . بودند 
ــشــت   ــدگــی و مــعــی ــات زن ــعــی واق
ـیـونـھـا کـارگـر مـی بـاشـد  ـل . می

 و  ٩١ میلیونھا کـارگـرچـه سـال  
ـنـا  ٩٢ چه در سـال    رسـمـا و عـل

توسط حکومت به فقر و فـالکـت  
و بی تامیـنـی صـرف سـوق داده  

ایـن واقـعـیـات جـایـی در  .  شدنـد 
تعیین میزان دستمزد کارگـران در  
حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  

در کنـار  .  نداشته و نخواھد داشت 
این وضعیت تھدید مدام کـارگـران  
ـم   و خط و نشان کشیـدنـھـای رژی
ـراضـات و مـبـارزات   ـیـه اعـت برعل
محتمل کارگران، یک سـیـاسـت  
ھمیشگی حکومت بـوده و مـی  

ھمه نظام با استفـاده از ھـر  .  باشد 
ـفـاده   شگرد و سیاسـت،  وبـاا سـت
ازظرفیت ھای سرکوب نـظـام، در  
ـر وفـالکـت و   صدد تـحـمـیـل فـق
ـر   ـر خـطـر فـق ـر زی زندگی سه براب

ــخــط شــده انــد  ــجــه  .  ب ــی یــک نــت
ـیـعـی ایـن وضـعــیـت، شـکــل   طـب

 ،٩٢شگردھای حکومت در تعیین دستمزدھای سال 
 ! مصاف ھای کارگران

 

 ١ از صفحه  
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گــیــری اعــتــراضــات گســتــرده  
ـراضـاتـی  .  کارگران می باشد  اعت

که حکومت بارھا از آن به عنوان  
شورش گرسنگان، پا برھنـه ھـا  "  

نـام مـی  "  و فتنه ھای اقتصـادی 
ـبـل از آغـاز  .  برد  کارگران چـه ق

تعیین دستمزدھا و چه بعد از آن،  
ـرای سـال     ھـمـیـشـه  ٩١ بویژه ب

ــرای   ــوده و مــبــارزه ب ــرض ب مــعــت
ـریـن   افزایش دستمزدھای اصلـی ت
ـبـه کــارگـران بـوده و مــی   مـطـال

حکومت به خوبی مـیـدانـد  . باشد 
که کارگران براحتی زیر بـار ایـن  

تـرس از  .  وضعیت نخواھنـد رفـت 
اوج گیری اعتراضات و مبـارزات  
ـــت   ـرس و وحش ــ ـران، ت کـــارگــ
حکـومـت را صـد چـنـدان کـرده  

جامعه کارگری به افزایش  .  است 
 درصدی رضایت نداده  و در  ٢٥ 

صدد تجدید سـازمـان و تـحـرک  
ـرای   برای دور دیگری از مبارزه ب

 .افزایش دستمزدھا می باشد 
ـــی و   ـــالم ـــوری اس ـــھ ـــم ج
باندھایش با ھر شگرد و سیاستـی  
که داشتند موفق شـدنـد افـزایـش  

 درصدی حداقل دستمزدھـا را  ٢٥ 
ـیـون کـارگـر تـحـمـیـل  ١١ به    میل

در طول ھـمـیـن یـک مـاه  . نماید 
ــل از آن   ــب ــخــشــا ق ــه و ب ــت گــذش
اعتراضات و نارضایتی کـارگـران  

ـیــرامــون افــزایــش    درصــدی  ٢٥ پ
فضا و  .  دستمزدھا، بلند شده است 
ـتـھـب مـی بـاشـد  ـرخـی  .  جو مل ب

باندھای حکومتـی، بـویـژه خـانـه  
کارگریھا، پیرامون میزان افـزایـش  
دستمزدھـا، فضـا و جـو مـوجـود  
اعتراضی در مـیـان کـارگـران و  
بلند شدن زمزمه ھای اعتراضـات  

شده و دارنـد  "  نگران  "  کارگری،  
خودشان را در دفـاع از سـیـاسـت  

  ٢٥ ھای کل نظام، بویژه افزایش  
، در  ٩٢ درصـدی دســتـمــزدھــای  

ــه زدن   ــان بــرابــر گســتــرش و زب

اعتراضات کارگـران، آمـاده مـی  
پا بـه پـای ایـن تـحـرک  . کنند 

ــھــا، دولــت،   ــه کــارگــری ــد خــان ــان ب
ـری ھـم دارنـد   مجلس و بیت رھـب
برای روبرو شدن با کارگران آمـاده  

ــد  ــن ــاش بــرخــی ارگــانــھــا  .  مــی ب
ــی کــه در   ــت ــدھــای حــکــوم ــان وب
تحمیل افزایش ناچیز دسـتـمـزدھـا  
نقش مستقیم داشـتـه و بـا جـعـل  
ـنـه   آمار و دستکاری آنـھـا،  زمـی
تحمیل افزایش ناچیز دسـتـمـزدھـا   
ــرده   ــوجــیــه ک و دفــاع از آن را ت

نگـرانـی  " بودند، به تقال افتاده  و  
در  .  را اعـالم کـرده انـد "  ھایشان  

این مـیـان بـا نـزدیـک شـدن بـه  
ــات حــکــومــتــی،   ــخــاب مــوعــد انــت
ــی در صــدد   ــدھــای حــکـومــت بـان
استفاده از وضعیت تحمیل شده بـه  
کارگران برآمده و دوباره  وبـعـد از  
تعیین حداقل دستمـزدھـا، آمـار و  
ارقام دیگری که فـقـط و فـقـط  
ـتـخـابـاتـی مـی   ھدفش استفاده ان

ھر بـانـد و  .  باشد، اعالم کرده اند 
ـم  بـه صـرافـت   دار و دسـتـه رژی
ــاده از کــارگــران و ســوق   ــف ــت اس
ــاسـتـھــای   دادنشـان در جــھـت سـی

بـه چـنـد  .  باندی شان برآمـده انـد 
. نمونه در این مورد اشاره میـشـود 

مرکز آمار این ھفته دوبـاره اعـالم  
ـیـش از  ٩١ کرده که تورم سـال    ب

بــانــک  .   درصــد بــوده اســت ٤١ 
ـیـد   مرکـزی ایـن گـزارش را تـائ

ـتـش از  .  کرده  احمدی نـژاد و دول
زبان رحیمی معاونش اعالم کـرده  
با توجه به وضعیت دسـتـمـزدھـا و  

  ٣٠ افزایش  "  احتمال  "  گرانی ھا  
ـر مـمـکـن   درصدی دستمزدھا غـی
نیست ولی ھیات وزیران بـایـد در  

ـرد  در ایـن  .  این مورد تصمیم بـگـی
میان خانه کـارگـریـھـا بـه دیـدار  
ــه و از وی   ــی رفــت ــجــان رفســن

حـمـاسـه  "  خواسته اند که در سال  
سیاسی و اقتصادی خـامـنـه ای   

ـنـھـا  نـگـذارنـد  . کارگـران را  ت
ــت از مصــرف   ــای ــم ــان ح ــازم س
کنندگان  که زیر مجموعه بـانـد  
دولتی ھا می باشد اعـالم کـرده  

  ٢٥ که  بعـد از اعـالم افـزایـش  
، گرانـی  ٩٢ درصدی دستمزدھای  

مجلـس  . اوج بیشتری گرفته است 
و دولت کماکان مشغول چک و  
چانه زدن بر سـر اجـرای فـاز دوم  
ھدفمندی، ھر چند اجـرای آن را  

 ممنوع اعـالم  ٩٢ درسه ماھه سال  
ــول   ــوده امــا مشــغ ــد، ب کــرده ان

ـررسـی  "  مـوضـوع گــرانـی ھــا   "  ب
بوده و دولت را موظـف کـرده انـد  

مبارزه با گرانـی ھـا  "  که برنامه  
دولـت  .  را دردستور خود بـگـذارد " 

که وارد کننده اصلـی کـاالھـای  
ــوده و ایـن بـخــش را   مصـرفــی ب
ــود دارد، وعـــده   ــار خ ــص ــح دران
ـرای   اختصاص ارز به این بـخـش ب
. پائین آوردن قیمتھا  را داده اسـت 

ـنـی زیـاد   ـی ـنـچـن و نمونه ھـای ای
 .. است 

ــت   ـنـکـه تـا چـه انـدازه دول ای
وباندھای حـکـومـتـی مـوفـق بـه  
اجرای سیاسـتـھـایشـان، بـویـژه در  
مورد تحمیل دستمزدھـای امسـال  
بر کارگران خواھند شد، ھنوز بـاز  

اقتصاد حکومت فـلـج  . می باشد 
رونق اقتصـادی  " شده وراھی برای  

ـر، فـالکــت ،  .  وجـود نـدارد "   فــق
ــه ســطــح   ــعــرض ب ــی  و ت ــران گ
معیشت کـارگـران ادامـه خـواھـد  

ــت  ــاســـت ھـــای کـــل  .  داش ـی ســ
حکومت نزد کارگران افشـا شـده  

به ھیچ وعده و وعـیـد ایـن  .  است 
امـا  .  حکومت نبایـد بـاور داشـت 

سواالت مھمی در برابر کـارگـران  
سیاستھای اعتـراضـی  .  قرار دارند 

ـرو شـدن بـا ایـن   کارگران در روب
وضعیت چه باید باشد؟ مطالبـات   
میلیونھا کارگر با توجه بـه تـورم  

 درصد و گـرانـی ھـای  ٤١ باالی  

سرسام آور، فقر و فالکت تحمـیـل  
شده به طبقـه کـارگـر چـه بـایـد  
باشد؟ مھمترین مطالبه کارگـران،  
یعنی افزایش واقعی دستمزدھـای  
ــدر بــایــد بــاشــد؟   ــق ــران چ کــارگ
وباالخره با نزدیـک شـدن مـوعـد  
ـقـالھـای بـانـدھـای   انتخابات  و ت
ـــاده از   ـف ــ ــی در اســت ـت ــکـــومــ ح
ــران و ســوق   ــی کــارگ ــت نــارضــای
ــداف و   ــان در مســیــر اھ دادنش
سیاست ھای باندھای حکومـتـی  
ـریـن   ـیـدی ت چه بـایـد بـاشـد، کـل
ــقــه   ــب ســواالت ومصــاف ھــای ط

 . می باشد ٩٢ کارگر در سال  
میزان افـزایـش دسـتـمـزدھـای  
ـیـن   کارگران فاکتور مھـم و تـعـی
ـنـده   کننده، به عبارتی تعییـن کـن
استاندارد تـامـیـن یـک زنـدگـی  
ـرای   شایستـه انسـان، نـه فـقـط ب
ـر کــل   طـبــقـه کــارگـر، بــلـکــه ب

بـه عـبـارتـی  .  جامعه می بـاشـد 
ـر و   ــ ـــای کــــارگ ـــمــــزدھ ـت ــ دس
ـر   استاندارھای آن مـھـر خـود را ب

از ایـن نـظـر  .  کل جامعه مـیـزنـد 
مھم است که کارگران بدانند کـه  
افرایش دستمزد ھایشـان فـاکـتـور  
ـبـات و   ـنـده مـطـال مھم تعیین کـن
ـر اقشـار جـامـعـه   خواستھای سـای

ــد  .  مـی بـاشــد  ـتـوان کـارگـران مــی
ـرخـورداری از   استـانـدارد بـاالی ب
یک زندگی و مـعـیـشـت الزمـه  
برای زندگی کردن را به جـامـعـه  
نشان داده و سایر اقشار جامعـه را  
ـبـه فـوری   حول خواسـت و مـطـال
ـنـد  . افزایش دستمزدھا، بخط نـمـای

حکومت وبـانـدھـای حـکـومـتـی  
. ترس و وحشت برشان داشته است 

ـنـد کـه کـارگـران   اینھا مـی دان
مشـغـول  .  ساکـت نـخـواھـنـد شـد 

ــرح و نــقــشــه کشــیــدن بــرای   ط
ــمــل   ســرکــوب اعــتــراضــات مــحــت

کارگران در  . کارگران می باشند 
برابر رژیم باید اتـحـاد، تشـکـل و  

. قدرت مبارزه شان را قرار بـدھـنـد 
ھمبستگی کـارگـران، مـتـشـکـل  
شدن حول خواستھای مـحـوری ،  
گسترش اعتراضات، آن فـاکـتـور  
ـر   مھم و حیاتی برای فائق آمدن ب
این وضعیت غیر قابل تحمل مـی  

ـقـه  .  باشد  ایجاد صف مستقـل طـب
کارگر، تشکل و اتحاد، گستـرش  
ــه فــوری   ــارزه حــول مــطــالــب ــب م
افزایش دستمزدھا، آن سـیـاسـت و  
مسیری است که کارگران باید و  
. فورا در دسـتـور خـود بـگـذارنـد 

 میلیون کارگـر  ١١ اتحاد قدرتمند  
بـا خـانـواده ھـایشـان کـه رقـمـی  

 میلیون جمعیـت کشـور  ٤٠ باالی  
ـروی   ـی را تشـکـیـل مـیـدھـد، آن ن
عظیم و بزرگ اجـتـمـاعـی اسـت  
ـیـایـد، نـه   که اگر به حرکت در ب
فقط توان تـحـمـیـل خـواسـتـھـا و  
ـر حـکـومـت   مطالبات برحقش را ب
ـر از آن،   دارد، بلـکـه بسـیـار فـرات
میتواند الگویی از قدرت نـمـایـی  
ــه   ــق ــدان آمــدن کــل طـب ــه مــی و ب
ـر و   کارگر برای پایان دادن به فـق
فالکت و سیستم سـرمـایـه داری  

این قدرت را بـایـد  . اسالمی باشد 
ــافــت  ــن و رھــبــران  .  دری ــالــی ــع ف

کارگری چاره ای جـز اتـکـا بـه  
این نیروی اجـتـمـاعـی قـدرتـمـنـد  
طبقاتی خود  و به میدان آوردنـش  

ـر حـکـومـت نـدارنـد  ـراب اگـر  .  در ب
ــن   ــی از ای ــای ــی بــرای رھ راھ
ــھــا   ــاشـد، تــن ــت مـوجــود ب وضـعــی
مبارزه، اتحاد و تشکل وبه خیابان  
ـقـه کـارگـر مــی   آمـدن کـل طـب

ـتـی  ٩٢ سال  .  باشد   با تمام وضـعـی
که به آن اشاره شد، میتواند سـال  
طبقه کارگـر، سـال رویـارویـی و  
جنگش بـا نـظـام سـرمـایـه داری  
اسالمی و سال نشان دادن راه بـه  
زیر کشیـدن کـل بسـاط و نـظـام  
ـران   سرمایه داری اسـالمـی در ای

 . باشد 
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 ٩٢کابوسھای 
گرانی، فقر و  بی ثباتـی در  
ایام تعـطـیـالت ھـم دسـت از سـر  

در ھـمـیـن مـدت  .  مردم برنداشـت 
ــی   ــد فــرصــت ــای ــا  ب ــاعــدت کــه ق
ھرچندکوتاه برای جشن و شـادی  
مردم باشد، شاھد موج دیگری از  
ـر شـدن   گرانی و درنتیجه سخت ت
ـم  . زندگی کارگران و مـردم بـودی

در حالی شروع شـده اسـت  ٩٢ سال  
که ھیچ یک از مسئـوالن نـظـام  

ــصــادی " و   ــت چشــم  "  فــعــالــیــن اق
اندازواقعی برای بھـبـودی اوضـاع  

ـرا   .  سیاسی اقتصادی نـدارنـد  اخـی
ـیـس اتـاق   پدرام سلطانی، نایـب ری
" بازرگانی، در مطلبی با عـنـوان  

، بر اساس مسـائـل و  " ٩٢ کابوس  
ـیـــش  ٩١ مشـــکـــالت ســـال   ــ ، پ

بینیھای نـه چـنـدان جـدیـد، امـا  
ــا  دقــیــقـی در بـار  شــرایــط   ــت نسـب

ـتـصـادی سـال      ٩٢ سیاسی و اق
در کــابــوس آقــای  .  کــرده اســت 

ــمــھــا بــا شــدت   ــری ــح ــی ت ــطــان ســل
بـا  .  بیشتری ادامه خـواھـد داشـت 

کاھش درآمدھای نفتی و اجـرای  
فاز دوم طرح ھدفمندسازی یارانـه  
ھا، تورم  ونرخ ارز باز ھم افزایـش  

حکومت در آستانـه  .  خواھد داشت 
انتخابات و جایگزینی دولت جدید  

و تشدید اخـتـالفـات بـانـدھـای  (  
ــادربـه ســیـاســت  )  حـکـومــتـی  ، ق

. گذاری و ادار  امور نخواھـد بـود 
ـم   ـنـظـی سیاسـت ھـای پـولـی و ت
اقتصاد کارایی خود را از دسـت  
ـیـش از   میدھد و کنترل اقتصاد  ب
ــیــش از دســت دولــت وبــانــک   پ
مـرکــزی خـارج مــی شــود، ودر  

صدای فعـاالن  : "  چنین شرایطی  
کارفرمایان و سرمـایـه  (اقتصادی  

و گله وشکایـت ایشـان از  )  داران 
ـتـخـابـات    شرایط ، در ھیـاھـوی ان

. کمتر بـه گـوش خـواھـد رسـیـد 
ـر و   سرمایه گذاران سـیـاسـت صـب
انتظار را بیشتر پیشه خود خواھند  
کرد و سرمایه ھا در رفت و آمـد  

بین بازار ارز و طال و مسـکـن بـه  
ـراز گـذشـتـه   صنعت بی تفـاوت ت

تقریبا تمام رسانه ھا  ."  خواھند بود 
ومسئوالن حکومـتـی ھـم ھـمـیـن  

ـنـی  ٩٢ روند را برای سال   ـی پیـش ب
ـنـد، بـا ایـن حـال آقـای   می کـن
سلطانی درپایان نوشته اش وانمـود  
میکند منتظر مـعـجـزه ای اسـت  

شـایـد ایـن  "  که بتـوانـد بـگـویـد  
تصویر تنھا کابـوسـی بـاشـد کـه  
ھراسان ما را از خواب بیدار کـنـد  
و ســپــس نــفــســی بــه آســودگــی  
ــاس   ـروردگـار را سـپ ـم و پ بـکـشـی

." گوییم که دیروز گـذشـتـه اسـت 
ـر   معجزه ای که خود ایشـان بـھـت

 .میداند اتفاق نخواھد افتاد 
واقعیت این است که مسـائـل  
و مشـکـالت  سـال گـذشـتـه کـه  
آقای سـلـطـانـی و در واقـع کـل  
ــه داران ایــران را دچــار   ــای ســرم
کابوس افت نرخ سود کرده اسـت،  
ــی   ــدگ ــه زن ــظ ــح ــن ل ــمــی ــا ھ ت
فالکتباری را به ملیونھا کـارگـر  

سـال  . و مزدبگیرتحمیل کرده است 
گذشته با اینکه ھـر روزه شـاھـد  
ــه   ــردم ب ــرده م ــراضــات گســت ــت اع
ــمــزدھــای   ــت ــر ودس ــق ــرانــی ، ف گ
ـم،   ـر بـودی ـق چندین برابر زیر خط ف
شورای عالی کار حداقل دستمزد  

 ھـزار تـومـان  ٤٨٧  را ،  ٩٢ سال  
شورای عالی کار بـا  . تعیین کرد 

این مصـوبـه تـمـام تـوجـیـھـات و  
تعارفات را کنـار گـذاشـت و در  
ـیـجــه کـارگــران بـا ایـن ســوال   ـت ن

ــد   ــمــی روبــرو شــدن ــا  " قـدی ــودن ی ب
ــودن؟  ــب  درصــد  ٢٥ افــزایــش  ".   ن

ـنـای تـورم   دستمزدھا، حتی بر مـب
درصدی که از طـرف بـانـک  ٣٢ 

 اعالم شـده  ٩١ مرکزی برای سال  
است، به معنـی کـاھـش رسـمـی  

درصدی دسـتـمـزدھـا یـی اسـت  ٧ 
ـرخـط  ٣ که ھمین حاال ھم    برابر زی

ـرار دارنـد  ـر ق ـق بـه ایـن  .  رسمی ف
  مـیـزان  ٩١ ترتیب اگر تـا سـال  

ــمــزدھــا دوری و   ــجــش دســت ســن

نزدیکی به خط فقر بـود، امسـال  
باید خط بقاء را معیار قرار داد و  

 ھزار تـومـان  ٤٨٧ روشن است که  
ـقـاء   حتی بسیارپایین تر از خـط ب
است و با شغل دوم ھم جوابـگـوی  
ھزینه ھای روزمـر  یـک خـانـوار  

ابـعـاد فـاجـعـه بـار  .  نخواھـد بـود 
ــمــزد مصــوب  بــرای ھــمــه   دســت
وبخصوص کارگران کامال روشـن  

ــت   ـــمـــام  .  اس ــی کـــه ت درحـــال
شاخصھای اقتصادی و پیشبینـی  
ــرایــط   ــر شــدن ش ــم ت ــی ھــا از وخ
سیاسی اقتصادی خبرمیدھد، ایـن  

ــدار   ــزد " مــق ــم ــش دســت ــزای ،  "  اف
ھمانطور که تشکلھای کارگـری  
ـیـه ھـایشـان   ـیـان در اعتراضات و ب
ــد، اعـالم جـنــگ   اعـالم کـرده ان
دولت کارفـرمـایـان بـه کـارگـران  
ـبـول نـخـواھـنـد   ـرا ق است وآنـھـا آن

 .کرد 
" امثـال آقـای سـلـطـانـی بـا  

رفـت و  "  و "  سیاست صبر و انتظار 
آمد بین بازار ارز و طال و مسکن  

ـتـا  مـعـجـزه ای کـه  "    ویا نـھـای
سودشان را در ھمین شرایط بیشتـر  
کند، میتوانند ھمچنان به بـھـبـود  
ـرای   اوضاع امیدواربـاشـنـد، امـا ب
ملیونھا کارگر وخـانـواده ھـایشـان   
ـر شـرایـط   ـی ـی صبر و انتظاربرای تغ
مشقتبار فعلی، یعنی گرسنـگـی  
باز ھم بیشتر خود و فـرزنـدانشـان،  
یعنی افزایش  کودکان محروم از  
ـرای کـمـک بـه   تحصیـل کـه ب
تامین معاش خانواده ناچارند کار  
کنند، یعنی مرگ ومیر بـاز ھـم  
بیشترشان بدلیل گرانی ونبود دارو  

 " ٩٢ کابوس . " وامکانات پزشکی 
برای اکثریت جامعه ادامـ  ھـمـیـن  
. شرایط فالکتبار کـنـونـی اسـت 

ـر ایـن   روشن است که مردم در براب
ـتـظـار "  شرایط   " سیاست صبر و ان

را انتخاب نخواھند کرد وبا تـمـام  
ــد   ــدی ــالت، دور ج ــطــی ــع شــدن ت
اعتراضات گستر  کارگران ومـردم  

ــن  .  شـروع خـواھـد شــد  ـروی ـقـول پ ب
محمدی، یـکـی از ھـمـاھـنـگ  
ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن

ـیـسـت کـه  " کارگران،   این طور ن
در برابر تحمیل فقر و گـرسـنـگـی  
بر خود و خانواده ھایمـان سـکـوت  
ـم وروزگـارمـان را بـه دسـت   ـی کن

ما با اعتـراض بـه  .  اینان  بسپاریم 
حداقل مزد مصوب اجازه نخواھیـم  

داد خود و خانواده ھایمـان را بـی  
 ."                             صدا در گور بخوابانند 

ــه حــکــومــت   ــجــا کــه ب تـا آن
ــوس   ــزرگــتــریـن کــاب ــگــردد ب ـرمــی ب
امسال آن، شروع اعتراضات مـردم  
ـبـل از آن   درجریان انتخابات ویـا ق
ـبـل در ایـن   است و از مـدتـھـا ق
. مورد به یکدیگر ھشدار میدھنـد 

ــی و   ــه فــقــر وگــران اعــتــراض ب
خواست افزایش دستمزدھـا چـنـان  
از حقانیت عـمـومـی در جـامـعـه  
ــرعــت   ــرخــورداراســت کــه بــه س ب
میتواند مورد حمایـت بـخـشـھـای  

ـرد  ـرارگـی بـا  .  وسیـعـی از مـردم ق
توجه به ھمین واقعیـت اسـت کـه  
ـرازطـرفـی شـاھـد   در ماھھای اخی
موجی ازدستگیری، تھدید و آزار  
فعالین کارگـری شـنـاخـتـه شـده  
ھستیم و از طـرفـی بـخـش پشـت  
جبھ  دسـتـگـاه سـرکـوب درقـالـب  
رسانه ھای رسمی، متخـصـصـیـن  
و تشـکـلـھـا ی مـزدورکـارگـری  
ــه کــارگــر وشــورای   ــان ــل خ مــث
اسالمی کار که در ایـن شـرایـط  
ــیــم در   ــق امــکــان شــرکــت مســت
سرکوب کارگران را ندارند، تالش  
میکنند اعتراضـات کـارگـران را  
ـراضـات قـانـونـی مـحـدود   به اعـت

سـیـاسـت  "  کنند و با ایـن حـربـه  
ـتـظـار  را بـه کـارگـران  "  صبر و ان

پیشنھاد خانه کارگر  .  ح قنه کنند 
برای شکایت از شـورای عـالـی  
ــوان عــدالـت اداری در   ــه دی کـارب
اعتراض به دستـمـزد مصـوبـ  سـال  

 نـمـونـه ای ازایـن تـحـرکـات  ٩٢ 
ــه ھــای   اسـت کــه ازطــرف رســان
ـرده   رسمی رژیم ھم انعکاس گسـت

 .ای پیدا کرد 
در شماره ھای قبلی کـارگـر  
کمونیست دربار  مبارزات قانـونـی  
ـنـجـا   بارھا بحـث شـده اسـت و ای
ـبـه   نیازی به وارد شدن به ایـن جـن
ــســت، امــا دردور    ازمـوضــوع  نــی
فعلی توجـه بـه دو نـکـتـه مـھـم  

اول اینکه خواست افـزایـش  .  است 
دستمزدھا در این دوره، با توجه بـه  
فاصله نـجـومـی دسـتـمـزدھـا ی  
ـنـه ھـای واقـعـی   فعلی  بـا ھـزی
زندگی، خواست فوری و عـاجـل  
کارگران است که نمیتوان تـحـقـق  
آنرا به طـرح شـکـایـت بـه دیـوان  
ــا اجــرای فــالن مــاد    ــت ی عــدال
قانونی موکول کرد چراکـه رونـد  

ـیـن، بـخـصـوص   تغییرو اجرای قوان
ــھــبــودی   ــجــا کــه قــرار اســت ب آن
ھرچند جزئـی در زنـدگـی مـردم  
ـروسـه ای   بوجودآورد، معـمـوال  پ
ـر مـوارد   طوالنی است و در بیـشـت
روشی برای سر دوانـدن کـارگـران  
ـراضـات آنـھـا   و کـنـد کـردن اعـت

نظام ھماھنگ پرداختھا از  .  است 
ـنـکـه   جمله قوانینی است که با ای
ــس از اعــتــراضــات گســتــرده   پ
کارگران و معلمیـن در سـالـھـای  
کمتربحرانی بتصویـب مـجـلـس و  
شورای نگھبان رسید، اماھنوز در  
بسیاری از واحدھا یـا اجـرا نشـده  
ـتـایـج مـحـسـوسـی   ویا اگر شـد ن

 . برای مشمولین آن نداشته است 
جنبه دیگر، شـرایـط بـحـرانـی  
حــکــومــت اســت کــه حــادشــدن  
ـلـف و   اختالفات بـانـدھـای مـخـت
ناتوانی از تصمیم گیری و کنتـرل  

یکی از  .  اوضاع ازتبعات آن است 
مشکالت نظام بحران زد  اسالمـی  
ـیـن و مصـوبـات   در این دوره، قوان
ضدو نقیـضـی اسـت کـه بـعـضـا  
ــا   ــه وی ــان ــخ ــک وزارت ــی ی حــت
ـلـف بـه تصـویـب   بخشھـای مـخـت

ـنـد  ـیـن شـرایـطـی  .  میرسان در چـن
ــوان   ــر دی ــتــی اگ ــال ح ــث ــرای م ب
عدالت بنفع کارگران رای دھد یـا  
شورای عالـی کـار اجـرای مـاد   

ـبـول کـنـد،  ٤١   قـانـون کـار را ق
میتوان انتظار داشت بعد از مدتی  
مجلس یـا شـورای نـگـھـبـان یـا  
دولت وغیره براحتی مـانـع اجـرای  

 .آن شوند 
در این دوره پاسخ کارگران بـه  
دستمزدھای تحقیر آمیـز، گـرانـی  
، فقر و نابرابری گسترد  مـوجـود،  
ـم خـواسـت افـزایـش   ـی ـق طرح مسـت

اکـنـون  .  فوری دسـتـمـزدھـا اسـت 
بیش از ھرزمان دیگری میتوان بـا  
ـرده   سازماندھی مبـارزه ای گسـت
حول خواست افزایش دستمزدھـا و  
ــدگــی   ــک زن بــرخــورداری از ی
" شرافتمندانه، مرفه و انسانـی ،  

اکثریت مـردم را بـه  "  ٩٢ کابوس  
کابـوس سـرمـایـه و حـکـومـتـش  

 .تبدیل کرد 
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. دستمزدھا فورا باید افزایش یـابـد 
ـر   افزایش دستمزدھا تا سطـح كـمـت
ـیـون تـومـان از طـرف   ـل از نیم مـی
ــیــســت  ــول ن ــب ــران قــابــل ق . كــارگ

ـم   ـی دستمزدھا باید بیش از یك و ن

ایـن خـواسـت ھـمـه  .  میلیون باشد 
در یكسال گذشـتـه  .  كارگران است 

ـیـدا   ـروز افـزایـش پ قیمت ھا روز ب
ـر و  .  كرده انـد  ـت ھـمـه چـیـز گـران

اما دسـتـمـزدھـا  .  گرانتر شده است 
بھمان میزان و امسال با بیست در  
صد حقوق پایه افزایش پیـدا كـرده  

 و  ٤٥ تـا  ٤٠ تورم باالتر از  .  است 
ـــواردی   ـــد و  ٦٠ در م  درص

ـم   ـی ـر از ن ـیـن ت دسـتـمـزدھـای پـای
ـنـكـه   ـیـجـه ای جـز ای ـت میلیـون ن
ــواده ھــایشــان   ــگــیــران و خــان مـزدب
ـر   ھمگی بشكلی بی سابقه به فـق
و گرسنگی مزمن مـحـكـوم شـده  

كارگران نـاچـار  . اند، نداشته است 

ـرای كـاھـش فشـار، بـه   شده اند ب
اگــر  ( اضـافـه كـاری بـه كـار دوم 

و در یك كـالم  )  وجود داشته باشد 
به تباه كـردن ھسـتـی خـود روی  

اما با این حـال تـوانـایـی  .  بیاورند 
مالی یك خانواده كارگـری ھـنـوز  
ــه و   ــامــیـن خــوراك روزان ــاف ت ـف ك

پـس انـداز كـردن  .  پوشاكرا نمیدھد 
برای تحصیل فرزندان و یـا دوران  
بازنشستـگـی از مـحـاالت و بـه  
ــرده شــده اســت  ــرامــوشــی ســپ . ف

دوست كارگری تعریف میكرد كـه  
ـقـدر  "  رساندن پـول تـا آخـر مـاه آن

ـنـار   دشوار شده است كـه دیـگـر ك
گذاشتن پول برای آینده ھای دور  

بـھـبـود  ".  خواب و خیال، شده است 
ـقـه كـارگـر در   وضع زندگـی طـب
ـقـاتـی   گرو پیشروی در مبارزه طـب

سـالـھـا و مـدتـھـاسـت كـه  .  است 
ــه كــارگــر در ایــران   ــق خــوش  " طـب

امـیـدواری  " و  "  انتـظـار " و  "  خیالی 
ـنـار  "  به بـھـبـود خـودبـخـودی  را ك

ــه اســت  ــت ــد ســال  .  گــذاش ــن در چ
گذشته و بویژه از یكسال گذشـتـه  
ـران خـامـوش   طبقه كـارگـر در ای

به انحا مختلف در شـكـل  .  نیست 
اعتصاب و طومار و ھر اشكـالـی  
ـقـه   از مبارزه كه بتواند صدای طـب
ـبـاتشـان را بـگـوش    كارگر و مطال

ـنـد بـوده اسـت  ـل ـرچـم و  .  برسد ب پ

دسـتـمـزدھـا فـورا بـایـد  " خواسـت  
ـفـه تـوسـط  "  افزایش یـابـد  بـی وق

كــارگــران، رھــبــران كــارگــری و  
طومارھای اعتراضی سـی ھـزار  
ــجــمــع در   امضــا و در اشــكــال ت
ـنـد كـرده و بـا   مقابل مجلس را بل
استحكام ھر چه تمامتر به مبـارزه  
برای تحقق این خـواسـت و شـعـار  

ـر خـاسـتـه اسـت  ایـن  !.  پایه ای ب
ـنـده و   ـن خواست و شعار مـتـحـد ك

ھــیـچ كــارگــری  .  فـراگــیــر اســت 
امروز از وضع معـیـشـت و سـطـح  

ھـمـه  .  زندگی خود رضایت نـدارد 
آنھا میدانند كه تداوم این وضعیـت  
ھمه ھستی و سالمتـی خـودشـان  

ـبـاھـی   و خانواده ھایشـان را بـه ت
كارگران رھائـی از  .  خواھد كشاند 

این فقر و تنگـدسـتـی مـھـلـك را  
حق مسلم خود میدانند، ھر بـخـش  
ـرای افـزایـش   از طبقه كارگر كه ب
اساسی مزد قد علم كند و آنرا نـه  
بصورت مطالبه ای مختص بخـود  
ـرای   ـبـه ای ب بلكه بصورت مـطـال
ــه   ــم ــدگــی ھ ــح زن ــط ــا س ارتــق
ـران مـطـرح سـازد، بـطـور   مزدبگـی
ـبـانـی   ـی قطع از ھـمـان آغـاز پشـت
ـبـی و در ادامـه مـبـارزه اش،   قل
ــن   ـری ـت ـبـانـی عـمـلـی وسـیـع ـی پشـت
بخشھای طبقه كـارگـر را كسـب  

كارمزدی و مزدبگیـر  .  خواھد كرد 

ـرك كـارگـران   بودن خاصـیـت مشـت
ــت  ــواســـت  .  اس ــچ خ امــروز ھــی

دیگری نمیتوانـد تـا ایـن حـد بـا  
ــران و   ــنــی كــارگ ــی ــیــت ع مــوقــع
ـیـازھـای عـاجـل ھـمـگـی آنـھــا   ن

ھیچ خواسـت  .  انطباق داشته باشد 
دیگری برای افزایش دستمزدھا و  
دریافتی كارگران نمیتواند تـا ایـن  
. حد فراگیر و متحد كننـده بـاشـد 

اینھا تنـھـا خـواص ایـن خـواسـت   
ـنـد  خـواسـت افـزایـش  .  برحق نیسـت

دستمزدھا امروز آن شعار طبقـاتـی  
است كه ھمراه خـود مـرز مـنـافـع  
مستقل طبقه كارگر را بـا اقشـار  
ـم   ـرسـی و طبقات ممتـاز جـامـعـه ت

ـرای ایـن  .  میكند  ھر نیرویی كه ب
ـقـل   ـروی مسـت ـی خواست گرد آید ن

از این گذشتـه  .  طبقه كارگر است 
ـقـا   جنبشی كه امروز خواسـتـار ارت
فوری سطح زندگی طبقه كـارگـر  

باشد و بتواند توده ھای كارگر را  
در میان خود جای بدھد جنبـشـی  
ـری   است كه ھـمـراه بـا نضـج گـی
خود، میـدان عـمـل سـیـاسـی  و  
ابراز وجود اجتماعی طبقه كـارگـر  
را بعنوان صاحب جـامـعـه ھـمـوار  

با این پیش زمینـه ھـا  .  كرده است 
و قدرت اعتراضی و قـدرت كـالم  
و اعتبار معنوی و اعتراضی كـه  
بخشھایی از رھبران كارگـری كـه  
ـرای   از یكسال گـذشـتـه مـبـارزه ب
افـزایــش دســتـمــزدھـا شـروع شــده  
ـیـن   است، اول ماه میتواند روز تـعـی
ـقـه كـارگـر   ـرای طـب ـنـده ای ب كن

دستمزدھا فورا باید افزایش  .  باشد 
یابد، اولین گام اساسی در جـھـت  
ـران   اتحاد طبقاتی كـارگـران در ای

این خواسـت و جـمـع كـردن  .  است 
ــف   كــارگــران در مــراكــز مــخــتــل
ـتـوانـد   تولیدی، كـارخـانـه ھـا مـی
ـقـاتـی   محمل اصـلـی اتـحـاد طـب
ــایــی   ــرپ ــظــور ب ــه مــن كــارگــران ب
تجمعات وسیع برپایی مراسمھـای  
ـران   قدرتمند كـارگـران و مـزدبـگـی

صف بندی قدرتمند  .  جامعه باشد 
كارگران و ابراز وجود قدرتمند آنھا  
ــن شــرایـط از ھــر دوره ای   در ای

 . ضروری تر شده است 
    
ـلـمـیـن  "   به گفته یكی از مـع

ــاس و قــدیـمـی در تـھــران   سـرشـن
ـلـمـیـن را   حقوق اضافه كاری مـع
قطع كرده و میگویند چون بـودجـه  
نداریم نمی توانیم به شما چـیـزی  

حقوق ما آنقدر نـازل اسـت  .  بدھیم 
كه من مریض شده ام ولی بخاطـر  
ـر   ـت ـم دك ـن ھزینه آن جرات نـمـی ك
بروم دفترچه ھای بیمه مان ھیـچ  

............." كـارآیـی نـدارد و  
ــادی "  ــت  "  ع ــن وضــعــی كــردن ای

فالكتبـار از كـارھـای مـعـمـاری  
. شـده جـمـھـوری اسـالمـی اســت 

ـم چـیـزی  » ـی ـتـوان بودجه نداریم نمی

یك ماه ثروت اسطوره ای   .«بدھیم 
او كفـاف  "  بیت " خامنه ای و دوایر  

تامین حقوق مكفی معلمان تھـران  
. با حقوق و مزایای كـامـل اسـت 

در شرایط كنونی مسالـه جـامـعـه  
دزدی و فساد و چـپـاول زنـدگـی  

ـر سـیـاسـت   " عـادی " مزدبگیران ب
ـر عـادی   كـردن یـك زنـدگـی غـی

ـریـن  .  میچرخد  ـلـخـت این جمله از ت
 ». لحظات از زندگی انسان اسـت 

حقوق ما آنقدر نازل است كـه مـن  
ـنـه   مریض شده ام ولی بخاطر ھـزی

ـروم  ـر ب ـت  .«آن جرات نمی كنم دك
جمھوری اسالمی در طول حـیـات  
ـر   ننگینش مظھر پایمال كردن و زی
ــن كـرامــت و حـرمــت   پـا گــذاشـت

ایـن  .   شھروندان در ایران بوده است 
ـیـسـت  ـبـول ن عـدم  .  وضع قـابـل ق

امنیت اجـتـمـاعـی و رفـاھـی و  
محرومیت از امكانات بھداشتی ـ  
دارو و معالجات روتیـن پـزشـكـی  
جنایت آشكار و به مسلح كشـیـدن  

این وضـع  .  مزدبگران جامعه است 
ـراضـات تـوده ای   میتواند بـا اعـت
معلمان و پرستاران بـا ایـجـاد سـد  
مقاومت و اعتـراض بـعـقـب رانـده  

ــه  .  شــود  در چــنــد ســال گــذشــت
معلمان كانون اعتراضات توده ای  

ــوده انــد  ــفــس و  .  ب ــمــاد بــه ن ــت اع
ـتـا   اعتماد به جنبش اعتراضی سـن

 .   چھره اعتراضات معلمان است 
 ٢٠١٣  آپریل  ١ 

 ١٣٩٢  اسفند  ١٢ 
 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید

 در حاشیه اخبار كارگری
 نسان نودینیان 

در تدارك اول ماه می، گام اول تالش برای ھمه گیر كردن 
 خواست اصلی طبقه كارگر
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 اخبار اعتراضات كارگری 
 

 اعتصابات اخطاری
 پـارس جـنـوبـی بـه  ١٨  و ١٧  فروردین؛ کارگران فاز  ٨ 

دلیل نگرفتن حقوق دو ماه گذشته خود تـھـدیـد كـردنـد كـه  
اگر به خواسته شان توجه نشود دست به اعتصـاب خـواھـنـد  

ـر  ٨ روز پنچ شنبه  .  زد   فروردین این كارگران در مقابـل دفـت
محل كار خود حضور یافته و تھدید كردند  اگر طی چـنـد  
روز آینده حقوق عقب افتاده شان  پرداخت نشود دست ازكـار  

 .خواھند كشید 
 

اعتراض و جمع شدن کارگران پیمانی 
شرکت گاز رفسنجان در مقابل ساختمان 

شرکت گاز این استان به تبدیل وضعیت بد 
  ماه خود، ٢خودشان و عقب افتادن حقوق 

ـیـمـانـی شـرکـت گـاز  ٨  فروردین ده ھا نفر از کارگران پ
ھمدان به نمایندگی از بقیه ھمکاران خواستار رسیدگـی بـه  

ـنـه  .  مشکالت کارگران شدند  یکی از کارگران درایـن زمـی
ازکارگران پیمانی شرکت گاز رفسنجان ھستیم کـه  :  گفت 

 سال ھنوز نتوانسته ایم با شرکت گـاز بـه صـورت  ٨ بعد از  
 ماه آخـر  ٢ مستقیم قرار داد ببندیم، با این وجود ھنوز حقوق  

ـرداخـت نشـده   سال ما و عیدی کـه وعـده داده شـده بـود پ
 .است 

 
 ویژه افزایش دستمزدھا

 
من از طومار اعتراضی مان بر سر دستمزد 

 دفاع می كنم
ـر   ـراب افزایش سرسام آور قیمت ھا و دستمزدھـای چـنـد ب
ـر   ـیـشـت زیر خط فقر زندگی ما میلیونھا کارگر را ھر روز ب

ـلـخ  .  بیشتر به نابودی کشانده است  ـقـت ت ـی بر پـایـه ایـن حـق
یک طومار اعتراضی توانسته است صدای اعتـراض سـی  

ـم ایـن  .  ھزار کارگر را بلند کند  ـی تازه اگـر مشـکـل نـداشـت
طومار به ھمه کارخانجات و به میـان ھـمـه ھـمـکـارانـمـان  
ـیـونـی دور آن جـمـع   ـل میرفت شک ندارم که جمعیتی مـی

این میان کسانی پیدا میشوند که کالس آمـوزشـی  . میشد 
" الفبای مبارزه کـارگـری " برای ما باز کرده و تحت عنوان  

و با ارجاع به قرنی پیش برای ما استـدالل مـی آورنـد کـه  
پاسخ من به این دوستان این اسـت کـه  .  طومار پاسخ نیست 

ـیـابـی   الفبای مبارزه چیزی جز دیدن مکانیزم ھای سـازمـان
ـیـسـت  ـبـای مـبـارزه  .  مبارزات ھمین امـروز کـارگـران ن ـف ال

ـرای   کارگری چیزی جز دیدن تـالش ھـر روزه کـارگـران ب
ـیـسـت  ـقـاتـی جـاری ن . بھبود دائمی زندگیشان و مبارزه طب

ھمچنین ھستند کسانی که تحت عنوان اینکه قدم بـعـدی  

اھمیت و جایگاه ھمین اولین قدم ما را کمرنگ و یا انکـار  
در حالیکه نفس اینکه سی ھزار کـارگـر صـدای  .  میکنند 

اعتراضش را آنچنان باال برده است کـه در مـوردش رسـانـه  
ھا نوشته اند و چنین مباحثی به راه افتاده اسـت، نشـانـگـر  
ـقـت   ـی ـر یـک حـق اینست که طومار اعتراضی ما متکی ب
عظیم اجتماعی است که قدرت خـود را از آنـجـا گـرفـتـه  
ـنـد  ـیـن صـدا کـن . است و به ھمین اعتبار توانسته است چـن

ایـن  .  باید این قدرت را دید تا اھمیت این کار را متوجه شد 
ـراضـی مـا یـک   ھا ھمه نشان مـیـدھـد کـه طـومـار اعـت
دستاورد و یک پیشروی برای ھمه کارگران و کل جامـعـه  

اتحـادیـه  .   من میخواھم از این دستاوردمان دفاع کنم . است 
آزاد کارگران ایران از بدو تشکیل ھمواره به منظور آگـاھـی  
ـلـف جـامـعـه در خصـوص وضـعـیـت   رسانی به اقشار مخـت
ـراض جـامـعـه   نابسامان کارگران کوشیده است صـدای اعـت
کارگری را از طرق مختلف به گـوش مـقـامـات کشـوری  

 . برساند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران بدین منظور با طراحی یـک  

ـران   طـرح جـمـع آوری و  ,  حرکت ماندگار تاریـخـی در ای
امضاء کارگران با نام طومار اعتراضـی کـارگـران سـراسـر  
کشور را به صورت مرحله به مرحله به مورد اجـراء گـذارد  

 . که کماکان ادامه دارد  
باز تاب گسترده ایـن حـرکـت در رسـانـه ھـای کشـور  
حاکی از عملکرد ممتاز طراحان این طومار اعتراضی بـوده  

این طومار نمایانگر پرده بزرگ اعتراضی کـارگـر  .   است  
فـریـاد خشـم  ,  طوماراعتراضی .   در مقابل وضع موجود بود 

ـرای نـدیـد گـرفـتـن   کارگردر برابر توطئه گریھاییست که ب
اعتراض امضا کننـدگـان طـومـار را افـرادی بـی ھـویـت  

ـر  . خوانده و حتی عوامل دشمن میداند  ـراب ایـن طـومـار در ب
ـره اسـت   کسانی چون کانون عالی شوراھای اسالمی و غی
که زیر فشار اعتراض ما کارگران ناگزیر به درد ما اشـاره  
ـبـل از ھـر چـیـز   میکنند اما با گفتن اینکه وظیفـه مـا ق
ـم  ـری .  حفظ نظام است، حتی اگر نتوانیم جانب کارگر را بگـی

جنبه مھم دیگر طومار اعتراضی ما، ھمبستگی کـارگـران  
. در این طومار و جمع شدن سی ھزارکارگر بـه دور آنسـت 

بـه ھـمـیـن  .  سی ھزار کارگر که ھمه درد مشترک دارنـد 
اعتبار ظومار بر سر دستـمـزد دعـوت کـارگـران بـه اتـحـاد  

ـیـه  .   است  ـیـن راه مشـارکـت کـل طومار اعتراضی ھـمـچـن
ـراضـی بسـیـار سـاده کـرده   کارگران را در این حرکـت اعـت

طوماری که اعتراضش به فقر و فالکت اسـت و بـا  .  است 
ـنـه سـاز   خواست مشخش افزایـش فـوری دسـتـمـزدھـا زمـی

حـرکـت  .   حرکتھای سنجیده و بزرگ بعـدی خـواھـد بـود 
ـیـن طـومـاری   ممتازاین اتحادیه و ھـمـاھـنـگ کـردن چـن
الگویی مناسبی برای کل کارگران و دیـگـر تشـکـلـھـای  

ـم کـه  .   کارگری ایجاد کرده است  ـفـاق نـظـر داری ھـمـه ات
ـبـات آنـھـا  ,  کارگران   ـنـد ومـطـال در شرایط تـدافـعـی ھسـت

تعرضی نیست اما این طومار با یـک خـواسـت تـعـرضـی  
آنھم خواست افزایش دستمزد که خواست میلیونی کـارگـران  

در شرایطی که کـارگـر  . است، یک گام مھم به جلو است 
ـررات ضـد   ـیـن و مـق ـبـوه قـوان زیر چشم کـارفـرمـایـان و ان
ـروھـای سـرکـوب در   ـی کارگری و جلوی چشم حراست و ن
محیطھای کار چنین گامی را برمیدارد، حرکتی مـھـم و  

کار این طومار از اول مـه مـاه  .   قابل تقدیر و ستایش است 
ـیـن  .   امضا شروع شـد ٥٠٠٠  با انتشار  ١٣٩١  سـپـس در اول

مرحله در شمـار ده ھـزار تـایـی ایـن طـومـار بـه امضـای  
ـیـدی در   کارکنان ده ھا کارخانه و بنگاه اقتصـادی و تـول
شھرھای مختلف با قید اسم و رسم و نام و نشانشـان رسـیـد  
ـربـط   و مطالبات خود را کتبا ورسما به وزارت خانه ھای ذی

پس از آن مرحله دوم و سـوم آن اعـالم شـد و  . اعالم داشت 
در ھـر مـرحـلـه ھـمـاھـنـگ  .   ھـزار رسـیـد ٣٠ امضاھا به  

کنندگان طومار با اعالم اینکه اگر دستمزدھا بـه روال ھـر  
ـم   ـی سال تعیین شده و چند برابر زیر خط باشد حق خود میـدان
که در اشکال مختلف اعتراضمان را ادامه دھیـم، مـا سـی  
ھزار کارگر و کل کارگران را نمایندگی کردند و خـواسـت  

 اعتراض است  . افزایش دستمزد دیگر دفاع نیست 
می توان گفت مضمون خواست ما کارگران در طـومـار  

اعتراض به دسـتـمـزدھـای  .  اعتراضیمان یک اعتراض است 
این یک تـعـرض  . زیر خط فقر و افزایش فوری سطح آنست 

ـر تـھـاجـم ھـر روزه بـه   ـراب متحد از جانب ما کارگـران در ب
ما با ایـن کـارگـر اعـالم کـرده  . زندگی و معیشتمان است 

ـم  ـی ھـم چـنـان کـه  .   ایم که دیگر این وضع را قبول نمیکـن
ـرده در   ـرغـم انـعـکـاس گسـت ـی انتظار می رفت این نامه عل
ـر گـذاریـھـای   مطبوعات و روزنامه ھا و سـایـت ھـا و خـب
کشور ھیچ گونه پاسخ درخور توجھی از سوی مـخـاطـبـان  

از ھمـیـن رو ایـن مـبـارزه ایسـت کـه  .  نامه در پی نداشت 
ـیـونـھـا  .  ادامه دارد  ـل چون مساله زندگی و مـعـاش مـا مـی

ـراضـی بـه  .  کارگر و کل جـامـعـه اسـت  ایـن طـومـار اعـت
ـنـد   ھمگان فھماند که آنطور ھم کـه آنـان فـکـر مـی کـن
کارگران در ناآگاھی به سر نمی برند و نمی تـوان آنـھـا را  

ـر قضـای الـھـی و  _  تحت عـنـوان   مـذھـب و رضـایـت ب
مصلحت حاکم و غیره به تحمل بردگی کنونی و زنـدگـی  

این حقیقتـی اسـت کـه اگـر  .  مشقت بار حاضر نگه داشت 
ـنـد و   ـی ـب ـنـویسـد بـایـد ب کسی میخواھد الفبای مبارزه را ب

ـراضـی  .   ھمراھش شود  ـبـش اعـت ما طبعا میداانیم کـه جـن
ـیـسـت   ـنـا ن کارگران در قالب جمع آوری طومار سـراسـری ب
یکسره به صورت بنیادین تغییر و تحـول اسـاسـی در سـطـح  

اما یک شروع برای اعـالن خشـم تـوده  .  جامعه پدید آورد  
ما اکنون بـا  .  زحمتکش کارگری و بیان مطالباتشان است  
ـم  ـی ـم  .  صفی سی ھزار نفره صف قـدرتـمـنـد ھسـت مـیـخـواھـی

قـاسـم  .   بگویم در الفبای مبارزاتتان ایـن را ارج بـگـذاریـد 
 دبیری  
 

ویژه اعتراضات علیه دستگیری 
 فعالین كارگری

 
شریف ساعد پناه با وثیقه صد میلیون 

 تومانی آزاد شد
فروردین؛ پس از گـذشـت  ٨ 
ــازداشــت شــریــف  ١٧   روز از ب

ـره   ـئـت مـدی ساعد پناه عضو ھـی
اتحادیه آزاد کارگران ایران و از  

  ٣٠ ھماھنگ کنندگان طومار  
ـره کـارگـران، امـروز بـا   ـف ھزار ن
ـیـون تـومـانـی   ـل وثیقه یکصد می

شریف ساعد پناه این مدت تـحـت بـازداشـت اداره  .  آزاد شد 
ـیـن  ٥ روز ھفدھم اسفند  .  اطالعات سنندج بود   تـن از فـعـال

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کمیته ھماھنگی برای ایجاد تشـکـلـھـای کـارگـری کـه  
ـرگـزاری روز جـھـانـی زن   ظاھرا در ارتباط با تالش برای ب
ـیـز   ـنـاه ن دستگیر شده و سه روز پس از آن شـریـف سـاعـد پ

ـیـان  .  توسط ماموران اداره اطالعات بازداشت شـد  طـی سـال
گذشته  تا به امروز فعالین و رھبران کـارگـری ھـمـواره بـا  
اتھامات بی اساس تحت فشار قرار گرفته اند تا در مبـارزه  
برای خواستھای مشروع و به حق کارگران وادار به سـکـوت  

بازداشت ھای اخیر در روزھای پایانی سال گذشـتـه  .  گردند 
اتـھـامـاتـی کـه  .  نیز در این راسـتـا صـورت گـرفـتـه اسـت 

نھادھای امنیتی برای ساکت کردن فعالیـن کـارگـری بـه  
ـیـت   آنان وارد میکنند علی رغم بی ارتباط بـودن بـه فـعـال
اجتماعی کارگرانی چون شریف ساعد پناه ،امـروزه جـزئـی  
از حقوق مدنی خدشه ناپذیر و پذیرفتـه شـده شـھـرونـدان در  

ـران ضـمـن  .  سطح دنیا می باشد  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
تبریک به شریف ساعد پناه و خانواده و دوسـتـداران وی ،  

 تـن از  ٥ خواھان آزادی تمامی کارگران در بند و از جملـه  
اعضای کمیته ھماھنگی می باشد کـه نـوروز امسـال را  
بجای حضور در کنار خانواده ھای خـود، در بـازداشـتـگـاه  

 اتحادیه آزاد کارگران ایران . می گذرانند 
 

 تشكلھای كارگری
 

نامه ی کودکان خردسال غالب حسینی 
 فعال کارگری دربند

مـن  !   فروردین؛ درود بر ھمه ی آزادی خواھـان جـھـان ٣ 
نینا حسینی و خواھر دوقولویم ھدیه حسینی به تـمـام مـردم  
ایران می گوییم که پدر ما غالب حسینی فعال کـارگـری  

و با حمله ی نیروھای اطالعـاتـی  .  ھیچ جرمی نکرده است 
ھمان روزی کـه پـدرمـان  .  دستگیر شده و زندانی شده است 

دستگیر شد قرار بود ما را برای خرید نـوروزی بـه خـیـابـان  
ببرد و لباس ھای تازه ی عید را برای ما بخرد تا بـا آنـھـا  
سال تازه را جشن بگیریم و در کـنـار ھـم سـال خـوشـی را  

ـم .  شروع کنیم  ـبـاسـی نـخـریـده ای امـا اگـر  .  اما االن ھیچ ل
ـم و سـال   ـی لباس تازه ھم داشتیم نمی توانستیم به تنمان کـن
تازه را جشن بگیریم چون پدر عـزیـزمـان در زنـدان اسـت و  

ما ھر دو نفر آرزو می کنیـم  .  بدون او ما ھیج شوقی نداریم 
ــر چــه زودتــر پــدر عــزیــزمــان آزاد شــود و ھــمــه ی   ھ

ھای سیاسی و فعال ھای کارگری آزاد شـونـد تـا  ¬زندانی 
ـنـی و  .  در کنار فرزندانشان عید را جشن بگیرند  نینـا حسـی

ـتـه ی  : منبع .  ھدیه حسینی کالس سوم ابتدایی  سایت کمـی
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
 اخراج و بیكارسازی 

 
بھنام خدادادی فعال کارگری و عضو 

انجمن کارگری برق و ساختمان اصفھان 
 .اخراج شد

ـرق  ١١  ـنـا بـه گـزارش انـجـمـن کـارگـران ب  فروردین؛ ب
ـرانـی فـعـاالن   ساختمان اصقھان، ایـن اخـراج در پـی سـخـن
کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کـارگـری  

در  .  طاھری در کنگان منطقه پارس جنوبی صورت گرفـت 
روز یکم فروردین ماه سال جاری و ھنگام تـحـویـل سـال نـو  

بھنام خدادادی پس از صحبت در مـورد افـزایـش حـقـوق و  
ھای کارگری، کارگـران را دعـوت بـه    فقدان وجود تشکل 

ـیـن بـا حـمـایـت از  .  اتحاد و تشکل یابی کرد  وی ھـمـچـن
اعتراضات کارگری در اروپا از طبقه کارگر ایران خـواسـت  

ـراضـات خـود را    تا ھمگام با کارگران دیگر کشـور  ھـا اعـت
در ھنگام سخنرانی این فعال کـارگـری،  .  تر کنند   دامنه دار 

 وکمپ طاھـری بـا ھـجـوم بـه وی قصـد  ١٢ حراست فاز  
  ١٥٠٠ اش را داشتند که با اعتراض بیش از حـد    دستگیری 

. کارگر مواجھه شدند و نیروھای حراست را به عقب راندنـد 
 روز این فعـال کـارگـری از شـرکـت تـوسـعـه  ٧ اما بعد از  

 . اخراج شد ١٢ در فاز   (IIND)ھای صنعتی ایران    شبکه 
 
 كارگر اخراج شدند٢٠

ـیـچ ومـھـره   شركت تولیدی جھان كه تولید كننده انـواع پ
بوده و ظرفیت تولید آن در سال قبل كاھش جدی یافته بـود  

 كارگر باقیـمـانـده آن از كـار  ٢٠ در اسفند ماه تعطیل شد و  
ـیـه و  . اخراج و بیكار شدند   بدلیل باال رفتن قیمـت مـواد اول

نوسانات ارز و حذف یارانه ھـا ، بسـیـاری ازكـارگـاھـھـا و  
ـلـی   كارخانجات تولیدی در معرض ورشكسـتـگـی و تـعـطـی
ـتـھـای سـال   ـنـد مـاه در ان ھستند و تعدادی از آنھا در اسـف
ـیـدی خـود را تـعـطـیـل نـمـوده   كارخانجات وواحد ھای تـول

 .كارخانه ھا و واحد ھای تولیدی آن تعطیل شده است  .اند 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
  

ناجی غریق ٦٠٠عدم پرداخت حقوق  
 !مازندران

ـم و  ٦٠٠  فروردین؛ ما  ٦  ـی  نفر را تـاکـنـون نـگـه داشـت
 نفرشان مـی آمـدنـد  ٢٠٠ جلوی استانداری نیامدند،اما اگر  

،رئیس ھیئت نجـات غـریـق مـازنـدران  .  چه بلوایی می شد 
بچه ھای ما اگر بالل فروشی کننـد مـاھـی یـک  : گفت 

 ھزار تومان درآمد دارند اما ما وعـده حـقـوق  ٥٠٠ میلیون و  
ـرداخـت نشـده  ٤٥٠  ـلـغ ھـم پ  ھزار تومانی دادیم که این مـب
حاال دیگر خانواده ھای ناجیان غـریـق بـه مـا زنـگ  . است 

ـم  ـرار داری وی  .  می زنند و مـا در مـقـابـل خـانـواده ھـا ق
ـم و جـلـوی  ٦٠٠ ما  : افزود  ـی ـر را تـاکـنـون نـگـه داشـت ـف  ن

 نفـرشـان مـی آمـدنـد چـه  ٢٠٠ استانداری نیامدند،اما اگر  
 .بلوایی می شد 

 
پرداخت نشدن مستمری و عیدی بھمن و 

 اسفند
 فـروردیـن صـبـح حـدود  ٨ طی خبر رسیده روز پنجشنبه  

ـتـه امـداد بـه خـاطـر  ١٠  ـران کـمـی  خانواده از مستمری بگی
ـنـد خـود در   پرداخت نشدن مستمری و عیدی بھمـن و اسـف
مقابل ساختمان این داره حضور پیدا کردند تا به وضعیت آن  
ـر در   ـیـل تـاخـی ھا ومشکالت مالی که در ایام عیـد بـه دل

ـنـد  .  پرداخت برایشان ایجاد کرده است رسیدگی شود  ـت میگف
 .فقط با این اعتراضات میتوانیم حق خود را بگیریم 

 
 ماه حقوق ٣كارگران شھرداری طبس 

 .معوقه طلب دارند 
 كارگر درشھرداری طبس كه با شركتـھـای  ٢٠٠ بیش از  

سه مـاه  .  پیمانكاری مختلف مشغول خدمات رسانی ھستند 
حقوق معوقه خود را طلب دارند، به این كارگران بخاطر ایـام  

 ھزارتومان تحت عنوان عیـدانـه داده شـد امـا  ٨٠ عید تنھا  
 .حقوقی ندادند 

 
 ماه حقوق پرداخت نشده٣٠

ـیـن  ٨  فروردین؛ كارگران شركت مخابرات راه دور ھـنـوز ب
 ماه حقوق معوقـه طـلـب دارنـد و مـقـامـات  ٣٠  ماه تا  ٢٠ 

ذیربط در ایام عید تنھا یك حقوق عـیـدی را بـه كـارگـران  
ـراض   وكاركنان این شركت داده انـد تـا مـانـع تـجـمـع و اعـت
كارگران گردند ولی مطالبات و حقوقھای معـوقـه كـمـاكـان  

 كـارگـران در شـرایـط  ١٣٩٢ پرداخت ناشده باقیماند ، سـال  
سختی این ایام را پشت سر گذاشته اند ھـرچـنـد كـه ھـمـه  
ـرات راه دور   مقامات دولتی به مشـكـالت كـارگـران مـخـاب
ـنـد   . اشراف دارند اما كامال بی محلی و بی توجھی میكن

 كـارگـر داشـت  ٣٧٠ مخابرات راه دور شیراز كه سال گذشته  
 پرسنل دارد كه منتظر بـازنشـسـتـه شـدن  ٦٠ ھم اكنون حدود  

 ھستند 
 

 معلمان 
 

دیگر ما و ھیچکسی به این دولت دروغگو 
 اعتمادی ندارد
 روز  از عید، در تماس  با یـکـی از  ٨ با وجود گذشت  

ـتـصـادی   فرھنگیان شھر ارومیه  گفتند  با این وضعـیـت اق
 اسفند پرداخت شود حاال بـعـد  ١٥ بد عیدی که قرار بود تا  

ـرداخـت ٨ از   دیـگـر مـا و  .  نشـده اسـت .   روز از فـرودیـن پ
 ھیچکسی به این دولت دروغگو اعتمادی ندارد 

 
 بازنشستگان

 
 میلیون تومانی بازنشستگان طبس٣طلب 

 معلمین وفرھنگیان بازنشـسـتـه آمـوزش و  ٧٠٠ بیش از  
ـیـش از  ٨٦ پرورش این شھر از سال   ـنـون ھـر كـدام ب   ٣  تا ك

ـرورش طـلـب دارنـد ، در ایـن   میلیون تومان از آموزش و پ
ـنـد  ١٧ رابطه بارھا تجمع و اعتراض كردند و مشخصا در   اسـف

ـر كـرده بـود تـجـمـع   ماه مقابـل احـمـدی نـژاد بـه یـزد سـف
اعتراضی داشتند و در آن تجمع اعتراضی به بازنشـسـتـگـان  
معترض احمدی نژاد قول داده كه ھمه بدھی ھای شـمـا را  

ـیـز  ٥ تا    فروردین واریز میكنند ولی این وعده احمدی نژاد ن
 تماما توخالی بود 

 
 گزارش

 
كارگران نانوایی توقع دارند كه به 

مرخصی بروند ولی ما نمی توانیم نانوایی 
 را تعطیل كنیم

-مشكالت و وضعیت حقوق كارگران نانوایـی در آبـادان 
یكی از صاحبان نانوایی در آبادان در مورد حقـوق كـارگـران  

ـیـن  »نانوایی ھا گفت كه   حقوق یك شاطـر مـاھـر در روز ب
اینھـا روزمـزد  . تومان در روز است ٤٥٠٠٠  تومان تا  ٤٠٠٠٠ 
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ــنــد  ــت ــی  .  ھس ــت ــكــه از نــظــر مــن حــداقــل بــایس ــی در حــال
ـرمـتـخـصـص  . تومان در روز بگیرد ٥٠٠٠٠  حقوق كارگران غـی

 تومان در روز است ٢٠٠٠٠ تومان تا  ١٨٠٠٠ بین  
وی در مورد ظلم و فشاری كه روی كارگران نـانـوایـی  

ما خودمان چون ضعیف ھستیم ناچـارا  »:  ھا می آید گفت 
كارگران نانوایی تـوقـع دارنـد  .  به كارگرمان فشار می آوریم 

كه به مرخصی بروند ولی ما نمی توانیم نانوایی را تعـطـیـل  
كنیم كه باعث میشود ول كنند بروند و نانوایی مان تـعـطـیـل  

 میشود 
 

سیاست ھای دورکاری و تأثیر آن بر 
 سرنوشت زنان

ھایی اسـت كـه    محبوبه قنبری  دورکاری یكی از طرح 
ھـر چـنـد  .  ی  اشتغال مـطـرح شـد   از چند سال قبل در حوزه 

ی كارگری بحث جدیدی نیست و تـحـت    دورکاری در حوزه 
ـیـد و    بندی می   عنوان مشاغل خانگی دسته  شود، یعنی تـول

ـفـی  .  شود   كار در منازل نیروھای كار انجام می  طـبـق تـعـاری
ـنـكـه    كه در آیین  نامه دوركاری آمده است، دوركاری یعنی ای

فرد بتواند كار را بدون حضور فیزیكی در محل  كـار انـجـام  
كارمند دورکاری به آن دسته از كـارمـنـدانـی اطـالق  .  دھد 
شود كه بتوانند خدمات خود را در مـحـیـطـی خـارج از    می 

ـرار بـود   اداره، با استفاده از نظام الكترونیكی، ارائه كنند و ق
ـامــه  ـرـن ــ شـده در    ھـای انـجـام   گـذاری   ھــا و ھـدف   بر اســـاس ب
 سی درصـد نـظـام  ٩١ بایست تا پایان سال   شرایط عادی می 

ی كـار كـه در    ایـن شـیـوه .   اداری كشور دورکـاری شـود 
ی ادارات دولتی این طرح با سـروصـدای بسـیـار آغـاز    حوزه 

ھـا بـه    شد و در برخی ادارات شھر تھران و برخی شـھـرسـتـان 
شكل آزمایشی به اجرا درآمد، بیشتر زنان شـاغـل را ھـدف  

ـنـان،    ارتقای بھره .   قرارداد  ـیـت كـارك وری با استفاده از خـالق
جویی در    ھای بزرگ و صرفه   كاھش ترد د و ترافیك در شھر 

از دیـگـر  .  وقت وھزینه، از مزایای ایـن طـرح عـنـوان شـد 
مزایای این طرح برای زنان، بھترانجام دادن  وظـایـف كـاری  

طبیعتا  كمتر خسته شـده  »خود در خانه عنوان شد و این كه  
فرما خـواھـد    و آسایش و آرامش در زندگی خانوادگی حکم 

ـری در فضـای    شد و در سایه  ـیـشـت ی این آرامش، امنیت ب
ـر   «. آورد   خانواده به وجود می  با اجرای این طـرح دسـتـمـزد ب

ـر اسـاس سـاعـات    شده پرداخت می   اساس كار انجام  شود نه ب
 . كار فیزیكی  

پس از اجرای این طرح، مشكالت یكی پس از دیگـری  
ـیـد و دیـگـر در    خود را نشان داد و کم  کم سروصداھـا خـواب

شود؟ ھـیـچ    تیتر خبرھا چیزی از این طرح بزرگ دیده نمی 
پرسد اجرای آزمایشی این طرح چه بر سر زنـان    كس ھم نمی 

اداره ی میـراث  .  شده بودند   شاغلی آورد كه مشمول این طرح 
فرھنگی یكی از اداراتی بود كه ایـن طـرح در آنـجـا اجـرا  

ـر زنـان ( بسیاری از كارمندان  .  شد  شـامـل ایـن طـرح  )  بیشت
ـم .  شدند  ـی ـر  .  با یكی ازاین زنان صحبت كوتـاھـی داشـت دخـت

ـقـه ٧  الـی  ٦ جوانی با مدرك لیسانس و   .  ی كـار    سـال سـاب
ـقـا     می  ـی دانید از چه زمانی بحث دورکاری مطرح شـد؟ دق
دانم، ولی این طرح در مجلس ھم كـه مـطـرح شـد امـا    نمی 

یك دفـعـه در عـرض یـك مـاه  .  اصال  اسم سازمان ما نبود 
ھـا مـطـرح شـد و در    ھایمـان بـه اسـتـان   بحث انتقال معاونت 

ـقـل شـد    عرض یك ھفته معـاونـت صـنـایـع  ـت دسـتـی مـا مـن
چـه  .  با چه فضاحتی ھمكاران ما را منتقل كردند .  اصفھان 

بعد از آن، معاونت پژوھشگـاه   !  ھایی كه از ھم نپاشید   خانواده 
ـراز و بـعـد سـاخـتـمـان پـژوھشـگـاه    ما را منتقل كردنـد شـی

ـتـابـخـانـه  ی    ھنرھای سنتی واقع در خیابان آزادی بـا یـك ك
ـرنـد و    کتاب .  ھمه را جمع كردند . عظیم  ـب ـنـد ب ھا را نتوانسـت
ھم زمان با این مسـألـه، بـحـث  .  ھایش ھم از بین رفت   خیلی 

درصـد  ٥٠ یك دفعه دسـتـور دادنـد  .  دوركاری ھم مطرح شد 
ـنـد    نیروی شاغل باید دور كار شوند آن ھایـی كـه نـمـی  تـوان

یكی از دوركـارھـا مـن  ...  ھا، باید دوركار شوند   بروند استان 
ای این كار را انـجـام دادنـد؟  ھـیـچ    طبق چه برنامه .  بودم 

اینكـه چـه كـاری بـایـد بـه ایـن  .  ای برایش نداشتند   برنامه 
فقط گفتنـد  ...  كارمندان داد، چگونه باید به آنھا حقوق داد 

 . باید دورکاری كرد 
ـنـد  . بماند كه با چه فضاحتی ما را از اداره بیرون انداخت

یك روز آمدند وسایل مرا جـمـع كـردنـد و مـرا تـوی سـالـن  
حتـی ھـمـكـارانـی كـه دور كـار  .  نشاندند با برخوردھای بد 

کردند كـه مـثـال     ھا رفتار می   نشده بودند با ما مثل جزامی 
کردیم كه انتھای ایـن    ھمه ما فكر می .  شما دور كار شدید 

ی ما این تبعات بسیار بـدی    طرح اخراج است كه برای ھمه 
کنم و تمـام درآمـد    داشت، برای من كه مستقل زندگی می 

من از این اداره است و یا آقایونی كـه بـایـد خـرج خـانـه و  
سه ماه اول دورکـاری کـال  بـه مـا  .   شان را بدھند   خانواده 
بماند كه االن بعد از سه سال دو سـال  .  ھزار تومان دادند ٣٠٠ 

و نیم خیلی از ھمكارھای ما كـه از پـژوھشـگـاه دور كـار  
ـلـی  .  گیرنـد    ھزار تومان می ٤٠٠  الی  ٣٠٠ اند ھنوز    شده  خـی

بـه  .   گیـرد   دھد به آنھا تعلق نمی   از مزایایی كه سازمان می 
دھـنـد كـه بـه    دھنـد وام مـی   آنھا وعده داده بودند زمین می   

برنامه نداشتن خیلـی بـد  .  ھا عمل نكردند   خیلی از این وعده 
رونـد    باعث شد یك سری ھمكاران ھـر روز دارنـد مـی .  بود 

ــا ســاعــت    یــك ســری .  ســركــار   شــب كــار  ١٠ و  ١١ شــان ت
در مقابـل دو مـاه یـا سـه  . کنند   مجبورشان می . کنند   می 

انـد، چـون    ماه است كه یك سری دورکـارھـا خـانـه نشـسـتـه 
ـرسـتـشـان از    ھیچ كاری برایشان تعریف  نشده ولی چـون سـرپ

حـقـوق  .  کـنـد   دوستانشان است، برایشان گزارش كار رد مـی 
ـرای خـود  .   تبعیض ھمـه جـا ھسـت . گیرند   كامل ھم می  ب

. ی بـدی بـود   ضـربـه .  من خیلی غیرمنتظره این اتفاق افتاد 
ھـایـی کـارکـرده بـودم و از نـظـر     سال كار در سمت ٥  یا  ٤ 

ما را فرستادند به محـلـی در  . ی خوبی داشتم   كاری رزومه 
آنـجـا،    ولی  .  تھران كه قرار بود ھمایشی در آنجا برگزار شود 
رسید، بـه مـا    چون دور كار بودیم، ھر كاری به دستشان می 

به اسم اینكـه  ...  دادند، مثل لوله كردن پوستر  ھمایش و    می 
ـر  .  مرخصی نداشتیم حتـی سـاعـتـی . دور كار بودیم  اگـر دی

کـنـی چـرا    فكر مـی ...  شد   رفتیم كسر كار حساب می   می 
ـنـد   ـت طرح دورکاری را اجرا كردند؟  چیزی كه خودشان گـف

ـر  .  جویی در انرژی   برای صرفه  می گفتند ببینید چقدر كمـت
ولـی طـرح دوركـاری در  .  شود   مصرف می ... آب و برق و  

را  ...  وآمد اینترنت و برق و    ی رفت   کشورھای دیگر ھزینه 
ی مـاشـیـن ھـامـان را ھـم    دھند، در یك دوره ای كرایه   می 

. دانم چـرا ایـن كـار را كـردنـد   واقعا  نمی .  دادیم   خودمان می 
ـنـه از ادارات اسـت   احسـاس مـی !  تمرکززدایی  ـت ـنـد ف . کـن

خواھند تھران را بـه    می .  كارمندان را از محل كار دور كنند 
حال وضع بـه چـه  . خاطر شلوغ نشدن  سیاسی، خالی بكنند 

ـیـش    طـور كـه مـی   منوال است؟  خب كارھا آن  ـنـد پ خـواسـت
ـنـد ولـی تـا  .  نرفت  ـرگـردان ـرار اسـت دوركـارھـا را ب حاال ق

در  .  کشـد   کارھا به روال سابق برگردد کل ی طـول مـی   دوباره 
ـر سـر خـانـواده  ـتـی  .  ھـا آمـد   این وسط نمی دانیـد چـه ب وق

ـقـل    می  ـت خواستند خانمی از ھمكاران ما را به شھرستان مـن
کند بـه شـھـرسـتـان    كنند، گفته بود كه ھمسرم موافقت نمی 

ـیـسـت  »مسئول ایشان گفته بود  .  بروم  ایـن كـه مشـكـلـی ن
در این مـد تـی كـه دور كـار بـودم نـاامـنـی    «. طالق بگیر 

ـتـظـر بـودم  .  شغلی را بسیار خوب تجـربـه كـردم  ھـر روز مـن
ـرای كسـب  . اخراج شوم  ـنـكـه امـكـان دیـگـری ب به دلیل ای

ـرای  .  درآمد نداشتم ناگزیر بودم بمانم و با این شرایط بسازم  ب
كسانی كه صاحب ھمسر و فرزند ھم بودند شرایط به ھمـیـن  

ـیـعـتـا  ایـن مسـألـه  . گونه بود  درآمدمان كمتر شده است طـب
ـرای    سبب مـی  ـتـوانـی ب ـری را ب شـود كـه امـكـانـات كـمـت

ـیـكـاری و نـداشـتـن  .  ات فراھم كنی   خانواده  ـتـی شـبـح ب وق
ـرای   درآمد، تمام  مد ت روی سرت باشد چـگـونـه مـادری ب

ـر سـر مـا    ھنوز ھم نمـی !  فرزندت خواھی بود؟  ـم چـه ب ـی دان
دادم    اگر امكانش را داشتم حتما  اسـتـعـفـا مـی .   خواھد آمد 

 ولی شما كاری سراغ دارید؟ 
 

 اخبار بین المللی 
 

 کارگر معدن طال در زیر آوار ٨٣بیش از 
 مدفون شدند

ـبـت  :  چین  در پی رانش زمین در مناطق کوھسـتـانـی ت
 کـارگـر مـعـدن طـالی  ٨٣  متری بیش از  ٤٦٠٠ در ارتفاع  

این حـادثـه صـبـح روز  . این کشور در زیر آوار مدفون شدند 
ـتـخـت  )  مارس ٢٩ / فروردین ٩ (جمعه   در نزدیکی لھاسـا پـای

در مناطق کوھستانی تبت در چـیـن، در پـی  . تبت رخ داد 
 کـارگـر مـعـدن در اعـمـاق  ٨٣ کم    رانش عظیم زمین دست 

ـرگـزاری رسـمـی چـیـن،  . زمین مدفون شدند  شین ھـوا، خـب
  ٢٩ /  فـروردیـن ٩ ( اطالع داد که این حـادثـه صـبـح جـمـعـه  

در منطقه مایژوکونگار در نزدیکی لھاسا، پایتخـت  ) مارس 
ـیـان در  . استان تبت روی داده است  تبت سرزمین مقدس بودائ

آسیای مرکزی است و ارتفاع مـتـوسـط آن از سـطـح دریـا  
ـیـا در ھـمـیـن    رشته کوه .   متر است ٤٩٠٠ حدود   ھای ھیمـال

ـرار دارد   کـارگـر در اسـتـخـدام یـک  ٨٣ ایـن  .  سرزمین ق
کنسرن این کشور در یکی از مـعـادن طـالی مـنـطـقـه در  

 متری مشغول کار بودند که ایـن حـادثـه رخ  ٤٦٠٠ ارتفاع  
خبرگـزاری شـیـن ھـوا اعـالم کـرد کـه رانـش زمـیـن  . داد 

ـرمـی   ای به مسافت سـه   منطقه  ـر را در ب ـلـومـت ـرد    کـی . گـی
ـیـون    مقامات محلی چین نیز اطالع داده  ـل اند که حدود دومـی

والی به ھمراه شن و سـنـگ مـحـل    مترمکعب خاک، گل 
ـتـه مـی . حادثه را در برگرفـتـه اسـت  شـود در مـجـمـوع    گـف

نشانی بـه مـحـل    ھزار امدادگر و ماموران پلیس و آتش   یک 
ــافــتـه  ــه بــرای نـجــات کـارگــران شـت ــد   حـادث  ســگ  ١٥ .  ان

ـرای یـافـتـن    و   ی جست   شده   تربیت  ـیـز در ایـن اقـدام ب جوگر ن
ـیـس  .  کارگران معدن شرکت دارند  ـنـگ، رئ ـی شـی جـیـن پ

ـر ایـن کشـور    جمھوری چین و لی   کچیانگ، نخسـت وزی
ـرای نـجـات کـارگـران   ـروھـا ب ـی ـیـه ن خواستار استفاده از کل

 .اند   مدفون در زیر آوار شده 
 

 سابقه  وقفه و بی افزایش بی -فرانسه 
 تعداد بیکاران

ـقـاضـی کـار در   به گزارش یورو نیـوزمـیـزان افـراد مـت
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 درصد افزایش پیدا کـرده  ٠.٦ فرانسه در ماه فوریه گذشته  
ـبـت شـده در مـراکـز  .  است  بدین ترتیب تعداد افراد بیکار ث

ایـن  .   ھزار نفر می رسـد ١٨٧ کاریابی به رقم سه میلیون و  
بیست و دومین ماه پیاپی است که تعداد متقاضان کار در  

 سال بـه  ٥٠ بر تعداد افراد بیکار  . فرانسه رو به افزایش دارد 
ـر  ٠.٩ باال    درصد افزوده شده و تعداد جوانان فاقد شغل کمـت
ایـن  .   درصد رشد را تجربـه کـرده اسـت ٠.٦  سال نیز  ٢٥ از  

آمار و ارقام توسط وزارت کار فرانسه منشـر شـده و نشـان  
دھنده افزایش بی سابقه تعداد افراد متقاضی کـار از سـال  

ـیـکـاری در سـه  .   میالدی است ١٩٩٧  ـرخ ب پیش از ایـن ن
 درصد جمعیت فعال ایـن  ١٠.٦ ماھه چھارم سال گذشته به  

 .کشور رسیده بود 
 

تظاھرات جوانان در اعتراض به  -قبرس 
  دولت سیاست ریاضت کشی

ـبـه    ٦ (  مـارس  ٢٦ به گزارش خبرگزاریھـا روز سـه شـن
حدود سـه ھـزار تـن از جـوانـان و دانـش آمـوزان  )  فروردین 

ـرس، در پـاسـخ بـه   ـب ـتـخـت ق ـیـکـوزیـا پـای دبیرستانـی در ن
فراخوانی بر روی فیس بوک، علیه ترویکا، نھادھـای سـه  
گانه وام دھنده به قبرس و سیاسـت ریـاضـت کشـی دولـت  

ـراض زدنـد  ـیـس، دانـش آمـوز  .   این کشور دست به اعـت یـان
بـدیـھـی اسـت کـه مـادران و پـدران  :"   گوید   دبیرستان می 

ـیـز   بسیاری از ما کارشان را از دست می دھند و ھمه ما ن
برای بعضی از ما حـتـی  .  درآمدمان را از دست خواھیم داد 

و  . "  ورود به دانشگاه و ادامه تحصیـل دشـوار خـواھـد شـد 
آنھا ھمه رویاھای ما و ھـرآنـچـه  :"  توماس دانش آموز دیگر 

برایش کار کرده ایم را به ھم ریخته اند، ھمه آنچه تا کنـون  
آن ھـا اسـاسـا  .  ما و مادران و پدران ما به دست آورده بودیم 

ـرض  . "  می خواھند کشور ما را به زمین بزنند  جوانان مـعـت
با در دست داشتـن شـعـارھـایـی در مـحـکـومـیـت بـانـک  
مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللـی پـول، بـه  

ـرار  .  سمت کاخ ریاست جمھوری قبرس راه پیمایی کـردنـد  ق
ــه   ــب ــن ٧ (  مـارس  ٢٧ اسـت روز چــھــارشــن ــز  )    فـروردی نــی

 .تظاھراتی علیه سیاست ھای ریاضتی برگزار شود 
 

 کارمند را ٧٥٠شرکت کوکا کوال  -آمریکا 
 کند اخراج می

( مـارس  ٢١ به گزارش رویترز شرکت کوکا کوال روز  
 کـارمـنـد  ٧٥٠ اعالم کرده که در نظر دارد تا  )   فروردین ١ 

ایـن تـعـداد حـدود یـک  .  خود را در آمریکا اخـراج بـکـنـد 
درصد از تعداد کل  کارگران این شرکت در شمـال آمـریـکـا  

ـیـا  .  بحساب میاید  این شرکت بزرگترین سازنده نوشابه در دن
ـیـت    است و تقریبا در تمام کشـور  ـیـا مشـغـول فـعـال ھـای دن

مسئولین این شرکت اعالم کرده اند که برای بـھـبـود  .  است 
سود آوری شرکت این اقدام ضروری اسـت و آنـھـا بـعـد از  
تحقیقات تصمیم گرفته اند که کارگران نقـاطـی کـه زیـان  

 .بیشتری را به شرکت متحمل میکنند را اخراج بکنند 
سـنـدیـکـای س ژ ت بـا    اعالم ھمـبـسـتـگـی   -فرانسه  

 کارگران ایران 
ـتـه   پنجاھمین کنگره سندیکای س ژ ت فـرانسـه، ھـف
پیش در شھر تولوز برگزار شد و پس از بحث دربـاره اوضـاع  
اقتصادی و اجتماعی کشور فرانسه ، با انتخاب یک دبیـر  

در  .  کل جدید و انتشار قطعنامه ای به کار خود پـایـان داد 

ـر از   ـف ـیـش از ھـزار ن این کنگره بزرگ سندیکائـی کـه ب
نمایندگان این سندیکا از سراسر کشور شرکت کرده بـودنـد،  
تعدادی از فعالین سندیکائی از کشور ھای دیـگـر جـھـان  
. ھم دعوت شده بـودنـد تـا مـیـھـمـان ایـن کـنـگـره بـاشـنـد 

نمایندگانی از کشورھای ساحل عاج ، فلسطین و ایران بـه  
کنگره دعوت شده بودند و شرکت کنندگان بـا انـان اعـالم  

ـیـز در حـمـایـت از  .  ھمبستگی کردند  قطعنامه ویـژه ای ن
مطالبات کارگران فلسطـیـن در ایـن کـنـگـره بـه تصـویـب  

از ایران محمود صالحی فعال سرشناس کارگری بـه  .  رسید 
این کنگره دعوت شده بود و او با حضور در ایـن ھـمـایـش  

ایـن  .  مورد استقبال فعاالن سندیکائی س ژ ت قرار گـرفـت 
کنگره ھمبستگی کـارگـران سـنـدیـکـای س ژ ت را بـا  

 .کارگران ایران اعالم و از مطالبات آنھا حمایت کرد 
 

و بیماری بدلیل  افزایش خودکشی -اروپا 
 ھای اقتصادی  تنگنا

به گزارش دویچه ویله بحران کشورھای بدھـکـار اروپـا  
ـلـکـه سـالمـتـی   نه تنھا به رکود اقتصادی منتھی شـده، ب

برپایه یک پـژوھـش تـازه،  .  خطر انداخته است   مردم را نیز به 
ـر شـایـع شـده و    در این کشورھا برخی بیـمـاری  ھـای واگـی

در کشـورھـای بـحـران  .   ھا باال رفته است     میزان خودکشی 
ــاســت  ــا ســی ــه اروپ ــحــادی ــه   زده ات ــا    صــرف ــت ھ ــوئــی دول ج

ـرش   ـیـن آورده و بـه گسـت استانداردھای بـھـداشـتـی را پـائ
ـیـن افـزایـش    بیماری  ھای مسری مـثـل مـاالریـا و ھـمـچـن

ـیـکـاری، درآمـد  .  ھا انـجـامـیـده اسـت   خودکشی  افـزایـش ب
ـر بـه    خانواده  ھا را کاھش داده و سبب شده که  مـردم کـمـت

ھا نتیجه پـژوھشـی    این . کنند و دارو بخرند   پزشک مراجعه  
ـیـش  .  منتشر کرده اسـت " دالنست "است که مجله پزشکی   ب

از ھمه بھداشت و درمان در کشورھائی آسیب دیده کـه در  
. عمـل آمـده اسـت   جوئی شدید به   ھا صرفه   بودجه عمومی آن 

ـنـد  ـقـال در صـدر ایـن کشـورھـا ھسـت ـرت . یونان، اسپانیا و پ
ھـا در کشـورھـای    پژوھش تازه بر افزایش آمـار خـودکشـی 

ـیـش .  ورزد   زده اروپا تاکید می   بحران  ـنـه پ رو    یونان در این زمی
ــی در ســال  .  اســت  ــار دولــت ــزان  ٢٠١١ بــراســاس آم  مــی

 چـھـل  ٢٠١٠ ھا در این کشور نسـبـت بـه سـال    خودکشی 
در یـونـان ضـمـنـا مـواردی از  .  درصد افزایش یافته اسـت 

ـیـش ریشـه   شیوع چند نوع بیماری مسری که سال  کـن    ھـا پ
ھـا    ماالریا یکی از این بیـمـاری .  شده بود مشاھده شده است 

ھـای بـھـداشـتـی مـیـان    ھمچنین با قطع تـوزیـع سـرم .  است 
 .معتادان، آلودگی به ویروس ایدز نیز افزایش یافته است 

 
تظاھرات مردم در اعتراض به  -پرتقال 
 بیکاری

  ٧ (  مـارس  ٢٧ به گزارشش یورو نیوز روز چھار شنبـه  
جوانان جویای کار و نیز اعضای اتـحـادیـه ھـای  )  فروردین 

کارگری در لیسبون، پایتخت پرتغال به خیابان ھا آمده و بـا  
ھمراه داشتن صورتک ھای دولتمـردان خـود بـه تـظـاھـرات  

ـیـکـاری  . پرداختند  این تظاھرات در اعتراض به نرخ بـاالی ب
میگـل ویـوالنـت، روان  .   و نیز فقدان امنیت شغلی برپا شد 

ایـن روزھـا،  : " شناس بیکار در این تـظـاھـرات مـی گـویـد 
ـیـمـایـی را   ـپ مشکل من و ھمین طور جوانانی که ایـن راھ
ـیـکـاری در ایـن کشـور   سازماندھی کرده اند نرخ بـاالی ب

ـیـون و   ــل ـر کـارگـر را  ٤٠٠ اسـت کـه یـک مـی ـف  ھــزار ن

ـر   ـنـد ٣٥ دربرگرفته و چھل درصد آنـان زی . "  درصـد ھسـت
ھمه معترضان ھدفـی  : " ساله نیز می گوید ٢٧ یک پرستار  

ـر   ـی مشابه دارند و آن این است که شنیده شویم و مسایل تغـی
ـم .  کند  . ما تا زمان دستیابی به این ھدف ساکت نمی شـوی
اعتراض علیه بیکاری در لیسبون از سوی جوانان بـزرگ  "  

ـفـدراسـیـون   ترین اتحادیه کارگـری ایـن کشـور بـه نـام کـن
نرخ بیکاری در این کشور بـه  .   کارگران پرتغال برگزار شد 

 مـیـالدی  ٢٠١١ از سال  .  و شش دھم درصد رسیده است ١٧ 
ـیـارد  ٧٨ دولت پرتغال در پی دریافت بسته نجات مالی   ـل  می

یورویی از سوی اتحادیه و بانک مرکزی اروپا و صـنـدوق  
بین المللی پول موسوم به تروئیکا سـیـاسـت ھـای ریـاضـت  

ـیـجـه .  اقتصادی را به اجرا گذاشته است  ـت ای    این سیاسـت ن
 .جز فقر و بیکاری روز افزون نداشته است 

 
 دست به   سی  بی کارکنان بی -انگلستان 

 اعتصاب زدند
به گزارش خبرگزاریـھـا  ایـن اعـتـصـاب از ظـھـر روز  

 و  ١٦ ( بـه وقـت مـحـلـی  )  فروردین ٨ ( مارس ٢٨ شنبه    پنج 
 سـاعـت  ١٢ آغاز شده است و تـا  )   دقیقه به وقت تھران ٣٠ 

 سـاعـتـه، بـه دعـوت  ١٢ این اعتصاب  .  ادامه خواھد داشت 
ـیـا    اتحادیه ملی روزنامه  ـتـان ـری و اتـحـادیـه   (NUJ)نگاران ب

ھـای فـنـی    بکتو که اعضای آن عمدتـا کـارکـنـان بـخـش 
نـگـاران    اتـحـادیـه مـلـی روزنـامـه .  ھستند، برگزار شده است 

بریتانیا و بکتو عمدتا در اعتراض به تعدیل اجباری نیرو بـه  
جویی و نیز افزایش فشار کار بر کارکنـان بـی    بھانه صرفه 

سـی    بـی   بـی .  انـد   بی سی، این اعتصاب را سازماندھی کرده 
ـنـج سـالـه بـه مـنـظـور آن چـه   قصد دارد در یـک دوره پ

جویی مالـی عـنـوان کـرده اسـت، دو ھـزار فـرصـت    صرفه 
ھا از طـریـق بـازخـریـد    شغلی را حذف کند؛ بیشتر این شغل 

شوند، اما تعدادی با بـازخـریـد    داوطلبانه کارکنان حذف می 
نـگـاران و    اتـحـادیـه مـلـی روزنـامـه .  اجباری مواجه ھستند 

اتحادیه بکتو پیشتر از مدیران بی بی سی خـواسـتـه بـودنـد  
ـر انـدازنـد تـا   طرح تعدیل نیرو را به مدت شش ماه به تـاخـی
شاید راه حلی برای این مشکل پیدا شود، اما بی بی سـی  

ـبـاط  . این پیشنھاد را رد کرد  این دو اتحادیه ھمچنین در ارت
ـیـه کـارکـنـان بـی  سـی،    بـی   با آزار و اذیت و زورگویـی عـل

ـرای رسـیـدگـی، بـه یـک    شکواییه  ـم کـرده و ب ـنـظـی ای ت
گـری مـوریسـی،  .  انـد   کمیسیون تحقیق داخـلـی ارائـه داده 

دبیرکل اتحادیه صنفی بکـتـو ھشـدار داده اسـت، افـزایـش  
ـرو، بـاعـث   ـی حجم کار به علت کاھش بـودجـه و تـعـدیـل ن
. تشدید آزار و اذیت و زورگویی علیه کارمندان شـده اسـت 

ـر بـی بـی   پیش از این نیز، جمعی از کارکـنـان بـخـش خـب
بـه مـدت  )  ١٣٩١  بـھـمـن  ٣٠  ( ٢٠١٣  فوریه  ١٨ سی، روز  

 ساعت اعتصاب کردند که به اخـتـالل در بسـیـاری از  ٢٤ 
اتـحـادیـه  .  ھای رادیویی و تلویزیونـی آن مـنـجـر شـد   برنامه 

ـیـس اعـالم کـرده اسـت از سـال   ملی روزنامه نگاران انـگـل
 میالدی تاکنون بیش از ھفت ھزار نفر از کـارکـنـان  ٢٠٠٤ 

ـرو، شـغـل خـود را از دسـت   بی بی سی در قالب تعدیل نی
 .اند   داده 

  
 کارگر کمونیست را بخوانید


