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ـرھـای  " این روزھا اگر عناویـن   خـب
رسانه ھای حکومـتـی  "  اقتصادی 

را دنبال کرده باشید فکر میکنیـد  
عنقریب است که ایران از ایـن رو  
ـتـصـاد   به آن رو شود و از یـک اق
ــه بــه یــک اقــتــصــاد   ــت ورشــکــس

خبر میـدھـنـد   .  شکوفا تبدیل شود 
ــانــی  (   شــل و تــوتــال   ــپ دو کــم
ـتـی  ـف آمـاده حضـور در  )  بزرگ ن

ایران ھستند فقط اگـر تـحـریـمـھـا  
تیتر میزنند که ایران حتـی  !  نباشد 

ــا   ــه اروپ ــحــادی ــیـه ات ــد عــل ــوان ــت مـی
ــال   ــد کــه چـرا مــث شـکــایــت کــن
ـم شـده پـس   کشتیرانی ایران تحـری
ــا   ــد و ی ــدھــی ــارت ب ــد خس ــای ب
ـنـد رنـو فـرانسـه   خودروسازانی مان
ـرداشـتـه   منتظرند که تـحـریـمـھـا ب
ـران سـرمـایـه   شود که بیشتر در ای

ــد  ـن عسـگـر اوالدی  .  گـذاری کـن
که قبال خبر قحطی را داده بـود،  
وعده داده کـه تـا دو مـاه دیـگـر  
تحریمھا برچیده مـیـشـود و فـالن  

مـدعـی  "  چھره برجسته اقتصادی " 

ـر از دولـت   شده ھنوز یکماه بیـشـت
ـتـصـادی   روحانی نگذشته وضع اق
رو به بھبود گذاشته پس کاله تـان  

ـرداریـد  خـالـصـه فـقـط  !  را از سر ب
مانده شعار مرگ بر امریکا کـه  
باید یک کاریش کرد که شنیـده  
شده قرار است در نـمـاز جـمـعـه از  
ـر   این به بـعـد بـه جـای مـرگ ب

حسـن  :"  امریکا شعار داده  شـود  
ـرادرنـد  ھـر دو مـطـیـع    -و حسین ب

 !" رھبرند 
اما ظاھرا ھمه چیز ھـمـچـیـن  
ـیـسـت چـرا کـه یـک   روبراه ھم ن

ــصــاد ایــران "  ــژیســت اقــت ــرات " اســت
ـران بـه مـعـمـا   میگوید اقتصـاد ای

ـلـی  !  تبدیل شده اسـت  ـی مسـعـود ن
مشــاور ارشــد اقــتــصــادی حســن  
ـراتـژیسـت   ـقـب اسـت روحانی کـه ل
ـران را، روزنـــامـــه   ـــصـــاد ایــ ـت ــ اق
ــه او داده   ــمــاد ب ــی اعــت حــکــومــت

 باتوجه به اینکه دولت  : " میگوید 

 شھریور یـعـنـی  ٢٥  قضیه به روز  
ـر مـیـگـردد  . حدود سه ھفته قبل ب

در این روز ھزار کارگر کـارخـانـه  
ـر سـر دوانـدن   ـراب ـر در ب کیـان تـای
ھای مقامات مسئـول، یـکـی از  
بزرگترین مجامع عمومی خود را  
ــد و حضــور ھــمــه   ــردن ــر پــا ک ب
ـیـجـه   ـت کارگران در این نشسـت، ن
اش تحمیل خواست خود بر وزارت  
صنایع و مقامات دست اندر کـار  

این اتفاق مھمی در جنـبـش  .   بود 
کارگری است که الزمست به آن  

 . نگاه کرد و از درسھایش آموخت 
ـرار بـود کـه   ماجـرا از ایـن ق
ـلـی ایـن   ـب ـر عـامـل ق شرفی مدی
ـبـال کـارگـران بـا   کارخانه کـه ق

 تـوانسـتـه  ٨٧ مبارزاتشان در سال  
ـنـد، دوبـاره   بودند از او خلغ ید کـن
قصد بـازگشـت بـه کـارخـانـه را  

در آن ھـنـگـام  کـارگـران  .  داشت 
ـلـی   ـیـل بـه تـعـطـی کیان تایر به دل
کشیده شـدن کـارخـانـه  و عـدم  
پرداخت دستمزدھـایشـان از سـوی  
شرفی، دفتر مرکزی کارخانه را  
ــا   ــورش قــرار دادنــد و ب مــورد ی
ـرگـزاری تـجـمـعـات   تصرف آن و ب
متعدد در مقابل نھادھای مسئـول  
دولتی، وزارت صنایع را وادار بـه  

از آن  .    خلع ید از نامبرده کردند 
ـر بـا از   تاریخ  کارخانه کیان تـای
ـر روی پـایـش   سر گیری تولیـد ب

 . قرار گرفت  
پس از زمزمه بازگشت مجدد  
ـرمـاه   ـی شرفی بـه کـارخـانـه در ت
امسال، کارگران کیان تایر نگـران  
ــاره   ــدن دوب ــی کشــی ــعــطــیــل ــه ت ب

بویژه زمـیـن ایـن  .   کارخانه شدند 
کارخانه در حال حاضر حدود ھزار  

ــارد تــومــان ارزش دارد و   ــی ــل ــی م
ــل   ــدلــی ــایــر ب ــان ت کــارگــران کــی
تالشھایـش شـرفـی در سـالـھـای   

 جـھـت ورشـکـسـتـگـی  ٨٧  و  ٨٦ 
ـلـی و   تعمدی کارخـانـه و تـعـطـی
فروش زمینـھـای آن، تـالش وی  
برای تملک مجدد کـارخـانـه را  
توطئه ای برای ادامه سیاستھـای  
ــکــاری خــود   ــی ــی و خــطــر ب قــبــل

ــدنـد  ــدی بـه گــفــتـه کــارگــران  .  مـی
 سـال از  ٤ علیرغم گذشت حـدود  

ـیـون  ٣٠٠ خلع ید شرفی مبلغ    میل
ــنــدوق   ــومــان  از مــوجــودی ص ت
ـیـار وی   کارگران ھمچنان در اخـت
است و  در طـول ایـن مـدت آنـان  
موفق به باز پس گیری ایـن پـول  

ھمچنین این کـارفـرمـا  .  نشده اند 
حدود پنج میلیارد تـومـان بـدھـی  

مجمع عمومی بزرگ کارگران کیان تایر، 
 الگویی برای سازمانیابی مبارزات کارگری

 شھال دانشفر  

 نھایت بھره کشی در 
 پوشش تعامل با دنیا

 یاشار سھندی   

 اخبار کارگری
 ١٢           صفحه   

 ٤             صفحه  

 ٣            صفحه  
 داستان تولید ثروت در چین؛ حكایت دنیای ما

 ناصر اصغری 
 در حاشیه اخبار کارگری

 نسان نودینیان 
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 ٧ صفحه  
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ــه ھــای  ــم ــی ــاه و ب رف

 اجتماعی
 
پرداخت بـیـمـه بـیـکـاری   -١ 

معادل حداقل دستمزد رسمـی بـه  
  ١٦ ھمه افراد فاقد شغل بـاالی  

 . سال 
 
ـــــمـــــه    -٢  ـــــی ـــــرداخـــــت ب پ

ــتــی، مــعــادل   بـازنشــسـتــگــی دول
حداقل دستمزد رسمی، بـه ھـمـه  

 سالی که فـاقـد  ٥٥ افراد باالی  
 . حقوق بازنشستگی ھستند 

 
ــه    -٣  ــی ــن کــل ــت ــرف ــرار گ ق

 سـال  ١٦ کودکان و نوجوانان زیر  
که فاقد تـامـیـن مـعـیـشـتـی و  
رفاھی از طریق خانواده میباشنـد  

 . تحت تکفل دولت 
 
طب و خدمات بھداشـتـی    -٤ 

و پزشکی رایگان، مناسب، و در  
معاینه منظم  .  دسترس برای ھمه 

. و واکسیناسیون کامل کـودکـان 
تضمین برخورداری ھمه کودکـان  
از یک رژیم غذایـی کـافـی و  
مناسب مستقل از سـطـح درآمـد  
خانواده، منطقه و محل اقامـت و  

ریشه کن کـردن بـیـمـاری  . غیره 
ھای اپیدمیک و عفونی ناشـی  
از عدم سالمت مـحـیـط زیسـت،  
معاینه منظم ھمه شـھـرونـدان در  
برابر بیماری ھای قلبی، سرطـان  
ھای رایج و بیماری ھـایـی کـه  
تشخیص به موقع آنھا در درمـان  
و تخفیف عوارض آنـھـا حـیـاتـی  

گسترش و بـھـبـود جـدی  .  است 
ــی،   ــوم ــم ــت ع ــداش ــھ ــح ب ــط س
اطالعات پزشکی و بـھـداشـتـی  

گسترش و سـازمـانـدھـی  .  عامه 
امکانات پزشکی و درمـانـی بـه  
نحوی که دستـرسـی فـوری بـه  
ــرای   طـبــیــب و دارو و درمــان ب

 . کلیه ساکنین کشور آسان باشد 

 
آموزش عمومی اجبـاری    -٥ 

.  سـالـگـی ١٦ و رایگان تا سـن  
دانشــگــاھــی،  ( آمــوزش عــالــی  

رایگان و در دستـرس  )  تخصصی 
پـرداخـت  .  برای ھمه مـتـقـاضـیـان 

ــه   ــی ب ــه کــاف ــن ــزی کــمــک ھ
ــان  ریشــه کــن کــردن  .  دانشــجــوی

بیسوادی و رشـد دائـمـی سـطـح  
سواد و اطالعات علمی و فـنـی  

آموزش حـق ھـمـه  .  اھالی کشور 
است و دسترسی افراد به آموزش  
و دوره ھای آموزشی باید کامال  
از سطح درآمد خـانـواده مسـتـقـل  

 . باشد 
 
تامین و تضمین مسـکـن    -٦ 

مناسب، از نظر فضا، بھداشت و  
بـرق،  ( ایمنی و خدمات شـھـری  

آب گرم و سرد، آشپزخانه، حـمـام  
و دستشـویـی داخـل سـاخـتـمـان،  
وسایل تھویـه و گـرمـا، امـکـان  
ـلـفـنـی و   اتصال به شبکه ھای ت
تلویزیونی و دسترسی به خدمـات  

. بـرای ھـمـه )  عمومـی مـحـلـی 
 درصد  ١٠ ھزینه مسکن نباید از  

درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشـد  
و مابقی ھزینه، در صـورت لـزوم  
باید توسط سوبسید دولتی تامین  

بی مسکنی و یـا اجـبـار  .  گردد 
افــراد بــه زنــدگــی در مســکــن  
ــداردھــای   ــر از اســتــان ــیــن ت ــائ پ
مصوب، غـیـر قـانـونـی اسـت و  
مراجع دولتی موظـف بـه فـراھـم  
کردن فـوری مسـکـن مـنـاسـب  

 . برای کلیه شھروندان ھستند 
 
ایجاد موسسات خدماتـی    -٧ 

ــلــی و در   ویــژه در ســطــح مــح
مــجــتــمــع ھــای مســکــونــی بــه  
منظور کاھش بار کار خانگی و  
تسھیل شرکت بیشتر ھمـه مـردم  
در فعالیت ھای اجتماعی، نظیـر  
شــیــرخــوارگــاه، مــھــد کــودک،  
غذاخوری ھـا و سـلـف سـرویـس  

ھـای عـمـومـی، رخـتـشـویـخـانـه  
 . ھای مدرن و غیره 

 
ایجاد تسھـیـالت ورزشـی   -٨ 

و ھنـری و فـرھـنـگـی رایـگـان  
ورزشگاه، سالـن ھـا و کـارگـاه  ( 

ــخــانــه، و   ھــای نــمــایــش، کــتــاب
و اخـتـصـاص مـربـیـان و  )  غیره، 

آمــوزگــاران کــافــی در ســطــح  
 . محلی 
 
ــجــاد تســھــیــالت الزم    -٩  ای

ـلـولـیـن و   برای شرکت فعـال مـع
افراد دارای نقص عضو در کلیه  

ایـجـاد  .  شئون زندگی اجتمـاعـی 
ــژه   تســھــیــالت و تــجــھــیــزات وی
معلولیـن در امـاکـن عـمـومـی،  
معابر، مجموعه ھای مسکـونـی  

تامین و پرداخت ھـزیـنـه  .  و غیره 
ــنــی و   ــزارھــای ف ــل و اب وســائ
کمکی ضروری بـرای تسـھـیـل  
زندگی روزمره افراد دارای نقص  

 . عضو 
 

ــالت و    -١٠  ــی ــھ ــاد تس ــج ای
موسسات خـدمـاتـی بـرای رفـع  
نیازھای ویژه سالمندان و بـھـبـود  

ــان  ــدگــی آن ــجــاد  .  کـیــفــیــت زن ای
امکانات و تسھیالت الزم بـرای  
ادامــه شــرکــت فــعــال و خــالق  

 . سالمندان در زندگی اجتماعی 
 

ـــه    -١١  ـــک ـــب ـــن ش ـــی ـــام ت
ــروی درون   ــی و مــت ــوســران ــوب ات

 .شھری رایگان 
 

ایجاد کلیـه تسـھـیـالت    -١٢ 
برق، آب، تلفـن، مـراکـز  ( شھری  

آموزشی و پزشکی و فرھـنـگـی  
ــیــه مــنــاطــق  )  و غــیــره  در کــل

روستایی و از میان بـردن تـفـاوت  
 رفاھی شھر و روست 
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بابت سپرده گـذاری کـارگـران در  
صندوق قـرض الـحـسـنـه و شـش  
میلیارد تومان ھـم بـابـت سـنـوات  

 .بازنشستگان باید پرداخت کند 
ـنـد   ـت کارگران کیان تایر میگف
که  چـه شـده اسـت کـه وزارت  
ـنـکـه بـه دزد   ـرغـم ای ـی صنایع عـل
ــه   بـودن مـالــک قــبــلـی کـارخــان
ـیـز   ـیـل ن اشراف دارد و به ھمین دل
از وی خلع ید شـده اسـت، دوبـار  
ــردانــدن او بــه   ــم بــه بــازگ ــی تصــم

ـیـب  .  کارخانه گرفته اند  ـرت بدین ت
کارگران تصمیم به مقابله بـا ایـن  
ـنـد و دور جـدیـد   ـت توطئه را گـرف
ـر از   اعتراضات کارگران کیان تای

 تیرمـاه شـروع شـد و دو مـاه   ١١ 
 .متوالی به طول کشید 

در این دو ماه کارگران بـارھـا  
در مقابل نھادھای دولتی تـجـمـع  

ـرپـا کـردنـد  ـر  .  اعتراضی ب ـراب در ب
توطئه گری ھا و تفرقه افـکـنـی  
ھای شرفی و مقامات دست اندر  

ـنـکـه در  .  کار ایستادند    ٢٦ تا ای
ــراض ایــن   شــھــریــور دو مــاه اعــت
کارگران پـاسـخ داد و کـارگـران  
مانع بازگشت شرفی مدیر عامـل  

 . قبلی کارخانه شدند 
ـر،   اتحاد کـارگـران کـیـان تـای
اتکا آنان به تصمیم گیری مجمـع  
عمومـی خـود، حـمـایـت آنـان از  
ـر   نمایندگانشان، شرکت چشـمـگـی
زنان کارگر در تجمع کـارگـران و  
ـر روی خـواسـتـھـای   پـافشـاری ب
ـقـطـقـه قـوت ھـای   خود از جمله ن

مـبـارزات کـارگــران کــیـان تـایــر  
 . است 

ـراض و مـبـارزه    دو مـاه اعـت
کـارگـران کــیـان تـایــر درسـھــای  
ـرای کـارگـران دارد   آموزنده ای ب
ــم آن دادن   کــه یــک درس مــھ
ـیـابـی   الگویی عملـی از سـازمـان
مبارزات کارگـری و جـایـگـاه و  
نقـش واقـعـی مـجـمـع عـمـومـی  
کارگران در متحـد نـگـاھـداشـتـن  

 . صف اعتراض آنان است 
ــزرگ   ــومــی ب ــع عــم مــجــم
کارگران کیان تایر چگونه شکـل  

 گرفت 
ـیـت  ٢٥ روز    شھریور روز موفق

ـرپـایـی   ـر و ب کارگران کـیـان تـای
مـوضـوع از  .  مجمع بزرگشان بـود 

این قرار بود که بدنبال تجمـع روز  
 شھریور ماه کـارگـران کـیـان  ١٣ 

ــابــل نــھــاد ریــاســت   ــق ــر در م ــای ت
ـرای   جمھوری و اولتیماتـوم آنـان ب
ـــن   ــان، ای ــد اعــتــراضـــاتش ــدی تش

 شھـریـور دسـت  ١٧ کارگران  روز  
به تجمع در مقابل وزارت صـنـایـع  
زدند و خواھان رسـیـدگـی فـوری  

در ایـن  .  به خواستھای خود شدند 
تجمع حضور کارگـران زن کـیـان  

ھـمـزمـان بـا  .   تایر چشمگیر بـود 
ــیــاب   ــجــمــع کــارگــران و در غ ت
حضور نمایندگان آنان جـلـسـه ای  

ـر  .  در وزارت صنایع برپا بود  روز پ
شوری از اعتراض کارگران کیـان  

کارگران بـا شـعـار دادن  .  تایر بود 
ھای مـتـوالـی و ھـجـومشـان بـه  
داخل وزارت صنایع باالخره مـوفـق  
ـر از   شدند کاری کنند که سه نف
نمایندگانشان در جلسه مـقـامـات  
مسـئـول وزارت صــنـایـع شـرکــت  

ــجـام جــلـســه وزارت  .  کـنــنـد  سـران
صنایع با نمایندگان کـارگـران بـه  
ـنـش   توافقاتی انجامید که مھمتری
متوقف شدن واگـذاری کـارخـانـه  
ــن   ـلـی ای ـب بـه شـرفـی مـالـک ق

ــود  ــن  .  کـارخـانـه ب ـبـال ای ــدن امـا ب
توافقات کارگران بـا دیـدن مـانـع  
تراشی ھای مقامـات مسـئـول و  
ـری ھـای   به نتیجه نرسیدن پیـگـی

ـرای  ٢٥ خود، صبح روز    شھریور ب
ـرگـزاری   ـرای ب ـری ب تصمیـم گـی
یک تجمع اعتراضی بـزرگ در  
ـر   مقابل وزارت کـار، اقـدام بـه ب
پائی مجمع عـمـومـی در سـالـن  

اتـخـاذ  . غذاخوری کارخانه کردند 
این تصمیم یک نقطه عطـفـی در  

ایـن  .  مبارزات این کـارگـران بـود 
مجمع عمومی یکی از بزرگترین  
مجامع عـمـومـی کـارگـری در  
ـر بـود کـه تـا   کارخانه کیان تـای
بحال در این کارخانه برگـزار شـده  

ــود  ــحــاد  .  ب ــه گــزارش ســایــت ات ب

ـران "  در  "  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ــن مــجــمــع عــمــومــی از ھــزار   ای
کارگر شاغل در کارخانـه کـیـان  
تایر تقریبا ھمه آنان در این مجمـع  

علیرغم احضار دو  . حضور داشتند 
نفر از کارگران توسـط مـامـوریـن  
امنیتی اسالمی شـھـر کـارگـران  
به مجمـع عـمـومـی خـود ادامـه  

 . دادند 
در نتیجه این اتحاد قدرتمند و  
مجمع عمومی ھزار نفره کارگران  
کیان تایر یکباره عقب نشینی ھا  

در حالیکه ھـنـوز ایـن  .  شروع شد 
مـجـمـع کــارگـری ادامـه داشــت  

ـقـی خــان  " دسـتـوری بـه امضــا   ت
ـر ھـیـات حـمـایـت از  "  بیگـی  ـی دب

ـیـد   صنایع مبنی بر راه اندازی تـول
و حل و فصـل امـور جـاری بـه  

ـتـصـابـی  "  میرزایی " آقای   ـر ان مدی
ھیات حمایت از صـنـایـع کـه در  
توافق بین کارگران و ایـن ھـیـات  

 شـھـریـور مـاه بـه  ١٧ در جـلـسـه  
مدیریت کارخانـه مـنـصـوب شـده  

بدبنال رسیـد ایـن  .  بود، فکس شد 
فکس و متحقق  شـدن خـواسـت  
کارگران کیان تایر مبنی بر آغـاز  
ـریـت جـدیـد و لـغـو   تولید با مـدی
ــه   عـمــلـی واگــذاری کــارخــانـه ب
ـلـی آن، کـارگـران بـه   ـب مالک ق
ـیـت آمـیـز   ـق مجمع بزرگ و مـوف

ـرق   خود  پایان دادند و با وصل  ب
ــه    ـلـف کـارخـان قسـمـتـھــای مـخــت
شرایط برای استارت تولید  فراھـم  

 . شد 
ــزرگ   ــومــی ب ــع عــم مــجــم
کارگران کیان تایر بـطـور واقـعـی  
جایگاه عملی مـجـمـع عـمـومـی  
کارگری را در مقـابـل کـارگـران  
ــن   ــب  ای ـرتــی ــدیـن ت گـذاشــت و ب
ـر   کارگران متحدتر  و قدرتـمـنـد ت
ـرون   ـی از دو ماه اعتراض و مبارزه ب

 . آمدند 
ـر   مبارزات کارگران کیان تـای
ـراضـات   یک نمونه موفق از اعـت
ـیـت ھـایشــان   کـارگـری و مـوفــق
ـرای   پیشروی مھمی برای آنان و ب

مـبـارزات  .  جنبش کارگری اسـت 
ـر راه عـمـلـی   کارگران کیـان تـای
ـردن   ـــد کــ ـق ــ ـرای ن ــ ـــارزه ب ـب ــ م
ــده،   ــای پــرداخــت نش ــزدھ ــم دســت
ـرده و جـلـو   بیکارسازیـھـای گسـت
آمدن کارگران با خواستھای مھـم  
و سراسری خود، از جمله خـواسـت  
افزایش فوری دستمزدھا را نشـان  

از مبارزات کـارگـران کـیـان  .  داد 
 . تایر باید آموخت 

مجمع عمومی بزرگ کارگران کیان تایر،  ١  از صفحه  
 الگویی برای سازمانیابی مبارزات کارگری
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تصــمــیــم بــرای اصــالح در  
ــد شــدن   ــن ــه ک اقــتــصــاد کــالن ب
اقتصادی منـجـر خـواھـد شـد، و  
تھدید بـزرگ کشـور بـه مـعـمـا  

روزنامه اعـتـمـاد  "  تبدیل شده است 
ـلـی بـا   ـی تاکید میکند  مسعود ن

مسیر اصـالحـات  »اشاره به اینکه  
ــتــصــادی در ســال  ــر    اق ــی ھــای اخ

ناھموار شده و مجمـوعـه بـزرگـی  
ـــدام  ـــای اصـــالحـــی در    از اق ھ

ـــوزه  ـــاری،    ح ـــج ـــای ارزی، ت ھ
سیاسـتـگـذاری، پـولـی و مـالـی  

ــه اســت «ضــرورت دارد  ــت : ، گــف
ھرکدام از اصالحات یاد شده بـا  »

ــت  ھــا    نـوعــی کــنـد شــدن فـعــالــی
ممکن است ھمراه باشد و اقتصـاد  

کند، و معمـای    را دچار افت می 
ــده  ــر    شــغــل و اصــالحــات پــیــچــی ت

مسعود نیلی در جمع   "«. شود   می 
ـنـدگـان اتـاق   اعضای ھیات نـمـای
بازرگانی، صنایع و معادن تـھـران  

نرخ  : "  ضمن اینکه ھشدار میدھد 
ــاال و دشــواری  ھــای    بــیــکــاری ب

ـرای ایـجـاد   تامین سرمایـه الزم ب
ــت  ــی    فــرص ــغــل ــد ش ــدی ــای ج ھ
ــزرگ  ــریــن تــھــدیــد کشــور در    ب ت

"  اسـت ١٣٩٦  تا  ١٣٩٢ ھای    سال 
ـرای  : " میگوید  تنھا دو راه حـل ب

حـل اول و    حل معما وجود دارد راه 
ــنــی  ــیــح روش   عــی ــر، تصــح ھــای    ت

تعامل با دنیاست تا بتـوان از ایـن  
ـرای   ـیـاز ب راه منابع مالی مورد ن

و راه   «ایجاد شـغـل فـراھـم کـرد 
وری از    افزایـش بـھـره »دیگر  نیز  
و   «. ھـای مـوجـود اسـت   سـرمـایـه 

ــامــه شــرق راه حــل دوم را   روزن
ـلـی   ـی برجسته میکند و از قـول ن

وری اسـت    نقش بھـره : " آورده است 
ــای   ـق ــه گـفــتـه وی در ارت کـه ب

توان از    اوضاع اقتصادی ایران می 
 ."این ابزار نھایت بھره را برد 

ــه   ــت ــتــصــاد در ھــم شــکــس اق
جمـھـوری اسـالمـی ثـمـره تـالش  
سی و چند سـال ایـن حـکـومـت  

ـر  .  است  بخصوص ھشت سـال اخـی
که غارت وسیعی در تمام سطـوح  

بـانـدھـای  .  سازمان داده شده است 
حاکم تحت حمایت احـمـدی نـژاد  
ـروت جـامـعـه را   تا جـا داشـتـه ث

ـر ایـن  .  غارت کـردنـد  آخـریـن خـب
ایــران  ( اســت کــه خــودروســازان  

ــا  ــایــپ ــزار  ١٤٠ )  خــودرو و س  ھ
البتـه  .  میلیارد ریال پول کم آوردند 

ـنـد   رسانه ھای حکومتی میـگـوی
ـر وقـت   ـریـت وزی بخاطر سوء مـدی
بوده کـه گـویـا مـیـشـده بـا دالر  

 تـومـان، پـول شـرکـتـھـای  ١٢٢٥ 
مـانــنـد رنـو فـرانســه را داد امــا  
دستور وزیر این بـوده کـه  دسـت  
نگه دارید و حـاال بـایـد بـا دالر  

ـرداخـت شـود ٣٢٠٠  .  تومـانـی  پ
ـیـسـت  ـقـت ن ـی . این امـا تـمـام حـق

ھمگان خبر دارند کـه فـردی بـه  
ـیـارد  ١٢ نام پوستین دوز   ـل  ھزار می

ـپـا اخـتـالس کـرده   تومـان از سـای
ـرھـای بسـیـاری  (   ھنوز امـا خـب

ـپـا بـایـد بـاشـد کـه   دیگر در سـای
ـری  )  صدایش در نـمـی آیـد  و خـب

که شایعه آن منتشر شـده   امـا  
ھنوز رسما اعالم نشـده ایـن اسـت   
ـر عـامـل سـابـق   که آقا زاده مـدی

ـران خـودرو   ــن (  ای ــدی ــجــم ال ــه  )  ن ب
ــام ایــران خــودرو   ــائــم مــق ھـمــراه ق

فردی به نام سلیمانی دالرھـای  (  
ــد  ــدن ــاال کشــی  -ایــران خــودرو را ب

ـنـھـا و  )  گویا در بازار فروختنـد  ای
بسیـاری از نـمـونـه ھـای دیـگـر  
ــد   ــان ــجــه کــارکــرد یــک ب ــی نــت
حکومت در طی ھشت سال بـوده  
است و از سوی دیگـر تـحـریـمـھـا  
ـران   مثال ھوشمند شیرازه اقتصاد ای
ـلـی ھـر   را از ھم پاشانده و بقول نی
ـتـصـاد   تصمیم برای اصـالح در اق
ـتـصـادی   کالن بـه کـنـد شـدن اق

ایـن حـکـومـت  .  منجر خواھد شد 
مانند ھمه حـکـومـتـھـای دیـگـر  
ـنـھـا یـک راه را   سرمایه داری ت
میشناسد که اتفاقا نھایت بھره را  
آن میبرند و آن  بھره کشـی اسـت  
یا آنجـور کـه ایـن آقـایـان مـایـل  

ـنـد   " بـھـره وری " ھستند بیـان کـن
 . است 

ــن   ــاتــی کــه ای ــمــام صــدم ت
حکـومـت بـه زنـدگـی مـردم زده  
ـرار اسـت از   است کم بوده، کـه ق
جیب خالی خود مردم ھزینه شـود  
ـران   ـتـه اگـر جـب ـب تا جبران شود، ال

میخواھند اقتصاد پـوسـیـده  .  گردد 
این حکومت سرتا پا فاسد را بـه  

ھزینـه مـردم از حـالـت کـمـا در  
بیاورند و  این تنھا راه حل ممکن  
ـران   و ھمیشگی سرمایه نـه در ای
. کـه در کــل جـھــان بـوده اســت 

شاھد ھستیم ھمه کسانی که در  
دست داشتنـد، جـای  "  تاراج ملی " 

دوری نرفتند فقط ریاست جـایـی  
ــد امــا   ــرعــھــده نــدارن را فــعــال ب
ھیچکس به سراغ آنھا نـمـی رود  
ـرعــکـس یـکــی از بــرادران   کـه ب
جنایتکار الریجانی که رییس قـوه  
قضاییه این حکومت است تھـدیـد  
میکند که با ھر گونه اعتراضـی  

 را بـدھـد بـه  ٨٨ که بوی فتنـه  
شدت مقابله خواھد شـد و ایشـان  
تاکید میکند از این بـابـت ھـیـچ  
چیز عوض نشده است و این شیوه  

تـوسـط   "  تمشیت امـور " ھمیشگی  
جمھوری اسالمـی  "  تصمیم سازان " 

تھدید مستقیم به زنـدان  . بوده است 
و اعدام و قتل در خیابان از یـک  
ـتـشـار   سو  و از سوی دیگر بـا ان
خبرھای منتاقض میخواھند تـوده  
ــیــف   ــکــل ــال ت ــح و ب مــردم را گــی

ـر  .  بسازند  ـتـه گـذشـتـه وزی در ھـف
نفت گفت بنزین گران خواھد شـد،  
ـتـصـاد مـیـگـویـد نـه ایـن   وزیر اق

ـراتـژیسـت  .  چنین نیست  تمـام اسـت
ھا اقتصادی جمـھـوری اسـالمـی  
ــرف زدنــد از   ــر جــا کــه ح در ھ
ــودن   ــب ــرفــه ن ــه ص شــکــســت و ب

منظور ھمان مبلغ ناچیز یـارانـه  (  
طرح ھدفمنـد کـردن  )  نقدی است 

ـنـد  .  یارانه ھا میگویند  بیان میکن
باید مـرحـلـه دوم ایـن طـرح اجـرا  
نشــود و از ســوی دیــگــر وزیــر  
ـتـصـاد یـکـروز مـیـگـویـد اجــرا   اق
میشود بعد میـگـویـد فـعـال اجـرا  
ـنـد یـارانـه   نمیشود فردایش میگوی
نقدی به صورت کاالیـی خـواھـد  

سر مردم منت میگذارند کـه  . شد 
ـقـدی از   برای تھیه پـول یـارانـه ن
. بودجه ھای عمرانی زده مـیـشـود 

میگویند صد روزه مشـکـالت را  
ـنـد صـد   حل میکنند بعد میـگـوی
ـم رکـورد   ـم بـگـوی روزه مـیـخـواھـی
تورمی داریم و در کنار اینھـا بـه  
ـیـغـات شـان   ـل ـب ـر ت شدت مجددا ب
افزودند که ثابت کنند که گـویـا  
ـلـی   ما مردم ایران که از قضا خـی

ـم  ـی مشـکـل  (!)  ھم کھن ھم ھسـت
ـرق و   داریم چون بلد نیستیم کـه ب
آب و گاز را چه جـوری مصـرف  

و  .  کنیم پس تاوانش را باید بدھیم 
یا دوباره خبر آوردند که  قـاچـاق  
ـنـزیـن در   ـنـد ب مواد سوختـی مـان

ــاد شــده اســت  ــھــا  .  مــرزھــا زی ایــن
ــن   روشــھــای  امــتــحــان شــده ای

میخواھـنـد یـک  .  حکومت است 
ـقـا   حالت گیجی و پریشانـی را ال
کنند و در اوج این حرکات شاھـد  
ـم کـه یـک شـبـه مـحـمـود   بودی
ـلـویـزیـون   ـرده ت ـر پ احمـدی نـژاد ب
ظاھر شد و گفت از امشـب طـرح  

 . بیچاره کردن مردم اجرا میشود 
ـنـد   این اقدامات کامـال ھـدفـم

یک شـرایـط روانـی ایـجـاد  .  است 
ـیـف و   میکنند که جامعه بالتـکـل
مردم را به استیصال بکشاننـد کـه  
ــد صــورت   ــخــواھــن ھــر کــاری مــی

جمھـوری  .  بگیرد، زودتر انجام شود 
ـار   ـنـدھـا بسـی اسالمی در ایـن تـرف

از بازی با کـلـمـاتـش  .  استاد است 
ـاجـا   ایـن روزھـا  (  تا مانورھـای ن

ـا   دوباره نیروھای ایـن حـکـومـت ب
حرکات نمایشی شکستن سـنـگ  

ــد  ــا  !)  بــا ســر قصــد ارعــاب دارن ت
اعدام در سطح وسیع ھمه و ھـمـه  
ـیـن ایـن حـکـومـت   شیوه ھای روت

امـا  .  برای حکـمـرانـی بـوده اسـت 
ـیـشـه ایـن   ـلـه کـه ھـم یک مسـئ
ــه   ــت حــکــومــت از آن واھــمــه داش

ـتـصـادی "  " تبعات اجتـمـاعـی و اق
برای فـرار از  .  تصمیمات اش است 

ـاھـو و   ـی این مسئله ھمیـشـه بـه ھ
ـازه  .  جنجال پناه میبرند  ـاھـوی ت ھی

ایشان سعی در رابطه برقـرار کـردن  
ـنـد بـه  .  با امریکـا اسـت  مـیـخـواھ

یک حالت انتظار دامن بزنند و در  
ـیـش   پناه آن کار خـودشـان را بـه پ

ـاه ایـن  .  ببرند  ـن ـیـن روزھـا در پ ھم
ـیـمـت بـرخـی   جنجال آفرینی شان ق
ـنـد مـرغ و   از اقالم خـوراکـی مـان
تخم مرغ و نان گرانتر شده است و  
ــر خــام را آزاد اعــالم   ــمــت شــی قــی

این اخبار را ناچار روزنامـه  .  کردند 
ـنـد و   رسمی حکومت اعالم میکن
ـتـصـادی   ـیـم اق گله میکنند که ت
. دولت معلوم نیست چکار میکنـد 

ــال دیــگــر   ــا کــه ب ــن رســانــه ھ ای
ـنـد   حکومت برای سـرکـوب ھسـت
ـنـد   ـاد مـیـکـن اگر این اینگونه انتق
ــراض   ــن اســت کــه اعــت بــرای ای
ـان   وسیعی در عـمـق جـامـعـه جـری
ـبـعـات   دارد که آنـھـا اسـمـش را ت

بھرحـال رژیـم  .  اجتماعی میگذارند 
در تدارک یورش وسیع تر و ھـمـه  
ـیـشـت و   جانبه تری به سـطـح مـع
منزلت توده مـردم اسـت و ایـن را  

ـا  " میخواھد در پـوشـش   تـعـامـل ب
به پیش ببرد تا شاید اقتـصـاد  "  دنیا 

. ورشکستـه رژیـم را نـجـات دھـد 
ـا    ــــشـــ ـن ـادی کــــه مـــ ــــصـــ ـت ـــ اق
ورشکستگی اش از رژیمـی اسـت  
ـنـی   که اساس اش بر بـحـران آفـری
ــردا   ــه ف ــروزش را ب اســت تــا ام

 .برساند 
اگر امروز جمھـوری اسـالمـی  
وادار شده است با دنیا تعامل کـنـد  
ـبـود   نه از سـر خـیـرخـواھـی و بـھ
ــر   ــکــه از س ــل ــردم ب ــدگــی م زن
ناگزیری است که یک پای مھم  
ھویت ایدئولـوژیـک خـود را زیـر  

و بار دیـگـر ھـمـه  .  سوال برده است 
ـا   نوکران بورژوازی بسیج شده اند ت
این حکومت را از ایـن مـخـمـصـه  

از بـی بـی سـی و  .  نجات دھنـد 
صدای امریکا تا صدا و سـیـمـای  
ـفـه   جمھوری اسالمـی یـک وظـی
ـا مـانـع   ـنـد ت مقدس را پیش گرفت
سقوط این حکومت ضـد انسـانـی  

ـتـھـا و  .  شوند  بـخـصـوص شـخـصـی
رسانه ھای خارج از حکومـت امـا  
به شدت حامی این حکومـت ایـن  
روزھا در تالشند تا ھمـه ھـوش و  

تـعـامـل  " حواس توده مـردم را بـه  
ـنـد "  حسن و حسین  امـا  .  پـرت کـن

واکنش خـودبـخـودی مـردم را در  
ـتـوان در اس   ـی مقابل این تالشھا م
ام اس ھای طنزی مشـاھـده کـرد  
که در سطح وسیعی میان شان رد  
و بدل مـیـشـود کـه نـمـونـه ھـای  
آخرش در مورد شـعـار مـرگ بـر  

ـلـی  .  امریکا یادآور شدیم  ـاب ـق ایـن ت
است که در تمام این سی و چـنـد  
و سال تداوم داشته  و زمـانـی ھـم  

 بـه رودرویـی  ٨٨  و  ٧٨ مانند سال  
مستقیم حکومت و مـردم مـنـجـر  
ـبـه   ـا ل شده است که حکومت را ت

حـکـومـت و  .  پرتگاه کشانده است 
حواریون بیرون از حکـومـت سـعـی  
ـیـروزی   دارند تعامل با غـرب را پ
ـنـد نـه عـقـب   عقالنیت نشـان بـدھ
ـاچـاری حـکـومـت   نشینی از سر ن

ـایـد  .  در مقابل فشار توده مردم  و ب
به توده مـردم قـدرت خـودشـان را  
ــنــد کــه   ــن ــان داد تــا بــاور ک نش

 خورشید شان کجاست 

 نھایت بھره کشی در پوشش تعامل با دنیا
 ١  از صفحه  
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ــار   ــب ــن اخ ــری ــرســازت ــب یــكــی از خ
، بـحـرانـی  ٢٠٠٧ اقتصادی سـال  

بود كه بازار مسکن و مـعـامـالت  
ملكی بخصوص در آمریكا دچـار  

ــد  ــردی ــس  .  آن گ ــی طــوری كــه رئ
جمھور وقت آمریكا جـورج بـوش،  
مجبور شد در تلویزیـون سـراسـری  
ظاھر شود و در باره آن حرف بـزنـد  

بار دیـگـر  "  رویای آمریكائی " و از  
ـیـز  !  سخن به میان بیاورد  ـتـو ن تورن

یكی از شھرھای بزرگی بود كـه  
انتظار می رفت دچار این بـحـران  
ــتــصــاددانــان مــی   گــردد؛ امــا اق
ـیـل   گویند كه مـوج بـحـران بـه دل

از سـر  "  امدادھای خـارجـی " كمك  
ـبـی   تورنتو گذشـت و بـه آن آسـی

 Yorkvilleدر منطقـه  .  نرساند 
ای    ھـای آپـارتـمـانـی   تورنتـو خـانـه 

(condominium)   وجود دارنـد
ـرای   ـیـغـات ب ـل ـب كه روی تابلوی ت

از  : " ھا نوشته شده اسـت   فروش آن 
ـیـون دالر بـه بـاال ٢  ـل ".  و نیم مـی

ـم  ٢ كنجكاو بودم بدانم اگـر   ـی  و ن
ـریـن  ـت شـان اسـت،    میلیون دالر ارزان
ھـا چـقـدر    باالترین قیمت این خانـه 

یكی از دوسـتـان  .  می تواند باشد 
بعد از یك تحقیق متوجه شده بـود  

ـم  ٢ ھـا اسـمـا از    كه قیـمـت  ـی  و ن
كـه  ( شـونـد    میلیون دالر شروع می 

ـر از   ـیـشـت ـیــم  ٣ ھـمـه شـان ب  و ن
ـیـون  ١٦ و به  )  میلیون ھستند  ـل  می
سئوال اینست كـه  .  دالر می رسند 

ـیـن   چـه كسـانـی واقـعـا یـك چـن
پولھایی را خـرج یـك خـانـه مـی  
كند و یك چنین ثروتی حقیقتـا از  
ــب چــه كســانــی   ــی كــجــا و از ج

شماره فـوریـه  .  پرداخت می گردد 
ـنـد   Torontolife مجله  ٢٠٠٨  ب

ــخــش  .  را آب داد  مــعــامــالت  " ب
این شماره مجـلـه مـذكـور  "  ملكی 

كـمـك  " مطلبی دارد تحت عـنـوان  
خـود   .(Foreign Aid)" خارجی 

نویسنده ھم كنجـكـاو اسـت بـدانـد  
ھائی دارنـد    چه كسانی چنین پول 

ــد   ــن صــرف خــری ــی ــن ــن چ كــه ای
ــه  ــد   خـان ــن ــكــن ــی ب ــمــان . ھــای آپـارت

ـریـال "اقتصاددان   كـانـادا  "  بانك مونت
می گوید برای جواب نباید دنبال  

ــی  ــل ھــا بــگــردیــد، جــواب در    مــح
ھـا،    روس :  ھای خارجی اسـت   كمك 
ھـا،    ، انگلیـسـی ) جنوبی ( ھا    ای   كره 

نویسـنـده كـه  !  ھا   اما عمدتا ایرانی 
ـفـی تـمـاس    با شركت  ـل ھای مـخـت

می گیرد، متوجه می شـود كـه  
ھـا عـمـدتـا    مشتری ھمـه شـركـت 

و آن ھـم نـه ھـمـه  .  ایرانی ھستند 
ـتـه  .  ھا   ایرانی  یكـی از دالالن گـف

اســت كــه در عــرض یــك ســال  
ـــش از نصـــف   ـی ــ ـــه ب ـت ــ گـــذش

و  .  انـد   ھایش خارجی بـوده   مشتری 
در قسمتی از ایـن نـوشـتـه آمـده  

ـــگـــاه : " اســـت  ـن ــ ـر،    ب ھـــای دیـــگــ
ھـای    بخصـوص آنـانـی كـه خـانـه 

ـنـد،   ـن گران قیمت معاملـه مـی ك
شـان    اند كه بیشترین مشتریـان   گفته 

یكی از ایـن  ."  اند   ھا بوده   از ایرانی 
دالالن گفته است كه در سـه سـال  

ـیـش از   ـری  ١٠٠ گذشته ب  مشـت
یكی دیگر از  . ایرانی داشته است 

داران می گوید كـه یـك    این بنگاه 
ایرانی كه ھنوز مطمئن نیسـت بـه  

ھـای    اینجا كوچ كرده و در خـانـه 
ـنـد،    تازه خـریـده    ٣ اش زنـدگـی ك

ـیـمـت     ١١ خانه آپـارتـمـانـی بـه ق
ــده اســت  ــون دالر خــری ــی ــل ــی  «! م

بـخـشـی از مــقـالـه ای كـه در  ( 
ایـن  "   تحت عنـوان،  ٢٠٠٨ ژانویه  
ـم !"  چپـاول  ایـن چـپـاولـی  .)  نـوشـت

است كه سرمایه داران در ایران بـه  
راه انداخته اند و با این ھـمـه، بـه  
شــھــادت اقــرار خــود ســران رژیــم  
ـران در   ـتـصـاد ای اسالمی، تمام اق
ـرار   یك قدمی فروپاشی كـامـل ق

 .دارد 
 

ــســت  ــن نــی ــی ــن ــن امــا چ ! چــی
میلیونھا سرمایه دار از چـیـن بـه  
سراسر جھان مھاجرت كرده، چنیـن  
پولھایی را سرمایه گـذاری كـرده  
اند و چین در عرض فقط دو سـه  
ــی،   ــان ـق ــصـاد دھ دھـه از یــك اقــت

و دسته چـنـدم بـه  "  جھان سومی " 
دومین اقتصاد بـزرگ در جـھـان  

ــزی  .  سـعـود كـرده اســت  چـه چـی
ـنـی شــد؟  ! نصـیـب كـارگـران چـی

تقریبا ھمـان چـیـزی كـه نصـیـب  
 !كارگران ایرانی می شود 

آكادمیسینی در چیـن بـه نـام  
Guoguang Lu   ٢٠١٢ در سال  

ــام   ــه ن ــی ب ــاب پشــت مــعــجــزه  " كــت
چینی، زندگی كارگـران مـھـاجـر  

ـتـشـر  "  از زبان خودشان  نوشته و من
 روایـت  ١٤ این كتاب شامل  .  كرد 

ــر   ــان خــود كــارگــران مــھــاج از زب
چینی است كه از زمین و روسـتـا  
ـبـال رویـای   دست شسته و بـه دن
ثروتمند شدن و یا بقول بعـضـی از  
آنھا خالص شدن از زندگی در بن  
ــا، راھــی شــھــرھــای   بســت روســت

ــزرگ مــی شــونــد  ــتــاب دو  .  ب ك
ــوســط یــك   ــكــی از ت ــدمــه، ی مــق
آكادامیسین دیـگـر و دیـگـری از  

ـتـاب دارد  ھـر دو  .  خود نویسنده ك
به مسائل زیادی اشـاره كـرده انـد  
كه مثال برای اقتصاد چین خـوب  
ــا را   ــطــه شــھــر و روســت ــوده، راب ب
مدرنیزه كرده، برای ثبات بخشیـدن  
به تالطمات سیاسی خوب بـوده و  

ـثـمـاری  .  غیره  اما اینكه چـه اسـت
راه افـتـاده اسـت، شـرایـط كـار و  
زندگی كارگران چگونـه اسـت و  
كارگران چه می كشـنـد، در ایـن  
دو مقدمـه كسـی چـیـزی نـمـی  

باید شـرایـط زنـدگـی ایـن  .  گوید 
 !كارگران را از زبان خودشان شنید 

ــال و   ــصــادی نــرم رشــد اقــت
غیربحرانی سرمایه داری چـیـزی  

ـر   رشــد  .   درصـد اسـت ٣ دور و ب
اقتصادی چـیـن در دوره دو سـه  

.  درصد بوده اسـت ٨ دھه گذشته،  
ــزم   ــل ــن رشــدی مســت ــی یــك چــن
فاكتورھای متعددی ھسـت، كـه  
استثمار افسار گسیخته در مـركـز  

 . ثقل آن است 
ــدگــی   ــد كــه زن اجــازه بــدھــی

را از  "  كارگران روستائی مـھـاجـر " 
 .زبان خودشان بشنویم 

 
خانواده ای از كارگران 

 مھاجر
داستان اول، داسـتـان خـانـواده  
ـر از   ای چھار نفره است كه سه نف
آنھا زندگی شان را در دویـدن بـه  
دنبال رویای ثروتمند شدن ـ نسبـی  

 Old)دوو پیر  . ـ روایت می كنند 

Du)   ــكـی از مـی گـویـد كـه ی
  ٨٠ اولین كارگران مھاجر در دھـه  

ھـنـگـام روایـت  .  قرن گذشته بـود 
ــدگــی اش،   .  ســال داشــت ٥٣ زن

مــی گــویــد بــقــول اصــطــالحــی  
ــن  ــن  : " مــعــروف در چــی از اولــی

كسانی بود كه از روستایشان طعـم  
او بـعـد از  ".  خرچنگ را چشیـد 

  ٧ ، ھـمـسـر  ١٩٨٨ سال نو چینی  
 سـالـه اش را  ٣ ماه حامله و پسر  

برداشته و به طرف ایالت گـویـژو،  
با قطاری بـه راه مـی افـتـاد تـا  

ـبـالـش آنـجـا  " بقول خودش   دنبال اق
می گوید آنـزمـان وضـع  ". بگردد 

ــن چــنــدان   ــی خــطــوط راه آھــن چ
ھای قطار ھـم    مناسب نبود و بلیط 

بـا  .  به راحتی به دست نمی آمدند 
ــایــانــش در   ــن كــمــك یــكــی از آش
ــر   ــیــط از شــھ ــانــگ، دو بــل گــوی
ووچنگ در ایـالـت ھـیـوبـی بـه  
گویانگ در گویـژو تـھـیـه مـی  

اولیـن بـاری اسـت كـه یـك  .  كند 
چنین مسـافـت طـوالنـی ای را  

ـنـد  ـن در عـیـن  .  مسافـرت مـی ك
ـنـد، مـی   حالی كه اضطراب داشت
ـم  . گوید ھیجـانـی ھـم شـده بـودی

می گوید خیلی دست پاچه شـده  
ھای او فقط مال سر پـا    بلیط .  بود 

كـل ایـن مسـافـت  .  ایستـادن بـود 
طوالنی را روی كـف راھـرو مـی  

اگر ھـمـسـرش در قـطـار  .  نشینند 
وضع حمل می كرد، ھم خودش و  
ھم بچه نوزادشـان بـه خـطـر مـی  

ـر را بـچـه  .  افتادند  تمام این مسـی
خردسالش را در یك سبد حصیـری  
به پشتش می بندد و می گـویـد  
ـفـه   او ھم نامردی نكرده و بدون وق

ـنـد  دوو در  .  یكریز گـریـه مـی ك
عین حال با آن سر و وضـعـش از  
دیگر مسافران خجـالـت ھـم مـی  

ـر  . كشد  می گوید اكثر مسافران ت
ــدن   ــده و بــرای دی ــوشـی و تـمــیـز پ
ـلـشـان مسـافـرت   دوستان و فـامـی

بـا  " او تنھا كسی بوده  .  می كردند 
ـیـشـن مـدل   آن سر و وضع در كـاپ

 ".ارتشی مندرسم 
ــد  ــوی ــی گ ــه  :  دوو م ــول مــق

ھـنـوز  "  كارگر روستائـی مـھـاجـر " 
تعداد خیلی كمـی  .  ابداع نشده بود 

از دھقـانـان بـه خـود جـرأت مـی  
ــا   ــال كــار در شــھــرھ ــد دنــب دادن

تمـام مـدتـی كـه در راه  .  بگردند 
    بوده، احسـاس نـگـرانـی و دلـھـره 

ــه دزدان او را ھــدف   ــه ك داشــت
دوو قبل از حركتش، تمـام  .  بگیرند 

پولی را خودش داشته و كمی ھـم  
  ٣٠٠ از آشنایان قـرض كـرده كـه  

یوان چینی بـود، بـا مـھـارت بـه  
ساق پایش می بندد كـه اگـر بـا  
دزدی روبرو شد حداقل این دار و  

 !ندارش را حفظ كند 
باالخره، بعد از سه شبـانـه روز  
در راه بودن، بـه گـویـانـگ مـی  

ـر وقـت  .  رسند  می گوید چون دی
ــجــا   ــایشــان آن شـب رســیـدیــم، آشـن

ــرشــان نــمــانــده بــود  ــظ ــت او و  .  مــن
ھمسرش چمدانھایشان را برداشـتـه  
ـیـاده بـه طـرف   ـرسـان پ و پرسـان پ
ـنـد  . منزل آشنایشان به راه می افت

دوو می گوید شاید ھمه اینھا از  
این خبر می داد كه زندگـی تـازه  
شان در شـھـر چـنـدان ھـم راحـت  

ـروتـی  ! " نخواھد بود  از شلوغی و ث
كه انتظارش را می كشیدم خبری  

بـا  .  بدجوری تو ذوقم خـورد .  نبود 
تعاریف دوستان و آشنایانی كـه از  
روستاھای دور و بر به شـھـرھـای  
ساحـلـی مـثـل گـوانـگـژو رفـتـه  
بودند، تصویری دیگری از آنجاھـا  

در عوض آنچه را كه مـی  . داشتم 
دیدم چند ساختمان بزرگ بـودنـد  
كه یك خیابـان بـاریـك را احـاطـه  

ـرت  . كرده بودند  در این بھت و حـی
و سردرگـمـی از تصـمـیـمـی كـه  
گرفتـه بـودم، پشـیـمـان شـدم كـه  
خانواده ام را االخان واالخـان كـرده  
و در این شھر ناآشنا دنبال اقبالـی  

نگران ایـن شـدم كـه  .  می گشتم 
ـم شـكـم زن و   آیا اصال مـی تـوان

!" بچه ام را در این شھر سیر كنـم؟ 
دوو می گوید برای مـدت قـابـل  
ـیـدا   ـتـی پ توجھی نتوانست كار ثاب

می گوید برخالف زنـدگـی  .  كند 
ـرای ھـر   در روستا، اینـجـا بـایـد ب
ــدگــی   ــز ســاده و اســاســی زن چـی
روزمره ھم مثل غذا، لباس، خـانـه  
ـرداخـت   و حمل و نقل، پول بابتش پ

می گوید كه از ھر طـرفـی  .  كرد 
 .زیر فشار بود 

داستان تولید ثروت در چین؛ 
 حكایت دنیای ما

 ناصر اصغری 
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دوو در روستایشـان و بـعـد از  
اتمام دوره راھنمائی دو سالـی بـه  
یادگیری حرفه بنائی و نـجـاری  

چند سال اول بعـد از  .  پرداخته بود 
. ازدواجشان ھم توفو می فروخـتـه 

می گوید در آنجا بعـنـوان كسـی  
كه كار زیادی ازش ساخـتـه بـوده،  

بـاالخـره بـعـد  .  به حساب می آمد 
از مدتی ناامیدی و افسـردگـی،  
به كمك فامیل آشنایش كاری در  
ـیـدا مـی   بخش ساختمان سازی پ

ــد  ـن ــاری  .  ك ــعــداد بســی آن زمــان ت
كمی از كـارگـران در ایـن بـخـش  

كــارش  .  كـارگـران مــھـاجـر بـودنـد 
ــود  ــب ــیــن  .  بــرای دوو ســخــت ن اول

ــوده و مــی  ٥٤ حـقـوقـش    یـوان ب
ـرای یــك   ـیـن پـولـی ب گـویـد چـن
خانواده روستائی پول زیادی بـود؛  

بخصوص برای كسـی كـه بـایـد  " 
چشمش به رحمت زمین و آب و  

دوو بـاالخـره جـا مـی  ."  ھوا باشد 
. افتد و از وضعـش راضـی اسـت 

او در دومـیـن مـاه كـارش در آن  
ـیـس   ـل ـلـه پ محل بوده كه سـر و ك
پیدا می شود كـه مـی خـواھـنـد  
مـدارك كـارگــرانـی كـه از شــھــر  
ـنـد  ـن . گویانگ نیستند را چـك ك

می گوید دولـت قـانـون سـخـتـی  
. برای جابجائی جـمـعـیـت داشـت 

دھقانان فقط بـا شـرایـط خـاصـی  
می توانستند در شھرھا كار كننـد  
و پروسه خاصی را مـی بـایسـت  

دوو دارای این شـرایـط  .  طی كنند 
. نبود و بنابراین جریمه مـی شـود 

حتی كم مانده بود بـه روسـتـایـش  
 .برگردانده شود 

در این سه ماھی كه خـانـواده  
دوو از روستایشان مھاجـرت كـرده،  
ـر روز آرزوی   مـــی گـــویـــد ھــ
. بازگشت به آنـجـا را مـی كـرده 

می گوید احساس از دسـت دادن  
آن خانه كاه گلی آجری و ژنـده و  
در عین حـال گـرم و صـمـیـمـانـه  
روستایشان بـدجـوری وجـودش را  

یـاد  .  فراگرفته و اذیتش می كـرد 
از دست دادن والدین سـالـخـورده و  
آن زمین كوچكـشـان آزارش مـی  

: اما به خـودش مـی گـویـد .  داد 
ـرگـردم،  "  اگر با این وضع به آنجا ب

دیگران درباره ام چه فكر خواھـنـد  
ـم  ! كرد؟  اگر رویای ثروتـمـنـد شـدن

ــن راحــتـی ول كــنــم،   ــه ھــمـی را ب
ـرای   چگونه می توانم آینده ای ب

دوو بـخـود  !" بچه ھایم تأمین كنم؟ 
ــایـد راھـی بــرای  : " مـی گـویـد  ب

ـیـدا   خالصی از ایـن مـخـصـمـه پ
 ."كنم 

 
خانواده صاحب بچه دوم 

 می شود
ھمسر دوو وضـع حـمـل مـی  
كند و ایـن قـاعـدتـا بـایـد واقـعـه  
خوشآیندی می بود، اما وضعیـت  
ــا مشــكــالت   ــواده اش را ب ــان خ

ـنـد  ـرو مـی ك مـی  .  بیشتـری روب
ــرگــه   ــرای كســی كــه ب گــویــد ب
اقامت ندارد، بدنیا آوردن بچه كـار  

از آنـجـا كـه دوو  !  ساده ای نیست 
ــچ   ــداشــت، ھــی ــرگــه اقــامــت ن ب
. بیمارستانی ھمسرش را راه نـداد 

و بعد از بدنیا آمدن ھم، ثبت اسـم  
. ھم شامل حال دخترشان نمی شد 

ــكــه   ــن ــرای ای دوو مــی گــویــد ب
ظرفیت وضعیت زارشـان تـكـمـیـل  
. شود، از كار اخراج ھم می شـود 

با این ھمـه و بـا كـمـك فـامـیـل  
ــی   ــه ســنــت ــایــش و یــك قـابــل آشـن

 .دخترشان به دنیا می آید 
بعد از بدنیا آمدن دختـرشـان و  
یك ماه دوره بھبودی ھمسرش، از  
ـنـی   خانه آشنایشان رفته و زیرزمـی

ــه مســاحــت   ــع در  ٢٠ ب ــرمــرب ــت  م
ـرایـه مـی   حومه شھر گویانگ ك

دوو مـی گـویـد شـبـھـای  .  كنند 
ـر دوسـت   ـیـشـت محله جدیدش را ب
داشت، چرا كه اینجا آسمان تقریبا  
به اندازه ھمان روسـتـایشـان سـتـاره  

اما خودش می گوید كـه  .  داشت 
ــه از   ــود ك ــی نــب ــعــیــت ــوق در م

 .ھا لذتی ببرد   زیبائی 
ـیـل مـی   دوو فیلسوفانه تـحـل
ـنـگـدسـت و   كند كه انسـانـھـای ت
فقیر می توانند زنـدگـی شـان را  
بھتر كنند، اگر در ایـن راه تـالش  

در مـھـارتـش در نـجـاری  .  كننـد 
ـرگـه   ـنـد كـه ب تجدید نظر مـی ك

اما بـا ایـن  .  اقامت موقت بگیرد 
ـر از اعضـای   ـف برگه فـقـط دو ن
خانواده شان می تواننـد در شـھـر  

دو نفر دیگرشـان بـایـد بـه  .  بمانند 
با ھمـسـرش  .  روستا برمی گشتند 

مشورت می كند و ھـمـسـرش بـا  
ـرمـی گـردنـد  . پسرشان به روستا ب

ـر نـوزادشـان در   دوو به ھمراه دخـت
دختـرش را  .  گویانگ می مانند 

به فامیلشان در گـویـانـگ مـی  
ـبـال كـار بـه   سپارد و خودش به دن
یك شـھـرك كـوچـكـی در شـمـال  

كـارگـر  " غربـی گـویـژو، بـعـنـوان  
مـی رود تـا  "  مھـاجـر روسـتـائـی 

ــی دو  ( چـاپســتــیـك   قــاشــق سـنــت
 . درست كند ) چوب باریك چینی 

 است و ھـنـوز ھـر  ١٩٩٢ سال  
كدام از اعضـای خـانـواده دوو بـه  
ـرتـاب شـده   یك گوشه از چـیـن پ
ـنــم   اسـت و او ھــم فــكـر مـی ك

كارگر مھاجـر  " زندگی اش بعنوان  
چاپستیك درسـت كـن،  "  روستائی 

ـتـظـار دارد  .  دارد راه می افـتـد  ان
ـرد و   دستمزد نسبتـا خـوبـی بـگـی
سال نو چینی را بـه روسـتـایشـان  
ــدر و   ــا بــا پ ــوبــی بــرود ت در ھــی
مادرش و ھمسر و پسـرش جشـن  

اما دو روز مانده بـه سـال  .  بگیرد 
ـقـول خـودش   بـی  " نو، صاحبكار ب

دستمزد كارگرانش را  "  پدر و مادر 
ظـاھـرا  .  برمی دارد و در می رود 

ـلـی بـه یـك   كارخانه از صاحب قب
صاحب جدید دسـت بـدسـت مـی  
شود و دوو می گوید از آنجا كـه  
كارگران چـیـزی از قـانـون نـمـی  
دانسته اند، با صـاحـبـكـار جـدیـد  

ـنـدنـد  دوو مـی  .  قراردادی نمـی ب
ـتـی   گوید صاحبكار قبلی مسئولی
قبول نكرد و صاحبكار جـدیـد ھـم  

 مـاه  ٦ .  ھیچ جائی پیدایش نبـود 
ـرای خـودشــان   ـرژی كــارگـران ب ان

 سـال  ٤ دوو  !  حاصلی در بر نداشت 
ــن   ــود و ای ــھــا گــذرانــده ب را تــن
ـرد  . وضعیت حـالـش را مـی گـی

امید به دست آوردن پول را ھـم ول  

ـم   می كند و بقـول خـودش تصـمـی
ــو   ــعـطــیـالت ســال ن ـرد ت مـی گــی
حداقل را بـدون دردسـر و آرام در  
ــدون   ــا ب ــواده اش، ام ــار خــان كــن

ــد  ــگــذران ــا  .  دخــتــرشــان، ب ــھ ــت مــن
تراژدی برای دوو و خـانـواده اش  

ـبـل از  .  پایانی ندارند  چنـد روز ق
پایان تعطیالت سال نو، فامیلـشـان  
ـرنـد   از گویانگ تمـاس مـی گـی
كه دختر او سـه روزی اسـت كـه  
گم شده و احـتـمـال مـی رود آدم  
ــه   ــان او را دزدیـده و فـروخــت ربـای

ــد  ــن ــاش ھــا    خــنــده ھــا و شــادی .  ب
مرسـوم در زمـان سـال نـو جـای  
خود را بـه گـریـه و زاری مـی  

دوو و ھمسـرش ھـمـان روز  .  دھند 
ـرمـی   ـر ب به گویانگ و دور و ب
ـر   ـبـال دخـت گردند و دو ماه تمام دن
خردسالشان می گردند، اما ھیـچ  

 .نشانه ای از او بدست نمی آید 
 

كارگری كه صاحبكار 
 می شود

دوو در سالھایـی كـه بـعـنـوان  
كارگر تولید كننده چاپستیك كـار  
ـیـدا كـرده و   می كـرده روابـطـی پ
ــھــای   ــد در ایــن ســال مــی گــوی
دربدری و رنج و عذاب، تـوانسـتـه  
ـنـد  . بود كمی ھم پول پس انـداز ك

او با پدر و مادرش ھم حرف مـی  
زند و آنھا ھم ھـر چـه را كـه در  
چنته داشتند به دوو می دھند تـا  
ـیـد   او برای خودش یك كارگاه تـول

ـیـانـدازد  ـیـك راه ب بـاالخـره  .  چاپست
ـرزمـیـن   كارگاه كه بقول دوو در زی
ـر   ــه شـــھــ ـــه دوو در حـــوم ــان خ
گویانگ قرار دارد، بـه راه مـی  

ـر و یـك دسـتـگـاه  .  افتد  ـب چند ت
ـیـك سـازی تـمـام   كوچك چـاپسـت
سرمایه ثابتی بود كه كارگـاه دوو  
الزم داشت و بقول خودش در تھیـه  
ـرو نشـد  . آنھا ھم با مشـكـلـی روب

ـتـوانـد   ـنـكـه ب ـرای ای می گویـد ب
شكم كل خانواده اش را سیر كـنـد  
او و ھمسـرش مـجـبـور بـودنـد از  

 صبح كار را شروع كننـد  ٥ ساعت  
 شـب و یـا ھـم  ١١ و تا سـاعـت  

ـرای  .  بعضا دیرتر یكراست بـدونـد  ب
اینكه كار در یك چنین كارگاھی  
با سرمایه ثابت كـمـی در جـریـان  
بود، بیشتر كارھا را مجبور بـودنـد  
ـتـی انـجـام   با دست و بـطـریـق سـن

ـــد  ـن ــ ـــدھ ـــد  .  ب ـــوی ـــی گ دوو م
انگشتانشان مرتب بریده و سـوراخ  

چاپستیكھا آغشته بـه  . می شدند 
خون دستان او و ھـمـسـرش مـی  

 .شدند 
ــا  ١٩٨٨  ســال، از  ١٨ دوو    ت
، بقول خودش دنبـال رویـای  ٢٠٠٦ 

پولدار شدن بود و باالخره دسـت از  
ــای   ــه ھــمــان روســت پــا درازتــر ب

ــردد  مــی  .  زادگــاھــش بــرمــی گ
گوید اما رویای من ھنوز ھـمـان  

! یـك رویـا :  است كه زمـانـی بـود 
می گوید وقتـی كـه بـچـه بـوده  
دلش می خواست كه آب تمیـز از  
شیر آب بخورد و مثل شھرنشینھـا  
ـنـد  . برنامه ھای تلویزیونی نگاه ك

ـنـھـا را   اكنون روستایشان ھـمـه ای
دارد و بقول جامعه شناسـانـی كـه  
مقدمه كتاب را نوشـتـه انـد، ایـن  
جابجائی نیروی كار، حداقل فـرق  
ـرده   ـیـن ب بین شھر و روستا را از ب

ــد كــه از  .  اســت  دوو مــی گــوی
زندگی دویدن به دنبال رویا خسته  
ـیـه زنـدگـی   ـق شده و می خواھد ب
اش را در كار بر این قطعه زمیـن،  
ـنـد و   از صبح زود تا غروب كار ك

 .بر ھمان ھم عرق بریزد 
داستان زندگی پسـر دوو، كـه  
او ھم به دنبال رویـایـش بـه شـھـر  
رفته حتی از زنـدگـی خـود دوو  

ـتـاب  .  ھم غم انگیزتر اسـت  كـل ك
ــن   ــی ــت از چــن ــور پــر اس ــزب م

این اما در عین حـال  .  داستانھایی 
ـروت افسـانـه ایـی   داستان تولید ث
است كه آغشته بـه خـون دسـتـان  
دوو و گم و گور شدن بچه ھایـی  
مثل دختر بچه خردسال دوو اسـت  
ــن امــروز كــرده   كـه چــیـن را چـی

ــان و حــكــایــت  .  اســت  ــت ایــن داس
 !دنیای امروز ماست 

 ٢٠١٣  اكتبر  ٦ 
 

 کارگر کمونیست را بخوانید
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در ایاالت متحده امروزه میلیـونـھـا  
کارگر وجود دارند کـه بسـیـاری  
از آنھا مھاجـر و رنـگـیـن پـوسـت  
اند،  و در بـازار کـار شـھـرھـای  
بزرگ و کوچک در حـال کـار  

ـنـد  آنـھـا تـکـیـه گـاه  .  کردن ھست
ـتـصـاد در  بـخـشـھـای   اصلی اق
خدمات، تولید و کشاورزی  انـد؛   
ـریـن رده ھـای   و اغلب در پائین ت
کار، بدون داشـتـن چشـم انـدازی  
ـیـت و وضـعـیـت   ـف برای بھبود کی
موجودشان،  بار اصلی اقتصاد را  

متاسـفـانـه ایـن  .   بدوش میکشند 
ـفـه ھـای   واقعیتی است کـه مـول
قوم، نژاد، و وضعـیـت مـھـاجـرت،  
تاثیر عظیمی بر نـوع شـغـل آنـھـا  
برجای میـگـذارنـد، و از امـکـان  
ــن   ــا گـرفـت دریـافـت غــرامـت و ی
ــد   ــن ــســت ــوردار نــی ــارت بــرخ خس
ــاری   ــت ــدرف ــا ب ھــنــگــامــی کــه ب

 .کارفرماھا مواجه میشوند 
ـان کـارگـران مـھـاجـر در   داست
ـیـضـی   آمریکا و استثمار آنھا و تبع
که علیه آنھا روا میشـود مسـلـمـأ  
ـیـه   ـیـسـت، مـوج اول امر جدیدی ن
ـبـعـیـض ھـای   ـا ت مھاجـران کـه ب
جدی روبرو بودند، در کثیف تـریـن  
ـاکـتـریـن کـارھـا اشـتـغـال   و خـطـرن

آنھا با امیـد و در آرزوی  .  داشتند 
ـتـر   ـای بـھ ـی ساختن زنـدگـی و دن
برای خود و خـانـواده شـان تـالش  
ـاق حـقـوق   میکردنـد و بـرای احـق
واقعی کارگران و ایجـاد اتـحـادیـه  

در گذشته تعـداد  .  مبارزه میکردند 
زیادی از کارگران ایاالت مـتـحـده  
ــه کــارگــران مــھــاجــر و   ــل از جــم
ـا   ـار ب ـب ـائـی ت ـق آمریکائیھای آفـری
ـنـد از طـریـق   مبارزات خود توانسـت
ـارزه   اتحادیه ھا بھم بپیوندنـد و مـب
ـزلـت   عمومی شان برای شان و مـن
ـتـر، و شـرایـط   انسانی، دستمزد بـھ

 .کاری بھتر را به پیش ببرند 
اما امروزه با توجه به قوانین و  
مقررات نامساعد کار و مقاومتـھـا  
ـیـشـبـرد   و یورشھای کارفرماھـا، پ

رو شـده  -بـه -این امر با دشواری رو 
نھادھا و تشکلھای متعـدد  .   است 

و متفاوتی ھمچون اتـحـادیـه ھـا،  
ــل،   ــاب ـق ــھــای ھــمــکـاری مــت ارگـان
ــه، احــزاب   ــان ــھــای دوســت تشــکــل
سیاسی، مراکز کـمـک و اطـالع  
رسانی و کلیساھای شـھـری  بـه  
ـار،   مھاجران و کارگران آفریقائی تب
راه ھا و شیوه ھای بھم پیوستن در  
ــوق   ــه حــق ــی ب ــاب ــی ــر دســت مســی

ـاسـی و انسـانـی   اقتصادی و سـی
خود را در درون جـامـعـه آمـریـکـا  

امـا امـروزه  .  ارائه و نشان میـدادنـد 
ـا و   ـادھــ ـــھــ ـــن ن ـاری از ای ــ ـی بسـ
ــود مـــوارد   ـات، بــا وج ــســ ــوس م
استثنایی مھم و الھام بخش نسبـت  
ــریــت   ــن قــاعــده، بــرای اکــث ــه ای ب
ـیـر دیـگـر   ـق بزرگی از کـارگـران ف

ـنـد  ـیـسـت ـا ایـن  .   قابل دسـتـرس ن ب
وجود اشکال نوینی از مـوسـسـات  
کارگری جای خالـی آنـھـا را پ ر  
کرده اند که شامل نوع جدیدی از  
ـنـی بـر   اتحادیه ھا، تشکلھای مبت

ــت   ــمــاع ــی ( ج ــونــت ــومــی ، و  ) ک
ــمــاعــی   ــش اجــت ــب ــن ــای ج گــروھــھ

از جمله نمونه ھـای نـویـد  .  ھستند 
ــراکــز   ــخــش، م ــدب ــده و امــی دھــن
کارگری اند که امروزه بـه پـدیـده  
ــش   ــب ای در حــال رشــد در جــن
. کارگری آمریکا تبدیل شده اسـت 

مراکز کـارگـری مـھـاجـران، زیـر  
ــر   ـزرگـت مـجـمـوعـه ای از بـدنـه ب
مراکز کارگری یعنی پروژه ھـای  
ـابـی کـارگـری   ـی معاصـر سـازمـان

ـتـی ( مبتنی بر جمـاعـت  ) کـومـیـون
اند که در سالھای اخیر در اجتمـاع  

 .آمریکا ریشه دوانده است 
  

خصوصیات متمایز مراکز 
 کارگری مھاجران

مراکز کارگـری مـوسـسـاتـی  
ــر  / واســطــه  ــنــی ب ــت ــب ــانــجــی م ــی م
کومیونتی ھستند کـه از  / جماعت 

کارگران با دستمزد پائین حـمـایـت  
ــنـد  ــکــن ــھــا  .  مـی ــت بــنـدی آن خصـل

ـــی از   ـــرخ ـــت، ب ـــل اس ـــک مش
ـیـه نـھـادھـائـی   خصوصیات آن شـب
است که به آنھا اشـاره شـد، سـایـر  
ـنـد تـعــاون،   مشـخـصـات آنـھـا مـان
ھمکاری و تشریـک مسـاعـی و  
/کــالــســھــای آمــوزش مــردمــی 

عمومی نشان از سنتھـای مـدنـی  
ـاری از   کشورھائی دارد کـه بسـی
مھاجران اخیرأ از آنـجـا کـوچـیـده  

مراکز کارگری برای پیشبـرد  .  اند 
امور خود، ترکیبی از فعالیتـھـا و  
. روشھای مختلف را دنبال میکـنـد 

ـنـوع انـد، از   ـت ـار م این مراکز بسی
ـیـھـای  : جمله  تشکلھـای آمـریـکـائ

ـا   ـار،  آنـھـائـی کـه ب ـب آفریقائی ت

مھاجران و ھمچنین غیر مـھـاجـران  
کار میکنند، آنھائی کـه خـود را  
اتحادیه مینامند و حـتـی آنـھـائـی  
ــارگــری   ــز ک کــه خــود را مــراک

 .نمیدانند 
ـیـش از    مـرکـز  ٢٠٠ امروزه ب
بر طبق آمـار  .  کارگری وجود دارد 

ـز  ١٣٧  از  ٢٠٠٥ ســال    مـــرکــ
ـاخـتـه شـده ،     ١٢٢ کارگری شـن

عدد آن متعلق به مراکز کارگـری  
ـنـوان اھـرم   مھاجران بودند  کـه بـع
ھــای مــرکــزی،  ھــمــچــون زیــر  
ساختھای تشکل جماعت مھاجـران  

ـا  .   به شمار میرفتند  این مـراکـز ب
انجام وظایفی مرکب از خـدمـات،  
ــشــی   ـق ــدھـی،  ن دفـاع و سـازمــان
ـیـونـد   منحصر بفرد و بی نظیر در پ
ـابـی بـه   ـی با مـھـاجـران بـرای دسـت
ــا   ــه کــار ایــف ــوط ب ــوق مــرب حــق

این مـراکـز در خـط اول  .  میکنند 
ـیـن   ـنـی اول جبھـه قـرار دارنـد، یـع
تشکلھایی ھستنـد کـه کـارگـران  
ـنـد  ـیـدا کـن . مھاجر میتوانند آنـرا پ

ــھــا اطــالعــاتــی بــا ارزش ارائــه   آن
میدھند، و به کارگران نیز آموزش  

بعـالوه طـیـف  .  و تعلیم  می دھند 
گوناگونی از خـدمـات روزانـه از  
کمک یک به یک بـه افـرادی  
ــا   ــد و ب ــشــون ــی کــه از در وارد م
ـنـد   مشکالت کاری مواجھه ھسـت
تا برپایی کمپیـن ھـا و اقـدامـات  
جمعی در رابطه با  کارفرما، ایـن  
ـیـه   ـا عـل یا آن صنعت مشخص و ی
ـتـی بـه   سیاستھـا و اقـدامـات دول

 .منظور تغییرشان 
ھر چند که مراکز کـارگـری  
ـاگـونـی را   دستور کـارھـای گـون
ـنـد کـه   پیگیری و تعقیب مـیـکـن
ـاگـون زنـدگـی   ـبـه ھـای گـون جن
مھاجریـن در آمـریـکـا را پـوشـش  
میدھد؛ اما از آنجائی که تـمـرکـز  
بسیاری از کارگران مـھـاجـر حـول  
مشکالتی است که  با آن مـواجـه  
می شوند  و تجربه میکنند و در  
پیوند با  شـرایـط کـار قـرار دارد،  
ـز بـر   ـی فعالیت اصلی این مراکـز ن
مسائل و مشکـالت مـربـوط  بـه  

ایـن مـراکـز  .   کار متمرکـز اسـت 
ـا   ـا کـارگـران ب کمک میکننـد ت
ـبـه   ـنـد مـطـال ـتـوان ـیـن ب دستمزد پائ

ــد،   ــن ــاد زن جــمــعــی خــود را فــری
ـنـد، و   اقدامات جمـعـی انـجـام دھ
ــھــا و   ــعــی از فــرصــت ــف وســی طــی

 .امکانات را بوجود آورند 
دیـدگــاھــھـا و درک مــراکــز  
ـز   ـی کارگری از فعالیتـھـایشـان و ن
ـاوت   ـف چگونگی پیشبرد کارھا مت

مدل و یا ساختار تشـکـیـالتـی  .  اند 
و استراتژی خاصی که بـر اغـلـب  
ـاشـد،   مراکز  کارگـری مسـلـط ب

ـنـکـه چـه  .  وجود نـدارد  جـدا از ای
ـیـت   ـال روشی را در پیش گیرند، فع
ــارگــران در   ــا کــمــک بــه ک آنــھ
گرفتن دستمزدھای پرداخت نشـده،  
کار با نمایندگی ھا و نـھـادھـای  
دولتی برای تحت فشار قـرار دادن  
ـیـت کـارگـران،   آنھا در بھبود وضـع
پایه گذاری و سازماندھی کمپیـن  
ھا علیه کارفرماھای مشخـص و  
گاھی اوقات در صنایع مشخـص،  
و فعالیت در جھت رشد و تـوسـعـه  
رھبری و فعالیتھای عـمـومـی و  

بیـشـتـر  .  آموزشی را در بر میگیرد 
مراکز کارگری نقش مـھـمـی در  
دفاع از حقوق مھاجـران در  خـود  

 .کومیونتی دارند / جماعت  
ـــن   ـــری ـــب ت ـال یـــکـــی از جــ
ــراکــز کــارگــری   ــت م خصــوصــی
استقالل آنھا از ھمدیگر و از دیـگـر  
نھادھا و شـبـکـه ھـای سـراسـری  

مــراکــز کــارگــری دارای  .  اســت 
ـنـد، آنـھـا   ـاوتـی ھسـت ـف ـت منـشـا م
ـبـه ای از   ـا شـع ھمچون شـاخـه ی
نھادھای سراسری، یا شاخه ھـای  
ـا وابسـتـه بـه   محلی اتحادیه ھا ی
/ شبکـه سـازمـانـدھـی جـمـاعـت  

کومیونتی بخصوص شروع به کار  
ـنـد  ـنـھـا  .   نمی کن  عـدد از  ٥١ ت

 مرکز کارگری شناخته شـده   ١٣٧ 
به یکی یا بیش از یـکـی از سـه  
شبکه سراسری مراکـز کـارگـری  

ایـن سـه شـبـکـه  .  مربوط میشوند 
شبکـه سـراسـری  :  سراسری شامل 

ــس،   کــارگــران روز مــزد، ان لــن
ـان مـی   ـیـن ادی عدالت کارگری ب

ـیـکـه  . باشد  مراکز کارگری درحـال
از نظر برنامه و تاکید خود بر نـوع  
فعالیتھایشان گوناگون انـد امـا از  
ـات مشـتـرک   یکسری خصـوصـی

 :برخوردارند 

  
ــارگــری    -١  ــز ک ھــمــه مــراک

ـنـد کـه   تشکیالتی ترکیبـی ھسـت
عناصری از انواع  کـارکـردھـای  
ــد  ــن ــان ــایــی م ــادھ ــاگــون نــھ : گــون

ـانـه و مـتـحـدانـه،   تشکلھای دوست
ــدمــات   ــده خ ــه دھــن ــراکــز ارائ م
اجتماعی، گروھھای سازمانـدھـی  

ـتـی ( جماعات   ، اتـحـادیـه  ) کومیون
ـتـمـاعـی   ھا و تشکلھای جنبش اج

 .را دارا ھستند 
ارائه خدمـات؛  خـدمـات     -٢ 

مراکـز کـارگـری از کـمـکـھـای   
ـا کـالـسـھـای   ـتـه ت قانـونـی گـرف
ـا   انگلیسی، نقـد کـردن چـک، ت
برپایی مداوم کارگاھھای مـربـوط  
به کار را شامـل مـیـشـود،  آنـھـا   
نقش میانجی گـرانـه ی مـھـمـی  
دیگری بازی میکنند در معرفـی  
ــه   ــی ب ــاب ــی اعضــایشــان در دســت
ـیـک ھـای   ـن خدماتی نـظـیـر کـل
سالمتی که نھـادھـای دیـگـر در  

برخی از آنھـا بـه  . اختیار میگذارند 
ـنـد کـه   سان مراکزی عمل میکـن
ــا   ــد ب ــون اطــالعــات الزم را در پــی
ـیـن اسـتـخـدامـی جـمـع آوری   قوان

مانند تھیه دفترچه ھـا  .   میکنند 
و برگه ھـای کـه بـر روی آنـھـا  

ـا  " نوشـتـه شـده   ـا حـق خـود آشـن ب
 "شوید 
فعالیت دفـاعـی؛ مـراکـز    -٣ 

ـات را   ـق ـی کارگری بررسی و تـحـق
ــنــد و شــرایــط و   ــن ــک ــی ھــدایــت م
ـایـع   وضعیت کاری موجود در صـن
را افشا کرده،  برای  حقوق جدیـد  
ـیـر   ـی پناھندگی و حقوق کار و تـغ
در قوانین مـوجـود واسـطـه گـری  
ـتـی بـرای   کرده و با نھادھای دول
ــد   ــشـبـرد رون ـی ــظـارت و پ ـبـود ن بـھ
ــه   ـی ــت عـل ـا شـکـای شـکـایـت، و ی

 .کارفرما ھمکاری میکنند 
ــراکــز     -٤  ــدھــی؛ م ســازمــان

کــارگــری بــطــور مــداوم تشــکــل  
ـبـری   بوجود میآورند و در ارتقاء رھ

ــران  ــه     -کــارگ ــدف ک ــن ھ بــا ای
ــرای   ـا ابــتـکـار خـود ب کـارگـران ب
ـتـصـادی   ـاسـی و اق ـیـرات سـی تغی

ـنـد  ـزن مـتـعـھـد و    -دست به اقـدام ب
در مراکز متفـاوت،  .  درگیر ھستند 

سازماندھی ممکـن اسـت اشـکـال  

 !از تجارب جنبش کارگری دیگر کشورھا بیاموزیم
 ی  مھمی در سازمانیابی کارگران ¬مراکز کارگری حلقه 

 نسرین ابراھیمی 
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مختلفی بخود گیرد اما ھمه آنـھـا  
در یک چیز مشترک اند  و آن  
ـتـن راه و   ـاف ـا ی تعھد به ارائـه و ی
چاره ای که از طریق آن کارگـران  
ـنـد و   بتوانند مستقـالنـه اقـدام کـن

این اھداف از  .  دست به عمل بزنند 
ـازار کـار   یکسو با فشار آوردن بر ب

ـیـم  / از طریق اقدامات  حرکات مستق
ــگــر   ــصــادی و از ســوی دی اقــت
ـــت در جـــھـــت اصـــالح   ـی ــ ـال ــ ــع ف
سیاستھای عمومی به پیـش مـی  

 .رود 
پایه ھای مراکز کارگری    -٥ 

در محله است تا بر اسـاس مـحـل  
ــر مــراکــز کــارگــری   ــار؛ اکــث ک
فعالیتھـایشـان را از زاویـه مـحـل  
جغرافیائی متمرکز میکنند، بویژه  
ــرھــای   ــھ ــرکــزی ش در نــقــاط م
ـزرگ، یــا در مـنـطــقـه شـھــری   ب
. خاص، یا محـالت تـمـرکـز دارنـد 

ــھــا   ــه آن ــی کــه ب ــب کــارگـران اغـل
ـیـل داشـتـن   ـنـد بـدل مراجعه میـکـن
شغل یا حرفه یا صنعت ویـژه ای  
نیست، بلکه بدلیل آنسـت کـه در  
ــی کــه  مــرکـز کـارگــری   مـحـل
ـا زنـدگـی   مستقر اسـت ، کـار ی

مـراکـز کـارگـری  در  .  میکننـد 
ـا   ـایـع  و ی بازار کار محلی ، صن
ـأ   ـب کارفرمایان  بخصوصی را غـال
ـنـد  . آماج و ھدف خـود قـرا مـیـدھ

ــول   ــدھــی ح ــھــا ســازمــان کــار آن
ــت در مــحــل   ــدگــی اکــثـری ـن نـمــای
ـا   ـفـرد و ی ـن کاری مشـخـص و م
ــرارداد بـرای گـروھــھــای   ــن ق بسـت
ـیـسـت  . منحصر به فرد کارگـران ن

برخی از مراکز کارگـران روزمـزد،  
ـان   ارتباط کارگران را با کـارفـرمـای
برقرار کرده و بـر سـر دسـتـمـزد و  
ــھــا مــذاکــره   شــرایــط کــار بــا آن

 .میکنند 
 -ھویت قـومـی و قـومـی   -٦ 

ـیـه   نژادی؛ گاھی اوقات ھویت اول
ـا   ای که کارگران از طـریـق آن ب
ــاط مــی   ــز کــارگــری ارتــب مــراک
ـا   ـا شـغـل ی گیرند قومیت اسـت ت

ـا بـه  .  حرفه  در مواردی قومیـت پ
ــخـدام حـرکــت   ـای شــغـل و اسـت پ

ــد  ــن ــز  .  مــیــک در بــرخــی از مــراک
کارگری ، مسـائـل و مشـکـالت  

ـتـمـاعـی از مـنـظـر    -اقتصـادی  اج
ـایـه   تجزیه و تحلیل تبـعـیـض بـر پ
نژاد یا قومیت در معرض دید قرار  
ـیـت    ـال میگیرد، بعـالوه کـار و فـع
ــی از مــراکــز   ــداد روز افــزون ــع ت
ـنـحـوی اسـت کـه در   کارگری ب
ـا   آنجا  نژاد ، جنـسـیـت، و کـار ب

 .دستمزد پائین بھم می رسند 
ـــری و    -٧  ـب ـــ ـای رھ ـــ ـق ــ ارت

دموکراسی درونی؛ اغلـب مـراکـز  
ـنـده ای بـر   ـزای کارگری تاکـیـد ف
ـیـم گـیـری   ـبـری و تصـم رشد رھ

ـیـک دارنـد  دغـدغـه و  .  دمـوکـرات
تمرکز بیشتر آنان بر پیشبرد فرآینـد  
امور در جھت درگـیـرکـردن مـداوم   
ـامـــل   ـــکــ ـارگـــران، رشـــد و ت کــ
مھارتھای رھبری کارگری اسـت،  
ـنـد   بنحوی که خود کارگران بتـوان
ــت   ــدای ــدی در ھ ــدفــمــن ــطــور ھ ب

 .تشکیالت شرکت کنند 
آموزش عمومی؛  آموزش    -٨ 

ـا   ـأ ب در مـراکـز کـارگـری عـمـدت
فلسفه و متدی شناخـتـه مـیـشـود  

نامیـده  "  آموزش رھائی بخش  "که  
ـلـسـوف   میشود که پائولو فریرر فی
ـــرا از آمـــوزش   ـــداگـــوگ  آن پ

ـــش     -مـــردمـــی  ـب ــ ـن کـــه از جــ
ـیـن و   آزادیخواھانـه آمـریـکـای الت
  -جنبش حقوق مدنی نشات گرفته 

مـراکـز  .   جمعبند و عمومی کـرد 
کارگـری آمـوزش را بـخـشـی از  

کارگاھھـای  .  سازماندھی میدانند 
ــه کــار و دوره ھــای   ــوط ب مــرب
آموزشی، ساختارھائی ھستند کـه  
بر رشد و برخورداری از مھارتھـای  
تفکر انتقادی و بکارگیری آن در  
ـنـد کـردن آنـھـا   ـارآوری و ھـدفـم ب

 .تاکید دارند 
ــدن؛ ایــن    -٩  ــی ــدیش ــی ان ــان جــھ

ـا   مراکز حس عمیق ھمبسـتـگـی ب
کـارگــران در دیـگــر کشــورھـا را  

ـزی  .   نشان میدھند  ـامـه ری در بـرن
ـیـرات   ـاث ھایشان بـطـور مـداوم بـر ت
جھانی شدن و سیاستھای تـجـاری  
ـنـد    بر روی کارگران متمرکز ھسـت
و در کمپین ھائی که سـازمـانـھـا   
را برای اقـدام فـرا مـلـی دور ھـم  
ـنـد  . جمع میکنـد شـرکـت مـیـکـن

ـبـران   بسیاری از پایه گـذاران و رھ
ــجــارب   ــری از ت ــراکــز کــارگ م
فراوانی از کشـور مـادر خـود در  

ـــدھـــی  ـان ـــی  /  ســازمــ ـاب ــ ـی ــ ـازمــان ســ
ـبـشـھـای   ـن ـا از ج برخـوردارنـد و ی
مردمی آنجا الھام گرفته و بـطـور  
ـتـھـا را در مـراکـز   فعالی آن سـن

حـتـی  .  کارگری بکار گرفته انـد 
بسیاری از مراکز، روابـط خـود را  
با مبارزات و نـھـادھـای مـردمـی  
کشورھای مبدا حفـظ کـرده انـد،  
استراتژی مشابھی را بـکـار بـرده،  
با ھم ھمکاری داشته،  کـارھـای  
یـکــدیـگــر را چــاپ کــرده و تــا  
آنجائی که توان دارند از ھمـدیـگـر  

 .حمایت میکنند 
دستور کار گسترده؛  در    -١٠ 

ــارگــری بــر   ــز ک ــکــه مــراک ــی حــال
مشکالت مربوط به کار تمرکز و  
تاکید دارند، در عین حـال افـق و  
جھت گیری گسترده ای دارنـد و  
عمومأ به مسائل گوناگونی مـی  
پردازند که آمریکائیھای آفریقائـی  
ــازه وارد بــه   ــاجــران ت ــار و مــھ تــب
ـلـه   آمریکا با آن مواجه انـد از جـم
ــه   آمـوزش، مسـکـن، دسـتـرسـی ب
مراقبتھای  مربوط به سالمتی و  
. مسائل مربوط به عدالت کیفـری 

ــاع از حــق   ــھــا، دف ــن عــالوه بــر ای
ـامـه   دسترسی مھاجران  به گواھین
رانندگی و یا کمک به کارگـران  
در رابطه  با مسائل و مشـکـالت   
ـز از   ـی مربوط به تامین اجتماعی ن
ـنـد کـه در   ـلـی ھسـت جمله مسـائ

 .دستور کار آنھا قرار دارد 
ـتـالف؛ مـراکـز    -١١  برپایی ائ

کـارگــری بــا شــرکـت رسـمــی و  
غیررسمی در بسیاری از ائتـالفـھـا  
ـا دیـگـر   بدنبال ھمکاری نزدیک ب
ــھــادھــای   ــراکــز کــارگــری، ن م
غیرانتفاعی، تشکلھای اجتماعی،  
دانشجویان و گروھھای اکتیویست  

 .ھستند 
ــحـــدود و    -١٢  ـــت م ــوی عض

درگیر؛ اغـلـب مـراکـز کـارگـری  
ـا   ـاز ی ـی ـت عضویت را ھـمـچـون ام
مزیتی می نگرند که بـطـور خـود  
ـلـکـه   به خودی بدست نمی آیـد، ب

ــدسـت آورد  ـایـد آنـرا ب ــھـا الزم  .  ب آن
میدانند که کارگـران دوره ھـائـی  
ــد و در کــارھــای   ــذرانــن ــگ را ب
ـا واجـد   تشکیالتی درگیر شـونـد ت

ـا  .  شرایط عضویت شوند  در رابطه ب
ــت شــرایــط   ــن حــق عضــوی ــرداخــت پ
ـار واحـدی وجـود   ـی یکسـان و مـع
ــکــی از   ــکــه ی ــدارد، در حــالــی ن
ـیـمـی از   ـتـر از ن درخواستھای کم
ــرداخــت حــق   ــارگــری پ ــز ک مــراک
ــداد   ــع ــت اعضــا اســت، ت عضــوی
اندکی از آنھا نیز خواھان آنند کـه  
اجازه یابند از سیستـم مشـخـص و  
ــی بــرای جــمــع آوری حــق   کــارائ

 .عضویتھا استفاده کنند 
  

خاستگاه و مراحل تحول 
 مراکز کارگری

مراکز کـارگـری عـمـومـا در  
واکنش بـه انـحـطـاط  و کـاھـش  
ـاریـخـآ   موسسات و نھادھائی که ت
امکان و عاملی برای سامانـدھـی  
اقدام جمعی کارگران بوده اند، سـر  

این مراکز در نتیجه رشـد  .  برآوردند 
ـتـی  / انفجـاری جـمـاعـات  کـومـیـون

ــه ھــا و   ــودن پــای ــب مــھــاجــر و ن
ـان   زیرساختھائی برای حمایت از آن

ــد  ــدن ــود آم ــوج ــســات و  .  ب ــوس م
ــا و   ــازھ ــی ــی کــه ایــن ن کــارگــران
کمبودھا را مالحظه مـیـکـردنـد و  
نگران آنھا بـودنـد، در جسـتـجـوی  
ـازھـا   ـی خود و در پاسخ به برآوردن ن
ـازه   و خواستـھـای روزافـزون ایـن ت
واردان، مراکز کارگری را بـوجـود  

 .آوردند 
ـاسـیـس آنـھـا اغـلـب   ـان ت داست

حـادثـه  :  خصیصه مشـتـرکـی دارد 
ـال    -ای تسریع کننده   ـنـوان مـث بـع

ـا گـروھـی از   اتفاقی برای فـرد ی
ــدھــد  ــن امــر    -کـارگــران رخ مــی ای

ــھــا در   ــگــردد کــه آن ــب مــی ســب
جستجوی کمک از سازمـانـھـای  
موجود یا رھبر قابل رویتی باشند،  
ـا مـتـحـدانـی   این کارگران، ھمراه ب
ـنـد،   که برای کمک پیدا مـیـکـن
میکوشند تا مشکل فـوری خـود  
را حل کنند و در این روند درمـی  
ـا   یابند که مشکل ویژه ای کـه ب
آن مواجھه اند بخشـی از مشـکـل   
بزرگتری است که ھـیـچ تشـکـل  

بـه  .  موجودی به آن نـمـی پـردازد 
ـیـب بـود کـه نـھـادھـائـی   این تـرت
ـنـی بـر   ـت ـب ھمچون  تشکلـھـای م
جماعات، جمـاعـات دانشـگـاھـھـا،  
ـنـی بـر جـمـاعـات   پروژه ھای مبت

او ھای قـومـی  . جی . مذھبی، ان 
ـانـونـی   میزبان، کلیساھا، مراکـز ق
ـامـیـن   ـنـده، نـھـادھـای ت یاری کـن
ـبـش   اجتماعی، برخی فـعـاالن جـن
ھمبستگی با آمریکای مـرکـزی،  
ــی   ـاب ـی از سـازمـانـدھـی و سـازمـان
کارگران کم درآمد بطور عملـی و  

در  .  واقعی حمایت و دفاع  کردنـد 
این روند بود که کارگران مـھـاجـر  
ــا وجــود   ــا ب ــادھ ــھ و ھــمــه ایــن ن
تفاوتھای بسیاری که با ھم دارنـد  
به این نتیجـه رسـیـدنـد کـه روش  
خدماتی بسادگی کافی نیست و  
به خال و نبود نـھـادی پـی بـردنـد  
که اقدام جمعی در میان کارگـران  

ھـر چـنـد  .  را سازمـانـدھـی کـنـد 
مراکز کارگری از دل یـکـسـری  
نھادھا و موسسات رشد کردند اما  
واقعیت امر اینست که  در شرایـط   
ــھــا و   ـــود ارگــان ـب ــمـ ــآل و ک خ
تشکلھایی برای دفاع از کـارگـران  
ـیـن، ایـن مـراکـز از   با دستمزد پائ
متن یـک گـرایـش شـدیـد بـرای  
ایجاد تشکلھـای مـحـلـی بـوجـود  

آمدند که درعین ارائه  خـدمـات،  
بتوانـد از حـقـوق کـارگـران دفـاع  
نموده و کـارگـران را تشـویـق بـه  

ـیـب  .   سازماندھی کند  و بدین تـرت
ــز   ــطــه بــود کــه مــراک ــق از ایــن ن

 .کارگری بوجود آمدند 
ـا   تا این جا نکاتی در پیـونـد ب
مختصات و پیـدایـش ایـن مـراکـز  
مـطـرح کــردیـم، اکــنـون ضــروری  
است به مراحل تحـول آن نـگـاھـی  

 .بیافکنیم 
کیم مودی مراحل تحـول ایـن  

 :مراکز را چنین بر میشمارد 
شکل گیری اولین دستـه از  "  

مراکز کارگری در اواخر سالـھـای  
.  آغـاز شـد ١٩٨٠  و اوایل  ١٩٧٠ 

ـا   ـنـی ب ـی ـال ـا فـع ابتکار شروع آن ب
ـاســـی و دارای   ــ ـی ـــکـــرات سـ تــف
ـا اتـحـادیـه ھـا   ارتباطات متعـدد ب

ھای از این مراکز را   ¬نمونه .  بود 
ــجــمـن کـارگــران و   ــتـوان در ان ـی م

ــی   ـن ـان چــی . اس .  سـی (  کـارکــن
در شھر نیـویـورک، در  )  آ  .  دبلیو 

 شھرک چینی ھا؛ 
در ال  "   کـارگـران زن " تشکل  

پاسو در تگزاس که از اعـتـصـاب  
کارگـران پـوشـاک در کـارخـانـه  
پوشاک فاراه، سر برآورد؛ تشـکـل  

. بـی (  کارگران سیاه برای عدالت  
کـه در راکـی  )  آی  .  اف .  دبلیو 

ـقـر   ـا مسـت ـن ـی مونت، شـمـال کـارول
ـبـعـیـض   است، از مبارزه بر علیـه ت
. در فروشگاھھای زنجیره ای ک 

تــی  ســر بــر آورد؛ و  .  آر .  آ .  ام 
ـیـه خشـونـت بـر ضـد   ـتـه عـل کمی

در  )  وی  .  آ . آ .  سـی ( آسیائی ھا  
شھر نیویورک  که در سـالـھـای  

 بـخـصـوص بـرای دفـاع از  ١٩٨٠ 
ــائــی شــگــل گــرفــت،   ــان آســی زن

 .مشاھده کرد 
ــھــای   مـوج دوم از اواخــر سـال

  ١٩٩٠  تا اواسط سـالـھـای  ١٩٨٠ 
ــز  .  ســر بــرآورد  ــاری از مــراک ــی بس

ـنـی از   کارگری با موج مـھـاجـری
آمریکای مرکزی بـوجـود آمـدنـد  
ــه ھــای   ــگ، جــوخ کــه از جــن
ـأ   مرگ، و ضد انقالب، که عمـدت
ـاالت   ـاسـت خـارجـی ای نتیـجـه سـی
متحده در منطقه بود، میگریختنـد  

ــن،  (   ). ١٠ -١١ ،ص  ٢٠٠٦ فــای
یکی از اولیـن مـراکـز کـارگـری  
موج دوم،  پروژه مبتنی بر مـحـل  
ــد   ــن ــار در حــومــه النــگ آیــل ک

از دیـگـر مـراکـز  .   نیویورک بود 
کارگری موج دوم، تشـکـلـی بـه  

ساختن راه  با گام نھـادن در  "  اسم  
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ــکــی از  "  آن   اســت  کــه در ی
ـام   ـیـن بـه ن فقیرترینھا محله بروکل

با موج جدیـد  .  بوشویک قرار دارد 
 و  ١٩٨٠ مھاجریـن در سـالـھـای  

، بوشویک عمدتأ مـنـطـقـه  ١٩٩٠ 
ـا گـام  "  التینی ھا شد  ساختن راه ب
یک تشکل چـنـد  "   نھادن در آن  

ــی اســت کــه عــالوه بــر   مضــمــون
ـا مسـائـل   مشکالت محـل کـار ب
مسکن، تحصیالت، رشد و توسعـه  

ـتـی  ( جماعت   و حـتـی  )  کومیـون
ـان و مـردان   مسائل مربوط بـه زن

 .ھمجنس گرا سروکار دارد 
موج سـوم مـراکـز کـارگـری  

.  بـوجـود آمـدنـد ٢٠٠٠ پس از سال  
، ص  ٢٠٠٦ ( براساس نوشته فاین  

ـا   )١٦  ، اینھا بیشتر از گـذشـتـه ب
ـنـد  یـک  .  اتحادیه ھا ارتباط داشـت

ــه   مــرکــز  ) " ســی  .  او . آر (  نــمــون
است، کـه پـس  "  گشایش رستوران 

ــه   ـل ــر بـه وسـی ـب ـام ــت ـپ از  یــازده س
ــجــاد شــد کــه در   ــران ای کــارگ

پنجـره ای بـه  " رستوران موسوم به  
در مـرکـز تـجـارت  "   سوی جھـان 

یکی دیگـر  .  جھانی کار میکردند 
اتحادیـه  " از تشکل ھای موج سوم  

ـیـو .  دی " (  کارگران خانگـی  ـل . دب
ـان طـیـف  )  یو   در بروکلین در مـی

ــعـی از گــروھــھـای مـھــاجــر   وسـی
 ". است 

ــری   ــراکــز کــارگ دنــیــای م
ـا شـور و شـوق،   ـنـده، ب امیدوارکـن

ــا اســت  ــوی ــه و پ ــتــکــران ــا  .  مــب ــھ آن
پیشآھنگ استـراتـژی نـوآورانـه و  
مبتکرانه کارگران مھاجر اند  کـه   

ـا  "  غرب وحشـی "  با   ـار ب ، ایـن ب
ــانــون   ــدون ق ــأ ب ــار عــمــدت بــازار ک
ـلـه   ـاب ـق دستمزد و ھـرج و مـرج، م

مراکز کارگـری مـھـارت  .  میکند 
ــاده خــالق از   ــف ــی در اســت بــاالئ
امکانات، رشد و توسعه رھبری و  

آنھـا  .  مشارکت دموکراتیک دارند 

ــار   ــم ــث ــوجــھــی اســت ــل ت ــطــور قــاب ب
ـبـت   کارگران با دستمزد پائین را ث
ـا   و افشا کرده اند، شرایط مذاکره ب
کارفرماھا را تغییـر داده، دیـدگـاه  
ـای اطـراف   ـی انسانھا  نسبت بـه دن
خود، مشکالتی که با آن دست و  
ـز درک و   ـی پنجه نرم میکنند و ن
ـیـرات   ـی دریافت آنھا از امکانات تـغ

 .اجتماعی را متحول کرده اند 
  

سازماندھی مراکز 
کارگری ھمچون حلقه 

ی  مھمی در سازمانیابی 
 کارگران ایران

ــبــش   ــن در ایــران بــر خــالف ج
ـا مـراکـز   کارگری آمریـکـا مـا ب
ـتـه و بـر   کارگـری شـسـتـه و رف

ـیـم -بـه -نشـسـتـه رو  ـیـسـت امــا  .  رو ن
ـیـم کـه   خطاست ھر آینه تصور کـن

ھـر    -چنین مـراکـز و تـجـمـعـاتـی 
چند به شکل محفلی، غیررسمـی  

کافیـسـت  .  وجود ندارند   -و ابتدایی 
یـعـنـی مـحـل  -به حاشیه شھرھا   

ـا   سکونت کارگران آذری، کـرد ی
(یا  قھوه خانـه ھـا   –... شمالی 

ـیـن  ) ١  ـا چـن ـیـم  ت مـراجـعـه کـن
ـیـم  ایـن  .  مراکزی را مشـاھـده کـن

جمـعـھـای کـارگـری بـه صـورت  
ـیـھـای   ـای طبیعی، فامیلی، با آشـن

ـنـی بـر ھـمـشـھـری  ـت ـا    مب گـری ی
ـتـی  وجـود دارنـد و  ...  قومی، ملی

میتوانند نطفه ھای برپایی مـراکـز  
کارگری منطبق با شرایـط خـاص  

ـنـد  بـه عـالوه  .  ایران را تشکیل دھ
ـیـونـدھـا و   ـیـھـا، پ این نوع از آشنای
ـابـی،   ھمبستگیھا در مـراکـز کـاری
ـیـکـاران، جـلـوی   در محل تجمـع ب
. اداره کار به آسانی قابل رویت انـد 

این نوع جمع ھـا بـه خـودی خـود  
ـلـف   محل اتصال بـخـشـھـای مـخـت
ـقـه   طبقه به شمار نمیروند، امـا حـل
ــن تشــکــل   ــکــوی ای مــھــم در ت

ـیـت   ـال طبقاتی در سیر تکامـل فـع
در ایـران  .  خود محسوب مـیـشـونـد 

ـابـی تـوده ای بـه ھـزاران   سازمانی
ـاز   ـی ـانـه ن ـیـت خـالق ـال ابتکار و فـع
ـزی   ــ ـــی ری ـــدون پ ـا ب دارد، امــ
ـیـت   فعالیتھای عملی، که با ظـرف

ــانــات ھــم  ــون مــوجــود    و امــک ــن اک
ـاق   ـقـه انـطـب بخشھای مختلف طـب
. داشته باشد، امری ناممکن اسـت 

شناسایی ھر ذره از تجمع و تمرکـز  
کارگری با ھر محمل طبیعـی از  
ـیـت   یک سو، و نھادی کردن فعال
ــگــر   ــھــا  از ســوی دی در درون آن
ـای   ـن گامی اسـت سـتـرگ در ب

ــوده ای   و  .  تشــکــل بــزرگ ت
ـیـم تـجـمـع   خطاست اگر فکـر کـن
بزرگ کارگری بدون حلقـه ھـای  

که  انگیزه و عزیمتـگـاه    -میانجی 
ـا    -ھای متفاوت دارنـد  ـتـوانـد پ ـی م

ــاشــد  ــه ب ــت ــرد و تــداوم داش ــی . بــگ
ســازمــانــدھــی مــراکــز کــارگــری  
تشکل وسیع طبقاتی نیست، محل  
ـــشـــروی   ـی ــ ـاالن پ گـــردآوری فـــعــ
کارگری نیـسـت، اتـحـادیـه یـک  
صنف معین نیست، تشکـل تـک  
ـا   ـیـکـاران ی مضمونی حمایـت از ب
ـار و   اخراجیھا  نیست، امـا در کـن
ھمراه این نھادھا حلقه ی مـھـمـی  
ـابـی کـارگـری در   ـی برای سازمـان

اقـدام  .  کشور ما به شـمـار مـیـرود 
متحدانه طبقه در گرو تشکل توده  
ای در مقیـاس وسـیـع اسـت، امـا  
ـابـی   ـی تشکل توده ای بدون سازمان
ـا   توده کارگر در سطوح مختلف  ب
ــافــع مشــخــص   ــن ــا و م ــھ ــل مــحــم

ـیـم  . ناممکن است  و به تجربه میدان
اقدام مـتـحـد کـارگـران از طـریـق  
ـافـع و ویـژگـی   نادیده گرفتن مـن
این یا آن الیه طبقه کارگر محقـق  
ـلـکـه از طـریـق لـحـاظ   نمیشود، ب

البته تـکـیـه  .  کردن آنھا رخ میدھد 
یک جانبه بر این منافع و بدتر از  

آن ایجاد تقابل این منافع با منافع  
بخشھای دیگر سم مھلکـی اسـت  
ـافـع خـاص و ویـژه    که تامین مـن
ـامـمـکـن   ـز ن ـی ھمین جماعتھا را ن

ــســازد  ــرداری  ) ٢ ( مـی ــگــو ب ؛ یــا ال
ـیـت   ـال ـیـکـی از تـجـربـه فـع مکـان
سازمانیابـی کـارگـری در دیـگـر  
کشورھا  نیز به سھم خود میتوانـد  
ـبـت در   از یک امکان بالقوه  مـث
جھت سازمانیابی به ضـرر تـحـقـق  

ـانـجـامـد  ـی از ایـن رو،  .  این ھدف ب
یکی از وظـایـف مـھـم فـعـاالن و  
ـاسـایـی و   روشنفکران کارگری شن

ــن  .  مـعـرفـی ایـن مـراکــز اسـت  ای
مراکز و محلھای تجمع  در ایـران  
ـا   به سبب مھاجرت داخلی از روسـت
به شھر، از شھرھای کوچک بـه  
ــن   ــرھــای بــزرگ و از مــت شــھ
شھرھای بزرگ به حـاشـیـه شـھـر  

ــد و آن را   ــدن ــن ــب ــی ــه م ــطــف بــه    -ن
ـانـھـا  از    -استثنـای مـھـاجـرت افـغ

مھاجرت از کشورھـای دیـگـر بـه  
از ایـن  .  آمریکا  متمایز مـیـسـازد 

رو شناسایی این مراکز در ایران به  
سھم خود میتوانند سھم مھمـی در  
ـایـی ایـن تـجـمـعـھـا و مـراکـز   برپ

ــد  ــن ــا ک ــارگــری ایــف ــش  .  ک ــب ــن ج
ھـای    کارگری کشور مـا بـه داده 

ـابـی   عینی و مستند برای سازمانی
ـاز دارد  ـی ـاره   .  کارگری ن در ایـن ب

اطالع  از کم و کیف مھاجرت ھر  
ـقـه، مـحـل   یک از بخشھـای طـب
سکونت آنھا، محملھای تـجـمـع و  

ـار  ... ھا   روحیات و فرھنگ آن  بسـی
و بدون ایـن مـالط  .  ضروری است 

ــی   ــراح ــی، ط ــع ــی و واق ــن ـی عـ
ـابـی تـوده   ـی استراتژی برای سازمان

به عالوه  .   ای طبقه پا در ھواست 
ـا   ـاسـب ب ـن بدون برخورد خالق و مـت
ـبـش   خودویژگیھا و مختصـات جـن
کارگری کشور ما نیز برپایی این  
ـیـراھـه بـرود  .  تجمع ھا میتواند به ب

در انتھا  باید گفت فعالیت صـرف  
ھای رژیم اسالمـی    افشاگرانه اقدام 

شاید در این میان برخی از فعـاالن  
کمونیست و کـارگـری را راضـی  
کند اما با اطمینان میتوان گـفـت  
ـقـه   ـابـه طـب ـث به عروج طبقه بـه م

 .  خدمت چندانی نمیکند 
  
ــوف     -١  ــھـوه خــانـه ھــا پــات ق

ـانـی در تـھـران   اقلیت ھای شھرست
ــد  ــن ــت ــز ھس ــی ــھــای  .  ن ــی ــان ــت شــھــرس

ـا   ـتـه ت بسیاری، از دانشـجـو گـرف
بازاریھای خرده پا، مـحـل دیـدار و  
مالقات خود را در قھوه خـانـه ھـا  

از ایـن جـھـت  .  تعیین می کنند  
ــه ھــای   ــان ــھــوه خ ــتــوان در ق ــی م
ــا ، آذر   ــتــی ھ مــخــصــوصــی رش
ـیـھـا و اھـالـی   ـان بایجانیھا ، اصفـھ
ـنـوز در   سایر شھرستان ھا را که ھ
ـافـت   . تھران جایگیـر نشـده انـد ی

ـا   ـیـشـتـر قـھـوه خـانـه ھـا ب ولی ب
مشاغل و اصناف ارتبـاط دارنـد ،  
ـلـف   چون در قھوه خانه ھای مـخـت
ـتـوان   ـی که به اصناف وابسته اند م
. اھالی ھمه شھرھای ایران را دیـد 

ـقـی از   برگرفته از یک کار تحقی
خسرو خسروی به نام مطالـعـه ای  
ـاره قـھـوه خـانـه ھـا در دھـه   در ب

 .چھل 
ــقــد بــرخــی از       -٢  ــرای ن ب

عملکردھای مراکز کـارگـری بـه  
 مقاله کیم مودی 

با عنوان کـارگـران مـھـاجـر و  
کـارگـری در  / تشکلھای اجتماعی 

 .ایاالت متحده   مراجعه کنید 
 
 

در تھیه و تنظیم ایـن مـتـن از  
ـیـس   مقاالت کـیـم مـودی و جـان

 .فاین استفاده شده است 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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راه انداختن جنبشی سراسری  
برای تحـصـیـل رایـگـان، بـرای  
تحصیل کودکان در مدارس امن  
و دادن حداقل یک وعده غذای  
گرم به کـودکـان در مـدرسـه،  
برخورداری کودکان از امکانات  
بـھـداشـتـی و درمـان رایـگــان،  
برخورداری از پوشاک مناسب و  
لوازم تحصیلی رایگان، از جملـه  

 .خواستھای فوری ماست 
 

ــت  ــران و دول ! چــالــش کــارگ
ھزینه تحصیلی درآمد خـانـواده را  

 .می بلعد 
این جمالت صحبتھـای مـادر  
. دو دانش آمـوز از زاھـدان اسـت 

ـنـه بـه   ـیـون ریـال ھـزی ـل چھار مـی
ـر  یـک  .  منظور تھیه لوازم التـحـری

میلیون ریال وجه نقد بـابـت بـابـت  
ـیـونـھـا خـانـواده  .  اسم نویسی  ـل مـی

تحصیـل آن چـنـان  " میگویند که  
ـیـسـت  " که تبلیغ میشود رایگان ن

تــحــصــیــل در نــظــام جــمــھــوری  
ـبـوده  ـروت در  .  اسالمی رایگان ن ث

دسـت یـک مشـت از حـاکـمــان  
اینـھـا  .  جنایتکار قرار گرفته است 

ـیـت   تمام امکانات رفاھـی و امـن
ـریـن   ادامه تحـصـیـل تـا عـالـی ت
رشـتـه آکـادمـی و دانشـگـاه ھـا  
برای فرزندانشان را تـدارک دیـده  

مقایسه زندگی خانواده ھـای  .  اند 
ــا درآمــد و ثــروت   کــارگــری ب
حاکمان نظام جمـھـوری اسـالمـی  
ـیـافـه   پرده از تراژدی فقر سـازمـان
ـبـدیـل   به قیمت ترک تحصـیـل، ت
شدن به کودکان خیاذانی، کارتـن  
. خوابھا، اعتیاد و فـحـشـا، اسـت 

مسئولیـت وضـعـیـت و زنـدگـی  " 
نکبت بار میلیونھا کودکـی کـه  
ـلـف   دچار بـدبـخـتـی ھـای مـخـت
ھستد، بعھده جمـھـوری اسـالمـی  

ــت  ــن  .  اس ــی ای ــدگ ــه زن ــع ــاج ف
ــات و   ــای کــودکــان مــحــصــول جــن

ـم اسـت  امـا مـا  .  غارتـگـری رژی
مردم، در قبال این مـحـرومـیـت و  
این بیـحـقـوقـی مـطـلـق کـودکـان  

ـم  ـی بـه راه  .  نمی توانیم ساکت بمان
ـرای   انداختن جنبشـی سـراسـری ب
ـرای تـحـصـیـل   تحصیل رایگان، ب
کودکان در مـدارس امـن و دادن  
حداقل یک وعده غذای گرم بـه  
ـرخـورداری   کودکان در مدرسـه، ب
کودکان از امکانات بھداشتـی و  

ــرخــورداری از   درمــان رایــگــان، ب
ـــوازم   ـــاســـب و ل ـن ـــوشـــاک مــ پ
ــه   ــل ــلــی رایــگــان، از جــم ــحــصــی ت

ایـن  .  خواستھـای فـوری مـاسـت 
خواستھایی است کـه سـالمـت و  
امنیت و آینده کودکان ما بـه آن  

ــیــن ایــن  .  گــره خــورده اســت  تــام
ـیـسـت  . خواسته ھا کار دشواری ن

ـیـه را   این خواستھای حداقل و اول
از گلوی حکومت اسالمی بـایـد  

ــد  ـرون کشـی ـی فــقـط یـک روز  .  ب
ـم   ھزینه نیروھای سـرکـوبـگـر رژی
ـرای   برای تامین این خواسته ھا ب
. میلیونھا کودک کـافـی اسـت 

ـیـت   ـری و ب فقط ھزینه بیت رھـب
ـیـاردر   دھھا آیت اله مفتخور و میل
ـرای   می تواند این خواسته ھا را ب
. میلیونھا کودک تـامـیـن کـنـد 

ــکــی ھــر کــدام از   ــان حســاب ب
سرداران سپاه و یا دست انـدرکـاران  
رژیم می تواند زنـدگـی دھـھـا و  
صدھا ھزار کودک را از نـکـبـت  

 ".و فقر و بدبختی نجات دھد 
ھنوز شوک فاجـعـه مـدرسـه  
شین آبـاد تـمـام نشـده، مـقـامـات  
جمھوری اسالمی اعالم کرده انـد  

 بـاب مـدرسـه واقـع  ١٩٠ وجود   »
ــایـجــان   در حـاشــیـه راھـھــای آذرب
غربی و بـی تـوجـھـی بـه ایـمـن  
سازی و آشكار سازی جان نزدیـك  

 ھزار آینده ساز كشور در ایـن  ٤ به  
استان را در خطر نابودی قرار داده  

و  بـا نـزیـک شـدن بـاز    .«است 
ـیـسـی  »شدن مدارس    مرتضی رئ

رئیس سازمان نوسازی و تـجـھـیـز  
مدارس ایران در گزارشی از وجود  

 ھزار کـالس درس کـه بـه  ١٥٠ 
سیستم حـرارت مـرکـزی مـجـھـز  

ـر تـحـت  .  نیستند، نام برد  ایـن خـب
ـیـون دانـش  " عنوان   یک و نیم میل

ــر مــرگ   ــرانــی در خــط آمــوز ای
ـری عصـر  "  آتشیـن  در سـایـت خـب

بـا ایـن    .«ایران منتشر شـده بـود 
آمارھا که توسط نظام جـمـھـوری  
اسالمی اعالم میشود، بخشـھـای  
ــه   بــزرگــی از مــدارس عــمــال ب
ـبـدیـل شـده   قتلگاه دانش آموزان ت

 )٢ گزارش شماره . است 

ھـــای    خـــانـــواده )  ١ گـــزارش  
ــری  ــی  :  کــارگ ــل ــی ــه تــحــص ــن ھــزی

ـر، تـحـصـیـل    منجمله لـوازم  ـتـحـری ال
 است   رایگان را زیر سوال برده  

ـنـکـه ھـمـسـرش   با اشاره به ای
ــکــی از شــرکــت  ھــای    کــارگــر ی

با دریافـت  :  خصوصی است افزود 
ـــوق و  ٦٠٠  ـق  ھـــزارتـــومـــان حــ

اختصاص بیش از نیمی از آن بـه  
ـرای   ـلـی ب ھزینه خرید لوازم تحصی
ـر   خانـواده ھـایـی چـون آنـھـا غـی

ــمــت  .  مـمــکــن اســت  افــزایــش قــی
ـلـی    لوازم  ـر در سـال تـحـصـی التحری

جـدیـد کـه در بـعـضـی از اقــالم  
 درصدی را  ٢٠٠  تا  ١٠٠ افزایش  

ـر فشـار    ، عـالوه   به ھمراه داشتـه   ب
ــه اقشــار مــحـروم و   ـتـصــادی ب اق
متوسط جامعه، تحصیـل رایـگـان  
در کشور را تـحـت الشـعـاع خـود  

 .است   قرار داده 
ھـا و اخـتـالف    افزایش قیـمـت 

نرخ لوازم التحریر از سال گـذشـتـه  
ھـا را    تاکنون بسیاری از خـانـواده 

در روزھای آغازین سال تحصیلـی  
با وجـود  . جدید در شوک فرو برد 

اینکه ازدحام جمعیت و خـریـداران  
ـلـی در مـقـابـل   ملزومات تـحـصـی

ھای سـطـح شـھـرزاھـدان    فروشگاه 
ھمچنان ادامه دارد امـا بسـیـاری  

ـبـال    از خانواده  ھا ھـمـچـنـان بـه دن
تر و یا به امید تـھـیـه    اجناس ارزان 

ــلــب   ــرھــای تــعــاونــی بــه اغ ــت دف
ھـای سـطــح شـھـر ســرک    مـغـازه 
گرانی و کمبود لـوازم  .  کشند   می 

ــه   ــعــاونـی ب ــمــت ت ـی ــه ق ـرب ــحــری ـت ال
ای امسال مشکل آفرین شـد    گونه 

که حتـی جـمـعـیـت ھـالل احـمـر  
ـران و   ـیـز بـا کـمـک خـی استان ن
نیکوکاران در صدد امداد رسانـی  
به برخی از دانش آموزان مـنـاطـق  
ـرنـدگـان خـاش   محروم از جمـلـه ای

 . برآمد 
 

ھزینه تحصیلی درآمد خانواده  
 .را می بلعد 

ــکــی از   ــارویــی ی فــاطــمــه ن
شـھــرونـدان زاھــدانـی و مــادر دو  

ــان در    دانــش  ــطــع دبســت آمــوز مــق

حاشیه خـریـد خـود در یـکـی از  
ھای سطح شـھـر زاھـدان    فروشگاه 
ــوازم  :  گـفـت  ــه مـنـظــور تـھــیـه ل ب

  ٤ التحریر فرزندانم تاکنون متقبـل  
وی   .  اسـت   میلیون ریال ھزینه شـده 

ــدانــش در   ــکــه فــرزن ــان ایــن ــا بــی ب
ـری   مجتمع آموزشی شھید شوشـت

: کنند گفـت   زیباشھر تحصیل می 
ـنـکـه ایـن مـدرسـه بـه      به دلیل ای
عنوان مرکز نـمـونـه نـامـگـذاری  
شده است مبلغ یک میلیون ریـال  
ـقـد   ـم وجـه ن بابت تحصیل فـرزنـدان

ــت .  دریـافـت کــرده انـد  : وی گـف
 ھزار ریال بابت  ٩٠٠ پرداخت مبلغ  

لباس فرم و پرداخت مبلغ بیـش از  
یک میلیون ریـال بـابـت وسـایـل  
تحصیلی ھمگی حاکی از آنست  
که تحـصـیـل آن چـنـان ھـم کـه  
تبلیـغ مـی شـود دیـگـر رایـگـان  

ـنـکـه  .  نیست  وی بـا اشـاره بـه ای
ــکــی از   ــارگــر ی ــســرش ک ــم ھ

ھــای خصــوصــی اســت    شــرکــت 
 ھزارتومـان  ٦٠٠ با دریافت  : افزود 

ـیـمـی   حقوق و اختصاص بیش از ن
ــوازم   ــد ل ــه خــری ــه ھــزیــن از آن ب
ـرای خـانـواده ھـایـی   ـلـی ب تحصی

وی  .  چون آنھا غیر ممکـن اسـت 
ـیـازھـای دیـگـر  :  یادآورشـد  اگـر ن

ــف،   ــه کــی دانـش آمــوزان از جـمــل
ــش، لــبـاس ورزشـی و ســایــر   کـف

ھایی را که مـدارس بـه آن    لیست 
ـنـد بـه خـریـدھـای    اضافه می  کن

ـم   ـلـی جـدیـد بـخـواھـی سال تحصـی
اضافه کنیم پرداخت این ھزینه از  
عھده بسـیـاری از خـانـواده ھـای  

وی ادامـه  .  این شھر خارج است  
ـم از  :  داد  با وجود اینـکـه فـرزنـدان

ـفـاعـی،   ـت ـران مزایـای مـدارس غـی
ــه و کــالس   ــذی ــغ ــس و ت ســروی
آموزشی فوق برنامـه و بسـیـاری  
ـر دانـش   از وسـایـل ھـمـچـون سـای
ـنـد امـا   آموزان مرفه محروم ھسـت
باز ھم ھزینه تحصـیـل آنـھـا زیـاد  

 .  است 
 

والدینی که شـرمـنـده مـی  
 شوند 

 خانم سرحدی یکی دیگـر از  
ــتــه   ــی اســت کــه بــه گــف ــدیــن وال
ــزومــات   ــه مــل ــھــی خــودش بــرای ت
ـلـی فـرزنـدش مـجـبـور بـه   تحصی
دریافت مبلغی به عنوان قرض از  

ھمسر وی کـه  . خانواده شده است 

ــــه   دلیـل  ب
آسیب دیدگی از ناحیـه کـمـر در  

ـیـش از     ٢ پروژه ساختمان سازی ب
ماه در بستر بیماری قرار گـرفـتـه  
اســت حــاال عــالوه بــر مــخــارج  
ـنـه خـریـد   سنگیـن زنـدگـی، ھـزی
ـرای شـروع سـال   ـر ب ـتـحـری لوازم ال
ـر   تحصیلی نیز وی را زمـیـن گـی

ـراز داشـت .  کرده است  بـه  :  وی اب
ـنـھـا تـعـداد انـدکـی   ھمین دلیل ت
ـلـی   دفتر برای شروع سال تـحـصـی
توانسته است برای فرزند خـود بـه  

 عـدد خـودکـار و مـداد  ٢ ھمراه  
. برای فرزندانش خـریـداری کـنـد 

ـرورش  :  سرحدی گفت  آموزش و پ
باید در این راستا به خانواده ھایی  
ـنـد در   که با مشکل مواجه ھسـت
ـر   تامین لوازم تحصیلی مانند دفـت
و مداد کمک کند و یا در تھیه  

ھای فرم اگر کمکی نـمـی    لباس 
. کند سختگیری ھم نشـان نـدھـد 

ــزود  ــکــه  :  وی اف ــود ایــن ــا وج ب
ــر   ــه شــھ ــی ــدان مــن در حــاش فــرزن
ـنـد و   زاھدان تـحـصـیـل مـی کـن
مدیران این منطـقـه بـه خـوبـی از  
فقر حاکم در ایـن مـنـطـقـه آگـاه  
ھستند اما روپوش ھای فرم سـال  
ـنـد و   ـبـول نـمـی کـن گذشته را ق
اصرار دارند که بـابـت ھـر دسـت  

ـلـغ    ھـزار  ٢٧٠ مانتو دخترانـه مـب
ــم  ــی ــال پــرداخــت کــن ســرحــدی  .  ری

عـدم تـوانـایـی والـدیـن در  :  افزود 
ـــب   ـــوج ـــوازم م ـــن ل ـــد ای ـری ــ خ
سرشکستگی و نـاراحـتـی خـودم،  

 . ھمسرم و دخترانم شده است 
 

خانواده ھا در منگـنـه قـرار  
 دارند 

ـیـان   ـیـز بـا ب  عباس رضاپور ن
ھـای    اینکه بسیاری از فـروشـگـاه 

ــه   ــت سـطــح شـھــرزاھــدان را در ھـف
ــداری   ــظــور خــری ــه مــن ــه ب گـذشــت
دفترھای تعاونی زیر پا گـذاشـتـه  

ـر ھـای  :  است اظـھـار داشـت  دفـت
ــخـســت   تـعــاونـی در ھــمـان روز ن
بازگشایی مدارس به اتمام رسـیـد  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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ـیـابـی   و بسیاری از خانواده از دست
.  به کاالھای ارزان محروم مانـدنـد 

ـــان ھـــای  :  وی افـــزود  ـت در اســ
ــان و   ــســت ــی ــد س مــحــرومــی مــانــن
ـر و   ـیـشـت بلوچستان باید سھمـیـه ب
ــن   ـرای ای نـظـارت کـامـل تـری ب

رضـاپـور  .  گونه اقالم اعمال شـود 
ـتـی از وضـعـیـت   با ابراز نـارضـای
توزیع این گونه کاالھا  و گرانـی  
لجام گسیخته لوازم التحریر اذعـان  

قیمـت یـک پـاک کـن  :  داشت 
 الـی  ٥٠ ساده در سال گذشته از  

 تومان تجاوز نمی کـرد امـا  ١٠٠ 
امسال ھمین کاالی بی ارزش بـه  

 الی یک ھزار تومـان  ٥٠٠ قیمت  
ــده اســت  : وی ادامــه داد .  رســی

 بـرگ از  ١٠٠ قیمت دفتر ھای  
 الــی  ٣ یــک ھــزار تــومــان بــه  

ـیـمـت کـاغـذ  ٧٥٠٠   تـومـان و ق
 ھزار تـومـان  ١٠ ای    سفید از بسته 
ـیـش از    ھـزار تـومـان و  ٢٥ به ب

قیمت یک خودکـار بـا مـارک  
ـنـھـا   کنکو که تا سال گذشـتـه ت

ـیـمـت داشـتـه اسـت  ٣٠٠   تومان ق
 تــومــان رســیــده  ١٤٠٠ حــاال بــه  

بـا وجـود  :  رضـاپـور گـفـت .  است 
اینکه بسیاری از خانواده در خرید  
لوازم التحریر صرفه جویی کرده و  
یا به دنبال لوازم ارزان ھستند امـا  
لیست ھای بلند و باالی مـدارس  
ـلـی و   برای تھیه ملزومات تحصـی
یا کتاب ھای کمک آمـوزشـی  
ـرار داده   خانواده ھا را در منگنه ق

 فـروشـنـده  ٢٠ ورشکستگی  . است 
 به دلیل افزایش قیمت ھا 

 بازرس اتحادیه فـروشـنـدگـان  
ـیـز بـا   صنف لوازم التحریر زاھدان ن

ـیـمـت  ـنـکـه افـزایـش ق ـیـان ای ھـا    ب
ــه    عــالوه  ــصــادی ب بــر فشــار اقــت
ھا، موجب ورشـکـسـتـگـی    خانواده 

تعدادی از فعاالن این صنف شـده  
در سـطـح شـھـر  : است ابراز داشت 

 فروشنـده لـوازم  ١٣٠ زاھدان تعداد  
التحریر فعالیت دارند که در سـال  
ـیـش از   گذشته به دلیل افزایـش ب

ھا و عدم تـوانـایـی الزم    حد قیمت 
ــش از   ــاس بــی ــد اجــن   ٢٠ در خــری

ــد  ــده ورشــکــســت شــدن . فــروشــن
تـا  : محمدعلی گلی اظھار داشت 

 فروشـنـده  ٢٠ کنون پروانه فعالیت  
ـــل   ـی ــ ـــه دل ـــف ب ـن ـــن صــ در ای

ـری از    ورشکستگی و کـنـاره  گـی
ـیـس  .  این شغل باطل شده اسـت  ری

اسبق اتحادیه فـروشـنـدگـان لـوازم  
گرانـی  : التحریر زاھدان بیان داشت 

ـلـی   لوازم التحریر در سـال تـحـصـی
جدید موجب کاھش قدرت خـریـد  
ــوان آنــھــا را در   ــردم شــد و ت م
ـلـی بـه   خریداری ملزومات تحصـی
ـر از نصـف نسـبـت بـه سـال   کمت

ـیـل داد  : وی افـزود .   گذشته تقل
افزایش قیمت ھا فـروشـنـدگـان و  
ـر را   ـتـحـری توزیع کنندگان لوازم ال
ـرو   ـنـگـی رو ب ـقـدی نیز با کمبود ن
ساخته است به گونه ای کـه تـا  
ــد   ــه امــکــان خــری ســال گــذشــت
ــی بــرای   ــط ــی و شــرای ــاط اقس
فروشندگان از تھـران مـیـسـر بـود  
ــل   ــه دلــی امــا در ســال جــدیــد ب
نوسانات بازار مجبور به خریـداری  
ـنـد   ـقـدی ھسـت جنس به صـورت ن
ــه خــود مــوجــب   ــل ــن مســئ کــه ای
کاھش خرید فروشندگان و تـوزیـع  

ـراز  .   آن در بازار شده است  گلی اب
ـر ھـای تـعـاونـی بـه  :  داشت  دفـت

دلیل تفاوت قیمت فاحـش نسـبـت  
به نمونه ھای خارجی و مـوجـود  
ـبـال زیـاد مـردم   ـق در بازار بـا اسـت
ـیـل سـری   روبرو شد و به ھمین دل
نخسـت تـوزیـع شـده در بـازار بـا  
ـقـاضـیـان   سرعت زیادی توسط مـت

وی بیشترین نوسان  .  خریداری شد 
قیمت را در دفتر ھـای کـاغـذی  

ــت  ــوان کــرد و گــف افــزایــش  :  عــن

ـیـل وارداتـی   قیمت کـاغـذ بـه دل
ـر روی ایـن   بودن آن تاثیر زیادی ب
ـیـمـت   کاال داشت به طوری که ق
یک دفتر را که در سال گذشتـه  

تومان قابل تھیه بوده اسـت  ٧٠٠ با  
 ھـزار تـومـان  ٦  الـی  ٢ امسال از  

: گـلـی افـزود .  افزایش داده اسـت 
این اتحادیه تمامی تالش خـود را  
ــه   ــوگـیــری از ھــر گــون ـرای جـل ب
ــوازم   ــه ل ــھــی ــا ت گـرانــفــروشــی و ی
استـانـدارد بـعـمـل مـی آورد امـا  
واقعیت اینست که نرخ ھای پایـه  
نسبت به سـال گـذشـتـه افـزایـش  
ـیـمـت   چشمگیری داشته است و ق
ـــازار از عـــھـــده   گـــذاری در ب
فروشندگان این اتحادیه در اسـتـان  
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 ھزار  ٤ جان  ) ٢ گزارش شماره 
 ! دانش آموز در خطر 

مـھـرمـھـر،وجـود  ١٠ به گـزارش 
 باب مدرسه واقع در حاشـیـه  ١٩٠ 

راھھای آذربایجـان غـربـی و بـی  
توجھی به ایمن سـازی و آشـكـار  

 ھزار آینـده  ٤ سازی جان نزدیك به  
ساز كشـور در ایـن اسـتـان را در  

ـرای  .  خطر نابودی قرار داده است  ب
بسیاری از خانوارھای سـاکـن در  
روســتــاھــای حــاشــیــه جــاده ھــا،  
مدرسه و تـحـصـیـل فـرزنـدان در  
ـلـف   آذربایجان غربی به دالیل مخت
از جمله قرار گرفـتـن مـدارس در  
ــر ایــمــن و   ــی ــه جــاده و غ ــی حــاش
خطرناک بودن تردد و تـحـصـیـل،  
ــھــومـی خــاصــی   ــعــریــف مــف در ت

ـنـی و  .  ندارد  بطوریکه خـانـه نشـی
ـرای   بی سوادی فرزندان، بھایـی ب
حفظ جان از شر تصـادفـات جـاده  
ای اسـت، کـه فـرزنـدان در سـن  
تحصیل این مناطق تا آخـر عـمـر  
ـنـده   ـنـد و آی باید آن را پرداخت کن
ـم و   ای فاقد روشنایی از نور عـل

سواد داشته بـاشـنـد، مـوضـوعـی  
ـرای   که در دنیای امروزی شاید ب
ـر قـابـل تصـور بـاشـد  . برخی غـی

ــت   مـدارسـی كــه بـدلــیـل مــوقـعـی
جغرافیایی روسـتـاھـا در حـاشـیـه  
ــود   ــه ونــب ــت ــرار گــرف جــاده ھــا ق
ــمــنــی الزم بــرای   تــجــھــیــزات ای
ـبـود   آشكارسازی این مـدارس و ن
ـیـن   ـرم افـزاری در ب مھارتھـای ن
دانش آموزان، ھر سال جـان تـعـداد  
ـنـده سـازان   زیادی از فرزندان و آی
این مرز و بـوم را گـرفـتـه و ھـر  
لحظه امكان پرپر شـدن یـكـی از  
گل ھـای زنـدگـی خـانـواده ای  

  ١٩٠ در حـال حـاضـر  .  وجود دارد 
باب مدرسه واقع در حاشیه راھھـا  
آذربایجان غـربـی فـعـال بـوده كـه  
ھرنوع بی توجھی به ایمن سـازی  
و آشكار سازی آنـھـا بـا در نـظـر  
گرفتن تحصیل به طور مـتـوسـط  

 دانش آموز در ایـن واحـدھـا،  ٢٠٠ 
ـنـده سـاز  ٤ جان نزدیك به    ھـزار آی

ــر   ــان در خــط ــت ــن اس كشــور در ای
ـرار مـی دھـد  ـیـس  .  نـابـودی ق رئ

اداره ایمنی و ترافیک اداره کـل  
ــانــه ھــای   ــقــل و پــای حــمــل و ن
ــا اشــاره بــه   ــجــان غــربــی ب ــای آذرب
ـیـارد ریـال   ـل اختـصـاص یـک مـی
ـرای اجـرای   ـبـاری ب کمک اعـت
طرح آشكارسازی مدارس حاشـیـه  
ــان طــی امســال،   راھــھــای اســت

ـیـن  :  افزود  ـبـایـد در اجـرای چـن ن
ـبـار   طرحی به دالیل كـمـبـود اعـت

ــود  ــام ش ــج ــی ان ــاھ ــوت فــروغ  .  ك
ــمــن   ــابــی تــعــداد مــدارس ای فــاری
ــه   ــع در حــاشــی ســازی شــده واق

ــان را   ــاب  ١٤٢ راھــھــای اســت  ب
ولــی  :  دانســت و اظــھــار داشــت 

 مدرسه واقع در ایـن  ١٩٠ ھمچنان  
مناطق نیازمند اجرای طـرحـھـای  
ایمن سازی و طرحھای فرھنگـی  
ـردد ایـمـن   و آشنایی با روشھای ت

ـنـکـه طـرح  .  ھستند  وی با بیان ای
ایمـن سـازی فـیـزیـکـی مـدارس  
حاشیه راھھای آذربایـجـان غـربـی  
به منظور ارتقای ایمنی راھـھـا و  
ـنـدگـی در   کاھش تصـادفـات ران
محورھای ارتباطی اجرایـی مـی  

ــگ  :  شــود، اعــالم کــرد  فــرھــن
سازی در خصوص بھبود وضعیـت  
ایمنی عبور و مرور دانش آمـوزان  
این مدارس، لزوم بازآموزی دانـش  
ـرامـون   ـی آموزان و احیای محیط پ
این مدارس برای متمایز سـاخـتـن  
ـریـن اھـداف ایـن   آنھا نیز از مھمـت

رئیس اداره ایمـنـی و  . طرح  است 
ـقـل و   ترافیک اداره کل حمل و ن
پایانه ھای آذربایجان غربی ضمن  
ـنـه کـردن   تاکید بر اینـکـه نـھـادی
ــردد بــه مــدارس   ایــمــن ســازی ت
حاشیه راھھای نیازمند مشارکت  
ھمگانـی و ارائـه آمـوزش ھـای  
مستمـر بـه دانـش آمـوزان اسـت،  

ایمن سازی در سـه بـخـش  :  گفت 
آموزش، تجھیز مدرسه به وسـایـل  
ایمنی و ایمن سازی فیزیکی در  
ــو و چــراغ   ــابــل ــب نصــب ت ــال ق
ـم افـقـی و   چشمک زن و عـالئ
ـر   ایجاد خط کشـی ھـای الزم ب
کف جاده آسـفـالـت اجـرایـی مـی  

ـنـکـه  .  شود  ـیـان ای فـاریـابـی بـا ب
دانش آموزان این مدارس ھمـیـشـه  
ـرار دارنـد و   در خطر بروز سانحه ق
این طرح نباید تنھا به یك مـقـطـع  
: زمانی معطوف شود، ادامـه داد 

باید در تمام طول سال بـه صـورت  
مستمر نسـبـت بـه بـازآمـوزی نـه  
ـلـكـه كـادر   تنـھـا دانـش آمـوزان ب
ــا   آمــوزشــی مــدارس ھــم اقــدام ت
ـنـــی   ـــشـــه آمـــادگـــی ذھــ ـی ھـــمــ
ـرای   چگونگی استفاده از جـاده ب

 . رسیدن به مدرسه را داشته باشند 
 اخبار کارگری 

 ١٣٩٢ مھرماه  ١٥ مھرماه ـ  ٧ 
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کارگران آردل جلوی دفتر مرکزی شرکت 

 دست به تجمع زدند
ـبـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران    ١٦ صبح امروز سه شـن

 نفر از کارگران آردل جھت اعتراض بـه تـعـویـق  ٩٢ مھر ماه  
 ماه بیمه  خود دست به تـجـمـع  ١٠ پرداخت سه ماه حقوق و  

اعتراضی در برابر دفتر مرکزی این شرکت واقع در خیـابـان  
پارک ساعی زدند بنا بر گزارشھای رسـیـده بـا    –ولیعصر  

عدم پرداخت بیمه ھای کارگران به تـامـیـن اجـتـمـاعـی از  
سوی کارفرما، سازمان تامین اجتماعی از تمدید و اعتبـار  
ــرای   ــد و ب ــن ــک ــی ــرچــه ھــای کــارگــران خــودداری م دفــت
بازنشستگی کارگران مشکل بوجود مـیـاورد کـارگـران بـه  
دلیل پاسخگو نبودن و عدم حضـور فـیـزیـکـی گـردانـدگـان  
شرکت ،تجمع خود را بـه خـارج از مـحـل کـارخـود و در  
جلوی دفتر مرکزی شرکت کشاندند طبق گـزارش رسـیـده  
ـران ایـن کـارگـران کـه سـوابـق   به اتحادیه آزاد کارگـران ای

 نفر از آنان رسمی میباشـنـد اکـنـون در  ٨٢ باالیی دارند  و  
بالتکلیفی به سر میبرند و مالک خصوصـی ایـن شـرکـت  
ـیـد آن   تولید را به صفر رسانده وتالشی برای راه انـدازی تـول
انجام نمیدھد این شرکت که در گذشته زیر پوشش سازمـان  

ـتـی بـوده بـا اجـرای اصـل    خصـوصـی  ٤٤ گسترش و دول
 بـه  ٨٤ سازی به بخش خصوصی واگذار میشود و از سـال  

ـرد و   این سو مشکالت معیشتی این کارگران شدت میـگـی
اکنون با تعدیل گسترده کارگران در ایـن سـالـھـا و تـوقـف  
ـبـاشـنـد   تولید به دنبال تعطیلی کـامـل ایـن مـجـمـوعـه مـی

 ٩٢  مھر  ١٦ اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

تجمع کارگران مخابرات روستایی مقابل 
 ساختمان شرکت مخابرات ایران

ـراض بـه  :  مھر ١٥  کارگزاران مخابرات روستایی در اعـت
اجرا نشدن مصوبه مجلس در خصوص استمرار بیمه و انعقـاد  
ـران   قرارداد مستقیم کار، مقابل ساختمان شرکت مخابرات ای

ـر  .  تجمع کردند  ـف کارگران معترض که تعـدادشـان صـدھـا ن
ـنـدگـی از    تخمین زده می   ھـزار کـارگـزار  ٩ شود بـه نـمـای

اند، امـروز      مخابرات روستایی در سراسر کشور به تھران آمده 
ـران خـواسـتـار   ـرات ای با تجمع مقابل ساختمان شرکت مـخـاب

در  .   شـدنـد ٩٢  قانون بودجه سال ٨٦  از ردیف  ٦٢ اجرای بند  
صندوق تأمیـن  »:   قانون بودجه سال جاری آمده است ٨٦ بند  

ـقـی و   ـی اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حـق
عنوان کارگر یـا تـحـت    افراد حقوقی و سایر افرادی که به  

ـرارداد مـخـابــرات روسـتـایــی   ھـر عـنـوان دیـگـری طـرف ق
باشند، را پس از واریز حق بیـمـه سـھـم کـارگـر تـوسـط    می 

و تـا زمـان فـروش سـھـام  )  کـارگـر ( کارگزار و پیمانکار  
مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تـحـت  

حق بیمه سھم کارفرما تا سـقـف دو  . پوشش بیمه قرار دھند 
ـیـارد   ـل ریـال از  )  ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ( ھزار و چھارصد می

ایـن قـانـون  )  ٩ (  جـدول شـمـاره  ٥٥٠٠٠٠   ٧٤ محل ردیف  
ـبـاطـات و فـنـاوری    وزارتـخـانـه .  شـود   تأمـیـن مـی  ھـای ارت

اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصـادی و  
ـنـد   قـانـون  )  ٦٤ ( دارایی، ملزم به رفع مشـکـالت اجـرای ب

ـرات     کل ١٣٩١ بودجه سال   کشور مرتبط با کارگزاران مخـاب
ـران ( روستایی بوده و شرکت متولی   ـرات ای ) شـرکـت مـخـاب

ـم بـا کـارگـران،   ـی ـق ـرارداد مسـت متعھد به استمرار بیمه و ق
پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبـق شـرایـط و ضـوابـط  

 .«باشند   مقرر در قانون کار می 
 

 کارگر در مقابل کارخانه روغن ٤٠٠تجمع 
 نباتی جھان زنجان

ـبـاتـی     نفر از کـارگـران کـارخـانـه روغـن ٤٠٠ :  مھر ١٤  ن
جھان به منظور تبدیل وضعیت این کارخانـه در مـقـابـل آن  

یکی از کارگرانی که در این تجـمـع حضـور  .  تجمع کردند 
ـم جـدیـدی در  : داشت، اظھار داشت  ھر ھفتـه یـک تصـمـی
شود، و مدیر عامل شـرکـت در مـدت    کارخانه گرفته می 

چھار ماه فقط یکبار به مدت چنـد سـاعـت در کـارخـانـه  
ـیـدا کـرده اسـت  ـرای  .  حضور پ کـارگـران ایـن کـارخـانـه ب

ـیـز   رسیدگی به وضعیت خود چـنـدیـن بـار بـه اداره کـار ن
اند؛ ولی تصمیم درستی در این زمینه گـرفـتـه    مراجعه کرده 

نشده است؛ در صورتی که به وضعیت مـوجـود رسـیـدگـی  
نشود، در مرحله بعد در مقابـل اسـتـانـداری زنـجـان تـجـمـع  
ـم؛   خواھیم کرد تا از این طریق وضعیت موجود را تغییر دھـی
ـیـمـه تـعـطـیـل در کـارخـانـه   تعداد کارگرانی که در حال ن

ـر اسـت ٣٠٠ مشغول به کار ھستند، در حدود   ـف وی بـا  .   ن
 نفر از کـارگـران در مـقـابـل ایـن  ٤٠٠ بیان اینکه امروز نیز  

کارخانه تجمع کردند، از مسئوالن خواست اقدامات الزم را  
در زمینه رسیدگی به امور کارگران ایـن کـارخـانـه انـجـام  

ـم و    ما حقوق می .  دھند  ـی گیریم، اما ھر ماه باید تجمع کـن
امروز نیز پس از تجمع کارگران مقرر شد تـا  .  حقوق بگیریم 

 . مھر ماه یک نفر پاسخگوی این کارگران باشد ٢٥ 
 

تجمع کارکنان مجموعه ورزشی آزادی 
 مقابل وزارت ورزش 

پرسنل مجموعه ورزشـی آزادی مـقـابـل وزارت  :  مھر ٨ 
پرسـنـل مـجـمـوعـه آزادی از سـاعـت  .  ورزش تجمع کردند 

کـارکـنـان فضـای سـبـز  .   مقابل وزارت حضور دارند ٨:٣٠ 
مجموعه ورشی آزادی خواھان پرداخت حـق و حـقـوق خـود  

 .ھستند 
  

 نفره متقاضیان مسکن ٧٠٠تجمع اعتراضی 
 ویژه تھران

) تـھـرانسـر ( روند کند ساخت مسکن ویژه تھـران  :  مھر ٩ 
 متقاضی مسـکـن ویـژه در مـحـل  ٧٠٠ باعث شد بیش از  

پروژه تجمع کنند و خواستار سرعت ساخـت ایـن واحـدھـای  
به گفته متقاضـیـان مسـکـن ویـژه تـھـران  .  مسکونی شوند 

ـیـش از یـک مـاه اسـت کـه ھـیـچ  )  تھرانسر (  این پروژه ب
ـنـد .  پیشرفت فیزیکی ندارد  در  : تجمع کننـدگـان مـی گـوی

ــد کــه   ــوالن عــنـوان مـی کـردن ـروژه مسـئ ـتـدای آغـاز پ اب
واحدھای مسکونی تھرانسر در سـال جـاری واگـذار مـی  
ـرود سـال   ـیـش ب شود، بنابراین اگر روند ساخت ایـن گـونـه پ

معترضـان بـه رونـد  .  آینده نیز این واحدھا واگذار نمی شوند 
ـیـز   ـیـش فـروش ن ـرارداد پ ساخت مسکن ویژه ھمچنین از ق
ـرارداد   ـرار بـود ق گله مند بودند و می گفتند که از ابتدا ق
پیش فروش عرصه و اعیان با متقاضـیـان بسـتـه شـود امـا  
ـرارداد   ـنـد کـه ق اکنون مسئوالن راه و شھرسازی مـی گـوی
. پیش فروش اعیانی واحدھـای مسـکـن ویـژه آمـاده اسـت 

ـتـه مسـئـوالن  : یکی از تجمع کنندگان گفت  مـگـر بـه گـف
وزارت راه و شھرسازی قرار نبود که مسکن ویژه تـھـران در  
ـر   آبان و آذر تحویل داده شود پس چـرا امـروز واحـدی مـدی
کل راه و شھرسازی در میان تجمع کننـدگـان مـی گـویـد  
این واحدھای مسکونی در شھریور سال آینـده واگـذار مـی  

 .شود 
 

شکایت کارگران روزمزد از فدارسیون 
 !کشتی
ـری  :  مھر ١١  ـیـگـی کارگران روزمزد خانه کشتی برای پ

شـان بـه فـدراسـیـون کشـتـی    حق و حقوق به تعـویـق افـتـاده 
 .مراجعه کردند که واکنش خطیب نسبت به آنھا اخراج بود 

  
اعتراض کارگران کارخانه خوراک دام و 

 طیور ھرم طالیی شرق نیشابور
بی اعتنایی کارفرما کـارخـانـه ھـرم طـالیـی  : مھر ١١ 

ـیـمـه،   ـرداخـت ب شرق نیشابور ، به حق وحقوق کارگران در پ
دریافتی کـارگـران  ..اضافه کاری، حق اوالد، حق مسکن و 

حـداقـل  » ھزار تومان است که حتی از رقم تعیین شده  ٤٦٤ 
کارفرما در پـاسـخ  .  بدون حقوق جانبی نیز کمتر است  «مزد 

ـیـد در ایـن کـارخـانـه    به اعتراض کارگران می  گـویـد، تـول
 .توجیه اقتصادی ندارد 

 
 کارگر بازنشسته کشتیرانی از ٣٠٠شکایت 

 تامین اجتماعی
اداره کل تامین اجتماعی استان ھرمزگان نـزدیـک بـه  

ـران را  ٣٠٠   کارگر شرکت کشتیرانی جمھوری اسالمـی ای
به جای آنکـه تـحـت قـانـون مشـاغـل سـخـت و زیـان آور  
. بازنشسته کند، به صورت عادی بـازنشـسـتـه کـرده اسـت 

ـیـل ایـن تـخـلـف از اداره کـل تـامـیـن   کارگران نیز بـه دل
اجتماعی استان ھرمزگان به دیوان عدالـت اداری شـکـایـت  

با توجه به اینکه کارگران دریانورد مشمـول قـانـون  . اند   کرده 
ھزینه نوبت کاری، فـوق الـعـاده  :  مشاغل سخت و زیان آور 

اشعه و سایر مزایای سـخـتـی کـار ایـن کـارگـران تـوسـط  
ـرداخـت نشـده و تـامـیـن   کارفرما به تـامـیـن اجـتـمـاعـی پ
اجتماعی ھم، این مزایا را در مستمری کـارگـران مـنـظـور  

در صـورت مـحـاسـبـه ایـن مـزایـا، مسـتـمـری  . نکرده است 
ـیـدا  ٤٠٠ بازنشستگـان تـا سـقـف    ھـزار تـومـان افـزایـش پ

  . کند   می 
 نا امنی محیط کار 

 
جسد کارگر مفقود شده از زیر تلی از 

 خاک بیرون کشیده شد
ـروز در  :  مھر ١٥  جسد کـارگـری کـه حـوالـی ظـھـر دی

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـلـی    – جاده اراک  ٥٠ کیلومتر   ـر ت قم مفقود شده بود از زی
ـروژه  .   از خاک بیرون کشیـده شـد  ایـن کـارگـر کـه در پ
قم  مشغـول    – جاده اراک  ٥٠ نصب روشنایی در کیلومتر  

ـقـود شـده بـود  ـروز مـف جسـد فـرد  .  به کار بوده و از ظھر دی
ھای خاک موجـود در مـنـطـقـه    مذکور در زیر یکی از تل 

 . یافت شد 
 

 سوختن یک کارگر ھنگام بارگیری تانکر
کارگر بارگیری یکـی از صـنـایـع شـیـمـیـایـی  :  مھر ٨ 

اصفھان به نام حسین کایـدی خـواه در گـلـسـنـان شـھـدای  
ـر از   فوالدشھر به خاک سپرده شد که تمام بدن وی به غـی

وی ظـاھـرا  در  .  چھره وی سوخته و فاقد پوست شده بـود  
جریان یک حادثه کارگری ھنگام بارگیری تانکر سوخـتـه  
است ولی اثری از گـزارش ایـن حـادثـه در ھـیـچـیـک از  

 رسانه ھا نیست  
 
 کارگر استحصال طالی پویا در معرض ٣٠٠

  قرار دارند سیانور و جیوه
 کارگر کارخانه اسـتـحـصـال طـالی پـویـا  ٣٠٠ : مھر ٨ 

ـیـل رعـایـت نشـدن   زرکان در جنوب آذربایجان غربی، بـه دل
اصول ایمنی و بھداشت در محیط کـار روزانـه در مـعـرض  
ـیـد   ـیـت اسـتـخـراج و تـول مواد آالینده صنعتی ناشی از فعال

یـکـی از کـارگـران  .  طال به ویژه جیوه و سیانور قرار دارنـد 
کارخانه استحصال طالی پـویـا زرکـان آق دره  »شاغل در  

کارخانه پویا زرکـان آق دره تـکـاب حـدود  :  گفت  «تکاب 
کـارگـر در بـخـش  ٣٠٠  کارگر دارد که از این تعـداد  ٨٠٠ 

 کـارگـر  ٥٠٠ استیصال طال در کارخانه فعال بوده و مابقی  
ـنـد   در بخش استخراج طـال در مـعـدن روبـاز کـار مـی  . کـن

بھداشت و ایمنی کار در ھیچ یک از مراحل اسـتـخـراج و  
شود و کارگران شاغل در    تولید در این کارخانه رعایت نمی 

این واحد تولیدی بدون وسایل و ابزار استـانـدارد در مـعـرض  
انواع مواد سمی ھمانند سیانور و جیوه قرار دارنـد و نـگـران  

 با شغل ایـن کـارگـر    معاوضه سالمت .  سالمت خود ھستند 
که به نمایندگی از کارگران کارخانـه اسـتـحـصـال طـالی  

 کـارگـر  ٣٠٠ پویان زرکان سخن می گفت، با بیان اینکـه  
 تن سیانور سـر و کـار دارنـد، اضـافـه  ٣ کارخانه روزانه با  

ماده سمی سیانور که برای جداسازی طال از خـاک  :  کرد 
ـرد بـه راحـتـی در مـحـیـط    معدن مورد استفاده قرار می  گی

ـر نـحـوه نـگـھـداری   کارخانه پراکنده بوده و نظارت کافی ب
شود و اثرات سیانـور    خام این ماده قبل از استفاده اعمال نمی 

ھا تا چند ھفته پـس از تـمـاس بـا آن    از جمله سوزش دست 
به گفته وی، مسئله آلودگی محـیـط  .  شود   نیز احساس می 

کار در کارخانه تولید طالی پویا زرکان تکاب سـالـھـاسـت  
ھـا از تـرس از    دھـد و آن   کارگران این کارخانه را آزار مـی 

ھا را به جـان بـخـرنـد    دست دادن شغل خود مجبورند آلودگی 
و دم نزنند چرا که آلوده شـدن بـه مـواد سـمـی و احـتـمـال  

. دھـنـد   پولی ترجیح می   بیماری در آینده را به بیکاری و بی 
بـاری کـه از  ( در ھر استریـپ  : این کارگر در ادامه افزود 

ـلـو طـال،  ١٠ )  شود   محل استخراج وارد کارخانه می    ٢٠ کـی
 کیلو جیوه از طریق جداسازی طال با کـربـن  ٦٠ کیلو نقره و  
شود که مقدار زیادی از ایـن جـیـوه اسـتـخـراج    استخراج می 

او از  .  کـنـد   شده در ھوا بخار شده و مـحـیـط را آلـوده مـی 
ـر بـھـداشـتـی طـال در ایـن   استحصال غیـر اصـولـی و غـی

ـبـاس  :  کارخانه انتقاد کرد و گـفـت  ایـن کـارگـران فـاقـد ل
ای    مناسب کار در محیطھای آلوده بوده و ماسکھای جـیـوه 

ساعت یکبار تعویض شـونـد ھـر شـش مـاه  ٢٤ که باید ھر  
ـیـن بـا  .  گیرند   یکبار در اختیار کارگران قرار می  او ھـمـچـن

ـر »بیان اینکه این واحد تولیدی فـاقـد دسـتـگـاه    «اسـکـراب
ــگـاه اسـکـرابــر دسـتـگـاھــی اسـت کــه  :  اسـت، افـزود  دسـت

گیرد و باعث جدا سـازی جـیـوه    ھای معلق ھوا را می   بخارا 
ـریـن    جیـوه از خـطـرنـاک :  او اضافه کرد .  شود   از بخار می  ت

ھای زیست محیطی بوده که اثرات سـمـی شـنـاخـتـه    آالینده 
ـتـال بـه    کند که مھم   ای برای انسان ایجاد می   شده  ترین آن اب

ـیـن   ـیـمـاریـھـای عصـبـی در ب بیماری سرطان و بروز انواع ب
کارگران است که ھم اکنون تعداد زیادی از ایـن کـارگـران  

او به ذکـر  .  اند   ھا مبتال شده   دانسته و ندانسته به این بیماری 
ـر    مثالی از پنھان ماندن بیماری  ـر اث ھای عصبی کارگران ب

ـرداخـت و گـفـت  ـیـش  :  تماس با جـیـوه پ حـدود سـه سـال پ
بر اثر افسردگی شـدیـد نـاشـی   «ق .سجاد »کارگری به نام  

از صدماتی که به سیستـم مـرکـزی اعصـابـش وارد آمـده  
ـرار   بود، با استفاده از سیانور که در دسترس تمام کارگران ق

ایـن کـارگـر در ادامـه  .  دارد خودکشی کرد و جان بـاخـت 
توجھی بازرسان اداره تـعـاون، کـار و    گفتگو با انتقاد از بی 

ـیـدی    رفاه اجتماعی و نماینده اداره بھداشت در واحد  ھای تول
استان آذربایجان غربی به مشکالت آشـکـار کـارگـران ایـن  

در صورتی که بازرسان با استفاده از تـمـام  : کارخانه، گفت 
کردنـد    ابزارھای در اختیار، به وظایف قانونی خود عمل می 

. کردنـد   شان معاوضه نمی   امروز کارگران کار را با سالمتی 
انـگـار در سـطـح اسـتـان  :  او در ایـن رابـطـه اضـافـه کـرد 

آذربایجان غربی حتی یک عدد دستگاه جیـوه سـنـج وجـود  
  ٤٠ ندارد تا میزان جیوه معلق این کارخانه را که تا شـعـاع  

ـری   کیلومتری کارخانه قابل پراکندگی است را انـدازه گـی
ـیـان  .  کند  این کارگر در بخش پایـانـی سـخـنـان خـود بـا ب

اینکه اداره تعاون کار ورفاه اجتمـاعـی شـھـرسـتـان ارومـیـه  
ـرار   «سختی کار » ـیـد ق ایـن تـعـداد کـارگـر را مـورد تـای

مسئوالن اداره تعاون کار و رفاه اجـتـمـاعـی  :  دھد گفت   نمی 
  ٢٠ گویند سختی کار شـمـا بـعـد از    شھرستان ارومیه می 

ـر   سال کار کردن قابل پیگیری است اما به دلیل اتمام ذخـای
 سال آینده، کارگران این واحد اکـنـون  ٥ طالی این معدن تا  

ـنـد از مـزایـای     سال سابقه کار نمـی ١٠ با   سـخـت و  »تـوان
ـر  .  مـنـد شـونـد   شان بھره   بودن شغل  «آور   زیان  خـطـرات جـیـوه ب

سالمتی بر اساس اطالعات دانشنامه مجازی ویکی پـدیـا،  
خطرات جیوه بر سالمتی بشر ابتدا توسط مصـریـان بـاسـتـان  

کـردنـد،    که از بردگان جھت کار در معادن جیوه استفاده می 
احتماال به خاطر سم ی بودن مـلـغـمـه  جـیـوه  .  کشف شده بود 

 (HgS)در استخراج طال، بردگانی که در معادن شنگرف  
از اوایـل  .  مردنـد    ماه می ٦ کردند، بعد از    ھا کار می   رومی 

ـرویـی   سده  ھجدھم میالدی توجه دانشمندان بـه احـتـمـال روب
انـواع  .  شغلی و تـمـاس افـراد عـادی بـا جـیـوه جـلـب شـد 

ـنـد   ـبـاتـی مـان ـرکـی ترکیبات جیوه، سمی ت متفاوتی دارنـد، ت
فنیل مرکور و الکوکسی الکیل، کمترین میزان آسـیـب، و  

جـیـوه  .  ترکیبات الکیل جیوه بیش ترین آسیب را می رسانند 
از راه تنفس، گوارش و نیـز از طـریـق پـوسـت قـابـل جـذب  

باشد، بخار جیوه به دستگـاه اعصـاب مـرکـزی تـمـایـل    می 
تـا  .  ھـا و کـبـد اسـت    کلیـه ٢ +Hgدارد، اما ھدف اصلی  

کنون مدارک محدودی در ارتباط با سرطانـزا بـودن جـیـوه  

دھـنـد کـه در    مطالعات جھـانـی نشـان مـی .  است   ارائه شده 
نتیجه  تماس مستقیم یا استنشاق بخارات جـیـوه، اخـتـالالت  

ـنـد از   آید که برخی از آن   مختلفی به وجود می  : ھـا عـبـارت
ـیـه،  -اختالل دستگاه خود  ایمنی، اخـتـالل در عـمـلـکـرد کـل

 –ناباروری، تاثیرات منفی روی جنین، مشکالت رفـتـاری 
ـر   ـرات مـخـرب ب ـی عصبی، ناکارآمدی قلبی، آلـزایـمـر، تـاث
ـرات چشـمـی،   ـی دستگاه عصبی مرکزی و مـحـیـطـی، تـاث
مشکالت دھانی، نارسایی حاد تنفسی، درماتیت، دمانـس،  
ـیـویـت،   تھوع، استفراغ، اسھال، درد شکم، ھمانوری، کونژکت
برونشیت، پنومونی، ورم ریه، تب بخار فـلـزی و اخـتـالالت  
ـیـد مـثـل و   نوروسایکوتیک، اثر بر روی غده تیروئیـد، تـول

ھـا،     بخار جـیـوه بـه ریـه ٣ mg/m ١ استنشاق  . سمیت ژنی 
ھا و دستگاه عصبی آسـیـب زده و بـاعـث تـحـریـک    کلیه 

پذیری شدید، بی ثباتی احساس، لرزش، کـاھـش وزن، ورم  
ـتـھـاب ریـه و آمـاس پـوسـت   لثه، سردرد، کاھـش رشـد، ال

ھای عمومـی    این عوارض ممکن است در جمعیت . شود   می 
 )منبع ایلنا .(نیز مشاھده گردد ٣ mg/m ١/٠ در مواجھه با  

 
اصول ایمنی کار در معادن نمک سمنان 

 شوند رعایت نمی
اصول ایمنی و حفاظت فنی کار در معادن نمکی کـه  

ـر  .  شـود   داخل کوه قراردارند جـدی گـرفـتـه نـمـی  ـیـشـت در ب
معادن نمکی که در دل کوه قرار دارند، عملیات اسـتـخـراج  
نمک بدون رعایت الزامات ایمنی و حفـاظـت فـنـی انـجـام  

ـنـی از ایـن مـعـادن  .  شود   می  ـی به دلیل کمبود بـازرس بـازب
ـبـودن  .  ممکن است تا دو سال طول بکشد  به دلیل الزامـی ن

ـر   رعایت نکایت ایمنی در این معادن ھرلحظه ممکن است ب
ھای اسـتـخـراج ،کـارگـران شـاغـل در درون    اثر ریزش تونل 

 .معدن گرفتار شوند 
 

 ساله اداره برق سنندج ٣٣کارگر 
 دچارحادثه شد

ـبـی   ـران آقـای مـجـت به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ای
ـتـه  ٣٣ امیری کارگر   ـنـدج در ھـف ـرق سـن  سالـه ی اداره ب

ـنـدج   گذشته  بر اثر سقوط تیر برق در محله ی دگـران سـن
ـر   ـی دچارحادثه شد آقای مجتبی امیری که بر اثر سقـوط ت
برق از ناحیه ھـر دو پـا دچـار آسـیـب جـدی مـیـشـود بـه  
ـتـه   بیمارستان توحید انتقال میابد اکنون پزشکان به وی گـف
اند که یک پای وی دچار فلجی گشته و بـھـبـود نـمـی  

 یابد 
 

کارگر تغلیظ میدوک با سقوط به داخل 
 دستگاه تیکنر جان باخت

 یکی از کارگران بخش تغلیظ مجتمع مس مـیـدوک  
شھربابک در حین کار به داخل دستگاه تیکنر یا مـخـلـوط  

منصور قربانی از کارگران بـخـش  .  کن سقوط و جان باخت 
ـر   تغلیظ مس میدوک حین کار در حال تـعـویـض و تـعـمـی

ای از منبع آب تیکنر بوده است که به علت بریـدگـی    قطعه 
پیچ تعادل خود را از دست داده بـه درون دیـگ دوغـابـی  
ـیـایـی بـوده   ـل کنسانتره سقوط می کند که حـاوی مـواد ق

 .سپارد   است و به علت شدت سقوط در این مواد جان می 
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بوس   مصدوم حاصل تصادف مینی٦ 
 کارگران شھربابکی

بوس حامل کارگران شھربابکـی بـا یـک    برخورد مینی 
آباد به سـرچشـمـه سـبـب    دستگاه وانت مزدا در تقاطع خاتون 
 .مصدومیت شش نفر از کارگران شد 

 
 مرگ کارگرسالخورده درپیرانشھر

بـه  "  احـمـد " یک کارگراھل پیرانشھر بـه نـام  :   مھر ١٠ 
ـرای  .  ھنگام کار دچار حادثه شد  این کـارگـر سـالـخـورده ب
ھای ارومیه منتقل شد امـا بـه    درمان به یکی از بیمارستان 

 .دلیل شدت جراحت وارده جان خود را از دست داد 
  

 اخراج و بیكارسازی 
 

نیمه تعطیلی کارخانه ذوب آھن آلیاژی 
 مالیر 
ــھــر ١٥  ــت  ٦٠ اخــراج  :  م ــدم پــرداخ ــارگــروع ــاه  ٥ ک م
ـر ٢٤٠ حقوق  تـعـداد  .  کارگر کارخانه ذوب آھن آلیـاژی مـالی

 نفر از آنان با وجـود  ٦٠ نفر است که  ٣٠٠ کارگران این واحد  
شان، از خردادماه سال جاری با اتمـام    ماھیت استمراری شغل 

 درصـد  ٨٠ اندو در حال حاضـر    شان اخراج شده   قرارداد کاری 
ـیـزیـکـی نـدارنـد و   از کارگران شاغل در کارخانه حضور ف
تنھا تعدادی از آنان که در بخش نگـھـبـانـی و تـأسـیـسـات  
ـیـت دارنـد در مـحـل کـار خـود حـاضـر   کارخـانـه مسـئـول

گـذرد    در طول شش ماھی که از سال جاری می .  شوند   می 
کارگران فقط یک ماه در قالب مساعـده حـقـوق دریـافـت  

ــرده  ــد، و   ک کــارگــر اخــراجــی ھــنــوز تســویــه حســاب  ٦٠ ان
ـیـمـه    اندوازخردادماه تاکنون ھنوز نتوانسته   نشده  اند از مقرری ب

ماه حقوق، عـیـدی، پـاداش  ٥ عالوه بر . بیکاری استفاده کنند 
ـرداخـت  )  ٩١ ( و سنوات یک سال گذشته   ـیـز پ کـارگـران ن

 .نشده است 
 

 و  تعطیلی کارخانه ھای لبنیاتی سراب
 بیکاری کارگران

رئیس اداره صنعت، معدن و تـجـارت شـھـرسـتـان  :  مھر ٨ 
ـنـی ایـن    سراب از تعطیلی یکی دیگر از کارخـانـه  ـب ھـای ل

ـبـن بـه    در آخرین مورد، تعطیلـی سـراب .  شھرستان خبر داد  ل
 کارگر و نیروی کار آن کارخانه مـنـجـر شـده  ٥٧ بیکاری  

 . است 
 

 آھن اردبیل احتمال بیکاری کارگران ذوب
کارگران کارخانه ذوب آھن اردبیل، تعویق سه ماھـه در  

 ماھه در پرداخت حـق   ٨  کارگر و تأخیر  ٣٥٠ پرداخت حقوق  
 نفر از کـارگـران را تـعـدیـل  ٧٠ ھای آینده بیش از    و در ماه 
 .میشود 
  

 واحد ٤کارگر درپی تعطیلی ٢٠٠بیکاری 
 پنبه پاک کنی در بجنورد و آشخانه

 واحد پنبه پاک کنی در شھرستـانـھـای بـجـنـورد و  ٤ 
 کـارگـر اکـنـون بـه  ٥٠ آشخانه، ھر کدام با وجود اشتـغـال  

 . سبب کمبود مواد اولیه تولید تعطیل شده اند 

 
 نفر تا تھدید شغل ٥ای   از اخراج ھفته

  کارگرکارخانه پارس دارو٢٨٥
ھـای    مدیر عامل کارخانه پارس دارو، از زیر مـجـمـوعـه 

، بـدون در  ) شستا ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
نظر گرفتن شرایط تعیین شده در قانون کار، امنیت شـغـلـی  

.  کارگر شاغل در کـارخـانـه را مـتـزلـزل کـرده اسـت ٢٨٥ 
مدیریت جدید پارس دارو در روزھـای پـایـانـی دولـت دھـم  
منصوب شده است و پس از انتصاب نیز بـه طـور مـتـوسـط  

ـنـده ٥ ھر ھفته   ای اخـراج     کارگر را بدون ھیچ دلیل قانع کن
تعداد کارگران اخـراجـی ایـن کـارخـانـه تـا بـه  .  کرده است 

رسـد رونـد اخـراج     نفر رسیده اسـت وبـه نـظـر مـی ٢٥ امروز  
از جمله موارددیـگـری  .  کارگران ھمچنان ادامه داشته باشد 

که توسط کارفرمای جدید کـارخـانـه پـارس دارو رعـایـت  
شوند، حذف مرخصی و اضافه کاری، کاھش حـقـوق،    نمی 

ـر  )  سه مـاھـه ( عقد قرار دادھای کوتاه مدت   و کسـر سـای
ـیـن   مزایای جانبی و ھمچنین ایجاد رعـب و وحشـت در ب

پـس از  . کارگران به واسطه تھدید امنیت شغـلـی آنـان اسـت 
ـریـت   اتمام قرارداد یکساله کارگران، این قراردادھا تحت مـدی

ـیـز  . یابند   جدید به سه ماه تغییر می  ـرار داد ن شرط تمدیـد ق
 مـرداد  ٢٣ نام بردن از سه نفر از کارگرانی است که در روز  

تـعـداد  .  ماه نسبت به اقدامات کارفرما اعتراض کرده بودند 
ـر رسـیـده  ٢٥ کارگران اخراجی این کارخانه تا به امروز   ـف  ن

رسد روند اخراج کارگران ھـمـچـنـان ادامـه    است وبه نظر می 
 .داشته باشد 

  
کارگرکارخانه روغن نباتی شاد ٣٥اخراج 

 گل بدلیل مخالفت با قرارداد سفید امضاء
کارگرکارخانه روغن نباتی شاد گـل  ٣٥ اخراج  : مھر ١٠ 

ـیـد امضـاء،    ٩٥ حـال حـاضـر  .  بدلیل مخالفت با قرارداد سف
کارگر قراردادی در کارخانه شاد گل مـجـبـور بـه امضـاء  

کارفرمای کارخانـه شـاد گـل  .  اند   قراداد سفید امضاء شده 
ـر کـارگـران   ـنـد سـای ـیـز ھـمـان قصد داشت با این کارگران ن

  ٣٥ کارخانه قراداد سفید امضـاء مـنـعـقـد کـنـد امـا ایـن  
کارگران اخـراجـی  .  ی مخالفت اخراج شدند   کارگر در نتیجه 

 .سال سابقه کاردارند ١٣ تا ٧ از 
 

 كارگران 
 

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی 
وضعیت رضا شھابی عضو :تھران وحومه

 زندانی سندیکا
ـئـت   رضا شھابی عضـو ھـی
مدیره سندیكای كارگران شركت  

 بـه عـلـت  ٨٩ واحد كه از سـال  
فعالیت ھای صنـفـی در زنـدان  
بسر می برد امروز صبـح حـدود  
ســاعــت ده از زنــدان اویــن بــه  
ـیـمـارســتـان شـھــدای تـجـریــش   ب

منتقل شد و پس از گرفتن نوار عصبی از ناحیه كمر و پـا  
در ساعت یك و بیست دقیقه بعـد از ظـھـر بـه زنـدان اویـن  

ـم  . برگردانده شد  نامبرده كه حین بازداشت مورد ضـرب و شـت

قرار گرفته بود از ناحیه گردن و كـمـر دچـار آسـیـب ھـای  
ـنـی مـورد   جدی شد ،بطوری كه در بیمارسـتـان امـام خـمـی
عمل جراحی شش ساعته قرار گرفت و بعد از عـمـل طـبـق  
توصیه پزشكان می بایست در خارج از زندان ادامـه درمـان  
ـرار   می داد كه این مسئله مورد تایید مسئولیـن قضـایـی ق
نگرفت و نامبرده مجبور گـردیـد بـا شـرایـط سـخـت زنـدان  
ادامه بھبودی خود را انـجـام دھـد كـه ایـن بـی تـوجـھـی  
مسئولین نسبت به ادامه مراقبت و درمـان خـارج از زنـدان  
آسیب ھای جدی به كمر و گردن نامبرده وارد كـرده ،ضـمـن  
آرزوی سالمتی برای ایشان از مسئولین قضائـی خـواسـتـار  

 .آزادی و رسیدگی فوری به این فعال كارگری را داریم 
 

ھمزمان با برگزاری جلسه ھیات حل 
اختالف، کارگران فوالد زاگرس دست به 
تجمع در مقابل اداره کار شھرستان قروه 

 زدند
ـبـه دھـم  : اتحادیه آزاد کارگران ایران  ظھر روز چـھـارشـن

مھر ماه ھمزمان با برگزاری جلسه ھیات حل اختـالف اداره  
کار شھرستان قروه، کارگران شرکت فوالد زاگرس دست بـه  
تجمع در مقابل این اداره زدند و خواھان تحقـق خـواسـتـھـای  

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  . خود شدند  ـنـا ب ب
کارگران ایران جلسه ھیات حل اختالف ادار ه کار شھرستـان  
ـراض شـرکـت فـوالد زاگـرس   قروه برای رسیدگـی بـه اعـت
. نسبت به رای ھیات تشخیص این اداره تشکـیـل شـده بـود 

ـراضـات   ھیات تشخیص اداره کار شھرستان قروه در پی اعـت
ـر   متعدد کارگران فوالد زاگرس در مقـابـل مـجـلـس و سـای
نھادھای دولتی و در پی شکایات آنان از کـارفـرمـا، رای  
به ابقا به کار و پرداخت کلیه مطالبات ایـن کـارگـران داده  
بود اما کـارفـرمـای شـرکـت فـوالد زاگـرس ضـمـن عـدم  
تمکین به این رای، اعتـراض خـود را نسـبـت بـه آن طـی  
ـروه   شکایتی به ھیات حل اختالف اداره کـار شـھـرسـتـان ق
ـبـه ایـن   ارائه کرده بود و بر این اساس ظـھـر روز چـھـارشـن
ھیات برای رسیدگی به شکایت کارفرما تشکـیـل جـلـسـه  

ـراعضـای ھـیـات حـل  ٩ در این جلسه که ھمگی  .  داد  ـف  ن
اختالف بعالوه وکیل کارفرما و جعفر عظیم زاده بـه ھـمـراه  
چند تن از کارگران به نمایندگی از سوی کارگـران فـوالد  
زاگرس شرکت کرده بودند اعضای ھیات پـس از اسـتـمـاع  
ـنـده   موارد اعتراضی وکـیـل کـارفـرمـا و دفـاعـیـات نـمـای
کارگران و بحث و شور در کلیه موارد به جلسه خود پـایـان  
داد و مقرر شد ظرف روزھای آینده رای مقتضـی را صـادر  

بنا بر این گزارش ھمزمان با برگزاری جـلـسـه ھـیـات  .  کند 
حل اختالف اداره کار شھرستان قروه، مدیریت شرکت فـوالد  
زاگرس از آنجا که میدانست کارگران در مقابـل اداره کـار  
تجمع کرده اند تـالش کـرد بـخـشـی از خـاک ضـایـعـات  
ـیـون تـومـان را از   ـل ـیـش از یـکـصـد مـی چدنی به ارزش ب
کارخانه خارج کند اما دھھا تن از کارگران فوالد زاگـرس  
به محض اطالع از  این مسئله بالفـاصـلـه بـا عـزیـمـت بـه  

کـارگـران  .  محل کارخانه مانع خروج این مواد از آن شـدنـد 
شرکت فوالد زاگرس اعالم کرده اند تا رسیدن بـه خـواسـت  
ـبـات   ـیـه مـطـال خود مبنی بر بازگشت بکار و دریـافـت کـل

 .معوقه از کارفرما، لحظه ای از پای نخواھند نشست 
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پس از گذشت نزدیک به دو سال و 
برگزاری دادگاھھای متعدد، شریف ساعد 

پناه و مظفر صالح نیا بار دیگر مورد 
 محاکمه قرار گرفتند

 مـاه از  ٢١ پس از گذشت  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـرگـزاری   ـیـا و ب بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صـالـح ن
ـم   ـت دادگاھھای متعدد بر علیه این کارگران، صبح دیروز ھـف
مھر ماه شعبه اول دادگاه تجدید نظر استـان کـردسـتـان ایـن  
ـره اتـحـادیـه آزاد   دو فعال کـارگـری و عضـو ھـیـات مـدی

ـرار داد  در ایـن دادگـاه  .  کارگران ایران را مورد محاکمه ق
 صبح دیروز و با شـرکـت وکـیـل ایـن کـارگـران  ١٠ که از  

آقای محمد قوامی برگزار شد ابتدا قـاضـی دادگـاه بـحـث  
استعفای شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را از اتـحـادیـه  
آزاد کارگران ایران به میان کشیـد امـا پـس از دفـاعـیـات   
این کارگران و آقای محمد قوامی و بحث حول فعالیتھـای  
اتحادیه، قاضی دادگاه از شریف ساعد پناه و مظفـر صـالـح  
نیا دعوت کرد تا برای ثبت قانونی اتحادیه آزاد کـارگـران  

ـنـده حـکـم  .  ایران تالش نمایند  قرار اسـت ظـرف روزھـای آی
ـر   دادگاه شعبه اول تجدید نظر استان کردستان در مورد مـظـف

ـر  .  صالح نیا و شریف ساعد پنـاه بـه آنـان ابـالغ شـود  مـظـف
 و  ١٥ صالح نیا و شریف ساعد پناه به ترتیـب در روزھـای  

 از سوی مامورین امنیتی با اتـھـامـات  ١٣٩٠  دی ماه  ١٨ 
ـقـه  ٢٩ واھی بازداشت و روز   ـی ـرار وث  دی ماه ھمانسال بـا ق

ـبـال آن تـا  ٨٠    ٢٢  میلیون تومانی از زندان آزاد شدند و بـدن
ـنـد ١٣٩٢ فروردین ماه   ـت در  .   بارھا مورد محاکمه قرار گـرف

ـرای   این محاکمات قاضی دادگاه شرط صدور حکم برائت ب
ـران اعـالم   این کارگران را استعفا از اتحادیه ازاد کارگران ای

اما آنان در این دادگاھھا بارھا بر حـق کـارگـران  .  کرده بود 
مبنی بر برپائی تشکلھای مستقل کارگری تاکـیـد نـمـوده  

به ھمین دلیـل دادگـاه  .  و حاضر به استعفا از اتحادیه نشدند 
 فـروردیـن مـاه سـالـجـاری  ٢٢ شعبه اول شھر سنندج در روز  

ھر کدام از آنان را به شش ماه حبس تعزیری محکـوم کـرد  
و بدنبال آن وکیل این کارگران خواھان تجدید نظر در احکام  

ـراض بـه  .  صادره شد  ـران بـا اعـت اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا و بـا مـحـکـوم  
ـرپـائـی   کردن برگزاری چنین محاکماتـی اعـالم مـیـدارد ب
تشکلھای مستقل کارگری و عضویـت کـارگـران در ایـن  
ـران   تشکلھا از بدیھی ترین حقوق اجتماعی طبقه کـارگـر ای
است و می باید به فوریت بھنام ابراھیم زاده، رضا شـھـابـی،  
محمد جراحی، شاھرخ زمانی و دیگر کارگران زندانـی آزاد  
ـرار   ـیـا و ق و حکم برائت شریف ساعد پناه و مظفر صـالـح ن
.  منع  تعقیب قضائی عموم فعالین کـارگـری صـادر شـود 

 ١٣٩٢  مھر ماه  ٨  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

انتخابات ضد كارگری شوراھای اسالمی كار 
 در شركت واحد

ـبـار شـوراھـای فـرمـایشـی و   با گذشت دو سـال، اعـت
كارفرمایی شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه بـه پـایـان  
رسید و مجددا باید این شوراھای نمـایشـی و كـارفـرمـایـی  
ـیـسـت سـال   اقدام به برگزاری انتخابات كنند ،ھر چنـد در ب
ـم در شـركـت واحـد شـاھـد   گذشته انچه كه من و ھمكـاران
بودیم این شوراھا حتی یـك بـار اقـدام بـه دعـوت مـجـمـع  
ـیـاورنـد و حـتـی در   عمومی از كارگران و رانندگان بعمل ن
ـتـی كـه در دفـاع از   ـب طول نمایندگی شان ھیچ نقطـه مـث
حقوق رانندگان و كـارگـران مشـھـود بـاشـد وجـود نـداشـتـه  

اما میشود به ھزاران مورد سركوب و پایـمـال كـردن  .  وندارد  
ـنـدگـان اشـاره   حقوق رانندگان و كارگران تـوسـط ایـن نـمـای

بطور مثال اخراج ھزاران كارگر در طول نمایندگی ایـن  . كرد  
شوراھا فقط به جھت رضایت كـارفـرمـا و اخـراج فـلـه ای  

ــوق  ٨٤ كـارگـران در سـال    كـه جـرمـی جــزء دفـاع از حـق
ھمكارانشان در حمایت و پشتیبانی از سنـدیـكـای نـو پـای  

ھر دو سـال بـا روش ھـای  .  كارگران شركت واحد نداشتند  
ـتـخـابـات نـمـایشـی   ـرگـزاری ان گوناگون تقلب، اقـدام بـه ب
ـنـد و   ـن شوراھای اسـالمـی كـار در شـركـت واحـد مـی ك
متاسفانه عوامل وزرات كار و ادراه كار استان تھران ھـم كـه  
ـرد ،   ـبـی صـورت نـگـی ـل ـق باید ناظر این انتخابات باشد تا ت
نھایت ھمكاری و حمایت را از این شوراھا بعمل می اورنـد  
،بارھا اعضای سندیكای كارگران شركت واحد بـا شـكـایـت  
ـلـب ھـا كـرده كـه   ـق ھای مختلف اقدام به افشاگری ازاین ت
متاسفانه نه تنھا از سوی بازرسـی وزرات كـار و بـازرسـی  
اداره كار استان تھران اقدامی صورت نگرفته بلكه بـا كـمـال  
وقاحت رئیس بازرسی وقت گفته حـق بـا شـمـا اسـت امـا  
ـم   ـی . دستور این است كه ما به دادخواھی شما تـوجـه نـكـن

سوال این است كه كارگران پس چگونه باید نماینده واقـعـی  
با توجه به اینكه سندیكای كارگـران  .  خود را انتخاب كنند  
 مـجـددا سـنـدیـكـای كـارگـران و  ٨٤ شركت واحد در سـال  

رانندگان را در شركت واحد با انتخاباتی ازاد احیا كـرد، امـا  
ـتـی   ـتـی و دول ـی متاسفانه با تمام شدت توسط عـوامـل امـن
مورد سركوب قرار گرفت ھر جند ایـن سـركـوب ھـا بـاعـث  
ـبـات و خـواسـتـھـای   نشد تا اعضای سندیكا دست از مطال
ـبـانـی اعضـای خـود   ـی كارگران بر دارند و توانستند بـا پشـت
مطالبات قابل توجه و بی نظیری را برای كـارگـران بـدسـت  
اورند و تا كنون ھم به این فعالیت ھا علیرغم تمـام فشـارھـا  
ادامه دھند ،اما ھنوز از سوی كـارفـرمـا و دولـت بصـورت  
رسمی تایید نشده و ھمچنین با تھدید و عدم امنیت شغـلـی  

 پیـامـكـی  ٩٢/٧/٩ در محیط كار مواجه ھستند امروز مورخ 
ھمكاران بـه ھـزارن  (از طریق اعضای سندیكا جھت اگاھی  
شوراھای اسالمـی  (  تن از رانندگان فرستاده شد با این متن 

ـیـل گـوش   كار تا كنون اخراج صدھا كارگر و راننده را به دل
ـر ایـن   ـنـاب بفرمانی و جھت رضایت كارفرما تایید كرده انـد ب
شوراھای اسالمی كار در دفاع از حقوق كارگـران عـاجـز و  
ناتوان ھستند، با حمایت از سـنـدیـكـا ی كـارگـران شـركـت  

ـیـام بـازتـاب  ) واحد به حقوق واقعی خود خواھیم رسید   این پ
گسترده ای از سوی ھـمـكـاران داشـتـه و نشـانـگـر تـالش  
سندیكای كارگران شـركـت واحـد در رسـیـدن بـه خـواسـتـه  
واقعی كارگران جھت دست یابی به حق ازادی تشكل ھـای  
واقعی كارگران اسـت  داوود رضـوی فـعـال سـنـدیـكـایـی  

 ٩٢/٧/٩ 
 

به كارگران ایران : محمد جراحی 
 وكارگران دنیا

به سـازمـانـھـای  
ــه   كـارگــری واتـحــادی
ـیـا  : ھا  ی سراسر دن

من محـمـد جـراحـی  
كارگر زندانی وعضو  
ــیــری   ــیــگ ــه پ ــت ــی كــم
ــھــای   ــل ایــجــاد تشــك

ـم  مـن  . كارگری ھسـت
بیش از دو سال اسـت   
ـریـز بـه    ـب در زندان  ت

ـیـد  .  سر میبرم   ـروی ـی ـم ت درزندان دچاربیماری غده خوش خـی
ـر بـه  .  شدم  ھنگام مراجعه به بیمارستان   با دستبد و زنـجـی

ـبـان و مـامـوران ھـمـراه    پا چنان از توھین وبد رفتاری زندان
ـیـمـارسـتـان   اذیت و آزار شدم كه دیگر راضی به مراجعه به ب

من ھم اكنون به اطالع میرسانم كه مـرا بـه دالیـل  .    نیستم 
من یك كـارگـرم  . واھی به   شش سال زندان محكومم كردند 

و كلیه فعالیتم در جھت تشكیل سندیكا ودیـگـرتشـكـلـھـای  
ــھــای كــارگــری و  .  كـارگــری بـوده اســت  ــل تشــكـل تشــكـی

. سندیكاطبق مقاوله نامه  سـازمـان جـھـانـی كـار آزاداسـت 
ـران ھـم عضـو ایـن سـازمـان   دولت جمھـوری  اسـالمـی ای
جھانی است و متعھد بـه انـجـام ایـن مـقـاولـه نـامـه ھـای  

ایجاد سندیكا و  دیگر تشكلھای واقعـی   . جھانی می باشد 
من یك كـارگـرم  .  از ابتدایی ترین  حقوق  ما كارگران است 

مـن در  .  وتا ایجاد  تشكلھا و سندیكا فعالیت خـواھـم كـرد 
اعتراض به دولت كه از تشكیل تشـكـلـھـا وسـنـدیـكـاھـا ی  
ـم   كارگری  جلو گیری به عمل می آورد  به  زندانـی بـودن

ـر  .  ادامه خواھم داد  ـبـه   ب ھم اكنون  تشكیل سندیكا مطـال
.  وشرط آزادیم از زندان تشكیل سنـدیـكـا سـت .  حق من است 

ـری ایـجـاد   ـیـگـی ـتـه پ ـی محمد جراحی  كارگر زندانی  كـم
 تشكل ھای كارگری 

 
 در ایران سرکوب کارگران را متوقف کنید

یـو،  . اس . ت، اف . ژ . سندیکاھای کارگری فرانسوی ث 
حمایت خود را از فـراخـوان تشـکـل  ) ھمبستگی (و سولیدر  

ھای کارگری مستقل و خانواده ھای کارگران زنـدانـی در  
ـقـل،  .   دارند   ایران اعالم می  افشین اسانلو کارگر حـمـل و ن

شـرایـط  .  در ماه ژوئیه در زندان رجایی شھر جان می سپـارد 
غیرقابل تحمل زندان موجب مشکالت سالمتی، جسـمـانـی  
و روانی شده و محدودیت ھای تحمیلی بر زندانیان به نـوبـه  

مـحـمـد  .  خود موجب وخیم تر شدن ایـن شـرایـط شـده اسـت 
جراحی، کارگر ساختمـان و عضـو سـنـدیـکـای کـارگـران  
نقاش ودکوراسـیـون سـاخـتـمـان، در زنـدان از سـرطـان غـده  
تیروئید رنج می برد و به علت فقـدان مـعـالـجـه جـانـش در  

شاھرخ زمانـی، کـارگـر زنـدانـی و  .  معرض خطر قرار دارد 
یک عضو دیگر سندیکای فوق، به خاطـر مـبـارزاتـش در  

رضـا شـھـابـی،  . داخل زندان قرار است تجدید محاکمه شود 
راننده اتوبوس و عضو ھیئت مدیره ی سـنـدیـکـای شـرکـت  

، کـه در زنـدان در  ) واحـد ( واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  
ـرار دارد، از مـعـالـجـات و   شرایط سالمتی بسـیـار بـدی ق
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ـم .  جراحی محروم بـوده اسـت   -درمان پسا  ـراھـی زاده،    بـھـنـام اب
فعال کـارگـری زنـدانـی و مـدافـع حـقـوق کـودکـان، بـه  
اتھامات بی اساس و واھی قرار اسـت تـجـدیـد مـحـاکـمـه  

پدرام نصرالھی، محمـد بـوداغـی و مـھـدی فـراحـی  .  شود 
شاندیز به خاطر فعالیت ھای سندیکایی شان کـمـاکـان در  

ـنـھـا بـخـش انـدکـی از  .  زندان بسر می برند  اسامی فوق ت
ـران  .  کارگران زندانی را شـامـل مـی شـود  کـارگـران در ای

برای بھبود شرایط کار و زندگی چقدر و تا کی بایـد رنـج  
مگر این کارگران موجد چه خـطـری  .  ببرند و قربانی دھند 

ھستند که از معالجه و درمان محروم می شوند، حتـی بـه  
ـران مـی   قیمت مرگ شان؟ مـا از مـقـامـات قضـایـی ای
خواھیم که کارگران زندانی بیمار را فورا  آزاد کـنـد تـا آن  
. ھا بتوانند به امکانات درمانی الزم دسترسی داشته باشـنـد 

یـو، و  .اس .ت، اف .ژ .سازمان ھای اتحادیه ای فرانسوی ث 
 سـازمـان  ٨٧  و  ٩٨ سولیدر به نقض مـقـاولـه نـامـه ھـای  

جھانی کار توسط حکومت ایران معتـرض بـوده و خـواھـان  
ترجـمـه  .  آزادی کلیه کارگران مبارز زندانی در ایران ھستند 

ـران  :  و پخش  از   ھمبستگی سوسیالیستی بـا کـارگـران ای
ـران    – فرانسه  اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ای
 پاریس   –

 بازنشستگان 
 

توقف تحمیل بیمه تکمیلی به :حسین غالمی
 بازنشستگان و حسابرسی

یک فعال جامعه کـارگـران بـازنشـسـتـه در تـھـران بـا  
یادآوری اینکه نخستین بار در دولت دھـم سـازمـان تـامـیـن  

ھای مکمـل درمـانـی را    اجتماعی با نقض قانون الزام، بیمه 
شدگان بازنشسته، بازمانده و از کار افتـاده تـحـمـیـل    به بیمه 

ـیـمـه مـکـمـل   کرد، خواستار توقف تحمیل قرارداد خدمات ب
ـر   درمانی به بیمه شدگان مقرری بیگـر و مسـتـمـری بـگـی

در این بـاره   «حسین غالمی ».  سازمان تامین اجتماعی شد 
ـیـن  :  به ایلنا گفت  انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان نـخـسـت
 شروع و به بیمه شدگان غیر شاغـل سـازمـان  ٨٩ بار از سال  

 .تأمین اجتماعی تحمیل شد 
ـران سـازمـان تـامـیـن  :  وی تاکید کـرد  ھـمـکـاری مـدی

اجتماعی و مسئوالن کانـون عـالـی کـارگـران بـازنشـسـتـه  
ھای مکمل خدمات درمانی در حالـی    کشور در ترویج بیمه 

بود که مطابق قانون الزام سازمان تامین اجتمـاعـی از سـال  
شدگان خـود خـدمـات درمـانـی     موظف است تا به بیمه ٦٩ 

یه موجـب ایـن قـانـون  :  رایگان ارائه کند غالمی ادامه داد 
ـقـاطـی   سازمان تامین اجتماعی حتی مکلف است تـا در ن
که برای استفاده بیمه شدگان این سازمان مـراکـز درمـانـی  
ـر   ملکی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات درمانی از سـای

 .مراکز درمانی اقدام کند 
این کارگر بازنشسته با یادآوری اینکه سازمان تـأمـیـن  

ای و درمانی نزدیـک بـه    اجتماعی بابت ارائه خدمات بیمه 
ـیـمـه   یک سوم در آمد ماھانـه دوران خـدمـت سـی سـالـ  ب

متاسفانه از حدود سـه  :  شدگان را دریافت کرده است، افزود 
سال پیش تاکنون مدیران این سازمان با ھمـراھـی مسـئـوالن  
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی بدون توجه بـه وظـایـف  
ـتـصـادی عـمـل   قانونی و صنفی خود مانند یک بنگـاه اق

ـنـه    اند و بیمه شدگان غیر شاغل را واداشته   کرده  انـد تـا ھـزی

این وضع در حـالـی  : وی افزود . بیمه مکمل پرداخت کنند 
به جامعه بیمه شدگان بازنشسته، از کار افتاده و بـازمـانـده  

است که به موجب قانون اساسی دولت مـلـزم بـه    تحمیل شده 
 .تامین ھزینه بھداشت و درمان کلیه آحاد کشور است 

این عضو کانون کارگران بازنشسته تـھـران بـا یـادآوری  
ـیـمـه      اینکه سال گذشته با واگذار شدن مسئولیت تـامـیـن ب
مکمل درمانی به شرکت بیمه دی، کارگران بازنشـسـتـه و  
از کار افتاده تھرانی بیشتر از ھر زمـانـی دچـار زحـمـت و  

ـرارداد  :  مکافات شداند، گفت  بطور کلی در این سه سـال ق
ـنـھـا کـمـکـی بـه امـر درمـان و   بیمه مکمل درمانی نه ت
ـیـاز نـکـرد کـه حـتـی مـوجـب   خدمات بیمارستانی مورد ن
اتالف ھزینه و سرگردانی زیاد بازنشستگان نیازمند بـه ایـن  

ـتـه  : غالمی ادامه داد . خدمات شد  از آنجا که تا چنـد ھـف
دیگر موعد قرارداد بیمه خدمات درمانی مکمل بـه پـایـان  

رسد، بازنشستگان تھرانی به عنوان بخشی از معترضـان    می 
ـتـه گـذشـتـه طـی طـومـاری از   این رویه غیر قانـونـی ھـف
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار تـوقـف کـامـل  

ـتـه  .  ترویج بیمه مکمل و بازگشت به قانون الزام شدند  به گف
ـر انـجـام   این کارگر بازنشستـه، مـعـرتضـان ضـمـن آنـکـه ب
ـلـی بـه   ـیـمـه تـکـمـی حسابرسی در خصوص تحمیل قرارداد ب

ـتـاده تـاکـیـد دارنـد، از    بیمه  شدگان بازنشسته و از کـار اف
مدیران سازمان تامین اجتماعی توقع دارند تا طبق قانون بـه  
وظایف قانونی خـود در مـقـابـل بـازنشـسـتـگـان و از کـار  

 افتادگان عمل کنند 
 

 بازنشستگان تامین اجتماعی خواھان 
اجرای قانون الزام و لغو بیمه تکمیلی 

 شدند
ـراض   جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی جھـت اعـت
به تمدید قرار داد با بیمه دی در جـلـوی سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی تجمع اعتراضی برپا کردند بـه گـزارش اتـحـادیـه  

ـنـدگـی  از  ٥٠ آزاد کارگران ایران  بیش از   ـر بـه نـمـای ـف  ن
ـبـه    مـھـر  ٨ بازنشستگان تامین اجتماعی امروز صبح دوشـن

ـراضـی خـود ،در سـالـن  ٩٢ ماه    برای تحویـل طـومـار اعـت
ـیـس   انتظار این سازمان تجمع نمودند و خواھـان دیـدار بـا رئ

ـنـد  ٥٠٠ سازمان آقای نوربخش شدند بیش از    نفر،امضـا کـن
ـیـس سـازمـان    گان این طومار در نامه ایـی خـطـاب بـه رئ
خواھان اجرای قانون الزام درمان سازمان تامین اجتماعـی و  
لغو بیمه خصوصی دی شدند آنان در نامه خود قید کـردنـد  
که با توجه به قانون الزام درمان سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی  

 قانون تامین اجتمـاعـی  ٣ در اجرای بندھای الف و ب ماده  
 قـانـون سـاخـتـار جـامـع  ٢ و ھمچنین تبصره ماده یک بند  

نظام رفاه و تامین اجتماعی که مطابق آن،دولت مکلـف بـه  
ـلـی   ـیـمـه ھـای تـکـمـی پشتیبانی حقوقی و قانونی الزم از ب
است  ما بازنشستگان سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی خـواھـان  
اجرای قانون الزام و بیمـه کـامـل تـوسـط سـازمـان تـامـیـن  
ـلـی تـوسـط بـخـش   ـیـمـه تـکـمـی اجتماعی و لغو ھرگـونـه ب
ـنـدگـان   خصوصی میباشیم درپی این تجمع سه نفر از نـمـای
ـرویـن   ـم پ بازنشستگان ،آقای نوبخت و آقای غالمی و خـان
ـیـس بـخـش   ـرخـان رئ محمـدی جـھـت مـذاکـره بـا آقـای پ
ـتـخـاب   بازنشستگان تامین اجتماعی از طرف بازنشستگان ان
ـنـدگـان تـاکـیـد   شدند در طی مذاکره با آقای پرخان ، نمـای
ـلـی و دزدیـھـای   ـیـمـه تـکـمـی ویژه گذاشتند کـه تـن بـه ب

ـرای درمـان   ـفـه سـازمـان را ب اینچنینی نخواھند داد و وظی
کامل و  رایگان گوشزد نمودند این تجمع و مذاکرات بـعـد  
از طی یک ساعـت بـا وعـده اجـرایـی شـدن آن از طـرف  

 مھـر  ٨   –سازمان به پایان رسید اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ٩٢ 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
کارگر ١٥٠ماه حقوق٥عدم پرداخت 

 کارخانه لوازم خانگی آدنیس مشھد
ـنـھـا حـقـوق  :  مھر ١٠  از سال جاری گذشته، کارگـران ت

ـیـب حـقـوق    مرداد ماه را دریـافـت کـرده  ـرت انـد و بـه ایـن ت
ـر و شـھـریـور بـه   ـی ماھھای فروردین، اردیبھشت، خـرداد، ت

ـیـس در  .  کارگران آدنیس پرداخت نشـده اسـت  کـارخـانـه آدن
ـقـه و قـدیـمـی در   شھر مشھد که یکی از برندھای بـاسـاب

  ٥ صنعت لوازم خانگی است، از فروردین مـاه سـال جـاری  
ـرار دادی  ١٠٠  کارگر رسمی و  ٥٠ ماه از حقوق    کارگـر ق

 .را پرداخت نکرده است 
 

شرکت ھای پیمانکاری حقوق سه 
ھزارکارگر پیمانی پاالیشگاه آبادان 

 !راپایمال می کنند
ـروژه *  ـفـت و    سه ھزارکارگر پیـمـانـی کـه در پ ھـای ن

ـرخـورداری   پتروشیمی پاالیشگاه آبادان فعالیت دارند، بـدون ب
روزانـه  ..  از حق مرخصی، حق ایاب و ذھـاب، حـق اوالد و 

ـنـد    ساعات کار مـی ٨ بیش از   کـارگـران در روزھـای  .  کـن
تعطیل نیز با تصمیم کارفرما مشغـول بـه کـارنـدوبـا وجـود  
آنکه کارفرما موظف است حـق اضـافـه کـاری را طـبـق  
قانون جاری کار در مناطق آزاد پرداخت کنـد، امـا از ایـن  

 .کند   وظیفه شانه خالی می 
کارگـران بـه  ....  محاسبه پرداخت حقوق، حق بیمه و * 

کـارفـرمـا ھـنـگـام کسـر ھـفـت  :  شیوه عجیب وغیرقانونـی 
ـیـمـه از   ـرداخـت حـق ب ـلـغ  »درصدی سھم کارگـر در پ مـب

کـنـد و زمـان     درصـد را کسـر مـی ٧ کـارگـر   «دریافتی 
 درصـدی  ٧ پرداخت لیست بیمه به تامین اجتماعـی، سـھـم  

 .شود   کسر می  «پایه حقوق »کارگر از  
ـرداخـت حـقـوق کـارگـران در   به دلیل شیوه محاسبه و پ

شودوآثار ایـن    عمل ھیچگاه سختی کار کارگران جبران نمی 
تخلف در زمان بازنشـسـتـگـی و مـحـاسـبـه مسـتـمـری در  

 .شود   زندگی کارگران آشکار می 
کارگران شاغل در پاالیشگاه آبادان بسیار بیشتر از حـد  

ـری    مجاز قانونی کار می  کنند اما در عـمـل بـا بـکـارگـی
 .ھا، درآمد کمتری دارند   ھمین فرمول 

تعلق نگرفتن تسھیالت مشاغل سخت و زیان آور بـه  *  
به دلیل ناسالم بودن ھوای پـاالیشـگـاه،  :  کارگران پتروشیمی 

ھای مسقف و آب و ھـوای    کارمندان اداری که درمحیط 
ـنـد    کنند حق سختی کار دریـافـت مـی   مطبوع کار می  کـن

ـر  ٥٠  ھزار کارگر پیمانی که در گرمای  ٣ اما    درجه و زی
ھای پـاالیشـگـاه مشـغـول    نور مستقیم آفتاب، در کنار کوره 

 .کارند فاقد حق سختی کار ھستند 
، از  «ثـمـیـن صـنـعـت فـردان »شرکت پیمـانـکـاری  *  
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رغم مستمر بودن مـاھـیـت    پیمانکاران پتروشیمی آبادان، علی 
 .شغلی با کارگران قراردادیکساله می بندد 

ـیـش ازایـن تـحـت   «ثمین صنعت فـردان »کارگران  *   پ
ـــــت   ـی ــــ ـــــول ـئ ـــــان »مســــ ـــــام ـــــش س کـــــار   «کـــــوش

زمـان خـروج از    «کـوشـش سـامـان »پیـمـانـکـار .کردند    می 
کارگـررا تسـویـه نـکـرد و  ٨٠  ماھه  ١٦ پاالیشگاه معوقات  

 .تفاوت بودند   مسئوالن پاالیشگاه نیز نسبت به این قضیه بی 
 

 گزارش 
 

کارگران اخراجی صدراناراضی از به 
گروگان گرفته شدن درپروسه تصفیه حساب 

 !مالی
سازی صدرای بوشـھـر    کارگران شرکت کشتی :  مھر ١٥ 

ـتـظـار    کار شده   ای است که بی   چند ھفته  اند و ھمچنان در ان
تصمیم مناسبی از سوی مسئوالن برای بـازگشـت بـه کـار  

شرکـت صـدرا ھـمـواره بـه عـنـوان یـکـی از  .  خود ھستند 
ھای بزرگ در زمینه دریا و کشـتـی و بـه عـنـوان    شرکت 

ـتـصـاد اسـتـان بـوشـھـر بـوده    یکی از قطب  ھای اشتغال و اق
ھای اخیر تعدادی از کـارگـران ایـن شـرکـت    در ھفته .  است 

اند که البته بـه زعـم مسـئـوالن ایـن شـرکـت،    بی کار شده 
اخراجی در کار نبوده است و قرارداد ایـن کـارگـران تـمـدیـد  

شرکـت صـدرا بـه  :  یکی از این کارگران گفت .  نشده است 
جای اینکه دنبال گرفتن کار جدید بـاشـد اقـدام بـه اخـراج  

اکـنـون تـعـدادی از کـارگـران ایـن    کارگران خود کرد و ھم 
کـار شـده کـم    تعداد کـارگـران بـی .  کار ھستند   شرکت بی 

کـردنـد کـه    است و این افراد ھم حقوق باالیی دریافت نـمـی 
بیکار شدند و آنھا بخـواھـد در سـرنـوشـت شـرکـت بـزرگ  

ھـا    صدرا تاثیرگـذار بـاشـد؛ بـدیـھـی اسـت کـه ایـن اخـراج 
یـکـی دیـگـر از کـارگـران  .  گشای کار شرکت نیست   گره 

ـقـه کـار در ایـن  ١٠ شرکت صدرا که بیـش از    سـال سـاب
ـیـز گـذرانـده اسـت،    شرکت را دارد و دوره  ھای مختلفی را ن

شرکت صدرا شرکت بزرگی است و بـه  :  در این رابطه گفت 
ـیـازی    راحتی می  تواند ھزینه پرسنل خود را تمدید کنـد و ن

ـیـز بـایـد    به اعالم عدم  نیاز به ما نبود، برای ایـن مـوضـوع ن
ماه قبل از آن به مـا اطـالع مـی دادنـد تـا در    حداقل یک 

ـتـه   جستجوی کار جدید باشیم ولی متاسفانه حدود یک ھف
ـم و االن ھـم کـاری   قبل از اخراج متوجه این موضوع شـدی

 .ایم   پیدا نکرده 
 
 

 نفر ١٠ھای  نتایج آمارگیری از کارگاه
 میلیون کارگر١.٢ثبت اشتغال  -کارکن

ـتـایـج طـرح  ٨ به گـزارش  ـران ن مـھـرمـھـر،مـرکـز آمـار ای
ـر کـارکـن و  ١٠ آمارگیری از کارگاه ھای صـنـعـتـی   ـف  ن

ـر  )  ٩٠ عملکرد سال   ( ٩١ بیشتر سال   را اعـالم کـرد کـه ب
اساس آن تعداد شاغالن در این کارگاه ھـا نسـبـت بـه سـال  

ـتـایـج  .   کاھش یافته است ٨٩  ـتـشـار ن مرکز آمار ایران با ان
 نفر کارکن و  ١٠ طرح آمارگیری از کارگاه ھای صنعتی  

در سـال  :  اعالم کـرد ) ٩٠ عملکرد سال  (بیشتر سال گذشته  
ـری از کـارگـاه ھـای  ١٣٩١   سی و نھـمـیـن دوره آمـارگـی

 نفر کارکن و بیشتر به منظور شناخت ساخـتـار  ١٠ صنعتی  

ـنـه اطـالعـاتـی مـنـاسـب   صنعتی کشور، فراھم آوردن زمـی
ـتـایـج   برای برنامه ریزی ھای توسعه صنعتی و ارزیـابـی ن
ـتـصـادی   اجرای این برنامه ھا و نیز اتخاذ سیاست ھـای اق

طـرح آمـارگـیــری از کـارگـاه ھــای  .  صـحـیـح، اجـرا شــد 
 بـه صـورت  ١٣٥١  نفر کارکن و بیشتر از سال  ١٠ صنعتی  

 در سـراسـر کشـور  ١٣٥٧  و  ١٣٥٦ ساالنه به جز سال ھای  
 نفـر  ١٠ آمارگیری از کارگاه ھای صنعتی  .  اجرا شده است 

 کـارگـاه  ١٤٦٦٤  با مراجعه به  ١٣٩١ کارکن و بیشتر سال  
 تـعـداد  ١٣٩٠ در سـال  .  صنعتی در سراسر کشور انجام شد 

 کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعـتـی  ١٤٩٦٢ 
 درصـد  ٢.٢ ،  ١٣٨٩ اشتغال داشته اند که نسبت بـه سـال  

،  ١٣٩٠ تعداد شـاغـالن ایـن بـخـش در سـال  .  کاھش دارد 
 صـدم  ٤٥ ،  ١٣٨٩  نفر بوده که نسبت بـه سـال  ١٢٤٢٩٨٣ 

ـر  ١٠ کارگاه ھای صنعتـی  .  درصد کاھش داشته است  ـف  ن
 میلیارد ریـال بـه  ١٤٢٥٥٦ ،  ١٣٩٠ کارکن و بیشتر در سال  

ـرداخـت   منظور جبران خدمات به مزد و حقوق بگیران خـود پ
 درصـد رشـد  ١٩.٧ ،  ١٣٨٩ کرده اند که نسـبـت بـه سـال  

ـر  ١٠ ارزش تولید کارگاه ھـای صـنـعـتـی  .  داشته است  ـف  ن
ـیـارد ریـال  ٢٥٠٧٦٥٢ ،  ١٣٩٠ کارکن و بیشتر در سال   ـل  مـی

 درصـد رشـد را  ٣١.٥ ،  ١٣٨٩ بوده است که نسبت به سال  
ـم کـارگـاه  .  نشان می دھد  ـی ـق ھمچنین ارزش صادرات مست
ـر در سـال  ١٠ ھای صنعتی   ـیـشـت ،  ١٣٩٠  نفر کارکـن و ب

  ٢٨.٥ ،  ١٣٨٩  میلیون دالر بوده که نسبت به سـال  ٢٧٣٠٢ 
ــغ  ١٣٩٠ در سـال  .  درصـد رشـد را نشـان مـی دھـد  ـل  مـب

ـر  ١٠  میلیارد ریال در کارگاه ھـای صـنـعـتـی  ٦٨٣٢٩  ـف  ن
کارکن و بیشتر سرمایه گذاری شده کـه نسـبـت بـه سـال  

ارزش افـزوده  . درصد را نشان می دھد  -١٦.٢ ، رشد  ١٣٨٩ 
 نفر کـارکـن و  ١٠ حاصل از فعالیت کارگاه ھای صنعتی  

ـیـارد ریـال بـوده  ٦٢٩٢٤٩  بالغ بر  ١٣٩١ بیشتر در سال   ـل  مـی
 درصـدی را نشـان  ٢٧.٢ ، رشـد  ١٣٨٩ که نسبت به سال  

 . می دھد 
 
 

 اخبار بین المللی 
 

اعالم شرکت زیمنس برای اخراج  -آلمان 
  ھزار کارگر١٥

ـبـه     ٢٩ شرکت عظیم مھـنـدسـی زیـمـنـس روز یـکـشـن
اعالم کرد که قصـد دارد تـا آخـر سـال  )   مھر ٧ ( سپتامبر  
ـروی کـار خـود را اخـراج     ھزار تن ١٥  میالدی  ٢٠١٤  ـی از ن
شـرکـت و    این شرکت دلیل ایـن کـار را زیـان دھـی .  بکند 

ـنـه ٦ صرفه جوئی   ھـا اعـالم کـرده     میلیارد یوریـی در ھـزی
ـر از آلـمـان و  ٥ ھا     ھزار تعداد اخراجی ١٥ از  . است  ـف  ھزار ن

ـنـد   بقیه از کشور  ـلـف جـھـان ھسـت ایـن شـرکـت  .  ھای مخـت
 ھزار کارمند دارد که از این تعـداد  ٣٧٠ بزرگ بین المللی  

دفتر مـرکـزی  .   ھزار نفر آن در خود آلمان کار میکنند ١١٩ 
 .این شرکت در شھر مونیخ واقع شده است 

 
را اخراج   تن ٣٠٠٠شرکت توشیبا  -ژاپن 

 کند می
ـبـه    شرکت تولید کننده لوازم الکتریکی  توشیبا روز دوشـن

اعالم کرد که تصمیم گرفته تا آخـر  )   مھر ٨ (  سپتامبر  ٣٠ 

از نیروی کار خود را اخـراج     ھزار تن ٣  میالدی  ٢٠١٣ سال  
شـرکـت و    این شرکت دلیل این تصمیم را زیـان دھـی .  بکند 

ایـن تـعـداد  .  اعالم کرده اسـت   کاھش تقاضا در بازار جھانی 
 ھزار نفری ایـن شـرکـت را  ٦  درصد از کل  نیروی کار  ٥٠ 

تولید کنند در چـیـن،       کارخانه ٣ این شرکر  . تشکیل میدھد 
ـیـل  .  اندونزی و لھستان دارد  آنھا اعـالم کـرده انـد کـه بـدل

کارخانه تعطـیـل خـواھـنـد     ھزار نفر، دو تا از این سه ٣ اخراج  
 .شد 

 
ھزاران معلم دست به اعتصاب  -انگلستان 

 زدند
ھزاران معلم بـدعـوت  )   مرھر ٩ ( روز سه شنبه اول اکتبر  

ـیـل  .   اتحادیه بزرگ، دست به اعتصاب زدند ٢  معلمان به دل
مناقشه بر سر حقوق، حجم کـار و شـرایـط بـازنشـسـتـگـی  

ـبـه در شـرق  . اند   دست به اعتصاب زده  اعتصاب روز سه شـن
ـر روی داده   انگلستان، میدلند شرقی و غربـی و یـورکشـای

معلمان در مناطق مختلف ایـن کشـور    چندین اتحادیه .  است 
دولت بریتانیا از پاییز امسـال  .  اند   اخیرا دست به اعتصاب زده 

تغییراتی را در سیستم بازنشستگی معلمان ایـجـاد کـرده و  
ــه   ــھــا را ب ــوق آن حـجــم کــار آنـھــا را افــزایــش داده و حــق
عملکردشان مرتبط کرده که این موارد با خشم معلـمـان رو  

ـلـف، گـردھـمـایـی .  به رو شده است  ھـا و    در شھرھای مـخـت
قرار اسـت  .  تجمعاتی در حمایت از معلمان برگزار شده است 

پیش از کریسمس امسال، معلمان در سراسر کشور دست بـه  
 .اعتصاب بزنند 

 
 حمله پلیس به معلمان معترض  -برزیل 

ـلـمـان   ـرق کـردن مـع ـف ـرای مـت ـرزیـل ب نیروھای پلیـس ب
ـر   معترضی که خواستارافزایش دستمزد و شرایط کاری بھـت

این تظـاھـرات کـه  .  بودند، از گاز اشک آور استفاده کردند 
ـرو  )   مـھـر ٨ (  سپتامبر  ٣٠ روز دوشنبه  ـی در شـھـر ریـو دوژان

برگزار شد، به صورت مسالمت آمیز آغاز شد امـا زمـانـی  
ـرضـان از گـاز   که نیروھای پلیس برای متفرق کـردن مـعـت
ـفـاده کـردنـد، ایـن   اشک آور و گلـولـه ھـای صـوتـی اسـت

ــت کشـیـده شـد  ـلـمـان مـعـتــرض  .  تـظـاھـرات بـه خشـون مــع
ـم دوره  ٣٠٠ گویند برزیل دستکم با کمبـود    می   ھـزار مـعـل

ابتدایی روبرو است و این مسئله موجب داشتن کالس ھـای  
ـری در ایـن   درس بسیار شلوغ و فضـای ضـعـیـف یـادگـی

 . کشور شده است 
 

برزیل از ماه ژوئن گذشته تاکنون صحنه 
 . اعتراضات ضد دولتی است

معترضان خواستار افزایش بـودجـه بـخـش عـمـومـی از  
ـقـل   جمله در مدارس، بھداشت عمومی و سیستم حـمـل و ن

این اعتراضات پس از آن آغاز شـد کـه مـقـامـات  .  ھستند 
ـقـل عـمـومـی  ١٠ برزیل از افزایش    درصدی بھای حمل و ن

ـرزیـل را  .  خبر دادند  به دنبال آن، اعتراضات مردمی سراسر ب
ـرق کـردن   ـف فرا گرفت و نیروھای پلیس این کشور برای مت
معترضان از گلوله ھای پالستیـکـی، بـمـب ھـای بـدبـو و  

ـنـه  .   اسپری فلفل استفاده کردند  بعالوه، مردم برزیـل از ھـزی
ـبـال در   ھای گزاف دو رویداد ورزشی مھم، جام جھانی فـوت

ــیــک در ســال  ٢٠١٤ ســال   ــپ ــم ــازی ھــای ال   ٢٠١٦  و ب
شـود کـه دولـت ایـن کشـور    خشمگین ھستند و گفته مـی 
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ـنـه صـرف آمـاده سـازی  ٢٦ بیـش از   ـیـارد دالر ھـزی ـل  مـی
ــدمــات ایــن رویــدادھــای ورزشــی کــرده اســت  ــق ــن  .   م ای

اعتراضات گسترده در سراسر برزیل مـوجـب شـد تـا مـیـزان  

ـرزیـل بـه   ـیـس جـمـھـوری ب   ٣٠ رضایت از دیلما روسوف رئ
پیش از آن در پـایـان مـاه ژوئـن مـیـزان  .  درصد کاھش یابد 

دولـت روسـوف  .    درصـد بـود ٥٤ رضایت از دولت روسوف  
وعده داده است تا به خواسته ھای معترضان جامـعـه عـمـل  
بپوشاند و پس از آن قانونی به تصویب رسید که براساس آن  

 درصـد  ٢٥  درصد از منافع نفتی به بخش تحصیالت و  ٧٠ 
.  دیگر آن به بخش بھداشت عمومی اختصاص خواھد یافـت 

ـنـد   معترضان درباره این طرح ھای دولت ابراز تردید می کـن
ـنـد کـه    و سازمان دھندگان تظاھرات روز دوشنبـه مـی  گـوی

ـراضـات   آنھا تا زمان دستیابی به تغییرات ملمـوس، بـه اعـت
 . خود ادامه خواھند داد 

 
ھا  ممنوعیت حضور بیخانمان -مجارستان 
  ھای عمومی ھا و مکان در خیابان

ـبـه   ـر  ٣٠ به موجب قانونی که روز دوشـن ـتـامـب   ٨ (  سـپ
به تصیویب پارلمان مجارستان رسید، حضور افراد بـی  )  مھر 

سرپناه در خیابان ھا و مکـان ھـای عـمـومـی ایـن کشـور  
بر اساس این قانون، شھـرداری ھـای ایـن  .  ممنوع می شود 

ـرخـورد   کشور مکلف می شوند تا با خـیـابـان خـواب ھـا ب
در صورت مشاھده بی خانمان ھا در خیابـان ھـا، آن  .  کنند 

دولت مجارستان خواستار انتقـال  .  ھا روانه زندان خواھند شد 

مـکـان ھـایـی کـه  .  آنان به سرپناه ھای دولتی شـده اسـت 
ـرجـیـح   چندان مورد توجه بی خانمان ھای قرار نگرفـتـه و ت
ـنـد  .  می دھند که در خیابان ھـا زنـدگـی خـود را بـگـذران

پارلمان مجارستان ھدف از تصویـب ایـن قـانـون را رعـایـت  
حقوق عمومی اعالم کرده و آن را به نفـع بـی خـانـمـان ھـا  

ـرات، از وزارت  . می داند  ـت ـنـه کـارولـی کـون در ھمین زمی
ـم ھـیـچ بـی  " :   گویـد   کشور مجارستان می  نـمـی خـواھـی

ـرد  بـه  .  سرپناھی در خیابان ھای مجارستـان از سـرمـا بـمـی
ھمین خاطر ھفتصد سرپناه در بوداپست برای آن ھـا ایـجـاد  

در مقابل اما بسیاری از بی خـانـمـان ھـای و  . "   کرده ایم 
ـفـت خـود را   کنشگران حقوق بشر با برپایی تظاھراتی مخال
ـنـاه   با تصویب این قانون و نیز ادعای دولت در تـامـیـن سـرپ

ـنـاه  .  برای بی خانمان ھا اعالم کردنـد  بـه بـاور آن ھـا سـرپ
 .ھای دولتی مناسب بی خانمان ھا نیست 

 
اعتراض کارمندان ادارات دولتی  -آمریکا 

 مرخصی بدون دستمزد به 
ـیـن دو حـزب حـاکـم دمـکـرات و    در پی   عدم توافق ب

ـقـول   جمھوریخواه برای تصویب بـودجـه، بـخـشـی از دولـت ب
مـرخصـی    خودشان تعطیل شد و ھزاران کـارمـنـد دولـت بـه  

در سـومـیـن روز  .  اجباری بدون دسـتـمـزد فـرسـتـاده شـدنـد 
تعطیلی بخش ھای مھمی از دستگاه دولت فدرال آمـریـکـا  
ـنـی و مـرخصـی بـدون   کارکنانی که ناگزیر از خانـه نشـی
ـراض زده و خـواھـان بـازگشـت   حقوق شده اند دست به اعـت

یکی از کارکنان فدرال مـی  .   ھرچه سریعتر به کار شدند 
من در حال حاضـر دو بـچـه در کـالـج دارم، بـدون  : " گوید 

این برایم یک دشواری مـالـی قـابـل تـوجـه  .  شھریه دولتی 

من از پرداخت برای نیمسال فعلی صـرف نـظـر کـرده  .  است 
اما اگر دو تا سه ماه دیگر ادامه یابد، بـچـه ھـا نـمـی  .  ام 

ـر خـواھـم بـود  .  توانند نیمسال آینده سر کالس باشنـد  نـاگـزی
تحصیلشان را متوقف کنم، در حالی که یکی از آنھا سـال  

و یـکـی دیـگـر از  .   آینده آماده فارغ التحصیل شدن اسـت 
می دانید، مسئله ساده ای نیست، من مـھـارت  : " کارکنان 

خرده فروشی، پشت میز فـروش ایسـتـادن  : ھای زیادی دارم 
ـم بـایـد آمـاده  .  و از این قبیل  اما واقعا در این جای زنـدگـی

ـر   ـم، ولـی بسـیـار پ چنین شغل ھایی بشوم؟ فکر نمی کـن
اضطراب است که ندانیم چه زمانی این ماجـرا پـایـان مـی  

نظر سنجی ھای انجـام شـده نشـان مـی دھـد کـه  . "  یابد 
افکار عمومی و کارکنان بیکـار شـده، خـود را گـروگـان  

 .منازعات سیاسی در کنگره می دانند 
 

کارگر کمونیست را 
 بخوانید

 
 

 


