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یکی از بحث  : کارگر کمونیست 
ھای مرتبـط بـا مسـلـه افـزایـش  
ـبـش کـارگــری،   دسـتـمـزد در جــن
. رابطه  دسـتـمـزد بـا تـورم اسـت 

ایدئولوگھای جمھـوری اسـالمـی  
ـنـد کـه افـزایـش دسـتـمـزد   مدعی
ـیـن   موجب باال رفتن تورم و لذا پای
آمدن قدرت خرید کارگر میشـود،  
ـئـوری وجـود   آیا حقیقتی در این ت

 دارد؟ 
حقیقتی در این  : حمید تقوائی 

ـیـسـت  ـبـل از ھـر نـوع  .  نظریـه ن ق
ـئـوریـک   ـررسـی ت ــی،    -ب ـل ـی تـحـل

واقعیات  نشان مـیـدھـد کـه اوال  
نرخ گرانی و تورم بسیار بیشتر از  
نرخ افزایـش دسـتـمـزدھـا اسـت و  
ثانیا ھیچ رابطه علت و معـلـولـی  

 . بین این دو پدیده بچشم نمیخورد 
بنا بـه آمـار رسـمـی در دوره  

 قــیـمــتـھــا  ٦٨   -٥٩ ھشـت ســالـه  

ـیـدا  ٢٨٦ معادل    درصد افـزایـش پ
ــن دوره   ــکــه در ای کــرد در حــالــی
. حداقل دستمزد تقریبا ثابت مـانـد 

در سالھای بعد از جنـگ مـیـزان   
حداقل دستمزدھا افـزایـش یـافـت  
ـر از افـزایـش   ولی با نرخی کـمـت

در کل در طـی سـی و  .  قیمتھا 
از سال شـصـت تـا  ( سه سال اخیر  

قیمتـھـا  بـطـور مـتـوسـط  )  امروز 
بیش از پانصد برابر شده است امـا  
میزان حداقل دستمزد تنھا دویسـت  
.  و پنجاه برابر رشـد داشـتـه اسـت 

ــد   ــگــر قــدرت خــری ــارت دی ــعــب ب
کارگران در طی سه دھه گذشتـه  
ـنـزل یـافـتـه   ـر از نصـف ت به کمت

و این کـاھـش دسـتـمـزدھـا  .  است 
نسبت به قیـمـت کـاالھـا رونـدی  

ـنـا  .  است که ھمچنان ادامه دارد  ب
به آمار بانک مـرکـزی در طـی  

 رشـد حـداقـل  ٩١   و  ٩٠ سالھای  

ـر از  %   ٥.١١ دستمـزدھـا   کـمـت
ـرایـن  .  رشد قیمتھا بوده اسـت  ـنـاب ب

حتی اگـر آمـار و ارقـام رسـمـی  
کـه تـازه بسـیـار  ( خود حکومـت  

را مـالک  )  دستکاری شده است 
قرار بدھیم دالیل گرانی و تورم را  
باید در جای دیگری بجز افزایـش  

 .  دستمزد کارگران جستجو کرد 
 

مـمـکـن  :  کارگر کمونیسـت 
است گفته شود که علت گـرانـی  
ــاشـد افــزایــش   ــورم ھــر چــه ب و ت
ـفـی   ـر مـن ـی ـر آن تـاث دستمـزدھـا ب
خواھد داشت یعنی گرانی و تـورم  

در ایـن  .  را تشـدیـد خـواھـد کـرد 
 مورد چه میگوئید؟  

افـزایـش و یـا  : حمید تقوائی 
کاھش دستمزدھا تنـھـا از طـریـق  
مکانیسم عرضه و تقاضا میتوانـد  

ـتـی كـه   ـیـش، وق چند سـال پ
منصور اسانلو ھنوز در زندان بـود،  
در حاشیه سـالـگـرد یـكـی از اول  
ماه مه ھا نوشته ای از زنـدان بـه  
ــاد كــه مضــمــون آن   ـیــرون فــرسـت ب

مـن ھـم  :  چیزی شبیه به این بـود 
ـلـكـه   ـم تـا ب می خواھم سكوت كن
ــم در غــم و   ــاش ــه ب ــت امــكــان داش
ـنـارشـان   شادی ھای خانـواده ام ك

ـلـی از  .  بـاشـم  مـن ھــم مـثـل خـی
ـر فشـار   زندانیان سیاسی دیگـر زی
خانواده ھستم كه خاموش بمانم تـا  
بلكه به راحتی مرخصی بروم و یـا  
زودتر از زندان خالص شوم؛ اما بـا  
دیدن وضعیتی كه در این جـامـعـه  
حاكم است، با وضعیت معـیـشـتـی  
كودكان و زنان و كارگران چـگـونـه  

می توان خاموش ماند و چـیـزی  
 نگفت؟ 

این موضوع حتی بیش از ایـن  
ـم زاده   ـراھـی ھم در مـورد بـھـنـام اب
ـریـن   صدق می كند كه در سخت ت
شرایط جسمی و مریضی خـودش،  
ــر   ــخــاط ــمــا، ب ــی ــدش ن ــرزن تــنــھــا ف
اعتراضاتش و بـخـاطـر مـخـاطـب  
ـر او   قرار دادن جامعـه، فشـارھـا ب

ـر شـده اسـت  و بـه  .  بیشتر و بیشـت
ھمین خاطر، بخاطـر ایـن ھـمـه از  
خودگذشتگی كسانی چون بھـنـام  
ــی،   ــرخ زمــان ــم زاده، شــاھ ــراھــی اب
ـلـو،   محمود صالحی، منصور اسـان
رسول بداقـی، مـحـمـد جـراحـی و  
ـرض   صدھا زندانی سـیـاسـی مـعـت

 مصاحبه با حمید تقوائی درباره
 رابطه سطح دستمزدھا و تورم  

اختالفات در جنبش كارگری 
 ایران را در كجا باید جست؟
 در حاشیه نوشته ای از بھنام ابراھیم زاده 

 ناصر اصغری 

 در حاشیه اخبار کارگری
 افزایش نقدی حداقل دستمزدھا و 

 نسان نودینیانسبد کاالھا ویارانه ھا 
 ٧  صفحه  

 اخبار کارگری
 ١١   صفحه  

بر خالف بسیاری پیش بینی ھـا،  " 
ایاالت متحده دسـتـکـم تـا پـایـان  
ـیـسـت و یـکـم   ـرن ب نیمه نخست ق
ـرن   ـیـمـه دوم ق میالدی، ھمچون ن
بیستم، ھمچنان بـا فـاصـلـه زیـاد  
ـتـصـاد   قدرت پیشتاز در صحنـه اق

و امروز بـار  . ...جھانی خواھد بود 
دیگر به لکوموتیو اصلی اقتصـاد  

این نویدی  ."  جھانی بدل شده است 
است که اقتـصـاددان نـام آشـنـای  

فریدون خاوند، استاد اقتصـاد  "  ما  
ــاریــس  ــش  "  در پ ــدگــان ــه خــوانــن ب

ایشان از قـول آنـچـه کـه  .  میدھد 
ـلـی   رسانه ھای اقتصادی بین المل

ــد، از   ــوان ــخ ــازه  »مــی ــالب ت انــق
دوباره صـنـعـتـی  »یا از   «صنعتی 

ـنـان   «شدن  آمریکا میگوید و اطمی
میدھد چشم امریکا به بـازارھـای  
عظیم چین و ھنـد و انـدونـزی و  
دیگر مناطق آسیایی است که بـه  

ـتـه ایشــان   مـی تـوانـد رشــد  " گـف
ـرای چـنـدیـن   اقتصاد جھانی را ب

ــد  ــن ــیــن ک ایشــان بــا  ."  دھــه تــام

 مژده رونق مجدد، نوید سیه روزی بیشتر
 یاشار سھندی 

 ٦           صفحه   ٣           صفحه  

 ٨           صفحه  
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ـیـکـاری    -١  ـیـمـه ب پرداخـت ب
معادل حداقل دستمزد رسـمـی بـه  

  ١٦ ھمه افراد فاقد شـغـل بـاالی  
 . سال 

 
 
پرداخت بیمه بازنشستگـی    -٢ 

دولتی، مـعـادل حـداقـل دسـتـمـزد  
  ٥٥ رسمی، به ھمه افـراد بـاالی  

ـــوق   ـق ـــد حــ ـــی کـــه فـــاق ســـال
 . بازنشستگی ھستند 

 
 
ــه    -٣  ــی ــن کــل قــرار گــرفــت

ـر    سـال  ١٦ کودکان و نوجوانان زی
که فـاقـد تـامـیـن مـعـیـشـتـی و  
رفاھی از طریق خانواده میبـاشـنـد  

 . تحت تکفل دولت 
 
 
طب و خدمات بھـداشـتـی    -٤ 

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

. و واکسیناسیون کامل کـودکـان 
تضمین برخورداری ھمه کـودکـان  
از یک رژیم غـذایـی کـافـی و  
مناسب مستقـل از سـطـح درآمـد  
خانواده، منطقه و محل اقـامـت و  

ـیـمـاری  .  غیره  ریشه کـن کـردن ب
ھای اپیدمیک و عفونی نـاشـی  
از عدم سالمـت مـحـیـط زیسـت،  
معاینه منظم ھمـه شـھـرونـدان در  
برابر بیماری ھای قلبـی، سـرطـان  
ھای رایج و بیمـاری ھـایـی کـه  
تشخیص به موقع آنھـا در درمـان  
و تخفیف عـوارض آنـھـا حـیـاتـی  

ـرش و بـھـبـود جـدی  .  است  گسـت
سطح بھداشت عمومی، اطالعـات  
ــی عــامــه  ــھـداشــت . پـزشــکــی و ب

گسترش و سازماندھی امکـانـات  
پزشکی و درمانی به نحوی کـه  
دسترسی فوری به طبیـب و دارو  
ـیـن   ـیـه سـاکـن ـرای کـل و درمان ب

 . کشور آسان باشد 

 
آموزش عمومی اجـبـاری    -٥ 

.  سـالـگـی ١٦ و رایگان تـا سـن  
ــی   دانشــگــاھــی،  ( آمــوزش عــال

ـرس  )  تخصصی  رایگان و در دسـت
ـقـاضـیـان  ـرداخـت  .  برای ھمه مـت پ

ــه   ــی ب ــاف ــه ک ــزیــن ــک ھ کــم
ــان  ریشــه کــن کــردن  .  دانشــجــوی

بیسـوادی و رشـد دائـمـی سـطـح  
سواد و اطالعات علمـی و فـنـی  

آمـوزش حـق ھـمـه  . اھالی کشور 
است و دسترسی افراد به آمـوزش  
و دوره ھای آموزشی باید کـامـال  
ـقـل   از سطح درآمـد خـانـواده مسـت

 . باشد 
 
تامین و تضمیـن مسـکـن    -٦ 

مناسب، از نظر فضا، بھـداشـت و  
ـرق،  ( ایمنی و خـدمـات شـھـری   ب

آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و  
دستشویی داخل ساختمان، وسـایـل  
تھویه و گرما، امکـان اتصـال بـه  
شبکه ھای تلفنی و تلویزیونـی و  
دسترسی بـه خـدمـات عـمـومـی  

ھزینه مسکن  .  برای ھمه )  محلی 
 درصد درآمد فـرد یـا  ١٠ نباید از  

ـقـی   ـر بـاشـد و مـاب ـیـشـت خانواده ب
ھزینه، در صورت لزوم باید توسـط  

بـی  .  سوبسید دولتی تامین گـردد 
مسکنـی و یـا اجـبـار افـراد بـه  
ـر از   ـیـن ت زندگی در مسکـن پـائ
ــداردھــای مصــوب، غــیــر   ــان اســت
ـتـی   قانـونـی اسـت و مـراجـع دول
موظف بـه فـراھـم کـردن فـوری  
ــیــه   ــاســب بــرای کــل مســکــن مــن

 . شھروندان ھستند 
 
 
ایجاد موسسات خدمـاتـی    -٧ 

ویژه در سطح محلی و در مجتمـع  
ھای مسکونی به منظور کاھـش  
بار کار خانگی و تسھیل شرکـت  
بیشتر ھمه مردم در فعالیت ھـای  
اجتماعی، نظیر شیرخوارگاه، مھـد  

کودک، غذاخوری ھـا و سـلـف  
ـــی،   ـــوم ـــم ـــای ع ـــس ھ ـروی ــ س

 . رختشویخانه ھای مدرن و غیره 
ایجاد تسھیالت ورزشی و    -٨ 

ــگــان   ــگــی رای ھــنــری و فــرھــن
ورزشگاه، سـالـن ھـا و کـارگـاه  ( 

ـره،  ) ھای نمایش، کتابخانه، و غـی
و اختصاص مربیان و آمـوزگـاران  

 . کافی در سطح محلی 
 
ـرای    -٩  ایجاد تسھیالت الزم ب

ـیـن و افـراد   ـلـول شرکت فعـال مـع
دارای نقص عضو در کلیه شـئـون  

ــی  ــاع ــم ــی اجــت ــدگ ــجـــاد  .  زن ای
ــژه   ــزات وی ــجــھــی ــالت و ت تســھــی
ـیـن در امـاکـن عـمـومـی،   معلـول
معابر، مجموعه ھای مسـکـونـی  

ـنـه  .  و غیره  ـرداخـت ھـزی تامین و پ
ــی و   ــای فــن ــزارھ ــل و اب وســائ
ـرای تسـھـیـل   کمکی ضـروری ب
ـقـص   زندگی روزمره افراد دارای ن

 . عضو 
 
 

ــالت و    -١٠  ــھــی ــاد تس ــج ای
ـرای رفـع   موسسـات خـدمـاتـی ب
نیازھای ویژه سالمنـدان و بـھـبـود  

ــیــت زنــدگــی آنــان  ــف ایــجــاد  .  کــی
ـرای   امکانات و تسھـیـالت الزم ب
ادامــه شــرکــت فــعــال و خــالق  

 . سالمندان در زندگی اجتماعی 
 
 
تامین شبکه اتوبوسرانـی    -١١ 

 .و متروی درون شھری رایگان 
 
 

ـیـه تسـھـیـالت    -١٢  ایجاد کـل
ـفـن، مـراکـز  (شھری   ـل برق، آب، ت

آموزشی و پزشکی و فرھنگی و  
در کلیه مناطق روسـتـایـی  )  غیره 

ـفـاوت رفـاھـی   ـردن ت و از میـان ب
 . شھر و روستا 
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 3 ٢٩٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـیـمـتـھـا داشـتـه   تاثیر گذرائی بر ق
ـر تـوضـیـح  (  بـایـد   ـیـن ت کـه پـائ

ــدھـم  امـا در ارزش کــاالھــا  )  مـی
ارزش کاالھـا  .  ھیچ تاثیری ندارد 

بر مبنای زمان کـار صـرف شـده  
برای تولید آنھا تعیین مـیـشـود و  

بعـبـارت دیـگـر  .  نه میزان دستمزد 
ـنـی   اگر برای تولید کـاالی مـعـی
ـیـسـت   در جامعه بطور مـتـوسـط ب

این زمـان  (  ساعت کار الزم باشد  
در یک سـطـح اجـتـمـاعـی و بـا  
ـیـد و   توجـه بـه تـکـنـولـوژی تـول
ـیـن   ـره تـعـی مھارت کارگـر و غـی
میشود و بھمیـن عـلـت مـارکـس  
ــمــاعــا الزم   ــت آنــرا زمــان کــار اج

ارزش آن کـاال عـبـارت  ) مینامد 
خواھد بود از ارزشـی کـه ظـرف  
بیست سـاعـت کـار آفـریـده شـده  
است بـعـالوه ارزش مـواد خـام و  
ــدی و   ــولــی ــھــالک وســائـل ت اسـت
ـره کـه   انرژی مصرف شـده و غـی
ـیـد   ارزش خود را بـه کـاالی تـول

ارزش این  . (  شده اضافه میکنند 
ـر   ـنـوبـه خـود ب مواد و وسائل نیز ب
مبنای زمان کار صـرف شـده در  

بـه  ).  تولید آنھا تعیین شـده اسـت 
ـنـای   این ترتیب ارزش کاالھا برمب
ـروی کـار   ـی مدت زمـان صـرف ن
برای تولید آنھا تعیین مـیـشـود و  
ـروی   ـی قیمت تنھا بیان پولی این ن
کـار تـجـسـم یـافـتـه در کـاالھــا  

اما نیروی کار در جـامـعـه  . است 
سرمایـه داری خـود یـک کـاال  
است که مثل ھر کاالی دیگـری  
ـر اســاس کـار مصــرف   ارزشـش ب
ـروی   ـی ـیـد ن شده در تولید و باز تول

معیشت کارگر و خـانـواده  (  کار  
سـرمـایـه دار  .  تعیین میشود )  اش 

ـروسـه   این کاال را میخـرد و در پ
ـروی  .  تولید به مصرف میرساند  ـی ن

کار تنھا کـاالئـی اسـت کـه بـا  
ــیــش از   مصــرف شــدن ارزشــی ب

بـزبـان  .  ارزش خود تولید مـیـکـنـد 
دو دسـت  " استعاره میشود گـفـت  

ـیـد   بیش از نیاز یـک شـکـم تـول
کـارگـر در بـخـشـی از  ".  میکند 

روز کار ارزشی مـعـادل دسـتـمـزد  
ـیـد مـیـکـنـد   کـار  (  خود را  تـول

ــیــد شــده در  )   الزم  و ارزش تــول
) کار اضافـه (  ساعات باقیمانده   

ارزش اضـافـه اسـت کـه تـمـامـا  

ــیــشــود  ــرمــایــه دار م ــیــب س . نص
بخـشـی از سـرمـایـه کـه صـرف  
پرداخت دستمزدھا میشود سرمایـه  
متغییر و بخشی که صرف مـواد  
خــام و انــرژی مصــرف شــده و  
ـره   استھالک ماشیـن آالت و غـی
میـشـود سـرمـایـه ثـابـت نـامـیـده  

نسبت ارزش اضافه  بـه  .  میشود 
که ھـمـان نسـبـت کـار  ( دستمزد  

ـرخ  )  اضافه بـه کـار الزم اسـت  ن
استثمار و  نسـبـت ارزش اضـافـه  
ـرای   به کل سرمایه بکار رفـتـه ب

سـرمـایـه ثـابـت بـعـالوه  ( تولید آن  
ــیــر  ــی ــغ ــت ــرخ ســود   )   ســرمــایــه م ن
ــود  ــش ــده مــی ــوان ــال اگــر  .  خ مــث

کارگری در یک روز کار ھشت  
 سـاعـت ارزش  ٥ ساعته در ظرف  

ـنـد   ـیـافـری معادل دستمزد خود را ب
به ارزش مواد خامی که روی  (  

ـفـزایـد  ـی ـرخ  )  آن کار میـکـنـد  ب ن
% ٦٠   یـا  ٥/٣ استثمار معادل  

ـم  .   خواھد بود  ـی و اگر فـرض کـن
ـرای   سرمایه ثابـت بـکـار رفـتـه ب
تولید ایـن ارزش اضـافـه مـعـادل  

ـرخ  ٤ ارزش    ساعت کـار بـاشـد ن
ــارت خــواھـد بـود از   (سـود عـب

روشـن  %.   ٣٠  و یـا  ٣ )/ ٦ +٤ 
ـر  دسـتـمـزد در   ـی است که با تغی
ارزش کاال تغییری داده نـمـیـشـود  
. بلکه این نسبتھا تغییـر مـیـکـنـد 

ـرخ   در صورت کاھـش دسـتـمـزد ن
ـیـدا   استثمار و نرخ سود افـزایـش پ
ـرعـکـس بـا افـزایـش   میکند و ب
ـرخ سـود   دستمزد نرخ استثمار و ن

ـیـجـه  .  کاھش می یابد  ـت ـرو ن ـن ازی
افزایـش دسـتـمـزدھـا نـه افـزایـش  
ـرخ سـود   قیمتھا بلکه  کـاھـش ن
ــزول ھــمــه   ــود و شــان ن خــواھــد ب
تئوریبافی ھائی که کارگـران را  
ـر   از خواست افزایش دسـتـمـزدھـا ب
ـرخ   حذر میدارد نیز ھمین کاھش ن

 !  سود است و نه تورم و گرانی 
ـنـجـا   اما یک نکته را باید ای

ـنـای  .  در نظر داشت  ـر مـب قیمت ب
ارزش تعیین میشود اما بـا ارزش  

قیمـت کـاالھـا در  .  متفاوت است 
ھر مقطع حول ارزش آنھا و بسـتـه  
ـرای   ـقـاضـا ب به میزان عرضه و ت

. ھرکاالی معین  نوسان مـیـکـنـد 
اگر عرضه بیش از تقـاضـا بـاشـد  
قیمت از ارزش کمتر خـواھـد بـود  
و برعکس اگر تقاضا بیشتر باشـد  
. قیمت بیش از ارزش خـواھـد بـود 

اما این نوسانات قیمت حول ارزش  
ـقـاضـا   گذرا اسـت و عـرضـه و ت
ـنـد   مدام به سمت تعادل سیر میکن
و  لـذا در مـیـان مـدت ارزش و  
. قیمت بر ھم مـنـطـبـق مـیـشـونـد 

بعبارت دیگر که گرچه افـزایـش  
دستمزد در کـوتـاه مـدت بـاعـث  
ـرای کـاالھـای   ـقـاضـا ب میشود ت

اسـاسـا  (  مواد مصرف کـارگـران  
کاالھای غیر تـجـمـلـی، وسـائـل  
ــاج اولــیــه   ــحــت ــی و مــای ــشــت مــعــی

افزایش پیدا کـنـد و در  )  زندگی 
ـیـز   نتیجه قیمت این نوع اجـنـاس ن
ـیـدا خـواھـد کـرد   موقتا افزایش پ
اما با روی آوری سـرمـایـه ھـای  
ـیـد ایـن کـاالھـا در   بیشتر به تـول
ـقـاضـا   مـیـان مـدت عـرضـه بـا ت
ـیـمــتـھــا    مـعـادل خـواھـد شـد و ق

 . متعادل خواھند شد 
ــر در مــورد   ــه آخ ــت  ایــن نــک
ـیـمـت کـاالھـای   افزایش موقت ق
ــش   ــزای ــی در اثــر اف ــشــت ــعــی م
ـران   دستمزدھا در اقتصاد امـروز ای

و در یــک ســطــح کــلــی در    -
ــھــا در یــک ســطــح     -جــھــان  تــن

تئوریک و انتزاعی مـوضـوعـیـت  
بطور واقـعـی  در سـرمـایـه  . دارد 

ـیــرغــم   ــزده امـروز عــل ــحـران داری ب
سیاست ریاضت کشی اقتـصـادی  
و کاھش قدرت خـریـد کـارگـران،  
میزان تـورم و گـرانـی بـه چـنـان  
ابعادی رسیده است که بـا ھـیـچ  
ـرا   ـتـوان آن ـی تحلیل و مـنـطـقـی نـم
حتی بطور غیرمستقیم و گذرا بـه  
افزایش دستمـزدھـا و بـاال رفـتـن  
تقاضا برای کاالھای معـیـشـتـی  

 . کارگران مربوط کرد 
 

عـلـت  :  کارگر کـمـونـیـسـت 
گرانی و تورم در سطح جھـانـی و  

 مشخصا در ایران چیست؟   
ـیـن نـکـتـه  :  حمید تقوائی  اول

اینسـت کـه  در نـظـام سـرمـایـه  

داری از آغاز تا امروز، و مستقـل  
از دوره رونق و یا بـحـران سـرمـایـه  
داری،  مدام ارزش پـول در حـال  
ـیـل   سقوط بوده است و بـھـمـیـن دل
قیمت کاالھا  مدام سیر صعـودی  

ـروی کـار  . داشته است  ـی قیـمـت ن
یعنی دستمزدھا ھم البته افـزایـش  
ـر از   پیدا کرده اما با نرخی کـمـت

در آمـاری کـه در  .  رشد قیمتھـا 
ـران ذکـر   ابتدا در مورد اقتصـاد ای
کردم این واقعیت کامال مشـھـود  

در اقتصاد جھانی ھم بطـور  .  است 
کلی قدرت خرید کارگران رو بـه  

ماه گـذشـتـه  .  کاھش داشته است 
دولـت امــریـکــا اعــالم کــرد کــه  
ــمــزد   ــت ــریــد حــداقــل دس قــدرت خ
ــی    ــور، حــت ــن کش کــارگــران ای

، افت کـرده  ١٩٥٠ نسبت به دھه   
 ! است 

مساله ای که بـایـد تـوضـیـح  
داد اینست که این افزایش مـداوم  
قیمتھا علیرغم رشد تـکـنـولـوژی  
تولید و باال رفـتـن بـارآوری کـار  

ــگــیــرد  ــوژی  .  صـورت مــی ــول ــکــن ت
تولید در تمام طـول حـیـات نـظـام  
سرمایه داری بطور مداوم در حـال  

ـراع مـاشـیـن  .  رشد بوده اسـت  اخـت
ـتـه، و بـاالخــره   ـریســی بـخـار، الـکـت
انقالب الکترونیک و بکارگیـری  
ـیـد   کامپیوتر و رباتھا در خـط تـول
از جمله نقاط اوج و جھشـی رشـد  
ـنـد   مداوم تکنولوژی تولیدی ھست
که ھر یک بار آوری کار را ده  

یـک  .  ھا برابر افـزایـش داده انـد 
ــم رشــد مــداوم   ــی ــق ــت ــجــه مس ــی نــت
بارآوری کار کـاھـش زمـان کـار  
ـیـد ھـر واحـد   صرف شده برای تول
کاال اسـت و ایـن قـاعـدتـا مـی  
ـیـمـت   بایست به کـاھـش مـداوم ق

امـا مـا نـه  .  کاالھا منجـر شـود 
ـم    ـی تنھا شاھد کاھش قیمتھا نیست
بلکه بر عکس بـا پـدیـده گـرانـی  

 .مواجه ایم 
علت این مسـالـه در نـھـایـت  
نقش برجسته و مسـلـط سـرمـایـه  
ـبـارات و   مالی و مشـخـصـا اعـت
اوراق قرضه  و وامھای بانکی و  
ـم   سھام و ارواق بھـادار در سـیـسـت

ــرمــایــه داری اســت  . اقــتــصــاد س
ـر   بخش عمده سرمایـه گـذاریـھـا ب
ـبـارات   اساس این نوع وامھا و اعـت

ــگــیــرد  ــکــھــا بــه  .  صــورت مــی ــان ب
ـر اسـاس ارزشـی   سرمایـه داران ب
که در آینده تولید خـواھـنـد کـرد  
وام مـیـدھــنـد، قــیـمـت ســھـام بــر  
مبنای حـدس و گـمـانـه زنـی و  
ــون در مــورد ارزش   ــی اســپــکــوالس
افزائی و سودآوری آینده سـرمـایـه  
ھای مالی افزایش پیدا میکند و  
خرید و فروش میشود و غیره بـی  
آنکه به ھمان نسبت تولید واقـعـی  
. در جامعه صورت گرفـتـه بـاشـد 

ــانــک   ــق آمــار اعــالم شــده ب طــب
جھانی حجم سرمایه ھای مـالـی  
و اعتباری جاری در کشـورھـای  

 در صـد  ٣٠٠ صنعتی در دھه نود  
ـیـکـه   افزایش داشته است در حـال
 -نرخ افزایش تولید ناخالص ملی  

ارزش کـاالھـا و خـدمـات واقـعـا  
ـنـھـا    -تولید شده  در ھمین مـدت ت

ــوده اســت ٣٦  ــن  .   درصــد ب ــی ھــم
گزارش اعالم میکند کـه بـخـش  
اعظم افزایش سرمایه ھای جاری  
ــازار   نـاشـی از مــعـامــالت  در ب

 equity andسھام و بـدھـی   
debt market - -  ــوده اســت . ب

یعنی در واقع حجم سرمایه مالـی  
در شــکــل ســھــام و    -در گــردش 

ــه  ــورھـــای    -اوراق قــرض در کش
ـر حـجـم   ـراب ـیـش از ده ب صنعتی ب
تولید ناخالص ملی این کشـورھـا  

بعبارت دیگـر   .  افزایش یافته است 
ارزش اسمی سرمایه  که خود را  
در اوراق قـرضـه و اوراق بـھـادار،  
ـره نشـان   اعتبـارات، سـھـام و غـی
میدھد رشد یافته است بی آنـکـه  
ـروت واقـعـی   این سرمایه اسمی ث

گرانـی و  .  ای را نمایندگی کند 
خـود    -کاھش ارزش پـول    -تورم  

یک نتیجه مستقیم این کـارکـرد  
سرمایه مالی در اقتصاد سـرمـایـه  

ـرای تـوضـیـح  . ( داری دنیا است  ب

 مصاحبه با حمید تقوائی درباره
 رابطه سطح دستمزدھا و تورم  

  ١  از صفحه  



١٣٩٢ دی ٢٤   کارگر کمونيست  4 

ـیـد   بیشتر در این زمینه رجـوع کـن
به مقاله   بحران جـاری سـرمـایـه  
ـئـوری مـارکسـیـسـتـی   داری و ت
بحران، کمونیسم کارگری شـمـاره  

 ).٢٠١١ ، دسامبر  ٤ 
ـــوع   ـــه داری ن ـــای ـرم ــ در س
مافیائی جمھوری اسـالمـی ایـن  
روند عمومی گرانی و تـورم، در  
ـقـه ارزش ریـال،   اثر کاھش بیـسـاب
ــی و آزاد،   ــاوت نــرخ ارز دولــت ـف ت
ـبـاتـی سـیـاسـی و   تحریمھا، بی ث
اقتـصـادی، نـا ایـمـنـی سـرمـایـه  
گذاریھا حتی در کـوتـاه مـدت و  
باالخره فساد و دزدی و ارتشـا و  
ـر   ـم را درب چپاولی که کل سیسـت
ـرده   گرفته بمراتب شدید تر و گست
تر شده و ابعادی نجومـی یـافـتـه  

گرانی و تورم در جمـھـوری  .  است 
 -اسالمی یک مسـالـه سـیـاسـی 

ــس وجــود   ـف ـتـصــادی اســت و ن اق
جمھوری اسالمی و بساط غـارت  
ـیـاردر   ـل و چپاول آیت الله ھای مـی
و باندھای وابسته به آنھا ھمانقـدر  
ـرخ تـورم و   در افزایش نجـومـی ن
ــران   ــقــش دارد کــه بــح گــرانــی ن

 .  ساختاری سرمایه داری 
ــسـت  اگــر  :  کـارگـر کــمـونـی

ـر   اینطورر که توضیح دادیـد در اث
کارکرد سرمایه مالی قیمت ھمـه  
کاالھا مدام در حال افزایش اسـت  
چـرا ایـن امـر در مـورد کــاالی  
نیروی کار صدق نـمـیـکـنـد؟ بـه  
ـیـز   عبارت دیگر چرا دستمـزدھـا ن
به نسبت و ھم ارز  قیـمـت دیـگـر  

 کاالھا افزایش نمی یابد؟  
ـروی کـار  :  حمید تقـوائـی  ـی ن

کـاالئـی  .  کاالی ویژه ای اسـت 
ـر عـــکـــس   اســـت کـــه اوال، بــ
کـاالھـای دیـگـر، گـران شـدنــش  
باعث کاھش سـود سـرمـایـه دار  

ــشــود  ــر  .  مــی ــاالت ــطــور کــه ب ھــمــان
ــح   ــش ســط ــزای ــح دادم اف ــوضــی ت
ـرخ   دستمزدھا به کاھش عمومی ن

و  .  سود در جامعه می انـجـامـد  
ــان و   ــدگ ــن ــد کــن ــولــی ــا ت ــانــی ث
فروشندگان ایـن کـاال کـارخـانـه  
ــکــه   ــنــد بــل ــســت ــجــار نــی داران و ت
ـنـد کـه جـان و   انسانھـائـی ھسـت
ـرای فـروش عـرضـه   توانشان را ب

کارگرانی که ناگزیرنـد  .  میکنند 
ــدگــی خــود و   بــرای گــذران زن
ـروی کـارشـان را   ـی خانواده شـان ن

 . بفروشند 

خصوصیت اول باعث مـیـشـود  
ــه داری بــه   ــرمــای ــد س ــی کــه تــول
کاھش سطح متوسط دسـتـمـزدھـا  
ـیـسـم   گرایش داشته باشد و مـکـان
ـر بـازار   ھای اقتـصـادی حـاکـم ب
کار و کاالی سـرمـایـه داری در  
جھت  کاھش قیمت ایـن کـاالی  

ـنـد   ایـن در واقـع  (  ویژه عمل کن
ـثـی کـردن گـرایـش   مکانیسم خـن
عمومی کاھش نرخ سود در نظـام  

و خصوصیت  )  سرمایه داری است 
دوم به معنی اینست کـه مسـالـه  
ـروی   ـی ـیـمـت ن افزایش و کاھش ق
ــگــر   کــار بــرخــالف کــاالھــای دی
ـقـای   امریست که به زندگـی و ب
ـرو   ـن طبقه کارگر خورده است و ازی
ـتـصـادی   مساله ای نه صـرفـا اق
بلکـه مسـالـه ای اجـتـمـاعـی و  
مبارزاتی است که در ھر مـقـطـع  
ـقـه   بر مبنای توازن قـوای دو طـب
خریدار و فروشنده نیروی کـار در  

 .   جامعه تعیین تکلیف میشود 
ـری   سرمایه دار برای جـلـوگـی
ـرخ سـود و افـزایـش   از کـاھـش ن
سود، و کارگر برای ممـانـعـت از  
کاھش دستمزد و افزایـش آن، در  
یک جـدال ھـمـیـشـگـی بـه سـر  

ــرنـد  ـب ــه  .  مـی ـق ــل طــب ـقـاب در ایـن ت
ـیـن و   سرمایه دار با دولت و قـوان
ابزارھای سرکوب اش بمیدان می  
ـروی   ـی ـقـه کـارگـر بـا ن آید و طـب
. تشکل و اتـحـاد مـبـارزاتـی اش 

ـــجـــاد   ـران و ای اتـــحـــاد کـــارگــ
ــارگــری بــرای   ــای ک ــھ تشــکــل
ــا   ــحــد ب رودروئــی جــمــعــی و مــت
ــارزه   ـروی کـار،  مـب ـی خـریـدارن ن
ـراردادھـای دسـتـه   ـقـاد ق برای انـع
ـیـت   ـب ـث ـرای ت جمعی و مـبـارزه ب
ــمــزدھــا و   ــت ــانــونــی حــداقــل دس ق
مزایائی که در واقـع بـخـشـی از  
ــایــد   ــحــســاب بــی ــد ب ــای ــمــزد ب دســت

ـیـمـه درمـانـی و حـق  (   مانند  ب
بازنشستگی و بیمه بیـکـاری  و  

ـیـل  ـب در  )  خدمات رفاھی از این ق
واقع یک جزء الیتجزای شـرایـط  
ـقـه کـارگـر در   کار و زندگی طب
ھمه نـظـامـھـای سـرمـایـه داری  

پدیده مـبـارزه کـارگـران در  . است 
ـقـدر   تعیین سطح دستمـزدھـا ھـمـان
عینی و واقعی است که عـوامـل  
ـنـد گـرانـی و   اقتصادی ای مـان
تورم و بحران و رونق و عـرضـه و  
ـیـسـمـھـای   تقاضا و دیـگـر مـکـان

برای کارگران مـبـارزه  .  اقتصادی 
برای ممانعت از کاھش دسـتـمـزد  
و مبارزه برای افـزایـش آن امـری  
ـلـکـه امــری   ـیـســت ب ـیـاری ن اخـت
ضروری برای بقا و ادامه زندگـی  

 . و ارتقای شرایط زندگی است 
 

مـبـارزه  :  کارگر کمونـیـسـت 
برای افزایش دسـتـمـزد ھـمـانـطـور  
که توضیح دادید امری ضـروری  
ـر اسـت امـا ایـن   و اجتناب نـاپـذی
ـر   ـتـوانـد مـوث مبارزه تا چه حد می
باشد؟ مبارزه طبقـه کـارگـر چـه  
ــیــن ســطــح   ــی جــایــگــاھــی در تــع
دستمزدھا دارد؟ آیا قانونمندیھـای  

ـتـصـاد سـرمــایـه داری   سـطــح  ( اق
اشتغال و میـزان مـثـل عـرضـه و  
ـره  ) تقاضا برای نیروی کار و غـی

ـقـل   عمال سطح دستمزدھا را مسـت
ــن   ــی ــعــی ــارزات کــارگــری ت از مــب

 نمیکند؟  
ــی  ــوائ ــق ــد ت ــی ــم ــمــا  :   ح مســل

قانونمندیھای نظام سرمـایـه داری  
ـنـده سـطـح دسـتـمـزدھـا   تعیین کـن
است ولی مبارزه طبقه کارگـر را  
ھم بایـد جـزو ایـن قـانـونـمـنـدیـھـا  

 . بحساب آورد 
ـیـسـت کـه   ـردیـدی ن در این ت
ـنـد ھـر   قیمت نیروی کار نیز مـان
کـاالی دیـگــر بــرمـبــنـای ارزش  
ـر   نیروی کار تعییـن مـیـشـود و ب
ـقـاضـا   مبنای میزان عـرضـه و ت
ـروی کــار نـوســان   حـول ارزش نــی

ـیـز  .  میکند  ـروی کـار ن ـی ارزش ن
ـنـای ارزش   ـر مـب ـنـوبـه خـود  ب ب
وسائل زندگی و تامین مـعـیـشـت  
ـروی   ـی الزم برای حفظ و بازتولید ن

ھمـه جـدال و  .  کار تعیین میشود 
کشمکش کارگر و سـرمـایـه دار  

ـر  )  و دولت طبقه سـرمـایـه دار (   ب
ـتـا بـه   سر سطح  دستمزدھا  نـھـای

ـیـن ھـمـیـن   وسـائـل  " تعریف و تعـی
ــیــن مــعــیــشــت  ــام " زنــدگــی و ت

اگر نـظـام  .  کارگران گره میخورد 
ـیـن بـازار را   سرمایه داری و قـوان
ــد ســطــح   ــی ــن ــحــال خــود رھــا ک ب
زندگی کارگر را تا سـطـح یـک  
ـر و فـالکـت   زندگی بخور و نـمـی

بـخـصـوص  .  برده وار تنزل مـیـدھـد 
در شرایط بحـران و وجـود لشـگـر  
ــد   ـتـوان ــه دار مـی ـیـکـاران سـرمـای ب
کارگرانـی کـه بـخـاطـر شـرایـط  
فالکتبار زندگـیـشـان بـه سـرعـت   

فرسوده و از کار افتاده مـیـشـونـد  
ـیـکـار جـایـگـزیـن   را با کارگران ب

اگر فـاکـتـور مـقـاومـت و  .  کند 
ــظــر   ــارزه کــارگــران را در ن مــب

ـم، از نـظـر   ـری ـتـصـادی " نگی و  "  اق
ـیـن کـارکـرد نـظـام سـرمـایـه   قوان
. داری این کامـال مـمـکـن اسـت 

ــی کــه از ایــن گــرایــش   عــامــل
ــه داری   ــظــام ســرمــای عــمــومــی ن
ـنـھـا   ـنـھـا و ت ممانعت میـکـنـد ت
ـرای   مقاومت و مبارزه کارگـران ب
ــری از کــاھــش ســطــح   ــوگــی ــل ج
ـرای افـزایـش دادن   دستمزدھا و ب

 . آنست 
ــردم    ھــمــانــطــور کــه اشــاره ک
ــھــا بــرای   ـن ــه ت ــه کـارگــر ن ــق طـب
ارتقای شـرایـط زنـدگـی خـود و  
ــل   ـر  از وسـائ ـرخـورداری بــیـشـت ب
ـنـده   ـیـد کـن رفاھی که خـود تـول

ـنـد ھـر شـھـرونـد    -آنست   که مـان
ــی و   ــر جــامــعــه حــق انســان ــگ دی

ــعــی اوســت  ــی ــب بــلــکــه بــرای    -ط
ـر شـدن شـرایـط   جلوگیری از بـدت
ـقـای   ـرای ب زندگی اش و نھایتا ب
ـر   نسل خود و نسل آینده اش ناگزی

این در  .  است دست به مبارزه بزند 
ـرای تـعـریـف و   واقع مبارزه ای ب

وسائـل زنـدگـی  " تعیین اجتماعی  
ــشــت کــارگــر  ــن  "  و مــعـی و تـامــی

ــل زنـدگــی کـارگــر  .  آنسـت  وسـائ
ـقـای   تنھا مایحتاج اولیه او برای ب
ـلـکـه در ھـر   ـیـسـت ب فیزیـکـی ن
ــرای   ــل الزم ب جــامــعــه ای وســائ
تامین زندگی کارگـر و خـانـواده  
اش، مانند ھر شھـرونـد دیـگـری،  
ـنـای اسـتـانـداردھـا و   ـر مـب باید ب
معیارھای رفاھی در آن مقطـع و  
. دوره زمانی تعریف و تعیین شـود 

" وسـائـل مـعـیـشـت " بعبارت دیگر  
ـیـزیـکـی و   یک مفھوم صـرفـا ف

ــادی   ــص ـــای    -اقــت ــل بــق وســـائ
ـیـسـت    -فیزیکی فـرد کـارگـر   ن

ــمـاعــی و   ــده ای اجـت ــکـه پـدی ـل ب
ــال  .  فـرھـنـگـی اسـت  بـعـنـوان مـث

وسائلی نظیر یخچال و تلویزیون و  
تلفن که زمـانـی جـزو کـاالھـای  
لوکس بحساب مـی آمـد امـروزه  
ـفـاق کشـورھـا   در اکثر قریـب بـات
جزئی از وسائل ضروری زنـدگـی  

اگـر حـداقـل  .  محسـوب مـیـشـود 
معیشت کارگر چنین اقالمی را  
در بر نگیرد ممکن است کـارگـر  
بتواند زنده بـمـانـد امـا مـوقـعـیـت  

اجتماعی و سطح زنـدگـی او بـه  
سطح بردگی آشکار تنـزل خـواھـد  

ـرای  .  یافت  ـتـصـادی ب از نـظـر اق
سرمایه داری تنھا بقای فیزیکی  
ـرو   ـن کارگر ضـروری اسـت و ازی
نظام سرمایه داری مـدام در ایـن  
جھت گرایش دارد کـه مـعـیـشـت  
کارگر را به سطح بقای فیزیکـی  

و در دوره بـحـرانـی بـه شـرایـط    -
ـردگـی تـمـام   فالکت بار یـک ب

در مـقـابـل ایـن  .  تنزل بدھد   -عیار 
ـقـه کـارگـر مــدام   گـرایـش،  طـب
ناگزیر به مبارزه بـوده اسـت و در  
تمام طـول تـاریـخ سـرمـایـه داری  
ـر   برای تعیین حداقـل مـعـیـشـت ب
ــک   ــای بــرخــورداری از ی ــن مــب
زندگی متناسب با استـانـدارھـای  
رفـاھـی جـامــعـه در ھــر مـقـطــع  

کـارگـران بـا  .  مبارزه کـرده اسـت 
این مبارزه نه تنھا سطـح زنـدگـی  
خود بلکه میزان رفـاه و خـدمـات  
ـقـا   اجتماعی در کل جامعه را ارت

ــد  ــش  .  داده ان ــزای ــا اف ــھ ــه تــن ن
دستمزدھا، که بنوبه خود مـوجـب  
ـران   افزایش در آمد کل حقوق بگی
ـلـکـه کـاھـش   جامعه مـیـشـود، ب
ــاگــزیــر کــردن   سـاعــات کــار و ن
دولتھا به تامین خدمـات رفـاھـی  
نظیر بھداشت و تحصیل رایگان و  
ــاز   ــق ب ــکــاری و ح ــه بــی ــم بــی
نشستگی و سایر سیاستھائی کـه  

ــوان اقــدامــات   ــن ــع " دولــت رفــاه " ب
ـیـمـه دوم   بخصوص در اروپـا در ن
قرن بیستم رواج یافته بود ھمـه از  
ــارزه کــارگــران   ــاوردھــای مـب دسـت

بنا بر این روشن است کـه  .   است 
ـر   ـروی کـار ب ـی اگر چـه ارزش ن
مبنای ارزش وسائل مـعـیـشـت و  
ـیـن   مایحتاج زندگی کارگـر تـعـی

خـود  "  وسائل معیشت " میشود اما  
یک مفھوم و پـدیـده اجـتـمـاعـی  
است که مبارزه کارگران سطـح و  

 . حدود ثغور آن را تعیین میکند 
ـــارزه   ـب ــ ـران م ــ ـروز در ای امــ
کارگران برای افزایش دستـمـزدھـا  
ـرش اسـت وکـارگـران   رو به گسـت
خواسـت   حـئـاقـل دسـتـمـزد دو  
. میلیون تومان را مطرح کرده انـد 

ـنـھـا   کارگران در این مبارزه نـه ت
ـم   ـریـت عـظـی طبقه خود بلکه اکـث
مردمی که زیر فشـار گـرانـی و  
ــدگــی   ــمــایــن ــه شــده انــد ن ــورم ل ت

پاسخ عمـلـی کـارگـران  .  میکنند 
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ـیـغـات و مـوعـظـه ھـای    ـل ـب به  ت
ـرچـم  "  اقتصاد دانان "  ای که با  پ
ــمــزد بــاعــث تــورم  "  ــت افــزایــش دس

ـرد  "  میشود  ـیـشـب بمیدان آمده انـد پ
ـر   ھر چه متحد تر و یـکـپـارچـه ت

 .  این مبارزات است 
ــن   ـر ای در خـاتـمـه الزمسـت ب
نکته نیز تاکید کنم گرچه مبـاره  
ـقـای شـرایـط   ـرای ارت کارگـران ب
ــده   ــوان فـروشـن ـن زنـدگـی خــود بـع
نیروی کار امری مطلقا ضـروری  
و در تعییـن سـقـف رفـاھـی کـل  
ـنـده اسـت، امـا   جامعه تعیین کـن
ـر   نباید فراموش کرد که مبارزه ب
سر دستمزد ھر انـدازه ھـم مـوفـق  

یـک  " باشد نھایتا بقول مـارکـس  
ـیـه عـوارض   جنگ پارتیزانی عـل

ـیـه   "  سیستم موجود  است و نـه عـل
ــم ســرمــایــه داری  ــت ــس ــی . کــل س

کارگر ھر اندازه ھم که در تعییـن  
سطح معیشـت خـود مـعـیـارھـا و  
ـقـه   استانداردھای بـاالئـی بـه طـب

ــد     ــل کــن ــحــمــی ــه دار ت ــای ســرم
ـقـاتـی و   ـبـعـیـض طـب استثمار و ت
شکاف عظیم بین فقر و ثروت در  
جامعه سـرمـایـه داری، اخـتـالف  
ــر ســطــح   فــاحشــی  کــه از نــظ
زندگی و برخـورداری از نـعـمـات  
جامعه   بین یـک درصـدیـھـا و  
نود و نه درصدی ھـا وجـود دارد  
ــر   ــت ــق ــر و عــمــی ــت ــش ــی ــروز ب و روزب
ـرد  ـب ـیـن ب . میشود، را نمیتواند از ب

ـرای   به این منظور باید کـارگـر ب
ـتـصـادی از   خلع ید سیاسـی و اق
دولت و از کل طبقه سرمـایـه دار  

این واقعیت را  .  خود را آماده کند 
ـران کـه بـا یـکـی از   کارگران ای
ــن و   ـری ــن و فــاسـد ت ـری وحشـی ت
ــھــای   ــن حــکــومــت ارتـجــاعــی تــری
سرمایه داری عصـر مـا مـبـارزه  
میکنند بیش از ھـمـه در تـجـربـه  
ـــمـــس و حـــس   ـره خـــود ل روزمــ

ـنـد  ـیـزانـی . " میـکـن " جـنـگ پـارت
ــر افــزایــش حــداقــل   ــر س ــروز ب ام
ـیـون تـومـان   ـل دستمزدھا به دو مـی
خود میتواند گام مھمی بجلـو در  
جنگ سراسری برای بزیرکشیـدن  
جمھوری اسالمی و نظام سرمـایـه  

 . داری در ایران باشد 
 
 ٢٠١٤  ژانویه  ١٠  

***       

مردم شریف و معترض اھواز و خوزستان مراسم استقبال از 
 روحانی را به محل اعتراض خود تبدیل کنید

 
رژیم ھـزیـنـه زیـادی صـرف تشـریـفـات .   دی قرار است حسن روحانی به اھواز برود٢٤سه شنبه 

استقبال از او میکند و روحانی طبق معمول بقیه روسای جمھور و مـقـامـات حـکـومـت، مشـتـی 
مـردم .  تبلیغ کاذب اندر باب قدرت حکومت میکند و وعده و وعیدھای دروغین به شما میدھـد

معترض و خشمگین اھواز و کل خوزستان باید این مراسم ھا را به محل اعتراض و طرح خواست 
 .ھای خود تبدیل کنند

 مردم ستمدیده و معترض خوزستان
شما که از فقر و گرانی، بیکاری و یا نپرداختن دستمزدھا جان به لبتان رسیده است و حـتـی از 
آب و ھوای سالم ھم شما را محروم کرده اند، اجازه ندھید مزدوران حکومت بار دیگر به شھرتـان 

ھرجا کـه .  بیایند، وعده بدھند و شما را سر کار بگذارند و زندگی تان را باز ھم خراب تر کنند
میتوانید دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـی بـزنـیـد، 
تجمعات فرمایشی حکومتی ھـا را بـه مـحـل 
اعتراضتان تبدیل کنید، خواست ھـای خـود را 
فریاد بزنید، خواست ھایتان را بنویسید و بر سر 
دست بگیرید و به ھر شکل که میتوانید علیـه 
شرایط مشقـت بـاری کـه ایـن حـکـومـت ضـد 
بشری و مقامات دزد و فاسد و جنایتکارش به 

روحـانـی .  شما تحمیل کرده اند اعتراض کنـیـد
ھم مانند احمدی نژاد و رفسنجانی و خـامـنـه 
. ای برنامه ای برای بھبود اوضاع شـمـا نـدارد

کل برنامه اش، کابینه اش، بودجه اش، ارگان ھایش و تـبـلـیـغـاتـش در دشـمـنـی مسـتـقـیـم بـا 
کارگران و اکثریت مردم زحکمتش و دفاع از جھنم موجود اسـت و بـایـد ھـمـه جـا خـود را در 

تنھا از این طریق است که میتوانید دشمنان خـود را وادار .  محاصره خشم و اعتراض مردم ببیند
تنھا با قدرت اتحاد و اعتراض مـیـتـوانـیـد حـقـوقـتـان را از .  کنید به خواست ھایتان توجه کنند
 .حلقوم این مفتخوران بیرون بکشید

جوانان خود را برای تجمع اعتراضی علیه فقر و ھوای آلوده و مشـکـل آب، در فـرودگـاه بـیـن 
وسیعـا در ایـن تـجـمـع شـرکـت .  در ساعت ھشت صبح آماده کرده اند)  سه راه فرودگاه( المللی 

زن و مرد، کارگر و دانشجو، شاغل . کارگران قند خود را آماده تجمع اعتراضی کرده اند. کنید
 .و بیکار در این تجمعات اعتراضی شرکت کنید و مشت محکمی به دھان دشمنانتان بزنید
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ـرداشـت و   دیگر، باید كاله از سر ب
در برابر عظمشان سر تعظیـم فـرود  

جدا از این باید در بحثھایـش  ! آورد 
ان شركت كرد و اگر مالحظـه ای  
ـم را بـایـد   بر مواضعی آنـھـا داری
دوستانه بحث كرد و قـانـع كـرد و  

 .یا قانع شد 
بھنام ابراھیم زاده در آواخر مـاه  

ـنـد  ٩٢ آذر     ٣٥٠  نوشتـه ای از ب
زندان اوین به بیرون فرستاد تـحـت  

ــد  " عـنـوان   ــش كـارگــری بـای ـب جـن
ــار   ــای خــود را كــن ــالف ھ اخــت

ـنـجـا سـعـی مـی  ".  بگذارد  من ای
ـتـی   كنم به نقدم به این نوشته حـال
ــیـمــا   ـق عـمــومـی بـدھــم كــه مســت
متوجه بھنام نباشد، چرا كه او در  
زندان است و آنچنان كه من دستـم  
باز است، او در مـحـدودیـت زنـدان  
قرار دارد و فرصت جواب دادن بـه  

ــدارد  ــام نـوشــتـه اش  .  آن را ن ـن بـھ
ـیـن  "  خطاب بـه کـارگـران و فـعـال

ـری و تشـــکـــل ھـــا و   کـــارگــ
اسـت و  "  سندیکاھـای کـارگـری 

من ھم دقیقا نوشته ام را خـطـاب  
 .به ھمین طیف می نویسم 

ــال   ــوان یــك فــع ــعــن ــام ب ــھــن ب
ـیـت،   كارگری با احسـاس مسـئـول
سئواالتی را جـلـوی مـخـاطـبـش  
قرار می دھد كـه بـطـور واقـعـی  
باید مشـغـلـه فـكـری ھـر فـعـال  
سیاسی در آن جامعه و به تبـع آن  
ھر فعال كارگری با ھـر گـرایـش  

آیـا  : " می نـویسـد . سیاسی باشند 
ــای   ــکــاھ ــدی ــا و ســن تشــکــل ھ
ـرده انـد و   کارگری کاری جلـو ب
ـرده انـد   اگر واقعـا کـاری جـلـو ب
چگونه و تا کجا و چـه قـدمـی  
ـرای   ـم ب ـی برداشته اند؟ مـی گـوی
ـتـی   ـم بـه چـه وضـعـی آنکه بفھمی
دچار شده ایم باید بدانیم چـگـونـه  
ـرداشـتـه   گام و چه گـام ھـایـی ب

ــه  .  ایــم  ــا را ب ــزی م چــه چــی
اھدافمان نزدیک کرده اسـت مـا  
ھنوز نتوانسته ایم به یک اتـحـاد  
سراسری منسجم دست یابیـم چـرا  
کـه ھــر تشــکـلـی سـاز خـود را  
ـم حـتـا   ـی میزند وقتی ما نمی توان
ـرای اول مـاه مــه روز جــھـانــی   ب
ـیـه مشـتـرک   ـیـان کارگر یـک ب
ــی   ــا اقــدام و حــرکــت ــدھــیــم و ی ب
ـبـی   مشترک انجام دھیم خود فری

ـم و ادعـا   ـی است کـه اگـر بـگـوی
داشته باشیم متحدانه حرکتـی بـه  
جلو برده ایم و اگر حرکتی ھـم از  
کارگران بـوده کـامـال خـودجـوش  

ابتدا این را بگویم كـه  ."  بوده است 
ـران امـروزه نـمـی   به نظر من در ای

ھا و سنـدیـكـاھـای    تشكل " شود از  
ــه  "  كــارگــری  حــرف زد، چــرا ك

. چنین چیزی ھنوز وجود نـدارنـد 
اگر تشكالتی مـثـل سـنـدیـكـای  
واحد، سندیكـای كـارگـران خـبـاز  
ـیـشـكـر   سقز، سندیكای كارگران ن
ھفته و یا اتحادیه صنعتگـر و یـا  
چند تشكل دیگر اینجا و آنجا در  
ایران زیر سیطره جمھوری اسالمـی  
ــار   ــد، زیــر فش ــده ان ــود آم ــوج ب
اعتراضات كارگران بوده و از آنجـا  
كه این اعتراضات بعد از مـدتـی  
ـیـز   خاموش شدند، تشكالت فوق ن
ـیـن كـارگـری   به نھاد تجمع فـعـال

منتھا این مـوضـوع  . ( تبدیل شدند 
ـقـش آنـھـا   ابدا كوچك جلوه دادن ن
در مبارزات كارگران حتی بعـد از  
اینكه حالت تـوده ای خـود را از  

ـیـجـه  .)  دست دادند، نیسـت  ـت در ن
اولین فاكتور بایـد ایـن بـاشـد كـه  
ـیـشـقـدم   فعالین كارگری در فكر پ

ــجــاد تشــكــل  ھــای    شــدن بــرای ای
ـر   ـرای مـؤث كارگـری بـاشـنـد و ب
ماندن این تشكـالت، كـارگـران را  
در سرنوشت این تشـكـالت دخـیـل  

ھــای    بــایــد تشــكــل .  نــگــه دارنــد 
كارگری، از ھر نوعـش و بـا ھـر  
عرض و طولی كه داشته بـاشـنـد،  
بــر قــدرت مــجــامــع عــمــومــی  

در ایـن  .  كارگران متكـی بـاشـنـد 
ـم  . مورد مطالب متعددی نوشته ای

ـر   در اینجا، و از آنجا كه مسئلـه ب
سر ایجاد تشكل كارگری نیـسـت،  
بیشتر از ایـن وارد ایـن مـوضـوع  

ـنـكـه اگـر  .  نمی شوم  نكته دوم ای
ـراضـات كـارگـری   حركات و اعـت
ـلـی   خودجوش بوده انـد، چـیـز خـی

بھرحال خـودجـوش  . عجیبی نیست 
ھم كـه بـوده انـد در واكـنـش بـه  
ـتـاده انـد و   ـفـاق اف اجحافـاتـی ات

ــد كــه   ــو رانــده ان ــل كســانــی را ج
! سخنگوی جمع معترض بوده انـد 

ــیــن   ــن ــاریــخ مــمــلــو اســت از چ ت
ـــالح   ـــه اصـــط ـراضـــات ب ــ ـت ــ اع
ــریــن و   ــت خــودجــوشــی كــه مــھــم
ـریـن تشـكـالت و   سازمان یافته ت
رھبران كارگری را از دل خـودشـان  

اتفاقا در شرایـط و  .  بیرون داده اند 
ـر   ـران زی موقعیت خفقانی مـثـل ای
ـرون   ـی سیطره جمھوری اسـالمـی، ب

ھای كـارگـری از دل    آمدن تشكل 
. اعتراضات بسیار محـتـمـل اسـت 

در این باره ھم زیاد گفته ایم و بـه  
 .ھمین چند جمله بسنده می كنم 

ـیـده ام   بنابر این من بر این عـق
ـری و   ـــارگــ كـــه تشـــكـــالت ك
سندیكاھای كـارگـری در ھـمـان  
حدی ھم كه موجودند تـالـشـھـای  
ارزنده ای كـرده انـد و در دامـن  
زدن به اختـالفـات و چـوب الی  
ـبـوده و   چرخ گذاشتنھا مـقـصـر ن

بـه نـظـر مـن  .  تأثیری نداشته انـد 
باید به سراغ نھادھایـی رفـت كـه  
نھادھای فعالیـن كـارگـری ــ بـه  
معنای نھادھایی كه در مـحـیـط  

ـنـد  مـثـل  .  كار ایجاد نشدند ـ ھسـت
ــه   ــت ــمــی ــگــیــری، ك ــه پــی ــت كــمــی
ھماھنگی، اتحادیه آزاد كـارگـران  
ــوق   ــق ــران، كــانــون مــدافــعــان ح ای
كارگران و شاید چند نھـاد دیـگـر  

ـری كـه  . ھم  ـیـگـی جدا از كمیتـه پ
دیگر به نـظـر نـمـی آیـد چـنـدان  
ــه   ـت ـی فـعـال بـاشـد، سـه نـھـاد كـم

ــرای كــمــك   ــگــی ب ــن ،  ... ھــمــاھ
ــران و   ــران ای ــه آزاد كــارگ ــحــادی ات
ــون مــدافـعــان حــقـوق كـارگــر   كـان
نھادھایی ھستند كه اسـمـشـان را  
ـم مــی   ــفـی دائ ـل بـه دالئـل مـخــت

البد فعالین مـتـشـكـل در  .  شنویم 
این نھادھا بر سر مسائل سیـاسـی  
اختالفات غیرقابل حلی دارند كـه  
ـفـاوت   اكنون ما با این سه نھاد مت

در نتیجه نباید انتـظـار  .  مواجه ایم 
داشت كه در ھـمـه مـوارد بـا ھـم  
ــد؛ امــا در مــورد   ھــمــســو بــاشــن
مسائلی كه بھنام ابراھیم زاده ھـم  

در نامه اش به آنـھـا اشـاره كـرده،  
ــاه مــه و   ــل مــراســم اول م مــث
اعتراض بر سر حـداقـل دسـتـمـزد،  
انتظار می رود كه اخـتـالفـات را  
ــاری   ــه بشــود ك ــدودی ك ــا ح ت
ـنـار بـگـذارنـد و   مشتـرك كـرد، ك
دست به یك كار عملی ملمـوسـی  

این كار ھم مـتـأسـفـانـه بـه  .  بزنند 
ــه و شـاھــد   ــش نــرفـت ـی درسـتـی پ
ـر   اختالف نظرات و یـا شـایـد بـھـت
ـری   باشد گفتـه شـود بـھـانـه گـی
ـیـش   ھایی بوده ایم كه ضربه اش ب
ــش   ـب از ھـر چــیـزی مــتـوجـه جـن

در دوره یـك  .  كارگری بوده اسـت 
ـیـن   ـیـن فـعـال دھه اخیر، اختالف ب
ــا اعــالم مــوجــودیــت   ــری ب كــارگ

كمیته پیگیری تشكل ھـای آزاد  " 
درسـت بـعـد  .  شروع شد "  كارگری 

از اعـالم مـوجــودیـت ایـن نـھــاد،  
یكی دو ھفته بـعـد شـاھـد اعـالم  
موجودیت نـھـاد دیـگـری بـه نـام  

ـرای ایـجـاد  "  كمیته ھماھـنـگـی ب
بودیم كـه حـتـی  "  تشكل كارگری 

ــل از اعــالم مــوجــودیــت آن،   ــب ق
فعالینـش اعـالم كـرده بـودنـد كـه  
قصد آنھا بوجود آوردن نـھـادی در  
ـری اسـت  ـیـگـی . رقابت با كمیته پ

سنگ بنای آن از ھمـان اول كـج  
با تمام شوق و امـیـدی  .  نھاده شد 

ـری در مـیـان   ـیـگـی ـتـه پ ـی كه كـم
ــاالن   ــن كــارگــری و فــع فــعــالــی
سیاسی بوجود آورده بود، به ھـمـان  
اندازه كمیته ھـمـاھـنـگـی بـاعـث  
ناامیدی از وضعیت بـوجـود آمـده  

 !شد 
ــه   فضـای سـركــوب آن دوره ب
ـیـت   ـری اجـازه فـعـال كمیته پیـگـی
عـمـلـی زیـادی نـداد و بـحـث و  
ـیـن   جدلھای كش دار در بین فـعـال
ـری   ـنـاره گـی این نـھـاد، بـاعـث ك
ـیـن شـد كـه   تعدادی از این فـعـال
ــعـدادی از ھــمـیـن جــدا   بـعـدھـا ت

كـانـون مـدافـعـان حـقـوق  " شدگان  
و تشكل دیـگـری بـه نـام  "  كارگر 

" تشکل سراسری کارگران بیکـار " 
تشـكـل سـراسـری  . را ایجاد كردند 

ـنـون   ـم اك كارگران بیكار فكر نـكـن
وجود خارجی داشـتـه بـاشـد، امـا  

سـر جـایـش  ..."  كانون مدافعـان  " 
ــن آن مشــغــول   ھســت و فــعــالــی
ـرای   فعالیتھای خوبی ھـم، كـه ب
ـنـد  . خودشان تعریف كرده اند، ھست

ــر از   ــم ھ ــری ھ ــی ــگ ــی ــه پ ــت ــی كــم
چندگاھی اطالعیه ای را صـادر  

ـفـاقـات،  .  می كند  ـبـال ایـن ات بـدن
اتـحـادیـه کـارگـران  " شاھد ایجـاد  

كـه بـعـدھـا بـه  "  اخراجی و بیکـار 
ـر  "  اتحادیه آزاد كارگران ایران "  ـی تغی

ـم  ـتـه  .  نام داد، بـودی ـیـن كـمـی فـعـال
ھماھنگی اما از ھمـان زمـان تـا  
بحال مشـغـول تسـویـه حسـاب بـا  
ـر   ھمدیگر بوده اند و ھـنـوز ھـم ب
روی یك ریل درست و سالمی كـه  
بتواند كاری بكند و باعث تنـشـی  

 .نشود، نیافتاده است 
ــظــار مــی رود كــه ھــمــه   انــت
ــه   ــالفـات خــود را ب ــان اخــت دوسـت
ـیـش   صورت درست و اصولی به پ
ـیـن   ـر سـر راه فـعـال ـرنـد، امـا ب ـب ب
كارگری كه در راه یافت راه حلـی  
ـنـد   برای مشكالت كارگـران ھسـت

اگـر مـثـال  .  سنگ اندازی نكنند 
ـیـن كـارگـری در   سه تن از فـعـال
زندان فراخوان پیوستن كارگران بـه  

ـیـون تـومـانـی مـی  ٢ كمپین   ـل  می
دھند، انتظار می رود كه ھمـدلـی  
در این راستا بین فعالین كارگـری  

خاطرمـان بـاشـد كـه  .  بوجود بیاید 
این فراخوان صـرفـا فـراخـوان ایـن  
ــســت،   ــارگــری نــی ــعــال ك ســه ف
استارت آن را كارگران پتروشیـمـی  

اگـر راضـی  !  ھای ماھشھر زدنـد 
نیستند، انتظار می رود دسـت بـه  
یــك ســری كــارھــای عــمــلــی و  
ـرژی خـود را   ـنـد و ان ملموس بزن
ـلـھـایـی كـه   صرف خـراب كـردن پ
نــھــادھــا و فــعــالــیــن كــارگــری  
ـنـد  ! دیگری درست كرده اند، نـكـن

یك ھفته بعد از فـراخـوان شـاھـرخ  
زمانی، محمد جـراحـی و بـھـنـام  
ــرای   ــم زاده بــه جــامــعــه ب ــی ابــراھ
ـیـون   ـل ـیـن دو مـی ـپ پیوستن بـه كـم

اختالفات در جنبش كارگری ایران را در كجا 
 باید جست؟

 در حاشیه نوشته ای از بھنام ابراھیم زاده 

 ١  از صفحه   
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تومانی، از زبان محمود صالـحـی  
ـریـن   كه یكی از شـنـاخـتـه شـده ت
ـران   ـبـش كـارگـری ای ـیـن جـن فعال
ـبـه   است، می شنویم كه این مطـال
زمینی نیست و بـایـد رقـمـی را  
اعالم كرد كه با واقعیات جـامـعـه  

ــاشــد  ــه ب ــت اعــالم  !  خــوانــائــی داش
موضع این فـعـال كـارگـری، كـه  
ـیـن   كارگران توقع خـودشـان را پـائ
بیاورنـد را بـایـد در چـھـارچـوب  
ــه   ــت ــد كــه كــمــی ــھــایــی دی ــت رقــاب
ـنـا شـده بـود  ـر آن ب ! ھماھنگی ب

ـنـد   انگار اگر فعالین كارگری درب
ـبـار   و فـراخـوان آنـھـا را بـی اعـت
كنند، چـیـزی بـه كـارگـران مـی  

درك این دوستان از مسـائـل  !  رسد 
به معنای خـامـی  (آنقدر كودكانه  

اسـت كـه فـكـر مـی  )  و سطحی 
كنند اگر طـرف را از مـیـدان بـا  
ـتـھـای نـاسـاالم بـدر   اینگونه رقـاب
! كنند، خود میداندار خواھـنـد شـد 

غافل از اینكه جامعـه دارد مـی  
بیند كه چه كسـی مشـغـول چـه  

 ! كاری است 
ـم كـه   نھایتا می خواھم بـگـوی
ــرچــه در وھــلــه اول ســركــوب   گ
جمھوری اسالمی عامـل اصـلـی  
در بیحقوقی كـارگـران و جـامـعـه  
ـیـن   است، اما پشت پـا زدن فـعـال
كارگری به ھمدیگر ھم مسئله را  
ـبـش   ـنـد و جـن ـر مـی ك پیچیده ت

. رانـد   ھا عقب می   كارگری را گام 
اگر سركوب جـمـھـوری اسـالمـی  

ھای خـود را    نبود، كارگران تشكل 
آزادانه ایجاد می كردند و بـگـو و  
ـبـش   مـگـوھـای چـنـد فـعـال جـن
كارگری ھم نقشـی در تضـعـیـف  
جنبش كارگری در مقـایسـی كـه  
ـم،   ـی امروز در ایران شاھـد آن ھسـت

 .نمی داشت 
 ٢٠١٤  ژانویه  ١١ 
 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید

افزایش نقدی حداقل 
دستمزدھا و سبد کاالھا 

 ویارانه ھا
کــارگــران خــواھــان افــزایــش  
ـقـدی   حداقل دستمزدھا در شکل ن

سبد کاالھا، پروژه ای از  . ھستند 
جانب دولت و نھادھای حکومتـی  
و سیاستی برای توجیه ایجاد سـد  
ـقـدی   ـزایـش ن و مانع در بـرابـر اف

ــمــزدھــا اســت  ــط  .  دســت ــرای در ش
کنونی که توده میلیونی وسیعی  
از کارگـران و خـانـواده ای آنـھـا  
برای تامین معیشت بـه افـرایـش  
ــاز فــوری   ـی ــدی دســتـمــزدھـا ن ـق ن
ـاره   دارند، سبـد کـاالھـا  تـکـه پ
. کردن حـداقـل دسـتـمـزدھـا اسـت 

ـا اتـخـاذ   زمزمه حذف یارانه ھـا ب
ـتـصـادی سـبـد کـاال   ـاسـت اق سـی
ـنـه   ـیـش زمـی توسط رسانـه ھـا، پ
ـاضـت   اجرای  سیاسیـت جـدیـد ری
کشی اقتـصـادی و در واقـع بـه  
ـیـش از چـھـل   انقیاد  کشـانـدن ب
میلیون از حقوق بگیران و خـانـواده  

در ایـن  .   ھایشان در جامعه اسـت 
بخش از اخبار کارگری بـه سـبـد  

 .     کاالھا میپردازیم 
ـا واکـنـش ھـای   سبد کـاال ب
مختلفی روبرو شده و ایـن مسـالـه  
ــل کــارگــران و   در مــحــور مســائ
. مساله دستمزدھا قـرار مـیـگـیـرد 

سـبـد  " بخشھایی از واکنش ھا به  
ـیـمـه اسـت "  کاالھـا  مسـالـه  .  ضـم

ـا تـــالش    ـزدھــ ـــمــ ـت افـــرایـــش دســ
ـامـیـن  " اعتراضی کارگران برای   ت

جدید  "   سبد کاال . " است " معیشت 
در بیست سال گـذشـتـه و  .  نیست 

دو دوره  ( تا آمدن دولت نھم و دھـم 
بن کـاالھـا و  )  دولت احمدی نژاد 

. سوبسـیـدھـا وجـود داشـتـه اسـت 
ـیـل   ـا تـحـم دولت احـمـدی نـژاد ب
ریاضت کشی اقتصادی و تـحـت  

 «ھدف مندی یارانه ھـا »عنوان  
در  .  این سیاست را عـمـلـی کـرد 

ـیـل ایـن   کشاکش و در دوره تـحـم
ریاضت کشی اقتصـادی مسـالـه  
ـیـون از   ـل ـی کارگران و چـنـدیـن م
ـاومـت و    حقوق بگیران جامعه، مق
خواست توقف و لغو فـوری طـرح  

، افزایـش  " ھدفمند کردن یارانه ھا " 
یارانه ھا برای کاالھای اسـاسـی  
مورد نیاز مردم، و کاھش قیمتھـا  

ـارزه  .  بود  اینھا بخـشـھـایـی از مـب
کارگران و میلیونھا خانواده ھـا از  
مزدبگیران جامعـه  بـود کـه در  
ـاضـت کشـی   معرض بیشتریـن ری
اقتصادی و فقر و فـالکـت، قـرار  

ــد  ــودن ــه ب ــد کــاالی  .  گــرفــت ســب
ــم  ــت یــازدھ ــی، دول ــن  ( دولــت حس

ــی  ــد  )  روحــان ــحــت نــام دو ســب ت
 میلیارد تـومـان  ١٥٠٠ حمایتی با  

تعیین شده و ھنور تعداد مشموالن  
در حـوزه  . این سبد مشخص نیست 

کارگران،  بیش از این، ارائـه ایـن  
ـا  ١٥ سبد به حدود    ـفـر ب میلیون ن
ـیـون  ٣ جامعه آماری   ـل ـی ـیـم م  ون

نفری کارگران حداقل بگیر اعـالم  
اختـصـاص سـبـد  »و    .  شده است 

ـانـون کـار   «کاال به مشمولیـن ق
توسط ربیعی وزیر تعـاون، کـار و  
ـان   ـی رفاه اجتماعی  به این شکل ب

نحوه اعطای سـبـد کـاالی  : " شده 
ـا   حمایتی دولت در کارگـروھـی ب
ـنـدگـان وزارت کـار و   حضور نمای

ھا در حال بررسی و    سایر وزارتخانه 
پیاده سازی است و طـبـق آخـریـن  

ھای این کـارگـروه، مـقـرر    بررسی 
شده اسـت کـه ایـن سـبـد حـتـی  

ـانـکـی    المقدور روی کارت  ھـای ب
ـنـی  ... مشمولین طراحی شود  ـت گف

است مطابق مصوبه ھیات وزیـران  
 آذر ماه، سبدکاالیـی  ٢٠ در تاریخ  

شامل روغن نباتی مـایـع، بـرنـج،  
گوشت مرغ، پنیر و تخم مـرغ بـه  

ـامـه در    افراد مشمول این تصویب  ن
دو نوبت تا پایان سال جاری ارائـه  

بـه  "  دی  ١٦ و امـروز  ".  شود   می 
گزارش خبرنگار ایلنا، بھمـن حـاج  
علی، مدیـر اجـرایـی طـرح سـبـد  
ـا   كاالیی در یك نشسـت خـبـری ب
اشاره به نحوه توزیع سبـد كـاالیـی  

طی سـه مـاه  : دولت اظھار داشت 
گذشته موضوع توزیع سبـد کـاال  
در بین اقشار آسیب پذیر جامعه و  
کارمندان دولت با ھدف مـدیـریـت  
تامین معیشت مردم مـطـرح شـد  
که مقرر گردید دو سبد کـاالیـی  
ـیـن   ـنـد ب در ماھھای بھمن و اسـف

این سـبـد  ... گروه ھدف توزیع شود 
ــامــل   ــج  ١٠ ش ــو گــرم بــرن ــل ــی  ک
 بسـتـه  ٢  کیلو مـرغ،  ٤ خارجی،  

ـنـدی    مـرغ بسـتـه    عددی تخم ١٢  ب
  ٨٠٠  بطری  روغن مایـع  ٢ شده،  

ـیـر   ـن   ٤٠٠ گرمی و دو بسـتـه پ
گرمی خواھد بود که ارزش ایـن  

 ھزار تـومـان  ٨٠ بسته در ھر نوبت  
ھمچنیـن اعـالم شـده کـه  ". است 

ـار سـبـد کـاالیـی بـه  حسـاب    اعتب

ــان   ــوار در ســازم ــان ــان خ ــت ــرس ســرپ
شده و ایـن    ھا واریز   ھدفمندی یارانه 

. اعتبار قابل برداشت نقدی نیسـت 
ـافـت   بر این اسـاس مشـمـوالن دری

توانند با مـراجـعـه    این دو سبد می 
ــزار فــروشــگــاه  ١٠٠ بــه حــدود   ھ

ــجـیـره  ــخـب زن ـت ـن ای در سـراســر    م
ـافـت اقـالم   کشور نسـبـت بـه دری

ـیـم  .  سبد کاالیی اقدام کننـد  ابـراھ
ــامــل اتــحــادیــه   ــرع طــالیــی، مــدی

ـان    تعاونی  ھای مصرف محلی است
تھران نیز از توزیع سـبـد کـاالیـی  

 تعاونی مصرف محلی این  ٨٠ در  
ـیـم اعـالم   استان خبر داد و به تسن

ــاونــی مــوجــود  ٢٦٠ از  :  کــرد  تــع
ـان  ٨٠ کنـون    تا   تـعـاونـی در اسـت

ھـای    تھران که مجھز به دسـتـگـاه 
 .پوز بوده آماده عرضه سبد کاالیی ھستند 

ـنـی   مبنا قرار دادن و  جایگزی
ـزایـش حـداقـل   سبد کاال بجای اف
دستمزدھا، حمله دولت به زندگـی  
و دستمزدھای ناچیزی است کـه  
کارگران با ھزار و یک اعـتـراض  
و اعتصاب و تالش شبانه روز ھـم  

 . اکنون از دولت و کارفرماھا، میگیرند 
ـازی   دولت با افکار عمومی ب

ـفـر از  .  میکند  زندگی میلیونھـا ن
مزدبگیران جامعه را بگرو گرفتـه  

ـتـصـادی  .   است  ریاضت کشی اق
ـابـت " سیاست   . دولـت ھـا اسـت "  ث

ــول در   ــی پ ــل ــمــل ــدوق بــیــن ال صــن
ــی کــردن   ــل گــرمــی اجــرا و عــم

ـارانـه ھـا " سیاست   ـنـدی ی " ھـدفـم
توسط دولت دھم، نامـه قـدردانـی  
ــت و نـظــام جــمـھــوری   ــه دول را ب

 . اسالمی ارسال کرد 
اینروزھا کانون و انجمن ھـای  
ـا طـرح کـردن   صنفی و دولتـی ب
ـبـھـه   ایرادھای آبکی عـمـال در ج
وزارت کار و شورایعالـی کـار بـه  
ـاضـت   ـا راه ری تکا پو افتاده اند ت
ـزان افـرایـش حـداقـل   کشی و مـی
ــر وفـق مــراد و   ــمــزدھــا را ب دسـت
ــع   ــت، بــا رف ــھــای دول ــاســت ســی

که آنھا طرح کرده انـد،  "  موانعی " 
راه پرداخت غیر نقدی بـخـشـی از  
ـنـد  . حداقل مزدھا را، ھـمـوار کـن

ـنـکـه  "!  متضرر "اینھا از    شدن و ای
میان ھمه کـارگـران سـبـد کـاال  " 

ـنـد "  توزیع نمیشـود  عضـو  . " نـگـران
ــی   ــون عــال ــره کــان ــدی ھــیــات م

ھای صنفی کارگـران ایـران    انجمن 
معتقد است اگر سـبـد کـاالھـای  
ضروری مبنای مزد قرار بـگـیـرد  
مطمئنا اکثریت کارگران مـتـضـرر  

ناصر چمنی با اشـاره  ." " شوند   می 
ـنـی بـر   به وعـده وزارت کـار مـب

ھای ضـروری    اختصاص سبد کاال 
ـانـون کـار "  " به کارگران مشمول ق

برای مشارکت در تامین بـخـشـی  
ـا  ٩٣ از دسـتـمـزد سـال   ـن ـل ، بـه ای

ـیـل ضـعـف نـظـارت  : " گفت  به دل
دولتی، بسیاری از کارگران تحـت  

گیرند؛    حمایت قانون کار قرار نمی 
بنایراین اگر سبد کاال بـه عـنـوان  
بخشی از مـزد مـحـاسـبـه شـود،  
مطمئنا میان ھمه کارگران توزیـع  

ــمــی  ــی  ".  شــود   ن ــی اصــالن و عــل
مسئول کانون شوراھای اسـالمـی  
کار استان البرز با اشاره به برنامـه  
دولت مبنی بر پرداخت بخشـی از  
مزد سال آینده کارگران به صورت  
ــت  ـنــا گــف ــه ایــل ــر نــقـدی، ب : غـی

شورای عالی کار باید مشـخـص  " 
خـواھـد از    کند که چگـونـه مـی 

ـنـوع  ٩٣ سال   ـا ت  میان کارگـران ب
قراردادھا و بـعـضـا بـدون قـرارداد  
کتبی کار، سبد کـاالیـی تـوزیـع  

در شرایطی کـه  : وی افزود . کند 
ـای   ـان مـزای بسیاری از کارفـرمـای
ــطــع   ــر نــقـدی کــارگــران را ق غـی

ـنـی وجـود    کرده  ـی اند، ھـیـچ تضـم
ندارد که کارفرمایان بـخـشـی از  

 کارگران خـود را  ٩٣ دستمزد سال  
 ".در قالب سبد کاالیی پرداخت کنند 

ــه و شـعــار مــحــوری   ـب مـطــال
کارگران افزایش حداقل دستمزدھـا  

این تنھا راه  .  در شکل نقدی است 
ـیـونـھـا   ـل ـی و چاره ای است کـه م
ــد از حــرمــت و   ــن ــوان ــت کــارگــر ب
ـنـد  . کرامت انسانی شان دفاع کـن

ـا اتـخـاذ ایـن   جمھوری اسالمی ب
ـقـدی (سیاست   دو  )  پرداخت غیر ن

وظیفه نامیمون و ضد انسـانـی را  
ـیـون از   ـل ـی ـنـچـاه م ـیـش از پ بر ب

فقر و  :  شھروندانش تحمیل میکند 
فالکت بیشتر و تبدیل کردن آنـھـا  

و اجـیـر دسـت  "  مواجب بگیـر " به  
ــھــای زرد    ــرمــا و تشــکــل کــارف

 . دولتی 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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یـادآوری از کشـورھـای کـه دو  
سال پیش ی کی بعد از دیگـری  
ــورھـای حـاکــم در آنـھــا   دیـکــتـات
سرنگون شدند، برای آن کشـورھـا  
اظھار تاسف میکنـد کـه از ایـن  

ـتـادنـد  ـرون اف ـی : " تحول و رونـق ب
ـقـا   تنھا خاور میانه و شـمـال آفـری
است که با فرو رفتن در گـرداب  
درگیری ھای قومی و مـذھـبـی  
و سیاسـی، بـی مـحـابـا فـرصـت  
ھای خود را برای پیشرفت بر بـاد  

من خواننده این سطور به  ."  میدھد 
عنوان یک کارگر ساکن منطقـه  
خاورمیانه با خواندن یادداشت ایـن  

ـتـصـادی "  ـیـد  "  تحلیلگـر اق نـمـیـدان
ـم  !  چقدر مایوس شـدم  و فـکـرکـن

استاد اقتصاد به ھـدف زده اسـت  
ــال   ــث ــران م ــرا کــه اگــر در ای چ

برای پیشرفت از بیـن  "  فرصت ھا " 
میرود عیب از خـودمـان اسـت و  
گر نه اگر مثل جامـعـه امـریـکـا  
ــم االن یــک جــای دیــگــر   بــودی

و به عـنـوان درس آمـوزی  ! بودیم 
اندیشه برجسته اقتصادی تـاکـیـد  

جـامـعـه آمـریـکـا بـدون  : " میکند 
تردید از ضعف ھای گـاه بـزرگ  

ـرد  ـیـام ھــای  .  رنـج مـی ب ولـی پ
ـرای   بسیار مثبـت ایـن جـامـعـه ب

استحکام نھـاد  :   جھان کم نیست  
ھای سیاسی و حـقـوقـی، ایـمـان  
ـیـشـرفـت، غـرق   ـر بـه پ خلل ناپـذی
ـنـده   گذشته نبودن و چشـم بـه آی
دوختن، قبول شـکـسـت بـه امـیـد  
ـروزی، پـذیــرش   ـی ـیـابـی بـه پ دسـت
چالش ھا، ایجاد فضای اعـتـمـاد  
ـرای   ـریـن اھـرم ب ـر ت به عنوان موث

..." جذب مغز ھا و سـرمـایـه ھـا 
ـتـصـاد در پـاریـس   کاش استاد اق
برای یک لحظه کاله خـودش را  
ــرد و بــه خــودش   قــاضــی مــیــک
منصفانه پـاسـخ مـیـداد کـه چـه  
ــای   ــورھ ــی بــرای کش ــات ــان جــری
خاورمیانه و شمال افریقـا گـرداب  
ھولناک قـومـی و مـذھـبـی را  

 تدارک دیدند؟ 
ـم مـدعـی   البته من نمی تـوان
ــاه   ـب شـوم کـه جــنـاب دکـتــر اشـت
میکند چرا که نه دانش آموخـتـه  
ـــک دانشـــگـــاه   ـــصـــاد از ی اقــت
ـم و قـاعـدتـا انـدیشـه   ـرھسـت ـب معت
برجسته اقتصادی ھـم مـحـسـوب  

نمی شوم، با آمار ھـم سـرو کـار  
ـرلـن   ندارم از خیابانھای پاریس و ب
" ھم خبر ندارم که دکتر میگوید  

چشـم  "  خود رو ھای آمـریـکـایـی 
ـره مـیـکـنـد  . ھر بیینده ای را خـی

ـم   بـھـره  " من ھم مانند دکتر نمیدان
ـرده از ســـوخـــت   ــ بــرداری گســت

ـر مـتـعـارف   گـاز و  ( فسیلی غـی
در ایاالت متحـده کـه  )  نفت شیل 

تولید انرژی فسیل را پس از سـال  
ـر   ھا زوال، به گونه ای چشـمـگـی

ـــدھـــد ( افـــزایـــش   ـی ـــعـــاد  ).  مــ اب
ـیـک   ـت ـی ژئواکونومیک و ژئوپـول
ـنـه   این رویداد، از جـمـلـه در زمـی
ـیـن قـدرت جـھـان بـا   روابط نخست

. چگونه خواھد بود "  خاور میانه،  
ـنـھـا کـه یـادآور   گیرم که ھمه ای
ـلـی چـیـزھـای   شدم بودم و از خـی
ــت   ــاب ــگــر اطــالع داشــتــم و ث دی
میکردم که دکتر اشتباه میـکـنـد  
یا درست میگوید باز ھم چـیـزی  
نصیب من کارگر سـاکـن یـکـی  
از کشورھای منطقه خـاورمـیـانـه  

امریکـا چـه در رونـق  . نمی کرد 
باشد چه در رکود، چه بازارھـای  
ـر کـنـد و چـه در   رقبا را تسـخـی
ـتـھـای اروپـایـی و   روابطش با دول
خاورمیانه تجدید نـظـر بـکـنـد یـا  
نکند و آنچنان که استاد اقتـصـاد  

دسـتـکـم تـا  "  در پاریس میگوید  
ـیـسـت و   ـرن ب پایان نیمه نخست ق

با فاصـلـه زیـاد  ....  یکم میالدی 
ـتـصـاد   قدرت پیشتاز در صحنه اق

باشد، چـیـزی در اسـاس  "  جھانی 
زندگی مـن کـه در گـرو نـظـام  

 .سرمایه داری است تغییر نمیدھد 
ـر تـاکـیـد مـیـکـنـد کـه   دکت
یکی از دالیل عمـده پـا گـرفـتـن  

باال رفتـن بـھـره  "... مجدد امریکا 
وری ھمراه با اعـتـدال در عـرصـه  

در حـال حـاضـر  .  دستمزد ھا است 
با توجه به  ( ھزینه کار در آمریکا  

) افزایش بھره وری در این کشـور 
ـر از   سی و چھار در صـد کـم ت
آلمان و فرانسـه، شـانـزده در صـد  
کم تر از ژاپن و تنھا پنج در صـد  

و در واقـع  . " باال تر از چین است 
مسئله اصلی ھمـیـن اسـت؛ سـود  
سـرمـایـه از ھـمـیـن جـاسـت کــه  

یـکـی از دالیـل  .  تامین مـیـشـود 

مھم برای اینکـه سـرمـایـه ھـای  
ـلـف   گوناگون در کشورھای مخـت
بتوانند رقابت کنند این است کـه  

" مـعـتـدل " را  "  عرصه دسـتـمـزدھـا " 
کند؛ به بیان واقعـی و صـحـیـح،  
ھر چه بیشتر از سـطـح مـعـیـشـت  
کارگران میزنند تا سرمـایـه داران  
ــنــد   ــوان ــت ــف ب ــل ــت کشــورھــای مــخ

رقبا را از دسـت  "  بازارھای عظیم " 
ـبـوده و  .  شان بربایند  این ممکـن ن

نیست جز با دیکتاتوری سـرمـایـه  
ــه کـــارگــران  ـی ــ ـــن  .  داری عــل ای

دیکـتـاتـوری جـلـوه ھـای بسـیـار  
از دمـوکـراســی  .  گـونـاگـون دارد 

نوع امریکایی ا تـا دمـوکـراسـی  
نوع ھندی اش، از دیـکـتـاتـوری  
ـــا   ـــن ت ـی ـــزب در چــ ـــک ح ی
ـقـاط   دیکتاتوری فردی در اکثر ن

ـنـھـا یـک  .   کره زمـیـن  ھـمـه ای
ھدف مقدس دارند و آن حـفـظ و  
تضمین سود سرمایه است، ویا بـه  
زبان دکتر خاوند باال رفـتـن بـھـره  
وری است و برای این امـر ھـیـچ  
ـر   راھی نیست جز ھمان کـه دکـت

ــیــگــویــد   ــرصــه  " م ــدال در ع ــت اع
؛ این یعنی کارگر باید  " دستمزدھا 

و  .  کم بخواھد و بیشتر کار کـنـد 
ـم کـه در شــروع   مـا شـاھـد بـودی
ـیـن   بحران اخیر سـرمـایـه داری اول
کاری که دولـت امـریـکـا کـرد،  
واریز میلیاردھا دالر پول بی زبـان  
مردم به حساب بانکھا و صـنـایـع  

ـنـــی  .  خـــودرو ســـازی بـــود  یـــعــ
مستقیما از جیب مردم یـا آنـطـور  

ـیـات  " اساتید اقتصاد میگویند   مال
ــت امــریــکــا بــه  " دھــنــدگــان  ، دول

کمک سرمایه داران شـتـافـت و  
در این مـورد ھـیـچ جـنـاحـی از  
ھئیت حاکمه امریـکـا مشـکـلـی  

ـقـاد دارد  .  نداشت  ـر اعـت البته دکت
ــھــا الزم اســت، مــن کــه ھــم   ـن ای
ـقـدم   دکترای اقتصاد ندارم نیز معت
ـنـھـا   برای نظام سـرمـایـه داری ای
حیاتی ترین کارھایـی اسـت کـه  
ممکن است انجام دھـد امـا، ایـن  
ـبـاھـی زنـدگـی تـوده   به قیمـت ت
. وسیعی از مردم مـنـجـر مـیـشـود 

اساتید اقتصاد میگویند چاره ای  
ـم ضـرورتـی   نیست ما اما معتقـدی

امـروز ھـم  .  ندارد و الزم ھم نیست 

ــه   ــت ــف ــه گ ــه ھــای  " کــه ب رســان
ـلـی  بـحـران رو  "  اقتصادی بین المل

ـیـت   به پایان است، ھمه ھـمـت ھـئ
حاکمـه امـریـکـا ایـن اسـت کـه  

ـبـا  "  ھزینه کـار "  را نسـبـت بـه رق
ـیـن  .  پایین بیاورد  ـنـه کـار پـای ھزی

آوردن به زبان بسیار ساده و آنـطـور  
که امثال من با پوست و گـوشـت  
و استخـوان خـویـش درک کـرده  
ـر، امـکـانـات   ـیـشـت ایم، بـا کـار ب
ـر   کمتر و دسـتـمـزد بـخـور و نـمـی

ـم ایـن  .  محقق میشود  ـی ما میگوی
دیـگـر عـیـن سـتـمـکـاری اســت،  
اساتید اقتصاد این را عین عدالـت  

ـنـد چـرا کـه   ـنـده نـگـر " میدان " آی
ھستند و به فکر نسلھای بـعـدی  

اما تا آنجـا کـه یـادمـان  !  ھستند 
می آید ھفت نسل قبلـی مـان از  
ــد کــه   ــھــمــی ـف ــداری ن ــت ن مصـیــب
زندگی چیست و اگر قرار بـاشـد  
گفته دکتر محقق شود و سرمایـه  
داری دستکم تا نیمه دوم این قـرن  
ـقـا بـا   باز ھم آقایـی کـنـد، مـحـق
ــه ھشــدارھــای مــکــرر   ــوجــه ب ت
دانشـمـنـدان در مـورد گـرم شــدن  
زمین که نتیـجـه کـارکـرد نـظـام  
سرمایـه داری اسـت، چـیـزی از  
کره زمین باقی نـمـی مـانـد کـه  
ــزی   ــعــدی مــا چــی ــت نســل ب ھـف

 .  نصیب شان شود 
ــچ   ــه ھــی مــا دانــش آمــوخــت
ــیــم امــا   ــســت ـی دانشـگــاه رســمــی ن
ـریـن   ـریـن و زجـرآورت زندگی بزرگت
دانشگاه ما بوده و اگر دکترھـای  
اقتصاد نمیدانند، من این درس را  
به ایشان مـیـدھـم چـرا کـه سـی  
ـم و ھـر   سال است که کار میکـن
وقت کارفـرمـای مـن تشـخـیـص  
ـیـن   داده ھزینه کار زیاد اسـت، اول
ــرده از   ــریــن کــاری کــه ک و آخ
ـرای کـار کـردن   امکاناتی که ب
ـیـار مـن نـوعـی   الزم است در اخت
باشد، تا آنجا که تـوانسـتـه دریـغ  

مثال؛ سیستم ایـمـنـی  . کرده است 
یک دستگاه مـعـیـن را از کـار  
ـرود،   انداخته تا سرعت کار بـاال ب
کفش  و لباس کار تھـیـه نـکـرده  
ـیـمـه   چون ھزینه کار باال میرود، ب
ام را در یک سال چند ماھش را  
واریز نکرده ،چون الزم ندیده، جـلـو  

من قرارداد سفید امضا گـذاشـتـه  
تا ھر وقـت  حـس کـرد کـه بـه  
ـیـسـت ھـمـان   کار من مـحـتـاج ن
ـیـد خـوش   فردایش بـه مـن بـگـوی
آمدید تا مبادا یک روز من کـار  
نکرده پول بگیرم، به من قـول داده  
اگر فالن کـار در بـھـمـان زمـان  
تحویل بدھی فالن مـقـدار پـاداش  
ـرد؛ کـار انـجـام   به تو تعلق میگـی
شده و او در کمال شرافت یـا زده  
زیر قولش یـا وعـده داده در کـار  
ـم، اگـر ھـوای   بعدی جبران میکن
محیط کارگاھی که در آن نفـس  
مـیـکـشـم عـیـن سـم اسـت چـون  
اشباع از بـخـار آب صـابـون، دود  
جوشکـاری، ذرات فـلـزات اسـت  
اصال به روی مبارکش نمی آورد  
که یک سیستم تھویـه مـنـاسـب  
نصب کند چـون ایـن کـارھـا را  
الی پر قو خوابیـدن مـیـدانـد کـه  
ـنـه کـار ثـمـری   جز افـزایـش ھـزی
ندارد و کاالی تولیدی اش گـران  
تمام میشود و بـازار را از دسـت  
ـتـصـاد بـایـد   ـیـد اق میدھد؛ و اسات

ـنـی  " بدانند که در   ـر زمـی بخش زی
ــصـاد  ـت ــمــی  "  اق چـه آشـوب عــظـی

ما که در بخش آشـکـار و  .  است 
ـم   ـی روی زمین اقتصاد کار میـکـن
و کردیم جز یک تـن فـرسـوده و  
بیمار چیزی نصیب مـان نشـده و  
ھمه اینھا بدیـن خـاطـر بـوده کـه  
قرار ھست و بوده که ھزینـه کـار  

 .پایین آورده شود 
ـنـان   ـی دکتر خاوند به مـا اطـم
ـر اسـاس شـواھـد و   میدھد کـه ب
پیش بینی ھا بحرانی که از سـال  

 شروع شد، بـه پـایـان خـود  ٢٠٠٨ 
ـــک اســـت  ــزدی ـــدواریــم .  ن ؟  ! امــی

امـیـدواریــم کــه ایــنـگــونـه بـاشــد  
ـرای بـــدســـت آوردن   حـــداقـــل بــ
ـم   بازارھای عظیم ھمدیگر، بمب ات
و مـتـعــارف روی سـر مـا مــردم  

ـنـد  !  نریزند  دکتر حـتـمـا بـایـد بـدان
ــســتــم،   ــای قــرن بــی ــگ ھ جــن
بخصـوص دو جـنـگ  جـھـانـی  

از  "  بازار عظیـم " برای بدست آوردن  
ـلـی  .  دست رقبا بود  ـی امـا چـه دل

ـقـدر عـاقـل   ـن است که سرمایـه ای
وبـه واقــع  !  شـده بـاشــد؟ ھـیـچــی 

ـیـسـت از یـک  .  ھیچـی  روزی ن
گوشه این جھان پر آشوب سرمایـه  
ـریـن   داری نشنویم که فاشیستی ت
گروھا و احزاب سرمایه داری پـا  

 ١  از صفحه   مژده رونق مجدد، نوید سیه روزی بیشتر
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نگرفته باشند و برای عرض انـدام  
حـمــلـه نـکــرده  "  بــیـگــانـه ھــا " بـه  

ـم کـه  . باشند  ـی ـیـسـت مگر شاھد ن
وحشی ترین حاکـمـان، سـرنـوشـت  
مردم را در گوشه و کـنـار جـھـان  
بدست گرفتند و جز شـکـنـجـه و  
ـریـزی،   کشتـار و جـنـگ و خـون
ارمغان دیگری برای مـردم جـھـان  
نیاورده اند؟ و از سوی دیـگـر ھـر  
ـرام در پشـت   سال با عزت و احـت
ـیـای   تریبون سـازمـان مـلـل از دن
! بدون خشونت و صـلـح دم نـزدنـد 

ــس جــمــھــور   ــی ــه آخــرش رئ نــمــون
حکومت فاشیست اسـالمـی کـه  
ـیـه خشـونـت او در   طرح مثال عـل
سازمان ملل تصویب شده اسـت و  
ـر   ـران از روزی کـه ب در داخل ای
سریر قدرت نشسته است، اعدامھا  
بی محابا ادامه داشـتـه و شـدت  

یافته، فعالین کارگری بـازداشـت  
و شکنجه شدند، زندانیان سیاسـی  
را در بدترین شرایط نـگـه داشـتـه  
اند و ھمین حکومـت دسـتـش بـه  
ـرسـد از   ـیـا  کـه مـی ھر جای دن
ھیچ جنایتی دریغ نمی کـنـد؛ و  
نمایندگان غربی سرمایه از جک  
استراو تا وزیر امور خـارجـه فـالن  
کشور اروپایی پیش ایـن جـنـایـت  

 . کاران به احترام تعظیم میکنند 
ـم کـه   ـی ـیـد بـاور کـن اما بیـای
ـیــنـی اش   ــد پــیـش ب ـر خـاون دکـت

ـر خـالف  (  درست است   ھر چند ب
ـرنـامـه   دکتر، صدای امریکا در ب

  ٢١ خبری یکشنبه شب به تاریـخ  
ـتـصـادی   دی تاکید کرد وضع اق
امریکا رو بـه بـھـبـود اسـت امـا  
بیکاری نه تنھا کاھـش نـداشـتـه  

 درصد رسیده اسـت و  ١٣ بلکه به  

 درصدی که فریـدون خـاونـد  ٧ آن  
آمار میدھد بر اساس آمار دولتـی  
است که این را حساب نمی کنـد  
ـیـکـاران دیـگـر   که بسیـاری از ب
ـنـد   برای کار مـراجـعـه نـمـی کـن
چون ناامید شدند و مـراکـز آمـار  
ــیــن   ــل ــری آنــھــا را جــز شــاغ گــی

ـنـکـه  ! محسوب میکند  و دیگر ای
صاحبان کار معتقدند کسی کـه  
ـیـکـار بـوده مـھـارتـش را   سالھا ب
ازدسـت داده پــس مــنـاســب کــار  

صدای امـریـکـا تـاکـیـد  !  نیستند 
ــرد کــه در حــال حــاضــر     ١٠ ک

میلیون بیـکـار وجـود دارنـد؛ ایـن  
وسط انسان میماند ایـن چـگـونـه  

بـھـرحـال، در  )   ؟ ! بـھـبـودی اسـت 
ـتـصـاد سـرمـایـه   دوران بھبودی اق
ــر   ــیــب مــن کــارگ ــم نص داری ھ
چیزی جز استثمار و سـیـه روزی  

این ھـم فـلـسـفـه وجـودی  .  نیست 
از روزی کـه  .  سرمایه داری است 

پا گرفت جز استثمـار بـی حـد و  
حصر انسانھا ھیچ برنامه دیگـری  
ـلـی ھـم نـدارد   ـی نداشته و ھیچ دل
. که برنامه دیگری داشتـه بـاشـد 

ــر   ــی ــغــی ــظــام ت چــون اســاس ایــن ن
نیافته، بنابراین اساس مـبـارزه مـا  

ـیـافـتـه  ـر ن ـی ـی از  .  کارگران ھم تـغ
روزی که کارگـر خـودش را بـه  
عنوان یک طبقه شناخته، سـعـی  
کرده که به مقابله بـا ایـن نـظـام  

ـردازد  ـثـمـارگـر بــپ ـر ھــر  .  اسـت دکـت
رشـد  " چقدر ھم تاکید کـنـد کـه  

ـقـه مـتـوسـط در   شگفـت آور طـب
ــزی و دیـگــر   چـیـن، ھــنـد، انـدون
ــازار ھــای   ــایــی ب ــاطــق آســی ــن م
عظیمـی را بـه وجـود آورده کـه  
می تواند رشد اقتصاد جھانـی را  

." برای چندین دھه تـامـیـن کـنـد 
ـثـمـار   این ھیـچ نـویـدی جـز اسـت

ـیـسـت  مـا  .  بیشتر ما کـارگـران ن
کـارگـران ھــمـیـشـه مـرغ عـزا و  
عروسی سرمایه بودیم و مـا بـایـد  
بــه قــربــانــی شــدن خــودمــان در  
پیشگاه سرمایه به وقت خوشی و  

ـم  نـویـد  .  ناخوشی اش پـایـان دھـی
ـقـی   پایان بحران سرمایه داری رون
به زندگی ما کـارگـران نـخـواھـد  
ـرار اسـت بـاز ھـم مـا   داد چون ق
ـم تـا   ـی ـر کـار کـن کارگران بیـشـت
. سروری سـرمـایـه پـایـدار بـمـانـد 

بحران در زندگی ما کارگـران تـا  
ـرار اسـت   ـرق نظم ستمکار سرمایه ب

 پایان نخواھد یافت 
 
 
 

ـنـا »در سایت خبری   ـل نـوشـتـه   «ای
ارزش    جـان بـی »ای تحت عنـوان  

کارگران در سوداگری کـارفـرمـا  
ـتـشـر شـده اسـت  «و پیمانکار  . من

این اخبار، به سه حـادثـه کـار در  
،  ) خـوزسـتـان ( قطار شھری اھـواز  
ـرسـتـان ( پتروشیمی خرم آبـاد   و  )  ل
ــزد ( مـعــدن چــاه گــز   ــه  )  ی کــه ب

مرگ سه کارگر و مصـدومـیـت  
ـردازد ٨  ـپ .  تن دیگر منجر شد، مـی

ایلنا به نقش پر رنگ پیمانـکـاران  
ـروی انسـانـی (  ـی ) واسطـه ھـای ن

و چند سوال را بـه  .  پرداخته است 
: ایـن شـکــل مـطـرح کـرده اســت 

ــظ جــان  "  ــف وزارت کــار بــرای ح
کارگران چه می کند؟ اما نقش  
وزارت کار در خصـوص حـراسـت  
از جان کـارگـران چـیـسـت؟ جـان  
ــدون   ــایســت ب ــی ب کــارگــران م
ـرانـه بـه   ـیـشـگـی ھیچگونه اقـدام پ
ـرده   کارفرمایان و پیمـانـکـاران سـپ
شود یا آنکه حاکمیت در ھـیـات  
ـنـجـا وزارت   مبدل دولـت و در ای
کار در خصوص حفـظ جـان آنـھـا  

؟ جـواب کـارگـران  " مسئول اسـت 
ـم   که در سه دھه گذشـتـه بـا رژی
ـرای حـفـظ   جنایتکـار اسـالمـی ب
حرمت و کرامت و معیشتشان ھـر  

روزه در اعتـراض و رو در رویـی  
ـتـھـا  .  قرار دارند، روشـن اسـت  دول

اگــر تــحــت فشــار اعــتــصــاب و  
ـتـی   اعتراض و تظاھرات و نارضـای
ـــات و   ـب ــ ـــه مـــطـــال ـران ب کـــارگــ
خواستھای آنھا تـن داده انـد، در  
عوض ده ھا مانع برای به اسـارت  
ــرده انــد  .  کشــانــدنشــان ایــجــاد ک

شرایط سخت و نا امـن کـار ھـر  

روز جان عده ای از کـارگـران را  
ـرار مـیـدھـد  ھـر  .  مورد مخاطره ق

ــب   ــعــددی از آســی روز مــوارد مـت
دیدن و یا کشته شدن کارگران بر  
اثر عدم وجود امکانات ایمنی در  

ــن جــامــعــه   ــار ای گــوشــه و کــن
مصیبت زده اتفـاق مـیـافـتـد کـه  
تنھا تعداد کمی از آنھا ثبت و یـا  

از دالئـل مـھـم  .  منتشر مـیـشـود 
بروز حوادث نـاگـوار و بـاال بـودن  
ـنـھـا   میزان مرگ ناشی از کار ای

 : ھستند 
ـ عدم وجود وسایل ایمنـی و  ١ 

ــتــی اصــولــی، کــافــی و   حــفــاظ

مرغوب و در انـطـبـاق بـا آخـریـن  
 .امکانات ایمنی  

ـ شدت کار و طوالنی بـودن  ٢ 
ساعات کار یکی دیگر و اصلـی  
ترین عوامل بروز سوانح و مـرگ  

ــان اغــلــب  .  اســت  ــرمــای اوال کــارف
برای باال بردن شدت کار و تـحـت  
ـرای   ـرار دادن کـارگـران ب فشار ق
تحرک و کار بیشتر تا آنجا کـه  
ممکن است از بکارگیری وسایـل  

ــکـنــنـد  ــی پــرھـیـز مـی زیــرا  .  ایـمـن
استفاده از وسایل ایمنی در عـیـن  
حال از تـحـرک و سـرعـت کـار  

تـا آتـحـا کـه  .  کارگر مـیـکـاھـد 

ـراتـی   ـت کارگرانـی کـه کـار کـن
در شرکـت ھـای راه و  ( میکنند  

ـر  ـیـشـت خـود  )  ساخـتـمـان سـازی ب
ــاده   ــف ــت ــل اس ــی عــمــدا از ایــن وس
ـنـد کـار را بـا   ـتـوان نمیکنند تـا ب

ـیـا  . سرعت بیشتری انحام دھند  ثان
طبیعی است که خستگی ناشـی  
از طـوالنـی بـودن سـاعـات کـار،  
ـروز   خود به میزان زیادی درصـد ب

 .حوادث را افزایش میدھد 
ـرط   شدت کار و خستگی مـف
ـروز حـوادث   دو عامل دیگـر در ب

 .است 
ـم اسـت ایـن اسـت   آنچه مسـل
که سرمایه داران ھمچون کاالیـی  
ـنـگـرنـد و   بی ارزش به کارگر می
آنچه که برایشان اھمیت حـیـاتـی  
ـر   ـیـشـت دارد، کسب سود ھر چـه ب

و از آنجا که رعایت اصـول  .  است 
ایمنی و بھداشت محیط کار جـز  
ــھــا   ــه ھــاســت و از سـود آن ھـزیــن
ـیـعـی اسـت   میکاھد، بنابراین طـب
که سرمایه داران بـه ایـن مسـالـه  

 .توجه چندانی نکنند 
تضمیـن ایـمـنـی و بـھـداشـت  
ـیـل مـخـاطـرات   ـل محیط کار و تق
کار به حداقل ممکن، بدون ھیـچ  
ــاده از   ــف ــا اســت صــرفــه جــویــی، ب
ــیــالت و   ــریــن تســھ ــه ت ــت ــرف ــش ــی پ
امکانات مورد استفـاده در سـطـح  
جھان، نظارت و معاینه پـزشـکـی  
ــرات و   ــر مــخــاط ــراب ــم در ب مــنــظ

کـه در  ( بیماری ھای حرفه ای  
محیط کار از قبیل بیماری ھای  
ـر روی   ریوی، کمر درد و فشار ب
ـیـه و   اعصاب و عضـالت و کـل

و نـاشـی از  )  چشم وارد مـیـشـود 
ــزشــکــی   ــوســط مــراجــع پ کــار، ت

 !مرگ ھای ناشی از کار جرم جنایی کارفرما و دولت است
 نسان نودینیان 
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ـنـه   مستقل از کـارفـرمـا، بـه ھـزی
کارفرمایان و دولت، بیمه کـامـل  
کارگران در مـقـابـل صـدمـات و  
خسارات ناشـی از کـار، اعـم از  
اینکه در محیط کار و یـا خـارج  
آن رخ دھد و بدون اینکه کـارگـر  
نیازی به اثبات قصور کارفرما و  
ـرداخـت   یا مدیریت داشته بـاشـد، پ
حقوق کـامـل بـازنشـسـتـگـی بـه  
کارگرانی که در نتیجه صدمـات  
ناشی از کار توانایی کـار کـردن  
ــد، در راس   ــدھــن را از دســت مــی
مطالبات و خواستـھـای فـوری و  

 .دائمی کارگران باید قرار گیرد 
برای جلوگیری از مـرگ و  
ســوانــح کــار، حســاس بــودن بــه  
امکانات مـحـیـط کـار ضـروری  

کـارگـران بـایـد ھـمـه جـا،  .  است 
دائما نسبت به بی تفاوتی به امـر  
بھداشت و ایـمـنـی مـحـیـط کـار  

ـیـن گـام جـمـع  .  ھشدار بدھنـد  اول
شدن و تشکیل مجـمـع عـمـومـی  

جــمــع شــدن و بــه بــحــث  .  اســت 
گذاشتن شرایط ایـمـنـی مـحـیـط  
ــتــن   ــحــت فشــار گــذاش کــار و ت
کارفرما و ارگانھای مسـئـول بـا  
قدرت و تصمیم جـمـعـی عـمـلـی  

 .میشود 
ــران در    جــان بــی  ارزش کــارگ

 سوداگری کارفرما و پیمانکار 
ـنـا : منبع  بـخـشـی ازیـک    -ایل
ـتـه جـاری سـه  :  گزارش   در ھـف

حادثه کار در قطار شھـری اھـواز  
، پتروشیمـی خـرم آبـاد  )خوزستان ( 
) یـزد ( و معدن چاه گـز  )  لرستان ( 

رخ داد که به مرگ سه کـارگـر  
 تن دیگـر مـنـجـر  ٨ و مصدومیت  

ــن ســه  .  شــد  وجــه مشــتــرک ای
رویداد، نقش پررنگ پیـمـانـکـاران  

در  )  ھای نیـروی انسـانـی   واسطه ( 
ھـای وقـوع ایـن    پدید آمدن زمینـه 
ــت  ــوادث اس ــه اول در  .  ح ــادث ح

پتروشیمی خرم آباد رخ داد؛ شنبـه  
 و  ٢٥  دی مـاه، دو کـارگـر  ١٤ 
ــام ٢٩  ــه بـه ن ــھــمــن  »ھــای     ســال ب

محـمـد مـھـدی  »و   «آزادی مقدم 
در ھنگام جوشکـاری   «پور   مھدی 

ـرا   ـنـد زی مخزن گازوییل جان باخـت
ـبـل از شـروع   ـیـل ق مخـزن گـازوی
عملیات جوشکاری، خالـی نشـده  
بود و کارگران بر اثر وقوع انفـجـار  

ـفـاع بـه    و سپس آتش  سوزی از ارت
ـر دو  .  پایین پرتاب شـدنـد  عـالوه ب

ــجــار   ــن انــف کــارگــری کــه در ای
کشته شدند، یکی دیگر از آنـھـا  
را موج انفجار گـرفـت و کـارگـر  

 .چھارم از ناحیه لگن آسیب دید 
ـــایـــع   ـن ـــی صــ ـل ـرکـــت مــ شــ
ـروشـیـمـی   ـت پتروشیمی و شرکت پ

) ھای کـارفـرمـا   شرکت ( خرم آباد  
ھمانطور که پیش بینی می شـد،  
پیمانکار نیروی انسانی را مقـصـر  
انفجار و مرگ کارگران معرفـی  
ـروی   ـی کردند؛ ظاھرا پیمانکار از ن
ـیـات   ـل ـرای عـم کار غیر مـاھـر ب
ــل   جــوشــکــاری مــخــزن گــازویــی

حـادثـه دوم در  .  استفاده کرده بـود 
خودروی حامل کـارگـران مـعـدن  
سنگ آھن چاه گز اتفاق افـتـاد؛  

 دی  ١٦ این حادثه صبح دوشنبـه  
از  ( آباد    ماه در خیابان امام شھر به 

ــزد  ــع ی ــواب ــگــامــی کــه  ) ت ، ھــن
ـفـت   کارگران پس از خـاتـمـه شـی
شب در حـال عـزیـمـت بـه مـنـزل  

ـنـان خـودرو  .  بودند، رخ داد  سرنشـی
ـنـده و  ٤ شامل    کارگر معـدن، ران

ـیـل خـرابـی   کمک راننده، بـه دل
ـیـک   بخاری خـودرو، دو گـاز پ

بوس روشـن کـرده    نیکی در مینی 
بودند که با واژگـونـی یـکـی از  

ـر نـاھـمـواری سـطـح    گاز  ـر اث ھا ب
خیابان، صندلی ھا آتش گرفته و  

نھایت، گاز پیک نیکـی دوم      در  
این حادثه منـجـر  . شود   منفجر می 

ــران نشــد امــا   ــه مــرگ کــارگ ب
ھـا بـه شـدت مصـدوم    ھمگـی آن 

ــانــون کــار  ١٥٢ مــاده  .  شــدنــد   ق

صراحت دارد که درصورت دوری  
از کارگاه و عدم تکافوی وسیلـه  
نقلیه عمومی، صاحب کـار بـایـد  
ـرگشـت کـارکـنـان   برای رفت و ب

ـیـه   در   «مـنـاسـب »خود وسیله نقل
اختیار آنان قرار دھد، بنابراین اگـر  
پیمـانـکـار ایـن مـعـدن بـه جـای  

بوس فاقد بخاری، از وسیله    مینی 
برای جـابـجـایـی   «مناسب »نقلیه  

کرد، حـادثـه    کارگران استفاده می 
امـا  .  داد   یاد شده ھرگـز رخ نـمـی 

ـبـه،   حادثه سوم ھم کـه روز دوشـن
 دی ماه، این بار در خوزسـتـان  ١٦ 

ــی زادحــزبــاوی »رخ داد،   ــل  «ع
ــه پــروژه قــطــار  ٢١ کـارگــر    ســال

ـیـت   شھری اھواز که تحت مسئول
 «کـیـسـون »شرکت پیمانکـاری  

استخدام شده بود، در ھنگـام کـار  

ــم  ــی ک ــونــل عــرض در عــمــق    در ت
ـبـاس   ـر کـردن ل ـر گـی ـر اث زمین ب
کارش به واگن حمل بار، چندیـن  
متر به روی زمین کشیـده شـد و  
ـرخـورد سـرش بـا دیـواره   پس از ب

ــونــل جــان بــاخــت  ایــن حــادثــه  .  ت
ـبـه   حوالی ساعت پنج صبح دوشـن
در حالی رخ داده است کـه حـدود  
ـفـت کـاری ایـن   ده ساعت از شـی

گذشـتـه و دو    کارگر روزمزد می 
ساعت بعد نوبت کاری او خاتـمـه  

کارفرما مسـئـول  .  یافته است   می 
است یا پیمانکـار الزم اسـت ایـن  
ـرح شـــود کـــه   ـــطــ ـرســـش م ــ پ
کارفرمای اصلی در مقابـل جـان  
کارگران پیمانی مسئولیتی نـدارد  

ــه   ــا پــرداخــت ھــزیــن ــکــه ب یــا آن
کارگران به پیمانـکـار،   «زندگی »

ـیـت کـرده   از خـود سـلـب مسـئـول
است؟ جان کـارگـران در مـقـابـل  
سود بیشتر بی ارزش است در سـه  
ـروی   ـی حادثه یاد شده، پیمانـکـار ن
ـرح   ـرگ و جــ انســـانـــی در مــ
کارگـران مـقـصـر مـعـرفـی شـده  

طبیعی است که وقتـی در  .  است 
ــده و   ــمــان دھــن قــرارداد مــیــان پــی
پیمانکار، سود به ھمه چیز تبدیل  

ـیـمـانـکـار در    می  شود، شـرکـت پ
ـروی کـار جـز سـود   ـی نقش دالل ن
ـری   ــگــ ــز دی ــه چــی ــشــتــر ب بــی

ـرداخـت  .  اندیشد   نمی  ـرای پ یکی ب
مزد کمتر به نیروی کار، کارگـر  

کـنـد و    غیر ماھر اسـتـخـدام مـی 
ستاند و دیـگـری    ھا را می   جان آن 

ــه   ــی ــر، از تــھ ــشــت ــی ــرای ســود ب ب
ــای   ــداردھ ــان ــا اســت ــی ب خــودروی

آنچه کـه  .  ورزد   حداقلی دریغ می 
ـر   در تالش برای کسب سود بیشـت
ــدارد، جــان   ـیــتـی ن ـتــریـن اھــم کـم

ـرای  .  کارگران است  وزارت کـار ب
ــظ جــان کــارگـران چـه مــی   حـف
ـقـش وزارت کـار در   کند؟ امـا ن
خصوص حراست از جان کـارگـران  
ــران مــی   چــیــســت؟ جــان کــارگ
ــه اقــدام   ــدون ھــیـچــگـون بـایســت ب
ـرانـه بـه کـارفـرمـایـان و   پیـشـگـی
ـرده شـود یـا آنـکـه   پیمانکاران سپ
حاکمیت در ھیات مبدل دولـت و  
در اینجا وزارت کار در خصـوص  
حفـظ جـان آنـھـا مسـئـول اسـت؟  

طبعا اگر بازرسان وزارت کـار بـه  
وظیفه بازرسی از کارگـاه ھـا بـه  
درستی عمل کنند و کارفرمایـان  
و پیمانکاران را مورد بـازخـواسـت  
جدی قرار دھند، ایمنی کـارگـران  
ـیـت را بـه   ضریب بیشتری از امـن

ــی  ــصــاص م ــد   خــود اخــت از  .  دھ
طرفی در حـالـی کـه ھـر کـجـا  
پیمانکاران نیروی انسانی اشتـغـال  
مثلثی را به نیروی کار تـحـمـیـل  
کرده، جز نارضایتـی کـارگـران و  
ــدن بــخــشــی از مــزد آنــان   ــی ــع بــل

ــه  ــت ــاوردی نــداش ــت ــازار    دس انــد،  ب
ـیـمـانـکـاری    تاسیس شرکت  ھای پ

ـیـدا   ـری پ ـیـشـت روز به روز رونـق ب
کند و کـارفـرمـایـان عـالقـه    می 

ـر ایـن   بیشتری به حضور جـدی ت
شرکت ھای واسـطـه نشـان مـی  

رسـد، رغـبـت    به نـظـر مـی .  دھند 
کارفرمایان برای واگذاری تامین  
نیروی کار به پیمانکاران از سلـب  

شود که در    مسئولیتی ناشی می 
ھـای    حوادث شغلی و سایر دردسـر 
ــی  ــار م ــه ک ــارگــری ب ــد؛    ک آی

دردســرھــایــی کــه مــعــطــوف بــه  
ـیـمـه و   ـلـی، ب دریافت مـزد حـداق

دردسرھایی از نـوع  .  نظایر آن است 
ــدی از   ــھــره مــن ــالش بــرای ب ت

 . زندگی حداقلی 
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 اعتراضات کارگری

 
کارگران پتروشیمی بوعلی سینا با سیاست 

 تھدید قرار داد را امضا کردند
 کارگر پیمانی پتروشیمی بوعلی سینا کـه  ١٦٠ بیش از  

شـرکـت فـرا  (به شرایط ناعادالنه  قرارداد پیشنھادی پیمانکار  
کردند،    معترض بودند و از امضای آن خودداری می )  صنعت 

پس از به کارگیری سیاست تـھـدیـد از جـانـب ایـن شـرکـت  
پـس از سـه مـاه  .  پیمانکاری، به امضای قرارداد تـن دادنـد 

مقاومت و در سومین روزی که پیمانکار از ورود کـارگـران  
به کارخانه جلوگیری کرده بود و کارگران به ناچار خارج از  
ـنـی بـوسـی حـامـل   محوطه کارخانه تجمع کرده بودنـد، مـی
کارگران روزمزد را به کارخانه آوردند تا با تحریک و تھـدیـد  

ـنـد   ضمنی معترضان، آن  .  ھا را به امضای قرارداد ترغیب کـن
ـیـج  (مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا   زیر نظر ھلدینگ خـل

ـیـمـانـی واحـد  )  فارس  در ابتدای سال جـاری بـه کـارگـران پ
ـایـه آن  ـنـد    تعمیرات و نگھداری قول داده بود تا مزد پ ھـا مـان

ھای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصـادی    کارگران سایر کارخانه 
ـلـغ در  ٢٥ ماھشھر حدود    درصد افزایش پیدا کند که این مب

ھای اخیر به صورت کارت ھدیـه بـه کـارگـران پـرداخـت    ماه 
شد اما در قراردادی که اواخر شھریور مـاه بـه کـارگـران    می 

ـز     آن   ارائه شد، مزدپایه  ـی ھا افزایش پیدا نکرده بود و کارگران ن
 ماه بود که از امضـای قـرارداد  ٣ به نشانه اعتراض، بیش از  

 .کردند   خودداری می 
 

کارگران پتروشیمی رازی برای سومین بار 
 تجمع کردند

کارگران پتروشیمـی رازی در سـومـیـن روز از  :  دی ٢٢ 
شان به وجود تبعیض در حقوق و مزایای کـارگـران    اعتراضات 

پیمانی و کارمندان رسمی بار دیگر در مـحـوطـه کـارخـانـه  
ـیـشـتـر  .  تجمع کردند  در ھمین رابطه کارگران  چـھـار روز پ

ـبـعـیـض در پـرداخـت  ١٨ یعنی در روز    دی، در اعتراض به ت
ـنـدر   حقوق در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکـت در ب

ـتـروشـیـمـی رازی در  .  امام تجمع کردند  تـجـمـع کـارگـران پ
اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق بین کارگران پیمانـی و  

مجموع کارگران پتروشیمی رازی سـه  . کارمندان رسمی بود 
کارگران پیمانی پتروشیمـی رازی کـه زیـر  .  ھزار نفر ھستند 

ـنـد   ـان ـیـشـکـامـان فـن  »نظر چندین شرکت پیمانکاری ھـم پ
ـیـروگـاھـھـای  »،  «پیشگام فرا صنعت »،  «اندیش  ـیـرات ن تعـم

ـفـر  ٨٥٠ فعالیت دارند حدود ھزار و  ...  و  «حرارتی خوزستان   ن
ھستند که در مقایسه با کارمندان اداری این کـارخـانـه کـه  

ـای    زیرنظر شرکت اصلی کار می  ـنـد، از حـقـوق و مـزای کـن
 درصـد  ٨٥ از تاریخ یکم اسفند ماه که  .   کمتری برخوردارند 

واگـذار  )  تـرک ( سھام پتروشیمی رازی به بخش خصـوصـی  
سـطـح  .  شد، مشکالت کارگران پیمانی نیز آغـاز شـده اسـت 

حقوق کارگران پیمانی کارخانه به نسـبـت کـارگـران رسـمـی  

ـز   که در سمتھای اداری پتروشیمی فعالیت دارند بسیار ناچـی
حـقـوق  .  تر برطرف شـود   است و این تبعیض باید ھر چه سریع 

 ھزار تومان اسـت  ٩٠٠  ھزار تا  ٥٠٠ یک کارگر پیمانی بین  
این در حالیست که دریافتی ماھانه یک کـارمـنـد رسـمـی  

کارگران درتـجـمـع  . پتروشیمی چندین برابر یک کارگر است 
امروز خود ھمچنین خواستار لـحـاظ شـدن سـخـتـی کـار در  
حقوق و بیمه، دریافت سرویس ایاب و ذھاب و تامـیـن یـک  

 .وعده غذای گرم در روز است 
 

اعتراضات کارگران شرکت گروه ملی 
صنعتی فوالد ایران یک ھفته راپشت 

 سرگذاشت
ـا وجـود گـذشـت  :  دی ١٧  کارگران شرکت گروه مـلـی ب

ـاتشـان      یک ھفته از اعتراض  ـب  به دلیل عـمـلـی نشـدن مـطـال
ـیـمـانـکـاری اکسـیـن  .  ھمچنان در اعتراض ھستند  شـرکـت پ

واسطه بین کارگران و گروه ملی بوده که زیر نـظـر تـعـدادی  
پرسنلی کـه قـرار  .  کند   ھای شرکت فعالیت می   از بازنشسته 

ـنـوز بـه صـورت   ـاشـد ھ بود نحوه استخدامی آنھا قراردادی ب
 سـال  ١٥ بعضی از پرسنل پیمانکاری تا  . پیمانکاری ھستند 

ـا وجـود مشـاغـل سـخـت و  .  سابقه دارند  حقوق ایـن افـراد ب
کلیدی که بسیاری از امور اصـلـی شـرکـت را ھـم انـجـام  

بـه  ( دھند در مقایسه با پرسنل رسمی بسیار ناچیز اسـت    می 
آنھم در حالـی کـه  )  رسد   نصف یا کمتر از یک سوم ھم می 

ـنـد    سـاعـت کـار مـی ١٦ با اضافه کار روزانـه حـدود   . کـن
اعمال نکردن چارت سازمانـی و  :  مطالبات کارگران معترض 

شغلی، نبود قرارداد شغلی معیـن،  اخـتـالف شـدیـد حـقـوق  
ھـای    ھـا وعـده   دریافتی بین نیروی قراردادی و پیمانکار، سال 

ـاده از کـارگـران   ـف مدیران مبنی بر اعمال قرارداد و  سـوءاسـت
ـات کـارگـران   ـب پیمانکار و نبود نماینـده کـارگـری از مـطـال

اعتراض کارگران شرکت گـروه  :  دی ٩ :   درھمین رابطه . است 
ھـای    ملی صنعتی فوالد ایران به عـدم اجـرایـی شـدن وعـده 

ـیـم و حـذف شـرکـت   ـق مسئوالن مبنی بر عقد قـرارداد مسـت
یـکـی از کـارگـران شـرکـت گـروه  !  پیمانکار نیروی انسانی 

ـیـروھـای ایـن  ٧٠ بیش از  :  ملی صنعتی فوالد ایران   درصد ن
ـقـه    شرکت با امتحان ورودی در سال  ھای گذشته و یا با سـاب

ھای کارگران اجـرایـی    یکی از خواسته . اند   کار باال جذب شده 
ھای مدیران قبل و فـعـلـی شـرکـت گـروه مـلـی    شدن وعده 

ـانـکـار   ـیـم مبنی بر عقد قرارداد مستقیـم و حـذف شـرکـت پ
ھـای سـطـح    نیروی انسانی است زیرا برای کارگـران شـرکـت 

شھر اھواز از جمله فوالد خوزستان، نورد لوله، شرکت نفـت و  
ـیـت   سازمان آب و برق عقد قرارداد مستقیـم و تـعـدیـل وضـع

ھـای اخـیـر    از سوی مسـئـوالن شـرکـت در سـال .  انجام شد 
ھای زیادی به کارگران داده شـده ولـی بـه جـز تـعـداد    وعده 

ھای اداری  که بـخـش اعـظـم    اندکی که جزو شاغلین بخش 
ـنـد را شـامـل    ھا نیز بانوانی که نان آور خانواده   آن  ھایشان نیست

ـیـر گـذاری کـه در    می  ـاث ـیـروھـای ت شود در حـالـی کـه ن
ـار    بخش  ـنـد و ب ھای صنعتی و اجرایی مشغول به کـار ھسـت

 ساعـت  ١٢٠ ھاست مجبورند    اصلی تولید کارخانه به دوش آن 
ـان و   در ماه اضافه کار کنند و در ھوای سرد و گرم خوزست
ـتـریـن حـقـوق   با شرایط سخت به فعالیت بپردازند ولی از کـم

 .برخوردار باشند 
 

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران 
 تراکتورسازی ایران

کارگران ماشین آالت تـراکـتـورسـازی ایـران در  :  دی ٢١ 
ـایـجـان شـرقـی   مقابل دفتر امام جمعه تبریز و استانداری آذرب

ـز  . تجمع کردند  ـبـری به گفته یکی از کارگران، امام جـمـعـه ت
ـانـدار    ای از جانب خود، نامه   ضمن تعیین نماینده  ای نیز به است

کارگران تجمع کننده پـس  . آذربایجان شرقی ارسال کرده است 
ـز بـه سـمـت   ـبـری از پیگیری موضوع از طریق امام جـمـعـه ت

ـیـش  . استانداری آذربایجان شرقی حرکت کنند  کارگران که ب
اند قصد ورود به مـحـوطـه     ماه است حقوق دریافت نکرده ٩ از  

ـیـروی   استانداری آذربایجان شرقی را داشتند کـه مـامـوران ن
ـاسـی  .  انتظامی اجازه این تجمع را نـدادنـد  مـعـاون جـدیـد سـی

ـا   ـتـگـو ب ـا اشـاره بـه گـف امنیتی استاندار آذربایحان شرقـی ب
ـقـی کـه صـورت  :  کارگران معترض اظـھـار داشـت  ـا تـواف ب

ـتـی   ـل  روزه مشـکـالت  ١٠ گرفت مقـرر شـده اسـت در مـھ
. کارگران بررسی و اقدام جدی در این خصوص به عـمـل آیـد 

مقرر شده است عصر امروز و فردا در جلسات شورای تأمـیـن  
ـیـمـی   مشکالت کارگران ریشه یابی و بـرای رفـع آن تصـم

ـاسـی  . عاجل گرفته شود  در پی قول قاطع معاون جـدیـد سـی
امنیتی استانداری آذربایجان شرقی کارگران به تـجـمـع خـود  

ـا  .  پایان دادند  ـیـش از ایـن ب کارگران تراکـتـورسـازی ایـران پ
ـایـجـان شـرقـی و سـاخـتـمـان   تجمع در مقابل استانـداری آذرب
ــافــت   ــار دری ــت ــان، خــواس ــت ــارت اس ــعــت، مــعــدن و تــج ــن ص

ـاده،  ٩ پرداخت  .  شان شده بودند   مطالبات  ـت  ماه حقوق عـقـب اف
ـأمـیـن    سنوات کارگران بازنشسته شده، تمدید دفترچـه  ھـای ت

ـتـمـاعـی و    اجتماعی، پرداخت بدھی  ھا به سازمان تامـیـن اج
ـتـریـن    بانک  ـلـه مـمـھ ھا و از سرگیری دوباره تولید را از جـم
ـتـی تـراکـتـورسـازی    خواسته  ھای کارگران ماشین آالت صنع

 .عنوان شده است 
 

 ناامنی محیط کار
 

گاز در تعمیرگاھی درشھرضا جان کارگر 
 جوان راگرفت

 ساله که برای گرم کردن خـود از  ٣٣ کارگری  : دی ٢١ 
گاز پیک نیک استفاده کرده بود ، جان خـود را از دسـت  

ـیـک بـرای  . داد  ـیـک ن این حادثه به علت استفاده از گاز پ
 .گرم کردن تعمیرگاه ، رخ داد 

 
 کارگرجوان ٤جان باختن : کاشان
 کارگر جوان در یک منزل مسکونی بـر اثـر  ٥ : دی ١٩ 

 نفر آنان در  ٤ انتشار گاز منو اکسید کربن مسموم شدند که  
کارگر دیـگـر ھـم بـه عـلـت مسـمـومـیـت  .   دم جان باختند 

علت ایـن  . شدیدبه بیمارستان شھید بھشتی کاشان منتقل شد 
حادثه رعایت نکردن اصول ایمـنـی در نصـب لـولـه دودکـش  

 .بخاری اعالم شد 
 

 ساله در تونل قطار شھری ٢١مرگ کارگر 
 اھواز
کارگر پیمانی پروژه قطار شھری اھـواز پـس از  :  دی ١٧ 

ـا واگـن حـمـل   حدود ده ساعت کار مداوم، بر اثـر تصـادف ب
ـاوی ».  خاک کشته شد   سـالـه  ٢١ کـارگـر   «علـی زادحـزب
ـیـت  )  در حال احداث ( پروژه قطارشھری   اھواز که تحت مسئول

دی  ١٥ استخدام شده بوده اسـت،  «کیسون »شرکت پیمانکاری  
عرض در عمق زمین بر اثر گـیـر    در ھنگام کار در تونلی کم 

کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین مـتـر بـه روی  
زمین کشیده شد و پس از برخورد سرش با دیواره تـونـل جـان  

 . باخت 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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برگزاری جلسه دادگاھی خالد حسینی 
فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگی برای 

 ھای کارگری کمک به ایجاد تشکل
ــده روز   ــه گــزارش رســی ب

ــه مــورخ   ــب   ٩٢ /  ١٦/١٠ دوشــن
ــک   ــی طــی ی ــن ــد حســی خــال
محاکمه ده دقیقه ای در شعبـه  
ـنـدج بـه   ـقـالب سـن اول دادگاه ان
ــه   ــت ــی ــام عضــویــت در کــم اتــھ
ــاھــی شــد  ــاھــنــگــی دادگ . ھــم

ــال   ــن فــع ــده از ای ــرون قــاضــی پ
ـاومـت   کارگری خواست از این کمیته استعفا دھد که با مـق

الزم به ذکر است که خالد حسینی، عضـو  .  نام برده روبرو شد 
ـار اسـت کـه دادگـاھـی   کمیته ھماھنگی برای چھارمین ب

کمیته ھماھنگی ضمن محکوم کردن مـحـاکـمـه  .  می شود 
ـیـن   ـال ـنـی خـواھـان آزادی تـمـام کـارگـران و فـع خالد حسـی

 .کارگری در بند می باشد 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 ١٣٩٢  دی  ١٨ -کارگری 
 
 

سرطان پایان کودکی  –بھنام ابراھیم زاده 
 !نیست

 بـود کـه  ١٣٩١ دیماه سال  
خبر ابتال بـه سـرطـان خـون و  
ــدم   ــھــا فــرزن ــری شــدن تــن بســت
ـیـمـای عـزیــز آنـھـم در درون   ن
زندان و پشت دیوارھای بلند و  
سیم خاردارھای اوین به گوشم  
رسید وقتی پدرم با آن چھره و  
سیمای ھمیشگی اما غمگین  

در مالقات کابینی و شیشه ای میخـواسـت طـوری وانـمـود  
ـام   ـان کـلـمـاتـش ن کند که اتفاق خاصی رخ نداده است ؛ مـی
محک را به زبان آورد دنیا به یک باره بـر سـرم ویـران شـد  
ـاگـوار   برایم باور نکردنی بود اما واقعیت بود ؛ خبری تلخ و ن
ـنـکـه مـن درون زنـدان   که تا عمق روح و روانم نفوذ کرد؛ ای
ـیـمـاری   باشم و تنھا فرزندم آنھم بدون حضور مـن در بسـتـر ب

در آن روزھـا در  .  افتاده باشد شرایط را برایم سخت تـر کـرد 
ـان   ـنـدی پس این ھمه دلھره و نگرانی انھم درون زندان این ھـم ب

 بودند که توان مرا دو چـنـدان کـردنـد ؛  ٣٥٠ عزیزم در بند  
یادم نمیرود در آن شرایط سخت و دشوار عزیزانی چون دکـتـر  
ـانـی ؛مـحـمـد داوری؛   ـیـرث فریبرز رئیس دانا ؛ امیر خسرو دل
علیرضا رجایی و رضا شھابی و خیلی از کسانی که حـتـی  
ـز   ـی ـیـده ام ن در پس این دیوارھا ی بلند ھم فـکـر و ھـم عـق
نبودند آن مدت کنارم بودند و مرا دلـداری دادنـد و تـمـام آن  
مدت که بسیار نامه ھا و بیانیه ھای اعـتـراضـی از داخـل  
زندان اوین و رجایی شھر حتی در خارج از کشور خـطـاب بـه  
مسئوالن نوشته شد که بھنام ابراھیم زاده باید در کنار فـرزنـد  
ـان و   ـنـدی بیمارش باشد ؛ من ھیچگـاه حـمـایـت ھـای ھـم ب
تمامی زندانیان سیاسی که در دیگر زندانھا ؛ زنـدان رجـایـی  
ـفـر اقـدامـی و   شھر از جمله شاھرخ زمانی افشین اوسانلو جع
ـا و   ـق ـان ؛ رف خالد حردانی و انسانھای بیشمار دیگر ؛ دوسـت
ھمکاران عزیزم در تشکل و سندیکاھای کارگری و حـقـوق  

ـاخـتـم   بشری و ھمه کسانـی کـه حـتـی آنـھـا را نـمـی شـن
سندیکاھا و اتـحـادیـه ھـای کـارگـری و  .  فراموش نمیکنم 

تشکلھای کارگری نھادھا و سازمانـھـای حـقـوق بشـری و  
ـلـی   مدنی و احزاب و گروھھای مدنی و سازمانھای بین المل
ـنـد   ـل ؛ رسانه ھا و سایت ھا ؛ وبالگھا ھمه و ھمه فھرسـت ب
باالی من ھستند که الزم میدانم یکبار دیگر از ھـمـه آنـھـا  
تشکر و قدردانی کنم ؛ اما در کنار ھمـه ایـن حـمـایـت ھـا  
آنھاییکه حتی یکبار ھم در طول عـمـرم نـدیـده بـودم در ایـن  
ـا   مدت به سراغمان آمدند ودر بیمارستان و خانه و یا گاھی ب
ـیـت را   یک تلفن و ایمل احوالمان را پرسیدند و در واقع انسـان
ارج نھادند به آنھا از ھمین جا درود می فـرسـتـم و از ھـمـه  

ـفـه کـادر درمـانـی  .  کنم    تشکر می  حمایت و تالش بـی وق
بیمارستان محک برای نجات جان فرزندم و دھـھـا کـودک  
ـایـش   دیگر از چنگ این بیماری مھلک قابل تقدیـر و سـت
ـان مـحـک   ـیـمـارسـت است ؛ با وجود ماھھا بستری نیما در ب
ـام   ـلـی ھـا ن اکنون نام بیمارستان مـحـک بـرای مـن و خـی
ـاشـی شـده و   ـق آشناییست نامی که با دیوارھای رنگـی و ن
ـاد   ـالـی گـره خـورده اسـت آدم را ی قلکھای رنگارنـگ سـف
عکسھای کودکانی می اندازد که با وجود شیمی درمـانـی  
ـنـده دارنـد ؛   لبخند شیرینی بر لب و نگاھی پر امـیـد بـه ای
محک موسسه ایست که از کـودکـان سـرطـانـی حـمـایـت  
ـانـه از بـکـاربـردن   میکند اما اغلب آدمھا در مـحـک اگـاھ
سریع واژه سرطان می پرھیزند؛ شاید بار منفی این واژه آنـھـم  
ـاد   ـقـدر زی زمانی که در مورد کودکان به کار بـرده شـود آن
است که بھتر باشد بجای آن از واژه ھای بیماری مشکـل و  

ـبـود  .  مانند انھا استفاده کرد  در موسـسـه ای کـه بـرای بـھ
ـنـده   کودکان سرطانی تالش میشود واژه ھا باید امیـدوار کـن
باشند زیرا ھمه دوست دارند این بچه ھا ھر چـه زودتـر دوره  
ـنـد ؛بـه   ـاب ـاز ی بیماری را پشت سر بگذارند و سالمتیشان را ب
اعتقاد مسئوالن محک که حتی روی دیوارھا ی مـحـک  

ـیـسـت  »نوشته اند   ـیـمـا   .«سرطان پایان کـودکـی ن اکـنـون ن
ـان مـحـک تـحـت نـظـر   فرزندم یکسال است که در بیمـارسـت
پزشکان شیمی درمانی میشود وبه گفته پزشـکـان ایـن دوره  
ـتـه بـه   ـب درمان بیش از سه سال به طول خواھد انجامـیـد و ال
لطف و حمایت ھای مردم و دوستان ورفقا و با تـالش کـادر  
درمانی محک نیما روزھای سخت و نگران کننده را پشـت  
ـایـد تـحـت   سر نھاده است اما ھمچنان تا پایان دوره درمـان ب
مراقبتھای درمانی و شیمی درمانی قرار داشته باشد ؛ مـن  
برای کادر درمانی و تمامی کسانی که من و نیـمـای مـرا  
ـنـد و   مورد حمایت قرار داده اند و ھمچنان در کنارمـان ھسـت
حمایت ھایشان را از ما دریغ نمیکنند کمال تشکر را داشـتـه  

یکی از تاسفھـای مـن در حـال  .  و از انھا قدردانی مینمایم  
ـتـال شـده امـا   حاضر این است که فرزندم به سرطان خون مـب

ـزم و  . من در کنارش نیستم   ـیـمـای عـزی ـبـودی ن به امید بھ
ـنـد   ـام  .  تمام کودکان عزیزی که مبتال به سرطان ھسـت ـن بـھ

 ١٣٩٢  ھفدھم دیماه  ٣٥٠ ابراھیم زاده زندان اوین بند  
 

 اخراج و بیکارسازی
 

تعطیلی کارخانه ھای قندارومیه، پیرانشھر، 
نقده ،میاندوآب وخوی ازاوایل دی ماه 

 وبیکاری کارگران
ـقـده ،  :  دی ١٩  ـیـرانشـھـر، ن کارخانه ھای قند ارومـیـه، پ

میاندوآب و خوی که ھمه ساله از اول مھر ماه، کـار خـریـد  
را آغاز و تا پایان اسفند ماه فعال بودند امسال از اوایل دیـمـاه  

ـیـت اسـمـی ایـن  .  تعطیل و کارگران آنھا بیکار شده انـد  ظـرف
ـاشـد کـه  ٢٥٠ کارخانه ھا یک میلیون و    ھـزار تـن مـی ب

.  ھزار تن محصول تحـویـل آنـھـا شـده اسـت ٩٦٠ امسال تنھا  
ـنـه   ـزی ـتـن ھ ـاالرف عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، ب
ـافـت مـحـصـول ،   حمل و نقل به دلیل تعلل واحد ھـا در دری
ـلـل در پـرداخـت   ـنـدر کـاران و تـع پایین بودن توان مالی چغ
تسھیالت سرمایه درگردش به کشاورزان از سوی بانـکـھـا از  
ـیـدی بـه   ـنـد تـول ـنـدرق جمله مھمترین علل عدم تحویلی چـغ

ـیـد،  .  کارخانه ھای قند استان است  باالبودن ھزینه ھـای تـول
طوالنی بودن دوره بھره برداری و اشـتـغـال زمـیـن ھـای زیـر  
ـزه   کشت چغندر قند و در نتیجه عدم امکان کشت ھای پایی
باعث شده تا در سال جاری تعدادی از کشاورزان تـمـایـل بـه  
کشت این محصول را نـداشـتـه و بـه جـای آن مـحـصـوالت  

ـنـد یـکـی از مـحـصـوالت  .  دیگری را کشت کنند  چغنـدرق
اساسی و ماده اولیه صنایع قند و شـکـر بـوده و از لـحـاظ  
. اقتصادی و اشتغالزایی از اھمیت ویـژه ای بـرخـوردار اسـت 

آذربایجان غربی ھم اکنون در تولید ھر دو محصول بـه دسـت  
 .آمده از چغندر قند دارای رتبه اول است 

 
 کارگر معدن البرز ٤٠٠بیکار شدن بیش از 

 غربی
، معدن و تجارت و شرکت فـوالد    با تصمیم وزارت صنعت 

  ٤٢٥ ایران به زودی این واحد مـعـدنـی مـنـحـل و تـمـامـی  
مـقـدمـات انـحـالل  :  ایلنا . کارگر معدنچی بیکار خواھند شد 

ده بودن ایـن     آذرماه سال جاری و به بھانه زیان ٩ این معدن، در  
چنانـچـه مـعـدن  .   انجام شده است   سنگ   معدن استخراج زغال 

 خـانـواده کـارگـری در  ٤٢٥ سنگ رود منحل شود، حداقل  
 .منطقه لوشان با مشکل قطع منبع درآمد مواجه خواھند شد 

 
 نفراز کارگران فضای سبز ٢٠٠اخراج 

  منطقه ی شھرداری سنندج٤وعمرانی 
ـفـر از  ٢٠٠ شھرداری سنندج در اقدامی ضد کارگری    ن

وھمچنین مـنـطـقـه بـھـاران را اخـراج  ٢،٣  ، ١ کارگران منطقه  
ـنـد  . نمود   این کارگران قرار داد یک ساله با شھـرداری داشـت

ـان   ـای ودرحالی اخراج شدند که ھنوز موعد قرار دادشـان بـه پ
ـابـل ذکـر اسـت، کـارگـرانـی کـه بـر سـر  .  نرسـیـده اسـت  ق

ـنـد   کارھایشان باقی مانده اند با نصف حقـوق کـار مـی کـن
ـاشـنـد   ـتـه  .  وازترس اخراج حاضر بـه اعـتـراض نـمـی ب ـی کـم

  ١٨ -ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگـری 
 ١٣٩٢ دی  
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران نورد لوله 
 صفا و پروفیل ساوه

ـیـش از دو ھـزار کـارگـر  :  اتحادیه آزاد کارگـران ایـران  ب
ـیـل سـاوه مـاھـھـاسـت   ـا و پـروف کارخانه ھای نورد لوله صف

ـا بـر گـزارشـھـای  .  دستمزدھای خود را دریافت نکرده انـد  ـن ب
رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، کـارگـران کـارخـانـه  
پروفیل ساوه از مرداد ماه به این سو و کـارگـران نـورد لـولـه  
ـیـمـه ھـای   صفا دو ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و ب
آنان نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و  
ـار   ـب به ھمین دلیل سازمان تامین اجتـمـاعـی از تـمـدیـد اعـت
. دفترچه ھای درمـانـی ایـن کـارگـران خـودداری مـیـکـنـد 
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تحمیل چنین شرایط مشقت باری بر بیش از دو ھزار کـارگـر  
این کارخانه ھا در حالی است کـه کـارفـرمـا بـطـور مـرتـب  
ـانـون   ـیـگـیـر اجـرای ق کارگرانی را که در این دو کارخانه پ
مشاغل سخت و زیان آور ھستند به انحا مختلف تحت فشـار  

از جمله این فشارھا عدم ارجـاع اضـافـه کـاری  .  قرار میدھد 
ـتـی   ـف به این دسته از کارگران و محروم کردن آنان از کار شـی
ـانـه ایـن   ـی ـتـی مـاھ ـاف ـزان دری می باشد تا با پایین آوردن مـی

اتحادیه آزاد کـارگـران  . کارگران، آنان را تحت فشار قرار دھد 
 ١٣٩٢  دی ماه  ٢٢  –ایران  

 
کارگران کارخانه کنتورسازی ایران بیش از 

 اند دو ماه حقوق نگرفته
واقـع  ( کارفرمای کارخانه کنتور سـازی ایـران  :  دی ١٨ 

از آبان ماه سال جـاری ھـیـچ حـقـوقـی بـه  ) در استان قزوین 
کارگران  پرداخت نـکـرده اسـت و ایـن درحـالـی اسـت کـه  

ـابـل  ٨ کارگران روزانه با تولید حدود   ـتـور، سـود ق  ھـزار کـن
عـالوه بـر حـقـوق، حـق  .  کنند   توجھی را نصیب کارخانه می 

ـامـیـن   بیمه کارگران از جانب کارفر به صـورت مـداوم بـه ت
اجتماعی پرداخت نشده و طبعا باعث ایجاد فاصله در سـوابـق  

ـات کـارگـران پـرداخـت  .   کارگران شده است  ـب از دیـگـرمـطـال
ـاداش  ٩١ نشدن حق بن کارگری از سال    تا کنون،عیدی و پ

مشـکـالت کـارخـانـه و  .  شش ماھه نخست سال جاری،اسـت 
کارگران از پنج سال گذشته، زمانی آغاز شد که ایـن واحـد  

 .تولیدی از وزارت نیرو به بخش خصوصی انتقال یافت 
 

تبعیض وتاخیر درپرداخت حقوق کارکنان 
 پیمانکاری و قرار دادی صنعت نفت

ـران در  ٢٤٠ بیش از  :  دی ١٧   ھزار نفر در صنعت نفت ای
قالب شش نوع قرار داد کارمحصولی، پیمانکاری، قرار داد  
ـیـمـانـی و رسـمـی   مدت موقت، قرار داد مـدت مـعـیـن، پ

 ھـزار  ١٤٠ مشغول به کار ھستند که از این میزان بیش از  
نفر از آنھا در قالب قردادھای پیمانکـاری و مـدت مـوقـت  
ـر   ھستند که حقوقشان از ماھانه یک میلیـون تـومـان فـرات

طرح قرارداد مستقیم وقطع کـردن دسـت شـرکـت  . نمی رود 
ھای پیمانکار و دالل موجب خوشحالی کارکـنـان صـنـعـت  
ـیـن حـقـوق بـه حسـاب آنـھـا ایـن   نفت شد اما با واریـز اول

ـنـه مـنـابـع  .  خوشحالی خاتمه یافت  وجود مشکالت در زمی
ـفـت تـا   انسانی از تنوع نوع قراردادی کـارکـنـان صـنـعـت ن
پرداخت حقوق و مزایا که بـه اذعـان کـارکـنـان بـا مـیـزان  

ھـای    خوانی ندارد، موجب شـده در سـال   سختی کار آنھا ھم 
اخیر عالوه بر انتقاد کـارکـنـان بـه ایـن مـوضـوع ، پـدیـده  

ـفـت بـه شـرکـت  ھـای    مھاجرت متـخـصـصـان از صـنـعـت ن
ھـای خـارجـی بـه ویـژه در    خصوصی داخـلـی یـا شـرکـت 

ـنـده ای بـه خـود   کشورھای حاشیه خلیج فارس رشد فـزای
کار پر خطر، سخت، آلودگی و دوری از خـانـواده از  .  گیرد 

ـفـت اسـت کـه   ویژگی ھای خـاص کـارکـنـان صـنـعـت ن
ـنـد،   ھیچکدام از کارمندان سازمانھای دیگر درگیر آن نیست
اما نکته و سوال اساسی اینجاست که چرا در این صـنـعـت  
به ھمه نیروھا به یک چشم نـگـاه نـمـی شـود و اخـتـالف  

ـر مـی رسـد ٢٠  تـا  ١٠ دستمزدھا در برخی موارد به   ـراب .  ب
کارکنان پیمانکاری و قرار دادی صنعت نفـت در مـنـاطـق  
بد آب و ھوایی ھمچون آلودگـی شـدیـد ھـوا در عسـلـویـه  

ـرھـای  ٨٠٠  تا  ٦٠٠ حقوق    ھزار تومـانـی خـود را بـا تـاخـی
 .  ماھه دریافت می کنند ٥ تا  ٢ گاھا  

 
 گزارش 

 
کارگر در خراسان شمالی از کارفرما ٦٢١

 شاکی شدند
مدیر روابط کار اداره کـل تـعـاون، کـار و رفـاه  : دی ١٧ 

  ٦٢١  مـاه امسـال  ٩ در  :  اجتماعی خراسان شـمـالـی گـفـت 
ـیـت کـارفـرمـا در ایـن   دادخواست از سوی کارگران به طـرف

موضوع بیشتر این شکایات مطالبـات  .  استان تنظیم شده است 
ـاداش، سـنـوات و   کارگران از جمله حقوق معوقه، عیدی ، پ
برگشت به کار کارگران است که کارفرمایان از پـرداخـت آن  

این دادخواست ھا در مراجع حل اخـتـالف  .  خودداری کرده اند 
ـتـمـاعـی در حـال   مستقر در ادارات تـعـاون، کـار و رفـاه اج

 .رسیدگی است 
 

این ستون از ((دستمزدھا 
اخبار کارگری ویژه اخبار و 
عکس العمل ھای مختلف در 

 )) ارتباط با دستمزدھا میباشد
 

 درصدی ١٨کارگران زیر بار افزایش 
 دستمزد نمی روند

ـان   دبیر کانون ھماھنگی شـوراھـای اسـالمـی کـار اسـت
ـزایـش    درصـدی  ١٨ تھران، ضمن ابراز مخالفت با پیشنھاد اف

ای رخ بـدھـد و    مگر آنکه مـعـجـزه :  دستمزد کارگران، گفت 
.  درصـدی بـرویـم ١٨  درصد شود تا زیربار دستمـزد  ١٨ تورم  

ـزایـش  ١٨ شاید کارمندان دولت بپذیرند و بتوانند با    درصـد اف
  ١٨ حقوق زندگی کنند اما جامعه کارگری زیربار دستـمـزد  

درصدی نمی رود مگر آنکه معجزه ای بشـود و تـورم سـال  
اثرات و تبعات تـورم را نـمـی تـوان  .   درصد برسد ١٨ آینده به  

منکر شد و مردم به طور ملموس تورم را در جامعه احسـاس  
ـات   می کنند بنابر این در بحث دستمزد با احتماالت و فرضـی
نمی توان سخن گفت چنانچه سیر کنونی تـورم نشـان مـی  

  ٢ در بند  .  دھد که به لحاظ تورمی در چه وضعیتی ھستیم 
 قانون کار عالوه بر نرخ تورم، سبد معیـشـت خـانـوار  ٤١ ماده  

ھم مطرح شده است و اگر ھزینه درمان، بھـداشـت، مسـکـن،  
ـنـه  ..  خوراک، ایاب و ذھاب و تحصیل و   را در این سبد ھزی

ـنـد    مـاده  ٢ قرار بدھیم بیش از آن رقمی می شود کـه در ب
نرخ تورم ھر رقمـی کـه  .   قانون کار به آن اشاره شده است ٤١ 

ـانـد و اگـر  ٤١  ماده  ٢ باشد بند   ـفـول بـم  قانون کار نباید مـغ
دولت پرداخت عادالنه دستمزد را در نظر نداشته باشد حـمـایـت  

وی  .   درصدی نیروی کار کشور را از دست خـواھـد داد ٥٠ 
با بیان اینکه جامعه کارگری زیر بار کمتـر از نـرخ تـورم و  
سبد معیشت نمی رود، درباره جایگزین کـردن سـبـد کـاالی  
: حمایتی به عنوان بخشی از دستمزد کارگـران، اظـھـار کـرد 

ــون کـار در ادامــه مـاده  ٤٢ مـاده   ـان  و بـه مـنـظــور  ٤١  ق
ساماندھی این ماده صراحتا می گوید که حداقـل دسـتـمـزد  
باید به صورت نقدی باشد بنابراین می توانیم سـبـد کـاال را  
جزو پرداختھای جانبی بدانیم ولی اینکه سبد کاال جایـگـزیـن  
ـایـر   ـاشـد مـغ افزایش دستمزد یا قسمتی از دستمزد کارگران ب

تجربه سـالـھـای گـذشـتـه  .   قانون کار است ٤٢  و  ٤١ با ماده  
نشان داده که توزیع این اقالم به نفع نبوده است؛ ممکن اسـت  
در سال اول دولت اقالم اساسی با کیفیت عرضـه کـنـد ولـی  

ـفـی کـه   تضمینی نیست که در سنوات بـعـد کـاالھـای کـی
.  را تامین کرده باشد، اختصـاص بـدھـد ٤١ ارزش ریالی ماده  

ـبـی دولـت اسـت   به گفته وی سبد کاال جزو پرداختھای جـان
ـتـد چـون در ایـن صـورت   ـف که نباید بر دوش کارفرمایان بی
ـار و جـابـه جـایـی بـه   ـب ھزینه تدارکات و نـگـھـداری در ان
ـان را بـه   ـتـی کـارفـرمـای کارفرما تحمیل می شود و نارضای

 .دنبال دارد 
*** 

ـفـی کـارگـران    سخنگوی کانون عالی انجـمـن  ھـای صـن
ایران معتقد است پرداخت غیر نقدی مزد بـر خـالف کـرامـت  

با تاکید بـر پـرداخـت   «ھادی ابوی ».  انسانی کارگران است 
پـرداخـت  :  ، به ایلنا گـفـت ٩٣ نقدی دستمزد کارگران در سال  

غیر نقدی مزد به معنای دخالت دولت در تعیین چگونـگـی  
ـار   ـی ـت ھزینه بخشی از درآمد کارگران است در حالـی کـه اخ

ھـای    مبلغ ناچیز مزد پایه کارگران کـه جـوابـگـوی حـداقـل 
ـایـد بـه خـودشـان واگـذار شـود  ایـجـاد  .   زندگی ھم نیست ب

ـیـن سـبـد کـاالی   ـی ـا تـع محدودیت برای جامعه کارگری ب
مصرفی، کرامت انسانی آنھا را نقض مـی کـنـد و نـوعـی  

ـیـش از    بازگشت به گذشته به شمار می  آید که با گـذشـت ب
ـاسـبـی نـدارد  اگـر دولـت بـه  .   سه دھه از انقالب جـلـوه مـن

ـقـویـت    مند است می   پرداخت غیر نقدی حقوق عالقه  تواند با ت
. بن کارگری، آن را به شیوه سابق به کارگران پرداخـت کـنـد 

پرداخت غیر نقدی مزد جوابگوی معیشت کارگران نیست و  
ـیـمـت    از افزایش تورم نیز جلوگـیـری نـمـی  کـنـد چـرا کـه ق

کاالھای اساسی زندگی در کشور نـوسـان شـدیـدی دارد و  
. کـنـد   قوانین مصوب دولت در این رابطه به سرعت تغییر می 

ـامـه  ٥ وی با اشاره به بیش از   ـاسـن  میلیون کارگـر بـدون شـن
ـنـی  (  کارگران شاغـل در بـخـش غـیـر رسـمـی و زیـر زمـی

ـنـد شـد،  )  اقتصاد  که مشمول پرداخت مزد غیر نقدی نـخـواھ
ای کـه مشـکـالت    کارگران مظلوم و بدون شناسنامـه :  گفت 

ـتـدایـی  تـریـن    معیشتی شان چندین برابر سایرین اسـت و از اب
ـاربـر، کـارگـران    حقوق اجتماعی محروم  اند، مانند کـارگـران ب

 شوند   مشمول دریافت مزد غیر نقدی نمی ... ساختمانی و 
 

 اخبار بین المللی
 

 افزایش خشونت علیه زنان -افغانستان 
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید خشونـت  

ـاال  ٢٠١٣ علیه زنان در کشور در سال    به سطحی بی سابقه ب
بگزارش رویترز، سـیـمـا  .  رفت و روز به روز بی رحمانه تر شد 

ـنـی  )   دی ١٤ ( ژانویه  ٤ ثمر، روز شنبه  ـف ـل در مصاحبـه ای ت
ـتـه   ـاف ـزایـش ی ـان بشـدت اف گفت بی رحمی حمالت علیه زن
است، و از جمله به بریدن بینی، لـب و گـوش، و تـجـاوزات  

او آنـچـه را فـرھـنـگ  .  جنسی علنی و جمعی اشـاره کـرد 
ـلـی و    ـل ـیـن الـم خشونت نامید و نیز خروج نزدیک نیروھای ب
ـان   امداد گران را در افزایش جنایت و خشـونـت نسـبـت بـه زن
ـیـم ھـای   موثر دانست و گفت حضور جامعه بین المللی و ت
ـان را   بازسازی در اکثر والیات به مردم اعتماد می داد و زن

سیما ثمر گفت کسـانـی  .  بیشتر با حقوقشان آشنا می ساخت 
ـنـد، امـا   ـاظـت کـن ـان حـف ـنـد از زن بودند کـه سـعـی داشـت

اکثر نیروھای خارجـی قـرار   «. متاسفانه دیگر چنین نیست »
است تا پایان سال جاری از افغانستان خارج شوند، و با روشـن  
ـا آمـریـکـا،    ـتـی ب ـی ـن نبودن وضعیت توافقنامه مشـارکـت ام
معلوم نیست آیا پس از آن تاریخ سربازی باقی خـواھـد مـانـد  

ـز در  .   یانه  سیما ثمرگفت خرابی اقتصاد وگسترش ناامنی نی
یـک طـرفـدار  .   افزایش موارد آزار زنان کارسـاز بـوده اسـت 
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ـبـود وضـع دشـوار   ـان گـفـت بـھ ارشد حقوق زنان در افغـانسـت
خواھد بود زیرا اجرای قوانینی که از زنان حفاظت می کـنـد  

ـاھـگـاه ھـای  .   بسیار دشوار است  ثریا پاکزاد، مسئول اداره پن
ـتـرز   زنان در چندین استان، از دفتر کـارش در ھـرات بـه روی

کشتن زنان در افغانستان آسـان اسـت، مـجـازاتـی در  : " گفت 
ـتـه مـی شـود تشـدیـد  . "  کار نیست  ـتـرز گـف در گزارش روی

خشونت علیه زنان نشان می دھد حقوقی که آنھا  از زمـان  
سقوط حکومت طالبان به سختی کسب کـردنـد، در حـالـی  

 . که نیروھای خارجی آماده خروح می شوند، در خطر است 
 

 میلیلردرھا ثروتمندتر میشوند -جھان 
ـتـشـر شـده تـوسـط شـبـکـه خـبـری   آخرین اطالعات مـن
بلومبرگ از ثروتمندترین افراد دنیا نشان می دھد که ثـروت  

.   افزایش قابل توجه ای داشتـه اسـت ٢٠١٣ این افراد در سال  
 نفر از ثروتمندتـریـن افـراد  ٣٠٠ مطابق این آمار مجموع ثروت  

  ٧٠٠ در دنیا در سال گذشته میالدی بـه رقـم سـه ھـزار و  
  ٥٢٤  حـدود  ٢٠١٢ میلیارد دالر رسیده که نسبـت بـه سـال  

 . میلیارد دالر افزایش داشته است 
ـارد و  ٧٨ در این بین، بیل گیتس، با ثروتی معادل   ـی ـل  می

.  میلیون دالر ثروتمندترین فرد دنیا معـرفـی شـده اسـت ٦٠٠ 
ـارد دالر  ١٥ ثروت بنیانگذار شرکت مایکروسافت حدود   ـی  میل

ـاجـر  .  در سال گذشته افزایش داشته است  ـیـم، ت کارلوس اسـل
 میلیـون دالر ثـروت در رده  ٨٠٠  میلیارد و  ٧٣ مکزیکی با  
 . دوم قرار دارد 

پس از وی بنیانگذار شرکت ایندیتکس و خـالـق مـارک  
ـیـش  .  زارا، آمانسیو اورتگا قرار می گیرد  وی با دارا بـودن ب

 میلیارد دالر ثروت سومین ثروتمند بزرگ کره زمـیـن  ٦٥ از  
 . محسوب می شود 

بلومبرگ در گزارش خود اعالم کرده در سـال گـذشـتـه  
ـا اضـافـه شـده  ١٠٩ میالدی   ـی ـاردر در دن ـی ـل  نفر به افراد می

به ثروت بزرگترین ثروتمندان دنیا بیش از پیـش افـزوده  .  است 
ـا   ـی شده است و به نظر نمی رسد وجود بحران اقتصـادی در دن

 .تاثیر منفی بر روند ثروت اندوزی و دارایی آنھا داشته باشد 
 

تظاھرات دھھا ھزار پناھجو  -اسرائیل 
 برای دریافت پناھندگی

)  دی ١٥ (  ژانویه  ٥ به گزارش خبرگزاریھا روز یکشنبه  
دھھا ھزار پناھجو در اعتراض به عدم دریافت پناھندگـی در  
میدان رابین تل  آویو دست به تظـاھـرات زدنـد و خـواھـان بـه  

ـاز  .  رسمیت شناخته شدن اقامت و پناھندگی خود شدند  یـکـی
ـیـل آمـده،   ـان کـه از دارفـور سـودان بـه اسـرائ این پناھـجـوی

ـاتـوری  :  میگوید  ھمه ما از نسل کشی، از رژیمھـای دیـکـت
یـک  :  وی میـگـویـد . فرار کرده ایم و احتیاج به حمایت داریم 

ـیـم  . پناھجو برایش مھم نیست که به کجا برود  مـا مـیـدانسـت
که عبور از مرز و رسیدن به اینجا بسیار سخت خواھـد بـود،  

ـنـه بـود  از سـازمـان  "  اوریـت مـروم . " ولیاین کشور تنھـا گـزی
ـیـل  :  کمک به پناھجویان و پناھندگان میگوید  دولـت اسـرائ

آنـھـا را بـه عـنـوان  .  این پناھجویان را در برزخ قرار داده است 
ـنـد و   نفوذی و کسانیکه برای کار آمده اند خـطـاب مـیـکـن

ـنـد  ـیـم  .  ھیچوقت به مشکل پناھندگی آنھا توجه نمیکن ابـراھ
ـیـل   یکیدیگر از پناھجویان که از کشور سـومـالـی بـه اسـرائ

من اینجا ھستم چون میـخـواھـم از حـق زنـده  :  آمده میگوید 
 .ماندنم دفاع بکنم، میخواھم تحصیالتم را به اتمام برسانم 

 
کارگران گودییر دو تناز مدیران  -فرانسه 

 شرکت را به گروگان گرفتند
ـیـک   به گزارش یورو نیوز تنش ھـا در کـارخـانـه السـت

 .سازی گودیر در شمال   فرانسه باال گرفت 
ـلـی   ـا خـطـر تـعـطـی دو تن از مدیران این کـارخـانـه کـه ب

 .روبروست توسط کارکنان به گروگان گرفته شده اند 
به گفته نماینده اتحادیه کـارگـری، کـارگـران کـارخـانـه  
ـاالر   ـیـد در ت گودیر با حبس مدیر منابع انسانی و مدیـر تـول
ـا   اجتماعات کارخانه امیدوارند بتوانند مـدیـریـت را وادارنـد ت

خـبـر  .  برای رسیدگی به وضعیت کارکنان چاره ای بیاندیشد 
تعطیلی این کارخانه پس از سال ھا اختالف میان مـدیـران و  

ـان  .  اتحادیه در ژانویه سال گذشته منتشر شد  یکی از کارکن
ـقـه کـار گـفـت ٣٠ این کارخانه با   ـا ایـن  : "  سـال سـاب مـن ب

ـامـات  .  گروگانگیری موافق نیستم  اما چه کنیم؟ منتظر مق
 ."مسئول می مانیم تا بیایند و با آن ھا گفت و گو کنند 

ـزرگ تـریـن اتـحـادیـه   ـفـدراسـیـون عـمـومـی کـار، ب کن
کارگری فرانسه انتظار دارد که مسئـوالن از یـک ھـزار و  

ـیـکـاری  ١٧٣   حقوق بگیر این کـارخـانـه کـه در مـعـرض ب
ـنـد  یـکـی دیـگـر از  .  ھستند حمایـت مـالـی الزم انـجـام دھ

ـیـکـاردی شـغـلـی  : "کارکنان این کارخانه افزود  ـاحـیـه پ در ن
و برای زنده مـانـدن  . ما کاری پیدا نخواھیم کرد . وجود ندارد 

." جنگ ما از ھمین جا شـروع مـی شـود .  به پول نیاز داریم 
ـا بـرگـزاری   ـار ھـا ب ـیـش از ایـن ب کارگران این کـارخـانـه پ
ـنـده شـغـلـی   تجمعات اعتراضی، نگرانی عمیق خود را از آی

 .شان به گوش مسئوالن و مقامات ذیربط رسانده اند 
  

اتھام پولشویی و فرار مالیاتی در  -اسپانیا 
 خانواده سلطنتی
ـا   ٤٨ کریستینا، دختر   ـی  ساله خوان کارلوس، پادشاه  اسپان

ـاتـی روبـرو شـد  ـی مـطـبـوعـات  .  با اتھام پولشویی و فرار مـال
با انتشار این خبر از  )   دی ١٧ ( ژانویه  ٧ اسپانیا روز سه شنبه 

ایـن  .   صفحه ای خـبـر دادنـد ٢٠٠ به جریان افتادن این پرونده  
ـیـن اتـھـامـاتـی مـتـوجـه خـانـدان   اولین باری نیست کـه چـن

ـاکـی اوردانـگـاریـن، ھـمـسـر  .  سلطنتی اسپانیا مـی شـود  ـن ای
کریستینا، پیشتر و در پرونده ای جنجالی با اتھام اختـالس و  
سوء استفاده میلیون ھا دالری از اموال عمومی مواجه شـده  

ـا سـزاوار  : "  یکی از ساکنان مادرید می گوید . بود  کریستین
قاضی حتما دلیلی برای تصمیـمـش داشـتـه  .  اتھام وارده است 

ھیچ ضدیتی با این خـانـم نـدارم، شـخـصـا ھـم نـمـی  .  است 
اما او باید با من و تو و دیگر اسپانیایی ھا بـرابـر  .  شناسمش 

عدم واکنش نظام قضایی نشان از وجود مشکل جـدی  .  باشد 
 ."اجتماعی می داشت 

 

 رکورد نرخ بیکاری جوانان -ایتالیا 
نرخ  بیکاری جوانان در ایتالیا  به باالترین میزان خـود از  

ــتـشـر شـده در روز  .   مـیـالدی رسـیـد ١٩٧٧ سـال   ـن آمـار م
 درصـد  ٤١.٦ نشان می دھد  )   دی ١٨ ( ژانویه  ٨ چھارشنبه  

یـک  .  جوانان سومین اقتصاد برتر منطقه پولی یورو بیکارنـد 
. بشدت نگران آینـده ام ھسـتـم : " جوان جویای کار می گوید 

با در نـظـر  .  ھنوز تصمیم قطعی نگرفته ام که چه کار کنم 
." گرفتن ھمه احتماالت، فکر کنم به خـارج از کشـور بـروم 

ما بـرای درس خـوانـدن، زمـان و  : " جوان دیگری می گوید 
پول صرف کردیم ولی االن می بینیم که چیزی دسـت مـان  

نرخ میانگین بیکاری ھم با دو دھم درصـد  ."  را نگرفته است 
  ١٢,٧ افزایش نسبت به ماه اکتبر، در ماه نـوامـبـر بـه مـرز  

ـلـگـران  .  دھم درصد جمعیت فعال این کشور رسیده است  ـی تحـل
چالش اصلی پیش روی دولت ایتالیا را مشارکت بیـشـتـر در  
ـان ایـن کشـور مـی   ـان و جـوان کارآفرینی بویژه در میان زن

 .دانند 
 

 تن را اخراج ٢٥٠٠شرکت میسی  -آمریکا 
 میکند

به گزارش خبرگـزاریـھـا شـرکـت عـظـیـم خـرده فـروشـی  
اعالم کـرد کـه  )   دی ١٨ (  ژانویه  ٨ میسی روز چھار شنبه  

ایـن  .   تناز نیروی کار خود را بیکار بـکـنـد ٢٥٠٠ قصد دارد  
ـزرگ را تـعـطـیـل بـکـنـد ٥ شرکت در نظر دارد   .   فروشگاه ب

ـیـش   مدیریت این شرکت گفته است که با این اقدام ھر سال ب
ـیـش  .   میلیون دالر صرفه جوئی میشود ١٠٠ از   این شرکت ب
ـفـر در  ١٧٥  شعبه در آمریکا دارد و مجموعا  ٨٠٠ از    ھـزار ن

 .آن مشغول به کار ھستند 
 

پنج کارگر ساختمانی در انفجار بمب در 
 .زخمی شدند «موصل»جنوب شھر 

ـان  :  دی ٢٣  سومریه نیوز، یک منبع آگاه در پلیس اسـت
ـار جـاده  «نینوا » ـنـگـام عـبـور    گفت که یک بمب کن ای ھ

ـاره »خودروی حامل کارگران ساختمانی در منطقه   ـی ـق در   «ال
ـنـج کـارگـر   جنوب موصل منفجر شده و باعث زخمی شدن پ

این منبع افزود که کارگران زخـمـی در سـاخـت یـک  .  شد 
ـتـی   ـف ـاالیشـگـاه ن ـاق در پ مجتمـع مسـکـونـی و سـاخـت ات

 . کنند   در منطقه القیاره فعالیت می  «النجمه »
    

 


