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 مقدمه
ــولــیــد   ــوه ت ــی كــه شــی از وقــت
سرمایه داری و بـا سـرعـتـی كـه  
انقالب صنعتی اول به ایـن شـیـوه  
تولید داد، طبقه كارگر رشـد كـرد  
و گرایشات مختلفی را درون خود  

این نوشته سعـی مـی  .  شکل داد 
ــرایشــات را مــورد   ــد ایــن گ ــن ک

 . بررسی قرار بدھد 
گـرایشـات  " گرچه تیتر این نوشته  

ـبـش كـارگـری  " مختلف درون جـن
ــوس آن بــرای   ــوك ــا ف اســت؛ ام
ـبـش كـارگـری و كـال   فعالین جـن

اجتمـاعـی   -برای فعالین سیاسی  
ــد روی دو گـرایــش   ـران بـای در ای
ــلــی راســت و چــپ بــاشــد  . اص

شناخت ھمه جانبه ھمه گرایشـات  
ـیـكـھـای   ـت برای ما در اتخـاذ تـاك
ـبـش   ـیـشـروی در جـن ـرای پ الزم ب
. كارگری الزامی و حیاتـی اسـت 

به ھمین خاطر ھم قبـال در چـنـد  

نـظـرم را  )  ١ ( نوشته مفصل دیگر  
ـنـده   در این باره نوشـتـه ام و خـوان
عالقمند را به مطالعه آنھا دعـوت  

اما حتی بـا گـذاشـتـن  .  می كنم 
فوكوس روی دو گـرایـش اصـلـی  
ــش   چــپ و راســت درون جــنــب
كارگری، نگاھی گـذرا انـداخـتـن  
ـبـش   به گرایشات دیـگـر درون جـن

 .كارگری نیز الزمند 
 

*** 
 

ـبـش   ـلـف درون جـن گرایشات مخـت
ـبـش  ھـای    كارگری بازتابی از جـن

ـنـد كـه   ـر اجـتـمـاعـی ھسـت وسیعت
ـرای   ـفـاوتـی ب چشم اندازھـای مـت
سازماندھی سیاسی، اقتصادی و  

ــد  ــمــاعــی دارن ــه  .  اجـت ــمــون بــرای ن
جنبش سوسیالیستی، كه شاید در  

ای در دوره خـاصـی قـوی    جامعه 
ھم به نظر نیاید اما ھمیشه شاھـد  

ـر در   ـبـش وسـیـعـت بازتاب ایـن جـن
ــری   ــبــش كــارگ جــامــعــه، در جــن

مثال دیگر اینكه در نیـمـه  . ایم   بوده 
ــــا،   ــــوزده در اروپ ـرن ن اول قـــ

ــش  ــل    جــنــب ــی مــث ــورژوائ ــای ب ھ
لیبرالیسم و ناسیونالیسم قـوی ای  
وجود داشتنـد كـه در اپـوزیسـیـون  
بودند و در كنار دیـگـر گـرایشـات  
ـیـسـم مـبـارزه   بر علیه سلطه فئودال

ـبـش .  كردند   می  ھـا    بازتاب ایـن جـن
در جنبش كـارگـری ھـم بصـورت  
گرایشات لیبرالی و ناسیونالیستی  

تـوجـه بـه ایـن  . بازتاب می یافت 
مسئله مھم است چـرا كـه گـاھـا  

ــف    ادعـا مـی  شــود كــارگـران صـن
ای ھستند و تنھـا كـاری    جداگانه 

اند و الزم است كـه    كه ھمیشه كرده 
ـنـد، گـرفـتـن   در ھمین راستا بـمـان
ـفـی خـود   كاله خود و منافـع صـن

در وزارت خانه کار جمـھـوری  
ـیـه   اسالمی تـوطـئـه دیـگـری عـل

قبـال ھـم  . کارگران در جریان است 
در نوشـتـه ای دیـگـر در ھـمـیـن  
نشریه ھشدار دادیم کـه ایشـان در  
ـنـد و   ـن طول سال بیکار نمـی نشـی
ـنـد   منتظر آخر سال ھـم نـمـی مـان
ـنـد کـه   بلکه دارند تـالش مـیـکـن

رابـا نـام  "   انجماد دستمزدھا " طرح  
ــد  . دیـگــر مـطــرح و جـاری ســازن

ــاضــت   ــطــور کــه طــرح ری ھــمــان
ــل   ــی ــصــادی نــام شــک ــت طــرح  " اق

را گـرفـت،  "  ھدفمندی یارانـه ھـا 
اکنون نیز طرح انجماد دستـمـزدھـا  
به  نـام دیـگـری دارد مـطـرح و  
ــیــشــود کــه بــه آن   ــری م ــی پــیــگ

ـنـد   ـیـن  " میگوی تـدویـن نـظـام تـعـی
ــزد کــارگــران بــر اســاس   ــم دســت

ــھــره  ــام  ".  وری    ب ــه ن شــخــصــی ب
ـیـس کـارگـروه  "  فرامرز توفیقی رئ

وری وزارت    تخصصی مزد و بـھـره 
ــار  ـرح  "  ک ـــن طــ در دفـــاع از ای

ھا را در    ما قیمت کاال : " میگوید 
ـیـز مـی  ـم تـا    ھر صنعـت آنـال ـی کـن

حاشیه سود کارفرمایان را بـدسـت  
قطعا درصدی از ایـن سـود  .  آوریم 

ما ھرگز بـه  .  برای کارگران است 
ـم کـردن   دنبال این نبودیم که با عل

ــر  ــران خــورده    ه   بــھ وری حــق کــارگ
 ."شود 

 ولی این طرح اساسا حـق خـوری  

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران 
ایران پیرامون تالش برای 

 اعمال تغییرات ضد
  کارگری تر در قانون کار

 ٢         صفحه  

 بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری
 قسمت اول
 ناصر اصغری 

 تعیین دستمزد تنھا 
 حق کارگران است 

 یاشار سھندی 

 اخبار کارگری
 ٩          صفحه  

 پاسخ به چند سئوال درباره شعار 
 "کارگران ایران متحد شوید      "

            ناصر اصغری 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
   ھا   بودن اسیدپاشی   ای         زنجیره 

                 نسان نودینیان 

 ٦     صفحه  

 ٨     صفحه  

 ٥          صفحه  

 ٣        صفحه  



 2  ١٣٩٣ مھر٣٠ کارگر کمونيست

  بـدنــبـال عــقـیــم مــانــدن 
" حمایت از تـولـیـد" الیحه 

که در آن امنیت شـغـلـی 
ما کارگران نشانه رفـتـه 
بود اینبار دولت تدبـیـر و 
امید بـا جـدیـت تـمـام و 
مصممانه تر از دولتـھـای 
پــیــشــیــن در پــی ایــجــاد 
تغییـرات ضـد کـارگـری 
. تر در قـانـون کـار اسـت

تـالش بـرای اعـمـال ایــن 
تغییـرات ضـد کـارگـری 
در قانون کـار در حـالـی 
ــرد کــه  ــگــی ــی صــورت م
طـبـقــه کـارگــر ایـران در 

 سال گذشتـه در ٣٥طول 
بدترین وضعیت معیشتـی 
و شـرایـط کـار و زیسـت 

ــــرار دارد چــــنــــیــــن .  ق
رویکردی از سوی دولـت 
ــا ژســت  روحــانــی کــه ب
دولت تدبیر و امید بر سر 
کار آمد بـیـش از پـیـش 
بــیــانــگــر ایــن اســت کــه 
تــدبــیــر و امــیــد در ایــن 
دولت، نه تدبیر و امیـدی 
برای زندگی و معـیـشـت 
ما کارگران و توده ھـای 
زحمتـکـش مـردم، بـلـکـه 
تدبیر و امیدی برای نظم 
موجـود  جـھـت سـر ریـز 
کــردن تــمــام بــار بــحــران 

اقتصادی کشور بر دوش 
طبـقـه کـارگـر و فـراھـم 
کردن شـرایـط الزم بـرای 
راه انــدازی بــی ســابــقــه 
ترین شکلی از چـپـاول و 
ــج مــا  غــارت از دســتــرن
. کـــارگـــران بـــوده اســـت

ایــجــاد تــغــیــیــر در مــاده 
 ١٦٥ و ٢٧ ، ٧ھــای 

قـانـون کـار بـا ھـدف از 
بین بردن آخرین ذره ھـای 
امـــنـــیـــت شـــغـــلـــی و 
جـلــوگــیــری از بــروز ھــر 
گونه اعتراضی از سـوی 
مــا کــارگــران در یــک  
شکل  قـانـونـیـت یـافـتـه 
صورت میگیرد و شرایـط 
الزم را بـه عـریـان تـریــن 
شکلی برای تحمیل بـرده 
وار تریـن شـرایـط بـر مـا 
. کارگران مھیا مـیـکـنـد

به ھمین دلیل نیز وزارت 
ــتــشــار  ــا ان کــار فــقــط ب
نسخه سـانسـور شـده ای 
از آن در خبرگزاری ایلنـا 
ــا  ــا ب ــالش اســت ت در ت
محـدود کـردن تشـریـح و 
نقد این تغییرات در دایـره 
تشــکــلــھــای دســت ســاز 
حــکــومــتــی، مــوفــق بــه 
الپوشانی عمق و دامـنـه 
مـاھـیـت بـه غـایـت ضــد 

کارگری این تغییرات در 
قانون کار  و اعـمـال  و 

اتحـادیـه .  پیشبرد آن شود
ــا  آزاد کــارگــران ایــران ب
مــحــکــوم کــردن اعــمــال 
سانسور در انتشار کامـل 
تغییرات صـورت گـرفـتـه 

 و ٢٧ ، ٧در ماده ھای 
 قــانــون کــار،  بــر ١٦٥

انتشار نسـخـه کـامـل آن 
در رسانه ھای عـمـومـی 
ـــی فشـــارد و  ـــای م پ
بدینوسیـلـه ضـمـن اعـالم 
اعتراض شدید نسـبـت بـه 
اعمال ھر گونه تغیـیـرات 
ضد کارگـری در قـانـون 
کار، عموم کـارگـران در 
ســـراســـر کشـــور را بـــه 
ھوشیاری و ھـمـاھـنـگـی 
در یــک بــعــد ســراســری 
جھت اعتـراض بـه بسـتـه 
پیشـنـھـادی دولـت بـرای 
تـغــیـیــر قـانــون کـار فــرا 

ـــاد .  مـــیـــخـــوانـــد ـــده ب زن
اعـــتـــراض و اتـــحـــاد و 
ھــمــبــســتــگــی ســراســری 
کــارگــران اتــحــادیــه آزاد 

 ٢٩  –کــارگــران ایــران 
 ١٣٩٣مھر ماه 
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ــاب  !  اســت  ــازت ــظــر ب اگــر از مــن
گرایشات وسیعتر درون جامعـه در  
ـلـه نـگـاه   جنبش كارگری به مسـئ

ــم، مــی  ــی ــارزه    كــن ــب ــم كــه م ــی ــن ــی ب
 -كارگران در ھمـان چـھـارچـوب  

ھم با ھزار و یـك    -مثال كارخانه  
ــه   ــامــرئــی ب ــه مــرئــی و ن رشــت

ھای وسیعتر    مبارزات و کشمکش 
مـثـال  .  در جامعـه مـتـصـل اسـت 

ــی  ــشــی راه م ــب ــه    جــن ــاد ك افــت
میخواھد بدون وارد كردن خللی بـه  
ـم كـار   پایه ھـای اصـلـی سـیـسـت
ـیـد   ـروت تـول مزدی، بخـشـی از ث
ـرگـردد و در ایـن   شده به جامعه ب
ــش   ــی از جــنــب ــطــه فــعــالــیــن راب

ـرای    كارگری جلو می  آینـد کـه ب
این امر و در ھـمـان چـھـارچـوب  

کنند و کارگـران را    نقش ایفا می 
 .دھند   سازمان می 

ـررسـی   اما ضرورت پرداختن به و ب
ـبـش   ـلـف درون جـن گرایشات مخت
كارگری برای من از آنجاست كـه  

ــم در    انــتــظــار مــی  رود كــمــونــیــس
تحوالت انقالبی بـا قـدرت ظـاھـر  
ـیـسـتـی در   شود و گرایش سوسیال

ھای اجتماعی و به تبـع آن    جنبش 
ــد   ــش كــارگــری بــا نــق در جــنــب
ــرب،   ــده و مــخ ــازدارن گــرایشــات ب
ــھــا   ــوان رھــبــر جـامــعــه و تــن بـعــن
ـتـن   آلترناتیوی كه حرفی برای گف

تواند جامعه را از ایـن    دارد و می 
ـنـاک نـجـات دھـد،   وضعیت ھـول

كارگر بـایـد از تـاریـخ  .  جلو بیاید 
ھای این گرایشات و این    كشمكش 

نكته مھم سیاسی مطلع باشد كـه  
ـیـزه و   بورژوازی صرفا با زور سـرن
ـرای   سركوب نبوده كـه تـوانسـتـه ب

داری تـمـام    بیش از دو قرن یك برده 
 . عیار بر او تحمیل كند 

ھمچنین برای صدھا بار ھـم الزم  
ــادآوری اســت كــه بــرخــالف   ــه ی ب
ـنـاه   تبلیغ گرایشات راست کارگـرپ

ــری "  ــركــارگ ــبــش  "  كــارگ ــن درون ج
كارگری كه بـا سـنـگـر گـرفـتـن  
ــجــام   ــول ان ــارگــر مشــغ پشــت ك
ـنـد،   كارھـای ضـدكـارگـری ھسـت
ـر سـر گـرایشـات   صحبت كـردن ب
ـتـی   درون جنبش كارگری نـه عـل
برای تفرقه، بلکه مـوجـب اتـحـاد  

ـر سـر  .  كارگران می شود  بـحـث ب
" گرایشات درون جنبش كـارگـری " 

و درسـت  .  است، نه صف كارگران 
ــه   ــت ك ــاه اس ــگ ــن گــرھ در ای
توضیحی ظـاھـرا بـدیـھـی دربـاره  

ضـروری  "  جنبش كارگـری " مقوله  
ــتــی از  .  مــی شــود  ــبــش  " وق ــن ج
ـری  ـرف مـــی "  كـــارگــ ـم،    حــ ــ ـی ــ زن

و  "  توده كارگـران " منظورمان ھمان  
ـرای گـذران   یا جمع افرادی كـه ب
زندگی مجبورند قوه كار خـود را  
بفروشند كه این فروشـنـدگـان قـوه  

ـم،    كار را به نام كارگر می  شـنـاسـی
این دو با ھم فرق اسـاسـی  .  نیست 
ــول  .  دارنـد  ـق ــا ایــنـكــه كــارگـر، ب ب

مانیفست كمونیست، در تمام طـول  
عمرش، گاه صـریـح و آشـكـار و  
ــھـان، در حــال   گـاه ضــمــنـی و ن
ـرده داری   ـم ب اعتراض بـه سـیـسـت
طبقاتی و سرمایه داری است امـا  

ـبـش كـارگـری " منظور از   آن  "  جـن
از مـقـولـه  .  نیسـت "  توده كارگران " 
، مـنـظـورمـان  " جنبش کـارگـری " 

ــری، نــھــادھــای   ــن كــارگ ــی فــعــال
ھـای كـارگـری،    كارگری، تشكـل 

ــری، احــزاب و   ــرایشــات كــارگ گ
ــت  ــارگــری اس . اعــتــراضــات ك

. انـد   اعتراضات كارگـری ھـر روزه 
ـقـاتـی بـه   كارگر در جـامـعـه طـب
ھیچوجه از زنـدگـی اش راضـی  

ـیـسـت  .  نیست  اما این بدین معنا ن
ـبـش كـارگــری،   ـیـن جـن كـه فـعـال
ــوال   ــی كــه مــعــم ــی كســان ــعــن ی
ـران را   ــــارگـــ ـراضــــات ك ـــ ـت اعـــ

ـنـد،    سازماندھی و رھبری مـی  ـن ك
ـبـش   آلترناتیو واحـدی جـلـوی جـن
كارگری و كارگران درگیر در ایـن  

ھـر کـس  .  گذارند   اعتراضات می 
ـفـی   که جنبش كارگری بـا تـعـری
كه از آن رفت را بشـنـاسـد، مـی  
داند کـه یـك پـدیـده یـكـدسـت و  

ــســت  ــی افــق و چشــم  .  واحــدی ن
ـیـن   اندازھای متفاوتی را كه فـعـال
كارگری ـ از گرایشات متفـاوت ـ  
جلوی كارگران و جامعه گذاشـتـه  

گذارند به قدمت خود نـظـام    و می 
در  .  طبقاتی سرمایـه داری اسـت 

ــن   ــد و بــررســی ای ــجــه نــق ــی نــت
گرایشات، و شناخت كـاركـرد ایـن  

كند كه اتحاد    گرایشات، كمك می 
و ھمنظری بین فعالیـن كـارگـری  
ـلـف از مــثـال یـك گـرایــش   مـخـت

 . مشخص، بیشتر بشود 
ـنـكـه اخـتـالف   نكته مھم دیگـر ای
ـبـش   ـلـف درون جـن گرایشات مخت
کارگری، خود را در متـن پـاسـخ  
به مسائل مختلف کارگری نشان  

ـرای  .  میدھند  اینجاست كه مثال ب
ــش بــردن امــر خــاصــی،   ــه پــی ب
ـلـف بـه ابـزارھـای   گرایشات مخت

ــی مــتـوســل مــی  ـف ــل ــد   مـخـت . شـون
ـبـل از ھـر   فعالین گرایشی كـه ق
چیزی به قانون متوسل مـیـشـونـد  
و راه و چـاره ھـر چـیـزی را در  
قانون می بینند، از اعـتـصـاب و  
ـتـانـت و خـیـابـانـی   ـی اعتراض میل

یكی كارگـران را  .  كنند   پرھیز می 
ـراضـش بـه   فرا می خواند كه اعـت
این وضـع را بـه گـوش جـامـعـه  
برساند و از بیرون از كـارخـانـه ھـم  

دیـگـری بـه  .  دنبال متحد بـگـردد 
ـیـس جـمـھـور نـامـه   مجلـس و رئ

نویسد و قدرت خـود را فـقـط    می 
با اینگـونـه نـامـه نـوشـتـن ھـا و  
. تومارھا به رخ دیگران می كشـد 

گرایش سوسیالیستی واضح اسـت  
ــــش   ـرای ـــه رو گـــ ــــال ـب ــ ـــه دن ك

شود و خـود را    سندیكالیستی نمی 
عالف داالنھای قانونی و دادگـاه  

ـنـد   ھـا نـمـی   و وزارتخـانـه  ـلـكـه  .  ك ب
تالش خواھد كرد فعالین گـرایـش  
سندیكالیستی و قـانـونـگـرا را و  
توده كـارگـران مـخـاطـب آنـھـا را  
متوجه پوچی و بی نتیـجـه بـودن  

حـتـی اگــر  .  ایـن راه حـل بـكـنـد 
ـراضـش را بـه صـورت   جائی اعـت
ـراز كـرده   تومار و نامه نـوشـتـن اب
باشد، این را یك گوشه كوچـكـی  
ــران   ــر كــارگ ــت ــع ــی ــراض وس از اعــت

ـنـد  دھـد    نشـان مـی .  تعریف می ك
ھـا    كه اتفاقـا قـانـون و وزارتـخـانـه 

ھستنـد كـه كـارگـران را بـه ایـن  
اند و قانون گـذاران    بردگی كشانده 

ـر   ـنـھـا زی و محافظین این قوانین ت
ــصــاب   فشــار اعــتــراض و اعــت
ـقـول آن مـثـل   كارگران است كـه ب

ــســه را شــل  " فــارســی،   ســر كــی
 "!خواھند كرد 

 
گرایشات مھم درون 

 جنبش كارگری
ـنـون مـا بـا دو   در سطح جھـان اك

ـبـش   گرایش اصلی و مھم در جـن
ـم  ـی ـرو ھسـت گـرایـش  :  كارگری روب

ــش   ــی و گــرای ــســت ــكــالــی ــدی ســن
ـــی  ـت ـــســ ـی ــ ـــال ـی ـــش  .  ســـوســ ـرای گــ

آناركوسندیكالیستـی ھـم، گـرچـه  
ـنـھـای اصـلـی   بعضی از تئوریسـی
ــد   ــون آن را فــاق ــه آن، اكــن اولــی

توان    دانند اما نمی   موضوعیت می 
ای    و نباید ھم آن را تماما حـاشـیـه 

چرا كه آنارشیسم، كـه  .  فرض كرد 
ـیـسـم   رابطه آن را با آناركوسندیـكـال
پائین تر توضـیـح خـواھـم داد، در  
اعتراضات یكی دو دھه اخیر یـك  
پای اصلی اعتراضات خیـابـانـی،  

در  .  بخصوص در غرب بوده اسـت 
ای از تاریخ جنبش كارگـری،    برھه 

خود آناركوسندیكالیسم ھـم یـكـی  
ــوی  ــن گــرایشــات درون    از ق تــری

ھـنـوز ھـم  .  جنبش كـارگـری بـود 
ای در بـعـضـی از    ھای قوی   رگه 

كشورھا، از جمله یونان، اسپانیـا و  
آرژانیـن از ایـن گـرایـش بـچـشـم  

ھنوز برخـورد بسـیـاری  .  خورد   می 
از سوسیالیستھای غیر آنارشیسـت  
در جنبش كارگری بـا مـعـضـالت  
ــرخــورد   ــری، بــه ب ــبــش كــارگ جــن
آناركوسندیكالیستھا نـزدیـك اسـت  

 .تا گرایش سوسیالیستی 
ھــائــی گــرایشــات مــھــم    در دوره 

ـنـون    دیگری را نیز داشته  ایم كه اك
ــاری از آنــھــا مــوضــوعــیــت   بســی

اند اما در    خودشان را از دست داده 
. دوره خود ضرورت زمـانـه بـودنـد 

ـــی و   ـرال ــ ــب ـی ــ ـــش ل ـــل گــرای مــث
برای شناخت بھتـر  .  ناسیونالیستی 

تاریخ این گرایشات، الزم است بـه  
ـیـدایـش ایـن دو گـرایـش   زمینه پ
مھم در زمان خود، یعنی گـرایـش  
ـیـسـتـی درون   لیبرالی و نـاسـیـونـال

ــش كــارگــری ھــم اشــاره  ای    جــنــب
 .بشود 

 
زمینه پیدایش گرایشات 

 درون جنبش كارگری
ـرمـی   شیوه تولید سرمایـه داری ب
ـروسـه لـغـو سـرواژ در   گردد بـه پ
ـبـل از   ـرن ق ــن ق اروپـا كـه چـنـدی
. انقالب صنعتی شـروع شـده بـود 

اما با انقالب صـنـعـتـی بـود كـه  
شیوه تولید سرمایـه داری غـالـب  

ـیـسـم را    شد و پسمانده  ھای فئودال
با سرعت انقالبی كه در صـنـعـت  

در دل ایــن  .  شــده بــود، پــس زد 
كشمكش در كشـورھـای اروپـائـی  

  ١٨٥٠  ـ  ١٨٤٨ در جریان انقالبات  
 كشـوری كـه  ١٠ اروپا كه در اكثر  

ــد،   ـقـالب بـودن ـنـوعـی درگـیــر ان ب
ــن   ــدی ــن ــا چ ــری ب ــبــش كــارگ ــن ج
ـیـسـم،   ـرال ـب ـی گرایش اصلی مـثـل ل
ــســم و   ــارشــی ــســم، آن ــالــی ــون ــاســی ن
ــار دانــش   ــن ــم، در ك ــی ــالس ســوســی

ــه  " آمــوزان، دانشــجــویــان و   ــق طــب
ـر  " (متوسط  ـراب عـنـوانـی كـه در ب

آریستوكراتھا به بورژوازی آن دوره  
ــن  )  داده شــده بــود  ــی ــرض ــت از مــع

لیبرالیسم و  .  اصلی فئودالیسم بود 
ناسیونالیسم گرایش غالب در ایـن  
. دوره در جنبـش كـارگـری بـودنـد 

ــن مــوضــوع بــخــصــوص در آن   ای
بخش از اروپا كه مسئله تشـكـیـل  

خود محـور اصـلـی  "  دولت ـ ملت " 
انقالبات بود، بیشتر به چشم مـی  

ــجــاھــائــی ھــم كــه  .  خــورد  در آن
ــســم شــكــســت خــورده و   ــودالــی فــئ
نمایندگان جنبـشـھـای بـورژوائـی  
ـیـسـم در   ـرال مثل ناسیونالیسم و لیب
ــس در قــدرت   ــی فــرانســه و انــگــل
ـیـسـتـی در   بودند، گرایش سوسیـال

 . بین كارگران دست باال را داشت 
گرایش سوسیالیستـی در مـقـابـل  
ـم و   ـــســ ـی ــ ـرال ــ ـب ــ ـی ــ ـــش ل ـرای دو گــ

ــسـم در مــحـدوده  ـی ــال ھــای    نـاســیـون
ـبـود   انقالباتی که بر سـر بـود و ن

ـیـسـم و تشـكـیـل   دولـت ـ  " فئودال
ــی  "  مـلـت  ـل ــگـاھــی خــی بـود، جـای

ــنـده  ــداشــت   تـعــیــیـن كــن امــا  .  ای ن
رادیكالیزه شدن جنبش كارگری و  
ــدریـجــی دو گــرایــش   ــف ت تضـعــی
غالب آن دوره در مـقـابـل گـرایـش  
سوسیالیستی و آنـارشـیـسـتـی در  

ـقـالبـات     ١٨٤٨ جریان مبارزه و ان
را  "  طبقه متـوسـطـه " اروپا، تجار و  

ــش   ــا جــنــب از ادامــه ھــمـكــاری ب
كارگری دلسرد كرد كه نھایتـا در  
ـنـد و در   ـت كنار سلطنت قرار گـرف
ـر   سركوب انقالبات مـذكـور بـه زی

  ١  از صفحه   بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری
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ــش و   ــان ارت ــدھ ــل فــرمـــان شــن
گـرچـه در  .  امپراطورھـا خـزیـدنـد 

ـیـس و فـرانسـه دو گـرایـش   انگـل
ـیـسـم وزنـه   لیبرالیسـم و نـاسـیـونـال

ــده  ــن ــیــن كــن ــی ــش    تــع ــب ای در جــن
ــودنـد، امـا گـرایــش   ـب كـارگـری ن
سوسیالیسم علمی به تـازگـی در  

ـیـسـت  ھـای مـتـعـدد    برابر سـوسـیـال
ـراز   تخیلی، دھقانی و ارتجاعی اب

ــم    وجــود مــی  ــس ــالــی كــرد و ســوســی
ـیـوی   ـرنـات ـت پرولتری را بـعـنـوان آل
ـرار   ـنـار آنـھـا ق بسیار قـوی در ك

بقول اریك ھابسبام ھـنـوز  .  داد   می 
ـیـسـت بـه دسـت   مانیفسـت كـمـون
ـقـالبـات   فعالین كارگری نرسیده ان

 شروع شدند و شكسـت ھـم  ١٨٤٨ 
 .خوردند 

ـبـش   جدال اصلی گرایشات در جـن
ـیـمـه دوم قـرن     ١٩ كارگری در ن

ـلـف  .  بود  مشاھده گرایشات مـخـت
در جنبش كـارگـری و در مـیـان  
فعالین مـتـعـدد كـارگـری چـنـان  
قوی و غیرقـابـل انـكـار بـود كـه  

كه بـه  "  انجمن بین الملل كارگران " 
ـرنـاسـیـونـال اول مـعـروف اسـت   انت
صرفا بخاطر دور ھـم جـمـع كـردن  

ـیـن تشـكـل  ھـا و نـھـادھـای    فـعـال
ـلـف   كارگری از گـرایشـات مـخـت
تشكیل شد و بـخـش وسـیـعـی از  
صورت جـلـسـات آن حـكـایـت از  

ھای مثل بحث بر سـر    بحث و جدل 
ـر سـر افـزایــش   سـاعـات كـار و ب
دستمزد، بین نمایندگان گرایشـات  
ـرای   ـفـی دارد كـه امـروزه ب مختل
ـیـن   بسیاری از كـارگـران و فـعـال
كارگری پیش افـتـاده و بـدیـھـی  

 .ھستند 
ـیـام مـردم  ١٨٦٣ اوایل سال   ، بـا ق

در لھستان، بالروس و لیتوانی كـه  
ــه   ــراطـوری روسـی بـخـشــی از امـپ

ــل  ـران تشـــك ــ ــد، رھــب ــودن ھـــای    ب
ـرای   كارگری فرانسه و انگلیـس ب
ـری در   ایفای نقش بھتر و مـھـمـت
اوضاع و تحوالتی كـه حـدس زده  

 در  ١٨٤٨ شد مثل انقـالبـات    می 
ـر   راه است، و برای فـائـق آمـدن ب
ــوف   ــن صــف ــدگــی در بــی پــراكــن
كارگران، انترنـاسـیـونـال اول را در  

ایـن  .   فـراخـوان دادنـد ١٨٦٤ سال  
انترناسیونال نھایتا منحل شد، امـا  
ـرنـاسـیـونـال ھـم   ـت ماركس در این ان
عضو ھیأت اجرایی آن بـود و ھـم  
یكی از مھمترین شخصیتھای آن  

ــن   در ســمــت و ســو دادن بــه ای
انترناسیونـال و در مـنـزوی كـردن  
. خطوط و گـرایشـات دیـگـر بـود 

گرچه ماركس در انترناسیونال اول  
ــچ تشــكــل   ــمــایــنـده ھــی ــوان ن بـعــن

ای كارگـران حضـور نـداشـت،    توده 
اما در ھمه انتخابات بیشتریـن آرا  

او  .  داد   را به خود اختـصـاص مـی 
ــره   ــنــگ ــی  ١٨٦٧ در ك ــل  بــه دالئ

شركت نكرد كه ھمین عدم شركـت  
ـرودون   او بـاعـث شـد طـرفـداران پ
ـر فضـا و مصـوبـات آن   تمـامـا ب
كنگره دست باال پیدا كنند که رد  
ــات   پــایشــان در تــمــامــی مصــوب

جـدال مـاركـس، بـعـنـوان  . پیداست 
ــش   ــی گــرای ــگــوی اصــل ســخــن
سوسیالیسم علـمـی بـا طـرفـداران  
باكونین و گـرایـش آنـارشـیـسـتـی  
ـرنـاسـیـونـال   ـت باعث اخراج آنھا از ان

ــا طــرفــداران  .  اول شــد  جــدال او ب
مزد، بـھـا  " رابرت اوئن كه در جزوه  

فرموله شده است، نـمـونـه  "  و سود 
دیگـری از جـدال او بـا گـرایـش  
ــبــش كــارگــری   دیــگــری در جــن

كسی كه نداند انترناسیـونـال  .  است 
ـیـون كـارگـر را  ٥ اول بیش از    میل

كـرد، اھـمـیـت ایـن    نمایندگی می 
ــگــاه مــاركــس و   تشــكــل و جــای

توانـد    گرایش سوسیالیستی را نمی 
اینجا بود كه گرایشـات  .  درك كند 

. بورژوائی تماما نقد و طرد شدنـد 
ھا و جمھـوریـخـواھـان    ناسیونالیست 

ـیـا،   ـتـال ـبـالـدی از ای طرفدار گـاری
ــه،   ــداران پــرودون از فــرانس طــرف
ـیـس،   طرفداران رابرت اوئن از انگـل

ــت  ــس ــارشــی ــا و    آن ــك ــای آمــری ھ
ـر   ـراب بالنـكـیـسـتـھـا ھـمـگـی در ب
ـقـد   گرایش سوسیالیسم ماركس و ن
ــزوی و   ــز وی، مــن ــد و تــی تــن

 . ای شدند   حاشیه 
 

 رفرمیسم و سندیكالیسم
ـیـسـم گـرایـش شـنـاخـتـه   سندیكـال

ای در جنبش كـارگـری اسـت    شده 
كه در عین حـال شـایـد یـكـی از  

. ترین این گرایشات ھم بـاشـد   قوی 
ـبـش   بازوی کـارگـری یـک جـن
ـیـو   ـرنـات ـت ـری اسـت کـه آل وسیـعـت

ـرای کـل    -سیاسی   ـتـصـادی ب اق
ـم اداری   جامعه دارد و به سـیـسـت

بـه ایـن  .  خاص خود نیز نیاز دارد 
گرایش عناوین مختلـف دیـگـری  

" رفـرمـیـسـم " ،  " تریدیونیونیسم " مثل  

ــم " و   ــیــس ــراگــمــات ــز داده "  پ ــی . انــد   ن
سندیکالیـسـم، چـه آنـجـائـی كـه  

ــال    شــاخــه  ای از احــزاب ســوســی
ـیـسـت   دمكرات، كارگر، و اروكمـون
شدند و چـه آنـجـائـی كـه مـثـل  
آمریكا سیاست امكانگرائی را در  
شكاف بین دو حـزب دمـكـرات و  
جمھوریخواه به پیش گرفتند، كـال  
ـیـش   یك افق و جھان بینی را به پ

ــردنــد   مــی  كــه اســاس جــامــعــه  :  ب
سرمایه داری و رابطه موجود بیـن  
ـثـمـار،   کارگر و سرمایه دار و اسـت
ـرفـتـه و   و تقدس مالکیت را پـذی

بـا ایـن فـرض،  .  مفروض میگیرد 
برای اینکه کارگر شرایط كـاری  
بھتری داشته باشد تالش میکـنـد  
ــه   کــارگــر نــیــروی کــارش را ب
سرمایه دار در ایـن چـھـارچـوب  
ـروشـد  ـف . فرض گرفته شده، بھتر ب

بھتر شـدن وضـع كـارگـران را در  
ــا   ــز ب ھـمــزیســتـی مســالـمــت آمـی
سرمایه داران و حتی مھمتر، بھتـر  

. بینـد   شدن وضع سرمایه داران می 
ـم   و در نتیجه بجای اینكه سـیـسـت
ــول   ــئ ــرمــایــه داری را كــه مس س
موقعیتھای بحرانی بـوجـود آمـده  
است بداند، آن را مربوط بـه ھـمـه  

داند و كارگران را به ھمكاری    می 
خـوانـد؛    برای رفع بحران فـرا مـی 

كه در قریب به اتفـاق مـوارد، بـار  
 .افتد   بحران بر دوش كارگران می 

ـیـسـتـی   ـرای گـرایـش سـنـدیـكـال ب
ـقـه كـارگـر وجـود   چیزی بنام طـب
ندارد چـرا كـه كـارگـران بـخـش،  
بخش ھستند و ھر بـخـشـی مـثـل  
ـفـاشـان،   صنفـی، مـثـال صـنـف ك
صنـف زرگـران، صـنـف فـوالد و  
ــنــف   ــر ص ــد كــه ھ ــن ــت ــره ھس ــی غ
منفعتی دارد و آن منفعت ربـطـی  
ـیـه اصـنـاف   به منفعت اعضای بق

ھر یك از این اصناف بـایـد  .  ندارد 
ـتـوانـد كـاالی خـود را بـه   خـود ب
ـرایـش مـمـكـن   بھترین وجھی كه ب
ــجــه   ــی اســت بــفــروشــد و در نــت

ــسـم بــرایشـان   ـی ــكـال بــنـگــاه  " سـنـدی
ــف " ( مـعــامـالتــی  ــه صــن ــحـادی ) ات

ـر   درست می كند كه این امر بـھـت
ــد  ــاب ــق ی ــحــق ــگــرش  .  ت ــن ن در ای

ـنـد كـه   كارگران تعدادی آدم ھسـت
انتخاب كرده اند بجای كـاسـبـكـار  
ـره، كـارگـر بشـونـد و   شدن و غـی
ــاف   ــن اصــن ــكــی از ای عضــو ی

اعضای اصنـاف  . چندگانه بشوند 

در جامعه بر علیه منافع ھمدیگـر  
بر مـی خـیـزنـد و پـایـمـال شـدن  
شرایط زیست ھـمـدیـگـر، مـوجـب  
ـرده   ـنـده از ن ـن باال رفتن پـایـمـال ك

 . ترقی است 
اگر بخواھـم ایـن مـوضـوع را بـه  
زبان دیـگـری و در مـقـایسـه بـا  
ــه   ــی ب ــســت ــالــی ــوســی ــگــرش س ن

ـیـان  "  طبقه کـارگـر " ترمینولوژی   ب
ـیـسـتـی بـه   کنم، گرایش سندیکال
ـقـه ای   طبقه کارگر نه بعنوان طب
با ظرفیت و رسـالـت تـاریـخـی و  
ـیـدی سـرمـایـه   آنتی تز روابط تـول
داری، که بعنوان تـعـدادی انسـان  
فروشنده نیـروی کـار نـگـاه مـی  

درسـت ھـمـیـن نـگـرش بـه  .  کند 
ــه  ــحــادی ھــای    كـارگــر اســت كـه ات

كارگری در كشورھای غـربـی را  
 Special"در چشـم بسـیـاری  

Interest Group"   كـرده اسـت
ھای دیـگـر مـنـافـع    كه مثل گروه 

خاص خودشان را دارند و جـامـعـه  
علی العموم قرار نیست نسبـت بـه  
این منافع احساس سمپاتی نشـان  
بدھد و یا آن را بـه خـود مـربـوط  

 !بداند 
ـرون از    ھر جائی كه مـبـارزه  ـی ای ب

چھارچوب افق سندیكالیستی در  
جنبش كارگری راه افـتـاده اسـت،  

ای كـه    مانند اعتصاب عـمـومـی 
گـرفـت    داشت در بریتانیا دور مـی 

ـراضـات ویسـكـانسـن در   و یا اعـت
ـرایـــش   ـره، گــ ــ ـی ـریـــكـــا و غــ آمــ
ــا   ــل ب ــســتـی در تــقـاب ــكـالــی ــدی سـن
ــكــال   ــن رادی كــارگــران و فــعــالــی
ــات   ــدیـكــاھـا بـا ھـمــه امــكـان سـن
ـیـغـاتـی و   ـل ـب تشكیالتی، مالی، ت
غیره كه در دسـت دارد شـروع بـه  
ـرقـه در   كارشكنی كرده و باعث تف
ــارگــران شــده اســت  ــوف ك . صــف

سندیكالیسم در غرب، جـائـی كـه  
دھد، فـعـال    ھنوز خودی نشان می 

ـتـی كـه جـھـانـی شـدن   از وضـعـی
ــا   ــوجـود آورده اسـت، ب سـرمــایـه ب
ـیـسـم و در   آویزان شدن به ناسیونـال

حـمـایـت از  ( ھیبت پروتكشنیـسـم  
ــازار خــودی  ، ایــنــجــا و آنــجــا  ) ب

ــارگــران را حــول   اعــتــراضــات ك
ـتـھـا بـه   ـراض بـه كـوچ شـرك اعـت
كشورھای تازه تـوسـعـه یـافـتـه و  
جاھایی مثل چیـن و آمـریـكـای  

امـا ھـمـه  .  دھد   التین سازمان می 
این تقالھا از سر بـی افـقـی ایـن  

 .گرایش در جنبش كارگری است 
اما سندیكالیسـم در طـول تـاریـخ  
دچار تحوالت عظیـمـی ھـم شـده  

یك جنبه مھم سندیكالیـسـم  .  است 
و جنبش سوسیـال دمـكـراسـی در  
ـبـل   این است كه این گرایش تـا ق
ــن ادعــا   ــوار بــرل ــاشــی دی از فــروپ

كرد كه جھان دارد به تدریـج و    می 
از سر لـطـف حـاکـمـان بـه طـرف  
ـروت   دولت رفاه و تقسیم عادالنه ث
ـیـش   ـیـسـم پ و یـا حـتـی سـوسـیـال

ـیـن  . میرود  ـنـون دیـگـر چـن اما اك
ـرا بـه    ادعائی ندارد و نمی  تواند آن

ــد  ــدھ ــوالت  .  خــورد كســی ب ــح ت
سیاسی جھان این باور را نزد تـوده  
ھای مخاطب این گرایش كـامـال  

نكتـه مـھـم  . بی اعتبار كرده است 
ـبـش   دیگر این است كه احزاب جـن
ـنـون خـود بـطـور   رفـرمـیـسـتـی اك
ــت   ــه دس ــا را ب ــھ ادواری دولــت

ــرایــش    مــی  ــران گ ــب ــرنــد و رھ ــی گ
ــش   ــی درون جــنــب ــســت ــكــالــی ــدی ســن
ـم   كارگری ھم وزیر و وكیل سیـسـت

چـیـزی كـه در دوران  .  شونـد   می 
اولیه شكلگیری ایـن گـرایـش بـه  
ـران ایـن   مخیله ھیچكـدام از رھـب

 ! كرد   گرایش خطور ھم نمی 
باالتر اشـاره كـردم كـه گـرایشـات  

ھای پـایـدارتـری در    بازتاب جنبش 
و اشـاره كـردم كـه  . جامعه ھستند 

ــش   ـب ـیـســم گـرایـش جـن سـنـدیـكــال
رفرمیستی، دولت رفاه و سوسیـال  
ـقـه كـارگــر   دمـكـراســی درون طــب

ــت  ــه گــردن  .  اس ــت ك ــاس ــج ایــن
ـیـن بـورژوائـی و   گذاشتن به قـوان
ـیـن   خود را در چھارچوب این قوان
. تعریـف كـردن مـعـنـا مـی یـابـد 

ـم و   ــــســـ ـی ـــ ــــارش ــــالف آن ـرخ ـــ ب
ـیـسـم كـه مشـكـل   آناركوسنـدیـكـال

ی با قانون و دولـت دارد،  " اصول " 
ـیـسـتـی   و برخالف گرایش سوسیـال
ـیـن بـورژوائـی را حـافـظ   كه قوان
مطیع و برده نگه داشتن كـارگـران  

ـــه مـــی  ـــع ـــام ـــل ج ـــد،    و ك دان
سندیکالیسم اما قانون، بـازی در  
چھارچوب قانونی، و قانونگرائـی  

ای خود تعـریـف    پایه "  اصول " را جزو 
و اینجا جا دارد كـمـی  .  كرده است 

 .به این موضوع ھم بپردازیم 
 )ادامه دارد (
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ایشـان  .  آشکار از کـارگـران اسـت 
در مصاحبه با خبرگـزار مـھـر در  

 شھریور ضـمـن بـازی بـا  ٥ تاریخ  
امری که بیـش از ھـر  (  کلمات  

ــبــری   ــدھـا و پـا مـن کسـی آخـون
ــد  ــط دارن و  )  ھـایشــان بــر آن تســل

ـیـت شـان ایـن اسـت کـه   اینکه ن
امنیت شغلی کارگران را تـامـیـن  
کنند، قصد دارد نیت شوم وزارت  
ـپـوشـانـد  . کار دولت روحـانـی را ب

ـرمـیـدارد کـه   ایشان پرده از ایـن ب
ـر   نظام تعیین دستمـزد کـارگـران ب
اساس بھره وری یک گـوشـه از  

ــه ادعــای  .  یــک پــروژه اســت  ب
ایشان میخواھند با اصالح قـانـون  
کار دامنه قرار داد ھـای مـوقـت  
ـرار داد   ـنـد و ق کار را کوتاه کـن
دائمی را وسعت ببخشند و تـحـت  
این پوشش دست کـارفـرمـایـان را  
برای اخراج راحت و بـی دغـدغـه  

بـه  .  کارگران بیشتر بـاز بـگـذارنـد 
گزارش خبرگزاری مھر بر اسـاس  

ـنـه  " طرح جدید وزارت کار   در زمی
تامین امنیت شغلـی کـارگـران و  
ـیـت سـرمـایـه گـذاری   تامین امـن
ـرخـی سـیـاسـت ھـا   کارآفرینان، ب
ـیـن و   مانند تنقیح و اصـالح قـوان
مقررات کار و تامین اجتـمـاعـی،  
حمایت از تولید و افزایش انـگـیـزه  
ـیـد   در امر سرمایه گذاری در تـول

این خبرگـزاری  ."  دنبال خواھد شد 
: در ادامه گزارش تاکید میکند  

ـروی  "  ـی مدل جدید امنیت شغلـی ن
کار در بخش مربوط بـه عـارضـه  
یابی امنیت سرمایـه گـذاری بـه  
دنبال رسیدگی به موضوعاتی از  
ـبـه شـاخـص   جمله پاییـن بـودن رت

،  ) ١٤٤ ( سھولـت کسـب و کـار  
ـتـصـاد    -٢.٢ ( منفی بودن رشد اق

ـیـن بـودن  ) ٩٢ درصد در سال   ، پـای
رشد سرمایه گذاری خـارجـی در  

و  )   درصـد ٤.٩ ( اقتـصـاد مـلـی  
ـران از ورود   ـیـن بـودن سـھـم ای پای
سرمایه گذاری مستقیـم خـارجـی  

 ."در منطقه و جھان است 
تعیین دستمزد بر اساس بھره وری  
یک بـخـش مـھـم از ایـن طـرح  

ـرمـانـه  " بھره وری . "است  نام مـحـت
استثمار است و این بـا کـارفـرمـا  
است تشـخـیـص دھـد کـه کـدام  
ـثـمـار   کارگرش بیشتر تن بـه اسـت

داده و صدایش در نیامده تا لـطـف  
ـیـن   کند دستمزدش را بـاال و پـای

ـیـعـی  .  کند  وزیر جالد روحانـی رب
ــد  ــگــوی ــده نــیــز  : " مــی در ســال آیــن

ـرخ   ـر اسـاس ن دستمزد کارگـران ب
تورم تعیین خواھد شد امـا دولـت  
این ادعا را نـدارد کـه وضـعـیـت  
ـلـکـه   کارگران گل و بلبل اسـت ب

ھای اقتصادی کشور    باید ظرفیت 
ظـرفـیـت ھـای  ." " نیز دیـده شـود 

مـنـظـور ھـمـان  "  اقتصادی کشور 
ـرم  "  حاشیه سود "  کارفرمایان مـحـت

وزیر از ھم اکـنـون تـاکـیـد  .  است 
میکند که دستمزد کارگران سـال  
ـر از سـال جـاری   آینده بسیار نازلت

امـا چـرا  .  افزایش خواھـد یـافـت 
وزیر تاکید دارد کـه امسـال ھـم  
مانند سالھای گـذشـتـه دسـتـمـزد  
تعیین خواھد شـد بـه خـاطـر ایـن  
ــوز دارنــد   اســت کــه  ایشــان ھــن
ـنـد کـه   سبک و سنگین مـیـکـن
ـنـد اگـر صـدایـی از سـوی   ـن ـی بب
جنبش کارگری بلند نـمـی شـود   

ــت ھــای  " بـا   ــه ظـرفــی ــایـت ب عــن
ـیـن  "  اقتصادی کشور  اختیـار تـعـی

ــم   ــدی ــق ــتــی ت دســتــمــزد را دو دس
کارفرمـایـان سـازنـد تـا سـھـولـت  
ــری،    ــان بش ــه زب کســب وکــار؛ ب

. سود سرمایه داران تضمین گـردد 
ـیـمـت   و نیز با پایین نگه داشتن ق
ــرمــایــه گــذار   ــروی کــار،  س نــی

خارجی با رغبت بیشتری به طـور  
مستقیم در ایران سرمایـه گـذاری  
ـبـت   ـتـصـادی مـث کند تا رشـد اق

رشدی که تنـھـا ثـمـره اش  .  شود 
ـر و   ـیـشـت برای ما کارگران کار ب

 . دستمزد کمتر است 
اقتصاددانان و مزدوران چاقو کش  
رژیم ظاھرا ته دلشان نـگـران ایـن  
ـرای   روش ھستند اما ایـن ھـمـه ب

ایشــان  .  فــریــب کــارگــران اســت 
مـوضـوع  "  تبعات اجتماعی "نگران  
دکتر راغفر میـگـویـد در  .  ھستند 

امریکا حـداقـل دسـتـمـزد سـالـھـا  
ـیـل آن ھـم ایـن   ثابت مـانـده و دل

به دلیل وجود یـک سـپـاه  : " است 

ـر   ـراب ذخیره از بیکاران و رقابـت نـاب
در بازار کار، کارفرمایان قـادرنـد  
مطالبات خود را به دولت تحمـیـل  
کرده و مـیـزان حـداقـل دسـتـمـزد  

ـنـد  ایشـان  ."  پایینی را پرداخت کن
ـران   از قـدرت دولـت حـاکـم در ای
نگران است چون شـاھـد اسـت بـا  

ـیـکـاران " وجود   در  "  سپاه ذخیره از ب
ایران کارفـرمـایـان ھـنـوز کـه آن  
جور که باید نمی توانند امر خـود  

ـرنـد  ـب ـیـش ب احـمـد سـیـف  .  را به پ
ـتـصـاددان   نامی به عنوان یک اق

روی کار آمـدن  : "  تاکید میکند 
ریگـان در آمـریـکـا و تـاچـر در  
بریتانیا، در نتیجه سـیـاسـت ھـای  
اقتصادی این دو، سـنـدیـکـاھـای  

کـارگـری سـرکــوب شـدنـد و از  
ـرای دفـاع از   قدرت چانه زنـی ب
ـبـودنـد   دستمزد کارگران برخوردار ن
و ھمین امر باعـث شـد بـا وجـود  
رشد بھره وری، دستمزد کـارگـران  

ایشان دلـواپـس اسـت  ."  ثابت بماند 
چرا که با وجود سـرکـوب شـدیـد  
کارگران و زندانی کردن و تـحـت  
تعقیب قرار دادن رھبران کارگـران،  
ھر روز شاھد ھستیم درگوشه ای  
جــمــعــی از کــارگــران در حــال  
ــد  ـن ـراض و اعـتـصـاب ھسـت . اعـت

ـتـصـاددانـان   ایشان به ھمراه ھمه اق
ــخـش سـرویـس کـارگــری   مـدام ب
خبرگزاری ایلنا را مرور کرده انـد  

ـراضـات   و شاھـد بـودنـد کـه اعـت
ــام ایــران را در   ــم ــارگــری ت ک
ـرگـرفـتـه اســت بـه طـوری کــه   ب
خــبــرگــزاری مــزدوران حــکــومــت  
ـرضـات   مجبور شده که برای اعـت
کارگری لوگوی تعیین کند کـه  

طرح گرافیکـی آن مشـتـان گـره  
ـیـش  !  کرده کارگران است  ایشـان ب

ــوان   ــز از ت ــل از ھــر چــی و قــب
ـنـد کـه آیـا   حکومت نگران ھسـت

ایشان شاھـد بـودنـد کـه  .  میتواند 
ـر   ـیـشـت ـتـصـادی ب طرح ریاضت اق
اقتصاد حکومت متبـوعشـان  را  
به گل نشاند  برای ھمین از ایـن  
ـبـال   ـق گونه طرحھا با سـردی اسـت

 .میکنند  
بھرحال باید ھوشیار بـود و دسـت  

کـامـال  .  ایشان را خواند و رو کرد 
کـــار  " مشـــخـــص اســـت کـــه  
ــروھــھــای تــخــصــصــی  ــت  "  گ دول

سرمایه داران مدام در حال بررسـی  
ـنـد کـه   و تدوین طـرحـھـای ھسـت
درجه استثمار کارگران را افزایـش  

الزم اسـت از ھـم اکـنـون  .  دھنـد 
مطالبه تعیین دستمزدھا از سـوی  

این حـق  .  کارگران را برجسته کرد 
من کارگر است که کاالی خـود  
ـم   ـرای ـروشـم کـه ب ـف را به قیمتـی ب

و استثنـانـا ایـن  .  سود داشته باشد 
تنھا کاالیی است که با مصـرف  
. آن، خریدارش ثروتمند تر مـیـشـود 

ــی تــک و   ــن کــاالی ــابــر ای بــن
استثنایی است که ارزش فراوانـی  

صاحب این کاال بـه عـنـوان  .  دارد 
ــد   ــخـواھـد و بـای یـک انســان مـی
آنگونه این کاال را بفروشد کـه از  
رفاه کامل برخوردار شود چون بـا  
مصرف این کاال صاحب کاال بـه  

ـر ایـن  .  شدت فرسـوده مـیـگـردد  ب
اساس تعیین دستمزد نیـروی کـار  

 .  تنھا حق کارگران است وال غیر 

 ١  از صفحه   تعیین دستمزد تنھا حق کارگران است 

دولت سرمایھ  "  کار گروھھای تخصصی "کامال مشخص است کھ  
داران مدام در حال بررسی و تدوین طرحھای ھستند کھ درجھ  

الزم است از ھم اکنون مطالبھ  .  استثمار کارگران را افزایش دھند 
این حق من  .  تعیین دستمزدھا از سوی کارگران را برجستھ کرد 

کارگر است کھ کاالی خود را بھ قیمتی بفروشم کھ برایم سود داشتھ  
و استثنانا این تنھا کاالیی است کھ با مصرف آن، خریدارش  .  باشد 

بنابر این کاالیی تک و استثنایی است کھ ارزش  .  ثروتمند تر میشود 
صاحب این کاال بھ عنوان یک انسان میخواھد و باید  .  فراوانی دارد 

آنگونھ این کاال را بفروشد کھ از رفاه کامل برخوردار شود چون با  
بر این  .  مصرف این کاال صاحب کاال بھ شدت فرسوده میگردد 

 .  اساس تعیین دستمزد نیروی کار تنھا حق کارگران است وال غیر 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ـر نشـریـه   بھروز ناصری، سردبی
یادداشتی را کـه  " مبارزه طبقاتی " 

حاوی سئواالتـی در مـورد طـرح  
" کارگران ایران متحد شوید " شعار  

بود برای چند نفر و از جمله مـن،  
ناصر اصغری، فرستاده و خواسـتـه  

 . بود که اظھار نظر کنیم 
*** 

 :مبارزه طبقاتی می پرسد 
 رفیق ناصر اصغری  
  با درودھای گرم،  

میخواستیم که نـظـر شـمـا را در  
کارگران ایران متـحـد  »مورد شعار 

وقتی شما این  .  جویا شویم  «شوید 
شعار را می شنوید، چه نـظـر یـا  
عکس العمـلـی در شـمـا بـوجـود  

 . می آید 
طبیعی است که شعـار تـاریـخـی  
جنبش کارگری و سوسیالیسـتـھـا  

کارگـران جـھـان مـتـحـد  »تاریخا  
اما امروز بـا تـوجـه  . است  «شوید 

به وضعیـت زیسـت و مـبـارزاتـی  
ـیـن   که طبقه کارگـر در سـطـح ب
ـرار دارد، سـواالت   الملـل در آن ق
متعددی در رابطه با چـگـونـگـی  
ـقـه   متحقق شدن اتحاد جھانی طـب

 . کارگر بوجود می آید 
اولین سوال اینست کـه کـارگـران  
ــه کـــدام   ــوســـل ب ـــا ت ــھـــان ب ج
ـراتـژی ھـا   ـیـسـمـھـا و اسـت مکـان
ـیـاس جـھـانـی   میتوانند در این مق
متحد شوند؟ راه کار عملی برای  

 این اتحاد چیست؟ 
تحلیل در مورد وضعیـت زنـدگـی  
ـران و   و مبارزه طبقه کارگر در ای
کشورھای مختلف، و تفاوت بیـن  
سطح معیشت و مبارزه کـارگـران  
در کشورھای مختلف و ھمچنین  
ــدان یــک   ــق در شــرایــط عــدم ف
انترناسیونال کارگری که حـافـظ  
و سخنگوی منافع کـارگـران در  
ـتـاج   ـن سطح جھانی باشد، این اسـت
را بدست داده اسـت کـه بـایسـت  
برای رسیدن به آن ھدف بزرگ و  
ــق کـارگــران جــھـان مــتـحــد   تـحـق
شوید، زیر مجموعه ھایی بـوجـود  
بیاید که این شـعـار کـلـی را در  

 . سطح نقشه عمل ریز کند 
اولین مسئله اینست که کارگـران  
ــه   ـنـد ب ــتـوان ـی در سـطـح جــھـان نـم
ـرادی مـتـحـد شـونـد  ـف . صورت ان

ـقـه در سـطـح   مکانیسم اتحاد طـب
ـنـھـا تشـکـل ھـای   بین الـمـلـل ت

مثـال در  .  سراسری کارگران است 
ـقـه کـارگـر فـاقـد   ایران، کـه طـب
تشکل سراسری و طبقاتی خویش  
است، اولین کار بزرگ تـالش و  
فعالیت و داشتن نقشه برای دامـن  
زدن به نھضت تشکل سـازی  در  
محـیـط ھـای کـاری اسـت، تـا  
ـیـایـد تـا تشـکـل   بستری بوجود ب
سـراسـری از پـایــیـن و از ســوی  
ـری در   ــارگــ ــکـــل ھـــای ک تش

ــف   ــی  ( شــھــرھــای مــخــتــل ــعــن ی
بـوجـود  )  نمایندگان این تشکل ھـا 

 . بیاید 
ـر، شـعـار   ـی ـب کـارگـران  »با این تع

عنوان زیر مجموعـه   «متحد شوید 
ـنـده آن   شعار مادر و تکـمـیـل کـن

بـعـضـا طـرح ایـن  .  عمل میکـنـد 
ـرار گـرفـتـه و   ـقـد ق شعار مورد ن
اینطور القاء شده که چـون بـحـث  

را بـطـور مشـخـص طـرح   «ایران »
ـــن شـــعـــار   ـــس ای ـــد، پ ـن ـــکــ مــی
ناسیونالیستی است، یا اینکه ایـن  
ـرای   شعار آلترناتیو و جایگزینـی ب

کـارگـران جـھـان مـتـحـد  »شعار  
ــد  ــن  .  اسـت  «شـوی ھــر کــدام از ای

نقدھا در جـای خـود نـادرسـت و  
تصویر وارونه ای از این مـوضـوع  

 . بدست میدھند 
اگر کارگران ایران نتوانند مـتـحـد  

شوند، اگـر کـارگـران مـتـشـکـل  
ـنـد در ایـجـاد   ـتـوان ـران ن فردای ای
ـری و   ــــات کــــارگـــ ـب ــــاســـ ـن ــ م
ــا کــارگــران   ــی ب ــســت ــالــی ســوســی
کشورھای ھمسایـه خـود مـوفـق  
ـنـد شـبـکـه ھـای   ـتـوان شـونـد و ن
ھمبستگی نیرومند تشکیل دھنـد  

کـارگـران جـھـان چـگـونـه  ...  و  
 میتوانند متحد شوند؟  

ـیـن   اولین قدم برای تامین اتحـاد ب
ـلـی کـارگـران ایــنـسـت کــه   الـمـل
کارگران در ھر کشوری صـاحـب  

اگـر  .  تشکل سراسری خود باشنـد 
این نباشد وضع موجود کـمـاکـان  
به ھـمـیـن شـکـل ادامـه خـواھـد  

 . یافت 
کارگران ایران  »نظر شما در مورد  

چیست و چـگـونـه   «متحد شوید 
 این طرح را ارزیابی میکنید؟  

با تشکر از پاسخ و شرکـت شـمـا  
 . در این بحث مھم 

کـارگـران  »به امید اینکه شـعـار  
ـران مــتـحــد شــویـد  بـه پــرچــم   «ای

ـبـدیـل   ـران ت مبارزاتی کارگـران ای
 . شود 

*** 
 

 :ناصر اصغری
ــکــات   اجــازه مــی خــواھــم کــه ن

متعددی را که در این یـادداشـت  
فرستاده اید یک به یک بررسـی  

 .کنم 
 

ـتـی   اولین سئوال این است کـه وق
ـران مـتـحـد  " که شعار   کارگران ای

را می شنوم، چه نـظـر یـا  "  شوید 
عکس العملی در من بوجود مـی  
ـرای مـن جـدیـد   آید؟ این شعـار ب

ـران " اوال کـلـمـه  .  است  بـجـای  "  ای
ــیــک  "  جــھــان "  در شــعــار کــالــس

کـارگـران جـھـان  " مارکسیستـی،  
نشستـه اسـت؛ کـه  !"  متحد شوید 

ـر   به نظر می آید تأکیدی اسـت ب
ـران  کسـی کـه بـا  .  جغرافیای ای

این شعار مواجه می شود، مـگـر  
توضیحاتی ھمراه باشد، شـایـد بـه  
ـنـده اش   این نتیجه برسد که گـوی
ــا   ــل ب ــاب دارد خــودش را در تــق

مارکسیسم و مانیفست مـارکـس  
تعریف می کند کـه بـه خـودی  

 . خود ھیچ ایرادی ندارد 
ـتـه ایـد کـه   بـعـضـا  " پائین تر گف

ـرار   ـقـد ق طرح این شـعـار مـورد ن
ـقـاء شـده کـه   گرفته و اینطـور ال

ــث   ــح ــور  "  ایــران " چــون ب ــط را ب
مشخص طرح میکـنـد، پـس ایـن  

این  ..."  شعار ناسیونالیستی است  
می تواند یک گرایش دیـگـر در  

ــری را در ذھــن   ــبــش کــارگ ــن ج
تداعی کند، اما الزاما نمی شـود  
ـتـاج   ـن ـیـسـم را از آن اسـت ناسیونـال

ـم چـه کسـی    مـن نـمـی .  کرد  دان
ـــام   ـــدن ن ـی ــ ـن ـران " شــ ــ ـــا  "  ای را ب

. قاطـی مـی کـنـد "  ناسیونالیسم " 
درک کسی که چنین نقدی از  
ـیـسـم   شعار شما دارد، از نـاسـیـونـال
نادقیق است که وارد شدن به ایـن  

مـا  .  بحث اینجا ضـرورتـی نـدارد 
ـم کـه در   ـی کمونیستـھـایـی ھسـت
کشـور مشـخـصـی بـه نـام ایــران  
ـم و   ـی فعالیت کمونیستی می کن
ـران را   نام احزاب مـان ھـم اسـم ای

 .یدک می کشند 
ـبـش   ناسیونالیسم گرچه یـک جـن
قوی در جـوامـع امـروزی اسـت،  
ـری   ـبـــش کـــارگــ ــ ـن امـــا در جــ
ناسیونالیسم خودش را بـا قـومـی  

امــروزه  .  گـری نشـان نـمــی دھــد 
ناسیونالیسم در جنبـش کـارگـری  
ـیـسـم   خودش را بیشتر با پروتکـشـن

 .تعریف می کند تا با کلمات 
 

سئوال دیگری در رابطه بـا شـعـار  
!" کارگران جـھـان مـتـحـد شـویـد " 

ـیـعـی  : " مطرح می کنید کـه  طـب
ـبـش   است که شعار تـاریـخـی جـن
کارگری و سوسیالیستھا تـاریـخـا  

!" کارگران جـھـان مـتـحـد شـویـد " 
ــوجــه بــه  .  اســت  ــا ت امــا امــروز ب

وضعیت زیست و مـبـارزاتـی کـه  
طبقه کارگر در سطح بین الـمـلـل  
در آن قرار دارد، سواالت متعـددی  
در رابطه با چگـونـگـی مـتـحـقـق  
شدن اتحاد جھانی طبقـه کـارگـر  

ــن ســوال  .  بــوجــود مــی آیــد  ــی اول
اینسـت کـه کـارگـران جـھـان بـا  
ـیـسـمـھـا و   توسل به کـدام مـکـان
ـنـد در ایـن   ـتـوان استراتژی ھا مـی
مقیاس جھانی متحد شـونـد؟ راه  
ــحــاد   ــن ات ــی بــرای ای کــار عــمــل

من یک چنین درکـی  "  چیست؟ 
کارگران جـھـان مـتـحـد  " از شعار  

ـنـد  . ندارم !" شوید  شعارھا می تـوان
. اعالم یک موضعگیری بـاشـنـد 

!" کارگران جـھـان مـتـحـد شـویـد " 
شعار کمونیستھاست که بر چـنـد  

اول اینـکـه  . نکته مھم تأکید دارد 
ھای خـودشـان    کارگران در تشکل 

دوم  .  مـتـشـکـل و مـتـحـد شـونـد 
ـفـی،   کارگران ورای مـنـافـع صـن
ـرای   ـری ب منافع طبقاتـی مـھـمـت

 پاسخ به چند سئوال درباره شعار 
 "کارگران ایران متحد شوید"

 ناصر اصغری 

مھمتر اینکھ طبقھ کارگر، بخصوص در سطح رھبران و فعالین  
گرایشات متفاوتی راه حل و نقشھ  .  کارگری، یک توده یکدست نیستند 

واضح است کھ ھر گرایشی  .  کشند   ھای متفاوتی را جلو می   عمل 
خواھد متشکل کند و بھ    کارگران را برای اھداف سیاسی متفاوتی می 

خواھد کارگران    در ھمین ایران گرایشی ھست کھ می .  صحنھ بیاورد 
گرایش دیگری ھست کھ  .  را پشت سر موسوی و کروبی بکشاند 

خواھد کارگران را برای خالصی از این وضع متحد و متشکل    می 
گوید اگر جمھوری اسالمی بھ دست موسوی بیافتد،    یکی می .  کند 

تواند بھ نفع کارگران    شود و این قانونمداری می   کشور دارای قانون می 
ھا و    و شما ھمین طنین را در صف تعدادی از سازمان .  تمام شود 

 . محافل چپ در خارج کشور ھم می بینید 
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ـــد   ــعـــی دارن ـــی واق ــای ســـوم  .  رھ
ـلـف بـا   کارگران کشورھای مخـت
ــافــع مشــتــرک   ــگــر مــن ــدی ھــم
بیشتری دارند تا با دیگر اقشار و  
ـقـات در چـھــارچـوب کشــور   طـب

ـتـی کـه مـارکـس و  .  خاصی  وق
کـارگـران جـھـان  " انگـلـس بـحـث  

ـفـسـت  !"  متحد شـویـد  ـی را در مـان
ـیـسـت اعـالم مـی کـردنـد،   کمون
منظورشان چیـزی کـه شـمـا در  

ـبـود   این سئوال مطـرح کـرده  . ایـد ن
داشتند یک افـق را اعـالم مـی  
کردند کـه بـه نـظـر مـن ھـم بـه  
شعار فوق باید از این زوایه نـگـاه  

 .کرد 
ــگــری کــه از ایــن   ــتــاج دی ــن اســت
تحلیل می شـود کـرد ایـن اسـت  
ـیـل کـه تـا   که در برابر ایـن تـحـل
کارگران در سطـح جـھـان مـتـحـد  
نشوند، در سطح محلی ھـم نـمـی  
توانند متحد بشوند مرزبندی مـی  

من اطالع ندارم که کسـی  . کنید 
ــن   ــی ــچــن ــوع را ایــن ــوض ــن م ای

در سـطـح  .  فرمولبندی کرده باشد 
بین المللی ھستنـد کسـانـی کـه  
ـیـسـتـی   در مقابل بحـث نـاسـیـونـال
ــده در زرورق   ــچــی ــن پــی ــالــی اســت

، بـا  " سوسیالیسم در یک کشـور " 
ـــاجـــات بـــورژوائـــی از   ـت ــ ـن ــ ـت اســ
ــی و   ــای تــروتســک ــھ ــک ــمــی پــل

درون حــزب  "  چــپ " اپــوزیســیــون  
بلشویک، بحث انقالب جھانی را  

ـیـجـه    مطرح می  ـت کنند و به این ن
ـیـسـم یـک    می  رسند که سوسیـال

ــمـی  ــی اسـت و ن شــود    امـر جــھـان
ـیـسـم را در یـک یـا دو   سوسیال

اینـھـا در واقـع  .  کشور پیاده کرد 
ـرای رھـایـی در   تالش کارگران ب
چھارچوب کشـوری را تـالـشـی  

ــوده مــی  ــھ ــد   بــی ــچ دو  .  دانــن ھــی
ـلـه نـان دارنـد   کارگری که مسـئ

انـد و مـن    اینھا را جدی نگـرفـتـه 
ام این اسـت کـه شـمـا ھـم    توصیه 

بحث مارکـس و  .  جدیشان نگیرید 
ـیـسـتـھـا از   کـارگـران  " کال کمـون

ھمـانـی اسـت  !" جھان متحد شوید 
 .که باالتر خدمتتان عرض کردم 

 
ــه  ــت ــیــل در مــورد  : " ایــد   نــوش ــل تــح

ـقـه   وضعیت زندگی و مـبـارزه طـب
ـران و کشــورھــای   کـارگــر در ای
ـیـن سـطـح   ـفـاوت ب ـلـف، و ت مخـت
معیشت و مـبـارزه کـارگـران در  

کشورھای مختلف و ھمچنین در  
ـــدان یـــک   ـق ـرایـــط عـــدم فــ شــ
انترناسیونال کارگری که حـافـظ  
و سخنگوی منافع کـارگـران در  
ـتـاج   ـن سطح جھانی باشد، این اسـت
را بدست داده اسـت کـه بـایسـت  
برای رسیدن به آن ھدف بزرگ و  
ــق کـارگــران جــھـان مــتـحــد   تـحـق

ھـایـی بـوجـود    شوید، زیر مجموعه 
بیاید که این شـعـار کـلـی را در  

یعنـی  ."  سطح نقشه عمل ریز کند 
استنتاج شـمـا ایـن اسـت کـه در  
ــال   ــون ــاســی ــرن ــک انــت ــدان ی فــق

ـران  " کارگری، شعار   کـارگـران ای
ــد  ــحــد شـوی ــا  "  مـت کــارگــران  " و ی

ــد  ــحــد شــوی ــان مــت ــســت ــھ زیــر  "  ل

کـارگـران جـھـان  " مجموعه شعار  
بـه نـظـر  .  باشند   می !"  متحد شوید 

ـیـسـت  . من این استنتـاج درسـت ن
ــاالتــر عــرض کــردم کــه شــعــار   ب

چه  !"  کارگران جھان متحد شوید " 
امـا  .  معنایی برای کارگران دارد 

ـر ایـن    این تحلیل به نظر می  آیـد ب
مشاھده سوار است کـه در وجـود  
ــونـال کــارگــری،   ــاســی ـرن یـک انــت

ــر    ســازمــان  ھــای کــارگــری در ھ
ـــه   ـــوع ـــم ـــج ـر م ــ ـــوری زی کش
انترناسیونال بین المللـی کـارگـران  

ـرنـاسـیـونـال کـارگـری  .  ھستند  انت
یک سازمان کارگری است کـه  
ـقـه   ـرای طـب سیاستـھـای کـلـی ب

ھـای    ریـزد و سـازمـان   کارگر مـی 
ــط   ــه شــرای ــاب ــوری ھــم بــن کش
کشوری دنبـال آن سـیـاسـتـھـا را  

ـران  " شعار  .  گیرند   می  کـارگـران ای
چنین کارکـردی را  "  متحد شوید 

یــک شــعــار اســت کــه  .  نــدارد 
استنتاج گوینده این است که ایـن  
شعار توان متحد کـردن کـارگـران  

ــدارد  کسـی کــه  .  را دارد، کـه ن
ــش   ــه گــرای ــق ب ــعــل خــود را مــت

!" کارگران جـھـان مـتـحـد شـویـد " 
بداند، بدون اینکه شـعـار دیـگـری  

رود کـارگـران را    ابداع کند، مـی 
ــیــش روی   حــول مســائــل حــاد پ

. کـنـد   جنبش کارگری متحد می 
. حول پرداخت دستمزدھای معوقـه 

حول افـزایـش  .  حول آزادی تشکل 
ـبـه   دستمزد و ھزار و یـک مـطـال

 . دیگر 
 

ـنـسـت  : "اید   گفته  ـلـه ای اولین مسـئ
کــه کــارگــران در ســطــح جــھــان  
ـرادی   ـف ـنـد بـه صـورت ان ـتـوان ـی نـم

ـیـسـم اتـحـاد  .  متحد شـونـد  مـکـان

ـنـھـا   ـیـن الـمـلـل ت طبقه در سطح ب
ھـای سـراسـری کـارگـران    تشکـل 
ـقـه  .  است  ـران، کـه طـب مثال در ای

کارگر فاقد تشـکـل سـراسـری و  
ـیـن کـار   طبقاتی خویش است، اول
بزرگ تالش و فعالیت و داشـتـن  
نقشه برای دامن زدن بـه نـھـضـت  
تشکل سـازی در مـحـیـط ھـای  
ـری بـوجـود   کاری است، تـا بسـت
ـیـن   بیاید تا تشکل سراسری از پای
و از سوی تشکل ھای کارگـری  

ـلـف   یـعـنـی  ( در شـھـرھـای مـخـت
بـوجـود  )  نمایندگان این تشکل ھـا 

: و پائین تر ھم می گـویـد ."  بیاید 
ـیـن  "  اولین قدم برای تامین اتحاد ب

ـلـی کـارگـران ایــنـسـت کــه   الـمـل
کارگران در ھر کشوری صـاحـب  

اگـر  .  تشکل سراسری خود باشنـد 
این نباشد وضع موجود کـمـاکـان  
به ھـمـیـن شـکـل ادامـه خـواھـد  

استنتاج من از این تحلیـل  ."  یافت 
کارگران ایران  " این است که شعار  

راه میانبری است بـه  "  متحد شوید 

ــشــکــل شــدن کــارگــران  امــا  .  مــت
متأسفانه یک چنین راھی وجـود  

ــدارد  ــشــکــل کــردن  .  ن بــرای مــت
کـارگـران در ھـر کشـوری و از  
جمله در ایران، فعالیـن کـارگـری  

ھـای    و احزاب کارگری باید طـرح 
مشخص عملی الزم را بریزند کـه  
بتوانند فعالین و رھبران کارگـری  
را حول مسائل عاجل جلوی پـای  

ـنـد  بـایـد  .  توده کارگران متحد کن
ــشــه عــمــل  ــا نــق ھــای مشــخــص    ب

بتوانند اعتراضات پراکـنـده را بـه  
من فـکـر نـمـی  .  ھم متحد کنند 

ـیـن   کنم که با یـک شـعـار چـن
 . چیزی به دست آید 

ـران بـدون   در جنبـش کـارگـری ای

کارگران جھان متحـد  " تغییر شعار  
ـران  " به شعـار  !"  شوید  کـارگـران ای

، که ظاھرا نظر شمـا  " متحد شوید 
ھم چنین نیست و یا ابـداع شـعـار  
دیگری، شعار کارگران و فعالیـن  

چاره رنجبران وحـدت و  " کارگری  
ــالت اســت  ــوده اســت !"  تشــکــی . ب

کسی شاید به درست بگوید کـه  
کارگران جھان متحـود  " شعارھای  

چاره رنجبران وحـدت و  "و  !" شوید 
راه گشا نبوده و  !"  تشکیالت است 

باید شعـار دیـگـری مـثـل شـعـار  
ــد "  ــحــد شــوی " کـارگــران ایــران مـت

از مـلـزومـات ایـن کـار  .  گذاشت 
یکی ایـن اسـت کـه شـعـارھـای  
فوق نقد شوند و نشـان داده شـود  
که این شعارھا کارآمد نـدارنـد و  
یا سد راه متـحـد شـدن کـارگـران  

ـیـسـت کـه  .  بوده اند  منظورم این ن
ـتـه ایـد  . شما چنین چیزی را گف

بلکه منظورم این است که حـتـی  
بطور ضمنی، این به خواننده القـاء  
می شود کـه حـتـمـا شـعـارھـای  

ـنـده شـعـار تـازه،   فوق در نظر گوی
دیگر کارآمد ندارد و باید بخـاطـر  

 .شعار تازه کنار گذاشته شوند 
ـقـه کـارگـر،   ـنـکـه طـب ـر ای مھمـت
ــخــصــوص در ســطــح رھــبــران و   ب
ــوده   فـعـالــیـن کــارگـری، یــک ت

ــنــد  ــت ــکــدســت نــیــس ــرایشــات  .  ی گ
ــه   ــش ــی راه حــل و نــق ــاوت ــف مــت

ــو    عــمــل  ــل ــاوتــی را ج ــف ــت ھــای م
واضح اسـت کـه ھـر  .  کشند   می 

گرایشی کارگران را برای اھـداف  
ـفـاوتــی مـی  خـواھــد    سـیـاسـی مـت

. متشکل کند و به صحنه بیـاورد 
در ھمین ایران گرایشی ھست که  

خواھد کارگران را پشـت سـر    می 
ــکــشــانــد  . مــوســوی و کــروبــی ب

ــه   ــگــری ھســت ک ــش دی گــرای
خــواھــد کــارگــران را بــرای    مــی 

خالصی از ایـن وضـع مـتـحـد و  
گـویـد    یـکـی مـی .  متشکل کند 

اگر جمھوری اسالمـی بـه دسـت  
ـیـافـتـد، کشـور دارای   موسوی ب

شود و این قـانـونـمـداری    قانون می 
ـفـع کـارگـران تـمـام    می  تواند به ن
ـیـن را در  .  شود  و شما ھمین طـن

ــعـدادی از سـازمــان  ھــا و    صـف ت
محافل چپ در خارج کشور ھـم  

 . می بینید 
کـارگـران جـھـان مـتـحــد  " شـعـار  
نه تنھا مخالفتی با متـحـد  "  شوید 

شدن کارگران ایران ندارد، و شعـار  
گرایشی سوسیالیـسـتـی در درون  
ـلـکـه   جنـبـش کـارگـری اسـت، ب
بیشترین تالش را تاکـنـون ھـمـیـن  
ــحــد کــردن   ــش بــرای مــت گــرای

اگـر  .  کارگران به عمل آورده است 
از کارگران بخواھیم که این شعار  
را به نفع شعار دیگری که ظاھـرا  
این شعار مـانـع مـتـشـکـل شـدن  
ـرھـه از تـاریـخ   کارگران در ایـن ب
ـم از کـارگـران   ـم، داری است بشـوی
می خواھیم که تفاوت گـرایشـات  
ــش کــارگــری را زیــر   درون جــنــب

ــد  ــن ــن بــرای آزادی  .  فـرش کــن ای
 .واقعی کارگران سم است 

 
 
 نشـریـه  ٢٠ برگرفتـه از شـمـاره  ( 
ـری  " مبارزه طبقـاتـی "  ـی ، بـه سـردب

 )بھروز ناصری 

 در ســطــح بــیــن الــمــلــلــی ھســتــنــد کســانــی کــه در مــقــابــل بــحــث 
، " سوسیالیسم در یک کشـور"ناسیونالیستی استالین پیچیده در زرورق 

" چـپ" با استنتاجات بورژوائی از پلمیکھای تروتسکی و اپوزیسـیـون 
کنند و به ایـن  درون حزب بلشویک، بحث انقالب جھانی را مطرح می

شـود  رسند که سوسیالیسم یک امر جـھـانـی اسـت و نـمـی نتیجه می
اینھـا در واقـع تـالش .  سوسیالیسم را در یک یا دو کشور پیاده کرد

کارگران برای رھایـی در چـھـارچـوب کشـوری را تـالـشـی بـیـھـوده 
  دانند می
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ام   ظ ی در ن اش دپ ی   اس
جمھوری اسالمی پدیده تازه  

ضد زن بودن این  . ای نیست 
نھادینھ  ) دولت اسالمی (نظام  
بر تفکر و آئین اسالم  .  است 

از شبکھ ھای  .  استوار است 
ھ   مخوف و در میان خطاب
ت   ن دول ن ای ی ای مروج ھ
اسالمی از حوزه ھای علمیھ  
س و از درون   ل ج و م
باندھای مواجب بگیر برای  
اب،   رور و ارع ھ ت اع اش

ھا  .  پرورده شده و میشود  این
در مجموع شبکھ مخوف  

د  تن ای  .  ضد زن ھس ھ ت دس
خونین  این شبکھ در ھر  
دوره ای در دل رویا رویی  
ی و   اس ی ش س اک و کش
اجتماعی جامعھ باز و بستھ  

ده  رق .  ش ھ ش ام : روزن
اره  "  ات درب ق ی ق ح ت

ھای اصفھان در    اسیدپاشی 
حالی ادامھ دارد کھ نتایج بھ  

ت    ره   دس ی ج ده زن ای و    آم
بودن این حوادث را    سریالی 

د   تایید می  پیش از این  .  کن
ره  ی ج اره زن ودن    ای   درب ب
ھ  ی ب اش دپ ی ورت    اس ص

ان   ھ ف ارزن در اص ھ چ
تردیدھایی وجود داشت اما  

ش  ای ون آزم ن ای    اک ھ
تخصصی ثابت کرده است  

ھ  ل س داق ن    ح ورد از ای م
د   حوادث بھ  ن . ھم مرتبط ھست

تشابھ ظاھری این اسیدپاشی  
. یکی از دالیل موجود است 

در تمام این موارد متھم یا  
متھمان از ساعت ھفت تا  

د     مرتکب جرم شده ٧:٣٠  ان
و در تمام موارد زنانی را  
د   کھ راننده خودرو بوده ان

رار داده  دف ق ا    ھ د ام ان
غیراز شواھد ظاھری،    بھ 

ز   ی ری ن گ دارک دی م
ھ  ت   ب ھ    دس ده ک آم

بودن این حوادث    ای   زنجیره 

بعد از وقوع  . کند   را تایید می 
اشی  دپ ی د    اس ی ھ اس ون م ا ن ھ

ھا و    برجامانده روی لباس 
ورد   ان م ی ان رب ودرو ق خ
آزمایش قرار گرفت و تایید  

نوع  .  شد اسیدھا مشابھ است 
و عمق جراحات ایجادشده  
روی زنان نیز این موضوع  

اسید پاشی  ."  کند   را تایید می 
اخیر در دل یک ارزیابی از  
ش   اک ی و کش این رویاروی
اجتماعی بیرون زده شده  

ت  ت  .   اس ال وری دخ ئ ت
ساز و  »تحت عنوان  " دولت "

کار امر بھ معروف و نھی  
ای   ام ھ ظ کر در ن ن از م

د  دی ایسھ   «ج ق ع  »و م جوام
ترند ژورنالیستی   «گذشتھ 

ودی در   ای خ ھ ھ ام روزن
وری   ھ م المی ج ت اس دول
ت  ران اس ی ای الم . اس

ن   اد در ای م ت ھ اع ام روزن
ھ  : " رابطھ نوشتھ است  مسال

مھم دیگر ساز و كار امر بھ  
معروف و نھی از منكر در  

در  .  نظام ھای جدید است 
ط   تھ كھ رواب ذش ع گ جوام
میان مردم عموما چھره بھ  
چھره بود و دولت ھا نقش  
مھمی در شكل گیری روابط  

ھا   اجتماعی و نظارت بر آن
ھ   عی بود ك بی د، ط تن داش ن
ردی،   س بھ صفت ف ھرك
دیگران را امر بھ معروف و  

ولی  .  نھی از منكر می كرد 
در جوامع جدید كھ از یك  
: سو بسیار بزرگ شده اند 

ل   ث ری م ھ ھ ش ون برای نم
 تا نزدیك  ١٠ تھران روزھا  

 میلیون نفر در آن  ١٢ بھ  
ی   ت د و ح ور دارن حض
ھمسایھ ھا نیز یكدیگر را  
نمی شناسند، ساز و كار امر  
بھ معروف و نھی از منكر  
از تذكرات فردی فراتر رفتھ  
و از طریق نھادھای مدنی،  
مطبوعات و رسانھ ھا عمل  

بنابراین مسالھ امر  . می شود 
بھ معروف و نھی از منكر  
د   را باید در قالب ھای جدی
رد  ی ك اب ی و ارزی . اجرای

مردم بھ دالیل متعددی نمی  
راد   ھ اف د ك رن ذی پ د ب ن وان ت
دیگری بھ صفت شخصی و  
از موضع خود اصلح بینی  
وارد حوزه خصوصی و  

ولی ھمین  .  رفتار آنان شوند 
مردم نظارت ھای رسمی و  
ھ آن   مدنی را می پذیرند و ب

د  ن ھ ردن می ن ن  ".  گ ا ای آی

ردم  ان ( م ظارت ھای  )  زن ن
ت   ی دول دن ی و م م رس
اسالمی را میپذیرند سوالی  
است در این قالب آیا در سی  
و پنچ سال گذشتھ زنان امر  
بھ معروف و نھی از منکر  

و اگر جواب  !  را پذیرفتھ اند 
رد بر سینھ این نظام اسالمی  
و قوانین بغایت ضد زن زده  
اند و اگر حاکمان جنایتکار  
این نظام میدانند کھ دوره قمھ  
کشی و راه انداختن اوباش  

مام شده است  ،  ! اسیدپاش ت
د   چرا در مجلس در تالشن

ن را   ی وان ن ق ا  " ای ت ی دی آب
واقعیت موجود  .  کنند "  بروز 

و ابژکتیو صحنھ سیاسی  
نشانگر مصاف مبارزاتی  
ی   ون ی ل ی ش م خ ان و ب زن
سکوالر با اسالم و قوانین  
. ارتجاعی این حکومت است 

ھ   در سی و پنچ سال گذشت
ی   ک رودروی ان در ی زن
مبارزاتی بھ اشکال مختلف  

) داعش ( علیھ دولت اسالمی 
چھره  " در دوره  . ایستاده اند 

ره  ھ ھ چ ل  "  ب اب ق در م
مزدوران جنایتکار مقاومت  
کرده اند بھ صورت کثیف  
داختند، در دوره   آنھا تف ان

ای کتک کاری آخوندھا را  
ھ    اصل د و ف ردن ھ ک جرب ت
پوشش خود را با  اعتراض  
ای   ارھ ی ع ارزه از م ب و م
پوشش نظام اسالمی بیشتر  

د  رده ان اشی در  .  ک د پ اسی
اصفھان و بسیج نیروھای  
مزدور برای تحمیل ھر نوع  
الگو و طرح اسالمی جوامع  

د "  جوامع  " و یا  "  نظام جدی
، تنھا مستھلک بودن  " گذشتھ 

ھ   و ضعف این نظام را ب
از نظر  .  نمایش گذاشتھ است 

ی   الم وری اس ھ م ان ج زن
جوامع گذشتھ و جمھوری  
اسالمی نظام جدید، نظام  
جمھوری اسالمی ضد زن  

ت  ان در  .  اس ر زن ظ از ن
خاورمیانھ کھ استبداد سیاسی  
ت را   ی م اک ی در ح اسالم
تجربھ میکنند، داعش الگوی  
نظامھای سیاسی در ایران،  
عربستان سعودی، باندھای  
اسالمی در عراق و ترکیھ،  

 .   میباشد 
 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

بودن  ای زنجیره
 ھا  اسیدپاشی
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 اعتراضات 
 

 تجمع کارگران و بازنشستگان 
 نفر از کارگران شاغل و بازنشـسـتـه نسـاجـی  ٢٠٠ :  مھر ٢٩ 

مازندران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مـقـابـل  
ـبـات کـارگـران  .  استانداری مازندران تجمع کردند    ١٥ مطال

 میلیارد تومان آن بابت حـق  ١١ میلیارد تومان است که رقم  
 تـا  ٨٨  کارگر بازنشسته در فاصله سال  ٥٥٠ سنوات حدود  

 میلیارد تـومـان  ٤  انباشته شده است و مابقی  ٩٢ پایان سال  
 کـارگـر  ٣٥٠ ،  ٩١  تـا  ٨٨ بابت مطالبات معوقه سالھای  

 .شاغل به وجود آمده است 
 

 کارگر مخابرات ٧٠٠تجمعات اعتراضی 
 روستایی 

به دلیـل مـحـقـق نشـدن  :  کارگرمعترض مخابرات  :  مھر ٢٩ 
ـنـدگـان    وعده  ـران و نـمـای ـرات ای ھای مسئوالن شرکت مخـاب

ـراردادھـای     ماه گذشـتـه ٩ مجلس عدم پرداخت حقوقی    و ق
ـرای چـنـدمـیـن بـار   ـم ب ناعادالنه کارمان امروز ناچار شـدی

 .برای اعالم اعتراض به تھران سفر کنیم 
 

التدریس مقابل مجلس تجمع  معلمان حق
 کردند

ـرورش در مـقـابـل  :  مھر ٢٩  معلمان حق التدریس آموزش و پ
مجلس نسبت به عدم پیگیـری شـرایـط اسـتـخـدامـی خـود  

 .تجمع كردند 
  

کارگران لوله و نورد صفا بار دیگر اعتصاب 
 کردند

کارگران لوله ونورد صـفـا بـار  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
طبق اخبار رسیده به اتـحـادیـه  .  دیگر دست به اعتصاب زدند 

ـبـه   آزاد کارگران ایران کارگران لوله و نورد صفا از روز شـن

 مـاه  ٤ این کارگران  .   مھر ماه دست به اعتصاب زده اند ٢٦ 
 ماه بیمه ھای تامین اجتماعی آنـان  ١٤ حقوق طلب دارند و  

ـبـار نـمـیـشـود   واریز نگردیده و دفترچه ھای آنان تمدید اعـت
که بابت حل این مسئله قبال کارفرما در فرمانداری شـھـر  

ساوه با حضور فرماندار و نماینـگـان کـارگـر تـعـھـداتـی را  
جھت پرداخت حقوق ھای معوقه کارگران و تقسیط بـدھـی  

در دو روز گـذشـتـه کـارگـران  .  به تامین اجتماعی داده بود 
ـریـت   ـر مـدی در محیط کارخانه تجمعاتی را در مقـابـل دفـت
برگزار کردند و کارفرما با نمایندگان کارگران بـه مـذاکـره  
پرداخت و قول داده بود که یک ماه از حقوق ھای مـعـوقـه  
ـتـه   کارگران را نھایتا تا سه شنبه و یا چھارشنبه ھمین ھـف
به حساب کارگران واریز نماید و نماینده تامین اجتماعی بـه  
میان کارگران آمده و از توافق این سازمان بـا کـارفـرمـای  

ـلـه تـمـدیـد  ١٠ شرکت خبر داده که ظرف   ـنـده مسـئ  روز آی
امـا کـارگـران  بـا  .  دفترچه ھای کارگران حل خواھد شد 

ـنـد تـا   ـت این وعده ھا دست از اعتصاب خود برنداشتند و گف
  ١٠ واریز حقوق اشان به سر کار خود برنمیگردند و اگـر تـا  

روز دیگرمشکل دفترچه ھای بیمه تامین اجتمـاعـی اشـان  
 حل نگردد ، دوبار به اعتصاب خود ادامه خواھند داد 

در روز گذشته ، کارگران مانع خروج تولیدات شرکت نـورد  
ـنـد تـا   ـت و لوله صفا  برای شرکت خاتم االانبیا شدند و گـف
پرداخت حقوق اشان اجـازه خـروج ھـیـچ مـحـمـولـه ایـی را  

 نخواھند داد 
 ماه حـقـوق طـلـب  ٥ درضمن شرکت لوله و پروفیل ساوه نیز  

 تا کنون بیمه ھای تامین اجـتـمـاعـی  ٩٣ دارند و از ماه تیر 
کارگران واریز نگردیده اسـت و کـارفـرمـا ھـیـچ کـدام از  
ـبـل   ـق تعھداتی را که جھت پرداخت حقوق ھای مـعـوقـه مـت

 شده بود را اجرا نکرده است 
 

 اعتصاب کارگران پیمانی عسلویه 
ـرداخـت  :  مھر ٢٧  ـراض بـه  مـحـقـق نشـدن وعـده پ در اعـت

  ١٨  و  ١٧ مطالبات معوقه کارگران پیمانکاری فـازھـای  
کارگران اعتصـابـی در  ١٠٠ . عسلویه دست از کار کشیدند 

ـرق   یکی از شرکت  ـروژه   ھای پیمانکاری ب ھـای در    رسـانـی پ
مشـغـول   «گل صافر » به نام  ١٨  و  ١٧ حال ساخت فازھای  

  ٤ حجم معوقات مزدی کارگران را نزدیـک بـه  .  به کارند 
متوسط دریافتی ماھانه ھر یـک از کـارگـران  .  ماه  است 

ـراسـت ٩٠٠ از   ـی ـی در  .   تا یک میلیون تـومـان در مـاه مـتـغ
مھر کارفرما قول پرداخت که تا شروع اعتصاب پرداخـت  ٢٢ 

 . نشده است 
 
 

تجمع اعتراضی کارکنان اخراجی شرکت 
 مھندسی و توسعه نفت 

کارکـنـان مـتـخـصـص شـاغـل در طـرح آزادگـان  :  مھر ٢٢ 
انـد    شمالی که از شرکت مھندسی و توسعه نفت اخراج شـده 

.  در مقابل سـازمـان بـازرسـی کـل کشـور تـجـمـع کـردنـد 
ـفـت بـه بـھـانـه   مدیرعامل شرکت مـھـنـدسـی و تـوسـعـه ن

 نفر از افراد متـخـصـص را کـه  ٢٥ کوچک کردن شرکت  
ـیـت بـودنـد اخـراج   در پروژه آزادگان شمالی مشغول به فـعـال

ـرنـامـه    تجمع .   کرده است  کنندگان در قسمت ھای مـالـی،ب
 . ریزی و دیگر بخش ھای این طرح مشغول به کار بودند 

 
تداوم اعتصاب کارگران کارخانه کاشی 

 گیالنا 
کارگران شیـفـت صـبـح بـا تـجـمـع در مـحـوطـه  :   مھر ٢٤ 

ـبـات خـود   کارخانه خواستار تسریع در روند پی گیری مطال

شورای تامین شھرستـان رودبـار بـعـد از ظـھـر روز  .   شدند 
با حضور یکی از معاونان سـازمـان  ) مھرماه ٢٣ (چھارشنبه  

صنعـت، مـعـدن و تـجـارت اسـتـان گـیـالن در سـاخـتـمـان  
ـم گـرفـت   فرمانداری رودبار تشکیـل جـلـسـه داد و تصـمـی
سازمان صنعت، معدن و تـجـارت اسـتـان گـیـالن مـتـولـی  

  ٣٠٠ رسیدگی به مشکالت کارخانـه کـاشـی گـیـالنـا و  
  ١٦ به کارگران کارخانه کاشی گـیـالنـا  .   کارگر آن شود 

 . ماه حقوق پرداخت نشده 
 

 تجمع دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد 
دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد سراسر کشـور در  :  مھر ٢٩ 

دانشـجـویـان  .  مقابل مجلس  تجمع اعتراضی برگزار کـردنـد 
ـر خـالف ادوار گـذشـتـه و   به افزایش نمره قبولـی آزمـون ب
ـراض   ـراسـتـانـدارد در آزمـون اعـت ھمچنین طرح سؤاالت غـی

 .کردند 
 

 گزارش
 

حقوق روزھای اعتصاب کارگران معدن 
 !سنگ آھن بافق فوراپرداخت باید گردد

)  روز اعـتـصـاب ١٣ ( حـقـوق روزھـای اعـتـصـاب  :  مھـر ٢٣ 
 . کارگران معدن سنگ آھن بافق پردازخت نشد 

 
  برای اشتغال زنان  سابقه ھای بی محدودیت

 مھرماه طـرحـی  ١٦  نماینده مجلس  ٣٦ با امضای  :  مھر ٢٥ 
ھـای    در مجلس اعالم وصـول شـده کـه در آن مـحـدودیـت 

ای برای نیروی کار زنان پیشبینـی شـده اسـت، از    سابقه   بی 
جمله اینکه اشتغال زنان در واحدھای صنفی را مـنـوط بـه  

آنھا و پرھیز از اختالط با مـردان دانسـتـه و  "  حرمت "رعایت  
در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کـار شـبـانـه  
زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیـروی  

در این طرح که توسط حلقه نزدیـک  .   انتظامی خواھد بود 
الله مصباح یزدی تدارک دیـده شـده اسـت جـریـمـه    به آیت 

ـنـد در مـرحـلـه   کارفرمایانی که این موازین را رعایت نکن
اول یک ھفته تعطیلی واحد صنـفـی و در صـورت تـکـرار  

ـنـی  ـی در ایـن  .   شـده اسـت   تعطیلی به مدت یک ماه پیـشـب
اشتغال به كار بـانـوان در واحـدھـای  »: آمده نوشته اند   طرح  

ـرھـیـز از اخـتـالط بـا   صنفی باید با رعایت حرمت آنھا و پ
 شـب  ١٠ مردان و در ساعات متعارف یعنی ھشت صبح تا  

البته طراحان این طرح با اعـمـال تسـامـح مشـاغـل    .«باشد 
پرستاری، پزشكی و مھمانداری ھواپیما را از شـمـول ایـن  

 .اند   ماده خارج کرده 
 
 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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آوری پول درمان  جمع: کارگران عسلویه  
  ساله یک ھمکار٤فرزند 

  ١٨  و  ١٧ کارگران و مـتـخـصـصـان فـنـی فـاز  :  مھر ٢٦ 
عسلویه به جبران ناکارآمدی سازمان تأمین اجـتـمـاعـی در  

ی یکی از ھمکارانشـان،     ساله ٤ پرداخت ھزینه درمان فرزند  
ـیـون تـومـان  ٢٠ آوری      خود دست به کار شدند و با جمع  ـل  می

 سـالـه یـکـی از  ٤ فـرزنـد  .  ھزینه درمان او را تقبل کردنـد 
ـری  ١٨  و  ١٧ کارگران فاز    عسلویه که در بیمارسـتـان بسـت

ـنـه     ٢٠ شده بود، به دلیل نـاتـوانـی پـدرش در تـامـیـن ھـزی
اش مـکـان مـعـالـجـه نـداشـت امـا    میلیون تومـانـی درمـان 

 عسلویه که خود نیز بـه  ١٨  و  ١٧ کارگران و مھندسان فاز  
ای و در فقدان کامل امنیت شغلی مشغول بـه    صورت پروژه 

ایـن کـارگـر  .  کارند امکان معـالـجـه او را فـراھـم آوردنـد 
داربست بند اھل چھار محال و بختیاری، بیمه شده سازمـان  
ـیـل نـاکـارآمـدی سـازمـان   تامین اجتماعی است اما بـه دل

ھای درمانی، ایـن کـارگـر    تامین اجتماعی در تامین ھزینه 
ـیـون تـومـانـی درمـان فـرزنـد  ٢٠ از پس تامین ھزینه   ـل  مـی

ـنـکـه کـارگـران از ایـن  . آمد   اش برنمی   چھارساله  پـس از ای
ھـا بـا    پیشامد مطلع شدند، کارگران، مھندسان، تـکـنـسـیـن 

ھـای درمـان فـرزنـد ایـن    یک ھمیاری جمعی، کلیه ھزینه 
 .کارگر را به بیمارستان پرداخت کردند 

 
سکوت کارفرما نسبت به ییشنھادات 
 کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم

ـبـی  :   مھر ٢٦  ـیـشـنـھـادات کـت ـیـش از ده روز از ارائـه پ ب
ـران ایـن واحـد   کارگران اخراجی پتروشـیـمـی ایـالم بـه مـدی

گذرد اما کارفرما تاکنون به این نامه پاسخـی    تولیدی می 
در اولین بند از این نامه با اشاره به رای مـراجـع  .  نداده است 

حل اختالف مبنی بر بازگشت به کـار کـارگـران اخـراجـی  
پتروشیمی ایالم و الزام کارفرما به انعقاد قرارداد مستقیم بـا  
آنان،  نوشته شده است کارگران آمادگی دارنـد در صـورت  
ـرارداد امضـاء   تضمین امنیت شغلی حتی با پیمانکار ھـم ق

کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم در ادامـه تـاکـیـد  .  کنند 
ـیـمـانـکـار  تـن    کرده  اند با این شرط به امضای قرارداد با پ
دھند که مدت زمان قرارداد کارشان کمتر از یـکـسـال    می 

شـان ھـمـزمـان بـا کـارکـنـان     شغلی   نباشد، حقوق و مزایای 
ـلـی،   رسمی پرداخت شود و ھمانند سایر پرسنل از بیمه تکمی

در این نـامـه آمـده اسـت  .  پاداش و بن کاال برخوردار باشند 
پرداخت مزد، مزایا و حق بیمه ایام بالتکلیفـی کـارگـران از  

 تیر ماه امسال تا زمان شروع به کار مجـدد یـکـی  ١ تاریخ  
دیگر از شروط  برای امضای قرارداد پیمانی بـا کـارفـرمـا  

انـد بـا ھـر    مراجع حل اختالف کارفرما را ملزم کـرده .  است 
ـم مـنـعـقـد کـنـد امـا  ١٠٤  ـی ـق  کارگر اخراجی قرارداد مسـت

کارفرما برای توقف اجرای ایـن حـکـم بـه دیـوان عـدالـت  
 .اداری شکایت کرده است 

 
 

 پافشاری برانحالل معدن سنگرود
موضوع انحالل معدن سنگرود ھـمـچـنـان بـه قـوت  :  مھر ٢٦ 

خود باقـی اسـت و مـواضـع سـازمـان خصـوصـی سـازی،  
سازمان تھیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو ھمچنان ھـیـچ  

در  )   مـھـر مـاه ٢٦ . ( تغییری به نفع کارگران نکـرده اسـت 
محل ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معـادن و صـنـایـع  

ـنـده   ـیـس سـازمـان ایـمـیـدرو، نـمـای معدنی ایران با حضور رئ
ـیـس ذی  ـر عـامـل و رئ حسـاب    سازمان تھیه و تولیـد، مـدی

ـررسـی وضـعـیـت   شرکت ذغال سنگ البرز غربی پیرامون ب
ـرگـزار شـد  ھـیـاتـی  .  بازنشستگی کارگران معدن سنگرود ب

ـنـدگـی از   شامل معاونت سیاسی استاندار گیـالن بـه نـمـای
ـنـده رودبـار   شخص استاندار، فرماندار شھرستان رودبار و نمای

ـنـد  در جـلـسـه  .  در مجلس شـورای اسـالمـی حضـور داشـت
ـر تـا پـایـان سـال    کـارگـر  ٨٨ ،  ٩٣ تصمیم گرفتند حداکث

مشمول بازنشستگی با قـانـون مشـاغـل سـخـت وزیـان آور  
  ١٠٤ ھمچنین تصمیم گـرفـتـه شـده اسـت  .  بازنشسته شوند 

 به ھـمـراه  ٩٥  و  ٩٤ کارگرمشمول بازنشستگی تا پایان سال  
 بـه مـرور شـرایـط  ٩٨  کارگری کـه تـا پـایـان سـال  ١٣٤ 

ـیـمـه   بازنشستگی را پیدا می  ای    کنند برای تکمیل سوابق ب
ھای زیر مجمـوعـه شـرکـت ایـمـیـدرو    خود به یکی از واحد 

ـر خـالف  .  انتقال پیدا کنند  در این جلسه مواضع حاضـریـن ب
تصور کارگران بیشتر به سمت انحالل معدن سنگرود بـود و  
ـیـت   به ھیچ یک از پیشنھادات کارگران برای ادامه فـعـال

عالوه برمـوارد فـوق  . اھمیت داده نشد ٩٥ معدن تا پایان سال  
قرار شد بخش دیگری از معوقات حقوقی کارگران حـداقـل  
ـرداخـت شـود  . یک میلیون تومـان بـه حسـاب کـارگـران پ

ـفـی   ـل ھیات گیالنی حاضر در جلسه امروز راھکارھای مخت
را برای بازنشستگی زودھنگام کارگـران و مـتـوقـف شـدن  

اما ھیات واگذاری معـدن سـنـگـرود  .  انحالل پیشنھاد دادند 
ـرای ادامـه   به بخش خصوصـی ھـیـچ گـونـه انـعـطـافـی ب

 نشـان  ٩٥ فعالیت این واحد معدنی حداقل تـا پـایـان سـال  
موضوع انحالل معدن سنگرود ھمچنان به قـوت  .  نداده است 

خود باقـی اسـت و مـواضـع سـازمـان خصـوصـی سـازی،  
سازمان تھیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو ھمچنان ھـیـچ  

 .تغییری به نفع کارگران نکرده است 
 

 !کارگر  پس ازتجمعات اعتراضی٤اخراج
 کـارگـر شـاغـل در  ٤ شرکت پیمانکاری کیسون،  : مھر ٢٦ 

ـراضـی وبـه   پروژه قطار شھری اھواز را پس ازتجمعـات اعـت
ـرار داد   دلیل پیگیری مطالبـات کـارگـران،بـعـد از اتـمـام ق

عـلـی  .  ١ اسامی کارگران اخـراجـی؛  .  کاریشان اخراج کرد 
ـقـه کـاری  ٨ بارانی راننده بیل مکانیکی با    -٢  سـال سـاب

ـقـه کـاری  ٥ غالمرضا نوروزی کارگرتعمیرگاه با    سال سـاب
 سال سابقـه  ٥ توماج بھرامی کارگر کمک تراشکار با    -٣ 

 مھدی بدوی نیروی شاغل در بخش حراست  -٤ کاری  
 

 کارگر در لیست اخراج١٥
ـر از کـارگـران  ١٥ شرکت پیمانکاری کیسون اسـامـی   ـف  ن

پروژه قطار شھری اھواز را که در تجمعات اخیـر سـخـنـگـو    
ـرار داده اسـت   مطالبات کارگران  بودند در لیسـت اخـراج ق

 کـارگـر بـا وجـود مسـتـمـر بـودن  ٤ که در مرحله نخسـت  
ایـن  .  انـد   شان پس از خاتمه قرارداد اخـراج شـده   ماھیت شغلی 

گیـرد کـه    ھا پس از ھر اعتراض در حالی صورت می   اخراج 
قرارداد تمامی کارگران پیمانکاری کـیـسـون یـک یـا دو  
ماھه منعقد شده است و پیمانـکـار قـادر اسـت بـدون ارائـه  
دلیل به اداره کار، بی توجه به مستمر بـودن مـاھـیـت کـار  

پیش از این، کارگران پیـمـانـی  .  کارگران آنان را اخراج کند 
ـراض بـه تـعـویـق چـھـار مـاھـه   قطار شھری اھواز در اعـت

 مـھـر مـاه دسـت از  ٥  شھریور تـا  ٣١ شان از دوشنبه    حقوق 

 روزه  از جـانـب  ٢٠  پرداخت    که با وعده .  کار کشیده بودند 
ـبـات  .  پیمانکار، به اعتراض شان خاتمه دادند    ٤ ھنوز مـطـال

 کارگر پیمانی قطار شھری اھواز پرداخـت  ٩٠٠ ماھه حدود  
نشده است و تعویق حقـوق کـارگـران در حـالـی اسـت کـه  
شرکت کیسون به عنوان مجری این پروژ عمرانی، صـورت  

ھای مالی خود را در موعد مقرر از شرکـت قـطـار    وضعیت 
 .شھری اھواز دریافت کرده است 

 
مقاومت کارگرکارخانه گسترش مانا ساز در 

 برابر حکم اخراج
ـرش مـانـا  »جعفر اسرائیلی  کارگر کارخانه  :  مھر ٢٦  گسـت
ھـای    در آبیک به تایید حکم اخراجش تـوسـط ھـیـات  «ساز 

واقع در  ( تشخیص و حل اختالف اداره کار شھرستان آبیک  
ھـای    و اعـالم کـرده؛ ھـیـات .  اعتـراض کـرد )  استان قزوین 

در حـالـی اخـراج مـن را بـه   «حل اختالف »و   «تشخیص »
ـیـد   ـرش مـانـا سـاز تـای عنوان کارگر رسمی کارخانه گسـت

تر و قبل از اعمال نفوذ، ھمین مـراجـع بـه     اند که پیش   کرده 
از سـه  . : بازگشت به کار من در دو مرحله رای داده بودند 

سال پیش که من در این واحد به عنوان یک کارگر سـاده  
ـرار دادی امضـاء   مشغول به کار شدم، کارفرما بـا مـن ق

 ماه طول کشید و مـن نـاچـار شـدم بـه  ٨ نکرد و این روند  
 .اداره کار آبیک شکایت کنم 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
 ھزار شغل یکساله از بین رفت٧٠٠

ـرخ  ٢ در دولت روحانی تعداد بیکاران   ـر، ن ـف ـیـون ن ـل ـم مـی ـی ون
 ھـزار شـغـل در  ٦٧٠  برابر  از  دست دادن  ٢ بیکاری زنان  

 .ھای کشاورزی، صنعت و خدمات    بخش 
 

 کارگران کارخانه زر تھدید به اخراج
ـراض   کارگران معترض کارخـانـه زر بـه شـرایـط کـار اعـت
ـریـت خـواسـتـار جـواب   داشته و با حضور در ساختـمـان مـدی
صریح و مشخص بودند که با تھدید اخراج از سوی حراسـت  

ـرسـازی زر کـه از  .  کارخانه مـواجـه شـدنـد  کـارخـانـه فـن
ـرھـای   ـیـد کـمـک فـن زیرمجموعه ھای سایپاست و به تـول
سبک و سنگین خودرو مشغول است و دارای نـزدیـک بـه  
پانصد کارگر خط تولید اسـت، جـمـعـی از کـارگـران ایـن  
ـرض بـودنـد   کارخانه را که به شـرایـط بـد کـار خـود مـعـت

ـیـد (  را  )  ایمنی دستگاه ھا و ھوای بسیار سنگین خـط تـول
این کارگران در حال کار بـا دسـتـگـاه  .  تھدید به اخراج کرد 

 سال ھستند که دائم در حال خـراب  ٤٠ ھایی با عمر بالغ بر  
کـارگـران در حـالـی بـا ایـن  .  شدن و سرویس گیری اسـت 

ـنـد کـه آھـن ھـای چـنـد صـد   دستگاه ھا کار مـی کـن
کیلویی را مورد تست و آماده سازی برای مـرحـلـه بـعـدی  

موارد بسیاری از قـطـع عضـو تـا بـه حـال  .  قرار می دھند 
موجب شده تا برخی از کارخانه مجبور به تعمیرات اساسـی  
دستگاه ھا باشد اما باز با این حال این دستگاه ھا در حـال  

کارگران با ریسک بر سـر جـان خـود  .  گرفتن قربانی است 
ـنـھـا حـفـاظ   بر پای دستگاه حاضر می شوند در حالیکـه ت
ـیـکـی   آنھا یک دستکش برزنتی و یک مـاسـک پـالـسـت

ـرض ایـن کـارخـانـه بـه شـرایـط کـار  !  است  کارگران مـعـت
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ـریـت خـواسـتـار   اعتراض داشته و با حضور در ساختمان مـدی
جواب صریح و مشخص بودند که با ایـن تـھـدیـد از سـوی  

ـقـه دات کـام : مـرجـع .  حراست کارخانه مـواجـه شـدنـد  -طـب
 مھر ٢٦ 
 
 

 ناامنی محیط کار 
 

مرگ دلخراش یک کارگر ساختمانی جوان 
 درتنکابن

محمد یونسیان ساکن روستای زنگیشامحـلـه در  :    مھر ١٩ 
ـر سـرگـیـجـه و از   ـر اث حین کار در یک واحد آپارتمانی ب
ـلـه   دست دادن تعادل از طبقه سوم ساختمان سقـوط و بـا مـی
ـرار   ـر روی زمـیـن ق گردھایی که بـه صـورت عـمـودی ب

ـنـی ایـن حـادثـه  .  برخورد نمود !! داشتند  یکی از شاھدان عی
رعب و وحشت ناشی از سـقـوط و فـرورفـتـن  :  اظھار داشت 

تعدادی میله گرد در بدن  مرحوم محمد یونسیان، مـانـع از  
نزدیکی کارگران و انجام ھر اقـدامـی جـھـت خـارج کـردن  

افراد حاضـر در مـحـل  .  میله گرد و کمک به وی گردید 
حادثه با مشاھده این صحنه دلخراش چندین بار با اورژانـس  
ـیـز ضـمـن   بیمارستان رجایی تنکابن تماس گرفته و ھر بار ن
تشریح شدت جـراحـات وارده ؛عـاجـزانـه خـواسـتـار سـرعـت  
ـیـکـن   بخشیدن نسبت به فرستادن آمبوالنس به محل شدنـد ل

یکی از دوستان نزدیـک بـه  .  ھیچ اقدامی صورت نگرفت 
محمد یونسیان  که در ھمان ساخـتـمـان مشـغـول کـار بـود  

دکتر بھشاد کامفر از پزشکان متخصص شـھـرسـتـان  :  گفت 
و از ھمسایگان ساختمان مذکور با مشاھده صحنه خـود را  
به باالی سر  محمد یونسیان رساند و ضمن تماس تلفنـی و  
ـقـال مصـدوم بـه   ـت معرفی خود، حضور سریع آمبوالنس و ان
بیمارستان را خواستار شد کـه مـتـأسـفـانـه ایـن درخـواسـت  
ـرسـنـل اورژانـس   ـنـایـی پ پزشک متخصص نیز با بـی اعـت

ـقـه .   مواجه گردید  ـی ـیـسـت دق از  !!  با گذشت نزدیک بـه ب
وقوع حادثه، کارگـرانـی کـه از نـزدیـک شـاھـد صـحـنـه  

طـاقـت  !!  دلخراش دست و پا زدن ب محمد یونسـیـان  ودنـد 
ـرش فـلـزات  و قـطـع  !!  نیاورده و با استفاده از یک دستگاه ب

، وی را بـا  !! نمودن میله گردھای درون بدن فرد مصـدوم  
و در حالی که میله گـردھـا  !!  یک دستگاه خودروی پراید 

، به بیمـارسـتـان شـھـیـد  !!! از دوسوی بدن وی خارج شده بود 
ـقـال کـارگـرمصـدوم بـه  .  رجایی تنکابن منتقل نمودند  با انت

اورژانس بیمارستان رجایی و در پی عدم مشـاھـده ھـرگـونـه  
ـم پـژشـکـی مـتـشـکـل از   ـی عالئم حیاتی در وی، یـک ت

ـرسـتـاری و پـزشـکـی  ـرم ( دانشجویان رشـتـه پ ـت و یـک  )  ان
پزشک احتماال عمومی، مراحل احـیـاء و بـازگـردانـدن را  
ـقـه ای کـادر   ـی ـیـسـت دق آغاز نمودند که متأسفانه تالش ب

 .پزشکی اورژانس مفید واقع نشد  
 

 ساله ٤٢مرگ کارگر 
 ساله حـیـن کـار بـه عـلـت سـقـوط از  ٤٢ کارگر  :  مھر ٢٧ 

 .ارتفاع در مجتمع مس سرچشمه جان باخت 
 

 کارگر٣کشته وزخمی شدن 
در پی وقوع انفجار لوله گاز در پـاالیشـگـاه فـجـر  : مھر ٢٦ 

ـلـه اسـتـادی   جم در استان بوشھر یک کارگر به نـام عـبـدال
ھـای    ساله با ده سال سابقه کار کشته و دو کارگر با نام ٣٥ 

 . حاتم زرافشان و سعادتی مصدوم شدند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

  کارگر١٨٠تعویق دو ماه حقوق 
ـیـمـانـی کـارخـانـه  ١٨٠ پرداخت حقـوق  :  مھر ٢٦   کـارگـر پ
ـر افـتـاده اسـت  «قطعات بتنی گـیـالن » . دو مـاه بـه تـاخـی

گیالن آفتاب  »کارگران تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری  
ـری،   «یکتا  به کارھای تخصصی آرماتوربندی، قـالـب گـی

اند حقوق مرداد و شـھـریـورمـاه سـال    مشغول ...  بتن ریزی و 
 .اند     جاری را دریافت نکرده 

 
 ماه حقوق ٣عدم پرداخت 

 کـارگـر  ٢٠٠ پرداخت حـقـوق سـه مـاه گـذشـتـه  :  مھر ٢٧ 
کارخانه نخ پارسیلون، واقع در استان لرستان به تأخیر افـتـاده  

ـر در  .  است  کارخانه پارسیلون تولید کننده انواع نخ پلی اسـت
ـر،    شھرستان خرم آباد حقوق کارگران خود را در مـاه  ـی ھـای ت

 .مرداد و شھریو پرداخت نکرده است 
 

 کارگران
 

سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
 :حومه 

آفرین و سپاس بر کارگران شرکت واحد 
 که جانانه از حق خود دفاع می کنند

ـرار    طبق یک آماده باش کامل و برنامه   ریزی پشت پرده، ق
بر این بود با انجام یک انتخابات و رای گیری مـھـنـدسـی  

، شـورای  ٩٣  مـھـر مـاه سـال  ٢٣ و  ٢٢ شده در روزھـای  
ـنـده   فرمایشی و کارفرمایی را بار دیـگـر بـه عـنـوان نـمـای

کشان شریف سـامـانـه یـک اتـوبـوسـرانـی    کارگر بر زحمت 
در این راستا عملیات فریب کارانه و توھـیـن  .  تحمیل نمایند 

آمیزی چون پخش کیک و نـوشـابـه و تـحـویـل کـفـش و  
ـریـت سـامـانـه مـذکـور در   لباس و پپامک تبلیغاتـی مـدی

ـرده  ھـای ھـدایـت    کشـی   روزھای انتخابات ضد کارگری و ن
ھای اداری برای مراجـعـه بـه مـحـل    گرانه و تعطیل قسمت 

صندوق و زد و بند با مـامـوران نـاطـر اداره کـار در چشـم  
پوشی از تخلفات و عدم برگزاری مجمـع عـمـومـی، چـاره  

کشـان شـریـف سـامـانـه    اما زحـمـت .  ھا نشد   ساز این تباھی 
یک با آگاھی و ھمبستگی و با شجـاعـت و خـردمـنـدی  

ـنـد    این نیرنگ  ھای داد شکـن و ضـد کـارگـری را ھـمـان
انتخابات فرمایشی چند ماه پیش، نقش بر آب و نـاکـام و  

ـروز    باطل نمودند، و حق و عدالت را بر این تبـھـکـاری  ـی ھـا پ
نتایج خنده آور شـمـارش آراء کـه تـوسـط عـوامـل  .  کردند 

کارفرما، پنھانی و دور از چشم کـارگـران انـجـام شـده بـه  
ـر داده  ٦٦٠ دورغ از شرکت    تن در انتخابات فرمـایشـی خـب

 کـانـدیـداھـا  ١٦ اما در کمال تعجب و حیرت ھیچ یک از  
ـروزی  .  رای الزم را نیاورده است  ـی کارگـران بـا شـادی از پ

  ٦٦٠ خود، این نتایج دستمالی شده و دروغ بزرگ شـرکـت  
تن را تکذیب کرده و اعالم می نماینـد ایـن عـدد جـعـلـی،  
ـتـخـابـات   فقط بھانه ودستاویزی برای تـکـرار سـنـاریـوی ان

سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت  . مھندسی شده بعدی است 
واحد که در این حق طلبی کارگری ھمراه و یار و یاور ایـن  
زحمت کشان شریف و خدمتگزاران واقعی مردم در سـامـانـه  
ـر   ـروزی کـارگـری را ب ـی یک اتوبوسرانی بوده است ایـن پ

کشـان آگـاه    عموم ھمکاران شرکـت واحـد بـه ویـژه زحـمـت 
. گـویـد   سامانه یک اتوبوسرانی تھران جانانه شاد باش مـی 

ـیـت  ـق ھـای    باشد که با اتحاد و ھمبستگی سندیکایی مـوف
سـنـدیـکـای  .   ی کارگـران حـاصـل آیـد   بیشتری برای ھمه 

 مھر ٢٤ -کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
 

مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران 
فلزکار مکانیک با مسئول روابط بین الملل 

FIOM 
 صبح نـامـه  ١٠:٣٠  در ساعت  ٩٣  مھر  ٢٥ صبح روز جمعه  

ی دوستی و ارتباط سندیکای کارگران فلزکار مکانیـک  
ـیـا   ـتـال در محل ساختمان سندیـکـای کـارگـران فـلـزکـار ای

FIOM   ـیـن الـمـلـل  “  استفان ماروکا  “  به مسوول راوابط ب
ـیـت  .  این سندیـکـا داده شـد  در ایـن جـلـسـه شـرایـط فـعـال

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و دیگر سندیکـاھـای  
ـفـان مـاروکـا   کارگری ایران برای رفـیـق کـارگـرمـان اسـت

ـیـن الـمـلـل سـنـدیـکـای  . توضیح داده شد  مسـوول راوابـط ب
ـیـشـنـھـاد ھـمـکـاری   فلزکارایتالیا نیز طی گفتگویـی از پ

روابط عمومی سندیـکـای کـارگـران  .  دوجانبه استقبال کرد 
 ٩٣  مھر  ٢٦ “ فلزکار مکانیک  

 
 

 اخبار بین المللی 
 

 محکوم   گناھی و آزادی زنی بی -آمریکا 
  سال١٧به مرگ پس از 

ـیـا کـه بـه  ٥٩ سوزان ملن، مادربزرگ    ساله ساکن کالیفرن
ـر بـه  ١٧ اتھام قتل،   ـب  سال را در زندان گذرانده، روز دھم اکت

حکم دادگاه عالی لوس آنجلس بیگناه شـنـاخـتـه شـد و از  
: زندان آزاد گردید قاضی دادگاه عالی لوس آنجـلـس گـفـت 

به باور من و بر اساس شـواھـدی کـه خـوانـده ام، او بـی  ” 
ـرای دادگـاه   گناه است و به ھمین دلیل این یک شکست ب

بنا بـه رای دادگـاه، ایـن مـتـھـم بـه خـاطـر  .  کیفری است 
کـه مـعـروف بـه  “  جـون پـاتـی ” شھادت دروغ زنی بـه نـام  

سـوزان  .  دروغگویی نیز ھست، به اشتباه محکـوم شـده بـود 
ـم  ”: ملن پس از قرائت رای دادگاه گفت  من ھنوز نمی تـوان

فریاد مـی  .  غرق در فکر و سرگردانم .  احساسم را بیان کنم 
ـرون دادگـاه و درحـالـی  “  . زنم تا آرام شوم  ـی سوزان ملن در ب

که از خوشحالی وکیل و نوه خود را در آغوش گرفتـه بـود  
اکـنـون  .  خدا بود که حکم مـرگ مـرا لـغـو کـرد ” : گفت 

دادسـتـان لـوس  “  . باید از خـوشـحـالـی بـدوم .  یک زن آزادم 
ـر اسـاس یـک   ـیـه مـلـن ب آنجلس گفته است که پرونده اول

 .شھادت دروغ نزد پلیس تنظیم شده بود 
 

تظاھرات علیه سیاست ریاضت  -یونان 
  اقتصادی دولت کشی

ـراض بـه  (  مھر  ١٨ (  اکتبر  ١٠ یونانی ھا روز جمعه   در اعـت
سیاست ھای ریاضت اقتصادی دولت این کشور تـظـاھـرات  

بـه گـزارش  .  کرده و دفتر وزیر اصالحات را اشـغـال کـردنـد 
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ـر   ' ایرنا از آتن، شمار زیادی از معترضین که در مقابـل دفـت
وزیر اصـالحـات اداری تـجـمـع  '  کریای کیس متسوتاکیس 

ـیـس ھـای   ـل اعتراضی برگزار کرده بودند، توانستند از سد پ
ـر   ـر وزی مستقر در این محل گذشته و وارد سـاخـتـمـان دفـت

 .شوند 
تظاھرکنندگان به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، کـاھـش  

ـر  . نیروی انسانی و افزایش مالیات ھا معترض ھستند  بیشـت
ـرسـتـان   ـی تظاھر کنندگان را معلمین دوره ھای ابتدایی تا دب
. و دیگر کارکنان مراکـز آمـوزشـی تشـکـیـل مـی دھـنـد 

ـر، بـه بـالـکـن   ـر وزی معترضین پس از ورود به ساختمان دفـت
' ھای این ساختمان رفته و با سـردادن شـعـارھـایـی ھـچـون 

ـرداریـد  مـراکـز  '  ، ' دست از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی ب
ـروی انسـانـی   ـی آموزشی کشور ھم اکنون با کمبود جدی ن
ـروی انسـانـی   ـی روبرو ھستند، بیش از این نسبت به کاھش ن

دست از نـظـام سـرمـایـه داری و  '  و ' این مراکز دست نزنید 
خواستار پس گیری طرح تعـدیـل  '  اطاعت از تروئیکا بردارید 

دولت یونـان  .  نیروی انسانی در مراکز آموزشی کشور شدند 
به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جھانی و  
صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا، در نـظـر دارد بـا  
ارایه طرح بررسی عملکرد کـارکـنـان مـراکـز آمـوزشـی و  
درمانی کشور، نسبت به اخراج و یا تعدیل نیـروی انسـانـی  

اجـرای  .  این مراکز تا پایان سال میالدی جاری اقدام کـنـد 
سیاست ریاضت اقتصادی، ادغام تـعـداد زیـادی از بـخـش  
ـروی انسـانـی   ـی ھای مراکز آموزشی و درمانی و کاھش ن
ـتـی را بـاعـث شـده کـه   در این مراکز و دیگر ادارات دول

ـیـش از  ٨  سال گذشته از  ٥ میزان بیکاری طی    درصد به ب
ـیـون و  ٢٧  ـل   ٤٠٠  درصد رسیده و ھم اکنون شمار یک مـی

 .ھزار نفر از نیروی فعال این کشور بیکار ھستند 
 

اعتصاب کارکنان بخش درمانی  -لیبریا 
 برای بھبود شرایط کار

ـیـمـاری   ـری ب کارکنان بخش درمانی لیبریا به رغم اوج گـی
ـر  ١٣ ابوال در این کشور، از روز دوشنبه   ـب  مـھـر  ٢١ (  اکـت

ـلـویـزیـونـی  . دست به اعتصاب زدند  (  به گـزارش شـبـکـه ت
ـریـا   ـب ـی الجزیره انگلیسی، بیماری ابوال در کشور آفریقایـی ل

ـتـه مـی .  ھمچنان در حال گسترش است  شـود کـه ایـن    گـف
اعتصاب برای مدت نـامـحـدود خـواھـد بـود و اعـتـصـاب  
کنندگان بھبود شرایط کـاری، افـزایـش حـقـوق و تـامـیـن  
ـنـد  . تجھیزات محافظتی بھتر درمقابل ابوال را خواستار ھست

ھـایشـان عـمـل نشـود،    اند اگر بـه خـواسـتـه   ھا ھشدار داده   آن 
 رھـا خـواھـنـد      ھا بیمار مبتال به ابوال را در ایـن کشـور   صد 

لیبریـا در  .  کرد که در مراکز درمانی و بیمارستانی ھستند 
میان کشورھایی که ابوال در آنجا شیوع پیدا کـرده، شـاھـد  

 .بیشترین شمار مبتالیان به این بیماری بوده است 
 

 اعتصاب کارگران گورستان ھا -سیرالئون 
ـئـون کـه    کارگران گورستان  ـرال ھای فری تاون، پایتخـت سـی

ـنـد در   ـیـمـاری ابـوال ھسـت مامور امحای اجساد قربانیـان ب
اعتراض به دیرکرد پرداخت حقوق و مـزایـا، دسـت از کـار  

یـکـی از کـارگـران روز مـزد  .  کشیده وتحصـن کـرده انـد 
    متحصن که در ھفته حدود یکصد دالر درآمـد دارد، مـی 

اگرشیوع بیـمـاری  .  چون این یک کار موقتی است :  گوید 
اجازه بدھید حقـوقـمـان را  . متوقف شود، دیگر در آمد نداریم 

به پـولـش  .  ایم   به خاطر این کار بدنام شده . ھمین اآلن بگیریم 
طبق ادعای این کارگر، به دلیل باقی مانـدن  .  احتیاج داریم 

ــه   ـروس در اجسـاد، تــنـھـا افـراد دوره دیـده و مـجـھــز ب وی
ـنـد    ھای مخصوص و مواد ضد عفونی کننده مـی   لباس  تـوان

ـنـد  ـیـمـاری شـرکـت کـن ـیـان ایـن ب ـربـان . در عملیات دفن ق
ھمچنین یکی دیگر از کارگـران اعـتـصـابـی در خصـوص  

وزارت بـھـداشـت  :  گـویـد   پرداخت معوقات حقوقی شان مـی 
ـتـه گـذشـتـه   سیرالئون، قول داده که حقوق معوق یـک ھـف

ـر  ١٢١ تا کنون دستکم  . کارگران سریعا پرداخت شود  ـر ب ـف  ن
اثر ابتال به این ویروس مرگبار در سیرالئون جـان خـود را از  

ـروس ابـوال در  .  اند   دست داده  بسیاری از قربانیان ابتال بـه وی
ھا و مـراکـز بـھـداشـتـی ایـن    سیرالئون، کارکنان بیمارستان 

 نفر بر اثر ابتال به ابـوال جـان  ٣٤٣٩ تا کنون  . کشور ھستند 
اند و ھفت ھزار و چھارصد و نـود و دو    خود را از دست داده 

. نفر مورد آلودگی به این ویروس ھم شنـاسـایـی شـده اسـت 
اکثر قربانیان، ساکن کشورھای لیبریا، سیرالئون، نیجـریـه و  

 .اند   سنگال بوده 
 

 ٥٠ادامه اعتراضات و بازداشت  -آمریکا 
 معترض

ـیـس   تظاھرات گروھی از معترضان به رفتار خشونت آمیز پل
علیه جمعیت سیاه پوست آمریکا، در حومه شھـر فـرگـوسـن  

ایـن  .   تن ازآنھا منجر شد ٥٠ در ایالت میسوری به بازداشت  
 ماه پیـش و پـس از کشـتـه شـدن یـک  ٢ اعتراض ھا از  

نوجوان سیاه پوست توسط پلیس آغـاز شـد و مـرگ یـک  
ـیـز   نوجوان دیگر طی ھفته گذشته در منطقه سنت لوئیـس ن

این نوجـوان سـیـاه پـوسـت  .  تنش ھا را دو چندان کرده است 
نیز در درگیری ھای ھفته گذشـتـه تـوسـط یـک مـامـور  

ـراض ھـا در جـریـان  .  پلیس سفید پوست کشته شد  این اعـت
  ١٠ تجمعات گسترده ای برگزار می شود که از روز جـمـعـه 

 .نام دارد “ اکتبرفرگوسن ”آغاز شده و  (  مھر ١٨ (اکتبر  
 

ھا علیرغم  ثروتمندتر شدن پولدار -جھان 
 بحران اقتصادی

ـروت در   «کردیت سوئیس »بانک   در گزارشی روند رشـد ث
 درصد اعـالم کـرده کـه بـه  ٨.٣ دنیا را در طی یک سال  

براساس این گـزارش،  .   ھزار میلیارد دالر می رسد ٢٦٣ رقم  
ـیـا را در خـود  ٣٤.٧ ایاالت متحده آمریکا    درصد ثروت دن

 درصـد در ردیـف دوم  ٣٢.٤ قاره اروپا بـا  .  جای داده است 
پس از آن قاره آسیا به استثنای چین و ھـنـد بـا  .  قرار دارد 

ـنـھـایـی  .   درصد در رده سوم قرار می گیرد ١٨.٩  چین به ت
تـعـداد افـراد  .   درصد ثروت دنیا را در اختیار خود دارد ٨.١ 

  ٣٥  مـیـالدی بـه رقـم  ٢٠١٤ میلیونر در دنیا نیز در سـال  
 درصـد ایـن افـراد در ایـاالت  ٤١ میلیون نفر می رسد که  
ـنـی مـی شـود تـعـداد  .  متحده زندگی می کنند  ـی پیـش ب

ـر  ٥٣  به رقم  ٢٠١٩ افراد میلیونر در دنیا تا سال   ـف ـیـون ن  میل
ـروت در  . برسد  ـم ث ـقـسـی در این گزارش به عدم تساوی در ت

ـتـصـادی در سـال     ٢٠٠٨ دنیا خصوصا از ابتدای بحـران اق
ـریـن افـراد،  .  اشاره شده است    ٨٧ حدود ده درصد از ثروتمندت

 .درصد ثروت دنیا را بین خود تقسیم کرده اند 
 

 ھای کوتاه خبر
 

دانشجویان شیلیایی بـار دیـگـر طـی تـظـاھـراتـی     -شیلی  
. خواستار انجام اصالحات در نظام آموزشی کشورشان شدنـد 

ـیـس   ـل در این تظاھرات درگیری ھایی بیـن دانشـجـویـان و پ
. روی داد اما در کل این اعتراضات مسـالـمـت آمـیـز بـود 

ـفـاده   پلیس برای پراکندن دانشجویان از خودروھای آبپاش است
 .کرد 
 

صدھا دانشجو و استاد در اعتراض بـه نـاپـدیـد    -مکزیک  
 دانشجو، مقـر دولـت را غـارت کـرده و بـه آتـش  ٤٣ شدن  

آنھا خواستار شناسایی مکان دانشجویانـی بـودنـد  .  کشیدند 
 .که از دو ھفته پیش ناپدید شده اند 

 
ـرزیـل،     -برزیل   زندانیان زندانی در پارانا واقـع در جـنـوب ب

آنـھـا خـواھـان  .  تعداد دوازده زندان بان را به گروگان گرفتند 
 .بھبود شرایط زندگیشان در حبس ھستند 

 
رانندگان قطار در آلمان برای دومین بار متـوالـی      -آلمان   

بـا اعـتـصـاب  . در ھفته جاری دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد  
رانندگان، دویچه بان، شرکت راه آھن دولتی آلـمـان مـجـبـور  
به لغو دو سوم از قطارھای بین شھری و نیـز درون شـھـری  

ـنـدگـان قـطـار  .  شد  دویچه بان با بیان این که اعتـصـاب ران
است تنھا با دو درصـد افـزایـش   «کامال غیر قابل درک »

 .حقوق آنھا، آن ھم بطور مشروط موافقت کرده است 
 
 


