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یک کار دولت روحـانـی، بـه  
اتمام رسـانـدن طـرحـھـای نـاتـمـام  

در گـزارش  .  دولتھای قبلی اسـت 
ـیـز روحـانـی   عملکرد ساالنه اش ن
. بر ایـن واجـب تـاکـیـد گـذاشـت 

اصـالح  " یکی از این طرحھا طرح  
این طـرح در  .  است "  در قانون کار 

زمان دولت احمدی نژاد به مـیـان  
ـراض در   آمد و با موجـی از اعـت
میان کارگران، عـقـب رانـده شـد،  
اکنون دوباره به موضوع بـحـث در  
. دولت روحانی تبـدیـل شـده اسـت 

کلیات طرح را ھنوز جرات نـکـرده  
ــد و در پشــت   ـن انـد بــر مــال کــن
درھای بسته و مـحـرمـانـه مـورد  

در ایـن مـیـان رسـانـه  .  بحث است 
ھایی چون ایلنا و خودی ھایشـان  
ـرار دارنـد و   در جریان مـوضـوع ق
جزییاتی از طرح از طـریـق سـایـت  

 . ایلنا انتشار یافته است 

بنا بر جزئیات منتـشـر شـده طـرح  
تغییر کار در این سایـت، عـمـدتـا  
موارد زیر برای تغییر در ان مـورد  

ــرفــتــه اســت  اول  :  بــحــث قــرار گ
ـبـصـره    ١     اصالحیه پیـشـنـھـادی ت

:  قانون کار که مـیـگـویـد ٧ ماده  
انعقاد قراردادھای موقـت صـرفـا  " 

در موارد خاصی که نوع و میـزان  
ھـایـی کـه    آن به موجب آیین نامه 

ـر کـار مـی  رسـد    به تصـویـب وزی
و ھمچنین اصالحیـه  ".  مجاز است 

ـبـصـره    ایـن مـاده  ٢ پیشنھـادی ت
در صـورتـی  : " صراحت دارد کـه 

ـرارداد کـار ذکـر   که مدتی در ق
ـیـعـت   نشود، در کارھایی که طـب

ـرارداد    آن  ھا جنبه مسـتـمـر دارد، ق
ــی مــی  ــق شــود و در    دائــمــی تــل

ـبـه    کارھایی که طبیعت آن  ھا جـن
غیر مستمر دارد، مدت قرارداد تـا  

 ".اتمام کار خواھد بود 

در حالیکه به نوشته ھمین سایـت،   
 درصد قراردادھای موجـود در  ٩٣ 

ــای   ــازار کــار کشــور، قــردادھ ب
موقت میباشند و نتیـجـه آشـکـار  
این تغییرات، باز گذاشتن ھر چـه  
ــشــتــر  دســت کــارفــرمــا در   ــی ب
بیکارسازی کارگران تحت عنـوان  
اتمام قراردادھای کاری و تحمیـل  
ـر گـرده   ـر ب ـیـشـت شرایط برده وار ب

 .کارگران است 
اصالحیه دیگر در بندھای قـانـون  
کار جمھوری اسالمی، اصالحـیـه   

:  است کـه مـیـگـویـد ٢٧ در ماده  
گاه کارگـری در انـجـام کـار    ھر " 

تواند بـا    تقصیر کند، کارفرما می 
پرداخت مـزایـای پـایـان کـار بـه  
نسبت ھر سال سابقه کار، مـعـادل  
یک ماه آخرین مزد، قرارداد کـار  

ــمــه  .  را فســخ کــنــد  ــی صــنــدوق ب

ـران "  " اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ای در مـورد     مرداد بیانیـه ٢٩ روز  

تالش رژیم اسیدپاشان برای اعمـال  
ـر در   ـرات ضـد کـارگـری ت ـی تغـی

در ایـن  .  قانـون کـار صـادر کـرد 
ـم  : " بیانیه آمده اسـت  ـی ـبـال عـق بـدن

ـیـد ” ماندن الیحه   “ حمـایـت از تـول
ــی مــا   ــت شـغــل کـه در آن امـنــی
ـبـار   ـن کارگران نشانه رفتـه بـود ای
دولت تدبیر و امید با جدیـت تـمـام  
و مصممانه تر از دولتھای پیشـیـن  
ــرات ضــد   ــی ــجــاد تــغــی در پــی ای

 ."کارگری تر در قانون کار است 
الزم است چند نکته درباره قـانـون  
ــت   ــم اســالمــی و رســال کــار رژی

ـتـه شـود  ـم گـف . تاریخی ایـن رژی
ـم جـمـھــوری اسـالمـی، رژیــم   رژی

اگر  .  اسیدپاشان و اسیدپاشی است 
دولتھای ممالک دیگر جـلـسـه و  
کنفرانس کارشناسی می گذارنـد  
که درباره معضالت جامعه بـحـث  
و گفتگو کنند و راه حلی بیابنـد،  
سران رژیم اسالمی شـب دور ھـم  
جمع می شوند که درباره دو چیـز  
: فکرھایشان را روی ھم بـگـذارنـد 

ـنـد، و  )  ١  ) ٢ چگونه چپاول کـن
ـنـد  حـتـی  .  چگونـه سـرکـوب کـن

ـم   ـم کـه دائ ـیـه رژی قانون کـار اول
ـر   ـی ـی ـرای تـغ مورد حمله خـودش ب

 دولت روحانی و تالش برای به 
 !اتمام رساندن طرحھای ناتمام

 شھال دانشفر 

بررسی گرایشات مختلف 
 درون جنبش كارگری

 ) قسمت دوم (
           ناصر اصغری 

جمھوری اسیدپاشان و تالش 
 برای تغییر قانون کار

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری

  ھزار کارگر ساختمانی٨٠٠محرومیت 
         از حق بیمه
 شھال دانشفر 

 در حاشیه اخبار کارگری
 آزادی اعتصاب ھیچ قید و شرطی بر نمیدارد 
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ران  ٢٠٠  ارگ ر از ک ف  ن
ھ   ان ارخ ن آالت  »ک ی اش م

ازی   ورس ت راک ی ت ت ع صن
ز  ری ب ان در  ٣ ، روز  «ت  آب

اعتراض بھ پرداخت نشدن  
ز عدم  ٢  ی وق و ن ق اه ح  م

 ماه حق بیمھ و  ٧ پرداخت  
نامشخص بودن وضعیت  
کارخانھ مقابل درب ورودی  
ع   جم ی ت عت این واحد صن

 .کردند 
  

عدم پرداخت دستمزدھا و  
حق بیمھ یک سیاست کثیف  
المی و   ھ داران اس ای سرم
یک تعرض جنایتکارانھ  
 .علیھ معیشت کارگران است 

  

روشن است کھ کارفرمایان  
و حامیان حکومتیشان سعی  
خواھند کرد با ترکیبی از  
وعده ھای توخالی و تھدید  
ران را   ارگ راض ک ت اع

د  ھ  .  خاموش کنن جرب اما ت
ری در   ارگ ات ک راض ت اع
رشتھ ھای دیگر نشان میدھد  
کھ کارگران با تشکیل مجمع  
عمومی، با بحث و مشورت  
و تصمیم گیری دستھ جمعی  
و پیگیری خواستھ ھاشان  
میتوانند حقھ ھا  و تھدیدھای  
کارفرمایان و دولتشان را  
خنثی کنند و راه را برای  
پیروزی مبارزه برحقشان  

 .  باز کنند 
  

زب   ان ح ج ای ھ آذرب ت ی م ک
کمونیست کارگری ایران،  
ضمن حمایت از اعتراض  
ازی   ورس ت راک ران ت ارگ ک
تبریز، کارگران سایر بخشھا  
را فرا میخواند بھ ھر طریق  
ران   ارگ ن از ک ک م م

 .تراکتورسازی حمایت کنند 
  
  

ھ   دان ح ت ارزه م ب اد م ده ب زن
 کارگران 

زب   ان ح ج ای ھ آذرب ت ی م ک
 کمونیست کارگری ایران 
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 اعتراض کارگران تراکتورسازی تبریز به
  عدم پرداخت دستمزدھا
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بیکاری موظف است بـه مـحـض  
ـروی کـار   ـی ـقـاضـای ن دریـافـت ت
فسخ قرارداد شده، وی را مـطـابـق  
ـیـمـه   آخرین مزد تـحـت پـوشـش ب
بیکاری در آورد و ھـمـزمـان بـا  
ـنـه   آمـوزش مـھـارت جـدیـد، زمـی
اشتـغـال وی را بـا مـعـرفـی بـه  

 .«کارگاه جدید فراھم سازد 
ـیـشـنـھـادی   در تبصره جایگـزیـن پ

ـبـصـره  (  ایـن  )  ٢  و  ١ به جـای ت
ـــده   ـــز آم ـی ــ ـــی ن ـــون ـــان مـــاده ق

ــه    کـارفـرمــا مــی :" اسـت   ــد ب تـوان
منظور مدیریت مطـلـوب کـارگـاه  
ــه آیــیــن نــامــه   ــی ــھ ــه ت ــت ب ــب نس
ــاطــی کــه ضــوابــط آن بــه   انضــب
تصویب وزارت کار خواھد رسـیـد  

 ".اقدام کند 
  ١٦٥ بد تر از ھمه تغییر در مـاده  

: " قانون کار است که مـیـگـویـد 
اصالحیه پیشنھادی تبـصـره مـاده  

ـتــم  ١٦٥  ــگـوری  قـانـون کـار در ال
در  »گـــویـــد    وزارت کـــار مـــی 

صورتی که کارفرما تـمـایـل بـه  
بازگشت به کار کارگـر نـداشـتـه  

ــاشــد، مــی  ــا پــرداخــت    ب ــد ب ــوان ت
 روز بـه  ٤٥ خسارت اخراج معادل  

ازای ھر سال سابقه کـار کـارگـر  
عالوه بر حق سـنـوات مـذکـور در  
ـرارداد   این ماده اقـدام بـه فسـخ ق

 ".کار کند 
ـر   ـی ـرای تـغـی تغییرات پیشنھادی ب
قانون کار، تالش برای به بردگـی  

در  .  کشاندن بیشتر کارگران اسـت 
ــرای   ــرات کــارفــرمــا ب ــی ــغــی ــن ت ای

یعنـی کشـیـدن  "  مدیریت مطلوب " 
ــشــتــر از گــرده کــارگــر،   کـار بــی
خودش آیین نـامـه انضـبـاطـی را  
تھیه میکند و اگر کارگر گـردن  

تقصیر در انـجـام  "نگذاشت بعنوان  
از کار بیکار میشود و در  "   کار 

ــه   صـورتـی ھـم کـه او تـمـایـل ب
ــه کــار کــارگــر را   بــازگشــت ب
ــیــرغــم ھــر   ــاشــد، عــل ــه ب نــداشــت
ــی و رای مــراجــع حــل   ــت شــکــای
ـرفـتـن   اختالفشان،  میتواند از پـذی

 . دوباره کارگر به کار سرباز زند 
تغییرات در قانون کـار، رسـمـیـت  
دادن به حـاکـمـیـت و زورگـویـی  
کارفرمایان در محیط ھای کـار  

جالب اینجاست که در ایـن  .  است 
ــه کـارگـر و   مـیـان دغــدعـه خـان

شوراھای اسالمی و سایتـھـایشـان  
چون ایلنا، حذف این نھادھا تحـت  

ــوان   از  "  مــراجــع کــارگــری " عــن
پادرمیانی در قانون کار اسالمـی  

ــن رو تــالش ایــن  .  اســت  از ھــمــی
ــه مــحــدود   ــھــادھــا، مــعــطــوف ب ن
نگاھداشتن اعتراض کارگـران در  
برابر این تعرضـات و بـه دفـاع از  
ـری   ــارگــ ــار ضـــد ک ــون ک ــان ق

امــا  .  جــمــھــوری اســالمــی اســت 
ــوشــان را   کــارگــران حــق و حــق

 . میخواھند 
قانون کـار جـمـھـوری اسـالمـی،  

یک قانـون ضـدکـارگـری اسـت  
ـیـه   که در آن کارگر از حـقـوق اول
خــود چــون حــق تشــکــل، حــق  
ـنـدگـی شـدن،   اعتصاب، حق نمـای

اما بطور  .  حق تجمع محروم است  
واقعی رابطه کارگران با حکومت  
اسالمی و کـارفـرمـایـان را ایـن  
قانون تعیین نمیکند و ھـیـچـگـاه  

در قـانـون  .  نیز تعیین نکرده اسـت 
کار، کارگر حق اعتـصـاب نـدارد  
اما ما ھر روز شاھد دھھا حرکت  
و اعتصاب کارگـری در مـراکـز  

ـم  ـی ـلـف کـارگـری ھسـت در  .  مخت
قانـون کـار جـمـھـوری اسـالمـی  

امـا  .  کارگـر حـق تشـکـل نـدارد 
ــارزاتشــان   ــب ــا قــدرت م ــر ب کــارگ
توانسته است مـتـشـکـل شـونـد و  
امروز در مبارزاتشـان از مـجـامـع  
ــه   ــظـم کــارگـری ب عـمــومــی مــن

ــی بــرای ســازمــان   ــوان مــکـان عـن
ـراضـات و حـق خـود   یـافـتـن اعـت

 . سخن میگویند 
اگر چه حتی نفس وجـود ھـمـیـن  
قانون کار نیز تـحـمـیـل کـارگـران  

از ھمـیـن رو از زمـان  .  بوده است 
تصویب این قانون تا کنون ھمـواره  
ـردار بـودن   ـنـه ب یک بحثشان ھـزی
ـرای سـرمـایـه داران   قانون کـار ب
ـلـف و بـا   بوده و به اشکـال مـخـت
متمم ھای  پـی در پـی تـالش  
ـفـی از   کرده اند بخش ھای مختل
ـیـت ھـمـیـن   کارگران را از شـمـول

ـنـد  . قانون ضد کارگری خارج کن
ـر در قـانـون   ـی ـی طرح اصالح و تـغ
ـرار دارد   کار نیز در ھمین راستا ق
ـر بـه   و این طرح برای تھاجم بیشـت
زندگی و مـعـیـشـت کـارگـران و  
ـر سـرمـایـه داران   ـیـشـت سودآوری ب

اما ھمانطور که کـارگـران  .  است 
تھاجم حکـومـت اسـالمـی تـحـت  

" طرح  اصالح قانون کـار "  عنوان  
را با اعتراضاتشان در دولت ھـای  
قبلی و در دولـت احـمـدی نـژآد  

ایـن بـار  .  توانستند به عقب براننـد 
نیز  چنین طرحھایی را به عـقـب  

 .خواھند راند 
از جملـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ــانــیــه ای اعــمــال   ــی ایــران طــی ب
سانسور در انتشار کامل تغییـرات  

،  ٧ صورت گرفته در مـاده ھـای  
 قانون کار جـمـھـوری  ١٦٥  و  ٢٧ 

ـر   اسالمی را مـحـکـوم کـرده و ب
انتشار نسخه کامل آن در رسـانـه  
ھای عمومی تاکید گـذاشـتـه و  
ــراض   ــت ــراخــوانــش بــر یــک اع ف
ـیـشـنـھـادی   سراسری بـه بسـتـه پ
ـر قـانـون کــار   ــی ـی ـرای تـغ دولـت ب

 .است 
ـیـه آمـده   ـیـان در قسمتی از ایـن ب

بدنبال عقیـم مـانـدن الیـحـه  :" است 
ــد "  ــولــی کــه در آن  "  حــمــایــت از ت

امنیت شغلی ما کارگران نشـانـه  
ـر و   ـی ـبـار دولـت تـدب ـن رفته بود ای
امید با جدیت تمام و مصممانه تر  

از دولتھای پیشین در پـی ایـجـاد  
ـر در   ـرات ضـد کـارگـری ت ـی تغی

ــون کــار اســت  ــان ــرای  .  ق تــالش ب
اعمال این تغییرات ضد کارگـری  
در قانون کـار در حـالـی صـورت  
ـران   ـقـه کـارگـر ای میگیرد که طب

 ســال گــذشــتــه در  ٣٥ در طــول  
ـریـن وضــعـیـت مـعــیـشـتـی و   بـدت
ـرار دارد  . شرایط کار و زیسـت ق

چنین رویکردی از سـوی دولـت  
ـر   ـی روحانی که با ژست دولت تـدب
ـیـش از   و امید بر سر کـار آمـد ب
پیش بیانگر این است که تدبیـر و  
ـر و   ـی امید در این دولـت، نـه تـدب
امیدی برای زندگی و مـعـیـشـت  
ـــوده ھـــای   ــا کـــارگــران و ت م
ـر و   ـی ـلـکـه تـدب زحمتکش مردم، ب
امیدی برای نظم موجود  جـھـت  
سـر ریـز کـردن تـمـام بـار بـحــران  

ـقـه   ـر دوش طـب اقتصادی کشور ب
کارگر و فراھم کردن شرایط الزم  
ـریـن   ـقـه ت برای راه اندازی بی ساب
ــاول و غـارت از   ــی از چـپ شـکـل

 .". دسترنج ما کارگران بوده است 
ـر سـر قـانـون   اکنون که بحـث  ب
ـر سـر شـرایـط   کار، یعنی بحث ب
کار و زنـدگـی مـا کـارگـران و  

جـا  .  کل جامـعـه بـاز شـده اسـت 
دارد که با خواستھایی سـراسـری  
چون افزایش فـوری دسـتـمـزدھـا،  
ـیـکـارسـازیـھـا و   توقف فـوریـی ب
ممنوعیت اخراج، پرداخـت بـمـوقـع  
ــرداخــت فــوری   ــمــزدھــا و پ ــت دس
ــه   ــم ــه ھ ــوق ــع ــای م ــزدھ ــم دســت
ــاه شــدن دســت   کــارگــران، کــوت
پیمانکاران از محیط ھای کار و  
ــمــی   ــم و دائ ــی ــق ــت ــخــدام مس ــت اس
کارگران موقت، کـاھـش سـاعـت  
ـرای   کار ، بیمه بیکاری مکفی ب
ـیـکـار   ھمه کارگران زن و مـرد ب
ـیـمـه درمـانـی   آماده بـه کـار ، ب
رایگان برای ھـمـگـان، تـحـصـیـل  
ـلـی   رایگان در تمام سطوح تحـصـی
برای کل جامعه، ایمنی مـحـیـط  
ھای کار با استانداردھـای قـابـل  
قبول امـروز بشـری و در صـفـی  
متحد و سراسری در برابر تـعـرض  
ــدگــی و   ــه زن رژیــم اســالمــی ب

ـم  ـی زنـدگـی  .  معیشـتـمـان  بـایسـت
انسانی حق مسلم ھمـه کـارگـران  

 . و کل جامعه است 
 

 
کارگر 

 کمونیست 
 را

  بخوانید

قانون کار جمھوری اسالمی، یک قانون ضدکارگری است کھ در آن کارگر از  
حقوق اولیھ خود چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق نمایندگی شدن، حق  

اما بطور واقعی رابطھ کارگران با حکومت اسالمی و  .  تجمع محروم است  
در  .  کارفرمایان را این قانون تعیین نمیکند و ھیچگاه نیز تعیین نکرده است 

قانون کار، کارگر حق اعتصاب ندارد اما ما ھر روز شاھد دھھا حرکت و  
در قانون کار جمھوری  .  اعتصاب کارگری در مراکز مختلف کارگری ھستیم 

اما کارگر با قدرت مبارزاتشان توانستھ است  .  اسالمی کارگر حق تشکل ندارد 
متشکل شوند و امروز در مبارزاتشان از مجامع عمومی منظم کارگری بھ  

 . عنوان مکانی برای سازمان یافتن اعتراضات و حق خود سخن میگویند 

 دولت روحانی و تالش برای به 
 !اتمام رساندن طرحھای ناتمام

  ١  از صفحه  



 4  ١٣٩٣ آبان ٦ کارگر کمونيست

بیشتر به نفع کارفرما بـوده اسـت،  
ــود و   ــونــی ضــدکــارگــری ب قــان
ھیچوقت توسط کارگران بـعـنـوان  
قانون کاری که چیزی در آن بـه  
. کارگر می ماسد، پذیرفته نشـد 

ـرده   رژیم اسالمی با سرکوب گست
ھای کارگری توانسـت در    تشکل 

ـفـع   یک توازن قوای کامال بـه ن
ــه کــارگــران   کــارفــرمــا آن را ب

در آن قانون کار ھـر  . تحمیل کند 
چه نوشته شده باشد، اما زندگـی  
کارگران در آن جامعه چیزی جـز  
ـیـسـت  . فقر و نداری و بیکـاری ن

کارگر نه امنیت شغلی دارد، نـه  
امنیت جانی دارد، نه دسـتـمـزد و  
ــه حــق   ــی دارد، و ن ـیـمــه مــکـف ب
اعتراض به ایـن وضـعـیـت و حـق  

ـر  .  تشکل دارد  ـی با این ھمه با تغـی
ــون کــارش مــی خــواھــد   در قــان
بیحقوق کردن بیشتر کـارگـران را  
قانونی بـکـنـد و ایـن زورگـوئـی  

ـراض    –ارباب   رعیتی باید با اعـت
 .شدید کارگران روبرو بشود 

ـم کــه ایـن رژیــم چـپـاول و   ـت گـف

ـیـد بـه  .  چپاولگران است  نگاه کـن
وضعیـت ایـن جـامـعـه و حسـاب  

ـم  ـر مـطـلـق  !  بانکی سـران رژی فـق
ـر زنـدگـی مـردمـی   حاکم است ب
که نـمـی خـواھـنـد دسـتـشـان در  

از  .  دستان رژیم اسیدپـاشـان بـاشـد 
ــگــر حــکــومــت دســت   طــرف دی

ھر باندی در  .  ھا است   دزدترین آدم 

ـیـایـی   ـرای خـود مـاف ـم ب این رژی
ــری،  .  اســت  ــت رھــب ــای بــی مــافــی

مافیای رفسـنـجـانـی، مـافـیـای  
احمدی نژاد، مـافـیـای مـحـسـن  

ــبــاف،   ــی ــیــای قــال رضــائــی، مــاف
مافیای سـپـاه، مـافـیـای سـعـیـد  
مرتضوی، مافیـای امـام جـمـعـه  
این شـھـر و آن شـھـر، مـافـیـای  
ــای   ــی اژه ای، مــافــی مــحــســن
جنتی، مافیای برادران الریجانی،  
مافیای این یـکـی آخـونـد و آن  

ـره  ایـن  .  یکی پاسدار و غیره و غـی

را فقط من اپوزیسیون جـمـھـوری  
ـم  ھـمـه و از  .  اسالمی نمی گـوی

جمله رھبران و دسـت انـدارکـاران  
 .خود رژیم ھم به آن اذعان دارند 

از طرف دیگر ھر گـونـه جـنـب و  
جوش و تحرکی در جامعه را بـا  
. زور و سرکوب جواب می دھـنـد 

به درست این رژیم را بـا عـنـاویـن  
،  " جمھـوری شـالق " مختلفی چون  

ــنــســی "  ــایــد ج ،  " جــمــھــوری آپــارت
جــمــھــوری  " ،  " جــمــھــوری اعــدام " 

ـــمـــاســـوزان  ـن ــ ـی حـــکـــومـــت  " ،  " ســ

ـریــــزک  جــــمــــھــــوری  " ،  " کــــھـــ
. و غیره می شناسـنـد "  اسیدپاشی 

ــیــس و   ــل ــمــی کــه جــدا از پ رژی
سازمان جاسوسی و ارتش، دسـتـه  

امـر بـه  " سرکوبگر دیگری به نام  
دارد  "  معروف و نـھـی از مـنـکـر 

که کارش اسیدپاشی و پونـز زدن  
ــزی   بـه ســر زنـان و مــأمـور چــی
. نخوردن و نیاشامیدن مـردم اسـت 

ــمــی کــه مــأمــورانــش را در   رژی
ادارات و مــدارس و دانشــگــاه و  
ـنـمـا نـه بـعـنـوان کـارشـنـاس،   سی
کارگردان، ھنرپیشه، کـارمـنـد و  
معلم، بلکه به عنـوان جـاسـوس و  
خبرچین و پاسدار می شناسنـد و  
مثل جـزامـی ھـا از آنـھـا دوری  

 . می شود 
شب طرح اسیدپاشـی بـه زنـان را  
می ریزند و در جواب اعتراض بـه  
آن ریحانه جبـاری را اعـدام مـی  
کنند که ایجاد رعـب و وحشـت  

ـنـد  ــمـی کـه افـتـخــارش  !  کـن رژی
ــداد   ــع ــن ت ــاالتــری ــن آمــار ب داشــت

ـیـس  .  اعدامھاست  رژیمی کـه رئ
قوه قضائیه اش افتخار می کنـد  

" حقـوق بشـر " که دارای نوعی از  
است کـه قصـاص مـی کـنـد و  

 ! دست می برد 
ـنـد بـا یـک   کارگران نـمـی تـوان
ـیـای   چنین رژیمی که شایسته دن

 !امروز نیست، کنار بیایند 
 ٢٠١٤  اکتبر  ٢٥ 

نگاه کنید بھ وضعیت این جامعھ و  .  گفتم کھ این رژیم چپاول و چپاولگران است 
فقر مطلق حاکم است بر زندگی مردمی کھ نمی  !  حساب بانکی سران رژیم 

از طرف دیگر حکومت دست  .  خواھند دستشان در دستان رژیم اسیدپاشان باشد 
مافیای  .  ھر باندی در این رژیم برای خود مافیایی است .  ھا است   دزدترین آدم 

بیت رھبری، مافیای رفسنجانی، مافیای احمدی نژاد، مافیای محسن رضائی،  
مافیای قالیباف، مافیای سپاه، مافیای سعید مرتضوی، مافیای امام جمعھ این شھر  
و آن شھر، مافیای محسنی اژه ای، مافیای جنتی، مافیای برادران الریجانی،  

این را فقط من  .  مافیای این یکی آخوند و آن یکی پاسدار و غیره و غیره 
ھمھ و از جملھ رھبران و دست  .  اپوزیسیون جمھوری اسالمی نمی گویم 
 .اندارکاران خود رژیم ھم بھ آن اذعان دارند 

 جمھوری اسیدپاشان و تالش برای تغییر قانون کار
 ١  از صفحه  

 ٢٠٢اطالعیه شماره 
 

اسید پاشی بر روی زنـان، بـا  
مـوجـی از خشــم و اعـتــراض  
دراصفھان و تھران و شھـرھـای  

مـردم بـا  .  مختلف تبـدیـل شـد 
شعارھای اسید پاشی محکوم  
اسـت، اســیـد پــاشـی داعشــه،  
حجاب به زور نمیشه، قـوانـیـن  
ضد زن ملغـی بـایـد گـردد و  
دھھا شعار اعـتـراضـی دیـگـر  
خشم خود را نسبـت بـه عـمـل  
جنایتکارانه و کل بساط سـتـم  
کشـی زن در جـامـعـه اعــالم  

اوج این اعتراضات در  .  کردند 
ســوم آبــانــمــاه بــود کــه طــی  
قراری از قبل تعیـیـن شـده در  
شھرھای مـخـتـلـف اصـفـھـان،  
تھران، مشھد، شـیـراز، اھـواز،  
ــد  ــا ش ــرپ ــز، ب ــق ــز، س ــری ــب . ت

دانشجویان دانشگاه تھران، پلی  
علم وصـنـعـت  و   Tتکنیک 

ــیــز بــه ایــن   ــابــل ن نـوشــیــروان ب
در  .   اعــتــراضــات پــیــوســتــنــد 

ــی  ١٤ ھــمــیــن راســتــا    زنــدان
سیاسی از زندان رجایی شـھـر  
در اعــتــراض بــه ایــن عــمــل  
جنایتکارانه بیانیه دادنـد و بـا  
اعالم یک روز اعتصاب غـذا  
ھمبـسـتـگـی خـود را بـا ایـن  

از  .  فــراخــوان اعــالم داشــتــنــد 
جمله در لیسـت ایـن زنـدانـیـان  
بھنام ابـراھـیـم زاده و شـاھـرخ  
زمانی دو فعـال کـارگـری را  
ــخــاطــر   ــم کــه ب ــی ــن ــی مــی ب
مبارزاتشان در دفاع از حـقـوق  

کـارگــر و بــا خــواسـت یــک  
در  .  زندگی انسانی در زندانند 

ھمین روز رسول بداغی عضـو  
کانون صنـفـی مـعـلـمـان و از  

  ٦ معلمان معترض در بند که  
سال حکم زندان دارد با شعری  
پراحساس نفرت و انزجار خودرا  
از ارتجاع ضد زن ابراز کرده و  
ــان اعــالم   ــراضــات زن از اعــت

 . پشتیبانی نموده است 
 

اسـیــد پــاشــی بــر روی زنــان،  
تالـشـی بـرای سـرکـوب کـل  

مردم در مـقـابـل  .  جامعه است 
این عمل جنایتکارانه ایسـتـاده  

اعتراض علیه اسیدپـاشـی  .  اند 

بر روی زنان و تعرض بـر آنـان  
دارد به اعتراضی سراسـری و  

حمایت  .  گسترده تبدیل میشود 
فعال از ایـن اعـتـراضـات امـر  
ھمه کارگران و کـل جـامـعـه  

 . است 
 
 

ــی و   ــدان ــه کــارگــران زن ھــم
زندانیان سیاسی بایـد فـورا از  

 .زندان آزاد شوند 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 

 اکــتــبــر  ٢٧       ١٣٩٣  آبــان  ٥ 
 ٢٠١٤ 

Shahla_daneshfar
@yahoo.com 

siyavesazeri@hotm
ail.com 

http://free-them-
now.blogspot.com 

http://free-them-
now.com/ 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید

 اعتراض گسترده علیه جنایت اسید پاشی بر روی زنان
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ریشه قانونگرائی  
 سندیكالیسم

سندیكالیسم را قبل از ھر چـیـزی  
ــگـرائــی مــی  ــون ــد   بـا قـان . شــنـاســن

نه بعنـوان مـراعـات كـردن  "  قانون " 
موازین انسانی ای كـه افـراد در  
مقابل ھمدیگر دارند؛ بلكه بعنـوان  
ـقـه ای دیـگـر   ـنـی كـه طـب موازی
برای طبقه زیردست در یـك تـوازن  
قوای مـنـاسـب و مـطـلـوب خـط  
كشی كرده و با دم و دستگـاه زور  
ھمه را موظف به رعایت آن كـرده  

ریشه این قـانـونـگـرائـی در  .  است 
جنبش كـارگـری ھـم بـه قـدمـت  
. خود سیستم سرمایه داری اسـت 

ـبـل از   با معرفی ماشین بخار و ق
ھا از دامـداران    آن مصادره چراگاه 

ـرد   ــ ـروســــه ( خ ـــ ــــه    پ ــــه ب ای ك
Enclosure  كـه  )  معـروف اسـت

ــانــان و   ــق ــده شــدن دھ ــن بــاعــث ك
كشاورزان خرد ھر چه بیشتـری از  
ـروی   ـی زمین برای فـراھـم كـردن ن
ــوسـعــه   ــن ت ـی كـار الزم و ھــم چــن
ـرای تـھـیـه   گوسفنـدداری كـالن ب
پشم مورد نیاز صنایـع روبـه رشـد  
ـیـس   انگلیس شـد، جـامـعـه انـگـل
شاھد فرو رفتن بخش عظیمی از  
ـری   مردم به فقر و فالكت بی نظـی
شد كه به نوبه خود خشم كارگـران  
و خلع یـد شـدگـان را بـه ھـمـراه  

كـه در سـال  "  قانون تجمع . " داشت 
ـیـس و  ١٧٩٩   توسط پارلمان انـگـل

ـر احسـاسـات   ـی از ترس و تحت تـأث
انقالبی و موقعیت سیاسی بوجـود  
ــالب فــرانســه   ــال انــق ــدنــب آمــده ب
بتـصـویـب رسـیـده بـود، ھـرگـونـه  
ـرقـانـونـی   تجمع و تشكلـی را غـی
اعالم كرده و مجازات سـخـتـی را  
برای تالش در جـھـت مـتـشـكـل  

بـا تـداوم  .  شدن در نظر گرفته بود 
فقر غیرقابل باوری كـه مـتـوسـط  
ــرھــای   ــعــضــی از شــھ ســن در ب

 سـال  ١٨ صنعتی انگلیس را بـه  
رسانده بود، اعتراض در جامعه بـه  

یـكـی در  .  دو شكل در جریان بود 
ـیـن   ـپ شكل الدیسم و دیـگـری كـم

ـرم  ـــام  .  بــرای رفــ ـم كـــه ن الدیســ
ــن   ـبـش مـاشـی ـرای جــن دیـگـری ب
ـراض   شكنی بود، فرم رادیكال اعـت

فرم رفـرمـیـسـتـی  .  به این فقر بود 
اعتراض، ھمزاد و اتفاقا زاده شـده  

دولـت  .  از دل ھـمـیـن الدیسـم بـود 
ــس در عــیــن حــالــی كــه   ــی ــگــل ان

ــركــوب   ــراض را س ــرگــونــه اعــت ھ
ـراضـات    می  كرد و رھبران این اعـت

ـیـا   ـرال را اعدام، زندانی و یا به است
ــد   ــی ــع ــب ــردگــی ت ــرای نــوعــی ب ب

كرد، در عـیـن حـال ھـرگـونـه    می 
قـانـون  " تجمع را ھم بـا اتـكـا بـه  

ـرقـانـونـی اعـالم كـرده  " تجمع  ، غـی
و در عین حالی كه تشـكـیـل  . بود 

ھای كارگری غیرقـانـونـی    اتحادیه 
بودند، نسبت به كمپیـن رفـرم ھـم،  
ـر   كه پیشقراوالنـش آن را عـالوه ب
جلوگیری از درنده خوئی سرمـایـه  
ــرفــتــه، بــرای   داری تــازه دور گ
ــم   ــســم ھ ــی ــكــال كــاھــش نــفــوذ رادی

! كردند، بی اعتنا بـود   معرفی می 
ـفـوذ   تعدادی از سیاستمـداران بـا ن
ـراض   در انگلستان آن دوره، با اعـت
ـیـه   به وضعیتی كه الدیستھا بر عل

كردند، مـوافـق بـوده    آن مبارزه می 
كـردنـد؛    و احساس ھـمـدردی مـی 

ھای رادیكال این    اما مخالف شیوه 
ــراض بــودنــد  ــت ــز  .  اع ــی تــعــدادی ن

كمپینی البی ایستی راه انـداخـتـه  
بودند كه دولت به ایجاد یـكـسـری  

ھای كنتـرل شـده رضـایـت    اتحادیه 
ــدھــد  ــران  .  ب ــن رھــب ــی یــكــی از اول

ــام    Gravenerكـارگــری بـه ن
Henson  ) ـر ھـنـسـن كـه  )  گریون

ـفـوذ، ھـم در مـیـان    بافنده  ای با ن
ـــن   ـی ــ ـم در ب ــ ـران و ھ ــ ـــارگ ك
سیاستمداران پارلمانی بود، ھـمـراه  

ـلـس    Francis)با فـرانسـیـس پ
Place)   ـیـن یكی دیگـر از فـعـال

ـبـش   گرایش رفرمیستی درون جـن
ـیـن البـی ایسـتـی   ـپ كارگری، كـم
ـیـش   خود را خستگی ناپذیر بـه پ

نیمچـه  " برده و خواھان اجازه ایجاد  
شـدنـد كـه  "  ھای كارگری   اتحادیه 

ھم تھدید الدیسم را كم كند و ھـم  
اجازه بدھد كارگران اعتراض خـود  
را از یك كانال قانونـی بـه گـوش  

ــد  ــانــن ــمــداران بــرس ــاســت ــن  .  ســی ای
ــحــادیــه  ــری و ایــن    ات ھــای كــارگ

ـبـش كـارگـری،   گرایش درون جـن
ـبـش اصـالح   بعدھا جـزئـی از جـن
طلبی و دولت رفاه شـدنـد كـه در  

ــار فــراتــر از خــود   ســطــحــی بســی
 .جنبش كارگری ھستند 

آنجا که دولت بـورژوازی مـنـافـع  
طبقه ای را که نماینـدگـی مـی  
کرد نمی شنـاخـت و از عـواقـب  
کارھایی که به آن دست می زد  
باخبر نبود، گـوشـھـایشـان تـوسـط  
ـقـه کشـیـده مـی   روشنفکـران طـب

ــتــصــاددانــان  .  شــدنــد  یــکــی از اق
 Lujo)آلمانی به نام لوجو برنتانو  

Brentano)   ــکــی در ــمــی در پــل
دفاع از اتحادیه ھـای کـارگـری  

 مـیـالدی مـی  ١٩ در اوایل قـرن  
ـیـس بـه  : "گوید  اگـر دولـت انـگـل

فعالیت اتحادیه ھـای کـارگـری  
رضایت ندھد، این ابدا به معـنـای  
پیروزی کارفرمایان نیست، بلـکـه  
ـری گـرایـش   به معنـای قـدرتـگـی
. انقالبی در سـراسـر جـھـان اسـت 

ـبـودن   انگلستان که تا بـحـال بـه ن
ـقـالبـی کـارگــری   یـک حـزب ان
جدی افتخار کرده است، بـعـد از  
این با دیگر کشورھای قاره اروپـا  

 ."در این مورد رقابت خواھد کرد 
در جنبش كـارگـری مـتـأخـر ھـم،  
یادآوری انقالب صـنـعـتـی دوم و  

ــه  ــادی ــح ــای    شــكــل گــیــری ات ھ
ــقــالب   ــری بــعــد از ایــن ان كــارگ
ـیـسـم   صنعی، كه از دل سـنـدیـكـال
انقالبی بیرون آمده بودند، بـه درك  
ــرایــش   ــر گ ــت ــری مــدرن ــی ــگ ــل شــك

 .كند   سندیكالیستی كمك می 
انقالب صنعتی اول بـا تـوسـعـه و  
رشد صـنـعـت و سـرمـایـه داری،  
ـیـز رشـد   ھمزمان طبقه كارگر را ن

نه تنھا از لحـاظ عـددی در  .  داد 
ـیـون  ـل ھـا    مدت زمان كـوتـاھـی مـی

دھقان از زمین كنـده شـده و وارد  
ـلـكـه   این عرصه از تولید شـدنـد، ب

ای كارگران نیز بـا    ھای توده   تشكل 
ـنـد  امـا در  .  ھمان سرعت پا گرفت

 میـالدی  ١٩ اواخر دھه ھفتاد قرن  
این رشد و توسعه در صنایعی كـه  
موضوع اصلی انقـالب صـنـعـتـی  
اول بودند، صنایعی چـون آھـن و  
راه آھن، معادن و پـارچـه بـافـی،  

ھمزمان با رو بـه  .  كاھش پیدا كرد 
ــدن رشــد در ایــن   ــی ــرائ كــنــدی گ
صنایع، صـنـایـع دیـگـری جـوانـه  
زدند و سرمایـه گـذاری در آنـھـا  

بـطـور  .  چندین برابر افزایش یافـت 
ـــایـــعـــی چـــون   ـن مشـــخـــص صــ
ـفـت و   ارتباطات، ماشین سازی، ن
صنایع شیمیائی و شاید مھمتر از  
ــالب   ــه بــرق، مــوضــوع انــق ــم ھ

خاصـیـت ایـن  .  صنعتی دوم بودند 
صنایع تازه، قبل از ھر چیـزی در  

ـقـالب  . " پیـچـیـدگـی آنـھـا بـود  ان
ـبـود "  صنعتی دوم  . صرفا یك نام ن

ـقـالبـی   در شیوه پروسه تولید نیز ان
بحث ما اینجا شرح و  .  ایجاد كرد 

ـقـالب   ـبـه دو ان مقایسه ھـمـه جـان
ـیـسـت، امـا   صنعتی اول و دوم ن
ـر   گفتن چند جمله برای درك بـھـت
ـنـكـه در ایـن دو دوره،   بحث و ای
شیوه روبرو شدن كار و سرمایه نیـز  

 . متفاوت بود، ضروری است 
ــع مــوضــوع   ــای ــكــاء صــن ــطــه ات ـق ن

ـراع "انقالب صنعتی اول   . بـود "  اخـت
ـقـالب   اما پروسه تولیـد در دوره ان
ـیـق و آزمـایـش   صنعتی دوم، تحـق

ای و    ھــای حـرفـه   در آزمـایشـگـاه 
ـیـچـیـدگــی  .  مـدرن بـود  ــن پ ھـمـی

ای بـه مـراتـب    احتیاج به سرمـایـه 
ـیـن  .  بیشتر داشت  ـیـجـه چـن ـت در ن

صنایعی در انحصار تعداد بسـیـار  
ــت  ــدودی از شــرك ــا قــرار    مــح ھ

ـنـد   می  ـت ـیـن طـرح .  گـرف ھـای    چـن
ـیـاج بـه    پیچیده و پرھزینـه  ای احـت

ثبات داشتند و این ثبات بدون بـه  
ـروی   ـی كنترل در آوردن كارگران و ن

ـبـود  ـر ن اگـر  .  كار آنھا امكان پـذی
سرمایه داران دوره انقالب صنعتـی  
اول ھر روزه بـا كـارگـران خـود در  
جنگ و گریز بودند و بـا اخـراج  

ای كـارگـران خـود روز بـعــد    فـلـه 
ھمان اندازه كارگر بدون  حتـی یـك  

كردنـد، و    روز آموزش استخدام می 
یا بدون در نظـر گـرفـتـن عـواقـب  
ـروی كـار   ـی زندگی كـارگـران و ن
ـتـی چـون   فعال در جامعه، وضعـی
ـیـس را   وضعیت طبقه كارگر انگـل

ـر   با كمك نمایندگانشان در دولت ب
كـردنـد؛    جامعه سوار و تحمیل مـی 

در دوره انقالب صنعتی دوم، با از  
دست دادن كارگـرانـش ــ چـه بـه  
خاطر ترك شغل به دلیـل نـاامـنـی  
ــل   ــه دلــی ــی و چــه ب ــشــت مــعــی

ھای حـاصـلـه از روابـط    اصطكاك 
ـیـد در   بین كارگر و كارفرما ـ تـول

شـد و    سطوحی دچار اختالل مـی 
ای بود كه بـایـد از آن    این مسئله 
ـرای  .  شـد   پرھیز مـی  ـیـن ب ھـمـچـن

ـیـن    پرھیز از تنش  ھای سـیـاسـی ب
ـیـاج   كارگران و سرمایه داران، احـت
به پائین آوردن فاكتور فقر مـطـلـق  

 .و ناامنی اقتصادی و شغلی داشتند 
شاید ھـیـچ صـنـعـتـی بـه انـدازه  
ـرق، و بـطـور مشـخـص   صنعـت ب

ـریـك    شركت  ھائی چون جنرال الـكـت
(GE)   ــاوس ــگ ھ ــیــن و وســت

(Westinghouse)   در شــكــل
ھـای كـارگـری    دادن بـه اتـحـادیـه 

ــوده  ــد   مــعــاصــر مــؤثــر نــب ــن  .  ان ای
ھــای    ھــا در واقــع شــركــت   شـركــت 

ـرالـی   ـب مدرنی بودند كه سیاست لی
در برخورد به معضـالت كـارگـران  
ــد  ــن ــش گــرفــت . خــود را در پــی

شركتھای مزبور شركتھائی بـودنـد  
ـنـد ھـر شـركـت بـزرگ   كه ھـمـان
دیـگــری ســیـاســت فــكـر شـده و  
ـرخـورد بـه مـعـضـالت   مالیم در ب

ـنـد  تـا  .  كارگری را در پیش گرفت
قبل از سیاست لیبرالی برخورد بـه  

ــه  ـبـش كــارگـری، سـرمـای داران    جـن
بیشتر سیاست سركـوب عـریـان را  

بـجـای شـاخ بـه  .  كردند   دنبال می 
شاخ شدن ھر روزه بـا كـارگـران و  
حیف و میل كردن بخش عظیـمـی  
ـرنـج كـارگـران بـه   از حاصـل دسـت
سیاست اجیر پلیس و آدمكشـھـای  

ـفـكـریـن  " محـافـظ كـارخـانـه "  ، مـت
شركتھای مدرن سیاسـت مـعـروف  

 Corporate Laborبـــه   
Policy را دنبال كردند . 

تا قبل از انقـالب صـنـعـتـی دوم،  
سیاست دولت و سرمایـه داران در  
برخورد به فعالین كارگری از ھـر  

 بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری
 ) قسمت دوم (

 ناصر اصغری 
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گرایشی، ھمچنانكه اشـاره كـردم،  
امـا سـیـاسـتـمـداران  .  سركوب بـود 

ھیأت حاكمه با كمك بـه  "  تر   عاقل " 
گرایش سندیكالیستی ھـم در بـه  
حـاشـیـه رانـدن گـرایــش رادیـكــال  
كمك كـردنـد و ھـم دسـت و بـال  
ـرای مـانـور   گرایش رادیـكـال را ب

تـا  .  بسته و بسیار محـدود كـردنـد 
قبل از آن زمان، بودند شركتھـائـی  

ھـایـی را بـا گـمـاردن    كه اتحادیه 
ــن   ــری ــوچــكــت ــه ك ــود ك افــراد خ
اعتمادی در بین كارگران نداشتند  

ـر در    سر ھم می  ـیـشـت كردنـد كـه ب
اصطالح سیاسی جنبش كـارگـری  

ــی     بـه آنـھـا اتـحــادیـه  ھـای شـركـت
( C o m p a n y 

Unions) ـــه    مـــی ـــد ك ـن ــ گـــوی
ــه   ــل عــوامــل خــان پـادوھــائــی مــث

امـا  .  كارگر رژیم اسالمـی بـودنـد 
ھـای    اتحادیـه " از آنجا كه خود این  

ھـم مـوضـوع كشـمـكـش  "  شركتی 
ـیـن كـارگـری بـودنـد، بـا در   فعال
پیش گرفتـن سـیـاسـت جـدیـد در  
ـبـش كـارگـری و   ـرخـورد بـه جـن ب
گرایش رفرمیـسـت درون آن، ایـن  

ـــه  ـــادی ـــح ـم    ات ــ ـــزدور ھ ـــای م ھ
ــیــت خــود را از دســت   مــوضــوع

ـرای نـمـونـه،  .  دادند  در آمـریـكـا ب
ھای كارگری زیـادی كـه    اتحادیه 

عمدتا با تالش فعالیـن كـارگـری  
ـیـن   گرایش سوسیالیستـی و فـعـال

كـارگـران  " تشكل مھـم كـارگـری  
ایجاد شـده بـودنـد،  " صنعتی جھان 

ــام   ــه ن ــی ب ــون ــگــره  " فــدراســی كــن
در   (CIO)"  سازمانھای صنعتـی 

 در مقـابـل فـدراسـیـون  ١٩٣٢ سال  
 (AFL)ارتجاعی كار آمـریـكـا  

ـبـال دسـت بـاال  .  ایجاد كـردنـد  بـدن
ـرخـورد   پیدا كردن سیاست جـدیـد ب
ـبـش كـارگـری و گـرایـش   به جـن
ـبـش تـوسـط   سندیكالیست این جـن
ــه،   ــم ــاك ــأت ح ــوژروازی و ھــی ب
ــن   ــســت در ای ــش رفــرمــی گــرای
ــه   ــون قـدرت گـرفـت و ب فـدراسـی
ــن گــرایــش   مــرور زمــان فــعــالــی
سوسیالیستی و رادیكال را از ایـن  

 .ای كردند   فدراسیون اخراج و حاشیه 
  ٢٠ خالصه چھـار دھـه اول قـرن  

ــن دھــه  ــری ھــای گــرایــش    مــھــمــت
سندیكالیستی در پـا گـرفـتـن و  

ـــه  ـــحـــادی ھـــای    ســـازمـــان دادن ات
كارگری بودند و گام بگام در پـا  
و قدرت گرفتن ایـن گـرایـش در  

ـفـع   جنبش كارگری، قوانینی بـه ن
آن وضع می شدند كه رابـطـه ای  

ھم ایـن گـرایـش  . دو طرفه داشت 
پا را از قوانیـن جـامـعـه سـرمـایـه  
داری فراتر نمی گذاشت و اجـازه  
ــمــی داد كــارگــران عضــو   ــم ن ھ
ـر   اتحادیه ھای كارگری پا را فرات
بگذارند و ھم ھیأت حاكمه میـدان  
ــن گــرایـش داد كــه   ــه ای ــور ب مـان
نسبت به گـرایشـات دیـگـر درون  
جنبش كارگـری بـا دسـت و بـال  

 .بازتری عمل كند 
 

اصالحات، سندیكالیسم و 
 قانونیت بورژوائی

سندیكالیستھا می خواھند چنیـن  
ھـای    ایجاد شبھه بكنند كـه رفـرم 

جاری در جامعه حاصل تـالش و  
ـیـسـتـی   زحمات گرایش سـنـدیـكـال

ــی كــه  .  اسـت  ــصـف ھــر انســان مــن
ریگی به كفش نداشـتـه بـاشـد از  
ھر تک اصالحی كـه امـروز بـه  
نفع كارگران به بورژوازی تحـمـیـل  
ـبـال مـی   ـق بشود، صمـیـمـانـه اسـت

اما این دروغی بیش نیـسـت  .  كند 
كه گویا این اصالحات با تصویـب  
ـر از جـانـب سـوسـیـال   قوانین بـھـت

ھـا و در یـك    دمكراتھا در پارلمان 
ـر " روز آفتابی و   " آسـمـان بـدون اب

فشار توده كـارگـران  .  اند   وضع شده 
و مشــخــصــا فشــار و فــعــالــیــت  
ـــش   ـرای ـــن گــ ـی ــ ـر فـــعـــال ـــمــ مســت
ــش   ــب ــالــیــســتــی درون جــن ســوســی
كارگری باعث بروز اعتراضـات و  
ــحــص   ــه غــور و تــف ــج ــی در نــت

ھا دربـاره وضـع    نمایندگان پارلمان 
ــارگــران   ــه ك ــوط ب ــن مــرب ــوانــی ق

ــــف  .  شــــود   مــــی  ریــــچــــارد وول
Richard D. Wolff   کــــه

ــســت در   ــی ــصــاددانــی مــارکس اقــت
ایاالت متحده است در مقـالـه ای  

ــت تشــكــل  ــی ــه وضــع ھــای    كــه ب
كارگری در آمـریـكـا اخـتـصـاص  
داده به ایـن واقـعـیـت اشـاره مـی  
كند كه تـن دادن ھـیـأت حـاكـمـه  

ـیـو دیـل " آمریكا به   روزولـت در  "  ن
، حاصل سـازمـانـدھـی  ١٩٣٠ دھه  

وسیع و متحدانـه اتـحـادیـه ھـای  
ـیـسـت و   كارگری، احزاب سوسیـال
ـیـسـت در آمـریـكـا در دھـه   كمون

.  بـود ١٩٣٠ ھای منتھی به دھه  
فراتر از ایـن بـایـد یـادآوری کـرد  
ــاتــی چــون   ــقــالب ــرس از ان کــه ت

انقالب اکتبر و انقـالبـات مـتـعـدد  
فرانسه که مستبدین را سـرنـگـون  
می کردند، بورژوازی را مـجـبـور  
به تن دادن به بعضی از مطالبـات  

ـیـسـم ایـن  .  کارگران کرد  سندیكال
ـیـن پشـت آن را   اصالحات و قـوان

ــراضــات    مــی  ــت ــد، امــا آن اع ــن ــی ب
ـرای مـتـحـد   كارگری و تـالش ب

خواھـد    كردن كارگران را عمدا نمی 
آن انقالبات را نمی خـواھـد  . ببیند 
شل کردن سر کیسه را بـه  !  ببیند 

ـقـات   خوش قلبی سیاستمداران طـب
ـنـكـه امـروز  !  دارا ربط می دھد  ای

ـر  ٢ "  قانونا " كارگران   ـیـشـت  تومان ب
گیرنـد را بـه حسـاب    دستمزد می 
 تـومـان  ٣ گذارد و فردا    قانون می 

كاھش دستمزد را به حساب چـیـز  
 !دیگری 

ـیـسـم   مھمتر حتی اینكه سنـدیـكـال
قانون را یك مقوله فراطبقاتی جـا  

ذھنیتی را كه از مـقـولـه  . زند   می 
دولت و قانون دارد ایـن اسـت كـه  
دولت یك پارلمان دارد و كـارگـران  

ھای این پارلمـان    با پر كردن كرسی 
ــســت   ــرمــی دوســت  " از احــزاب رف

، كارگران دوستان خود را  " كارگران 
ـفـع   ـیـن را بـه ن آنجا دارند و قـوان

ـر خـواھـنـد داد  ـی ـی در  .  كارگران تغ
ـبـا ھـمـه مـی   ـری حالیكه اکنون تق
ــاتــی   ــق ــب ــم ط ــت ــس ــی دانــنــد کــه س

ـنـد   اینچنین كار نمی  بـورژوازی  .  ك
ـنـدگـان   ـنـكـه نـمـای حتی بفرض ای
ـقـات را دور   ـنـد طـب ـتـوان پارلمان ب
بزنند و قوانینی به نفع كارگـران و  
ـنـد،   به ضرر سرمایه داران وضع كن
در كنار پارلـمـان، شـاه و مـلـكـه،  
مطبوعات، پلیـس، ارتـش، زنـدان،  
بانكھا، دانشـگـاھـھـا، مسـاجـد و  
كلیسا، ساواك و غیره را دارند كـه  
ھر گـاه سـود سـرمـایـه بـه خـطـر  
افتاد در ھمان پارلمـان كـذائـی را  

كـارگـران چـه  .  تخته خواھـد كـرد 
ـر از   ـیـشـت دارند؟ چھار تا كرسی ب

آیا قوانین را  !  احزاب محافظه كار 
ـنـده رفـرمـیـسـت   این چـھـار نـمـای

ـنـد؟   پارلمانھا وضع مـی  ـن فـقـط  !  ك
ـیـن   ـیـسـتـی چـن ذھنیت سنـدیـكـال

 ! توھمی دارد 
قوانین ممالك دمكراسـی ھـم، در  
توازن قوای خاصی و در بحبـوحـه  

ھـای    و در ادامه جـنـگ و جـدال 
ـنـی وضـع مـی  شـونـد كـه    سنـگـی

تلفاتی چون شـكـسـت اعـتـصـاب  

معدنكاران انگلیـس را در تـاریـخ  
مبارزات خونینی مـثـل  .  خود دارد 

ـنـی  ١٩١٩ اعتصاب عمومـی    وی
ـره را در تـاریـخ   پگ كانادا و غی

ـقـالبـی مـثـل  .  ثبت كـرده اسـت  ان
ـیـن   انقالب اكتبر باعث وضـع قـوان

ــران مــی  ــع كــارگ ــف شــود، و    بــه ن
ـیـسـم و تـاچـریسـم   پیروزی ریـگـان
ــن در جــھــت   ـی ــوان بـاعــث وضـع ق

ـیـسـم  .  شوند   دیگری می  سنـدیـكـال
ـم سـرمـایـه داری   جزئی از سیسـت
است و امروزه كنترل توده كارگـران  
را تـا حـدودی در دســت دارد و  
ـیـن   مجبور است كه دنیا را با قـوان
سیستم خود توضیح داده و توجـیـه  

خود این نکته کـه در دوره  .  كند 
ــی ســود   ــت ــی و وق ــران ــح ھــای ب
سرمایه کم میشود عمدتا احـزاب  
ــی قــدرت را بـدســت   دسـت راسـت
ـنـسـت کـه   میگیرند، نشاندھنده ای
ـیـن در جـھـت بـاز پـس   باید قـوان
گرفتن دستاوردھای کـارگـران و  
بنفع طبقه سـرمـایـه دار تصـویـب  

ــد  ــن کــه وقــتــی  .  بشــون ــب ای جــال
ظاھرا یک حزب چپ پارلمانی،  
مثل حزب دمکرات آمریکا و یـا  
ـیـس و حـزب   حزب کارگـر انـگـل
ــد در   ــال دمــکــرات ســوئ ســوســی
انتخابات پارلـمـانـی قـدرت را در  

ــک    دســت مــی  ــکــی گــیــرد، تــف
ـتـصـادی آنـھـا بـا   سیاستـھـای اق
سـیـاســتـھــای اقــتـصــادی احــزاب  
ـریـن کـار   ـت دست راسـتـی مشـکـل

ــاســی مــی  ــی خــواھــم    مــی !  شــود   س
ھـا حـتـی    بگویم که در ایـن دوره 

وقتی احزاب رفرمیست در قـدرت  
ھستند عملکردشان تفاوت زیـادی  
ـقـه حـاكـمـه   با دیـگـر احـزاب طـب

باین دلیـل ھـم ھسـت کـه  .  ندارد 
ـیـشـكـش،   اصالحات بنیادی كـه پ
بلکه حفظ قوانین موجود نیز غیـر  
ــظــر   ــود و از ن ــش ــکــن مــی ــم م
بورژوازی باید طبقه کـارگـر بـار  
ـرد و   ــ ـــگــی ـــدوش ب ـران را ب ــحــ ب
ـیـن کسـانـی   ـیـسـتـھـا اول سندیکال
ھستند که این سـیـاسـتـھـا را بـه  

 .میان کارگران می برند 
ـرار اسـت قـواعـد   نھایتـا قـانـون ق
بازی را تعریف کند و این قـواعـد  
ـقـه   نباید و نمیتوانند با منافـع طـب
حاکم، حتی در بـازپـس گـرفـتـن  

ھای تحمیل شـده، در    تمامی رفرم 
ـیـسـت  .  تناقض بیفتد  ـیـل ن بـی دل

که مثال ھر اعتصـاب کـارگـری  
ـیـن    در دوره  ـرار ب ای که بنـا بـه ق
ھای كارگری و كـارفـرمـا    اتحادیه 

منع و غیرقانونی ھستند، یـعـنـی  
قبل از پایان قرارداد بین سنـدیـکـا  
ــصــاب را   ــت و کــارفــرمــا، آن اع

ـنـد "  اعـتـصـاب وحشـی "  ! مـیـخـوان
حتی در شرایطی کـه اعـتـصـاب  
ـــی اســـت و   ــون ـــان ـری ق ــارگــ ک
مذاکرات سندیکا و کارفرمـا بـه  
ـرسـد و اگـر کـارگـران   بن بست ب
کوتاه نیایند آنگاه یـا دولـت وارد  

ــا تصــویــب   ــشــود و ب ــانــون  " مــی ق
اعـتـصـاب را  "  بازگشت بـه کـار 

غیر قانونی اعالم میکند و یـا از  
روشھای دیگر خاتمه آنرا تحـمـیـل  

كسی فـكـر نـكـنـد در  . ( میکنند 
ـنـار   چنین مواقعی سندیكالیسم ك

ـر؛  !  كارگر معترض می ایستد  خـی
فشار را بر كارگران برای تن دادن  

ـنـد  .) به این اوامر دوچندان می ك
ــانـون در چـھــارچــوب   خـالــصـه ق
ـنـد   روابط کـار و سـرمـایـه ھـمـان
چاقوئی است که معادل منفـعـت  
ـیـغ ایـن چـاقـو   سرمایه اسـت و ت

 .دسته خودش را نمیبرد 
گفتن این نكته ھم مھم اسـت كـه  
ــجــا كــه ســوســیــال دمــكــراســی   آن
جنبشی پایدار و ریشه دار نیسـت،  
ـیـن   و آنجا كـه حـتـی ھـمـان قـوان
ـر پـا   بورژوائی ھـم بـه دلـخـواه زی
ـیـسـم   گذاشته می شوند، سندیكـال
ــه   ــای ــی پ ــش كــارگــری ب ـب در جــن

بیخود نیست كـه كسـی  . ماند   می 
شاھد یـك سـوسـیـال دمـكـراسـی  
واقعی ـ نه مترسكی از آن ـ و بـه  
ـقـل از   تبع آن سندیكالیسمی مسـت
ملوك الطوایف، در كشورھایی كـه  
توسط خونتاھـای نـظـامـی و یـا  

 .ملوك الطوایفی اداره می شوند، نیست 
ـتـن   اینجا و زیر این تیتر، شاید گف
ــاره خــود ایــران و   ــه درب ــكــت ــك ن ی
نوعی اصالحات در دوره پـھـلـوی  

ـقـالب  . " ھم خالی از لطف نباشد  ان
گـرچـه یـك  "  سفیـد شـاه و مـردم 

ـرح   ـــا طــ ـــاال و ب ـــالب از ب انــق
محمدرضا پھلوی بود، و گـرچـه  
سندیكاھای دست ساز ھمین شـاه  
واقعا زرد و دست ساز بودنـد، امـا  
ـرای   از آنجا كه نیمچه جنبـشـی ب
اصالحات در سـطـح آن كشـور در  
جریان بود، این سنـدیـكـاھـای زرد  
ھم به نوعی منافع كارگران را تـا  
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ـبـش    جائی كه به این نیـمـچـه جـن
ـران مـربـوط بـود   اصالحـات در ای

سـعـی شـده  .  كردند   نمایندگی می 
ـر اسـاس   بود كه این سندیـكـاھـا ب
ـرب در   ـر غــ ـــظــ ـرح مـــورد ن طــ
برخوردش به كارگران و دور نـگـه  
ـیـسـم و   داشـتـن آنـھـا از سـوسـیـال
ارودگــاه شــوروی كــه در كــتــاب  

ـــورج الج؛   ـــان  " ج ـــام ـــگ ـــش ـی ــ پ
ـراســــی  ـــکـــ ـران در  :  دم کــــارگـــ

فـرمـولـه  "  کشورھای روبه توسـعـه 
ـیـان نـھـاده شـونـد  ـن . شده اسـت، ب

توان این سندیـكـاھـای    گرچه نمی 
ــكــاھــای    زرد را ھــم  ســطــح ســنــدی

ـیـسـتـی   سنتی گرایـش سـنـدیـكـال
دانست، اما به آن تماما بـی ربـط  
ـروی   ـی ھم نیستند چرا كـه بـازار ن
كار ارزان و حوزه فوق سـود بـودن  
كشورھایی مثل ایران، ھمـیـن حـد  

" رفرمیسـم "و مانور به  " اصالحات " 
. داد   و گرایش سندیكالیستی مـی 

ـقـالھـائـی از   اگر در این دوره با ت
ــب كــمـونــیـســتـھــا و گـرایــش   جـان
سوسیالیستی برای سـازمـانـدھـی  
ـم،   مبارزات كارگری مـواجـه بـودی
ـتـــی   ــ ـن ـرایـــش ســ ـــب گــ از جـــان
ـقـالئـی   رفرمیستی شاھد ھـیـچ ت
ـم، چـرا كــه   ـبـودی در ایـن مـورد ن
ـــدیـــكـــاھـــای زرد   ـن ـــن ســ ـی ھـــمــ
ـیـسـم   رستاخیزی، بستـر سـنـدیـكـال

ــد و   ــودن ــد " ب ــی ــالب ســف ھــم  "  انــق
" سـوسـیـال دمـكـراسـی " اصالحات  

حكومت ملوك الطوایفـی خـانـواده  
، ایـن  ١٣٥٧ با انقالب  . پھلوی بود 

سندیكاھا به یكباره بسـاطشـان بـا  
بساط شاه جمع شد و اینبار حـزب  
ـیـسـتـی   توده بستر گرایش سندیكال

جـای  .  درون جنبش كارگری شـد 
ــوده  ــای گــرایــش ت ــی درون    پ ایســت

جنبش كارگری ھم مثل گـرایـش  
سندیكالیستی در ھر جای دیـگـر  
ـیـن   دنیا در اوان پیدایش خود، در ب
ــه داری   ــای ــشــاســرم ــوف پــی صــن

ـر  .  محكمتر بود  ـت در صنایـع مـدرن
ـــازی،   ـــت، خـــودروس ـف ــ ـــل ن ـث مــ
ـیـات،   پتروشیمی، ذوب آھن، دخـان
ــن   ـره، ای صـنـایـع سـنـگــیـن و غــی
ـیـسـتـی بـود كـه   گرایش سـوسـیـال
دست باال را داشـت و شـوراھـای  
كارگری مثل قارچ شروع بـه سـر  

 .بر آوردن كردند 
 )ادامه دارد (

***       

کارگران ساختمانی، یکی از  
بخش ھای بسیار محروم جـامـعـه  

ـرار دادھـای  .  اند  دستـمـزد کـم، ق
ــی   ــا امــن مـوقــت و بــرده وار ، ن
شغلی و خطـر اخـراج ھـر روزه از  
کار، عدم ایمنی محـیـط کـار و  

ناامنی جانی از جمله مـعـضـالت  
دائمی شرایط کار و زندگـی ایـن  

ـر  . کارگران است  ـنـا ب از جـمـلـه ب
ـتـی،    ـتـشـر شـده دول گزارشات مـن

 درصد کل حوادث نـاشـی از  ٧٠ 
کار که منـجـر بـه مـرگ و از  
کارافتادگی کارگران میشود، از  

و در  .  میان ھمین کارگران اسـت 
 درصـد از کــل  ٤٢ حـال حـاضـر  

حوادث سـاخـتـمـانـی، مـنـجـر بـه  
ـروی کـار مـی شـود  ـی . مرگ ن

ـرق   سقوط از ارتفـاع و داربسـت، ب
ـر   گرفتگی، گودبرداری ھـا و زی
آورار ماندن؛ مھم ترین این حوادث  
است که در حال حاضر می تواند  
برای نیروی کار شاغل در بـخـش  

 .ساختمان مرگبار باشد 
از ھمین رو یک موضوع دائـمـی  
اعتراض کـارگـران سـاخـتـمـانـی،  
ـیـمـه   قرار گرفتن آنان زیر پوشش ب

 .ھای درمانی است 
ـــن   ـــارزات ای ـب ـــحـــت فشـــار مــ ت
ـتـی   کارگران، بنا بر گزارشات دول

ــا ســال  ٨٩ از ســال    حــدود  ٩٢  ت
 ھـزار کـارگـر سـاخـتـمـانـی  ٨٠٠ 

ــن  " تــحــت پــوشــش   ــی ــام ــمــه ت ــی ب
و ھمیـن  .  قرار گرفتند "  اجتماعی 

گزارشات از خـارج مـانـدن حـدود  
یک میلیون از ایـن کـارگـران از  
پوشش بیـمـه تـامـیـن اجـتـمـاعـی  

 .سخن میگوید 

ــد   ــا یــک بــن ــن راســت ــمــی در ھ
ـراضـی   اعتراضی در طـومـار اعـت

ـر سـر خـواسـت  ٤٠   ھزار کارگر ب
ھـا    افزایش دستمزدھا، بیمه میلیون 

در نـامـه  .  کارگر ساختمانی بـود 
ــن کـارگــران   ھـای اعـتــراضـی ای

ـبـت   ـرغـم ث ـی اشاره شده بود که عل
نام وتحمل ھزینه، وضع بیمـه ایـن  

 . کارگران  به سر انجامی نرسیده است 
اکنون با تصویـب مصـوبـه جـدیـد  
مجلس و تایید شورای نـگـھـبـان،  
گزارشات دولتی  از مـحـرومـیـت  
ـیـمـه   ھشتصد ھزار کـارگـر از  ب
. تامین اجتماعی سخن مـیـگـویـد 

موضوعی که بـه بـحـث و جـدل  
ـبـدیـل   داغی در درون حـکـومـت ت

ـرای  .  شـده اسـت  ـیـز ب ـلـشـان ن ـی دل
ـتـکـارانـه   ـم جـنـای اتخاذ این تصـمـی
ـرای اجـرای   ـبـار ب عدم تامین اعت
ـتـه حضـرات   این طـرح و بـه گـف

 . است " برخی مشکالت قانونی "
ــن قــرار اســت کــه   ــان از ای داســت
مجلس اسالمی در مصوبـه  دوم  
شھـریـور سـال جـاری و تصـویـب  
ـر قـانـون تـامـیـن   اصالحیـه ای ب
ــرای   اجــتــمــاعــی عــمــال راه را ب

 ھـزار کـارگــر  ٨٠٠ مـحـرومــیـت  
ساختمانی از حق بیمه باز کـرد و  
ـررسـی   ـیـز در ب شورای نگھبـان ن

 شھـریـور  ١٩ اصالحیه  مجلس در  
 مـاده  ١ ماه منابع مالی اصالحیه  

ـر اصـل  ٥   مصوب مجلس را مغای
بـه  .    قانون اساسی شان خواند ٧٥ 

ــی کــه در مــاده   ــعــن ــن م   ٥ ای
ــی،   ــس اســالم اصــالحــی مــجــل
سازمان تامین اجتماعی مـکـلـف  

ـیـمـه  ٧ شده بود که     درصد حق ب

دارای  " را از کارگران ساختمانـی  
  ٢٠ و  "  پروانه مھارت و اشـتـغـال  

درصد را  از کـارفـرمـا تـامـیـن  
 درصـد  ٢٠ که برای تامین  .  کند 

سھم کارفرما نیز در تبصره یـک  
ھمین بند، این سھم  قرار بود بـعـد  

ــت خـوان رســتــم    ــور از ھــف از عــب
یعنی پس از اعالم سازمان تامیـن  
ـیـد وزارت   اجتماعی، پـس از تـائ
کشور، از محل عوارض مـوضـوع  

 قـانـون  ٣٨ بندھای ج و د مـاده  
مالیات بر ارزش افـزوده مصـوب  

ــق ســازمــان  ٨٧.١٢.١٧  ، از طــری
امور مالیاتی کشور تامیـن،  بـه  
حساب سازمان تامین اجـتـمـاعـی  

شورای نگـھـبـان ھـم  .   واریز شود 
آب پاکی روی دست ھمه ریخـت  

مشـکـل مـنـابـع  " و تحت عـنـوان  
ـیـت  " و  "  مالی  موانع قانونـی  کـل

 .  آنرا مورد مخالفت قرار داد 
ـیـکـه بـخـاطـر   بدین ترتیب در حـال
سودجویی صاحبان کار، کارگران  
ساختمانی در ناامن تریـن شـرایـط  
کاری مشغول به کارند و محیـط  
ـربـانـی   ھای کار ھر روز از آنان ق
میگیرد، بـه گـزارش خـود دولـت  

 ھزار کارگر سـاخـتـمـانـی و  ٨٠٠ 
ـم   ـر تصـمـی ـنـا ب خانواده ھایشان  ب
ــورای   ــی و ش ــالم ــس اس مــجــل
ـرخـورداری از   نگھبـان از  حـق ب
ھمان بیمه نازل تامین اجـتـمـاعـی  

ـیـز  .  محروم گردیدند  بھـانـه شـان ن
نبود منابع مالی برای اجرای ایـن  

 . طرح است 
ھر کدام از سـران ایـن حـکـومـت  
پولھای میلیاردی به جیـب زده و  
در دل نزاعھـایشـان ھـر روز ارقـام  

ـر مـال   جدیدی از دزدی ھایشان ب
ـــشـــود  ـی ـــه دزدی  .  مــ ـل ــ از جـــم

ـیـاردی سـعـیـد مـرتضـوی و   ـل می
ــن   ــامــی ــی در ت ــجــان ــک زن ــاب ب
ـم آن   اجتماعی است که  یک قل

ـیـارد یـورویـی ایـن  ٤ قرارداد   ـل  مـی
ـنـک   سازمان بـا شـرکـت ھـولـدی
ـریـت بـابـک   سوینت قشم به مـدی

 شـرکـت  ١٣٨ زنجانی و واگذاری  
ــن   ــامــی ــه ســازمــان ت ــق ب ــعــل مــت

ــه ایشــان اســت  ــاعــی ب ــم .. اجــت
ـراضــات   مـوضـوعـی کـه بـا اعـت
گسترده ای در مـیـان کـارگـران  

ـرای تـامـیـن  .  روبرو گـردیـد  امـا ب
 .اولیه ترین نیازھای مردم پول نیست 

وضع بودجه بنـدی سـاالنـه دولـت  
ــز روشــن اســت  ــه در  .  نــی از جــمــل
 روحـانـی ،  ٩٣ برنامه بودجه سال  

 درصد بر بودجـه  ٥٠ ما با افرایش  
 درصد بر بـودجـه سـپـاه  ٣٠ ارتش،  

ـر بـودجـه  ٣٠ پاسـداران،    درصـد ب
ــس   ــان و مــجــل ــگــھــب شــورای ن
ـتـی    اسالمی و دستگاه عریض دول

 میلیارد تومان بر بـودجـه  ٩٠٠٠ و  
ـیـسـت   نیروی انتظامـی بـعـنـوان ل

ـم   امـا  .  اولویت ھایشان روبرو بودی
ــورای   ــی و ش ــالم ــس اس مــجــل
نگھبان بیشـرمـانـه تـحـت عـنـوان  

ـر  "  مشکل منابع مالی "  ـم ب تصـمـی
محرومیت ھشتصد ھـزار کـارگـر  

 . میگیرند " بیمه تامین اجتماعی "از  
ــران   ــرومــیــت کــارگ تصــویــب مــح
ساختمانی از حق بیمه، حمـلـه بـه  

 ھـزار  ٨٠٠ زندگی و مـعـیـشـت  
. کارگر و خانـواده ھـایشـان اسـت 

مبارزات کارگران ساختـمـانـی تـا  
ـنـسـت کـه   ھمین جـا نشـانـگـر ای

 . کارگران این تعرض را نخواھند پذیرفت 
تھاجمات رژیم اسالمی را باید بـا  
مـبـارزه ای مـتـحـد و سـراســری  

ـنـھـا در  .  پاسخ داد  کارگران نـه ت
ـیـن تـعـرضـی خـواھـنـد   مقابل چن
ـلـکـه خـواسـت واقـعـی   ایستـاد، ب
کارگران بیمه درمانی رایـگـان و  
درمان و بھداشت با استانداردھـای  
ــی بــرای ھــمــگــان و کــل   انســان

 .  جامعه است 
***        

  ھزار کارگر ساختمانی از حق بیمه٨٠٠محرومیت 
 شھال دانشفر 

 تا سال  ٨٩ تحت فشار مبارزات این کارگران، بنا بر گزارشات دولتی از سال  
"  بیمھ تامین اجتماعی " ھزار کارگر ساختمانی تحت پوشش  ٨٠٠  حدود  ٩٢ 

و ھمین گزارشات از خارج ماندن حدود یک میلیون از این  .  قرار گرفتند 
در ھمین راستا یک بند  .  کارگران از پوشش بیمھ تامین اجتماعی سخن میگوید 

 ھزار کارگر بر سر خواست افزایش  ٤٠ اعتراضی در طومار اعتراضی  
در نامھ ھای اعتراضی این  .  ھا کارگر ساختمانی بود   دستمزدھا، بیمھ میلیون 

کارگران اشاره شده بود کھ علیرغم ثبت نام وتحمل ھزینھ، وضع بیمھ این  
 . کارگران  بھ سر انجامی نرسیده است 
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راج   (  ا اخ اط ب ب در ارت
 )کارگران اعتصابی 

ت و   داول دول ت است م ی س
ام   ظ ا در ن اھ رم ارف ک
ی در   الم وری اس ھ م ج
صاب در   ھ اعت ورد ب برخ
ری،   گی ت ار، دس مراکز ک
ی   ت ی ن دان و ام اخراج، زن
کردن محیط کارخانھ و محل  

این سیاست  .  اعتصاب است 
وب،   رک و روش س
رای   دی را ب مخاطرات ج
ھ   م ب ی م ھ تص ک ی ران ارگ ک
ا   د و ی اب دارن ص ت اع
د، ایجاد   اعتصاب کرده ان

ھر چند در دو  .  کرده است 
سال گذشتھ اعتصابات در  
بیشتر مراکر کارگری در  
ھ و   وده و روحی ان ب جری
تصمیم و اراده کارگران در  
مقابلھ با روش سرکوب باال  
است و دولت و کارفرما را  
در اتخاذ دستگیری و اخراج  
بعقب رانده اند، اما کماکان  
دولت و کارفرماھا، کارگر  
ر و   ی گ ت ی را دس صاب اعت
اخراج می کنند و اخیرا از  
ل   ح ھ م ران ب ارگ ورود ک
. کارخانھ جلوگیری می کنند 

ورد اول  ا  ٣ در  : " م ان ب آب
تشدید اعتراضات کارگران  
اعتصابی کارخانھ  لولھ صفا  
کھ از ابتدای تیرماه امسال  

د، از ورود    حقوق نگرفتھ  ان
کارگران بھ کارخانھ ممانعت  

کارگران طبق  .  شده است 
روال معمول بعد از تعطیلی  

ود  ٤  ار خ ر ک  روزه س
د اما کارفرما   حاضر شدن

ظره  ت ن ر م ی ور  غ ط ای،    ب
ر    درب  ھ را ب ارخان ای ک ھ

مورد  ". روی آنان بستھ است 
ران  ٢٠ : " دوم  ر از کارگ نف

د  ". کاشی گیالنا اخراج شدن
وم  ورد س ر  ٩ : " م ارگ  ک

ولیدی گاز   رسمی شرکت ت

ھای    از شرکت ( لولھ ساوه  
ت   رک ھ ش وع م ج ر م زی
ن   ی ام ذاری ت ھ گ ای رم س

بھ دلیل مخالفت با  )  اجتماعی 
تغییر قرارداد کارشان از  

ھ   «دائمی » اخراج   «موقت »ب
د  ارم ".  شدن ورد چھ   ٥ : " م

ھ   ان ارخ ی ک م ر رس ارگ ک
د  «ایران زاک » ". اخراج شدن

اخراج دو تن  : "  مورد پنچم 
ل در   اغ ران ش ارگ ازک
انبارھای محصوالت شرکت  
توزیع نوشابھ خوشگوار در  

دو  : "  مورد ششم ".   تھران 
کارگر رسمی کارخانھ شیشھ  
آبگینھ واقع در شھر صنعتی  

ھ اسامی   رز ب ب ن  »ال حسی
 «منوچھر افشار »و   «فالح 

ل   ی دل ا و ب رم ارف وسط ک ت
ات   راض ت ت در اع رک ش

د  ارگران  اخراج شدن ". ک
ایجاد سد مخرب اخراج و  
جلوگیری از ورود کارگران  
ھ   معترض و اعتصابی ب
محل کار، سیاست برمال  
شده دولت و کارفرماھا در  
دادی است  . کشورھای استب

ر   ا ھ ا ب رم ارف ت و ک دول
" قوانین " اعتصاب و تجمع،  

رابطھ کار و سرمایھ را در  
خطر می بینند و بھ ھمین  

وب   درت سرک ر ق ل اگ دلی
ھ   د، ب خونین را نداشتھ باشن
اخراج و جلوگیری از ورود  
ار   ل ک ح ھ م ران ب ارگ ک

ما در این  .  متوسل میشود 
نوشتھ شش مورد در اواخر  

ال  اه امس را  )  ١٣٩٣ ( مھرم

موضوع اخراج  .  نوشتھ ایم 
ری از ورود   ی وگ ل و ج
ھ   ران در ادام ارگ ک
اعتصابات مداوم در شرایط  
د بھ راه و   کنونی مھم و بای
ت از اخراج   ع ان م روش م
بدلیل اعتصاب و تجمع و  
اعتراض دسترسی پیدا کرد  
ی   وم م ع ع ام ج و در م
کارگران گفتمان ھای عملی  

رد  رح ک ط دام  .  را م اق
اخطاری کارگران نورد لولھ  
ھ خوب،   ون م ا خود ن صف
ھ   کارساز و عملی برای مقابل
با اقدامات مزورانھ کارفرما  

کارگران اعتصابی  .   است 
نورد لولھ صفا اعالم کرده  
اند کارفرما دست بھ ھر  
کاری بزند بھ ھیچ عنوان  
اعتصاب خود را تا دریافت  
د   دستمزدھای معوقھ و تمدی
دفترچھ ھای درمانی شان  

د داد  پافشاری  .  پایان نخواھن
بھ ادامھ اعتصاب خود نیز  

فاکتور مھمی در ناکام و یا  
ت   اس ی دن س ب ران ق ع ب

ری از ورود  "  ی وگ ل ج
. است "  کارگران اعتصابی 

ع   ام ج د در م ای ران ب ارگ ک
د   نن ی خود اعالم ک عموم
آزادی اعتصاب ھیچ قید و  

کارگر  . " شرطی بر نمیدارد 
باید بتواند دست از کار بکشد  
ھ   ک ن ل ای ی ـ دـل د ب وی گ و ب
ینم   ــی در کار می ب اشکال

ھ  . کار را متوقف میکنم  این ب
ل   ر اص ی زدن زی ن ع م
ار   ی ک ف ا ن ار ی رارداد ک ق
کردن و نفی کل موازینی کھ  
ـید جامعھ بر آن مبتنی   توـل

د  .  است نیست  کارگر میگوی
ار   ن ک عی طع م در این مق
ـی در   نمیکنم چون اشکاـل

آزادی اعتصاب  .  کار میبینم 
د   وان یت م کس ن چ نی ھی یع
ار را   ھ ک ری را ک ارگ ک
متوقف کرده است مجبور  

دولت و  ".  کند کھ کار کند 
کارفرما و سیستم سرمایھ  
ن   م زدی دش ار م داری ک

آنھا با ھر  . کارگران ھستند 
یک مورد اعتصاب و تجمع  
اذ   خ ا ات راض، ب ت و اع
ده و   سیاستھای محدود کنن
د   ت ض ی اھ وب، م رک س
ھ نمایش   کارگری خود را ب

آزادی اعتصاب  .   میگذارند 
ر   ی ب رط د و ش ی چ ق ی ھ

بھ درجھ ای کھ این  .  نمیدارد 
د،   آزادی را محدود میکنن
کارگر را از موقعیت یک  
انسان آزاد در جامعھ، یعنی  
ر   ظ ورت از ن ان ص م ھ
ھ   ع ام ھ ج ی آزادی ک وق حق
سرمایھ داری بھ فرد داده  
است، خارج کرده اند و بھ  
موجودی تبدیل کرده اند کھ  

 .        اختیار خودش را ندارد 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

آزادی اعتصاب ھیچ قید و 
 شرطی بر نمیدارد

 

ظام جمھوری اسالمی در  ا در ن اھ رم سیاست متداول دولت و کارف
دان و  ری، اخراج، زن گی ار، دست برخورد بھ اعتصاب در مراکز ک

است و .  امنیتی کردن محیط کارخانھ و محل اعتصاب است ن سی ای
ھ  م ب ی کھ تصم ی ران ارگ رای ک روش سرکوب، مخاطرات جدی را ب

د در .  اعتصاب دارند و یا اعتصاب کرده اند، ایجاد کرده است ھر چن
وده و  دو سال گذشتھ اعتصابات در بیشتر مراکر کارگری در جریان ب
اال  ا روش سرکوب ب ھ ب ل اب ق روحیھ و تصمیم و اراده کارگران در م
ده  عقب ران است و دولت و کارفرما را در اتخاذ دستگیری و اخراج ب
ر و  گی ی را دست اند، اما کماکان دولت و کارفرماھا، کارگر اعتصاب
ری  ی وگ اخراج می کنند و اخیرا از ورود کارگران بھ محل کارخانھ جل

  می کنند

 
 يک دنيای بھتر

 برنامه حزب کمونيست کارگری
 را بخوانيد
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 اعتراضات 
 

 تجمع کارگران تراکتور سازی 
ـر از کـارگـران کـارخـانـه  ٢٠٠ :  آبان ٣  ـف مـاشـیـن آالت  » ن

در اعتراض به پرداخـت نشـدن   «صنعتی تراکتورسازی تبریز 
 ماه حقوق ماه شھریور و مھر  و نامشخص بودن وضعـیـت  ٢ 

کارخانه مقابل درب ورودی ایـن واحـد صـنـعـتـی تـجـمـع  
 .کردند 

 
 کنسرو تن ماھی تاریخ مصرف گذشته

ـروشـیـمـی رازی »    کارگران یکـی از شـرکـت :  آبان ٢  ـت  «پ
ـرای وعـده  «پیشگامان فن اندیش تھـران »شرکت   ،  کـه ب

کنسرو تـن مـاھـی تـاریـخ  )   آبان ٢ (    غذایی ظھر روز جمعه 
ــد، در اقــدامــی   ــودن ــافــت کــرده ب ــه دری مصــرف گــذشــت

 .  آمیز از خوردن غذا امتناع کردند   اعتراض 
 

 تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس
کارکنان اداره حفاظت محیط زیست استـان ایـالم در  :  آبان ٤ 

ـر بـه تـھـران  در مـقـابـل   اعتراض به اخراج از کـار بـا سـف
 .ساختمان مجلس تجمع کردند 

 
 ای عسلویه  اعتراض کارگران پروژه

ـیـژن نـامـدار  »در منطقه ویـژه پـارس جـنـوبـی از سـوی   ب
ـرداخـت یـک  «زنگه  ، وزیر نفت دولت یازدھم در خصـوص پ

ـران عـامـل    ماه فوق  العاده حقوق به معاونان وزیر نفت و مـدی
ھای ملی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پـاالیـش    شرکت 

در ایـن  .  ھای نفتی ایران صـادر شـده اسـت   و پخش فرآورده 
ـرای کـارگـرانـی کـه بصـورت   دستورالعمل ھیچ سھـمـی ب

ھای در دسـت احـداث مـنـطـقـه پـارس    پیمانکاری در پروژه 
 .جنوبی  مشغول کار ھستند، درنظر گرفته نشده است 

 
کارگران و بازنشستگان نساجی مازندارن 

 مقابل فرمانداری قائمشھر تجمع کردند
 کارگر شاغل و بـازنشـسـتـه نسـاجـی  ١٠٠  آبان؛ بیش از  ١ 

مازندران برای سومـیـن روز مـتـوالـی مـقـابـل فـرمـانـداری  
  ١٥ کارگران این واحد تولیدی حدود  .  قائمشھر تجمع کردند 

 .میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند 
کارگران برای مطلع شدن از نتیجه جلسه مقامـات مـحـلـی  

وزیر کار در تـھـران مـقـابـل فـرمـانـداری   «علی ربیعی »با  
ـیـعـی   آمده بودند اما متوجه شدند این جلسه به دلیل سفر رب

از کـل  .  به زنجان ھمراه با رئیس جـمـھـور لـغـو شـده اسـت 
ـیـارد  ١١ مطالبات معوقه کارگران نساجی مـازنـدران،   ـل  مـی

 کـارگـر بـازنشـسـتـه در  ٥٥٠ تومان بابت حق سنوات حدود  
  ٤  انبـاشـتـه شـده اسـت و  ٩٢  تا پایان سال  ٨٨ فاصله سال  

  ٩١  تـا  ٨٨ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سـالـھـای  
روز  .   کارگر شاغـل بـه وجـود آمـده اسـت ٣٥٠ نزدیک به  

برای دومین روز متوالی در اعتراض بـه  ) مھر کارگران  ٣٠ 
ھایشان مقابل فرمـانـداری قـائـمـشـھـر    پرداخت نشدن دستمزد 

 . تجمع کرنه بودند 
 

  «لوله صفا»جلوگیری از ورود کارگران 
با تشدید اعتراضات کارگران اعـتـصـابـی کـارخـانـه   :  آبان ٣ 

انـد، از    لوله صفا که از ابتدای تیرماه امسال حقوق نگـرفـتـه 
کـارگـران  .  ورود کارگران به کارخانه مـمـانـعـت شـده اسـت 

ـلـی    روزه سـر کـار خـود  ٤ طبق روال معمول بعد از تـعـطـی
ھـای    ای، درب   حاضر شدند اما کارفرما بطور  غیر منتظـره 

 .کارخانه را بر روی آنان بسته است 
 

به اداره  «کاشی گیالنا» کارگر اخراجی ١٤
 کار شکایت کردند

با تصمیم سـھـامـداران  )  آبان ١ (  کارگری که  ٢٠ از مجموع  
 کـارگـر بـا طـرح  ١٤ کارخانه کاشی گیالنا اخراج شدنـد  

 . شکایت در اداره کار رودبار، به اخراج ھا اعتراض کردند 
  

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران معدن 
 آسمینون

ـنـون دسـت ازکـارکشـیـدنـد  :  مھر ٣٠  کارگران مـعـدن آسـمـی
ـبـات کـارگـران  .  ودرمعدن تجمع اعتراضی برپاکردند  ـل مـطـب

شامل  بازنشستگی و مرخصی بدون حقوق از سـوی آنـھـا  
 .مطرح شد که مانع بازنشستگیشان شده است 

  
تجمع دوباره کارگران مراکز مخابرات 

 روستایی مقابل مجلس
ـرات روسـتـایـی، مـقـابـل در  :  مھر ٣٠  کارگران مراکز مخـاب

ـتـه یـکـی از  .  مجلس شورای اسالمی تجمع کردند  به گـف
 ماه است که حقوق خود را دریـافـت  ٧ تجمع کنندگان، آنھا  

ـیـمـه شـغـلـی   ـیـز ب نکرده اند، در حالیکه در آمد دیـگـر و ن
 .ندارند 

 
راھپیمایی وتجمع اعتراضی متقاضیان 

 مسکن مھر پردیس 
ـقـاضـیـان مسـکـن مـھـر  ٤٠٠ بیـش از  :  مھر ٣٠  ـر از مـت ـف ن

شھرستان پردیس با تـجـمـع مـقـابـل مـحـل شـرکـت عـمـران  
ـیـمـت جـدیـد و تسـریـع در   پردیس، خواستار عدم افزایـش ق
. ساخت و ساز با ھدف اتمام پروژه ھای مسکن مھر، شدنـد 

متقاضیان مسکن مھر ابتدا مقابل پارک مشاھیر واقـع در  
میدان امام پردیس گردھم آمده، سپس بعـد از حضـور ھـمـه  
افراد، به صورت دسته جـمـعـی بـه سـمـت شـرکـت عـمـران  

ازجمله مـوضـوعـات مـورد تـوجـه و  . پردیس حرکت کردند 
عامل اصلی  تجمع افزایش مجدد قیمت مسـکـن مـھـر و  

 پرداخت مبلغی بیشتر از میزان قراردادھای منعقده است 
. 

 تجمع اعتراضی دانشجویان 
ـپـزشـکـی و داروسـازی از  :  آبان ٥  دانشجویان پزشکی، دنـدان

دانشگاھھای مختلف تھران، قـزویـن و اراک  بـا تـجـمـع  
یی شدن آزمـون عـلـوم پـزشـکـی و    مقابل مجلس به منطقه 

 . کارورزی پزشکی اعتراض کردند   پیش 

گزارشی ازتحمیل شرایط دردناک توسط 
 !بنزین ھا کارفرمایان به کارگران پمپ

ھـای سـوخـت در    به گفته این كارگران، صـاحـبـان جـایـگـاه 
ـیـن و   مواردی ازجمله امضای قرارداد یكطرفه با حقوق پـای

ـتـی بـه مـردم    اجبار كارگران به فروش برخی فرآورده  ھای نف
ـراض، اقـدام    را به كارگران تحمیل می  كنند و درصورت اعـت

یـكـی از كـارگـران شـاغـل در  .  كنند   به قطع ھمكاری می 
سـال اسـت  ٧ حدود  :  گوید   جایگاه عرضه بنزین در تھران می 

ام،    كـار بـوده   ھا مشغول به   عنوان كارگر در برخی جایگاه   كه به 
دھـد    ھای زندگی را نـمـی   ام جبران ھزینه   اما حقوق دریافتی 

كنیم، جایگاه دار اقدام به اخـراج    و وقتی ھم كه اعتراض می 
دھـد    او تـوضـیـح مـی .  كند   و جایگزینی كارگر دیگری می 
گذارنـد    ای را جلوی ما می   كه به ھنگام عقد قرارداد، برگه 

طـور    كه در آن قید شده تمام حـقـوق و مـزایـای خـود را بـه 
ــافــت  ــدارم   كــرده   كـامــل دری ــگــر  .   و اعــتــراضــی ن كــارگــر دی

ـتـی بـه    یكی از دالیـل فـروش فـرآورده :  گوید   می  ـف ھـای ن
نحوی كـه    داران است به   مردم، اجبار كارگران از سوی جایگاه 

ـر   بخشی از مزایای دریافتی در گروی فروش اقالمی نـظـی
جـا ھـم    اما ماجرا به ھمـیـن .  خواھدبود ...  افزا و   روغن، اكتان 

شود و بـخـش دیـگـری از نـابسـامـانـی رفـتـاری    ختم نمی 
ــگــاه  ــاط    كـارگــران شــاغــل در جــای ــه ارتــب ھــای ســوخــت، ب

ھـای سـوخـت    غیرمستقیم آنھا با مـالـكـان اصـلـی جـایـگـاه 
صـاحـبـان اصـلـی  :  گوید   یكی از كارگران، می .  گردد   برمی 
ـنـھـانـی جـایـگـاه    ھای سوخت، اقدام بـه اجـاره   جایگاه  دادن پ

كند برای پـوشـش    كنند و فردی كه جایگاه را اجاره می   می 
ھـا فشـار    ھا و كسـب درآمـد، بـه كـارگـران جـایـگـاه   ھزینه 
ھای دیگر ھم تبلیغ كنیم و به مـردم    آورد كه باید فرآورده   می 

او در پاسخ به این سؤال كه چرا، از كارت سـوخـت  .  بفروشیم 
ـفـاده   دیگر خودروھا به جای كارت آزاد بنزین در جایگاه اسـت

چه اشكالی دارد؛ بنزیـن را بـه كسـی  :  گوید   كند؟ می   می 
ـیـمـت آزاد مـی  ـم، چـه    كه كارت سوخت ندارد بـه ق فـروشـی

كند كه از كارت جایگاه استفاده كنیم یا از كـارت    فرقی می 
ـتـی از او   آشنایان و افرادی كه بنـزیـن اضـافـی دارنـد؟ وق

ھـای دیـگـر ازجـمـلـه فـروش    درباره درآمد ناشی از فعالیـت 
ھـای    بنزین با كارت سوخت دیـگـران و یـا عـرضـه فـرآورده 

درآمدمان زیاد نیـسـت، چـرا  :  گوید   كنم، می   دیگر سؤال می 
ـنـزیـن،  !  كه دست زیاد است  سالمت كارگران درخـطـر بـوی ب

ھا یـكـی از    بنزین   دود خودروھا و البته آلودگی محیط پمپ 
ھـای    ترین تھدیدھای پیش روی شـاغـالن در جـایـگـاه   جدی 

مرد میـانسـالـی كـه  .  ویژه در كالنشھرھاست   سوخت كشور به 
ـیـت مـی   ھاست در جایگاه   نظر سال   به  ـنـد،    ھای سوخت فـعـال ك

كشیدن چون آلودگی باالسـت، ھـمـواره    اینجا نفس :  گوید   می 
شود و امـكـانـات و    باعث مریض شدن من و امثال من می 

 .دھند   خدمات درمانی و بھداشتی كافی ھم به ما نمی 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

در  «شیشه آبگینه»دو کارگر کارخانه 
 .قزوین اخراج شدند

ـنـه واقـع در شـھـر   دو کارگر رسمی کارخانه شیشـه آبـگـی
مـنـوچـھـر  »و   «حسـیـن فـالح »صنعتی البرز بـه اسـامـی  

ـراضـات   «افشار  ـیـل شـرکـت در اعـت توسط کارفرما و بـدل

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 . کارگران  اخراج شدند  
 

 کارمند اداری و ١٠٠بازگشت به کار 
 کارگر١٠٠٠استمرار اخراج 

ـر  ١٠٠ کارگران نورد و لوله صفا،  : مھر ٤   کارمـنـد اداری ب
در کـارخـانـه  .    کارگر اخراج شـدنـد ١٠٠٠ سر برگشتند و   

ـراض بـه   ـنـده ای در اعـت نورد و لوله صفا اعتراضات کـوب
 ماه بیمه ھـم اکـنـون در جـریـان  ١٨ تعویق سه ماه حقوق و  

 .است 
 

 اخراج در شرکت تولیدی گاز لوله ساوه
ـیـدی گـاز لـولـه سـاوه  ٩  از  (  کارگر رسـمـی شـرکـت تـول

ھای زیر مجموعه شرکت سرمـایـه گـذاری تـامـیـن    شرکت 
ـرارداد کـارشـان از  )  اجتماعی  ـر ق ـی ـی به دلیل مخالفت با تـغ

کـارگـران اخـراجـی؛  .  اخـراج شـدنـد  «موقـت »به   «دائمی »
ـری »،  «عباس شفیـعـی »،  «جعفر موالیی » ،  «حسـیـن امـی
ـرضـا رضـایـی »،  «محمـد فـرجـی » ـی کـامـبـخـش  »،  «عـل

و   «زاده   اصـالن نـوری »،  «جواد قلعـه نـوعـی »،  «ھا   کمالی 
کارگران ھر کـدام حـداقـل  .  میباشند   «زھرا غفاری »خانم  
 . سال سابقه کار دارند ١٥ 
 

  کارگر کاشی گیالنا٢٠اخراج 
ـراض  کـارگـران  :   آبان ١  ـتـمـیـن روز اعـت   ٢٠ در سی و ھف

 . کارگر قراردادی اخراج شدند 
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر مالـی کـاشـی گـیـالنـا بـه  

 کارگر قرار دادی ایـن  ٢٠ تصمیم سھام داران اصلی حداقل  
واحد تولیدی که تیر ماه امسال توسط کـارفـرمـای جـدیـد  

 . جذب شده بودند را به دلیل داشتن بار مالی اخراج کرد 
  

فقدان امنیت شغلی کارگران ریسندگی 
 کارخانه نساجی مازندران 

 نفر از کارگران شاغل در بخش ریسنـدگـی کـارخـانـه  ١٤٠ 
ـر   ـی ـی نساجی مازندران بعد از تعطیلی این واحد نسبت بـه تـغ

شان در شرایط فقدان امنیت شـغـلـی در    وضعیت قرارداد کار 
 .این کارخانه قرار گرفته اند 

 
 «ایران زاک» کارگر رسمی کارخانه ٥

 .اخراج شدند
ـنـده انـواع آدامـس    ـیـد کـن   ٥ در کارخانه ایران زاک تـول

 سـال  ٣ بـا   «محمـد عـلـی کـاظـمـی »کارگر به  اسامی  
ـقـه کـاری،  ١٧ با   «جاوید ذوالقرنی »سابقه کاری   سـال سـاب

مصـیـب  » سال سابقه کـاری،  ٢٠ با   «کریم مافی دوست »
 «مھدی معافی بردبار » سال سابقه کاری و  ١٨ با   «کلھر 
 .  سال سابقه اخراج شدند ١٧ با  
 

 اخراج در کارخانه نوشابه سازی خوشگوار
ـبـارھـای مـحـصـوالت   اخراج دو تن ازکارگران شاغـل در ان

 . شرکت توزیع نوشابه خوشگوار در تھران 
 

 ناامنی محیط کار 
 

 کارگر٣کشته وزخمی شدن
ـلـوار شـاھـد  .   ھـمـدان :   آبان ٣  یـک سـاخـتـمـان واقـع در ب

 .فروریخت و جان یکی نفر از کارگران را گرفت 
 

دست کارگر جوان در دستگاه بافندگی گیر 
 کرد
ـیـدی در خـیـابـان  : مھر ٢٩  کارگری در یک کـارگـاه تـول

جمھوری تھران در حال کار با دستگاه بافـنـدگـی بـود کـه  
ـبـه دسـتـگـاه     بی   ناگھان به دلیل  ـیـن ل احتیاطی دست وی ب

 .گیر کرد 
 

کارگری بر اثر ریزش محل گودبرداری در 
 پاسداران مصدوم شد

ـرداری شـده واقـع در  :   مھر ٢٩  ریـزش دیـواره مـحـل گـودب
خیابان پاسداران باعث ریزش خاک و سنگ بر سر کارگـر  

 .  متری زمین پرتاب کرد ٥ جوشکار شد و وی را به عمق  
   

 کشته شدن سه کارگر در دریای خزر
ــکــی از ســکــوھــای   ــه در ی ــان بــروز یــک حــادث در جــری
فراساحلی نفت و گـاز در بـخـش آذری دریـای خـزر، سـه  

 .کارگر جان باختند و یک کارگر دیگر نیز مفقود شد 
  

مصدومیت شدید یک کارگر متخصص در 
 عسلویه

 مـنـطـقـه  ١٨  و  ١٧ کارگر فنی  شاغل در پروژه ھای فاز  
 متری به شـدت مصـدوم  ٥ عسلویه پس از سقوط از ارتفاع  

 .شد 
 مصدومیت شدید یک کارگر ساختمانی

ـلـه » تھرانپارس کارگری بنام  ٢٠٢ در خیابان  :   آبان ٢   -امرال
حین انجام کار در یک ساختـمـان در حـال سـاخـت بـه   «م 

و بـه شـدت مصـدوم  .  داخل چاھک آسانسور سقوط کـرد 
 .شد 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه حقوق ٤کارگران پروفیل ساوه 
 اند نگرفته

ـروفـیـل سـاوه »ھزار کارگر کارخانه    مـاه  ٤ طـی   «نـورد پ
مـعـوقـات حـقـوقـی  .  انـد   گذشته دستمزدی دریـافـت نـکـرده 

رسید که کارفـرمـا بـا    کارگران پیش از این به پنج ماه می 
مـعـوقـات حـقـوقـی  )  مـھـر ٣٠ ( پرداخت یک ماه حـقـوق در 

 . کارگران را به چھارماه کاھش داد 
 

 کارگران
 

با ھدف مقابله با اعتصاب،  کارفرمای نورد 
لوله صفا بار دیگر از ورود کارگران به 

 .کارخانه جلوگیری کرد
ـریـت  :   اتحادیه آزاد کارگران ایران ایران  ـبـال دعـوت مـدی بدن

کارخانه نورد لوله صفا و حضور کارگران شیفـت صـبـح در  
محل کارخانه در روز شنبه که توام با ادامـه اعـتـصـاب از  
ـروز   سوی آنان بود کارفرمای این کارخانه بعـد از ظـھـر دی
بار دیگر از ورود کارگران شیفت شب  به کارخانه ممانعـت  
بعمل آورد و صبح امروز نیز به این وضعیت ادامـه داد امـا  

ـبـار   کارمندان اداری و کارگران برخی از قسمتھا از جمله ان
ـر گـزارشـھـای  .  و بارگیری بر سر کارھای خود رفتند  بنا ب

رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم ایـن وضـعـیـت  
کارگران اعتصابی نورد لوله صفا اعالم کرده اند کـارفـرمـا  
دست به ھر کاری بزند به ھیچ عنوان اعتصاب خود را تـا  
دریافت دستمزدھای معوقه و تمدید دفترچه ھای درمـانـی  

ـتـگـوئـی بـا  . شان پایان نخواھند داد  ایـن کـارگـران در گـف
سایت اتحاد، شائبه اخراج خود را که در برخی خبرگزاریـھـا  
آمده است بشدت رد کردند و ھدف کارفرما از ممانـعـت از  
ـرداخـت مـزد و   ورودشان به کارخانه را جا انـداخـتـن عـدم پ
. تحکیم وضعیت موجود از سوی کـارفـرمـا اعـالم کـردنـد 

ھمچنین کارگران قسمت انبار و بارگیری که صبـح امـروز  
کارفرما جلو ورود آنان را به کارخانه نگـرفـت اعـالم کـرده  
اند برای ھمراھی با دیگر ھمکاران اعتصابی خود از فـردا  
چنانچه کارفرما ھمه را به کارخانه راه دھد وارد کارخـانـه  
خواھند شد و در غیر اینصورت ھمراه با دیگر کـارگـران بـه  

بنا بر ایـن گـزارش، اعـتـصـاب  .  خانه ھایشان خواھند رفت 
ـم آنـان بـه ادامـه ایـن   کارگران نورد لـولـه صـفـا و تصـمـی
اعتصاب در حالی ادامه دارد که کارفرمای این کـارخـانـه  
ـرداخـت دسـتـمـزد مـعـوقـه   به جز ھفته گذشته کـه وعـده پ
کارگران را داد و تاکنون به آن عـمـل نـکـرده اسـت ھـیـچ  
اقدامی دیگری برای پرداخت دسـتـمـزد مـعـوقـه کـارگـران  
نکرده است و فقط بنا بر برخی خبرھای غیر مـوثـق گـویـا  
ـرای حـل تـمـدیـد   یکی از مسئولین کارخانه صبح امـروز ب
. دفترچه ھای درمانی کـارگـران عـازم اراک شـده اسـت 

بیش از ھزار و یکصد کارگر اعتصـابـی نـورد لـولـه صـفـا  
اعالم کرده اند تسلیم دسیسه ھای کارفرما نخواھند شـد و  
تا زمان پرداخت دستمزد معوقه خود بر سر کـارھـایشـان بـاز  

  آبـانـمـاه  ٤   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  نخواھند گشت 
 ١٣٩٣ 

 
اعتصاب بیش از یکھزار کارگر نورد لوله 

 صفا وارد ھشتمین روز خود شد
اعتصاب نـزدیـک بـه ھـزار و  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه گـذشـتـه در  
ـرچـه ھـای   ـرداخـت مـزد و تـمـدیـد دفـت اعتراض به عدم پ

ایـن  .  درمانی آغاز شده است وارد ھشتـمـیـن روز خـود شـد 
کارگران مدت چھار ماه است دستمزدی دریافت نکرده انـد  

ـیـل عـدم  ١٤ و    ماه است که دفترچه ھای درمانی آنان بـدل
واریز ھزینه ھای بیمه به حساب سازمان تامین اجـتـمـاعـی  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد  .  تمدید نشده است 
کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب کارفرما تالش کـرد بـا  
وعده پرداخت مزد در اواخر ھفته گذشته کـارگـران را وادار  
به شکستن اعتصاب کند اما کـارگـران بـا ایـن وعـده بـه  
ـر   اعتصاب خود پایان ندادند  و کارفرما برای اعمال فشار ب
روی آنان از روز سه شنبه ھفته گذشته کارخانه را تـعـطـیـل  
ـری کـرد   اعالم کرد و از ورود کارگران به کارخانه جلـوگـی
با اینحال کارگران حاضر به پایان دادن بـه اعـتـصـاب خـود  

ـروز  .  نشدند  بنا بر این گزارش در ادامـه ایـن اعـتـصـاب دی
جمعه کارفرما از طریق ارسال اس ام اس به کارگران اعـالم  

کارخانـه بـاز اسـت و کـارگـران  )  امروز ( کرد از روز شنبه  
بنا بر آخـریـن اخـبـار  .  می باید بر سرکارھای خود بازگردند 

رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال ایـن اس ام اس،  
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ـیـدا کـرده   امروز شنبه کارگران در محل کارخانه حضـور پ
اند اما تولید را براه نیانداخته و ھمچنان به اعـتـصـاب خـود  

کارگران نورد لوله صـفـا اعـالم کـرده انـد تـا  .  ادامه دادند 
 .تحقق خواستھایشان  تولید را راه اندازی نخواھند کرد 

 ١٣٩٣ سوم آبانماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

سومین نشست ایجاد تشكل سراسری 
كارگری در روز شنبه سوم آبان ماه در 

 شھر سقز بر گزار شد
ـیـد  .  کانون مدافعان حقوق کارگر  در این نشست ضـمـن تـای

ھای قبلی در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن    فعالیت 
ھـا در جـھـت ایـجـاد    ، بر گسترش ھر چه بیشتر این تـالش 

ھم چنین ضمن بررسی و بـحـث  .  تشكل سراسری تاكید شد 
در باره شرائط موجود  در نـظـام سـرمـایـه دای جـھـانـی و  
ھمچنین تحركات این نظام در چنین شـرائـطـی در مـنـطـقـه  
خاورمیانه و به خصوص ایران ، بر ضرورت بیشتر در ایـجـاد  
ـر مـورد   ـیـد شـد و مسـائـل زی تشكل سراسری كارگران تاك

ـرات اوضـاع مـنـطـقـه  .  ١ .  بررسی و تایید قرار گرفت   ـی تغی
ـر    وایجاد گروه  ھای مسلح حفـظ نـظـام سـرمـایـه داری نـظـی

ـروھـای   ـی داعش و مزدوران مسلحی ھمانند آن و سـركـوب ن
مستقل ومترقی و كارگـری در مـنـطـقـه، ضـرورت ایـجـاد  

ـر نـمـایـان مـی  ـیـشـت ـنـد   تشكل سراسری كارگری را ب . ٢ .  ك
گران در ایران و نظام جـھـانـی    ھای اخیر میان حكومت   توافق 

ـر سـاز و كـارھـای    سرمایه  ـیـشـت داری و گسترش ھر چـه ب
المللی، بر ضرورت ھـر چـه    ھای بین   استثماری، ورود شركت 

ـیـد دارد  دفـاع بـی چـون و  .  بیشتر استثمار نیروی كار تـاك
داری در سـال    مردان از نـظـم و نـظـام سـرمـایـه   چرای دولت 

گذشته كامال مشھود و غیرقابل انكار است و در نتیجـه در  
ـرو  ـی ھـای كـارگـری در ایـن    این میان اتحاد و ھمبستگی ن

ـراضـات  .  ٣ .  دھد   زمینه ضرورت خود را بیشتر نشان می  اعت
ـراضـات در پـارس    وسیع كارگری در دوره  ـر اعـت ی اخیر نظی

جنوبی و صنایع پتروشیمی، صنایع و معادنی نظیر بـافـق و  
سـازی صـفـا،    معدن سنگرود، و ھمچنین اعتراضات در لولـه 

بیانـگـر آن اسـت كـه ھـر  ...  واگن پارس و كاشی گیالنا و 
داری    ھای نیروی كار و حافظـان نـظـام سـرمـایـه   روزه  تضاد 

شود و در كنار آن تحمیل حداقل دستـمـزد    بیشتر و حادتر می 
زیر خط فقر بر كارگران و غارت اموال كارگران در سـازمـان  
تامین اجتماعی ، بر ضرروت دفـاع ھـمـاھـنـگ از حـقـوق  

پاشـی    تحركاتی نظیر اسید .  ٤ .  كارگران تاكیدی مجدد است 
ـلـه بـا آزادی   به صورت زنان برای ایجاد جو ارعاب و مـقـاب

ما ضمن مـحـكـوم كـردن  . زنان و خانه نشین كردن آنھا است 
ـیـن اعـمـالـی بـه صـورت   این اعمال خواھان مقابله بـا چـن

یـافـتـه و    از نظر مـا ایـن اعـمـال سـازمـان .  سراسری ھستیم 
ـر   ـیـشـت حساب شده است تا جو ارعاب و سركوب را ھر چه ب

ـر  .   ٥ . گسترش دھند  حاضرین در این نشست ضمن تاكید ب
ـنـاسـب بـا درجـه    ضرورت پیشرفت تشكل  ھای كارگری مـت

ـنـد كـه ایـجـاد تشـكـل   رشد و جنبش كارگری تاكیـد داشـت
ـبـش   ـیـشـرفـت جـن سراسری كارگـری در ایـن مـرحـلـه از پ

ـقـد و    كارگری اجتناب  ـر ن ناپذیر است و این امـر مـتـكـی ب
ھـای كـارگـری    ھای گذشته تشكل   بررسی عمیق از فعالیت 

ھـای مـوجـود كـارگـری    است و ھیچگونه تقابلی با تشكـل 
 .ندارد  

 

 :نامه کارگران نانوا به استاندار کردستان
کارگران نانوا در دولت یازدھم ھم در فقر 

 و تنگدستی قرار دارند
ھـای سـقـز و حـومـه در    انجمن صنفی کـارگـران خـبـازی 

 کـارگـران    ای خطاب به استاندار کردستان تاکید کـرده   نامه 
نانوا به دلیل افزایش نیافتن دستمزدشان در دو سال گـذشـتـه  

در بـخـشـھـایـی از ایـن  . اند   در فقر و تنگدستی قرار گرفته 
ھـای     بـا مـقـام   چـنـدیـن بـاره :  نامه کارگران اعالم کرده اند 

ـفـاوت مـزدی    دولتی درباره افزایش دستمزد امسال و مابه  ـت ال
 و شش مـاه از  ٩٢  گفته با گذشت سال  ٩٣  و  ٩٢ ھای    سال 
ھـای امـروز و فـردا از    ، کارگران کماکان با وعده ٩٣ سال  

ـرار   طرف نمایندگان کارفرمایان و مسئولین در بالتکلیفی ق
توجھی کارفرمایان خباز به قانون کـار بـه امـری    بی . دارند 

ـفـی    طبیعی تبدیل شده و کلیه تالش  ھای این تشـکـل صـن
نتیجـه    در جھت استیفای مطالبات قانونی کارگران خباز بی 

ارزشـی و    نویسندگان این نامه در ادامـه از بـی .  بوده است 
ـراز    بی  ـر و امـیـد اب ـی جایگاھی کارگران نانوا در دولـت تـدب

اند این قشر زحمتکش قربانی تصمیمـات    تاسف کرده و گفته 
در بـخـش  .  انـد   کارفرمایان و سیاست مسئولین مربوطه شـده 

گـاه کـارگـری خـواھـان    دیگری از این نامه آمـده کـه ھـر 
دریافت حقوق قانونی خود باشد بـالفـاصـلـه از کـار اخـراج  

شود و در واقع کـارگـران خـبـاز در    شده و زندگیش تباه می 
ــھــره  ــدی بــرای خــود و    ازای تــالش خــود ب ــاامــی ای جــز ن

ھـای    انجمن صنفی کارگران خبازی . برند   ھایشان نمی   خانواده 
 اسـت    سقز و حومه در پایان از استاندار کردسـتـان خـواسـتـه 

ـرای خـاتـمـه   جھت جلوگیری از بروز ھر گونه مشکلی و ب
 .سامان اقدامات الزم را انجام دھد   به   دادن به این وضعیت نا 

 
کشان شرکت واحد خواھان حق  زحمت

 باشند کمک بالعوض مسکن خود می
به دنبال اعتراضات و اعتصاب کارگران شـرکـت واحـد در  

ھـای     ، شھرداری تھران با فروش دو قطعه از زمـیـن ٨٤ سال  
ـنـه   مازاد شرکت به ارزش ھفتاد و پنج میلیارد تومان و ھـزی

کـه بـا  .  آن برای ایجاد مسکن کـارگـران مـوافـقـت نـمـود 
ناکارآمدی مدیریتی و با الگوی فقر و فساد و تبعـیـض و  

ـران و    حیف و میل و ریخت و پاش  ھای آنچنانی مرسوم مدی
ـیـش   تصمیمات پشت پرده دور از چشم و حضور کـارگـران ب
از ھفتاد درصد از آنان از دریافت این حق تـاکـنـون مـحـروم  

ھای گذشته تاکنون مرتبا بـه    اما کارگران از سال .  اند   مانده 
مدیران و مسـئـوالن مـراجـعـه کـرده و حـق خـود را طـلـب  

 .در این راستا تجمعاتی نیز انجام شده است . کنند   می 
ـبـه    در پی این فعالیت    ٢٢/٠٧/٩٣ ھای مستمر، روز سه شن

ـنـدگـان  ١٥  الی  ١١ از ساعت    گـروھـی از کـارگـران و ران
 ھمراه فعالین سندیکایی آقـایـان وحـیـد    شاغل در خطوط به 

ـنـی و عـلـی    فریدونی، سید رضا نعمتی  پور، عبـدالـه حسـی
ـرای ایـن   ـری مـیـدان آزادی ب اکبر نظری در پایانه مسافرب
خواسته بحق کارگران اقدام به جمع آوری امضاء نمـودنـد و  
ـلـی شـورای   ـتـخـابـات تـحـمـی ھمزمان با توجه بـه قضـیـه ان
فرمایشی که از طرف مدیریت سامانه یک و عواملش در  

ھا و توضیحات قانونی و    دستور کار و اجراء بود روشنگری 
حقوقی الزم برای ھمکاران ارائه شد و آنان را نسبت به حـق  

ی کـارگـران    ھای مطرح شده   و حقوقشان آشنا کرده و پرسش 
ـیـن وزارت کـار را   را پاسخ داده و تخلفات قانـونـی مسـئـول

ـرار دادنـد  الزم بـه یـادآوری اسـت مـامـوران  .  مورد اشاره ق
حراست برای ایجاد ارعـاب و تـرس در کـارگـران بصـورت  
ـرداری   خاصی نظارت کرده و اقدام به عکسبرداری و فیلم ب

ـبـه فـعـال  ٢٢  الی  ٢٠ ھمچنین از ساعت . نمودند   چھـار شـن
سندیکایی آقای محمد قاسمی به ھمراه تعدادی دیـگـر از  
کارگران در جلو درب توقفگاه ھفده شھریور سامانه ده اقـدام  

ـیـت آنـھـا  .  آوری امضاء از کارگران نمودند   به جمع  که فعـال
ـرای مـمـانـعـت از   منجـر بـه حضـور عـوامـل کـارفـرمـا ب

و بدون توجه به مزاحمـت عـوامـل  .  آوری امضاء گردید   جمع 
 .مدیریت کارگران نامه درخواست مسکن را امضاء نمودند 

سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
 ١٣٩٣ مھر ٢٩ -حومه 

 
 اخبار بین المللی 

 
ھا ھزار نفر در  تظاھرات ده -بریتانیا 

 اعتراض به وضعیت معیشتی
در  (   مـھـر ٢٦ (  اکتبـر  ١٨ دھھا ھزار نفر در لندن روز شنبه  

اعتراض به کاھش دستمزد و شرایط سخـت مـعـیـشـتـی در  
ـر  .  بریتانیا دست به تظاھرات زدند  ـف دست کم ھشتـاد ھـزار ن

که اغلب آنھا کارمندان دولت و کـارگـران بـودنـد در ایـن  
ـقـاد از  .  راھپیمایی شرکت کردند  ـت تظاھرکنندگان ضـمـن ان

سیاست ھای اقتصادی دولت خواستار افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
: دبیر یکی از اتحادیه ھای کـارگـری مـی گـویـد .  شدند 

. مردمی که اینجا ھستند اغلب کارگرھای کـم درآمـدنـد " 
آنھا باید ھزینه کاری که قدرتمندان و ثروتمندان با جـامـعـه  

ـتـصـادی و  .  کردند را پرداخت کنند  اینھا عـامـل بـحـران اق
ـیـن  .  ورشکستگی بانکھا نیستند  ششصـد ھـزار شـغـل از ب

دسـتـمـزد  "  رفته و کمترین دستمزد بـه مـردم تـحـمـیـل شـده 
ـیـا از سـال   ـتـان ـری ـتـی در ب کارکنان بخش خصوصی و دول

 میالدی تا کنون پنجاه پوند در ھفته کاھش داشتـه،  ٢٠٠٨ 
ـتـه اتـحـادیـه ھـای کـارگـری درآمـد   در حالی که به گـف

 . درصد افزایش یافته است ١٧٥ مدیران تا  
 

 اعتصاب گسترده رانندگان قطار -آلمان 
اعتصاب گسترده رانندگان قطار در آلـمـان کـه از بـامـداد  

آغـاز شـد، ھـمـزمـان بـا آغـاز  (    مھر ٢٦ ( اکتبر  ١٨ شنبه  
تعطیالت پاییزی در ھفت ایالت آلمان،  موجب لغـو حـرکـت  

شـرکـت مـلـی  .  صدھا قطار در شھرھای مختلف شده است 
راه آھن آلمان برای جایگزینی قطارھا تالش می کـنـد امـا  
ـنـھـا   تنھا یک سوم قطارھا تردد خواھند داشت و مسافران ت
دوازده ساعت زودتر اطالع می یابند که قطارشان لـغـو شـده  

افزایش پنج درصدی دستمزدھـا و کـاھـش سـاعـات  .  یا نه 
ـتـه  .  کاری، درخواست اصلـی اعـتـصـابـگـران اسـت  بـه گـف

اتحادیه رانندگان قطارھای سراسری آلمان، این اعتصاب تـا  
ـر  ٢٠ صبح روز دوشنبـه   ـب ادامـه خـواھـد  (   مـھـر ٢٨ (  اکـت

 .داشت 
 

تظاھرات ھزاران نفره برای   -مکزیک 
 پیدا کردن دانش آموزان ناپدید شده 

ـر  ١٧ ھزاران نفر از مردم مکزیک روز جـمـعـه   ـب   ٢٥ (  اکـت
ـنـد  (  مھر  با راھپیمایی در شھر آکاپولـکـو از دولـت خـواسـت



 12  ١٣٩٣ آبان ٦ کارگر کمونيست

 

ھرچه سریعتر چھل و سه دانش آموز و آموزگار ناپدید شـده  
. این افراد از سه ھفته پیش نـاپـدیـد شـده انـد .  را پیدا کند 

تظاھرکنندگان ھمچنین با انتقاد از فـرمـانـدار مـنـطـقـه بـه  
دلیل ناتوانی در یافتن افراد ناپدیـد شـده، خـواسـتـار کـنـاره  

ـنـدگـان مـی  .  گیری وی از قدرت شدند  یکی از تظاھرکـن
مردم خسته شده اند، تبھکاران در تـمـام اداره ھـای  : " گوید 

آنـھـا  .  دولتی نفوذ کرده اند و امور را در دست گـرفـتـه انـد 
ھنـوز  ."  مشخص می کنند دولت چه کاری باید انجام دھد 

ھیچ اطالع دقیقی از نحوه ناپدید شدن دانش آموزان منتـشـر  
نشده، اما به نظر می رسـد ایـن افـراد تـوسـط گـروھـھـای  

ـروی  .  قاچاق مواد مخدر ربوده شده اند  ـی نزدیک به ھـزار ن
 .پلیس در جستجوی چھل و سه فرد ناپدید شده ھستند 

 
اعتصاب خلبانان شرکت ھواپیمایی  -آلمان 
 ھانزا لوفت

خلبانان شرکت ھواپیمایی لوفت ھانزای آلمان، اعتصاب دو  
ـبـه    ٢٠ روزه ای را از ساعت یک بـعـد از ظـھـر روز دوشـن

ایـن  .  بـه وقـت مـحـلـی، آغـاز کـردنـد (   مـھـر ٢٨ ( اکتبر  
اعتصاب که ھشتمین اعتصاب کارکـنـان ایـن شـرکـت از  
ابتدای سال جاری میالدی محسوب می شود، باعث لـغـو  

سندیکاھای لـوفـت ھـانـزا خـواھـان  .   پرواز شده است ١٤٥٠ 
باقی ماندن شرایط کنونی بازنشستگی خلبانان این شرکـت  

 سـالـگـی و  ٥٥ ھستند که به آنھا امکان می دھد در سن  
 . درصد از حقوقشان بازنشسته شوند ٦٠ با دریافت  

 
ادامه تظاھرات در اعتراض به  -مکزیک 

 ناپدید شدن دانشجویان
صدھا نفر در اعتراض به ناپدید شدن چھل و سـه دانشـجـو  

در شھر چیلپانسیگوی واقع در استـان گـرروی مـکـزیـک  
ـیـز از حـمـلـه  . تظاھرات کردند  ھمچنین، برخی گـزارشـھـا ن

ـقـالب   اعضای سندیکای معلمان به مقر حزب چپـگـرای ان
ایـن دانشـجـویـان  .  دموکراتیک این کشـور حـکـایـت دارد 

آخرین بار حدود یک ماه پیـش پـس از حـمـلـه مسـلـحـانـه  
مشترک پلیس و عوامل جنایات سازمان یافته به آنـھـا در  

ـنـج  .  ایگواال دیده شدند  ـیـسـت و پ این حمله شش کشته و ب
رائول پالسنسیا، رییس کمیسیـون  .  زخمی بر جا گذاشته بود 

ـتـی ھـم از  ” : حقوق بشر مکزیک، می گوید  نھادھای دول
پیش گیری از جرم و ھم تعقیب افرادی که در ناپدید شـدن  
چھل و سه دانشجو و کشتن شش تن از آنھا در روز بیـسـت  

ـنـد، عـاجـزنـد  ـر دسـت داشـت دولـت فـدرال  “  . و شش سپتامـب
ـرای یـافـتـن   مکزیک یک جایزه یکصد ھزار دالری را ب

 .اثری از این دانشجویان ناپدید شده، تعیین کرده است 
 

 ھای کوتاه خبر
 

خلبان ھای خطوط ھوایی جرمن وینگز، از شـرکـت    -آلمان  
ـرنـامــه   ـراض بـه ب ــه لـوفـت ھــانـزا در اعـت ھـای وابسـتـه ب
بازنشستگی پیش از موعد ایـن شـرکـت در سـراسـر آلـمـان  

در پی این اعتصاب صد پرواز لـغـو  .  دست به اعتصاب زدند 
از ابتدای سال میـالدی جـاری تـا کـنـون اعـتـصـاب  .  شد 

کارکنان موجب کاھش ھفتاد میلیون یورویی سـود لـوفـت  
 .ھانزا و شرکتھای وابسته شده است 

ـنـه  "  اوبر "رانندگان شرکت آمریکایی   -آمریکا   فعال در زمـی
ـبـه   ـنـجـشـن ـنـده روز پ ـر در  ٢٣ کرایه اتومبیل بـا ران ـب  اکـت

این راننـدگـان بـه شـرایـط  . کالیفرنیا دست به تظاھرات زدند 

ـیـت کـاری   کاری، درآمد و حقوق، ھمچنین وضعـیـت امـن
ـرض مـی  .  خود اعتراض کردنـد  ـنـدگـان مـعـت یـکـی از ران

ـنـسـت کـه  : " گوید  ـنـجـا ای یکی از دالیل اعتراض ما در ای
اوبر تعداد رانندگان خود را افزایش داده و از طـرف دیـگـر  

تا حـدی کـه آنـچـنـان  . میزان درآمد ما کاھش یافته است 
ـر از   ـیـن ت فشاری به ما وارد آورده اند کـه درآمـد مـا پـای

 سـنـت در ازای ھـر مـایـل  ٥٤ حداقل درآمد فدرال یعنـی  
 "است 
 

 زن را در ایـالـت آدامـاوا واقـع در  ٦٠ افراد مسلح   -نیجریه  
رود این اقـدام تـوسـط    احتمال می . شمال شرقی نیجریه ربودند 

گـروه اسـالمـی  .  نظامیـان بـوکـوحـرام انـجـام شـده بـود   شبه 
بوکوحرام چند ماه قبل نیز در جریان حمله شبانـه بـه یـک  

    آمـوز را ربـودنـد و بـه    دانـش ٢٠٠ خوابگاه دخترانه، بیش از  
ھـا،    ھا درباره توافق برای آزادی آن   رغم انتشار برخی گزارش 
 .اند   این دختران ھنوز آزاد نشده 

 
بانک لویدز اعالم کرد که قصـد دارد ظـرف     -انگلستان  

این بـانـک  .  را اخراج بکند    ھزار تن ٩  سال آینده بیش از    سه 
ـفـاده از خـدمـات   علت این تصمیم را دیجیتالی شدن و اسـت

از آغـار بـحـران  .  آنالین توسط مشتریـان اعـالم کـرده اسـت 
 ھـزار  ٥٠  میالدی مجموعا بیـش از  ٢٠٠٨ اقتصادی سال  

 .نفر توسط این مو سسه مالی اخراج شده اند 
 
 


