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از سـال  ( سالھای دراز اسـت  
ـــمـــداران  )  ١٩٩٧  ـت ـــاســ ـی کـــه ســ

ـنـد کـه   بورژوازی سـعـی مـیـکـن
عقل ھایشان را روی ھم بریزند تـا  
ـرنـد کـره   شاید بتوانند تصمیم بگـی
زمین را از خطری کـه تـھـدیـدش  

در سـال  .  میکنـد، نـجـات دھـنـد 
 در شھر کیوتو ژاپن بر سـر  ١٩٩٧ 

پیمانی به توافق رسیدند تا شـایـد  
بتوانند گازه ھای گلخانـه ای را  

ـیـمـان کـیـوتـو،  . " کاھش دھـنـد  پ
ـیـن  ـلـی بـه مـنـظـور    پیمانی ب الـمـل

ـــدور گــــازھــــای   ـــاھــــش ص ک

ای، کـه عـامـل اصـلـی    خانه   گل 
ـر    شدن زمین در دھه   گرم  ھـای اخـی

ایـن  .  شـونـد، اسـت   محسـوب مـی 
ــمـان کـه پــیـمــان  ـی ــو را    پ نـامــه  ری

ـم مـی  ـرمـی کـنـد در    تکـمـیـل و ت
چارچوب سـازمـان مـلـل مـت حـد  

ـر  .  شکل گرفت  طی سالھای اخـی
ای    با افزایش گـازھـای گـلـخـانـه 

نظیر متـان، دی اکسـیـد کـربـن،  
بخار آب و اکسید نیتروژن در جـو  
زمین، دمای کره در حال افزایـش  

باشد که این امر باعث ایجـاد    می 
ـنـد در مـحـیـط   تغییرات ناخـوشـای

از ایـن رو در  .  زیست خواھد شـد 
 طی پیمانـی مـعـروف  ١٩٩٧ سال  

به کیوتـو کشـورھـای صـنـعـتـی  
متعھد شدنـد کـه ظـرف ده سـال  
ــشــار گــازھــای   ــزان انــت ــده مــی ـن آی

٪ کـاھـش  ٥ ای خـود را    گلخانـه 
دھند و بـه کشـورھـای در حـال  

ـرای    توسعه کمک  ھای مـالـی ب
ـفـاده از   ـفـوذ اسـت افزایش ضریب ن

ـر    انرژی  ـر نـظـی ھـای تـجـدیـد پـذی
انرژی خورشیدی و بادی، اعـطـا  

 ." نمایند 

 آخرین شاخص بـانـک مـرکـزی   
از خط فقر در ایران مربوط به سـه  

 است کـه  ٩٠ سال قبل یعنی سال  
ـیـون و   ـل   ٧٠٠ میزان آنرا  یک می

پـس از  .  ھزار تومان اعالم میکند 
آن کارشناسان حکومتی با تـوجـه  
ـرخ تـورم،   به افزایش قیمت ھا و ن

  را  ٩٢ افزایش خط فقر تا سـال  
 ھـزار  ٥٠٠  میلیون و  ٢ نزدیک به  

ـری  ٥ تومان برای یک خانوار   ـف  ن
ـر اسـاس  .  تخمین زدند  اکنون نیز ب

  ٣ آخرین بررسی ھا حداقل درآمـد  
میلیون تومان اعالم شـده اسـت و  
کسانی که کمتر از ایـن مـیـزان  
ـر   ـر خـط فـق دریافتی دارند در زی

 . قرار می گیرند 
این درحالیست که مـیـزان حـداقـل  

 ھـزار  ٦٠٨ دستمزد کارگران فقط  
ـر   تومان در ماه یعنی چند بـار زی
خط فقریست که در آمـارھـایشـان  

ــگــویــنـد  ــی  .  از آن ســخــن مــی عــل
ربیعی وزیر کار دولت روحانی بـه  
تازگی اعالم کـرد کـه مـتـوسـط  

،  ٩٣ دریافتی ھر کارگر در سـال  
 .  یک میلیون تومان است 

ـیـن طـی سـخـنـانـی در   او ھمچـن
  ٥ ھمین ھفته اخیر با اعالم اینکه  

ـران  دارای  ٦ تا    میلیون نفر در ای
ثروت باال در رده  ثروتمندان جـھـان  

ـنـد، از   ـر در  ٧ ھسـت ـف ـیـون ن ـل  مــی
ـیـت   ـر شـدیـد کـه امـن شرایط فـق
غذایی آنـھـا در مـخـاطـره اسـت،  

چشـم انـدازش  .  سخن گفته اسـت 
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 نجا گفته شد که اگر جـامـعـه و  
اقتصاد در یـک وضـع مـتـعـارف  
ـازار   ـیـمـتـی و ب بود و نظام چند ق
سیاه در آن وجـود نـداشـت مـیـشـد  
آمــار بــانــک مــرکــزی را بــرای  

مـن  .  محاسبه تورم مبنی قرار داد 
فکر میکنم حتی در آن حالت ھـم  
کارگران موظف بودند که به آمـار  

این آمارھـا  .  مستقل خودشان برسند 
در ھمه کشورھا، حتی کشورھای  

ـاب " اروپائی   . دارد "  حسـاب و کـت
ـا   خود آنھا ھم بر سر مسالــه تورم ب

در  .  اتـحـادیـه ھـایشــان کـار دارنـد 
ــورم   ــن کشــورھــا ت تـک تــک ای
یکی از شاخص ھایـی اسـت کـه  
کارگری که متشکل ھـم ھسـت  
ــنــای آن خــواســت اضــافــه   بـر مــب
ـیـن مـیـکـنـد  ـی . دستـمـزدش را تـع

ـفـعـت ذاتـی ای   بنابراین دولــت من
ـفـع   دارد برای آنکه آمارھا را بـه ن
ــد  ـتـر دســتـکـاری بـکـن . تـورم کـم

ـــی از   ــ ـل ـی ـنـکـه در خ بخصوص ای
ـارزه حـزبـی و   کشورھائی که مـب
پارلــمانی و غیره جریان دارد، حـزب  
حاکم تمام مدت داردسعی میکنـد  
ـتـصـادی   که نشان بدھد از نـظـر اق
ـــه تـورم   ــ موفق بوده است و از جمل

روش ایـن دسـتـکـاری  .  کمتر شده 
آماری خیلــی تـوطـئـه گـرانـه ھـم  

اینـھـا ھـزار و یـک جـور  .  نیست 
ــه   ضـریـب دارنـد کـه در مـحــاسـب
ـنـد  ـایـد حسـاب کـن . آماری تورم ب
ـنـی اسـت  ـی . خیلــی از اینـھـا تـخـم

ـاز اسـت  بسـتـه  .  دستشان در اینھا ب
ـا فـروردیـن   به اینکه از فروردیـن ت
ـا خـرداد   حساب کنند یا از خرداد ت
ـــف مـیـرسـنـد  ــ ـل . به دو عدد مـخـت

باالخره آن عددی که از زیر دسـت  
اینھا بیرون میاید عددی است کـه  
ـان   به نفع دولــت و جامعه کارفرمای

بنابـرایـن بـه ایـن  .  تعدیل شده است 
ـاط نـگـاه   ـی ـا قـدری احـت ھم باید ب

من فکر میکنم در ھر حـال  .  کرد 
کارگر ھم درست مثل بورژوا کـه  
محقق و آمارگیـر خـودش را دارد  
ــایــد، در شــرایــط فــرضــی کــه   ب
تشکلــھای کارگری وجـود دارنـد،  
کمیسیون ھای خودش را تشکـیـل  
ـقـال تـورم و   بدھد و خـودش مسـت

ایـن کـار  .  غیـره را حسـاب کـنـد 
ـاد  .  دشواری ھم نیسـت  ھـمـان اسـت

ـنـد از   ـتـوان ـی دانشگاھھایـی کـه م
ـنـد   دولــت حقوق بگیرند و کار کـن
ـنـد   ـتـوان از اتحادیه کارگری ھم می
ـال   ـب حقوق بگیرند و کار کنند و دن
ــه کــارگـــران   ــد ک ـــرون کــاری ب

 . میگویند 
ـنـکـه در کشـوری   کته دیـگـر ای
ـانـک   ـنـکـه آمـار ب مانند ایـران ای
ــثــل روز   ــزی دروغ اســت م مــرک

من اعداد ساده ای را  .  روشن است 
ـان حسـاب   به شمـا مـیـدھـم خـودت

ـیـد  .  کنید  قبل از انقالب فرض کن
ـزی حـدود   درآمد سرانـه ایـران چـی

این مـقـدار دالر  .  دوھزار دالر است 
در بازار جھانی یک قـدرت خـریـد  

ـنـی دارد  یـعـنـی در ازاء آن  .  معی
ـاس، و   ـب ــ مقدار معینـی گـنـدم، ـل

ـــه بـر  .  غیره میدھند  در این دھساـل
ســر خــود دالر چــه آمــده اســت؟  
ــازار   ــل از ایــران دالر در ب ــق ــت مس
آمریکا چه میتواند بخرد؟ در دوره  
رونق نفتی که درآمد سـرانـه ایـران  
مثال دوھزار دالر بوده با یک دالر  
ـنـد   در خود آمریکا دو نفر میتوانست

االن  .  غذا بخـورنـد و سـیـر بشـونـد 
ـیـمـت   ـپـسـی را بـه ایـن ق یـک پ

یـعـنـی خـود دالر  .  نمیشود خـریـد 
ـیـن آمـده اسـت  ـائ . قدرت خریدش پ

ــد و نــرخ   ــا قــدرت خــری حــاال شــم
برابری ریال و دالر و تغییرات آن را  
ـیـد، کـه از ھشـت   ھم حساب کـن
تومان به صدو سی تومـان رسـیـده  
ـال بـه   است، ببینید قدرت خـریـد ری
نسبت اجناس در بازار جھانـی چـه  

و ایران ھـم کشـوری  ( بسرش آمده  
ـادی از   ـار زی است که مقـدار بسـی

). مایحتاج خـود را وارد مـیـکـنـد 
من و شما که صد تومان، یـعـنـی  
ھزار ریال، میگیریم به نسبت چھل  
ـیـش چـه   تومان دستمزد دھسـال پ
ــن بــازار   ــم از ای ــی ــوان ـت چـیــزی مــی
بخریم؟ اگر به تورم چـنـدیـن صـد  
ــکــجــای   ــد ی ــدی ــرســی درصــدی ن

ـاه دارد  ــب   ٢٣ .  مـحـاســبـه تــان اشـت
ـنـھـا بـرای  ٢٢ درصد و    درصد و ای

آبرو نگھداری حزب و دولــت حاکم  
ـــوی   ــ ـل است و برای پرت کـردن ج
ـلـی بـدرد   ــ ــ مردم و مراجع بین الــمل

ـایـد بـرونـد سـراغ  . میخورد  وگرنه ب
ــعــی   ــارھــای واق  درصــد  ٥٠٠ آم

ـارسـال و  ٣٥٠ امسـال و    درصـد پ
نکته دیگری که میخواستم  .  غیره 

اضافه بکنم اینست کـه گـره زدن  
دستمزدھا، چه حداقل دسـتـمـزد و  
چه نرخ دستمزد ھا بطور کلــی بـه  

ـنـوز   ـیـک ھ تورم و ترمیـم اتـومـات
ـای دیـگـر ھـم  .  کافی نیست  ـق رف
ـاال  .  اشاره کردند  بارآوری کار ھم ب

یعنـی کسـی کـه امسـال  .  میرود 
ـارسـال در   کار میکند بیشـتـر از پ
مدت معین مـحـصـول و ثـروت و  

به نسبـت دوره  . سود بوجود میاورد 
قبل با کار کارگـر مـاشـیـن آالت  
بیشتری به حرکت درمیاید، مـواد  
ـیدی بیشتری مصرف میشـود،   توـل
ـیـد مـیـشـود  ــ . اجناس بیشتری تـوـل

بنابراین دستمزد نه فقط به تنـاسـب  
ـزایـش   ـاسـب اف ـن ـلـکـه بـه ت تورم ب

ـــب  .  بارآوری کار باید باال برود  جاـل
ــھــا کــه در   ــســت کــه ھــمــان ــن ای
ـاورنـد،   آمارھایشان تورم را پائین می
ـنـوان   در آمـارھـای دیـگـرشـان، بـع
ـاال   ھمت دولــت سر کار، مدام از ب
ـار ســـخـــن   ـارآوری کــ ــ ـــن ب ـت ــ رف

باید ما ھم بگوئیم اگـر  .  میگویند 
ـا   ـــطـف بارآوری کار باال رفته است ل

ـپـردازیـد  شـاخـص  .  سھم کارگر را ب
رشـد الـگـوی  .  ھای زیادی ھست 

ـار آوری کـار، تـورم و   مصرف، ب
غیره، که باید در محاسبه تـرمـیـم  

 . و افزایش دستمزد منظور بشود 
 

در آخر میخواھم به آن نـکـتـه کـه  
. در ابتدای این بحث گفتم بـرگـردم 

بنظر من باید در قانون کاری کـه  
ـاشـد   بخواھد مورد قبـول کـارگـر ب
ـاصـر جـاویـد   اینھا، ھمانطور کـه ن
. گفت، اتوماتیک صورت بـگـیـرد 

یعـنـی دردسـر و دونـدگـی بـرای  
ـاشـد  ـایـد داشـتـه ب ـب اگـر  .  کارگر ن

کسی بـخـواھـد نـدھـد و مـدعـی  
باشد که نمیشـود داد و غـیـره او  

بایـد مـرجـعـی  .  باید دوندگی کند 
این شاخصھا را محـاسـبـه کـنـد و  
افزایش مـورد نـظـر را بـه حسـاب  

ـنـطـور  .  کارگر بگذارد  اجاره خانه ای
باال میرود، قیمت اجناس ھمینطـور  
ـا ایـن   اتوماتیک باال میرود، گـوی
فقط نیروی کار است که نمیشـود  
ـیـمــتـش از فـردا از طـرف خــود   ق

ـیـر کـنـد  ـی ـنـھـم  .  فروشنده اش تغ ای
ھمانطور که گفته شد بستگی بـه  
ـای   ـن این دارد کـه اوال سـطـح مـب
دستمزدھـا و حـقـوق کـارگـران را  
ـا تشـکـل   ـی ـان چقدر نوشته انـد و ث
ـاراتـی دارد و   ـی ـت کارگری چه اخ
 چه اموری را بدست گرفته است 
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ــتــه  ١٧   ســال از آن زمــان گــذش
ـبـه   .  است  ـر  ٢ روز یکشـن  نـوامـب

ــل  ٢٠١٤  ھشــدار  "   سـازمــان مــل
در مورد تغییـرات آب و  "  شدیدی 

ھوایی کره زمـیـن داد و تـاکـیـد  
ـرات   ـی کرد که اگر ھمین روند تغی
و آب و ھوایی ادامـه یـابـد، کـره  

ـقـطـه بـی بـازگشـت " زمین بـه   " ن
این یعنـی در ھـمـه  . خواھد رسید 

این سالھا کوششھای بی ثـمـری  
بان کـی مـون،  . "  صورت گرفته 

دبیرکل سازمان ملـل، در مـراسـم  
ـنـھـاگ،   ارائه این گزارش در کـپ
پایتـخـت دانـمـارک، گـفـت کـه  
جھان برای خطرات ناشی از پدیـده  
تغییرات آب و ھوایـی ازآمـادگـی  

ـیـسـت  ـرخـوردار ن بـان  .  مناسـبـی ب
ـم  : " کی مون تاکید کرده است  عل

سخن گفته است و ھیچ ابھـامـی  
ـران جـھـان بـایـد   وجود ندارد؛ رھـب
ـفـع مـا   ـنـد؛ زمـان بـه ن اقدام کـن

ـر اسـاس  . "  نیست  بان کی مون ب
ـقـات    ـی ـیـجـه تـحـق ـت گزارشی که ن

ــوده در  ٨٠٠  ــد ب ــمــن    ٤٠  دانش
ـم گـردیـده اسـت بـه   صفحه تنـظـی
ــاســتــمــداران ھشــدار داده کــه   ســی
ـنـد،   حداقل حرف علم را بـاور کـن

ـم ھـمـیـن  ١٧  ـیـش ھـم عـل  سال پ
ھشدار را داده بود اما کـو گـوش  

 !شنوا 
ـیـس   راجندار کومار پـاکـوری، ری

ـرات آب و    مجمع بین  ـی ـی المللی تـغ
وقـت  : " ھوایی در کپنھاگ گفت 

ــوقــف گــرمــایــش   ــادی بــرای ت زی
زمین و نگه داشتن حد گرمـایـش  

گـراد    زمین در حد دو درجه سانتی 
به گـزارش رسـانـه  ."   باقی نمانده 

مـــجـــمـــع  " ھـــای بـــورژوازی   
المللی تغییرات آب و ھـوایـی    بین 
شـنـاس جـھـانـی را     کار ١٩٥ که  

ــف خــود گــرد آورده، در   ـر ســق زی
ـرات    گزارش نھایی چشم  ـی انداز تغی

اقلیمی یادآوری کـرده اسـت کـه  
برای توقف پدیده گرمایش زمیـن،  

بایست تـا    ای می   گازھای گلخانه 
  ٧٠  الی  ٤٠  به میزان  ٢٠٥٠ سال  

ـنـد و تـا   ـیـدا کـن درصد کاھش پ
پایان قرن بیست و یـکـم بـایـد بـه  

برای رسیدن به ایـن  .  صفر برسند  
بایست از    ھدف جامعه جھانی می 

ـلـی صـرف  نـظـر    منابع انرژی فسـی

ھــای پــاک    کــنــد و بــه انــرژی 
مانند انرژی خـورشـیـدی، بـاد و  

از سـوی دیـگـر  .  آب روی بیاورد 
ضرورت دارد که مـیـزان مصـرف  
"  انرژی در جھان کاھش پیدا کند 

به گفته راجندار کومار پـاکـوری  
چنانچه انتشارگازھای گـلـخـانـه  

ــود   ــار نش ــھ ــه زودی  "  ای م ب
گرمایش زمیـن بـه چـھـار درجـه  

.  کـنـد   سانتیگراد افزایش پیدا مـی 
ھایـی    در این صورت جھان با پدیده 

ــاد  ــردب ــد گ ــن ھــا،    ھــا، طــوفــان   مــان
ھـای گـرمــای    ھـا و دوره   سـیـالب 

مجمـع  ".   شدید مواجه خواھد شد 

المللی تغییرات آب و ھـوایـی    بین 
ـرات  "  خاطرنشان کرده  ـی ـرخـی تـاث ب

این پدیده از ھـم اکـنـون مشـھـود  
ــاال آمــدن ســطــح   اسـت؛ مـانــنـد ب
ـر و اسـیـدی شـدن   دریاھا، گرمـت
اقیانوس ھا، ذوب شدن یـخ ھـای  
ــوج   ــشــتــر شــدن م ــطــب و بــی ق

 ."گرماھای شدید 
ـتـظـار   از دانشمندان نـمـی تـوان ان
داشت که گزارش سیـاسـی ارائـه  

بـه  "  انسـان " کنند اما متھم کردن  
طور کـلـی بـه پـدیـد آمـدن ایـن  
وضـعـیـت از ھـر کـار سـیـاسـی،  

به گزارش بـی  .   سیاسی تر است 
ـراسـاس ایـن  " بی سی فارسـی    ب

ــیــرات آب و   ــده تـغــی ــدی گـزارش پ
ـیـد   ھوایی صرفا توسط انسان تـول

ـــود   مـــی  ـــی  ".   ش ـــاس ـــوال اس س
چـه  "  انسـان " اینجـاسـت کـه ایـن  

کسی اسـت؟ ایـن انسـان شـامـل  
من کارگر ساکن ایران، یـا زاغـه  
ــان   ــی ــه م ــن ــرس ــیــن ریــو یــا گ نش
صحراھای افریقـا، ،یـا کـارگـران  
شاغل در جنرال مـوتـورز امـریـکـا  
ــی   ــا خــیــر؟ چــرا وقــت ــشــود ی مــی

صحبت از پیشرفت است از یـک  
انسان خاص و مشخـص صـحـبـت  
ـتـس ولـی    ـیـل گـی میشود مانند ب
ـروز   به مصیبتھای که تا ھمین دی
بالی آسمانی خـوانـده مـیـشـدنـد،  

؟  !" انسـان " امروز مصببش میشـود  
ـم کـه   ـم و خـوانـدی ـیـدی بسیار شـن
مدافعان نظام سرمایه داری، ایـن  
نظام را پویا و خالق خوانده انـد و  
زندگی امروز را نتیـجـه کـارکـرد  
ـتـی   این نظام میدانند اما چـرا وق
که موقع فجایع میشـود نـام ایـن  
نظام از دھان می افتد و مـیـشـود  

؟ در ایـن گـزارش  " جامعه جھانی " 

جـامـعـه  " تاکیـد شـده اسـت کـه  
ـلـی   جھانی باید از سوختھای فسی
بخصوص ذغال سنگ صـرفـنـظـر  

بر اسـاس مـحـاسـبـات  "  کند ویا  
مجمع بین المللی تغییـرات آب و  
ھوایی، چنانچه جامـعـه جـھـانـی  

اش تـجـدیـد    ھای انرژی   در سیاست 
ـتـصـادی در   نـظـر کـنـد، رشـد اق
کشورھای جھان کاھش چندانـی  

اگر به جـای واژه  "  نخواھد داشت 
جـامـعـه جـھـانـی در جـمـلـه بـاال  
نوشته شود نظام سرمایـه داری و  
ـر   به جای رشد اقتصادی تاکید ب
ــه گــردد، مــعــمــای   ســود ســرمــای
فاجعه زیست محیطی که حـیـات  
فعلی را در کـره زمـیـن تـھـدیـد  

 . میکند حل میشود 
حقیقت این است که در طـی دو  
قرن گـذشـتـه سـرمـایـه داری بـه  
سرعت جھانی گردیده و برای ایـن  
ـبـھـکـاری   جھانی شدن از ھیـچ ت
در حق انسان، بلکه ھیچ مـوجـود  
ــکــرده  ــذاری ن ــده ای فــروگ . زن

مصبب وضعیت پیش آمـده اسـت  
ــدتــر   کـه ھــر روز دارد بـدتــر و ب

ایـن نـظـام بـه مـعـنـای  .  میـشـود 
واقعی کلمه از آب کره میگیـرد؛  
ـرورش سـوسـک در   نمونه اش، پ
ـرای فـرسـتـادن   چین و یا تالش ب
ـیـد   توریستھا بـه فضـا، و یـا تـول
ـتـه   ـم کـه بـه گـف صدھا بـمـب ات
ـیـن   خودشان برای چـھـل بـار از ب
ـردن کـره زمـیـن کـافـی اســت  . ب

سرمایه برای رسیدن به سود ھیـچ  
چیز برایش مھم نیست حتـی نـوع  
.  بشر که در آستانه نابـودی اسـت 

چرا عقالی این نظـام ھـر چـقـدر  
ھشدار میدھند و به قول بـی بـی  

سیاستمـداران را بـه  " سی فارسی  

اما در بر مـدار  "  چالش میکشند  
ھمـیـشـگـی مـیـچـرخـد و ھـیـچ  
ــت   ـیـسـت؟ دول گـوش شـنـوایـی ن
امریکا مـیـگـویـد چـرا مـا بـایـد  
ـر تـوسـعـه   اقدام کنیـم و از مسـی

ـم  ـی سـیـاسـتـمـداران  !  سود عقب بیفت
ـنـد حـاال   ھندی و چینی مـیـگـوی
که نوبت ما شده باید از تـوسـعـه  

ـنـھـا  .  سودمان کوتاه بیاییم  ھمه ای
ــوع   ــمـدارانـی از ن ــاسـت ــد، سـی بـمـان
اردوغــان و جــمــھــوری اســالمــی  
ادعای جـز ایـن نـدارنـد کـه مـا  

در ترکیه شاھـد  !  کوتاه بیا نیستیم 
ـقـانـه   ـرای آرزوھـای احـم ھستیم ب
ـــھـــا خـــواب   ـب ــان کـــه شــ اردوغ
حرمسراھای سالطین عثمـانـی را  
میبیند، کاخی عظیم ساخته شـده  
که بخش وسیعی از فضای سـبـز  
شھر استانبول را نابـودکـرده اسـت،   
در ایران طبیعت آستانه تحملش را  
دست داده است  و شاھد خشـک  
ــودی   ــاب ــا و ن ــاچــه ھ شــدن دری
رودخانه ھا و خشکسالی وسیع و  
نشست زمین در بخشھـای وسـیـع  
در استانھای مختلف ھستیـم کـه  

ــار   ــجــه ک ــی ــه نــت ــم ــه و ھ ــم ھ
سیاستـمـداران اسـالمـی سـرمـایـه  
است که اتفاقا پیمـان کـیـوتـو را  

 !امضا کرده اند 
ـیـا  "   اگر   شرایط سیاسی امروز دن

ـتـوان   را در پایه ای ترین سطح مـی
با بحـران و بـی افـقـی سـرمـایـه  

شرایط زیسـت  "  داری توضیح داد، 
ــجــه   ــی ــا نــت ــطــی امــروز دنــی مــحــی
ـیـعـی نـظـام سـرمـایـه   کارکرد طب
ـر   داری است که کل حیات را زی

ســیـاســتـمــداران  .  سـوال بــرده اســت 
بورژوازی ھیچ جوابی به چـالـش  
پیش رو ندارند ھر چقـدر کـه ھـم  
ـلـی   ـیـن الـمـل در گزارش مجـمـع ب
تغییرات آب و ھوایی تاکید شـود  

 صدم درصـدی  ٦ که با کاھش  "  
مصرف کاال در جھان بـه خـوبـی  

ـرژی    مـــی  ـرف انــ تـــوان در مصــ
جویی و با پدیده گـرمـایـش    صرفه 

ـلـه کـرد  . زمین به طور مؤثر مقـاب
در این صورت اقتصاد جھان، شما  
ــا   ــه،  ب ــرمــای ــد ســود س ــی بــخــوان

ــعــادل    درصــد  ٦/١ کــاھشــی م
ــه گــزارش  .  شــود   مــواجــه مــی  ب

ـرات آب و    مجمع بین  ـی ـی المللی تـغ
ھوایی، این کـاھـش در افـزایـش  

وجه قابل مقایسه بـا    ثروت به ھیچ 
ھـای نـاشـی از گـرمـایـش    ھزینه 

ــسـت  ـی ھــر بـخــشـی از  ".  زمـیـن ن
ــی ھــر فــرد   ــا حــت ــورژوازی ی ب
ـرسـد چـرا   ـپ سرمایه داری اما مـی
ــدانــم کــاری   ــه ن ــد ھــزیــن ــای مـن ب

 ؟  !دیگران را بدھم 
ـیـش از ھـر چـیـز   تھدید بزرگ پ
. خود نظـام سـرمـایـه داری اسـت 

ــش   مــمــکــن اســت اثــرات افــزای
ــا   ــه ای را ت ــخــان ــل گــازھــای گ
ــا   ــد امـا ت حـدودی کـاھــش دھـن
ـرجـاسـت   زمانی که این نظام پـا ب
ــن در   ــه روی کـره زمـی ــات ب حـی
تھدید ھمیشگی است و از زمـیـن  
ـیـش بـاقـی نـخـواھـد   بیغوله ای ب

اگر فردا روزی  کره مـریـخ  . ماند 
ـیـش از   ھم مسکونی گردد آنجا پ
ــه یــک   ــصــاص ب ھــر چــیــز اخــت
درصدیھا خواھد داشت و زمین بـه  
زاغه عظیم تبدیل خواھد شد کـه  

 در صدیھا در آن در بـدبـخـتـی  ٩٩ 
 .  خود غوطه ور باقی می مانند 

 
  
 

 ١  از صفحه   کره زمین قربانی سود سرمایه

شرایط سیاسی امروز دنیا را در پایه ای ترین سطح میتوان بـا "   اگر 
شرایط زیست مـحـیـطـی "  بحران و بی افقی سرمایه داری توضیح داد،

امروز دنیا نتیجه کارکرد طبیعی نظام سرمایه داری اسـت کـه کـل 
سیاستمداران بورژوازی ھیچ جـوابـی بـه .  حیات را زیر سوال برده است

چالش پیش رو ندارند ھر چقدر که ھم در گزارش مجمع بین الـمـلـلـی 
 تغییرات آب و ھوایی تاکید شود 
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ـر   ـف ـیـون ن نیز افزایش این ھفت میل
ــده ای   ــون در آیــن ــی ــل ــه ده مــی ب

ـتـه  .  نزدیک است  او در ھمین گـف
از جنبه ھای دیگری از فـاجـعـه  
ـنـکـه زنـان   پرده بر داشتـه و از ای
ـر از   سرپرست خانوار دو برابر فقیرت
ـنـد و   مردان سرپرست خانوار ھسـت

 درصد دختران دبیرسـتـانـی  ٣٥ یا   
ــاز   ــل ب ــصــی ــح ــا از ت در روســت

مانند و  این رقم برای پسـران    می 
بسیار کمتر اسـت، و حـقـوقـھـای  
ـران در   ـیـن زنـان و دخـت بسیار پـای
شرکـت ھـای خصـوصـی سـخـن  

 . میگوید 
ربیعی از فقر شدیـد مـردم سـخـن  
ـنـای   میگوید و با وقاحت تمام مب
ـروی کـار در   ـی تعیین دسـتـمـزد ن
ـنـگـاه   ایران را  ظرفیت اقتصاد و ب
ھا و مـجـمـوع شـرایـطـی از ایـن  
دست اعالم میکند، تا تـوجـیـھـی  
ـر   بر ھمین دستمزدھای چند بار زی

ـر ھـمـیـن اسـاس   .  خط فقر باشد  ب
ــعــی در بــرابــر اعــتــراضــات   ربــی
کارگران به دستمزدھای زیر خـط  
فقر گستاخانه اعالم مـیـدارد کـه  
اقتصاد ایران بیش از این تـوانـایـی  
افزایش دستمزد کارگران را نـدارد  
ـرای   و حتی افزایش دستـمـزدھـا ب

ـرخ تـورم  ٩٤ سال    را بـه مـیـزان ن
ــازد  ــس ــوط مــی ــا  .   مــن ــوص خص

آمارھایی که او در مـورد وضـع  
ـر زنـان در جـامـعـه   ـق دستمزد و ف
ارائه میدھد، گـوشـه دیـگـری از  
ــت کــه در   ــمــی اس ــاد ســت ــع اب
ـران   حاکمیت آپارتاید جنسی در ای

 .بر گرده رنان وارد می آید 
ــر ایــن زورگــویــی ھــا و   ــراب در ب
ـر کـل   تحمیل ھر روزه فقر بیشتر ب
ــــز   ـی ــ ـران ن ــ ـــارگ ـــه، ک ـــع ـــام ج
ـنـد و   خواستھایشان را طلب میکـن
ـتـھـاب اسـت  . کل جـامـعـه در ال

ـر سـر   گسترش اعتراضات مـردم ب

ــشــان یــک   ــت ــش ــدگــی و مــعــی زن
کابوس دائمی حکومت اسـالمـی  

 .است 
ـبـشـی بـا   از جمله ھم اکـنـون جـن
خواست افزایش فوری دستمـزدھـا  
. در جریان است کـه ھـویـت دارد 
ـیـش از   ـراضـی ب   ٤٠ طومار اعـت

ھزار کارگر که بیش از سـه سـال  
ــه آزاد   ــحــادی ــکــار ات ــه ابــت اسـت ب
کارگران ایران شکل گرفته است،  
. بخش مھمی از این جنبش اسـت 

ـر سـر خـواسـت افـزایـش   جنبش ب
دستمزدھا جنبشی است که بـطـور  
ــران و کــل   واقــعــی ھــمــه کــارگ

جامعه را بر سر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا نمایندگـی مـیـکـنـد و  
ــه آن پــیــوســت  ــعــا ب ــی . بــایــد وس

ـیـمـت   خصوصا در شرایطی کـه ق
ھا ھر روزه افزایش بیشتـری مـی  
یابد و بخش وسیعـی از مـردم در  
کام بی تامینی و فقر و فـالکـت  
رھا شده اند، جنبش برای خواسـت  
افزایش دستمزدھا، جنبشـی اسـت  
ــت جــذب   ــمـاعــی کــه ظــرفـی اجـت
ـروی اجـتـمـاعـی را   ـی بزرگتریـن ن

ـرو را بـه  .  دارد  ـی بایـد کـل ایـن ن
ـبـش  .  حرکت در آورد  باید ایـن جـن

 .را گامی به جلو تر برد 
به عبارت روشنتر باید صف خـود  
ــارزه بــرای خــواســت   را بــرای مــب
ــمــزدھــا ســراســری   افــزایــش دســت

ــن رو   .  ســازمــان دھــیــم  از ھــمــی
ـر   اکنون که خود جناب ربیعی وزی
ـر سـر   کار رژیم اسالمی بـحـث ب
میزان حداقل دستمزدھا برای سـال  

 را باز کرده است، با طرح ایـن  ٩٤ 
موضوع در مجامع عمومی ھـمـه  
ــجـاتـی کـه کــارگـرانــش   کـارخـان

ـنـده طـومـار    ھـزار  ٤٠ امضا کـن
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   امضا  ب
دستمزدھا ھستند، و نیز در تـمـام  

ـری   مراکز کارگری و تصمیم گـی
ـتـوان بـه   بر سر ایـن خـواسـت، مـی
ـبـشـی اجـتـمـاعـی و   تدارک جـن

و اجازه  نـداد بـاز  .   گسترده رفت 
ـر زنـدگـی و   ھم تھاجمی دیگـر ب
معیشت کارگران و کـل جـامـعـه  

ـنـد  خصـوصــا  .  را مـھـنـدسـی کـن
ـم   اینکه وارد نیمه دوم سال شـده ای
و زمان برای تعیین میزان حـداقـل  
ـر   دستمزدھا برای سال آتی نزدیکـت

باید از ھم اکـنـون صـف  .  میشود 
ـرای ایـن مصـاف آمـاده   خود را ب

از جمله  ھمانطـور کـه در  .  کنیم 

سال گذشته کارگران پتروشـیـمـی  
ـنـکـه حـداقـل   ماھشھر با اعالم ای
دستمزد باید بعنوان اولیـن قـدم دو  
ـر   میلیون تومان باشد، به مبـارزه ب
سر خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
تعیین دادند،  امسال نیز از چنیـن  
ـیـدی در   مراکزی که نقشی کـل
اعتراضات کارگری دارند، انتظار  
ــی   ـرود کــه بـا اعــالم خـواسـت مـی
ــه ھــای   ــانــی ــشــار بــی روشـن و انــت
اعتراضی شان، پرچم این مـبـارزه  

 .  را بدست گیرند 
ھمچنین در حال حاضر در مراکـز  
ـراض و   ـلـف کـارگـری اعـت مـخـت

بـایـد از ایـن جـمـع  .  مبارزه اسـت 
بودن ھا و اجتماعات استفاده کـرد  
ــر   و خــواســتــه ھــایــمــان را بــر س
خواست افزایش دستمزدھا روشنتـر  

ــران  .  کــرد  ھــمــانــطــور کــه کــارگ
ــمــی مــاھشــھــر درســت   ــروشــی ــت پ
ــود   ــه وج ــی ــکــه عــل ــامــی ــگ ھــن
پیمانـکـاران، ایـن دالالن کـار در  
ـراض   محیط ھای کارشان در اعـت
ـــع   ـــوق ـــم ـــت ب ـرداخ ــ ـــوده و پ ب
دستمزدھایشان را طلب میکـردنـد،   
با خواست تعرضی افزایش سـطـح  
ــد و ایــن   ــو آمــدن ــمــزدھــا جــل دســت

ــت   ــعــی ــھــا را در مــوق مـوضــوع آن
ـرای عـقـب رانـدن   قدرتمند تری ب
ـرار مـیـداد  . کارفرمایان و دولت ق

ـراضـــات   ــ ـت ـــک مـــوضـــوع اعــ ی
ــایــد   ــارازتشــان ب ــب کــارگــران در م

 . خواست افزایش دستمزدھا باشد 
ــعــالــی کــار مــرکــب از    شــورای
نمایندگان دولـت و کـارفـرمـایـان  
ـیـز کـه   است و آن بخشی از آن ن

معرفـی  "  جامعه کارگری " بعنوان  
میشوند، ھمان تشکـلـھـای دسـت  
ساز دولتی ھستنـد کـه کـارشـان  
ـراض کـارگـران و    مھارکردن اعـت
فراھم کردن زمینه برای تعـرضـی  
بیشتر به زندگی و معیـشـت آنـان  

ــت  ــن  .  اس ــی ــعــی ــه ت اعــتــراض ب
دستمزدھا از باالی سـر کـارگـران  
در نھادی چون شورایـعـالـی کـار  
که ھیچگونه ربطی به کـارگـران  
ندارد، اعتراض علیه دستمـزدھـای  
چند بار زیر خط فقـر و خـواسـت  
ـیـمـت   دستمزد متناسب با سطـح ق
ــتــن یــک   ھــا  و خــواســت داش
زندگی انسانی ھمه و  ھـمـه از  
ـیـه ھـای   ـیـان موضوعـات مـھـم ب
کارگری است کـه بـایـد از ھـم  
اکنون بر سرش به بحث نشسـت و  

بـایـد بـه  .   گفتمانش را شکل داد 
تدارک سازماندھی یک جنبـش  
ـرسـر خـواسـت افـزایـش   سراسری ب

ـنـه شـکـل  .  دستمزدھـا رفـت  زمـی
ـبـشـی وجـود   ـیـن جـن دادن به چـن

باید از ھم اکنون بسـوی آن  .  دارد 
 . گام برداشت 

 
 

  ١  از صفحه   وعده حکومت، فقر بیشتر مردم

ان است و آن  ای رم ارف ت و ک شورایعالی کار مرکب از نمایندگان دول
ان "  جامعھ کارگری"بخشی از آن نیز کھ بعنوان  م د، ھ شون ی معرفی م

راض  ارکردن اعت ھ ارشان م ھ ک د ک تشکلھای دست ساز دولتی ھستن
دگی و  ھ زن ر ب شت ی عرضی ب کارگران و  فراھم کردن زمینھ برای ت

اعتراض بھ تعیین دستمزدھا از باالی سر کارگران .  معیشت آنان است
دارد،  در نھادی چون شورایعالی کار کھ ھیچگونھ ربطی بھ کارگران ن
مزد  ر و خواست دست اعتراض علیھ دستمزدھای چند بار زیر خط فق
ھ و   متناسب با سطح قیمت ھا  و خواست داشتن یک زندگی انسانی ھم
ون  ن ھمھ از موضوعات مھم بیانیھ ھای کارگری است کھ باید از ھم اک

 .  بر سرش بھ بحث نشست و گفتمانش را شکل داد

 کارگر کمونیست را بخوانید
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 سندیكا و سندیكالیسم 
ـر اسـت بـطـور   در اینجا شاید بـھـت
خالصه به یك نكته مـھـم دیـگـر،  
ـیـسـم، كــه   سـنـدیـكـا و سـنـدیـكـال
سردرگمی ھـایـی را دامـن مـی  

تشابھات نـام  . ای بكنیم   زند، اشاره 
ـیـسـم " و  "  سندیكا "  مـی  "  سنـدیـكـال

تواند به ناروشنی ھائی دامن بزند  
ــش   ــا گــرای ــدال ب ــگــار ج ــه ان ك
ــش   ــی در جــنــب ــســت ــكــالــی ــدی ســن
كارگری جنگ با سندیكـا و یـا  
ــرای   ــرابــر تــالش ب ایســتــادن در ب

سندیـكـا  .  ایجاد سندیكا ھم ھست 
گرچه به مرور زمان به سـنـگـری  
ـبـدیـل شـده و   برای سندیكالیسم ت
گرایش رفرمیستی اھداف خود را  
با این تشكل در میان كارگران بـه  

برد، اما سندیـكـا یـكـی    پیش می 
از سنگرھای مھم مبارزه و دفـاع  
. از حقوق ابتدائی كـارگـران اسـت 

ـفـاق مـوارد   امروزه در قریب بـه ات
مبارزه و اعتراض كارگران تـوسـط  
سندیكـاھـای كـارگـری سـازمـان  

یابند، اما باز ھم در قریـب بـه    می 
ــن   ـراضــات، ای ــن اعــت ــاق ھــمـی ـف ات
گرایش سندیكالیسـتـی اسـت كـه  
ــارزه كــارگــران و در درون   در مــب
ــی   ــكـاھـا كـارشــكـن ــن ســنـدی ھـمـی

ـریـب  .  كند   می  در طول تاریخ در ق
ــكــاھــای   ــاق مــوارد ســنـدی بـه اتــف
ـــن   ـی ــ ــال ـــوســـط فـــع ـری ت ــارگــ ک
ـــش   ـرای ـــســـت و گــ ـی ــ ـــال ـی ســـوســ
سوسیالیستی كارگران ایجاد شـده  

ھـای    اما به مرور زمان و با كـمـك 
ــی   ــانـه دولـت و مــوش دوان مـوذی
ـیـن   عوامل سرمایه داران، و ھمچن
ــا   ــمــتــر، ب ــار مــھ ــد بســی و شــای
ـر   ساختاری كه سندیكاھا تاریخا ب
پایه آن فعالیت می كنند، فعالیـن  
سوسیالیست از آنجا اخراج شـده و  
ـبـش   ـیـسـت جـن با فعالین سندیكـال

منتـھـا  .  اند   كارگری جایگزین شده 
سندیـكـا تـاریـخـا ھـر چـه بـوده،  
امروز چـھـارچـوب آن بـا اھـداف  
جنبش رفرمیستی سازگارتر اسـت  

ــی  ــالــیــســت ــی ــش ســوس ــب ــا جــن و  .  ت
ترین این چھارچوب، عـدم    شاخص 

دخالت توده كارگران و یا اعضای  
اتحادیه و سندیـكـا در سـوخـت و  
ــه ایــن تشــكــل اســت  . ســاز روزان

سندیكـا امـروزه بـا ھـمـان جـھـان  
بینی گرایش سندیكالیستی خـود  
ـفـی كـارگـران   را یك تشـكـل صـن

ـرون از    تعریف می  كند و مسائل بی
ــار و   ــط ك ــحــی ــارچــوب م ــھ چ
فعالیتش را مسـائـل مـربـوط بـه  

مشـكـل  .  آورد   خود به حساب نمـی 
كارگر بیكار و خـانـواده كـارگـری  

ـیـسـت  ـرای  .  مشكل سـنـدیـكـا ن ب
ـبـل از ھـر   سندیكالیسم موضوع ق
چیزی، منفعت شخص كـارگـر از  

 . سر صنفی گرائی است 
سندیكاھـای كـارگـری در چـنـد  
دھه اخیر در حـال از دسـت دادن  
ـیـن كـارگـران   اعضا ھستند و در ب
ـرای   ـبـی ب ھم جنب و جوش عجـی
ـیـابـی در نـھـادھـائـی بــر   سـازمـان
ـنـای سـاخـتـار سـنـدیـكـاھـای   مب

ایـن  .  خـورد   موجود به چشـم نـمـی 
ـــاعـــث شـــده کـــه   ـــت ب ـی وضـــعــ

ـرات    رادیکال  ـی ـی ھایی به فـکـر تـغ
ــاز   ــت و س ــوخ ــادی در س ــی بــن
سندیکـاھـا شـده انـد کـه دیـگـر  
شباھـت زیـادی بـه سـنـدیـکـا و  

 . اتحادیه کارگری ندارد 
ــه   ـفـاوتـی تـوده کـارگـران ب بـی ت
موقعیت سندیکاھای شل و ولـی  
ـــــه ارکــــــان آن دســــــت   ک
سندیکالیستھاست، باعث این شده  
سندیكالیسم ھم در واكنش به ایـن  
موقعیت خود كارھائی بكـنـد كـه  
بیشتر از ھر چـیـزی بـازتـابـی از  
ــن   ـی مـوقـعـیـت ایـن گـرایـش در ب
ـراض   كارگران و ربـط آن بـه اعـت

ــت  ــارگــر اس ــای  .  امــروزه ك رؤس
ھای كارگری در آمـریـكـا    اتحادیه 

و در مـواردی در كـانـادا ھـم بـا  
تبانی با مدیریت شركتـھـایـی كـه  
زمزمه اعتراض به بی تشكلی را  
راه انداخته بودند، بـا گـذشـتـن از  
ـبـا   ـری ـق ـردن ت حق اعتصاب و با سـپ
فرمان این نـوع تشـكـل بـه دسـت  
مدیریت، در حال ایجاد اتحادیـه و  
سندیكاھایی ھستند كه بیشتر بـه  
ـیـه   موجودات بی یال و كوپـال شـب

 ).٢ (ھستند تا چیز دیگری  
نكته دیگر اینكه ھمه سندیـكـاھـا  
ـنـد یـكـدیـگـر   در ھمه شرایط مـان

آنـچـه كـه تـوجـه  .  كارائی نـدارنـد 
كارگران را بـه طـرف گـرایشـات  

كند درجه تنـدی    مختلف جلب می 
انتقاد آنھا از وضعیتـی اسـت كـه  
سیستم طبقاتی بر آنـھـا تـحـمـیـل  

این مسئلـه در جـائـی  .  كرده است 
ـثـمـار   كه بورژوازی وحشیـانـه اسـت

ـراز    می  ـر اب كند و راه را حـتـی ب
وجود گـرایشـاتـی كـه بـخـواھـنـد  
ـرل   ـت ـن ـراضـات كـارگـری را ك اعت
ـقـاتـی را   ـم طـب كنند و كل سیـسـت
ـفـاقـا   ـنـد بسـتـه اسـت، ات حفظ كن

ـتـی كـه  .  كنـد   بیشتر صدق می  وق
ـیـه   ـرك بورژوازی در جائی مـثـل ت

ـنـد،    می  ـیـزه اتـكـا ك خواھد به سرن
ـیـسـم ھـم مـجـبـور اسـت   سندیكال
ــد و فــرق   ــن ــرخــورد ك رادیــكــال ب
ــا   ــكــاھــا در ایــن كشــور ب ــدی ــن س
سندیكاھا در آمریكا چـنـان زیـاد  

با اینكه در ھر دو ایـن  (می شود  
ـیـك   موارد گرایش سوسیال دمكرات
رھبـری تشـكـل كـارگـری را در  

ـیـن سـردرگـم  )  دست دارد  كه فعـال
سندیكالیست در ایران این تفاوتـھـا  

سندیكا از نوع فـرانسـوی و  " را با  
تـوضـیـح  "  سندیكا از نوع آلـمـانـی 

نتیجتا اگر سندیكـاھـا  .  می دھند 
ـیـسـم در جـائـی مـثـل   و سندیكال
ـرخـورد   تركیه و آمریكا مثـل ھـم ب
ـنـد، بـه درد كــدام كـارگـر در   ـن ك

ـیـه مـی  خـورد كـه    جائی مثل ترك
ــد؟  ــا آن ســرگــرم كــن ! خــود را ب

ـم كـه دیـدن ایـن    می  خواھم بـگـوی
ــگــر   ــه در غــرب ســن ــه ك ــكــت ن
سندیكالیسم، یعنـی سـنـدیـكـاھـا،  
ـم   ھر چه بیشتر به جزئی از سیسـت

انـد، كـار    سرمایه داری تبدیل شـده 
اما ایـن نـكـتـه را  .  سختی نیست 

شـود بـه    درباره ھمه كشورھا نـمـی 
 .این راحتی گفت 

ـبـه از قضـیـه اسـت  . این یـك جـن
ـر قضـیـه ایـن   جنبه دیگر و مھمـت
است كه سندیكالیسم در ھمـه جـا  
نتوانسته سندیـكـا را از عـنـاصـر  

حتـی  .  سوسیالیست پاكسازی كند 
ــد   ــھ ــی م ــای غــرب ــورھ در كش
سندیكالیسم سنتی ھـم آنـجـا كـه  
ــن   ــالــی ــع ــا ف ــگــرھ ــن ســن در ای
ــسـت قـدرتـمــنـد ظـاھــر   ـی ــال سـوسـی

اند، این نھادھا به نقطـه امـیـد    شده 
ــل مــی  ــد   كـارگــران تــبـدی در  .  شـون

ـنـکـه در   ـر اسـنـاد ای سالھای اخـی
ـنـاوی دولـت   كشورھای اسـكـانـدی
ـیـسـتـھـا   رسما به كمـك سـنـدیـكـال

آمــد كــه عــنــاصــر چــپ و    مــی 
ــه  ــادی ــح ــال را از ات ــك ــای    رادی ھ

. كارگری بیرون براند، رو شده انـد 
یك نمونه بسیار جالـب و آمـوزنـده  
در این مورد، مـربـوط بـه كـانـادا  

ــكــی از  .  اســت  ــادا ی ــان ــت ك دول
سندیكالیـسـتـھـا را بـه اسـم ھـال  

ـــانـــکـــس   از   Hal Banks(( ب
آورد كه یكی    آمریكا به كانادا می 

از سندیكاھای میلیتانت آن كشور  
را به نام اتحادیـه دریـانـوردان کـه  
به سندیکالیسم گردن نمی نـھـاد،  
از فعالین سوسیالیست پـاكسـازی  

ـبـل از  .  كند  بانکس در آمریـکـا ق
مأموریت جـدیـدش در كـانـادا در  
ــا حــمــالت   ــددی ب ــع مــوارد مــت
ـیـن کـارگـری   فیزیكی بـه فـعـال
سوسیالیست در آمریكا حمله كـرده  
بود و حتی در یك مورد یكـی از  

ھـای مـمـتـد بـه    آنھا را با ضـربـه 
ــل مــی  ــت ــد   ســرش بــق او در  .  رســان

كانادا ھم با ھمان شیوه ارعـاب و  
ـیـزیـكـی و ھـمـدسـتـی   خشونت ف
آشکار پلیـس و دولـت، اتـحـادیـه  
ـیـن   دریانوردان كانادا را ھم از فعـال
کارگری سوسیالیست پـاكسـازی  

 . كند   می 
ـنـد  . اینھا فقط چند نـمـونـه ھسـت

تاریخ سندیكالیسم پر است از ایـن  
ــا   ـرخـوردھـا و ھـمـدسـتـی ب نـوع ب
ـیـس سـیـاسـی  . ھیأت حاکمه و پل

منتھا بدلیل شرایـط سـیـاسـی در  
ـر   کشورھای حوزه فوق سود كـمـت
ــی در   ــات ــاق ــن اتــف ــی ــد چــن شــاھ

جـھــان  " كشـورھـای بـه اصــطـالح  
 . بوده ایم " سوم 

در آخر باید بـه ایـن واقـعـیـت ھـم  
ــران    اشــاره كــرد كــه دوره  ــب ای رھ

ــی درون   ــكــالــیـســت گـرایــش ســنـدی
ـیـن   جنبش كارگری ھم مثل فـعـال
ــی و   ــســت ــالــی گــرایشــات ســوســی
آناركوسندیكالیستی، مـورد اذیـت  

ـرار   و آزار کارفرمایان و دولتشان ق
ـیـن  .  گرفتند   می  اما بعـدھـا فـعـال

ــی و   ــســت ــالــی گــرایشــات ســوســی
ـیـسـتـی سـركـوب   آناركـوسـنـدیـكـال

ـرار    می  شدند و جزو لیست سـیـاه ق
ـیـن    می  گرفتند كه راه برای فـعـال

ـیـسـتـی بـاز و   گرایش سـنـدیـكـال
ـم كـه    می . ھموار شود  خواھم بگوی

ــرایــش از اپــوزیســیــون بــه   ــن گ ای
پوزیسیون سیستـم اداری جـامـعـه  
سرمایه داری شیفـت کـرده و بـه  
تبع آن می بینیم كـه سـنـدیـكـاھـا  
ــبــات   ــا ث ــر ب ــشــت ــی ھــم خــود را ب
ـتـصـادی و   بخشیدن به وضعیت اق
سیاسی جامعه و سیستـم مـوجـود  

 .تعریف می كنند 
 

انواع متفاوت 
 ھای معاصر سندیكالیسم

در دنیای معاصر اكنون با دو نـوع  
ـــب   ـــال ـــاوت غ ـف ــ ـت ــ ـــش م ـرای گــ
ـیـن   ـیـن فـعـال سندیكالیستـی در ب
ـیـسـتـی مـواجـه   گرایش سنـدیـكـال

ـیـسـم . "ھستیم  ) ٣ " ( بیزینس یونیون
ــونــیــســم " و   ــونــی ــال ی نــوع  ".  ســوســی

دیگری از سندیکالیسم ھم به نـام  
ــی "  ــونــیــت ــســم کــامــی ــکــالــی " ســنـدی

(Community Unionism)  )
تبلیغ مـی شـود کـه نسـخـه  )  ٤ 

ـیـسـم " جدیدتری از   " سوسیال یونیـون
ـیـسـم در  .  است  عاشقان سنـدیـکـال

ایران ھم که با مشکل روبرو مـی  
ـیـسـم   ــکـال مــدل  " شـونـد، از سـنـدی

) ٥ " ( مـدل فـرانسـوی " و  "  آلمانی 
ــث   ــاع ــه ب ــد ک ــی زن حــرف م

  ٣ ( اینھا  .  آبروریزی بیشتری نشود 
) نوع بیابینی بین دو مـدل اصـلـی 

ـبـش   اما بحثھای اصلی درون جـن
ـنـد  تـمـرکـز  .  سندیکالیستی نیـسـت

بیشتر روی ھـمـان دو نـوع اولـی  
و ما ھم تمرکـز را در ایـن  . است 

 .می گذاریم " مدل "نوشته روی ھمان دو  
بیزینس یونیونیسم نوع آمـریـكـائـی  
ـیـن   تریدیونیسم است كه حتی در ب
ـریـن   سندیكالیستھا ھم بعـنـوان بـدت

كردن كارگـران از  "  نمایندگی " نوع  

 بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری
 ) قسمت سوم (

 ناصر اصغری 
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ـــاد مـــی  ـیـــس  .  شـــود   آن ی ــ ـــزن ـی ــ ب
ـرز،   یونیونیسم كه از ساموئل گامـپ
اولین رئیس فدراسیون كار آمریكـا  

ـروی كـار    سرچشمه می  ـی ـرد، ن گی
را بعنوان یك كاال در بازار عـرضـه  

ھا ھم بعـنـوان    كند و از اتحادیه   می 
 (Business)بنگاه كسب و كار  

ـیـمـت ایـن كـاال   که باید بر سـر ق
در  .  چانه بزنند استفاده می کننـد 

ــســم،   ــكــالــی ــدی ــن فــرم از ســن ای
ھا نھادھایی ھستند كه بـه    اتحادیه 

ــكـــان و   ــاء زمـــان و م ـــض اقــت
فاكتورھای دیگر نیـروی خـود را  
ــمــدار   ــت پشــت ایــن یــا آن ســیــاس

ـر    می  اندازند كه در چـانـه زنـی ب
ـر كـار، و   سر دستمزد، شرایط بـھـت
ـریـن   وضع قوانین كار از آنھا بیـشـت

ــد  ـن گــرچـه در  .  حـمـایــت را بـكــن
ھـای    مقایسه با اروپا كه اتـحـادیـه 

كارگری امتداد احـزاب سـوسـیـال  
ــری   دمــكــرات در جــنــبــش كــارگ

ھای كـارگـری و    ھستند، اتحادیه 
فدراسیون كار آمریكا با آنـكـه در  
اكثر اوقات ھمكاری نـزدیـكـی بـا  
ـــكـــا و   ـری ـرات آمــ حـــزب دمـــكــ

انـد،    سیاستمداران این حزب داشـتـه 
ـبـش   اما امتداد این حـزب در جـن
ـیـل   كارگری نیستند و به ھمین دل
ــاده كــه از   ــاق افــت ـف ھـم بـارھــا ات
سیاستمداران حزب جمھوریخواه ھم  
ـنـھـای   ـی ـپ حمایـت كـرده و بـه كـم
انتخاباتی آنھا كـمـكـھـای مـالـی  

 .اند   ھنگفتی ھم كرده 
ـنـی كـه   ـی وندا پاز، یكی از فـعـال
ــھــا بــا اتــحــادیــه ھــا و در   ســال
مسئولیتھای متفاوتی كـار كـرده،  

ـیـس  " در نـوشـتـه ای دربـاره   ـیـزن ب
ـیـسـم  ـنـكـه  : " نـویسـد   مـی "  یونیون ای

ـــار   ـــط ك ـی ـــحــ ـــی م ـراس ـــكــ دم
(Workplace Democracy) 
با اتحادیه گرائی بـه دسـت مـی  
آید، یك فـرضـیـه عـمـومـی امـا  

اتـحـادیـه گـرائـی،  .  غیرواقعیسـت 
حداقل در آمریكای شـمـالـی، نـه  
ــعــی را   ــا دمــكــراســی واق ــھ تــن
نمایندگی نمی كند، بلكـه حـتـی  
باعث ایجاد دمكراسی نمایندگـی  
وكالتی در محیط كـار ھـم نـمـی  

ــای  .  شــود  ــك ــع در آمــری در واق
ــی، ھــدف از چــھــارچــوب   شــمــال
قانونی ای كه بر رابطه اتحادیـه ـ  
ـرل   ـت ـن كارفرما حاكم است، ھمان ك
ــعــیــت   ــن مــوق كــارگــران و تضــمــی

. كنونی در محیط كار می بـاشـد 
درست است كه قـانـون یـك سـری  
حقوق مشخصی را بـه كـارگـران  
می دھد، اما مبادله بـزرگـی در  
ـیـن صـورت گـرفـتـه اسـت  : این ب

مبادله ایـن حـقـوق مشـخـص بـا  
ـرابــری، دمـكــراسـی  ــه  .  آزادی، ب ب

نظر من این مھم اسـت كـه مـردم  
ـرداشـت غـلـط خـود   متوجه ایـن ب
ــطـھــای كــاری   ــد كــه مــحــی بشـون
متشكل در اتـحـادیـه ھـا، ھـمـان  
دمكراسی در محیـطـھـای كـاری  

در واقع یك مـانـع بسـیـار  .  نیست 
مھم بر سر این وضعیت كـه مـردم  
ــعــی در   ــاره دمــكــراســی واق درب
محیط كار متوجه اصل مـوضـوع  
ـرداشـت غـلـط   نمی شوند، ھمین ب

 ."یاد شده است 
ـیـسـم و یـا   ـیـون منتھا سوسیال یـون

" اتحادیه گرائی جنبش اجتماعـی " 
خواھد آلترناتیـوی در مـقـابـل    می 

ـیـسـم كـه دیـگـر   این نوع سندیكـال
ــی بــرای   ـیــت ــوب ــچــگــونـه مــطــل ھـی
ــرایــش   ــدارد، از دل گ ــران ن كــارگ
ــكــالــیــســتــی ارائــه بــدھــد  . ســنــدی

سوسیال یونیونیسم فقط بـه نـان و  
ـفـی صـرف   آب و یا مسـائـل صـن
ــی كــه   ـل ــی مســائ ــعـن كـارگــران، ی
بیزنیس یونیونیسم فعالیت خـود را  
به آن محدود كرده اسـت، مـحـدود  

مسائلی را كـه احـزاب  .  ماند   نمی 
سیاسی جنبش رفرمیستی بـه آن  
مشغول ھستند، مشغـلـه ایـن نـوع  

ایـن نـوع  .  سندیكالیسم نیز ھسـت 
ــعــدادی از   ــســم، در ت ــكــالــی ــدی ســن
كشورھای به اصطالح جھان سـوم  
و ھمچنین در خود آمریكـا تـوجـه  
فعالین سندیكالیسـت را بـه خـود  

ـلـش ھـم ایـن  .  جلب كرده است  ـی دل
است كه در ایـن كشـورھـا احـزاب  

ای كه جنبش رفرمیسـتـی    سیاسی 
را در سطح سـراسـری و قـانـونـی  

این  .  نمایندگی كنند، وجود ندارند 
" اتحادیه گرائی جنبش اجتماعـی " 

ھـای    معموال در اتحاد بـا تشـكـل 
ھـای زنـان و    دیگر مـثـل تشـكـل 

ـر   ـر یـك چـت ـره زی كلیساھا و غـی
و  "  جـبـھـه خـلـق " سراسـری مـثـل  

. و غیره جمع ھستنـد "  جبھه ملی " 
اما درباره نتایج عـمـلـی ایـن نـوع  
سندیكالیسم، واضح است كه چیـز  
. به دردبخوری به كارگر نمـاسـیـده 

ــن اســت كــه   آنـچــه كــه ھســت ای

ـنـد    تعـدادی دارنـد تـالش مـی  ـن ك
وضع كارگر بھتر از آنی باشد كـه  
ـنـاك امـروزی   در وضعـیـت وحشـت
سرمایه داری ھست؛ امـا سـر از  
ـیـون در   ائتالف و اتحاد بـا مـذھـب

ـیـسـم  " آورند و توی    می  سـنـدیـكـال
شان ھم كلـی آب ریـخـتـه و  " سرخ 

ھـای    تشـکـل " این  . اند   رقیقش كرده 
ـتـالفـھـا عـمـومـا در  " چتری  و ائ

شرایطی شکـل گـرفـتـه انـد کـه  
خود اتحادیه ھا ناتوان از دفـاع از  
حقوق کارگران شده اند و از آنـجـا  
که دایره عمل آنھـا چـیـزی بـجـز  
سازمان دادن آکسیـونـھـائـی و یـا  
جلسات و سمینارھائی نبـوده، لـذا  
ـر وضـع   ـی تاثیری ھم در جھت تغـی

 . موجود نداشته اند 
ــم مــعــمــوال   ــس ــونــی ــال یــونــی ســوســی
گرایشی است كه خـود را چـپ  
ــس   ـی ـیـزن ـران گـرایـش ب ـر از رھـب ت

ـم  ( داند    یونیونیسم می  كـه در عـال
ــجــوری ھــم ھســت و   واقــع ایــن
ـنـس   ـیـزی ـقـاد از ب معموال از دل انت

ـنـد  و نـه  )  یونیونیسم بیرون می آی
ـیـن اتـحـادیـه  ـنـھـا از فـعـال ھـای    ت

كارگری ھستند، بلكه در احـزاب  
فـراكسـیـون  " سوسیال دمكرات ھـم  

. دھـنـد   تشكیـل مـی "  سوسیالیست 
اگر ھم رسمـا عضـو ایـن احـزاب  
نباشند در انتخابات پـارلـمـانـی از  
فعالین احزاب سوسـیـال دمـكـرات  

افـق ایـن  .  در آن انتخابات ھستنـد 
گرایش و فعالین ایـن گـرایـش بـا  
تمام به اصطالح انتقاداتی كـه بـه  
ـلـی   سوسیال دمكراسـی دارد، خـی
فــراتــر از افــق احــزاب ســوســیــال  

امـا تـا جـائـی  .  رود   دمكرات نمی 
ھـا    كه به فشار آنـھـا بـه اتـحـادیـه 

ـنـھـا   برمی گردد مشكلی را كه ای
ھا دارند ایـن اسـت كـه    با اتحادیه 

ــحــادیـه  ـبــران ات ــعــدادی    رھ ھــا را ت
ــد و مشــكــل    بـوروكــرات مــی  دانــن
ھـا را بـوروكـراسـی    اصلی اتحادیه 

ـنـد   حاكم بر ایـن نـھـادھـا مـی  . دان
ـر   بنوعی مثل یـك گـروه فشـار ب

ــوروكــرات " رھـبــری   ــه "  ب ــحــادی ھــا    ات
معموال ھم ھـمـیـن  .  كند   عمل می 
ــران   ــحــادیــه "  بــوروكــرات " رھــب ھــا    ات

ھـای    كسانی از صف ھمیـن گـروه 
ــا احــزاب   ــھــا و ی ــســت تــروتســكــی

اند كه در زمـان نـه    پروروسی بوده 
چندان دورتری خود عضـو ھـمـان  

 .اند   ھای كذائی بوده   فراكسیون 

در واقـع نـام  "  بیزینس یونیونیـسـم " 
زمختی است كه فعالین چـپ و  
ـیـسـم   ناراضی از وضعیت سندیكـال
به سندیكالیسم و مشـخـصـا نـوع  
ــر بــا   ــت ــش ــی آمــریــكــائــی آن كــه ب

اعمال و سیاستـھـای  "  پراگماتیسم " 
ـنـد، داده  . انـد   خود را توجیه می ك

ــش   ــاه گــرای ــگ ــع ن ــا در واق ام
سندیكالیستی بـه كـارگـر ھـمـیـن  
ـفـاوت در   است، حـال بـا كـمـی ت
ــه   ــا ب ــف و بــن جــاھــای مــخــتــل
فشارھای متعدد از جانب گرایش  

ـــی  ـت ـــســ ـی ــ ـــال ـی ـــگـــاه  .  ســـوســ در ن
ــه،   ــع ــام ــه ج ــســم ب ــالــی ــك ــدی ســن
ـر اشـاره كـردم،   ھمـچـنـانـكـه بـاالت
چیزی به نام طبقـه وجـود نـدارد،  
بلكه كـارگـران صـنـف و قشـری  
مثل ھر صنف دیگری از جامـعـه  

ھـای    ھستند كه باید در اتـحـادیـه 
خود متشكل شده و تنـھـا كـاالی  
خود را به بھترین قیمت و با چانه  
ـروشـنـد  ـف . زنی در محدوده قانون ب

در این نگاه كارگر باید از حـیـطـه  
ـفـعـت   خود بعنـوان كسـی كـه مـن
ـنـد  . شخصی صنفی دارد دفـاع ك

جنگ در مدرسه بر سر تـحـمـیـق  
ـیـسـتـی بـه او   مذھبی و ناسیونـال

لشكركشی به عراق و  .  ربط ندارد 
ایران و یوگسالوی و لیبی بـه او  

تروریسـم اسـالمـی  .  بی ربط است 
موقعـیـت زن  .  به او بی ربط است 

تا جائی كه در كارخانه و محـیـط  
كار حوزه فعالیت او نیست، ربطـی  

ـراض كـارگـر و  .  به او نـدارد  اعـت
جنگ او با سـرمـایـه دار، مـثـل  
دعوای پیازفـروشـان بـا خـریـداران  

ـقـال سـر  .  پیاز است  مثل دعوای ب
. كوچه با مشتری لبنیاتـش اسـت 

وقتی فعالی از یك سـنـدیـكـائـی،  
مثل باب كرو در سندیكای حـمـل  
و نقل انگلیس، اظھارنظری دربـاره  
ـر عضـو سـنـدیـكـای   كارگران غـی
ـنـد   خود می كند، مورد حـمـلـه ت
سندیكالیستھای عضو سندیکـای  

ـرد  ایـن  .  خود ایشان قرار مـی گـی
دنیای واقعی سندیكالیسم، از ھـر  

 .نوعش است 
ــم و   ــس ــی ــکــال ــدی ــن ــاکــارآمــدی س ن

گــرائــی بــخــصــوص در    اتــحــادیــه 
ـر حـمـالت    سال  ھای اخیر و در براب

مستمر سرمایه به سطح معـیـشـت  
کارگران، و نداشتـن راه حـلـی از  
ـبـع   ـت جانب سوسیال دمکراسی و ب

ـران   ـنـھـا رھـب آن سندیکالیسم، نه ت
اتحادیه ھای کارگری در سـطـح  
ـقـادات   ـت ـریـن ان باال را مورد شدیدت
ـبـش   قرار داده است، بلکه کل جـن
ـیـن رده ھـای   سندیکالیستی در ب
ـیـن تــر کـارگـران را ھـم زیــر   پـائ

 .سئوال برده است 
 )ادامه دارد (

 توضیحات 
======= 

مربوط بـه بـخـش اول ایـن  ) ( ١ ( 
خوانندگان عالقمند را بـه  )  نوشته 

گـرایشـات  " مصاحبه سه قسمتـی  
مـنـدرج در  "  درون جنبش كارگری 

  ١٩٧  و  ١٩٥ ،  ١٩٣ شماره ھای  
ـیـسـت " نشریه   رجـوع  "  كارگر كـمـون

ــم  ــه  .  مــی دھ ــت ــیــن نــوش ــن ھــمــچ
" ھا و انقالب صنعتی دوم   اتحادیه " 

  ٩٢  و  ٩١ مندرج در شماره ھای  
ــكــمــیــلــی   ــه بــحــث ت ھــمــان نشــری
ــاره گــرایشــات درون   ــگــری درب دی
جنبش كارگری است كـه خـوانـدن  
ـیـن سـیـاسـی   آن را به ھـمـه فـعـال

ـم  ـن ایـن  .  عالقمند توصیـه مـی ك
مقاالت و مقاالت متعدد دیگـری  
درباره مسائل جنبش كارگـری در  

ـیـسـت " آرشیو سایت   " كارگر كـمـون
 .موجودند 

 
خواننده عالقمند مـی تـوانـد  )  ٢ ( 

ـقـاتـی و  " به مقـالـه   ـقـالل طـب اسـت
مـنـدرج  "  تشكل مستقل كـارگـری 

ــریــه  ٧٥ در شــمــاره   ــر  "  نش كــارگ
 .مراجعه كند " كمونیست 

 
ــد را بــه  )  ٣ (  خــوانــنــده عــالقــمــن

خواندن ترجـمـه مـقـالـه خـوانـدنـی  
بیزینس یونیونیسم و تقـابـل آن بـا  " 

وانـدا  " از  "  دمكراسی محیـط كـار 
ـیـسـم كـه  " پاز  درباره بیزینس یونیون

كـارگـر  "  نشـریـه  ١٩٨ در شـمـاره  
ـتـشـر شـده اسـت،  "  كمونیـسـت  مـن

 .رجوع می دھم 
 
 ) ٤  (h t t p s : / /

canadiandimension.com/
articles/view/community-

unionism 
 
ــی ) " ٥ ) ــھــروز فــراھــان ــب  :  ب آســی

شناسی جنبش کارگری ایران بـه  
 "بھانه دوازده سوال آرش 
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 یکی از مھمترین دغدغھ و   
ای   واده ھ ان ی کھ خ احث مب
د   کرگری با آن روبرو ھستن
. تمین معیشت و در آمد است 

مسالھ ای کھ تمام مزدبگیران  
د  یرن ن  .  با آن درگ ی م بھ ھ

منظور مسالھ تعیین دستمزد  
ا   د ب ت و در آم ش ی ع و م
توجھات بیشتری از سوی  
ال   ب ری دن ارگ ھ ک ع ام ج

ود  ش ی ر  .  م ال حاض در ح
ھزینھ یک خانوار کارگری  
چھار نفری در ماه بیش از  
دو میلیون و پانصد ھزار  
تومان می باشد و حداقل  

 ھزار تومان  ٦٠٨ دستمزد  
تعیین شده سال جاری در  
بھترین حالت تنھا تامین کننده  
اه   ازده روز اول یک م ی ن
. خانوار کارگری می باشد 

رای   ھ ب ال ن مس ود ای وج
میلیونھا کارگر و مزدبگیر  
مشموالن قانون کار باعث  
اره   رای چ راد ب ا اف شده ت
ھ انجام   جویی این مشکل ب
وم   ل دوم و س اغ مش
روبیاورند و در نتیجھ در  
واد چندین نفر با   یک خان
دستمزدھای ناچیز بھ کار  
اشتغال داشتھ باشند تا بلکھ  
از عھده ھزینھ ھای زندگی  

اگر چھ این ھم  .  خود برآیند 
بدلیل نبود و کار و بیکاری  
گسترده در جامعھ  با سختی  

بررسی  .  صورت میگیرد 
تغییرت نرخ تورم و حداقل  
دستمزدھا طی سالیان گذشتھ  
نشان میدھد کھ شکاف بین  
تصادی   ر اق ی غ ت ن دو م ای
نوسانات زیادی داشتھ است   
و این شکاف اثرات مخربی  
بر وضعیت اقتصاد و جامعھ  
ره   تھ و سف کارگری گذاش
کارگران را بیش از پیش  

طی  .  کوچکتر کرده است 
 سال گذشتھ کارگران  ٣٥ 

ھمواره در بدترین شرایط  
حال با وجود  . قرار گرفتھ اند 

شرایط بد جامعھ کارگری و  
بدنبال عقیم ماندن الیحھ  
حمایت از تولید کھ امنیت ما  
کارگران را نشانھ رفتھ بود،  
گروه تخصصی مزد و  
ھ   ار ب روری وزارت ک ھ ب
دنبال بستھ پیشنھادی دولت  
بھ دنبال ارائھ مدل جدیدی از  

دستمزد بھ سود کارفرمایان  
است تا وزنھ تصمیم گیری  
را بھ نفع کارفرمایان سنگین  

ھ اعطای  .  تر کند  مل از ج
اختیار فسخ قرار داد کاری  
بھ کارفرما بخشی از فعالیت  
وزارت کار دولت روحانی  
است کھ کارگران را بیش از  
. این زیر فشار قرار میدھد 

بھ این معنی کھ با این کار  
پرداخت مزد بھ کارگران  
سلیقھ ای و بر اساس میل و  
عیین و   خواست کارفرما ت

ود  ش ی ال م م ار  .  اع ن  ک ای
دولت نھ تنھا مدل جدیدی از  

ع   ف ھ ن زد را ب م ت دس
کارفرمایان ارائھ میدھد بلکھ  
ھدف بزرگتری کھ دولتھای  
قبلی نتوانستند بھ طور کامل  
ھ   بھ آن دست یابند را نشان

غییر و  .  گرفتھ است  آنھم ت
حذف ماده ھایی از قانون  

 و تبصره ھای  ٢٧ ماده  (کار  
ک و دو  ع  )  ی ف ھ ن ب

کھ انجام  .  کارفرمایان است 

بانھ   آنرا در قالبی عوام فری
تحت عنوان ایجاد امنیت  
ا   ار و ب روی ک ی ی ن ل شغ
تفویض حق فسخ قرار داد  
د   کار بھ کارفرما میخواھن

درحالیکھ  .  بخورد ما دھند 
ا   اق ف مش ات ی ق ھ مشت ج ی ت ن
بازگذاشتن دست کارفرمایان  
. در اخراج کارگران است 

در این تغییرات کارفرمایان  
د   آیین انضباطی تعیین میکنن
و کارگری کھ زیر بار این  
آیین نامھ ھا و زورگویی  
کارفرمایان نرود، کارفرما  

ش را دارد  و  .  حق اخراج

حتی اگر کارگر اخراج شده  
خواھان بازگشت با کارش  

مراجع  " باشد، علیرغم رای  
ھا  "  حل اختالف دولتی  کھ آن

ت   دم ا در خ دت م ز ع ی ن
از   د، ب ن ان ھست ای رم ارف ک
کارفرما حق دارد کارگر را  
بھ کار نپذیرد و او را از کار  

 . بیکار کند 
ھ   م ک ی دان ی ھ م م عالوه ھ ب

کارفرمایان حتی در شرایط  
ب و   اس ن وب و م ل ط م
سودآوری نھ تنھا بھ تعھدات  
خود مبنی بر ارتقای دستمزد  
بند   ای و بھنبود شرایط کار پ
د   ق ھ از ع ک ل د، ب ن ت س ی ن
وقت و   قراردادھای کار م
ی و   ان م ی دت، پ اه م وت ک

ار  ادک ت ری و    -اس اگ ش
پرداخت دستمزدھای کمتر  
از حداقل تعیین شده دولت  

آیین نامھ ھای  .  ابایی ندارند 
دولتی و قانون کار و  متمم  
ھای پشت سر ھم آن کھ ھر  
کدام گرفتی حقی دیگر از  

کارگر است، ھمھ و ھمھ در  
ت  ان اس ش ت دم ون   .  خ ن اک

" اصالح قانون کار " پیشنھاد  
  ٢٧ و از جملھ  حذف ماده  

قانون کار و تبصره ھای  
 آن باز ھم  ٧ یک و دو ماده  

. حملھ اش بھ کارگران است 
ن   اس ای ر اس ھ ب را ک چ
تغییرات بھ طور مثال تعیین  
حداکثر مدت موقت برای  
ر   ھ غی ب ھ جن ی ک ای ارھ ک
مستمر دارند بھ نظر وزارت  
ات   ی ب ھ وی ار و تص ک
وزیران منوط شده است و با  
ای   ارھ ھ ک ح ات ار ف ن ک ای
ده میشود  . مستمر نیز خوان

ای   راردادھ ھ ق د ب رس ھ ب چ
ھ  .  موقت و دایم   ارائھ بست

  ٢٧ پیشنھادی  و حذف ماده  
قانون کار و تبصره ھای ا و  

 این ماده و حذف تبصره  ٢ 
 بھ نوعی توھین  ١٦٥ ماده  

ھا   یون ل آشکار بھ شعور می
کارگر و مزدبگیر است و  
روشن است کھ ما کارگران  
زیر بار چنین تعرضاتی بھ  
ود   ت خ ش عی ی و م دگ زن

 .   نخواھیم رفت 
بھنام ابراھیم زاده کارگر  

 زندانی در رجایی شھر 
  ٩٣  آبان  ٨ 

 تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان 
 بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانی در رجایی شھر 

 

ھ ٣٥طی .  ت  سال گذشتھ کارگران ھمواره در بدترین شرایط قرار گرف
حال با وجود شرایط بد جامعھ کارگری و بدنبال عقیم ماندن الیحھ .  اند

ود، گروه  ھ ب ت ھ رف ارگران را نشان ا ک ت م ی ن حمایت از تولید کھ ام
ت  ادی دول ھ تخصصی مزد و بھروری وزارت کار بھ دنبال بستھ پیشن
ا  ان است ت ای رم ارف ھ سود ک مزد ب بھ دنبال ارائھ مدل جدیدی از دست

د ن ر ک ن ت گی ان سن ھ .  وزنھ تصمیم گیری را بھ نفع کارفرمای ل از جم
ت  ی ال ع خشی از ف ا ب رم ارف ھ ک اری ب اعطای اختیار فسخ قرار داد ک
ر  ن زی ش از ای ی ارگران را ب ھ ک وزارت کار دولت روحانی است ک

د دھ ھ .  فشار قرار می رداخت مزد ب ار پ ن ک ا ای ھ ب ی ک ن ع ن م ھ ای ب
ال  کارگران سلیقھ ای و بر اساس میل و خواست کارفرما تعیین و اعم

  میشود

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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  در اول اوت، گانگسترھای  
ت   کری ر ت داعش در شھ
دست بھ یک جنایت ھولناک  
بر علیھ کارگران بھداشت  

جانیان داعش  .  عمومی زدند 
ران   ارگ ن از ک ت ت ھش
معترض را کھ بھ سیاستھای  
دلبخواھی این نھاد نسبت بھ  
د،   خودشان اعتراض داشتن
ھ بھ یک   ربوده و چشم بست

بعد  .  مکان نامعلومی بردند 
و   ج ام جست اه تم ک م از ی
ن   ردن ای دا ک ی رای پ ب

واده  ھا    کارگران، خان ھای آن
ھا    جنازه  ھای از ھم پاشیده آن

را کھ در یک دیواری مخفی  
چنان  . کرده بودند پیدا کردند 

ھا    بالئی بر سر این جنازه 
ھا   آمده بود کھ صورت آن

واده  ھایشان    حتی توسط خان
 .ھم قابل تشخیص نبودند 

ری   ی راض و درگ ت اع
کارگران بھداشت عمومی  
شھرداری با داعش از آنجا  
شروع شد کھ این کارگران  
دن   ت نش رداخ ر پ اط خ ب
دستمزدھای خود بھ مدت دو  

ار   ھ ادامھ ک ماه، حاضر ب
د  دن ا  .  نش راض ب ت ن اع ای

اعتراض بھ مرگ یکی از  
ھمکاران این کارگران بھ نام  
سمیر میزر کھ با انفجار یک  
مین بھ قتل رسیده بود، ادامھ  

ھ  .  پیدا کرد  داعش ھیچگون
تالشی برای خنثی کردن  

ن  ی ھ شده در    م اشت ای ک ھ
 .خیابانھا نمی کند 

دون   ران را ب ارگ داعش ک
پرداخت دستمزد وادار بھ  

وقتی کھ این  . ادامھ کار کرد 
ود را   وق خ ق ران ح ارگ ک

  ٤٠ مطالبھ کردند، داعش  

ارک   ا را در پ ھ ر از آن ف ن
اصلی شھر تکریت جمع  
کرد و بعد از یک مشت  
ا   ھ د، از آن ی ده و وع وع
خواست کھ بھ سر کارھای  

ھشت تن از  . خود برگردند 
این کارگران این تجمع را  
ترک کرده و علنا اعتراض  

ای    خود بھ برخورد ناعادالنھ 
ھا تحت حاکمیت   کھ بھ آن

. داعش می رود ابراز کردند 
ش   راد داع ی از اف روھ گ
سریعا آنھا را دستگیر و بھ  

 .مکان نامعلومی می برند 
ی   ان ن ھشت قرب ی ای اسام

ریاضھ محمد  :  عبارتند از 
ی   م دهللا واص ب ن، ع حس
ق   ی ل خ دال ب م ع ادی اس، ن ب ع
یفھ سعدان،   ساعد، علی خل
مراد یوسف عبدرابھ، احمد  
ید جاسیم   خلف جاسم، ول
دالجبار   رامیده و طاریق عب

 .احمد 
عمل قھرمانانھ آن کارگران  
اعث شد جانشان را از   ب

د  م  .  دست بدھن اما علیرغ
دھای   ان ن ب ی گ ن ور س حض
دای   ش، ص ح داع ل مس
کارگران خفھ نخواھد شد و  
زمین زیر پای این باندھای  
رزه در   ھ ل ار را ب ک ت ای جن

د آورد  واھ ی .  خ ا    داعش ھ
ھرگز تصور نمی کردند کھ  
کارگران سلطھ سرکوبگرانھ  
آنھا را تجربھ کنند و باز ھم  

ھا   ھ آن د ب ھ " با صدای بلن " ن
 .بگویند 

ھمراه با غم و درد و خشم،  
درودی بزرگ می فرستیم  
بھ اعمال قھرمانانھ این ھشت  
اع از   ای دف ھ ھ ب ر ک ارگ ک
اصول خود را با جانشان  

این نقطھ عطفی  .  پرداختند 
ھ رویاروئی   است کھ شعل
عمومی با داعش را روشن  
خوھد کرد کھ بطور حتم این  
ای   مام رفتارھ باند را با ت
جنایتکارانھ اش بھ زبالھ دان  
تاریخ خواھد ریخت کھ جای  

 .واقعی اش ھم آنجاست 
علیرغم ھمھ مھمات، تفنگ  
و تبرھایشان کھ داعشی ھا  
دن   ری ا سر ب د ب قصد دارن
ام   فین خود در مالع مخال
جامعھ را مرعوب کنند،  
کارگران خودشان را مسلح  
ی   ان ھ آس رد و ب ند ک خواھ
طعمھ این باندھای گانگستر  

 .آدمکش نخواھند شد 
مردم، داعش را در موصل  
ت   س ک م ش ت ھ ری ک و ت
خواھند داد ھمچنانکھ آنھا را  
ی و   ان وب ی، ک رل در آم
دھولوییا ھم شکست دادند  و  
خون ریختھ شده کارگران  
تکریت بی نتیجھ نخواھد  

 .بود 
مرگ بر داعش و جنایتھا و  

 .تروریسمش 
ھ   ی ک ان ام کس م ر ت درود ب
جانشان را در رویاروئی با  
باندھای تروریست داعش و  

 .امثال آن قربانی کردند 
 ٢٠١٤  اکتبر  ٢٢ 

 داعش کارگران شھرداری در صالح الدین را به قتل می رساند
 فالح الوان، رئیس فدراسیون شوراھا و اتحادیه ھای کارگران عراق 

 ناصر اصغری : ترجمه 

 

حمایت اتحادیه کارگران ساختمان، جنگل، معدن و انرژی سیدنی حمایت خود  از کارگران زندانی 
 در ایران 

 
ـرژی طـی   -بدنبال تالشھای ارسالن ناظری عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی و کمیته ھمبستگی کارگری  ایران در استرالیا، اتحادیـه کـارگـران سـاخـتـمـان، جـنـگـل، مـعـدن و ان

 . متن ترجمه شده این قطعنامه ضمیمه است . قطعنامه ای ھمبستگی خود را با کارگران ایران اعالم کرده و خواھان آزادی فوری ھمه کارگران زندانی از زندان شدند 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 
 ٢٠١٤ نوامبر ٤
 

 متن نامه اتحادیه کارگران ساختمان، جنگل، معدن و انرژی سیدنی در حمایت از کارگران زندانی در ایران
ـفـاق   ـر در ھـمـبـسـتـگـی بـا  ارسالن عزیز من بسیار مسرورم که به اطالع برسانم که ھیئت اجرایی بخش عمومی و ساختمانی اتحادیه ساختمان  جنگل  معدن و انرزی به ات آرا مصـوبـه زی

 :فعالین کارگری، کارگران و زندانیان سیاسی را به تصویب رساند 
 . یان سیاسی در ایران است ھیئت اجرایی ما ھمبستگی خود با کارگران ایران را اعالم می کند و خواھان آزادی  فوری و بی قید و شرط ھمه فعالین کارگری زندانی و زندان 
ـم ما دولت ایران را برای تعقیب کارگران محکوم می کنیم و از مبارزات کارگران و مردم ایران برای کسب آزادی، حق تشكل، برابری و  رفاه اجتم  ـی ـبـانـی مـی کـن ـی . اعی و عدالـت پشـت

 جامعه بین المللی نیز باید دولت ایران را محکوم کند 
 ارادتمند شما 

 ریتا ملییا 
 رئیس واحد استان نیو سات ولس اتحادیه ساختمان 

 ٢٠١٤  اکتبر  ٢٣ 



 9 ٣٣٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

رئیس ھیات مدیره انجمن   
: صنایع نساجی رژیم گفتھ 

یارد  ٧ ساالنھ بیش از  "  ل  می
ھ   دالر محصوالت نساجی ب

  ٩٠٠ . کشور قاچاق می شود 
 ھزار  ٣٨٨ واحد نساجی با  

  ٥٠ اشتغال مستقیم  عمدتا با  
د   درصد ظرفیت کار می کنن

 سال اخیر  ٣ ضمن اینکھ در  
دود   ر از  ١٠٠ ح ف زار ن  ھ

جمعیت شاغلین صنعت  
 «.نساجی کاستھ شده است  

کی از   ارات ی ھ ا اظ ھ ن ای
مقامات حکومتی است کھ  
ع   ای ای صن دھ ان در راس ب
. نساجی رژیم نشستھ است 

وی با این اظھاراتش رسما  
برادران  " تائید می کند کھ  

چی اش  اق اچ ھ  "  ق االن   ٧ س
ھ و   ارچ ارد دالر پ ی ل ی م
محصوالت نساجی قاچاق  
ی   ور م رده و وارد کش ک

در کنار آن بھ اعتراف  .  کنند 
ش از   ی زار  ١٠٠ وی ب  ھ

کارگر شاغل در این بخش  
کار خود را از دست داده  

وی در مورد وضعیت  .  اند 
واحدھای نساجی ھم میگوید  
کھ این واحدھا با ظرفیت  

 . درصدی کار می کنند ٥٠ 
افشاگری باندھای  حکومت  
ھ   ی رعل الن  ب ات دزدان و ق
. ھمدیگر چیز تازه ای نیست 

در جنگ و دعوای دزدان  
د   حکومتی ھر باندی، بان
دیگر را متھم کرده و در  
. صدد تبرئھ خودش می باشد 

دزدیھا یک دعوای واقعی و  
ی   ومت ای حک جنگ باندھ
ھ   ر چ ب ھ اح رای تص ب
بیشترثروت و دارایی مردم  

اما نکتھ ای کھ در  .  می باشد 
این سخنان مروج تازه است،  

اق   اچ ھ ق راف وی ب   ٧ اعت
ھ   یافت میلیارد دالری سازمان
ی   ت وم ک ای دزدان ح دھ ان ب
دربخش واردات محصوالت  

 .نساجی می باشد 
ھ   ت ک اری اس ین ب این اول
اق   اچ ا و ق ھ ھ دزدی ن دام
ایش در   ت و باندھ حکوم
عاد   بخش نساجی در این اب

ود  ش ی ی م ن ام  .  عل ق ن م ای
حکومتی بھ خوبی میداند کھ  
قاچاقچیان چھ کسانی ھستند  
دام   درات ک ر ص و ب

وزارتخانھ دولت روحاتی  
ھ زده اند  ی  .  تکی چھ کسان

رای   ا را ب ھ ن ای ای ارھ ک
واردات از چین و ھندوستان  

 .وبنگالدش ردیف می کنند 
ن   ر ای اب عالوه ب ن ن ج ای
اع از   ش در دف ات راف ت اع

برادران قاچاقچی اش، در  
ازی   کارس ھ بی وجی صدد ت

 ھزار کارگر شاغال  ١٠٠ 
ھ   در نساجی در سھ سال ب

ھ   ان ھ ھ " ب ی روی " واردات ب
د  .  برآمده است  این ھم جدی

بیش از سھ دھھ است  . نیست 
کھ کل باندھای حکومتی کھ  
بخش ھای مھم صنعت و  
تولید را قبضھ کرده اند، این  
د  ات را می آورن ھ ی وج . ت

سرنوشت دھھا واحد نساجی  
ای   دھ ان ت ب ھ دردس ک
یاد شھید،   ن حکومتی نظیرب
بنیاد مستضغفان و دھھا باند  
ھ بھ سپاه و   مافیایی وابست
بسیج بودند و نھایتا با ھمین  
سیاستھای حکومتی تعطیل  
شده و ھزاران کارگرشان  
اخراج شده اند، نظیر نساجی  
قائمشھر، مازندران، نساجی  

ان،   اش ان، ک ھ ف ای اص ھ
بھشھر، چیت ماھشھر، و  
ولیدی کھ در   دھھا واحد ت
دست این باندھا بوده اند،  
شاھد ی بر تائید سیاست  
تگی   کس ھ ورش تاراج و ب
ولیدی   کشاندن این بخش ت

توسط باندھای حکومت می  
اخراج  وبیکارسازی  .  باشد 

بھ بھانھ فرسودگی ماشین  
آالت، تحریمھا، عدم رقابت  
با کاالھای مشابھ وارداتی از  
ای   است نخ نم خارج، سی
ھ   ت ھ دھھ گذش رژیم در س
دن   ودی کشان اب ھ ن رای ب ب
اشتغال و زندگی دھھا ھزار  
کارگر بخش نساجی بوده و  

 .می باشد 
 این سیاستھا در ھمھ دولت  
ھای بر سرکار آورده شده  

با انتخاب  .  ادامھ داشتھ است 
ای   ده ھ ی و وع ان روح
سرخرمنی  کھ  وی داده،  
عمال ھیچ کاری صورت  
نگرفتھ  و قرار ھم نیست کھ  
اره   رد و دوب ی گ ورت ب ص
ھمان سیاست سابق، یعنی  
اخراج  و بھ تعطیلی کشاندن  

واحدھای نساجی در کنار  
والت از   ص ح واردات م
. خارج  ادامھ خواھد داشت 

خود ھمین اظھارات جناب  
مروج تائیدی است بر این  
امر کھ دولت روحانی ھم  
برادران قاچاقچی  خودش  

را وارد این بخش کرده و  
مشغول بخور وبچاپ می  

 . باشند 
 

ر  ھ آخ ت ک ای  :  ن ھ ت اس ی س
اقتصادی دولت روحانی در  
بخش صنایع نساجی ادامھ  
سیاستھای دولت قبلی می  

ھا  . باشد  سیاست رسمی این
ھ،   اب دات مش ی ول واردات ت
ھ   ر ب ارگ زاران ک اخراج ھ
. بھانھ ھای مختلف می باشد 

این کار برای سرمایھ داران  
. است "  باصرفھ تر " اسالمی  

وع،   وض ن م ار ای ن در ک
واردات و دزدیھای افسانھ  
ای باندھای حکومتی از قبل  
وری   ھ م ل ج رای ک آن، ب
اسالمی سودآورتر از حفظ  
تولید و اشتغال در بخش  

د  اش ی ب ت  .  نساجی م دول
الن، حکومت   ات دزدان وق
سرکوب و اعدام ھیج موقع  
امرش تامین حداقل زندگی و  
وده است  ب ردم ن ذران م . گ

ھمھ آن زندگی بخور نمیری  
کھ این مردم امروز دارند،  
ثمره مقاومت و مبارزه مردم  
بوده است کھ بھ حکومت  
ران   ی در ای دزدان داعش

ھا راه  .  تحمیل کرده اند  تن
پایان دادن بھ این وضعیت بھ  
ت   وم ک دن ح ی ر کش زی
اسالمی سرمایھ داران دزد  

 .و قاتل می باشد 
 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 ھزار  کارگر اخراجی در بخش نساجی و ١٠٠
  میلیارد قاچاق ٧

 

ھ  ھ داشت ده ادام ار آورده ش ر سرک این سیاستھا در ھمھ دولت ھای ب
 سرخرمنی  کھ  وی داده، عمال با انتخاب روحانی و وعده ھای.  است

رد و  گی ھ صورت ب ست ک ی ھیچ کاری صورت نگرفتھ  و قرار ھم ن
دن  ی کشان ل طی ع ھ ت ی اخراج  و ب ن ع ق، ی دوباره ھمان سیاست ساب
د  ھ خواھ واحدھای نساجی در کنار واردات محصوالت از خارج  ادام

ھ خود ھمین اظھارات جناب مروج تائیدی.  داشت ن امر ک ر ای  است ب
خش کرده  ن ب دولت روحانی ھم برادران قاچاقچی  خودش را وارد ای

  و مشغول بخور وبچاپ می باشند

 بیمه بیکاری برای کارگران بیکار
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 روند روز افـزون کـاھـش حضـور  
ـران، در   زنان در بـازار کـار در ای
ـرود  .   شکل سیستماتیکی پیش می

  ٢١  سال گذشته، کـاھـش  ٩ طی  
ــان شــاغــل،   درصــدی حضــور زن
ـرای بـازار کـار   زنگ خـطـر را ب
ـیـمـی از   نسبت به حذف قطعـی ن
ـیـد بـه صـدا   جمعیت از چرخه تول

در مجلس ضـد زن   .  درآورده است 
طرح صیـانـت  ) " شورای اسالمی ( 

ــاف و حـجــاب  ــان  "  از عـف در جـری
طبق یکی از بندھای ایـن  .   است 

طرح، اشتغال زنان در مراکز کـار  
ــا و ادارات و   ــه ھ ــان ــارخ و ک

ــه رعــایــت  " مـوســســات   ــوط ب مــن
حرمت زنان و پرھیز از اختالط بـا  

عـیـن حـال  " و  !.  اعالم شده "  مردان 
ـیـاز بـه کـار شـبـانـه   در صورت ن

ھا نیازمند دریـافـت    زنان، کارفرما 
ــروی   مــجــوز از اداره امــاکــن نــی

طرح در دستـور  ".  انتظامی ھستند 
ـــه   ـل ـــس ضـــد زن، حـــمــ ـل مـــجــ
ــه در چــارچــوب   ــافــت ــانــی ســازم
نیازھای نظام سـرمـایـه داری در  
ایران  برای بیکارسازی و تحمیـل  
زندگی زیر فقر به خـانـواده ھـای  
کارگری، کاھـش سـاعـات کـار  
زنان  و برآمده از اعـمـال مـحـدود  
ـــاق بـــا   ـب ـــطــ ـــان در ان ـردن زن کــ
. ایدئولوژی اسالم ارتجاعی اسـت 

جمھـوری اسـالمـی دشـمـن زنـان  
ــا ســیــاســت ضــد زن بــه  .  اســت  ب

قدرت رسید  و از روز اول شـروع  
ــق کــردن   ــت، در عــمــی حــاکــمــی
دشمنی بـا زنـان تـمـام اقـدامـات  
مانند تحـمـیـل جـجـاب اجـبـاری،  
تفکیک جنسیتی، سـنـگـسـار و  
ـرگـزاری    ـری از ب زندان و جـلـوگـی
ـررات   روز جھانی زن و ده ھـا مـق

ــان و جــامــعــه   ــه زن ضــد زن را ب
ــرده اســت  ــحــمــیــل ک ســیــاســت  .  ت

ـتـی و کـاھـش   تفکیـک جـنـسـی
ساعات کـاری زنـان در مـراکـز  
کار، خود نیز ادامه دشمـنـی ایـن  
نظام با زنان به منظور به حـاشـیـه  
ـیـونـی زنـان آمـاده   راندن صف میل

سونامی بیـکـاری و  .  بکار است 
وجود چند میلیون زن آماده بـکـار  
از نسل جوان خود مشکل فـوری  

جـمـھـوری  .  این نـظـام شـده اسـت 
طـرح  " اسالمی با اجـرایـی کـردن  
ـر  "  صیانت از عفاف و حـجـاب  فـق

ـبـه را بـه زنـان تـحـمـیـل   بی شـائ
ـثـمـار وحشـی کـار  .  میکنـد  اسـت

دسـت  .  مزدی را بیشتـر مـیـکـنـد 
دولت و کارفرما و شرکـت ھـای  
ـروی   ـی شکار کارگران و فـروش ن
کار آنھا را برای بکارگیری کـار  
ارزان زنان را باز مـیـگـذارد و در  
ـرده از   یک کالم سواستفاده گسـت
ـر   ـیـشـت زنان در مـحـیـط کـار را ب

 . میکند 
 

***        

بیکاری فارغ التحصیالن 
دانشگاھی مھم ترین 

 چالش در بخش بیکاری 
ــق   ــی در چــاه عــمــی دولـت روحــان
ــالن   ــحــصــی ــارغ الــت ــکــاری ف بــی
ـیـکـاری   دانشگاھـی در بـخـش ب

ھرازچند گـاھـی از  .  گرفتار شده 
ــت،   ــن دول ــکــر ای ــای ف ــھ اطــاق
ــکــاری   ھشــدارھــای چــالــش بــی

در ظـرف شـش  .  منتشر مـیـشـود 
ماه گذشته ھشدارھایشان با تغییر  

در آخـریـن آمـار  . ارقام مواجه شده 
" سـایـت مـھـر " منتشر شده توسط  

ــان  ١١  ــد ١٣٩٣  آب ــه ان ــوشــت :  ن
آمارھای دقیقی از تـعـداد فـارغ  " 

ـیـکـار کشـور وجـود   التحصیالن ب
ـر کـار   ندارد اما طـبـق اعـالم وزی
ـتـحـصـیـالن   که جمـعـیـت فـارغ ال

ــش از   ــکــار کشــور را بــی ـی   ٤٠ ب
درصد دانسته مـی تـوان احـتـمـال  

ــون و   ــی ــل ــا یــک مــی   ٢٠٠ داد ت
ھزارنفر از کل بیکـاران کشـور را  
ـتـحـصـیـالن   در حال حاضر، فارغ ال

در  ".  دانشگاھی تشکـیـل بـدھـنـد 
اوایل سال نود و سه اعالم کـردنـد  

شش و نیم میلیون بیکار جدید در  
طبق  : " نوشتند .  راه بازار کار است 

گفته وزیر کـار بـزودی چـھـار و  
ـیـز   نیم میلیون دانشگاھی دیگـر ن
راھـی بـازار کـار خـواھـنـد شــد،  
ـرای اشـتـغـال   بنابراین اگر نتـوان ب
آنھا اقـدامـات مـوثـری را انـجـام  

ــامــی   ــونــی  ٦/٥ داد، ســون ــی ــل  مــی
التحصیل دانشگاھی    بیکاران فارغ 

ـیـن  . به وقوع خواھد پیوست  ھمچـن
  ١٣٩٣  آبـان  ١١ "  سایت مـھـر " در  

ـلـه  : " نوشته اند  در عین حال، مسـئ
دیگر امـروز بـازار کـار را بـایـد  
کـاھــش جــمـعــیـت فـعــال کشــور  

ـیـکـاران و شـاغـالن (  ) مجموعه ب
  ٦٣ دانســت چــرا کــه از کــل  

ـری کـه از  ٨٦٢ میلیون و   ـف  ھزارن
ـرار   جمعیت کشور در سـن کـار ق

ـیـون و  ٢٣ دارند، تنھا بیش از    میل
 ھزارنفر در آمارھای جمعیـت  ٧٠٠ 

ـرار گـرفـتـه انـد   فعال اقتصادی ق
ـیـون و  ٢ که از این تعداد نیز   ـل  می

ــق  ٢٥٧  ــل ــکــار مــط ــی ــر ب ــف  ھــزارن
جوانان بیکار به مسـالـه  ".   ھستند 

مھم و گریزناپذیر دولـت روحـانـی  
بیالن سنی جوانـان  .  تبدیل شده اند 

.   سـال اسـت ٢٩  تا  ١٥ بیکار    
بیکاری جوانان تحصیلکرده بحـران  
در اقتصاد و سازمـان اجـتـمـاعـی  
در ایران را حادتر از گذشته کـرده  

دولت روحانی با سـونـامـی  .  است 
ـریـن بـحـران   ـت ـق ـی بیکـاری در عـم

ـرار گـرفـتـه اسـت  ـرون  .  دولتی ق ب

ـرای   ـیـکـاری ب رفت از سونامی ب
دولتی که بجای اشتغال روتیـن و  
ــراکــز   ــردن دروازه ھــای م ــاز ک ب
کار، روزانه کارخانه ھا را تعطیـل  
میکند، کارگران را دستـه دسـتـه  
بیـکـار مـی کـنـد، کـاری بـس  

ـیـکـاری  .  دشوار است  سـونـامـی ب
عمال بن بست برنامه ھـای دولـت  

این خود کارگران و  .  یازدھم است 
ــالن   ــحــصــی ــارغ الــت ــان و ف جــوان
دانشگاھی ھستند که باید بفـکـر  
. تامین زندگی و معیشت بـاشـنـد 

تشکیل تشکل بیکاران در سـطـح  
محلی و گسترش این تشـکـل در  
ـبـه   سطح سراسـری و طـرح مـطـال
ـیـکـاری مـعـادل   ـیـمـه ب پرداخت ب
حداقل دستمـزد رسـمـی بـه ھـمـه  

 .   سال ١٦ افراد فاقد شغل باالی  
  

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان 

روند روز افزون کاھش حضور 
 زنان در بازار کار

ھ در چارچوب ". ت اف ی ان  طرح در دستور مجلس ضد زن، حملھ سازم
ل  ی حم کارسازی و ت ی رای ب نیازھای نظام سرمایھ داری در ایران  ب
ان  و  زندگی زیر فقر بھ خانواده ھای کارگری، کاھش ساعات کار زن
وژی اسالم  ول دئ ا ای اق ب طب برآمده از اعمال محدود کردن زنان در ان

 . ارتجاعی است
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 اعتراضات 

 
  عسلویه ١٨ و ١٧تجمع کارگران پیمانی فاز 

ـروژه ١٠٠ :  آبان ٧  ھـای    نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در پ
در دست احداث منطقه پارس جنوبی در اعتراض به تـعـویـق  

ـریـت طـرح »چھار ماه حقوق مقابل دفتـر  ھـای    شـرکـت مـدی
تجمـع  . تجمع اعتراضی برپا کردند  (I. P. M. I) «صنعتی 

ـری  ٢ اعتراضی کارگران  به نمایندگی از جمعیت   ـف  ھزار ن
 شـرکـت  ١٠ انـد کـه حـداقـل در    کارگرانی تـجـمـع کـرده 

 . پیمانکاری به عنوان کارگر قراردادی  کار می کنند 
  

 تجمع کارگران پتروشیمی بوعلی 
ـروشـیـمـی  ٢٠٠ : آبان ٧  ـت  نفر از کارکنان رسمـی مـجـتـمـع پ

بوعلی به نشانه اعتراض در محوطه این مجتمـع صـنـعـتـی  
ـیـل تـجـمـع کـارگـران  .    تجمع اعتراضی بر پـا کـردنـد  دل

وری    پتروشیمی بوعلی وضعیت نامعلوم پرداخت پاداش بـھـره 
 بـوده اسـت کـه بـه تـازگـی دسـتـور  ٩٣ نیمه نخست سال  

، وزیر نفـت صـادر  «بیژن نامدار زنگنه »پرداخت آن از سوی  
بـه مـوجـب ایـن دسـتـور اداری، ھـر یـک از  .  شده اسـت 

ـر مـجـمـوعـه    کارکنان و کارگران مشمول شـرکـت  ھـای زی
وزارت نفت، معادل یک ماه حـقـوق و مـزایـای دریـافـتـی  

ـفـت در  .  وری دریافت خواھـنـد کـرد   خود پاداش بھره  ـر ن وزی
ای که در مورد پرداخت ایـن پـاداش خـطـاب بـه    دستورنامه 

ـفـت، گـاز،    معاونان خود در شرکت  ھای چھار گانه ملـی ن
ھای نفـتـی صـادرکـرده    پتروشیمی و پاالیش و پخش فرآورده 

ـیـون  ٣  ھزار تومان تا  ٧٥٠ است، مبلغ این پاداش را از   ـل  مـی
ـروشـیـمـی  .  تومان تعیین کـرده اسـت  ـت کـارکـنـان رسـمـی پ

ـریـت ایـن مـجـتـمـع   بوعلی معترض ھستند کـه چـرا مـدی
ـر کـارفـرمـایـان مـجـتـمـع  ـروشـیـمـی و    برخالف سای ـت ھـای پ

ـنـدر امـام،   پاالیشگاھی مستقر در منطقه ویژه اقتـصـادی ب
وضـعـیـت  .  کـنـد   ھا پرداخـت نـمـی   پاداش تعیین شده را به آن 

ـفـت و    نامعلوم سھم کـارگـران شـاغـل در مـجـتـمـع  ھـای ن
 در حـالـی اسـت کـه  ٩٣ وری سال    پتروشیمی از پاداش بھره 

ـروژه  ھـای در    پیش از این جمعی از کـارگـران شـاغـل در پ
دست احداث منطقه پارس جنوبی نسبت به نـادیـده گـرفـتـه  
ـنـدگـان ایـن   شدن خود و ھمکارانشان از جمـع دریـافـت کـن

 .پاداش معرتض شده بودند 
 

 تجمع اعتراضی پرستاران
ــون  :  آبــان ٧  ــرای قــان ــراض بــه عــدم اج ــت ــاران در اع ــت ــرس پ

گذاری پرستاری مـقـابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی    تعرفه 
قید و شرط قانـون    پرستاران خواستار اجرای بی .  تجمع کردند 

 مـجـلـس  ١٣٨٦ گذاری خدمات پرستاری مصوب سال   تعرفه 
 . شورای اسالمی ھستند 

 
 تجمع کارگران معدن زغال سنگ 

ـراض بـه  ٣٠٠ :  آبان ٦   کارگر معدن زغال سنگ جـو دراعـت
اخراج و تاخیر در پرداخت حقـوق مـقـابـل فـرمـانـداری زرنـد  

 کـارگـر در ایـن  ٥٠٠ ابتدای سـال جـاری  .   تجمع کردند 
 کـارگـر در  ٤٧٠ در حال حاضر  . شرکت مشغول بکار بودند 

ـر از  ١٢٠ این شرکت مشغول بکار ھستند و قرار اسـت   ـف  ن
 . این کارگران اخراج شوند 

 
 تجمع کارگران شیشه آبگینه 

ـنـه  »کارگران کارخانه  :   آبان ٦  قـزویـن کـه  »شیـشـه آبـگـی
انـد در پـی    حقوق مرداد، شھریور و مھر را دریـافـت نـکـرده 

ـر از    تداوم عدم تحقق  ـف ـیـن اخـراج دو ن  مطالباتشان و ھمچـن
ـرار بـود  .  ھمکارانشان در محوطه کارخانه تـجـمـع کـردنـد  ق

ـبـات سـه   کارفرمای کارخانه شیشه آبگینه بخشی از مطال
ـیـت   ـری فـعـال ـرای از سـر گـی ماھه گذشته کارگران را ب
مجدد کارخانه پرداخت کند اما ھـنـوز ایـن وعـده عـمـلـی  

اند بـا مشـاھـده    نشده است و دو مدیری که به کارخانه آمده 
اعتراض کارگران برای بار دیگر وعده پرداخـت بـخـشـی از  

ـریـن عـامـل    مـھـم .  معوقات سه مـاھـه گـذشـتـه را دادنـد  ت
اعتراض کارگران، اخراج دو نفر از ھمکارانشان به بھانه پـی  

بـه ھـمـیـن  .  گیری مطالبات خود و ھمکارانشان بـوده اسـت 
ـنـه عـلـی  رغـم مـیـل    دلیل کارگران معتـرض شـیـشـه آبـگـی

 «حسین فـالح »کارفرما، دو کارگر اخراجی را به اسامی  

کـارگـران  .  اند   به داخل کارخانه راه داده  «منوچھر افشار »و  
معترض شیشه آبگینه اعالم کرده اند؛  اعتـراض کـارگـران  

ـر کـارگـران پـی  ـر    جمعی است و این دونفر به اندازه سـای گـی
مطالبات خود بودند و کارفرما به اشتباه آنان را بـه عـنـوان  

 . است   عاملین اعتراض اخراج کرده 
 

 تجمع مقابل ساختمان شرکت 
ــن،  ١٤٠ :  آبـان ٨  ــادان کــه حــقـوق فـروردی ــای آب ـف کــارگـر آب

ـرای    اردیبھشت، مرداد، شھریور و مھر را دریافت نکرده  اند  ب
پیگیری دریافت حقوقھای پرداخت نشده مقـابـل سـاخـتـمـان  

 .مرکزی شرکت آب و فاضالب آبادان تجمع کردند 
 

 بیانیه پرستاران
ـیـمـاران بسـیـار   حقوق پایمال شده ی پرستاری و به تبع آن ب
زیاد است و در طول سالیان متمادی به تـعـداد آنـھـا افـزوده  

مھمترین خواسته ھای به حق ما در شـرایـط کـنـونـی  .  شده 
ـبـات در مـجـالـی دیـگـر   ـر مـطـال به شرح زیر بـوده و سـای

اجرای بی قید و شرط قانون تعـرفـه  -١ :  پیگیری خواھد شد 
گذاری خدمات پرستاری که بیش از ھفت سال از تصـویـب  

اجـرای  -٢ .  آن در مجلس ھفتم شـورای اسـالمـی مـیـگـذرد 
عدالت در پرداختھا؛بین کلیه ی تیم درمان اعم از پـزشـکـان  

مسئولیتھایی که مربوط به پرستـاران    -٣ ...   و پرستاران و  
ـیـار عـده ای خـاص   است و در حال حاضر به ناحق در اخـت
ـرسـتـاری   ـم پ ـی بجز پرستاران قرار دارد بـایـد بـه اعضـای ت

ـرسـتـاری در  - ٤ . برگردد  ـنـدگـان پ انتخـاب و حضـور نـمـای
کارگروه ھا و جلساتی که مبنای تصمیم گیری در مـورد  
پرستاری است تا عده ای تمامیـت طـلـب کـه عـدم حسـن  
نیتشان بر پرستاران پوشیده نیست نتوانند اجحاف در حق ایـن  

ـرسـتـاران حـاضـر بـه  .  قشر را ادامـه دھـنـد  در پـایـان مـا پ
ـم کـه   ـرسـتـاران اعـالم مـی داری نمایندگی از تک تک پ
ـر   یک ماه فرصت برای اجرایی شدن بی قید و شرط و غـی
ـرسـتـاری و بـھـبـود   پایلوت قانون تعرفه گذاری خـدمـات پ
ـتـی   شرایط موجود کاری در نظر گرفته و چنانچه حسن نی
ـرانـه ی   ـیـگـی از مسئولین محترم دریافت نکنیم اقـدامـات پ

ـنـده  .  وسیعتری را در نظر خواھیم گرفت  پرستاران شرکت کن
ـم ابـانـمـاه نـود    -در تجمع جنب مجلس شوارای اسالمی  ھفت

 وسه  
 

 گزارش
 

 کنند پرستاران دو برابر کار می
ـرفـت گـفـت : آبان ١٠  : رییس دانشـگـاه عـلـوم پـزشـکـی جـی

پرستاران به دلیل کمبود نیروی پرستاری در این منطـقـه دو  
  ١٢٠ بیمارستان امام جیـرفـت  .  کنند   برابر توان خود کار می 

 تـخـت فـعـال  ٢٤٠ تخت مصوب دارد که در حـال حـاضـر  
ـروی  .  گیرد   مورد استفاده قرار می  ـی این در حالی است که ن

 تـخـت اسـت  ١٢٠ اختصاص یافته به این بیمارستان براساس  
ـر ظـرفـیـت   ـراب و این مساله موجب شده کار پرستاران چند ب

ـلـی بـخـش آی سـی یـو  .  ھا باشد   آن  وی با اشاره به تـعـطـی
ایـن  :   فروردین شھرستان کھنوج تصـریـح کـرد ١٢ بیمارستان  

ـرسـتـار   بخش که تجھیزات کاملی دارد به خاطر کـمـبـود پ
این دانشگاه ھفت شھرستان جنوبی کـرمـان را  .  تعطیل است 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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با حدود یک میلیون نفر جمعیت زیر پوشش دارد و کـمـبـود   
 .شود   ھا دیده می   پرستار در ھمه بخش 

  
 اعتراض كارگران بازنشسته لنگرود 

ـنـه  ھـای پـزشـكـی كـه    مطالبات معوقه كارگران بـابـت ھـزی
ھا پیش است، تاكنون به كارگران بـازنشـسـتـه    متعلق به مدت 

ـریـت و اعضـای  .  اجتماعی پرداخت نشـده اسـت   تأمین  مـدی
اجتماعی لنگرود تالش دارنـد    جدید كانون بازنشستگان تأمین 

ـنـه  ـرداخـت ھـزی ھـای پـزشـكـی    ھیچ گونه حقی از بـابـت پ
ـر   كارگران پایمال و ضایع نشود و به ھمـیـن مـنـظـور نـاگـزی
ـم و از ایـن طـریـق   ـی شدیم شكایتی را تسلیم دادگستری كن
ـم  . پیگیر وصول مطالبات معوقه كـارگـران بـازنشـسـتـه شـوی

استیجاری بودن ساختمان كانون، مسكن كارگران، ھمـكـاری  
ھا برای پرداخت وام بـه كـارگـران بـازنشـسـتـه از    نكردن بانك 

 .جمله مشكالت اساسی و مھم كانون است 
 

ورود بیش از صد کارگر پتروشیمی ایالم به 
 کارخانه ممنوع است

ـروشـیـمـی ایـالم بـا وجـود  ١٠٠ بیش از   ـت  کارگر اخراجـی پ
حقوق معوقه و حکم اداره کار مبنی بر بازگشت بـه کـار،  

ـیـش از  .  اجازه ندارند به این واحد تولیدی وارد شـونـد    ١٨ ب
ـروشـیـمـی   ـت روز از مذاکرات نمایندگان کارگران اخـراجـی پ
ایالم با مدیران میانی این مجموعه و مـقـامـات مـحـلـی و  

ـبـی کـارگـران   در قـالـب نـامـه بـه  ( ارائه پیشنھادھای کت
برای فراھم شدن مقدمات بازگشت بـه کـارشـان  )  کارفرما 

ـیـشـنـھـادھـا پـاسـخ    می  گذرد اما کارفرما تاکنون به ایـن پ
کارگران اخراجی در این نامه با اشـاره بـه رای  .  نداده است 

ـر بـازگشـت بـه کـار و الـزام   ـنـی ب مراجع حل اختالف مـب
کارفرما به انعقاد قرارداد مستقیم بـا آنـان اعـالم آمـادگـی  
ـیـت شـغـلـی بـا   کرده بودند کـه در صـورت تضـمـیـن امـن

کارگران تاکید کرده بـودنـد  .  پیمانکار قرارداد امضاء کنند 
شـان از    پرداخت مزد، مزایا و حق بیمه ایام کار و بالتکلیفی 

 تیر ماه امسال تا زمـان شـروع بـه کـار مـجـدد از  ١ تاریخ  
 . شروط آنان برای امضای قرارداد پیمانی با کارفرماست 

 
حداقل دستمزد کارگران یک پنجم خط 

 !فقر
میلیون تومانی به راحتـی مـی  ٣ با در نظر گرفتن خط فقر  

توان گفت با حقوق فعلی قانون کار، مشمـوالن ایـن قـانـون  
 درصـد  ٥٠ کننـد و    یک پنجم خط فقر حقوق دریافت می 

چـنـد روز  .  کارگران زیر خط فقر حقوق دریافت می کننـد 
ـر داده شـد ١٠٠٠ گذشته از رسیدن خط فقر بـه   .  دالر خـب

  ٣.٢ دالر یعـنـی چـیـزی مـعـادل  ١٠٠٠ رسیدن خط فقر به  
این در حالیست که حـداقـل درآمـد کـارگـر  . میلیون تومان 

ھزار تومان است که ایـن مـیـزان دریـافـتـی بـه  ٦٠٩ ایرانی  
عنوان حقوق، یک پنجم درآمد تعیین شده در راستای خـط  

 تـوسـط بـانـک  ٩٠ خط فقر آخرین بار در سـال  . فقر است 
ـر تـا   ـق مرکزی اعالم شد و  پس از آن کارشناسان  خـط ف

ـیـون و  ٢   را نزدیک  ٩٢ سال   ـرای  ٥٠٠  میل ھـزار تـومـان ب
اکنون این رقم نزدیک بـه  .  نفری تخمین زدند ٥ یک خانوار  

ـقـاد کـارشـنـاسـان  .   میلیون تومان اعالم شده است ٣  به اعـت
ـنـده   اقتصادی دریافت این میزان حقـوق حـتـی تـأمـیـن کـن

ـیـسـت ٤ نیازھای حداقلی یک خانوار   بـخـش  .  نفره در مـاه ن

 آبان ٦ ھایی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ 
 

 کارگر ٣٢٢چند سناریو برای بازنشستگی 
 معدن سنگرود

  بود  ٩٥ پیشنھاد کارگران ادامه فعالیت معدن تا پایان سال  
نمایندگان سازمان تـوسـعـه و نـوسـازی مـعـادن و صـنـایـع  
ـران، در   معدنی ایران و شرکت تھیه و تولید مواد معدنـی ای
دیدار با کارگران معدن زغال سنگ سـنـگـرود در رودبـار،  
آخرین نتایج جلسه رسیدگی به وضعیت بازنشستگی آنان را  

در بند نخست این مصوبه تاکید شـده اسـت  .   تشریح کردند 
 کارگر مشمول بازنشستگی بـا  ٨٨ که تا پایان سال جاری،  

ـیـن  .  قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند  ھـمـچـن
ـر دیـگـر از  ١٠٤ در بند دوم این مصوبه ذکر شده اسـت   ـف  ن
ــھــای   ــان ســال ــای ــا پ  مشــمــول  ٩٥  و  ٩٤ کــارگــران کــه ت

ـئـت    بازنشستگی می  شوند در صورت موافقت اعضـای ھـی
ـیـکـاری   دولت و سازمان تامین اجتماعی با دریافت بیـمـه ب

در  .  تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسـتـه شـونـد 
 کارگری کـه تـا  ١٣٢ بند سوم این مصوبه نیز عنوان شده،  

کننـد     به مرور شرایط بازنشستگی را پیدا می ٩٨ پایان سال  
ـر    ای خود به یکی از واحـد   برای تکمیل سوابق بیمه  ھـای زی

ـنـد  ـیـدا کـن ـنـد  .  مجموعه شرکت تھیه و تولید انتقال پ در ب
چھارم این مصوبه تاکید شده اسـت اسـتـانـداری گـیـالن و  
فرمانداری رودبار موضوع متوقف شدن انحالل مـعـدن را از  

ـنـد  ـری کـن ـیـگـی در صـورت  .  سوی شورای امنیت ملـی پ
 ادامـه  ٩٥ موافقت این شورا، معدن سنگرود تا پایـان سـال  

توانند برای پر کـردن سـوابـق    کار خواھد داد و کارگران می 
 .ای خود ھمانند قبل مشغول به کار باشند   بیمه 
 

مطالبات بازنشـسـتـگـان ایـن  :  رشت  «کنف کار » کارخانه  
  میلیون تومان  ٦٠٠  میلیارد و  ٣ کارخانه  
 شـھـریـور مـاه سـال  ٣١ رشت  از   «کنف کار » کارخانه  

گذشته ورشکسته اعالم شده است توان مالی برای پرداخـت  
مطالبات معوقه کارگران شاغل و بازنشسته ھمانند سنـوات  

ـیـل  . خدمت و حقوق  کارگران را نداشت    ١٨٦ به ھمـیـن دل
کارگر بازنشسته این کارخانه با طرح شـکـایـت در دادگـاه  

 . شھرستان سنگر مجوز فروش اموال کارخانه را گرفتند 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

  کارگر ١١٠٩اخراج 
 در  ١٣٩٣  کــارگــر از اواخــر مــھــرمــاه  ١١٠٩ حــداقــل  
،  «قطار شھری اھـواز »،  «گسترش مانا ساز »ھای    کارخانه 

نـوشـابـه  »،  «ایران زاک »،  «کاشی گیالنا »،  «گاز لوله »
ـنـه »،  «نورد و لـولـه صـفـا »،  «خوشگوار  ،  «شـیـشـه آبـگـی

اخراجھـا در  .  اخراج شدند  «سیمان کارون »و   «آبفای آبادان »
ـر   ـی شرایطی با گستردگی انجام میشود  که دولت پروژه تغی

 «تامین امنیـت شـغـلـی کـارگـران »قانون کار را با شعار  
دھـنـد از    ھای منتشر شده نشان مـی   کند، گزارش   دنبال می 

ای شـدن قصـد دولـت    از زمان رسانه   -ابتدای ھفته گذشته  
 کـارگـر اخـراج  ١١٠٩ تا کنون حداقـل    -برای تغییر قانون  

انـد دو      طراحان این بسته پیشنـھـادی مـدعـی شـده .   اند   شده 
ـبـدیـل  »و   «تفویض فسخ قرارداد کار به کارفـرمـا »ھدف   ت

کنند، ادعایی کـه    را دنبال می  «قرارداد کار موقت به دائم 
ـرسـش  .  رسـد   به نـظـر مـی  «نما   متناقض » ھمان نگاه اول      در  پ

ـرارداد کـار در   کارگران این است که وقتی قدرت فسـخ ق
ـرارداد   ـبـدیـل ق بـه   «مـوقـت »اختیار کارفرما قرار بگیرد، ت

رسـد    چه سودی به حال کارگران دارد؟ به نظـر مـی  «دائم »
ـرای   مقامات ارشد وزارت کار قدرت فعلی کـارفـرمـایـان ب

ـیـشـنـھـاد    می  «ناکافی »اخراج کارگران را   داننـد کـه بـا پ
. چنین تغییراتی قصد دارند ایـن قـدرت را افـزایـش دھـنـد 

 ) بخشھایی از گزارش ایلنا (
 

 کارگر کارخانه سیمان کارون اخراج ٣٦
 شدند

ـیـل  ٣٦   کارگر کارخانه سیمان کارون در خـوزسـتـان بـه دل
  ٦٥ اول شھریور ماه تعداد  .  اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند 

نفراز کارگران قراردادی شاغل در کارخانه سـیـمـان کـارون  
ـرار   در شھر کلگیر شھرستان مسجد سلیمان به بھانه اتمـام ق

ــد کـه   ــه کــار  ٢٩ داد کـاری اخـراج شـدن ــان ب ـر از آن ـف  ن
ـری در وضـعـیـت اخـراج    بازگشته   کـارگـر  ٣٦ اند اما تغیـی

ـنـده  .  مانده به وجود نیامده اسـت   باقی  ـیـد کـن کـارخـانـه تـول
ـراردای دارد کـه  ٧٠٠ سیمان بیش از    کارگـر رسـمـی و ق

کارگران قرار داد ی ھـم  .  نفر ھستند ٤٠٠ کارگران رسمی  
ـر مـجـمـوعـه یـک شـرکـت  ١٥ با سوابق یک تا    سـال زی

ـنـد   پیمانکاری تامین کننده نیروی انسـانـی کـار مـی  . کـن
گویند حـقـوق آنـھـا ھـر    کارگران قراردادی این کارخانه می 

 .شود   ماه با تاخیر پرداخت می 
 
 
 

ھنوز از لغو ممنوعیت ورود یکھزار کارگر 
دیگر نورد و لوله صفا خبری در دست 

 نیست
ـبـال اعـتـصـاب   یکھزار کارگر نورد و لوله صفا در ساوه بـدن

ـر  ( دراعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق   ـی ـتـدای ت از اب
 ماه بیمه؛ اجازه ورود به این واحد تولیدی را  ١٨ و   )  امسال 
ـراضـات کـارگـران  .  ندارنـد  کـارفـرمـا در پـی تشـدیـد اعـت

 مـھـر از ورود آنـان بـه ایـن واحـد  ٢٩ اعتصابی در تاریخ  
ھـای     کـارگـر بـخـش ١٠٠ کند اگرچه    تولیدی ممانعت می 

 .اند   به کار بازگشته )  مھر ٤ (اداری صبح روز یکشنبه  
 

 کارگر پتروشیمی ٣٥ھمدان؛ بیکاری 
 ھگمتانه 

  ٣٥ شرکت پیمانکاری در پروژه پتروشیمی ھگمتانه ھمـدان  
نفر از پرسنل پایپینگ خود را در سـه مـاه گـذشـتـه اخـراج  

 .کرده 
 

 ناامنی محیط کار 
 

 ١٠به گزارش  سازمان پزشکی قانونی  در 
 ھزار و ١٢) ١٣٩٢تا ١٣٨٣(سال گذشته 

نفر در حوادث کار جان خود را از ٤٣٧
 .دست داده اند

ھـای     بر اساس آمارھای موجود بـه طـور مـعـمـول مـرگ 
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دھـد    ناشی از حوادث کار بیشتر در فصل تابستـان رخ مـی 
ـیـب   ـرت به طوری که تنھا در تابستان دو سال گـذشـتـه بـه ت

ــال  ( ٥٦٨  ــورد مــرگ در  )  ١٣٩١ ( ٤٩١ و  )  ١٣٩٢ س م
ـنـدی، اصـابـت  .  تابستان رخ داده است  ـل ھمچنین سقوط از ب

گرفتگی، سوختگی و کـمـبـود اکسـیـژن    اجسام سخت، برق 
ـر حـوادث کـار   ـر اث ـریـن دالیـل مـرگ ب به ترتیب مـھـم ت

ـر در  ٩٩٤ ھـزار و  )  ٩٢ سـال  (  در سال گذشته  .  ھستند  ـف ن
ایـن رقـم  .  حوادث ناشی از کار جان خود را از دسـت دادنـد 

در مقایسه با سال قبل از آن که تعداد تلفـات حـوادث کـار  
در  .   درصد افزایش یافتـه اسـت ١١ نفر بود،  ٧٩٦ که ھزار و  

ـنـدی  ٩٦٥ حوادث کار سال گذشته   ـل  نفر به دلیل سقوط از ب
اند، پس از آن برخورد جسـم سـخـت    جان خود را از دست داده 

ـبـه ھـای  ٣٠٣ گرفتگی با    مورد و برق ٣٧١ با    مـورد در رت
ـرنـد   بعدی دالیل مرگ در حین کار قرار مـی  مـطـابـق  .  گـی

ـریـن    آمارھای موجود به طور معمول سقوط از بلندی مـھـم  ت
شـود بـه نـحـوی    علت مرگ در حوادث کار محسوب مـی 

 درصد عـلـل مـرگ در حـوادث  ٤٨.٤ که در سال گذشته  
در سـال گـذشـتـه  .  گیـرد   کار را سقوط از بلندی در بر می 

مصدوم حوادث کار شـامـل یـک ھـزار و  ٢٣١  ھزار و  ٢٩ 
 مرد به مـراکـز پـزشـکـی قـانـونـی  ٨٧ ھزار و  ٢٨ زن و  ١٤٤ 

این رقم در مقایسه با سال قبل از آن  . کشور مراجعه کردند 
 .  درصد کاھش یافته است ١.١ 

  
 کشته شدن کارگر ساختمانی 

در پروژه چھار طبقه طرح توسعه بیمارستان پـاسـتـور  :   آبان ٧ 
مشھد یک شاخه تیرآھـن ھـنـگـام جـا بـه جـایـی تـوسـط  

  ٣٠  رھا و بـه کـارگـر      جرثقیل، از طبقه دوم ھمین ساختمان 
ـرخـورد کـرد و   ـفـی دو ب ـقـه مـن ساله مشغول کـار در طـب

 .جانباخت 
 

کارگر دراستان خراسان رضوی طی ٨٧
نیمه اول سال جاری بدنبال حوادث کاری 

 !جان باختند
تعدادجـان  :  مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی :  آبان ٥ 

ـیـمـه نـخـسـت   باخته گان  ومصدومین حوادث حـیـن کـار ن
ـیـش از  .   نفر برشمـرد ١٠٨١ و  ٨٧ امسال استان رابترتیب    ٩٦ ب

ـتـدایـی  ٨٧ .  درصد افراد مذکور مرد ھستند   نفر در نیـمـه اب
امسال  به دنبال حوادث کار استـان جـان خـود را از دسـت  

 .  نفر زن بوده اند ٣  نفرمرد و  ٨٤ دادندکه از این تعداد،  
 

 ریزش آوارجان کارگر جوانی را گرفت
ـقـه  :   آبان ١٠  ریزش آوار در ھنگام تخریب ساختمـان سـه طـب

مسکونی قدیمی در خیابان بھـنـود تـھـران مـوجـب مـرگ  
 . ساله شد ٢٥ کارگری  

 
 سقوط مرگبار

احمد کارگرجوانی در یک ساختمان نیمه كـاره در  : آبان ١٠ 
منطقه سیدخندان از طبقه پنجـم بـه داخـل چـالـه آسـانسـور  

 .سقوط کرد و جان خود را از دست داد 
 

 جریان برق جان کارگر ساختمانی را گرفت
ساله ای در حـیـن کـار  ٢٦ در شھر آذرشھر کارگر  :  آبان   ١٠ 

ـرق گـرفـتـگـی در مـحـل   بعلت شدت سوختگی ناشی از ب

 .جان باخت 
  

 گاز گرفتگی جان یک کارگر را گرفت
  ٣١ با آغاز فصل سرما در ک ردسـتـان، یـک کـارگـر :  آبان ٨ 

ـتـه سـقـز    ساله که نگھبان کارگاه ماسه  شویی در بخش سـن
بوده است به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دسـت داده  

 .است 
 

 . کارگر ساختمانی مصدوم شد
 ساله در حالی کـه  ٣٤ کارگر جوانی به نام علی محمدی  

ــن مشــغــول   ــاالی داربســت در حـوالــی ســه راه ورامـی در ب
جوشکاری بود پس از سـقـوط بـه داخـل گـودال بـه شـدت  

 ..مصدوم شد 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 کارگر شھرداری ١٠٠ ماه حقوق ٢تعویق 
 فسا
 کارگـر خـدمـاتـی و فضـای  ١٠٠ پرداخت حقوق  :  آبان ١٠ 

ـر   «فسا »سبز شھرداری   در استان فـارس دو مـاه بـه تـاخـی
ـیـت دو شـرکـت  .  افتاده است  کارگران کـه تـحـت مسـئـول

ـلـف شـھـر فسـا بـه کـارھـای   ـقـاط مـخـت پیمانکاری در ن
اند حقوق شھریور و مـھـرمـاه    خدماتی و فضای سبز مشغول 

این  دو شرکت پیمانکـاری  .  اند   سال جاری را دریافت نکرده 
 کـارگـر دارنـد کـه ھـر مـاه حـقـوق  ١٠٠ در مجموع حدود  

 .کنند   کارگران را با تاخیر پرداخت می 
 

مھرماه  «صنایع پی وی سی»کارگران 
 حقوق فروردین را دریافت کردند

صنایع پـی  » کارگر قراردادی کارخانه  ١٢٠ پرداخت حقوق  
 ماه به تعویق افـتـاده  ٦ واقع در مھدیشھر سمنان،   «وی سی 

ـیـز بـه  . است  ـیـمـه ایـن کـارگـران ن ھمچنین سه ماه حـق ب
 . سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است 

 
تعویق چھار ماھه پرداخت حق اضافه کار 

 اردیبھشت و خرداد معلمان 
معلمان حق اضافه کار اردیبھشت و خـرداد امسـال  :  آبان ١١ 

را از وزارت آموزش و پرورش طلبکارند اما ایـن وزارتـخـانـه  
حـق اضـافـه کـار خـرداد  .   معوقات را پرداخت نکرده است 

بـابـایـی     روزه بود اما حـاجـی ٣٠ معلمان در سالھای گذشته  
 روز پـایـانـی خـرداد بـه امـتـحـانـات  ١٠ با این استدالل که  

سـال  .   روز کـاھـش داد ٢٠ کند این حق را بـه    برخورد می 
ـرورش  حـق اضـافـه  )  فـانـی ( گذشته توسط وزیر آمورش و پ

ـر  .   روز کاھش داده شـد ١٠ کار خرداد معلمان به   ایـن تـاخـی
در پرداخت حق اضافه کار معلمان به نـگـرانـی نسـبـت بـه  

ای    حذف کلی حق اضافه کار خرداد و احیانا اجرای برنامـه 
 . برای حق اضافه کار اردیبھشت دامن زده است   مشابه 

 
تنھا حقوق یک :  معدن زغال سنگ معدنجو

 .ماه از سه ماه را پرداخت کرده اند
مسولین اداره کار و کارفرمای شرکت معدنجو بـا  :  آبان ١١ 

حضور در معدن زغال سنگ معدنجو با پرداخت یـک مـاه  

از سه ماه حقوق معوق کارگران انھا را متقـاعـد کـرده انـد  
ـنـده را تـامـیـن   در معدن بمانند و زغال سنگ یک مـاه آی

 .کنند 
 
 

 کارگران
 

جعفر عظیم زاده به شعبه ششم بازپرسی 
 شھید ٣٣دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 

احضار و مورد بازپرسی ) اوین(مقدس 
 قرار گرفت

صـبـح امـروز پــنـجــم  
ـم   ـر عـظـی آبانماه جعـف
ــات   ــس ھــی زاده رئــی
ـره اتـحـادیـه آزاد   مدی
کارگران بـه شـعـبـه  
ـرســـی   ـــازپــ ـم ب شـــشــ
دادسرای عمومـی و  

ــه   ــاحــی ــالب ن   ٣٣ انــق
) اویـن ( شھید مقدس  

احضــــار و مــــورد  
 .بازپرسی قرار گرفت 

ـرای ارتـكـاب   ـبـانـی ب در این بازپرسی، اتھامات اجتماع و ت
ـیـه نـظـام   ـیـغ عـل ـل ـب جرم برضد امنیت داخلی، خـارجـی و ت
جمھوری اسالمی به جعفر عظیم زاده تفھیـم شـد و وی بـا  
رد این اتھامات به دفاع از فعالیتھای خود و اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران پرداخت و بـا تـوضـیـح شـرایـط مشـقـت بـار  
تحمیل شده بر کارگران ایران، اعتراض به این شرایط را حـق  
مسلم آنان خواند و در ادامه بـا مـحـق و قـانـونـی خـوانـدن  
تجمعات اعتراضی کارگران و ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ـری کـارگـران در مـقـابـل مـجـلـس شـورای   ـف چھل ھزار ن

ھمیـن  :  اسالمی و وزارت کار خطاب به بازپرس پرونده گفت 
االن دولت در صدد ایجاد تغییرات بسیار ضد کـارگـری در  
ـم سـاکـت   ـتـوان قانون کار است آنوقت من کارگر چطور مـی
بنشینم و اعتراضی نکنم، این قوانیـن مـربـوط بـه زنـدگـی  
ـیـعـی اسـت کـه مـن و   من کـارگـر اسـت و کـامـال طـب
ھمکارانم در مقابل چنین رویکردی از سوی دولت سـاکـت  

ایـن  .  نخواھیم نشست و دست به تجمع و اعتراض خواھیم زد 
مامورین امنیتی تالش میکنند بـا  :  وی افزود .  حق ماست 

وارد کردن اتھامات سیاسی و امنیتی به ما کارگـران، مـا  
را ساکت کنند و عمال میگویند در مقابل ھر ستـمـی کـه  
بر شما تحمیل میشود چیزی نگوئید و خوب طبیعی اسـت  
که نه ما و نه ھـیـچ انسـان دیـگـری در مـقـابـل شـرایـط  
ـنـد   مشقت باری که بر وی تحمیل میشود ساکت نمی نشی
و ما نیز داریم ھمین کار را میکنیم، این کجایش بـه اقـدام  

ـم زاده بـه ھـمـراه  .  علیه امنیت کشور ربط دارد  جعفر عـظـی
جمیل محمدی در ساعات اولیه بامداد دھم اردیبھشـت مـاه  
ـری   ـف و بدنبال نامه ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار ن
کارگران به وزیر کار مبنی بر برگزاری تجـمـع در مـقـابـل  
وزارت کار در روزجھانی کارگر در اعتراض به حداقل مـزد  

ـقـل شـد و  ٢٠٩ مصوب بازداشت و به بند   ـت  زندان اویـن مـن
ـتـی ھـنـگـام  .   روز آزاد گـردیـد ٤٦ پس از   ـی مـامـوریـن امـن
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ـیـه اوراق شـنـاسـائـی وی   ـم زاده کـل دستگیری جعفر عظـی
ھمچون کارت ملی، شناسنامه و پاسپـورتـش را بـه ھـمـراه  
ـرخـی   سند خانه پروین محمدی، ھارد کامپیوتر، لب تاب و ب
ـراضـات   اسناد دیگر را با خود بردند و علیرغم تماسھا و اعـت
ــھــا   ــون از عــودت آن مـکــرر وی، وزارت اطــالعــات تـاکــن
خودداری کرده و بطور غیر قانونی از طریـق مصـادره اوراق  
شناسائی جعفر عظیم زاده، وی را عمال از حـقـوق قـانـونـی  
اش محروم و از این طریق سعی در اعمال فشار بر او کـرده  

ـره  اتـحـادیـه آزاد  .  است  جعفر عظیم زاده عضـوھـیـات مـدی
کارگران ایران و از ھماھنگ کنندگان طومار چـھـل ھـزار  

ـنـده     ١٥٠٠ نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد و نمای
ـلـف در شـکـایـت از غـارت و   کارگر کارخانه ھای مـخـت
چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است و سـالـھـاسـت  
دوشادوش کارگران کارخانه ھایی از جـنـوب تـا شـمـال و  
ـران   ـرای احـقـاق حـقـوق کـارگـران ای غرب و مرکز کشور ب
ـنـده کـارگـران تـعـدادی از   مبارزه میکند و به عنوان نـمـای
کارخانه ھا در ھیاتھای حل اختالف و تشخیص  در احقـاق  

ـران  .  حق آنھا بسیار موثر بوده است  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـم زاده   ـر عـظـی با محکوم کردن تداوم تعقیب قضـائـی جـعـف
ـرای افـزایـش   اعالم میدارد وی ھیچ جرمی جـز مـبـارزه ب
حداقل مزد کارگران و تالش برای احقاق حقوق حقه خود و  
ـیـد و   ھمکارانش مرتکب نشده است و می باید بی ھیچ ق
شرطی قرار منع تعقیب قضائی وی و جمـیـل مـحـمـدی و   
ـفـی شـان بـه   دیگر کارگرانی که بدلیل دفاع از حقوق صـن
ـرار   زندان افکنده شده اند و یا در معرض تعقیـب قضـائـی ق

ما برپائی تشکلھای مستقـل کـارگـری،  .  دارند صادر شود 
ـر   اعتصاب و تجمعات اعتراضی را حق مسلم و خدشه ناپـذی
کارگران ایران میدانیم و در مقابل ھیچ فشاری در دفاع از  

ـراض و  .  حقوق انسانی خود کوتاه نخواھیم آمد  زنده باد اعـت
اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی سـراسـری کـارگـران اتـحـادیـه آزاد  

 ١٣٩٣ پنجم آبانماه   –کارگران ایران  
 

مراجعه تعدادی از رانندگان سندیکایی 
 شرکت واحد به دبیر خانه شھرداری

ـنـدگـان و   امرروز ششم آبان ماه نـود و سـه گـروھـی از ران
ـر خـانـه   ـی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحـد بـه دب
شھرداری مراجعه کردند تابیش از ھزار امضای جمـع آوری  
شده را که از رانندگان و کارگران فاقد مسکن جمع آوری  
ـبـت   کرده بودند در دبیر خانه شھرداری جھت رسیدگی بـه ث
ـبـت   برسانند ،ھر چند که در ابتدا کارمندان دبیر خـانـه از ث
ـره مـی   دادخواھی کارگران طبق دستور باال سـری ھـا طـف
رفتند و حتی از پلیس مستقر در شھرداری برای مـنـصـرف  
ـنـد امـا اصـرار و   ـت کردن مراجعه کنندگـان کـمـک گـرف
پافشاری اعضای سندیکای مراجعه کننده باعـث شـد تـا  
ـنـدگـان و کـارگـران فـاقـد   شکایات بیش از ھزار تن از ران
ـنـد  ـرسـان ـبـت ب . مسکن را تحویل بگیرند و در دبیر خانه به ث
ـراضـات سـال     ٨٤ الزم به توضـیـح اسـت کـه بـعـد از اعـت

سندیکای کارگران شرکت واحد ،اعتباراتی از سوی دولـت  
و شھرداری برای سامان دادن به وضعییت مسکن کارگـران  
ـتـی   شرکت واحد اختصاص داده شد که متاسفانه  بی عـدال
ھای زیادی از سوی مسئولین و مدیریت شرکـت واحـد در  
ـرای کـارگـران صـورت گـرفـت کـه   تقسیم این اعتبـارت ب
منجر به نارضایتی ھای بیشماری در بین کارگران گـردیـد  

ـنـدگـان و   به طوری که ھنوز بیش از سـه ھـزار تـن از ران
ـرگـرفـتـه  .  کارگران شرکت واحد فاقد مسکن می باشـنـد  ب

ازرسانه سندیکای کارگران شرکت واحداتوبـوسـرانـی تـھـران  
 وحومه 

  
 بازنشستگان بیدارند از فریبکاران بیزارند

ـر و فسـاد و    جامعه  ی بازنشستگان  کارگری که شالق فـق
تبعیض  ناشی از نابکاری مسئوالن را با پوسـت و گـوشـت  

ـتـی   خود احساس کرده و امـروزه در گـرداب بـی  ھـای    عـدال
دانند عناصری چون حسـن    ھولناک گرفتارند؛ بخوبی می 

ـنـجـکـی و دیـگـر   صادقی، اکبر عیوضی، پرویز احمدی پ
 خود توسـط    ی باصطالح کارگری   ھمدستان آنھا که در دوره 

انـد و    ی کـارگـری آورده شـده   ھای خاص به صحنه   دستگاه 
بـاشـنـد بـه ھـیـچ    مدافع سرسخت شوراھای فرمایشی مـی 

توانند مدافـع واقـعـی حـقـوق بـازنشـسـتـگـان رنـج    وجه نمی 
ـروردگـان، مـخـالـف  .  کشیده و عدالتخواه باشند  این دسـت پ
بـاره    المللی کارگران بوده و در ایـن   اصول آزادی و حقوق بین 

صدای کوشندگان اصیل سندیکاھای کارگری مدافع این  
مـھـاجـمـان  داعشـی   .  کننـد   اند و می   حقوق را سرکوب کرده 

حمله کننده به سندیکای کارگران شرکت واحـد، اوج ایـن  
ھا را با فرمان مراکز خاص به عھده گرفتنـد و    سرکوبگری 

ضرب و شتم، اخراج و زنـدانـی شـدن کـارگـران حـق طـلـب  
آنـان کـه از  .  سندیکایی را در کارنامه ننگین خـود دارنـد 

ـر سـلـطـه   ـقـالب مـراکـز کـارگـری را زی سالھای پس از ان
اند؛ اینک پوستین وارونه کرده و به فـرمـوده مـراکـز    گرفته 

ـر مـزاج   ـی ـی غیبی، از سندیکا ستیزی به اتحادیه سـازی تـغ
این عناصر ضدکارگری و دیگر ھمدستـانشـان کـه  .  اند   داده 

سالیان دراز در شورای عالی کار دستمزدھای ناعـادالنـه و  
انـد؛    نابرابر با تورم افسار گسیخته را تائیـد و امضـاء کـرده 

ـرای   امروز با شعار ایجاد رفاه برای بازنشستگان و در واقع ب
ـراضـات بـحـق و چـپـاول کـانـون بـازنشـسـتـگـان   مھار اعـت
ماموریتی تازه یافته و با این انگیزه بـا کسـانـی ھـمـچـون  
خود ائتالف نموده و با ھماھنگی با وزارت کار و طـراحـی  
انتخابات مھندسی شده در اندیشه تصرف و اشـغـال کـامـل  

ـفـاده از مـکـان و    کانون می  باشند و دراین راه با سـوء اسـت
اموال کانون بھره برداری تبلیغات  انتخاباتی کرده و بصـورت  
غیرقانونی اقدام به پخش لیست کاندیداھـای خـود در ایـن  

مھاجمان ورشکسـتـه کـه بـا کـمـک و  .  کنند   مراکز می 
حمایت قاضی مرتضوی دادستان وقـت تـھـران تـاکـنـون از  

اند در مجمع عمومی قبلـی کـانـون    چنگال عدالت گریخته 
ـرا بـه کـمـک   بازنشستگان اوضاع را به نفع خود ندیده و آن

و اینک بـا  .  مسئولین اداره کار استان به تعطیلی کشاندند 
ـیـب شـده    ھای ویژه می   ھدایت و حمایت  ـرت خواھند بـه ھـر ت

خود را به کانون بـازنشـسـتـگـان تـحـمـیـل و کـانـون را بـه  
ـنـد بـازنشـسـتـگـان  .  ی خود درآورند   سیطره  اما فریبکاران بدان

آگاه و شریف نه تنھا به این رفوزه شـدگـان رای نـخـواھـنـد  
اند کـه آنـان در دادگـاه    صبرانه در انتظار روزی   داد بلکه بی 

ـرسـنـد  در پـایـان  .  عادالنه محاکمه و به مـجـازات درخـور ب
ـرنـگ بـاز   ـی بازنشستگان  حق طلب یکصدا به این عناصر ن

 :دارند   اعالم می 
ـبـع  ـیـسـت شـر مـرسـان مـن رسـانـه  : مارا به خیر تـو امـیـد ن

-سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تھـران وحـومـه 
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گزارش تجمع کارگران کارخانه یک و یک 
دشت مرغاب؛  به مطالبات رسیدگی نشد، 

 معترضین بازداشت شدند
ـنـھـا  » اما آن چه در واقعیت اتفاق افتاده این است که نـه ت

ـران کـارخـانـه   به مطالبات ما و خانواده ھایمان از سوی مدی
ـروی   ـی ـرار یـگـان ویـژه ن ـق اھمیتی داده نشده، بلکـه بـا اسـت

ـری  ١٠ انتظامی تعداد   ـیـگـی  نفر از معترضین به دلیل عدم پ
مطالبات خود از طریق قـانـون و بـه اتـھـام اخـالل در نـظـم  
ـراضـات بـه حـکـم دادسـتـان   عمومی و دامـن زدن بـه اعـت

چند صدنفر از کارگران کـارخـانـه   «.خرمبید بازداشت شدند 
یک و یک دشت مرغاب واقع در استان فارس، کـه مـاه  
ـراض   ھاست حقوق دریافت نکرده اند، بار دیگر با ھدف اعـت
به عدم رسـیـدگـی بـه حـق و حـقـوق خـود دسـت از کـار  
کشیدند و به ھمراه خانواده ھایشان در محل کارخانه تجـمـع  

ح یـکـی از کـارگـران ایـن  . براساس گفته ھـای م . کردند 
کارخانه، حضور خانواده ھا آخرین راه حل برای اعتـراض بـه  
وضع معیشتی کارگران این واحد تولیدی است تا مسئـوالن  
بدانند وخامت شرایط زندگی آنان بحرانـی اسـت و درصـدد  

ـنـد  ـرآی ـر خـواسـت فـوری  .  حل و فصل مشکالت ب عـالوه ب
پرداخت حقوق معوقه، کـارگـران ایـن کـارخـانـه، خـواسـتـار  

از سـال  (   سـالـه خـود ٣ تعیین تکلیف وضعیت حق بیمه ی  
ھستند که از حقوق آنان کسـر شـده امـا بـه  )  ٩٣  الی  ٩٠ 

عنوان مشموالن برخودار از خدمات بیمه و بازنشستگی، نـام  
. و نشانی از آنان در سازمان تامین اجتماعی موجود نیـسـت 

حـق  :  ح این معضل را به بیان ساده این طور تشـریـح کـرد . م 
ـم و حـال در   بیمه از حقوقمان کسر شده، اما بیمـه نشـده ای
کنار دستمزدھای عقب افتاده مان، مسئولین بـایـد بـه ایـن  
ـفـاق   موضوع نیز رسیدگی کنند، اما آن چه در واقـعـیـت ات
ـبـات مـا و خـانـواده   افتاده این است که نه تنھـا بـه مـطـال
ھایمان از سوی مدیران کارخانه اھمیتی داده نشده، بلکه بـا  

ـتـظـامـی تـعـداد   ـروی ان ـی ـر از  ١٠ استقرار یگان ویـژه ن ـف  ن
ـبـات خـود از طـریـق   معترضین به دلیل عدم پیگیری مطـال
قانون و به اتھام اخالل در نـظـم عـمـومـی و دامـن زدن بـه  

ح  . م .  اعتراضات به حکم دادستان خرمبیـد بـازداشـت شـدنـد 
اکنون پرسش اصلی ما ایـن اسـت کـه مـاه ھـا  :  ادامه داد 

پیگیری قانونی مـا چـه حـاصـلـی داشـت؟ مـگـر بـارھـا  
ـم تـا از   درخواست تشکیل شورای کارگران را مطرح نکـردی
ـفـی   این کانال به حق و حقوقمان برسیم؟ اما جـز جـواب مـن

حاال ھمکاران ما را دستگیـر کـرده  .  چه نتیجه ای گرفتیم 
ـنـد، در حـالـی کـه   اند و می گویند آن ھا اخالل گر ھسـت
ـره و   اخالل گر کسی است که افزایش ساعت کار بـی جـی
ـراض نـداد  . مواجب را به ما تحمیل کـرد و اجـازه ی اعـت

ـقـی مـی   ـل تجمع آرام ما براساس چه قوانینی، غیرقانونی ت
ـقـی   ـی شود؟ ما برای رسیدن به خواست ھای واقـعـی و حـق
ـر   ـنـی ب ـتـشـار اخـبـاری مـب خود باید چه اقدامی کنیم؟ ان
ـقـال آن بـه مـحـلـی دیـگـر،   انحالل و تعطیلی کارخانه و انت

ح از آن بـه عـنـوان  . یکی از اصلی ترین دالیلی است که م 
علت تجمع کارگران به ھمراه خانواده ھـا در کـارخـانـه یـاد  

اگر این اتفاق بیفتد، سرنوشت کارگرانی کـه  :  کرد و گفت 
ھمه ی عمر خود را در این کارخانه کـار کـرده انـد، چـه  
می شود؟ ما برای این واحد تولیدی جان و جوانی مـان را  
گذاشته ایم، درست است که دستمزدمان این باشد؟ بـعـد از  
تعطیلی کارخانه سرنوشت خانواده ھایمان که اکنون بایـد از  
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ـرای   حق بیمه و بازنشستگی استفاده کنند، جـز نـگـرانـی ب
ـیـن تـوضـیـح  .  آینده بچه ھایمان چه خواھد بود؟ م  ح ھمچـن

ـبـات  :  داد  رفتار نامناسب و عدم رسیدگی مسئوالن به مطال
ما، سبب شده است تا کار به این جا برسد و تا زمانی کـه  
ھمه ی حقوق قانونی ما پیگیری نشـود، بـه تـجـمـع خـود  
ادامه خواھیم داد و درخواست اکید داریم تـا ھـمـکـاران مـا  
ھرچه سریعتر و بی قید و شرط آزاد شـونـد و نـزد خـانـواده  
ھای نگران خود بـازگـردنـد و اجـازه ی تشـکـیـل شـورای  
ـیـمـه ی   کارگری را به ما بـدھـنـد، وضـعـیـت سـه سـال ب
بالتکلیفمان را مشخص کنند، حقوق ھای عقب افتاده مـان  
. را بدھند و تضمین کنند که کارخانه مـنـحـل نـمـی شـود 

براساس این گزارش، اوایل سال جاری نیز کارگران کارخانه  
ی یک و یک دشت مـرغـاب، بـا ھـدف رسـیـدگـی بـه  
خواست ھا و مطالباتی مانند پرداخت حـقـوق مـعـوقـه سـال  

، تعیین ساعـت کـاری  ٩٢ و ٩١ ، پرداخت بیمه معوقه سال ٩٢ 
ـیـمـه کـارگـران،   طبق قانون کار، پرداخت به موقع حقوق و ب
ـیـدی ارسـال شـده بـه شـرکـت   بازگرداندن دستگاه ھای تول
ھای کوچک، احترام به کارگران و جلوگیری از تـوھـیـن  
به آنھا، تامین امنیت شغلی و قرارداد مـعـیـن شـدن، اجـازه  
برگزاری مراسـم روز جـھـانـی کـارگـر، تشـکـیـل شـورای  
ـیـد   کارگری و جلوگیری از تعطیلی بعضی از خـطـوط تـول

 .تجمع کرده بودند 
 ٢٠١٤ اکتبر ٢٧ -سایت کانون مدافعان حقوق کارگر :منبع 

 
انتخابات نمایشی فرمایشی کانون 
 در ٩٣بازنشتگان دیروز ششم بھمن ماه 

 ورزشگاه شھید معتمدی برگزار شد
انتخاباتی که برگزار کننده ھا ھم کاندیدابودند و ھم میـدان  
دار و آنھا تعیین می کردند که ھیئت رئیسه کـه بـاشـد و  
ناظر بر انتخابات چه کسانی باشند ، شاید شمارش آرا ھـم  
از وظایفشان بوده؟ من به اتفاق آقای مددی و عباس نـژنـد  
ـرگـزاری ایـن   کودکی و سید رضا نعمتـی پـوربـه مـحـل ب
انتخابات رفتیم متاسفانه تمام عوامل سرکـوب سـنـدیـکـای  
ـنـدگـان بـه سـنـدیـکـای   کارگران شرکت واحد و حمله کـن
ـنـده و کـانـدیـدای ایـن   ـرگـزار کـن شرکت واحد ،مجری وب
انتخابات فرمایشی بودند، عواملی چون حسـن صـادقـی و  
اکبر عیوضی از چماقدارن و طراحان حمله بـه سـنـدیـکـای  
کارگران شرکت واحدکه سالھا منافع کارگـران را پـایـمـال  
کرده اند و با نوچه پروری و باند بازی از منافـع کـارگـران  

با امکانات دولتـی حـدود  .  ،علیه کارگران استفاده کرده اند 
 عضو بله قربان گو برای خود درسـت کـرده انـد و بـا  ٣٠٠ 

ـر   ـبـار چـنـگ ب ـن حمایت عوامل امنیتی و وزارت کـار ای
منافع کارگران بازنشسته انداخته اند و حتی کاندیـداھـایـی  
ـلـه   ـرزاده و نـعـمـت ال مثل حسین غالمی و سید عـلـی مـی
احمدی و صمد گوداغلی را که مورد تایید تـعـداد زیـادی  
ـنـد   ازبازنشستگان بودند و وابسته دولتی و کارفرمایی نداشت
ـتـی   ،درست در روز انتخابات از لیسـت حـذف کـردنـد و وق
ـبـت نـام در   ـرای ث سوال کردم صادقی گفت دیر رسیده اند ب
صورتی که اسامی آنھا در لیست تبلیغاتی بـه چشـم مـی  
خورد و جلساتی ھم با آنھا در این خصوص برگزار شده بـود  
، نحوه تعیین ھیئت رئیسه ھم به این شکل بود کـه بـازرس  
کانون با بلند گو میدان داری می کرد و ھـر کـه را کـه  
می خواست بدون اینکه حاضرین مورد تایید قرار دھـنـد بـا  

ذکر صلوات خودش تایید می کرد و وقتی مـن و مـددی  
ـراضـات   ـم بـا اعـت ـراض کـردی و دیگران به ایـن رفـتـار اعـت

کـه از  )  معروف به نـادر خـره  ( آدمھایی مثل نادر عزیزی  
عوامل حمله کننده به سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد  
است روبرو شدیم ،ھر چند ما به اعتراضات خـودمـان ادامـه  
ـیـجـه   ـت ـتـی ن ـنـد وق دادیم اما آنھا از پلیس کـمـک خـواسـت
نگرفتند و ما پافشاری کردیم که باید ھر که می خـواھـد  
طبق مقررات کاندید شودو مددی کاندید ای ھیئـت ریسـه  
ـیـن مـیـکـرفـون را   شد و وقتی بلند گـو را گـرفـت از پـای
خاموش کردند و بعد حسن صادقی می گفت انچه را مـن  
ـیـد و آقـای   ـنـد گـو بـگـوی ـل می گویم شما حق دارید از ب
مددی جزءچند کالم بیشتر اجازه نیافت سخنی بـگـویـد،بـه  
ھر حال آقای بازرس که میکرفون در دست داشـت خـودش  
ـنـد   بدون اینکه حاضرین افرادی را که نام می برد تایید کن
ـتـخـابـات   ایشان یکطرفه ھیئت رئیسه را انتـخـاب کـرد و ان
شروع شد ، اگر در عکس مشاھده کنید بـه مـحـض آوردن  
ـبـل   صندوق ھا افرادی که با اتوبوس ھای تھیـه شـده از ق
شروع انتخابات ازطرف عوامل خـانـه کـارگـر و شـوراھـای  

 تن بودنـد بـه مـحـل  ٣٠٠ ضد کارگری اسالمی که حدود  
ورزشگاه آورده بودند طوری بطرف صندوق حمـلـه ور شـدنـد  
که گویا خطری آنھا را تایید می کند اما موضوع از ایـن  
ـرونـد   ـر ب قرار بود که آنھا وظیفه داشتند رای بدھنـد و زودت
گویا ساعت کاریشان تمام شـده بـود و ھـمـانـطـور کـه در  
ـیـسـت کـه چـقـدر رای   عکس می بینید اصال مشخص ن
توسط افراد در صندوق میریزند و در واقع بایـد افـراد تـک  
تک به پای صندوق بروند تا مشخص باشد که شـخـصـی  
ـیـانـدازد و در پـایـان ھـم   نتواند چندین رای بـه صـنـدوق ب
ـردنـد و شـمـارش کـردنـد بـدون   صندوق ھا را جایی دیگر ب
اینکه از شرکت کنندگان کسـی حضـور داشـتـه بـاشـد ،  
متاسفانه در تمام این لحظات آقـای سـاالری از اداره کـار  
ـنـد و   ـتـخـابـات حضـور داشـت ـر ان استان که به عنوان ناظر ب
ـم   وقتی ما اعتراض کردیم گفت من فقط نظارت مـی کـن
و وقایع را می نویسم ، حال تو خـود بـخـوان ازایـن حـدیـث  
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محمد موالنایی با اتمام دوران محکومیت 
 از زندان مھاباد آزاد شد

ـبـه  !  ھای کـارگـری   کارگران ، تشکل   آبـان  ١٠ امـروز شـن
 صبح کارگر مبارز محمد موالنایی که به اتـھـام  ٩ ساعت  

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    عضویت در کمیته ھماھـنـگـی   ب
 سال حبس تعزیری محکوم شـده  ١ ھای کارگری به    تشکل 

ای کـه از سـوی    بود بعد از سپری کردن حکم نا عـادالنـه 
شعبه اول دادگاه انقالب مھاباد به او تـحـمـیـل شـده بـود از  

ـیـن  .  زنـدان آزاد شـد  ـتـه دفـاع از فـعـال مـا اعضـای کـمـی
کارگری مھاباد ضمن تبریک به خانواده موالنایی و تـمـام  

 کـارگـران زنـدانـی از    کارگران ایران خواستار آزادی تمامی 
ـتـه دفـاع  .  جمله واحد سیده و یوسف آب خرابات ھستیم  کمی

 .از فعالین کارگری مھاباد 
 

آزادی محمد موالنایی عضو کمیته 
ھماھنگی برای کمک به ایجاد اشکل ھای 

 کارگری
محمد موالنایی کارگر بازنشسته شھرداری مھاباد و عضـو  

کمیته ھـمـاھـنـگـی  
ــه   بــرای کــمــک ب
ایجاد تشـکـل ھـای  
ــه   کــارگــری کــه ب
دلیل عضویت در این  
کمیته و فعالیتـھـای  
کارگری محکوم به  
ــس   یــک ســال حــب
تعزیری شده بود بعـد  

 صبـح روز  ١٠ از گذراندن دوران محکومیت خود در ساعت  
مـوالنـایـی کـارگـر  .   از زنـدان آزاد شـد ١٠/٠٨/٩٣ شنبه  

زحمتکش از بیماریھای متعددی رنج می برد و با وجـودی  
که دردوران محکومیت خود به دلیل ھمین بیمـاریـھـا یـک  
بار نیز بستری شد اما نـه بـا مـرخصـی اسـتـعـالجـی وی  
مـوافــقـت بـه عــمـل آمـد و نـه تـعــدیــلـی درمـدت زمــان  

ـرای  .  محکومیت وی صورت گرفت  کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
ـریـک   ـب کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری ضـمـن ت
آزادی این عزیز به خـانـواده، دوسـتـان و ھـمـه کـارگـران و  
ـیـه   ـیـد و شـرط کـل فعالین کارگری، خواھان آزادی بـی ق
کارگران زندانی و فعالین در بند، از جمله یوسف آبخـرابـات،  

مـی  ...  واحد سیده، غالب حسینی و افشـیـن نـدیـمـی و  
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـلـھـای  .  باشد 

 کارگری 
نشریه کارگر کمونیست آزادی محمد موالیی را بـه  ((

 ))خانواده اش و کارگران در ایران تبریک میگوید 
 

آیا دفاع از حقوق کارگران : حسن محمدی
 جرم است؟

ــدگــان   ــن مــا امضــاء کــن
ــھـــل ھـــزار   ــومـــار چ ط
ـــل   ـــداق ـــه ح امضـــاء ب
دستمزدھر گونه اتـھـام و  
ـیـه ھـمـاھـنــگ   جـرم عـل
ـــدگـــان طـــومـــار   ـن ــ ـن کــ
اعتراضی به دستـمـزد را  

ـیـه  .محکوم می کنیم   ـر عـل و خواھان رفع تعقیب قضائی ب
اگر مـن کـارگـر  .  جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی ھستیم  

خواھان حق وحقوق خود باشم جرم اسـت؟ آیـاکـارگـران بـایـد  
حق وحقوق خود را در رابطه با مطالباتشان را از چه کسـی  
طلب کنند؟ زمانیکه حقوق کـارگـر را مـاھـھـا و سـالـھـا  
ـیـان   پرداخت نمی کنند کارگر باید اعتراض خود را کجـا ب
کند ؟ اگر کارگر به وزارت کار و امور اجتماعی ویـا بـه  
ـیـن راجـع   مجلس شورای اسالمی مراجعه کند و به مسئـول
به مسائلشان که ھمانا مطالبات و خواستھاشان اسـت نـامـه  
یا اعتراض کند و خواستار رسیدگی به مشکـالتشـان شـود  

ـنـدگـان  . جرمی مرتکب شده است   پس چرا ھماھـنـگ کـن
ـر را مـتـھـم   ـق طومار اعتراضی به دستمزد ھای زیر خـط ف

) سرمایه داران ( آیا آنان که با استثمار کارگران  . می کنید  
ثروت ھای کالن بدست می آورند و حقوق ماھھا وسالھـای  
کارگران را نمی پردازنـد و ھـر وقـت دلشـان مـی خـواھـد  
ـنـد   کارگر را اخراج وبیکار یا کارخانه را تعطـیـل مـی کـن

اگر کارگر با گـرفـتـن  .  متھم به امنیت داخلی نمی کنید  
ـتـمـنـد   ـنـد یـک انسـان شـراف دستمزد مکفی که بتواند مان
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

زندگی داشته باشد چطور امنیت داخـلـی را تـھـدیـد مـی  
با وجود اینکه ھمه دزدیھا نا آمنی ھا و بیکاری ھـا  . کند  

و بیعدالتیھا و بی مسکنی ھا و بی حقوقـی ھـا ئـی کـه  
ـرداخـتـن حـقـوق کـارگـر ایـجـاد مـی   ـپ سرمـایـه داران بـا ن

به نظـر مـا کـارگـران ایـن  .  انان را متھم نمی کنید  . کند  
سرمایه داران و حامیانشان ھستند که نا امنی ایـجـاد مـی  

ـنـدگـان طـومـار چـھـل  . کنند نه کارگران   ھماھنـگ کـن
ـم زاده و   ھزارامضاءاعتراضی به حد اقل دستمزد جعفر عظـی
جمیل محمدی جـز دفـاع از حـقـوق کـارگـران و دفـاع از  

 قـانـون کـار ھـیـچ جـرمـی  ٤١ افزایش دستمزد طبق ماده  
ـرای آنـان   مرتکب نشده اند ما کارگران ھیچ اتھـامـی را ب

پس در این صورت ما کارگران را ھـم مـجـرم  . قائل نیستیم  
ـرای یـک   بدانید چرا که ما ھمه خواھان افزایش دستمزد ب

مـا بـارھـا بـا نـامـه تـجـمـع  .  زندگی شرافتمندانه ھستیـم  
ـم کـه ایـن   ـی ـت واعتراض طی دو سال واندی به مسئولین گف
دستمزد زیر خط فقر کفاف خرج زندگیمان را نـمـی دھـد و  
جواب ان را از مسئولین خواستیم آیا جواب مـا داده شـد ؟  
ایا این دستمزد کفـاف اجـاره خـانـه امـان را مـیـدھـد ؟آیـا  
ـر طـرف   فرزندانمان را با این حقوق میتوانیم نیازھایشـان را ب

ـر مـا را بـه فـالکـت  . کنیم   ـر خـط فـق این دستمزدھای زی
انداخته وعوارض آن بیکاری فقر بیماری بـی مسـکـنـی و  

آیا ایـن اتـھـام  . برایمان ایجاد کرده  ....... آوارگی و اعتیاد و 
به کارگران که دفاع از منافعشان که ھمانا دفاع از یـک  
ـتـمـنـدانـه اسـت سـرکـوب وتـوھـیـن بـه شـرف   زندگی شراف
وانسانیت این کارگران نیـسـت ؟ مـا کـارگـران ھـرگـز در  
مقابل این اتھام و فشار بر کارگران دست از دفاع و حـقـوق  
انسانیمان بر نخواھیم داشت چون تامین مـعـیـشـت ومـنـزلـت  

ھیچگونه اتھام امنیتـی بـه مـا  . برایمان تعطیل بردار نیست  
ـبـات و خـواسـتـه   کارگران وارد نیست چرا که ما با مـطـال

آیا تـمـامـی  . امان خواھان امنیت و اسایش زندگیمان ھستیم  
کارگرانی که طی این سالھا با تضییع حقوقشان دسـت بـه  
اعتراض و اعتصاب زدند و خـواھـان حـق وحـقـوق انسـانـی  

ـراضـات کـارگـران  . اشان شدند مجرمند   یک نمونه این اعت
معدن بافق یزد که با تمامی خـانـواده اشـان و مـردم شـھـر  
بافق و امام جمعه شھر از حقوق آنـان دفـاع کـردنـد مـجـرم  

ھـمـیـن االن دولـت در صـدد ایـجـاد  . ومتھم شناخته شدند  
در ایـن  . تغییراتی بسیار ضد کارگری در قانون کار اسـت  

تصویبھا وقوانین وماده ھایش نمایندگان وافـعـی کـارگـران  
بنـظـر  . حضور داشتند فقط می نویسند و ما باید اجرا کنیم  

ما کارگران ھر قانونی که در رابطه کار و کارگر نـوشـتـه  
می شود باید تشکلھای مستقل کـارگـری حضـور داشـتـه  
باشند ودر تعیین تکلیف مسـائـل کـار و مـحـیـط کـار و  
موازین ناظر بر کار در جامعه نقش داشته باشند و گـر نـه  
ـفـع سـرمـایـه داران و   این قوانین ضد کارگران است و بـه ن
ازلحاظ قوانین حقوقی مردود میباشد چه کارگر به آن تـن  

چرا به قوانینی کـه مـوجـود اسـت و  .بدھد و جه تن ندھد  
اگـر مـعـیـشـت  . کارگر خواھان آن است تن داده نـمـیـشـود  

 قـانـون کـار را اجـرا نـمـی  ٤١ کارگر مھم است چرا ماده  
ـم  .  کنند   ـن آنوقت من کارگر چطور می توانم ساکت بنـشـی

این قوانین مربوط به زنـدگـی مـن کـار  . و اعتراضی نکنم  
است و کامال طبیعی است که من و کارگران در مـقـابـل  
ـم نشـسـت و   چنین رویکردی از سوی دولت ساکت نخواھـی

ـر پـائـی  . دست به تجمع واعتراض خواھیم زد   ما کارگران ب
اعتـصـاب وتـجـمـع را حـق  . تشکل ھای مستقل کارگری  

ــم خــود مــی دانــیــم   ــحــاد  .  مســل ــاد اعــتــراض و ات ــده ب زن
 وھمبستگی سراسری کارگران 

 
داران ضدسندیکایی، مجری انتخابات  چماق

 ی کانون بازنشستگان کارگری ه شد مھندسی 
ـتـخـابـات آزاد   ـبـان کـارگـر گـریـزی کـه از ان انحصار طـل

ـرزیـده و از آن    کارگری ھم چون جن از بسم  اللـه بـه خـود ل
ـتـخـابـات مـھـنـدسـی   ھراسند و پیرو سینه   می   شـده    چاک ان
باشند؛ این بار این ترفند رسوا را برای انتخابـات ھـیـأت    می 

مدیره کانون بازنشستگان کارگری تھران با قلدری تمام بـه  
عوامل  گوش بـه فـرمـان ضـدسـنـدیـکـایـی  . اجرا گذاشتند 

شـان در    شوراھای فرمایشی که در دوره مـثـال کـارگـری 
بیش از دو دھه گذشته از امـکـانـات عـمـومـی کـارگـران  
ـرده و سـرکـردگـان   سوءاستفاده کرده و توسط عوامل پشت پ

ھای رسمی کارگری را به قبضـه خـود    خانه کارگر عرصه 
درآورده و امروزه خود را با عنوان بسیار ناچ سب و نامنـاسـب  

کسوتان کارگری بر جامعه شریف بازنشستگان تحمیـل    پیش 
کرده تا عالوه بر مھار اعتراضات، این انسانھـای شـریـف و  

ـردبـان    رنج کشیده را برای مطامع و خواب  ھای آشفته خود ن
پرست باحمایت مراکز امنیتی و    این زورمداران  قدرت .  سازند 

اطالعاتی و حراست وزارت کار، صحنه مجمع عمومـی را  
    دھی، انتخابات مھنـدسـی   به سیطره خود درآورده و با سازمان 

ـر پـایـه .  بندی کـردنـد   ایی را طبق میل خود سرھم     شده  تـو  “  ب
بـعـضـی از  “  خود حدیـث مـفـصـل بـخـوان از ایـن مـجـمـل 

ـم    افتضاحات بلبشوی حاکم بر این نمایش را فـریـاد مـی  ـی زن
ـنـد آیـا مـدعـیـان    ـن ـی ـب تا بازنشستگان زحمتکش و مظـلـوم ب
فریادرسی و مبارزه بامنکرات و فساد گوشی برای شنیـدن  

 دارند؟ 
گاه رسمیت و شمار بازنشستگان حاضر در مـجـمـع    ھیچ   -١ 

ـر    -٢ .  اعالم نشد  درآغاز برای تعیین ھـیـأت ریسـه نـاظـر ب
گیری، آقای فرھادی به عنوان رییـس سـنـی بـه    انجام رای 

جایگاه تریبون دعوت شد اما به محض اینکه ایشـان ازحـق  
کارگران برای تشکیل سندیکا سـخـن گـفـت گـروه فشـار  

ـنـد  ـت  و    باھجوم و جنجال میکروفون را خاموش و از او گـرف
ـرده    آنرا به یکی از ھم  دستان خود از عوامل خانه کارگر سـپ

 -٣ .  و او ھم طبق سفارش گروه فشار گـفـت و رفـتـارکـرد 
ــرد، یــکــی از   ــتــگــان  م ــازنشــس ــدوق آرای ب ــن مســوول ص

بود کـه  ..  اجیرشدگان مھاجم به سندیکا، معروف به نادر خ 
ـلـچـمـاقـی    بالفاصله بـا اشـاره اربـابـان سـرکـرده خـود بـا ق

ـقـه   شـده روی شـکـم    مضحکی صندوق را بـا دسـتـان حـل
ای    برجسته خود گرفته و در برابر ھجوم رای دھندگـان  فـلـه 

 سوی زمـیـن ورزشـی    شده به مجمع به این سوی و آن   آورده  
ای که تـوسـط عـوامـل    دھندگان اجاره   رای    -٤ . کشید   می 

تاخت و تاز از مکانھای تعییـن شـده بـا در دسـت داشـتـن  

فھرست آبی رنگ مورد نظر بوسیله اتوبوس به مـحـل آورده  
صبرانه منتظر انجـام مـامـوریـت و بـازگشـت    شده بودند، بی 

دھـنـدگـان چـون کـار    ایـن رای  .  تر با اتوبوس بـودنـد   سریع 
دیگری برایشان تعریف نشده بود، با عجله به صندوق ھـجـوم  
برده و با انجام ماموریت خود به سرعـت صـحـنـه را تـرک  

 -٥ )  دھـنـد   تصاویر به خوبی ھجوم را نشان می . ( کردند   می 
ـتـه  ـررات مـربـوط، از ھـف ـیـش بـه    برخالف قوانین و مـق ھـا پ

ھـا    رو   رنگ گروه فشار در اتاق و راه   صورت منظم لیست آبی 
و حیاط کانون بازنشستگان و دیگر مـکـانـھـای کـارگـری  

شد و این کار حتی تـا روز و ھـنـگـام    شده پخش می   اشغال 
ھـیـچ مـعـلـوم    -٦ .  برگزاری مجمع با وسعت ادامـه داشـت 

     کنندگان در مجمع آیا صاحبان واقعـی کـارت   نبود شرکت 
شناسایی ارائه شده ھستند و یا با زدوبند مرسوم کـارت در  

ھاج و واجی بعضی از حـاضـران  . اختیارشان گذارده شده بود 
ـتـخـابـات    -٧ . نشانی از این تخلف بود  در حالیکه طراحان ان

ھـا    شده با سواستفاده از امکانات عمومی از ھفتـه   مھندسی  
ھای تحت نـظـارت    قبل برای آوردن وابستگان خود با اتوبوس 

ریزی کرده بودند، بازنشستگان نـاوابسـتـه    شرکت واحد برنامه 
ھای مشابه محروم و در واقـع    و مستقل از ھر گونه حمایت 

ـراض بـه    -٨ .  کشی شده بـود   برای نیامدنشان نقشه  در اعـت
پایان، گروھی از بازنشستگان آگـاه و آشـنـا    ھرج و مرج  بی 

به امور پس از شکایت به نـاظـر  وزارت کـار از رای دادن  
 -٩ .   عـمـومـی را تـرک کـردنـد   خودداری و سالن مجمـع 

ـتـخـابـات مـھـنـدسـی    صدای داد  شـده در    خواھی مخالفان ان
ـرسـیـده و    گری شعبون   جنجال و ھوچی  خانی البته به جایی ن

ـفـات   مسوالن ناظر وزارت کار که وظیفه جلوگیری از تـخـل
ھا، عمال  بـا    کاری   پوشی بر خالف   و تقلبات را دارند، با چشم 

در زمانـی کـه گـروه   -١٠ . کردند   کاران ھمراھی می         خالف 
ـبـاس    شکنی می   گارد آھنین آزادانه قانون  کرد، مـامـوریـن ل

ـیـس  ـل ـیـت بـا اشـاره و راھـنـمـایـی سـرکـرده    شخصـی پ امـن
ـرار    گاردی  ھا، معترضان را مورد فشار و تھدیـد و اخـراج ق

ـنـدی کـه از -١١ .  دادند   می  ـتـخـابـات زدوب     انـحـصـارداران ان
حضور گسترده و آگاھانه و آزاد بـازنشـسـتـگـان کـارگـری  
وحشت دارند، از حدود چھارصدھزار کارگر بازنشسته تھـران  
ـرشـان   ـیـشـت فقط برای حضور ھزار و دویست سیصد نفر که ب

. بـودنـد   ریـزی کـرده   باشند برنامـه   ھم از وابستگان به خود می 
ـیـب   ـرت ـرای خـود ت در واقع آنھا یک مسابقه تک نفره را ب

گـر     ورشکستگان شوراھای فرمـایشـی  سـرکـوب .  داده بودند 
ـیـادیـن    آزادی  ھای منشور حقوق سندیکایی و دیگر حقوق بن

ــی   ــن سـرزمــیـن کــه در مشـکــالت مـعــیـشــت کـارگــران  ای
ـنـد کـار  ـنـد، بـدان ھـایشـان از    بازنشستگان جزء  مقصران ھست

ـر کـانـون از نـظـر عـمـوم    جمله انتخابات مھندسی  شـده اخـی
ی    بازنشستگان و کـارگـران و زحـمـتـکـشـان آگـاه و ھـمـه 

اجتماعی فاقد  اعتبار و مـحـکـوم    داران راستین عدالت   دوست 
 .باشد و یادآور  این ھشدار خردمندانه است   و مطرود می 

ـــــھـــــد مـــــعـــــمـــــار کـــــج                           خشـــــت اول چـــــون ن
 رود دیوار کج   تا ثریا می 

ازرسانه رسمی سندیکای کارگران شرکت واحداتوبـوسـرانـی  
 آبان ١١ -تھران وحومه 
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تھاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق 
 بگیران در راه است 

در صورت تصویب قانون خدمات مدیریت كشوری در ھیات  
 سـال خـدمـت و  ٣٥ دولت بازنشستگی برای مردان پس از  

 سال می رسد این بازنشـسـتـگـی در حـال  ٣٠ برای زنان به  
ـرای زنـان  ٣٠ حاضر برای مردان    سـال  ٢٥  سال خدمت و ب

ـنـون در  .  خدمت است  قانون خدمات مدیریت كشوری كه اك
ریزی و نظارت راھبـردی ریـاسـت جـمـھـوری    معاونت برنامه 

ـریـت    تصویب شده، متن بـازنـویسـی شـده  ای از قـانـون مـدی
 به تصویب رسـیـد  ٨٦ خدمات كشوری است كه در مھر ماه  

با اتـمـام ایـن  .   سال اجرا شد ٥ و به طور آزمایشی به مدت  
 چندین بار تمدید شده و آخـریـن بـار تـا  ٩٠  سال در سال  ٥ 

ایـن الیـحـه كـه بـه ظـاھـر  .   تمدید شده اسـت ٩٣ پایان سال  
ھـا انـجـام دھـد، در    خواھد اصالحاتی در مواد و تبصـره   می 

ـران بـه   صورت اجرا شرایط را برای كارمندان و حـقـوق بـگـی
ـر خـواھـد كـرد   ویـژه زنـان سـخــت  ــدان  .  ت ــحـه كـارمـن ایـن الی

ھای غیردولتی را در    ھا، موسسات دولتی و شركت   وازتخانه 
این قانون آمده است كـه كـارمـنـدان  ١٠٣ گیرد در ماده    برمی 

 سال و كارمـنـدان زن  ٣٥ مرد برای بازنشستگی باید حداقل  
در سال ھـای  .    سال سابقه كار داشته باشند ٣٠ باید حداقل  

گذشته مساله بازنشستـگـی در بسـیـاری كشـورھـا سـبـب  
از جمـلـه در فـرانسـه  .  ھای زیادی شد   اغتشاشات و شورش 

 سال منجر بـه آشـوب ھـای  ٦٥ رسیدن سن بازنشستگی به  
تـوانـد    فراوان خیابانی شد و از آن جا كه كمتر كارمندی مـی 

 سال  كار داشته بـاشـنـد،  ٣٥ -٣٠  سال سابقه  ٦٠ -٥٥ تا سن  
ـیـش از    سـال  ٦٠ در نتیجه به روشنی سن بازنشـسـتـگـی ب

ایـن مسـالـه  .    سال برای زنان خواھد بـود ٥٥ برای مردان و  
ـرای آن كـه سـازمـان ھـای    به روشنی نشان می  دھد كـه ب

ھای خود شانـه خـالـی    تامین اجتماعی از زیر بار مسئولیت 
ھای باالتری به مدیران بدھـنـد و    كنند و بیشتر بتوانند حقوق 

خـواھـنـد بـا فشـار    یا اموال كارگران را به غارت برنـد، مـی 
ـره  ـری را    بیشتر به كارگران و حقوق بگیران ذخـی ـیـشـت ھـای ب
ـیـانـدوزنـد  ـر ان امـر  .  برای صاحبان ثروت و قدرت ب عـالوه ب

خواھنـد وارد    اشتغال برای جوانان و نیروھای جدیدی كه می 
ـر  .  تر خواھد شد   بازار كار شوند به مراتب سخت  از ایـن رو ب

بگیران و فعاالن كارگری اسـت كـه بـا ھـر    كارگران و حقوق 
ـراض كـرده و مـانـع   آنچه در توان دارند به ایـن الیـحـه اعـت

آبـان  ٧   –کانون مدافعان حـقـوق کـارگـر  .  تصویب ان شوند 
 ١٣٩٣ 

  
 اخبار بین المللی 

 
راھپیمایی گسترده معترضین در  -مکزیک 

  دانشجو٤٣ ربوده شدن  پی
 دانشجو در شـھـر ایـگـوآال  ٤٣ یک ماه پس از ناپدید شدن  

در جنوب مکزیک، جمعـی از شـھـرونـدان خشـمـگـیـن در  
ـیـدا کـردن   اعتراض به عملکرد ضعیف دولت محلی برای پ
ـنـگـو،   ـپـانـکـی ـی ـل دانشجویان، ساختمان اداره آموزش شھر چـی

  ٢٤ روز جـمـعـه  .   مرکز استان گوئر رو را به آتش کشیـدنـد 
ـر از اعضـای اتـحـادیـه  )   آبان ٢ (اکتبر   ـف ھمچینین ھزاران ن

ـری از   آموزگاران این ایالت در اعتراض بـه ادامـه بـی خـب
دھـھـا تـن از  .   وضعیت مفقودشدگان، راھپیـمـایـی کـردنـد 

دانشجـویـان و مـدرسـان چـپـگـرای دانشـسـرای روسـتـایـی  
ـر پـس از   ـتـامـب آیوتزیناپای ایگوآال، روز بیست و شـشـم سـپ
برگزاری یک تظاھرات در اعتراض به شـرایـط اجـتـمـاعـی  

شش تـن از  . مورد حمله نیروھای پلیس محلی قرار گرفتند 
 نفر نیـز بـا  ٤٣ دانشجویان بر اثر اصابت گلوله جان باختند و  

ـقـل شـدنـد  ـت رونـد  .   دو اتوبوس به مـکـان نـامـعـلـومـی مـن
ـرای یـافـتـن ایـن   تحقیقات مقامات محلی و دولت فـدرال ب
افراد با انتقاد شدید دانشجـویـان و شـھـرونـدان مـواجـه شـده  

ـنـاپـا، در جـمـع  .   است  پدرو گارسیا، از دانشـجـویـان آیـوتـزی
ما نگران مسیرھـای  : "  خانواده ھای افراد ناپدید شده گفت 

آن ھا می خواھند فعالیت ھـای  .  تحقیق در این باره ھستیم 
ـر، اھـمـیـت   ـراب دانشسرای ما را مجرمانه جلوه دھنـد و در ب
اعمال مجرمانه پلیس را در حد بـحـث ھـای خـالفـکـارانـه  

ـیـاورنـد  ـقـود شـده  ."   پایین ب خـانـواده ھـای دانشـجـویـان مـف
درخواست دیدار با رئیس جمھوری مـکـزیـک را بـه دولـت  

 . تسلیم کرده اند 
 

افزایش نرخ بیکاری در این  -فرانسه 
 کشور

نرخ بیکاری در فرانسه در مـیـان افـرادی کـه ھـیـچـگـاه  
موفق به یافتن شغلی نشده اند، در ماه سپتامبر بـاال رفـتـه  

ـیـکـاری  .  است  ـرخ ب براساس داده ھای وزارت کار فرانسه، ن
  ٢٠٠  ھـزار و  ١٩  درصد افزایش یافته و  ٠.٦ نزد این گروه  

ـیـش از ایـن آمـار  .  نفر به تعداد این افراد افزوده شده است  پ
ـیـکـاری در فـرانسـه، از کـاھـش   ـرخ ب   ٠.٣ ماه اوت از ن

ـر  ٢٤ آمار روز جمعه  .  درصدی آن حکایت داشت  ـب   ٢ (  اکـت
ـیـس جـمـھـوری  ) آبان  ـرای فـرانسـوا اوالنـد، ری خبر خوبی ب

ـرنـامـه   فرانسه نیست که مبارزه با نرخ بیکاری را در راس ب
ـیـون و  ٥ در فرانسه بیش از  . ھای خود قرار داده است  ـل  مـی

 . ھزار نفر دچار معضل بیکاری ھستند ٤٣٠ 
 

درگیری پلیس با کارگران  -کامبوج 
 معترض 

ـر  ٢٥ پلیس کامبوج روز شنبه   ـب اعـالم کـرد  )   آبـان ٣ (  اکت
درپی به خشونت کشیده شدن اعتـراض کـارگـران در شـرق  

ـر از  ١٠ این کشور، ھشت افسر پلیس مـجـروح شـده و   ـف  ن
ـرگـزاری  .  کارگران اعتصابی بازداشت شدند  به گـزارش خـب

ـرض کـارخـانـه   شین ھوا از پنوم پن، درگیری کارگران معـت
ـرئـی  "  در ناحیه  " جوھوای  " تولید کفش   در  "  چوئونگ پ
ـروھـای  "  کامپونگ چـام  "  استان شرقی   ـی کـامـبـوج بـا ن

پلیس زمانی آغاز شد که تعدادی از معتـرضـیـن اقـدام بـه  
ـراسـاس ایـن  .  آتش زدن درب ورودی این کـارخـانـه کـردنـد  ب

 نفر از کارگران اعتصـابـی  ١٠ ھا    گزارش، طی این درگیری 
کارگران این کارخانه حدود دوماه اسـت  .  نیز بازداشت شدند 

ـرخـورداری از شـرایـط   ـر و ب که برای دریافت دستمزد بیشت
ـری  .  برنـد   کاری بھتر در اعتراض و اعتصاب بسر می  درگـی

کارگران با نیروھای پلیس دومین مـورد ظـرف مـاه جـاری  
ـیـز حـدود دو  )  مـھـر ١٤ (  اکتبر  ٦ میالدی است و درتاریخ   ن

ـرض در مـحـوطـه ایـن کـارخـانـه   ھزار نفر از کارگران معـت
ـرجـای   گردھمایی اعتراض آمیز برپا کردند که دو مجروح ب

ـیـد  .  گذاشت  ـراض کـارگـران بـخـش تـول اعـتـصـاب و اعـت
 .پوشاک و کفش در کامبوج امری رایج است 

 
تظاھرات علیه مالیات بر  -مجارستان 

 اینترنت 
ـفـاده از   ـرای اسـت ـیـات ب تظاھرات معتـرضـان بـه وضـع مـال

عصـر روز  .  اینترنت در مجارستان به خشـونـت کشـیـده شـد 
شھروندان معترض با تجـمـع در  )   آبان ٤ ( اکتبر  ٢٦ یکشنبه  

برابر ساختمان وزارت اقتصاد در بوداپست، علیه دولت شـعـار  
معترضان که برای عقبگرد دولت از تصـمـیـمـش  .  سر دادند 

ـیـن کـرده انـد، پـس از آن بـه  ٤٨ ضرب العجل    ساعته تعی
در آنجا تـعـدادی  .  سمت ساختمان حزب حاکم به راه افتادند 

ـرگـزار   از تماشاگران مسابقه فوتبالی که در نقطه دیگری ب
شده بود نیز به ایشان پیوستند و جمع کم کم با پرتاب ابـزار  
رایانه ای به شیشه ھای سـاخـتـمـان حـزب رنـگ و بـوی  

ـراض  : " یک زن معتـرض مـی گـویـد .  دیگری گرفت  اعـت
. فقط به مالیات اینترنت نیسـت، دولـت خسـتـه مـان کـرده 

ـرگـزار  ."  دزدی و فساد خسته مان کرده  بـاالش گـویـاش، ب
ـیـا  : " کننده تظاھرات نیز می گوید  نمی شود اجازه داد از دن

ـیـا   جدایمان کنند، این مالیات در واقع مجـارسـتـان را از دن
جدا کرده و توسعه فنی و ھزاران شغل و کل اقتصاد را بـه  

ـیـه حـکـومـت  ."  خطر می اندازد  این بزرگترین تظاھـرات عـل
 .مجارستان در سال ھای اخیر بشمار میرود 

 
گسترش جنبش اعتراضی زنان  -عربستان 

 علیه تبعیض
ـنـد   ـر  ٢٦ زنان عربستـانـی قصـد داشـت ـب در  )   آبـان ٤ (  اکـت

اقدامی ھماھنگ در اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنـان،  
ـنـد امـا بـار دیـگـر بـا   با خودروھای خود به خیابان ھا بیـای
ـرنـامـه   تھدید وزارت کشور عربستان در عملی کـردن ایـن ب

حدود ھفده ھزار زن عربستانی در پایـگـاه  . خود ناکام ماندند 
ھای اجتماعی برای شرکت در این اقـدام اعـالم آمـادگـی  
کرده بودند و این نشان می دھد که جنبـش احـقـاق حـقـوق  
ـیـدا کـرده   زنان در عربستان و اعتراض به تبعیض گسترش پ

وزیر کشور عربستان پنجشنبه گذشته به زنان ھشـدار  .  است 
داد که در این حرکت اعتراضی برنامه ریزی شـده شـرکـت  

ـرای  .  نکنند  در سه ھفته اخیر، زنان عربستانی جنبش خود ب
برداشته شدن ممنوعیت رانندگی زنان را احیـا کـرده انـد و  
ـنـدگـی زنـان در   ـر جـدیـد ویـدئـویـی دربـاره ران ده ھا تصوی

بیش از یکـصـد  .  عربستان از طریق اینترنت منتشر شده است 
ـیـش بـه دادگـاه   تن از علمای وھابی عربستان چـنـد روز پ
مراجعه و اعالم کردند این اقدام زنان، دسـیـسـه و تـھـدیـدی  

ـیـن  . برای کشور است  این درحالی است که سازمان عـفـو ب
ـلـی   ـیـن الـمـل الملل و دیده بان حقوق بشر که از نـھـادھـای ب
ـنـد، از مـمـنـوعـیـت   فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر ھست
ـقـاد کـرده و از پـادشـاھـی   ـت رانندگی زنان در عـربسـتـان ان
. سعودی درخواست کرده اند به زنان اجازه رانندگی بـدھـنـد 

ـقـا در   فیلیپ لوتر، مدیر برنامه خـاورمـیـانـه و شـمـال افـری
جـای تـعـجـب اسـت کـه  :  سازمان عفو بین الـمـلـل گـفـت 

ـیـسـت و یـک زنـان را از حـق   مقامات سعودی در قرن ب
رانندگی محروم می کنند این تبعیض توھین آمیز بـه زنـان  

مقامـات سـعـودی  :  وی افزود .  است و باید فورا باطل شود 
به جای اینکه در مقابل راه فعاالن سعودی بایستند و مانـع  
عملی شدن فراخوان آنھا شوند تضمیـن بـدھـنـد کـه دیـگـر  
ھیچ زنی را به خاطر اینکه پشـت فـرمـان خـودرو نشـسـت  
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یـک فـعـال سـعـودی شـرکـت  .  دستگیر و مجازات نکنند 
 اکتبر به سـازمـان عـفـو  ٢٦ کننده در فراخوان رانندگی در  

رانندگی حق طبیعی زنـان اسـت ایـن حـق  :  بین الملل گفت 
طبیعی و از اساسی ترین حقوق ما است که آل سـعـود مـا  

برخی ناظران می گویند، تـالش  .  را از آن محروم کرده است 
ھا برای ایجاد حق رانندگی برای زنان با مـقـاومـت شـدیـد  
حکومت روبرو میشود، زیرا حکومت سعودی اعـطـای ایـن  
ـراضـی و   ـبـش اعـت حق به شھروندان را موجب فعال شدن جن
درخواست ھا برای تحقق مطالبات سیاسی دیگر مـی دانـد  
ـیـن   ـیـسـت چـن و از این بابت ھراس دارد و در نتیجه حاضر ن

 .کاری را انجام بدھد 
 

اعتراضات گسترده بدنبال قتل  -فرانسه 
 یک جوان توسط پلیس

ـیـه احـداث   بدنبال مرگ جوانی که در جریان تظاھـرات عـل
سدی جنجال برانگیز کشـتـه شـد، چـنـدیـن شـھـر فـرانسـه  
صحنه اعتراضات و درگیری ھای فعاالن محیط زیست بـا  

ـبـه، ٢١ جوان  "  ر می فر یس . "پلیس بود    ٢٦  ساله، روز یـکـشـن
ـراضـات در شـھـر  )  آبان ٤ (اکتبر   در ناآرامی ناشی از اعـت
ـتـه مـی شـود عـلـت  .  فرانسه کشته شد " آلبی "جنوبی   گـف

ـیـس   ـل ـرتـاب شـده تـوسـط پ مرگ وی نارنجک صـوتـی پ
ـبـی،  . فرانسه بوده است  ـر شـھـرھـای آل مرگ ر می عالوه ب

ـیـون و مـارسـی   نانت و ر ن تظاھراتی را در پاریس، بر ست، ل
دادسـتـان، کـلـود درانـس عـلـت مـرگ  . بدنبال داشته است 

ـراسـاس گـزارش  :  رمی را یک انفجار دانست امـا گـفـت  ب
کالبدشکافی، این موضوع را که جراحـات وی نـاشـی از  
نارنجک پلیس بوده است را نه می توان رد و نه مـی تـوان  

ـرضـان و فـعـاالن، مـخـالـف سـاخـت سـد  .  تایید کـرد  مـعـت
یکی از آنـان در  .  فرانسه ھستند "  تارن " در منطقه  " سیوانس " 

چند نارنجک صوتـی و  :  خصوص مرگ رمی می گوید 
ـر  .  گلوله پالستیکی شلیک شد  بدنبال آن دوست ما نقـش ب

ظاھرا  نارنجک بین کوله پشتی و شـانـه ھـای  .  زمین شد 
ـنـد  .  او گیر کرده و منفجر شده است  ـرضـان مـی گـوی مـعـت

احداث سد سیوانس به محیط زیست لطمه خواھد زد، دولـت  
ـتـصـاد   ـرای پـویـایـی اق اما می گویـد سـاخـت ایـن سـد ب

  .ضروری است 
 

 
راھپیمایی گسترده در  -بورکینافاسو

العمر کردن ریس  اعتراض به قانون مادام
 جمھور

صدھا ھزار تن از شھروندان بورکینافاسو با برپایی تظاھـرات  
ـرای   ـم دولـت ب ـتـخـت، بـه تصـمـی در شھـر اواگـادوگـو، پـای

معترضان در مرکـز  .  بازنگری قانون اساسی اعتراض کردند 
ـیـس ضـد شـورش   ـل پایتخت و به ویژه در میدان مـلـت بـا پ

ـفـت  . درگیر شدند  سازمان دھندگـان ایـن تـظـاھـرات، مـخـال
ـر مـوافـقـت پـارلـمـان   قاطع خود را با تصمیم دولت مبنـی ب

.  قانون اساسی اعالم کـرده انـد ٣٧ برای بازنگری در اصل  
تجدید نظر در این اصل، راه را برای ریاست جمھوری مـادام  

ریس جمھور کنونی بر ایـن کشـور بـاز  " بلز ک مپائوره "العمر  
احزاب مخالف این بازنگری را یک کـودتـا در  .  می کند 

ـپـائـوره، در سـال  .  قانون اساسی توصیف کـرده انـد  ـلـز ک م ب
ـتـل تـومـاس سـانـکـارا،  ١٩٨٧  ، با رھبری یک کودتا و ق

وی در سـال  .  قدرت را در بورکینافاسو بـه دسـت گـرفـت 
ـتـخـابـات ریـاسـت جـمـھـوری  ١٩٩١   برای نخستین بار در ان

ـقـا  .  پیروز شد  ھفت سال بعد، وی مجـددا در مـقـام خـود اب
ـراض  ٢٠٠٥ در جریان انتـخـاب سـال  .  شد   و بـا وجـود اعـت

ـنـافـاسـو، اعـالم کـرد   مخالفان، دادگاه قانون اساسی بورکـی
ـتـخـابـات   که وی می تواند برای سومین بار کـانـدیـدای ان

 . ریاست جمھوری شود 
 

 ھای کوتاه خبر
 

بر اثر فرو ریختن دیواره یک معدن ذغـال سـنـگ     -چین  
در استان سین کیانگ در غرب چین، شـانـزده مـعـدنـچـی  

خبرگزاری رسمی شین ھوا ضمن اعالم ایـن  .   کشته شدند 
خبر پایین بودن استانداردھای ایمنی در معادن چیـن را ھـم  

ـنـده ذغـال  .  یادآوری کرده است  ـیـد کـن ـریـن تـول چین بزرگت
 .سنگ در جھان است 

 
تظاھرات کارگران بخش فوالد ایتالیا در شـھـر ر م     -ایتالیا  

به درگیری با ماموران پلیس و مصـدومـیـت چـنـد تـن از  
چند صد تن از معترضان با تـجـمـع در  . کارگران منجر شد 

ـیـش از   ـیـه اخـراج ب ـر از  ٥٣٠ مقابل سفارت آلـمـان عـل ـف  ن

کارگران فوالدسازی شھر ترنی توسط شرکت آلمانی توسـن  
 .کروپ تظاھرات کردند 

 
دھھا ھـزار تـن از شـھـرونـدان مـجـارسـتـان در    -مجارستان  

ـبـه  ـر دومـیـن  ٢٩ بوداپست، پایتخت، شامگاه سـه شـن ـب  اکـت
ـر   ـیـات ب تظاھرات گسترده خود را در اعتراض به وضـع مـال

سـازمـان ھـای و احـزاب  .  استفاده از اینترنت برگزار کردنـد 
ـیـن تـجـمـع  ٢ مخالف،    روز قبـل از آن و در پـایـان نـخـسـت

ـرنـت، بـه   ـت ـن اعتراضی علیه الیحه اخذ مالیات از کاربران ای
 ساعت فرصت داده بودند تا پیشنویس ایـن قـانـون  ٤٨ دولت  

 .را از مجلس پس بگیرد 
 
ـیـمـایـی  "  رویترز "به گزارش   -ھلند   " كـی ال ام " شركت ھواپ

.  تن از کارکنان خود را اخراج می کـنـد ٥٠٠ ھفت ھزار و  
ـرفـرانـس مـی   ـیـمـایـی ای مدیران شعبه ھلندی خطـوط ھـواپ

ـنـان  ٢٥ گویند با اخراج این تعداد که معادل    درصـد کـارك
است، قصد دارند سودآوری این شـرکـت  "  کی ال ام "شرکت  

 .را به صورت قابل توجھی افزایش دھند 
 
بحران اقتصادی در ایتالیـا مـوجـب افـزایـش قـابـل    -ایتالیا  

. توجه میزان خودکشی در میان کارگران بیکار شـده اسـت 
  ١٤٩  مـیـالدی  ٢٠١٣ طبق گزارش انتشار یافته در سـال  

فرد در ایتالیا به علت بحران اقتصادی خودکشی کرده امـا  
طی یکسال، تعداد افراد بیکاری که خودکشی نموده انـد،  

 .دو برابر شده است 
 
در پی ریزش یک معدن زغال سنگ در ترکـیـه     -ترکیه  

ـر آوار مـانـدنـد  ایـن مـعـدن در  .  دستکم ھجده معدنچـی زی
در استان قرامان در جنوب ترکـیـه   «ا رمن ک »نزدیکی شھر  

ـنـد امـا  ٢٠ دستکم  .  قرار دارد  ـت  نفر از کارگران نـجـات یـاف
ھنوز از سرنوشت دیگران که به گفته مقامات احـتـمـاال در  
عمق سیصد متری گرفتـار شـده انـد، اطـالعـی در دسـت  

ـفـاق  .  نیست  این حادثه صبح روز سه شنبه و ھـنـگـامـی ات
افتاد که آب بخشھایی از معدن را فرا گـرفـت امـا عـلـت  

در ماه اردیبھشـت گـذشـتـه،  .  این سیالب ھنوز روشن نیست 
 کارگر در سانحه انفجار معدن زغال سنگ در شـھـر  ٣٠١ 

 .سوما جان خود را از دست دادند 
 

 


