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با نزدیک  : حمید حق شناس 
ــر ســال   شــدن بــه مــاھــھــای آخ
ــتــمــزدھــا در   مــوضــوع بــحــث دس
ـرار گـرفـتـه   دستـور حـکـومـت ق

ـر  .  است  ـراب دستمزدھای چنـدیـن ب
ــرانــی ھــای   ــر، گ ــق ــر خــط ف زی
ـنـه ھـای   سرسام آور تـامـیـن ھـزی
زندگی را برای میلیونھا کـارگـر  

ھمزمان دولـت  .  سخت کرده است 
ــرمــن لــغــو   ــرخ روحــانــی وعــده س
تحریمھا و امید به گشـایـش داده  
و اخیرا بسته خروج از رکودش را  

ـنـکـه  .  اعالم کرده است  قبل از ای
وارد این مباحث بشویم، برای مـا  

ـریـن مـبـاحـث  بگویید که    تازه ت
ــیــزان و   ــرامــون م ــی ــتــی پ حـکــوم
ـتـــمـــالـــی   درصـــد افـــزایـــش احــ
دستمزدھای سال آینده چـه مـی  

 باشد؟  
بـحـث ھـا  :  شھال دانشفـر 

اساسا پیرامون ھمین مساله بسته  
اقتصادی و رکود میـچـرخـد، تـا  
ــرای   ــنــه ای شــود ب ــی ــیــش زم پ
تحمیل دستمزدھای باز ھم چـنـد  

ـنـد  .  بار زیر خط فقر  ـت ـرا گـف اخـی
دستمزد کارکنان دولت ده درصـد  
اضافه مـیـشـود و ایـن در واقـع  
ــیــزان حــداقــل   ــرای م ــنــایـی ب مـب
دستمزد کارگران برای سـال آتـی  

از جمله در گزارشـی  .   نیز ھست 
در  تسنیم  آمـده اسـت کـه در  
ــه   ــزیــن ــد ھ ــه  ســب ــی ک ــال ح

  ٣ خانوارھای کـارگـری بـاالی  
میلیون تـومـان اسـت،  بـه نـظـر  

ــه    مــی  ــوجــه ب ــا ت رســد  کــه ب
درصـدی    ١٠ بینی افـزایـش    پیش 

حقوق کارمنـدان در بـخـشـنـامـه  
   ١٣ و تورم فعلـی    ٩٥ بودجه سال  

درصـدی، دسـتـمـزد سـال    ١٥ تا  
ھـزار     ٨٢٠ آینده کارگران حداکثر  

 .تومان خواھد بود 
 

ـنــی   ـنــه چـی ایـن اخـبــار زمـی
ــدگــی   ــه زن ــگــر ب ــعــرضــی دی ت
ــردم اســت  ــران و کــل م . کــارگ

ـنـد سـبـد   جالب اینجاست میـگـوی
ھزینه سه میلیون و دویست ھـزار  

تـا    ١٣ ولـی تـورم  .  تومان است  
ـنـاسـب ایـن  .   درصد   ١٥  و عدم ت

اعداد و ارقام  خـود بـه روشـنـی  
ـرخ تـورم   نشانگر بـی پـایـگـی ن

به عبارت  .  اعالم شده دولت است 
ــیــن   ــر ارزش مصــرف پــای ــت ــن روش
اعالم کردن نرخ تـورم ،  اسـاسـا  
برای پایین نـگـاھـداشـتـن سـطـح  

 . دستمزدھاست 
معنی واقعی  این بـحـث ھـا  
ـری از افـزایـش   اینسـت کـه خـب
ـیـسـت  . دستمزد کارگران در بین ن

ـیـن آوردن   ـر سـر پـای بلکه بحث ب
بیشتر قدرت خرید کارگـران  در  
مقابل افزایش ھر روزه قیمـت ھـا  

ــرخ واقــعــی تــورم اســت  در  .  و ن
ـر روی   سواالت بعدی طبعا بیشـت

 4صفحه  

ـر جـامـعـه و   ـراب سئوالـی کـه درب
ــران   ــب ــن و رھ ــی مشــخــصــا فــعــال
ـبـا   ـری ـق کارگری قرار دارد، کـه ت
در قریب به اتفـاق نـوشـتـه ھـا و  
مصاحبه ھـای آنـھـا ھـم مـطـرح  
می شود، این است که کارگـران  
ــر ســر   ــراض ب ــت را چــطــور بـه اع

ـم  ـی مـی  .  خواسته ھایشان بـکـشـان
دانیم که کارگران پراکنده انـد و  
ـرای مـتـشـکـل   ھرگونـه تـالش ب

ـرو   شدن ھم بـا سـد سـرکـوب روب
ــشــکــل کــردن و  .  شــود   مــی  مــت

ـراکـنـدگـی کـارگـران   مقابله با پ
یکی از مشـغـلـه ھـای اصـلـی  
ــیـن کــارگـری بــوده اســت  . فـعـال

ــای   ــادھ ــھ ــاق ن ــه اتــف ــب ب قــری
کارگری در چند سـال گـذشـتـه  
ــی خــودشــان را   فــعــالــیــت اصــل
ــردن   ــتــشــکــل ک مــعــطــوف بــه م

احزاب چپ و  .  اند   کارگران کرده 

کارگری ھم به این مسئله تـوجـه  
انــد، امــا تــالش و    زیــادی کــرده 

توجه شان ھنوز نتیجه مـطـلـوبـی  
 .نداده است 

ــروع   ــوال ش ــئ ــتــدا از ایــن س اب
کنیم که آیا می شود کـارگـران  
را بدون تشکل و سازماندھـی بـه  
ــن از   ــد؟ دو ت اعــتــراض کشــان

 3صفحه  

 11صفحه  

 12صفحه  
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

تشکیل اتحادیه آزاد کـارگـران  "  
ایران، اتحادیه سراسری کـارگـران  
ــه   ــت ــکــار، کــمــی اخــراجــی و بــی
پیگیری ایجـاد تشـکـلـھـای آزاد  
کارگری، شرکت در تـجـمـع روز  
جھانی کـارگـر پـارک اللـه در  

، ھـدایـت کـارگـران در  ٨٨ سـال  
ـراضـات سـال   ، اقـدام بـه  ٨٤ اعـت

تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت  
تجمعات کارگری در زمان دولت  
جــدیــد و تــھــدیــد بــه تــجــمــع و  

،  ٢ ٩ اعتصاب در اسفند ماه سـال  
ـراضــی   جـمـع آوری طـومـار اعـت
ـری کـارگـران و   ـف چـھـل ھــزار ن
تجمعـات در مـقـابـل مـجـلـس و  
وزارت کـار و ھـدایـت و اجـرای  
این تجمعات، تھدیـد وزارت کـار  
ـرای   ـر کـار ب در نامه ای بـه وزی
برگزاری تجمـع در روز جـھـانـی  
کارگر سال گـذشـتـه در مـقـابـل  
وزارت کار در اعتـراض بـه مـزد  
ــد   ــت از ســعــی مصــوب، شــکــای
مرتضوی و دیگر غارتـگـران سـه  
ھزار میلیارد تومانی از صـنـدوق  
سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی بـه  
ــنــده ھـزار کــارگــر،   عـنــوان نــمـای
ـرات ضـد   ـی اعتراض به ایجاد تـغـی
ــر در قــانــون کــار،   ــری ت کــارگ
نشــســت و مــالقــات بــا دیــگــر  
تشکلھای مستقـل کـارگـری از  
قبیل سندیکای کارگران شرکـت  
واحد تھران، سندیکای کـارگـران  
ــتــه   ــی ــه، کــم ــپ ــفــت ت ــر ھ ــیــشــک ن
ـری و   ـیـگـی ھماھنگی، کمیتـه پ

سـایـت  ( مصاحبه با سایت اتحـاد  
ـران  و  )  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای

ـرون مـرزی   برخی رسانـه ھـای ب
 .…"و 

 
ھائی اسـت  “  جرم ” این لیست  

که بنا به اطالعیه اتحادیـه آزاد،  
ـم زاده،   در حکم جلب جعفر عـظـی
ـره اتـحـادیـه آزاد   دبیر ھیـات مـدی
ـنـده   کارگران و ھـمـاھـنـگ کـن
ـرای   کمپین چھـل ھـزار امضـا ب

افزایش دستمـزدھـا، عـنـوان شـده  
ـنـد  !  است  ـل بجای این لیست باال ب

ــنــد   ــت ــتــوانس ــی ــلــه م در یــک جــم
ـر از  ” بنویسند   به جرم دفاع پیـگـی

 !”حقوق پایه ای کارگران 
ـنـج   این اقدامات در حکـم  پ
ــحــه ای صــادره از ســوی   صــف
بیـدادگـاه اسـالمـی از مصـادیـق  

اقدامات سیاسی علیـه نـظـام و  ” 
. اعالم شـده اسـت “  امنیت کشور 

ـر سـر   اما بطور واقعـی مسـالـه ب
ــیــه   ــل ــیــت  ” اقــدام ع ــن ــم و ام نــظ

ــه  ــای ــت “  ســرم ــســت  !  اس ــن لــی ای
ـم زاده و   ـر عـظـی جرمـھـای جـعـف
صدھا فعال کارگری نظیر او در  
ــر خــواســت   ــف ــی ــر ک ــانــگ ــی واقــع ب
ـیـه نـظـام سـرمـایـه   کارگـران عـل

جمـھـوری اسـالمـی  .  داری است 
رسما و علنا و عمال  نظـام دفـاع  
ـتـخـور   ـیـت مـف از منافع یک اقل
ـر کـارگـران و    ـراب سرمایه دار در ب
اکثریت عظیم مردمی اسـت کـه  
ھیچ منفعتی در بقای این نـظـام  

ــلــب آزادی و رفــاه و  .  نــدارنــد  س
معیشت و منزلت توده مردم جـزء  
الیتجزای بقای این نظام اسـت و  
جعفر ھا و بھنام ھا و شـاھـرخـھـا   
ـیـه ایـن   چھره و مظھر مبارزه عـل

فعالین جنبش کارگـری را  .  نظام 
بزندان مـیـانـدازنـد تـا نـظـام ضـد  
ـنـد، تـا    انسانیشـان را حـفـظ کـن
دستمزدھا را ھمچنان یک پنـجـم  

ـر نـگـه دارنـد، تـا   کـار  ” خط فق
ــوش  ــام ــارگــر خ و  “  ارزان و ک

ــودآوری   ــط الزم بــرای س شــرای
ـنـد، تـا   سرمایه ھا را تامـیـن کـن
اقتصاد به گل نشـسـتـه شـان را  
برای جلب سرمایه ھای خـارجـی  
جذاب و رقابتی کنند، و بـاالخـره  
ـر و   ـنـد بـا تـحـمـیـل فـق ـتـوان تا ب
فالکت و بیحقـوقـی سـیـاسـی و  
اجتماعی بر کل جامـعـه، بسـاط  
ـلـه ھـای   غارت و چپـاول آیـت ال
ـیـاردر و یـک درصـدیـھـای   ـل می
ــبــش   ــن ــرض ج حــاکــم  را از تــع
کـارگـری و تــوده مـردم مصــون  

کارگران ھـیـچ زمـان  .  نگھدارند 
به این وضعیت تمکین نکرده انـد  
ـر   و امروز جنبش کارگری فعال ت
ـیـش صـفـوف   از ھمیشه در پیشـاپ
توده ھـای مـردم بـجـان آمـده از  
وضـعـیـت مـوجـود بـمـیـدان آمــده  

 .است 
ــش   ــب دفــاع از فــعــالــیــن جــن
کارگـری دفـاع از مـعـیـشـت و  

بـایـد  .  منزلت کل جـامـعـه اسـت 
تالشھای ضدکارگری حکـومـت  
اسالمی سرمایه را با دامـن زدن  
ــعــرضــی   ــک حــرکــت ت ــه ی ب

ـثـی کـرد  دفـاع از  .  سراسری خـن
ـرای   جعفر عظیم زاده و مـبـارزه ب
آزادی ھمه کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیان سـیـاسـی جـزئـی از ایـن  

 .تعرض است 

دفاع از فعالین کارگری دفاع از 
 !معیشت و منزلت کل جامعه است

 حمید تقوایی
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ـبـش   ـیـن شـنـاخـتـه شـده جـن فعـال
ـم زاده و   ـر عـظـی کارگـری جـعـف
ـر مـرادی طـی روزھـای   جوانـمـی
اخیردر این مورد اظھارنـظـر کـرده  

جعفر عظیم زاده در مصاحبـه  .  اند 
مـن تـا  : " گـویـد   با رادیو ندا مـی 

روم    چند روز دیگر بـه زنـدان مـی 
ـم بـه کـارگـران ایـن   اما فـراخـوان
ـرای   است که الزم نیست حتـمـا ب
اعتراض سراسری و ھمگـانـی تـا  

ھای کارگری صبـر    ایجاد تشکل 
از ھمین حاال باید اقدام بـه  . کنید 

ــارزه ســراســری   اعــتــراض و مــب
ــیــم  ــن ــوان تشــکــل   مــی .  ک ھــای    ت

کـارگـری را در جـریـان مـبــارزه  
جوانمیر مـرادی ھـم  ."  ایجاد کرد 
اتـحـادیـه  " ای در سایـت    در نوشته 

تحـت عـنـوان  "  آزاد کارگران ایران 
ـر سـر  "  نیمـه دوم سـال و جـدال ب

از  : " نـویسـد   مـی !"  حداقل دستمـزد 
نظر سطح آگاھی و درک عـلـل  
پایین بـودن دسـتـمـزد و تـحـمـیـل  
ـیـن   شرایط غیر انسانی و ھـمـچـن
راھکار خالصی از آن، کـارگـران  
ــع   ــل ــتــی آگــاه و مــط ــی در مــوقــع
ـنـکـه دارای   ـر ای ھستند و مھـمـت
ـراض بـه   تجارب عـمـلـی در اعـت

امـروز  .  پایین بودن دستمزد ھستند 
حتی به گره ممانعـت از رسـیـدن  

مـی  .  به ھدف ھم واقف شده انـد 
ــار در   ــکــال ک ــه اش ــد ک دانــن
ــراضـاتشــان   ــبـودن اعـت سـراســری ن
ــرای رفــع ایــن مــانــع   اســت و ب
تالشھای فراوانی شده امـا وجـود  
تـھــدیــدات و تشــدیــد روز افــزون  
ــاالی ســر   فضــای رعــب بــر ب
ــت   ــازداش کــارگــران، اخــراج و ب
فعالین و سختیھـای دیـگـری از  
این قبیل، تا امروز مـجـال عـبـور  
ـراکـنـده بـه   از وضعیـت مـبـارزه پ

ــران را نــداده اســت  ولــی  .  کــارگ
ھمانطور که خود شرایط زندگی،  
ـر   کارگران را به نـاچـار در مسـی
ـرای رسـیـدن بـه شـرایـط   مبارزه ب

ـرار داده، در   بھتر برای زندگـی ق
ـر آنـھـا   ادامه نیز راه برگشت را ب
ــیــدن بــه   خـواھــد بســت و تــا رس
ــلــه   ـر، از آن جـم ــت ـتــی بــھ ــی وضـع
ـیـش   دستمزد باالی خط فقر، به پ

 ".خواھد برد 
ــرار گـرفـتـن در   قصـد مـن ق

ـیـسـت  قصـدم  .  مقابل این دیدگاه ن
ـیـــن   ـری حـــول ھـــمــ اظـــھـــارنـــظــ
پراکندگی و موقعیت معیـشـتـی  
کارگران است که با ھـمـیـن داده  

 ! ھا چه باید کرد؟ 
ــیــت ایــن اســت کــه در   واقـع

ـر سـیـطـره    جامعه  ای مثل ایران زی
جمھوری اسالمی که اعـتـصـاب  
حرام است و اعتراض و متـشـکـل  
ـرو   ـیـگـرد قـانـونـی روب شـدن بـا پ

ـران کـارگـری    می  شـود، بـه رھـب
ــا مــی  ــدان    رســم ــه زن ــد ب گــویــن

ـنـکــه فـالن و    مـی  ـرای ای روی ب
ای و    بھمان تشکل را ایجاد کـرده 

در فــالن اعــتــراض کــارگــری  
ای، اینکه کـارگـران    شرکت کرده 

بصـورت کـالـسـیـک مـتـشـکــل  
ـتـدا سـنـدیـکـا و   بشوند، یعنی اب
ـنـد بـعـد   شورایشان را درسـت کـن
اعتراض را شروع کننـد، مـمـکـن  

امـا  .  است ھیچوقت اتفاق نیافتـد 
ــراض   ــت ــر اســت از اع جــامــعــه پ

ـریـب    کارگری و می  دانیـم کـه ق
ـراضـات بـه   به اتفاق ھـمـیـن اعـت
ـنـد  . درجات زیادی متشکل ھسـت

ـیـن   وقت و انرژی زیادی از فـعـال
کارگری صرف سـازمـانـدھـی و  
ــراضــات شــده  ــت ــری ایــن اع . رھـب

ـم   ـی مسئله این است که سعی کـن
ـر  شـونـد،   ـیـشـت این اعتراضـات ب
کارگران معتـرض دو مـرکـز در  
ــه   ــت ب ــد دس ــان واح ــک زم ی
ــنــد و آنــوقــت چــه   ــراض بــزن ــت اع
ــن   ــمــی ــه ھ ــه ک کســی گــفــت
اعتراضات پتانسیـل وسـیـع شـدن  

ـقـان   ندارند؟ اتفاقا در جـوامـع خـف
ــوع   ــن ن ــمــی ــل ایــران ھ زده مــث
اعتراضات ھمانند شـعـلـه آتشـی  
است که به جان انباری از عـلـف  

 . خشک می افتد 
اینکه کلید پیروزی کارگران  
در اعتراض سـراسـری و مـتـحـد  

ـیـسـت  امـا ایـن  .  باشد، حـرفـی ن
الزمه یک شبکه بسـیـار وسـیـع  
است که بتواند کارگـران مـراکـز  
ـلـف و در   مختلف، مناطـق مـخـت
ـبـات   رشته ھای مختلف با مـطـال
. متفاوت را به ھم مـتـصـل کـنـد 

چنین شبکه ای در حـال حـاضـر  
ھـا    وجود ندارد، اما  ایـن شـبـکـه 

ـراکـنـده   می تواند در اعتراضات پ

ـرنـد و بـه   و کوچکتر شکل بگـی
 . ھم متصل شوند 

دیگر اینکه اگر روی ھـمـیـن  
ــنــده در یــک   ــراک ــراضــات پ ــت اع
ـم و بـا   ـی مرکز خاص تمرکـز کـن
قدرت به پیش ببریم، چـه کسـی  

ـپـه " گفته که پتـانسـیـل   " ھـفـت ت
ـیـشـکـر   شدن ندارنـد؟ کـارگـران ن
ـپـه  ھـم مـثـل کـارگـران   ھفت ت
ـریـن   ھزاران مرکز دیگر از سـاده ت
مطالبه امروز کارگران ایران، کـه  
ـرداخـــت   ـراض بـــه عـــدم پــ اعــتــ
دستمزدھایشان است، شروع کردند  

ــده و   ــه وع ــه ب ــجــا ک و از آن
ــرمــا و دولــت   ــیــدھــای کــارف وع
کارفرمایان توجھی نـکـردنـد، در  
مدت کوتاھی توانستند کل شھر  
ـپـه را پشـت سـر   شوش و ھفت ت

 .خود بسیج کنند 
نکتـه و سـئـوال اصـلـی ایـن  
است که افقی کـه جـلـوی ایـن  
ـرار دارد چـیـسـت؟   اعتراضـات ق
کدام گرایشی این اعتراضـات را  

ای    کند؟ مـثـال سـاده   رھبری می 
کـه مــعـرف حضـور ھـمــه اســت  
ــلــمــان   ــراســری مـع ــراضــات س اعـت

طی یـک دھـه گـذشـتـه  .  است 
ـراض   ـنـھـا اعـت اعتراض معلمان ت

. و متشـکـل بـوده اسـت     سراسری 

ـری ایـن   اما گـرایشـی کـه رھـب
اعتراضات را در دست داشـتـه تـا  
ـراضـات   حدودی توانسته ایـن اعـت

 ! را عقیم کند 
درباره چند نکتـه مـھـم بـایـد  
ـقـطـه نـظـرات   بحث کرد تـا بـه ن

ـرکـی رسـیـد  روشـن  .  نسبتا مشـت
است که اگـر بـا شـرایـطـی کـه  

ای از گشایشھای سـیـاسـی    درجه 
ــم، ایــن   ــرو بــودی وجـود داشــت روب
ــران  بــطــور   ــظــار کــه کــارگ ــت ان
سراسری و تـحـت پـوشـش یـک  
فدراسیون بـزرگ کـارگـری در  
ـلـه بـه   اعتراض به این یا آن مسـئ
ـراض   اعتصاب عمومی و یـا اعـت

امـا  .  دست بزنند، کامال بجا بـود 
ـر   در شرایط کنونی بایـد فشـار ب
ـنـی کـه   فعالین کارگری و قوانی
ـبـش   بیش از سه دھه سرکوب جـن
کارگری مھمترین ھـدفـش بـوده،  
را در مـحـاسـبـات خـود دخـالـت  

 .دھیم 
ــنــده و   ــراک ــراضــات پ ــت بــه اع
ــلــه شــروع   ــی ــت ــعــنــوان ف ــه ب ایــزول
ـم کـه   ـنـگـری اعتراضات بزرگی ب
ـنـد   پتانسیل این را دارند کـه مـان
ــرگ مــحــمــد بــوعــزیــزی در   م
تونس،  کل جامـعـه را بـه آتـش  

 . بکشند 
. ھـا شـروع کــرد   بـایـد از داده 

ـراض   آنچه که کارگر را بـه اعـت
باید از  .  کشد موقعیت اوست   می 

ــروع کــرد  ــنــجــا ش ــی ــر  .  ھــم کــارگ
ـتـظـر   ـتـش مـن معترض به مـوقـعـی

مـانـد، فـعـال کـارگـری ھـم    نمی 
تـاریـخ نشـان  .  نباید انتظار بکشـد 

داده است که اتفاقات بـزرگ از  
ــرون   ــی ــاقــات کــوچــک ب ــف دل ات

اعتراض سراسری از دل  .  زنند   می 
اعــتــراضــات کــوچــک بــیــرون  

 .آیند   می 
ـنـد کـه   مطالبات زیادی ھست
ـران را بـه   امروز کـارگـران در ای

ـرداخـتـن  .  کشـنـد   اعتـراض مـی  ـپ ن
ــن،   ــی ــمــزدھــا، دســتــمــزد پــائ ــت دس
ـیـت شـغـلـی،   بیکاری، نبودن امـن

ـره  ھـر کـجـا  .  قرداد موقت و غـی
کــه بشــود حــول یــکــی از ایــن  
مطالبات کارگران را بسیج، بـایـد  

 . از ھمانجا شروع کرد 

 
 

 اعتراضات کارگری از کجا شروع می شوند؟
 ناصر اصغری

 1 از صفحه  
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 .این موضوعات صحبت میکنیم 
دولـت  :   حمید حق شناس 

روحانی  چه سیاستـھـایـی را در  
تعیین حداقل دسـتـمـزد دردسـتـور  
ـبـعـات ایـن   خود دارد؟ اثرات و ت

 سیاستھا چه خواھد بود؟ 
سیاست دولت    : شھال دانشفر 

روحانی در قبال دسـتـمـزد، ادامـه  
ـتـصـادی   ھمان سیاست ریاضت اق
در مقابل کارگران و کل جامـعـه  

بخصوص بـعـد از تـوافـق  .  است  
ــاضــت   ــه ری ــال ــه ای مس ھســت
ـراتـژیـک   اقتصادی جایـگـاه اسـت
ـرای جـمـھـوری اسـالمـی   تری ب

ـنـکـه  .  پیدا کرده است  به خاطر ای
اینھا ھدفشان جذب سرمایه ھای  

مـعـنـی  .  داخلی و خارجـی اسـت 
ـنـه   عملی آن نیز پایین آوردن ھـزی
نیروی کار برای کـارفـرمـایـان و  
. مزد کمتر برای کـارگـران اسـت 

معنی آن  کـار ارزان و کـارگـر  
معنی آن  بیکـار  .   خاموش است 

ــای گســتــرده تــر و   ــازی ھ س
ـر از گــرده   ــیــشــت کشـیــدن کــار ب

ـنـکـه  .   کارگران است  و باالخره ای
معنـی آن مـحـرومـیـت ھـر چـه  
ـر کـارگـران از ھـر حـق و   بیـشـت
ــبـود یــک حـداقــل   حـقـوقــی و ن

و مـی  .  تامین اجتـمـاعـی اسـت 
بینیم کـه کـل ایـن سـیـاسـت را  
ـلـف   ـیـن مـخـت دارند بصـورت قـوان

که نتیـجـه ان  .  تصویب میکنند  
فقر بیشتر و تحمیل شرایط دشوار  

مانند طـرح  .  تر به کارگران است 
محروم کردن کارگران ساختمانـی  
از حق بیمه، بخشنامه ممنوعـیـت  
ـیـمـانـی ، و   استخدام کارگـران پ
شکلھای مختلفی از این بیـحـقـو  

و  .   ق کــردن  ھــای کــارگــران 
طبعا دستمزد نیز موضوع اصـلـی  

 .  ھمه این جدالھاست 
اینھـا ھـمـه سـیـاسـت دولـت   

روحانی در قبال کارگران و مـردم  
است و از ھمین االن با بحثھـایـی  
چون اگر وضع بدین شکل ادامـه  
یابد رکود به بحران تبدیل خـواھـد  

شد، اقتصاد جامعه دارد سـکـتـه  
ــره  بــا   ــی ــنــد و غ ــیــک ــتــه  " م بس

ــتــصــادی   ــروج از    ٦ اق مــاھــه خ
جلـو آمـده و در تـدارک  "  رکود 

تھاجمی ھمه جانبـه بـه زنـدگـی  
 . کارگران و کل مردم ھستند 

ادعـای  :  حمید حق شناس 
دولت مبنی بر کـاھـش تـورم بـه  

درصد و افـزایـش قـدرت    ١٣ زیر  
خـریـد کـارگــران چــقـدر واقـعــی  
است؟ھـدف دولـت از اعـالم ایـن  

 میزان تورم کم چه می باشد؟ 
این ھا فـقـط    : شھال دانشفر 

. تبلیغات و کـذب مـحـض اسـت 
ھـدف آن ایــجـاد فضـای روانــی  

برای تسھیل تحمیل دستمـزدھـای  
ـر بـه   ـق باز ھم چند بار زیر خط ف
کارگران و حقوق بگیران جـامـعـه  

از  .  مردم ھم این را میدانند .  است 
ـیـمـت   جمله اگر فقـط افـزایـش ق

آب، برق، گاز،  ( حاملھای انرژی  
ـیـل  را  ...  ، نـان و ) بنزین و گـازوئ

که تحت کنترل و مـجـوز دولـت  
ــظــر   ــرد را در ن ــگــی ــی صــورت م

  ٤٠ ،    ٩٤ تا    ٩٢ بگیریم، از سال  
ـیـمـت داشـتـه   درصد  افـزایـش ق

ـنـکـه در ھـمـیـن  .  است  ضـمـن ای
مدت قیمت باقی اقـالم ضـروری  
خـــوراکـــی، پـــوشـــاک، اجـــاره  
ــه   مســکــن، دارو و غــیــره روزان

ــه طــور افســار   ــازار ب ــوســط ب ت
ــتــه   گسـیــخـتــه ای افــزایـش یـاف

نگاھی بـه ایـن واقـعـیـات  . است 
ـیـغـات را   ـل ـب بی پایه بـودن ایـن ت

 . عیان میکند 
در کنار ھمین تبلیغات اینـھـا  

تـا    ٩٢ مدعی شدند که از  سال  
ـتـصـاد    ٦ به میزان    ٩٣  درصـد اق

رشد داشته است و ایـن رشـد در  
بـه سـه درصـد رسـیـده    ٩٣ سال  
ولـی حـتـی اگـر ذره ای  .  اسـت 

حقیقت در این ادعا ھا باشد، بـاز  
ــر،   ــیــشــت ــر ب ــق عــایــد کــارگــران ف
ـر و فـالکـت   ـیـشـت بیکارسـازی ب

 . بیشتر بوده است 
ادعای افزایش قـدرت خـریـد  

کارگران که به آن اشاره کـردیـد،   
ــه   ــم ــخــره تــر از ھ ــگــر مس دی

ـر  .   ادعاھایشان است  ربیعـی، وزی
ـبـار شــدن   ـن ـل کـار، کـه از درد ت
ــده در   ــد ش ــولــی مــحــصــوالت ت
انبارھای کـارخـانـجـات و رکـود  
اقتصادی مینالد، کامال بیـانـگـر  
. کذب مـحـض ایـن ادعـاھـاسـت 

انبارھا از تولید تلنبار شـده اسـت  
، چون اتفاقا قدرت خرید جامـعـه  

ـر آمـده اسـت  بـطـوریـکـه  .  پایین ت
اکنون ھمه شان دارند از رکـود و  
ـتـصـادی   خطر بحران و سـکـتـه اق

وزیر مسکن از ایـن  .  حرف میزنند 
ــد کــه رکــود   ــگــوی ســخــن مــی

اقتصادی ای که بـا آن مـواجـه  
ــم در   ــی ــت ــتــه    ٣٧ ھس ســال گــذش

بیسابقه است و ادامـه ایـن وضـع  
ــا مــوجــی از   ــکــن اســت ب مــم
ـتـی مـردم مـواجـه شـود  . نارضـای

ھمین حرف را یکی از مـعـاونـان  
ـتـصـادی جـمـھـوری   کمیسیون اق

خــود  .  اســالمــی نــیــز زده اســت 
ـم دارد از رکـــود   روحـــانـــی ھــ
ـرای   اقتصادی حـرف مـیـزنـد و ب
ـتـصـادی اش   خروج از آن بسته اق

 . را داده است 
اینھا سی و چند سـال اسـت  
ـیـغـات،   که در سایه ھمین نوع تبل
ـثـمـار و چـپـاول را   شدیدترین است

 . کرده اند 

اما نکته اینجاست چـرا ایـن  
ـنـد و   تبلیغات دروغین را مـیـکـن
ـرایشــــان   ــ ـرف آن ب ارزش مصـــ
چیست؟ ببینیـد ھـر وقـت بـحـث  
ـرخ   دستمزد مـطـرح مـی شـود، ن
تورم پایین مـی آیـد و ھـر وقـت  
ـرد و   که دعواھایشان باال مـیـگـی
ـنـد،   به جـان ھـمـدیـگـر مـی افـت
ــگــر را رو   ــکــدی ــای ی دزدی ھ
ـرخ بـاالی تـورم و   میکنند، از ن
وخامت اقتصـادی بـه یـکـدیـگـر  

از جمـلـه  .  ھشدار میدھند و غیره 
ھمانطور که اشاره کردید ھـمـیـن  
امروز دارند از تورم سیـزده درصـد  

ـتـا    ١٥ و   درصد میگویند تا نـھـای

سقـف دسـتـمـزدھـا را  مـثـال ده  
ــنــد و بــه   درصــدی افــزایــش دھ
رقمی حول و حوش ھشتصد ھزار  
ـر   تومان و یـا چـنـدرقـازی بـاالت

اینھا آنقدر بیشرم ھستنـد  .  برسانند 
ـرای سـقــف   کـه سـطــحـی کـه ب
ـنـد حـتـی   دستمزدھا تعیین میکـن
از ھمان نرخ تورم مھنـدسـی شـده  
ــیــن   ــی ــم تــع ای کــه خــودشــان ھ
ـر   ـلـی اوقـات کـمـت میکنند، خـی

 . است 
اجازه بدھید برای روشن شـدن  
ـقـل قـول از   بیشتر بحـت بـه دو ن

ــم  ــن مــحــســن  .  خــودشــان اشــاره ک
صفایی فراھـانـی مـعـاون پشـیـن  
ـرا از ایـن   ـران اخـی وزیر اقتصاد ای
ـتـصـاد   صحبت کرد کـه رشـد اق
ایران در نیمه نخست سـال جـاری  
ـیـمـه   مثبت نبوده و احـتـمـاال در ن
دوم سال نیز منفی خواھـد بـود و  
ـر   ـنـاب نـاپـذیـری ب این اثرات اجـت
ـتـصـادی در سـال جـاری   رشد اق

 . میگذارد 
ـیـز    ـر  دولـت    ٤ اخیرا  ن وزی

ـر دفـاع،   ـر کـار، وزی روحانی، وزی
ـر   ـر صـنـعـت و مـعـادن و وزی وزی
ـــه ای   ـــام ـــصـــاد طـــی ن ـت ــ اق
ـرخ   ـنـد،  کـه ن ھشداردھنده نوشت
ــان   ــم ــعــال در ھ ــورم کشــور ف ت
ـفـل شـده   محدوده پانزده درصـد ق
است و  عمال در حد مـیـانـگـیـن  
ـرخ تــورم در ســالــھـای پــس از   ن

ـقـالب اســت کـه  بـه   ھسـتــه  " ان
و  .  تورم شھرت یافته است "  سخت 

تاکید میکند کـه در عـوض از  
ـتـصـادی وضـع بـه   لحاظ رشد اق
ـتـوانـد بـه   شدت وخیم است و مـی

ـبـدیـل شـود  ـیـز  .   بحران ت ـبـال ن ق
مـــحـــســـن رنـــانـــی یـــکـــی از  
اقتصاددانان دولتی در اصفھان در  
ـتـه   سال گذشته در این مـورد گـف
بود که، چھل سال اسـت کـه در  
ـران   ایران تورم دو رقمی است و ای
ـیـاسـت کـه طـی   تنھا کشـور دن
ـرخ   چنین سالھای طوالنـی ای ن

او در  .  تورم دو رقمی داشته است 
ھمین رابطه خاطرنشان کـرده بـود   
که دولت روحانی بـه نـوعـی در  
ــتــصــادی آچــمــز اســت  . حــوزه اق

بنابراین از زبان خـودشـان پـوچـی  
نتیجه  .  ادعاھایشان را می شنویم 
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ــرخ تــورمــی کــه   ــنــکــه نــه  ن ای
ـرخ   میدھند، ربطی بر واقعیت و ن
ـری از   قیمت ھـا دارد و نـه خـب
باالرفتن قـدرت خـریـد کـارگـران  

ایـن بـحـث ھـا و ضـد و  .  است 
نقیض گویی ھا بیش از ھر چـیـز  
ـیـن   مخمصه حکومت بر سـر تـعـی
ــار   ــا و فش ــزدھ ــم ــل دســت حــداق
ــر   ــرده ت ــت ــر روز گس ــارزات ھ ــب م
ـر سـر   کارگران و کـل جـامـعـه ب
ــیــشــت و زنــدگــیـشــان را بــه   مـع

 .  نمایش میگذارد 
ـم را خـالـصـه   ـت بنابراین صحب
ــرخ تــورم    ــر مــن  ن ــم، از نـظ کـن
برای اینھا ارزش مصرف سیاسـی  
ــر اوضــاع و احــوال   ـنــا ب دارد و ب

ـیـجـه  .  سیاسی تغییر میکند  در نت
ـنـھـا   نه به ارقام و اعدادی کـه ای
میدھند، کسـی بـاور دارد و نـه   
جار و جنجالھایی کـه دارودسـتـه  
ھای خانه کارگر و کانون عالی  
شوراھای اسالمی تـحـت عـنـوان  
نمایندگان کارگـران بـه راه مـی  
ــبــار دارد  ــت . انــدازنــد، ذره ای اع

ــروز مــا بــا یــک   بـخــصــوص ام
جنبش رو به جلو بر سـر خـواسـت  
افزایش دستمزدھا روبرو ھستیـم و  
ـم   کارگران میگویند ما نمیخواھـی
ـم و   ـی ـر زنـدگـی کـن زیر خط فـق
ـرسـتـار و بـازنشـسـتـه و   معلم و پ
ـران   بخش عظیمی از حـقـوق بـگـی
.  جامعه نیز حرفشان ھمـیـن اسـت 

این یک جنبش اجتماعـی اسـت  
ـنـسـت کـه   که پرچم اصلی ان ای
ـیـون تـومـان   اگر خط فقر سه میل
ـیـز   است، دستمزد و حـقـوق مـا ن

 . باید رقمی باالتر از آن باشد 
بسـتـه  :   حمید حق شـنـاس 

خروج از رکـود  دولـت روحـانـی   
دستـمـزدھـا چـه  .  اعالم شده است 

جایگاھی در این بسته دارند؟ آیـا  
 اصال به آن اشاره شده یا نه؟ 

ببینید ھمانطـور    : شھال دانشفر 
ــر اشـاره کــردم بســتــه   ــلــوت کـه ج
اقتصادی خروج از رکود کـه بـه  
قول روحانی شش مـاھـه اسـت و  

ـم ھـاسـت،   تا مـقـطـع لـغـو تـحـری
تدارکی برای یک تعـرض ھـمـه  
جانبـه بـه زنـدگـی و مـعـیـشـت  
. کارگران و کـل جـامـعـه اسـت 

ھدف ایـن بسـتـه ھـمـانـطـور کـه  
خودشان اعالم کرده اند، حـمـایـت  

بندھای آن تـمـامـا  .  از تولید است 
در جھت تسھیل سرمایـه گـذاری  
ــرمــایــه داران   و ســود انــدوزی س

ـبـه عـمـلـی ایـن  .  است  طبعـا جـن
سودآوری،  تحمیل دسـتـمـزدھـای  
چند بار زیر خط فقر به کارگـران  

ایـن  .  و حقوق بگیران جامعه است 
ـر سـر   ـیـغ ب ـل کار را با چاشنی تب
اینکه کار ایجاد میشود، اقتصاد  
ـتـظـر   شکوفا خواھد شد، فعال من
بمانید تا تحریم ھا برداشته شـود،  
ــد شـــد،   ـر خـــواھ ـتــ ــھــ ــاع ب اوض

 . میکوشند جلو ببرند 
امیدشان اینست که سـرمـایـه  
ھای داخلی و خارجـی را جـذب  

ـیـکـه یـک مـانـع  .  کنند  در حـال
اصـلــی شــان تشـدیــد کشــاکــش  
ھای درون حکومت بر سر ھمـیـن  
اوضاع و مساله محوری رابطه بـا  

یـک مـانـع دیـگـر  .  غرب اسـت 
رانت خواری و دزی و به چـاپ  
ـتـصـادی   به چاپ و مافـیـای اق
در این حکومـت ھسـت کـه ھـر  
باند آن دارو دسـتـه ھـای مسـلـح  
ـتـوانـد   خود را دارد و کسـی نـمـی
حسابرس کسی بـاشـد و در ایـن  
ـیــسـت چـطــور   ــلـوم ن ـبــشـو مـع ـل ب
ـیـن   میخواھـنـد سـرمـایـه ھـای ب
المللـی و اعـتـمـادشـان را جـلـب  

ـر  .   کنند  مگر بنیاد نـاجـا و خـب
دزدیھای کالن احمدی مقـدم  و  
ـم کـه   ـیـدی دار و دسته اش را نشن
دستگیرش کردند و مجبور شدنـد  

ــد  مــگــر مــا  .  او را آزاد کــنــن
ـرغـم   ـی مرتضوی را ندیدیم که عـل
اینکه شاکی خصوصـی داشـت،  
ــای   ــھ ــات و دزدی ــای ــده جــن پــرون
ــود،   ــر مــال ب ــاردی اش ب ــی ــل ــی م
عاقبت حکم برائت این جنایتـکـار  

ـم کـه  .  را دادند  ـی ـن ـی مگر نمـی ب

ـنـد   ـتـصـاد    ٨٠ میـگـوی درصـد اق
. جامعه دست سپاه پاسداران اسـت 

ـیـز   بعالوه پایین آمدن قیمت نفت ن
به عنوان یک رکن مھم بـودجـه  

بـه  . مملکتی، درد دیگرشان است 
گفته خودشـان سـقـف  پـولـھـای  
ــلــوک شــده در بــانــک ھــای   ب
ـر سـرش   جھانی نیز که  آنقدر  ب
ــک   ــان ــود، از ســوی ب ــحــث ب ب

ـیـارد دالر    ٦ مرکزی فقـط   ـل مـی
 . اعالم شده است 

اینھا ھمه نشانـدھـنـده اوضـاع  
ـیـن   متفاوت امسال در مقطع تـعـی

در  .  میزان حداقل دسـتـمـزدھـاسـت 
چنین اوضاعی روشن اسـت کـه  
ـرای کــارگــران و   چـه خــوابــی ب

 . مردم دیده اند 
نھایت تالش اینھا اینست که  
با در دستور گذاشتن طـرحـھـایـی  
ــصــادی خــروج   ــت ــه اق ــت چــون بس
ازرکود و اقتـصـاد مـقـاومـتـی و  
ــره  خــود را کــمــی از ایــن   ــی غ
منجالب بیرون بکشند و فرصتـی  
بخرند و برای این کار مـعـیـشـت  
کارگران و مردم را زیر حمله داده   
اند، تا در این مـیـان شـایـد دری  
ھم به تخـتـه بـخـورد و سـرمـایـه  
. گذاری ھایی ھم صورت بگیـرد 

ــخــشــی از   روشــن اســت کــه ب
سیاست خروج از رکود اقتصـادی  
دامن کارگران و دستـمـزدھـایشـان  

 .را خواھد گرفت 
خالصه اینکه در پـی بسـتـه  
اقتصادی بیکار سازیھای وسـیـع  
قرار دارد، قراردادھـای مـوقـت و  

ـرار دارد  و  .   اخراج ھای وسـیـع ق
در عین حال ھمین االن دارنـد از  
احتمال افزایش دستمزد نھایتـا تـا  

ھــزار تـومـان حــرف    ٨١٢ سـقـف  
بـحـث را از افـزایـش ده  .  میزنند 

درصد دستمزد شروع کرده اند، تـا  
ـیـن   سطح چـانـه زنـی ھـا را پـای

ـبـل  . ببرند  از جمله در سـالـھـای ق
ـنـه   بحث ھای اولیه حول سبد ھـزی
و خط فقر و ارقامی باالتر از سه  
میلیون و غیره میچرخید و خـانـه  

ـیـز   کارگر و دارو دسته ھایشـان ن
وظیفه شان داغ کردن بازار چـانـه  
ـرای   زنی و آماده سـازی فضـا ب

امسـال وضـعـشـان  .  حمله آخر بود 
آنقدر خراب است که حتی از ایـن  
خبر ھا ھم نیست و  یکباره رفتـه  
ــرای   انـد، سـر اصـل مـطـلـب و ب
چنیـن تـھـاجـمـی دارنـد خـود را  

 . آماده میکنند 
 

و بـاالخـره    : حمید حق شناس 
حداقل دستمزد چقدر باید بـاشـد؟  
برای افزایش دستمزدھا کـارگـران  

 چه باید بکنند؟ 
 

ببینید دسـتـمـزد    : شھال دانشفر 
پـولـی اسـت کـه در ازای کــار  
ـرداخـت مـیـشـود  . کارگر به او پ

ــان   ــم ــن مــزد، ھ ــخــشــی از ای ب
دستمزدی است که ماھانه بـه او  

و بخـشـی از آن  .  پرداخت میشود 
بیمه ھای اجتـمـاعـی اسـت کـه  
ــران و کــل   بــایــد شــامــل کــارگ

ـیـمـه  .  جامعه بشود  و گرنه اگـر ب
ـبـاشـد،  حـتـی   ھای اجتماعی ن
ـیـون ھـم بـه کـارگـر   اگر سه میل
بدھند باز بخش عـمـده ای از آن  
صرف مسکن، بھداشت، درمان و  
ـنـه ھـای اجـتـمـاعـی دیـگـر   ھزی
ـرای خـورد و   میشود و چیـزی ب
ـنــه   خـوراک و پـوشـاک و ھـزی
. ھای اولیه کـارگـر نـمـی مـانـد 

ـتـی از دسـتـمـزد   بنابرایـن مـا وق
ـم  ـی بـایـد افـزایـش  .  صحبت میکـن

دستمزد با بیمه ھای اجـتـمـاعـی  
ــم  ــی ــن ــرح ک ــم ط ــروز  .  را بــا ھ ام

کارگر، معلم، پرستار، بازنشـسـتـه  
دارد میگوید حداقل مزد و سـطـح  
ـر   حقوقـھـا بـایـد بـاالی خـط فـق

ـرایـن  .  یعنی سه میلیون باشد  ـنـاب ب
ما ھم این را معقول میدانیم و از  

ـم  ـی امـا سـه  .  آن پشتیبانی میـکـن
ـیـون بـعـالوه درمـان رایـگـان،   میل
. تحصیل رایگان و بیمه بیـکـاری 

و این میتواند یک جنبش وسـیـع  
از جمـلـه ھـمـیـن  .  اجتماعی باشد 

ـر    ٤٠ االن طومار   ھـزار کـارگـر ب
سر خواست افزایش دستمـزدھـا را  

ــان و  .  داریــم  ــم ــعــل ــارزات م مــب
پرستاران بر سر ھمین خـواسـت را  

ـنـکـه خـانـواده ھـا  . داریم  بعالوه ای
ـروی مـبـارزه   ـی بخش عظیمی از ن

بر سر خواست افزایش دستـمـزدھـا  
جمعیت میلیونی بیکاران  .  ھستند 

بخش مھم دیگری از نیروی ایـن  
مبارزه ھستند، چـرا کـه حـداقـل  
ـرای حـداقـل   ـنـایـی ب دستمزد مـب
میزان بیمه بیکـاری و یـا  حـق  
بازنشستگی و دریافتـی  دیـگـر  
ــن   ــامــی ــگــیــران ت ــمــری ب مســت

ھـمـیـن االن  .  اجتماعی نیز ھست 
معلمان خواست تحصـیـل رایـگـان  

بـازنشـسـتـگـان  .  را جلو آورده انـد 
خواست بیمه ھای درمانی را در  

ھـمـه  .  مبارزاتشان طلب کرده انـد 
ـم   این نیروھا  یـک صـف عـظـی
مبارزه برای افزایـش دسـتـمـزدھـا  
ھستند که بایـد مـتـحـدانـه جـلـو  

ـنـد کـه حـداقـل  . بیایند  اعالم کن
دستمزد در گام اول نباید از خـط  
فقر که به گفته خودشـان بـاالی  
ـر بـاشـد  . سه میلیون اسـت، کـمـت

بــعــالوه خــواســتــار بــیــمــه ھــای  
ـتـی  .  اجتماعی شوند  ـرایـن وق بنـاب

ـیــمــه ھــای اجـتــمــاعــی   مـا از ب
ـم  ـی ـبـش  .  صحبت مـیـکـن ایـن جـن

قدرت بسیج کل جامعه را خواھد  
. چون امر ھمه مردم است .  داشت 

این جنبشی اجتماعی اسـت کـه  
میشود آنرا در مدیای اجتـمـاعـی  

ـــازمــــانــــش داد  ـیــــشــــود  .  س مـــ
ــتــمــانــھــایـش را در مــجــامــع   گـف
ـر سـر آن   عمومی به پیش برد و ب
ـراض شـکـل داد،   حرکـت و اعـت
ـراضـاتـی در   میشود مبتکـر اعـت
محالت شد و بر سر این خواستھـا  
ــه راه   ــای اعــتــراض ب ــارھ طــوم

ھمچنین در ایـن  .  انداخت و غیره 
ـیـشـتـاز   مبارزه از رھبرانـی کـه پ
این اعتراضات ھستند بایـد دفـاع  

ـم  .  کرد  ـر  عـظـی بطور مثال جـعـف
ــنــگ   زاده کــه یــکــی از ھــمـاھ

ھزار امضا    ٤٠ کنندگا ن طومار  
ـــش   ـــزای ـــواســـت اف ـر خ ــ ـر س ــ ب
ــمــزدھــاســت را االن احضــار   ــت دس

سال حکم زنـدانـش    ٦ کرده اند تا  
را به اجرا بـگـذارنـد و یـکـی از  
قدمھای مھم اینست که جـلـوی  

چـون ایـن تـعـرضـی  .  آنرا بگیریم 
ـرای افـزایـش   ـبـش ب است بـه جـن

اینھا وظایـف فـوری  .  دستمزدھا  
  .ما در این عرصه از مبارزه است 

 

 حداقل دستمزدھا، چقدر؟
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توضیحـی دربـاره بـخـش اول  
 . این مصاحبه 

دربــخــش اول، نســخــه ادیــت  
نشده مصاحبه برای نشریه ارسـال  
شده بودکه در آن،  در بخشـی از  
جواب به سـئـوال اول اشـکـاالتـی  

ــد  ــن ــوزش از  .  وجــود داشــت ــا پ ب
ـنـجـا آن بـخـش را   خوانندگان، ای

 : مجددا می آوریم 
ـیـق  "  ھمین ھفته ھم برای تحـق

برای این مطلب متوجه شدم کـه  
ــــــــــت   :ســــــــــای / /h t t p

com.cnn.money /    در ســال
مطلبی داشته کـه دربـاره    ٢٠١٣ 

ســاعــات کــار در یــکــســری از  
کشورھا منتشر کرده بود کـه در  
آن به دانمارک و نروژ اشاره می  

  ٣٣ کند کـه در ایـن کشـورھـا  
ــه بــطــور   ــت ــف ســاعــت کــار در ھ

  ٣٤ در ایرلند  .  متوسط رایج است 
ـتـه  ــف آلـمــان،  .  سـاعـت کـار در ھ

ـیـس     ٣٥ بلژیک، استرالیا و سـوئ
اینـھـا  .  ساعت   ٣٦ ایتالیا  .  ساعت 

را البته باز تأکید کنم کـه آمـار  
است و آنجا به سـوئـد    ٢٠١٣ سال  

سـاعـت    ٣٦ اشاره می کند کـه  
کار رایج است، اما اکـنـون مـی  

ساعـتـه را    ٣٠ بینیم ساعات کار  
 ".دارد تجربه می کند 

 ن ا 
======= 

 
در پاسـخ  : کارگر کمونیست 

به سوال قبلی گفتید، نھـادھـایـی  
اتحادیه سراسری کـارگـران  " مثل  

ــیــکــار  ــراجــی و ب تشــکــل  " و  "  اخ
" سراسری کارگران علیه بیکـاری 
 .در سالھای اخیر ایجاد شده اند 

ـردیـد    تشکل  ھایی را که نام ب
  ٨٥ اگر اشتباه نکنم در سالھـای  

ـیـن    ٨٦ و   توسط تعدادی از فـعـال
کارگری و کارگران اخـراجـی و  

 .بیکار اعالم موجودیت کردند 
ــون،   ــن امــا از آنــزمــان تــا ک

ـیـونـی آمـار    علی  رغم افزایش میل

ـم   بیکاری که خود مقـامـات رژی
از آن بعنوان سونامی بیکاری نـام  
میبرند، ما تـحـرک خـاصـی در  
جنـبـش کـارگـری در رابـطـه بـا  

علت چـیـسـت؟  . ایم   بیکاری ندیده 
کنید تجدید سازمـان    آیا فکر نمی 

ــگــری در تشــکــل  ھــای    یــا بــازن
موجود الزم باشد؟ آیا سرکـوب و  
ـبـش   تھدید فعالین کـارگـری جـن
ـراکـنـده کـرده   علیه بیکاری را پ

 است؟ 
ــدا  :  نــاصــر اصــغــری  ــت اب

بگویم که آن دو تشکلی را کـه  
ــر وجــود   ــردم، یــکــی دیــگ ــم ب اس
خارجی ندارد و دیـگـری ھـم بـه  

ــران "  " اتــحــادیــه آزاد کــارگــران ای
یـعـنـی در  .  تغییر نـام داده اسـت 

واقع اکنون نھاد و تشـکـلـی کـه  
اسم و رسمی داشـتـه بـاشـد کـه  

ـیـکـاری " اش    مشخصا مشـغـلـه  " ب
ــیــجــه   ــت بـاشــد، وجــود نــدارد در ن

ـلــه   تــجـدیــد  " و  "  بــازنـگــری " مسـئ
سازمانھایـی کـه وجـود  "  سازمان 

ـتـی ھـم نـدارد  . ندارند مـوضـوعـی
ـر سـر یـک   منتھـا مـی شـود ب

ھـای    بازنگری به نھادھا و تشکل 
موجود کارگری بحث کـرد کـه  
احتماال در فرصت دیـگـری بـایـد  

 .به این موضوع ھم پرداخت 
اما، ھمانطور کـه در جـواب  
ـم مـرکـز   ـت به سئوال قبلی ھم گـف
ـران بـه   ثقل مبارزه کـارگـر در ای
. جای دیگری شیفت کرده اسـت 

به نظر من کارگران و بـخـصـوص  
ـران روی   فعالین کارگـری در ای
ــــات و   ــــک ـری ن ـــ ــــک س ی

ھـایـی، کــه بـه نـظـرشــان    عـرصـه 
. انـد   گرھی اسـت، تـمـرکـز کـرده 

روی  .  روی افـزایـش دسـتـمـزدھـا 
ــرداخــت  .  تشـکــل  ــتـمــزدھــای پ دس

روی اعتراض بـه اذیـت و  .  نشده 
بـه نـظـر  .  آزار فعالیـن کـارگـری 

رسد که تشخیص و محاسـبـه    می 
فعالین جنبش کارگری این اسـت  
ــد جــمــھــوری   ــن ــوان کــه اگــر بــت

ھا عقب    اسالمی را در این عرصه 
ـراض در   ـرای اعـت برانند، شرایط ب

ــه  ــاز    عــرص ــگــر ھــم ب ــای دی ھ
اگر کسی فکـر کـنـد  .  شود   می 
ـیـن  (  البته منظورم این نیست فعـال

ـنـد   کارگری چنین فکر می  ) کن
ــراض را در یــک    مـی  شـود اعـت

عرصه جلو برد و به عرصه دیـگـر  
ــی "  ــطــف ــاه  "  کــم ل ــب کــرد، اشــت

ــد   مــی  ــارگــری  .  کــن ــارزه ک مــب
ـفـی دارد    عرصه  ھای زیاد و مختل

ـرداخـت   ـراض بـه عـدم پ کـه اعـت
دستمزدھا و یا پائین بـودن سـطـح  
دستمزدھا یـکـی از آنـھـاسـت و  
ــاری و   ــک ــه بــی ــی ــارزه عــل مــب
. بیکارسازی ھم عرصه دیـگـری 

این نکته را یـادآوری کـردم کـه  
ـم امـروزه بــه ھــمـان انــدازه   بـگــوی
ـرداخـــت   ـراض بـــه عـــدم پــ اعــتــ
ـــه   ـراض ب ــ ـت ـــمـــزدھـــا، اعــ ـت دســ
بیکارسازی و نبود اشتغال ھم در  

ــریــان اســت  ھــر جــائــی کــه    .ج
کارخانـه و کـارگـاھـی را مـی  
ـراض مـی   بندند کارگرانـش اعـت

ــد  ــن ــای    .کــن ــه ھ ــعــضــا رســان ب
ـراض بـه   جمھوری اسـالمـی اعـت
ـراض   ـنـد اعـت بیکاری را می کن
ـربـومـی   بومی ھا به اشتـغـال غـی

ــه   .ھــا  ــراض ب ــت ــھــا ھــمــه اع ــن ای
بیکـاری اسـت، امـا در اشـکـال  

 .مختلفی منعکس می شوند 
منتھا به نظر نمی رسـد کـه  
ـیـکـاری جـایـگــاه   ـراض بـه ب اعـت
ــن   ــالــی ــارزه فــع خــاصــی در مــب

ــاشــد  ــه ب ــن  !  کــارگــری داشــت ای
ــعــضــی   ــه کــه روی ب مــحــاســب

ھا تمرکز کنیم محـاسـبـه    گرھگاه 
درستی نیست چون میبینیـم کـه  
در این مورد اعتراض به بیکـاری  
که مسئله مھم ملیونھـا کـارگـر  
ـیـب حـاشـیـه  ـرت     ھم ھست به این ت

ـیـکـاری  .  میشـود  ـراض بـه ب اعـت
تواند جامعه را به طور خیلـی    می 

ثری بسـیـج کـنـد  چـنـد روز  .  م
خواندم کـه از    پیش گزارشی می 

ـر کـار جـمـھـوری   قول معاون وزی
از مـجـمـوع  : " اسالمی نوشته بود 

میلیون نفر جـمـعـیـت در سـن    ٦٣ 
میلیون و    ٤٠ کار در ایران، حدود  

ـیـت    ٢٠٠  ھزار نفر ھیچگونه فعـال
ـتـصـاد و کسـب   و تحرکی در اق

ـنـه  ."  درآمد ندارند  این یعنـی زمـی
ـیـکـاری   بسیج برای اعتراض به ب

ملیون نفر یا بـا    ٤٠ . تر است   آماده 
تبعات بیکاری مشغـول دسـت و  
ـبـل   پنجه  ھستند و یا بـایـد از ق
کار دیگران و با این احساس کـه  

انـد زنـده    وبال گردن دیـگـران شـده 
ـیـن کـارگـری  .  بمانند  اگـر فـعـال

ــروع   ــرای ش ــلــی ب ــنــد راه ح ـتــوان ب
ـیـدا   اعتراض بـه ایـن وضـعـیـت پ
ــبــش   ــن ــد، بــه نــظــر مــن ج ــن ــن ک
ـراضـی   ـبـش اعـت کارگری و جـن
گامھـای مـھـمـی جـلـو خـواھـد  

 .رفت 
تا آنجا که به سرکوب برمـی  

کنـم کـه عـلـت    گردد، فکر نمی 
اصلی، حداقل در مورد بیکـاری،  

ــر  .  ســرکــوب بــاشــد  ــرکــوب اگ س
جنـبـش کـارگـری را بـه عـقـب  

رانـد    براند، کل آن را به عقب مـی 
 . نه فقط اعتراض به بیکاری را 

بنظر    : کارگر کمونیست 
ـیـسـم در   ـقـد سـنـدیـکـال میرسـد ن
مقـاالت شـمـا جـایـگـاه خـاصـی  

ــم بــه  .  دارد  ــیـن مـقـالــه ھ در ھـم
ـیـسـتـی کـه  " سیاستی سـنـدیـکـال

ـم تـعـریـف   خود را جزئی از سیسـت
ـنــوان یـکــی از  " کـرده اسـت  ، بــع

ھای مـوجـود    عواملی که تشکل 
کارگری در غـرب بـه خـواسـت  
ـفـاوت   کاھش ساعت کـار بـی ت

در  .  ای کرده بودید     ھستند، اشاره 
عین حال در ھمان شماره نشـریـه،  

" کامنتھای کـارگـری " در بخش  
و در پاسخ به یکی از خوانندگان  
ـرسـیـده بـود   نشریه، که از شـمـا پ

کـارگـر چـه    ٩ متشـکـل شـدن  
ـتـی دارد کـه در مــوردش   اھـمـی

ـتـه بـودیـد   بـایـد  " مینویسیـد، گـف
ھا را برجسته نشـان    اینگونه تالش 

داد که می شود تا ایجاد دنیـای  
ـرای زنـدگـی در ھـمـیـن   ـر، ب بھت
سیستم ھم تالش کرد و زنـدگـی  

 !تر کرد   را کمی قابل تحمل 
ـنـکـه ھـدف    با تـوجـه بـه ای

ـبـش   سندیکالیـسـتـھـا و کـل جـن

رفرمیسـتـی ھـم بـھـبـود شـرایـط  
ـم   زندگی مردم در ھمـیـن سـیـسـت

ھـا    است، آیا این دونمونه در نوشته 
ــاره کــردم،   ــه اش ــا، ک ــم ی ش

 متناقض نیستند؟ 
سندیکالیـسـم  :  ناصر اصغری 

ـبـش   بازوی کـارگـری یـک جـن
ـری از سـرمـایـه   اجتماعی بزرگـت
داری،   بـــه نـــام ســـوســیـــال  

سندیکالیسـم را  .  دمکراسی است 
ــش   ــوان یــک گــرای ــعــن ــد ب ــای ب
بورژوائی درون جنبـش کـارگـری  

ــد و افشــاء کــرد  ــش  .  نــق جــنــب
ـرن   کارگری نـزدیـک بـه سـه ق
ـری   ـراب ـرای آزادی و ب است که ب
می جـنـگـد، امـا امـروز از ھـر  

ـر اسـت   حـقـوق   زمان دیگری بـی  . ت
ــا   ــرفــا ب ایــن را نــمــی شــود ص

ھـم  .  سرکوب عـریـان جـواب داد 
باید کارگران را بر علیه سرکـوب  
ـم   ـریـــان ســـازمـــان داد و ھــ عــ
ـقـد و افشـاء   ـیـسـم را ن سندیکـال

 .کرد 
ـیـسـم ھـم انـواع   اما سندیـکـال

ـیـسـمـی  .  مختلف دارد  سـنـدیـکـال
داریم که باوری به تغییر رادیکال  

ـیـل . ندارد  گـران    بقول یکی از تـحـل
ـرای او تـجـسـم کـردن   سیاسی، ب

تر از تجـسـم کـردن    پایان دنیا ساده 
پایان سیستم کارمزدی و سرمایـه  

ـم  .  داری است  سندیکالیسمی داری
ـروی کـار   ـی که بـه کـارگـر و ن
. بعنوان یک معامله مـی نـگـرد 

فدراسیون کـار آمـریـکـا کـه بـه  
ـیـسـم " مـعـروف  "  بیزنیس سنـدیـکـال

ـــت  ـــوع اس ـــن ن ـــت از ای . اس
ـم کـه مـی   سندیکالیسـمـی داری
گوید اگر به حق و حقوق کارگـر  
ـرخـورد شـود   با سرکوب و پلیس ب

ـقـالب مـی زنـد  در  .  دسـت بـه ان
نتیجه در ھمین سیستم، بـا نشـان  
ـقـالبـات، از   دادن اعتراضـات و ان
سرمایه دار گدائی می کـنـد تـا  
ــر از مــحــصــوالت   ــت ــیــش کــمــی ب
زحـمـات کـارگــران را بـه ایشــان  

 .برگردانند 
ـنـوعـی کـه   منتھا با تـمـام ت
ــز   ــه در یــک چــی ــم ــد، ھ دارن
مشترکند و آن تقدیس بنیـادھـای  
مناسبات  سرمـایـه داری، مـثـل  
کار مزدی، تقسیم طبقات، سـود  
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سرمایه، مالـکـیـت خصـوصـی و  
به نظر مـن تـوجـه بـه ایـن  .  غیره 

نکته مھم است که، ایـن مـبـارزه  
کـارگـر اسـت کـه گـرایشـی از  

فـرسـتـد،     داری را جلو مـی   سرمایه 
ـر   تا صاحب رأی کارگر شود و ب
سر بھبود شرایط کارگـران چـانـه  

درســت اســت کــه  .  زنــی کــنــد 
سندیکالیسـم ھـدفـش را بـھـبـود  
شرایط زندگی کارگـران تـعـریـف  
می کند؛ اما باید تـوضـیـحـاتـی  
. که دادم را ھـم در نـظـر داشـت 

ـرای رفـاه   این مبارزه کـارگـران ب
ـرایــــش   ـر گـــ ـــه اگـــ ـــت ک اس
سوسیالیستی جلو نیـافـتـد و ایـن  
ـرد،   ـری نـــکــ ـبــ ـــارزه را رھــ ـب مــ
سندیکالیسم جـلـو مـی افـتـد و  
مبـارزه کـارگـری را بـه کـانـال  

در نتیجه مـھـم  .  دیگری می برد 
ــی   ــع ــاه واق ــگ ــای ــه ج ــت ک اس
ــارزه   ــب ــم را در م ــس ــی ــدیــکــال ــن س

 .کارگران سر جایش بگذاریم 
ــه   ــت ک ــود گــف ــد بش ــای ش
سندیکالیسم در مقابل گـرایشـات  
دیگر بورژوازی، مثل نئولیبرالھـا،  
ــئــوکــانــھــا،   مــحــافــظــه کــاران، ن
گرایش انسانی تر سرمـایـه داری  

امـا تـاریـخ مـمـلـوسـت از  .  اسـت 
مواردی که در جدال بین کارگـر  
و سرمایه دار، سندیکالیسم کـنـار  
دست ھارترین گرایشات سـرمـایـه  
ــــــت  ــــــاده اس ـت . داری ایســـــ

ـر   سندیکالیستھایی را کـه بـه زی
عبای خانه کارگر و شـوراھـای  
ـلـع و   اسالمی کار خزیدند و در ق
ــای   ــوراھ ــع کــارگــران و ش ــم ق
ــارگــر   ــه ک ــان ــا خ کــارگــری ب
ھمدستی کردند را کسی از یـاد  

 !نبرده است 
ــاه مــحــض اســت کــه   ــب ــت اش
مبارزه و تالش میلیاردھا کـارگـر  
برای تـامـیـن مـعـاش و آسـایـش  
خود در متن ھمین جھان سرمـایـه  
ــــت   ـی ـــ ــــال ــــع ــــا ف داری را ب
ـم  ـری ! سندیکالیستـی یـکـی بـگـی

ـرای   ـفــاقـا مـبــارزه ب در  "  رفـرم " ات
چھارچوب ھمین جامعه سرمـایـه  
ــارزه   ــب ــه از م ــق داری یــک حــل
انقالبی برای برپایی یک دنیـای  

ـر اسـت  ـرنـامـه  .  نو و بـھـت ـقـول ب ب
ـیـاردھـا  ": " یک دنیای بھتر "  ـل مـی

انسان ھمچنان در تـکـاپـوی ھـر  
روزه برای تامین معاش و آسایش  
خود در متن یک جھان سـرمـایـه  

ـرای  .  داری اند  ـقـالبـی ب مبارزه ان
برپایی یک دنیای نو، از تـالش  
ـرای بـھـبـود وضـعـیـت   ھر روزه ب
زندگی مادی و معنوی بشـریـت  
ـیـای مـوجـود   کارگر در ھمین دن

این تالش را  ."  جدایی پذیر نیست 
ــا   ــشــود ب ــمــی ــه ن ــچ وج ــه ھــی ب

ـیـسـتـی کـه    تالش  ھای سندیـکـال
داری را    خواھد سیستم سرمایه   می 

طوری تنظیم کـنـد کـه کـارگـر  
برای سـرنـگـونـی اش نـکـوشـد،  

 !یکی گرفت؟ 
آنچه که کمونیسم کارگـری  
ـرای اصـالحـات از   را در مبارزه ب
ـتـــی و   ـــســ ـی ـرمــ ـریـــانـــات رفــ جــ
سندیکالیستی متـمـایـز مـیـکـنـد  
قبل از ھر چیز اینـسـت کـه اوال  
کمونیسم کارگری ھمواره بر ایـن  

کند که تحقـق    حقیقت تاکید می 
آزادی و برابری کامـل از طـریـق  
ــت  ــس ــســر نــی ــات مــی ــالح . اص

ـتـش ایـن اسـت   سندیکالیسم رسال
ـتـی،   ـیـن دول ـر قـوان که با تکیه ب
ـر   ـی ـرای تـغـی کارگر را از تالش ب
ـرای   رادیکال شـرایـط بـازدارد و ب
ھمیشه منتظر بھبود وضـعـش در  
چھارچوب نـظـام سـرمـایـه داری  

نقد من این اسـت کـه  . نگه دارد 
ـریـن و ریشـه ای   حتی عمـیـق ت
ــتــصــادی و   ــریــن اصــالحــات اق ت
ــریــف   ــنــا بــه تــع ــیــز ب ــیــاســی ن س
بنیادھای نفرت آور نظام مـوجـود،  
یعنی مالکیت خصوصی، تقسیـم  
طبقاتی و نـظـام کـار مـزدی را  
. دست نخورده بـاقـی مـیـگـذارنـد 

ــت   ــکــی ــال ــســم، م ــالــی ــک ــدی ســن

ـم   ـقـسـی خصوصی، کار مزدی و ت
ـرد و   طبقاتی را فـرض مـی گـی

از این گذشـتـه  !  تقدیس می کند 
واقعیت این است که به گـواھـی  
کل تاریخ جامعه سـرمـایـه داری  
ــه جــاری کشــورھــای   ــجــرب و ت
ــلــب   ــلـف، بــورژوازی در اغ ــت مـخ
موارد به قھرآمیزترین شیوه ھا در  
ـتـدایـی   برابر به کرسی نشسـتـن اب
ترین مطالبات مقاومت میکند و  
ـیـز   پیشروی ھای بـدسـت آمـده ن
ـر و   ھمواره مـوقـت و ضـربـه پـذی
ــی   ــاق ــس گــیــری ب ــازپ ــل ب ــاب ق

ـیـسـم حـتـی  .  میماننـد  سـنـدیـکـال
یک گام ھم از آنچه که قـانـونـا  
. قابل قبول است فراتر نـمـی رود 

ـرای   در مقابل تـالش کـارگـران ب
بازپس گیری حقوقشـان، آنـھـا را  

ــگــه مــی دارد کــه   ــتــظــر ن ــن م
دوستانشان به پارلمان راه بیابنـد و  
احتماال قوانینی به نفع کـارگـران  

کمونیسم کـارگـری  !  وضع کنند 
ـرای اصـالحــات   ــبـارزه ب در دل م
ــقــالب   ــر ضــرورت ان ــنــان ب ھــمــچ
ـیـو   ـرنـات ـت اجتماعی بعنوان تنـھـا آل
واقعا کـارسـاز و رھـایـی بـخـش  
ــد  ــکــن ــد مــی ــاکــی . کــارگــری ت

ـقـالب را خشـونـت   سندیکالیسم ان
ـقـی مـی  ـل ـر خشـونــت    ت کـنـد و ب

داری در زنـدگـی روزمـره    سرمایه 
ــی  ـم م ــارگــران چشــ ــوشـــد   ک . پ

کمونیسم کارگری در عین دفـاع  
از حتی کوچک ترین بـھـبـودھـا  
در زندگی اقتصادی و سـیـاسـی  
ـفـه خـود   و فرھنگی جامعه، وظـی
را طرح و مطالبه حقوق سـیـاسـی  
ـر   و مدنی و رفاھی ھرچه وسیعـت

ـر مـیـدانـد  ـیـشـروت در  .  و ھـرچـه پ
ھـای    تعریف شـعـارھـا و خـواسـت 

خویش در مبارزه برای رفرم خـود  
را بـه مـقـدورات و امـکـانـات و  
قابلیت انعطاف طبقه سرمایه دار،  
به حساب سود و زیان سرمـایـه و  

ــح   ــور " مصــال ــصــاد کش و  "  اقــت
. کنـد   امثالھم مقید و محدود نمی 

نقطه عزیمت کمونیسم کـارگـری  
ـر قـابـل انـکـار انسـان   حقوق غـی

حـتـی طـرح ایـن  .  عصر مـاسـت 
ـیـسـتـھـا   بحث در چشم سـنـدیـکـال
ـیـس   ـل یک جرم است که برایش پ

ـیـسـم  .  صدا می کنند  قصد کمون
ـرای   ــ ـــالش ب ـری در ت کـــارگــ
ـیــــات ایــــجــــاد یــــک   رفــــاھـــ

ـرمـــایـــه  داری اصـــالح شـــده،    ســ
یـا  "  چھره انسانی " داری با    سرمایه 

ــه  ــای ــک ســرم ــوز " داری    ی " دلس
قصد ما تـحـمـیـل بـخـش  .  نیست 

ـری از حـقـوق حـقـه   ھرچه بیـشـت
. مردم کارگر به نظام حاکم اسـت 

ھـایـش    سندیکالیسم تمام تخم مرغ 
ـم سـرمـایـه  داری    را در سبد سیسـت

ـریـن حـالـت از   ریختـه و در بـھـت
خـواھـد کـه یـک    کارگران مـی 

را سـر کـار  "  دلسوز " داری    سرمایه 
 .بیاورند 

 ...ادامه دارد  
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یکی از بحث ھـای تـمـام 
نـــاشـــدنـــی ایـــن روزھـــای 
کـــارشـــنـــاســـان اقـــتـــصـــادی 
بورژوازی مربوط به اقـتـصـاد 

کـه بـا .  پساتحریـم مـیـبـاشـد
نامه چھار وزیر به روحانی و 
ــه بســتــه  ــب آن ارائ ــاق ــع ــت م
پـیــشـنــھــادی دولــت روحــانــی 
برای خروج از رکود دامنه آن 

ایـن .  وسعت بیشتـری گـرفـت
بحثھا ھـمـه نـاشـی از یـک 
نگرانی اسـت کـه یـکـی از 
نـمــایــنــده گــان غــیـر رســمــی 
روحانی در نیویورک  آن را 

:" اینگـونـه بـیـان کـرده اسـت
مــنــظــور جــمــھــوری (  ایــران 

از اواخـر دھـه )  اسالمی است
دوران  ٢٠٠٨تـا سـال  ١٩٩٠

] اقتصاد[ طالیی جھانی شدن 
را از دست داد؛ دورانـی کـه 
پیشرفت ھای اقـتـصـادی بـه 
ھمه کسانی که در آن سھیـم 

ایـران .  بودند، سود می رساند
نـبـایـد فـرصــت بـعـدی را از 

این فرصـت، بـه ."  دست بدھد
ــا مشــارکــت  زعــم ایشــان ب
ســرمــایــه گــذاران خــارجــی 

کـه اھـل " مھاجران"بخصوص 
کسـب و کـار ھسـتـنـد مــی 

" ھـنــگـفـتــی" تـوانـد بــه سـود 
ایشان این امـیـد .  تبدیل شود

را در جـــایـــی دارد کـــه 
حکومـتـی بـرقـرار اسـت کـه 

برای جبران خسـارت  حـاصـل " 
از یک دھه انزوا، ساالنه بـه 

میلیارد دالر سرمایه نیاز ١٥٠
ــــی از آن ســــو، .  دارد ول

ــتــی  کشــوری اســت کــه ح
ــم  ــایــش ھ ــم ھ ــحــری وقــتــی ت

چنان بـرای  برداشته شوند، ھم
تــر  ســرمــایــه گــذاران  بــیــش

خارجی، کشـوری پـرابـھـام و 
. ھــراس انــگــیــز خــواھــد بــود

بنابراین، تھیه این پـول بـرای 
 ."ایران بسیار دشوار است

حمید بیگلری نامـی کـه 

دھه است پایش را  ٤نزدیک 
"  به ایران نگذاشته بود گویا 

دالیـل و شـواھــد کـافــی در 
مبنی بـر ایـن )  دارد( اختیار 

که روحانی مدیر قابلی است 
که مـی تـوانـد ایـران را بـه 
ظــرفــیــت ھــای ھــنــگــفــتــش 

سابقه ایشـان، ."  نزدیک کند
که بطور غیر رسمی نمـایـنـده 
دولت روحانی در نـیـویـورک 
تلقی میشود، نشـان مـیـدھـد 
مـدیــر کـارکشــتــه ای بــرای 
ــحــران  ــورژوازی در دوران ب ب

اکنون بـنـظـر مـیـرسـد  .   است
فرصتیبرای ایشـان در زمـان 
روحــانــی فــراھــم آمــده تــا 
تجربیات خود را در اخـتـیـار 

. اسالمی قـرار دھـد جمھوری
بــا وجــود ایــنــکــه بــیــگــلــری 
تالشش معطوف به ایـن اسـت 
که سرمایه گذاران ایرانی را 
تشویق کند بـه ایـران بـرونـد، 
امابه گفته تمام تحـلـیـلـگـران 

ــران،   ــاجــران " اوضــاع ای ــھ م
ــرانــی ــوز بســیــار بــه "  ای ھــن

یکـی .  حکومت بدبین ھستند
، » وحید عـالقـبـنـد« از ایشان 

تاجر ایرانی مقیم لـنـدن مـی 
سیاسـتـمـداران ایـرانـی :  گوید

بــایــد یــاد بــگــیــرنــد کــه بــا 
مــھــاجــریــن ایــرانــی راحــت 

امــا بــخــشــی از !"  بــاشــنــد
ســـیـــاســـتـــمـــداران ایـــرانـــی 

نـمـی )  جمھـوری اسـالمـی(  
توانند با این اھالی کسـب و 
کــار آفــریــن مــھــاجــر راحــت 

بـه نـوشـتـه وبسـایـت ! " باشند
ــاطــع«  ، مــاه گــذشــتــه » تــق
، کــه » ســیــامــک نــمــازی« 

-تیشان ھم یـکـی از ایـرانـی
امریکایی ھایی است کـه از 
مدافعان  روابط بسیار نزدیک  
ایران با کشورھای غربـی بـه 
شــمــار مــی رود، در تــھــران 

ھـمـیـن وقـایـع .  بازداشت شـد
است که جمـھـوری اسـالمـی 

ــایــه گــذاران  ــرای ســرم را ب
خارجی پرابھام و ھراس انگیز 

 .جلوه میکند
 ٧صــاحـــبــان ایــرانـــی "  

شـاھـد ھسـتـنـد "  تریلیون دالر
کـــه رھـــبـــر و دولـــت ایـــن 
حــکــومــت ھــر کــدام ســازی 

روحــــانــــی در .  مـــیــــزنــــنــــد
نیویورک بـه کسـب و کـار 
آفرینان امریکایـی و ایـرانـی 
ــنــان  ــکــا اطــمــی ســاکــن امــری
میدھد که مخـالـفـت خـوانـی 

اما خامنه ای .  پایدار نیست
دستور میدھـد ھـیـچ کـاالی 
مصرفی امریکایی نبـایـد در 
. بازار ایران راه داشـتـه بـاشـد

دولـــت روحـــانـــی از دھـــان 
اطـاعـت از امـر " سخنگویش 

را اینگونه به چالـش " رھبری
ســـخــن رھــبـــر :"  مــیــکـــشــد

جمھوری اسـالمـی ارزشـمـنـد 
است، اما، ارتـقـای کـیـفـیـت 
تــولــیــدات داخــلــی از جــمــلــه 
خــودروھــای ســاخــت داخــل 
کشور مستلزم واردات کاالھا 
از خارج است و در ایـن بـیـن 
قوانین جاری کشـور، واردات 
کاالھای آمریکایی را مـنـع 

 ." نمی کنند
با شروع دوران پسـاتـحـریـم 
کشــمــکــش ھــای بــانــدھــای 
حکومتی پایان نیافته بـلـکـه 

تـجــلـی آنــرا .  فـزونـی یــافـتـه
مــیــتــوان در دادگــاه بــابــک 
زنجانی مشاھده کرد کـه بـه 
پشتوانه یک بانـد حـکـومـت 

" صــحــن مــقــدس دادگــاه" در 
دولت روحـانـی را مـتـھـم بـه 
فساد و دزدی میـکـنـد و یـا 
. در بازداشت سیامک نمازی

اغلب کارشناسان اقـتـصـادی 
ھیچ چشـم انـدازی روشـنـی 
برای اقتصاد ایران پیش بینی 
نمی کنند و مـعـتـقـدنـد کـه 
بسته پیشـنـھـادی گـرھـی از 
کـار بـاز نـمـی کـنـد و ایـن 

موجـب افـزایـش "  دوربرگردان"
برخی دیگر این .  تورم میشود

ــد و  ــن ــدان ــی ــورم را الزم م ت
مــیــگــویــنــد ھــر تصــمــیـــم 
اقـتـصـادی بـاالخـره تـبـعـاتـی 

در ھـر چــیــز کــه ایــن !  دارد
کارشناسان بـورژوازی شـک 
داشته باشند، در ایـن نـکـتـه 

ایـن "  شک ندارند که ھزینه 
را بـایـد تـوده مـردم "  تبـعـات

زحمتکـش بـا رنـج و مـرارت 
بیشتر تحمل کننـد تـا شـایـد 
ــن  گــره از کــار اقــتــصــاد ای
. حــکــومـــت گشـــوده گـــردد

تقریبا شـبـی نـیـسـت کـه در 
بخشھای خبری ھـمـه رسـانـه 
ھای فارسی زبـان بـورژوازی 
در مورد اقـتـصـاد جـمـھـوری 
اسالمی حـرفـی زده نشـود و 
پای صحـبـت کـارشـنـاسـانـی 
که ھر کدام اقتصـاد خـوانـده 
یک دانشگاه معتبر معـرفـی 
میشوند ننشینـنـد کـه شـایـد 
ــوری  ــرای جــمــھ چــاره ای ب
اسالمی بـیـابـنـد و راه پـیـش 

راھـھـای کـه .  پایش بگذارند
ھمگی ختم بـه ایـن مـیـشـود 
کــه اگــر ایــران بــخــواھــد از 
ــرداری  فــرصــتــھــایــش بــھــره ب
ــمــه  ــت ھ ــد دس ــای ــد ب ــن کــن
بخـشـھـای بـورژوازی را بـاز 
بگذارد که از خوان گسـتـرده 
نــیــروی کــار ارزان در ایــران 

 .بھرمند شود
اما اینھا یکسوی مـاجـرا 

سوی دیگر آن، طـبـقـه .  است
ای اســت کــه بــه شــدت در 
تالش است تا در مقـابـل ایـن 
ھجوم گسترده به زندگی اش 

در صحبتھـای .  مقاومت کند
کــف کــارگــاھــی کــارگــران 
بطور مداوم و روزانه در مورد 
سیاستـھـای حـکـومـت بـحـث 

ایشان نه بـیـگـلـری .  میکنند
را میشناسند و نه ھیـچـیـک 
از اقتصاددانان بیرون و داخـل 

ــت را ــکــوم ــتــی .  ح ــا وق ام
روحانی در تـلـویـزیـون ظـاھـر 
میشود و از رونـمـایـی بسـتـه 
ــد  ــگــوی ــی ــصــادی اش م ــت اق
کارگران در گـفـت گـوھـای 
جدی و شـوخـی شـان بـه آن 

ـــد ـــردازن ـــپ ـــچـــه کـــه .  مـــی آن
میگوینـدو مـیـشـنـونـد بـطـور 
کلی میتوان ایـنـگـونـه جـمـع 
بندی کرد که متوجه ھستند 

دعـوا بـر " ھمه این راه کارھا 
 !"سر لحاف مال است

اما نکته جـالـب در ایـن  
مــیــان ایــن اســت کــه چــپ 
سنتی در مورد این جنـگ و 
جدل ھـا سـاکـت و خـامـوش 

و ھیچ اظـھـار نـظـری .  است
در مورد ھیچیـک از بسـتـه 
ھای پیشنـھـادی و مـبـاحـث 
میان اقتصاد دانان بـورژوازی 
نمی کند و سـوال ایـن اسـت 
کــه چــرا بــحــثــھــای کــه 
مستـقـیـمـا بـه زنـدگـی تـوده 
زحمتکش مـردم ربـط دارد و 
در ھر صحـبـت ایـن روزھـای 
کارگران به این مسایل اشاره 
میشود ایشان ساکت ھستند؟ 
حتی آنھایی که خـودشـان را 

میخوانـنـد الم "  سرمایه ستیز"
تا کام در این مـورد حـرفـی 

در بـحـثـھـایشـان .  نمی زنـنـد
مدام از مبـارزه طـبـقـاتـی بـا 
لحن بسیار حماسی میگوینـد 
و اما در مـورد نـقـشـه ھـای 
شـوم طـبـقـه ای کـه ظـاھــرا 
ــد  ــی آن ھســتــن دشــمــن خــون

اما کافـی .  حرفی نمی زنند
ــنــد مــثــال  اســت کــه بشــنــون
کارگران در کـمـپـیـن مـانـنـد 
نخریدن مـاشـیـن ھـای صـفـر 
کیلومتر فعال ھسـتـنـد فـورا 
ــلــنــد بــاالی صــادر  بــیــانــیــه ب
میکنند تا ثابت کنند این در 
! لیست مبارزه طبقاتی نیسـت

ــر  ــه کــارگ ــوط ب ــرب اصــال م
کارگر فقط حق دارد .  نیست

در مورد دستمزدش اعـتـراض 
فقط با شورای سرمایـه ! کند

ستیزش میتواند حرفی بـرای 
این روزھـا ! گفتن داشته باشد

ھـر (  به یمن وجـود تـلـگـرام 
کــارگــری کــه وقــتــی پــیــدا 

مشغول تـلـگـرام " میکند فورا 
کارگـران بـا !)  میشود"  بازی

کـامــنــتـھــای کــه بــرای ھــم 
میـفـرسـتـنـد بشـدت در ھـمـه 
مسایل جامعه چه بـه شـکـل 

 
 "سرمایه دارانه"سکوت چپ سنتی در جدال 

 یاشار سھندی

 9صفحه  



 9  385 شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست 

ــا جــوک  ــا جــدی ی طــنــز ی
مداخلـه مـیـکـنـنـد یـکـی از 
کامنتھای که به وفـور بـیـن 
کارگران رد و بـدل مـیـشـود 
فساد و دزدی و غـارتـگـری 
حــکــومــت اســت و کــمــپــیــن 
نخریدن خودرو یکی از جـلـوه 
ھــای اعــتــراضــی بــه غــارت 
ــروت مــردم اســت کــه در  ث
ھمین تلگرام شکل گـرفـت و 

اینھا ھـمـه بـرای .  قوام یافت
ــب  چــپ ســنــتــی اصــال جــال

در دنیای ایشان حتما .  نیست
کارگر معترض وقتی معـنـی 
میدھد که با قیافه عبوس و 
جدی در یک جلسه شـرکـت 
داشتـه بـاشـد آنـمـوقـع شـایـد 
ایشان به کارگر ترفیع درجـه 
بــدھــنــد و کــارگــر آگــاه بــه 

 !منافع طبقه خود بخوانند
کارگر برای کـارآفـریـنـان 
سرمایه منبع تولید سود است 
و مدام در فکر ایـن ھسـتـنـد 
چگونه او را ارزان تر بـدسـت 
آورند وبرای این کارنقشه ھـا 
و بسته ھای گوناگـون ارائـه 

اما کارگـر در نـزد .  میدھند
چـــپ ســـنـــتـــی مـــوجـــودی 
مفلـوک و نـاآگـاه و فـریـب 
خورده که فقـط بـایـد دل بـه 
حالش سـوزانـد و ھـر قـدمـی 
که برمیدارد باید مدام بـه او 
یادآور شد که این شایسته تو 

وجود خـودشـان را در . نیست
کارگر درمانده می یابند که 
ــدم  ــدم از ق ــســت ق ــی قــادر ن

چپ سنتـی بـه نـقـد .  بردارد
راه کارھای بـورژوازی نـمـی 
پردازد چـون مسـئـلـه اش بـر 
خالف سرمایه داران و دولـت 
مطبوع شـان قـدرت سـیـاسـی 

در یک سو مـدام در . نیست
تالش ھستند که خودشـان را 
با ثبات و ابدی جلوه دھند و 
تاکید میکنـنـد آلـتـرنـاتـیـوی 

در سـوی دیـگـر . وجود ندارد

قدرت سـیـاسـی از آن بـحـث 
ھای است که ایشان به شدت 

حــاکـمـیــت .  از آن گـریــزانـنـد
سوسیالیستی و تولیـد ھـم از 
نظر ایشان در گرو ایـن اسـت 
که کارگران تا آن حـد آگـاه 
شده باشند که خودشان حـزب 

و در .  شان را تشکیل دھـنـد
روز مـوعـود کــه ھـیـچـکــس 
نمی دانـد چـه زمـانـی مـی 
ــه  ــه دســت ب بــاشــد مــتــحــدان

 !انقالب کارگری میزنند
چپ سنتی نمی توانـنـد  

در مقام منتقد نظریات روزانه 
سرمایه داری قد عـلـم کـنـد 
چون به قول مـحـمـد مـالـجـو

) نظریه پرداز چپ سـنـتـی(  
ی ایـــران درواقـــع  جـــامـــعـــه" 

ای اســـت واجـــد  جـــامـــعـــه
مـــنـــاســـبـــات طـــبـــقـــاتـــی 

ــه ــیــد  ســرمــای ــول ــدون ت داری ب
ــه ســرمــایــه ــا چــنــیــن ."  داران ب

جامعه ای کـه ھـیـچ چـیـز 
طبق تعریف سرجایـش نـیـسـت 
ــه  ــرداخــتــن ب ــوم اســت پ مــعــل
مــبــاحــثــی مــانــنــد بســتــه 
اقتصادی و اقتصاد پساتحریم 
ـــچ  ـــن چـــپ ھـــی ـــرای ای ب

وقتی کسی . جایگاھی ندارد
مانند مـالـجـو تـحـت عـنـوان 

پروژه اقتصاد سیاسـی دولـت " 
بـه ایـن "  یازدھم در بوته نـقـد

ــپــردازد مــتــوجــه  مســایــل مــی
میشویم اساسا حرف ایشان به 
حرفھای بیگلری تفاوت نمی 
کند و فـقـط شـکـل بـیـانـش 

 .متفاوت است
ایشان وقتی بـه کـارگـر  

ــه  ــق ــردازد از یــک طــب ــپ مــی
شکست خورده یاد مـیـکـنـنـد 
که قدم از قـدم نـمـی تـوانـد 

" بــــردارد در نــــتــــیــــجــــه، : 
ی كـارگـر در سـطـح » طبقه« 

كنش جمعی در ایـران امـروز 
چــنــدان قــادر نــیـــســت در 

ظـاھـر شـود و  » طبـقـه« نقش

 .توان طبقاتی ندارد
طـبـقـه « ی  البته این پدیده

  نوبـه ی كارگر به طبقه » نبودن
ای عمیقا  طبقـاتـی  خود پدیده 

است و محصـول شـكـسـت در 
كارزاری طبقاتی است كه در 
آن سوی میدان کارزار الـبـتـه 

در "  .بورژوازی ایستـاده اسـت
:" ادامه ایشان تاکید میکـنـد

ھمیـن بـورژوازی كـه در   اما
مواجھه با طبـقـات مـردمـی، 

ی كــارگــر،  از جــمــلــه طــبــقــه
چنین توانمند بـوده اسـت، از 

ھـای  اش به ھسته تحمیل اراده
ی سـیـاسـی  پرنفوذ در طـبـقـه

حاكم ھمواره عاجز بوده اسـت 
ــورژوازی کــیــســت؟ "   ــن ب ای

ھــمــان کــه اقــتــصــاددانـــان 
حکومتی و غیـر حـکـومـتـی 
بخـش خصـوصـی و ایـرانـیـان 
کارآفریـن خـارج نشـیـن مـی 

ضعف بورژوازی در ."  خوانند
ھـای  اش به ھسته تحمیل اراده

ی سیاسی حـاكـم  پرنفوذ طبقه
ی ضعـف  شود پدیده باعث می

دارانـه در  شدید تولید سرمایـه
ی ایران  جامعه.  ایران رخ دھد
ای اسـت واجـد  درواقع جامعه

ـــنـــاســـبـــات طـــبـــقـــاتـــی  م
ــه ــیــد  ســرمــای ــول ــدون ت داری ب

 ." سرمایه دارانه
اگـر جــامـعـه ایـران واجــد 
مناسبات طـبـقـاتـی سـرمـایـه 
داری است پس تولـیـد در آن 

اگــر .  ســرمــایــه دارانــه اســت
حاکمیت نـمـی گـذارد ھـمـه 
بـخــشــھــای بــورژوازی در آن 
شریک شوند مشکل سیاسی 

مشـکـل .  است نه اقـتـصـادی
این است که اساسا حاکمیـت 
اسالمی سـرمـایـه بـرای ایـن 
کــار ســاخــتــه نشــده، و اگــر 
بورژوازی جـرات نـمـی کـنـد 
دســت بــه تــرکــیــب آن بــزنــد 
ھراس آن از طـبـقـه ای اسـت 
که طبقه بودن خـود را سـی 
وھفت سال پیش بـا تشـکـیـل 
شوراھا و اعتصابات قدرتمنـد 
خود به بورژوازی ثابت کـرده 

 .  است
چپ سـنـتـی در مـقـابـل 

سـاکـت "  مباحث اقـتـصـادی" 

است چون وقتی که بـه ایـن 
ــال  ــردازد عــم ــپ ــی ــاحــث م ــب م
سخنگوی جنـاحـی دیـگـر از 

چـون بـه .  بورژوازی مـیـشـود
این نتیجه رسیده طبقـه نـمـی 

در نقـش طـبـقـه ظـاھـر "تواند 
بــرای ھــمــیــن تــرجــیــح "  شــود

میدھد در مقام مبصر دلسـوز 
بھرحـال .  کارگران باقی بماند

ســری کــه درد نــمــی کــنــد 
اما گویـا ! دستمال نمی بندند

مارکس حسـابـی سـرش درد 
برای ھمین انـبـوھـی ! میکرده

از یادداشت از نظرات نـظـریـه 
پـردازان اقــتــصــادی ســرمــایــه 
داری گـرد آورد تـا بـه نـقـد 
نظامی برخیزد که منشا ھمه 
سیه روزیھای جامعه معـاصـر 

او نه اقتصاددان بـود و .  است
نه فیلسوف و نه قصد داشـت 

از زاویــه نـقــد ھــگــلـی بــه "  
" جـــامـــعـــه ســـرمـــایـــه داری

بـلــکـه مســئـلـه اش .  بـپـردازد
و بــرای .  تـغــیـیــر جـھــان بــود

تغـیـیـر بـایـد در پـی بـدسـت 
گرفتن قـدرت سـیـاسـی بـود 
امری که برای چپ سـنـتـی 

  .است" طریقت کافری"
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 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـر داد   ٢٣ ای از دستگیری    یوسی در اطالعیه   تی   آی  ـنـابـه گـزارشـات  .  تن از کارگـران در انـدونـزی خـب ب
ـبـه و بـدون دخـالـت دادن   منتشر شده، دولت اندونزی تصمیم گرفته است که حداقل دستمزد ساالنه را یکجـان

ھـزار تـن از کـارگـران    ٢٠ در اعتراض به این تصمیم بیش از  .  ھای کارگری این کشور تعیین کند   اتحادیه 
ـرو شـد و   ـیـس روب ـل تـن از    ٢٣ این کشور در پایتخت این کشور دست به اعتراض زدند کـه بـا سـرکـوب پ

ـری و سـرکـوب    تـی   المللی و از جـمـلـه آی   نھادھای کارگری بین .  کارگران دستگیر شدند  یـوسـی دسـتـگـی
 .اند   کارگران را محکوم کرده 

ـتـھـای سـرمـایـه  ـلـدرانـه دول داران را بـه چـالـش    اکنون در ھمه جای دنیا کارگران متحدانه تصمیمـات ق
کند و جا دارد کـه در ایـن مـاھـھـای    ھیچ جا به اندازه ایران دولت در برابر کارگران قلدری نمی .  کشند   می 

ایم، متحدانه و یکپارچه، ھمچون کارگران انـدونـزی    آخر سال که وارد بحث حول حداقل دستمزد سال آینده شده 
 .داران دزد و آدمکش اسالمی بایستیم و این وضعیت را به چالش بکشیم   در برابر قلدری دولت سرمایه 

 کارگران در اندونزی قلدری دولت را
 به چالش می کشند

ایشـان و تـعـدادی  .  نام می برنـد "  فعال کارگری "کاظم فرج الھی که ایلنا، آنا و ایرنا گاھا از او بعنوان  
ـیـسـم    ازھم فکرانشان که بعنوان پیشکسوتان سندیکالیسم در ایران شناخته شده  اند، بیشترین نور را بر سنـدیـکـال

ـنـکـه ارزش افـزوده نـاشـی از سـرمـایـه  " آنـا "     ای با خبرگزاری   او اخیرا در مصاحبه .  افکنند   ایرانی می  ، ازای
رسـد    به نظـر مـی : " گوید   می . داران خارجی می رود ابراز نگرانی کرده است   گذاری خارجی، به جیب سرمایه 
ـیـز نـمـی   این سرمایه در جامعه تقسیم نمی  سـھـم  .  شـود   شود و باعث بھبود ساختارھای اساسـی آن جـامـعـه ن

ـروی کـار   ـی اندک کارگران که مشخص است، وقتی دستمزد تا این حد ناچیز و زیر خط فقر است، یعنـی ن
آیـد    سرمایه خـارجـی مـی .  دھیم   ایم و به رایگان در اختیار سرمایه خارجی قرار می   را در طبق اخالص گذشته 

گـردانـد و آن قسـمـتـی    کند، سود ناشی از آن را به کشورھای خود برمی   گذاری می   سال سرمایه   ٢٠ یا    ١٠ 
الزم است از کسان مثل ایشان پرسیده شـود  ."  ماند که باز به جیب کارگران نخواھد رفت   ھم که در ایران می 

ـرسـاخـتـھـا    ٤٠ که در عرض نزدیک به   سال حکومت جمھوری اسالمی، بودجه ای به سرمایه گذاری در زی
 تخصیص پیدا کرده است؟ بودجه ای به رفاه کارگران اختصاص داده شده؟ 

از اینکه ارزش افزوده به جیب چه کسی می رود، باید گفت کـه  "  فعال کارگری " در رابطه با ترس این  
رود    اینکه ارزش افزوده به جیب رفسنجانـی مـی .  برای کارگر مسئله کار و بھبود حقوق و شرایط کار است 

از نـظـر کـارگـر  .  دار چینی و آمریکایی، فقط مشغله سندیکالیستھای امثـال ایشـان اسـت   یا یک سرمایه 
دار داخلی،  در نتیجه سندیکالیستـی کـه    دار خارجی ھمانقدر ضدکارگر است که یک سرمایه   یک سرمایه 

داری، در چشم کـارگـر    و سیستم سرمایه     را به سینه میزند، به ھمان اندازه سرمایه "  خودی " دار    سنگ سرمایه 
 !شود     منفور می 

 

 سندیکالیسم ایرانی نگران چیست؟

ـتـی   رادیو آلمان بخش فارسی در گزارشی به نقل از خبرگزاری دول
میلیون نفر جمعیت در سـن کـار در    ٦٣ از مجموع  : " نویسد   می " مھر "

ھزارنفر ھیچگونه فعالیـت و تـحـرکـی    ٢٠٠ میلیون و    ٤٠ ایران، حدود  
با یک حساب سرانگشتی این رقـم  ."  در اقتصاد و کسب درآمد ندارند 

واضح است کـه  !  درصد از جمعیت آماده بکار را تشکیل می دھد   ٦٤ 
درصد افراد حاضر و آماده به کار دست روی دست نمـی گـذارنـد    ٦٤ 

ـرایشـان   تا پولی از آسمان برای سیر کردن شکم خـود و فـرزنـدانشـان ب
بجز فقر وفـالکـت، ایـن  .  مجبورند به ھر کاری دست بزنند . نازل شود 

ـیـش از   ـررا بـا مشـکـالتـی مـثـل    ٤٠ وضعیت زندگی ب ـف ـیـون ن ـل مـی
ـرو کـرده   ـروشـی روب ـف ـن ـیـاد و ت خودکشی، بزھکاری، افسردگی، اعت

 .است 
صرفا نـاامـیـد  . ام که مردم در ایران صرفا بیکار نیستند   بارھا گفته 

جمھـوری اسـالمـی جـامـعـه و  .  از آینده در جمھوری اسالمی نیستند 
ـیـش از   ـری را بـه    ٨٠ زندگی مردم در ایران با جمعیت ب ـف ـیـون ن ـل مـی

تـوانـد ادامـه    این وضـعـیـت نـمـی . معنای واقعی کلمه تباه کرده است 
باید ھر چه زودتر بر علیه این وضعیت به میدان آمد و کار ایـن  .  بیابد 

رژیم تبھکار را، که ھمه سران آن ازقبل دزدی ثروتھای ایـن جـامـعـه،  
ـر  .  اند یکسره کرد   کاخ و سلطنت به ھم زده  ھر روز تلف کردن فرصت ب

ـر فـرزنـدانـمـان و  .  افزاید   تباھی زندگی تعداد بیشتری می  ـراب مـا در ب
 .شان مسئولیم که بر این وضعیت نقطه پایانی بگذاریم   آینده 

 درصد  ٦٤فقط 
 ناقابل بیکارند

ـیـق و سـیـاسـت عـمـومـی " نھادی به نام   ـرا طـی  "  مرکز تـحـق اخـی
ھـای    درصد از کارگـران رسـتـوران   ٥٠ گزارش نوشته است که بیش از  

ـر سـر کـار حـاضـر    زنجیره  ـیـمـاری ب ای در آمریکا و کانادا علیرغـم ب
ـیـش از    گزارش می .  شوند   می  ـیـون کـارگـر در ایـن    ٢٠ نویسـد ب مـل

ـنـد و از آنـجـا کـه از ھـیـچ حـقـوقـی    رستوران  ھا مشغول بکار ھسـت
ـرنـد، امـا   برخوردار نیستند علیرغم اینکه گاھا شدیدا با مریضی درگی

ـرداخـت  .  شـونـد   ھمچنان بر سر کار حـاضـر مـی  ـیـل اصـلـی عـدم پ دل
ـر   ـراب ـیـت کـردن در ب دستـمـزد روزھـای مـریضـی و احسـاس مسـئـول
ـیـمـارشـان ھـمـه   ھمکارانشان است که در مواقع عدم حضور ھمکاران ب

 .کار بر دوش آنھا می افتد، عنوان شده است 
ھـای    در جدال بر سر افزایش دستمزد در آمریکای شمالی، رستـوران 

ـردگـی مـدرن    زنجیره  ای و مشخصا مک دونالد بعنوان سمـبـل نـظـم ب
ھـا    در ایـن رسـتـوران .  مورد اعتراض کارگران و فعالین کارگری بـوده 

کارگران با بدترین شرایط کار مثل ساعات کم و غیرمنظم، دسـتـمـزد  
بسیار پائین و گاھا فقط با دریافت انعام بدون کمترین مزایا و بیمـه و  

 سرنوشت کارگران بی حقوق

دھـنـد کـه نـه    بسیاری از این کارگران را مھاجران و مادران مجرد تشـکـیـل مـی .  غیره مشغول بکار ھستند 
ـر دیـگـر   ـف تنھا مجبورند در ھر شرایط و با ھر درجه مریضی بر سر کار حاضر شوند، بلکه زندگی چنـدیـن ن

 .به درآمد چندرغاز این کارگران بند است 
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این تیتر برخـی رسـانـه ھـای  
ــتــه   ــتـه گـذش حـکــومـتــی در ھـف

ـیـعـی  در ھمین رابطه ر . بود  ـر  ب وزی
  ٢٢ کــار تــعــداد شــاغــالن  را  

ـر اعـالم    ٥٠٠ میلیون و   ـف ھـزار ن
از این تـعـداد  :  کرده و گفته است 

ـیـمـه شـده و    ١٥  ـر ب ـف ـیـون ن ـل مـی
دارای شناسه بیمه ای ھستنـد و  

ـیـز    ٥٠٠ میلیون و    ٧  ـر ن ـف ھـزار ن
ــتــصــاد   ــررســمــی اق ــی دربــخــش غ

ـرایـن اگـر     ٩٥ فعالیت دارند؛ بنـاب
درصد قراردادھای کاری مـوقـت  

ـیـش از     ٢١ باشد، بـایـد گـفـت ب
ــیــون و   ــل ــی ــرارداد    ٣٠٠ م ھــزار ق

کاری در معرض اتمام زودھنگـام  
 .و بیکارشدن شاغالن قرار دارد 

ـنـاد بـه ایـن آمـار و    با اسـت
ـیـون کـارگـر    ٢١ ارقام ربیعی   میل

  ٥ که به اعتراف حکومت باالی  
ــتـخــدام و بــه   سـال از مــوعـد اس
کــارگــیــری شــان مــی گــذرد،  

از این تـعـدا  .  امنیت شغلی ندارند 
ـیـون    ١٥ میلون نفر تنھا    ٢١ د  ـل مـی

ـیـه بـه   ـق ـنـد و ب بیمـه شـده ھسـت
ـر    ٧ اعتراف وزیر کار  ـف ـیـون ن ـل مـی

میلیون نفـری کـه    ٧ . بیمه ندارند 
ــراداد رســمــی کــار فــعــال در   ق

 .دستشان می باشد 
ــھــا   ــیــون ــل ــی ــت م ــی ایــن وضــع
ـراردادی در   کارگری است که ق

ـیـونـھـا  . دست دارند  ـل وضعیـت مـی
ـیـد   کارگر که با قراردادھای سـف
امضا و موقت بـه کـار مشـغـول  
ـنـاک   می باشند، به مراتب اسـف

خود حکـومـت  . تراز این می باشد 
ــنــد کــه   ــن ــراف مــی ک ــت   ٩٥ اع

ـراردادھـای کـار مـوقـت   درصد ق
در ایـن مـیـان رقـم  .   می باشند 

جمعیت جویای کار و یا در سـن  
ـر    ٤٠ اشتغال باالی   ـف ـیـون ن ـل مـی

ــت  ــده اس ــن  . اعــالم ش   ٤٠ از ای
ـر ھـیـچ    ٢٠ میلیون   ـف ـیـون ن ـل مـی

ـتـصـاد نـدارنـد  ـقـشـی در اق بــه  .  ن
عبارتی بیش از نصـف جـمـعـیـت  
ـیـکـار   ـران ب در سن اشتـغـال در ای

آن نصف دیگـرھـم بـا  .  می باشند 
ـــدون   ـــت وب ـــای مـــوق ـراردادھ ــ ق
ـنـی مشـغـول بـه   ھیچگونه تـامـی

ــتــغــال  .  کـارنــد  ــیــت اش ایــن وضــع
ـران اسـت  . وقراردادھای کـاردر ای

ـیـونـی و عـدم    ٢٠ بیکاری   ـل مـی
میلون کـارگـر    ٢١ امنیت شغلی  

ـراردادھـای رسـمـی و   شاغل با ق
 !موقت 

ھمین آمار حـکـومـتـی خـود  
گویای فلج اقتـصـادی و زمـیـن  
ــخــش ھــای   ــمــه ب گــیــرشــدن ھ

وقـاحـت  .  اقتـصـادی مـی بـاشـد 
حکومت در اعالم این آمار حد و  

ـیـن  .  مرزی نمی شـنـاسـد  در چـن
ــرایــطــی دولــت روحــانــی مــدام    ش
ـتـصـادی در   صحبـت از رشـد اق

دوسال گذشته و افزایش اشـتـغـال  
می کند و حتی ثابت می کنـد  
ــتــه و   ــتــصــادی داش کـه رشــد اق

آمـارھـا را  !  ایجـاد اشـتـغـال شـده 
ــردنــد   ــردنــد و اعــالم ک جــعــل ک
رشداقتصادی مثبت شـده، حـتـی  

ــاالی   ــه   ٤ ب ــورم  .  درصــد رفــت ت
ـیـدا کـرده و االن طـبـق   کاھش پ

ـر   درصـد    ١٣ ادعای دولت به زی
ــده  ــک  .  رســی ــان مــرکــز آمــارو ب

مرکزی دو ارگان تـحـت تسـلـط  
دولت مدام مشغول جعل و اعـالم  
ــل   ــاب مــی ــد ب ــدی ــای ج ــارھ آم
ـــاره اوضـــاع   حـــکـــومـــت در ب

سه ھفته پیـش  .  اقتصادی ھستند 

ـراض بـه ایـن   ـر دراعـت چـھـار وزی
سیاستھای دولت به روحانی نامه  
نوشتند و گفتند که خـطـر رکـود  
ـر ھـم خـواھـد   میرود و اوضاع بدت

 .شد 
کار اقتـصـاد فـلـج و زمـیـن  
گیر شده حکـومـت از ایـن آمـار  

ھر تـالش  . وارقام ھا گذشته است 
و تقالی دولت برای سفید نمایـی  
وضعیت اقتصادی حکومت، تـف  

 . سر باالست 
ـیـون کـارگـر شـاغـل    ٢١  میل

ـیـت شـغـلـی نـدارنـد  ھـر  .  که امن
لحظه و با ھر تصمیم یک بخـش  
اقتصاد مافیای وابسته به سپاه و  
ـری،   ـیـت رھـب بسیج و باندھـای ب
امکان اخراج ھزاران کارگر وجـود  

اینھا صدھا واحد تولیـدی و  . دارد 
ــیــدی مــمـکــلــت را مصــادره   کـل
کرده، کـارگـرانـش را بـه بـھـانـه  
ـرای   ھای واھی اخراج کـرده و ب

ایـجـاد  "  خودی ھـای حـکـومـت " 
دھھا مورد از  .  اشتغال می کنند 

ـتـه  .  این نمونه ھـا وجـود دارد  ھـف
ـیـن   پیش سازمان بسیج مستـضـعـف
رژیم اعالم کرد که این سـازمـان  

" کارگر بسیـجـی " ھزار   ٥٠٠ برای  
قرارگـاه  .  ایجاد اشتغال کرده است 

خاتم سـپـاه کـه در بـخـش لـولـه  
گذاری نفت و گاز پاالیشگاھـھـا  
در مناطق نفت خیز جـنـوب کـار  
می کند، رسما اقـدام بـه اخـراج  

ـنـی   کارگران شـاغـل و جـایـگـزی
ــروی کــار از   ـی خــانــواده ھــای  " ن

ــم  بــا  .  کــرده اســت "  شــھــدای رژی
ـر کـردن شـرایـط کـاری   سخت ت
ھزاران کارگـر شـاغـل در پـارس  
ـنـه   جنوبی و منطقه عسلویه، زمـی
ـیـکـارسـازیـھـای   ھای اخـراج و ب
ــلــی را   ــران مــح ــرده کــارگ گســت
فراھم آورده و به جای آن اقدام بـه  

ـر  "  جویندگان کار " استخدام   از سای
استانھا که ارگانھای حکومـتـی  
برای اشتغـال بـه سـپـاه مـعـرفـی  

اینھـا نـمـونـه  .  کرده اند، نموده اند 
ـفـوذ مـافـیـای   ھایـی از ابـعـاد ن
ـتـی   ارگانھای اطالعـاتـی و امـن
رژیم و در راس آنھا سپاه و بسـیـج  
در کل اقتـصـاد حـکـومـت مـی  

باندھای حکـومـتـی ھـمـه  .  باشد 
ــتــای   ــتــھـا را در راس ــیــاس ایـن س

ــتــھــای   ــاس ــی ــرای س ــتــصــاد  " اج اق
اعالم کـرده  "  مقاومتی خامنه ای 
 .و به پیش می برند 

در کنار ایـن بـانـد بـازیـھـای  
حکومتی در مورد ایجاد اشتـغـال  
ـرده، یـک   و بیکارسازیھای گست
ـلـکـه   چیز نه فقط رشـد کـرده، ب
ابعاد سرسام آور به خـود گـرفـتـه  
است و آن فساد، دزدی، غـارت،  
چپاول و سلطه ارگانھای امنیتـی  
و اطالعاتـی، از سـپـاه و بسـیـج  
ـتـی   ـی گرفته تـا دھـھـا بـانـد امـن
. حکومت بر اقتصـاد مـی بـاشـد 

ــی و   ــال ــظــیــم م ــای ع ــافــی م
ـری   اقتصادی با ھدایت بیت رھـب

ـتـصـاد مـقـاومـتـی " با اسم رمز  " اق
ـبـضـه   ـتـصـاد را ق بخش اعظـم اق

اقتصاد مقاومتی اسـم  . کرده است 
ـروت   رمز تداوم دزدی و غـارت ث

 . ھای جامعه می باشد 
ــیــش   ــنــه ای مــاھــھــا پ خــام
برنامه ھای اقتصاد مقاومتـی را  
ــانــی و   ــه روح اعــالم کــرد و ب
مجلس دستور داد این سـیـاسـتـھـا  
ـرار بـدھـنـد  . را سرلوحه کارشان ق

ـنـد کـه   کارگران و مردم می دان
ـتـصـادی مـقـاومـتـی   معـنـای اق
. مورد نظر خامـنـه ای چـیـسـت 

ـراج و   ــ ـــه اخ ـــن ادام ـی ــ ـــم تض
ــھــای گســتــرده و   ــازی ــکــارس بــی
ـیـونـھـا   ـل نپرداختن دستمزدھای مـی
ــل   ــمــی ــح ــار ت ــارگــر در کــن ک
ــاضــت کشــی   ــھــای ری ــاســت ســی

 !اقتصادی روحانی 
ـتـصـادی   برای اینھـا رشـد اق
یعنی رشد دزدیـھـایشـان، کسـب  
ثروت ھای افسانه ای، غـارت و  
چپاوول ھمه چـیـز جـامـعـه مـی  

ـیـت  .باشد  ھمه چیز در خـدمـت ب
ــری و کــل نــظــام  ــب ــنــکــه  .  رھ ای

ـیـونـھـا   ـل میلیونھا نفر بیکارند، مـی
ـیـت شـغـلـی نـدارنـد،   کارگر امـن
ـیـونـھـا کـارگـر مـاھـھـاســت   ـل مـی
ــرده انــد،   ــمــزد دریــافــت نــک ــت دس
مسئله  این حکومـت مـافـیـایـی  

ـنـھـا  .  نبوده و نیست  اساسا خود ای
علت اصلی این وضعیت و عـلـت  
تحمیل این وضعیت به زندگـی و  

اولویـت  . معیشت مردم می باشند 
اول اقتصاد مملکت در این نـظـام  
ـردم،   ـردن مــ ـــســـه کــ ـی ـر کــ ســ
سازماندھی و مدیریت دزدیـھـای  
ـم   ـقـسـی افسانه ای بیت رھبری، ت
ـیــن   ـروت و مـنـابـع مـمـلـکـت ب ث
باندھای قدرتمنـد حـول و حـوش  
بیت رھبری و دولتـش، در کـنـار  
ــد   ــال بــرای تشــدی ــالش و تــق ت

 !میلیون کارگر امنیت شغلی ندارند ٢١بیش از 
  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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، دھـد تسنیـم گـزارش مـی
 ٩٥دستمزد کـارگـران سـال «

در   . ھزار تـومـان٨٢٠حداکثر 
ھـای  حالـی بـراسـاس گـزارش

ـــه  ـــد ھـــزیـــن ـــدانـــی ســـب مـــی
خانوارھای کـارگـری بـاالی 

میلیون تومان است کـه بـه ٣
رســد بــا تــوجــه بــه  نـظــر مــی

درصدی ١٠بینی افزایش  پیش
حقوق کارمندان در بخشنامـه 

تـا ١٣و تورم فعلی ٩٥بودجه 
درصد، دستمزد سال آیـنـده ١٥

ھـزار ٨٢٠کارگران حـداکـثـر 
 .»تومان بشود

تیتـر خـبـرگـزاری تسـنـیـم  
 ٩٥دستمزد کـارگـران سـال «

 »ھــزار تــومــان٨٢٠حـداکــثـر 
در گــزارش تســنــیــم .  اســت

قانون کار  ٤١ماده « گفته ؛ 
ــتــمــزد  ــزایــش دس مــالک اف

کـارگـران ؛  » کارگران اسـت
بـارھــا اعـالم کــرده انــد کــه 
دولـتــھـا در نـظــام جـمــھــوری 
اسالمی ماده چھل و یک را 

اما نـکـتـه . نادیده گرفته اند
ــت  ــوشــتــه ســای ــی در ن اصــل
خبرگزاری تسنیم رابطه تـورم 

خـبـرگـزاری .  و معیشت اسـت
سال گـذشـتـه « تسنیم نوشته؛ 

ھای ضدتورمی دولـت  سیاست

باعث کاھش تـورم شـد ولـی 
نتوانسـت بـه تـأمـیـن ھـزیـنـه 

ھمیـن .  کارگران کمک کند
مورد باعث شد تـا کـارگـران 
ــمــزد ســال  ــیــن دســت ــعــی در ت

بحث تورم را نادیده گرفته ٩٤
سـمـت  و تمام تأکیداتشان بـه 

مــعــیــشــت کــارگــران ھــدایــت 
سـبـد .....  امسـال نـیـز.  شود

ھزینه خانـوارھـای کـارگـری 
ســال گــذشــتــه دومــیــلــیــون و 

ــود کــه ٢٠٠ ــان ب ــوم ــزار ت ھ
ــه ســه ــیــون و  امســال ب ــیــل م

ھزار تومان افزایش یافته ٢٠٠
 . »است

اعالم نرخ تـورم در نـظـام 
جمھوری اسـالمـی ھـیـچـگـاه 

نـرخ تـورم در .  واقعـی نـبـوده
اواخر سال با گرم شدن بـحـث 
و باال گرفتن جلسات تـعـیـیـن 
نرخ دستمزدھا بشکل جادویی 

نرخ تورم دولتھا .  پایین میاید
در نظام جمھوری اسالمی بـا 
قــدرت خــریــد کــارگــران و 
مزدبگیران جامـعـه خـوانـایـی 

ــدارد ــورم .   ن ــرخ ت کــاھــش ن
زمانی برای کارگران مـفـیـد 
است که در قدرت خرید آنـھـا 

قــدرت .  تـأثــیـر داشـتــه بـاشــد
خرید کارگرا بیش از ھر دوره 

اعالم نـرخ .  ای فروکش کرده
تورم تـا ده درصـد تـا پـایـان 

کاله شرعـی از نـوع  ٩٤سال 
حقه بازی و فال گیری ھای 
دولت روحـانـی اسـت کـه بـا 
قدرت خرید و تامین معیشـت 
بــیــش از ھــفــتــاد درصــد از 
مـــزدبـــگـــیـــران و کـــارگـــران 

دولت روحانی .  خوانایی ندارد
دولت شـھـر جـادویـی آمـار و 

 . ارقام است
سال گذشته  تعـیـیـن نـرخ 

بـه ایـن  ١٣٩٤دستمزد سـال 
شــکــل مــھــنــدســی شــد کــه 
ظاھرا حـقـوق کـارمـنـدان در 

مـتـنـاسـب بـا نـرخ  ٩٤بودجه 
درصـد ١٤که  ٩٣تورم اسفند 

امـا نـکـتـه .  بود، تعییـن شـد
اساسی ایـنـجـاسـت کـه نـرخ 

که دولـت  ١٣٩٣تورم در آذر 
درصـدی ١٤پیشنھاد افزایـش 

حقوق کارمندان را داده بـود 
عــبــارت  بــه.  درصــد بــود٢.١٧

بــھــتــر دولــت در آبــان و آذر 
بــه آمــار جــعــلــی و    ١٣٩٣

و  نـرخ تقـلـبـی روی آورد  
تــورم تـــا مــاه پــس از آن 

، اعـالم درصد خـواھـد شـد١٤
و حـقـوق کـارمـنـدان را  کرد

 .درصد افزایش داد١٤فقط 

ســــیــــاســــت دولــــت و 
کــارشــنــاســان اطــاق فــکــری 
دولــت روحــانــی تــالش بــرای 
ــنــه کــردن آن مــیــران از  حــق
دسـتـمـزدھــا اسـت کـه دولــت 

در  ٩٥برای نرخ دستمزد سال 
چرایی زدن تیتـر .  نظر گرفته

 ٩٥دستمزد کـارگـران سـال «
 »ھــزار تــومــان٨٢٠حـداکــثـر 

توسط تسنیم در ھمین رابـطـه 
در « تسنیم مینویسد؛ .   است

ـــور  ـــت در ١٣٩٤شـــھـــری دول
بخشنامه بـودجـه، پـیـشـنـھـاد 

درصــدی حــقــوق ١٠افــزایــش 
. کـارمــنــدان را مــطــرح کــرد

تــوان بــا تــجــربــه بــودجــه  مــی
بـیـنـی کـرد  گونه پـیـش این٩٤

که نرخ تورم تا پایان سال بـه 
دولـت .  درصد خواھد رسید١٠

در مقابل ٩٣حتی در زمستان 
پــیــشــنــھــاد مــجــلــســیــان کــه 

درصـدی ١٧خواھان افـزایـش 
حقوق کارمندان بودند ایستاد 
تا در نھـایـت ھـمـان افـزایـش 

بــه ٩٤درصــدی بــودجــه ١٤
 .»تصویب برسد

با محاسبات اطـاق ھـای 
فکری دولـت روحـانـی و بـا 

درصـدی ١٤توجه به افزایـش 
حقوق کارمندان و با در نـظـر 

گـرفـتــن پــیـش بــیـنــی دولــت 
روحانی به منظور اعالم تـورم 

درصد،  حـداقـل حـقـوق ١٠به 
  ٧٨٣٤٢٥سال آینده کارگران 

تـومــان   ٧٩٠٧٤٥تـومـان تـا
اگـر نـرخ تــورم .  خـواھـد بــود

ــی ١٥تــا ١٣ ــل ــع درصــدی ف
مرکز آمار و بانک مـرکـزی 
ھــم مــالک بــاشــد، حــداقــل 
حقوق سال آینده کارگران بین 

ھـــزار تـــومـــان ٨١٩تـــا ٨٠٥
 .خواھد شد

دستمزدھا در ھـرشـرایـطـی 
باید یک زندگی انسـانـی و 
ــرای کــارگــر و  مــرفــه را ب

بـه .  خانواده اش تامیـن کـنـد
بیانی دیگر دستـمـزدھـا بـایـد 
به نسبت نرخ تورم واقـعـی و 
متناسب با بـاال رفـتـن آن و 
سطح قیمت ھا بطور اتـومـات 

در نـــظـــام .  افـــزایـــش یـــابـــد
جمھوری اسالمی اعـالم نـرخ 

 .تورم واقعی نیست
در شرایطی که کـارگـران 
ــی و  ــل ــح فــاقــد تشــکــل م
سراسری خود ھستند، از حـق 
ــایــی مــجــمــع عــمــومــی  ــرپ ب

در شـرایـطـی کـه .  محرومند
ھر ساله تعیین نـرخ دسـتـمـزد 
در شــورای عــالــی کــار بــا 
شرکت دولت، کـارفـرمـاھـا و 
تعدادی از تشکـل ھـای زرد 
ــزار  ــرگ ــت ب ــه دول ــه ب وابســت
میشود، آلتـرنـاتـیـو کـارگـران 
سطح دستمزدھا تا بیش ازسـه 

 . میلیون تومان است

 در حاشیه اخبار کارگری
  ٩٥خبرگزاری تسنیم در فاز تعیین دستمزد 

 نسان نودینیان

 
 
 
 

سـرکـوب مـبــارزات کــارگـران و  
مردم برعلیه ایـن وضـعـیـت مـی  

 .باشد 
ــه   ــاده ب ــگــاه س ــک ن ــا ی ب
ــم   ــرات شــاخــص ھــای مــھ ــی ــی تــغ
اقتصادی و فـاکـتـورھـایـی کـه  
نشان میدھد اقتصاد ھر حکومـت  
ــی قــرا دارد،   در چــه وضــعــیــت

میشود وضعیت اقتصاد حکومـت  
ـرا   ـرانـگـر آن ـبـعـات وی و اثرات و ت

 .نشان داد 
 

 فاکتور اشتغال
به اعتراف حکومت در دھـه   

گذشتـه اشـتـغـال جـدی صـورت  
ــیــزان   ــیــچ از م ــتــه کــه ھ نـگــرف

ـری    ٧٠٠ اشتغال ساالنه   ـف ھـزار ن

 .ھم کاسته شده است 
افزایش بیکاری که بـاال بـه  
ـتـی   آن اشاره شد در چـه وضـعـی

ـرار دارد  ـتـــصـــادھـــای  .  قــ در اقــ
ـیـکـاری و   سرمایه داری میزان ب
نرح بیکاری یک فاکتور تعییـن  
. کننده در ارزیابی ھا می بـاشـد 

ـیـکـاری رشـد یـابـد،   ھر درجـه ب
باعث  کـاھـش رشـد و تـعـدیـل  
نیروی انسانـی مـیـشـود، یـعـنـی  

ـرایـن بـا  .  اخرج ھای گسترده  ـنـاب ب
ـیـکـرای کـه تـا   ابعاد میلیونی ب

ـر    ٤٠ مرز نزدیک به   ـف ـیـون ن ـل می
تخمین زده میـشـود، صـحـبـت از  

. رشد اقتصادی مضحـک اسـت 
رشد اقتصادی که ایجاد اشتـغـال  
نکند عین حبـاب رشـد سـرمـایـه  
مالی و بورس می باشد کـه بـه  

این را حـداقـل  .  آسانی می ترکد 
اوضاع اقتصـادی جـھـان در ایـن  

 . چند سال نشان داده 
اقتصاد حکومت بـه اعـرتـاف  
خود باندھایش و مراجع بورژوایـی  

یـا  .  اقتصادی جھان رشدی نـدارد 
ــفــی دارد  ــن ــر رشــد م ــث تــا  . حــداک

ـر سـاخـت   آنجایی کـه بـخـش زی
ھای اقتصادی،صنایع کلیـدی و  
ـر مـی   ـران ب ـتـصـاد ای پایه ای اق

گردد، ھمه این بخش ھا با رکود  
  ٤٥ نـزدیـک بـه  .  مواجه ھستنـد 

درصد    ٣٦ .  درصد تعطیل شده اند 
زیر ظرفیتھای اسمـی شـان کـار  

ـیـف  .  می کنند  بقیه ھم بال تـکـل
 .ھستند 

ــن   ــه ای ــان دادن ب ــای بــرای پ
وضعیت در قدم اول، دولـت دزدان  
ـیـت   ـم ب و قاتالن و مافیای عـظـی
رھبری به سرکرده گـی خـامـنـه  
ای، و در یـک کـالم کـل ایـن  
ــه داری   نــظــام کــثــیــف ســرمــای

 . اسالمی را باید به زیر کشید 

 ....میلیون  ٢١بیش از 
  11 از صفحه  
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  اعتراضات
تجمع اعتراضی کارگران معدن 

 پابدانای جنوبی زرند کرمان 
مـعــدن پــابـدانــای )  نــفـر٤٠( آبــان کــارگـران ١١

جنوبی زرند کرمان در اعتراض به تعویق پـرداخـت 
ایـن .  سه ماه دستمزد خود دسـت بـه تـجـمـع زدنـد

اعتراض در ھفتم آبان شروع شد و مدیریت قول داده 
مـھـر پـرداخـت  ٨بود که طلب کـارگـران تـا روز 

اما بدلیل خلف وعده کارفرما در ایـن .  خواھد شد
 .روز کارگران دوباره دست به تجمع زدند

 
تداوم اعتراضات کارگران زغال سنگ 

 البرز شرقی

نـفـر از کـارگـری  ١٠٠٠آبان نزدیک به  ١١ 
معدن البرز شرقی بـه ھـمـراه خـانـواده ھـایشـان بـا 
تجمع در مقابل دفتر نماینده مـجـلـس در شـاھـرود 

شــھـریــور خـواســتــار تــوقــف  ١٧واقـع در خــیــابـان 
ھای این واحد معدنی به شھـرداری  واگذاری زمین
با واگذاری این تاسیسات اشـتـغـال، .  شاھرود شدند

مسکن و امکانات زیستی کارگران در خطـر قـرار 
بنا بر خبر ھمزمـان بـا تـجـمـع کـارگـران .  میگیرد

سنگ البرز شرقی بـرای بـیـان  معادن شرکت زغال
مطالبـاتشـان، کـارکـنـان و کـارمـنـدان سـاخـتـمـان 

تر خود را تعطیل و بـه  مرکزی این شرکت نیز دفا
 .اجتماع کارگران معترض پیوستند

 
تجمع اعتراضی کارگران معدن سنگرود 

 )ذغال سنگ البرز غربی(
ذغال سنـگ ( آبان کارگران معدن سنگرود  ١١

به دلیل عدم اجـرای مصـوبـه ھـیـئـت ) البرز غربی
دولت در خصوص بازنشستگـی شـان؛ بـا سـفـر بـه 

تھران در مقابل شرکت تھیه و تولید مواد معـدنـی 
کارگر شاغل معدن  ١٢٨بنا بر خبر . تجمع کردند

زغال سـنـگ سـنـگـرود کـه ھـم اکـنـون مشـمـول 
بایسـتـی بـا  دریافت مقرری بیمه بیکاری اند، می

محاسبه ایام بیکاری با قانـون مشـاغـل سـخـت و 
 .زیان آور بازنشسته شوند

 
 تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته

آبـان جـمــعـی از مــعـلـمـان بــازنشـسـتـه در  ١١
اعتراض به وضعیت معیشتی خود برای چنـدمـیـن 
بار در سـال جـاری، از سـاعـت ده صـبـح مـقـابـل 

 .سازمان برنامه تجمع کردند
کـارگـران ایـران کـالچ بـرای مـزد  تداوم تجـمـع

 پرداخت نشده
قـراردادی )  نفر از کارگـران٤٠(کارگرانآبان  ٩

شرکت کالچ در اعتراض به دریافت نکردن حقـوق 
و دستمزدھای خود، بـرای شـشـمـیـن روز پـیـاپـی، 

 .مقابل دفتر این شرکت در تھـران تـجـمـع کـردنـد
ھـمـه مـا کـارگـران فـنـی و :  کارگران میگویـنـد

مھندسی ھستیم که در بھار و تابستان سال جاری 
برای مدتی چند ماھه بصورت پیمانی بـه عـنـوان 

نـیـروگـاه شـط   در پـروژه...  جوشکـار، بـرقـکـار و
بصـورت مشـخـص  .کـردیـم البصره عـراق کـار مـی

ھرکدام از ما از یک مـاه تـا سـه مـاه در عـراق 
بودیم و در تکمیل پروژه نـیـروگـاه بصـره فـعـالـیـت 
کردیم اما تا این لحظه تنھـا مـقـدار نـاچـیـزی از 

یـکـی دیـگـر از  .ایـم مزد خـود را دریـافـت کـرده
در عراق به ما گفته شد کـه :  معترضان نیز گفت

دستمزدمان را باید از دفتر تھران دریافت کنیم اما 
تا امروز ھنوز وجھی بابت مزد و حق بیمه بـه مـا 

 پرداخت نشده است
 

 اعتصاب کارگران پتروشیمی خوارزمی
خــدمـاتــی شــرکــت  ) نـفــر٨٠( آبــان کــارگـران ٩

خوارزمی پتروشیمـی بـنـدر امـام در اعـتـراض بـه 
کاھش حقوق و اضافه کاری ھایشان دست از کار 
کشــیــده و مــقــابــل ســاخــتــمــان مــرکــزی شــرکــت 

تجمع کـارگـران .  پتروشیمی بندر امام تجمع کردند

تا سـاعـت ده و نـیـم صـبـح ادامـه داشـت، و در 
حالیکه کارگران به محل کارشان برگشتند اما به 

کـارگـران اعـالم کـرده .  اعتصاب خود ادامه دادند
اند که تا جواب نگیرند بـه اعـتـراض خـود ادامـه 

 .میدھند
 

تجمع کارگران کارخانه آونگان اراک 
مقابل استانداری مرکزیبرای دومین 

 !روزمتوالی
آبان برای دومـیـن روز مـتـوالـی کـارگـران  ١٠

 ١٠شرکت آونگان اراک به دلیل پـرداخـت نشـدن 
ماه از حقوق و مزایای مقابل استانداری مـرکـزی 

 .تجمع کردند
 

ادامه اعتراض کارگران قطار شھری 
 اھواز مقابل دفتر اداری شرکت کیسون

بـیـش از ( کارگران قطـار شـھـری اھـواز آبان ٦
  در واکـنـش بـه مـحـقـق نشـدن وعـده) کـارگـر٥٠٠

پرداخت بخشی از مطالباتشان برای سومین بار در 
بیست و ششمین روز از اعتراض مقابـل سـاخـتـمـان 
اداری شرکت کـیـسـون در خـیـابـان اقـبـال تـجـمـع 

مـھـر مـاه  ٣٠کارفرما از روز پنجـشـنـبـه  .کردند
وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران را داده 

به گـفـتـه  .است که تا ھم اکنون محقق نشده است
یکی از کارگران معترض طی  یک ھفته جاری 

ھر روز پیمانکـاربـا پـی گـیـری بـرخـی مسـئـوالن  
ماھه کارگران  ٨وعده پرداخت بخشی از مطالبات 

را داده است اما ھر روز کارفرمابه ما می گویند 
ھنوز چکی که قرار بود برای پـرداخـت بـخـش از 
مطالبات کارگران ھزینه شود تامین اعتـبـار نشـده 

ــد .اســت ــن ــت ــری :  کــارگــران گــف ــی گــی ــرای پ ب
نفر از کارگران را به نـمـایـنـدی از  ٤مشکالتمان 

ســایـــر یـــن بـــه دفــتـــر قـــطـــار شـــھــری اھـــواز 
امروزمعاون قطار شھری اھواز در پـاسـخ . فرستادیم

به نمایندگان کارگران گفته است حداکثر تا صبح 
پرداخت بخش از مطالـبـات کـارگـران -آبان ٩شنبه 

عملی می شود به ھمین دلیل کارگران امـروز بـا 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .این وعده به اعتراض خود خاتمه دادند
 

 تحمع اعتراضی کارگران واگن پارس
بـیـش از ( کـارگـرکــارخـانـه واگـن پـارسآبـان ٥
اراک در اعتراض به پـرداخـت نشـدن )  کارگر٢٠٠

سه ماه مطالبات مزدی خـود در خـیـابـان مـجـاور 
کـارگـران در ایـن تـجـمـع   .کارخانه تجمع کـردنـد

اعتراضی خوستار دریـافـت مـطـالـبـات مـعـوقـه و 
 .تغییر مدیریت این واحد تولیدی شدند

  
تجمع معلمان پیش دبستانی مقابل 

 مجلس

آبان  معلمان پیش دبستانی برای چندمین بار ٦
در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل 

.مجلس تجمع کردند یکی از این تجمع کنندگان . 
مجلس چندی پیش در مورد وضعیت : گفت

معلمان پیش دبستانی مصوبه ای را گذرانده که 
وی با تاکید بر  .متاسفانه ھنوز اجرایی نشده است

این که معلمان تجمع کننده سابقه چندین سال 
: فعالیت در حوزه پیش دبستانی را دارند، گفت

وزارت آموزش و پرورش با توجه به تصویب مصوبه 
این معلم  .مجلس ھنوز آن را اجرایی نکرده است

ما خواستار حق : پیش دبستانی اضافه کرد
التدریسی شدن، بدون در نظر گرفتن شرایط سنی 

و ھمچنین خواستار پرداخت به موقع حقوقمان 
 .ھستیم
 

تجمع اعتراضی کارگران معدن چشمه 
 پودنه مقابل فرمانداری کوھبنان

آبان کارگران مـعـدن زغـال سـنـگ چشـمـه  ٩
پودنه کوھبنان به دلیل تعویق پـرداخـت چـنـد مـاه 
دستمزد، نداشتن امنیت شغلی، عدم ایمنی محیط 

روزه، و اخـراج  ٢٩کار، قراردادھای کاری موقت 
ــل  ــر اعــتــراض، در مــقــاب ــر ھ ــراب کــارگــران در ب

بـه گـفـتـه .  فرمانداری کـوھـبـنـان تـجـمـع کـردنـد
 –  ١٢کارگران از دی ماه سال گذشته تا کـنـون 

نفر از این معدن اخراج شده انـد و قـبـل از آن  ١٣

کـارگــران .  نـیـز وضــع بـر ھـمـیـن روال بـوده اسـت
و .  خواستار متـوقـف شـدن ایـن اخـراجـھـا ھسـتـنـد

مـیـگــویـنـد کـارگــران اخـراجــی بــایـد ســرکـارشــان 
کارگران میگویند که جدا از ھـمـه ایـن . بازگردند

مشکالت نحوه محاسبه مـزایـای آنـھـا نسـبـت بـه 
مزایای مزدی کارگران معادن مجاور کمتر اسـت 
و از اواسط فصل بھار تاکنون بابت مزایای مزدی 

تعداد کارگران این معـدن کـه در .  خود طلبکارند
کارگر بود در حال حاضر ٢٩٠سال گذشته بیش از 

مـعـدن چشـمـه .  نفر رسیده است  ١٥٠به کمتر از 
 ٤٥سال است که تاسیس شده است و در  ١٠پودنه 

کیلومتری شھر کوھبنان در شمال اسـتـان کـرمـان 
 .قرار دارد

 
اعتصاب غذای  دانشجویان دانشگاه 

 !اراک
آبان جمعی از دانشجـویـان دانشـگـاه اراک  ١٠

اعتصاب غذا کرده و بـه نشـانـه اعـتـراض ظـروف 
غذای خود را در مقابل غذاخوری پردیس دانشگاه 

اعـتـراضـات  .اراک واقع در سردشت ردیف کـردنـد
دانشجویان نسبت به غـذا و عـمـلـکـرد غـذاخـوری 
دانشــگــاه از تــرم قــبــل بــه تــدریــج آغــاز شــد و 

حـجـم غـذا   .اعتراضات نسبت به بھداشت غذا بود
ای یکـبـار مـیـوه  در ھر وعده کم بوده و تنھا ھفته

شود، که دانشجویان بـه ھـر  در کنار غذا سرو می
دو مورد معترض ھستـنـد، دانشـجـویـان بـه رفـتـار 
نامناسب برخی کارکـنـان سـلـف و در کـل نـحـوه 

 .دھی آن معترض ھستند سرویس
 

نارضایتی کارگران پیمانکاری شھرداری 
 سنندج از نحوه محاسبه مزد

کارگران پیمانکاری شھرداری سنندج از اینکه 
مصوبات مزدی شورای عالی کار در مـورد آنـھـا 

ھـزار کـارگـر ٢حدود   .اجرا نمی شود انتقاد دارند
شھرداری سنندج که به صورت فصلی و به واسطه 
چـنــد شــرکــت پــیــمــانــکـاری در نــقــاط مــخــتــلــف 

بـه گـفـتـه آنـان  .شھرسنندج مشغول کـار ھسـتـنـد
پیمانکاری طرف قرارداد شھرداری سننـدج  اسـت 

در محاسبه دستـمـزد کـارگـران مصـوبـات شـورای 
ھـر مـاه بـخـش  .کـنـد عالی کـار را لـحـاظ نـمـی

ای از مزد آنـھـا تـوسـط پـیـمـانـکـار بـرداشـت  عمده
ھـای  شود و با ایـن شـیـوه مـحـاسـبـه دسـتـمـزد می

 .ھای زندگی آنھانیست پرداختی پاسخگوی ھزینه
معوقات مزدی کارگران شھرداری سننـدج از دو  

طبق این اظـھـارات  .تا ھشت ماه بر آورد می شود
، کارگران به غیر از چند ماه مزد پرداخـت نشـده 
بـابــت مــقـدار مــعــیـنــی از مـانــده مــرخصـی نــیــز 
طلبکارند و جدا از آن ھـنـوز طـرح طـبـقـه بـنـدی 
مشاغل برای این آنھا  اجرا نمی شود و عـالوه بـر 
این به دلیل پیمانی بودن ماھیت قرارداد ھـرلـحـظـه 

 .احتمال بیکاری آنھا وجود دارد
 

اعتراض مردم چیتاب به وضعیت 
 نامطلوب مراکز درمانی

آبان مردم شھـر چـیـتـاب از وضـعـیـت بـد و  ٨
نامطلوب مراکز درمانی و نـبـود پـزشـک در ایـن 

مـردم ایـن شـھـر بـه نـبـود .  کـردنـد  شھر اعتـراض
امـکــانــات الزم درمـانــی در ایــن شـھــر و بــخــش 
کبگیان بـه خصـوص کـمـبـود پـزشـک اعـتـراض 

به گفته مردم به دلیل این محرومت در سـه .  دارند
. نفر جان خود را از دسـت داده انـد ١٣سال اخیر 

مردم میگویند که دیگر نباید کسی بخاطـر عـدم 
امکانات درمانی جانش را از دست دھد و پیـگـیـر 

 .این موضوع ھستند
  

 اخراج و بیکارسازی
کارگرسیمان درود بدنبال ٨٠٠بیکاری 

 !تعطیلی کارخانه بدلیل قطع شدن گاز
به دلیـل قـطـع شـدن گـاز مصـرفـی کـارخـانـه 

کـارگـر ایـن کـارخـانـه بـیـکـار  ٨٠٠سیمان درود 
 .شدند
 

کارگر اخراج  ٢٠٠تعطیلی تبریز کف 
 .شدند

یکی از کارگران تبریز کف گفـت از ابـتـدای 
فصل پاییز این واحد تولیدی بطور کامل تعطیل و 

 .کارگر شاغل در آن بیکار شدند ٢٠٠تمامی 
 
کارگر دیگر فوالد ارسباران اخراج  ٢٠

 شدند
 »فـوالد ارسـبـاران« کارگر کارخانه  ٢٠اخراج 

از ابتدای سـال جـاری  .واقع در شھرستان تاکستان
فـوالد « کـارگـر کـارخـانـه  ٣٤تاکنون نزدیک به 

به دلیل اتـمـام قـراردادھـای کـار خـود  » ارسباران
 ٧٠کارگران میگویند؛ از مـجـمـوع  .اند تعدیل شده

نفر از این کـارگـران ١٤کارگر این کارخانه تعداد 
ھای نخستین سال جاری تعدیل شـده بـودنـد  در ماه

 ٢٠نـزدیـک بـه )  اول آبـان مـاه( که به تـازگـی 
سـال بـه  ١٤تـا  ٢کارگر دیگر نیزبا سوابق کار 

 

 



 15  385 شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست 

 .اند ھا اضافه شده جمع آن
 کارگران

سناریوی توطئه آمیز علیه کارگران 
رسمی و باسابقه شرکت صنایع فلزی 

 !ایران

بـدنـبـال تـجـمـع : اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران 
کارگران شرکت صنایع فلزی ایران کـه روزشـنـبـه 

آبان دراعتراض به تداوم اخراجشـان ومـمـانـعـت از ٣
ورودشان به کارخانه صـورت گـرفـتـه بـود، رئـیـس 
اداره کار اسالم شھر به مـیـان کـارگـران آمـد وبـه 
کارگران قول داد که روز سـه شـنـبـه  ھـفـتـه ی 
جـاری بــاحضــوردر شــرکــت ، بــا مــدیــرعــامــل آن 
دیداری خواھد کرد تا درباره حل مشـکـالت پـیـش 

طبق گزارشات رسیده بـه  .آمده چاره اندیشی کنند
اتـــحـــادیـــه آزاد کـــارگـــران ایـــران رئـــیـــس اداره 
کاراسالمشھر با یک روزتـآخـیـرامـروزچـھـارشـنـبـه 

آبان  ھمراه با بازرس و منشی اداره ، به شـرکـت ٧
آمد و علیرغم اکراه مدیرعامل دراستقبال وپـذیـرش 

یـا ( از آنان درنھایت بدورازحضورکارگران اخـراجـی 
بامدیریت گفتگو و بدون اشـاره بـه )  نمایندگانشان

غیرقانونی اعالم کردن انـحـالل شـرکـت از طـرف "
تنھا نظر وخواست مدیریت را درمیان جمع " مدیریت

ازآنـجـائـیـکـه عـمـده  :کارگران اینگونه اعالم نمود
کارھا به پیمانکاران محول شده ، کارگران باسابقه 
ــه ادامــه  و رســمــی شــرکــت درصــورت تــمــایــل ب
کارمیتوانـنـد بصـورت قـراردادی ورقـابـت آمـیـزبـا 
پیمانکارھا درشرکت کارکنندو درصـورت رضـایـت 

و  !از کارشان ھمچنان درشرکت باقی خواھندمانـد
ـــان  ـــای ـــس از پ ـــت ، پ درصـــورت عـــدم رضـــای

و .  قراردادیکساله با آنان تسویه حسـاب خـواھـدشـد
کارگران را ترغیب نموده که اگر بـه ایـن شـرایـط 
اعالم شده نمیخواھند تن بدھند میتواننـد شـکـایـت 

لذا، سناریوی تـوطـئـه گـرانـه مـدیـریـت بـا  .کنند
حمایت اداره کاراینطوراجراء میشود کـه مـدیـریـت 
علیرغم ایـنـکـه کـارخـانـه درحـال کـاروتـولـیـدسـت 

وپیمانکارھایی درآنـجـا کـارمـیـکـنـنـد دراقـدامـی 
غـیــرقــانــونــی انـحــالل شــرکــت را اعــالم نــمــوده ، 
وبدینوسیله کارگران رسمی و با سابقه این شرکـت 
. را اخراج واز ورود آنان به کارخانه ممانعت نموده 

این تصمیم مدیریت موجب اعتراض شدید کارگران 
اعمال این طرح کـه بـا  .و تجمعات اخیر آنان است

ترفندھای شکاف افکنانه بین کارگران نیز پـیـش 
میرود، باھدف تحمیل شرایط برده وار ھمراه با عدم 
امنیت شغلی برای این قبیل کارگران که ھـمـواره 
در دفاع از حقوقشـان پـیـشـقـدم بـوده انـد، مـوجـب 
پراکنـدگـی صـفـوف آنـان و تـمـکـیـن وخـامـوشـی 

لـذا،  .کارگردرمقابل فشارھای مدیریت خـواھـدشـد
مدیریت وصاحبان شرکت باخیالی آسوده تروباقدرت 
مانوربیشتر دراستثمارو بـیـحـقـوقـی کـارگـران، بـه 
انباشت سود و منافع خود ادامه خواھند داد و در 
این راه طبق معمول از حمایت ھای توجـیـه گـرانـه 

اتـحـادیـه آزاد  .مسئولین اداره کارنیز بـرخـواردارنـد
 کارگران ایران

 
دست اندازی دولت به صندوق درمان 

تامین اجتماعی، حمله ای جدید به 
 کارگران

بر اساس اخبار منتشره وزارت بـھـداشـت ضـمـن 
طرح ادعایی مبنی بر وجود بـدھـی ھـای بـرخـی 
صندوق ھای درمان به بیمـارسـتـان ھـای دولـتـی، 

صـنـدوق " اعالم کـرده اسـت کـه  قصـد تـمـلـک 
برخـالف  .را دارد" درمانی سازمان تامین اجتماعی

ادعای کذب ، بدھی سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی، 
این دولت است که مبالغ بسیار ھنگفتی که بـالـغ 
بر صد ھزار میلیارد تومان است به سازمان تامـیـن 

سازمان تامین اجتماعـی .  اجتماعی بدھکار است 
نھادی است که باید به دست نمایندگان کارگـری 
اداره و سازماندھی شود و تاکنون مدیریت دولـتـی 
و ضد کارگری حاکم بر این سازمـان بـاعـث شـده 
است که بسیاری از منابع مالی کارگران به ھـدر 
رفته و ھمچنین مطالبات کارگری مرتبط با ایـن 

در چـنـیـن شـرایـطـی طـرح .  سازمان برآورده نشـود
ادعای دروغین طلب وزارت بـھـداشـت از سـازمـان 
تامین اجتماعی به ھدف تصرف و تملک صـنـدوق 
درمان این سـازمـان، چـیـزی جـز ادامـه ی رونـد 
اجرای سیاست ھای ضد کارگری در جـامـعـه ی 

کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه  .ما نیست  
ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محـکـوم کـردن 
ادعاھای واھی وزارت بھداشـت، خـواھـان پـرداخـت 
بدھی ھای دولت به سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی و 
نیز خواھان اجرایی شدن اداره ی کـلـیـت سـازمـان 
تامین اجتماعی به دست کارگران و تشکـل ھـا و 

کـمـیـتـه  .نمایندگان مسـتـقـل کـارگـری مـیـبـاشـد
ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 

 ١٣٩٤آبان  ٩کارگری 
 

 آرام و فواد زندی آزاد شدند

، آرام ٩٤ابـان مـاه  ٥به گزارش رسیده امروز 
وفواد زندی از فعالین کارگری شھر سننـدج بـعـد 
از گــذرانــدن مــدت مــحــکــومــیــت شــان در زنــدان 

ایـن دو فـعـال  .مرکزی شھـر سـنـنـدج آزاد شـدنـد
بــا یــورش  ٩٤فــروردیــن  ٢٥کــارگــری در روز 

نیروھای اداره اطـالعـات شـھـر سـنـنـدج در مـنـزل 
روز در آن اداره مـورد ٤٧شخصی بازداشت و مدت 

بازجویی قرار گرفتند و سپس ھر کدام بـا وثـیـقـه 
نامـبـردگـان در .  میلیون تومانی آزاد گردیدند١٠٠

شعبه اول دادگاه انقالب  بـه اتـھـام فـعـالـیـتـھـای 
کارگری از جـمـلـه شـرکـت در مـراسـمـھـای روز 
جھانی کارگر، روز جھـانـی زن، گـلـگـشـت ھـای 
کارگری، ھمکاری با کمیته ھماھنـگـی،  دفـاع 
از کارگران زندانی و شـرکـت در راھـپـیـمـایـی در 
حمایت از مردم کوبانی  ھر یـک بـه چـھـار مـاه 

الزم به ذکر است که  .حبس تعزیری محکوم شدند
 ٤قرار بود این فعالین کارگری روز دوشـنـبـه   

آبان آزاد شوند که در این ارتباط جمعی از فعالین 
کارگری و اعضای کمیته ھماھنـگـی و خـانـواده 
نـامـبـرده گـان جـھـت اسـتـقـبـال از ایـن دو فـعــال 
کارگری در اطراف منزل آنان جمع شده بودند کـه 
مقامات زندان جھت جلو گیری از تجمع فـعـالـیـن، 
آزادی  این فعالین کارگری را به امـروز مـوکـول 

کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد  .کردند
تشکل ھای کارگری ضمن تبریک آزادی آرام و 
فواد زندی به ھمه کارگران و خـانـواده و دوسـتـان 
آنان، خواھان آزادی فوری سایر کارگران و فعالین 

 .کارگری و زندانیان سیاسـی دربـنـد مـی بـاشـد
کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل 

 ١٣٩٤آبان  ٥. ھای کارگری
 

اعتراض ریاست اتحادیه کارگران بخش 
خدمات عمومی کانادا نسبت به 
 ! بازداشت فعالین صنفی در ایران

آقـای پــل مــوریـس رئـیــس کشــوری اتــحـادیــه 
کارگران بخش خدمات عمومی کانادا، که یـکـی 
از اتحادیه ھای بزرگ کانادا می بـاشـد و قـبـال 
ھم از حقوق و مطالبات معلمان، بارھا دفاع کـرده 
و نامه ھای اعتراضی به مـقـامـات دولـتـی ایـران 
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نوشته اسـت اخـیـرا در رابـطـه بـا مـرگ شـاھـرخ 
زمانی فعال کارگری بیـانـیـه ای صـادر کـرده و 

در ایـن  .مرگ او در زندان را محکوم کرده اسـت
به نمایندگی از طـرف بـیـش از :  بیانیه آمده است

ششصد ھزار عضو اتحادیه کارگران بخش خدمـات 
ما ھـمـبـسـتـگـی خـود را بـا  (CUPE) عمومی

جنبش کارگری ایران بعـد از مـرگ غـم انـگـیـز 
در ایـن  .شاھرخ زمانی در زندان اعالم مـی داریـم

بیانیه آمده است که شاھرخ زمانی در مدتـی کـه 
مالقات ممنوع و از “  در زندان بسر می برده است 

دسترسی به تلفـن و درمـان مـحـروم شـد و مـورد 
شـاھـرخ .  خشونت فیزیکـی و روانـی قـرار گـرفـت

زمانی به دلیل شجاعت اش به یکی مشـھـورتـریـن 
و محترم ترین فعالین کارگـری زنـدانـی در ایـران 

آقــای پــل مــوریــس رئــیــس اتــحــادیــه  ”.بــدل شــد
کارگران بخش خدمات عمومی کانـادا ھـمـچـنـیـن 
نگرانی خود را از محکومیت محمود صالحـی بـه 

سال زندان با وجود از دست دادن ھـر دو کـلـیـه  ٩
خود اعالم کرده است و خـواھـان مـخـتـومـه اعـالم 

 .کردن ھمه اتھامات به محمود صالحی شده است
“ :  در ایــن بــیــانــیــه ھــمــچــنــیــن آمــده اســت کــه

شوربختانه لیست فعالین کارگری و صـنـفـی کـه 
توسط دولت ایران مورد اذیـت و آزار قـرار دارنـد، 
چنان بلند است که نمی توان نام ھمه را در اینجا 

اما ضروری است اشاره کنیم کـه عـلـی .  بر شمرد
نجاتی عضو ھیئـت مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 

سپتامبر تا کنون در حبس  ١٥نیشکر ھفت تپه، از 
رسول بداقی عضـو کـانـون صـنـفـی .  بسر می برد

معلمان ایران که حکم شـش سـال زنـدان را اخـیـرا 
گذارنده است دو باره، سه سال حکم زندان گـرفـتـه 

بھنام ابراھیم زاده عالوه بر حکم زندان قبلی .  است
به ھمین گونه . سال زندان محکوم شده است  ٧به 

محمود بھشتی لنگرودی عضو ھیئت مدیره کانون 
صنفی معلمان و سخنگوی کانون صنفی معلـمـان 

 ٢٠١٥سـپـتـامـبـر  ٦کـه در )  تھران(  ایران ایران 
توسط نیروھای امنیتی در منزلش دستـگـیـر شـد، 

اسماعیل عـبـدی دبـیـر کـل .  ھنوزدر حبس است 
و نیز تعدادی ) تھران( کانون صنفی معلمان ایران 

از معلمان بر جسته از جمله علی اکـبـر بـاغـانـی، 
 .علیرضا ھاشمی ھمچنان در زندان بسر می برنـد

در پایان این آقـای پـل مـوریـس رئـیـس مـرگ  ”
شاھرخ زمانی در زندان را محکوم کرده و خواھـان 
آزادی بدون قید وشرط ھمه فـعـالـیـن کـارگـری و 

وبسـایـت اتـحـادیـه : منـبـع .معلمان در بند شده است
ترجمـه و .   کارگران بخش خدمات عمومی کانادا

برگرفته از حقوق مـعـلـم و . اسکندر لطفی: تنظیم
 کارگر

 گزارش
 ١٢ھزار نفر در منطقه  ٢٠٠خوابی  کارتن
 تھران

رئیس سازمان نوسازی شـھـر تـھـران از کـارتـن 

ھـزار نـفـر در  ٢٠٠ھـزار تـا  ١٥٠خوابی حـدود 
بیشترین مشـکـالت در  . تھران خبر داد ١٢منطقه 

اسـت کـه روزانـه  ١٢مردگی در منطقه  حوزه شب
یک و نیم میلیون نفر در این منطقه رفت و آمـد 

ای بـه نــام  ایـن مـوضـوع مـنـجـر بـه پـدیـده .دارنـد
مردگی شـده اسـت و عـلـت آن تـجـاری شـدن  شب

منطقه و اسکان کارگران فصلی و کارگران بـازار 
وی از تـبـدیـل شـدن  .ھای قـدیـمـی اسـت در خانه

ھایی مانند ھرندی ، شوش ، دره فـرحـزاد و  محله
زار بــه مــراکــز اقــامــت مــوقــت مــعــتــادان و  اللــه

ـــن ـــواب کـــارت ـــا خ ـــراد از   .ھ ـــن اف ـــن ای ـــی در ب
ھای معتبر  التحصیالن مقطع دکترا از دانشگاه فارغ

سواد و بیکار و فاقد ھر گونـه  خارجی تا افراد بی
  .شرایط مناسب اجتماعی دیده می شود

ھوایی با مشکـل  درصد کارگران حمل و نقل٦٠
 ! تبعیض مزدی مواجھند

با بیان اھمیت ایمنی در صنعت  » حمید نجف« 
با تـوجـه بـه اھـمـیـت و :  حمل و نقل ھوایی گفت

حساسیت شغلی کارکنان ایـن صـنـعـت، تـبـعـیـض 
تـریـن عـامـل  ناشی از دریافت حقوق و مزایـا مـھـم

نارضایتی شغلی کـارکـنـان صـنـعـت ھـواپـیـمـائـی 
کشور را رقم زده است و چه بسا تداوم آن خسارات 

 .ناپذیری را به این صنعت وارد خواھد کـرد جبران
درصد از کارکنـان صـنـعـت ٧٠تا ٦٠چیزی حدود 

حمل و نـقـل ھـوایـی  را نـیـروھـای قـراردادی و 
دلیل عدم ارتـقـای  دھند اما به شرکتی تشکیل می

شغلی و حقوق پایه ثابت و بسیاری از مشـکـالت 
دیگر میزان رضایت شغلی خود را از دست داده و 

شکاف پرداختی در ایـن صـنـعـت  .اند سرخورده شده
ای زیاد است که برخی از آنان به نان شـب  اندازه به

و حتی کرایه خانه خود محتاجند و برخی دیگر از 
در دولت قبل نزدیـک  .زندگی لوکسی برخوردارند

تا ھزار نفر از کارکنان قرارداد شـرکـتـی را ٦به  
به قرارداد مستقیم تبدیل شدند که تمام امتـیـازات 

شد   کارکنان رسمی را دارا بود و ساالنه تمدید می
اما مسـئـوالن نـاوگـان حـمـل و نـقـل ھـوائـی ایـن 

طرفه تنظیـم و بـنـدھـایـی را بـه  قراردادھا را یک
قرارداد اضافه کردند که دریـافـتـی کـارکـنـان از 

تـر  حالت شرکتی نیز کمتر شد و یک پـلـه پـائـیـن
پرداختی کارکنان شرکتی زیر پوشش  نظام .نیز آمد

تأمین اجتماعی بود اما با تـغـیـیـر قـراردادھـا بـه 
پرداختی کارکنان زیر پوشش  قرارداد مستقیم، نظام

ای  بخش عـمـده .قانون خدمات کشوری قرار گرفت
از نیروھای قـراردادی دارای تـحـصـیـالت عـالـیـه 
ھستند اما از ارتقای شغلی آنـان خـبـری نـیـسـت؛ 

دلـیـل تسـویـه  سال سابقه کـاری بـه١١٥افرادی با 
حساب آخـر سـال بـه عـنـوان یـک کـارمـنـد تـازه 

 .شوند استخدام  و صفر محسوب می
 

ھــزار کــالس درس در مــعــرض خــطــر ١٣٦
 سوزی آتش

اگـر در تـھـران ایـن گـزارش را :  سالمت نـیـوز
درجـه اسـت ٢٢خوانید، دمای ھوا نزدیک بـه  می

امـا تـقـریـبـا .  که البتـه چـنـدان ھـم سـرد نـیـسـت
دمـای  » شین آباد« كیلومتر دورتر از شما در ٦٠٠

ھم  »تكاب«درجه و البته در جایی مثل ١٧ھوا   
حاال تصویری از نامه وزارت نیـرو .  درجه است ١٤

دھد، زمسـتـان بسـیـار  ھم منتشر شده كه نشان می
سرد و پر بارشی در پیش است؛چـیـزی شـبـیـه بـه 

زودی در بسیاری از  ھوا به.  ٨٦زمستان سرد سال 
عـمـده ایـن مـنـاطـق . تر خواھد شـد نقاط كشور سرد

البته در نقاط محروم و روستایی ھستند؛ جایی كه 
ھـاس درس بـا اسـتـفـاده از  در آنھا ھمچنان كـالس

شوند كـه ھـر لـحـظـه  ھای غیرایمن گرم می بخاری
. دیـگـری وجـود دارد » شیـن آبـاد« احتمال تكرار 

ھزار كالس ھمچنان فاقد سامانـه گـرمـایشـی ١٣٦
گـفـتـه رئـیـس سـازمـان  استانـدارد ھسـتـنـد كـه بـه

نوسازی، توسعه و تجھیز مدارس كشـور تـا پـایـان 
ھــزار كــالس درس دیــگـر بــه ســامــانــه ٤٠امسـال 

گرمایشی استاندارد حرارت مركزی شامل پكیج و 
شوند؛ پایان امسال یعنی وقتـی  رادیاتور مجھز می
ھای جـدیـد نـوشـدارویـی بـرای  بھار آمده و بخاری

ھزار بخـاری ١٠٠ھنوز .  ھای آینده خواھند بود سال
آموزان را تھدید  غیراستاندارد در مدارس، جان دانش

مـیـلـیـارد تـومـان ٧٠٠درصـورت تـأمـیـن .  كنـد می
ھـای گـرمـایشـی  ھا بـه سـامـانـه اعتبار ھمه كالس

 ».استاندارد مجھز می شوند
 

روایت یک کارگر ایرانی از شرایط کار 
 در اقلیم ک ردستان عراق

کار در اقلیم ک ردسـتـان عـراق، شـرایـط خـاص 
خال ھای بیـشـمـار قـانـونـی دامـن .  خودش را دارد

شرایط . بسیاری از کارگران ایرانی را گرفته است
زمانی برای ایرانی سـخـت تـر مـی شـود کـه در 

آمارھای غیر  .ھنگام کار دچار سانحه شده باشند
ھزار ایرانی در اقـلـیـم ٥٠رسمی از اشتغال بیش از 

 .خبر می دھند٩٢ک ردستان عراق تا پیش از سال 
سـالـه اسـت، حـدود ده سـال در ٣٢کمال جـوانـی 

کارگاه بلوک زنی کار کرده اسـت وی در سـال 
به دلـیـل مشـکـالت مـالـی و کسـادی بـازار، ٩٢

کارگاه کوچک بـلـوک زنـی اش را بـا بـدھـی 
ھای فراوانی جا می گذارد و به ک ردستـان عـراق 

به قول خودش خیلی ھا رفتند  .  مھاجرت می کند
ایـن اسـتـاد بـلـوک  .و با سرمایه خوبی بازگشتند

زنی در شرکتی که پیمانکار احداث سـولـه ھـای 
کارگاھی است استخدام می شود، بـا دسـتـمـزدی 
که تقـریـبـا  ھـفـت بـرابـر آن درآمـدی بـود کـه از 

به قول .  کارگاه بلوک زنی برایش باقی می ماند
ھزارتومان کفاف ھزیـنـه ھـای زنـدگـی ٣٠٠کمال 

خود و ھمسر و دختر یـازده سـالـه اش و پـرداخـت 
ــمــی داده اســت٢٠٠اجــاره  ــی ن ــومــان ــزارت در  .ھ

کرکوک مشغول به کار شدم، در منطـقـه ای بـه 
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روز ٢٠حـدود .  نام داقوق، سرگرم نصب سوله بـودم
ھنوز حـقـوق مـاه .  از اقامتم در عراق می گذشت

اول کارم را نگرفته بودم به ناگـاه از روی سـولـه 
که پایه اش درست در بتـن مـحـکـم نشـده بـود از 

بـه  .متری بر روی زمـیـن افـتـادم١٥ارتفاع تقریبا 
عل ت شدت ضربه ای که به کمرم وارد شـده بـود، 

امـکـانـات .  چند مھره پشتم دچار شکستگی شـد
پزشکی محدودی در بیمارستان مـحـل بسـتـری ام 
در کرکوک وجود داشت، ھمان جا فھمیدم دچـار 
خون ریزی داخلی شده ام دکترھای عرب زبـان را 
با ھزار بدبختی به ایـن بـاور رسـانـدم کـه از مـن 

بعد از معاینه پزشکان، سریعا  بـه .  آزمایش بگیرند
اتاق عـمـل مـنـتـقـل شـدم، بـعـد از چـنـد روز بـه 

پدر پـیـرم،  .بیمارستانی در  سلیمانیه  انتقال یافتم
که کارگر ساده است بـا پـولـی کـه از دوسـت و 
. آشنا قرض گرفته بود خودش را به عـراق رسـانـد

دکترھا به او گفته بودنـد کـه دچـار لـه شـدگـی 
صاحب شـرکـت ھـمـان  .نخاع در ناحیه کمر شده ام

روز اول در کرکوک به بـیـمـارسـتـان آمـد از خـال 
قانونی در اقلیم ک ردستان استفاده کـرد و نـاپـدیـد 

ھمه ھزینه ھای بیمارستان را از جـیـب خـودم .  شد
عجب شانسـی، رفـتـه بـودم بـرای « پرداخت کردم 

بعـد از یـک مـاه و نـیـم، !  کار و کسب و درآمد
حـدود دو سـال اسـت !  » علیل و بدھکارتر برگشتم

خانه نشین شده ام از کمر به پایین تقریبا  فلج شده 
ام و دیگر توانایی پرداخت آن دویسـت ھـزارتـومـان 
کرایه پارکینگی که به عنوان خـانـه اجـاره کـرده 

با ھـمـسـر و دخـتـرم بـه خـانـه .  بودم را ھم نداشتم
پدری بازگشتم، خانه ای که یـک اتـاق بـیـشـتـر 

ھزینه ھای فیزیوتراپی و درمان ھم کـه بـه .  ندارد
جای خود، ماھانه حدود یـک ونـیـم مـیـلـیـون آب 

چندین بـار بـا مـدیـر شـرکـت تـمـاس .  می خورند
گرفتم جوابی نگرفتم با وقاحت تمام بـا ادبـیـاتـی 
رکیک و تھدید آمیز از مـن مـی خـواھـد دیـگـر 

به بھزیستی مراجـعـه کـردم ھـیـچ  .مزاحمش نشوم
اداره کار ھم می گوید قـبـل . نوع کمکی نشده ام

از رفتن به عراق، باید    مجوز کار در خـارج از 
کشور می گرفتی در عراق ھم اقـامـت نـگـرفـتـه 
بودم مثل بسیاری از کارگران دیگر ھر مـاه مـی 
آمدم لب مرز و گذرنامـه ام را دوبـاره م ھـر مـی 

به گفته کـارشـنـاسـان در اقـلـیـم ک ردسـتـان،  .زدم
قانونی برای حمایت از نیروی کار خـارجـی وجـود 

صدھا ھزار افغانی، پاکستانی، فلیـپـیـنـی، .  ندارد
اندونزیایی و عرب تبار در این کشـور مشـغـول بـه 

کارگرانی که تن به ھر شرایطی می . کار ھستند
. دھند تـا مـوقـعـیـت شـغـلـیـشـان را حـفـظ کـنـنـد

پیمانکارھا ھم از این فرصـت سـوء اسـتـفـاده مـی 
کنند و با بدترین شیوه ممکن با کـارگـران رفـتـار 

بـا تـوجـه بـه حضـور کـنـسـولـگـری و  .می کنند
نمایندگی ھای دیپلماتیک کشورمان در شھرھای 
مختلف اقلیم ک ردستان، بسیاری از ایرانـی ھـایـی 

که در عراق ھنگام کار دچار سانحه مـی شـونـد 
به نمایندگی ھای سیاسی کشورمان مراجعه نمی 

چون طبق قـوانـیـن، حـمـایـت کـنـسـولـی از . کنند
نیروھایی صورت می گیرد که مجوز کار داشـتـه 

مساله ای که غالب ایرانی ھای شاغل در . باشند
بـخـشـی ازیـک  .اقلیم پشـت گـوش انـداخـتـه انـد

 آبان ١گزارش مکریان بتاریخ 
 

بسته شدن دروازه وزارت کارافغانستان 
جنبش علیه «تااطالع ثانوی ازطرف

 »بیکاری

جنبش علیه « شماری از اعضای نھاد آبان  ١٠
دروازه وزارت کار و امـور اجـتـمـاعـی،  » بیکاری

شھدا و معلولین را بستند و بـه کـارمـنـدان اجـازه 
ایـن جـنـبـش  .ورود به ساختـمـان وزارت را نـدادنـد

گوید که دروازه وزارت کار و امور اجتـمـاعـی  می
ھـا رسـیـدگـی  را بسته و تا زمانیکه به خواست آن

یک از کارمنـدان ایـن وزارت اجـازه  نشود به ھیچ
ورود به این وزارت را نخواھند داد و شب و روز در 

جنـبـش  .ھای وزارت کار، خواھند ماند پشت دروازه
ای اعالم کرده که  علیه بیکاری با انتشار قطنامه

روز قبل تاکنون علیه روند بـیـکـاری   ٥٥از مدت 
در افغانستان در مـقـابـل شـورای مـلـی دسـت بـه 

 .تحصن زده ولی ھیج گوش شنوایی نـبـوده اسـت
گوید که دروازه وزارت کار و امـور  این جنبش می

ھـا  اجتماعی را بسته و تا زمانیکه بـه خـواسـت آن
یک از کارمند این وزارت  رسیدگی نشود به ھیچ

اجازه ورود به این وزارت را نخواھند داد و شـب و 
 .ھای وزارت کار، خواھند ماند روز در پشت دروازه

زایـی  ھـا اشـتـغـال افزاید خواست اول آن این نھاد می
است که اولویت نخست دولت وحـدت مـلـی اعـالم 
شده و دولت مسئولیت دارد که زمینه اشـتـغـال را 

فـراھـم «  .برای مردم افـغـانسـتـان را فـراھـم سـازد
ساختن زمینه جلب و جذب نیروی کار در سکتـور 

ھای کـارگـری در  ایجاد نمایندگی« ، » خصوصی
کشورھای ھمسایه، منطقه و جھان بـرای جـلـب و 

ایـجـاد دفـتـر « و  » جذب نیروی کـار افـغـانسـتـان
ــت ــی در مــرکــز و والی ــاب ــا کــاری ــه  » ھ ــل ــم از ج

جنبش علیه  .ھای دیگر این نھاد مدنی بود خواست

، » تطبیق قـانـون کـار« بیکاری ھمچنین خواستار 
، » تـأمـیـن امـنـیـت شـغـلـی« ، » بیمـه کـارگـران« 
توجه به وضعیت نابسامان مـھـاجـریـن افـغـان در « 

و  » مــمــنــوعــیــت کــار اطــفــال« ، » خــارج کشــور
سـرعـت بـخـشـیـدن و ایـجـاد شـفـافـیـت در رونــد « 

 .شده است »استخدام
 

 اخبار بین المللی
شرکت ھزاران تن از مردم  -آلمان 

کلن در تظاھرات علیه نیروھای ضد 
 خارج  

در شـھـر )  آبـان ٣/  اکـتـبـر  ٢٥(روز یکشنبه 
کلن آلمان بیش از ده ھزار نفر عـلـیـه گـردھـمـایـی 

(گروه دسـت راسـتـی افـراطـی و ضـد خـارجـی 
Hogesa  (در مــیــتــیــنــگ .  تــظــاھــرات کــردنــد

پلیس . ھزار نفر شرکت داشتند حدود یک" ھوگسا"
ھـزار نـفـر در  ٢٣آلمان بـرآورد کـرده کـه حـدود 

بر روی پـالکـاردھـا از .  اند تظاھرات شرکت داشته
ھیچ انسانی غـیـر قـانـونـی : "جمله نوشته شده بود

کـلـن عـلـیـه " ، " پناھجویـان خـوش آمـدیـد"، "نیست
ھـا  ما خواستار آموزش بیشتر بـرای نـازی" ، " نفرت

گروھی از دوسـتـداران کـارنـاوال مـعـروف ".  ھستیم
بر روی یکی . کلن ھم در تظاھرات شرکت داشتند
کـردنـد نـوشـتـه  از پالکاردھایی که آنان حمل مـی

ھــای رنــگــارنــگ عـلــیــه اشــرار  جــرقــه: " شـده بــود
ای رنـگ نـیـروھـای  که به یونیفورم قھوه"  ای قھوه

ھا در آلمـان  دوره نازی)  گردان حفاظتی" (اس اس"
گـرا  کـثـرت اشاره دارد و به معنای مخالفت جامعـه

. راستی افراطی ضدخارجی اسـت با نیروھای دست
از " گــروه و انــجــمــن بــا شــعــار  ٥٠اتــحــادی از 

تـظـاھـرات "  پناھجویان و شأن انسانی حفاظت کنیم
 .را سازماندھی کرده بود" ھوگسا"علیه 
 

ترانس "بیکار شدن کارکنان  -روسیه 
 بدنبال وشکستگی این شرکت" آئرو

)Transaero(شرکت ھواپیمایی ترانس آئرو 
، دومین کمپانی ھواپیمایی روسـیـه روز دوشـنـبـه 

سـقـوط .  پروازھای خود را متوقف کرداکتبر  ٢٦
شدید ارزش روبل بدنبال ایجاد بحران اقتصـادی در 
روسیه، کاھش قدرت خرید مردم این کشـور و در 
نھایت افـزایـش مـیـزان بـدھـی ھـای ایـن شـرکـت 
ھواپیمایی ادامه فعالیتھای آنرا غیرممـکـن کـرده 

دولـت روسـیـه مـاه گـذشـتـه از بـزرگـتـریــن .  اسـت
کمپانی ھواپیمایی ایـن کشـور یـعـنـی آئـروفـلـوت 
خواسته بود تا نسبت به نجات این شرکـت دخـالـت 

 .اما این اقدام بی نتیجه گزارش شده است. کند
 

سنگسار یک زن توسط  -افغانستان 
 "طالبان"جنایتکاران اسالمی 

در مــرکــز "  غــور" مــقــامــات مــحــلــی والیــت 
افغانستان از سنگسـار فـجـیـع یـک دخـتـر جـوان 
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بـه گـفـتـه . خبر دادند" طالبان"توسط اسالمگرایان 
سخنگوی والی غور، اعضای طالبان با بـرگـزاری 
یک دادگاه صـحـرایـی، ایـن دخـتـر جـوان را روز 

. سنگسار کردند" زنا"یکشنبه سوم آبانماه به اتھام 
دو ماه پیش نیز مقامات محلی در والیت غور، از 

خـبـر "  بـه جـرم زنـا" اجرای حکم شالق بر دو جوان 
 .داده بودند

 
گرسنگی شدید و  -سودان جنوبی 

 خطر مرگ دھھا ھزار نفر 
سازمان خواروبار و کشـاورزی سـازمـان مـلـل، 
یونیسف و بـرنـامـه جـھـانـی غـذا طـی گـزارشـی 

ھـزار نـفـر در  ٣٠مشترک اعالم کردند، دستکم 
سودان جنوبی با گرسنگی شدیـد و مـرگ روبـرو 

 .ھستند
 

به گزارش سازمان ملل، عالوه بر آن دھھا ھزار نفر 
دیگر با قحطـی روبـرو بـوده و در شـرایـط بسـیـار 

ساکـنـان مـنـاطـق شـمـالـی . سخت به سر می برند
سودان جـنـوبـی ھـم اکـنـون بـا  در"  یونیتی" ایالت 

ایـن .  وخیم ترین شرایط در این کشور روبرو ھستنـد
شدیدترین درگـیـری  منطقه در ماھھای اخیر صحن 

ھا و ھمچنین آدم ربایی و تجاوز گسترده به زنـان 
براساس اعالم سازمان مـلـل، . و کودکان بوده است

میلیون نفـر از سـاکـنـان سـودان جـنـوبـی در  ٣.٩
 .وضعیت بحرانی به سر می برند

 
تصویب لغو تحریم کوبا  -سازمان ملل 

 و منزوی شدن آمریکا و اسرائیل 
یک صـدا  سازمان ملل متحدکشورھای عضو 

به لغو تحریم ھای تجاری آمریکا علیه کوبا رأی 
در نشست روز سه شنـبـه ایـن سـازمـان، در . دادند

عضـو ایـن  ١٩٣عضو از  ١٩١   اتفاقی کم سابقه 
سازمان، به قطعنامه لغو تـحـریـم ھـا رای مـثـبـت 

فقط آمریکا و اسرائیل بـا ایـن قـطـعـنـامـه .  دادند
برونو رودریـگـوئـز پـاریـلـیـا، وزیـر .  مخالفت کردند

ھزینه ھای انسانی کـه  " :  امور خارجه کوبا گفت
 ٧٧.  این تحریم ھا به بار آورده قابل تخمین نیـسـت

درصد مردم کوبا از زمان تولدشـان از تـحـریـم ھـا 
قطـعـنـامـه سـازمـان مـلـل الـزام آور "  .رنج برده اند

نیست اما برای کوبا فرصتی است تـا بـار دیـگـر 
اکـثـریـت .   مخالفت خود را با تحریم ھا نشان دھد

نمایندگان کنگره آمریکا که از جـمـھـوریـخـواھـان 
ساله علیه کوبا  ٥٣ھستند با برداشتن تحریم ھای 

 ":  یک دانشجوی کوبایـی مـی گـویـد.  مخالفند
 ٢١ما در قـرن .  تحریم باید از میان برداشته شود

" . ھستیم و این جنگ ھای پوچ باید پایان بگیرند
سال گذشته رھبران آمریکا و کوبا با از سرگیـری 

روابط سیاسی موافقت کردند و در حدود سـه مـاه 
پیش سفارتخانه ھای دو کشـور در واشـنـگـتـن و 

 .ھاوانا بازگشایی شد
 

محاکمه خواننده رپ به جرم  -آنگوال
 اعتراض به وضعیت کشور

روز لواتـی بـیـراو، خـوانـنـده  ٣٦پس از گذشت 
خـود را مـتـوقـف  اعتصاب غذایرپ اھل آنگوال 

او که اکنون به دلیل شـرایـط جسـمـانـی در .  کرد
بـیــمــارسـتــان بســتـری اســت، اواســط مــاه نــوامــبــر 

او متھم است کـه بـه ھـمـراه .  محاکمه خواھد شد
ــفــر دیــگــر عــلــیــه ژوزه ادوآردو دوس  چــھــارده ن
سانتوس، رئیس جمھوری آنگوال دسـت بـه شـورش 

سـالـه از پـنـج  ٣٣این خواننده محبوب .  زده است
روز پیش در بیمارستان لواندا، پایـتـخـت جـمـھـوری 

کیلو از  ١٥آنگوال بستری شده و تا کنون بیش از 
لواتی بـیـراو بـیـسـتـم مـاه . وزنش کاسته شده است

. ژوئن به ھمراه چھارده فعال دیگر دسـتـگـیـر شـد
این افراد نسبت به وضعیت سیاسی کشور آنـگـوال 
اعتراض داشتند و خواستار شرایـط بـھـتـر زنـدگـی 

 .برای مردم بودند
 

 ھای کوتاه خبر
  ترکیه

نفر را بـدلـیـل مشـارکـت    ٢٤٤ دادگاھی در استانبول  
در    ٢٠١٣ گسترده ضد دولتی در ژوئـن سـال  تظاھرات  در 

 . ترکیه، به دو تـا چـھـارده مـاه حـبـس مـحـکـوم کـرد 
دادستانی ترکیه خواھان دوازده سال حبس برای برخـی از  

 .این افراد شده بود 
  فرانسه

ھزاران نفر علیه حذف یـک ھـزار شـغـل در شـرکـت  
کـرده و   تـظـاھـرات  ھواپیمایی فرانسه ایر فرانس در پاریس 

از افرادی که اخیرا مـتـھـم بـه اعـمـال خشـونـت در ایـن  
برگزار کـنـنـدگـان ایـن   . زمینه شده اند نیز حمایت کردند 

تظاھرات، تعداد معترضان را در پاریـس ھـفـت ھـزار نـفـر  
 .اعالم کرده اند 

  اندونزی
اتـحـادیـه ھـای کـارگـری  " براساس گزارش منتشره،  

علیه تعیین حداقـل دسـتـمـزد کـارگـران تـوسـط  "  اندونزی 
برپایه این گزارش، دولـت انـدونـزی  .  دولت اعتراض کردند 

پانزدھم اکتبر، حداقل دستمزد جدیـد کـارگـران را اعـالم  
حداقل دستمزد جدید، اتـحـادیـه   در روند تعیین . کرده است 

ھا و تشکل ھای کارگری ھیچ نقشـی نـداشـتـه انـد و  
دولت بدون انجام مذاکرات الزم با نمـایـنـدگـان کـارگـران،  

بـنـابـرایـن  .  یک طرفه، دستمزد جدید را تعیین کرده است 
ـلـیـه ایـن اصـالحـات   اتحادیه ھای کارگری انـدونـزی ع
یک طرفه دولت، دست به اعتراض و تشـکـیـل کـمـپـیـن  

 پاکستان  .ھای اعتراضی زده اند 
براساس گزارش منتشره، سقوط بـھـمـن در پـاکسـتـان  

تـمـام  .  کـارگـر گـردیـد   ١٠ منجر به مفقود شدن بیش از  
کارگران مدفون شده در زیـر بـرف، در یـک مـعـدن در  

بـه گـفـتـه  .  پاکستان کار مـی کـردنـد "  مانسھره "منطقه  
فرمانده پلیس منطقه مانسھره، ھنوز آمار دقـیـق افـرادی  
که بر اثر سقوط بھمن به دام افتاده اند در دست نـیـسـت،  

 .اما تالش برای نجات آنان ادامه دارد 
 کانادا 

بیش از دوازده ھـزار نـفـر از  "  رادیو کانادا " به گزارش  
  ٢٦ از روز دوشـنـبـه  "  کـبـک " کارکنان بخـش دولـتـی  
کارکنان بخش دولـتـی کـبـک  .  اکتبراعتصاب کرده اند 

" مدارس، بیمارستانھا و ادارات دولـتـی " از جمله کارکنان  
. در اعتراض به شرایط کاری خود اعـتـصـاب کـرده انـد 

یکی از مسئوالن اتحادیه ھای کارکنـان بـخـش دولـتـی  
ھدف از این اعتصاب ایـن اسـت کـه  :  کبک می گوید 

مردم آگاه شوند و درک کنند که اقدام اتحـادیـه ھـا در  
یک جبھه مشترک، قبل از ھر چیز دفـاع از خـدمـات  

اعـتـصـاب کـنـنـدگـان اعـالم کـردنـد در  .  عمومی است 
صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، در روزھـای نـھـم و  

 .دھم نوامبر نیز اعتصاب خواھند کرد 
 اندونزی 

از چند روز پیش تاکنون پناھجویان سـاکـن انـدونـزی  
به دلیل عدم رسیدگی به پرونده ھای پـنـاھـنـدگـی خـود  

پناھجویان افغانستانـی در  . دست به اعتصاب غذا زده اند 
انــدونــزی بــه دلــیــل عــدم رســیــدگــی بــه پــرونــده ھــای  
پناھندگی و به علت شرایـط بـد و عـدم رسـیـدگـی بـه  
تقاضای پناھندگی، پس از چندین سال، دست به تحصن  
و اعتصاب غذا زده اند، تا بتوانند اعـتـراض خـود را بـه  

ایـن پـنـاھـجـویـان اعـالم  .  گوش مقامات اندونزی برسانند 
کرده اند تا زمان دریافت جواب مشخص و قانع کننده از  
سوی مسئوالن سازمان ملل، بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه  

 .خواھند داد 
  عراق

گزارش منتشره از ادامه اعتراض و اعتصابات بـرحـق  
معلمان و اساتید دانشگاه در شھر سلیمانیـه در اعـتـراض  

بنابه ایـن   . به عدم پرداخت حقوق معوقه خود حکایت دارد 
گزارش، در ادامه اعتراض معلمـان و اسـاتـیـد دانشـگـاه،  
گروھی از دانشجویان دانشگاه سلیمانی به منظور حمایت  
از اعتراضات و مطالبـات اسـتـادان خـود و اعـتـراض بـه  
سیستم آموزشی اقلیم کردستان عراق، از رفتن به کـالس  

معلمان و استـادان دانشـگـاه  .  ھای درس خودداری کردند 
سلیمانیه بار دیگر بر ادامه اعتراضات خود تا رسـیـدن بـه  

 .خواست و مطالباتشان، تاکید کردند 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی


