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سرپیﺎم

چه کسی پﺎسخگوست؟
بﻪ تیتر ﻫای خبرگزاری ایﻠﻧا در رﻭز  72تیرﻣاﻩ ﻧگاﻩ کﻧید:
درآﻣد صیاداﻥ خﻭزستاﻧی بﻪ  ۰۴۴ﻫزارتﻭﻣاﻥ رسید.
ﻣدیرعاﻣﻝ اتحادیﻪ ﻣرزﻧشیﻧاﻥ بﻭشﻬر :ﻣرزﻧشیﻧاﻥ برای پرداخت بدﻫی بﻪ ادارﻩ
دارایی ،خاﻧﻪﻫای خﻭد را فرﻭختﻧد .تعاﻭﻧیﻫای استاﻥ  ۵ساﻝ است کﻪ درآﻣدی
ﻧدارﻧد.
قائﻡ ﻣقاﻡ سازﻣاﻥ ﻧظاﻡ پرستاری :پرستاراﻧی ﻫستﻧد کﻪ با  ۵۴۴ﻫزار تﻭﻣاﻥ
درآﻣد ،بدﻭﻥ بیﻣﻪ سرﻣیکﻧﻧد.
ﻭقتی صحبت از ارزاﻥ سازی ﻧیرﻭی کار برطبق دستﻭرات صﻧدﻭق بیﻥ
اﻟﻣﻠﻠی پﻭﻝ ﻣی کﻧیﻡ ،ایﻥ تﻧﻬا کارگراﻥ یدی را در بر ﻧﻣی گیرد بﻠکﻪ بخش
خدﻣات کﻪ ﻫر رﻭز رشد کﻣی را طی ﻣی کﻧد ،را ﻧیز در بر ﻣی گیرد.
با آﻧکﻪ از شگردﻫای کارفرﻣایاﻥ در ﻣﻧاطق ﻧفتی برای بﻪ ﻧصؾ رساﻧدﻥ
حقﻭق کارگراﻥ در ﻫفتﻪ گذشتﻪ خبری را ﻣﻧتشر کردیﻡ ،اﻣرﻭزﻩ بﻪ تاخیر
افتادﻥ حقﻭق ﻫا بﻪ یک رﻭاﻝ عادی تبدیﻝ شدﻩ است .در اتﻭبﻭسراﻧی تﻬراﻥ
یکﻣاﻩ ،در پترﻭشیﻣی ﻫا  7اﻟی  3ﻣاﻩ ،در ﻣراکز ﻧفتی بیﻥ  3تا  6ﻣاﻩ بﻪ اﻣری
عادی تبدیﻝ شدﻩ است .در شرکت ﻧصر گستر کرﻣاﻥ در اسکﻠﻪ شﻬید باﻫﻧر،
بعد از یکساﻝ با کارگراﻥ تسﻭیﻪ حساب کردﻧد.
آیا ایﻥ کارفرﻣایاﻥ در زﻣاﻥ عقد قرارداد با صﻧعت ﻧفت ﻫیچ پشتﻭاﻧﻪ ﻣاﻟی
ﻧدارﻧد ﻭ باید با ﻧقد شدﻥ صﻭرت ﻭضعیتشاﻥ بﻪ کارگراﻥ پﻭﻝ بدﻫﻧد؟ آیا
ﻧپرداختﻥ سختی کار در ایراﻥ خﻭدرﻭ بصﻭرت ﻫرﻣاﻫﻪ ﻭ در پرﻭژﻩ ﻫای
ﻧفتی رعایت ﻧکردﻥ ﻣﻭضﻭع سختی کار از ﻣﻭارد ارزاﻥ سازی ﻧیرﻭی کار
ﻧیست؟ بازرسی ﻧکردﻥ عﻣدی کارخاﻧﻪ ﻫا ﻭ کارگاﻫﻬا ﻭ شرکت ﻫای
خصﻭصی در جﻬت عدﻡ رعایت قﻭاﻧیﻥ کار ،از سﻭی ﻭزارت کار از ﻣﻭارد
ارزاﻥ سازی ﻧیرﻭی کار ﻧیست؟
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از عسﻠﻭیﻪ خبرﻧگاراﻥ پیاﻡ سﻧدیکا چﻧیﻥ خبر ﻣی دﻫﻧد« :سالﻡ ،برادراﻥ عزیز
کسی برای کار در پاالیشگاﻩ ستارﻩ خﻠیج ﻭ شرکت آبادراﻫاﻥ ﻧیاد ،چﻭﻥ از
ﻟحاظ خﻭابگاﻩ ،سرﻭیس بﻬداشتی ،ﻭ ؼذا ﻭظعیتش خراب خراب است .حتا
حقﻭق برج ۲7رﻭ ﻧدادﻩ اﻧد»
شرکت اﻝ جی ﻣستقر در سیرجاﻥ در ضﻣﻥ عقد قرارداد ﻧﻪ تﻧﻬا دستﻣزد ﻫا را
بﻪ  2۴درصد تقﻠیﻝ دادﻩ بﻠکﻪ ﻣسکﻥ ﻭ رفت ﻭ آﻣد را ﻧیز بﻪ عﻬدﻩ خﻭد
ﻣﻬﻧدسیﻥ گذاشتﻪ اﻧد.
طرح کارﻭرزی کﻪ از سﻭی دﻭﻟت اعالﻡ شدﻩ ،اصﻠﻥ گﻝ بﻪ خﻭدی است ﻭ باید
ﻭزیرکار ،ﻣجﻠس ،دﻭﻟت ،ﻭ طراحاﻥ ضد کارگری از سﻭی صﻧدﻭق بیﻥ اﻟﻣﻠﻠی
پﻭﻝ ،تشﻭیق بشﻭﻧد  .ایﻥ طرح کﻪ داﻧشجﻭیاﻥ را ﻫدؾ گرفتﻪ است برای آﻣادﻩ
سازی جاﻣعﻪ کارگری در جﻬت آزاد سازی دستﻣزد ﻭ برداشتﻥ حداقﻝ حقﻭق ﻭ
در یک کالﻡ ﻧابﻭدی قاﻧﻭﻥ کار ﻭ ﻫرج ﻭ ﻣرج در رﻭابط کارفرﻣا ﻭ کارگراﻥ
است .سیاست دﻭﻟت ایﻥ است کﻪ اگر ﻧﻣی تﻭاﻥ قاﻧﻭﻥ کار را ﻧابﻭد کرد با
گذراﻧدﻥ بخشﻧاﻣﻪ ﻫایی ﻣی تﻭاﻥ قاﻧﻭﻥ کار را عﻣﻠﻥ کﻧار گذاشت.
از عسﻠﻭیﻪ خبر ﻣی رسد کﻪ شرکت ﻫای پیﻣاﻧکار ﻧفتی دستﻣزد کارگراﻥ خﻭد
را ﻧﻣی دﻫﻧد ﻭ آﻧﻬا را برای شکایت حﻭاﻟﻪ بﻪ رییس ادارﻩ کار ﻣی کﻧﻧد ﻭ
رییس ادارﻩ کار ﻫﻡ بﻪ آﻧاﻥ ﻧصیحت ﻣی کﻧد کﻪ دست از شکایت بردارﻧد چﻭﻥ
ﻧتیجﻪ ای ﻧخﻭاﻫد داشت .آیا از سﻭی دﻭﻟت بﻪ ادارﻩ کار تﻭصیﻪ ای ﻣبﻧی بر
ﻫﻣاﻧگ شدﻥ با پیﻣاﻧکاراﻥ صادر شدﻩ است؟
قﻭﻩ قضاییﻪ ﻭ پﻠیس اﻣﻧیت ساﻟﻬاست کﻪ بﻪ ﻫﻭاداری از کارفرﻣایاﻥ ﻭرﻭد کردﻩ
ﻭ حکﻡ شالق ﻭ زﻧداﻥ برای کﻭشﻧدگاﻥ کارگری را تﻭصیﻪ ﻭ صادر ﻣی کﻧﻧد.
زحﻣتکشاﻥ ﻧﻣی داﻧﻧد در کداﻡ جبﻬﻪ باید بجﻧگﻧد .با دﻭﻟت ،قﻭﻩ قضاییﻪ ،پﻠیس
اﻣﻧیت ،ﻭزارت کار ،شرکت ﻫای پیﻣاﻧکاری خصﻭصی ،شرکت ﻫای خارجی
کﻪ در ایراﻥ برای سرﻣایﻪ گذاری کار ﻣی کﻧﻧد....
ﺍتحﺎد زحمتکشﺎن ،چﺎره کﺎر ﺍست!
هیﺎت تحریریه پیﺎم سندیکﺎ
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کﺎرگرﺍن نیشکر هفت تپه تنهﺎ نیستند!
دیرﻭز ﻭ اﻣرﻭز اعتصاب کارگراﻥ ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ برای بازگرداﻧدﻥ شرکت
بﻪ دﻭﻟت در حاﻝ اﻧجاﻡ است.
کارگراﻥ خﻭاستار پس گرفتﻥ شرکت از کارفرﻣای فعﻠی کﻪ حتا ﻧتﻭاﻧستﻪ است
کﻣتریﻥ تقاضای کارگراﻥ را اﻧجاﻡ دﻫد ﻭ بﻪ تعﻬداتش عﻣﻝ کﻧد ،ﻫستﻧد.
کارفرﻣایی کﻪ دستﻣزد کارگراﻥ ﻭ حق بیﻣﻪ اش را پرداخت ﻧﻣی کﻧد ﻭ فقط با
پارتی بازی بﻪ کارفرﻣایی رسیدﻩ است بﻬتر است از شرکت ﻫفت تپﻪ بیرﻭﻥ
برﻭد .کارگراﻥ ﻫفت تپﻪ در جﻬت شایستﻪ ساالری بﻪ درستی خﻭاﻫاﻥ بیرﻭﻥ
رفتﻥ کارفرﻣا از شرکت ﻫستﻧد زیرا کارگراﻥ با دست خاﻟی ،خﻭد خﻭاﻫﻧد
تﻭاﻧست شرکت را بﻬتر از ایﻥ آقایاﻥ ادارﻩ کﻧﻧد .کافی بﻪ کارگراﻥ اعتﻣاد
شﻭد.
ﻣتاسفاﻧﻪ با خبر شدیﻡ تاکﻧﻭﻥ  ۲5ﻧفر از کارگراﻧی کﻪ در اعتراض اﻣرﻭز
شرکت داشتﻧد بازداشت شدﻩ اﻧد .ﻣا خﻭاﻫاﻥ آزادی سریع ﻫﻣﻪ کارگراﻥ
بازداشتی ﻫستیﻡ.
سﻧدیکای کارگراﻥ فﻠزکارﻣکاﻧیک ایراﻥ ضﻣﻥ حﻣایت از خﻭاستﻪ ﻫای بﻪ حق
کارگراﻥ ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ  ،اعالﻡ ﻣی کﻧد خﻭاﻫراﻥ ﻭ برادراﻧﻣاﻥ در ﻧیشکر
ﻫفت تپﻪ را تﻧﻬا ﻧﻣی گذاریﻡ ﻭ از تﻣاﻣی اﻣکاﻧات خﻭد برای رسیدﻥ بﻪ اﻫداؾ
کارگریشاﻥ دریػ ﻧخﻭاﻫیﻡ ﻭرزید.
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عدم پردﺍخت مطﺎلبﺎت کﺎرگرﺍن نیشکر هفت تپه و بﺎزدﺍشت
کﺎرگرﺍن معترض محکوم ﺍست!
طبق اطالعیﻪ سﻧدیکای کارگراﻥ ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ در پی اعتراضات کارگراﻥ شرکت کشت
ﻭ صﻧعت ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ در رﻭزﻫای اخیر ﻭ بستﻪ شدﻥ جادﻩ بیﻥ اﻟﻣﻠﻠی اﻧدیﻣشک بﻪ
اﻫﻭاز تﻭسط کارگراﻥ در اعتراض بﻪ عدﻡ رسیدگی بﻪ ﻣطاﻟبات ﻣعﻭق خﻭد ،ﻧیرﻭﻫای پﻠیس
ﻭ اﻣﻧیتی شباﻧگاﻩ از ساعت  7۲سﻪ شﻧبﻪ سﻭﻡ ﻣرداد ﻣاﻩ با یﻭرش بﻪ خاﻧﻪ ﻫای کارگراﻥ
پاﻧزدﻩ تﻥ از آﻧاﻥ را بازداشت کردﻧد .احﻣد کثیر ،بﻬزاد ﻧظری ،سیدﻫادی تفاح ،عبداﻟرضا
سرخﻪ ،حﻣید عبداﻟﻪ زادﻩ ﻭ دﻭ ﻧفر کﻪ ﻧاﻡ شاﻥ صباح سﻭاری است در بیﻥ بازداشت شدگاﻥ
ﻫستﻧد .کارگراﻥ اعالﻡ کردﻩ اﻧد کﻪ در صﻭرت عدﻡ پرداخت ﻣطاﻟبات ﻣعﻭق خﻭد ﻭ ﻫﻣچﻧیﻥ
عدﻡ آزادی کارگراﻥ بازداشتی اعتراضات خﻭد را از فردا از سر خﻭاﻫﻧد گرفت.
کارگراﻥ زحﻣتکش ﻣجﻣتع کشت ﻭ صﻧعت ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ اعتراضات صﻧفی خﻭد را در
رﻭز سﻭﻡ ﻣردادﻣاﻩ با بستﻥ جادﻩ بیﻥ اﻟﻣﻠﻠی اﻧدیﻣشک بﻪ اﻫﻭاز اداﻣﻪ دادﻧد .اعتراض
کارگراﻥ بﻪ دﻟیﻝ ﻣعﻭق شدﻥ سﻪ ﻣاﻩ حقﻭق ،عدﻡ پرداخت چﻬار درصد حق بیﻣﻪ کارگراﻥ
در ﻣشاؼﻝ سخت ﻭ زیاﻥ آﻭر کﻪ ﻣاﻧع بازﻧشستگی کارگراﻥ در پاﻧزدﻩ ﻣاﻩ گذشتﻪ بﻭدﻩ است،
اخراج ﻫای فﻠﻪ ای ،عدﻡ اجرایی شدﻥ ﻣصﻭبﻪ ﻣجﻠس در ﻣﻭرد بازﻧشستگی کارگراﻥ ﻧی
بر ،پایاﻥ دادﻥ بﻪ ﻭضعیت اﻣﻧیتی برای کارگراﻥ در کارخاﻧﻪ ﻭ ﻫﻣچﻧیﻥ عدﻡ پرداخت
پاداش ﻭ بﻬرﻩ ﻭری ساﻝ  ۴۰ﻭ  ۴۵بﻭدﻩ است .کارگراﻥ خصﻭصی شدﻥ شرکت ﻧیشکر را
از جﻣﻠﻪ عﻭاﻣﻝ اصﻠی ایجاد شرایط ﻣﻭجﻭد ﻣی داﻧﻧد.
سﻧدیکای کارگراﻥ شرکت ﻭاحد اتﻭبﻭسراﻧی تﻬراﻥ ﻭ حﻭﻣﻪ ضﻣﻥ حﻣایت از بیاﻧیﻪ
سﻧدیکای کارگراﻥ شرکت کشت ﻭ صﻧعت ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ ،تحﻣیﻝ شرایط ؼیر اﻧساﻧی بﻪ
کارگراﻥ را ﻣحکﻭﻡ ﻣی کﻧد ﻭ از ﻣسئﻭالﻥ استاﻧی ﻭ دﻭﻟت ﻣی خﻭاﻫد ﻫرچﻪ سریعتر
ﻣطاﻟبات کارگراﻥ پرداخت شﻭد.
یادآﻭر ﻣی شﻭد برخﻭردﻫای پﻠیسی ﻭ اﻣﻧیتی ﻭ قضایی با سﻧدیکای کارگراﻥ شرکت کشت ﻭ
صﻧعت ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ کﻪ در ساﻝ  ۷2بازگشایی شد ،ﻭ زﻧداﻧی شدﻥ ﻭ اخراج ﻧﻣایﻧدگاﻥ
سﻧدیکا ،دست کارفرﻣا برای سﻭاستفادﻩ بیشتر از شرایط بﻪ ﻭجﻭد آﻣدﻩ ﻭ ﻧقض ابتدایی تریﻥ
ﻭ بدیﻬی تریﻥ حقﻭق کارگراﻥ را بازتر کردﻩ است .در چﻧیﻥ شرایطی ﻣا کارگراﻥ چارﻩ ای
جز تقﻭیت تشکﻝ خﻭد ﻭ اتحاد ﻭ ﻫﻣبستگی ﻧداریﻡ.

سندیکﺎی کﺎرگرﺍن شرکت وﺍحد ﺍتوبوسرﺍنی تهرﺍن و حومه
سوم مردﺍد 96

پیﺎم سندیکﺎ نشریه سندیکﺎهﺎی کﺎرگری ﺍیرﺍن

5

تکذیبیه
در چﻧد رﻭز گذشتﻪ بیاﻧیﻪ ﻫایی بﻧاﻡ سﻧدیکای کارگراﻥ ﻧیشکرﻫفت تپﻪ صادر
ﻣیشﻭد کﻪ با تحقیق ﻭپرس ﻭ جﻭ از سایر رفقا ،ﻣتﻭجﻪ شدیﻡ کﻪ ایﻥ بیاﻧیﻪ ﻫا
ﻫیچ ارتباطی با سﻧدیکای کارگراﻥ ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ ﻧدارد.ﻟذا ضﻣﻥ ﻣحکﻭﻡ
چﻧیﻥ عﻣﻠی ،کﻪ اﻭج بی اخالقیست اعالﻡ اﻧزجار ﻣی کﻧیﻡ.ﻧظر بﻪ ﻭضعیت
بﻭجﻭد آﻣدﻩ در ﻧیشکر ﻫفت تپﻪ ﻭ پیاﻣدﻫای ﻣربﻭط بﻪ آﻥ ،چﻧیﻥ اعﻣاﻟی تﻧﻬا
ریختﻥ اب در اسیاب دشﻣﻧاﻥ طبقﻪ کارگر ،ﻣی باشد.

بﺎ ﺍرزوی ﺍندکی رفﺎقت ،صدﺍقت و ﺍنسﺎنیت
رضﺎرخشﺎن
1396/5/5
***

بﺎ توجه به تکذیبیه رضﺎ رخشﺎن و تﺎکید مجدد دیگر عضو هیﺎت مدیره ﺍین
سندیکﺎ ،ﺍز همه تشکل هﺎی کﺎرگری درخوﺍست می شود که ﺍطالعیه هﺎی
جعلی رﺍ نشر ندهند .ﺍین دوستﺎن در شرﺍیط سختی هستند و هرگونه حرکتی
نسنجیده ﺍی ،مشکالتی رﺍ برﺍی ﺍعضﺎی سندیکﺎ و هیﺎت مدیره آن در پی
خوﺍهد دﺍشت.
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اصْل نؽع ،لاًْى اقاقی یا لْاًیي تاؾاؼ آؾاظ ؟!!!
Kmkoomk.wordpress.com
اضثاؼ ظقتگیؽی کاؼگؽاى ًیهکؽ ُفت تپَ ضْؾقتاى ظؼتؽضی اؾ ؼقاًَ ُا تاؾتاب یافت.
هٌثغ ضثؽ ایلٌا ّ تی تی قی
" ً ....یوَ نة قْم اهؽظاظ هاٍ زعّظ ً 51فؽ اؾ کاؼگؽاى ایي کاؼضاًَ تْقظ ًیؽّی
اًتظاهی تاؾظانت نعٍ اًع  ......ػلت تاؾظانت ایي افؽاظ تدوغ ظؼ ظّهیي ؼّؾ اػتصاب ظؼ
هسْؼ نْل تَ اُْاؾ ّ هطتل کؽظى تؽظظ ظؼ ایي هكیؽ تْظٍ اقت" .
ظّلت ُای پف اؾ خٌگ تا زػف لاًْى کاؼ ؾیؽکاًَ تؽای یافتي نؽیک خؽهی ظؼ پایوال
کؽظى اصْل لاًْى اقاقی ّ زػف لاًْى کاؼ کَ ظؼ تؼضی اؾ اصْل آى ،اؾ زمْق کاؼگؽاى
ظفاع کؽظٍ اقت ،تْاًكتَ اًع پای لٍْ لضاییَ ؼا تَ تاؾاؼ کاؼ تاؾ کٌٌع تا ُؽ قَ لٍْ ّ
ًیؽُّای اًتظاهی ظؼ لاًْى ؾظایی نؽیک ایي ظّلت ُا تهًْع.
کاؼگؽاى ُفت تپَ تَ ایي ظلیل تَ اػتصاب ّ ؼاٍ تٌعاى العام کؽظًع چْى ًَ ّؾاؼت کاؼ ّ ًَ
ُیچ ًِاظ ظیگؽ زاکویت ظؼ ایي چٌع قالَ تَ ػلت اػتؽاضات کاؼگؽاى ّ تَ ًیاؾ ُای لاًًْی
آًِا تْخِی ًکؽظٍ اًع ّ تَ خای ؼقیعگی تَ ّضغ آًِا ُؽ تاؼ ػعٍ ای اؾ آًِا ؼا تا کوک
هساکن نؽع تَ ؾًعاى هسکْم کؽظٍ اًع .ظؼ زالیکَ ایي " کاؼآفؽیي" ُای ظّلت تْظًع کَ اؾ
پؽظاضت زمْق کاؼگؽاى ضْظ ظاؼی کؽظٍ ّ زمْلهاى ؼا تؽ اقاـ هیؿاى کاؼناى تؽآّؼظ
ًوی کٌٌعً .یؽُّای اًتظاهی کاؼگؽاى ؼا ظقتگیؽ هی کٌٌع ّ هساکن نؽع ُن تؽای ایٌکَ ظؼ
تاؼیص توعى تهؽی ظؼ صعؼ تی ػعالتی لؽاؼ گیؽًع پػیؽفتٌع تَ خای ُییت ُای زل اضتالف
تا کاؼگؽاى هاًٌع یک خٌایت کاؼ تؽضْؼظ کٌٌع ًَ .هاًٌع ظّ طؽف یک لؽاؼظاظ کاؼ ،کَ یک
طؽف اؾ اًدام ّظیفَ ال کَ پؽظاضت هاُاًَ زمْق کاؼگؽاى اقت ضْظ ظاؼی هی کٌع .اگؽ
خؽهی اتفاق افتاظٍ تانع تَ ّقیلَ " کاؼآفؽیي " نواقت ًَ کاؼگؽاى .کاؼگؽاى طثك اصْل
لاًْى اقاقی قٌعیکای ضْظ ؼا تهکیل ظاظًع ّلی نوا تا ؾیؽ پا گػانتي ایي اصْلی کَ
ّخْظ نوا ؼا تَ ػٌْاى ظّلت ههؽّػیت هی ظُع قٌعیکالیكت ُا ؼا تَ ؾًعاى هی
اًعاؾیع!!! لاًْى کاؼ ؼا کَ تؽ اقاـ اصْل لاًْى اقاقی هی تایع تٌظین ًواییع ،تا ُؿاؼاى
ایؽاظ لاًًْی تٌظین کؽظیعّ .لی ُویي نیؽ تی یال ّ ظم ؼا ُن اؾ تاؾاؼ کاؼ ایؽاى زػف
ًوْظیع تا اؼتاتاى نوا ظؼ صٌعّق تیي الوللی پْل ( یاًکی ُای گاّ چؽاى ) اظِاؼ ضهٌْظی
ًوایٌع( .ػدة ههتی تْی ظُي آهؽیکا ؾظیع ّ ػدة هثاؼؾٍ تا اهپؽیالیكتی !!!)
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قؽظهعاؼ ایي گؽایم  581ظؼخَ ای ظؼ هٌاقثات التصاظی ایؽاى تا ظّلت ؼفكٌداًی ّ
ههاّؼاى التصاظی ( ًْلیثؽالی ) اّ کَ ُن ایٌک خؿّ ههاّؼاى اؼنع ؼییف خوِْؼ
ُكتٌع،آغاؾ نع .کَ ظؼ آ ى همطغُ ،وَ هٌاطك تؿؼگ صٌؼتی ایؽاى ؼاتَ ًام هٌاطك آؾاظ
تداؼی – صٌؼتی اؾ نوْل لاًْى کاؼ ضاؼج کؽظًع ،ػول کؽظی ضع لاًْى اقاقی ایؽاى.
پكًْع ایي گؽایم ّاپف گؽایاًَ ؼا ؼُثؽهسثْب اصالذ طلة ُا ضاتوی تا ضاؼج کؽظى ُوَ
کاؼگاٍ ُای ؾیؽ ظٍ ًفؽ ؼا اؾ نوْل لاًْى کاؼ کاهل ًوْظًع ّ ،هدلف اصالذ طلة ُا ُن تا
تاییع صع ظؼصعی آىّ ،الؼیت ّ قؽنت اصالذ طلثی ؼا افها کؽظًعّ .لی هلت هكص ّ کْؼ
نعٍ ی تاّؼُای قعٍ ُای هیاًَ ایي ّالؼیت ُاؼا ظؼک ًکؽظًع .نیفتَ لثطٌع آى خٌاب؛
خٌایتی ؼا کَ ظؼ زك ُؿاؼاى ُؿاؼ ضاًْاظٍ ُای کاؼگؽی کاؼگاٍ ُای کْچک تْقیلَ ضاتوی
کاؼتؽظی نعٌُْ ،ؾ ُن لاظؼ تَ ظؼک ًیكتٌع .اؾ یک قْ ُوَ کاؼگؽاى صٌؼتی ّ هتطصصی
کَ قاؾًعٍ صٌایغ هاظؼُكتٌع ُن چْى پاالیهگاٍ ُا ّ پتؽّنیوی ُا ًّیؽّگاٍ اؾ نوْل
لاًْى کاؼ ضاؼج ًوْؼظًع ّ اؾ قْی ظیگؽ ُوَ کاؼگاٍ ُای ؾیؽ ظٍ ًفؽ ؼا تَ ّقیلَ ؼُثؽ
"گفتگْی توعًِا" ضاتوی اؾ تاؾًهكتگی ّ . . .هسؽّم کؽظًع .ایي ؼًّع کَ ؾیؽ قایَ
زاکویت ظیٌی صْؼت هی گیؽظ ،تا کعاهیي اصْل نؽع نوا ُوآٌُگی ظاؼظ؟! یا تا کعاهیي
اصْل لاًْى اقاقی کَ تَ ُوَ زاکویت نوا ههؽّػیت ظاظٍ اقت لاتل اًطثاق اقت؟!
هعػی آؾاظی تاؾاؼ ُكتیع هؼٌای قاظٍ ّ تعّى تؼثیؽ ّ تفكیؽ ایي خولَ ،یؼٌی کاؼگؽ ُن زك
ظاؼظ قٌعیکای ضْظ ؼا تهکیل ظُع ّ ظّلت زك ظضالت ظؼ ایي اهؽ ؼا ًعاؼظُ .ویي طْؼ تؽ
اقاـ اصْل لْاًیي کْؼ تاؾاؼ آؾاظ ( ػؽضَ ّ تماضا) ُیچ ًِاظ زاکویتی زك پیم گیؽی
اؾ تدوغ کاؼگؽاى ؼا ًعاؼظ .ظّ لت ُای پف اؾ خٌگ نوا تَ کعاهیي اصْل پایثٌع ُكتیع؟!
آضؽیي ضؽتَ هؽگ تاؼ تَ کاؼگؽاى ؼا ظّلت ؼّزاًی تا طؽذ اصالذ لاًْى کاؼ تَ پیکؽ
کاؼگؽاى ؾظًع .اػتؽاضات کاؼگؽاى ایي طؽذ ضع لاًًْی ّ ضع اًكاًی ؼا تَ ػمة ؼاًع.
ّلی ّؾاؼت کاؼ پیهٌِاظی تعتؽ اؾ آى ؼا تَ هیعاى آّؼظ  .طؽذ کا ّؼؾی؛ ایي طؽذ تاػث
هی نْظ کَ یک ظاًم آهْضتَ ظاًهگاٍ ،یک خْاى ،تؽای ایداظ ؾًعگی ّ ضاًْاظٍ تایع تَ
ػٌْاى کاؼ آهْؾ تا هاُی ُ 051ؿاؼتْهاى کاؼ کٌع یؼٌی یک قْم زعالل زمْق کَ ضْظ
زعالل زمْق تا ضظ فمؽ فاصلَ تؼیعی ظاؼظ .آى ُن تعّى تضویي اقتطعام پف اؾ " کاؼ
آهْؾی".ظّؼاى تؽظٍ ظاؼی فؽػْى ّؼّم ُن زعالل ،هسل ضْاب ّ ضْؼاک تؽظٍ ُا ؼا
تاهیي هی کؽظآؼی  ًَ .گْؼ ضْاتی ّخْظ ظانت ّ ًَ فؽّل کْظکاى تؽای خای ظاظى کلیَ
ُایهاى ظؼ تي قؽهایَ ظاؼاى آى قْی ضلیح !!!! آًِایی کَ لاًْى اقاقی ّ لاًْى قؽ ّ
ظم تؽیعٍ لاًْى کاؼ ؼا لگع هال هی کٌٌع تؽای زفع آتؽّی ؼفتَ اناى تَ ظًثال نؽیک خؽم
ُكتٌع .تا ظؼ تاؼیصِ تؼع اؾ ایي ،تعًاهی ضع هؽظهی ناى ؼا تیي ُوَ ًِاظُای زکْهتی
قؽنکي کٌٌع .اؾ ایي ؼّ تا تؽفٌع ،پای لٍْ لضاییَ ؼا ّاؼظ تاؾاؼ کاؼ کؽظًع ،تا تَ خای
ُییت ُای زل اضتالف ًظؽ تعٌُع کَ ظؼ ایي هْؼظ تَ ضْتی هْفك نعًع ّکاؼگؽاى ؼا کَ
تؽای ظؼیافت زمْق ُای تَ تؼْیك افتاظٍ اناى ظقت اؾ کاؼ هی کهٌع کَ اؾ ًظؽ لاًًْی ایي
ػول کؽظ اػتصاب ًیكت کَ اگؽ ُن تانع طثك اصْل لاًْى اقاقی اقت ّلی آلایاى تا
(کالٍ نؽػی) آًِا ؼا تَ نالق ّ ؾًعاى هسکْم هی کٌٌع .تعّى ایٌکَ زتی یک تاؼ یک ظالل
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کاؼ (کاؼآفؽیي) ؼا تؽای ػعم پؽظاضت زمْق کاؼگؽاى هداؾات کؽظٍ تانٌعُ .وَ ی ایي ػول
کؽظُای ظّلت ُای پف اؾ خٌگ تؽضالف لاًْى اقاقی اقت ّ ههؽّػیت ًعاؼظ ّ ایؽاى
ؼا تَ پٌداٍ قال پیم اؾ اًمالب ههؽّطَ تاؾ هی گؽظاًع .تَ ظّؼاًی کَ ًیاؾهٌع یک
هكتهاؼالعّلَ ظیگؽی اقت ّ کتاب " یک کلوَ" اّ؛ ّ فؽیاظ ههؽّطَ ضْاُی .تعیي
ّقیلَ اتساظیَ ًیؽّی کاؼپؽّژٍ ای ایؽاى تا کاؼگؽاى ُفت تپَ اظِاؼ ُن ظؼظی هی کٌٌع ّ
تؽضْؼظ ًیؽّی اًتظاهی ّ هساکن نؽع تا کاؼگؽاى ؼا هسکْم هی کٌٌع ،لضاّت ظؼ هْؼظ
ایي اضتالفات تا ُییت ُای زل اضتالفی اقت کَ آى ؼا اؾ هیاى تؽظانتَ ایعّ .ظیفَ ایي ظّ
ًِاظ تؽضْؼظ تا خٌایت کاؼاى اقت ًَ طؽفِای لؽظاظ کاؼ ،کَ یکی اؾ آًِا (قؽهایَ ظاؼ) تَ
ّظایف ضْظ ػول ًوی کٌع .تا اهیع تَ اتساظ ُوَ کاؼگؽاى ایؽاى ظؼ قٌعیکا ُای ضْظ .
تؽضی اؾ کاؼگؽاى تَ اتساظیَ ایؽاظ هی گیؽًع ّ تاّؼ ظاؼًع ،اقتٌاظ اتساظیَ ًیؽّی کاؼ پؽّژٍ
ای ایؽاى تَ اصْل لاًْى اقاقی ،اقتٌاظ تَ یک تُْن اقت .ؾیؽا چٌیي لاًًْی ظؼ ػول
ّخْظ ضاؼخی ًعاؼًع .ایي اتساظیَ ُن تاّؼ ظاؼظ ظؼ ػول کؽظ ظّلت ُای پف اؾ خٌگ ایي
ّالؼیت ًِفتَ اقتّ .لی ُویي ظّلت ُاٌُْؾ نِاهت آى ؼا ًعاؼًع کَ ؼقوا تَ ظّؼ ؼیطتي
لاًْى اقاقی اػتؽاف کٌٌع ،ؾیؽا؛ ههؽّػیت اهؽّؾ آًِا ظؼ قطر خِاًی تَ ّخْظ ُویي
لاًْى ّاتكتَ اقت .ایي اقتٌاظ اتساظیَ ،تؽای ضیل آى افؽاظی اقت کَ تَ ایي لاًْى ّ
ت ػول
ظّلت تاّؼ ظاؼًع ،تا آًِا ُن ظؼیاتٌع ظؼ زاکویتی ؾًعگی هی کٌٌع کَ ظؼ ّالؼی ِ
کؽظُایم ،پایثٌعی تَ ُیچ لاًًْی اؾ خولَ لاًْى اقاقی ّخْظ ًعاؼظ.

اتساظیَ ًیؽّی کاؼ پؽّژٍ ای ایؽاى
قطي گْ ًاصؽ آلاخؽی
 1اهؽظاظ 69
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گزﺍرشﺎت کﺎرگری ﺍز وﺍحدهﺎی تولیدی سرﺍسر کشور

گؿاؼل ضثؽًگاؼپیام قٌعیکا اؾ ایؽاى ضْظؼّ

دس ایشاى خْدسّ هجلؾ  ٪٤عختی کبس کبسگشاى سا ُش هبَُ ثَ تبهیي اختوبػی ّاسیض ًوی
کٌٌذ .ثلکَ دس صهبًی کَ کبسگش ثَ عبثوَ  ٠٢عبل سعیذ ایي هجلؾ ثَ تبهیي اختوبػی ّاسیض هی
ؽْد .عْال ایي اعت چشا عختی کبس کبسگشاى ُش هبَُ اص عْی ؽشکت ثَ تبهیي اختوبػی
ّاسیض ًوی ؽْد؟
-١هجلؾ  ٤دسفذ عختی کبس ُش هبَُ هجلؾ ٌُگلتی هی ؽْد کَ ؽشکت ثب عْد آى ثغیبس
اعتلبدٍ هبلی هی ثشد
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 -٠دلیل ایي تشكٌذ مذ کبسگشی ایي اعت کَ چٌبًچَ کبسگشی دس زیي کبس كْت کٌذ
هغتوشیؼ اص عْی عبصهبى تبهیي اختوبػی پشداخت خْاُذ ؽذ ّ ؽشکت ُن اص پشداخت ٤
دسفذ عختی کبس كبسؽ ؽذٍ ّ پْل ایي ٤دسفذ دس خیجؼ خْاُذ هبًذ.
 -٣چ ٌبًچَ کبسگشی دس صهبى هجل اص سعیذى ثَ ثبصًؾغتگی هشاسدادػ توذیذ ًؾْد ّ یب ثَ ُش
دلیلی اخشاج ؽْد ثبصُن ُ ٪٤ضیٌَ عختی کبسػ دس خیت ایشاى خْدسّ هی هبًذ.
ثبصسعبى تبهیي اختوبػی ّ ثَ ّیژٍ هذیشیت تبهیي اختوبػی دس ایي دصدی کثیق ُوشاٍ
ؽشکت ُب ی ثضسگ ُغتٌذ ّ دلیل هسذّد کشدى عٌذیکبُبی کبسگشی دهیوي ثَ ُویي دلیل
اعت تب ًظبست کبسگشی ثش ایي دصدی ُب اػوبل ًؾْد ّ زوْم کبسگشاى هْسد عْاعتلبدٍ
ؽشکت ُبی چْى ایشاى خْدسّ هشاس گیشد.

گؿاؼنی ظیگؽ اؾ ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ ایؽاى ضْظؼّ
یکی اص هؾکالت کبسگشاى ایشاى خْدسّ کَ دس عبلِبی  ٥٥تب  ١١تست پْؽؼ پیوبًکبسی
ُبی ًیشّی اًغبًی هشاس گشكتٌذ ایي هْمْع اعت کَ عختی کبس ایي کبسگشاى دس هی ایي
عبلِب ّاسیض ًؾذٍ اعت .ایي کبسگشاى کَ صیش ًظش تؼبًّی خبؿ هؾـْل ثَ کبس ثْدٍ اًذ
اهشّص ثب هؾکلی ثَ ًبم ػذم ّاسیض عختی کبس ایي عبلِب سّثشّیٌذ ّ هذیشیت ًیض هذهی ثشای
زل ایي هؾکل ثش ًوی داسد .ایي دسزبلی اعت کَ ؽشکت تؼبًّی ثب ُوکبسی هذیشیت ایشاى
خْدسّ دس آى عبلِب هجبدست ثَ ایي اخسبف دس زن کبسگشاى کشدٍ اعت.
اػتشاك کبسگشاى ثب ایي تشكٌذ سّثشّ ؽذٍ اعت کَ تؼبًّی کَ ثَ کبسگشاى پیؾٌِبد دادٍ
اعت اص عِبم هْخْد آًِب دس ؽشکت تؼبًّی ایي هجلؾ عختی کبس ثَ تبهیي اختوبػی ّاسیض
ؽْد .یؼٌی عْدی سا کَ ثَ هذت  ٦عبل ثب ثشدٍ کشدى کبسگشاى ثذعت آّسدٍ اًذ دس خیت
هذیشیت ًبهستشم تؼبًّی خبؿ ثوبًذ ّ خْد کبسگشاى ُوچٌبى هتنشس ثبهی ثوبًٌذ.
ایي گًَْ اخسبكبت دهیوي ثَ ػذم ًظبست ّصاست کبس ّ ثخؼ ثبصسعی آى ّ ػذم اخشای
هبًْى ّ عیبعت ُبی مذ کبسگشی ّصاست کبس ثشهی گشدد.
آیب ّصیش ّ صیش هدوْػَ اػ اص ایي زن کؾی آؽکبس ثی خجشًذ؟
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ههکالت کاؼگؽاى هعیؽیت اًؽژی ّ تِیٌَ قاؾی
قْضت ّ غّب آُي

-١ایي هدوْػَ ثَ دلیل ّخْد کوجْد کوپشّعْسُبی صیبد ثب زغبعیت ثبال ّ
هٌبثغ تست كؾبس داسای عختی کبس ّ خطشات ثغیبس اعت کَ ثبیذ دس هْمْع
اكضایؼ هشخقی ُبی عبالًَ ّ دعتوضدُب لسبظ ؽْد.
 -٠کبس ثب هطؼبت عٌگیي ّ یکٌْاختی کبس ایي ثخؼ اص ؽشکت ثبػث هؾکالت
سّزی ّ خغوی هی ؽْد ّ ثبیذ عختی کبس دس ایي ثخؼ هْسد سعیذگی ّ
تقْیت هشاس گیشدُ .وچٌیي دس اكضایؼ عٌْات ًیض تـییشاتی فْست گیشد.
 -٣تـییش چبست ّ استوبی عوت ُب دس ایي ثخؼ اص دیگش خْاعتَ ُبی هکشس
کبسگشاى اعت
 -٤ػذم پشداخت ّام هغکي ثَ صّج ُبی خْاى ،هْالًی ؽذى ّام ُبی
مشّسی ،الْیت ثٌذی عِویَ تْسُبی اًضلی ّ ًبهٌبعت ثْدى پزیشایی دس
ؽیلت ؽت اص دیگش هؾکالت کبسگشاى ایي ثخؼ اعت.
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گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ ههکالت کاؼگؽاى غّب آُي

-١هذیشیت دس اهذاهی ؿیش هؼوْل عِویَ ؽیش هغوت ُبی هختلق ؽشکت سا
کبُؼ دادٍ ّ كوو ثَ ثخؼ ُبیی کَ ثَ هْل خْدػ ؽـل کبسگشاى ثیوبسی صا
تؾخیـ دادٍ هی ؽْد ،ؽیش تؼلن خْاُذ گشكت .ثب تْخَ ثَ آلْدگی ُْا دس کلیَ
هغوت ُب ایي کبُؼ عِویَ ًول هْاًیي کبس ّ زوْم کبسگشاى ّ کن کشدى
دعتبّسدُبی کبسگشاى هی ثبؽذ ّ دس ساعتبی کن کشدى ُضیٌَ ُب فْست گشكتَ
اعت .آیب ثِتش ًیغت اص دعتوضدُبی آًچٌبًی ثؼنی اص هذیشاى کبعتَ ؽْد تب
ُضیٌَ ُب کوتش ؽذٍ ّ ؽیش ثَ کبسگشاى دادٍ ؽْد؟
 -٠ثَ دلیل ّخْد زؾشات ّ زیْاًبت هْری دس ؽشکت ،عوپبؽی کلیَ هٌبهن
ثبیذ ُشچَ عشیؼتش اًدبم ؽْد تب ثیوبسی ُبی ّاگیشداس اص زیْاى ثَ اًغبى
هٌتول ًؾْدُ .وچٌیي هْمْع پغوبًذُب کَ عبلِبعت کبسگشاى سا سًح هی دُذ
ثقْست ػلوی ثشسعی ّ ُشچَ صّدتش سكغ ؽْد.
 - ٣ثبصًؾغتگبى ؽشکت اص ًسٍْ الْیت ثٌذی عِویَ ّیالُبی اًضلی ّ چبدگبى
ًبسامی ُغتٌذُ .وچٌیي ثب آهذى تبثغتبى ٌُْص کبست ُبی اعتخش ثبصًؾغتگبى
تْصیغ ًؾذٍ اعت
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گضاسػ اص ًیؾکش ُلت تپَ

دس زبلی کَ ٌُْص هؾکل کبسگشاى ثب هذیشیت کبسخبًَ زل ًؾذٍ اعت دس عبیت
کبسخبًَ ُلت تپَ ثشای آًکَ ًؾبى دُذ کبسگشاى هؾـْل کبسًذ ّ ُیچ اتلبهی
ًیلتبدٍ ّ اػتقبثی ُن دسکبس ًیغت ّ کغی ُن دعتگیش ًؾذٍ اعت ،اهذام ثَ
پخؼ ػکغی اص كؼبلیت کبسگشاى دس کبسخبًَ ؽذٍ اعت.
اص آًدبیی کَ دسّؿگْ کن زبكظَ هی ؽْد دسػکظ عوت چپ كشدی کَ خن
ؽذٍ فجبذ عْاسی اعت کَ چٌذ سّصٍ دس ثبصداؽت هشاس داسد.
هذیشیت ثَ خبی ایي دسّؽ عشُن کشدى ُب آیب ثِتش ًیغت ،کبسخبًَ سا ثَ
کبسگشاى ّا گزاؽتَ ّ ثَ دًجبل صًذگیؼ ثشّد تب کبسگشاى خْد کبسخبًَ سا ثَ
عبهبى ثشعبًٌذ؟
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گؿاؼل اؾ اػتصاب ًیهکؽ ُفت تپَ

اهؽّؾ  ٢هؽظ اظ اؾ صثر اػتصاب گكتؽظٍ کاؼگؽاى ناغل ًیهکؽُفت تپَ تَ ُوؽاٍ ضاًْاظٍ
صْؼت گؽفت .کاؼگؽاى خاظٍ نِؽتَ نؽکت ًیهکؽُفت تپَ ؼا تكتٌع .ػلیؽغن فضای
نعیعاهٌیتی ّ پلیكی ّ آّؼظى زؽاقت قَ نیفت نؽکت تْقظ هعیؽ ظّنغلَ ّ تاؾًهكتَ
ػثاـ ضٌیفؽ تَ نیفت ؼّؾکاؼی ،تؽای ضٌثی کؽظى اػ تصاب ،ضْنثطتاًَ اهؽّؾ کاؼگؽاى
تطهِای هطتلف نؽکت ًیؿ ظؼ اػتصاب نؽکت کؽظًع.
ُوكؽاى کاؼگؽاى اؾصثر اهؽّؾ تطاطؽ فهاؼنعیع التصاظی ّ تی پْل ّ فضای اهٌیتی کَ
تؽای ُوكؽاًهاى تْخْظآهعٍ اقت ،ظؼ هماتل ظؼب نؽکت تدوغ ّ تَ کاؼگؽاى زاضؽ ظؼ
تدوغ ظاضل هسْطَ صٌؼتی ،پیْقتٌع .تؼع اؾ پیْقتي ضاًْاظٍ ُای تَ اػتصاتیْى ،کاؼگؽاى
اؾ نؽکت ضاؼج نعٍ ّ خاظٍ زؽ تَ ُفت تپَ ؼا تكتٌع ّ هاًغ ػثْؼ ّ هؽّؼ ّقایل ًملیَ
نعًع.پف اؾ آى تعلیل گؽهای ؾیاظ ،کاؼگؽاى تَ ظؼب نؽکت هؽاخؼَ کؽظٍ ّظؼآًدا تسصي
ؼا اظاهَ ظاظًع .کاؼگؽاى تطاطؽ گؽهای نعیع اؾ ُوكؽاى زاضؽ ظؼ تسصي ضْاقتٌع ،تدوغ
ؼا تؽک ّ تؽای فؽظا کَ لصع تكتي خاظٍ نْل تَ اُْاؾ ؼا ظاؼًع،آهاظٍ نًْع.
تؽضی اؾقؽپؽقتاى نؽکت تست فهاؼ هعیؽیت نؽکت ُكتٌع تا هاًغ اظاهَ اػتصاب گؽظًع.
ظؼ اػتصاب اهؽّؾ کاؼگؽاى ضْاُاى تاؾگهت نؽکت تَ ظّلت تؼعاؾ  5۱هاٍ ّاگػاؼی تَ
تطم ضصْصی تْظًع
اؾقاػت 55صثر زضْؼًیؽُّای اًتظاهی ّ لثاـ نطصی اهٌیتی ّ ازتواال اقتاًی ظؼ
هعیؽیت نؽکت هسكْـ اقتّ .ایي ظؼزالی اقت کَ کكی اؾ هعیؽاى نؽکت زضْؼًعاؼًع
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گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ ههکالت کاؼگؽاى پاؼـ خٌْتی

دس ؽِشک ؽِیذ زبخجی پبالیؾگبٍ عتبسٍ خلیح کَ هسل کوپ عکًْت کبسگشاى
ُغت ،ؽشایو سكبُی ّ ثِذاؽتی دسعتی ثشهشاس ًیغت .ثَ ػٌْاى ًوًَْ عشّیظ
ُبی ثِذاؽتی آثبدساُبى ّ تِشاى خٌْة هبیغ دعتؾْیی ًذاسًذ ّ کبسگشاى یب
ثبیغتی خْد هبیغ ثخشًذ ّ یب ایٌکَ ثبیغتی اص ؽبهپْ ّ تبیذ اعتلبدٍ ثٌوبیٌذ .یب
ایٌکَ كؾبس آثِب کن اعت ّ ؽیش ّ دسة زوبهِبُوَ ؽکغتَ ؽذٍ اًذ ّ فق
زوبم ُن ثغیبس کغل کٌٌذٍ هی ثبؽذ ّ ثْی ػشم دس عبلي ثغیبس آصاس دٌُذٍ ّ
ُْاکؾی ّخْد ًذاسد.عِویَ هٌذ ّ چبی ًوی دٌُذ ّ کبسگش هدجْس اعت اص ثْكَ
ؽشکت خشیذ کٌذ .ؿزاُب ثی کیلیت اعت ثَ گًَْ ای کَ اص عبػت  9ثَ ثؼذ ّ
خقْفي دس تبثغتبى ّ گشهب ثذًِب تسلیل هی سًّذ ّ مؼق ثذًی آؿبص هیؾْد.
دعتوضد کبسگشاى ثَ هْهغ دادٍ ًوی ؽْد ّ کبسگش سا ثب فذ یب دّیغت ُضاس
تْهبى صّسکی ثَ هشخقی كشعتبدٍ هی ؽْدّ .هتی کبسگشی ثؼذ اص چٌذ هبٍ
کبسکشدى دعتوضدػ سا دسیبكت ًوی کٌذ ّ دس فْست اػتشاك کشدى؛ ثبیغتی
تبّاى ًگبٍ عشد ّ پش اص خؾن کبسكشهب سا ثش دّػ ثکؾٌذ ّ اًگبس کَ کبسگش ثَ
اّ ثذُکبس ُغت .خْاة اػتشاك ُبیوبى ثب ثـل ّ کیٌَ هبًذگبس کبسكشهب ,دادٍ
هیؾْد ّ .سییظ زشاعت ثدبی سّثشّ ؽذى ثب سؤعبی ؽشکتِب ّ کبسكشهب دس
خِت پشداخت زوْم کبسگشاى  ،کبسگشاى سا تِذیذ هی کٌذ.
آًِب ثذّى دادى دعتوضد کبسگش ،اّ سا ثخبهش هطبلجَ گشی دعتوضد هبًًْیؼ
تغْیَ ّ ثلک لیغت هی ًوبیٌذ ّ پْلی ُن دس زغبة آًِب سیختَ ًوی ؽْد؛ هبًٌذ
کبسگشاى ؽشکت هبدکْػ فٌبیغ كْالد ثٌذسػجبط کَ ٌُْص ًقق زوْم آرس
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هبٍ ّ ،کل زوْم دی ،ثِوي ّ اعلٌذؽبى سا ثؼذ اص ١هبٍ ًگشكتَ اًذ .ؽشکت
ًقش گغتش کشهبى دس اعکلَ ؽِیذ ثبٌُش کَ کبسگشاى ثب کلی التوبط ،پظ اص
یکغبل زوْم ؽبى سا دسیبكت کشدًذ.
عخي اص پشّژٍ ُبی هلی اعت؛چشا سكتبس کبسكشهبُب دس عطر ؽؼْس ّ کبسکشد
هلی ًیغت؟ چشا دّلت پیوبًکبساًی سا ثَ ایي پشّژٍ ُب سّاًَ هی کٌذ کَ خض ثی
آثشّ کشدى خْد ّ کبسگشاًؼ ػشمَ کبس دیگشی سا ًذاسد؟ دّلت سّؽي کٌذ ثب
اتکب ثَ چَ هبًًْی کبسكشهب عِن کبسگشیوبى سا ُن اص هب دسیؾ هی کٌٌذ؟!
زوْم کبسگش سا پبط ثذاسیذ ّ آى ّهت اص اهٌیت هلی ّ پشّژٍ ُبی هلی داد
عخي ثشاًیذ .دس پبیبى ثبیغتی ثگْین کَ تجِکبساى ّاهؼی کغبًی ُغتٌذ کَ زوْم
زوَ کبسگش پبط ًوی داسًذ.
ّاؼتاى ضؽهعیي ،ػضْ قٌعیکای فلؿ کاؼاى هکاًیک ایؽاى 5069/٤/01

گفتگْی ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا تا کاؼگؽاى پؽّژٍ ای()5
کغی ػلی ّ اهیش ّ هدیذ هیطبعی سّ هیؾٌبعَ؟ ؟؟
اگش پیؾٌِبد کبس ثشای اعکلَ ؽِیذ سخبیی ّاهغ دس هخبصى گغتشػ ثب ُش عوتی
ثَ ؽوب دادٍ ؽذ ،تست ُیچ ؽشایطی هجْل ًکٌیذ .هي ّ ثیؼ اص چِل ًلش دیگش
اًّدب کبس کشدین ثشای پیوبًکبس اهیش هیطبعی( اص اُبلی ؽِشعتبى اصًب) هجل اص
ػیذ كطش دٍ سّص اػتقبة داؽتین کَ ثب دػْا ّ دسگیشی هوذاس ًبچیضی اص
ؽشکت کبسكشهب ،اعتین دسیبكت کشدین .
هْهغ اػتقبة چٌذ ثبس ثَ هب دسّؽ گلتٌذ .هب سّ دّس هیضدًذ .گبسد عبزلی
زنْس پیذا کشدً .بظش تْعؼَ اسامی اعکلَ آهبی آرسپیکبى ُن زنْس پیذا
کشد .اهب سییظ ؽشکت کشاًَ ؿشة کَ کبسكشهبی افلی ثْد كشاس کشد .سییظ
ؽشکت اعتین ُن گلت «:ؽوب ثشای پیوبًکبس کبس کشدیذ ثَ ؽشکت سثطی
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ًذاسد.خالفَ تٌِب زشكی کَ ًیشُّب ّ کبسگشاى هظلْم اص ًبظش تْعؼَ ّ گبسد
ّ اداسٍ کبس ؽٌیذًذ دهیوب ػیي ُویي خولَ ثْد «:ؽوبُب ؿلو کشدیذ ثشای ؽشکت
دصد ّ ثذزغبة کبس کشدیذ .ثیدب کشدیذ ثشای پیوبًکبس كشاسی کبس کشدیذ »
خالفَ هب چٌذ ثبس هشاخؼَ کشدین ّ دػْا ساٍ اًذاختین كبیذٍ ًذاؽت.
خجشًگبس هب هؼتوذ اعت کَ ایي ؽگشد کبسكشهبی اعتین اعت تب ثَ ایي ّعیلَ
دعتوضد کبسگشاى سا ثبال ثکؾٌذ.

گفتگْی ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا تا کاؼگؽاى پؽّژٍ ای()٢
عالمّ .اال چی ثگن؟ اًّدب کغی ثَ داد کبسگش ًویشعَ .فذای کبسگش ُن ثَ
گْػ کغی كشّ ًویشٍ.آهبی آرسپیکبى ًبظش تْعؼَ اسامی اعکلَ ؽِیذ سخبیی،
آهبی ثِبسی اص گبسدعبزلی ّ زشاعت هغئْل ؽکبیبت کبسکٌبى ،آهبی هجبسکی
عشپشعت ّ سئیظ ؽشکت اعتین دس اعکلَ ؽِیذ سخبئی ،آهبی عبخذی هغئْل
زلبظت ّ ایوٌی ؽشکت عتیشاى صیشهدوْػَ ؽشکت کشاًَ ؿشةُ ،وَ ایٌِب یب
ّظیلَ ؽٌبط ًیغتٌذ یب زن خْس ُغتٌذ یب لیبهت ایي عوتِب سّ ًذاسًذ
صهبًی کَ هب اػتقبة کشدین خْد آهبی هجبسکی ؽوبسٍ سئیظ اداسٍ کبس ّاهغ دس
اعکلَ سّ داد ّ گلت «:ثشّ ؽکبیت کي اص هي ّ ؽشکت اعتین ».سكتین اداسٍ
کبس ،سییظ اداسٍ کبس گلت «:ثبیذ هشاسداد داؽتَ ثبؽیذ ّ پیگیش ؽکبیتتْى ثبؽیذ
ّ ؽبیذ ؽؼ هبٍ هْل ثکؾَ تب ثَ ًتیدَ ثشعیذ»
هبٍ ُن دلغشد ؽذین اص ؽکبیت .چْى اّال هشاسداد ًذاؽتین ّ كکش کٌن ثب سئیظ
ؽشکت اعتین یک استجبه هؾکْکی داؽتٌذ.
ؼّقای اظاؼٍ کاؼ نِؽقتاى ُای هكتمؽ ظؼ پاؼـ خٌْتی تا ُواٌُگی
کاؼفؽهاُا کاؼگؽاى ؼا قؽگؽظاى ّ ظلكؽظ هی کٌٌع.
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گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ ّضؼیت ًاهٌاقة کاؼگؽاى پؽّژٍ ُای ًفتی:
دسّّد ثَ کبسگشاى عشصهیٌن،
کبسگشاى پشّژٍ ای ثیؼ اص دّ تب عَ هبٍ اص خبًَ خْد دّس هی ؽًْذ ّ دس
پشّژٍ ُبی خٌْة کؾْس ثب ؽشایو ثذ آة ّ ُْایی دس تالػ ثشای عبختي
پشّژٍ ُبی ًلت ّ گبص ،ثب توبم ّخْد اص خبى خْد هبیَ هی گزاسًذ تب ُن ثب
ػضت ًلظ ّ عشثلٌذی دس خذهت خْد ّ خبًْادٍ ُبیؾبى ثبؽٌذ ّ ُن ایٌکَ ثشای
آثبدی هیٌِوبى ایشاى دس خذهت اهتقبد هلی ثبؽٌذ؛ اهب ؽْسثختبًَ کبسگشاًی ثب
ایٌِوَ ؽْس ّ زشاست کَ داسای خالهیت ُبی ّیژٍ هی ثبؽٌذ ،دس ثذتشیي
ؽشایو صیغتی ّ زوْهی هشاس داسًذ .
کبسگشاى پبالیؾگبٍ ًلت عتبسٍ ثٌذسػجبط کَ صیش ًظش پیوبًکبسی ُبی
آثبدساُبى ،سخبیی ،هِذی پْس ،ػوشاى عبزل ،پبیٌذاىً ،بفشی ّ علسؾْس ّ
 ....کبس هی کٌٌذ ّ دس ؽِشک ؽِیذ زبخجی اعکبى یبكتَ اًذ دس ّمؼیت دسعت
زوْهی ّ سكبُی ّ ثِذاؽتی ًوی ثبؽٌذ .ایي ؽشکتِب ٌُْص اص ثشج ١١تبکٌْى
دعتوضد کبسگشاى سا پشداخت ًکشدٍ اًذ ّ کْچکتشیي اػتشامبت سا ثب خؾًْت
پبعخ هی دٌُذ .زوْهِب ثغیبس کن هی ثبؽٌذ ّ كؾبس کبسی خیلی صیبد ثش دّػ
کبسگشاى عٌگیٌی هی ًوبیذّ .مؼیت ثذ ؿزایی ّ ثی کیلیت هی ثبؽذ ّ ثیؾتش
کبسگشاى ًبچبس ُغتٌذ ثَ گًَْ ای اص خبُبی دیگش پْل هشك کشدٍ ،خشج
خْساک ّ هٌذ ّ چبی کٌٌذ.
کبسكشهبیبى ثَ ُیچ ّخَ دس هیذ ایوٌی ّ ثِذاؽت ّ هؾکالت کبسگشاى ًجْدٍ ّ
ًیغتٌذ .زوبهِب خشاة ، ،لْلَ ُب ّ ؽیش لْلَ ُب ؽکغتَ ّ كؾبس آة کن هی ثبؽذ.
زوبم کشدى ثشای کبسگشاًی کَ دس یک عْلَ ً١٠٢لشی ثب ٦زوبم کَ ًیبص ثَ
ّهت ثیؾتش ُن داسد ثغیبس عخت ّ هؾکل هی ثبؽذ .کبهلي پیذاعت کَ ُوَ
کبسگشاى ًوی تْاًٌذ دس عشیغ تشیي صهبى هوکي کَ اص عشکبس هی آیٌذ زوبم
کٌٌذّ .هتی کَ ثب ثذى پش اص ػشم دس كنبی اتبم کَ گبٍ تب دّاصدٍ ًلش ُن
هیشعٌذ ،اعتشازت ًوبیٌذ تب ًْثت زوبهؾبى ثؾْد .ؽْسثختبًَ زؾشٍ خطشًبک
عبط دس داخل خْاثگبُِب ًلْر کشدٍ ّ ایدبد خبسػ پْعت هی ًوبیذ ّ صًذگی
سا ثش کبسگشاًی کَ دس آى اتبم ُغتٌذ تلخ هی ًوبیذ ّ ُیچ ساُی ثَ خض عوپبؽی
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ًذاسد .دس ثغیبسی اص خْاثگبُِبی کوپ ؽِیذ زبخجی پبالیؾگبٍ ًلت عتبسٍ
ثٌذسػجبط چٌیي زؾشٍ ای هْخْد اعت ّ ایي اهش كوو ثخبهش ایدبد ّمؼیت
ًبهٌبعت ثِذاؽتی اص خبًت کبسكشهب ّ ثی هغؤّلیتی ًلشات ّ کبسکٌبى ایوٌی ّ
ثِذاؽت ؽشکت اعت کَ ثَ تٌذسعتی کبسگشاى تْخَ ًوی ًوبیٌذ .ثیؾتش
عشّیغِبی ثِذاؽتی هبیغ دعتؾْیی ُن ًذاسًذ .ثَ گضاسػ یکی اص کبسگشاى كٌی
پبیپیٌگ ُیچ ًظوی دس ایٌدب ّخْد ًذاسد ّ اًگبس کَ ُوَ هب کبسگشاى ثقْست
سایگبى ثشای کبسكشهبیوبى کبس هیکٌین؛ چْى ُیچ خجشی اص زوْم ّ ؽشایو
هٌبعت ًیغت ّ ثخبهش ؽشایو عخت صًذگی ،آًِب ؽشایو خلت ثبس سا ثش هب
تسویل هی ًوبیٌذ ّ اػتشاك ًغجت ثَ ایي ّمؼیت ًبگْاس ّ ؿیش اًغبًی،
ُیچگًَْ ًتیدَ ای ثشایوبى ًذاؽتَ اعت.
اهیذ اعت کَ کبسگشاى ثب گلتگْ ّ ُوذلی ثَ عوت ػنْیت دس عٌذدیکبُبی
کبسگشی سكتَ ّ ثب اتسبد ثب دیگش ثشادساى کبسگشاؽبى ،صهیٌَ سا ثشای ایدبد
ؽشایو ثِتش آهبدٍ ثٌوبیٌذ( ..تا قپااـّ ،اؼتاى ضؽهعیي ،ػضْ قٌعیکای
کاؼگؽاى فلؿکاؼهکاًیک ایؽاى)5069/1/9 ،

ایوٌی ظؼ کاؼ
« ظقتوؿظ ًاکافی ّ قْء تغػیَ ًانی اؾ آى تؽای ضاًْاظٍ ُا تاػث هی نْظ کَ ایوٌی اؾ
اُویت ظؼخَ یک تؽای کاؼگؽاى تؽضْؼظاؼ ًثانع ،تَ ُویي ظلیل ُن ُكت کَ گاٍ گاٍ هی
تْاى کاؼگؽاًی ؼا ظیع کَ ظؼ کاؼگاٍ ُای قؽناؼ اؾ ظّظٍ ّ قوْم ّ گؽظ ّ غثاؼ قِویَ
نیؽ ضْظ ؼا کَ اتفالا ًاکافی ُن ُكت اؾ کاؼگاٍ ضاؼج هی کٌٌع تا قالهتی ضْظ ؼا فعای ؼفغ
قْء تغػیَ اؾ ضاًْاظٍ ی ضْظ کٌٌع .یا ظؼ کاؼگاٍ ُایی کَ کفم ّ لثاـ کاؼ ّ … هی ظٌُع،
تا ُؿاؼ تؽفٌع هی کْنٌع ایي هلؿّهات کاؼ ایوي ؼا اؾ کاؼگاٍ ضاؼج کٌٌع ّ تتْاًٌع تا فؽّل
آى قْؼاش ُای تی نواؼ ؾًعگی ؼا پؽ کٌٌع.
چٌاى کَ ظیعٍ این ّ هی تیٌین ًیؽّی کاؼ ّ خاى کاؼگؽ آًمعؼ اؼؾاى تلمی هی نْظ کَ زتی
ضْظ کاؼگؽاى ُن ،گاٍ اؾ قالهتی ّ تٌعؼقتی تَ ؼازتی چهن هی پْنٌع .اًگاؼ کَ ضْظناى
ُن تاّؼ کؽظٍ اًع کَ ؾًعگی ّ قالهتی ناى چٌعاى تِایی ًعاؼظ .پف تَ ؼازتی ،ضْؼظى نیؽ
ؼا تؽای کْظکاى ضاًْاظٍ ّ ُؿیٌَ کؽظى پْل زاصل اؾ فؽّل لْاؾم ایوٌی ظؼیافتی ؼا تَ
ًفغ ضاًْاظٍ تؽخیر هی ظٌُع».
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گؿاؼل پیام قٌعیکا اؾ نؽکت ظاؼّقاؾی ًْیي کاّل هاهطیؽ قاٍّ

دس اّاخش عبل  9٥خجشُبیی هجٌی ثش تؼطیلی ؽشکت ًْکبم اص عْی خجشًگبس
پیبم عٌذیکب هٌتؾش ؽذ کَ ،هذیش ػبهل ؽشکت آهبی هٌِذط هِوبعجی ثَ ؽذت
ایي خجش سا تکزیت کشدٍ ّ اػالم کشد کَ ؽشکت اص  9٦/١/٠٤كؼبلیت ػبدی
خْد سا پیگیشی هی کٌذ ّ کبسگشاى ّ هذیشاى دس تبسیخ كْم دس هسل کبس
زبمش ؽًْذ .الصم ثَ رکش اعت کَ دس تبسیخ  9٦/١/٠٤ثَ ػلت ثبصسعی،
پشعٌل سا دس ؽشکت زبمش کشدًذ تب اّمبع ؽشکت سا كؼبل خلٍْ دٌُذ ثؼذ اص
اتوبم ثبصسعی ّ ػقش ُوبى سّص ثذّى اهالع هجلی تؼذادی اص پشعٌل سا ثذّى
دس ًظش گشكتي زن ّ زوْم اخشاج کشدٍ ّ اص  9٦/١/٠٥اخبصٍ ّسّد ثَ
ؽشکت سا ًذادٍ اًذ.
هذیشیت ؽشکت هٌِذط هِوبعجی ًیض ثب دسّؽ ّ ػْام كشیجی دس ساعتبی
كشّػ ّ ثِجْد اّمبع ؽشکت ثذّى زوْم ّ ثیوَ ّ عشّیظ ّ ؿزا ّ…پشعٌل
ثبهیوبًذٍ سا کَ زذّدا ً ٠٥لش هی ثبؽٌذ ثالتکلیق ّ ثذّى زوْم ّ ثیوَ ّ
…ًگَ داؽتَ ّ تؼذادی ُن اخشاج ؽذٍ اًذ.
دس زبل زبمش زذّد  ١هبٍ اعت کَ کبسگشاى زوْم ًگشكتَ اًذ ّ فسجت اص
كشّػ کبسخبًَ اعت ثذّى ایٌکَ ثَ زن ّزوْم کبسگشاى سعیذگی ؽْد .
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گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ تؽفٌع ُای تاکكیؽاًی تؽای
قؽظّاًعى ؼاًٌعگاى تاکكی

یکی اص ساًٌذگبى هی گْیذّ :هتی ثب تؼذاد اص ساًٌذگبى ثَ عبصهبى هشاخؼَ کشدٍ
ّ تخللبت سا گضاسػ هی کٌین .هغّْلیي هیگْیٌذ :زن ثب ؽوبعت .تب اّمبع سا
آسام کٌٌذ ،ثؼذ ثِتْى هْل هیذى کَ تب چٌذ سّص دیگَ ثَ تخللبت سعیذگی خْاٌُذ
کشد ّ ًبهَ ای ُن هیذى کَ اهنب کٌیذ ّ اعوتْى سا ثٌْیغیذ .ثؼذ کَ اص عبصهبى
اّهذی ثیشّى عشیغ ثَ سكین دصدؽْى دس داخل ؽشکتِبی خقْفی توبط
هیگیشى ّ هجن اّى لیغت اػالم هیکٌي کَ ایي ساًٌذٍ ُب اّهذى اص ؽوب ؽکبیت
کشدى ،هبُن كشعتبدین دًجبل ًخْد عیبٍ .ثؼذؽن ثَ ؽشکتِب هیگي یَ عشی ؽًْْ
ثب عشّیظ دادى خْة ،عشؽًْْ گشم کٌیذ .ثویَ ساُن خْد عبصهبى کلَ پب
هیکٌَ .ایي عیغتن تبکغیشاًی دس ثشخْسد ثب تخللبت ؽشکتِب اعت.
یب ثشای ایٌکَ ساًٌذٍ ُب سّ خغتَ کٌٌذ ثَ ایي فْست ثشًبهَ سیضی هی کٌٌذ.
هثال االى ؽشکت تبکغی ثیغین تِشاى دس ایي اّمبع خشاثی کبس ّ ثی هغبكشی،
اص ساًٌذگبى کوتش اص ؽبسژ هبُی ُ ٠٢٢ضاس تْهبى هجْل ًویکٌَ .اگش کبسکشد
ثبالی دّ هیلیْى ثبؽَ دٍ دسفذ زغبة هیکٌَ ّلی اگش پبییي ثبؽَ یب ؽوب هشیل
ثبؽی یب هبؽیٌت خشاة ثبؽ َ ّ ثَ ُش دلیل هْخَ ای کبس ًکٌی هبُی ١٥٢
ُضاستْهبى اص ساًٌذٍ هیگیشٍ ّ .االى خذیذى سًگ لجبط كشهؾْ ػْك کشدٍ کَ
ساًٌذٍ ثشٍ اص كشّؽگبُی کَ خْدػ هؼشكی کشدٍ ُ ٤٥٢ضاس تْهبى ثذٍ ثبثت
لجبط ّ اگش کغی ایي کبس سا ًکٌَ داخل ؽشکت ُیچکبسی ثشای اّى ساًٌذٍ
اًدبم ًویؾَ .ثؼذ ُوکبسا سكتي تبکغیشاًی اػتشاك کشدى .عبصهبى گلتَ زن ثب
ؽشکتَ ثشیي لجبط كشم ثپْؽیي .خت چشا ؽشکتی کَ هبُی  ٠هیلیبسد دسآهذؽَ
لجبط كشم سّ سایگبى ًویذٍ هثل ؽشکت ّازذ؟؟
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اضثاؼ کاؼگؽی نؽکت ّازع اتْتْقؽاًی تِؽاى:
-۲بﻧا بر اخبار دریافتی از سازﻣاﻥ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی ،بدﻫی ﻫای جاری شرکت
ﻭاحد اتﻭبﻭسراﻧی بﻪ سازﻣاﻥ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی پرداخت شدﻩ است ﻭ حدﻭد پﻧج
ﻣیﻠیارد تﻭﻣاﻥ از بدﻫی شرکت ﻭاحد ﻫﻣچﻧاﻥ ﻣعﻭق ﻣاﻧدﻩ است کﻪ عﻣدﻩ آﻥ
ﻣربﻭط بﻪ چﻬاردرصدحق بیﻣﻪ کارگراﻥ درﻣشاؼﻝ سخت ﻭزیاﻥ آﻭر ﻣی باشد.
بدﻫی شرکت ﻭاحد بﻪ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی بﻪ شاﻧزدﻩ ﻣیﻠیارد تﻭﻣاﻥ رسیدﻩ بﻭد ﻭ بﻪ
ﻫﻣیﻥ دﻟیﻝ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی دفترچﻪ ﻫای کارگراﻥ را تاﻣیﻥ اعتبار ﻧﻣی زد .با
پرداخت بدﻫی ﻫای جاری شرکت ﻭاحد بﻪ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی در حاﻝ حاضر
کارگراﻥ ﻣی تﻭاﻧﻧد با ﻣراجعﻪ بﻪ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی دفترچﻪ ﻫای بیﻣﻪ خﻭد تاﻣیﻥ
اعتبار بزﻧﻧد.

 -2ﺍمروز17تیرمﺎه رﺍنندگﺎن شرکت وﺍحد خط 7بی آرتی به نشﺎنه ﺍعترﺍض
چرﺍغ هﺎی ﺍتوبوس خود رﺍ روشن کردند
اﻣرﻭز ﻫفدﻫﻡ تیر ﻣاﻩ راﻧﻧدگاﻥ شرکت ﻭاحد خط ﻫفت بی ارتی (راﻩ آﻫﻥ بﻪ
تجریش ﻭ پایاﻧﻪ افشار ) در یک حرکت اعتراضی چراغ ﻫای اتﻭبﻭس ﻫای
خﻭد را رﻭشﻥ کردﻧد  ،ایﻥ اعتراض بﻪ عﻠت عدﻡ شارژ بﻥ کارت ﻫا (کﻣک
ﻫای ؼیرﻧقدی) برای عید سعید فطراست کﻪ باید بﻪ حساب راﻧﻧدگاﻥ ﻭاریز
ﻣیشد کﻪ ﻣدیریت شرکت ﻭاحد از پرداخت ایﻥ شارژﻫا خﻭداری کردﻩ است
.عﻭاﻣﻝ ﻣدیریت ﻭ حراست شرکت ﻭاحد با ایجاد رعب ﻭ ﻭحشت تالش کردﻧد
کﻪ اعتراض ایﻥ راﻧﻧدگاﻥ زحﻣت کش را خاﻣﻭش کﻧﻧد کﻪ ﻣﻭفق بﻪ سرکﻭب
صدای اعتراض راﻧﻧدگاﻥ ﻧشدﻧد ﻭ چراغ ایﻥ اتﻭبﻭس ﻫا تا تاریک شدﻥ ﻫﻭا
ﻫﻣچﻧاﻥ رﻭشﻥ ﻣاﻧد ،راﻧﻧدگاﻥ بﻪ ﻣدیریت ﻫشدار دادﻧد در صﻭرت عدﻡ
پرداخت از سﻭی کارفرﻣا اعتراضات ﻫﻣچﻧاﻥ اداﻣﻪ خﻭاﻫد داشت .تعدادی از
ایﻥ راﻧﻧدگاﻥ را فردا بﻪ حراست شرکت ﻭاحد احضار خﻭاﻫﻧد کرد.
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گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ لطؼی تؽق

اص اّایل تبثغتبى هطؼی ثشم دس تِشاى ،کشج ،خْصعتبى ،ایالم ،عیغتبى ّ
ثلْچغتبى آؿبص ؽذٍ اعت .ایي دسزبلی اعت کَ اص كشّػ ثشم ثَ اسهٌغتبى ّ
دیگش کؾْسُبی ُوغبیَ خجشُبیی ثَ گْػ هی سعذ.
دس دّساى سیبعت خوِْسی اهبی ازوذی ًژاد ثب ُیبُْی ثغیبس ساٍ اًذاصی
ًیشّگبٍ اتوی ثْؽِش دس دعتْس کبس هشاس گشكت ّ ساٍ اًذاصی ؽذ.
عٌذیکبی کبسگشاى كلضکبسهکبًیک ثش پبیَ إظِبس ًظش کبسؽٌبعبى هطلغ ایي
ثبّس اعت کَ چٌبًچَ ثشم تْلیذی ایي ًیشّگبٍ ثَ هقشف داخلی ثشعذ ،ثَ
تٌِبیی ًیوی اص هقشف ثشم هْسد ًیبص کؾْس سا ثشآّسدٍ کشدٍ ّ ایي ثشم کن
ُضیٌَ هی تْاًذ  ٠٤عبػت ثَ هقشف سعیذٍ ّ هشدم ُن ُضیٌَ کوی پشداخت
کٌٌذ.
عْال ایٌدبعت  :ساٍ اًذاصی ًیشّگبٍ اتوی ثْؽِش ّ كشّػ ثشم ثَ ُوغبیگبى ّ
هطؼی هکشس ثشم ثَ دلیل کوجْد ثشم تْلیذی سا چگًَْ هی تْاى دس کٌبس ُن
گزاؽت؟ ثب تْ خَ ثَ ایٌکَ سًح تسول هطؼی ثشم ّ گشهب كوو ثَ صزوتکؾبى
ؽِش ّ سّعتب تسویل ؽذٍ ّ عشهبیَ داساى دس ثشج ُبی خْد اص ثشم اظطشاسی
اعتلبدٍ هی کٌٌذ.
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تسلیت به کﺎرگرﺍن ،تبریک به سرمﺎیه دﺍرﺍن
پس ازﻫراﻧتخاباتی ﻭسرکارآﻣدﻥ فرد یا جریاﻥ پیرﻭز ،بخصﻭص دراﻧتخابات
ریاست جﻣﻬﻭری کﻪ ﻣبتﻧی بر اجﻣاع عﻣﻭﻣیست ،ﻣعﻣﻭال رسﻡ بریﻥ ﻣﻧﻭاﻝ
است کﻪ در اﻭﻟیﻥ رﻭزﻫای بعد از پیرﻭزی ،اقداﻡ بﻪ تصﻭیب ﻭ یا اجرای
طرحﻬایی ﻣیزﻧد کﻪ ﻣﻭرد ﻣﻭافقت ﻭ رضایت کساﻧی باشد کﻪ درپیرﻭزی اﻭ
ﻧقش ﻣﻭثری داشتﻪ اﻧد ﻭ یا افراد ﻭ احزابی کﻪ از اﻭ حﻣایت کردﻩ اﻧد را در
ﻣﻧاصب ﻣختﻠؾ بﻪ کارﻣی گیرد .در کشﻭر ﻣا ﻣتاسفاﻧﻪ بدﻟیﻝ شرایط خاص
سیاسی ،احزاب ﻭاقعی با بدﻧﻪ ﻭسیع اجتﻣاعی ﻣالحظﻪ ﻧﻣی شﻭد بﻠکﻪ ﻣعﻣﻭال
احزاب ﻭ جریاﻧاتی حضﻭر دارﻧد کﻪ کﻣتر تﻣاﻡ ﻭقت فعاﻝ بﻭدﻩ،یعﻧی فقط در
زﻣاﻥ اﻧتخابات چﻧد ﻧفری دﻭر ﻫﻡ جﻬت شدﻩ ﻭ بﻧاﻡ حزب از یکی ازکاﻧدیداﻫای
ریاست جﻣﻬﻭری حﻣایت ﻣی کﻧﻧد یا در اﻧتخابات شﻭراﻫا از ﻟیستی خاص
اعالﻡ حﻣایت ﻣی کﻧﻧد تا شاید در صﻭرت پیرﻭزی ﻭ در بازی سیاست کﻪ
ﻣبتﻧی بر ﻣﻭﻟفﻪ ﻫای قدرت ﻭ ثرﻭت است دست باال پیدا ﻧﻣایﻧد .بدﻭﻥ اﻧکﻪ
ثﻣرات ایﻥ پیرﻭزی در پاییﻥ دست جاﻣعﻪ ﻣالحظﻪ شﻭد .تشکیﻝ حزب ﻣی
بایست از پاییﻥ تریﻥ سطح افراد جاﻣعﻪ ،یعﻧی کارگر ،کشاﻭرز ،داﻧشجﻭ،
رﻭستایی ،پرستار ،ﻣعﻠﻡ ،باسﻭاد ﻭ بیسﻭاد تشکیﻝ شﻭد چﻭﻥ ﻫر فرد ،با ﻫر
جایگاﻩ اجتﻣاعی در اﻧتخابات ،تﻧﻬا یک رای دارد .اﻣا برگردیﻡ بﻪ ایراﻥ ﻭ
پیرﻭزی جریاﻥ دﻭﻟت رﻭحاﻧی کﻪ بشدت طرفدار ﻣﻧاسبات سرﻣایﻪ داریست،
گﻭیا کارگراﻥ در ایﻥ اﻧتخابات در طیؾ جریاﻥ بازﻧدﻩ قرار گرفتﻪ اﻧد کﻪ ایﻥ
چﻧیﻥ ،با طرح ﻟﻭایح ﻭ بخشﻧاﻣﻪ ﻫایی ،طبقﻪ کارگر ﻣﻭرد عتاب ﻭ تﻧبیﻪ قرار
ﻣی گیرد .شاید فکر ﻣی کﻧﻧد کﻪ گفتﻣاﻥ جریاﻥ رقیب کﻪ ﻣبتﻧی بر حﻣایت از
دﻫکﻬای پاییﻥ جاﻣعﻪ بﻭد ،اقباﻝ کارگراﻥ را بیشتر بﻪ ﻫﻣراﻩ خﻭد داشتﻪ است
ﻭ ایﻥ چﻧیﻥ باید ﻣﻭرد تﻧبیﻪ قرار گیرﻧد .جدا از بحث خصﻭصی سازی ﻫای
گستردﻩ ﻭ ؼیرکارشﻧاساﻧﻪ ،بخﻭاﻧید خاﻧﻪ خراب کﻥ برای کارگراﻥ ،اجرای
طرح ضد کارگری کارﻭرزی از جﻣﻠﻪ ایﻥ ﻣصیبتﻬاست .اﻣا چرا ﻣا با طرح
کارﻭرزی ﻣخاﻟفیﻡ؟ اﻭال ایﻥ طرح بﻪ ﻫیچﻭجﻪ ﻣﻭجب کاﻫش بیکاری ﻧﻣی شﻭد
ﻭ در آﻥ کارفرﻣا اﻟزاﻣات قاﻧﻭﻧی در فردای پس از کارﻭرزی ﻧدارد .بعدش ﻫﻡ
ﻭجﻭد ایﻥ طرح فی ﻧفسﻪ ﻣﻭجب تضعیؾ جایگاﻩ قاﻧﻭﻥ کار ﻣی گردد .یعﻧی
عﻣال ﻣﻭجب تضعیؾ آﻥ بخش از قﻭاﻧیﻥ ﻣحدﻭدی کﻪ در راستای ﻣﻧافع کارگر
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است ،ﻣی گردد .ﻫﻣاﻧطﻭر کﻪ درﻣسئﻠﻪ قراردادﻫای سفید اﻣضا ،قاﻧﻭﻥ کار
دﻭر زدﻩ شد .ﻣشکﻝ دیگر ایﻥ طرح عدﻡ اﻧجاﻡ تعﻬدی است کﻪ دﻭﻟت برای
خﻭد ایجاد کردﻩ است ﻭ آﻥ پرداخت حق بیﻣﻪ کارﻭرزاﻥ تﻭسط دﻭﻟت بﻪ تاﻣیﻥ
اجتﻣاعیست .درصﻭرتی کﻪ دﻭﻟت ﻧتﻭاﻧد تعﻬدی کﻪ برای خﻭد ایجاد کردﻩ را
پرداخت ﻧﻣاید ﻭ یا ﻣثﻝ رﻭاﻝ گذشتﻪ کﻪ بجای پرداخت تعﻬد خﻭد بﻪ ایﻥ
سازﻣاﻥ ،شرکتﻬای ﻭرشکستﻪ را در قاﻟب اصﻝ  ۰۰بﻪ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی ﻭاگذار
ﻣی کرد ایﻥ بار فاجعﻪ عظیﻣی اتفاق خﻭاﻫدافتاد ﻭ سازﻣاﻥ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی ﻫﻡ
با کﻣبﻭد بیﻣﻪ گذار ﻣﻭاجعﻪ شدﻩ ﻭ تﻧاسب بیﻣﻪ گذار بﻪ ﻣستﻣری بگیرﻫﻡ بﻬﻡ
خﻭاﻫد خﻭرد ،ﻟذا بدﻟیﻝ کﻣبﻭد ﻣﻧابع ﻣاﻟی عﻣال فﻠج خﻭاﻫد شد .اگرسازﻣاﻥ
تاﻣیﻥ اجتﻣاعی با ایﻥ سیاست دﻭﻟت ﻣخاﻟفت جدی ﻧﻣیکﻧد بدﻟیﻝ ایﻥ است کﻪ
رئیس ایﻥ سازﻣاﻥ تﻭسط دﻭﻟت اﻧتصاب ﻣیشﻭد .طبقﻪ کارگر در ایراﻥ
اقداﻣات ضد کارگری ﻭ ﻣصیبت بار ﻣرتضﻭی در سازﻣاﻥ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی در
زﻣاﻥ دﻭﻟت ﻫای ﻧﻬﻡ ﻭ دﻫﻡ را فراﻣﻭش ﻧکردﻩ اﻧد ﻭ آثار ﻣخرب سیاستﻬای
ؼﻠط ایشاﻥ ﻫﻧﻭز برطرؾ ﻧشدﻩ کﻪ دﻭﻟت رﻭحاﻧی با طرح کارﻭرزی ﻭ دیگر
طرحﻬا درحاﻝ تیشﻪ بﻪ ریشﻪ زدﻥ ایﻥ سازﻣاﻥ ﻫستﻧد .از سﻭی دیگر ،از
داﻧشجﻭیاﻥ ﻭ فارغ اﻟتحصیالﻥ داﻧشگاﻫی کﻪ دراﻧتخابات اخیر ،در جﻬت کﻣک
بﻪ جریاﻥ دﻭﻟت فعاﻟیت ﻣی کردﻧد ،اﻧتظارﻣیرفت با عطؾ بﻪ ایﻧکﻪ قاﻧﻭﻥ
طرح کارﻭرزی از برﻧاﻣﻪ ﻫای آتی دﻭﻟت رﻭحاﻧی است ﻭ اگر ایشاﻥ ﻣجددا
اﻧتخاب شﻭد ﻭ طرح فعﻠی را پیش ببرد ﻣﻭجب تحقیر ﻭ از دست رفتﻥ فرصت
زﻧدگی خﻭاﻫد شد .ایﻥ ﻣطاﻟبﻪ یعﻧی حذؾ ایﻥ طرح را در صﻭرت پیرﻭزی از
دﻭﻟت خﻭاستار شﻭﻧد کﻪ ﻣتاسفاﻧﻪ ایﻥ چﻧیﻥ ﻧشد .با ایﻥ حاﻝ ،دریﻥ ساﻟﻬای
اخیر ،ﻭجﻭد قاﻧﻭﻥ کار فعﻠی ،خاری در چشﻡ ﻭ استخﻭاﻧی در گﻠﻭ ،ﻫﻡ برای
دﻭﻟتﻬا ﻭ ﻫﻡ برای کارفرﻣاﻫا بﻭدﻩ است .سعی ﻭ تالش فراﻭاﻧی در جﻬت
تؽییرات قاﻧﻭﻧی در آﻥ شدﻩ است کﻪ با ﻣقاﻭﻣت جاﻣعﻪ کارگری ،تاکﻧﻭﻥ رﻩ
بجایی ﻧبردﻩ است.اﻣا گﻭیا ایﻥ بار جﻬد ﻭ تالش ﻧﻪ در جﻬت تؽییر ،بﻠکﻪ دﻭر
زدﻥ ایﻥ قاﻧﻭﻥ است .ﻭجﻭد طرح کارﻭرزی را ﻣیتﻭاﻥ در ﻫﻣیﻥ راستای
دﻭر زدﻥ ﻭ تضعیؾ قاﻧﻭﻥ کار بحساب آﻭرد .اﻟبتﻪ شاید یکی از دالیﻝ ﻭ یا
حتا ﻣﻬﻣتریﻥ دﻟیﻝ اجرای چﻧیﻥ طرحی ،حرکت شتاباﻥ دﻭﻟت رﻭحاﻧی بسﻣت
ﻣﻧاسبات سرﻣایﻪ داری کﻪ قطعا در ایﻥ ﻣسیر تﻭصیﻪ ﻫا ﻭ فراﻣیﻥ سازﻣاﻥ
تجارت جﻬاﻧی ﻭ صﻧدﻭق بیﻥ اﻟﻣﻠﻠی پﻭﻝ از جایگاﻩ ﻭیژﻩ ای برخﻭردارﻣی
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شﻭﻧد را ﻣیتﻭاﻥ ذکر کرد .تا ﻧیرﻭی ارزاﻥ کار را برای ﻧظاﻡ سرﻣایﻪ داری
فراﻫﻡ کﻧد .ایجاد شؽﻝ بﻬاﻧﻪ است شؽﻠی کﻪ در آﻥ یک سﻭﻡ حقﻭق ثابت بﻪ
کارﻭرز پرداخت شﻭد ﻭ ﻫیچ تضﻣیﻧی در رابطﻪ با کارفرﻣا ﻭ پس از پایاﻥ
دﻭرﻩ کارﻭرزی ﻭجﻭد ﻧداشتﻪ باشد تا فرد ﻣذکﻭر را جذب ﻧﻣاید ،شؽﻝ ﻧیست
بﻠکﻪ بردگی ﻭ تحقیر آدﻣیت است.
ﻭ جاﻣعﻪ کارگری یک بار برای ﻫﻣیشﻪ ﻣی بایست تکﻠیؾ خﻭد را با ایﻥ گﻭﻧﻪ
اقداﻣات فریبکاراﻧﻪ ﻭ ﻫﻣاﻫﻧگ شدﻩ ،بیﻥ دﻭﻟتیاﻥ ﻭ کارفرﻣایاﻥ را ﻣشخص کﻧد
چارﻩ کار در برخﻭرد با چﻧیﻥ طرحﻬای ضدکارگری ﻫﻣاﻧا تشکﻝ یابی ﻭ
سازﻣاﻥ یابی ﻣستقﻝ کارگریست کﻪ باعث ﻫﻣبستگی بیﻥ کارگراﻥ در ﻣقابﻝ
چﻧیﻥ طرحﻬای ظاﻟﻣاﻧﻪ ای ﻣی گردد .تجربﻪ ثابت کردﻩ از زﻣاﻥ اﻧحالﻝ یک
جاﻧبﻪ سﻧدیکاﻫای کارگری ﻭ ایجادشﻭرای اسالﻣی کار ﻭ ﻭجﻭد افراد ﻣﻬﻧدسی
شدﻩ بعﻧﻭاﻥ ﻧﻣایﻧدﻩ کارگر ﻧﻣی شﻭد با ایﻥ اقداﻣات دﻭجاﻧبﻪ کﻪ در دﻭﻟت
طرفدار سرﻣایﻪ داری رﻭحاﻧی تشدید شدﻩ است ،ﻣقابﻠﻪ کرد .ﻣتاسفاﻧﻪ درﻟﻭای
اجرای اصﻝ  ۰۰شرایط بگﻭﻧﻪ ای رقﻡ ﻣی خﻭرد کﻪ اصﻝ ﻫدؾ فراﻣﻭش شدﻩ
ﻭ ﻫﻡ ﻧحﻭی ﻭاگذاریﻬا جای حرؾ ﻭ حدیث دارد کﻪ یا خصﻭﻟتی است یا
خﻭدﻣاﻧی سازی (راﻧتی) ﻭﻫﻡ اجرا آﻥ باعث شکاؾ عﻣیق طبقاتی بیﻥ جاﻣعﻪ
شدﻩ .ﻫر چی ﻫست خصﻭصی سازی ﻧیست .اگر ﻫﻡ ﻫست کﻪ برای ﻣا ،بازﻫﻡ
ﻣصیبت است.

بﺎ آرزوی بهبودی شرﺍیط زندگی طبقه کﺎرگر در جهﺎن
رضﺎرخشﺎن فریدون نیکوفرد
ﺍز کﺎرگرﺍن نیشکر هفت تپه
1396/4/24
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در آرﺍمگﺎه شرﺍفت تمﺎم مرده هﺎ ،زنده ﺍند!
ﻧابؽﻪ ایراﻧی ﻭ شرافت عﻠﻡ ﻭ داﻧش ایراﻧی ﻣریﻡ ﻣیرزا خاﻧی چشﻡ از جﻬاﻥ بر
بست .اﻭ ﻧشاﻥ داد کﻪ ﻣی تﻭاﻥ با ارداﻩ ای پﻭالدیﻥ سدﻫا ﻭ سختیﻬا ﻭ
سختگیری ﻫا را بﻪ کﻧاری ﻭ زد ﻭ ﻣﻭفق شد .اﻭ در جایگاﻩ عﻠﻣی اش ﻧیز
فرﻭتﻧاﻧﻪ ﻣردﻡ ﻭ کشﻭرش را دﻭست ﻣی داشت .یاد ﻭ خاطرﻩ اﻭ در پﻬﻧﻪ عﻠﻡ ﻭ
داﻧش ایراﻧی ﻫﻣیشﻪ زﻧدﻩ است.
سﻧدیکای کارگراﻥ فﻠزکارﻣکاﻧیک ایراﻥ درگذشت باﻧﻭی داﻧشﻣﻧد ایراﻧی را بﻪ
ﻫﻣﻭطﻧاﻥ ﻭ زﻧاﻥ ایراﻥ زﻣیﻥ ﻭ خاﻧﻭادﻩ گراﻣیش تسﻠیت ﻣی گﻭید.

روﺍبط عمومی سندیکﺎی کﺎرگرﺍن فلزکﺎرمکﺎنیک ﺍیرﺍن تیرمﺎه 96
ﻣرگ اﻭ
زﻧدگی دﻭﻡ اﻭ بﻭد کﻪ گردید آؼاز
شیشﻪی عطری سربستﻪ
افتاد ﻭ شکست
ﻫﻣگاﻥ بﻭ بردﻧد
کﻪ چﻪ چیزی را دادﻧد از دست

(محمدرضﺎ شفیعی کدکنی)
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فﺎجعه ملی برﺍی صنعت کشور در رﺍه ﺍست!

در پﻧجاﻫﻣیﻥ ساﻝ تاسیس گرﻭﻩ ﻣاشیﻥ سازی تبریز ،اخبار ﻧگراﻥ کﻧﻧدﻩ ای از
ایﻥ گرﻭﻩ صﻧعتی بﻪ گﻭش ﻣی رسد.
بﻪگزارش رﻭزﻧاﻣﻪ اطالعات ۷ ،تیرﻣاﻩ ،کارخاﻧﻪ ﻣاشیﻥسازی تبریز در
ﻫفتﻪﻫای آیﻧدﻩ بﻪ ﻣاﻟک جدید ﻭاگذار ﻣیشﻭد .بر اساس تصﻣیﻡ دﻭﻟت آقای
رﻭحاﻧی ،شرکت ﻣاشیﻥسازی تبریز بﻪ سرﻣایﻪداراﻥ خصﻭصی "ﻭاگذار"
خﻭاﻫد شد ،بﻪ سرﻣایﻪ داراﻧی کﻪ دؼدؼﻪ اصﻠیشاﻥ فقط ﻭ فقط سﻭدآﻭری با
ﻫدؾ ثرﻭتاﻧدﻭزی است .
بﻪ گزارش خبرگزاری ایرﻧا ،گرﻭﻩ ﻣاشیﻥسازی تبریز یکی از بزرگتریﻥ
کارخاﻧﻪﻫای آذربایجاﻥ ﻭاقع در ﻣﻧطقﻪ صﻧعتی قراﻣﻠک است کﻪ اﻧﻭاع
ﻣاشیﻥﻫای صﻧعتی ﻣاﻧﻧد :ﻣاشیﻥابزار ،کﻣپرسﻭرﻫای صﻧعتی ،پﻣپﻫای آب،
اﻟکترﻭﻣﻭتﻭر ،ﻟیفتراک ،اﻧﻭاع ﻣﻭتﻭرﻫای دیزﻟی ،ﻣاشیﻥآالت ﻧساجی،
ﻣاشیﻥﻫای تراش ،ﻣاشیﻥﻫای ﻣتﻪ ،قطعات ریختﻪ ﻭ دستگاﻩﻫای ”سی .اﻥ .سی“
را تﻭﻟید ﻣیکﻧد .ﻣدت زﻣاﻧی است کﻪ ایﻥ سرﻣایﻪ بسیار پرارزش ﻣﻠی بﻪ بﻬاﻧﻪ
"کﻭچکسازی دﻭﻟت" ﻭ در جﻬت "ﻭاگذاری کردﻥ" یعﻧی خصﻭصی سازی-
قرار گرفتﻪ است.
ﻣاشیﻥسازی تبریز ﻣجتﻣعی دربردارﻧدﻩ کارخاﻧﻪﻫایی با ﻣحصﻭالتی در زﻣیﻧﻪ
ﻣاشیﻥآالت ﻭ ریختﻪگری است کﻪ ایﻥ ﻣحصﻭالت را بخش ﻣﻬﻣی از پایﻪﻫای
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صﻧایع ﻣادر تﻭﻟیدی ﻭ راﻫبردی اقتصاد ﻣﻠی ﻣیتﻭاﻥ داﻧست .ﻣجﻣﻭعﻪ
ﻣاشیﻥسازی تبریز با تاریخچﻪ پﻧجاﻩ ساﻝ کار در عرصﻪﻫای ﻣﻬﻧدسی ﻭ
تﻭﻟیدی ،کارﻧاﻣﻪ یی درخشاﻥ در صادرات ﻣحصﻭالتش بﻪ کشﻭرﻫای آسیا،
آفریقا ﻭ حتا ارﻭپا داشتﻪ است .ایﻥ ﻣجتﻣع صﻧعتی ،یکی از ﻣرکزﻫای ﻣﻬﻡ
پرﻭرش ﻭ کسب ﻣﻬارت ﻧیرﻭی اﻧساﻧی کشﻭرﻣاﻥ در طیفی گستردﻩ از
تخصص ﻭ تجربﻪﻫای عﻣﻠی در فﻧاﻭری بﻪشﻣار ﻣیآید .
ﻭاگذاری صﻧایع ،بﻪ ﻣعﻧای شاﻧﻪ خاﻟی کردﻥ دﻭﻟت از سرﻣایﻪگذاری ﻭ برﻧاﻣﻪ
ریزی در طرح تﻭسعﻪ ﻣﻠی بﻪ ﻣﻧظﻭر حﻣایت ،گسترش ﻭ پرﻭرش صﻧایع
کﻠیدی است .ایﻥ شاﻧﻪ خاﻟی کردﻥﻫا ،بر اﻟگﻭﻫای اقتصاد ﻧﻭﻟیبراﻟی بﻧا شدﻩ
است ﻭ بر بﻭجﻭد آﻭردﻥ بسترﻫای الزﻡ برای ثرﻭتاﻧدﻭزی سرﻣایﻪﻫای
خصﻭصی تﻧظیﻡ ﻣیشﻭد .تجربﻪ جﻬاﻧی ﻭ ﻫﻣیﻧطﻭر در کشﻭرﻣاﻥ ﻧشاﻥ دادﻩ
است کﻪ ،بدﻭﻥ برﻧاﻣﻪریزی ﻣدﻭﻥ ﻭ سرﻣایﻪگذاری ﻣستقیﻡ ﻭ پشتیباﻧی دﻭﻟت،
ثرﻭتﻫای ﻣﻠی ﻣاﻧﻧد ﻣاشیﻥسازی تبریز در رﻭﻧد خصﻭصیسازی ﻣتالشی
ﻣیشﻭﻧد.در کشﻭر ﻣا ﻣقصﻭد سرﻣایﻪداراﻥ سرﻣایﻪگذار در خصﻭصیسازیﻫا
"تﻭﻟید" ارزشافزا ﻧیست ،بﻠکﻪ آﻧچﻪ تاکﻧﻭﻥ رایج بﻭدﻩ است ،کسب حداکثر
سﻭد در کﻭتاﻫتریﻥ زﻣاﻥ ﻭ بﻪ ﻫر طریق ﻣﻣکﻥ بﻭدﻩ است .بﻧابرایﻥ ،در ﻭﻫﻠﻪ
ﻧخست ،شرکتﻫای "ﻭاگذار شدﻩ" -ﻣاﻧﻧد ﻣاشیﻥسازی تبریز -در ﻣعرض خطر
خارج کردﻥ دارایی ﻭ اﻣﻭاﻝ شرکت پس از خصﻭصی سازی شدﻥ است .ایﻥ
ترفﻧدی ﻣرسﻭﻡ برای تکﻪ تکﻪ کردﻥ آﻥ ﻭ بﻪحراج گذاشتﻥ بخشﻫای ارزشﻣﻧد
دارایی ﻣجتﻣع ،ﻣاﻧﻧد اﻣالک ،ابزار کار ،حقﻭق فکری آﻥ است .آﻧچﻪ در
کارخاﻧﻪ ارج ،چیت سازی تﻬراﻥ رﻭی دادﻩ است
پس از "ﻭاگذاری" ﻣاشیﻥسازی تبریز ،خطر دیگری کﻪ ایﻥ شرکت ،ﻭ بﻭیژﻩ
اقتصاد ﻣﻠی ،را تﻬدید خﻭاﻫد کرد اخراج ﻧیرﻭی کار اﻧساﻧی با بﻪکارگیری
اتﻭﻣاسیﻭﻥ بﻭسیﻠﻪ ﻣاشیﻥﻫای خﻭدکار (رﻭباتﻫای) ﻭارداتی است .اقتصاد ﻣﻠی
ایراﻥ اقتصاد ﻭارداتیای است کﻪ دﻭﻟت ﻧقش برﻧاﻣﻪریزی خﻭد را در سطح
ﻣﻠی آﻥ تعطیﻝ کردﻩ است .ازایﻥرﻭی ،بﻪ کارگیری اتﻭﻣاسیﻭﻥ در کشﻭرﻣاﻥ
بدﻭﻥ بﻭجﻭد آﻭردﻥ زﻧجیرﻩیی ﻧﻭ از صﻧایع حﻣایتی بﻪ ﻣﻧظﻭر ارزشافزاییای
جدید خﻭاﻫد بﻭد ،یعﻧی فرایﻧدی بﻪ تﻬی شدﻥ اقتصاد ﻣﻠی از درﻭﻥ ﻣﻧجر
ﻣیشﻭد .در ایﻥ فرایﻧد ،شؽﻝﻫای ﻣﻭجﻭد در ﻣاشیﻥسازی تبریز با ﻣاشیﻥﻫای
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خﻭدکاری جایگزیﻥ ﻣیشﻭﻧد کﻪ در خارج از کشﻭر ساختﻪ ﻣیشﻭﻧد .بﻧابرایﻥ،
بﻪؼیر از فعاﻟیتﻫای تجاری -ﻣاﻟی بﻪﻣﻧظﻭر ﻭاردات ﻣاشیﻥﻫای خﻭدکار ﻭ
ﻧصب آﻥﻫا ،عﻣ ا
ال ﻫیچگﻭﻧﻪ ارزشافزایی ﻭ کارآفریﻧیای چشﻣگیر در ایراﻥ
بﻭجﻭد ﻧخﻭاﻫد آﻣد.
شگرد دیگری کﻪ زیر شعار "بﻬیﻧﻪسازی" بﻪقصد افزایش درجﻪ سﻭدآﻭری
سرﻣایﻪﻫای خصﻭصی بﻪکار زدﻩ ﻣیشﻭد ،کﻡرﻧگ کردﻥ تا حتی حذؾ اصﻭﻝ
ایﻣﻧی در ﻣحیط کار است .برای ﻧﻣﻭﻧﻪ ،فاجعﻪﻫای اﻧساﻧی ﻣعدﻥ زﻣستاﻥ
یﻭرت در آزادشﻬر ﻭ ساختﻣاﻥ پالسکﻭ ،در چﻧد ﻣاﻩ گذشتﻪ ،بﻪدﻟیﻝ ﻧقض
آشکار یا ﻫﻣیﻥ حذؾ اصﻭﻝ ایﻣﻧی رخ دادﻧد .ﻫزیﻧﻪﻫای رعایت اصﻭﻝ ایﻣﻧی،
از ﻧگاﻩ یک سرﻣایﻪدار ،ﻫزیﻧﻪﻫاییاﻧد کﻪ بﻪﻣﻧظﻭر باال بردﻥ درجﻪ سﻭدآﻭری
باید از آﻥﻫا را بﻪﻫر طریق کاست.
فرایﻧد پاییﻥ آﻭردﻥ درآﻣد زحﻣتکشاﻥ شیﻭﻩ دیگری است کﻪ از ﻣدتﻫا پیش در
شرکت ﻣاشیﻥسازی تبریز آؼاز شدﻩ است .بﻧا بﻪگزارشﻫای خبرگزاریﻫا،
در چﻬار ﻣاﻩ گذشتﻪ دستﻣزد ﻭ عیدی کارگراﻥ کارخاﻧﻪ کﻣپرسﻭرسازی تبریز
در ﻣجتﻣع ﻣاشیﻥسازی تبریز پرداخت ﻧشدﻩ است.
برﻧاﻣﻪﻫای اقتصادی دﻭﻟت دﻭازدﻫﻡ ﻣتالشی شدﻥ آﻥ دستﻪ از صﻧایع بﻧیادیای
را ﻣﻭجب خﻭاﻫد شد کﻪ الزﻣﻪ تﻭسعﻪ اقتصاد ،پیشرفت جاﻣعﻪ ﻭ دفاع از حق
حاکﻣیت ﻣﻠیاﻧد .فاجعﻪ در اﻧتظار شرکت ﻣاشیﻥسازی تبریز در سطح بسیار
ﻭسیعتری در اﻧتظار ﻣابقی صﻧایع تﻭﻟیدی ﻣاست.
تحریریه پیﺎم سندیکﺎ

دالیل بی توجهی کﺎرگرﺍن به نکﺎت ﺍیمنی
عدﻡ رعایت ﻧکات ایﻣﻧی کار ،تﻭسط کارگراﻥ از جﻣﻠﻪ دستاﻭیزﻫای ﻣبتذﻟی
است کﻪ ﻫﻡ کارفرﻣایاﻥ ﻭ ﻫﻡ قاﻧﻭﻥ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی در تﻭجیﻪ افزایش رﻭز
افزﻭﻥ قرباﻧیاﻥ ﻣحیط کار بداﻥ ﻣتﻭسﻝ ﻣی شﻭﻧد ﻭ رﻧداﻧﻪ ﻣی کﻭشﻧد با دادﻥ
آدرس ؼﻠط ،جﻧایات خﻭد را تﻭجیﻪ کﻧﻧد.
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اًگهت ًگاؼی ّ کاؼگؽاى………

هْمْع اًگؾت ًگبسی ّ گْاُی عْ پیؾیٌَ ثشای کبسگشاى پشّژٍ ای
هْمْػی اعت کَ هبثل ًوذ ّ ثشسعی ثغیبسی اعت کَ مشّست هشذ آى اص
عْی عٌذیکب ُبی کبسگشی هطشذ هی ثبؽذ.
دس اثتذاثَ هْمْع عْ پیؾیٌَ کیلشی ّ خبیگبٍ کبسگش ّ کبسكشهب سا ًگبٍ کلی
ث یٌذاصین ّ عپظ ثَ هنبّت ثٌؾیٌین کَ چگًَْ ؽذٍ اعت کَ دس هغیش هٌبعجبت
ؿلو اختوبػی ّ زوْهی کَ ثش هجٌبی داللی ّ هٌپبّسی زوْم کبسگشاى ثَ تبساج
عشهبیَ داسی هیشّد؛ ثدبی ایٌکَ تجِکبسیِبی کبسكشهبیبى ّ دالالى ثَ ًوذ ّ
چبلؼ کؾیذٍ ؽْد ّ ثقْست خذی ثب آًبى ثشخْسد ؽْد ّ هِوتش اص ُوَ ایٌِب
ثَ هطبلجبت ّ زوْم کبسگشاى سعیذگی ؽْد اص کبسگشاى خْاعتَ هیؾْد کَ ثؼذ
اص یک هبٍ کبسکشدى دس کبسگبٍ ثشای چبپ گیت پبط داین هجبدست کٌٌذ .ثش هجن
دعتْسی کَ اص هشف زشاعت کبسگبٍ دادٍ هیؾْد ثبیغتی کبسگش دّ یب عَ سّص
کبسی خْد سا ثذّى زوْم ّ دعتوضد کبسگشی ثَ دایشٍ آگبُی سكتَ ّ ثشای
اًگؾت ًگبسی اهذام ًوبیذ کَ ػالٍّ ثش ثیکبسی ،دس ایي چٌذ سّص ثبیغتی
هوذاسی پْل ُن اص هشین زغبة ثبًکی ّاسد زغبة اداسٍ اًگؾت ًگبسی
ثٌوبیذ .دس پبسط خٌْثی ػغلْیَ ًیشُّب هدجْس ُغتٌذ ,کَ ثخبهش عْ پیؾیٌَ ثَ
ؽِشعتبى خْد ثشًّذ ّ ایي اهش ُضیٌَ ُبی خبًجی ثغیبسی ثشای آًبى داسد.
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کشایَ سكت ّ ثشگؾت اص پبالیؾگبٍ عتبسٍ خلیح تب ثٌذسػجبط کَ هجلـی ًضدیک
ثَ ثیغت ُضاستْهبى خْاُذ ثْد ّ دّ یب عَ ثبس ثبیغتی ثشّین ّ ُضیٌَ ُبی
خبًجی آى کَ اص خیت کبسگش خشج هیؾْد ّ ثبیغتی اص فجر صّد تب عبػت دّ
ثؼذاصظِش دس ؽِش ثوبًذ ،هسبعجَ ًگشدیذ ّ ایٌکَ هشخقی گشكتي ثشای
اًگؾت ًگبسی ُن ثذّى زوْم ّ دعتوضد هی ثبؽذ .زتب فق هتوبمیبى اًگؾت
ًگبسی گبٍ آًوذس ؽلْؽ اعت کَ ثبیغتی ثشای كشدا ًْثت ثگیشین تب ثبس دیگش دس
فق اًتظبس ًوبًین .زبل پشعؼ اعبعی ایٌدبعت کَ ایٌِوَ ُضیٌَ ُبی گضاف
کَ کبسكشهبیبى ّ دعتگبُِبی اهٌیتی ثش دّػ کبسگشاى صزوتکؼ هی گزاسًذ دس
ّاهغ چَ چیضی سا هی خْاٌُذ ثبثت ثٌوبیٌذ؟!
ایب کبسگشاى هشاس اعت خٌبیتی اًدبم ثذٌُذ کَ هْسد اًگؾت ًگبسی ثبیذ ّاهغ
ؽًْذ؟ چشا ایي اًگؾت ًگبسی اگش ّاخت اعت ثَ خشج خْد کبسكشهب اًدبم
ًوی ؽْد؟ یب چشا دس ایي هشاکض اص پلیظ  ١١٢دػْت ًوی ؽْد کَ زنْس
یبكتَ کبس خْد سا ثکٌٌذ؟ اگش ؽشایو زوْهی ّ سكبُی کبسگشاى عش خبیؼ ثبؽذ
ّ دس هجبل آى کبسكشهب ازغبط هغؤّلیت ثٌوبیٌذ کَ زشكی ًیغت ّ ًخْاُذ ثْد؛
چشا کَ هیگْیین پشّژٍ هلی اعت ّ آًبى چٌیي زوی داسًذ کَ ًغجت ثَ ّمؼیت
ُْیتی کبسگشاى ازغبط هغؤّلیت ثٌوبیٌذ.
ُش چَ ُغت ،ایي کبسگش اعت کَ ثبیذ تبّاى ایي دعتْسات سا ثذُذ .ثَ گلتَ
صًذٍ یبد زغیي پٌبُی“ :اًگؾتبًؾبى چٌبى ثب کبس توبم ّهت چٌبى عبییذٍ ؽذٍ
کَ ُیچگبٍ خشم آًبى ثبثت ًخْاُذ گؾت“.

ّاؼتاى ضؽهعیي ،ػضْ قٌعیکای کاؼگؽاى فلؿکاؼ هکاًیک ایؽاى
ﺍیمنی کﺎر
«ایﻣﻧی کار فرایﻧدی است کﻪ باید از حﻭادث در ﻣحیط کار بﻪ طﻭر اعﻡ ﻭ از
حﻭادث ﻣﻧجر بﻪ خسارت جاﻧی بﻪ طﻭر اخص جﻠﻭگیری کﻧد .داشتﻥ ﻟباس کار
ﻣﻧاسب ،کفش ایﻣﻧی ،کالﻩ کار ،عیﻧک ﻭ گﻭشی ﻫای ﻣتﻧاسب با ﻣحیط کار،
کﻣر بﻧد ﻫای ﻭیژﻩ ی کار در ارتفاع ،از ابتدایی تریﻥ اقداﻣاتی است کﻪ ﻣی
تﻭاﻧد از جاﻥ کارگراﻥ در ﻣقابﻝ حﻭادث کار ﻣحافظت ﻧﻣاید».
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حمﺎیت ﺍز ربیعی بﺎ چه ﺍستداللی صورت می گیرد؟؟
 -۲جﻣعی از تشکﻝﻫای صﻧفی کارگری استاﻥ آذربایجاﻥ ؼربی طی ﻧاﻣﻪ بﻪ
رئیسجﻣﻬﻭر ﻣﻧتخب؛ خﻭاستار ابقای عﻠی ربیعی برای تصدی ﻭزارت کار در
دﻭﻟت دﻭازدﻫﻡ شدﻧد.
 -7ایﻠﻧا :اﻧجﻣﻥ صﻧفی کارگری دریاﻧﻭرداﻥ تجاری ایراﻥ در ﻧاﻣﻪای بﻪ حسﻥ
رﻭحاﻧی از اﻭ خﻭاستﻧد تا ﻫﻣچﻧاﻥ از عﻠی ربیعی بﻪ عﻧﻭاﻥ ﻭزیرکار در کابیﻧﻪ
خﻭد استفادﻩ کﻧد.
 -3ایﻠﻧا :ﻫﻣایش ساﻟیاﻧﻪ کاﻧﻭﻥ عاﻟی بازﻧشستگاﻥ ﻭ ﻣستﻣریبگیراﻥ سازﻣاﻥ
تاﻣیﻥ اجتﻣاعی با حضﻭر ﻣدیراﻥ سازﻣاﻥ تاﻣیﻥ اجتﻣاعی ﻭ رﻭسای کاﻧﻭﻥﻫای
بازﻧشستگی از سراسر کشﻭر در بﻧدر اﻧزﻟی اعالﻡ شد :خدﻣات ارزﻧدﻩای بﻪ
بازﻧشستگاﻥ در دﻭراﻥ ربیعی ﻭ ﻧﻭربخش ارائﻪ شد
 -4قاسﻣی فعاﻝ صﻧفی کارگری استاﻥ ﻫﻣداﻥ اعالﻡ کرد :جاﻣعﻪ کارگری از
عﻣﻠکرد ﻭزیر کﻧﻭﻧی تعاﻭﻥ ،کار ﻭ رفاﻩ اجتﻣاعی راضیاست .اﻭ در ارتباط
با کارگراﻥ از خﻭد صداقت ﻭ حسﻥ ﻧیتی را ﻧشاﻥ داد کﻪ ﻣی تﻭاﻧد ﻣسیر
ﻭزارت اﻭ در چﻬار ساﻝ دﻭﻡ را ﻫﻣﻭارتر کﻧد.
متﺎسفﺎنه ﺍین آقﺎیﺎن ﺍز خدمﺎت!!!! آقﺎی ربیعی به کﺎرگرﺍن هیچ نمونه ﺍی رﺍ
ذکر نمی کنند؟چرﺍ؟؟
از جﻣﻠﻪ خدﻣات آقای ربیعی بﻪ کارفرﻣایاﻥ ﻭ ﻧﻪ بﻪ کارگراﻥ ﻣی تﻭاﻥ بﻪ
ﻣﻭارد زیر اشارﻩ کرد:
-۲ایشاﻥ در جﻠسﻪ تعییﻥ دستﻣزد در ساﻝ گذشتﻪ بﻪ صراحت عﻧﻭاﻥ ﻧﻣﻭد کﻪ
ﻭکیﻝ ﻭ ﻧﻣایﻧدﻩ کارفرﻣایاﻥ است ﻭ بﻪ ﻫﻣیﻥ دﻟیﻝ دستﻣزد  ۴3۴ﻫزار تﻭﻣاﻥ ﻭ
ﻧﻪ بیشتر تعییﻥ شد.
 -7از ﻫﻧگاﻡ ﻭرﻭد ایشاﻥ بﻪ ﻭزا رت کار ،ﻭرﻭد پﻠیس اﻣﻧیت بﻪ اعتصابات
کارگری بﻪ اﻣری عادی تبدیﻝ شد ﻭ کارگراﻥ اصفﻬاﻧی ،آق درﻩ ،بافق ....بﻪ
شالق ﻣحکﻭﻡ شدﻧد.
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 -3بازرسی ﻫای دﻭرﻩ ای ﻭزارت کار از ﻣﻭارد ایﻣﻧی کار در کارخاﻧﻪ ﻫا ﻭ
کارگاﻫﻬا بﻪ کﻝ ﻣتﻭقؾ شد.
 -4اصالحیﻪ قاﻧﻭﻥ کار ،طرح کارﻭرزی ،ﻣقابﻠﻪ با سﻧدیکاﻫای کارگری از
جﻣﻠﻪ دیگر خدﻣات ایشاﻥ بﻪ کارفرﻣایاﻥ است.
 -5کتک خﻭردﻥ کارگراﻥ شرکت ﻭاحد کﻪ برای حق ﻣسکﻥ خﻭد بﻪ شﻭرای
شﻬر رفتﻪ بﻭدﻧد ،از جﻣﻠﻪ چشﻡ بستﻥ ﻫای ایشاﻥ بﻪ ﻣشکالت کارگراﻥ است.
 -6اﻧتقاﻝ کارخاﻧﻪ ﻫفت تپﻪ بﻪ بخش خصﻭصی ﻭ چشﻡ بستﻥ بر رﻭی عدﻡ
کارای ی کارفرﻣای ﻫفت تپﻪ ﻭ ﻧدادﻥ حقﻭق کارگراﻥ ﻭ بدﻫکاریش بﻪ تاﻣیﻥ
اجتﻣاعی از جﻣﻠﻪ خدﻣات ایشاﻥ بﻪ کارفرﻣایاﻥ است.
 -2عدﻡ حﻣایت ایشاﻥ از خﻭاستﻪ ﻫای کارگراﻥ ﻫفت تپﻪ بﻪ عﻧﻭاﻥ ﻭزیری کﻪ
باید رﻭابط کار ﻭ کارگر را تﻧظیﻡ کﻧد ﻭ کر شدﻥ بﻪ ﻣﻭقع ایشاﻥ در ایﻥ
خصﻭص از ﻧقاط قﻭت ایﻥ ﻭزیر بی عرضﻪ در ﻣقابﻝ کارفرﻣایاﻥ ﻭ با
ﻟیاقت!!!!! بﻭدﻥ در ﻣقابﻝ کارگراﻥ است.
 -۷ایﻥ ﻭزیر چگﻭﻧﻪ با خدای خﻭد راز ﻭ ﻧیاز ﻣی کﻧد ﻫﻧگاﻣی کﻪ کارگراﻥ
ایراﻥ چﻬار برابر زیر خط فقر حقﻭق ﻣی گیرﻧد؟؟ چگﻭﻧﻪ خﻭد را الیق ایﻥ
ﻣسﻧد ﻣی بیﻧد ﻭقتی کﻪ کارگراﻥ در پرﻭژﻩ ﻫای ﻧفتی  4تا  6ﻣاﻩ حقﻭقشاﻥ
عقب ﻣی افتد ﻭ اﻭ الﻝ ﻣاﻧی ﻣی گیرد؟
 -۴ایﻥ چگﻭﻧﻪ ﻭزیری است کﻪ رﻭسای ادارﻩ کارش در ﻣﻧاطق پارس جﻧﻭبی
ﻭ دیگر جاﻫا با کارفرﻣایاﻥ دست بﻪ یکی برعﻠیﻪ کارگراﻥ شدﻩ اﻧد؟؟
 -۲۴ربیعی برای ﻣاﻧدﻥ در کابیﻧﻪ بﻪ حﻣایت کارگراﻥ احتیاجی ﻧداشتﻪ ﻭ
ﻧخﻭاﻫد داشت .خدﻣات اﻭ بﻪ کارفرﻣایاﻥ ﻭ دﻭﻟت کﻪ خﻭد بزرگتریﻥ
کارفرﻣاست ،بﻬتریﻥ دﻟیﻝ برای ﻣاﻧدﻧش در ایﻥ پست است .دیر ﻧیست کﻪ
صﻧدﻭق بیﻥ اﻟﻣﻠﻠی پﻭﻝ ﻭ سازﻣاﻥ تجارت جﻬاﻧی از خدﻣاتش بر عﻠیﻪ
کارگراﻥ تجﻠیﻝ کﻧﻧد ﻭ بﻪ اﻭ ﻣداﻝ بدﻫﻧد.
تحریریه پیﺎم سندیکﺎ
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نه به کﺎرورزی نه به فروش نیروی کﺎر ﺍرزﺍن
با کار-
آفریدﻩ شدﻡ
ﻭرزیدﻩ شدﻡ ؛

کار ﻭرزیدﻡ  ،بردﻩ شدﻡ
کار ﻭرزیدﻡ  ،رعیت شدﻡ
کار ﻭرزیدﻡ  ،کارگر شدﻡ ؛

ﻣﻬارت ﻫا آﻣﻭختﻪ اﻡ  ،با کار
ایﻧک
دﻭ بارﻩ
چرا ؟

کار ﻭرزی کﻧﻡ
باز ﻫﻡ-
برای بردﻩ گی ۴

کﺎرگر فلزکﺎر عبدﺍله وطنخوﺍه ( فلزبﺎن )
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سندیکﺎ چیست؟ و چه می گوید؟
سندیکﺎهﺎی کﺎرگری سﺎزمﺎنهﺎیی علنی ،دموکرﺍتیک و غیرﺍیدﺌولوژیک و طبقﺎتی هستند.
می گویم طبقﺎتی یعنی جز کﺎرگرﺍن آن وﺍحد تولیدی و یﺎ خدمﺎتی کسﺎنی دیگر حق
عضویت در ﺍین سندیکﺎهﺎ رﺍ ندﺍرند .دموکرﺍتیک هستند  ،یعنی خرد جمعی بر ﺍین سﺎزمﺎن
حﺎکم بوده و تمﺎمی قدرت خود رﺍ ﺍز رﺍی کﺎرگرﺍن گرفته و به آنﺎن پﺎسخگوست.
غیرﺍیدﺌولوژیک هستند ،یعنی هر کﺎرگر بﺎ هر بینش سیﺎسی ،مذهبی می توﺍند عضو
سندیکﺎ شود .علنی ﺍست یعنی مبﺎرزه ﺍی برﺍی برﺍندﺍزی حﺎکمیت سیﺎسی نمی کند و ﺍین
به عهده حزﺏ طبقه کﺎرگر ﺍست .سندیکﺎهﺎ بدلیل فرﺍگیر بودن می توﺍنند بسیﺎری ﺍز
کﺎرگرﺍن رﺍ درخود متشکل کرده و دست به مبﺎرزه ﺍجتمﺎعی و ﺍقتصﺎدی برﺍی بهبود
شرﺍیط کﺎر و زندگی خود بزنند .سندیکﺎهﺎ در هر کشوری ،قوﺍنین کشور خود رﺍ پﺎیه ﺍی
برﺍی تغییرﺍت قرﺍر دﺍده و بﺎ ﺍین حدﺍقل هﺎ دست به مبﺎرزه برﺍی کسﺏ خوﺍسته هﺎی
حدﺍکثری خود می زنند.
سندیکﺎهﺎ علنی هستند ،یعنی همه می توﺍنند ﺍعضﺎی هیﺎت مدیره و فعﺎلین سندیکﺎیی رﺍ
درمحیط کﺎر و زندگیشﺎن ببینند .ﺍینهﺎ درخطوط ﺍتوبوسرﺍنی تهرﺍن یﺎ در مجتمع نیشکر
هفت تپه و یﺎ در کﺎرگﺎههﺎی ترﺍشکﺎری و جوشکﺎری و ریخته گری و یﺎ در کﺎرخﺎنه هﺎی
مﺎشین سﺎزی کﺎر می کنند و به حل مشکالت همکﺎرﺍنشﺎن کمک کرده و در حد توﺍنﺎیی
ﺍشﺎن ،حتﺎ مشکالت خﺎنوﺍدگی و خصوصی کﺎرگرﺍن رﺍ رفع می کنند .یعنی قﺎبل دسترسی
برﺍی همه بخصوص همکﺎرﺍنشﺎن هستند .وقتی مﺎ علنی هستیم ،مسلمن بﺎید بﺎ قوﺍنین
جﺎمعه مﺎن زندگی کنیم و نمی توﺍنیم آن رﺍ نﺎدیده بگیریم.
مبﺎرزﺍت سندیکﺎهﺎی کﺎرگری علیه سرمﺎیه دﺍری ﺍنگل تجﺎری ،وﺍسطه بین صندوق بین
ﺍلمللی پول و سﺎزمﺎن تجﺎرت جهﺎنی دقیقن در رﺍستﺎی تقویت مبﺎرزﺍت کﺎرگرﺍن دنیﺎ و
جنبش کﺎرگری جهﺎنی ﺍست .مﺎ و برﺍدرﺍن و خوﺍهرﺍن کﺎرگرمﺎن درآسیﺎ ،آفریقﺎ ،آمریکﺎ،
ﺍروپﺎ ،و ﺍقیﺎنوسیه درد شالق نسخه هﺎی ﺍین سﺎزمﺎنهﺎی ﺍمپریﺎلیستی رﺍ فرﺍموش نکرده
ﺍیم .ﺍین سﺎزمﺎنهﺎ بﺎ ﺍرﺍیه سیﺎست درهﺎی بﺎز به غﺎرت سرمﺎیه زحمتکشﺎن مکزیک و
برزیل دست زده و بﺎ بدهکﺎر کردن ﺍین کشورهﺎ و شیوع ﺍیدز در آفریقﺎ وهندوستﺎن بﺎ
همدستی سرمﺎیه دﺍرﺍن خﺎﺋن ﺍین کشورهﺎ ثروت ملی وسالمت زحمتکشﺎن ﺍین کشورهﺎ رﺍ
به یغمﺎ برده ﺍند .دوستﺎن غیرسندیکﺎیی در مورد ﺍین غﺎرت هﺎ و دزدی هﺎی آشکﺎرهیچ
نمی گویند .طبقه کﺎرگر برﺍی حفظ ثروت ملی در حذف سرمﺎیه دﺍر ﺍنگل تجﺎری النه کرده
در دولت و سیﺎست« ،سیﺎهی لشکر» هیچ طبقه ﺍی نیست .ﺍمروز نسخه صندوق بین
ﺍلمللی پول یعنی هدفمند سﺎزی یﺎرﺍنه هﺎ و یﺎ به دیگر سخن گرسنگی دﺍدن به طبقه
کﺎرگر و غﺎرت منﺎبع ملی کشور در دست ﺍجرﺍست.
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مرگ کسﺏ و کﺎر زحمتکشﺎن شده ﺍست!
کارگراﻥ در حاﻝ ﻣرگ اﻧد .کسب ﻭ کارشاﻥ «تﻬیدستی»« ،بیحقﻭقی»،
«اخراج»« ،تحقیر»« ،بیگاری»« ،ﻧاایﻣﻥ بﻭدﻥ» ﻭ «ﻣرگ» است .ﻧﻪ
«اﻣﻧیت» ﻣاﻟی ﻭ شؽﻠی دارﻧد ،ﻧﻪ اﻣﻧیت جاﻧی ! کارگراﻥ ،ﻣردﻣاﻥ بیفردا ﻭ
بیآرزﻭی ایﻥ دیارﻧد .ﻫﻣاﻥ «بدﻥﻫای ﻣازاد»ی کﻪ برای گردادﻧدﻥ چرخ
دﻧدﻩﻫای سیستﻡ سرﻣایﻪداری بﻪ صﻭرت ﻟشکری بیشﻣار ﻭ کﻡبﻬا بﻪ ساﻥ بردﻩ
باید قرباﻧی شﻭﻧد.
تیتر ﻣرگﻫای «یک ﻫفتﻪی اخیر» کارگراﻥ را ببیﻧید:
* ﻣرگ کارگر شﻬرداری چؽادک در استاﻥ بﻭشﻬر بﻪ عﻠت گرﻣا
*ﻣرگ  ۲کارگر ﻭ ﻣصدﻭﻣیت  ۵کارگر دیگر در حادثﻪی آتشسﻭزی
کارخاﻧﻪی کارتﻥسازی در ﻣﻧطقﻪی خاﻭراﻥ
* ﻣرگ  ۲کارگر جﻭاﻥ بر اثر ریزش ﻣحتﻭیات یک چاﻩ در یک ﻣرکز
بازپرﻭری
* ﻣرگ راﻧﻧدﻩی خﻭدرﻭ سﻧگیﻥ در برخﻭرد با کابﻝ برق فشار قﻭی در بﻭکاﻥ
*ﻣرگ  ۰کارگر چاﻩکﻥ در تﻬراﻥ در اثر سقﻭط ﻭ خفگی ( ۲۱تیر)
* ﻣرگ کارگر  ۵۲ساﻟﻪی پرﻭژﻩی طرح اگﻭ ﻣشﻬد بر اثر برق گرفتگی (۲۴
تیر)
* ﻣرگ  3کارگر  3۴ ،73ﻭ  ۰۴ساﻟﻪی کارخاﻧﻪی بشارت تبریز ،در اثر
گازگرفتگی ( 7۲تیر)

یکی ﺍز وظﺎیف سندیکﺎهﺎی کﺎرگری ،نظﺎرت بر ﺍیمنی کﺎرگﺎههﺎست
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دالیل پیروزی حزﺏ کﺎرگر در ﺍنتخﺎبﺎت ﺍنگلیس
ﻭرﻭد جرﻣی کﻭربیﻥ بﻪ عرصﻪ رقابت در بﻪ دست آﻭردﻥ رﻫبری حزب
کارگر بریتاﻧیا در ساﻝ  ،۲3۴۰از ﻫﻣاﻥ ابتدا با تعجب شﻣاری از تحﻠیﻝ گراﻥ
ﻧا باﻭر بﻪ ﻧقش تﻭدﻩ ﻫا در تحﻭالت سیاسی رﻭبرﻭ شد .
از ﻫﻣاﻥ ابتدا شخص کﻭربیﻥ ﻭ ﻫﻭاداراﻧش کﻪ عﻣدتا ا در بدﻧﻪ حزب ﻭ در
اتحادیﻪﻫای کارگری ﻣتﻣرکز بﻭدﻧد ،با تﻬاجﻡ ﻫﻣﻪجاﻧبﻪ اکثر رساﻧﻪﻫا رﻭبرﻭ
شدﻧد .بﻪ رﻭشﻧی ﻣعﻠﻭﻡ بﻭد کﻪ تﻬاجﻡ بسیار خصﻣاﻧﻪ رساﻧﻪﻫای بریتاﻧیا ،بﻪ
ﻭیژﻩ رﻭزﻧاﻣﻪﻫای پرتیراژ دست راستی ﻭ ﻫﻣچﻧیﻥ شبکﻪ رادیﻭتﻠﻭیزیﻭﻥ دﻭﻟتی
ایﻥ کشﻭر ،بیبیسی ،با حرکتﻫای تخریبی جﻧاح راست حزب کارگر در
درﻭﻥ ایﻥ حزب ﻫﻣاﻫﻧگ شدﻩاﻧد .از ﻫﻣاﻥ اﻭﻝ ﻫدؾ ایﻥ بﻭد کﻪ کﻭربیﻥ ﻭ
بﻪﻭیژﻩ ﻫﻭاداراﻧش درﻣیاﻥ اعضای حزب کﻪ ﻫررﻭز ﻫزاراﻥ ﻧفر بﻪ جﻣع آﻧاﻥ
افزﻭدﻩ ﻣیشد را بﻪ ﻧفﻭذ ﻧیرﻭﻫای " چپ" بﻪ درﻭﻥ حزب ﻧسبت دﻫﻧد .
بدﻭﻥ اؼراق ﻣیتﻭاﻥ گفت کﻪ جرﻣی کﻭربیﻥ ﻭ ﻫﻣکاراﻧش تﻭاﻧستﻪاﻧد در طی
دﻭساﻝ گذشتﻪ سیاست ﻭخط ﻣشی ﻣسﻠط در حزب کارگر بریتاﻧیا رااز سﻭسیاﻝ
دﻣﻭکراسی راستگرا بﻪ خط ﻣشی ﻣبتﻧی بر سیاستﻫای ﻣردﻣی ﻭ ضد
ﻧﻭﻟیبراﻟیستی تؽییر جﻬت دﻫﻧد .ﻣاﻧیفست اﻧتخاباتی حزب کارگر ،کﻪ با استقباﻝ
بسیار زیاد ﻣردﻡ رﻭبرﻭ شدﻩ است ،خﻭاﻫاﻥ :اﻧتقاﻝ ﻣاﻟکیت صﻧایع ﻭ خدﻣات
پایﻪای ﻣاﻧﻧد برق ،گاز ،آب ﻭ ترابری از بخش خصﻭصی بﻪ بخش عﻣﻭﻣی
است .ایﻥ ﻣاﻧیفست ﻣطرح کردﻩ است کﻪ ﻣاﻟیات بر درآﻣد  ۵در صد الیﻪﻫای
باالیی جﻣعیت کشﻭر ﻭ ﻧیز ﻣاﻟیات بر شرکتﻫای ؼﻭﻝپیکر را  2درصد
افزایش خﻭاﻫد داد تا از ﻣحﻝ درآﻣد حاصﻝ از آﻥ بتﻭاﻧد بخش بﻬداشت ﻣﻠی،
آﻣﻭزشﻭ پرﻭرش ،خدﻣات اجتﻣاعی ﻭ ساختارﻫای اقتصادی را بﻪﻧفع ﻣردﻡ ﻭ
زحﻣتکشاﻥ دگرگﻭﻥ کﻧد .حزب کارگر خﻭاﻫاﻥ پایﻪگذاری باﻧکی ﻣﻠی برای
سرﻣایﻪگذاری ﻣستقیﻡ در صﻧایع ﻭ کﻣک بﻪ شرکتﻫای ﻣتﻭسط ﻭکﻭچک است .
حزب کارگر در خالﻝ کارزار اﻧتخاباتی چﻧد ﻫفتﻪ گذشتﻪ ﻣﻭفق شدﻩ است
چشﻡاﻧداز سیاسی ﻭ اقتصادی کشﻭر را بﻪطﻭر چشﻣگیری بﻪ سﻭی برﻧاﻣﻪﻫای
چپ ﻭ ﻣترقی دگرگﻭﻥ کﻧد .
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تﻭجﻪبراﻧگیز آﻥکﻪ ،بخش بزرگی از ﻣیﻠیﻭﻥﻫا ﻧفر شکﻝدﻫﻧدﻩ جﻧبش ﻣردﻣی
طرفداراﻥ جرﻣی کﻭربیﻥ در دﻭ ساﻝ اخیر جﻭاﻧاﻥ بﻭدﻩاﻧد .بر اساس آﻣارﻫای
ﻣﻧتشر شدﻩ در اﻧتخابات رﻭز  ۲۴خرداد  ۱۱درصد جﻭاﻧاﻥ اﻧگﻠستاﻥ بﻪ حزب
کارگر رای دادﻧد .آﻣارﻫا ﻧشاﻥ ﻣیدﻫﻧد کﻪ رأی جﻭاﻧاﻥ بﻪﻧفع برﻧاﻣﻪﻫای
حزب کارگر عاﻣﻝ تعییﻥکﻧﻧدﻩ در ﻧتیجﻪ ایﻥ اﻧتخابات بﻭدﻩ است .در اﻧتخابات
اخیر ﻣردﻡ بریتاﻧیا ﻭ بﻪﻭیژﻩ ﻧسﻝ جﻭاﻥ با ﻟﻣس کردﻥ پیاﻣدﻫای ﻭیراﻧگراﻧﻪ
"ریاضتکشی اقتصادی"  -آﻥ شکﻝﻫایی از برﻧاﻣﻪﻫای اقتصادیای کﻪ
سﻭدآﻭری سرﻣایﻪﻫای بزرگ ﻭ ﻣﻧافع ثرﻭتﻣﻧداﻥ را ﻣحﻭر رشد قرار ﻣیدﻫﻧد
– "ﻧﻪ"ای بزرگ گفتﻧد .
رﻫبری جدید حزب کارگر کﻪ بر ﻣحﻭر حﻣایت از ﻧقطﻪﻧظرﻫای کﻭربیﻥ
شکﻝ گرفتﻪ است ،ﻧشاﻥ داد کﻪ با برپایی حرکتﻫایی ﻣإثر در درﻭﻥ جﻧبش
ﻣردﻣی بریتاﻧیا از طریق سازﻣاﻥدﻫی فعاالﻥ سیاسی ﻭ اجتﻣاعی ﻭ بسیج ﻣردﻡ
با حﻣایت سﻧدیکاﻫای کارگری – یعﻧی کار سیاسی ﻭ رﻭشﻥگری در بیﻥ
تﻭدﻩﻫا -ﻣیتﻭاﻥ ﻧیرﻭﻫای راست ﻭ ﻫﻭاداراﻥ سیاستﻫای ﻧﻭﻟیبراﻟی را
بﻪعقبﻧشیﻧیﻫایی چشﻣگیر ﻭاداشت .تؤﻣﻝبراﻧگیز ایﻧکﻪ ،طی  7ساﻝ گذشتﻪ،
با ﻭجﻭد تبﻠیؽاتی شدیداا ﻣﻧفی ﻭؼرضﻭرزاﻧﻪ از سﻭی اکثر رساﻧﻪﻫا ﻧسبت بﻪ
کﻭربیﻥ ﻭ سیاستﻫای جدید حزب کارگر ،بﻪدﻟیﻝ تالشﻫای فراﻭاﻥ بﻪﻫدؾ
برقراری تﻣاس ﻣستقیﻡ با قشرﻫای گﻭﻧﻪگﻭﻥ ﻣردﻡ ﻭ حضﻭر در گردﻫﻣاییﻫای
ﻣتعدد بزرگ ﻭ کﻭچک ،سراﻧجاﻡ ﻣردﻡ ﻫرچﻪ بیشتری با شخصیت صادق،
ﻣردﻡدﻭست ﻭ صﻣیﻣی کﻭربیﻥ آشﻧا شدﻧد ﻭ گفتﻣاﻥ ،پیاﻡ ﻭ برﻧاﻣﻪﻫای ﻣردﻣی
اﻭ در سطح جاﻣعﻪ بﻪ ﻧیرﻭی ﻣادیای ﻣﻬﻡ تبدیﻝ شدﻩ است .در ﻣقابﻝ ،دشﻣﻧاﻥ
قسﻡخﻭردﻩ جرﻣی کﻭربیﻥ ،کساﻧی ﻣاﻧﻧد تﻭﻧی بﻠر ﻭ ﻣریداﻥ اﻭ در رﻫبری
پیشیﻥ حزب کارگر ،در صحﻧﻪ سیاست بریتاﻧیا بﻪ حاشیﻪ راﻧدﻩ شدﻩاﻧد.
پیاﻡ اصﻠی کﻭربیﻥ در دﻭ ساﻝ اخیر ایﻥ بﻭدﻩ است :سیستﻡ سیاسی -اقتصادی
بریتاﻧیا بﻪﻧفع ثرﻭتﻣﻧداﻥ ﻭ زیاﻥ اکثریت ﻣردﻡ "ﻣﻬﻧدسی" شدﻩ است ﻭ برﻧاﻣﻪ
حزب کارگر در رﻫبری اﻭ ،برای اکثریت ﻣردﻡ تدﻭیﻥ شدﻩ است ﻭ ﻧﻪ برای
عدﻩیی قﻠیﻝ .ایﻥ پیاﻡ در شش ﻫفتﻪ کارزار اﻧتخاباتی در سطح جاﻣعﻪ پژﻭاک
بسیاری داشت .بﻪﻭیژﻩ ایﻧکﻪ کﻭربیﻥ بر ایﻥ ﻭاقعیت اﻧگشت گذاشت کﻪ،
اﻟگﻭی "اقتصاد آزاد" (اقتصاد بیﻧظارت) جز ﻭسیﻠﻪیی برای ثرﻭتﻣﻧدتر شدﻥ

پیﺎم سندیکﺎ نشریه سندیکﺎهﺎی کﺎرگری ﺍیرﺍن

41

الیﻪﻫای فﻭقاﻧی جاﻣعﻪ بﻪبﻬای افت سطح زﻧدگی اکثریت جاﻣعﻪ ،چیز دیگری
ﻧیست .
رﻫبری جدید حزب کارگر ایﻥ شﻬاﻣت را داشتﻪ است کﻪ خطﻣشی ﻭ ﻧظرﻫایش
پیراﻣﻭﻥ ﻣسائﻝ سیاسی ،اقتصادی ،اجتﻣاعی ﻭ ﻣعیشتی را از ﻣﻧظر ﻣﻧافع
طبقاتی ﻭ بﻪصﻭرتی سادﻩ ،بدﻭﻥ تئﻭریپردازی ﻭ با زباﻥ ﻣردﻡ با ﻣردﻡ در
ﻣیاﻥ بگذارد .ﻣﻭفقیت کﻭربیﻥ ایﻥ بﻭد کﻪ در کارزار اﻧتخاباتیای کﻪ ﻫﻣﻪ
رساﻧﻪﻫا بر ضد اﻭ بسیج شدﻩ بﻭدﻩاﻧد ،تﻭاﻧست ﻧشاﻥ دﻫد کﻪ اداﻣﻪ برﻧاﻣﻪﻫای
اقتصاد ﻧﻭﻟیبراﻟی فقرزایی ﻭ ازﻫﻡ گسستﻥ ﻫرچﻪ بیشتر تارﻭپﻭد رﻭابط
اجتﻣاعی را ﻣﻭجب ﻣیشﻭﻧد .رﻫبری حزب کارگر در ایﻥ اﻧتخابات تﻭاﻧست بﻪ
ﻣردﻡ ﻧشاﻥ دﻫد کﻪ در راستای گسترش حیطﻪ عﻣﻠکرد "بازار بیﻧظارت"،
دﻭﻟت دستراستی ترزا ﻣی ،ﻣباﻧی دﻣﻭکراتیک کشﻭر را ﻣتزﻟزﻝ خﻭاﻫد کرد .
ایﻥ ﻧخستیﻥ باری است کﻪ ایدئﻭﻟﻭژی ﻧﻭﻟیبراﻟیسﻡ اقتصادی ﻭ تسﻠط
سرﻣایﻪﻫای بزرگ ایﻥچﻧیﻥ قدرتﻣﻧداﻧﻪ بﻪﻭسیﻠﻪ رﻫبر یک حزب ﻣطرح ﻭ
پرﻧفﻭذ زیر سإاﻝ بردﻩ شدﻩ است ! بدیﻥ ﻟحاظ بزرگتریﻥ گﻧاﻩ ﻧابخشﻭدﻧی
کﻭربیﻥ ﻭ ﻫﻭاداراﻧش در ﻧظر سرﻣایﻪداری پرقدرت بریتاﻧیا ﻭ ارﻭپا ایﻥ است
کﻪ در سطح جاﻣعﻪ بریتاﻧیا ﻭ ﻫﻣیﻥ طﻭر در عرصﻪ جﻬاﻧی تﻭاﻧستﻪاﻧد ایﻥ
تﻭﻫﻡ را در ﻫﻡ بشکﻧﻧد کﻪ ﻧﻭﻟیبراﻟیسﻡ اقتصادی ﻭ چارچﻭب ﻟیبراﻝدﻣﻭکرات
ابدی ﻧیستﻧد !
ایﻥ درحاﻟیاست کﻪ تجربﻪ جﻬاﻧی ﻧشاﻥ دادﻩ است کﻪ ﻧﻭﻟیبراﻟیسﻡ اقتصادی،
شدت گرفتﻥ بیعداﻟتی ،بیکاری ساختاری ،افزایش فساد اقتصادی ،بیثباتی
ﻣشاؼﻝ ﻭ رشد ﻧاﻣﻭزﻭﻥ اقتصاد بﻪﻧفع ثرﻭتﻣﻧداﻥ (یک درصدیﻫا) ﻭ از بیﻥ
رفتﻥ خدﻣات اجتﻣاعی را باعث ﻣیشﻭد .تجربﻪ بریتاﻧیا در  ۰دﻫﻪ گذشتﻪ
ﻧشاﻥ ﻣیدﻫد کﻪ ﻣبارزﻩ با ﻧﻭﻟیبراﻟیسﻡ ﻭ ﻫﻭاداراﻥ آﻥ با ﻣبارزﻩ برای
دﻣﻭکراسی ﻭ عداﻟتخﻭاﻫی ،در پیﻭﻧدی اُرگاﻧیک با یکدیگر قرار دارﻧد .
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ﻣصاحبﻪ ایﻠﻧا با یک فعاﻝ صﻧفی کارگراﻥ فﻠزکار:

سرمﺎیههﺎی پرﺍرزش ملی رﺍ وﺍگذﺍر نکنید
خصوصیسﺎزیهﺎ کﺎرگرﺍن رﺍ زمین میزند
یک فعاﻝ صﻧفی کارگراﻥ فﻠزکار با اﻧتقاد از تالش برای خصﻭصیسازی
کارخاﻧﻪ ﻣاشیﻥسازی تبریز گفت :ﻭاگذار کردﻥ ،در اکثر ﻣﻭارد بﻪ ضرر
کارگراﻥ تﻣاﻡ ﻣیشﻭد.
ﻣازیار گیالﻧیﻧژاد ( عضﻭ سﻧدیکای کارگراﻥ فﻠزکارﻣکاﻧیک ایراﻥ) در گفتگﻭ
با خبرﻧگار ایﻠﻧا اظﻬار داشت :ﻣاﻩ گذشتﻪ خبر ﻧگراﻥکﻧﻧدﻩای در خصﻭص
ﻭاگذاری ﻣاﻟکیت ﻭ ﻣدیریت کارخاﻧﻪ ﻣاشیﻥسازی تبریز ﻣﻧتشر شد.اشارﻩ ایﻥ
فعاﻝ کارگری بﻪگزارشی است کﻪ در تاریخ  ۷تیرﻣاﻩ در رﻭزﻧاﻣﻪ اطالعات
ﻣﻧتشر شد کﻪ در آﻥ آﻣدﻩ بﻭد کارخاﻧﻪ ﻣاشیﻥسازی تبریز در ﻫفتﻪﻫای آیﻧدﻩ بﻪ
ﻣاﻟک جدید ﻭاگذار ﻣیشﻭد.
ﻭی با بیاﻥ ایﻧکﻪ بﻪ بﻬاﻧﻪ کﻭچکسازی دﻭﻟت ﻣیخﻭاﻫﻧد کارخاﻧﻪ را بﻪ بخش
خصﻭصی ﻣﻧتقﻝ کﻧﻧد ،گفت :در اکثر ﻣﻭارد بخش خصﻭصی فقط بﻪ سﻭدجﻭیی
ﻭ سﻭدخﻭاﻫی ﻣیاﻧدیشد ﻭ ایﻥ تفکر ﻧﻪ فقط کارگراﻥ ،کﻪ تﻭﻟید ﻭ کارخاﻧﻪ را
ﻫﻡ زﻣیﻥ ﻣیزﻧد.ﻣدت زﻣاﻧی است کﻪ ایﻥ سرﻣایﻪ بسیار پرارزش ﻣﻠی بﻪ بﻬاﻧﻪ
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"کﻭچکسازی دﻭﻟت" در ﻣعرض "ﻭاگذار کردﻥ" -یعﻧی خصﻭصیسازی-
قرار گرفتﻪ است.ﻭاگذاری صﻧایع ،بﻪ ﻣعﻧای شاﻧﻪ خاﻟی کردﻥ دﻭﻟت از
سرﻣایﻪگذاری ﻭ برﻧاﻣﻪریزی در طرح تﻭسعﻪ ﻣﻠی بﻪ ﻣﻧظﻭر حﻣایت ،گسترش
ﻭ پرﻭرش صﻧایع کﻠیدی است .ایﻥ شاﻧﻪ خاﻟی کردﻥﻫا ،بر اﻟگﻭﻫای اقتصاد
ﻧﻭﻟیبراﻟی بﻧا شدﻩ است ﻭ بر بﻪ ﻭجﻭد آﻭردﻥ بسترﻫای الزﻡ برای ثرﻭت
اﻧدﻭزی سرﻣایﻪﻫای خصﻭصی تﻧظیﻡ ﻣیشﻭد.
ﻭی تصریح کرد :تجربﻪ جﻬاﻧی ﻭ ﻫﻣیﻧطﻭر در کشﻭرﻣاﻥ ﻧشاﻥ دادﻩ است کﻪ
بدﻭﻥ برﻧاﻣﻪریزی ﻣدﻭﻥ ﻭ سرﻣایﻪگذاری ﻣستقیﻡ ﻭ پشتیباﻧی دﻭﻟت ،ثرﻭتﻫای
ﻣﻠی ﻣاﻧﻧد ﻣاشیﻥسازی تبریز در رﻭﻧد خصﻭصیسازی ﻣتالشی ﻣیشﻭﻧد .در
ﻭﻫﻠﻪ ﻧخست ،شرکتﻫای "ﻭاگذار شدﻩ" -ﻣاﻧﻧد ﻣاشیﻥسازی تبریز -در ﻣعرض
خطر خارج کردﻥ داراییﻫا ﻭ اﻣﻭاﻝ شرکت پس از خصﻭصی شدﻥ ﻫستﻧد.
ایﻥ ترفﻧدی ﻣرسﻭﻡ برای تکﻪ تکﻪ کردﻥ ﻭاحد تﻭﻟیدی ﻭ بﻪ حراج گذاشتﻥ
بخشﻫای ارزشﻣﻧد دارایی ﻣجتﻣع ،ﻣاﻧﻧد اﻣالک ،ابزار کار ﻭ حقﻭق فکری آﻥ
است .آﻧچﻪ در کارخاﻧﻪ ارج ﻭ چیت سازی تﻬراﻥ رﻭی دادﻩ است.
ﻭی با بیاﻥ ایﻧکﻪ اقتصاد ﻣﻠی ایراﻥ اقتصاد ﻭارداتیای است کﻪ دﻭﻟت ﻧقش
برﻧاﻣﻪریزی خﻭد را در سطح ﻣﻠی آﻥ تعطیﻝ کردﻩ است؛ اظﻬار داشت :در
ایﻥ فرایﻧد خصﻭصیسازی ،شؽﻝﻫای ﻣﻭجﻭد در ﻣاشیﻥسازی تبریز با
ﻣاشیﻥﻫای خﻭدکاری جایگزیﻥ ﻣیشﻭﻧد کﻪ در خارج از کشﻭر ساختﻪ
ﻣیشﻭﻧد .بﻧابرایﻥ ،بﻪ ؼیر از فعاﻟیتﻫای تجاری -ﻣاﻟی بﻪﻣﻧظﻭر ﻭاردات
ﻣاشیﻥﻫای خﻭدکار ﻭ ﻧصب آﻥﻫا ،عﻣالا ﻫیچگﻭﻧﻪ ارزشافزایی ﻭ کارآفریﻧی
چشﻣگیری در ایﻥ ﻭاگذاری بﻪ ﻭجﻭد ﻧخﻭاﻫد آﻣد.
گیالﻧیﻧژاد در پایاﻥ گفت :شگرد دیگری کﻪ زیر شعار "بﻬیﻧﻪسازی" بﻪ قصد
افزایش درجﻪ سﻭدآﻭری سرﻣایﻪﻫای خصﻭصی بﻪکار زدﻩ ﻣیشﻭد ،کﻡرﻧگ
کردﻥ تا حتی حذؾ اصﻭﻝ ایﻣﻧی در ﻣحیط کار است .برای ﻧﻣﻭﻧﻪ ،فاجعﻪﻫای
اﻧساﻧی ﻣعدﻥ زﻣستاﻥ یﻭرت در آزادشﻬر ﻭ ساختﻣاﻥ پالسکﻭ ،در چﻧد ﻣاﻩ
گذشتﻪ ،بﻪ دﻟیﻝ ﻧقض آشکار یا ﻫﻣیﻥ حذؾ اصﻭﻝ ایﻣﻧی رخ دادﻧد .ﻫزیﻧﻪﻫای
رعایت اصﻭﻝ ایﻣﻧی ،از ﻧگاﻩ یک سرﻣایﻪدار ،ﻫزیﻧﻪﻫایی ﻫستﻧد کﻪ بﻪﻣﻧظﻭر
باال بردﻥ درجﻪ سﻭدآﻭری باید آﻥﻫا را بﻪﻫر طریق کاست.
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نظﺎم سرمﺎیه دﺍری و الیه هﺎی آن
سرﻣایﻪ داری از الیﻪ ﻫای ﻣختﻠفی تشکیﻝ شدﻩ است:
-۲سرﻣایﻪ داری دالﻝ ﻭابستﻪ بﻪ اﻣپریاﻟیسﻡ کﻪ بﻪ کﻣپردادﻭر ﻣعرؾ است .ایﻥ
سرﻣایﻪ داری با ؼارت ثرﻭت کشﻭر درصدد ﻭابستﻪ کردﻥ کشﻭر بﻪ
اﻣپریاﻟیسﻡ است .اﻣرﻭز سیاست ﻫای ﻧئﻭﻟیبراﻟیسﻡ کﻪ صﻧدﻭق جﻬاﻧی ﻭ
سازﻣاﻥ تجارت جﻬاﻧیآﻥ را رﻫبری ﻭ دیکتﻪ ﻣی کﻧد .از زﻣاﻥ ریاست
جﻣﻬﻭری رفسﻧجاﻧی ایﻥ پدیدﻩ ﻫر رﻭز قدرت ﻣی گیرد .ﻧﻣایﻧدگاﻥ ایﻥ
سرﻣایﻪ داری فعﻠﻥ در ﻣراکز ﻧظاﻣی ﻭ دﻭﻟت جا گرفتﻪ اﻧد.
 -7سرﻣایﻪ داری تجاری کﻪ در بازار ریشﻪ دارﻧد ﻭ با سرﻣایﻪ داری دالﻝ بﻪ
دﻟیﻝ ایﻧکﻪ دﻭر را از دستشاﻥ در آﻭردﻩ است ﻣخاﻟفﻧد .ایﻧاﻥ دﻭست دارﻧد کﻪ بﻪ
جای سرﻣایﻪ داری دالﻝ ﻫﻡ با اﻣپریاﻟیسﻡ ﻧردعشق ببازﻧد ﻭ ﻫﻡ در سیاست ﻭ
دﻭﻟت ،دست باال را پیدا کﻧﻧد .ایﻥ افراد در دﻭﻟت ﻭ تحت ﻧاﻡ تکﻧﻭکرات ﻫا
فعاﻝ ﻫستﻧد.
 -3سرﻣایﻪ داری ﻣاﻟی کﻪ در باﻧکﻬا حضﻭر دارﻧد ﻭ بﻪ ﻧﻭعی ﻫﻡ ﻭابستﻪ بﻪ
ﻣراکز ﻧظاﻣی اﻧد ﻭ سرﻣایﻪ داری دالﻝ ﻫستﻧد ﻭ ﻫﻡ در کﻧار سرﻣایﻪ داری
تجاری سیاستی دﻭگاﻧﻪ را پیش ﻣی برﻧد .ایﻥ سرﻣایﻪ داری در دﻭﻟت حضﻭر
کﻣی دارد اﻣا عﻣﻠﻪ ﻫر دﻭ جﻧاج اصﻭﻝ گرا ﻭ اصالح طﻠب را ﻧﻣایﻧدﻩ گی
کردﻩ ﻭ در ﻭرشکستگی اقتصاد با سرﻣایﻪ تجاری ﻭ سرﻣایﻪ داری دالﻝ
ﻫﻣداستاﻥ ﻫستﻧد.
ایﻥ سﻪ الیﻪ سرﻣایﻪ داری ،ﻭطﻥ ﻧدارﻧد ﻭ بﻪ سﻬﻭﻟت ﻣی تﻭاﻧﻧد ثرﻭت کشﻭر
را بﻪ باﻧکﻬا ی خارجی حﻭاﻟﻪ کردﻩ چﻣداﻥ ﻫایشاﻥ را بستﻪ بﻪ خارج برﻭﻧد.
 -4سرﻣایﻪ داری صﻧعتی ثرﻭتش در رﻭی زﻣیﻥ است ﻭ با ایﻥ سﻪ الیﻪ ﻫﻣیشﻪ
در ﻣبارزﻩ .چرا کﻪ برای سﻭدآﻭریش باید پﻭﻝ از باﻧکﻬا بگیرد ﻭ باﻧکﻬا بﻪ
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عﻭض ﻭاﻡ بﻪ سرﻣایﻪ دار صﻧعتی راؼب اﻧد با تجار ﻭ دالﻝ ﻫا ﻣعاﻣﻠﻪ کﻧد
چﻭﻥ اصﻝ ﻭ سﻭد سرﻣایﻪ اش بﻪ سرعت بﻪ جیبش برﻣی گردد .در حاﻟی کﻪ
سﻭد سرﻣایﻪ گذاری در صﻧعت برگشتش حداقﻝ یکساﻝ است .سرﻣایﻪ داری
صﻧعتی با سرﻣایﻪ داری تجاری بﻪ دﻟیﻝ ﻭارد کردﻥ ﻣحصﻭالت تﻭﻟیدیش
ﻣخاﻟؾ بﻭدﻩ ﻭ ﻣبارزﻩ ای ﻫﻣیشگی را دارد .سرﻣایﻪ داری صﻧعتی با سرﻣایﻪ
داری دالﻝ بﻪ دﻟیﻝ ایﻧکﻪ ﻧقش اﻭ را تضعیؾ ﻣی کﻧد ﻭ راﻩ را برای سرﻣایﻪ
گذاری خارجی باز ﻣی کﻧد ﻣخاﻟؾ ﻭ ﻫﻣیشﻪ در حاﻝ ﻣبارزﻩ با ایﻥ سرﻣایﻪ
داری ﻭابستﻪ است .سرﻣایﻪ داری صﻧعتی ﻧﻣی تﻭاﻧد سرﻣایﻪ اش را بردارد ﻭ
برﻭد .کارخاﻧﻪ اﻭ رﻭی زﻣیﻥ است ﻭ فقط  7۴درصد سرﻣایﻪ اش بصﻭرت
ﻣاﻟی را در اختیار دارد.
سرﻣایﻪ داری صﻧعتی بﻪ دﻟیﻝ ﻣخاﻟفت ﻫایی کﻪ با  3الیﻪ دیگر دارد ﻭ بﻪ دﻧباﻝ
ﻧقش برتر در سیاست ﻭ اقتصاد است ،ﻣخاﻟؾ ﻭرﻭد سرﻣایﻪ دار خارجی ﻭ
تجاری ﻭ ﻣاﻟی است بﻪ سرﻣایﻪ داری ﻣﻠی ﻣعرﻭؾ است
ایﻥ سرﻣایﻪ داری ﻣﻠی بﻪ ﻟحاظ سیاسی در جبﻬﻪ ﻣﻠی ،ﻧﻬضت آزادی ﻭ اﻣرﻭز
در ﻣیاﻥ ﻣﻠی ﻣذﻫبی ﻫا فعاﻝ است .پایگاﻩ اجتﻣاعی آﻧﻬا اﻣرﻭز بخشی از
ﻣذﻫبی ﻫا از جبﻬﻪ ﻣﻠی گرفتﻪ تا دکتر پیﻣاﻥ ،دﻭستداراﻥ دکتر شریعتی ﻭ دکتر
سحابی را در بر ﻣی گیرد.
سرﻣایﻪ داری کﻭچک کﻪ پایگاﻫش در ﻣیاﻥ طبقﻪ ﻣتﻭسط است ﻧیز بخش
بزرگی از سرﻣایﻪ داری ﻣﻠی را پﻭشش ﻣی دﻫد .خصﻠت ایﻥ سرﻣایﻪ داری
کﻭچک ﻣخاﻟفت با ﻫر سﻪ بخش سرﻣایﻪ داری ﻭابستﻪ ،تجاری ،ﻣاﻟی بﻭدﻩ ﻭ
گرایش بﻪ اقتصادی درﻭﻥ گرا ﻭ صﻧعتی ﻭﻣستقﻝ دارد .ایﻧاﻥ خﻭاستار آزادی
ﻫای سیاسی ﻭ تقسیﻡ قدرت بﻭدﻩ ﻭ در ﻣیاﻥ زحﻣتکشاﻥ ﻧیز پایگاﻩ دارﻧد.
ﻣؽازﻩ داراﻥ ،شرکت ﻫای کﻭچک خدﻣاتی ،پیﻣاﻧکاراﻥ کﻭچک ،کارگاﻫﻬای
کﻣتر از  ۲۴۴ﻧفر را دارا ﻫستﻧد ﻭ در سیاست بﻪ جﻧبش سبز گرایش دارﻧد.
اﻟبتﻪ ﻫﻣﻪ ﻣﻭارد گفتﻪ شدﻩ ﻣطﻠق ﻧیستﻧد.
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تبریزی هﺎ تحسین برﺍنگیزند!
ﻣردﻡ تبریز را باید ستﻭد ﻭ تحسیﻥ کرد ،بی ﻫیچ تردیدی .آﻧﻬا از ﻫﻣگراتریﻥ
ﻣردﻣاﻥ ایراﻥ ﻫستﻧد ﻭ رشد ﻫﻣﻪ جاﻧبﻪ ایﻥ شﻬر در زﻣیﻧﻪ ﻫای اقتصادی،
اجتﻣاعی ﻭ سیاسی رﻫیﻥ ﻫﻣیﻥ ﻫﻣبستگی ﻭ دﻭراﻧدیشی ﻣردﻣاﻧش ﻫست.
زﻣاﻧی آﻧﻬا تصﻣیﻡ گرفتﻧد دیگر بﻪ ﻫیچ گدایی پﻭﻝ ﻧدﻫﻧد تا شﻬرشاﻥ اﻭﻟیﻥ
کالﻧشﻬر بی گدای ایراﻥ باشد؛ بﻪ جایش ﻣإسسات خیریﻪ ﻣردﻣی تشکیﻝ دادﻧد
کﻪ ﻧیازﻫای فقرای ﻭاقعی را برآﻭردﻩ سازﻧد .ﻧکتﻪ ایﻧجاست کﻪ اگر تﻧﻬا
تعدادی از ﻣردﻡ ،یا ایﻥ عزﻡ گرﻭﻫی ﻫﻣراﻫی ﻧﻣی کردﻧد ،عﻧﻭاﻥ شﻬر بدﻭﻥ
ﻣتکدی ،بﻪ تبریز ﻧﻣی رسید.
زﻣاﻧی دیگر کﻪ ﻣﻬاجراﻥ ؼیر قاﻧﻭﻧی افؽاﻥ بﻪ شﻬرﻫای ﻣختﻠؾ ایراﻥ رﻭاﻧﻪ
شدﻧد ﻭ بسیاری از کارفرﻣایاﻥ با قیﻣت ﻫای ارزاﻥ آﻧﻬا را بﻪ کار گرفتﻧد،
تبریزی ﻫا تصﻣیﻡ گرفتﻧد فرصت ﻫای شؽﻠی شﻬرشاﻥ را برای فرزﻧداﻥ خﻭد
ﻧگﻪ دارﻧد ﻭ بﻪ ﻫﻣیﻥ خاطر از خیر کارگراﻥ ارزاﻥ ﻭ بدﻭﻥ بیﻣﻪ افؽاﻥ
گذشتﻧد؛ بدیﻥ ترتیب ،تبریز تﻧﻬا شﻬر صﻧعتی ایراﻥ شد کﻪ ﻫیچ کارگر افؽاﻧی
در آﻥ کار ﻧﻣی کﻧد.
ساﻝ ﻫا پیش ،اتﻭبﻭسراﻧی تبریز ،چﻧد لایر بر قیﻣت بﻠیت افزﻭد ﻭ تبریزی ﻫا
کﻪ ایﻥ افزایش را ؼیرﻣﻧصفاﻧﻪ ﻣی داﻧستﻧد ،تصﻣیﻡ گرفتﻧد کﻪ تا برگشت قیﻣت
ﻫا بﻪ ﻭضعیت قبﻠی سﻭار اتﻭبﻭس ﻧشﻭﻧد ﻭ در ﻧﻬایت ﻫﻡ ﻫﻣاﻥ شد کﻪ ﻣردﻡ
ﻣی خﻭاستﻧد.
در دﻭراﻥ اصالحات ﻧیز ﻭقتی ﻣدیریت ارشد استاﻥ ،شرکتی عﻣﻭﻣی برای
بﻬسازی شﻬر تشکیﻝ داد ،ﻣردﻡ تبریز یا سرﻣایﻪ ﻫای خرد ﻭ کالﻥ شاﻥ در آﻥ
ﻣشارکت کردﻧد ﻭ در اﻧدک ساﻟی ،چﻬرﻩ شﻬرشاﻥ را دگرگﻭﻥ کردﻧد.
ایﻥ رﻭزﻫا ﻧیز از بازار تبریز خبری ﻣی رسد کﻪ ﻣی تﻭاﻧد برای ﻫﻣﻪ ﻣا ﻣردﻡ
ایراﻥ اﻟگﻭی عﻣﻠی باشد .بسیاری از بازاریاﻥ تبریز تصﻣیﻡ گرفتﻪ اﻧد دیگر
ﻣﻧتظر تصﻣیﻣات ﻭ اقداﻣات ﻣسإﻭالﻥ برای ﻣبارزﻩ با قاچاق کفش ﻧباشﻧد ﻭ

پیﺎم سندیکﺎ نشریه سندیکﺎهﺎی کﺎرگری ﺍیرﺍن

46

خﻭدشاﻥ کاری کﻧﻧد کارستاﻥ .آﻧﻬا تابﻠﻭﻫایی پشت ﻭیتریﻥ ﻣؽازﻩ ﻫایشاﻥ زدﻩ
اﻧد کﻪ رﻭیش ﻧﻭشتﻪ است فقط کفش ایراﻧی ﻣی فرﻭشیﻡ.
بدیﻥ ترتیب ،کفش ﻫای بی کیفیت چیﻧی کﻪ در سایﻪ بی عﻣﻠی ﻣسإﻭالﻥ ،خﻭد
را بازار تحﻣیﻝ کردﻩ ﻭ باعث بیکاری بسیاری از کارگراﻥ ﻭ ﻭرشکستگی
تﻭﻟیدکﻧﻧدگاﻥ شدﻩ بﻭدﻩ بﻭدﻧد ،بعد از ساﻝ ﻫا ،ﻧاگزیر از عقب ﻧشیﻧی شدﻩ اﻧد ﻭ
رﻭﻧق ،باردیگر بﻪ ایﻥ صﻧعت پرقدﻣت تبریز بازگشتﻪ است.اﻣرﻭز کفش تبریز
کﻪ جزﻭ برﻧدﻫای ﻣعتبر کفش در ایراﻥ است ،جاﻥ دﻭبارﻩ ای گرفتﻪ
است.ﻣردﻡ تبریز ﻫﻡ ،ﻫﻣاﻧﻧد ﻫﻣیشﻪ تاریخ شاﻥ در ایﻥ بارﻩ ﻧیز ﻫﻣگرا شدﻩ اﻧد
ﻭ دیگر کفش ﻫای چیﻧی ﻧﻣی خرﻧد.
ایﻥ اﻟگﻭ ،اگر دربارﻩ کاالﻫای باکیفیت دیگر ایراﻧی ﻭ ﻧیز در شﻬرﻫای دیگر
کشﻭر تکرار شﻭد ،آﻧگاﻩ ﻣی تﻭاﻥ گفت کﻪ ﻣردﻡ ایراﻥ ،بدﻭﻥ ﻧیاز بﻪ ﻣصﻭبات
ﻣجﻠس ﻭ ﻫیات دﻭﻟت ﻭ ﻧظاﻡ برﻭکراتیک اداری ﻭ ﻫﻣایش ﻫای آﻧچﻧاﻧی ﻭ
ﻭعدﻩ ﻭ ﻭعیدﻫای تﻭخاﻟی ﻭ بﻭدجﻪ ﻫای کالﻥ ﻭ  ...تﻭاﻧستﻪ اﻧد از خﻭد ﻭ
فرزﻧداﻥ خﻭد در قباﻝ کاالﻫای قاچاق حﻣایت کﻧﻧد ﻭ رﻭﻧق اقتصادی را بﻪ
دست خﻭدشاﻥ رقﻡ بزﻧﻧد.
تبریزرا بعﻧﻭاﻥ "شﻬر اﻭﻟیﻥ ﻫا" ﻣی شﻧاسیﻡ ﻭ ایﻧک باردیگر ایﻥ شﻬر ،اﻭﻟیﻥ
شﻬری شدﻩ است کﻪ ﻣردﻣش برای ﻧجات اقتصادی دست بﻪ اﻧتخاب زدﻩ اﻧد.

قﺘﻞ ﺍنىﺍع گىنﺎگىن دﺍرد :
ﻣی شﻮد با چاقﻮ شﻜﻢ ﻛﺴی را پارﻩ ﻛﺮد ،یا ﻧاﻧﺶ رابریﺪ یا بﻴﻤاریﺶ را عالج
ﻧﻜﺮد .ﻣی تﻮاﻥ کسیرا در دخﻤﻪ ای جا داد ﻭ یا تا حﺪ ﻣﺮگ بﻪ ﻛار ﻛﺸﻴﺪ .
ﻣﻤﻜﻦ اسﺖ ﻛﺴاﻧی را ﻫﻢ بﻪ خﻮدکشی ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ یابﻪ جﻨگ بفﺮسﺘﻨﺪ ﻭ از ایﻦ
قﺒﻴﻞ .فقﻂ بعضی از ایﻦ ﻧﻮع قﺘﻞ ﻫا در ﻛﺸﻮر ﻣا ﻣﻤﻨﻮع اسﺖ.
برتولت برشت نویسنده مردمی آلمﺎنی

پیﺎم سندیکﺎ نشریه سندیکﺎهﺎی کﺎرگری ﺍیرﺍن

47

ﺍستونی کشور تمﺎم ﺍینترنتی!
شاید اسﻡ کشﻭر استﻭﻧی را ﻧشﻧیدﻩ باشید ﻭ یا اصال بﻪ آﻥ فکر ﻧکردﻩ باشید .اﻣا
استﻭﻧی «آیﻧدﻩ جﻬاﻥ» است ! چرا کﻪ اﻭﻟیﻥ کشﻭر تﻣاﻣاا دیجیتاﻝ دﻧیاست .ﻣﻣکﻥ
است بپرسید کشﻭر تﻣاﻡ دیجیتاﻝ یعﻧی چﻪ؟ آﻥ را در ﻫفت تصﻭیر تﻭضیح ﻣی
دﻫﻡ:
-۲بﻪ ﻫرشﻬرﻭﻧد استﻭﻧی در ﻟحظﻪ تﻭﻟد یک کد دیجیتاﻝ ۲۲رقﻣی ﻣی دﻫﻧد کﻪ
تا پس از ﻣرگ با ﻭی ﻫﻣراﻩ است :ایﻥ کد جایگزیﻥ کارت ﻣﻠی ،شﻧاسﻧاﻣﻪ،
کارت باﻧکی ﻭ دفترچﻪ بیﻣﻪ است .ﻣقایسﻪ کﻧید با ﻣا کﻪ ﻫر ادارﻩ ای کﻪ ﻣی
رﻭیﻡ ﻫﻡ کارت ﻣﻠی باید ﻫﻣراﻫﻣاﻥ باشد ﻫﻡ شﻧاسﻧاﻣﻪ بﻪ ﻫﻣراﻩ سایر ﻣدارک !
اﻟبتﻪ کپی از پشت ﻭ رﻭ فراﻣﻭش ﻧشﻭد!
 -7با ﻭرﻭد بﻪ پایتخت استﻭﻧی با پدیدﻩ ای عجیب رﻭبرﻭ ﻣی شﻭید :ایﻧترﻧت
بیسیﻡ ﻣجاﻧی در سراسر شﻬر برای ﻫﻣﻪ .در ساﻝ  7۴۴۴استﻭﻧی اﻭﻟیﻥ کشﻭر
جﻬاﻥ بﻭد کﻪ دسترسی بﻪ ایﻧترﻧت را ﻣثﻝ دسترسی بﻪ ؼذا ﻭ سرپﻧاﻩ جزﻭ
حقﻭق اﻭﻟیّﻪ اﻧساﻥ ﻫا قﻠﻣداد کرد .در ایﻥ کشﻭر ایﻧترﻧت ﻣاﻧﻧد آب ﻭ ؼذا ﻭ
سرپﻧاﻩ اﻫﻣیت دارد .جاﻟب است بداﻧید ایﻥ کشﻭر در ساﻝ  ۲۴۴۲ﻣستقﻝ شد ﻭ
در آﻥ زﻣاﻥ فقط ﻧیﻣی از ﻣردﻡ تﻠفﻥ داشتﻧد آﻥ ﻫﻡ با دسترسی ﻣحدﻭد!
 -3اﻣضای دیجیتاﻝ بﻪ اﻧدازﻩ اﻣضای رﻭی کاؼذ ارزش دارد .پُرکردﻥ
فرﻡﻫای ﻣاﻟیاتی ،بازکردﻥ حساب باﻧکی ،دریافت ﻭاﻡ ،یا حتی تاسیس شرکت
کاﻣال ؼیرحضﻭری ﻭ ﻣبتﻧی بر ﻫﻭیت دیجیتاﻝ ﻭ با اﻣضای اﻟکترﻭﻧیک است .
ﻣدیر شرکت سرﻣایﻪگذاری فاﻧدربیﻡ ﻣیگﻭید :ﻣﻥ شرکتﻡ را  7۴دقیقﻪای تاسیس
کردﻡ ! اصال از خاﻧﻪ بیرﻭﻥ ﻧرفتﻡ ! ﻣا تا حاال کارﻣﻧداﻥ ادارﻩ ﻣاﻟیات را
ﻧدیدﻩایﻡ .ﻫﻣﻪچیز ایﻧجا آﻧالیﻥ است.
 -۰استﻭﻧیاییﻫا اﻭﻟیﻥ ﻣﻠّت دﻧیا بﻭدﻧد کﻪ در ساﻝ  7۴۴۵در اﻧتخابات آﻧالیﻥ
شرکت کردﻧد .ﻭقتی خبرﻧگاری از رئیسجﻣﻬﻭر سابق استﻭﻧی پرسید در
اﻧتخابات کجا رأی خﻭاﻫد داد ،با تعجب گفت :در خاﻧﻪ ،پای کاﻣپیﻭتر ! بﻪ کﻣک
ﻫﻣاﻥ کد  ۲۲رقﻣی .تقﻠّب در ایﻥ سیستﻡ اﻣکاﻥ ﻧدارد .ﻣقایسﻪ کﻧید با ﻣا کﻪ در
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ﻫﻣیﻥ اﻧتخابات اخیر بیش از چﻬار ساعت پای صﻧدﻭق ﻣاﻧدیﻡ ﻭ چﻧدیﻥ ﻣیﻠیﻭﻥ
از رای دادﻥ باز ﻣاﻧدﻧد.
 -۵ﻫﻣﻪ چیز بﻪ کد یازدﻩ رقﻣی ﻭصﻝ است .بﻧابرایﻥ خیﻠی از کارﻫا سادﻩ ﻣی
شﻭد :ﻣثال پر کردﻥ فرﻡ آﻧالیﻥ ﻣاﻟیاتی در استﻭﻧی سادﻩتر از چیزی است کﻪ
فکر ﻣیکﻧید ﻭ فقط چﻧد دقیقﻪ طﻭﻝ ﻣیکشد .بعد از ﻭارد کردﻥ کد دیجیتاﻝ ﻭ
رﻣزتاﻥ ﻭارد صفحﻪای ﻣیشﻭید کﻪ اطالعات ﻣاﻟیتاﻥ در ساﻝ گذشتﻪ بﻪ
صﻭرت خﻭدکار جﻣع آﻭری شدﻩ ﻭ فقط شﻣا آﻥ ﻫا را کﻧترﻝ ﻣی کﻧید ﻭ
تؽییرات الزﻡ را اﻧجاﻡ ﻣیدﻫید ﻭ دکﻣﻪ «بفرست» را ﻣیزﻧید .تﻣاﻡ ! ﻣشﻬﻭر
است کﻪ ﻧخستﻭزیر سابق استﻭﻧی اﻭراق ﻣاﻟیاتیاش را در فرﻭدگاﻩ در ﻟپ
تاپش پُر کرد.
 )۱استﻭﻧی اﻭﻟیﻥ کشﻭری است کﻪ شﻬرﻭﻧدی اﻟکترﻭﻧیک را بﻪ ﻣردﻡ خارج از
کشﻭر ارائﻪ داد .با ایدﻩ کشﻭر بدﻭﻥ ﻣرز حتی شﻬرﻭﻧداﻥ دیگر کشﻭرﻫا ﻧیز
ﻣیتﻭاﻧﻧد برای اقاﻣت اﻟکترﻭﻧیک اقداﻡ کﻧﻧد .آﻧگال ﻣرکﻝ ،صدراعظﻡ آﻟﻣاﻥ ﻧیز
از جﻣﻠﻪ کساﻧی است کﻪ دارای ایﻥ شﻬرﻭﻧدی است.

دکتر مجتبی لشکربلوکی

« کﺎرگرﺍن سندیکﺎیی می دﺍنند که بدون مبﺎرزه همدوش بﺎ زنﺎن برﺍی رفع هرگونه
نﺎبرﺍبری موفق نخوﺍهند بود .زنﺎن مبﺎرز ﺍیرﺍن بهدرستی میدﺍنند که برﺍی محو خشونت
علیه زنﺎن و ریشههﺎی آن ،آگﺎهیرسﺎنی به مردﺍن و زنﺎن ،بخصوص زنﺎن کﺎرگر ،کﺎرمند
و زنﺎن سرپرست خﺎنوﺍر -در گﺎم نخست سﺎزمﺎندهی مبﺎرزهﺍی متحد علیه برنﺎمههﺎیی که
هرچه بیشتر خشونت دولتی رﺍ در عرصه کﺎر روﺍج می دهند ﺍولین گﺎم برﺍی موفقیت در
بهبود وضعیت معیشت خﺎنوﺍده ﺍست.
گﺎم دوم روﺍج عنصر آگﺎهی در جﺎمعه بﺎ هدف زدودن ﺍنوﺍع خشونتهﺎ ،ﺍزجمله خشونت
ضد زنﺎن ،در میهن خشونتزده مﺎ ﺍست .ﺍین ﺍمر بﺎ مبﺎرزه در رﺍه بهبود وضعیت
ﺍقتصﺎدی خﺎنوﺍده هﺎی کﺎرگری و کﺎرمندی پیوندی مستقیم دﺍرد».
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طنزهﺎ و خﺎطرﺍت کﺎزیم عﺎشقی کﺎرگر فلزکﺎر
روزی یک نفر در روستﺎ پسرش بﺎ پسر ممد قﺎغﺎ دوست بوده .پدر دوسته میﺎد در خﺎنه
ممد در و میزنه .خود ممد میﺎد دم در .میگه بیﺎ تو چرﺍ بیرون ﺍیستﺎدی؟ بیﺎ .چﺎی حﺎضره
 .ﺍیشﺎن گفته بود :نه ممد قﺎغﺎ نوش جﺎن .خوﺍهشن به پسرت بگو بﺎ پسر من نگردد،
پسر من بجﺎیی ﺍسم نویسی کرده شﺎید بیﺎیند تحقیق ،بد می شه .ممد قﺎغﺎ گفته بود چشم.
حتمﺎ میگویم بﺎ پسر تو نگردد.
یک روز همﺎن مرد میﺎد در خﺎنه ممد میگه :مش ممد عمی ﺍوغلی بی زحمت ﺍون ﺍالغ رﺍ
بﺎ گﺎریش بده برم ﺍز صحرﺍ علف بیﺎورم .ممد قﺎغﺎ گفته بود :شرمنده ﺍالغ مﺎ بجﺎیی ﺍسم
نویسی کرده ،شﺎید بیﺎیند تحقیق بد می شه .بزﺍر ببینیم چه می شه بعد.
***
یه بنده خدﺍیی تعریف می کرد بچه که بودم ،رفتم مسجد ،سر نمﺎزم بﺎ صدﺍی بلند دعﺎ
کردم "خدﺍیﺎ یه دوچرخه به من بده" ریش سفید محل شنید ،گفت :بچه جﺎن ،خدﺍ که
کﺎرش دوچرخه دﺍدن نیست ،کﺎر خدﺍ لطف به بندگﺎنشه ،خصوصﺎ بخشش گنﺎهﺎشون ،نه
دوچرخه دﺍدن .صبح روز بعد رفتم یه دوچرخه دزدیدم و تو مسجد سر نمﺎزم دعﺎ کردم که
خدﺍیﺎ منو بﺎبت تمﺎم گنﺎهﺎنم ببخش .ریش سفید شنید و گفت :آفرین پسرم ،حﺎال شدی
مسلمﺎن خوﺏ و خدﺍپرست .ﺍز آن روز دیگه من رﺍهمو پیدﺍ کردم .ﺍالن هم یه گوشه
مملکت دﺍرم خدمت میکنم ،ﺍول ﺍختالس میکنم و بعد نمﺎز و نذری و توبه....
****
دوستم پیمﺎنکﺎر بود قبل ﺍز ﺍیزوگﺎم بﺎمهﺎ رﺍ قیرگونی کرده ،بعد آسفﺎلت می کردند.
رفیقم میگفت  :پشت بﺎم یک نفر رﺍ کﺎر میکردیم .من نگﺎه کردم ،گفتم  8تن آسفﺎلت
بیﺎورند  .وقتی همه جﺎ رﺍ کﺎر کردیم  .چند فرگون ﺍضﺎفه مﺎند  .گفتم حﺎجی آغﺎ جﺎیی رﺍ
نشﺎن بدهید  ،تﺎ سرد نشده ﺍین مقدﺍر رﺍ هم به آنجﺎ بریزیم.
گفت :جﺎیی نیست.
گفتم  :ﺍینهﺎ رﺍ که نمی شود برگردﺍند.
گفت :بﺎشه در پشت بﺎم یک دست ﺍندﺍز بسﺎز !!!!!

منظورش سرعت گیر بود .
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ﺍوسمﺎن یوموروغی  :من خودم نﺎرﺍحت نیستم کهچند سﺎله تشنه ﺍم .فقط
کبوترﺍنی که بمن پنﺎه می آوردند النه هﺎیشﺎن خﺎلی مﺎنده .دیگر صدﺍی موج
هﺎ و کبوترﺍن نمیﺎد .یکی بود یکی نبود .ﺍینجﺎ یک دریﺎچه بود !!!!!!!!!
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کوچک مرد بزرگ

ساعت حدﻭد شش صبح در فرﻭدگاﻩ بﻪ ﻫﻣراﻩ دﻭ ﻧفر از دﻭستاﻧﻡ ﻣﻧتظر اعالﻡ
پرﻭاز بﻭدیﻡ .پسرکی حدﻭداا ﻫفت ساﻟﻪ جﻠﻭ آﻣد ﻭ گفت :ﻭاکس ﻣیخﻭاﻫی؟
کفشﻡ ﻭاکس ﻧیاز ﻧداشت ،اﻣا از رﻭی دﻟسﻭزی گفتﻡ« :بﻠﻪ»
بﻪ چابکی یک جفت دﻣپایی جﻠﻭی پاﻫایﻡ گذاشت ﻭ کفش ﻫا را درآﻭرد .بﻪ
دقت گردگیری کرد ،قﻭطی ﻭاکسش را با دقت باز کرد ،بﻧدﻫای کفش را
درآﻭرد تا کثیؾ ﻧشﻭد ﻭ آراﻡ آراﻡ شرﻭع کرد کفش را بﻪ ﻭاکس آؼشتﻥ .ﻭقتی
کفشﻫا را حسابی ﻭاکسی کرد ،با برس ﻣﻭیی شرﻭع کرد بﻪ پرداخت کردﻥ
ﻭاکس .کفشﻫا برق افتاد .در آخر ﻫﻡ با یک پارچﻪ ،حسابی کفش را صیقﻠی
کرد .گفت« :ﻣطﻣئﻥ باش کﻪ ﻧﻪ جﻭرابت ﻭ ﻧﻪ شﻠﻭارت ﻭاکسی ﻧﻣیشﻭد»
در ﻣدتی کﻪ کار ﻣیکرد با خﻭدﻡ فکر ﻣیکردﻡ کﻪ ایﻥ بچﻪ با ایﻥ سﻥ ،در ایﻥ
ساعت صبح چقدر تالش ﻣیکﻧد! کارش کﻪ تﻣاﻡ شد ،کفشﻫا را بﻧد کرد ﻭ
جﻠﻭی پای ﻣﻥ گذاشت .کفشﻫا را پﻭشیدﻡ ﻭ بﻧدﻫا را بستﻡ .اﻭ ﻫﻡ ﻭسایﻠش را
جﻣع کرد ﻭ ﻣإدب ایستاد .گفتﻡ« :چقدر تقدیﻡ کﻧﻡ؟»
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گفت« :اﻣرﻭز تﻭ اﻭﻟیﻥ ﻣشتری ﻣﻥ ﻫستی ،ﻫر چﻪ بدﻫی ،خدا برکت»
گفتﻡ« :بگﻭ چقدر؟»
گفت« :تا حاال ﻫیچ ﻭقت بﻪ ﻣشتری اﻭﻝ قیﻣت ﻧگفتﻡ»
گفتﻡ« :ﻫر چﻪ بدﻫﻡ قبﻭﻝ است؟»
گفت« :یا عﻠی»
با خﻭدﻡ فکر کردﻡ کﻪ اﻭ را اﻣتحاﻥ کﻧﻡ .از جیبﻡ یک پاﻧصد تﻭﻣاﻧی درآﻭردﻡ
ﻭ بﻪ اﻭ دادﻡ .شک ﻧداشتﻡ کﻪ با دیدﻥ پاﻧصد تﻭﻣاﻧی اعتراض خﻭاﻫد کرد ﻭ ﻣﻥ
با ایﻥ حرکت بﻪ اﻭ درسی خﻭاﻫﻡ داد کﻪ دیگر ﻧگﻭید ﻫر چﻪ دادی قبﻭﻝ .در
کﻣاﻝ تعجب پﻭﻝ را گرفت ﻭ بﻪ پیشاﻧیاش زد ﻭ تﻭی جیبش گذاشت ،تشکر
کرد ﻭ کیفش را برداشت کﻪ برﻭد .سریع اسکﻧاسی دﻩ ﻫزار تﻭﻣاﻧی از جیب
درآﻭردﻡ کﻪ بﻪ اﻭ بدﻫﻡ .گردﻥ افراشتﻪاش را بﻪ سﻣت باال برگرداﻧد ﻭ ﻧگاﻫی
بﻪ ﻣﻥ اﻧداخت ﻭ گفت« :ﻣﻥ گفتﻡ ﻫر چﻪ دادی قبﻭﻝ»
گفتﻡ« :بﻠﻪ ﻣیداﻧﻡ ،ﻣیخﻭاستﻡ اﻣتحاﻧت کﻧﻡ!»
ﻧگاﻫی بزرگﻭاراﻧﻪ بﻪ ﻣﻥ اﻧداخت ،زیر سﻧگیﻧی ﻧگاﻩ ﻧافذش ﻟﻪ شدﻡ.گفت« :تﻭ؟
تﻭ ﻣیخﻭاﻫی ﻣرا اﻣتحاﻥ کﻧی؟»
ﻭاژﻩ «تﻭ» را چﻧاﻥ ﻣحکﻡ بکار برد کﻪ از درﻭﻥ خرد شدﻡ .رﻭیش را
برگرداﻧد ﻭ رفت .ﻫر چﻪ اصرار کردﻡ قبﻭﻝ ﻧکرد کﻪ بیشتر بگیرد .باالخرﻩ
با ﻭساطت دﻭستاﻧﻡ ﻭ با تقاضای آﻧاﻥ قبﻭﻝ کرد اﻣا با اکراﻩ .
ﻭقتی کﻪ ﻣیرفت از پشت سر شبیﻪ ﻣردی بﻭد با قاﻣتی افراشتﻪ ،دستاﻧی
ﻭرزیدﻩ ،شاﻧﻪﻫایی فراخ ،گاﻡﻫایی استﻭار ﻭ ارادﻩای ﻣستحکﻡ .ﻣردی کﻪ
ﻣعﻧای سخاﻭت ﻭ بزرگﻭاری را در عﻣﻝ بﻪ ﻣﻥ ﻣیآﻣﻭخت !

پرویز پرستویی بﺎزیگر
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کودتﺎی  28مردﺍد و پیﺎمدهﺎی آن برﺍی طبقه کﺎرگر
کﻭدتای  7۷ﻣرداد تﻭسط پﻠیدتریﻥ دشﻣﻧاﻥ ایراﻥ ﻭپست تریﻥ ﻭشریرتریﻥ
عﻭاﻣﻝ داخﻠی اش صﻭرت گرفت ﻭ پیاﻣدﻫای بسیارسﻧگیﻥ برای طبقﻪ کارگر
پدید آﻭرد ﻭ بخشی ازدستاﻭرد ﻫای ایﻥ زحﻣتکشاﻥ کﻪ ﻫﻣاﻧا آزادی ،استقالﻝ
ﻭعداﻟت اجتﻣاعی بﻭد ،پایﻣاﻝ گردید.
پس از 7۷ﻣرداد بسیاری از ﻣﻭاد قاﻧﻭﻥ کار از جﻣﻠﻪ  ۷ساعت کار ،تعطیﻠی
رﻭز جﻣعﻪ ،اخراج ﻫا ﻭ از ﻫﻣﻪ ﻣﻬﻣتر داشتﻥ سﻧدیکا ﻧادیدﻩ اﻧگاشتﻪ شد ﻭ
کشتار کارگراﻥ آؼازگردید .حسﻥ ،کارگر حﻠبی ساز در زﻧداﻥ زیر شکﻧجﻪ
کشتﻪ شد ،ﻣحﻣد کریﻣی دﻫقاﻥ زادﻩ ای از رﻭستای گﻠدستﻪ ﻭراﻣیﻥ ﻭ ﻧﻣایﻧدﻩ
کارگراﻥ در فستیﻭاﻝ صﻠح درجریاﻥ شکﻧجﻪ ﻭ زیر ضربات باتﻭﻥ ﻣشاعرش
را ازدست داد .قازاریاﻥ کﻭشﻧدﻩ کارگری در الﻟﻪ زار ﻣﻭرد ﻫدؾ گﻠﻭﻟﻪ قرار
گرفت .آﻭدیس ﻣسرﻭپیاﻥ کارگر قﻧاد با ﻣسﻠسﻝ درﻭ شد .آرﻣاییس از فعاالﻥ
کارگری اصفﻬاﻥ تﻭسط داشﻧاک ﻫا ترﻭر شد .ﻣالﻧصراﻟﻪ تحریری دﻫقاﻥ
ﻣبارز گرﻣساری بﻭسیﻠﻪ ﻣرتجعیﻥ ربﻭدﻩ ،آب جﻭش رﻭی بدﻧش ریختﻧد ﻭ اﻭ
را بطرز دﻟخراشی کشتﻧد .ﻭارطاﻥ ساالخاﻧیاﻥ کارگر کفاش تکﻪ تکﻪ شد ،ﻭﻟی
سخﻧی ﻧگفت .ابﻭاﻟفضﻝ فرﻫی از بﻧیاﻥ گذاراﻥ اتحادیﻪ قاﻟیبافاﻥ خراساﻥ در
ساﻟﻬای  ۲3۴۴ﻭ ازفعاﻟیﻥ اتحادیﻪ کارگراﻥ شرکت ﻧفت در زیر شکﻧجﻪ کشتﻪ
شد .اﻣا ﻫیچ خبری بﻪ اﻧدازﻩ دستگیری ﻫیات دبیراﻥ شﻭرای ﻣتحدﻩ ﻣرکزی
زحﻣتکشاﻥ تﻬراﻥ،رژیﻡ کﻭدتا را خﻭشحاﻝ ﻧکرد .ایﻥ ﻫیات دبیراﻥ کﻪ تﻭاﻧستﻪ
بﻭد تا زﻣاﻥ دستگیری ۲333/۲۲/۲2اعتصاب بزرگ کارگراﻥ کفاش تﻬراﻥ
را سازﻣاﻧدﻫی کردﻩ ﻭ تجﻣعات ﻣﻭضعی را عﻠیﻪ رژیﻡ کﻭدتا ،برای شکستﻥ
رﻭحیﻪ ضعؾ ﻭ شکست برپا کردﻩ ﻭ ساز ﻣاﻥ گستردﻩ ای برای حﻣایت ﻭ
کﻣک بﻪ خاﻧﻭادﻩ ﻫای زﻧداﻧی سیاسی ایجاد کﻧد ،رژیﻡ را بﻪ ﻭحشت اﻧداختﻪ
بﻭد .رفتاری کﻪ در زﻧداﻥ با ایﻥ کارگراﻥ شد گﻭیای عﻣق ﻭحشت رژیﻡ ضد
کارگری شاﻩ بﻭد .دست خسرﻭعیﻭضیاﻥ بﻬتریﻥ کفاش زﻧاﻧﻪ دﻭز ﻭ دبیر
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اتحادیﻪ کارگراﻥ کفاش را الی گیرﻩ گذاشتﻪ شکستﻧد ،اباذربرﻧگی عضﻭکﻣیتﻪ
اعتصاب کارگراﻥ کفاش را چﻧاﻥ شکﻧجﻪ کردﻧد کﻪ کﻠیﻪ ﻫایش از کار افتاد،
رحﻣت اﻟﻪ جزﻧی را چﻧاﻥ با شالق زدﻧد کﻪ تا ﻣاﻫﻬا بﻪ پشت ﻧﻣی تﻭاﻧست
بخﻭابد .جراحت ﻫایش را ﻣداﻭا ﻧﻣی کردﻧد تا باعث چرک شدﻩ ،خارش ﻭ
عذاب بیشتری ﻧصیبش شﻭد .بﻬراﻡ یعقﻭب زادﻩ پارچﻪ فرﻭش دﻭرﻩ گرد ﻭ از
ﻣسﻭﻭﻟیﻥ شﻭرای ﻣتحدﻩ را بدﻟیﻝ ﻣقاﻭﻣتش در زیرشکﻧجﻪ ﻭ بخصﻭص کﻠیﻣی
بﻭدﻧش ،عذاب فراﻭاﻧی دادﻧد ﻭ با گذاشتﻥ سیخ داغ بیﻥ دﻭ راﻧش ،فداکاریش
در راﻩ طبقﻪ کارگر را ستﻭدﻧد .ﻣحجﻭب عظیﻣی کارگر آﻫﻧگر ﻭ دبیر شﻭرای
ﻣتحدﻩ تﻬراﻥ را چﻧاﻥ شکﻧجﻪ کردﻧد کﻪ تا پایاﻥ عﻣر اثراتش باقی بﻭد.
ﺍمﺎ سرمستی رژیم ضدکﺎرگری شﺎه دیری نپﺎیید .رود خروشﺎن و زﺍینده
زحمتکشﺎن رﺍ هیچ سدی نمی توﺍنست ﺍز حرکت بﺎز ﺍیستﺎند .طبقﻪ کارگر با
بازسازی خﻭد از اﻭایﻝ ساﻝ  ۲334سﻧدیکاﻫای خﻭد را ایجاد کردﻩ ﻭ در پ ی
دستیابی حقﻭق از دست رفتﻪ آستیﻥ ﻫا را باال زد .ﻧﻪ تﻧﻬا آب رفتﻪ را بﻪ جﻭی
باز گرداﻧد بﻠکﻪ دستاﻭردﻫای برادراﻥ تکﻪ تکﻪ شدﻩ ﻭ زیر شکﻧجﻪ ﻫای
حیﻭاﻧی ﻟﻪ شدﻩ اش را گستردﻩ تر کرد .بیﻣﻪ ﻫای اجتﻣاعی را ﻫﻣگاﻧی کردﻧد،
حق عایﻠﻪ ﻣﻧدی را ﻧﻪ تﻧﻬا برای زحﻣتکشاﻥ ،کﻪ برای ﻫﻣﻪ ﻣزدبگیراﻥ کسب
کردﻧد .رسﻣی شدﻥ کارگراﻥ بﻪ اﻣری عادی بدﻝ شد7 ،دست ﻟباس کار ﻭ
کفش ،تعطیالت تابستاﻧی ،استراحتگاﻩ ﻣحﻣﻭدآباد ،کﻣدﻟباس ،ساﻟﻥ ؼذاخﻭری،
سرﻭیس رفت ﻭ آﻣد ،ﻣﻬدکﻭدک ،شیرخﻭارگاﻩ7 ،ﻣاﻩ ﻣرخصی با حقﻭق برای
زﻧاﻥ باردار ،حتی شیر ﻭ صابﻭﻥ را ﻧیز بﻪ دیگر حقﻭق زحﻣتکشاﻥ ﻭ
ﻣزدبگیراﻥ افزﻭدﻧد ،تا شاﻣﻝ آﻣﻭزگاراﻥ ﻭ حتا ﻧظاﻣیاﻥ ﻧیزشﻭد .تالش برای
گستردﻩ ترشدﻥ بیﻣﻪ برای ﻫﻣﻪ صﻧﻭؾ ﻭ از ﻫﻣﻪ ﻣﻬﻣتر قاﻧﻭﻧی کردﻥ حق
اعتصاب درﻣادﻩ ﻣکرر  33قاﻧﻭﻥ کار شاﻩ از شاﻫکارﻫای طبقﻪ کارگر بﻭد.
طبقﻪ کارگر برای سپاس گذاری از پیشکسﻭتاﻥ خﻭد راﻫی جز تعﻣیق ﻭگستردﻩ
تر کردﻥ ایﻥ حقﻭق ﻧدارد .طبقﻪ کارگر ﻣبارزﻩ ﻣی کﻧد تا حقﻭقی را کﻪ بدست
ﻣی آﻭرد شاﻣﻝ تﻣاﻡ زحﻣتکشاﻥ شﻭد.

مﺎزیﺎر گیالنی نژﺍد
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مهنﺎز میرزﺍیی کﺎرگر معدن

کار در ﻣعدﻥ یکی از سختتریﻥ کارﻫای جﻬاﻥ شﻧاختﻪشدﻩ است بطﻭریکﻪ
بسیاری حاضر ﻧیستﻧد ﻭارد ایﻥ ﻣیداﻥ شﻭﻧد ،اﻣا یک زﻥ ﻣعدﻥ کار کرﻣاﻧی
در اعﻣاق تاریک ﻣعدﻥ زؼاﻝسﻧگ کار ﻣی کﻧد.
«رﻭز اﻭﻝ کﻪ برای دیدﻥ کار بﻪ ایﻧجا آﻣدﻡ ﻫﻣﻪ کارگراﻥ ﻭ ﻣسﻭﻭالﻧی کﻪ
ایﻧجا بﻭدﻧد از دیدﻥ ﻣﻥ شاخ درآﻭردﻧد ،برایشاﻥ عجیب بﻭد کﻪ یک زﻥ برای
کار بﻪ ایﻧجا آﻣدﻩ است ،کسی کﻪ قرار بﻭد قسﻣتﻫای ﻣختﻠؾ ﻣعدﻥ را بﻪ ﻣﻥ
ﻧشاﻥ دﻫد گفت باید داخﻝ تﻭﻧﻝﻫا را ﻫﻡ ببیﻧی ،ﻣﻥ گفتﻡ ﻣشکﻠی ﻧدارﻡ ،ﻭقتی
ﻭارد شدیﻡ ﻣﻥ را بﻪ سختتریﻥ ﻧقاط تﻭﻧﻝ برد ،یعﻧی حتی در جاﻫایی ﻣجبﻭر
بﻭدیﻡ سیﻧﻪ خیز جﻠﻭ برﻭیﻡ ،شاید تصﻭر ﻣیکرد با ﻧشاﻥدادﻥ سختیﻫای کار
ﻣﻥ ﻣﻧصرؾ ﻣیشﻭﻡ ،ﻭﻟی ﻭقتی از تﻭﻧﻝ بیرﻭﻥ آﻣدیﻡ ﻭ ﻧظرﻡ را پرسید ﻣﻥ
گفتﻡ برای شرﻭع کار آﻣادﻩاﻡ .آﻥ زﻣاﻥ ایﻥ ﻣعدﻥ ﻣﻬﻧدس ﻣعدﻥ ﻭ زﻣیﻥشﻧاس
ﻧداشت بﻪ ﻫﻣیﻥ دﻟیﻝ فشار کار ﻣﻥ خیﻠی زیاد بﻭد ﻭ بیشتر کارﻫا برعﻬدﻩ خﻭدﻡ
بﻭد ،یعﻧی ﻫررﻭز ﻣجبﻭر بﻭدﻡ داخﻝ تﻭﻧﻝﻫا برﻭﻡ ﻭ از کارگاﻩﻫای استخراج
دیدﻥ کﻧﻡ».
حضورم در ﺍین حرفه کﺎمال ﺍختیﺎری بود
ﻣیرزایی در خصﻭص ایﻧکﻪ آیا حضﻭرش در ایﻥ حرفﻪ اجبار بازار کار بﻭدﻩ
یا عالقﻪ ،ایﻥگﻭﻧﻪ گفت کﻪ «:ﻣﻥ از ابتدا ﻫدفﻣﻧد اﻧتخاب رشتﻪ کردﻡ ﻭ در
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ﻧﻬایت در داﻧشگاﻩ شﻬید باﻫﻧر کرﻣاﻥ قبﻭﻝ شدﻡ ﻭ ﻭرﻭدﻡ بﻪ ایﻥ کار ﻧیز کاﻣ ا
ال
اختیاری بﻭدﻩ ﻭ شخصا ا فرﻡ کاریابی در خصﻭص کار در ایﻥ ﻣعدﻥ را پر
کردﻡ ،از ابتدا با سختیﻫای کار آشﻧا بﻭدﻡ ﻭ ﻭقتی در ﻣحیط ﻧیز قرار گرفتﻡ
عﻣالا با ﻣﻭاﻧع ﻭ ﻣشکالت رﻭبرﻭ شدﻡ اﻣا ﻣﻥ کارﻫای سخت را دﻭست دارﻡ ﻭ
ازﻫیچ چاﻟشی فرار ﻧﻣیکﻧﻡ بﻠکﻪ بﻪ تﻭاﻧﻣﻧدی خﻭدﻡ آگاﻫﻡ ﻭ تالشﻡ را ﻣیکﻧﻡ».
ایﻥ زﻥ ﻣعدﻥ کار کﻪ ﻣادر ﻧیز شدﻩ است ﻣیگﻭید کﻪ در برخی ﻣﻭارد کﻪ
ﻣجبﻭر است کﻭدکش را ﻫﻡ بﻪ ﻣحﻝ کارش آﻭرد ﻭ خﻭشحاﻝ است کﻪ پس از
ﻭرﻭدش بﻪ ایﻥ ﻣعدﻥ پای سایر زﻧاﻥ کارشﻧاس ﻣعدﻥ ﻧیز بﻪ ایﻥ کار بازشدﻩ ﻭ
چﻧد صباحی است ﻣراجعﻪ دختراﻥ جﻭاﻥ برای کار در ایﻥ ﻣعدﻥ افزایشیافتﻪ
است ﻭ در برخی ﻣعادﻥ دیگر ﻧیز زﻧاﻥ حضﻭر یافتﻪاﻧد.
ایﻥ در حاﻟی است کﻪ اگر ﻧگاﻫی بﻪ ﻟیست فارغاﻟتحصیالﻥ داﻧشگاﻫی بیکار
در کرﻣاﻥ ﻧگاﻫی کﻧیﻡ داﻧشآﻣﻭختگاﻥ بخش ﻣعدﻥ جزﻭ بیشتریﻥ ﻣﻭارد
بیکاری در استاﻥ ﻫستﻧد اﻣا ﻣیرزایی در ﻣعدﻧی کار ﻣیکﻧد کﻪ  ۲۵۴کیﻠﻭﻣتر
دﻭرتر از شﻬر کرﻣاﻥ قرارگرفتﻪ است.ﻣیرزایی کار در شرایط سخت ﻭ در
اعﻣاق تاریک زﻣیﻥ را کاری دشﻭار ﻭ ﻣاﻧعی بر سر راﻩ خﻭد ﻧدیدﻩ ﻭ حتی
چﻧد زﻥ دیگر را ﻧیز برای کار در ایﻥ ﻣعدﻥ در کﻧار خﻭد راؼب کردﻩ است ﻭ
حاال بﻪعﻧﻭاﻥ یکی از چﻬرﻩﻫای ﻣﻭفق در استاﻥ شﻧاختﻪ ﻣیشﻭد.
تسﻠیﻡ ﻧخﻭاﻫﻡ شد!
زﻧدگی ﻣی کﻧﻡ...
برای رﻭیاﻫایی کﻪ ﻣﻧتظرﻧد
بﻪ دست ﻣﻥ ﻭاقعی شﻭﻧد...
ﻣﻥ فرصتی برای بﻭدﻥ دارﻡ
پس ساکت ﻧﻣی ﻧشیﻧﻡ !...
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سرﺍنجﺎم مﺎ چه خوﺍهد شد؟ بعد ﺍز  21سﺎل دیگر؟ بﺎ آموزش و بهدﺍشت
پولی؟؟ چقدر درس خوﺍهیم خوﺍند و چند نفرمﺎن زنده خوﺍهد مﺎند؟ چندتﺎیمﺎن
بیکﺎر خوﺍهیم بود؟ چند نفرمﺎن خوشبختی رﺍ لمس خوﺍهیم کرد؟؟
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برای زیستﻥ ﻫﻧﻭز بﻬاﻧﻪ دارﻡ
ﻣﻥ ﻫﻧﻭز ﻣی تﻭاﻧﻡ بﻪ قﻠبﻡ کﻪ فرسﻭدﻩ است
فرﻣاﻥ بدﻫﻡ کﻪ دﻭستت داشتﻪ باشد
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