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تفکر کارگری از نگاه
فعاالن سیاسی خارج
از کشور
صفحه 8

صفحه 4

تحلیل هفته

همبستگی جنبش کارگری
در روز جهانی معلم

صادق کار

در  ٣١مهر در حالی کە موج اعتراض
های کارگری در شهرهای مختلف
ادامە داشت و گروەهای مختلف
مزدبگیران در این اعتراضات خشم و
نارضایتی شدیدشان از سیاست
های ضد کارگری ،رفتار دولت و
کارفرمایان و دستگاە قضایی را به

خاطر هم دستی علیە حق و
حقوق کارگران و سرکوب آن ها بە
رخ می کشیدند و مصممانە برای
احقاق بە تاراج بردە شدە حقوق
شان هم چنان در تالش بودند ،به
مناسبت روز جهانی معلم هزاران
معلم شاغل و بازنشستە در

شهرهای مختلف بە دعوت شورای
سراسری کانون های صنفی
معلمان برای طرح مطالبات شان و
اعتراض بە سرکوب و زندانی کردن
نمایندگان شان بە خیابان ها آمدند.
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آن ها فریاد زدند :معلم و کارگر
زندانی آزاد باید گردند ،همە
نهادهای مسئول باید جواب گوی
فقر و فالکت ما بازنشستگان
شوند ،تحصیل رایگان حق همە
ایرانیان است ،زندگی می خواهیم،
وعدە و بهانە تحویل مان ندهید و ...
از جملە شعارهایی بود کە شرکت
کنندگان در تظاهرات  ٣١مهر به
وسیلە آن ها نارضایتی و اعتراض
شان را نشان دادند ،هم چنین
تظاهرکنندگان نسبت بە تخصیص
بودجە اندک بە آموزش و پرورش
اعتراض کردند و خواهان تخصیص
بودجە کافی بە وزارت آموزش و
پرورش شدند .

این سرکوب های جنایت
کارانە ،اگر چە توانستە
زیان هایی را بر جنبش
کارگری تحمیل کند ،ولی
هرگز نتوانستە و نمی
تواند مانع تداوم و
گسترش شتابان مبارزه
حق طلبانە کارگران،
پیشروی و همبستگی
جنبش کارگری ایران شود،
حقیقت غیر قابل کتمان
حتی در بین نیرو های
حکومتی موید این نظر
است که با گذشت زمان،
حمایت مردمی از مبارزات
کارگران ،روز به روز بیشتر
و بیشتر شده و در آینده نه
چندان دور شاهد برآیندی
به مراتب گسترده تر در
مبارزه زحمتکشان خواهیم
بود

حقوق
سازی
سان
هم
بازنشستگان و شاغالن و اجرای
کامل قانون مدیریت خدمات
کشوری ،افزایش دستمزد و حقوق
بازنشستگی و تامین امنیت شغلی
و بیمه معلمان حق التدریسی از
کە
بودند،
مطالباتی
دیگر
تشکلهای صنفی معلمان در
آستانه روز جهانی معلم خواستار
اختصاص بودجە برای اعمال آن ها
توسط دولت شدند .
اعالم افزایش  ٥درصد بە حقوق و
دستمزد کارکنان دولت در سال
آیندە ،پیش از تظاهرات  ٣١مهر آن
هم در شرایطی کە بنا بە آمار
دولتی نرخ تورم  ٣١درصد است،
زندانی کردن دوبارە اسماعیل
عبدی و صدور حکم  ٥سال زندان
دیگر برای محمود بهشتی لنگرودی
هر کدام بە نوبە خود در گستردەتر و
فشردەتر شدن صفوف تظاهرات روز
معلم و هم چنین رادیکالیزە شدن
آن نقش داشتند .حضور پر شمار
زنان در این تجمعات و تمایالت و
تاکیداتی کە در آن ها بە اشکال

مختلف در شعارها و پالکاردها ،بر
ضرورت همبستگی گروە های
مختلف مزدبگیران حول خواست
های مشترک بە اهتزاز درآمد ،از
دیگر ویژگی های تظاهرات روز معلم
امسال بود .
پیش از این ،در طی چند دهە
گذشتە ،هرگز چنین آمادگی ،بە
این وسعت و چنین کیفیت ،برای
میان
عملی
همبستگی
زحمتکشان یدی و فکری وجود
نداشت .امروز این تحول در جنبش،
خود بە تنهایی یک دست آورد بزرگ
و حائز اهمیت است ،کە اگر ادامه
پیدا کند ،می تواند نە تنها در پیش
روی طبقە کارگر به سوی احیا ء و
ارتقا حقوق سندیکایی اش و در
هم شکستن تعرض دولت و
کارفرمایان بە این حق و حقوق
منجر شود ،بلکە منشا تغییر و
تحوالت دمکراتیک وسیع در جامعە
نیز خواهد شد .
هم از این روست کە دستگاە
سرکوب با بە زندان برگرداندن و
مجازات رهبران سندیکایی و از میان
برداشتن شاهرخ زمانی ها و دمحم
جراحی ها و سنگین کردن هزینە
فعالیت های سندیکایی مذبوحانە
تالش می ورزد ،مانع سازمان یابی
و همبستگی مستقل کارگران و
مزدبگیران گردد .با این همە ،همان
گونە کە تجربە سال های اخیر
نشان دادە این سرکوب های جنایت
کارانە ،اگر چە توانستە زیان هایی
را بر جنبش کارگری تحمیل کند،
ولی هرگز نتوانستە و نمی تواند
مانع تداوم و گسترش شتابان
کارگران،
طلبانە
حق
مبارزه
پیشروی و همبستگی جنبش
کارگری ایران شود ،حقیقت غیر
قابل کتمان حتی در بین نیرو های
حکومتی موید این نظر است که با
گذشت زمان ،حمایت مردمی از
مبارزات کارگران ،روز به روز بیشتر و
بیشتر شده و در آینده نه چندان دور
شاهد برآیندی به مراتب گسترده تر
در مبارزه زحمتکشان خواهیم بود.
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از تجربه دیگران

آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی
بخش هشتم

ناگیاه راماسامی
دانشگاه پوترا – مالزی
ترجمه :گودرز

-11سیاست و آموزش سیاسی
در مالزی که اتحادیه های صنفی بشدت ز یر نظارت قانونی اند ،اهداف جمعی وسیله سیستم استخدامی دولتی مورد
تهدید قرار دارند برای آن که بازار کار انعطاف داشته باشد ،تولید افزایش یابد ،و حقوق فردی و اهداف اقتصادی پیگیری
شود .در عین حال با دخالت و مشارکت اتحادیه ها در امور سیاسی بشدت مخالفت می شود ،و قانون اتحادیه های
صنفی حضور کارکنان احزاب سیاسی را در مشاغل اداری اتحادیه ها ممنوع کرده است .وزیر نیروی کار و مشاغل معتقد
است که " اتحادیه های سیاسی باعث اختالف وسیع داخلی در جنبش اتحادیه های صنفی می شوند و موفقیت آن را
در پیگیری اهداف صنفی اتحادیه با مشکل روبرو می سازند".
با عدم تمایل دولت ائتالفی پس از استقالل به مشارکت اتحادیه های صنفی در امور سیاسی ،رهبران مرکز اتحادیه
های صنفی مالزی روند "نه به سیاست" را توصیه می کردند .ازجمله پی اس ناتان ،دبیرکل مرکز  ،MTUCدراین باره
نوشت:

"ما کارگران تصمیم قاطع داریم که در سیاست وارد نشویم ،و مداخله سیاستمداران و احزاب سیاسی را هم
در امور اتحادیه ها تحمل نخواهیم کرد .جنبش اتحادیه های صنفی مالزیایی آزاد ،مستقل ،و دموکراتیک است و
ما کارگران مایلیم آن را به همین صورت حفظ کنیم( ".گزارش ساالنه )95-٣591 MTUC
درعین حال این روند وقتی که دولت قوانین محدودکننده را در ٣591
معرفی کرد ،تغییر نمود .این قوانین رابطه کاروکارگری را از شکل
داوطلبانه به سیستم اجباری تبدیل می کردند .فعالین اتحادیه ای
برداشتشان این بود که دولت اتحادیه ها را در استراتژی خود برای
توسعه به حاشیه می راند .پس خواستار رشد مشارکت در روند
سیاسی شدند .چندماهی قبل از انتخابات سراسری  ٣595مرکز
اتحادیه های صنفی مالزی مانیفست خود را تحت عنوان "منشور
کارگری" منتشر کرد که اهداف و آمال جنبش کارگری را تدوین نموده
بود .آنها همچنین نمایندگانی از حزب حاکم و احزاب مخالف را در
انتخابات حمایت کردند که از منشور پشتیبانی کرده بودند .درعمل
این بمثابه تغییر از "نه به سیاست" به روش "با سیاست" واما با
حفظ بیطرفی در درگیری حزبی بود.
در سالهای پایانی دهه  ٣51١ایده تشکیل یک حزب سیاسی برای
کارگران مورد بحث قرار گرفت .کمیته اجرائی  MTUCقطعنامه ای را
تصویب کرد که دبیرکل را موظف می کرد مقدمات مشارکت کارگران

آوریل  :6102تظاهرات کارگران مالزی به قانون "اجارۀ نیروی

آوریل  :2016تظاهرات کارگران مالزی به قانون "اجارۀ نیروی کار".
شعار پرده نویسی :کار".
"احترام به مقوق اساسی کارگران"

شعار پرده نویسی" :احترام به مقوق اساسی کارگران"
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را در امور سیاسی فراهم نماید .در انتخابات سراسری  ٣55١مرکز اتحادیه های صنفی موضعگیری بحث انگیزی را اتخاذ
کرد و تصمیم گرفت لیستی از کاندیداهای خود را برای انتخابات معرفی نماید .در نتیجه این اقدام دولت مالزی موافقت
کرد که جبهه ای برای نمایندگان اتحادیه های صنفی تشکیل شود که سازمان کارگران مالزی MLOنام گرفت و در ماه
ژوئیه  ٣55١تشکیل شد .اما در ماه مه  ٣551این سازمان منحل شد و اتحادیۀ وابسته ان هم به  MTUCپیوست .این
واقعه در سال  ٣551با پیوستن زینال رامپاک دبیرکل  MTUCبه تشکل  UMNOدر ائتالف با دولت همزمان شد.
فریمان می نویسد که اتحادیه های صنفی در مناطق دیگر بعنوان عناصر دموکراتیک برای استقرار دموکراسی و بازار آزاد
مبارزه کرده اند .جنبش همبستگی برای سرنگونی امپراطوری شورائی در لهستان کمک کرد ،کنگره اتحادیه های
صنفی آفریقای جنوبی در ازمیان بردن رژیم آپارتاید نقش بازی کرد .اتحادیه های صنفی در زیمبابوه علیه رئیس جمهور
موگابه ایستادند و مانع اشغال سرمایه خصوصی شدند و در برابر تخریب اقتصاد مقاومت کردند .اتحادیه های پرونیست
باعث استقرار و ثبات در آرژانتین پس از بحران اقتصادی  1١١٣و نیروی قابل اعتماد در بازگشت ثبات اقتصادی در آن
کشور بوده اند .فریمان همچنین ادعا می کند که اتحادیه های آزاد صنفی در فاصله نه چندان دور باعث استقرار
دموکراسی در چین هم خواهند شد.
بیانیه هیئت امنا در سال  ٣515این سوال ر ا به سطح آورد که آیا اتحادیه های صنفی در مالزی هم باید وارد سیاست
شوند یا نه .تصمیم بر آن قرار گرفت که جنبش کارگری در سیستم دولتی نمی تواند برای همیشه از سیاست بدور
باشد ،و تاکید شد که یک اتحادیه صنفی یک سازمان سیاسی است اما نه یک حزب سیاسی؛ بر این اساس  MTUCدر
سیستم سیاسی مالزی نقش عمده ای نمی تواند بازی کند.
کمیته اقدام سیاسی که براساس بیانیه ارتفاعات کامرون در سال  ٣511تشکیل شده بود بعد ها بی نتیجه و بی اثر
خوانده شد و از این روی قطعنامه امناء در  ٣515تصمیم به بازسازی آن گرفت و یک دفتر سیاسی را بوجود اورد که
نقش فعالیت های سیاسی آن کمیته را بر دوش بگیرد .ولی گزارش ها از شرایط فعلی حاکی است که این دفتر هم
فعالیتی ندارد و عمال ً بی اثر شده است.

دیگر کشورها

کمیسیون های کارگری
و منازعه استقالل طلبان کاتالونیا
اشاره:
در اسپانیا همه حیات سیاسی و اجتم اعی مردم تحت الشعاع مبارزه استقالل طلبان ایالت کاتالونیا و جدایی شان از این
کشور قرار گرفته است .از یک سال پیش دولت خودمختار کاتالونیا روز اول اکتبر را برای برگزاری همه پرسی در این ارتباط
اعالم کرده بود .دولت مرکزی اسپانیا از همان ابتداء اعالم داشت ،اجازه این کار را نمی دهد و برای جلوگیری از آن تمام
اهرم های الزم و موجود را بکار خواهد گرفت.
اعضای تحریریه بولتن کارگری در این شماره ،با ترجمه اخبار دریافتی از کشور اسپانیا ،به طور مختصر نگاه " کمیسیون های
کارگری" ،جبهه متحد چپ و دولت این کشور را به شرح زیر برای شما ارایه می کنند:
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انشقاق در جامعه اسپانیا

کمیسیون های کارگری طی
اطالعیه ای دولت مرکزی و دولت
خودمختار کاتالونیا را به درک عمیق
از شرایط حساسی که اسپانیا در
آن بسر می برد دعوت کرده است،
هر دو آن ها را به جلوگیری از
تصادمی که قریب الوقوع است،
دعوت کرده است و اعالم کرده
است که اگر سیاست مذاکره پیش
برده نشود ،عواقب خطرناک و غیر
قابل پیش بینی هم برای اسپانیا،
هم برای کاتالونیا و هم برای اروپا
بوجود خواهد آمد .این اطالعیه به
امضاء اونایی سوردو دبیرکل
کمیسیون های کارگری رسیده
است و دارای اهمیت بسیار باالیی
امروزین
حساس
شرایط
در
اسپانیاست ،در این اطالعیه می
خوانیم:
سیاسی-
کاتالونیا
منازعه
اجتماعی و مدیریتی است ،بدین
خاطر حل آن ها هم باید از همین
مجاری پیش برود .ما دعوت می
کنیم از دولت مرکزی و دولت ایالتی
کاتالونیا فضایی را برای مذاکره
ایجاد کنند و مذاکرات را در دو محور
پیش ببرند

در ابتداء می باید چهارچوب تازه ای برای خودگردانی ایالت
-１
کاتالونیا ایجاد گردد .هم زمان می باید الزامات حقوقی آن را در قانون
اساسی بوجود آورد.
در کنار اقدامات فوق هم چنین باید شرایط الزم برای یک همه
-２
پرسی قانونی در کاتالونیا بوجود آید ،تا مردم کاتالونیا بتوانند درباره آینده
خود تصمیم بگیرند.
آغاز مذاکرات می باید بالفاصله و بدون فوت وقت و هم اکنون باشد ،زیرا که در
غیر این صورت می تواند جریان حوادث مسیری را طی کند که بازگشت به
عقب غیرممکن باشد.
موضوع استقالل کاتالونیا ،تفکر اسپانیای واحد را دو شقه کرده است،
نیروهای راست گرا و در راس آن دولت این کشور ،تماما مخالف حق تصمیم
گیری مردم کاتالونیا برای آینده خود هستند و می گویند کاتالونیا بخش جدایی
ناپذیر اسپانیاست.
نیروهای چپ از جمله ،جبهه متحد چپ ،پودمس از حق مردم کاتالونیا برای
تصمیم گیری دفاع می کنند ،حزب سوسیالیست نیز صاحب دو گرایش است،
بخشی از مواضع دولت دفاع می کنند و بخشی از مذاکره و تغییر قانون
اساسی و ایجاد یک جامعه فدرال دفاع می کنند.
روز اول اکتبر علی رغم دخالت نیروهای انتظامی و بکار بردن خشونت برای
جلوگیری از آن که مردم به حوزه های رای گیری نزدیک شوند ،همه پرسی
انجام شد و  ١1در صد از واجدین شرایط در رفراندم شرکت کردند و از این
تعداد نود درصد به استقالل کاتالونیا رای مثبت دادند .دولت خود مختار که خود
برگز ار کننده همه پرسی بود با تکیه به نتایج همه پرسی اعالم داشت ،روز
سه شنبه در پارلمان کاتالونیا اعالم استقالل یک طرفه خواهد کرد.
بمبی سیاسی اجتماعی در اسپانیا به لحظه انفجار نزدیک می شود،
نیروهای مترقی طرفین را به مذاکره و یافتن راه حلی سیاسی فرا می
خوانند ،دولت و هوادارانش جزء زبان زور نمی فهمند.

هفتم اکتبر ،روز جهانی ،علیه کار بی ثبات و نا امن
سندیکاهای کارگری اسپانیا در این
روز و در شهر های مختلف به
خیابان آمدند و به شرایط معیشتی

حاکم بر زندگی کارگران اعتراض کرده و خواستار بسط عدالت اجتماعی و
تقلیل شکاف های طبقاتی شدند.
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اعتراض بازنشستگان و مستمری بگیران اسپانیا
روز سی سپتامبر بازنشستگان و مستمری بگیران اسپانیا
در اعتراض به حقوق های نازل شان از گوشه و کنار کشور
پای پیاده به سوی پایتخت حرکت کردند .این تظاهرات روز
 5اکتبر در مادرید به یکدیگر ملحق شده و تظاهرات نهایی
را در آنجا برگزار می کنند .موضوع محوری این راه پیمایی
اعتراضی باال بردن حقوق ها در حدی که قدرت خرید از
دست رفته را بازیابند و هم چنین سیستم بازنشستگی و
پرداخت مستمری ها را که از طرف نیروهای راست گرا و
ارتجاعی تهدید می شود تضمین گردد.

از جهان کار

آیندۀ کار ،چنان که می خواهیم
(بخش چهارم)

سال  :0511نگاه جان براک ،نقاش استرالیائی ،به "آیندۀ کار"

سازمان بین المللی کار
در بخش پیشین این مقاله" ،مبحث کلیدی" از قلم اسکیدلسکی طرح شد که "در حقیقت این اجماع در حال شکل گیری
است که در آینده مشاغل کمتری وجود خواهند داشت و نیز این که مشاغلی که باقی خواهند ماند یا از زمره مشاغل عالی
خواهند بود یا از زمره مشاغل ساده ،و تعداد ناچیزی مشاغل بینابینی .این پیش بینیهای غمبار مبتنی بر این فرضیه اند که
انقالب دیجیتالی ،در قیاس با انقالبات تکنولوژیک پیشین ،در دنیای کار به مراتب نافذتر عمل می کند و
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موجب رقابت بین انسان و ماشین – نه فقط در زمینۀ کار جسمانی ،بلکه همچنین در فعالیتهای ذهنی – است؛ یعنی در
زمینه ای که پیشتر از این ،با توجه به قابلیتهای ذهنی بشر ،زمینۀ اختصاصی کار انسانی تلقی می شد".

آلترناتیوهای سیاسی برای هفتۀ کار کوتاه تر
ناممکن است بتوان مطمئن بود که نوآوری و اتوماسیون به هفتۀ کاری کوتاهتر
منجر خواهند شد .چنین رویدادی ،در صورت وقوع ،تغییرات ساختاری وسیعی
را به دنبال خواهد داشت .در این صورت تعداد ساعات کار بالقوه بی معنا
خواهد شد .مینارد کینز آینده ای بدون کار را پیش بینی کرده است ،که تمام
کار الزم برای زندگی انسانی توسط "بردگان مکانیکی" صورت خواهد گرفت.
چنین وضعی مطمئناً گم بسیار بزرگ و بعیدی در حیات نوع بشر نسبت به
وضع کنونی است؛ خواه به لحاظ روانی و خواه به لحاظ اجتماعی .با این حال
اگر فرض کنیم که انسانها در آینده نیازی به بیشتر از  ٣9ساعت کار در هفته
نداشته باشند و همه با حقوق کامل به شغلی مشغول باشند ،در این صورت
کدام سیاستهای آلترناتیوی می توانند برای چنین وضعیتی وجود داشته
باشند؟
یک چیز روشن است :در صورتی که همه چیز به بازار سپرده شده باشد،
امکان دسترسی به نتیجۀ بهینه وجود نخواهد داشت .دیدگاه های
اقتصاددانان نئوکالسیک فاقد مبنائی برای مداخله در انتخاب فردی بین کار و
فراغت است .فرض پایه
ای آنان این است که
مالیات می تواند منجر به هزینه
اتوماسیون هزینه های
های بیشتر [تولید] شود .افزایش
تولید را باز هم تقلیل
هزینه های تولید قاعدتاً موجب
خواهد داد و این روند به
فشار به شرکتها برای افزایش
افزایش درآمدهای واقعی
کارآئی آنها می گردد و این به نوبۀ
خواهد انجامید که به نوبۀ
خود می تواند انگیزۀ شرکتها را
خود به تعادل بین رشد
برای جایگزین کردن کار انسانها با
درآمد و اوقات فراغت راه
خواهد برد .در نتیجه
به کار گرفتن ماشینهای کاراتر
دغدغه
برای
دلیلی
است.
انسانکند
تقویت
آیندۀ کار
نسبت به افزایش بیکاری
وجود نخواهد داشت .با این حال این یک تصویر تخیلی است ،زیرا در واقعیت
بیشترین افراد در انتخاب تعادلی بهینه بین کار و فراغت آزاد نیستند .حتی به
فرض این که نوآوری و اتوماسیون مشاغل تکمیلی یا بدیل کافی ای را به جای
مشاغل کنون ی ایجاد کنند ،باز هم یک دورۀ انتقالی پرمسئله پیش روی ما
خواهد بود و اهمیت دارد که برای سامان دادن به این سناریوهای احتمالی
آماده باشیم .از این قرار برای حفظ استخدام کامل بر مبنای کاهش ساعات
کار در هفته ،حدودی از دخالت در کار بازار ضرورت دارد .در این صورت سروکار
ما با دو سناریوی مختلف خواهد بود.

مالیات بر روبوت ها و کندکردن روند کاربرد تکنولوژی

این به اصطالح مالیات بر روبوت
همچنین منجر به درونی کردن
هزینه های اجتماعی ناشی از این
جایگزینی خواهد بود .اما تردیدها در
این باره که آیا چنین کیفیتی بر
روندهای تحولی اثر منفی یا در
نتیجۀ مورد نظر ما اثر معکوس
نخواهد داشت ،کم نیستند .مالیات
می تواند منجر به هزینه های
بیشتر [تولید] شود .افزایش هزینه
های تولید قاعدتاً موجب فشار به
شرکتها برای افزایش کارآئی آنها
می گردد و این به نوبۀ خود می
تواند انگیزۀ شرکتها را برای
جایگزین کردن کار انسانها با به کار
گرفتن ماشینهای کاراتر تقویت کند.
این خطر هم وجود دارد که با بهبود
وضع تکنیک ،به نحوی که بتوان
وظایف ادراکی بیشتری را به آن
سپرد ،پیدا کردن واحدهای مجزای
کار به نحوی که هر واحد کار بتواند
مستقال ً اتوماتیزه شود ،مدام
دشوارتر گردد .چنین اقدامی وقتی
سروکار ما با وظایفی است که
طبیعتاً جسمی محسوب می
شوند ،بسیار ساده تر است ،مثال ً
انبارداری و کنترلهای اتوماتیک را به
سادگی می توان روبوتیزه کرد.
بدون یک تفکیک روشن ،اگر هوش
مصنوعی با دیگر ماشین آالت
همراه شود ،آنگاه دیگر رویکرد
مالیات بستن به روبوتها جواب
نخواهد داد یا می تواند به مالیات
بستن به هر نوع فعالیت سرمایه
گذارانه بسط یابد؛ امری که می
تواند به نتایج منفی ای به بار آرد.

بستن مالیات به تکنولوژیهای جدید ،مثال ً بستن مالیات بر روبوتهائی که به
جای انسانها به کار گرفته می شوند ،می تواند از سرعت اتوماسیون بکاهد.
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ایده می تواند همچنین کاستن از سرعت اتوماسیون باشد ،به نحوی که
نیروی کار فرصت بیشتری برای انطباق خود با وضعیت جدید داشته باشد.
در یک گام بعدی می توان دست به ایجاد صندوقی از مالیاتهائی زد که به این
ترتیب (مالیات بر روبوت) حاصل شده اند و از محل آن ،کارگرانی را که
بیشترین تأثیر را از این دورۀ انتقالی پذیرفته اند ،آموزش یا بازآموزش داد .با

این حال مالیات بر تکنولوژیهای
جدید باید منحصراً برای جبران
هزینه های ناشی از پذیرش
تکنولوژیهای جدید به کار گرفته
شود .به عنوان یک راه حل بدیل،
می تواند از محل مالیاتهای عمومی
نیز صندوقی را تأسیس کرد که کار
آن تأمین هزینه های دورۀ انتقالی
برای کارگران باشد.

اندیشه

تفکر کارگری از نگاه فعاالن سیاسی خارج از کشور
(بخش دوم)

اشاره:
بولتن کارگری شماره  202اولین بخش از گفت و گوی تعدای از فعاالن سیاسی خارج از کشور را در رابطه با جنبش کارگری
منتشر کرد ،شما شاهد بودید که تا چه اندازه تفکر این رفقا نسبت به جنبش کارگری متفاوت است ،در این شماره نیز
رفقایی دیگر نظر خود را در رابطه با موضوع یاد شده عنوان می کنند ،از شما نیز دعوت می کنیم ،با ارسال مطالب خود به
ایمیل سایت "کار آن الین" به این گفت و گو بپیوندید.
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رفیق (ص) خطاب به رفیق (پ) می گوید:

دمکراسی نتیجە مبارزه سازمان های کارگری است

اگر همبستگی بین کارگر و سرمایە
دار ممکن بود ،در دنیا این همە بی
عدالتی و فاصلە طبقاتی وجود
نداشت .دیگر چە لزومی بە اتحادیە
و حزب کارگری بود .این چیزی کە
شما می فرمائید تنها زمانی ممکن
است کە مالکیت از آن اشخاص
معینی نباشند .این وضعیتی کە در
اروپا وجود دارد ،نتیجە لطف و
کرامت و همبستگی کارگر و
سرمایەدار نیست .نتیجە مبارزات
طبقە کارگر و اتحادیە های کارگری
است ،شما مگر جنبش چارتیستی
را مطالعە نکردەای؟ دمکراسی
امروزی بە صورت کنونی معصول
فعالیت طبقە کارگر است .بورژوازی
از دمکراسی فقط آزادی سرمایە را
می پسندد .بقیە اجزا دمکراسی
نتیجە مبارزات سازمان های کارگری
است .وگرنە بورژوازی حتی از نوع
متمدنتر اروپائیش در آغاز کار حتی
حاضر بە پذیرش رای عمومی نبود.
حق اتحادیە ،اعتصاب ،قانون کار و
از
مبارزە
با
کارگران
...را
سرمایەداران گرفتند .االن هم از

وقتێ کە حزب های دست راستی
در اسکاندیناوی بە قدرت دولتی
رسیدەاند ،دارند سعی می کنند
همە اجزا دولت رفاە را نابود کنند.
آخە وقتی کە در دمکراتیک ترین
کشورهای سرمایەداری ،سرمایە
داران با کارگر چنین برخورد می
کنند .این چە نوع همبستگی است
برادر من؟؟؟ می دانی تعداد سوپر
میلیاردها از وقتی کە این احزاب
دولت را در اختیار گرفتەاند ،دوبرابر
شدە؟ در آمریکا بزرگترین و
ثروتمندترین کشور سرمایەداری
جهان ،هنوز دعوا بر سر یک بیمە
درمانی نیمە بند برای دەها میلیون
فقیر بی چیز جریان دارد و صاحبان
انحصارات حاضر بە نشان دادن
همین اندازە از همبستگی هم
نیستند! شما اگر می خواهید
بدانید کارگران در ایران در مورد
همبستگی میان کار و سرمایە
چگونە می اندیشند ،پیشنهاد می
کنم اخبار و گزارشات سانسور
شدە اعتراضات کارگران و عموم
مزدبگیران را کە در رسانەهای ایران
منتشر می شوند ،یکی دوهفتە
بخوانید .ما می توانیم بگوئیم کە در

ایران در چشم انداز نزدیک
سوسیالیسم در دستور کار نیست
و مبلغ سیاست چانە زنی بین
کارگر و سرمایەدارن مشروط بە به
رسمیت شناختن حقوق سندیکایی
کارگران شویم و از مبارزات کارگران
در این راستا حمایت کنیم ،ولی به
هر کارگری بگوئیم باید با کارفرما
بی شک
همبستگی کند،
خواهدخندید.
بگوییم
توانیم
نمی
ولی
سوسیالیست هستیم ،و هم
حرفی از این کە در پی نظام
نظام
جای
سوسیالیستی
سرمایەداری ،زمانی کە زمانش
برسد نزنیم .ما نە تنها این را باید بە
صراحت در برنامە دراز مدت مان
بیاوریم ،بلکە باید تصریح کنیم کە در
این راە مبارزە می کنیم .در هر
صورت تا حاال کە همە نظام های
طبقاتی از میان رفتە و جایشان را
بە نظام سرمایە داری دادە این
نظام نیز باالخرە باید برود و جایش
را بە نظام سوسیالیستی و یا
نظامی مشابە خواهد داد .

با نگاه چپ ،دفاع از خصوصی سازی واقعی
رفیق (س ف) با تاکید بر بینش چپ
از خصوص سازی واقعی این چنین
دفاع می کند:
چون بحث كار و كارگر شد و من هم
به عنوان كسي كه مدت سي
سال است در بلژيك رسما به عنوان
كارگر فني مشغول كار هستم و
مدال سي سال كارم را بتازگي
دولت بلژيك به من اهدا كرد و كلي

از اين بابت مفتخر شدم  ):الزم
دانستم  ،وارد اين بحث شوم .
به نظر من چیزي كه رفیق (پ)
تالش دارد بگويد همبستگي نیست
بلكه به رسمیت شناختن است.
به نظر من مقايسه وضعیت ايران و
يك كشور اروپايي و همسنگ كردن
آن ها ما را به اشتباه مي اندازد.

مسئله اين است كه اگر در ايران از
خصوصي سازي دفاع كنیم چون در
عمل خصوصي سازي با ضوابط
جهاني و به شكل واقعي صورت
نمي گیرد و در اختیار باندهاي
وابسته به حكومت قرار مي گیرد،
در عمل در يك مدار بسته پر قدرت
باقي مي ماند.
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از طرف ديگر اگر از باقي ماندن
كارخانه هاي حكومتي چه وابسته
به سپاه و چه نهادهاي ديگر در
دست حكومت دفاع كنیم عمال به
تداوم قدرت ديكتاتوري تمايل نشان
داده ايم.
به نظر من نیروهاي چپ در ايران
براي خارج كردن ابزار قدرت از دست
حكومت تنها مي توانند از يك برنامه
واقعي خصوصي سازي دفاع كنند،
اما از آن جا كه حكومت قادر به
اجراي چنین سیاستي نیست به
ناچار چپ تنها مي تواند از خواسته
هاي معیشتي كارگران دفاع كند و
با رد خصوصي سازي هايي كه
منجر به تعطیلي كارخانه ها و
فروش زمین آنها مي شود ،تنها
براي خصوصي سازي واقعي با
هدف توسعه و جذب سرمايه برنامه
داشته باشد.
يك بار براي همیشه ما بايد تعارفات
را كنار بگذاريم و در عین تاكید بر
منافع زحمتكشان ،سرمايه قانونمند
را به رسمیت بشناسیم .

پیچیدگي وضعیت ايران موجب شده
است اين موضوع فعال موضوعیت
نداشته باشد.
در زمان دولت إصالحات تالشي
براي به مناقصه گذاشتن برخي از
شركت هاي حكومتي مثل شبكه
تلفن همراه و امنیت فرودگاه ها
صورت گرفت كه با دخالت سپاه
ناكام ماند .در انتها ايران ناچار شد
با پرداخت خسارت به شركت
تركسل كه برنده مناقصه شده بود،
اين شركت را مجددا در اختیار سپاه
قرار دهد و اگر بخاطر داشته باشید
فرودگاه امام خمیني كه امنیت اش
به يك شركت ترك آن هم به دلیل
مشابه واگذار شده بود به وسیله
نیروي هوايي سپاه پاسداران به
تصرف در آمد و امنیت فرودگاه از
دست شركت ترك خارج شد.
اين ها تالش هاي ناكامي بود كه
در دولت خاتمي براي خصوصي
سازي واقعي صورت گرفت.
سیاست هاي نئولیبرال در سطح
جهان و به فالكت كشیدن مردم نیاز

به برآمد يك چپ قدرتمند در سطح
جهان دارد بي ترديد رشد نیروي
چپ در ايران نیاز جامعه ايران است
ولي مبارزه چپ ها در ايران نیاز به
دانش و هوشمندي بسیار دارد تا
موثر واقع شود و از حمايت مردم
برخوردار گردد .چپ ايراني در عین
حالي كه بايد در مقابل انحصار
حكومتي مقابله كند ،نمي تواند
شاهد حراج كارخانه ها و واگذاري
آن ها به مافیاي وابسته به حكومت
باشد .در مرحله كنوني وظیفه
دشوار چپ جدا از اينكه تمايل تك
تك ما چیست ،يك محاسبه دقیق و
نیازمند كار كارشناسي است .
پیشنهاد من دعوت از كارشناسان
اقتصادي چپگرا براي شنیدن پاسخ
هاي آن ها و حتي مناظره هايي در
همین راستا است.

همبستگی کار و سرمایه قابل تحقق است
پاسخ رفیق (پ) به رفقا (ص و س ف)

بحث دارد جالب تر می شود.
پیشنهاد اولم این است که در
ارتباط با موقعیت سندیکاهای
کارگری در بلژیک و نروژ هم
بنویسید تا امکان مقایسه با آنچه
(رفیق س) در ارتباط با سوئیس
نوشت فراهم بیاید .و اما ادامه
گفت و گو:
پیشنهاد بسیار خوبی است که
میزگرد هائی با حضور اهل فن
برگزار کنیم و بیاموزیم .پیشقدم
بشوید ،شاید موفق شویم.
بحث من شامل دو قسمت بود.
بخش نخستش جنبه نظری داشت
و قسمت دوم به راه کارها در ایران
برمی گشت .در بخش نظری اصرار
دارم که "همبستگی کار و سرمایه"
– و نه به رسمیت شناختن یکدیگر

که بیشتر بار حقوقی و خنثی دارد-
سوسیال-
مرکزی
هسته
دموکراسی و سنگ بنای تمدنی
است که در اروپا شکل گرفته است
و نمی توان بجای درگیر شدن،
صورت مساله را پاک کرد .در
گذشته فرمولی به این مضمون
داشتیم که " تضاد مطلق است و
فرمول
نسبی".
وحدت
"همبستگی" را می توان انکار و
بدیل این فرمول گذشته دانست.
روشن است که در هر معادله
اجتماعی که بازیگران مختلفی در
آن مشارکت دارند ،تنوع ،اختالف و
تضاد منافع وجود خواهد داشت .اما
مادام که همه بازیگران بر سر حفظ
سیستم و سهم خواهی در زیر
سقف آن  ،تفاهم داشته باشند،

این همبستگی است که نقش
ستاره قطبی را بازی می کند و نه
تضاد! چه چیزی ملت آلمان یا بلژیک
یا سوئیس را " ملت" می کند؟
تضاد ها یا اشتراکات؟ و به همین
ترتیب چه چیزی کارخانه را سرپا
نگه می دارد؟ تضاد کارگر و کارفرما
یا همبستگی این دو؟ برخالف آنچه
که رفیق ص از یادداشتم برداشت
کرد ،من نه قصد انکار تضاد منافع
کارگر و کارفرما را دارم و نه فکر
می کنم که دستاورد های جوامع
اروپائی را سرمایه داران داوطلبانه و
به سالمتی همبستگی ،به
کارگران هدیه داده اند.
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حرف من این است  :این فکر که
"کارخانه باید بماند! " نقطه وحدت
بخشنده کارگر و کارفرماست و
رشد و شکوفائی زمانی متحقق
می شود و گسترش می یابد که
طرفین زیر این سقف ،در روند یک "
گفتمان عقالنی" به توافقاتی
برسند و توافقات موجود را دائما به
روز کنند .در آلمان و در همه اروپا ،
مجموعه ای از قوانین و نهاد هائی
نظیر شورای بنگاه این گفتمان
عقالنی را مادیت بخشیده ،تداوم و
تکامل آنرا تضمین می کند .البته
برای کسانی که با شعار انقالب
کارگری قصد دینامیت گذاشتن زیر
سیستم را دارند ،این بحث من نه
تنها بالموضوع که مضحک و بدتر از
آن نشانه ارتداد است و طبعا روی
سخنم تماما با عزیزانی است که
با دینامیت میانه ای ندارند و می
پذیرند که تا اطالع ثانوی ،در زمین
سرمایه داری بازی کنند.
در مورد ایران ،نخست این را روشن
کنیم که همه ما – حتی وقتی که
به دلیل دوری قادر به حس و لمس

نباشیم -این را درک می کنیم که
زیر خط فقر زندگی کردن ،بیکاری،
مدت ها از دریافت حقوق بخور و
نمیر محروم بودن و شرمنده همسر
و فرزند شدن یعنی چی و ضرورتی
ندارد که برای هم روضه علی اکبر
بخواهیم و از یکدیگر اشک بگیریم.
بحران اقتصادی کشور را تا آستانه
فروپاشی برده است و نتایج
اجتماعی این امر بر کسی پوشیده
نیست .دو دیگر آنکه ما نمی توانیم
نگاه کلی و تئوریکمان را بسته به
مورد ،کنار بگذاریم و مثال بگوئیم که
همبستگی خوب است ،اما برای
اروپا و اینجا ایران است! اتفاقا در
ایران نظر به شواهدی که شما
رفیق س -ف به آنها اشاره کردید و
بنا به دالیلی که در پست قبلی هم
به آنها پرداختم ،این "همبستگی"
دو چندان ضروری است و اگر
شانسی باشد که جلوی سقوط
این ماشین اقتصاد فرسوده ایران به
دره را بگیریم ،این شانس فقط در
سایه همبستگی همه احاد ملت و
از جمله و بویژه همبستگی کار و
سرمایه قابل تحقق خواهد بود.

روشن است که اوضاع بسیار
پیچیده تر و بحرانی تر از آن است
که با یک فرمول ساده قابل جمع
کردن باشد .اقتصاد دولتی که دژ
اصلی فساد و محافظه کاریست،
اقتصاد دین ساالر بیت و اقتصاد
تفنگ ساالر سپاه ،قواعد کالسیک
بازی را ناکارآمد می کنند و حکایت
ما حکایت شطرنج با گوریل است!
همراه شدن با سرمایه واقعا
خصوصی و مقابله با این اختاپوس
سه سر ،حتی در حرف هم آسان
نیست و در این راه ،به نظر می
رسد که مردم ایران و از جمله
کارگران کشور ،چاره ای جز این
ندارند که اولویت های سیاسی را
در صف مقدم قرار بدهند تا بتوانند
سرمایه های ملی را چنگ این
اژدهای سه سر بدر آورند و آنرا در
برهمبستگی،
مبتتنی
نظامی
احترام به مالکیت
دموکراسی،
خصوصی ،قانونیت و رقابت در
خدمت رشد و شکوفائی کشور
مدیریت کنند.

معادله نادرست همبستگی کار و سرمایه
رفیق و در پاسخ به رفیق پ می گوید:

رفیق (پ) بحثی را تحت عنوان
"همبستگی استثمارگر و استثمار
شونده" در لیست مشترک عنوان
کرد .این نظر را به "تمام تمدن
معاصر اروپا که پیشاهنگ تمدن
بشری است" تعمیم داد .نتیجه
گرفت ،که "انکار این همبستگی"
مساوی "منکر این تمدن (اروپا)"
میباشد !!!.برای اثبات این نظریه
هم "شوراهای کار" موسسات
اقتصادی و تولیدی آلمان را مثال زده
است .قانون شوراهای کار آلمان از

زمان جمهوری وایمار تدوین شده و
در زمان بعد از جنگ جهانی دوم در
سال  ٣591بعنوان قانون اساسی
شوراهای کار تنظیم شد و همچنین
در سال  ٣511اصالحاتی بر آنها
وارد شد .این شوراها نماینده
کارگران و کارکنان شرکتهای
اقتصادی و تولیدی بیش از  9نفر
کارگر دارای سن قانونی در آلمان
هستند .شوراهای کار نه بعنوان
برآمد همبستگی کارگران و
9
کارمندان با صاحبان کار و سرمایه،

بلکه مدافع حقوق کارگران و
کارمندان در مقابل صاحبان کار و
سرمایه است .اینکه در موسسات
متوسط و بزرگ نمیتوانند کارگر
بیش از  9١درصد معلول را اخراج
بکنند یا این موسسات موظف
هستند درصدی از کارکنانش را از
معلولین استخدام بکنند ،یا در
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عرصه اخراج ،دستمزد و اضافه
کاری ....شورای کار حقوق باالیی
دارند .اینکه در مواردی شوراهای
کار و مدیریت موسسه به توافق
نرسیدند ،تنها مرجع دادگاه کار در
آلمان است ،همه اینها حاصل
تالش و مبارزات کارگران و کارمندان
با اتکا به اتحادیه و سندیکاهایشان
و جنبشهای کارگری بوده است.
اروپا نه با اتکا به تز "همبستگی
استثمارگر و استثمارشونده" ،بلکه
بخاطر قدمت مبارزات طوالنی
نهادهای کارگری و نهادینه شدن
دمکراسی ،شکل مبارزه طبقاتی با
کشورهای عقب مانده و بی
حقوقی مانند ایران فرق می کند.
در اروپا مهد تمدن بشری مبارزه
طبقاتی در شکل گفت و گو و چانه
زنی از طریق نهادهای کارگران با
نهادهای سرمایه داران پیش برده
می شود .فرارویاندن تغییر شکل
مبارزه را به "همبستگی کار و
سرمایه" نه تنها درست نیست،
بلکه ما را در تدوین یک برنامه
مبارزاتی چپ باورمند به دمکراسی
و عدالت اجتماعی و ارزشهای
سوسیالیستی به گمراه خواهد
برد .از تغییر شکل مبارزه در اروپای
متمدن تر و برنامه عمل برای یک
حزب چپ تدوین کردن خطرناک
است.

بلحاظ متدیک هم از جایگاه نشسته
در اروپا و تحلیل کشورهای مهد
تمدن اروپا که دولت های رفا ملی
را تشکیل داده اند ،تدوین برنامه و
سیاست برای ایران کار درستی
نیست .متاسفانه هنوز در کشور ما
نه نهادهای قوی کارگری شکل
گرفته است و نه قوانین درست و
حسابی برای دفاع از حقوق آنان
وجود دارد .ما بعنوان نیروی چپ
(حتی از جایگاه یک سوسیال
دمکرات ،که حال و روزش را در اروپا
می بینیم) باید متناسب با واقعیات
کشور ایران برنامه اجتماعی،
اقصادی و سیاسی تدوین کنیم .در
کشوری که هنوز هم با کارگران و
کارمندانش با زبان سرکوب صحبت
میشود ،هنوز هم کارگرن و
کارمندانش از حق داشتن تشکل
مستقل و قانون کار خود محروم
هستند ،هنوز هم فعالین کارگری
آن در حبس و زیر انواع فشارهای
مستقیم و غیرمستقیم هستند.
همه اینها نشان میدهد که ایران
همچنان نیاز به یک حزب چپ
عدالتخواه ،دمکراسی خواه و
طرفدار ارزش های سوسیالیستی
دارد .چپی که از همین امروز برای
این مطالبات و ارزشها مبارزه بکند و
اینها
حول
اجتماعی
نیروی
سازماندهی بکند .چپ باورمند به

این ارزش ها آگاهانه بر آن است که
از همین امروز برای تحقق عدالت
اجتماعی ،دمکراسی در همه
عرصه ها (سیاسی ،اجتماعی و
ارزشهای
و
اقتصادی)
سوسیالیستی در چارچوب نظام
سرمایه داری مبارزه می کند .این
مبارزه را به فرداهای غیر قابل
پیشبینی حواله نمی کند .اما
عمیقا باورمند به این است که
سرمایه داری حرف آخر تاریخ
نیست .سوسیالیسم را آلترناتیوی
برای سرمایه داری می داند و همه
این مبارزات را در راستای تحقق آن
می داند .از نظز من تفاوت یک چپ
باورمند به ارزش های ذکر شده در
باال با یک سوسیال دمکرات که
مبارزات و مطالبات خود را فقط در
چارچوب نظام سرمایه داری فرو
کاسته است و هیچ چشم اندازی
نمی تواند برای آینده این مبارزات
ترسیم بکند ،در همین نکته است.

ادامه دارد ...
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تیتر اخبار

این صفحه ،اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگری در هفته ای که گذشت.
سرفصل جدیدی از بولتن کارگری ،که در گسترش اطالع رسانی اخبار و حمایت از جنبش کارگری
ایران ،به شرح زیر ارایه می شود.

� اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه روغن نباتی نرگس شیرازدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
� دومین روز دور جدید اعتراضات فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت نسبت به بالتکلیفی درتهران مقابل
نهاد ریاستجمهوری
�تجمع دانشجویان پرستاری و بهیاری استان آذربایجان غربی نسبت بالتکلیفی شغلی
�تجمع دانشجویان پرستاری و بهیاری استان مازندران
�تجمع دانشجویان پرستاری و بهیاری استان زنجان
� احضار تعدادی از فعاالن کارگری شهر سنندج به اطالعات نیروی انتظامی
� نامه اتحادیه خدمات همگانی آلمان (وردی) -منطقه هامبورگ:
درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی
�نامه سرگشاده خانوادههای جان باختگان معدن زمستان یورت آزادشهر دراعتراض به وعده های توخالی
مسئوالن طراز اول کشور و برای معرفی مقصران حادثه
� ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی 181کارگر کارخانه فوالد صدرلرستان
� عدم پرداخت1ماه حقوق 200کارگر کارخانه نئوپان خلخال(وابسته به بنیاد مستضعفان)
� عدم پرداخت2ماه حقوق کارگران شهرداری اصفهان
� جان باختن یک کارگر دربابل بر اثر برق گرفتگی
� علیرغم اعتراضات بازنشستگان فوالد حقوق شان همچنان پرداخت نشده است
�مطالبات مزدی کارگران نرگسشیراز را به تجمع کشاند/کارفرما وعده پرداخت مطالبات را داد
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�ما بازنشستگان کشوری ،لشگری و تامین اجتماعی متحد با معلمان و با طرح مجدد مطالباتمان ،در روز
جهانی معلم ( 13مهر) به خیابان خواهیم آمد!
�دور جدید اعتصاب کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز دراعتراض به عدم پرداختبیش از 1ماه حقوق
�تجمع اعتراضی کارگران مترو تهران نسبت به عدم پرداخت حقوق مقابل ساختمان شركت راه آهن
شهري تهران وحومه ( مترو)
�تجمع اعتراضی کامیون داران نی ریزنسبت به اخذ عوارضی اتحادیه سنگبریها
�تجمع اعتراضی تراکتور داران چرداولی نسبت به کمبود گازوئیل مقابل فرمانداری
�بیکارانی که با حقوق  3800تومانی در هفته شاغل شدند
ت پلکانی کارگران پلی اکریل به کارخانه/دولت به وعدهها عمل کند
�بازگش ِ
�دارو از فهرست کاالهای یارانهای حذف شد
�دومین تجمع اعتراضی کارگران جایگاههای سوخت اهوازنسبت به نداشتن امنیت شغلی پس از
خصوصی سازی مقابل ساختمان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
�تجمع کارگران کارخانه فوالد ارومیه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل اداره کار
�سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه نازنخ نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل استانداری
قزوین
�تجمع کارگران اخراجی شرکت انفورماتیک ایران (شرکت وابسته به بانک صادرات ایران) مقابل مجلس
برای بازگشت بکار
�داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی در دومین روزاعتراضشان مقابل مجلس تجمع کردند
�نامه سندیکای کارکنان خدمات دولتی سوئیس برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی ومختومه شدن
پرونده قضایی تمامی فعالین اجتماعی
�اعاده دادرسی اسماعیل عبدی ردشد
�پیام یکی از اعضای کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد حادثه کارگری که در  7مهر در تبریز رخ داد
�مرگ دلخراش کارگر جوان کارخانه کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان زنجان
�شرکت گاز خوزستان حقوق ماه شهریور کارکنان رسمی را روز  28شهریور پرداخت کرده و تا به امروز و
علیرغم پیگیری کارکنان قرارداد موقت ،حقوق پرداخت نشده است.
�تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فوالد مقابل استانداری اصفهان
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یادداشت رسیده از کارگر سامانه یک بی آر تی در مورد رای گیری شورای اسالمی کار فرمایشی و تحمیلی به کارگران
�ادامه بالتکلیفی کارگران اخراجی کارخانه فوالد کویرآران و بیدگل
�عدم پرداخت 1ماه حقوق کارگران شهرداری مریوان
�عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران پروژه های میراث جهانی کشور
�نزدیک شدن شرایط بیکاری به در خانه های1١١کارگرکارخانه بافت بلوچ
�تجمع اعتراضی داوطلبان دستیاری دندانپزشکی مقابل وزارت بهداشت
�پرداخت مطالبات معوقه پرسنل بیمارستان ها به  9ماهه دوم سال موکول شد
�حمل سوخت در سیستان و بلوچستان دو مجروح برجای گذاشت/انتقال یکی از مصدومان به بیمارستانهای زاهدان
�تجمع اعتراضی دانشجویان وکارگران درحمایت از سهیل عربی مقابل مجلس
�بیانیه ویدیویی گروه  ٣5اسفند به مناسبت تجمع  ٣١مهر ماه ٣١59
�تجمع اعتراضی مالباختگان پاالیشگاه صدرا نفت پارسیان
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