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  تحليل�
  
  

  !وعدە ھای انتخاباتی تان بە کارگران را فراموش نکنيد
جذابی از طرف آقای روحانی بە گروە ھای  انتخابات رياست جمھوری دورە يازدھم، وعدەھای متعدد و تبليغات پيش از در

افزايش دستمزد مطابق تورم و فراھم کردن امکانات جھت فعاليت تشکل ھای . لف اجتماعی منجملە بە کارگران دادە شدمخت
  . جزيی از وعدە ھای جذاب انتخاباتی آقای روحانی بودند...  مدنی، ايجاد اشتغال، آزادی زندانيان سياسی و

 لحاظ معيشتی و تھيدست کە بە شدت از اقشار بگيران وجذب عدە زيادی ازکارگران، حقوق  قولھا در اين وعدە ھا و
قولھای  اگر اين وعدەھا و. رای دادن بە روحانی تاثير تعيين کنندە داشت انتخابات و مضيقە بودند، بە شرکت در اجتماعی در

آن پيروز  د درروحانی بتوان انتخابات بە حدی کە ديدە شد گستردە باشد و بعيد بود کە مشارکت در روحانی نبود، بسيار
کارنامە و برنامە کار   روز پس از آغاز کارش راجع بە وضعيت عمومی کشور و١٠٠آقای روحانی قول دادە بود کە . گردد

  .دولت اش بە مردم گزارش دھد
کە موضوع مربوط بە وعدەھای دادە شدە روحانی بە کارگران است، اقدام  واقعيت اين است کە طی اين مدت تا آنجائی

ارادە کارفرمايان از کار  اقتصادی بە ميل و کارگران ھمچنان دستە دستە از موسسات توليدی و.  است ديدە نشدەملموسی
ھا ه دستمزد کارگران ھمچنان با ما ند، حقوق وااخراج می شوند، قراردادھای موقت ھمچنان بدون تغيير بە جای خود باقی 

فعالين کارگری در زندان نگاە   کاھش تورم خبری نيست، رھبران وافزايش دستمزد و حقوق و تاخير پرداخت می شود، از
داشتە می شوند وحتی تعداد ديگری نيز طی سە ماە گذشتە بە زندان افتادەاند، موانع فعاليت آزادانە تشکل ھای کارگری بدون 

نھادھای  ھای کارگری قانونی دردولت کوچکترين اقدامی برای رفع آنھا انجام ندادە و نمايندگی  ند واتغيير بجای خود باقی 
مسولين دولتی بە بھانە ھای مختلف . غيرمستقل واگذار می شود رسمی مانند گذشتە بە اعضای تشکل ھای حکومت ساختە و

انجام آنھا را يا بە آيندە دور حوالە می کنند و يا انجام آنھا را بکلی ناممکن  انجام وعدە ھای اوليە شان طفرە می روند و از
Yند ناممکن است، پس چرا قبل از انتخابات چنين چيزھايی را انمی گويند اگر پيادە کردنشان اينقدر کە مدعی  م می کنند واع

وعدە دادند؟ اينھا ھمە  در مورد پايبندی رئيس جمھور نسبت بە وعدە ھا و قول ھای انتخاباتی اش بە کارگران ترديد ايجاد 
  .می کند

اقتصادی، کسری شديد بودجە،  تە و دارد کە دولت جديد با توجە بە وخامت اوضاع اسفبارطبيعتا کمتر کسی انتظار داش
موانع و  مخالفت محافظە کاران سنتی و مقاومت و صندوق نرخ با\ی بيکاری، تورم شديد، کاھش درآمدھای نفتی و

د، ولی حداقل انتظار اين است کە محدوديت ھای ديگر بتواند معجزە کند و بە ھمە وعدە ھايی کە بە مردم دادە عمل نماي
انتخابات بە مردم و کارگران دادەاند  دولت جديد درعمل طی اين مدت در راستای وعدە ھايی کە پيش از و رئيس جمھور

دولت شايد بتواند بە بھانە بحران اقتصادی و کسر بودجە عدم افزايش دستمزد کارگران را توجيە نمايد ولی نمی . حرکت کنند
 زندان نگە داشتن فعالين کارگری، رفع نکردن موانع فعاليت ھای صنفی کارگری، سپردن نمايندگی ھای کارگری تواند در

ھای موقت کار، عدم حمايت قانونی از کارگران ددارنھاد ھای رسمی بە عوامل دولتی، تداوم و افزايش قرا مجامع و در
خYف آن ثابت نشدە باشد، اينھا  مادامی کە چنين است و. ە کندرا توجي...  نگذاشتن قانون استاد شاگردی و اخراجی، کنار

 افت اعتراضات کارگری در. عکس العمل کارگران نسبت بە سياست ھا و رفتار دولت قرار خواھند گرفت مYک قضاوت و
اعتراضات در افزايش مجدد تعداد  دو سە ماە گذشتە، بە اين اميد کە بە دولت فرصت نشان دادن حسن نيت اش دادە شود، و

، کارگران فو�د زاگرس بھر حال مبارزە و تYش کارگران ھمچنان کە . واکنش است ھفتە ھای اخير، بازتاب ھمين کنش و
کارگران کارخانه قطعات بتنی گي)ن، و تدارک کارزار جھت لغو طرح استاد  پلی آکريل اصفھان، کارگران شھرداری اھواز،

. ل مقتضی تداوم خواھند يافتابرای دست يافتن بە مطالباتشان ھمچنان در اشکدادند، شآگردی در ھفتە ھای گذشتە نشان 
انتخابات ديگری ھم در پيش است و رای کارگران بە اندازە . ايران نخواھد بود انتخابات دورە يازدھم نيز آخرين انتخابات در

  .خواھد بودآنھا تعيين کنندە  انتخابات دورە يازدھم  در
  

  صادق کار  

  

 



   از تجارب ديگران�
  

  ظھورجنبش نوين کارگری در اردن 
  )1بخش (

  فيدا عادلی
  2012، پائيز 264، شماره )MER" (تحقيقات خاورميانه ای"برگرفته از 

 سال پيش، يعنی اوائل سال 2اگرچه به نظر می رسد که که کشور اردن از بھار عربی تأثير کمی گرفته است، اما حدود 
اعتراض عليه شرايط اقتصادی و خصوصی : ه ھمان د\يل مردم تونس و مصر، به خيابان ھا آمدند، مردم اردن، ب2011

. سازی منابع دولتی، مطالبۀ برکناری نخست وزير و کابينۀ او، و خواست اصYحات سياسی و پايان دادن به فساد
شدۀ اپوزيسيون، مثل اخوان المسلمين ًاعتراضات، به صورت راھپيمائی حدودا ھرھفته يک بار با حضور نيروھای شناخته 

حداقل . ، که در حال شکل گيری در سراسر کشور اند، جريان يافتند"جنبشھای مردمی برای اصYحات"و چپی ھا، و نيز 
معترضين به لحاظ جغرافيائی پراکنده اند، اما در . ھم تشکيل شده اندبه دور دوسازمان فراگير برای گردآوردن اين جنبش ھا 

برخی شان خواھان محدود کردن قدرت شاه و استقرار .  شان عليه فساد متحد اند و خواسته ھای روشن  سياسی دارندمواضع
گروه ھای طرفدار اصYحات اکنون حول خواستۀ لغو قانون جديد انتخابات، که آنھا آن را ناکافی می . سلطنت مشروطه اند

  .، به ائتYف رسيده اند1ت در پايان امسال برگزار شوددانند، و نيز تحريم انتخابات پارلمان که قرار اس
. شايد شورانگيزترين جنبه در اين اعتراضات مداوم، افزايش اعتراضات، اعتصابات و اقدامات مشابه توسط کارگران باشد

. رد اقدام کارگری را ثبت ک800، تعداد 2011تنھا در سال ) Jordan Labor Watch" (نظارت کارگری اردن"سازمان 
 آغاز کرده بود، اما با ناآرامی ھا در کشورھای عرب، که حکومت را به 2006جبھه کار در اردن تجمع قوايش را از سال 

انصراف از تأمين فضای بيشتری برای مخالفت سياسی 
از آن پس ميزان . ًکشاند، بود که واقعا به ميدان آمد

تحرکات کارگری، با حضور کارگرانی از ھمه بخشھا که 
ه نحوی در اين يا آن اعتراض شرکت داشته اند، به جز ب

معلمان، : نيروھای انتظامی، بی سابقه بوده است
کارمندان بانک، امامان مساجد، کارگران معادن فسفات و 

پتاسيم، کارکنان دانشگاه، روزنامه نگاران، رانندگان 
تاکسی، پرستاران و دکتران بيمارستانھای دولتی، ھمه و 

وه برخی از اين اعتراضات کارگری به عY. ھمه
مطالباتی را در دستورکار سياسی قرار داده اند که به 

ميزان زيادی با اعتراضات طرفداران اصYحات 
  .ھمخوانی دارند

 
  !تصادفی نيست

 1970اما حداقل از اواسط دھه .  قرن گذشته بر می گردد50فعاليت کارگری و اتحاديه ای در اردن به سالھای نخست دھه 
در نتيجه، اتحاديه ھای کارگری در . در چنبرۀ سرکوب حکومت، اعمال نفوذ و درگيريھای سياسی داخلی گرفتار بوده است

ًضمنا قانون اردن فاقد مکانيسمی برای تأسيس اتحاديه ھای . ً واقعا کارگران را نمايندگی نمی کردند2011سالھای منتھی به 
. تشان از طريق اتحاديه ھای رسمی به جای اعتصاب و اعتراض محدود می کندجديد است و کارگران را به طرح مطالبا

 از سازماندھندگان ميتينگھا و اعتراضات 2011تا پيش از . حکومت ھم چھارچشمی مراقب ھر گونه تجمع عمومی است
ندگان تنھا بايد مفامات از ماه مارس امسال قانون به اين ترتيب تغيير کرده است که سازماندھ. موظف به گرفتن مجوز بودند

 .     مطلع کنند] برای تظاھرات[را از برنامه شان 
 اعتراضات مھمی توسط کارگران فسفات، کارگران بندر و 2009 و 2006عليرغم محدوديتھای گفته شده، در فاصلۀ بين 

 شان مھاجر اند، چنديد که بخش اعظم" منطقۀ صنعتی ويژه"به عYوه کارگران . کارگران روزمزد بخش دولتی واقع شدند
اين کارگران، به .  سازمان دادند2010 حرکت اعتراضی را تنھا در سال 30اعتراض را دھۀ گذشته، از جمله بيش از 

 .  عنوان کارگر غيرشھروند، تحت شرايط طاقت فرسائی کار می کنند و در معرض دستگيری و اخراج از کشور قرار دارند
 را گزارش کرد، که اين تعداد حاکی از 2010 اقدام کارگری مختلف در سال 140وقوع " نظارت کارگری اردن"سازمان 

افزايش قيمت : آشکارترين دليل اين موج اعتراضات وضع وخيم اقتصادی است. افزايش مھمی نسبت به سالھای قبل است
وصی سازی چند فقره از مردم اردن اين شرايط دشوار را با خص. سوخت و آب و برق، کاھش قدرت خری و رشد بيکاری

زدن چوب حراج به "ناآرامی در مورد . اموال عمومی کليدی که ھمزمان با رکود اقتصادی انجام شد، مربوط می دانند
چندان شدت گرفت که شاه عبدهللا دوم به درج يک تکذيبيه يک صفحه ای، با خطوط درشت و پررنگ، در " مملکت

ين تکذيبيه ژورناليسم بی مسئوليتی را که دستاوردھای اقتصادی اردن را خدشه او در ا.  مجبور شدالرأیروزنامه رسمی 
  . دار می سازد به باد سرزنش گيرد و از کوششھای دولت برای خصوصی سازی برخی منابع ملی دفاع کند



ير تأثير  دست يه اعتصاب زدند، در بخشھائی بودند که ز2011شايد تصادفی نيست که بسياری از کارگرانی که پيش از 
  . مستقيم سياستھای جديد اقتصادی قرار داشتند

_____________________________________________________ 
در گزارشی که ناظران اتحاديه اروپا در اين باره .  ژانويه سال جاری برگزار شد23 انتخابات به جای پايان سال گذشته در 1

نتايج انتخابات نشان می دھد که بيشتر کسانی که .  به عنوان مستقل حضور داشتندبخش اعظم نامزدھا: "نوشته اند آمده است
 نفر از اسYمگرايان و ديگر منتقدان 37ًجمعا .  کرسی پارلمان اردن انتخاب شده اند، به حکومت وفادارند150برای 

مشارکت رأی دھندگان . ا\تر استدرصد منتقدان حکومت در اين پارلمان از موارد قبلی ب. حکومت وارد پارلمان شده اند
کميسيون "برای نخستين بار . ھزاران ناظر محلی و بين المللی بر انتخابات نظارت داشتند.  درصد بوده است7/56برابر 

 ايجاد شد، عھده دار نظارت بر انتخابات پارلمان بود، تا انتخاباتی 2012، که در قانون انتخابات مصوب "مستقل انتخابات
  .فاف را تضمين کندآزاد و ش

  
  
  اخبار داخل کشور�

 
 

 در شرکت پلی اکريل چھار تجمع کارگری 
مبارزه کارگران وانگيزه مطالباتی آنان چنان کيفيتی به خود 
گرفته است که حتی بدون داشتن تشکل  صنفی ھم دست به 

اعتراض می زنند و در برابر سياست ھای ضد کارگری 
  . ايستادگی می کنند

 يکی از نمايندگان کارگران ايلنا در گفت و گو باخبرگزاری  
که به خاطر مسايل امنيتی نمی خواست نام کارخانه پلی اکريل 

  : اعYم کردوی منتشر شود
در جريان تجمع کارگران، فرماندار، رئيس اداره کار و 
مسئو\ن انتظامی شھرستان مبارکه با حضور در جمع 

 .ھا را پيگيری خواھند کرد ھای صنفی آن حقق خواستهوعده دادند که به سھم خود ت کارگران
از آنجا که مديريت کنونی : ھای صنفی ھمکارانش افزود اين کارگر معترض کارخانه پلی اکريل اصفھان در تشريح خواسته

ھا  آنکارخانه در صدد تھديد امنيت شغلی کارگران از طريق تجزيه غير قانونی گروه صنعتی پلی اکريل و تسويه حساب با 
 .بودند، معترضين خواھان استعفا و يا برکناری فوری مديرعامل، مدير منابع انسانی و مدير مالی کارخانه ھستند

 دادند که ضمن تضمين امينت  مسئو\ن اداری و انتظامی شھرستان مبارکه در اجتماع اعتراضی کارگران وعده: وی افزود
 .اسYمی منحل شده کارخانه را بازگشايی خواھند کرد روز آينده شورای ٢٠شغلی و صنفی کارگران تا 

 کارگر ار داشتن تشکل صنفی محروم است چرا که از يکسال پيش فعاليت اعضای شورای ١۵٠٠با  پلی اکريلکارخانه 
پايان رسيده است و کارفرما با ھماھنگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفھان از شکل گيری اسYمی اين کارخانه به 

  .مجددا اين نھاد صنفی در کارخانه جلوگيری می کند
ھای  اکرين در پايان از تصمبم کارگران برای ادامه دادن به اجتماعات آرام تا زمان برآورده شدن خواسته نماينده کارگران پلی

 .طرح شده خبر دادصنفی م
  
  

  کمپ بردگی کارگران در جزيره �وان
 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

مستقر در جزيره ) آی جی سی(شرکت پيمانکاری عمومی ايران
 کارگر در کمپ ھای متعددش 500يک ھزار و \وان با داشتن 
 و ھمه است نگھداری و ساخت پا\يشگاه \وان ،مسئول تعمير 

 در برده وارترين اين صنعت سودآور ،درکارگران شاغل 
  .شرايط مشغول کار ھستند

 کارگر 12 است  متر 30ھای اين شرکت که حدود  در خوابگاه
بھداشت در اينجا معنايی ندارد، کارگران ، را جا داده اند 

ھر روز از بندر ) آی جی سی(شرکت پيمانکاری عمومی ايران
 نفره در 12ھای  مقام به جزيره \وان و بالعکس بصورت گروه



در قرارداد کارگران با شرکت ذکر شده است که ھزينه جابجائی کارگران با شرکت است . ھر قايق موتوری جابجا می شوند
  .شود اما عمY از پرداخت اين ھزينه خودداری می

ريافتی ماھيانه  ساعت می باشد و با اين ساعت کار د12 دقيقه به مدت 40 و 17 دقيقه صبح تا 40 و 5ساعت کاری از 
در اين شرکت پيمانکاری کارگران از ھيچ مزايای قانونی .  ھزار تومان و کارگران فنی کمی بيشتر است730کارگران ساده 

برخوردار نيستند، مرخصی آنان جزو ايام کار به حساب نمی آيد و کارگران نيز برای احقاق حق شان دست شان به جائی 
ھای تسويه حساب را از کارگران می گيرند تا چنانچه  از ھمان اولين روز اسخدام ھمه فرمبند نيست چرا که در اين شرکت 

ھای تسويه را اول کار امضا کرده است بYفاصله و بدون ھيچ اما  کارگری به شرايط موجود معترض بشود از آنجا که فرم
  .و اگری اخراج گردد

  
 

 دطبس نصف ش» رايان گستر«مزد کارگران پيمانی 

 با احتساب اضافه رايان گستر طبسان  حقوق دريافتی کارگران ميز
به  ھزار تومان ٢٠٠و حدود يک ميليون ازکاری و ساير موارد قانونی 

  . ھزار تومان تقليل يافت600
به دنبال  ":فعال کارگری  در گفت و گو با ايلنا گفت غYمرضا محمدی 

ان يزد و  جدا شدن شھرستان طبس از استبرایمصوبه ھيأت دولت 
جنوبی که در فروردين ماه سال جاری صورت  الحاق به استان خراسان

ھای پيمانکاری ھمچون رايان گستر طبس در  گرفت، تعدادی از شرکت
  . بودند ھای مالی خود دچار مشکل شده دريافت صورت وضعيت

اين فعال کارگری با بيان اينکه چندين ماه است حقوق کارگران رايان 
: شود، گفت صوبه مزدی شورای عالی کار پرداخت نمیگستر مطابق م

 ھزار تومان است ٣٠٠در حال حاضر ميزان دستمزد کارگران ماھانه 
کنند و اين در حاليست که پيش از اين، ميزان دريافتی کارگران با   ھزار تومان دريافت می۶٠٠که با حق اضافه کاری حدود 

  .شد  ھزار تومان می٢٠٠لغی حدود يک ميليون احتساب اضافه کاری و ساير موارد قانونی مب
ھا، لباس، دستکش و ساير وسايل جانبی  به گفته محمدی در گذشته پيمانکار موظف بود عYوه بر پرداخت اضافه کاری

گير کارگران  کارگران را تامين کند اما در حال حاضر ناتوانی مالی پيمانکاران در خصوص تأمين وسايل ايمنی کار دامن
  .استشده 

 
 
  ھم تعطيل شد»سيمان لوشان«

 يکی  نه چندان دور در گذشته کهسيمان لوشان تنی 300کارخانه 
، ننده سيمان در شمال کشور بودھای توليد ک ترين واحد از مطرح

  . تعطيل شدورشکستگی به علت
 با : نماينده کارگران اخراجی سيمان لوشان به ايلنا گفتميربابايی

 کارگراخراجی 150  ساله١٨ تا ١٠ ق کاریاشاره به سواب
 ماه از معوقات حقوق ۴درسيمان لوشان و تعطيلی کارخانه، ھنوز 

  .اين کارگران پرداخت نشده است
سختی «اين کارگر در بخش ديگری از سخنان خود به سوابق 

با وجود آنکه تعداد : افزودکارگران اخراجی اشاره کرد و » کار
 درجه در مقابل ١۵٠بيش از زيادی از اين کارگران در دمای 

  .آور منظور نشده است ای آنان تسھيYت مشاغل سخت و زيان اند اما متاسفانه در سوابق بيمه کوره کار کرده
  
  

  بيکاری تشديد  ف)کت و در ايران 

 يران  درا سال اخير شاخص فYکت١٧براساس تازه ترين آمارھای منتشره از نرخ بيکاری و تورم برای نخستين بار طی 
  .. درصد عبور کرد۵٠از مرز 

به گزارش خبرآنYين، شاخص فYکت به عنوان ميزانی برای ارزيابی شدت رکود تورمی مورد استفاده قرار می گيرد، اين 
شاخص طی سال ھای اخير ھر ساله رکورد جديدی بر جا گذاشته است، تازه ترين آمارھا از وضعيت اين شاخص نشان می 



 سال اخير سرجمع نرخ تورم و بيکاری که شاخص فYکت ناميده می شود در پايان تابستان ١٧ار طی دھد برای نخسين ب
 . درصد عبور کرده است۵٠ از مرز ٩٢سال 

نکته قابل تامل آن که رشد شديد اين رکود تورمی دقيقا از . اين وضعيت گويای عمق رکود تورمی در اقتصاد ايران است 
 ۵١ درصد به ٢۶مان با اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا که شاخص فYکت در ايران از  آغاز شده است، ھمز٨٩سال 

 . رسيده است٩٢درصد در نيمه نخست سال 
صندوق بين المللی پول نيز پيش بينی کرده است  که نرخ بيکاری 

 درصد بوده است در پايان 12.2 بالغ بر 2012ايران که در سال 
  . افزايش پيدا کند درصد13.1سال جاری ميYدی به 

 کشور جھان از نظر نرخ 105اين نھاد بين المللی به رده بندی 
 18 پرداخته و ايران را از اين نظر در رتبه 2013بيکاری در سال 

   .جھان قرار داده است
 کشور نرخ بيکاری با\تری از 17بر اين اساس در سال جاری تنھا 

 .  پله ای داشته است6ل صندوق بين المللی پول نسبت به سال گذشته صعودی ايران در رده بندی امسا. ايران خواھند داشت
 درصدی کمتری نرخ بيکاری را بر اساس برآورد صندوق بين المللی پول در سال جاری 0.6بYروس با نرخ بيکاری 

  ميYدی دارد
  

  

  اخبار خارجی �
 

 اعتصاب دو ميليون کارگر اندونزی برای افزايش دستمزد 
 2013 نوامبر 1س، جمعه آسوشيتدپر

  جاکارتا، اندونزی

خواسته ھای .  ميليون تن از کارگران اندونزی برای دومين روز دست به اعتصاب سراسری زدنددوروز جمعۀ گذشته 
 .کارگران شامل افزايش دستمزد، پرداخت مزايا و اعتراض به استخدام کارگران قراردادی است

کارگران داير بر افزايش  اين اعتصاب با وجود قول مساعد به 
  . دستمزدھا صورت گرفت

جوکو ويدودو، حکمران جاکارتا، افزايش دستمزد حداقل کارگران 
به  دو )  د\ر194معال ( ھزارروپيه 200پايتخت از دو ميليون  

در ماه را تصويب )  د\ر211معادل (ميليون  چھارصد ھزارروپيه 
ستمزدھا به سه ميليون کارگران خواھان افزايش حداقل د. کرده است

  .اند)  د\ر330معادل ( ھزارروپيه 700و
سعيد اقبال، رئيس کنفدراسيون اتحايه ھای کارگری اندونزی، تعداد 

 34 ايالت از 20 اکتبر، در 31کارگران اعتصابی را در روز پنجشنبه 
  .  ميليون تن تخمين می زند2ايالت کشور 

 .ين کمتر بوده استپليس مدعی است که تعداد اعتصابيون از ا
در )  د\ر330معادل ( ھزار روپيه 700خواست اصلی کارگران افزايش حداقل دستمزد به سه ميليون و "اقبال می گويد که 

 درصدی 44ھمين کارگران در سال گذشته در پی اعتراضاتی که صدھا ھزار نفر در آن شرکت داشتند، افزايش ." ماه است
 .ندنددستمزدھايشان را به کرسی نشا

از ديگر خواسته ھای کارگران اين است که دولت مزايائی را برای آنان منظور کند و به استخدام کارگران : "اقبال می افزايد
 تن از کارگران بر اثر اصابت ضربه 3در جريان اعتصاب ھای جمعه حداقل ... بر مبنای قراردادھای موقت خاتمه دھد

ضاربين به کارگران اعتصابی که کوشيده بودند ديگر کارگران . ان زخمی شدندچاقوی اعضای يک سازمان  افراطی جوان
 .را از کار باز دارند، حمله کردند

 مأمور حفاظت برای حفظ آرامش در پايتخت 300ھزارو17سخنگوی پليس جاکارتا، کلنل ريکوانتو، اعYم کرد که بيش از 
 .و حومۀ آن به کار گرفته شده است

 اندونزی در اثر قطع يارانه ھای سوخت در تابستان گذشته، در کنار تورم افزاينده و کاھش ارزش پول ھزينه ھای زندگی در
  . ملی در برابر د\ر، به شدت با\ رفته اند

  
  



  اعتصاب عمومی عليه صرفه جوئی ھا در يونان
  انگليسی. سی.بی.مارک لوون، گزارشگر بی

   2013 نوامبر 6چھارشنبه 
    المللی اش چگونه سر می کند؟يونان با تعھدات بين

، که قرار است وام دھندگان بين المللی در مورد دادن وام ديگری به يونان تصميم بگيرند، 2013 اکتبر 6امروز، چھارشنبه 
  . ساعته دست زده اند24کارگران يونان در اعتراض به ادامۀ صرفه جوئيھا به يک اعتصاب عمومی 

ر نقل و انتقا\ت ھم در بخش دولتی و ھم در بخش خصوصی مختل شده و مدارس و در اثر اين حرکت، پروازھا و ديگ
   .بيمارستاھا نيز در امان نمانده اند

 . اعتصاب عمومی در يونان به وقوع پيوسته اند30 تا کنون 2010از اوائل سال 
ودجه، ميزان بيکاری در پس از اعمال صرفه جوئيھای سنگين در بخش عمومی و افزايش مالياتھا برای جبران کسری ب

  . درصد رسيده است28يونان به حدود 
 ميليارد اورو به يونان وام داده شده است تا بتواند مشکYت مالی اش را برطرف 240ًتا کنون در دو نوبت مجموعا حدود 

 .ياج دارد ميليارد اوروی ديگر برای سال آينده احت11گمانه زنيھا حاکی از آنند که اين کشور حداقل به . کند
  . پوسترھای اتحاديه ھای کارگری در آتن مردم را به حمايت از اعتصاب دعوت می کنند

موضوع لحظۀ حاضر پرداخت آخرين قسط وام دوم، به 
پرداخت اين قسط بايد توسط .  ميليارد اورو است1مبلغ 

سه وام دھنده به يونان، يعنی کميسيون اروپا، 
للی پول، مشھور به بانکمرکزياروپا و صندوق بين الم

روز سه شنبه عده ای .  ، تصويب شود)سه گانه(ترويکا 
از مردم خشمگين در برابر وزارت اقتصاد يونان در 

در آنجا حضور يافته بودند، " ترويکا"زمانی که ناظران 
 .اجتماع کردند

ترويکا می گويد که بودجۀ يونان برای سال آينده يک 
ه ممکن است رياضت  ميليارد اوروئی دارد ک5/2کسری 

 . اما دولت يونان می گويد که اين کشور بيشتر از اين نمی تواند سختی بکشد. بيشتری را ھم ايجاب کند
پيش بينی می شود که يونان، به اين اعتبار که سرانجام بتواند بر بحران بدھيھايش غالب شود، در سال آينده از بحران 

 . ساله خارج گردد6اقتصادی 
 . روندی کند و دردناک خواھد بود که می تواند سالھا به درازا بکشد" بيمار اروپائی"درمان اين با اين حال 

در اثر اعتصاب امروز و راھپيمائيھای برنامه ريزی شده در آتن، برخی از خدمات ھواپيمائی، راه ھای آھن و آبی مختل 
 . د ساعت متوقف کنندکنترل کنندگان ترافيک ھوائی ھم بايد کار را به مدت چن. شده اند

کارگران، بازنشستگان و بيکاران در راه کابوسی بی پايان قدم "کارگران بنادر در اعYميه ای که انتشار داده اند گفته اند که 
 ."حکومت و ترويکا دارند کشور ما را ويران می کنند. بر می دارند

  ."ما، با اتحاد، می توانيم آنان را متوقف و سرنگون کنيم: "در اعYميه ای ابراز داشته) آددی(اتحاديه کارکنان بخش دولتی 
  
 

  کارگر در ترکيه ١٧مرگ ھزار و  : ماه سال جاری ميGدی بر اثر حوادث کار١٠طی 
 کارگر اين ١٧ ماه سال جاری ميYدی، يک ھزار و ١٠طی 

کشور در ترکيه بر اثر سوانح مختلف در محل کار جان خود را 
ه نگرانی فعا\ن کارگری در اين کشور را اند ک از دست داده

  .برانگيخته است
ترکيه با انتشار » نھاد امنيت کاری کارگران«به گزارش ايلنا، 

ھای کارگری اين  اين گزارش، از شمار بسيار سوانح در محيط
 .کشور انتقاد کرده است

 ١٠٩) مھر و آبان(براساس اين گزارش، تنھا در ماه اکتبر 
ھای  بيشتر اين کارگران در بخش .اند ارگر زن، در ترکيه به علت بروز سوانح در محيط کار کشته شدهکارگر شامل ھفت ک

در بين کارگرانی که در سال جاری در : اين گزارش افزود .اند ساختمانی، حمل و نقل، کشاورزی و خدماتی فعاليت داشته
 .ان طبق قوانين ترکيه ممنوع است، وجود دارند سال که اشتغال آن١٨اند، چھار کارگر زير  محيط کار جان باخته


