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تحلیل هفته

همبستگی عملی ،بەجای همبستگی زبانی

صادق کار
و

روحیییییرو نر وباییییی ب ییییی ر
هم ستگ کی نیری و تسیت ی
کو یر نییرمو یوس لیی  ٧٥یر بریی
ی آیی ی بیی
و ببییگریی
کیی رت
ب ییی ی ی کو یر
یییی ی ،یو کییی رت
ح ی ش ییه ب ی هو ی ییره
نقالب نقه بهم ی تو ی یا .
یییع ا ب ی ییید ی و یر ک ی رت
ی آ ی نر ب ی ی و یر و قع ریشو یر
قتد ی ی لییو ل ی ق ی
یحی
ییییرع
نقیییالب و اتدییی ی ش کییی رت
لیی هیی  ٧٥یی  ٧٥ی یی  ،کو
ل ب نا رژی
ب
رژی هل
ر یی کی هه
آمه ر لیالب
یلییتمبیه و بب ییی ی کو کیی رت
کای .
ق ال ی ل وری ی ین آ ی
ق یی
وآی ی همییرع ا ب ی لی
ب قعرییی و نقیییه اییی قو کییی رت یر
ییی و
حییی ش یییره لیییق ا
نق ی ر رژی ی لییل ات و وحش ی
.
ق رش ک رت
رژی لالب

مرا
نقالب ب  ،ا ف ر
س
نقییالب
کو ف صیی ال یی نو ق یی
اتد ی ی ش و
ک ییه ب ی ک ین ی
یو نفیع ی ی
ن رض یت ک رت
یهیییی یگر نیییی و یهمییییرع لیییی
هیییی نو یو
وایییی ه ایییی ن
ب ی ین  ،یو لی ا رنی
ک رت
ر
ا ی ر ک ین ی و ل ی ک ب ک ی رت
وع ک ین و نستا ی لی ک ب
ر ه  ،لا ی ه و ل ب هی
یو
هی
و یجی ی شی
ک رت
هم سیتگ ای قو کی رت ر
ک رت
یر ه یش اا و ی وع یو بری
ی ی تع ق نرع رف ه و آتم ا
ییع رو یر ای یهو
کاا  .هی
ه تذ تو ،ل یو ل وضعر
ی نی
و امی س ببییگری
کی رت
ی و ه لی نو صی ظ نیی
ی
وضییعر ب ی ن یون ی ه ی یو یه ی نو
حقییی
هییی بفتلییی یفشییی
ر کو ایی نبیییید یو ییید
کیی رت

قییی یییی ب ییی ر و فییی ک ر و ی ی
یسر ر ح صی
ق ی نر و هبیاو ه
لی لی ب یو ی ر حی ک
ت یی
ی و زریب یی ی
یو ر ج یی ی
ه ی ق نم نی و تی بق وبی و
ن ی ،زو یس ل
ب ر ش ک رت
کی رت ر
ه ره همو حق و حق
ت فتو ی ین و همرع و ب نی ر کو
ریب ک ی نی ر
ت فتاه ینی
ی
یییی ق نگذ یییتو ی ینییی  .ج یرییی ش
ب فییق ییید ق ی تذ ییتو
ب یر
لی
حی ک
آای ه کی رت
کو وآیی ی هیی یو ا بیی لیی ب و
هم سییییتگ یر ب یییی ر ش ب فییییق
نقیه امی ر ی یتو ن و
ک رت
یهمیییرع ییی ا هیییمو رژیییی هییی
کییی کییی ی
یییی
لیییت ی یییی
ب ییی ر ش حیییق ال ییی نو کییی رت ،
همرشو بق بت یع یو ا ب نف ذ و
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ر ه ظ لی ک ب
و ک بر ی ک رت
قییییی ر ی ی نییییی  .ک ر ییییی نو ی ر و
کی ر و جی رش ،یر بی آو یی
صح
هییی ح کییی ات ضییی کییی رت ،
همرشو الش بی کاای  ،یی یجی ی
و فی قو بری کی رت
یلتو یا
ییرع ی نای و
ر
هم ستگ
ه یش ر ضعر و بری
ش
ی ی رنییی  .ی نییی بو رییییب آمهییی ر
لالب نیی یو همرتی کو یی
کی رت
ف قو و ی ل ب ب نی
ق ئلا ی  ،یر کا ی ر ل ی ک ب شییع ی ی
ق ری ی و رم ن کی ی ای
و رلم نگو ی یتع ای
ک رت
ییگیی  ،و ییی عییرز یلییتمبی ،
ک ییه ب ی کاایی ب ی نع لیی ب
ی ن
یی ی و هم سیتگ کی رت
کو رل وق هی هی یر ک ر ی
ن .
ب فق
یی ی اجریی یو نییی یر ییی ونیی
یع ل کو ،ع ی حب ب و
و قعر
نریب یو لیه
ک رت
ل ب ه
یییی ی یر کایییی ت لیییی ب ن و
یییییی ن ع یر ضیییییر هم سیییییتگ
نقیه ی رنی .
و بیبی یگری
ک رت
یم ر حیبب و
عی ی
ه کای
وآی ی ی رنی  ،کو یو
ل ب ک رت
ییییت ک ش یسر ر یییی  ،یر
رغیییی
ییع ر
حیی ن کو یو یرلیی ب یی
و
هم ستگ بی یهای و کی رت
ر یو هم سییییییتگ و
ببییگریییییی
ف
ل ل
ش ر ل ب ه
ی یییی
نایییی  ،ونیییی
بیییی
زای ن
یا
بت لف نو یر ام

نشی نمی یهای ! و اجر ی
یو
کو ی وآ ی ییع هیمو لی ب و
نای
ش رالش آ ر و آ ر کو بی
ف ی
همو ت یش ش و نحیلو هی
ییه یهایی  ،هیی زایی
زییر ر
بییی
یییی
تییی ه  ،اییی ییگییی
یج ی هم ستگ کو
ن  ،ی
ر "ق س نفس " ب ی نا  ،حبب
ش ر یها !
آ ی
س نرسیییی
وری
نشیییی
ییییی
رل یو اق ی ت یی  ،یو االبیرو
کو یر همیرع رو هی
ه و بق
ایییی ظ حییییب ب و لیییی ب هیییی و
رو ک رت باتش
ف ص یما ل
ی ن  ،ت ی رآ ی ع ی ی بمل ی
ض ورش هم ستگ  ،ح ی و غری یع
ه ل  .ب وقت کو یو امی نگی
ب کار ب یرایر نو اهی زریب
ی ،یل و بت آو
یلتگر ب نم
ی کو رون هی زای رونی
ب
لی  ،ویو نی س
ف قو و ف قو ت ی
ح ک لی بیو
ریس  ،ن ر
ر لت ید کش ر یو یع همو حبب
نری ی ریب یی ییع
و ل ب ک رت
ل لی بی
همو حیبب و لی ب
ی ی ،هم سییتگ یر آای ه زییر
یج ی ی ک ی یب یر ل ی تذ ییتو زا ی
ییالش یی حمی ش و بشییق ف ی و
یج ی هم ر یرع زا ش
ی
،
کش ر ،ی تب ر
یر ی
ک رت
یی ییی ر آییع یو یییع نشسیی هیی
ییع تی و
عی ی
زق ر یر بری
هییی بییی و ت ییی و یو یعضییی
یع نشسی هی ،
ل ب یها ت

زقیی ر حمییلو ت یییی ! زایی شیی
بسییتق کو ی رنیی هییبیاو فع نریی
ی یی بیی یهایی  ،یو
یی ر
نتیییرجو رلیییر ی ینییی کو یییی هییی
هم ر کاا  ،ب یو بیع و یم
لریییی رو ییییع
زو کو ی یشیییی
فعی لیا ی ی
کار ب ید ا
ییی م
لیییتا یر بییی
بییی
لا ی ه یشیییی ر کو لیییی ک ب و
کاای ،
ی یی ی یی لی
ع ر
ی
رج الرو نه صح
زق ر
و ی و بی ر و
و بق نو ن تو
ینر یو هم لت یی لی ب یوی ر
ک ین  ،کو یر امی هی
بته
ک ر یر
ه ب ش رو
هرچ ک س
نر ب  .یاد نرب یر لت نو رو ک رت ،
ایییالس اتدییی ب غیییذ
کو یییی ن
ی
 ،آعفی اییر
لم ار ا
و ناگیییی وی یر نیییی  ،ت و هیییی
و ف هاگر ی ی ی یر نرو
ک رت
یییع لییو
لی
ن ی بو و
بحت ی
ره لیا ی ی کو یر و قیع یای ش
یو هم سییتگ هیی هس  ،لیی
یی ن .
بث
یر یا
حب ب و ل ب ه ک رت
یع یا ش یر ییع ی ی
ی نه س
یسییییر ر ی یییی ر کو هیییی لیییی
و بعلم فشی ر و ری بی
ی ک رت
تریییی
کاایییی  ،و برییییاو یییی
هم سییتگ ولییرع یر آیی بعو هیی
وآ ی ی ری یو ح ظ کتفی ن اای و یر
امییی هم سیییتگ نشییی یهاییی .
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از تجربه دیگران

اقتصاد غیررسمی:
تعاریف ،تئوری ها و سیاست ها
(بخش دوم)
انتشارات سازمان زنان در اقتصاد غیررسمی:
در راه جهانی شدن و سازمانیابی (ویگو)
نوشته :مارتا آلتر چن

ترجمه گودرز

در سالهای  08قرن گذشته ،مفهوم
ااتت
"بخش غیررسمی" گستتر
تتا بتوندتتر برتتتی تتییتترنت در نقت تتاد
کشورهای پیشترتت سترمااه دنری
رن دیتتت تییتتید ک تتر .تولیتتر بتته تتور
تتنا تترا نی ،تته در نمرا تتا ر تته در
نررپتتتتتا ،در رن تتتتترهای نقت تتتتتادی
متعطت  ،کو تتن ر دتتامتمرکت ت راتتر
سازمادرهی شر .تولیر ندیتوا اتای
تی م عطت "
تود رن به "تولیر تخ
سپرد ر در برتی باتتارها تتی بته
"تولیر کارگاهی" راع کرد.
ناتتد تتییتترنت بتتا رستتمی زدنزتتی نز
م اسیات کاری ر نستخرنمی همرنا
بودا ندر .مشاغل نستادرنرد بته غیتر
نستتتتتتادرنرد ر بتتتتتی قا تتتتترا ،بتتتتتا
دستتتتمتدهای ستتتا تی ر متناتتتای
محتتتررد ،اتتتا بتتته پیماد تتتاری بتتتررن
هرگودتتتتته متناتتتتتا تتییتتتتتر ااتت تتتتتر.
برردستتتپاری تولیتتتر کااهتتتا ر نرنزتتت
ترمات بته رن ترهای غیررستمی ر
صتت عت ارنن "غیرتتتودی" ررنج ااتتتته
نستتتتت  .در ناتتتتتد رردتتتتتر نقت تتتتتاد
غیررسمی به اتن راته پااترنر ،نمتا

رنبسته ر تابع در دظامهای مت امل
سرمااه دنری تیرال شرا نس .
در همتتتتان ستتتتالهای  ،08بحتتتترنن
نقت تتادی در نمرا تتای اتتتید راتته
داگتتتری نز نقت تتتاد غیررستتتمی رن
آش ت ار کتترد ر آن ناتتد بتتود کتته بتته
ه گتتتام بحرندهتتتای نقت تتتادی ،بتتتر
بی اری رنقعتی
ترصتهای شتلی ر نستخرنم در بخش غیررسمی– درشادر
– نتتردا می شود .میلیودها کارگر در کشورهای آسیای شترقی کته در اراتان
بحرنن نقت ادی آسیا در سالهای  08شتتل تتود رن نز دست دندا بوددتر ،متی
کوشیردر که در بخش غیررسمی کتاری پیترن اتا کستیی دناتر ک تر .در همتان
ستتالها "تعتترال نقت تتادی" در نتراقتتا ر گتتذنر نقت تتادی در شتتورری ستتاب ر
قابتل تتواهی در نقت تاد
کشورهای نررپای شرقی ر مرکتتی دیتت بتا گستتر
غیررستتمی تتتودم شتتر .تترن معمتتوا ت نستتتخرنم ر ترصتتتهای شتتتلی در بختتش
غیررسمی در دررا های تعرال ،گذنر ر بحرنن نتتناش می ااب ر؟ پاسخ دشتونر
دیس  :غالیات در ید مونقعی نس که ب گاا هتای سترمااه دنری دست بته
کو ن کردن تود می زد ر اا نز بید می رردر .کتارگرنن نترناتی ر بی تار شتر
ناد شرکتها ،که نم ان آلترداتیوی در بازنر کار رسمی بترنی شتان راتود دترنرد،
داگتار به نقت اد غیررسمی رر می آرردر .ناد د ته تاصه در مورد کستادی کته
بی ارمادرن رن درنردر ،ر مؤکرتر در کشورهازی کته تاقتر بیمت بی تاری ر
بضا
تأمید ناتما ی ندر ،صادق نس  .نگر نرضاع سخ نقت ادی با نتتناش تورم اا
زدن نز ترمات درلتی همرنا باشر ،کارگرنن غالیات برنی تتأمید معیشت شتان،
در ک ار کار رسمی به کار غیررسمی دیت می پردنزدر.
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در سالهای  08قرن گذشته اهتادی
شترن نقت تاد در غیررستمی شترن
دیتترری کتتار در بستتیاری کشتتورها ر
بسیاری ص ااع سهم قابتل تتواهی
دنشت  .نگر ته اهتادی شترن متی
توندر مشاغل اراری رن نا اد ک ر ر
بازنرهتتای اراتتری رن بگشتتاار ،نمتتا
بستتیاری نز ناتتد مشتتاغل ،مشتتاغل
"م اسیی" دیست ر ر بسیاری نز ناد
بازنرهتتتتتتا هتتتتتتم درر نز دستتتتتتتر
تولیرک ترگان تترد اتا کتم بضتا
قترنر دنردتتر .لت ناتد نست کتته در
پاستتخ بتته رقابتت ستتخ اهتتادی،
شرکتهای رستمی تمااتل دنردتر بته
نستتتتخرنم تتتر معتتترردی کتتتارگر
مشتتتتتتاغل گرهتتتتتتی نز م تتتتتتاری
غیررسمی نکتفا ک تر ر بتاقی نمتور
تولیتتتر کتتتاا ر تتتترمات رن بتتته داگتتتر
شتترکتها ر کشتتورها بستتپاردر .داگتتر
ناتتد کتته شتترکتهای غیررستتتمی ر
تولیرک رگان ترد غالیات تاقتر دندتش
بازنر ر مهارتهای ازم برنی رقابت بتا
شتترکتهای رستتمی در نمتتر صتتادرنت
ندتتتر ر موناتتته بتتتا رقابتتت کااهتتتای
رنردنتی در بازنر دنتلی.
در تتتاا اضتتتر در ستتتط اهتتتادی
تواه به نقت تاد غیررستمی م تردنت
التتش شتترا نستت  .ناتتد تواتته تتتا
تتترردی بتتته لتتت بستتت نقت تتتاد
غیررستتتمی در سرنستتتر ددیتتتا در
نشتت اا اراتتر ر در ااهتتای پتتیش
بی ی دشرا نس  .تود ناد پرارا تا
رردی داشی نز ناد رنقعی نست
که نستتخرنم غیررستمی در اراتان
تتوق
بحرنن نتیتر ( )8880گستتر
نلعتتتادا نی ااتتتت  .در ستتتاا 8808

بیشتتتر نز دیمتتی نز مشتتاغل در بخشتتهای غیتتر کشتتاررزی توستتعه ااتتتته تتتراد
ددیا ر  08درصتر ناتد دتوع مشتاغل در آستیای ا توبی ،در نشتتاا کتار
ما
غیررستتمی بتتودا نس ت  .نگتتر دندا هتتای مربتتو بتته کتتار غیررستتمی در بختتش
کشتتاررزی رن بتته ناتتد درصتترها بیتتاتتنزیم ،قطعتتات ستتهم کتتار غیررستتمی در کتتل
کشاررزی – ر به راژا در نتراقای ستیاا ر بیشتتر نز
مشاغل ،تاصه در م ا
آن در آسیای ا توبی – نز ناتد هتم بیشتتر تونهتر شتر .تواته م ترد بته کتار
غیررسمی نز تشخیص رنبط بید دارسمی ( )informalityر رشر نز ان سو ر
بید دارسمی  ،تقر ر دابرنبری نز سوی داگر دیت داشی می شود .ناد تشخیص
که نمررزا بخش ن ظم نقت اد غیررسمی به نقت اد رسمی گرا تتوردا نست
ر اتء اات تنی کل نقت اد نس  ،ر ناتد کته ماات نز ز مت شتان تهیرست
شاغل در نقت اد غیررسمی شاهرنا نصلی برنی تقلیل تقر ر دتابرنبری نست ،
دنزمات قوت گرتته نس  .همچ ید ناد تشخیص که تطر کشیرا شرن زدتان بته
نش اا متتلتا کار غیررسمی ر تمرکت آدان در ناد مشاغل بیشتر نس  ،ر ناتد
که ماا نز زدان کارگر تهیرس در نقت اد غیررستمی شتاهرنا نصتلی بترنی
تقلیل تقر ر دابرنبری ا سیتی نس  ،دنزمات قوت گرتته نس  .تالصه ناتد کته
تواه به نقث اد غیررسمی نز سالهای  08قرن گذشته بته ناتد ستو بتا نتت ر
تیت تودم بتودا نست  .نمتا نک تون ستودم ری ناتد مفهتوم بترنی سیاستتورزنن،
ک شگرنن ر محققان محرز گردارا نس  .ناد به امد اای رنقعی نی نس که
نمررزا ناد دوع کار در نقت اد اهادی نشتاا کردا نست  :بختش ن ظتم دیترری
کار اهادی که سهم قابل تتواهی هتم در نقت تاد اهتادی دنرد ،بتی آن کته نز
مااتها ر مقررنت درلتی بهرا م ر باشر ،دیرری کار غیررسمی نس .
نمررزا نقت اد غیررسمی ان رصه مطالع مستقل نس کته شتمار تتنا ترا
نی نز پژرهشگرنن شاته های رگاده نی رن  -نز نقت تاد تتا مردمش استی ،نز
م اسیات کار تامطالعتات ا ستیتی ،نز لتوم سیاستی ر ناتمتا ی تتا بردامته
راتی شهری  -رن به تود الش کتردا نست  .تحقیقتات نتیتر در در ناتد بتارا بتر
نقت اد غیررسمی در ن بعاد ر ترکییتات گودتاگون آن متمرکتت ندتر ر در استت وی
لل ر ونمل تحرک آن ،ونقش آن برنی رتاا ناتما ی ر تولیرم ری ،پیودرهای
مواود بید نقت اد غیررسمی بتا نقت تاد رستمی ،رشتر ،تقتر ر دتابرنبری .ناتد
القتته م تتری م تترد بتته نقت تتاد غیررستتمی بازندراشتتی مهمتتی رن در مفهتتوم
نقت اد غیررسمی ر بهیتود نبتنرهتای ندترنزا گیتری ناتد پراترا رن مواتش شترا
نس .
اضر ،که دخستید دوشته نز سری "ندتشارنت سازمان زدان در نقت تاد
دوشت
غیررسمی :در رنا اهادی شرن ر ستازمادیابی (راگتو)" نست  ،دگتاهی کلتی
دنرد بتته میا ثتتتات ت،وراتتتن ،پااتتته نی ر دیتتت سیاستتتتگتنرنده در متتتورد نقت تتتاد
اری
غیررسمی .ناد دوشته نز  5بخش تش یل شرا نس  .بخش دخس
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دگاهی تاراخی به مفهوم نقت اد غیررسمی ر میا ثات مرتی با آن نس  .بخش درم ،مررری نس بر بازندراشی های
نتیر در ناد مفهوم ،به شموا مفهوم رسیع نستخرنم غیررسمی ر مرلهای اامع برنی تییید ر ل اابی آن .بخش
سوم پیودرهای بید نقت اد غیررسمی ،شرکتهای رسمی ر مقررنت رسمی رن برمی رسر .در بخش آتر پاسخهای
سیاستگتنرنده به نقت اد غیررسمی ،نز امله سیاس رسمی بخشیرن به ناد نقت اد رن معرتی می ک ر .دوشته ،در
بخش دتی ه گیری ،با ترنتوندی برنی بازندراشی در بار آا ر نقت اد غیررسمی پااان می اابر.

اخبار خارجی

بریتانیا:

موافقت کاهش حقوق فوالد کاران برای حفظ  4444شغل

اتحادیه ای برای کارگران فوالد
بی.بی.سی 11 ،.آوریل 6412

کاهش موقت دستمزدها به عنوان جزئی از قرارداد فروش
یکی از بخشهای تاتاا باه گریباوب ،بارای حفاظ  4444شاغل
مورد موافقت کارگران قرار گرفت.

کتتارگرنن بتته کاستتتد موقت نز قتتوق شتتان بتته میتتتنن 3
درصر ر تتییرنتی در شرنا ر ضونب کار به تونن اتزتی
ا تی نز تأسیستات تولیتر تتواد تاتتا بته
نز معامل ترر
گرایوا ردی دنددر.
نجات  4444شغل
ن ضای نتحاداه های "نتحاد!"" ،نتحادا متومی براتادیتا"
ر "ند مد کارگرنن" نز تتییرنتی در قرنردند بتید شترکتهای
تاتا ر گرایوا که متواه فظ تأسیسات ظیم تولیر تواد
در نست ادتورب بوددتتر ،ماات کرددتتر .نستتتیو متتن کتتوا،
رهیر نتحادا "ند مد کارگرنن" ،متی گواتر" :ناتد ت تمیم
توق نلعادا دشونری بود .نما ردی کارگرنن گتام بل تری بته

الو برنی نتذ ناد ت میم ر تضمید آا ر مشتاغل در ناتد
تأسیسات بود".
تأسیسات نس ادتورب به گرایوا ت بسیار دادر نز
ترر
ان تیر مثی برنی ص ع تتواد در براتادیاست  ،کته بته
دلیل رررد تواد نرزنن نز ید ر ونمل داگری اون هتا ته
های ندرژی ،در بحرنن بود ر دیود دس ر پا می زدر.
گرایتوا ر تاتتا هفتت گذشتتته بتر ستر معاملت تأسیستتات
نس ادتورب به قیمت ستمیولین  0پودتر مونتقت کرددتر.
ناتتد معاملتته تتترنرم  0088شتتتل در ناتتد تأسیستتات رن
تضمید می ک ر ر مادع نز تعطیلی آن ،ان دتتر مه رسی
در ررکی ستتون ،اتتن دتتتتر مشتتاررا ر رن تتی در اتتورک ر
داگتتر رن تترهای تتتوزاعی رنبستتته بتته آن ،نز املتته اتتن
آستتتیان ستتت د آهتتتد در شتتتماا ترندستتته متتتی گتتتردد.
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نا اد ک ر .ان رنم درلتی با بهر
بخشی نز سرماا ناد ص ررق باشر.

دام ناد تأسیسات رن به "تواد
گرایوا در صرد نس
در
براتادیا" تتییر دهر .ناد دام با تأسیس شرک کورر
توس تاتا ،نز
ساا  ،0000ر سپس ترار شرک کورر
لیس نسامی در ص ع تواد براتادیا ذف شر.

ت اری می توندر

شرک تاتا نک ون به ددیاا ترارنرنن داگری برنی رن ر
در براتادیاس  :پورت تالیوت در ا ون رالت؛
باقیمادرا ن
شان
رن ری با هتنرنن محل شتلی که سردوش
دامعلوم نس .

گرایوا تق قیم سمیولین تأسیسات نس ادتورب رن
که ان
تونهر پردنت  ،نما در وض پذارتته نس
ص ررق با سرماا  088میلیون پودر برنی مفظ مشاغل
کویت

سقوط  24درصدی تولید نفت خام در اثر اعتصاب کارگران

کارگران صنعت نفت کویت در نخستین روز اعتصاب
بلومبرگ 11 ،آوریل 6412

کتتتارگرنن صتتت ع دفتتت کواتتت بتتته
ترنتونن نتحاداه کارگرنن پتررشیمی
پتتااخ مثی ت دنددتتر ر نز ررز ا ش ت یه
 00آرراتل دست بته ن ت تتان زددتتر.
ناد ن ت ان تا رسیرن بته م تالیات
کارگرنن دامحررد ن الم شرا نست .
بتتتا شتتتررع ن ت تتتان ر دستتت زدن
متترارا شتترک دف ت بتته نقتترنمات
نضطرنری بترنی مقابلته بتا ن ت تان،
تولیتتر دفتت تتتام کواتت  08درصتتر
تقلیل ااتته نس .
ررز ا شتت یه ستتعر تمتتی ،معتتارن
مالی مرار امل شرک دف کوات

ر ستتخ گوی ناتتد شتترک در زمتتان
دس کشیرن کارگرنن نز کار ن تالم
کرد که تولیر ناد کشور ضتو نرپتن
به  0/0میلیون بشت ه در ررز نتتتادا
نس  .نر نتترد که شرک پتررلیتوم
کوا ت (شتترک متتادر شتترک دف ت
کوا ) ر داگر رن رهای ملیاتی در
صتترد ندتتر کتته دیازهتتای دنتلتتی رن
تأمید ک ر ر پاسخگوی تعهرنت بید
نلمللی کوا تونه ر بود.

ساا گذشته ،بترنی نا تاد تتونزن در
بوداتتت درلتتت دستتت بتتته قطتتتع
پردنتتهای درلتی ر متناای کارگرنن
زدا نس  .نت قیم دف در الی
نس که نتتناش تولیر دف نرپتن ر
داگر کشورهای تولیرک ر دف بته
نشیاع بازنر دف ند ام شرا نس .

کواتتتتت نز زمتتتتترا تولیرک تتتتترگان
تاررمیاده نی دف نست کته در ن تر
کاهش  38درصتری قیمت دفت در
2

بولتن کارگری
کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
شنبه  4اردیبهشت  39 / 5931آوریل  /3152 /سال سوم شماره 591

اا

تولیتتر دف ت تتتام کوا ت تتتا پتتیش نز
ن ت ان  8/00بشت ه در ررز بتود .بتا
ناد میتنن تولیر کوا مقام هارم رن
در میتتتان کشتتتورهای ضتتتو نرپتتتن
دنش  .ب ا به گتنرشهای آژندس بید
نلمللی ندرژی ،متازند رضته دستی
به تقاضا در سه ماا نرا ساا ااری
 0/0میلیتتتتون بشتتتت ه در ررز بتتتتودا
نس .
افت تکان دهنده
ندرنرد بتتتل ،نز تحلیلگتتترنن نقت تتتادی
بادن نمارنت ،کاهش تولیر دف تام
کوا ت در ن تتر ن ت تتان رن ت ادره تترا
توصی می ک ر .نر می گواتر" :ناتد
کاهش می توندر نز ن تر نشتیاع بتازنر
رری قیم دف ب اهر ر همید تردن
مواتتتش نتتتتتناش بستتتیار کمتتتی در
قیم دف شود".
ررز ا ش یه رزرنی دفت کشتورهای
تولیرک تتتترا ،نز املتتتته ربستتتتتان
صتتعودی ،بترگتتتراد ضتتو نرپتتن ،ر
ررسیه در در ه دارنر دنشتت ر تتا در
متتورد پیشتت هادی دناتتر بتتر م متتر
کتتردن ستتط تولیتتر ر نز ناتتد را ت
کمن به نتتناش قیم دف ت میم
بگیردر .برد  ،شاتص بتید نلمللتی
قیمتتت دفتتت  ،در ررز امعتتته برنبتتتر

 03/08دار بود .ناد شاتص
نز نتتناش  85درصری قیم دف نز
پس نز نرنز پیش هاد ند متاد ستط
تولیر در دیم ماا توراه دنشت  .بتل
متتی گواتتر کتته "تیتتر اتتن تونتتت
ن تمتتالی در دشستت در تته قطعتتات
تحت نلشتتعاع کتتاهش تولیتتر کوات
قرنر تونهر گرت ".
تالتتتتر نلعسعوستتتتی ،ستتتتخ گوی
شتترک ملتتی دفتت کواتت میتتتنن
ررردی ک ودی پاااشگاا هتای دفت
ر گاز کوا رن 588هتنر بش ه در ررز
ن الم کتردا نست  .نر نتتتردا نست
که در ن تر ن ت تان ر بته تونن اتن
نقتتترنم نضتتتطرنری ستتته پاااشتتتگاا
درلتتتی ناتتد کشتتور میتتتنن پتتردنز
تتتتود رن کتتته امعتتتات دنرنی رتیتتت
088هتتتنر بش ت ه در ررز ندتتر ،تقلیتتل
دندا ندر.

نلعتمتتی ن تتالم کتترد کتته بتتا شتتررع
ن ت تتتان تولیتتتر گتتتاز هتتتم بتتته 088
میلیون توت م عش تقلیل اات .
پاااشگاا هتای کوات دفت تتام رن
به مح واتی ون گازرزیل ،داتتا ر
سوت هونپیمتا ،ته بترنی م ترف
دنتلی ر ته بترنی صتادرنت ،تیترال
می ک ر.
دمحم نلشتتتطی ،دماا تتتر کواتتت در
دشستتت در تتته ن تتتالم کتتترد کتتته
مذنکرنت با دماا ترگان کتارگرنن آغتاز
شرا ر ندنمه دنرد.
توضی بولتد کارگری :تا هارشت یه
بیستتتم آرراتتل ه تتوز تتتونتقی بتتید
نتحاداتتته ر مقامتتتات شتتترک دفتتت
اصتتتل دشتتترا ر ن ت تتتان
کواتتت
کارگرنن دف کوا همچ ان ندنمه
دنشته نس .

سی نلقحطادی ،رهیر ک فررنسیون
کتتارگرنن ص ت ااع دف ت ر پتررشتتیمی
که به ن ت ان ترنتوندرا نس  ،می
گواتتتتر" :ن ت تتتتان ن ضتتتتای ناتتتتد
ک فررنسیون با 03هتنر ضو ،متواه
کاهش دستمتدها ر قطع برتی نز
متناای آدان نس  .با شررع ن ت ان
در ررز ا ش ت یه تتررد 0هتتتنر کتتارگر
دس نز کار کشیردر".

روز جهانی کارگر را
هر چه با شکوهتر برگزار کنیم

1

بولتن کارگری
کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
شنبه  4اردیبهشت  39 / 5931آوریل  /3152 /سال سوم شماره 591

در پی اعتراضات وسیع در هند

تغییر در سیستم بازنشستگی منتفی شد
رویتر64 ،آوریل 6412

سه ش یه  00آررال ،به ددیاا ن ترنضات هتنرنن کارگر در مرکت ت ولوژی ب گالور
ر درگیری آدان با پلیس ،درل ناتد کشتور پیشت هاد م ادلته ندگیتتی رن کته بته
کارگرنن بترنی ند ترنف نز پتس ندترنز بازدشستتگی محتررد متی
مواش آن
شر ،م تفی ن الم کرد.
در اراان ناتد ن ترنضتات پلتیس نقترنم بته شتلین گتاز نشتن آرر کترد تتا ندیتوا
کارگرنن دساای رن کته نز
تتییتتترنت متتتورد دظتتتر در
سیستتتتم بازدشستتتتگی
تشتتمگید بوددتتر ر بتترنی
درمتتتید ررز دستتت بتتتته
تظتتتتتاهرنت زدا بوددتتتتتر،
متفرق ک ر.
درلت پیش ت هاد دندا بتتود
کتته نز متتاا توراتت ستتاا
اتتاری تتییرنتتتی در دحتتو
ند تترنف کتتارگرنن نز پتتس
گوشه ای از تظاهرات 022هزارنفرۀ کارگران نساجی در بنگالور
ندتتتتتتتترنز در صتتتتتتتت ررق
بازدشستگی کارگرنن رنرد شود ،نما ب ا به ن الم شاد ار آگاررنا ،رزار کار ه ر،
داررز ت میم گرت ناد رح رن ک ار بگذنرد.
آگاررنا ن الم کرد" :ما نمررز در ناد بارا (ک ارگذنشتد پیشت هاد} ت تر تتونهیم
کرد .دلیلی برنی ناترنی ناتد ترح ،رقتتی کتارگرنن آن رن دمتی تونه تر راتود
درنرد .ما نصرنری بر نارنی ناد رح درنرام".
های تلواتاودی دشان ده ر نتوبوسهای
سا اتی پیشتر در همان ررز ،گتنر
سوتته ر ان ماشید پلیس تردشرا بوددر .کمیسر پلیس شهر ب گالور ن الم
کرد که پلیس در اراان تظاهرنت  088تد نز کارگرنن رن بازدنش کرد ر رضتعی
رن تح ک ترا دنرد.
ت میم م تفی کردن رح تتییر در سیستتم بازدشستتگی ،کته بته مواتش آن
سهم کتارگرنن نز صت ررق بازدشستتگی ت هتا در صتورت بازدشستتگی آدتان در
سد  80ستاگی اتا بعترتر آزند متی شتر ،درمتید قتش دشتی ی درلت داردترن
مودی ،دخس رزار ه ر ،برنی تتییر در سیستم بازدشستگی نس .

ستاا اتاری دیتت آررن
در ماا متار
اازیتلی ،رزار نمور مالی ه ر ،ترح
داگتتتری رن بتتترنی رضتتتع مالیتتتات بتتتر
پتتس گرتتت .
بازدشستتتگی زردر
ناتتد تترح بتتا ن تتترنض کتتارگرنن اقتته
سفیر ر یق متوس رربرر شر.
ن ترنض بته ترح تتییتر در سیستتم
بازدشستگی در شهر ب گتالور نز ررز
درش یه آغاز شتر .در ناتد ررز بتیش
نز 888هتتتنر کتتارگر صت ااع دستتاای،
که نغلش آدان زن بوددر ،به تیابادهتا
آمردر.
اااتتارنم رنمااتتاا ،ا تتی نز مستت،وان
نتحاداتت کتتارگرنن درزدتترا ر دستتاج،
پیش نز آن که درل ت تمیم تتود رن
ن الم ک ر ،گف " "دستمتد کارگرنن
دساج ررد  0888ررپیته ( تررد 00
نررر) در ماا نست کته بستتگی بته
برتتتتتوردنری نز بازدشستتتتتگی دنرد.
تتییتتتترنت متتتتورد دظتتتتر در صتتتت ررق
بازدشستتتتگی دتتته ت هتتتا کتتتارگرنن
دساای بل ه رضع تمام کتارگرنن در
بخشتتتهای داستتتازمادیاتته رن متتتتأ ر
تونهر کترد .بتا ناتد تتییترنت ت لیت
مردم تهیرس کته م یوردتر هتر آن
اه دنردر رن صرف هتا ه های ااتل
ک ر ،ه تونهر شر؟"
رنماااا اصر "ضر ناتما ی" رن کته
با س د به پلیس مله کردا بوددتر
رن سرزدش کترد ر گفت  88" :دفتر نز
ن ضتتای نتحاداتته بتتا ضتتربات بتتاتون
پلیس به شرت زتمی شرا ندر".
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کارگران ایران

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد

هرگز دست از خواسته های به حق خود بر نخواهیم داشت
نبرنهیم مردی ضو هی ،مرارا ر دااش رزیس س را ای
کارگرنن شرک رن ر80 ،تررداد به ارم ناتماع ر تیادی
لیه نم یت کشتور ر نتتالا در دظتم متومی در دندگتاا
ندقتتتتتتتتتتتالن شتتتتتتتتتتتعیه  80محاکمتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتر.
صتتال دی یخ ت بتته تتونن رکیتتل متترنتع
نبرنهیم مردی در دندگاا ضتور دنشت ر ااحته دتتا ی
تود رن در  0صحفه به دندگاا نرناته کترد ،ر نتهامتات رنردا
ر تاقتتر مستتت رنت توندتتر ر نز
بتته متتوکلش رن بتتی نستتا
دندگاا درتونس تیرزته متوکلش رن کترد .متردی نتهامتات
مستت رنت نرنزته شترا توست
رنردا رن رد کرد ر بر نسا
رکیل مرنتع تود ،رر به راس دندگاا گف  :تعالی هتای
س را اای قتادودی نست ر ت ن تترنض ،دندتتونهی ر
مسلم همه ی کارگرنن ناترنن نست
دنشتد س را ا
ر به هیچ ونن نتهامات رنردا رن قابل قیوا دمی دندر.
بترنی نا تاد تشت یالت
متردی در تی ستاا هتتا تتال
ونمتتل نم یتتتی ن ال تتاتی
س ت را اای تتراد بارتوس ت
دستگیر ر زدرندی شرا نس .
ری ان بار به ل شرک در ن ت ان هتای ستاا 0300
رند رگان شرک رن ر در دندگاا ندقالن شعیه 00محاکمه
شر ر به  3ر دیم ساا یس مح وم گردار ،مردی دررنن
مح ومیت تتتود رن در زدتترنن نراتتد ب تتر  358تتتا آتتتر بتتررن
مرت ی سپری کرد ،ری ا یار داگر هم در دندگاا ندقالن
نستالمی ،بترنی تعاات هتتای ست را اای توست قاضتتی
مقیسه به درساا یس مح وم شتر کته پتس نز تحمتل
تتررد پ ت ه متتاا زدتترنن آن هتتم در بتترتراد شتترنا زدتترنن
قتلح ار نز سوی دندگاا ت رار دظر تیرزه گردار ر نز زدرنن
آزند شر.
ازم به توضی نست کته دنرد رضتوی داگتر ضتو هی،ت
مرارا س را ای کارگرنن شرک رن ر درشعیه  80دندگاا
ندقالن در  83دی ماا ساا دود ر هارتوس قاضی ن متر
زندا با همان نتهامات رنردا به مردی محاکمه گردار ر بته
5ساا یس تعتاری مح وم شر.

نبتتترنهیم متتتردی ر دنرد رضتتتوی در نردایهشتتت  0300در
الی که ر ررز به نرا ماا مه ررز اهادی کتارگر مادترا
ونمتل رزنرت
بود در م تا تود در دیمه های شش توست
ن ال ات دستگیر ر ا سرا به ب ر  880زدرنن نراد م تقتل
شردر که بعر نز  88ررز بازدنش با قترنر صتر میلیتودی نز
زدرنن نراد آزند گشت ر.
رضا شهابی ضو داگر هی،ت مترارا ست را ای کتارگرنن
شرک رن ر که بیش نز 5ساا نز دررنن مح ومی شش
ساا تود رن در زدرنن نراد سپری کردا نست ر نک تون در
مرت تتی پتشتت ی بستتر متتی بتترد در بهمتتد متتاا ستتاا
گذشته توس شعیه  80دندگاا ندقالن نستالمی بته اتن
ساا یس م ردن توس قاضی ن متر زندا مح توم شتر
م صادرا لیته شتهابی تاایتر
که در دندگاا ت رار دظر
گردار.
متاسفاده در درساا گذشته تشار برتعاان س را اای ر
کارگری ر ن ضای کادون ص فی معلمتان شترت ر نتتتناش
ااتته ر راد تد نز تعتاان کتارگری ر معلمتان بتا همتید
نتهامات رنهی ررنده زدرنن شرا ندر ر یس های س گید
گرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ندتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر.
س را ای کارگرنن شرک رن تر ضتمد مح توم کتردن
ناد گوده ن ام صادرا لیه تعاان ست را اای ر کتارگری
تونستتار بر یترا شترن تضتای نم یتتی ر پلیستی لیته
کارگرنن ر تعاان معلتم نست ر تونستتار آزندی همته ی
کارگرنن ر معلمان زدرندی نس کته بترنی تعالیت هتاای
س را اای ر کارگری در زدرنن به سر می بردر ر بار داگتر
ن الم متی ک تر بتا ناتد تشتارها ر برتوردهتای نم یتتی ر
پلیسی کارگرنن ر داگرتعاان س را اای هرگتت دست نز
تونسته های بح تود بتر دخونه تر دنشت ر دنرن بتودن
تش یالت مستتقل ست را اای ر کتارگری رن ت مستلم
تمتتتتتتتتتتتتتامی کتتتتتتتتتتتتتارگرنن متتتتتتتتتتتتتی دند تتتتتتتتتتتتتر.
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