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  هاست

دعوت كارگران  »وقتی كه نوشته  
ــوری   ــھ ــم ــن ج ــوانــی ــاه ق ــه چ ب

را می نوشتم، ته ذھنـم   «اسالمی 
كـردم كـه سـئـوال    به این فكر مـی 
ــون چــه  »خــواھــد شــد   پــس قــان

ـراض   جایگاھی در مبـارزه و اعـت
ایـن سـئـوال را   «كـارگـری دارد؟ 

دوستی رسما به ایمیلم فرسـتـاد و  
در چند نوشته ھم غیررسـمـی بـه  
ـرداخـتـه شـده   مضمون آن نوشتـه پ

ــه  .  بـود  در ادامــه بـه چـنـد نـكـت
پردازم كه امیدوارم خواننـده در    می 

البالی آن نكات، جواب به سئـوال  
 .فوق را نیز دریافت كند 

 

  به مقامات دولتی نامه
دعوت كارگـران بـه چـاه  »نوشته  

ــوانــیــن جــمــھــوری اســالمــی   «ق
ای    ای است كه بخش عمـده   نوشته 

ـقـد نـوشـتـه یـكـی از   از آن بـه ن
 «كمیته ھـمـاھـنـگـی »اعضای  

باید اقرار كنم كـه  .  اختصاص دارد 
در مقطع نـوشـتـن مـطـلـب فـوق،  

ی اعضـای    نامه سرگشاده »ھنوز  
ــتــه  ــی ــرای    کــم ــنــگــی ب ی ھــمــاھ

ھـای    کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 
ی    کارگری خطاب به رئیـس قـوه 

نـامـه  .  را نخـوانـده بـودم  «قضائیه 
مزبور موضوع را كال به یكـجـای  

جایگاه قانون در فعل و 
 انفعاالت جنبش كارگری

  نگاری به مقامات جمھوری اسالمی   نامه 
 ناصر اصغری 

 ١٢ صفحه   اخبار کارگری

 ٣        صفحه 
انتخابی که اسد گلچینـی در  

دھـد ایـن    مقابل کارگران قرار مـی 
ھا را مـنـحـل    است که این تشکل 

کنند و بروند در محل کار تشکـل  
ـیـسـت چـرا  . ایجاد کنند  مـعـلـوم ن

ایجاد تشکل در مـحـل کـار، بـه  
 .ھا گره خورده است   انحالل این تشکل 

اوال  معلوم نیست  ایشـان ایـن  
ــا آورده  ــز را از کـــج ــد   ت ـــا  .  ان آی

بینند که در شـرکـت واحـد و    نمی 

ـپـه ایـن تشـکـل  ھـا درسـت    ھفت ت
ـرا   شدند و ھمان بال و شدیدتر از آن
ـر سـر دیـگـر   سرشان آوردنـد کـه ب

ــن کــارگــری    تشـکــل  ھـای فــعـالــی

 فراخوان انحالل تشکالت کارگری راه بجایی نمی برد
 فرامرز قربانی 

 «کمر ھمت »یکی از آیت الله ھا  
و از مـردم  !  بسته تا مـرغ نـخـورد 

جمـع و جـور کـردن    »خواسته با  
ـلـه بـا گـرانـی   اطراف کار در مقاب

آیت الله مدعی شـده   «سھیم باشند 
ـتـه انـد کـه مـواد  »که   اطبا گـف

ـرای   گوشتی غـذای مـنـاسـبـی ب
ـلـه مـکـارم   «! انسان نیسـت  آیـت ال

ـنـد مـرغ کـه   ـت شیرازی البته نـگـف
نمی خورند به جـایـش بـه تـجـویـز  
ـنـد   اطبا، بوقلمون تناول می فـرمـای
یا قرقاول؟ که البته این دومـی را  

ـیـش   ظاھرا قدیما فقط شاھان بـه ن
چـون خـون فـرھـی  .  میکـشـیـدنـد 

شاھانـه در رگ ھـایشـان جـریـان  
ـنـد گـوشـت  .  داشتـه  ـت ایشـان نـگـف

گوسفند را چکار میکنند و صـد  
البته نگفتند که اصال از کجـا در  
آمد دارند که شکم صاحب مـانـده  

البته در ایـن  .  شان را سیر میکنند 
که خدا روزی رسان اسـت شـکـی  
نیست، و ایشان ھم روزی شـان از  
استثمار بـی و حـد و حصـر تـوده  

ـتـه نـه  .  مردم تـامـیـن مـیـشـود  ـب ال

اینکه مـردم بـه رضـا ایـن را در  
ـلـکـه   اختیـار ایشـان مـیـگـذارنـد ب
ـروت   ـنـگ، ث ـف دولتی به ضـرب ت
ــاال مــیـکــشـد و یــک   مـردم را ب
ـیـار ایشـان   بخشی از آن را در اخـت
ـیـق و   میگذارنـد کـه ایشـان تـحـق
تفحص کنند که نجاسات بر چنـد  
قســم اســت و اگــر یــکــی مــثــل  

ـقـی »شاھین نجفی گفت    «آی ن
ـتـل اش را صــادر   فـورا فـرمـان ق

ـنـد  .  کنند  ـلـه مـان البته این آیـت ال

 مردم نیشابور جواب آیت الله را دادند
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عتراض امروز مردم نیشابور که از  
تجمع در صف تـھـیـه مـرغ شـروع  
ـیـوسـتـن تـعـداد   شد، بالفاصله با پ
قابل تـوجـھـی از جـوانـان و مـردم  
عاصی به یک تظاھرات وسیـع و  
ـر و گـرانـی و   تمام عیار علیه فـق

مـردم مـیـدان  .  حکومت تبدیل شد 
مرکزی شھـر را در تصـرف خـود  
ـر   گرفتند و شعار میدادند ننـگ ب
ــر نــوع   ــی و امــکــان ھ ــران ــن گ ای
ـروھـای   ـی عکس الـعـمـلـی را از ن
. سرکوب حکومـت سـلـب کـردنـد 

ـقـی   این تظاھرات انفجار خشم عمـی
است که ھمه جـا شـعـلـه خـواھـد  

 .زنده باد مردم نیشابور . کشید 
 تظاھرات امروز مردم نیشـابـور  
میتواند سرآغاز مبارزات وسـیـع و  
میلیونی مردم بجان آمده از اوضـاع  

صـف  .  مشقت بار کـنـونـی بـاشـد 
ـرای تـھـیـه   ھای طوالنـی مـردم ب
مایحتاج زندگی به این امیـد کـه  
ـتـظـار کـاالی   پس از ساعت ھا ان
ـری   مورد نیازشان را با قیمت کمـت
تھیه کنند، گوشه ای از جھنـمـی  
است که جـمـھـوری اسـالمـی بـه  

اکثریت باالئی از مـردم تـحـمـیـل  
ـر از  .  کرده است  ـف ـیـون ن ـل دھھا مـی

مردم فقیر و زحمتکش در سـراسـر  
کشور با این شرایط دست و پنـجـه  
نرم میکنند و دیر یا زود نـاچـارنـد  
برای پایان دادن به ایـن وضـعـیـت،  
ـیـونـی بـه   ـل در ابعـاد وسـیـع و مـی

ـنـھـا مـردم  .  میدان بیایند  اینرا نه ت
ـم و روسـای   بلـکـه مـقـامـات رژی
ـیـز   نیروھای سرکـوب حـکـومـت ن

ـیـل  .  انتظار میکشند  به ھـمـیـن دل
ـیـشـابـور بـا   حرکت امـروز مـردم ن
استقبال وسـیـعـی در مـیـان مـردم  

بینندگان کانال جـدیـد  .  مواجه شد 
ـقـاط کشـور امـروز در   از اقصـا ن
برنامه پخش مستقیم اعالم کـردنـد  
ـتـخـاب   که باید ھمـان راھـی را ان
کنند که مردم نیشابور مقابل آنھـا  

ـبـی در  .  گذاشتند  بحث ھـای جـال
ــان   ــای اجــتـمــاعــی و در مــی مـدی
ـنـه شـروع   جوانان نیز در ھمین زمـی
ــن حــال   شــده اســت کــه در عــی
پختگی مـردم را در مـقـایسـه بـا  

 .سالھای قبل بخوبی نشان میدھد 
ـیـسـت کـارگـری    حزب کمـون

ھمه مردم شـریـف و زحـمـتـکـش،  
ـر و   ـی شاغل و بیکار، زن و مرد، پ
جوان و بازنشسته را فـرامـیـخـوانـد  
که ھر فرصتی و ھر تـجـمـعـی را  
ـر و   ـیـه فـق ـراض عـل به میدان اعـت
گرانی تبدیل کنند و صدای خـود  
را علیه جـھـنـمـی کـه جـمـھـوری  
اسالمی بـه مـردم تـحـمـیـل کـرده  

 .است بلند کنند 
 اوضاع مشـقـت بـار کـنـونـی  
تنھا با به میدان آمـدن تـوده ھـای  
ـر   میلیونی مردم و انقالب برای بـزی
کشیدن حکومت ننگین اسـالمـی  

 .میتواند پایان یابد 
 زنده باد مردم نیشابور 

ـرای   زنده باد انقالب انسـانـی ب
 حکومت انسانی 

 مرگ بر جمھوری اسالمی 
ــــوری   ــــھ ــــم ــــاد ج ــــده ب زن

 سوسیالیستی 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون

 ایران 
ــه  ٢٣ ،  ١٣٩١  مـرداد  ٢  ـی  ژوئ
 ٢٠١٢ 
  
 

 مردم نیشابور راه نشان میدھند 
 زنده باد مردم نیشابور

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 
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دیگر می برد كه الزم است بـه آن  
 . پرداخته شود 

یك راه مھم اعتراض كارگـران،  
حتی در ایران ھم، از طریق نوشتـن  
ــه   ــار ب ــوم ــامــه و امضــای ط ن

ایـن را ھـر  .  مقامات دولتی است 
ای كه اخبار كـارگـری در    خواننده 
كه مـن   «كارگر كمونیست »نشریه  

ـبـال كـرده    آن را تنظیم می  كردم، دن
شود كه نامه بـه    باشد، متوجه می 

مقامات دولتی در بخـش مـربـوط  
گنـجـانـده   «اعتراض كارگری »به  
منتـھـا اگـر كسـی و یـا  . اند   شده 

ــه  ــام ــادی ن ــھ ــان و ن ای و    جــری
مشخصا بـه جـمـھـوری اسـالمـی  
ـنـد كـه چـرا   بنویسد و اعتراض ك

اش را    قانون كار و یا قانون اساسی 
كند، دیـگـر مـوضـوع از    اجرا نمی 

كاری كه  .  اساس فرق خواھد کرد 
 .فوق كرده است  «نامه سرگشاده »

ــن عــرصــه   دو نــفــر از فــعــالــی
ــكـــا،   ــارگــری آمــری ــش ك جــنــب

Staughton Lynd   وDaniel 
Gross ــحــت    ، جــزوه ای دارنــد ت
 Labor Law for theعنوان  

Rank and Filer  ،)  قانـون كـار
ـرای اعضـــای تشـــكـــل  ھـــای    بــ

در ھمان صـفـحـه اول،  ).  كارگری 
اند از یكی فعالیـن    نقل قولی آورده 

 Martyجنبش كارگری به نـام  
Glaberman.  گویـد    مارتی می

ــه  ــحــادی ھــای    كــه قــراردادھــای ات
ـری عضـــو   ـره  »كـــارگــ ـــگــ ـن ــ ك
 (CIO) «سازمانھای صـنـعـتـی 

خصوصیـت بـارزی دارنـد كـه در  
 No) «اعتصاب نكردن »آنھا بند  

Strike)  ـــده اســـت ـــد ش ـی ــ . ق
ھـا    گوید فعالین ایـن اتـحـادیـه   می 

(Shop Steward)   اكنـون بـایـد
شـدنـد    چھار چشمی مواظب مـی 

كه موارد قانونی قید شده در ایـن  
قراردادھا و از جـمـلـه اعـتـصـاب  
غیرقانونی نكردن كارگران، تمام و  

كسـی كـه  .  شـونـد   كمال اجـرا مـی 
كند چـرا جـمـھـوری    اعتراض می 
 قـانـون اسـاسـی  ٢٦ اسالمی بند  

ـنـد، نـمـی   خود را اجرا نمی  تـوانـد    ك
ـنـد و   ـبـول ك دلبخواه یك بنـد را ق
ـریـزد  . بندھای دیـگـر آن را دور ب

باید بند اسالمی كردن مـدارس و  
محیط كـار و حـجـاب سـر كـردن  
دختر بچه دو سـه سـالـه و شـالق  
ـنـد  ـبـول ك . زدن روزه خوار را ھم ق

كــارگــران و مشــخــصــا فــعــالــیــن  
كارگری نبـایـد خـودشـان را وارد  

ـنـد  اگـر فشـار  .  این عـرصـه بـكـن
جنبش كارگری در یك مـقـطـعـی  
عـقـب نشـیــنـی ای بـه دولـت و  
ـبـایـد   كارفرما تحمیل كرده باشد، ن
كارگران را مجبور كرد كه بخـاطـر  
ـیـد   آن عقب نشینی، كـل مـوارد ق
ـنـد  ـن . شده در قانـون را رعـایـت ك

فـعـال كــارگـری نــبـایـد بـه خــود  
بعنوان پلیس كارفرما در مـحـیـط  

ـبـایـد  .  كار بنگرد  فعال كارگـری ن
ـران جـمـھـوری   بگوید آھـای رھـب
ــی   ــاس ــون اس ــان ــی، در ق اســالم

 ھم آمـده اسـت  ٢٦ محتوای اصل  
ــھـمــان اسـت  ــد  .  كـه فـالن و ب ــای ب

ــه   ــد ك ــوی ــگ ــزاب،  »ب آزادی اح
جمعیتھا، انجمنـھـای سـیـاسـی و  
ـم ھـمـه اسـت  . صنفـی حـق مسـل

تـوان از شـركـت    ھیچ كس را نمـی 
در آنھا منع كرد یا به شـركـت در  

 «. یكی از آنھا مـجـبـور سـاخـت 
 قانون اسـاسـی كـه  ٢٦ ھمان اصل  

ــامــه ســرگشــاده » ــه  «  «ن ــت ــمــی ك
به آن اتكا كرده اسـت،   «ھماھنگی 

تمام كثافـت اسـالمـی جـمـھـوری  
در  .  اسالمی در آن منعكس اسـت 

ــت  ــده اس ــی آم ــذائ ــد ك : آن بــن

ھـای    ھا، انـجـمـن   احزاب، جمعیت »
ھـای    سیاسی و صنفی و انـجـمـن 

ـیـت  ـل ــی    اسـالمـی یـا اق ـن ھـای دی
شناخته شـده آزادنـد، مشـروط بـه  
ــالل، آزادی،   ـق ــکـه اصــول اســت ـن ای
وحدت ملی، موازیـن اسـالمـی و  
ـقـص   اساس جمھوری اسالمی را ن

تـوان از    ھیچ کس را نمـی . نکنند 
شرکت در آنھا مـنـع کـرد یـا بـه  

ھـا مـجـبـور    شرکت در یکی از آن 
ـیـسـت چـرا یـك   «. ساخت  معلوم ن

ـلـغ   ـر اسـالمـی بـایـد مـب فعال غی
ـنـد    بندی باشد كه رسما قید می  ك

ـبـایـد مـوازیـن اسـالمـی و  »كه   ن
ـقـض   اساس جمھوری اسالمی را ن

  .«شود؟ 
 

جایگاه قانون برای 
 كارگران

ای    خواسـت بسـتـه   دوستی می 
ـنـد و از اداره   را به ایران پسـت ك
پست كشور مربوطه خـواسـتـه بـود  

ـنـد  مـأمـور  .  كه آن بسته را بیمه ك
ـتـه بـود كـه   ارسال بسته به او گـف

ـران ( آنـــجـــا   ـــگـــل  )  ایــ ـن یـــك جــ
ای است كه ھیچ قانون و    جداگانه 
. ای شامل حالش نـمـیـشـود   قاعده 

در نتیجه اگر درباره قانـون كـار و  
ـنـی   تثبیت و به اجرا در آمدن قوانی
ــی   ـت كـه تـوسـط كــارگـران بـه دول

زنیم، بایـد    اند حرف می   تحمیل شده 
ـم   زندگـی كـارگـر و تـوھـیـن رژی
اسالمی به شخصـیـت كـارگـر در  

قوانیـن در  .  ایران را در نظر بگیریم 
ـیـن الـھـی   جمھوری اسالمی قـوان
ھستند و دمار از روزگـار كـارگـر  

در نتیـجـه كـارگـر در  . اند   در آورده 
ـرای   جمھوری اسالمی ھر روزه  ب
ـیـکـار   ـرای ب دریافت دستمزدش، ب
نشدنش و برای نفـس کشـیـدنـش،  

ایـن  .  باید در میدان مبـارزه بـاشـد 
موقعیت كارگر و مبارزه كارگـری  

امـا  .  در جمھوری اسالمـی اسـت 
ــی    در جـامـعـه ســرمـایـه  داری عـل

العـمـوم، قـانـون كـار حـاصـل زور  
كـارگـر اگـر  .  سمبه كارگـر اسـت 

ــد، وضــعــش ھــمــیــن   زورش نــرســی
شود كـه ھسـت؛ اگـر زورش    می 

ھائـی تـحـت    رسید و عقب نشینی 
ھر عنوانی و از جمـلـه تـحـت نـام  
قانون كار به ھـیـأت حـاكـمـه ای  
ـروزی   ـی تحـمـیـل كـرد، ایـن یـك پ

تـوانـد و    كـارگـر نـمـی .  خواھد بود 
ـرای   نباید اینجوری زنـدگـی را ب
ـرای ھـر   ـنـد كـه ب خود تـعـریـف ك
موضوعی كه قبال برایش مـبـارزه  
كرده و رژیم ھم آن را بـه رسـمـیـت  

از  .  شناخته، برایش دوباره بجـنـگـد 
اینرو پیشروی کـارگـر یـا عـقـب  
نشینی دولت مـھـم اسـت کـه بـه  
ـم را وادار   قانون بـدل شـود و رژی
ــابـل اجـرای آن،   نـمـود تـا در مـق

ـبـول کـنـد  كـارگـران  .  مسئولیت ق
ـرای چـه چـیـزی    می  دانند كـه ب

ــرده  ــارزه ك ــب ــون    م ــان ــد كــه در ق ان
برسمیت شناخته شده است و چـه  
ـرای مـثـال   چیزی به ضررشـان، ب
ممـنـوعـیـت اعـتـصـاب و ایـجـاد  
تشــكــل كــارگــری و غــیــره را،  

 . اند   سرمایه داران قانون كرده 
ــوری   ــھ ــم ــون اســاســی ج ــان ق
اسالمی و به طبع آن قـانـون کـار  

اش، اسناد ضد کارگـری و    فعلی 
ــع   ــاف ــت مــن ــدم ــا در خ ــام ــم ت

تا زمانی كـه  .  داران ھستند   سرمایه 
ــه  ــوانســت ــارگــران نــت ــط    ك ــد رواب ان

غیرانسـانـی كـار مـزدی را الـغـا  
ــد   ــن ــی كــن ــع ــد س ــای ــد، ب ــن كــن

ـری را    پیشروی  ـیـشـت ھای ھرچه ب
به نفع خـود بـه سـرمـایـه داران و  
ـنـد و آنـھـا را   ـن دولتشان تحمیل ك
ـنـی   ـی ـروی از قـوان ـی موظف بـه پ
بكنند كه خودشان ھم به رسـمـیـت  

امـا خـودكشـی اسـت  .  اند   شناخته 
اگر كسی از كارگران بخواھد كـه  
ـاجـرا در   ـه ب جمھوری اسالمی را وادار ب

 . كند آوردن قوانین اسالمی  
 

 در خاتمه
ـیـسـت   بحث با فعالین سوسـیـال
ــــاره   ـری درب ـــارگـــ ــــش ك ـب ــ ـن ــ ج

نگاری فعالیـن كـارگـری بـه    نامه 
جمھوری اسالمی و قانـونـگـرائـی  
و غیره، بنظر من تماما یك بـحـث  

ـــه  ـی ــ ـــه  .  ای اســـت   حـــاش ـل ــ ـئ مســ
ــیــن و    نــامــه  ــول ــئ ــه مس نــگــاری ب

ــت جــزئــی از   مــقــامــات یــك دول
مبارزه كارگران است؛ اما نـوشـتـن  
ـیـن جـمـھـوری   نامه كه چـرا قـوان

شـونـد، بـحـث    اسالمی اجـرا نـمـی 
گرایشی است كه شـنـاخـتـه شـده  

ـبـالـه رو    است و در ھـر دوره  ای دن
ـم اسـالمـی بـوده   یك بـانـد از رژی

ــؤســس  .  اســت  ــأت م ــحــث ھــی ب
ــن   ــكـاھـای كـارگـری حسـی سـنـدی

بحث خانه كـارگـر و  . اكبری است 
 .شوراھای اسالمی كار است 

نھایتا الزم است كه قیـد شـود  
ـتـه  »ای كه رفـقـای    كه نامه  كـمـی

ــگــی  ــامــات   «ھــمــاھــن بــرای مــق
انـد، از    جمھوری اسالمـی نـوشـتـه 

ـر فشـار   سر سھل انگاری و یا زی
سركوبی بوده كه طی دو سـه مـاه  
گـذشـتـه بـه اعضـای ایـن نـھــاد  
. مستقل كارگری وارد شـده اسـت 

ـبـایـد بـاعـث شـود كـه   این فضا ن
ـراھـن عـثـمـان در   ـی كسانی آن را پ
تخریب این نھاد كارگری بكنند و  
یا نگرش راسـت خـود را بـا ایـن  

توجیـه   «كمیته ھماھنگی »اشتباه  
 .كنند 

 ٢٠١٢  ژوئیه  ٢٢ 

 جایگاه قانون در فعل و انفعاالت جنبش كارگری
  نگاری به مقامات جمھوری اسالمی   نامه 

 

  کارگری را بخوانيدک م و ن ي سـت برنامه حزب يک دنيای بھتر 

 ١ از صفحه  
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ھمه پژوھشگران دینی دیگر چشم  
ـر اسـت  چـون  .  شان از مال دنیا سی

ـیـا کـه   به اندازه کافی از مـال دن
برای مردم معصیـت بـه بـار مـی  
آورد در تصــرف ایشــان و آقــازاده  
ایشان اسـت کـه فـقـط در فـکـر  
ـیـا،   آخرت باشند که این دو روز دن
فانی است حاال اگر  گوشت مرغ  

روایت داریم  .  کسی نخورد نمیمیرد 
از خود محمد که گفته شـکـم را  
از طعام خالی نگه دارید کـه نـور  
خدا را در آن ببینید و ایـن سـخـن  
ـر سـر در ورودی   گھر بار سالھا ب

در پارکھا با   «مستراح شھرداری »
خط خوش منقوش شـده بـود کـه  
خلق الله بداند کـه دارنـد فـریضـه  

بر ھمین  .  الھی را به جا می آورند 
ـنـد   ـت ـم گـرف اساس آیت الله تصـمـی
ـر دلشـان   که نور بیشتری از خدا ب
بتابد برای ھمـیـن از خـوردن مـرغ  
چشم پوشی میکنند و این رنج را  
ـنـد تـا شـایـد   بر خود ھموار سـاخـت
بارشان در این دنیا سبک شـود و  
توشه بیشتری برای آخرت خـویـش  

 .ذخیره نمایند 
مرغ به عنوان سـمـبـل گـرانـی  
ـیـمـت   اقالم ضروری زندگی کـه ق
آنھا به معنای واقعی کلمه سر به  
ـقـل   جھنم گـذاشـتـه، ایـن روزھـا ن

جـواب  .  صحبـت ھـمـه مـردم شـده 
جمھوری اسـالمـی یـا ایـن بـوده؛  
مرغ ممنوع التصویر شود و دیـگـر  
به مردم نشان نـدھـنـد کـه کسـی  
مرغ میخورد تا شاید مرغ خـوردن  
ـرود   یا در واقع خوردن از یاد مردم ب
ـلـه   یا اینکه یکی مثل این آیـت ال
از روی شکم سیـری فـتـوا بـدھـد  
که دیگر من مرغ نمی خورم شمـا  
ـنـد   ـت ـتـه ایشـان گـف ھم نخورید، الب

ـم مـرغ را نـدارنـد  بـاز  !  قصد تحـری
جای شکرش باقی است چرا کـه   
دول غرب به قیمت تباھی زندگـی  
توده مردم قوانین تحریم ھوشمندانـه  
ـنـد تـا   را روز بروز سخت تر میـکـن
شاید جمھوری اسالمی کمـی تـا  
قسمتی متنبه شود و آیت الله ھـم  
در جـواب گـرانـی کـه یـکـی از  
ـم ھـوشـمـنـدانـه اسـت   نتایـج تـحـری
مـیـگـویـد، نـخـوریـد و البـد فـردا  

جواب مردم بـه  .  میگوید نیاشامید 
ــرانــی   در   «بــه طــور واقــعــی »گ

ـراض و  .  نیشابور اتفـاق افـتـاد  اعـت
ــی و نشــانــه   ــران ــه گ ــظــاھــرات ب ت
ــریــح حــکــومــت کــه   ــتــن ص گــرف
مسبب ھمه بدبختیھاست از سـوی  
این مردم جواب درست بـه گـرانـی  
ـیـجـه   ـت روز افزونی است که، یـا ن
سیاست تحریم دول غربی اسـت یـا  
ـنـد   ـیـادھـای مـان ـن ـیـشـنـھـاد ب به پ
بانک جھانی است که حـکـومـت  
. اسالمی بـه اجـرا گـذاشـتـه شـده 

جواب آیت الله را مردم نیشابور بـا  
اعتراض شان دادند چرا کـه مـردم  

 .خودشان را انسان فرض میگیرند 
  

ھر کو نکند فھمی زین 
 کلک خیال انگیز

محسن حکـیـمـی نـویسـنـده و  
تـامـلـی در بـاب  »فعال کارگری  

ـروی   ـی بیـگـانـگـی کـارگـران بـا ن
خویش منتشر کرده است که نشان  

ار  )  اسـت ( نقش اش به حرام   «داده 
ایشان   !»خود صورتگر چین باشد  

ـقـه   «ظاھرا معتقد است  نیروی طـب
ـنـده اسـت امـا  »کارگر   تعیین کـن

پریشان مانده است که چرا از بـی  
بی سی و صدای امریکا و رادیـو  

آن گـاه   «فردا و شاھـزاده پـھـلـوی 
که از نیروھای اجتـمـاعـی  دخـیـل  
در تغییر حاکمیت کنونی نام مـی  
ــن   ــد، کــارگــران را در رأس ای ـرن ب

واقـعـا    ».  دھـنـد ¬نیروھا قرار می 
. پریشان گویی تمام عیـاری اسـت 

کسی که مدعی است ضد کـار  
مزدی و نه کمتر از این ھم اصـال  
ـقـا   و ابدا رضایت نمیدھد، اما مطـل
ـقـه   نمی تواند قدرت واقعی این طب

تا آنجا که ما میدانیم و  .  را ببیند 
تجربه تاریخی به مـا ثـابـت کـرده  
ــای راســت اصــال   اســت، نــیــروھ
ـنـد   کارگران را داخل آدم نـمـی دان
که بخواھند آنھا در راس نیروھـای  
ـرار   تغییر در حاکمـیـت کـنـونـی ق

ـتـی کـه مـجـبـور  .  بدھنـد  امـا وق
ـرنـامـه   میشوند در رسانـه ھـایـش ب

حـاال  ( روتین در مـورد مـبـارزات  
کارگران بـگـذارنـد،  )  گیرم صنفی 

ــیــچ   ــروز ھ ــا دی کــارگــری کــه ت
عددی نبـود، حـتـمـا یـک جـای  

قدرت خود را نشان داده که ایشـان  
سعی دارند که آنرا مھار کنند نـه  

ـر  ـیـشـت امـا مـحـسـن حـکـیـمـی  .  ب
تضمین میدھد کـه کـارگـران بـه  
فکر این ھستند که منجی ظھـور  

و به نـدرت بـه رھـایـی از   «کنند 
چنگ سرمایه داری با اتـکـا بـه  

یافتـه و خـودآگـاه  ¬نیروی سازمان 
نیروھـای راسـت  !  خویش باور دارند 

ـربـان   خطر را درک میکنند کـه ق
ـقـدر  .  و صدقه کارگران میروند  و آن

ھم فکر میکنم فھم و شعور دارنـد  
ـتـظــر   ـفـھـمـنـد کـارگـران مـن کـه ب
منجی ھستند یـا خـود را نـاجـی  

ـنـد  اگـر شـمـا بـاور نـداریـد  .  میدان
ـیـد   کمی در کار خـود تـامـل کـن

 .«.که کجای روزگار ھستید 
ـیـز  » احزاب سـیـاسـی  چـپ ن

ـقـ  کـارگـر را   مطابق مـعـمـول طـب
ــلــوت  خصــوصــی خــود   ــیــاط خ ح

دانند و ھمـچـنـان در وصـف  ¬می 
ـیـه و   ـیـان یال و کوپـال کـارگـران ب

ـنـد و یـا د م   ¬مقاله صادر می  کن
در اتحادیه ھـای کـارگـری  اروپـا  

ــا از آن ھــا  ¬صـف مـی  ــد ت ــدن ـن ب
ـران   «برای  حمایـت از کـارگـران ای

اوال چرابه نیروھـای  .  امضا بگیرند 
راست که میرسید ھمه را بـا اسـم  
ـقـب شـاھـانـه شـان یـاد   و رسم و ل
ـروھـای چـپ   ـی میکنید اما بـه ن

 «که میرسید یـکـبـاره مـیـشـونـد 
مگر اینـھـا  »احزاب سیاسی چپ  

اسم ندارند، شناسنامه نـدارنـد چـرا  
ـریـد از   ـب واھمه دارید اسم شان را ب
چی میترسید؟ دوما چرا حرص و  

ــد  ــخــوری ــن تصــویــر  !  جــوش مــی ای
 «حقیرانه که شما از فعالیت ایـن 

مـیـدھـد  »احزاب سـیـاسـی چـپ  
ھیچ جای نگرانی ندارد بـگـذاریـد  
ــه ھـای کـارگــری   ــحـادی دم در ات
ـنـدنـد شـمـا چـرا دلـواپـس   صف بب

 .«ھستید؟ 
ـروھـای   ـی ـقـت ایـن اسـت ن حقی
ـروھـای   ـی ـیـت ن راست ھمـیـن فـعـال

ـنـجـا مـدعـی ام  ( چپ   و مـن ای
ــســت   ــونــی مشــخــصــا حــزب کــم

را دیـدنـد کـه مـجـیـز  )  کارگری 
ــران شــدنــد  چــون  .  گــویــی کــارگ

ـران دیـگـر   میدانند طبقه کارگر ای
ــه   ــق و   «مســتــضــعــف »یــک طــب

حـزبـی وجـود  .  توسری خور نیسـت 
دارد کـه از نـظـر سـیـاسـی او را  
نمایندگی مـیـکـنـد و ایـن حـزب  
موفق شده است که ھمین اتحادیه  
کارگری موجود را وادار کند کـه  
ـران   در ھمبستگی با  کـارگـران ای
ــن اعــالم   ــد و ای ــن ــکــن کــاری ب
ـبـش کـارگـری   ھمبستگی بـا جـن
ــران، امــکــان ایــن را داده کــه   ای
صدایش بلندتر شود و از شـرق تـا  
غرب عالم صدایش در خـیـابـانـھـا  

آقای حکیـمـی  .  طنین داشته باشد 
ـیـن ایـن حـزب   اینھا بد است؟ فعال
در جلسات رسمی سازمان جھـانـی  
کار صدای کارگران ایران شده اند  
ـلـو و   و با نشان دادند عکـس اسـان
فرزاد کمانگر چھره جنایت کارانـه  
جمھوری اسالمی را افشـا کـرده  
اند، آیا اینھا بد اسـت؟ ایـن حـزب  
کوچکترین اعتراض کـارگـران را  
صدا میدھد و منعـکـس مـیـکـنـد  
این چه اشکالی دارد؟ اگـر شـمـا  
ـیـد    ـیـد و اشـکـال مـیـدان بد مـیـدان
ــه حــال خــودتــان   یــک فــکــری ب
بکنید، یک تـامـلـی در خـودتـان  
بکنید که چقدر با طبقـه کـارگـر  

ـیـد  ـروھـای راسـت  .  بیگانه ھست ـی ن
ــد چــون   ـن ــار واقــع گــرا ھســت بسـی
ـنـد   دشمنشان را شناختند و مـیـدان
ـران صـدای قـوی   طبقه کارگر ای
پیدا کرده است و قصد دارد قـدرت  
ـریـد اگـر ایـن در   سیاسی را بـگـی
محدوده مبارزات ضـد کـارمـزدی  
ـرویـد کـنـار   ـیـسـت لـطـفـا ب شمـا ن

 .بگذارید ما کارمان را بکنیم 
  

مشکل ما نیست درد 
 آنھاست

ــرای   ــتــ  ھــمــاھــنــگــی ب ــی  کــم
کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ــه   ــامـه ای خــطـاب ب کـارگــری ن

 کار و رفاه اجتماعـی    وزارت تعاون 
نوشته و خـواسـتـار ایـن شـده کـه  
ـرد   ـرار گـی مکانی در اختیارشان ق
تا جلسه رسـمـی سـاالنـه اشـان را  

ـنـد  جـواب وزارتـخـانـه  .  برگزار کـن
ــچ  »مـذکـور ایـن بـوده   ـر، ھـی خــی

ــمــی   ــق ن ــعــل ــه شــمــا ت ــی ب مــکــان
؛ و ھمانگونه کـه ھـمـگـان  «گیرد 

میدانند کارگران متشکل در ایـن  
ـرنـد کـه   ـم مـیـگـی کمیتـه، تصـمـی
جلسـه را در خـانـه ای در کـرج  
ــورش   ــا ی ــد کــه ب ــن ــرگــزار کــن ب

ـر از ایشـان  ٥٩ وحشیانه پلیس   ـف  ن
ـر شـان  ٥٠ دستگیر شدند کـه   ـف  ن

ـر  ٩  ساعت بعد آزاد شدند و  ٢٤  ـف  ن
ــمــان   ــد دژخــی ــوز در بــن ــگــر ھــن دی
. حکومت اسالمی سرمایه ھستنـد 

کمیته ھماھـنـگـی در نـامـه ای  
ـیـه ضـمـن   سرگشاده به قـوه قضـائ
ــن   ــوانــی یـادآوری  بــنـدھــایــی از ق
جمـھـوری اسـالمـی و یـاد آوری  
اینکه مالیات از حقوق شان کسـر  
مـیـشـود پـس حـق دارنـد تشـکــل  
داشته باشند، از قوه قضاییه ھمیـن  
حکومت ضد کارگری خـواسـتـار  
ـنـدشـان شـدنـد  . آزادی رفقـای درب

اینکه این دوستان میبـاسـت نـامـه  
سرگشاده را خطـاب بـه کـارگـران  
ــار   ــت ــد و خــواس ــن ــت ــوش ــن ــی ــران م ای
اعتراض آنھا میشدند تا منجـر بـه  
آزادی رفقای زنـدانـی مـان بشـود  

ــن  (  ــت کــرده کــه ای ــاب ــه ث ــرب ــج ت
اعتراض کارگران بوده که منجربـه  

مـورد   .  ازادی کارگران شـده اسـت 
محمود صـالـحـی نـمـونـه بـارز آن  

یک بحث است، اما اینکه  )  است 
برخی کشف کردند ھمین کـه در  
ـیـات اشـاره   این نامه به مسئله مال

" نکته مدنی بسـیـار مـدرنـی " شده  
ـیـامـوزنـد،   است که باید دیـگـران ب
بحث دیگری اسـت کـه مـوضـوع  

 .صحبت این نوشته کوتاه میباشد 
ـم   بـه   «مـھـرانـگـیـز کـار »خان

ـبـال   ـق عنوان یک حقوق دان به است
نامه سرگشاده کمیته ھماھـنـگـی  

ــد  ــویــن ــگ ــد و مــی ــه ان  »:  رفــت
کمیته ی ھمـاھـنـگـی   «اعضای  

برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ھوشمندانه نکـتـه  »ھای کارگری  

ای را بر طرح پرسش بنیادی خـود  
افزوده انـد کـه دیـگـر دسـتـجـات  
خوب است در نقد رفتار حکـومـت  

ـتـی  ...  از آن الگوبرداری کننـد  وق
ـیـات را   تاکید می کنند که مـال
ـرشـان   ـر خـط فـق از ھمان حقوق زی

ـردازنـد،   بـازتـاب صـدای  ... می پ
ـر  .  آنھا پر طنین است  ـی نیروی تـغـی

ــریــب نــمــی  .  در آن اســت  راه تــخ
ـتـه  . پیمایند  ـب فرار از مالیات که ال

ــرراه   ــزرگ س ــرفــتــاری ب یــک گ
ــی   ــدان ایــران ــات شــھــرون ــالــب ــط م

از ھــمـه ی حــرفـھـا و  ... اسـت،  
ـم، نشـانـه ھـا   سخن ھا که بگـذری
خبر می دھد که کم در آمد ترین  

 شھروندان ایرانی وارد مرحله ی  

 مردم نیشابور جواب آیت الله را دادند
 ١ از صفحه  
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 ...مردم 
مھم و بی بازگشتی از منطـق  

مفاھیم منـدرج  . حق طلبی شده اند 
در نامه شان به مقامـات قضـائـی  
ـبـه ی   کشور رنگ و بوی مـطـال

واجـد  .  ....  دولت مـدرن را دارد 
این گفتـمـان  .  اھمیت تاریخی است 

یـک گـذار  ...  جدید کـارگـری  
مسالـمـت آمـیـز را گـزارش مـی  

این گفتمان مدرن اسـت و  ...  دھد 
از تکامل سیاسی و دور شـدن از  
ـر مـی   جنجال ھـای شـعـاری خـب

به این حق خواھی مسالمت  .   دھد 
آمیز و خردمندانه، البته بـا چـوب  
و چماق و زندان می توان خـاتـمـه  

ــی  .  داد  ــواھ ــق خ ــا بــر آن ح ام
خشمگینانه که پـس از سـرکـوب  
حرکتھای قانـونـی، در راه اسـت،  

بیشک اگـر   «.نمی توان راه بست 
کمیته ھماھنگی تاکیـد مـیـکـرد  
ما کارگران ثروت جامعه را مـی  
ــریــنــم پــس حــق مــاســت کــه   آف

ـم   تشکالت خودمان را داشته بـاشـی
اصال خانم مھرانـگـیـز کـار بـه آن  
ـیـان   نمی پرداخت چون ظاھرا این ب
ـبـود  . خشنی از حـق خـواھـی مـی

دوستان ما در کمیته ھـمـاھـنـگـی  
ــار (  ــانــم ک ــا خ ــوش  )  ایض فــرام

میکنند که قـانـون را بـخـصـوص  
قانـون کـه مـربـوط بـه کـارگـران  
ـیـن   است، مبارزات کـارگـران تـعـی

ھمانگونه که این دوستـان  .  میکند 
وقتی توانستند تشکل خودشـان را  
بدون اجازه دولت شکل بدھنـد کـه  
قانون را کارگران به نفـع خـودشـان  
ـر داده   ـی ـی به یمـن مـبـارزاتشـان تـغ

ـرم کـه ھـیـچ جـا ایـن  (بودند   گـی
فـرصـت  واین دوستان  )  مکتوب نشده 

 .یافتند که تشکل خود را بسازند 
این را ھم به خانم کار تـاکـیـد  
ـم   میکنیم ما چون مالیات میـدھـی
ـرای خــودمــان حـق اعــتــراض را   ب
محفوظ نمیدانیم بلکه، چون چـرخ  
ــروی کــار   ــی ــمــن ن جــامــعــه بــه ی

ـم   میچرخد به خودمان حق مـیـدھـی
ــه   کـه تشــکــل خـودمــان را داشــت

ــھــای  .  بـاشــیــم  ــجــال ــھــا جــن آیـا ایــن
مــن  !  شـعـاری اسـت؟ خــب بـاشـد 

ـم سـاکـت   کارگر باید چکـار کـن
ـم   بمانم و منتظر بـاشـم کـه تصـمـی
سازان کی میخـواھـنـد تشـخـیـص  
ــیــت   ــنــد کــه آھــان االن وضــع دھ
مناسب میشود یک کم کـی بـه  
حقوق کارگر میشود اضافـه کـرد  
و فردا ھوا برشان میدارد که رشـد  
اقتصادی کم است چند برابر بـایـد  
ــانــم   ــارگــر زد؟ خ ــوق ک از حــق
ـنـد   ـیـای مھرانگیز کار الزم اسـت ب

گـذار مسـالـمـت  »توضیح دھـنـد  
یعنی چـه؟ از چـی بـایـد   «آمیز 

ـم؟   ـرسـی گذر کنیم و به چی باید ب
ـلـخ مـا   ـبـار و بسـیـار ت تجربه خون
کارگران در صد ساله گذشـتـه بـه  
ـرده اســـت ایـــن   مـــا ثـــابـــت کــ
اصطالحات و جمالت مبھم و دھـن  
ــدن تســمــه   ــی کشــی ــعــن پــر کــن ی

صـد  .  بیشتری ازگرده ما کارگران 
ــن گــذار   ســال   قــرار اســت ای
مسالمت آمیز اتفاق بیفتد، آیا ایـن  
ـتـھـای   زمان کمی بوده؟ چـرا دول
ـریـن   حاکم ھمیشه خدا بـه خشـن ت
شکل ممکن این گذار صد سـالـه  
ــد؟ گــیــرم کــه مــا   را رقــم زدن
ــھــای شــعــاری   ــجــال کــارگــران جــن
داشتیم، یعنی ھـیـچ راه دیـگـری  
ـبـوده   ـیـس و شـکـنـجـه ن غیر از پل
است که جوابگـوی حـق خـواھـی  
ما باشد؟ خانم مـھـر انـگـیـز کـار  
ــنــد   ــک ــی وقــتــی بــارھــا تــاکــیــد م

راه تـخـریـب را   «گفتـمـان مـدرن »
ــمــایــد رســمــا دارد مــا   ــی نــمــی پ
کارگران را محکوم مـیـکـنـد کـه  
خود باعث سرکوب خود شدیم کـه  
ـم   اگر مثل بچه آدم تاکید میکـردی
ـم را دادم یـعـنـی   ـیـات بابا مـن مـال
خودتان تا آنرا کسر نکنیـد حـقـوق  
ام را نمیدھید، کسـی کـاری بـه  
کار مـا نـداشـت چـون مـنـکـوب  

استدالل ما میـشـد و خـجـلـت زده  
بیچاره رضا شاه و مـحـمـد  . میشد 

ـنـد   ـنـی، قصـد نـداشـت رضا و خمـی
ــه   ــا مــا کــارگــران داشــت کـاری ب
باشند این ما بودیم که زبان مـدرن  

 !گذار مسالمت آمیز را بلد نبودیم 
 حقیقت ایـن اسـت کـه نـامـه  
کمیته ھماھنگـی سـخـن واقـعـی  
جنبش کارگری ایران نیست چـون  

ـبـش   و  ( بخش بزرگی از ایـن جـن
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   حتی خـود کـمـی
وقتی تاکید میکند تشکل اش را  

تـاکـیـد  )  بدون اجازه دولت سـاخـتـه 
ـیـد   میکنند که ما به عـنـوان تـول
کنندگان ثروت جامـعـه حـق خـود  
ـم کـه تشـکـالت خـود را   ـی مـیـدان
داشته باشیم و به اجازه ھـیـچـکـس  

ــســت  ـی ــوط ن ــھــا  .  ھـم مــن اگــر ایــن
ـرای امـثـال   جنجالھای شـعـاری ب
ـبـاشـد   ـم مـھـر انـگـیـزکـار مـی خان

 .مشکل ما نیست درد آنھاست 
 

 ...فراخوان 
فرقه ای و ضـد اجـتـمـاعـی  

بـه ھـمـیـن  .  تراوش میکند و بـس 
دلیل تا کنون بارھا پرچم کھنـه و  

ھـای    بی بضاعت انـحـالل تشـکـل 
کارگری را برداشته و کـاری ھـم  

 .  نتوانسته انجام بدھد 
ـنـد    اینھا ھـنـوز فـکـر مـی  کـن

ـنـوسـد، سـازمـان   کارگری که مـی
ـتـشـر کـنـد      میـدھـد، روزنـامـه مـن
ــدازد،   ـرنــتـی راه مــیـان ــت ـن سـایـت ای
کارگر نیست و یا فعال کـارگـری  
ـیـسـت  . مـوثـری در مـحـل کـار ن

ــن   گـویـا فـعـال کـارگـری کـه ای
تـوانـد    کند دیگر نمی   کارھا را می 

در مراکز کارگری وجـود داشـتـه  
باشد و مثـل کـارگـران دیـگـر در  
ـراضـات شـرکـت   اعتصـاب و اعـت

؟ مـن تـا کـنـون فـکـر  ... کند و 
ـقـه    می  کردم فـعـال کـارگـری حـل

ــش   ــب واصــل اتــفــاقــات داخــل جــن
کارگری اسـت امـا از نـظـر ایـن  

 فعال کارگری آگاه و    چپ نماھا 
ـبـول   دارای خط سیاسی بـه جـرم ق
نداشتـن خـط فـرقـه ایشـان، بـایـد  
خودش را سرزنش نماید و تشکلـش  

گـویـا ایـن  .  را ھـم مـنـحـل کـنـد 
ـنـد و راه بـه   ـیـسـت تشکالت مھم ن

برند و تا کـنـون ضـربـه    جایی نمی 
من واقعا این درجـه از  ...  اند و   زده 

فقط یک  .  فھمم   پرت بودن را نمی 
ــول   ــئ ــر مس ــی آدم بــی اطــالع و غ

ــد و    مـی  ــزن ــن حـرف ب ــی ــد چـن ــوان ت
انحالل این تشـکـالت را فـراخـوان  

 .بدھد 
  پاسخ کارگران بـه ایـن نـوع  

ھای غیر مسئوالنه، روشـن    فراخوان 
ھمچنانکه تاکـنـون بـه ایـن  . است 

: جماعت گفته ایم، باز می گوییـم 
لطفا بروید کنار، ما کار دیـگـری  

ــم  ــرویــی  .  داری ــر حــرف شــمــا ب اگ
ــدایــتــان   ــمــا جــایــی پــی داشــت، حــت

ھایـی کـه مـا    این تشکل . شد   می 
ـران ایـجـاد   فعالین کارگـری در ای

ــوده  ــم تشــکــل ت ــم، ھ ــرده ای ای    ک
شرکـت واحـد و  ( کارگران ھستند  

ـنـی  )  ھفت تپـه  ھـم تشـکـالت عـل
ـتـه ( فعالین کـارگـری   ھـا و    کـمـی

ھایی کـه سـراسـری و یـا    اتحادیه 
ـنـد  ـفـی ھسـت ، ھـم  ) محلی و صـن

ـنـد      تشکل در محل کـارشـان ھسـت
ھم تشـکـل بـخـشـی از کـارگـران  
ھستند که آنھا را در اجتماع و در  
برابر قـانـون، دولـت  و کـارفـرمـا  

ــی  ــدگــی م ــایــن ــم ــد   ن ــن ــن  .  کــن ای
ھایـی شـدنـد    تشکالت، تسمه نقاله 

ھای کـار    که کارگران را در محل 
به ھم وصـل و صـف کـارگـر را،  

در کـنـار ایـن  .  کنند   قدرتمند می 
ھا، این تشـکـالت مـوجـب    فعالیت 

ــیــن   ــاطــی ب ــب ــا  پــل ارت شــدنــد ت
کارگران ایران و کـارگـران جـھـان  
ـبـش   برای اولین بار در تـاریـخ جـن
کارگری  قدرتمندتر و بـه امـری  
ـبـدیـل شـود   ـیـکـی ت ـرات عینی و پ

در ھمین عرصـه، وجـود ھـمـیـن  (  
تشکالت و فعلیتھای وسیع حـزب  
کمونیست کارگری را از صـحـنـه  
حذف کنیدف ببنید چه تصـویـری  

 )از جنبش کارگری باقی میماند 
اگر کمی با چشم بصیرت بـه  

ھـا نـگـاه    ھای ایـن تشـکـل   فعالیت 
ـم چـه جـایـگـاھـی    کنیم می  ـی ـن بی

اگر فقط از ده ھزار امضـاء  .  دارند 
ـراکـــز   ــده در مــ ــمـــع اوری ش ج
کارگری که ھـمـیـن اول مـه در  
ــی و   ـراض بـه گـران ـران در اعــت ای
پایین بودن دستمزد اسـتـارت خـورد  
ـم،   و ھمچنان ادامه دارد مثالی بـزن
ـم فـکـری ایـن آقـا و   کل سـیـسـت

شـود و بـه    امثال ایشان  دود مـی 
 . ھوا میرود 

ـیـر ایـن   اما پرونده فعالیت و تاث
ــســت کــه    تشــکــل  ــی ــزی ن ــی ھــا چ

ھای منصف و بـی غـرض و    انسان 
ــد  ـن ـن ـی ــب ــن  .  مـرض آنـرا ن راه انـداخـت

اعتصاباتـی کـه خـواھـان بـرچـیـده  
شدن پیمانکاران آنھم در مراکز مھـم  
کاری مانند منظقه ویژه ماھشـھـر،  
کشاندن اعتصاب کارگران به جـلـو  

مجلس  و دفتر ریاست جمھوری و  
    ھای مـھـم در کشـور   بستن بزرگراه 

برگزاری روزھای سرخ اول ماه مـه  
در پارک الله تھران، میدان انقـالب  
ــدج و شــھــرھــایــی ھــمــچــون   ــن ســن

ـانـداری و  ... کرمانشاه در جلو اسـت
تا برگزاری سمینارھای کـارگـری  
ـا قـطـع   و میزگردھایی در رابـطـه ب

ـتـر از آن، مـعـرفـی    یارانه  ھا و مھم
ــر    ده  ــا و صــدھــا چــھــره و رھــب ھ

کارگری و امید دادن بـه جـامـعـه  
توسط طبقه کارگر برای رھایی از  
ـتـی کـه   این وضعیت شـوم و نـکـب
ـار آورده   جـمـھــوری اسـالمــی بـه ب

ای از آن    است،  تنھا  فقط گوشـه 
ـیـت گسـتـرده و تـوده  ـال ای ایـن    فع

ھاست که ھر تک مورد آن    تشکل 
کافی است که یک انسان عـاقـل  
و مسئول، به احـتـرامشـان کـاله از  

 .سر بردارد 
مارکس گفته اسـت کـارگـران  

دانـم    جھان متحد شـویـد ولـی نـمـی 
ھا که معتقد به پیـروی    چرا بعضی 

از مارکس ھستند فرا خـوان بـه از  
 .دھند   ھم پاشید گی کارگران می 

آخرین کالمم خـطـاب بـه اسـد  
: گلچینی و ھمفکرانـش ایـن اسـت 

ھـا راه    شما که میگویید این تشکل 
برند و فقط مخصـوص    به جای نمی 

ـنـھـا خـودشـان   فعالینی است که نت
ـلـکـه   در مراکز کارگری نیستند، ب
ــه   تشـکــلـی کـه در آن مشـغــول ب

ـیـن   فعالیت ھستند جایگاھـی در ب
! کارگران ندارد و باید منحل شـونـد 

رویـد بـرای مـتـحـد    پس چـرا نـمـی 
ای کـه     کردن کـارگـران بـه شـیـوه 

معتقد ھستید کاری انجام دھیـد و  
ــن   ــحــالل ای ــرای ان خــودتــان را  ب
تشکلھای به قول شما بی خاصیـت  
ـیـد؟ چـرا   و بی تاثیر، خسته میکـن

ــن    فـکــر مــی  ــد ھــمــه فــعــالــی ـی کــن
ـنـد کـه در    کارگری ھمین  ھا ھسـت

ھا اسم و رسمشان علنـی    این تشکل 
شده است؟ چرا برای اینکه کـاری  

ـیـن    انجام بدھید اول می  خواھیـد ھـم
چند خشتی که کارگران روی ھـم  

اند را خراب کنید؟ اگـر راه    گذاشته 
ـیـن    دیگری نمی  ـا ھـم شناسید لـطـف

عمل ضد کـارگـری را ھـم انـجـام  
جمھوری اسالمی سالھاست  .  ندھید 

با سرکوب مدام  برای انحـالل ایـن  
ھــا تــالش مــیــکــنــد ولــی    تشــکــل 

خوشبختانه موفق بـه انـحـالل انـھـا  
نشده است، پس مطمن باشیـد شـمـا  
ـا   ـاسـی ب با این قامـت نـحـیـف سـی
ـازه   نوشتن مقاله در اینتـرنـت کـه ت
ـفـر آنـرا   ـیـسـت چـنـد ن معلوم ھـم ن
ـیـد جـایـی را   ـنـد، نـمـی تـوان بحوان

ـیـد  شـغـل خـوبـی ھـم  .  منحـل کـن
ـتـری  . نیست  ـتـر اسـت شـغـل بـھ بھ

 .دست و پا کنید 
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ھا کارگـران    اند؟ دوما چرا این   آورده 
و فعالین کارگری را تـا ایـن حـد  

ــم مــی  ــر    دســت ک ــرنــد و فــک ــی گ
ـنـد تشـکـل    می  کنند که نمی دان

معلوم نیست  .  محل کار مھم است 
ــاده را   ــات س ــعــی ــن واق چــرا ای

ـیـت    نفھمیده  اند که موانع این فـعـال
تر از آن است کـه    تر و پیچیده   جدی 

سـومـا چـرا  . کنند   ایشان فکر می 
ھـای    کنند ھمین تشـکـل   فکر می 

ـــارزات جـــاری   ـب مـــوجـــود در مــ
ھا سوال    کارگران نقش ندارند؟ و ده 

 .دیگر 
خواھم به عنوان کسی که    می 

ـیـن   یکی از بنیان گذاران و ھمـچـن
ـره   چندین دوره به عنوان ھیئت مدی

ـر    سـال کـار  ١٠ و بازرس و بالغ ب
در مراکز مھم کارگری ھـمـچـون  

ــمــی  ــی ــروش ــت ــروگــاھــا و    پ ــی ھــا و ن
 و    ھای گـاز رسـانـی بـوده   شرکت 

فعالیت کرده ام، بـطـور مـخـتـصـر   
ــن   ــدن ای ــود آم ــو ج ــه ب ــســف فــل

ـری و    تشــــکــــل  ھــــای کــــارگـــ
چگونگی تشکیل آن  بـه  دسـت  
کارگران و ضـرورت دیـده شـده از  
ـرای ایـجـاد ایـن   طرف کارگـران ب

بـا ایـن  .  تشکلھا، نکاتی را بگویم 
ــرای    ھــا تــالش مــی   مــثــال  ــم ب کــن

کسانی که  سنگ کارگر را بـه  
زنند ولی  ھـیـچ گـونـه    سینه می 

ھـای    اطالعی از و ضعیت تشـکـل 
ــوســط   ــه شــده ت ــت کــارگــری ســاخ
کارگران ندارنـد و در واقـع تـوی  

" اطالع رسـانـی " باغ نیستند، کمی  
کنم تا مگر موجب شود که  سـر  

ھـای بـه وجـود    خود برای تشـکـل 
ــوسـط  کـارگـران، نسـخــه   آمـده ت

 .نپیچند 
جــمــھــور اســالمــی بــه انــدازه  
کافی در جھت منحل کـردن ایـن  

ھا سرکوب و فشار و تھدید    تشکل 
ــمـی .  انـجــام داده اســت  دانــم اســد    ن

گلچینی و امثالھم چـه اصـراری  
ـنـد  . دارند در این جـھـت حـرف بـزن

ــل   ــگــاه ســرکــوب دارد عــم دســت
ـیـش    می  کند و ھمین سیاست را پ
ـیـش از    الزم نیست این .  برد   می  ھا ب

 .این زحمت بکشند 
ـر ایـن بـه ایـن آقـایـان   عالوه ب
بیخبر که مثل یک محصل فقط  
از روی کتاب و ذھنیات خـود بـه  
قضاوت پدیده ھای سیـاسـی مـی  
ـیـد   نشینند بگویم، کمی تعمق کـن

ـربـط دسـت    و از این حـرف  ـی ھـای ب
ھـا اسـت کـه شـعـار    سـال .  بردارید 

دھید و    ھا را می   انحالل این تشکل 
ـره ھـم خــرد   کسـی بــرای شـمــا ت

ـر اسـت از روی  .  نکرده اسـت  بـھـت
خستگی و  کمی تنفس دادن بـه  
ـر تـعـمـق   ـیـشـت خودتان ھـم شـده، ب

به خود و پراتیک خـودتـان  !  کنید 
ــبــرت   ــیــد و کــمــی ع ــن نــگــاه ک

ـیـد  .  بگیرید  از خـودتـان سـوال کـن
چـرا ھـیـچ کسـی درجـایـی کــم  
ـبـش   ـر اھـمـیـت در جـن اھمیت یا پ
کارگـری بـه حـرف شـمـا گـوش  

دھد؟ آیا این سوال ساده انتظار    نمی 
زیادی است کـه از شـمـا مـطـرح  

 .دانم   شود؟ شاید ھم نمی   می 
ــچ تشــکــل   کســی کــه ھــی

ھـای    دیگری را بـه جـای تشـکـل 
موجود نتوانسته ایجاد کنـد و ھـر  
    جایی ھم دخالتی داشتـه، مـخـرب 

ـرت بـوده اسـت و در    فرقه  ای و پ
کنارش به بھانه ایجاد تشکـلـھـای  

ھـای    محل کار، به انحالل تشـکـل 
کارگری موجود فـرمـان مـیـدھـد  

، فقط عـمـق ضـد کـارگـری  ... و 
ــمــایــش   ــش را، بــن ــاســت ــودن ســی ب

 . میگدارد 
اما برای اطالع این آقای بـی  
اطالع و امثال ایشان، نکاتی را در  

ـیـان    مورد تشکل  ھای کـارگـری ب
 :میکنم 

اعتصابات اتوبوسرانی تھـران و  
حـومـه کـه در چــنـد مـرحـلـه از  

 تا بلیت نگرفتن    روشن کردن چراغ 
ــران و خــامــوش کــردن   از مســاف

ھا، و متعـاقـب    دستگاھای اتوبوس 
ھـا    آن حمله وحشیانه لباس شخصی 

ــه دفــتــر   ــی ب ـت ــی ـروھــای امــن و نــی
ـریـدن زبـان مـنـصـور،   سندیکا و ب
نقطه شروع مجدد از سـر گـرفـتـن  
سازمانیابی کارگری بعد از یـک  
ـران بـود و   دوره سکوت در داخل ای

ــن تشــکــل  ــکــی از اولــی ــای    ی ھ
. کارگری بعد از دھه شصت  بـود 

ــی   ـف ــجـمـن صـن در ھـمـان دوران ان
کارگران برق و فلز کار کرمانشـاه  
که توسـط تـعـدادی از کـارگـران  

ــمــی   ــی ــروش ــت  L.A.Bکــه در پ
کرمانشاه و کـارگـرانـی کـه در   

شھرک صنعتی فرامان کرمانشاه  
ـرق و   کـه ھــمـگــی در قســمـت ب
فلزکاری مشغول به کـار بـودنـد،  

اولین مجمع عمومی  .  تشکیل شد 
 بر گزار کـرد  ٨٢ خود را در  سال   

ـربـانـی ( که من   بـه  )    فـرامـرز ق
ـرگـزیـده   عنوان بازرس این انجمن  ب

 .شدم 
این انجمن طی چـنـدیـن سـال  
ـرق و   فعالیت نه تنھا از کارگران ب
فلـز کـار کـرمـانشـاه بـه صـورت  
وسیعی عضوگیری کرد و عضـو  
ـلـکـه   و پیشرو کارگری گـرفـت، ب
کسانی کـه از شـھـرھـای مـثـل  
اھواز، اصـفـھـان، اراک، مسـجـد  

کـه در کـرمـانشـاه  ...  سلیمان و  
مشغول به کار بودند عضو شـدنـد  
و بعد از عزیمت به شھـر خـودشـان  
ـبـدیـل شـدنـد   به فعال این انجمن ت
ـفـی   که در واقع ایـن انـجـمـن صـن
فقط اسمش به عنوان یک صنـف  
در یـک شـھـر بـود، ولـی عـمـال   

ھـا شـھـر    شاخه و فعالیـنـش در ده 
گسترش پیدا کرده بود و االن ھـم  
ھمچنان این تشکل به مبارزه خـود  
ـرای احـقـاق  حـقـوق کـارگــران،   ب

 .دھد   ادامه می 
 بعد از تشکیل انجمن صنفـی  
ـتـه   کارگران برق و فلز کار، کـمـی

ھـای آزاد    پیگیری ایـجـاد تشـکـل 
ــوســط و ھــمــراھــی   کــارگــری ت
ــرو   ــیــش ــران پ ــعــدادی از  کــارگ ت
جنبش کارگری از سراسـر کشـور  
ـراض   برای تھیه طومـاری بـه اعـت
به سازمان جھانـی کـارای ال او،   
ـیـت   شکل گرفت که ادامـه فـعـال
ــه   بــرای جــمــع آوری طــومــار، ب
تشکیل کمیته پیگیری منجر شـد  
ــن   ــن مـجــمــع ای کـه مــن در اولــی
تشکل به عنوان یکی از اعضـای  

ـرگـزیـده شـدم  ـره ب ایـن  .  ھیئت مـدی

کمیته به سرعت در سراسر کشـور  
ـیـدا کـرد و کـارگـران   گستـرش پ
ــه آن   ــف ب ــل ــت ــجــات مــخ کــارخــان

بـعـد از گـذشـت یـکـی  .  پیوستند 
دوسال معلوم شد که تعـدا زیـادی  
از این کارگران که در این تشکـل  
جمع شده بودند، اعالم کـردنـد کـه  
ـرای ایـجـاد تشـکـل   این تشکـل ب
کارگری شکل گرفته و مـا کـه  
ــان از مــراکــز کــارگــری   خــودم
ـتـدا بـایـد از خـود شـروع   ھستیم اب
ـم  ـی . کرده و خود را مـتـشـکـل کـن

اینکه ھنوز تشکالت کارگری بـه  
ای شکل نگرفته اسـت،    شکل توده 

دالیل دیگری دارد که بخـشـی از  
آن خارج از اراده و توان فعـلـی مـا  
کارگران و فعالین کارگـری بـوده  
ـرای ایـجـاد   است و باید ھمچنان ب

اما روش مـا در  .  آن تالش نماییم 
ــگــیــری   ــکــل ــع ش ــوان ــی م بــررس
ــا روش   تشــکــالت کــارگــری، ب
ھپروتی کسی مثل اسد گلچینـی  
ـتـی نـدارد و فـرمـان   ھیچ سـنـخـی
ــا   ــی کــه ب ــچ تشـکــل انـحــالل ھــی
زحمات و صدمـات فـراوان شـکـل  

 .گرفته را، صادر نمی کنیم 
 در آنزمان ھمچنین بـا تـوجـه  

ھای وسـیـعـی کـه    به اخراج سازی 
ــروع شــده بــود،    در نســاجــی  ھــا ش

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی  
و بیکار شکل گرفت مـا ھـم بـه  
ـفـی   عنوان اعضـای انـجـمـن صـن
ــزکــار در   کــارگــران بــرق و فــل
کرمانشاه از این تشـکـل حـمـایـت  
ــادی از   کـرده و حــتـی تـعــداد زی
ــجــمــن کــه کــارگــر   اعضــای ان
اخراجی مراکز کـارگـری بـودنـد،  
ــد و   ــن تشــکــل جــدی عضــو  ای
سراسری شدیم کـه خـود مـن بـه  
ـئـت   عنوان یـکـی از اعضـای ھـی

ـیـت ایـن  .  مدیره برگزیده شدم  فـعـال
اتحادیه پس از چـنـدی بـه طـول  
چنـان وسـیـع شـد کـه کـارگـران  
شاغل از مراکز کـاری بـه طـرف  

ـر شـدنـد  ـئـت  .  این تشکل سرازی ھـی
مدیره این اشتیاق کـارگـران را بـه  
مجمع عـمـومـی گـزارش کـرد و  
طی تصـمـیـمـی کـه در مـجـمـع  
عمـومـی دوم اتـحـادیـه سـراسـری  
کارگران اخراجی و بیکار گـرفـتـه  
شد، این اتحادیه برای اینکه ھیـچ  
ـری   گونه محدودیتی در عضو گـی
نداشته باشد، تغییر اسـم داد و بـه   
اتحادیه آزاد کارگران ایران  تبدیـل  

ــق بــدون ھــیــچ  .  شــد  ــری ــن ط از ای
ـتـی کـارگـران از اقصـی   محدودی
نقاط  مختلف کشور، به اتـحـادیـه  

 .پیوستند 
 این بیوگـرافـی کـوتـاه چـنـد  
تشکل کارگری بـود، کـه خـودم  

این مـخـتـصـر  .  ام   ھا فعال بوده   در آن 
را بازگو کردم تا برای خوانندگـان  
عــالقــمــنــد روشــن بــاشــد از چــه  

کسانـی  .  زنیم   ھایی حرف می   پدیده 
ــوز نــمــی  ــن ــش    کــه ھ ــب ــن ــد ج ــن دان

ـتـی اسـت   کارگری در چه موقعی
و چه جایگاھی در جامعه دارد و  
چه تشکیـالتـی بـا چـه ھـدف و  
روشی و با چـه زحـمـاتـی در دل  
جامعه شکل گرفتـه  اسـت، ایـن  
تصور را اشاعه میدھند که گـویـا  
ـتـھـا و   ـی کارگران نسبـت بـه فـعـال
تشکالت خود، اگـاھـی نـدارنـد و  
بایستی کسی دست آنھا را بگیرد  

، گـویـا  ... و راه را نشانشان بدھد و 
کارگران به دنبال ناجی بی اطـالع  
ـنـد کـه بـه آنـھـا   و بیخردی ھسـت
ــشــان   ــرای گــرفــتــن حــق ــد ب ــگــوی ب

؟ و یا  ! چگونه تشکلی خوب است 
؟  ! تشکل محـل کـار حـوب اسـت 

این فرھنگ گنـده گـویـی ھـای  
ـر   بی مـحـتـوا، فـقـط از کسـی ب

ــت را    مــی  ــاس ــه ســی ــه ن ــد ک آی
ـیـچـیـده گـی    می  شنـاسـد و نـه پ

ـرای او مـعــنـایــی دارد  . اوضـاع ب
ضدیت با و اعالم انحالل تشکالت  

 فوق الذکر تنھا از یک ذھن  

 فراخوان انحالل تشکالت کارگری 
 راه بجایی نمی برد

 

 ٥  بقیه در صفحه  

 ١ از صفحه  
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درھفتـه ھـای گـذشـتـه حـمـالت   

وحشیانه و فاشیستی به مھاجـریـن  
ـران   ـنـاھـنـدگـان افـغـانـی در ای و پ

دور جـدیـد ایـن  .  سازمان داده شـد 
حمالت ضد انسـانـی از فـروردیـن  

ھا بـه     با عنوان منع ورود افغان ٩١ 
ــان و   ــھ ــه در اصــف ــارک صــف پ

ھـا در    ممنوعـیـت زنـدگـی افـغـان 
ــد  ــدران شــروع ش ــازن ــوشــھــر م . ن

ھایی که تـوسـط کـارگـزاران    بھانه 
ـرای   دولتی جـمـھـوری اسـالمـی ب
این اقدامات ضد بشری بیان شـده،  

ـــار مضـــحـــک اســـت  ـی در  .  بســ
ماجرای پارک صفه ی اصفھـان،  
ـیـت   مسأله ی واھـی تـھـدیـد امـن

ھـا و    اخالقی مردم از سوی افـغـان 
در نوشھر، توریستی بودن مـنـطـقـه  

ھـا در آن جـا،    و لزوم نبودن افـغـان 
عنوان شده بود که بـالفـاصـلـه بـا  

ی افغانستـانـی ھـا    اعتراض جانانه 
ـران مـواجــه شـده و   و مـردم در ای
ـتـی   ـیـن دول باعث شد که مسـئـول

ـرنـد   حرف  . ھای خـود را پـس بـگـی
ی    جدیدترین سناریوی جنایتکـارانـه 

اوبـاشــان جــمــھــوری اســالمــی در  
ــب   ــعــقــی مــورد آزار و اذیــت و ت

ھای مقیم ایران، بعد از چـنـد    افغان 
ی    ســال مــجــددا از روی نســخــه 

. قدیمی آن رونـویسـی شـده اسـت 
ـران، اتـھـامـی   تجاوز به زنان و دخت

. شـود   ھا زده مـی   است که به افغان 
اتھامی که حتی نتوانستنـد آن را  

مزدوران رژیم در یـزد  . اثبات کنند 
ای    با اعالم کردن این اتـھـام، عـده 

ترین اوباشان شـھـر را    از عقب مانده 
ــد و بــه خــانــه  ــردن ھــای    بســیــج ک

ھا حمله کرده و بسیاری از    افغانی 
ھا را به آتش کشـیـدنـد و بـه    خانه 

ضرب و جرح مردان و زنـان افـغـان  
ــد  ــد  .  دسـت زدن آنـھــا ســعـی کـردن

ــزد و   احســاســات مــردم شــھــر ی
ــه  ــی ــق ــرھــای ھــمــجــوار و ب ی    شــھ

ـرای جـنـایـت   ـران را ب شھرھـای ای
علیه این پناھنـدگـان زحـمـتـکـش،  

در حمله بـه شـھـرونـدان  .  برانگیزند 
ھـایشـان در    بھایی و آتش زدن خانه 

ـلـده نـورھـم از   ساری و دھسـتـان ب
ــوه  ــن شــی ــمــی ــه و    ھ ــان ی وحشــی

امـا  .  فاشیستی استفـاده شـده بـود 
ھا ھمکاری نـکـردنـد و    مردم با آن 

چماق داران و سانـدیـس خـوران را  
در حمالت وحشیانه و جنایتکارانـه  
به شھروندان افغانی تنھا گذاشتنـد  
و به این طریق تو دھنی خوبی بـه  

سرکردگان این اراذل و  .  ھا زدند   آن 
ــوایــی و   ــی از ھــمــن اوبــاش وقــت
ــوب   ــکــاری مــردم در ســرک ــم ھ

ھـا نـاامـیـد شـدنـد، از زبـان    افغـان 
مقامات محلی و ازجملـه از زبـان  
استاندار استان فـارس بـه اصـنـاف  

ھـا و    اعالم کردنـد کـه فـروشـگـاه 
ھا حق ندارند مواد غـذایـی    نانوایی 

ومایحـتـاج دیـگـر زنـدگـی را بـه  
ـبـل از آن کـه  .  ھا بفروشند   افغان  ق

ـیـن  ـلـی و مـقـامـات    مجامع ب الـمـل
ــان و احــزاب و   ــانســت ــت افــغ دول

ـیـخـواه در    سازمان  ھای چپ و ترق
سراسر دنیا به این اقدام فاشیسـتـی  
ـنـد،   جمھوری اسالمی اعتراض کن
مردم و جوانان و فعالین اجتمـاعـی  
ـر   ـراب در ایران، یک بار دیگـر در ب

ــد  ــادن ــه ایسـت ــوطـئ در طــول  .  ایـن ت
ــان و    ھـفــتـه  ــه در خــیـاب ی گــذشـت

اتوبوس و تاکسی و جاھای دیگـر  
ـر مـردم در   ـف ـن صدای اعتراض و ت
ــده شــده اســت  ــی . ایــن مــورد شــن

کسانی که دسـتـور قـطـع فـروش  
ھـا را داده بـودنـد،    غذا بـه افـغـان 

ــردنــد  امــا بــه طــور  .  تــکــذیــب ک
ــه را   ــال ــن مس ــه ای ای ــان ــوذی م
درجامعه دامـن زدنـد کـه حضـور  

ـران، بـاعـث افـزایـش    افغان  ھا در ای
 . شود   بیکاری می 

   رژیم که با تحریم و تورم و  
بیکاری و گرانی سرسام آور و بـه  
ـرو شـده   ـر مـردم روب ـف ـن تبع آن بـا ت

گـردد    مـی "  غائله ای " است، دنبال  
تا علت فقر و فالکت و گرانـی و  
بیکاری را فرافکنی کند وبـطـور  
مشخص گناه بیکـاری و گـرانـی  
را به گردن مـھـاجـریـن افـغـان در  

ـنـدازد  خـواھـنـد گـنـاه    مـی .  ایران بی
بیکاری را گردن کسانی بگذارنـد  
که در کوره پزخانه ھا و کارھـای  

ھـا و    ساختمانـی و در مـرغـداری 
ھا و در کشتـزارھـا و در    دامداری 

ــازی  ــادن و در    راه س ــع ــا و م ھ
خدمات شھری از قبیل رفـتـگـری  

ھای مترو و    ھا و تونل   و حفر کانال 
ھا و در ھمه جای تـھـران    فاضالب 

ــی در   ــزرگ وحــت و شــھــرھــای ب
ترین شھـرھـا و روسـتـاھـا    دورافتاده 

کارمی کنند و به علت ایـن کـه  
ـیـن نـظـام،   کارشان از سـوی قـوان
ــقــی مــی شــود و   ــاه تــل کــارســی
کارفرمایان دولتی و خصوصی از  
ـــاده   ــف ــوء اســت ــوع س ــوض ــن م ای

ـنـاکـی    می  کنند، بـه طـرز وحشـت
ـریـن   استثمارمی شونـد و از کـمـت

ـیـمــه  ــه ب ـل ـیـازات از جـم ــز    امـت ـی ، ن
ایـن کـارگـران ارزان و  .  محرومند 

ـرای   خاموش حـتـی حـق نـدارنـد ب
ـنـد  در  .  خود حساب بانکی باز کـن

نتیجه اندک پس انـدازھـای خـود  
سـپـارنـد    را به کارفرمایان خود می 

ھــای    وچــه بســا کــه بــه بــھــانــه 
گوناگون و از جمله بـه بـھـانـه ی  

ھـای سـازمـان    ھمین افغان ستیزی 
ــک،   ــاتــی ــم ــســت داده شــده و ســی
ــلــب از   ــرصــت ط ــرمــایــان ف کــارف

ھای امانـی    ھا و پول   پرداخت بدھی 
ـنـد و   این کارگران، خـودداری کـن

این مالباختگـان بـه عـلـت واھـی  
ــونـی در ایــران،   سـکــونـت غـیــرقـان
ــشــان   ــق ــاق ح ــق ــرای اح ــد ب ــن نــتــوان

 .شکایت به جایی ببرند 
ـردمـــداران کـــار و امـــور   ســ
ـتـظـامـی جـمـھـوری   اجتماعی و ان
ـبـانـه   ـری اسالمی به دروغ و عـوامـف
ــه طــرف کــارگــران   انـگــشــت را ب
افغانی ساکن ایران بـعـنـوان عـلـت  

در  .  انـد   بیـکـاری، نشـانـه گـرفـتـه 
ھاست که از طـریـق    حالی که سال 

ھـا و واحـدھـای    تعطیلی کارخـانـه 
تولیدی، ھزاران کارگر را اخراج و  

ـر از اعضـاء    بیکار و میلیون  ـف ھا ن
ـیـکـارشـده    خانواده  ی این کارگران ب

تاجایـی  . اندازند   را ازنان خوردن می 
ـران   که به مسأله ی بیکاری در ای
برمی گردد، باید با صدای بلند و  
ـردازان   با فریاد اعتراض از دروغ پ
ـرسـیـد کـه ایـن کـارگــران   ـم پ رژی

 ماھه ی  ٤ افغانی ھستند که در  
ـیـش از  ٩١ سال   ـر از  ٣٠٠٠ ، ب ـف  ن

ـراج   ـراردادی را اخــ ــ ـران ق ــارگــ ک
اند؟ آیا این کارگران افـغـانـی    کرده 

ـر ازکـارگـران  ٣٥٠٠ ھستند که    نف
ـیـکـارکـرده انـد؟   قطعه سازی را ب
باید از مقامات پرسید مگر افغـان  

ـنـد در کـارخـانـه   ھا می  ھـا و    تـوان
ھـا    ادارات کارکنند که حضـور آن 

باعث بیکاری و اخـراج کـارگـران  
ایرانی شود؟ پـس چـرا کـارگـران  

ـیـت تـھـران اخـراج    کارخانه  ـران ی ای
ــه ی  ٣ شـده انـد؟ چــرا    کــارخـان

نساجی در اصفھان تعطیـل شـده و  
کارگرانش اخـراج شـده انـد؟ پـس  

 نفر از کـارگـران رسـمـی  ٣٠ چرا  
ی مـاه مـاشـیـن از کـار    کارخانه 

بیکارشده اند؟ آیا حضور کارگـران  
افغان در این واحدھا، سبب تعطیـل  

ـیـکـارشـدن و    شدن کـارخـانـه  ھـا وب
 اخراج شدن کارگران شده است؟  

ــا ایــن   جــمــھــوری اســالمــی ب
ھای فاشیسـتـی    تبلیغات و سیاست 

و ضد انسانی و فرافـکـنـانـه اش،  
خواھد اعتـراض آشـکـار مـردم    می 

به تنگ آمده از فقر و بیکاری و  
ـیـاد و اعـدام را، از   گرانی و اعـت
ـم   بحرانی کـه سـرتـاپـای ایـن رژی
ــرا   ــرگ را ف ــه م ــده و روب ــی ــوس پ
گرفته، منحرف کند و برای خـود  

ــخــرد  ــان ب ــد  .  زم ــدی ــا تش ــا ب ام
ـم    بحران  ھای داخلی و خارجـی رژی

ـریـب الـوقـوع   ودر راس آن سقوط ق
رژیم سوریه و افول اسالم سـیـاسـی  
در منطقه، سرنگونی را بـه چشـم  

بیند که این گونه بـه ھـر    خود می 
 .اندازد   ای چنگ می   تخته پاره 

ـران بـه   کارگران و مـردم در ای
خوبی می دانند که این اتھامات،  
ـر و فـالکـتـی   ـرای فـق سرپوشی ب

ـم و    است که دزدی  ھای سران رژی
مزدورانشان بر مردم تحـمـیـل کـرده  

ــد  ــاه در ایــران،  .  ان کــارگــران آگ
ھای زحمتکش مقیم ایران را    افغان 

ـقـه  ـران    بخشی از طـب ی کـارگـر ای
ـقـه  ی    وھمسرنوشت بـا خـود و طـب

دانند و لـحـظـه    کارگر جھانی می 
ای از دفاع از حق کار و زنـدگـی  
ـقـه   این شـھـرونـدان مـھـاجـر مضـای

ـیـن    تشـکـل .  کنند   نمی  ھـا و فـعـال
ـران بـا   کارگری و اجتماعی در ای

ھا به دفاع از کارگـران    توزیع بیانیه 
ــان   ــای ش ــواده ھ ــان ــان و خ ــغ اف

ـرمـنـدان در یـک  .  انـد   برخاسته  ھـن
اقدام جالب در مـازنـدران در دفـاع  
ــن   ــدی مـھــاجــری ــوق شـھــرون از حــق

ــرا کــرده  ــامــه اج ــرن ــد   افــغــان، ب . ان
ــی و   ــدگــان مــواد غــذای فــروشــن
بھداشتی به فرمـان بـی اسـاس و  

ـم،    بی پشتـوانـه  ی اسـتـانـداران رژی
ـیـب   ـرت وقعی نگذاشتند؛ و به این ت
ــر بــه جــمــھــوری   ــگ ــار دی یــک ب
ــه از   ــد ک ــان دادن ــی نش ــالم اس

ھـای بـه غـایـت    ی سـیـاسـت   ادامه 
بشرستیزانـه اش طـرفـی نـخـواھـد  

 .بست 

 حمله به مھاجرین افغانی، حمله به حقوق انسان ھاست 
 مھراب دشتی 

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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 :مقدمه اول
یـکــی از کــارھـای بـزرگ امــا  
سخت کمونیسیم کارگری ھـمـواره  
ــونــی   ــخ تـاکــن ــوده کــه تـاری ایـن ب
ــحــوالت   ــارزات کــارگــری و ت مــب
ـر   بزرگ سیاسی جامـعـه را از زی
ـبـشـھـای دیـگـر   ـفـات جـن بار تحری
بیرون بکـشـد و آنـھـا را از نـگـاه  
کمونیسیم و کارگر باز تـعـریـف و  

اسناد تـاکـنـونـی در  .  تحلیل نماید 
باره جنبش کارگری عمـدتـا و در  
نھایت گزارشی نه چندان دقیق از  
وقایـعـی و مـبـارزاتـی اسـت کـه  
ـر،   طبقه کارگر در یکصد سال اخی

ــده اســت  ــه  .  از ســر گــذارن ــال مــق
مروری بر تاریـخـچـه اعـتـصـابـات  
کارگری در ایران مرتضی فـاتـح،  
تـالش بـزرگـی جــھـت بـازخـوانــی  
مبارزات کارگری از نگاه جنـبـش  
ــســیــم کــارگــری،   ــونــی ــم ــا، ک م

ـم کـه ایـن  .  میباشد  تاکید میـکـن
ـنـدی   ـقـه ب " تـاریـخ " مطلب در طـب

ـلـکـه   ـرد، ب ـرار نـمـیـگـی گـذشـتـه ق
ـبـشـی   شناساندن ھر چه بیشتر جـن
ــروز بــرای   ــن ام ــی اســت کــه ھــم
ـم، آزادی و رفـاه در   ـیـسـی سوسیـال
حال جنگ با جمھـوری اسـالمـی  

 .است 
 محمدرضا پویا  
 :مقدمه نویسنده

مجـمـوعـه نـوشـتـه صـد سـال  
اعتصاب به صورت کامل در سـه  
شماره نشریه کمونیـسـم کـارگـری  
ــه   ــا ب ــا بــن ــه شــده اســت ام ارائ
درخواست محمـدرضـا پـویـا  ایـن  
ـرھـا و   ـت ـی نوشته را جـداگـانـه بـا ت
ـرای نشـریـه   تقسیم بندی مـجـدد ب
. کارگر کمونیست تنظیم کـرده ام 

از آنجا که مقـدمـه طـوالنـی ایـن  
ـقـل   ـبـی مسـت نوشته به عنوان مطل
ـبـال در یـکـی از شـمـاره ھــای   ق
کارگر کمونیست درج گردیده، در  
ـنـدی تـازه از تـکـرار   ـم ب این تقسی
ــودداری کــرده ام و   ــدمــه خ مــق
مستقیـمـا بـه تـاریـخ اعـتـصـابـات  
ـنـدی ھـای   ـر ب ـت ـی کارگـری بـا ت

 . جداگانه پرداخته ام 
مروری بر تاریخچه اعتصابات  

 کارگری در ایران 
و به این ترتیب اسـت کـه  "... 

ـتـصـادی   ـبـش ھـای اق از ھمه جـن
ــا   ــفــرد کــارگــران، درھــمــه ج مــن
جنبشی سیاسی پـدیـد مـی آیـد،  
ـقـه بـه مـنـظـور   یعنی جنـبـش طـب
پیروز گرداندن مـنـافـع خـویـش در  
شکلی عمومی، و در شکلی کـه  
دارای نیروی الزام اجتمـاعـی عـام  

اگرچه این جنـبـش ھـا  .  می باشد 
ـیـاز   به وجود یک سازمان قبلـی ن
دارند، معھذا به نوبه خـود وسـایـل  
ــی   ــان ــازم ــن س ــی ــاف چــن ــکــش ان

از نامـه مـارکـس بـه  ". ( میباشند 
 )١٨٧١  فوریه  ٢٣ بولت  . ف 

 
اعتصابات کارگری از 

انقالب مشروطه تا جنگ 
 )١(جھانی اول

ــی   ــصــاب ــش اعــت آغــاز جــنــب
ــد   ـن ـیـز ھـمـان کـارگـران در ایــران ن
ــقــه،   ــب ــری خــود ایــن ط شــکــلــگــی
تاریخی در ھم تنیده با کارگران و  
ـراتـوری   نیروھای سیـاسـی در امـپ

ــزاری دارد  ــن اعــتــصــابــات  .  ت ــی اول
کارگری در حقیقت مجموعه ای  
از اعتصاباتی است که کـارگـران  
مھاجر ایرانی یا مستقیما در آنـھـا  
شرکـت داشـتـه انـد و یـا اسـاسـا  
ھسته سازمـانـده ایـن اعـتـصـابـات  

برای روشن شدن مـطـلـب  .  بوده اند 
و اھمیت این بخش از کـارگـران و  
تاثیر مبارزات آنان در شکل دھـی  
ـر   به تاریخ آینده طبقه کارگر، بـھـت
ـروی   ـی است بدوا نگاھی به پدیده ن
کار مھاجر و وضعیت اجـتـمـاعـی  

 .این کارگران داشته باشیم 
ــرن   ــانــی ق در دھــه ھــای پــای
ــاشــی ھــر چــه   ــروپ ــا ف ــوزدھــم، ب ن
گسترده تر شیرازه جامعه فئـودالـی  
ــر و بــی   ــق ــرابــی و ف و خــانــه خ
ــخـش ھـای ھــر چــه   خـانـمــانـی ب
وسیعتری از نیروی کـار جـامـعـه،  
ـروھـای مـولـد   ـی پدیده مـھـاجـرت ن
بیکار شده به کشورھای ھمجـوار،  
از قبیل ھند و امپراتوری عثمانـی  
ـقـاز   ـف و بخش ھـای مـرکـزی و ق
ـرده ای   امپراتوری تزار، ابعاد گست

ــه خــود گــرفــت  ــن مــیــان  .  ب در ای
مھاجرت از بخش ھای شمـالـی و  
مرکزی کشور به قفقاز و روسـیـه،  
بنابه دالیل جغرافیائی و نـزدیـکـی  
ـری   ـیـشـت ھای زبانی، از اھمـیـت ب

این مـھـاجـریـن کـه   .  برخوردار بود 
ــع   ــای ــه کــاری در صــن ــجــرب از ت
برخوردار نبودند عموما در ابتدا در  
ــل   ــی شــغــل ھــای ســخــت، از قــب
ـری و   کارھای کشـاورزی و بـارب
کــار در مــعــدن و بــخــش ھــای  
ــه کــار   ــت، مشـغــول ب ـف حـفـاری ن

ــی  .  مـیـشــدنـد  ــن، ب ـی دســتـمـزد پـائ
حقوقی اجتماعی و عدم امنیت از  
یکسو و نیاز بـه کـار و دسـتـمـزد  
برای ادامه حیات از سوی دیـگـر،  
این مھاجرین را در شـرایـط بسـیـار  

بــا وجــود  .  دشــواری قــرار مــیــداد 
ــمــزد   شــرایــط دشــوار کــار و دســت
اندک و ھمه تحقیرھـا، امـا رونـد  
ـرده   مھاجرت ھر سالـه ابـعـاد گسـت
تری می یافت، به عنوان مثال تـا  

ـنـھـا حـدود  ١٨٩٠ سال    میالدی، ت
ـفـت در  %  ١٠  کارگران صنعـت ن

ـرانـی   باکو را کارگران مـھـاجـر ای
امــا تـا ســال  .  تشـکـیـل مــیـدادنـد 

% ٢٢  این رقم بـه مـیـزان  ١٩٠٠ 
به عنوان نمـونـه  . افزایش یافته بود 

ـر بـه  ١٩٠٥ در سال    سیصد ھزار نف
ــد کــه   ــه مــھــاجــرت کــردن روســی
اکثریت آنان را کـارگـران مـھـاجـر  

بـه ھـر رو ایـن  .  تشکیل میـدادنـد 
کارگران عموما مدتھا در مناطـق  
ـنـد و   مختلف به کار اشتغال داشـت
ـرای خـانـواده ھـای خـود درآمــد   ب
ناچیزشان را ارسـال مـیـکـردنـد و  
بعضا ھم بـا خـانـواده ھـایشـان در  
ـنـد  . صنایع مختلف اشـتـغـال داشـت

ــن   ــدگــی ای ــار و زن ــط ک شــرای
مھاجرین ھمانگونه که گفتـه شـد  

ــود  ــی ب ــرانســان ــار غــی ــن  .  بســی ای
ـیـصـال و   ـیـل اسـت کارگـران بـه دل
درماندگی به ھر کاری و بـا ھـر  

این شـرایـط  . دستمزدی تن میدادند 
ـیـن   منجر به ایجاد رابطه ویژه فعـال
ـقـاز و   ـف ـیـسـت ق کارگری سوسیـال
روسیه بـا ایـن گـروه از کـارگـران  
مھـاجـر گـردیـد کـه بـعـدا بـه آن  

بــرای داشــتــن  .  خــواھــیــم پــرداخــت 
تصویری از شـرایـط زنـدگـی ایـن  
ــاھـی از   کـارگـران بـه شــرح کـوت
ـیـشـه وری   زندگی آنان از زبـان پ

 :بسنده میکنم 
اغلب این کارگران از اطـراف  " 

. ھمدان و ساوه و قـم مـی آمـدنـد 
چاه ھای دستی خیلی خطـرنـاک  

کارگر در عـمـق دویسـت تـا  .  بود 
. سیصد زرع زیر زمین کار میکـرد 

ـلـکـه از ھـمـه چـاھـھـا   از اغلب ب
ـفـت گـاز خـفـه   ھنگام رسیدن به ن

بـا  .  کننده شدیدی بیرون می آمـد 
ــه کــن   ـی ــه ھـوا تصــف وجـود تــلـمــب
ـرون   ـی کارگر نمی توانست از آنجا ب

ـرانـی  .  بیاید  ـر ای ـف ھر روز چندین ن
بیچـاره در ھـمـیـن چـاھـھـا خـفـه  

 ."میشدند 
ــن   ــی ــن زنــدگــی و کــار در چ
شرایط مشقت باری ھر روسـتـائـی  
ــای   ــط ھ ــه مــحــی ــازه واردی ب ت
ــه درک   ــز ب ــارگــری را نــی ک
ــفـاوتــی از اوضــاع زنـدگــی و   مـت
ــد  ــکــشــان ــرامــون خــویــش مــی ــی . پ

خصوصا به این شرایط بایـد وجـود  
یک جنبش رادیکال کـارگـری و  
ـبـش را در   حزب متشکل ایـن جـن
میان کارگران بومی این مـنـاطـق  

شرایط ناامن کـار و  .  اضافه کرد 
زندگی، نه فقط زنـدگـی کـارگـر  
تازه از راه رسیده را تھدید مـیـکـرد  
بلکه ناگزیری این نیروی کـار از  
ــر   ــا ھ ــر کــاری ب ــن دادن بــه ھ ت
ـیـت   دستمزدی، تھدیدی برای امـن
ـیـز بـه   شغلی کـارگـران بـومـی ن

به ھمین دلیـل کـار  . شمار میرفت 
ــخــش از   ــن ب ــه در ای آگــاھــگــران
کارگران مھاجر تبـدیـل بـه بـخـش  
ــی   ــاع ــم ــار اجــت ــی از ک ــم ــھ م
سازمانـھـای کـارگـری و احـزاب  

بدون ھمراھـی  .  سوسیالیست گردید 
و درک ھم سرنوشتی ایـن بـخـش  
از کارگران با سایر کارگران دست  
ــوب در   ــجــه مــطـل ـی ــه نــت یـافــتـن ب
اعتصابات کارگری بسیار دشـوار  

عـالوه  .  و در شرایطی ناممکن بـود 
بر این کارگران مھاجر بـه سـرعـت  
ــمــزد   ــد کــه داشــتـن دسـت ـن دریـافــت

ـرام   مناسب و امنیت شغلـی و احـت
ــات   ــمــاعــی و ســایــر امــکــان ــت اج
ـنـھـا زمـانـی بـه دسـت   زندگـی ت
میاید که آنان نیز خود را بـخـشـی  
ـر کـارگـر در ایـن   از طبقه بـزرگـت

ـنـد  شـرایـط ایـن دوره  .  مناطق بـدان
تاریخی و ایجاد تشکلھا و احـزاب  
ــان   ــاســی کــارگــری در مــی ســی
ـیـن   ـری تـعـی ـی کارگران مھاجر تـاث
کننده بر آینده زندگی اجـتـمـاعـی  
ــه طــور   ــه کــارگــر ایــران ب ــق طــب
عمومی نھاد که تا به امـروز ھـم  
ـرگـذاری را در مـنـاسـبـات   این اث
ــل   ـقـاب مـیـان کـار و سـرمـایـه و ت
اجتماعی این دو طبقه با یکدیگـر  

ـنـجـا  .  میتوان مشاھده نمـود  امـا ای
موضوع بر سر بـخـش دیـگـری از  

 .این تاریخ است 
ــن کـارگــران   ـر ای امـا عـالوه ب
ـرتـعـداد امـا   مھاجر، بخش نسبتا پ
متفرقی از کارگران نیز در داخـل  
ــدگــی در   ــه کــار و زن کشــور ب
شرایطی مشابه ھمتایان مھاجرشان  

ـنـد  ـنـدی  .  اشتعال داشت مـحـقـق ھـل
ــــاب   ـت ــــور در کـــ ـل ـــ ـم ف ـــ ـل ـــ وی

ــود،  ــخ  " خ ــاری ــی از ت ــائ ــارھ جســت
ـران  صـنـعـتـی شـدن    -اجتماعـی ای

، بـا رجـوع بـه آمـار و  ..." ایران و 
ـروسـه   ـقـد اسـت کـه پ ـت ارقام، مـع
ـران و طـبـعـا   صنعتی شـدن در ای
ــری گــروه کــارگــران   شــکــل گــی
ـیـش از سـالـھـای   ـر، بـه پ مزدبگی

ــوط مــیـگــردد ١٩٠٠  ــابــر  .   مـرب بــن
آمـارھـای مـوجـود از دھـه ھــای  

 بـالـغ  ١٩١٤  تا سال  ١٩ پایانی قرن  
ـر تـحـت عـنـوان  ١٢٦ بر   ـف  ھـزار ن

ـنـی و   کارگـر در صـنـایـع مـاشـی
ـــه وری در   ـــش ـی ــ ـــع پ ـــای ـن ــ ص

ــش از   ــا بــی   ١٠ کـارگــاھــھـایــی ب
به  .  کارگر مشغول به کار بوده اند 

این تعداد باید شـاگـردان و اسـتـاد  
کاران در صنایع دستی کـوچـک  
و نیز کارگران فصـلـی در بـخـش  
کشاورزی و پـادوھـا و شـاگـردان  
مزدبگیر در مشـاغـل تـجـاری را  

فریدون آدمیت بـا  .  نیز اضافه کرد 
نقل نوشته ای از یـکـی از رجـال  
دوره قاجـار کـه مـربـوط بـه سـال  

 )قسمت اول( مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران 
 مرتضی فاتح  



 9 ٢١٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

میباشد کارگـران را در  .   م ١٨٨٦ 
: این دوره چنین توصیف مـیـکـنـد 

جماعت کارگر طایفه ی بزرگـی  " 
از اھل مملکت ھستند و در واقـع  

زیرا در  .  عاجزتر از ھر طایفه دیگر 
صــورت قــدرت کــار روزگــار بــه  
عسرت میگذرانند و در پیـری ھـم  
بیچاره می مانند و گاه ھم منشـا  

 ."میگردند " فتنه و فساد "
خاستگاه اصلی نسل ھای اول  
ـــان   ـی ـران در ایــران از مــ ــارگــ ک
ـیـل شـرایـط   کشاورزانی که بـه دل
فالکتبار از روستـاھـا بـه حـاشـیـه  
شھرھا مھاجرت کرده بـودنـد و یـا  
ـرا و تـھـیـدسـتـان   ـق از میان انبوه ف
شھری و یا از میان شاگردان و یـا  
ـیـشـه وری   استادکـاران صـنـایـع پ
بودند که به دلیل ورشکستگی یـا  
رقابت، کارگاه و شغل خـود را از  

در این دوره عـالوه  .  دست میدادند 
بر اینکه کارفرمایان که عـمـومـا  
از تجار شھری بودند و یا سرمـایـه  
ــه   گـذاران خــارجــی، کـارگــر را ب
ـقـل از   عنوان گروه اجتماعی مسـت
رعیت ھا به حساب نـمـی آوردنـد؛  
بلکه در مواردی آنان را از رعـایـا  

یـکـی  .  نیز بی حقوق ترمیدانستنـد 
از دالیل پیوند عمیق میان سرمایـه  
داران نوخاسته با اشرافیت زمینـدار  
ـلـه   در ایران را باید در ھمـیـن مسـئ

ساختار سـیـاسـی و  .  جستجو کرد 
ــی،   ــت فـئـودال اجـتـمـاعــی اشـرافـی
ـر جـامـعـه   چنان بی حقـوقـی را ب
اعمال میکرد که نفس به رسمـیـت  
ـران، در آن   شناختن حقوق مزد بگی
جائـی نـداشـت و ایـن امـر دسـت  
ـثـمـار مـطـلـق   کارفرمایان در اسـت
ـران را   کارگران و سایر مـزد بـگـی

از سـوی  .  کامال باز مـیـگـذاشـت 
ـیـز   دیگر، در این دوره کـارگـران ن
ـتـه و مـنـشـا   بنابه دالئل پیش گـف
ــان، تصــوری از   ــی ش ــاع ــم اجــت
موقعیت اجتماعی خود به عـنـوان  
ـفـاوت ھـای   طبقه یا گروھی بـا ت
ــودالــی   ــای فــئ ــه ای از رعـای پـای

ــد  ــن ــداشــت ــاعــث  .  ن ــن امــر ب ھــمــی
ــد کـه در ایـن دوره مــا   مـیـگـردی
شاھد اشکالی متفاوت از مـبـارزه  
اعتصـابـی کـارگـران در صـنـایـع  
بزرگ و کارگاھھـای کـوچـک  

 .نباشیم 
ـتـه شـد   ھمچنان که پیشتر گف
ــی کــارگــران   ــصــاب ــش اعــت جــنــب

ــکــامــل   مــحــصــول دوره ای از ت
طبقاتـی کـارگـران اسـت کـه بـا  
ـقـه کـارگـر از   میزان آگاھـی طـب
ــبــاط   ــمــاعــی خــود ارت ــت وجــود اج

برای روشن تر شـدن  .  مستقیم دارد 
مطلب ھـمـچـنـانـکـه در مـوضـوع  
شرایط زیسـت کـارگـران مـھـاجـر  
تصویر مختصری ارئه شد، در بـاره  
شرایط کار و زیست کـارگـران در  
ـیـز بـا چـنـد نـمـونـه تـالش   ایران ن
میکنم تصـویـری از ایـن شـرایـط  

ـم  ـم کـن ـرســی ــده ت ـن ـرای خــوان در  .  ب
قسمت ھای بعد داشتن این تصویر  
ـیـن و   در درک اھمیت کار فـعـال
اعتراضات کارگری اھمـیـت ویـژه  

 .ای دارد 
شکراللـه مـانـی کـه خـود از  
فعالین کارگری و زمانی منشـی  

شورای مرکـزی اتـحـادیـه ھـای  " 
ــوده اســت در  "  کــارگــری ایــران  ب

تاریخچه نھضت کارگـری  " کتاب  
ــران  در شــرح شــرایــط کــار  "  در ای

: کارگران صنایع نساجی مینویسد 
ــان و  "...   اکــثــر شــب ھــا بــی ن

ـم  ـر  .  گاھی سـدجـوعـی داشـت سـای
کارگران پارچه باف تھران ھم حـال  
ـلـکــه   ـبـود، ب ـر از مــن ن شـان بـھـت
ـلـی   زندگانی بعضـی از آنـھـا خـی

تـمـام  .  سخت تر از من میـگـذشـت 
کارگران پارچـه بـاف تـھـران کـه  
ـنـد   قریب یک ھزار نفر بودند، مـان

ھـیـچ  .  گدایان زندگی می کردند 
یک دارای زن یـا خـانـه و لـوازم  

ــودنــد  ــب ــدگــی ن مســکــن آنــھــا  .  زن
منحصر به گـوشـه کـارخـانـه ھـا  
ـلـه ھـای مـخـروبـه و   یعـنـی طـوی
ــه ھــای گــوشــه کــاروان   شـتــرخــان

این وضعیت کـارگـران  ."  سراھا بود 
در بخش ھای صنـعـتـی بـود کـه  
توسط کـارفـرمـایـان خـودی اداره  

مـدت زمـان کـار روزانـه  .  میـشـد 
.  ساعت بود ١٢  تا  ١١ اغلب میان  

دستمزد در شاخه ھائی از تولید و  
خصوصا در ھمین صنایع نسـاجـی  
. بر مبنای شکل کـارمـزدی بـود 

ـر اسـاس   یعنی محاسبه دستمـزد ب
روشی که بـه  .  میزان تولید کارگر 

ــن شــیــوه   ــری ــه ت ــان ــی ــای وحش مــعــن
و باز به نقل  .  استثمار کارگر است 

یک نفر کـارگـر بـا آن  " از مانی  
که شبھا ھم کار میکرد بیشتر از  

)  مــتــر ٦ -٥ حــدودا  (  ذرع  ٦ -٥ 
  ٣ لذا اجرتش از  . نمیتوانست ببافد 

 قران تجـاوز نـمـیـکـرد و ایـن  ٤ تا  
مبلغ برای خرج روزانه ھـم کـافـی  

 ."نبود 
درباره وضـعـیـت کـارگـران در  
این دوره میتوان به منابع بسـیـاری  
مراجعه کرد و تصاویری غیر قابـل  
باور از کار و معیشت کارگران را  

ــار  .  تصــویــر کــرد  ــه ک ــمــل از ج
کودکان و کار زنان، و روشـھـای  
وحشیانه استثمار تـوسـط سـرمـایـه  
ـر   داران خودی و سرمایه داران غـی

به طور مـثـال در شـیـالت  ! ایرانی 
ـیـانـازوو از   شمال که تحت امتیاز ل
ــز دســتـمــزد   ـی ــود ن ــه ب ـبـاع روسـی ات
کارگران به صورت قطـعـه کـاری  

در ازا عمـل آوری  .  پرداخت میشد 
 تومان و بـه  ٧  عدد ماھی  ١٠٠٠ 

کارگران روزمزد به طور مـتـوسـط  
روز  .  روزی دو قران پرداخت میشـد 

ــرایــط   ــران در ش کــار ایــن کــارگ
 ساعت طول میکشـیـد،  ١١ عادی  

اما عموما و بخصـوص در فصـل  
  ٧  صـبـح تـا  ٦ صید، روز كار از  

ــود  ــن شــرایــط کــار بــه  .  شــب ب ای
ـر در تـمـامـی   اشکالی وحشیانه ت
ــای   ــه ھ ــان مــوســســات و کــارخ
کوچک و بزرگ حاکم بـود؛ از  
ــافــی و   ــی ب ــال کــارگــاھــھــای ق
ـریشـم بـافـی تـا   کارخانه ھـای اب
ــع چــوب و راه ســازی و   ــای ــن ص
ـنـد و   معادن و کـارخـانـه ھـای ق

در این مورد آخـر بـد  .  صنایع نفت 
نیست گوشه ھائی از شرایط کـار  
و زیست کارگران نفـت جـنـوب را  
ـیـن   از یوسـف افـتـخـاری از فـعـال

این مربوط بـه  . کارگری نقل کنم 
ــت   ــط شــرکــت نــف دوره اول تســل
انگلیس بر حوزه ھای نفت جـنـوب  

ـریـن و  . " است  در تاریخ فوق بدبخـت
ـریـن   ـلـوک ت ـریـن و مـف بیـچـاره ت
ـیـا عـبـارت از   ـفـت دن کـارگـران ن
ـیـس و   کارگران شرکت نفت انـگـل

کـارگـران ایـن شـرکـت  .  ایران بـود 
غذا و پوشاک و مسکن کـافـی  

ــنــد  ــت ــداش عــده ای از ایــن  . ...  ن
بدبختھا به علت نداشـتـن مسـکـن  
زیر سایه درخت خرما بـه زنـدگـی  
ـنـده   تلخ و ناگوار خود بـه امـیـد آی

ـرخـی از  .  ای بھتر ادامه میدادند  ب
آنان اطاقھائی از بوریـا سـاخـتـه و  
زمستان و تابستان در تـوی آن بـه  
ــه   ــود ادام ــت خ ــات پــرمشــق حــی

در ھـر اطـاق بـوریـائـی  .  میدادنـد 

. چندین خانوار زیسـت مـیـکـردنـد 
بـه  )  احمدآبـاد ( محله کارگران  ...  

ـراح بـه   علت نداشـتـن آب و مسـت
قدری کثیف و مـتـعـفـن بـود کـه  
ـیـدا   اغلب امراض از آنجا شـیـوع پ

ظـاھـرا سـاعـت کـار  . ...  میکرد 
شرکت نفت روزی ھشـت سـاعـت  
ــق   ـی بـود ولـی از روی حسـاب دق
روزی یازده ساعت وقت کـارگـران  
. در کارخانه و بین راه تلف میـشـد 

ـیـز  ...  ـیـت ن حتی از داشـتـن امـن
ـرھـا  . محروم بودند  ھر آن کـه مسـت

ــد   ــن ــوانســت ــت ــد مــی ــکــردن اراده مــی
ــه اخــراج   کـارگــران را از کــارخـان

اذیـت و آزار و کـتـک  ...  کرده  
زدن کارگر جزو کـارھـای عـادی  
. انگلیسیان و زیردسـتـان شـان بـود 

ــن دوره حــقــوق یــک  ..."   در ای
 تومان بـوده  ٨ کارگر فنی در ماه  

در صورتی که قیمت یک کیسه  
 . تومان بوده است ٥ آرد در آبادان  

ـتـوان زوایـای   بـه ھـر حـال مـی
مختلفی از زنـدکـی کـارگـران و  
مزد بگیران را در طـول ایـن دوره  
ھا به شکلی مستند ارائـه نـمـود؛  
ـیـز   ولی گمان میکنم ھمین اندازه ن
برای شناخت از سطح معـیـشـت و  
شرایط کار و زندگی در جـامـعـه  
کافی باشد تا بدانیم پیرامون چـه  
ــصــات   ــدام مشــخ ــا ک ــی ب دوران

 .گفتگو میکنیم 
آغاز اعتصابات کـارگـری بـه  
عـنـوان یـک عــمـل ھــمـاھـنــگ  
گروھی با خواستھای مشخص بـه  
ـقـالب   سالھای پیش و در جـریـان ان

اگـر  .  مشروطه مـربـوط مـیـگـردد 
ـبـل از ایـن در   چه در سالـھـای ق
مدارک تاریخی به جـا مـانـده از  
خاطرات و گفتگوھا و یا نشریات،  
اشاراتی به اعتراض کـارگـران در  
ــھــاجــر در   داخــل و کــارگــران م
مناطق جنوبی روسیه تـزاری دیـده  
میشود، اما اعتصابات کـارگـری  
ثبت شـده و اطـالعـات تـاریـخـی  
مورد اتکا، آغاز جنبش اعتصابـی  
را در ھمان برھه زمانی مورد نـظـر  

 .تائید میکنند 
ــات   ــصــاب ــن اعــت ــی ــخــســت از ن
ــه   ــایـد ب کـارگــری در ایـن دوره ب
اعتصاب کارگران موسسه شیالت  

اگـر  .  لیانازوو در شمال ایران نام برد 
ــاتـی پــیـش از آن   ـر روای ــاب ـن چـه ب
ـقـال دھـنـده   ـت کرجی رانان انزلی ان

ـنـدرگـاه   کاال از کشتـی ھـا بـه ب
ـرای اضـافـه کـردن بـه   بودند كه ب
ــه   ــه حـمــل، تـھــدیـد ب ــغ کـرای ـل مـب

ـنـد  ـنـمـای کـارگـران  .  اعتـصـاب مـی
 از  ١٢٨٥ موسسه لیانازوو در سال  

ـلـگـراف   کار دست کشیـده و در ت
ـنـد  . خانه انـزلـی تـحـصـن مـیـکـن

اعتراض اعتصابیون به پائین بـودن  
طـبـق  .  پرداختی به ماھیگیران بـود 

روال تا به امروز، حـکـومـت در آن  
زمان نیز بـه جـای رسـیـدگـی بـه  
خواسته ھای اعتصابیون، با ارسـال  
نیروی نـظـامـی تـالش در جـھـت  
سرکوب اعتصابیون میکـنـد و در  
نتیجه این زد و خوردھـا یـکـی از  

ایـن  .  ماھیگیران کشـتـه مـیـشـود 
اعتصاب در آن روزگـار یـکـی از  
ـران   پرآوازه ترین اعتراضات ماھیگـی
در شمال ایران به شمار میـرود کـه  
ھمبستگی بسیـاری را در مـیـان  
مردم کسب میکند، تا جائی کـه  
برخی از مردم با تحریم کـاالھـای  
ــون اعــالم   ــصــابــی ــا اعــت روســی ب

ــد  ــن ــکــن ــگــی مــی ــســت ــر  .  ھــمــب ــاب بــن
اظھارنظر برخی از نویسـنـدگـان از  
جمله فریدون آدمیت، این اعتصـاب  
ـیـت   ـر فـعـال ـی مستقیمـا تـحـت تـاث
ـــه   ــن فــرق ــالــی ــی از فـــع ــش ــخ ب

ــون  ــمــاعــی ــون صــورت  -اجــت عــامــی
ــرقــه کــه از   ــن ف ــه و ای ــت ــرف پــذی
متشکل ترین بخش ھـای ھـدایـت  
ـقـالب مشـروطـه بـود، در   کننده ان
آغاز و ھدایت این اعتصابات نقـش  

 .موثری ایفا نموده است 
در ھمین سال در مـعـادن مـس  
اللھوردی خان در ارمنستان که در  

ـرانـی شـاغـل  ٢٥٠٠ آن    کـارگـر ای
ــان   بــودنــد اعــتــصــابــی تــوســط آن
سازمان داده شـد کـه بـه سـرعـت  
ھمه کارگران شاغل در این معـدن  
ـرگـرفـت و ایـن کـارگـران   را در ب
ـنـده ایـن   مھاجر مرکز ھـدایـت کـن

 .اعتصاب بودند 

نشریه 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید
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پروتکسیونیسم  »از 

اسالمی تا نئولیبرالیسم 
کار ارزان  !«اسالمی

 !کارگر خاموش
مدتی است که باندھا و دسـتـجـات  

ـرامـون سـیـاسـت  ـی ھـای    حکومتـی پ
ــصــادی والــگــوھــای   رشــد و  »اقــت

ـیـمـار و   «توسعه  ـتـصـاد ب نـجـات اق
بحران زده حـکـومـت، مـبـاحـثـی را  

ـره   آغاز کرده وبسته به اینکه در دای
ـری   ـیـت رھـب محافل دولـت و یـا ب
باشد، نظریات مشعشع اقتصـادیشـان  

ـنـد  ھـر کـدام بـا  .  را فرموله میـکـن
استناد به آمار و ارقـام مـربـوط بـه  

ھـای    بیکاری، دستمزدھا و گـرانـی 
ـبـخـواه   ـتـایـج دل موجود، در تالشند ن

ھـای    خودشان را برای حقانیت نظریه 
ـم راه   ـر بـگـوی اقتصـادی و یـا بـھـت

ــل  ـران    ح ــحــ ــا ب ــه ب ـل ــ ــاب ــای مــق ھ
ات حکومتی را گرفته و    اقتصادی 

ـتـصـاد حـکـومـت   خود را نـاجـی اق
اعالم نموده و آن دیگری را مسـئـول  
ــصــاد حــکــومــت اعــالم   ــحــران اقــت ب

به عبارتی با تشدید بـحـران  .  نمایند 
ـــحـــث   ـتـــصـــادی حـــکـــومـــت ب ــ اق

 «آلترناتیوھای نجات اقتصاد رژیم »
تا آنـجـایـی کـه بـه  .  باز شده است 

ــاحــث   ــوای مــب مضــمــون و مــحــت
گردد، دو نظـریـه    ھا بر می   حکومتی 

ھـا مشـاھـده    شود دراین بحـث   را می 
ــم   »اولــی  .  کــرد  ــیــس ــروتــکــســیــون پ

ـیـسـم  »دومی   «اسالمی   ـرال ـب ـی ـئـول ن
ھـواداران ایـن دونـظـریـه   !«اسالمی 

نمایندگان سیاسـی خـودشـان را در  
ساختار قدرت و اقتـصـاد مـمـلـکـت  
داشته وھر کدام ادعاھای خـودشـان  
را مطرح و حول آن جنـگ و دعـوا  

ــه  ــت ــد   راه انــداخ ــریــه  .  ان ــان نــظ ــی حــام
ـم » ـیـسـی کـال در کـمـپ   «نئولیبرال

ھا و بخش خصـوصـی دسـت    دولتی 
باال را داشته و خـود دولـت بـخـش  

ھـای    ھـا و تـوصـیـه   اعظـم سـیـاسـت 
اقتصادی این گروه را در عـمـل بـه  
ـر تـوضـیـح   کار گرفته، که پائین ت

 .داده خواھد شد 
پروتکسیونیـسـم   »حامیان نظریه  

از ھواداران نظریه دخالت   «اسالمی  
ھـا،    دولت در اقتـصـاد از مـجـلـسـی 

ـقـد   ـت اصولگرایان محافظه کار و من
ھـا و    احمدی نژاد تا خانه کارگری 

ــی را در بــر   ــالم ــای اس ــوراھ ش
 .گیرد   می 

ــه   ــه آن پــرداخــت ــجــا ب ـن آنـچــه ای
ھـای خـانـه    شود تقالھا و تـالش   می 

کارگریھا بـه ھـمـراه اصـولـگـرایـان  
ــانــدھــای شــوراھــای   ــد و ب ــق ــت ــن م
اسالمی در دامن زدن بـه بـازگشـت  

و   «پروتکسیونیسـم اسـالمـی   »به  
ـتـصـادی    حمله به سـیـاسـت  ھـای اق

دولت، از این مـنـظـر کـه دولـت و  
ھای آن، اقتصاد را با بحـران    سیاست 

خـانـه  .  بـاشـد   روبرو کرده  است، می 
ــه ھــمــراه شــوراھــای   ــھــا ب کــارگــری

ـراضـــات و   ــ ـت اســـالمـــی روی اعــ
ـیـه   ـرعـل مبارزات کارگران، به ویژه ب
ـیـن، عـدم   اخراج، دسـتـمـزدھـای پـائ
امنیت شـغـلـی کـارگـران، تـمـرکـز  

را   «دفـاع از کـارگـران »کرده و پز  
ــر دولــت و ســیــاســت  ھــای    در بــراب

. انـد   اقتصادیش را بـه خـود گـرفـتـه 
ــری  ــود رونــق  »ھــا    خــانــه کــارگ ــب ن

اقتصادی، عـدم حـمـایـت دولـت از  
را   «تولیدات ملی، واردات بی رویـه 

عامل اصلـی بـحـران دانسـتـه و از  
خـواھـد در    دولت و کـل نـظـام مـی 

ھـا تـجـدیـد نـظـر    اعمال این سیاسـت 
بدین ترتیب خانه کـارگـریـھـا  .  نماید 

ــان   ــصــاددان ــمــراه بــرخــی اقــت ــه ھ ب
حکومتی برای مقابله با وضـعـیـت  

ــصــادی  ـت ــی اق ـم نســخــه    بـحــران  رژی

"Protektionismus   ـنـــی ـــعــ ی
ـرل  »حمایت از   ـت تولیدات داخلی، کن

و منع واردات کاالھای خـارجـی و  
ـتـصـاد را   دخالت دولت در کنترل اق

ـنـویسـم   «.کنند   تحویز می  پروتکـسـی
ــر  »اســالمــی   ــر خــانــه کــارگ ازنــظ

وبرخی باندھای حکومتی تنھـا راه  
نسـخـه مـورد  .  باشد   حل ممکن می 

 «ھـا، نسـخـه   نظر خـانـه کـارگـری 
است کـه   »پروتکسیونیسم اسالمی  

ـتـصـادی،    در مقاطع بـحـران  ھـای اق
بخشا ھمه اقتصـادھـای بـحـران زده  
ــش   ــه داری در پــی جـامــعـه سـرمــای

ـنـکـه  .  بـاشـد   گیرند، مـی   می  امـا ای
ــیــرغــم   ــالمــی عــل ــوری اس ــھ ــم ج

ـبـود  الـگـوی رشـد   «اعترافش بـه ن
 »وتوسعه اسالمی، در تالش است  

را جزیـی   «پروتکسیونیسم اسالمی  
ــل  ــت   از راه ح ــاس ــا و ســی ــای    ھ ھ

ـلـکـه فـرجـی   اقتصادیش کرده تـا ب
ـتـصـادی  اش    برای نجات از بحران اق

بدست آورد، در نوع خود قابل تـامـل  

قابل تامل از این نظر که این  .  است 
سیاست در دنیایی کـه ھـمـه چـیـز  
ـتـصـاد   ـیـد و اق جھانـی شـده ، تـول
سـرمـایـه داری مـرزھـایـش بـه ھـم  

راه  " ریخته است، آیا خواھد توانسـت  
ــی  ــصــادی  "  حــل ــحــران اقــت بــرای ب

ـبـل جـوابـش   حکومـت بـاشـد، از ق
ای در    آنچه که خامنه .  منفی است 

سـال  »سخنرانی جدیدش با عـنـوان  
 «حمایت از کار و سـرمـایـه مـلـی 

ــھــات اســالمــی   ــوجـی اعـالم کـرد، ت
ایرانی یک نظریه شکـسـت خـورده  
اقتصادی اواخر قرن نوزدھم و اوایـل  

باشد که در ھمه جـا    قرن بیستم می 
ای و    خامنـه .  امتحان پس داده است 

اش با اتخـاذ    نظریه پردازان حکومتی 
ـنـد   این سیاست ظاھرا در نظـر داشـت

به داد اقتصاد بیـمـارشـان رسـیـده و  
امـا ھـنـوز  .  وعده فرجی را بـدھـنـد 

ای    چند ماه از اعـالم نـظـر خـامـنـه 
نگذشته بود که احمدی نژاد و تیـم  
اقتصادی دولت اعـالم کـردنـد کـه  
ـیـســت  . ایـن سـیـاسـت قـابـل اجـرا ن

ـتـصـادی   «عقل اقتصـادی » ـم اق ـی ت
ـرال ھـای اسـالمـی   ـب ـی ـئـول دولت و ن
ھوادار دولت، به این رسیده بـود کـه  
با این سیاست فاتحه ھمین اقتـصـاد  
ـیـز خـوانـده   ورشکسته و بحران زده ن

بدین ترتیب دولت در عـمـل  .  میشود 
ـتـصــادی کــه   ــمـات اق ـی و بـا تصـم
ــت   ــاس ــه ســی ــش ب ــت گــرای گــرف
ـتـصـادی، طـبـعـا   ـیـسـم اق ـرال ـب ـی نئـول

ھـای    ، به ھمراه توصیـه   اسالمی شده 
بانک جھانی و سـیـاسـت ریـاضـت  
ــش   ــصــادی را در پــی کشــی اقــت

ـرخ آزاد  .  گـرفـت  دولـت بـا اعـالم ن
دالر و باال نگه داشتن قیمت آن، بـا  
ـرده،   صدور محوزھای وارداتی گسـت
ــای   ــدھـا و مــافـی ـرای بـان ــعـا ب طـب

اقتصادیش، بـا صـدور مـجـوزھـای  
ــرکــی، بــا بــخــشــودگــی  ھــای    گــم

ـرای سـرمـایـه   ـرده ب مالیـاتـی گسـت
گذاران خارجی در ایران، خصـوصـی  
ـر دسـت   سازی و باز گذاشتن بیـشـت
بخش خصوصی در اقتصـاد، عـمـال  

ھـای    جواب نه را در عمل به توصیه 
ــاســت    »خــامــنــه و ھــواداران ســی

الزم  .  داد  «پروتکسیونیسم اسالمی  
ــان   ــوضـیـح اسـت کـه در جـری بـه ت

ـرای    ھدفمند کردن یارانه  ھا، دولت ب
ـــاســـت  ـردن ســی ـــی کــ ـل ــمــ ھـــای    ع

اش که در جھت مـخـالـف    اقتصادی 
ای    ھای مـورد نـظـر خـامـنـه   توصیه 

ـرای  .  بود، سنگ تـمـام گـذاشـت  ب
ـرار    مثال ھدفمند کـردن یـارانـه  ھـا ق

ھـای    بود با در نظر گرفتـن تـوصـیـه 

مجلس و مجمع تشخیص مصلـحـت  
ـلـکـه   حسـاب  »نظام و نه سـریـعـا، ب

به اجرا درآید، تا ھمه چیـز از   «شده 
کنترل خارج نشود، کـه دولـت ایـن  

احمدی نـژاد در دی  .  کار را نکرد 
ماه سال پیش رسما اعالم کـرد کـه  

شـود، و    طرح به اجرا گذاشـتـه مـی 
ـرکـرد   بیشتر از این نـمـی  . شـود صـب

اینجا نئولیبرال ھای اسالمی موفـق  
ھـا و    شدند دولت را پشـت سـیـاسـت 

شـان بـه خـط    ھای اقتصادی   توصیه 
ـنـد  ـیـجـه ایـن سـیـاسـت .  نمای ـت ھـا،    ن

ھای سـرسـام آور در    افزایش گرانی 
بخش سـوخـت، و کـاالھـای مـورد  
مصرف مردم و درآمـدھـای ھـزاران  
ـرای دولـت بـود  . میلیاردتـومـانـی ب

اکنون بعد از گذشت یک سـال از  
اجرای این طرح، اثرات و تبعـات آن  

. تر شده اسـت   بیشتر از ھمیشه روشن 
ھـای    معنای عمـلـی ایـن سـیـاسـت 

دولت، چیزی جز شکست ھـواداران  
 «پروتکسیونیسم اسالمی   »نظریه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ـردن   ــ ـــدا ک ـی ــ ـــاال پ ـــت ب و دس
ـبـود  در  .  نئولیبرالـھـای اسـالمـی ن

ــیــت بــحــران   ــیــن وضــع ــن یــک چ
 حکومت است که خانـه    اقتصادی 
ــخــش   کــارگــری  ھــایــی از    ھــا و ب

حکومت دوباره توصـیـه بـازگشـت  
به سیاست شکست خورده را کـرده  

ــا    واز دولــت مــی  ــنــد کــه ب خــواھ
حمایت از تولیدات داخلـی، ایـجـاد  
ــوعــیــت   ــصــادی و مــمــن ــق اقــت رون

ــکــاری  ... واردات و  ــی ، جــلــوی ب
 .کارگران را بگیرند 

ھـا و    تقالھای خانه کـارگـری 
ھایی از نظام برای بـازگشـت    بخش 

ھـا بـا وعـده رونـق    به این سیـاسـت 
ــدگــی   ــود زن ــھــب ــصــادی و ب اقــت

ــده  ــارگــران، وع ــوچ و    ک ــای پ ھ
. بـاشـد   توخالی بیش نبـوده و نـمـی 

جمھوری اسالمی سرمایه داران و  
ھای مختلف حـول و حـوش    نظریه 

اقتصادیات حکومتی در سه دھـه  
ــه   ــی از ھــم ــجــون ــه، مــع گــذشــت

ــه  ــه    نـظـری ـتـصــادی ســرمـای ھـای اق
ھای بانک جھـانـی    داری و نسخه 

اش بـوده و    و طبعا اسـالمـی شـده 
پروتکسیونیسم اسـالمـی   ». ھست 

ـیـسـم اسـالمـی   « ـرال ـب ـی و  »و نئـول
جنگ دعوای باندھای حکومتی  
ــن یـا آن   ــخـاذ ای حـول و حـوش ات
ـیـن بـانـدھـای   سیاست، جنگی  ب

ـیـه   ـرعـل سرمـایـه داران اسـالمـی ب
کـارارزان کـارگـر  .  کارگران اسـت 

خاموش شعارھر دوی این سیاسـت  
 «. باشد   ضد کارگری بوده و می 

ــسـم اســالمــی   ــونــی ــکــسـی ـروت و   »پ
ـیـسـم اسـالمـی  دو روی   «نئولیبرال

بـاشـنـد کـه در    یـک سـکـه مـی 
ـروی   ـی نھایت استثمار بیش از حد ن
کار، تحمیل دستمزدھای زیر خـط  

را  ...  فقر، اخراج و بیکـارسـازی و 
بر گرده کارگران تحمـیـل کـرده و  

 .  کند   می 
 «پروتکسیونیسم اسالمـی   »

ـر    از کارگر می  ـیـشـت خواھد کـه ب
کاربکند، کیفیت تولیدات ملی و  
ـراض و   ـرد، اعـت ـب وطنی را بـاال ب
اعتصاب نکند، افـزایـش دسـتـمـزد  
نخواھد تا رونق اقتصـادی حـاصـل  
ـیـدات   شود، بیشتر کار بکند تا تول
ـیـدات   وطنی قدرت رقـابـت بـا تـول
مشابه خـارجـی را داشـتـه بـاشـد  

 ...و  
ـیـسـم اسـالمـی » ـرال ـب از   «نئولی

ــی  ــارگــر م ــه    ک ــه ب ــد ک ــواھ خ
ــن   ـر ت ـق ـر خـط ف دسـتـمـزدھـای زی
بدھد، خصوصی سازی باید شـدت  

ـرد  ـرش    اخـراج .  بگـی ھـا بـایـد گسـت
ـنـه   ـیـد ھـزی یابد، مدرنیزه کردن تـول

ــت در  .  دارد  ــت اجـــازه دخـــال دول
کــارگــر حــق  .  اقــتــصــاد را نــدارد 

اعتراض و اعتصاب نـدارد، دولـت  
ـیـکـاری  . باید فقط خدمات بدھد  ب

وپرداخت بیمه بیکاری به بیـکـاران  
 ...باشد و    می  «ھدردادن سرمایه »

ھـای    ھر دوی این جھت گیری 
ــود   ــب ــرشــان بــھ ــتــصــادی نــه ام اق
زندگی و معیشت کارگران، بلکـه  
ـر و   افزایش  استثمار و تحمیل فـق
ــشــتــر بــر کــارگــران   فــالکــت بــی

ــی  ــد   م ــاش ــی و  .  ب ــحـــور اصــل م
مشترک ھر دو نظریه، کـار ارزان  

ھـر دوی  .  و کارگر خاموش است 
شـکـوفـایـی و  »ھا وعده    این نظریه 

را به شـیـوه خـود   «رونق اقتصادی 
قرار است کارگر گوشـت  . میدھند 

ھـا    ترین نظریه   الی چرخ عقب مانده 
ـم    و سیـاسـت  ـتـصـادی رژی ھـای اق

بشود تا بلکه فرجی برای اقتصـاد  
ھـر دوی  .  بیمار رژیم حاصل شـود 

ــه  ــظــری ــن ن ــه شــدت ضــد    ای ھــا ب
باشند که در ھـمـیـن    کارگری می 

ـرو   ـق ـریـن ف ـیـشـت سه دھه گذشته ب
فالکت و بیکاری را بر کـارگـران  

 . اند   تحمیل کرده 
کارگران نباید توھمی بـه ایـن  

ھـا    ھـای خـانـه کـارگـری   سیـاسـت 
ھـای    وبخش ھایی از دار و دسـتـه 

ــب   ــه و فــری ــی داشــت حــکــومــت
. ھـا را بـخـورنـد   ھای دروغ آن   وعده 

ھر دوی این گرایشات و نـظـریـات  

ــی، ھـدف و   ـتـصـادی حـکـومـت اق
ـتـا    جھت گیـری اصـلـی  شـان نـھـای

ـتـصـاد   تالش و تقال برای نجات اق
ــم   بــیــمــار و بــحــران زده کــل رژی
جمھوری اسالمی و قربانی کـردن  

ـنـکـه  .  بـاشـد   کارگران مـی  امـا ای
ــن ســیـاســت  ــد    واقـعــا ای ھــا خــواھــن

ــدھــد،   ــجــات ب ــوانســت رژیــم را ن ت
ـر سـوال اسـت  مشـکـل  .  خودش زی

کل جمھوری اسالمی اسـاسـا نـه  
بـه  .  اقتصادی که سـیـاسـی اسـت 

گفته منصور حـکـمـت جـمـھـوری  
ـیـکـر   ـر پ اسالمی وصله ناجوری ب

ـران اسـت  اسـاس بـحـران  .  جامعه ای
حکومت سـیـاسـی بـوده و دالیـل  

ـراض و مـبـارزه  .  سیاسی دارد  اعـت
کارگران برعلیـه ایـن وضـعـیـت و  

ھـای دولـت و بـانـدھــای    سـیـاسـت 
ـنـه اخـراج  ھـا،    حکـومـتـی در زمـی

ـیـه   دستمزدھا، امنیت شـغـلـی، عـل
ـر در   گرانی و زندگی زیر خط فـق

ھـا،    خـانـه کـارگـری .  جریان اسـت 
شوراھای اسالمی و ھـوادارانشـان  
برای بـه انـحـراف کشـانـدن و بـه  
ـر   ـردن مـبـارزه کـارگـران ب کجراه ب
ـقـال و تـالش   علیه کل نظام، در ت
ـیـزه کـردن ایـن   بیھوده برای کـانـال
اعتراضات، بر علیه بـخـش دیـگـر  

ھا و به عبارتـی    نظام، یعنی دولتی 
. بـاشـنـد   باند دیگر حـکـومـت مـی 

ــن  ــا در ھــراس از گســتــرش    ای ھ
مبارزات کارگران که خطر جـدی  

ـقـش    برای کل نـظـام مـی  بـاشـد، ن
سوپاپ اطمینان رژیم و دفـع بـال  
ــازی   از حــکــومــت اسـالمــی را ب

ـنـاھـی خـانـه  .  میکننـد  کـارگـر پ
ھا و شوراھای اسـالمـی    کارگری 

ھـیـچ مـوقـع در دفـاع از حـق و  
. بـاشـد   حقوق کارگران نبوده و نمـی 

ھــا خــود عــامــالن ســرکــوب    ایــن 
مبارزات و اعـتـصـابـات کـارگـران  

ــد  ــودن ــن  .  ب امــروز در دعــوای بــی
ـرای دفـاع از   باندھای حکومتی ب

به این موضـع   «ناچارا »کل نظام،  
ــده  ــده ش ــد   ران ــارگــر  .  ان ــه ک ــان خ
ــســم   »وھــواداران   ــونــی ــکــســی پــروت

ـیـسـم   ـرال ـب ـی ـئـول اسالمی به ھـمـراه ن
ـــالمــــی  ــــی  «اس ـت ـــ ھــــا و    و دول

نمایندگانشان، دو خط و گرایش با  
. بـاشـنـد   یک سیاست بوده و مـی 
شعار  !  کار ارزان و کارگر خاموش 

ـبـش  .  باشـد   محوری ھر دو می  جـن
کارگری و مبارزات کارگران باید  
ھـر دوی ایـن ســیـاسـتـھـای ضــد  
ـر ضـرب و فشـار   کارگری را زی

 .  اش بگیرد   مبارزه 
 
 
 
 

وزی نیست که خبری از جـنـایـات  
ــالمــی، اعــدام و   ــوری اس ــھ ــم ج
ــدانــیــان،   ــه زن ــجــاوز ب ــجــه، ت شــکــن
سرکـوب زنـان، و یـا شـرکـت در  
سرکوب مـردم سـوریـه بـه گـوش  

روزی نیسـت کـه  .  مردم دنیا نرسد 
خـبــری از کشــف شــبـکــه ھــای  
تروریستی این حکومت و قـاچـاق  
ـران،   اسلحه در خـارج مـرزھـای ای
فعالیت ھای جاسوسی سفارتخـانـه  
ھای جمھوری اسالمی و یا سـوء  
استفاده جنسی مقامات سفارتخانـه  

 .ھا از کودکان منتشر نشود 
ــش از ســه دھــه    در طــول بــی
حیات ننگین جمھـوری اسـالمـی،  
ـیـن   تعداد قـابـل تـوجـھـی از فـعـال
سیاسی مخالف این حـکـومـت در  
کشورھای فرانسه، قبرس، آلـمـان،  

... آمریکا، پاکستـان و عـراق و  
جمـھـوری اسـالمـیـو  . ترور شده اند 

سفارتخانه ھـایـش در بسـیـاری از  
بمب گذاری ھا توسط گروھـھـای  
اسالمی شریک بوده است، عامـل  
ــای   ــم ــواپــی ــمــب گــذاری در ھ ب
ــوده اســت، مــوارد   مســافــربــری ب
ـرور آن   زیادی از شـبـکـه ھـای ت
افشا شده است، مشوق قتل ھـای  
ناموسی و مغزشوئی کـودکـان و  
جوانان توسط مساجد و بـانـدھـای  
اسالمی در غرب بوده و بخشی از  
ھزینه مساجد و باندھای اسـالمـی  

افـکـار  .  توسط آن تامین شده است 
عمومی جھانی بخوبی آگاه اسـت  
که رفتار جـمـھـوری اسـالمـی بـا  
مردم در داخل کشور، ھزار بـار از  

 .اینھم جنایتکارانه تر بوده است 

بدلیل این جنایـات، جـمـھـوری  
اسالمی باید تحریم کامل سیاسی  

ـنـده مـردم  .  شود  این حکومت نـمـای
ـیـسـت، قـاتـل مـردم اسـت،   ایران ن
صرفا با اتـکـا بـه سـرکـوب زنـده  
است و در سطح جھان نبایـد ھـیـچ  
ــتــی بــه آن داده شــود  ــی ــروع . مش

مراودات سیاسی و دیپلماتیک بـا  
سـفـارت ھـایـش  .  آن باید قطع شود 

بسته شود، از ھمه مجامع جھانـی  
اخراج شود و سـران آن بـجـرم سـه  
ـیـه بشـریـت تـحـت   دھه جنایت عـل

 .تعقیب قرار گیرند 
تحریم اقتـصـادی و تـھـدیـدات  
ـران   جنگی راه خـالـصـی مـردم ای
جھان از شر این رژیم ضد انسـانـی  

قربانی اصلی این شیوه ھـا  .  نیست 
ـنـد  ـران ھسـت ـر عـکـس،  .  مردم ای ب

تحریم سیاسی جمھوری اسـالمـی،  
عامل مھمی در گسترش فضـای  
اعتراضی در جامعه ایران و تسریـع  
و تسـھـیـل سـرنـگـونـی حـکـومـت  
ــالبـی مــردم   ــدرت انــق اسـالمــی بــق

امـا ایـن کـار مـردم  .  خواھـد بـود 
آزادیخواه در سراسر جھان است کـه  
ـلـی   دول غربی و نھادھای بین المـل
ــی   ــاس ــحــریــم ســی ــه ت را وادار ب

ـنـد  آنـھـا را  .  جمھوری اسالمی کن
وادار کنند که دست از مـمـاشـات  
ـردارنـد و   با جـمـھـوری اسـالمـی ب
ـم   بجای تھدیدات جنگـی و تـحـری
اقتصادی که قربانـی اصـلـی اش  
ــد،   ــن اکــثــریــت مــردم ایــران ھســت
جمھوری اسالمی را تحریم کامـل  

بایـد آنـھـا را وادار  . سیاسی کنند 
کرد که اعدام و شکنجه، آپارتایـد  

جنسی، بیحقوقی کودکـان، اذیـت  
ـر   و آزار اقلیت ھای مذھبی و سـای
ــحــقـوقــی ھـای مــردم ایــران را   ـی ب
محکوم کنند و رسما اعالم کننـد  
که این رژیم جنایتکار را بـعـنـوان  

 .دولت ایران برسمیت نمیشناسند 
جمھوری اسالمی مانند دولـت  
نژادپرست آفریقای جنوبی بایـد در  
سطح جھان تماما منزوی شـود تـا  
ـرا   مردم ایران با سھولت بیشتـری آن
ـنـد و بشـریـت را از   سرنگـون کـن
ـریـن حـکـومـت   یکی از جنایتکارت
ھای تاریخ معاصر و خـطـر دسـت  
یافتن این حکومت به سالح اتمـی  

 .نجات دھند 
تشکیالت خارج کشـور حـزب  

 کمونیست کارگری ایران 

 
 جمھوری اسالمی باید تحریم کامل سیاسی شود
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 اخبار اعتراضات كارگری
 

 طوماراعتراضی کارگران آذربایجان شرقی
ایلنا خبر داد كه جمعی از کارگران واحدھای تولیـدی و  
ـر   صنعتی استان آذربایجان شرقی با ارسال طومـاری بـه دفـت
ـر کـار   ریاست جمھوری اسالمی، نمایندگان مـجـلـس و وزی
تعاون و رفاه اجتماعی خواستـار تـوجـه جـدی بـه وضـعـیـت  

این کارگران در ایـن طـومـار  .  سطح معیشتی کارگران شدند 
با اشاره به اجرای فاز اول طـرح ھـدفـمـنـدسـازی یـارانـه ھـا  
گفته اند كه با اجرای این طرح، یارانه کاالھا قطع و در ایـن  
وضعیت بھای اقالم و کاالھای اساسی چندین برابر افـزایـش  
قیمت داشته و این در حالی اسـت کـه در طـول ایـن مـدت  

 و سـال  ٩٠ میانگین دستمزد کارگران بر روی ھـم در سـال  
جاری، نسبت به سالھای قبل از اجرای فاز اول قـطـع یـارانـه  
ـر آن در طـول   ھا حتی کاھش نیز پیدا کرده است و عـالوه ب
ـیـه   ـر روی کـل این مـدت بـا اعـمـال قـانـون ارزش افـزوده ب

 درصد از دسـتـمـزد روزانـه  ٥ کاالھای مصرفی عمال حدود  
ـر شـده اسـت  . زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سـرازی

ـنـکـه عـدم   ـر ای در بخش دیگری از این طومار بـا تـاکـیـد ب
پرداخت به موقع دستمزد کارگران بیداد می کند آمده اسـت  
در این شرایط اسفبار و غیر قابل تحمل در مورد دستـمـزدھـا،  
اصالحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قـانـون کـار کـه  
امنیت شغلی و معشیت کارگران را نشانه رفته تھیه شـده و  
ـنـای آن   ـر مـب قرار است به زودی به مجلس ارائه شود که ب
ـیـن حـقـوق   ـرای تـعـی میانگین حقوق دو سال آخر کـارگـران ب

ـیـدا  ٥ بازنشستگی به میانگین حقوق   ـر پ ـی ـی  سال آخر آنان تـغ
کرده که باعث افت شدید حقوق کارگران و بـازنشـسـتـگـان  

ـراز نـگـرانـی شـدیـد خـود بـه ایـن  .  شده است  كارگران بـا اب
وضعیت به موضوع بیمه میلیونھا کارگر ساختمانی اشـاره و  

ـنـه، از سـوی  :  اند   یادآور شده  علیرغم ثبت نام و تـحـمـل ھـزی
ـرسـیـده اسـت و   کارگران ساختمانی ھنوز بـه سـرانـجـامـی ن
ـرنـج   شرکتھای پیمانکاری ھـمـچـنـان مشـغـول چـپـاول دسـت

در بخش دیگری از این طومار بـا تـاکـیـد  . کارگران ھستند 
ھا کـه در    بر اینکه ناامنی شغلی، اخراج و تعطیلی کارخانه 

ـرار دارد، تصـریـح   ـیـش ق بدترین وضعیت نسبت به سالھای پ
بدون تردید نه تنھا ما کارگران بلکه ھیـچ انسـان  :  شده است 

ـیـونـھـا   ـل ـر مـی شریف و منصفی تحمل چنیـن شـرایـطـی را ب
کارگر و خانواده ھای آنان برنمـی تـابـد، لـذا مـا کـارگـران  
امضاء کننده این طومار بعنوان اقدامی بسیار مبرم و عاجـل  
برای پایان دادن به وضـعـیـت مشـقـت بـار مـوجـود مصـرانـه  
خواھان افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم واقعا موجـود و  

ـره بـا   ـف تامین شرافتمندانه سبد ھزینه یک خـانـوار چـھـار ن
دخالت نماینده ھای منتـخـب مـجـامـع عـمـومـی کـارگـران  

ـم  ـی ـیـدی و خـدمـاتـی ھسـت ایـن  .  کارخانه ھا و مـراکـز تـول
ـر   کارگران شرقی در بخش دیگری از این طومار ھمچنیـن ب
کنار گذاشتن طرح اصالحیه قانون کار و بار دیگر بر تـوقـف  
ـنـای مـیـانـگـیـن   احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مب

ـیـمـه  ٥ دستمزد    سال آخر تاکید و خواسـتـار اجـرای فـوری ب
ـر حـذف   ـنـی ب کارگران ساختمانی و مصوبه ھیئت وزیران مب
ـم و دائـمـی بـا   ـی شرکتھای پیمانکاری و عقد قرارداد مستق
ـرداخـت بـه   کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پ
ـم کـه   ـی موقع دستمزدھا و تعقیب قضائی کارفرمایانی ھسـت
کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادھای سفیـد امضـاء و  

 .دستمزدھای معوقه وادار به کار میکنند شده اند 
 

 تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان مدرس
ـرسـتـار،   ـرکـل خـانـه پ ـی به گفته محمد شریفی مقـدم، دب
پرستاران بیمارستان مدرس تـھـران، كـه اغـلـب آنـھـا شـبـكـار  
ـراحـت شـان در طـول   بودند، در اعتراض به حذف ساعت اسـت
ـرپـایـی   شب و عدم پرداخت مابه تفاوت حقوق خود اقدام بـه ب

 . تجمع اعتراضی کرده اند 
 

 تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوشتر
ـر گـفـت  : عضو ھیئت مدیره کانون بازنشستـگـان شـوشـت

ـر، جـمـعـی از بـازنشـسـتـگـان و  ٢٧ صبح روز سه شنبه   ـی  ت
ـر بـه   مستمری بگیران تامین اجـتـمـاعـی شـھـرسـتـان شـوشـت

ـراض  ١٢ نمایندگی از    ھزار بازنشسته این شھرسـتـان در اعـت
 مـاه از سـال در  ٤ به عدم افزایش حقوقشان بعد از گذشـت  

آنـان  .  مقابل کانون بازنشسـتـگـان ایـن شـھـر تـجـمـع کـردنـد 
ـرخ تـورم و اجـرای   ـر اسـاس ن خواستار افزایش حقوق خـود ب

ـیـن  .  قانون ھمسان سازی حقوق بازنشستگان شدند  او ھـمـچـن
گفت كه این بازنشستگان به عدم افزایش حقوقھای خـود در  

 . نیز اعتراض  دارند ٩١ سال  
 

 تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه آبادان
ـبـه  ٩ ساعت   ـرمـاه، جـمـعـی از  ٢٢  صبح روز پنجشـن ـی  ت

ـراض   کارگران بخش خدمات اداری پاالیشگاه آبـادان در اعـت
ـر  ٤ به عدم پرداخت    ماه حقوق و دستمزد خود در مقـابـل دفـت

ـرداخـت   مرکزی این پـاالیشـگـاه تـجـمـع نـمـوده و خـواھـان پ
این تجمع اعتراضی به مـدت  . دستمزدھای معوقه خود شدند 

 .دو ساعت ادامه داشت 
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پیچ و 
 مھره کامکان سیرجان

ـبـه     ٣١ به گزارش خبرگزاری حکومتی فـارس روز شـن
تیرماه، کارگران اخراجی کارخانه پیچ و مھره کـامـکـان در  
ـم در شـھـر   اعتراض به اخراج خود مـقـابـل فـرمـانـداری رژی

احـتـمـال  :  این خبرگزاری مـی نـویسـد .  سیرجان تجمع کردند 
ـیـل بـحـران  ١٥٠ اخراج    کارگر باقیمانده این کـارخـانـه بـه دل

این کارگران در حـالـی  .  دامنگیر آن نیز بسیار محتمل است 
  ٢٠  تـا  ١٥ از کار اخراج شده اند که برخی از آنـان دارای  

 .سال سابقه کار ھستند 
 

  شیراز دست از کار کشیدند ١١٨کارکنان 
ـیـمـانـکـار   در شیراز، این اعتراض زمـانـی رخ داد کـه پ

 مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در  ١١٨ جدید مرکز  
این مرکز را مشروط به امضای قراردادی جدید کـرده اسـت  
ـر اسـاس مـیـزان   که بر اساس آن حقوق دریافتی کارمندان ب

ـنـا بـه    تماس  ھای مردم با این مرکز تعییـن خـواھـد شـد و ب
 ھـزار  ٢٠٠  تـا  ١٥٠ گفته این کارمندان طبق قرارداد جدید  

تومان از میزان دریافتی آنان نسبت به قرارداد فـعـلـی کسـر  
ـبـه    -بنا بر این گزارش، امروز صبح  .   خواھد شد    ١٨ یکشـن

ـفـن  ١٠٠ بیش از   -تیرماه   ـل  نفر از کارکنان مرکز اطالعات ت
ـراض بـه  ١١٨   مخابرات شیراز برای چـنـدمـیـن بـار در اعـت

تعدیل نیرو، شرایط کاری نـامـنـاسـب و شـیـوه جـدیـد عـقـد  
ھا در مقابل استانداری فارس گـرد ھـم آمـدنـد و بـا    قرارداد 

.  وعده حل مشکالتشان توسط مسئوالن مربوطه مواجه شدنـد 
ـراز در حـالـی وارد  ١١٨ اعتراض صنفی کارکنان مرکز    شی

 ھزار تـمـاس  ٨٠ شود که روزانه بیش از    پنجمین روز خود می 
خوشبینی یـک  .   شود   با این مرکز با بوق اشغال مواجه می 

شـود    مقام دولتی نسبت به حل مشکل  درحالیکه شنیده مـی 
ھـا فشـار    بیست نفر از از پرسنل این مرکز به دلیـل آنـچـه آن 

نامند قرار داد جدید را بـا    زندگی و مشکالت معیشتی می 
انـد، مـعـاون تـوسـعـه مـنـابـع انسـانـی    پیمانکار امضاء کرده 

استانداری فارس نیز با بیان اینکه نسبت به حل این مشکـل  
ھـا در ایـن مـرکـز را    خوشبین است، دلیل تغییر شیوه قرارداد 

قصـد  :  گـویـد   داند و مـی   جویی می   وری و صرفه   افزایش بھره 
ـراز  ١١٨ ھمگی حل مشکالت کارکنان مرکز    مخابرات شـی

است به نحوی کـه نـه حـق کـارگـر پـایـمـال و نـه حـقـوق  
ـنـی  .   مخابرات ضایع شود  ـی ھرچند ظاھرا ریشه ایـن خـوشـب

ـران   این مقام دولتی را باید در جـلـسـات مشـتـرک بـا مـدی
ـبـط بـا مشـکـالت     کار و سایر بـخـش   مخابرات،   ھـای مـرت

 جستجو کـرد، امـا یـکـی از اعضـاء  ١١٨ کارکنان مرکز  
ھیئت مدیره شرکت مخابرات فارس ضـمـن حـمـایـت از ایـن  

ـراض کـارمـنـدان تصـریـح    اقدام پیمانکار و بی  توجھی به اعـت
ھا صورت گرفـتـه    این کار در راستای تعدیل ھزینه :  کند   می 

ـرارداد   ـتـدا ق و از سوی دیگر برای انجام ھـر کـاری بـایـد اب
بسته شود و پیمانکار جدید نیز خواستار قرارداد جدید است و  

ـر اسـاس    این افراد بر مبنای کاری که انجام می  دھـنـد و ب
ـنـای    پاسخگویی به مردم حقوق دریافت می  کنند اما بر مـب

ـنـد   نشستن در این مرکز دستمزد دریـافـت نـمـی  عـلـی  .   کـن
:  به اخراج تصریح کـرد ١١٨ اصغر روزگار با تھدید کارکنان  

 تا این ھفتـه در مـحـل کـار خـود  ١١٨ اگر کارکنان مرکز  
حضور نیابند، مجبور ھستیم از نیروھای جدید در این مـرکـز  

 .  استفاده کنیم 
 دولت به نفع پیمانکار 

ـرات اسـتـان     اما در این میان مدیرعامل شرکـت مـخـاب
ـرسـنـل   فارس نیز شیوه جدید پیمانکار در محـاسـبـه حـقـوق پ

ـقـد اسـت     را تایید می ١١٨ مرکز اطالعات تلفن   ـت کند و مـع
ھای متفاوت نسبت به شیوه قراردادھـای جـدیـد    وجود ذھنیت 

ـر اسـاس   موجب بروز این اعتراضات شده و پیمانکار جـدیـد ب

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرارداد بـا   مقررات و نظـارت اداره کـار مـوظـف بـه عـقـد ق
کارکنان بوده اما در این نظام جدید میزان پرداخـت دسـتـمـزد  
تغییری نکرده و تنھا شیوه دریافت حـقـوق از روزمـزدی بـه  

ـر یـافـتـه اسـت  ـی ـی ــغ ــن  .  کـارمـزدی یـا سـاعـت مـزدی ت ای
ـرسـنـل   ـتـه  پ درحالیست که ادعای عبدالعظیم قنبریان با گـف

 کـه از کـاھـش حـقـوق خـود از  ١١٨ مرکز اطالعات تلفن  
ـنـد در    ھزار تومان درقرارداد جدید سخن می ٢٠٠ تا  ١٥٠  گـوی

بنا بر این گزارش در حـالـی کـه ھـنـوز ھـم  .   تعارض است 
 مخابرات شیراز دسـت از کـار  ١١٨  نیروی کار مرکز  ٣١٤ 

اند و این مرکز ھمچنان نـاتـوان از پـاسـخـگـویـی بـه    کشیده 
 ھای مردم است   تماس 
  

 اعتصاب کارگران کارخانه سیمان اصفھان
ـراردادھـای مـوقـت بـه    نارضایتی کارگران نسبت بـه ق

کارخانه سپاھـان  .  صنعت سیمان کشور نیز کشیده شده است 
ھـای    اصفھان شاھد اعتصاب برخی از کارگران خود در ھفته 

براساس آمار وزارت صنایـع و مـعـادن در سـال  . گذشته بود 
 جمعیت شاغل در صنایع سیمان حدود ھـجـده ھـزار و  ١٣٨٣ 

ـر بـوده اسـت  ـف ـرضـا نـوایـی از فـعـاالن اتـحـاد  .  صد ن ـی عـل
المللی در حمایت از کارگران در ایران، جزئیات اعتـصـاب    بین 

کارگران سیمان سپاھان، اتـمـام اعـتـصـاب آنـان و خـواسـت  
ــازگـو مــی  ــه ب ــد   کـارگـران را ایــنـگـون ـر از  ٧٠٠ »:  کـن  نــف

کارگرھای پیمانی کارخانه سیمان سپاھان اصفھان دو ھفتـه  
ـلـی از    خواست اصلی آن .  در اعتصاب بودند  ھا خـواسـت خـی

ھای پیمانکاری و تبدیـل شـدن    کارگران یعنی حذف شرکت 
ـراسـاس  .  به کارگران قراردادی است  آنھا خـواسـت خـود را ب

مصوبه ھیئت وزیران در پیوند با تبدیـل وضـعـیـت کـارگـران  
پیمانی و برخورداری از حق مساوی با کارگران رسـمـی در  

اگـر  .  انـد   وری کار مطرح کرده   پیوند با پرداخت کارانه و بھره 
ـیـد اسـت    بخواھیم ساده  اش کنیم، مسئله پاداش افـزایـش تـول

اند این مسئله را به صورت فرمول رھـایـی بـه اسـم    که آمده 
ـنـد    وری کار درآورده   مسئله کارانه و بھره  اند که ھر وقت بتوان
ھـا تـعـدادی از کـارگـران را از پـاداش    براساس این فرمـول 

ـر  ٢٢ براساس اخبار رسیده روز  . اضافه تولید محروم کنند  ـی  ت
ـنـده   ـپـور، یـعـنـی نـمـای ـران با وساطت وکیل مجلس، عـلـی ای

ھـای مـتـعـددی در    شھرستان مبارکه استان اصفھان نشسـت 
ایـن  .  سطح شھر بین مدیریت و مسئوالن شھر صورت گرفـت 

 تیر پایان یافت و کارگران حال به سر کـار  ٢٢ اعتصاب روز  
با بازگشت آنھا به کار مدیریت متعھد شده کـه  .  اند   برگشته 

ـراسـاس    پاداش اضافه تولیدشان را به آن  ـنـکـه ب ھا بدھد یا ای
شـان    این کارگران که اعتصاب . ھا رفتار کند   قانون کار با آن 

شـان در رابـطـه بـا    را شروع کردند، یک مرحـلـه از مـبـارزه 
شان از کارگران موقت بـه کـارگـران رسـمـی    تبدیل وضعیت 

در حدود یکی دو سال گذشته در پیوند با ھمـیـن  .  بوده است 
ھـایـی    نـگـاری   ھایی را انـجـام دادنـد و نـامـه   مسئله اعتراض 
ھای خودشان را به گوش مدیر کـارخـانـه و    کردند و خواست 

ھا را تـھـدیـد بـه    مدیریت آن .  مسئوالن تراز اول استان رساندند 
اخراج کرد و کارگران برای اینکه بتوانند شدت بیشتری بـه  
اعتراض خود دھند، آمدند جلوی کارخانه تـجـمـع کـردنـد و  

ـرپـا    ھاشان ھم به آن   خانواده  ـنـد و چـادرھـایـی را ب ـیـوسـت ھا پ
ـراض    به این صورت یک وضعـیـت ویـژه .  کردند  ای بـه اعـت

ـریـت اعـالم کـردنـد کـه اگـر بـه  .  آنھا داده شد  آنھا به مـدی
ھـاشـان در ھـمـیـن    خواستشان پاسـخ داده نشـود، بـا خـانـواده 

ـرسـنـد   ھا می   چادر  ـراسـاس اخـبـار  . مانند تا به خواستـشـان ب ب
ـپـور،  ٢٢ رسیده روز   ـران  تیر با وساطت وکیل مجلس، علـی ای

ھـای    یعنی نماینده شھرستان مبارکه استان اصفـھـان نشـسـت 
متعددی در سطح شھر بین مدیریت و مسئوالن شھر صـورت  

 تیر پایـان یـافـت و کـارگـران  ٢٢ این اعتصاب روز  .  گرفت 
ـریـت  .  اند   حال به سر کار برگشته  با بازگشت آنھا به کار مدی

ھا بـدھـد یـا    متعھد شده که پاداش اضافه تولیدشان را به آن 
ھا رفتار کند و در عیـن حـال    اینکه براساس قانون کار با آن 

ـلـشـان را    از کارگران دو ماه فرصت خـواسـتـه  انـد کـه مسـائ
 «.شان پاسخ دھند   یک به یک بررسی کنند و به خواست 

سیمان صنعتی قدیمی صنعت تولید سـیـمـان کشـور بـه  
فـکـر ایـجـاد کـارخـانـه  .  گـردد   ھای خیلی دور بـازمـی   سال 

ـیـه    سیمان در ایران و انجام بررسی  ـرای مـواد اول ھـای الزم ب
 شـروع و مـنـجـر بـه  ١٣٠٧ ھای    سازی از سال   مناسب سیمان 

 بین دولت ایران و سوئد و خـریـد  ١٣١٠ قراردادی در شھریور  
یک کارخانه سیمان به ظرفیت صد تن در روز از شـرکـت  

ـنـد  . دانمارکی اس ال اسمیت شد  ـتـوان کارگران برای اینکـه ب
شدت بیشتری به اعتراض خود دھند، آمدند جلوی کارخانـه  

ـنـد و    ھـاشـان ھـم بـه آن   تجمع کردنـد و خـانـواده  ـیـوسـت ھـا پ
بـه ایـن صـورت یـک وضـعـیـت  .  چادرھایی را برپا کردند 

ـریـت اعـالم  .  ای به اعتراض آنھا داده شـد   ویژه  آنـھـا بـه مـدی
ــاســخ داده نشــود، بــا   ــشــان پ ــت ــه خــواس ــر ب ــد کــه اگ کــردن

مانند تا بـه خـواسـتـشـان    ھا می   ھاشان در ھمین چادر   خانواده 
حاصل مطالعات روی مواد اولیه انتخاب کوه سـرسـره  . برسند 

در جوار شھر ری در ھفت کیلومتـری جـنـوب تـھـران و در  
با گذشت زمـان و افـزایـش  .  بی شھربانو بود   امتداد کوه بی 

ھای دیگر آشـکـار    تقاضا برای این محصول نیاز به کارخانه 
 کارخانه دیگری با ظرفـیـت  ١٣١٤ براین اساس در سال  . شد 

 تن از شرکت آلمانی پـولـزیـوس خـریـداری و در  ٢٠٠ روزانه  
 در جوار کارخانه قبلی عملیات سـاخـتـمـانـی آن  ١٣١٥ سال  

در  .  برداری از واحد دوم آغاز شـد    بھره ١٣١٦ شروع و در سال  
ایـن  .   میلیون تـن رسـیـد ١٣  تولید سیمان به  ٦٠ ابتدای دھه  

ـیـد بـا   ـتـدای دھـه  ٢٨ میزان تول  بـه  ٧٠ درصـد رشـد در اب
 اوج تالش در صـنـعـت  ٧٠ دھه  . میلیون تن افزایش یافت ١٧ 

 درصد رشد کمی، کشـور را بـه مـرزھـای  ٧٢ .  سیمان بود 
حال در چنیـن شـرایـطـی از رشـد،  . خودکفایی نزدیک کرد 

ـر اداره تـعـاون کـار و رفـاه   محمدرضا اسـالمـی کـه مـدی
ـتـه کـه حـدود   ـر از  ٧٠٠ شھرستان مبارک اسـت، گـف ـف  ن

ـیـمـانـکـاری    کارگران سیمان اصفھان زیر نظر شـرکـت  ھـای پ
ـر    با این حال ھمه آن .  ھستند  ھا در اعتراض و اعتـصـاب اخـی

شرکت نداشتند و اعتراض و اعتصاب به طور مستقیم فـقـط  
ـری کـارخـانـه  ١٥٠ از سوی    نفر از کارگران قسمـت بـارگـی
 نفـر  ٧٠٠ این خواست  »: گوید   علیرضا نوایی می . مطرح شد 

ـنـد،   از این کارگران پیمانی است که در این کـارخـانـه ھسـت
ـرنـد   ـب ـیـش ب اما کارگران تالش کردند اعتصاب را طـوری پ

ھـا در کـارخـانـه    که مشکلی ایجاد نشود و بخشی از کـار 
ـرد   لنگ نماند و کار  ـنـد بـه  .  ھا انجـام گـی در واقـع خـواسـت

ـلـه  شـان    نوعی حسن نیت خودشان را نشـان دھـنـد کـه مسـئ
خواھند خـواسـت    اخالل یا خواباندن کارخانه نیست، بلکه می 

خودشان را مطرح کنند و براین اساس اگر مسئله را از زبـان  
کنند که ما طـوری    ھا اینگونه بیان می   کارگران بشنویم، آن 

مان را سازماندھی کردیم که کار به کلی نخـوابـد    اعتصاب 
ـرود   و برخی از کار  ـیـش ب ـم چـه    نـمـی .  ھـا پ ـی ـم بـگـوی ـی تـوان

ـر بـودنـد  ـف چـون اعـتـصـاب  .  درصدی و فـالن روز چـنـد ن
روزھـایـی تـعـداد  .  ای طول کشید   مدت بود و دوھفته   طوالنی 

ـری و   ـنـد و روزھـایـی تـعـداد کـمـت بیشتری شـرکـت داشـت
روزھایی ھم با گردھمایی ھمراه بوده است، ولی مسئلـه ایـن  
ـیـدا   بوده که طی این مدت کارخانه وضعیـت اعـتـصـابـی پ
کرده و این مسئله به یک بحران در استان و در شـھـرسـتـان  
ـبـدیـل شـده کـه حـتـی مـنـجـر بـه   مبارکه استان اصفھان ت
وساطت وکیل مجلس و جلسات متعدد در سطح شـھـرسـتـان  

 «.شده است 
تاریخچه شرکت سیمان سپـاھـان تـاریـخـچـه تـأسـیـس و  
ـقـالب   ـیـش از ان فعالیت شرکت سیمان سپاھان اصفھان بـه پ

ـیـن خـط  ١٣٤٨ شروع فعالیت آن به سال  . گردد   بازمی   و اول
تولید سیمان به ظرفیت سه ھزار و سیصد تن به تیرمـاه سـال  

 ھمان ظرفیـت در آبـان        دومین خط تولید با .   برمی گردد ٥٨ 
ـراردادھـای مـوقـت  . برداری رسید    به بھره ٦٠  اکنون پیرامون ق

ـبـل   ـنـھـا ھـمـچـون ق ـنـکـه نـه ت خبرھایی ھست مبنی بر ای
یکساله یا سه ماھه ھستند، بلـکـه آنـھـا را بـه مـاھـانـه و  

اند برای اینکه حقوق روز جمعه کـارگـر    ھفتگی تبدیل کرده 
ـنـد   یعنی ھفته به ھفته قرارداد را تمـدیـد مـی . را ندھند  . کـن

این کار یـک نـوع  . این یک نوع اجحاف به کارگران است 
 ھمان قانون کـار        امضا گرفتن از کارگران است که حتی از 

 نـوع سـیـمـان، انـواع  ٩ در شرکت سیمان سپاھـان  . فرار کنند 
ای، آھـکـی، فضـوالتـی و    ھای پرتلند، پرتلند سـربـاره   سیمان 

سپاھان اصفھان اکـنـون ھـزارودویسـت  . شود   مرکب تولید می 
ـرضـا  .  نفر کارگر دارد که ھفتصد نفر آن پیمانی ھستند  ـی عـل

کـارفـرمـایـان  »:  گـویـد   نوایی در مورد کارگران پیمانی می 
ـنـد و    خواھند از قرارداد دسـتـه   ھمیشه می  جـمـعـی فـرار کـن

ھا را اوال  به سطح یک کارگـاه، یـک کـارخـانـه و    قرارداد 
ـنـد آن را   ـتـوان یک واحد تولیدی بکشاننـد و حـتـی اگـر ب

ـم .  فردی کنند  ـی . براین اساس شاھد قراردادھای سفیـد ھسـت
از  .  دھند که دو صـفـحـه اسـت   شان می   مثال  قراردادی را به 

بعـد ھـر مـفـادی  .  گیرند   کارگر برای صفحه دوم امضا می 
ـر   ـی ـی را که در صفحه اول ھست، ھر وقت دلشان خـواسـت تـغ

اکنون پیرامون قراردادھای موقت خبرھایی ھسـت  .  دھند   می 
مبنی بر اینکه نه تنھا ھمچون قبل یکساله یـا سـه مـاھـه  

ـبـدیـل کـرده  انـد    ھستند، بلکه آنھا را به ماھانه و ھفتـگـی ت
ـتـه  .  برای اینکه حقوق روز جمعه کارگر را ندھند  یعنـی ھـف

این یک نوع اجحاف بـه  .  کنند   به ھفته قرارداد را تمدید می 
این کار یک نوع امضا گرفتن از کارگـران  .  کارگران است 

ـنـد       است که حتی از  یـعـنـی اگـر  .   ھمان قانون کار فرار کن
ـنـد نـه ایـن   ـنـد، بـگـوی ـت یک روز مورد بازخواست قرار گرف

ـیـن    می .  کارگر حق و حقوقی ندارد  ـراسـاس قـوان دانیم کـه ب
اسالمی، قانون اسالمی تراضی بین دو نفر صـورت گـرفـتـه  

ـلـه    و بعد عنوان می  کنند که کارگر خـودش بـه ایـن مسـئ
رضایت و تن داده و بنابراین ھیچ حق و حقوقی به او تـعـلـق  

ـراردادھـای    در واقـع مـی .  گیرد   نمی  تـوان گـفـت کـه ایـن ق
ـنـد کـه از   ـراردادھـایـی ھسـت ـیـد ق موقت و قراردادھای سـف
کارگران بدون پرداخت حق بیمه، بدون پرداخت حق و حقـوقـی  

 .کشی قرار دھند   کار بکشند و آنھا را مورد بھره 
  

 کارگراخراجی٧٠تجمع اعتراضی
ــل   ــاب ــچ ومـھــره کـامــکــان سـیــرجــان مــق ــه پــی  کـارخــان

  نفر از کارگران اخراجـی  ٧٠ تیرفارس، ٣١ فرمانداریبه گزارش 
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کارخانه پیچ و مھره سیرجان با نام کامکان در اعتـراض بـه  
اخراج خود مقابل فرمانداری این شھر پیـش از ظـھـر امـروز  

کارگران در اعتراض به اقدام کـارخـانـه اعـالم  . تجمع کردند 
 سال سابقه کـار دارنـد و  ٢٠  تا  ١٥ کردند که برخی از آنھا  

بنـا  .   دیگری داشته باشند    کار   توانند    چگونه می   در این سن 
ده یکی از کـارگـران اخـراج    زا   بھمین گزارش،منصور عارفی 

ـقـه    بسیاری از کارگران غیربومی :  شده اظھار داشت   که ساب
ـم،     یا دو سال دارند، مانده   یک  ـی اند و مـا کـه بـومـی ھسـت

و اخراج را بـه    داد    ایم، ھفته گذشته برگ لغو قرار   اخراج شده 
ایم حـرف خـود را بـه گـوش      دست ما دادند و ما امروز آمده 

پھنی یکی دیگر از کارگـران    رضا سنگ .  مسئوالن برسانیم 
ـم و شـرکـت    می : گفت  گویند محل فروش تولیدات را نـداری

ـیـدات    ایران خودرو و سایپا محصوالت ما را نمی  خرنـد و تـول
انـد، پـس    روی دست ما مانـده اسـت و مـا را اخـراج کـرده 

ـنـد   تکلیف ما چیست و خانوا  عـلـی  .  ده ما چـه بـایـد بـکـن
ـرسـت   ـیـز سـرپ اندایش نماینده کارگران اخـراجـی کـه خـود ن

ھـای    اگر دسـتـگـاه :  گوید   بخشی از کارخانه بوده است، می 
کند، چرا پیچ و مـھـره    شرکت تعطیل شده است و تولید نمی 
شود، مسئوالن فـکـری    با نام ھمین شرکت از چین وارد می 

ـرپـایـه  .   سال سابقه کننـد ٢٠  تا  ١٥ برای بیکاری کارگران   ب
زاده مدیر کارخانه کـامـکـان    مھدی بیگ   این گزترش،محمد 

ـراردادی بـودنـد کـه  ٦٩   :  اظھار داشت   کـارگـر اخـراجـی ق
 و طی دو مـرحـلـه بـا تـوجـه بـه    قرارداد آنان به پایان رسیده 

ای    بخش عـمـده :   وی افزود . نیازی که نداشتیم، اخراج شدند 
ـران خـودرو در   ـپـا و ای از سھم بازار را که خـودروسـازان سـای
ـیـاز نـدارنـد   کشور مشتریان ما بودند به دالیلی که آنھا ھم ن

ــگ .  ایــم   از دســت داده  ــوان کــرد   بــی  درصــد  ٧٠ :  زاده عــن
ـیـدی مـا تـعـطـیـل شـده   دستگاه  ـم    انـد و نـمـی   ھای تـول ـی تـوان

  ١٥٠ کارگری داشته باشیم و اگـر ایـن رونـد ادامـه یـابـد،  
وی  .  شـونـد   کارگر دیگر ھم با تعطیلی کارخانه بیکـار مـی 

ــفــت  ــر اســاس  :  گ ــم ب ــراج ھ ــرای اخ ــران ب ــتــخــاب کــارگ ان
ھا و یا اخـطـارھـای انضـبـاطـی بـوده    کاری   ، کم   ھا   مرخصی 

انـد    اساس تصمیم ھئیت مدیره کارخانه اخراج شـده   است که بر 
و اگر روزی نیاز به کارگر باشد و وضـعـیـت خـوب شـود،  

: زاده تصریـح کـرد   بیگ .  شود   قطعا از وجود آنان استفاده می 
 روال کنونی برای ادامه کار، کارخانـه مـتـضـرر اسـت و    با 

 .کنیم   تعطیل می 
 

تجمع اعتراضی كارگزاران شركت مخابرات 
 استان ھمدان

تیرسامانه آنالین،  ایـن  ٢٩  برای چندمین بار به گزارش  
ـرگـزار شـد  . تجمع مقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان ب

ـنـدگـان طـی   این گزارش حاکیست، تنی چند از تجمع کـن
گفتگو یی خواستار دریافت حـقـوق عـقـب افـتـاده خـود از  

در این میان اسد خـزائـی از  .  ھای استانی شدند   طریق رسانه 
تنھا صـحـبـت مـا ایـن اسـت کـه  :  کارگزاران نھاوند گفت 

ـرخـورد شـود "  قانون کـار "مطابق   : وی ادامـه داد .  بـا مـا ب
متأسفانه این چندمین بار است که ما خواسـتـه خـود را بـا  

ـم امـا ھـیـچ    مسئولین مخابرات استان در مـیـان مـی  گـذاری
ـبـوده  . انـد   یک از آنھا به ھیچ عنوان پاسخگوی مطالبـات ن

وی بااشاره به اینکه حقوق دریافتی کـارگـزاران و بـه ویـژه  
کارگزاران روستایـی بـه ھـیـچ وجـه پـاسـخـگـوی شـرایـط  

ـیـسـت اظـھـار داشـت  ـر  :  اقتصادی جامعـه ن دریـافـتـی اکـث

باشـد     ھزار تومان می ٢٠٠  تا  ١٧٠ کارگزاران ماھیانه حدود  
 ساعـتـه  ٢٤ و این در شرایطی است که ما در بعضی اوقات  

ـرات کـار مـی  ـرای مـخــاب ـیــم   ب ــا  :  وی اضـافــه کــرد .  کــن ب
تحصیالت لیسانس و دارا بودن عائله و فرزند تنھا در حـدود  

باشد و ایـن     ھزار تومان دریافت مالی برخی از ما می ٢٠٠ 
در حالی است که ھیچ یک از مسئولین این سازمان قـادر  
ـنـد  . نخواھند بود در چنین شرایطی زندگی خود را اداره کـن

ط یـکـی دیـگـر از کـارگـزاران    -ھمچنین در ادامـه الـف 
ـراضـات خـود  : معترض گفت  این اولین بار نیست که ما اعت
ھـا    کنیم حتی به صورت کتبی نیز این خواستـه   را اعالم می 
مـا  :  وی افـزود .ایم اما پاسخگویی وجود ندارد   را اعالم کرده 

ـم کـه در یـک جـلـسـه حضـوری بـا   ـی خواستار ایـن ھسـت
ـم  ـی وی ادامـه  .  مسئولین بتوانیم مشکالتمان را بـازگـو کـن

ـیـز    ما در روستا باید وقت و بی :  داد  وقت و حتی نیمه شب ن
ـبـال آن ھـیـچ گـونـه حـق و   مشغول به کار باشیم اما در ق

ـم   حقوقی دریافت نـمـی  ـی ـتـه ایـن فـرد عـده .  کـن ای از    بـگـف
 ماه است که حقوق دریـافـت  ٨ ای     ماه و عده ١٨ کارگزاران  

 ھیچ گـونـه حـق  ٨٩ اند مثال  خود من از دی ماه سال    نکرده 
وی مسئولین استانـی و حـتـی  .  ای دریافت نکرده ام   الزحمه 

: کشوری را در این خصوصی مقصر دانسـت و اعـالم کـرد 
ـنـد و    ای عـمـل مـی   مسئولین استانی در قبال ما سلیقه  کـن

گویند در قبال کارگزارانی مشـابـه    مدیران کشوری نیز می 
ــی وجــود نـدارد  ــچ گــونـه دســتـور الـعــمـل ــه  .  مـا ھـی بــنـا ب

ـرنـگـارانـی کـه  ٣١ گزارش  تیرایسنا،در روزھای گـذشـتـه خـب
ـرات   برای پوشش خبری تجمع اعتراض آمیز کارگزاران مخاب
استان حضور یافته بودند مورد بی احترامی و برخورد یـکـی  

 .از کارکنان حراست شرکت مخابرات قرار گرفتند 
: اسوج باالترین نرخ بیکاری در ایران را دارد دویچه وله  

ھای بویراحمد و دنا در    غالم محمد زارعی، نماینده شھرستان 
مجلس اسالمی ایران، اعالم کرد نرخ بیکاری در بویر احمـد  

او  .  کننده شده اسـت   و دنا بویژه شھرستان یاسوج بسیار نگران 
نرخ بیکاری در شھرستان یاسوج را باالترین نرخ بیکـاری در  

غالم محمد زارعی در ادامه خـاطـر نشـان  . سراسر ایران خواند 
ـرخ   ـتـی ن کرد که نرخ بیکـاری اعـالم شـده در مـنـابـع دول

ـنـھـان بسـیـار بـاال و  ”آشکار بیکاری است و   نرخ بیکاری پ
زارعی ھمچنین از بخش صنعت در حـوزه  “ . کننده است   نگران 

نمایندگی خود انتقاد کـرد و گـفـت ایـن بـخـش بـویـژه در  
ھـای    دچار رکود شده و بسیاری از کـارگـاه ” بویراحمد و دنا  

ـلـی   تولیدی و صنعتی ھم اکنون تعطیل و یا در حـال تـعـطـی
 “ .ھستند 
 

مزاحمت نیروھای سرکوب گر برای 
 سالمندان دستفروش معترض

ـرای  :  آژانس ایران خبر   ـم ب ـروھـای سـرکـوب گـر رژی نی
ـنـد  ایـن  .  سالمندان دستفروش معترض مزاحمت ایجاد می کن

نیروھای سرکوب گر در قالب گشت ھای پیـاده ومـوتـوری  
در نقاط مختلف شھر تھران به ویژه در اطـراف مـیـدان ھـای  

ـرای سـالـمـنـدان  . مھم شھر مستقر می شوند  وبا مـزاحـمـت ب
ـرای آنـھـا   دست فروش معترض،درصددایجاد رعب ووحشت ب

بیشتر این سالمنـدان افـراد بـازنشـسـتـه ی کشـوری  . ھستند 
ـنـد   ولشگری وکارگران شرکت ھای دولتی وخصوصی ھست
ـنـه   که مجبورند در سنین بازنشستگی به دلیل باال بودن ھـزی
ھای جاری زندگی اقدام به دست فروشی در کنار خـیـابـان  

ـرخـورد بـا  . ھا وپیاده روھا کنند  معموال این افـراد ھـنـگـام ب
مشتریان اعتراض خود رابه شرایط ووضعیت معیشتی حاکـم  

ـنـد  ـیـان مـی کـن ـراض ھـای عـریـان  .  برجـامـعـه ب ایـن اعـت
دستفروش ھا موجب جذب وجلب افـراد رھـگـذر مـی شـود  
ـراضـی ایـن افـراد بـا ھـمـراھـی   ومعموال درد ودل ھای اعـت
رھگذران ھمراه می شود ھمین امر موجب شده تا حـکـومـت  
ـراضـی جـدیـد دچـار ھـراس فـراوان   از این نوع رویه ی اعـت
ـروھـای سـرکـوب گـر خـود بـه   ـی گردد وبا گسیل داشـتـن ن

 .خیابان ھا درصدد سرکوب کردن آن براید 
 

 تجمع اعتراضی کارگران نساجی رشت
ـران     بیش از سیصد تن از کارگران کارخانه نسـاجـی ای
برک رشت در اعتراض به پرداخت نشدن ھـفـت مـاه حـقـوق  

این تجمع روز دوشنبـه  . عقب افتاده  خود دست به تجمع زدند 
ـتـظـامـی  .   تیرماه برگزار شد ٢٦  مأموران سرکوبگر نیروی ان

ـراضـی مـنـطـقـه را   در وحشت از گسترش این حـرکـت اعـت
 .محاصره کرده بودند 

 . 
 کارگر پیمانی سیمان سپاھان دست از ٧٠٠

 کار کشیدند
حکایت کھنه نابرابری حقوق کارگران رسمی و پیمـانـی  

ـیـمـانـی سـیـمـان  ٧٠٠ ، بیش از  ) شركتی (   نفر از کـارگـران پ
سپاھان را اعتراض واداشته و باعث شده است آنان طـی یـك  
اعتراض صنفی ھماھنگ برای چندمین بار متوالی ظـرف  

 . یك سال گذشته، دست از کار بکشند 
ـیـمـانـی    داستان ھمیشگی نابرابری کارگران رسـمـی و پ
ـراض کـارگـران   به گزارش خبرنگار ایلنا در اصـفـھـان، اعـت
ـقـه   کارخانه سیمان سپاھان به شرایط کاری و حـقـوقـی سـاب

ھـا و پـی    طوالنی دارد اما از آنجا که ھمـه نـامـه نـگـاری 
ھای كارگران خطاب به مسووالن وزارت کار گـرفـتـه    گیری 

 نفرشان طی سـه روز  ٧٠٠ تا مجلس، به نتیجه نرسید، حدود  
اند و در محوطه کارخانه تجمـع    گذشته دست از کار کشیده 

غالمی نماینده کارگران پیمـانـی سـیـمـان سـپـاھـان  .  اند   كرده 
ـرداخـت مـزایـا از    خواسته این افراد را حذف تبعیض  ھـا در پ

ـیـمـانـی   ـروھـای رسـمـی و پ ـی جمله سنوات و کارانه میان ن
کـارخـانـه سـیـمـان سـپـاھـان  :  گـویـد   داند و به ایلنـا مـی   می 
 کارگر پیمانـی و رسـمـی دارد، خـواسـتـه  ١٠٠ ھزار و    یک 

کارگران معترض نیز به اطالع فـرمـانـداری، اسـتـانـداری و  
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و مـا بـا  
استخدام وكیل از طریق مراجع قضایی پیگیر مطالبـات خـود  

 .  ھستیم 
 

 نفر از اعضای تعاونی مسکن ١٠٠تجمع 
 کارگران نساجی کردستان

عضو ھیئت مدیره تعاونی کارگران نسـاجـی کـردسـتـان  
 عضو تعاونی مسـکـن  ٣٠٠  نفر از مجموع  ١٠٠ : اعالم کرد 

ـبـه    -کارگران نساجی کردستان امروز   ـراض    -دوشن در اعـت
به عدم صدور مجوز سـاخـت مسـكـن در مـقـابـل اداره كـل  

جـبـار خـدا  .   مسکن و شھر سـازی اسـتـان تـجـمـع کـردنـد 
ـنـا گـفـت  ـل اداره مسـکـن و  :  مرادی با اعالم این خبر بـه ای

ـیـف کـردن تـعـاونـی   شھرسازی استان کردستـان بـا بـالتـکـل
ـرای ایـن   مسکن کارگران نساجی مجوز ساخـت مسـکـن ب

 سـال اسـت  ١١ کند و این در حالیست    تعاونی را صادر نمی 
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او  .   زمین برای ساخت مسكن كارگران خریداری شده اسـت 
ھـای     تـعـاونـی مسـکـن واحـد ٢٢ با بیان اینکه ھم اکـنـون  

مختلف تولیدی در این زمینه با اداره مسکن وشـھـر سـازی  
ــنـد اظـھـارداشــت  ـر ھسـت تـعـاونـی مســکـن نسـاجــی  :  درگـی

 عضو دارد که خواستار صدور مجوز سـاخـت  ٣٠٠ کردستان  
 . از سوی اداره مسکن وشھرسازی ھستند 

 
 اعتراض شدید جامعه کارگری

عضو ھیات مدیره کانون عالی شوراھای اسالمی کـار  
دولـت بـا عـدم یـکـسـان سـازی سـقـف  :  کشور اعالم کـرد 

.  کـنـد   معافیت مالیاتی در حق وحقوق کارگران احجاف می 
ـنـا گـفـت  ـل بـه رغـم  :  ھوشنگ درویشی در این زمینه به ای

ـم   اعتراض شدید جامعه کارگری کشور ھم اکـنـون شـاھـدی
ـراسـاس   ـیـاتـی کـارگـران ب دولت با تعیین سقف معافیت مـال

.  کـنـد   ھـا اجـحـاف مـی    درصد در حق آن ٢٠  تا  ١٥ نرخھای  
ـنـکـه سـقـف مـعـافـیـت   ـر ای این فعال كارگری با تـاکـیـد ب

ـنـای   ـر مـب   ١٠ مالیاتی کارگران باید به مانند کارمنـدان ب
دولت دھم بـه رغـم شـعـار  :  درصد تعیین شود، به ایلنا گفت 

ـیـض    عدالت محوری ھمواره با اعمال سیاست  ـق ھای ضد و ن
 . شود   بین کارگران و کارمندان تبعیض قائل می 

او در بخش دیگری از سخنان خود خواستـار ارائـه سـبـد  
: کاالیی ماه رمضان به کارگران شد و خـاطـرنشـان سـاخـت 

دولت در ارائه سبد کـاالی مـاه رمضـان بـه کـارمـنـدان از  
ـیـسـت کـه    بودجه عمومی استفاده می  کـنـد و ایـن در حـال

ـرای تـامـیـن   کارگران ھم باید از منابع بـودجـه عـمـومـی ب
ـر لـزوم  .   مند شوند   مایحتاج خود بھره  درویشی بـا تـاکـیـد ب

کاھش ساعت کاری کارگران در ایام ماه رمضـان تصـریـح  
ـیـت :  کرد  ھـای سـخـتـی کـه انـجـام    کارگران به رغم فـعـال
دھند بایـد در ایـام مـاه رمضـان روزانـه ھشـت سـاعـت    می 

اما دولت سـاعـت کـاری کـارمـنـدان را بـه  .  فعالیت کنند 
 . میزان قابل توجھی کاھش داده است 

  
کارگران تعاونی نساجی کردستان با مھلت 

روزه به مسئولین به تجمع خود پایان ١٠
 دادند

ـراضـی  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  در پـی تـجـمـع اعـت
ـروز بـعـد از   کارگران عضو تعاونـی نسـاجـی کـردسـتـان دی

مسئولین بنیاد مسکن و شھرسازی از  , متفرق شدن کارگران 
ـنـد و جـلـسـه   اعضای ھیئت مدیره دعوت به مذاکره میـکـن

 تشکـیـل مـیـدھـنـد و  ١٣٩١  تیر ماه  ١٩ ایی را در بعدازظھر 
 روز آینده به مشکـالت کـارگـران  ١٠ قول میدھند که ظرف  

 نفرازکـارگـران تـعـاونـی  ١٠٠ رسیدگی کنند  امروز بیش از  
 صبح در مقابل ایـن اداره  ٩ مسکن نساجی کردستان ساعت  

ـیـن   تجمع کردند و مطلع شدند که نمایندگانشان بـا مسـئـول
ـیـن  ١٠ مذاکره کردنـد و بـا دادن    روز مـھـلـت بـه مسـئـول

 .موافقت کردند و به تجمع خود پایان دادند 
  

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

ای حقوق کارگران را  ھای واسطه شرکت
 پردازند نمی

  احمدرضا معینی رییس کـانـون شـوراھـای اسـالمـی  
ـنـا، ایـن مشـکـل را   ـل ـتـگـو بـا ای کار استان اصفھان در گف

ھای پیمـانـکـاری    مربوط به کارگران طرف قرارداد با شرکت 

 نفر از کارگران این کـارخـانـه،  ٧٠٠ بیش از  :  دانست و گفت 
ھـا    کنند و ھمانگونه کـه بـار   زیر نظر پیمانکاران فعالیت می 

ای حقوق قانونی کارگـران    ھای واسطه   اعالم شده این شرکت 
ـرض را    وی مھم .   پردازند   را نمی  ترین خواسته کارگران مـعـت

ـنـدی مشـاغـل   دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقه ب
متاسفانه در حالی که دو سوم کـارکـنـان  :  بیان کرد و افزود 

ـرم   ـنـجـه ن شرکت سیمان سپاھان، با این مشکالت دست و پ
ـر    می  ـراب کنند، كار محول شده به کارگران پیمانی و رسمی ب

است و در این شرایط تبعیض در میـان کسـانـی کـه شـغـل  
ـر  .   یکسانی دارند قابل قبول نیست  ـقـد اسـت ب ـت معینی مـع

اساس قانون طبقه بندی مشاغل، ھمه افرادی که در یـک  
ـرق در یـک واحـد   شغل خاص مثال به عنوان تکنیـسـیـن ب
ـر   ـراب تولیدی مشغول به کار ھستند باید از حقوق و مزایای ب
برخوردار شوند، به عبارت دیگر کارخانه باید به افـراد مـزد  

ـردازد و نـوع رابـطـه    شغل و کاری که انجام می  ـپ دھند را ب
 .  ھا را با واحد تولیدی را لحاظ نكند   کاری آن 

 
 مزد به اندازه کار است نه نوع قراراداد

  این فعال كارگری اسـتـان اصـفـھـان دومـیـن خـواسـتـه  
کارگران معترض این کارخانه را اجـرای قـانـون بـھـره وری  

ـراردادھـای  :  دانست و تـاکـیـد کـرد  ـنـکـه ق بـا تـوجـه بـه ای
ـبـایـد    کارگران غیر رسمی، سال به سـال تـمـدیـد مـی  شـود ن

تفاوتی بین این قشر، با کارگران رسمی وجود داشـتـه بـاشـد  
ـیـار و کـارکـرد خـود، مـزد و   و ھر کس باید به نسبت اخت

رییس کـانـون شـوراھـای  . مزایای بھره وری را دریافت کند 
اسالمی کار استان اصفھان راه حل تمـام ایـن مشـکـالت را  
: داشتن قرارداد مستقیم بـا کـارخـانـه اعـالم کـرد و گـفـت 

ـراض بـه   کارگران معترض، حدود ده روز اسـت کـه در اعـت
شـان،    تبعیض و پرداخت نشدن کامل حـق و حـقـوق قـانـونـی 

 . اند و در اعتصاب ھستند   دست از کار کشیده 
معامله دوسر سود برای پیمانکاران  معینی با اشـاره بـه  
ـیـان اصـفـھـان   ـریـه ھـمـدان فعالیت کارخانه سیمان زیر نظر خی

درسـت اسـت کـه ایـن کـارخـانـه مشـمـول  :  خاطرنشان کرد 
ھای پیمانکاری نیست با این حال    اجرای قانون حذف شرکت 

ـر   اداره کار، تعاون و رفاه اسـتـان اصـفـھـان مـوظـف اسـت ب
ـر،    ھای واسطه   عملکرد شرکت  ای نظارت داشته باشد تا کمـت

تریـن    وی بزرگ .   ھا ضایع شود   حقوق نیروھای وابسته به آن 
ـتـار بـا   ـری رف ـراب ـیـدی را نـاب گالیه کارگران این واحد تـول

ھـای    شـرکـت :  پرسنل رسمی و پیمانی بیان کرد و ادامه داد 
پیمانکار، از یک سو حقوق و مزایای کامل یک کـارگـر  

کنند و از سوی دیگـر قسـمـتـی    را از کارفرما دریافت می 
پردازند و با این کار مثل زالو بـه    از آن را به نیروی کار می 

رییس کـانـون شـوراھـای اسـالمـی  .  اند   جان کارگران افتاده 
ـنـدی   ـقـه ب کار استان اصفھان، خواسـتـار تـعـریـف طـرح طـب
مشاغل و بھره وری و اجـرای آن در ایـن کـارخـانـه شـد و  

عدم وجود نظارت کافی مسووالن بـازار کـار اسـتـان  :  گفت 
تر شـود چـرا کـه ایـن    باعث شده این مشکل ھر روز بزرگ 

ـتـشـان را بـه اداره    کارگران، در سال گذشته ھم بار  ھا شکـای
کار و حتی کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کـرده بـودنـد  

حداقل حـقـوق ومـزایـا  .  ای از کارشان باز نشده است   اما گره 
ـر   ـیـشـت ـنـکـه ب ـر ای برای کارگران قراردادی  وی با تاکید ب
کارگران فعال در این کارخانه پیمانکاری ھستند و حـداقـل  

ـنـد    حقوق و مزایای مندرج در قانون کار را دریافت مـی  کـن

ھـا بـه جـامـعـه    مـھـری   متاسـفـانـه از ایـن دسـت بـی :  گفت 
ــه  ـم بـا رسـان ــدواری ــسـت و امـی ـی ای شــدن    کـارگـری، کـم ن

مشکالت، اندکی از فشار موجود بر این قشر زحمت کـش،  
معینی اظھار امیدواری کرد این مشـکـل بـا  .   کاسته شود 

اخـراج  :  توافق دو طرف کارگر و کارفرما حل شود و افـزود 
کارگران ھیچ مشکلی را حل نخواھد کرد و فقـط صـورت  

 . کند   مساله را پاک می 
 

 ھمه قوانین کار اجرا شده است
  از سوی دیگر اداره تـعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  
استان اصفھان پاسخگویی درباره این موضوع را بـه مـحـمـد  
رضا اسالمی مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شھرستان مبارکـه  

تـوجـھـی بـه    واگذار کردند و او در پاسخ به ایلنا، ھرگونه بی 
: اجرای قانون کار در این واحد تولیدی را رد کـرد و گـفـت 

ـر نـظـر  ٧٠٠ حدود   ـر از کـارگـران سـیـمـان سـپـاھـان، زی ـف  ن
ھا در ایـن    ھای پیمانکاری ھستند با این حال ھمه آن   شرکت 

ـر  ١٥٠ اعتراض شرکت ندارند و مشکل فقط مربوط بـه   ـف  ن
ـری کـارخـانـه اسـت  وی در  .   از کارگـران قسـمـت بـارگـی

ھای پیمانکـاری    واکنش به انتقاداتی که به عملکرد شرکت 
ھا وشنیده ھا ھیچ سندیتـی نـدارد و    گفته :  وارد شده، گفـت 

توانیم بگوییـم    ما که در مسند کار این شھرستان ھستیم می 
دھـد حـق و حـقـوق    ھمه اسناد و مدارک موجود نشان مـی 
 . قانونی این کارگران پرداخت شده است 

 
 ھای پیمانکاری منطقی نیست حذف شرکت

ـرداخـت ھـمـه حـق و   ـر پ  اسالمی ھمچنین با تاکـیـد ب
ـبـات  :  حقوق قانونی ایـن افـراد ادامـه داد  ـرخـی از مـطـال ب

ـتـظـار   کارگران سیمان سپاھان، قانونی نیست، مثل اینـکـه ان
ـنـدنـد و   ـب ـرارداد ب دارند به طور مستقیم با کارفرمای خود ق

ھای پیمانکاریشان حذف شوند، چـون ایـن کـارخـانـه    شرکت 
آیـد و مشـمـول مصـوبـه    جزو بخش خصوصی به شمـار مـی 

ـیـمـانـکـاران نـمـی  ـرای حـذف پ ـفـاوت و  .  شـود   دولت ب وی ت
ـیـمـانـی در ایـن واحـد   نابرابری حقوق کارگران قراردادی و پ

ایـن مشـکـل  :  عدالتی ندانست و تصریح کـرد   تولیدی را بی 
توان انـکـار کـرد    فقط مربوط به سیمان سپاھان نیست و نمی 

ـراردادی در   تفاوت بین کارگران رسمی و پیمانی و حـتـی ق
ھمه جای کشور وجود دارد و با اینکه نوع اسـتـخـدام افـراد  

 .  متفاوت است ھیچ اتفاق غیر قانونی رخ نداده است 
 

 سرانجام کارگران ھای بی نامه نگاری
 کـارگـر کـاشـی  ٦٠   روند بازنشستگی پیش از موعد  

سعدی در حالی متوقف شـده اسـت کـه ایـن کـارگـران از  
بھمن سال گذشته در حال مکاتبه و مراجـعـه بـه نـھـادھـای  
مرتبط با حقوق خود ھستنـد کـه تـا کـنـون صـدایشـان بـه  

طبق اسناد ارائه شده از سوی کارگـران،  .  جایی نرسیده است 
نامه نگاری رئیس شعبه شھید حاتمی تامین اجتمـاعـی بـا  
مدیرکل شرق بیمه، در راسـتـای مشـخـص کـردن عـنـاویـن  
ـر آغـاز رونـد بـازنشـسـتـه شـدن   ـری ب ـی شغلی کارگـران تـاث
کارگران نداشته است و این درحالی است کـه کـارفـرمـای  
ـنـاد بـه نـامشـخـص   کارگران و بیمه تامین اجتماعی با اسـت
بودن عناوین شغلی کارگران در شامل شدن قانـون مشـاغـل  
ـردیـد دارنـد کـه بـا   سخت و زیان آور برای ایـن کـارگـران ت

ـرونـده  ھـای ایـن    کارشکنی مدیرعامل کـارخـانـه در ارائـه پ
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ـرجـاسـت  بـه نـظـر  .  کارگران به بیمه، این مشکـل ھـنـوز پـاب
ـیـش تـوسـط    می  رسد کارخانه کـاشـی سـعـدی، چـنـدی پ

سازمان تامین اجتماعی خریداری و تحت مدیریت مجموعـه  
ھولدینگ شستا قرار گرفته است کـه در صـورت صـحـت  
ـیـش از   این مساله، تاخیر در اجرای قانـون بـازنشـسـتـگـی پ

ـر از کـارگـران ایـن کـارخـانـه، کـمـی  ٦٠ موعد برای   ـف  ن
 . رسد   تر به نظر می   عجیب 
 
 ای در حال جو سازی ھستند عده

  مشکالت کارگران کارخانه کاشی سعدی در حـالـی  
ـنـا،    و   پابرجاست که مدیرعامل این کارخانه در گفت  گو با ایل

ھرگونه تعلل در اجرای بازنشستگی کارگران این کـارخـانـه  
ھا بـه مـنـظـور جـوسـازی    را رد کرد و معتقد است این بحث 

ـرد   علیه کارخانه کاشی سعدی صورت می  ھشـیـاری  .   گـی
کـارگـران مشـمـول قـانـون  :  گـویـد   در این زمینه به ایلنا می 

ـنـد بـه تـامـیـن    بازنشستگی پیش از موعد کارخانه می  تـوان
اجتماعی مراجعه کرده و روند بازنشستگی خود را پیگیـری  
ـبـایـد   ـتـه ن ـب کنند و در این زمینه مشکلـی وجـود نـدارد، ال

ھای کارگران درحال حـاضـر    منکر شد که بسیاری از پرونده 
 . در کارخانه وجود ندارد 

 
کارگران شھرداری بروجرد دو ماه حقوق 

 اند دریافت نکرده
ـیـش از  :   یک فعال کارگری در بروجـرد اعـالم کـرد  ب

ـروجـرد دو مـاه حـقـوق دریـافــت   ھـزار کـارگـر شـھـرداری ب
محمد گودرزی با بیان اینکه اکثر این کـارگـران  .   اند   نكرده 

ـنـد، بـه    ھای خدماتی و فضای سبز کـار مـی   در بخش  کـن
ـرداخـت حـقـوق کـارگـران  :  ایلنا گفت  شھرداری بروجرد در پ

ـیـز    خود ھر چند ماه یکبار فاصله می  اندازد و ھـم اکـنـون ن
به گفته ایـن  .  این کارگران دو ماه حقوق معوقه طلب دارند 

ـیـمـه،   ـرداخـت مـنـظـم حـق ب فعال کارگری به جھت عـدم پ
شـود    ھای تامین اجتماعی این کارگران تمدید نـمـی   دفترچه 

و این در شرایطی است که حق بیمه از حقوق ایـن کـارگـران  
 . شود   کسر شده ولی به حساب تامین اجتماعی واریز نمی 

بدھی ھای شھرداری بروجرد بابـت مـعـوقـات  :   او گفت 
 بـه  ٩٠ ای کارگران و کارکنان شھرداری تا پایان سال    بیمه 

نه میلیارد تومان رسیده بود که به بھانـه نـداشـتـن درامـد و  
ـرداخـت نشـده    ھزینه  ھای باالی شھرداری این بدھی ھـنـوز پ
 .است 

 
سه ماه تاخیر در پرداخت بیمه کارگران 

 سامان کاشی 
کارخـانـه سـامـان  : یک فعال کارگری در بروجرد گفت 

 کارگر خود را در سـه مـاه گـذشـتـه  ٥٠٠ کاشی حق بیمه  
ـنـکـه  .  پرداخت نكرده است  محمد گـودرزی بـا اشـاره بـه ای

ـیـد    ترین واحد   کارخانه سامان کاشی یکی از بزرگ  ھای تول
ـرخـوردار   کاشی و سرامیک در کشـور بـوده و از فـروش ب

ھای ایـن کـارخـانـه بـه صـنـدوق    بدھی : است، به ایلنا گفت 
ـیـش از یـک   تامین اجتماعی بابت حق بیمه کارگران بـه ب

گودرزی با اعالم اینكه در حـال  .  میلیارد تومان رسیده است 
حاضر سه ماه از بیمه کارگران این کارخانه پرداخت نشده و  

ھـر  :  شود، اظھـار کـرد   دستمزد آنان نیز به موقع پرداخت نمی 
شود اما به حسـاب    ماه حق بیمه از حقوق كارگران کسر می 

شود و به ھمین جھت عدم تمـدیـد    تامین اجتماعی واریز نمی 
 خـانـواده كـارگـری آنـان را دچـار  ٥٠٠ دفترچـه درمـانـی  
با وجـودی  :  این فعال كارگری ادامه داد .  مشکل كرده است 

ـیـدات خـود   که این واحد تولید کاشی و سرامیک اکثر تول
را پیش فروش کرده و درآمد خوبی دارد امـا کـارگـران ایـن  
ـنـد   واحد تولیدی درباره شرایط كاری و درامدی خـود نـگـران
بطوری که در ماه گذشته به دالیل نـامـعـلـومـی کـارخـانـه  

 کارگر این واحد تولیدی بیكـار شـدنـد و  ٥٠٠ تعطیل شد و  
بعد از یك ماه ھمـه ایـن کـارگـران دوبـاره بـه کـار دعـوت  

او با بیان اینکه ھم تعدادی از كارگران سامان كـاشـی  . شدند 
ـنـد،     سال اشتغال، با قرارداد مـوقـت كـار مـی ٢٠ با وجود   ـن ك

 درصد کارگران کارخانه سـامـان کـاشـی  ٨٠ قرارداد  : افزود 
ـیـمـه  ای امـکـان    موقـت اسـت کـه بـه جـھـت مشـکـالت ب

دبیر اجرایی خـانـه کـارگـر  .  بازنشستگی برایشان وجود ندارد 
ـروجـرد افـزود  ــت بـه مشـکــالت  :  ب مســئـوالن اســتـانـی نسـب

کارگران این واحد تولیدی آگاه بوده اما در این زمینه اقـدام  
 .دھند   ای انجام نمی   قابل مالحظه 

  
عدم پرداخت حقوق واخراج كارگران 

 پالستیك شاھین
ــا،بــا خصــوصــی ســازی کــارخــانــه   ــن ــل  بــه گــزارش ای

 سال اخیر به تدریج کارگران ایـن  ١٠ پالستیک شاھین طی  
 . نفر کاھش یافته است ٥٠  نفر به  ٤٠٠ واحد تولیدی از  

ـرارداد کـارگـران  ٩٠ برپایه این گزارش،تا مھرماه سال    ق
باقی مانده در کارخانه پالستیک شاھین شش ماھه بـود و  
ـر عـامـل کـارخـانـه   ـر مـدی ـی ـی پس از این تاریخ به جھـت تـغ

ھا سه ماھه و از دی ماه به یک ماھه تبـدیـل شـده    قرارداد 
 .است 

ـرداخـت دو مـاه حـقـوق مـعـوقـه ایـن   این منبع،از عدم پ
ـتـدای   کارگران در سال جدید خبر داد و یـادآورشـدکـه از اب
ـیـز   فروردین ماه سال جاری بیمه کارگران این واحد تولیدی ن

گفتنی است کارخانه پاستیک شاھـیـن  .  پرداخت نشده است 
ـلـمـان اسـت و   تولی کننده چرم مصنوعی جھت ساخـت مـب
عمده مواد اولیه مورد استفاده این کـارخـانـه پـی وی سـی  

 .است 
 

ماه تعویق در پرداخت حقوق کارگران ٩ 
 مجتمع دامداری مھاباد

  ٥  ماه از حـقـوق مـعـوقـه ،شـامـل  ٩  به گزارش ایلنا،  
ـیـش از  ٩٠ ماھه اول سال     ٤٠  و چھار ماھه سال جـاری ،ب

 .کارگر این واحد تولیدی ھنوز پرداخت نشده است 
ـر مـزایـای   براساس این گزارش، عیدی و پاداش و سـای

 .قانونی این کارگران نیز پرداخت نشده است 
  ١٣٠ این گزارش حاکیست،این واحد تولیدی در گذشته  

کارگر رسمی فعال داشته است که ھم اکنون این تعـداد بـه  
 نفر کاھش یافته که این کارگران نیز با قرارداد مـوقـت  ٤٠ 

گفتنـی اسـت مـجـتـمـع دامـداری مـھـابـاد  .  کنند   کار می 
ـر مـجـمـوعـه  ـر سـبـز، داری زی ھـای    وابسته به شرکت غـدی

صنعتی چون ھما مرغ، سردخانه زمـزم، و کشـت صـنـعـت  
 . مھاباد است 

   
 دستمزد و حق بیمه کارگران پرداخت نشده است

پور، یکی از اعضای شـورای اسـالمـی    به گفته عبدی 

ـران   کار کارخانه ایران پویا، تعدادی از کارگران کارخـانـه ای
انـد و     ماه است که حـقـوق خـود را دریـافـت نـکـرده ٢ پویا  

 مـاه از  ٤ ھمچنین حق بیمه بعضی از این کارگران به مدت  
 .سوی کارفرما پرداخت نشده است 

این فعال کارگری، وضعیت تولید کارخانه ایران پویـا را  
ـروی ایـن  :  وخیم گزارش و تاکید کرد  ـی در فاز اول تعـدیـل ن

ـیـز  ٣٥  نفر بیكار شدند و قرار است  ٣٧ کارخانه    نفر دیـگـر ن
در فاز دوم بیکار شوند که تا امروز شورای کارخانه از ایـن  

 .امر جلوگیری کرده است 
ـیـمـه    عبدی  پـور، در تشـریـح مشـکـال ت حـقـوقـی و ب

ـران پـویـا کـه  :  کارگران ایران پویا گفت  کارگران شرکـت ای
ـیـد یـخـچـال دارد، بـه  ٥٠ ای    سابقه   دسـتـه  ٣  سالـه در تـول

شوند که در ایـن    استخدامی، پیمانی و قراردادی تقسیم می 
ـرداخـت  ٢ میان، حقوق کارگران استخدامی ھر    ماه یکـبـار پ

 .شود و سھمیه ناھار روزانه این افراد نیز قطع شده است   می 
درحال حاضر مزایا و اضافه کـار کـارگـران  :  وی افزود 

ـر در ایـن شـرایـط    کارخانه قطع شده است و نکته دردناک  ت
وقتی است كه کارگران برای دریافت بیمه بیکاری به بیمـه  

کننـد کـه حـق    کنند و مسئوالن بیمه اعالم می   مراجعه می 
 .بیمه کارگران شرکت از سوی کارفرما پرداخت نشده است 

عضو شورای اسالمی کار کارخانه ایران پـویـا، تـورم و  
اختالف میان پیمانکار و کارفرما را یکی از علتھای عـدم  

ـیـل  :  پرداخت حقوق کارگران عـنـوان و تصـریـح کـرد  بـه دل
ـیـمـانـکـار و کـارفـرمـا نـمـی  ـنـد    مشکالت اقتصادی، پ تـوان

پاسخگوی نیاز و حق و حقوق کارگـران بـاشـنـد و ھـرکـدام  
 .اندازد   مسئولیت خود را به گردن دیگری می 

 
ـیـد    گفتنی است ایران پـویـا یـکـی از بـزرگ  ـریـن تـول ت

 بـا  ١٣٣٦ کنندگان لوازم خانگی در ایران است، که در سال  
 ریـال  ٢٠٠٠٠٠٠٠ نام شرکت پارس آمریکا با سرمایه اولیه  

ـیـد   ـیـل تـول تأسیس شد و این شرکت با نام تجاری جنرال است
ـرنـج را در سـال    انواع یخچال  ھای خانگی و مقاطع مس و ب

  آغاز کرد ١٣٣٨ 
 

 اخراج و بیکار سازی ھا
  
 کارگر بوژان بیکار شدند٣٠٠

طی ھفتـه  :  دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد اعالم کرد 
 کـارگـر  ٣٠٠ گذشته کارخانه یخچال سازی بوژان تعطیل و  

ـنـا  .   آن بیکار شدند  ـل ـر بـه ای پیمان نادرنیا با اعالم ایـن خـب
عدم وجود نقدینگی و نداشتن بازار فروش در رقـابـت  :  گفت 

با محصوالت مشـابـه خـارجـی مشـکـل عـمـده ایـن واحـد  
ـراردادی  ٣٠٠ او با بیان اینکه  .   تولیدی بوده است   کارگر ق

ـنـد   ـیـف ھسـت و رسمی این واحد تولیدی ھـمـچـنـان بـالتـکـل
 ماه حقوق وسایر مزایای قانونی ایـن  ٤ پرداخت  :  اضافه کرد 

 . کارگران به تعویق افتاده است 
 

اخراج کارگران شرکت قالب ھای صنعتی 
 ایران خودرو

ــه آزاد کــارگـران ایــران  ــب ھــای  :   اتـحــادی شـرکــت قـال
صنعتی ایران خودرو شروع به اخراج و تعدیل نیرو خود نـمـوده  

قـزویـن  - کیلومتری آزاد راه کـرج ٥ است این شرکت که در  
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 کارگر مشغول به کار است کـه  ١٠٠٠ قرار دارد با بیش از  
از اوایل امسال در پی قطع رابطه ی شرکت ھـای بـزرگـی  

ـیـد ایـن  , کیاموتورز و پـژو , ھمانند ھیوندا  ـر خـطـوط تـول اکـث
شرکت به طور کامل از کـار افـتـاده اسـت و بـعـضـی از  

ـبـاشـنـد  در  . خطوط نیز با حداقل ظرفیت به کار مشـغـول مـی
ـرنسـل   ھمین ارتباط مدیریت شرکت شروع به تعدیل نیرو از پ
پیمانی این شرکت نموده است و برای اینکه انعکاس خبـری  
گسترده ایی نداشته باشد ھر روزه تعدادی از کارگران را بـه  
مرخصی اجباری می فرستند وبه کارگران می گویند کـه  

طـبـق  . فعال به مرخصی بروید تا وضعیـت  مـنـاسـب شـود  
ـبـه  ٧ اخبار رسیده دیروز   ـر را بـه  ٤  نفر و امروز چھـارشـن ـف  ن

مرخصی اجباری فرستاده اند ودر ابتدا از کـارگـران مـجـرد  
طبق اخباری که به کارگـران  . شروع به تعدیل نیرو نموده اند  

ـیـکـار  ,   نفر را از کارگران را  ١٥٠ رسیده امکان اینکه تا   ب
 .کنند زیاد است  

  
 پویا در آستانه تعطیلی است كارخانه ایران 

ـیـكـار  ٣٧ در فاز اول تعدیل نیروی این کـارخـانـه   ـر ب ـف  ن
 نفر دیگر نیز در فاز دوم بیکـار شـونـد  ٣٥ شدند و قرار است  

ـری کـرده   که تا امروز شورای کارخانه از این امـر جـلـوگـی
 .است 

روند از کـار افـتـادن واحـدھـای صـنـعـتـی کشـور، بـه  
ـران پـویـا، سـازنـده یـخـچـال و   کارخانه با سابقه و بزرگ ای
مقاطع مس و برنج نیز رسیده است کـه ایـن مسـالـه بـاعـث  

 .تعدیل نیروی کار این کارخانه شده است 
ـیـل ( به گزارش ایلنا، كارخانه ایران پویـا   ـرال اسـت از  )  جـن

چندی پیش بعلت مشکالت اقتصادی، اقدام به تعدیل و یـا  
اخراج کارگران و ھمچنین منحل کردن بخش یخچال سـازی  

 .کرده است 
ــمــی  ــکــی از قــدی ــعــنــوان ی ــا ب تــریــن    شــرکــت ایــران پــوی

ـلـی مـی  رود    کارخانجات صنعتی ایران، درحالی رو به تعـطـی
که زمانی بعنوان یکی از کارخانجات مادر در خـاورمـیـانـه  

ھـای ایـن    بـه طـوریـکـه دسـتـگـاه .  شـده اسـت   محسوب مـی 
امـا  .  تـوان یـافـت   ی منطقه می   كارخانه را در کمتر کارخانه 

ـنـه   اینك به دلیل مشکالت رو بـه افـزایـش کشـور در زمـی
 .اقتصاد، توان رقابت با محصوالت خارجی را ندارد 

ـرده   ـیـغـات گسـت ـل ـب ـیـل ورود و ت از سوی دیـگـر بـه دل
ـران   کاالھای مشابه خارجی، استقبال از یخچالھای تولیـد ای

ھای ایـن شـرکـت    پویا به شدت کاھش یافته و عمده درامد 
ـروفـیـل  ـیـوم و    در حال حاضر از محل ساخـت پ ـن ھـای آلـومـی

شود که آنھم به دلیـل شـرایـط    مقاطع مس و برنج تامین می 
 .شود   ھا اكنون به سختی فراھم می   تحریم 

 شود   بخش تولید یخچال تعطیل می 
به گفته یکی از کارگران کارخانه ایران پویا، مسـئـوالن  
این کارخانه قصد دارند بخش تولید یخچال را تعطیل و ھمـه  

 .کارگران این بخش را نیز تعدیل کنند 
این درحالی است که بسیاری از این کـارگـران کـه بـه  
ـران پـویـا ھـمـکـاری دارنـد،   صورت پیمانکاری با شرکت ای

ـقـه در  ١٥  الی  ١٠ ای در حدود    سابقه   سال دارند که این سـاب
   شو   تصمیم گیری مدیران لحاظ نمی 
 

 نا امنی محیط کار
 

 سقوط كارگر جوان از داربست ساختمان
 كارگر جوانی که بر اثر سـقـوط از روی داربسـت یـك  
ساختمان در حال ساخت در بلوار شاھـد مصـدوم و قـادر بـه  

ـنـا بـه  .   حرکت نبود به بیمارستان منتقل شد  ـل به گـزارش ای
، ستاد فـرمـانـدھـی آتـش نشـانـی  ١٢٥ نقل از پایگاه خبری  

تھران با دریافت خبر سقوط یك كـارگـر از سـاخـتـمـانـی در  
 را سـاعـت  ٢٤ بلوار شـاھـد تـھـران، آتـش نشـانـان ایسـتـگـاه 

.  دقیقـه صـبـح امـروز بـه مـحـل حـادثـه اعـزام كـرد ١١:٥٦ 
:  عملیات در این باره گـفـت ٢ علیرضا چراغی معاون منطقه 

ـنـجـم   این كارگر در حال كار كردن بر روی داربست در طبقه پ
ـیـن   ساختمان بود كه ناگھان بر اثر بر ھم خوردن تعادل بـه پـای
سقوط كرده و بر روی داربستھای طبقات پایین افتاده بـود و  

در جریان ایـن حـادثـه ایـن  :  وی افزود .   قادر به حرکت نبود 
كارگر از چند ناحیه از بدن دچار آسیـب دیـدگـی شـده بـود  
كه با تالش آتش نشانان از روی داربست به پایین سـاخـتـمـان  
منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد و بالفاصـلـه بـه مـركـز  

 . درمانی انتقال یافت 
 

کاله ایمنی جان كارگر ساختمانی را نجات 
 داد

ـقـه  ٨ در اثر سقوط مصالح در پروژه ساختمان اداری    طـب
شھرداری تبریز، کاله ایمنی مـانـع صـدمـه دیـدن یـکـی از  

ـنـا، شـدت ضـربـه بـه  .  کارگران قالب بند شد  ـل به گزارش ای
حدی بوده که در اثر آن کاله ایمنی دچار شکسـتـکـی شـد  

 . اما ھیچ آسیبی به فرد استفاده کننده از کاله وارد نشد 
  

  ساله از طبقه ھفتم٢٠سقوط کارگر 
 ساله از طبقه ھفتم ساختـمـان در حـال  ٢٠ سقوط کارگر  

بـه  .   احداث در غرب تھران منـجـر بـه مصـدومـیـت او شـد 
، با تماس کارگـران  ١٢٥ گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری 

 و اطـالع  ١٢٥ یک ساختمان در حال احـداث بـا سـامـانـه  
ـفـاع، آتـش نشـانـان   رسانی درباره سقوط کارگر جـوان از ارت

ـبـه    - صـبـح امـروز  ٩:٥٠  درساعت  ٢٧ ایستگاه     ٢٦ دوشـن
ـر    -تیرماه   راھی محل حادثه در جنت آباد، خیابان جھاد اکـب
بـی  :  داود کرمی فرمانده ھمراه آتش نشانـان گـفـت .   شدند 

 ساله تبعه افغانستان در ھـنـگـام کـار  ٢٠ احتیاطی کارگر  
ـقـه   گذاشتن یونولیت در طبقات منجر به سقـوط وی از طـب
ـرانـکـارد   ھفتم به پنجم شد که بـا تـالش آتـش نشـانـان بـا ب
مخصوص، این كارگر مصدوم به سطح زمین منتقـل و پـس  
از آن برای انتقال بـه مـراکـز درمـانـی تـحـویـل امـدادگـران  

 . اورژانس حاضر در محل شد 
  

 کارگری دیگر جانش را از دست داد
ـری  :   اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـب  سـالـه  ٤٠ محمد مـن

امروز یکشنبه اول مرداد در حـیـن کـاردچـار حـادثـه شـد و   
محمد منبری کـارگـر سـد دوالب در  . جانش را از دست داد 

 صبح در حالی  کـه  ٨ سنندج امروزساعت  –جاده کامیاران  
ـتـون رویـش واژگـون شـد و بـه   مشغول کاربـود دسـتـگـاه ب

ولی متاسـفـانـه  در  , بیمارستان توحید سنندج انتقال داده شد  
ـری دارای زن و  .  بعد از ظھر امروز جان بـاخـت  ـب مـحـمـدمـن

ــدگــی   ــود کــه خــانــواده وی در شــھــر ســاوه زن ــد ب ــرزن ف
ـر  . میکردند  روزی نیست که خبر مرگ  کارگری را در زی

ـم کـارگـری   ـبـاشـی فشار کار و نا امنی محیط کار شاھد ن
که به خاطر زنده ماندن خود و  خانواده اش مجبور مـیـشـود  
فرسنگھا جدا از خـانـواده کـار و زنـدگـی کـنـد ولـی ایـن  
سیستم اقتصادی کوچکترین  اھمیتی به جان انسانھا نـمـی  

 .دھد و فقط سود  و سود را میشناسد 
 

آزار و اذیت فعالین کارگری 
 و اجتماعی

آخرین خبر از وضعیت جلیل محمدی و 
 علیرضا عسگری

ــه  ــت ــجــاد      کـمــی ــه ای ــگــی بــرای کــمــک ب ی ھـمــاھــن
ـبـه    تشکل    ٢٦ ھای کارگری  بنا بر اخبار رسیده روز دوشـن
بـه   «علیرضا عسـگـری »و   «جلیل محمدی »  ١٣٩١ تیرماه  
ـرسـی دادگـاه کـرج و سـپـس از آن ٦ ی    شعبـه  جـا بـه     بـازپ

منتقـل شـدنـد و اکـنـون در ایـن   «ندامتگاه مرکزی کرج »
آنان که با دستبند و پابند بـه دادگـاه  .  زندان محبوس ھستند 

اند امـا از    ای بسیار خوب بوده   منتقل شده بودند دارای روحیه 
داده    لحاظ جسمانی شرایط خوبی نداشته و شواھد نشان مـی 

 .اند   که از ھر لحاظ شرایط بسیار سختی را از سر گذرانده 
ی ھماھنگی ضمن اعتراض شدید به رفـتـارھـای    کمیته 

بـار    غیرانسانی مأموران امنیتی با این دو عضو خـود، یـک 
ـیـه   دیگر تأکید می  ـق ـنـد ب ـیـز مـان ـر ن ـف ی    کند که این دو ن

افرادی که آزاد شدند ھیچ جرمی مـرتـکـب نشـده و بـایـد  
 .فورا  و بدون ھیچ قید و شرطی آزاد شوند 

  
 گزارش

 
کلیه کارکنان جھت ادامه مراحل بیمه 

  مراجعه کنند١٧بیکاری به بیمه 
 خوب خدا رو شکر مشکالت پیش روی بیمه بیـکـاری  
ـیـمـه   حل شده و دوستان میتونند جھت ادامه مراحـل اداری ب

 بیمـه تـامـیـن  ١٧  به شعبه  ٩١/٠٤/٣١ بیکاری از روز شنبه  
ـنـد  فـلـسـفـه تصـویـب  !  جتماعی روبروی اکباتان مراجعه کـن

قانون بیمه بیکاری این بوده که از شخصی که بیکـار شـده  
تا زمانی که شغل جدیدی پیدا کنه حمـایـت بشـه اونـوقـت  

 ماه ما ھنوز تو گیر و دار مـراحـل اداری  ٥ بعد از گذشت  
آقایان مسوول یعنی شما نمیدونیـد یـک کـارمـنـد  !  ھستیم  

 قسـط داره ، خـرج خـونـه و      حقوق بگیر اجاره خونـه داره ، 
ـم کـه االن  !!!  زندگی داره ؟  ـی مگه ما چقدر حقوق میگرفت

ـفـاده   باید پس اندازی داشته باشیم و تو این مدت از اون اسـت
یک کارگر با زن و بچه االن بـا شـروع مـاه  !!!  میکردیم ؟ 

خـدایـا مـاه  !!!  رمضون با این بی پولی چیکار باید بکنـه ؟ 
ـم ، ھـوامـونـو   ـی رمضان امسال یکجور دیگه مھمـونـت ھسـت

 برگرفته ازوبالگ کارگران ایران شھاب خودرو ! داشته باش  
 

گل آلودکردن آب برای برای كاستن از 
 حقوق و مزایای بازنشستگان تامین اجتماعی

 ھیچ كدام از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ماننـد  
ـنـد  ...  مندی، بن، حق سفر و   حق عائله  بـازنشـسـتـگـان ھـمـان
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بـه گـزارش مـورخ  .  بازنشستگان لشکری و کشوری نیست 
ھای تـامـیـن اجـتـمـاعـی    تیرایلنا،مدیر کل اسبق شھرستان ٣١ 

 درصـدی مسـتـمـری  ١٨ افـزایـش  :  استان تھران اعالم کـرد 
 تـامـیـن  ٩٦ بازنشستگان تامین اجتماعی مربـوط بـه مـاده  

 ھـزارتـومـانـی  ١٠٠ اجتماعی است و ارتباطی بـه افـزایـش  
 سـازمـان  ٩٦ محمد جعفری با بیان اینكه طبـق مـاده  . ندارد 

  ١٨ تامین اجتماعی کلیه بـازنشـسـتـگـان بـایـد از افـزایـش  
بازنشستگان طـبـق  :  درصدی مستمری برخوردار شوند، گفت 

  ١٠٠ اعالم مقامات تامین اجتماعی باید فارغ از افـزایـش  
ھزار تومانی ، از افزایش مستمری سالیـانـه کـه ھـر سـالـه  

از این رو ھر گـونـه  . شود برخوردار شوند   طبق تورم تعیین می 
ایـن  .  شـود   اقدامی خالف این سیاست غیر قانونی تلقی مـی 

ـنـکـه مـوضـوع   ـیـان ای كارشناس امور تامین اجتماعـی بـا ب
ھمسان سازی حقـوق بـازنشـسـتـگـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی و  

ـنـدگـان  :  کشوری از دو سال پیش مطرح شده بود گفت  نـمـای
مجلس با تصویب قانون ھمسان سازی حقوق بازنشـسـتـگـان،  

بـه  .  اند    ردیفی را مشخص کرده ٩٠ برای این قانون در بودجه  
بازنشستگان با مشکالت زیادی مواجھند بـه  : گفته جعفری 

ھا انـجـام    توان برای آن   ھمین دلیل یکی از اقداماتی که می 
ـیـز   داد ھمسان سازی حـقـوقشـان اسـت کـه ایـن مـوضـوع ن
ـرطـرف   پیگیری شده و امیدواریم مشکالتش از ایـن طـریـق ب

جعفری ھمچنین به میزان حقوق و مزایـای دریـافـتـی  .  شود 
ھم اکـنـون  :  بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت 

ھیچ كدام از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ماننـد حـق  
ـر و   عائله  ـنـد  ...  منـدی، بـن، حـق سـف بـازنشـسـتـگـان ھـمـان

 .بازنشستگان لشکری و کشوری نیست 
 

ھای مادرزادی  تاثیر شغل پدر بر نارسایی
 نوزاد
ـرای سـالمـت فـرزنـدان    فھرست خطرناك /  ترین مشـاغـل ب

ھـایـی    دھد پدرانی كه دارای شـغـل   مطالعات جدید نشان می 
خاص ھستند، بیشتر در معرض خطـر داشـتـن فـرزنـدانـی بـا  

ــــد  ـرار دارن ـــ ـــكــــالت مــــادرزادی ق ــــه گــــزارش  .  مش ب
ـنـای شـمـالـی داده ٣٠  ـی ھـای      تیرایسنا،محققان دانشگاه كـارول
را   «ھای تولد امـریـكـا   گیری از نارسایی   مطالعه ملی پیش »

ھا مشاغل نـزدیـك بـه یـك ھـزار    آن .  مورد بررسی قرار دادند 
ـررسـی   ـنـد ب مرد را كه فرزندی با مشكالت حین تولـد داشـت

ھا با اطالعات به دست آمده از چـھـار ھـزار      این داده .  كردند 
ـتـال    مرد كه فرزندانشان بـه نـاھـنـجـاری  ھـای مـادرزادی مـب

ـرای  .  نبودند، مقایسه شد  ـقـان از یـك مـدل ریـاضـی ب محـق
 خود بھره بردند و مشاغل را بر اساس قرار گرفتـن در    تحلیل 

 گـروه  ٦٣ معرض مواد شیمیایی یا دیگر خطرات بالقـوه بـه  
ـنـد كـه فـقـط دو سـوم ایـن    آن .  بندی كردند   گروه  ـت ھـا دریـاف
ھای تحلیل شده به داشتن فرزندی با نقص تولد مرتبـط    شغل 

ـبـاط    بودند و یك سوم آن  ھا با ھیچ نوع خطر افزایش یافته ارت
مشاغل خطرناك شامل معمار و طراح، متخصصـان  .  نداشتند 
ـران،    ھای بھداشتی، دندانپزشكان، آتش   مراقبت  نشانان، ماھیگی

كارگران مونتاژ خودرو، ھنرمندان، كارگران تـاسـیـسـات ذوب  
ـرھـای    گری   و ریخته  ھا، كارگران معادن سنگ، بلوئرھا و كات

شیشه، نقاشان، رانندگان قطار، سربازان و راننـدگـان تـجـاری  
ـبـط  .  بودند  در این مطالعه مشاغلی نیز با نقایص متعدد مـرت

نقص دھـان، چشـم، گـوش،  ( توان به ھنرمندان    بودند كه می 
غیـاب  ( ھای عكس    ، عكاسان و پردازنده ) روده، جوارح و قلب 

ـنـدگـان  ) مـرواریـد، گـلـوكـوم   یا بافت ناقص چشمی، آب  ، ران
ـردارھـا و  )  غیاب یا بافت ناقص چشـم، گـلـوكـوم (  ـب و خـاك

بـه  .  اشاره كـرد )  ھای روده   ناھنجاری ( متصدیان فضاھای باز 
ـنـای شـمـالـی،   ـی ادعای دكتر آندرو اولشان از دانشگاه كـارول

ـقـص و در حـوزه    تعدادی از این شغل  ـیـش از یـك ن ھا بـا ب
ـرای نـمـونـه، عـكـاسـان و  .  یكسان آناتومی مرتبـط بـودنـد  ب

ـبـط    پردازنده  ھای عكس با سه نوع نقص مجـزای چشـم مـرت
ـر    ھا منعكس   این یافته .  بودند  ـنـی ب كننده تحقیقات دیگـر مـب
ھای پدری در آسیب جنینی بود و نتایج بدست آمده بـه    نقش 
 . ھای شغلی كمك خواھد كرد   ھا در مطالعه آسیب   آن 

 
 آمارھای غیر واقعی

 خبرنگار پارلمانی ایلنا، قاسم جعفری نماینده بجنورد بـا  
 ھـزار شـغـل ایـجـاد  ١٠٠ بیان اینکه قرار بود دو میلیـون و  

 ھـزار  ١٠٠ شود، از وزیر کار پرسید تکلیف این دو میلیون و  
:   شغل چه شد و تعریف شما از شغـل چـیـسـت؟ وی افـزود 

ـرداخـت    ثبت نام بیکاران در بنگاه  ھای کاریابـی مـتـضـمـن پ
ـرداخـت آن عـاجـزنـد   پول  ـنـدگـان از پ .    ھایی که ثبت نام کـن

نماینده بجنورد در ادامه نسبت به ارایه آمارھای غیر واقعـی  
در ادامه افضلی فـرد در  . از سوی وزارت کار اعتراض کرد 

ـراض کـرد   تذکری به ھیات رییسه، به سخنان وزیر کار اعـت
وزارت کار اعالم کرده، کسی کـه دو سـاعـت در  :   و گفت 

شـود در حـالـی کـه    ھفته کار کند شاغل مـحـسـوب مـی 
بیشتر افراد در کشورما با وجود دو شغـلـه بـودن از تـامـیـن  

ایـن  :    وی افـزود .    نیازھای زنـدگـی روزمـره خـود عـاجـزنـد 
کـنـد کـه در ادامـه    سخنان به اقتدار مجلس ضربه وارد می 

 .  علی الریجانی تذکری وی را وارد ندانست 
 

 تشدید فشارھای نژادپرستانه علیه مھاجران 
 افغانستانی

 كانون مدافعان حقوق كارگر در چند ھفته ی اخیـر ھـم  
ـیـكـاری   زمان با باال گرفتن فشارھای اقتصادی و بـحـران ب
ـرای آنـان   ھا، تھاجم به كارگران افغان و ایجاد مـحـدودیـت ب

در خبری شنیده می شود كه مسـووالن  .  افزایش یافته است 
ـری   استان مازندران از ورود افغان ھا به ایـن اسـتـان جـلـوگـی
ـرای   كرده و در خبر دیگـر كـارگـران اھـل افـغـانسـتـان كـه ب
ـیـس تـھـران   ـل شھـرداری مشـغـول بـه كـار بـودنـد، تـوسـط پ
دستگیرشده اند تا اوراق آنھا را بررسی شـود و احـیـانـا اگـر  

ھـم زمـان در  . ؟اند، اخراج شوند "! غیرقانونی " عده ای از آنان  
ـری شـد و در   برخی موارد ازورود آنان به پارك ھـا جـلـوگـی
ـرانـی   ـر ای شھرھایی ھمانند یزد به بھانه ی تجاوز و قتل دخت
به دست یك مھاجر، كارگران و زحمتكشان این كشور جنـگ  
ـنـاه آورده انـد،   زده كه برای كار و گذران روزی به مردم ما پ

ـنـد  ـت سـال ھـاسـت گـروھـی از مـردم  . مورد تھاجم قرار گـرف
با درد و رنج و زحمت در ایران  كـارھـای شـاق و    افغانستان  

طاقت فرسا را تحمل می كنند وھرچند كه زنـدگـی سـخـت  
ـتـظـامـی   ـروھـای ان ـی وپر مشقتی دارند و بـارھـا از طـرف ن
ـیـل   دستگیر و به مرز ھـا عـودت داده شـده انـد امـا بـه دل
شرایط وحشتناك جنگ و زندگی در افغانستان بـار دیـگـر،  
از طرق مختلف، برای كار و به دست آوردن لقمه نان بخـور و  
ـران   نمیر و نجات خانواده خودشان از فقر و گرسنگی  بـه ای

ـیـش از  . باز می گردند   در میان آنان كارگرانی ھستند كـه ب
دو تا سه دھه است كه در ایران زندگی می كنند، در اینـجـا  

ازدواج كرده وصاحب فرزند شده اند، اما كودكان آنان به بھـانـه  
ی نداشتن شناسنامه و اوراق ھویت از تحصیل محرومـنـد و  
به بھانه ی نداشتن اوراق ھویت و مـجـوز كـار مـورد انـواع  
ـروی   ـی ـیـز ن اخاذی ھا قرار می گیرند و صاحبان سـرمـایـه ن

ـنـد  ـن ھـمـه  . كار ارزان آنان را به شدید ترین وجه استثمار می ك
ـر   ی اینھا درحالی كه در استان ھایی مانند خراسان یـا سـای
استان ھای مرزی از سرمایه داران افغان دعـوت مـی شـود  
ھمراه با شركای ایرانی شان به استثمار نیروی كار بپردازند و  
مقامات محلی قول ھر گونه ھمكاری و مسـاعـدت را بـه  

كانون مدافعان حقوق كارگر كه بنا بر منـشـور  . آنان می دھند 
خود دفاع از كارگران و زحمتكشان را در ھمه ی زمینـه ھـا  
ـرای زنـان،   ـر ب ـراب وظیفه ی خود می داند، خواھـان حـقـوق ب
كودكان وكارگران مھاجر افغانستان در ایران است وداشتن یـك  

ـم آنـان مـی دانـد  حـق  .   زندگی شرافتمندانه، را حـق مسـل
ـیـه تـمـام    تحصیل، بھداشت،   كار مسكن مناسب از حقوق اول

انسانھاست و ھر گونه اجحافی به این مھاجران را مـحـكـوم  
نباید فراموش شود تا زمانی كه مساله جـنـگ و  . می كند 

اشغال نظامی این كشور ادامه دارد، مھاجرت انتخاب ناگزیر  
 . بسیاری از مردم جنگ زده افغانستان است 

 
ناتوانی كارگران در تامین تغذیه مناسب به 

 ھا دلیل افزایش ھزینه
تـورم افسـار  :   دبیر اجرایی خانه کارگر اسالمشھر گفت 

گسیخته از عالیم روشن بیماری اقتـصـاد کشـور اسـت كـه  
 پـور    حسـن .  عوارض آن بر زندگی كارگران آشكار شده اسـت 

ھای غیر اصولی دولت بـاعـث    طالبیان با بیان اینکه سیاست 
افزایش مشکالت اقتصادی اقشار آسیب پذیر شده است، بـه  

ـیـمـار كشـور در    ملموس :  ایلنا گفت  ـتـصـاد ب ترین عارضه اق
ھـای    ناتوانی كارگران جھت تھیه نیازھـای اسـاسـی خـانـواده 

كه قوت غالب خانوار كارگری به شـمـار   «نان »خود از جمله  
رود متجلی شده و کارگران با دریـافـت حـداقـل حـقـوق    می 

ایـن  .   اند   قانونی حتی در تھیه نان شب خود نیز درمانده شده 
ـیـمـت   افـزایـش بـی :  فعال کارگری اضافه کرد  ھـا و    رویـه  ق

ھای زندگی، بر روابط خـانـوادگـی كـارگـران    باالرفتن ھزینه 
نیز تاثیر گذار بوده است به طوری كه افـزایـش مـیـزان كـار  
سرپرستان خانوار و ھمچنین ورود زودھنگام فرزندان كـارگـران  
به بازار كار جھت مقابله با فشار تورمی بـاعـث شـده اسـت  

ھای كارگری کمتر فرصت در كنـار ھـم    كه اعضای خانواده 
دبیر اجرایی خانه كارگـر اسـالمشـھـر بـا  .   بودن را پیدا كنند 

اشاره به اینکه ھم اکـنـون وضـعـیـت سـالمـت جسـمـانـی و  
روحی و بھداشت فردی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر شدیدا  

وضع سالمتی كـارگـران  : به مخاطره افتاده است، عنوان کرد 
ـیـاز    ھا و ویتامین   بدلیل ناتوانی از تأمین پروتئین  ھای مـورد ن

رود و این روند عواقب زیانباری در پـی    بدن رو به تحلیل می 
ھـای مـربـوط      این فعال کارگری در خصوص دغدغه .   دارد 

ھای متوسـط و    خانواده : به تأمین مسکن کارگران نیز گفت 
اقشار فقیر تمامی درآمد خود را به امر مسکـن اخـتـصـاص  
ـیـمـت مسـکـن و اجـاره بـھـا   داده و ھر تغییر کوچک در ق

تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی آنان داشـتـه      می 
ـیـمـت  : او در این زمینه اضافه کرد .  باشد  رشد غیرمعمول ق

و اجاره بھای مسکن به ویژه در شـھـرھـای بـزرگ و عـدم  
ــمـردان گــره  ـت ھــای    تـوجـه بـه ایـن مشـکــالت از سـوی دول

ای را در ھمه ابعاد زندگی کارگران بوجود آورده کـه    عدیده 
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ـنـی بـا اجـرای   یکی از این مشکالت گسترش حاشیه نشـی
 . ھای ناموفقی ھمچون طرح مسکن مھر بوده است   طرح 

 موضوع در حال بررسی است 
 مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شھرستان مبارکه در پـاسـخ  
به این پرسش که آیا چنین تبعیضی در مـیـان افـرادی کـه  

ھـیـچ حـقـی از  :  مشاغل یکسانی دارند درست است گفـت 
ـنـھـا ایـن افـراد    این افراد ضایع نشده و اطمینان می  دھم نه ت

انـد    تمام حداقل مزایای مندرج رد قانون کار را دریافت کـرده 
بلکه این مبلغ، از بسیاری کـارگـرانـی کـه در واحـدھـای  

ـر اسـت  وی از  .  تولیدی دیگر مشغول به کار ھستند، بیـشـت
تشکیل جلسات ویژه کمیسـیـون کـارگـری در فـرمـانـداری  

بـه ھـیـچ  :  مبارکه برای حل این مشکل خبر داد و گـفـت 
ـم بـا    وجه اعتصاب و دست از کار کشیدن را تایید نمی  ـی کن

این حال موضوع در آرامش و بـه دور از ھـیـاھـو در دسـت  
ـری  ـم گـی ـیـجـه تصـمـی ـت ھـا اعـالم    بررسی است و به زودی ن

اسالمی در پاسخ به ایلنا درباره برنامه مسـووالن  .  خواھد شد 
اداره کار شھرستان مبارکه برای ایجاد تفاھمی منطقی بیـن  

بستن قراداد مستقیم بـا کـارگـران  :  کارگر و کارفرما گفت 
ـنـی دارد کـه   پیمانی سیمان سـپـاھـان، بـار مـالـی سـنـگـی

توان کارفرما را به آن وادار کـرد چـون مـمـکـن اسـت    نمی 
پیامدھای بدتری مانند تعدیل نیرو و بحـران مـالـی در ایـن  

ـم    واحد تولیدی داشته بـاشـد بـا ایـن حـال تـالش مـی  ـی کـن
ھـای خـود بـه    دوطرف برای رسیدن به حق و حقوق و خواسته 

ـرسـنـد  کـارخـانـه سـیـمـان سـپـاھـان در  .   توافقی منطـقـی ب
مبارکه قرار دارد کـه بـا سـه    - محور اصفھان ٤٥ کیلومتر  

ـیـد مـی ١٣ خط تولید روزانه حدود   . کـنـد    ھزار تن سیمان تول
 گزارش از ناھید شفیعی  

 
 جلسات كارگران، دولت و كارفرما

ـره   ـئـت مـدی  بر اساس تصمیمات ارائه شده در جلسـه ھـی
ـرر شـد، جـلـسـاتـی در   مجمع نمایندگان کارگران استان مـق
ـر اعضـاء   ـیـشـت شھرستان ھای این استان با ھدف آشـنـایـی ب
ـیـت ھـای ایـن تشـکـل و حـل مسـائـل و   مجمع بـا فـعـال

بنابر این گـزارش، جـلـسـه  .  مشکالت کارگران تشکیل شود 
مجمع نمایندگان کارگران در شھرستان فالورجان بـا حضـور  
حجت االسالم و المسلمین قدوسی، نماینده ولی فقیه و امـام  
جمعه شھرسـتـان فـالورجـان، حـجـت االسـالم و الـمـسـلـمـیـن  
ـنـده مـجـلـس شـورای اسـالمـی ،مـومـنـی،   موسوی، نـمـای
فرماندار شھرستان، معاون روابط کار اداره کل تعـاون،کـار و  
رفاه اجتماعی استان، باقری، رئیس اداره کـار تـعـاون ورفـاه  
ـیـس اداره تـامـیـن اجـتـمـاعـی شـعـبـه   اجتماعی اسـتـان، رئ
فالورجان و یاراحمدیان، رئیس مجمع کارگران استان اصفھان  

ـررسـی مسـائـل و  .  برگزار شـد  ایـن گـزارش حـاکـیـسـت، ب
ـقـای   مشکالت کارگران استان، ارائه راھکار در راستای ارت
بھبود وضعیت معیشتی کارگران و ارائه گـزارش عـمـلـکـرد  
فعالیت ھای اجـرایـی مـجـمـع کـارگـران اسـتـان از جـمـلـه  

ایـن گـزارش مـی  . موضوعات مطرح شده در این جلسه بود 
بازدید از دو کارخانه قـطـعـه سـازی خـودرو قـطـعـه  :  افزاید 

ـرجـان   کاران و پایا ذوب کاوه واقع در منطقه صـنـعـتـی اشـت
اصفھان از جمله برنامه ھای مھم پس از پـایـان ایـن جـلـسـه  
بودکه رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شھرستان فـالورجـان  
یاراحمدیان، رئیس مجمع نمایندگان کـارگـران اسـتـان را در  

ـیـان  .  این بازدید ھمراھی کرد  دراین بازدید کارفرمـایـان بـا ب

ـم ھـای داخـلـی خـواسـتـار ارائـه   مشکالتشان از جمله تحـری
   . راھکاری در راستای حل مسائل شان شدند 

 ھزار فرصت شغلی که طی ده سال ٧٥٠از 
اخیر در بخش صنایع فرانسوی از دست 

 ھزار فرصت شغلی در ١٠٠رفته  است، 
 بخش خودروسازی بوده است

ـنـده اتـحـادیـه کـارگـران فـرانسـه در    ژان پیرمرسیه نمای
  ١٢ مسئوالن شرکـت پـژو  :  کارخانه پژو در شھر اولنه گفت 

ـنـد  ـت ایـن مسـئـول کـارگـری  .  ماه به فرانسوی ھا دروغ گـف
ـلـه را فـرامـوش  :  یادآور شد  ھمه کارشناسان مدام ایـن مسـئ

ـران را   می کنند که پژو تصمیم گرفته است عمـدا بـازار ای
نادیده بگیرد که مھمترین بازار مـحـصـوالت پـژو در جـھـان  

ـران  ٤٥٠ پژو طی یک سال  .  بود   ھزار دستگاه خـودرو در ای
می فروشد اما امروز به دالیل سیاسی از فروش خـودرو بـه  

به عبارتی دیگـر طـی شـش مـاھـه  .  ایران امتناع می کند 
که طی آن   ( ٢٠١١  در مقایسه با شش ماھه اول  ٢٠١٢ اول  

  ٢٤٠ شاھد کاھش فروش  )  رکورد فروش به ثبت رسیده بود 
 ھزار دستـگـاه را پـژو مـی  ٢٠٠ . ھزار دستگاه خودرو بودیم 
ـم کـه مشـکـل  .  توانست به ایران بفروشد  ـی ـن ـی بنابراین مـی ب

می بینیم که مشکل ھزینه بـاالی کـارگـران  .  رقابت نیست 
 ھـزار  ٧٥٠ از  .  فرانسه نیست بلکه مشکل سـیـاسـی اسـت 

ـر در بـخـش صـنـایـع   فرصت شغلی کـه طـی ده سـال اخـی
 ھزار فرصت شغلـی در  ١٠٠ فرانسوی از دست رفته  است،  

ـیـش از ایـن  .  بخش خودروسازی بوده است  ـنـی اسـت پ ـت گف
ـرنـگـار   یک منبع نزدیک به ھیئت مدیره شرکت پژو به خب
ـروھـای صـورت   ـی مھر اعالم کرده بود که عـامـل تـعـدیـل ن

ھای اعـمـالـی نسـبـت بـه    گرفته اخیر در این شرکت، تحریم 
ایران و مشخصا شرکت ایران خـودرو اسـت و بـخـش عـمـده  

ـم  ھـای    کاھش فروش این شرکت به دلیل اعـمـال ایـن تـحـری
ـبـع  .   اجباری از سوی دولت فرانسه اتفاق افتاده است  این من
شرکت پـژو  : نزدیک به ھیئت مدیره شرکت پژو می افزاید 

ـم  ھـا مـی    به دلیل ضرر و زیان ھنگفتی که بابت ایـن تـحـری
ـیـسـت امـا فشـار دولـت   ـم ھـا ن پردازد، مـوافـق ایـن تـحـری

 ماه گذشته و ادامه آن توسـط دولـت اوالنـد  ٦ سارکوزی در  
از یک سو و فشار شرکت جنرال موتورز آمریکا به عـنـوان  
یکی از سھامداران اصلی این شرکت، علت اصلی تـمـکـیـن  

ھـای    مدیران این شرکت خودروسازی بـه رغـم تـحـمـل زیـان 
 . ھنگفت این اقدام است 

ـرحسـیـن قـاضـی زاده ھـاشـمـی،   ـیـوز،سـیـدامـی کارگـر ن
ـیـمـه   سخنگوی کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح حـق ب
ـیـمـه ھـای   متعلقه برای ھر متر مربع زیربنا موضوع قانـون ب

و افـزایـش نسـبـت بـه سـال  ٩١ کارگران ساختمانی در سال  
ـنـدگـان اسـت  :  گذشته گفت  این موضوع پیشنھاد برخی نمای

و ھنوز بحثی در این مورد قطعی نشده است، تنھا در قـالـب  
پیشنھادی از سوی تعدادی از نمایندگان مطـرح شـده اسـت   

ـیـسـت  : و ی ادامـه داد .  و ھیچ جزئیاتی از آن مشـخـص ن
برخی از نمایندگان در مورد عدم پرداخت سھم کـارگـران بـه  
صورت کامل و تأمین بار مالی مشـکـالتـی را در اجـرای  
ــا   ــن  راســت ــد و در ای ــون مـالحــظــه کـردن ــن قـان ــی ای فـعــل

قـاضـی زاده  .  پیشنھاداتی به منظور اصالح آن ارائه کـردنـد 
در پیشنھاد ارائه شده اشاره ای بر افـزایـش سـھـم  :  بیان کرد 

بیمه کارگران ساختمانی از ھزینه بیمه ای نشده است بلـکـه  
تنھا سھم کارفرما با توجه به بحث منطـقـه ای بـه صـورت  

 .پلکانی مورد بحث قرار گرفته است 
 

 قردادھای کوتاه مدت
ـردادھـای کـوتـاه   ـقـاد ق  آرش فراز با تاکید بر اینکه انع

ـراردادھـای کـوتـاه  :  مدت خالف قانون است  اظـھـار کـرد  ق
ـنـکـه در   مدت و سفید امضا خالف قانون است و عالوه بر ای
ـری   ـف زمره جرایم عمومی قرار دارد ، مجرمـیـن از نـظـر کـی

قـانـون  ٧ وی با اشاره به مـاده  .  مورد تعقیب قرار می گیرند 
قرارداد موقت در مشاغل دائم غیر قانونی اسـت  :  کار افزود 

قانـون مـجـازات اسـالمـی،   «٦٧٣ »و عالوه بر آن طبق ماده  
ـفـاده از    انعقاد قراردادھای سفید امضا؛ کارگران و سـوء  اسـت

ـر   آنان جرم محسوب شده و این عـمـل کـارفـرمـایـان عـالوه ب
ـیـز خـیـانـت بـه جـامـعـه    اینکه جرم است   به لحاظ انسانـی ن
ـراردادھـای مـوقـت بـا  .  کارگران اسـت  آرش فـراز بسـتـن ق

ـتـی  :  کارگران را ناشایست خـوانـد و خـاطـر نشـان کـرد  وق
ـرارداد   کارفرما به آینده کاری خوشبین نباشد نمـی تـوانـد ق

 .طوالنی مدت با نیروی کار امضا کند 
 

 بیمه تأخیر یا عدم پرداخت حق
بیمه ھـر     مھلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق 

ـر تـا پـایـان     قانون تأمین ٣٩ ماه طبق ماده   اجتماعی، حداکـث
ھـای مشـمـول    آخرین روز ماه بعد است و کارفرمایان کارگاه 

ـر  ٥ بیمه سھم کارفرما که تـا مـیـزان    قانون معافیت حق  ـف  ن
.  ماه بعد خواھد بـود ٢ کارگر دارند، این مھلت تا آخرین روز  

براین اساس، درصورت تأخیر یا عدم ارسال لیست و ھمچنیـن  
بیمه مربوط به ھر مـاه در مـھـلـت    تأخیر یا عدم پرداخت حق 

تعیین شده طبق قانون جرائم، کارفرما در ھر مورد مـلـزم بـه  
بیمه خـواھـد بـود و    پرداخت جریمه تأخیر لیست و پرداخت حق 

از طرفی درصورت عدم ارسال لیست صورت مـزد و حـقـوق  
ـرداخـت جـریـمـه بـه مـیـزان   کارگران، کارفـرمـا مـلـزم بـه پ

بیمه به اضافه بیمه بیـکـاری ھـمـان مـاه    درصد مبلغ حق ١٠ 
ـر در  .  خواھد بود  ـیـل تـأخـی درصورتی کـه کـارفـرمـا بـه دل
ـر یـا عـدم    پرداخت حق  بیمه یا عدم پرداخت آن ھمچنین تـأخـی

ـیـمـه    ارسال لیست، مشمول جریمه شود و اصل حـق  ـیـمـه و ب ب
ـرداخـت    بیکاری را قبل از صدور برگ الزم  االجراء یـکـجـا پ

ھـای مـربـوطـه مـعـاف     درصـد جـریـمـه ٤٠ کند، از پرداخت  
االجـرا،    خواھد شد و از طرفی با صـدور و ابـالغ بـرگ الزم 

ـر آن     درصد جریمه ٤٠ معافیت   ھای متعلقه لـغـو و عـالوه ب
ـم   یک  ـی عشـر اجـرایـی بـه بـدھـکـار    بیستم بدھی به عنـوان ن

 .تعلق خواھد گرفت ) کارفرما (
  

 بیمه تکمیلی درمان 
ـیـان ایـن مـطـلـب گـفـت  ـرنـامـه  :  اکبر نوروزی بـا ب بـا ب

ھای انجام شده تمام کارگران شـاغـل در ایـن شـرکـت    ریزی 
ـنـد   که بیشتر در مناطق محروم کشـور در حـال کـار ھسـت

مدیر عـامـل  .  تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گرفتند 
ـران تصـریـح کـرد  ایـن  :  شرکت تھیه و تولید مواد معدنی ای

ـیـمـارسـتـانـی و    بیمه عالوه بر پرداخت ھزینه  ھـای دارویـی، ب
ـر سـرطـان،   بیماری  ام اس،    ھای خاص و صـعـب الـعـالج نـظـی

ھای درمانی خارج از کشـور    ھزینه ...  پارکینسون، ھپاتیت و 
ـیـمـه   را نیز تحت پوشش خود دارد و از جمیع جھـات یـک ب

یکی از  :  وی ادامه داد .  شود   کامل و فراگیر محسوب می 
ھای کارگران در معادن تحت پـوشـش ایـن شـرکـت،    دغدغه 
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ـنـکـه    پرداخت ھزینه  ھای گزاف درمانی بود و با توجه بـه ای
کار در معدن، فعالیتی بسیار حساس و پرمخاطره محـسـوب  

نھایت ایـمـنـی کـار      شود با رفع این دغدغه فکری، در    می 
نوروزی بـا اشـاره بـه  . در این بخش را به ھمراه خواھد داشت 

سخنان مقام معظم رھبری مبنی بر اینکه بیمار نباید عـالوه  
بر تحمل بیماری، درد و رنج دیـگـری را ھـم تـحـمـل کـنـد  

با توجه به اینکه کار در مـعـادن بـعـنـوان یـکـی از  :  گفت 
ـیـا بـه شـمـار مـی  آیـد و از    مشاغل سخت و زیان آور در دن

ــه  ــی بــرای کــارگــران و    طــرفــی ھــزیــن ــاالی درمــان ھــای ب
ھا یک دغدغه اساسی بوده است این شرکـت    ھای آن   خانواده 

 .تصمیم به حل اساسی این معضل گرفت 
 

 شود ھنوز این قانون اجرا نمی
 کارگر نیوز، غالمرضا عباسی، دبیرکل کانـون عـالـی  

 قـانـون  ١٠ انجمن صنفی کارگری با اشاره به اینکـه مـاده  
ـنـدگـان   نوسازی صنایع در برنامه پنجم توسعـه تـوسـط نـمـای
: مجلس شورای اسالمی بـه تصـویـب رسـیـده اسـت گـفـت 

ـر  .  شود   متاسفانه  ھنوز این قانون اجرا نمی  وی بـا تـاکـیـد ب
  ١٠ اینکه یکی از درخواست ھای کـارگـران اجـرای مـاده  

کارگران ھمیشـه در  :  قانون نوسازی صنایع است اظھار کرد 
ـقـالب   تمامی عرصه ھای کشور از جمله به ثمـر رسـانـدن ان
اسالمی و ھشت سال دفاع مقدس و حفظ دستاورھای نـظـام  
از ھیچ کوششی دریغ نکردند مسئولین باید در جـھـت حـل  

اجرای ایـن مـاده از  :  عباسی افزود . مشکالت آنھا بکوشند 
قانون موجبات ایجاد اشتـغـال جـوانـان را فـراھـم مـی آورد،   
بنابراین عملیاتی شدن ھر چه زودتر آن به نفع بـازار اشـتـغـال  
است، دولت باید با انعقاد توافق نامه ای بین سازمان تأمـیـن  
اجتماعی مبنی بر تأمین اعتبار، مشکالت کارگران را در  

دبیـرکـل کـانـون عـالـی انـجـمـن  .  این زمینه را برطرف کند 
ـیـام :  صنفی کارگری تصریح کرد  آور اشـتـغـال    ایـن قـانـون پ

ای است که به دلیل خسـتـگـی تـوان ادامـه کـار    برای عده 
ـرای عـده  ـیـف ب ای دیـگـری اسـت کـه    ندارند و تعیین تکـل

 .خواھند اشتغال داشته باشند   می 
  

شرایط اقتصادی سخت، امنیت روانی کارگر 
 را تھدید میکند

شرایط اقتصادی سخت، امنیت روانی کارگر را تـھـدیـد  
ـنـا در ایـن    و   کند  مظفری در گفت   می  ـل ـرنـگـار ای گو با خـب

ـنـه    :  زمینه گفت  ـرای کـارفـرمـا    وقتـی ھـزی ـیـد ب ھـای تـول
ھـای مـوجـود    افزایش پیدا کند، مجبور است براساس اولویت 

ھا اقدام کند، از جمله اینکه مـمـکـن    نسبت به کاھش ھزینه 
ـرای   است مسائل مربوط به رفاه و امنیت محیـط کـار را ب

در شرایطـی کـه  : وی افزود .  کارگران تحت تاثیر قرار دھد 
تواند نسبت به کـاھـش حـقـوق کـارگـر اقـدام    کارفرما نمی 

ـنـه   کند، با کاھش ھزینه  ـران ھـزی ھـا    ھای دیگر، نسبت به جب
ـیـن    اقدام می  کند که این مساله امنیـت شـغـلـی و ھـمـچـن

کـنـد کـه ایـن    امنیت روانی کارگر را دچـار مشـکـل مـی 
مساله در بلند مدت شرایط بدی را برای نیروی کار ایـجـاد  

ـرات    یک کار .  کند   می  ـی شناس حقوق کـار نسـبـت بـه تـاث
.  روانی بحران اقتصادی بر روی کارگران کشور ھشـدار داد 

  :  گو با خبرنگار ایلنا در این زمینه گـفـت   و   مظفری در گفت 
ـیـدا کـنـد،    وقتی ھزینه  ھای تولید برای کارفرما افـزایـش پ

ھای موجود نسـبـت بـه کـاھـش    مجبور است براساس اولویت 

ھا اقدام کند، از جمله اینـکـه مـمـکـن اسـت مسـائـل    ھزینه 
مربوط به رفاه و امنیت محیط کار را برای کارگران تـحـت  

ـرار دھـد  در شـرایـطـی کـه کـارفـرمـا  :  وی افـزود .  تاثیر ق
تواند نسبت به کاھش حـقـوق کـارگـر اقـدام کـنـد، بـا    نمی 

ـنـه   کاھش ھزینه  ـران ھـزی ھـا اقـدام    ھای دیگر، نسبت بـه جـب
ـیـت    می  ـیـن امـن کند که این مساله امنیت شغلی و ھـمـچـن

کند که ایـن مسـالـه در    روانی کارگر را دچار مشکل می 
.  کـنـد   بلند مدت شرایط بدی را برای نیروی کار ایجاد مـی 

کارفرما در  :  شناس مسائل حقوقی خاطر نشان کرد   این کار 
ھای حمایتی از کارگر ماننـد    شرایط اقتصادی سخت، بسته 

ھای روزانه غذایـی و یـا حـتـی    ھای تشویقی، وعده   پرداخت 
گوشت و مرغی که ممکن است دراختیار وی بـگـذارد را  

ــه نـاشــی از عــدم وجــود    حـذف مــی  ــن مسـال ــد کـه ای کـن
ھای حمایتی در طـرح ریـزی واحـدھـای صـنـعـتـی    سیاست 

مظفری در پایان سخنان خود با اشاره به اخـراج و یـا  .   است 
: تعدیل نیروی کار در شرایط خاص و بـحـرانـی یـاداور شـد 

بیکاری و اخراج کارگران تاثیر آنـی در زنـدگـی کـارگـران  
گذرد و این درحالـی اسـت کـه در صـورت ادامـه ایـن    می 

ـیـز دچـار مشـکـالتـی از جـمـلـه   روند، کارفرمایان کشور ن
ـرای افـزایـش بـازدھـی مـی   بی  .  شـونـد   انگیزگی کارگران ب

ھـا،    گفتنی است پـس از اجـرای طـرح ھـدفـمـنـدی یـارانـه 
ھا به حـذف    بسیاری از کارفرمایان کشور، برای جبران ھزینه 

ھای حمایتی خود از کـارگـران روی آوردنـد کـه ایـن    بسته 
ـنـد   ـل مساله عالوه بر ایجاد مشکالتی برای کـارگـران، در ب

ھـای اصـلـی    مدت تاثیر زیادی نیز در از میان بردن سرمـایـه 
 صنعت کشور دارد 

کمیت  ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  
در روسـتـای  )  ون ( کارگری؛ شرکت سقز سازی کردسـتـان  

ایـن شـرکـت  .  حسن آباد از توابع سننـدج احـداث شـده اسـت 
ـیـد آدامـس و لـواشـک اسـت  در ایـن  .  دارای دو خـط تـول

ـنـد ٨٠ شرکت، حدود   .  نفر کـارگـر مشـغـول بـه کـار ھسـت
ــاســت  ــه  ¬سـی ــن شـرکــت ب ھــای مــدیــران و کــارفــرمـای ای

ـر کـارگـران  ¬گونه  ای است که شرایطی غیر انسـانـی را ب
تحمیل کرده است و این امر موجب شده است که سـالمـتـی  

بازخـواسـت  .  جسمی و روانی آنھا در معرض خطر قرار بگیرد 
و توھین به کارگران،اضافه کاری اجباری، مـحـروم نـمـودن  

ـر در نـحـوه  ـی ی انـجــام  ¬کـارگـران از حـق مـرخصـی، تـغــی
ــمـونـه ...  ای و  ¬آزمـایشـات دوره  ــه  ¬ن ــن گـون ھـایــی از ای

سیاستھای ضد کارگری شرکت مذبور است که در ادامـه  
ـ بازخواست و تـوھـیـن بـه  ١ :   پردازیم ¬ھا می ¬به توضیح آن 

ـیـن :  کارگران  ھـای  ¬کارفرمای این شرکـت بـا نصـب دورب
ـر   ـیـشـت ـرل ھـر چـه ب ـت مدار بسته در محیط کار، در پی کن
کارگران است، به طوری که کارگران را به دلیل اینکـه بـا  

ـرار  ¬یکدیگر صحبت می  کنند مورد بازخواست و توھـیـن ق
ـبـاط و   داده و به آنھا اعالم نموده کـه حـق ھـیـچـگـونـه ارت
صحبت کردن با کارگران دیـگـر را، در حـیـن انـجـام کـار  
ندارند و اگر کارگری بر خـالف ایـن دسـتـور عـمـل نـمـایـد  

ـنـھـا بـه  .  جریمه خواھد شد  تا کنون چند نفر از کـارگـران ت
  ٢  و  ١ کسـر حـقـوق  ( انـد ¬دلیل صحبت کردن جریـمـه شـده 

ــاری   -٢ ).  روزه  ســودجــویــی و زیــاده  :  اضــافــه کــاری اجــب
خواھی کارفرما موجب شده که اضافه کاری اجـبـاری را  
بر کارگران تحمیل نماید و به آنھا اعـالم نـمـوده کـه طـبـق  
ضوابط شرکت، اضافه کاری در این کارخانه اجباری است  

کـنـد از  ¬و اگر کارگری این ضوابط را قبول و اجـرا نـمـی 
رعـایـت نـکـردن حـق مـرخصـی    -٣ .  کار اخراج خواھد شد 

ـم  :  کارگران  طبق قانون کار، مرخصی یکی از حـقـوق مسـل
ـنـکـه   کارگران است، که در این شرکت کارگران با وجود ای
مرخصی ذخیره شده ھم دارند، ھنگام درخواست مرخصـی بـا  

اگـر  .  شـونـد ¬قانون شکنی کارفرما و مدیران مـواجـه مـی 
کارگری بخواھد از حق مرخصی خود استفـاده نـمـایـد بـایـد  
ـلـش را   ـی ابتدا نزد مدیر تولید این شرکت مراجعه نمـوده و دل
ـیـد بـا   ـر تـول برای مرخصی به او توضیح بدھـد و اگـر مـدی
مرخصی موافقت کرد با سـدی بـه نـام کـارفـرمـا مـواجـه  

ـقـاضـای  :  به عنوان نمونه ! گردد ¬می  چند نفر از کارگران ت
اند که یکی از آنھـا جـھـت حـل مشـکـالت  ¬مرخصی داده 

ـر دیـگـر جـھـت رفـتـن بـه مسـافـرت   ـف خانوادگی و چنـد ن
شان را زیر پـا  ¬اند، اما شرکت این حق مسلم ¬درخواست داده 

 . گذاشته و به آنھا مرخصی نداده است 
طـبـق  :  ای ¬ی انـجـام آزمـایشـات دوره ¬تغییر در نـحـوه 

 ماه یک بار از  ٦ قانون کار، کارفرما موظف است که ھر  
 روزه  ٣ ھـا  ¬این آزمایـش . ای بگیرد ¬کارگران آزمایش دوره 

ـرد ¬ سـاعـت زمـان مـی ٢ بوده و ھر روز بـه مـدت   طـی  .  ب
ھا توسط خود کارگـران بـه  ¬ھای گذشته این آزمایش ¬سال 
شد؛ اما در حال حاضـر،  ¬ی بھداشت محیط ارائه می ¬اداره 

کارفرما با تغییر سیاست خود به کارگران اعالم نـمـوده کـه  
ھای آزمایـش کـارگـران در مـحـلـی  ¬از این پس باید نمونه 

ـرده   جمع آوری شده و توسط یک نفر به بھداشـت مـحـیـط ب
ی  ¬این سیاست به دلیل این است که وقت صرف شـده .  شود 

ـر از  ¬انجام آزمایش  ـیـشـت ـرای بـھـره کشـی ھـر چـه ب ھا، ب
ـرات  ¬اعمال فشارھایی این .  کارگران صرف شود  ـی چنین تاث

شـود کـه  ¬گذارد و باعث می ¬نا مطلوبی بر کارگران می 
ـرای   ـرژی کـافـی را ب ھنگام بازگشت به خانه حوصله و ان
. گذراندن اوقات خوش در کنار خانواده خود را نداشته باشنـد 

ھـا و رفـتـارھـای ضـد  ¬روشن است که اجرای این سیاست 
ـم و  ¬کارگری به این دلیل است کـه سـرمـایـه  داران بـا عـل

ـر ایـن   توجه به وجود بیکاری  رو به افـزایـش در جـامـعـه، ب
ـیـاورد و  ¬باورند که اگر کارگری این سیاست  ھا را تـاب ن

توانند به راحتی او را اخراج نـمـوده و از  ¬معترض شود، می 
ــره  ــی کــه خــود حــاصــل  (  ی بــیــکــار جــامــعــه ¬ارتــش ذخ

 استفاده نماید  ) داری جھت سود بیشتر است ¬سرمایه 
  

 معلمان
 

التحصیالن تربیت معلم  تجمع اعتراضی فارغ
 مقابل مجلس
ـتـحـصـیـالن    مردادفارس، تعدادی از فـارغ ١  به گزارش   ال

دانشگاه تربیت معلم صـبـح امـروز مـقـابـل مـجـلـس تـجـمـع  
ـنـدگـان گـفـت .  کردند  : برپایه این گزارش،یکی از تجمع کن

که قرار بود بعد از اتمام دوره دانشگاه مـا را در آمـوزش و  
ـیـش از دو   پرورش استخدام کنند ولی در حال حاضـر کـه ب

ـلـی مـا مـی   سال از فارغ  ـتـحـصـی گـذرد، ھـنـوز مسـئـوالن    ال
وی با بیان اینکه تـجـمـع  .  اقدامی در این رابطه انجام ندادند 

انـد،    کنندگان امروز از سراسر کشـور مـقـابـل مـجـلـس آمـده 
ـلـه    از نمایندگان دوره نھم مجلس می :  افزود  خواھیم که مسـئ

 .اشتغال فارغ التحصیالن تربیت معلم را پیگیری کند 
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دبستانی در اعتراض به  تجمع مربیان پیش

 تمدید نشدن قرادادشان
ـیـكـار     تعدادی از مربیان پیش  دبستانی در اعتراض بـه ب

شدن و تمدید نشدن قراردادشـان در سـال جـاری در مـقـابـل  
ایـن گـزارش حـاکـیـسـت،تـعـدادی از  .  مجلس تجمع كـردنـد 

دبستانی از شھرھای مختلف با تجمع در مـقـابـل    مربیان پیش 
ـیـف   ـیـن تـكـل مجلس از نمایندگان خواستند تا نسبت به تـعـی
تمدید قرارداد آنھا در سال جاری اقدامات الزم را انجام دھنـد  

بعد از اضافه شدن سال شـشـم بـه  :  یكی از این مربیان گفت 
ـیـل     ھزار نفر از مربیان پیش ٢٥ دبستان، حدود   دبستانی بـه دل

نبود ظرفیت بیكار شدند و قراردادھای آنھـا در سـال جـاری  
ــه :  وی افــزود . تـمـدیـد نشـد  ـت انـد كـه در بـخــش    بـه مـا گـف

این در حالی است كه در روسـتـاھـا  .  غیردولتی فعالیت كنیم 
مردم حاضر به ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی و  

این شرایط تنھـا بـاعـث شـده كـه تـعـداد  .  غیردولتی نیستند 
 .بسیاری از معلمان بیكار شوند 

بـابـایـی در    به گزارش کارگر نیوز، حـمـیـدرضـا حـاجـی 
ـرورش   حاشیه بیست و نھمـیـن اجـالس روسـای آمـوزش و پ

ھـای رازی در حـال     ھـمـایـش   مناطق کشور کـه در سـالـن 
حقوق معلمان و فـرھـنـگـیـان امسـال  :  برگزاری است، گفت 

یـابـد و بـه مـحـض اعـالم از سـوی     درصد افزایش می ١٥ 
معاونت توسعه ریاست جمـھـوری، احـکـام حـقـوق جـدیـد را  

سال گذشته ھمه تالش خـود  :  وی افزود .  صادر خواھیم کرد 
ـم    را برای انتقال دانش  آموزان ابتدایی به نوبت صبح انجام دادی

ـیـز بـه   و امسال تالش خواھیم کرد تا مقطع راھنـمـایـی را ن
ـرورش  . نوبت صبح منتقل کنیم  ـر آمـوزش و پ ـیـن وزی ھمچن

ـرورش  : گفت  مھمترین سال برای تحول بنیـادیـن آمـوزش و پ
ھـای آمـوزش و    است و در طول سه سال گذشته ھمه قسمت 

ـرسـاخـت  ھـای آن بـوده    پرورش درگیر اخذ تحول و اجـرای زی
ـرورش شـدم  : وی افزود . است  زمانی کـه وارد آمـوزش و پ

ـیـادیـن خـدمـت   ـن تنھا با انگیزه تحول بوده و اگر اخذ تحول ب
آمـوزان    ویژه به فرھنگیان بازتعریف معلم و مـدرسـه و دانـش 

ای    دادم تا زمانی که مردم چنیـن اراده   نبود شاید ترجیح می 
دارند نماینده مجـلـس بـاشـم امـا امـروز کـه در آمـوزش و  

ـرنـامـه  ھـای تـحـولـی کـارھـای    پرورش ھستم بـا رویـکـرد ب
ـرورش انـجـام    فشرده  ای را برای ارتقاء جـایـگـاه آمـوزش و پ
ـیـن    می  ـرورش بـاشـم چـن دھم و تا زمانی که در آموزش و پ

ـرورش  : وی ادامه داد . خواھم بود  ھمه مسئولین آمـوزش و پ
ـنـد چـرا   مورد خطاب و عتاب مقام معظم رھبری قرار گرفت
ـر اسـاس   ـرورش ب که مطالبه ایشان تغییر و تحول آموزش و پ

ـیـت اسـت  بـابـایـی    حـاجـی .  تحول بنیادین و فلسفه تعلیم و ترب
ـرورش    یکی از مھمترین بخش :  عنوان کرد  ھای آمـوزش و پ

 و نظام جدید اسـت کـه از امسـال  ٦  ـ  ٣  ـ  ٣ اجرای ساختار  
آغاز شده و ھدف آن تغییر صرف ساختار و نظام نیست بلـکـه  
معتقدیم شش ساله ابتدایی نیز باید به صـورت دو دوره سـه  

آمـوزان اول    ساله تعریف و عملیاتی شود و بر این اساس دانش 
تا سوم ابتدایی در یک مدرسه و از چـھـارم تـا شـشـم در  

آمـوزش  :  بابایی گـفـت   حاجی .  مدرسه دیگری تحصیل کند 
ھای دقیقی را برای نظـام آمـوزشـی کشـور    و پرورش برنامه 

ـم دانـش  ـقـدی ـت آمـوز    تبیین و تعریف کرده اسـت چـرا کـه مـع
ـتـدایـی    کالس اول ابتدایی نباید در کنار دانش  آموز شـشـم اب

آمـوزی کـه اول راھـنـمـایـی    تحصیل کند و ھمچنین دانـش 

آموزی که دو یـا سـه    کند نباید در کنار دانش   تحصیل می 
بر این اساس در آینده مـدارس  . سال مردود شده تحصیل کند 

ـر  .  بر اساس تحول بنیادین تغییر و مـتـحـول خـواھـد شـد  وزی
 اقـدام و  ١٣٢ آموزش و پرورش با بیان اینکه در ایـن سـنـد  

سازی ساعات آموزشی، حجـم و    راھکار تعیین شده متناسب 
آمـوزان را بـخـشـی    محتوای کتاب بر اساس توانمندی دانش 

وی ھمچنین از اخـتـصـاص ردیـف  .  از این راھکارھا برشمرد 
ـر داد و گـفـت  ٩١ مستقل برای تحول بنیادین در بودجه    خـب

ـری را بـه ایـن بـخـش   ـیـشـت ـبـارات ب ـنـده اعـت در سالھای آی
شـش سـالـه  : بابایی عنوان کرد   حاجی . اختصاص خواھیم داد 

ـقـالب  ١٣٦٨ شدن ابتـدایـی در سـال    در شـورای عـالـی ان
 مـاده واحـدی بـه  ٨٨ فرھنگـی مصـوب شـده و در سـال  

ــکــه   ــن ــر ای ــنــی ب ــب ــرھــنــگــی م ــی انــقــالب ف شــورای عــال
دانشگاھی قابلیت استفاده در نـظـام آمـوزشـی را نـدارد    پیش 

وی تـاکـیـد  .  عنوان شد که در این شورا به تصویـب رسـیـد 
ـر اجـرا  ٦  ــ  ٣  ـ  ٣ آموزش و پرورش باید نظام  : کرد   را زودت
کـرد و ھـمـه امـکـانـات آن را فـراھـم کـرده بـود امـا    می 

ـقـالب فـرھـنـگـی عـنـوان کـردنـد    رییس  جمھور و شـورای ان
ـرد سـپـس   یکسال دیگر نیز این تحول مورد بررسی قرار بـگـی

  ٢٩٠ در سال گذشـتـه  :  بابایی ادامه داد   حاجی .  اجرایی شود 
ـیـادیـن صـورت گـرفـت و    اقدام برای زیرساخت  ھای تحول بن

ـیـز  ٧٥٠  کـارگـروه و  ١١ یک ستاد و    سـتـاد کشـوری ن
  ٣٨ تشکیل شد که در راستـای اجـرایـی شـدن ایـن تـحـول  

ـرورش کشـور ابـالغ   قانون مصوب و به مناطق آمـوزش و پ
 میلیـون جـلـد کـتـاب  ٢٢ وی در ادامه از چاپ  . شده است 

به ھمراه ایـن  : برای پایه دوم و ششم ابتدایی خبر داد و گفت 
ھا یک بسته آموزشی کامـل حـاوی دو کـتـاب در    کتاب 

ـم و سـی  ـلـمـان ارائـه    دوھزاردقیقه فیل دی آمـوزشـی بـه مـع
کالـسـھـای  :  وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد . شود   می 

ضمن خدمت معلمـان از خـردادمـاه آغـاز شـده و تـا پـایـان  
: بـابـایـی گـفـت   حـاجـی .  اسفندماه امسال ادامه خواھد داشت 

 سـال گـذشـتـه خـدمـات زیـادی در  ٣٣ ھرچند که در طول  
حوزه کتابھای درسی صورت گرفته اما امروز عصاره خـون  
. شھدا و نگاه رھبری در این کتابھا تجلی پیـدا کـرده اسـت 

البته این بدین معنا نیست که کتابھا عاری از اشکال اسـت  
ـر آن وارد   چرا که ھیچ کتابی وجود ندارد که اشـکـالـی ب

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیـگـری از سـخـنـان  .  نباشد 
امسال معلمان اول ابتدایی ثـابـت خـواھـنـد  :  خود اظھار کرد 

ـم   ـم جـدیـدالـورودی نـخـواھـی بود و برای پایه ششم ھیچ معـل
داشت بلکه ھمه معلمان را از بین معلمان پایه پنجم تـامـیـن  

شـود چـرا    وی با انتقاد از اینـکـه عـنـوان مـی . خواھیم کرد 
ـنـد، گـفـت   ھا و مقاطع جابجا مـی   معلمان را در پایه  در  :  کـن

ـتـدایـی بـه   ـم از اب سی و سه سال گذشته ھزاران ھـزار مـعـل
کـس    انـد امـا ھـیـچ   راھنمایی و دبیرستان و بالـعـکـس رفـتـه 

اعتراضی نداشت و در حال حاضر تحول بنیادین در حال اجـرا  
کنند که معلم ششم ابتدایـی را چـرا    است برخی عنوان می 

ـیـد کـه مـن ایـن    از مقطع دیگر یا پایه دیگر تامین می  کن
ـم   انتقادھا را وارد نـمـی  در سـال  :  بـابـایـی گـفـت   حـاجـی .  دان

گذشته ھمه نیروھایی که در آموزش و پرورش وجود داشـت  
التدریسی تبدیـل وضـعـیـت و    اعم از نھضتی، شرکتی و حق 

ـیـف شـده  ـرورش ھـیـچ   تعیین تـکـل گـونـه    انـد و آمـوزش و پ
ـلـمـانـی   مشکلی به لحاظ کمبود نیروی انسانی ندارد و مـع
که سال گذشته تبدیل وضعیت شدند در پایه سوم و چـھـارم  

ـم اسـت کـه  : وی عنوان کرد . تدریس خواھند کرد  حق مـعـل
بخواھد در مدرسه محل زندگی خود تدریس کند و بخـواھـد  

ـرخـی  . پایه تدریس خود را تغییر دھد  ـیـن دربـاره ب وی ھمچن
انتقادھا درباره به کارگیری نیروھای کارمـعـیـن بـه عـنـوان  

ـرورش را    پـارتـی :  معلم گـفـت  بـازی و دسـتـور آمـوزش و پ
ـم    زمین  ـل ـپ گیر کرده است چرا که در گذشته معلمانی بـا دی

ـم و    نیز حق تدریس داشتند اما در حال حاضر کـه فـوق  ـل ـپ دی
لیسانس ھستند و اگر به صورت کارمعیـن بـه کـارگـرفـتـه  

ـراد مـی   شده  ـرورش ای ـرنـد کـه از آنـھـا    اند به آموزش و پ گـی
بابایی ھمچنین با اشاره به سامـانـدھـی    حاجی .  استفاده نشود 

ـنـد    اگـر مـی :  فضاھای آموزشی نیز گفـت  ـم ھـمـان ـی خـواسـت
ـم   ـی گذشته عمل کنیم حتی به یک کالس ھم نیازی نداشت

ـیـز در نـوبـت    و به راحتی ھمه دانش  آموزان ششم ابتدایی را ن
ـم ایـن در حـالـی اسـت کـه    بعدازظھر ساماندھی مـی  کـردی

ـتـه کـردن ھـمـه مـدارس   آموزش و پرورش به دنبال یک نوب
ھـزار مـدرسـه بـه نـوبـت  ١٥ است به طوری که سال گذشته  

ـرمـاه  :  وی عنوان کـرد .  صبح منتقل شده است  ـی تـا پـایـان ت
ـیـز سـامـانـدھـی مـی  ـتـدایـی ن ـلـمـان اب شـونـد و    تمامی مـع

ـم   ھیچ  . گونه مشکلی از لحاظ فضا و نیروی انسـانـی نـداری
ـرورش شـدم  : بابایی گفت   حاجی  زمانی که وارد آموزش و پ
ــخــت،  ١٩٠٠  ــایــت ــدایــی در پ  کــالس در  ٩٠٠  کــالس ابــت

ـیـز   آذربایجان غربی و ھمچون شھرھایی خوزستان و اصفھان ن
 ھـزار  ٣٠ کالسھای ابتدایی خالی از معلم بود و در حـدود  

ـرورش   کالس معلم ابتدایی وجـود نـداشـت امـا آمـوزش و پ
در  :  وی عنوان کـرد .  توانست ھمه نیروھا را ساماندھی کند 

ـران اسـت   ـتـخـت جـمـھـوری اسـالمـی ای شھر تھران کـه پـای
کـردنـد و نـوبـت    آموزان در نوبت بعدازظھر تحصیل مـی   دانش 

ـنـگـونـه    صبح را اجاره می  دادند سوال این است که آیا باید ای
ـرغـم ھـمـه    تخلفات و موارد را اصالح می  ـی کردم یا نـه؟ عـل

ـیـش از    ھایی که وجود دارد تالش می   سختی  کنیم امسـال ب
ـقـل شـونـد    درصد دانش ٩٠  ـت ـر  .  آموزان به نوبت صبـح مـن وزی

 سیاست در آمـوزش  ٤٠ آموزش و پرورش در ادامه از اصالح  
برای اجرای تـحـول  : و پرورش در سال جاری خبر داد و گفت 

ایم که اصـالح و    بنیادین کوچکترین موارد را در نظر گرفته 
ــامــه  ــرن ــن ب ــخــشــی از ای ــدھــی فضــاھــا ب . ھــا اســت   ســامــان

ـنـد کـه آمـوزش و    برخی عنوان می : بابایی گفت   حاجی  کـن
پرورش معلمی را اخراج کـرده ؛ ایـن در حـالـی اسـت کـه  
ـنـھـا   تاکنون یک معلم ھم از آموزش و پرورش اخراج نشده ت
ـیـز طـبـق اعـالم سـازمـان   نیروھای شرکتی بودند که آنھا ن
ـرای   بازرسی تخلف کرده بودند و شـرکـت مـنـحـل شـد و ب
ـنـھـا   ـرگـزار کـرد و ت ـرورش آزمـون ب جذب آنھا، آموزش و پ

ھای درس را داشتند کـه در ایـن    کسانی حق ورود به جلسه 
ـر  .  آزمون پذیرفته شدند  ـرورش بـا تـاکـیـد ب وزیر آموزش و پ

شود بر اسـاس    اینکه ھر آنچه در آموزش و پرورش انجام می 
ـیـن تـخـلـف  :  قانون است، گفت  یک سر سـوزن ھـم از قـوان

ـنـکـه    ایم و در بحث پیش   نکرده  ـیـز بـا تـوجـه بـه ای دبستانی ن
ایم تـمـام نـوبـت    کامال غیردولتی است به مدارس اعالم کرده 

بعدازظھر و در صورت امکان و وجود فضا نوبت صبح را بـه  
ـرخـی  :  بـابـایـی گـفـت   حاجی . دبستانی اختصاص دھند   پیش  ب

ـیـادیـن عـجـلـه    عنوان می  ـن کنند چرا برای اجـرای تـحـول ب
ـیـد کـه    کنم، سوال من این است که چرا عجله مـی   می  کـن

ـم در حـالـی کـه مـی  ـرده ایـن    من عجله نکـن ـم پشـت پ دان
اگر امسال ھم تحول بنیـادیـن  :  ھا چیست؟ وی گفت   صحبت 



١٣٩١ مرداد ٣  کارگر کمونيست  22 

ـر سـر    اجرا نشود این دولت تمام می  شود و تا دولت بـعـدی ب
ـم دوسـال طـول    کار بیاید و برنامه  ـی ـیـن کـن ـی ـب ھا را به آنھا ت

وزیر آمـوزش و  .  کشد و این یعنی تعطیلی تحول بنیادین   می 
ـرورش را در   پرورش از ھمه مسئولین خواست تا آموزش و پ

ھای تحول بنیادین و رساندن این امـر سـنـگـیـن    اجرای برنامه 
ـراد و   به مقصد کمک و یاری کننـد و ھـر کـجـا کـه ای

ھا وارد است آن را بپرسنـد و اگـر مـجـاب    اشکالی بر برنامه 
ـیـون و  ١٠ نام    وی از ثبت . کنیم   نشدند اصالح می  ـل   ٥٠٠  می

ـرای سـال    ھزار دانش  ـرورش ب آموز در سـامـانـه آمـوزش و پ
ـر داد و گـفـت  ـیـش از  :  تحصیلـی جـدیـد خـب  درصـد  ٩٠ ب

ـرمـاه ایـن مـیـزان بـه    آموزان ثبت   دانش  ـی نام کردند و تا پایان ت
ـنـدی دانـش   صددرصد خواھد رسـیـد و بـایـد کـالس  آمـوزان    ب

ـبـایـد ھـیـچ  :  بـابـایـی تـاکـیـد کـرد   حـاجـی .  مشخص شود  ن
: وی عـنـوان کـرد .  نامی برای شھریورماه باقی بـمـانـد   ثبت 

ـیـن مشـکـالت   مردادماه را فرصتی قرار دادیم تا ھمه معـاون
ھا را بررسی و آن را در اسـرع وقـت رفـع    ھا و شھرستان   استان 

ـم  . کنند چرا که باید با آمادگی کامل وارد مـھـرمـاه شـوی
ھایی کـه    بابایی در ادامه با اشاره به بخشی از برنامه   حاجی 

در راستای تحول بنیادین صورت گرفته بـه افـزایـش تـعـداد  
تا سـه سـال گـذشـتـه  :  مدارس تیزھوشان اشاره کرد و گفت 

 مدرسه بود کـه در حـال حـاضـر بـه  ٢٧٩ تعداد این مدارس  
ـیـز از     مدرسه افزایش یافته و دانش ٤٣٥  آموزان این مدارس ن
دھـنـده    ھزار نفر رسـیـده اسـت کـه نشـان ١٢١  ھزار نفر به  ٦٦ 

ـیـزھـوشـان اسـت  بـه  .  افزایش رشد صددرصدی در مـدارس ت
 مدرسه و تـعـداد  ١٣٦٦  مدرسه شاھد نیز به  ٩٠٥ گفته وی  

ـر  .   درصـد افـزایـش یـافـتـه اسـت ٩٠ آموزان آن بـه    دانش  وزی
ـرورش گـفـت  آمـوز در    ھـزار دانـش ٤٦٠ امسـال  :  آموزش و پ

آزمون مدارس نمونه دولتی و تیزھوشان شرکـت کـردنـد کـه  
ھزار مربوط به مدارس سمپاد است و ھـمـه  ٢٣٠ از این تعداد  

وی عنـوان  . اند    در این مدارس جذب شده ١٩ ھای باالی    مدل 
آموزان بـا مـعـدل    بار اجازه ورود دانش   امسال برای اولین :  کرد 

ـم  ١٦ باالی   ـقـدی ـت  را نیز در مراکز سمپاد صادر کردیم و مـع
ھا ایـجـاد    دولتی در تمام شھرستان     این مدارس و مدارس نمونه 

ھـمـه سـیـاسـت مـن در آمـوزش و  :  وی تاکید کـرد .  شود 
ـم نـه    پرورش این است که معلم را اسـتـاد دانشـگـاه مـی  دان

بندی معلمان باید اجـرا    کارمند و کارگر و معتقدم نظام رتبه 
ـریـن   شود چرا که نوع حقوق و کار معلم باید متفاوت از سای

 ھـزار دانشـجـو  ٨٠٠ از  :  بابایی خاطرنشان کرد   حاجی .  باشد 
 نفر متقاضی ورود به دانشگاه فرھنگیان ھستند و ایـن  ٧٠٠ 
دھنده این است که آموزش و پرورش تـوانسـتـه جـایـگـاه    نشان 

افـتـاد تـا    باید چنین اتفاقی مـی .  خود را در جامعه باز کند 
شد و ھر زمان کـه    خیال دولت و آموزش و پرورش راحت می 

ـفـاده   ـم اسـت به معلم نیاز داشته باشد از دانشجویان تربیت معـل
ــد  ــن اجــالس روســای  .   کــن ــی ــھــم ــروز و در بــیــســت و ن ام

ـتـدایـی    آموزش  وپرورش مناطق کشور کتابھای دوم و ششم اب
 .جمھور رونمایی شد   با حضور رییس 

  
 بازنشستگان

 فاصله طبقاتی بازنشستگان 
: یك فعال جامعه بازنشستگان در ساوجبالغ اعـالم کـرد 

ـقـاتـی بـازنشـسـتـگـان را   افزایش درصدی حقوق فاصله طـب
ـقـاد از نـحـوه    کرمعلی سامانی .  دھد   افزایش می  ـت پـور بـا ان

ایـن روش  :  افزایش درصدی حقوق بازنشستگان تصریح کـرد 
ـر سـطـوح    محاسبه  ـران و بـه زیـان سـای ای به نفع حداكثربگـی

او با بیان اینكه روش مـحـاسـبـه فـعـلـی بـاعـث  .  خواھد بود 
ـیـن  ٥٠٠  تا  ٤٠٠ ایجاد فاصله    ھزار تومـانـی در ھـر سـال ب

مـیـزان  :  شود، توضیـح داد   حقوق حداقل و حداكثر بگیران می 
دریافتی حداقل بگیران و حداکثر بگیران باید به یک انـدازه  
افزایش یابد به این معنی که بین فاصله دریافـتـی ایـن دو  

ـتـه وی  .   طبقه یک نرخ مالک افزایش حقوق باشد  به گف
ـیـن   ـقـاتـی ب ھم اکنون با افزایش درصدی حقوق، شکاف طـب
ـلـغ   ـیـن مـب ـر شـده و ب حداقل بگیران و حداکثر بگیران زیـادت

ایـن  .    آید   دریافتی این دو بصورت ساالنه فاصله بوجود می 
فعال کارگری ضمن مخالفـت بـا نـحـوه افـزایـش درصـدی  

بـا  :  حقوق مستمری بگیران تامین اجتمـاعـی اظـھـار داشـت 
توجه به اینکه اکثر بازنشستگان تامین اجتماعی با حـداقـل  

ـر    حقوق بازنشسته شده  ـر بـگـی اند و تعداد بسیار کمی حداکـث
ھستند باید نحوه محاسبه افزایش حقوق فعلی بازنشسـتـگـان  

  .اصالح شود 
 ھای تامین اجتماعی عدم تحقق وعده

عدم تـحـقـق  :  عضو کانون بازنشستگان قزوین اعالم کرد 
ھای تامیـن اجـتـمـاعـی در خصـوص افـزایـش حـقـوق    وعده 

.  اعتمادی مستمری بگیران شده اسـت   بازنشستگان باعث بی 
ــوق   ـقـاد از نـحــوه افـزایــش حـق عـیـدعــلـی کــریـمـی بـا انــت

وجـود ابـھـام در  :  بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفت 
 درصدی حقوق بـازنشـسـتـگـان و عـمـلـی  ١٨ تحقق افزایش  
ـنـی     ھزار تومانی باعث بی ١٠٠ نشدن وعده   ـی اعتمادی و بدب

او بـا  .   بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی شـده اسـت 
اشاره به اعالم جزئیات افزایش مستمری توسط رئیس كـانـون  

در این نحوه محاسبه بیشترین درصـد  :  بازنشستگان ادامه داد 
ھا خـواھـنـد داشـت و    افزایش حقوق را حداقل و حداكثر بگیر 

كه اغلب بازنشستگـان را  )  متوسط بگیران (میانگین بگیران  
دبیـر  .   برند   شود از کمترین افزایش حقوق بھره می   شامل می 

اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به اینـکـه در ایـن نـحـوه  
افزایش حقوق، ھمسان سازی صورت نگرفـتـه اسـت عـنـوان  

ـران در حـدود  :  کرد    ٤٠٠ طبق محاسبات به حقوق باال بـگـی
 ھـزار  ١٠٠ شود و حداقل بگیران نیـز    ھزار تومان اضافه می 

ـبـا ھـیـچ    تومان دریافت می  ـری ـق ـران ت كنند اما میانگین بگی
  . افزایش حقوقی نخواھند داشت 

  درصدی حقوق بازنشستگان١٨افزایش 
ـفـت    رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از مخـال
ھیات امنای صندوق تامین اجتماعـی بـا افـزایـش حـداقـل  

ـر داد ١٠٠  .   ھزارتومانی حقوق تـمـامـی بـازنشـسـتـگـان خـب
برخالف آنـچـه  :  ھا در این زمینه به ایلنا گفت   علی اکبرخباز 

 درصـدی حـقـوق  ١٨ که پیش از این اعالم شده بود، افزایش  
ـرد بـه     ھزارتومانی صورت مـی ١٠٠ بازنشستگان با کف   گـی

  ٥٠  درصـد،  ١٨ ای بر اسـاس    این صورت که اگر بیمه شده 
  ١٠٠ ھزار تومان افزایش حقوق داشته باشد، ایـن مـیـزان بـه  

ـرار  :  وی افزود .   یابد   ھزارتومان افزایش می  ـیـش از ایـن ق پ
 درصدی حقوق بـازنشـسـتـگـان،  ١٨ بود که عالوه بر افزایش  

 ھزار تـومـان  ١٠٠ سازی ھمه بیمه شدگان    طبق قانون ھمسان 
ـفـت ھـیـات امـنـای صـنـدوق   نیز دریافت کنند که با مخال

ـیـافـت  ـیـس کـانـون  .   تامین اجتماعی، این امـر تـحـقـق ن رئ
بـا اجـرای ایـن  :  بازنشستگان تامین اجتماعی، تصریح کـرد 

 ھزارتومان افزایش حـقـوق  ١٠٠ بخشنامه، ھیچکس کمتر از  
گـوی خـود دربـاره    و   ھا در ادامه گـفـت   خباز .   نخواھد داشت 

ـفـاوت افـزایـش حـقـوق بـازنشـسـتـگـان   زمان پرداخت ما به ت
پرداخت ما به التفاوت افزایش حقوق بازنشستگـان، از  :  گفت 

ـبـا آغـاز  ٢٥  تا  ٥  ـف  مردادماه سال جاری و بر اساس حروف ال
ـرداخـت گـفـت .   شود   می  ـرکـرد ایـن پ : وی درباره عـلـت دی

ـر ابـالغ   متاسفانه به دلیل اینـکـه بـودجـه سـازمـان بـا تـاخـی
شـود    شود، پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر انجام مـی   می 

ـرداخـت   که البته امسـال، یـك مـاه زود  ـر ایـن پ ھـا صـورت    ت
ـر  :  ھا، در پایان تاکـیـد کـرد   خباز .  گیرد   می  امسـال عـالوه ب

 مـاه ھـم  ١ ھـا،     درصدی، میزان افزایـش حـقـوق ١٨ افزایش  
ـنـکـه    تر این مبالغ پرداخت می   زود  ـیـل ای شود که البته بـه دل

شـود از    زنند که بعـدا عـمـلـی نـمـی   مسئولین حرفی را می 
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجـتـمـاعـی  .  ھا گله داریم   آن 

ـقـل    من ھرانچه که مسئولین می :  تصریح کرد  ـت گویند را من
ھـا عـمـلـی    کنم اما ممکن است بعضی از این صـحـبـت   می 

وی  .   نشود که در این شرایط مـن بـایـد پـاسـخـگـو بـاشـم 
ـم و از ھـیـات  :  تاکید کرد  ما از کسی پنھان کاری نـداری

ـم کـه در مـقـابـل   امنای صندوق تامین اجتماعی گله داری
ـرای ھـمـه بـازنشـسـتـگـان  ١٠٠ افزایش    ھزارتومانی حقوق ب

 . مقاومت کرد 
 

 تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوشتر
ـر در   جمعی از بازنشستگان تـامـیـن اجـتـمـاعـی شـوشـت

 در مقـابـل  ٩١ شان در سال    اعتراض به عدم افزایش مستمری 
ـئـت  .  کانون بازنشستگان این شھرستان تجمع کردند  عضو ھـی

ـنـا   ـل مدیره کانون بازنشستگان شوشتر با اعالم این خبر بـه ای
ـر از  ٥٠ حدود   - تیرماه  ٢٧ شنبه    سه  -صبح امروز  : گفت  ـف  ن

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شـھـرسـتـان  
 ھزار بازنشسته این شھرسـتـان در  ١٢ شوشتر به نمایندگی از  

اعتراض به عدم افزایش حقوقشان بعد از گذشت چـھـار مـاه  
. از سال در مقابل کانون بازنشستگان این شھر تجمع کـردنـد 

ـرضـیـن خـواسـتـار   حسین حبیب پور با بیان اینکـه ایـن مـعـت
: افزایش حقوق خود بر اساس نرخ تورم ھستنـد اضـافـه کـرد 

سـازی    ھمچنین بازنشستگان خواستار اجرای قـانـون ھـمـسـان 
ـیـن مـغـفـول مـانـده  ی    حقوق بازنشستگان و اجرای سایر قـوان

ـنـکـه روز بـه روز شـرایـط  .  حمایتی شدند  ـر ای او با تاکید ب
ـر مـی   مـعـیـشـتـی بـازنشـسـتـگـان سـخـت  : شـود ادامـه داد   ت

بازنشستگان خواستار پرداخت معوقات حقوقی بازنشسـتـگـی  
خود از ابتدای سال بوده و نسبت به نحوه محاسبات افـزایـش  

 .حقوق خود نیز اعتراض دارند 
 

ابھام در نحوه اجرای قانون بازنشستگی 
 پیش از موعد کارگران

مھرماه سال گذشته، رئیس دولت دھم، قانـونـی را ابـالغ  
کرد که بر اساس آن ھر سال اشتغال در مشـاغـل سـخـت و  

ـنـاوب  ٢٠ آور صرف نظر از داشتن سابقه توالی    زیان   ساله یا ت
ـم    و     ساله در اشتغال در مشاغل مذکور معادل یـک  ٢٥  ـی ن

به گزارش ایلنا، این قانـون  .  سال اشتغال محاسبه خواھد شد 
ـبـصـره  )  ب ( بند  )  ١ (تفسیر جزء   قـانـون  )  ٧٦ ( مـاده  )  ٢ ( ت

 بـود کـه شـرط  ١٣٧٩ تامین اجتماعی اصالحـی مصـوب  
کرد، امـا بـه نـظـر    توالی و تناوب را از این قانون حذف می 

رسد روند اجرای این قـانـون بـا مشـکـالتـی در شـرایـط    می 
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فعلی ھـمـراه بـاشـد کـه یـکـی از مصـادیـق ایـن مسـالـه  
ـیـش   مشکالتی است كه برای کارگـران کـاشـی سـعـدی پ

  .  آمده است 
 تعلل کارفرما در انجام امور بازنشستگی کارگران

  تعدادی از كارگران كارخانه كاشـی سـعـدی شـھـرری  
ـیـدا    كه جھت بیان مشكالت  ـنـا حضـور پ ـل شان در تحریریـه ای

 نفر از ایـن کـارگـران  ٦٠ كرده بودند اظھار كردند نزدیک به  
ـبـصـره    که سابقه کاری    ٧٦  مـاده  ٢ شان با درنظر گرفتـن ت

شـونـد، بـا    قانون تامین اجتماعی، مشمول بازنشستگـی مـی 
ـنـد،   مشکالتی برای بازنشستگی پیش از موعد مواجه ھست
ـرای   از جمله اینکه کارفرمای این کارخانه، ھمکاری الزم ب
در اختیار گذاشتن پرونده این کارگران با تامین اجتماعی را  

ــدارد  ــه، درخــواســت  .   ن ــن کــارخــان ــه کــارگــران ای ــت ــف ــه گ ب
بازنشستگی کارگران بھمن مـاه سـال گـذشـتـه بـه تـامـیـن  
ـقـدان   ـیـل ف اجتماعی شھرری تسلیم شده است اما بیمه به دل
ـرونـده ایـن کـارگـران در   ـررسـی پ عنوان شغلی، خـواسـتـار ب
کارخانه شد که مدیریت کارخانه ھیچگونـه ھـمـکـاری بـا  

ـرونـده کـارگـران    کار  شناسان بیمه انجام نداده و از قرار دادن پ
شناسان تـامـیـن اجـتـمـاعـی خـودداری کـرده    در اختیار کار 

این در حالی است که مدیرعامل شرکـت کـارخـانـه  .   است 
گو با ایلنا تصریح کرد کـه بـخـش زیـادی    و   سعدی در گفت 

ـیـسـت چـه    از این پرونده  ھا در شرکت پیدا نشده و مـعـلـوم ن
ھشیاری، ھرگـونـه تـعـلـل  .  ھا آمده است   بالیی سر این پرونده 
کند و معتقد است که رونـد بـازشـسـتـه    در اینباره را رد می 

.  شدن این کارگران بدون ھیچ مشکلی در حـال اجـرا اسـت 
رغـم مـراجـعـه بـه    به گفته کـارگـران ایـن کـارخـانـه، عـلـی 

فرمانداری و دیگر نھـادھـای مسـئـول در شـھـرری، ھـنـوز  
تغییری در وضعیت این کارگران رخ نداده و نسـبـت بـه ایـن  

  . شرایط معترض ھستند 
 ٤عدم تمایل کارفرما به پرداخت حق بیمه 

 درصدی
(  طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد چھار درصد  

به نرخ حق بیمه در قانون تـامـیـن اجـتـمـاعـی افـزوده  %) ٤ 
خواھد شد که آن ھم در صورت تقاضای مشـمـوالن قـانـون،  
ـلـه کـارفـرمـایـان   به طور یکجا یا به طور اقساطی بـه وسـی

رسد با تـوجـه بـه مشـکـالت    به نظر می .  پرداخت خواھد شد 
ای که گریبانگر واحدھای صنعتی کشور شده اسـت،    عدیده 

ـرداخـت حـق   ـرای پ مدیران کارخانه کاشی سعدی تـوانـی ب
 درصدی مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعـد  ٤ بیمه  

را نداشته باشند و به ھمین دلیل تمایلی ھـم بـه بـازنشـسـتـه  
به گفته کـارگـران  .   کردن کارگران مشمول این قانون ندارند 

ـنـامـه  ـق ای کـه بـا ایـن    کارخانه کاشی سعدی، طبـق تـواف
کارخانه امضا شده است، در صورت منـاسـب شـدن شـرایـط  

توانند به کار خود بـازگـردنـد کـه    کارخانه این کارگران می 
تا امروز اتفاق مھمی رخ نداده است و این درحالی است کـه  
ـیـد و   کارگران معتقدند، کارخانه کاشی سعدی از نظـر تـول

   .  میزان فروش مشکل خاصی ندارد 
 اخبار بین المللی

 
خود سوزی یک مرد در اعتراض : اسرائیل

 به شرایط اقتصادی
ـراض بـه  ١٤ یک مرد اسرائیلی روز شنبه    ژوئیه در اعـت

مشکالت اقتصادی این کشور به شیوه بـوعـزیـزی تـونسـی  
ـقـل از  .  اقدام به خودسوزی کـرد  ـیـه بـه ن ـرب بـه گـزارش الـع

این جوان در حضور ھزاران تـن از  "  یدعوت آھارنوت " روزنامه  
ـیـن   تظاھر کنندگان اسرائیلی که در تل آویو به مناسبـت اول
سالگرد اعتراضات جوانان خواستار عدالت اجتماعی در ایـن  

ـر اسـاس  .  کشور تجمع کرده بودند خود را به آتـش کشـیـد  ب
 ساله است، پـس از  ٤٠ این گزارش مرد اسرائیلی که حدودا  

ـیـل  .  این حادثه به سرعت به بیمارستان منقل گردید  اما به دل
ـم  ٨٠ سوختگی   ـتـش بسـیـار وخـی  درصدی جسم وی وضـعـی

ـنـد .  گزارش شده است  ـتـدا  :  شاھدان عینی مـی گـوی وی اب
پیامی را برای تظاھر کنندگان خواند و سپس نامه خـود را  
به سوی تجمع کنندگان انداخت و اقدام به ریـخـتـن نـوعـی  

در  .  مایع آتش زا بر بدن خود کرد و سـپـس خـود را سـوزانـد 
دولت اسرائیل مرا غـارت کـرد و مـرا  : " این نامه آمده است 
او در جای دیگری از پیـام خـود کـه  ".  تھی دست رھا کرد 

ـتـشـر گـردیـد، مـی   توسط رسانه ھای محلی اسرائیلـی مـن
ـتـش  : " گوید  ـن من بنیامین نتانیاھو نخست وزیر، یوفال شـتـای

ـم مـالمـت و   وزیر دارایی را به خاطر ذلیل کـردن ھـمـوطـنـان
ـیـا  .  سرزنش می کنم  این افراد حقوق مـحـرومـان را بـه اغـن

ـتـه   دادند و برغم اینکه من از مرض سردرد رنج میبرم، کـمـی
اسکان آنھا از دادن ھر گونه کمک به من خوداری کـرد و  

ایـن نـوع  ".  من اکنون از خرید دارو و دادن اجاره خانه عاجـزم 
ـفـاق مـی   ـیـل ات خودسوزی برای اولین بار است که در اسرائ

ـتـه اسـت  ١٠ تلویزیون کانال  . افتد   اسرائیل در اخبار خود گـف
 . که این تظاھرات به دنبال یک فراخوان درفیس بوک برگزار شد 

ـراض بـه   یک سال قبل دانشجویـان تـل آویـوی در اعـت
ـقـاط   ـنـه ھـا در ن سیاستھای اقتصادی دولت و افزایش ھـزی

ـبـشـی  .  مختلف شھر چادر زدند  ـبـدیـل بـه جـن این حـرکـت ت
ـر   ـف فراگیر در شھرھای دیگر اسرائیل شد که صدھـا ھـزار ن

ـراضـھـا دولـت  .  را به خود جذب کـرد  بـا بـاال گـرفـتـن اعـت
ـلـی و   اسرائیل تالش کرد با ارائه کمک ھزینه ھای تحصی

 .مسکن معترضان را آرام کند 
 

ھا به طرح ریاضت  ادامه اعتراض: اسپانیا
 اقتصادی
ـر    برنامه  ـتـصـادی بـاعـث ب ھای مـوسـوم بـه ریـاضـت اق

انگیخته شدن خشم تعداد زیادی از معترضان و کشیده شـدن  
ـتـخـت    ھا به سطح خیابان   دامنه اعتراض  ھای شھر مادرید، پای

ـری . اسپانیا، شده است  ھـا زمـانـی    به گزارش یورونیوز درگـی
ـیـه طـرح کـاھـش   ـرض عـل شدت یافت که جـمـعـیـت مـعـت

ـیـات   دستمزد  ھـا بـه تـظـاھـرات خـیـابـانـی    ھا و افـزایـش مـال
ـر از    گفته می .  پرداختند  ـف شود که پلیس اسپانیا بـا یـک ن

آمیز داشته و ایـن شـخـص را    تظاھرکنندگان برخورد خشونت 
ــرار داده اســت  ــم شــدیــد ق ــت ــکــی از  .  مــورد ضــرب و ش ی

فردی کـه مـورد  " تظاھرکنندگان در مادرید گفته است که  
بازداشت نیروھای پلیس قرار گرفت توسط یکـی از افسـران  
ـیـس بـا   ـل پلیس ضد شورش به شدت کتک خورد و افسـر پ

در ھمین حـال و  ." کوبید   ھای خود به صورت وی می   مشت 
ـر   در شرایطی که طرح ریاضت اقتصادی بیشترین فشار را ب
روی اقشار کارگر و مـتـوسـط جـامـعـه وارد کـرده، دولـت  

ـقـادی    محافـظـه  ـت ـیـا ھـدف حـمـالت ان کـار کـنـونـی اسـپـان
 . ای قرار گرفته است   فزاینده 

ـنـه  ھـا    ھدف از اجرایی کردن بسـتـه جـدیـد کـاھـش ھـزی
 میلیـارد یـورو از مـجـمـوع کسـری  ٦٥ توسط دولت، جبران  

ای است که اسپانیا در حال حاضر با آن مواجـه اسـت؛    بودجه 
ترین میـزان از    شود که این میزان صرفه جویی باال   گفته می 

. این دست اقدامات در طول تاریخ معاصر اسپانیا بـوده اسـت 
ـیـا را بـا رکـود   روند کنونی امور ھم اکـنـون کشـور اسـپـان

ـبـی   ـری ـق ـیـکـاری ت  درصـدی مـواجـه  ٢٥ اقتصادی و نرخ ب
ساخته است که موجب شد دولـت ایـن کشـور روز جـمـعـه،  
سیزدھم ماه ژوئیه، به طرح مناقشه برانگـیـز صـرفـه جـویـی  

ــبــت داد  ــث ــصــادی رأی م ــت ــس  .  اق ــن حــال، لــوئــی ــی در ع
اگـر  " دوگیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا، اعالم کرده است کـه  

ـرسـد، رکـود   اوضاع مالی کشـور بـه شـرایـط نـاپـایـداری ب
." تر از حال حاضر خواھد رسـیـد   کنونی به وضعیتی بسیار بد 

ـر    قرار است افزایش مالیات  ـتـامـب ـیـا از مـاه سـپ ھا در اسـپـان
ـیـز بـه پـایـان سـال جـاری   اجرایی شود و دیگر اصالحـات ن

  .اند   میالدی موکول شده 
 اعتصاب گسترده کارمندان دولت: لبنان

ـبـه   Ya Libnanبه گـزارش   ـیـه  ١٧ روز سـه شـن  ژوئ
ھای بھداشت، آموزش، صنایـع و خـارجـه    کارکنان وزارتخانه 

شان دست از کار کشیـدنـد    در اعتراض به پائین بودن دستمزد 
ھمزمان معلمان از  .  و در جلوی محل کارشان تحصن کردند 

 و  ٩ ھـای    ھای امتحانات دانش آموزان کـالس   تصحیح ورقه 
ـراض خـود داری کـردنـد ١٢  ایـن کـارمـنـدان  .   بمنظور اعـت
 مسئولین ناامید شـده    ھای توخالی   گویند از شنیدن وعده   می 

آنـھـا اعـالم  .  اند و خودشان باید مستقیما وارد عمـل بشـونـد 
ـبـاتشـان بـه مـبـارزه خـود   کرده اند که تا دستیابی به مـطـال

 . ادامه میدھند 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

چنانچه این کارمندان موفق به تحمیل خواستھایشان بـه  
 ھزار خانوار لبنانی از آن بھـره مـنـد  ٦٠٠ دولت بشوند، حدود  

  .خواھند شد 
اگر راه حلی پیدا نشود، انقالب در : اسپانیا

 راه خواھد بود
ـبـه   به گزارش یورونیوز ھزاران تن از مردم اسپانیا یـکـشـن

 ژوئیه با حضور در خیابانھای مادرید بار دیـگـر بـه  ١٥ شب  
سیاستھای اقتصادی دولـت و کـاھـش دسـتـمـزدھـای خـود  

ـنـدگـان خشـمـگـیـن در پـاسـخ بـه  . اعتراض کردند  تظاھرکن
ـر،    دعوت شبکه  ـت ـی ـر فـیـسـبـوک و تـوئ ھای اجتماعی نظـی

دسته دسته از اقشار و گروھھای مختلف اجتماعی از آتـش  
نشان گرفته، تا پلیس و کارمند در مقابل مقر حـزب دسـت  

ـرپـا   راستی ماریانو راخوی، نخست وزیر این کشور تـجـمـع ب
ـریـد، بـا ھـم  " آنھا با شعار  .  کردند  مشتھای خود را باال بگـی
در ادامه به سمت مرکز شھر و حوالـی پـارلـمـان  "   توانیم   می 

ـتـی مـواجـه   ـی تغییر مسیر دادند که با ممانعت نیروھای امـن
ـرای  : " زدند   تظاھرکنندگان فریاد می .  شدند  اگر راه حـلـی ب

مشکالت اقتصادی ملت پیدا نشود، انقـالب در راه خـواھـد  
یکی از امدادگران که در این تظاھرات شرکت کـرده،  ."  بود 

بخشش مالیاتی برای کسانی که پول امثال مـرا  : " میگوید 
میدزدند و در مقابل، کاھش حقوق من به یـک سـوم، چـه  

 " معنایی دارد؟ 
تر از مـردم ایـن    دو اتحادیه بزرگ کارگری اسپانیا پیش 

اند در یک اقدام ھماھنگ و در اعتراض بـه    کشور خواسته 
ـیـات  ھـا و    سیاستھای ریاضتی دولت و از جمله افزایـش مـال

ـبـه بـه   ـنـجـشـن حذف پاداش و عیدی کارکنان دولـت، روز پ
 درصد رسیـده  ٢٥ نرخ بیکاری در اسپانیا به  .  ھا بیایند   خیابان 

ـر و   و مردم این کشور توانایی تحمل مشقت اقتصادی بیشـت
در ھمیـن راسـتـا  .  اضافه شدن سه درصدی مالیات را ندارند 

ـر دسـت بـه   ـتـامـب کارکنان بخش دولتی قرار است در ماه سپ
  .اعتصاب سراسری بزنند 

 بافندگیاعتصاب ھزاران کارگر ریسندگی و : مصر
ـیـش از  ١٥ به گزارش رویترز روز یکشنبه   ـیـه ب   ٢٣  ژوئ

ھزار کارگر کارخانجات ریسندگی و بافندگی شھر مـحـلـه  

که در مالکیت دولت قرار دارد، با خواست افزایش دسـتـمـزد  
 از این کارگران دسـت بـه     ھزار تن ٧ .  دست از کار کشیدند 

تحصن در محوطه کارخانه زدنـد و اعـالم کـردنـد کـه تـا  
. دستیابی به مطالباتشان به سر کـار بـاز نـخـواھـنـد گشـت 
    عالوه بر خواست افزایش دستمزد که بعنوان خواسـت اصـلـی 
ـران فـاسـد و   این کارگران اعالم شده، آنھا خواھان اخراج مدی

ـنـد  ایـن کـارگـران مـوسـوم بـه  .  بھبود شرایط کار خود ھسـت
ـم حسـنـی   ـقـالبـی کـه رژی موتور محرکه انقالب ھستند، ان

ـیـب  .   روز بزیر کشید ١٨ مبارک را در مدت زمان   سعید حب
ـنـد   یکی  مـا ھـمـه کـارگـران  :   از کارگران معترض میـگـوی

ھـایـمـان تـوجـه     که به خـواسـت   توافق کرده ایم که تا زمانی 
ھمچنین گـزارش مـیـشـود  .  نشود به اعتراضمان ادامه بدھیم 

که اعتراضات با خـواسـتـھـای مشـابـه از طـرف کـارگـران  
 .ھای مختلف در مقابل کاخ ریاست جمھوری در جریان است   خش ب 

 
 ھای بیشتر و گسترده تر احتمال اعتصاب: نروژ

 که اعتصاب اخیر کـارگـران    به گزارش رویترز در حالی 
 درصدی تولید نفت ایـن  ١٣ صنعت نفت نروژ موجب کاھش  

ھای کارگری تـاکـیـد کـرده انـد    کشور شد، رھبران اتحادیه 
که در صورت بـه بـن بسـت رسـیـدن مـذاکـرات جـدیـد بـا  

ـنـده در    ، اعتصابھای جدیدی در ماه   شرکتھای نفتی  ھای آی
ـتـوانـد  .  راه خواھد بود  بر اساس این گزارش این اعتصابھا مـی
ـفـت در    تاثیر منفی  ـیـد ن ـر رونـد اکـتـشـاف و تـول  زیـادی ب

ـر ایـن اسـاس  .   نروژ داشـتـه بـاشـد   میدانھای بزرگ نفتی  ب
 روزه  ١٦ دولت نروژ روز نھم ژوئیه دستور داد تـا اعـتـصـاب  

ـران اتـحـادیـه .  کارگران نفت بپایان برسد  ھـای کـارگـری    رھب
صنعت نفت ھشدار داده اند که چنانچه مذاکرات جـدیـد بـه  
ـر   نتیجه مطلوب نرسد، وضیعتی بمراتب بدتر از اعتصاب اخـی

 .در انتظار صنعت نفت نروژ خواھد بود 
  ٦٢ کارگران خواھان بھره مندی از بازنشستگی در سـن  

ـیـکـه   ـنـد در حـال سالگی با دریافت کامل مستـمـری ھسـت
 خواھان افزایش سن بازنشستـگـی    مقامھای شرکتھای نفتی 

کشور نروژ ھشتمین صادر کننده بزرگ نفت جھـان  .  ھستند 
  . بشمار میرود 

 
تھدید به اعتصاب در آستانه المپیک : بریتانیا
 لندن

به گزارش یورونیوز اتحادیه خدمات عمومی و تـجـاری  
 ژوئیه تھدید کرد در صـورتـی کـه  ١٩ بریتانیا روز پنجشنبه  

. خواسته ھایش بر آورده نشود، دست به اعـتـصـاب مـی زنـد 
ــل نــیــرو و افــزایــش   ــوقــف تـعــدی ــار ت ــه خـواســت ــحـادی ایـن ات

گرچه ھنوز تـاریـخ و نـوع اعـتـصـاب اعـالم  .  دستمزدھاست 
نشده، اما یک منبع نزدیک به اتحادیه احتـمـال داده اسـت  
. که اعتصاب در روزھای مھم بازیھای المپیک انجام شـود 

عضو کابینه بریتانیا در امور مھاجرت در واکـنـش بـه ایـن  
ـیـک،  : " تھدید گفت  در آستانه بازیھای پراھمیتی مثل الـمـپ

ـیـس  ."  اعتصاب می تواند تبعات وحشتناکی داشته باشـد  ری
اتحادیه گفته بود که پیش از این کابینه از خـواسـتـه ھـای  

 . ما آگاه بود، اما ھیچ واکنشی به آن نشان نداد 
ـرل   ـت یکی از بخش ھای این اتحادیه، کارکنان بخش کن

ـنـد  در صـورتـی کـه ایـن  .  گذرنامه در فـرودگـاھـھـا ھسـت
ـنـد، احـتـمـال دارد   ـیـز دسـت بـه اعـتـصـاب بـزن کارکـنـان ن
ـر   ـنـدن سـف مسافرانی که برای دیدن بازیھای المپیـک بـه ل

 .میکنند با صفھای طوالنی کنترل گذرنامه مواجه شوند 

 


