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دولت احمدی نژاد اصالحیه قانـون  
کار را به مجلس اسالمـی ارسـال  

ھر چند ھنوز از مـواد  .  کرده است 
ـقـی  "  اصالح "  ـی شـده اطـالعـات دق

ـتـه   گزارش نشده است امـا از گـف
ھای نمایندگان مزدور جـمـھـوری  
اسالمی در خانه کارگر اینـگـونـه  

را بـه  "  بر می آیـد کـه مـوادی  
ــل شــرایــط اخــراج   ــظــور تســھــی مـن

ــجــاد ســازمــان  ھــای    كــارگــران، ای
ــمــه  ــی ــن    ب ــی ــام ــا ت گــزار مــوازی ب

ــعـــداد   ــش ت ــزای ــی، اف ــاع ــم اجــت
ــدگــان دولــتــی در مــراجــع   ــن ــمــای ن

جانبه ھمـچـون شـورای عـالـی    سه 
كار كه به تعیین دسـتـمـزد سـاالنـه  
ــه   ــت دادن ب ــارگــران و رســمــی ك
ـتـه   قراردادھای سفید امضـا و سـف

ــام   ــگ ــت ھــن ــان ــوان ضــم ــه عــن ب
در این اصالحـیـه مـد  ..."  استخدام 

ــر اســت  ــظ صــدای بــخــشــی از  .  ن
حاکمیت که در خانه کارگر جمع  
ـنـکـار   شده  بلند شده است کـه ای

در  : " نباید صورت گیرد چـرا کـه 
ــه،   ــح ــن الی ــب ای صــورت تصــوی
کارگران عکس العمل شدیدی را  

ـرا آن   از خود نشان می  ھـا    دھنـد زی
ــی خــود کــوتــاه   ــف از حــقــوق صــن

تـوانـد نسـبـت    انسان نمی .  آیند   نمی 
ـفـاوت    به حقوق طبیعی خـود بـی  ت

ـتـه ھـمـیـن افـراد  ."  باشد  " به گـف
بسیاری از مواردی که به تـوافـق  
ـتـخـاب مـیـان بـد و   منجر شده، ان

رئیس کانـون کـار  . تر بوده است   بد 

ـرگـزاری  :  کارگر کمونیـسـت  خـب
ـر داده اسـت کـه الیـحـه   ایلنا خـب
ـرای تصـویـب   اصالح قانون کار ب
به مجلس اسالمی فرسـتـاده شـده  

ـتـه شـده  .  است  در ھمین خبـر گـف
اســت کــه نــمــایــنــدگــان رســمــی  
ــان بــرای   کـارگــران و کــارفــرمـای
ایجاد تغییرات در برخـی از مـواد  
ــســه   ــن جــل ــدی ــون کــار، چــن ــان ق
ـرگـزار کـرده انـد امـا   مشترک ب
ـیـجـه بـوده،   ـت چون نشستھـا بـی ن
دولت راسا مواد اصالحی را تھیـه  

لطـفـا  .   و به مجلس فرستاده است 
ـنـدگـان   توضیـح دھـیـد کـه نـمـای

رسمی کارگران که در خبر به ان  
اشاره شـده اسـتـف چـه کسـانـی  
ــاطــق   ــن ــران م بــودنــد؟ آیــا کــارگ
مختلف نمایده ای به این نشستھـا  
ـیـا صـرفـنـظـر از   روانه کردند؟ ثان
ـنـکـه   مواد اصالحی قانون کار، ای
دولت راسا تغییراتی را در قـانـون  
کار ایجاد کـرده اسـتـف بـه چـه  

 معنا میتواند باشد؟ 
اصـالح  " طـرح  :  شھال دانشفـر 

ھمانطور كه در نـوشـتـه  "  قانون كار 
ـیـز اشـاره كـردم   ـلـی ام ن ـب ھای ق
ـر بـه   ـیـشـت طرحی برای تـعـرض ب
ــران   ــیــشــت كــارگ ــدگــی و مــع زن

ــت   ــالمـــی  .  اس ــوری اس ــمـــھ ج
ــه بــه   ھــمــانــطــور كــه طــرح حــمــل
معیشت مردم و کـل جـامـعـه را  

" ھدفمـنـد كـردن یـارانـه ھـا " طرح  
ـر بـه   ـیـشـت خواند،  طـرح حـمـلـه ب
معیشت و شرایط كار كارگـران را  

نـام  "  اصالح قانـون كـار " نیز الیحه  
ـنـسـت  .  نھاده است  ـلـش ھـم ای دلی

که رژیم جرات نمیكند صراحتا از  
تعرضی كه قرار است به كـارگـران  
ـرد   و به كـل جـامـعـه صـورت گـی

ــد  ــوی ــن گ ــش  .  ســخ چــون جــنــب
ـر   اعتراضی کارگری و فضـای پ

 قانون کار جمھوری اسالمی  "  اصالح"
 طرح بردگی کارگران

 گفتگو با شھالدانشفر 

 فرصتی برای یک 
 مبارزه سراسری

 قانون کار " اصالح " در باره  
 یاشار سھندی  

ـرحسـیـن  " كلمه " سایت   ، سـایـت مـی
یـك تـك  "  جنبش سـبـز " موسوی و  

ـلـمـه  " برگـی كـارگـری بـه نـام   ك
ـیـن  .  منتشر می كند "  كارگری  اول

 آبـان  ٢٣ شماره این تك برگی روز  
ـتـشـر شـده اسـت ٩١  سـایـت  .    من
ـرگـی  "  كلمه "  در معرفی این تك ب

ــوان   ــحـت عـن مـقـدمــه ای دارد ت
ـرای    کلمه کارگری؛ نشریـه "  ای ب

ـریـن    مستضـعـفـان، ایـن مـطـمـئـن  ت
در بـخـش  ".  گـری   پایگـاه اصـالح 

ایـن  : " مطلب آمـده اسـت "  چكیده " 
ـرای    نشریه، بـه واقـع رسـانـه  ای ب

مستضعفان اسـت؛ ھـمـان قشـری  

ـریـن    که میرحسین آنھا را مطمئـن  ت
ـرآمـده از    پایگاه برای ارزش  ھای ب

تریـن قشـر    انقالب اسالمی و آماده 
در  ."  برای اصالحگری مـی دانـد 

این جمله یك واقعیت و یـك دروغ  
واقعیتی غیرقـابـل  .  بیان شده است 

ـریـن   انكار، پشـت بـی شـرمـانـه ت
ـر مـی  !  دروغ  به این كمی پایین ت

ــردازم  ــدمــه  .  پ ــن مــق در ادامــه ای
ـنـابـه   ـیـن آمـده اسـت كـه ب ھمچن
توصیه ھای میرحسیـن مـوسـوی  
اینھا در نظر داشته اند یك نشـریـه  
ــران بــا   ــرای كــارگ ــرگــی ب تــك ب

. منتشر كننـد "  جنبش سبز "ادبیات  
ـرای  "  جنبش سبز "  ھم كه نـامـی ب

 ارگان " کلمه کارگری"
 " کارگری"جدید 
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 اجتماعی

 
ـیـکـاری    -١  ـیـمـه ب پرداخـت ب

معادل حداقل دستمزد رسـمـی بـه  
  ١٦ ھمه افراد فاقد شـغـل بـاالی  

 . سال 
 
پرداخت بیمه بازنشستگـی    -٢ 

دولتی، مـعـادل حـداقـل دسـتـمـزد  
  ٥٥ رسمی، به ھمه افـراد بـاالی  

ـــوق   ـق ـــد حــ ـــی کـــه فـــاق ســـال
 . بازنشستگی ھستند 

 
ــه    -٣  ــی ــن کــل قــرار گــرفــت

ـر    سـال  ١٦ کودکان و نوجوانان زی
که فـاقـد تـامـیـن مـعـیـشـتـی و  
رفاھی از طریق خانواده میبـاشـنـد  

 . تحت تکفل دولت 
 
طب و خدمات بھـداشـتـی    -٤ 

و پزشکی رایگان، مناسب، و در  
معاینه منـظـم  .  دسترس برای ھمه 

. و واکسیناسیون کامل کـودکـان 
تضمین برخورداری ھمه کـودکـان  
از یک رژیم غـذایـی کـافـی و  
مناسب مستقـل از سـطـح درآمـد  
خانواده، منطقه و محل اقـامـت و  

ـیـمـاری  .  غیره  ریشه کـن کـردن ب
ھای اپیدمیک و عفونی نـاشـی  
از عدم سالمـت مـحـیـط زیسـت،  
معاینه منظم ھمـه شـھـرونـدان در  
برابر بیماری ھای قلبـی، سـرطـان  
ھای رایج و بیمـاری ھـایـی کـه  
تشخیص به موقع آنھـا در درمـان  
و تخفیف عـوارض آنـھـا حـیـاتـی  

ـرش و بـھـبـود جـدی  .  است  گسـت
سطح بھداشت عمومی، اطالعـات  
ــی عــامــه  ــھـداشــت . پـزشــکــی و ب

گسترش و سازماندھی امکـانـات  
پزشکی و درمانی به نحوی کـه  
دسترسی فوری به طبیـب و دارو  
ـیـن   ـیـه سـاکـن ـرای کـل و درمان ب

 . کشور آسان باشد 
 
آموزش عمومی اجـبـاری    -٥ 

.  سـالـگـی ١٦ و رایگان تـا سـن  
ــی   دانشــگــاھــی،  ( آمــوزش عــال

ـرس  )  تخصصی  رایگان و در دسـت
ـقـاضـیـان  ـرداخـت  .  برای ھمه مـت پ

ــه   ــی ب ــاف ــه ک ــزیــن ــک ھ کــم
ــان  ریشــه کــن کــردن  .  دانشــجــوی

بیسـوادی و رشـد دائـمـی سـطـح  
سواد و اطالعات علمـی و فـنـی  

آمـوزش حـق ھـمـه  . اھالی کشور 
است و دسترسی افراد به آمـوزش  
و دوره ھای آموزشی باید کـامـال  
ـقـل   از سطح درآمـد خـانـواده مسـت

 . باشد 
 
تامین و تضمیـن مسـکـن    -٦ 

مناسب، از نظر فضا، بھـداشـت و  
ـرق،  ( ایمنی و خـدمـات شـھـری   ب

آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و  
دستشویی داخل ساختمان، وسـایـل  
تھویه و گرما، امکـان اتصـال بـه  
شبکه ھای تلفنی و تلویزیونـی و  
دسترسی بـه خـدمـات عـمـومـی  

ھزینه مسکن  .  برای ھمه )  محلی 
 درصد درآمد فـرد یـا  ١٠ نباید از  

ـقـی   ـر بـاشـد و مـاب ـیـشـت خانواده ب
ھزینه، در صورت لزوم باید توسـط  

بـی  .  سوبسید دولتی تامین گـردد 
مسکنـی و یـا اجـبـار افـراد بـه  
ـر از   ـیـن ت زندگی در مسکـن پـائ
ــداردھــای مصــوب، غــیــر   ــان اســت
ـتـی   قانـونـی اسـت و مـراجـع دول
موظف بـه فـراھـم کـردن فـوری  
ــیــه   ــاســب بــرای کــل مســکــن مــن

 . شھروندان ھستند 
 
ایجاد موسسات خدمـاتـی    -٧ 

ویژه در سطح محلی و در مجتمـع  
ھای مسکونی به منظور کاھـش  
بار کار خانگی و تسھیل شرکـت  
بیشتر ھمه مردم در فعالیت ھـای  
اجتماعی، نظیر شیرخوارگاه، مھـد  

کودک، غذاخوری ھـا و سـلـف  
ـــی،   ـــوم ـــم ـــای ع ـــس ھ ـروی ــ س

 . رختشویخانه ھای مدرن و غیره 
 
ایجاد تسھیالت ورزشی و    -٨ 

ــگــان   ــگــی رای ھــنــری و فــرھــن
ورزشگاه، سـالـن ھـا و کـارگـاه  ( 

ـره،  ) ھای نمایش، کتابخانه، و غـی
و اختصاص مربیان و آمـوزگـاران  

 . کافی در سطح محلی 
 
ـرای    -٩  ایجاد تسھیالت الزم ب

ـیـن و افـراد   ـلـول شرکت فعـال مـع
دارای نقص عضو در کلیه شـئـون  

ــی  ــاع ــم ــی اجــت ــدگ ــجـــاد  .  زن ای
ــژه   ــزات وی ــجــھــی ــالت و ت تســھــی
ـیـن در امـاکـن عـمـومـی،   معلـول
معابر، مجموعه ھای مسـکـونـی  

ـنـه  .  و غیره  ـرداخـت ھـزی تامین و پ
ــی و   ــای فــن ــزارھ ــل و اب وســائ
ـرای تسـھـیـل   کمکی ضـروری ب
ـقـص   زندگی روزمره افراد دارای ن

 . عضو 
 

ــالت و    -١٠  ــھــی ــاد تس ــج ای
ـرای رفـع   موسسـات خـدمـاتـی ب
نیازھای ویژه سالمنـدان و بـھـبـود  

ــیــت زنــدگــی آنــان  ــف ایــجــاد  .  کــی
ـرای   امکانات و تسھـیـالت الزم ب
ادامــه شــرکــت فــعــال و خــالق  

 . سالمندان در زندگی اجتماعی 
 
تامین شبکه اتوبوسرانـی    -١١ 

 .و متروی درون شھری رایگان 
 

ـیـه تسـھـیـالت    -١٢  ایجاد کـل
ـفـن، مـراکـز  (شھری   ـل برق، آب، ت

آموزشی و پزشکی و فرھنگی و  
در کلیه مناطق روسـتـایـی  )  غیره 

ـفـاوت رفـاھـی   ـردن ت و از میـان ب
 .شھر و روستا 

 برگھایی از یک دنیای بھتر
 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران



 3 ٢٣٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 . التھاب جامعه را می بیند 
ـر سـر   اصـالح  " البتـه بـحـث ب

مــوضــوع جــدیــدی  "  قــانــون کــار 
مدتیـسـت کـه در جـریـان  . نیست 

است و در ایـن چـنـد سـالـه ایـن  
مساله یکی از موضوعات مـورد  
ــای   ــھ ــاح ــالف در درون جــن اخــت

در این میـان  . حکومتی بوده است 
مزدوران خانه كارگر و شـوراھـای  

انـد در    اسالمی ھمواره تالش كـرده 
ـراضـات   برابر چنین تعرضاتی اعـت
كارگران را در چھارچوب دفاع از  
قانون كار جمھوری اسالمی مھار  
ـقـش ھـمـیـشـگـی   کنند، تا  ھم ن
ـفـا   ـرل اوضـاع را ای ـت خود در کـن
ــان   ــاشــنـد و ھــم  در مــی کـرده ب
ـــت،   ـــای درون حـــكـــوم دعـــواھ
. موقعیت خود را محکم تر کننـد 

علتش ھم به روشنی اینسـت کـه  
قانون کار جمھوری اسالمی  بـه  
ـتـی   این نھادھای دسـت سـاز دول

ـنـدگـان رسـمـی  " تحت عنوان   نمـای
ــگــاه و مــکــان  "  کــارگــری  ــای ج

اما  اکنون  بـا  .  مھمی داده است 
موقـعـیـت  "  اصالح در قانون کار  " 

 .خود آنھا نیز زیر سوال میرود 
 روشن است کـه  امـروز ھـم  
خانه كارگر و شوراھای اسـالمـی  
و ھم قانون كار جمھوری اسالمـی  

ـنـد كـه بشـود بـا    آبروباخته  تر از آن
 . چنین تشبثاتی راه به جایی برد 

ـم   در ھر حال میـخـواھـم بـگـوی
ـیـز   که  خبر مـورد سـوال شـمـا ن
ـــن   ــی ـن ـــه چــ ــا  اشـــاره ب ـق ــ دقــی

ــن  .  کشــمــکــشــھــایــی دارد  بــه ای
معنی که اکنون ظاھـرا کـار بـه  
ــت    ــده اســت کــه دول ــجــا رســی ـن ای
حتی وجود این نھادھای سرکـوب  
و جاسـوسـی  در مـحـیـط ھـای  
کارگری را  نتوانسته تحمل کند  

مـورد  "  اصـالحـی " و  راسـا مـواد  
نظر را تھیه  و بـه مـجـلـس داده  
است و ایـن وسـط سـر آنـھـا بـی  

ـر نشـانـه  .  کاله مانده است  این خب
دیگری از شدت گرفتـن جـنـگ   
درون حکومت و دارو دسته ھـای  

 .حکومتی است 
بدنیست ھمین جا تـوضـیـحـی  
ھم در مورد کل این ماجرا داشتـه  

من قبال در نوشـتـه ای در  .  باشم 
ھمین کارگر کمونیست تـوضـیـح  
دادم که كـه قـانـون كـار مـوجـود  
محصول تـوازن قـوایـی اسـت كـه  
جمھوری اسالمی در  سـالـھـای  

ـیـن  ٦١  و  ٦٠   و بـا سـركـوب خـون
ـقـالب تـوانسـتـه   خود و سرکوب ان

ـنـد  در آن  .  بود بر جامعه حـاكـم ك
ــه   ــارگــران  اگــرچ ــام ک ــگ ھــن
توانستند در مقابل قانون کار انـدر  
ـنـد و طـرحـھـای   باب اجاره بایسـت
ـیـان   اولیه قوانین كار دستپخت جـان
اسالمی را یكی بعد از دیـگـری  
عقب بزنند، اما سرانجام آنچه كـه  
بصــورت قــانــون كــار جــمــھــوری  
اسالمی به تصویب رسید، اسـاسـا  
ــمــار و   ــث ــانـون اســت ــزی جــز ق چـی

بردگی كارگر نبود و در آن حـق  
ــصــاب، و حــق   تشـكــل، حــق اعـت
قراردادھای دسته جمعـی بـعـنـوان  

ــه  ــای ــه    ای   پ ــوق كــارگــر ب ــن حــق تــری
ــه نشــده اســت  ــاخــت ــت شـن . رسـمــی

ــر اســالم و   ــون ب اســاس ایــن قــان
ـنـا   ـتـی و قـومـی ب تبعیض جنسی
ــول   ــب ــیــچــگــاه مــورد ق شــده و ھ

ـبـوده اسـت  ـفـس  .  کارگران ن امـا ن
ـتـدا   ـم از ھـمـان اب اینكه ایـن رژی
ناگزیر شد به وجود قـانـون كـار و  
ـر   تعییـن مـحـدوده و ضـوابـطـی ب
شرایط كار كارگر گردن بـگـذارد،  
ـراضـات و مـبـارزات   ـیـجـه اعـت نت

اما  از ھمـان  .  کارگران بوده است 
آغاز تصویب قانون کار اسـالمـی  
ـرای   بحث بر سر اینکه این قانون ب
کارفرمایان و سرمایه داران ھزینـه  
بر است، در درون حـکـومـت داغ  

در جریان این کشاکش  .  بوده است 
ھاست که می بینیم مرتبا تـحـت  

ــوان   ــار " عــن ــون ک ــان " اصــالح ق
تعرضی جدید به شـرایـط کـار و  
زندگی کارگران صورت گـرفـتـه   
و ھر روز با مـحـروم شـدن بـخـش  
ـری از کـارگـران از   ـیـشـت ھـای ب
شمولیت حتی ھمین قانـونـی کـه  
اســاســش بــر بــردگــی کــارگــر  
گذاشته شده، زندگی کارگـران و  
ـبـاھـی و   ـر بـه ت کل جامعه بیشت

 . فالکت کشیده شده است 
ـتـدا  كـارگـران   بطور مثـال، اب
كارگاھھای زیر پنج نفر و بعـد ده  
ــون کــار   ــت قـان ـی ـفــر از مشــمــول ن
جمھوری اسالمی كنار گـذاشـتـه  

بعد ھم دیدیم كه اسـتـخـدام  .  شدند 

بخش عظیمی از كارگران، بشكـل  
قراردادی و موقت تبدیل شد و بـا  

ھای كـار و    تكه تكه شدن محیط 
ـــه   ـــخـــش آن ب ـر ب ــذاری ھــ واگ
ــرده وار   ــرایــط ب ــمــانــكــاری، ش پــی

ھای كـار حـاكـم    كنونی در محیط 
بطوریكـه امـروز از وجـود  . گردید 

 میلیون کارگر قراردادی سـخـن  ٨ 
میگویند که در ھمیـن یـکـسـالـه  
اخیر یک میلیون آن بیکـارسـازی  

به عبارت روشنتر اینھـا  .   شده اند 
ھمه تھاجمـاتـی اسـت كـه تـحـت  

بـه اجـرا  "  اصالح قانون كار "عنوان  
گذاشته شده است و ھمواره یـک  
عـرصـه دایـمــی کشـاکـش رژیــم  
. اسالمی با کارگـران بـوده اسـت 

" اصالح قـانـون کـار " الیحه جدید  
ـیـز ھـمـانـطــوریـکـه اشـاره کــردم   ن
مدتھاست در درون حکومت مورد  

بحث است ولی ترس از دامن زدن  
ـراضـات کـارگـری،   بیشتر به اعـت
ھمواره تصویب و اجرایی کـردنـش  

اکـنـون  .  را به تعویق انداخته اسـت 
ـم آخـر زده و نسـخـه   دولت به سـی
ـرای تصـویـب بـه   نھایی اش را ب

 . مجلس داده است 
این اتفاق اکنون در شـرایـطـی  
ـر و   دارد صورت میگیرد، که فـق
ـفـجـار   فالکت، جامعه را به حد ان
ــات   ــت و اعــتــراض ــده اس ــان رس
ـرده شـده و   کارگری ھر روز گست
به کـانـون ھـای داغ مـبـارزه در  

ھمـه  .  سطح جامعه تبدل شده است 
اینھا به روشنی شکست احتمالـی  

 . چنین طرحھایی را نشان میدھد 
ھمه اینھا نشان مـیـدھـد کـه  

ــن فــرصــت بــرای   ــری ــھــت ــروز ب ام
کارگران و کل مردم است که نـه  
ـم اسـالمـی را   تنھا تعرضـات رژی

بلکه با خـواسـتـھـای  .  عقب بزنند 
 .سراسری خود به میدان آیند 

 
 

با اینکـه  :  کارگر کمونیست 
قــانــون کــار رســمــا  "  اصــالحــات " 

صورت گرفته و در چھاردھم اذر  
به مجلس فرستاده شده است، امـا  
ھیچ ارگان دولتی به صراحت در  
باره  مـوارد مشـخـص اصـالحـی  

ـر  .  قانون کار حرفی نمیزنـد  ـیـشـت ب
از البالی سطور و اظھار نظرھـای  
ـتـوان بـه   گنگ و چند پھلو، مـی
مواردی از مواد اصـالحـی دسـت  

لطفا بگویید مـوارد مـھـم  .   یافت 
مواد اصالحی قانون کار کدامھـا  

ھستند و نـظـرتـان در مـورد ایـن  
 چیست؟ " اصالحات "

ـرات  :  شھال دانشفر  آخرین تغیی
" الیحه اصالحات قانون کـار " در   

ـیـاتـش   جمھوری اسـالمـی و جـزی
اما از ھـمـان  .  ھنوز معلوم نیست 

پیش نویسـی کـه سـال گـذشـتـه  
منتشر شد، میتوان فـھـمـیـد کـه  

 . موضوع از چه قرار است 
،  " اصـالح قـانـون کـار " الیحه  

ـردگـی   ـر و ب الیحه استثمار بیـشـت
ــق کــارگــران اســت  ھــدف  .  مــطــل

اصلی این الیـحـه بـاز گـذاشـتـن  
دست کارفرما و سرمایه داران در  
ــرده   ــشــتــر از گ ــی ــدن کــار ب کشــی
ــر   ــشــت ــت بــی کــارگــر و مــحــرومــی

 .میلیونھا خانواده کارگری است 
اولین موضوع قابـل تـوجـه در  

اصـالح  " پیش نویس منتشـر شـده  
جـمـھـوری اسـالمـی  "  قانون کـار 

تسھیل شرایط اخراج کـارگـران و  
باز گذاشتن دست کارفرمایـان در  

ــن کــار اســت  ــجــام ای در ایــن  .  ان
ـــه  "  اصـــالحـــات "  ـت ــ ـی ـــک کـــمــ ی

انضباطی نیز بـاالی سـر کـارگـر  
گذاشته شده است، تا به زعم آنـان  
ھر صدای اعتراضی را بـا اخـراج  
و بیحقوقی کارگر جواب داده  و  
بدین ترتیب کار بیشتری از گـرده  

 . کارگر بکشند 
محور دیـگـر ایـن تـعـرضـات   

بـه  .  حمله به سطح دستمـزدھـاسـت 
شـرایـط  " این معنی که فـاکـتـور  

کشور به عنوان یـکـی  " اقتصادی 
از محورھای تعیین میزان حـداقـل  
ـر مـواد   دستمزد ساالنـه کـارگـر ب
فعلی قانون کارشان اضافـه شـده  

ـیـز بـه روشـنـی  .  است  معنی آن ن
اینست که اگر جنگ است، اگـر  
ـتـصـاد   تحریم است، اگر بحـران، اق
رژیم را به حد فـروپـاشـی رسـانـده  
ــن کــارگــران و مــردم   اســت، ای
. ھستند که باید جور آنرا بکشـنـد 

ـم اسـالمـی   این کاریست که رژی
 سال است در قبال کارگران و  ٣٣ 

در  .  کل جامعه انـجـام داده اسـت 

 قانون کار جمھوری اسالمی طرح بردگی کارگران"  اصالح
 ١ ا  از صفحه  
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ـران و عـراق    سالـھـای جـنـگ ای
ـم اسـالمـی   دیدیم که چگونه رژی
ھر صدای اعتراضی را به بـھـانـه  
ـیـز در   جنگ خفه کرد و بعدش ن

 نسل کشی ای را به راه  ٦٧ سال  
انداخت تا پایه ھای حکومتش را  

ـر کـه  .  مستحکم کـنـد  ـی امـروز ن
اقتصاد رژیم بـه تـالـشـی کـامـل  
رسیده است، در سطح جـھـانـی بـه  
انزوای کامل کشـیـده شـده و از  
ـر   سوی دول غـرب و آمـریـکـا زی
ــد   ـم ھـای شـدی ـریـن تـحـری شـدیـدت
ــه اســت،   ــصــادی قــرار گــرفــت ـت اق
جمھوری اسالمی میـکـوشـد بـار  
بحرانش را تـحـت عـنـوان عـامـل  

ــور "  ــادی کش ــص بــر دوش  "  اقــت
ـنـدازد  ـی ـیـب  .  کارگران ب ـرت بـدیـن ت

ـم   مردمی که  در دعـواھـای رژی
ـفـعـتـی   اسالمی و غرب ھیچ مـن
ـربـانـی   ندارند، ایـن وسـط دارنـد ق

ما ھمواره تاکـیـد کـرده  .  میشوند 
ایم که  عامل اصـلـی ھـمـه ایـن  
تحریم ھا خود رژیم اسالمی اسـت  
ـیـز کشـانـدن ایـن   و ھدف غـرب ن

در  .  رژیم بر سر میز مذاکره اسـت 
ھر حال نتیجه این وضعیت تباھی  
.  و فالکت بیشتر مردم بـوده اسـت 

امروز می بینیم چگـونـه مـوجـی  
ـیـونـھـا   از بیکارسازیھا زندگی میل
ــن   ــواده کــارگــری و مــردم ای خـان
جامـعـه را بـه تـالـشـی کشـانـده  

میبینیم که فقر و فـالکـت  .  است 
ـفـجـار   چگونه جامعه را به حـد ان

جمـھـوری اسـالمـی  .  رسانده است 
ـتـصـاد  " با اضافه کردن فاکتور   اق

ـیـن  "  کشور   به شاخص ھای تـعـی
میزان دستمزد سـاالنـه کـارگـران،  
میکوشد که این فـالکـت و ایـن  

کارگـران  .  بردگی را نھادینه کند 
 . این را نخواھند پذیریت 

ــردر الیــحــه   ــگ ــه دی ــب یــك جــن
در رابـطـه بـا  "  اصالح قانون کـار " 

مـنـعـطـف  " ھمین مساله مـوضـوع  
از جـمـلـه  .  است "  سازی دستمزدھا 

در تبصره مربوط به نظام ارزیـابـی  
و طبقه بندی مشاغل از رویـكـرد  
ـری نـظـام مـزدی و   انعطـاف پـذی
ــاط مــزد و كــارآیــی ســخــن   ارتــب

ــد  ــصـره .  مـیـگـوی ـب ای كــه بـطــور    ت
ـرات در   واقعی لب اصلی كل تغیی
اصالحیه پیـشـنـھـادی جـمـھـوری  
ــد  ــكــن ــان مــی ــی را بــی . اســالم

رویكردی كه ھدفش سپردن تعییـن  

ــر و   ــمــزد بــه تــوافــق كــارگ ــت دس
كارفرما و مربوط كـردن مـیـزانـش  
به كـارآیـی و صـالحـیـت كـارگـر  

ـر،  .  است  ـی ـی معنی آشكار ایـن تـغ
ــتــن تــدریــجــی كــل   كــنــار گــذاش
ـیـن مـیـزان حـداقـل   ماجـرای تـعـی
دسـتـمـزد سـراسـری كـارگـران  و  
ــوافــق ھــر تــك   ــردن آن بــه ت ــپ س

بـه  .  كارگری با كارفرمایش اسـت 
این معنی كـه دولـت مـیـخـواھـد  
خود را یكباره از زیر بار ایـن كـار  
كه ھر سال بر سر میـزان دسـتـمـزد  
ـنـد و بـاب   كارگران به بحث بنشـی
چنین گفتمانـی در جـامـعـه بـاز  

ـفـس  .  شـود، خـالص كـنـد  چـون ن
ــن كــار در ھــر ســال،   ــجــام ای ان
فرصتی است برای كـارگـران كـه  
حــول خــواســت اســاســی افــزایــش  
سطح دستمزدھا مـتـحـد شـونـد و  
ــمــام   ــاق ت ــن اتــف ــطــور واقــعــی ای ب

ھا را به طرف كارگران جـلـب    توجه 
ــكــنــد  ــن كــاری  .  مــی ــی ــجــام چــن ان

خصوصا در شرایط امروز جـامـعـه  
ایران كه مساله افزایش دستمزدھـا  
ـلـكـه   نه تنھا خـواسـت كـارگـران ب
خواست بخش عظیمـی از حـقـوق  
ــگــیــران جــامــعــه اســت، بــرای   ب
ــه   ــزیــن ــی ھ ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

 . سنگینی دارد 
موضوع دیگر، اضـافـه کـردن  
نمایندگان بیشتری از طرف دولـت  

میدانیـد  .  در شورایعالی کار است 
که شواریـعـالـی کـار جـمـھـوری  
ــزان   ــن مـی ـی ـی ــع اسـالمـی مــرجـع ت
. حداقل دستمزد  کـارگـران اسـت 

ـنـکـه ھـر سـالـه مشـتـی   یعنی ای
ـتـخـور دزد مـركـب از   آخـونـد مــف
نمایندگان دولت و كـارفـرمـایـان و  
مزدوران شورای اسالمی  تـحـت  

ــوان شــورایــعــالــی كــار مــی   ــن ع
نشینند  و  از باالی سر كارگر و  
ـرده   بدون دخالت او، ھمچون بازار ب
ــمــت فــروش   فـروشــی بــر ســر قــی
ـرنـد  . نیروی كار وی تصمیم میگی

اصـالح قـانـون  " اکنون در الیـحـه  
ــز بــر  "  کــار  ــگــر نــی دو نــفــر دی

ـلـف   نمایندگان بخـش ھـای مـخـت
دولتی در این شـورا اضـافـه شـده  

مـزدوران خـانـه کـارگـر و  .  اسـت 
شوراھای اسالمی نیز بخـشـی از  
این نھاد دولتی ھستند که بعنـوان  
نمایندگان کارگران در شورایعالی  
کار عضـویـت دارنـد و کـارشـان  
رایزنی بر سر مزد کارگر و فراھـم  
ـر   ـم ب کردن زمینه برای تھاجم رژی
. سر معیشت کارگران بـوده اسـت 

ـنـده   اکنون با اضافه شدن دو نـمـای
دیگر از نھادھا و وزارتخانه ھـای  
دولتی به شورایعالی کار، صدای  

اعتراض خانه کارگر و شوراھـای  
اسالمی  این نھادھای دست سـاز  

روشـن  .  دولتی، نیز در آمـده اسـت 
ــچــگــاه   ــی ــران ھ اســت کــه کــارگ
تصمیمات این شورا را به رسمـیـت  
نشناخته اند و در مقابل کـل ایـن  

ـیـسـت  . بساط ایستاده اند  طومار ب
ــا   ــارگــران ب ــزار امضــا ی ک ھ
خواست افزایـش دسـتـمـزد، بـطـور  
ــاری   ــب ــی اعــت واقــعــی اعــالم ب
ــعــالــی کــار   ــمــات شــورای تصــمــی
ــان   جـمــھــوری اســالمـی  در مــی

 .  کارگران است 
محور مھم دیگر پیش نـویـس  

ـردن  "  الیحه اصالح قانون کار "  سـپ
ساعت كار بـه تـوافـق كـارگـر و  

حكومت مـیـخـواھـد  . كارفرماست 
با این كار، ساعات طـوالنـی كـار  
ـــج كـــار در   ـــه شـــكـــل رای را ب

ـنـد   محیط  ایـن  .  ھای كار تبدیـل ك
یعنی شرایطی كـه كـارگـر تـحـت  
عنوان توافق با كارفرمـا، بـخـاطـر  
ـر خـط   دریافـت دسـتـمـزدھـای زی
ــه   ــاگـزیـز بـه تـن دادن ب ـر،  ن ـق ف

ـر كـار مـیـشـود   ساعات طوالنی  . ت
ـراردادھـای   شرایطی كه در كنـار ق
موقت و پیمانی، دسـت كـارفـرمـا  
را ھرچه بیشتر باز مـیـگـذارد كـه  
كارگران را مثل یك برده مطلق بـه  

و باالخره اینکه این در  .  كار گیرد 
راستای زدن از ھرگونه مـزایـایـی  
است كه میتواند به كارگـر تـعـلـق  
ـفـت و   گیرد، مثل كاھش حق شـی

  ٤٠ ھـا، قـطـع تـعـلـق    نوبت كـاری 
ـر بـه كـار در   درصد دستمزد بیشت
،    روزھای تعطیل و اضـافـه كـاری 

كاھش مرخصی ساالنه كـارگـر و  
تغییراتی كـه اسـاسـا دسـت  .  غیره 

ـر   ـیـشـت ـر و ب ـیـشـت كارفرمایان را ب

ـرده وار   برای استثمار وحشیانه و ب
 .كارگر باز میگذارد 

ـر ایـن    روشن است که در براب
تھاجمات، کارگران ساکت نمـانـده  
ــد   ــخــواھــن ــه ھــیـچــوجــه آنــرا ن و ب

در ھمـان سـال گـذشـتـه  .  پذیرفت 
ـیـش نـویـس   ـتـشـار پ دیدیم کـه ان

با مـوجـی از  "  اصالح قانون کار " 
ـرو   اعتراض در میان کـارگـران روب

 آبـان سـال  ٢٩ از جملـه روز  .  شد 
ــگــرد   ــا ســال ــه، مصــادف ب گـذشــت
قانون کـار جـمـھـوری اسـالمـی،  
خانه کارگر جـمـھـوری اسـالمـی  
مثل ھـر سـال در دل دعـواھـای  
درون حکومتی شان برنامه داشـت  
که تعداد معـدودی از کـارگـران  
ـم   را در دفـاع از قـانـون کـار رژی
اسالمی و مخالفت با تغییرات در  
این قـانـون، بـه مـقـابـل مـجـلـس  

ــراضــات   ــت ــرد تــا اع ــب اســالمــی ب
ـرای   کارگران را دسـتـمـایـه ای ب

اما دیدیم که  بیش از  . خود کند 
سه ھزار كارگـر کـه از مـوضـوع  
ــد، فــرصـت را   ـردار شـده بـودن خـب
غنیمت شـمـرده و در ھـمـان روز  
خود را بـه آنـجـا رسـانـدنـد و بـا  
حرکت اعتراضی خود، برنـامـه از  
قبل چیده شده خانه کارگری ھـا  
ـنـد و بـا شـعـارھـای   را بھم ریخـت
ـر   ـی ـی ـر سـرمـایـه دار، تـغ مرگ ب
قانون کار، والستریت ایران، دسـت  

ھمچنین تشکل  .  به اعتراض زدند 
ھای مختلف کارگری از جـمـلـه  
ـتـه   اتحادیه آزاد كارگران ایران، كمی
پیگیری برای ایجـاد تشـكـلـھـای  

ـیـه  ـیـان ھـایـی    كارگری نیـز طـی ب
ـر   اعالم داشتند كه اعتراض در براب
ـرپـایـی   این تھـاجـم را از طـریـق ب
مجامع عمومی در كارخانجات و  
ـم خـود   به اشکال دیگر، حق مسـل
ـر آن خـواھـنـد   ـراب میداننـد و در ب

ـر  .  ایستاد  ـنـھـا و اوضـاع پ ھمه ای
التھاب امروز جامعه بـه روشـنـی  
نشان میدھد که کارگران زیر بـار  
این بردگی نخواھند رفـت و ایـن  
ـراضـات   خود موج جدیدی از اعـت

 . کارگری را بدنبال خواھد داشت 
 

ـــســـت  ـــی ـــون :  کـــارگـــر کـــم
ھمانگونه که شما توضیـح دادیـد  
این یک حمله جـدیـد جـمـھـوری  
اسالمی بـه مـعـیـشـت کـارگـران  
است، جنبش کـارگـری چـگـونـه  

 میتواند با آن مقابله کند؟  
ـررسـی طـرح  :  شھال دانشفـر  ب

ــون کــار "  ــان جــمــھــوری  "  اصـالح ق
ـر فشـار   اسالمی سال گذشـتـه زی
ـراضـات کـارگـران بـه مــدت   اعـت
یکسال به تعـویـق افـتـاد، اکـنـون  
بعـد از جـنـگ و جـدال بسـیـار،  
الیحه آن برای تصویب به مجـلـس  

ایـن کـار اعـالم  .  داده شـده اسـت 
جنگی به کارگران و کل جامعـه  

 .باید در مقابلش ایستاد . است 
ـر سـر ایـن   ھم اکنون بـحـث ب
موضوع به بحـثـی داغ در مـیـان  

بـایـد  .  کارگران تبدیل شـده اسـت 
صف اعتراض خود را علیه چنیـن  

 . تعرضی سازمان داد 
ـــا   جـــمـــھـــوری اســـالمـــی ب
ــرح اصــالح   طــرحــھــایــی چــون ط
ـره مـیـكـوشـد بـار   قانون كار و غی
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بحران اقتصادی خـود را ھـر چـه  
بیشتر بر گرده كارگر و توده ھـای  
ــدازد و كــل   ـن ـی مـحـروم جــامـعـه ب

ـبـایـد  .  جامعه را به قھقرا بكـشـد  ن
 .اجازه داد 

روشن است که  رابطه كارگـر  
ــت صــرفـا از   بـا كــارفـرمــا و دول
ــون كــارو طــرحــھــا و   ــان ــچــه ق دری

ـلـكـه  .  لوایحشان تعیین نـمـیـشـود  ب
این مبارزه كارگران و توازن قـوای  
حاكم بر جامـعـه اسـت كـه سـطـح  
معییشت و استانداردھای زندگـی  
. مردم در جامعه را تعیین میكـنـد 

از جملـه اگـرچـه در قـانـون كـار  
جمھوری اسالمی كارگـر از حـق  
اعتصاب و تشكل مـحـروم اسـت،  
ــایــی   ــر پ ــردن و ب ــجــمــع ک امــا ت
اعتصاب و دست کشیدن از کـار  

ــی   ــم ــن دای ــک رک ــدن ی کشــی
ــر روزه کــارگــران   ــراضــات ھ ــت اع

ـم    و یا ھمین امروز می .  است  ـی ـن بی
كه كارگران به قدرت مـبـارزاتشـان  

انـد تشـكـلـھـای خـود را    توانسـتـه 
شكل دھنـد و بـعـنـوان سـنـگـری  

بـدیـن  .  جنگند   برای حفظ آنھا می 
ترتیب جنبش اعتراضی كـارگـری  
ــه   ــمـی ب ھـمــواره یـك عــرصـه دائ
چالش كشیدن این حكـومـت بـوده  
است و به روشنی میتوان دید كـه  
رابطه كارگر با این رژیم را ھمواره  
ـیـن كـرده   اعتراض و مـبـارزه تـعـی

اما بـایـد تـوجـه کـرد کـه  .  است 
ـنـسـت   یک عرصه مبارزه طبعا ای
ــــد   ـن ـــ ـــوان ـت ـــ ـران ب ــ ـــه کــــارگ ک
ــل   ــحــمــی ــا ت ــھــایشــان را ب ــشــروی ـی پ
ـنـد، و یـا   ـیـت کـن ـب ـث ـنـی ت ـی قوان

ـنـد کـه   حکومت را مـجـبـور کـن
قوانین ضـد کـارگـریـش را پـس  

می خواھم بگویم که  بـا  . بگیرد 
ـتـوان   تعرضی سراسری نه تنھا مـی
در مقابل چنین لوایح جنایتکارانـه  
ـتـوان مـبـارزه   ای ایستاد، بلکه می
ای قدرتمند را حول خـواسـتـھـای  

 .سراسری خود به جلو برد 
نفس اینكه جمھوری اسالمـی  
امروز با این زبان بـا کـارگـران و  
کل جـامـعـه سـخـن مـیـگـویـد و  
چنین تھاجـمـی را در دسـتـورش  
ـیـحـرمـتـی   گذاشتـه اسـت، یـك ب
آشكار به كارگران و مردم اسـت و  
باید قاطعـانـه از سـوی كـارگـران  

 .پاسخ گیرد 
ـبـال   ـنـسـت کـه بـدن واقعیت ای
ــت رژیــم   ســی و ســال حــاکــمــی

ـر   اسالمی و تعرض ھر روزه اش ب
معیشت و زنـدگـی کـارگـران و  
توده ھای میلیونی مردم، فالکـت  
بیسابقه ای بر گرده جامعه حاکـم  

ـنـجـاسـت کـه  . شده است  نکتـه ای
امروز اقتصاد این کشـور بـه حـد  
ـم   فروپـاشـی رسـیـده اسـت، تـحـری
ھای اقتصادی غرب و آمـریـکـا  
بر وخـامـت اوضـاع افـزوده اسـت،  
کارخانجات یکی بعد از دیگـری  
به حال تعطیلی و ورشـکـسـتـگـی  
ــان   ــن مــی ــت و ای ــده اس در آم
کارگران و مردم ھستند که دارنـد  

ــشــونــد  ــی ــربــانــی م ــن  .  ق ــی ــن در چ
وضعیتی و بـا افـزایـش ھـر روزه  
قیمت ھا، زندگی و معیشت تـوده  
ـبـاھـی   ھای میلیونی مـردم بـه ت

ـیـز  .  کشیده شده است  در مقـابـل ن

ما با جامعه ای روبروییم کـه بـه  
ــش   ـب ــجـار رســیـده  و جـن ـف حـد ان
اعتراضی کارگـری یـک رکـن  

ـراضـات مـردم اسـت  از  .  مھم اعـت
ـقـالب   ھمین روست که ترس از ان
به کابوس ھر روزه رژیم اسـالمـی  
ـر نـزاع   تبدیل شـده و ایـن خـود ب
باندھای مختلف حکومتی شـدت  

 . داده است 
در چنین بن بستی اسـت کـه  
رژیم اسالمی در اوج استیـصـالـش  

اصـالح  " به طرحھایی چون الیحه  
ــون کــار  ــا  "  قـان روی مــی آورد ت

ـقـایـش   ـر بـه ب چند صباحی بیشـت
باید این تھـاجـم را بـا  .  ادامه دھد 

 .تعرضی سراسری پاسخ گفت 
ھرگونه سـكـوتـی در مـقـابـل  
ـر   چنین تعرضاتی، عمـال راه را ب

وارد كردن فشار بیشتر بر كارگـران  
ــش اعـتــراضــی   ـب و تضــعــیـف جــن

بـایـد اعـالم  .  كارگری باز میكنـد 
ـر بـار   كرد كه ما برده نیستیم و زی
ـم  ـروی . قانون كار و این بردگی نـمـی

ـم كـه زنـدگــی و   اجـازه نـمــیـدھــی
ـیـش از ایـن بـه   معیشت مـا را ب

ـرنـد  ـر بـار گـرانـی و  .  چپاول بب زی
ـم و    زندگی زیر خط فقر نـمـی  روی

ــھــای فــوری خــود   ــت حــول خــواس
ـیـب جـواب   متحد شویم و بدین ترت

 . ھایشان را داد   این گستاخی 
"  اصالح قانون کار " باید الیحه  

را ھمه جا و در تمام کارخانـجـات  
در مجامع عمومی کارگـری بـه  
ـراض   بحث گذاشـت و صـف اعـت

در  .  خود را علیه آن سـازمـان داد 
مقابل مراکز قدرت این رژیم ، از  

جمله مقابل مجلس اسالمی شـان  
ــن طــرح   ــی کــه قــرار اســت چــن
جنایتکارانـه ای را در آنـجـا بـه  
بحث بـگـذارنـد، اجـتـمـاع کـرد و  
فریاد والستریت ایران را بـه صـدا  

ــا ســازمــان دادن  .  در آورد  ــد ب ــای ب
اعتراضی سراسری جـھـت کسـب  
خواستھای سراسری خود، کـاری  
ـم اســالمـی جــرات   کـرد کـه رژی
دست بردن به چنین تعرضـاتـی را  

 . پیدا نکند 
باید در مـقـابـل رژیـمـی کـه  
میخواھد دسـت کـارفـرمـا را در  
اخراج وسیع کارگران باز گذارد و  
ــر   ــم ب ــرده وار حــاک ــرایــط ب ــه ش ب
ــت   ــی ــون ــط ھــای کــار قــان ــی مــح
بیشتری دھد، متحدانه ایسـتـاد و  
ـم و   اعالم داشت که اجازه نمیدھـی

ــع   ــه در بــرابــر مــوج وســی از جــمــل
بیکارسازیھایی که ھم اکنـون در  
ـرده   ـراضـات گسـت جریان است، اعت

خـواھـان کـوتـاه  . ای را شکل داد 
شدن دست پیمانکاران از مـحـیـط  
ھای کار شد و رژیم اسالمـی را  
از این تعرضات ھـر روزه اش بـه  

 .عقب راند 
باید در مقابل رژیمی کـه از  
انعطفاف پـذیـری مـزد و سـاعـت  
ــد،   ــگــوی کـار کــارگــر ســخــن مـی
ــه وضــع   ــر را ب ــمــزد کــارگ ــت دس
ــه   ـره حـوال ـتـصــاد کشــور و غــی اق
ـردگـی   میدھد و میخواھد سـنـد ب
ـبـت رسـانـد،   مطلق کارگر را به ث
ایستاد و اعالم داشت که زندگـی  
ــم مــاســت و   ــل انســانــی حــق مس
خواھان افزایش فوری دستـمـزدھـا  

 . شد 
باید اکنون که  تحت عـنـوان  

بـحـث  "   الیحه اصالح قانون کـار " 
بر سر شرایط كار ما كـارگـران در  
میان است، ھمه این مباحث را بـه  
بحث در مجـامـع عـمـومـی مـان  
تبدیل کنیم و حـول خـواسـتـھـای  

ـم  اعـالم  .  سراسری مان متحد شوی
كنیم كه تشـكـل، اعـتـصـاب حـق  

باید خواھان کـوتـاه  .  مسلم ماست 
شـــدن دســـت واســـطـــه ھـــا و  
ــکــاران و واســطــه ھــا و   ــمــان پــی
پیمانکاران از محیـط ھـای کـار  

باید خواھان آزادی فـوری  .  شویم 
ـیـان   کارگران زندانی و ھمـه زنـدان

ـم  ـر  .  سیاسی از زندان شـوی ـراب در ب
اعدامھا بایستیم و خواسـتـار لـغـو  
ـم  . فوری مجازات اعـدامـھـا شـوی

ـم کـه   ـی ـیـب کـاری کـن ـرت بدین ت
ـرایشـان   ـیـن الیـحـه ای ب طرح چن

 .  ھزینه گزافی بردارد 
در کنار اینھا، در عـیـن حـال  
ــزھــای خــانــه   ــد جســت و خــی ــای ب
کارگر و شـوراھـای اسـالمـی را  

حداقل بایـد کـارگـران  .  افشا کرد 
جوانی را که احتـمـاال ایـن دار و  
دسته را کامال نمیشناسند، مطلـع  
کرد و این نھادھای ضدکارگـری  
و سیاستھای ارتـجـاعـی آنـھـا را  

باید توضـیـح داد کـه  .  رسوا کرد 
ـنـد   این دار و دسته کسـانـی ھسـت
که ھمواره فعالین کارگری را بـه  
ـرای   ــ ـــو داده انـــد و ب ـم ل رژیــ
ــجــاد تشــکــل   ــری از ای ــوگــی ــل ج
کارگران دست به انواع جنایت زده  
اند که یک نمونه آن بریـدن زبـان  
ــل   ــکــی ــان تش ــو در جــری ــانــل اس

ــود  ــد ب ــای واح ــک ــدی ــن  .  ســن ای
تاکتیک ھمیـشـگـی ایـن دار و  
دسته است که سر قـانـون کـار و  
تعیین حداقل دستمزد و امثـال آن،  
ـنـد تـا   جلو میافتند و شلوغ میکن
ـراضـات کـارگـری را   کنترل اعـت
بدست بگیرند و آنرا بـه شـکـسـت  

اینھا عـوامـل سـرکـوب  . بکشانند 
رژیم در محیطھای کارند و بـایـد   

 . جارو شوند و بیرون انداخته شوند 
جمھوری اسالمی را بـایـد بـا  
ــرحــھــا و   ــانــون كــار و ھــمــه ط ق
لــوایــحــش بــه زبــالــه دان تــاریــخ  

 .* سپرد 
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شورای اسالمی کار کشورضمـن   
اشاره به اینکه قـانـون کـار بـایـد  
: حامی کارگران باشد، ادامه داد 

یکی از مـواردی کـه بـا گـروه  
ـم بـه تـوافـق   کارفرمایی نتوانستی
ـراردادھـای کـار   برسیم وضعیـت ق

ما مدعی بودیم که کـاری  .  بود 
که ماھیت دائم دارد باید کـارگـر  

مـعـنـی    ایـن بـی .  دائم داشته باشد 

اسـت کـه کـاری مـاھـیـت دائــم  
داشته بـاشـد و کـارفـرمـایـان بـه  
ـرارداد   صورت موقت با کارگران ق

اولیا علی بیگی در پایـان  .  ببندند 
متاسفانـه در مـورد  : اظھار داشت 

اینکه ھمین توافقات اولیه نیز در  
ـر   ـی الیحه  ارسالی به مـجـلـس تـاث
ـرار   داده شده باشد شك داریم زیرا ق
بود پس از پایان مـذاکـرات مـیـان  
گروه کارفـرمـایـی و کـارگـری،  
ـرگـزار   جلسه  شورای عالی کـار ب
شود و الیحه جدید برای ارسال بـه  
مجلس تنظیم شود کـه ایـن امـر  

ـنـا ."(  اتفاق نیافتاد  ـل ایـن بـدان  )  ای
معنـی اسـت کـه ایـن طـیـف از  
نمایندگان سرمایه در این حـرکـت  
ضد کارگری نیز دست داشتند و  

 .نھایتا ھم از  بازی اخراج شدند 
ــه اظــھــارات ایــن   ــوجــه ب ــا ت ب
افـراد، مــواد اصـالحــی در واقــع  
ــخــشــیــدن بــه   صــورت رســمــیــت ب
قوانینـی اسـت کـه تـاکـنـون بـه  

صورت دوفاکتو اعـمـال مـیـشـده  
ـتـه ھـای  . است  با تـوجـه بـه گـف

ــه یــا نــوعــی   ــت ــف ایشــان، اخــذ س
ــط   ــوس ــارگــر ت ــت از ک ــان ضــم
کارفرما بدین معنـاسـت کـه ھـر  
وقـت کــارفـرمـایــی عـزم  کــرده  
کارگر را اخراج کرده، ایـن چـیـز  

فقط فـرقـش ایـن  .  تازه ای نیست 
ــوانســت   ــت اســت کــه کــارگــر مــی
شکایتی ھم بکند اما در نـھـایـت  
ـفـع آن کسـی   در دادگاه رای به ن

صادر میشد که صاحب مـکـنـت  
ــه دار  ـــی ســرمـــای ـــعــن ــوده، ی . ب

ـیـد   سالھاست که قراردادھـای سـف
امضا جاری است و در کنـار آن،  
قراردادھای موقت ھم شیوه روتیـن  
ــخــدام کــارگـران شــده اســت  . اسـت

ـیـمـه ھـای   سالھاست است کـه ب
موازی با تامـیـن اجـتـمـاعـی بـه  
ــی در   ــکــمــیــل ــه ت ــم ــوان بــی عــن
ـرار   ـرق کارگاھھا و کارخانـجـات ب

ـرخـی  . است  برخی جاھـا زوری، ب
ـقـدر خـدمـات   جاھا داوطلبانه؛  آن
بیمه تامین اجتماعی تنزل یـافـتـه  
که کارگران ھم خواستار اینگونـه  

در سـالـھـای  .  بیمه ھا  میـشـونـد 
ایـن  (  اول، خدمات این بیمـه ھـا  

بیمه ھا فقط در مـورد خـدمـات  
ھمه ھزینه ھـایـی  )  پزشکی است 

که کارگر بابت بیـمـاری خـود و  
ـیـمـه  "  پـوشـش " یا خانواده تحت    ب

. ھزینه میکرد، بازپرداخت مـیـشـد 
اما سال به سال از ایـن خـدمـات  

ـبـعـی شـده   زده شد  و فـقـط مـن
است که بخشی دیگـر از حـقـوق  

برای ھمـیـن در  . کارگر را بدزدند 
ـر   ـر کـارگـران کـمـت سالھـای اخـی
رغبت به این بیمه ھا نشان دادنـد  
ـرا را ھـم   که ظاھرا میخواھـنـد آن

 .اجباری کنند 
ادامـه  "  اصالحیه ھـا " بھرحال   

ھمـان دسـت درازی ھـای قـاتـل  
معروف مرتضوی به بیمه تـامـیـن  

ــمــاعــی اســت  ــت  .  اجـت ظــاھــرا دول

جمھوری اسالمی زده به سیم آخـر  
ــورژوازی  (   مــانــنــد ھــمــه دول ب

جھان، نگاه کنید به اعمال قوانیـن  
ــیــرغــم   ــا عــل ــی در اروپ ــاضــت ری

ـراضـات وسـیـع کـارگـران    –اعـت
ظـاھــرا ایشــان روی ایـن حســاب  
ـراضـات کـوتـاه   کرده که این اعـت

جمـھـوری اسـالمـی  !)  مدت است 
اما بھـانـه خـوبـی بـه دسـت داده  
ـراض   ــ ـت اســـت کـــه صـــدای اعــ

بـا ایـن  .  کارگران یکپارچه گـردد 
ــن   ــد، ای ــدی ــای ج ــه ھ اصــالحــی
حکومـت نشـان داده کـه ھـدف،  

ـبـاشـد  ـنـجـا  .  ھمه کـارگـران مـی ای
ــخــش از   ــط یــک ب ــگــر فــق دی
کارگران ھدف قرار نگرفتند ھمـه  

ایـن  .  کارگران را نشانه رفتـه انـد 
تحرکات جـدیـد ضـد کـارگـری،  
باید بتواند به مبارزه یکـپـارچـه و  
ــر   ــه کــارگــران در ســراس ــحــدان مــت

اگـر در اوج  .  کشور منجـر شـود 
) ٦٠ در دھـه ( خفقان و سـرکـوب  

حکومت نتواست قـانـون کـار در  
باب اجاره را به کارگران تـحـمـیـل  
ــرھــه از زمــان،    کــنــد، در ایــن ب
مبارزه کارگران میتواند وباید ایـن  
حکومت را وادار به عقب نشینـی  

ــنــد  ــری ک ــت بــا تــوجــه بــه  .  بــیــش
دیکتاتوری خشن ایـن حـکـومـت  
این مبارزات سریعا بـه ضـد کـل  

ـبـدیـل مـیـگـردد  اگـر  .  حکومت ت
اعتصابات کنونی کـه در سـطـح  
ـراکـنـده   وسیعی جریان دارد امـا پ

ـرای ھـمـه  (  است   ودالیل آن ھم ب
و آنگـونـه کـه بـایـد  )  روشن است 

قدرت طبقه را بـه نـمـایـش نـمـی  
ــن   ــه ای ــی ــارزه عــل گــذارد، ا مــب

ــن  "  اصــالحــات "  ــد بــر ای ــوان ــت مــی
پراکندگی غلبه کنـد و صـفـوف  
ـبـاتـی   کارگران را بر مبنای مطال

ایـن آن  .  سراسری، مـتـحـد سـازد 
اتــفــاقــی اســت کــه یــک گــام  
ـــه   ــت را ب ــاســـی  حـــکـــوم اس
ـر خـواھـد کـرد  . سرنگونی نزدیکت

از این لحظه به بـعـد بـایـد تـوجـه   
ـیـن کـارگـری و ھـمـه   ھمه فعـال
ـیـکـه   کمونیستـھـا و ھـمـه کسـان
برای جنبش کارگری و کارگـران  
آستین باال زده اند و دارنـد کـاری  
میکنند، به این جلب شـود  کـه  
ــن   ــه ای ــی ــل ــارزه ع ــب ــھــانــه م بــه ب
اصالحات، کل حـکـومـت را بـه  
ــنــد  ــمــی بــکــشــان ــی . چــالــش عــظ

ــخــش   ــار ب ــن ب ــدواریــم کــه ای امــی
ـیـن   ـرژی ایـن فـعـال عظیمی از ان
صرف این نشود که این مـبـارزات  

صنفی است یـا  !  خوب است یا بد 
سیاسی یا ضد رژیمی، تـدافـعـی  
یا تعرضی است، اول تشـکـیـالت  
میخواھد یا حیـن مـبـارزه شـکـل  
میگیرد، تشکیالت سندیکا باشـد  

 ......یا شورا  
 حکومت، کل طبقه کـارگـر  

ـیـده اسـت، بـایـد   ـب را به مبارزه طل
یکی از  .  متحدانه علیه آن ایستاد 

ـتـه اسـت  :" مزدوران حکومـت گـف
تصویب الیحه اصالح قـانـون کـار  
" به معنی باخـت کـارگـران اسـت 

ما باید و موظفیم که این مـبـارزه  
ـم  ـی . را به برد کارگران تبدیـل کـن

پیروز بیرون آمدن از این مبارزه بـه  
جنبش کارگـری ایـن امـکـان را  
میدھد که عمال  مطالبـات خـود  
را بـه راس مـبـارزات کـل مـردم  

ـم کـه  .  ببرد  باز ھم تاکید مـیـکـن
خود این حکومت بھانه کافـی و  
جامع به دست کارگران داده کـه  
کل طبقه کارگر به میدان بیاینـد  

 !  فرصت را دریابیم 

 فرصتی برای یک مبارزه سراسری
 قانون کار " اصالح " در باره  

 ١  از صفحه  
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اعتراض این جماعت بـه جـنـاح و  
باندھای دیـگـر در قـدرت اسـت،  
ـیـن تـعـریـف شـده اسـت  : این چـن

آرمان جنبش سبـز، بـازگشـت بـه  " 
ـقـالب   شعارھا و اھداف متعالی ان
ــون اســاســی   ــان ــه ق ــازگشــت ب و ب

این در ظـاھـر و در واقـع  ".  است 
ـتـشـار   ـلـمـه  " چیزی است كـه ان ك

 .را ضروری کرده است " كارگری 
 

 یك واقعیت و یك دروغ
ـنـد  " جنبش سبز "  یھا مـی گـوی

ــات  " كـه كـارگــران ــ كـه در   ـی ادب
ـنـد  "  جنبش سبز  به آنھا مـی گـوی

مستضعف ـ مطمئن ترین پـایـگـاه  
ـرای ارزش  ھـــای جـــمـــھـــوری    بــ

ـرای   اسالمی و آماده ترین قشـر ب
ـــد  ـری ان ــالحـــگــ ـــی  .  اص دروغ ب

ـتـه ایـن   شرمانه نھفته در ایـن گـف
است كه اتفاقا جمھوری اسـالمـی  
ـ و از بخت بد این سبزاللھـی ھـا،  
ـتـل   سردسته چماقداران در دھـه ق
ـرانشـان كــه   عـام كـارگـران و رھـب
ھمین میرحسیـن مـوسـوی بـود ـ  
اولین حمله به انقالب را با حـمـلـه  
به سطح معیشت و سركوب ھمـیـن  

ـقـالب  "  مستضعفان "  شروع كرد و ان
را با به عقب راندن آنھا، به عـقـب  

ــد و شــكــســت داد  ســركــوب  ! ( ران
ھــای كــارگــری و فشــار    تشــكــل 

" اسالمی " برای اضافه كردن كلمه  
به بسیاری از شوراھا، شاید اولین  
ـقـالب   ـریـن حـمـلـه بـه ان و مـھـمـت

ــاشــد  ــران  !)  ب ــمــامــی رھــب آرمــان ت
جمـھـوری اسـالمـی و از جـمـلـه  

ـلـمـه " سردمداران كنونی سایت   ،  " ك
ایجاد حكومـتـھـای اسـالمـی در  
ــگــر كشــورھــای بــه اصــطــالح   دی
ــال،   ـرب اسـالمـی، فـتـح قـدس و ك

ـروزی "  ـی ،  " جنـگ، جـنـگ، تـا پ
ــگــر   ــگــســار و دی حــجــاب، ســن
. دنائتھای اسالمی بوده و ھسـت 

آرمان و تالش سیاسی كارگران و  
ـرل   ـت ـن شوراھای كارگری، رفـاه، ك
محیط كار، آزادی و برابری، نـان،  
ــــس زدن   ــــار، مســــكــــن، پ ك
دیكتاتوری، برچیدن دم و دستگـاه  
ـره   ـره و غـی شكنجه و زنـدان، غـی

جمھوری اسـالمـی از  .  بوده است 
ـیـن روز سـر كـار آمـدن،   ھمان اول
كسانی را مأمور كرد كه كارگـران  
ـلـه و اگـر نشـد بـا زور   را با حـی

و  "  ســیــاه جــامــگــان " چــمــاقــداران  
ــن  ــمــپ ــوری    ل ــھ ــم ــزب ج ــای ح ھ

تـاریـخ،  .  اسالمی، به خانه بفرستـد 
 .اینھا را از یاد نبرده است 

اما در آن جمله نقل قـول شـده  
ــمــه " از   ــی كــه  "  كــل ــت ــی ــع یــك واق

ـلـمـه " سردمداران   را بـه وحشـت  "  ك
ــز آمــده اســت  ـی مــی  .  انـداخــتـه، ن

تریـن قشـر    گوید كه كارگران آماده 
بـه زبـان  .  برای اصـالحـگـری انـد 

ـرت  " آدمیزاد،   ـف كارگران بیشتریـن ن
". را از جمھـوری اسـالمـی دارنـد 

ـر   كارگران قشری ھستند كه بیـشـت
از ھـمـه در ایـن مـمــلـكـت مــی  
خواھنـد ایـن جـامـعـه را اصـالح  

ـر و رو  .  كنند  این وضعـیـت را زی
ــد  ــن ــز . " كــن ــھــا امــا  " جــنــبــش ســب ی

زبانشان نمی چرخد كه ایـن را بـا  
ھمان صراحتی كه مـالحسـنـی و  
ـراف   مصباح یزدی ھم بـه آن اعـت

 !می كنند، بر زبان برانند 
 

آرمان كارگران، آرمان 
 یھا"جنبش سبز"

ــمــه " ســایــت   ــل ــویســد   مــی "  ك : ن
آرمان جنبش سبـز، بـازگشـت بـه  " 

ـقـالب   شعارھا و اھداف متعالی ان
ــون اســاســی   ــان ــه ق ــازگشــت ب و ب

این یك واقعیـت اسـت كـه  ."  است 
ھیچكس، نه ما در اپوزیسـیـون و  

یھـای اپـوزیسـیـون  " جنبش سبز " نه  
پرورژیم، آن را انكار نـكـرده و ھـر  
ـم كـه   جا ھم الزم بوده بیان كرده ای
میرحسین مـوسـوی و كـروبـی و  

پاره  "  كلمه " دیگر سردمداران سایت  
ـنـد و   تن جمھوری اسالمـی ھسـت

ھم و غمشان وضعیتـی اسـت كـه  
ـر كـرده اسـت  . رژیمشان در آن گـی

قانون اساسی جمھوری اسـالمـی،  
قانون اسالمی و سركوب و سـلـب  

آرمـان  .  ابتدائی تریـن آزادیـھـاسـت 
كارگران، به شھـادت سـه دھـه و  
ــش   ــده از جــنــب ــاد زن نــیــم اســن
ـری و رفـاه   ـراب كارگری، آزادی، ب

ــیــن جــمــھــوری  .  بــوده اســت  ــوان ق
اسالمی قوانین ھموار كـردن عـدم  
ــمــزدھــا، ســركــوب   ــرداخــت دســت پ

ـقـل كـارگـری،    تشـكـل  ھـای مسـت
جنگ و ویرانی، ترور، شـكـنـجـه،  

تالش ھـر  .  سنگسار و اعدام است 
ـم   روزه كارگران عقب راندن این رژی
و قوانین قرون وسـطـائـی آن بـوده  

 .است 
 

ــمــه " تـوجــه   ـل ــه كــارگــران،  "  ك ب
 حیات اقتصادی و اجتماعی 

ــه ســایــت   ــال ــمــه " مـق مــی  "  كــل
ــویســد  ــه کــارگــران،  : " ن ــوجــه ب ت

ـر از تـوجـه بـه یـک   چیزی فرات
وقتی از کارگـران  . ...  قشر است 

ـم و بـه آنـھـا   ـی صحبت مـی کـن
اھمیت می دھیم و نگران حـال و  
روز آنھا ھستیم و از دغدغه ھـای  
آنـھــا مــی گــویــیــم، در واقــع از  
حیات اقتصادی و اجتماعـی ایـن  
ـر   جامعه سخن می گوییم کـه زی

چکمه ھای استبـداد نـظـامـی و  
ــاســـی و   ـی ـر ســ ــ ـی ــاد فــراگــ فس
ـیـن رفـتـن   اقتصادی در حـال از ب

ـتـصـاد و  ."  است  ـنـكـه اق بـحـث ای
جامعه در كـجـای سـیـاسـتـھـای  

ـلـمـه " سران سـایـت   جـای مـی  "  ك
ــه مــورد   ــد جــداگــان ــای گـیــرد را ب

اینجا حـتـی مـن  .  تحلیل قرار داد 
این را ھم به بحث نمی گذارم كـه  

عـامـل  " از نظر اینھا كارگر فقـط  
ایـن بـحـثـھـا از سـر  !  اسـت " تولید 

سران رژیم اسالمی كه نـزدیـك بـه  
ـتـل و   سه دھه سازمانده اصـلـی ق
ترور و خانه خرابی در آن مملـكـت  

 ! بوده اند، بیش از حد لوكس است 
ـنـھـا امـروز مـی   اما اینكه ای
خواھند در چشم ناظران سـیـاسـی  
ـیـو احـمـدی نـژاد و   بعنوان آلترنـات
مصباح یـزدی ظـاھـر شـونـد، در  
این واقعیت تغییری ایـجـاد نـمـی  
ـر   ـنـی، رھـب كند كه از نـظـر خـمـی
روحانی و پـدرخـوانـده سـردمـداران  

ـتـصـاد مـال خـر  " ،  " كلمه " سایت   اق
 ".است 
 ٢٠١٢  دسامبر  ٩ 

 جمھوری اسالمی" کارگری"ارگان جدید " کلمه کارگری"
 ١  از صفحه  
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از اخراجھای میلیونی تا 
 !بی تامینی کارگران

ــار و   ــای اخــیــر اخــب ــھ ــاھ در م
گزارشات متعددی از اخراج ھای  
گسترده کارگران در رسانـه ھـای  
ـتـشـر شـده اسـت  . حکومـتـی مـن

اخبار و گزارشاتی که حاکـی از  
ـیـکـارسـازیـھـای   شدت گـرفـتـن ب
ــمــام رشــتــه ھــای   گســتــرده در ت
. صنعت تولیدی و خدمـاتـی دارد 

جدید ترین این اخبار، خبر مـربـوط  
ـیـون   ـل به اخراج بیش از یـک مـی
ـیـمـانـی در   ـراردادی و پ کارگر ق

به چند خبر در  . امسال می باشد 
 : این مورد توجه کنید 

سـایـت عصـر امــروزاخـیــرا  *  
ـیـات   مصاحبه ای بـا فـتـح  ـلـه ب ال

ـراردادی   رئیس اتحادیه کارگران ق
و پیمانی سراسر کشور انجام داده  

ـتـه  .  است  وی در این مصاحبه گف
ــون کــارگــر  :  اســت  ــی ــل ــی یــک م

ـتـدای سـال جـاری   قراردادی از اب
ـیـدی   تاکـنـون در واحـدھـای تـول

فـارغ از  .  کشور اخـراج شـده انـد 
کارگران اخـراج شـده کـارگـرانـی  
ــدی   ـی ھـم کـه در واحـدھـای تـول

کننـد،حـقـوق مـعـوقـه    فعالیت می 
ــر    مــاه یــکــبــار از  ٤ خــود را ھ

ـنـد   کارفرمایان دریـافـت مـی  . کـن
وی در ادامه بـه سـیـاسـت ھـای  
سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی اشـاره  

سازمان تامـیـن  : کرده و می گوید 
اجتماعی به منظور کاھش بحـران  
ـقـی را   ـی جامعه کارگری آمار دق
ـرای دریـافـت   از تعداد مراجعیـن ب

بـه  .  کـنـد   بیمه بیکاری ارائه نمـی 
ــارگــران   ــداد ک ــع ــه وی ت ــت گــف

 . میلیون نفر است ٨ قراردادی را  
 

ــش ھــم  *   ــاه پــی حــدود دوم
رئیس اتحادیه قطعه سازان وابستـه  
به صنعت خودروسازان ایران اعـالم  
ـیــم   کـرد کـه در یــک سـال و ن

ـر  ٧٠٠ گذشته نزدیک به   ـف  ھزار ن
از کارگران شاغل در ایـن رشـتـه  

 . بیکار شده اند 
ـران  *   ــــه کــــارگـــ ــــحــــادی ات

ـیـش اعـالم   ساختمانـی چـنـدی پ
ـر در رشـتـه  ٢٥٠ کرد   ـف  ھـزا ر ن

ھای ساختمان سازی و خـدمـات  
فقط در شش ماه گـذشـتـه اخـراج  

 . شده اند 
بنابر گزارش ھای منتـشـر  *  

شده توسط ارگانھای حکومـتـی،  
ـم گـذشـتـه   ـی ر طول یک سال و ن

ـرکـارگـر  ٢ بیـش از   ـف ـیـون ن ـل  مـی
 . اخراج شده اند 

 
اخراج و بیکارسازیھای یـک  
میلیون نفراز کارگران قراردادی و  
یپمانی در یـک سـال گـذشـتـه،  
اخـراج ھــای گســتــرده کــارگــران  
ـر   رشته ھای کلیدی صنعتی نظـی
خودروسازان و قـطـعـه سـازان کـه  

 سـال  ١٠ بطـور مـتـوسـط بـاالی  
ــد، ادامـه دارد  ـقـه کـار دارن . سـاب

براساس ھمین آمـار حـکـومـتـی،  
ھزار نفر در صـنـعـت قـطـعـه  ٧٠٠ 

ـلـف ایـن   سازان و رشته ھای مخت
صنعت و شرکت ھای وابستـه بـه  
این زیر مجموعه در یک سـال و  
. نیم گـذشـتـه اخـراج گشـتـه انـد 

 ھـزار کـارگـر  ٢٥٠ اخراج بیش از  
در رشته ساحتـمـان در شـش مـاه  

ــه، و  کــمــاکــان ادامــه  ...  گــذشــت
ــار و گــزارشــاتــی کــه  .  دارد  اخــب

ـیــرامـــون   ــ ــت پ ــکـــوم ــط ح ــوس ت
اخراجھای گسترده و سازمانـدھـی  
ـرون درز   ـی شده ھر از گاھـی بـه ب
می کنـد، فـقـط گـوشـه ای از  
ـرده   بیکارسازیھای وسـیـع و گسـت

ابعاد و دامنه اخراجـھـا  .  می باشد 
اخـراج  .  به مراتب بیشتر می باشد 

ـیـون کـارگـر در   ـل بیش از دو مـی
ــه در   یــک ســال و نــیــم گــذشــت
ـتـصـادی   راستای سیـاسـتـھـای اق
دولت و کل سیاسـت ھـای نـظـام  

ــه اســت  ــت،  .  صــورت گــرفــت دول
ـرامـون   ـی حکومت وکارفـرمـایـان پ
این سیاست ضـد کـارگـری شـان  

توجیھـات مـتـعـددی ارائـه کـرده  
اند، که در نوع خـود جـالـب مـی  

دالیل دولت و کارفـرمـایـان  .  باشد 
ـرده   در مورد بیکارسازیھـای گسـت

ـر مـی بـاشـد  تشـدیـد  :  به شرح زی
ـیـه، کـمـبـود   تحریـمـھـا، مـواد اول
ـیـدی،   ـنـگـی واحـدھـای تـول نقـدی
بازسازی صـنـایـع و مـدرنسـازی،  
عدم  توانایی  رقابـت بـا مشـابـه  

 ...ھای خارجی و 
در کنار ایـن دالیـل دولـت و  
ـم،   کارفرمـایـان، وزارت کـار رژی
ـیـونـی   ـل مدام ازایجاد اشـتـغـال مـی
ـنـد   صحبت کرده و ادعا مـی کـن
که سیاستھای اشتغـالـزایـی شـان  
ـری از   ـــ ـی ــــوگـــ ـل ـرای جـــ ـــ را ب
بیکارسازیھای، ادامه میدھند، تـا  
ـر   ـرده ت ـیـکـارسـازیـھـای گسـت از ب

ـنـد  ـری نـمـای در  .  کارگران جلوگـی
یک اقدام بی شرمانه اینھا ادعـا  
ــن   ــا ای ــش ــخ ــد کــه ب ــن ــکــن مــی
ــا الزمــه اجــرای   ــھ ــکــارســازی بــی

ـتـصـاد  " سیاستھای منطـبـق بـا   اق
بوده و بعد از یکـی دو  " مقاومتی 

سال که اقتصاد مقاومتی شان پـا  
ـتـصـادی شـکـل   گرفت، رونـق اق
" گرفته و اشـتـغـال ھـای پـایـدار 

 .شکل خواھند گرفت 
معنای عملی این توجیـھـات،  
ــد ادامــه اخـراجــھـای بـازھــم   ـی تـائ
بیشتر کارگران برای سرو سـامـان  

ــتــی " دادن بــه   ــاوم ــق ــتــصــاد م " اق
اما بد نیست  .  حکومت می باشد 

به سـیـاسـتـھـای اشـتـغـالـزایـی و  
،  " حمایت از تولید ملی حکـومـت " 

و ھزینه ھایی که ادعا می کنـد  
در این بخش صـرف کـرده، اشـاره  
شود، تا تصویر روشنتـری از ایـن  
سیاستھای دولت و کـارفـرمـایـان  
بدست بیایـد، سـیـاسـتـھـایـی کـه  
دولت مدعی است با اجرای آنـھـا  
ــه و   ــکــاری را گــرفــت ــوی بــی جـل
اشتغال میلیونی صـورت گـرفـتـه  

ــش  .  اسـت  ــن یــک دروغــی بــی ای
اتفاقا برعکس ایـن  .  نبوده و نیست 

ــت  ــادق اس ــت، ص ــای دول . ادع
ـیـکـارسـازیـھـا، از قضـا   بیشترین ب
دربخش ھای مورد حمایت دولـت  

ـرای مـثـال  .  صورت گرفته است  ب
از دوسال گذشته از موعد اجـرای  
قانون ھدفمند کردن یارانه ھـا بـه  
بعد و درراستای ھـدفـمـنـد کـردن  
ــت وعــده   ــد و صــنـعــت، دول تـولــی

ـیـد  "  ـتـی از تـول بسته ھای حـمـای
را به صاحبان کارخـانـجـات  "  ملی 

ـیـد و کـارفـرمـان   و واحدھای تـول
ـراسـاس طـرح دولـت،  .  داده است  ب

حـمـایـت  " میلیاردھا تومان پول در  
ــی  ــدات مــل ــولــی و بــرای  "  از ت

جلوگیری ازورشکسـتـگـی، و در  
" تضـمـیـن اشـتـغـال پـایـدار " جھت  

ـیـدی  بـه   واحدھای تولیـدی کـل
. واحدھا اختصاص داده شده اسـت 
ـــول   ـــی ایـــن پ ـب ــ ـری ــ ـق ــ ـم ت ــ   ٤ رق

ــومــان اعــالم شــده   ــاردت ــی ــل ھــزارمــی
ـــت  ـراســــاس گــــزارشــــات  .  اس ـــ ب

ارگانھای حکـومـتـی، از مـرکـز  
پژوھش ھای مجلس گـرفـتـه تـا  
ــای   ــھ ــون ــســی وزارت کــار، کــمــی
ــاقــا   ــگــارنــگ، اتــف ــصــادی رن ـت اق
بیکارسازیھا در واحدھایی که بـه  
گفته دولت پول دریافت کرده انـد،  
ـیـدی   بیشتر از سایر واحدھای تـول

ایـن  .  و کارخـانـجـات مـی بـاشـد 
گزارشات نشـان مـیـدھـنـد  کـه  
میلیاردھا تومان پول به این بھـانـه  
ـنـه شـده    در جاھای دیـگـری ھـزی

و  "  حـفـظ اشـتـغـال " که ربطی بـه  
. بخشا ایجاد اشتغال نداشته اسـت 

ــن   ــه مشـخــصــی کـه در ای نـمــون
گزارشات به آن اشـاره کـرده انـد،  

دولـت و  "  بنگاھھای زودبازده " طرح 
ـراسـاس  .  وزارت کار مـی بـاشـد  ب

این گزارشات وام ھای کالنی بـه  
شر کتھا و واحدھای تولیدی که  

" اشـتـغـالـزایـی " در جھت سیـاسـت  
فعالیت میکردنـد، از مـحـل پـول  
ـیـدات مـلـی   بسته حمایتی از تـول

ـرداخــت گشــتـه اسـت  ــه  . پ از جـمــل
ـنـدگـان ایـن وام ھـا،   دریافت کـن

و  "  گروه صنعـتـی مـنـصـور آریـا " 
شرکت ھای تابعه آن بوده اند کـه  

ھـزار  ٣ در جریـان دزدی مـعـروف  
میلیاردی حـکـومـتـی ھـا بـه آن  

بــراســاس ایــن  .  اشــاره شــده اســت 
گزارشات گروه مربوط به منصـور  
آریا و خسرو مه آفرید که عمـدتـا  
ـر   ـیـدی نـظـی در رشـتـه ھـای کـل
فوالد، آھن وفلزات و بخشـا لـولـه  
سازی فعالیت می کنند، صـدھـا  
ـــول، بـــه   ـــومـــان پ ـــارد ت ـی ــ ـل ــ ـی مــ

ـیـدی " عنـوان  دریـافـت  "  یـارانـه تـول
برخی از عناصر دولـت،  . کرده اند 

بانک مرکزی، ریاست جمھـوری  
و وزارت خانـه ھـای بـارزگـانـی،  
صنـعـت و کـاردر ایـن مـاجـرا و  

دزدیھای سازماندھی شده، دسـت  
در جریان مـحـاکـمـات  .  داشته اند 

دادگاه معروف بـه دادگـاه دزدی  
ـیـاردی، بـخـشـی از  ٣  ـل  ھزار مـی

ــن   ــد ای ــی ــمــھــمــان ضــمــن تــائ ــت م
گزارشات، تاکیدد کـرده انـد کـه  
گروه صـنـعـتـی مـنـصـور آریـا و  
وشرکت ھای زیر مجمـوعـه اش،  
ــا   ــارگــر را ب ــزار ک ــا ھ ــدھ ص
ـیـمـانـی در   قراردادھای موقت و پ

با  .  پروژھایش استخدام کرده بودند 
 ھـزار  ٣ رو شدن مـوضـوع دزدی  

ـقـش ایـن گـروه در   میلیاردی و ن
ـروژه ھـای ایـن   این ماجرا، تمام پ

  ٥٠٠ گروه متوقف و نزدیک بـه  
ـیـف   ھزار نفر از کارگران بال تـکـل
ـرداخــت دسـتـمــزد   وبـخـشـا بـدون پ

بخش دیگر ایـن  .  اخراج گشته اند 
پول به شرکـت ھـای وابسـتـه بـه  
صنایع کلیـدی، از خـودروسـازی  
گرفته تا صنـایـع فـوالد و آھـن،  
نفت و گاز و بخش خـدمـات داده  

ایـن شـرکـتـھـا  کـه  .  شده  است 
بیشترین وام ھای اشتـغـالـزایـی را  
ـر مـجـمـوعـه   دریافت کرده اند، زی
ــعــت   غـول ھـای اقــتـصــادی صـن
ھستند که در دسـت ارگـانـھـای  
ـم،   ـرارگـاه خـات وابسته به سـپـاه، ق
شرکت ھای وابستـه بـه سـازمـان  
تامین اجتماعی و زیر مـجـمـوعـه  
ھایش بوده و بعد از مدت دوسـال،  
ــرده و   ــگــی ک ــت اعــالم ورشــکــس
. کارگرانشان را اخـراج کـرده انـد 

ـفـت خـیـز و در   بویژه در مناطق ن
منظقه عسلویه و پـارس جـنـوبـی  
بیشترین اخراج ھا تـوسـط ھـمـیـن  
دار و دستـه ھـا صـورت گـرفـتـه  

 .است 
ـیـش از دو    بیکاری سازی ب
میلیون نفر کارگر در یـک سـال  
و نیم گذشته رسما تـوسـط دولـت  
و کارفرمایان سازمـانـدھـی و بـه  

ــه شــده اســت  ــت ایــن  .  اجــرا گــذاش
ـرده بـخـشـی از   اخراجـھـای گسـت
سیاستھـای ضـدکـارگـری مـورد  
ـرامـون سـر و   ـی تائید خامنه ای پ
سامان دادن به اقتصاد حـکـومـت،  

ـتـصـاد مـقـاومـتـی "  مـی  "  طرح اق
براساس ایـن طـرح کـه در  .  باشد 

دست اجرا می بـاشـد وبـه بـھـانـه  
ـردن  "  اقتصادی کردن "  صنایع، باالب

ــجـاد شــرایــط   ــد، ای ـی ــول بـارآوری ت
مناسب رقابت با تولیدات مشـابـه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ـنـه   خارجی، صرفه جویی در ھـزی
ــد و  ــولــی ــای ت ــه  .... ھ اســت ک

میلیونھا کارگر اخراج شـده و یـا  
ـرار دارنـد  ایـن  .  در آستانه اخـراج ق

ــریــن   ــت ــزرگ ــاســت حــکــومــت ب ســی
ـر   ـتـش ب تعرض سرمایه داران و دول
ـقـه کـارگـر مـی   علیـه کـل طـب

تعرضی که زندگی و زنـده  .  باشد 
ماندن میلیونھا خانواده کـارگـری  
را با مخاطرات جدی روبرو کـرده  

ــن ســیــاســت  .  اســت  در کــنــار ای
ضدکارگری، دولت و حـکـومـت  
ـیـکـارشـدگـان وعـده   وقیحانه به ب
برخورداری از تامین اجـتـمـاعـی،  
ـرای دوران   ـیـکـاری ب بویژه بیمه ب

بنابر ادعـای  . بیکاری را میدھند 
دولت، بیکارشدگان با مراجعه بـه  
ـیـمـه   ـنـد ب تامین اجتماعی میتـوان
بیکاری بر حسب سنوات و سابقـه  
کار دریافت کرده و به محض راه  
اندازی کارخانجات و واحـدھـای  
ــوانــنــد بــه   ــت ــیــدی دوبــاره مــی ــول ت

ایـن یـک نـوع   .  کارشان برگردند 
دیگر از دروغ ھای اسـالمـی  و  

ـتـشـان   وقیحانه سرمایه داران و دول
ـم وضـعـیـت  .  می باشد  ـی ـن ـی اما بب

بیمه بیکاری و تامین اجتـمـاعـی  
میلیونھـا کـارگـر اخـراج شـده از  
چه قرار است؟ تا چه حـد واقـعـا  
ـیـکـاری   امکان استفاده از بیـمـه ب
برای این میلیونھا نفر مھـیـا مـی  

بنابر تحقیقات کارشـنـاسـان  .  باشد 
ــات خــود   ــق ــی ــی و تــحــق حــکــومــت
سازمان تامین اجتماعـی در دوره  
صدرات مرتضوی بر این سازمـان،  

ـرای دریـافـت   تعداد کسانی که ب
بیمه بیکاری به سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی و ارگـانـھـای مـربـوطـه  
ــد، در دوســال   ــرده ان ــراجــعــه ک م

  ٢٢٠  تـا  ١٧٠ گدشته رقمی بین  
خود بانـدھـای  .  ھزار نفر بوده است 

گرد آمده درتامین اجتماعـی ایـن  
گزارشات را داده و بـی شـرمـانـه  

" مشـکـالتـی " ادعا کرده اند کـه  
ــا   ــطــه ب ــان در راب ــن ســازم درای
ـر کـردن فـرم ھـای   رسیدگی و پ
ـیـکـاری وجـود   ـیـمـه ب تقاضـای ب

دار و دسـتـه مـرتضـوی در  .  دارد 
ـر   ـرات تـامـیـن اجـتـمـاعـی پـا را ف
گذاشته و ادعا کرده اند کـه ایـن  

ـنـگـی " سازمان ھم با   " کمبود نقدی
ـیـمـه   ـبـات ب ـرداخـت مـطـال برای پ

ـرو مـی بـاشـد  ــه  .  شـدگـا ن روب ب
ــراف خــود دســت انــدرکــاران   اعــت
ـنـاد بـه   تامین اجتماعی و با اسـت
تحقیقاتی که اینھا کرده اند، ایـن  
دومیلیون کارگر اخراج شده عمـال  
ـرخـوردار نـمـی   از بیمه بیکـاری ب

ـیـس اتـحـادیـه  .  باشـنـد  ـنـکـه رئ ای

کارگران قرارداردی در مصـاحـبـه  
اش به تامین اجـتـمـاعـی و آمـار  
ــداد   ــع ــه  شــده از ت ــام ارائ ورارق
بیکاران اشـاره مـی کـنـد، خـود  
دلیلی بر این اسـت کـه سـازمـان  
ــاســت   ــاعــی ســی ــم ــن اجــت ــامــی ت
ــش   ــکــاری آمــار را در پــی ــت دس
ـیـکـار   گرفته تا تعداد کارگـران ب
شده را کم نشـان بـدھـد و بـدیـن  
ترتیب از پرداخت بیمه بیکاری بـه  

ـر  .  متقاضیان سر باز بزنـد  عـالوه ب

این، موضوع پر کردن  فـرم ھـای  
سازمان تامین اجتماعی، سـنـوات  
کار وشموالت بیمه بیکاری برای  
بیـکـارشـدگـان، درصـد و مـیـزان  
آخرین دریافتی ھای کارگران در  

ــغــال و  ــه  ...  دوران اشــت ــمــل از ج
مشکالت عدیده ای ھستنـد کـه  
ــن   ــامــی ــان ت ــت، ســازم خــود دول
اجتماعی بـه کـارگـران تـحـمـیـل  

ــد  ــرده ان در مــورد کــارگــران  .  ک
قراردادی و پیمانی وضـعـیـت بـه  

ــدتــراســت  ــب ب ــن  .  مــرات اکــثــر ای
ــا قــراردادھــای زیــر   کــارگــران ب
حداقل دستمزد و با دوران مـحـدود  
. و بخشا موقت شـاغـل بـوده انـد 

کارفرماھا در تبانی بـا دولـت و  
ـراردادھــای   ــن اجــتـمــاعـی ق تـامـی
ـیـد امضـا،   گوناگون مـوقـت، سـف
محدود به یک سال تا دوساله بـا  

بعـد از اتـمـام  .  کارگران بسته اند 
زمان قرارداد کار کارگران اخـراج  

ــبــق قــوانــیــن و  .  مــیــشــونــد  ــر ط ب
مقررات تامین اجتماعی کارگران  

 سال سابقه کار میتواننـد  ٥ باالی  

با پرشدن سنوات کارشان بـه ایـن  
ــرم   ــرده و ف ــراجــعــه ک ســازمــان م
ــر   ــکــاری پ ــی ــمــه ب ــی درخــواســت ب

ــد  ــایــن ــم ــجــا کــه اکــثــر  .  ن از آن
ـراردادھــای کــارگــران حــداکــثــر   ق
ــاشــد، ایــن   ــاالی دوســال مــی ب ب
ـیـمـه   ـفـاده از ب کارگران حـق اسـت

ـیـب  .  بیکاری را ندارنـد  ـرت بـدیـن ت
میلیونھا کارگر بدون ھیچ گـونـه  
ـر رانـده   ـق ـر خـط ف تامینی، به زی

آمار وارقام این کارگـران  . میشوند 

حداقل در بخش سـاخـتـمـان و راه  
ــا   سـازی و خـدمــات کــه عــمــدت
ــخــش   قــراردادی و پــیــمــانــی و ب
اعظمشان موقت می بـاشـنـد، بـه  
ـیـس اتـحـادیـه کـارگـران   گفته رئ

ـراردادی   ـر مــی  ٨ ق ـف ـیـون ن ـل  مــی
 میلیون نفـر در  ٨ یعنی این  .  باشد 

ــس   ــکــار شــدن شــان صــورت بــی
ـیـکـاری و   ـیـمـه ب برخورداری از ب
ــن   ــامــی ــای ت ــزای ــاز م ــدرغ چــن

ایـن  .  اجتماعی را نخواھند داشـت 
ھم وضعیت تامیـن اجـتـمـاعـی و  
خطراتی که میلیونھـا کـارگـر را  
ـیـکـار شـدن، تـھـدیـد   در صورت ب

 .می کند 
در کنار اخراجھای میلیـونـی،  
ـنـات اجـتـمـاعـی   نبود حداقل تامی
برای کارگران بیکارشده، افزایـش  
ـیـکـاران، سـودھـای   روبروز تعداد ب
افسانه ای سرمایه داران و ابـعـاد   
دزدیھای کـل نـظـام ھـم ھـر روز  

ـیـسـت  .  افزایش می بـابـد  روزی ن
ـری در مـورد دزدیـھـای   کـه خـب
ــای   ــه ھ ــان ــاردی در رس ــی ــل مــی

ـیـایـد  در مـاجـرای  .  حـکـومـتـی ن
بـه  "  حمایت از تولیدات مـلـی " طرح 

  ٤ اعتراف خـودشـان نـزدیـک بـه  
ھزار میلیاردتومان را عمال خـورده  

ـیـاردی  ٣ در دزدی  . اند  ـل  ھزار مـی
ـنـطـور  پـا بـه پـای ایـن  .  ھم ھـمـی

دزدیـھــایشـان درآمـدھــای صــدھــا  
میلیاردی نفتی و گازی را دارنـد  
که در کنار لفت و لیس ھایشـان،  
ھزاران میلیاردتومان را صـرف دم  
و دستگاه سرکوب و حکومتـشـان  

ـنـد  . برای حفظ نظامشان می کـن
برای تامین ھزینه ھای حکومـت  

کـمـبـود  " و سر پـا نـگـه داشـتـن  
ـیـون  . ، ندارند " نقدینگی  ـل صدھا می

ـم   دالر برای سرپا نگه داشـتـن رژی
ـلـه  .  اسد داده و میدھند  به حزب ال

لبنان و حماس و دارودسـتـه ھـای  
تروریست اسالمی میلیـونـھـا دالر  

ــد  ــن صــد ھــا  .  کـمــک مــی کــن
میلیارد تومان صرف ساخت وسـاز  
ــور امــامــانشـان کــرده و مــی   ـب ق

ـرداخـت  ...  کننـد   ـتـی پـای پ وق
ـیـکـاریـش   دستمزد کارگر، بیمـه ب

ــد،  ــان مــی آی ــه مــی ــود  " ب ــمــب ک
 ...دارند و " نقدینگی 

حکومـت اسـالمـی سـرمـایـه  
ــرض   ــع ــاتــالن  ت داران، دزدان و ق
ـقـه کـارگـر   گسترده ای را به طـب

ــرده اســت  ــراج ھــای  .  آغــاز ک اخ
میلیونی، عدم پرداخت بـه مـوقـع  
ــمــه   ـی ـرداخــت ب ــمــزدھـا،عــدم پ دسـت
بیکاری به کارگران بیکار، عـدم  
ــن   ــی ــرخــورداری از حــداقــل تــام ب
ـر   ـق اجتماعی در کنار تـحـمـیـل ف
وفالکت و گـرانـی ھـای بـاالی  

ـر گـرده کـارگـران و  ٦٠   درصد ب
ــشــگــی   ــی مــردم، یــک جــزء ھــم
ـم   سیاست ھای ضدکارگـری رژی
ــنــد ســال   بــوده اســت کــه در چ
ـری بـه خـود   گذشته شدت بیـشـت

ــه اســت  ــر،  .  گــرفــت ــه کــارگ ــق طــب
ــش کــارگــری و رھــبــران و   جــنــب
فعالین مبـارزات کـارگـری بـایـد  
ـر سـیـاسـت اخـراج   متحدانه در براب
ھای میلیـونـی، قـدرت اتـحـاد و  
ـیـاورنـد  . مبارزه شان رابه مـیـدان ب

ـیـه اخـراجـھـا یـک   ـرعـل مـبـارزه ب
ضرورت و نیاز جنـبـش کـارگـری  
و کل طبقه کارگر برای دفاع از  
حق حـیـات و زنـدگـی اش مـی  

فقط با اعتراض قـدرتـمـنـد،  . باشد 
ـــا   ـری ب ـراســ ـــارزات ســ ـب ـــا مــ ب
ــه   خـواســتـھــای مشــخــص و بـا ب
ـیـونـی   ـل ـروی مـی ـی مـیـدان آوردن ن
طبقه کارگر برعلیه سـیـاسـتـھـای  
ضد کارگری جمھوری اسالمـی،  
ــوان حـمــالت گسـتــرده رژیــم   ـت مـی
ـقـه کـارگـر، از جـمـلـه   برعلیه طب
سیاست اخراجھای میلیونی را بـه  

 . عقب راند 
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از اين شماره ستونی 
در "تحت عنوان 

" حاشيه اخبار كارگري
در نشریه منتشر 

میشود مطالب اين 
ستون كوتاه تالشي  
براي برجسته كردن 
مھمترین بخشھای 
اخبار کارگری در 
یک ھفته میباشد

 )کارگر کمونیست(
 

اعتراضـات كـارگـری اسـاسـا در  
شكـل اعـتـصـاب انـجـام گـرفـتـه  

اعتصاب در ھفته گـذشـتـه  . است 
در مـراكـز اصـلـی و مـركـزی از  
جمله؛ در مركز تولیدی و كارخانـه  
ــه   ـراض ب ھـای پـارلـو ســاوه؛ اعـت

ــراج   ــراض در  ٢٠ اخ ــت ــر، اع كــارگ
 مـاه از حـقـوقـھـای  ٤ ( عسلویـه  

، سومین تجمـع کـارگـران  ) معوقه 
ــه ھــمــراه   ــار ب ــن ب ــد اھــواز؛ ای ـن ق

در اعتراض بـه تـعـویـق  ( ھا   خانواده 
 مـاه گـذشـتـه خـود و  ٢٢ حقوق  

ھمچنین محـرومـیـت از خـدمـات  
، تجمع کـارگـران  ) رایگان درمانی 

نساجی مازندران مقـابـل مـجـلـس 
 مـاه حـقـوق  ٢٨ اعتراض به بـه  ( 

ــه  ، اعــتــراض کــارگــران  ) مــعــوق
ـراض  (  ھای گروه آریـا   شرکت  اعـت

ـیـل   ـب به قـطـع شـدن مـزایـا؛ از ق
پاداش، حـق مـامـوریـت، اضـافـه  

 ) کاری، سھمیه بلیت رایگان 
اعتراض در شكل اعتـصـابـات  
ـر   از یك روز تا بیش از یك ھفته ب
ـرداخـت   محور حقوق و مـزایـای پ

ـفـاق مـھـم  .  نشده، بوده است  یك ات
ــه   ــه گــذشــت ـت در اعــتــراضــات ھــف
ھمراھی خـانـواده ھـای كـارگـران  

ـرض   قند اھواز بـا کـارگـران مـعـت
ـراك خـانـواده  .  بود  ھمراھی و اشـت

ـراضـات و   ھای كارگری در اعـت
ــارگــری امــری   ــات ك ــصــاب اعــت

ایــن  .  ضــروری و حــیــاتــی اســت 
ـر قـدرت اعـتـصـاب   ھمراھی ھا ب

نظر افكار عـمـومـی در  .  میفزاید 
ــلــب و از   ــر را ج ــت ــع ــی ســطــح وس
ــعــی بــرخــوردار   حـمــایــتـھــای وسـی

در عسـلـویـه عـیـدی  .    میشـود 
ــوق مــعــوقــه  ١٣٩٠ ســال   ــق  و ح

پرسنـل از مـرداد مـاه تـا کـنـون  
تعداد زیـادی  .  پرداخت نشده است 

کارکـنـان  .  از پرسنل  اخراج شدند 
بعضی از ایـن شـرکـتـھـا کـه از  
ھفته گذشته دست بـه اعـتـصـاب  
آرام زده بودند بعد از ایـن کـه بـا  
بدقولـی وعـده داده شـده  جـدیـد  
شرکت آریا نفـت شـھـاب مـواجـه  

ـر  ١٤ شدنـد، در   آذر پـس از دفـات
ــد  ــجــوم بــردن ــا ھ ــن  .  کــارفــرم ای

ــه ھــا ھــجــوم   اعــتــراض در رســان
ـر کـارفـرمـایـان   کارگران به دفـات

از اعـتـصـاب آرام و  .  خوانده شـد 
ــاتــر   ــه دف ــوم ب ــج ــه ھ ــس ب ســپ

ـراض  .  كارفرمایان كشانده شـد  اعـت
تعرضی در شـرایـطـیـكـه دولـت و  
ــه   ــنـایــی ب كـارفــرمـا بـا بـی اعـت
ــرخــورد   ــراض ب ــت ــتــصــاب و اع اع
ــد، در مــواردی ضــروری   ــن ــك مــی

 . است 
 

بیكاری و توقف خط 
 تولید در ھفته گذشته؛ 

ــه تــیــک   تــاک در    کــارخــان
كـارگـر ، كـارخـانـه  ٦٠ قزوین بـا  

خـرم آبـاد،  «بـوژان »یخچال سازی  
ده ھـا  .  كارگر تعطیل شدند ٢٤٢ با  

ـیـدی   كارگر ایـن خـط ھـای تـول
ـیـس اتـحـادیـه  .   بیكار شدند  و رئ

ــی   ــمــان کـارگــران قــراردادی و پــی
سراسر کشور نیز از اخـراج یـک  
ــراردادی از   ــر ق ــون کــارگ ــی ــل ــی م
ابتدای سـال جـاری تـاکـنـون در  
واحدھای تولیدی کشور خبر داده  

ــود  ــراردادی  .  ب ــعــداد كــارگــران ق ت
میلیون ھستنـد و  ٨ تاكنون بیش از  

در ناامنی شغلی به سر می برنـد  
ـرارداد   و بیکاری و عدم تـمـدیـد ق
ـر بـاالی سـر   مثل بختکی شوم ب

در قـزویـن  .  آنھا سایه افکنده است 
ـیـك   كارخانه قطـعـی سـازی مـارل
ـیـكـار را بـه   سان تعداد كارگران ب

 .  نفر رسانده است ٢٨١ 
 

ابراز وجود انقالبی و 
 ! تعرضی كارگران در بند

اتفاق مھم در جنبش كارگـری  
رضـا  .( نامه رضـا شـھـابـی اسـت 

ـنـج    شھابی به شش سـال زنـدان،   پ
ــت   ــی ــت از فــعــال ــی ســال مــحــروم
ــرداخــت ھــفــت   ــکــایــی و پ ســنــدی
میلیون تـومـان جـریـمـه مـحـکـوم  

رضا شھابی در نامه ای از  ) شده 
ـیـان و   آنچه مرگ تدریجی زنـدان
فرسودگی فیزیکی و ذھنی آنھـا  
ـیـس   نامیده، سخن گفتـه و بـه ری
دستگـاه قضـاء ھشـدار داده کـه  

اگر به خاطر بی توجـھـی ھـای  ” 
ـرای   بعدی اتفاق و حـادثـه ای ب
من و کسان دیگری چون من در  
زندان روی دھد، مسئولیـت آن بـا  
قوه قضائیه و سازمان زندان ھـا و  
ـنـد   ـل ـیـن ب البته در راس آن مسئـول

نـامـه  “  . پایه کشـور خـواھـد بـود 
ـفـاوت   رضا شھابی از زوایـای مـت
ـراض   در صحنـه سـیـاسـی و اعـت
روزمره طبقه كارگر حائز اھـمـیـت  

ـراز وجـود و  .  است  درسھای این اب
تعرض به زنجیر قوانیـن و دادگـاه  
ـران   ھایی كه زندگی و حیات رھـب
و سخنگویان جنبش كـارگـری را  

ـبـش  .  بگرو گرفته انـد، اسـت  جـن
كارگری با نامـه ھـای كـارگـران  
در بند عمال فضا و سـد سـركـوب  

این نامه ھا كـه  .  را شكسته است 
در یكسال گـذشـتـه تـوسـط رضـا  
شھابی، پدارم نصراللھی، اسانلو و  
تعداد بیشتری خطاب بـه جـامـعـه  
ـلـف نـوشـتـه   به مناسبتھای مـخـت
ـران و   شده، به تعیین بخـشـی رھـب
ـراز   سخنگویان جنبش كـارگـری اب
وجود مادی و معینی داده و ایـن  
ـیـن   به معنای این است كـه فـعـال
ــد در شــرایــط   كـارگــری آمــاده ان
ھای سخت در موضـع تـعـرض و  
ـرار   سخنگویی اعتراض كارگران ق

 . بگیرند 

 
گرامیداشـت سـتـار بـھـشـتـی  

مساله دیـگـر  ! كارگر وبالك نویس 
فراخوان كارگران كارگران كارخانـه  

ـپـارس و   ـران جـمـعـی از  . ھای تـھ
بازنشستگان كارخانـه ھـای شـرق  
تھران در گرامیـداشـت یـاد سـتـار  
. بھشتی كارگر وبالك نویس اسـت 

بازنشستگان كارخانـه ھـای شـرق  
ستار بھـشـتـی از  »تھران نوشتند؛  

حق و حقیقت دفاع كرد و در ایـن  
ــر   ــه ب ــایــداری جــانــان مســیــر بــا پ
ـر ھـرنـوع   ـقـاداتـش دسـت رد ب اعت
تسلیم طلبی و بی ھزینگی زد و  
ـیـز شـكـنـجـه گـران و   با خونش ن
آمران سـتـمـگـر و بـی مـروت را  

و كـارگـران كـارخـانـه   «رسوا نمود 
فقط   »ھای تھران پارس نوشتند؛  

بخاطر نوشته ھای ازادیـخـواھـانـه  
ـر   ـر شـد و زی در وبالگش دستگـی

در  .  جانبـاخـت  «شكنجه ستمكاران 
این اطالعیه ھا از كارگران دیـگـر  

 »مراكز تولیدی خواسته اند كه؛  
برگزاری مراسم ھرچه با شكوھتـر  

  .«یاد آن شھید را گرامی بداریم 
  

 
 نا امنی محیط كار

ـرس    بر اساس اخبار قابل دسـت
بیش از ھشت نفر بر اثر نا امـنـی  
محیط كار جان خود را از دسـت  

 . داده اند 
ـیـداد   نا امنی مـحـیـط كـار ب

ــد  ــكــن ــه مــا در  .  مــی ــت ھــر ھــف
ـنـدی گـزارشـات كـارگـری   جمعـب
ـقـص   شاھد از دست دادن جان و  ن
عضو و از كار افـتـادگـی ھـرچـه  
بیشتر كارگران در مـحـیـط ھـای  
ــای   ــه ھــا و شــركــت ھ كــارخــان

ــیــم  ــكـاری ھســت ــمــان ـی كــارگــران  .  پ
میتوانند با ھـوشـیـاری در حـفـظ  
ــی شــان بــا طــرح   ــت جــان ــی ــن ام
ــات مــعــیــن دفــاع كــنــد  ــب . مــطــال

جلوگیری از نا امنی محیط كـار  
. امری است فوری و قابل حصول 

ــل   ــاب ــد در مــق ـن ــوان ــت كـارگــران مـی
ـــای   ـركـــت ھ ـــی شــ ـب ــ ـل ســـودطــ
ــرمــایــه داران   ــمــانــكــاری و س ــی پ

 .  بایستند 
  

 جمعبندی
 ایجاد تشكل ھای كارگـری،  
اتكا كارگران به مجمع عـمـومـی  

و اتحاد و مشاركت خانـواده ھـای  
كارگری امری فوری و ضـروری  

امروز نیاز به این تشكلھا و  .  است 
ـر كـارگـران   اتحاد و نزدیكی بیشـت
ـر شـده   از ھر دوره ای حـیـاتـی ت

دولت و كارفـرمـاھـا، خـانـه  .  است 
كارگر و شـوراھـای اسـالمـی در  
ـتـصـادی   دل بحران سـیـاسـی و اق
كنونی ھركدام بـه سـھـم خـود در  
تالـشـنـد اعـتـصـاب و تـعـرضـات  

ـرنـد  ایـن  .  كارگری را به كـج راه ب
ـراضـات را بـه   اعتصابـات و اعـت
ـرای نـجـات نـظـام   نیروی خود و ب

ھـر روز در  .  وسرمایه تبدیل كننـد 
صحن مجلس شـورای اسـالمـی،  
در كریدورھـای وزارت كـار و در  
ـم   میان عـوامـل ضـد كـارگـر رژی
شاھد نقشه كشی و در عین حـال  
اشك تمساح ریختن برای كارگـران  

ــیــم  ــا  .  ھســت ــھ حــق  "  مــدافــع " ایــن
تظاھـرات و جـمـع آوری طـومـار  
ـرل   ـت ـن شده اند، میخواھند سكـان ك
ــراض   ــم و اعــت ــش عــظــی ــب ــن ج ای
ــه   كــارگــری را در دســت داشــت

به اظھارات كثیف کسانی  .  باشند 
مانند وزیر نفت کـه كشـتـه شـدن  
ــا كشــتــه شــدگــان   كــارگــران را ب
جنگ مقایسه مـیـكـنـد و آن را  

ـر !  امری طبیعی  ! و اجتناب نـاپـذی
ــه   ــد، و در واقــع ب ــكـن ــقـی مـی ـل ت
ــای   ــت ھ ــان و شــرك ــای ــارفــرم ك
ـیـد   پیمانكاری مـجـوز ادامـه تـول
بدون رعایت ایمن سازی مـحـیـط  
ــان   ــھــای ج ــه ب ھــای كــار را ب
كارگران و از ھم پاشـیـدن خـانـواده  
.  ھایشان می دھد، باید پاسـخ داد 

جــواب بــه ایــن ادعــاھــای ضــد  
ــری و مــزورانــه، در گــرو   كــارگ
ـبـات   ایجاد تشكـل و طـرح مـطـال
فوری برای ایمن سازی مـیـحـط  

 .    كار، است 
 

 درحاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

 



 11 ٢٣٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 
 اخبار اعتراضات كارگری

  
 ھجوم کارگران به دفاتر کارفرمایان 
شـرکـت  ( بنابه گزارش دریافتی، شرکتھای پیمانکاری  

 و  ١٥ فـاز  )  پتروپارت ، پایندان ،دریا ساحل ،فارس اسکات 
ـرداخـت  ١٦  ـیـل عـدم پ  پارس جنوبـی در عسـلـویـه  بـه دل

شـرکـت آریـا  (  مطالبات توسط کارفرمای مـجـری طـرح  
در  )  نفت شھاب که متعلق بـه سـپـاه پـاسـداران مـی بـاشـد 

بـا تـوجـه وضـعـیـت ایـن  .  آستانه ورشکستگی می بـاشـنـد 
ـرسـنـل از   شرکت ھا ، عیدی سال گذشته و حقوق معوقه پ

شرکتھـای فـوق در  . مرداد ماه تا کنون پرداخت نشده است 
. ماھھای اخیر تعداد زیادی از پرسنل خود را اخراج کـردنـد 

کارکنان بعضی از این شرکتھا که از شنبه گذشتـه دسـت  
به اعتصاب آرام زده بودند بعد از این که با بـدقـولـی وعـده  
ـروز   داده شده  جدید شرکت آریا نفت شھاب مواجه شدند، دی
، جمعه پس از ھجوم به دفاتر کارفرما خسارت زیـادی بـه  

الزم بـه ذکـر اسـت کـه جـمـھـوری  .  اموال آنھا وارد کردند 
  ١٥ اسالمی ھمچون ھمیشه بارھا اعالم کرده است که فاز  

 از مدتھا قبل شروع به کار کـرده اسـت در صـورتـی  ١٦ و  
که تا شروع اولیه حداقل دو سال زمان در بھترین حالت الزم  

 گانه دیگر نیز در شرایط وخیم تـری بـه  ٢٩ فازھای  . است 
 .سر می برند 

 
 كارگر٢٠پارلو ساوه؛ اعتراض به اخراج 

ـنـل و  ٢٠٠ بیش از   ـنـده پ  كارگر كارخانه پارلو تولید كنن
 كـارگـر  ٢٠ ساختما ن پیش ساخته كه در اعتراض به اخراج  

قراردادی این شركت اعتصاب نموده بودند برای چـھـارمـیـن  
روز متوالی این اعتصاب و تحصـن در مـحـوطـه دا خـلـی  

كارگران گفته اند كه تا به خـواسـتـه  . شركت ادامه پیدا كرد  
 .ھایشان پاسخ مثبت داده نشود به سر كار برنخواھند گشت 

 
 اعتراض در عسلویه

ــارس   ــی پ ــم ــت پــتــروشــی ــارگــران شــرك  اعــتــراض ك
اخـبـار  .  ماه حقوق معوقه خود را میخـواھـنـد ٦ درعسلویه  ١٢ 

ـیـش از     ٢٠٠ واصله از عسلویه حاكی از ایـن اسـت كـه ب
ـروشـیـمـی پـارس   ـت  مـاه از  ٤  ھـنـوز  ١٢ كارگـر شـركـت پ

حقوقھای معوقه خود را طلب دارندیكی از كارگـران گـفـت  
ـراضـات  ٦   ماه جزء مطالباتمان بود اما با پیگیری ھا و اعـت

 ماه حقـوق مـعـوقـه را  ٦ كارگران اخیرا موفق شدیم دوماه از 
 .بگیریم و پیگیر حقوق مرادماه تا كنون پرداخت نشده خود میباشیم 

 
سومین تجمع کارگران قند اھواز؛ این بار 

 ھا به ھمراه خانواده
ـرای   ـیـه شـکـر اھـواز ب ـنـد و تصـف کارگران کارخانه ق

سومین روز متوالی در مقابل استانداری خـوزسـتـان تـجـمـع  
 . کردند 

ـراض بـه   این کارگران که در دو روز گذشته نیز در اعـت
 ماه گذشته خود و ھمچنین محرومـیـت از  ٢٢ تعویق حقوق  

خدمات رایگان درمانی تجمع کرده بودند، امـروز صـبـح بـه  
. ھایشان به مقابل استانداری خـوزسـتـان آمـدنـد   ھمراه خانواده 

ــت ھــمــراھــی   ــاره عــل ــد اھــواز درب یـکــی از کــارگــران قــن
: ھای کارگری در این تجمع به خبرنگار مـا گـفـت   خانواده 

رسیم خـانـواده    ھا، وقتی به خانه می   معموال بعد از این تجمع 
منتظر شنیدن اخبار خوب دربـاره رفـع مشـکـالت و تـاریـخ  

وقـت    پرداخت حقوق ھستند اما از آنجا که مسـئـوالن ھـیـچ 
ـرای    جواب مشخصی به ما نـمـی  دھـنـد مـا ھـم جـوابـی ب

ھـا را    امـروز آن .  شویم   شان می   ھایمان نداریم و شرمنده   خانواده 
 .به ھمراه آوردیم تا خود شاھد باشند 

 
تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل 

 " ماه حقوق نگرفته ایم٢٨/ "مجلس
ــدران در  ١٤  آذر، جــمــعــی از کــارگــران نســاجــی مــازن

 ماه حقوق معوقه خود در مـقـابـل مـجـلـس  ٢٨ اعتراض به  
آنـھـا    تجمع کردند و از مسئوالن خواستند تا بـه مشـکـالت  

جـمـعـی از کـارگـران کـارخـانـه نسـاجـی  .  رسیدگی کنند 
مازندران در اعتراض به عقب افتادن چندیـن مـاھـه حـقـوق  
ـنـدگـان   خود در مقابل درب مجلس تجمـع کـرده و از نـمـای
مجلس و دولت خواھان رسیدگی به شرایط نـابسـامـان خـود  

 . شدند 
 

با وجود سختی شرایط  به اعتراض ادامه 
 میدھیم
ـرای  ١٨   آذر؛ کارگران معترض نساجی مازنـدران کـه ب

پیگیری مطالبات خود در مقابل دفتـر مـرکـزی کـارخـانـه  
ـردنـد  . تجمع کرده بودند، در شرایط بسیار بدی به سر مـی ب

ـبـات خـود در   ـری مـطـال این کارگران در حالی برای پیگـی
ـر مـركـزی   شرایط بد آب و ھوایی به تھران آمـده و در دفـت
ـنـه ھـای   كارخانه مقیم شدند که ھم از بـابـت تـامـیـن ھـزی
کرایه اتومیبل و خورد و خوراک دچار مشکل بودند و ھـم  
ـنـاه   از نظر پوشش در برابر سرما و محل اقامت و اسکان سرپ

ـنـد  . مناسبی نداشتند  کارگران نساجی مازنـدران مـی گـوی
طبق وعده ای که به آنان در جریان آخرین تـجـمـع داده شـده  
است، برای بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات مـعـوقـه  

 .خود تا پایان آذرماه منتظر خواھند ماند 
 

کارگران اعتصابی شرکت نگھداری خط و 
ابنیه فنی راه آھن سیرجان ،امروزمقابل 

 ایستگاه راه آھن سیرجان تجمع کردند
آذر ،تعدادی از کارگران شرکت نـگـھـداری خـط و  ١٤ 

ـراض  ) تراورس (ابنیه فنی راه آھن سیرجان   ، به عـالمـت اعـت
به وضعیت حقوق، مزایا و عدم پرداخت بیمـه کـه از چـنـد  
ـبـه   روز پیش دست از کار کشیده اند، صبح امـروز سـه شـن

 .مقابل راه آھن سیرجان تجمع کردند 
  

  ھای گروه آریا اعتراض کارگران شرکت
ـرضـیـن در  ١٥  آذر؛ به گزارش مشھد خبر، یکی از معـت
این تجمع اولین تـجـمـع از  :  وگو با ایسنا، اظھار داشت   گفت 

این دست نبوده است و قبل از آن نیز بارھا این کار را انـجـام  
ایم و خواستار دریافت حقوق و مزایای کامل از شرکـت    داده 

 اداره خـط کـه یـکـی از ادارات  ٨١ در سال  . خود ھستیم 
ـراور واگـذار    راه  آھن است به یک شرکت خصوصی به نام ت

ـتـه شـد شـمـا مـامـور یـک   شد، آن زمان به این افراد گـف
ـنـد  ٨٩ اید و تا سال    شرکت نیمه دولتی شده   ایـن افـراد مـان

آھن حقوق و مزایای خود را به موقع دریـافـت    سایر افراد راه 
  ٨٩ در سـال  .  کردند و ھیچ مشکلی نیز وجود نـداشـت   می 

 قانون اساسی اعـالم  ٤٤ سازی طبق اصل    سازمان خصوصی 
کرد که شرکت تراور را بـه یـک شـرکـت خصـوصـی در  

ـیـل آن  ـم و بـه دل ـرابـورس    فرابورس واگـذار کـردی کـه در ف
متقاضی خریدی وجود نداشت به مزایده گذاشته شد و ایـن  
شرکت در نھایت به شرکت گروه امیر منصور آریـا واگـذار  

آھن گوشزد کـردنـد    ھمزمان کارکنان این شرکت به راه .  شد 
که حاال که کال این شرکت به یـک شـرکـت خصـوصـی  

ـیـد،    واگذار شده است دوباره نیروھای آن را به راه  آھن برگـردان
آھن کشور اعالم کـرد شـمـا طـبـق دسـتـور سـازمـان    اما راه 

ـرمـنـصـور آریـا واگـذار    خصوصی  سازی به شرکت گروه امی
اید که متاسفانه این شرکت ھـمـان شـرکـت اصـلـی در    شده 

امـروز  .  پرونده اختالس بزرگ سه ھزار میلیاردی کشور بود 
کم تمام مزایا قطع شـده اسـت و    به دلیل نداشتن متولی کم 

ـیـل پـاداش، حـق مـامـوریـت، اضـافـه   ـب ھرگونه مزایا از ق
قـدر    قطع شده اسـت و آن ...  کاری، سھمیه بلیت رایگان و  

ـر    ادامه یافت که نیروھای خدمات درمانی راه  آھـن عـالوه ب
  ٩٠ شان نیز با ھمان تعرفه سـال    قطع شدن تمام مزایا، حقوق 

از طرف دیگر خیلی از نیروھایی که روزمـزد  .  شود   داده می 
بودند، از تیرماه حق بیمه آنھا قطع شده است و ھیـچ پـولـی  
به تامین اجتماعی بابت حق بیمه این کارکنان واریـز نشـده  

ـرچـه  ٢٨ است و نیرویی که    سال سابقه دارد امروز بدون دفـت
به ھمین دلیل در شھرھـای کـرمـان،  . تامین اجتماعی است 

که ایـن    شاھرود، یزد، اصفھان، اھواز و بندرعباس به اسم این 
ـنـد  در  .  شرکت منحل شده نیروھا نیز در حـال تـعـدیـل ھسـت

سازی کشور آمده است که اگـر     سازمان خصوصی ٢١ ماده  
قصد واگذاری سازمانی را به بخش خصوصی داریـد بـایـد  

کـه کـارمـنـدان بـایـد    چند موضوع را مدنظر گرفت، اول آن 
اعالم رضایت کنند و دیگر آن که تا زمانـی کـه شـرکـت  
مادر ظرفیت خالی دارد نباید نیروھا را واگـذار کـنـد، امـا  

ـلـف  ٤٠٠  تا امروز  ٨٩ آھن از سال    راه   نفر نیرو با عناوین مخت
در خراسان استخدام کرده اسـت و  ...  بان، مانورچی و    سوزن 

شـان آن اسـت    حاضر نیست این نیروھا را بازگردانـد و حـرف 
اش را کوچک کند و چون شـمـا    خواھد بدنه   که دولت می 

سـازی واگـذار شـدیـد دیـگـر    از طریق سـازمـان خصـوصـی 
در این رابطه با استاندار، فرماندار، امـام  .  توانید برگردید   نمی 

ـرکـل   ـیـن وزارت راه، مـدی جمعه، نمایندگان مجلس، مـعـاون
ـبـه    راه  ـر ریـاسـت جـمـھـوری مـکـات آھن کشور و حتـی دفـت

این تـجـمـع ھـم  .  ایم و ھمه از این موضوع باخبر ھستند   کرده 
چـنـان بـدون جـواب    بدون ھیچ نتیجه خاصی تمام شد و ھـم 

در مقابل خبرنگار ایسنا کـه در مـحـل حـاضـر شـد  .  ماند 
ـبـود و ھـمـه    ابتدا ھیچ یک از مسوولین راه  آھن پاسخگو ن

شـدنـد و مـدعـی    کال وجود چنین اعتراضی را منکر مـی 
ـبـوده اسـت، و   ـراضـی در کـار ن بودند نه تجمعی و نه اعـت

چنین مانع از ورود عکاس این خبـرگـزاری بـه مـحـل و    ھم 
 . گرفتن عکس شدند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 



١٣٩١ آذر ٢١  کارگر کمونيست  12 

 
با تعھدات کارفرما درفرمانداری 

ساوه،کارگران کارخانه ھای پروفیل ساوه 
 ونورد لوله صفا به اعتصاب خودپایان دادند

ـران   کـارگـر کـارخـانـه  ٢٤٠٠ :  اتحادیه آزاد کارگران ای
ـبـه    آذر  ١٣ ھای پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از روز دوشن

ـبـال حضـور کـارفـرمـای ایـن کـارخـانـه ھـا در   ماه و بـدن
ـرداخـت   ـر پ ـنـی ب فرمانداری شھرستان ساوه و تعھد وی مـب
ـر   ـنـد ب بموقع دستمزد کارگران، بر سر کارھای خود بازگشت

 ماه دستمزد معـوقـه  ٥ این اساس کارفرما متعھد شده است  
کارگران را نیز تا آخر سال جاری تصفیه کنـد و دسـت بـه  

ـیـز نـزنـد  ـر اسـاس آخـریـن  .  اخراج کـارگـران اعـتـصـابـی ن ب
گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال ایـن  
تعھدات از سوی کارفرمای ایـن دو کـارخـانـه، کـارگـران  
ـر سـر کـارھـایشـان   ـبـه ب نورد لوله صفا از صبـح روز دوشـن
بازگشتند اما تعدادی از کارگران پروفیل ساوه تا ظھـر روز  
ـبـال   دوشنبه در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند کـه بـدن
حضور یکی از مسئولین امنیتی در میان کارگـران و قـول  
ـر   وی مبنی بر پیگیری اجرای تعھدات کارفرما، آنان نیز ب

کارگران این دو کارخانه علیرغـم  . سر کارھایشان بازگشتند 
اینکه به اعتصاب خود پایان داده انـد امـیـدی بـه اجـرای  
تعھدات کارفرما ندارند و اعـالم کـرده انـد چـنـانـچـه ایـن  
تعھدات به مرحله اجرا در نیاید بار دیگر اعتصاب را از سـر  

 .خواھند گرفت 
 

 تھران؛ تجمع جلوی ارگ آزادی
 نفر از کارشناسان و کارمندان مـوزه  ٣٠ آذر، بیش از  ١٣ 

 صبح در مـقـابـل سـاخـتـمـان ارگ  ١٠ ھای تھران  ساعت  
ایـن کـارشـنـاسـان  .  سازمان میراث فرھنگی تجمـع کـردنـد 

کـارمـنـدان  .   خواستار دریافت حقوق عقب افتاده خود بودند 
و کارشناسان که معترض به وضعیت مالـی نـابسـامـانشـان  

ـقـه کـاری  ١٥  و  ١٤ ھا نزدیک    بیشتر آن . شدند   سـال سـاب
 . دارند 

 
 تجمعات اعتراضی کارگران بی وقفه ادامه 

 دارد
 

کارگران قند اھواز ھمراه با خانواده ھای 
 خود دست به چندین روز تجمع زدند
 مـاه  ٢٢ اعتراض کارگران قند اھواز به عـدم دریـافـت  

ـبـات، مـحـرومـیـت از خـدمـات   حقوق و مزایا و سایر مـطـال
رایگان درمانی در طول این دو سال و بالتکلیفی شغل آنـھـا  

کارگران بارھا دست به تجمع زده انـد ولـی خـواسـت  .  است 
نکته قابل توجه در  .  ھای آنھا تاکنون بی پاسخ مانده است 

این مبارزه حضـور ھـمـسـران کـارگـران در ایـن تـجـمـعـات  
اعتراضی است که از روز یکشنبه در مـقـابـل اسـتـانـداری  

 .خوزستان شروع شده است 
  

کارگران نساجی مازندران در ادامه 
 اعتراض به تھران آمدند

 نفر از کارگران نساجی مازندران به نماینـدگـی از  ٢٠٠ 
 کارگر این کـارخـانـه بـه تـھـران آمـدنـد و روز  ٨٠٠ طرف  

ـم و روز  ١٢ یکشنبه    آذر در مقابـل مـجـلـس اسـالمـی رژی

ـر احـمـدی نـژاد دسـت بـه تـجـمـع   دوشنبه در مـقـابـل دفـت
 ماه حقوق و مزایـای خـود را  ٢٨ کارگران  .  اعتراضی زدند 

ـراض   ـیـز اعـت دریافت نکرده اند و به بالتکلیفی کـارخـانـه ن
ـرداخـت حـق سـنـوات  .  دارند  ـیـن خـواھـان پ کارگران ھمـچـن

طبـق گـزارشـی کـه بـه حـزب رسـیـده  . بازنشستگی شدند 
است، کارگران خواست ھای خود را بر پـالکـاردھـائـی کـه  

در پالکارد دیـگـری کـه در  . در دست داشتند نوشته بودند 
ـراض مـیـکـردنـد  . دست کارگران بود به گرانی و تـورم اعـت

ـرق   ـف نیروھای سرکوب رژیم کارگران را با ضرب و شتم مـت
این ششمین تجمع کارگـران در مـاھـھـای گـذشـتـه  . كردند 
ـنـده  .  است  در اواخر ماه گذشته کارگران این کارخانه با نمای

سرمایه گذار و خریدار جدید کارخانه و برخی از مـقـامـات  
دولتی در خصوص بازگشایی کارخانه نشستی داشتند کـه  

در ایـن  .  قول پرداخت حقوقھای معوقه به آنان داده شده بـود 
ـیـارد  ٢ جلسه کارفرما متعھد شده بود تا دھم آذرمـاه   ـل  مـی

ـرداخـت   تومان بابت بخشی از مطالبات معـوقـه کـارگـران پ
ھمچنین دولـت  .  کند و ھمزمان کارخانه را بازگشایی کند 

متعھـد شـده بـود تـا در صـورت عـمـلـی شـدن تـعـھـدات  
ـیـارد تـومـان تسـھـیـالت بـابـت  ٣  تا  ٢ کارفرما ، مبلغ   ـل  مـی

پرداخت طلب باقیمانده کارگران فراھم کـنـد ایـن وعـده ھـا  
 .عملی نشد و کارگران اعتراضات خود را از سر گرفتند 

  
اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران در 

 سیرجان
کارگران شرکت نگھداری خط و ابنیـه فـنـی راه آھـن  

، در اعتراض به وضعیت حقـوق، مـزایـا و  ) تراورس (سیرجان  
عدم پرداخت بیمه دست به اعتصاب زدنـد و در ادامـه روز  

 .سه شنبه مقابل راه آھن این شھر دست به تجمع اعتراضی زدند 
  

 تجمع کارکنان موزه ھا در تھران
کنان موزه ھای تـھـران دسـت بـه     نفر از کار ٣٠ بیش از  

تجمع اعتراضی در مقابل ارگ آزادی تھران زده و خـواھـان  
کـارکـنـان مـوزه  .  پرداخت فوری حقوق معوقه خـود شـدنـد 
 .ھای تھران چندین ماه حقوق طلب دارند 

  
 تجمع اعتراضی کارگران راه آھن خراسان

 آھـن    ھای خصوصـی شـده راه   کارگران یکی از شرکت 
خراسان در اعتراض قطع حقوق و مـزایـان و نـاروشـن بـودن  
وضعیت استخدامی خود برای چندمین بار دست به تـجـمـع  

 .اعتراضی زدند 
کارگران کارخانه ھای پروفیل ساوه و نورد 

لوله صفا با تعھدات کارفرما به اعتصاب 
 پایان دادند

 کارگر کارخانه ھای پروفیل ساوه و نـورد لـولـه  ٢٤٠٠ 
 آذر و بدنبال حضور کارفرمای ایـن  ١٣ صفا از روز دوشنبه  

کارخانه ھا در فرمانداری شـھـرسـتـان سـاوه و تـعـھـد وی  
مبنی بر پرداخت بموقع دستمزد کارگران، بر سـر کـارھـای  

ـران  .  خود بازگشتند  طبق گزارش اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
کارفرما متعھد شده است پنج ماه دستمزد معوقه کـارگـران  
ـیـه کـنـد و دسـت بـه اخـراج   را نیز تا آخر سال جاری تصـف

بدنبال ایـن تـعـھـدات از سـوی  . کارگران اعتصابی نیز نزند 
کارفرمای این دو کارخانه، کارگران نورد لوله صفا به سـر  

ـروفـیـل سـاوه تـا   کار بازگشتند اما تعدادی از کـارگـران پ
ظھر روز دوشنبه در مقابل فرمانداری به تجمع خـود ادامـه  
دادند که بدنبال حضور یکی از مسئولین امنیتی در مـیـان  
ـری اجـرای تـعـھـدات   ـیـگـی ـر پ کارگران و قول وی مبنی ب

کارگران بـه  . کارفرما، آنان نیز بر سر کارھایشان بازگشتند 
عملی شدن این قول و قرارھا خوشبین نیستند و اعالم کـرده  
اند چنانچه این تعھدات عملی نشود بـار دیـگـر دسـت بـه  

   .اعتصاب خواھند زد 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

  ٢٠١٢  دسامبر  ٥ ،  ١٣٩١  آذر  ١٦ 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
 کارگر کارخانه صنایع فلزی ٣٠ آذر؛ ١٨ 

ایران، پس از اتمام قرارداد توسط 
کارفرمای دولتی این واحد تولیدی بیکار 

 .شدند
ــزی   ــع فــل ــده كــارگــران صــنـای ـن ــن مــحـمــدی نـمــای ـروی پ

  کارگر قراردادی صنایع فلزی ایران ٣٠ بیكاری  :ایران 
ـران، پـس از اتـمـام  ٣٠  کارگر کارخانه صنایع فلـزی ای

ـیـکـار   ـیـدی ب قرارداد توسط کارفرمای دولتی این واحد تول
ـران بـا  اعـالم ایـن  . شدند  نماینده کارگران صنایع فلزی ای

در پی عدم پرداخت معوقات حقوقی کـارگـران  :  خبر، گفت 
ـیـش از   ـراضـات مـکـرر ب کارخانه صنایع فلزی ایران و اعـت

ـرای  ٦٠٠  ـتـی ب  کارگر این کارخانه در مقابل نھادھای دول
ای از    رسیدگی به مشکالت کارگران این کارخانه، نماینـده 

جانب دولت در کارخانه مستقر شد که مـتـاسـفـانـه بـجـای  
  ٣٠ زایی، تـعـداد    ایجاد فضای کسب کار و افزایش اشتغال 

ـرار داد کـاریشـان   کارگر قرار دادی این کارخانه با اتمام ق
پروین محمدی با بیان اینكه تـعـداد كـارگـران  . اند   بیکار شده 

: ھای آینده افزایش خواھند یافت، افـزود   اخراجی ظرف ھفته 
اند كه دولت به بھانه کاھش سفارشـات کـار،    كارگران نگران 

بـه  .  ھمه کارگران قراردادی این کـارخـانـه را اخـراج کـنـد 
گفته محمدی، ھمچنین نماینده دولتی مستقر در کـارخـانـه  
ـلـی سـالـن   ـر تـعـطـی در تالش است با این اقدام خود عالوه ب
شماره یک این کـارخـانـه تـمـام کـارگـران رسـمـی را بـه  

این فعال كارگری در ادامـه  .  کارخانه شماره دو انتقال دھند 
 کارگر رسمی این واحـد  ١٥٠ ھم اکنون حدود  : اضافه کرد 

ـنـد بـا دریـافـت   تولیدی که در شرف بازنشسته شـدن ھسـت
ـتـه شـده تـا    حقوق خود در منزل بسر می  برند و به آنـان گـف

ـنـده بـا  .  رسیدن به سن بازنشستگی در منزل باشند  این نـمـای
بیان اینکه نگرانی کارگران این واحد صـنـعـتـی بـه سـبـب  

تنھـا کـمـک  :  نداشتن امنیت شغلی بیشتر شده است گفت 
ـیـكـار   ـران ب کارفرمای دولتی کارگـران صـنـایـع فـلـزی ای
ساختن کارگران قراردادی با ھدف تعطیلی کارخانه شـمـاره  

 .یک بوده است 
 

 تاک وعدم  توقف تولید کارخانه تیک
پرداخت حقوق کارگران رسمی و 

 قراردادی
آذر،  تعدادی از کارگران کارخانه تیك تاك کـه در  ١٥ 

شرف بازنشستگی قرار دارند به سبب پرداخـت نشـدن چـنـد  
در ھـمـیـن  .  شان شرایط بازنشستگی نـدارنـد   ماه از حق بیمه 
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رابطه یکی از کارگران کارخانه تیـک تـاک در تشـریـح  
 سالی که به عنـوان یـک  ٢٠ در طول  : وضعیت خود گفت 

ـیـمـه مـن از سـوی    راننده لیفتراک کـار کـرده  ام سـوابـق ب
کارفرما به عنوان سخت و زیان آور پرداخـت نشـده اسـت و  
اکنون با سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی در ایـن مـورد دچـار  

به گفته کارفرما مشـکـالت تـھـیـه مـواد  .   ام   مشکل شده 
ترین مشکل این کارخانه اسـت کـه در صـورت    اولیه عمده 

ادامه مشکالت تولید این کارخانه ھمچنان متوقف خـواھـد  
ـم .  ماند  ـنـده سـی ھـای    کارخانه تیک تاک واحد تولیـد کـن

 .جوش و میخھای پرچ بوده است 
 

توقف خط تولید كارخانه یخچال سازی 
 خرم آباد«بوژان»

به دلیل افزایـش    «بوژان »آذر، كارخانه یخچال سازی  ١٦ 
 . بی سابقه نرخ قطعات وارداتی تعطیلی شد 

 کارگر رسـمـی و  ٢٤٢ یخچال سازی بوژان خرم آباد با  
قراردادی طی سالھای گذشته داشت، امـا ھـم اکـنـون بـه  
دلیل افزایش نرخ ارز در واردات کمپرسورھایی که از عـمـده  

شـونـد، دچـار    قطعات برای تولید این محصول محسوب می 
 .مشکل شده  و خط تولید متوقف شده است 

 
 زنجان؛ اخراج ھزاران كارگر در دو سال

سـه   ( ١٣٩٠ اخراج از بخش صنعت و خدمات در سـال  
  ٧٨١ سـه ھـزارط  ( ١٣٩١ و در سـال  )  كـارگـر ٧٦٨ ھزارط  
نفر از كارگران در استان زنـجـان از  ٧٥٤٩ در مجموع  ) كارگر 

 . كار اخراج و به خیل میلیونی بیكاران پیوسته اند 
 

 اطالعیه ھای كارگران
 

سواالت یک جوان درباره کارخانه نساجی 
 مازندران؟چه کسی پاسخوست؟

ـم و   ـرسـتـان ھسـت بنده یکی از دانش آموزان سال دوم دبی
چنـد  .  درحال تحقیق درباره کارخانه نساجی مازندران ھستم  

ـم   ـیـافـت سـواالت درمـورد  .  سوال داشتم ولی پاسخ خودم را ن
چرا کار خانـه نسـاجـی االن بـه    -:   کارخانه نساجی است 

وسـایـل ومـاشـیـن ھـای ایـن    -این وضعیت بد دچار شـده؟ 
بر سر کارگران این کارخانه چه آمـده    -کارخانه کجاست؟  

این وضعیت بد تاکی ادامـه دارد؟ اگـر کـارخـانـه    -است؟ 
ـتـصـاد کشـور   نساجی االن درحال کار بود چه تاثیری بر اق

آیا کارخانه دیگـری در کشـور وجـود دارد کـه    -داشت؟  
ـر سـرش آمـده   مانند کارخانه نساجی چنین فـاجـعـه ای ب

 آذر ١٨ -دریا نیوز :باشد؟؟باتشکر فراوان خداقوت منبع 
 

 اطالعیه كارگران كارخانه ھای تھرانپارس
ستار بھشتی تنھا نان آور خانواده اش و كـارگـری بـود  
كه جانش را بخاطر آزادی نثار كرد به این وسیله ما جمـعـی  
ازكارگران كارخانه ھای تھرانپارس در چھلمین روز شـھـادت  
كارگر قھرمان ستاربھشتی را گرامی خواھیم داشت، او كـه  
كه فقط بخاطر نـوشـتـه ھـای ازادیـخـواھـانـه در وبـالگـش  
دستگیر شد و زیر شكنجه ستمكاران دین فروش،شھـیـد شـد  
درود بر ستار بھشتی كه جانش را فدا كرد ولـی در مـقـابـل  

ما از خـانـواده سـتـار  .  بیداد و نابرابری سرتسلیم فرود نیاورد 

بھشتی شھید و ھمچنین از ھـمـه كـارگـرانـی كـه در ایـن  
ـیـمـت   رابطه از حق و حقوق شھروندی خـود دفـاع كـرده و ق
آزادگی میدھند تقدیر میكنیم و به این وسیله از ھمه مـردم  
بویژه كارگران میھنمان درخواست داریم كه در چھلـمـیـن روز  
ـر یـاد آن   شھادت ستار با برگزاری مراسم ھرچه با شـكـوھـت

جمعی از كـارگـران كـارخـانـه ھـای  .شھید را گرامی بداریم 
 ١٣٩١  ـ آذرماه  ١٩ تھرانپارس  

  
 پیرامون سازمان تامین اجتماعی

ـتـاد و    بدون مقدمه شروع می  كنیم، شاید بین سالھای ھف
ـرامـون سـازمـان   ـی ـتـھـائـی پ نه تا ھشتاد و یك بود كه صحـب

كه، این سازمان خیلی ثروتمـنـد  .  تامین اجتماعی مطرح شد 
 ھـا    سرمایه فراوانی دارد و تا به امروز با این سرمایـه . است 

ـرای مـثـال، خـریـد  ( كلی معـامـالت سـودآور انـجـام داده   ب
مجموعه ای از شركت ھای داروئی و سی درصد از سـھـام  
شركت پارس خودرو و یا پارس الكتریك و نھایتا  مـجـمـوعـه  
ای از شركتھای مختلف كه بـعـدھـا تـحـت عـنـوان شـسـتـا  

و می گفتند می تـوان از ایـن  .)  معرفی و مشھور گردید 
سرمایه ھا برای دیگر نھادھا و سـازمـانـھـائـی كـه كـمـبـود  
ـتـه امـداد   بودجه دارند استفاده گردد، مثال  بھـزیسـتـی، كـمـی

ـرای  ... و   از سوئی دیگر می گفتند، سازمان قصـد دارد ب
ـنـكـه   ـرد و یـا ای تعویض دفترچه ھای بیمه، مبلغی را بگی
ـیـمـه شـدگـان را   درصد سھم پرداختی ثابت دارو و درمـان ب
ـقـه كـار   افزایش دھد و یا بازنشستگی با حداقل ده سال سـاب
ـر   ـی ـی و شصت سال سن را به حداقل بیست سال سابقه كار تـغ
ـیـل در مـیـان كـارگــران   ـب ــن ق ــتـھـائـی از ای دھـد و صـحـب
ـراضـھـای   كارخانجات و شركتھا می پیچـیـد و بـاعـث اعـت
ـراضـی، تـومـارھـا،   فراونی ھم شد، از نوشتن نامه ھای اعت
تجمعات و حتی یكبار تعـداد زیـادی كـارگـر، از تـھـران و  
شھرھای اطراف در مقابل سازمان تامین اجتماعی مركز بـا  

ـیـام اسـت جـامـعـه  :(  شعار  تامین اجتمـاعـی ایـن آخـریـن پ
ـراض خـودشـان را بـه گـوش  ) كارگری آماده قیام است  اعـت

مسئولین رساندند بعد از این اعتراضھا و فـریـادھـا بـود كـه  
ـنـد و   ـر ك ـی مسئولین گفتند، خیر، قرار نیست كه قانونی تغی
ـیـدا مـی   روال به ھمین شكل كه تا به امـروز بـوده ادامـه پ

ولی متاسفانه، از آن زمـان تـا بـه امـروز مـا شـاھـد  .  كند 
بر علیه منافع كارگران بودیم كه آرام آرام در ایـن  (تغییراتی  

ـر،  .  سازمان صورت گرفت  ـت به طور نمونه ھر بار كـه بـه دك
ـم بـا كـمـال   آزمایشگاه رادیولوژی و بیمارستان مراجعه كـردی
ـر و سـھـم   ـیـشـت ـرداخـتـی مـا ب تعجب می دیدیم كه سھـم پ
ـبـل، بـا   سازمان كمتر شده است یا بر خالف روال سالـھـای ق
آمدن سال جدید، چند ماھی را باید منتظر بمانیم كه دولـت  
ـنـد و   ـم بـخـشـی ك كریمه چقدر از سرمایه خودمـان را حـات
ـرا ھـم بـا   ـنـد و اخـی مبلغی ناچیز، به حقوقھایمان اضافه ك
انتصاب و آمدن جماعتی به سازمان كه شاید تا بـه امـروز،  
بوی تامین اجتماعی ھم به مشامشان نخورده، بـا ظـاھـری  
ــوان، دفــاع از حــقــوق   ــحــت عــن ــه و ت ــرخــواھــان ــار خــی بســی
بازنشستگان و باال بردن میزان حقـوق مـاھـیـانـه بـه حـداقـل  

 و دھھا وعده امیدوار كننـده  ٩١ ھفتصد ھزار تومان اوال سال  
ـیـمـه دوم سـال  ( دیگر و در این اواخـر   بـا چـرخشـی  )  ٩١ ن

ـر از   ـیـشـت ناگھانی شاھد صبحتھائی نه از نوع تغییر بلكه ب
ـیـه   نوع شخم زدن قوانین سازمان تامین اجتماعی آنھم بر عـل

ـلـی  ( كه  .  منافع كارگران می باشیم  قانون این سـازمـان خـی

و اگر از سرمـایـه سـازمـان  )  قدیمی ا ست و باید تغییر كند 
ـرای  . به ھمین روال استفاده شود  چند وقـت دیـگـر پـولـی ب

ـنـه ھـا   پرداخت حقوق بازنشستگان باقـی نـمـی مـانـد، ھـزی
ـنـد   ورودی  ( نسبت به درآمد افزایش یافته و با جمالتی مـان

به ھمین خاطر اگر فكـری  )  ھا كم شده و خروجی ھا فراوان 
نكنیم ورشكستگی ما حتمی است و اصـال سـن امـیـد بـه  
ـنـد و   ـر ك ـی زندگی در دنیا تغییر كرده و باید در ایران ھم تغی
چرا ما باید افراد را بعد از سی سال كار به خـانـه ھـایشـان  

ـنـج    بفرستیم؟ اینھا افسرده می  ـر اسـت سـی و پ شوند و بھـت
ـرداخـت حـقـوق  !!!  سال كار كنند  ـنـای پ اصال  چرا بـایـد مـب

بازنشستگان كارگری دو سال آخر باشد چرا پنج سال نبـاشـد  
ـنـد   ـن و یا حتی سی سال نشود؟ و خالصه اگر راھی پیدا ك

ـلـی دارد كـه افـراد  ( در آینده خواھند گـفـت   ـی آقـا چـه دل
ـنـد   ـن بازنشسته شوند و حقوق بگیرند تا روزی كه كار می ك
ـنـد مـقـدار   ـیـای خب كه حقوقشان را می گیرند و بـعـد ھـم ب
ـر   پولی را كه در این سازمان پس انداز كـرده انـد بـه آنـھـا ب

اصال  پرداخت حـقـوق بـازنشـسـتـگـی  ) گردانیم و خالص   می 
ـیـد و تـكـذیـب   چه معنی می دھد؟ و ظـاھـرا  ھـم بـا تـائ
ـرات صـورت   ـی حرفھای یكدیگر، قرار اسـت بـه زودی تـغـی

فـرسـتـاده و در  ...  گرفته نھائی و به دولـت، مـجـلـس و  
یـعـنـی  ( حرف مـا كـارگـران  .  صورت تصویب اجرائی گردد 

پدربزرگھایمان، پدرانمان و فرزندان امروزی كه ھمگی نسـل  
اندر نسل از زمانھای گذشته تا به امروز، ذره ذره آن پـولـھـا  

ـبـل از  )  آوری نـمـوده   را در آن صندوق جمع  ایـن اسـت كـه ق
ـیـمـه، بـعـد   اینكه حقوق ماھیانه را دریافت كنیم اول سـھـم ب

ـرا  ...  سھم مالیات و   را از حقوق ما برداشته و تـه مـانـده آن
به ما داده اند به این امید كه در فردای پیری و نـاتـوانـی،  
ـیـمـانـده   بتوانیم با ھمین سرمایه ھای خودمان، چند روزه بـاق
عمر را نیز سپری كنیم حاال شما دور ھم جـمـع شـده ایـد و  
می خواھید برای ما تصمیم بگیرید چه اتفاقی افـتـاده كـه  
صاحبخانه بیگانه شده و شما تبدیل به صاحبخانه شده ایـد؟  
اصال  مگر این پولھا و سرمایه به شما تـعـلـق دارد كـه ھـر  
ـنـكـه   روز یك تصمیم جدید برایش می گیریـد؟ مـگـر نـه ای
سھم ماھیانه از حقوق و دستمزد مـا ھـفـت درصـد و سـھـم  
كارفرما از بابت كارگر نیز بیست و سه درصد و جمعا سـی  
ـر   درصد از حقوق و مزایای ماھیانه ما به آن سازمان سـرازی
ـیـد كـه   ـن ـرداخـت مـی ك می شود؟ حاال شما چند درصد پ
ھمه كاره شده اید؟ مگر فقط این قانون قدیمی شده، مـگـر  
ـر از شـصـت سـال   ـیـشـت نه اینكه از عمـر قـانـون تـجـارت ب

. قانون تجارت كه قدیمی تر و مھمتر اسـت ) ١ (گذرد؟    می 
چگونه فیلتان یاد ھندوستان كرد و به فـكـر قـدیـمـی شـدن  
قانون تامین اجتماعی افتاده اید؟ مگر نه اینـكـه شـمـا ھـر  
كاری را كه به نفعتان بوده و خواسته ایـد انـجـام دھـیـد بـه  
قوانین گذشته حتی پنجاه سال قبل استناد كـرده ایـد، ولـی  
به حق و حقوق ما كارگران كه می رسید قانون را قـدیـمـی  

مگر شماھا یك شبه سازمان تامین اجـتـمـاعـی  .  می دانید 
را به صندوق تامین اجتماعی تبدیل نكردید و بـاز صـنـدوق  
را به سازمان تامین اجتماعی تغییر ندادید و بـاز مـگـر تـا  
ـیـد كـه ایـن سـازمـان یـكـی از   ـت چند سال پیش نمـی گـف
بزرگترین سازمانھای اقتصادی ایران است حاال چـه بـالئـی  
سرش آوردید كه می خواھد به ورشكستگی بیافتد؟ مـگـر  
ـیـمـه   آن زمان كه وضع اقتصادی سازمان خوب بـود سـھـم ب
كارگران را از ھفت درصد به پنج كاھش دادید كه حاال مـی  
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خواھید تصمیم بگیرید برای نجات مالی سازمان سھم بیـمـه  
ـر بـدھـیـد؟   ـی ـی كارگران را از ھفت درصـد بـه نـه درصـد تـغ

آنـھـم در  )  ١ (  صـفـحـه  ١٣٩١ روزنامه ھمشھری دوم آبانماه  
این سرمایـه  ( به قول خودتان  . این وانفسای گرانی ھا و تورم 

حـاال  )  متعلق به كارگران و نسلھای قبلی آنـان مـی بـاشـد 
ـقـشـی بـه ایـن   چی شده كه در تصمیم گیریھا كوچكترین ن
صاحبان سـرمـایـه داده نـمـی شـود؟ درسـت اسـت كـه مـا  
ـرفـتـه   كارگران زیر خط فقر زندگی می كنیم ولی یادمـان ن

ـتـصـادی  ( چند ماھی بعد از كشف   ـریـن اخـتـالس اق بزرگـت
به یكباره اختالسی دیگر رو شد كه ھمگان را شـوكـه  )  ایران 

ــامـیـن اجـتـمـاعــی،   كـرد و آنـھـم در كــجـا؟ در سـازمـان ت
نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین ھمگـی دسـت بـه كـار  
شدند و به كمیته تحقیق و تفحـص مـامـوریـت داده شـد تـا  
قضیه اختالس در سازمان تامین اجتماعی را پیگیری و بـه  
نتیجه برساند كه آن كمیته نیز با جمع آوری اسناد و مـدارك  
خصوصا  از شركتھـای تـحـت پـوشـش تـامـیـن اجـتـمـاعـی  

ـیـارد  )  شستا (  ـل ـیـش از یـكـھـزار مـی مبلغ اولیه اختالس را ب
اعالم كردنـد كـه  )  از سرمایه كارگران و بازنشستگان (تومان  

سر و صدای زیادی نیز پیرامون این اختالس ایـجـاد گـردیـد  
ما كه صاحبان این سرمایه بودیم خبر نداشتیم كه چـی بـود  
و چی شد و یكباره ورق برگشت و به دستور رئیس مجلـس  
از ادامه كار تحقیق و تفحص و پیگیری آن اختالس ممـانـت  
ـیـافـتـاده   به عمل آمد و انگار كه اتفاقی كه در آن سازمان ن

حاال جماعتی نشسته اید و برای زنـدگـی و سـرمـایـه  .  بود 
راستی اگـر روزی آمـد و مـا  .  ما برنامه ریزی می كنید 

برای شما تصمیم گیری كردیم روزی ھزار بار فـریـاد نـمـی  
ـیـد اگـر ذره  ای از پـول    زنید خود را به در و دیوار نمی كـوب

جیبھای شما كم شود فریاد وامصیبتا سر نمی دھـیـد؟ مـا  
مستضعف، شرافتمند، زحـمـتـكـش،  ( كه به قول خود شماھا  

ـر و دھـھـا   حقوق بگیر ناچیز زیر خط فقر، اقشار آسیب پـذی
ـتـان  ) القاب و عناوین دیگر ھستیم  نمی شود دستھای مبارك

را از سر ما بردارید و اجازه بدھید بـا ھـمـیـن بـدبـخـتـی ھـا  
ـرای  . خودمان بسازیم  ھفت درصد كم است؟ ھمـیـن مـقـدار ب

ما زیاد ھم ھست ما روی ھزار تومان درآمد ماھیـانـه مـان  
ـیـد و    حساب باز كرده ایم، حاال می  ـن خواھید نه درصـدش ك

تازه از طرف خودتان اجازه می دھید كه سالیانه مـطـابـق بـا  
نرخ تورم بیشتر ھم بردارید و افزایش دھید، فـعـال ھـمـه اش  
دم از خوبی ھای این تغییر قانون می زنید ولی حـتـی یـك  
ـر سـر طـرف   كلمه نیز نمی گوئید كه این تغییر چه بالئی ب

آری به قول خـودتـان، ورودی ھـای شـمـا  .  مقابل می آورد 
ـره خـالـی  (  كه ھمان جمع آوری پول از جـیـب سـوراخ و سـف

زیاد می شود ولی خروجی ھـای شـمـا كـه  )  كارگران است 
ـنـد   ھزینه ھا و ھمان كارگران در شرف بـازنشـسـتـگـی ھسـت
ـلـف مـی شـونـد چـه رسـد بـه   قبل از رسیدن به آن سـن ت
ـراردادھـای   افزایش آن، و شاید اصال خارج نشوند، بـا ایـن ق
ـلـی ھـم كـه   ـلـی خـی یك ماھه، سه ماھه، شش ماھه و خـی
شانس بیاوری یكساله و دوباره فسخ قرارداد و بعد اگـر كـار  
دیگری را پیدا كنی دوباره قرارداد بستن قطع كار و بـاز ھـم  
قرارداد بستن مگر با این وضعیت می شود برای شما سـی  
ـقـه جـمـع آوری كـرد و   سال كه ھیچ، سی و پنج سـال سـاب

ـلـی مـا كـه  .  بازنشسته شد  ـب كارگران و ھـمـكـاران نسـل ق
ـرخـوردار   ھمگی رسمی بودند و از امنیت نسـبـی شـغـلـی ب
ـر حـال مـا كـه ھـمـگـی   بودند وضعیتشان آن شـد، وای ب

ـرای مـا   قراردادی ھستیم و چیزی به نام امنیـت شـغـلـی ب
ـنـج   وجود ندارد آنوقت می خواھید ما برای شـمـا سـی و پ
سال سابقه جمع آوری كنیم مطمئن باشید ما قبل از رسـیـدن  
به آن سن از بین می رویم و بعد ھم آئین نـامـه دیـگـری را  
اصالح و تنظیم می كنید كه طبق ضـوابـط و قـانـون فـالن  

مقدار ناچیزی از سرمایه بیمه شده را به خانـواده اش  ...  و  
ـبـال    بپردازید و یا نپردازید و در آخر ھم، سازمـان شـمـا كـه ق
ـره مـا كـارگـران   متعلق به ما بود پولدارتر می شـود و سـف
ـر، و مـا ھـم   خالی تر، شما پولدارتر، ارقام اختالـسـھـا بـاالت

ـر ( فقیرتر و به قـول شـمـا   ـرت مـا كـارگـران و  ).  آسـیـب پـذی
ـرای   ـرویـد و ب ـم ب ـقـاضـا داری بازنشستگان عاجزانه از شما ت
سازمانھای دیگر برنامه ریزی كنید شما نـمـی خـواھـد بـه  
ـم   فكر فردای ما باشید، مطمئنا ما آنقدر عقل و شعور داری
كه بتوانیم برای سرمایه ھای خود برنامه ریزی كنیـم، شـمـا  

ریخت و پاشھا، حـقـوقـھـای آنـچـنـانـی،  ( كافی است سایه  
ـرداشـتـھـائـی كـه   اختالسھای ھزار میلیارد تومانی و دیگر ب

از سـر مـا  .)  ما ھیچگاه از آنان باخبر نشده و نخواھیم شـد 
بردارید، ما كارگران می دانیم كه باید چه كـاری را انـجـام  
دھیم و احتیاجی به كارشناسانی مثل شما نداریم مـا را بـه  

ـرنـامـه  .  خیر شما نیازی نیست شر نرسانید  نیازھای امروز، ب
ھای آینده، كار،زندگی و بازنشستگی ما را كسـانـی مـی  
توانند مدیریت نمایند كه خودشان كار كرده، زحمت كشیـده و  
دردھای زندگی كارگران و بـازنشـسـتـگـان را لـمـس كـرده  

نیاز ما آن نیست كه شما تشخیـص داده ایـد و الزم  .  باشند 
ـره مـا وصـل   نیست ورودی ھای سازمان را به جیـب و سـف

شود مرحـمـت فـرمـوده و از ایـن ھـمـه    كنید، بلكه اگر می 
ثروتھای بی حساب و كتاب، از این ھمه فروش نفت و گـاز  

اندكی ھم به صندوق تامین اجتماعـی واریـز  ...  و معادن و  
تا ما مجبور نباشیم، در سالھای پایانی عمـر و كـار  .  كنید 

ـراحـت   ـیـاج بـه اسـت و نزدیك به ایام بـازنشـسـتـگـی كـه احـت
ـری را تـحـت عـنـوان اضـافـه   بیشتری داریم ساعات بیـشـت
كاری، جان كنده،به امید اینـكـه در فـردای بـازنشـسـتـگـی  
چند تومانی بیشتر به حقوق بازنشستگی ھـایـمـان اضـافـه  

ـیـمـاری و  .  گردد  ـم مشـكـالت ب ـی نیاز ما این است كه بتوان
درمان آن را به راحتی حل كنیم تا ناچار نباشیم بـه مـحـض  
اتمام كار و شروع بازنشستگی، دفترچه به دست، ھـر آنـچـه  

ـم  ـیـاز  .  را كه اندوخته ایم صرف بازسازی سالمتی خود كنی ن
ما برنامه ای است تا در فـردای بـازنشـسـتـگـی، شـرمـنـده  
ـم،   خانواده خود نباشیم و حداقل نیازھای آنان را برآورده سـازی
تا ناچار نشویم برای جبران كسری ھـای درآمـدھـایـمـان بـه  
ـروشـی   ـف كارھائی مانند مسافركشی، سیگار فروشـی، دسـت
كنار خیابانھا، نظافتـچـی، نـگـھـبـانـی و كـار در جـاھـای  

ـم  ـی و حـرف آخـر  .  مختلف با یك چھارم حقوق باز ھم كار كن
ما این است كه در بھترین سنیـن عـمـرمـان فـقـط بـه كـار،  
اضافه كار و پرداخت بدھی و اقساط فكر كردیم و در آخـر  

بـود مـا كـه از ایـن  )  ھشتمان گرو نـھـمـان ( ھر ماه ھمیشه  
ـم الاقـل اجـازه   ـفـھـمـیـدی زندگی لذتی نبردیم و چیزی ھـم ن

جمعی از كارگران صنـایـع داروئـی،  .  بدھید كه راحت بمیریم 
آرایشی، بھداشتی، صنایع خودروسازی، مراكز صـنـعـتـی و  

  ١٣٩١ مخابرات، كارگران بازنشسته آذر  
  تشكلھای كارگری

کارگران، تشکل ھای کارگـری و نـھـادھـای مـدافـع  

ھـمـان طـوری کـه  !  مردم شریف و آزادی خـواه !  حقوق بشر 
ـتـه   ـبـه ھـف ـم، در روز چـھـارشـن پیش از این نیز اعالم کـردی
ـنـدج و   گذشته، پدرام نصرالھی از فعالین کارگری شھر سـن
از اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل  

  ١٩ ھای کارگری، برای سپری کردن دوره مـحـکـومـیـت  
ـنـدج   ماھه خود، بـار دیـگـر در زنـدان مـرکـزی شـھـر سـن

ـیـمـه اول آبـان مـاه،  .  محبوس شده است  عالوه بر ایـن در ن
بخشی از نیروھای امنیتی ، موسوم به فتا، ستار بـھـشـتـی  
ـیـه   کارگر وبالگ نویس را به اتھام نشر اکاذیب و اقدام عـل
امنیت ملی، در شھر رباط کریم بازداشت نـمـوده و پـس از  

و ایـن  .  چند روز، جسد او را تحویل خانواده اش می دھـنـد 
در حالی است که رضا شھابی، بھنام ابراھیم زاده، مـحـمـد  
جراحی، فریبرز رئیس دانا، شاھرخ زمانـی، نسـریـن سـتـوده،  
رسول بداقی و ده ھا کارگر و روزنامه نگار، حـقـوق دان و  
ـم و دانشـجـو و بسـیـاری دیـگـر   ـری، مـعـل وکیل دادگسـت
ـیـل دفـاع از   ازفعاالن سیاسی و اجتمـاعـی، صـرفـن بـه دل
خواسته ھا و مطالبات کارگران و دیـگـر اقشـار مـحـروم و  
ـقـادات سـیـاسـی و   تحت ستم جامعه و بیان افـکـار و اعـت
اجتماعی خود ، به حبس ھای طوالنی مدت محکوم شـده  

ـرنـد  کـارگـران و فـعـاالن  .  و ھم اکنون در زندان بسر مـی ب
سیاسی و اجتماعی کشور، درست در شرایطی بـازداشـت و  
روانه زندان ھا می شوند کـه تـحـت سـلـطـه و حـاکـمـیـت  
سرمایه و در چنبره مناسبات نابرابر و ضـدکـارگـری نـظـام  
ـریـن   ـر شـدیـدت ـران، زی سرمایه داری، خیل میلیونی مزد بگـی
فشارھای اقتصادی و معیشتی قرار گرفته و مشکـالت و  
ـرش   گرفتاری ھای آنان به شکل روزافزونی در حـال گسـت

ـیـمـت کـاالھـا، بـه ویـژه  .  است  صعود سرسام آور و روزانه ق
کاالھای ضروری و مورد نیاز تـوده ھـای مـردم ھـمـچـون  
مواد غذایی و دارویی، پوشاک و نـوشـت افـزار، ایـاب و  

، امروزه دیگر بر ھیچ کـس پـوشـیـده  ... ذھاب و مسکن و  
نیست و تامین ھزینه ھای آن، در شرایط کنونی، به یـکـی  
از مھم ترین و اساسی ترین دلمشغولی ھا و دغـدغـه ھـای  

ـبـدیـل شـده اسـت  ھـمـیـن  .  کارگران و مردم به جـان آمـده ت
ـر   ـی مسئله به نوبه خود بر روی قـدرت خـریـد کـارگـران تـاث

تا آن جـا کـه  .  گذاشته و آن را بیش از پیش تنزل داده است 
دستمزدھا و درآمدھای کنونی این طبقه، دیـگـر بـه ھـیـچ  
. وجه پاسخ گوی نیازھا و تقاضاھایزندگی آنان نخواھد بـود 

ـرنـامـه روشـن و   ـنـھـا ب عمال سرمـایـه در ایـن مـیـان نـه ت
مشخصی برای کنترل چنین وضعیتی ندارند بلکه خود بـه  
ـیـن سـیـه   عنوان مسببین اوضاع نابسامان کنـونـی و عـامـل
روزی و فالکت توده ھای مردم، با طرح ھا و برنامه ھـای  
ضد کارگری، ھربار بر وخامت اوضاع افزوده و شـرایـط را  
ـم و   ـیـش وخـی برای این طبقه و مردم به جان آمده بیش از پ

ـقـل  .  تحمل ناپذیر می کنند  آنان پیوسته تشکل ھـای مسـت
ـبـش   کارگری، کارگران و فعاالن این جنـبـش و دیـگـر جـن
ھای اجتماعی را از طریق ارگان ھا و نھادھای اطالعـاتـی  
و امنیتی، مورد تعقیب قرار داده و بـه دفـعـات احضـار و  
بعضن بازداشت می کنند و به بھانه ھای واھـی ھـمـچـون  
ـیـت   ـیـه امـن نشر اکاذیب، تشویش اذھان عمومی، اقـدام عـل
ـنـد  . ملی و اتھاماتی از این دست روانه زندان ھا مـی نـمـای

صاحبـان سـرمـایـه و عـوامـل آنـان ، در راسـتـای کسـب  
سودھای نجومی و انباشت بیش از پیش سرمایه، در کـمـال  
آسایش و بدون اینکه ھـیـچ گـونـه خـطـر و یـا مـجـازاتـی  
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ـنـد؛   متوجه آنان گردد، حقوق کارگران را پـایـمـال مـی کـن
ـنـد   حداقل ممکن دستمزد را برای کارگران تعیین می نـمـای
و از پرداخت ھمان حداقل ھا نیز برای ماه ھـای مـتـمـادی  
امتناع می ورزند؛ قراردادھای ننگین و اسارت بـار مـوسـوم  

را به کارگران تحمیـل  "  قراردادھای موقت و سفید امضا "به  
ـنـد و در   می کنند؛ دسته دسته آنـان را اخـراج مـی نـمـای
صورتی که این کارگران به وضعیت سخت و فـالکـت بـار  
موجود اعتراض کنند آنان را احضار، بازداشت و روانه زنـدان  

سئوال ما در اینجا ایـن اسـت کـه تـحـمـیـل  .  ھا می کنند 
حداقل ممکن دستمزد به کارگران، تا میزان یـک چـھـارم  
زیرخط فقر و عدم پرداخت ھمان دستمزدھای بـی مـقـدار و  
ناچیز به آنان، که در واقع به منزله تحمیل انواع بی حـقـوق  
و گرسنه گی و فقر و خانه خرابی به کـارگـران و خـانـواده  
ھای آنان و ایجاد فضایی ممـلـو از نـگـرانـی و اضـطـراب  
ـبـوده و مـجـازاتـی در پـی   برای طبقه کارگر است، جـرم ن
نداشته؛ اما پرسش ھایی از این دست که مسبب بـدبـخـتـی  
و فالکت خیل عظیمی از تولید کنندگان ثروت و رفـاه در  
جامعه چه کسانی ھستند و تالش و فعالیت برای تقلیل و  
ـری ھـایـی،   ـراب از میان برداشتن چنین مناسبات و چنین نـاب
ـر دارد؟ آیـا   جرم تلقی شده و مجازات مرگ و زنـدان در ب
پایمال کنندگان حقوق و منزلت توده ھای کـارگـر و مـردم  
تحت ستم و اشتثمار می بایست آزاد باشند تا دست بـه ھـر  
ـنـد وھـیـچ   ـنـشـان کاری بزنند و کارگران را به روز سـیـاه ب
ـبـان آن ھـا را   مجازاتی ھم شامل حـال آنـان نشـود و گـری
نگیرد؛ اما فعالین کارگری و اجـتـمـاعـی یـکـی پـس از  
دیگری احضار ، بازداشت ، محاکمه و زندانی شـونـد؟ آیـا  
کارفرمایان و عوامل اخراج و خانه خـرابـی کـارگـران بـایـد  
روز به روز چاق تر و فربه تر شوند؛ اما پدرام ھـا و بـھـنـام  
ھا و شھابی ھا و شاھرخ زمانی ھا به زنـدان ھـای طـویـل  
ـنـد؟ پـاسـخ مـا   المدت محکوم شده و در کنج زندان ھا بمان

به باور ما در جامـعـه  .  البته به این پرسش ھا مشخص است 
ای که دیو سرمایه بر اریکه قدرت فرمانروایی مـی کـنـد  
و بر جان و مال و زنـدگـی و ھسـتـی کـارگـران حـاکـم و  
مسلط است، انسان ھـای شـریـف، آزادی خـواه و عـدالـت  
طلبی چون پدرام نصرالھی، رضا شھـابـی، عـلـی نـجـاتـی،  
ـم   ـراھـی ـلـو، اب بھنام ابراھیم زاده، شاھرخ زمانی، منصـور اسـان
ـیـس دانـا،   ـرز رئ ـب ـری مددی، رسول بداقی، محمد جراحی، ف
ـیـن   نسرین ستوده، و بسـیـاری دیـگـر از کـارگـران و فـعـال
کارگری و اجتماعی باید که بطور مداوم مـورد تـھـدیـد و  
ارعاب قرار گیرند؛ پی در پی احضار شوند، انواع فشـارھـا  
ـنـد؛ بـازداشـت و روانـه زنـدان   و سرکوب ھا را تحمـل نـمـای
گردند و یا ھمچون ستار بھشتی در زیر فشار و شـکـنـجـه  

این قبیل رفتارھا در واقـع جـزء  .  عوامل سرمایه جان ببازند 
ـر و ضـد   ـراب جدایی ناپذیر از اجزاء و عملکردھای نـظـام نـاب
مردمی سرمایه داری و از پیامدھای سلـطـه و حـاکـمـیـت  

مناسباتی که نتیـجـه ی بـالفصـل  .  چنین مناسباتی است 
ــزی جــز ســرکـوب آزادی ھــای دمــوکـراتــیـک و   آن چـی
گسترس ستم و استثمار طبقاتی علیه کـارگـران و فـعـاالن  

به اعتقاد مـا مـرگ سـتـار  .  کارگری نبوده و نخواھد بود 
ـری و زنـدان   بھشتی و ده ھا تـن دیـگـر و عـلـت دسـتـگـی
بسیاری از کارگران و فعالیـن کـارگـری و اجـتـمـاعـی و  
تمامی کوشندگان راه آزادی و بـھـروزی تـوده ھـای مـردم  
ـنـھـا در   کارگر و رھایی آنان از ستم و استثمار طبقاتی را ت

این راستا و از این منظر می توان بررسی نموده و تـوضـیـح  
ـری،  .  داد  ـراب برای سرکوب کنندگان آزادی و مـروجـان نـاب

استثمار و ستم طبقاتی، گران تمام می شود که کـارگـران،  
ـیـن ایـن عـرصـه ھـا و ایـن   تشکل ھای کارگری و فـعـال
جنبش ھا در خصوص سرمایه اندوزی و کسب سـود ھـای  
کالن و نجومی مشتی صـاحـب سـرمـایـه ، چـون و چـرا  
کنند و دزدی ھا و غارتگری ھای افسارگسیـخـتـه ی و  

ـنـد  ـتـی و  .  بی حساب آنان را برمال نمـای ـی مـقـام ھـای امـن
ـیـن کـارگـری   قضایی پدرام نصرالھی و کـارگـران و فـعـال
بسیاری را به اتھام عضویـت در تشـکـل ھـای کـارگـری  
محکوم نموده و به ھمراه بسیاری دیگر از زندانیان سـیـاسـی  
، به جرم بیان عقـایـد و بـاورھـایـی کـه بـا دیـدگـاه ھـای  
سرمایه داران و عوامل آن ھا ھمسو وھماھنگ نیـسـت، بـه  

و ایـن  .  زندان افکنده و در کنج زندان ھا محبوس کرده انـد 
درحالی است که آزادی بیـان و انـدیشـه و ایـجـاد تشـکـل  
ھای کارگری از حقوق برسمیت شناخته شده ی شھرونـدی  
است و ھیچ کس را نباید بـه خـاطـر اعـالم نـظـرات و یـا  
عضویت در چنین تشکل ھایی، بـازخـواسـت و مـحـاکـمـه  

ـرخـورداری از حـق  .  کرد  بی تردید حق ایـجـاد تشـکـل و ب
اعتصاب و اعتراض و بیان آزادنه باورھـا و عـقـایـد، امـروزه  
ـم کـارگـران و آحـاد مـردم   ـیـه و مسـل دیگر از حـقـوق اول

این حـقـوق و دسـت آوردھـا ھـمـانـا  .  درجوامع انسانی است 
نتیجه و ماحصل چندیـن دھـه مـبـارزه و تـالش از جـانـب  
میلیون ھا انسان شریف ، آزادی خواه و برابری طلب جنـبـش  
ـبـش کـارگـری، در   ھای مختلف اجتماعی و بـه ویـژه جـن

به باور ما در واقع ایـن کـارگـران و  .  سرتاسر دنیا بوده است 
فعالین کارگری نیستند که باید به اتـھـام دفـاع از حـقـوق  
ـلـکـه ایـن   حقه و مسلم خود بـازداشـت و زنـدانـی شـونـد، ب
ـم و   ـیـل سـت سرمایه داران ھستند کـه مـی بـایسـت بـه دل
استثمار بی رحمانه کارگران و مسـبـب بـدبـخـتـی و سـیـه  
ـیـن تـوھـیـن بـه کـرامـت و   روزی طبقه کارگـر و ھـمـچـن
. شخصیت انسانی آنان به پای میز محاکمه کشانده شـونـد 

ما بار دیـگـر زنـدانـی کـردن پـدرام نصـرالـھـی را بـه جـرم  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   عضویت در کمیته ھماھـنـگـی ب
تشکل ھای کارگری محکوم نموده وخواستار آزادی بـدون  
ـیـن کـارگـری و   قید و شرط وی و دیگر کارگران و فـعـال
تمامی زندانیان سیاسی، از زنـدان ھـای نـظـام سـرکـوبـگـر  

ـیـن جـان بـاخـتـن  . سرمایه داری ھستیم  ـیـن چـن ما ھـمـچـن
کارگر وبالگ نویس ستار بھشتی را به جرم بیان عقـایـد و  
ـقـدان آن عـزیـز از دسـت   نظرات خویش، محکوم نموده و ف
رفته را ، به خانواده محترم و ھمکاران و دوسـتـان ایشـان و  
ـم و اعـالم   ـی ھمه کارگران ایران و جھان، تسلیـت مـی گـوی
می کنیم که خواست اولیه افکار عـمـومـی و مـدافـعـیـن  
حقوق بشر، ھمانا روشن شدن چگونـگـی جـان بـاخـتـن ایـن  
کارگر و محاکمه و مجازات عاملین این رویـداد دردنـاک  

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به  .  تاسف بار می باشد 
  ١٣٩١  آذر ماه  ٥ ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
 در محکومیت بازداشت پدرام نصرالھی

ـران، بـه نـام   ـنـدگـان سـرمـایـه در ای یک بار دیگر نمای
سیانت از امنیت ملی، که صد البته دفـاع و پـاسـداری از  

ـقـه ¬منافع طبقه  دار  ¬ی سـرمـایـه ¬ی خود که ھـمـانـا طـب
است، به صفوف کارگران تعرض نمـوده و یـکـی دیـگـر از  

ـتـه  ـرای  ¬فعالین کارگری و عضو کـمـی ی ھـمـاھـنـگـی ب
پـدرام  »ھـای کـارگـری بـه نـام  ¬کمک به ایجاد تشکـل 

ھای واھـی بـه سـیـاه چـالـھـای  ¬را به بھانه  «اللھی ¬نصر 
ـلـه و بـه خـیـال خـویـش   مخوف خود افکندند؛ تا بدین وسی

ایـن در  .  ھای به ستوه آمده شوند ¬مانع فوران آتشفشان توده 
ھـای زحـمـتـکـش  ¬حالی است که زندگی کارگران و توده 

ھـای ضـد کـارگـری مـوجـود  ¬ی سیاست ¬ایران، در سایه 
بیش از پیش دستخوش چالش شده و بر لب پرتـگـاه سـقـوط  

به طوری که آنان از ابتدایی ترین حـق و  . قرار گرفته است 
ـرخـورداری از  ¬حقوق و امکانات زیستی بی بـھـره  انـد، و ب

ی انسانی برایشان به رویایـی بـدل گشـتـه  ¬شرایط شایسته 
ھـایـی کـه ھـنـوز دل در  ¬با این وجود ھستند انسان .  است 

گرو رھایی رنجبران و محرومان دارند؛ و با عـظـمـی راسـخ  
ـبـعـیـض و   در راه  بر پا ساختن دنیایی عاری از ھر گـونـه ت

ـره .  اند ¬نابرابری گام نھاده  ی  ¬آنانـی کـه در دفـاع از سـف
خالی کارگران قید ھر گونه آرامـش و آسـایشـی را زده و  
نستوه و استوار در کارزاری نابرابر در مقـابـل بـا دژخـیـمـان  

نیز ھمانند بسـیـاری   «پدرام نصراللھی ».  اند ¬سرمایه استاده 
ـفـه  ـنـا بـه وظـی ی  ¬از کارگران و فعالین کارگری دربند، ب

ـثـمـاری از   طبقاتی خـود سـعـی در زدودن ھـر گـونـه اسـت
ـیـل  ¬چھره  ی جامعه و ارتقاء سطح زندگی کارگران جھت ن

ـقـه  ھـای خـود  ¬ای ¬به زندگی بھتر، بـه دفـاع از ھـم طـب
ـبـات و خـواسـت  ـر حـق  ¬پرداخته و بـا طـرح مـطـال ھـای ب

کارگران، به بھبود وضعیت معـیـشـت آنـان کـمـک نـمـوده  
ـنـده .  است  ی  ¬و تنھا به جرم شکـسـتـن سـکـوت خـفـه کـن

بـدیـن  .   ماه زنـدان شـده اسـت ١٩ جامعه، محکوم به تحمل  
وسیله ما اعضای شورای بیکاران ضمـن مـحـکـوم نـمـودن  

و تمامی کـارگـران و   «پدرام نصراللھی »حکم صادره علیه  
فعالین کارگری در بند، خواستار آزادی بدون قیـد و شـرط  
. تمامی کسانی ھستیم که دل در گرو رھایی انسـان دارنـد 

 شورای بیکاران 
 

 نا امنی محیط كار
 

 مرگ كارگر اسكلت بندی
رضا رستمی کارگر اسکـلـت  )  ١٣٩١  آذرماه  ١٨ شنبه  ( 
اھل نورآباد ، به علت پرت شـدن  )  فورمن استراکچر ( بندی  

ـیـمـانـکـار  .  از اسکلت فوت کرد  وی در شرکت ھانمک، پ
 طرح تـوسـعـه پـارس جـنـوبـی،  ١٩ شرکت پتروپارس در فاز  
ـیـن کـنـگـان و  .  مشغول به کار بـوده اسـت  ایـن کـارگـاه ب

 . عسلویه واقع شده است 
 

 کارگر ساختمانی ٥کشته و مجروح شدن 
 در تھران

آذر؛ بر اثر ریزش آوار ساختمانی در شرق تھـران واقـع  ١٦ 
غربـی،یـک    سفید خیابان امین خیابان بھشت   در محله خاک 

کارگر ساختمانی کشته و چھار كارگر دیگر بـا جـراحـات  
 .شدید به بیمارستان منتقل شدند 

 
 مجروح در حادثه ١٧مرگ یک کارگر و 

برخورد اتوبوس دانش آموزان با نیسان 
 گل کار شھرداری

به گزارش خراسان،بر اثر حادثه راننـدگـی اتـوبـوس دانـش  
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 تـن مـجـروح شـدنـد و یـک کـارگـر  ١٧ آموزان در مشھد،  
 .فضای سبز جان باخت 

 
 مرگ كارگر افغان

ـال پـرشـدن چـاه  ١٨ تھران   ـب آذر؛ یک کارگر افغان بـه دن
فاضالب یک منزل مسکونی مشغول حفر چاه دیـگـری در  
مجاورت این چاه بوده که ناگھان دیواره چاه تـخـریـب شـده و  

 . محتویات چاه فاضالب کناری به چاه در حال حفر وارد شد 
 

 ساله٣١سلماس؛ مرگ كارگر 
ساکن سـلـمـاس  " مرتضی ساجدی " ساله به نام  ٣١ جوانی  

" دریـک چـای " درحین کـار درزیـر چـرخ مـاشـیـن، درسـد  
 .شھرستان سلماس، جان خود را از دست داد 

 
 مرگ كولبر بر اثر تیراندازی

ـان    آذر ک ردپا، یک از کولبران منطقه ١٨  ی مرزی شھرست
سردشت بر اثر تیراندازی مستقیم نیروھای نظامی ایـران، جـان  

ـفـدھـم  .  خود را از دست داد  برپایه ایـن گـزارش، عصـر روز ھ
ـبـر   آذرماه نیروھای نظامی حکومت اسالمی ایران یـک کـول

ـای  "  سمکو ریحانی " ک رد به نام   فرزند محمود از اھالی روسـت
ـیـم قـرار  "  ب ران "  از توابع دھستان بریاجی را ھدف شلیک مستق

ـای  . دادند  محل تیراندازی مأموران نظامی در نزدیکـی روسـت
ـأھـل و دارای  .  بوده است "  دوله گرم "    ٢٠ این کولبر ک رد مـت

ـتـشـار    تا لحظـه .  باشد   سال سن و فرزندی یک ماھه می  ی ان
این خبر، جسد سمکو در یکی از مـراکـز درمـانـی سـردشـت  

ایـن  .  ی وی تـحـویـل داده نشـده اسـت   باشد و به خانـواده   می 
گزارش حاکی از آن است که دو سال قبل محـمـود ریـحـانـی  

ـنـگـام    پدر سمکو ریحانی در منطقه  ی مرزی سردشت و به ھ
ی سقوط بھمن شـده و جـان    کولبری در زمستان دچار حادثه 

 .خود را از دست داد بود 
 

 زلزله
 

 كودكان ذھان از سرما میلرزند
ـیـت   با وجود توزیع ھزاران پتو و البسه گرم از سوی جـمـع
ھالل احمر خراسان جنوبی سـرمـای شـدیـد ھـوا در مـنـطـقـه  

زده زھان خواب راحت را از مـردم بـه ویـژه    کوھستانی و زلزله 
گـذرد و    سه روز از زلزله زھان مـی . کودکان سلب کرده است 

شود اما افزایش سـردی    ھا افزوده می   رسانی   ھمچنان بر خدمت 
زدگـان    زلزله .  کند   زدگان را روز به روز بیشتر می   ھوا نیاز زلزله 

آورنـد    مکانی برای انباشت وسایل خود که از زیـرآوار در مـی 
ـیـه دارنـد بـه    ندارد که به ناچار خانواده  ـل ـق ـلـه ن ھایی که وسـی

ـانـی    روستاھای مجاور یا شھر منتقل می  ـی ـای کنند ولی روسـت
ـاران و طـوفـان   که خودرو ندارند مجبورند این وسایل را زیـر ب

ـا    شب .  ای انبار کنند   گوشه  ـان ب ھا مردم به ویژه کودکان و زن
ـنـوز از سـرمـا بـه    چندین لباس گرم بر تن می  خوابند ولی ھ

 .لرزند   خود می 
 

 كار كودكان
گوید روند کاھش کار کـودکـان    گزارش سازمان ملل می 

یـک گـزارش جـدیـد در  .  در مقطع فعلی بسیار کـنـد اسـت 

ـیـون  ٢٠٠ دھد که بیش از    مورد کار کودکان نشان می  ـل ـی  م
 .کودک در سراسر جھان مجبور به کار کردن ھستند 

ـز  ١٥  ـی ـتـن ن  میلیون نفر از ایـن کـودکـان از مـدرسـه رف
این گزارش توسط گوردون براون، نماینده ویژه  .  اند   محروم مانده 

ـا    سازمان ملل در امور آموزشی و نخست  ـی ـان ـت وزیر پیشیـن بـری
گوید که میزان کاھـش کـار    این گزارش می .  تھیه شده است 

کودکان در مقطع فعلی بسیار کـنـد اسـت و ایـن امـر، بـه  
ھا برای بھبود وضعیت آمـوزش در جـھـان لـطـمـه وارد    تالش 
ـا    پیش .  کند   می  ـق بینی شده که به تعداد کودکان کار در آفـری

 میالدی، پانزده میلیون نفر دیگر اضافه خواھـد  ٢٠٢٠ تا سال  
 میلیـون کـودک  ٢٥٠ گوید نزدیک به    این گزارش می . شد 

ـنـد ١٧ بین پنج تا   بـرخـی از  .   سال، مجبور به کار کردن ھست
ـیـدا مـی  ـنـد،    این افراد امکان آموزش و مدرسه رفتن را پ کـن

ـیـدا  ١٥ اما نزدیک به    میلیون نفر از آنھا چنین فرصتی را پ
در ایـن گـزارش آمـده کـه در مـجـمـوع، تـعـداد  .  کننـد   نمی 

کودکان کار در جھان در حـال کـاھـش اسـت امـا رونـد ایـن  
در گزارش آقای بـراون بـه خصـوص  .  کاھش بسیار کند است 

در مورد مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا ابراز نگرانی شـده و  
آمده است که یک چھارم کـودکـان ایـن مـنـطـقـه بـه کـار  

ـفـر دیـگـر بـه  ١٥ مشغولند و طی یک دھه آینده،    میلیون ن
ـبـه، چـھـارده  .  تعداد این کودکان اضافه خـواھـد شـد  روز شـن

ـتـخـت   ـای کودک که در کارگاھی در نزدیکی دھـلـی نـو، پ
این کودکـان  .  ھند مجبور به کار شده بودند، نجات داده شدند 

به اجبار به تھیه وسایل دکوراسیون کریسمس مشغول بودند و  
ـنـده ویـژه  .  ترین آنھا، ھشت سال داشت   کوچک  ـای گـزارش نـم

ـیـن الزم را بـرای   سازمان ملل از دولت ھند خواسته که قـوان
ـنـه    الیحه .  کار کودکان به تصویب برساند  ـیـن زمـی ای در ھـم

اینک در پارلمان ھند مطرح است که طـبـق آن، کـار کـردن  
طـبـق ایـن گـزارش،  .   سال ممنوع خواھد شد ١٤ کودکان زیر  

 سـال  ١٢ بیش از یک میلیون کودک که سن برخی از آنھا  
ـنـد   است، در معادن طال، نقره و سـایـر مـعـادن کـار مـی  . کـن

ـا در مـزارع   نزدیک به دو میلیون کودک ھم در غرب آفریق
ـنـد  ـیـون  .  کشت کاکائو مشغول ھست ـل ـی ـزدیـک بـه سـی م ن

ـنـد کـه    کودک ھم به عنوان مستخدم خانگی کـار مـی  کـن
ھـای جسـمـی و جـنـسـی قـرار    اغلب در معرض، آزار و اذیت 

 .گیرند   می 
 

ھای کودکان كار به علت درگیری  خانواده
با مشکالت اقتصادی دغدغه آموزش و 

 تحصیل این کودکان را ندارند 
ـتـی    ژیال بشیری از عدم مشارکت جدی ارگـان  ھـای دول

ـا جـایـی  :  در جھت حمایت از کوکان كار به ایلنا گفـت  مـا ت
ھای دولتی کـمـک    کنیم از ارگان   که امکان دارد تالش می 

ـتـر رخ مـی  دھـد و غـیـر از امـور    بگیریم اما این اتفـاق کـم
اجتماعی و فرھنگی شھرداری تھران کـه در جـھـت بـرگـزار  

کـنـد،    ھای تفریحی و اردویی به ما کمک مـی   کردن برنامه 
ـیـم    ما کمترین کمک را از ارگانھای دولتی دریافت مـی  کـن

ھـا عـدم دخـالـت و درگـیـری در    و سیاست کلی این ارگـان 
ھـای    اکـثـر خـانـواده .  مشکالت مربوط به کودکان کار است 

ـتـصـادی   ـا مشـکـالت اق کودکان كار به عـلـت درگـیـری ب
دغدغه آموزش و تحصیل این کودکان را ندارند و آمـوزش و  

ھـا    پرورش نیز به علت باال بودن سن این کودکان از پذیرش آن 
ـا    مـا تـالش مـی :  بشـیـری افـزود .  کـنـد   امتناع می  ـیـم ت کـن

ـا حـد امـکـان بـه مـقـطـع   کودکان بازمانده از تحصـیـل را ت
ـا   ـیـم ت تحصیلی که باید در آن مشغول به تحصیل شوند برسـان

ـیـدا کـردن    آن  ھا بتوانند در مدارس عادی ثبت نام کنند و با پ
ھای تحصیل ایـن کـودکـان را    ھای حمایت گر، ھزینه   خانواده 

 .کنیم   تأمین می 
 

 عدم امنیت شغلی
  

 !کارگران قھوه خانه ھا روزمزدوبدون بیمه
ـزده سـاعـت   ـا شـان ، از  «دود »تحمل و تنفس و زندگی ب

ھولكی به چـنـد    ھشت صبح تا یازده شب، حتی سق زدن ھول 
ـان دارد   لقمه ناھار در ضیافت شبانه  ایـن  .  روز ھمیـن دود جـری
ھاست، كارگرانی كه معـمـوال    خانه   سھم و زندگی كارگران قھوه 

ـارش   به چشم نمی  ھـای    آیند، بماند دستور و سـركـوفـت و سـف
ـاكـو كـه    تمام  ـب ـن نشدنی مشتریان از سوختن ذغال و تمام شدن ت

ـاقـی نـمـی  . گـذارد   فرصت سر خارانـدن ھـم بـرای كـارگـران ب
ـنـد، آخـر شـب، صـاحـب   «روزمزد »ھا،    خانه   كارگران قھوه  ھست

ـا فـردا،    دھد و آنھا می   خانه، از دخل پولشان را می   قھوه  روند ت
خاطر كم شـدن    فردایی كه ممكن است نباشند، اخراج شوند، به 

 .مشتری یا یك اتفاق غیرمترقبه ھمچون ممنوعیت قلیان 
ـا جـوانـك  ـازه    یادتان باشد آن پیرمردھای فـرسـوده ی ھـای ت
آورند، ھمـه    رسیده از شھرستان كه برای شما قلیان و چای می 

 آذر ١٣ -جام جم :منبع ! ھستند و طبعا بدون بیمه  «روزمرد »
 

 بی مسكن ھا
شركت تخصصـی  " طبق اعالم  "  حمایت "به گزارش روزنامه  

ـفـر از  ٧.٥ حداقل  "  عمران و بھسازی شھری ایران  ـیـون ن ـل ـی  م
ـادی ھـا زنـدگـی   جمعیت شھری ایران در زاغه ھا و حلبی آب

ـا ادامـه رونـد  .  می کنند  این گزارش نشان مـی دھـد کـه ب
ـا از   ـب ـقـری موجود در دھه آینده تعداد حاشیه نشیـن ھـا کـه ت
ـتـمـاعـی مـحـروم   کلیه امکانات اولیه زندگی و خـدمـات اج

 .ھستند به بیش از دو برابر افزایش خواھد یافت 
 

 دستفروشان 
 

 فشار بر دستفروشان شھرستان کامیاران
ـاران   به گزارش رسیده، فشار بر دستفروشان شھرستان کامـی
از سوی شھرداری در دو ھفته اخیر بسیار شدت گرفته اسـت  
ـنـمـایـی   و شھرداری این شھر با کمک نیروی انتظامی و راھ
و رانندگی آنان را به شـدت مـورد اذیـت و آزار قـرار داده و  

ـبـه  .  وسایل آنھا را ضبط می کنند  به گونه ای که امروز شن
ـفـروشـان را بـه شـدت مـورد  ١٨   آبان مامورین دوباره این دست

ـار  . اذیت و آزار قرار دادند  ـاران بسـی تعداد دستفروشان در کـامـی
ـار  . زیاد است  ـا وانـت ب ـیـش ب اکثریت دستفروشان تا دو سال پ

ـیـل   ـفـت بـودنـد کـه بـه دل مشغول حمل گازوئیل و بنزین و ن
تعطیلی این کار عمال به دلیل بیکاری و برای تامین معاش  
. زندگی روی به دستفروشی و میوه فروشی با وانت آورده انـد 

مامورین شھرداری به کمک مامورین راھنمایی و رانندگـی  
مانع کار دستفروشان در خیابان ھا و میادین شھر مـی شـونـد  
و در صورت مقاومت آنان، با یادداشت کردن شماره ماشیـن و  
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نوشتن برگه جریمه ایشان را وادار بـه تـرک مـحـیـط مـی  
کنند؛ چرا که در صورت جریمه شدن درآمد چنـد روز خـود  

دستفـروشـان در طـی ایـن  .  را برای جریمه باید پرداخت کنند 
جنگ و گریز با مامورین چندین بار از مسئولیـن خـواسـتـه  
اند که با اختصاص محلی در حاشیه شـھـر شـرایـطـی بـرای  
ـیـن و   کار آنان فراھم شود که ھر بار با پاسخ منفـی مسـئـول

مسائل شما به ما ربطی ندارد و شما نباید در  »گفتن اینکه  
کمیته ی ھماھنگی بـرای  .  روبرو شده اند  «داخل شھر باشید 

  ١٣٩١  آذر  ١٨ کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

 بازنشستگان
 

بازنشستگان فوالد ھر روز یک خیابان را 
 دراصفھان می بندند

ـنـان    مشكل بازنشستـگـان صـنـدوق فـوالدشـامـل كـارك
مجتمع فوالداصفھان، خوزستان ، خراسان و سایر مناطـق در  

ـرطـرف نشـده اسـت  ـنـان  .  سه سالـه گـذشـتـه ب بـعـضـا كـارك
ـنـد؛ ایـن   بازنشسته شركت فوالد به نان شبشان نیازمند ھسـت
ـیـش   در حالی است كه حقوق مھرماه خود را تـازه دو روز پ

 .دریافت كرده اند 
 

 گزارش
 

ـا درج  . گزارش زیر از گروه اقتصادی است  این گـزارش ب
ـنـوان اطـاق فـكـری دولـت و   آمار و ارقامی از ھم اكنون بـع

افزایش دستمـزدھـا را  )  خانه كارگر ( نمایندگان قالبی كارگران 
ـزایـش  ٨٤ در حد  )  ١٣٩٢ سال  (در سال جاری  ھـزار تـومـان اف

ـقـه  .  دستمزدھا تعیین شود را در اختیار آنھا قـرار مـیـدھـد  طـب
كارگر باید در مقابل اطاق ھھـای فـكـری و آمـار و جـدول  
ـامـه ھـای   ـتـه ن ـف ـامـه و ھ ھایی كه ھم اكنون در اكثـر روزن
ـتـشـر   جمھوری اسالمی در ارتباط با تعیین دسـتـمـزدھـا  مـن

و سرنوشت افزایش دستمزدھا را به دسـت  .  میشود، آگاه باشد 
در حالیكـه خـط  .  متفكرین مزدور ضد كارگر نسپارند " این به  

دولت در حد یـك  "  اطاق ھای فكری "فقر را بخشھایی از این  
ـزایـش حـداقـل  .  ھزار تـومـان اعـالم كـرده انـد ٣٥٠ میلیون   اف

 ھزار تومان عمال كشاندن طبقه كارگـر  ٨٤ دستمزدھا تا سطح  
آنچه مسلم اسـت،  . و مزدبگیران جامعه به قعر خط فقر است 

ـتـكـشـان كـه در   این است كه طبقه كارگر و توده عظیم زحـم
ـبـه   ـا سـن ـایـد ب قبل كار مزدی امرار معاش میكنند، امسال ب
ـبـش   قوی و با ھوشیاری باالیی در صـحـنـه جـامـعـه و جـن
كارگری برای افزایش دستمزدھا بر اساس تامین زنـدگـی بـر  
ـبـران خسـارت مـالـی ـ   اساس استانداردھای بین المللـی و ج
فكری و معیشتی كه در یكسال گذشته به آنھا تحمیل شـده  

 ). ك .ك . (برای افزایش حداقل دستمزدھا به اعتراض بپردازند 
ـزایـش نـرخ تـورم ٧ جـدول  :  مھر منتشر کـرد  /  مـاھـه اف

 ٩٢ احتمال رکوردزنی افزایش حداقل مزد 
 درصدی نـرخ  ٣ افزایش  : گروه اقتصادی -خبرگزاری مھر 

ـبـود    تورم در سال  جاری و تالش مقامات کـارگـری بـرای بـھ
ـبـت یـک رکـورد   وضعیت دستمزدھا در سال آینده، احتمال ث

به گزارش خبرنگـار مـھـر،  .  جدید مزدی را تقویت کرده است 
تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به عنوان مھم تـریـن  
و محوری ترین برنامه و موضوعی است که در مـاه ھـای  
باقیمانده از سال جاری، از سوی جـامـعـه کـارگـری کشـور  

بررسی وضعیت افزایش حداقل دسـتـمـزد  .  پیگیری خواھد شد 

 سال اخیر و نگاھی به مصوبات شورای عالی کـار در  ٧ در  
ـزایـش   سنوات گذشته نشان می دھد که نه تنھا ھیچگـاه اف
ـیـن نشـده اسـت،   ـی حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعـی تـع
بلکه بر موضوع لزوم تامین معیشـت خـانـوار کـارگـری ھـم  

ـنـه  .  توجه چندانی نشـده اسـت  ـزی ـیـن درآمـد و ھ شـکـاف ب
ـنـه   کارگران این مسئله باعث بروز شکاف بین درآمدھا و ھزی
ـا   ھای سالیانه کارگران شده است و ادامه یافتـن ایـن روال ت
سال جاری باعث پایین ماندن قابـل تـوجـه حـداقـل دسـتـمـزد  

اھمیت موضوع میزان حداقل دستـمـزد و نـحـوه  . کارگران شد 
تعیین آن در شورای عالی کار به ایـن جـھـت اسـت کـه بـه  
ـادی از   ـار زی گفته مقامات کـارگـری کشـور، درصـد بسـی
ـارتـی   نیروی کار از حداقل دستمزد برخوردار ھستند و به عـب
کل دریافتی درصدی از بازار کار در ھر ماه، تنھـا مصـوبـه  

ــی کــار اســت  جــامــعــه کــارگــری کشــور و  .  شـورای عــال
نمایندگان آنھا با وجود تالش ھای فراوانی که در سال ھـای  
ـیـجـه بـررسـی ھـا و   ـت ـتـوانسـتـه انـد ن اخیر انجام داده انـد، ن
کارشناسی ھای خود درباره وضعیت معیشت کارگران را در  
مصوبه نھایی حداقل دستمزد تاثیر دھند تا جایی که بـرخـی  
مقامات کارگری معتقدند موضوع معیشت اساسا در تعییـن  

تصـویـب حـداقـل  .  حداقل مزد سالیانـه، بـررسـی نـمـی شـود 
 سـال  ٧ دستمزد بدون توجه به معیشت به صـورت کـلـی در  

ـا  ٩٠  درصـد سـال  ٩ اخیر حداقل دستمزد سالیانه بین     ٢٢  ت
 در نوسان بوده است، اما برای حداقل دستـمـزد  ٨٦ درصد سال  

ـار   ـب ـن سال آینده، اولیاء علی بیگی به مھر اعالم کرد کـه ای
برای ترمیم وضعیت دستمزدی کارگران باید اتفاقـات خـوبـی  

رئیس کانون عالی شوراھای اسـالمـی کـار کشـور،  . بیافتد 
وجود برخی مشکالت کارفرمایان در عدم پرداخـت دسـتـمـزد  
مناسب به کارگران را ناشی از سیاست گذاری ھـای دولـت  

ـاط  :  در این حوزه دانست و گفت  ـب این مسئله به کارگـران ارت
چندانی ندارد و نمی توان به دالیل مختلف، مصوبه شـورای  

 .عالی کار را در حداقل خود نگه داشت 
  سال گذشته ٧  جدول افزایش حداقل دستمزد در  

درصد افزایش نسـبـت   حداقل دستمزد  سال 
 به سال قبل 

 ١٨  ١٥٠٠٠٠  ٨٥% 
 ٢٢  ١٨٣٠٠٠  ٨٦% 
 ١٧  ٢١٩٦٠٠  ٨٧% 
 ١٧  ٢٦٣٥٢٠  ٨٨% 
 ١٣  ٣٠٣٠٠٠  ٨٩% 
 ٩  ٣٣٠٣٠٠  ٩٠% 
 ١٨  ٣٨٩٧٠٠  ٩١% 

ـزان  ٩٠ با اینکه در اسفندماه سال     ٢١.٥  نرخ تورم به مـی
درصد بوده است، اما میزان افزایش حـداقـل دسـتـمـزد امسـال  

 تـومـان سـال  ٣٣٠٣٠٠ درصد نسبت به  ١٨ کارگران به میزان  
ایـن  .   تـومـان رسـیـد ٣٨٩٧٠٠ گذشته افزایش یافـت و بـه  

موضوع در حالی وجود دارد کـه اسـاسـا در سـال گـذشـتـه  
ھیچگونه توجھی به تامین معیشت کارگران به عنوان رکـن  

ـیـن دسـتـمـزد صـورت  ٤١ دوم ماده   ـی  قانون کار، در زمان تـع
ـا  .  نگرفته است  نگاھی به روند افزایش نرخ تورم از فروردین ت

مھرماه امسال که از سوی بانک مرکزی اعالم شده اسـت،  
 درصـد  ٢٤.٩  درصد به  ٢١.٨ نشان می دھد که این نرخ از  

در پایان مھرماه سال جاری افزایش یافته و گفته مـی شـود  
ـزایـش  .  این روند در ماه ھای آینده نیز ادامه خواھـد داشـت  اف

ـنـھـا  ٧  درصدی نرخ تورم در  ٣   ماه با اینکه در سال جـاری ت
 تومان به حداقل دسـتـمـزد کـارگـران افـزوده  ٤٠٠  ھزار و  ٥٩ 

شده است، اما برآورد میزان افزایش حداقل دستمزد برای سـال  

ـیـشـت کـه   آینده طبق نرخ تورم و بدون توجه به مـوضـوع مـع
برآوردھای آن از سـوی شـورای عـالـی کـار صـورت مـی  

ـامـات  .  گیرد، بیشتر از افزایش سال جاری خواھد بود  اگر مـق
ـنـد در مـذاکـرات شـورای عـالـی کـار کـه   کارگری بتـوان
ـنـھـا   نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور خواھند داشت ت
ـزایـش   ـای اف ـن ـز مـب ـی نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی را ن

ـنـد، حـداقـل دسـتـمـزد     ٩٢ حداقل دستمزد سال آینده قـرار دھ
رونـد طـی شـده  .   ھزارتومان رشد خواھـد داشـت ٨٤ بیشتر از  

برای نرخ تورم و افزایش قیمت ھا در ماه ھای گذشته نشـان  
می دھد که افزایش حداقل دستمزد در سال آینده بـه نسـبـت  

ـا  .  ھمه سال ھای گذشته می تواند یک رکورد جدید باشد  ب
ـزان نـرخ   این حال کارگران می گویند نه تنھا افزایش بـه مـی
ـلـکـه   ـنـد، ب تورم برای حـداقـل مـزد را یـک حـق مـی دان
پیشنھادی نیز برای تامین معیشت و اجرای رکـن دوم مـاده  

ـای  ٤١   قانون کار خواھند داشت که تحقق این امر، بـه مـعـن
افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ بیشتر از نرخ تـورم  

 .و یک رکورد جدید خواھد بود 
 ماھه و برآورد حداقل مـزد در صـورت  ٧ جدول نرخ تورم  

  قانون کار ٤١ اجرای ماده  
برآورد افزایـش حـداقـل   )درصد (تورم   نرخ  ماه 

 )تومان (٩٢ مزد 
 ٨٤٩٥٤   ٢١.٨  فروردین 

 ٨٥٧٣٤   ٢٢  اردیبھشت 
 ٨٧٢٩٣   ٢٢.٤  خرداد 
 ٨٩٢٤١   ٢٢.٩  تیر 

 ٩١٥٧٩   ٢٣.٥  مرداد 
 ٩٣٥٢٨   ٢٤  شھریور 

 ٩٧٠٣٥   ٢٤.٩  مھر 
 
 

 اخبار بین المللی
 
سوزی در کارخانه تولید پوشاک در   تش
  قربانی گرفت١٤چین 

ـاس   در پی وقوع آتش  ـب ـیـد ل زیـر در    سوزی در کارخانه تول
 نفر طعمه حریق شده و جـان  ١٤ شھر شانتو، در جنوب چین،  

ـبـه در سـاعـت    سوزی روز سه   این آتش .   باختند    ٣٠  و  ٣ شن
ـتـه  )  به وقـت مـحـلـی ( دقیقه بعد از ظھر   رخ داد و بـه گـف

نشانی پس از نیم ساعت موفـق    مقامات چینی مأموران آتش 
انـد کـه    مسـئـوالن اعـالم کـرده .  به خاموش کردن آتش شدند 

 .تحقیقات برای یافتن علت وقوع حریق در حال انجام است 
 سابقه بیکاری در منطقه  نرخ بی –اروپا 
  یورو پولی

ـتـشـر شـده از   ـام مـن به گزارش خبر گزاریھا بر اساس ارق
 یورو بـه    سوی مرکز آمار اروپا نرخ بیکاری در منطقه پولی 

ـنـی   یـورو    باالترین حد خود از ھنگام اعالن پول واحد اروپا یـع
این ارقام نشان میدھد که نرخ  .   میالدی رسید ١٩٩٩ در سال  

سابقـه     کشور اروپایی در ماه اکتبر به رقم بی ١٧ بیکاری در  
بر اساس ھمین گزارش ھم اکنـون  .   در صد رسیده است ١١.٧ 
ـنـد کـه ایـن  ١٧  میلیون نفر در این  ١٨.٧   کشور بیکار ھسـت
ـاشـد    میلیون بیشتر از سال قبـل مـی ٢.٢ رقم   ایـن گـزارش  .  ب

 کشـور عضـو  ٢٧  در صد در  ١٠.٧ ھمچنین از نرخ بیکاری  
ـفـر خـبـر  ٢٥.٩  بیکـار بـودن    اتحادیه اروپا یعنی  ـیـون ن ـل ـی  م

 در صـد  ٢٥ اسپانیا و یونان با نرخ بیکاری بیش از  .   میدھد 
 در صد به ترتیب از بیشتریـن و  ٤.٣ و اتریش با نرخ بیکاری  
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تظاھرات ھزاران معترض به  -اسلوونی 
  دولت سیاست ریاضت کشی

ـاسـت   در حالی  ـات ری ـتـخـاب که تنھا دو روز به برگزاری ان
 ھزار معتـرض روز  ٥ کم   جمھوری اسلوونی باقی مانده، دست 

ـارلـمـان ایـن  )   آذر ١٠ ( نوامبر  ٣٠ جمعه  در مقابل ساخـتـمـان پ
ـنـدگـان در حـالـی .  کشور تجمع کردند  کـه شـعـار   تظـاھـرکـن

دادند، خطاب بـه نـخـسـت وزیـر اسـلـوونـی   را سر می "  دزدھا " 
ـای وی  " کار تو تمام است "شعار   ـار اسـتـعـف سر داده و خواست
مـن  : "  یکی از تظاھرکنندگان حاضر در صحنه گفت . شدند 

ھـا کشـور مـا و   کنم چـرا کـه آن  علیه دولت تظاھرات می 
ھمینطور نظام آموزشی، بھداشتی و اجتـمـاعـی مـا را ویـران  

 . "کردند 
ـنـدگـان،    نیروھای پلیس به منظور متفرق کردن تظاھرکن

ـتـرضـان   ھای آب  با ماشین  پاش به سوی آنان آب پاشیده و مـع
در جریان این تـظـاھـرات  .  آور ھدف قرار دادند  را با گاز اشک 

ـازداشـت و حـدود  ٣٠ کـم   آمیز دسـت  اعتراض   تـن  ٥٠  تـن ب
 ھـزار تـن از مـردم اسـلـوونـی در  ٣٠ بیش از  . مجروح شدند 

ـیـه   نوامبر گذشته به خیابان    ٥ ھای شھر لیوبلیانا آمـده و عـل
درصد کاھش دستمزدھای بخش عمومی که از جانب دولـت  
ـتـه شـده، تـظـاھـرات   این کشور برای سال آینده در نـظـر گـرف

 .برگزار کردند 
 

ھزاران نفر دست به تظاھرات  -اردن 
 زدند

ـان  ـاب ـی ھـای امـان،    ھزاران معترض اردنی با تظاھرات در خ
ـیـمـت  ھـا را    پایتخت این کشور اصالحات سیاسی و کاھش ق

 .خواستار شدند 
با برگـزاری تـظـاھـرات از  )   آذر ١٠ (معترضان روز جمعه  

دولت خواستند از افزایش بھای کاالھـای ضـروری بـه ویـژه  
بھای کاالھای ضروری در اردن در  .  سوخت جلوگیری کند 

ـنـدرھـای گـاز  .  ھای اخیر افزایش یافته است   ماه  ـل بھـای سـی
ـیـب  ١٣ طبیعی، گازوئیل و بنزین    و  ٣٣ ،  ٥٤  نوامبر به تـرت

ـا  .   درصد افزایش یافت ١٥  ـلـه ب ـاب ـق دولت اردن به مـنـظـور م
ایـن  )   میلیارد دالری ٥ (  میلیارد دیناری  ٣.٥ کسری بودجه  

ـزایـش    کشور اقدام به قطع یارانه  ھای سوخت کرد کـه بـه اف
ـای  .  بھای این کاال انجامید  معترضان اردنی ھمچنین استعـف

ـار شـدنـد  . عبدالله انسور، نخست وزیر ایـن کشـور را خـواسـت
مردم اردن از  .  انسور ماه گذشته این سمت را به عھده گرفت 

ـایـی اعـتـراضـات سـراسـری، اصـالحـات  ٢٠١١ ژانویه    با برپ
سیاسی از جمله انتخاب نخست وزیر از طـریـق رای مـردم و  

ـادشـاه  . اند   پایان فساد را خواستار شده  ـلـه دوم، پ ملک عـبـدال
ــظـاھــرات  ــدن    اردن از زمـان آغــاز ت ــظـور فـرونشــان ــه مــن ھــا ب

ـار  ٣ ھای مردمی    اعتراض   نخست وزیر ایـن کشـور را بـرکـن
 .کرده است 

 
 نفر را ٤٧٠٠شرکت زیمنس  -آلمان 

 کند اخراج می
ـتـصـادی در اروپـا،   در پی رو به وخامت نھادن بحران اق
ـیـک   ـرون مجتمع کارخانجات لوازم برقی و مھنـدسـی الـکـت

 شغل دیگـر را  ٤٧٠٠ آلمان، زیمنس تصمیم گرفته است که  
ـتـه  .  سـازی اسـرام حـذف کـنـد   در کارخانـه المـپ  بـه گـف

ولفگانگ دیھن، مدیر اجرایی اسرام، شرکت مادر، زیمـنـس  

اعالم کرده اسـت کـه تـالش  )  آذر ١٠ ( نوامبر  ٣٠ روز جمعه 
ـیـارد یـورو  ٢٠١٥ دارد تا سال   ـل ـیـارد  ١.٣ ( ، یک مـی ـل  مـی

ـم تـعـدیـل  .  ھای خود را کـاھـش دھـد   از ھزینه ) دالر  تصـمـی
مشاغل در این شرکت پس از آن گرفته شد که پیش از آن  

جـات خـود در     فرصت شغلی در کارخانـه ١٩٠٠ این شرکت  
 شغل در آلمان را تـعـدیـل کـرده  ٣٠٠ سراسر جھان، از جمله  

ترین شرکت مـھـنـدسـی اروپـا بشـمـار    اسرام که بزرگ .  بود 
ـنـه   می  ـم    رود، ھمچنین با ھدف کاھش بیشتر ھـزی ھـا تصـمـی

ھای کوچک خود در سراسر جـھـان را    گرفته است کارگاه 
 .بفروش برساند 

 میالدی آغـاز شـده  ٢٠٠٨  بحران اقتصادی که از سال  
ھـای    ھای اروپایـی را وادار کـرده تـا سـیـاسـت   است، دولت 

گیرانه ریاضت اقتصادی و اقدامات مالی شدیدی را    سخت 
ھـای اجـتـمـاعـی و    به اجرا بگذارند که ایـن امـر نـاآرامـی 

 .ای را در پی داشته است   اعتراضات گسترده 
 

تظاھرات معلولین بر علیه ریاضت  -اسپانیا 
 اقتصادی کشی

)  آذر ١٢ (  دسامبر  ٢ به گزارش خبرگزاریھا روز یکشنبه  
ـا در   ـی ـان ـپ ـلـول از سـراسـر اس حدود پانزده ھزار نفر از افراد مـع
ـاسـتـھـای   ـیـه سـی خیابانھای مادرید تظـاھـرات کـردنـد و عـل

ـاضـتـی  .   ریاضت اقتصادی دولت شـعـار دادنـد  اقـدامـات ری
تعداد زیادی از مـرکـز درمـانـی    دولت شامل از جمله تعطیلی 

ـفـر  ٦٠ معلولین، کاھش خدمات و بیکاری بیـش از    ھـزار ن
ـیـن بـه  .خواھد شد  اصالحات درمانی درنظر گرفته شده ھمچن

ـنـه   ـزی ـیـشـتـری از ھ این معنی است که بیماران باید بخـش ب
ـیـش تـر دولـت پـرداخـت مـی کـرد،   ھای درمانی را کـه پ

ـیـمـایـی    یـکـی .  بپردازند  ـپ ـنـدگـان در ایـن راھ از شـرکـت کـن
بھداشت و درمان حق ماست و ما نمیخوھیم کـه  : "  گوید   می 
ـا  ". سال قبل برگردیم ٤٠ به   ـیـن ب ـلـول تعداد زیادی از ایـن مـع

 .صندلی چرخ دار در این تظاھرات شرکت کرده بودند 
 

تظاھرات پزشکان در اعتراض به  -فرانسه 
 وضعیت کاری و دستمزد پایین

ـیـد و    پزشکان فرانسوی در حالی کـه روپـوش  ھـای سـف
ـبـه   ھای آبی جراحی به تن داشتند روز یک   لباس و کاله    ٢ شن

در اعتراض به اصالحات دولتی در بـخـش  )   آذر ١٢ (دسامبر  
ایـن دومـیـن تـظـاھـرات  .  پیمایی کردنـد   پزشکی در پاریس راه 

ـزشـک  .  رود    ھفته گذشته به شمار می ٢ پزشکان در   ھزاران پ
ھای پاریـس    نیز به خیابان )   آبان ٢٢ ( نوامبر  ١٢ فرانسوی روز  

ـاضـتـی و کـاھـش بـودجـه بـخـش   آمدند تا بر ضد تدابیـر ری
ـنـد  ـیـش از ایـن  .  بھداشت و درمان این کشور اعـتـراض کـن پ

ـزشـک خـود آزاد بـودنـد و   ـتـخـاب پ بیماران فرانسوی در ان
ـیـمـه مـلـی    تمامی ھزینه  ھای پزشکی را از طریق سیسـتـم ب

ـافـت مـی  ـتـمـاعـی دری .  کـردنـد   عمومی موسوم به تامین اج
ھای بیمه خصـوصـی اجـازه    دولت فرانسه ھمچنین به شرکت 

داده است بیماران را به مراجعه به پزشکان مورد انتخاب خـود  
پاتریک سولرات، عضـو  فـدراسـیـون اتـحـادیـه  .  وادار کنند 

که در کشوری کـه بـه آزادی،    این  : " گوید   دندانپزشکان می 
ـتـخـاب    برادری و برابری مباھات می  ـیـمـاران از حـق ان کند ب

ـایـد    آن .  ای عادی نیست   پزشک خود محروم شوند مساله  ھا ب
ـیـمـه    به پزشکانی مراجعه کنند که از سوی شـرکـت  ھـای ب

تر از بخش بھداشت و درمـان سـود    اند و بسیار بیش   دیکته شده 

 ."کنند   می 
 ٥افزایش تعداد بیکارن به مرز  -اسپانیا 

 میلیون نفر
  ٧٤ بنابر اعالم وزارت کار اسپانیا، با افزوده شدن بیش از  

ھزار نفر بر تعداد متقاضیان حقوق بیکاری در مـاه نـوامـبـر،  
ـیـم درصـد رشـد بـه   تعداد بیکاران در این کشور با یک و ن

ـا  .  مرز پنج میلیون نفر رسید  ـی ـان ـپ ھمچنین نرخ بیکاری در اس
ـان  ٢٥ در سه ماه سوم به    درصد و نرخ بیکاری در میان جـوان

ـا از سـال  .   درصد افزایش یافت ٥٠ به بیش از   ـی   ٢٠٠٨ اسپان
میالدی تاکنون در بحران شدید اقتصادی بسر می برد و ھـر  

ایـن کشـور در  .  ماھه بر شمار بیکاران آن افـزوده مـی شـود 
 .حال حاضر باالترین نرخ بیکاری را در منطقه یورو دارد 

 
 توسط  اعالم اعتصاب عمومی -تونس 

 بزرگترین اتحادیه کارگری
بزرگترین اتحادیه کارگری تونس در اعتراض به حـمـلـه  
ـرگـزاری اعـتـصـاب   اخیر علیه اعضای این اتحادیه، برای ب

اتـحـادیـه عـمـومـی کـارگـران  .  عمومی فراخوان داده اسـت 
اعـالم  )   آذر ١٥ (  دسامبر  ٥ روز چھارشنبه   UGTTتونس  
ـرگـزار  )   آذر ٢٣ (  دسامبر  ١٣ کرد،   اعـتـصـاب عـمـومـی ب

ـیـه  . خواھد کرد  این اعـتـصـاب در واکـنـش بـه حـمـلـه عـل
اعضای اتحادیه عمومی کارگـران تـونـس درجـریـان یـک  

ـرگـزار مـی  ایـن  .  شـود   تظاھرات در مقابل مقر این اتحادیه، ب
زمـانـی روی داد  )   آذر ١٤ (  دسامبر  ٥ حمله روز سه شنبه  

که اعضای اتحـادیـه عـمـومـی کـارگـران تـونـس سـرگـرم  
ـرور فـرحـات حشـاد،    برگزاری مراسم شـصـتـمـیـن سـال  روز ت

دستکم ده تظاھرکننـده در ایـن  . بنیانگذار این اتحادیه بودند 
اتـحـادیـه عـمـومـی کـارگـران تـونـس  .  حمله زخمی شـدنـد 

واعضای کمیته حفاظت از انقالب، گـروھـی نـزدیـک بـه  
ـبـه   ـنـھـضـه را مسـئـول حـمـلـه روز سـه شـن حزب حاکـم ال

این اتحادیه، ھمچنین انحالل این گروه را خواسـتـار  . دانند   می 
شود کـه مـردم    این اعتصاب درحالی برگزار می . شده است 

ـقـالب ایـن   ـروز ان تونس خود را برای برگـزاری دومـیـن سـال
ـرکـنـاری  .  کنند   کشور آماده می  انقالب مـردم تـونـس بـه ب

 .رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی انجامید 
 

 ١١" سیتی گروپ"شرکت مالی  -آمریکا 
 کند را اخراج می ھزار تن

ـتـی  گـروپ آمـریـکـا    به گزارش رویترز، گروه مالی سـی
این شـرکـت کـه  .  کند   یازده ھزار کارمند خود را اخراج می 

ـیـار دارد،   ـیـا را در اخـت بزرگترین بانک و شبکه مالی دن
ـروی کـار خـود در  ٤ قصد دارد با کم کردن   ـی  درصـد از ن

ـنـه ١.١ سرتاسر دنیا، سالیانه   ھـای خـود     میلیارد دالر در ھزی
بر اساس ھمین گـزارش ایـن شـرکـت از  .  جویی کند   صرفه 

  ٩٥٥٠٠  مـیـالدی حـدود  ٢٠١١  تا سال  ٢٠٠٧ ابتدای سال  
مدیر عامل جدید این شرکـت اعـالم  .  را اخراج کرده است   تن 

کرده است که آنھا نقاطی که بازدھـی سـودشـان کـم بـوده  
شناسائی کرده اند و برای افزایش سود شرکت قصـد دارنـد  

 .بازده و یا با بازده کم را تعطیل بکنند   تا شعبات بی 
 
 
 
 


