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یکی از پدیده ھـای شـوم ھـمـزاد  
ــه داری،   ــت ســرمــای ــکــب ــظــام  ن ن

میباشـد چـرا کـه  "  کودکان کار " 
یکی از منابع سـرشـار سـودآوری  
ــوده و ھســت  ــه ب ــرای ســرمــای . ب

ـیـن، در بسـیـار   دستمزد بسیار پـای
ـرای  (  مواقع بی مزد  بـھـانـه ھـم ب

این زیاد است، شاگـردی، یـا بـی  
سرپناه و یا در عوض غذای بخـور  

، کار زیاد ھمراه با توھـیـن  ) و نمیر 
و تحقیر ، ساعات طـوالنـی کـار،  
سواستفاده جنسی و  بسـیـاری از  

ــھــای "  ــت ــده  "  مــزی ــر کــه پــدی دیــگ
ـلـه ای   کودکان کـار دارد، مسـئ
ــد   اسـت کــه سـرمــایـه نـمـی تـوان

 .بسادگی از آن بگذرد 
 سرمایه داری در ایران نیـز از  
ـبـوده اسـت  . این قاعده مستثنـاء ن

کــارگــاه ھــای قــالــی بــافــی و  

ــن   ــه ھــا کــه از  اولــی ــزخـان کـورپ
ـران   نمادھای سرمـایـه داری در ای
بودند، در سطح وسـیـعـی از کـار  
ـردنـد و ھـنـوز ھـم   کودکان بھره ب

ـر  . میبرند  حـکـومـتـھـای حـاکـم ب
ـریـن روشـھـا،   ایران با خشونت بـارت
این بـھـره کشـی از کـودکـان را  
ــد، گـیــرم کــه در   تضـمــیـن کـردن
قوانین شان مجبور شدنـد بصـورت  
ظاھری ھم که شده کار کودکـان  

ــد  ــن ــوع اعــالم کــن از از  .  را مــمــن
سوی دیگر این فـرھـنـگ را جـا  

کـودک یـا بـایـد  " انداختند کـه  
ــد یـا کــار کـنـد  و   !"  درس بـخـوان

کودکی که درس نـمـی خـوانـد،  
ـم نـمـی تـوانـد   ـر اسـت بـگـوی بـھـت
تحصیل کند، فرزندان تـوده ھـای  

ـر و فـاقـه كـه   در این شرایـط فـق
جمھوری اسالمی سعی می كنـد  
ـراضـات كـارگـری   با سركوب اعـت
ھمراه كند، آنچـه كـه مـی تـوانـد  
باعث نگرانی فعالین كـارگـری و  
اجتمـاعـی بشـود، ایـن اسـت كـه  
ــن   كــارگــران در خــالــصــی از ای
. وضعیت احساس استیصال بكننـد 

ـیـسـت بـه ھـیـچ كـارگـری   الزم ن
توضیح داده شود كه در شـرایـطـی  
ـرانسـانـی   فوق العاده سخـت و غـی

ـنـد  ـنـا ھـر  !  زندگی می ك ـئ مـطـم
ـیـن   فعال كـارگـری کـه یـك چـن

ـتـی بـخـواھــد    تـجـربـه  ای دارد، وق
برای ھمكار خود وضعیت فـعـلـی  
ــا احســاس   ــح دھــد، ب ــوضــی را ت

ـرو شـود "  توضیـح واضـحـات "  . روب
ـتـظـار دارد   اما ھـمـان ھـمـكـار ان
ــن   ــرای خــالــصــی از ای راھــی ب
. وضعیت جلویـش گـذاشـتـه شـود 

ــاریــخ   ــاری از كــارگــران از ت بســی
ــارزه تشــكــل  ــجــاد و مــب ــای    ای ھ

كارگری، چه در سـطـح مـلـی و  
ـقـی   ـی ـلـی اطـالع دق چه بین الـمـل
ندارند اما در زندگی روزمره خـود  
این را تجربه كرده اند كه چـگـونـه  
ـرای ایـجـاد تشـكـل   تالش آنـھـا ب
ـفـت   كارگری با مقاومت و مـخـال
ــت   ــا و دول ــاھ ــارفــرم ــد ك ــدی ش

و  .  كارفرماھا مـواجـه مـی شـود 
ـقـه   ھمین مقاومت و مخالفـت طـب
سرمایه دار چگونه می توانـد بـه  

دست كشیدن از تالش برای ایجـاد  
تشـكـل در بـخــشـی از كـارگــران  

اینھا و صدھـا تـجـربـه  .  دامن بزند 
ــعــی   ــی مــوارد و مــوان ـیــن ــچــن ـن ای
ھستند كه روزانه فـعـال كـارگـری  

 .باید با آنھا كلنجار برود 
در جائی كه فعالین كـارگـری  
ـلـه   به ھر دلیلی مستقیما به مسـئ

ـرداخـتـه  "  ایجاد تشكل كارگری "  ـپ ن
ـرای   اند، می شـود تـالش خـود ب
سازمان دھـی و مـتـشـكـل كـردن  
كارگران را به شیوه ھای دیـگـری  
ـرد و مـزایـا و مـحـسـنـات   جلو ب
ـرد  . متشكل شدن را به میانشـان ب

من اینجا به چند سرخط مـھـمـی  

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواھان تشکیل فوری جلسه 
 ٧  صفحه    شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شدند

 نكاتی درباره اعتراضات 
 و مجامع عمومی كارگران

 ناصر اصغری 

 ٣            صفحه  

کار کودک و اشک تمساح  
 جانیان اسالمی 

 یاشار سھندی 

 ٥          صفحه  

 اخبار کارگری
 ١٣ صفحه  
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 محمد شکوھی  

 "بخشش از روی ناچاری"
 نسان نودینیان 

 ٦  صفحه  

 ١٢  صفحه  
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 لغو مجازات اعدام
 

ــایــد  مــجــازات اعــدام ب
اعـدام .  فورا لغو گـردد

یــا ھــر نــوع مــجــازات 
متضمن تعرض به جسم 

ــراد  ــقــص عضــو، ( اف ن
) تنبیه بدنـی، و غـیـره

ــی  ــط ــرای ــر ش ــحــت ھ ت
ھمچـنـیـن .  ممنوع است

مجازات حبس ابد بایـد 
 . لغو شود

  
حفظ حرمت و شخصیت 

 مردم
 

ممنوعیت ھر نوع درجه 
بندی رسمی و تلویحی 
در شــان و شــخــصــیــت 
مــردم بــرحســب مــقــام، 
منصب، مذھب، ملیت، 
تابعیت، جنسیت، سطـح 
ــد، ســر و وضــع  درآم
ظــاھــری، مشــخــصــات 
جسمی، تـحـصـیـالت و 

 . غیره
 

مـمـنــوعـیــت افــتـرا و 
 . ھتک حرمت افراد

ــوع  مــمــنــوعــیــت ھــر ن
ــزشــکــی و  ــش پ آزمــای
ـــط  دارویـــی و مـــحـــی

زیســـتـــی روی افـــراد 
ــدون اطــالع و اعــالم  ب
رضـایـت رسـمـی آنـھـا، 
ممنوعیت ھر نوع دخـل 
و تصرف در تـمـامـیـت 

نــظــیــر ( جسـمــی افـراد 
عقیم سازی، بـرداشـتـن 
یـــا پـــیـــونـــد اعضـــاء، 
دســــتــــکــــاری ھــــای 
ژنتیکی، سقط جـنـیـن، 

بـدون )  ختـنـه، و غـیـره
 . اطالع و رضایت فرد

 
ممنوعیت اسـتـفـاده از 
ــای  ــرھ ــت ــی ــاب و ت ــق ال
ــنــی و  ــی و دی ــلــم ع
کشــوری و لشــکــری 

نظـیـر تـیـمـسـار، آیـت ( 
الله، دکتر، مھنـدس و 

در خارج محـیـط )  غیره
در مـراودات .  تخصصی

رسمی و دولتی ھر فرد 
باید صرفا با نام و نـام 
فامیل مورد اشاره قرار 

ــرد ــگــی ــت .  ب ــوعــی مــمــن
ــقــاب و  اســتــفــاده از ال
صفات تحقیر آمـیـز در 
تــوصــیــف بــخــش ھــای 
مختلف جامعـه تـوسـط 
ــر مــرجــع و مــقــام  ھ

 . دولتی و غیر دولتی
 

ممنوعیت ایجاد بـخـش 
ھای لوکس و عـادی، 
درجه یک و درجه دو، 
ــس  ــره در ســروی ــی و غ
ــقــل  ــمــل و ن ــای ح ھ
ــارھــا،  ــومــی، قــط ــم ع
ــــــا،  ــــــاھ ــــــم ــــــی ــــــواپ ھ
مھمانسراھای دولتی و 
ــحــی و  ــری ــف ــز ت ــراک م

ایـن .  تعطیالتی و غیـره
گونه خدمات بـایـد بـه 
مناسب ترین شـکـل در 
استاندارد یکسـانـی در 
اخــتــیــار ھــمــگــان قــرار 

 . بگیرد
  

 رسانه ھای جمعی
دسترسی عـمـومـی بـه 
نشریات کثیراالنـتـشـار، 
شبکه ھای رادیویی و 

ایــجــاد .  تــلــویــزیــونــی
ــکــه ھــای رادیــو  ــب ش
تلویزیونی توسط دولـت 
و توزیع ساعات پـخـش 
میان شوراھا، نـھـادھـا، 
کانون ھا و انجمـن ھـا 
و احـــزاب مـــخـــتـــلـــف 
ــی  ــشــکــل از اھــال مــت

ــور ــو کــامــل .  کش لــغ
ســــانســــور، اعــــم از 
سیاسی و غیر سیاسـی 

 . بر رسانه ھا
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كه موانع مھمی را ایجاد كرده اند  
و یا می توانند موانع موجود سـر  

 .راه را بر دارند، خواھم پرداخت 
 

 تشكیل مجامع عمومی
مجامع عمومی كارگری، آن  
ـنـد   ظرفی از تشكل كارگری ھست
ــان و بــی   ــق ــف ــرایــط خ كــه در ش
ـریـن ظــرف   تشـكـلـی، دم دســت ت

شـایـد  .  تشكلیابی كارگران ھستند 
رژیمی بتواند جلوی ایـجـاد شـورا  
ــری را   ــدیــكــای كــارگ ــن و یــا س

شود جلوی جـمـع    اما نمی .  بگیرد 
شدن كارگران و بحـث كـردن حـول  
مسائلی كه به زندگـی اش ربـط  

تـوان    نـمـی .  مستقیم دارد را گرفت 
به كارگران گفت كه درباره مـیـزان  
ـقـایـت   افزایش دستمزد با دیگر رف

حـتـمـا كـارفـرمـا و  .  صحبت نكن 
حراست و پاسدارھایـش سـعـی در  
ممانعت از این كـار ھـم خـواھـنـد  
ـری از   كرد، اما دفـاع از جـلـوگـی
ــمــام   ـتــر ت ـرایشــان گــران ایـن كـار ب

 .شود   می 
مـجــمـع عـمــومــی مــنـظــم و  
سازمانیافته، تشـكـلـی اسـت كـه  
ــم   ــظ ــال كــارگــران در دوره مــن مــث

ای و یا ھر ماھی یكبار دور    ھفته 
شونـد و بـه مسـائـل    ھم جمع می 

مـثـال اگـر  .  پردازند   مورد نظر می 
ـبـل از   اعتصابی صورت بگیرد، ق
ـرگـزار   اعتصاب مجمع عمومـی ب

ــگــی    مــی  ــنــد و روی چــگــون كــن
ــای   ــرد اعــتــصــاب و زوای ــشــب ــی پ
ــگــو   ــت ــحــث و گــف ــف آن ب ــل مـخــت

كنند؛ و بعد از اعـتـصـاب ھـم    می 
ـررسـی   ـری و ب ـیـجـه گـی ـت برای ن
نقاط ضعف و قدرت آن باز ھم بـه  

 . پردازند   بحث و گفتگو می 
ــل مـجــامـع عــمـومــی   تشـكـی
ــد اشــكــال   ــوان كــارگــری مــی ت

ـریـن و  .  مختلفی بخود بگیرد  بـھـت
مطلوب ترین شـكـل آن، تشـكـیـل  
ـتـه ای یـكـبـار در   منظم مثال ھف
یك ساعت خاص و ثابت در طـول  
ــكــی از   ســاعــات كــاری و در ی

امـا  .  ھای محیط كـار اسـت   سالن 
ـرای ایـن   تا فراھم شدن شـرایـط ب

ـم و   ـی شكل مطلوب، ما نمی تـوان
ـم و   نباید دست روی دست بگذاری
از تشكیل مجامع عمـومـی خـود  
. غافل بمانیم و یا بی میل باشیـم 

ـران كـارگـری مـی   فعالین و رھـب
توانند كارگـران را بـه یـك جـای  
مشخصی كه برای تشكیل جلسـه  
مجمع عمومی در نـظـر گـرفـتـه  
اند، ھر چند نامنظم، دعوت كننـد  
و بر سر مھمترین مسائل به بـحـث  

فراخوان چنیـن  .  و گفتگو بپردازند 
مجامع عمومی ای بخصوص در  
جریان مسائل حادی كه كـارگـران  
با آن روبروند و یا زمزمه ھایی بـه  
ـر   گوش كارگران می رسد، مھـمـت
است و راحت تر كارگران را بسیـج  

می گویم مھمتر اسـت  .  می كند 
ــن   ــی ــخــصــوص در چــن چــرا كــه ب
مواقعی ھـمـه كـارگـران خـواھـان  
ـرای   تبادل نظر و یـافـتـن راھـی ب

تشكیـل  .  موقعیت پیش رو ھستند 
این مجامع عمومـی حـتـی مـی  
ـنـد مـثـال   تواند غیرفرمال و ھـمـان
ـیـك ھـم   جمع شدن برای یك پیك ن

 . صورت بگیرد 
نكته دیگر این است كـه اگـر  
تعداد شركت كنندگان در مجـامـع  
ـلـی رضـایـت   ـی عمومی به ھـر دل
بخش نبود، نباید ناامید شد و در  
ـرای ایـجـاد مـجـامـع   ـری ب پیگـی

شركت ھـر  .  عمومی كوتاھی كرد 
تـعــداد از كــارگــران در مــجــامــع  
عمومی فرصتی است كه ھـمـیـن  
تعداد از كارگران با ھم تبادل نـظـر  
كنند و تجربه نشان داده اسـت كـه  
این تبادل نظرات از جانـب شـركـت  
ـنـدگـان بـا دیـگـر كـارگـران و   كن
بخصوص با كارگرانی كه فرصـت  
شركـت در مـجـمـع عـمـومـی را  
نداشتـه انـد، در مـیـان گـذاشـتـه  

ــوع تـجــمــعــی از  .  شــود   مـی  ھــر ن
ــران جــوان و بــا   ــران، كــارگ كــارگ
استعداد و ھمچنین كارگرانی كـه  
ـرای   می خواھند دخیل باشند را ب

 .روزھای آینده آموزش می دھد 
 

 رھبران عملی كارگری
ـرای    یكی از آسـان  ـریـن راه ب ت

متشكل كردن كارگران، از طـریـق  
معتمدین و رھبران عملی كارگران  

ـیـن  .  است  ھمیشه دو سطح از فعـال
كارگری در میان كارگران به كـار  

ـنـد  تـعـدادی از  .  و فعالیت مشغول
ـنـد كـه   این فعالین تیپـھـای ھسـت
گاھا با احزاب و محافل سیاسـی  

ـر مسـائـل  .  ھم در ارتباطند  اینھا ب
سیاسی عمومی تر احـاطـه دارنـد  

ھای سیاسی معینـی را    و گرایش 
ـرنـد، در   ـرت كه در جـامـعـه فـراگـی
ــن   ــارگــری و در بــی ــش ك جــنــب
. كارگران ھم نمایندگی می كنند 

ـفـاوت اسـاسـی   این افراد شـایـد ت
زیادی از لحاظ سنـی و تـجـارب  
مبارزاتی و اجـتـمـاعـی بـا تـوده  
ھای كارگران علی العموم نداشتـه  

بسـیـار تـجـربـه شـده كـه  .  باشـنـد 
فعالینی وارد محیط كـاری شـده  
اند كه نه تجربه مبارزاتی عجیـب  
و غریبـی دارنـد و نـه از لـحـاظ  
ـرای رفـیـق و   عملی كار زیادی ب
ھمكار بغل دستی خود انجام داده  
اند كه بتوانند با یك فراخوان و یـا  
یك سخنرانی كوتاه بقیه را به یـك  
ـقـاعـد   كار عملی مشـخـصـی مـت

ـنـد  .  بكنند  اینھا اما كسانی ھسـت
كه تعدادی از كارگرانی كه مـی  
ـنـد بـا آنـھـا   خواھنـد كـاری بـكـن
ـنـد و از آنـھـا   ـن ھمنظری مـی ك

ــد  ــرن ــمــود مـی گــی ــی  .  رھـن كســان
ھستند كه در حـیـن اعـتـصـاب و  
اعتراضی، زمانی كه كارگران بـا  
ــه حــرف و   ــشــتــر ب ــه بــی حــوصــل
پیشنھادات ھمدیگـر گـوش مـی  
دھند، راه حل جلو می گـذارنـد و  
مسائل را فراتر از ھـمـان لـحـظـه  

 .معین بررسی می كنند 
ــن   ــی ــروه دیــگــری از فــعــال گ
كارگری ھم ھستند كـه عـمـومـا  
ـنـد و   رھبران عملی كارگران ھسـت
بعضا نه تنھا تـجـارب مـبـارزاتـی  
ـلـكـه مـعـتـمـدیـن   بیشتری دارند، ب
ــوده ھــای كــارگــر در مســائــل   ت
. روزمره و اجتماعی ھـم بـوده انـد 

ـر سـر یـك   ـنـد كـه ب كسانی ھسـت
ــه فــالن   زورگــوئــی مشــخــص ب
كـارگـر، بـا كـارفـرمـا و عـوامـل  

ــد  ــاده ان ــت ــریــت در اف ــرای  .  مــدی ب
مشــكــالت شــخــصــی كــارگــران  

ـرای حـل  .  بیخوابی كشـیـده انـد  ب
ـتـھـایـی   مشكالت كارگـران حـمـای

كارگران آنـھـا را  .  سازمان داده اند 
كسانی می دانند كه دلسوز آنـھـا  
ھستند و در موارد مشـخـص ھـم  
ــران و   ــب ــیــن رھ ــراخــوان ھــم بــه ف
ــن، وارد اعــتــراضــات و   ــمــدی مـعــت
. اعتصابات كارگری مـی شـونـد 

منتھا این رھبران لزوما بر اھمـیـت  
ـلـه كـه كـارگـران را بـه   این مسـئ
ــعـــی   ــه جـــم ـت اعــتــراضـــات دســ
فرابخوانند آگاھی كافـی نـدارنـد،  
اتكا نمی كنند و اھمیت آن را ھـم  

بسـیـار  .  تجزیه و تحلیل نمی كنند 
ــل   ــا مســائ مشــاھــده شــده كــه ب
ـر، نـه بـعـنـوان   عمومی و بـزرگـت
مسائلی عمومی كه باید برایشـان  
ـرخـورد   دنبال راه حل عمومی بود ب
می كنند، بلكه راه حل شـخـصـی  

ـنـد  ـنـھـا كسـانـی  .  دنبال می كن ای
ـبـاط بـا   ـنـد كـه اگـر در ارت ھست
ـرار   ـیـن كـارگـری ق دسته اول فعال
بگیرند، بـه راه حـل عـمـومـی و  
ـرنـد   بزرگتر فكر كرده و پی می ب
و آن را جلوی كل كـارگـران مـی  
ــن   ــد و رھــبــر عــمــلــی ای گــذارن

دسـتـه  .  اعتراضات ھم می شـونـد 
اول فعالین كارگری می توانند و  
الزم است كه این رھبران عملی را  
ـراض   ـبـه از اعـت متـوجـه ایـن جـن

ھای این كـار را    بكنند و دشواری 
 .ھم با آنھا در میان بگذارند 

 
پس زدن فشارھای 

 حاشیه ای
ــارزه در   ــوده كــارگــران، مــب ت
ـر سـر دسـتـمـزد و   محیط كار را ب
ـنـد و   ـن شرایط كـار شـروع مـی ك
ـر   سریع این به اصـطـالح مـبـارزه ب

ــر   ــصــادی " س ــات اقــت و  "  مــطــالــب
ــی "  بـه مـبـارزه ای  "  اكـونـومـیـسـت

ـیـس   سیاسی و رو در رو شدن با پل
. و اطـالعـات كشـیـده مـی شـود 

ـران واقـعـی كـارگـری كـاری   رھب
ــه   ــد كـه كــارگـران را ب ـن ـن مـی ك
میدان بیاورند و كـارگـران ھـم بـا  
نگاه به وضعیت معیشتی خـود و  
ـر آنـھـا مـی رود   اجحافاتی كه ب
وارد عــرصــه اعــتــراضــات مــی  

امـا ھـمـیـشـه در حـول و  .  شونـد 
ــن اعــتــراضــات دو ســه   حــوش ای
ــا   ـیـدا مـی شــونـد كــه ب ـری پ ـف ن

حرفھای بـی ربـط ــ كـه ظـاھـرا  
ــنــد ـ   ــت خــواھــان ھــمــه چــیــز ھس

ـبـات  " اعتراض كارگران بـه   مـطـال
ـنـد و  "  اقتصادی  ـن را تحقیر می ك

ـراضــات را زیــر   ــن اعــت ـبــران ای رھ
فشار می گذارند كه مـثـال چـرا  

ایـن  !  خواھان انقالب نـمـی شـویـد 
اگر روزیشان را جـای  "  دو سه نفر " 

دیگری نگیرنـد، مـاه زده ھـایـی  
ھستند كه فقط باید بی محلـشـان  

ــه  .  كـرد  ــوع مــاه زده ھــا، ن ــن ن ای
ــرای اعــتــراض بــه   كــارگــران را ب
ــا و   ــزدھ ــم ــن دســت ــایــی ــح پ ســط
ــھــا و عــدم پــرداخــت   ــكــارســازی بــی
ـنـد و   دستمزدھایشان فرامی خـوان

ــه بــه اعــدام  ھــای فــلــه ای در    ن
جامعه، نه به بیحقوقـی زنـان، نـه  
ـر، نـه   ـی ـق به نداری خانواده ھای ف
به رواج تحمیق مذھبـی و نـه بـه  
ایجاد تشكل كـارگـری فـرا مـی  
خوانند، ولی وراجی می كنند كـه  
ـرده نـگـه   كارگران را ھـمـچـنـان ب
ـر   دارند و رھبران كارگری را ھم زی
ــدن از   فشــار بــرای دســت كشــی
ــی   ــارگــران م ــی ك ــدھ ــان ــازم س

ـیـسـت و  .  گذارند  فعالین سـوسـیـال
كـمــونــیـســت، در ھــر جـائــی كــه  
ھستند، چه در خیابان و محـلـه و  
ــه و   ــاشــگــاه و چــه در كــارخــان ب
مدرسه و مزرعه، اگر فـرصـت را  
مناسب تشخـیـص دادنـد بـایـد از  
ـنـد   انقالب و انقالبیگری حرف بـزن

امـا  .  و فرصت را از دست ندھـنـد 
حرف من درباره خروس بی مـحـل  

ــودن اســت  ــیــچ  .  ب زمــانــی كــه ھ
مناسبتی ندارد و جامعه در ھیـچ  
ـیـسـت،   موقعیتی انقالبی ای ھم ن
تجمعی كه بخاطـر دسـتـمـزدھـای  
پرداخت نشده و بیكاری برپا شـده،  
ـر   می تواند با وارد كـردن بـحـث ب

ـیـسـم چـیـسـت؟ " سر   بـه  " " نئولیبرال
ــراض بــه اجــحــافــات   ــت جــای اع
مستقیم كارگران پیـش رو، دربـاره  

ـراه  "  انقالب حرف بزنیم  و غیره به بی
 .می رود و متشتت می شود 

ـنـكـه دیـده شـده   نكته دیگر ای

 ١  از صفحه  

 نكاتی درباره اعتراضات و مجامع عمومی كارگران 



١٣٩٢ مھر ٢٣  کارگر کمونيست  4 

كـه بـا جـنـب و جـوش كـارگــران  
ـلـه   برای متشكل شـدن، سـر و ك
افرادی پیدا می شود كه امرشـان  
ـیـش   متشكل كردن كارگران و به پ
ــران   ــش روی كــارگ بــردن امــر پــی
. مشخص ھمان محیط كار نیسـت 

ـنـی   ـی ـیـزب این موضوع نیز باید با ت
ـیـن   از جانب رھبران عملی و فـعـال
سیاسی مورد توجه قرار بگیـرد و  
ـر مـتـشـكـل و   تمركز را ھمچنان ب
متحد كردن كارگران حول مسـائـل  
مشخص و حاد پیش روی فعالیـن  

یـادآوری ایـن  .  كارگری بگـذارنـد 
مسئله از این نظر مھـم اسـت كـه  
مشغول مسائل حاشیه ای و بـی  
ربط شدن، ما را به راحـتـی مـی  
ـران و   ـــوده كـــارگــ ـــد از ت تـــوان
مشغولیتھای آنھا دور نـگـه دارد  
ـیـن و   كه كل مبارزه و تالش فعـال

 .رھبران كارگری را به باد خواھد داد 
 

از چه پرھیز كنیم؟ چه 
 كارھایی را دنبال كنیم؟

ـرای   مجمع عمومی ظرفـی ب

یـك ظـرف  .  اتحاد كـارگـران اسـت 
ـیـن احـزاب و  !  حزبی نیسـت  فـعـال

ـلـف، كـارگـران را   گرایشات مـخـت
حول سیاستھایـی كـه فـكـر مـی  
كنند درسـت اسـت و فـكـر مـی  
كنند مطالبات كارگران از طـریـق  
ـیـن   اتخاذ سیـاسـتـھـای ایـن فـعـال
ــد شــد فــرامــی   حصــول خــواھــن
ــد، و بـا ایـن افـق ھـم در   ـن خـوان
مجامع عمومی شركت می كنند  
ـنـد  . و در تشكیل این مجامع فعال

ما نمی دانیم كه مسئله عمـومـی  
تر جنـبـش كـارگـری و كـارگـران  
برای فعالین دیـگـر گـرایشـات و  
ــا چــه حــد مــھــم   ــھــا ت احــزاب آن
ـنـوبـه خـود بـایـد از   ھستند، اما ب
ایجاد تنش نابجا كه انرژی ما را  
به تحلیل ببرد و ما را از وظـایـف  
ـرھـیـز   اصلی مان دور كند شدیدا پ

ـم  ـی ـن ــا  .  ك ــوده كـارگـران را ت مـا ت
حدی كه مـمـكـن اسـت سـازمـان  
می دھیم و سیاسـتـھـایـی را كـه  
ـم كـارگـران را در   ـی ـن فكر مـی ك
مبارزاتشان موفق خواھند كـرد در  

مجامع عمومـی بـه بـحـث مـی  
گذاریم و برایشان استدالل ھمراه بـا  
ــم  ــونــی مــی آوری ــن ــاك ــجــارب ت . ت

ـم نـھـایـی بـا ھـمـیـن تـوده   تصمـی
ھاست كه چـه سـیـاسـتـھـایـی را  

 .اتخاذ خواھند كرد 
اما مجامع عـمـومـی مـنـظـم  
ـــی و   ــدل ـری ظــرف ھـــم ــارگــ ك
ھمنظری كارگران است و مـحـدود  
ـلـه افـزایـش دسـتـمـزد و   بـه مسـئ

ـیـسـت   بیكاری و بیمه  جـای  .  ھـا ن
بحث و تبادل نظـر دربـاره مسـائـل  
ـر سـیـاسـی جـاری در   عمومی ت

ـر  .  جامعه نیز ھست  جای بـحـث ب
ــر اعــدام  ھــا، فــقــر و فــالكــت    س

ــق   ــحـمــی عـمــومـی در جــامـعــه، ت
مذھبی، بـی حـقـوقـی كـودكـان،  
جنگ آمریكا و عراق و سوریه و  

جای بحث بر سـر  .  غیره نیز ھست 
جـای بـحـث  .  بیحقوقی زنان است 

ـراضـات   ـتـخـابـات و اعـت بر سـر ان
ـیـز ھسـت  . وسیعتـر در جـامـعـه ن

ـلـه قـدرت   جای بحث بر سر مسـئ
ـیـز ھسـت  ــن  .  سـیـاسـی ن ھــمـه ای

ــد كــه   ــن ــل مســائــلــی ھســت مســائ
مستقیم و صد درصد به كـارگـران  

ـنـد  ایـن مسـائـل  .  ھم مربوط ھسـت
اما با خونسردی و قاطی نـكـردن  
سطوح بحث مطرح می شوند كـه  
ــای ھــر چــه   ــوده ھ ــن ت در بــی
ـیـن   وسیعتری از كارگـران و فـعـال
كارگـری ھـمـدلـی و ھـمـنـظـری  

 .ایجاد كند 
مسئله سازمـانـدھـی و آمـاده  
ـرای، و   كردن كارگران، بخصوص ب
ـر از   حول و حوش اعتراضات، فرات
ـنـد  . ایجاد مجامع عمـومـی ھسـت

فعالین كارگری، فعالینی كـه از  
یك گـرایـش و یـا حـتـی از یـك  
ــرای خــودشــان   ــد ب ــن حــزب ھســت
جلساتی حول مسائلی كه مـطـرح  
ـرگـزار   می شوند و یا باید بشوند ب

دایره این نوع جـلـسـات  .  می كنند 
ـرده  ـر    در گـام بـعـدی بـایـد گسـت ت

ــن احــزاب و   ــالــی ــع ــد و ف بشــون
ــز در بــر   ـی ــگـر را ن گـرایشــات دی

این اسـاس اتـحـاد عـمـل  .  بگیرند 
در ایـن جـلـسـات،  .  كارگری است 

كه من آن را جلسات اتحاد عـمـل  
ـرای   كارگری می نامم، سـعـی ب

ـبـل از    ایجاد بیشترین ھـم  نـظـری ق
ورود به اعتصاب و اعتراضـی بـه  

 .عمل می آید 
 

در مـورد مـجـامـع عـمـومـی  
ــای   ــھ ــال تشــكــل ــارگــری و ك ك
كارگری تحت ھر نام و عـنـوانـی،  
مسائل دیگری را نیز مـی شـود  

در  .  مطرح كرد و به بحث گذاشت 
ـیـت   آخر می خواستم به بحث قانون
ـرای   و علنیت نیز اشاره بكنم كه ب
طوالنی تر نشدن نوشتـه فـعـال از  
ـم چـرا كـه   آن صرف نظر می كـن
بارھا در باره این مـوارد صـحـبـت  
ـم و راه حـل خـودمـان را   كـرده ای

 .جلوی كارگران گذاشته ایم 
 ٢٠١٣   اكتبر  ١٣ 

کارگر کمونیست 
 بخوانیدرا 

كارزار حمايت از , نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد
 زندانيان سياسى محروم از دارو و درمان
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زحمتکش جامعه ھستند چرا کـه  
ـرسـد   وسع مالی والدیـن شـان نـمـی
. که فرزندشان را بمدرسه بفرستنـد 

ـر آمـار رسـمـی   ھمین امسال بنا ب
ـیـون  ٤ حکومت شاھد ھستیم   ـل  می

ـیـدا   کودک به مـدرسـه راھـی پ
نکردند و این کودکان محکومنـد  
که کار کنند تا کمک خـرجـی  

ـیـون  ٤ خانواده باشند و ایـن   ـل  مـی
ـنـد بـه   ـت ـیـاف کودک که امکان ن
ــجــه   ــی ــمــامــا  نــت مـدرســه بــرونـد، ت
سیاستـھـای جـمـھـوری اسـالمـی  
ـم   ـم ، تصـمـی ـیـجـه تصـمـی بوده؛ نت
سازانی مانند ربیعی شکنجه گـر  
ـر کـار و   ھستند کـه اکـنـون وزی

ایشان در  .  رفاه این حکومت است 
سومین نشست جھانی محـو کـار  
ـرزیـل از سـوی   کودک که در ب
سازمان بین المللی کار وابسته به  
ــا   ـرگــزار شـده، ب ــل ب سـازمــان مـل
وقاحتی که تنھا از دولتمردان ایـن  

: " حکومت برمی آیـد فـرمـودنـد 
ـیـن   ـتـشـره سـازمـان ب آمارھای من
ـلـخ   المللی کار گویای حقیقتی ت

ـری   ـیـد بـھـره  (  از بھره گـی بـخـوان
میلیون ھا کـودک کـار  )  کشی 

." در عرصه اقتصاد جھانـی اسـت 
ـتـن از سـوی   اینگونه سـخـن گـف
ھمچـیـن کسـانـی  امـا چـنـدان  

وقتی قاتلی مانند  .  عجیب نیست 
ــود در شــورای   ـرار ب مـرتضـوی ق
ـرانـی   حقوق بشر سازمان ملل سخن
کند یا موجودی وقیحـی بـه نـام  
جــواد الریــجــانــی در ایــن شــورا  
ـتـھـای   حضور میبابد و ھمه جـنـای
حکومتش را منکر میشود و بعـد  
ھم طلبکـار ھـم مـیـشـود، دیـگـر  
ربیعی شکنجه گر اینگونه سخـن  
بگوید فھم آن پیچیده نیست چـون  
اساسا این دنیای وارونـه سـرمـایـه  
داری است که اجازه میدھـد کـه  
ـــدگـــی   ــخـــی زن ـل ــ ــالدی از ت ج
ـیـونـھـا کـودک کـار سـخـن   میل

 .بگوید 
 این جالد سخنانش را بـا نـام  
و یاد خدای مھربان شروع کرده و  
گفته این خدا کودکان را دوسـت  

. دروغ به بزرگی ھمه تاریـخ .  دارد 
ھمه خـدایـان، بـخـصـوص خـدایـان  
یکتا، چشـم طـمـع بـه کـودکـان  
ــاری شــان بــر   ــد کــه بسـی ــن داشـت

قربانی کـردن فـرزنـدان در راه او  
ـیـعـی از   سخن گفتند و خدای رب

ـر اسـت  ـرمـود ایـن  .  ھمه جـالدت ـف ب
خدا، کودک مایملک پدر اسـت  
ـیـاورد   و ھر بالی سر او میتوانـد ب
و حتی بکشد و کسی حق نـدارد  

ـران  .  ولی را سین و جین کند  دخـت
در نزد این خدا به فتوای خمینـی  
میتوانند از دو ماھگی مورد سـو  

ـرنـد  ـرار بـگـی و  .  استفاده جنسـی ق
این وزیر نکبت آفرین نمـی تـوانـد  
چشم اش بر این خوان یغما یعنـی  

ـنـدد و سـھـم   ـب استثمار کودکان ب
ــد  ــواھ ــخ ــان را ن ــودش ــان  .  خ ایش

حضار گـرامـی،  مـن  :"  میگوید 
شـنـاس     وزیر اما قبل از آن جامـعـه 

ــه  ... (  ھســتــم  دکــتــرای جــامــع
ــجــه   ــاســی ایشــان از شــکــن شــن
گاھھای وزارت اطالعـات صـادر  

کار کودکان واقـعـیـت  )  شده است 
    تـوان آن   نـمـی ...  اجتماعی است،  

را فقط در ابعاد حقوقی، قـانـونـی  
. و سیاستـگـذاری خـالـصـه کـرد 

 نگری ھم بدان معناسـت کـه    کل 
ـرآمـده از   مسئله کـار کـودکـان ب

. ... الگوی توسعه کشورھـاسـت 
تقسیم ناعادالنه ثروت در جـھـان و  
ـری ذاتـی جـوامـع   ـراب از سویی ناب

ـرنـامـه ریـزی  ...  در حال توسعه   ب
ـر   برای کار کودک را پیچـیـده ت

ـنـجـور  ."  کرده اسـت  واژگـان ھـمـی
بیخود مصرف نمیشود چون نـمـی  
ـنـد مـا   توانند به صراحت بیان کـن

آن  .  باید کودکان را استثمار کنیم 
ـنـد،   ـیـچـان را در کالمشان مـی پ
ــرامــی امــا  بــخــوبــی   حضــار گ
ــه   ــد وزیــر چ ــن ــکــن درک مــی

ـر . "  میگوید   کـه در  "  پیچـیـده ت
کالم وزیر شکـنـجـه گـر مصـرف  

شده  به این مفھوم است که کـار  
ـرای   جـوامـع در  " کودک فعال ب

یعنـی  .  ضروری است "  حال توسعه 
ــد جــمـھــوری   ـن یـک جـایــی مــان

در بسیاری از مـقـاولـه  .  اسالمی 
نامه ھای سازمان ملل و شـاخـه  
ھای وابسته بـه آن  الـزامـی بـه  
ـیـسـت و   اجـرای مـقـاولـه نـامـه ن
ــن مــلــی   ــوانــی ــد ق ــوان ــت اعضــا مــی
خودشان را اجرا کنند و جمھـوری  
اسالمی دراین کار استاد به تـمـام  

ـر ادامـه  .  معـنـا اسـت  جـنـاب وزی

ھا باید بـا حـرکـت    دولت :"  میدھد 
از دھـان  ( در مسیر خشونت زدایی 

ـرون   ـی چه کسی خشونت زدایـی ب
ــطــارانــش از   ــق ــد کــه ھــم مــی آی
ـراوانـــی   ـراس فــ ـــت او ھــ خشـــون

ــد  ــال کــودکــان  ) ...  دارن در قــب
ـیـت  ـر    متقبل شـونـد و مسـئـول پـذی

دولت جمـھـوری اسـالمـی  .  باشند 
ـردی،   ـیـن راھـب در  ... ایران با چـن

نھادھـای مـلـی مسـئـول خـود ،  
ـرل و   ــت ــسـتـمــی کـن ـریــت سـی مـدی
ــد و   ــحــدی اصــالح را در جــھــت ت
تعدیل عوامل موثر در بروز پـدیـده  

ـنـھـا  ."  کار کودک بکار گیرد  ای
ـراف رسـمـی بـه   ھمه یعـنـی اعـت
ـتـه   ـب ضرورت کار کودک کـه ال
بخاطر خدای مھربان ھم شده بایـد  

اگـر ھـم  .  گـردد "  تحدید و تعدیل " 
ـر   تحدید و تعدیل نشد به جـایـی ب

ــورد  ــی خ ــم ــن  . "  ن ــق آخــری طــب
  ١ اطـالعــات مـرکــز آمـار ایــران  

 ھـزار کـودک در  ٧٠٠ میلیون و  
ـر   ـم درگـی ـی ـق ایران به صورت مسـت

ھا نشان می    کار ھستند و بررسی 
 تـا  ٨٠ دھد ھر کودک ماھیانـه  

ایـن  .   ھزارتومان درآمـد دارد ١٠٠ 
ــام   ــرواقــعــی ( ارق ــی ــد غ ــن ــر چ ) ھ

گویای عمق فاجعه ای است که  
 .سر کودکان ما می آید 

ــام   ــه ن ــه خــانـمــی ب ـت  بـه گــف
ــاق   ــو ات ــور عض ــه دانش ــم ــاط ف
بازرگانی و رئیس یک مـوسـسـه  

ـردی  "...  خیریه   نبود برنامـه راھـب
و استراتژیک دربـاره کـودکـان و  
کار به نحوی است که در برنامـه  

 بـار از کـلـمـه  ١٧ پنجم تـوسـعـه  
فاضالب استفاده شده و یک بـار  
ـرنـامـه   کلـمـه کـودک در ایـن ب

و آن وقـت جـنـاب  .."  وجود ندارد  

وزیر از خشونت زدایی میگویـد و  
جنـاب  .  از مھربانی خدا و رسولش 

ـر ھـم   جالد در انتھای سخنانش زی
ـیـن   تعھدات و مقاوله نامه ھـای ب
ــد  ــزن ــه مــی ــون ــگ ــی ایــن ــل ــمــل : ال

ــران،  " ...  جــمــھــوری اســالمــی ای
ـریـن اشـکـال   تالش برای محو بدت

ــه  ــف ــان را وظــی ــودک ــار ک ای    ک
ــی   ــق ــل ــز ت ــی ــنــی ن اخــالقــی و دی

ـفـاده از  .  کـنـد   مـی  ــظـرم اســت بـه ن
ظرفیت ھای فـرھـنـگـی بـومـی،  
ملی و دینی برای مقابله بـا ایـن  

ـر  .  پدیده موثر مـی بـاشـد  ـیـامـب پ
ـیـش  ١٤٠٠ گرامی اسالم    سـال پ

اند کودکان خود را بزرگ    فرموده 
دارید و با آنان رفـتـاری شـایسـتـه  

ــد  ــه بـاشــی ــن  ."  داشـت و انصـافــا ای
حکومت با نابـودی روح و جسـم  
کودکان ما بـخـوبـی بـه وصـیـت  
ــامــبــر گــرامــی شــان عــمــل   پــی
میکنند و میتوان به عنوان نمـونـه  
ــه طــرح اســتــاد وشــاگــری ایــن   ب
حکومت اشاره کرد که چـگـونـه  
از ظرفیتھای فـرھـنـگـی بـومـی  
ــی  نـھــایـت بـھــره   ـن اخـالقـی ودی
کشـی از کــودکــان را مــمــکــن  

ــســازد  ــی ــراحــت و  .  م ــه ص ــر ب وزی

ـر بـار   ـیـان کـرده کـه زی روشنی ب
ـرای   کـار  "  مـحـو " ھیچ تعھدی ب

کــودکــان نــخــواھــد رفــت چــون  
ـیـھـاتـی مـثـال   میخواھـد از ظـرف
بومی استفاده کند و رفتاری که  
با فعاالن حقوق کـودک صـورت  
ـم زاده   ـراھـی میگیرد مانند بھنام اب
گویای این واقعیت شوم است که   
حکومت ھر کسی مانع استثـمـار  
و بھرکشی از کـودکـان شـود بـه  
ـتـی سـخـتـی گـرفـتـار   چه عـقـوب

مسئله ای که درنزد  . خواھد کرد  
کشـورھـای در  " سرمایه جـھـانـی  

را جـذاب مـیـکـنـد  "  حال تـوسـعـه 
یکی ھمین  کار کـودکـان اسـت  
ـیـعـی   و نگھبانان وحشی مانند رب

ـیـن  .  است  برای ھمین در مجامع ب
المللی نظام سرمایـه داری چشـم  
ـتـی کـه   شان را به روی ھر جـنـای
ــدھــد   ــی ایــن حــکــومــت انــجــام م
میبندند و تریبون در اختیار امـثـال  

 .ربیعی میگذارند 
ـیـسـت   ـان ن   اما این ھمه جـری
یکی مانند نیما ابراھیم زاده روی  
ـای   دیگر سکه میباشد کـه گـوی
ـارزه   یک جریان قوی و یـک مـب
ــودک   ــوق ک ــرای حــق ــع ب وســی
ـان   ـاب ـی بخصوص کودکان کار و خ

اگر سازمان بین اللملی کـار  .  است 
کنفـرانـس مـحـو کـار  کـودک  
برگزار مـیـکـنـد نـه از سـر خـیـر  
ـارزات   خواھی بلـکـه بـه یـمـن مـب
ـیـم زاده   ـام ابـراھ ـن کسانی مانند بھ
است که سرمایه را در سطح جھـان  
. وادار به عقب نشینی کـرده اسـت 

سرمایه ھـیـچ حـقـی را بـه رضـا  
نمیدھد بلکه به زور وادار به عـقـب  

ـام  .  نشینی میشود  مسئله ای به ن
ـــوق کـــودک "  ـق ـــخـــصـــوص  "  حــ ب

کودکان کار و خیابان ھـمـه ثـمـره  
مبارزات فـعـاالن حـقـوق کـودک  

ـیـعـی کـه ثـمـره  .  است  اما اگر رب
شده وزارت اطـالعـات  " مجاھدتش " 

و از سوی دیگـر اشـک تـمـسـاح  
ـای   برای کودکان ما میریزند گوی
ـاری   این است که ھنوز کـار بسـی
پیش روی ما است و بیش از ھمـه  
مبارزه متشکل بر علیه کل نـظـام  

 . سرمایه داری 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 ١  از صفحه   کار کودک و اشک تمساح  جانیان اسالمی 

 کار کودکان در ایران
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ــی   ـلـی مشـاور روحـان ـی مسـعـود ن
ــه اســت  ــت ــا وجــود رشــد  : " گــف ب

ـفـی    درصـد،  ٥.٤ اقتـصـادی مـن
ـرای  "  بیکاری بـه یـک  تـھـدیـد ب

بیکـاری  .  تبدیل شده است " کشور 
ـریـن  ٤ در فاصله    سال آینده بـزرگـت

تھدیدی است که در کشور وجود  
ــا وزیــر  .  خـواھـد داشـت  ـی طــیـب ن

اقتصاد روحـانـی ھـم ایـن روزھـا  
مدام در حال تکـرار وضـعـیـت بـد  

ـــاشـــد  ـتـــصـــادی مـــی ب در  .  اقــ
ـتـه   جدیدترین اظھـاراتـش وی گـف

ـنـده  "   است   ـن تحریم ھا تشـدیـد ك
وضعیت اقتصادی است نه ایـجـاد  

ـنـده آن  ـن ــار  ٣ .  ك   عـامـل سـاخـت
ناكارآمد اقتصادی، سیاست ھـای  
ـتـصـادی و شـرایـط   نامـطـلـوب اق
ـلـی نـاشـی از   نامناسب بین الـمـل

خـیـال بـاطـل اسـت  .  تحریم ھاست 
که فکر بکینم با لغو تـحـریـمـھـا  

 ".ھمه چیز درست میشود 
اینھا اظھارات دو مقـام دسـت  
اندرکـار دولـت روحـانـی در بـاره  
وضعیت بیکاری و اوضاع در ھـم  
. ریخته اقتصادی حکومـت اسـت 

ـیـسـت  اگـر  .  این اظھارات جدیـد ن
نکته ای دراین میان جدید بـاشـد،  
ــه اوضــاع   ــراف حــکــومــت ب ــت اع
ــه، رکــود   ــت اقــتــصــادی ورشــکــس
اقتصادی و  اعتراف به این اسـت  
ـرای   ـنـھـا ب که کاری از دسـت ای
ـتـصــاد   سـر و سـامـان دادن بـه اق

اینھا مـدت  .  حکومت بر نمی آید 
نزدیک به سه ماه است که مـدام  
ـرداخـتـه و   به تـکـرار مـکـررات پ

ـر  .  مردم را سر میدوانند  بعد از سـف
ـقـی   روحانی به نیـویـورک و مـاب
ــی از   ــای ــخــش ھ ــا ، ب مــاجــراھ
حکومت باورشان شـده اسـت کـه  
گویا تحریمھا باعث این وضعـیـت  
شده و در آرزوی لـغـو تـحـریـمـھـا  

مـی  "  گشایش اقتصادی  " برای  
لغو تحریمھـا و  "  طرفداران . " باشند 

ـتـصـادی   حل معضالت الینحل اق
ــعــا در   جـمــھــوری اســالمـی وســی

ـیـکـاری   تالشند تا موضوع رفع ب
و شکوفایی اقتصادی را مـنـوط  
به رفع تحریمھا و بـھـبـود رابـطـه  
رژیم با آمـریـکـا کـرده و حـول و  

امـا  .  حوش آن قلم فرسایی نمایند 
جالب است طیب نیا وزیر اقتـصـاد  
ــوادار   ــودش ھ ــه خ ــی ک ــان روح
سیاستھای اقتصاد بازارآزاد، البتـه  
به شیوه اسالمی اش می بـاشـد،  
با موضعگیریش در باره ھیـاھـوی  
ــا و   ــھ ــم ــحــری ــو ت ــغ ــدران ل طــرف
ـتـصـادی وعـده داده   شکوفایی اق
ــاعـــت،   ــم ــن ج ــط ای ــوس ــده ت ش
ـر بـاد   امیدھای این جماعـت را ب

ـم  :"  طیب نیا می گوید .  داد  تحـری
ــت   ــده وضــعــی ــن ــد كــن ھــا تشــدی
ـنـده   ـن اقتصادی است نـه ایـجـاد ك

  عامل سـاخـتـار نـاكـارآمـد  ٣ . آن 
ـــاســـت ھـــای   ـی ـــصـــادی، ســ اقــت
ـتـصـادی و شـرایـط   نامـطـلـوب اق
ـلـی نـاشـی از   نامناسب بین الـمـل

 ." تحریم ھاست 
ساختار ناکارآمـدی کـه وی  
به آن اشاره مـی کـنـد، سـاخـتـار  

ــصــادی و   ــت ــصــاد  "  اق مــدل اقــت
ورشکسته  حـکـومـت  "  اسالمی  

. در سه دھه گذشـتـه مـی بـاشـد 
مدلی کـه بـا دخـالـت دولـت در  
اقتصاد، بعد ھا اقتصاد جنگی و  

ـتـصـاد  دوران  "  بعـد از جـنـگ، اق
ــی  ــدگــی رفســنــجــان ــن   ".  ســازن ای

ـتـصـاد  "  اعترافی به شـکـسـت   اق
" اسالمی و مدل رشد و تـوسـعـه  

مورد ادعـای حـکـومـت کـه در  
پیش گرفـتـه شـد و بـا حـمـایـت  
دولت از این سیاست، کل ساختـار  
ـر   ھای اقتصادی حـکـومـت را ب
ـتـا    این اساس پی ریخت که نـھـای
بانی و عامل اقتصاد ورشکـسـتـه  
حکومـت در ھـمـه عـرصـه شـد،  

ــاشــد  ــاســتــی کــه بــا  .  مــی ب ســی
ـر سـر کـار   حمایت دولت ھای  ب
آورده شده با اندکی جرح و تعدیـل  

سـیـاسـت  .  ھایی ادامـه داده شـد 
کـه  "  نامطلوب اقتـصـادی  "  ھای 

وزیر اقتصاد روحانی آن را عـامـل  
ــی   ــده رشــد و شــکــوفــای ــازدارن ب
اقتصادی می داند، سیاستـھـایـی  
ــه    ــای اســت کــه در اســاس بــر پ

رشد و توسعه اسـالمـی  " والگوی  
بنا شده  بوده که مـعـجـونـی از  "  

ـــی و   ـت ــ ـــاســـت ھـــای دول ـی ســ
خصوصی، تصـمـیـمـات دوره ای  
می باشد کـه  در ھـر دوره ای  
حــکــومــت بــر اســاس نــیــازھــای  
خــودش ونــه بــر اســاس ضــرورت  
ھای اقتصادی جامعه، تصویب و  

در  .  به اجرا گـذاشـتـه شـده اسـت 
اساس ھمه سیاستھای اقتـصـادی  
جمھوری ا سالمی در دھه ھـای  
ـر اسـاس ضـروریـات و   گذشـتـه ب
ـرای   نیازھای جمھوری اسالمی ب

در واقـع  .  حفظ نـظـام بـوده اسـت 
رشد و توسعه اقتصادی، حاال ھـر  
الگو و مدلی، جزیی از سـیـاسـت  
ـم و در   ھای کالن سـیـاسـی رژی
خدمت تثبیت موقعـیـت سـیـاسـی  
باندھای حکومتـی و کـل نـظـام   

ـتـی  .  بوده است  مسئول این وضـعـی
که مقـامـات حـکـومـتـی بـه آن  
اعتراف می کنند خود حکـومـت  
و سیاستھای سـه دھـه گـذشـتـه  

 .اش می باشد 
اما با آمدن روحانی حکومـت  
ـرای سـرو   سعی دارد برنامه ای ب
ـیـد و رشـد و   سامان دادن به  تـول
. شکوفایی اقتصادی اش بـدھـد 

اما در عین حال ناچـار اسـت اول  
به اقتصاد فلج و زمین گیـر شـده  
اش اعتراف نمـایـد تـا بـعـدا اگـر  
" فرصتی پیش آمد زمینه ھـای  

را پـی ریـزی  "  تحول اقتصـادی  
به عبارتی وعده سر خرمـن  .  نماید 

ـرنـامـه  .  روحانی به مردم  طرح و ب
ـتـش، در   اقتصادی روحانی و دول
ـیـسـت   شرایطی که تازه مـعـلـوم ن
برسر لغو تـحـریـمـھـا و رابـطـه بـا  
غرب چه بیاید، نھایتا تا ھمینـجـا  
ادامه ھمان سیاستھای دولت دھـم  

ـنـکـه  . بوده است  ھیچ اثـری از ای
ـرای   برنامه مشخص و روشـنـی ب
ــتــصــاد   ســرو ســامــان دادن بــه اق

ـیـسـت  . جامعه ارائه کرده باشند، ن
فقط یکسری کلی گویی ھـا و  
ـلـی را   ـب سیاستھای تحربه شده  ق
آن ھم در عرصه طـرح ھـای دراز  
مدت اعالم کرده اند که بـه قـول  
خودشان ھنوز نه طرح مشـخـصـی  
ــش   ــودجــه ای بــرای ــه ب دارد و ن

 .تدارک دیده اند،می باشد 
ـتـصـاد   اما  معضل گرھـی اق
جمھوری اسـالمـی جـای دیـگـر  
است که در ادامـه بـه آن اشـاره  

بر گردیم بـه  .  کوتاھی خواھد شد 
ــکـاری  "  مـوضـوع   ـی ". تـھــدیـد ب

ــارت   ــھ ــگــری از اظ ــش دی ــخ ب
مقـامـات حـکـومـتـی، در مـورد  
بیکاری مـی بـاشـد کـه ھـر از  
چند گاھی آمار و ارقـامـی داده  
و دولت دھم را مسئول آن دانسـتـه  
. و وعده ایجاد اشـتـغـال مـیـدھـنـد 

درست عین دولـت احـمـدی نـژاد  
. که وعده اشتغال میلیونی میـداد 

اینھا ھم ھمان سیاسـت ھـا را بـا  
ـنـدیـھـای دیـگـری اعـالم   ـب فرمول
ـرای بـھـبـود   کرده و وعده ھایی ب

 . وضعیت بیکاری میدھند 
اینھا بارھا اعتراف کـرده انـد  
که بیکاری نظامشـان را تـھـدیـد  

ـیـش از  .  می کـنـد   درصـد  ٤٦ ب
ـیـکـار مـی   جمعیت جوان کشور ب

واحدھای تولید و صـنـعـت  .  باشد 
 درصـدی کـار و  ٣٠ زیرظرفیـت  

ـنـد  تـحـریـمـھـا  .  فعالیت مـی کـن
ـیـد زده   ـر تـول ضربات فلج کننده ب
است، تعدیل نیروی کار، مـنـظـور  
اخــراج کــارگــران، ادامــه خــواھــد  

اما در میان این ھـمـه  .... داشت و 
ـتـصـادی   اعتراف به وضعیت بد اق
ـرنـامـه   و افزایش بیکاری طرح و ب
ای برای مقابله با ایـن وضـعـیـت  

خـودشـان تـاکـیـد  .  ارائه نداده انـد 
کرده اند که فعال فقـط سـیـاسـت  
ــریــنــی   ــگ کــاھــش واردات و جــای
واردات با تولیدات داخلی، حمایت  
" از تولید داخلی و برنـامـه ھـای  

در دست تھیه برای رفع مـعـضـل  
ــکــاری   . را در دســت دارنــد "  بــی

دولت روحانی حتی رسـمـا اعـالم  

 درصــدی  ٤٠ کــرده  کــه تــورم  
الزاما به ضرر اقتصاد نیست و بـه  
ھمین خاطر در طول این سـه مـاه  

 درصد شـروع  ٢٧ میزان تورم را از  
 درصد رسـانـده  ٤٠ کرده و االن به  

ــد  ــی و  .  ان ــا گــران ــھ بــرای ایــن
ـر   دستمزدھای سه برابر زیر خط فق

مـھـم  .  ھیچ موقع مھم نبوده است 
این است که اول اقتصاد خـودشـان  
یعنی باندھای حکومتی را سر و  
سامـا ن بـدھـنـد و در کـنـار آن   

ـلـه بـا  ایـن   تـھـدیـد  "  برای مقـاب
ـقـشـه  "  بیکاری   کـلـی طـرح و ن

برای سرکوب مبارزات کـارگـران  
بیکار آماده کرده  تـا در صـورت  
ـراضـات کـارگـران،   گستـرش اعـت
ــه اجــرا   ــایشــان را ب ســرکــوب ھ

این دو موضـوع اولـویـت  .  بگذارند 
ــان   ــی ــرای حــکــومــت جــان ــم ب مــھ
اسالمـی و دولـت روحـانـی مـی  

 . باشد 
برگردیم به اینـکـه جـمـھـوری  
اسالمی با روحانی وبرنامه ھایـش  
ھم نخواھد توانست اقتصاد زمـیـن  
گیر شده جـمـھـوری اسـالمـی را  

ــر و ســامــان بــدھــد  مــعــضــل  .  س
ــتــصــاد حــکــومــت امــا جــای   اق

اقتصـاد حـکـومـت  .  دیگری است 
در  .  بستـه  و ایـزولـه شـده اسـت 

ــا   ــطــه ب ــای امــروز بــدون راب ــی دن
اقتصادھای خارج و قـطـب ھـای  
ــه   ــدون وارد شــدن ب ــصــادی، ب ـت اق
" مناسبات تولیدی سرمـایـه داری 

فعال موجـود،  "  آزاد کاپیتالیستی  
بدون مبادلـه  و رد  بـدل کـردن  
ــوژی، مــدرن ســازی و   ــول ــکــن ت
مدیریت مدرن که الزمـه رشـد و  
شکوفایی اقتصادی، البته از نوع  
ـر و   ـی سرمایه داری اش، ھیچ تغی
ــات   ــصــادی ــودی بــرای اقــت ــھــب ب
. جمھوری اسالمی ممکن نیـسـت 

ــوع   ــه از ن ــای بســت ــادھ ــص اقــت
جمھوری اسالمی با سیاستھـایـی  

امنیتی و خطـر  "  که ھمه چیز را  
می داند، اقتصادھـای  " برای نظام 

ـر   موجود را دشمن دانسته و مدام ب
طبل ضـد آمـریـکـایـی گـری و  
غرب ستیزی می کوبد،ھر گونـه  
ـتـصـادی  ورابـطـه بـا   گشایش اق

ــا را   ــی ــتــصــاد   دن تــھــاجــم  "  اق
می نـامـد، شـانسـی  "  اقتصادی  

ـتـصـادی،   برای بھبود و ضعیت اق
چه رسد به رشد و توسعـه پـایـدار  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

تا وعده "تھدید بیکاری "از
 !ھای اقتصادی روحانی
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ــدارد  ــزی و ضــد  .  ن ــی غــرب ســت
ــوری   ــمــھ ــی گــری ج ــکــای آمــری
ـرای   ـریـن مـانـع ب اسالمی بـزرگـت
ــه   وارد شـدن بـه جــرگـه  سـرمـای
داری بورژوایی و ادغام در تقسیـم  
کار سرمایه داری جـھـانـی مـی  

این مخالفت ھا و نه گفتـن  .  باشد 
ھویت اساسی و ارکان ایدئولوژی  
اسالم سیاسی  می باشد کـه بـه  
ھیج وجه حاضر نبوده و نـخـواھـد  
بود این ھویت را کـنـار گـذاشـتـه   

چـرا  .  و وارد زنجیره جھانی  بشود 
که ھر درجه کوتاه آمـدن از ایـن  
شــعــارھــای ھــویــتــی جــمــھــوری  
ـقـابـال تـعـرض طـرف   اسالمی، مت
ـر مـردم   مقابل،  و از ھمـه مـھـمـت
ـرای ضـربـه زدن   مترصد فرصت ب

ــوژی اســالم   ــد ئــول بــه ارکــان ای
ـر خـواھـد داشـت  . سیاسی را در ب

ــر وعــده ای کــه   ــجــه ھ ــی ــت در ن
روحانی بدھد، و خـامـنـه ای ھـم  
ـر   ـراب حتی تائید نماید، نھایتا در ب
این دگماتیسم  ھویتی جـمـھـوری  
ـرد  .  اسالمی راه به جایی نخواھد ب

وعده بھبود رابطه بـا غـرب، لـغـو  
تحریمھا و گشایش اقتصادی آب  

ـیـدن اسـت  در ایـن  .  در ھاوون کوب
مـیـان جـمــھـوری اسـالمـی دوراه  

اول یا باید شعارھای  .  بیشتر ندارد 
ھویتی ضـد آمـریـکـایـی گـری،  
ــزی و حــمــایــت ار   ــی غــرب ســت
تروریسم اسالمی را کنار بـگـذارد  
و به این امید با کـنـار آمـدن بـا  
غرب و لغو تحریمھا و حل بـحـران   

ھسته ای فرجی پیدا نمایـد، کـه  
در این صورت چـیـزی دیـگـر از  
ــظــر   جـمــھـوری اسـالمــی مــورد ن
خامنه ای باقی نخواھد مـانـد، و  
ـر   مردم مترصد فرصت برای به زی
کشیدنش وارد صحنه خواھند شـد  
ــگــونــی   ــرن ــایــی جــر س ــن کــه مــع

چرا کـه  .  جمھوری اسالمی ندارد 
ھر درجه عقب نشینی جـمـھـوری  
اسالمی مـردم را در تـعـرض بـه  
ـر خـواھـد   ارکان حکومت جـری ت

دوم اینکـه عـیـن سـه دھـه  .  کرد 
گذشته معجونی از سـیـاسـتـھـای  
تاکنونی اش را با جرح و تـعـدیـل  
ھــایــی ادامــه بــدھــد کــه درایــن  
ــتــصــادی   صــورت وضــعــیــت  اق
حکومت به مراتب خرابتر خـواھـد  

ــدی اســت کــه  .  شــد  ــن دو رون ای
فعال مقابل روحانی با جـمـھـوری  

و دسـت آخـر  .  اسالمی قرار دارد 
فرای ھمه این مـبـاحـث بـایـد بـه  
یک نکته بسـیـار مـھـم در ایـن  
اوضاع و احوال بحران اقتصادی و  
سیاسی که رژیم در آن گـرفـتـار  

وآن نیـروی  .  آمده است، اشاره کرد 
ـقـه کـارگـراسـت  بـه  .  مبارزه  طـب

میـدان آمـدن کـارگـران و مـردم،  
ـــاری    ـــاع ج ـــت در اوض ـــال دخ
مھمترین فاکتور برای رھـایـی از  
این وضعیتی است که جـمـھـوری  
اسالمی بر گـرده مـردم تـحـمـیـل  

کـارگـران  .  کرده است، می بـاشـد 
و مردم نباید منتـظـر وعـده ھـای  

ـرار  .  توخالی روحانی باشند  اگـر ق

ــبــودی در زنــدگــی و   ــاشــد بــھ ب
معیشت کارگران و مردم صـورت  
بگیرد، اگر قرار است بیـکـاری و  
ـرار   گرانـی  تـمـام بشـود، اگـر ق
ـرخـورداری   است نان و سالمت و ب
از یک زندگی شایسته انسـانـی  
ـران رقـم زده بشـود،   برای مردم ای
ـر کشـیـدن   فقط و فقط بـا بـه زی
حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  

برای پایان دادن بـه  .  ممکن است 
ھمه ایـن مشـقـات و مـعـضـالت  
ــد   ــای ـران در قـدم اول ب جـامــعـه ای
ــالمـــی را کـــه   ــھـــوری اس ــم ج
ـر سـر راه اسـت،   بزرگترین مانع ب

 .سرنگون کرد 
 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
October  ٢٠١٣ , ١٥ 

ـران  : اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ھماھنگ کنندگان طومار چھـل  
ھزار نفری کارگران صـبـح امـروز  
نامه ای را در اعتراض به حداقـل  
مزد و دیـگـر مصـائـب کـارگـران  
تحویل وزارت کار تـعـاون و رفـاه  

در این نامه کـه  .  اجتماعی دادند 
خطاب به وزیر کـار نـوشـتـه شـده  

ـر، مـا بـه  :  آمده اسـت  جـنـاب وزی
ــدگــان   ــن ــوان ھــمــاھــنــگ کــن عــن
طومار اعتـراضـی از خـرداد مـاه  
سال گذشتـه نـزدیـک بـه چـھـل  
ھزار  امضـای کـارگـری را از  
کارخانه ھای مختلف در سـراسـر  
کشور با خواستھایی مشـخـص و  
معین به وزارت کار تـحـویـل داده  
ـرھـای خـود   ـیـگـی ایم و در ادامه پ
برای تحقق خواست ھایمان دو بـار  
در مقابل مجلس شورای اسالمی  
و یـک بـار در مـحـوطـه وزارت  

ـم  امـا  .  کار دست به تجمـع زده ای
تنھا کاری که آن وزارتـخـانـه در  
ــه اعــتــراض و   ــعــمــل ب عــکــس ال
خواستھای ما کارگـران در طـول  
بیش از یکسال گذشته نشـان داده  
است ارائه جوابیه مـخـتـصـری در  
توجیه وضعیت فالکتبـار مـوجـود  

 .بوده است 
 

ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
ــن نــامــه   ــران در ادامــه ای کــارگ
اعتراضی با بر شـمـردن مصـائـب  
بیشماری که امروزه طبقه کارگر  
ـبـان اسـت   ایران با آن دست به گری

لیست سیاھه ای کـه  :  نوشته اند 
ـیـونـھـا   ـل از زندگی مشقت بار مـی
خانواده کارگری بر شمردیم بسیار  
طوالنی تر از آن است که در ایـن  

امـا از آنـجـا  .  نامه گنجانده شود 
ـر کـار،   که شـمـا بـه عـنـوان وزی
تعاون و رفـاه اجـتـمـاعـی، بـطـور  
بسیار مسلم و روشنی بر ھمه ایـن  
ــد   ــای ــذا ب ــل اشــراف داریـد ل مسـائ
ــامــه،   ــن ن ــیــم کــه ای ــد کــن تـاکــی
ــا   ــوی م ــه ای از س ــام ــجــن رن
ـیـسـت   کارگران به محضر شـمـا ن
ـیـونـھـا   ـل ـراض مـی بلکه فریاد اعـت
ــه   ــر کشــور ب کــارگــر در ســراس
حداقـل مـزد، اخـراج سـازی ھـا،  
ـرداخــت دسـتـمــزدھـا، عــدم   عـدم پ

 قـانـون نـوسـازی  ١٠ اجرای ماده  
ـیـمـه   صنایع، عدم اجرای کامـل ب
ـراضـی   کارگران ساختمانی و اعـت
کوبنده بر علیه اجرای بخـشـنـامـه  
طرح اسـتـاد شـاگـردی و تـالش  
ــجــاد   ــمــالــی دولــت بــرای ای ــت اح

ـیـن   تغییرات ضد کارگری در قوان
تامین اجـتـمـاعـی و قـانـون کـار  

از اینرو از جنابعالی انتـظـار  .  است 
ـیـد کـه   داریم اطمینان حاصل کـن
ــات   ســمــت و ســو دادن مــطــالــب
کارگری به طرف شیک سـازی  
لفظ کارگر و در پسـتـو انـداخـتـن  
ــاب   ــخــابـاتــی جــن ـت وعـده ھـای ان
رئیس جمھور برای افزایش حداقل  
مزد، فقط و فقط بـاعـث تشـدیـد  
اعتراض ما کارگران به وضـعـیـت  
مشقت بار موجود خـواھـد شـد و  

 .الغیر 
در پایان این نامه ھـمـاھـنـگ  
ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن
کارگران خـواھـان اجـرای کـامـل  

ــانــون کــار شــده  و  ٤١ مــاده    ق
مـا از شـمـا مصـرانـه  :  نوشته اند 

میخواھیم به عنوان اولیـن گـام و  
به عنوان اقدامی عاجل و فـوری  
دستور تشکیل جلسه شـورایـعـالـی  
کار را با ھـدف افـزایـش حـداقـل  
ـقـص   مزد و اجرای کامل و بـی ن

ـیـد  ٤١ ماده    قانون کار صادر نمـائ
و نسبت به دیگر خواستھـای مـا،  
که ھم در نامه ھای قبلی و ھـم  
ـم   در نامه حاضر به آنھا پرداخته ای

 .اقدامات الزم را معمول دارید 
متن کامل نامه ھـمـاھـنـگ  

ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن
 :کارگران به شرح زیر است 

به وزیر کار، تـعـاون و  رفـاه  
اجتماعی جناب آقای دکتر علـی  

 ربیعی 
 با سالم 

ــوان   ـر، مــا بـه عـن جـنـاب وزی
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
ــرداد مــاه ســال   ــراضــی از خ اعــت
گذشته نزدیـک بـه چـھـل ھـزار   
امضای کارگری را از کـارخـانـه  
ھای مختلف در سراسر کشور بـا  
خواستھایی مشخص و معـیـن بـه  
ـم و در   وزارت کار تحویل داده ای
ادامه پیگیرھای خود برای تحقـق  
خواست ھایمان دو بار در مـقـابـل  
مجلس شورای اسالمـی و یـک  
بار در محوطه وزارت کـار دسـت  

اما تنھا کـاری  .  به تجمع زده ایم 
که آن وزارتخانه در عکس العمـل  
ـراض و خـواسـتـھـای مـا   بـه اعـت
کارگران در طول بیش از یـکـسـال  
ــه نشــان داده اســت ارائــه   گــذشــت
ــه   ــوجـی ــصـری در ت ــه مــخـت ـی جـواب
ـبـار مـوجـود بـوده   وضعیت فالکـت

 . است 
جناب وزیر، طبق آمار رسـمـی  
سطح تورم نسبت به سال گـذشـتـه  

ــش از    ــی ــر ب   ٤٠ در حــال حــاض

درصد و بطور واقعی ھزینه ھـای  
زندگی در طول دو سـال گـذشـتـه  
تا چندین برابر افزایش پیـدا کـرده  

ایـن در حــالـی اسـت کــه  .  اسـت 
متوسط افزایش حـداقـل مـزد در  

 درصـد بـوده  ٢٠ ھمین مدت فقط  
ـیـن  .  است  گذشتـه از ایـجـاد چـن

فاصله فاحشی بین حـداقـل مـزد  
با تورم موجـود در طـول دو سـال  
ـیـسـت   گذشته، بر کسی پوشیده ن
ــمــادی،   ــت ــھــای م کــه طــی ســال
آماری که از تورم واقعـا مـوجـود  
ـر   منتشر شده و شورایعالی کـار ب
اساس آن اقدام به افزایش حـداقـل  
مزد کـرده اسـت ھـیـچـگـاه آمـار  

لذا چـنـانـچـه  . درستی نبوده است 
عدم تناسب افزایش حـداقـل مـزد  
کارگران با تورم واقـعـی در طـول  
ــا عــدم   ــمــادی را ب ــھــای مـت سـال
افزایش حداقل مزد به نسبت تـورم  
موجود در طی دو سـال گـذشـتـه  
را در ھم آمیزیم آنوقت اوج فاجعـه  
ـیـونـھـا   و ستم معیشتی که بر میل
خانواده کارگـری روا شـده اسـت  

از  .  بیش از پیش آشکـار مـیـشـود 
نظر ما اینھا مسائلی نیستند کـه  
جنابعالی بر آنھـا اشـراف نـداشـتـه  
باشید و ندانید که در حال حـاضـر  
ــر شــاغــل و   ــیــونــھــا کــارگ ــل ــی م
ــا   بـازنشـســتـه در سـطـح کشـور ب

ــافــت    ھــزار  ٧٠٠  الــی  ٥٠٠ دری
تومان در ماه، آنھم اگر بـه مـوقـع  
پرداخت شود، چگونه اجاره بھـای  
ـرداخـت   منزل مسکونی خـود را پ
میکنند، چگونـه فـرزنـدانشـان را  

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواھان تشکیل 
 فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شدند
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ـنـد   راھی مدرسه و دانشگاه میکن
ـرای خـوراک و   و چـه مـقـدار ب
نوشاک و پوشاکشان باقی مـی  
ماند و آگاه نباشید  که بدون ذره  
ای اغراق  میوه و شیر و گوشـت  
ــده شــدن از سـفــره   در حــال بــرچـی
میلیونھا خانواده کارگری است و  
در حال حاضر بسیاری از آنھـا بـا  
پس مانده مرغ و گـوشـت تـمـیـز  
شده در فروشگاھھای ایـن مـواد،  
ـره   فقط بو و مزه آنھا را بر سر سـف

ـیـز  .  ھایشان می برند  ـرا ن حتما این
میدانید کـه بـا مـعـکـوس شـدن  
ـرچـه ھــای   ـیـمـار در دفـت سـھـم ب

  ٧٠ درمــانــی و افــزایــش آن بــه  
ـر   ـراب درصد از یک سو و چندین ب
ـنـه ھـای   شدن قیمت دارو و ھـزی
پزشکی از سوی دیگر، کارگـران  
و خانواده ھـایشـان مـتـحـمـل چـه  
ـنـد و بـاز حـتـمـا   وضعیتـی ھسـت
متوجه ھستیـد کـه نـزدیـک بـه  
ـیـون کـارگـر و جـوان   ـل چھار مـی
بیکار تحت چه شرایط ھولناکـی  

 . زندگی میکنند 
جناب وزیر، لیست سیاھه ای  
ــار   ــت ب ــدگــی مشــق کــه از زن
ـر   میلیـونـھـا خـانـواده کـارگـری ب
ـر از آن   شمردیم بسیار طـوالنـی ت
است که در این نـامـه گـنـجـانـده  

اما از آنـجـا کـه شـمـا بـه  .  شود 
ـر کـار، تـعـاون و رفـاه   عنوان وزی
ـم و   اجتماعی، بطور بسـیـار مسـل
روشنی بر ھمه این مسائل اشـراف  
ـم کـه   ـی دارید لذا باید تاکـیـد کـن
این نامه، رنجنامـه ای از سـوی  
مـا کـارگـران بـه مـحـضـر شـمــا  
ــراض   ــاد اعــت ــکــه فــری ــســت بــل نــی
میلیونھا کارگر در سراسر کشـور  
به حداقل مزد، اخراج سـازی ھـا،  
ـرداخــت دسـتـمــزدھـا، عــدم   عـدم پ

 قـانـون نـوسـازی  ١٠ اجرای ماده  
ـیـمـه   صنایع، عدم اجرای کامـل ب
ـراضـی   کارگران ساختمانی و اعـت
کوبنده بر علیه اجرای بخـشـنـامـه  
طرح اسـتـاد شـاگـردی و تـالش  
ــجــاد   ــمــالــی دولــت بــرای ای ــت اح
ـیـن   تغییرات ضد کارگری در قوان
تامین اجـتـمـاعـی و قـانـون کـار  

از اینرو از جنابعالی انتـظـار  .  است 
ـیـد کـه   داریم اطمینان حاصل کـن
ــات   ســمــت و ســو دادن مــطــالــب
کارگری به طرف شیک سـازی  
لفظ کارگر و در پسـتـو انـداخـتـن  

ــاب   ــخــابـاتــی جــن ـت وعـده ھـای ان
رئیس جمھور برای افزایش حداقل  
مزد، فقط و فقط بـاعـث تشـدیـد  
اعتراض ما کارگران به وضـعـیـت  
مشقت بار موجود خـواھـد شـد و  

 . الغیر 
ــه   ــا مصــران ــذا مــا از شــم ل
میخواھیم به عنوان اولیـن گـام و  
به عنوان اقدامی عاجل و فـوری  
دستور تشکیل جلسه شـورایـعـالـی  
کار را با ھـدف افـزایـش حـداقـل  
ـقـص   مزد و اجرای کامل و بـی ن

ـیـد  ٤١ ماده    قانون کار صادر نمـائ
و نسبت به دیگر خواستھـای مـا،  
که ھم در نامه ھای قبلی و ھـم  
ـم   در نامه حاضر به آنھا پرداخته ای

 . اقدامات الزم را معمول دارید 
ـر   نامه ھای قبلی مـا بـه وزی
کار پیشین ضمیمه این نامه مـی  

 . باشد 
از طرف ھماھنگ کننـدگـان  
ـری   ــ ــزار نــف ــھـــل ھ ــار چ ــوم ط

 –شـاپـور احسـانـی راد :  کارگران 
 جعفر عظیم زاده   -پروین محمدی  

ــــمــــاس  ـــمــــاره ھــــای ت : ش
 ٠ ٩ ١ ٢ ٣ ٣ ٦ ٨ ٧ ٧ ٢- 

ــــدوق  ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١  ـن  صـــ
 ١٨٦ -١٣٨٨٥ : پستی  

ــار اعــتــراضــی   ــوم ــن ط مــت
کارگران که تاکنون بـه امضـای  
ـر از   ـف نزدیک بـه چـھـل ھـزار ن
کارگران در سراسر کشور رسـیـده  

 است 
  به وزیر کار، رفـاه و امـور  

 اجتماعی                             
رونوشت به نمایندگان مجلـس  
شورای اسالمی و نـھـاد ریـاسـت  

 جمھوری 
ـم   ـی ھمانطوریکه ھمگان مـیـدان
ـم از یـک سـال و   و بر آن آگاھـی
نیم پیش بـا آغـاز فـاز اول طـرح  
قطع یارانه ھا اقـالم و کـاالھـای  
ـرابــر   ــن ب اسـاسـی زنـدگـی چـنـدی

ایـن در  .  افزایش قیمت داشته انـد 
حالی است که در طول این مـدت  
ـر   میانگیـن دسـتـمـزد کـارگـران ب

 و ســال  ٩٠ روی ھــم در ســال  
ـبـل از   جاری، نسبت به سالھای ق
اجرای فـاز اول قـطـع یـارانـه ھـا  
حتی کاھش نیز پیدا کـرده اسـت  
و عالوه بر آن در طـول ایـن مـدت  

 در صـدی  ٥  و سپس  ٤ با اعمال  
ــه   ــی ــزوده بــر روی کــل ارزش اف

کاالھای مصرفی، عـمـال حـدود  
ـر  ٥   درصد از دسـتـمـزد روزانـه زی

خط فقر ما کـارگـران بـه خـزانـه  
ــرازیــر شــده اســت  ــت س عــدم  .  دول

پرداخت بموقع دستـمـزد کـارگـران  
ـیـن  .  بیـداد مـیـکـنـد  تـوام بـا چـن

ــل   ـر قـاب ــار و غـی ـب وضـعـیـت اسـف
تـحــمــلـی در مـورد دســتـمــزدھــا،  
ـــار ضـــد   ـی ـــه ای بســ ـی اصـــالحــ
کارگری بر روی  قانون کار کـه  
امنیت شغلی و معیشت کارگـران  
را نشانه رفته است تھیه شـده  و  
قرار است بزودی به مجلـس ارائـه  

مبنای میانگین حـقـوق دو  .  شود 
ـیـن   ـرای تـعـی سال آخر کـارگـران ب
حقوق بازنشستگی به مـیـانـگـیـن  

ـیـدا  ٥ حقوق   ـر پ  سال آخر آنان تغیی
کرده و باعث افت شـدیـد حـقـوق  

ـیـمـه  .  بازنشـسـتـگـان شـده اسـت  ب
ـیـونـھـا کـارگـر سـاخـتـمـانـی   ـل می
ـنـه،   علیرغم ثبت نام و تحمـل ھـزی
ھنوز به سرانجامی نرسیده است و  
شرکتھای پیمانکـاری ھـمـچـنـان  
ـرنـج کـارگـران   مشغول چپاول دست
ھستند و نا امنی شغـلـی، اخـراج  
سازی و تعطیلی کارخانه ھـا در  
بدترین وضعیت نسبت به سالـھـای  

 . پیش قرار دارد 
ــه تــنــھــا مــا   ــد ن ــردی بــدون ت
کارگران بلکه ھیچ انسان شـریـف  
و منصفی تحمیل چنین شرایطـی  
را بر میلیونھا کـارگـر و خـانـواده  

لـذا مـا  .  ھای آنان بر نـمـی تـابـد 
کارگران امضا کننده این طـومـار  
ـرم و   بعنوان اقداماتـی بسـیـار مـب
ــه   ــان دادن ب ــای ــل بــرای پ عــاج
ــت بــار مــوجــود،   ــت مشــق وضــعــی
مصرانه خواھـان افـزایـش حـداقـل  
ـر اسـاس تـورم واقـعـا   دستمزدھا ب
موجود و تامین شرافتمندانه سـبـد  
ـره بـا   ـف ھزینه یک خانوار چھار ن
ـتـخـب   ـنـده ھـای مـن دخالت نـمـای
ــومــی کــارگــران   مــجــامــع عــم
ـیـدی و   کارخانه ھا و مراکـز تـول

ــیــم  ــی ھســت ــار  .  خــدمــات بــر کــن
گذاشتـن طـرح اصـالحـیـه قـانـون  
ــوق   کـار و تـوقـف احـتـسـاب حـق
ـنـای   بازنشستگی کارگران بر مـب

 سال آخر پـای  ٥ میانیگن دستمزد  
خــواســتـار اجــرای  .  مـی فشـاریــم 

فوری بیمه کارگران ساخـتـمـانـی  
ـر   ـنـی ب و مصوبه ھیئت وزیران مب
ـیـمـانـکـاری   حذف شـرکـتـھـای پ

وعقد قرارداد مستقیم و دائمی بـا  
کارگران  و ایـجـاد سـاز و کـار  
قانونی قاطع برای پرداخت بمـوقـع  
ــب قضــایــی   ـی ــمـزدھــا و تـعــق دسـت
کارفرمایانی ھستیم که کارگران  
ـــا   ـــا ب ـرارداد و ی ــ ـــدون ق را ب
ــد امضــا و   ــی ــای ســف قــراردادھ
دستمزدھای معوقه وادار بـه کـار  

 .میکنند 
مـتـن نـامـه اول ھـمــاھـنــگ  
ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن

 کارگران به وزیر کار 
ــاه   ــاون، کــار و رف ــع وزیــر ت
 اجتماعی  جناب شیخ االسالمی 

 با سالم 
ھمـانـطـوریـکـه جـنـابـعـالـی و  
عموم مردم ایران آگاھند با اجـرای  
مرحله اول قطع سوبسید کاالھـای  
اساسی ھزینه ھـای زنـدگـی بـه  
ـیـدا کـرده   چندین برابر افـزایـش پ

این در حالی است که میـزان  .  اند 
دریافتی اکثریت ما کارگـران بـا  

 تـا  ٣٠٠ ، از  ... اضافه کاری و 
 ھزار تومان در ماه است کـه  ٧٠٠ 

در مراکز استانـھـا حـتـی کـفـاف  
ـیـز   ـنـاھـی را ن اجاره بھـای سـر پ

فاصله بسیار زیاد تورم و  . نمیدھد 
ـــل   ــداق ـــا ح ــود ب ــی مـــوج گــران
ــمــزدھــا در حــال ســوق دادن   دســت
ـر   زندگی ما کارگران از خـط فـق

از سـوی  .  به خـط مـرگ اسـت 
دیگر با قطع سوبسید حـامـلـھـای  
انرژی بسیـاری از کـارخـانـه ھـا  
ـلـی   تعطیل و یا در معرض تـعـطـی
ـیـل   قرار گرفته اند و به ھمـیـن دل
ھزاران کارگر از کار بیکـار شـده  
اند و یا در معـرض اخـراج و بـی  

ـردیـد  .  خانمانی قرار دارنـد  بـدون ت
ـرای مـا   وضعیت موجود نه تنھا ب
ـبـول اسـت   ـر قـابـل ق کارگران غی
ــچ انســان شــریــف و   ــی ــکــه ھ ــل ب
منصفی تحمیل چنیـن شـرایـطـی  
را بر میلیونھا کـارگـر و خـانـواده  

 .ھای آنان بر نمی تابد 
 ! جناب وزیر 

میلیونھـا کـارگـر در سـراسـر  
ــت   ــی ــرض بــه وضــع ــت کشــور مــع
موجود ھستنـد و در ایـن راسـتـا  
ــار   ــع آوری طــوم ــه جــم اقــدام ب
ــت از   ــان اعــتــراضــی بــرای صــی
زندگی خـود و خـانـواده ھـایشـان  

ـلـه طـومـار  . کرده اند  لذا بدینـوسـی
مرحله اول کارگران نقاط مختلـف  

کشور به تعداد ده ھزار امضـا در  
اعتراض به سطح دستمزدھا، عـدم  
پرداخت دستمزدھا، بیـکـار سـازی  
کارگران و ناامنی شغلـی، نـحـوه  
ــی،   ــمــان ــت ــمــه کــارگــران ســاخ ــی ب
اصالحیـه وزارت کـار بـه قـانـون  
کار، تداوم موجودیت شـرکـتـھـای  
پیمانکاری، قراردادھای موقـت و  

 درصـدی  ٥ سفید امضا، اعـمـال  
ـیـه مـایـحـتـاج   ارزش افزوده بر کـل

  ١٠ زندگی، توقـف اجـرای مـاده  
ـر   ـی قانون نوسازی صـنـایـع و تـغـی
نحوه محاسبه حقوق بازنشستـگـی  
ــدیــم   ــامــه تــق ــن ن ــمــه ای ــه ضــمــی ب

بدون تردید خـواسـتـھـای  . میگردد 
کــارگــران کشــور فــراتــر از آن  
چیزی است که در متـن طـومـار  
اعتراضی آمده است اما کارگران  
ـنـده طـومـار و مـا بـه   امضا کـن
ـنـدگـان ایـن   عنوان ھماھنگ کـن
ـم و تـاکـیـد   ـتـظـار داری طومـار ان
ــدم اول بــرای   ــیــم در ق ــکــن مــی
ـیـونـھـا   ـل رسیدگی به مطالبات مـی
کارگر در سطح کشور، می بایـد  
خواست ھای مطرح شـده در ایـن  
ـرار   طومار فورا مورد رسیدگـی ق

 .بگیرند 
از طرف ھماھنگ کننـدگـان  
: اعتراض بـه حـداقـل دسـتـمـزدھـا 

شاپور احسانی راد، شریف سـاعـد  
ــث   ــل مــحـمــدی، شــی ــاه، جــمـی ـن پ
ـر   ـرویـن مـحـمـدی، جـعـف امانی، پ

 عظیم زاده  
تماس با ھماھنگ کنندگـان  

ـــار  ـــوم -  ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ :  ط
 ٠ ٩ ١ ٢ ٢ ٤ ٤ ٩ ٩ ٠ ١  - 

 ٠٩١٩٢٥٥٠٧٣٧ 
رونوشت به نھاد رسیدگی بـه  
ـــاســـت   ــات مــردمـــی ری ــکـــای ش
ـنـدگـان مـجـلـس   جمھوری و نـمـای

 شورای اسالمی 
مـتـن نـامـه دوم ھـمـاھـنــگ  
ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن

 کارگران به وزیر کار  
ــاه   ــاون، کــار و رف ــع وزیــر ت
 اجتماعی  جناب شیخ االسالمی  

 با سالم  
ــه   ــن نــامــه مــا ب ایــن دومــی

مـا بـه عـنـوان  .  جنابعـالـی اسـت 
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
اعتراض به سـطـح دسـتـمـزدھـا و  
ــگــر شــرایــط کــار و زیســت   دی
کارگران، نامه ای را در تـاریـخ  
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 ھـزار  ١٠  به ھمـراه  ٩١  خرداد  ٢٧ 
امضـا تـحــویـل وزارتـخــانـه شـمــا  

از آن تاریخ بیش از سه مـاه  .  دادیم 
میگذرد و شما ھیچ پاسخـی بـه  
طومار اعتراضی ھـزاران کـارگـر  

 . نداده اید 
ــمــزدھــا،   عــدم پــرداخــت دســت
ــای   ــھــا، قــراردادھ ــکــار ســازی بــی
ــی،   ــغــل ــی ش ــا امــن ــت، ن ــوق م
ـر   دستمزدھای بشدت زیر خـط فـق
ـیـداد مـیـکـنـد   و تورم و گرانـی ب
بسیاری از اقالم غذایی و رفاھی  
ـر   بصورت روزانه و با سرعتـی غـی
ـرچـیـده شـدن   قابل تصور در حال ب
. از سفره خالی ما کارگران اسـت 

 و بویژه از چـنـد  ٩٠ از اواخر سال  
ـنـه ھـای   ماه گذشته تاکنون ھـزی
ـر شـده اسـت  ـراب .  زندگی چندین ب

ھیچ نوع کاال و یا خـدمـاتـی در  
این مملکت پیدا نـمـیـشـود  کـه  
قیمـت آنـھـا در طـول ایـن مـدت  
افزایش دھھا درصدی پیدا نـکـرده  

از عـوارض بـزرگـراھـھـا و  .  باشد 
ـقـل تـا مصـالـح   ھزینه حـمـل و ن
ساختمانی و اجاره بـھـای مـنـازل  
مسکونی تا ھزینه ھای خـدمـات  
بانکی و دفاتر اسنـاد رسـمـی تـا   
قیمت لبنیات و نان و مرغ و تـخـم  
ـنـه   مرغ و گوشت و میوه تـا ھـزی
ھای آموزش و بھداشت و درمـان  
ـقـا   ـرای ب و خالصه ھر آنچه که ب
و نفس کشیدن یک انسان الزم و  
ـر   حیاتی است گاھا تا چندین براب

ـیـمـت داشـتـه انـد  ایـن  .  افزایش ق
افزایش سرسام آور قیمـتـھـا بـویـژه  
در طول یکسال گذشته در حـالـی  
صورت گرفته است که میانگیـن  
دستمزد ما کارگران در این مـدت  

ــط   )  ٩١  و  ٩٠ ســال  (    ١٣ فــق
درصد افزایش پیدا کـرده اسـت و  
ــه   ــان ــی ــافــتــی مــاھ ــوســط دری ــت م
میلیونھا کارگر تازه اگـر در ایـن  
ــد   ــل قــطــع ســوبســی ــدلــی مــدت ب
ــی   ـل ــعـطــی ـرژی و ت ــھـای ان حـامـل
ـیـکـاران   کارخانـه ھـا بـه خـیـل ب
ــه   ــد و مــوفــق ب ــاشـن ــه ب ــوســت ــی ـپ ن
دریافت بموقع دستـمـزدھـای خـود  

ـــن   ـی ــ ـــد ب ـــا  ٣٠٠ شـــون   ٧٠٠  ت
مـا در  .  ھزارتومان در مـاه اسـت 

ـلـه   ـر ایـن مسـئ نامه قبلی خـود ب
ـقـت   ـی انگشت گذاشتیم و براین حـق
غیر قابل انکار تاکید کردیم کـه  
چنین دستمزدی بویژه در مـراکـز  

ــفــاف اجــاره بــھــای   ــانــھــا ک ــت اس
ـیـز   حقیرترین منزل مسکونـی را ن
ـیـن   نمیدھـد آنـوقـت و تـحـت چـن
شـرایـطـی شـمـا بـه عـنـوان وزیــر  
تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـی  و  
ـیـن   به عنوان ارگانی که حق تـعـی
قیمت فروش نیروی کارمان را از  
ما کـارگـران سـلـب کـرده ایـد و  
تـعــیــیـن حــداقـل دســتـمــزد را در  
ـرار داده   اختیار وزارتخـانـه خـود ق
ـیـامـده   ـتـان در ن اید نه تنھا صـدای
ــت   ــم ــی زح ــه حــت ــک ــت بــل اس
ـبـی و   پاسخگویی به خواست کـت
امضا شده ھزاران کارگر را نیز به  

طوری که به نـظـر  .  خود نداده اید 
میاید وزارتخانه شما ھیچ ربـطـی  
به کارگران و زندگی و معـیـشـت  

 . آنان ندارد 
ــاب وزیــر  در طــول ســه  !  جــن

ـیـن نـامـه مـا و   ماھی که از اول
تحویل طومار اعتراضی کارگران  
به وزارت کار و رفـاه و تـامـیـن  
ــمــاعــی مــیـگــذرد عــالوه بــر   اجـت
ـیـمـتـھـا، در   افزایش سرسـام آور ق
دھھا کارخانه بزرگ و متـوسـط،  
ــمــامــی   ــاھــار و ت ــان ن کــارفــرمــای
ـیـل   ـب مزایای شغلی کارگران از ق

را  ...   پاداش و بھره وری کـار و 
نیز قطع کرده اند و به آنـان فـقـط  
مزد پایه را پرداخت نـمـوده انـد و  
به این ترتیب فاصله بین درآمـد و  
ھزینه ھـای جـاری زنـدگـی بـه  
مرز فاجعه باری رسیده و ھسـتـی  
و حیات خانواده ھـای کـارگـری  
ـرار داده   را در مـعـرض نـابـودی ق

ـر  .  است  لذا ما با تاکید و اصرار ب
افزایش عاجـل و فـوری حـداقـل  
دستمزدھا در شـش مـاھـه بـاقـی  
مانده سال، ده ھزار امضای دیگـر  
را در اعتراض به سطح دستمـزدھـا  
و دیـگــر شـرایــط کـار و زیســت  
ـم و   کارگران تحویل شما مـیـدھـی
بار دیگر بر تـامـیـن خـواسـتـھـای  
میلیونھا کارگر کـه در طـومـار  
اعتراضی بر آنھا صحه گـذاشـتـه  

 .  شده است پای می فشاریم 
بدیھی است در صـورت عـدم  
توجه وزارت تعاون و کـار و رفـاه  
ــه   ــھــا و ب ــمـاعــی بـه خــواسـت اجـت
ـیـونـھـا   ـل زندگی و مـعـیـشـت مـی
ـر چـرخـھـای   کارگر  کـه در زی
تورم و گـرانـی ھـای سـرسـام آور  
موجـود  در حـال نـابـودی اسـت  

ـبـاھـی   کارگران نـظـاره گـر بـه ت
ـقـا خـود   کشیده شدن ھستـی و ب
نخواھند شد و اعتراضات خـود را  
نسبت به ادامه وضـعـیـت حـاضـر  

 . تشدید خواھند کرد 
از طرف ھماھنگ کننـدگـان  
: اعتراض بـه حـداقـل دسـتـمـزدھـا 

شاپور احسانی راد، شریف سـاعـد  
ــث   ــل مــحـمــدی، شــی ــاه، جــمـی ـن پ
ـر   ـرویـن مـحـمـدی، جـعـف امانی، پ

ـم زاده     ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١   –عظـی
-  ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢  

نھاد  :   رونوشت ١٣٩١ اول مھر  
رسیدگی به شـکـایـات مـردمـی  

ـنـدگـان    –ریاست جمھـوری   نـمـای
 مجلس شورای اسالمی 

متن نـامـه سـوم ھـمـاھـنـگ  
ـراضـی   ـنـدگـان  طـومـار اعـت کن

 کارگران به وزیر کار  
ــاه   ــاون، کــار و رف ــع وزیــر ت
 اجتماعی  جناب شیخ االسالمی 

 با سالم 
ــنــگ   ــه عــنــوان ھــمــاھ مــا ب
ـراض بـه   ـنـدگـان طـومـار اعـت کن
ـرات   ـی سطح دستمزدھا و ایجاد تغـی
ـیـن کـار و   ضد کارگری در قوان
تامین اجتماعی و دیگـر مسـائـل  
و مشکالت کارگران، تـا کـنـون  
ـیـسـت ھـزار   دو نامه بـه ھـمـراه ب
امضای کـارگـری از کـارخـانـه  
ــراســر کشــور   ــف س ــل ــت ھــای مــخ
تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به  
ــس   ریــاســت جــمــھــوری و مــجــل
ـم امـا بـه   شورای اسالمی داده ای
نظر میاید این نامه ھا و امضـای  
ـرای جـلـب   بیست ھـزار کـارگـر ب
توجه شما و سایر دولتمردان نسبـت  
ـبـوده   به وضعیت کارگران کافی ن

 ؟ !است 
ــاب وزیــر  ــا بــر اذعــان  !  جــن بــن

برخی از مقامات رسمی، بیش از  
 درصد کارخانه ھـای کشـور  ٥٠ 

پس از اجـرای مـرحـلـه اول طـرح  
ـلـی   قطع سوبسیدھا یـا بـه تـعـطـی
کشیده شـده انـد یـا بـا ظـرفـیـت  
بسیار پایینی در حال نابودی انـد،  
در این مدت صدھا ھـزار کـارگـر  
اخراج و از کار بیـکـار شـده انـد،  
ــمــزد زیــر خــط فــقــر اغــلــب   دســت
کارگران در بسیاری از کـارخـانـه  
ھا با تاخیـرھـای چـنـدیـن مـاھـه  
ـیـه مـزایـای   پرداخت میشـود، کـل
ــع   دھـھـا ھـزار کـارگـر در صـنـای

خودرو سازی قـطـع شـده اسـت و  
این کارگران از اوایل سال بـه ایـن  
سو فقط دسـتـمـزد پـایـه خـود را  
ـنـد، کـمـر صـدھـا   دریافت میـکـن
ـر   ھزار کـارگـر بـازنشـسـتـه در زی
ھزینـه ھـای زنـدگـی بـا حـقـوق  
ـرنـد در حـال   ناچیزی که مـیـگـی
خرد شدن است و در شرایطی کـه   

 ھـزار تـومـانـی کـه  ٣٨٩ دستمزد  
 تصویب شد در حال  ٩١ برای سال  

ــوم   ــک س ــدازه ی ــه ان حــاضــر ب
ـیـز  ٩٠ ماھھـای پـایـانـی سـال    ن

ـنـھـا   قدرت خرید ندارد  و تمام  ای
ــاری از   ــتــر ھــر روزه بســی سـر تــی
ــھــای   ــرگــزاری ــب ــامــه ھــا و خ روزن
ــت   ــعــی ــورد وض ــور  در م کش
ـر   کارگران است آنوقت شما و سـای
ــه   ــھـا وقــعـی ب ــه تــن ــمـردان ن ـت دول
امضای بیسـت ھـزار کـارگـر در  
ـنـھـاده   اعتراض به شرایط موجود ن
ـفـاوتـی   اید بلکه در کـمـال بـی ت
نسبت به وضعیت کـارگـران و از  
ـیـزی   این بدتر در کمال کارگر ست
در صدد آن ھستید تا بـا تصـویـب  
الیحه ضـد کـارگـری اصـالحـیـه  
قانـون کـار در مـجـلـس شـورای  
اسالمی و در شـرایـطـی کـه بـا  
ــدگــی   ــی زن ــمـزدھــای کــنـون دسـت
میلیونھا خانواده کارگری در حال  
ـر   ـلـی از خـاکسـت تبدیل شدن به ت
ـیـز بـا   است  ھمین دستمزدھا را ن

  ٤١ وارد کردن تبصره ای به ماده  
شـرایـط  " قانون کار تحـت عـنـوان  

عمال مـنـجـمـد  "  اقتصادی کشور 
نمائید و علیرغم بیکـار سـازی و  
اخراج ھزاران کارگـر در یـکـسـال  
ـرای   ـرایـــط را بــ ـــه، شــ ـت گـــذشــ
اخراجھای باز ھم بیشتـر و راحـت  
ـیـد و بـا   تر  کارگران تسھیل کـن
ــن   ــامــی ــن ت ــوانــی ــه ق دسـت بــردن ب
اجتماعی چـپـاول و خـالـی شـدن  
ـر   صندوق تامین اجتماعی را نیز ب

 .گرده ما کارگران سرریز کنید 
ـر  ـیـد و آگــاه  !  جـنـاب وزی ــدان ب
ــد ایــن   ــی کــه شــمــا  "  بــاری " بــاش

ـر دوش   ـــھـــادن آن بــ درصـــدد ن
کارگران ھستید چنان کـج اسـت  
که ھیچگـاه بـه مـنـزل نـخـواھـد  

شما و وزارتخانه متبوعتـان  .  رسید 
ــورد   ــه در م ــکــردی ک ــا روی ب
اعتراضات کارگران و خواستھـای  
آنان پیشه کرده ایـد و بـا الیـحـه  
اصالحیه ای که در مـورد قـانـون  

کار در دستور گذاشته اید به نظر  
ما ھدفی جز ذلت و خواری بیش  
ـیـد   از پیش کارگران دنبال نمـیـکـن
ـیـضـاح   لذا ما مصرانه خواھان است
شما در مجلس شـورای اسـالمـی  

ـم  ـی ـتـان ھسـت ذره ای  .  و استـعـفـای
تردید به خود راه نـدھـیـد کـه مـا  
کارگران در برابر تـداوم وضـعـیـت  
ـبــیـل عـدم افـزایــش   مـوجـود از ق
دستمزدھا و وارد کردن اصـالحـات  
ضد کارگری تر بر قوانین کار و  
ـم   تامین اجتماعی ساکت نخـواھـی

ـیـت و  .  نشست  ـث منزلت، آبرو، حـی
ــرو   شــرافــت مــا کــارگــران در گ
معیشت ماست و ما در دفـاع از  
حیثیت و شرافت خود لـحـظـه ای  
تردید نخواھیم کرد از اینرو  و از  
آنجا که اصالحیه ضد کـارگـری  
ــون کــار جــھــت تصــویــب در   ــان ق
اختیار مجلـس شـورای اسـالمـی  
گذاشته شده است  تعجیال حـدود  

 امضای کارگری دیـگـر  ١٠٠٠٠ 
را که از سوی کارگران کارخانـه  
ھای مختلـف سـراسـر کشـور در  
ـراض بـــه عـــدم افـــزایـــش   ـتــ اعــ
ـرات ضـد   ـی دستمزدھا و ایجاد تغـی
کارگری در قوانین کار و تامـیـن  
اجتماعی جمـع آوری شـده اسـت  
تحویل شما میدھیم، باشد تـا ھـم  
ـنـدگـان مـجـلـس   شما و ھـم نـمـای
شورای اسالمی بیش از پیـش بـه  
این یقین برسید که کـارگـران تـن  
ــه ذلــتــی بــیــش از آنــچــه کــه   ب
تاکنون تحمل کرده اند نـخـواھـنـد  

لذا ما به عنوان ھـمـاھـنـگ  .  داد 
کنندگان جـمـع آوری سـی ھـزار  
امضای کارگـری بـار دیـگـر از  
ـران اعـــالم   ـــن کـــارگــ ســـوی ای

 :میداریم 
ــه    -١  ــون وارد کــردن ھــر گ

اصــالحــات ضــد کــارگــری در  
قوانین  کار و تامیـن اجـتـمـاعـی  

 باید فورا متوقف شود 
ھر گـونـه اصـالحـی در    -٢  

قوانین کار و تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ـم   ـی ـق باید با شرکت و دخالت مسـت
ـتـخـب مـجـامـع   نماینده ھـای مـن
عمومی کارگران کارخانـه ھـا و  
ـیـدی و مـعـطـوف بـه   مراکز تـول
پایان دادن به شرایط مشقت بـاری  
باشد که امروزه کارگـران شـاغـل  
و بازنشسته در سـراسـر کشـور بـا  

 آن دست به گریبانند 
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حداقل دستمـزد کـارگـران    -٣ 
شاغل و بازنشسته می باید فـورا  
و بدون فوت وقت بر مبنای مـاده  

 قانون کار و با نظارت نماینـده  ٤١ 
ھای منتخب مـجـامـع عـمـومـی  
کارگران در کارخانه ھا و مراکـز  

 تولیدی و خدماتی افزایش یابد 
  ١٠ قوانینی از قبیل ماده    -٤ 

ـئـت   نوسازی صنایع، مصـوبـه ھـی
ــده شــدن   ــی بــرچــی وزیــران مــبــن
ـیـمـانـکـاری،  اجـرای   شرکتھـا پ
ـیـه   ـیـمـه کـل ـقـص ب کامل و بی ن
کارگران ساخـتـمـانـی و تـمـامـی  
خواستھایی که بمثابه عاجل ترین  
ــن   خـواسـتـھـای کــارگـران در مـت
طومار اعتراضی قیـد شـده اسـت   
می باید برای تحـقـق در دسـتـور  
ـیــرد  و   ــار قــرار گــ وزارت ک
تمھیدات الزم برای عـمـلـی شـدن   

 .آنھا بکار بسته شود 
ـــگ   ـن ــ ـــاھ ـــم ـرف ھ ــ  از ط
ـراض بـه حـداقـل   ـنـدگـان اعـت کـن

شـاپـور احسـانـی راد،  :  دستمزدھا 
ــل   ــمــی ــاه، ج ــف ســاعــد پــن شــری
ـرویـن   محمدی، شـیـث امـانـی، پ

ـم زاده   ـر عـظـی  –محمدی، جـعـف
 ٠ ٩ ١ ٢ ٢ ٤ ٤ ٩ ٩ ٠ ١   - 
 ٠ ٩ ١ ٢ ٣ ٣ ٦ ٨ ٧ ٧ ٢  - 

 ٠٩١٩٢٥٥٠٧٣٧ 
نھاد رسـیـدگـی بـه  :  رونوشت 

ـــاســـت   ــات مــردمـــی ری ــکـــای ش
ـنـدگـان مـجـلـس   –جمھوری   نمای

 ١٣٩١  آذر  ٢٨ شورای اسالمی  
ــتــن کــامــل پــاســخ وزارت   م
تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـی بـه  
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  

 اعتراضی کارگران 
ـرم   ھماھنگ کنندگـان مـحـت
طومار اعتراضی نسبت به سـطـح  

 عمومی دستمزدھا 
احسـانـی راد، سـاعـد  :  آقایان 

پناه، محمدی، امانی، عظیـم زاده  
 و خانم محمدی 

 با سالم و احترام 
در خصـــوص طـــومـــارھـــای  
ــه ســطــح   ــت ب اعــتــراضــی نســب

ھـا کـه آخـریـن    عمومی دسـتـمـزد 
 مـورخ  ١٥٨٧٤٠ ھا به شـمـاره    آن 

ـرخـانـه وزارتـی  ٢٩/٩/٩١   ثبت دبی
 :رساند   شده است، به آگاھی می 

ـنـکـه در عـرف    -١  نظر بـه ای
ـبـی   اداری برای ارایـه پـاسـخ کـت
وجود نشانی مشخص بـا امضـاء  

ـیـن امضـاء و   ضرورت دارد و چن
ای در طومار ارسالی شـمـا    نشانی 

گردید ارسـال پـاسـخ    مالحظه نمی 
تا زمانی پیگیری، اعالم نشـانـی  
ــت   ــم ــا احــراز س مشــخــص و ی
نمایندگی امضاءکنندگان معـلـق  
باقی مانده است، لذا یا عنایت به  
ـر، پـاسـخ   ـتـه اخـی جلسه حضور ھف
طومار مزبور به شرح ذیـل اعـالم  

 .شود   می 
قـانـون  )  ٤١ ( مطابق ماده    -٢ 

ـری در   ـم گـی کار، مـرجـع تصـمـی
خصوص تعیین میزان حداقل مـزد  
ـر سـطـوح مـزدی   و افزایشات سای

ــن  .  شـورای عـالــی کــار اســت  ای
شورا نھادی سه جانبه بـوده و در  
ـنـدگـان دولـت،   ـر نـمـای آن عـالوه ب
ــدگــان تشــکــالت عــالــی   ــن نــمــای
ــرمــایــی نــیــز   کــارگــری و کــارف
عضویت دارند و تصمـیـمـات آنـان  
ـیـن   به منزله تصمیم و نظـر مـوکـل

کـارگـران و کـارفـرمـایـان  ( ھا    آن 
 .است ) سراسر کشور 

از جمله اھداف مورد نـظـر    -٣ 
ـیـن   شورای عـالـی کـار در تـعـی
ـیـابـی بـه یـک   حداقل مزد دسـت
ساختار مزد مناسب و مـنـصـفـانـه  
ـقـاء سـطـح   ـر ارت بوده که عـالوه ب
درآمد و بھبود معیشت کـارگـران،  

ھای اقتصـادی    توان پرداخت بنگاه   
اگر حـداقـل  .  را نیز در نظر بگیرد 

مزد بیش از توان صنایـع افـزایـش  
به مشکالت جامعه کـار و    یابد،  

تـالش دامـن زده و مــخـاطـراتــی  
ـرای   ـبـع ب برای کارفرمایان و به ت

از  .  کارگران در پی خواھد داشـت 
سوی دیگـر امـیـد اسـت حـداقـل  

گـوی    و   مزد سال جاری در گـفـت 
ـیـن    سه جانبه مل به گونه  ای تـعـی

ـنـگـاه  ـتـصـادی    شـود تـا ب ھـای اق
ـروی انسـانـی   ـی ناچار به تعدیـل ن

در واقع حـفـظ اشـتـغـال و  .  نشوند 
ــار از   ــت از نــیــروی ک ــان صــی

ھای ارجـع در تصـمـیـمـات    مولفه 
متخذه از سـوی شـورای عـالـی  

 .باشد   کار می 
ــتــدای دولــت نــھــم     -٤  از اب

 شـورای  ١٣٨٥ تاکنون و از سال  
عالی کار سعی در ایجاد تناسـب  
ــا   ــیــن افــزایــش حــداقــل مــزد ب ب
ــران و کــاھــش   مــعــیــشــت کــارگ
شکاف نسبی میان حداقل مزد و  
ــوار   ــدگـی خـان حـداقـل ھـزیــنـه زن

کارگری و افزایش درآمد واقعـی  
در جـھـت  .  کارگران نـمـوده اسـت 

ھـای    تحقق این امـر و طـی سـال 
اخیر شورای عالـی کـار در پـی  
ـرده بـا شـرکــای   تـعـامـالت گسـت
ـر دولـت   ـی اجتماعی و با حسن تـدب
در تعیین حداقل مزد با مطالعه و  
ـتـضـائـات   بررسـی وضـعـیـت و اق

ـیـل    بنگاه  ھای اقتصـادی بـه تـحـل
ـرداخـتـه و بـا در   شرایط موجود پ
نـظــر گــرفــتـن حــفـظ اشــتـغــال و  
ـر   صیانت از نیروی کار، تاکـیـد ب

 گـاه    وضع حداقل مزد متناسب و 
بیشتر از نرخ تورم کـرده اسـت تـا  
با کاھش شکاف درآمدی حاصل  

ھای مـزدی گـذشـتـه،    از سیاست 
موجبات رضایتـمـنـدی کـارگـران  
ـراری عـدالـت را   ـرق در راستـای ب

به ھمیـن مـنـظـور و  .  فراھم نماید 
 تـا  ١٣٨٥ ھـای    در فـاصـلـه سـال 

 ھمواره افزایش حداقل مـزد  ١٣٩٠ 
 گاه بیشتر از نرخ تـورم    متناسب و 

بـوده بـه طـوری کـه در مـقـطــع  
ــوسـط رشــد   ــی مــذکـور مـت زمـان
ــوســط   ــش از مـت حـداقــل مــزد بــی

 .ساالنه تورم بوده است 
حداقل مزد از متغیـرھـای    -٥ 

اقتصاد کالن است و افـزایـش آن  
ھـای    بدون توسـل بـه دیـگـر روش 
ھـای    تکمیلی و اتـخـاذ سـیـاسـت 

کالن اقتصادی به منظور مھار و  
تواند به خـودی    کاھش تورم، نمی 

خود سبب افـزایـش سـطـح درآمـد  
واقعی و بھبود معیشت کـارگـران  

 .شود 
ــدابــیــر  ١٣٩١ در ســال     -٦   ت

متخذه از سـوی شـورای عـالـی  
کار عالوه بر افزایش حداقل مـزد  
ـلـغ کـمـک   منجر به افزایش مـب
ھزینه اقالم مصرفی کـارگـران از  

 بـه  ١٣٩٠  ریال در سال  ٢٨٠٠٠٠ 
 شـد  ١٣٩١  ریال در سال  ٣٥٠٠٠٠ 

ھـای    که چنانچه سایر دریـافـتـی 
ـنـه   قانونی از قبیـل کـمـک ھـزی
ــه   ــزیــن ــک ھ ــم ــن و ک ــک مس

مندی را به رقم حداقل مـزد    عائله 
ــی   ــت ــاف ــم، حــداقــل دری ــافــزایــی ــی ب
ـیـش   کارگران در سال جاری بـه ب

 ریال در ماه خـواھـد  ٥١٠٠٠٠٠ از  
ـنـکـه  .  رسید  ضمنا با عنایت به ای

ـیـمـت  ھـا از اواخـر    افزایش سطح ق
ــژه در ســال  ١٣٨٩ ســال   ــوی  و ب
ـر  ١٣٩٠  ـی  تـا حـدودی تـحـت تـاث

ھـا بـوده    برنامه ھدفمـنـدی یـارانـه 
ــه   ــه نــقـدی ب اسـت، افـزودن یـاران

ـران   ـــه  ( درآمـــد کـــارگــ مـــاھـــان
ــک  ١٨٠٠٠٠٠  ــت ی ــاب ــال ب  ری

ـره ٤ خانـواده   ـف ـرای سـنـجـش  )   ن ب
صـحـیـح قـدرت خـریـد کـارگــران  

 .ضروری است 
ــه ذکــر اســت وزارت   الزم ب
تـعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  
ضمن آنـکـه بـه عـنـوان مـجـری  
مصــوبــات شــورای عــالــی کــار  
مصالح کارگران، کارفرمـایـان را  
در نظر دارد، با تغییر در سـیـاسـت  

تـمـھـیـدات    ھـای مـزدی،    گـذاری 
ــز بــرای افــزایــش   ــگــری را نــی دی

ــت  ــزان پــرداخ ــی    مــی ــای اســاس ھ
کارگران و بھبود معیشت آنان در  
نظـر گـرفـتـه اسـت از آن جـمـلـه  

تنان به ملـزم شـدن تـدریـجـی    می 
ـقـه    کارگاه  ھا به اجرای طـرح طـب

بندی مشاغل، اشاعه فـرھـنـگ  
ــع آن افــزایــش   ــه تــب ــھــره وری ب ب

ـیـد،    طرح  ھای پاداش افـزایـش تـول
ــراردادھــای کــار،   ــدھــی ق ســامــان
ـر کـار   ـر ب ـیـشـت نظارت ھر چـه ب

ــکـاری و   شـرکـت  ــمـان ـی ... ھــای پ
 .اشاره کرد 

ــه    -٧  ــه اشــاره ب در خــاتـمــه ب
ھای موجود در قانون کـار    ظرفیت 

ـررات   جمھوری اسالمی ایران و مق
تبـعـی آن در خصـوص ایـجـاد و  

ھـای کـارگـری و    فعالیت تشکل 
ــه مــی  شــود    کـارفــرمـایــی تـوصــی

ــا   ــی خــود را ب ــات صــنــف مــطــالــب
ـیـت در قـالـب تشـکـل  ھـای    فعـال
ھـای    موجود و یـا ایـجـاد تشـکـل 
بـه  .  قانونی جدید پیگیری نماییـد 

ــر تســھــیــل   ــن تــرتــیــب عــالوه ب ای
دستیابی به اھداف صنفی تعامـل  

ھای ذی ربط از جـمـلـه    با دستگاه 
این وزارتخانه در مجرای قـانـونـی  
ــه و ضــمــن امــکــان   ــت قــرار گــرف
ـــه   ــاســـب ب ـن ـــی مــ ــوی ــخـــگ ــاس پ

ـفـی    درخواست  ـبـات صـن ھا و مطال
ــز   ــوط نــی ـرگــذاری بــرحــوزه مــرب اث

 ممکن خواھد شد 
ـنـدگـان   جوابیه ھماھنگ کـن
ـراضـی کـارگـران بـه   طومار اعـت

 پاسخ وزارت کار 
ــفــی آزاد   ــنــاب آقــای ظــری ج
ــران   ــب ــط کــار و ج ــت رواب مــعــاون
خدمت وزارت تعاون، کار و رفـاه  

 اجتماعی 

 با سالم 
  ١١ ھمانگونه اطالع داریـد از  

اردیبھشت ماه سالجاری  بـه ایـن  
سو، سی ھزار کارگر از کارخانـه  
ھای مختلـف سـراسـر کشـور بـا  
امضای طوماری خواھان افزایـش  
حداقل مزد مبتنی بر اجـرای بـی  

 قانون کـار  ٤١ کم و کاست ماده  
و تحقق دیگر خواستھـایشـان شـده  
اند و در ایـن راسـتـا ھـمـاھـنـگ  
ـنـدگـان طـومـار بـا ھـمـراھـی   کن
تـعـدادی از کـارگـرانــی کـه در   
ــه   جـمـع آوری امضـا در کـارخـان
ــھــران   ــف شــھــر ت ھــای مــخــتــل
ھمکاری داشته اند با تحصـن در  
مقابل مجلس شورای اسالمـی و  
سپس در محل وزارت کار، تحقـق  
مطالبات خود را پیگیری کرده و  
ـتـا مـنـجـر بـه   این پیگیریھا نـھـای
ــه ای از طــرف   ــی ــم جــواب ــظــی ــن ت
جنابعالی به عنوان نماینـده وزارت  
ــگ   ــاھــن ــم ــه ھ کــار خــطــاب ب
کنندگان طومار اعتـراضـی شـده  

 .است 
ـیـه ای کـه   در خصوص جـواب
جنابعالی خطاب به ما ھماھنـگ  
کنندگان طومار اعتراضی نوشته  
ــه    ـی ـیــم ایـن جـواب ــگـوئ ــایـد ب ایـد ب
ــزش،   ـرام آمـی ـرغـم لـحــن احـت ـی عـل
مطلقا و به ھیچ عـنـوان ارزش و  
اعتباری برای اعتراض سی ھـزار  
کارگر و زندگی و معیشـت آنـان  

چـرا کـه اوال  .   قائل نشده اسـت 
ـنـھـا ھـیـچ   ـیـه نـه ت در ایـن جـواب
پاسخی به دیگر خواسـتـھـای مـا  
ـراضـی داده   در متن طـومـار اعـت
نشده است بلکـه خـواسـت تـوقـف  
اصالح قانون کار بمثابه یکـی از  
دو  خـواسـت اصـلـی مـطـرح در  
متن طومار اعتراضـی مسـکـوت  
ـیـا  ایـن   گذاشته شده است و ثـان
جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت  
ــه خــواســت مــا در مــورد   کــار ب
حداقل مزد مربوط میشـود فـقـط  
ساز و کار ضد کارگری تاکنـون  
موجود در تعیین حـداقـل مـزد را  

 .به تصویر کشیده است 
ــا   ـم ت ــکـرده ای مـا اعـتــراض ن
ــر   وزارت کــار، ســاز و کــار غــی
قانونی و ضد کارگری تـاکـنـون  
موجود در تعیین حـداقـل مـزد را  
ـر آن   که ھمه ی مـا کـارگـران ب
آگـاھـی و اشـراف کـامـل داریــم  
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ـراض   برایمان بازگو کند، مـا اعـت
کرده ایم تا بساط این ساز و کـار  
غیر قانونی برچـیـده شـود و بـی  

 قـانـون  ٤١ کم و کاست به مـاده  
کار که سالھاست زیر پا گذاشتـه  
ـیـونـھـا   ـل ـیـجـه آن مـی ـت شده و در ن
ــواده کــارگــری در فــقــر و   خــان
ـر قـابـل تصـور فـرو   فالکتی غـی

 .رفته اند عمل گردد 
شما از سه جانبـه گـرایـی در  
تعیین حداقل مزد صـحـبـت کـرده  

ـتـوانـد  . اید  کدام انسان عاقلی مـی
ــی   ــد کــه در شــورای ــول کــن قــب

ـنـده از  ٥ )  شورایعالی کار (   نـمـای
ــن   ــری ــزرگــت ــوان ب ــه عــن ــت ب دول
ـنـده از دیـگـر   کارفرما، سه نـمـای
ـنـده، آنـھـم   کارفرمایان و سه نـمـای
ــده ھــایــی دســت ســاز از   ــن ــمــای ن
کارگران حضور داشتـه بـاشـنـد و  
بدتر از این، تصمیمات ایـن شـورا  
با رای نصف بعالوه یک رسمیـت   
داشته باشد و آنوقت چنین ساز و  
ـر   ـبـه گـرایـی ب کاری نام سه جـان

 !!خود بگیرد 
گذشتـه از بـی اسـاس بـودن   
ــه گــرایــی در   وجــود ســه جــانــب
شورایعالی کار و تفاھم کارگر و  
کارفرما در آن، چه کسـی و یـا  
کدام قانون مصوبی ایـن شـورا را  
ـر پـا   مکلف کرده است تـا بـا زی

  ٤١ گذاشـتـن نـص صـریـح مـاده  
ـبـصـره ھـایـی خـود   قانون کـار، ت
ساخته را در تعییـن حـداقـل مـزد  

کدام بند و مـاده و  .   لحاظ کند 
تبصره ی قانونی به شـورایـعـالـی  
کار این  اجازه  را داده اسـت تـا  
در تعیین حـداقـل مـزد بـه جـای  
لـحـاظ کــردن تـامــیـن مــعـیـشــت  
ـنـه   کارگران بر اسـاس سـبـد ھـزی
یک خانوار چھار نفره که با قیـد  

ـر  ٤١ در ماده  "  باید "   قانـون کـار ب
آن تاکید شده است مباحث کـالن  
ــت از نــیــروی   ــصـادی، صــیـان ـت اق
ـلـی از   کار، توان صنایع  و مسـائ
این دست را مبنای تعیین حداقـل  

اعتراض سی ھـزار  .  مزد قرار دھد 
کارگر برای بر چـیـده شـدن ایـن  
ــه بــرای   ــوده اســت و ن بســاط ب
بازگویی و تکرار مـکـرر  آن بـه  

لذا از نظر ما و ھـر  . ما کارگران 
انسان شـریـف و مـنـصـفـی طـرح  
ـتـوانـد چـیـزی   چنین مباحثی نمی
جز تالش برای اعمال مصـالـحـی  

فراقانونی  و ضـد کـارگـری در  
 .مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد 

میلیونھـا کـارگـر در سـراسـر  
کشور از اداره زنـدگـی عـاجـز و  
درمانده شده اند، کودکان خـانـواده  
ـیـش در   ھای کارگری بیش از پ
حال محروم شـدن از تـحـصـیـل و  
ــدگــی   ــک زن بــرخــورداری از ی
ــوه و   ــی ــد،  م ــن ــت کــودکــانــه ھس
ـرچـیـده شـدن از   گوشت در حال ب
سفره ھـای خـالـی مـا کـارگـران  
است، خودکشـی و خـود سـوزی  
ـر و نـداری   ـق کارگران به دلیـل ف
آذین بخش صفحات رسانه ھا شده  
ـرای   است، بسیاری از کـارگـران ب
ـیـه   رھایی از قرض و بدھی به کل
فروشی روی آورده انـد، دسـتـمـزد  
زیر خط فقر کارگران را با ماھھـا  
ـنـد، در   تاخیر نیز پرداخت نـمـیـکـن
ـیـمـه ی   نتیجه عـدم واریـز حـق ب
صـدھــا ھــزار کــارگــر در ســطــح  
کشور  و افزایش سرسام آور سـھـم  
بیمه گذار در ھزینه ھای درمـان،  
آنان از اندک خـدمـات درمـانـی  
نیز محروم شده انـد، صـدھـا ھـزار  
ــه جــای   ــه ب ــازنشــســت کــارگــر ب
ــفــاده از دوران   ــت ــراحــت و اس ــت اس
بازنشستگی آواره مسـافـر کشـی  
ـنـی   در خیابانھا شـده انـد و بـا ت
رنجور باقیـمـانـده عـمـرشـان را بـا  
سرایداری و کار در شـرکـتـھـای  
خدماتی میگذراننـد و کـارگـران  
ــفــاف   ــل عــدم ک ــی شــاغــل بــه دل
دستمزدشان برای گـذران زنـدگـی  

 تـا  ١٢ بناچار چند شغله شده  و  
 ساعت در روز کار  میکننـد،  ١٦ 

آنوقت شما به عـنـوان دولـت حـل  
این مصائـب را کـه بـا افـزایـش  
مناسب حـداقـل مـزد مـمـکـن و  
ـروی   ـی میسر میشود صیـانـت از ن

ــیــد ؟  ــام ایــن چــه  !  کــار مــی ن
صیانتی از نیروی کار اسـت کـه  
ھر روزه ھزاران کـارگـر در سـطـح  

  ٨٠ کشور آواره خیابانھا میشوند،  
درصد آنان با قراردادھـای مـوقـت  
ـریـن   ـرده وارت ـیـد امضـا در ب و سف
شرایط مشغول بـکـارنـد و از ذره  
ــرخــوردار   ــلــی ب ــیــت شــغ ــن ای ام

شما از کـدام صـیـانـت  .   نیستند 
ــت   تــان از نــیــروی کــار صــحــب
میکنید از طرح استاد شـاگـردی  
ـیـگــاری   کـه کـار کـودکــان و ب
ـبـخـشـد؟   بزرگساالن را رسمیت می

و یا از صیانت تان از نیروی کـار  
در اصالحیه دولت بر قـانـون کـار  
صحبت میکنید که بر اسـاس آن  
کارفرمایان قادر میشوند به بھانـه  
شرایط اقتصادی سیـاسـی و بـی  
ــھــا   ــون ــی ــل ــچ دغــدغــه ای مــی ھــی
ـنـد  . کارگر را آواره خیابانھـا بـکـن

ـنـھـا   اگر صیانت از نیروی کار ای
ـروی   ـی است و اگـر صـیـانـت از ن
کار بردگی و گرسـنـگـی و بـی  
تامینی مـا کـارگـران اسـت مـا  
ـقـایـش   عطای این صیانت را بـه ل
ـنـه دفـاع از   ـم و ھـزی می بخـشـی
معیشت خود را که عین شـرافـت  
و حیثیت مان است بـه جـان مـی  

 .خریم 
  ٥ شما مدعی شده ایـد طـی  

سال گذشته  افزایش حـداقـل مـزد  
ـیـش از مـتـوسـط تـورم   کارگران ب
ـنـه   سالیانه بوده است و در این زمـی
ــت   ــکـرد دول ــایــش از عـمــل بـه سـت

ـانـچـه  . پرداخته اید  در حالیکه چـن
قلم بـدسـت گـیـریـد و انـدکـی از   
وقــت خــود را صــرف ضــرب  و  
ـیـد شـد   تقسیم کنید متوجه خـواھ

ـتـدای سـال  ( که در این سالھا   از اب
بطـور  )  ٩١  لغایت  آخر سال  ١٣٨٧ 

مـتـوســط حـداقــل مـزد کـارگــران  
نسبت به تورم اعالم شده  از سوی  

 درصـد  ٥/٣ بانک مرکزی حدود  
ایـن در  .  نیز پایین تـر آمـده اسـت 

ـنـد   حالی است که ھمـگـان مـیـدان
ـانــک   تـورم اعـالمـی از سـوی ب
مرکزی ھیچگاه و مطلقا مـطـابـق  
ـتـھـا   با واقعیت موجود افزایش قیـم

 .و ھزینه ھای زندگی نبوده است 
ـلـکـت   کیست که در ایـن مـم
نداند قیمت کلیه اقـالم غـذایـی و  
دیگر ھزینه ھای زندگی فقط در  
ـا چـنـدیـن   طول یکسال گذشـتـه ت
برابر افزایش پیدا کرده اند و آنوقـت  

ـزایـش  ٧ شمـا از    ھـزار تـومـان اف
ــه اقــالم مصــرفــی   ـن کـمــک ھــزی
کارگران بمثابه اقدامـی در جـھـت  
ـان اسـم بـرده   افزایش قدرت خرید آن

 ھزار تـومـان  ٧ آیا به نظر شما  . اید 
ـنـه   افزایش ماھیانه ی کمک ھزی
زندگی بسیار خارج از حد و انـدازه  
ـیـسـت؟    ـز ن ـیـن آمـی حقیرانه و تـوھ

 ھزار تـومـان در  ٧ کمک ماھیانه  
این مملکت میدانید یـعـنـی چـه؟  

 گـرم گـوشـت و بـه  ٢٥٠ یعنـی  
ـفـره در   ازای ھر نفر خانواده چھار ن

ـا  .   گـرم گـوشـت ٦٢ ھر مـاه    آی
تحمیق آمیزتـر از ایـن وجـود دارد  

که در مملکتی با افزایش چندیـن  
ـلـم   ـیـمـت گـوشـت ایـن ق برابری ق
ــره   غــذای اســاســی از ســر ســف
ـیـونـھـا خـانـواده کـارگـری بـر   میل

ـامـیـن    گـرم  ٦٢ بیافتد و آنوقت ت
ـفـر در مـاه از   گوشت به ازا ھـر ن
تمھیدات بھبود زنـدگـی کـارگـران  

ــود؟  ــه حســاب آورده ش ــت  !  ب دول
بخشھای مھمی از سـوبسـیـدی را  
که دھه ھـای مـتـمـادی بـر سـر  
سفره مردم ایـران بـوده اسـت قـطـع  
ـقـدی   ـا عـودت ن نموده و سـپـس ب
فقط قسمتی از این خوان به یـغـمـا  
برده شده به مردم ایران، مابقی ایـن  
ثروت برداشت شـده از سـفـره تـوده  
ھای مردم را به جیب خود ریخـتـه  

آیا این افزودن به سفره مـردم  . است 
و کارگران است یا کـنـدن از ایـن  

شما ما کارگـران و فـراتـر  !  سفره؟ 
از آن شعور میلیونھا مردم ایـران را  
ــد  کــه   ــه حســاب آورده ای چــه ب
چنین اقدامی از جـانـب دولـت را  
ـزایـش   یک کار مثبت در جھت اف
قدرت خرید کارگران قلمداد نـمـوده  

 !اید 
ــھــای طــویــل   ــف اگــر شــمــا ص
دریافت مبلغی معادل خرید یـک  
تا سه چھار کیلو گوشت در مـاه  
ـقـدی و   را حین واریز یارانه ھای ن
بی قراری مردم برای دریافت ایـن  
ـانـکـھـا   ـاجـه ب ـابـل ب ـق پول را در م
ببینید آنوقت خواھید دید که طـرح  
قطع سوبسیدھا و کـنـدن از سـفـره  
خالی مردم ایران چه بالیی بر سـر  

ــان آورده اســت  ــا از کــدام  .  آن شــم
قدرت خرید صحبـت کـرده ایـد از  
قدرت خریدی که عـمـال زنـدگـی  
میلیونھا خـانـواده کـارگـری را از  
ــده   ــه خـط مـرگ ران خـط فــقـر ب
ـیـدات بـرای   است؟ از کدامین تمـھ
ــدی مشــاغــل و   ـن ــه ب ــق طـرح طــب
افزایش پاداش تولید و سامـانـدھـی  
ــار   ــار و نــظــارت بــر ک ــرارداد ک ق
ـیـمـانـکـاری صـحـبـت   شرکتھای پ

ـیـد  ـانـه  .  میکن از طـرح بـرده گـرای
ــیــالی   ــا اســت ــاگــردی ی ــاد ش اســت
مافیای شرکتھای پیمانکاری بـر  

ـیـشـت کـارگـران  از  .  زندگی و مع
ـیـد کـه   کدام تولید صحبت میـکـن
ـاداش آنـرا بـه رخ مـا کـارگــران   پ
ـیـد؟ کـدام   کشیده ایـد، کـدام تـول

ـز  !   پاداش؟  ـی آیا میدانید و قطـعـا ن
ـا   ـبـود و ی میدانید که عالوه بـر ن
قطع پاداش و مزایای کارگران در  
ـایـع   ـاق صـن ـف اکثریت قریـب بـه ات
کشور در طول دو سال گذشته، در  

ـز   ـی سود آورترین صـنـعـت کشـور ن
ـیـه    یعنی صنعت خودروسـازی کـل
ــزار   ــا ھ ــای صــدھ پــاداش و مــزای
کارگر از اول سالجاری قطـع شـده  
است و آنان در این مدت فقط پایـه  

 .مزدی خود را دریافت کرده اند 
ـــی آزاد  ــریــف ـا  !  جــنــاب ظ مــ

ــار   ــنــدگــان طــوم ھــمــاھــنــگ کــن
اعتراضی سـی ھـزار کـارگـر در  
ـا آقـای جـاللـی   جلسه ای کـه ب
نظری در پی تجمع مان در مـحـل  
ـیـم بـه صـراحـت   وزارت کـار داشـت
اعالم کردیم شـیـرازه ھـای ھـیـچ  
ـا   ـی جامعه ای در ھـیـچ جـای دن
ـایـه ای کـه   نمیتـوانـد بـر روی پ
ــه   ــاب ــه مــث امـروزه مــا کـارگــران ب
اکثریت عظیم مردم ایران  بر روی  
ـاورد،   ـی آن قرار  گرفته ایم  دوام ب
بــه صــراحــت اعــالم کــردیــم مــا  
ـیـم بـه روال   ـتـوان کارگران دیگر نمی
ـزان   ـیـن و مـی ـی تاکنونی نـحـوه تـع
ـیـم، اعـالم   حداقل مزد تمکین کـن
ــه خــواســت   ــچــه ب ــان ــن ــم چ کــردی
میلیونھا کارگر در سـراسـر کشـور  
توجـه نشـود اعـتـراضـات مـوجـود  
عمق و دامنه بیشتری پیدا خواھـد  
کرد و کارگـران ایـران نـظـاره گـر  
فقر و فالکت تحمیل شده بر خـود  

 .و خانواده ھایشان نخواھند شد 
لذا ما بار دیگـر و در آخـریـن  
ـیـن حـداقـل مـزد سـال   لحظات تعی

 به شورایعالی کار و ھـمـه  ١٣٩٢ 
دست اندر کاران آن اعالم مـیـداریـم  
ما کارگران ایران در سراسر کشـور  
ـیـن   ـی ـاکـنـونـی تـع مطلقا به روال ت
ـیـم داد و   حداقل مـزد تـن نـخـواھ
ـیـش رو   چنانچه حداقل مزد سال پ
به اندازه ای نباشد که زنـدگـی و  
ـنـدانـه   ـتـم معیشت ما به نحو شـراف
ای تامین بشـود دیـگـر بـه جـمـع  
ـار   ـــه طـــومــ ـا و ارائ آوری امضــ
ـیـم کـرد و   اعتراضی بسنده نخـواھ
دست به اعتراضـات گسـتـرده ای  

 .خواھیم زد 
ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
ـرای افـزایـش حـداقـل   اعتراضی ب

 مزد 
ــور   ــاپ ــدی، ش ــحــم ــن م پــروی
ـنـاه،   احسانی راد، شریف سـاعـد پ
ـم زاده،   شیث امانی ، جعفر عـظـی

 جمیل محمدی 
-١٨٦ تھران کدپستی  : آدرس 
:     شمـاره ھـای تـمـاس ١٣٨٨٥ 

 ٠ ٩ ١ ٢ ٣ ٣ ٦ ٨ ٧ ٧ ٢- 
 ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١ 



١٣٩٢ مھر ٢٣  کارگر کمونيست  12 

اراک،   «واگـن پـارس »کارگران  
ــن روز از   ــی ــچــم ــن در حــالــیــکــه پ
ـرداخـــت   ــ ـــه عـــدم پ ـراض ب ــ ـت اعــ
دستمزدھا را برگزار میـکـردنـد بـا  
ــســتــم   حضـور وزیــر کشــور در بــی
ـراضـی خـود   مھرماه به تجمع اعـت

" اعـتـدال " وزیر دولـت  .  ادامه دادند 
ـیـمـت شـمـرده و از   فرصت را غـن
ــد  ــاچـاری اعــالم مــیـکــن : روی ن

برخورد راه مناسبی با تجـمـعـات  »
بخشـش  " ما این   «کارگری نیست 
ـنـجـا در  "  از روی ناچاری  را ھمـی

ــامـه دولـت   ــدال " کـارن حســن  "  اعـت
ـم  ـی ـرسـان ـبـت مـی و  .  روحانی بـه ث

ـم کـه در دولـت   ـی یادآوری میکـن
احمدی نـژاد ھـم  " مستعضف پناه " 

ـر   ـر کـار ب ــونـی " وزی ــدن  "  قـان خـوان
ــد   ــی ــاک ــراضــی ت ــت تــجــمــعــات اع

ــد "  ــت  ".  فــرمــودن احــمــدی  " در دول
اعــتــراضــات کــارگــری در  "  دژاد 

ـرای   ابعاد وسیع و ھمه جانبه ای ب
افزایش دستمزدھا در اشکال تـوده  

و  )  طومار چھل ھـزار امضـا ( ای 
ـر بـــا   ـراض دیـــگــ ـتــ ده ھـــا اعــ
ظرفیتھای باال در شکل تحـصـن،  
تجمع در کـارخـانـه و تـجـمـع در  
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  

ـم  .  ادامـــه داشـــت  ـــســ ـی ــ ـــکـــال رادی
ـراضـات   مطالبات کارگران و اعـت

مداوم و پیگیرانه آنھا سبب عـقـب  
نشینی وزیر کـار در دولـت دھـم  

با وعـده  "  احمدی نژاد "دولت  . شد 
 «مســتــضــعــف پــنــاھــی »ھــای  

بیشترین ریاضت کشی اقتصـادی  
. را به طبقه کارگر تحمـیـل کـرد 

ـرداخـت   ـیـکـاری و عـدم پ ابعاد ب
ـرار   حقوق و دسـتـمـزدھـا در اوج ق

ـیـکـار  .  گرفت  میلیونھا کـارگـر ب
فقر و فـالکـت بـه چـھـره  . شدند 

اصلی جامـعـه کـارگـری تسـلـط  
بر میزان آوارگـی، بـی  .  پیدا کرد 

ــی افــزوده شــد  ــمــان ــراژدی  .  خــان ت
ــه   ــمــل ــه ح ــگــن ــدگــی در مــن زن
بورژوازی و دولت به کارگـران بـا  
وعده ھای دولت یازدھم یـا دولـت  

چیزی تغییـر  .  ادامه دارد " اعتدال " 
نکرده است بجز اینکـه سـونـامـی  
ـر تـعـداد   میلیونی بیکاری کـه ب
ـر دوش   ـر فشـارھـا ب ھر چه بیشـت
طبفه کارگر افـزوده اسـت، بـجـز  
ــیــون   ــل ــی ایــنــکــه بــیــش از ســه م
کودک از خانواده ھای کارگران  
ـیـکـار از رفـتـن بـه   و کارگران ب

چـاره  .  مـدرسـه مـحـروم شـده انـد 
ــه کــارگــر در ادامــه روش   ــق طــب
رادیکال، طرح مطالبات فوری از  
ـرداخـت   جمله افزایش دستمزدھا، پ
ـرداخـت نشـده،   حقوق و مـزایـای پ

ـر کشـور  :  و اینکه .  است  اگر وزی
ـرده    ـرخـــورد راه  »اعـــالم کــ بــ

مناسبی با تـجـمـعـات کـارگـری  
بـخـشـش از  " باید از ایـن   «نیست 

ـبـال کـرد "  روی ناچاری  ـر  .  استق ب
. تعداد تجمعات کـارگـری افـزود 

ـراضـات   بر تعداد اعتصابات و اعـت
ـیـن  .  افزود  پرولتاریای آگاه و فعـال

جنبش کارگری در دوره مـھـم و  
ــده ای زورآزمـایــی   ـن ـیــیـن کـن تـع
طبقاتی با بـورژوازی و دولـت را  

ـنـد  دولـت یـازدھـم  .  آزمایش میکن
و  .  اسـت "  اعـتـدال " میگوید دولت  

ــالم کــرده   ــور ھــم اع وزیــر کش
برخورد راه مناسبی با تجـمـعـات  »

ـنـاسـب   .«کارگری نیست  ایجاد ت
" وعـده ھـای " قوای جدید با ایـن  

داده شده و پیدا کردن ایجاد روزنـه  
ـبـات   ھای پیشروی در طرح مطـال

ـم؛   ــ ـــک ـرو ی ــ ـران در گ ــ ـــارگ ک
ھماھنگی فعالیـن کـارگـری در  
ــاد   ــج ســطــح ســراســری، دوم؛ ای
ــجــمــعــات   ــایــی ت ــات بــرپ امــکــان

 . سراسری کارگران است 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ 
وزیر کشور با تأکید بر اینکـه  

برخورد راه مناسبی با تجـمـعـات  »
حرفھای  :  گفت  «کارگری نیست 

معترضین در تجمـعـات كـارگـری  
در کنار سخنان صاحبـان صـنـایـع  

ـیـده شـود  ـرضـا  ».  باید شـن عـبـدال
وزیر کشور کـه   «رحمانی فضلی 

در حاشیه مراسم معارفه استانـدار  
ـرنـگـار   جدید استان مرکزی با خـب

کرد، در واکنـش    ایلنا گفتگو می 
ــران کــارخــانــه   ــه تــجــمــع کــارگ ب

ـــارس » ـــل   «واگـــن پ ـــاب ـق در مــ
اسـتـانـداری بـا  :  استانداری گفـت 

ـرضـیـن وارد مـذاکـره   نماینده معـت
وزیر کشور در پـاسـخ  .  خواھد شد 

ـرامـون نـحـوه رفـتـار   به سئوالی پی
: دولت با كارگران معترض گـفـت 

ـرضـان   قطـعـا بـایـد سـخـنـان مـعـت
صنفی در ھمه اقشار شنیده شـود  
و در خصوص كارگران نیـز عـمـده  
ـبـط بـا مشـكـالت   مشكالت مـرت
صنایع است كه در ھـمـیـن راسـتـا  

دولت سیاستھـای جـدیـد خـود را  
ـرخـی مشـكـالت در   ـرای حـل ب ب
كوتاه مـدت تـھـیـه و ابـالغ كـرده  
است كه با پیگیریھای انجام شـده  
ــدواریــم بــرخـی از مشــكــالت   امـی

: وی سـپـس افـزود .  مرتفع شـونـد 
حرفھای معترضین در تـجـمـعـات  
ــده شــود،   ــی ــد شــن ــای كــارگــری ب
ھمانطـور کـه سـخـنـان صـاحـبـان  
ـیـده شـود و   صنایع نیـز بـایـد شـن
ــن خصــوص پــس از   ــت در ای دول
شنیداداعاھای طرفین، تصمیمـات  
.  متناسب با شرایط را اتخاذ کـنـد 

گفتنی است ھمـزمـان بـا حضـور  
وزیر كشـور در اراك، جـمـعـی از  
كـارگـران واگـن پـارس دسـت بـه  
ـر كشـور   تحصن زده بودند كـه وزی
ــار   ــز خـواســت ـی ــن خصــوص ن در ای
ــده   ـن ــانـداری بـا نـمـای مـذاكـره اسـت

 .معترضان شد 

 "بخشش از روی ناچاری"
 نسان نودینیان 
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 اعتراضات کارگری 

 
 تجمع کارگران واگن پارس 

اعتراض کارگران شرکت واگـن پـارس اراک  :  مھر ٢٠ 
شـود    در محوطه  کارخانه درحالی وارد پنـجـمـیـن روز مـی 

که حقوق کارگران ھنوز پرداخت نشده و تجھـیـزات مـوجـود  
ـر از دو مـاه کـافـی اسـت  . در انبار تنھا برای تولید کـمـت

ایـن  .    کـارگـران مشـکـالت اسـت   تعویق در پرداخت حقوق 
مشکل ھر ماه با واریز بخشی از مطالبات کـارگـران بـطـور  

شود اما تمامی مشکالت کارگران مـربـوط    موقت رفع می 
به تأخیر پرداخت حقوق نیست بلکه بقای واگـن پـارس کـه  

ترین خواسته کـارگـران ایـن شـرکـت بـه شـمـار    اولین و مھم 
ـیـد،    بحث قرارداد .  رود   می  ـرای تـول ـیـاز ب ھـا، مـواد مـورد ن
ھا به دلیل مطالبات تأمین اجـتـمـاعـی،    اعتبار بودن بیمه   بی 
ـیـل طـلـب شـرکـت    اعتباری بیمه   بی  ـلـی بـه دل ھای تـکـمـی
ھای ایاب و ذھاب به دلیـل عـدم    گزار، تعطیلی سرویس   بیمه 

گاه برق کـارگـاه بـه     گاه و بی   پرداخت حقوق رانندگان، قطع 
ـرق از مشـکـالت کـارگـران واگـن   دلیل مطالبات شرکت ب

کـارگـران واگـن پـارس در ایـن  .  رونـد   پارس به شمـار مـی 
ـیـه در   ـرا بـا اتـمـام مـواد اول شرایط امنیت شغلی ندارند زی

 .ھا، کارخانه تعطیل و کارگران بیکار خواھند شد   کارگاه 
 

کارگران آردل جلوی دفتر مرکزی شرکت 
 دست به تجمع زدند

ـبـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران    ١٦ صبح امروز سه شـن
 نفر از کارگران آردل جھت اعتراض بـه تـعـویـق  ٩٢ مھر ماه  

 ماه بیمه  خود دست به تـجـمـع  ١٠ پرداخت سه ماه حقوق و  
اعتراضی در برابر دفتر مرکزی این شرکت واقع در خیـابـان  

پارک ساعی زدند بنا بر گزارشھای رسـیـده بـا    –ولیعصر  
عدم پرداخت بیمه ھای کارگران به تـامـیـن اجـتـمـاعـی از  
سوی کارفرما، سازمان تامین اجتماعی از تمدید و اعتبـار  
ــرای   ــد و ب ــن ــک ــی ــرچــه ھــای کــارگــران خــودداری م دفــت
بازنشستگی کارگران مشکل بوجود مـیـاورد کـارگـران بـه  
دلیل پاسخگو نبودن و عدم حضـور فـیـزیـکـی گـردانـدگـان  
شرکت ،تجمع خود را بـه خـارج از مـحـل کـارخـود و در  
جلوی دفتر مرکزی شرکت کشاندند طبق گـزارش رسـیـده  
ـران ایـن کـارگـران کـه سـوابـق   به اتحادیه آزاد کارگـران ای

 نفر از آنان رسمی میباشـنـد اکـنـون در  ٨٢ باالیی دارند  و  
بالتکلیفی به سر میبرند و مالک خصوصـی ایـن شـرکـت  
ـیـد آن   تولید را به صفر رسانده وتالشی برای راه انـدازی تـول
انجام نمیدھد این شرکت که در گذشته زیر پوشش سازمـان  

ـتـی بـوده بـا اجـرای اصـل    خصـوصـی  ٤٤ گسترش و دول
 بـه  ٨٤ سازی به بخش خصوصی واگذار میشود و از سـال  

ـرد و   این سو مشکالت معیشتی این کارگران شدت میـگـی
اکنون با تعدیل گسترده کارگران در ایـن سـالـھـا و تـوقـف  
ـبـاشـنـد   تولید به دنبال تعطیلی کـامـل ایـن مـجـمـوعـه مـی

 ٩٢  مھر  ١٦ اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

 کارگران اخراجی فوالد زاگرس اجازه 
 خروج اموال کارخانه را ندادند

کارگران اخراجی کـارخـانـه فـوالد زاگـرس از  :  مھر ١٨ 
ـرای   تالش مالکان کارخانه برای خروج ضایعـات چـدنـی ب
ـتـظـامـی از   ـروی ان ـی فروش و ممانعت کارگران با حمایت ن

نماینده کارگران اخراجی کـارخـانـه  .  دھند   این اقدام خبر می 
کـارفـرمـا قصـد  :  ذوب آھن فوالد زاگرس در این باره گفت 

داشـت ضـایـعـات چـدنـی را از کـارخـانـه خـارج کـنـد و  
ـیـش از    کـارگـر اخـراجـی  ٣٠ ھنگامی که با ممـانـعـت ب

کارخانه رو به رو شد از نیروی انتظامی کـمـک خـواسـت  
. نھایت نیروی انتظامی نیز، حق را به کـارگـران داد     که در  

این کارگر که نخواست نامش فاش شود با اشاره به وجـود  
:  ھزار تن ضایعـات چـدنـی در کـارخـانـه افـزود ٦ بیش از  

اند زمانی ضایعات چدنی از کـارخـانـه    کارگران شرط کرده 
ـرداخـت شـده   خارج شود و به فروش برسد که مطالباتشـان پ

بنا بر گفته نماینده کارگران، این ضایعات چدنی در  .  باشد 
رسـد و     تومـان بـه فـروش مـی ٦٠٠ بازار با قیمت ھر کیلو  

وی در پـایـان تصـریـح  .  انـد   ھای ذوب آھن خریدارش   شرکت 
نزدیک به دوماه است که کارگـران اخـراجـی فـوالد  :  کرد 

زاگرس به صورت دسته جمعی و در سه نوبت از کـارخـانـه  
دھند زیرا کارفرما از اردیبھشـت مـاه، حـقـوق    نگھبانی می 

ـنـی اسـت کـارگـران  .  کارگران را پرداخت نکرده است  ـت گـف
اخراجی فوالد زاگرس پیش از این نیز اعالم کرده بـودنـد بـا  

کارگر بیکار شده با طرح شـکـایـت در  ٢٣٥ توجه به اینکه  
شـان    خواستار پرداخت مطالبـات  «آباد   سریش »دادگاه عمومی  

از طریـق فـروش بـخـشـی از امـوال کـارفـرمـا و شـرکـت  
ـیـش   شده  «خوان گل »پیمانکاری   دسـتـی    اند، کارفرمـا بـا پ

ـراضـه  ھـای    قصد به فروش رساندن این اموال و ضایعات و ق
ارزشمند را دارد که تا به امروز با دخالت مکرر کـارگـران،  

 .امکانش را نیافته است 
  

 نا امنی محیط کار 
 

ساله را ١٦دستگاه میکسر بتون پای کارگر
 قطع کرد

 ساله ای ھنـگـام كـار بـا دسـتـگـاه  ١٦ كارگر :  مھر ١٩  
مخلوط کن بتون در یک سـاخـتـمـان در حـال سـاخـت در  
خیابان کارگر جنوبی، جنب اداره پست ،به سـخـتـی آسـیـب  

بنا به اظھار شـاھـدیـن ایـن کـارگـر  .   دید و پایش قطع شد 
ـتـون مشـغـول کـار بـود کـه  ١٦   ساله با دستگاه میکسر ب

ناگھان پای چپ او بین شفت این دستگاه گیر کـرد و بـه  
شدت دچار آسیب دیدگی شده و از قسمت بـاالی مـچ پـا  

 .کامال قطع شد 
 

میزان افزایش قربانیان حوادث کار از مرز 
  درصد گذشت١٠٠

ـر آمـار و مـحـاسـبـات   آمار منتشر شده از سـوی دفـت

اجـتـمـاعـی نشـان    اقتصادی و اجـتـمـاعـی سـازمـان تـأمـیـن 
، آمـار مـربـوط بـه  ٩١ دھد که در پایان نیمه دوم سـال    می 

ـیـمـه   تعداد قربانیان حوادث ناشی از کار در مـقـایسـه بـا ن
 . درصد افزایش داشته است ١٠٠ نخست سال بیش از  

بر اساس آماری کـه سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی بـه  
 ھـزار و  ٢٠ ، تـعـداد  ٩١ تازگی منتشر کرده است، در سال  

 شدگان این سازمان در حـیـن انـجـام کـار     نفر از بیمه ٥٣٢ 
تر این سازمان در اسفنـد مـاه سـال    پیش . اند   دچار حادثه شده 

ـر از  ٧٩٠  ھـزار و  ٩ گذشته اعالم کرده بود که تعداد   ـف  ن
ـیـمـه نـخـسـت سـال    در  ٩١ بیمه شدگان این سـازمـان در ن

ـر ایـن اسـاس، در  .  انـد   معرض حوادث شغلی قرار دادشـتـه  ب
  ١٠ فاصله پاییز سال گذشته تا ابتدای سال جـاری تـعـداد  

 بیمه شده دیگر سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی بـه  ٧٤٢ ھزار و  
اند و بـه ایـن    لیست آسیب دیدگان حوادث شغلی اضافه شده 

 درصـد رشـد داشـتـه  ١١٠ ترتیب شمار حوادث حـیـن کـار  
ـر آمـار و  .  است  مقایسه آمارھای منتشر شـده تـوسـط دفـت

اجـتـمـاعـی    محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تـأمـیـن 
ـیـمـه سـال گـذشـتـه    نشان می  دھد که در فاصله میان دو ن
ـر افـزایـش  ١١٣  نفر به  ٥٣ شدگان متوفی از    تعداد بیمه  ـف  ن
ـیـمـه شـدگـانـی  . داشته است  ھمچنین در این مدت تعـداد ب

انـد از    که بر اثر حادثه در حین کار از کارافتاده کلی شـده 
ـیـمـه شـدگـانـی  .   نفر رسیده است ١٧٧  نفر به  ٧٣  در مورد ب

که در فاصله زمانی یاد شده دچار ازکار افتادگی جـزئـی  
دھـد کـه    اند، آمار سازمان تامین اجتماعـی نشـان مـی   شده 

ـر کـرده اسـت ٣٣١  نفر به  ١٥٢ تعداد این گروه از   ـی .  نفر تغی
تامین اجتماعی ھمچنین تعداد موارد پرداخـت غـرامـت در  

  ٩٦٧  و  ٧١٩  را به ترتیب  ٩١ دو نیمه نخست و پایانی سال  
ـیـمـه  . مورد ذکر کرده است  بر اساس این آمار ھمچنین در ن

ـربـانـی  ٣١٨  تعداد ھشت ھزار و  ٩١ نخست سال    بیمه شده ق
حوادث کـار پـس از طـی دوره درمـان بـھـبـودی خـود را  

 ھمان سال به عـدد        اند که این رقم در پایان نیمه دوم   بازیافته 
ـر  .   مورد افزایش یافته است ٩٤٤  ھزار و  ١٨  آمار اخیر دفـت

ــات اقــتــصــادی و اجــتــمــاعــی ســازمــان   آمــار و مــحــاســب
دھـد کـه در مـجـمـوع    اجتماعی ھمچنین نشـان مـی   تأمین 

ـیـمـه شـدگـان مـرد در مـعـرض   ـری از ب تعداد بسیار بیشـت
ـم آسـیـب  ـی ـرار    مستق ھـای نـاشـی از حـوادث حـیـن کـار ق

ای کـه     تعداد مردان بیمه شده ٩١ اند، چرا که در سال    داشته 
ـر و  ١٣٥  ھزار و  ٢٠ اند    قربانی حوادث ناشی از کار شده  ـف  ن

به مـوجـب ایـن آمـار یـک  .  است    نفر عنوان شده ٣٩٧ زنان  
شدگان بر مبنای مجرد یـا مـتـاھـل    ساله، تقسیم بندی بیمه 

 نفر از قربانیان بیمـه  ٩٩٥  ھزار و  ١٥ دھد که    بودن نشان می 
ـر از  ٥٣٧  ھـزار و  ٤ شدگان متاھل ھستند و در مقابل   ـف  ن

ـیـمـه شـدگـان مـجـرد شـامـل   قربانیان حوادث شـغـلـی را ب
ـتـصـادی و  .  شود   می  در گزارش دفتر آمار و محاسـبـات اق

اجـتـمـاعـی در مـورد مـحـل وقـوع    اجتماعی سازمان تأمین 
  ٥٧٩  ھـزار و  ١٩ محل وقوع  :  حوادث حین کار آمده است 

مورد از حوادثت ثبت شـده در داخـل مـحـل کـارگـاه بـوده  
 مـورد دیـگـر از ایـن  ٧٥٤ بر مبنـای ایـن گـزارش  .  است 

 حـادثـه شـغـلـی  ١٩٩ حوادث در بیرون از محل کـارگـاه و  
. باقیمانده در محل رفت و آمد بـه کـارگـاه رخ داده اسـت 

ھمچنین به موجب این گزارش از نظر زمانی بیشترین آمـار  
حوادث شغلی ثبت شده در صبح و کمتریـن آن مـربـوط بـه  

 مـورد  ١٣٥  ھـزار و  ٢٠ شب است چـرا کـه از مـجـمـوع  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 مـورد در سـاعـات  ٧٨٧  ھزار و  ١٣ گزارش ثبت شده تعداد  
 حادثه در سـاعـات عصـر و ھـزار و  ٤٨٦  ھزار و  ٥ صبح،  
ــاده ٢٥٩  ــاق افــت ــف ــگــر در ســاعــات شــب ات .انــد    مــورد دی

 )مھر ١٦ -ایلنا :منبع (
 

کارگران صنایع شیمیایی قربانیان اصلی 
 ھای چشمی ناشی از محیط کار آسیب

ـیـمـارسـتـان  ١٦ به گزارش  مھـرفـارس،مـعـاون پـژوھشـی ب
ھـای    بیشترین مراجعات اورژانسی برای آسیب :  فارابی گفت 

چشمی مربوط به ورود جسم خارجی فـلـزی بـه چشـم یـا  
ھای شیمیایی ناشی از کار با مـواد شـیـمـیـایـی    سوختگی 

ھوشنگ الشیئی فوق تـخـصـص جـراحـی شـبـکـیـه  .  است 
چشم در مورد رعایت نشدن نکات ایمنی برای مـحـافـظـت  

بـایـد اسـتـانـداردھـای الزم  :  چشم در مشاغل پرخطر گـفـت 
ھـای    ھای مـخـصـوص در مـحـیـط   مانند استفاده از عینک 

تـوان بـا    کار پرخطر برای کارگران اجبـاری شـود کـه مـی 
ـرقـی و   استفاده از استانداردھای کشورھـای صـنـعـتـی مـت
ـرای مشـاغـل سـخـت و   شرایط بومی کشور پروتکلی را ب

معاون پژوھشی بیمارستان فـارابـی در  .  آور تعریف کرد   زیان 
ھـای چشـمـی نـاشـی از    پاسخ به اینکه چـقـدر از آسـیـب 
متأسفانه آمار مشخصـی  :  مشاغل پرخطر شغلی است گفت 

ھای متولی در    در این زمینه نداریم و ھیچ کدام از سازمان 
دھـنـد کـه    این زمینه وظیفه خود را به درستی انـجـام نـمـی 

ـیـز   ـران ن شاید کمبود بودجه و پایین بودن سطح آگاھی مـدی
ـبـاشـد     در این زمینه بـی  ـر ن ـی طـبـق  :  وی تصـریـح کـرد .  تـأث

ـم   مراجعاتی که به بخش اورژانس بیـمـارسـتـان فـارابـی داری
ھای چشمی مربوط به ورود جسـم خـارجـی    بیشترین آسیب 

ھای شیمیایی ناشی از کار بـا    فلزی به چشم یا سوختگی 
الشیئی بر این نکته تأکید کـرد کـه  .  مواد شیمیایی است 

ھا معموال  سبب کاھش سطح بینایی تا حـد    این گونه آسیب 
شود که با پیشگیری و استفاده از وسـایـل    نابینایی فرد می 

ـنـگـونـه    استاندارد حین کار به راحـتـی مـی  تـوان جـلـوی ای
 .عوارض را گرفت 

  
 اخراج و بیكارسازی 

 
 تعطیلی کارخانه فوالد مالیر 

ـرداخـت حـقـوق  ٥ در پی اعالم تاخیر     ٢٤٠  مـاھـه در پ
ـر و   ـیـاژی مـالی کارگر شاغل در کـارخـانـه ذوب آھـن آل

 .حرکت این واحد تولیدی به سمت تعطیلی 
 

 کارگر شرکت قالب بتن ساز ٢٣اخراج 
 ادیب کردستان

ـتـن سـاز ادیــب  »بـه گـزارش رسـیـده شـرکـت   قـالـب ب
ـنـدج   «کردستان   واقع در شھرک صنعتی شماره یـک سـن
 نفر از کارگـران خـود را اخـراج  ٢٣  ماه گذشته  ٨ در مدت  
ـر   ٧  نفر کارگر بوده و  ٣٠ این شرکت دارای  . کرده است  ـف  ن

 مـاه  ٨ کارگر باقی مانده در شرکت، بـا ھـمـان دسـتـمـزد  
کمیتـه  .   نفر را به دوش می کشند ٣٠ گذشته سختی کار  

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای   ی ھمـاھـنـگـی ب
 کارگری 

کارگردرپی تعطیلی ونیمه ٨٠بیکاری 
 تعطیلی واحدھای لبنی سراب

واحدھای لبنی شھرستان سراب به عنوان یکی از قطـب  
ھای لبنیات کشور و آذربایـجـان شـرقـی ، یـکـی پـس از  

ـر  .  دیگری به تعطیلی کشانـده مـی شـونـد  ایـن روزھـا خـب
ـنـی شـھـرسـتـان   ـب تعطیلی یا نیمه تعطیل شـدن واحـدھـای ل
سراب و به سبب آن بیکاری کارگران این واحدھا، نـگـرانـی  

دامـداری  .  ھای مردم این شھرستان را در پی داشـتـه اسـت 
ـیـایـی مـنـاسـب ایـن   ـیـل مـوقـعـیـت جـغـراف در سراب به دل
شھرستان، از جمله مشاغلی است که اقتصاد این منطقه را  
تأمین می کند و این شھرستان را به عنوان یکی از قـطـب  
ھای تولید لبنیات در آذربایجان شرقی معرفی کرده اسـت؛  
اما این روزھا به دالیل متعددی، چراغ واحدھای لبنی ایـن  

ـرخـی  .  شھرستان یکی پس از دیگری خاموش می شـونـد  ب
ـلـی اسـت کـه در داخـل   از مشکالت این واحـدھـا، مسـائ
ـرخـی دیـگـر ھـمـچـون کـمـبـود   شھرستان رخ می دھد و ب
ـری   ـیـگـی نقدینگی و سرمایه در گردش به صورت کـلـی پ

رئیس اداره صنعت، معدن و تجـارت شـھـرسـتـان  .  می شود  
سراب با بیان اینکه شش واحد لبنی در این شھرستان وجـود  

ـنـی بـه صـورت  :  دارد، ادامه داد  ـب از این تعـداد دو واحـد ل
کامل غیرفعال شده، دو واحد دیگر نیمـه فـعـال بـوده و در  
ـیـت   ـنـی درحـال فـعـال ـب حال تعطیلی است و تنھا دو واحـد ل

وی کمبود سرمایه در گـردش را یـکـی از عـلـل  .  ھستند 
به رغم اینـکـه در  :  مھم این تعطیلی ھا عنوان کرد و گفت 

ـتـی از   سال گذشتـه صـنـدوق تـوسـعـه مـلـی، طـرح حـمـای
ـرداخـت   ـلـغ پ تولیدکنندگان تصویب کرده اما تاکنون این مب
نشده است و ھمچنین یکی دیگر از دالیل تعطیلی را مـی  

داود رفیقی بـه  .  توان به افزایش ھزینه مواد اولیه اشاره کرد 
ـلـی ایـن واحـدھـا  ٨٠ بیکاری بیش از    کارگر به دلیل تعطی
این تعطیلی ھا، فرصـت ھـای شـغـلـی  :  اشاره کرد و گفت 

در این شھرستان را یکی پس از دیـگـری مـی سـوزانـد و  
بدھی این کارخانجات به بانک ھا به احـتـمـال زیـاد، ایـن  

وی  .  واحدھا را به توقیف کامل توسط بانک ھا بـکـشـانـد 
ـیـل عـدم  :  در ادامه افزود  اکثر واحدھای لبنی سراب بـه دل

استفاده از مدیریت علمی شامل مدیران تولید، بـازاریـابـی و  
ـنـد و   فروش، نتوانستند موفقیت ھای مطلوبـی کسـب کـن
واحد صنعتی خود را بـا سـیـاسـت ھـای کـالن کشـوری  
ـلـی ایـن   ھمسو کنند بنابراین یکی دیـگـر از عـلـل تـعـطـی
ـتـی اشـاره کــرد  ـریـت سـن .واحـدھـا را مـی تـوان بـه مـدی

 )بخشی ازیک گزارش -مھر ١٦ -مھر :منبع (
 

 كارگران 
 

بند " کودک در  برگزاری مراسم روز جھانی
زندان اوین با وجود تھدید مس والن " ٣٥٠

 ! امنیتی
ـیـان  ١٣٩٢ امروز سه شنبـه شـانـزدھـم مـھـر مـاه    زنـدان

 زندان اوین مراسمی را بـه مـنـاسـبـت روز  ٣٥٠ سیاسی بند  
ـرگـزار    این مراسم در حالی .   کودک برگزار کردند   جھانی   ب

ـنـد   شد که بھنام ابراھیم زاده قبل از مراسم به دفتر مسـول ب
ـبـایـد ایـن   احضار شده بود و به بھنام ھشدار داده بودند که ن
ـنـد   ـیـان سـیـاسـی ب مراسم برگزار شود اما با این وجود زنـدان

 زندان اوین این مراسم را برگزار کـردنـد امـا مسـ والن  ٣٥٠ 
 بھنام ابراھیـم زاده و سـعـیـد مـدنـی    امنیتی مانع سخنرانی 

ـنـد    شدند که قرار بود پیرامون روز جھـانـی   کـودک  در ب
قابل ذکر است که نمایشگـاھـی ھـم  .   کنند    سخنرانی ٣٥٠ 

ـیـان   در این زمینه در بند دایر شد که تـا فـردا عصـر زنـدان
دوسـتـان  .   سیاسی بند میتوانند از این نمایشگاه دیدن کنند 

  ١٣٩٢ و آشنایان بھنام ابراھیم زاده  شانزدھم مھر  
 

نامه ی نیما ابراھیم زاده به رئیس صندوق 
 حمایت از کودکان یونیسف

ـم   ـراھـی من نیما ابراھیم زاده فرزند زندانی در بند بھـنـام اب
زاده این نامه را در حالی می نـویسـم کـه سـه سـال اسـت  
بدون پدرم روزھا را به مدرسه می روم و شب ھـا بـا خـیـال  

قصه ھای تـکـراری مـامـان در مـورد  .  آمدنش می خوابم 
آزادی پدر دیگر آرامم نمـی کـنـد؛ مـن فـرزنـد کـارگـری  
ھستم که دستھایش در محل کار در کارخانـه سـوخـتـه تـا  
بتواند زندگی آبرومندی برای من و مـادرم در حـاشـیـه ی  
شھر بزرگ تھران فراھم کند؛ دیدن پدر از پشت شـیـشـه آن  
ھم چند ھفته ای یکبار به مدت سی دقیقـه روحـم را آزار  

سه سال است این کار تکرار می شود بی آنـکـه  .  می دھد 
پدر از حقوق اولیه ی خود برخوردار شود؛ اجازه ندادنـد پـدرم  
در مرخصی در کنارمان بماند و یا حتی مالقات حضـوری  

مسئوالن از تماس تلفنی وی بـا خـانـواده  .  با او داشته باشم 
ممانعت می کنند؛ جرم او دفاع از کـودکـان کـار و بـی  
سرپرست و کارگران است؛ کودکانی که به جای رفتن بـه  
مدرسه و درس کار می کنند تا ھزینه ی زندگی خـود و  

 !خانواده ھایشان را تأمین کنند 
کارگرانی که مثل پدر من فرزندانشان را روزی دو یـا  
ـنـد؛ مـادر کـتـابـھـایـمـان   ـن ـی سه ساعت بیشتر نمی توانند بب
ـم پـدر مـن ھـم بـه   ـی یادگرفته ایم به دیگران کـمـک کـن
دیگران کمک کرده است؛ فعالیت ھای پدرم برای آشـکـار  
کردن بی عدالتی ھا و در دفـاع از کـودکـان و کـارگـران  
قابل ارج است اما نمی دانم چرا او را به خاطر این کـار بـه  
زندان انداخته اند؛ و احتماال  مثل فیلم ھا او را کـتـک زده  

ـنـد پـدر تـو انسـان  !  اند  بعضی بچه ھا در مدرسه می گوی
ـنـد پـدرش زنـدانـی   فداکاری است اما بعضی ھا می گوی
ـنـد   است؛ می دانم پدرم دزدی یا دعوا نکرده است می گوی
ـیـشـم   او زندانی سیاسی است، دوست دارم پـدرم شـب ھـا پ
ـیـش   باشد؛ مثل پدر ھمه ی بچه ھای دنیا من و مـادرم ب
از سی ماه است چشم انتظار آمدن پدر ھستیم؛ ھر بـار کـه  
ـنـھـان مـی   او را می بینم می خندد و غم ھایش را از ما پ

ـنـد  مـا از ھـمـه  .  کند؛ کاری که خیلی از پدرھا می کـن
کمک می خواھیم ھمه ی آنھایی که می توانند پدرم را  
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به ما بازگردانند؛ ھمه ی آنھایی که به آینده ی کـودکـان  
من از رئیس صندوق حمـایـت از  !  ایران و جھان می اندیشند 

کودکان یونیسف و نماینده ی صـنـدوق حـمـایـت کـودکـان  
ـراض مـرا بـه گـوش   ـیـسـف مـی خـواھـم صـدای اعـت یـون
ـنـد  ـرای آزادی پـدرم تـالش کـن . مسئوالن ایران برسانند و ب

 نیما ابراھیم زاده فرزند زندانی در بند بھنام ابراھیم زاده 
  دستمزدھای پرداخت نشده  

 
سازی درود یک  کارگران کارخانه ماشین

 سال است که حقوق دریافت نکرده اند
ـیـش از  :  مھر ١٦  عدم پرداخت یکسال مطالبات حقوقی ب
ایـن کـارگـران  .   کارگر کارخانه ماشیـن سـازی درود ١٠٠ 

عالوه بر آنکه نگران تامین معیشت خود ھستند ھم اکـنـون  
بالتکلیف بوده و از سرانجام وضعیت شغلی خود و کارخـانـه  

ھای گـروه    گفتنی است،این کارخانه زیر مجموعه .  خبرند   بی 
پس از افشای تخـلـف سـه  . صنعتی امیر منصور آریا است  

ھزار میلیارد تومانی بانکی، برخی مدیران در شرکت گـروه  
ـیـل مشـارکـت در تـخـلـف یـا در   امیر منصور آریـا بـه دل

ـقـه آزادنـد امـا    بازداشت به سر می  برند و یا آنکه به قید وثی
ھای تابعه گروه یکی پـس از دیـگـری    در این میان شرکت 

 . اند   دچار مشکل شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته 
 

 گزارش 
 

: در گفتگو با پروین محمدی تشریح شد
پیامدھای رفع محدودیت دو فرزند در 

 پرداخت حق اوالد
ـــل   ـق ــ ـت ــک فـــعـــال مســ ی
کارگری نسبت به پیامـدھـای  
ــون جــدیـد اصــالح   مـنــفـی قـان
ـم خـانـواده کـه   جمعیت و تنظـی

 پرداخـت    محدودیت دو فرزند در 
ـر   حق اوالد بـه کـارگـران را ب
. طرف کرده اسـت ھشـدار داد 

در ایـن بـاره   «پروین محمدی »
ـروی  ٨٠ این قانون زمانی که  :  به ایلنا گفت  ـی  درصـد از ن

کار کشور رسمی بودند و کارفرما بـه آسـانـی حـق اخـراج  
شـد امـا در حـال    کارگران را نداشت مزیت محـسـوب مـی 

ـراردادی  ٩٠ حاضر با توجه به اینکه    درصد از نیروی کار ق
 «مـیـل »اند و مالک جذب و تمدید قرارداد کارگـران    شده 

. کـنـد   کارفرماست، امنیت شغلی کارگران را تـھـدیـد مـی 
گفتنی است تا پیش از تصویب و ابالغ قانون جدید اصـالح  
ـنـھـا بـه دو فـرزنـد از   جمعیت و تنظیم خانواده، حق اوالد ت

شـد امـا    ھای کارگری پرداخت مـی   مجموع فرزندان خانوداه 
از این پس، ھیچ محدودیتی در خصوص پرداخت حـق اوالد  

ھای کارگری وجـود نـدارد و کـارفـرمـایـان    فرزندان خانواده 
 سال و یـا تـحـت تـکـفـل  ١٨ اند به تعداد فرزندان زیر    مکلف 

 درصد حداقل مزد مصوب شورای عالـی  ١٠ قانونی معادل  
ـیـه  . کار، حق اوالد پرداخت کنند  این فعال کارگری با تشـب

سرنوشت این قانون با قوانینی ھـمـچـون افـزایـش مـرخصـی  
: زایمان که به ظاھر در حمایت از زنان مصـوب شـد افـزود 

قوانینی که در حمایت از زنان تصویب شدند امنیت شـغـلـی  

ـیـدی بـه    آنان را در بسیاری از کارگاه  ھا و واحـدھـای تـول
خطر انداختند و از آن پس از بسیاری از زنـان در وھـلـه اول  
ـرای بـچـه دار نشـدن   برای ازدواج نکردن و در وھـلـه دوم ب

به گفته خانم محمدی، تصویـب ایـن  .  شود   تعھد گرفته می 
قانون به دلیل آنکه دست کارفرما را برای اعمال قدرت بـه  
ـره   ـرای سـف کارگران باز گذاشته شـده اسـت امـکـانـی را ب

نھایت، کـارگـران مـجـبـور      آورد و در    کارگران به وجود نمی 
ـنـد   می  وی  .  شوند تعداد فرزندانشان را از کارفرما پنھان کن

ـیـکـاری در عـدم   با تاکید بر تاثیر مستقیـم آمـار بـاالی ب
بر اساس پایه آمـاری غـرب  :  امنیت شغلی کارگران، افزود 

که فردی با یک ساعت کار در ھفته را شاغل محـسـوب  
ـتـه  ٣ کنند    می  ـب ـم کـه ال ـران داری  و نیم میلیون بیکار در ای

ـقـل  .   اسـت   رقم واقعی بیکاران بیش از این  ایـن فـعـال مسـت
ـتـه  ـتـی    کارگری در پایان با اشاره به گـف ھـای مسـوالن دول

ـیـل ورود  ٨ که از سونامی بیکـاری   ـیـونـی بـه دل ـل   ٥  مـی
ـر   میلیون نیـروی کـار تـحـصـیـل کـرده بـه بـازار کـار خـب

ـرای کـارگـران در اولـویـت  :  دھند گفت   می  امنیت شغلی ب
ـرداشـتـه شـود   است و اگر قرار است قدمی برای کارگران ب

ـر    باید پایه مزدی آن  ھا که مطابق گفته رئیس جـمـھـور غـی
 .قانونی است به میزان نرخ رسمی تورم افزایش پیدا کند 

 
 ھزار کارگر باقی مانده با شرایطی که ٣

ای استان البرز برای  اداره فنی حرفه
صدور کارت مھارت فنی فراھم کرده است، 

توانند  برند و نمی در صف انتظار به سر می
 .خدمات بیمه تامین اجتماعی بھرمند شوند

ـرای صـدور کـارت     اداره فنی و حرفه  ای استان البرز ب
ـرگـزار   مھارت فنی ھر شش ماه یک بار آزمون مـھـارت ب

کند و این درحالیست که این اداره موظف اسـت آزمـون    می 
را که شرط اصلی بیمه شدن کارگران ساختمانی اسـت ھـر  

 ھـزار کـارگـر  ٥  ھزار نفر از مجموع   ٢ .   ماه برگزار کند 
 ھـزار  ٣ انـد،    ساختمانی شھرستان نظر آباد تا کنون بیمه شده 

ای    کارگر باقی مانده با شـرایـطـی کـه اداره فـنـی حـرفـه 
استان البرز برای صدور کارت مھـارت فـنـی فـراھـم کـرده  

ـنـد خـدمـات    برند و نمی   است، در صف انتظار به سر می  تـوان
 .بیمه تامین اجتماعی بھرمند شوند 

 
/ قیمت آب ھم پس از برق و گاز گران شد

 جزئیات ورود دو بند جدید به قبوض  
ترین قـبـض آب صـادر    به گزارش خبرنگار مھر، در تازه 

ـنـدھـای جـدیـد  )  ٩٢  مھرماه  ٧ ( شده توسط وزارت نیرو   ، ب
ـرکـان شـھـری را بـا   اضافه شده که نرخ مصرف آب مشـت

ھا حکایت از آن دارد کـه    بررسی .  افزایش مواجه کرده است 
وزارت نیرو، ھر مترمکعب آب مصرفی مشتـرکـان شـھـری  

  ١٠٠ را در سکوت کامل خبری، به ازای ھر متـرمـکـعـب  
در  .  تر کـرده اسـت   گران "   قانون بودجه ٧٦ بند  "ریال در قالب  

ـرو بـدون ھـیـچ گـونـه    ھمین حال، جالب تر آن  ـی که وزارت ن
ـیـمـه اول    اطالع رسانی، مابه  التفاوت این افزایش قیمت در ن

ـنـدی بـه نـام   سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب ب
 قـانـون بـودجـه  ٧٦ در بند  . محاسبه کرده است " مانده قبلی " 

ـرو از طـریـق  : "  کـل کشـور آمـده اسـت ٩٢ سال   ـی وزارت ن
شرکت ھای آبفای شـھـری سـراسـر کشـور مـکـلـف اسـت  

ـرخ آب  ـر دریـافـت ن شـھـری بـه ازای ھـر     بـھـای    عالوه ب

ریـال از    )  ١٠٠ ( مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یـکـصـد  
 داری کـل کشـور واریـز    مشترکین آب دریافت و به خزانه 

 درصد وجوه دریافتی تا سـقـف سـیـصـد و نـود  ١٠٠ .  نماید 
ـیـارد   ریـال از مـحـل حسـاب  )  ٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ( میل

مذکور صرفا جھت آبرسـانـی شـرب روسـتـایـی اخـتـصـاص  
اعتبار مذکور براساس شاخص کمـبـود آب شـرب  .  یابد   می 

 مـاھـه از طـریـق  ٣ سالم بین استان ھای کشور در مقاطع  
شـود تـا    شرکت مھندسی آب و فاضالب کشور توزیع مـی 
ـرنـامـه  ـیـن مـعـاونـت ب ـنـامـه ب ـت  ریـزی    پس از مبادله موافق

 ھا و شرکت ھـای آب و فـاضـالب روسـتـایـی      استانداری 
 ھـا    اعتبار مـذکـور حسـب وصـولـی .  استان ھا ھزینه شود 

 عـنـوان درآمـد     یافته و وجوه فوق بـه    درصد تخصیص ١٠٠ 
."  شـود   شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی 
دو مـاه  :  یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار مھر گـفـت 

ـفـای     به شرکت ٩٢  قانون بودجه  ٧٦ پیش اجرای بند   ھای آب
ھـا    شھری کشور ابالغ شد و بر اساس ھمین قـانـون شـرکـت 

تغییرات جدیدی را در قبوض آب مشترکان شـھـری اعـمـل  
برای گسترش خـدمـات رسـانـی  :  وی بیان داشت .  کرده اند 

به آب و فاضالب روستایی کشور، قرار است از ماه جـاری  
که در واقع در آخرین قبض صادرشده برای شھروندان اعـمـال  
ـرکـان   شده است، برای ھر مترمـکـعـب آب مصـرفـی مشـت

 ریال اضافه دریافت صورت گیرد و منابـع حـاصـل از  ١٠٠ 
ـرایـن  .  آن به توسعه آبرسانی در روستاھا اختصاص یـابـد  ـنـاب ب

دو بند جدید در قبوض دوره جدید مشترکان شـھـری کشـور  
  ٦ وارد شده که یکی مربوط به مانده بدھی مشتـرکـان در  

 اسـت  ٩٢  قانون بودجـه  ٧٦ ماه اول سال از محل اجرای بند  
ـنـد   که تاکنون اعمال نشده بود و دیگری نیز اجـرای ایـن ب

ــغ   ــل ــافــت مــب ــال بــرای ھــر  ١٠٠ در مــاه جــاری و دری  ری
 .مترمکعب مصرف خواھد بود 

 
 اخبار بین المللی 

 
کارگران معدن زغال سنگ  -بلغارستان 

 دست به اعتصاب زدند
کارگران دو معدن بزرگ زغال سنگ در غرب کشـور  
در اعتراض به عدم دریافت دستمزد کـامـل دسـت از کـار  

  ٢٠   دستمزد این کارگران برای سومین ماه متـولـی .  کشیدند 
ـریـت اعـالم کـرده   درصد کمتر پرداخت میشـود، چـون مـدی

ـنـی  ـی شـده، بـوده    است که مقدار تولید کمتر از مقدار پیش ب
کارفرمایان به کارگران گفته اند که مقدار کسـری،  .  است 

برسد، بـه کـارگـران    کافی   ھنگامی که معدن به سود دھی 
بدنبال این اعتصـاب کـه در روزھـای  .  پرداخت خواھد کرد 

آغازین اکتبر صورت گرفت، کارفرمایان قول داده انـد کـه  
ـرای مـاه ژوئـن، ظـرف ده روز   کسری دستمزد کارگـران ب

ـر    آینده و کسری ماه ژوییه، تا آخر ماه جـاری یـعـنـی  ـب اکـت
 کارگر در ایـن دو مـعـدن  ٨٠٠ تعداد  .  پرداخت خواھد کرد 
 .مشغول بکار ھستند 

 
تظاھرات برای تامین شغل در  -مراکش 

 رباط
ـبـه  ٢ حدود   ـر  ٦  ھزار مراکشی روز یکـشـن ـب   ١٤ (  اکـت

ـتـخـت، خـواھـان رسـیـدگـی  ) مھر  با تظاھرات در رباط، پـای
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مـیـزان  .   دولت به معضل بیـکـاری در ایـن کشـور شـدنـد 
بیکاری در مراکش، ھمانند دیگر کشورھای شمال آفریقـا،  

آمـار رسـمـی  .  خصوصا در میان جوانان تحصیلکرده باالست 
ـیـکـاری در ایـن کشـور    درصـد امـا در مـیـان فــارغ  ٩ ب

 . درصد است ٣٠ التحصیالن دانشگاھی  
 

 نفر به زندان ٥٠محکوم شدن  -بحرین 
 طویل المدت

دادگاھی در بحرین پنجاه تن در این کشـور را بـه جـرم  
تشکیل یک گروه مخالف سری که قصد سرنـگـون کـردن  

شـانـزده تـن از ایـن  .  دولت را داشت به حبس محکوم کـرد 
ـنـج سـال   افراد به پانزده سال، چھارتن به ده سال و بقیه بـه پ

سی نفر از محکوم شدگان در دادگـاه  .  زندان محکوم شدند 
حضور داشتند و گفتند که درخواست تجدید نـظـر خـواھـنـد  

بقیه افراد که در خارج از کشورند به طور غیابی بـه  .  کرد 
ـیـه    این تازه .  حبس محکوم شدند  ترین اقدام دولت بحـریـن عـل

ـنـی اسـت کـه  "   فوریه ١٤ گروه  "  یک گروه از جوانان بـحـری
ـنـد   تظاھرات مداوم ضددولتی را سازمان دھـی مـی  در  .  کـن

ـنـی در  ٢٠١١ چھاردھم فوریه   ـرضـان بـحـری  تعدادی از معـت
تجمعی مسالمت آمیز کنترل یکی از مناطق شناختـه شـده  

سـه روز بـعـد از  .  به نام میدان مروارید را به دست گرفتنـد 
این اعتراضات نیروھای امنیتی با استفاده از گـاز اشـک  

طـی  .   آور و باتوم و شلیک گلوله مردم را متفـرق کـردنـد 
ھـاتـعـدادی     با باالگرفتن خشـونـت ٢٠١١ ماه فوریه و مارچ  

.  کشته، صدھا نفر مجروح و ھزاران نفر نیز بـازداشـت شـدنـد 
الملل پیشتر در مـواردی از دولـت بـحـریـن    سازمان عفو بین 

ـرضـان در  .  خواسته بود تا زندانیان سیاسی را آزاد کند  مـعـت
خواھند که دسـت بـه    کل از خاندان حکومتی آل خلیفه می 

ـرار و بـا   اصالحات سیاسی بزند، نظام مشروطه سلطنتی برق
گوید که دست به اصالحـاتـی    دولت می .  فساد مبارزه کند 

زده است اما مخالفان می گوینـد کـه اصـالحـات واقـعـی  
 .ھنوز ایجاد نشده است 

 
ھای کارگری به  اعتراض اتحادیه -قطر 

 وضعیت کارگران در این کشور
گروھی از اعضای اتحادیه ھای کارگری در بروکسـل  
با برپایی یک بازی نمایشی فوتبال به عدم رعایت حـقـوق  

معترضان خواستار بھـبـود  . کارگران در قطر، اعتراض کردند 
وضعیت و ساعات کاری کارگرانی ھستنـد کـه در قـطـر  

اغلب این کارگران را مـھـاجـران تشـکـیـل  . کار می کنند 
 سـاعـت در روز کـار  ١٥ می دھند و برخی از آنھـا بـایـد  

ـیـن  . کنند  سارا بورو، دبیر کل کنفدرسیون اتحـادیـه ھـای ب
ـیـل  : " المللی می گوید  ھر روز کارگرانی ھستند که بـه دل

ما به مقامات قـطـر  .  شرایط سخت کاری کشته می شوند 
می گوییم که حقوق کارگران را به اجرا درآورند و زنـدگـی  
کارگران بسیار مھمتر از افزایش درآمدھای مـالـی قـطـر و  

ـر در ایـن کشـور اسـت  ـیـشـت نـحـوه  ."  سرمایه گذاریـھـای ب
ـبـال درپـی آن صـورت   اعتراض از طریق بازی نمایشی فـوت
گرفت که قطر به عنوان مـیـزبـان بـازیـھـای جـام جـھـانـی  

ـبـال در سـال   ایـن گــروه  .   بــرگـزیـده شـده اسـت ٢٠٢٢ فـوت
ـر شـرایـط    ھمچنین می  ـی ـی خواھنـد تـا در صـورت عـدم تـغ

کارگران در قطر، برگزاری جام جھانی فوتبال بـه کشـوری  
 .دیگر واگذار شود 

کارگران شرکت آبجو سازی  -ھلند 
 خرولش دست به اعتصاب میزنند

 کـارگـر  ٨٠٠ اعالم کرد که   FNVاتحادیه کارگری  
ـرای افـزایـش   (Grolsch)شرکت آبجو سـازی خـرولـش   ب

ـرار اسـت  .  دستمزد دست به اعتصاب میزنند  این اعتصاب ق
 ساعت صـورت  ٢ بمدت  )  مھر ١٧ ( اکتبر  ٩ روز چھارشنبه  

ایـن شـرکـت مـوافـقـت کـرده اسـت کـه دسـتـمـزد  .  بگیرد 
 درصـد از ایـن  ١.٢٥    درصد افزایش دھد ولی ٢ کارگران را  

مقدار را مشروط به این کرده انـد کـه شـرکـت بـه مـقـدار  
کارگـران اعـالم کـرده انـد  .  اش دست یابد   فروش اعالم شده 

ھـا     درصد است و افزایـش دسـتـمـزد ٢.٧ که تورم اعالم شده  
ھمچنین کـارگـران  .  نباید ھیچ شرط و شروطی داشته باشد 

ھـایشـان     روز از تعداد مرخصی ٣ از اینکه شرکت قصد دارد  
ـنـد  ـنـد ایـن    آنـھـا مـی .  را کاھش بدھد، خشمگین ھست گـوی

 روز اضافه کاری به صفـر  ٣ افزایش دستمزد ناچیز بابت با  
 .رسد   می 

 
ھزاران نفر دست به تظاھرات  -برزیل 

 زدند
 ھزار برزیلـی در حـمـایـت از آمـوزگـاران و  ١٠ بیش از  

 مھـر ١٥ (  اکتبر  ٧ کارمندان آموزش و پرورش، روز دوشنبه  
آمـوزگـاران و کـارمـنـدان آمـوزش و  .  راھپیمآیی کـردنـد ( 

پرورش خواھان بھبود شرایط کاری و افـزایـش حـقـوق شـان  
ـرگـزاری  : " یکی از آنھا می گوید .  ھستند  مملکت برای ب

المپیک و جام جھانی به اندازی کافی پول دارد امـا چـرا  
و  "  برای آموزش و پرورش و بھداشت پولی در کار نیست؟  

مـا بـایـد  : " دیگری خشمگین از شرایط موجود می افـزایـد 
ـم  ــابـودی فســاد دســت بـه دسـت ھـم دھــی ـرای ن ایــنـھــا  .  ب

 . "سیاستمدار نیستند اینھا ھمه دزد و تبه کارند 
آموزگاران و کارمندان آموزش و پرورش نزدیک بـه دو  
ـرگـزاری   ماه است که برای احقاق حـقـوق شـان اقـدام بـه ب

 .تظاھرات متوالی و اعتصابات طوالنی مدت می کنند 
 

 ھزار ١٠" الکاتل لوسنت"شرکت  -فرانسه 
 کند نفر را اخراج می

شرکت آلکاتل لوسنت که در زمینه ساخـت تـجـھـیـزات  
  ٢٠١٥ کنـد درصـدد اسـت تـا سـال    مخابراتی فعالیت می 

ـیـکـار کـنـد  ایـن  .  تعداد زیادی از کارمندانش را از کـار ب
ھـایـش    شرکت اعالم کرده است که به منظور کاھش ھزینـه 

 ھزار نفر از کارمندانش را تا دو سـال دیـگـر  ١٠ قصد دارد  
ـبـای  .  اخراج کند  ـرز، آلـکـاتـل بـا رق ـت بر اساس گزارش روی

بزرگی ھمچون اریکسون، ھوآوی و نوکیا زیـمـنـس رقـابـت  
کند، اما در طول پنـج فصـل گـذشـتـه مـیـزان سـود و    می 

درآمدش با کاھش ھمراه و ضرر و زیان زیادی متحمل شـده  
به این ترتیب، این شرکت اقدام خود مبنی بر تـعـدیـل  . است 

ـیـارد یـورویـی اعـالم    نیروی کار را صرفه  ـل جویی یـک مـی
ھـا حـاکـی اسـت، تـعـداد کـارمـنـدان    گـزارش .  کرده است 

ـر مـی ٧٢ آلکاتل در سراسر دنیا به   ـف رسـد کـه ایـن     ھـزار ن
 ھـزار مـوقـعـیـت شـغـلـی را حـذف  ١٥ شرکت قصد دارد  

ـر در  . کند  ـف در پی این اقدام آلکاتل، چـھـار ھـزار و صـد ن
ـر در آسـیـا و  ٨٠٠ اروپا، خاورمیانه و آفریقا، سه ھزار و   ـف  ن

 .شوند    نفر در آمریکا از کار بیکار می ١٠٠ دو ھزار و  
ـروی کـار  ١٠ این شرکت قصد دارد حدود   ـی  درصد از ن

اش را بـه    بومی خود را در فرانسه حذف کند و دو کارخانه 
 .فروش برساند 

ـم گـرفـت  ٢٠١٢ آلکاتل لوسنت در پاییز سال    نیز تصـمـی
اش را حـذف     ھزار نیروی کـار جـھـانـی ٧٦ پنج ھزار نفر از  

ـرو در فـرانسـه صـورت   ـی کند که بخش اصلی این تعدیل ن
 .گرفت 
 

باز ھم کارگران قربانی سود  -بنگالدش 
 جوئی سرمایه داران

سوزی یک کارخانه تولیـد پـوشـاک در    بار دیگر آتش 
آتـش سـوزی در سـاعـات  .  کشور بنگالدش قربانی گرفت 

پـور    در شھر قاضـی )  مھر ١٧ ( اکتبر  ٩ اولیه روز چھارشنبه  
اتفاق افتاد و آتش نشانان پس از ده ساعت موفق بـه مـھـار  

خبرگزاری رویترز تعداد کشـتـه  . آتش در این کارخانه شدند 
 نفر گزارش کرده است امـا  ٥٠  و مجروحین را  ٩ شدگان را  

 کـارگـر در  ١٠ برخی اخبار حاکی از کشته شدن حـداقـل  
امداد حسین رییس این کارخانه گفتـه  .  سوزی است   این آتش 

 کارگر در کـارخـانـه  ١٧٠ در زمان وقوع آتش سوزی  : است 
ـنـد از    مشغول به کار بودند و تعداد زیادی از آن  ھـا تـوانسـت

ـیـز  .  کارخانه سالم خارج شوند  پیش از این، در مـاه آوریـل ن
 طبقه تولید پوشاک در حومه داکا  ٨ ریزش یک کارخانه  

ـیـن در  .  ھا مجروح برجا گذاشت    کشته و صد ١١٠٠  ھمـچـن
ـنـگـالدش،   ـر از  ١١٢ حادثه مشابه سـال گـذشـتـه در ب ـف  ن

ـر آتـش   ـراث کارگران کارخانه تولید پوشاک جـان خـود را ب
تولید پـوشـاک از صـنـایـع اصـلـی  .  سوزی از دست دادند 

ـیـون کـارگـر را در   ـل بنگالدش است که حـدود چـھـار مـی
ـرای دولـت  ٢٠ استخدام دارد و ساالنه    میلیارد دالر درآمـد ب

ــار نـامــنـاســب  .  آورد   بـه ارمــغـان مــی  ــی بسـی شـرایـط ایـمـن
ھای تولید پوشاک بطور مرتب از کارگران قربـانـی    کارگاه 

ھـا و مـجـامـع    گیرد بطوریکه اعتراض بسیاریاز سازمان   می 
 .المللی را نیز در پی داشته است   بین 
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