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البتە طرح چنین مسائلی از طرف محجوب و دیگر مسئولین 

های فرمایشی وابستە بە  خانە کارگر و سایر تشکل
 . های مختلف حکومتی تازگی ندارد جناح

تعیین دستمزد گذشتە معموال بە هنگام  ی در طی چند دهە

های جناحی قصد از  کە هریک از دولت سالیانە و یا هنگامی
 ،میان برداشتن بخشی از حق و حقوق کارگر را داشتەاند

های وابستە معموال در صحنە فعال  سرکردگان تشکل

کنند با مانورهای معینی برای  شوند و کوشش می می
سیون کارگری تغییرات یزمانی معین نقش ناقد و اپوز

گیرند و با  ها را بە عهدە  مد نظردولت ی ریزی شدە نامەبر

های دولت یا  منجملە انتقاد از سیاست ،ترفندهای مختلف
های کارگران را کە در هنگام  التهابات و واکنش ،ها توجیە آن

خطر نمایند و فرصت  کند تعدیل و کم چنین تغییراتی بروز می

ر کارفرمایان و الزم را برای تحمیل و تثبیت تغییرات مد نظ
 . دولت فراهم کنند

هنگام تعیین دستمزد سال گذشتە نیز  ،بە عنوان مثال
ی از طرف حسن صادقی معاون یشاهد چنین مانورها

 «خانە کارگر»دیگری از رهبران و منصوبین  ی محجوب و عدە

نزدند و نقشی   ها دست بە هیچ اقدامی بودیم اما دیدیم آن
 . بخار را انجام ندادندبیش از سوپاپ اطمینان دیگ 

دستمزد زیر خط فقر توسط  ی پیشنهاد رای ندادن بە مصوبە

در واقع  ،در شورای عالی کار «نمایندگان کارگران»
پیشنهادی بود کە ما در سال گذشتە در یادداشت دیگری در 

های مربوط بە تعیین حداقل دستمزد کە با  بحث ی بحبوحە

دستمزد را امضا نکنید  ی ید مصوبەیگو اگر راست می»عنوان 

 

 محجوب؛ آقای

 دو صد گفته چون نیم کردار نیست

 :صادق کار 

« ایلنا»بهمن در خبرگزای  ٠٢بنا بر گزارشی کە در روز 

 العمر دبیرکل مادام ،ضا محجوبعلیر ه است،منتشر شد
هفتگی کانون  ی در جلسە« خانە کارگر»تشکل فرمایشی 

با استناد ، کار شهرستان ری هماهنگی شوراهای اسالمی

بە محاسبەای کە بە تازگی توسط مجلس صورت گرفتە، 
های کارگری را بالغ بر یک  سبد معیشت خانواده ی هزینە

طبق  است که ە و گفتەهزار تومان اعالم نمود۰٢٢ میلیون و
کارگران حداکثربگیر نیز این حقوق را دریافت  ،این محاسبه

 . کنند نمی

محجوب در قسمت دیگری از اظهاراتش با اشارە بە سهم 
با تاکید بر ناچیز  ،تولید ی درصدی مزد کارگر در هزینەپنج 

بودن سهم دستمزد، خواهان سە برابر شدن سهم دستمزد 

در  «نمایندگان کارگران»کاال شدە و از  ی در قیمت تمام شدە
شورای عالی کار خواست تا از خود مقاومت نشان دهند و 

 . دستمزد مصوب ناعادالنە را امضا نکنند

دار بودن دولت و کارفرمایان و  چنین با اذعان بە میدان وی هم
مطابق نتیجە محاسبات  ،مخالفت مجلس با افزایش دستمزد

تی چند سال گذشته فشار مشکالت معیش: "گفت ،مجلس

زیادی را به کارگران وارد کرده است پس نمایندگان کارگری 
توانند پایداری کنند و  عضو شورای عالی کار اگر می

 . افتد شان راحت باشد که هیچ اتفاق بدی نمی خیال

اگر مردم فردا . ایم مشکل ما این است که دچار تفرقه شده
ند من و شما هم ها ریخت روزی از گرسنگی به خیابان

حتی اگر  ؛تالش خود را بکنیم ی پس باید همه. مقصریم

 "دست و سرمان را بشکنند

 هفته تحلیل 
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در پاسخ بە ، «و کارگران را بە اعتراض دعوت کنید
شان در شورای  حسن صادقی و رفقای ی ها بازی خیمەشب

شان بە دولت و  ها بە دلیل وابستگی اما آن ،عالی کار دادیم

 . کارفرمایان از انجام آن طفرە رفتند

ر کە علیرضا محجوب هم از رفقایش د اکنون نظر بە این

دستمزد را  ی ناعادالنە ی شورای عالی کار خواستە تا مصوبە
بە رغم تجربیات ناخوشایندی کە نسبت بە  ،امضا نکنند

کرد و نقش منفی و مخرب محجوب و دیگر گردانندگان  عمل

رفتار تاکنونی کسانی کە از طرف وزیر  های وابستە و تشکل
ن کارگران در کار از میان یاران محجوب گزینە و بە نام نمایندگا

ترکیب شورای عالی کار قرار دادە شدەاند داریم، بار دیگر از 

محجوب و دیگر مسئولین خانە کارگر کە مدعی پیگیری 
شان  خواهیم کە اگر این بار نیز نیت حقوق کارگر هستند می

هایی کاستن از خشم و واکنش جمعی  از زدن چنین حرف

ست، حداقل کارگران نسبت بە میزان افزایش دستمزد نی
 ٠۰ ی کە با تغییر مادە بار هم کە شدە قبل از این برای یک

شوراهای  ی ماندە بر پیشانی تە «باطل شد»قانون کار مهر 

دستمزد  ی زدە شود، با رای ندادن بە مصوبە کار  اسالمی
سال آیندە کە تردیدی در نا عاالنە بودنش نیست، پایبندی 

بە کسی ضرر "خودشان  قوله هایی را کە زدەاند و ب بە حرف

خانوار  ی هزینە ی و در واقع محاسبە-" رساند هم نمی
میلیون تومانی اعالم  ٥،٢و  ٠،٢تر از ارقام  بسیار کم  کارگری

 .در عمل اثبات کنند -شدە توسط منابع دیگر هستند

کە بە نقش  بدون این ،علیرضا محجوب در این سخنرانی
ترین اشارەای  کمخرب خودش و رفقای خانە کارگریش کوچ

بکند، دلیل وضعیت کنونی و تنها ماندن کارگران را تفرقە 
  .کند معرفی می

اما کیست کە نداند در زمانی کە هنوز سیاست حکومت 

محدود بە سرکوب کامل سندیکاها و شوراهای مستقل 
شان  کارگری کە توانستە بودند در مدت کوتاە فعالیت علنی

را متحد کنند  انکارگر ،ترل اوصدها برابر خانە کارگر تحت کن

بود و هنوز نوبت بە جمع کردن بساط خانە کارگر نرسیدە 
محجوب و دوستانش دوش بە دوش ربیعی و سایر  ،بود

های  ماموران امنیتی چە نقش فعالی در سرکوب تشکل

مهیا کردن شرایط امروزی ایفا  مستقل و ایجاد تفرقە و
 . کردند

های محجوب  دغدغە وعاالنە جزراستی تفرقە و مزد ناه اگر ب

تواند اثبات و جبران  را فقط با عمل است کە می آن ،هستند
  .مافات کند

 
 

 دیگر کشورها 
 

 های کارگری و دموکراسی  اتحادیه

 –۳ -در آمریکای التین 
 استیون لویتسکی و اسکات مینوارینگ

مطالعات دکترای علوم سیاسی  های تطبیقی دپارتمان بخش سیاست

 شگاه شهری نیویورکدان

 گودرز: ترجمه

 « دموکراسیه ینخستین دور»از تجمعات اتحادیه های کارگری برزیل در 

 
 

 

های کارگری در  ائتالف احزاب سیاسی و اتحادیه

 ۵۴۹۱آمریکای التین پس از 

از  های کارگری آمریکای التین دائما   چرا برخی از جنبش

ها نه؟ چهار نمونه  دموکراسی حمایت کردند و دیگر تشکل

: اند قابل تشخیص ۵۴۹۱کارگری پس از  -ائتالف حزبی

تالف جدی با ئراتیک، مارکسیست، پوپولیست، و عدم ادموک

های کارگری آمریکای التین  بسیاری از تشکل. هیچ حزبی

ها و مواضع در قبال  محل تقاطع رقابت بین ایدئولوژی

 . اند دموکراسی

جا بر تفکر سیاسی غالب در درون  توجه اصلی در این

 ویژه دره ب ،در چند نمونه. تشکل کارگری متمرکز است

کنترل اکثریت در طول زمان بارها بین احزاب  ،برزیل و پرو

اما در بیشتر مواقع ائتالف . دست شده مختلف دست ب

 .کارگری ثابت ماند -حزبی

 

 ائتالف غالب با احزاب پوپولیست

های کارگری خود را با احزاب  در آرژانتین، مکزیک و پرو جنبش

 فدراسیوندر آرژانتین کن. پوپولیست همگام نگاه داشتند

با  غالبا   ٠٢٢٢تا  ۵۴۹۱از  (CGT)کارگران  عمومی

ها از رهبر پوپولیست  حمایت اتحادیه. ها همراه بود پرونیست

ریشه در منافع مادی سیاسی داشت که  ،خوان پرون ،حزب

عنوان ه و بعدها ب( ۵۴۹۱-۵۴۹٥)عنوان وزیر کار ه او در آغاز ب

 . رضه نمودها ع به اتحادیه( ۵۴۱۱-۵۴۹۱)رییس جمهور 
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COB )در ائتالف با جنبش ملی انقالبی  ۵۴۱٠دنبال انقالب ه ب

(Nationalist Revolutionary Movement-MNR )وجود آمده ه ب

به مرور تضعیف شد و  ۱٢ ی بستگی در دهه این هم اما بود،

مرکز کارگری به ائتالف با جنبش ملی  ۵۴۱٥سرانجام در 

ها دست باال را  مارکسیست ،۵۴۱۹بعد از کودتای . ه دادخاتم

چیان  پرنفوذ معدن ی جمله در اتحادیه در جنبش کارگری و از

 .تحکیم نمودند

که جنبش تضعیف  ۰٢ ی ها این کنترل را تا پایان دهه آن

کارگری هر ارتباطی با حزب را از دست داد، حفظ  ی شده

 .نمودند

در کنفدراسیون  ۵۴۱٥جنبش کارگری شیلی که از سال 

 Unified Workers Confederation (CUT)کارگران متحده 

های  متشکل شده بود، یک تشکل تکثرگرا بود که شاخه

ها در  سوسیالیست، کمونیست، دموکرات مسیحی، و رادیکال

تحت کنترل  با این وجود کنفدراسیون عموما  . آن جمع بودند

 . بود( PCCh)ها  و کمونیست( PSCh)ها  سوسیالیست

ها در درون مؤسسات  ها و سوسیالیست اگرچه کمونیست

چنان به اهداف  ذالک هم کردند، مع دموکراتیک شیلی کار می

انقالب سوسیالیستی متعهد بودند و به مشروعیت مقاومت 

 .مسلحانه نیز باور داشتند

خود  ٠٢٢٢تا سال  ۰٢ ی در نیکاراگوئه جنبش کارگری از دهه

 Sandinista)ادیبخش ملی ساندینیستا آز ی را با جبهه

National Liberation Front – FSLN )دانست سو می هم . 

کارگران متشکل در قیام علیه دیکتاتوری آناستازیو سوموزا 

شرکت داشتند و در کنفدراسیون کارگری بعد از انقالب، مرکز 

هم ( Sandinist Workers’ Central-CST) کارگران ساندینیست

در تمام دوران  FSLNرا داشتند و متحد صدیق  دست باال

بالطبع اکثر رهبران ساندینیست . جکومت آن باقی ماندند

مارکسیست بودند و تعهد ضعیف و ابزاری به لیبرال 

 .دموکراسی داشتند

در آخر باید گفت که جنبش کارگری پرو نیز عمدتا خود را از 

سو  با احزاب مارکسیست هم ۰٢ ی های آغازین دهه سال

باعث شد  ۱٢و  ۱٢های  شیفت آپرا به راست در سال. نمود

 Peruvian)ها کنفدراسیون کارگری پرو  بسیاری از اتحادیه

Labor Confederation-CTP ) را ترک کردند و در نتیجه

 Peruvian General Labor)کارگری پرو  کنفدراسیون عمومی

Confederation-CGTP )ه بوددست باال را در جنبش پیدا کرد . 

حدی احزاب  را حزب کمونیست پرو و تا CGTPرهبری 

تعداد محدودی از این . کردند تر اداره می مارکسیست کوچک

 . احزاب تعهدی به لیبرال دموکراسی داشتند

 

پرون در آغاز  ی کارانه این همراهی، تغییر موضع محافظه

 ۵۴۰۹و سپس مرگ او در  ۵۴۱۱اش در  و سرنگونی ۱٢ ی دهه

چنین چرخش رییس جمهور پرونیست کارلوس ِمنِم در  و هم

پرونیسم یک جنبش . را پشت سر گذاشت ۵۴۴٢ ی دهه

و حامیان آن پرون  ی سمبل پوپولیسم بود و در بیشتر تاریخچه

باالدستش نسبت به دموکراسی مواضعی مبهم، توام با 

 .ابزاری از آن را اخذ کردند ی استفاده

خود را با  ،٠٢٢٢تا  ۵۴۹۱از جنبش کارگری در مکزیک  ی هبدن

-Institutional Revolutionary Party)حزب سازمان انقالبی 

PRI) اگرچه کارگران مکزیک. و پیشینیان آن همگام کرده بود 

های مختلف تقسیم شده و در رقابت با  همیشه بین اتحادیه

 Mexican)اما کنفدراسیون کارگران مکزیک  ،هم بودند

Workers Confederation-CTM ) همیشه در جنبش کارگری

دولتی در  -ائتالف کارگری. این کشور دست باال را داشت

تثبیت ( ۵۴۹٢-۵۴٥۹)دوران ریاست جمهوری الزارو کاردیناس 

 . بود شده

مادی،  ی سابقه امتیازات بی ی کاردیناس کارگران را با ارائه

این  ۵۴٥۰در سال . سیاسی و تشکیالتی بسیج نموده بود

یافت و حزب انقالب مکزیک   شکل رسمی  ائتالف سهامی

(Mexican Revolution Party ) نام گرفت که بعدها بهPRI 

بخش منسجم عنوان ه کارگران در این حزب ب. تغییر نام داد

با توجه به نقش مرکزی این حزب در رژیم . مشارکت داشتند

اقتدارگرای مبتنی بر هژمونی حزبی مکزیک، تعهد ضعیف آن 

 .به دموکراسی آشکار است

انقالبی  -اتحاد خلقیدر پرو کارگران متشکل، اساسا  توسط 

 American Popular Revolutionary Alliance)آپرا -آمریکا

APRA )پاول  ی حزبی پوپولیست که وسیله ؛ده بودندبسیج ش

 Peruvian)کارگری پرو  ی کنگره. وجود آمده هایا د ال تورِ ب

Labor Congress-CTP )وجود ه ب ۵۴۹۹آپرا در  ی که وسیله

های  ترین کنفدراسیون کارگری پرو تا سال آمده بود، بزرگ

در این زمان بود که گردش به راست . بود ۱٢ ی پایانی دهه

 . موقعیت کنگره را در جنبش کارگری تضعیف کرد ،پراآ

داد و گرچه  را به دموکراسی نشان می  آپرا نیز تعهد مبهمی

خواه اتوکراتی را تشکیل نداد، اما در  گاه دولت تمامیت هیچ

محور برای  های خشونت از تاکتیک ۹٢و  ٥٢ ی های دهه ل سا

 .رسیدن به قدرت استفاده کرد

 زاب مارکسیستارتباط غالب با اح

، وجه ۵۴۱۰در بولیوی، شیلی، نیکاراگوئه، و پروی پس از 

. سو بود های کارگری با احزاب مارکسیست هم غالب جنبش

ها در  جوترین آن جنبش کارگری بولیوی، که عمال ستیزه

رهبران  ی وسیله ۵۴۹۱آمریکای التین بود، در دوران پس از 

 . شد مارکسیست اداره می

-Bolivian Workers’ Central)گران بولیوی اگرچه مرکز کار
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 غالب با احزاب دموکرات ی رابطه 

های کارگری  ، تشکل۵۴۰۴در برزیل، ونزوئال و شیلی بعد از 

در برزیل ارتباط . سو بودند ا احزاب دموکرات همب غالبا  

ه ها با احزاب همیشه متغیر بوده و بارها دست ب اتحادیه

دست شده است، اما در عین حال همواره به دموکراسی 

 . اند متعهد مانده

، (۵۴۱۹-۵۴۹۱)دموکراسی در برزیل  ی در نخستین دوره

و حزب  (Brazilian Labor Party – BLP)حزب کارگر برزیل 

های کارگری در  برای کنترل تشکل( PCB)کمونیست برزیل 

گرچه رهبری حزب کارگر بین لیبرال دموکرات ها . رقابت بودند

رهبران به  ی اما عمده ،ها تقسیم شده بود و پوپولیست

 .دموکراسی متعهد بودند

منحل شده  قانونا   ۵۴۹۰که درسال )حزب کمونیست برزیل 

عمال  ،(خفی همچنان فعال بودصورت نیمه مه بود ولی ب

جنبش کارگری  ی در عین حال در زمینه. مارکسیست بود

کنترل  گررو حزب کار برزیل، رهبران میانه ی تقسیم شده

در دست  ۵۴۱٢بخش بیشتری از جنبش کارگری را تا 

 . داشتند

ویژه پس از تشکیل فرماندهی ه و ب ۱۹تا  ۱٢های  بین سال

در ( CGT-rkers CommandGeneral Wo)کارگران  عمومی

در  های رادیکال احزاب کارگر و کمونیست ، چپ۵۴۱٠سال 

 . جنبش کارگری با ارتقاء مقام روبرو شدند

 .مواضع کارگران در این دوران البته متنوع بود

مجبور به  ۰٢ ی دهه جنبش کارگری تحت حکومت نظامی

. چنان چندپاره ماند گرچه هم ؛سازماندهی جدیدی شد

پدید آمد  ۰٢ ی ترین کنفدراسیون کارگری در دهه گاما بزر

( United Workers’ Central-CUT)و اتحاد مرکزی کارگران 

کنفدراسیون متحد هم با حزب چپ کارگری . نام گرفت

(Workers’ Party-PT )سو بود، گرچه رهبری حزب بین  هم

ها تقسیم شده بود و گروه  ها و دموکرات مارکسیست

 .ال را داشتاخیر درآن دست با

ترین ارتباط بین جنبش کارگری و احزاب  روشن ونزوئال احتماال  

کنفدراسیون کارگران ونزوئال . دهد دموکرات را نشان می

(Venezuelan Workers Confederation-CTV)  از زمان

ثر کارگری در ؤتنها تشکل م ۵۴۴۰تا  ۵۴۹۰تشکیل آن در 

 . ونزوئال بود

رقابت  CTVردن توفق بر احزاب مختلفی برای پیدا ک

ها و بر  اما کنفدراسیون دائما تحت نفوذ اتحادیه ،کردند می

( Democratic Action-AD) «عمل دموکراتیک»اتحاد خود با 

ای در تشکیل نخستین رژیم  نقش عمده AD. باقی ماند

در پدموکراسی  ی دموکراتیک داشت و دائما بازیگر برجسته

 .بود ۵۴۹۰های بعد از  دهه

 

 ۵۴۰۴مورد آخر این که جنبش کارگری شیلی بعد از 

سوسیالیست با  ۵۴۰٥دموکراتیک بود، گرچه بعد از کودتای 

مواضع رژیم . ت ها هم متحد بودها و کمونیس

های حکومت  ای در سال تغییرات عمده سوسیالیست طبعا  

 ۵۴۰٢ ی در دهه. خواهان دوران دیکتاتوری پیدا نمود تمامیت

باالخره حزب سوسیالیست شیلی از مارکسیسم عبور 

 .لیبرال دموکراسی را پذیرفت و کامال   کرده

 
 

 

 

 اخبار خارجی:  
 

 :جهان

 ۵۲و  ۴در روزهای  ۰۲شکیل کنفرانس گروه به مناسبت ت

 در ترکیه ۰۲۵۱ ی فوریه

ده میلیون شغل ( G20 ، ۰۲جی ) ۰۲گروه 

 اندازد می دیگر را به خطر 

باید بر ایجاد شغل و کاهش  ۰۲ یی کشورهای گروه  وزاری دارا

 نابرابری تمرکز کنند

 ٠٢۵۱  ی فوریه ۴، (ITUC)های کارگری  المللی اتحادیه کنفدراسیون بین

  در استانبول٠٢ کنفرانس وزرای دارا یی کشورهای گروه 

 

 
 

باید توجه خود را به تقویت رشد در  ٠٢ یی گروه  وزرای دارا

یی که موجب ارتقاء  جهانی، به سیاستها ی هعرص

شوند،  می های کارگری  استانداردهای زندگی برای خانواده

شان برای  معطوف کنند و این رویکرد را در کانون اقدامات

 .بهبود وضع اقتصادی قرار دهند

 

ان و رکه کارگ( Labour 20  L20) ٠٢  گروه کارگری

اگر : "گوید می کند  می های کارگری را نمایندگی  اتحادیه

ادامه یابند،  ٠٢ های فعلی توسط کشورهای گروه  سیاست

میلیون نفر  ٠۵٠به بیشتر از  ٠٢۵۴ شکاف شغلی تا سال 

میلیون  ٠٢۵ برابر  ٠٢۵۹ این تعداد در سال . بالغ خواهد شد

 .تنفر بوده اس

های کارگری  ی مشورتی اتحادیه جان ایوانز، دبیرکل کمیته

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اخطار داد  هوابسته ب

 شان بسیار به  از هدف تعهد شده ٠٢ یی گروه  که وزرای دارا
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سال آینده  پنجنان این بوده است که در خالل تعهد آ. دوراند 

درصد  ۵/٠تولید ناخالص ملی کشورهای عضو را به میزان 

های کنونی ممکن است  ی سیاست چه در نتیجه بیش از آن

 .حاصل شود، افزایش دهند

المللی در  معتبرترین مؤسسات بین: "گوید می ایوانز 

از درجات هاشان در مورد رشد جهانی، با کاستن  بینی پیش

 . اند ها تجدیدنظر کرده آن

کند شدن رشد در اقتصادهای نوظهور و بروز بحران در 

های  خطرات قابل توجهی را متوجه فرصت ،ورویی  منطقه

 ."اند شغلی و استانداردهای زندگی کرده

میلیون بیشتر باقی بماند یا از  ٠٢٢ هرچه بیکاری در باالی "

تبدیل  «ساختاری»ه دردی این نیز بیشتر شود، خطر آن که ب

 ."شود، بیشتر است

، پس از آن که حزب ضد ٠٢ یی گروه  اولین دیدار وزرای دارا

ریاضتی سیریزا در یونان به قدرت رسید، در استانبول برپا 

را به  ٠٢ امسال ترکیه ریاست کنفرانس گروه . شده است

 .عهده دارد

المللی  خانم شاران بورو، دبیرکل کنفدراسیون بین

های ریاضتی  رد سیاست: "گوید می های کارگری  اتحادیه

توسط مردم یونان در انتخابات اخیر این کشور، مرزهای این 

 «های ساختاری رفورم»ریاضت و . سیاست را آشکار کرد

ها  این سیاست. گیر یونان نیستند قادر به حل مسائل دامن

 ."اند فقط مسائل جدیدی را به بار آورده

یین و  افزایش دستمزد افراد با درآمدهای پا: "افزاید می او 

های دولتی برای  گذاری ی سرمایه هعمتوسط، همراه با توس

از جا کندن وضع در سمت رشد و تضمین این که این رشد بر 

ی بلند  عهگیری برای توس های شغلی و سمت فرصت ی پایه

 .مدت اقتصادی تحقق خواهد یافت، الزم است

به کنفرانس  ٠٢ توسط گروه کارگری  ابتکارات اقتصادی که

دهند که ترکیب متوازنی از  می نشان  ،اند ارائه شده ٠٢ گروه 

تواند تا  می گذاری  های سرمایه افزایش دستمزد و سیاست

های کنونی  درصد رشد بیشتر را در قیاس با سیاست ۰۹/۱

 .میلیون فرصت شغلی ایجاد کند ٥٥متحقق سازد و 

گذاری مناسب ناظر بر رشد و  با اولویت: "دگوی می آقای ایوانز 

توانند  می توانستند و هنوز  می  ٠٢ ایجاد کار، کشورهای گروه 

ی عطفی در مهار بحران اقتصادی  هطرا به نق ٠٢۵۱ سال 

 ". جهانی تبدیل کنند

 

 

* * * * * * * * * 

 :عربستان سعودی

 دهند می درصد نیروی کار را تشکیل  ۵۳زنان 

 ٠٢۵۱  ی فوریه ۵۵ی سعودی،  مجله

  اند زن بوده٠٢۵٠  و ٠٢۵۵ ، ٠٢۵٢ های   درصد لیسانسیه های سال۱۹

 

 

طبق آمار دفتر مرکزی آمار و اطالعات عربستان سعودی، 

شان از  درصدی ۱۵زنان در این کشور، علیرغم سهم 

درصد مشاغل خصوصی و دولتی را  ۵٥التحصیالن، فقط  فارغ

 .در اختیار دارند

و  سهای لیسان التحصیالن دوره فارغ ،های دفتر مذکور داده

فوق لیسانس و دکترا، در داخل و خارج از عربستان را 

 .شود می شامل 

درصد  ۱۹دهند که  می چنین نشان  ا همه این داده

های خصوصی و  هدی لیسانس از دانشک ه التحصیالن دور فارغ

زن  ٠٢۵٠ و  ٠٢۵۵ ، ٠٢۵٢ دولتی عربستان، در سالهای 

 .اند بوده

نظران این سهم ناچیز زنان در بازار کار عربستان را با  صاحب

رسومات اجتماعی و محیط نامناسب کار برای زنان در 

 .دهند می ها توضیح  برخی از بخش

انجمن عربی برای »نواف ال ذبیب، یکی از کارشناسان 

گوید که کال  موضوع کار زن در  می ، «مدیریت منابع انسانی

 .ه هنوز یک مفهوم نسبتا  جدید در عربستان استجامع

التحصیل  ی سهم زنان و مردان فارغ مقایسه: "افزاید می او 

 ،در این مرحله از تکامل اجتماعی عربستان ،در بازار کار

 ."ی دقیقی نیست مقایسه

دخالت . بیکار ماندن در خانه است ،انتخاب بسیاری از زنان"

ای استخدام در تمام الزم است تا دره مقامات رسمی

 ."بخشها به روی زنان باز شود

خواهند با درآمدشان  می زنان امروزی : "کند می او اضافه 

تر از  این گرایش اجتماعی پیش. شان را حمایت کنند وادهنخا

 ."این وجود نداشت

زن و مرد یک خانه باید درآمد  ،امروزه برای گذران زندگی"

 . داشته باشند
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کند که برای یافتن کار اقدام  می این واقعیت زنان را تشجیع 

نان زچنین مشوق بازار کار برای پذیرش  این واقعیت هم. کنند

 ."بیشتری خواهد بود

های شغلی برای زنان را بخش  از این نظر، بیشترین فرصت"

د وزارت های جدی پروژه. کند می خدمات و درمان ایجاد 

 ."بهداشت هم موجب تقویت این گرایش است

بخش خصوصی از بخش دولتی  ن،برای استخدام زنا"

کند، زیرا نگاه مؤسسات بخش خصوصی به  می تر عمل  سریع

توانند برای  می های کارگران و سودی است که آنان  کیفیت

 ."شرکت داشته باشند

نسانی ی منابع ا محمد ال خونایزی، یکی از اعضای کمیته

به واقع مشارکت زنان : "گوید می وابسته به شورای ملی 

ی عمدی  عربستان در بازار کار کم است، اما با اشاعه

، یعنی پرداخت پاداش به کارگران سعودی، «سعودیزاسیون»

 ."اید می برای آن که در خانه بمانند، آمار نادقیق از کار در 

یط مناسب برای کار وزیر کار باید محیط و شرا: "افزاید می او 

این اقدام باید وضع قوانین علیه آزار . زنان را تعریف کند

قبل . جنسی را نیز شامل شود تا از ترس زنان کاسته شود

ها استخدام شوند، باید بسیاری  از این که زنان در تمام بخش

 ."از اصالحات صورت گرفته باشند

 

* * * * * * * * * 

 :مصر

اتحادیه مستقل  ی دعوای بار اقامه چهار

 برای جلوگیری از فسخ همکاری 

 ٠٢۵۱ فوریه  ۵٢اخبار روز مصر، 

مستقل کارگران مخابرات مصر، به منظور حمایت از  ی یهاتحاد

درصد از سهام  پنجحقوق کارگران و حفظ نقش صاحبان 

شکایت را برای متوقف کردن روند فسخ  چهارمخابرات، 

تقدیم دادگاه کرده همکاری مخابرات مصر و شرکت ودافون 

ی  این پرونده در قاهره جریان دارد و نخستین جلسه. است

 .آوریل برگزار خواهد شد ۴دادگاه روز 

ی مستقل  ییس اتحادیه بنا به اظهارات محمد ابو قریش، ر

کارگران مخابرات، هیچ بندی در قرارداد مربوط به 

ون گذاری، مخابرات را مجبور به فسخ همکاری با وداف سرمایه

کند، ولو که مخابرات بخواهد به عنوان اوپراتوری جامع  نمی

او تأکید . کند، عمل کند می که خدمات موبایل نیز عرضه 

شان  داران اقیلت در مخابرات، که سهام کند که سهام می 

درصد است، قادراند روند فسخ همکاری را متوقف  پنجحدود 

 . کنند

 ودافون حضور مسلطی در بازار مخابرات مصر دارد

 
 

 

نیل را نمونه  داران اقلیت در شرکت موبی ی سهام نهاو نمو

که توانستند مانع از تصاحب سهام این شرکت  آورد، می 

به ازای قیمت ( فرانس تلکوم)توسط مخابرات فرانسه 

 .یین شوند پا

درصد  ۴۱/۹۹سهام مخابرات مصر در ودافون مصر برابر 

گوید که به  می ابو قریش . ی این شرکت است سرمایه

چند دلیل باید مانع از قطع همکاری بین مخابرات و ودافون 

 . شد

درصد سهام شرکت به مخابرات مصر  ۹۱کی این که ی

گذاری، هیچ چیر  تعلق دارد و طبق قوانین سرمایه

تواند مخابرات را وادار به فروش سهام خود در ودافون  نمی

 .مصر کند، ولو که خواهان حق تأمین خدمات موبایل باشد

داران  گذاری ناظر بر حفظ حقوق سهام قوانین سرمایه

درصد سهام حق  پنجراین دارندگان حدود اند؛ بناب اقلیت

العاده شوند و از مدیریت  فوق  می دارند خواهان مجمع عمو

بخواهند که فروش مخابرات مصر از مجرای ودافون را 

 .متوقف کند

در شرکت " اوراسکوم"دادگاه مصر در زمانی که سهام 

نیل برای فروش به مخابرات فرانسه پیشنهاد شد، از  موبی

 .داران اقلیت حمایت کرد قوق سهامح
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 کارگران ایران: 
 

 محاکمه جمیل محمدی 

 دادگاه انقالب ۵1در شعبه 
 

 :اتحادیه آزاد کارگران ایران

یات مدیره اتحادیه آزاد کارگران جمیل محمدی از اعضای ه

دادگاه انقالب تهران مورد محاکمه قرار  ۵٢ایران در شعبه 

در این دادگاه جمیل محمدی به دلیل شرکت در . گرفت

کمپین اعتراضی چهل هزار امضای کارگری و عضویت در 

اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام واهی اجتماع و تبانی 

امنیت کشور تفهیم اتهام شد و  برای ارتکاب جرم بر ضد

ضمن رد اتهام وارده بر حقانیت کارگران در دفاع از حقوق 

 .انسانی شان تاکید کرد

جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده دو تن از هماهنگ 

کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیمه شب 

دهم اردیبهشت سال جاری با یورش ماموران امنیتی به 

روز در بند  64و  ٠٥ن بازداشت و به ترتیب مدت منازل شا

 . زندان اوین محبوس شدند ٠٢۴

* * * * * * * * * 

 مظفر صالح نیا احضار شد

 

مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران 

ایران به ستاد خبری وزارت اطالعات سنندج احضار و از 

 . مورد بازجوئی قرار گرفت ۵6تا  ۵٠ساعت 

در این بازجوئی مامورین وزارت اطالعات از وی در مورد عضو 

گیری در اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسامی اعضای هیات 

مدیره اتحادیه، برگزاری جلسات و تصمیمات در مورد فعالیت 

 سواالتی را مطرح کردند و از وی... های پیش روی اتحادیه و

ه آزاد کارگران ایران مصرانه خواستند تا از عضویت در اتحادی

 . استعفا و آنرا کتبا اعالم کند

زم در مورد سواالت اما مظفر صالح نیا ضمن پاسخ های ال.  

مطرح شده بر قانونی بودن اتحادیه و عدم استعفای خود از 

 .آن تاکید کرد

اتحادیه ازاد کارگران ایران با تاکید بر قانونی بودن 

فعالیتهایش، عضویت همه کارگران در تشکل های مستقل 

کارگری و منجمله عضویت در اتحادیه را حق مسلم آنان 

عالم می دارد در مقابل هر گونه می داند و بدین وسیله ا

سیاست سرکوب تشکل های مستقل کارگری ایستادگی 

 .خواهد کرد

بازداشت و احضار و بازجوئی از اعضای تشکل ها و 

نهادهای مستقل کارگری در حالی پایانی ندارد که با روی 

کار آمدن دولت روحانی سیاست بگیر و ببند، به اعتراضات 

نیز کشیده شده است و روزی  صنفی کارگران در محل کار

نیست که در جای جای کشور اعتراضات کارگران بدلیل 

عدم پرداخت مزد و یا خواست افزایش مزد و اعتراض به 

اخراج منجر به بازداشت و یا زدن اتهامات واهی به کارگران 

 . معترض نشود

این سیاست در حالی با جدیت تمام از سوی دولت 

ارگران ایران بدلیل مزد سه برابر روحانی دنبال میشود که ک

زیر خط فقر در بدترین شرایط معیشتی در تاریخ معاصر 

ایران قرار دارند اما در مقابل این وضعیت فالکت بار تنها 

چیزی که حکومت در برخورد به آن از خود نشان می دهد 

سیاست بگیر و ببند و زدن اتهامات واهی امنیتی به 

ین سیاست هایی نه تنها راه بی تردید چن. کارگران است

به جائی نخواهد برد بلکه بر عمق و دامنه نفرت و انزجار 

 .کارگران ایران از وضعیت موجود خواهد افزود
 

– اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 ۵٥۴٥بهمن ماه  ۵۴

* * * * * * * * * 
 

 تجمع کارگران شیشه آبگینه

ود طی در ادامه اعتراضات صنفی خ شیشه آبگینه کارگران

تفاوتی کارفرما در  ماهای گذشته و در واکنش به بی
شان در محوطه کارخانه  خصوص پرداخت مطالبات مزدی

 .اند تجمع کرده

قزوین که  شیشه آبگینه»شماری از کارگران کارخانه 
اند در پی تداوم  را دریافت نکرده  حقوق آبان، آذر و دی

ان، در کارفرما به پرداخت مطالبات صنفی ش  توجهی بی

 .نمازخانه کارخانه تجمع کردند

اند،  منابع خبری ایلنا در کارخانه شیشه آبگینه گزارش داده
 امروز دومین روز است که کارگران در ادامه اعتراضات 
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تفاوتی  صنفی خود طی ماهای گذشته و در واکنش به بی

شان در محوطه  کارفرما در خصوص پرداخت مطالبات مزدی

 .اند کارخانه تجمع کرده

نه خواستار بنا بر این گزارش، کارگران کارخانه شیشه آبگی

دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سر گیری فعالیت 

کارخانه هستند، اما نه مسئوالن و نه کارفرما پاسخ 

دهد و در این بین کارگران  ای به کارگران نمی کنده قانع

 .بالتکلیف بیشترین خسارت را دیده اند

به گفته آنان در شرایطی که همه مسئوالن استانی و 

از مشکالت کارگران آبگینه با خبرند اما هنوز شهرستانی 

ها  کارفرما در خصوص پرداخت مطالبات مزدی آن  تفاوتی بی

 .ادامه دارد

همچنین منابع خبری ایلنا در شیشه آبگینه در خصوص 

بدهکاریهای این کارخانه به سازمانهای مختلف مدعی 

  میلیارد تومان به اداره گاز و ٥شدند، این کارخانه حدود 

میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار  ٠بیش از 

  .است

* * * * * * * * * 

 

 جان کارگران ، جان نیست؟

 

فعاالن کارگری در مجتمع کشت وصنعت هفت تپه، از 

اجباری بودن حضور کارگران این واحد تولیدی در روزهایی که 

گذرد خبر  آلودگی هوا در محل کارشان از مرز هشدار می

 .دهند یم

:" اند کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه به ایلنا گفته

هوای مناطق جنوبی کشور به ویژه   تشدید بحران آلودگی

خوزستان که در اغلب فصول سال هوایی غبارآلود دارد، 

باعث شده این پدیده تاثیر غیر قابل جبرانی بر سالمت 

ایط کارگران این مجتمع بگذارد که بطور عادی نیز در شر

 ".کنند سخت و زیان آور و یا در فضای باز کار می

 
کنند  به گفته آنان، کارگران خوزستانی که در فضای باز کار می

ها را به وضوح بر قرنیه چشم، قلب و ریه  تاثیرات پدیده ریزگرد

های قلبی عروقی،  همچنین بیماری .کنند خود احساس می

ژی، افسردگی و امراض انسدادی مزمن ریه، آسم و آلر

ها به  از دیگر عوارضی است که با ورود ریزگرد... اضطراب و

کشور در بین مردم خوزستان بویژه کارگرانی که در فضای باز 

 .شود کنند دیده می کار می

گویند اکثر نیروی کار این مجتمع کشت  کارگران هفت تپه می

 و صنعت در فضای باز مشغول بکارند و به همین دلیل بیش از

با وجود آنکه . سایر شهروندان در معرض آلودگی هوا قرار دارند

کارگران این مجتمع انتظار دارند در روز هایی که آلودگی هوا 

تشدید می شود کارفرما کار در واحد را تعطیل اعالم کند اما 

 .همچنان با این وضعیت از کارگران کار می کشند

خوزستان بر اثر  به گفته کارگران؛ میزان آلودگی هوای استان

ها به مرحله ای رسیده که امکان خروج از خانه  ورود ریزگرد

شناسان و برخی  به همین دلیل مرتبا کار. وجود ندارد

مسئوالن نسبت به وضعیت موجود به شاغلین مناطقی که 

 .دهند غبار همه جا را فراگرفته هشدار می

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در خصوص فعالیت 

گویند؛ ادامه  ارگران در مناطق آلوده به گرد و خاک میک

های مشمول قانون کار در روزهای آلوده به  فعالیت کارگاه

. توافق کارگران با کارفرمای واحد تولیدی سپرده شده است

به همین دلیل در سال های اخیر هر بار که میزان آالیندگی 

تعطیلی  هوا بیشتر از حد مجاز افزایش یافته است دولت با

کارکنان اماکن دولتی موافقت کرده اما تعطیلی کارگران منوط 

 .به توافق با کارفرما شده است

به گفته کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه،از آنجا که 

تمامی کارگران و کارمندان به عنوان انسان بطور یکسان در 

معرض عوارض آلودگی هوا قرار دارند، محروم کردن کارگران از 

وبات مربوط به شرایط کار در هوای آلوده مصداق بارز مص

  .تبعیض در جامعه است

* * * * * * * * * 
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 کارگر ۰۲۲اعتصاب غذای

 کارخانه گندله سازی چادرملو

 

گران کارخانه گندله سازی اردکان به دلیل عدم انجام کار

نادیده گرفته  تعهدات مدیران در زمینه پرداخت پاداش و

شدن سختی کار برای کارگران چندین بار دست به اعتراض 

زده اند، که در ادامه اعتراضات کارگران این مجموعه برای 

بهمن از رفتن به رستوران ۵۵نشان دادن اعتراض خود روز

 .دداری کردندخو

بهمن صدای صنعت، یکی از کارگران این ۵۵به گزارش 

: کارخانه که هویتش محفوظ است، با اعالم این خبر گفت

کارگران این کارخانه به دلیل کم بودن پاداش وسختی کار 

وهمچنین عدم کیفیتی غذا از رفتن به رستوران کارخانه 

 .خودداری کردند

کارخانه گندله سازی قصد کارگر  ٠٢٢وی اضافه کرد که این 

دارند در ادامه اعتراض خود امشب نیز از رفتن به رستوران 

 .کارخانه خود داری کنند وبه اعتصاب غذای خود ادامه دهند

بهمن همین منبع، یکی از کارگران این کارخانه ۵٠به گزارش 

بهمن مدیران گندله ۵٠روز: که هویتش محفوظ است، گفت

دند وبرای رفع مشکالت کارگری سازی با کارگران صحبت کر

قول مساعدت دادند وقرار شد طی جلسه ای با مدیران 

شرکت مسئله پایین بودن پاداش کارگران را مطرح وبررسی 

بهمن به ۵٠کارگران معترض گندله سازی نیز روز. کنند 

  .اعتصاب خود پایان دادند

* * * * * * * * * 

 

 :ادامه تجمع کارگران

سازی  لوله»ان پیمانی اعتراض صنفی کارگر

 «خوزستان

سیال سازه »کارگران تحت مدیریت شرکت پیمانکاری 

که « سازی اهواز لوله»، نیروی انسانی کارخانه  «روشن

اند، در ادامه  طی دو ماه گذشته حقوق دریافت نکرده

نیز در محوطه ( بهمن ۵۴)اعتراض صنفی چند روز گذشته، 

 .کارخانه تجمع کردند

 

منابع کارگری ایلنا در کارخانه لوله سازی اهواز گزارش دادند؛ 

که « سیال سازه روشن»کارگران شرکت پیمانکاری 

تن است در اعتراض به پرداخت نشدن دو  ۵٠٢٢تعدادشان 

ماه حقوق و اعالم نارضایتی از شرایط کار در این شرکت 

انکاری، خواستار دریافت معوقات حقوقی و تغییر وضعیت پیم

 .شغلی خود هستند

شان از  کارگران می گویند؛ همکاران رسمی و قرارداد موقت

و حق کار در « نفت کارت»ای همانند پاداش،  ی ویژه مزایا

شرایط آب و هوایی بد و مزایایی چون استفاده از منازل 

ایا به ما کارگران پیمانکاری برخورداند اما این مز... سازمانی و

 .گیرد تعلق نمی

که کارگران ( بهمن ۵٥)کارگران تصریح کردند؛ از روز دوشنبه 

پیمانی با اجتماع در محوطه کارخانه فعالیت تولیدی بخشی 

و پوشش متوقف  ۹شماره یک،   از کارخانه را در سه کارخانه

 تفاوتی نشان اند، کارفرما نسبت به این موضوع بی کرده

کند به جای رفع مشکالت کارگران، به  دهد و سعی می می

اجتماع صنفی کارگران در ایام دهه فجر برچسب سیاسی 

 .بزند

به ادعای کارگران لوله سازی اهواز، اخیرا کارفرما با نصب 

ای در محوطه کارخانه هر گونه اجتماع صنفی کارگری  اطالعیه

در ایام دهه فجر را ممنوع اعالم کرده و برپایی تجمع کارگری 

 .را عملی ضد انقالبی دانسته است

به اعتقاد کارگران، اجتماع صنفی آنان برای تحقق حقوق 

شان انجام شده است و برچسبهای سیاسی به  صنفی

 .چسبد کارگرانی که بدنبال حقوق خود هستند نمی

 
 

 

 اخبار کوتاه  

 در مناطق ویژه های تشخیص و حل اختالف نبود هیات

ی که تحت مقررات قانون کار در مناطق ویژه و آزاد کارگران

های تشخیص و حل  کنند از نبود هیات اقتصادی کار می

  ..دهند اختالف برای رسیدگی به اختالفات روابط کار خبر می

* * * * * * * * * 

 انتقاد از توقف بیمه کارگران ساختمانی

ون بیمه قان ۱با بیان اینکه دولت اصالح ماده « کاظم احمدیان»

اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا به وزارت تعاون، کار 

ظاهرا تامین : افزود ،و رفاه اجتماعی ابالغ کرده است

اجتماعی در مسیر اصالح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی 

  .نیست بلکه در فکر تغییر آن است
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 کارگر قطار شهری اهواز ۴۲۲مطالبات حقوقی 

با وجود آنکه یک ماه به پایان سال جاری باقی است و »

کارگران انتظار دارند عیدی و پاداش پایان سال خود را 

 ۴٢٢ماه گذشته  ۹دریافت کنند اما کارفرما مطالبات حقوقی 

 «.کارگر را پرداخت نکرده است

منابع کارگری ایلنا در پروژه قطار شهری اهواز از پرداخت 

کارگر شرکت  ۴٢٢حقوقی حدود  ماه از معوقات ۹نشدن 

 دهند خبر می( مجری این پروژه)پیمانکاری کیسون 

 
 

 

  صدای کارگران 

 انسانیم ما کارگران،

ظرف چند روز گذشته وحتا همین حاال که مشغول نگارش 

این متن هستم ،گردوخاک شدیدی استان خوزستان را در 

 بطوری که دید بشدت کاهش یافته و مهمتر. برگرفته است

کافیست که .اینکه ، نفس کشیدن بسیار سخت شده است

نیم ساعت بیرون از خانه باشی تا تمام بدن آدمی را خاک 

دهان طعم خاک می گیرد ونوشیدن آب توام با .در بر گیرد

این در حالی است که مدت هاست که .طعم خاک 

 .خوزستان درین شرایط سخت محیط زیستی بسر می برد

ونی یافته است ،افزایش چشمگیر و آن چیزی که بشدت فز

بیماران مبتال به انواع مرض های تنفسی و انواع حساسیت 

با این حال دراین شرایط دشوارو در واکنشی فوری .هاست

از سوی دولت ومسئولین مربوطه معموال تمامی مدارس 

وادارات دولتی و بانک ها وسایر دوائر عمومی را که در 

 .د را تعطیل می کنندمحیط دربسته فعالیت می نماین

اما کارگران که در فضای آزاد مشغول بکارهستند وبیشترین 

تاثیر این آلودگی بر روی بدن آن هاست،شامل این تعطیلی 

 چرا ؟.نمی شوند

مگر این گردوخاک ،هوشمند است که روی بدن کارگران  

تاثیر نگذارد؟تاکی این نگاه تحقیر آمیز در مورد کارگران باید 

ه باشد؟براستی این دو بوم و هوا برای دوام داشت

 .چیست؟ما هم انسانیم

 با ارزوی دنیایی که شاهد هیچ گونه تبعیضی نباشیم

 /بهمن ماه -رضارخشان 

 
 

  رحوادث کا 

 
 

 مجروح شد« سیمان سپاهان»کارگر 

در کارخانه ( بهمن ۵4)بر اثر حادثه کاری که روز پنجشنبه 

سیمان سپاهان اتفاق افتاده است یکی از کارگران این واحد 

صنعتی از ناحیه زانو، لگن و قسمت زیر شکم دچار جراحت 

 .شده است

ر کارگ« علی اکبری»به گزارش خبرنگار ایلنا، در این حادثه 

جوشکار کارخانه سیمان سپاهان بر اثر کشیده شدن بر روی 

زنجیر تسمه نقاله که برای جابجایی کلینکر سیمان تعبیه 

شده است مجروح و به بیمارستان شهید مطهری فوالدشهر 

  .منتقل شد

* * * * * * * * * 

 

 کارگر در تهران ۳مجروح شدن 

کانال آب های  سه کارگر مقنی براثر ریزش ناگهانی دیواره

 .فاضالب شهری واقع در بلوار معلم، به شدت مصدوم شدند

ای از کارگران  عده( بهمن ۵۴)بر اساس گزارش دریافتی ایلنا، 

مشغول حفر کانال برای سیستم فاضالب شهری بودند که به 

یک باره بخشی از دیواره خاکی آن ریزش کرد و سه تن تا کمر 

ن گزارش، آتش نشانان با بنا بر ای .در زیر خاک گرفتار شدند

برداشتن خاک به سرعت هر سه کارگر افغان را از زیر آوار 

خارج کردند که خوشبختانه هر سه از این حادثه جان سالم 

  .بدر بردند

* * * * * * * * * 

 « سیمان سپاهان»وقوع دو حادثه کار در 

ابراهیم رجبی، کارگر واحد تعمیرات کارخانه سیمان سپاهان 

های این  سقوط قالب جرثقیل سقفی یکی از سالنبر اثر 

کارخانه آسیب دیده و هم اکنون در بیمارستان شهید مطهری 

  .اصفهان بستری است« فوالدشهر»

روز یکشنبه نوزده بهمن ماه براثر سقوط قالب جرثقیل سقفی 

در کارخانه سیمان سپاهان ابراهیم رجبی کارگر واحد صنعتی 

سه روز پیش از این . ن پا آسیب دیداین کارخانه از ناحیه را

حادثه نیز یکی دیگر از کارگران کارخانه سیمان سپاهان به نام 

  ..در هنگام کار مجروح شده بود« علی اکبری»
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  اطالعیه ها 

 دستمزد کارگران، شناورپرداخت شود

 

، اتحادیه ۴۹در میانه مذاکرات تعیین مزد کارگران برای سال 

های پاالیشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی  پروژهنیروی کار 

ای خواستار آن شد تا دستمزد  ایران با انتشار اطالعیه

های تولید بصورت شناور تعیین  کارگران نیز مانند سایر هزینه

 .شود

به گزارش ایلنا، در اطالعیه آمده است با وجود آنکه بیشتر 

و  های پاالیشگاهی، پتروشیمی کارگران شاغل در پروژه

نیروگاهی ایران به دلیل اشتغال در مناطق آزاد و ویژه 

های قوانین کار و تامین اجتماعی  اقتصادی از حمایت

مقررات اشتغال مناطق آزاد  ٠۱اند اما به استناد ماده  محروم

ها نباید از حداقل مزد قانونی  و ویژه اقتصادی میزان مزد آن

 .کشور کمتر باشد

امه با یادآوری اینکه به موجب ماده این اتحادیه کارگری در اد

قانون کار شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی  ۹۵

سبد »و « نرخ تورم»تعیین مزد باید بر اساس دو معیار 

دستمزد « های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره هزینه

در سال های اخیر روند : افزاید کارگران را تعیین کند، می

های رسمی نرخ تورم  ی با گزارشهای زندگ صعودی هزینه

همخوانی نداشته و همین مسئله باعث عقب ماندگی 

 .قدرت خرید کارگران شده است

این اتحادیه با انکار ناپذیر دانستن نقشی که کارگران به 

عنوان نیروی انسانی در ایجاد ارزش افزوده و تبدیل مواد 

از زمان : کند اولیه به کاالی نهایی برعهده دارند، اضافه می

های خصوصی سازی با  خاتمه جنگ و شروع سیاست

توصیه بانک جهانی تاکنون هربار که زمان توزیع درآمد حاصل 

از فروش کاالی نهایی فرارسیده است سهم کارگران به 

 .عنوان یک حق اجتماعی نادیده گرفته شده است

این نهاد صنفی با یادآوری اینکه تنها به فاصله چند روز از 

زمانی که بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی دولتی 

ورم ایران شد بهای نان به مدعی نزولی شدن روند نرخ ت

 ٥٥های کارگری تا  ترین کاالی مصرفی خانواده ای عنوان پایه

واقعیت این است که به : دهد درصد افزایش یافت، ادامه می

های سرمایه داری مالی که هم اکنون در  گیری دلیل سو

مناسبات اقتصادی کشور حاکم است، سهم واقعی کارگران 

ادیده گرفته شده و بنابراین ضروری از قیمت تمام شده تولید ن

های کارگری هرچه  است تا جهت ترمیم قدرت خرید خانواده

های تمام شده  تر دستمزد کارگران نیز مانند سایر هزینه زود

 .تولید بصورت شناور افزایش یابد

داری  به باور نویسندگان این اطالعیه با وجود آنکه در سرمایه

ترین  ران به عنوان یکی از مهمهای کارگ صنعتی تامین خواسته

عوامل تولید ارزش افزوده پذیرفته شده است اما در مناسبات 

گذاری طوالنی مدت  سرمایه داری مالی که اساسا بر سرمایه

های اقتصادی اعتقادی ندارد هموراه کمترین سهم  در پروژه

ممکن برای کارگران در نظر گرفته شده است و تحت تاثیر 

ت که امروز دامنه جغرافیایی مناطق آزاده همین مناسبات اس

و ویژه اقتصادی به عنوان محافلی که در آن حقوق اجتماعی 

ترین شکل ممکن رسیده رو به گسترش  نیروی کار به حداقل

 .است

این اتحادیه کارگری با یادآوری این نکته که اقداماتی همچون 

های  توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت کارگاه

کوچک از شمول مقررات قانون کار و از شیوه منسوخ شده 

شاگردی در بازار کار تنها باعث محرومیت بیشتر طبقه -استاد

شود،  کارگر ایران از حقوق اجتماعی قانونی خود می

از آنجا که بیشتر جامعه ایران را مزدبیگران کارگر : افزاید می

ف بلند هایی با اهدا دهند اتخاذ چنین محرومیت تشکیل می

های کالنی که در خصوص جوان شدن  مدت و سیاست گذاری

های  جمعیت، حمایت از تولید داخلی و توزیع متناسب حمایت

 .شود مغایرت دارد اجتماعی می
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 اندیشه 

 
 :زاده جعفرعظیم

 صدها هزار کارگر آواره می شوند
 (بخش پایانی)

 

در مورد کلیت مصوبه جدید مجلس در مورد  زاده جعفرعظیم

به موادی از قانون کار اظهار   اضافه کردن برخی تبصره ها

ا قدری هر انسان منصف و دقیقی که این مصوبه را ب: داشت

تعمق بخواند بالفاصله متوجه ریاکاری نهفته در آن برای 

 . حقنه کردن تسهیل شرایط اخراج کارگران می شود

به این معنا که با چنان مهارتی کل مصوبه را دچار آشفتگی 

و تناقض کرده اند که در نگاه اول هر کسی آن را بخواند فکر 

که به آن رای می کند ارائه دهندگان این طرح و نمایندگانی 

اما . داده اند آدمهای بسیار بی سواد و غیر مطلعی بوده اند

چنین رویکردی در تنظیم این طرح و تصویب آن کامال تعمدی 

 .انجام شده است تا هدف اصلی این طرح پوشیده بماند

این  ۵درست است که بند اول ماده : جعفر عظیم زاده افزود

قرار است تحت  طرح مبنی بر کتبی شدن قراردادها که

قانون کار اضافه شود مثبت است  ۰به ماده  ٥عنوان تبصره 

اما با توجه به شرایط موجود و باز بودن دست کارفرمایان در 

تحمیل هر گونه شرایط برده واری بر کارگران، دادن چنین 

 . امتیازات کوچکی نفعی برای ما کارگران نخواهد داشت

سفید امضا قانونی است که مگر در قانون کار موجود قرارداد 

سال هاست این گونه قراردادها در بسیاری از مراکز تولیدی 

 و صنعتی به یک روال تبدیل شده است؟ 

به این معنا میخواهم بگویم که صرف غیر قانونی کردن 

قراردادهای شفاهی ، ذره ای دردی از درد ما کارگران دوا 

ناخته می وقتی قرارداد یک ماهه برسمیت ش. نخواهد کرد

شود و کارفرما می تواند پس از یک ماه، قرارداد کارگر را 

 تمدید نکند دیگر کتبی شدن چنین قراردادی چه امنیت 

 

شغلی برای کارگر می تواند ایجاد کند که حال ما بخواهیم به 

شدن قرارداد به عنوان فاکتوری برای تامین امنیت کتبی 

لذا به . شغلی مان بنگریم و آن را به نفع خود ارزیابی کنیم

قانون کار فقط  ۰نظر من اضافه کردن چنین تبصره ای به ماده 

 . با هدف تحمیل چیز دیگری در این الیحه صورت گرفته است

که این اقدام نیز  این الیحه نیز باید بگویم ۵ماده  ٠در مورد بند 

بطور روشنی با هدف تحمیق ما کارگران صورت گرفته است و 

با اینکار تالش شده است نشان داده شود که گویا در این 

 . طرح تبصره ای به نفع کارگران وارد شده است

اما وقتی بدانیم که عین همین تبصره ای که تحت عنوان 

ضافه شود بطور قانون کار ا ۰که قرار است به ماده  6تبصره 

قانون کار وجود دارد آن وقت عمق  ٠6کاملتری در ماده 

ریاکاری طراحان و تصویب کنندگان چنین طرحی روشن می 

طرح مصوب که قرار است تحت عنوان  ۵ماده  ٠بند : شود

کارفرمایان : "قانون کار اضافه شود میگوید ۰به ماده  6تبصره 

نسبت مدت کارکرد  موظفند به کارگران با قرارداد موقت به

مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد 

   ".پرداخت نمایند

درصورت خاتمه قرارداد كار، كار : قانون کار می گوید ٠6ماده  –

معین يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه 

مطابق قرارداد، يكسال يا بیشتر، به كار اشتغال داشته است 

هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس  براي

آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي 

 . پايان كار به وي پرداخت نمايد

 ٠6با ماده  ۰در نتیجه و با مقایسه تبصره وارد شده به ماده 

قانون کار، می بینید که اضافه کردن چنین تبصره ای ریاکاری 

 .تایی بیش نبوده اس

این  ٠جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه در تشریح ماده 

 ۵٢در این ماده بندی تحت عنوان بند ح به ماده : مصوبه گفت

شرایط و : "قانون کار موجود اضافه شده است که می گوید

(". در مواردی که مدت تعیین نشده است)نحوه فسخ قرارداد 

ن است که چیزی که در رابطه با این بند روشن است ای

قانون کار این  ۰ماده  ٠طراحان این بند به جای حذف تبصره 

بند را اضافه کرده اند تا با استناد به آن شرایط و نحوه فسخ 

قراردادهایی که مدتی در آن قید نشده است را وارد قانون 

کنند و از این رهگذر معدود موارد قرارداد دائم را که در نتیجه 

  .کار وجود دارد از میان بردارندقانون  ۰ماده  ٠تبصره 

در این ماده، : مصوبه مجلس اظهار داشت ٥وی در باره ماده 

قانون کار اضافه شده  ٠۵بندی تحت عنوان بند ز به متن ماده 

فسخ قرارداد به نحوی که در متن : " این بند می گوید. است

حرافی ". بینی شده است  پیش( منطبق با قانون کار)قرارداد 

 . کاری از سر و روی این بند می ریزدو ریا
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مصوبه مجلس در مورد  6جعفر عظیم زاده در باره ماده 

تمامی تردستی . اصل مسئله این جاست: قانون کار گفت

های موجود در مصوبه مجلس و قید شرایط اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی به مثابه فاکتورهایی برای خاتمه 

قرارداد کارگر در اصل الیحه حمایت از تولید برای همین بوده 

است تا بند ح را با هدف اخراج صدها هزار کارگر وارد ماده 

 . قانون کار کنند ٠۵

آئین نامه اجرائی  6اصالح ساختار و نوسازی صنایع در ماده 

معطوف به اخراج کارگر ( ۵)وجود بیمه بیکاری قانون کار م

نیست و از این رهگذر دولت و کارفرمایان به بهانه نوسازی 

 . صنایع تاکنون قادر به اخراج کارگران نبوده اند

این مسئله ای بود که سال ها بود در گلوی دولت و 

کارفرمایان گیر کرده بود و آنان نمی توانستند به این بهانه 

به همین دلیل، هم در . اخراج کنندکارگران را دسته، دسته 

دولت های پیشین و هم در دولت دهم تالش شد تا اصالح 

ساختار و نوسازی صنایع نه به مثابه دوره ای موقتی برای 

وصل کارگر به بیمه بیکاری بلکه به مثابه خاتمه قرارداد 

 . کارگر قانونی شود

این هدف را دولت های پیشین نتوانستند محقق کنند اما 

دولت روحانی با رویکرد به غایت ضد کارگری که دارد این 

مسئله را در دستور گذاشت، به اعتراضات کارگری وقعی 

ننهاد، بازداشت و اخراج رهبران و نماینده های کارگری را در 

محیط های کار به اجرا در آورد و نهایتا موفق شد آنرا به 

 .تصویب برساند

مصوبه  6دن بند ح ماده عظیم زاده در باره تبعات وارد ش

نفس وارد کردن : قانون کار اظهار داشت ٠۵مجلس به ماده 

قانون کار که ناظر  ٠۵مقوله اصالح و نوسازی صنایع به ماده 

بر موارد خاتمه قرارداد می باشد بدون هیچ توضیحی 

معنایش این است که از این پس دولت و کارفرمایان می 

در کارخانه ها و مراکز  توانند با هر اصالح و نوسازی که

تولیدی و صنعتی انجام می دهند یا وانمود به انجام دادن آن 

می کنند کارگران را قانونا اخراج کنند بدون اینکه کارگر برای 

بازگشت بکار یا مقاومت در برابر اخراج حتی ذره ای از 

 . پشتوانه قانونی برخوردار باشد

تمام است، نه می تواند کار کارگر با این بند از این پس دیگر 

نسبت به اخراجش اعتصاب و اعتراض کند و نه می تواند به 

مصیبت بار بودن این بند زمانی . مراجع قانونی شکایت ببرد

روشن می شود که به این نکته توجه کنیم که هم اکنون 

درصد صنایع کشور فرسوده و نیمه فرسوده  ٢٢بیش از 

ایع مشغول بکار است و اغلب کارگرانی که در این صن

هستند پا به سن گذاشته اند و امکان اشتغال مجدد در 

 . جائی دیگر برایشان صفر است

صدها هزار کارگر در این گونه صنایع و با شرایط سنی فوق 

هم اکنون مشغول بکارند که با اجرایی شدن این بند در ماده 

ی قانون کار آواره خیابان ها خواهند شد بدون اینکه ذره ا ٠۵

پشتوانه برای ادامه حیات یا امکانی برای دست و پا کردن 

 . شغلی داشته باشند

فاجعه بسیار بزرگ و هولناکی در انتظار صدها هزار خانواده 

تازه این در شرایطی است که صاحبان صنایع . کارگری است

واقعا بخواهند دست به اصالح و نوسازی بزنند نه اینکه آن را 

کارگران قرار بدهند که چنین نیز مستمسکی برای اخراج 

 .خواهند کرد

شما عمق فاجعه و جدی بودن طرح : جعفر عظیم زاده افزود

اخراج صدها هزار کارگر با مصوبه مجلس را زمانی متوجه می 

قانون تنظیم بخشی از مقررات " ۴شوید که بدانید در ماده 

پیش بینی شده است که ( ٠")تسهیل نوسازی صنایع کشور

صندوق بیمه بیکاری منابع کافی برای تحت پوشش  چنان چه

گرفتن بیمه بیکاری کارگرانی که اخراج شان با استناد به این 

ماده صورت می گیرد نداشته باشد باید اعتبار آن از طریق 

 . بودجه کل ساالنه کشور تامین شود

ببیند که اخراج چند صد هزار یا میلیون کارگر مد نظر است که 

ینی می کنند ممکن است موجودی صندوق خودشان پیش ب

 !!بیمه بیکاری کفاف این همه اخراج و بیکار سازی را ندهد

وی در پایان این مصاحبه در رابطه با این پرسش که آیا بیمه 

بیکاری پشتوانه ای برای این صدها هزار کارگر نیست اظهار 

مطلقا نه خیر، بیمه بیکاری در ایران یک داروی موقت : داشت

ی پیش گیری از اولین سکته است، چرا که طبق قانون برا

بیمه بیکاری کارگران فقط در ازای میزان سال های سابقه 

کارشان به آن وصل می شوند که اغلب دو سه سال بیشتر 

نیز نیست و دولت و کارفرمایان ریالی مسئولیت در برابر 

کارگرانی که مدت بیمه بیکاریش بنا بر سابقه کارشان تمام 

 . شود ندارند می

 آیین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری 4ماده ( ۵)

هرگونه تغییر يا بازسازي خط تولید، جابه جايي كارگاه و 

ماشین آالت به منظور كاهش وابستگي و بهینه كردن تولید 

هاي اقتصادي و اجتماعي دولت  كه در راستاي سیاست

تصمیم  گردد و صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادي تلقي مي

گیري در مورد كاركنان اين قبیل كارگاه ها كه موقتا  بیكار 

قانون از مقرري  ۰ماده « الف»شناخته شده و در چارچوب بند 

بیمه بیكاري استفاده خواهند نمود، به عهده شورايعالي كار 

 باشد مي

هاي موضوع اين ماده  مديران و كارفرمايان كارگاه: ۵تبصره  

 ختار اقتصادي واحد خود را كه به موظفند طرح تغییر سا
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( واحدهاي تابعه در استان ها)تصويب وزارتخانه ذيربط 

رسیده است، همراه با تقاضاي كتبي، تعهدات الزم و 

كاركنان مشمول طرح كه موقتا  بیكار  فهرست اسامي

اده از مقرري بیمه خواهند شد با ذكر مدت زمان استف

بیكاري به واحد كار و امور اجتماعي محل تسلیم نمايند و 

پس از تائید طرح توسط شورايعالي كار نسبت به اجراي آن 

 .اقدام كنند

واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند حداكثر : ٠تبصره  

روز پس از دريافت طرح و تقاضاي كتبي، مدارك  ۵٢ظرف 

رش بازرسي كار جهت اتخاذ تصمیم به مربوط را همراه با گزا

شورايعالي كار ظرف يك ماه . شورايعالي كار ارسال نمايند

پس از دريافت مدارك مربوط تصمیم خود را اعالم خواهد 

 نمود

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل  - ۴ماده (۰)

 نوسازی صنایع کشور

وری، نیروی انسانی  منظور ارتقای سطح کیفی و بهره  به

با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر  رکتهای صنعتیش

در زمینه  درصورت توافق طرفین. گردد شرکت مشخص می

نیروی انسانی موردنیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت 

مزایا بابت هر سال سابقه کار در  حداقل دوماه آخرین مزد و

واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط 

 ۵٥4۴646٠4قانون بیمه بیکاری مصوب ( ۰)ماده ( فال )بند

 . گیرند می تحت پوشش بیمه بیکاری قرار

درصورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و 

نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از  کارفرما، موضوع با

 های صنایع و وزارتخانه )نمایندگان دولت 

ریزی  ریت و برنامهکار و امور اجتماعی و سازمان مدی معادن، 

های عالی  تشکل و سازمان تأمین اجتماعی و( کشور

کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، 

پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار  کارگران مازاد با

بیکاری مصوب  قانون بیمه( ۰)ماده ( الف )مطابق ضوابط بند 

 .گیرند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می ۵٥4۴646٠4

ضوابط این ماده تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی،  

جمهوری اسالمی ایران، قابل اجراء  اجتماعی و فرهنگی

 .باشد می

در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای  

نیروی انسانی واحدهای صنعتی،  پوشش اصالح ساختار

له هرسا ریزی کشور موظف است سازمان مدیریت و برنامه

اعتبارات موردنیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب 

کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی  بودجه ساالنه کل

 .قرار دهد

مصوبه مجلس پیرامون افزودن تبصره هایی به مواد 

 قانون کار ۰۵و  ۵۲، 7

قانون کار دو تبصره به شرح زیر الحاق  7به ماده  -۵

 :می شود

قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است  -٥تبصره 

ب قوانین که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچو

. گیرد  شود و در اختیار طرفین قرار می  و مقررات تهیه می

 مثبت

کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به  -6تبصره 

نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال 

 .یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند

انون ق ۵۲به متن ماده ( ح)بند ذیل به عنوان بند  -۰

 :شود الحاق 

در مواردی که مدت تعیین )شرایط و نحوه فسخ قرارداد  -ح

 (نشده است

قانون  ۰۵به متن ماده ( ز)بند ذیل به عنوان بند . ۳

 :الحاق شود

منطبق با قانون )فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد  -ز

 .بینی شده است  پیش( کار

قانون الحاق  ۰۵به ماده ( ح)متن زیر به عنوان بند  -6

 :شود  می

به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی،  -ح

های جدید و   ها و فناوری توانند بر مبنای نوآوری کارفرمایان می

پذیری تولید، اصالح ساختار انجام دهند،   افزایش قدرت رقابت

جانبه  ٥در اینصورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد 

کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه تشکل کارگری )

، کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت (محل

پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصالح ساختار کارگران 

جانبه به محل کار برگرداند و  ٥را به میزان ذکر شده در قرارداد 

ون تنظیم قان ۴توانند مطابق مفاد ماده  یا کارفرمایان می

بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون 

 .بیمه بیکاری عمل کنند
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 کارگری تاریخ 
 

 کسوتان جنبش کارگری ایران پیش

 

 رضا روستا

 راه توده
 

 

 گام های نخستین در تاسیس اتحادیه ها 

تشکیل اتحادیه های کارگری ایران از اوائل قرن بیستم، 

آغاز می ( ۵۴٢۰ -۵۴۵۵)بویژه در جریان انقالب مشروطه 

 . شود

ه، در این دوران مناسبات سرمایه داری در ایران توسعه یافت

بازرگانی خارجی افزایش قابل مالحظه ای پیدا می کند، 

سرمایه های انحصاری خارجی امتیازهای سودآوری در 

کشور به دست می آورند، جریان جدا شدن تولید کنندگان 

از وسائل تولید دامنه دارتر می گردد و ساالنه ده ها هزار 

لید دهقان بی زمین و تولید کنندگان خرده پا که از وسائل تو

محروم شده بودند در جستجوی کار به شهرها رو می آورند 

به ویژه )و عده زیادی از آنان نیز برای پیدا کردن کار به خارج 

 .مهاجرت می کنند( به روسیه

 

مهاجرت کارگران و دهقانان ایرانی به روسیه، به خصوص 
شهر باکو که مرکز صنایع نفت روسیه بود، سبب می شود 

ار انقالبی و سازمان های کارگری، روش که آن ها با افک

کارگران ایرانی در مبارزه . مبارزه و فعالیت آنان آشنا شوند
سندیکائی و انقالبی کارگران باکو نقش مهمی ایفا می 

عده ای از آنان که به ایران بر گشتند کوشش کردند . کردند

که اتحادیه های صنفی را در شهرهای مهم کشور تشکیل 
 . دهند

 

برای نخستین بار اتحادیه کارگران چاپخانه ها  ۵۴٢4ال در س
برای نخستین بار  ۵۴٢۰در سال . در تهران تشکیل شد

کارگران و کارمندان پست و تلگراف به خاطر افزایش حقوق 

اتحادیه کارگران برق را حیدر خان . دست به اعتصاب زدند
تشکیل داد و در همین اوان  ۵۴٢۰عمواوغلی در سال 

 اتحادیه کارکنان تراموای تهران را تشکیل می دهد حیدرخان 

و اولین اعتصاب کارگران برق در سال فوق به وسیله 
 . عمواوغلی رهبری می شود

 
این اعتصاب برای یک روز تعطیل در هفته، لباس کار، کمک به 

نقل از روزنامه )که موقع کار معلول می شوند، بود  کارگرانی

در فاصله سال (. ۵۴٢۰، هفدهم اوت ۰۰حبل المتین شماره 

کارگران و کارمندان تهران، رشت، کارگران  ۵۴٢۰ – ۵۴۵٢های 

شرکت ماهی گیری لیانوزوف و باربران بندری بندر انزلی 

ت چندین بار اعتصاب کردند و توانستند موفقیت هائی به دس

در کارخانه لیانوزوف در انزلی کارگران شیالت ایران با . آورند

 .روس ها متحدا اعتصاب می کردند

پس از شکست انقالب مشروطه و آغاز جنگ اول جهانی 

با آغاز انقالب در . نهضت کارگری ایران نیز دچار رکود گردید

روسیه بویژه پس از پیروزی انقالب اکتبر، نهضت انقالبی در 

 ..یز توسعه یافتایران ن

در تمام ایران،  ۵۴٠۵ -۵۴۵۰چنان که گفته شد در سال های  

بخصوص در ایاالت شمالی جنبش آزادی ملی و مبارزه علیه 

امپریالیسم انگلیس و قرارداد خائنانه و اسارت آور وثوق الدوله 

در . و نصرت الدوله با انگلستان رونق بیشتری پیدا می کند

مستقر می شود و در آذربایجان و گیالن انقالب توده ای 

خراسان قیام ملی خیابانی و کلنل محمد تقی پسیان برپا 

 . می گردد

در همین دوران نهضت سندیکائی نیز احیاء می شود و 

اتحادیه های کارگری فعالیت خود را در شهرهای بزرگ کشور 

کارگران چاپخانه های  ۵۴۵۰در سال . از نو آغاز می کنند

اعتصاب می زنند و موفق به انعقاد قرارداد تهران دست به 

در اثر این اعتصاب . دستجمعی با کارفرمایان می گردند

ساعت کار روزانه به هشت ساعت تقلیل پیدا می کند، 

 . دستمزدها افزایش داده می شود، شرایط کار بهتر می گردد

در گیالن چندین اتحادیه کارگری بوجود می آید که مهمترین 

ه باربران و کارگران بندر انزلی به رهبری محمد آنان اتحادی

. آخوند زاده و مشهدی ابراهیم و حسین شوقی بوده است

اتحادیه کارگران ایالتی گیالن به رهبری رضا حسن زاده 

 . بود( معروف به چنگیز)

عالوه بر این اتحادیه کارگران صیادان، بشکه چی ها، 

سازان و غیره در سپورها، خیاط ها، نجارها، آهنگران، حلبی 

از رهبران اتحادیه های کارگری گیالن . گیالن موجود بود

مشهدی ابراهیم رئیس اتحادیه و استاد غالمحسین نجار در 

 .زندان رضاشاهی در گذشتند

در تهران سیفی و مرتضی حجازی و محمد تنها، در آبادان  

 . علی شرقی و علی امید و دیگران فعالیت می کرده اند
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در ( دهزاد)ابوالقاسم اسدی و حسین شرقی و حسابی 

نهضت کارگری ایران را در تهران اداره می  ۵۴٠۰سالهای 

 .کردند

محمد تنها، علی شرقی، مرتضی حجازی، انزایی، صادق  

. و سایر رهبران کارگری در زندان رضاشاهی در گذشتند پور

دبیر " حسن نیک بین"حسین شوقی، رضایف شرقی و 

حزب کمونیست ایران و سیفی و حسابی دهزاد و دیگران 

 -در زمان کیش شخصیت در دوران استالین بوسیله بریا

رئیس جمهور  -و باقراوف -رئیس سازمان امنیت مرکزی

 .بین رفتنداز  -آذربایجان شوروی

ارگان زحمتکشان گیالن " پیک ایران"در رشت روزنامه  

دهقانان فقیر بیدار "اولین بیانیه خطاب به . منتشر گردید

این اولین قدم . در این روزنامه چاپ و منتشر شد" شوید

 . برای بیداری نهضت دهقانان ایران بود

در آجی بیشه و شهر رشت متینگ بزرگ دهقانان تشکیل 

سایر فعاالن و رهبران اتحادیه های روستائی گیالن ، . گردید

علی کباری، علیوف آهنگر، رضا روستا و دیگران حضور 

 ..داشتند

به رهبری دهگان و کمک حزب  ۵۴٠٢در سال های 

کمونیست ایران نهضت سندیکائی کارگری توسعه یافته و 

اتحادیه تجاوز می کند که  ۵٢تعداد اتحادیه های تهران از 

ین آنها اتحادیه کارگران چاپخانه ها، نساجی، مهم تر

  .معلمان و غیره بودند

در همین سال شورای اتحادیه ها تشکیل می شود که در 

بنا به ابتکار . آن هر یک از اتحادیه ها یک نماینده داشتند

شورای مرکزی تهران روز اول ماه مه در اکثر شهرهای 

 .کشور نمایش کارگری تشکیل شد

ور، بویژه در گیالن که نهضت انقالبی جنگلی در شمال کش 

ها اوج بیشتری یافته بود سازمان سیاسی طبقه کارگر نیز 

سال کودتای  – 1299خرداد ) ۵۴٠٢در ژوئن . تشکیل گردید

نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در بندر ( رضاخان

انزلی تشکیل یافت، مرام نامه و اساسنامه حزب را به 

 . عضای کمیته مرکزی را انتخاب کردتصویب رسانید و ا

احسان هللا خان از طرف حکومت انقالبی گیالن بنام کمیته )

 (آزادیبخش ایران تشکیل حزب طبقه کارگر را تبریک گفت

برای ایجاد همآهنگی بین نهضت  ۵۴٠۵در نوامبر سال 

اتحادیه های کشور شورای مرکزی اتحادیه ها تشکیل شد 

، سپس کار و اقتصاد ایران نیز "قتحقی"و ارگان آن روزنامه 

 .فعالیت خود را آغاز کردند

هزار کارگر و ٠٢ شورای مرکزی بیش از  ۵۴٠٠در آغاز سال 

درهمین . کارمند را در صفوف اتحادیه ها متمرکز ساخته بود

. سال کارگران نفت جنوب نیز موفق به تاسیس اتحادیه شدند

مین بسوی اعتالء می رفت و در ه ۵۴٠٢نهضت اتحادیه ای تا 

 ٥٢سال اعضای اتحادیه های وابسته به شورای مرکزی به 

 .هزارتن رسیدند

 -۵۴6۵)چنانچه گفته شد با برقراری رژیم دیکتاتوری رضاشاه  

که با دست امپریالیسم انگلستان در ایران عملی و ( ۵۴٠٢

مستقر شد و تصویب قوانین ضد کارگری، سازمان های 

بور به فعالیت مخفی اتحادیه ای و حزب کمونیست ایران مج

 . شدند

در دوران دیکتاتوری رضاشاه اعتصاب های مهمی در 

موسسات شرکت نفت ایران و انگلیس، کارخانه ها و سایر 

موسسات رخ داد که مهمترین آنها اعتصاب کارگران نفت در 

 . بود ۵۴٠۴ماه مه 

در این اعتصاب تمام کارگران شرکت کردند و رهبری اعتصاب 

کارگران اعتصابی . بود" ت کارگران نفت جنوبجمعی"به دست 

افزایش حقوق، تامین مسکن، تقلیل ساعت کار روزانه، تعیین 

بازنشستگی برای کارگرانی که در جریان کار معلول می 

شوند و خانواده آنان، مرخصی ساالنه، شناسائی رسمی 

اتحادیه های کارگری و روز اول ماه مه، آزادی کارگران زندانی 

 .را مطالبه می کردند و غیره

برای مقابله با کارگران اعتصابی نه تنها نیروهای نظامی  

در . ایران بلکه نیروی دریائی انگلیس نیز دست به کار شدند

نتیجه زد و خورد بین کارگران و سربازان ده ها کارگر کشته 

نفر به سایر شهرهای کشور  ٢٢٢نفر زندانی و  ٠٢۵شدند، 

تمام کارگران  ۵۴٥٢عد یعنی در سال سال ب. تبعید گردیدند

کارخانه وطن در اصفهان دست به اعتصاب زدند و موفق 

درصد  ٠٢ساعت تقلیل ، دستمزد را  ۴شدند کار روزانه را به 

  .افزایش وجریمه ها را کم کنند

کارگر ساختمان نوشهر دست به  ۰٢٢بیش از  ۵۴٥٠در سال 

کارگران موفق  روز طول کشید و ۰این اعتصاب  .اعتصاب زدند

 .به افزایش دستمزد شدند

صدها تن از رهبران اتحادیه ها و رهبران  ۵۴٥٢در سال های 

سازمان های مخفی حزب کمونیست بازداشت شدند و طبق 

بر . قانون ضد کارگری سال های متمادی در زندان بسر بردند

( ۵۴٥۵) ۵٥۵٢اساس قانون ضد کمونیستی که در سال 

بیش از  ۵۴6۵لس گذشت تا سال بدستور رضاشاه از مج

تن از رهبران و فعاالن حزب کمونیست و اتحادیه های  ۵٢٢٢

 .کارگری زندانی شدند
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در دوران ترور و اختناق رضاشاهی عالوه بر شهید شدن 

تن در زندان،  ٢٥دکتر ارانی رهبر مشهور نهضت کمونیستی 

حادیه ای نیز به دست دژخیمان رضا بسیاری از فعاالن ات

 .شاه در زندان های کشور کشته شدند

تن،  ٢٥دکتر تقی ارانی مدیر مجله دنیا و رهبر گروه معروف  

بعد از حیدرخان عمواوغلی مبرزترین و فهمیده ترین انقالبی 

لنینیسم را  -کمونیست ایران است که افکار مارکسیسم

دکتر ارانی . رویج کردبین روشنفکران و زحمتکشان ایران ت

از زندان بیانیه ای  ۵۴٥4او در سال . حتی در زندان بیکار نبود

 . به مناسبت اول ماه مه نوشت

در این بیانیه جنگ جهانی آینده را پیش بینی کرد و مطالب 

دکتر . ، بیان داشت"جبهه واحد"جالبی در باره لزوم تشکیل 

پلیسی و ارانی در آخرین دفاع خود در دادگاه، رژیم 

دیکتاتوری رضاشاه را که بوسیله امپریالیسم انگلستان بر 

ملت ایران تحمیل شده بود رسوا ساخت و ضمنا بر علیه 

 .خیانتکاران شرح مبسوطی اظهار داشت

 ....ادامه دارد

 
 

 

 اقتصاد ملی 

  ؛اژدهای فساد

 داردزوایای امنیتی، اجتماعی و سیاسی 

 
 ابراهیم رزاقی

 ،سرویس اقتصادی جام نیوز

 

رابطه رونق اقتصادی با کاهش مفاسد یکی از مهمترین 

مباحث اقتصاد است که این روزها در کشور ما مورد بحث و 

رشد و رونق اقتصادی با امید به . تبادل نظر قرار گرفته است

کسب و کار،  ثمردهی فعالیت های سالم تولید و رونق

هنگامی که مردم یک . همیشه مقارن و یکسان بوده اند

 جامعه رشد فعالیت های سالم را با چشم خود ببیند، آنگاه

به گسترش کسب و کار و تجارت خود همت بیشتری می 

مدیری که در راس کار است، اگر اعتقادی به تولید . گمارند

نداشته باشد و تنها به منافع خود و گروه خود بیاندیشد، هر 

، به همان چه جایگاهش بلندتر و دامنه نفوذش بیشتر باشد

نسبت، میزان یاس و ناامیدی مردم برای ورود به فعالیت های 

  .مولد اقتصادی کمتر می شود

 

مسئولی که از طریق رانت و با استفاده از تسهیالت دولتی از 

قبیل دالر ارزان، اقدام به تزریق پول به فعالیت های غیر 

تولیدی می کند و یا ثروت هنگفت خود را به خارج از کشور 

منتقل می نماید، تمام انگیزه مردم عادی برای ورود به بخش 

هنگامی که طبقات پایین جامعه این . تولید را نابود می کند

فرهنگ غیرتولیدی را مشاهده می کنند در نتیجه، به تبع 

دیگران به سمت خرید و فروش مسکن، سکه و فعالیت هایی 

تمع های از این دست می روند و در نتیجه کارخانه ها و مج

تولیدی آنگونه که شاهدیم با کمتر از نیمی از ظرفیت خود 

چرخه فساد که بر محور رشوه، .مشغول به کار می شوند

تهدید، احتکار و در یک کالم اقتصاد غیرتولیدی می چرخد، 

 . کند تمام ساز و کار تولید سالم را عقیم می

زار تولید صحیح و رونق کسب و کار همه آحاد جامعه را به با

سالم اقتصادی می آورد و هر کسی به سهم تالش خود، 

در مبانی اقتصاد ، هیچ کس . نصیبی عادالنه دریافت می کند

از قدرت و نفوذی جداگانه برخوردار نیست و حتی افراد ناتوان 

از تولید هم از طریق پرداخت مالیات، سهم مشخصی از 

  .اقتصاد دارند

 

ی در کشور ما که از روشن است که رونق صنعت و کشاورز

منابع سرشار طبیعی برخوردار است، آنچنان که در شان ایران 

  .است رشد نکرده است

افراد مفسدی که مورد اعتماد و ارتقاء قرار می گیرند، معوقات 

هزار میلیارد تومان  ۵٠٢که رقم آن به بیش از  -عظیم بانکی 

ه عدم برخورد ریشه ای با مفسدین در دستگا -رسیده است

های اجرایی، فرار سرمایه ها از تولید به امور غیرتولیدی، 

ناامیدی را در جامعه می پراکند و دشمن را متوهم و گستاخ 

 . می کند

 

 6٢گزارش ها حاکی از این واقعیت تلخ است که بیش از 

درصد مواد غذایی مورد نیاز داخلی، از خارج وارد می شود و 

که صادرات مواد غذایی را  اگر روزی دشمنان ما تصمیم بگیرند

مانند خرید نفت تحریم کنند، اوضاع اسفبار امنیتی بر کشور 

کارشناسان اقتصادی بحث مفصل و . حاکم خواهد گردید

مشروحی درباره امنیت غذایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه 

قدرت های بزرگ سعی در قبضه کردن عنان امنیت غذایی 

ی که ریشه اصلی آن در اگر مفاسد اقتصاد. جهان دارند

موسسات مالی بزرگ مانند بانک هاست، خشکانده نشود، 

تنها امنیت اقتصادی و غذایی کشور نیست که در معرض خطر 

 .قرار می گیرد

http://www.jamnews.ir/service/economic
http://www.jamnews.ir/service/economic
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به بیان دیگر اژدهای فساد، زوایای امنیتی، اجتماعی و 

به عبارت دیگر، کشور عزیز ما . سیاسی نیز ایجاد می کند

که الگوی مستضعفان جهان است و بسیاری به قدرت 

از ناحیه بیماری مهلک منطقه ای و جهانی آن اذعان دارند 

فساد، دچار ضعف اقتصادی گردیده و می توان گفت که 

. پاشنه آشیل ایران، اقتصاد وابسته به نفت آن است

بنابراین باید به رونق سالم اقتصاد داخلی از منظری فراتر از 

  .معیشت روزمره مردم نگریست

 

اگر چنین ظرفیت بزرگ و عجیبی در کشور ما وجود دارد، این 

وال مطرح می شود که چه عاملی باعث شده اقتصاد ما س

 به شکل خزنده تضعیف گردد؟ 

. جستجو کرد« فساد»پاسخ را باید در یک کلمه یعنی 

فساد، به شکل خزنده زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار 

پس از . عظیم ترین دشمن داخلی، فساد است .می دهد

مقاومتی که پایه گذشت چندین سال از طرح موضوع اقتصاد 

آن ریشه کن کردن فساد و تقویت ریشه اقتصاد داخلی 

است، هنوز مسئولین ما همتی جدی برای تدوین یک قانون 

جامع و مدون برای عملی کردن مبانی اقتصاد مقاومتی 

نکرده اند و تنها به صدور چند دستورالعمل و بخشنامه اکتفا 

  .نموده اند

 
 

 

 یاداشت 

 بگیر و ببند فعاالن کارگریمسئله دستمزد و 

  شاپور احسانی راد

 به نقل از سایت اتحاد

اگر نزدیک به ده سال مسئله مزد و حقوق های معوقه یکی 

از مطالبات کارگران و کشمکش آنان با کارفرمایان و دولت 

بود امروز بطورمشخص مسئله مزد به یکی از محوری ترین و 

لیف جامعه برای کلیدی ترین خواست کارگران و تعیین تک

 .سهم خود از زندگی بدل شده است

قانون کار و حقانیت  6۵من در این جا قصد نداریم بر ماده 

کارگران و مزدی عادالنه بر اساس تورم واقعا موجود و تامین 

شرافتمندانه هزینه یک خانوارچهار نفره سخنی بگویم، چون 

این امری واضح و بدیهی است و اجتناب دولت از آن 

رقانونی وعملی مجرمانه تلقی خواهد شد و درعین حال غی

در این جا نمی خواهم ثابت کنم که سهم مزد کارگر ایرانی 

در قیمت تمام شده کاال زیر پنج درصد است و همه 

 استثمار شدید سودآوری و انباشت سرمایه، فقط و فقط با

 

و وحشیانه از گرده کارگران به کیسه سرمایه داران سرریز 
می شود در حالی که فساد درمان ناپذیر اقتصادی قابل 

است زیرا که کتمان نیست، این مطلب نیز برهمگان روشن 

اخبار و آمار خط فقر و فالکت و بیکاری و از آن طرف ابعاد 
عظیم ارتشاء و اختالس ها، رشوه خواری و زمین خواری ها، 
دزدی ها و باال کشیدن مال مردم در جراید و رسانه ها از 

زبان باال ترین مقامات با کمترین شرمندگی بیان می شود و 
هم برای مزدشان، نانشان و نیز قصد ندارم از کارگران بخوا

برای معیشت و منزلت شان در مقابل این همه نابرابری 

ایستادگی کنند، چرا که واقعیت این است اگر معلمان، 
پرستاران و کارگران اعتصاب ، تجمع و اعتراض می کنند 
خواهان آزادی بیان، مطبوعات و آزادی تشکل هستند و آن را 

ه کسی ندارند و وقتی ایجاد می کنند، احتیاج به توصی
خودشان دزدی نانشان را به چشم می بینند خشم خود را 

به هر شکلی بروز می دهند و اتفاقا این کم بها دادن به 
شعور و وجدان بیدار زحمتکشان توسط حاکمان است که 

 . قابل بخشش نیست

اما مطلبی که با تمام وجود می خواهم بگوییم و بر آن 
و گردانندگان جامعه است، مسئله  پافشاری کنم با حاکمان

مزد و بگیر و ببند رهبران کارگری و کسانی که با شجاعت و 

به قیمت زندگی خود و خانواده شان، به قیمت اخراج ، 
بیکاری، فقر و گرسنگی، از مزد، حقوق ومطالبات کارگران 
دفاع می کنند، در کمال ناباوری باید هزینه سنگین تیغ و 

این جاست که از حاکمان باید . یز بپردازنددرفش و زندان را ن
بپرسم چگونه می شود کارگرانی را که حقوق های معوقه 

 خود را طلب می کنند مجرم شناخته می شوند؟ 

چگونه می شود کارگرانی که افزایش دستمزد خود را طبق 
قانون مطالبه می کنند مجرم شناخته می شوند؟ آیا دفاع از 

هزار  6٢می شود جمع آوری معیشت، جرم است؟ چگونه 

قانون کار مصداق  6۵امضاء برای افزایش مزد طبق ماده 
 اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود؟ 

دفاع از نان و مزد کارگر چه تناسبی با مقوله اقدام علیه 
امنیت ملی دارد؟ کارگران چه شیوه بهتر، عاقالنه تر و 

باید پیدا  قانونی تری از جمع آوری امضاء و ارجاع به حکومت

کنند تا صدای اعتراض خود را برای افزایش مزد به گوش آنها 
 برسانند؟ 
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حاکمان باید پاسخ دهند کارگران برای حقوق های معوقه،  
صاب نکنند اگر افزایش مزد و دیگر مطالبات خود اگر اعت

درمقابل ریاست جمهوری، وزارت کار و مجلس تجمع نکنند و 
شعار ندهند، چگونه خواهند توانست به حقوق خود دست 
پیدا کنند؟ چه قوانین و ضمانت های عملی و اجرایی برای 

کارگران ایجاد کردند تا آنها بتوانند در مقابل استثمار و 
 ند؟ زورگویی سرمایه داران از خود دفاع کن

حاکمان باید پاسخ دهند کارگران و هماهنگ کنندگان طومار 

هزار امضاء، چطور و چگونه امنیت ملی را به خطر  6٢
انداخته اند؟ چسباندن جرم اقدام علیه امنیت به فعالین 

کارگری شریف و خوش نامی همچون جمیل محمدی 
نان و مزد . مضحک و برای جامعه فهیم ایران غیر باور است 

ارگران با نام و تالش این دسته از انسان های شریف و ما ک

 . حق طلبی همچون جمیل محمدی گره خورده است

محاکمه جمیل محمدی، محاکمه حق مزد و نان ما کارگران 
محاکمه مطالبه یک زندگی انسانی برای زحمتکشان . است

چنین . محاکمه عدالت، برابری و آزادی است. است
رای ما کارگران دارد این پیام، محاکماتی، پیام روشنی ب

ناجوان مردانه به ما می گوید بیکاری را تحمل کنید، 

گرسنگی و فقر و نپرداختن حقوق تان را تحمل کنید، به مزد 
زیر خط فقر قانع شوید و در مقابل استثمار و زورگویی 
سرمایه داران برده و خاموش بمانید، بمیرید و صدای تان در 

 . نیاید

عانه ، آگاهانه و شجاعانه می توانیم اعالم کنیم اما ما قاط

جرم جمیل محمدی و همه معلمان و کارگرانی که در زندان 

هستند یا بطور مداوم تحت تعقیب، احضار، بازجویی، پرونده 

سازی و محاکمه هستند به این دلیل است که از مزد، 

معیشت و شرافت و آزادی معلمان و کارگران دفاع کرده و 

جرم این چهره های محبوب جامعه این است که  می کنند

منافع و امنیت سرمایه داران، کارفرمایان، غارتگران و چپاول 

گرانی امثال مرتضویی ها، بابک زنجانی ها و محمدرضا 

رحیمی ها را به خطر قرار انداختند و شکی نیست طبقه 

کارگر ایران ضمن محکوم کردن بگیر و ببند رهبران کارگری، 

پس تالش خود را دو صد چندان خواهد کرد تا اعتصاب ازاین 

ها و تجمعات خود را متحدتر، گسترده تر و سراسری تر 

نمایند و بسیار قدرتمندانه خواستار آزادی فوری و بی قید و 

شرط رهبران خود از زندان و منع پرونده سازی و تعقیب 

و  ما ایمان داریم با توجه به گرانی، تورم. قضایی آنان شوند

فساد مهارناپذیر، بیکاری گسترده جوانان و اخراج کارگران، 

حقوق های معوقه و زورگویی تحمل ناپذیر کارفرمایان، انواع 

مانع تراشی دولت در مقابل مطالبات و افزایش مزد حقوق 

بگیران و نیز زندان، بگیر و ببند و محاکمه شریف ترین 

اع می انسانهایی که از معیشت و منزلت زحمتکشان دف

کنند، دیری نخواهد پایید که با پیوستن کارگران شرکت 

 واحد، ایرانخودرو، پارس خودرو، واگن سازی، نورد ولوله صفا، 

پروفیل ساوه با کارگران نیشکر هفت تپه ، کارون ، قزوین ، 

یز ، اصفهان و با هماهنگ شدن با صفوف متحد و متشکل تبر

معلمان و پرستاران با این نیروی شگفت انگیز و قدرتمند 

اجتماعی خود، افزایش مزد و همه مطالبات شان را محقق 

 .خواهند ساخت

 
 

 


