
تا كي بايد بيكار بمانيم؟
هر روز كه به محل كارمان مي رويم تا پايان ساعت كاري با 
اين زمزمه ها روبرومي شويم: تا پايان اين ماه همه را اخراج

مي كنند،كار جديد نگرفتند، قراردادها را تمديد نمي كنند، 
خصوصي  بخش  به  مي كنند،  واگذار  پيمانكار  به  را  كار 

واگذار مي كنند و....
بيكاري عذاب هميشگي كارگران است، چقدر اين كلمه 
براي كارگران رنج آور، دردناك و ويران گر است. بيكاري 
همچون چماقي باالي سر كارگران مي چرخد و فرود مي آيد 
واين چماق بيرحم هيچ زمان و مكاني نمي شناسد و هم چنان 

زندگي كارگران را ويران مي كند.
يكى از عوامل اصلى ويرانى زندگى كارگران بيكارى است؛ 
درهاي  پشت  بيكاران  عظيم  سيل  به  توجه  با  كارفرمايان 
براي  را  كار  روزشرايط  هر  كارخانه هايشان،   و  كارگاه 
كارگران بدتر مي كنند. بستن قراردادهاي 29 روزه، ندادن 
ساعات  افزايش  وتعطيالت رسمي،  روزهاي جمعه  به  مزد 
كار، عدم پرداخت مزد واقعي، افزايش شدت كار، توهين و 
كه  است  مواردي  از  بخشي  تنها  و...  تحقيركارگران 
كارفرمايان با استفاده از حربه ى بيكاري، كارگران رابه آن 

وادار مي كنند.
با تعطيلي هاي گسترده واحدهاي توليدي، خصوصي سازي 
به  كارگران  از  درصد   10 تنها  اجباري،  خريدهاي  باز  و 
صورت استخدام رسمي مشغول بكارند، و اين تعداد نيز هر 

روز بيش از پيش در معرض  بيكاري قرار مي گيرند.
هر روز به عناوين مختلف حلقه ي بيكاري به دور كارگران 
تنگ تر وتنگ تر مي شود. تحريم هاي بين المللي به جاي فشار 
شده،  توليدي  واحد هاي  بيشتر  شدن  بسته  باعث  دولت  بر 
همچنين طرح قطع يارانه ها ( نمى گوييم هدفمند كردن چرا 
كه دولت قصد حذف يارانه را دارد نه هدفمند كردن آن ) 
هزينه هاي كارگاههاي كوچك را باال برده وباعث تعطيلي

 شان شده. اما صاحبان كارگاه ها و كارخانه ها اين فشارها را 
خودشان تحمل نمى كنند بلكه همواره تمام مشكالت را بر 
بر  دوش كارگران مى ريزند؛ كارگران را اخراج مى كنند، 
شدت و ساعات كار اضافه مى كنند، ميزان دستمزد و مزايا را 
كم مى كنند و خالصه هر كارى از دستشان بر بيايد انجام

و  بيفتد  كارگران  دوش  بر  مشكالت  تمام  بار  تا  مى دهند 
خودشان هم چنان به سودآورى از محل كار كارگران بپردازند.

به نظر مي رسد هر اتفاق سياسي واقتصادي و نظامي چه در 
بر  را  بيافتد عرصه  المللي  بين  ما و چه در عرصه ى  كشور 

زندگي كارگران تنگ تر مي نمايد.
دولت ها نه تنها برنامه اي براي كنترل بيكاري ندارند بلكه اين 
مانند  گوناگون  برنامه هاي  ارائه ى  با  كه  هستند  دولت ها 
خصوصي سازي، اصل 44 قانون اساسي، برنامه هاي توسعه، 
طرح تعديل ساختار اقتصادى و ... به معضل بيكاري دامن 
مي زنند وهر چه بيشتر زندگي كارگران وخانواده هايشان را 

به خطر مي اندازند.
در مقابل اين سايه ى شوم، كارگران چگونه مي توانند خود 
وخانواده هايشان را از گزند بيكاري و بيكارسازان در امان 
ابزار  هيچ  به  كارگران   كه  است  اين  واقعيت  دارند؟  نگه 
به  اتكا  نيستند، جز  تهديد مسلح  اين  با  مقابله  براي  دفاعي 
نيروى جمعى شان. بيمه بيكاري كه در طول ساليان گذشته و 
با  بود  آمده  بدست  كارگران  متشكل  مبارزات  خاطر  به 
حمايت قوانين دولتي كه هر روز به ضرر كارگران و به نفع 
سرمايه داران تصويب مي شود، روز به روز كمرنگ ترشده و 
در آينده اي نزديك از بين مي رود. مطابق قانون بيمه بيكاري 
توليدي  واحد  يك  در  يك سال  حداقل  بايد  كارگر  هر 
مشغول بكار بوده باشد وكارفرما يك سال براي او حق بيمه 
بيكاري بيمه  دريافت  مشمول  كارگر  تا  باشد  پرداخته 

قرار بگيرد و اين در حالي است كه كمتر كارگري مي تواند 
يك سال در يك واحد توليدي كار كرده واخراج نشود. 

از زندگي نكبت بار، هيچ  براي فرار  اين است كه  واقعيت 
ضد  قوانين  عليه  ومبارزه  ايستادن  جز  به  ما  براي  راهي 
كارگري وجود ندارد.كارگران بيكار بايد با دوستي واتحاد 
تشكل هاي  ايجاد  با  و  بيكار  كارگران  ديگر  با  وهمدلي 
دهند،  پايان  غير انساني  ستم  اين  به  بيكاران  كارگري 
در زود  يا  دير  شتر  اين  كه  بدانند  نيز،  شاغل  وكارگران 

خانه ى آن ها نيز خواهد خوابيد.
بياييد با اعتراض منسجم و دسته جمعي در مقابل ادارات كار  

- بيمه ى بيكاري بايد به تمام كارگران بيكار، تا پيدا كردن شغل مناسب از طرف دولت، بدون 
هيچ گونه قيد و شرطي پرداخت شود.
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تشكل كارگري چيست؟

شنيده ايم، را  "تشكل"  كلمه ى  بيش   و  كم  كارگران  ما 
ما  اين كه  يا  و  شويم  متشكل  بايد  كارگران  ما  مي گويند 
كارگران بدون تشكل هاي كارگري نمي توانيم از حقوق مان 

دفاع كنيم.
بايد  ابتدا  نيروى خودمان،  به دست ها و  ايجاد تشكل  براى 

مفهوم تشكل را درك كنيم.
تجربه نشان داده است وقتي در محيط هاي كارگري، براي 
دنبال  به  مي كنيم  اعتراض  كارفرما  به  حقوق مان  گرفتن 
كساني مي گرديم كه كه با ما درد مشترك داشته باشند و به 
همراه ما به كارفرما اعتراض كنند، و مي دانيم كه در صورت 
اعتراض دسته جمعي ميزان موفقيت ما بيشتر مي شود. اگر 
برنامه و هدف مشخصي همراه  با  ما  اعتراض دسته جمعي 
اين  اگر  وادار مي كند.  نشيني  به عقب  را  باشد، كارفرماها 
همراه  به  كار  محيط هاي  از  خارج  و  گسترده  اعتراضات 
كارگران ديگر كارخانجات باشد خواست هاى كارگران را 
به  دولت ها تحميل مى كند و از تصويب قوانين ضد كارگري 
جلوگيري مي كند. البته اعتراضات بي هدف، بدون برنامه و 
يا سياه لشگر شدن براى كساني كه با ما درد مشتركى ندارند 
باعث  بلكه  نمي رساند  پيروزي  به  را  ما  تنها   نه  معموال 

شكست، سردرگمي و سرشكستگي كارگران مي شود.
پس تشكل يعني:

1- جمع شدن براي رسيدن به هدف مشخص مانند: افزايش 
از  جلوگيرى  كار،  محيط  بد  شرايط  به  اعتراض  دستمزد، 

اخراج و ...
2- جمع شدن با كساني كه با ما درد مشترك و يا هدفى 
و دارند  را  ما  خواسته هاي  نيز  آن ها  يعني  دارند،  مشترك 

مي خواهند مثل ما به آن خواسته ها برسند.
3 - كارگراني كه براي رسيدن به اهداف مشترك شان دور 
هم جمع مي شوند، پس از مشورت با هم برنامه ى مشتركي را 

نوشته و يا با توافق شفاهي به اجراي آن برنامه مي پردازند.
4- كارگران براي اين كه اعتراض خود را به گوش كارفرما 
برسانند با رأي دسته جمعي خود نمايندگاني را انتخاب وبه 
را پي گيري و  آنان  تا خواسته هاي  مأموريت مي دهند  آنها 

نتيجه را به آنان گزارش دهند.
5- كارگران براي پي گيري خواسته هايشان نياز به هزينه ى 
مالي دارند، براي اين كار مبلغ معيني كه به توافق همه رسيده 
به  يا  و  امين  كارگر  يك نفر  به  نموده  آوري  جمع  باشد 
يك  ايجاد  يعني  اين  مي دهند.  تحويل  خود  نمايندگان 
صندوق مالي براي پشتيباني از نمايندگان خود و پيش بردن 

هر چه بهتر اعتراضات.
يك  شكل گيري  نمونه  ابتدايي ترين  باال  شده  گفته  موارد 

تشكل كارگري را نشان مي دهد.
 ما كارگران بدون داشتن تشكلي كه به دست خودمان ايجاد 
سرمايه داران   برسيم.  اهدافمان  به  نميتوانيم  باشد  شده 
وكارفرماها براي اين كه هرچه بيشتر از طريق ما به سودهاي 
قبيل:  از  دارند  اختيار  در  ابزارهاى گوناگونى  برسند  كالن 
قوانين و بخشنامه هاي ضد كارگري مثل قانون كار، بخشنامه ى 
قراردادهاي موقت كار، ادارات كار ، پليس، ارتش، دادگاه، 
زندان و... ما كارگران در مقابل اين همه سالح سرمايه داران 
چه سالحي را در دست داريم؟ هيچ سالحي، به جز اتكا به 
نيروى جمعى مان. پس براي اين كه ما نيز بتوانيم از حقوق 
بايد  كنيم،  دفاع  خانواده هايمان  و  ديگر  كارگران  و  خود 

تشكل هاي كارگري خودمان را ايجاد كنيم.
كارگران ايران با اتكا به نيروي تشكلهاي كارگري توانسته
 اند به پيروزي هاي بزرگي دست يابند. برخى از اين دست
بيمه ى  قانون  روز،  در  كار  ساعت   8  : از  عبارتند   آوردها 
جهانى  روز  مه)  ماه  (اول  ارديبهشت   11 تعطيلي  بيكاري، 

كارگر، تعطيلي روز جمعه و ...
كارگران يك واحد توليدي با متحد شدن با كارگران ديگر 
مي توانند تشكل كارگري در محيط كار خود را ايجاد كنند 
و در اتحاد با كارگران كشور و همچنين در سطحى جهانى 
تشكل سراسري خود را ايجاد نمايند واگر در اين كار موفق 
گونه  هر  به  مي توانند  كه  مي شوند  قدرتي  به  تبديل  شوند 

تبعيض وبي عدالتي عليه كارگران خاتمه دهند.
از نمونه هاي تشكل هاي كارگري كه كارگران ايران و جهان 
تاكنون ايجاد نموده اند ميتوان به: شوراها ، اتحاديه ها، كميته

 هاي كارگري، سنديكاها و...اشاره كرد.
تشكل كارگري يعني متحد شدن كارگران حول خواست هاى 

طبقاتى براي به دست آوردن يك زندگي انساني.

كارگران بياييد براي رسيدن به اين هدف 
متشكل شويم.

 اين نشريه متعلق به ما كارگران است. در محيط كار 
و زندگى، در دانشگاه، بيمارستان، كارگاه و كارخانه، 

در هر جا كه هستيم آن را تكثير و منتشر كنيم.

bidar.nashriyeh@gmail.com      :تماس با ما

و  خبرى  تحليلي،  نشريه اى  "بيدار" 
آموزشى است كه با تالش تعدادى 
انعكاس  جهت  در  كارگران  از 
انتقال تجارب كارگرى و  اخبار، 

آموزش انتشار مى يابد.
شماره دوم   يكم آبان   1389  
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خواستار بازگشت به كار و بيمه ي بيكاري با دستمزدي كه 
عليه  همواره  و  باشيم  بدهد  را  انساني  زندگي  كفاف يك 
بيكاري و مسببان آن و قوانين بي كارساز مبارزه كنيم. اگر 

امروز با هم نباشيم فردا بسيار دير خواهد شد.
- ما كارگران بيكار خواستار به رسميت شناختن تشكل هاى 
مستقل  تشكل هاى  كليه ى  همچنين  و  بيكار  كارگران 

كارگرى هستيم.
تمامى  كار  به  بازگشت  خواستار  بيكار  كارگران  ما   -

كارگران اخراجى و بيكار شده هستيم.
- ما كارگران بيكار خواستار پرداخت بيمه ى بيكاري به تمام 
كارگران بيكار، تا پيدا كردن شغل مناسب از طرف دولت، 

بدون هيچ گونه قيد و شرطي هستيم.
همچون  ننگينى  پيامدهاى  عليه  بايد  ما  كارگر  دوستان 
باشيم و در  اعتراضات منسجمى داشته  بيكارى،مبارزات و 
عين حال توجه داشته باشيم كه بيكارى از دل نظام سرمايه

پابرجاست،  انسانى  غير  نظام  اين  تا  و  مى آيد  بيرون   دارى 
بيكارى و ديگر پيامدهاى غير انسانى آن نيز پابرجاست. ما 
كارگران بايد بدانيم كه مشكالت مان واقعا وقتى حل مى شود 
كه با مبارزه ى متشكل و در اتحاد با هم طبقه اى هايمان پايه هاى 
نظامى انسانى را بريزيم كه در آن استثمار انسان  و معضالت 

همراه آن از جمله بيكارى براى هميشه از بين برود.

       بيمه ى بيكاري صدقه ى دولت ها است يا دست
        آورد مبارزات كارگران؟

با باال رفتن آمار بيكاري بين كارگران، استفاده كارگران از 
بيمه بيكاري نيز رشد چشم گيري داشته است. براي استفاده 
از بيمه ى بيكاري، كارگران با مشكالت زيادى روبرو هستند 
كه در اين گزارش سعي مي شود به بخشي از آن ها پرداخته 

شود.
1-  عدم آگاهي كارگران از قانون بيمه ى بيكاري وچگونگي 

دريافت آن:
اكثر كارگران به شكل قرادادهاي موقت مشغول به كارند و 
دريافت مشمول  كه  اين  وجود  با  قراردادي  كارگران  اين 

 بيمه ى بيكاري مي شوند، به دليل عدم اطالع از اين قانون، 
بعد از اخراج از كار ماه ها شرايط بيكاري را تحمل مي كنند 

و از بيمه ي بيكاري استفاده نمي كنند.

2- عدم همكاري كارفرمايان با كارگران :
كارگران  ويژه  به  و  كارگران  اخراج  از  بعد  كارفرمايان 
قراردادي، از دادن برگه ى تسويه حساب و آخرين قرارداد 
يك ساله به كارگران خودداري مي كنند و داليل اين عدم 
همكاري را دوري از دردسرهاي اداري و همچنين آشكار شدن 

به اصطالح اسرار كارگاه عنوان مي كنند.
دريافت شرايط  تمام  داشتن  صورت  در  3-كارگران 
 بيمه ى بيكاري و با مراجعه به ادارات كار، با مشكالت 
اداري و برخورد هاي تنگ نظرانه ى كارمندان اين اداره 

مي شوند: مواجه 
وقتي به اداره ى كار جهت دريافت بيمه ى بيكاري مراجعه 
مي كني، بايد شانس داشته باشي كه با يك كارمند خوش 
برخورد مواجه شوي، در غير اين صورت در صورت دادن 
كوچك ترين بهانه اي به دست اين كارمند بايد روزها مسير 
منزل و اداره ى كار را براي جور كردن مدارك غيرضروري 
از دريافت  بايد  متاسفانه  اعتراض،  طي كني و در صورت 

بيمه ى بيكاري منصرف شوي.
با ارائه ى مدارك و قبول آن توسط كارمند مربوطه، بايد بعد 
از يك ماه دوباره مراجعه كني تا مشخص شود كه مشمول 

دريافت بيمه ى بيكاري هستي يا نه؟
براي  بعدي  مراجعه  تاريخ  باشي،  دريافت آن  اگر مشمول 
تكميل مدارك يك ماه ديگر است. بعد از مراجعه ى بعدي 
تامين  بيمه ى  شعبه ى  مربوطه ى  اداره ى  از  نامه اي  دادن  با 
تامين اجتماعي  از شعبه هاى سازمان  اجتماعي، راهي يكي 
شهرستان ها و  مختلف  شعبه هاي  در  (چنانچه  مي شوي 
ماه  4 تا   2 از  حداقل  بايد  باشي  داشته  بيمه  سابقه ى 
از را  بيمه اي خود  تا سوابق  پا كني  به  كفش هاي آهني 
نداشتن  صورت  در  كني).  جمع آورى  مربوطه  شعبه هاى 
مشكل سوابق بيمه در شعبه هاى ديگر و همكاري كارمندان 
مربوطه ى بيمه با تو، حدود يك ماه طول مي كشد تا مدارك 
را  مربوطه  بانكي  حساب  و  كرده  تكميل  را  خود  بيمه اي 
افتتاح كني. اين در شرايطي است كه منزل مسكوني شما در 
نزديكي شعبه ى تامين اجتماعي قرارگرفته باشد، در غير اين 
صورت حدود 1 تا 2 ماه طول مي كشد تا اولين دستمزد به 
حساب تان ريخته شود و سپس اجباراً بايد پرونده ى بيمه اي و 
بيمه ى بيكاري خود را از راه اداري به شعبه ى محل سكونت تان 
انتقال دهيد. بعد از اين انتقال كه يك ماه به طول مي انجامد، 
محسوب  جديد  شده ى  بيمه  يك  شما  جديد  شعبه  در 

مي شويد و بايد در اين شعبه ثبت نام شويد و بعد از ثبت نام 
بايد يك حساب بانكي جديد در نزديكي شعبه ى مربوطه 
افتتاح كنيد كه اين موضوع نيز خودش يك ماهى به طول 
و  حساب  افتتاح  از  بعد  ماه    2 يا  يك  حدود  مي انجامد. 
مراجعه به اداره ى بيمه ى بيكاري منطقه ى جديد و تشكيل 
پرونده ى مجدد در اين اداره، دومين قسط دستمزد به حساب 

شما واريز مي شود.
4- شما بايد ماهيانه و در يك روز مشخص تعيين شده از 
طرف اداره ى بيمه ى بيكاري، به آن اداره مراجعه و خود را 
به كارمند مربوطه معرفي كرده و نوبت بعدي را كه يك ماه 

ديگر است، مشخص نماييد.
5- تحقير وتوهين نسبت به كارگران مشمول بيمه ى بيكاري 

اين تحقير داراي 2 جنبه ى مشخص است:
 الف: ازطرف كارمندان ادارات كار، سازمان تامين اجتماعي 

وكارمندان بانك ها: 
به صورت كلى سيستم هاي اداري اى كه با مسئله ى بيمه ى 
بيكاري درگير هستند داراي اين ديدگاه هستند كه كارگران 
در واقع به نوعي صدقه و كمك بالعوض از دولت دريافت 
انسان هايي  عنوان  به  كارگران  ديدگاه  اين  در  مي كنند. 
به شكل  به شمار مي آيند كه تالش مي كنند  فرصت طلب 
رايگان اين مبلغ باد آورده را از دولت بگيرند. انعكاس اين 
ديدگاه در بين كارمندان اين ادارات به شكل برخورد هاي 
نوع  اين  است.  آميز  ترحم  يا  و  نظرانه  تنگ  توهين آميز، 
برخوردها از شروع اوليه ى مراجعه به ادارات كار آغاز و در 
مراجعات ماهيانه جهت معرفي به واحد هاي بيمه ى بيكاري 

شدت مي گيرد.
ب: پذيرش اين تحقير و توهين از طرف خود كارگران:

بيمه ى  براي  مبارزاتي  پيشينه ى  از  كارگران  آگاهي  عدم 
طول  در  بيمه  حق  ماهيانه ى  پرداخت  همچنين  و  بيكاري 
آمادگي  نيز  خود  كارگران  مي شود  باعث  كاري  ساليان 
پذيرش انواع تحقير وتوهين ها را داشته باشند زيرا احساس 
آنان نيز اين است كه بيمه ى بيكاري حق شان نيست و يك 
نوع صدقه وكمك از طرف دولت است. متاسفانه حاكميت 

اين ديد گاه در بين كارگران موارد زير را موجب مى شود:
 1) اعتراض به توهين ها را حق خود نمى دانند.

 2) پيگير دريافت بيمه ى بيكاري نمي شوند.
 3) كارگران نه تنها در جهت بهتر شدن و ارتقاي كيفي اين 
قانون مبارزه نمي كنند بلكه نظاره گر اين هستند كه روز به 

روز با تصويب قوانين جديد، قانون فعلي كمرنگ تر و در 
نهايت از بين برود.

كارگران بايد بدانند: تمامى قوانينى كه تا حدى از حقوق 
طيف هاى مختلف كارگران (اعم از يدى و فكرى) حمايت 
و است  آنان  متشكل  مبارزه ى  سال ها  حاصل  مى كنند 

دولت هاى سرمايه دارى نه تنها اين قوانين را ايجاد نكرده اند 
بلكه همواره سعى مى كنند در جهت  نمى بخشند  بهبود  و 
براى كارگران  را  قوانين  منافع سرمايه داران، چتر حمايتى 
كمتر كنند و يا آن را از اساس حذف كنند. كافى است به ياد 
آوريم قانونى را كه همين چند سال پيش تصويب شد و طى 
نفر   5 زير  سپس  و  نفر   10 زير  كه  هايى  كارگاه  ابتدا  آن 
كارگر داشتند، از شمول قانون كار خارج شدند و معنى آن 
چيزى جز اين نبود كه صاحبان آن كارگاه ها هر جور دلشان 

بخواهد با كارگران شان رفتار كنند. 
دوستان كارگر، هيچ كس به جز خود ما كارگران و آن هم 
ازحقوق مان  نمى خواهد،  و  تواند  نمى  متشكل  به صورت 
در  مى كنند  تصويب  سرمايه داران  كه  قوانينى  و  كند  دفاع 
توسعه ى  و  بهبود  نه  است،  كارگران  حقوق  الغاى  جهت 

اين قوانين.

        بر اساس گزارش رسمى بانك مركزى  اعالم 
        شد: قيمت روغن، تخم مرغ و گوشت مرغ

         افزايش پيدا كرد.

بانك مركزى در هفته ى منتهى به 23 مهرماه، از افزايش 3 
درصدى قيمت گوشت مرغ، 13/3 درصدى قيمت روغن 
نباتى جامد و افزايش 3/1 درصدى قيمت تخم مرغ خبر داد. 
و است  رسمى  آمار  ارقام  اين  كه  داشت  توجه  بايد  البته 

قيمت هاى واقعى از اين آمار بيشتر است و كافى است به 
مغازه ى محله مراجعه كرد و قيمت ها را با 2 ماه پيش مقايسه 
كرد تا آمار واقعى بدست آيد. اين افزايش قيمت ها در حالى 
است كه طرح حذف يارانه ها هنوز كامال به اجرا در نيامده و 
خواهد  كجا  به  قيمت ها  طرح  اين  اجراى  با  نيست  معلوم 

رسيد! 

تمامى كارگران اخراجى و بيكار شده بايد بر سر كار بازگردند. تشكل هاى كارگران بيكار و همچنين كليه ى تشكل هاى مستقل كارگرى را به نيروى خود ايجاد كنيم .


