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  دستمزدهاي تحمیل کنون صفوف خود را براي مقابله بااز هم ا
  جعفر عظیم زاه           زیر خط فقر متحد کنیم

محمـد جهرمـی در   . کلیـد زد » دوگانه ساختن دستمزد ها« را با دفاع از     87وزیر کار حرکت به سمت تعیین دستمزد        
 برخی تشکل هاي سیاسی فضاي مسمومی علیه دسـتمزد دوگانـه ایجـاد    85گفت وگو با فارس با بیان اینکه در سال   

 -ردکردند، همچنان از تعیین دوگانه حداقل دستمزد براي جلب رضایت خاطر کارگران با قراردادهاي موقت دفـاع کـ   
  19/7/86نقل از روزنامه اعتماد مورخه 

ـ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهاي اسالمی کار نیز در همسویی با اظهارنظر وزیر     چندي بعد ولی اهللا صالحی    
کار گفت؛ براي استفاده از نظرات کانون هاي استانی شورا هاي اسالمی کار در جهت تعیین حداقل دستمزدهاي سال         

تعیین حداقل دستمزد ها ابعاد مختلفی دارد و مقولـه  پیچیـده ا ي     . هایی در این زمینه راه اندازي شدند      ، کارگروه   87
است که در پایان سال با استفاده از نظرات این کانون هاي استانی در شوراي عالی کار در این مـورد تـصمیم گیـري                   

  همان روزنامه» .خواهد شد
 خود  یئت مدیره کانون شوراهاي اسالمی کار از مهر ماه امسال طرح و نقشهبه این ترتیب هم وزیر کار و هم عضو ه

 و شده ماه مانده به اسفند ماه، دست بکار 4را براي تحمیل دستمزدهاي زیر خط فقر بر کارگران آماده کرده و بیش  از 
ري هر چه بیشتر سـرمایه   تا قادر شوند بدون برخورد به مانعی ضامن سود آو،گشته اندمشغول  طرح و برنامه ریزي      

  .در سال آینده باشند
 با طرح دستمزدهاي دوگانه و در یک فرصت کافی تا اسفند ماه نقشه می ریزند تا هم کارگران قرارداد      در واقع اینان    

موقت  را با افزایش نسبی دستمزد نسبت به کارگران دائمی ساکت کنند و هم با یادآوري برده وار بودن شرایط قرارداد 
وقت به کارگران دائمی، آنان را با دستمزد کمتر به تمکین وا دارند، تا بدین ترتیب قادر شـوند در راسـتاي تحمیـل                   م

 ، و در کش و قوس طرح مـسئله دسـتمزدها در آخـر    87دستمزدهاي بیش از پیش زیر خط فقر بر کارگران در سال            
 کرده، آنرا حاشـیه اي نمـوده و امکـان هـر گونـه       را از اذهان کارگران پاكدستمزد زیر خط فقر سال، صورت مسئله    

  . اعتراض متحدانه اي را از کارگران نسبت به دستمزدهاي زیر خط فقر سلب نمایند
آنان نیک میدانند که بدلیل فشار تورم افسار گسیخته در شش ماهـه دوم و  افـت شـدید قـدرت خریـد کـارگران در          

یین حداقل دستمزدها در اسفند ماه، کارگران در این ماه بشدت در تب ماههاي پایانی سال و همچنین روال هر ساله تع
 ،و تاب میزان دستمزدهاي سال آینده  فرو میروند  و این مسئله مهم ترین دغدغه اي  است که در روزهاي پایانی سال

ه به لحـاظ  دغدغه اي ک.  در سراسر کشور  به خود مشغول میکند     کوچک و بزرگ  کارگران را در همه مراکز کارگري       
 میتواند در صورت عدم حرکـت نقـشه منـد    ، در روزهاي پایانی سال در میان کارگران  عمده شدن آن  بعد سراسري و    

  . کارگزاران سرمایه، کار دست آنان بدهد و به اعتراضات عظیم کارگري مبدل شود
 سال گذشته 28گاهند که طی  خود بیش از هر کس دیگري بر این مسئله آ        ،از طرف دیگر کارگزاران سرمایه در ایران      

 بـه اوج  معیـشت و گـذران زنـدگی   تـامین   آورده اند که امروزه آنان بـه لحـاظ    انآنچنان بالیی بر سر معیشت کارگر     
 بتواند ناچیزي دستمزد بیشتر به کارگران موقت، مبلغاختصاص چه بسا که  استیصال و درماندگی رسیده اند و از اینرو،

بعنوان جایی که کارگران . کارگران  را به سوي استخدامهاي موقت سوق دهدبخش مهمی از به مثابه عاملی ناخواسته، 
 از حقـوق    از بیمه شدن خود که بخـشی از آن نمایند، دریافت  يمثال براي اینکه بتوانند مبلغ ناچیزي نقدینگی بیشتر       

، فـی   شـان این مبلغ نـاچیز در جیـب   با ماندن  ند تا قادر شو   )کارگران سد گارون  (می کنند کارگران کم میشود، پرهیز     
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، چرا با استخدام موقت به دستمزد کمی باالتر از کارگران رسمی   را از گرسنگی برهانند    هایشانالحال خود و خانواده     
 این هم یک سوي دیگر اتخاذ سیاست دو گانه کردن دستمزدهاست تا بدین ترتیـب سـرمایه داري        ؟؟  !!تن در ندهند  

خواهان بر چیده شدن قراردادهاي موقت هستند، آنـان را بطـور غیـر         سالهاست   که کارگران    ایران قادر شود در حالی    
قراردادهاي کار در  مستقیم ترغیب به تن دادن به قراردادهاي موقت بنمایند، تا پروژه موقت کردن صد در صد تمامی   

  .  مانعی متحقق شودبا کمترین   که سیاست کالن سرمایه داري ایران است،کلیه مراکز تولیدي و صنعتی و خدماتی
قبل از هر چیز بیانگر این است که  فی البداهه و تالشهایی از این دست با اهدافی چند گانه از اولین ماه نیمه دوم سال، 

نظام سرمایه داري در ایران، عزم خود را جزم کرده است تا به تحمیل فقر و فالکت بر خانواده هاي کارگري ابعاد هر   
 بخشیده و در سال آینده، نه تنها سفره هاي خالی کارگران را خالی تر کند بلکه براي تضمین سـود آوري   چه بیشتري 

بیش از پیش صاحبان سرمایه، آخرین لقمه ها براي زنده ماندن خانواده هاي کـارگري  را نیـز از گلـوي آنـان بیـرون       
  . بکشد

نیـروي کـار کـارگر    . ایش سود تولید کند، کفایت میکند براي سرمایه، کارگر در حدي که قادر شود نفس کشیده و بر  
 بنابر این در چرخه تولید هر چه . چیزي جز وسیله اي براي تولید سود و انباشت سرمایه نیست،براي صاحبان سرمایه

ژه  که بویاین قانونمندي تولید در نظام سرمایه داري است.   هزینه کنند، سودشان بیشتر استدستمزد کارگرکمتر براي 
 با  وها در ایران، طی نزدیک به سه دهه گذشته از طریق  ایجاد حراست و شوراهاي اسالمی ضد کارگري در کارخانه 

  .  سلب امکان هر گونه اعتراضی از سوي کارگران،  بدون برخورد به مانعی جدي اعمال شده است
گران تالش نمایند تا بـا دسـت و پـا    همین وضعیت باعث شده است تا طی نزدیک به سه دهه گذشته و بتدریج، کار        

کردن شغلی دیگر در کنار شغل اصلی شان، یا اضافه کاري و فـراهم کـردن ماشـینی قراضـه بـراي مـسافر کـشی در                 
 تا بتوانند در کنار حقوق ماهیانه زیر خط فقرشـان، امکـانی        در آمد بیشتري براي خود بنمایند      خیابانها، سعی بر ایجاد   
  .  خانواده هایشان مهیا کنندبراي زنده ماندن خود و

از طرف دیگر صرف نظر از شرایط فوق براي کار و زیست ما کارگران، که خود به اندازه کافی گویـاي بـی حقـوقی             
با توجه به گسترش بی سابقه بیکاري در جامعـه و اخـراج صـدها    مطلق ما می باشد و باید به آن پایان داده شود، آیا        

 از این پس ما کارگران قادر خواهیم بود ، واقعا مراکز تولیدي و سهمیه بندي بنزینه ها و هزار کارگر و تعطیلی کارخان
   آب باریکه دیگري، بجز دستمزدهایمان براي زنده ماندن خود و خانواده هایمان دست و پا کنیم؟ 
ره خانـه در محـل   ما تا کی باید شرمنده همسر و فرزندان خود باشیم؟ اگر پارسال به دلیـل نداشـتن پـول پـیش اجـا         

زندگیمان، ناچار شدیم در مناطق حاشیه اي تري آلونکی اجاره کنیم آیـا واقعـا امـسال بـا رونـد افـزایش هـر سـاله                        
 درصد بوده است، میتوانیم حتی در حلبی آبادها، سر پناهی براي خود و همسر و فرزندانمان 17دستمزدها که حد اکثر 

حتی در حاشیه اي ترین مناطق با احتساب ) سال آینده پیش کش(حال حاضردست و پا کنیم؟ آیا در همین تهران در    
پول پیش، آلونکی کمتر از دویست هزار تومان پیدا می شود؟ آنوقت با روند افزایش هر ساله حداقل دستمزدها و باال     

تهیه نان خشک رفتن سر سام آور قیمت اجاره مسکن در سال پیش رو  آیا پس از کسر اجاره خانه، پولی حتی براي          
  در سال آینده برایمان باقی خواهد ماند؟

آیا در مقابل این وضعیت میتوان دست روي دست گذاشت و گفت انشاءاهللا درست خواهد شد؟ آیـا بـا دسـت روي        
دست گذاشتن و سپردن عنان اختیار تصویب دستمزدها به شوراي عالی کار، گرهی از بدبختی هاي بیشمار ما کارگران  

  د شد؟ باز خواه
که از سویی، چرا . داشتثابت کرده است که هیچ امیدي نباید به دولت و کارفرمایان به همه ما تجربه سالهاي گذشته   

هر جا که ما کارگران اعتراضی به وضعیت مشقت بار خود نکرده ایم روز بروز بدیهی ترین حقوق انسانی ما را نادیده 
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 پرداخت  یا بدلیل عدمبه دلیل اخراجمان، هر جا که  ایم کرده محدودي اعتراضکههر جا  گرفته اند و از سوي دیگر       
، بالفاصله سـر و کلـه نیروهـاي بـاتوم      ایمزدهپراکنده اي  دست به اعتصاب و تجمع    بموقع دستمزد زیر خط فقرمان    

بـاتوم و  با شکل و شمایل مختلف پیدا شده است، تا کارگر را بر سر جایش بنشانند، تـا بـا   و بی سیم بدست    بدست  
 ماههـا نپـردازد، حـق بـا      رااگر کارفرما دستمزد زیـر خـط فقـرش   سرکوب و بازداشت به کارگر حالی کنند که حتی     

 بی   تا با ارعاب و تهدید و احضار به مراکز امنیتی، به کارگر حالی کنند که هیچ سهمی جز فقر و فالکت!!کارفرماست
رگر حالی کنند که بی تامینی و از هم گسیختگی شیرازه زندگی و تبدیل پایان از تولید ثروت در جامعه ندارد، تا به کا   

  . از زاده شدن و کار و تولید در این دنیاست و الغیرآنانآن به جهنمی براي خانواده هاي کارگري، تنها سهم 
ـ     س و مهم تر از همه اینها، آیا کسی جز سی      ه ایـن  تم موجود مسبب شرایط زندگی امروز ماسـت کـه تـازه بخـواهیم ب

سیستم و نهادهاي آن براي بهتر کردن اوضاع چشم بدوزیم و بگـوئیم انـشااهللا متوجـه وضـعیت میـشوند و درسـتش         
میکنند؟ اینان نه تنها این کار را نمیکنند بلکه همانطور که در سطور اول این نوشته اشاره کردم از مهـر مـاه در حـال                   

 صـورت مـسئله   ، با هزار و یک ترفنـد ع صاحبان سرمایه، بتوانند  در راستاي تامین مناف   ریختن طرح و نقشه هستند تا       
   .دستمزدهاي زیر خط فقر را از ذهن ما کارگران پاك کنند

به همین دالیل و دهها دلیل دیگر  ما کارگران نمیتوانیم و نباید به کارفرمایان یا دولت براي خالصی از این وضـعیت           
  . چشم بدوزیم و امیدوار باشیم،شود مینیزتر نکبت بار که سال به سال نکبت بار

امسال باید خود آستین باال بزنیم و در اقدامی متحدانه و سراسري، اجازه ندهیم هر طوري که می خواهند براي سـال    
 را در سال پیش رو بـر مـا تحمیـل    86آینده خود ببرند و خود بدوزند و دست آخر فقر و فالکتی دهشتبارتر از سال       

  .کنند
 اکنون در کلیه مراکز کارگري کوچک و بزرگ  دور هم جمع شویم و با بحث و تبادل نظر با همکارانمان،  باید از هم

  .زمینه حرکتی متحدانه را براي جلوگیري از تصویب دستمزدهاي زیر خط فقر در شوراي عالی کار فراهم کنیم
 در بـاره چگـونگی   یري متحدانه در آنرمان و تصمیم گ اولین قدم در این راستا، برگزاري مجمع عمومی در محیط کا          

و یا در صورت (از طرف دیگر ما با تشکیل این مجامع در محیطهاي کارمان . برخورد به مسئله حداقل دستمزدهاست  
می توانیم با انتخاب نمایندگانی، با سایر مراکز کـارگري نیـز تمـاس    ) مقدور نبودن در محیط کارمان، در بیرون از آن        

ري جلسات مشترك با آنان، نسبت به خواست و اقدامات خود در ابعادي وسـیع تـر از هـم اکنـون            بگیریم و با برگزا   
شور و مشورت کنیم تا قادر شویم  خواست و اقدامات واحدي را در یک بعد سراسري در مورد دستمزدها در دستور 

  .کار خود بگذاریم
ت خود را در مورد حداقل دستمزدها اعالم کنیم و اگر از هم اکنون دست بکار شویم و در صفوفی هزاران نفره خواس

به انحا مختلف بر تحقق آن بصورت متحدانه اي اصرار ورزیم بی تردید قادر خواهیم شد ضمن بر هم زدن نقشه هاي  
کسانی که از مهر ماه در پی تحمیل دستمزدهاي زیر خط فقر بر ما هـستند، خواسـت خـود را نیـز در مـورد حـداقل         

  . کرسی بنشانیمدستمزدها به 
حرکتی متحدانه در یک بعد سراسري حول مسئله حداقل دستمزدها، تنها راه ما کارگران براي مقابله با سیاست تحمیل 

دستمزد زیر خط فقر از سوي شوراي عالی کار است و از همین امروز باید در راستاي تحقق چنـین حرکتـی دسـت                    
  .بکار شد

  ان دادن به دستمزدهاي زیر خط فقرپیش بسوي اقدامی متحدانه براي پای
23/10/1386  
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  ٨۶جدول حداقل دستمزدھا در سال 
  

  
  
  
  

  کارگران اخراجی و بیکار  اتحادیھ سراسری٢بیانیھ شماره 
  در باره وضعیت محمود صالحی

 بعد یازدهم دي ماه با محمود صالحی مالقات کرده است، محمود مدتی است بنا بر اظهارات نجیبه صالح زاده که روز
نـاراحتی   خواب بیدار می شود دچار تشنج شده و بیهوش و به حالت اغما می رود و همچنین بـه خـاطر   از اینکه از

حرف می زند و بدن وي مخصو  شدید دچار لکنت زبان شده است بطوریکه سخن گفتن برایش مشکل و بریده بریده
 نجیبه اعالم نمود که وضـعیت محمـود روز   .است  رسیده165صا دستهایش دچار لرزش شده و ضربان قلب وي به 

 .روبـــــرو شـــــده اســـــت بـــــروز بـــــدتر مـــــی شـــــود و ســـــالمتی وي بـــــا خطـــــر جـــــدي 
رسالت انسانی طبابت و پزشکی، اعالم کرده  این در حالی است که پزشکی قانونی در اظهار نظري مغایر با وظایف و

  .ن سپري کندمحکومیت خود را در زندا است که محمود با این وضعیت میتواند دوران
صالحی را در زندان، در شرایطی که هر روزه وي به حالت اغمـا فـرو    بی تردید هر انسان منصفی نگه داشتن محمود

  .براي وارد کردن لطمات جسمانی بیشتر بر محمود ارزیابی نمی کند می رود چیزي جز تالش
  کارگران

بسیار وخیم، هدفی جز زهر چـشم گـرفتن از مـا    زندان با وضعیت جسمانی  اصرار بر نگه داشتن محمود صالحی در
 خواهند با پیش آوردن بدترین و غیر انسانی ترین شرایط بـر محمـود صـالحی، حـق هـر گونـه       می. کارگران ندارد

بردگان خاموشـی باشـیم کـه نفـس      اعتراضی را بر علیه شرایط فالکت بارمان، از ما کارگران سلب کنند، میخواهند ما
  .باید در مقابل این وضعیت ایستاد. نداشته باشد تی جز تولید سود براي صاحبان سرمایهکشیدن مان هیچ خاصی

بیکار از عموم کارگران، بویژه کارگران سنندج می خواهد تا بر اقدامات اعتراضی  اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و
 .براي خالصی محمود صالحی از زندان بیافزایند، که فردا دیر است خود

قبلی خود اعالم کرده است در مقابل وضعیتی کـه   یه سراسري کارگران اخراجی و بیکار همانگونه که در بیانیهاتحاد 
بدیهی است تبعات ناشی از تشدید اقدامات اعتراضی ما . نخواهد نشست براي محمود صالحی پیش آورده اند ساکت

ما بر عهده کسانی اسـت کـه محمـود را    ناشی از وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی تما و همچنین پیامدهاي
جـسمانی اش بـر    ایستادگی اش در دفاع از حقوق انسانی کارگران در بند کشیده اند و علیرغم وضعیت وخیم بخاطر

 .نگه داشتن وي در زندان اصرار می ورزند
  12/10/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار

*******  
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  جعفر عظیم زاده        1386 در سال ر نفره کارگرينرخ سبد هزینه یک خانواده چها
  

داشت  سبد هزینه زیر بر اساس مخارج سه ماهه یک خانواده سه نفره کارگري که مخارج خود را هر ماهه یاد: توضیح
 تنظیم شده است، به این ترتیب که ما از مخارج سه ماهه این خانواده معدل گرفته و مخارج یک ماهـه آن را  ،می کند 

همچنین ما در سبد هزینه زیر یک نفر به تعداد خانواده بر اساس معدل خانواده سه نفـره فـوق اضـافه              . ر آورده ایم  د
  .ارقام به تومان می باشد. کرده و مخارج ماهیانه یک خانواده چهار نفره را در آورده ایم

  

  30000                                    :تلفن، آب، برق، گاز  12000  :قند، چاي، روغن   6000 :  سیب زمینی و پیاز 
  250000                              :                اجاره خانه  10000 : مخارج آموزشی  6000   :              حبوبات

  15000: احتیاجات بهداشت فردي و شوینده هامواد و   8000       :ایاب و ذهاب   14700               لبنیات     
  10000                   : لوازم خانگی مصرفی و تعمیرات  20000              :پوشاك  28000     :و سبزیجاتمیوه 

  15000                                                     :متفرقه  20000  :تفریح و مسافرت   42000        : مواد پروتئینی
  525700                            :       جمع کل هزینه ها  15000        :دکتر و دارو  24000   نان، برنج، ماکارونی

  
یـن   براي حداقل دستمزد کارگران مورد نظر ما نیست، چرا که خـانواده کـارگري کـه در ا    فوقسبد هزینه    :مالحظات

 و از طرف دیگر با فقر و فالکت زندگی میکندهمچون میلیونها خانواده کارگري دیگر  جدول ما به آن رجوع کرده ایم
  . در این جدول مالحظات زیر در نظر گرفته نشده است

 و  در جدول فوق خانواده اي که ما به آن رجوع کرده ایم فرزندش در مقطع راهنمایی به تحـصیل مـشغول اسـت     -1
 یا  فرزندانش در مقطع دبیرستان وطبیعی است که مخارج آموزشی و فردي خانواده اي که هر دو فرزندش یا یکی از 

دانشگاه مشغول به تحصیل است و یا اینکه سن عروسی آنها فرا رسیده و باید خانواده اي تشکیل بدهند خیلی بیشتر          
   .از رقم قید شده در این جدول می باشد

  . جدول فوق عید نوروز و مخارج سرسام آور آنرا مد نظر قرار نداده است-2
 در عین حال که .رد نظر در این جدول بدون احتساب پول پیش در تهران در نظر گرفته شده است          اجاره خانه مو   -3

 نیروي اکثریت عظیم اجاره قید شده در جدول فوق فقط مختص تهران نیست و علی العموم در همه مراکز استانی که 
  .کار در آنها سکونت دارند اجاره بهاي منزل استیجاري در همین حد است

 شده است و همچنین هزینه دکتر و درمـان در جـدول   نوشتهجدول فوق هزینه دکتر و دارو براي مواقع عادي  در  -4
  . می باشدبیمه درمانی برخوردار خدمات  که از فوق بر اساس رجوع به خانواده اي است

ک خـانواده چهـار    مالحظات فوق و سایر مالحظاتی که ممکن است از قلم افتاده باشد باید گفت یـ نبا در نظر داشت 
 نیز بـا فقـر و   87سال  اگر قرار باشد همچون خانواده اي که در جدول فوق به آن رجوع شده است در  ،نفره کارگري 

در سـال جدیـد   مـی بایـد    ،فالکت زندگی کند و با در نظر داشت تورمی که در سال جدید با آن مواجه خواهیم شـد    
هزار  700قم بدیهی است که ر ؟؟!!قادر باشد نفس کشیده و زنده بماندان در ماه دریافت کند تا م هزار تو700  حداقل

 مورد نظر  دگی خواهند کرد خانواده هاي کارگري همچنان در فقر و فالکت زن،این مبلغتومان در ماه به دلیل اینکه با 
فقط بیان گوشه اي در واقع  هزار تومان 700و نشان دادن رقم    ارقام جدول فوق و مالحظات مربوط به آن         . ما نیست 

 و مـا کـارگران بایـد بـا مبـارزه اي      ط به غایت ضد انسانی است که بر ما کارگران در ایران تحمیل شده است    یاز شرا 
    .آن بگذاریم نقطه پایانی بربراي همیشه متحدانه 
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بیانیھ اتحادیھ سراسری کارگران اخراجی و بیکار 
  در باره وضعیت محمود صالحی

  
کـار   بسیار سختی را در زندان و بیمارستان سـپري میکنـد، وضـعیت جـسمانی او بـدلیل از      زهايمحمود صالحی رو

بروز در حال وخیم شدن است، بطوریکه   درصدي کلیه دیگرش ، روز80افتادگی کامل یکی از کلیه هایش و نارسائی 
موضـوع، رگهـاي مغـزي وي    عدم توجه مسئولین قضایی و زندان به ایـن   در نتیجه این وضعیت و فشار خون باال و

توحید سـنندج در بخـش    است و محمود را بدلیل بیهوشی ناشی از این وضعیت، هم اکنون در بیمارستان آسیب دیده
 .مغز و اعصاب بستري کرده اند

وضعیتی که براي محمود صالحی پیش آورده اند، خواهان  اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار با محکوم کردن
کارگران را فرا  شرط محمود و مداواي وي با هزینه دولتی و باالترین امکانات است و عموم ري و بی قید وآزادي فو

 .براي تحقق آن بکوشند می خواند تا این خواست را به هر وسیله ممکن اعالم کرده و
اي محمـود پـیش   اخراجی و بیکار در مقابل وضعیتی که بـر  بدیهی است ما کارگران عضو اتحادیه سراسري کارگران

محمـود   پیامدهاي ناشی از وخامت وضعیت جـسمانی : ما پیشاپیش اعالم میداریم. نشست آورده اند ساکت نخواهیم
محمود را بخاطر ایستادگی اش در دفاع از  صالحی و وقوع هر گونه اتفاق ناگواري براي وي، بر عهده کسانی است که

  . سماجت در بدترین شرایط در زندان نگه داشته اندو وي را با حقوق انسانی کارگران در بند کشیده
  کارگران

مرتکب نشده است، کارگران شاهو،  محمود صالحی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و هم طبقه اي هایش
محمود همیـشه در کنـار مـا بـوده و سـمبل شکـست ناپـذیر        . هستند  شاهد این مدعا…نساجی کردستان، پرریس و

صالحی برخیزیم  به هر وسیله ممکن به دفاع از محمود. مقابل نظام ضد انسانی سرمایه داري است ا درمقاومت طبقه م
  .و اجازه ندهیم بیش از این با جان وي بازي کنند

 
  اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار

22/9/1386 

  
  
  
  
  

  محمود صالحی آزاد باید گردد 
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  گرامی باد شانزده آذر روز دانشجو
  جویان در بند باید فورا و بی قید و شرط آزاد شونددانش

  )گسترده دانشجویان بیانیه اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار در باره بازداشتهاي(
 

طریق یورش بـه منـازل شـان و یـا در خیابـان و        نفر از دانشجویان از30 آذر امسال، تاکنون 16از چند روز مانده به 
سیاست تشدید سرکوب و بازداشت فعالین جنبشهاي مختلـف اجتمـاعی،    .انه زندانها شده انددانشگاه بازداشت و رو

 مدتهاست که تشدید این سیاستها به تنها رویکرد برخورد طبقه حاکم به جنبشهاي اجتماعی سیاست تازه اي نیست و
 .در ایران تبدیل شده است

ماه مـه بازداشـت و روانـه زنـدانها کـرده انـد،         مراسم اولکارگران و رهبران آنان را به جرم ایجاد تشکل و برگزاري
زیر خط فقر، بیش از پیش با نیروي باتوم بدست و بازداشـت و زنـدان    اعتراض آنان را به عدم پرداخت دستمزدهاي

 بـه کمیتـه   جوانان دانشجو را که تمامی وجودشان ماالمال از برابري خواهی و آرمانهاي انسانی است پاسخ داده اند و
روانه زندانها کـرده انـد و در تـداوم ایـن      هاي انضباطی کشانده و آنان را با اتهامات واهی از ادامه تحصیل محروم و

استیصال و درماندگی در برابر شکوفایی روز افزون جنـبش برابـري    سیاستها، طی چند روز گذشته در تعرضی از سر
دانـشگاهی    آذر، هجـومی گـسترده را در مراکـز   16مراسم دانشجویان و براي جلوگیري از برگزاري  خواهی در میان
چنین وضعیتی . آذر روانه زندانها کردند 16  نفر از رهبران وفعالین برابري طلب دانشجو را در آستانه30سازمان داده و 

 از در روند تداوم خود، موج برگشت هر چه قدرتمند و تعرضی تري را غیر قابل تحمل است و بی تردید این سیاستها
 .کارگران بر علیه اعمال کنندگان آن ایجاد خواهد کرد جانب دانشجویان و

 کارگران
بیش از هر زمـان دیگـري پـرچم مطالبـات      جنبش دانشجویی متحد پیگیر ما کارگران است، امروز جنبش دانشجویی

وشـادوش مـا حرکـت و    لحظه لحظه هاي مبارزات مـا کـارگران، د   انسانی ما کارگران را بر افراشته و دانشجویان در
 بویژه در چند سال گذشته، در هر فرصتی پرچم و پالکارد حمایت از ما کارگران را بر دوش آنان. جانفشانی کرده اند

هر وسیله ممکنـی از دانـشجویان    نباید آنان را تنها گذاشت و باید به. کشیده و مدافع جسور و پیگیر طبقه ما بوده اند
 .دانشجویان در بند شد وري و بی قید و شرط تمامیحمایت کرد و خواهان آزادي ف

دانشجویان و بازداشت گسترده آنـان، خـود را    اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار با محکوم کردن تعرض به
 :فوري مطالبات زیر است متحد جنبش دانشجویی میداند و خواهان تحقق

زنـدان شـده و دوران    تـا کنـون بازداشـت و یـا محکـوم بـه      آزادي فوري و بی قید و شرط کلیه دانشجویانی کـه   -1
 محکومیت خود را می گذرانند

 آزادي ایجاد تشکلهاي مستقل دانشجویی -2
 ها بر چیدن کمیته هاي انضباطی و پایان دادن به احضار دانشجویان به این کمیته -3
 اند ل شدهبازگشت به تحصیل کلیه دانشجویانی که تا کنون اخراج و محروم از تحصی -4
  اذیت فعالین و رهبران دانشجویی ممنوعیت ورود نیروهاي امنیتی به دانشگاهها و پایان دادن به تعقیب و آزار و -5

 16/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار
  

  دانشجوي زندانی آزاد باید گردد
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نظام کاالیی، نظام کارمزدی و 
   از خود بیگانگی کارگران

مھدی پور اهللاروح   
 

در سیستم سرمایه داري، پول نقش و موقعیتی را 
بازي می کند که هیچ چیز و هیچ کس دیگري نمی 
تواند انسان ها را به طور کلی و کارگران را به طور 
اخص این چنین و بهتر از این از خودشان، از 

نهایتاً از جامعه شان بیگانه   از زندگی شان و ،کارشان
پول به عنوان نماد  رمایه داري،در مناسبات س. سازد

اصلی مزد، آن چنان ارزش و اعتباري یافته که به 
راحتی می توان کل سیستم سرمایه داري را با عنوان 

در . اقتصاد پولی یا اقتصاد مبتنی بر پول تعریف کرد
آغاز این نوشتار و با همین مقدمۀ بسیار کوتاه می 

یزهاي همه ي چ» کاال شدن«  را تجلی "پول"توان 
  .مادي و معنوي به حساب آورد

پول حتی می تواند همه ي ارزش ها را تا سرحد یک 
به بیانی . شاخص عام و غیرشخصی پایین بیاورد

روشن تر پول قادر است تمام یا بخش از ویژگی ها 
و خود ویژگی هاي مناسبات و روابط انسانی را از آن 
سلب کند و کسانی که در فعالیت هاي اقتصادي 

 از جمله کارگران بخش هاي گوناگون –یلند دخ
در این نظام، کارگر فقط . تولیدي را با هم بیگانه سازد

مزدور می شود یعنی نیرو و توان کارش را می 
. فروشد و سرمایه دار یا همان کارفرما، آنرا  می خرد

وقتی پاي خرید به میان می آید، خود به خود ذهن ها 
د، پس نیروي کار متمایل می شو» کاال«به طرف 

کارگر علی رغم میل کارگران شکل کاال و کاال شدن 
  .به خودش می گیرد

خریدار این کاال یعنی سرمایه دار و کارفرما در حکم 
. کسی است که پول می دهد و کارِ کارگر را می خرد

در این نظام اقتصادي، فروشنده ي کاال، مثل آن 
ه اي در آن می اندازند  و کاالي ماشینی است که سکّ

مورد نیاز خود را دریافت می کنند که در زبان 
 Machine(انگلیسی به این دستگاه اسلوت ماشین

(Slotخریدار کاال .  می گویند)با انداختن )  کارفرما
کاالي مورد ) پرداخت پولی به عنوان مزد(سکه 

  .را دریافت می کند) نیروي کار(احتیاج خود 
ست و پول در آن در دنیایی که تحت حاکمیت پول ا

معیار و مالك جهانی شده، ارزش هر کس به مقدار 
ارزش پول اوست به بیانی دیگر، پول نه تنها ارزش 
هاي  عینی و مادي را قابل مقایسه و مبادله و قابل 
انتقال از شخصی به شخص دیگر می کند و آن ها را 
انتزاعی می سازد، بل که زمینه را فراهم می سازد که 

در ذات این . به جاي جمع گرایی رشد کندفردگرایی 
به . نظام اقتصادي، نوعی نسبیت گرایی وجود دارد

این صورت که پول و مزد به مثابه تظاهر بیرونی نظام 
کارمزدي، بیان کننده ي ارزش نسبی چیزهایی است 
که بر آنها مهر قابل فروش زده می شود و ارزش 

  .کندمصرف آن ها را به ارزش مبادله تبدیل می 
براي همین است که در سیستم سرمایه داري انسان ها 

 حتی همه چیز –این گونه فکر می کنند که هر چیز 
در این جوامع بهترین .   با پول قابل خریداري است–

چیزها نصیب کسانی می شود که می توانند بیشترین 
پول را براي خریدن آنها بپردازند، بی آن که فقط آن 

را براي به دست آوردن آن کاال ها شایستگی الزم  
داشته باشند و یا براي خریدن و به دست آوردنش به 
اندازة حتی یک ساعت کار یک کارگر معدن یا کوره 
پزخانه یا کارخانه ي خودروسازي، کار کند در نظام 
بهره کشانه ي سرمایه داري کارگر فقط قسمت کمی 

فت می از ارزشی را که می آفریند، به عنوان مزد، دریا
کارگر همان طور که در ارزش گذاري و تعیین . کند

قیمت کاالهاي تولیدي اش نقش و اختیاري ندارد در 
  . هم اختیاري ندارد– مزدش –قیمت گذاري کارش 

کارگر از آنجا که براي امرار معاش و گرسنه نماندن 
تو بخوان به (خود و زن و فرزندانش به کار کردن 

ارد، قدرت چانه زنی نیاز د) فروش نیروي کارش
براي ساعت موظف و ساعت هاي کار اضافی اش را 

  .ندارد
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چگونه (کارگر در یک نظام کارمزدي، در فروش 
فروختن، به چه کسی فروختن، کی فروختن، کجا 

کاالي هاي تولیدي اش کوچک ترین ...) فروختن و 
اختیاري ندارد، چنانکه کارفرما و سرمایه دار هم 

  .ندارد
ر نمی تواند بر سر مزدش و ساعت کارش وقتی کارگ

با کارفرما چانه بزند و شرایط انسانی و دلخواهش را 
مستقر و مسلط نماید و در یک موقعیت رقابتی با 
همکاران و هم طبقه اي هایش قرار می گیرد، این 

و خالصه وقتی نمی تواند . یعنی بیگانه شدن با خود
ستثمار در مناسبات و روابط اجتماعی مبتنی بر ا

دخالت کند و ساز و کار اجتماعی را بر وفق مرادخود 
و با شرایط مطلوب انسانی تغییر دهد، این همان 

این بیگانگی ها یک شبه . بیگانه شدن با جامعه است
و تصادفی و مطابق میل سرمایه دار و یا برخالف میل 
کارگر به وجود نیامده بلکه زاییده نظامی است که در 

ه کار و نیروي کار، به منزله ي آن همان طور ک
کاالست، کارگر به همه ي عواطف و ارزش هاي 

همان طور که گفته . انسانی اش هم شیء و کاالست
شد، این خصلت به وجود آمده خارج از اراده و 
خواست کارگر و حتی بیرون از میل و ارادة کارفرما 
شکل می گیرد و آن چیزي نیست جز مناسبات و 

نظام سرمایه داري که می . ایه داريذات نظام سرم
از آن سوي کرات آسمانی . گوییم، شاخ و دم ندارد

هم نیامده، در پیچ و خم مناسباتی شکل می گیرد که 
  .کارمزدي نمود عملی آن است

 بحثی است که "الیناسیون"از خود بیگانگی یا 
اندیشمندان زیادي دربارة آن صحبت کرده اند و 

انی از طیف هاي گواگون و اندیشمند. نوشته اند
یعنی از فرانتس قانون . داراي منافع طبقاتی مختلف

الجزایري با افق هاي فرهنگی و اندیشه هاي استقالل 
طلبانۀ جهان سومی اش گرفته تا فیلسوفان بورژوازي 

  .و اندیشه پردازان نظام سرمایه داري
ا بحث هاي کارل مارکس آموزگار کارگران جهان  ام

ن که یک بحث فلسفی پیچیده و دانشگاهی بیشتر از آ

باشد، یک بحث اقتصاد سیاسی آنهم از نوع احتماعی 
  .و قابل لمس آن است

مارکس نشان داد که کارگر به خاطر نیازي که به 
فروش نیروي کارش دارد و از طرفی به خاطر نقشی 
که در مدیریت سازمان تولید اجتماعی و قیمت 

 کاالهاي تولید شده گذاري ارزش کارش و مبادله ي
اش ندارد، رفته رفته با کاالهاي تولیدي اش، با 
خودش و گاهی با هم طبقه اي هایش بیگانه می 

  .شود
  کارگران چگونه از کارشان بیگانه می شوند؟
ا چه . این سؤالی است که باید به آن پاسخ داد ام

  .پاسخی مهم است
پاسخ فلسفی؟ پاسخ اخالقی؟ پاسـخ صـرفاً اقتـصادي          

  ؟ کدامیک؟)اکونومیستی(
در قرن هجدهم و در میان فیلسوفان آلمانی، هگل 
یکی از اولین کسانی بود که مفهوم از خود بیگانگی 

منظور هگل از از خود بیگانگی یعنی از . را به کار برد
دست دادن شرایطی بود که بدون آن شرایط، انسان 

هگل می گفت که از خود بیگانگی . دیگر انسان نبود
شه بوده، یعنی معلوم نیست که از چه زمانی همی

شروع شده و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ اما 
کارل مارکس هم همین مفهوم را به کار می برد ولی 
معتقد بود که از خود بیگانگی همیشه نبوده بل که 
محصول و زاییده یک شرایط خاص تاریخ تحول 

ز او به طور مشخص می گفت که ا. اجتماعی است
خود بیگانگی از زمانی که مالکیت خصوصی به 

یعنی زمانی که تقسیم کار به . وجود آمد، پیدا شد
  . وجود آمد و مالکیت اشتراکی بر افتاد

مارکس به مفهوم از خود بیگانگی حد و حدود 
تاریخی داد و از بی زمان بودن و معلق بودن در 

  .تاریخ نجات داد
ود بیگانگی در به زبان ساده، مارکس گفت که از خ

نظام سرمایه داري یعنی جدائی کارگر از محصول 
کارش، جدا شدن کارگر از محصول کاري که به او 

مثل تخم مرغ که در سالن . مال او نیست. تعلق ندارد
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هاي پرورش مرغ هاي تخم گذار تولید می شود 
بدون آن که مرغ بتواند روي آن ها بنشیند و جوجه 

اوج خود رسید که کار و تولید بیگانگی به . در بیاورد
ماشینی شد و کارگر تا حدود زیادي از کار فاصله 

پس با ماشینی شدن شروع شده و با آن هم از . گرفت
  .بین می رود

در نظام سرمایه داري، محصول کار تبدیل به کاال می 
شود و کارگر، کار را نه براي خود بل که براي 

ي تولیدي اش دیگران انجام می دهد و به همراه کاال
زیرا پیش از آن که همراه . تبدیل به کاال می شود

کاالي تولیدي اش تبدیل به کاال شود، نیروي کارش 
توسط کارفرما خریده شده یعنی مثل هر چیز قابل 
فروش دیگري پیش از آن که قابلیت فروش پیدا کند 
الجرم می بایستی به کاال تبدیل شود که شد و می 

ثل همه کاالهاي پیرامونش ارزش اینجاست که م. شود
به شکل (مبادله اي پیدا می کند و به تابعی از پول 

  . بدل می شود) مزد
کارگر براي حفظ موقعیت کاریش، هرچه بیشتر از 
خودش مایه بگذارد، همان قدر هم سخت تر کار و 
تولید می کند؛ به همان نسبت هم از زندگی در کنار 

کارگر هر چه قدر . ودخانواده اش دور و بیگانه می ش
به دنیایی که با آن بیگانه می شود، سود برساند، فقیر 
و فقیرتر خواهد شد و هستی کمتري برایش باقی می 

او در اصل زنده می ماند تا کار کند نه آنکه کار . ماند
او تمام هستی اش را بر سر . می کند تا زندگی کند

. کارش می گذارد پس زندگی اش دیگر مال او نیست
  .او دربست به چیزي تعلق دارد که تولید می کند

  :اینجاست که مارکس می گوید
کارگر آن وقتی حس می کند که در خانه اش است « 

که مشغول کار نباشد و وقتی که کار می کند، در خانه 
  »کارش، کار اجباري است.... نیست 

پس معنی از خود بیگانگی او با آنچه که تولید می 
نیست که کارش به چیزي بیگانه بدل کند، فقط این 

شده و هستی آفریده هایش از زندگی و هستی جدا 
است بلکه حاکی از آن است که آفریده هایش، بالي 

جانش شده اند و می خواهند او را جسماً و روحاً از 
  .بین ببرند

از وقتی که کارگر براي رفع نیازهاي خودش تولید 
 به خود گرفته نمی کند، نیروي کار خصلتی اجتماعی

است هر چند که براي دیگران بوده و کارگر براي 
  .دریافت مزد کار می کند

فرق کار کارگر در نظام سرمایه داري با کار یک 
انسان اولیه براي خودش مثل کار رابینسون کروزوئه 
در جزیره اي دور افتاده در اقیانوس دراین است که 

.  شودمحصول کار کارگر، جزو دارایی دیگران می
یعنی سهم کارگر در تملک محصول کارش به همان 
! اندازه است که در مواد خام و ابزار تولید سهم دارد

محصول کار کارگر جزو . یعنی هیچ سهمی ندارد
دارایی کارفرماست و در هیچ حالتی مال کارگر 

کارگر در طول ساعت کار می داند که میان او . نیست
 کند، هیچ گونه رابطه و آنچه که می سازد و تولید می

  .و عالقه اي وجود ندارد
اینجاست که فکر می کند و به این نتیجه می رسد که 
او نه تنها صاحب محصول کار خود نیست بلکه برده 

آیا میان برده و برده دار هیچ . ي کارفرماست
  همبستگی اي وجود دارد؟

کدام برده را سراغ دارید که اربابش را دوست داشته 
  باشد؟

رکس از خود بیگانیگی را زاییده ي نظام سرمایه ما
زیرا در اثر . داري و ماشینی شدن تولید می داند

ماشینی شدن و تقسیم کار موجب می شود تا روح 
  .کارگر عقیم می شود

کارگر امروز به خاطر سختی کار از یک طرف، 
استثماري که از او می شود و مزد کمی که می گیرد 

او دلش می . خود لذت نمی برداز طرف دیگر، از کار 
خواهد عقربه هاي ساعت چهار نعل پیش بروند و 
صداي سوت پایان کار شنیده  شود تا او بتواند از 

  .محیط و فضاي رتج و زحمت بیرون بیاید
حتی آنها که اضافه کاري می کنند نه آن که کارشان را 
دوست دارند بلکه به فروش مضاعف نیروي کارشان 
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به مزد بیشتري براي امرار معاش بخور و . نیاز دارند
اتفاقاً هر چه کار سخت تر و مدت . نمیر احتیاج دارند

زمان کار طوالنی تر باشد، میزان بیزاري و در نتیجه 
  .میزان از خود بیگانیگی کارگر از کار بیشتر می شود

در روند تولید سرمایه داري و گسترش ماشینی شدن، 
 ماشین را به خود می کارگر رفته رفته خلق و خوي

چارلی . (گاهی اصالً مثل ماشین می شود. گیرد
چاپلین این استحاله را به بهترین شکلی در فیلم عصر 

چون می بیند که کارفرما او را جزو ). جدید نشان داد
کدام ماشین را . ابزار تولیدش به حساب می آورد

سراغ دارید که از کار خود لذت ببرد؟ مارکس مثال 
 را می زند، پروانه که روي گل ها می نشیند تا پروانه

شهد و شیرة گلها را براي تهیۀ غذاي خود بمکد و در 
مقابلش کرم ابریشم را مثال می زند که تار می تند و 

  . در ال به الي تارهاي خود اسیر می شود

کارمزدي یعنی فروش نیروي کار در قبال مقدار 
ز لذت ها و ناچیزي پول به عنوان مزد، انسان را ا

جلوه هاي انسانی زندگی مانند در کنار خانواده بودن، 
عشق ورزیدن، شکوفا کردن استعدادهاي علمی و 
هنري، شادي کردن، شرکت در برنامه هاي تفریحی و 
مشارکت در برنامه هاي جمعی و انسان دوستانه، 
تماشاي فیلم و تئاتر و اپرا، گوش دادن به موسیقی، 

صدها فعالیت دلخواه و انسانی، پرداختن به ورزش و 
  .باز می دارد

این همان شرایط و کلیتی است که بدون آن، چیزي از 
انسانیت باقی نمی ماند و منطور از ازخود بیگانگی 

  .همین است
فقط با از بین رفتن نظام سرمایه داري و کارمزدي می 

  .توان از خودبیگانگی انسان از کار را محو کرد
  ....ه خواهیم نوشتباز هم در این بار

 
 
 
 
 
  
 

  اف در پشتیبانی از حقوق کارگران در ایران.تی .اندونزیایی آي نامه کمیته هماهنگ کننده
 2007 دسامبر21جاکارتا، 

  سوسیلو بامبانگ یودهویونو
  رئیس جمهوراندونزي

  جمهوري کاخ ریاست
 مدان مردکا اوتارا، جاکارتا

 .اف.تی .آياز طرف کمیته هماهنگ کننده اندونزیایی 
  عالیجناب،

کارگران حمل و نقل، که اتحادیـه هـاي کـارگران     به نمایندگی از طرف کمیته هماهنگی اندونزیایی فدراسیون جهانی
جاده اي را نمایندگی می کند، اجازه می خواهم از این فرصت استفاده کرده و  حمل و نقل دریایی، هوایی، راه آهن و

در پـشتیبانی از   للی اتحادیه کارگري که مورد حمایت همه کارگران در اندونزي است،را به کارزار بین الم توجه شما
 .حقوق کارگران در ایران جلب کنم

  حمایتهاي بین المللی از کارگران ایران
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حـال حاضـر مقـر آن در      تأسیس شده است و در1896در سال ) اف.تی.آي(فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل 
 میلیـون کارگرمتـشکل   4,5نقل را با عـضویت   ل وفدراسیون در سطح جهانی نمایندگی کارگران حم. لندن می باشد

این نمایندگی شامل یک تشکل ازایران می شود؛ مشخصاً سندیکاي . کند  کشور را می148 اتحادیه کارگري از 681در
تقاضا یشان  این سندیکا بعد از قبول). سندیکاي کارگران شرکت واحد ( اتوبوسرانی تهران و حومه  کارگران شرکت

 به 2006، در ماه می )اف.تی.آي(نقل  طلق از طرف هیئت مدیره اجرائی فدراسیون جهانی کارگران حمل وبا اکثریت م
 .فدراسیون پیوست

شـرایط کـار، مـدتهاي طـوالنی      شکایات عاجل و واقعی کارگران از قبیل درخواست براي دستمزدها ي بهتر و بهبود
سازمانهاي کارگري مورد حمایت دولت، در نمایندگی  .ازطرف شرکت اتوبوسرانی تهران بی جواب گذاشته شده است

 مورد حمایت کامـل کـارگران   2005به همین دلیل تشکیل اتحادیه در سال . اند کردن منافع کارگران، شکست خورده
منصور اسانلو،  رهبر اتحادیه،. این وجود، سرکوبگري از جانب دولت و مدیریت بسیار شدید بوده است با. قرارگرفت

گذشته، زمانی که کارگران سعی داشتند حرکتـی   در. دو سال گذشته بیشتر در زندان بوده است تا خارج از آندر طی 
از آن زمان تا بـه حـال،   . سازماندهی کنند، بازداشتهاي دستجمعی صورت گرفت را براي توقف کار به مدت یک روز

نمی شناسد و  دولت، اتحادیه را برسمیت.  است کارگر را اخراج کرده40اقدام تالفی جویانه، بیش از  شرکت، در یک
و سـازمان خـواهرش،   ) اف.تـی .آي) فدراسـیون جهـانی کـارگران حمـل و نقـل     . قرارداد دستجمعی کار وجود ندارد

، دربـاره ایـن   2006، دادخواست مـشترکی را در سـال   )سی.یو.تی.آي) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه هاي کارگري
را  مصوبه هاي کمیته، دیـدگاه هـاي مـا   . تسلیم کرده اند) او.ال.آي(شکل سازمان جهانی کار ت مسائل به کمیته آزادي

 .جهت اطالع شما گزارش کمیته را پیوست میکنم. مورد حمایت قرار می دهد
بـین المللـی اتحادیـه هـاي      و کنفدراسـیون ) اف.تـی .آي(بنا به همین دالیل، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقـل  

خود مـن بـه همـراه همکـارم،     . ایرانی به پیش می برند کارزاري را در همبستگی با کارگران) سی.یو.تی.يآ(کارگري 
 تهران رفتیم و با اعضاء کمیته اجرائی اتحادیه و خانواده هاي کارگران بازداشت شـده  سیوکور سارتو، در ماه اکتبر به

بواسطه آب مروارید  دید چشم چپ داشت که علتشدر زمان دیدارم، منصور اسانلو، مشکل جدي در . مالقات کردیم
اعتراضات گسترده جهانی بـود کـه دولـت ایـران      و فقط بعد از. ناشی از جراحات وارده در هنگام دستگیري وي بود

درباره دوره بهبودیابی او کمترچیزي معلوم شده اسـت، امـا همـین بـس کـه       هر چند. ترتیب جراحی فوري او را داد
انـداختن امنیـت    در همان ماه، او در حالی به جرم به خطر. د از عمل او را به زندان بازگردانده اندبع  روز4مقامات، 

 .کارگري عمل کرده است  سال زندان محکوم شد که تنها به عنوان رهبر اتحادیه5ملی ایران به 
ري دیگري را هم دیده ایـم کـه   کارگ متأسفانه این تنها مورد منحصر بفرد در ایران نیست، بطوریکه ما فعالین اتحادیه

کنفدراسیون بین المللـی اتحادیـه هـاي    . اتحادیه اي تحمل می کنند سخت گیریهاي مشابهی را بعلت فعالیتهاي صرفاً
 بعنـوان مثـال، آنهـا از محمـود    . مدتهاي طوالنی است که روي موارد مختلفی کار می کنـد  (سی.یو.تی.آي(کارگري 

او . در کردستان است نگوي کمیته سازمان دهنده براي ایجاد تشکلهاي کارگريصالحی سخ. صالحی حمایت می کنند
محمـود  . مراسم اول ماه مـه مـی گذرانـد    در حال حاضردوران محکومیت یک ساله اش را به جرم پخش اعالمیه در

وحید در شهر  دسامبردر حالت بیهوشی به بیمارستان ت11است، روز  صالحی بعد ازاینکه بارها در زندان از حال رفته
 بـه او . او از بیماري شدید کلیه رنج می برد بطوریکه عمـل دیـالیز بـراي او الزامـی اسـت      .سنندج منتقل شده است

بیمارستان، از مغزش، اسکن بعمل  بدنبال انتقال صالحی به. همچنین گفته شده است که دچار نارسایی قلبی می باشد
 .ستآمده ومشخص شده که رگ هاي مغزش آسیب دیده ا
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رفتـار انـسانی بـا صـالحی عمیقـاً       ما بعنوان فعالین مسلمان اتحادیه کارگري، از مشاهده کوتاهی دولت ایران درتأمین
شرایط بحرانیش، تنها با کمی مراقبت هـاي اولیـه پزشـکی بـه      این وحشتناك است که او را با توجه به. نگران هستیم

کـارگري از   ا شاهد پیشرفتهاي مثبتی بمناسبت عید که تعدادي از فعالینهمین اخیراً، در ایران م .زندان بازگردانده اند
به دالیل انسانی باید آزاد شود و تحت  در عین حال، ما باید تأکید کنیم که محمود صالحی. زندادن آزاد شدند، بودیم

 .منصور اسانلو باید فوراً از زندان آزاد شود معالجات کامل و ضروري پزشکی قرار بگیرد و
دولت ایران باید از مصوبه هاي . شود ا اعتقاد راسخ داریم که هیچ کارگري نباید بخاطر فعالیتهاي اتحادیه اي زندانیم

در مورد محمود صالحی، بـا  . این هر دو انسان بیگناه را آزاد کند کمیته آزادي تشکل سازمان جهانی کار پیروي کند و
بمانـد و   مدت باقیمانده از محکومیتش تا ماه مارس آینده را در زندادنشده، نباید و نمی تواند  توجه به موقعیت ذکر

 .شود باید بعلت به مخاطره افتادن جدي زندگیش بخاطر شرایط سخت زندان فوراً آزاد
دیداربرنامه ریزي شده تان از ایران در ماه  من ازتوجه شما تشکر میکنم و متواضعانه تقاضاي مالقات با شما را پیش از

جریان آخرین اطالعات مربوط به این موارد جدي نقض حقوق کـارگران در    را دارم بطوریکه مایلم شما را درژانویه
 .بگذارم ایران قرار

   ارادتمند شما،
  ، نفی روستاندي

 هماهنگ کننده اندونزیایی
 حمـل و    فدراسـیون جهـانی کـارگران      )سـی .یـو .تـی .آي(کنفدراسیون بین المللی اتحادیه هاي کارگري      :رونوشت به 

  )اف.یو.تی.آي(نقل
  
  

 درباره وضعیت محمود صالحی نامه اتحادیه کشتیرانی اندونزي
 2007 دسامبر 26جاکارتا،  

  رهبر جمهوري اسالمی ایران
  آقاي آیت اهللا سید علی خامنه ايجناب 

  معظم رهبري دفتر مقام
  خیابان جمهوري اسالمی ـ خیابان شهید کشوردوست

 اسالمی ایران تهران، جمهوري
 اتحادیه کشتیرانی اندونزي: از طرف
 محمود صالحی: موضوع

 عالیجناب،
درباره وضعیت سالمتی محمود صالحی،  یداتحادیه کشتیرانی اندونزي این نامه را در این ایام عید، به دلیل نگرانی شد

جهـانی   و فدراسـیون ) سی.یو.تی.آي(ما از طریق کنفدراسیون بین المللی اتحادیه هاي کارگري  .براي شما می نویسد
دهنـده بـراي ایجـاد     مطلع شدیم که محمـود صـالحی، سـخنگوي کمیتـه سـازمان     ) اف.تی.آي(کارگران حمل و نقل 

دسامبردر حالـت بیهوشـی بـه بیمارسـتان      11 ه بارها در زندان از حال رفته است، روزتشکلهاي کارگري، بعد ازاینک
بیماري شدید کلیه رنج می برد بطوریکه عمـل دیـالیز بـراي او الزامـی      او از. توحید در شهر سنندج منتقل شده است

مغـزش،   ی به بیمارستان، ازبدنبال انتقال صالح. گفته شده است که دچار نارسایی قلبی می باشد به او همچنین. است
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ما بعنوان فعالین اتحادیه کارگري، از کوتاهی  .اسکن بعمل آمده ومشخص شده که رگ هاي مغزش آسیب دیده است
انسان دوستانه و فراهم کردن شرایط درمان طبی مناسب براي صالحی عمیقاً نگران  دولت فعلی ایران درتأمین همکاري

سـالمتی وي   بهبود برادرمان، محمود صالحی که مشکالت جدي در مورد وضـعیت زندان محل مناسبی براي  .هستیم
بزرگی مثل ایران، بـسیارمأیوس   فقدان یک برخورد دلسوزانه از طرف یک کشور مسلمان و ملت. وجود دارد، نیست

  .کننده است
اریم که این امر نـشان دهنـده   امیدو ما، ازبه تازگی آزاد شدن ابراهیم مددي و رضا دهقان از زندان استقبال می کنیم و

بـراي رسـیدگی بـه احتیاجـات اساسـی آنهـا، از قبیـل         تعهد جدیدي از طرف دولت در احترام بـه حقـوق کـارگران   
با چنین روحیه اي، ما مصرانه . حق تشکیل اتحادیه هاي کارگري مستقل، باشد دستمزدهاي باالتر، بهبود شرایط کارو

پزشکی قرار  براي اطمینان از اینکه محمود صالحی بسرعت تحت معالجات کاملخواهیم که هر تالشی را  از شما می
حـق   ما همچنین موضع مان را تکرار می کنیم که هیچ کارگري نباید به خاطر فعالیـت هـاي بـر    .بگیرد، بعمل آورید

 انـسانی فـوراً   باید به دالیـل  اتحادیه اي کارگري زندانی شود واینکه در این مورد مشخص، و موقعیت معین، صالحی
بدون به مخاطره افتادن جدي سالمتیش، مدت باقیمانده از  آزاد شود براي اینکه او نمی تواند در شرایط سخت زندان

  .را در زندان بماند محکومیتش تا ماه مارس آینده
 

   حنفی روستاندي ارادتمند شما،
  :رونوشت به 
  )اف.یو. تی.آي (فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) سی.یو.تی.آي(کنفدراسیون بین المللی اتحادیه هاي کارگري 

  
 گزارش اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار از جلسه نشست با نماینده اتحادیه کارگران

  بنادر و کشتیرانی استرالیا و نماینده سازمان عفو بین الملل در این کشور
  

ري در خارج از ایران بمظور جلب پشتیبانی از کارگران ایران و کمیته و نهاد فعالین کارگ 13 پس از فراخوان مشترك 
سترالیا نیز بعنوان بخشی از این ائتالف، حرکتـی را در دو  اسایر جنبشهاي اجتماعی، کمیته همبستگی با کارگران ایران   

  . نوامبر برگزار کرد 30مرحله  در روز جمعه 
تی در سالن اتحادیه کارگران بنادر و کشتیرانی استرالیا برگزار    بعد از ظهر با نشس     4 مرحله دوم این کمپین در ساعت       

 Karen Ilesملل خانم بین ال به همراه نماینده سازمان عفو Paul Garrettشد که در آن نماینده این اتحادیه  آقاي   
 جنبش کارگري ایران  و یکی از اعضاي اتحادیه ملی کارگران استرالیا  وشماري از اعضاي کمیته و افرادي از پشتیبانان

  ) استرالیا ضمیمه است–گزارش کامل این کمپین از سوي کمیته همبستگی کارگران ایران (.شرکت داشتند
 استرالیا که از قبل تدارك دیده شـده بـود، سـعید    –در ادامه این نشست  با هماهنگی کمیته همبستگی کارگران ایران            

دیکاي کارگران شرکت واحد تهران، جعفر عظیم زاده مسئول روابـط  ترابیان و رضا شهابی از اعضاي هیئت مدیره سن       
عمومی اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار و فرامرز قربانی عـضو انجمـن صـنفی کـارگران بـرق و فلزکـار                      

در ابتدا سعید ترابیان به تاریخچه و نحـوه شـکل گیـري    . کرمانشاه از طریق تماس تلفنی در این جلسه شرکت کردند  
واحد و مسائل و مشکالتی که براي آنان پیش آمده بود اشاره نمـود و سـپس گزارشـی از          شرکت  ندیکاي کارگران   س

محکومیت کارگران در ایران و زندانی شدن منصور اسالو و ابراهیم مددي ارائه کرد و در ادامـه بـر حـق کـارگران در       



  بولتن کارگري شورا                                                                                 دي ماه هزار و سیصدو هشتاد و شش
  

 16

 زاده در ابتدا با اشاره به حکم زنـدان شـیث امـانی    سپس جعفر عظیم. ایران براي ایجاد تشکلهاي کارگري تاکید نمود  
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار، به معـذوریت شـیث بـراي شـرکت در ایـن نشـست              
پرداخت و توجه شرکت کنندگان در جلسه را به وضعیت کارگران زندانی در ایران بویژه محمود صالحی  جلب کرد              

جعفر عظیم زاده در ادامه به نحوه شکل گیري اتحادیه سراسري . ی بیشتر براي آزادي آنان شدو خواهان حمایت جهان
  .کارگران اخراجی و بیکار و وضعیت کارگران در ایران پرداخت

 نماینـده اتحادیـه کـارگران بنـادر و     Paul Garrettبه دنبال صحبتهاي سعید ترابیان و جعفر عظیم زاده ابتـدا آقـاي   
الیا با اظهار اینکه شدیدا از دیدن فیلمهاي مربوط به محمود صالحی و منصور اسالو  تحـت تـاثیر قـرار     کشتیرانی استر 

بستگی خود را به کارگران ایران فرستاد و اعالم نمود  که با انتقال تمامی گفتگوهـا بـه           مگرفته است درودها و پیام ه     
ران کمک رساند و به جمهـوري اسـالمی نیـز فـشار وارد        مقامات اتحادیه براي یافتن راههایی که بتوان به کارگران ای         

  Karen Ilesدر ادامه ایـن جلـسه خـانم    . آورد، با جدیت به فعالیت در حمایت از کارگران ایران  خواهد پرداخت
 کرد  هزار نفر عضو این سازمان در استرالیا صحبت می75نماینده سازمان عفو بین الملل در استرالیا که به نمایندگی از 

با برشمردن اهدف سازمان عفو بین الملل و آگاهی از شرایط ایران اعالم کرد، گزارش این نشست را به دفتـر اصـلی             
وي همچنین گفت . امنستی انترنشنال در لندن منتقل خواهد کرد تا فشارهاي جهانی را بر جمهوري اسالمی بیشتر کنند

  .این ارتباطات را ادامه خواهد داد
 نیز در آن شرکت کرد و  همسر محمود صالحیاین نشست در تماس دیگري خانم نجیبه صالح زادههمچنین در ادامه 

گفت که دیروز با محمود صالحی تماس داشته است و شرایط بسیار بد جسمی وي را تشریح کرد و خواستار آن شد    
انم صالح زاده ضمن قـدردانی از  خ. اگر در آینده هر هیاتی از ایران دیدار میکند حتما به دیدار محمود صالحی بروند             

حمایتهاي جهانی از همسرش خواهان اقدامات قاطع تر جهانی شد زیرا که جمهوري اسالمی به نامه هـاي اعتراضـی       
 ضمن اعالم حمایتهاي خود  Paul Garrett و  آقاي  Karen Ilesدر این مکالمه تلفنی نیز خانم  .کند توجهی نمی

 که آقاي صالحی فقط بدلیل دفاع از حقوق خود و هم طبقه اي هایش به زندان رفته از ایشان و همسرش تاکید کردند 
 .است و مطمئنا با انتقال گزارش ابن نشست و گفتگوها پرونده وي را در سطح باالتر مورد تعقیب قرار خواهنـد داد 

  .آنان از خانم صالح زاده خواستند که همچنان مقاوم باقی بماند
 استرالیا و -ان اخراجی و بیکار با ارج نهادن به تالش پیگیرانه کمیته همبستگی کارگران ایران اتحادیه سراسري کارگر  

سایر کمیته هاي همبستگی در سراسر جهان براي جلب حمایت جهانی از کارگران در ایران، به یکایک ایـن دوسـتان    
ادیه کارگران بنادر و کشتیرانی این کشور  درود می فرستد و بدینوسیله دست اتحادیه هاي کارگري استرالیا، بویژه اتح           

  .را در اعالم همبستگی با کارگران ایران صمیمانه می فشارد
  12/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 

  
  
  
  

  زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر
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ام  روز ت  شکیل مجم  ع عم  ومی   
 !راه پی   شروی ک   ارگران اس   ت  

  فرامرز قربانی
 

ه کارگران علیه سـرمایه     مبارز
داري به قـدمت تـاریخ ایـن        

ــت  ــام اس ــرن  .نظ در دو ق
گذشته کارگران بطور مستقیم   
و علنی وارد مبارزه شدند تـا     
حرمت و معیشت و امنیت و      

طبقه ما همیـشه   .آینده خود و جامعه را تضمین کنند
از جملـه   .خواستهاي مشابهی همه جـا داشـته اسـت   

زدها، ایجاد  ایمنی و کاهش ساعت کار، افزایش دستم
بهداشت در محیط کار، قرار داشتن زیر پوشش بیمـه          
بیکــاري و تــامین اجتمــاعی، امنیــت شــغلی، ایجــاد  
تشکلهاي آزاد و مستقل کـارگري، عقـد قراردادهـاي        
دسته جمعـی توسـط نماینـدگان منتخـب کـارگران،           
مبارزه علیه بیکارسازي و اخراج، به رسمیت شناختن       

اردیبهـشت بـه عنـوان روز     11بـا  اول ماه مـه برابـر   
جهانی کارگر و تعطیل بودن این روز، حق اعتصاب،         

تاریخ این تالشها چیزي نیست جـز دفـاع از    .و غیره
کرامت انسانی کارگر و خواسـت کـارگر بـراي رفـاه          

   .همنوعانش در کل جامعه
اگر خوب دقت کنیم کارگران در کـشورهاي زیـادي          

ــه   ــائی ب ــشورهاي اروپ ــصوصا در ک ــداري از  مخ مق
هاي کارگري با هـر   تشکل .دخواستهایشان رسیده ان

کمبودي وجود دارند و پشتگرمی و نقطه امیدي براي        
اما هنـوز   .کارگران در مقابل دنیاي بیرحم بازار است

در کشورهائی مثل ایران کارگران از این حقـوق هـم           
هنـوز بایـد    .طبقه هایشان در دنیا برخـوردار نیـستند  

تازه به ایـن   .ابتدائی شان مبارزه کنندبراي خواستهاي 
بیحقــوقی همگــانی مــا نپــرداختن مــزد ناچیزمــان و  

س از فقر شدید فـردا اضـافه   قراردادي شدن کار و تر 
سوال ما کارگران اینست که بایـد بـا ایـن      . تشده اس 

همه بدبختی و بیحقوقی چکـار کنـیم؟ چگونـه بایـد         
الین جنبش طبقه کارگر را به جلو ببریم و وظیفـه فعـ        

طبقه کارگر در ایـن جـدال بـزرگ بـا سـرمایه داري              
  چیست؟

همچنان که  مطلعید بالغ بر نیمی از کارگران ایران بـا      
قراردادهاي موقت و حتی با برگه هـاي سـفید امـضا           

نمونه زمزم کرمانشاه که قراردادهـاي تعـداد زیـادي          (
هـائی   باشـد و یـا در پـروژه    روزه می 29ازکارگران 

ها قـراردادي اصـال موجـود نیـست         مانند پتروشیمی   
در بـی   )واگر هم باشد یک طرفه به نفع کارفرماست

مشکل ما فقـط کـار    .حقوقی مطلق مشغول به کارند
حدود یـک میلیـون کـارگر حقـوق      .قراردادي نیست

 .دکه باید براي گـرفتنش بـدبختی بکـشن   معوقه دارند   
مسکن نداریم و چیزي  .بیمه درمانی و بیکاري نداریم

یعنی سرپناه و غذا و  – بشري باید داشته باشد که هر
طبقـه مـا یـا     -بهداشت و امنیت و درمـان و آمـوزش  

اوضاع  .استندارد و یا اگر دارد در پائین ترین سطح 
با این ورشکستگی ها و سیاست تعدیل و بیکاري هر 

ه روزه که کابوس همـه خـانواده هـاي کـارگري شـد        
یـن رونـدي کـه    با ا  .د، دارد هر روز بدتر میشواست

دو سـال   رود وضعیت طبقه کارگر در یکی        پیش می 
یعنـی نـه تنهـا آمـار      .دشـو  آینده بسیار وخیم تر می

ی میرسـد،   یبیکاري و اخراج کارگران به درصـد بـاال        
درصد کارگران شاغل با قراردادهاي موقـت   90بلکه 

  !یعنی یک برده داري کامـل  .مشغول به کار میشوند
 کننـده گـان اصـلی در جامعـه      چرا کارگران که تولید   

هستند و خالقان هرچه نعمت و ثروت اند ولی خود           
از ثمره این کار بی بهره اند؟ چرا از حداقل امکانـات        
الزم براي یک زندگی انسانی سـهمی ندارنـد؟ شـاید      
تعدادي از کارگران این فکر را بکننـد کـه مـا حـامی           

مـا یـک خـانواده بـزرگ      .اما اینطـور نیـست   .نداریم
ما کـارگران   .ما اکثریت جامعه هستیم .نی هستیمجها

حـامی مـا طبقـه     .باید به این نیروي عظیم اتکا کنـیم 
 .ماست و طبقه ما وقتی قدرت دارد که متشکل است

 وقتی کارگران از حق و حرمت انسانی خود دفاع می        
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کنند، جون خواستشان بهبود وضع همه مـردم اسـت،       
مایتـشان را بـه     آنوقت اقشار غیر کارگر هم امید و ح       

هر وقت و هرجا طبقه ما مبارزه  .کارگران گره میزنند
اي بـزرگ را شـروع کـرده جامعـه بـدنبالش آمـده و       

پس ما اول باید به خودمـان و    .حمایتش کرده است
اما اتحاد ما چطور ممکن است؟  .تشکلمان اتکا کنیم

از جمله  .از طرق مختلفی اتحاد طبقه ما ممکن میشود
آزاد کارگري  هاي   ن اتحاد ایجاد تشکل   سنگ بناي ای  

ها که هم واقعـی باشـد و    و ایجاد این تشکل  .است
ــق   ــد، تنهــا از طری هــم کــارگران در آن دخالــت کنن

هــاي  برگــزاري مجــامع عمــومی و مــنظم در محــل 
وقتی ما جمع میشویم بیشترین  .کارگري ممکن است

قدرت را داریم و معنی و خاصیت تشکل هم همـین         
م آزاد بودیم که شوراي کارگري یـا هـر   اگر ه .است

تشکل دیگر ایجاد کنیم، کارگر تنها در اجتمـاعش و           
   .در دخالتش احساس میکرد که متشکل است
 .شـود  اینجاست که نقش فعالین کارگري معلوم می

وظیفه و نقش اصلی فعـالین کـارگري دسـت نـشان            
مجمع عمومی  .کردن این نقطه قدرت کارگران است

مجمـع عمـومی    .ر براي کارگر مهم استمثل ابزار کا
در هر کارخانه و محل تولیدي همه کارگران را دخیل 

همـه   .کنـد  یعنی خودي و غیر خودي نمـی  .کند می
کارگران درد مـشترك دارنـد و در مـورد خواسـت و       

از  .گیرنـد  زنند و تصمیم مـی  مشکل شان حرف می
 میان خودشان نمایندگان و سخنگویان را انتخاب می       

مجمـع   . تا تصمیم مجمع عمومی را پیش ببرنـد کنند
عمومی در هر مقابله با کارفرمـا و در اعتـصاب و در       

در اینجـا   .اي دسـت کـارگر اسـت   صشرایط دیگر ع

است که فعالین کـارگري میتواننـد کـارگران را روي            
منافع مشترك متحد کنند و با اتکا بـه آکـاهی و عـزم     

 مجـامع  در همـین  .جمعی مبارزه شان را پیش ببرنـد 
عمومی میتوان دسـته دسـته کـارگران را بـراي امـور             

بایـد بـه    .مختلـف مبـارزات کـارگري متـشکل کـرد     
کارگران گفته شود که با تشکیل مجمع عمومی هـاي        
منظم در محل کارشان خودشان قیمت کـار را تعـین           

در مورد ساعت کار و استراحت و ایمنی محیط     . کنند
که مربـوط بـه     کار و بهداشت و سایر مسائل دیگري        

وضعیت کارگران در آن محل کارگري میباشد تصمیم 
کند که اتحـاد چـرا    هر کارگر اینجا حس می .بگیرند

ضروري است، چرا دواي دردهـاي امـروزش اسـت،          
چرا در چنین موقعیت غیر انسانی قرار دارد، چـرا بـه    

  برده سرمایه دار و سرمایه داري تبدیل شده است؟ 
 راه پیشروي اتکـا بـه قـدرت     براي طبقه کارگر امروز   

ایـن قـدرت چیـزي جـز اتحـاد       .تاصلی خـود اسـ  
کارگران در مجمع عمومی که مـستقیم تـرین تـشکل     

فعـالین و پیـشروان طبقـه     .نمی باشد ، استيکارگر
 کارگر که براي تشکل و حقوق کارگران تـالش مـی          

کـارگر   .کنند باید توجه جدي به این امر نشان دهنـد 
رد یـ گ رمت کند نتیجه مـی    وقتی احساس قدرت و ح    

که میتواند خود را آزاد کنـد و تنهـا بـا آزاد شـدن او               
کـارگران      .است که کل جامعـه میتوانـد آزاد شـود   

  !جهان متحد شوید
  

******  
 
 

 
 
 

  زنده باد جنبش مجمع عمومی
 
 



  بولتن کارگري شورا                                                                                 دي ماه هزار و سیصدو هشتاد و شش
  

 19

        روح اهللا مهدي پور )1(آشنایی با برخی اصطالحات اقتصادی
  

 سرمایه داري با کمک انواع و اقسام وسایل تبلیغی و آموزشی خود دست به کار شده تا چند سالی است که: اشاره 
بعضی از واژه ها و اصطالحات اقتصادي را که معانی ویژه و کلیدي دارند و در شناخت و آگاهی هاي اجتماعی و 

  . هاي خود برسندسیاسی عموم مردم، مخصوصا طبقه کارگر، نقش زیادي دارند، وارونه معنی کنند تا به هدف
اگر تا چند سال پیش، این تالش هاي سرمایه داران و نظریه پردازان و قلم به دستان شان در محافل محدود 
روشنفکري و دانشگاهی بر زبان می آمد، در سال هاي اخیر این ترفندها و فرهنگ سازي هاي گمراه کننده و جعلی، 

ها و سمینارها و حتی سراز نوشته هاي قانونی و حقوقی درآورده سر از روزنامه ها، کتاب ها، نشریات، سخنرانی 
به طوري که نمایندگان سرمایه داري دانسته و برخی از روشنفکران ومردم درس خوانده و حتی بخشی از . است

کارگران و فعالین کارگري هم ندانسته و ناخواسته از واژه ها و اصطالحات ساختگی و من درآوردي و بی رگ و 
اینان گمان می کنند که نوآوري کرده اند و دارند لغت هاي نو و امروزي را به کار می .  اقتصادي استفاده می کنندریشه

برند؛ غافل از آن که ندانسته و ناخواسته ادبیات پاستوریزه نظام سرمایه داري را استفاده می نمایند و بدون آن که به 
پشت هر "فراموش نکنیم که  .منان طبقاتی خود ،هم نوا می شوندعاقبت کار فکر کنند با ادبیات تحریف شده دش

  "کلمه اي،پشت هر جمله اي وخالصه آن که پشت هر نظریه اي، منفعت طبقه اي خاص خوابیده است
سرمایه داري به عنوان یک نظام . به زبانی دیگر، هر طبقه اجتماعی، ادبیات وفرهنگ خودش را تولید می کند

همان طور که طبقه کارگر، رفتار و کردار و گفتار و .هنگی، اصطالحات و ادبیات خودش را داردسیاسی و فر-اقتصادي
بنابراین براي آشنایی بیشتر کارگران و فعالین کارگري و خوانندگان بولتن شورا، تصمیم  .نوشتار خودش را دارد

ایه داران و روشنفکران آنها مورد گرفتیم مهم ترین اصطالحات و واژه هاي کلیدي علم اقتصاد را که از طرف سرم
منتظر اظهار نظرها و . هجوم قرار گرفته اند، به طور خالصه و ساده، در قالب چند نوشته کوتاه با شما در میان بگذاریم

امید که با دامن زدن به این مباحث در ظاهر ساده، زمینه هاي نقد اقتصاد سیاسی . نقدهاي شما عزیزان خواننده هستیم
  .جنبش کارگري امروز جامعه فراهم شوددر سطح 

  کدام یک؟! ارزش اضافه یا ارزش افزوده 
ارزش "یکی از مفاهیم و واژه هاي کلیدي در علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی در نظام سرمایه داري، ارزش اضافه یا 

  . است"اضافی
  ارزش اضافی چیست؟

  .سعی می کنیم با یک مثال، ارزش اضافی را تعریف کنیم
او براي تولید لیوان . ک کارخانه لیوان سازي، سرمایه دار دستگاه ها و مواد اولیه را براي تولید لیوان آماده می کنددر ی

تعیین می شود، کار ) کارفرما(به کارگرانی نیاز دارد که در قبال دریافت مزد، در ساعت هایی که از طرف سرمایه دار 
 ریال بفروشد، مقدار 1000+1000 هزینه شود و کارفرما همان لیوان را به  ریال1000اگر براي تولید یک لیوان . کنند

 ریال بعدي همان ارزش اضافی است که همیشه مساوي است با قیمت نیروي کاري که توسط کارفرما تصاحب 1000
 پردازد تا سرمایه دار بخش ناچیز و فقط بخش بسیار ناچیزي از ارزش اضافی را به عنوان مزد به کارگر می . می شود

کارگر بتواند نیازهاي اولیه و بخور و نمیر زندگی اش را تامین نماید که بتواند بازهم کار کند و نیروي کارش را به 
این همان فرمول ساده بهره کشی و استثمار .ثمن بخس بفروشد و باز هم ارزش اضافی براي کارفرما تولید نماید 

  :م یتر سازبگذارید مساله را از این هم روشن . است
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پس نیروي . به کارفرما می فروشد) کاالهایی که تولید می کند مثال لیوان(کارگر، نیروي خودش را به شکل کاال 
از ) نیروي کار(قیمت این کاال . کار،کاالیی است که فقط در اختیار کارفرما قرار می گیرد و کارفرما این کاال را می خرد

حاال فرض کنید که ارزش روزانه این نیروي .  که کارفرما به کارگر می پردازدنظر کارفرما مساوي است با دستمزدي
 ساعت همان زمان کار اجتماعا الزمی است که طی آن کارگر می تواند همه نیازهاي 4این .  ساعت کار باشد4کار،

 تومان در 6000د، این مزد  تومان مزد بگیر6000اگر این کارگر مثال روزانه . روزانه خود و خانواده اش را برآورده کند
 ساعت کار کردن و لیوان هایی که تولید می کند، 4یعنی کارگر با .  ساعت آن کارگر است4حقیقت قیمت نیروي کار 
و در حقیقت با کارفرما بی . براي خرید نیروي کار خود را باز پس می دهد)  تومان6000(معادل مبلغ پرداخت شده 

او می خواهد و ترتیبی می دهد که کارگر .  ساعت کار کارگر اکتفا نمی کند4 همین اما کارفرما به. حساب می شود
 بنابراین.  ساعت بعدي، تماما به جیب کارفرما می رود4 ساعت کار کند، در این صورت ارزش نیروي کار 8روزانه 

 می "ارزش اضافی"د، مازاد ارزش تولید شده توسط کارگر را که وي اضافه بر ارزش نیروي کار خود تولید می کن
  .کل سیستم سرمایه داري براین پایه استوار است. این ارزش اضافی، منبع سود سرمایه داري به حساب می آید .گویند

  پس ارزش افزوده چیست؟
نظام سرمایه داري و اقتصاددانان آنها براي رد گم کردن و خوب جلوه دادن عملکرد سرمایه داران، سعی می کنند با 

 بگیرند و آن را براي سرمایه دار قانونی "ارزش اضافی"ي ها و شگردهاي زبانی، زهر استثمار را از اصطالح واژه ساز
و به جاي اصطالح جهانی و علمی .  را ساختند"ارزش افزوده"بنابر این به معادل سازي دست زدند و . جلوه دهند

  :چرا؟ براي این که . فریبنده و گمراه کننده است،  افزودههمان طور که گفته شد این واژه ارزش.  قرار دادند"ارزش اضافی"
 این "اضافی"ولی وقتی می گوییم . را به ذهن می آورد که اصال چیز بدي در افکار عموم نیست"افزایش" مفهوم "افزوده"-1

فراموش . کاال تولید می شودمفهوم به ذهن می آید که اضافه بر هزینه اي که کارفرما می کند و اضافه بر مزدي که کارگر می گیرد؛
نکنیم که کاالي تولید شده معموال مساوي است با نیروي کار و کاري که بر روي مواد اولیه صورت می گیرد، پس ارزش اضافی 

  .نباید دربست به جیب کارفرما یا همان صاحب سرمایه و ابزار تولید برود
م خطور می کند که انگار چیزهایی الزم و ضروري که هیچ ضرري  ، این طور به ذهن آد"ارزش افزوده"وقتی گفته می شود -2

مثل افزودنی هاي مجازي که براي تهیه بسیاري از خوراکی ها به . براي هیچ کس ندارد به سرمایه ي سرمایه دار افزوده شده است
ی نویسند افزودنی هاي مجاز معموال روي بسته بندي بسیاري از تولیدات غذایی م. عنوان چاشنی مورد استفاده قرار می گیرد

  ...!شکر، کنجد و: عبارتند از
  . را ندارد"افزوده"، اضافی بودن ویژگی مثبت "اضافی"ولی وقتی می گوییم ارزش 

 ویا کارآفرین به جاي کارفرما و "مزد" به جاي "حق السعی"، اصطالح جعلی و بی پشتوانه اي است مانند "افزوده"ارزش)3
رواج گرفتن این . اري به کمک کارشناسان خود سعی دارد آن را جا بیندازد و به خورد ذهن مردم بدهدسرمایه دارکه سرمایه د

واژه ها و ادبیات در ظاهر خیلی ساده و معمولی به نظر می آید ولی هدف اصلی این واژه سازي ها، تحریف علم اقتصاد انقالبی 
لم اقتصاد انقالبی و و راهنماي کارگران را رفته رفته از محتواي اصلی نظام سرمایه داري با این کارش می خواهد ع. و علمی است

اش تهی سازد و جنبه هاي بیدارگرانه اش را از آن بگیرد و آن را به یک سري درس هاي دبیرستانی و دانشگاهی تبدیل کند که 
  .به درد از برکردن و امتحان دادن و نمره گرفتن می خورد

 و این "می افزاید"، انگار کارگر به میل و رضایت قلبی خود، مقداري به سرمایه سرمایه دار "فزودها"وقتی گفته می شود ارزش)4
ولی هنگامی که می گوییم .  شده و حق طبیعی سرمایه دار است"افزوده"چون چیزي است که . طبیعی است و پس گرفتنی نیست

  .اضافی است یعنی حق طبیعی سرمایه نیستچون . ، می توان مقدار معتنابهی از آن را پس گرفت"اضافی"ارزش
کارگران آگاه و فعالین و روشنفکران این طبقه می دانند که براي رسیدن به دانش انقالبی اقتصاد قرن ها زحمت کشیده شده و 

خی کنند و نباید به نویسندگان و روشنفکران سرمایه داري اجازه داد که واژه ها و اصطالحات کلیدي نقد اقتصاد سرمایه داري شو
  .به طرز بسیار خزنده اي آنها را تغییر دهند
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  جمیل محمدی  عبور از قانون کار و مبارزه طبقاتی در ایران 
 

و  استقرار. قوانین اجتماعی وحقوقی بیانگر توازن قوا مابین طبقات اجتماعی مختلف هستند
شان از مطلوب اجراي قانون خودبخود آن طور که سیاست و فرهنگ رسمی عنوان می کند، ن

. باید قانون را در بستر اجتماعی شناخت و مورد قضاوت قرار داد. بودن یک وضعیت نیست
در هر درجه از تکامل جوامع انسانی، مناسبات خاصی بین انسان ها برقرار می شود و چون 
همواره این مناسبات به نفع عده اي و به ضرر اکثریت شکل می گیرد، و آنانی که از این 

بات متضرر می شوند از آن سر باز می زنند، در نتیجه الزم است که اوال خود آنان این مناسبات را بعنوان مناس
مناسباتی طبیعی، الهی و عادالنه باور داشته و بپذیرند و دوما این مناسبات  با پشتوانه جبر طبقه حاکم، به شکل قانونی 

درآمده و از سوي تمامی اعضاي جامعه تخطی ناپذیر و حتی به و حقوقی دربیایند تا به صورت جبري و الزم االجرا 
پس این قوانین از خانواده و مدرسه و رسانه ها و کتاب ها و دانشگاه ها به اعضاي جامعه . نفع همگان قلمداد شوند

 است از طرف دیگر ضمانت اجرا و ماندگاري قوانین نظام طبقاتی دادگاه و پلیس و جبر و سرکوب. خورانده می شود
تا هر گاه عده اي خواستند که پوچی مناسبات نابرابر و ظالمانه را زیر سوال برده و دیگران را به سرکشی فراخوانند، با 

قانون بطور کلی از نظر حاکمان و طبقه مسلط از درجه باالیی از قداست . زور و چماق سرجاي خود نشانده شوند
وهاي اجتماعی مقدم بر هر قانونی است و همان گونه که گفتیم قانون اما نظم اجتماعی و تناسب نیر. برخوردار است

. به تعبیر دیگر قانون روبنا و مناسبات اقتصادي زیربنا هستند. تنها بیانگر و انعکاس دهنده تناسب قواي اجتماعی است
فته باشد و از دل هیچ قانون نوشته یا نانوشته اي بوجود نمی آید مگر پیش از آن، در بطن جامعه کشمکشی در نگر

این کشمکش نظمی تازه شکل نگرفته باشد؛ که قانون همان اراده ایست که این نظم را حفظ کرده و نگه می دارد تا 
  . کشمکش تازه تري آغاز شده و سپس نظم تازه تري جاي آن را بگیرد

ر جریان رویارویی طبقات د. قانون کار شاخص بنیادي ترین مناسبات میان طبقه مزدبگیر و صاحبان سرمایه است 
اجتماعی در عرصه هاي مختلف مبارزاتی، نیروي هر کدام تعیین کننده تر باشد قانون را به سود خود تعیین خواهد 

 بعنوان مثال قانون ساعت کار در ابتداي استقرار نظام سرمایه داري که صاحبان سرمایه به کمک طبقه نو.  کرد
را برافکنده و نظام سرمایه داري را مستقر نمایند بالفاصله ساعت کار طوالنی که ظهورکارگران توانستند فئودالیسم 

که بر اثر مبارزات طوالنی . ساعت بود را بعنوان ساعت کار قانونی به طبقه کارگر تحمیل نمودند16اغلب بیش از 
 و در 10 و سپس 12 کارگران و طی اعتصابات و تظاهرات مستمري که در طول دهه هاي متمادي انجام دادند، به

 و 19هم چنین قانون تامین اجتماعی بر اثر مبارزات طوالنی کارگران طی قرن .  ساعت کار در روز رسید8نهایت به 
 و در نتیجه هراس از وقوع انقالب هاي کارگري در کشورهاي سرمایه داري غربی بود که توسط دولت هاي رفاه 20

ز فروپاشی کمپ سرمایه داري دولتی و کاهش خطر خیزش انقالبی کارگران که مجددا پس ا.در دستور کار قرار گرفت
در آن کشورها، دولت رفاه به فراموشی سپرده شده و پس گیري خدمات رفاهی و تامین اجتماعی یکی بعد از دیگري 

ي و  توسط دولت هاي سرمایه داري در دستور کار قرار گرفت و امروزه کارگران کشورهاي غربی به جاي پیش رو
مبارزه براي بدست آوردن حقوق و امتیازات بیشتر، بر سر حفظ  دستاوردهاي مبارزه طبقاتی که در گذشته در قالب 

قانون کار در هر دوره اي متناسب . دولت رفاه متجلی می شد، با دولت هاي سرمایه داري در حال کشمکش می باشند
 روابط این دو می پردازد تا سرمایه بتواند در فضایی نسبتا امن، به با تناسب قواي بین دو اردوي کار و سرمایه به تنظیم
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قانون کار در ایران نیز بر اثر پوست اندازي هاي نظام سرمایه داري دچار تغییرات مختلفی . انباشت خود تداوم بخشد
 به 1368 در دوره حاکمیت جمهوري اسالمی قانون کار در سال. شده و در هر دوره اي به شکلی در آمده است

تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده و یک سال بعد از آن به مورد اجرا گذاشته شد، همواره اعتراض و نارضایتی 
این قانون بر اساس شرایط اقتصادي و توازن دو اردوي کار و سرمایه در آن . گسترده کارگران را در پی داشته است

قانون کار . ان هیچ دخالتی در تهیه و تصویب آن نداشته انددوره نوشته شده و کارگران یا نمایندگان حقیقی آن
جمهوري اسالمی با نگاهی ایدئولوژیک به دفاع از منافع سرمایه داري پرداخته و به آن هم جنبه قانونی و هم الهی 

دي برپا از جمله مهم ترین حقوق ابتدایی کارگران که در این قانون نادیده گرفته شده، حق اعتصاب و آزا. داده است
به این ترتیب طبقه کارگر ایران از اهرم ها و ابزارهاي مبارزاتی خود براي به . نمودن تشکل هاي آزاد کارگري است

کرسی نشاندن خواسته ها و مطالبات خود محروم شده و عمال از ظرفیت هاي مثبتی که قانون کار فعلی دارد نیز نمی 
 تعرض و فشار سرمایه بر معیشت کارگران، این طبقه ابزاري براي مقاومت به این ترتیب با موج. تواند برخوردار باشد

به همین علت مشاهده می . و سنگري براي دفاع ندارد و در برابر هجوم سرمایه به هستی و نیستی خود بی دفاع است
الکت این طبقه کنیم که با وجود رشد تولید در کشور بجاي بهبود در وضعیت کارگران، سال به سال به عمق فقر و ف

در سال هاي اخیر نیز هم چون گذشته با . افزوده شده و شکاف بین طبقه سرمایه دار طبقه کارگر عمیق تر می شود
اخراج و بیکار . بروز هر بحران و تالطمی، سرمایه غرق در بحران ایران به حقوق ناچیز کارگران چنگ انداخته است

خت دستمزدهاي زیر خط فقر راهکار کاهش بحران و جبران عقب سازي و پایین آوردن دستمزد ها وعدم پردا
در هرمرحله از تعرض سرمایه به زندگی زیرخط فقر کارگران تالش می . ماندگی سرمایه داري در ایران شده است

 نفر و سپس 5سابقه عبور از قانون کار بر می گردد به مصوبات خروج کارگران کارگاه هاي قالی بافی ،زیر . شودکه 
 نفر از شمول بسیاري از مواد قانون کار و نیز رواج گسترده و به رسمیت شناختن قراردادهاي 10کارگاه هاي زیر 

رواج دادن و قانونی کردن هر چه بیشتر . موقت، که عمال قانون کار به بستر ساز بی حقوقی کارگران تبدیل شده است
و باز گذاشتن دست کارفرما جهت اخراج آسان تر )اي کتبی روزه و یا عقد قرارداده29قراردادهاي (قرارداد موقت 

اخراج کارگر به بهانه تغییرات ساختاري یا تعطیلی کارگاه به دالیل گوناگون و اخراج کارگر به بهانه بی (کارگران
فیکس کردن روي یک (، منع به کارگماشتن کارگران مهاجر، کاهش حق سنوات کارگران)انظباطی درپی دو بار اخطار

و موارد دیگري که در پیش نویس تغییرات جدید قانون کار گنجانده شده است بیانگر دور تازه اي از ) اه حق سنواتم
بدیهی است که در این شرایط . تالش سرمایه داري ایران براي قانونی ساختن زندگی زیر خط فقر بر کارگران است

خورد بیش از پیش نیاز به یک تحرك اساسی و زیر و رو که سیر اوضاع روز به روز بیشتر به ضرر کارگران رقم  می 
و این نکته اي است که سرمایه داري ایران بدون توجه به آن در حال گسترش و تعمیق هجمه خود به . کننده احساس می شود

 تحوالت آن دارند کارگران نه دل به قانون کار فعلی بسته اند و نه عالقه اي به تغییر و. زندگی زیر خط فقر کارگران می باشد
کشمکش دائمی و بدون وقفه بین  در. چون این قانون، قانون حداقل ها نیز نیست و کارگران به دفاع از آن برنخواهند خاست

کارگران و سرمایه داران توازن قوا حرف اول و آخر را می زند و طبقه کارگر براي به فعل درآوردن نیروي عظیم و غیر قابل 
تنظیم قانون کار تنها در صالحیت نمایندگان حقیقی کارگران است و هر قانون کاري . ز به متشکل شدن داردشکستی که دارد نیا

کارگران فقط از طریق . که در غیاب کارگران و نمایندگان برگزدیده آن ها نوشته شود، ضامن حقوق ابتدایی آن ها نخواهد بود
 عقب نشینی واداشته و حقوق پایمال شده خود را بدست خواهند آورند و اتحاد و همبستگی شان می توانند سرمایه داري را به

تشکل هایی که بتوانند بعنوان ظرف ابراز . اتحاد و همبستگی کارگران جز از راه برپایی تشکل هاي آزاد کارگري میسر نخواهد شد
کرده و در موقعیت مناسب  بتواند نیروي عمل ) اعتصاب(وجود اجتماعی کارگران و بیان کننده اعتراض موثر این طبقه اجتماعی 

در این صورت می توان امیدوار بود که قانون کار مطابق با حداقل نیاز ها . عظیم و بنیان کن طبقه خود را بصورت بالفعل در آورد
   .و توقعات کارگران نوشته شده و خواسته هاي طبقه مزدبگیر بر صاحبان سرمایه دیکته شود
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  تهیه و تنظیم محمد فرجی                            تغییرات قانون کار
  

واقعیـت  . در ماههاي گذشته بحثهاي زیادي حول تغییرات قانون کار صورت گرفته اسـت        
مـسائل  این است که قانون کار موجود بدون دخالت کارگران به تصویب رسیده و اساسـا          

اما از سوي دیگر . ان نداردمطروحه در آن ربطی به تامین یک زندگی انسانی براي ما کارگر
الزم است تا همه ما کارگران بر قوانین موجود آگاه باشـیم و مـسائل مربـوط بـه آن را بـا         
حساسیت دنبال کنیم از اینرو الزم دیدیم در این شماره بولتن شورا عین قوانین موجـود و       

جود آورده شده در متن زیر ابتدا قوانین مو    . تغییرات مطرح شده در باره آنها را چاپ کنیم        
  .آمده است) کج نوشت  ( italicبصورت عینا و سپس بدنبال آن تغییرات مطرح شده 

  
 را ،دریافت حق السعی کـاري  قرارداد کار عبارتست از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر درقبال       :7ماده

  .براي مدت موقت یا مدت غیر موقت براي کار فرما انجام دهد
حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعـت آنهـا جنبـه غیـر مـستمر دارد و توسـط وزارت کـار وامـور             :1تبصره  

  .اجتماعی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
  .در کارهاي که طبیعت آنها مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود قرارداد دائم تلقی می شود :2تبصره

روز باید کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتمـاعی در            30دهاي با بیش از     قراردا: 3تبصره  
عدم اجراي تکلیـف فـوق نـافی حقـوق کـارگران      .چهار چوب قوانین و مقررات تهیه ودر اختیار قرار می گیرد       

  .نخواهد بود
  :دقرار داد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوي موارد ذیل باش :10ماده 
  نوع کار یا وظیفه اي که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد  )الف
  حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن )ب
  ساعت کار تعطیالت ومرخصیها  )ج
  محل کار  )د
  تاریخ انعقاد قرارداد  )ه
  مدت قرار داد چنانچه کار براي مدت معین باشد  )و
   نماید موارد دیگري که عرف وعادت شغل یا محل ایجاب )ز
  حجم وارزش کار در قرار دادهاي کار معین) ح

 یک نسخه دسـت  ،در صورتی که قرارداد کتبی باشد باید در چهار نسخه تنظیم شود یک نسخه دست کارفرما    :تبصره
   یک نسخه دست اداره کار محل ویک نسخه دست شوراي اسالمی ،کارگر
  : دقرار داد به یکی از طریق زیر خاتمه می یاب :21ماده 
  فوت کارگر )الف
  بازنشستگی )ب
  از کار افتادگی  )ج
  انقضاء مدت قراردادهاي کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمن آن )د
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   که مربوط به کار معین استیپایان کار در قراردادهای )ه
  استعفاي کارگر )و
رایط اقتصادي اجتماعی سیاسی ویا     کاهش تولید ویاتغیرات ساختاري که در اثر الزامات قانون ومقررات یا ش           ) ز

  .لزوم تغیرات گسترده در فن آوري منجر به تعطیل تمام ویا بخشی ازکار شود
 کند استعفاي وي منتفی م روز اول پشیمان بشود وآن را اعال15پس از استعفا یک ماه به کار ادامه دهدواگر در  :تبصره

  .تلقی می گردد
باید به تایید هیئتی مرکب از استاندار یا معاون ایشان، رئـیس سـازمان کـار    )در موارد مذکور در بند  ز: 2تبصره  

وامور اجتماعی  صنایع ومعادن  مدیر کل تامین اجتماعی  نماینده تشکیالت کارگري واحد ودر صورت فقـدان                    
ـ     .نماینده تشکیالت کارگري حائز اکثریت در استان کار فرما ونماینده آن برسد            ذکور چنانچه به تشخبص هیئت م

  . تمام یا بخشی از کار تعطیل شود بهمان نسبت مشمول خاتمه کار ومقررات بیمه بیکاري می شود
مکلف است به کارگري که مطـابق قـرارداد یـک     در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت کارفرما     :24ماده

 آخـرین حقـوق   سمتوالی یا متناوب بـر اسـا  براي هر سال سابقه کار اعم از  .سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است  
  .مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایاي پایان کار به وي پرداخت نماید

  .قانون به شرح زیر می گردد24متن زیر وتبصره آن جاي گزین ماده : د
یک ماه آخـرین  کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار داد موقت و دائم به نسبت مدت کارکرد به ماخذ هر سال   

  .حقوق را به عنوان مزایاي پایان کار پرداخت نمایند
کار فرمایان موظفند در صورت در خواست کارگران حق سنوات آنرا به حسابهاي پس انداز بلنـد مـدت     : تبصره

که در بانکهاي عامل ویا شرکتهاي سرمایه گذاري و موسسات اعتباري بدین منظور با تایید واحـد کـار و امـور               
  .ماعی باز نموده اتد بصورت ماهانه فصلی ویا ساالنه واریز کننداجت

هرگاه کارگر درانجام وظایف محوله قصور ورزد وباآیین نامه هاي انضباطی کارگاه راپس از تـذکرات کتبـی             :27ماده
 نسبت نقض نماید کارفرما حق دارددرصورت اعالم نظرمثبت شوراي اسالمی کار عالوه بر مطالبات وحقوق معوقه به

هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگررا به عنـوان حـق سـنوات بـه وي پرداختـه وقراردادکاررافـسخ        
 که فاقدشوراي اسالمی کارهستندنظرمثبت انجمن صنفی الزم است ودرهر مورداز مواردیادشده اگر یدرواحدهای.نماید

عـدم حـل اخـتالف از طریـق هیئـات حـل اخـتالف        مسئله با توافق حل نشد به هیئات تشخیص ارجاع ودرصورت    
  .درمدت رسیدگی مراجع حل اختالف قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.رسیدگی واقدام خواهد شد

هایی که مشمول قانون شوراي اسالمی کار نبوده ویا شوراي اسالمی کارویاانجمن صنفی آن تـشکیل         کارگاه:1تبصره  
در فسخ )این قانون158موضوع ماده (کارگر باشند اعالم نظر مثبت هیئت حل تشخیص   نگردیده باشد یا فاقد نماینده      

  .قرارداد الزامی است
هاي به موجـب مقرراتـی اسـت کـه پیـشنهاد          موارد قصورودستورالعمل ها وآئین نامه هاي انضباطی کارگاه       : 2تبصره

  .شوراي عالی کار به تصویب وزیر کارواموراجتماعی خواهد رسید
  .تبصره هاي آن به شرح زیر تغییرمی یابد و27ماده

 هرگاه کارگردر انجام وظایف قصورورزد ویاآیین نامه هاي انضباطی کارگاه رانقض نماید کارفرما می تواند پس         
روزنباشد ضمن اطالع به شوراي اسـالمی  15از ابالغ حداقل دوبار تکرار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از    

وپرداخـت مطالبـات وحقـوق معوقـه        )در صورت وجود آنها   (در کارگاه   1رگري موجود   اکار واحد ویاتشکل ک   
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وهمچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر نسبت به فسخ قرارداد                  
  .اقدام نماید

  .روز می تواند به واحد کار وامور اجتماعی محل شکایت نماید10کارگر اخراجی ظرف مدت 
روز بـه  45هیئت تشخیص ودر صورت اعتراض هیئت حل اختالف موظفند خارج از نوبت وحداکثر ظرف مدت    

  .شکایت رسیدگی نمایند
در صورتی که هیئت تشخیص قصور کارگر را احراز ننماید و این راي قطعی شود ویا عدم احراز قصور کـارگر      

دت کار و میزان حقوق وسـن وعائلـه کـارگر    توسط هیئت حل اختالف مراجع مذکور حسب مورد با توجه به م 
حقـوق دو   مبلغی کـه از جمـع  3وسایر موارد وشرایط واوضاع واحوال طرفین بر اساس آیین نامه موضوع تبصره     

کارفرما ملزم است یکـی از دو مـورد   .سال کارگر تجاوز نکند به عنوان کمک کارفرما به کارگر تعیین می نمایند       
ع از نظر هیئت مذکور انتخاب وبه هیئت اعالم نماید هیئت نیز در راي آن را قید روز پس از اطال 10ذیل را مدت    

  .کرده وراي هیئت قطعی والزم االجرا است
  .پرداخت حقوق مدت بالتکلیفی وبازگشت به کار کارگر :مورد اول
راي هیئـت  روز پـس از اعـالم   10انعقاد قرار داد کار با کارگر جدید به عنوان جایگزین ظرف مـدت    :مورددوم

  .وهمچنین پرداخت مبلغ کمک مذکور اضافه بر وجوه پرداختی فوق الذکر به کارگر اخراجی
در صورت انتخاب مورد دوم چنانچه به تشخیص واحد کار وامور اجتماعی محل کار فرما ظرف مهلت            :1تبصره
محل کارفرما موظف است بـه      قعد نکرده باشد با اعالم واحد کار واموراجتماعی         نکارگر جدید قرارداد م    با مقرر

  .برابر حداقل مزد روزانه را به حساب صندوق بیمه بیکاري واریز نماید2ازاي هرروز تاخیر معادل 
  فعال عیناباقی است 2تبصره
آیین نامه اجرایی این ماده وتبصره هاي مذکور به پیشنهاد شوراي عالی      :نیز به این شرح الحاق می گردد       3تبصره

   .ار و امور اجتماعی می رسدکار وتصویب وزیرک
جنـگ و نظـایر   (و یـا حـوادث غیـر پـیش بینـی      )سیل زلزله و امثال اینهـا     (چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه        :30 ماده
تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه کار فرما مکلف است کارگران بیکار شده را در )آن

  . و مشاغلی که درآن بوجود می آید به کار اصلی بگماردهمان واحد باز سازي شده
 قانون اساسی و بـا اسـتفاده از درآمـدهاي عمـومی و در آمـدهاي      29دولت مکلف است که با توجه به اصل          :تبصره

هـاي   حاصل از مشارکت  مردم و نیز از طریق ایجاد بیمه بیکاري نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شـده کارگـاه        
  . قانون اساسی امکانات الزم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نماید43 اصل 2این قانون وبا توجه به بند 4موضوع 

  . قانون به شرح ذیل الحاق می گردد30به ماده 2عبارت زیر بعنوان تبصره  :و
مور اجتماعی صندوق بیمه بیکاري موسسه بیمه اي اعتباري و سرمایه گذاري و وابسته به وزارت کار وا :2 تبصره

ماه تهیه و به تصیوب هیئت وزیران خواهد رسید 3اساسنامه آن به پیشنهاد وزارتخانه مذکور ظرف مدت   .می باشد 
وظایف و اختیارات امکانات تجهیزات اعتبارات و مسئولیتهاي مربوط به حساب بیه بیکـاري بـه ایـن صـندوق                    

  .واگذار می شود
 ، سپرده ها و سـرمایه وسـرمایه گـذاري   ،وه جذب و بکار گیري بیمه هاآیین نامه مربوط شامل اموري از قبیل نح    

میزان و نحوه مشارکت دولت وبخش غیر دولتی وخصوصی واستفاده از کمکهاي آنها میزان ونحوه دریافت حق                 



  بولتن کارگري شورا                                                                                 دي ماه هزار و سیصدو هشتاد و شش
  

 26

بیمه بیکاري وشرایط ومدت ونحوه پرداخت مقرري بیمه بیکاري به کارگران موقت ودائم ونیروي کاري کـه بـا               
 ماه پس ازتصویب اساسنامه مذکور به تصویب وزیر کار وامـور        2 ظرف مهلت    ،هارت شغلی بیکار باشد   داشتن م 

  .رسد اجتماعی می
یـا صـنایع    شوراي عالی کارهمه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و        :41ماده

  .مختلف با توجه به معیارهاي ذیل تعیین نماید
   اعالم می شود جمهوري اسالمی د کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزي حداقل مز -1
هاي کارمحول شده را مورد توجه قرار دهد  ویژگی حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی وروحی کارگران و -2

  .الم می شود را تامین نماید تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اع باشدباید به اندازه اي
کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانون به هیچ کـارگري کمتـر از حـداقل مـزد                :تبصره

تعیین شده جدید پرداخت ننماید و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شـده و حـداقل مـزد                 
  .جدید می باشند

  .فعلی می گردد 41گزین ماده   جايبند و متن زیر :ز
شوراي عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران وهمچنین عیدي پایان سال را بـا توجـه بـه      

  :شرایط ومعیارهاي ذیل تعیین نماید
  .درصد تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -1
  اد متوسطتامین معیشت زندگی یک خانواده به تعد -2
  شرایط اقتصادي کشور وبخشهاي مختلف اقتصادي -3
   بهروري-4

   باقی می ماند1جود بعنوان تبصره تبصره مو
  : الحاق می شود3 و تبصره 2تبصره هاي ذیل بعنوان تبصره 

 شوراي عالی کار می تواند با در نظر گرفتن موارد مذکور وشرایط اجتماعی اقتصادي مناطق مختلـف و          :2تبصره
  .فعالیتهاي مختلف کشور میزان حداقل مزد کارگران رامتناسب با آنها تعیین نمایدبا 

حـداقل مـزد تعیـین شـده       % 70کمک هزینه کارآموزانی که به کار آموزي توام باکار اشتغال دارند تا              :3تبصره  
  .توسط شوراي عالی کار حسب مورد می باشد

بیشتر از حداقل مزد کارگران داراي قرار داد دائم حسب          %10 حداقل مزد کارگران با قرار داد موقت تا        :4تبصره  
  .مورد می باشد

به منظور اجراي صحیح این قانون وضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار وامـور اجتمـاعی یـا               :96ماده  
  :وظایف ذیل تشکیل می شود

تی مربوط به کارهاي سـخت وزیـان آور و    نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمای            )الف
  .خطرناك مدت کار رفاه کارگر مزد اشتغال زنان و کارکران نوجوان

  حفاظت فنی  نظارت بر اجراي صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها ودستورالعملهاي مربوط به )ب
افـرادي کـه در معـرض صـدمات     آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران و کارفرمایان وکلیـه      )ج

  .وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند
  .برسی وتقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجراي مقررات حفاظت فنی وکلیه پیشنهاد الزم تکنولوژي )د
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 منظور به  ردهاي مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماري اینگونه موا      رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه        )ه
  .پیشگیري حوادث

 درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزي کنترل ارزشیابی وبازرسی در زمینه بهداشت          ،وزارت بهداشت  :1تبصره  
  .کار ودرمان کارگري بوده وموظف است اقدامات الزم را دراین زمینه به عمل آورد

ایب ونـواقص ودر صـورت لـزوم تقاضـاي تعقیـب            زرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکاالت ومع        با: 2تبصره
  .متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد

تبصره هاي  جدید به شرح زیر خواهدبود وبندهاي الف تا ه و96قانون حذف وعبارت زیر به عنوان ماده     96ماده   :ح
  .باقی می ماند عینا 2 و1

اشت کـار ارتقـاء فرهنـگ ایمنـی وحفـاظتی      به منظور اجراي صحیح قانون وضوابط مربوط به حفاظت فنی بهد  
پیشگیري از بیماریها وحوادث شغلی نظارت بر حسن اجراي شرایط وروابـط کـار تخصـصی نمـودن وتجمیـع            

ها و ایجاد نظم وتسهیل امور وافزایش اعتماد وهمکاري در محیط کار وارتقاء بهـره           اقدامات بازرسی در کارگاه   
 کارگاه واجراي بندها وتبصره هاي ذیل با ادغام کلیه واحدهاي           ، کارفرما ،وري ودیگر امور مربوط به کار کارگر      

 سازمان بهداشت محـیط بـه    ، سازمان محیط زیست   ،بازرسی وزارت کار وامور اجتماعی سازمان تامین اجتماعی       
سـی  همراه وظایف واختیارات امکانات اعتبارات تجهیزات نیروي انسانی ودیگر موارد سازمانی بنام سازمان بازر           

  .کار به همکاري دستگاههاي ذیربط وابسته به وزارت کار وامور اجتماعی تشکیل می گردد
  .اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار وامور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران برسد

  .از لحاظ مقررات این قانون کارآموز به افراد ذیل اطالق می شود :112ماده 
یـا   انی که فقط براي آموختن حرفه خاص باز آموزي یا ارتقا مهارت براي مدت معین در مراکزکارآموزي و               کس )الف

  .هاي آزاد آموزش می بینند آموزشگاه
افرادي که به موجب قرارداد کار آموزي به منظور فرا گرفتن حرفه اي خاص براي مدت معین که زاید به سه سال  )ب

 سال نبوده و از 15ار آموزي توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها کمتر از        در کارگاهی معین به ک     ،نباشد
  .سال تمام بیشتر نباشد 18

کار آموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقد با کارفرما به مراکز کار آموزي          :1تبصره  
  . نیستند وراسا به مراکزکار آموزي مراجعه می نمایندمعرفی می شوند ویا داوطلبانی باشند که شاغل

با )ب(دستورالعمل هاي مربوط به شرایط پذیرش حقوق و تکالیف دوره کار آموزي داوطلبان مذکور در بند  :2تبصره 
  .پیشنهاد شوراي عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می رسد

  قانون2تبصره   قانون حذف می گردد و112از انتهاي متن ب ماده      )سال تمام بیشتر نباشد     18 از   و ( عبارت :ط
  .اضافه می گردد 112به ماده 2متن زیر بعنوان تبصره  تبدیل و 3فعلی به تبصره 

افرادي که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی حرفه اي           :2 تبصره
سیده است را داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تاییده کار آموز شناخته             مراجع قانونی دیگر ر    و

  .می شوند
  .می باشد 2متن فعلی تبصره  :3تبصره 

  .تبصره هاي آن اضافه می گردد و الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119ماده  :ي
************  
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  قطعنامھ اتحادیھ سراسری کارگران اخراجی و بیکار
  باره تغییرات قانون کار رد

اخراجهاي دسته جمعی، دستمزدهاي زیر خط فقر، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، قراردادهاي موقت کار،  
قراردادهاي سفید امضا، دریافت سفته هاي میلیونی از کارگران براي اشتغال بکار، نبود ایمنی در محیطهاي کار، 

یجاد تشکل هاي کارگري مستقل، ضرب و شتم کارگران معترض،  ا گسترش پدیده کودکان کار، جلو گیري از
بازداشت، محاکمه و زندانی کردن رهبران کارگري و در یک کالم تحمیل بردگی مطلق بر کارگران و تبدیل زندگی 
میلیونها خانواده کارگري به جهنمی دهشتناك براي آنان، بخشی از کارنامه سیاستهاي ضد کارگري اعمال شده در طی 

یش از دو دهه گذشته بر علیه طبقه کارگر ایران است و قانون کار موجود از اواخر دهه شصت بمثابه بازوي قانونی ب
  .اجراي این سیاستها، ناظر بر آن بوده است

 به سادگی براي سرمایه داري ایران   چه بسا که بدون خانه کارگر و قانون کار موجود، تحمیل شرایط فوق بر کارگران
  .شدمیسر نمی

 سال گذشته 28در شرایط حاضر سرمایه داري ایران در تداوم سیاستهاي ضد کارگري اعمال شده بر کارگران در طی 
 صدد است تا با اصالح تعدادي از مواد قانون کار موجود، سیاستهاي ضد انسانی خود را به نحوي و بر بستر آن، در

  .  تثبیت نماید که بیش از پیش متضمن تامین شرایط و ملزومات سود آوري امروزیش باشد،
  :اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار در این راستا اعالم میدارد 
و هم تغییر در برخی مواد آن، ناشی از مصالح و منافع سرمایه داري ایران است و ربطی به  هم قانون کار موجود -1 

  . مصالح و منافع ما کارگران ندارد
 تغییرات مطروحه در قانون کار موجود در راستاي تثبیت شرایط برده واري است که طی سالهاي گذشته قانون -2 

   فراهم آورده است    بنوبه خود شرایط و ملزومات آنرا رمایه داران،کار موجود بمثابه ابزار اعمال قدرت قانونی س
 ما کارگران به شرایط برده وار کنونی و تثبیت آن تن نخواهیم داد، ما زندگی نمی کنیم که کار کنیم، ما انسانیم و -3 

ه چشم بر این جهان  ما و همه انسانهایی است ک  سهم خود را از خوشبختی و رفاه می خواهیم، این بدیهی ترین حق
  می گشایند

 در این راستا هیچکس با صالحیت تر از خود    قانون کار باید متضمن رفاه و خوشبختی همه انسانها باشد،-4
  کارگران براي تغییر و تصویب قانون کار نیست 

ر همه مراکز  تشکلهاي کارگري متکی بر آراء جمعی و اراده آزادانه کارگران و برگزاري منظم مجمع عمومی د-5 
 باید برسمیت شناخته شوند تا بدینوسیله کارگران قادر شوند نماینده هاي خود را در این  کارگري در ساعات کار

  تشکلها و مجامع با خواست و اراده آزادانه انتخاب کنند
گري و  قانون کار باید از طریق دخالت مستقیم و زیر نظر نماینده هاي سراسري منتخب مجامع عمومی کار-6 

  تشکلهاي بر خاسته از آن تغییر یافته و به تصویب برسد
 اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار به نوبه خود تالش خواهد کرد تا شرایط الزم در جامعه براي تصویب -7 

  ودقانون کار توسط نماینده هاي منتخب مجامع عمومی کارگري و تشکلهاي سازمانیافته بر خاسته از آن فراهم ش
   

  زنده باد همبستگی کارگري
  28/8/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 
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       جوانمیر مرادي گاه مالیم  گاھی خشن،تعرض

  
 عسلویه طیق برنامه زمان بندي شده بیش از دو سال از نظـر اجـراء            10و9پاالیشگاه گاز فازهاي    

 از "اویـک "روژه به عهده شـرکت       عملیات طراحی ، خرید اجناس و ساخت این پ          .عقب است 
 به منظور بازسـازي  60شرکتهاي پیمانکاري در زمینه فعالیتهاي نفتی است که تأسیس آن در دهه         

این شرکت در ابتدا نیمه دولتی و نیمه خصوصی . صنایع نفتی آسیب دیده از جنگ شکل گرفت       
آنطور کـه در  .  می شود   با وابستگی به وزارت نفت تأسیس گردید و به همان نوع همچنان اداره            

 به خاطر حساسیت شرایط و اهمیت زمان هنگـام تأسیـسش اضـطرارا    " اویک"تاریخچه اش ادعا شده است شرکت   
طبق اوصاف تعریف شده و توجیهاتی که صدورمجوز تأسیس را الزامـی کـرده چنـین شـرکتی بایـد از          . تأسیس شد   

یکی و مدیریتی برخوردار باشـد تـا بتوانـد در کوتـاه تـرین زمـان و       توانائیهاي باالئی از هر نظر و به ویژه از نظر تکن        
اما آنچه که در کارنامه شرکت اویـک هـست چنـدان غرابـت و         . کمترین هزینه عملیات بازسازي را به اتمام برساند         

آوردن باید یادآور شد که از جنبـه وارد  .  ندارد ،همسوئی با تعریفی که از شرکتهاي اجراي طرحهاي ضربتی می شود        
فشارهاي مضاعف بر کارگران به بهانه هایی از قبیل تالش براي سریعتر انجام دادن کار پروژه ملی نه تنها هیچ قصور        
و چشم پوشی نشده بلکه فراتر از حد معمول کارفرمایان دیگر بوده ، و این شیوه استثمار بی قائده و افسار گـسیخته              

غیره اعمال می شود به هیچ وجه به منظور بـه قـول کارفرمایـان رونـق      که زیر لواي شعارهاي تقویت سرمایه ملی و         
گونه که در کشورهاي داراي اقتصاد سرمایه داري متعارف جریان دارد و کارگرانـشان مـورد بهـره      صنعت و تولید آن   

ن وامهاي به با کش دادن زمان مورد نیاز  بهانه اي براي گرفتکه واقعیت امر آن است .  استکشی واقع می شوند نبوده
اصطالح اضطراري ، کم بهره و غیره داشته باشند و عالوه بر کسب سودهاي کـالن بوسـیله بهـره کـشی از کـارگر از        

سهوي یا عمدي بـودن عـدم انجـام بـه موقـع      . طریق جلب پشتوانه هاي مالی و اعتباري به سرمایه هایشان بیافزایند         
 از نظر تأثیرش بر اقتصاد ملی به گفته مقامات و "اویک"ی مانند هائ طرحهاي محوله از سوي وزارتخانه ها به شرکت

مسئولین مرتبط موضوع مورد بررسی ما به عنوان طبقه کارگر که سهمی جزء کار بیشتر و تحمل مشقات بیشتر ناشی                
تعـرض قـرار   ها عایدمان می شود نیست اما تأثیر این شیوه مدیریتها بر شرایط کارما کارگران و آماج       از بریز و بپاش   

سوء مدیریت یکی از . گرفتن حقوق و منافع ما از سوي مدیران را نمی شود نادیده گرفت و بی ربط به خود پنداشت 
عوارضی است که در اقتصادهاي بحران زده به وفور وبه شدت نمو پیدا می کند و طبیعتا مطابق اصول و منطق سرمایه 

شرکت اویک نمونه اي از دهها شرکت رده اول اسـت  . گران بپردازندداري تاوان هر کم وکسري و ضرري را باید کار  
که همیشه اصول کسب سودهاي خارج از مقررات مرسوم خود را بر ایجاد بحران قرار داده اند و با به کارگیري ایـن             
گونه بهانه ها عالوه بر جلب حمایت دولت به اختصاص وامهاي اضطراري راه تعـرض بـه حقـوق کـارگران را هـم           

  . موارتر کنند ه
شرکت توتال "بعد از اجراي طرحهاي چند پاالیشگاه در منطقه پارس جنوبی عسلویه توسط شرکتهاي خارجی مانند           

 بـا بـاال گـرفتن اخـتالف نظـرات در میـان       5و4 ایتالیا مجري فازهاي    "شرکت انی   " و   3و2 مجري فازهاي    "فرانسه  
قراردادهائی که بر اساس آن شرکتهاي خـارجی بـا   ( ي بیع متقابل مقامات وزارت نفت و دولت در رابطه با قراردادها       

 سـال حـق فـروش    5سرمایه خود طرحها را به بهره برداري می رسانند و بعد از شروع بهره برداري تا مدت معمـوال   
اردادهـا  که بعضی اعتقاد داشتند این گونه قر) محصول تولید شده را تا جبران سرمایه هزینه شده خود در اختیار دارند   

شـرکت  "استعماري و تحقیر کننده است تصمیم گرفته شد طرحهائی به ایـن بزرگـی را بـه شـرکتهاي ایرانـی ماننـد               
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اصرار بر واگذاري طرحها به شرکتهاي ایرانی در حالی شدت گرفته بود .  واگذار کنند "شرکت اویک " و "پتروپارس 
 توسط شرکت پتروپارس شروع شـده  3و2وتال در فازهاي  با آنکه  یک سال قبل از حضور شرکت ت1که اجراي فاز   

 از نظـر  1الزم به ذکر اسـت کـه فـاز    . درحال بهره برداري بود  3و2بود هنوز به اتمام نرسیده بود ، حال آنکه فازهاي           
با وجود این تجربه ازمیزان توانائی شرکتهاي ایرانی در اجـراي چنـین    !   است   3و2حجم و گستردگی نصف فازهاي      

 فاز دیگر را 5ئی ایده عرق ملی و جانب داري از شرکتهاي خودي در شرکت گازغالب گردید و باز هم اجراي طرحها
 اجراي آن شروع شد 81 به شرکت پتروپارس محول شده و از سال 8و6،7فاز . به شرکتهاي پتروپارس و اویک سپرد 

 بعد از آنها شروع شد و "شرکت انی"  توسط 5و4ه که هنوز به بهره برداري نرسیده در حالیکه شروع اجراي فازهاي 
 سپرده شده است و آن هـم  " شرکت اویک" هم به 10و9 سال است که در حال بهره برداري است فازهاي           2بیش از   

  . سال تأخیر دارد 2 بیش از ،سبت به زمان تعیین شده براي ساختن
دیریت را در هدایت به سـوي یـک هـدف    شرح این مختصر به این خاطر ضروري بود که تا حدي تفاوت دو نوع م            

یک نوع طبق ضوابط مشخص و ویژه اقتصاد متعارف و داراي ثبات نـسبی    . یعنی استثمار طبقه کارگر نشان می دهد        
 .سرمایه داري بهره کشی می کند ، دیگري حتی به آن ضوابط هم اکتفاء نمی کند و شتابان به هر چیز چنگ می اندازد 

  از آنیکها  استثمار طبقه کارگر وکسب سود و انباشت سرمایه است که از این نظرهیچ    اساس موجودیت همه شرکت   
ها اندك چشم پوشی اي ندارند ولی الزم است فهمید که بحران چگونه عامل اصلی بوجـود آورنـده خـودش را هـم      

ـ کـارگر مـی انداز  به حقـوق   ههاي نامتعارف و هر روز جدیدتریعنی سرمایه داري و کارفرمایانش به فکریافتن را   ! د ن
چنگ اندازي کارفرمایان به این گستردگی و شتاب زدگی به حقوق ابتدائی و از پیش به عرف درآمده کارگران دلیلـی       

 از نظر توان فنی و مهارت مـدیریتی     "توتال"شرکتی مانند   . جزء بیماري و آشفتگی اقتصادي در سطحی کلی ترندارد        
به شدیدترین درجه کارگر را استثمار می کند بی آنکه نیاز به حقه و کلکهاي مناسب با رشد تکنولوژي مدرن است که 

کارگران این گونه شرکتها از بدو استخدام تقریبا  . خارج از عرف و عمومیت یافته کل نظام سرمایه داري داشته باشد             
امـا نـوع   . هـم مـی داننـد    می دانند چه روندي باید بگذرانند ، چقدر حقوق می گیرند و نحوه و زمان دریافت آن را    

مدیریت شرکتهاي ایرانی کامال متفاوت و بر اساس بی ثباتی سرمایه داري در این حوزه همیشه در حال تغییر و تحول 
کارگران در استخدام شرکتهاي ایرانی عالوه بر تحمل سنگینی بار استثمار متعارف باید تاوان هرکم و کـسر و             . است  

هر مدیري که بخواهد .  مدیران به تعهدات خود در برابر دولت و وزارتخانه ها را بدهند پشت پا زدنهاي کارفرمایان و
شود حقوق ناچیز کارگران را بهتـرین  نپیش دستی کند تا هنگام حساب و کتابها کم نیاورد یا با تناقضات مالی مواجه   

این نگاه طماع بـه  . احترامی از آن بر می دارد منبع جبران می بیند و با اجازه یا بی اجازه ، محترمانه یا با تهدید و بی      
حق کارگر به اندازه اي عمال در میان کارفرمایان عمومیت یافته که بی هیچ شرمی در مواقع ضروري مانند قلک پـول          

 اگر کارگر هم اعتراض کند به انحـاء مختلـف   .خود می پندارند و بی نیاز به کسب اجازه اقدام به شکستنش می کنند          
بطور یقین در ( با این پشتوانه فوق العاده کسی نگران کم وکسر یا ضرر و زیان به هر دلیلی .  تحقیر می شود تهدید و

  . نمی باشد) راستاي منافع کارگران نیست
 مدیر جدید متوجـه  ،شرکت اویک بعد از گذشت سه سال سه مدیر کارگاه را عوض کرده و دو سال هم عقب است             

ایشان هم کسی باگذشت . چاره اي اندیشید تا جبران بخشی از زیانهاي گذشته را بکند   شده که وقت کم است وباید       
تر و زبان فهم تر از کارگران را نیافته که با احساس پاك پایبندي به عرق ملی با سکوتشان به نداي او پاسـخ دهنـد ،          

جربگی در امر مبارزات کارگري  بی حاصل و از روي بی تتیه به معناي رضایت بلکه نارضایاگرچه سکوت کارگران ن
   .و نا آگاهی از حق و حقوق قانونی خود است
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مدیریت شرکت با رجعت کارگران به عرق ملی  و توسل به قوانین کار آن هم به شیوه اي که خود سرو دمش را بـه              
د که تاکنون خـارج  دلخواه قیچی کرده اند از کارگران می خواهند موقعیت پروژه را دریابند و از بخشی از مزایاي خو        

دلیـل اینگونـه متوسـل شـدن     . از قانون و به یمن بذل و بخشش شرکت از آن بهره مند بوده اند چـشم پوشـی کننـد                
کارفرمایان به بیشتر از آنروست که قانون کار به خاطر ویژگی ضد کارگریش مورد توجه اکثریت کارگران قـرار نمـی       

ت و هر گونه تهاجمی تحت لواي آن بوسیله کارفرما براي کارگر براحتی گیرد و بکلی براي آنها نا شناخته و غریب اس
 در نتیجه در مقابل خواست غیر قانونی کارفرما که با زیرکی پوشش قانونی بـه آن مـی دهـد               .قانونمند تلقی می شود   

گران به پذیرش  با استفاده از همین بی اطالعی براي وادار کردن کار"شرکت اویک"اطالعیه مدیریت . تسلیم می شود 
 روز کار صادر گردید زیرا می دانستند که با پوشش قانونی دادن به آن کارگران اگر معترض مـی         22 روز به جاي     24

شدند اعتراض خود را در مقابل دولت به حساب می آوردند بنابراین از ترس دخالت نیروي امنیتی و انتظامی و سر در 
دند دو روز دیگر از حق خود را قربانی کنند تا بتوانند آزاد باشند و کار بکنند ، آوردن از بازداشتگاه و زندان ترجیح دا  

  !راي اداره کار مشغول کار خود شودکارفرما هم خود را بی تقصیر و مطیع قانون بنمایاند و در و
گران بنا به وضعیت شرکتها و همچنـین موقیـت کـار   . اقماري است، بخصوص در مناطق جنوب    ها نوع کار در پروژه   

) دست اول(هاي پیمانکار اصلی  شرکت. متفاوت استشاغل در آنها ساعت کار روزانه و دوران کارو مرخصی ماهانه 
دست دوم و ( رده هاي پایین تر هاي  روز استراحت در ماه با کارگران دارند و شرکت8 روز کار و   22معموال قرارداد 

شان می شود مدت روزهاي کاري بیشتر و از تعـداد   سیبنسبت به سطح سرمایه و سهمی که از سود ن      ) دست چندم 
 22 از نوع دست اول می باشد و قراردادش بـا کـارگران براسـاس    "شرکت اویک". روزهاي مرخصی کاسته می شود 

 روز مرخصی است که از اول آبان سال جاري مدیریت شرکت طی اطالعیه اي اعالم کرد 8روز با ساعت کار روزانه و
  ! روز از روزهاي مرخصی کم می شود2 روز تغییر می کند و 24به 22داد روزکارهاي ماهانه از از اول آبان تع

مبنی بر انجام کار پـروژه در  ) شرکت گاز( به در خواست کارفرماي محترم " :عیه مدیریت اینگونه آمده است در اطال 
 روز 24) ازدو سال پیش بـه آنـسو   (  قبل زمان معیین و با هزینه از پیش تعیین شده کارکرد ماهانه طبق روال سالهاي    

 روز استراحت محاسبه می شود ، امید است همکاران گرامی در راه رسیدن به راه اندازي به موقـع       6 ساعته و    10کار  
همین شرکت قبل از این هم از سر و دم حقوق کارگران بریده بود و در      . "پروژه ملی نهایت همکاري را داشته باشند      

گر نیازي به تحریک احساسات ملی و ایرانی گریشان نداشـته ، رك و راسـت دولـت را مـسئول آن                 ها دی  جواب آن 
 درصـد  30 حـدود  86است که از ابتداي سال  تفاوت افزایش قیمت بلیط هواپیما   معرفی کرده نمونه آن نپرداختن مابه     

 نمی خواهید تـسویه  ید خواهید قبول کن همین که هست می"و حرف آخرش هم دراین رابطه با کارگران این بود   افزایش یافت 
اما چند ماه بعد از کارگران می خواهند که به غیرت و غرور ملیشان رجوع کنند و ماهانه دو روز از زندگیشان را فداي منافع . "کن

ی بودنشان ملی کنند واز نظر کارفرما حاال وقت آن رسیده که کارگران با گذشت از دو روز حقوق خود نشان دهند احساس ایران
این جور مواقع دیگر من و شما ندارد همه یکی هستند ، وقتی که کارفرما از میزان سودش کم شود منافع همه به . خالصانه است 

  . خطر می افتد ولی کارگر اگر گرسنه بماند به خودش مربوط می شود 
طوري سخن . سبت به شرکت احساس دین کنند کارفرماي شرکت در اطالعیه اش به زبانی کارگران را مخاطب قرار می دهد که ن

می گوید که مدت دو سال اخیر شرکت به خاطر سرریز کردن سودهایش با رضایت خود دو روز را به حق مرخـصی کـارگران         
افزوده اما حاال که زمان از دست رفته و براي جبران آن شرکت خود به آن دو روز بخشوده نیاز دارد حق قانونی اوست و می توان 

پروژه بیش از دو سال از زمان به بهره برداري رسیدن عقب است و کسانی باید شریک جبـران ضـرر و زیانهـا       . باز پس گرفت    
 سال 2درصد کارگران کمتر از 90که هیچ نقشی در آن نداشته اند در حالیکه بیش از  ) اگر واقعا ضرر حقیقت داشته باشد     (شوند  

  !  باید تاوان دورانی را بدهند که اصال شاغل در این پروژه نبوده اند است که با این شرکت کار می کنند حاال
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  مصاحبھ با یکی از کارگران اخراجی نساجی بابکان
  خسرو احمدي: تھیه و تنظیم

 
 جاده قدیم آمل به بابل در زمینی به مساحت صد      7کارخانه نساجی بابکان واقع در کیلومتر       
 تاسیس شده و تولید خود را از 1354معدن در سال هکتار با سرمایه گذاري بانک صنعت و 

تا پیش از راه اندازي این کارخانه کارگران این شهر عمـدتا در       . آغاز کرده است   1360سال  
کار میکردند هر چند کارخانه هایی مانند قند مازنـد، بیـسکویت سـازي هـادیزاده ،        ... بخش کشاورزي و ساختمان و    

ز نساجی بابکان تاسیس شده بودنـد امـا بـه علـت کوچـک بـودن و بکـارگیري        دوخت خزر و جین مد سالها پیش ا   
کارگران بسیار کم نتوانستند در تغییر بافت اجتماعی شهر آمل نقش بسزایی ایفا کنند اما با تاسیس نـساجی بابکـان و             

  . کارگر، این شهر به یکی از مراکز کارگري استان مازندران تبدیل شد1200بکار گیري حدود 
  

.  به بخش خصوصی واگذار شد1383جی بابکان  به بهانه هاي مختلفی همچون دیگر نساجی هاي کشور در سال نسا
. بخش خصوصی نیز در عرض چند ماه نه تنها کاري از پیش نبرد بلکه بـدهی کارخانـه بـه کـارگران افـزایش یافـت         

 در مقابـل فرمانـداري شهرسـتان آمـل     1383کارگران که چندین ماه دستمزد خود را دریافت نکرده بودند در آذر ماه         
 1383تجمع اعتراضی برگزار کردند که با قول مساعد و وعده و وعید مسئوالن به سر کار برگشتند ولـی در دي مـاه              

این اقدام کارگران باعث . وقتی خلف وعده مسئوالن را دیدند مجددا دست از کار کشیده و جاده آمل به بابل رابستند             
  .ان از بخش خصوصی پس گرفته و دوباره در اختیار بانک صنعت و معدن قرار داده شودشد تا نساجی بابک

  
 نفر در سه شیفت کار می کنند و مابقی 530 الی 500 کارگر شاغل در این کارخانه در حال حاضر    1200با اینحال از    

  .دآنها در طول سالهاي گذشته یا از کار خود اخراج و یا پیش از موعد بازنشست شده ان
یکی از اعضا ي تحریه نشریه شورا با یک تن از کارگران اخرا جی شرکت نسا جـی بابکـان آمـل دربـاره چگـونگی         

  .اخراجش از شرکت مصا حبه اي ترتیب داده است که متن آن را با هم می خوا نیم
  

  رگر در شرکت نسا جی با بکان مشغول به کار هستند؟ در حا ل حاضر چند نفر کا:راشو
  .نفر در سه شیفت کار می کنند 530 تا 500د  حدو:علی

  
  ؟یا دست مزد دریا فتی هزینه ي زندگی شان را تا مین می کند در ارتباط با معیشت کا رگران آ:شورا
  است ررد مجبو هزار تومان به سختی زندگی کارگر پیش می رود ولی چا ره اي ندا270 الی220 با مزد دریافتی :علی

 20 الی 15  رگر ي کهکا.  جدید االستخدام قائل نیستندنی بین کارگر با سا بقه و کارگر    ت چندا مسؤالن تفاو . کار کند 
  . هزار تومان فرق دارد که این در ست نیست30رگر جدید تقریبار دارد دستمزدش با کاال سابقه کاس
  

 است کارگران چه مزایـاي    ماهمان در هزار تو183ز طرف مسئوالن که  تعیین شده ا86 جدا از پایه حقوق سال  :راشو
  فت می کنند؟دیگري دریا

  . هزار تومان می شود50 – 40لن تو لید که جمعا  سختی کا ر داخل سا– حق اوالد – حق شیفت - حق مسکن:علی
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  چند نفر قراردادي اند؟  به نظر شما چند نفر از کار گران رسمی و:شورا
  .نصف قراردادي هستند  تقریبا نصف رسمی و:علی

  
  ي چه مدت تعیین می شود؟ قرار داد برا:راشو

بـود ونـسبت بـه مـسائل و     رگر در طو ل مدت قرار داد سرش پایین  اگر کا سه ماه، یک ماه و حدا کثر    حداقل   :علی
بدون کم ترین رت  غیر این صودر. داد تمدید می شودبه کارش مشغول بود قرار د اعتراضی نداشت وجومشکالت مو

  .جدید استخدام می شود ر کاضیمزایا اخراج و متقا
  

  رند؟ردایا کارگران از بیمه ي تامین اجتماعی برخو آ:شورا
ر تحت پو شش بیمه قرار مـی  فاصله پس از شرو ع به کا این را بطه وجود دارد کارگر بالی که در بله  تنها مزیت   :علی
  .گیرد

  
  نشستگی چگو نه است؟ شرا یط باز:شورا
آن هایی کـه سـختی کـار    .  سال بازنشسته می شوند20مل حالشان می شود پس از       کارگرانی که سختی کار شا     :علی

  .زنشستگی می رسند که این قانون از سال گذشته اجرا شده است سال سا بقه ي کار به با25ندارند با 
  

  رگران زن هستند؟ چند درصد از کا:شورا
  . خانم ها کار می کنند از نفر 4-3 در قسمت اداري 0رد  شرکت کارگر زن به آن صورت ندا:علی

  
   کارگران چه تشکلی دارند؟:شورا
ا حضور یک جلسه اي ب  اسالمی کار است که کارگران دريدارد شورا که در شرکت وجود  تنها تشکل کارگري:علی
ته در سال هاي گذشـ البته . نمایند گان خود را براي مدت یک سال انتخاب می کنند   نفر از  5رسان اداره کار تعداد     باز

  .ینده داشتند نفر نما7 ، نفر میرسید1000تعداد کارگران به بیش از  داشت وکه شرکت رونق 
  

  یت بخش است؟فعالیت هاي نمایندگان رضا اقدامات و  درمجموع آیا:شورا
زي مجدد تولید تال شهاي وسیعی عالم شد و تولید خوا بید نما یندگان در راه اندا       شکسته ا  زمانی که شرکت ور    :علی
چون کار نبود در نتیجه دست مزدها به موقع پرداخت نمی . حتی تهران انجام دادند  مرکز استان و، سطح شهرستان  در

ایـن  . گیري هاي نماینده ها دست مزد ها به صورت نصفه نیمه پرداخت می شد   با پی . ها به تعویق می افتاد    ه  ما شد یا 
می کار تا حدود زیا دي از راه اندازي تولید، شوراي اسال اقدامات تا حدودي توجه کارگران را جلب می کرد اما پس          

یریت هم از وحشت کارگران مبنی بر توقف تولیـد  دبا مدیریت کنار آمد از ترس این که دوباره تولید متوقف نشود م          
 یا اعتراض بکنید ما شـرکت را بـه   اگر دست به اعتصاب بزنید و: کارگران می گفت به شورا و  سو استفاده می کرد و    

تیزي نمایندگان کارگران را کاهش دهنـد و    بدین ترتیب توانستند تندي و    .از اینجا می رویم    حال خود می گذاریم و    
  .دم کوپالی بیاورند شیر بی یال و شورا را به صورت
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رگران جا افتاده اسـت؟ بـه   آیا موضوع اعتصاب در بین کا.  شما در طول صحبت خود به اعتصاب اشاره کردید       :شورا
  ت دیگر از آن به عنوان یک حق طبیعی استفاده می کنند؟عبار
موقعی که شرکت دچـار  . می دانند که سالح برنده اي است .ا مسئله اعتصاب کامال آشنا هستند بله کارگران ما ب   :علی

 تاریخ پرداخت ها مشخص نبود به همین خاطر .قع پرداخت نمی شد یا کم می دادنددستمزدها به مو. بحران تولید شد
 -3حتی هر روز و یا هفته اي  . تا حدودي به حق و حقوقشان برسندکارگران بارها دست به اعتصاب زدند و توانستند

به دنبال این قضایا تعدادي از کارگرانی کـه حـرف بـزن بودنـد و      .رفتن مطالباتشان اعتصاب می کردند  روز براي گ   4
 .م تحت فشارهاي مختلف قرار گرفتنداخراج شدیم و بقیه هنسبت به بقیه بیشتر اعتراض می کردند از جمله خود من 

اعتصاب و اعتراض کارگران هم کم رنگ  به مرور به دلیل ضعف مدیریت کامال متوقف شد و تولید کاهش پیدا کرد و
د کاهش شدی معدن که متولی کارخانه بود با تزریق وام هاي کالن نه تنها به سود نرسید بلکه با بانک صنعت و. تر شد

معـدن بـه    کارخانه را طبق برنامه خصوصی سازي با نظارت بانـک صـنعت و   و  تولید اصل سرمایه اش نیز برنگشت       
 با آمدن مدیران جدید که آنها هـم تجربـه مـدیریتی درسـتی نداشـتند             .واگذار کردند ) آتیه دماوند (شرکت خصوصی   

 این ها باعث شـد کـه   . پاداش را قطع کردندرا به موقع پرداخت نمی کردند عیدي و  حقوق ها  .سختی کار بیشتر شد   
به طوریکه بارهـا توانـستند مـدیریت را     اعتراضات و اعتصابات شروع شود که این بار شدت بیشتري پیدا کرد  مجددا

  .وادار به عقب نشینی کنند
  

   آیا ارتباط بین کارگران نساجی بابکان با کارگران واحدهاي دیگر منطقه وجود داشت؟:شورا
اعتراضات  و تمامی فعالیت ها   .کارگران واحدهاي دیگر نبود    اسفانه هیچگونه رابطه و هماهنگی اي بین ما و         مت :علی

  .در محدوده ي شرکت نساجی بابکان انجام می گرفت
  

   در سالهاي اخیر اخراج کارگران در نساجی بابکان به چه صورت بود؟:شورا
خـورد بـا یکـدیگر     و زد نفرشان شاید به خاطر درگیـري و      و د ، نفر کارگر اخراجی اخیر    10 از مجموع حدود     :علی

اخراج شده اند اما هشت نفرشان فقط به دلیل اعتراض به سختی کار و دیگر اجحافات مدیریت به کـارگران اخـراج              
ارد جلو می دیدند فایده اي ند. کسانی بودند که مشکالت را با اعضاي شوراي اسالمی کار در میان می گذاشتند. شدند

خود من هـم  . اینها بیشتر در معرض اخراج بودند . حل مسائل با آنها صحبت می کردند   بارهدیران را می گرفتند ودر    م
.  قطعـی شـد  86ماه سال جاري  موضوع اخراج من در خرداد .به همین شکل عمل می کردم که منجر به اخراجم شد        

 عراق شهید شده است و خانواده شهید محسوب گفتن ندارد ولی چون برادرم در جنگ با. دوندگی هاي زیادي داشتم
می شدم تالش زیادي از طرف خیلی ها صورت گرفت که به سر کار برگـردم امـا مـدیریت زیـر بـار نمـی رفـت و          

یا او باید در  . راکنترل کنمرمن نمی توانم کارگران معترض دیگ. ر بگردداتوجیهش این بود که اگر این کارگر بر سر ک
در نتیجه مـرا   . مسلما مسئوالن نمی خواستند مدیریت شرکت را فداي یکنفر کارگر بکنند.د یا من  این شرکت کار بکن   

 روز به مـن  80سال سابقه کارم را به صورت سالی 18شد حق سنوات  وادار کردند که به بازخریدي تن بدهم و قرار       
  .پرداخت کنند

  
  ج شما عکس العملی نشان دادند؟ آیا کارگران نسبت به این گونه اخراجها به ویژه اخرا:شورا
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کارگرانی که متوجـه قـضیه شـدند     .نگهبانی جلو ورود مرا به شرکت گرفتند روزي که به دستور مدیریت از  آن :علی
 که برادر شهید است بـدون مالحظـه    راتنها به شکل پچ پچ بین خودشان می گفتند او      و حرکت خاصی انجام ندادند   

 بـا کـارگران شـاغل در نـساجی     که  در طول این چند ماه از اخراج طی صحبت هایی.اخراج کردند چه برسد به ماها   
امان است و مدیران در آرمش بـه   فعال امن و.  با اخراج تو مدیریت آخرین گربه را دم حجله کشت       : می گفتند  داشتم

 مگـر  .آمد نخواهد فکر می کنم حاال حاالها اعتراض و اعتصابی در زمینه حل مشکالت کارگران بوجود   . سر می برند  
 بـه نظـر مـن    .صورت مسلما کارگران اعتراض می کنند   حقوق کارگران را بدهند در آن      اینکه مدیران نخواهند حق و    

قریب به اتفاقشان هر کدام مقداري  .پیگیري کارگران نساجی بابکان بومی بودن اکثریت آنها استیکی از دالیل مهم نا 
اي دیگـر از کـارگران بـا    عده . آن بخشی از هزینه زندگی خود را تامین می کنندروي  زمین شالیزاري دارند که با کار 

  اگر اینها یک شغل داشتند و.ها کار می کنند خریدن اتومبیلی در اوقات تعطیلی به مسافر کشی مشغولند یا در آژانس    
شغل   به عبارت دیگر دو. حتما اعتراض بیشتري بین کارگران بودد شرکت امرار معاش می کردندفقط از طریق دستمز

  .حتی سه شغل داشتن مانع ادامه اعترضات می شود و یا
  

  نحوه دریافت حق سنوات توضیح بیشتري بدهید؟ باره اخراج خود و لطفا در:شورا
آنها دنبال .  ترتیب اثري نمی دادند ولی ساکت نمی شدم   تی کار به مدیران اعتراض می کردم      به خاطر سخ    بارها :علی

را دیدم  کشی بین کارگران آمده بود تا اور تا اینکه روزي مدیریت جدید شرکت براي س.بودنداز من فی یک نقطه ضع
 اطرافیـانش  . اهمیتی نـداد ؛از او خواستم به حرف هایم گوش بدهد   سد کردم و   راه عبورش را   دست از کار کشیدم و    

تی مرا متهم به ایجاد اخـتالل در نظـم شـرکت    را از من دور کنند مدیران طی نشس    تالش زیادي کردند تا توانستند او     
 کمیتـه انظبـاطی   .روز مانع ورود من به شرکت شـدند   از فرداي آن.کردند مثل اینکه منتظر چنین حرکتی از من بودند   

 حتـی از دفتـر   . مدیریت قبول نکـرد ولی باززد   اداره کار برگشت به کار    .مدیریت قبول نکرد  ولی  برگشت به کار زد     
 اما مدیریت در جواب گفته بـود  .نفوذ بعضی از دوستان برگشت به کار توصیه شد به خاطر سفارش و رئیس جمهور   

از یک طرف نمی خواستند  . مدیرت به وجود آمدکشمکش زیادي بین مسئولین و .ر او برگردد ما از اینجا می رویماگ
 معترض شرکت را کنتـرل کننـد از   نصورت به قول خودشان نمی توانستند دیگر کارگرا  من سرکار باشم چون در آن     

 در .طرف دیگر موضوع اخراج من هم که یک کارگر رسمی قدیمی بودم و جرمی مرتکب نشدم خیلی راحـت نبـود         
و  هاي مختلف مرا متقاعد کردند که قبول کنم حق سنواتم را بگیرم من هم که می دیدم بـه خـاطر هـیچ          نتیجه از راه  

 درباره شکل اخراج کارگران . روز باز خرید شوم80 بکشم توافق کردم با سالی      سال دست از کار   18پوچ باید بعد از     
 دلـیلش  . که اطالع دارم تحت عنوان اخراج مانع کار کارگري نـشدند یجای درشرکت نساجی بابکان باید بگویم تا آن   

ي مختلـف کـارگر    به شکل هـا . نفر کارگر از نظر مسئوالن مدیریت زیر سوال می رود20-10اخراج  این است که با   
البته این در واقـع  . به ستوه می آورند تا وانمود شود که خودش به صورت توافقی از شرکت بیرون رفت      مورد نظر را  

تشکل . ضعف کارگران ما محسوب می شود علتش این است که کارگر پشتوانه ندارد بنیه مالی اش هم ضعیف است               
 د کارگر براي اینکه در این بحران اجتماعی از پا در نیاید پس ازمنسجمی نیست که از او در چنین مواردي حمایت کن

 مدیریت هم بوق و کرنا دست می گیرد و می گوید همه .ود چشم بپوشد خشود از حق و حقوق واقعیمدتی وادار می
ه  می کنند بد طردنبدین ترتیب کارگران رسمی را که نمی تواند مهار کن .آنها توافق کرده اند که از شرکت بیرون بروند

  .کاهش دهند به قیمت کم کردن حق و حقوق کارگر جایش کارگران قراردادي را به کار می گیرند تا هزینه تولید را
دیگر  شما و  در فرصت دیگري بتوانیم از نظرات امید است .  با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید          :شورا

  .   دوستان بیشتر بهره مند شویم
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  کارل مارکس         مایھ تولیدی بر دستمزداثر رشد سر
  

اگر از درون، به رابطه ي سرمایه و کارمزدي نگـاه کنـیم، در مـی یـابیم کـه منـافع سـرمایه و                     
سود، . رشد سریع سرمایه با رشد سریع سود مترادف است    . کارمزدي کامال برعکس یکدیگرند   

زد نسبی به همان سـرعت کـاهش   هنگامی می تواند سریعا رشد کند که قیمت کار، یعنی دستم   
 یعنی با ارزش پولی کـار افـزایش مـی    -دستمزد واقعی به طور هم زمان با دستمزد اسمی   . یابد

براي مثال فرض . یابد؛ گرچه نه به سرعت افزایش سود در حالی که مزد نسبی کاهش می یابد       
ما سود سی درصد افزایش پیدا کنـد،  کنیم اگر در سال هایی که تجارت خوب است دستمزد پنج درصد افزایش یابد ا        

 .ي یا نسبی، افزایش پیدا نکرده، بلکه کم شده استی در می یابیم که دستمزد مقایسه ابه روشن
بنابراین اگر با رشد سریع سرمایه، درآمد کارگر افزایش یابد، دراین شرایط افزایش شکاف اجتمـاعی، کارگروسـرمایه      

  .یه بر کارگر ووابستگی کار به سرمایه نیز افزایش می یابددار را ازهم جدا می کندوسلطه ي سرما
عنا است که هرچه کـارگر، ثـروت    تنها به این م"نفع کارگر در رشد سریع سرمایه است     "می توان گفت که گزاره ي       

ی ی که به او می رسد، بیش تر خواهد بود وتعداد کارگرانی کـه مـ  یایه دار را سریع تر افزایش دهد، خرده نان ها       سرم
  .تر خواهند شدترده گی فرا خوانده شوند بیش تر خواهند بود وتوده ي بردگان وابسته به سرمایه نیز گس به زندتوانند

که حتا مطلوب ترین موقعیت براي طبقه ي کارگر، یعنی در سریع ترین شکل ممکـن رشـد سـرمایه،      : بنابراین دیدیم 
نسبت . ضاد بین منافع او و منافع سرمایه دار را از بین نمی بردبودمی بخشد، اما ت   هرچند که زندگی مادي کارگر را به      

  .سود ودستمزد هم چنان به نسبت عکس یک دیگر باقی خواهند ماند
در . اگر سرمایه با شتاب رشد کند، دستمزد افزایش می یابد، اما سود با سرعتی غیر قابل مقایسه با آن افزایش می یابد    

تر می شود و شـکاف اجتمـاعی کـه اورا از     بهاي نزول موقعیت اجتماعی اش بههاین صورت موقعیت مادي کارگر، ب  
  .سرمایه جدا می کند، گسترده تر می شود

مطلوب ترین شرایط براي کار مزدي، زمانی است که سرمایه ي تولیدي با سرعت هرچه "درنهایت می توان گفت که 
 سریع تر رشد کند ونیرویی را کـه دشـمن اوسـت،    هرچه طبقه ي کارگر: بیش تر رشد کند طوري که می توان گفت        

یعنی ثروتی که متعلق به او نیست اما بر او مسلط است را افزایش دهد، شرایطی به وجود می آیـد کـه در آن کـارگر            
اجازه خواهد داشت تا براي افزایش ثروت بورژوازي ورشد قدرت سرمایه زحمت بکشد، بنابراین راضی می شود که      

  .رهایی طالیی بسازد تا بورژوازي اورا به دنبال خود بکشاندبراي خودش زنجی
آیا میان رشد سرمایه ي تولیدي و افزایش دستمزد، آن طور که اقتصاددانان بورژوا می گویند، پیوندي ناگسستنی وجود 

نـد  گویحتا این را هم نباید بپذیریم هنگـامی کـه مـی    . دارد؟ ما نباید حرف هاي خشک وخالی آنان را جدي بگیریم        
بورژوازي آگاه تر وحسابگرتر از این است کـه      . دایه بهتر تغذیه خواهند ش    گان سرم هرچه سرمایه حجیم تر باشد برد     
 ازجملـه . ش را به نمایش می گذارد، سهیم باشـد   ، که زرق وبرق خیل ملتزمین رکاب      با پیش داوري هاي ارباب فئودال     

گونـه بـر   لیـدي چ ما باید این پرسش را کـه رشـد سـرمایه ي تو    بنابراین  . شرایط بورژوا بودن حسابگر بودن او است      
اگر سرمایه ي تولیدي جامعه بورژوایی درمجمـوع رشـد کننـد،        . تري بررسی کنیم  دستمزد اثر می گذارد؟ با دقت بیش      

ها، افزایش سرمایه . سرمایه ها چه از نظر تعداد وچه وسعت افزایش می یابد. انباشت کار متنوع تر به وقوع می پیوندد
تعداد فزاینده ي سرمایه داران، امکان هدایت ارتش هاي قـدرت منـدتري از       . رقابت را میان سرمایه داران باال می برد       

  .کارگران با جنگ افزارهاي غول پیکر را درمیدان نبرد صنعتی فراهم می سازد
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او به منظور این . ان تر بدست آوردهر سرمایه دار می تواند دیگري را از میدان به در کند وسرمایه اش را با فروش ارز
بدون اینکه ورشکسته شود، باید ارزان تر تولید کند یعنی قدرت تولیدي نیروي کار را تـا       فروشد کاال را ارزان تر ب     که

می اول با تقسیم بیش تر کارو کاربردعمو درجه ي آن جا که ممکن است افزایش دهد، اما قدرت تولیدي نیروي کاردر
هرچه ارتش کارگرانی که کار درمیان آنان به میزان بیشتري تقـسیم شـده   .  ماشین آالت افزایش می یابدبود مداوم و به 

تري کاهش پیدا شد، هزینه ي تولید، به مقدار بیشاست گسترده تر باشد ومقیاس کاربرد ماشین هاي صنعتی عظیم تر با
یان سرمایه داران یک رقابت جهانی براي افزایش به این ترتیب وم. می کند وسودمندي نیروي کار نیز بیش تر می شود

  .تقسیم کار و کاربرد ماشین هاي صنعتی و شدیدترین استثمار ممکن از آن ها پدید می آید
اکنون اگر سرمایه داري با تقسیم گسترده تر کار، به کارگیري وبه بود ماشین هاي جدید، بهره گیـري سـود آورتـر از             

 تر، راه هایی پیدا کند که ابزارهاي تولید را با همان مقـدار کـار، اعـم از اینکـه کـار            نیروهاي طبیعی در مقیاس بزرگ    
تري کاال نسبت به رقیبانش تولید کند، براي مثال، اگـر او بتوانـد در همـان    د یا کار انباشته شده، مقدار بیش     مستقیم باش 

ر کتان تولید کند، دراین صورت، این سـرمایه   زمان کاري معین که رقیبانش نیم متر کتان تولید می کنند، بتواند یک مت             
  دار چگونه عمل خواهد کرد؟

او می تواند نیم متر کتان را به قیمت قدیمی بازار بفروشد، اما این کار سبب بیرون راندن حریفانش از میدان وگسترش 
ت، نیـاز او بـه فـروش نیـز     باید بدانیم که در همان اندازه که توان تولیدي اش گسترش یافته اس         . بازار او نخواهد شد   

مندتر و گران تر تولید، که او به خدمت گرفته اورا به فروش ارزان تر کاالهـایش قـادر         ابزارهاي قدرت . دبیشتر می شو  
اما او درهمان زمان براي فروش بیشتر کاالي اش مجبور به کنترل بازار بزرگتري خواهد شد، درنتیجه     . خواهد ساخت 

یشتر از کتان اش را ارزان تر ازرقیبان اش خواهد فروخت ولی باید بدانیم که این سرمایه دار        این سرمایه دار نیم متر ب     
تر از  تولید یک متر کتان براي او بیشیک متر کتان را به قیمت نیم متر کتان رقیبانش نخواهد فروخت، هرچند هزینه ي

گرسود فوق العاده به دست نمی آوردوتنها در هنگام نیم متر کتان دیگران نیست، اگر او غیر از این کار را انجام دهد دی
  . مبادله هزینه ي تولید را کسب می کند

او شاید از راه به جریان انداختن سرمایه ي بیش تر، درآمد بیش تري به دست آورد، اما چـون سـرمایه واندیـشه اش       
ش فقـط   رسـیده ي کـاالی   که قیمت بـه فـروش  کسب سود بیش تراز دیگران است، فقط هنگامی به هدفش می رسد           

بدیهی است که او با فروش ارزان تر قیمت کاالهایش از رقیبان، . درصد کوچکی پایین تر از کاالي رقیب هایش باشد     
  .آن ها را از میدان به در می کندو بخشی از بازار فروش را به زور به دست می گیرد

 کاال در دوره ي رونق یا کساد صنعت به فـروش   باید به یاد آورد که قیمت هاي معمول اجناس برحسب این که یک            
مقدار درصد قیمت فروش، باالتر از هزینه ي تولید، براي سرمایه . رود همیشه باالتر یا پایین تر از هزینه ي تولید است

، این بستگی خواهد داشت که بهاي معمول یک متر کتان، به  داري که از ابزار تولید جدیدتر ومفید تر استفاده می کند          
  .باالتر یا پایین تر از هزینه ي تولید تاکنون قرارداشته باشد

اما موقعیت ممتاز این سرمایه دار طوالنی مدت نیست، زیرا بقیه ي سرمایه داران، همان ماشین ها وهمان تقسیم کار را 
ان عمومیـت مـی یابنـد کـه     در همان مقیاس یا حتا دریک مقیاس بزرگ تر وارد جریان تولید می کنند ودرنهایت، این عوامل چن  

  .قیمت کتان نه تنها از قیمت قدیم آن، بلکه حتا زیر هزینه ي تولید جدید آن نیز خواهد رفت
به این نتیجه می رسیم که سرمایه داران، خود رانسبت به یک دیگر درهمان موقعیتی می یابند که ابزارهاي جدید تولیـد را وارد                

ر به عرضه ي دو برابرمحصول با قیمت سابق شده باشند، اکنون براي عرضه دوبرابرمحصول با کرده بودند واگر با این ابزارها قاد
اره از سر گرفته می بي تولید جدید، دو قیمت کم تري از قیمت سابق، تحت فشار قرار می گیرند واین مسابقه، بر پایه ي هزینه            

جریان تولیدمی شودورقابت، دوباره همان واکنش را علیه شود، ووجود این مسابقه موجب تقسیم کار وماشین االت بیش تري در 
  .این پیامد به وجود خواهد آورد
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   )2(آشنایی با برخی اصطالحات اقتصادي 
  

  کدام یک؟! سرمایه دار یا کارآفرین 
ن گفته یکی دیگر از  واژه ها و اصطالحاتی که این سال ها بر سر زبان ها افتاده و در این جا و آن جا از زبان این و آ

این واژه حتـی توسـط برخـی از فعـالین و روشـنفکران آشـنا بـه ادبیـات کـارگري و          . می شود، واژه کارآفرین است  
سرمایه . مورد استفاده قرار می گیرددر بعد وسیعی نمایندگان سرمایه داري و لیبرال ها به صورت گفتاري و نوشتاري، 

رگران و گسترش نظام بهره کشانه و رواج دادن فقر سـعی  اکشی ک داري براي جا انداختن و تبرئه کردن خود از بهره           
بانـک  "می کند براي پیدا کردن شریک خود در تغییر واژه هـاي شـناخته شـده اقتـصادي و عـادي جلـوه دادن کـار،          

 هم درست می کند؛ به ثبت می رساند و در قالب بخش خصوصی می کوشد به شـکل   "کارآفرین" و بیمه    "کارآفرین
البد در آینده نزدیک نهادها و موسسه هاي دیگري نیز به همین .  از طبقات متوسط و پایین بهره کشی کندهاي دیگري

سرمایه داري براي این که پروژه تحریف فرهنگ لغـت را  . ایجاد خواهد کرد تا آلبومش را تکمیل کند     ) کارآفرین(نام  
 برگزار می کنـد و در آن از سـرمایه داران داخلـی و    "کارآفرینان"کامل سازد، جشنواره هایی تحت عنوان قدردانی از   

سرمایه گزاران خارجی در ایـران نـه تنهـا کـارآفرین     . خارجی تقدیر به عمل می آورد و به خاطر آنها جایزه می دهد    
. نیستند بلکه به خاطر وجود مواد اولیه و کارگر ارزان وشرایط تولید آسان تر از آن سوي آب ها به این جا مـی آینـد           

الب است که در یکی از این جشنواره ها که عده اي از سرمایه گزاران خارجی نیز حضور داشتند یکـی از سـرمایه          ج
داران داخلی با افتخار می گفت که رمز موفقیت من از یک طرف داشتن کارگرانی مطیع وسربه راه اسـت و از طـرف    

  . دیگر وجود قوانین امنیت سرمایه نظیر ممنوعیت اعتصاب است
 فرهنگ لیبرالی و سرمایه داري در تولید و صنعت  نیم بند ایران، طـوري اسـت کـه نـه تنهـا بـر سـرمایه داران و         جو

صاحبان کارخانه ها بلکه بر بخشی از کارگران و بعضی از درس خواندگان و به طور کلی مردم ، امر چنان مشتبه شده 
یعنـی زمینـه را بـراي    . هستند) کارآفرین  (م، سرمایه داران    که گویا، صاحبان صنایع و مالکان ابزار تولید ودر یک کال          

 به کار برده می شود؟ آیا این دو واژه هم معنی     کارآفرین به جاي سرمایه دار    چرا عبارت   ! تولید وکار آماده می سازند    
  ومترادف هم هستند؟

  ی کنند؟سرمایه داري وتئوري پردازان آن چرا براي جا انداختن کلمه ي کارآفرین پا فشاري م
همان طور که در سطرهاي گذشته این نوشته ي کوتاه خواندید، این سیاست، اتفاقی و تـصادفی نیـست بلکـه بـسیار         

عالوه براین، علت هاي دیگري را هم می توان براي این کار سرمایه داري، . حساب شده و با نیت هایی اجرا می شود
  : ها اشاره می شود نام برد که در اینجا به طور خالصه به بعضی از آن 

 !عنی کسی که کار می آفریند ی!کارآفرین -1
.  است جنبه اي حیاتی از نوع پدرانه و مادرانه وجـود دارد درآفریدن و آفرینش که بخش ترکیبی این عبارت کارآفرین 

 کار و تولید را به همان طور که پدر ومادر، بچه ها را به دنیا می آورند و عامل آفرینش انسان ها هستند، سرمایه داران،
براي همین است که سرمایه دار خود .  نبود، هیچ چیز تولید و ساخته نمی شد دار انگار اگر سرمایه  . وجود می آورند    

را خالق خالق کار و تولید می داند و از همین جاست که همه ي سود حاصل از فروش کاال ها و خدمات تولید شده 
  . ا به جیب خودش می ریزد واجازه نمی دهد کسی نگاه چپ به آن بکند را مال خودش به حساب می آورد آن ر

، در ذهن بسیاري از کارگران این سوال پیش می آید که این سرمایه را از کجـا   "سرمایه دار "ولی وقتی گفته می شود      
  .آورده؟ چرا همه ي سود باید مال او باشد؟ چرا خودش کار نمی کند؟ و ده ها سوال دیگر از این دست
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  : می آید، کمی بودار است زیرا ممکن است کارگران از خود بپرسند "داشتن" و "دارا بودن" که از "دار"اصال بخش
  چرا او دارد وما نداریم؟ براي داشتن چه چیزي باید داشت؟ ما چه چیز کم داریم که سرمایه نداریم؟

  . نظام سرمایه داري  خوش نمی آید پیش می آید که به مذاق سرمایه دار و"ندار" و "دارا"یعنی موضوع 
 از زمان به وجود آمدنش تا حاال به خاطر ستم هایی که سرمایه دار به کارگران روا داشته، به "سرمایه دار"واژه ي  -2

ی که از کارگران کشیده، به خاطر، فقري که به کارگران تحمیل کـرده و خالصـه بـه خـاطر صـدها و                  یخاطر بهره ها  
ر کارگران آورده، دیگر آبرویش را از دست داده و در جاهایی هم خشم کـارگران را بـر انگیختـه             هزاران بالیی که س   

سرمایه داري وسرمایه دار را از این بـدبینی ونفـرت و   "سرمایه دار" به  جاي  "!کارآفرین"به کار بردن کلمه ي      . است
 .  می کندبیزاري نزد کارگران نجات می دهد و تا حدودي آن ها را از زیر ضرب خارج

 و انـه آن هـم لطـف و محبتـی از نـوع پدر      . ، نوعی لطف از آن احساس می شود       "کارآفرین"وقتی گفته می شود      -3
 . می شوند، انگار باید به او آفرین گفت"کارآفرین"بنابراین وقتی سرمایه دار وکارفرما ! مادرانه

ت بگویند و به سرمایه دار، کارآفرین بگویند و بـه  نمایندگان سرمایه داري سعی می کنند به سرمایه، دارایی و ثرو      -4
کار بگویند سعی و تالش و به کارگر بگویند کارکن و یا ساعی و تالشگر، تا جاي ظالم و مظلوم را با هم عوض کنند 

 .و لباس تبرئه را برتن سرمایه دار بپوشانند
 ایجـاد  "کـار " نمی آید براي دیگـران ازآن جا که هیچ گربه اي محض رضاي خدا، موش نمی گیرد، هیچ کس هم       -5

سرمایه دار با ثروتی که از راه کار کردن کارگران و بهره کشی از آن ها به دست آمده، ابزارتولیـد ، مـواد اولیـه و     . کند
بقیه شرایط تولید را فراهم می کند تا بتواند در منا سبات ناعادالنه اي که به وجود می آورد، نیـروي کـارگران را اگـر       

یم مفت و مجانی، باید بگوئیم به بهاي ناچیزي از آن ها بخرد و در حقیقت سود حاصله از کار کارگران را غارت نگوئ
 .کند و به یغما ببرد

 .مدرسه ساز وامثال آن! مثل خیرین خیرینی .  می افتد "خیرین" ، آدم به یاد "کارآفرین"وقتی گفته می شود ،  -6
ار، یک نوع دیوار حفاظتی و امنیتی ایجاد می کند تا هیچ کس جرات نکنـد بـه او     براي سرمایه د   "کارآفرین"لفظ   -7

 دهن کجی کند و کارش "در اینجا آفریننده ي کار خود   / آفریننده  "زیرا کیست که به     . بگوید باالي چشم تو ابروست    
 ! و رفتارش را زیر سوال ببرد؟

 م ؟یکافی است یا بازهم بنویس
آن ها را هـم  . م همین آالن  که این مطلب را می خوانید، در ذهن شما شکل گرفته است      م که چندین مورد ه    یمی دان 

به این بند ها اضافه کنید تا همکاران تان گول این ظاهر سازي ها را نخورند وسرمایه داران هم حساب کار دست شان 
  . است"بتمرگ" و "ابفرم" و "بنشین" هیچ فرقی با هم ندارند وحاال حکایت "عنب" و "انگور"بیاید که 

اگر ریگی در کفش شان نیست بگذارند همان کلمه ها و واژه هاي شناخته شده و معتبري که سال ها و قرن ها ست             
  .در سطح جهان استفاده می شوند، به کار برده شوند

  
  کدامیک ؟! مزد یا حق السعی

  م که مزد چیست؟یبدون هیچ حاشیه پردازي و بدون مقدمه سوال می کن
یعنی کارگر، فقط بهاي . بخش کمی از ارزش نیروي کار است که کارفرما یا سرمایه دار به کارگر پرداخت می کندمزد 

قسمتی از انرژي جسمی و روحی خود را که براي تولید کاال مصرف می کند، به عنوان مزد از کارفرما یا سـرمایه دار          
. ي کار خود را دریافت می کرد، دیگر استثمار نمـی شـود      اگر کارگر بهاي واقعی وتمام وکمال نیرو      . دریافت می کند  

  .دیگر ارزش اضافه به عنوان سود به جیب سرمایه دار نمی رفت
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هـاي فراوانـی بـر    مفاهیم کلیدي و بحث انگیز در علم اقتصاد سیاسی است که دعواهـا و مناقـشه    مزد، یکی دیگر از     
  . سرش به وجود آمده و خواهد آمد

ه و بیرونی، مزد پولی باشد که کارفرما به کارگر می دهد تا بابت کاري که کارگر بـراي او مـی         شاید در یک نگاه ساد    
 مفـاهیمی اما اگر کمی دقیق تر به مفهوم مزد نگاه کنیم، می بینیم که      . کند، با او تسویه حساب کند و بی حساب شود         

بـراي همـین   . کارگر، از دل آن بیرون می آیدمثل ارزش اضافه، سود، استثمار، از خود بیگانگی، کاال شدن انسان هاي   
  . است که می گویند مزد و کارمزدي، اساس نظام اقتصاد سرمایه داري و عامل بدبختی و فقر کارگر به شمار می آید

حـق  "اما عده اي دوست دارند که در گفته ها و نوشته ها به جاي آن که کلمه ي مزد استفاده شود، کلمه ي ترکیبـی            
شاید خیلی از کارگران، فعالین کارگري و حتی همه ي سرمایه داران و نمایندگان فکـري و  . ار برده شود  به ک  "السعی

  ."میل کردن" و "خوردن"مثل دو کلمه ي. و هیچ فرقی با هم ندارنداداري آن ها بگویند این دو کلمه، در اصل یکی هستند 
خواهد قدرت زبان دانی و توان لغت سازي وواژه پردازي اما دنیاي اقتصاد عرصه ي هنر و ادبیات نیست که نویسنده ب

اگر در ادبیات فارسی، آوردن کلمات هم معنی و مترادف باعث می شود تا خواننده . خود را به خوانندگان نشان بدهد 
بـسیاري از واژه  . بهتر به مطلب نزدیک شود، در اقتصاد و جامعه شناسی و دانش هاي دقیق تر اتفاقا بر عکس اسـت            

آوردن و به کار بردن واژه هاي . ایی که در این دانش ها به کار می روند، داراي معنی هاي ثابت و مشخصی هستند               ه
به اصطالح مترادف در این عرصه ها، اتفاقا ذهن خواننده را از نزدیک شدن به معانی دقیق و اصلی آن کلمات، دور و 

  .ئله را سخت تر می نمایدبه جاي آن که کمکی کرده باشد، فهم مس. دورتر می کند
نمایندگان فکري و اداري سرمایه داري با دانستن این موضوع، سعی می کنند به هر طریقی که شـده جلـوي بیـداري                

حاال بعد از ایـن  .  همین بازي هاي کالمی است–م ی همان طور که بارها گفت-کارگران را بگیرند و یکی از آن راه ها،        
وشتار گفته بودم که می خواهم بدون مقدمه به اصل مطلب بپردازم ولی مثل اینکه نمـی        در آغازاین ن  (مقدمه ي کوتاه    

  :به تفاوت هاي این دو واژه نگاهی بیندازیم ) شود 
 "قیمت کار وتالش" یعنی "حق السعی" -1

یعنـی  . "سـعی " وهـم واژه ي "حق"هم واژه ي . در این عبارت، هردو جزء این دو واژه، فریبنده و گمراه کننده است  
جالب تـر آن  . هیچ کدام از این دو واژه در معناي واقعی شان به کار نرفته اند بلکه معانی مجازي وکنایه آمیزي دارند             

فرض کنید کارگر از .  از نظر استفاده عبارتی غیر کار بردي است– حداقل در زبان فارسی – "حق السعی "که عبارت   
 ویا "!خوب حق السعی ام را گذاشتی کف دستم":  ویا کسی بگوید "چقدر حق السعی می خواهی؟": کارفرما بپرسد 

  "نابرده رنج گنج میسرنمی شود حق السعی آن گرفت جان برادر که کار کرد": سعدي در آن شعرش می گفت 
البته این شعر سعدي داراي اشکاالت اساسی است و امروز در جهان سرمایه داري مانند خیلی از شـعرها و ضـرب         ( 

  )     ا ي شاعران و از جمله همین آقاي سعدي، کاربرد علمی و حتی کاربرد نقل قولی نداردالمثل ه
بنابراین می بینید که وقتی یک واژه، آن هم در یک مبحث بسیار جدي، بی جا و بدون ریشه و بدون پشتوانه بـه کـار       

  .برده شود، چقدر ناچسب و خنده دار می شود
 !یعنی این پول را بگیر و دیگر حرف نزن .  می اندازد"حق السکوت"ه یاد واژه ي ، آدم را ب"حق السعی"واژه ي  -2
چون در درون این واژه . اگر سعی کند، یعنی به کارش، به زحمت کشیدنش عال قه دارد.  نمی کند"سعی"کارگر،  -3

ر تعریـف خـودش را    می کند و کا"کار"اما واقعیت آن است که کارگر،   . ، نوعی رضایت قلبی وجود دارد     "سعی"ي  
 اگر این رضایت وجود داشته باشد پس این همه بیگانگی کارگران از کار، از کجا می آید؟. دارد

انگار که چیزي در درون کارگر به او شالق و نهیب می  .  نوعی عجله و شتاب هم وجود دارد       "سعی"در واژه ي     -4
 ... و نظیر این ها  "!بیشتر کار کن" و "!زود باش"زند که
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 معنی اش این می شود که کارگر مثال این قدر تالش کرده و قیمت تالشش این "حق السعی"نابراین وقتی می گوییم ب
پس اگر کسی، بیـشتر مـی   .  اش رسیده وچیزي طلب کار نیست"حق"قدر می شود که آن را تمام وکمال گرفته و به   

یانی دیگر به این ترتیب نوعی مسابقه اعالم نـشده  به ب.  بیشتري می خواهد، باید بیشتر تالش کند      "حق"خواهد یعنی   
 بهـره کـشی وخیلـی از    – کار اضـافه  –در این صورت روي سختی کار    . ي سرعت را در بین کارگران دامن می زند        

مسایل و مشکالت کار که بین کارگر وکارفرما وجود دارد و باعث دعوا و عامل مبارزات کارگري می شود، به راحتی 
  . می شودسرپوش گذاشته 

در این صورت همه فکر می .  از یک نظر مثل قطعه اي از بدن مار است که پوستش کنده شده باشد      "حق السعی " -5
 مانند بدن مار است که زهر دارد و "مزد"اما .  است"مرغ"ي یک ه کنند که آن قسمت پوست کنده، گردن پوست کند 

 .ود، پوست آن را در می آوردبراي آن که زهر آن کم ش. کارفرما از زهر آن می ترسد
 "حـق "، نوعی اخالقیات سرمایه داري خوابیده است که بر اساس آن، زندگی کردن، "حق السعی"در زیر واژه ي   -6

 .کسی است که سعی می کند و تالش می نماید
 و تالش "سعی"زیرا اوست که زمینه ي . دراین فرهنگ لغت، کارفرما و سرمایه دار به اندازه ي کارگر تالش می کند      

  . کارگر را فراهم می کند
 .  کند"سعی" کارگر آن است که "حق"، انگار ، "حق السعی"وقتی گفته می شود  -7

  . این تعبیرها وتفسیرها را ندارد"مزد"اما واژه ي 
یـات  حاال فـرض کنیـد ادب  .  دارد"اعتصاب" دارد، مثل اثري است که مثال واژه ي      "مزد"اثري که به کار بردن واژه ي        

 "کار را تعطیل کردن" ویا "از کار دست کشیدن"سرمایه داري و بورژوازي تصمیم بگیرد به جاي اعتصاب از عبارت   
 دارد و ضریب نفوذي که در میان مردم وجامعه ایجاد می کند، مانند اثري است که اعتصابآیا اثري را که . استفاده کند

  د؟ن داراین آن عبارات
  

  یل کار وکارگري یا صندلی خالی کارگران      سه جانبه گرایی در مسا
ایـن  . مذاکره اي است میان سه طرف گفتگو. سه جانبه گرایی یک موضوع سخت وپیچیده ي سیاسی وفلسفی نیست       

  اما موضوع از چه قرار است؟. اصل خبر و صورت مسئله است
فتاري و نوشتاري نهادهـاي رسـمی و   از چند سال پیش به این طرف، در حوزه ي مسایل کار وکارگري، در ادبیات گ       

شنونده و خواننده در آغاز با شنیدن و یا خواندن این . غیر رسمی، مساله ي سه جانبه گرایی بر سر زبان ها افتاده است
مطلب گمان می کند که گویا فضاي قابل تحملی در عرصه ي گفتمان اجتماعی و به ویژه در حوزه ي کار وکارگري             

ري که طرف کارگر می تواند در مقابل کار فرما و وزارت کار بنشیند و مطالبات خود و هم طبقه  به وجود آمده به طو    
در مورد تعیین دسـتمزد  . از حقوق تضییع شده خود و هم طبقه اي هاي خود دفاع نماید     . اي هاي خود را مطرح کند     

به فرض که همه ي ادعاهـا  . داشته باشددر نوشتن، اصالح و یا تغییر قوانین کار، نقش . دخالتگري موثري داشته باشد 
  :درست باشد وضعیت به شکل زیر خواهد بود 

  وزارت کار
    کارفرما خانه کارگر                            

فرض را براین بگذاریم که کار فرمایی براي فرار از پرداخت حق و حقـوق کـارگران   .  اما واقعیت، چیز دیگري است   
اسـتثمار  . ذب و استخدام کارگران با قرارداد موقت می زند تا مزد کمتري بـه آن هـا بدهـد   ثابت و دائمی، دست به ج 

بیشتري بکند و به خاطر نداشتن امنیت شغلی، هر وقت که دلش خواست بتواند آن ها را بـه صـورت دسـته جمعـی                
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 سه جانبه گرایی اجرا می در این جا نمایش. کارگران به این رفتار ضد کارگري کارفرما اعتراض می کنند         . اخراج کند 
براي این کار جلسه . شود تا پز دموکراسی وزارت کار، تکمیل شود و کار به اعتراضات دسته جمعی و خیابانی نکشد     

می نـشینند تـا بـه    متساوي االضالع ي سه جانبه اي تشکیل می دهد که سه نفر رو به روي هم به صورت یک مثلث    
  !ادا حقی از کسی ضایع شوداصطالح به موضوع رسیدگی کنند که مب

اما آیا کسانی کـه بـه عنـوان    . همان طور که می بینید این شکل، سه ضلع دارد که هر ضلعش ظاهرا با هم مساوي اند        
نمایندگان سه جریان قدرت رو درروي هم هر کدام یک ضلع این مثلث را تشکیل داده اند و نشسته اند از نظر قدرت 

  و نفوذ با هم مساوي اند؟
می دانید چرا؟ براي اینکه اصال سه نفر و سه جریانی در کار نیست براي       .  نیاز نیست به این سوال، پاسخ بدهیم       اصال

  . آن که دقیق تر به این سوال جواب بدهیم، بهتر است از نزدیک، این سه نماینده یا سه جریان قدرت را بشناسیم
  کارفرما -1

. صـاحب سـرمایه اسـت   . نیازي به شناسایی و معرفی بیشتر نیـست  معرف حضور کارگران هست که      کارفرما آن قدر  
 ساعت و گاهی بیشتر به کار می کشد در حالی که مزد ناچیز و بخور و نمیري کـف دسـت   12    ،  10،  8کارگران را   

کارفرمـا بـا سـرمایه،    . هر وقت هم دلش بخواهد و منافعش ایجاب کند، کارگر را اخراج مـی کنـد            . کارگر می گذارد  
او با نمایندگانی .  می تواند نظر طرف هاي دیگر را هم به نفع و سود خودش تغییر دهد و نفوذي که دارد حتیتقدر

  .که در این جا وآن جا دارد به صورت قانونی می تواند حق وحقوق کارگران را پایمال نماید
 وزارت کار -2

لـت در اقتـصاد دارد، بـسیاري از مقـررات     به خاطر دخالت و سـیطره اي کـه دو  . وزارت کار، نماینده ي دولت است  
وقوانین از قبیل، مجوز تاسیس کارخانه، مقررات جذب و استخدام کارگر، میزان تولید،  چگونگی فروش محصوالت، 

در ... میزان دستمزد، میزان مالیاتی که کارفرما وکارگر باید بپردازند، مقررات مربوط به کار، ممنوعیت حق اعتصاب و       
دولتی بودن بسیاري از کارخانه ها و صنایع تولیدي باعث شده که دولت خود به عنـوان بزرگتـرین    . تید قدرت اوس  

 که دولت بنا بر وظایف اداري اش باید مقررات بین کارفرما وکارگر را تنظیم کند و بـه        به فرض . کارفرما مطرح باشد  
ودش لباس کار فرما صد البته بزرگ تـرین    همین دولت خ   در عین حال  اجرا بگذارد و ضمانت اجرا داشته باشد ولی         

  .بنابراین نمی تواند به منافع کارفرمایی اش پشت پا بزند. کارفرما را پوشیده است
 خانه ي کارگر -3

از اساسنامه، مسئوالن، نحوه دخالت، این تشکل در امور مربوط به کار وکارگري، نزدیکی . خانه ي کارگر یک تشکل دولتی است
رت سیاسی و رفتارهایش در مقاطع و مناسبت هاي سیاسی نظیر انتخابات مجلـس و ریاسـت جمهـوري و حتـا     اش با مراکز قد 

تشکل هایی که در این نهاد عضویت دارند، اکثرا تشکل هاي . شوراي شهر، می توان فهمید که این نهاد، از بیخ و بن، دولتی است
صنایع گوناگون نه تنها در این نهاد هیچ نقشی ندارند بلکه عضویت وف و نتشکل هاي واقعی کارگران و ص. خنثی و فرمایشی اند

خانه ي کارگر با توجه به ماهیتی که بر شمرده شده، لزوما نمی تواند نماینده ي واقعی کارگران باشد بنابراین حضور      .هم ندارند 
نه تنها هیچ باري از دوش کارگران برنمی این نهاد در جلسات به اصطالح سه جانبه گرایی، فقط براي خالی نبودن عریضه بوده و 

  دارد و مشکلی از آن ها حل نمی کند بلکه بخشی از اقشار کارگران و مردم جامعه را فریب می دهد
و شرایط را طوري جلوه می دهد که انگار تشکل هاي واقعی و آزاد و مستقل کارگران دور هم جمع شده اند و خانه ي کارگر را 

  !تشکیل داده اند
چیز با هم هم زبان و هم دستند و هدف در یک ! همه این طرف ها .  در کار نیست"سه جانبه اي"ن جاست که می بینیم اصال  ای

  آیا این همان یکجانبه گرایی نیست؟.  کشیدن صندلی از زیر پاي نماینده ي واقعی کارگران استشان
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  اسرین واصلی: تھیھ و تنظیم
  

 نشان می دهد که متوسط  85 از بررسی بودجه خانوار در مناطق شهري ایران در سال خالصه نتایج بدست آمده ◄
حدود ) 84( هزار تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 664هزینه ناخالص ماهانه یک خانوار شهري حدود 

 هزار 646ه  متوسط درآمد ناخالص پولی و غیر پولی یک خانوار، ماهان85در سال .  درصد رشد داشته است9/15
با مقایسه این دو رقم .  درصد را نشان می دهد6/16تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن افزایشی معادل 

روزنامه  . هزار تومان عقب تر است20مشاهده می شود که متوسط درآمد خانوارهاي شهري از متوسط هزینه آنان 
  1/8/86جهان صنعت 

هم چنین .  درصد افراد جامعه در حد معیشت است60ال اذعان کرده بود که زندگی وزیر تعاون در خرداد ماه امس ◄
 30ماهانه ( میلیون نفر از مردم ایران روزانه با یک دالر 5/4پرویز داودي معاون اول رئیس جمهور اعالم کرده بود که 

براساس گفته جناب    .ر است براب200زندگی می کنند و فاصله طبقاتی دهک اول و دهک آخر درآمدي ) هزار تومان 
 برابر دهک هاي پایین؛ و درآمد دهک هاي باالي 17معاون رئیس جمهور سرانه مصرف دهک هاي باالي جامعه 

   86 /5/ 7روزنامه سرمایه .   برابر بیشتر است70جامعه با دهک هاي پایین تا 
این در حالی است که کمبود .  خبر دادهزار واحد مسکونی خالی در کشور 466رئیس مرکز آمار ایران از وجود  ◄

یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی در کشور باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن و نهایتا 
و این مسئله باعث آن شده است که دارندگان واحدهاي مسکونی . افزایش قیمت ها در سال هاي گذشته شده است

 مسکونی خالی از سکنه خود خودداري کنند چون با وجود شرایط فعلی حاکم بر خالی حتی از اجاره دادن منازل
.                                                                                عرضه و تقاضاي مسکن، می توانند بیشترین سود را از سرمایه گذاري بر روي واحدهاي مسکونی خالی خود ببرند

  1/7/86نیاي اقتصاد روزنامه د
 دالري در ایران 8300موسسه گلوبال ایچ در گزارش اردیبهشت ماه خود با اشاره به سرانه تولید ناخالص داخلی  ◄

ر سطح  کشور اول جهان د10در حالی که .  جهان قرار دارند74اعالم کرد که ایرانی ها از نظر قدرت خرید در جایگاه 
  1/8/86روزنامه سرمایه .  نددارهزاردالرقرار70هزارتا35درآمد
درآمد .  دالر در سال اعالم کرد3000، رقم درآمد سرانه ایران را 2007بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی سال  ◄

بیشترین درآمد سرانه مربوط به کشورهاي . سرانه مهم ترین شاخص سنجش رفاه مردم جوامع مختلف تلقی می شود        
هزار دالر می باشـد و کمتـرین درآمـد سـرانه مربـوط بـه کـشور             57 و   66،  76رقام  لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با ا     

 دالرمی باشد که به معنی آن است که مردم این کشور بطور متوسط در ماه هـشت دالر   100آفریقایی بوروندي با رقم     
 و 26ت و امـارات بـا   در منطقه خاورمیانه کویـ .  ایستاده است 82 کشورجهان در پله     178ایران در میان    . درآمد دارند 

در رتبـه بنـدي   .  دالر درآمد سرانه کمترین درآمد سرانه را دارنـد 760 و 1200هزاردالر بیشترین و عراق و یمن با  25
 گروه درآمد سرانه باال، باالي متوسط، پائین متوسط و پائین؛ درگروه سوم یعنی پائین متوسـط     4بانک جهانی ایران از     

   15/7/86 اقتصاد روزنامه دنیاي. جا می گیرد

  کوتاه از زبان آمار رسمی
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 خود جدول شاخص کیفیت زندگی را 2007در گزارش (International living) موسسه اینترنشنال لیوینگ  ◄
 خبرنگار، مشاور و کارشناس در کشورهاي مختلف 200این موسسه که اطالعات خود را توسط بیش از . منتشر نمود

 هاي زندگی، اوقات فراغت و فرهنگ، اقتصاد، محیط  شاخص که شامل هزینه9دنیا جمع آوري می کند، براساس 
و آب و هوا می شود؛ ایران ) سرمایه گذاري(زیست، آزادي، سالمت، زیرساخت هاي عمرانی، خطر پذیري و امنیت 

ایران در انتهاي جدول تنها قبل از کشورهاي افغانستان، عراق، سودان، .  قرار داد190 کشور در رتبه 195را از میان 
جوامع فرانسه ، استرالیا، هلند، .  کشور درگیر جنگ می باشند4 کشور، 5ی و یمن قرار گرفته که از میان این سومال

    20/12/85 روزنامه کارگزاران . کشوري هستند که داراي باالترین کیفیت زندگی می باشند5زالندنو و آمریکا 
) FAO(ان خواربار و کشاورزي سازمان بین المللی سازم. نزدیک به یک میلیارد نفر از مردم جهان گرسنه هستند ◄

 854اعالم نمود که با وجود پیشرفت هاي تکنولوژیکی عظیم، هنوز )  اکتبر16( به مناسبت سالگرد تاسیس خود
    23/7/86روزنامه پول . میلیون نفر از مردم دنیا در گرسنگی بسر می برند

در گزارش جدید خود عنوان نموده است که با ) WFUNA(فدراسیون جهانی انجمن هاي سازمان ملل متحد  ◄
وجود ثروتمند شدن بیشتر جهان، افزایش جرایم سازمان یافته، گرمایش زمین و کمبود آب آشامیدنی بشریت را با 

 میلیون نفر از مردم جهان در 27این نهاد بین المللی گزارش کرده که هم اکنون . خطري جدي روبه رو کرده است
اکثر قربانیان برده داري امروز، زنان . تجارت برده در آفریقا هیچ گاه به این تعداد نرسید.  داران اسیرندچنگال برده

 خود به این 2007فدراسیون جهانی انجمن هاي سازمان ملل متحد، هم چنین در گزارش سال .  آسیایی می باشند
 درصد 40یعنی حدود (ر از فقیرترین مردمان دنیا، نکته اشاره دارد که مجموع درآمد دو میلیارد و هفتصد میلیون نف

 . تن از ثروتمندترین مردمان جهان برابر است225، با درآمد )جمعیت جهان
)WFUNA ( خود می افزاید خشونت هاي خانوادگی علیه زنان هم چنان رایج بوده و تلفات 2007در ادامه گزارش 

 درصد زنان جهان در طول عمر خود یا 20و . سر جهان استناشی از آن بیشتر از تلفات جنگ هاي نظامی در سرا
  .قربانی تجاوز جنسی می شوند یا در معرض خطر تجاوز جنسی قرار دارند

 را کسب کرده 17 عدد 2006براساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر شاخص کیفیت خدمات دولتی در سال  ◄
، عمان 72، مراکش78 در حالی است که این شاخص براي بحرین این. که تنها باالتر از کشورهاي سوریه و لیبی است

 تنها از کشورهاي عراق و یمن پایین 2006در عین حال نرخ تورم در ایران در سال . می باشد71 و اردن 34، مصر66
آن هم چنین ایران در بین کشورهاي منطقه از باالترین نرخ تعرفه گمرکی برخوردار است که میانگین . تر بوده است

  17/4/86روزنامه کارگزاران .   درصد بوده است1/41 معادل 2006در سال 
 تا سال 2000بانک جهانی اعالم نمود که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا براي جذب نیروي کار جدید ازسال  ◄

 2020ن تا سال تعداد نیروي کار در این منطقه از جها.  میلیون فرصت شغلی جدید می باشد100 نیازمند ایجاد 2020
درصورتی که کشورهاي خاورمیانه  بخواهند نرخ بیکاري را کاهش دهند، .  میلیون افزایش پیدا خواهد کرد174به 

کشور ایران نیز براي ثابت نگه داشتن نرخ بیکاري فعلی ساالنه نیاز به .  میلیون شغل جدید ایجاد کنند5بایستی ساالنه 
  17/4/86 روزنامه کارگزاران . جدید دارد میلیون ودویست هزار شغل یکایجاد 
 کودك و 28572به عبارتی روزانه .  هزار کودك در کشورهاي فقیر می میرند200براساس آمار یونسکو هر هفته  ◄

ساالنه ده میلیون و چهارصد و بیست وهشت هزار و هفتصد و هشتاد کودك براثر فقر و سوء تغذیه و نبود بهداشت 
در حال حاضر یک پنجم از کل جمعیت دنیا در فقر مطلق زندگی می کنند و درآمد .  دهندجان خود را ازدست می

  31/4/86روزنامه کارگزاران .  سرانه آن ها روزانه کمتر از یک دالر است
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  گزیده اخبار کارگري از سایت اتحادیه سراسري 
  کارگران اخراجی و بیکار

www.ettehade.net 
  
  
  
  
  
 
  
  

   محمدیجمیل: تھیھ و تنظیم
  

کارگران سما پس از یک کشمکش قاطعانھ  با کارفرما موفق بھ دریافت تمامی دستمزدھای معوقھ  ◄
    خود شدند

  دي ماه15شنبه 
در پی اعتراض کارگران سما در طول آذر ماه براي دریافت دسـتمزدهاي معوقـه خـود، کارفرمـاي ایـن کارخانـه بـه                 

  .مزدهاي آنان را پرداخت خواهد کرد دي ماه دست15کارگران وعده داده بود روز 
 دي ماه در مقابل کارخانه حاضر شدند تا دستمزد هاي خود را دریافـت     15به همین دلیل، این کارگران از صبح روز         

نمایند اما از مسئولین کارخانه خبري نبود و نگهبان کارخانه به کارگران اعالم کرد که فعـال از پـول خبـري نیـست و       
 .محسوب می شویدشماها هم اخراجی 

اما با اصرار کارگران، نگهبان با رئیس کارخانه تماس گرفت ولی از مذاکره تلفنی نمایندگان کارگران با رئیس کارخانه 
بدنبال این وضعیت کارگران ساعت ده صبح در مقابل اداره کار قروه دسـت بـه تجمـع زده و             . نتیجه اي حاصل نشد   

  .خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند
ر ادره کار به کارگران اعالم کردند که شما باید قانونی کارتان را انجام بدهید و حق با کارفرماست و فعال نیز اینجا را د

با پیش آمدن این وضعیت کـارگران بـشدت عـصبانی شـده و عکـس      . ترك کنید و به کارفرما فرصت بیشتري بدهید      
. بر دریافت هر چه سریعتر دستمزدهاي معوقه خـود اصـرار کردنـد    العمل  اداره کار را تبانی با کارفرما اعالم کرده و            

همین امر باعث شد تا اداره کار با کارفرما تماس بگیرد و باز هم طبق معمول وعده وعید بدهد اما کارگران یکپارچـه    
ا پایان وقـت  اعالم کردند که تا دریافت دستمزدهاي معوقه خود به تجمع ادامه خواهند داد و به این ترتیب کارگران ت   

http://www.ettehade.net
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در این بین برخی از مسئولین اداره کار با تعدادي از کارگران . اداري در مقابل اداره کار قروه به تجمع خود ادامه دادند  
بصورت انفرادي وارد صحبت شده و از آنان خواستند تا طی روزهاي آینده یکی یکی براي پیگیري خواسته هاي خود 

ا هوشیاري کارگران و نمایندگان آنان این شگرد اداره کار براي سـر دوانـدن کـارگران    به اداره کار مراجعه نمایند که ب   
خنثی شد و آنان در پایان تجمع، طی تنظیم صورتجلسه اي که به امضاي همه کارگران رسید توافق کردند که متحدانه 

  .به پیگیریهاي خود ادامه داده و از نمایندگان خود نیز حمایت کنند
  ماه  دي 16یکشنبه 

در ایـن  . در این روز کارگران اقدام به برگزاري مجمع عمومی در رابطه با چگونگی پیگیري اعتراضـات خـود کردنـد     
در این نامه کـارگران تاکیـد کـرده    . مجمع کارگران نامه اي را تنظیم و سپس آنرا به استانداري کردستان تحویل دادند         

 به همراه 23/10/86دهاي آنان پرداخت نشود روز یکشنبه مورخه  دستمز18/10/86بودند که اگر روز سه شنبه مورخه 
همچنـین در ایـن مجمـع کـارگران در     . خانواده هاي خود در مقابل استانداري کردستان دست به تجمـع خواهنـد زد         

راستاي پیگیري بهتر خواسته هاي خود، کارهاي اولیه ایجاد صندوق مالی خود را نیز مصوب کرده و بر عزم خود در             
وز سه شنبه براي دریافت دستمزدهاي معوقه شان تاکید نمودند و تـصمیم گرفتنـد کـه روز سـه شـنبه تـا دریافـت           ر

  .دستمزدهاي خود از تحصن در مقابل کارخانه دست بر ندارند
   دي ماه 18سه شنبه 

وقه آنان داده بود از  در این روز کارگران بنا بر تصمیم قبلی خود و وعده اي که کارفرما براي پرداخت دستمزدهاي مع
در پی این تجمع و عدم حضور مسئولین کارخانه براي پاسخگویی به .  صبح در مقابل کارخانه تجمع کردند   8ساعت  

در پی این اقدام . آنان با اداره کار و فرمانداري تماس گرفته و بر تصمیم خود براي ادامه تجمع تاکید کردند            کارگران،  
ینده اي از اداره کار در میان کارگران حاضر شد و از آنان خواست تا محـل را تـرك          صبح نما  10کارگران در ساعت    

اما کارگران این درخواست نماینده اداره کار را قبـول  . کنند و فقط پانزده نفر از آنان در محل براي مذاکره باقی بمانند      
 ادامه خواهنـد داد، بـه همـین دلیـل     نکرده و اعالم نمودند تا دریافت دستمزدهاي معوقه خود همچنان به تجمع خود      

همـین  . کارگران مجددا با کارفرما و فرمانداري و اداره کار تماس گرفته و بر عزم خود براي ادامه تجمع تاکید نمودند 
امر باعث شد تا کارفرما به کارگران وعده دهد که بعد از ظهر به میان آنان خواهد آمد و دستمزدهایـشان را پرداخـت     

بدنبال این وعده دروغ کارفرما کارگران بار دیگر با فرمانـداري و اداره  . د از ظهر نیز از کارفرما خبري نشدنمود اما بع 
و اعالم کردند با وجود سرماي شدید شب را در مقابل کارخانه به صبح خواهند رساند و دسـت از           کار تماس گرفته    

اس هایی را با مضمون زیر به نقـاط مختلـف ارسـال    تجمع بر نخواهد داشت همزمان با این تصمیم، کارگران اس ام    
آیا میدانید در این سرماي سرد کارگران مجتمع سما به خاطر ندادن پنج ماه حقوق  در این شب سرد در جلـو    : کردند

در این اس ام اس از دریافت کنندگان خواسته شده بود تـا  ( کارخانه تحصن نموده اند، جهت حمایت از آنان بشتابیم    
  ). به هر جا که میتوانند اس ام اس کنندآن را 

ایـن حرکـت   . به این ترتیب کارگران با وجود سرماي شدید مصممانه به تجمع خود در مقابل کارخانـه ادامـه دادنـد            
کارگران  باعث شد تا کارفرما نمایندگانی را در ساعت یازده شـب بـه میـان کـارگران فرسـتاده و اعـالم نمایـد کـه                    

رداخت میکند، اما کارگران اعالم کردند که ما همین االن دستمزدهاي خود را می خواهیم، در غیر دستمزدهاي آنان را پ
به دنبال این وضعیت و مشاهده قاطعیت کارگران بـراي ادامـه تجمـع از    . این صورت به تجمع خود ادامه خواهیم داد   

مـراه همـه عوامـل دفتـري در سـاعت        سوي نماینده کارفرما، عباس سمائی و مدیر کارخانه آقاي مهندس قدمی به ه            
الزم بـه  . دوازده شب در کارخانه حاضر شده و ناچار شدند همانجا دستمزدهاي معوقـه کـارگران را پرداخـت کننـد              

یادآوري است که کارفرما سعی داشت بخشی از دستمزدهاي کارگران را در طول تعطیلی کارخانه نپردازد و آن را بـه       
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ه کارگران آنرا قبول نکرده و کلیه دستمزدهاي عقب افتاده خود را دریافت کردند و حساب مرخصی کارگران بگذارد ک
  .از روز چهارشنبه نیز پرداخت بقیه کارگرانی که در تحصن حضور نداشتند آغاز شد

 به این ترتیب کارگران سما پس از مدتها کشمکش با کارفرما و با قاطعیت توانستند دسـتمزدهاي معوقـه خـود را از             
در رابطه با بازگشت بکار کارگران نیز اداره کار و کارفرما قول داده اند که پس از تامین مـواد        . رما دریافت نمایند  کارف

  .اولیه براي تولید، کارگران بر سر کارهایشان باز خوهند گشت
برنامـه   کارگران سما تنها پس از برگزاري مجمع عمومی و تصمیم گیري در آن بـود کـه قـادر شـدند متحدانـه و بـا                

خواسته هاي خود را پیگیري کرده و در نهایت علیرغم مقاومت و شگردهاي کارفرما و اداره کار بـراي سـر دوانـدن                
  .شان، دستمزدهاي معوقه خود را دریافت دارند

اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار با ابراز شادمانی از موفقیت کارگران سما، به همه این دوسـتان درود مـی                  
ستد و از عموم کارگران می خواهد تا با برگزاري مجمع عمومی در محیطهاي کارشان و تـصمیم گیـري در آن، بـا      فر

  .اراده جمعی و بصورت متحدانه اي در شرایط مختلف از حقوق انسانی خود به دفاع بر خیزند
  21/10/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 

  
  راه اندازی شدمجددایکماھھ  ان اخراجی و بیکار پس از وقفھ ایسایت اتحادیھ سراسری کارگر ◄

بدینوسیله به اطالع عموم بازدید کنندگان سایت اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار میرساند کـه سـایت ایـن      
.  راه انـدازي شـد  net.ettehade.wwwاتحادیه پس از وقفه اي یکماهه به دلیل برخی مشکالت،  با آدرس      

وقفه ایجاد شده در فعالیت خـود، از همـه دوسـتداران و    اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار ضمن پوزش از          
سراسري کارگران اخراجی و بیکار میخواهد تا آدرس جدید سایت اتحادیه بازدید کنندگان گرامی سایت این اتحادیه      

  .رسانندرا به اطالع عموم ب
21/10/1386دیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار ااتح  

  
   در سالن غذا خوری کار را تعطیل کردندسنگین ھرسین با تجمع نفر از کارگران پلی اتیلن ٨٠٠◄

اتیلن سنگین هرسین علیـرغم مخالفـت کارفرمـا      نفر از کارگران پتروشیمی پلی800، 21/10/86امروز جمعه مورخه 
 .شدند دست از کار کشیده و در سالن غذا خوري جمع

اما کـارگران  .  کار را تعطیل نکنندخواسته بود تا کارفرماي این شرکت با وجود برف و کوالك شدید از کارگران اکیدا
بـه  . کرده و یکپارچه دست از کار کشیدند و در سالن غذاخوري جمع شـدند  در مقابل این خواست کارفرما مقاومت

حاضـر   کارفرما به ناچار به تعطیلی امروز تن داد و از کارگران خواست تا فردا بر سـر کـار خـود    دنبال این وضعیت
نهایتـا کارفرمـا تعطیلـی فـردا را نیـز       اکرات خود با کارفرما به این خواست نیز تن نداده واما کارگران طی مذ. شوند

  .پذیرفت
  21/10/1386 اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار

  
  نفر از کارگرانی کھ تمدید قرارداد نشده بودند، تمدید ٩ با عکس العمل کارگران نیرو رخش ◄

  قرار داد شدند
 9قرارداد کارگران کارخانه نیرو رخش در پنجم دي ماه از تمدید قـرارداد   ه نیرو رخش در پی پایانکارفرماي کارخان

کارخانـه   در پی این وضعیت طی مذاکراتی که بین کارگران نیـرو رخـش و مـدیر   . کارگران خودداري کرد نفر از این
کار شده است و کارگران نیرو رخش  ینصورت گرفت مدیر کارخانه اعالم کرد که به دلیل کمبود سفارش نا چار به ا
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در ادامه . صورت گرفته باشد ما تن به این اخراجها نخواهیم داد اعالم نمودند که اگر اینکار بدلیل اعتصاب ماه گذشته
کارخانه انجام  شدن کارگران مبنی بر نبود سفارش تولید، توافقات کتبی زیر بین کارگران و مدیر این مذاکرت و با قانع

 : و به اجرا گذاشته شدگرفت
کار در کارخانه، تا گرفتن سفارش تولید بر سر  این کارگران تمدید قرار داد شدند اما بدلیل کمبود سفارش و نبود -1

 کار نخواهند آمد
تعلق گرفتن حـق سـنوات و    بیمه این کارگران در این مدت رد خواهد شد و به سایر حقوق قانونی آنان از جمله -2

 اهد شدغیره عمل خو
الزم به یـاد آوري  . را انجام دهد همچنین مدیر کارخانه قول داد براي پرداخت دستمزد این کارگران نیز اقدامات الزم

سیستم گرمایشی این کارخانه در حـال حاضـر بـا سـوخت      است که پس از اعتصاب کارگران نیرو رخش در آذر ماه
 گاز این کارخانه نیز در حال پایان می باشد تا این کارخانه به اجراي لوله کشی گازوئیل بر قرار است و از سوي دیگر

  .گاز مجهز شود سوخت
  13/10/1386 اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار

 
 

 پیگیری مطالباتشان اولین مجمع عمومی خود را برگزار کردند کارگران مجتمع صنعتی سما برای ◄
باره مسائل و مشکالت خود خطاب بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی بـه       کارگران سما در این مجمع نامه اي را در

امـور    اداره کـل کـار و  -کار و امور اجتماعی شهرستان قروه نوشت آن نیز قرار شد به اداره  تصویب رساندند که رو
اسـتانداري اسـتان   -شهرستان قروه   فرمانداري- فرماندهی نیروي انتظامی استان کردستان -اجتماعی استان کردستان 

دن  سـازمان صـنایع و معـا   -سازمان کل اطالعات استان کردستان -  نماینده والیت فقیه در استان کردستان-کردستان 
  نمایندگان محترم مجلس شواري اسالمی استان کردسـتان ارسـال  -اطالعات شهرستان قروه   اداره-استان کردستان 

 :در بخـشی از ایـن نامـه آمـده اسـت     ) این نامه در حال حاضر در اختیـار نهادهـاي فـوق قـرار گرفتـه اسـت          .( شود
ري به گفته نگهبان وقـت و یکـی از عوامـل    شرکت جهت اخذ قرارداد جدید کا  هنگام ورود به1/10/1386در روز 

ورود بـه   مدیریت مجتمع کسانی که به اداره کار و فرمانداري قروه مراجعه کرده اند اخـراج و حـق   دفتري به نقل از
دریافت حق خود در برابر دنیـا ایـستاده    آیا به نظر شما در مملکتی که دم از حق می زنند و جهت. شرکت را ندارند
 است جرم است؟

درجه اول خواهـان بازگـشت بـه کـار و ادامـه       یگیري وضع بالتکلیفی خود هستیم و درپما کارگران مسرانه خواهان 
 قانون کار جمهوري اسالمی ایران که ساعت کار نباید در 1تبصره  51 فرایند تولید می باشیم در درجه دوم طبق ماده

کـاري    ساعت اضـافه 16 کرده که از قرار معلوم هر ماهه  ساعت کار48تجاوز کند اما ما در هفته   ساعت44هفته از 
اما کارفرماي محترم از دادن . هستیم داریم و نیز خواهان دریافت حقوق معوقه ي خود از مرداد ماه سال جاري تا کنون

کارفرماي محترم بدون میل قلبی کـارگران بـه صـورت     1385 درجه سوم در شش ماهه دوم سال. ان امتناع می ورزد
 هزار تومـان از حقـوق   30 هزار ریال معادل 300هاي صادره از وزارت کار مبلغ  طرفه بر خالف قانون و بخشنامهیک

 .س گیري ان هستیمپکارگران کسر نموده که خواهان باز مبناي کل
 2سنندج می باشـند و هـر روزه بیـشتر از      درصد از کل کارگران مجموعه ساکن95باید به استحضار برسانیم حدود 

رسنل خودداري پشود و کارفرکاي محترم از دادن غذاي گرم به  ساعت از وقتشان در سرویس ایاب و ذهاب تلف می
 شما عزیز گرانقدر گره بالتکلیفی قشر محروم باز شود و چراغ کم فروغ خانـه کـارگران   باشد که با دستان. می کند

 .و اقدام شما هستیمروشن شود و بار دیگر عاجزانه خواهان رسیدگی به این مشکالت 
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 نـادر  –یداهللا زنـد سـلیمی   : خواسته هاي خود آقایان همچنین در این مجمع کارگران مجتمع سما با تاکید بر پیگیري
 .رحیمی را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کردند  وریا خدایار علی و رئوف–آزرم 

دي ماه دستمزدهاي معوقه خود را دریافت نمایند  15 کارگران سما بر اساس توافقی که با کارفرما کرده اند قرار است
هیچ اقدامی را انجام نداده است که حـاکی  ) 13/10/86(مجتمع صنعتی سما تا کنون اما بنا بر گفته کارگران، کارفرماي

دي 15روز شـنبه   به همین دلیل این کارگران در مجمع خود تـصمیم گرفتنـد  . وي به توافق انجام گرفته باشد از عمل
ه هـاي خـود عمـل نکـرد بـه      کارفرما به وعـد  جهت پیگیري توافقات خود با کارفرما به کارخانه بروند و چنانچهاهم

  )13/10/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار (.نمایند قروه جهت پیگیري مطالبات خود مراجعهفرمانداری
  

  پایان دادندکارگران نیرو رخش پس از شش روز با موفقیت بھ اعتصاب خود ◄
در تداوم .  کارگران نیرو رخش با رسیدن به خواسته هایشان به اعتصاب شش روزه خود پایان دادند        10/9/86مورخه  

اعتصاب و پافشاري کارگران نیرو رخش در رسیدن به خواست هایشان و  در پنجمین روز اعتصاب، کارفرمـاي ایـن    
نصب وسایل گرمایشی و رفع مشکالت بهداشت محـیط کـار شـروع    کارخانه از روز پنج شنبه اقدامات الزم را براي      

 نفر از کـارگران  6کرد، با اینحال به خواست پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده کارگران تمکین نکرده و حکم اخراج                
 به همین دلیل کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند و روز پنج شـنبه علیـرغم تـن دادن   . رسمی را نیز صادر کرده بود     

 .کارفرما به دو بند از خواسته هایشان، حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نشدند
 نفر از کارگران رسمی این کارخانه در عین نصب وسـایل گرمایـشی در روز پـنج شـنبه و رفـع مـشکالت                6اخراج  

ن قراردادي متحدانه از  اما کارگرا . بهداشت محیط کار، ترفندي از سوي کارفرما براي ترساندن کارگران قرار دادي بود            
 . کارگر رسمی حمایت کرده و به اعتصاب خود پایان ندادند6این 

کارگران نیرو رخش در ادامه اعتصاب خود همچنان بر معلوم شدن تکلیف دستمزدهایشان اصرار کردند و عالوه بر آن 
د تا اینکه نماینده کارفرما با  نفر از همکارانشان شده و حاضر به شکستن اعتصاب خود نشدن6خواهان بازگشت بکار 

کارگران و نماینده هاي آنان وارد مذاکره شد و در پایان مذاکره مقرر گردیـد نماینـده کارفرمـا بـا حـسن زاده مالـک           
پس از این تمـاس و مـذاکراتی کـه    . کارخانه در تهران تماس گرفته و خواسته هاي کارگران را به ایشان منتقل نماید            

 تا دستمزدهاي کارگران در دو نوبت طی روزهاي یکشنبه و سه شنبه هفته آینده پرداخت شود         انجام شد مقرر گردید   
با پیش آمدن ایـن وضـعیت،کارگران نیـز متقـابال          . اما کارفرما از قبول بازگشت بکار کارگران اخراجی خودداري کرد         

دنبال ایـن تـصمیم کـارگران و تـداوم     ب. اعالم کردند تا بازگشت بکار همکاران خود به اعتصابشان پایان نخواهند داد      
 نفر از کارگران اخرج شده را  بر 6کشمکش، در نهایت کارفرما از موضع خود عقب نشینی کرده   و متعهد گردید تا    

 . ماه دستمزد معوقه کارگران را نیز  بصورت یکجا در روز یکشنبه پرداخت نماید3سر کارشان  بازگردانده و 
ارگران به کارفرما اعالم کردند چنانچه حتی یک نفر از کارگران  اخراجی پس از بازگشت پس از حصول این توافق، ک

بکار و یا بقیه کارگران  پس از پایان اعتصاب  به هر بهانه اي اخراج شوند و یا دستمزد آنـان در موعـد توافـق شـده        
  .پرداخت نشود مجددا دست به اعتصاب خواهند زد

ش پس از شش روز اعتصاب و مقاومت متحدانه در مقابل تحمیل شرایط برده وار از         به این ترتیب کارگران نیرو رخ     
  .سوي کارفرما، موفق شدند به تمامی خواست هاي خود دست یافته و پیروزمندانه به اعتصاب خود پایان دهند

عدم پرداخت سه  در اعتراض به 4/9/86از روز یکشنبه مورخه الزم به یادآوري است که کارگران کارخانه نیرو رخش 
ماه از دستمزدهایشان و عدم وجود وسایل گرمایشی در کارخانه و نبود بهداشت محیط کار دسـت بـه اعتـصاب زده           

 کارفرما در عین بی توجهی به خواسته هاي این کارگران، حکم اخراج شش   8/9/86بودند و تا روز پنج شنبه مورخه        



  بولتن کارگري شورا                                                                                 دي ماه هزار و سیصدو هشتاد و شش
  

 50

م نموده بود که وضعیت همین است، هر کس میخواهد کار کند و هـر  نفر از کارگران رسمی را نیز صادر کرده و اعال         
اما مقاومت متحدانه کارگران نیرو رخش در رسیدن به خواسته هایشان، نهایتا کارفرما را وادار به . کس نمیخواهد برود

  .عقب نشینی کرده و این کارگران با موفقیت به اعتصاب خود پایان دادند
خراجی و بیکار پیروزي اعتصاب کارگران  نیرو رخش را صمیمانه به یکایک این دوستان     اتحادیه سراسري کارگران ا   

گوید، به مقاومت متحدانه آنان در مقابل تحمیل شرایط برده وار از سوي  کارفرما درود مـی فرسـتد و از                تبریک می 
 برده وار از سوي کافرمایان خواهد تا همچون کارگران نیرو رخش به تحمیل شرایط همه کارگران در سراسر ایران می

تن نداده و اجازه ندهند کارفرمایان، همکاران معترض آنان را به راحتی اخراج نموده و با دسیسه هایی همچون کارگر 
کاري که کارگران موقت نیرو رخش موفق به انجام آن شدند . موقت و رسمی، صفوف متحدانه آنان را در هم بشکنند  

  . همکاران رسمی و همراهانشان در طول اعتصاب توسط کارفرما اخراج بشوندو متحدانه اجازه ندادند 
  زنده باد همبستگی کارگري

  10/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 
  

در پنجمین روز اعتصاب کارگران نیرو رخش، کارفرما حکم اخراج ش ش نف ر از ای ن ک ارگران را          ◄
 صادر کرد

 کارفرمـاي  9/9/86وسط اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار روز پنج شـنبه مورخـه            بنا بر خبرهاي دریافتی ت    
 نفر از کارگران رسمی را کتبـا بـه   6کارخانه نیرو رخش در پنجمین روز اعتصاب کارگران این کارخانه، حکم اخراج  

دادهاي شـش ماهـه در آن مـشغول     نفر کارگر رسمی دارد و بقیه کارگران با قرار8این کارخانه جمعا    . آنان ابالغ کرد  
  .بکارند که در پایان آذر ماه مدت قرارداد آنان به پایان خواهد رسید

کارفرماي این کارخانه  بصورت شفاهی به کارگران اعالم کرده است کـه هـر کـدام از کـارگران اعتـصابی دسـت از                    
اینصورت به کارگران تا پایان آذر ماه مرخصی اعتصاب بردارند ماه آینده قرار داد آنان را تمدید خواهد کرد و در غیر    

 نفر از کارگران براي پایان دادن به اعتصاب اعـالم  4بنا بر خبرها تا کنون . داده و قرار داد آنان را تمدید نخواهد نمود     
ه فـوق را   نفر می رسد اعالم کرده اند که اگر کارفرما کتبا مـسئل 35آمادگی کرده اند اما بقیه کارگران که تعدادشان به          

کارگران نیرو رخش پس  .اعالم کند نه تنها مرخصی را قبول نخواهند کرد بلکه به اعتصاب خود نیز ادامه خواهند داد      
از طرح خواسته هاي خود و عدم توجه کارفرما به آنها، از روز یکشنبه ششم آذر ماه در اعتراض بـه عـدم پرداخـت                 

ل گرمایشی در کارخانه و همچنین نبود بهداشت محیط کار، دست دستمزدهایشان به مدت سه ماه و عدم وجود وسای
  .به اعتصاب زده اند

 از زمان شروع اعتصاب این کارگران تا به امروز، کارفرما نه تنها به خواسته هاي آنان توجهی ننموده است، بلکه اعالم 
ند و نهایتـا روز پـنج شـنبه    کرده، وضعیت همین است، هر کس دوست دارد کار کند و هر کس دوست ندارد کار نک          

 دست به اخراج شش نفر از کارگران رسمی این کارخانه زده است تا بدین ترتیب قادر شود با زور و    8/9/86مورخه  
بدون پرداخت دستمزد به کارگران و تامین شرایط مناسب براي کار، از گرده این کارگران کار کـشیده و بـراي خـود                   

  . سود تولید کند
  !کارگران

 کارفرماي کارخانه نیرو رخش و کل سرمایه داري ایران مهم نیست که کارگر دسـتمزد زیـر خـط فقـر خـود را             براي
بمدت سه ماه دریافت نکند، دست نیاز به سوي این و آن دراز کند، صاحبخانه اش در سرماي زمستان سر پنـاهش را     

فرزندانش را نداشته باشد  و در سفره اش نان به دلیل عدم پرداخت اجاره خانه اش از او بگیرد، پول درمان همسر و          
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این ماهیت سرمایه داري ایـران  . خالی پیدا نشود و در مقابل سرماي طاقت فرسا شیره بی رمق جانش نیز کشیده شود     
  .است و ما کارگران باید در مقابل آن متحدانه بایستیم

خانه نیرو رخش بـراي حفـظ اتحادشـان در     اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار ضمن دعوت از کارگران کار          
مقابل دسیسه هاي کارفرما، برخورد غیر انسانی و برده وار کارفرماي کارخانه نیرو رخش را با کارگران ایـن کارخانـه    

دارد با تمام توان از کارگران این کارخانه براي رسیدن بـه مطالباتـشان            کند و بدینوسیله اعالم می     بشدت محکوم می  
  زنده باد همبستگی کارگري                     .د کردحمایت خواه

  9/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 
  
  ماه از دستمزدھای کارگران خود را پرداخت نکرده است ۴کارخانھ سما  تعطیل شده و  ◄

 200 تا چنـدي پـیش بـا    کارخانه صنعتی سما که یک کارخانه گونی بافی است و در جاده سنندج دهگالن قرار دارد            
کارگر در سه شیفت کار میکرد و بتدریج با کاهش شیفت هاي کار به دو شیفت، نهایتا تعطیل اعالم شد و هم اکنـون      

کارفرمـاي  .  کارگر این کارخانه ضمن عدم دریافت چهار ماه از دستمزدهایشان بصورت بالتکلیف رها شده انـد        200
 سال است در 8کارگران کارخانه سما که حدود . مین مواد اولیه اعالم کرده استاین کارخانه دلیل تعطیلی آنرا عدم تا

 .کار می کنندآن مشغول بکارند با قراردادهاي موقت سه ماهه در این کارخانه 
  7/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 

  
 کارگران شاھو  کارفرما را وادار بھ عقب نشینی کردند ◄
 کارگران شاهو در ادامه پیگیریهاي خود براي جلوگیري از اخراجشان بـه اسـتانداري کردسـتان            7/9/1386مورخه  در  

مراجعه کردند و طی مذاکراتی که بین آنان و استاندار کردستان صورت گرفت، این استانداري دستور رسیدگی فـوري   
کار سنندج ابالغ کرد و سپس نماینده هـاي  به خواسته هاي کارگران شاهو را صادر و آنرا بالفاصله به مدیر کل اداره             

 . کارگران شاهو عازم کارخانه شدند
بر خالف روزهاي گذشته کارفرما و سایر مسئولین در کارخانه حضور داشتند و پس از بازگشت نمایندهاي کارگران              

ان و کار نکنید من حقوق از استانداري، کارفرماي شاهو به میان کارگران آمده و اظهار کرد که شماها بروید خانه هایت         
کارفرما همچنین تالش کـرد تـا برخـی     . شما را خواهم داد اما کارگران یکصدا اعالم کردند ما کارمان را می خواهیم             

نماینده هاي کارگران را عامل وضعیت پیش آمده معرفی کند اما کارگران یکصدا اعالم کردند آنان نماینـده هـاي مـا                   
  . اندهستند و حرفهاي دل ما را زده

بدنبال این وضعیت نماینده هاي کارگران طی نشستی با کارفرما و مـدیر کارخانـه وارد مـذاکره شـده و کارفرمـا بـه                  
  :خواسته هاي کارگران به شرح زیر تن داد

 سرویسهاي ایاب و ذهاب کارگران دایر و آنان طبق معمـول بـر سـر کارهـاي خـود      ي همان روزفردا قرار شد از  -1
  حاضر شوند 

 ساعت باشد و اگر کارگران بیش از این سـاعت  44توافق شد ساعت کار کارگران بر اساس قانون کار و هفته اي       -2
  کار کردند اضافه کاري دریافت نمایند

   کارفرما متعهد شد سر هر ماه و بموقع دستمزد کارگران را پرداخت نماید-3



  بولتن کارگري شورا                                                                                 دي ماه هزار و سیصدو هشتاد و شش
  

 52

بر اسـاس ایـن توافـق و پـس از پایـان      . ا فورا حل کند نفر از کارگران ر30 کارفرما متعهد شد مسئله بازنشستگی      -4
 نفر از کارگران 30مذاکره بالفاصله کارفرما دو تن از نماینده هاي کارگران را براي پیگیري و حل مسئله بازنشستگی                

  به اداره تامین اجتماعی سنندج فرستاد
ه کارگران پول یک وعده غـذا را پرداخـت    کارفرما از چند ماه پیش غذاي گرم در کارخانه را قطع و به جاي آن ب      -5

  میکرد که توافق شد یک وعده غذاي گرم در کارخانه به کارگران داده شود
   کارفرما قول داد در اسرع وقت مشکل بهداشت کارخانه را حل کند -6

 9 ساعت بـه  8الزم به یادآوري است که در اوایل آبان ماه کارفرماي کارخانه شاهو طی بخشنامه اي ساعت کار را از        
ساعت در این کارخانه افزایش داد اما کارگران به این بخشنامه تن نداده و در کشمکش میان آنان و کارفرما، اداره کار     

به دنبال این پیروزي کارگران بود که کارفرماي کارخانه شاهو از اول آذر . سنندج نهایتا به نفع کارگران راي صادر کرد
ار، کارخانه را تعطیل و کارگران را جهت وصل آنها به بیمه بیکار ي و دریافـت سـنوات و          ماه طی نامه اي به اداره ک      

اما کارگران شـاهو تـن بـه ایـن وضـعیت نـداده و ضـمن         . بازنشستگی پیش از موعد به اداره کار سنندج معرفی کرد         
 کار سنندج نوشته و رونوشت آنرا مراجعات مکرر به استانداري کردستان و اداره کار، در پنجم آذر نیز نامه اي به اداره

به استانداري، نیروي انتظامی، اداره اطالعات و سایر نهادهاي دولتی فرستاده و خواهان رسـیدگی بـه وضـعیت خـود         
همچنین کارگران شـاهو  . کارگران در این نامه اعالم کرده بودند براي احقاق حق خود از پاي نخواهند نشست        . شدند

 به خواستهاي آنان رسیدگی نشود دست به راهپیمایی خواهنـد  10/9/86ر تا روز شنبه مورخه   اعالم کرده بودند که اگ    
  .زد

اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار موفقیت کارگران شاهو  را در رسیدن بـه خواسـته هایـشان صـمیمانه بـه          
شاهو در لحظه لحظه کشمکش خود کارگران . یکایک آنان تبریک می گوید و به آگاهی و اتحاد آنان درود می فرستد

با کارفرما همیشه متکی به مجمع عمومی خود بوده اند و هیچگاه خللی در دفاع آنان از نماینده هایشان پـیش نیامـده    
است، این رمز موفقیت کارگران شاهو است که باید بمثابه یک تجربه ارزشمند مورد توجـه همـه کـارگران در سـایر             

  .مراکز تولیدي قرار بگیرد
  زنده باد همبستگی کارگري

  7/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 
  
 کارگران نیرو رخش چھارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند ◄

 دست به اعتصاب زده اند امروز چهارمین روز اعتصاب خود را 3/9/86کارگران نیرو رخش که از روز یکشنبه مورخه 
رگران در اعتراض به عدم پرداخت سه مـاه از دسـتمزدهاي خـود و عـدم وجـود وسـایل                  این کا . پشت سر گذاشتند  

  .گرمایشی در کارخانه و نبود بهداشت محیط کار دست به اعتصاب زده اند
کارفرماي این کارخانه تا کنون به خواسته هاي این کارگران نه تنها توجهی نکرده،  بلکه به آنان اعالم نموده است من 

 دارم به شما بدهم و نه پول دارم سوخت کارخانه را تامین کرده و مشکل بهداشت محیط آنرا حل کـنم،             فعال نه پول  
  . میخواهید کار کنید، میخواهید کار نکنید

بنا به اظهار برخی از کارگران، کارفرماي این کارخانه با پیش آوردن این وضعیت مشقت بار بدنبال آنست تا با خسته            
  . یت کارخانه،  آنان را براحتی از کار خود اخراج کرده و بیکار بنمایدکردن کارگران از وضع
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از طرف دیگر بدنبال اعتصاب کارگران این کارخانـه طـی روزهـاي گذشـته نماینـده هـایی از اداره کـار، اسـتانداري          
 کارگران نیز به این .کردستان و اداره اطالعات به میان کارگران آمده و از آنان در مورد دالیل اعتصاب سوال کرده اند             

  .نماینده ها وضعیت خود را تشریح کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده اند
کارگران ایـن  . الزم به یادآوري است که اداره کار سنندج نیز محیط کار این کارخانه را غیر بهداشتی اعالم کرده است       

ن به خواسته هایشان به اعتصاب خود ادامـه خواهنـد   کارخانه در چهارمین روز اعتصاب خود اعالم کرده اند تا رسید    
  .داد

 اخراجی و بیکار ضمن حمایت قاطعانه از اعتصاب کارگران نیرو رخش از عموم کارگران      اتحادیه سراسري کارگران  
خواهد تا بصورت متحدانه اي از اعتصاب کارگران نیرو رخش حمایت کرده و خواهان  در سنندج و سراسر ایران می 

  .  فوري به وضعیت آنان شوندرسیدگی
  7/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 

 
  کارگران کارخانھ سما ھمچنان بالتکلیف ھستند و کارفرما دستمزدھای آنان را نمی پردازد◄

آنـان  کارفرماي کارخانه سما دیروز به کارگران این کارخانه اعالم نمود، کارخانـه را بـاز گـشایی نخواهـد کـرد و از            
 ماه دستمزدهاي عقب افتاده خود را دریافت کـرده  و  4خواست تا علی الحساب هر کدام مبلغ یکصد هزار تومان از        

  .براي روشن شدن تکلیف شان به اداره کار مراجعه نمایند
 200کارخانه صنعتی سما که یک کارخانه گونی بافی است و در جاده سنندج دهگالن قرار دارد تا چندي پـیش بـا       

از کارگران را پرداخت   ماه4تعطیل و دستمزد  یرا کارفرماي این کارخانه، آنرا اما اخ . کرد کارگر در سه شیفت کار می     
  .است نکرده

هم اکنون همه کارگران این کارخانه بالتکلیف هستند و کارفرما نه دستمزدهاي عقب افتاده آنان را پرداخت میکنـد و    
کارگران این کارخانه اعالم کرده اند چنانچه وضعیت به همـین منـوال پـیش بـرود و           . نه کارخانه را بازگشایی میکند    

  .کارفرما کارخانه را تعطیل و دستمزدهاي عقب افتاده آنان را پرداخت نکند، دست به اعتراض خواهند زد
مـومی و  اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار ضمن دعوت از کارگران کارخانه سما براي برگـزاري مجمـع ع               

 تصمیم گیري در این مجمع، خود را متحد و همدوش این کارگران در مبارزه براي رسیدن به خواسـت هایـشان مـی        
  .داند و با تمام توان از مبارزه این کارگران حمایت خواهد کرد

  زنده باد همبستگی کارگري
  7/9/1386اتحادیه سراسري کارگران اخراجی و بیکار 

  
  

 کارگران، اتحاد اتحاد


