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آزادی وی که دستاورد . ور اسانلو از فعاالن سنديکای اتوبوسرانی شرکت واحد در مرداد ماه از زندان آزاد شدصمن

ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ايستادگی و پايداری فعاالن اين جنبش در ايران و ادامه حرکتهای اعتراض

تهران است به همه کارورزان اين جنبش و نيز کارگران ايران و همچنين مدافعان جنبش کارگری، تبريک گفته و 

يکی از تجربه هايی که از رويدادهای خونين . اين دستاورد گامی در جهت رشد هر چه بيشتر اين جنبش خواهد بود

در هماوردی با رژيم می توان گرفت، پيوستگی، پشتيبانی و حمايت فعال جنبشهای جنبش سندکاليستی اتوبوسرانی 

کارگری در سطح جهان با کارگران ايران است که منجر به آزادی کارگران زندانی و فعاالن سنديکاليستی، عليرغم 

  . ميل باطنی سرکوبگران رژيم شد

 برای تصويب به   ماده می شود،۶ر قانون کار که شامل در مرداد ماه، وزارت کار پيش نويس اليحه ای برای تغيي

قانون کار است، دست اندازی دولت به عنوان کارفرمای » اصالحيه«اين پيشنويس که تحت عنوان . مجلس ارائه داد

 معاش آنان بوده و دست سرمايه داران و کارفرمايان برای استثمار بيشتر کارگران را  بزرگ به حقوق کارگران و

 درصد مالکيت دولتی را اعالم ٨٠در ماه گذشته ولی فقيه طی فتوايی دستور به خصوصی سازی . ی گذاردباز م

اين امر ظاهرا به نفع اقتصاد خصوصی و اشتغال زايی اعالم شده است اما همان طور که در مطلب ماه پيش . نمود

 شکل آن در بين خوديهای وابسته به به آن پرداخته شد، اين نوع خصوصی سازی، جابجايی مالکيت با ارزانترين

بخش . در مطلب ماه گذشته به نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ايران بر آساس آمار اشاره شد. حکومت است

است که زير کنترل آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان به حکومت » شبه دولتی«خصوصی در ايران در اساس 

لت طی اين سالها انجام شده هنجارهای غير قابل جبران بر اقتصاد ايران خصوصی سازی که به دست دو. قرار دارد

اين شيوه خصوصی سازی منجر به بحران، ورشکستگی و سرانجام تعطيلی بخشهای بزرگی از . وارد کرده است

  .شده است....صنعت قديمی ايران مانند صنت نساجی، صنعت کفش و 

نان دچار بحران شده که پايوران چبورژوازی انگل صفتی خود، آناقتصاد بحرانی و ورشکسته ايران با خصوصيت 

رژيم به طور آشکار با تغيير قوانينی که به دست خودشان پايه ريزی شده به نجات آن برخاسته و طرحهای مختلفی 

 اثر  قانون کار فعلی که اساس آن به نفع سرمايه داران است در  .که تاکنون داده اند موفقيتی در بر نداشته است

در فقدان تشکلهای مستقل کارگری برای . مبارزه سازمانيافته کارگران بايد به سمت منافع کارگران بهبود يابد

. سازماندهی اين امر، روز به روز حداقلهای قانونی به نفع کارفرمايان و ساختار سرمايه داری دولتی تغيير می کند

اقتصاد و نيز فشار دادن گلوی کارگران، شرايط را برای جنبش ديکتاتوری واليت فقيه با انداختن پنجه هايش روی 

کارگری به شکلی درآورده، که مبارزه کارگران را در حالت دفاعی انداخته به طوری که اين مبارزه برای حفظ 



 ديروز بهتر بود« که بگويند   رژيم کارگران را در شرايطی قرار می دهد. موقعيت اسفبار کنونی جريان داشته باشد

  . و لذا برای حفظ شرايط موجود تقال کنند و چشم انداز تغييرات راديکالتر را در مقابل خود قرار ندهند» تا امروز

 نفر از ١٠ نفر از شمول قانون کار توسط مجلس پنجم، خروج کارگاههای تا ۵تصويب خروج کارگاههای زير 

يد آن توسط مجلس ششم و نيز تمديد آن توسط شمول برخی مواد قانون کار توسط وزرات کار دولت خاتمی و تاي

دولت احمدی نژاد، و پيشنهاد تغيير قانون کار توسط همين دولت، همه از جمله کارکردهای رژيم در رابطه با 

سالهاست که رژيم برای وارد شدن به سازمان جهانی تجارت . استثمار بيشتر کارگران توسط سرمايه داران است

ی خصوصی سازی و سياستهايی که تاکنون انجام شده به دليل مسائل سياسی مابين جمهوری اجرا. دست و پا می زند

  . اسالمی و حاکمان قدرتمند بر سازمان جهانی تجارت، نتوانسته اين موفقيت را برای رژيم به بار آورد

:  گفت مرداد٩يلنا در گفتگو با ا سال سابقه آار دارد ٢٥ یآه باال» البرز دارو«اخراجی شرکت  از آارگران یيك

 ديپلم و زير ديپلم هستند و قائم مقام مدير عامل شرآت اعالم آرده آه ، آه بايد تعديل شوندی آارگران رسمیتمام«

 تحصيالت ی آه دارای بايد آارگرانی ايران به سازمان تجارت جهانیوالن نظام و جهت راهيابئبه بنا بر دستور مس

  ». را جايگزين آنان آنيميها  اخراج و قرارداد،د باشن  ی  میپايين هستند و استخدام

اصالح قانون کار که توسط وزير کار پيشنهاد شده و همچنين فتوای خامنه ای دقيقا در راستای وارد شدن به سازمان 

تعيين حداقل دستمزد برای سال . جهانی تجارت و فقر و نابسامانی هر چه بيشتر کارگران و زحمکشان ايران است

 نرخی کردن دستمزد و پس گرفتن ميزان تعيين شده دستمزد برای کارگران قراردادی، از جمله حربه های ، دو٨۵

وزارت . رژيم در برابر حرکتهای اعتراضی جنبش کارگری در برابر افزايش ناچيز و غير معقول دستمزدها بود

مراه داشت، از يک طرف قصد کار با دو نرخی کردن دستمزد که موجی از اخراج کارگران قراردادی را به ه

شکاف بين کارگران داشته و از طرفی ديگر پز حمايت از کارگران قراردادی که بی رحمانه استثمار می شوند را به 

اما باد اين پز تو خالی در اثر فشار سرمايه داران زودتر از آن چه که تصورش می رفت خوابيد و . خود گرفت

  . وزارت کار قانون خودش را پس گرفت

سيد محمد جهرمی، وزير کار دولت احمدی نژاد با اعالم اين که قانون فعلی کار مانع توليد و اشتغال و اصالحيه آن، 

 تاکيد بر افزايش آزادی عمل کارفرمايان کرده  »محوريت توليد، اشغال و سرمايه گذاريهای جديد خواهد بود«با 

  .است

اين . ، کارگران به سهولت توسط کارفرمايان می توانند اخراج شوند ماده ای که وزير کار پيشنهاد داده است۶در 

و بر اساس . که استخدام کارگران حتا به قراردادهای يک ماهه رسيده است. امر در شرايطی صورت می گيرد

  .  در صد کارگران در قراردادهای موقت کار می کند۶۵آمارهای دولتی بيش از 

 درصد از قراردادهای ۵۶بيش از « مرداد با اعالم اين که ٢۴رگزاری مهر سيد محمد جهرمی در گفتگويی با خب

 ۶۵تعداد قرادادهای موقت کار به «پيش بينی می کند که تا پايان سال جاری » کار در جامعه به صورت موقت است

ند، چنين اين که در عرض چند ماه بر اساس نظر وزير کار که طبيعتا واقعيت آمار را بيان نمی ک» .درصد برسد

يعنی . درصدی از افزايش قراردادهای موقت داشته باشيم نشان از ابعاد فشاری که بر کارگران وارد می شود دارد

به همين ميزان درصد امنيت شغلی کار در ميان کارگران کاسته می شود که ناهنجاريها و آسيبهای خود را خواهد 



امنيت شغلی واژه ای بيگانه برای «:  با امنيت کار می گويديکی از کارگران شهرداری به درستی در رابطه. داشت

  ) ٨۵ مرداد ٧ايلنا (» .ماست و هر روز نگران فردای خود هستيم

در اصالحيه قانون کار، حذف بند ششم قانون کار فعلی که به طور نيم بند تشکلهای کارگری را به رسميت شناخته 

اين ماده اصالحی به طور آشکار راه شکل گيری .  گنجانده شده است)البته هيچگاه جنبه عمل به خود نپوشاند(بود 

. هر گونه تشکل کارگری را می بندد و دست کارفرمايان و دولت را به طور مطلق در استثمار کارگران باز می کند

وزير اختيار مطلق و انحصاری دولت بر سازمان تامين اجتماعی از جمله تغييراتی است که در اصالحيه پيشنهادی 

کل خصوصی سازی که تاکنون جريان داشته، فتوای خامنه ای و تغيير قانون کار که نقش دولت را ش. کار آمده است

در رابطه کارفرمايان و کارگران برجسته تر می کند ظاهرا با سياست خصوصی سازی که در آن نقش دولت بايد 

به دولتی است که بخش  اما اين نشان دهنده نقش دولت پاسدران و اقتصاد ش  .کمتر شود در تضاد قرار دارد

  . خصوصی را در دست دارد

در اين پيشنهاد حتا تشکلهای دولتی کارگری مانند . پيشنهاد وزير کار تا کنون با مخالفت کارگران مواجه شده است

  . انجمنهای اسالمی، شوراهای اسالمی کار زير سوال رفته و حذف خواهند شد

  . خالفت خود را با اين گونه تغيير قانون کار اعالم کرده استهيأت موسس سنديکاهای کارگری طی بيانيه ای م

اصالحيه قانون ) ٨۵ مرداد ٢١(رئيس اتحاديه کارگران قراردادی، رجبعلی شهسواری در گفتگو با خبرگزاری مهر 

طرح اصالح قانون کار موجب اخراج «:  برابری اخراج کارگران ارزيابی کرده و می گويد۵٠کار را، افزايش 

 ساعت کار ۴٠٠کارگران قرارداد موقت در مقابل «: وی در همين گفتگو می گويد» . جمعی کارگران می شوددسته

 ١٩٠کارگران بايد در مقابل ) فعلی(در حالی که طبق قانون کار .  هزار تومان دستمزد دريافت می کنند١۵٠ماهيانه 

  » . هزار تومان دستمزد دريافت کنند١٨٠ساعت کار ماهيانه 

 ديکتاتوری واليت فقيه اين است که جنبش کارگری را مرتب به دفاع از حداقلهايی که از آن برخوردار بود سياست

به ويژه اين که در سالهای اخير جنبش تشکل خواهی و سازمانيابی، جنبش کارگری را به رويکردی . قرار دهد

شوراهای «و » خانه کارگر«ران از جنبش سنديکايی و رويگردانی کارگ. تعرضی عليه سرمايه داری تبديل کرد

تشکلهای دست ساز حکومتی و پافشاری بر تشکل مستقل،دستاوردهای بارزی را در جنبش کارگران » کاراسالمی 

سياست جديد دولت احمدی نژاد در ادامه سرکوب جنبشهای اجتماعی . و زحمتکشان ايران در سالهای اخير ثبت کرد

هر گونه تغييری در قانون کار بدون دخالت فعال نماينده واقعی کارگران که .  باشدبا هدف نابودی اين دستاوردها می

 اين تغيير   .از دل تشکلهای مستقل کارگری هويت می يابد تغييری يک طرفه و به سود سرمايه داران خواهد بود

 کرد و نرخ تورم و در نتيجه، اين طرحها هيچ کمکی به اشتغال نخواهد. موجب بحرانی تر شدن اقتصاد خواهد شد

  . بيکاری را افزايش خواهد داد

يکی از راههای موثر مقابله يا اين تعرض سرمايه داری، سازمانيابی مستقل و تعرض به کارفرمای بزرگ يعنی 

رجبعلی شهسواری .  ساله اش جبهه فقر را چنين تنومند کرده است٢٧نظام واليت فقيه است که در دوره حکومت 

  » . درصد کارگران زير خط فقر قرار دارند۵٠بيش از «:  مرداد گفت٢١گزاری مهر در گفتگو با خبر



قدرت خريد کارگران ايرانی «: اقرار کرد که) ٨۴ اسفند ١٢(محجوب نماينده رژيم در مجلس، در گفتگويی با ايسنا 

ندهنده است چه رسد اين آمارها که در چهارچوب حفظ نظام داده می شود چنين تکا» . برابر کاهش يافته است١٢۶

  . به عمق فاجعه ای که در اقتصاد ايران که فشار آن روز زحمتکشان وارد می شود آشکار شود

   

  ٨۵مرداد  ردهای جنبش کارگران و مزدبگيران دنگاهی به برجسته ترين رويدا
   

. اعتراضی نمودندواقع در گيالن روز يکشنبه اول مرداد اقدام به راهپيمايی » ايران الکتريک«کارگران شرکت 

 نفر اعالم کرد از محل کارخانه تا مصلی رشت، راهپيمايی ۵۴٠کارگران معترض که خبرگزاری ايلنا تعداد آنها را 

  .  سال حقوق و بالتکليفيشان اعتراض نمودند٣اين کارگران به عدم دريافت بيش از . کردند

   

 صبح در مقابل اداره کار شرق ٩مرداد از ساعت  ١۴کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه 

  .تهران تحصن اعتراضی نامحدود برپا نمودند

کارگران شرکت واحد، اين همايش اعتراضی را به دنبال سلسله اعتراضها در رابطه با شرايط نامشخص کاری خود 

يکای واحد اتوسرانی  کارگر شرکت واحد در پی اعتراضهای سال گذشته که توسط سند١٨٠حدود . انجام دادند

تعدادی از اين کارگران اخراجی به دنبال فشار و اعتراض به سر . از کار اخراج شدند  تهران سازماندهی شده بود، 

سعيد ترابيان عضو سنديکای شرکت واحد در اين . کار خود بازگشتند اما هنوز تعدادی از آنها بالتکليف مانده اند

  .  اخراجی اين شرکت در سرگردانی به سر می برند کارگر۵۵تحصن اعالم کرد که هنوز 

   

واقع در اصفهان، روز يکشنبه اول مرداد در مقابل مجلس، تجمع » سيمين نو«کارگران ريسندگی و بافندگی  

اين همايش .  ماه حقوق خود اعتراض داشتند۵اين کارگران به عدم دريافت بيش از . اعتراضی بر پا نمودند

 مرداد، در سومين روز تجمع، کارگران شرکت کننده ٣خبرگزاری ايلنا سه شنبه . ول کشيداعتراضی چندين روز ط

  .  نفر اعالم کرد١٠٠در اين اعتراض را 

   

کارگران شهرداری قائمشهر روز يکشنبه اول مرداد در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان درمقابل شهرداری 

  . اين شهر دست به تجمع اعتراضی زدند

  

 مرداد در اعتراض به وضعيت بالتکليف خود ۴واقع در اروميه، روز چهارشنبه » اروم دشت«دی از کارگران تعدا

   . در برابر ساختمان مرکزی اداره کل کار آذربايجان غربی تحصن کردند

   

 مرداد در مقابل ساختمان فرمانداری خوی تجمع ٩ مرداد و دوشنبه ٨روز يکشنبه » خوی«کارگران نساجی 

 خود را شامل ی مهمترين خواسته های خویآارگران معترض نساج« مرداد ٩به گزارش ايلنا . راضی کردنداعت



 تن از مديران آارخانه عنوان آرده و تاآيد ٦ عدم اخراج پرسنل و اخراج ، آارگرانیپرداخت منظم حقوق قانون

  » .آردند آه تا تحقق خواسته هايشان به اعتصاب ادامه خواهند داد

 اظهار  آارخانهی و تعطيلاعتراضی کارگراناز تجمع ,    اين شهرستانی اداری در جلسه شورایدار خوفرمان

 آه ديگران به سرعت در حال پيشرفت هستند آيا یا   در زمانهیول، آارگران حق دارند«: و گفتنارضايتی کرده 

  ) رداد م٢٢ايلنا (» درست است آه ما دست از آار بكشيم و توليد را مختل آنيم ؟

   

اين استان » خانه کارگر« مرداد در محل ٩واقع در قزوين روز دوشنبه » البرز دارو«تعدادی از کارگران شرکت 

 کارگر رسمی و با سابقه اين ٢١٠مديريت اين شرکت قصد دارد که تا پايان شهريور، . تجمع اعتراضی بر پا نمودند

  . گزين آنها کندواحد توليدی را اخراج و کارگران قراردادی را جاي

   

اين .  اعتصاب و دست از کار کشيدند  مرداد١١صدها کارگر شرکت ايران خود رو ديزل از روز چهارشنبه 

 هزار تومان دستمزد خود اعتراض ۶٠ تا ٣٠کارگران اعتصاب کننده به کاهش . اعتصاب چند روز طول کشيد

  . داشتند

 مرداد در اعتراض به کاهش حقوّق خود، با به آتش کشيدن ٢۴کارگران شرکت ايران خود رو ديزل بار ديگر روز 

  .  در خط توليد، و وارد کردن خسارات به چند دستگاه کاميون، اعتراض خود را نشان دادند  دو اتوبوس

   

  .  مرداد در مقابل اداره کار شرق تهران دست به تجمع اعتراضی زدند١۴کارگران اخراجی شرکت واحد روز شنبه 

   

 مرداد در مقابل تعاونی اين شرکت تجمع ١۴برای چندمين بار روز شنبه » الکتريک ايران«شرکت کارگران 

  .  سال حقوق و مزايای کاری خود اعتراض داشتند٣اين کارگران به عدم دريافت بيش از . اعتراضی بر پا نمودند

   

 تجمع اعتراضی بر پا نمودند و  مرداد در مقابل وزارت نيرو٢۴کارگران سازمان آب استان قزوين روز دوشنبه 

 نفر ١۵٠ مرداد تعداد شرکت کنندگان در اين همايش اعتراضی را ٢٣ايلنا . خواستار برآورده شدن مطالباتشان شدند

  . اعالم کرد

  

  .  مرداد در اعتراض به کاهش سهميه روزانه بنزين دست به اعتصاب زدند٢٢رانندگان تاکسی در شهر بوکان روز  
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 ٨۵ مرداد ٢۵۴نامه نبرد خلق شماره ماه: منبع 

 


