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آن و محاکمه فعالين  ايرانموقعيت جنبش کارگری  
 

 ماه هشتاد و پنجآبان هشتم                                                                                                بهرام رحمانی
 

  

  مقدمه
  

 به حقوق ابتدايی اقتصادی و  و هر روزحکومت جمهوری اسالمی حامی سرمايه، هر لحظهداران و سرمايه

  .اندها چشم دوختهکنند و حتی به سفره خالی آناجتماعی کارگران تعرض می

 را به طور تر شدن فاصله طبقاتیاگر نگاهی به فاصله موقعيت اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران بيندازيم عميق

شان ناتوان هستند و حتی از هايشان از تامين نيازهای اوليه زندگیآارگران و خانواده. کنيمملموسی مشاهده می

. دانند چکار کنندهای بادآورده ميلياردی خود نمیدار با ثروتبرند، در حالی که اقليتی سرمايهگرسنگی نيز رنج می

داران و آارفرمايان شود و حکومت نيز همواره به سود سرمايهتر میهر روز وضعيت اقتصادی کارگران وخيم

حکومتی که هشتاد درصد اقتصادی کشور را در دست دارد و . کندتضييقات جديدی را به کارگران تحميل می

های داری و سياستگردد، ديگر نياز چندانی به نشان دادن ماهيت سرمايهترين کارفرما محسوب میبزرگ

  .ماند آن باقی نمیضدکارگری

از اين رو، . کارگران ايران حق آزادی تشکل مستقل از دولت و اعتصاب و اعتراض و آزادی بيان ندارند

. گيرندشوند و فعالين آن تحت پيگرد و تهديد قرار میاعتراضات کارگری اغلب با سرکوب خشن پليسی روبرو می

نشينی داری راه ديگری ندارند و هر گونه عقبه سيستم سرمايهدر چنين موقعيتی کارگران، جز اتحاد و مبارزه علي

در مقابل سرکوب و فشار دولت و کارفرمايان، نه تنها وضعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی کارگران، بلکه کل 

  .کندپذيرتر میجامعه را نيز آسيب

 جمله وعده آوردن پول نفت بر سر نژاد و کابينه او، با شعارهای تو خالی و وعدهای دروغين ازاين بار احمدی

هايش به سرکوب و تعرض اما هنوز مدت زيادی نگذشته بود که  وعده سفره مردم و مهار تورم بر سر کار آمد،

  .مزد بدون توجه به تورم و گرانی، در سطح بسيار پايينی تعيين گرديدحداقل دست. تبديل شد

يابد، در حالی متناسب با تورم افزايش نمی مزدهادست. کنندی درصد مردم ايران زير خط فقر زندگی م٧٥بيش از 

در . کندنرخ بيکاری بسيار باالست و دائما سير صعودی طی می. که تورم و گرانی همواره در حال افزايش است

 يندهها اميدی به آاکثريت جوانان و تحصيل کرده. يابدهای اجتماعی نيز گسترش میها و آسيبچنين شرايطی، بحران

  .ها بسيار باال استندارند و درصد بيکاری در ميان آن

 درصد ٣٥نژاد حدود آابينه احمدی هایواحد اطالعات اقتصادى اکونوميست در گزارشی اعالم آرد، بر اثر سياست

ا ورود بر اساس اين گزارش، توليدکنندگان ايرانى ب .اند بيکار شده از کل شاغالن در صنايع توليدی و کارگاهی ايران



امر موجب کاهش  شوند که اين ها به طور غيرقانونى وارد ايران مىکاالهاى چينی روبرو هستند و عمده آن رويه بی

  . شود توليد داخلى و افزايش فشار بر توليدکنندگان مى

رده  هزار تومان اعالم آ٢٧٥خانوار پنج نفره را  ، خط فقر يكی جمهوری اسالمیريز سازمان مديريت و برنامه

براساس .  هزار تومان گزارش شده بود١٩٠گذشته اين رقم نزديك به  های اين در حالی است آه در سال. است

از خط فقر برآورد شده  تر  درصد آم٤٠شده برای سال جاری در حدود  مزد اعالمآمارهای رسمی، حداقل دست

مزدهای کارگران قراردادی و رسمی ن دستهای اوايل سال جاری کارفرمايان به بهانه دو گانه بوددر ماه. است

  . حدود دويست هزار کارگر را اخراج کردند

در ) يک دالر( تومان٩٠٠تر از بنا به آمارهای رسمی، حدود شش ميليون نفر در فقر مطلق، يعنی با درآمدی کم

 درصد درآمدها و ٨٠همچنين براساس آمار ارائه شده توسط جمهوری اسالمی، . گذرانندروز روزگار سختی را می

 درصد جمعيت کشور زير خط فقر ۵۵از سوی ديگر بيش از .  درصد افراد جامعه است٢٠ثروت کشور در دست 

تراز خط فقر درآمد دارند و تنها  درصد افراد جامعه نيز هم١۵اعالم شده از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند و 

 درصد مردم ايران، با فقر عمومی ٧۵يعنی . کنندفاه زندگی می درصد جمعيت ايران روی خط فقر بوده و در ر٢۵

  .دست به گريبان هستند

های زيادی را پذيرترين بخش طبقه کارگر بوده و فشارها و محروميتکودکان کار و زنان کارگر همواره آسيب

ان مرد خود مورد تر از همکاردهند که کارگران زن بيشگزارشات و آمارهای مختلف نشان می. شوندمتحمل می

ها زن کارگر با پشت سر گذاشتن کار روزانه سخت و طوالنی در خانه نيز بايد ساعت. گيرنداجحاف و ستم قرار می

ها و عملکردها و قوانين جمهوری سياست. برای نگهداری کودک و شستشو و پخت و پز و غيره وقت صرف کند

-شناسد، گرايش مردساالری و زنانسان مستقل به رسميت نمیاسالمی، به دليل اين که حتی زن را به عنوان يک 

متاسفانه زن آزاری و کودک آزاری به يک امر عادی جامعه تبديل شده . ستيزی را بيش از پيش تقويت کرده است

  .است

برای . کننددر چنين شرايطی، نيروهای ضدشورش جمهوری اسالمی، به اعتصاب و اعتراض کارگران حمله می

های اخير پليس ضدشورش به کارگران اعتصابی پرريس کردستان و کارگران بابلسر يورش بردند و  ماهنمونه در

  .آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند

.  سقز را به دادگاه احضار کرده است١٣٨٣دادگاه تفتيش عقايد سقز، برای چندمين بار دستگيرشدگان اول ماه مه 

 ١٠قرار است محسن حکيمی، در روز .  در پشت درهای بسته برگزار شددادگاه محمود صالحی و جالل حسينی

های اخير اسماعيل خودکام، در جريان دادگاه. ، در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سقز حضور يابد١٣٨۵آبان 

 دنبال به. پور تبرئه شده و برهان ديوارگر هم به دو سال حبس تعزيری محکوم شده استهادی تنومند و محمد عبدی

گوی سنديکای کارگران شرکت واحد اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، منصور اسانلو، سخن

محاکمه اين فعالين کارگری، در واقع . ها در زندان نگاه داشتنداتوبوسرانی تهران را بدون دليل دستگير و ماه

  . محاکمه جنبش کارگری ايران است



های ای از خشونتراج کارگران مهاجر افغانی را آغاز کرده است که موج گستردهجمهوری اسالمی، در حالی اخ

. های وسيعی از افغانستان را در برگرفته استای و درگيری ميان نظاميان ناتو و افراد طالبان بخشای و فرقهقبيله

ست که کارگران ايران، از در مقابل اين هجوم راسيستی جمهوری اسالمی به پناهندگان و مهاجرين افغانی، طبيعی

های راسيستی های افغانی خود به عنوان شهروندان ايران دفاع کنند و سياستایطبقهحقوق انسانی و اجتماعی هم

   .جمهوری اسالمی را محکوم نمايند

ر و اگر همه اين تصاوير جامعه ايران را در کنار هم قرار دهيم، با يک تابلوی هولناک مشکالت اقتصادی و سانسو

  . شويمهای اجتماعی به ويژه جنبش کارگری روبرو میاختناق و سرکوب جنبش

های هاست که در ميان تشديد هياهو و جنجال بر سر بحران اتمی جمهوری اسالمی و تبليغات گسترده رسانهمدت

اسالمی فرصت را المللی و داخلی از احتمال حمله نظامی به ايران و يا محاصره اقتصادی اين کشور، جمهوری بين

ها، دستگيری فعالين نگاران، بستن روزنامهمغتنم شمرده و رعب و وحشت جديدی را با تهديد نويسندگان و روزنامه

  .تر کرده استجويی و فعالين جنبش کارگری راه انداخته و ماشين شکنجه و اعدام را را فعالجنبش دانش

توانيم سو بهتر میدی، سياسی و اجتماعی ايران، از يکدر چنين شرايطی، با تحليل و بررسی اوضاع اقتصا

رسيم که مبارزه طبقه موقعيت جنبش کارگری را درک کنيم و از سوی ديگر در بطن تحليل خود، به اين نتيجه می

ای و های تودهگيری برخوردار بوده است، اما به دليل عدم تشکلهای قبل از رشد چشمکارگر ايران، نسبت به سال

اين ضعف بزرگ . داران تحميل کندسری مستقل خود، هنوز قادر نشده است مطالبات اساسی خود را بر سرمايهسرا

ای خود به های تودهها جنبش کارگری نهادهايی را برای برپايی تشکلهر چند که در اين سال. و مهم طبقه ماست

. ست، اما اين ضعف هنوز در مقابل طبقه قرار داردای نيز پيدا کرده اوجود آورده و و رهبران و فعالين شناخته شده

داری قادر اش عليه سيستم سرمايهبنابراين، طبقه کارگر، تنها با اتکا به نيروی طبقاتی خود و سراسری کردن مبارزه

داری خود داران تحميل کند و راه مبارزه ضدسرمايهاست مطالبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود را به سرمايه

  .  برای دست زدن به تحوالت تاريخی همواره سازدرا
  

  اقتصاد ايران و تورم و گرانی
  

اما جمهوری . مندی است که بر روی دريايی از منابع طبيعی نفت و گاز خوابيده استايران، يک کشور ثروت

ر درآمد اضافی به اسالمی، با وجود اين که با افزايش ناگهانی قيمت نفت در سال گذشته و سال جاری ميلياردها دال

مزدها را متناسب با کند؛ دستچنان دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت نمیاش سرازير شده است، اما همخزانه

کند؛ برنامه جدی ها و بيکار شدن کارگران جلوگيری نمیدهد؛ از بسته شدن کارخانهتورم و گرانی افزايش نمی

های ؛ اکثريت مردم ايران را دچار مشکالت اقتصادی و انواع و اقسام آسيببرای حل بحران بيکاری و اشتغال ندارد

  .اجتماعی کرده است

ترين گزارش  بانک جهانی در تازه: نوشت» سرمايه«، سايت اينترنتی ٢٠٠۶ سپتامبر ١٨ - ١٣٨۵ شهريور ٢٧

کنند و پنج ميليون ايرانی  ی ميليون ايرانی با حداقل درآمد يعنی يک دالر در روز زندگی م۵/١خود اعالم کرد که 

اين در حالی است که . گذرانندتر از دو دالر در روز روزگار خود را می  درصد جمعيت کشور هم با کم٣٣/٧



درآمد سرانه هر ايرانی به «: داری نيز اعالم کرده استالمللی سرمايه المللی پول ديگر نهاد معتبر بين صندوق بين

 دالر رسيده که ۴۶۵.٣در سال رسيده و به خاطر افزايش قيمت نفت باال رفته و به  هزار تومان ١۶٨سه ميليون و 

 هزار تومان ٧٢۴ به سه ميليون و ٢٠٠٧ هزار تومان افزايش يافته و در سال ۶٧٠ بيش از ٢٠٠۵نسبت به سال 

چيز ديگری يعنی با وجود افزايش درآمد سرانه، غير از تورم و گرانی کمرشکن » .رسد دالر می٠٧٣.۴معادل 

  .نصيب مردم اکثريت ايران نشده است

 درصد رشد ٨/۵امين اقتصاد بزرگ جهان است و با  ايران سی«: در گزارش ديگری از بانک جهانی نيز آمده است

  ». کشور ثروتمند و صاحب درآمد جهان قرار دارد٣٠ ميليارد دالر توليد ناخالص داخلی در  بين ١٩۶اقتصادی و 

ها تحت   هزار نفر آن٢٠٠ ميليون نفر زير خط فقرند و چهار ميليون و ١٢بيش از : اند عالم کردهبرخی کارشناسان ا

 هزار نفر نيز تحت ۵٠٠پنج ميليون و .  هزار نفر هم تحت پوشش بهزيستی قرار دارند٣٠٠پوشش کميته امداد و 

 درصد ٣٠م، نهم و دهم يعنی های هشت برخی کارشناسان تاکيد دارند که دهک. پوشش هيچ نهاد حمايتی نيستند

در همين حال به گفته وزير اقتصاد . کشور، زير خط فقرند و فاصله طبقاتی شديدی در ايران نمايان شده است

 ۵/۴ برابر است، در حالی که اين رقم در ژاپن ١۶جمهوری اسالمی، اختالف درآمد دهک پايين و باالی جامعه 

 درصد مردم ٢٠ درصد ثروت جامعه در اختيار ٨٠اکی از آن است که المللی نيز ح های بين برخی گزارش. است

  . است

 هزار تومان در هر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج ٣٩٥بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 

  . است هزار تومان در ماه اعالم شده١٣٠ هزار تومان و ١٦٢خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب . شوند

 درصد فقير، فقيرترين ٣/٠تر از دهد، ساآنان مشهد، گرگان، زاهدان و آرمانشاه با بيش نقشه فقر آشور نشان می

ها و سمنان، اصفهان، شهرآرد، يزد، آرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و  ساآنان مناطق شهرى استان

   .رتبه بعدى قرار دارند درصد در ٣/٠ درصد تا ٢/٠اروميه با جمعيت فقير بين 

 درصد و ٢/٠ تا ١/٠ اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين  هاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، همچنين استان

-هاى داراى آم  درصد فقير جزو استان٢/٠تر از هاى ساری، قزوين، قم، اردبيل، ايالم، ياسوج و بوشهر با آم استان

   .ترين فقير ساآنين شهرى هستند

ها، فقدان امكانات شغلی، ضعف   قيمت رويهعوامل طبيعی، عوامل اقتصادی، توزيع ناعادالنه ثروت، افزايش بى

  .از عوامل بوجود آورنده فقر هستندنيز مديريت و تخصص نيروى انسانى 

رانی  هزار تومان مورد تصويب گرديد، گ١٥٠مزد کارگران مبلغ ، در حالی که حداقل دست١٣٨٥در اوايل سال 

اين افزايش . ها افزايش يافتهای اخير باز هم قيمت، برای چندمين در ماه١٣٨٥در ارديبهشت . کمر شکن بود

 نوع ماده غذايی طی خرداد ١٨مرکزی قيمت  بر اساس گزارش بانک: ها در روزنامه شرق، چنين بوده استقيمت

 درصد، لبنيات ٤٠ درصد، حبوبات ٨/٢٧ و شکر قند. اندتجربه کرده  افزايش را٨٤ماه سال جاری به نسبت سال 

 ٨/٩ درصد، ميوه تازه ٦/١٠های تازه  درصد، سبزی٣/١٢درصد، گوشت قرمز  ٩/١٤ درصد، نوشابه ٤/١٧

 درصد، ٨/١٠ درصد، کفش ٤/٦ درصد، پارچه ١/٧ درصد، پوشاک آماده ١٦درصد، برنج  ٦/١١درصد، عسل 

 ٣/١١ درصد، لوازم برقی ٥/٩ درصد، مبلمان ٧/١٥ات ساختمانی  درصد، خدم٤٠خانه در تهران  ميزان اجاره



درصد، کرايه  ٧/١٤ درصد، کرايه تاکسی ١١ درصد، الستيک اتومبيل ١/٧درصد، خدمات مورد استفاده در خانه 

و بليط ) در تهران(درصد ٢٥ درصد، بليط سينما ١/١٠ درصد، کرايه مسافرت هوايی ٩/١٨اتوبوس داخل شهری 

  .  درصد٣/١٢ها شهرستانسينما در 

اند و از سوی ديگر ها از افزايش تورم خبر دادهسو رسانهبا وجود رشد فزاينده تورم و گرانی در سال جاری از يک

آور در مهر ماه، با آغاز مدارس و تا اين که دومين گرانی سرسام. کرده استدولت همواره چنين گرانی را تکذيب 

ای و سپس برخی از نمانيدگان مجلس در مورد گرانی هشدار ها نخست خامنهر رسانهماه رمضان آغاز شد، با فشا

اند و فقط شعارهای اش هيچ اقدام جدی برای پايين آوردن گرانی انجام ندادهنژاد و کابينهاما هنوز هم احمدی. دادند

  .کنندپوچ را تکرار می

به اصطالح مبارزه با گرانی در ماه رمضان، تحت خبری خبرگزاری ايلنا، گزارشی از طرح دولت برای گروه  

امروز اولين روز ماه رمضان است به بازار «: و نتايج آن برای مردم، از جمله نوشت» طرح ضيافت«عنوان 

 ٣٠٠٠ تومان تا ٢٠٠شود طی چند روز افزايش قيمت در آليه آاالها از   رفتيم، غيرقابل باور بود برايمان، مگر می

 ...باشيمتومان را شاهد 

های سطح شهر تهران در روز    تومان در مغازه٧٧٠٠تومان تا  6100 قيمت گوشت قرمز گوساله و گوسفندی از

  ...رمضان در نوسان است اول ماه

 تومان ٢۵٠آيلويی  آه قيمت سبزی از  قيمت سبزيجات از جمله سبزی آش به شدت باال رفته، به طوری  در اين ماه

  ...سيده است تومان ر۴٠٠به آيلويی 

 تومان به آيلويی ١۴٠٠قيمت لپه از آيلويی .. . تومان رسيد١٧٠٠اولين روز اين ماه، قيمت لپه با افزايش قيمت به 

 تومانی ۴٠٠ تا ٢٠٠قيمت ساير حبوبات نظير نخود، عدس، و انواع لوبيا افزايش   تومان افزايش يافته و١٧٠٠

آيلو شكر  شود؛ البته قيمت هر  مان در سطح شهر تهران توزيع می تو٩٠٠ تا ٨۵٠آيلويی  امروز شكر .داشته است

  ... تومان بوده است٨٠٠ تا ٧۵٠های قبل از رمضان   طی ماه

درصد زير قيمت عرضه شود؛ ولی امروز قيمت روغن  ١۵ هزار تن روغن نباتی با ١٠آه قرار بود؛   در حالی 

  »...های تهران است  مغازهتومانی در حال عرضه در  ٢۵٠ تا ١٠٠مايع با افزايش 

ميزان حمايت کميته امداد . ها فقط به نان خشک و خالی روزانه نياز دارنددر چنين شرايطی، بسياری از خانواده

آيا .  هزار تومان است۴٠ نفر حدود ۴های باالی  هزار تومان و برای خانواده٣٠خمينی برای هر خانواده دو نفره 

   درصد دارد زندگی کرد؟٢٨در کشوری که تورمی بيش از توان با اين مبلغ ناچيز می

 های تن از وزيران و روسای ارگان٦نارضايتی اجتماعی عليه گرانی سرسام آور، مجلس  در وحشت از اوجگيری

:  تن عبارتند از٦اقتصاد، اين  به نوشته روزنامه دنيای. اقتصادی آابينه احمدی نژاد را در اين رابطه احضار آرد

ريزی و بانك  اقتصاد و دارايی، بازرگانی، صنايع و معادن، آشاورزی و روسای سازمان مديريت و برنامهوزيران

ای نداده و کسی هم انتظار ندارد اين مجلس گامی البته احضار وزرا و مسئولين به مجلس هيج موقع نتيجه. مرآزی

 دولت و مجلس همواره در يک اقدام زيرا تاکنون رهبری جمهوری اسالمی و. در جهت بهبود جامعه بردارد



های و قوانين و مقررات غيرانسانی خود را با توسل به زور و پليس و غيره به مردم تحميل هماهنگ همه سياست

  .اندکرده

  سياست خصوصی سازی و اخراج کارگران
  

ارد و بانک جهانی و سازی اقتصاد بورژوايی قرار دهای جهانیسازی، اساسا در ارتباط مستقيم با سياستخصوصی

 کشورهای عقب مانده و در حال رشد و پيرامونی  المللی پول نيز به طور مداوم اجرای اين سياست را بهصندوق بين

  .کنندتوصيه و تجويز می

های خارجی در به های داخلی و کمپانیسازی و بازگذاشتن دست سرمايههای نئوليبراليستی خصوصیسياست

ها، تعطيلی واحدهای کاری ارزان و همچنين حذف سوبسيدهای دولتی، لغو برخی از مالياتکارگيری نيروی کار 

بنابراين، نهادهای . داران در اخراج کارگران و تعيين قيمت اجناس و غيره استضرر ده و باز گذاشتن دست سرمايه

داری ها سرمايه اسالمی که در آنهای جهان، به ويژه کشورهايی مانند جمهوریالمللی از همه دولتداری بينسرمايه

  . تری بدهندسازی شتاب بيشخواهند به  روند خصوصیدولتی حاکم است همواره می

 قانون اساسی و واگذاری صنايع مادر به ٤٤ای، رهبر جمهوری اسالمی، با صدور فرمانی به اصل اهللا خامنهآيت

  .بخش خصوصی تاکيد کرد

هاى آلى  اى رهبر جمهوری اسالمى، سياست اهللا خامنه ای، نوشت، آيترمان خامنه، درباره ف٨٥ تير ماه ١٢ايسنا، 

ها و  هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت  بخش  توسعه اصل چهل و چهار قانون اساسى را درباره» ج«بند 

هاى  استاجراى اين سي. هاى دولتي، به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ آرد بنگاه

هاى بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل  ها و بنگاه استراتژيك واگذارى هشتاد درصد از سهام آارخانه

 .شود می

اصل چهل و چهار قانون اساسى نيز سال گذشته به روساى سه » ب«و » الف« بندهاى  هاى آلى نظام درباره سياست

 . ه بودقوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ شد

  :ای به اين شرح است متن ابالغيه علی خامنه

 الرحمن الرحيم اهللابسم«

  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ٤٤های آلی اصل  بند ج سياست

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی آشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدايی در 

 شور ساله آ٢٠انداز  چارچوب چشم

های  سازی بخش توانمند* گذاری و هدايت و نظارت تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست* 

های  آماده سازی بنگاه * المللی  های بين ها در بازار خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت آاال

توسعه سرمايه انسانی * انی در يك فرآيند تدريجی و هدفمند داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جه

های  های ارزيابی آيفيت با استانداردهای ملی و انطباق نظام توسعه و ارتقای استاندارد* دانش و پايه و متخصص 

جهت گيری خصوصی سازی در راستای افزايش آارآيی و رقابت پذيری و گسترش مالكيت عمومی و * المللی  بين



 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ٤٤های آلی اصل   بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياستبنا

 .گردد  ابالغ می١١٠ اصل ١مطابق بند 

های تعاونی  های خصوصی شرآت  به بخش٤٤های دولتی مشمول صدر اصل   درصد از سهام بنگاه٨٠واگذاری 

  : به شرح ذيل مجاز استهای عمومی غير دولتی سهامی عام و بنگاه

دستی  از جمله صنايع بزرگ پايين(های معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر های دولتی آه در زمينه ـ بنگاه١

 های استخراج و توليد نفت خام و گاز  فعال هستند به استثنای شرآت ملی نفت ايران و شرآت) نفت و گاز

ی جمهوری اسالمی ايران، بانك ملی ايران، بانك سپه، بانك صنعت و های دولتی به استثنای بانك مرآز ـ بانك٢

 معدن، بانك آشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

 های بيمه دولتی به استثنای بيمه مرآزی و بيمه ايران ـ شرآت٣

  يرانی های هواپيمايی و آشتيرانی به استثنای سازمان هواپيمايی آشوری و سازمان بنادر و آشت ـ شرآت٤

 های اصلی انتقال برق های تامين نيرو به استثنای شبكه ـ بنگاه٥

های اصلی  های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرآانس و شبكه های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه ـ بنگاه٦

 تجزيه و مبادالت و مديريت توزيع خدمات پايه پستی

  توليدات دفاعی و امنيتی ضروری به تشخيص فرمانده آل قوا ـ صنايع وابسته به نيروهای مسلح به استثنای٧

 

 : الزامات واگذاری

 . شود گذاری سهام از طريق بازار بورس انجام می قيمت) الف

فراخوان عمومی با اطالع رسانی مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشارآت و جلوگيری از ايجاد ) ب

 . انحصار و رانت اطالعاتی صورت پذيرد

گذاری  های مشمول واگذاری اصالحات الزم درخصوص بازار، قيمت جهت تضمين بازدهی مناسب سهام شرآت) ج

 .محصوالت و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد

های زير مجموعه با  های مادر تخصصی و شرآت های مشمول طرح در قالب شرآت واگذاری سهام شرآت) د

 . ت گيردجانبه صور آارشناسی همه

های مديريتی  های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفيت وری بنگاه به منظور اصالح مديريت و افزايش بهره) هـ

  . آشور، اقدامات الزم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و آارآمد انجام پذيرد

های فوق مجاز  ن شرآتبه مديران و آارآنا» ج«های مشمول بند   درصد از سهام شرآت٥فروش اقساطی حداآثر 

 .است

 و تغيير وظايف حاآميتی، دولت موظف است نقش جديد ٤٤های آلی اصل  سياست» ج«با توجه به ابالغ بند ) و

  .گذاری، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوين و اجرا نمايد خود در سياست

ته در راستای وظايف حاآميتی های نوين با فناوری پيشرف تخصيص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه) ی

 »٨٥ /٤ /١٠ای،  سيد علی خامنه. مجاز است



  

پذيری و گسترش مالکيت های دولتی به منظور افزايش کارآيی و رقابتسازی بنگاهبر اساس اين فرمان، خصوصی

 ١١٠خصوصی توصيف شده و آمده است که اين تصميم به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و مطابق با اصل 

 به خصوصيات و وظايف و اختيارات رهبری جمهوری اسالمی ١١٠اصل . قانون اساسی اتخاذ شده است

  .اختصاص دارد

- در ايران، از دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی های گستردهاجرای خصوصی سازی و بيکارسازی

. تری يافته استن روند شتاب بيشنژاد، اي، آغاز شده و در سال گذشته با آغاز رياست احمدی)سردار سازندگی(

ها خواهد داد، پول نفت را به سفره آننژاد، که در تبليغات انتخاباتی خود به مردم فقير و کارگران وعده میاحمدی

هايش را عملی نکرده، بلکه فقر و فالکت شديدتری را نيز به کارگران و مردم فقير ای از اين وعدهآورد نه تنها ذره

  . استتحميل کرده 

: سازی، اقرار کرده استنماينده بيجار در مجلس شورای اسالمی، در گفتگويی با ايلنا، ضمن دفاع از خصوصی

 آارگر را در اختيار ٥٠٠ هزار و ١٤ شرآت تحت پوشش ٣٢هايی نه چندان دور با گروه صنعتی ملی در سال«

پس از تعطيلی اين ... و اسقاطی تبديل شده استهای فرسوده   داشت و امروز اين گروه صنعتی به پارآينگ اتومبيل

 نفر ٢٠٠گروه بزرگ صنعتی آه به خاطر مسايلی چون واردات و رآود بازار فروش و آمبود نقدينگی، رخ داد 

 »...خودآشی آردند

در آنار های اشتغال دولت نيست، اما آيا بهتر نيست آه   آس مخالف سياست  آنم آه هيچ  بار ديگر تاآيد می «  :او گفت

  ».ها برويمها، در فكر حفظ اشتغال موجود هم باشيم و به هنگام مشكالت، به آمك مديران آارخانه  اجرای اين سياست

سازی در جمهوری اسالمی، واگذاری صنايع مادر طور که در باال نيز اشاره کنيم اساسا نتيجه خصوصیالبته همان

سردار عابدزاده، جانشين قرارگاه سازندگی سپاه . داران استبه نزديکان سران و مقامات حکومت و سپاه پاس

سپاه از «: االنبياء در مراسم انعقاد قرارداد کالن نفت و گاز، با صراحت اعالم داشتپاسداران موسوم به خاتم

 پروژه ديگر هم ٢٧٤ای، عمومی و معدنی را اجرا کرده و  پروژه ملی، منطقه١٢٢٠شانزده سال پيش به اين سو 

  ».ر حال اجرا داردد

ميليارد دالر رسيد و به عقيده  ١۵ به ١٣٨۵درآمدهای کالن نفتی جمهوری اسالمی، تنها طی سه ماه آغازين سال 

 ميليارد دالر درآمد نفتی دست ۶٠ها جمهوری اسالمی تا آخر سال جاری به حدود بينیکارشناسان اقتصادی و پيش

 ميليارد دالری را هفت يک ماه، سه قرارداد کالن اقتصادی به مبلغ ناقابل در مدتسپاه پاسداران، . پيدا خواهد کرد

نژاد را اين روند ميلتاريزم و نقش ويژه سپاه پاسداران در مجلس شورای اسالمی و دولت احمدی. تصاحب کرد

تری بررسی در پايين نقش و دخالت سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد و سياست را بيش. گذاردآشکارا به نمايش می

  . خواهيم کرد

زيرا از جمله خدمات رفاهی دولتی، . سازی در همه جهان به ضرر کارگران و مردم فقير استخصوصی

شود، سوبسيدهای داران بخش خصوصی واگذار میها، مدارس، سيستم حمل و نقل و غيره به سرمايهبيمارستان

  .شودهی محروم میگردد  و اکثريت جامعه از اين خدمات رفادولتی قطع می



  
  اقتصاد و سياست و سپاه پاسداران

  
های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و امنيتی کشور دخالت مستقيم سپاه پاسداران جمهوری اسالمی، در همه عرصه

نژاد، نقش سپاه هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه اما پس از مجلس هفتم و رياست جمهوری احمدی. دارد

اصوال اين نوع فعاليت نظاميان در کشورهای جهان، به ويژه غرب، . گيری يافته است چشمسياست کشور افزايش

کنند، چون که اگر وارد اصوال نظاميان در اقتصاد و سياست کشور مداخله نمی. ای نيستمسئله چندان شناخته شده

کشورهای کودتاخير نظاميان مگر اين که در . زنندشوند به امنيت کشور لطمه میهای اقتصادی و سياسی رقابت

اما در ايران، به ويژه پس از رياست . دست به کودتا بزنند و برای يک دوره معين حکومت را در دست بگيرند

نژاد که خود از اعضای اين سپاه بوده است، تعداد فرماندهان سابق سپاه هم در مجلس شورای جمهوری احمدی

ها افزايش يافته و امکانات کالن اقتصادی جديدی نيز چون شهردارین همهای آاسالمی و هم در دولت و ديگر ارگان

  .های آشکار ميليتاريزه کردن جامعه ايران استبه اين سپاه واگذار شده است، نشانه

های های کالن، برای گروهگذاریسپاه پاسداران، در برخی کشورهای خاورميانه و آسيای مرکزی عالوه بر سرمايه

اين سپاه، در عرصه قاچاق اجناس و مواد مخدر و اسلحه نيز . کندهای اقتصادی و نظامی می کمکالهی نيزحزب

های هايی که جمهوری اسالمی، به ويژه در دوران جنگ ايران و عراق، از راهآن بخش از سالح. بسيار فعال است

ز اين رو سپاه پاسداران جمهوری ا. آوردتوانسته تهيه کند از طريق قاچاق به دست میبه اصطالح قانونی نمی

 .ای با باندهای مافيايی و تروريستی دارداسالمی، روابط نزديک و حسنه

داری، اخذ نمايندگی از داری، زنبورهای وابسته به سپاه، توليد فيلم سينمايی، مرغهای شرکتدر مجموعه فعاليت

ی، استخراج سنگ، ساخت اتوبان و سد به چشم های بازرگانی ترخيص کاالهای وارداتهای خارجی، فعاليتشرکت

سپاه، ابزارهای تبليغی مستقل خود . های اقتصادی سپاه در صنعت نفت محدود بوداما با اين حال، فعاليت. خوردمی

  .  را دارد

سپاه پاسداران، همچنين خود دارای سازمان اطالعاتی مستقلی است که در صورت لزوم مستقيما در سرکوب 

  . کندای، اعترات کارگری و دانشجويی، دخالت میتودهاعتراضات 

. سپاه، فرماندهی نيروهای بسيج را نيز در کنترل خود دارد که به ادعای مقامات حکومت، اعضای ميليونی دارد

نيروهای بسيج، در . کندتهديد می» حجابیمبارزه با بد«بسيج، در کوچه و خيابان، زنان و جوانان را تحت عنوان 

سپاه راه قاچاق مواد مخدر از . ها نيز برای کنترل جنبش کارگری و دانشجويی حضور دارندها و دانشگاهانهکارخ

  . جا به غرب را در انحصار خود داردافغانستان به ايران و از اين کشور به ترکيه و از آن

. کندرتش ايران فعاليت میسپاه، دارای نيروهای زمينی، هوايی و دريايی مختص خود است که کامال مستقل از ا

  .بنابراين، سپاه پاسداران، يکی از نيروهای نظامی عمده در ايران است

فرماندهان و اعضای سابق اين نيرو، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، اکنون تمام ساختارهای 

نژاد، قدرت اقتصادی و سياسی مدیدر واقع پس از رياست جمهوری اح. حکومتی و امنيتی ايران را در دست دارند

  . فرماندهان سپاه چندين برابر شده است



زيرا اين نيرو در . شان از اين نيرو ترس و واهمه دارندهای جمهوری اسالمی، هر کدام بسته به موقعيتهمه جناح

 ترور و شکنجه های اوايل انقالب، به ويژه سرکوب اعتراضات بر حق مردم کردستان، در تعقيب و تهديد وسرکوب

های جنگ ايران و عراق، فعاليت در  ساله در جبهه٨رحمانه مخالفين جمهوری اسالمی، و حضور و اعدام بی

  .های ترور، به يک نيروی خشن و آدمکش تبديل شده استجوخه

اه پيش همين حدود دو م. های اقتصادی ايران، يعنی منابع نفت و گاز نيز شده استسپاه هم اکنون، صاحب شاهرگ

 ميليارد دالری توسعه يک ميدان گازی را در خليج فارس تصاحب ٢٫٣بود که گروه مهندسی سپاه، طی يک قرارداد 

  . ميليارد دالری ساخت لوله گازی ميان ايران و پاکستان را از آن خود کند١٫٣سپاه همچنين توانسته قرارداد . کرد

وزارت نفت و سپاه پاسداران، بيش از آن که به اقتصاد مربوط انعقاد يک قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بين 

دهنده سازی اورانيوم، نشانباشد، در شرايط بحرانی کنونی کشمکش غرب و جمهوری اسالمی، بر سر تعليق غنی

  .موقعيت برتر سپاه پاسداران، به عنوان يک ارگان نظامی در ساختارهای سياسی و اقتصادی ايران است

امانه، وزير نفت و يحيی رحيم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هنگام انعقاد قرارداد يک ميليارد کاظم وزيری ه

 ميليون دالری احداث خط لوله گاز از منطقه عسلويه به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان حضور ٣٠٠و 

، اين امتياز به طور ويژه به سپاه داده شده اند که بدون رعايت قوانين مربوط به برگزاری مناقصهداشتند، اعالم کرده

  . است

های بزرگ های اخير، سپاه پروژهاين اولين حضور سپاه پاسداران در حوزه نفت و اقتصاد نيست، بلکه در سال

ها به نقطه اوج خود رسيده های سد سازی و احداث اتوبان بوده است، اما اکنون اين فعاليتديگری از جمله در زمينه

   .است

هايی برای گرايان که قوای سه گانه را در اختيار دارند، مقاومتکاران و اصولجالب اين است که حتی محافظه

اند؛ همين جلوگيری از تسلط آشکار سپاه بر حوزه نفت، به عنوان شاهرگ حياتی اقتصاد کشور از خود نشان داده

  . هايی روبرو کردوارینژاد را برای انتخاب وزير نفت با دشمقاومت بود که احمدی

ها گزارش اقتصادی، سياسی و سپاه پاسداران، در مقابل دولت و مجلس شورای اسالمی جوابگو نيست و به آن

بنابراين، هيچ گزارش . دهدای، ارائه میدهد، بلکه در صورت نياز گزارشات خود را مستقيما به خامنهنظامی نمی

-مگر اين که در دعواهای جناحی گوشه. شودای سپاه پاسداران منتشر نمیهنظامی و اقتصادی رسمی درباره فعاليت

با  های خود، در يکی از سرمقاله»صدای عدالت«برای مثال، روزنامه . ها درز نمايدهايی از مسايل سپاه به رسانه

 حاآی از منتشر شده های اخير خبرهایدر هفته«: ، نوشت»نبايد فضای اقتصادی آشور را امنيتی آرد«عنوان 

صادق محصولی در مقام مشاورت رئيس  ترين قرارداد نفتی تاريخ ايران و صدور حكم برایواگذاری بزرگ

  . بودجه آن نيز کامال محرمانه است» .جمهور است

  
  تغيير قانون کار

  
ر های اخير هقانون کار جمهوری اسالمی، در کليت خود يک قانون ضدکارگری است، اما با اين وجود در سال

های زير پنح نفر و ده نفر از شمول بندی از اين قانون که به نفع کارگران بوده مانند خارج کردن کارگران کارگاه



اکنون نيز وزارت کار جمهوری اسالمی، در نظر . داران و کارفرمايان تغيير داده شده استقانون کار به نفع سرمايه

  . تری در آن به وجود آورددارد تغييرات بيش

ی نيست که هر قانون کاری اگر بدون دخالت کارگران تدوين و تصويب شود مورد پذيرش کارگران نخواهد بود شک

  .تر از همه تدوين قانون کار، امر مستقيم خود کارگران استمهم. اعتبار استو بی

ون کار نويس يک قان مردم ايران، احمد توکلی، وزير کار دولت موسوی، پيش١٣٥٧ها اوايل انقالب سال

اين قانون کار، به دليل مخالفت و مقاومت کارگران . مشهور شد» قانون کار توکلی«ضدکارگری را تهيه کرد که به 

نويس اوليه  به تصويب رسيد که با پيش١٣٦٩سرانجام اين قانون کار، با تغييرات زيادی در سال . به تصويب نرسيد

  .های زيادی داشتآن تفاوت

تشكل های آارگری و آارفرمائی بسيج «آار و امور اجتماعی آه در همايش ب اصطالح علينقی جهرمی، وزير 

 ماده قانون آار را اصالح آنيم اما در حال حاضر ۶٣در نظر داشتيم آه : آرد، گفتسخنرانی می» واحدهای توليدی

 .  ماده اين قانون اصرار داريم۵بر اصالح و حذف 

 از جمله موارد مورد نظر برای اصالح است و اصالح قانون آار حكم  قانون آار را١٩١ و ٢٧، ٢۴، ٧مواد  

ها و شوراهای اسالمی کار احتماال در تغييرات جديد قانون کار، تاريخ مصرف انجمن. برنامه چهارم توسعه است

ار، با مخالفت پيشنهاد جديد وزير کار برای تغيير قانون کبه همين دليل، . نيز احتماال به نوعی به پايان خواهد رسيد

  .های اسالمی و شوراهای اسالمی کار نيز روبرو شده استساز حکومت، يعنی انجمنهای دستتشکل

  تشکيل شده بود و شورای اسالمی١١٠٠، ۶۶شايان ذکر است که هنگام برگزاری اولين کنگره خانه کارگر در سال 

های پليسی، دچار بحران و اضمحالل شد و اناما اين ارگ.  شورا رسيد٣٢٨٠در دوران وزارت حسين کمالی، به 

حسن صادقی، يکی ديگر از سردمداران خانه کارگر جمهوری اسالمی، اقرار . بسياری از واحدهای آن منحل گرديد

 انجمن صنفی ٢۴ ميليونی به دليل مخالفت فعالين کارگری و عدم استقبال کارگران، ١۴کرده است، در تهران 

   . ه وجود داردکارگری دارای اعتبارنام

اگر اين نهاد سياسی نيست چرا مجوز خود را از «:   وزير آار، خانه آارگر را يك نهاد سياسی توصيف آرد و گفت

شوراهای . آندآند و از بودجه احزاب استفاده میوزارت آشور اخذ آرده و چرا در انتخابات مختلف شرآت می

-ها يك گروه سياسی هستند و وظايف صنفی خويش را فراموش آردهاين نهاد. آننداسالمی آار نيز سياسی آاری می

 آارگر واجد تشكيل شورای اسالمی آار هستند آه ٣۵ هزار واحد صنعتی باالی ١٧وی گفت، در حال حاضر » .اند

  . واحد، اين نهاد تشكيل شده است١١٠٠صرفا در 

های ياد شده در زيرا ارگان. های جناجی استکشهای وزير کار، ناشی از کشمها با بحثالبته مخالفت خانه کارگری

رفسنجانی، در واقع پدر خوانده . انتخابات رياست جمهوری اخير، از کانديداتوری هاشمی رفسنجانی حمايت کردند

  .خانه کارگر است

. ردناميدن سياسی کاری خانه کارگر، فراتر است و کل طبقه کارگر را مدنظر دا» غيرقانونی«هدف وزير کار، از 

هدف او، جلوگيری از فعاليت سياسی کارگران، . از اين رو، اين بخش از سخنان ايشان، مسخره و غيرواقعی است

تاکنون . داران استداری طبقه کارگر است که خواست و آرزوی دائمی سرمايههای راديکال و ضدسرمايهفعاليت



 را برای مهار طبقه کارگر پيش برده و های پليسی و سرکوبگری جمهوری اسالمیخانه کارگر، نوع سياست

همين سياست خانه کارگر . ها نيز شده استکارگران فعال زيادی را لو داده و باعث زندان و شکنجه و حتی اعدام آن

برعکس، اگر . تفاوتی کارگران روبرو شده است، نه اين که کارگران خواهان فعاليت سياسی نيستنداست که با بی

های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی فعاليت شک در همه عرصههر تشکلی را برپا کنند بیکارگران مستقيما 

 تن از ٧ سقز که ٨٣های جنبش کارگری خارج از حکومت نيز حتی در جريان اول ماه البته رفرميست. خواهند کرد

 شدند، با اين بهانه که اين دهی مراسم روز جهانی خود، دستگيرفعالين جنبش کارگری، به دليل شرکت و سازمان

هايی را ، بحث»بنياد کار«حتی از جمله در خارج کشور سايتی به نام . ها حمايت نکردندحرکت سياسی است از آن

نام و نشان، اقدام بر حق کارگران سقز را به دليل ، درج کرد که اين دوستان بی»!مصاحبه با دوستان؟«تحت عنوان 

در دور اخير . ها دفاع نکردنداند را شديدا مورد انتقاد گرفته و از آن سياسی دست زدهها به يک اقداماين که آن

دادگاهی اين فعالين کارگری، نه تنها گرايش رفرميستی و ليبرالی، سياست سکوت اختيار کرده است، بلکه در محافل 

  .اندتان راه انداختههای سرشناس جنبش کارگری ايران و کردسخود تبليغات سوئی نيز عليه اين چهره

داران را گرفته ها، حکومت آشکارا طرف کارفرمايان و سرمايهدر هر صورت در تغييرات قانون کار در اين سال

ناگفته نماند که . به طوری که کارفرما حق دارد در هر شرايطی عذر کارگر را بخواهد و از کار اخراج کند. است

کارفرمای کشور، هشتاد درصد اقتصاد جامعه ايران را در اختيار دارد و ترين جمهوری اسالمی، به عنوان بزرگ

گردند، بيش از کارفرمايان خواهان تغيير قانون ها کارگر در بخش دولتی اشتغال دارند که شديدا استثمار میميليون

  .داران استکار به نفع سرمايه

ای ورد انتقاد کارفرمايان بوده است، به گونه اين فصل که در طول ساليان گذشته م٢٧در اصالحيه جديد ماده 

نامه انضباطی کارگاه را رعايت نکند اصالح شده است که اگر کارگر در انجام وظايف محوله کوتاهی کند و آئين

از اين رو اگر اين .  روز قرارداد او را لغو کند١٥تر از تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمکارفرما می

ای برای اخراج کارگران برخوردار العاده به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد کارفرما از اختيارات فوقاليحه

  .  خواهد شد

کليه قوانين جمهوری اسالمی، از قانون اساسی تا قانون کار و غيره همگی ارتجاعی و غيرانسانی هستند و به طور 

  .داری نيز مغايرت عميق دارندالمللی سرمايهشمول بينکلی حداقل با قوانين جهان

بايستی در برابر  آارگران می«: المللی کار، چنين آمده است سازمان بين٩٨ مقاوله نامه شماره ١ ماده ١در بند 

  نيز١ ماده ٢، در بند »آميز در خصوص اشتغال از حمايت آافی برخوردار باشنداقدامات ضدسنديکايی و تبعيض

اج آارگران يا ايجاد مزاحمت برای آنان به هر وسيله به علت عضويت در ممنوعيت اخر«: مقرر شده است

اعمال » های آارهای تشكيالتی در ارتباط با تشکل در غير ساعتهای آارگری يا به علت شرآت در فعاليت تشکل

  . گردد

ابيری اتخاذ گردد بايستی تد در صورت لزوم بر اساس شرايط ملی می«دارد که   مقاوله نامه مزبور مقرر می٣ماده 

های آارگری از سوی ديگر تشويق شوند که از طريق  تا آارفرمايان و تشکل آارفرمايی از يک سو و تشکل



های داوطلبانه در جهت ايجاد قراردادهای دست جمعی بکوشند و بدين وسيله مقررات و استانداردها و شرايط  گفتگو

  ».آار را بين خود تنظيم آنند

المللی کار که جمهوری  سازمان بين٩٨ و ٨٧های  کار فعلی جمهوری اسالمی، با مقاوله نامهبدين ترتيب، قانون

اسالمی نيز آن را امضا کرده است مغايرت آشکار دارد، طبيعی است که نمايندگان اين حکومت، براساس قوانين 

- ان کارگران، بلکه نمايندگان سرمايهها نه نمايندگزيرا آن. خود سازمان جهانی کار، بايد از اين سازمان اخراج شوند

هر چند که در شرايط حاضر نبايد انتظاری از اين سازمان داشت تا . داران و حکومت حامی سرمايه هستند

توان با طرح اين مسئله، به مثابه يک ابزار تبليغی و اهرم فشار نمايندگان جمهوری اسالمی را اخراج کند، اما می

  .استفاده کرد

به نشريه جهان  org.cpiran.wwwتوانند در سايت حزب کمونيست ايران مندان می قانون کار، عالقهدر رابطه با

تدوين قانون کار، امر «، مراجعه کنند و مقاله ٢٠٠۶ نيمه اول اکتبر - ١٣٨۵، نيمه اول مهر ١٧٨امروز شماره 

  .ه کنندرا مطالع» مستقيم کارگران است

  
  قراردادهای موقت کار

  
به عنوان نمونه تنها تعداد آارگران اخراجی استان تهران از . شود تر می وضع آارگران در ايران هر روز بحرانی

 درصد ٢٠ هزار نفر بوده آه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ٢٥ در حدود ١٣٨٥ابتدای سال تا پايان خرداد ماه 

 هزار تومان نيز در قراردادهای موقت آار آه به توافق ١٨٠ تا ١٥٠مزد شناور بين ستتعيين د. رشد داشته است

اما تالش کارگران برای . آارفرما و آارگر محول شده موجب اختالف و شكايت بسياری از آارگران بوده است

  .ر شده استپيگيری حقوق خود، نه تنها هيچ نتيجه مثبتی نداشته، بلکه به اخراج هزاران کارگر نيز منج

ها، بخش مهمی از آار را به پيمانكاران واگذار آرده  ها و آارخانه های ايران، برخی از شرآتبنا به گزارش رسانه

 هزار تومان در ماه به ١٥٠آنند؛ اما حداآثر   هزار تومان پرداخت می٤٠٠ تا ٢٥٠و در برابر هر آارگر حدود 

ران قراردادی، از هيچ حمايت قانونی برخوردار نيستند و حتی عالوه بر اين، کارگ. شود آارگران پرداخت می

  .های دولتی نيز همين وضع برقرار استدر بسياری از شرکت. شوند آارگران موقت بيمه نمی

 درصد آارگران آشور زير پوشش قراردادهای موقت آار هستند و هر ساله در حدود ٦٧طبق آمارهای موجود، 

  .شود ران قراردادی افزوده می درصد به شمار آارگ١٩ تا ١٥

خواهند که در بسياری از مواقع کارفرمايان هنگام انعقاد قرارداد موقت کار با کارگران قراردادی، از متقاضی می

. پذيردها را میکارگر نيز اجبارا اين. گيرندامضای خود را در زير يک ورقه سفيد بگذارد و يا از او سفته می

کند و يا خواهد در کاغذ سفيدامضا وارد می اخراج کارگر را دارد هر آنچه که دلش میکارفرما هنگامی که قصد

  .را به روی کارگر اخراجی ببندد» قانونی«های گذارد تا از اين طريق همه راهسفته را به اجرا می

چنان ين روند هماند و اهای آغازين سال جاری حدود دويست هزار کارگر از کار اخراج شدهگفته شده است در ماه

  .ادامه دارد

 



  وضعيت زنان کارگر
  

کنند، اما در امروزه به داليل شرايط سخت اقتصادی، زنان نقش مهمی در پيشبرد اقتصادی جامعه و خانواده ايفا می

تر مزد کارگر زن بسيار کمحتی در يک کار برابر دست. عين حال زنان از تبعيض و مردساالری همواره در رنجند

  . زد همکار مرد او استمدست

حقوقی مطلق زن را در ايران به طور جمهوری اسالمی، در عملکردهای روزانه و در کليه قوانين خود بی

در اين . واری را بر زنان اين کشور تحميل کرده استای رسميت داده و زندگی بردهسيستماتيک و سازمان يافته

فرهنگی،  عضو شورایبنا به اظهار مهری سويزی، . دناک استدار بسيار درميان موقعيت زنان کارگر و خانه

زن خانه   هزار٥٠٠ ميليون و ١٢بيش از «اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری اسالمی، 

-دار، در مقابل کارهای سخت خانگی با ساعات کار طوالنی هيچ دستبه زنان خانه» .دار در آشور وجود دارند

دار به لحاط اقتصادی از اين رو زن خانه. گيردها تعلق نمیای نيز به آنگونه بيمهگردد و هيچنمیمزدی پرداخت 

کند و از سوی سو معيشت و زندگی خانواده را دچار مشکل میشود که اين امر از يککامال وابسته به مرد می

تر سرکوب و  به مردان، هر چه بيشهمين وابستگی اقتصادی زنان. گرددديگر، به تقويت مردساالری منجر می

مزد و يا بيمه بيکاری توسط حکومت، از جمله تالش برای پرداخت دستبنابراين، . تحقير زنان را به دنبال دارد

  .کنددار کمک میهايی هستند که به استقالل نسبی زنان خانهراه

آليه آارگران . گيرندمزد مىومان دست هزار ت٣٠نيشابور، ماهيانه » شيردوشان«زنان آارگر شرآت برای مثال 

. آنند هزار تومان حقوق دريافت مى٣٠دهند آه فقط  در شيفت شب آار آرده و اين شرآت را زنان تشكيل مى

 ١٢، توليد آننده انواع مواد لبنى پنير، ماست و خامه بوده و آارگران اين شرآت، روزى »شيردوشان«شرآت 

.  هزار تا يك ميليون تومان چك و سفته به عنوان ضمانت دريافت شده است۵٠٠ از آارگران. آنندساعت آار مى

اى در جلسه«: باره به خبرگزارى ايلنا، گفته استسعيد عمارلو، از عناصر خانه آارگر جمهوری اسالمی، در اين

 معادن و دبير آه در فرماندارى شهرستان و با حضور فرماندار، مسئوالن اداره آار، اداره اطالعات، صنايع و

اجرايى خانه آارگر نيشابور برگزار شد، مشكالت واحدهاى صنعتى نيشابور به ويژه شرآت مذآور مورد بررسى 

هايى آه اقدام به دريافت چك و قرار گرفت و مسئوالن در جهت رفع مشكالت آارگران و برخورد قاطع با شرآت

 ».آنند، قول مساعد دادندسفته از آارگران مى

ها از جمله  که در پکن برگزار شد، دولت١٩٩٥ه يادآوری است که در کنفرانس جهانی زنان در سال الزم ب

  .جمهوری اسالمی، متعهد شدند که تغييرات اساسی در بهبود زيست و زندگی زنان فراهم کنند

ر اساسی در بهبود کنيم، تغيياما اکنون با گذشت يازده سال از اين کنفرانس، هنگامی که به وضعيت زنان نگاه می

المللی همواره از وضعيت دهشتناک اقتصادی، سياسی و اجتماعی زنان در آمارهای بين. بينيمها نمیوضعيت آن

ها، خشونت عليه زنان و فقر نه تنها کم نشده، بلکه افزايش هم يافته بنابراين، در اين سال. دهندسطح جهان خبر می

  .است

شود و همه قوانين و  زن به عنوان يک انسان کامل به رسميت شناخته نمیدر حاکميت جمهوری اسالمی، حتی

  .مقررات آن نيز مردساالرانه و به ضرر زنان است



چون کارگران بيکار و شاغل در يک صف متحد و در چنين وضعيتی، ضروری است که زنان و مردان کارگر هم

های زنان در جهت برابری زن و مرد در همه عرصهداری از جمله عليه هرگونه ستم بر متشکل بر عليه سرمايه

  . اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه کنند

  
  کودکان رنج و کار

ای، کار کودکان در هر جامعه. پذيرترين بخش جامعه هستندترين و آسيبپناهکودکان کار در همه جای جهان شايد بی

داری، به ويژه کشورهای های تلخ جوامع سرمايهی و واقعيتترين ستم و استثمار انسانترين و زشتدردناک

کشی و آزار و اذيت کارفرمايان و حتی والدين تر از ديگر کارگران مورد بهرهکودکان کار، بيش. پيرامونی است

  .گيرندقرار می

 در  ميليون کودک در سراسر جهان٢٧۵، )يونيسف(بر اساس گزارش صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل

  .های خانوادگی قرار دارندمعرض خشونت

آميز عليه کارشناسان مسائل کودکان اعتقاد دارند که اعمال خشونت: يونيسف، در آخرين گزارش خود نوشته است

های روحی، مشکالت تحصيلی، محدوديت در روابط اجتماعی، افسردگی و کودکان در خانواده باعث بروز عقده

  .استرس فراوان خواهد شد

های جهان خواسته است که عواقب اعمال خشونت عليه کودکان در خانواده را به اطالع عموم يونيسف، از دولت

  .تری عليه ضرب و شتم کودکان وضع نمايندرسانده و قوانين سخت

 درصد ٧بهزيستی جمهوری اسالمی که اخيرا به مناسبت روز کودک منتشر شده است، تنها   سازمان بيانيهبراساس 

مانده محروم از حضور در فضای مهد آودك   درصد باقی٩٣راهيابی به مهد آودك دارند و   آودآان ايرانی شانساز

 مهد آودك موجود در آشور حضور ٦٠٠ هزار و ١٠ درصد آودك ايرانی در ٧ اين .اند های الزم دريافت آموزش و

  . دارند

شود، بلکه در ابعاد کشوری اين مسئله توسط آزاری در کشورهايی چون ايران، فقط به خانواده محدود نمیکودک

آزاری به ميان بياوريم بالفاصله محروميت تحصيلی هنگامی که در ايران حرفی از کودک. شوددولت اعمال می

دکان، تجاوز جنسی کودکان، فروش کودکان، کودکان، کار کودکان، اعدام کودکان، ازدواج کودکان، سوءتغذيه کو

همه اين مسايل با . کنندها و غيره در مثابل ما مانند هيواليی سر بلند میهای آنکودکان خيابانی، فروش ارگان

ريشه اصلی همه اين فجايع . ساختارهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشور گره خورده است

 .های اقتصادی و اجتماعی حاکميت جستجو کردياستانسانی را بايد در س

.  هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده شده است٥٠٠در آخرين تحقيقات کارشناسان شمار کودکان کار و خيابانی،

 درصد کودکان ٥٠براساس تحقيقاتی که سال گذشته توسط وزارت ارشاد جمهوری اسالمی، صورت گرفت بيش از 

از . انداستفاده جنسی قرار گرفتهانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوءخيابانی توسط اعضای خ

براساس ماده فقهی .  مورد آن کودک آزاری بوده است١٠٠٠ حدود ٨٤ خشونت خانگی ثبت شده در سال ٨٠٠٠



ری حتی اگر برای والدين مجاز دانسته است و پدر و يا جد پد» کشته نشدن«، سقف تاديب کودک را تا حد ۶٢٢

 . شودفرزندش را زير شکنجه بکشد مطابق قانون اسالمی قصاص نمی

هايى هم آن. ها به کار مشغولنداند که بخش عمده آن  ميليون کودک در ايران، از تحصيل مانده٨/١طبق آمار موجود 

  .پردازند، وضعيت چندان مطلوبى ندارندکه به تحصيل مى

مانند و به ناچار وارد بازار شماری از تحصيل باز مین، هر ساله کودکان بیچون ايرامندی همدر کشوری ثروت

زنی، آدامس و شکالت فروشی، فال فروشی، واکسدر کارهايی خطرناک، مضر و سخت مانند گل. شوندکار می

پزی، های آجرهای اتومبيل، پالستيک فروشی، شاگردی مغازه، باربری، کشاورزی، کورهفروشی، پاک کردن شيشه

برخی از اين کودکان، توسط . ، مشغولند...های کوچک و بافی و ديگر کارگاههای نمور و کم نور قالیو کارگاه

  .شوندگری و غيره وادار میفروشی، توزيع مواد مخدر، دزدی، تکدیباندهای مافيايی به تن

ها سر پناهی ندارند، به ای از آنو اما عدهگردند ای از کودکان کار، دارای خانواده هستند که شب به خانه برمیعده

ها و يا به صورت دسته جمعی در جاهايی که ها، و پارکها، خرابهها و زير پلها و خيابانناچار در کنار کوچه

  . رساننداند شب را به صبح میباندها مافيايی در نظر گرفته

 ٨٠براساس تحقيقات و آمارها . برندو جسمی رنج میهای روحی اکثريت کار کودکان، از انواع و اقسام ناراحتی

های تغذيه، کم خونی، انواع بيماریچون دچار سوءها همدرصد کودکان کار در معرض انواع خطرات و بيماری

  .های مسری، پوسيدگی دندان، ناراحتی قلبی، کم وزنی و اختالالت ديگر قرار دارندپوستی، چشمی، بيماری

 ساعت در ١۶فرسا، حتی به مدت چ حقوق قانونی برخوردار نيستند و در کارهای سخت و طاقتکودکان کار، از هي

داران در واقع سرمايه. رود هزار تومان در ماه باال نمی٣٠ تا ٢٠ها از مزد آنکنند، در حالی که دستروز کار می

دردسر، کودکان کار، بی. زنندمیرحمی تمام از دست رنج کار اين کودکان کوچک، سودهای کالنی به جيب با بی

  . داری هستندناپذير، نيروی کار ارزان سيستم سرمايهادعا و خستگیبی

اين پديده دردناک داليل مختلفی دارد که فقر و محروميت، عدم تامين معيشت خانواده، برای کمک به والدين و به 

کودکان کار از تفريح و . شد نه به دوش کودکانهايی است که بايد به دوش دولت بادوش کشيدن بخشی از مسئوليت

بيند که آه و چنان آسيب میشان آنمانند و گاها رشد ذهنی و جسمیتحصيل و يک زندگی معمولی انسانی محروم می

  .ها خواهد بوداسف آن تا آخر عمر با آن

دين اين کودک در چه شرايطی گشايد فارغ از اين که موقعيت اقتصادی و اجتماعی والکودکی که چشم به جهان می

 سالگی امکانات برابری برای همه ١٨قرار دارد، دولت موطف است نيازهای اين کودک را برآورده سازد و تا 

  . اما متاسفانه چنين نيست. کودکان کشور اعم از تحصيل، بهداشت و درمان، سرپناه و تفريح و غيره را تامين کند

اگر در کشورهای غرب طبقه کارگر و . بر کودکان نيز سخت و دشوار کرده استستم و استثمار طبقاتی، زندگی را 

اند برخی از مطالبات خود از جمله کمک هزينه کودک و طلب ديگر با مبارزه پيگير خود توانستههای حقجنبش

ان بسی ها تحميل کنند، اما در کشورهای آسيايی و آفريقايی، وضع کودکتحصيل و بهداشت رايگان را به دولت

. دهندها را مورد آزار و اذيت نيز قرار میعالوه بر وادار کردن کودکان به کارهای سخت، آن. دردناک است

های جهان کنوانسيون در حالی که اکثر دولت. کنندترين احساس مسئوليت انسانی نمیها نيز در قبال کودکان کمدولت



بر روی کاغذ مانده و هيچ اقدامی در راه بهبود زندگی و تحصيل و ها فقط اند، اما تعهد آنحقوق کودک را پذيرقته

  . دهندبهداشت کودکان انجام نمی

  
  وضعيت دردناک کارگران افغانی در ايران

  
کارگری و راسيستی دستگيری و اخراج  آبان ماه، در يک اقدام ضد۶حکومت جمهوری اسالمی، از روز شنبه 

  .ت را آغاز کرده استکارگران و مهاجرين افغانی فاقد کار

 هزار نفر از آنان ٩٠٠کنند که تنها  ميليون مهاجر افغانی در ايران زندگی می٣براساس آخرين آمار رسمی بيش از 

  . تنها يک هزار نفر نيز مجوز کار در ايران را دارند دارای کارت اقامت و

وزارت بازرگانی به  ظامی، دادستانی وهايی متشکل از وزارت کشور، نيروی انتجمهوری اسالمی، با تشکيل تيم

رفته و نسبت به اخراج  مشغول کار هستند  همراه بازرسان وزارت کار به مراکزی که مهاجران افغانی بدون مجوز

  .کنندآنان اقدام می

های ای از خشونتجمهوری اسالمی، در حالی اخراج کارگران مهاجر افغانی را آغاز کرده است که موج گسترده

   .های وسيعی از افغانستان را در برگرفته استای و درگيری ميان نظاميان ناتو و افراد طالبان بخشای و فرقههقبيل

های اخير تبليغات فاشيستی خود بر عليه کارگران پناهندگان و حکومت جمهوری اسالمی و کارفرمايان، در ماه

ها نظير نسبت دادن فساد و ها و تهمتترين دروغه شنيعمقامات جمهوری اسالمی، ب. اندمهاجرين افغانی تشديد کرده

سو بيکاری و غيره سعی دارند جامعه را بر عليه پناهندگان و مهاجرين افغانی تحريک کنند تا از اين طريق از يک

های ضدکارگری خود سرپوش ها را از ايران اخراج کنند و از سوی ديگر با اين تبليغات فاشيستی به سياستآن

  . ارنندبگذ

-بخش عظيم پناهندگان و مهاجرين افغانی در ايران، به عنوان بخشی از طبقه کارگر اين کشور، نيروی کار ارزان

کارگران افغانی مقيم ايران، نزديک به سه دهه است که در ايران کار و . شوندداران محسوب میتری برای سرمايه

تر به تر و با ساعات طوالنیمزد کمآنان اجبارا با دست. دکنند، اما از حق و حقوق شهروندی محرومنزندگی می

ترين اعتراضی بکنند با خطر دستگيری و گردند و اگر در مقابل اين وضعيت کوچککارهای سخت وادار می

  .شونداخراج به جنگ و جهنم افغانستان مواجه می

ها غيرانسانی و اخراج آن. ی برخوردار باشندکارگران افغانی، شهروندان ايران هستند و بايد از همه حقوق شهروند

  .  کنوانسيون ژنو است١٩۵١شمول پناهندگان و مهاجران از جمله قوانين مغاير با قوانين جهان

کارگران ايران بايد صدای اعتراض . خواه جامعه ايران، موظفيم از حقوق آنان دفاع کنيمما کارگران و مردم آزادی

ها رساتر سازند و نگذارند جمهوری اسالمی  کارگران مهاجر افغانی و تهديد و اخراج آنخود را به استثمار شديدتر

های غيرانسانی خود بر عليه طبقه کارگر از جمله بيکاری و داران با اين تبليغات پوچ و راسيستی سياستو سرمايه

داری و در و غيره سيستم سرمايهحقوقی و فساد و بيکاری عامل بی. غيره را به حضور مهاجرين افغانی نسبت دهند

های ها دروغاين. داری جمهوری اسالمی است، نه پناهندگان و مهاجرين افغانی و غيرهراس همه حکومت سرمايه

ها پناهنده بزرگی است که جريانات راست و فاشيستی در تمامی نقاط جهان به پناهندگان و مهاجرين از جمله ميليون



بايد از حق اقامت و شهروندی پناهندگان و مهاجرين افغانی حمايت کرد و نگذاشت . دهندو مهاجر ايرانی نسبت می

 . بين کارگران تفرقه بنيدازد

  
  شرکت ايران خودرو و وضعيت کارگران آن

  
-داران کارگران اين شرکت بزرگ را وادار کردهسرمايه. ها هزار کارگر در شرکت اير ان خودرو اشتغال دارندده

  .  دستگاه در روز رسيده است٢١٠٠، به ٢٠٦توليد پژو  .زهای جمعه هم کار کننداند حتی رو

های توليدی آن و های عمده توليد ماشين در ايران است که با وجود افزايش قيمت ماشينايران خودرو، از شرکت

رض بيکاری و يا مزد کارگران اين واحد در سطح پايينی قرار دارد و همواره در معدرآمدهای کالن همواره دست

ها نفر از کارگران اين شرکت در اثر های اخير حتی گزارش شده است که هر سال دهدر سال. شدت کار قرار دارند

  .دهندعدم ايمنی کار و يا شدت کار جان خود را از دست می

حالی که نه تنها در .  تا يک ميليون تومان نسبت به گذشته افزايش يافته است٣٠٠اخيرا قيمت برخی خودروها بين 

مزد کارگران اين واحد بزرگ صنعتی کشور متناسب با تورم و گرانی واقعی افزايش هيچ نشانی از افزايش دست

  . ها نيز در حال افزايش استنيافته، بلکه شدت کار آن

 ها افزايش پيدا کرده مربوط به توليدات شرکت ايران خودرو است، بر اساس برخیخودروهايی که قيمت آن

  . درصد بازار خودروی کشور را در اختيار دارد۵۴برآوردها 

اين خودرو تنها خودرويی است که طراحی و . تر از ساير خودروها بوده استافزايش قيمت خودروی سمند بيش

ساخت آن در ايران صورت گرفته است و شرکت ايران خودرو در تالش است تا آن را به کشورهای ديگر صادر 

  .کند

مقامات دولتی خط توليد سمند در کشورهای روسيه و جمهوری آذربايجان راه اندازی شده و تا چند ماه ديگر به گفته 

  .خط توليد آن در سوريه نيز راه اندازی خواهد شد

 هزار تومان بوده اما اکنون ٨٠٠ ميليون و ١٠قيمت هر دستگاه سمند معمولی در بازار داخلی تا دو هفته پيش حدود 

  . هزار تومان رسيده است٨٠٠ ميليون و ١١به حدود 

های مختلف پژو که توسط قيمت ساير خودروهای توليدی شرکت ايران خودرو نيز افزايش يافته است و قيمت مدل

  .اندترين افزايش قيمت را در بازار داشتهشوند بيشاين شرکت توليد و مونتاژ می

 هزار تومان ٩٠٠ ميليون و ١۶تومان افزايش يافته و از  هزار ٩٠٠ حدود ELX) پرشيا(قيمت خودروی پژو پارس

  . هزار تومان رسيده است٨٠٠ ميليون و ١٧به 

 هزار تومان ۴٠٠اند نيز به طور ميانگين بندی شده که بر اساس تجهيزات نصب شده طبقه٢٠۶خودروهای پژوی 

  .اندنسبت به دو هفته قبل افزايش قيمت داشته

 هزار ١٠٠ ميليون و ١٢ تيپ سه حدود ٢٠۶ ميليون تومان، پژوی ١١ تيپ دو ٢٠۶رو اکنون در بازار تهران خود

  .شود ميليون تومان معامله می١۵ هزار تومان، و تيپ شش حدود ٧٠٠ ميليون و ١٣تومان، تيپ پنج حدود 



ش قيمت  هزار تومان افزاي٣٠٠ترين خودرو در داخل ايران است، حدود در اين ميان خودروی پرايد که پرفروش

شود که دومين توليد کننده بزرگ خودرو در ای در شرکت ساپيا توليد و مونتاژ میاين خودروی کره. داشته است

  . درصد بازار را در اختيار دارد۴۴ايران است و حدود 

 هزار تومان در بازار تهران ١۵٠ هزار تومان به حدود هفت ميليون و ٨۵٠قيمت پرايد از حدود شش ميليون و 

  .يده استرس

 هزار دستگاه پرايد توليد کرده که رکوردی در توليد خودروهای ٣۵٠در سال گذشته شرکت ساپيا نزديک به 

اين خودرو به دليل پائين بودن قيمت، بازار مناسبی در ايران پيدا کرده و طبقه متوسط که . آيدسواری به حساب می

  .اندودرو استقبال کردهقيمت را ندارند، از اين خقدرت خريد خودروهای گران

شود يکی از داليل اصلی افزايش قيمت خودروهای توليدی شرکت ايران خودرو، صدور بخشی از گفته می

  . خودروهای سمند توليدی به خارج صادر است

 شود امسال به حدود يکبينی میتر از يک ميليون دستگاه رسيده و پيشتوليد خودرو در ايران در سال گذشته به بيش

  .  هزار دستگاه برسد٢٠٠ميليون و 

 
  اعتراض و اعتصاب و ضرب و شتم کارگران

  
مزد معوقه اش با افزايش ناگهانی قيمت نفت، حتی دستجمهوری اسالمی، با سرازير شدن ميلياردها دالر به خزانه

-نی بيکاران میها به صف ميليوها يکی پس از ديگری تعطيل و کارگران آنپردازد، کارخانهکارگران را نمی

فراتر از اين احتمال تحريم . ها تبديل شده استپيوندند، اخيرا بحث تورم و گرانی به يک بحث جنجالی رسانه

  .اقتصادی ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل نيز در راه است

ارگری و سرآوب اين های آگيری اعتراضزمان با اوج آارگر و نماينده مجلس، هم  خانه ، دبيرآل عليرضا محجوب

  ميليون١٣آشور اآنون حدود «:  از دستور خود در مجلس شورای اسالمی، گفته است  پيش اعتراضات، در نطق

 واحد توليدی ۵٠٠ در   آه هايشان  هزار آارگر و خانواده٢٠٠   به ، نزديك  ميان  فقر دارد و در اين  زير خط جمعيت

 شورای اسالمی شاهد   مجلس  هستند و بارها در مقابل  نو شاغل  و سيمين ، ناز نخ  باف های پوشينه نظير شرآت

. اند ماه است حقوق نگرفته۵٠حتی برخی از آارگران . اند  نكرده  دريافت  حقوق  آه هاست، ماه ايم ها بودهحضور آن

   طرح  ماهه ی ششمجلس نيز برا. مستمری تصويب شده بازنشستگان نيز پس از هفت ماه هنوز پرداخت نشده است

  ». آار را به تعويق انداخته است  قراردادهای موقت تجديد نظر در 

قطعا نيز . گذاری اين حکومت استاين سخنان يک عنصر شناخته شده جمهوری اسالمی از تريبون رسمی قانون

-ارقام واقعی اعالم میتر از کنند، تعديل شده و پايينآمار و ارقامی که محجوب و يا ديگر سران حکومت اعالم می

  .کنند تا به زعم خود شوک و بحران در جامعه دامن نزده نشود

جمهوری اسالمی، پس از سرکوب شديد کارگران شرکت واحد، به خود جرات داد تا به کارگران واحدهای ديگر 

به .. ها و ازیساگر کارگران واحدهای بزرگ صنعتی مانند صنايع نفت، پتروشيمی، ذوب آهن و ماشين. حمله کند

ميدان بيايند و به حمايت و پشتيبانی از اعتراض واحدهای ديگر برخيزند نه تنها کارگران قادر خواهند بود حقوق 



داران و حکومت بيرون بکشد، بلکه حق آزادی تشکل مستقل خود، اعتصاب معوقه خود را يک جا از حلقوم سرمايه

در ابن جا به چند نمونه از اعتراضات کارگری اشاره .  خواهند کردو اعتراض و آزادی بيان را نيز به آن تحميل

  .کنيممی

  

کارگران اضافه شده بود،  مزدمزد کارگران قراردادی که در ابتدای سال به دست هزار تومان از دست٣٠ کاهش -

مورد شکل ای در اين اما متاسفانه مبارزه سراسری و گسترده. موج اعتراض کارگران را در پی داشته است

به  داری ساکت نماندند و از اواسط شهريور ماه،اما کارگران ديزل خودرو، در مقابل اين تهاجم سرمايه .نگرفت

هايشان، دست از کار کشيدند و توجهی به خواستبی پس از يک هفته. عنوان اعتراض به سالن غذا خوری نرفتند

طی دست از کار کشيدند که قراردادهای موقت يک ساله کارگر ديزل خودرو، در شراي هفت هزار. اعتصاب کردند

  . تبديل به قراردادهای يک ماهه شده است هاآن

 به کارگران پاسخ بدهند، اما در ٦/٨٥ /١٥پس از اعتصاب کارفرمايان به وحشت افتادند و قرار شد روز چهارشنبه 

به محاصره  نيروهای امنيتی کارخانه را. اتوبوس که از خط توليد بيرون آمده بود به آتش کشيده شد ٣اين مدت 

فقط .  نتوانستند اعتصاب را بشکنند درآوردند که البته با تجمع و برخورد هوشيارانه فعالين کارگری نيروهای امنيتی

  . ها کرده بودندنشد که چه کسانی اقدام به آتش زدن اتوبوس  البته مشخص.برخوردهای پراکندهای صورت گرفت

تومان   هزار٢٠نشينی کردند و با افزايش خودرو، با تداوم اعتصاب حود، مديريت را وادار به عقبکارگران ديزل 

اين اعتصاب نشان داد که اگر کارگران متحد و آگاهانه عمل کنند به . مزدهايشان به اعتصاب خود پايان دادندبه دست

  .داران تحميل کنندتوانند مطالبات خود را به سرمايهراحتی می

 

کارخانه .  کارگران پرريس سنندج، به مدت  ده روز دست به اعتصاب و  اعتراض زدنددر شهريور ماه گذشته -

  . ای خصوصی استپرريس کارخانه

های ضدکارگری کند فعالين کارگری را از اين واحد صنعتی اخراج کند تا سياستکارفرمای اين کارخانه، سعی می

اند و همواره از نمايندگان و داران ندادهای به سرمايهارگران تاکنون چنين اجازهاما ک. خود را بدون مانع پيش ببرد

اعتصاب اخير کارگران پرريس، عالوه بر خواست مطالبات اقتصادی و اجتماعی، در . کنندفعالين خود دفاع می

در اين . رفتاعتراض به تهديد اخراج بهزاد سهرابی يکی از نمايندگان خود از طرف صاحب کارخانه شکل گ

  .های امنيتی و پليس ايستادندمصاف، کارگران پرريس، در يک صف متحد در مقابل کارفرما و نيروی

 روز ١٠به مدت » اخراج سازی ممنوع«کارگران برای جلوگيری از اخراج اين نماينده و سخنگوی خود، با شعار 

 فعالين کارگری شهرهای ديگر نيز قرار اين اعتصاب مورد حمايت و پشتيبانی مردم سنندج و. اعتصاب کردند

  . گرفت

ای نهايت امر، نيروهای امنيتی به دستور شورای تامين استان به کارگران اعتصابی حمله کردند و به طور وحشيانه

  .ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اعتصاب را شکستندکارگران اعتصابی و خانواده و کودکان آن



از آارگران » شريف ساعد پناه« مهر ماه منزل ٢۵شنبه عات جمهوری اسالمی، روز سهنيروهای حفاظت و اطال

  . سنندج را مورد بازرسی قرار دادند» پرريس«شرآت ريسندگی 

، از جمله کارگران شرکت پرريس بود که همراه با ديگر کارگران اين واحد در اعتصاب »شريف ساعد پناه«

های ، آامپيوتر و دست نوشته»شريف ساعد پناه« در جريان بازرسی منزل مامورين. شهريور ماه شرکت کرده بود

نامبرده صبح روز . حفاظت اطالعات احضار شد وی در خصوص شرآت پرريس ضبط کرده و خود وی نيز به 

  .  مهر ماه به حفاظت اطالعات سنندج مراجعه و سپس به دادگستری سنندج اعزام شده است٢۶چهارشنبه 

   

های بنا به گزارش. رش البرز بابلسر، توسط مامورين ضدشورش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند کارگران ف-

 شانه آغاز آرد و ٣٥٠فرش ماشينی   با توليد١٣٥٦منتشر شده آارخانه فرش البرز بابلسر، فعاليت خود را از سال 

 ١١ دستگاه فعال و توليد ٤٨و  آارگر ٦٣٥بود آه با  ها در عرصه توليد ترين آارخانه  يكی از فعال٧٠در دهه 

با خروج  1377 با وجود اين در سال. تراآم در روز فعاليت داشت 1000  شانه٥٠٠هزار متر مربع فرش ماشينی 

.  متر آاهش پيدا آرد٤٥٠٠اين واحد به   شانه از آارخانه ميزان توليد فرش در٣٠٠ دستگاه توليد فرش ماشينی ٢٤

مديره آارخانه تصميم به قراردادی آردن کارگران  شد آه هيات  از زمانی آغازمشكالت آارخانه فرش البرز درست

  .  سال سابقه آار داشتند٢٠ تا ١٥آم  اين کارگران، هر يك دست. اين واحد گرفت

فرش البرز بازنشسته و ساير آارگران نيز وادار به بازخريد آردن   نفر از آارگران٣٠٠ تاآنون ١٣٨٢از سال 

 ماه گذشته با وجود برگزرای اعتراض و ٩اما آارگران آن در . ای از آارگران آن را نپذيرفتد هشدند آه عد خود

  .انداستان، موفق به دريافت حقوق معوقه خود نشده ديدار با مسئوالن

بافی البرز بابلسر در بازداشت نيروهای پليس   فرش ای از کارگران کارخانه  مهر ماه، عده١١تا روز سه شنبه، 

  .  يک ميليون تومانی آزاد شدند  تن از آنان با سپردن وثيقه۶٠د، سرانجام بودن

اند ماه بالتكليفی قصد داشته ٩ تن از آارگران اين واحد نساجی پس از ٣٠٠خبرگزاری ايلنا، گزارش داده است 

نند آه با مقاومت به سمت فرمانداری بابلسر راهپيمايی آ های خودضمن تجمع در مقابل آارخانه به همراه خانواده

 همچنين جمعی. هايشان انجاميده استآار به درگيری و برخورد با آارگران و خانواده نيروی انتظامی مواجه شده و

  .اند  از آارگران معترض اين شرآت بازداشت شده

ازی صورت گرفته بود که صاحب کارخانه، به بهانه تغيير ساختار و نوس ها پس از آناعتراض کارگران، ماه

در  او.  تن از آارگران اين واحد مازاد است٢٠٠ای به مديرآل آار مازندران، اعالم کرده بود که   نامه آارخانه در

واحد را تعطيل کرده  ، بخش بافندگی شرآت را نيمه تعطيل و اواخر شهريور سال گذشته، سرانجام اين١٣٨٤خرداد 

  .بودند  از دست داده آارگر رسمی شرآت کار خود را٣٠٠بدين ترتيب . بود

حسين محسن پور، . ايلنا، با چند تن از کارگران مجروح شده فرش البرز بابلسر در اثر حمله پليس، گفتگو کرده است

يك هفته قبل از : گويد   سال سابقه پيرامون اين حادثه می١۵يكی از آارگران شاغل در فرش البرز بابلسر با بيش از 

گير مسايل آارخانه آارگران بوديم، به    نفر از آارگران اين واحد آه پی۴٠ه عصر شنبه مورد نظر، روز جمع

شرآت صحبت آرديم و به ما گفتند آه شنبه ) صاحب(جا در مورد وضعيت واحد با مالكفرمانداری دعوت شديم؛ آن



 در اين جلسه يكی .شود و آارگران سر آار خود خواهند رفتآارخانه بازگشايی می) شنبه روز درگيری(هفته آينده

ما صداقت داريم؛ اگر آارخانه تا روز شنبه آغاز بكار نكرد، مقابل شهربانی روی :   از مسئوالن امنيتی بابلسر گفت

  ! خوابم  زمين زير پای آارگران می

 ۵٠  تا۴٠روز شنبه . آيد  ها در مورد شرآت و آارگران به عمل می  شنبه، آخرين هماهنگی  همان روز گفتند آه پنج

شورش در انتظار ما هستند و با باتوم و گاز دانستيم آه ماموران ضد  نفر به فرمانداری رفتيم تا خبر بگيريم، اما نمی

  ! آور از زن و بچه ما استقبال خواهند آرد  اشك

نيستيم و حق آردند گويا ما انسان آور استفاده می  آنان پير و جوان و زن و مرد را به باد آتك گرفتند و از گاز اشك

دانيم اينان از آجا آمده بودند؛ نيروی انتظامی بودند يا سپاهی، اما لباس پلنگی   نمی! خواهی نداريم  فرياد زدن و تظلم

گيری آنند و جمعی هم به فرمانداری آمده بوديم   ای از ما به اداره آار رفته بودند تا قضيه را پی  عده. بر تن داشتند

 نفری ۵٠٠ - ۴٠٠آنم آه باره بر سرمان ريختند تعدادشان زياد بود، فكر میما به يكدانم آه چه شد، انمی

شنبه نيروهای ضد شورش را خبر آرده بود و آنان در شهر مستقر بودند ما خبر    گويا فرمانداری از روز پنج !بودند

  . نداشتيم

اور    اشك  اول گاز...   : ن سمت منصوب شده، گفت ماه پيش به اي۵های فرماندار جديد آه از   حسين، با اشاره به گفته

بوس ريختند و روانه پاسگاه   هايشان و ما را داخل مينی  زدند و بعد هم با باتوم افتادند به جان آارگران و خانواده

حبت خود ای را هم در فرمانداری مورد لطف و م  ای از ما را در اداره آار آتك زده و آورده بودند و عده  عده. آردند

  ! اند، ما خيلی خوب درك آرديم؟اگر ديگران مفهوم مهر ورزی دولت را متوجه نشده! قرار داده بودند

ام و دست همسرم شكسته و االن در داخل گچ است و خودم نيز از ناحيه گوش راست آسيب ديده: گويد  حسين، می

 نفرشان آارگر ٣٧ نفر را به پاسگاه بردند آه ۴٣. ام   روز است آه آزاد شده٢: گويداو می!   ام آم شده است  شنوايی

چنان در بازداشت هستند آه وضعيت آنان نيز بزودی  نفر هم١۵اند و   هم با تعهد آزاد شده) شنبه  پنج(بودند؛ تا امروز

  ...شود  مشخص می

كستند و در حالی آه لباس من تير هوايی هم در آردند با قنداق اسلحه زدند زير چشم من و سرم را ش: گويدمهدی می

جا هم آور زدند داخل ماشين و آن  بوس نشسته بوديم آه گاز اشكدر مينی! خونی شده بود، با باتوم افتادند به جانم؟

دهند روم و با اين حال اجازه نمیقدر خون رفته بود آه در پاسگاه از حال میآن! دوباره از ما پذيرايی مفصل آردند

گويد او می. دهد و در زندان بود آه سرم را پانسمان آردندهداری ببرند قاضی حكم به بازداشت من میآه ما را به ب

  گناه من و آارگران فرش البرز بابلسر چيست؟ 

ها اين آار را نكردند آه با ما انجام دادند؛ از قول من بنويسيد آه آارگران گرسنه و شرمنده زن   باور آنيد با فلسطينی

در آستانه ماه مهر، : گفترا آتك زدن هنر نيست، اگر هنر داريد، مشكالت مردم را حل آنيد و آارگری میها و بچه

! اگر ناموس مردم به گناه بيفتد؛ مسئولش آيست؟: و آن يكی گفت! مفهوم مهرورزی را خيلی خوب متوجه شديم؟

  !!رودايمان دارد از در بيرون می! صبر آن: توان گفتآخر تا آی می

  



های  نفر از کارگران کارخانه الکتريک رشت، در خيابان٣٠٠ شهريور و اول مهر، حدود ٣٠ و ٢٩ در روزهای -

قبه جنايت «: دادندکارگران شعار می. مرکزی شهر دست به راهپيمايی زدند و به طرف استانداری حرکت کردند

، »شهر تهران برای غارت آمده به گيالنهای دزد زباله«، »کندحمايت می) منظور استانداری( استان کندمی

 و چند تن از   کارگران خشمگين پس از راهپيمايی در مقابل استانداری تجمع... و » کفايت ننگت بادمسئول بی«

اين که ديگر جانش به لب رسيده  ها با خشم شرايط سخت زندگيش را گفت و يکی از آن.  سخنرانی کردند کارگران

  . نجام دهدو هر کاری ممکن است ا

اند، بارها و بارها برای مطالباتشان دست اين کارخانه بيش از دو سال است که تعطيل شده و کارگران آن بيکار شده

  . اندها هر بار با وعده سر خرمن کارفرما و مسئولين دولتی روبرو شدهآن. اندبه اعتراض زده

کردند و دوست داشتند کاری برای ها ابراز همدردی می آنمردم زيادی که شاهد راهپيمايی و تجمع کارگران بودند با

   .ها انجام دهندآن

  
 مهر ماه، ٨ نفر کارگر قراردادی دارد که روز شنبه ١۴٠ نفر کارگر رسمی و ١۵٠ کارخانه چينی ارس تبريز، -

 ماه همراه با ۴دت کارگران قراردادی به خاطر عدم تمديد قراردادشان و تمامی کارگران به خاطر حقوق معوقه به م
. نيروهای انتظامی به کارگران معترض يورش بردند. ها دست به اعتراض و تجمع زدندکارگران رسمی و خانواده

ای تبريز کشيده تعقيب و گريز ميان مامورين انتظامی و کارگران تا مقابل آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه
  . شد
  
 ماه ٨سايپای گرمسار در مقابل کارخانه به خاطر عدم پرداخت حقوق به مدت  مهر ماه، کارگران شرکت ٨ شنبه  -

  .دست به تجمع و اعتراض زدند که با يورش نيروی انتظامی روبرو شدند
  
، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايای معوقه يک سال »بافکار«سازی تهران  کارگران کارخانه چيت-

 مهر ماه برگزار گرديد و ٩شنبه اين تجمع صبح روز يک.  اقدام به تجمع نمودندگذشته خود در مقابل اين کارخانه
  .کارگران اعالم کردند که تا زمان پرداخت تمامی مطالبات خود اجازه انحالل کارخانه را نخواهند داد

  
ای دومين  مهر ماه، بر٩شنبه تبريز، صبح روز يک» ارس« کارگران قراردادی و رسمی کارخانه چينی بهداشتی -

ای استان روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايای خود در مقابل سازمان کار و آموزش فنی حرفه
  .آذربايجان شرقی دست به تجمع اعتراضی زدند

  
 مهر ماه، در اعتراض به ١٠، واقع در شهر صنعتی البرز قزوين، روز دوشنبه »فرش پارس« آارگران شرآت -

بنا به گفته کارگران، . و عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل استانداری قزوين دست به تجمع زدندتعطيلی شرکت 
 کارگر شرکت فرش پارس چهار ماه حقوق و ٣٣٠   ماه قبل اين واحد را تعطيل و٧کارفرمايان شرآت مذبور از 

  .کنندراضات آنان خودداری میمزايای خود را دريافت نکرده و کارفرمايان از مراجعه به شرکت و رسيدگی به اعت
  
 ماه حقوق و مزايای خود ٢ تاکنون فقط  ٨۵در استان يزد از ابتدای سال » درخشان« کارگر شرکت نساجی ١٢٠ -

  .کنندرا دريافت کرده و کارفرمايان از پرداخت مطالبات آنان خودداری می
  
 خرمشهر، در مقابل فرمانداری اين شهر  مهر ماه، يك صد نفر از آارگران اخراجی تاسيسات دريايی١٢ صبح -

 ماه از اخراج خود، هنوز ٤اين کارگران با وجود گذشت . تجمع آرده و خواستار رسيدگی به مشكالت خود شدند
  . بالتكليف هستند

  
 مهر ماه، در مقابل اين کارخانه دست به ١٣شنبه ، در استان فارس روز پنج»فسا« آارگران آارخانه قند شهرستان -
 کارگر معترض کارخانه ٣۵٠. خود از سوی مسئولين جمهوری اسالمی شدند عتراض زده و خواستار حل مشكالتا



 به  های آارخانه قند فسا رفع تبعيض ميان آارگران، پرداخت حقوق معوقه، متوقف نمودن واگذاری برخی از قسمت
ها نموده و خواستار برآورده شدن آنهايشان مطرح بخش خصوصی و تغيير مديران کارخانه را به عنوان خواست

  .شدند
  
قزوين، بار ديگر در مقابل استانداری قزوين دست به تجمع زده و خواستار » پوشينه بافت« کارگران شرکت -

 کارگر بازنشسته شرکت پوشينه بافت اعالم کردند ٢۵٠ کارگر رسمی و ۴۵٠. پرداخت مطالبات معوقه خود شدند
گونه حقوقی به آنان پرداخت نشده گذاری اين شرکت به بخش خصوصی تاکنون هيچ و پس از وا٨٣که از سال 

   .است
   
 مهر ماه در ١۶شنبه قزوين، صبح روز يك» فيلتر البرز« نفر از کارگران بازنشسته شرآت ١٠٠بيش از  -

  .اعتراض عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل اين شرآت دست به تجمع زدند
. اند تاکنون مطالبات پايان کار آنان را پرداخت نکرده٨١ معترض، کارفرمايان اين واحد از سال بنا به گفته کارگران

توافق با کارفرمايان شرآت مذبور مقرر شد در اولين   و طبق٨۵کارگران معترض اعالم کردند که ارديبهشت ماه 
  .نجام نشده استتاآنون هيچ اقدامی در اين خصوص ا فرصت حقوق بازنشستگان پرداخت شود، اما

  
 مهر ماه در مقابل استانداری مازندران تجمع ١٨ساری، روز سه شنبه » تخته سه اليی رجايی« کارگران شرکت -

  .نموده و خواستار احقاق حقوق خود شدند
 و بعد از واگذاری اين شرکت به بخش ٧٨اند که از سال ، اعالم کرده»تخته سه اليی رجايی«کارگران شرکت 
  . کارگر آن را بيکار کردند٢۴٠رفرمايان شرکت را تعطيل و خصوصی، کا

  
 کارگران کارخانه يخچال سازی لرستان طی روزهای گذشته بار ديگر در در مقابل استانداری لرستان دست به -

  .اعتراض زده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند
دنبال واگذاری کارخانه يخچال سازی لرستان به کننده در اين تجمع اعتراضی اعالم کردند که به کارگران شرکت

کارگران کارخانه يخچال .  کارگر آن نيز بيکار شدند٣٠٠بخش خصوصی پس از چند ماه اين کارخانه تعطيل و 
 اقدام به اعتراض نموده و خواستار بازگشت به کار خود شدند، اما تاکنون   سال گذشته بارها٢سازی لرستان طی 
  . خصوص انجام نشده استهيچ اقدامی در اين

  
 سال گذشته تاکنون يک هزار کارگر اين ٣خرم آباد به بخش خصوصی، طی » پارسيلون« با واگذاری شرکت -

 کارگر ديگر اين شرکت نيز طی يک سال گذشته اقدام به بازنشستگی پيش از موعد ۶۵٠. اندشرکت اخراج شده
، »پارسيلون«بنا به اظهار کارگران شرکت .  پرداخت نشده استگونه حقوق و مزايايی به آناننموده و تاکنون هيچ

 درصد ظرفيت فعاليت دارد و ٢٠بار مديران اين واحد، هم اکنون شرکت مذبور با  ماه يک۴به علت تعويض هر 
  .احتمال تعطيلی کامل شرکت و بيکار شدن کارگران باقيمانده نيز وجود دارد

  
آارگران آارخانه ايران ترمه و تهران . اند ماه است حقوق نگرفته٤و تهران پتو های ايران ترمه  آارگران آارخانه-

اين آارگران با توجه به آغاز ماه . اند ماه است حقوق نگرفته٤باشند پتو در قم، آه هر دو مربوط به يك آارفرما می
 آارگر ١٥٠ تا ١٤٠عالوه براين، . شان چند برابر شده استرمضان و سال تحصيلی جديد، بحران معيشتی

رغم مراجعات مكرر به اين شرآت و نيز تجمعات متعدد در مقابل استاندارس و اداره بازنشسته اين دو شرآت، علی
ها اند اما هنوز سنوات آن ماه است بازنشسته شده١٥آارگران با اين آه . اندآار قم، تاآنون پاسخی دريافت نكرده

 . پرداخت شده است
  
 ۴ مهر ماه، پس از ١٩چهارشنبه  ، روز »پارسيلون«فر از آارگران خشمگين شرآت نساجی  ن٢٠٠ بيش از -

ساعت تجمع در مقابل اداره آل آار استان لرستان وارد ساختمان اين اداره شده و پس از تصرف دفتر مديرکل اين 
  . نهاد خواستار رسيدگی مسئولين به مشكالت خود شدند

ها آن.  سال سابقه آار مشمول قانون بازنشستگی پيش از موعد هستند٢٠ از اند که پسآارگران معترض گفته
اند آه برای هر سال يک ماه سنوات به آنان پرداخت ، گفته»پارسيلون«اند که مسئولين شرکت همچنين اعالم کرده

  .اند ماه حق سنوات دريافت آرده٢خواهند آرد، در حالی آه پيش از اين آارگران برای هر سال 



، نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی در اداره کار لرستان »پارسيلون«به دنبال اين اقدام آارگران شرکت نساجی 
  .حاضر شده و اجازه ادامه تحصن را به کارگران ندادند

  
يكی از کارگران شرکت کشتی .  دو هزار نفر از کارگران کشتی سازی فراساحل نسبت به فردای خود نااميد هستند-

روز ششم مهرماه، کارگران ناراضی درب کارخانه : حل بندرعباس، درباره وضعيت کارگران قراردادی گفتفراسا
ولی به . بعد از آن کارفرما قول داد که کارگران اخراجی را به کار باز گرداند. را بستند و مدير را بيرون کردند

يک عده جلوی : داره کار استان گفتوی، از تجمع روزانه کارگران مقابل درب شرکت و ا. قولش عمل نکرد
اين کارگران اخراجی . دهدروند اما اداره کار جواب سرباال میشوند و يک عده هم به اداره کار میکارخانه جمع می

مدير جديد يك . آميز استها با نيروهای رسمی توهينوی گفت برخورد آن... اندنيرويی هستند که آموزش ديده
به همين خاطر احتمال دارد تحصن کارگران دوباره به درگيری و . آند آارگران را تهديد میديکتاتوراست و دايما
من خودم آارگر رسمی هستم و . با اين تنطيمات مديريت ما ديگر روحيه کارکردن نداريم. زدوخورد کشيده شود

  .سال سابقه کار دارم، ولی روحيه کار کردن ندارم١٨
  
 شرآت در ٢٠بيش از : يكی از فعالين آارگری اروميه گفت. يكار شدن قرار دارند آارگران اروميه، در معرض ب-

ها منحل شدند، برخی از ها مثل پيمان رسا و گونی بافی در ادامه بحراناروميه بحرانی هستند، برخی از شرآت
 آذرآام و برخی ديگر مانند.  آارگر در حال ورشكستگی هستند١٠٠ها مثل شرآت اروم دشت با بيش از شرآت

ها در معرض اخراج و بيكاری قرار آارگران اين شرآت. ، دچار بحران مالی و مشكالت نقدينگی هستند...ساونيه و
  .دارند

 
 هزار ٢ ماه بيش از ۶های پيمانکاری طرف قرارداد با شرکت نفت گچساران حقوق و مزايای  کارفرمايان شرکت-

  .انده کارگر قراردادی خود را پرداخت نکرد٢٠٠و 
 مهر ماه، در اعتراض به عدم پرداخت ٢۴شماری از کارگران قراردادی شرکت نفت گچساران روز دوشنبه 
  .مطالباتشان در مقابل فرمانداری اين شهرستان دست به تحصن زدند

  
  کارگر رسمی اين واحد را اخراج و به١۵٠های گذشته بيش از قزوين طی ماه» چينی البرز« کارفرمايان شرکت -

اند کارفرمايان واحد مذبور از کارگران قراردادی نيز تعهد گرفته. اندجای آنان کارگران قراردادی را استخدام نموده
  . کارگر دارد۴٠٠در حال حاضر شرکت چينی البرز، .  نکنند  ماه حقوق خود را درخواست٣که تا 

  
. انداز سوی کارفرمايان اخراج شده کارگر شهرک صنعتی بهارستان کرج ۴٠٠ طی چند ماه گذشته بيش از -

  .اندکارفرمايان بحران مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران را بهانه اخراج آنان اعالم کرده
  
هايی از اعتراض و اعتصاب کارگران و جواب غيرانسانی کارفرمايان و جمهوری اسالمی، در ها فقط نمونهاين

  .شهرهای مختلف ايران است
  

نژاد، با اعتصابات محمود احمدی روی انتظامی و نيروهای امنيتی، به ويژه پس از روی کار آمدن دولتماموران ني
تجمع زمستان گذشته شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران از . کنندو اعتراضات کارگری با خشونت برخورد می

 نفر از ١٢٠٠توبوس در تهران و به حمله پليس و دستگيری اعضای سنديکای رانندگان ا جمله اين تجمعات بود که
  .کنندگان منجر شداعتصاب

 
  بندیجمع

  
نيروی جوان و تحصيل کرده هيچ اميدی به آينده خود در حاکميت . گرددتر میوضعيت کارگران روزبروز وخيم

  .های اجتماعی کليه ابعاد جامعه را فراگرفته استها و آسيببحران. حکومت جمهوری اسالمی ندارد

:   دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسالمی، گفت» عليرضا محجوب« ٠٦/٠٨/١٣٨٥ ايلنا، به گزارش

يافت، مصرف ها افزايش می آشور وارد دوره رآود و تورمی شد؛ يعنی در حالی آه قيمت١٣٧٤متاسفانه از سال 



 ١٣٧٨بحران صنايع نساجی از سال دبيرآل خانه آارگر، با اشاره به . و قيمت آاالهای داخلی با رآود مواجه شد

مستقيم ايجاد آرده بود با  هزار نفر شغل غير٣٠٠ هزار نفر شغل مستقيم و برای ٩٠٠صنعتی آه برای :   گفت

- واحد يزرگ نساجی در اطراف اين شهر٣ تا ٢توان در حال حاضر به زحمت می... سابقه مواجه شدرآودی بی

  . يافت) تهران(

شهر، رشت و تبريز را از جمله شهرهايی دانست آه آانون صنعت نساجی در   ، آاشان، قائممحجوب، يزد، اصفهان

تر واحدهای نساجی در اين شهرها ابتدا دچار بحران فروش و پس از آن با بحران عدم بيش:   آشور بودند، گفت

وی، با اشاره به ...  داردها اآنون نيز ادامهای آه اين بحران  پرداخت حقوق آارگرانشان مواجه شدند به گونه

جمهور به اين استان شاهد   در سفر رئيس: اعتراضات آارگری واحدهای نساجی بحران زده استان قزوين افزود

دبير آل خانه . اند  های آارگری اين واحدها بوديم و حتی آارگران چند بار در مقابل مجلس تجمع آردهاعتراض

 واحد صنعتی در سراسر ٥٠٠: را هشدار دهنده دانست و گفت... ونيكی وآارگر بحران صنعت لوازم خانگی، الكتر

 هزار آارگر شاغل ٢٠٠ ماه دست به گريبانند؛ در اين واحدها ٥٠ تا ٢آشور با بحران پرداخت حقوق آارگران از 

  . هستند

ارگرانی آه بيمه نيستند با احتساب آ:    ميليون نفر دانست و گفت٧اجتماعي را حدود   محجوب، آمار بيمه شدگان تامين

  . ميليون نفر دانست٩شود تعداد آارگران را می

کارگر ماهر و غيرماهر و کم سواد و تحصيل کرده از . های کاری را فراگرفته استحقوقی کليه محيط بيکاری و بی

. كار هستند درصد ماماهاى آشور بي٦٠ تا ٥٠: رييس سازمان نظام پزشكى، گفته است. بيکاری و فقر در رنجند

 ميليون ٦اى آه به دنبال آار هستند را حدود   آرده  آمار زنان تحصيل » دبيرآل آنفدراسيون صنعتى ايران«بهشتى، 

 هزار تن از نخبگان ايرانى به آمريكا ١٠٥المللى پول حاکی از آن است که نفر ذکر کرده است، آمار صندوق بين

به گفته . اندی فرار از ايران و مهاجرت به آانادا ثبت نام آرده تحصيل کرده برا١٨٠٠٠٠اند و مهاجرت آرده

فياضى معاون فرهنگى و اجتماعى شهردارى مشهد بيست درصد متكديان شناسايى شده اين شهر تحصيالت در حد 

 درصد ٨٤  منتشر شد تاکيد شد که  مديريت المللی  بين  آنفرانس در آماری که اخيرا در دومين. ديپلم و دانشگاهى دارند

به گفته دآتر پروانه آمالى .  هستند  و دانشگاهی  متوسطه  تحصيالت  مرد، دارای  درصد بيكاران٤٢ و   زن بيكاران

التحصيالن يك و نيم برابر افراد فاقد مهارت  نرخ بيكارى فارغ» هاى جمعيتىبيكارى و چالش«دهكردی، در نشست 

  .  هاى الزم استيا آموزش

های اقتصادی سازی، به ويژه در حال حاضر اسم رمز واگذاری شاهرگ مبنی بر شتاب خصوصیای،فرمان خامنه

چون بنياد مستضعفان، حامی البته بنيادهای ديگر هم. تر کارگران استکشور به سپاه پاسداران و اخراج هر چه بيش

را ... روشيمی، صنايع نساجی وهای بانکداری، پت شرکت را در بسياری از زمينه۴٠٠نژاد است که بيش از احمدی

  .در انحصار خود دارد

ها به فعاليت اقتصادی مشغول است که نمونه کالن آن تصاحب قراردادهای نفت و گاز و سپاه، در بسياری زمينه

ها و منابع طبيعی کشور سازی در جمهوری اسالمی، دست به دست شدن شرکتاز اين رو خصوصی. غيره است

های فراوانی به طبقه سرکوبگر و نزديکان سران حکمومت است که در پی هر تغيير آسيبهای در ميان ارگان



اکنون آن بخش از صنايع که در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفته است عالوه بر اخراج . سازندکارگر وادار می

سپاه، از جمله با .  کردکارگران، هرگونه اعتراض کارگری را نيز با نيروی ويژه مستقيم خود سپاه سرکوب خواهد

رويه قاچاق پارچه، کفش، چای، دارو، وسايل پزشکی، قند و شکر و غيره همه اين مراکز کاری را وارد کردن بی

توان از زبان اين و يا آن مسئول دولتی اين را در دعواهای جناحی می. به بحران و تعطيلی و فروپاشی کشيده است

   . هم شنيد

 شهر سقز، طی روزهای گذشته با ٨٣اکمه فعالين کارگری دستگيرشده اول ماه مه از سوی ديگر ادامه مح

در اين ميان گرايش رفرميستی و ليبرالی . برو بوده استاعتراضات گسترده کارگری در داخل و خارج ايران رو

  .جنبش کارگری در داخل و خارج مهر سکوت به لب زده است

 شهر سقز، در گفتگو ١٣٨٣رديف اول پرونده اول ماه مه سال » متهم«محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی، 

وی . گونه ارتباطی با اقدامات او نداردبا خبرگزاری ايسنا، اعالم کرده که اتهامات وارده در آخرين جلسه دادگاه هيچ

صدور رای با اشاره به اين که پس از اخذ آخرين دفاعيات ختم جلسه رسيدگی اعالم شده است، گفت که منتظر 

، روز »محمود صالحی« جلسه دادگاه. رود که رای به برائت وی صادر شودخواهيم بود اما علی االصول انتظار می

   .، به صورت غيرعلنی برگزار شد١٣٨۵ مهر ٢۴دوشنبه 

، از فعالين جنبش کارگری کردستان و ايران، به همراه وکيل »جالل حسينی« مهر ماه ٢۶صبح روز چهارشنبه 

  .دادگاه انقالب سقز حضور يافتند، در شعبه اول »مهشيد محدود«ع خود خانم مداف

قاضی دادگاه اتهامات مطرح شده در خصوص محمود صالحی را نيز به جالل حسينی نسبت داده و نامبرده و وکيل 

  .مدافع وی نيز اتهامات دادگاه را رد کردند

 ١٠ سقز، در روز ٨٣ از دستگيرشدگان اول ماه مه قرار است محسن حکيمی، فعال جنبش کارگری و يکی ديگر

  .، در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سقز، مورد محاکمه قرار گيرد١٣٨۵آبان 

داران و حکومت حامی سرمايه منافع و بقای خود را در سرکوب جنبش کارگری و در چنين شرايطی، اگر سرمايه

. گران نيز راهی جز فشرده کردن صفوف طبقاتی خود ندارندبينند، کارتهديد و بازداشت فعالين کارگری می

توانند در مقابل يورش هماهنگ کارفرمايان و حکومت و پليس و بنابراين، کارگران به طور منفرد و پراکنده نمی

ترين اولويت نيروهای کارگری، اين است که مبارزه وسيع و سراسری برای از اين رو، مهم. زندان او مقاومت کنند

. تر از گذشته سازمان دهدق آزادی تشکل مستقل از حکومت، اعتصاب و اعتراض و آزادی بيان را گستردهح

 ٨٣همچنين به دستگيری و دادگاه فعالين جنبش کارگری که اکنون با دادگاهی چند باره دستگيرشدگان اول ماه مه 

  . سقز در جريان است، اعتراض کند

چون محمود صالحی و جالل حسينی و کشيدن هر فعال و رهبر کارگری همهدف جمهوری اسالمی، از به محاکمه 

محسن حکيمی، منصور اصانلو و غيره به معنی زهر چشم گرفتن از کارگران فعال و مبارز و خاموش کردن 

از اين رو طبيعی است که جنبش کارگری کمونيستی در داخل و خارج کشور هماهنگ با . اعتراضات کارگری است

کنند و ضمن تقويت همبستگی کارگران ايران با جهان و بالعکس به مبارزه پيگير مطالبات کارگران هم حرکت 

  .برخيزند



آزادی بدون قيد و شرط محمود صالحی و جالل حسينی و محسن حکيمی و ديگر فعالين کارگری؛ به رسميت 

-مزدهای معوقه؛ افزايش دست اعتصاب و تجمعات؛ پرداخت همه دست، آزادى بيان،شناختن تشکل مستقل کارگرى

المللى آار، بايد به مشغله اصلی و  مزدها متناسب با گرانی؛ و اخراج نمايندگان جمهورى اسالمى از سازمان بين

  .عمومی مبارزه کارگران و جريانات کارگری کمونيستی داخل و خارج کشور تبديل شود

ايران، تاثير مثبت داشته و تا حدودی حکومت جمهوری المللی در دفاع از کارگران تاکنون حمايت و همبستگی بين

توان به کارزار جهانی در پشتيبانی از دستگيرشدگان اول برای نمونه می. نشينی کرده استاسالمی را وادار به عقب

 سقز و نيز آزادی کارگران دستگيرشده شرکت واحد و آزادی منصور اسانلو، سخنگوی اين سنديکا اشاره ٨٣ماه مه 

  . کرد

های دفاع البته ناگفته نماند که گرايش رفرميستی و ليبرالی جنبش کارگری ايران در داخل و خارج کشور در کمپين

-در بهترين حالت فعاليت آن. از حق تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض و آزادی بيان کارگران نقش فعالی نداشتند

. هايی به سران جمهوری اسالمی خالصه شده استنامههای کارگری برای نوشتن ها، مراجعه به رهبری فدراسيون

ها حتی در بسياری از مواقع آگاهانه و عامدانه از دستگيرشدگان سقز به عنوان رهبران و فعالين جنبش کارگری آن

  .برندنام نمی

ها تداران و حکوماساسا گرايش رفرميستی و ليبرالی درون جنبش کارگری، هميشه چشم خود را به دست سرمايه

تکه کردن اين گرايش، با تکه. داری متوسل نشده استدوخته و به نيروی مستقيم طبقه کارگر برای مبارزه با سرمايه

ها، ضربات سنگينی به جنبش کارگری در ايران و داران و حکومتطبقه کارگر و مماشات و سازش با سرمايه

داری گيرد و مبارزه ضدسرمايه کل طبقه را در نظر میاما گرايش سوسياليستی طبقه کارگر، منافع. جهان زده است

دهی انقالب اجتماعی و برپايی را چه برای پيگيری مطالبات روزمره اقتصادی و اجتماعی و چه برای سازمان

های بنابراين، فعالين جنبش کارگری کمونيستی، همواره با نقد عملکردها و سياست. کندحکومت کارگری هدايت می

  .کنندپارچگی و منافع طبقه دفاع میميستی و ليبرالی درون طبقه، از اتحاد و يکگرايش رفر

از سوی ديگر، احتمال تحريم اقتصادی ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد و يا حمله نظامی به اين 

ره اقتصادی در چنين شرايطی، اگر ايران در محاص. ها در سطح جهان استهای جنجالی رسانهکشور نيز بحث

 خواه ايران،ما کارگران و مردم آزادی. قرار گيرد آوار آن بالفاصله بر سر کارگران و مردم محروم خواهد ريخت

 با صدای بلند بگوييم ايران، هيچ نيازی اعم از پير و جوان، زن و مرد، افغانی و ايرانی در يک صف متحد طبقاتی

  .طلبی را نيز شديدا محکوم کنيمهای جنگ اقتصادی و سياستهمچنين احتمال تحريم. به انرژی اتمی ندارد

داری با هدف سرنگونی کارگران ايران و جهان، غير از متشکل و متحد شدن و مبارزه پيگير بر عليه سرمايه

سرمايه و برپايی حکومت کارگری و تسريع روند لغو مالکيت خصوصی، کار مزدی و برقراری جامعه اشتراکی 

تا روزی که کار مزدی وجود دارد، استثمار کارگر هم وجود خواهد .  و انسانی، راه ديگری ندارندآزاد و برابر

 .داشت

ها داران و حکومت آنمسلما تا روزی که کارگران به عنوان يک طبقه متحد و متشکل و هدفمند در مقابل سرمايه

  .بانيان زيادی از جوامع بشری خواهد گرفتچنان به يکه تازی خود ادامه داده و قرآرايی نکنند، سرمايه همصف



-دهی مبارزه متحد و متشکل و هدفمند و سازمانامروز بيش از هر زمان ديگری از تاريخ مبارزه طبقاتی، سازمان

داری، با اتکا به مبانی سوسياليسم علمی، تنها راه پايان دهی انقالب اجتماعی برای تعيين تکليف با سيستم سرمايه

  .ثمار انسان از انسان در جهان و ايران استدادن به است
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