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 گروه کار کارگری

 اکثریت -سازمان فدائیان خلق ایران 

 Iranian Labour Bulletin – No: 82 ۸۵دور اول، شماره  ۵۱۵۱ می ۵۱جمعه 

 مس کارگران مطالبات دیگر از شد، اخراج کار از دیگر صنفی

 . هستند سرچشمە

 اعتصاب این با ارتباط در اردیبهشت ٣٢ در کە گزارشی بە بنا

 بە کارگران شدە، منتشر «ایلنا» ایران کار خبرگزاری در

 بر کە را دستەجمعی پیمان تا دادەاند مهلت روز ۵۴ کارفرما

 کار ی ادارە نمایندگان حضور با کار قانون هفتم فصل اساس

 گزارش، همین بر بنا. بگذارد اجرا بە نمودە، منعقد کارگران با

 روی کارفرما، با مذکور قرارداد انعقاد هنگام بە کارگران

 . کردەاند تاکید شان همکار اخراجی کار بە بازگشت

 همکار اخراج و اعتراض علت مورد در کارگران از یکی

 خودداری اعتراض این دلیل": تگفتە اس اش، طلب حق

 روز ۰۳ به مربوط کاری اضافه ساعت ٢۳ پرداخت از کارفرما

 از یکی اعتراض این از پس. است بوده ۳٢ سال پایانی

 . شد اخراج کار سابقه سال ۰۱ از بیش با کارگران

 هفته تحلیل

تحمیل قرارداد دستەجمعی،

سرچشمە مس مجتمع کارگران پیروزی

 صادق کار

 بخشی کە «کرمان باهنر» ی سکە ضرب ی کارخانە کارگران

 و کشمکش ها ماە از پس است، سرچشمە مس مجتمع از

 سرانجام شان، مطالبات سر بر کارفرما با نتیجە بی زنی چانە

 در روزە یک جمعی دستە اعتصاب یک بە توسل با توانستند

 قرارداد انعقاد بە مجبور را کارفرما ت،اردیبهش ٣٣

 . نمایند دستەجمعی

 واحد این کارگران رغم قولی که بە پیش از این، کارفرما علی

 تولید، افزایش صورت در کە) بود دادە سودآور تولیدی

 شان مطالبات سایر بە و خواهد داد افزایش را دستمزدشان

 را ولیدت کارگران کە آن از پس ،(خواهد شد رسیدگی نیز

 . زده بود سرباز کارگران دستمزد افزایش از دادند، افزایش

 مجتمع ارشد مسئوالن و کارگران میان مزدی تبعیض رفع

 گذشتە، میزان بە کارگری بن حق پرداخت کرمان، مس

 نمایندگان از یکی کار بە بازگشت و شغلی امنیت تامین

 اعتراض یک در شرکت دلیل بە قبل دو ماە کە کارگران
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 سایر از بیشتر نقشی قدیمی کارگر این گویند می کارگران

  "است تهنداش اعتراض این در اش همکاران

 و کارفرمایان میان کار دستەجمعی های پیمان انعقاد حق

 ۳۱ و ۱٨ های مقاولەنامە در کە است حقی واقع در کارگران،

 هفتم فصل در و گرفتە قرار نظر مد کار المللی بین سازمان

و  شدە است شناختە رسمیت بە نیز ایران فعلی کار قانون

 نە آن رعایت عدم ەب اعتراض قانوناا  و اصوالا  سبب به همین

 . است حق بلکە نیست، جرم تنها

 بە آوردن فشار به خاطر کارگران اخراج و پیگرد بنابراین

 حتی است عملی خود مذکور، قانون رعایت برای کارفرمایان

 . کار قانون ۰۵٢ و ۰۵٣ مواد با مغایر

 مثبت فصول اکثر مانند متاسفانە نیز کار قانون هفتم فصل

 لحاظ از کە کار وزارت و ماندە مسکوت ونکن تا کار قانون

 کردن فراهم جای بە است آن اجرای بە مکلف قانونی

 اشکال بە پیوستە حق، این با مرتبط مواد اجرای الزامات

 از حمایت عدم و ها سندیکا تشکیل از جلوگیری با مختلف

 تحت و اخراج کار از ارتباط این در تالش خاطر بە کە کارگرانی

 مواد اجرای مانع دیگر ایضایی اقدامات و گرفتەاند قرار پیگرد

 . شدەاند الذکر فوق

 اعتصاب وسیلە بە توانستەاند کارگران خود نیز بار این کە این

 انعقاد بە وادار را کارفرما بزرگ تولیدی واحد یک در حداقل

 حقوق جهت در گامی و کنند دستەجمعی پیمان

 و ارزندە ستا اقدامی بردارند، پیش بە شان سندیکایی

 بە رسیدن برای کارگران بودن مصمم از حکایت و آموختنی

 . دارد شان سندیکایی حقوق

 با و مختلف های بهانە بە کارفرمایان کە است بدیهی

 میان از با کار وزارت و دولت کە موقعیتی از سوءاستفادە

  دست گذاشتن باز و کارگران سندیکایی حقوق برداشتن

 فراهم طلب حق و مبارز کارگران اجاخر برای کارفرمایان

  .ندهند قوانین این اجرای بە تن آسانی بە نمودە،

 این سرانجام درست مسیر این در حرکت با کارگران ولی

  .کرد خواهند تحمیل کارفرمایان و دولت بە را حق

 
 

 از تجربه دیگران 

 

 ۵ - پاکستان در کارگری های تشکل

 چرا؟ سیاسی، روند در نقشی هیچ بدون

 Candland Christopher کاندلند کریستوفر

 گودرز ی ترجمه

 

 دولت استعماری مؤسسات

   از ،کشور جدید را بر عهده گرفت ی دولت پاکستان که اداره

همان قبل از تأسیس پاکستان بر آن بود که یک دولت 

مملکت ایجاد  ی گرانه برای اداره ای سرکوب مرکزی با شیوه

، رهبر جماعت اسالمی هند، تصمیم محمد علی جناح. کند

که یک دولت انتخابی از طرف مردم  جای آنه گرفت ب

پاکستان ایجاد کند، خود در جایگاه فرماندار عمومی، که یک 

مقام حکومتی موجود از طرف دولت استعماری بریتانیا بود، 

 . قرار گیرد

   چنان منبعث از تقریباا تا یک دهه پس از استقالل، دولت هم

دولت  ۰۳٢۴ان مقام ایجاد شده بر اساس قانون مصوب هم

ابزار کنترل  ،همان ابتدای موجودیت پاکستان   از. بریتانیا بود

قانون آیین دادرسی کیفری در  ۰۵۵ ی دولتی، از جمله ماده

اقدام ارتش . ممنوعیت اجتماعات، مکرراا به کار گرفته شدند

نی، نیز در انضمام ایالت خلت، بخشی از بلوچستان کنو

 . اقدامی بر اساس قوانین حاکمیت استعماری بود

چنان  بزرگ ارتشتاران پاکستان هم ی فرمانده ۰۳۴۰تا سال 

 ۰۳۴۱یک افسر انگلیسی بود و یک افسر بریتانیایی هم تا 

مؤسسات حاکمیت . نیروی هوایی پاکستان بود ی فرمانده

 استفاده از این اساس طراحی شده بودند که استعماری بر

شخصی حاکمان تضمین  ی منابع محلی را برای استفاده

ارتش و  ی قهریه ی ی قوه عموم مردم را تحت سیطره کنند و

که در تشویق  پلیس و بوروکراسی حاکم درآورند و نه آن

کار گرفته ه اقتصادی و تأمین منافع اجتماعی ب ی توسعه

سسات با قدرت سابق بعد از پایان حاکمیت ؤاین م. شوند

 .ماری هم در پاکستان باقی ماندنداستع

 



 

- 3 - 

 

  

 گروه کار کارگری

 اکثریت -سازمان فدائیان خلق ایران 

 Iranian Labour Bulletin – No: 82  ۸۵دور اول، شماره   ۵۱۵۱ می ۵۱جمعه 

کارگران عضو  ی ل مجموعههمان سا   در ،در مقام مقایسه

پس از اعالم حکومت نظامی در  از درصد۰/٨ها در هند  اتحادیه

توسط ایوب خان، تصریح شد که قانون کار برای  ۰۳۴۱سال 

رسمیت بخشیدن به روابط کار و برای کنترل جنبش کارگری از 

قانون حل و  ۰۳۴۳طور مثال در ه ب. مجاری دولتی خواهد بود

 ۰۳٣۱های صنفی  ایگزین قانون اتحادیهفصل مناقشات کاری ج

. دوران استعمار شد ۰۳٣۳و قانون رفع مناقشات کاری مصوب 

قانون جدید مصالحه، داوری و حکمیت را اجباری نمود، تعداد 

محدود کرد و جمع  ٣۴۲ها را به  کارکنان غیر عضو در اتحادیه

های سیاسی را  ها برای فعالیت آوری کمک مالی اتحادیه

 . مودممنوع ن

را  ۰۳۴۳قوانین ناظر بر روابط کارگران صنعتی پاکستان تا سال 

 .گرانه توصیف نمود توان محدود کننده و سرکوب می

البته دولت هندوستان نیز برای کنترل حرکت کارگران  

های ضد کارگری در  کاربرده بود ولی سرکوبه اقداماتی را ب

 . بودندپاکستان بسیار بیشتر شکل طبیعی و غالب گرفته 

 اتحادهای ضد کمونیستی

زمان شد و  هم[ نیز]تشکیل کشور پاکستان با آغاز جنگ سرد 

دولت پاکستان به اتحاد ضد کمونیستی پیوست که ایاالت 

های آنان را  متحده در آن مقابله با فعاالن کارگری و تشکل

 . هدف گرفته بود

گرچه حزب کمونیست هندوستان از تشکیل کشور پاکستان 

های پاکستان اما تحت تعقیب دولت  ت کرد، کمونیستحمای

 . خودشان، که مدام در پی شکار آنان بود، قرار گرفتند

های  ها را عامل درگیری شخص محمدعلی جناح کمونیست

 ۰۳۴۵در . دانست می ۰۳۵۱ زبانی در بنگال شرقی در سال

 ۰۳۴۱کلی منع نمود، و تا ه دولت فعالیت حزب کمونیست را ب

های دانشگاهی از هر اثر نزدیک به ادبیات  خانه تابک ی کلیه

های با آن مضمون  داشتن کتاب. سازی شد کمونیستی پاک

 . شد رو می ههای سنگین روب هم با مجازات

های نیمه دولتی  در همین زمان دولت ایاالت متحده و سازمان

های آموزشی برای کارگران و  کتاب آمریکایی، پاکستان را با

   .کمونیستی اشباع کرده بودند تبلیغات ضد

نویسد، دولت نه فقط در  طور که کرامت علی می همان

 با دادن اختیار کامل به کارفرمایان برای نفی حق)ها  کارخانه

آمادگی دولت جدید برای تأخیر در تأمین منافع مردم تا بتواند 

به خدمت به دولت بریتانیا و بعدها ایاالت متحده ادامه دهد، 

باعث شد که مؤسسات ضد دموکراتیک استعماری در اقتصاد 

 در دولت روی همین از. شوند نهادینه پاکستان سیاسی

 به بخشیدن رسمیت برای پاکستان حیات ی اولیه های سال

 . ننمود تالشی هیچ صنعتی روابط

 صنعتی کارگران متعدد اعتصابات شاهد ۰۳۴۳ ی دهه نتیجه در

به  کارگری، های نارضایتی رشد از نگرانی. بود پاکستان در

 با مقابله برای دولت که شد باعث شرقی، پاکستان در ویژه

  :آورد روی ستراتژیا دو به ها نارضایتی این

 های خواسته به است مایل که کرد اعالم سویی از دولت

 رسمیت به تشکل برای را آنان حق و گوید پاسخ کارگران

 کنترل ضمن که کرد وضع را قوانینی زمان هم اما بشناسد؛

 ممکن غیر را ها اتحادیه تشکیل عمل در کارگران، بیشتر

 . ساخت

 ی معاهده دو به پیوستن ولتد ۰۳۴٣ مه و فوریه های ماه در

 کار المللی بین سازمان عمومی مجمع مصوب المللی بین

(ILO)، ۱٨ شماره تشکل ازحق حمایت و دهی سازمان آزادی 

 ۳۱ شماره کار جمعی قرارداد و تشکل حق و ،۰۳۵۱ مصوب

 .نمود تصویب را ۰۳۵۳ مصوب

 Essential Servicesاما با تصویب قانون تأمین خدمات پایه 

Maintenance Act (ESMA )تنها  همان سال، که عمالا    در

قانون ناظر به روابط کارگری در کشور تا هنگام حکومت نظامی 

ای از کارگران از حق تشکل صنفی و ایجاد  بخش عمده ،بود

 . های کارگری محروم شدند اتحادیه

به دولت اختیار تام داده بود که در هر حرفه و  ESMAقانون 

دید به این بهانه که برای تامین منافع  صالح می ای که رشته

های  های صنفی و قرارداد تشکیل اتحادیه ،ملی ضروری است

جمعی را ممنوع کند و عدم حضور بر سر کار و دست کشیدن 

اقدامات . ن اصناف را اقدامی مجرمانه تعریف نمایدآاز کار در 

های صنعتی ممنوع  جمعی در محیط کاری در این بخش

ثر از أکه هیچ دادگاهی هم شکایت کارگران مت درحالی ؛شدند

پذیرفت و خود را از  دادرسی نمی ی این قانون را برای اعاده

تحت قانون تأمین خدمات . شناخت شنیدن تظلم معاف می

-پایه که هنوز هم پابرجاست، کارگران بخش کشاورزی 

 ، مثالا در بخش«ای پایه»های  چنان که کارگران دیگر بخش هم

این  ی با همه. اند از داشتن اتحادیه ممنوع شده -آموزشی

آور نیست که مجموع کارگران عضو  ها بالطبع تعجب محدودیت

از کل نیروی فعال کاری را  درصد هفت های صنفی فقط اتحادیه

کل نیروی فعال کار را . دادند تشکیل می ٣۳۳۳در سال 

 . دادند تشکیل می
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تی در حبلکه ( تشکل کارگراندست جمعی و  ی مذاکره

بیرون از کارخانه با تبلیغات ایدئولوژیک ضد کمونیستی 

 . داد کرد و تحت فشار قرار می کارگران را کنترل می ،دولتی

استراتژیک بین دول پاکستان و ایاالت متجده و  ی با رابطه

ارتش و نیروهای نظامی دوکشور و نفوذ آمریکا بر آن، فعالیت 

ورود پاکستان . نفی کارگری افزایش یافته بودهای ص اتحادیه

به اتحادهای مشترک نظامی و امنیتی اقتصادی دوجانبه و 

بعد چند جانبه با آمریکا باعث شد که سرکوب جنبش کارگری 

های صنفی غیر  چپ حدت گیرد و سپس تشکیل اتحادیه

سیاسی و ضدکمونیست در دستور کار قرار گیرد تا جایی که 

نام کنفدراسیون کارگران فراگیر پاکستان  هتشکل جدیدی ب

(All Pakistan Confederation of Labor (APCOL ) به وجود

 . آمد

های آزاد کارگری  المللی اتحادیه کنفدراسیون بین

(International Confederation for Free Trade Unions - 

ICFTU )دفاتری در کراچی و  ،که مرکزش در بروکسل بود

های مالی و لجستیکی فراوانی را  س کرد و کمکالهور تأسی

به کنفدراسیون کارگری پاکستان عرضه نمود و رهبران 

آموزشی به آمریکا فرستاد  -کارگری را برای تورهای سیاحتی

مدل آمریکایی را ( غیر سیاسی)های مستقل  تا اتحادیه

عبدالمالک، وزیر کار پاکستان، خود این . تجربه کنند

در اوج رشد کارگران صنعتی پاکستان اداره کنفدراسیون را 

 . کرد می

دولت سعی داشت اتحاد سراسری کارگران را حول  ،در آغاز

گیری جنگ سرد، شکاف  کنفدراسیون حفظ نماید، اما با اوج

های  در جنبش جهانی کارگری باعث شد که خط و مرز بینش

ه جا هم شکاف در میان کارگران پاکستان را ب جهانی در این

کنفدراسیون سراسری  ۰۳۱۳ ی های دهه در سال. جود آوردو

های جداگانه پدید  چند شاخه شد و نیم دوجین اتحادیه

های  نیز مانند فدراسیون جهانی اتحادیه ICFTU. آمدند

( World Federation of Trade Unions – WFTU)کارگری 

های جدید رقیب  هریک عضویت تعدادی از این فدراسیون

تمایز و اختالفات عمده در جنبش کارگری . پذیرفتند دیگر را یک

های قبل از استقالل، که زمانی  توان تا تفاوت پاکستان را می

ام ان   باعث انشعاب فدراسیون کارگری هند تحت رهبری

های صنفی  سراسری اتحادیه ی روی سوسیالیست از کنگره

های  وابستگی فدراسیون. یابی کرد هند شده بود، ریشه

های سیاسی بین این  رقابت WFTUو  ICFTUتان به پاکس

ها را در درون جنبش کارگری پاکستان سرعت و  تشکل

 .استحکام بخشید

 

 اخبار خارجی:  

 :مالزی

 خواهد ها را نمی کودکانی که مالزی آن

 ، .سی.بی.بی

 و گزارشی از الجزیره ٣۳۰۴می  ۰٣

 

 

اند  ترین دالیلی زندگی و کار بهتر مهمجو برای یک و جست

 .دارند شان وا می ها را به کندن از ریشه که انسان

ها هزار کارگر از اطراف و اکناف  به همین دلیل اکنون ده 

 . اند جنوب شرقی آسیا به مالزی روی آورده

میلیون  چهارشمار کارگران خارجی در این کشور بالغ بر 

 .است

 مالزی در آنان فرزندان خاصه و مهاجر انکارگر این ی آینده اما

 را آنان مالزی دولت زیرا رسد؛ نمی نظر به روشن ابداا 

 . کند می پرهیز آنان به الزم مدارک دادن از و خواهد نمی

   حدود که زنند می تخمین بشری حقوق و کارگری فعاالن

 صباح ایالت در تنها مدرک هرگونه بدون کودک هزار۰۳۳

  .کنند می زندگی

 به را شان فرزندان توانند نمی و اند کار حق فاقد این مهاجران

 های کشی بهره خطر معرض در آنان مدام. بفرستند مدرسه

 . اند نهایی حد تا سوءاستفاده و غیرقانونی

 کارگر. است آنان از یکی( Khei Chi Soh) سوه چی خی

 .است آورده روی مالزی به برمه از که زنی

 او خود و است ویژه های مراقبت بخش در هنوز نوزادش تازه 

 . است نیافته التیام زایمان هنگام دردهای از هنوز

 تخت سر بر مهاجرت ی اداره مأموران زایمان، از پس روز یک

 که گفتند او به. شدند حاضر کواالالمپور بیمارستان در او

 . ببیند بار آخرین برای را فرزندش تواند می
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 مخصوص گاه بازداشت به را حال پریشان جوان زن این گاه آن 

 که این از او یک ماه تا. کردند منتقل «قانونی غیر» مهاجران

 . نداشت خبر مرده، یا است زنده نوزادش دختر

 کشور که است مهاجری یا جو پناه چندصدهزار از یکی خی

 چون هم اما. است کرده ترک لزیما مقصد به را خود

 جز مأوایی، از شدن برخوردار جای به نیز، او دیگر بسیاری

 فرد انتظار در کشی بهره و استفاده سوء که وضعی به ورود

 . است نشده اش نصیب جیزی است،

 قصد که اند حکومتی تعقیب تحت مدام که مهاجران، این

 این بر بکاهد، مالزی به مهاجرت ی دامنه از است کرده

 حق در نیز جویان پناه امور در ملل سازمان دفتر که اند نظر

 . ورزد می قصور آنان

 نکرده امضا را جویان پناه برای ملل سازمان کنوانسیون مالزی

 مالزی به پناهندگی برای که کسانی نتیجه در. است

 برای طوالنی های لیست در بتوانند که آن از پیش روند، می

 کمیساریای نزد باید گیرند، قرار ها کشور دیگر به انتقال

 حق و شوند ثبت پناهندگان برای ملل سازمان عالی

 . گردد محرز شان پناهندگی

 در آنان مدت این در. کشد می طول دهه یک گاه روند،  این

 زعم به که پلیسی، برند؛ می سر به پلیس از ترس

 های گاه شتبازدا به را آنان تا طلبد می پول آنان از جویان پناه

 . نفرستد بدرفتاری و استفاده سوء به شهره

 شان کودکان اعزام از محروم و کار حق از محروم کارگران، این

 در جامعه های حاشیه در را ای شکننده زندگی مدرسه، به

 . کنند می سر بقا، برای تنها ای مبارزه

 :بریتانیا

 دادند رأی اعتصاب به «شبکه» کارگران

 ٣۳۰۴ می ۰٣ ،.سی. بی. بی

 و ترابری آهن، راه کارگران ی اتحادیه» خبر به بنا

 مناقشه در «شبکه» آهن راه شرکت کارگران ،«رانی کشتی

 رأی بریتانیا در سراسری اعتصاب یک به ها دستمزد سر بر

 . دادند

 دادند رأی سراسری اعتصاب به ۰ به ۵ اتحادیه، این اعضای

 زیستگاه گروهی از کارگران مهاجر در مالزی

 

 

 مورد در «شبکه» شرکت پیشنهاد ترتیب این به و

 ی نگهدارنده و دارنده شرکت این. کردند رد را ها دستمزد

 .بریتانیاست آهن راه زیرساخت اعظم بخش

که کارگران آن را رد کردند، این " شبکه"پیشنهاد شرکت 

پوند و افزایش  ۴۳۳باره به مبلغ  یک پرداخت یک: بود

 .دت سه سالمدستمزدها برابر تورم به 

این : "گوید الذکر، می ی فوق میک کش، مدیرکل اتحادیه

 ."شان است ی خشم آنان از مدیران پاسخ کارگران نشانه

ت اجرایی آن است أی اتحادیه و مشخصاا هی اکنون به عهده

که امکانات برای اعتصاب را بررسی کند و آن را سازمان 

  .دهد

* * * * * * * * * 

 :یونان

کاران بازگشته به کار با  جشن نظافت

 اعضای کابینه

 ٣۳۰۴می  ۰٣، (Greek reporter)گر یونان  گزارش

می، تصمیم به بازگشت به کار  ۰٣شنبه  امروز، سه

صاد یونان با حضور برخی از وزرا و دیگر کاران وزارت اقت نظافت

کاران با شیرینی  نظافت. مقامات رسمی جشن گرفته شد

 .از حاضران پذیرایی کردند و پیروزی خود را جشن گرفتند

گذشته نیز جشنی در برابر وزارت  ی صبح روز دوشنبه

کاران اخراج شده  عده ای از نظافت. اقتصاد یونان بر پا بود

 یونان در این محل به اعتراض چادری  توسط دولت پیشین
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 تصمیملت جدید یونان دو. برای تمام سال افراشته بودند

 ٣۳ که را، کارگران این خدمت ی خاتمه و اخراج حکم گرفت

 . کند لغو گذرد، می آن از ماه

 گیورگوس یونان، اقتصاد وزیر معاون واالوانی، نادیا

 وزیر ووتسیس، نیکوس اداری، اصالحات وزیر کاتروگالوس،

 در سیریزا حزب عضو مجلس نمایندگان از تعدادی و کشور،

 . داشتند حضور کاران نظافت امروز جشن

 رادیوی یک که ،«سرخ رنگ به» رادیوی توسط جشن موزیک

 . بود شده فراهم است، کنونی دولت دار طرف

 منادی که امروز کوچک ی واقعه" را جشن این واالوانی نادیا

 . کرد توصیف ،"است کشور سراسر در فردا بزرگ داد روی

 ی نتیجه کاران نظافت وزیپیر" که گفت اداری اصالحات وزیر

. شد نخواهد حاصل چیز هیچ مبارزه بی. است آنان مبارزات

 به و نیست گروه این به محدود ابداا  کاران نظافت امروز اقدام

 . است مربوط خصوصی و دولتی بخش کارگران تک تک و تمام

 در ثبات کار، محل در کار حقوق تأمین: است این ها آن حرف

 بر ترس حاکمیت مخالف ها آن. کارفرما و کارگر بین مناسبات

 از کارگران که گشت خواهیم باز زمانی به ما و اند کار محیط

  ".بودند برخوردار حقوقی

: کرد اعالم خود گزارش در نیز «سرخ رنگ به» رادیو گر گزارش

 ی مبارزه در استراتژیک ی نقطه یک از پخش حال در ما"

 ".است درنوردیده را ونانی مرزهای که ای نقطه ایم؛ کارگران

 
 

  کارگران ایران  

 اعتراض به دستگیری کارگران در ایران

 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

کنفدراسیون بین المللی کارگران به سازمان جهانی کار 

.در مورد دستگیری فعاالن کارگری در ایران شکایت کرد   

 به( سی. یو. تی. ای)کنفدراسین بین المللی کارگران 

سازمان جهانی کار در باره دستگیری کارگران در ایران 

این کنفدراسیون همراه با اتحادیه . شکایت کرده است

شکایتی را در مورد ( ای تی اف)حمل و نقل بین المللی 

دستگیری فعاالن کارگری، محمود صالحی، ابراهیم مددی، 

داود رضوی و عثمان اسماعیلی و تعدادی دیگر ازفعاالن 

این . به سازمان جهانی کار تسلیم کرده استکارگری 

ها در آستانه روز جهانی  فعاالن کارگری که تعدادی از ان

برند  اند اکنون در زندان بسر می کارگر دستگیر شده

میلیون تومانی آزاد شده  ٨۳وعثمان اسماعیلی با قرار 

این کنفدراسیون در شکوائیه خود خواهان آزاذی . است

در این . فعاالن کارگری شده استها ومنع تعقیب  آن

ای از مقامات  شکوائیه آمده است که قبال نیز طی نامه

ها  ایران خواستار آزادی این زندانیان شده بود که این نامه

امضای شارون بارو  با این شکوائیه. جواب مانده است بی

.است منتشر و ارسال شده رئیس این کنفدراسیون  

 
 

وز کارگر در جلوگیری از برگزاری جشن ر

 شرکت واحد

مدیریت و حراست شرکت واحد و پلیس امنیت عمومی با 

حضور بسیار گسترده در پایانه آزادی محل برگزاری جشن 

اول ماه مه کارگران شرکت واحد مانع از برگزاری مراسم 

 .این روز در ساعت مقرر شدند
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روز چهارشنبه نه اردیبهشت  ۰٢این مراسم قرار بود ساعت 

ماه برگزار شود اما با بازداشت سه شنبه شب ابراهیم 

مددی، داود رضوی و حضور گسترده پلیس امنیت و لباس 

های  ها از صبح چهارشنبه در پایانه آزادی و خیابان شخصی

آنان،  اطراف و تماس تلفنی پلیس با اعضاء سندیکا و تهدید

همان روز پس از اینکه پلیس محل را    ۰٨مراسم در ساعت 

                                                    .ترک کرد برگزار شد

 

کارگران با راهپیمایی در پایانه آزادی و فریاد شعار کارگر 

کارگر اتحاد اتحاد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، زنده باد 

با پخش شیرینی بین همکاران و مردم این  سندیکا همراه

                                           .روز بزرگ را گرامی داشتند

سندیکا بازداشت اعضاء و جلوگیری از برگزاری جشن روز 

قید  کارگر را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی

مدیره  و شرط ابراهیم مددی رییس و داود رضوی عضو هیات

                                                           .سندیکا است

« لوله و نورد صفا»کارفرمای اصلی کارخانه 

 در زندان

 

ها کارگر لوله و نورد  به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از آنکه صد

اردیبهشت مقابل ساختمان اداری کارخانه  ٣٣شنبه  صفا سه

ین کارگران و مدیران میانی حاضر در تجمع کردند، تنش ب

                                                    .ساختمان باال گرفت

گویند ماموران اداره اطالعات، نیروی انتظامی و  کارگران می

اداره کار در پی اتفاقات دیروز وارد کارخانه شده و به مدیران 

 اند  تاکید کرده

تا زمانی که کارخانه به روال عادی بازنگشته است، بدون »  

 .ه کارگران اقدامی نکننداجاز

بنابر ادعای منابع کارگری، ماموران دولتی به دلیل طلب 

میلیاردی کارگران از کارفرمای اصلی کارخانه که 

برد، جانب کارگران را  هاست در بازداشت به سر می هفته

.                                                                اند گرفته  

ماه حق بیمه  ۰۱الوه بر پرداخت نکردن بیش از کارفرما ع

ماه گذشته  ۵کارگران به سازمان تامین اجتماعی، حقوق 

همچنین سرمایه صندوق . ها بدهکار است را نیز به آن

میلیون تومان ارزیابی  ٢۳۳تعاونی کارخانه که بالغ بر 

این . شود، تاکنون به کارگران بازگردانده نشده است می

 .پیش منحل شده بودها  صندوق مدت

 
 

« قطار شهری اهواز»اعتصاب کارگران 

 ادامه دارد

 

به گزارش ایلنا، کارگران معترض قطار شهری اهواز 

های حفاری، ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی،  ازبخش

ماه است که  ۵... ماشین آالت، اجرا، فنی، حراست و

ز اند به همین دلیل از رو حقوق و مزایا دریافت نکرده

کارگر پیمانی از مجموع  ۱۳۳حدود ( اردیبهشت ۱)یکشنبه 

حدود هزار کارگر شاغل در این واحد دست از کار کشیده و 

کنند هر روز مقابل درب ورودی کارگاه مرکزی تجمع می . 

گویند با وجود اعتراضات کارگری هنوز پاسخ  کارگران می

روشنی از سوی شرکت پیمانکاری کیسون درباره پرداخت 

همچنین طبق . وقات حقوقی به آنان داده نشده استمع

اظهارات آنان، کارفرما قصد دارد طی سه روز آینده به بهانه 

تعطیالت کارگاه را به طور کامل تعطیل کند، این در حالی 

است که سابقه تعطیلی کارگاه در تعطیالت مناسبتی بجز 

     .                    عاشورا و تاسوعا وجود نداشته است
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ار شهری؛ همزمان با چهاردهمین و به گفته کارگران قط

پانزدهمین روز از آغاز اعتصاب کارگران قراردادی قطار شهری 

 تن دیگر در ٣۳و  کارگر ۰۴۳اهواز به ترتیب حکم اخراج 

آالت کارگاه قطارشهری  های حفاری و واحد ماشین بخش

 .اهواز ابالغ شده است

 
 

  اخبار کوتاه 

ر برابر تجمع کارگران لوله سازی خوزستان د

 دادسرا

ارگر کارخانه لوله سازی خوزستان، در اعتراض به آنچه ک ۱۳

خواندند مقابل دادسرای  می« توهین کارفرما به کارگران»

.                        اهواز و استانداری خوزستان تجمع کردند  

 اعتصاب در مجتمع مس باهنر

ه دهند، از روز گذشت منابع کارگری در کرمان گزارش می

کارگر مجتمع مس شهید باهنر، در اعتراض  ٢۳۳نزدیک به 

کارگر این مجتمع  ۰٣۳۳به آنچه نادیده گرفتن حقوق صنفی 

.         اند از سوی مدیریت عنوان شده دست از کار کشیده  

اند در طول یک سال گذشته  این کارگران به ایلنا گفته

تی و های مدیری ای از پرسنل که در رده افزایش حقوق عده

های غیرقابل  پرسنلی مشغول به کارند باعث شده تبعیض

قبولی بین کارگران و سطوح باالی شرکت اتفاق بیفتد که 

.               ادامه شرایط را برای کارگران سخت کرده است  

 اعتصاب در معدن زغال سنگ نگین طبس

منابع کارگری ایلنا در معدن زغال سنگ نگین طبس گزارش 

کارگر معادن ذغال  ۰۴۳( اردیبهشت ماه ٣۰) کردند؛ صبح

سنگ نگین طبس در اعتراض به تعویق یک ماه و نیم 

 .ندترک کرد ده و محل کار خود راحقوق، دست از کار کشی

 تجمع کارگران پتروشیمی خوزستان

جمعی از کارگران پتروشیمی خوزستان در اعتراض به 

.وضعیت نامعلوم شغلی خود تجمع کردند   

ی که در این تجمع اعتراضی حضور داشتند به ایلنا کارگران

اند که دلیل این تجمع صنفی وضعیتی است که از سوی  گفته

مدیران پاالیشگاه برای کارگران پدید آمده است بطوری که 

 .بخشی از مزایای شغلی کارگران قطع شده است

بالتکلیف و « زمستان یورت»کارگر معدن 

 سرگردان

دهند؛  ر معدن زمستان یورت گزارش میمنابع کارگری ایلنا د

کارگر این واحد معدنی از شش ماه پیش مشمول  ۵۳حدود 

بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور قرار دارند 

درصدی سهم کارفرما در مشاغل  ۵اما به دلیل افزایش 

آور و عدم پرداخت این مبلغ به تامین اجتماعی،  سخت و زیان

کند زنشستگی را برای آنان فراهم نمیاین سازمان امکان با .  

سپاه رییس شرکت واحد اصفهان شدمعاون    

احمدی پیش از رسیدن به ریاست شرکت واحد محمدعلی 

اصفهان در سمت معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه صاحب 

.           الزمان استان اصفهان مشغول به فعالیت بوده است   

اعتراضات کارگران شرکت های گذشته اخبار متعددی از  در ماه

ها و اخراج نزدیک به  واحد اصفهان به ناعادالنه بودن دستمزد

.                تن از همکارانشان در ایلنا منعکس شده بود ٢۳ .  

ها، مدیرعامل جدید شرکت واحد اصفهان  بر اساس گزارش

ها صحبت  شود و برای آن فردا در جمع کارگران حاضر می

                                                            .         کند می

شان از مدیرعامل  ترین خواسته گویند اصلی کارگران می

 ها و بازگشت به کار همکاران اخراجی جدید، افزایش دستمزد

                                                                .شان است

 پرسنل سازمان محیط زیست تجمع کردند

پرسنل سازمان محیط زیست در اعتراض به شیوه ٣۳۳: ایلنا

.عملکرد مدیران ارشد خود در مقابل این سازمان تجمع کردند   

براساس اخباری که به نقل از افراد حاضر در این اجتماع 

صنفی در اختیار ایلنا قرارگرفته است، خودداری مدیران 

 سازمان محیط زیست از اجرای مقررات حقوقی و رفاهی

.           اعتراض صنفی بوده است کارکنان یکی از دالیل این  
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بصورت : از افراد حاضر در این تجمع گفتدر این باره یکی 

مشخص مدیران کنونی این سازمان حاضر نیستند تا احکام 

رفاهی و شغلی که در دولت گذشته برای کارکنان محیط 

 .زیست صادر شده بود را اجرا کنند

 

  حوادث کار 

احی جان باختنددو کارگر درایستگاه می  

واز بر اثر احی اه کارگر ایستگاه گاز می ٣روز گذشته 

.                 مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان باختند  

 ٣٣به گزارش دریافتی ایلنا، در این حادثه که صبح 

احی در  تن از کارکنان ایستگاه گاز می ٣اردیبهشت رخ داد، 

ها گیر کردند و دچار  های گاز داخل این لوله هنگام تعمیر لوله

                                            .         گاز گرفتگی شدند

طرح ساحل بندی »مرگ کارگر شرکت 

درکانکس نگهبانی« ارس  

دوشنبه شب، انفجار پیک نیک گازدرکانکس نگهبانی 

شرکت مجری طرح ساحل بندی ارس منجر به مرگ یک 

.کارگردر شهرستان مرزی پارس آباد مغان شد   

حادثه مرگبار که  اردیبهشت ایرنا، در این٣٣به گزارش

دوشنبه شب در ساحل رودخانه مرزی ارس و در یک 

کانکس نگهبانی شرکت مجری طرح ساحل بندی ارس رخ 

به علت « کاظم افالکی»داد نگهبان شرکت به نام 

سوختگی شدید پس از انتقال به اورژانس بیمارستان 

    .                                      خمینی پارس آباد درگذشت

تاخیر در اعالم دالیل مرگ کارگر پارت 

 پالستیک خراسان

پارت »با گذشت بیش از یک هفته از مرگ کارگر باسابقه 

بر اثر سقوط بار جرثقیل، مقصر وقوع « پالستیک خراسان

.این حادثه هنوز معرفی نشده است به گزارش خبرنگار  

ین ایلنا، بازرسان اداره کار تا امروز گزارش چگونگی وقوع ا

شود که راننده  اند اما گمانه زنی می حادثه را منتشر نکرده

به عنوان مقصر مرگ جرثقیل یا کارفرما        

 

 

 .این کارگر معرفی شوند

، کارگر باسابقه پارت «محسن مهربانی»گفتنی است 

اردیبهشت بر اثر سقوط بار جرثقیل  ۰۱پالستیک خراسان روز 

منابع کارگری در تشریح وقوع این حادثه  ،کشته شده است

یک دستگاه تزریق پالستیک بوده اند بار جرثقیل که  گفته

است، هنگامی بر روی این کارگر سقوط کرده که او برای آزاد 

داده مانع حرکت جرثقیل شود،  کردن شیلنگی که احتمال می

 .به جرثقیل نزدیک شده است

جایی بار پاره  ها، تسمه جرثقیل هنگام جابه بر اساس گزارش

پالستیک بر  شده و در نتیجه باعث شده است دستگاه تزریق

 .روی این کارگر سقوط کند

الزم به ذکر است کارخانه پارت پالستیک خراسان، یک واحد 

های خودروسازی است که در  تولید قطعه برای شرکت

شهرک صنعتی خیام در بخش زبرخان شهرستان نیشابور 

 .واقع شده است

 
 

  اطالعیه ها 

نویسندگان ایران کارگری، روزنامه نگاران و فعاالنبیانیه جمعی از   

کوشندگان برپایی جشن اول ماه مه را آزاد 

 کنید

ابراهیم مددی رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت 

واحد اتوبوسرانی تهران، داود رضوی عضو هیات مدیرٔه 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین 

محمودصالحی و عثمان اسماعیلی کوشندگان کارگری 

. اند کردستان به دلیل برپایی جشن روزکارگر دستگیر شده

قانون اساسی کشورمان و همچنین مقاوله  ٣٨طبق اصل 

های بین المللی و منشورجهانی سندیکاهای کارگری  نامه

به رسمیت شناخته شده ( برپایی جشن روز کارگر)این حق 

ما جمعی ازفعاالن کارگری، روزنامه نگاران و  ،است

جانبه از این عزیزان، خواهان  با اعالم حمایت همهنویسندگان 

تر و بدون قید و شرط ایشان هستیم و  آزادی هر چه سریع

تاکید داریم که تجمع و اعتراض حق همٔه مردم ایران است و 

انسانی و « دستگیری فعالین کارگری زیر پا گذاشتن حقوق

 .قانون اساسی است ٣٨و اصل « شهروندی
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ارگرکانون مدافعان حقوق ک  

 سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

ای ایران اتحادیه نیروی کار پروژه  

هیات تحریریه نشریه پیام سندیکا نشریه درونی 

  سندیکاهای کارگری ایران

علیرضا فرهادی عضو سابق هیات مدیره کانون -

بازنشستگان و عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران 

۰٢۱٣شرکت واحد    

- فی عضو هیات مدیره سابق سندیکای کارگران نبی معرو

۰٢۱٣بنایان ساختمانی تهران )  

جواد مهران گوهر عضو سابق هیات مدیره سندیکای -

۰٢۱٣کارگران کفاشان تهران    

رضا کنگرانی فراهانی عضو سابق سندیکای کارگران -

۰٢۱٣خیاطان تهران    

- عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر )علی نجاتی 

تپه هفت )  

امیر احمدی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر -

  هفت تپه

- ماینده کارگران کارخانه وکیوم پارس و نعبدهللا وطنخواه 

عزت دولت آبادی -حسین امیدی ، عضو کانون متحد کارگری  

حساااااین  –نسااااارین هااااازار مقااااادم  -کااااااظم فااااارج اللهااااای-

سااااایما  –علیرضاااااا آدیناااااه  –محماااااد حبیبااااای  –یوسااااافی 

کمااااال  –عماااااد الاااادین شااااوری  –رضااااا اساااادآبادی  عبااااادی

 –آرماااااااان اساااااااماعیلی  –ساااااااعید نااااااادیمی  –محماااااااودی 

 –سااااعید نااااادری  –یااااد الااااه نعمتاااای  –رخااااانی  ریحااااان می

 –الهاااااام ملبوساااااباف  –مااااایالد شاااااهرکی  -اردالن باساااااتانی 

اوختاااااااای  –امیرحساااااااین مصاااااااباحی  –نویاااااااد غالمااااااای 

امیااااار  –اشاااااکان جبااااااری  –حساااااام ساااااالمت  –حساااااینی 

 -آرش محمدیمهاااااادی تااااااوپچی –امیااااااد اقاااااادمی  –چمناااااای 

بهنااااااام  –حسااااااین آذرگشسااااااب  –امیرعباااااااس آذرم ونااااااد 

 –عباااااااس شااااااهرابی  –کیااااااانوش بوسااااااتانی  –نژاد  بااااااوذری

 –مااااایالد پشاااااتیوان  –زاده  وهااااااب حسااااان –فاااااران نیکااااای 

ساااارا  –الاااوار قلااای وناااد  –اوختاااای قلااای وناااد  –رضاااا غیبااای 

 –حمیاااااد رضاااااا کشااااااورز  -ساااااعید حسااااان زاده –برلاااااوئی 

          -آرمین سردار -مهرآوه نام آور –ورا دیلگونی اه

 –مرتضوی حسن –فرنوش تنگستانی  –اکبرمعصوم بیگی 

ناصر شاکر -شکیب شاکر حسینی –امیرمحسن محمدی 

میالد کی  –شهاب قاضی خانی  -بهرام شجاعی –حسینی 

 –علیرضا آذر  –نژاد  نازنین محمدی –زاده  لیال حسین –منش 

زاده  حسام حسین –سینا پورمحمدی  –محمد امین صالحی 

بهرام  -بهاره دهقان –سعید منصوری  –کوروش قبادی  –

 –محمد کریم آسایش  –بردیا کیانی  –داوود وفایی  -روحانی

پوریا  -امین قضایی  –سام هرسینی  –اسماعیل عبدی 

 –زاده  هیمن حسین –هیمن خاکی  –ی پارسا عبید –راجی 

پردیس  –آزاد عزیزیان  –احسان پورخیری  –منصور فتحی 

محمدحسین  –بنیامین احمدی  –سیپان احمدی  –شهرابی 

مهدی  –زاده  فاطمه فینی -صابر غفورنیا -طهماسب پور

فروغ  -آیدین حالل زاده –علی فتحی تبریزی  –محمودی 

عباس  –معین موسوی  –قلی وند رامین  –الناز کیان  -اسدپور

پویش  –پویان مقدسی  –کاوه بنایی  –علی آلنگ  -سماکار

بکتاش  –رشکاری  محمد می –دانیال حسینی  –عزیز الدین 

قاسم  –علی دودانگه  -ضیا شهریار –ملک خزائی  –آبتین 

سیامک امین  –رضا رزاق طلب  –پور  بهمن سلطان –خالویی 

اردالن مقدم  –روژا روشن  –لولی مهدی به –میالد درویش  –

 –معصومه دنیایی  –محمود آهنی  –علی باقی  –قدیمی 

علی  –مهرداد امامی  –اشکان اسقائی  –روبرت سپانیان 

سیامک  –فرجاد حاجی حسینی  –نوید قیداری  –ودادی 

حسین  –علی فخفوری  –حامد اللهیاری بیگ  –آشتیانی 

 –رضا واشقانی فراهانی حمید –زاده  فرزاد حسن –یاراحمدی 

بهرنگ زندی  –مسعود حسینی  –پدرام پذیره  –سجاد مرادی 

 –علی عزیزی  –روزبه آغاجری  -مسعود علوی بحرینی –

 –یاشار باریکانی  -امیرحسین محمدی فر –یاسر ریگی 

سوسن  –شادیار عمرانی  –لیال عسگری  –مهرزاد دشتبانی 

 .نژاد شهبازی و محمدرضا نیک

 
 

ی کارگران نقاش استان البرزسندیکا  

 ابراهیم مددی و داود رضوی را آزاد کنید

ادامه بازداشت ابراهیم مددی و داود رضوی را محکوم 

.کنیم می  

 کارگران؛ –هموطنان 

در آستانه اول ماه مه، امسال دو تن از اعضای سندیکای 

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
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ای  ابراهیم مددی و داود رضوی بدون هیچ عذر و بهانه

و تا به امروز هیچ گونه خبری از وضعیت آنان در بازداشت 

ما سندیکای کارگران نقاش استان البرز ضمن . ستدست نی

های کارگری و  محکوم نمودن تعرض به اعتصاب و تجمع

بازداشت فعاالن سندیکایی، خواستار آزادی بدون قید و 

 .شرط ابراهیم مددی و داود رضوی هستیم

 سندیکای نقاشان استان البرز

۲۹/۲/۱۲ 

 

  اندیشه 

 

گم شده رمز  

 

 آیت نیافر

های کارگری ایران یری ایجاد تشکلکمیته پیگ   

عدم کسب پیروزی و موفقیت طبقه کارگر را در کدام نقطه از 

؟ سوالی که ما فعاالن !!جو کرد و جنبش کارگری باید جست

. کارگری و کارگران آگاه و پیشرو باید به آن پاسخ دهیم

بررسی شرایط سخت طبقه کارگر که دستمزدی نازل و 

دستمزدهای پایین را  قر دارد و پایداریف چندین برابر زیر خط

در کجا باید پیگیری نماییم؟ بیکاری، گرانی، تورم، 

قراردادهای سفید و موقت، عدم امنیت شغلی، ممنوعیت 

 های واقعی اعتصابات و اعتراضات کارگری عدم وجود تشکل

های عقب افتاده و همه این  مستقل از دولت، حقوق

های کارگری و  انوادهمشکالت و معضالتی که روی سرخ

چگونه به . گردیده است دیگرمزدبگیران فرو دست جامعه آوار

 .جنبش کارگری باید جهت داد

موفقیت طبقه کارگر جهت بدست آوردن رفاه اجتماعی را . 

چطور باید پیشبرد؟ تمامی آن، مطالبات کارگران است، که 

درست . دارد این طبقه اجتماعی بزرگ را به حرکت وا می

 سرمی گردد وفاه کارگران با افزایش دستمزد میاست که ر

افزایش دستمزد یک محور اساسی و اصلی طبقه کارگر 

میلیون کارگرانی که حق بیمه  ۹۲از آمار اما . است

آیا . کنند که قابل استناد است پرداخت می

درصد این کارگران برای افزایش دستمزد پا ۹۱حداقل

یعنی اعتراضات و اعتصاباتی جهت  اند؟ به میدان گذاشته

آیا کسی سراغ  وسته است؟به وقوع پی« افزایش دستمزد»

متأسفانه چنین امری در جنبش کارگری اتفاق دارد؟ 

باید پاسخ داد چرا، چنین نشده است؟ مگر  !!نیفتاده است

توان شک  به فقر و فالکتی که زندگیشان را فرا گرفته، می

با توجه به اجاره مسکن، . توان شک کرد کرد؟ البته که نمی

دیگر ارزاق عمومی گران، با هزار تومانی گوشت، و  ٢۳قیمت 

داشتن حتی یک فرزند محصّل، دانشجو یا بیکار، حمل و نقل 

بهداشت، آموزش، پوشاک، قبوض افزایش یابنده هر فصل 

 .خوراک حتی نان و سیب زمینی باشد(. آب، برق، گاز، تلفن)

آیا با وجود فاکتورهای نام برده شده، بازجای شکی برای 

ماند؟؟ شخصی باقی می   

باید پرسید: چرا جنبش »افزایش دستمزد« در ایران 

  پدید نمی آید؟

توان گفت اختناق و سرکوب مبارزات کارگران است؟ آیا می   

عدم وجود تشکل است و عدم امنیت : توان گفت آیا می

  شغلی است؟

توان گفت عدم آگاهی الزم و جوان بودن طبقه کارگر  آیا می

  است؟

بایدجای دیگری جست؟پاسخ را : توان گفت آیا می   

شرایط موجود برای طبقه کارگر و جنبش آن را بیشتر، کند و 

ای که برای کارگران حیاتی  افزایش دستمزد، مطالبه کاو کنیم

بوده و از بدو پیدایش نظام سرمایه داری با آن متولد شده 

این خواسته کارگران، به پرچم اعتراضات کارگران بدل . است

.شده بود   

با توجه به تغییر نیز جایگاه ویژه خود را دارد، اما هم اینک 

شرایط اجتماعی، مطالباتی پیش آمده که افزایش دستمزد، 

 .کارگران در آمده است به پس زمینۀ دیگر مطالبات
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اینک تعطیلی کارخانه  ها، پدیده اخراج های دست جمعی،  

قراردادهای موقت و سفید امضاء، عدم پرداخت دستمزد ها، 

تشکیل تشکل  ها و تغییر قوانین کار، به یک باره کل هستی 

طبقه کارگر را زیر سوال برده است. بوجود آوردن چنین 

شرایط سختی برای کارگران، واقعاا اولویت تک تک مطالبات 

را از میان برداشته است، ممکن است که حفظ موقعیت 

، برای کارگران در مقابل یورش همه جانبه سرمایه و دولتش

.                     ها را تنهادر حالت تدافعی قرارداده باشد آن  

تعطیلی شرکت  ها و کارخانه ها، یکی پس از دیگری، لشکر 

بزرگ بیکاران را هر روز انبوه  تر می سازد، در چنین موقعیتی، 

آیا افزایش دستمزد می تواند پرچم کارگران باشد؟ کارگری 

که بیکار می شود. آن اندک دستمزد رانیز از دست می دهد 

)یا داده است( آیا اصالا جایی برای طرح افزایش دستمزد 

  وجود دارد؟؟                                                             

یا اینکه برای مزدی کمتر از حداقل دستمزد، نزد کارفرمایان 

                         کنند تا به کار گمارده شوند؟ گردن کج می

اند، حتی  کارگرانی که ماه هاست، دستمزد خود را نگرفته

. دیگر قادر به پرداخت هزینه قبوض آب و برق و گاز نیستند

های حیاتی برای زنده ماندن را نیز از دست داده  این شریان

. توانند افزایش دستمزد را طلب نمایند باشند، آیا می

رگران، قریب به اتفاق به ها، راه بستن کا اعتصابات، تجمع

دلیل تأخیر در دریافت حقوق ها بوده است. اکنون بیش از 

۱۳درصد کارگران با قرار داد موقت و یا سفید امضاء شاغل 

هستند. یا کارگرانی که در مجموعه های تولیدی کمتر از ده 

تن شاغل هستند، و از شمول قانون کار خارج شده اند، هر 

روز را با دلهره و نگرانی برای از دست ندادن همین شغل 

خود، از خواب بیدار می شوند، سرکار می روند، و در طول روز 

شرایط سخت کار را تحمل می کنند، هم چنان با دنیایی دل 

نگرانی برای حفظ آن شغل، روز را به شب می  رسانند. آیا 

طرح افزایش دستمزد را می توانند حتی به تخیل خود راه 

دهند؟! روی آوردن به شغل دوم و سوم و فکر شاغل شدن 

همسران و سرکار رفتن کودکان، راه برون رفت از جبران 

دولت سرمایه داری شرایطی را . دستمزدهای اندک است

درصد جامعه را  ۳۳بوجود آورده است که توانسته، زندگی 

عدم موفقیت طبقه کارگر در . به راحتی از آنان سلب نماید

که این مطالبات به جزء جزء این معضل نهفته است 

های متفاوت و پراکنده تبدیل شده، که عدم دستیابی  حرکت

.منتهی گردیده است به طبقه کارگر به مطالباتش معضل  

های  مهم دیگری جنبش کارگری، در فعالیت، فعاالن و تشکل

.                است ای کارگران غیر متمرکز و خارج از کارخانه  

 

اگر ما فعاالن خود را آگاه به امر جنبش کارگری و همچنین 

پیشرو این جنبش به حساب بیاوریم و مقید به روابط و اصول 

را با باید همکاری عملی و جامع و کاملی . انسانی بدانیم

.                                                 یکدیگر در پیش بگیریم   

زیرا که امر سازماندهی نه یک گروه یا جمعیت کوچک، بلکه 

میلیون  ۰۴بخش بسیار بزرگی از جمعیت یک جامعه تقریباا 

این جمعیت بسیار بزرگ، . کارگر را در پیش روی خود داریم

ای، سازمانده و فعاالن کارگری قابل  حداقل به افراد حرفه

.                                                    ای نیاز دارد مالحظه  

، میان خود (فعالین کارگری)حاال اگر ما تعداد افراد بسیار کم 

فعالیت ما جز . ها خط کشی کنیم را با افکار، عقاید و سلیقه

                             .آب در هاونگ کوبیدن بیش نخواهد بود

ای زیادی  امر سازماندهی جمعیت بزرگی، به افراد فعال حرفه

لذا . نیاز دارد، تا تحقق امر مطالبات و معضالت آن را پیش ببرند

اگر این تعداد افراد، تنها و تنها برای منافع این طبقه اجتماعی 

سخن  توان از امید و آرزوی، پیروزی فعالیت کنند، آنگاه می

.                                                                      گفت  

لذا نزدیک شدن ما فعاالن به یکدیگر یک ضرورت است که با 

مدیریت و برنامه ریزی، حوضه فعالیت خود را تعیین کنیم و به 

مسلماا . ای فعالیت خود را تعریف نماییم عنوان کار پروژه

.                           را در پی خواهیم داشتهایی  موفقیت   

های اجتماعی که جنبش  البته موارد حیاتی دیگری از فعالیت

ما فعاالن کارگری باید به . کارگری نیازمند آن است، وجود دارد

 .آن بپردازیم

  عدم دسترسی به اذهان عمومی کارگران/  

های جمعی عدم دسترسی به رسانه/    

ار نداشتن ابزار و وسایل الزم و کافی برای تصویب، در اختی/  

 قوانین حمایتی از حقوق کارگران

ها، گامی جهت موفقیت  امیدوارم با گشوده شدن این بحث

.طبقه کارگر بدست آوریم   
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  صدای کارگر 

 صعود به قله دماوند

 با شعار آزادی معلمان در بند

 

ق معلم و کارگرسایت حقو  

اسداله نصیری از آموزگاران ساکن اسالمشاهر باه مناسابت 

هفتٔه معلم از روز جمعه تا شنبه دوازده اردیبهشت در برنامٔه 

.                                    صعودبه قلٔه دماوند شرکت کرد   

ای اعالم کرد، ایان صاعود را باه همکااران دربنادم  وی در نامه

باا آرزوی آزادی ایان عزیازان و همأه زنادانیان . کنم تقدیم می

صاانف کااارگر و نیااز تحقااق مطالبااات برحااق فرهنگیااان و رفااع 

.           تبیعض بین فرهنگیان کشور با دیگر کارمندان دولت  

  متن بنر نصب شده در قله دماوند:

مسولین امروز… شاگردان دیروز    

 اگر دماوند نماد استواری است، 

طلبی و مبارزه با تبعیض استمعلم نماد حق  !  

 معلم معمار وادی شرافت است، 

  نه سیاست مدار گمشده در بازار سیاست

:اعضای صعود کننده   

سید محمود باقری –رسول بداقی   

محمد داوری –عبداله مومنی    

قلٔه دماوند –۳۵اردیبهشت  /هفتٔه معلم گرامی باد  

 

 

 

  جنبش کارگری 

هفتادسال مبارزه سندیکای کارگران 

 فلزکارمکانیک

(قسمت اول )   

 

کنژاد عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانی مازیار گیالنی  

با ترویج افکار آزادیخواهانه از دوران امیرکبیر و آمدن صنعت 

های کارگری  نوین در دوره عباس میرزا و تولد اولین هسته

کارگری به تدریج های  درایران، ضرورت داشتن سازمان

با تشکیل نخستین اتحادیه کارگری ایران به . احساس شد

، درچاپخانه کوچکی در خیابان ناصریه تهران توسط ۰٣۱۴سال 

محمد پروانه، کارگر چاپ و انتشار نخستین روزنامه کارگری در 

بنام اتفاق کارگران، پراکندن افکار کارگری آغاز  ۰٣۱۳سال 

و دیگر  ۰٣۳۳ن در سال با بازگشت محمد دهگا. گشت

کوشندگان کارگری از روسیه به ایران، کادرهای الزم برای 

های سراسر ایران و  تشکیل اتحادیه ملی کارگران چاپخانه

های  تشکیل شورای اتحادیه ۰٣۳٨سپس در پایان سال

کارگری تهران به مدیریت محمد دهگان امکان اجرایی شدن 

 .پیدا کردند

هزار عضو  ۱بیش از ۰٢۳۰ان در سال های کارگری تهر اتحادیه

و  ۰٢٣۳با فرار رضا خان در شهریور . رسمی داشتند

های کارگری، احیای  گردهمایی فعاالن قدیمی اتحادیه

با فعالیت شبانه روزی این . های کارگری آغاز شد اتحادیه

، با متحد گشتن چهار اتحادیه ۰٢٣٢اردیبهشت  ۰۰کارگران در

، اتحادیه کارگران و «ه مرکزی کارگراناتحادی« قدرتمند آن زمان

و اتحادیه زحمتکشان « اتحادیه کارگران راه آهن« ،«برزگران

شورای متحده مرکزی « ایران و چند اتحادیه کارگری دیگر

 .را بوجودآوردند« کارگران و زحمتکشان ایران
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با تالش شورای متحده و کارگران مکانیک و  ۰٢٣٢دربهار 

تراشکار ارمنی اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل تهران شکل 

های این اتحادیه اطالعات کمی  متاسفانه از فعالیت. گرفت

بعدازغیرقانونی شدن شورای متحده . در دست داریم

دیه کارگران مکانیک اتومبیل اتحا ۰٢٣٨دربهمن سال 

نیزبطورغیرعلنی وتوسط آقای بهاری که کارگر آهنگر و رابط 

بین اتحادیه و شورای متحده بود، به کارسندیکایی خود 

جلسات این گروه از کارگران با هماهنگی . داد ادامه می

شورای متحده مرکزی برنامه ریزی شده و توسط مسوول 

به بعد که  ۰٢٢۳های  سالدر . پذیرفت مربوطه انجام می

کمی اوضاع سیاسی بهتر شد کارگران اتحادیه مکانیک 

روی سفارت انگلیس در  اتومبیل در خیابان منوچهری روبه

ای جنب این پاساژ  پاساژی اجتماعات و یا در قهوه خانه

از . کردند های خود را برگزار می جلسات و گردهمایی

عاالن و رهبران های مهم تراشکاری آن زمان که ف کارگاه

داد، کارگاه  اتحادیه کارگران مکانیک را از دل خودبیرون می

کارگران . تراشکاری بندار واقع در جنب میدان قزوین بود

تراشکاری بندار ازاعضای اصلی و فعال این اتحادیه به شمار 

تر از کوچه برلن  زار پایین درالله ۰٢٢۰درسال . رفتند می

یه کارگران مکانیک اتومبیل و سمت راست در پاساژی اتحاد

شورای متحده دفتری جهت پیگیری مطالبات کارگران و امور 

سندیکا در طبقه دوم اجاره کرده بودند که رحیم نوری به 

. پرداخت عنوان کادر حقوق بگیر شورا به امور سندیکایی می

ها و دیگر  رحیم نوری آهنگرماشین بود، که شاگرد مکانیک

آقای کالنکی . ساخت ه اتحادیه مربوط میکارگران گاراژ را ب

ها بود که در دهه چهل  یکی از همین شاگرد مکانیک

موسس و رییس سندیکای کارگران کارخانه بتون باتیمان و 

بعد از انقالب از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران 

هایی که  الزم به ذکر است در سال. شود فلزکارمکانیک می

ترین  یکی از مهم  نشده بود،  هنوز وزارت کار تأسیس

کارهایی که شورای متحده به نیابت از طرف کارگران انجام 

داد رفع اختالفات ما بین کارگران و کارفرما بود که به طور  می

آقای بهاری یکی از افراد . گرفت ریش سفیدی انجام می

بعد از . برگزیده شورای متحده جهت مذاکره با کارفرمایان بود

مرداد آقای کریمی از اعضای هیات مدیره  ٣۱کودتای 

در زندان  ۰٢٢۴اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل دستگیر و تا 

از دیگر فعاالن اتحادیه کارگران . زرهی زندانی بود ٣تیپ 

:              توان به این افراد اشاره کرد مکانیک اتومبیل می  

دان بار فروش روبن ناواراستپانیان کارگر باتری ساز کنار می -۰

 انبار غله خیابان ری

  آرسن آوانسیان -٣

 حسین رامین، ریخته گر  -٢

 ری، آهنگرعزیز داو -۵

روی  شید روبهسمباد، باطری ساز خیابان تخت جم -۴

 حضرت القدس

 .نام برد 

از . مرداد هنوز هم فعال بودند ٣۱که حتا بعد از کودتای 

توان  های اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل می فعالیت

همگامی در به تصویب رساندن اولین قانون کار و تامین 

زم برای جنبش سندیکایی نام اجتماعی و پرورش کادرهای ال

.                                                                         برد   

های وحشت  و در پی سرکوب ۰٢٢٣مرداد  ٣۱پس از کودتای 

بار، گروهی از کارگران فلزکار و مکانیک با انگیزه دفاع از 

وص در تعطیلی جمعه در حوالی میدان قزوین و خیابان مخص

به رغم آنکه مطابق قانون، . آمدند ها گرد هم می قهوه خانه

جمعه روز تعطیل و دارای مزد بود اما کارفرمایان با استفاده از 

فضای وحشت بار پس از کودتا، روز جمعه را روز کار اعالم 

دفاع . کردند کرده و کارگران را وادار به انجام کار در این روز می

جمعه انگیزه قوی در بین کارگران فلزکار و  از تعطیل کار در روز

این . های همچون قهوه خانه بود مکانیک برای اجتماع در مکان

دسته از کارگران با مسائل صنفی آشنا بودند و ضمن آن به 

دلیل شناخت از وضع موجود و ماهیت کودتاگران تا حدودی از 

تر بیم داشتند اما نسبت به  بیان مشخص شعارهای اساسی

این شیوه . تفاوت باشند توانستند بی ایل صنفی نمیمس

ها قریب یک سال و نیم ادامه داشت  گردهمایی در قهوه خانه

ها جمع کارگران فلز کار و مکانیک  و در عین حال طی این سال

ها، آهنگران،  این جمع شامل مکانیک. یافت گسترش می

ن قزوین ها و تعمیرکارانی بود که در خیابا ، جوشکار تراشکارها

و گاراژهای واقع در آن منطقه شاغل بودند و با فلزات و کار 

شدند و درست به همین دلیل پس از  روی فلز شناخته می

تشکیل هیات موسس، سندیکای آنان به عنوان سندیکای 

شناسترین  از سر. کارگران فلزکارومکانیک شناخته شد

 توان از محمد ابراهیم کارگران سازمانده این جمع می

های انژکتوری، ناصر کابلی  سمرقندی کارگرمکانیک پمپ

وجلیل انفرادی وحسین نصیری وعبدالکریم غضنفری و 

 .تراشکار نام برد ای کارگر ابراهیم آلوچه

اولین مجمع عمومی کارگران فلزکارومکانیک با حضور بیش از 

تن به عنوان  ۰۴برگزار و طی آن  ۰٢٢۱کارگر اواخر سال  ۰۱۳

 .ارگران در سندیکا برگزیده شدندنمایندگان ک
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ای بیشترین آرای انتخاب کنندگان را کسب  ابراهیم آلوچه. 

متخبین کارگران در سندیکا عبارت بودند از داود . کند می

ی، امیر غالمحسین نصیری، ناصر گارسچ  شعاعی، 

رضایی، مصطفا مراد، قاسم خوشبخت، مرتضا فخار، عیسا 

قاقازانی، ابراهیم سمنانی و ناصر مقدم که از بین این افراد 

ابراهیم سمنانی مسوول تشکیالت، قاسم خوشبخت 

مسوول مالی، مرتضا فخار مسوول تبلیغات و عیسا 

ناصر گارسچی . شوند قاقازانی به عنوان رییس برگزیده می

مت بازرس تشکیالت و یکی از اعضای برجسته و فعال با س

به  ۴٨بهمن سال  ٣٣سندیکا به شمارمی رفت، که در 

هنگام تصرف کالنتری منطقه دونیروی هوایی به شهادت 

ناصرگارسچی ازسازندگان اصلی پناهگاه کارگر بر . رسید

یکی دیگر از اعضای . فراز قله توچال و مربی کوهنوردی بود

ران فلزکارومکانیک، صابرمحمدزاده سندیکای کارگ

های  بدلیل فعالیت ۰٢۵۱وی درسال . کارگرتراشکار بود

به همت  ۰٢۴٨کارگری واجتماعی دستگیر و در سال 

...                                                زحمتکشان آزادشد   

 ادامه دارد

 

  یادداشت 

ها سیر صعودی تعطیلی کارخانه  

سفره کارگران تر شدن و تهی  

 (قسمت پایانی)

 کانون مدافعان کارگر

شناس اقتصادی مسائل تأمین  محسن ایزدخواه، کار

اجتماعی و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی دولت 

گویی با خبرآنالین به تحلیل خالف واقع  و اصالحات در گفت

ژه  سازی و اجرای پرو های فراوان در فرآیند تصمیم گویی

ای را  او موارد چندگانه. ها پرداخته است ازی یارانههدفمندس

در رابطه با غیر واقعی بودن ادعای دولت در رابطه با 

 .کند هدفمندی یارانه را مطرح می

کردند  ادعای غیرواقعی که مطرح شد، این بود که عنوان می

ها  خواهیم از طریق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ما می

ها تجربه شده  تقریبا در اکثر کشور. مبه عدالت دست یابی

 درمانی در است که شوک

 

ها تقریبا با عدالت تناقض دارد و مکانیزمی برای رسیدن  قیمت

های  به عدالت نیست، بلکه برای دستیابی به عدالت، فرصت

برابری را باید ایجاد کرد و نگاه کالن دولت در حوزه اقتصاد به 

تولیدمحور و به  طور کامل مشخص باشد و اصال نگاه دولت

بینید که در  بر این اساس، شما می. سمت اشتغال باشد

ها ادعاهایی  حوزه عدالت هم توفیقی حاصل نشد؛ گرچه گا

ها نشان  وجود دارد که ضریب جینی بهبود پیدا کرده، اما برآورد

هایی که دولت قبل مدعی بود ضریب  دهد که در سال می

فر حرکت کرده، جینی به عنوان شاخص عدالت به سمت ص

های متوسط قدرت خرید خود را از  ناشی از این بوده که گروه

.                                                            اند دست داده  

شاهد بودیم، تبعیض به نفع فقرا   ادعای دیگری که در تبلیغات

ها  شد که با هدفمند کردن یارانه در واقع گفته می. بود

ها  درآمد ها بیرون بیاوریم و به کم واهیم از جیب پردرآمدخ می

. ها را بخورند درآمد ها حق کم که چرا باید پردرآمد یا این. بدهیم

ونقل داشته باشید،  شما اگر یک توجهی در حوزه حمل

درصد فقرا خودروهایی دارند  ۱۳کنید که تقریبا  مالحظه می

ها  بعضی از استانشما به . ترین سوخت را دارند که پرمصرف

درصد فقرا خودروهایی همچون  ۱۳بینید  که نگاه کنید، می

پیکان، پراید و یا خودروهای فرسوده دارند، بنابراین، این گروه 

این در حالی است که اغنیا از . ترین سوخت را دارند پرمصرف

قیمت است، اما  خودروهایی برخوردارند که درست است گران

کنید،  س از این منظر هم که نگاه میپ. مصرف پایینی دارند

.                               بینید توفیقی حاصل نشده است می  

. کننده است ترین مصرف تر، خود دولت بزرگ از همه مهم

های انرژی  دهد که افزایش قیمت حامل ها نشان می برآورد

. های دولت افزایش یابد درصد هزینه ۱۳شود که  باعث می

ن از ابتدا مشخص بود که اجرای قانون هدفمند کردن بنابرای

برای مثال، یکی از . تواند موفق باشد ها نمی یارانه

های  هایی که الزم بود در زمان شوک قیمتی در حامل مکانیزم

ونقل عمومی گسترش  انرژی اتفاق بیفتد، این بود که حمل

ونقل  اما چنین اتفاقی که منجر به بهبود حمل. داده شود

.                                 ومی شود، تحقق پیدا نکردعم   

ها بابت  دولت ادعا کرده بود که منافع حاصل از حذف سوبسید

های عمرانی و فرهنگی هزینه خواهد شد در حالی که  پروژه

بینیم در این زمینه هیچ فعالیتی انجام نگرفته و از صندوق  می

های متعددی نیز  تتوسعه ملی طبق گفته مسئوالن برداش

در حالی که هیچ طرح عمرانی و زیربنایی . صورت گرفته است

 در جهت رفاه حال مردم به سرانجام نرسیده است
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، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، 

افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین 

 ٨های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن  حوزه

های  هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه

های بخش سیکل ترکیبی، توسعه  خار نیروگاهبخش ب

مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل 

کیلومتر انواع  ۰۴۳۳شبکه حمل و نقل و احداث بیش از 

میلیون تن در  ٣۰۳راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به 

ها، اقدام  ، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت۳۵سال 

تن، تامین  ٢۴۳۳بیمارستان با ظرفیت  ٢۰عملیات 

هزار نفری و به  ۰۴استادیوم  ۳اعتبار الزم برای 

 ۱۳پروژه ورزشی، تجهیز  ٢۳۳برداری رسیدن  بهره

دستگاه پرقدرت و متوسط تلویزیونی، تامین اعتبار الزم 

های علمیه خواهران برای بازسازی و نوسازی حوزه .» 

بیهوده نیست که زاغفر اقتصادان اسالمی دانشگاه 

دولت یازدهم « نویسند م صدایش درآمده و میالزهرا ه

نظام : وی افزود. پا جای پای دولت دهم نگذارد

اقتصادی ما هر روز در یک مسیر سراشیبی رو به نزول 

ای متأسفانه  تفکر ورشکسته. در حال حرکت است

زند  سال است که اقتصاد کشور را رقم می ٣۴حداقل 

قربانی هم تولید  کماکان ادامه دارد و تا اینجا اصلیترین

است و مادامی که تولید صنعتی محوریت صنعت کشور 

تر شدن وضعیت  ها فقط به بد را تشکیل ندهد این فرایند

.                                         کند اقتصادی کمک می  

باالخص تولید کاالهای صادراتی که دارای مزیت نسبی 

کیب و انتخابات از طرفی نگاهی اجمالی به تر« .باشند

کند که چرا این اتاق به  داخلی اتاق به خوبی بیان می

مرکز اشخاصی که در حوزه واردات فعال هستند تبدیل 

و فرزندان مقامات . …شده و چرا ورزشکاران و بازیگران و

 .باشند ها و حامیان این اتاق می از کاندیدا

ین رفته از طرفی نیز بخش وسیعی از جامعه کشاورزی ما از ب

. اند و بسیاری از مردم بیکار وابسته به پول خیراتی شده

رویه کاالهای بدون کیفیت و  عالوه براین موارد، واردات بی

های  قاچاق کاال توسط افراد بانفوذ، باعث شده تا کارخانه

متعددی قادر به ادامه حیات نباشند، مانند قاچاق سیگار و 

در ایران  ی بزرگ و سودآورها کارخانه دخانیات که از کارخانه

بود که اکنون نیز با مشکل عدم توانایی پرداخت حقوق 

کارگران و کارمندان مواجه است و همچنین صنایع نساجی که 

ها نه تنها چرخ  کارخانه. اند هاست ورشکسته شده سال

اقصادی کشور هستند بلکه اکثر خانوارهای کارگری و 

ها به دست  کارخانهکارمندی نان خود را از کار در این 

تر  آورند، شرایط هر روز بیش از پیش برای مردم سخت می

های اجتماعی عظیم و  تواند خطر شورش شود که این می می

ناگهانی را رقم زند و به همین دلیل دولت با افزایش 

های امنیتی و دفاعی بیش از گذشته اقدام نموده در  بودجه

توانست با نیروی داند که نخواهد  حالی که به خوبی می

سرکوب ونظامی ماندگاری خود را تضمین کند، بخش دفاعی 

و امنیتی دولت یازدهم بخش عظیمی از بودجه کشور را هر 

امسال نیز بدون توجه به نیازهای مردم بودجه . بلعد ساله می

درصد نسبت به سال  ۵فقط با افزایش تقریبا  ۰٢۳۵سال 

ده است به راحتی میلیارد دالر اعالم ش ٣۳۵مبلغ  ۰٢۳٢

توان ادعا کرد که نه تنها جایی برای زندگی مردم در این  می

بودجه تعیین نشده بلکه اقتصاد ریاضتی شدیدی را نیز به 

( دفاعی)در حالی که بودجه نظامی . مردم تحمیل خواهد کرد

تقریبا )درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و  ٢٢بیش از 

ان و سایر نیروهای نطامی مانند درصد آن به سپاه پاسدار ۱۴

درصد ۵۳بودجه وزارت اطالعات ( بسیج تخصیص یافته است

های رفاهی  ها در کنار کاهش بودجه افزایش یافته و این

وآموزشی با توجه به نرخ تورم باال به خوبی نمایانگر شرایط 

.               شود بسیار سختی است که بر مردم تحمیل می  

 نتیجه گیری

به مجلس  ۳۵سخنان روحانی هنگام ارئه بودجه سال متن 

توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، « چنین است

تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه  

مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی، منظور کردن 

هایی که دارای پیشرفت  اعتبارات کافی برای خاتمه طرح

وجود  ۳۵ها در سال  د و امکان خاتمه آندرص ۱۳فیزیکی باالی 

های جدید،  ها و پروژه دارد، تأمین اعتبار برای شروع طرح

                          تأمین اعتبار الزم برای تجهیزات گمرکات،

 


