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 الیحه ضد کارگری را

     محکوم می کنیم

8صفحه   

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته 

سی الیحە اصالح قانون کار ربر انحراف در

در هفتە گذشتە سرانجام متن 
الیحە تغییر قانون کار دولت پس از 
چند هفتە کە از ارسالش بە مجلس 

( ایلنا)گذشت، توسط خبرگزاری 
پس از انتشار این . منتشر شد
طور کە حدس زدە  الیحە، همان

می شد و رفتار دولت در زمینە 
سایل کارگری نیز موید آن بود، م

کە تغییرات مدنظر  گردیدمشخص 
دولت در واقع چیزی جزء آنکە در 
الیحە تهیە شدە توسط دولت 
احمدی نژاد منظور شدە بود نیست 

همان اندازە علیە حق ه و درست ب
و حقوق کارگر و بهمان نسبت 

 . عدالت ستیزانە است

افزون بر آن معلوم شد، کە این 
ە رغم ادعای دست تغییرات ب

شکل غیرقانونی ه اندرکارانش ب
( نمایندگان)انجام گرفتەاند و حتی 

رکار در یکارگری دست چین شدە وز
شورای عالی کار نیز بنا بر اذعان 
خودشان درجریان کار قرار 
نداشتەاند و بە بازی گرفتە 

ج از شورای تصمیمات خار. نشدەاند
دولتی و  نعالی کار توسط مسئوال

های کارفرمایی  گان سازماننمایند
نفوذ در خارج از شورای عالی و  ذی

 بە نظر می. در خفا اخذ گردیدە
رسد مقصود از اتخاذ چنین رویەای 

جلوگیری از درز اطالعات و غافلگیر 
های کارگری و گرفتن  سازمان کردن

ها و  فرصت اعتراض از این سازمان
این در حالی . کارگران بودە است

احمدی نژاد این  در زماناست کە 
الیحە قبل از ارسال بە مجلس 
انتشار بیرونی یافتە بود و با واکنش 
شدید سازمان های کارگری مواجە 

ها چنان باال گرفت  و مخالفت گردید
کە مجلس پیشین بخاطر نگرانی از 
باال گرفتن بیشتر اعتراضات و 
تضعیف موقعیت محافظە کاران در 
انتخابات ریاست جمهوری از 

  .ی الیحە خوداری کردسربر

بهر جهت پس از انتشار متن الیحە، 
 هکا و واکنش های اعتراضی تشککل

کارگری علکیە ایکن الیکحە کە  نفعاال
بواسطە تالش ها و انتشکار مقکاالت 

 نانە برخکی فعکاالانتقادی و افشکاگر
سندیکایی و صنفی مستقل و آگکاە 
بە این امور شروع شکدە بکود بسکیار 

ایککن واکککنش اخبکار . گردیککدگسکتردە 
هککای اعتراضککی عککالوە برخبرگککزاری 

در تعداد دیگری از رسانەهای ( ایلنا)
کارگری در داخل و خارج بازتاب یافت 
و خککود ایککن عمککل نیککز اعتراضککات و 
واککنش هککای دیگکری را بککدنبال آورد 

 نفعککاال. چنککان ادامە دارنککد کە هککم
هککای  کککارگری و نماینککدگان تشکککل

هککر کدامشککان بخشککی از  ،مختلککف
یککرات مککد نظککر دولککت در الیککحە را تغی

مکککورد نقکککد قکککرار دادە و نسکککبت بە 
مخککرب شککان در وضککعیت   عواقکک 

معیشککککتی و اجتمککککاعی کککککارگران 
هکککا مخالفکککت  پرداختەانکککد و بکککا آن

نکککککتە مشککککتر  هککککمە . کردەانککککد
گزارشاتی کە در این ارتبکاط منتشکر 

هککا و  شککدە، مخالفککت هککمە تشکککل
کککارگری، حتککی نماینککدگان  نفعککاال

شدە کارگری در شورای دست چین 
عالی کار با تغییکرات مکد نظکر دولکت 

کە منتشر  موارد کە البتە این. است
شککدەاند بە واقککع تنهککا بخشکککی از 
اعتراضات هستند و با اطمینان مکی 
توان گفکت کە خکالا ادعکای دسکت 

نە هکی  ککارگری  ،اندرکان این الیحە
کە سمت نمایندگی کارگر را داشتە 

ارگری اسککت در ایککن تککوطئە ضککد ککک
شرکت داشتە و نە هی  کارگری آن 

             .را تائید کردە و می کند
این گستردگی و هم زبانی ککارگران 

علیە الیحەای کە حکم سند بندگی 
طکککبقە ککککارگر را دارد در شکککرایطی 
صککورت مککی گیککرد کە پیگککرد فعککاالن 
سکککندیکایی بە اوج خکککود رسکککیدە و 
هکککزینە اعتکککراض را بە شکککدت بکککاال 
بردەانکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککد.

 

1 
1 

 صادق کار



ی بولتن کارگر            
 

گروە کارگری در ( ایلنا)بنا بە گزارش 
شورای عالی کار نیز در اعتراض بە 
نحوە اخذ تصمیم در مورد تغییرات، 
خواستار برسی الیحە دولت در 

 . شورای عالی کار شدەاند

سی ردر چنین شرایطی نتیجە بر

کار در شورای عالی " ح قانون اصال"
" کارگری"ە ، کە توسط گروکار

درخواست شدە، حتی اگر مورد 
موافقت هم قرار گیرد، با نظر 
داشت اکثریت داشتن نمایندگان 
دولت و کارفرمایان و وابستگی 

بە دولت نە " نمایندگان کارگری"
سو با اعتراضات  گشا و هم تنها راه

جاری نیست، بلکە در خدمت 
انحراا اذهان و بە بیراهە بردن 

اد شکاا در سمت اعتراضات و ایج
این اقدام بە . میان معترضان است

دست اندرکاران و حامیان این الیحە 
تر  فرصت می دهد تا سهل
را  هدفشان را عملی کنند و آن

 . قانونی جلوە دهند

خواست  شورای عالی کار اگر می
سی قرار دهد، رالیحە را مورد بر

می توانست و می بایست این کار 
س انجام را قبل از ارسال آن بە مجل

 هک وانگهی بفرض این. می داد
شورا پیشنهاد را هم می پذیرفت 

سی اش نمی توانست رنتیجە بر
چندان متفاوت با الیحە کنونی باشد 
و این چیزی نیست کە بە اصطال ح 

. آشنا باشند نمایندگان با آن نا
بهمین دلیل اعتراضات علیە الیحە 
تغییر قانون کار را الزم است بدون 

اکنش دست اندرکاران و توجە بە و
حامیان این الیحە ادامە و گسترش 
داد، زیرا تنها امکان موثر مقابلە با 
این سند اسارت نیروی کار و زحمت 

خود این . اعتراض است و اعتراض
انە سە جانبە گرایی کە در سام

یکاتوری از سە جانبە گرایی راصل کا
مرسوم در کشورهای شمال اروپا 

 بە  بیش نیست کە در واقع

 

ها و  یکی از ابزار قانونی دولت
کارفرمایان برای سرکوب مطالبات 
کارگران و تصوی  آئین نامەهای و 
مقررات ضدکارگری تبدیل شدە 
بایستی یکی از آماج های اصلی 
. مبارزە علیە تغییر قانون کار باشد
اگر این سامانە در کشورهای 
شمال اروپا کارکرد نسبتا مناسبی 

است، کە اوال  داشتە بخاطر آن
شورای سە جانبەگرایی در این 
کشورها جنبە مشورتی دارد و ابزار 
تعیین دستمزد و سایر شرایط کاری 
از طریق قرادادهای دستە جمعی 
میان اتحادیەهای کارگری و 
کارفرمایی کە بطور آزاد تشکیل و 

کنند پیش بردە می  فعالیت می
و  ٨8و  8٨شود و مقاولە نامەهای 

ەنامە هایی کە متضمن دیگر مقاول
حق و حقوق سندیکایی کارگران 
هستند کامال رعایت می شوند، 
ثانیا مقامات دولتی بخاطر وجود 

های مدنی و اتحادیەها و  آزادی
جمهوری  مردان احزاب مانند دولت
بە آسانی آب خوردن  اسالمی ایران

نمی توانند قوانین را نقض کنند، زیر 
روغ ن بزنند و بە مردم دحرفهایشا
ها و  و ثالثا دولت بگویند،

برنامەهایشان در هر انتخابی بە 
قانون کار . رای گذاشتە می شوند

موجود حتی اگر هم بە میل دولت و 

کارفرمایان ایران تغییر نکند و بصورت 
بازهم متضمن  ،کنونی باقی بماند

حداقل حقوق کارگران و مزدبگیران 
بهمین جهت اعتراض . نیست

ض بە تغییرات بایستی از اعترا
ضدکارگری پیشنهادی دولت فراتر 
رود و سمت مبارزە بە سوی انطباق 
قانون کار با مقاولەنامە های 
سازمان بین المللی کار و مقدمتا، 

 ٨8و  8٨مقاولەنامەهای کلیدی 
  .جهت گیری کند
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یحه ال ،برنامه ریزانعلیه 
 اصالحی قانون کار

 اعتراض کنید
 
 

از طریق، خبرگزاری ها، 
مطبوعات و رسانه های 

 اجتماعی
اینستاگرامتلگرام،  

پین های مو تشکیل ک
اعتراضی به روشنگری و 

انسجام کارگران یاری 
 رسانید،

 
 

با توجه به انتخابات   
ریاست جمهوری، جناح 
های حکومتی در برابر 
اعتراض های کارگری 

چاره ای جزء عقب نشینی 
 ندارند

 
 

 ها، اعتراضگسترش با  
حاکمیت جمهوری 

تمکین  وادار بهاسالمی را 

 کنید

http://www.amazing.ir/1392/09/24/recent-photos-of-iranian-actors-instagram/


 

 

 

 

 

 

                          

 تجربه دیگران از
 
 

 فدراسیون اتحادیه های کارگران                                  

 نفت و دموکراسی درعراق
 (بعد از صدام حسین)

 "پایانیبخش "

 

 گیری استبداد مقاومت در برابر اشغال خارجی و اوج

قابل پیش بینی بود که مالکی به این اتفاقات بشیوه 
او دستور : منطقه پاسخ دهد دیکتاتورها و خودمحوران در

سرکوب تمام معترضان عراقی را، بهمراه روزنامه نگاران 

وفعاالن جامعه مدنی و 
سیاسی که در اعتراضات 

نیروهای . فعال بودند، داد
امنیتی در بسیاری از مواقع 
با تظاهرکنندگان درگیر 

این درگیریها به . شدند
زدوخورد، ضرب و جر ح و مرگ 

ن شامل ای. نیز منجر شدند

سرکوب کارگران صنعت نفت 
در فوریه آن سال . هم شد

وزارت نفت رسماً دستور داد 
که کارگران پاالیشگاه ها 

هزار دالر را بعنوان جریمه بابت تاخیر 05ارقامیتا بایست 
. بپردازند( ساعت 42کمتر از )در شروع کار و توقف تولید 

ده و این مقدار با استانداردهای بین المللی خارق العا
بیسابقه بود و عمال برای خانواده عراقی غیرقابل پرداخت 

برای مقایسه باید دقت داشت که یک کارگر . بود
دالر در روز حقوق می  05متخصص بطور متوسط درعراق 
دالر در روز دستمزد  0/2گرفت و کارگر غیرحرفه ای 

جرایم مشابهی هم برای کارگران اتحادیه های . داشت
IFOU  وGFIW 055در ماه مه آن سال یک تحصن  که 

نفره را در مقابل شرکت نفت جنوب ترتی  داده بودند، 

آنها خواستار پیشگیری از فساد مالی در . وضع شد
شرکت و همسانی حقوق و مزایای شان با کارکنان 

 .شرکتهای نفتی خارجی در عراق شده بودند

اگر : "یک کارگر نفت به نام اسد ابوالحسین گفته بود
رکت نفت جنوب حقوق و مزایای ما را آن طور که ش

استحقاق داریم پرداخت نکند، ما دست از کار خواهیم 
فقط بخاطر آن که . کشید و تولید را متوقف خواهیم کرد

صنعت ما فقیر است و تأسیسات ما مشابه کمپانیهای 
خارجی طراحی و اجرائی نشده اند، ما کارگران 

 ."رما نیستیممستوج  رفتار ناعادالنه کارف

را صادر کرد  ٨٨و فرمان  ٨0در پاسخ دولت عراق فرمان 
 GFIWکه بموج  آن رسمیت اتحادیه مورد حمایت دولت 

"  کمیسیون وزارتی آماده سازی"را لغو کرد و بجای ان 

(Ministerial Preparatory 
Commission – PMC ) را

در یک حرکت . منصوب نمود
دولت تمام اتحادیه های 

م و مؤسسات مشابه مزاح
دفاع از حقوق کارگران را از 
میان برداشت و  بجای آنها 

 MPCکمیسیون غیرانتخابی 

را نشاند که نقش نظارت بر 
بخشهای صنفی، از جمله 
انتخابات اتحادیه های 

 .صنفی، را بر عهده دارد

 

 

 نتیجه پایانی

این زمان دوران حساسی برای اتحادیه های صنفی 
آنان . ش کارگری در عراق استو جنب IFOUمانند 

همچنان با شرایط بد کاری، حقوق پایین، ایمنی ناچیز، و 
در ده . عمال بدون حقوق صنفی روزگار می گذرانند

سالی که از اشغال عراق می گذرد، نه اشغالگران 
آمریکائی و نه دولت عراق سعی جدی نکرده اند که 

اختیارات قوانین سرکوبگرانه بعثی را علیه کارگران، که 
اتحادیه ها را در نمایندگی از آنان محدود می کند، تغییر 

بطریق مشابه هی  چارچوب قانونی هم در باره . دهند
سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت عراق وجود ندارد 
که حقوق مردم عراق را از منافع نیروی اشغال و 
-کمپانیهای فراملیتی که در جوار فساد گسترده اقتصادی

ی مشغول استثمار منابع زیرزمینی عراق اند، سیاس

 .بگیرد
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تحت فشار و  IFOUعالوه بر این، اتحادیه هایی مانند 
نظامی و تاکتیک مشت آهنین -سرکوب نیروهای امنیتی

دولتی قرار داشته اند که بشیوه های آمرانه و خشن در 
حال سوءاستفاده از ظواهر دموکراسی برای تأمین منافع 

 . بوده است دیکتاتوری

با این وجود باید در نظر داشت که نکات مثبتی هم در 
گستره ظهور و اوجگیری جنبش کارگری و اتحادیه های 

اول آن که این . تا کنون وجود دارند 4550صنفی از سال 
جنبشهای بومی، محلی و عمیقاً هماهنگ، نشاندهنده 
توان و تمایل مردم عراق بسوی مردمساالری اند و ناظر 

ر آن که آنان قادرند مکانیزمهای دموکراتیک را در تقابل با ب
دوم . مداخالت خارجی و خودمحوری حاکمیت بکار گیرند

این که علیرغم آن که مشارکت  شهروندان عراق در 
مکانیزمهای دموکراتیک مانند اتحادیه های صنفی در 
حدی نیست که عراق را شایسته لق  یک دموکراسی 

قطه عطفی در نیل به آن مقصود می کند، اما بهر رو ن
 .تواند باشد

 

 

 

 

بویژه یک جنبش توانمند اتحادیه های صنفی نه فقط در 

ساختار یک تودۀ درگیر در سرنوشت اجتماعی ضرورت 
دارد، بلکه می تواند به کاهش بسیاری از اختالفات در 
گستره ملی عراق کمک کند و در نتیجه به استقرار یک 

. نه و دموکراتیک در این کشور بیانجامدجامعه آزاد، عادال
و سایر اتحادیه های صنفی  IFOUنکتۀ نهایی این که 

نقش حساسی در پاسخگو نگاه داشتن دولت عراق 
بازی می کنند، آنها شبکه ای از قدرت عمومی اند که 
ثابت کرده اند می توانند از تغییرات دموکراتیک در مقابل 

. یکتاتوری آن دفاع کنندانواع سرکوبگریهای حاکمیت و د
از این پس عراق به هر سو که سوق یابد، اتحادیه های 
صنفی و جنبش کارگری عراق نقش حساسی در حفظ 
ثبات کشور و توانایی ملی در گسترش و استقرار 

 .دموکراسی بازی خواهند کرد

 

 

 

 
 

 

 اخبار خارجی          
 
 

 برزیل

 متحد می شوند اتحادیه های کارگری؛ عزل دیلما روسف 

 

 

 2112سپتامبر  2آی، .ان.اتحادیۀ جهانی یو

 

 

نسبت به . آی.ان.اتحادیۀ جهانی یو
پیامدهای عزل خانم دیلما روسف از 
سمت ریاست جمهور برزیل و 
برداشته شدن موانع برای سلطۀ 

یکای التین آمرولیبرالیسم در ئن
 .هشدار می دهد

جنبش بین المللی اتحادیه های 
ر می دهد که با عزل کارگری هشدا

زده  روسف توسط مجلس فساد
سنای برزیل، حرص بی مهار 
سرمایه داران شرکتهای بزرگ این 

 .کشور را درنوردد

کابینۀ جدید برزیل به ریاست میشل تمر، معاون کم شناخته شدۀ رئیس 
جمهور معزول، کابینه ای متشکل از فقط مردان و فقط سفیدپوستان، به 

 ستقرار، یعنی در فاصلۀ تعلیق تا عزل خانم دیلما، طر حفاصلۀ کمی پس از ا
پانزده تن از . هائی را برای کاهش سنگین بودجۀ عمومی تنظیم کرده است

وزیر اولیۀ این کابینه، به شمول خود تمر، در مضان اتهام فساد یا دیگر  42
ای خانم روسف در زمانی که در قدرت بود، از ایجاد مانع بر. اتهامات جنائی اند

ادامۀ تحقیقات جاری در بارۀ فساد، که متوجه اعضای کابینۀ خودش نیز می 
 .شد، اکیداً خودداری کرد
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آدریانا روزنزوایگ، مسئول دبیرخانۀ 
امریکائی اتحادیۀ جهانی، می 

رانی ما متوجه گامروزه، ن: "گوید
فراسوی وضعی است در برزیل 

 ما از گشایش این جبهۀ. جریان دارد
جدید نئولیبرالی، که در منطقۀ ما 
پیش آمده و زندگی فقیرترین مردم 
را به وجهی بسیار منفی تحت تأثیر 

افزایش . گرفته است، نگرانیم
بیکاری و نابرابری، توزیع نامتقارن 

های  درآمدها و محدودیت آزادی
اساسی که متضمن حق اعتصاب، 

تظاهرات و عقد قرارداد جمعی اند، 
ین پیشروی نئولیبرالی همه از آثار ا

 .اند

فیلیپ جینیگز، دبیرکل اتحادیۀ 
سرکوب : "جهانی، می گوید

سنگین کسانی که مخالف عزل 
دیلما بوده اند و دولتهای برزیل و 
آرژانتین که اعتراضات اجتماعی را 
جرم آلود می نامند، هی  کدام 

این . پذیرفتنی و اخالقی نیست
سطح از سرکوب آشکار می کند که 

بیاران این دورۀ جدیدی  آتش
نتولیبرالی آمادۀ بازگشت به 
اقدامات کهنه برای شکستن حق 
مشروع مردم زحمتکش برای 

عزل دیلما رقم زنندۀ . اعتراض است
پایان یک دوره از رشد جامع در 

 ."برزیل است

آلکه بوسیگر، مسئول امور مالی 
اتحادیۀ جهانی، که در حال حاضر 

در " کارفورائتالا "برای دیداری با 

سان پائولو به سر می برد، شاهد 
دست اول اعتراضات علیه عزل 
دیلما و برآمد سنگین پلیس عیله 

بوسینگر  .این اعتراضات بوده است
از طریق رسانه های اجتماعی 

اعتراضات "گزارش کرده است که 
عیله عزل روسف هنوز در سان 

تقریباً تمامی . پائولو ادامه دارند
 .اند معترضان جوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

گلوله  ، با توپ آبفشان، گاز اشک آور،مسلحمواجهۀ آنان با لشکری از پلیس 
 ...و هلی کوپتر، های پالستیکی

ثروتمندترین خانوادۀ برزیل : "شاران بارو، دبیرکل اتحادیۀ جهانی، می گوید

را بی [ روسف]امپراتوری رسانه ای خود، گلوبو، را به کار گرفت تا حکومت 
های بزرگ خانگی و خارجی منتظر نشسته اند تا  حال دیگر شرکت. کندثبات 

ها از کار و  شاهد حراجی برای فروش اموال دولتی به مفت، تضعیف حمایت
های جهانی را بر کار و معیشت  دولتی باشند که از هم اکنون منافع شرکت

 ."شهروندان خودش مقدم می دارد

روسف تعلیق شده بود، انحالل نخستین اقدام دولت تمر، در مقطعی که 
وزارت مخصوص زنان، برابری نژادی و حقوق بشر، و لغو قانونی بود که در سال 

این قانون دسترسی به بازنشستگی، حداقل  .تصوی  شده بود 4502
دستمزد و جبران خسارت اخراج ناعادالنه را برای کارگران خانگی تضمین می 

ی و تعهدات اجتماعی بیشترین ضربه را قطع موارد جدیدی از خدمات دولت. کرد
به فقیرترین اقشار وارد کرده است، و تمر بیشترین تغییرات را در قانون کار و 
سیستم بازنشستگی، از طریق متممی برای قانون اساسی هدا گرفته 

سال آتی قفل  45این تغییرات کشور را در چنبرۀ ریاضت کشی در . است
 .خواهند کرد

ر مبتنی بر برنامه ریاضت کشی و تغییرات تعرضی است، دستورکار دولت تم
بزرگترین مراکز اتحادیه های کارگری . که حقوق اساسی را ملغی خواهد کرد

برزیل هم اکنون برای دفاع از دستاوردهای اجتماعی و حمایتهای قانونی از 
 .کارگران متحد شده اند

مردم برای شکل دادن  موضع خود را در دفاع و حقوق. آی.ان.اتحادیۀ جهانی یو
اتحادیه همچنین تعهد . به آینده خود از طریق رأی مستقیم، اعالم می کند

خود را نسبت به همبستگی با کارگران برای ادامۀ مبارزه متحدشان برای عقد 
قراردادهای جمعی و حمایت از حقوق حاصله برای کارگران در جریان مبارزه 

 .ه در منطقه اعالم می کندتاریخی برای دموکراسی های شکل گرفت

 ی بولتن کارگر 
     (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار

512ه  سال سوم شمار /  0252 سپتامبر   52/ 5931شهریور     02شنبه    

 

5 



 
 
 
 

                              

 

 
 
 
 
 
 

 

 بریتانیا

 12ترک کار پیش از بازنشستگی 
 بیماردرصد از کارگران 

 2112سپتامبر  5. سی.بی.بی

 
 

 
 

کارگر یکی را وادار به ترک کار پیش از  8ازکارافتادگی و بیماری از هر 
 .بازنشستگی می کند

انجام شده، نشان .(  .ا. )توسط کنگرۀ اتحادیه های کارگری تحقیقی که 
می دهد که حدود نیم میلیون کارگر به علل مختلف ناشی از عدم سالمت 

سال پیش از بازنشستگی، دست از کار  0کافی مجبور شده اند در یک بازۀ 
  .بکشند

در ماه مارس سال جاری دولت بریتانیا اعالم کرد که در سن عمومی 
. بازنشستگی برای کارگران دولتی و بخشهای عمومی تجدید نظر خواهد کرد
دولت همچنین ابراز داشت که توأمان حمایتهای الزم از کارگران بیمار و 

 .ازکارافتاده را معمول خواهد کرد
در جنوب . بین شمال و جنوب است حاکی از تمایز محسوسی.  .ا.تحقیق  

کارگر یکی شن به علت بیماری یا  00و جنوب غربی انگلستان از هر 
این در حالی است که . ازکارافتادگی ناگزیر به تر  کار زودهنگام شده است

 2، و در ایرلند شمالی 0به  ٨این نسبت در شمال انگلستان، اسکاتلند و ویلز 

 .است 0به 
نی که در مشاغل کم درآمد کار می کنند و به کارهای احتمال این که کسا

دستی غیرتخصصی اشتغال دارند، به علل گفته شده زودهنگام دست از کار 
بکشند، در مقایسه با احتمال نظیر برای صاحبان مشاغل حرفه ای و 

 .مدیریتی، دو برابر است
 بازنشستگی با منزلت

ن باید بتوانند در زمان مساعد با کارگرا: "فرانسس اوگاری در این باره می گوید
. منزلت بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگی آبرومندانه ای داشته باشند

کارگران مسن تر نقشی حیاتی در بازار کار دارند و ما نمی توانیم از کارگران 
بیمار و ازکارافتاده انتظار داشته باشیم مدت باز هم بیشتری را برای 

آن هم در زمانی که به بیشترین حمایتها نیاز بازنشسته شدن صبر کنند؛ 
 ."دارند
 

برنامۀ دولت برای تجدید نظر در سن بازنشستگی در بخش دولتی مبتنی بر 
تحقیقی صورت خواهد گرفت که قرار است نتایج آن در ماه می سال آینده 

 .انتشار یابند

سن بازنشستگی زنان از سال 
به این سو مدام افزایش داده  4505
قرار است تا نوامبر سال  شده و
با سن بازنشستگی مردان،  4508
از . سالگی است، برابر شود 50که 

آن پس سن بازنشستگی زنان و 
به روالی  4548مردان تا سال 

سالگی افزایش داده  5٨مشتر  تا 
دولت اعالم کرده است . خواهد شد

سال یک بار در  0که آن گاه هر 
سن بازنشستگی تجدید نظر 

 .دخواهد کر
یکی از سخنگویان وزارت کار و 
: بازنشستگی در این باره می گوید

سیستم رفاه در حال حاضر هم "
حمایتهای الزم را برای کارگرانی که 
به علت بیماری یا ازکارافتادگی قادر 
 ."به کار نیستند، فراهم آورده است

اوائل سال جاری، تام مک فایل، 
رئیس بخش سیاستگزاری 

 –ت هارگریو بازنشستگی در شرک
شرکتی که کارش ارائۀ خدمات 

اعالم کرد که کسانی  -مالی است
که امروزه وارد بازار کار می شوند، 
به احتمال قوی باید تا میانه های 
هشتمین دهۀ عمرشان منتظر 
بمانند تا بتوانند از سیستم دولتی 

 ".بهره مند شوند

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 ی بولتن کارگر 
     (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار

512ه  سال سوم شمار /  0252 سپتامبر   52/ 5931  شهریور   02شنبه    

 



 

 

 

 جهان 

 21رگری به رهبران جیفراخوان اتحادیه های کا

 تقویت سهم دستمزد از درآمدهای ملی

 .آی.ان.اتحادیۀ جهانی یو

 .در چین بیانیه ای صادر کرد 21خطاب به اجالس سران جی* 21ال

شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه 
 45های کارگری، معتقد است که سران کشورهای جی

م دستمزدها از درآمد باید اصول جدیدی را در بارۀ سه
ملی، که نابرابری آن مورد پذیرش وزیران کار این 

 .کشورهاست، مورد حمایت قرار دهند

یک سیاستگزاری که ناظر بر ایجاد : "او می گوید
نهادهای قدرتمند حامی بازار کار برای ایجاد مشاغل با 

کیفیت و تخفیف نابرابری درآمدها باشد، باید در اولویت 
ادامۀ روال . در چین قرار گیرد 45ن جی اجالس رهبرا

دستمزدها باید . مرسوم تا کنونی دیگر کار نمی کند
با سرمایه گذاری در زیرساختهای عمومی . افزایش یابند

 ."است که اقتصاد می تواند توسعه یابد

نیز می . آی.ان.فیلیپ جنینگز، دبیرکل اتحادیۀ جهانی یو

ن باید افزایش دستمزد کارگران در سراسر جها: "گوید
دیگر این وضع حاکم در جهان در حال توسعه، که . یابد

میلیونها انسان در فقر مفرط به سر می برند، قابل دوام 
، که در چین گرد آمده 45رهبران کشورهای جی. نیست

اند، دیگر نمی توانند این مقیقت را نادیده بگیرند که ما 
ی عمق داریم در حال خوابگردی به سمت فاجعۀ اقتصاد

ما آنها را به عمل فر می . یابنده ای گام برمی داریم
 ."خوانیم

هم اکنون خود را به عنوان خطرناکترین سال  4505سال 
سالی . به ثبت رسانده است 455٨اقتصادی از پس از 

درصد از مردم در لبۀ خط فقر زندگی می  20که در آن 
پایه  درصد تنها از درآمدی برای تأمین نیازهای 00کنند و 

این ارقام مبین یک فاجعۀ اجتماعی و . ای برخوردارند
 .اقتصادی اند

به تقلیل شکاا  45تعهد وزیران کار کشورهای جی
سرمایه از درآمد ملی بنیانی است برای -سهم دستمزد

آن که دولتهای این کشورها به یک مدل رشد فراگیر 
 .حیات بخشند

ای کارگری جان اوانز، دبیرکل کمیتۀ مشورتی اتحادیه ه

تعهد گفته شده توسط وزیران "نیز بر این نظر است که 

 45کار نیازمند حمایت کامل و آشکار اجالس سران جی
این تهعد باید در مجموعۀ موضوعات مطر ح . در چین است

 ."در اجالس، به موضوع اصلی تبدیل گردد

 5شامل یک طر ح  45خطاب به سران جی 45بیانیۀ ال
قتصادی جهانی برای تمام کارگران مرحله ای برای بنای ا

  :و خانواده هایشان، به قرار زیر است

  اقدام هماهنگ برای رشد اقتصادی از طریق
 افزایش دستمزدها و سرمایه گذاریهای عمومی؛

  اتخاذ یک سیاست ساختاری جدید برای رفع
 نابرابریهای فزاینده؛

  ،اقدام برای استخدام جوانان، انتگراسیون مهاجران
 شکاا جنسیتی؛ و رفع

   اقدام قاطع برای مهار ناآرامیهای محیط زیستی و
 نیل به تغییرات تکنولوژیم قابل پذیرش؛

  بنای یک سیستم بین المللی مسئول برای تجارت
 و سرمایه گذاری؛

  تضمین انسجام سیاستگزاری و دیالوگ اجتماعی
نسبت به روندهای کاری در سراسر کشورهای 

 .45جی

 

جهان نیازمند باالکشیدن سهم : "ویدشاران بارو می گ
دستمزد از درآمدها، یک حداقل تأمین اجتماعی، یک 
حداقل دستمزد به نحوی که تأمین کنندۀ معیشت با 

هی  . منزلت افراد و تقویت قراردادهای جمعی است
اقدام دیگری نمی تواند بر این نابرابری فزاینده غلبه کند، 

و به عدالت اجتماعی جامۀ  اقتصاد را دو باره به راه اندازد
 ".تحقق بخشد

، 45مرسوم است که در جن  اجالس سران کشورهای جی* 

مانند کارگران، جوانان،  -سازمانهای مدنی گروه های اجتماعی 
نیز از کشورهای مختلف گرد هم می آیند و برای  -... کارفرمایان، 

به ، (Labor 20) 45ال. اجالس می کوشند اثرگذاشتن بر تصمیمات
، معطوا به سازمانهای کارگری است45مشابهت با جی
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 تشکل ها 

 

                                                سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 الیحه ضد کارگری را محکوم می کنیم

 

الیحه اصالحی قانون کار با هدا 
کارگران تدوین   پایمال کردن حقوق

  این در برابر تصوی. شده است 
الیحه ایستادگی خواهیم کرد 
درحالی الیحه اصال ح قانون کار به 

سال   مجلس رفته است که طی
بخش هایی از این   های گذشته

قانون که حمایت از حقوق کارگران 
را تاکید می کند عمدتا و بطور 

گویا این . اجرا نشده است  عمدی
بخش های قانون ضمانت اجرایی 

حال  .خود را از دست داده است
دولت برای پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی و دریافت وام های 
کالن از صندوق بین الملی پول 

جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک 
جانبه و بدون حضور نمایندگان 
واقعی ومستقل کارگران با تغییراتی 
در قانون کار می خواهد با بی دفاع 
کردن و ارزان سازی نیروی کار 

های خارجی و  سب  جذب سرمایه
به زعم خود ایجاد رونق در فضای 

ارائه دهندگان . کس  و کار شود
اشتغالزایی برای   الیحه به جای

لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون 
کار، مصمم هستند با تغییر یک 

قانون کار زمینه   جانبه در موادی از
سود آوری و سود جویی بیشتر 
. برای کارفرمایان را فراهم آورند

صرار بر تغییراتی در مواد ا
این … و 20،05،00،40،40،4٨،

حذا تمامی   قانون به معنی

دستاوردهای کارگران در بیش از 
نیم قرن گذشته و هجومی همه 

این . جانبه به این دستاوردها است
اولین بار نیست الیحه ای این چنین 
ضد کارگری که از همه جوان  
دست آوردهای حداقلی کارگران را 

ه رفته است به مجلس می نشان
رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران 

مهمترین   گویا. قانونی تر بشود
اقدام هر دولتی که بر سرکار می 

به منافع کارگران   آید، دست بردن
به بهانه جذب سرمایه گذاری 

بهترنیست دولت   .خارجی است
بجای دست بردن به حقوق کارگران 
ر که طی سالها مبارزه و تالش د

به   شرایط سخت بدست آمده
مسئله فساد و بیکاری و تورم 
افسار گسیخته که کمر کارگران و 
فرودستان جامعه را خم کرده 

چرا به جای دست . است، بپردازد
درازی به قانون کار که بخشی از 
حقوق حداقلی کارگران را تامین 
می کند به فسادهای گسترده ای 
وز که کل جامعه را در برگرفته و هرر

صدای رسوایی رانت ها و اختالس 
های میلیاردی وناکارآمدی مدیران 
دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر 

چرا از .کرده پرداخته نمی شود
اصال ح فصل ششم این قانون که 

اصل آزادی تشکل های صنفی را 
نقض می کند و یا از تغییر و اصال ح 

که با به   ماده هفت این قانون

دهای موقت رسمیت شناختن قراردا
کار ، امنیت شغلی کارگران را نابود 
کرده است سخنی در میان نیست؟ 
چرا حق دفاع و اعتراض و اعتصاب 
برای کارگران در این الیحه جایی 
ندارد؟ این الیحه در حالی به 
مجلس تسلیم شده است که در 
چند سال گذشته بیشترین سرکوب 
علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و 

و فعالین   ی مستقلدیگر تشکل ها
کارگری در کشور انجام شده است؛ 
شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی 

کارگری بسیار کم   با فعالین عرصه
نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان 
و شالق و حبس های طوالنی مدت 

 .علیه انها به اجرا درآمده است

سندیکای کارگران شرکت واحد 
اعالم می دارد این سرکوب ها 

لیه کارگران و الیحه اصال ح ضد ع
طراحی   کارگری، به این منظور

شده است تا بتواند ناکارآمدی و 

سیاست های غلط انجام شده 
تا . را بپوشاند  توسط مسئولین

نظارت صیحیح و همه جانبه از 
سوی نهادهای مردمی و مستقل 
همچون سندیکا ها و دیگر تشکل 
های مستقل کارگری در جامعه 

با ادامه ی این . شکل نگیرد
سیاست ها مشکالت افت تولید، 

رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری 
 و اختالس های میلیاردی در جامعه 
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حل نخواهد شد و متاسفانه 
بیشترین هزینه را جامعه کارگری و 
حقوق بگیران فرو دست خواهند 

از همه مهمتر این که با واردات . داد
 انبوه کاالهای مصرفی از خارج،
بخش عظیمی از صنایع کشور 
تعطیل شده است ودر نتیجه امواج 
نیروی کارگران بیکار به در بسته 
سیستم اقتصادی کشور کوبیده 

همچنین هر سال نزدیک . می شود
به یک میلیون فارغ التحصیل از 
دانشگاه های مختلف کشور با 
دانش اموزان ودانشجویان تر  
تحصیل کرده در هم آمیخته رقم 

یک ملیون دویست هزار نفر باالی 
جویای شغل را به بیکاران دیگر 

بیهوده نیست که . اضافه می کنند

وزیر کار در مصاحبه هایش طی 
سال های گذشته از سونامی 

ملیون نفره سخن گفته  04بیکاری 
ومتاسفانه با علم به این . است

موضوع ، فراهم اوردن شرایط یورش 
به ته مانده ماده های حمایتی 

. ن کار از کارگران را اغاز کرده اندقانو
تغییر ماده های حمایتی مربوط به 

شرایط استخدام در رابطه با 
کارهای دائمی وموقت ، مفاد ماده 

 20و همچنین بی ثمر کردن ماده  ٨
قانون کار وتبصره هایش در رابطه با 
تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار 
کامل به کارفرما در رابطه با اخراج 

قانون کار  00رگران که یاد اور مادهکا

است،  000٨دوران پیش از سال 
همه وهمه گامی به سوی برده 
کردن کارگران ومزد بگیران ایران 

 جال  است که بدانیم هم .است 

 

 

 

اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی 
برخی نهاد های بین المللی قیمت 
مزد کارگران ایران به پایین ترین 

ی کارگران در سراسر سطح دریافت
واین یعنی . جهان رسیده است

آماده کردن بهشتی برای سرمایه 
 !داران بین المللی

قانون اساسی حکومت  20اصل 
ودولت را موظف می سازد، برای 

تامین استقالل اقتصادی جامعه و 
ریشه کن کردن فقر و محرومیت و 
برآوردن نیازهای انسان در جریان 

، اقتصاد رشد، با حفظ آزادگی او
جمهوری اسالمی ایران را بر 

 :اساس ضوابط زیر استوارسازند

مسکن ، : تامین نیازهای اساسی
خورا ، پوشا ، بهداشت، درمان، 
آموزش و پرورش و امکانات الزم 

 .برای تشکیل خانواده برای همه

این اصل حکومت را مکلف به انجام 
این وظایف ودیگر درخواست های 

یعنی   .ندذیل این اصل می گردا
حکومت وظیفه دارد این امکانات را 
برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا 

زمانی . اگر بیکار یا دانش جو باشند
می توانیم اجرایی شدن این 
مطالبات را بر گردن حکومت قرار 
  دهیم که با ایجاد سندیکاها،
و   شوراها ودیگر نهادهای مستقل

سازمان های صنفی وسیاسی 
ردم نهاد، در سطح کارگری و م

کارگاهی ،شهری، منطقه ای، 
متشکل شده   استانی وسراسری

نا   این که فقط شرایط. باشیم 
وبی قانونی ها را مطر ح   بسامان

 ما می توانیم با .کنیم کافی نیست 

 

 

تشکیل این نهاد ها وایجاد ارتباط 
بین بخش های پراکنده ی نهاد 
های مستقل و آزاد کارگری، 

ر فشار شدید، ولی زی  هرچند
همچنان دست ازخواسته ها و 
مطالبات خود بر نداشته در راه 

یگانه راه . تحقق آن ها تالش کنیم 
ما برای جلوگیری از تصوی  چنین 
الیحه های ضد کارگری ، آگاهی 

نسبت به این موضوع   رسانی
وکنشگری برای عملی کردن 
پیوستن نیروهای معترض مزد 

به  بگیران در سراسر کشور،
چون این درخواست . همدیگر است

اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی 
وسراسری است که به سرنوشت 
تمام طبقه کارگر ایران مربوط می 

ایستادگی   شود، سازماندهی این
باهرشیوه ممکن، ضروریست   هم،

این . درسراسر کشورتحقق یابد
یورش همه جانبه برعلیه دستاورد 

زهر دارد  های کارگران ایران یک پاد
وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر 
کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد 
بگیران در این اعتراض وپیکار 

این راه و روشی . سراسری است
است که ما کارگران در حول ان خود 
را اماده مقابله سراسری با این 
الیحه ضد کارگری وضد بشری می 

سندیکا اعالم میدارد در . کنیم
حه ی ضد کارگری صورت تصوی  الی

، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق 

مسلم همه کارگران می دانیم و 
تنها راه نجات ما کارگران و مزد 
  بگیران ایجاد تشکل های

و کارگری مستقل از   سندیکایی
دولت و متحد شدن همه ی کارگران 
در مقابل بی عدالتی ها و ظلم 

 .است
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