
    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٠١٥نوامبر   ١٣ ١٣٩۴آبان  ٢٢جمع   
 

  Iranian Labour Bulletin – No: 107 ١٠٧سال دوم ، شماره 

 

 

- 1 - 

 ھفتھ تحلیل 
لیھ قوانین ضد دمکراتیک انتخاباتی، برای احقاق حقوق شھروندی ع  

 صادق کار

 
 

خبرگزاری "ایلنا" در ھفتھ گذشتھ ضمن اعالم خبر برگزاری گردھم آیی دبیران اجرایی تشکل فرمایشی "خانھ 
کارگر"در "شھر ری" بخش ھایی از سخنرانی ھای تعدادی از آنھا منجملھ گزیدە ھایی از سخنان علیرضا محجوب 

 دبیر کل مادام العمر این تشکل فرمایشی را منتشر کرد.
در این گردھم آیی کھ بنا بر اظھارات محجوب، حسین کمالی و حسن صادقی،بھ نظر می رسد بھ واقع در ارتباط با 

آتی مجلس و با ھدف فعال کردن این تشکل در زمینھ انتخابات و بھ قصد جلب کارگران بھ شرکت در  انتخابات
انتخابات و کسب آرای آنان تشکیل شدە بود، ضمن اشاراتی بھ پارەای مطالبات صنفی کارگری، برخی سیاست ھای 

نھ حاضر بھ محکوم کردن سرکوب و حکومت و تا حدودی نیز دولت را مورد انتقاد قرار دادند، ولی بھ رسم معمول 
بی پاسخ گذاشتھ شدن اعتراضات و مطالبات کارگری شدند و نھ کلمھای در تائید اعتراضات و اعتصابات بر زبان 
آوردندند و نھ رھنمودی بھ کارگران دادند، بعضا نیز، مانند حسن صادقی در لفافھ از سیاست ضدکارگری حکومت 

 حمایت کردەاند.
ھ آنھا از تغییرات ضد کارگری بعمل آمدە در قانون کار و تامین اجتماعی در سخنرانی ھایشان انتقاد جالب اینکھ ھم

کردەاند،اما ھیچ کدام شان از نھ تنھا از وزیر کار کھ سھم بزرگی در از میان برداشتن قوانین حمایتی و تامین 
ز او نیز بخاطر کارھایش تقدیر و تشکر و حمایت اجتماعی داشتھ و دارد کوچکترین انتقادی ننمودەاند، بلکھ تلویحا ا

 ھم کردند!
مجموعھ سخنانی کھ در این گردھآیی گفتھ شد بھ روشنی نشان می دھد کھ دغدغھ شرکت کنندگان نھ مشکالت و 

 گرفتاری ھای کارگران، بلکھ، منافع خود این اشخاص و تثبیت آن در آیندە بود.
ر ارتباط با انتخابات مجلس بود، علت تصویب لوایح و قوانین ضد محجوب اما در سخنرانی خود کھ عمدتا د

کارگری در مجلس را بھ علت شرط داشتن مدرک کارشناسی برای نامزدھای نمایندگی و نبود نمایندگان طرفدار 
 کارگر در مجلس بھ خاطر شرط نامبردە دانست.
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، کھ تنھا بخشی از علت است، بدون اشارە بھ او در عین اذعان بھ مسدود شدن قانونی راە ورود کارگران بھ مجلس
 عوامل بازدارندە دیگر، بھ شرح وضعیت کنونی اکتفا کرد و راە حلی ارایھ نداد.

در اینکھ شرط مورد اشارە محجوب نیز یکی از شروط قوانین انتخاباتی ضد دمکراتیک تحمیل شدە حکومت است 
کارگران بھ مجلس در نظر گرفتھ شدە، البتھ شک و شبھھای کھ بطور مضاعف برای جلوگیری از ورود نمایندگان 

وجود ندارد. ولی موضوع این جاست کھ کم نبودە و نیستند زنان و مردان تحصیل کردە ای کھ مدرک کارشناسی و 
باالتر از آن را داشتھ و دارند و بنوعی جزء مزدبگیران و یا مدافعان حق و حقوق آنھا بودە و ھستند، و در دورە 

یی نیز نامزد شدەاند ولی با این وجود رد صالحیت شدە و مانند آقای محجوب شانس نشستن بر صندلی مجلس را ھا
 ھرگز نیافتھاند.

ش دارد بھ آنھایی کھ ھم شرایط قانونی الزم را  مگر آقای محجوب نمی بیند کھ ھم اکنون نیز شورای نگھبان پیشاپ
یروھای وفادار و مدافع نظام بودەاند، مرتب زنھار باش می دھد تا دارند و ھم در روزگاری نھ چندان دور جزء ن

 برای انتخابات پیش رو کاندیدا نشوند؟
از حکومتی کھ تحمل فعالیت ھای سندیکای و صنفی را ندارد، سندیکاھای کارگری را سرکوب و رھبرانشان را بھ 

سربھ نیست می   دیکتاتوری ھای التینی پیشین زندان ھای طوالنی محکوم و بعضی ھایشان را بھ سبک و سیاق 
بھ مجلس قانون گزاری مسدود نکند؟   کند، چگونھ انتظار میرود کھ راە را برای ورود نمایندگان واقعی کارگران  

ھمھ اعضای کانون صنفی معلمان کھ در زندان ھستند تحصیالت عالی دارند، این امر در مورد روزنامھ نگاران و 
زنامھ نگاران، زنان زیادی کھ معترض محروم شدن از حق انتخاب شدن ھستند، وکال، استادی در مسولین انجمن رو

 نظام اسالمی دادن آدرس غلط بھ کارگران است.
آقای محجوب و رفقایش این مساتل را خوب می فھمند، ولی با گفتن بخشی از حقایق می کوشند بر حقایق مھمتر 

کیالت "خانھ کارگر" خودش یک الگوی تمام عیار از حکومت با تمام پردە بکشند. دلیلش ھم سادە است، تش
 خصوصیات و ویژگی ھای آن است و بھ طبع آن چاقو دستھ خودش را نمی برد.

اگر غیر از این بود محجوب، کمالی و حسن صادقی ھا الجرم در نظام اسالمی سرنوشت بھتری از بداغی ھا، 
ا، سحرخیزھا، صالحی ھا، عظیم زادەھا، مددی ھا و مدنی ھا ...نمی شاھرخ زمانی ھا، عبدل فتاح ھا، عبدی ھ

 داشتند.
از ھمین روی ست کھ، انتقادات و خود محجوب ھا از طرف رژیم تحمل می شوند، چون اوال ھنوز ھمچنان جزء 

د،و خودشان نظام باقی ماندەاند، ثانیا ھیچوقت علیھ مقررات ظالمانھ و ضد کارگری اقدام عملی نکردەان خودی ھای 
ثالثا برای بھ بیراە بردن اعتراضات میتوانند از آنھا ھمچنان  نقش ھمدست حکومت و کارفرمایان را داشتھ و دارند، 

کمک بگیرند و رابعا در مراودات داخلی و خارجی می توانند بگویند، کھ گویا کارگران ایران در پارلمان نمایندە 
ارند.دارند و در تھیھ و تصویب قوانین نقش د  

  
می خواھند مانند کارگران بسیاری از کشورھا سندیکاھا و احزب خاص  اما گذشتھ از اینھا، کارگران ایران نیز 

خودشان را داشتھ باشند و نمایندگان واقعی خودشان را بھ پارلمان بفرستند و در تدوین قوانین مشارکت و بھ سود 
ند. نتیجاتا این رژیم است کھ بھ اشکال مختلف مانع حضور منافع و حقوق خودشان و سایر زحمتکشان اثر بگزار
 نمایندگان کارگران در مجلس قانون گزاری می شود.

در انتخابات آتی نیز پیشاپیش با نظر داشت تشدید موج سرکوب فعالین کارگری و مدنی، اگر مردم اعتراض  
کھ شرایط انتخاب شدن حتی برای غیر بیشتری نکنند و یا حوادث غیر مترقبھای پیش نیاید، بھ نظر می رسد 

کارگرھا و بخشی از خودی ھای پیشین بدتر از گذشتھ شود و ھموارە با سختر کردن شرایط نامزدی در انتخابات 
 راە ورود کارگران را دشوارتر می کند.
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انتخاباتی شان  اما بھ رغم اینھا کارگران و مزدبگیران نبایستی در مقابل این حق کشی آشکار بھ آسانی از حقوق

بگذرند و بدون مبارزە برای تغییر این وضع اجازە دھند تا نمایندگان جریانات ضد کارگری کرسی ھای مجلس 
قانون گزاری را در این دور بھ سھولت غصب کنند و قوانین ضد کارگری دیگری را بر کارگران و مزدبگیران 

دھند.تحمیل و ثروت ھا و درآمدھای جامعھ را بھ خود اختصاص   
مبارزات صنفی در شرایطی، کھ کارگران با ھجمھھای ھمھ جناح حکومتی قرار دارند و پایمال سازی حقوق کار 

برای رھایی از وضعیت دشوار موجود، و  فصل مشترک ھمھ آنھاست برای تغییر وضحع بھ تنھایی کارساز نیست. 
بات سیاسی اساسی کھ تحقق مطالبات پس راندن تعرض رژیم الزم است مبارزات صنفی با رشتھای از مطال

میسر نیست، پیوند زدە شوند، و کوشش شود از این طریق گشایشی حاصل شود و    کارگران بدون انجام آنھا
 کارگران بدین وسیلھ در روند تحوالت سیاسی بھ سود بھبود حقوق خودشان اثر بگزارند.

ک انتخاباتی و نظارت استصوابی `با توجھ بھ نزدیکی بھ راە انداختن یک کارزار سیاسی علیھ قوانین ضد دمکراتی
زمان انتخابات مجلس بھ نظر می رسد در حال حاضر فرصتی است کھ فعالین کارگری و تشکل کارگران و 

مزدبگیران می توانند با استفادە از آن ھم خواستار لغو موانع انتخاب شدنشان بھ مجلس شوند و ھم در لوای آن دیگر 
بیان کنند. مطالباتشان را  

کاندیداد شدن نمادین کارگران و معلمان زندانی و فعالین سرشناس کارگری ھمراە با اعالم برنامھ برای نمایندگی در 
مجلس، و فعالیت حول آن در واقع ھم بھ چالش کشیدن قوانین ضد دمکراتیک و نظارت استصوابی است و ھم اعالم 

ر مشخص سیاسی است. مسلما یک چنین حرکتی گذشتھ از واکنش آمادگی مستقالنھ نماینگان کارگری برای حضو
ھای رژیم بازتاب گستردە اجتماعی خواھد داشت و تالش بیت رھبری وپاسداران استبداد و ارتجاع و استثماربرای 

حفظ شرایط امنیتی را کھ کارگران بیشترین آسیب را از آن می بینند و حاکمان بیشترین بھرە را از آن می برند 
وار خواھد کرد.دش  

 

 
 
 از تجربھ دیگران 

بولتن کارگری از این پس نوشتھ ھائی تماتیک را 
"از زشت و زیبای جھان کار" انتشار خواھد داد: از 
کار کودک، از کار غیررسمی، از انواع اشکال برده 
داری مدرن، ... اما ھمچنین از جھانگرائی جنبش 
کار، از دستاوردھا و چالشھای شورانگیز کنونی 
جنبش اتحادیھ ای و ... این رشتھ را با "کار کودک" 
 .آغاز می کنیم

 بولتن کارگری

  
  درآمدی بر کار کودک

بیستم ماه نوامبر، روز حقوق کودک، در سراسر تن کارگری
گرفتھ می شود. اما وضع واقعی کار کودک جھان جشن 

 ٧مجوزی برای جشن گرفتن نیست. در عرصۀ جھانی از ھر 
  کودک یکی شان کودک کار است.

"کار کودک" بھ وضعی اطالق می شود کھ بھ کار گماشتن 
کودکان، بھ ھر کار کھ باشد، آنان را از کودکی شان محروم می 

ز تحصیل را مختل کند، امکان عادی آنان برای برخورداری ا
می کند و بھ لحاظ ذھنی، جسمی، احتماعی یا اخالقی خطرناک 

و زیان آور است. چنین وضعی توسط بسیاری از سازمانھای 
بین المللی استثمار (بھره کشی از) کودکان تلقی می شود. قوۀ 

مقننھ در بسیاری از کشورھا کار کودک را قانوناً منع کرده 
کاری را کھ توسط کودکان انجام شود، است. این قوانین ھر نوع 

کار کودک بھ شمار نمی آورند. از آن جملھ اند: کار کودکان 
  ھنرمند، برخی اشتغاالت معین در اجتماعات قومی و نژادی، ...
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کار کودک بھ درجات متفاوتی در طول 
تاریخ جریان داشتھ است. قبل از سال 

 ١۴تا  ۵تعداد بسیاری کودکان  ١٩۴٠
اروپا، ایاالت متحده و سالھ در 

مستعمرات مختلف کشورھای اروپائی بھ 
کار اشتغال داشتند. این کودکان در 

کارھای کشاورزی، کارھای خانگی، 
کارخانھ ھا، معادن و برخی خدمات کار 

می کردند. بعضی از آنان در شیفت 
ساعت در شبانروز را بھ  ١٢شبانھ و تا 

کار می گذراندند. با افزایش درآمد 
نوار، گسترش امکان تحصیل و خا

تصویب قوانین ناظر بر کار کودک، از 
  دامنۀ کار کودکان کاستھ شده است.
کار کودک در کشورھای در حال 

توسعھ، کھ دستخوش فقر باال و امکانات 
ناچیز تحصیلی اند، ھنوز گسترده است. 

در  ٢٠١٠میزان کار کودکان در سال 
ھان منطقۀ "افریقای سیاه" باالترین در ج

درصد  ۵٠بود. در برخی از کشورھای این منطقھ بیش از 
سالھ از زمرۀ کودکان کار بھ شمار می آیند.  ١۴تا  ۵کودکان 

کشاورزی بزرگترین عرصۀ کار کودکان در پھنۀ جھانی است. 
بخش اعظم کار کودک در محیطھای روستائی و در اقتصاد 

والدین غیررسمی شھری انجام می شود. کودکان عمدتاً برای 
شان کار می کنند، تا برای دیگران. فقر و فقدان امکانات 
  تحصیلی بھ عنوان علل مقدم کار کودک شناختھ شده اند.

بنا بھ داده ھای بانک جھانی میزان کار کودک در فاصلۀ سال 
درصد کاھش یافتھ  ١٠درصد بھ  ٢۵از  ٢٠٠٣تا سال  ١٩۶٠

زمان بین المللی است. با این وجود بنا بھ تخمین یونیسف و سا
سالھ در  ١٧تا  ۵میلیون کودک  ١۶٨ھنوز  ٢٠١٣کار، در سال 

   سراسر جھان بھ کار اشتغال داشتھ اند.

 حقیقت تکاندھنده در بارۀ کارکودک ١٠
سال پیش اجالس عمومی سازمان ملل پیمان حق کودک را  ١٤

این پیمان کودکان را  ٣٢با رأی مخفی اعضا تصویب کرد. مادۀ 
ر ھر شکل از کار اجباری مصون می دارد. اما کار در براب

حقیقت  ١٠کودکان ھنوز از جھان رخت برنبستھ است. 
  تکاندھنده در این باره:

میلیون  ١٧٠حدود  ٢٠١٣طبق آمار یونیسف در سال  .١
سالھ در شرایط رقت انگیزی بھ کار  ١٧تا  ٤کودک 

  اشتغال داشتھ اند.

کودک کار بھ  ٥نفر از ھر  ١فقط  .٢
دسترنج خویش مزد می گیرد؛ مزدی  خاطر

 البتھ سخت ناچیز.

ھزار کودک در حوادث ٢٢ساالنھ  .٣
 مستقیماً مرتبط با کار می میرند.

میلیون ١٠تنھا در پاکستان قریب  .٤
 کودک بھ اجبار بھ کار وادار شده اند.

فعاالن کارگری پاکستان، اقبال  .٥
سالگی بھ قتل رسید. ام  ١٤مسیح، در سن 

در صنایع فرش فعالیت می علیھ کار کودکان 
 کرد.

تعداد دختران کار بیشتر از تعداد  .٦
پسران کار است. در سراسر دنیا دختران 

کار بھ خانواده ھای دیگری سپرده می شوند 
تا انواع کارھای خانگی را انجام دھند. این 
"وظیفھ" گاه با سوء استفادۀ جنسی و بھره 

کشی حاد ھمراه است. در بسیاری از 
تران نسبت بھ پسران کم ارزشتر محسوب می کشورھا دخ

شوند. از این رو آنھا نسبت بھ پسران دسترسی بازھم 
محدودتری بھ آموزش دارند و بنابراین احتمال تداوم 

 کارشان در بازارکار کودک بیشتر است.

بیشتر کودکان کار در روستاھا کار می کنند و کار  .٧
است؛ آن ھم ساعتھ در میان آنان بسیار مرسوم  ١٠روزانۀ 

ھر روز ھفتھ. در آسیا، جائی کھ کودکان بسیاری در 
ساعت کار  ١٨صنایع نساجی بھ کار اشتغال دارند، روز 

ابداً موردی استثنائی نیست. بنابراین کودکان کار در شھرھا 
از وضع بھتری برخوردار نیستند. در شھرھا کودکان 

ت بسیاری بھ واکس زدن کفش و دستفروشی سیگار و مخلفا
 اشتغال دارند.

این تصور کھ کار کودکان پدیده ای خاص کسورھای  .٨
در حال توسعھ است، خطاست. در اروپا نیز با گماردن 

کودکان بھ کار و بھ این ترتیب محروم کردن آنان از حق 
تحصیل، حق کودک منظماً نقض می شود. از جملھ بھ علت 

بحران اقتصادی سالھای جاری، کار کودک در کشورھای 
پرتقال، یونان و ایتالیا رذو بھ افزایش نھاده است. در ناپل، 
فقیرترین ایتالیا، بعضی از کودکان کار در دام شبکھ ھای 

مافیائی می افتند و از این طریق بھ ھر کاری وادار می 
 شوند.

ریشھ کن کردن کار کودک اقدام مفیدی برای تقویت  .٩
بین اقتصاد جھانی خواھد بود. طبق محاسبات سازمان 
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 ٢٠المللی کار، امحای کار کودک موجب یک رشد 
درصدی جھانی خواھد شد. در سطح کالن مزایای 

اقتصادی یک جمعیت باسواد بھ مراتب بیشتر از ھزینھ 
ھای تحصیل و درآمد بالقوۀ  از دست رفتھ ای اند، کھ 

 کارگران باسواد قادر بھ کسب آن اند.

کشت کاکائو  در افریقای غربی، کودکان عمدتاً بھ کار .١٠
گمارده می شوند. کار روزانۀ آنان بھ معنای واقعی 

فرساینده است. برای رفتن بھ سر کار آنان مجبورند پای 
پیاده راھی طوالنی را طی کنند. کودکان الغراندام باید 

ماشینھای سنگین و خطرناکی را بھ کار گیرند؛ و این ھمھ 

میزان  زیر تابش آفتاب سوزان و طاقت فرسا. اروپا بھ
درصدی اش، بزرگترین مشتری دانھ ھای کاکائو  ٤٨خرید 
  است.

 

 
 
 

 اخبار خارجی 
  مریکاا

حقوق اعتراضی برای دستمزد بیشتر و تجمعات 
  اتحادیھ ای

  ٢٠١۵نوامبر  ١٠رویتر، 

"غذای سرپائی" (فست کارگران نوامبر،  ١٠روز سھ شنبھ، 
فود) و ھوادارانشان دست بھ تجمعات اعتراضی گسترده ای 

برای افزایش دستمزد و حقوق اتحادیھ ای در برابر شعبات مک 
   دونالد در امریکا زدند.

دالر در  ١۵دستمزد در این روز ھزاران نفر برای حداقل 
ساعت و حقوق اتحادیھ ای برای کارگران "غذای سرپائی" بھ 

خیابانھا آمدند. این کارزار می کوشد 
حمایت نامزدھای انتخابات ریاست 

جمھوری را، کھ در سال آینده 
  برگزار خواھد شد، جلب کند.

سازماندھندگان می گویند کھ ھزاران 
 ٢٧٠کارگر کم دستمزد در بیش از 

امریکا دست از کار کشیدند تا شھر 
در این کارزار شرکت کنند و عھد 

کردند کھ در مناظرۀ کاندیداھای 
جمھوریخواھان در شھر میل واکی، 

کھ سھ شنبھ شب انجام می شد، 
  حضور یابند. 

در نیویورک نیز صدھا نفر با 
مطالبات مشابھی بھ خیابانھا آمدند. 

راھپیمائی زدند. نفر در لس آنجلس دست بھ  ۵٠٠بیش از 
دیترویت، فیالدلفیا و مینئاپلیس نیز شاھد آکسیونھای مشابھی 

  بودند.
رھبران این حرکات در ابتدای روز اعالم کردند کھ کارگرانی 

از شعبات مک دونالد، وندی، بورگر کینگ، کی اف سی و 

دیگر رستورانھا در کارزار شرکت خواھند داشت. اما لیزا مک 
مک دونالد، اعالم کرد کھ تنھا "یک  کامل، از سخنگویان

مشت" از کارگران مک دونالد در این کارزار، کھ او آن را 
نفر کارشان را  ٣صحنھ سازی می نامید، شرکت داشتھ و "فقط 

  ترک کرده بوده اند."

او افزود: "تا آنجا کھ ما اطالع داریم، از روزی کھ این آکسیون 
مک دونالد در آن شروع شده است، امروز کمترین کارگران 

  شرکت داشتند."
مک دونالد بزرگترین رستوران زنجیره ای جھان است و یکی 

  از آماجھای مقدم این گونھ حرکات اعتراضی است.
شھردار پیتسبورگ و فرماندار نیویورک، کھ ھر دو از حزب 

دموکرات اند، در 
حرکتی آشکارا 
در ھمبستگی با 

معترضان، 
حداقل دستمزد 

کارگران 
اری و شھرد

 ١۵ایالتی را بھ 
دالر در ساعت 

افزایش دادند. این 
افزایش در خالل 
چند سال متحقق 

  خواھد شد.
با توجھ بھ 

افزایش نابرابری درآمدھا، این کارزار قسماً ھدف جلب حمایت 
دالر در ساعت و حقوق  ١۵سیاسی از خواست حداقل دستمزد 

جمھوری  اتحادیھ ای را در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست
  سال آینده تعقیب می کند.
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 کارگران ایران 
  

در  اخبار و رویدادھای جنبش کارگریاز میان 
 ھفتھ گذشتھ

وام خرید کاال و خودرو ساخت داخل " بستھ پیشنھادی 
دولت برای خروج از تورم"، دومین بستھ ی پیشنھادی 

دولت یازدھم برای برون رفت از رکود اقتصادی 
است. دولت بنیادگرای نولیبرال آقای روحانی بجای 

راه اندازی برنامھ ھای عمرانی اشتغال زا و افزایش 
برای افزایش قدرت  دستمزدھا وحقوق مزد بگیران

خرید میلیونی کارگران و دیگر فروشندگان نیروی 
کار، با پیروی از شیوه ی اعطای وام بھ مصرف 

کنندگان میخواھد ایجاد انگیزه برای خرید کاالھای 
  انباشتھ در انبارھا نماید. 

برنامھ ی    شیوه ی بدھکارسازی انبوه مزدبگیران،
ش نیست. این امتحان پس داده و شکست خورده ای بی

برنامھ در کشورھای صنعتی و پیشرفتھ ی غرب کھ 
مزد وحقوق کارگران بیش از نیازھای اولیھ آنھا می 
باشد در کوتاه مدت تا اندازه ای کار ساز بوده است، 

ولی در بلند مدت این سیاست در جوامع فوق ھم 
شکست خورده ای است. این روش اقتصادی حتی در 

  ان بحران زده چاره ساز نیست. نیز در ایر   کوتاه مدت

  

دولت کھ حاضر بھ افزایش معقول دستمزدھا ودر 
نتیجھ تقویت قدرت خرید کارگران نیست ھمزمان با 

گران کردن سوخت، برق و گاز ومواد اولیھ بھ ھزینھ 
ی تولید افزوده است. این امر باعث شده تا اغلب 

مراکز تولیدی در بحران بسر ببرند. اوج ورشکستگی 
راکز تولیدی در زمان ریاست جمھوری آقای احمدی م

نژاد رخ داد. اکنون نیز دولت آقای روحانی بجای 
حمایت از تولید داخلی ھمان سیاست دولت قبلی 

  منتھا با شیب کمتر پیش می برد.    را،

تنھا سیاست حمایتی دولت از تولید کنندگان داخلی 
بھ  انجماد دستمزدھا و حقوق کارگران است. بطوریکھ

درصد مزدبگیران  ٥٠قول وزیر کار میانگین دریافتی 
یک ونیم میلیون تومان در ماه بیش نیست. این میزان 

حقوق نصف خط فقر است. دریافت کننده ی چنین 
میزانی از حقوق حتی قادر بھ تامین حوایج اولیھ ی 

  نیز نیست.    زندگی خود

سیاست دولت تولید محور نیست بلکھ مشوق رانت 
خواری و ربا خواریست . دستگاه اداری دچار فساد 

سیستمی است و کنترل ومھاری جدی بر آزمندی بخش 
ھای غیر مولد نمی تواند داشتھ باشد. شکست بستھ ی 

پیشنھادی اول دولت برای خروج از تورم، 
نشانگرعیان فساد سیستمی آن بود. 

  
سیاست ھای بانک مرکزی را موسسات مالی  برنامھ و

دارای مجوز و وابستھ بھ بانک مرکزی بھ پشیزی نمی 
خرند. این درحالی است کھ از ھفت ھزار موسسھ ی 

شش ھزارموسسھ فاقد مجوز رسمی    مالی کشور تعداد
است. این تعداد موسسھ ی مالی خارج از حیطھ ی 
ونھ نظارت بانک مرکزی، قادربھ شکست کشاندن ھرگ

سیاست مالی بانک مرکزی کھ مغایر با منافعشان باشد 
  ھستند. 

اضافھ بر آن باید بھ یاد داشت کھ اراده ی محکمی 
درحاکمیت برای صیانت از بدھکاران کالن بانکی 
وجود دارد. منافع و امکانات بستھ ی اول پیشنھادی 

دولت برای خروج از تورم ،تماما در خدمت بدھکاران 
کالن بانکی قرار گرفت. فساد سیستمی در نظام مالی و 
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ست کھ جای تعجب اداری کشور چنان گسترده ا
نخواھد داشت اگر فردا روزی کاشف بعمل بیاید کھ 

بستھ ی دوم پیشنھادی دولت برای خروج از تورم در 
  خدمت فروش کاالھای وارداتی قرار گرفتھ است.

٩٤آبان  ٢١  

 
 

 حوادث کار 

کارگر یک شناور صیادی در آبھای کیش ۵مرگ    

 

خدمھ در  ١٠بھ گزارش ایلنا، این شناور صیادی با 
حدود چھار مایلی (حدود ھشت کیلومتری) آبھای 

 .کیش، بر اثر وقوع طوفان واژگون و غرق شد

این شناور، چھار تن خود را بھ داخل از میان خدمھ 
آب انداختھ و ساعاتی بعد توسط نیروھای امدادی نجات 

 .یافتند و بھ بیمارستان کیش منتقل شدند

از میان شش خدمھ باقی مانده در شناور پنج تن دیگر 
جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر پس از 

حدود ھشت ساعت، در داخل کشتی توسط غواصان از 
ناور غرق شده بیرون آورده شد و بھ بیمارستان ش

 .انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت

بر اساس اعالم روابط عمومی اداره بنادر و کشتیرانی 
کیش، عملیات نجات و تحقیق تا پایان امروز (پنج 

 .شنبھ) ھمچنان ادامھ خواھد داشت

 در شیراز اتفاق افتاد؛  

سقوط جکھای فلزی باالبر باعث مصدومیت کارگر 
  جوان شد

ایلنا: سقوط جکھای فلزی از قالب باالبر در ساختمان 
سالھ  ٢۴ساخت باعث مصدومیت یک جوان درحال 

  .شد

  

 در تھران رخ داد؛  

ساختمان  ۶از سقوط از طبقھ ماندن کارگر پس  زنده
  درحال ساخت

ایلنا: کارگر ساختمانی در طبقھ چھارم ساختمان 
 مشغول بھ کار بود کھ بھ طبقھ منفی دو سقوط کرد

.  

  کارگر با مونوکسید کربن در آذربایجان  ١٢مسمومیت
  شرقی

 12 آبان)، ٢٢ایلنا: گاز مونوکسید کربن،صبح دیروز (
را در بخش جانانلوی شھرستان خداآفرین  رکارگ

 آذربایجان شرقی مسموم کرد
 
 

http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/321237-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/321237-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/321638-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/321434-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/321610-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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 اطالعیھ ھا 

پرونده سازی و آزار و اذیت و زندانی کردن 
 کارگران محکوم است

  ١٣٩۴, ١٨ان آب

   

جعفر عظیم زاده از اتحادیھ ازاد   آبان ١٧روز یکشنبھ
کارگران ایران کھ بھ شش سال زندان محکوم شده 

است ، جھت اجرای حکم، خود را بھ اجرای احکام 
  دادسرای اوین معرفی کرد.

اتوبوسرانی تھران و  سندیکای کارگران شرکت واحد
فشار،پرونده سازی و زندانی کردن حومھ ھر گونھ 

کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند و 
خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر کارگران 

  زندانی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
  حومھ

  ١٣٩۴ام آبان, ٢١پنج شنبھ, 
جعفر عظیم زاده دبیر ھیات مدیره اتحادیھ آزاد 
کارگران ایران بھ مدت شش سال روانھ زندان شد. 
زندانی کردن جعفر عظیم زاده با اتھامات اقدام علیھ 
امنیت ملی، بر ھم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیھ نظام 
جمھوری اسالمی بیش از پیش معنا و مفھوم اتھاماتی 

د. چرا کھ مصادیق این از این دست را بر مال کر

اتھامات در حکم صادره بر علیھ وی تشکیل اتحادیھ 
آزاد کارگران ایران، اتحادیھ سراسری کارگران 
اخراجی و بیکار، کمیتھ پیگیری ایجاد تشکلھای آزاد 
کارگری، سازماندھی طومار اعتراضی چھل ھزار 
نفری کارگران، تجمعات در مقابل مجلس و وزارت 

ومار با خواست افزایش مزد، کار حول ھمین ط
مدیریت و شرکت در تجمعات و اعتصابات کارگری، 
شکایت از غارتگران صندوق سازمان تامین اجتماعی 
بھ عنوان نماینده ھزار کارگر، نشست و برخاست با 

 .دیگر تشکلھای کارگری و مسائلی از این دست است

با صدور و اجرای چنین حکمی بر علیھ جعفر عظیم 
ینبار سرمایھ داری حاکم بر ایران عریان تر از زاده، ا

ھر زمان دیگری رو بھ میلیونھا کارگری کھ با کار 
ساعتھ در فقر و فالکت غوطھ می  ١٨ساعتھ و  ١٢

خورند اعالم کرد حق خواست افزایش مزد و 
برخورداری از یک زندگی انسانی را حتی از طریق 

م باید جمع آوری امضا و طومار ندارید. اعالم کرد ھ
ساعت کارکنید، ھم باید گرسنھ  ١٨تا  ١٢روزانھ 

بمانید و ھم نباید کالمی در باره چنین وضعیت مصیبت 
باری بر زبان آورید. اعالم کرد خواست افزایش مزد 
حتی با جمع آوری امضا و طومار، تجمع در مقابل 
مجلس و وزارت کار برای بیان خواستھا، شکایت از 

اد مجلس خودشان و اعمالی از غارتگران بر اساس اسن
این دست از سوی کارگران، اقدام علیھ امنیت ملی و 
تبلیغ بر علیھ نظام است. معلوم شد اقدام علیھ امنیت 
ملی و تبلیغ بر علیھ نظام معنایش چیزی جز اقدام علیھ 

 .منافع استثمارگران و غارتگران نیست

اینبارسرمایھ داری حاکم برایران بادولت 
یدش،باصدورواجرای حکم شش سال زندان تدبیروام

برعلیھ جعفرعظیم زاده،دامنھ تحمیل بیحقوقی 
وسرکوب برعلیھ بدیھی ترین وبرحقترین مطالبات 
کارگری رابھ پایینترین سطح بروزاعتراضات 
کارگری ھمچون جمع آوری امضا،شکایت 
ازغارتگران وشرکت درتجمعات کوچک واعتصابات 

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2015/11/images-e1447072541742.jpg
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اعالم جنگ عریان و  کارگری کشانده است. این یک
کم سابقھ برعلیھ منافع میلیونھا کارگروبرعلیھ ھست 

 .ونیست آنھاست

جعفرعظیم زاده را دھھاھزارکارگرمیشناسند،وی بارھا 
درھیاتھای تشخیص وحل اختالف،دیوان عدالت اداری 
ودراعتصابات کارگری با درایت وتیزبینی شرایط رابھ 

ارگران ویرا نفع ھزاران کارگررقم زده است. این ک
ازنزدیک میشناسند وبرزندگی و ازخودگذشتگی این 

 .انسان شریف واقفاند

آیا می شود کسانی ھمچون جعفر عظیم زاده را بھ 
زندان افکند، فعالین شاخص جنبش معلمان و جنبش 
کارگری را بھ بند کشید، با ھر اعتراض کارگری در 
محل کارخانھ کارگران را تحت تعقیب قضائی قرار 

د، دامنھ سرکوب را بھ پایین ترین سطح اعتراضات دا
کارگری کشاند، بر میلیونھا خانواده کارگری گرسنگی 
تحمیل کرد و آنوقت آنھم در عصر انفجار اطالعات 
انتظار تالطمات شدید اجتماعی را در چنین جامعھ ای 

 .نداشت

اتحادیھ آزاد کارگران ایران با احساس مسئولیت باال 
و بھ گسترش تحمیل شرایط برده نسبت بھ روند ر

وارتر بر طبقھ کارگر ایران و اعالم مقابلھ قاطعانھ با 
چنین روندی، یقین دارد کھ محبوس کردن جعفر عظیم 
زاده و تعرض گسترده بھ جنبش کارگری و جنبش 
معلمان نھ تنھا مفری برای تصمیم گیرندگان و مجریان 

لحظھ بر چنین سیاستھایی نخواھد داشت بلکھ لحظھ بھ 
عمق و دامنھ نفرت و انزجار عمومی از وضعیت 

 .موجود خواھد افزود

ما در برابر زندانی کردن جعفر عظیم زاده و صدور و 
اجرای احکام سنگین بر علیھ دیگر فعالین کارگری 
ھمچون محمود صالحی ھا لحظھ ای سکوت نخواھیم 
کرد. سرمایھ داری حاکم بر ایران دامنھ سرکوبش را 

ین ترین سطح مطالبات و اعتراضات کارگری بھ پای
کشانده است. چنین وضعیتی مسئولیت بسیار سنگینی 
را نھ تنھا بر دوش ما در اتحادیھ آزاد کارگران ایران، 

بلکھ بر دوش ھمھ کارگران، کلیھ نھادھا و سازمانھای 
کارگری در ایران و جھان می گذارد. ما با درک 

ر خواست آزادی فوری عمیق از این مسئولیت و تاکید ب
جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی و 
منع تعقیب قضائی آنان، ھمھ کارگران، تشکلھا و 
نھادھای کارگری در ایران و سرتاسر جھان را بھ 
ایستادگی و اعتراض در برابر محبوس کردن فعالین 
شاخص جنبش کارگری و جنبش معلمان فرا می 

یخواھیم در صفی متحد و یکپارچھ خوانیم و از آنان م
بھ اعتراض در برابر محبوس کردن جعفر عظیم زاده 
و تداوم زندان دیگر فعالین کارگری و جنبش معلمان 

 .برخیزند

 اتحادیھ آزاد کارگران ایران

  آبان٢٠
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 گزارش 
میلیون  ٣٫٢نفره در ماه دستکم  ۴ھزینھ یک خانوار 

  تومان است!

گویند با وجود کاھش نرخ تورم، اما  کارگران می
ھای  خرید آنھا اضافھ نشده و حاال سفرهچیزی بھ قدرت 

شود  اقشار کم درآمد تنھا با سرعت کمتری کوچک می
میلیون  ٣٫٢نفره در ماه دستکم  ۴و ھزینھ یک خانوار 

  .تومان است

مرکز آمار ایران بھ تازگی آماری را منتشر کرده کھ 
نفر  ۴طی آن، ھزینھ ھر خانوار کھ معموال مبنای آن 

میلیون و  ٢٣شود، در سال گذشتھ در نظر گرفتھ می 
 ١٠٠میلیون و  ٢۴ھزارتومان و درآمد نیز  ٨٠٠

ھزارتومان اعالم شد. بھ عبارت دیگر، ھر خانوار در 
ھزار تومان  ٩٨٣ماھیانھ یک میلیون و  ٩٣سال 

ھزارتومان ھم درآمد داشتھ  ٨٣میلیون و  ٢ھزینھ و 
  .است

عالوه بر این، در تابستان امسال بانک مرکزی 
گزارش دیگری از وضعیت ھزینھ و درآمد خانوارھا 
ارائھ کرده بود کھ تفاوت فراوانی با گزارش مرکز 
آمار دارد. بانک مرکزی معتقد بود ھر خانوار ایرانی 

ھزار تومان  ٣٩٣میلیون و  ٣١در سال گذشتھ حدود 
ھزار تومان نیز ھزینھ  ٨٧۶میلیون و  ٣٢درآمد و 

ماھیانھ  ٩٣نوار در سال داشتھ است، یعنی اینکھ ھر خا
میلیون و  ٢ھزارتومان درآمد و  ۶١۶میلیون و  ٢

  .ھزارتومان نیز ھزینھ داشتھ است ٧٣٩

ھای متفاوت، کارگران می گویند  با وجود این گزارش
محاسبات آنھا با نوع نگاه و سبدی کھ بانک مرکزی و 
مرکز آمار برای تعیین میزان دخل و خرج خانوار 

، متفاوت است. بھ عقیده کارگران، پیش بینی می کند
ھا ھزینھ ھای بیشتری از میزان  آنھا در برخی بخش

اعالم شده توسط مراکز اعالم آمار دارند و در برخی 
مواردی کھ در سبد معیشت خانوار وارد می شود، 

  .اصال در زندگی آنھا نقش چندانی ندارد

  آمارھایی متفاوت از دخل و خرج خانوار

ند بانک مرکزی و مرکز آمار تغییر کارگران می گوی
مبلمان و دکوراسیون منزل، سفر، داشتن یا نداشتن و 
یا خرید خودرو را جزو محاسبات تعیین وضعیت 
معیشت خانوار می بینند در حالی کھ این موارد در 
زندگی بسیاری از کارگران نقش چندانی ندارد و برای 
آنھا مواردی مانند ھزینھ ھای مسکن، خوراک، 
پوشاک، حمل و نقل، درمان، ھزینھ تحصیل فرزندان 
و مواردی از این دست مھم است کھ معموال در لیست 

  .ھزینھ کرد خانوار کارگری وجود دارد

با این اوصاف، کارگران معتقدند ھزینھ تامین ھر 
نفره کارگری و شاغل در بازار کار ایران بھ  ۴خانوار 

میلیون و  ٣ویژه در کالنشھرھا در ھر ماه دستکم 
ھزار تومان است و بسیاری از آنھا ھرگز چنین  ٢٠٠

درآمدھایی را ندارند. اگر ھم چنین ارقامی تامین شود 
یا حاصل کار کردن چند عضو خانواده با یکدیگر است 
و یا اینکھ فرد مجبور است در دو یا سھ شیفت شبانھ 
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روز فعالیت داشتھ باشد، در غیر این صورت وجود 
  .در زندگی آنھا قطعی خواھد بود کسری معیشتی

ھمچنین کارگران عنوان می کنند ھر نفر در ماه حداقل 
ھزار تومان مخارج خواھد داشت و بخش بسیار  ٨٠٠

زیادی از ھزینھ ھای آنھا مربوط بھ تامین اجاره و 
رھن مسکن، خوراک، پوشاک و حمل و نقل می شود. 

کار  ھا کارگر و مشمول قانون با این وجود، میلیون
ھزار تومان حقوق دریافت می کنند  ٧١٢ماھیانھ تنھا 

  .کھ از آن ھم احتماال باید حق بیمھ نیز کسر شود

از سویی متوسط دریافتی کل مشموالن قانون کار و یا 
میلیون نفر از آنھا در ماه یک  ١٠دستکم بیش از 

ھزارتومان است  ٢٠٠میلیون تومان تا یک میلیون و 
دگی در شھرھا بھ ویژه کالنشھرھایی کھ با این ارقام زن

مانند تھران با دشواری ھای فراوانی ھمراه است. 
نمایندگان کارگری می گویند ھزینھ اجاره مسکن حتی 

 ۶٠٠تا  ۵٠٠در حواشی کالنشھرھا دستکم 
  .ھزارتومان در ماه است

  میلیون در ماه ١٫٢میلیون شاغل نھایتا  ١٠دریافتی 

د جامعھ می گویند اقشار حقوق بگیر و کم درآم
ھا در بازار رشد می کند کھ گاھی  ھاست کھ قیمت سال

تند و با شتاب و گاھی نیز با ُکندی مواجھ است ولی 
ھا متوقف نشده است. آنھا می گویند محال  رشد قیمت

است قیمت چیزی از سبد معیشتی اقشار ضعیف کاھش 
  .یابد و یا بھ قیمت ھای چند سال قبل خود بازگردد

مقامات دولتی و مسئوالن شگردی دارند کھ  البتھ
ھرچند وقت یکبار با استفاده از آن خبر از کاھش 

 ١٠٠تا  ۵٠ھا می دھند بھ نحوی کھ ابتدا کاالیی  قیمت
درصد بھ یکباره گران می شود، سپس از آن افزایش 
درصد ناچیزی کم می شود کھ بھ عنوان سوژه تبلیغاتی 

تھ و آنھا می گویند ھا مورد استفاده قرار گرف دولت

قیمت فالن کاال کاھش یافتھ است ولی در اصل بھ 
درصد افزایش یکباره  ١٠٠درصد از  ١٠عنوان مثال 

قیمت یک کاال کم شده و ھنوز اقشار کم درآمد باید آن 
  .درصد گرانی نسبت بھ قبل تھیھ کنند ٩٠کاال را با 

آبان خبرگزاری مھر در مورد  ٢٢خالصھ گزارش 
  زندگیھزینھھای 

  

 
 


