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 یرويدت ماعمدتا نن مي ایط .ميھست١٣٨٩ سالیجمعبند ريدرگ ھنوز ما دي جدیسال  وشروعیاني پاین روزھايدرآخر
 شده یک به پنج ھزارخبرجمع آوريان نزدي،ازمی آماری وفراھم آوردن جدولھایاخبارروزشمارکارگر  استخراجیخودرابرا

 ساCنه است یل اجمالي وتحلی آماری ما درامرارائه جمعبندی گذرد، حاصل کارجمعیآنچه امروزازنظرتان م. ميبخدمت گرفت
 عرضه ی آماری جدولھایران گذشته است بابرشماريران ايقه کارگرومزدوحقوق بگش،برطبي سال پیتاآنچه راکه ط

  .مين کارکوچک مان فراخوانيرامون اي پیداشته،شما را به داور

" ی کارگریه ھاياطOع" ،"اميپ"،"ليتحل"،"گزارش" گوناگون ین ھزارخبرکه جنبه ھايان چندينکه؛ازمي اینکته گفتن

ره يوغ" ی مالی ھایاريگزارشات " ،" رانيت ازمبارزات کارگران اي درحماین المللي وبیل داخی ھایباني پشتیام ھايپ"،
  .ميابي یم به آن اخباردسترسيافته که ما توانستي سال گذشته انتشاریط

 ابھامات ینکه به پاره اي ایک مورد مشخص برايتنھادر. مان جا ندادي جدولھای ما،ھمه آنھا را دراستخراج آماریکارجمع
ع بزرگ وکارگران کارخانجات يدرسطح صنا"  معوقه یافت به موقع حقوق ھايعدم در"م مثOدررابطه با ييخ گوپاس

نه ين زمي درایگريبه کارمستقل د. ميابي دست یشتري بی وداده ھای به روشنگری پروژه ای وکارھای، خدماتیديومراکزتول
نا ي معوقه کارگران،را عیخبرمربوط به حقوق ھا٧۴۴ود خبر،ما حد۴٣۵۵ش ازيان بي که ازمین معنيبد.ميدياقدام ورز

 یات خبرھاين محوررا بشکل جداگانه با جزئيزايم ومجددا ني آورده اینا درجمعبندي خود راعیجه گرينت. مياستخراج کرد
  .  ميم برسان را به انجایگريم کارمستقل ديزبتوانينه اخراج کارگران نيم که درزميدواريام.م داديمربوط به آن انتشارخواھ

 جمع ینکه؛ مابه ازاء آمارھايآنا.دي نمایموجود مھم م ی آماریم جدولھاي مادرتنظیابيک نکته درامراستخراج خبروارزيذکر

 یانتشارم)یرجواھريام(ق ماني سال مداوما توسط رفی که ط-کبار،ي ھرسه ماھه یه روزشمارکارگري شده برپایآور
 یامطبوعات حکومتيسنا،مھر،فارس ويلنا،ايژه؛ اي بوی رسمی ھایده ازخبرگزار شی جمع آوری خبرھامنابع ؛ازدل*افتي



ژه ي بویم،ھمه وھمه تعداد تحرکات ذکرشده مربوط به حرکات بزرگ کارگريشات درون رژي گرایت ھاي سای برخی،وحت...
ت يل اھميرابدل) ره يوغ ین سازي ماش- ھای نساج- معادن - ران خودروي ا- ذوب آھن-یمي پتروش–نفت (ري نظیديع کليصنا

 سال ی ما ط– ی روزشمارکارگر–ن يست که درتدويزين ھمه آن چيافته است وايآنھا درسطح مطبوعات ورسانه ھاانعکاس 
.  گردندیاد شده مربوط نمي تنھا به تحرکات کارگران درسطح منابع ی ازاخبارکارگریاريکه بسيدرحال. افتيانعکاس 

 ی بافی درمناطق قالی بافی قالین ھا وکارگاھھا يرزمي درون خانه ھا وزیا دارقالينوف و صی کارگاه ھایمثOاخبارکارگر
 شده ی وخصوصیھردوبخش دولت (ی گسترده خدمات کشوری بخش ھایرآنھا،حتي نفره وز۵ نفره و ١٠ یکشور،کارگاھھا

 - اصفھان-زي تھران،تبریرھاه کOن شھي کشورکنده شده ودرحاشی که ازروستاھا یامشاغل کاذب آن سطح ازکارگراني،)

ک ي نزدیابان ھا ومراکزاستان ھا وشھرھاياتوبوس ھا،راه آھن،بازارتھران،سطح خنال يترمراستان ھاويرازوساي ش–مشھد 
 کشورند که د ی مھم اخبارکارگریھمه وھمه اجزا...ره ي کاروغیابانياکودکان خي زنان ویخود به کارمشغولند،کارخانگ

 ی ازکارگاھھا وواحد ھایافته بخشي سازمان ی ازواحد ھایيان،تنھا جزين ميدرا.  نداردی خاصیا ما جیرروزشمارکارگر
 به آن دسته یت دسترسيل محدودي بدل– ی نامبرده باCگزارشیران،ازقسمت ھايکوچک مثل خبازان شھرسقزدرکردستان ا

ن بخش ھا يران اند واي ایرمبارزات کارگرن مجموعه ازاخباي ما فاقد ایست ومتاسفانه روزشمارکارگريان نيدرم -اخبار
 ی خدمات-یدي کوچک تولیکارگران شاغل درکارگاه ھا و واحدھا منتشره یه گزارشات رسمي برپامث,. دھندیرابازتاب نم
، آمارکارگران ی اسOمیجمھور" خانه کارگر "یبا استناد به برآوردھا.  دھندیل مي ازطبقه کارگر کشور را تشکیبخش بزرگ

گر، وزارت ي دیازسو) لنا ،آذرماهيا–ران ي کار ای دولتیخبرگزار.(ون نفراعOم داشتيلي م٧ کوچک را ی درکارگاه ھاشاغل
 درصد ٩٠ک به ي کوچک نزدی کند که بنگاه ھا و واحدھاید ميخود، رسما تاک١٣٨٧، درآمارسال ی اسOمیع جمھوريصنا
 یضا خبرگزاريا.ن گونه واحدھا وبنگاه ھا ستياراي کشوردراخت درصد اشتغال۶٣ل داده و يران را تشکي ایديع توليصنا
 است، یک تشکل حکومتي، که ی اسOمیجمھور" خانه کارگر"ن ي ماه سال گذشته،ازقول مسئولیلنا،دردي ا-راني کارایدولت

 درصورت  را امضاء کنند کهی محضرید تعھدي کوچک اجبارا بای صنعت-یدي تولیگزارش داده بود که، کارگران واحدھا
لنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش ي ا–ران ي کارای دولتین خبرگزاريھمچن.  را طلب نکنندیچ حقوقيوقوع حادثه ھنگام کارھ

 یزان حقوقيان با مينفرھستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرما١٠ري که کارگرانشان زیيکارگاه ھا: "داد
ن کارگاه ھا اغلب قراردادھا يدرا.  کنندیستمزدھا کارگران را استخدام م کاردرمورد حداقل دی عالیکمترازمصوبه شورا

  ."د امضاء استيموقت وسف

ن به نقش ي کوچک وھمچنیت ازکارگران شاغل درکارگاه ھايت حماي توان به اھمی ارائه شده باC،میباتوجه به آمارھا
ن يع تروگسترده ترازايتحرکات کارگران به مراتب وس:  توان گفتینروميازا . بردی امروزکشورپیرآنان درجنبش کارگريوتاث

 م؛يشترگفتيھمانگونه که پ. فراھم آمده استکباريھرسه ماه ١٣٨٩  سالی درتمامیست که درروزشمارکارگريمجموعه ا

رنده ھمه اعتراضات واعتصابات ي شده،دربرگی جمع آوریه اخبارروزشمارکارگريگرآمارجدول شده مابرپاي دیبعبارت
 دھد ی بزرک راپوشش می خدماتیا واحد ھاي یدي تولیع بزرگ وکارخانه ھاي کارگران درسطح صنایت مطالباتواجتماعا

 مورد یم،خبرھاين است که بتوانيھمه انتظارما ا.  سراسرکشوراستی صنوف وکارگاھھایوفاقد اخبارمربوط به بخش ھا
  .م يينده فھرست نمايم وآنھا را درآيابياخباردست ن ي درون کشوربه چند و چون ای فعاCن مستقل کارگریذکررا ازمجار

   ی عمومیابيارز



 یه داري پرازتجاوزآشکارسرمایسال.ميراپشت سرگذاشت) ١٣٩٠ني تا فرورد١٣٨٩ن يفرورد ( یگري دیسال کارگر
ن يچن،ھمی وفکریديران ي،مزدوحقوق بگیي وروستایدستان شھري کارگران وتھیه ھاي 8یخته به حقوق تماميھارولجام گس

 اعتراضات،اعتصابات وتحرکات یکطرف ،درمقابل رشد نسبي ازی اسOمیم ارتجاعي رژینيش سرکوب واختناق آفريافزا
گرفعاCن جنبش يافتن اشکال متفاوت مبارزات کارگران وزحمتکشان وديران وعمق ي گوناگون طبقه کارگرایه ھاي 8یمطالبات

 ی خبری شده که عناصراصلی پرچالشینه سازنبرد طبقاتي زمیاديا حد ز که تیگر،مبارزاتيران ازطرف دي ای اجتماعیھا
 یران با دست ھاي، طبقه کارگرایکسال کاري یط.  توان دنبال کردی م١٣٨٩ سالی روزشمارکارگریآنرادرسلسله خبرھا

رغم يران علين اگرکارگراي دیبعبارت.نده گذرکندي درآیت تعرضيد تابه موقعي ورزی تOش میت دفاعي ،عمدتا درموقعیخال
 ی ازسقوط زندگیري جلوگیتOش آنان برا.  قراردارندیت تدافعيه،کماکان دروضعي دربرابرسرمای چندی ھایشرويتعرض وپ

 آنان ی بھبود زندگیددرراستايازات جدي کسب امتیشان وبراي خود وخانواده ھایت شغليات وامنيشان ودفاع ازحق ح
 یعنيش، ي خوی مصمم،به مصاف دشمن طبقاتیگروليکدي پراکنده وجدا ازیاديحد ز که ھمچنان تا یمبارزات. گرددیرميتعب

 یش پايت استقOل عمل خويش به موقعيش ازپي تا بديصرف گرد آن وھمه اعوان وانصارش یه ودولت حاميت سرمايحاکم
  . کوبد

 یOت موجود درامرروزمره گرمشکين دربراي بس سنگینه ھاي،بازپرداخت ھزی طبقاتین مقاومت واستقOل طلبيدربرابرا
 وسازمانگران شناخته شده یدرسطح فعاCن کارگر.د کرده استيکره خانواده اش راتھدي،ھردم اووپی ھرکارگریزندگ

 آنان ی ،بخشاآزادین کارگري،زندان ومحاکمه فعالیري ازکار،احضارھا، دستگیقينجاوآنجا صدوراحکام تعلي،ایتحرکات کارگر
 ،زنان یست فعاCن جنبش کارگريل.  را به دنبال داشته استیون تومانيلي وگاھا چند صد میونيليه م چند دیقه ھايباقبول وث
توان به ي ازآنان را می ازسال را دربازداشت بوده اند، پُرشمارند جمعیيا ماھھاي سال ھشتاد و نه درزندان ی که طیومعلمان
  :ر فھرست کرد ازجمله يشرح ز

 تھران و حومه یرگران شرکت واحد اتوبوس ران کایکاي سند- منصور اسالو-١

 تھران و حومه ی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانیکاي سند-یم مدديابراھ -٢

 تھران و حومه ی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانیکاي سند-یرضا شھاب -٣

  ی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانیکاي سند-یني غ,مرضا غ,محس-۴

 شکرھفت تپهي کارگران نیکايد سن-کو فردي بھروز ن-۵

  شکر ھفت تپهي کارگران نیکاي سند-بھروز جOل زاده  -۶

  شکر ھفت تپهي کارگران نیکاي سند-یديرضا سعيعل -٧

  شکر ھفت تپهي کارگران نیکاي سند-  رضا رخشان-٨

   و روزنامه نگاری فعال کارگر-ینيابوالفضل عابد  -٩

 یابانيفعال حقوق کودکان خ یر فعال کارگ-م زادهيبھنام ابراھ  -١٠

 ی فعال کارگر-یليم اسماعي ابراھ-١١

   معلمانی انجمن صنف- اني فرھنگی فعال صنف-یرسول بداغ  -١٢



   و فعال زنانی معلم اخراج-یه اقدام دوست، فعال صنفي عال-١٣

    معلمانی کانون صنف- اني فرھنگی، فعال صنفی غ,مرضا قنبر-١۴

  ه نظام يغ علي بوکان وتبلیته ھماھنگيت در کميام عضو به اتھی خسرو بوکان-١۵

    عباس ھاشم پور-١۶

  معلم شناخته شده  ھاشم خواستار-١٧

   -یروتين پي حس-١٨

  کانون معلمان ی،سخنگوی لنگرودی محمد بھشت-١٩

  رحمان تنھا -٢٠

  یماني فتاح سل-٢١

  صمد احمد پور-٢٢

 م نژادي ابراھیسي ع-٢٣

  نژادم ي رحمان ابرتھ-٢۴

 دين مجموعه باي وبه اشکرھفت تپه اندي نیکايازفعاCن سند یل احمدي جل-٢٧پور و ي قربان عل-٢۶کوفرد و يدون ني فر-٢۵
ت يبه گزارش سا:  آمده است را افزودی روزشمارکارگریبھمن که درخبرھا٢٢ به یفعال زن درھفته منتھ٢١ یريدستگ

نب ي، زیم قنبري، مریه مومني، سمیني، مھسا جزین جعفري پور، نوشیرلوفر8ين: ن زنان ازجمله ي،فعالیستيمدرسه فمن
د ي، ماه فریيرزايده مي، سعیيله دارالشفاي و جمیي، بنفشه دارالشفایده قاسمين فرزان جو، بھار تراکمه، حميکاظم خواه، نازن

 نژاد، گلناز یا، سحر قاسمين نن حسي، نازنیميم کري، مری زنگنه، الھام احسنی محمودی، ملودین کھزاديان، پرويمنصور
 .Cزم به ذکر است بھارتراکمه پس از سه روز آزاد شده است. بازداشت شده اند... فر و ی؛ تارا سپھریتوسل

ززنان روزنامه ي، ونیي ازفعاCن جنبش زنان وجنبش دانشجوی پس ازحوادث روزعاشورا، تعدادیزدرروزھايش ازآن نياما پ
ن ي، نوشی, توسلي، لیمين فھي، مھیدي، بدرالسادات مفی، زھره تنکابنیمنصوره شجاع: جملهنگاربازداشت شده بودند،از

سا ياء، مھسا حکمت، پريم ضي، مریسه اصغريت، نفي، بھاره ھدایوسفيه ي آذر،آتیلوفرھاشمي، نیرين وزي، نسریعباد
ه ي، سمی، مھرانه آتشیمراديلماز علن درخشان، سوي، نگیا حسني، پروانه راد، زوی، سارا توسلیيرزاي، فروغ میيکاکا
 و یا حسني، زویرين وزي، نسرین عبادي، نوشیوسفيه ين زنان؛ آتيان ايکه ازم...  وینالي فرھادپور، فرزانه زیلي، لیعالم
 و پروانه یيرزاي، فروغ میمين فھي، مھی، زھره تنکابنی، مھسا حکمت، منصوره شجاعیمراديد کوه شکاف، سولمازعليناھ

  .ج اززندان آزاد شده اندي تدرراد، به

 اززنان یرشده پس ازحوادث انتخابات، ھنوزتعداديان زنان دستگيازم)١٣٨٩( اول سال گذشته )٨( ھشت ماهیاما درط
 زاغه دوست، عاطفه ی، کبری، زھرا جباریديه رشي، سمی، آذر منصوریوا نظرآھاريش:  برند ازجملهیدربازداشت بسرم

 توان به شبنم یازجمله؛ م.  صادرشده استی ازآنان احکامی برخیاشاره کرد که برا... ه گلرو وي، شبنم مددزاده، مھدینبو
  .شھرمحکوم شده است یيد به زندان رجاي وتبعیري سال حبس تعز۵ به یمددزاده اشاره کرد که به تازگ

 به ین شناخته شده کارگريعال ازفیزتعداديما شاھد خروج به ناگز) ١٣٨٩(ن سال ي ھمید افزود؛طين ھمه باين به ايھمچن
  .ميزشده ايد ني درتبعیزندگ



  

 یا ازگستردگيارگوي بسیريانگرتصاويک بي سال پشت سرگذاشته شده،ھریمه وخود روزشمارکارگري ضمی آماریجدولھا
ت  گسترش حرکات، تنوع مطالباۀدھند،نشان)١٣٨٨(ش ترشيسه با سال پيھا ومبارزات است که درمقان تOشي ایوپراکندگ

 با اتکاء یشروان جنبش کارگرين وپيباشد که فعال.  رودی کارگرکشورما بشمارمۀ طبقی آگاھیواشکال مبارزات ورشد نسب
 وتوجه یش،وآن ھمانا غلبه برپراکندگيه برضعف ھا ونقصان کارنامه خوين با تکيش،ھمچنيآوردھان کارنامه ودستيبرا

ش ي خویت طبقاتي مبارزات خود،موجودی توده ای ترسازمان دھیواقعش،ونمودي مستقل تشکOت خویابيموثربه امرسازمان
 موثرترتا ی  با برداشتن گام ھا"ھمت وکارمضاعف"،سال )یخامنه ا(ه ي فقی ولیرادعا،دربراب"یز طبقاتيست" رادرسال

 تحقق ی آرزوما با. نديت نماي طبقه خود درسراسرکشوربه جلوھدای واقعیثاق ھاي پاسخ مانده ومیدن به مطالبات بيرس
 حقوق آنان یت ھمه جانبه ازمبارزات کارگران ومدافعه ازتمامي و حمایش که ھمانا جانبداريفه خوي به وظین خواستيچن

  .  مي ورزی است، اھتمام می کارگریوثبت رخداد ھا

  ١٣٨٩ران درسال ي کارگران ای ھاین دشواريعمده تر

 

 وسال ی شغلیشت وناامني معیسخت بایي،ھرروزش رودررو١٣٨٩ سال تي کارنامه وکارکرد کارگران ما درتمامیعناصراصل
ن عقب افتادن يا.  رودیق افتاده بشمارمي ماه به تعوی تا سیک ماه کاري معوقه حقوق کارگران ازیدنبال کردن دستمزدھا

 یره،بشکلي وغیي وگاھا روستای وبخش خدمات شھری ومراکزپروژه ای وکارگاھیديع توليحقوق کارگران ھم دربخش صنا
ه يان ھمه ارکان سرماي کارفرمایعني یع دولتي شده صناین کارفرماوھم بخش خودمانيکسان ھم توسط دولت بمثابه بزرگتري

ن مطالبه که با مرگ يا.  رود ی سال گذشته بشمارمی پاسخ مانده کارگران طیک شق مھم مطالبه بي بعنوان ی ومالیخصوص
 یرويزني ستی اصلی ازچالش ھایکين امريمربوط بود به اوپرداخت نشده وھم کارگرواعضاء خانواده آنان یو زندگ

ن يک قانون نانوشته درايان بشکل ي دولت و کارفرمایيتو گو. ران بوده است ي ای اسOمیه داريه درجنگل سرمايکاروسرما
ره يرکرده را بمثابه ارتش ذخکاران بدھکاي بیونيلي میرويرابطه عمل کردند تا کارگران را ھمواره گرسنه نگه دارند و ن

 یافت حقوق ھاي دری مختلف،برسرسازماندھیت آنان وھرسطح اعتراضات کارگران بخش ھايکاردربرابرموجود
  .  بکشانندیيمعوقه،بOفاصله به رودرو

  

ش يپسال گذشته، ی عقب افتاده طیھاافت حقوقيد برعدم دريرغم تاکيران؛علي کارگران ای زندگی ھایدرحوزه دشوار
ھا " ارانهي یھدفمند ساز" مورد استفاده عموم مردم تحت عنوان ناچسب ی اساسید ھا ازکاCھايانداختن حذف سوبس

ران ي مزدوحقوق بگی تمامیش آن براي ازافزایرين طرح با رشد روزافزون تورم وانجماد دستمزدھاوجلوگي شدن ایيواجرا
رفقرھمه يزبدون درنظرگرفته شدن خط زي ناچیمزدھا،دستیشتيم معي وخی،تورم وتنگناھایسراسرکشور،درمقابل رشد گران

Cکارخانجات وشرکتیليھا،تعطا وپاداشي ازمزایاريکطرف درمقابل حذف بسيران کشور،ازي حقوق بگیه ھايبخش ھا و -

د يدامضاء،تشدي وسفی،روزمزدی،موقتیماني پی کارگران،قراردادھایه وگسترده وبخشا دستجمعيروي بیھا،اخراج ھا
،فقدان یکاريمه بيمه وبيبه خدمت گرفته نشدن حق ب عرصه  درین ضد کارگريش ساعات کار،اعمال قوانيشارکاروافزاف
 یھامهيت نقص فقدان بيمحدود  نطوريمه حوادث کار،ھمين کار،عدم بيردرحيشمارمرگ ومين کارووقوع حوادث بي حیمنيا



،حدت سرکوب،زندان،شکنجه درمقابل ی وبازنشستگیاجتماعن ي،کمبود تامیي وروستای شھری زندگی درسطح عمومیدرمان
 یھا وحرکتی،فقدان تشکOت مستقل کارگری انتظامیروھاي باحراست ونی دائمیرين کار،درگيھرگونه اعتراض درح

ست ي بایجاد مشاغل زود بازده که ميراي اعOم شده دولت،نظی طرح ھا و پروژه ھای دربرابرورشکستگیگسترده وسراسر
.  رنج وکارجامعه ما ھستندیرويکارنابرابرني ازپیيھاگرھمه وھمه عرصهيازطرف د... د ي درکشورفائق آیکارين ببربحرا

 سال گذشته را ی طبقاتیکارھاي گوناگون پی ھستند که جنبه ھایي وخامت آن سلسله رخدادھای اصلینھا صحنه ھاي ایبعبارت
  . ابدي یش گذاشته وھمچنان ادامه ميبه نما

  

 زنان،که ی کارخانگیفيده گرفتن حقوق آنان وبOتکليم ؛سال گذشته بازھم فشاربرزنان کارگر،باناديشترآوردينه که پھمانگو
زنان . کندی میني خاص خودش را دارد، بردوش زنان ما ھمچنان سنگی ھایژه گيه که وياه،کاردرساي کارسیبمثابه نوع

 یچ چشم اندازروشنيبدون ھ.  زنندی خود را رقم می امروزوفرداید،زندگي زن بدون امیبدون سرپرست و کارگران کشاورز
ب کارشان ادامه داشته وزنان يضرا... رهي وغیمه کارواضافه کاري ازبیزان سطح حقوق آنان،عدم برخورداريدررابطه با م

 شوند وازکمتر یاد برگرده خود، زودترفرسوده ميآنھا با تحمل فشارکارز.  عرصه ھا درتنگنا بوده اندیھمچنان ودرتمام
ربوده ي سال گذشته چشمگی زنان طیکاريم؛ رشدبيد اضافه کنيبا.  برخوردارھستندی دوران بازنشستگیايحقوق ومزا
ن ماه بررسى آمارھاى نسبتا جديدى كه ازسوى مركزآمارايران يخبرنگارموج، درفرورد"ه گزارش ي که برپایاست،بطور

 عالى ومتوسطه درجوامع شھرى و روستايى منتشر شده است،ازسھم درباره توزيع كل زنان بيكارداراى تحصيOت
دھد كه اين امربيانگرحضوربخش بزرگى  درصدى درروستا خبرمي۴/۵٩درصدى اين نرخ درشھرھا ونيزسھم  ٧/٨٨

براساس اين گزارش،باافزايش تعداد زنان داراى ."ھا است ازجمعيت بيكارداراى تحصيOت متوسطه وعالى درشھرھاوروستا
اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام  تواند پاسخگوى نيازھاى جمعيت زنان باشد ودرآينده حصيOت عالي،بازاركارنميت

 درھم ی توجه بود وبراین مسئله بي توان نسبت به این نميبنابرا. بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواھد شد
 یتي فراجنسی Cزم کارگریاه کارزنان وھماھنگيدرھم شکستن بازارس کارویتيض جنسيت تبعيت عدم تثبيشکستن موقع

 راسازمان داد ید مبارزه متشکلياد جامعه مردساCر،درھم نشکند،بايدرجامعه برقرارنگردد ،عدم اعتماد به نفس وفشارز
ل ي،تحمراني ای اسOمی که برکارگران زن درنظام مردساCرجمھوری مضاعفیض ھايودربرابرھرنوع مشکOت وتبع

 حقوق کارگران زن با مردان،که ی تساوی وبرابریستادگيد زنان ومردان کارگررابه مقاومت واي شود،بایورواداشته م
  .ران است،فرا خواندي ای اسOمی ارتجاعیان درنظام جمھوري پاسخ مانده سالیازجمله مطالبات ب

  

 یه کارگران،انھدام بخشيروي بیه شدن آن ھا،اخراج ھا ازکارخانه ھا وبستی بخشیلي سال گذشته،ما با تعطین طيجدا از ا
نکه يت اي نکته پراھم.مي شده روبرو بودیليع تعطي کارگران و کارمندان آن بخش ازصناینيع کشوروبالطبع خانه نشيازصنا

: ريظ نیيش بود که نمونه ھايرگذاررو به افزاي بزرگ وتاثی ازکارخانه ھا و واحدھاین سال اعتراضات درشماري ھمیط

ران خودرو، نورد اھوازوپوCد مبارکه اصفھان از آن يشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس دراراک، ايز، پاCي تبریميپتروش
   .جمله اند



رقابل ي موثروغیروي موجود ھمچنان نی ھا و کمبودھایران باھمه ضعف ھا، دشواري ایجنبش کارگرنھمه يبا ا
 - کارخانهی اسOمیانجمن ھا -خانه کارگر( موجودی شبه کارگریروھاي ھمه نیرروانکاردرمبارزه با استبداد حاکم ورود

،رفاه  وزارت کاری ترفند ھایبطور.ران بوده استيدرا ) یج کارگري انجمن بس-  کاری حزب اسOم- کاری اسOمیشوراھا
وانسته درعزم کارگران ، سرکوب خشن ارتجاع حاکم ھمه وھمه، نتیسين پلي نژادوفشارسنگی،دولت احمدیواموراجتماع

 گسترش سرکوب یعنين مسئله يھم.  وارد آوردی شان خللیاسي وسی و اقتصادین منافع صنفي تامی آنان برایشرويوپ
 ضرورت حضورژرف تر،سازمان یکاربا استبداد وارتجاع ،بنوعي درپی کارگران، درمرحله حساس کنونی درزندگیاسيس
 مبارزه مستقل یافته گين امروسازمانياستمرارا. زحمتکش رابرجسته ساخته استدستان يافته وگسترده ترطبقه کارگروتھي

 اعتصابات واعتراضات یژه درسازمانگرين دوسطح مبارزه بوي مناسب ازایري وبھره گی ومخفیق مبارزه علنيکارگران،تلف
 ی بیاند، تحقق خواسته ھا توی کارگران میه ھايرھمه Cي ناپذیروخستگيگيت پين ضرورت فعاليبزرگ واستمرارآن وھمچن

  ! درمصاف با استبداد حاکم شودیت صفوف جنبش مردميپاسخ مانده کارگران وموجب تقو

 با ی اساسی کاCھاید ھاي نژاد باحذف سوبسیدولت احمد:ميشترگفتي که پی سال گذشته،ھمانطوریجدا ازھمه موارد فوق،ط
.  کارگران وزحمتکشان کشورواردساختیدستبرد رابه زندگن ضربه ويارانه ھا،عمO گسترده تري ی ھدفمند سازیادعا

برزرئيس ي بازداشت فریبقول. روبه بازداشت کشانديد،دستگي رابری مخالفین پروژه،ابتداءھرصداي شدن ایيبااجرا
ش به گزار.   منتقدان طرح حذف يارانه ھابودیران،پيام تھديد برايسندگان ايست وعضوکانون نوياليدانا،اقتصاد دان سوس

 به منزلش ی وانتظامیماموران امنيت  يورشی آذرماه درپ٢٨برزرئيس دانا ساعت يک بامداد،ي وجھان فریمطبوعات داخل
 ی آزادی آزاديخواھان خواسته اند تا برایناصرزرافشان؛ ازھمه  یھمسررئيس دانا وھمچنين وکيل و. بازداشت شد

 اين طرح را به ی فارسی سی بی با بیقه اين شب، درمصاحبه چند دق ھمایرئيس دانا ط . کنندیدانا، ھميار دکترفريبرزرئيس
. » آن ازخودواکنش نشان دھدیجامعه بايد دربرابراجرا«ران دانسته وگفته بود؛يومتوسط کشورا ضررطبقه محروم

 یعي وسیان پروژه ،کارگران وبخش ھياده شدن اي با پ.رفت  مطرح شدن آن به شمارميیازابتدا  اين طرحیاوازمنتقدين جد
مت ھا يش قين معادله افزايدرا. ده روبروشدندي شان با مشکOت عدی زندگی عرصه ھایران کشور،درتماميازمزد وحقوق بگ

 که درتازه ترين مجادله که بين ھواداران دولت ومنتقدان آن درمجلس ودرسطح یبطور. گفتیچکس به مردم راست نميھ
" تغييراندک قيمت ھا" اين قانون به یاجرا: گفتی که می تاج الدينی آقایدعا دررد ایاحمد توکل. ھا درگرفته است رسانه

 برابرشدن گازوئيل، ٩ چھاربرابرشدن بنزين، "متھم کرد نوشت آيا " یسياه نمائ"منجرخواھد شد وبعد منتقدين را به 
حذف . ترباشيم بامردم روراست" ھاست؟ تغييراندك قيمت"پنج برابرشدن گازودوونيم برابرشدن برق،  برابرشدن مازوت، ١٠ 

ه ي مردم تھی که برای اجناسیم ھا اثرگزارنشدبلکه تمامين درمقابل گسترش تحريرامون گازوآب،برق وبنزيد ھا تنھا پيسوبس
،عمO کارگران یش تورم وگرانيان با افزاين ميدرا.دا کردي پی درصد۵٠شي شد،بOفاصله افزایران ميا وارد بازارايد ويا تولي

 یورش به حداقل سطح زندگين طرح ھمان ي بلندوبه صراحت گفت؛اید باصدايبا. شوندیه جامعه رانده مي الیه به منتھاند ک
افت به موقع دستمزدھا ازصاحب ي ثابت وتازه عدم دریچراکه دربرابردستمزدھا.ران است وبسيکارگران ا

ن بحران موجود کل جامعه ي سنگینه ھايروھزرکردن باين پروژه،سرازي کردن ایيمانکارودولت،تنھا ھدف اجرايکاروپ
 کردن پروژه یيآثارمخرب اجرا.  رودی اند بشمارمی اجتماعیروئين نيگر مردم زحمتکش که دم چک تريبردوش کارگران ود

ه د بيان آذرماه سال گذشته ودرسال جدي روزمره کارگران ازپایرانه کننده خود را برسطح ھمه جانبه زندگيارانه ھا، اثرات وي



م ي خواھیم اجتماعين طبقه عظيت ايت کارگران بجا خواھد گذاشت وما شاھد فOکت بازھم روزافزون تروضعي اکثریزندگ
 شود،حدود ی مینيش بيپ" نکهيست و آن ايت ني اھمین نظام دررابطه با استنتاج بحث مان بين رقم ازقول مسئوليذکرا.بود

ن پروژه يان بجامانده اين ھمه آمارعريتازه ا".کارشونديب)یجار(ندهيسال آ،دری انرژیش بھايل افزايھزارنفرفقط به دل٨٠٠
  . ج سحراستي ؛ ازنتاین ھمه بقوليا. ستين

 است که یتين وضعيدرست درمتن چن)نقل به مضمون(م يادکرديشترھم دراسناد سازمان خود يم؛ که ما پياد ببريد ازينبا
 مردم ی دموکرات دردل مبارزات جاریروھايت نيان توده کارگران درتقو امیکاربي وپیستيالي وسوسیافت مبارزه طبقاتيرھ
 ی آور،ارتجاعیاه وتباھيت سي خشن بکارگرفته شده حاکمی که دربرابراعمال سرکوب ھایمبارزات. ابدي ی میاتيت حياھم

 یه رانده شده وميک به حاشيردموکراتي غیان ھايله جري دارندوعمOًبه وسی،حاC آشکارا امکانات محدودیوضد کارگر
 خواھانه دفاع ی،برابریشرو،سازنده وانساني پی که ھمواره ازافق ھایيروھايم؛نيد فراموش کنيکارنابرابر،نباين پيدرا.شوند

ط يدرشرا. مي ھستند که دربرابرخودداری بزرگیکارھاي ما درپیعيسم نباشند،ھمراھان طبيالي اگرطرفدارسوسی کنند،حتیم
 یک طبقه انجام نميله ي فقط به وسیچ انقOب بزرگياد برد که ھيد ازيه، نبايوکاردربرابرقدرت سرما رنج یروينبرد نابرابرن

 یاتيکه شرط ح" ی درنبرد دموکراسیروزيپ"ت قاطع جامعه را با خود ھمراه سازد،به يرد وطبقه کارگراگرنتواند اکثريگ
 رنج وکاروتوجه به اشکال یروي نیيت سازمان رھايپرداختن به اھم.افتيسم است،دست نخواھد يالي سوسی به سویشرويپ

 موجود و سرکوب ھاروعنان گسسته ارتجاع ی واستبدادیکتاتوري منعطِف متناسب با مراحل مختلف جنبش ضد دیسازماندھ
 ی افقی فشرده ومنسجم وبسنده کردن به شبکه ھسته ھا وتجمع ھایمخالفت با سازماندھ.  استیاتيک ضرورت حيحاکم، 
ط بس اسفبار،تنھا بسنده کردن به ين شراي درای وعلنیق دوسطح کارمخفي،عدم توجه به تلفین علنيکنده وبنابرابازوپرا
 یل کارگران به زائده تشکل ھا و تجمع ھاي کردن کارگران ازامرمبارزه مستقل شان، جزتبدی سرخ وگزنده، وتھیشعارھا
ط وجود ي،مخصوصاً درشرای مربوط به سازماندھی ھان نوع نگرشيدفاع کردن ازا.  نداردیگري دی معنایيبورژوا

 یق طرح صرف شعارھاي تنھاازطری  توده ای سازمان دھ. رودیارخطرناک بشمارمي امان، بسی خشن وبیکتاتوريد
ن منافع ي مردم ومتشکل کردن مردم برمحورای توده ی واسطه ید برمنافع بي شود،بلکه ازراه تاکی نمیکال عمليراد

 ین است؛چه دست عواملي ایان با توجه به سطورباC؛پرسش اساسين ميدرا. ر است يجامعه امکان پذدرسطوح مختلف 
ت ين مشکOت کارگران کدام ھا بودند وموقعيا عمده تري دھد ویش متفاوت نشان مي پیرا ازسال ھا٨٩ سال یجنبش کارگر

 اره جزء به جزء اش صحبت داشت؟  شود دربی داشت، که می جای درچه سطحیم طبقاتي عظیروين ني ایمبارزات

  

  : مشک"ت کارگران ین محورھايعمده تر

 از مشکOت، مبارزات خود را  به ی و با انبوھی دفاعیتيکارگران ھمچنان در موقع: توان گفت ینانه ميبک نگاه واقعيدر
 یده ازروزشمارکارگربرشمر (١٣٨٩ران در سال ي کارگران ای زندگی مشکOت اساسین محورھايمھمتر.  برندیش ميپ

  :  ن شرح برشمردي توان بدیرا م) ١٣٨٩سال 

   معوقهی عدم وصول به موقع دستمزدھا-١

 ی زندگیھاید و دشواري کارگران درمقابل تورم موجود، کاھش قدرت خری دستمزدھاین نرخ واقعيي عدم تع-٢ 



 ه کارگرانيروی بیا واخراج ھیدي تولی واحد ھایلي کارگران بر اثر تعطیت شغلي عدم امن-٣ 

، یماني ،کارگرپی،کارگرقرارداد شفاھیقرارداد،کارگرساعتی،کارگر بید امضاء،روزمزدي موقت،سفی رواج قرارداد ھا-۴ 
 ی به رسمیماني و پی کارگران از قراردادیت استخداميل وضعيعدم تبد

 ید مشکOت موجود در زندگي ھا و تشدارانهي ی شدن ھدفمند سازیي واجرایه داري جھان سرمایم ھايش تحري افزا– ۵ 
 کارگران وزحمتکشان

  زنانید مشکOت زنان کارگر و رواج کارخانگي تشد– ۶

 ز بازنشستگاني و ن- پرستاران- کار شاغل ھمچون معلمان ویرويش مشکOت ني افزا-٧ 

ان کشورتا به حال بخش کارگر. است ی مستقل کارگری تشکل ھایرين مسئله موانع موجود برسرراه شکل گي مھمتر-٨ 
 مستقل گذاشته اند وتا به یجاد تشکل ھاياء واي ھرسطح ازاحی خود را برسرراه اندازیم اجتماعي عظیرويگسترده ن
 یونيلين چند صد مي سنگیقه ھاي، پرداخت وثیماري اززندان، بازداشت وشکنجه و انواع بیني بس سنگینه ھايامروزھز

موارد مزبور .... ن تشکل ھا پرداخته اند و ي ھرسطح ازایربرسرراه اندازيد نا گزي وتبعیکاري اززندان،بی آزادیبرا
ن يدربرابرمشکOت برشمرده فوق عمده تر.  شمرد٨٩ سال یران درتمامين مشکOت کارگران ايتریتوان ازعمومیرام

  : ر بود يزموارد  شامل)  گذشتهیھمچون سال ھا(١٣٨٩ پاسخ مانده کارگران در سال یده وبيمطالبات درھم تن

    

ش نرخ کاCھا و يمتناسب با افزا( کارگرانیش سطح دستمزدھايافزا عقب افتاده ویپرداخت حقوق ودستمزدھا) الف
  .) خدمات

 توقف اخراج ھا و بازگشت ھمه کارگران  ھمه کارگران وجلوگيري ازاخراج وبيكاري، ویامنيت شغلي برا)  ب
  . برسرکاریاخراج

د کارموقت درسطح كارھايي كه يد امضاء وغيرقانوني شناختن قراردادھاي جدي موقت وسفیحذف قراردادھا) پ
  . ماھيت دايم ومستمردارند

  . یابي کاریھا بنگاهیلين تعطي وھمچنی دسته جمعی قراردادھایاجرا) ت

  ن کارزنان ومرداني حقوق بیط کار و توجه به برابري درمحیتي جنسیدن به نابرابريان بخشيپا) ث

مه ي وبیکاريمه بيه کارگران و بي کلی برای اجتماعیمه ھايب - ین اجتماعي و تامیمه درماني پوشش بیبرقرار) ج
  ).مه حوادثيب(ن کاريسوانح ح

 و ی، آموزشید ازامکانات رفاھي کودکان و نوجوانان بایتمام. کودکان درسراسر کشور)یدر واقع بردگ(لغوکار ) چ
  .رخوردارباشندکسان بي Cزم، به طور یبھداشت

  .ی و بُن کارگریدي وصول به موقع اضافه کار،پاداش، ع) ح

   .ی، بدون دغدغه اقتصادی از زندگی بازنشستگان از سطح مناسبی تمامیبرخوردار)  خ

  .ران سراسرکشوري مزد وحقوق بگی وکارمندی سطوح کارگری ازحق تشکل مستقل در تمامیبرخوردار) د

  . برابری به حقوق انسانیساختمان و ی کارگران فصلیابيدست) ذ

  .   آنانی حقوقیدن به بيان بخشيھا و پایژه افغاني به وی ازاخراج کارگران خارجیريجلوگ) ر



ت ي اول ماه مه و رفع ھرگونه ممنوعی رسمیليتعط اجتماعات و یي،برپا کارگران ازحق اعتصاب ی برخوردار)ز
   .ن روز ي در ای مراسم مستقل کارگریازبرگزار

 کOن یقه ھاين وثييم ولغو تعي توسط رژیدن به روند صدور احکام ضد کارگريان بخشي، پای کارگران زندانیآزاد) ژ
  ....ی کارگران زندانیدر قبال آزاد

ده ين گرديه و تدوي، تھ)١٣٨٩سال(راني ایر که بر اساس آمار و اطOعات روزشمار کارگريب جداول زين ترتيبد
ھا به طور مداوم و  وصول آنیدھد که کارگران برایOت و مطالبات کارگران را نشان من مشکياست، مضمون مھمتر

  . باشندیبان و در نبرد مي حاکم دست به گریه داريدر سطوح گوناگون، با سرما

 

   معوقهیعدم وصول به موقع دستمزدھا

ع بزرگ يدرسطح صنا" قه  معویافت به موقع حقوق ھايعدم در"دررابطه با : ميه خود آورديادداشت اوليدر
رو نيازا.ميابي دست یشتري بیھابه دادهCزم است تا یا پروژهی وکارھای، خدماتیديوکارگران کارخانجات ومراکزتول

 منتشر شده یھا که از مجموعهین معنيبد. مينه انجام دادين زمي را درایگريشتر، ما کارمستقل دي بی روشنگریو برا
نا ي معوقه کارگران،راعیخبرمربوط به حقوق ھا٧۴۴خبر، حدود ۴٣۵۵ش ازيان بيماز و٨٩ سال یروزشمار کارگر

شکل ، به)که ارائه خواھد شد(ین جداول آماريه و تدوي خود از آن مجموعه رابعد از تھیريجه گينت. مياستخراج کرد
افت به موقع حقوق ي عدم دریيدررابطه با چرا. م دادي مربوط به آن، انتشارخواھیات خبرھايجداگانه و ھمراه با جزئ

عدم پرداخت حقوق : ن پرسش ھا استيد پاسغ به اي نماین بحث مھم ميچه که دراآن. م يبارھا صحبت داشتکارگران ،
 پروژه یا طرح ھايع و ي شده صنای وخودمانیا دربخش خصوصي یشتراست؟ دربخش دولتيبه کارگران درکجاھا ب

 بدل به یر،تا حدي اخی سال ھایطور چراعدم پرداخت حقوق کارگران طنيد؟ ھمي آیشتربه چشم ميک بي،درکدام یا
 ین کارمي ای برایل خاصيا دليران شده است؟ آي حاکم درایه داري ازجانب سرمایلي نانوشته واعOم نشده تحمیقاعده 

   …م و يدا کنيم پيتوان

دفعات  خبرھا،بهی معوقه کارگران، برخیھاافت به موقع حقوق يکه دراستخراج آمار مربوط به عدم درني اینکته گفت
 اھواز، یشگاه آبادان، پارس متال،لوله سازي قائم شھر،پاCیا صنعت نساجيريان تاين بارتکرارشده مثO کيوچند

افت حقوق کارگران از ي مدت بودن عدم دریزبه طوCنيش ازھرچين امر بيل ايدل....  کاشان و یسندگير
 شان مربوط ی کارگران درمبارزات جاریني وعقب نشیشرويان، پين ميودر ا) یخصوصز بخش يدولت و ن(کارفرماھا

 عقب افتاده خود یھاافت طلبي دری نامبرده به دفعات برایدي و تولیصنعت یھاک ازواحد يکارگران ھر. گردد یم
روتکرارھرکدام نيازا.  از مطالبات خود شده اندیيافت بخش ھايدست به اعتراض و اعتصاب زده و گاه موفق به در

ش ي به نما٨٩ط سال ين کارخانجات را درشراين مشکOت کارگران اي آن،عمده تری مضمونین اخبارومابه ازاءھايازا
 ین جدول استخراجي به اولیبا ھم نگاھ. دي نمای را به خود جلب میگذارد و توجه مطبوعات، مقامات و افکارعمومیم
  .مي اندازیم

 



   ١جدول شماره 

  

  ١٣٨٩ سال ی معوقه طیدم وصول به موقع دستمزدھاجدول ع

  یتعداد موارد اعتراض  ھاخواست

   مورد۵۴   سه ماھه اول سالی معوقه طیدستمزدھا

   مورد٧۵    سه ماھه دوم سالی معوقه طیدستمزدھا

   مورد٧٩   سه ماھه سوم سالی معوقه طیدستمزدھا

   مورد٨٨   سه ماھه چھارم سالی معوقه طیدستمزدھا

   مورد٢۶٩  ١٣٨٩ معوقه در سال ی تحرکات مربوط به دستمزدھاجمع

 

  

 سه ماھه، ی زمانیھاع و خدمات، در بازهي صنایھا کارگران درسطوح گوناگون بخشیھاافت حقوقيعدم در :حيتوض
 مورد تحرکات ثبت شده است ۶٩٢درمجموع . ده استيه گردي استخراج شد و در قالب جدول ارایازروزشمارکارگر

م، آمارموارد يکه بعدتر بتواندآنيام.  کارگران را برنشمرده استی ھا یافتي عدم دری و مکانین جدول ظرف زمانيا.
  . ميز ثبت نموده وانتشاردھين امررا نيمربوط به ا

 ٨٩دستمزدھا در سال 

مزد ستش ديران وافزاي ای اسOمی قانون کار جمھور۴١ ماده ی سال، بحث اجرایاني پایھاھمه ساله درماه
ش ي ضرورت افزایزيش ازھرچيھا بن بحثيا.  شودی مطرح می و کارگریگذار وقانونیريگميکارگران،درمحافل تصم

 و،ضرورت - اعOم گرددیست از جانب بانک مرکزي بای که م-ن نرخ آن ، مطابق با رشد تورمييدست مزد وتع
  .  بخشدی می درکشور را، معنین ماده قانوني به ایيپاسخگو

زان حداقل مزد ي کارھمه ساله موظف است می عالیشورا: " ران آمده استي ای اسOمی قانون کارجمور۴١ ماده در
  :دين نماييل تعي ذیارھايع مختلف با توجه به معيا صناي نقاط مختلف کشور یکارگران را برا

  .  شودیران اعOم مي ایم اسOی جمھوری که از طرف بانک مرکزیحداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم -١

د ي محول شده را مورد توجه قراردھد، بای ھایژگي کارگران و وی و روحیحداقل مزد،بدون آن که مشخصات جسم -٢
ن يدرا. دين نماي شود را تامی اعOم میک خانواده،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي ی باشد تا زندگیبه اندازه ا

ک جداگانه و يشان ھري کارگران وخانواده ھاین زندگين تاميارتورم درکشور،ھمچنيعماده ازقانون کار،توجه به م
 . کنندی میران بازي مزد و حقوق بگی کارگران و تمامیش دست مزدھا براي درافزای و اساسیديتوامان نقش کل

چه که مربوط به ، آنیعراقشاراجتماي کارگران وسای زندگیھانهيه وبه تناسب رشد تورم وباC رفتن سبد ھزين پايبر ا
ھزارتومان، ١٠۶ معادل ٨٣ حداقل حقوق کارگران درسال یعنيش ي پیھاست به تناسب سال ھازان دستمزدين مييتع



 ١٨٣ ھزارتومان ، ١۵٠زان آن به ترتيب ي م٨٧ تا ٨۵ یھاھزارتومان تعيين شد و درسال١٢۶  معادل٨۴درسال 

  . دي ھزارتومان رس٢۶۵ به ٨٨ ھزار تومان بود و درسال ٢١۶تومان،  ھزار

 یش دستمزدھا ھمچون سال ھايافزا یت فعليژه دروضعيو سال و بهی، طیه گزارشات روزشمارکارگريبرپا
 ین دستمزدھا کارحرفه ايياعتقاد دارد که جھت تع" کاری عالیشورا" کرده، ی خودرا طیگذشته،روال عاد

ان خوش آمده و ي تنھا به مذاق خودشان، دولت و کارفرما البتهین کار حرفه ايحاصل ا. ردي گی انجام میوتخصص
ار نازل کارگران يد بسي و قدرت خری با تورم ، گرانیچ تناسبيز دستمزدھا، ھرگز ھيش ناچين افزايچرا که ا. ديآیم

   .نداشته است

 آنھا، یاده وزندگشترازدست ديشتروبيد خود را بيش اندک دستمزدھا ، کارگران ھرروز قدرت خرين افزايدر واقع با ا
 ۵٦٢که ) ٨٨٣١(حداقل دستمزد درسال گذشته مبالغ یعبارتبه .  فرورفته استیش، درفقر و فOکت اسفباريش از پيب

ک ين شد برابر محاسبات معتبر اقتصاددانان، حدود يي ھزارتومان تع٣٠٣، که ٩٨ب شد و در سال يھزار تومان تصو
 که ی دارد ، درحالیاديز فاصله زيه نيه ما ترکي حداقل حقوق درکشورھمسا باین مبالغ حتيا. سوم خط فقر بوده است

، اعOم یکاري و بیش دستمزدھا، بروز گراني مخالفت با افزایبھانه. کسان استي دردو کشورحدودا ی زندگی نهيھز
: ديگوی خود مین نشست مطبوعاتين، درنخستي فرورد٣٢خ ي،درتاریرکل بانک مرکزين خصوص مديدرا. گردد یم

 ٠۵ز يھا شود، ما ن نهيش ھزيان نزد ما آمدند و اعOم کردند اگر اقدام به افزايدارھا و کارفرما  از کارخانهیتعداد"
 آورد و ی منجمد کردن دستمزدھا را بھانه میحکومت اسOم یعبارت به ".ميکن ی خود را اخراج میروھايدرصد ن
به سھولت ".  داشتی از اخراج ھا را در پیقل دستمزد کارگران موجش حدايسال گذشته افزا: "  دارد کهیاعOم م

 آن را یھا شهيد ري دستمزد کارگران ندارد و بای و عادCنهیش منطقي با افزای ارتباطیافت که تورم اصليتوان در یم
تر به کار پول شي که ب- منطق و بدون پشتوانه اسکناسیتوان در چاپ کردن ب یتورم موجود را م. افت يگر ي دیدرجا
 یھا هي جستجوکرد، که دائما درحال خروج سرما-د يآ ی می انگلی ھا و واسطه ھای بازاریداران و حاج هي سرمایيشو

ھا و اموال مردم ، یيل وغارت و چپاول دارايف و مينان ھمواره با حيھم ا. شترانديش بيخود، در طلب سود وآسا
ت يري ھمراه با سوءمدی و واسطه گری کار، رواج دCلیرويانه از نيحش ویکش پرشمار، بھرهی ھا واختOس ھایدزد

  .اندک کOم، انگل جامعهيو در .  گذرانندیروزگار مد؛ ي تولیھاستميو ناکارآ نمودن س

 وحشتناک موجود درجامعه، با یھا  با نرخیکاري بیرويش نياکارگران وافزش مزد ي افزایادعا:  توان گفتیم
 یکاري از بی اقتصادیھا ران بنگاهيه و مديکه صاحبان سرما آنیکيزد از دو جنبه ارتباط دارد موضوع حداقل دستم

- که خود و خانواده- کارگران رایاريکنند و درمواقع بس  یري کنند تا ازاعتراضات آنان جلوگیکارگران سوءاستفاده م

 یکارينرخ ب. گمارند  ین شده به کار مييقل تعتر از حدا نيي پای با دستمزدی به راحت- ھستندیشان در مرز گرسنگيھا
م، صاحبان يري را بپذین نرخ رسمي درصد گفته شده است واگر ھم٨١.۵ تا مرز ی رسمیران بر طبق آمارھايدر ا
ش ين نگه دارند و افزاييھا را ھمچنان پا د، دستمزدي کار جدیروي نینيگزين امکان را دارند که با جايه ھمواره ايسرما

ا فوق يسانس ي وجود دارد که دارندگان لیاريھا و مشاھدات بس ھم اکنون گزارش.  كنندی خنثیرا تا حدوددستمزد 
 یکاري ساده اشتغال داشته و از شدت بی کمتر از حداقل دستمزد به انجام کارھایيھا  با حقوقیسانس وزنان پرشماريل

  . دھند ین تن درميي سخت با دستمزد پایيبه کارھا



مت ي ارزان قیکنند و توان رقابت با کاCھا یم کار مي قدی که با تکنولوژیيھا  آن است که صاحبان کارگاهگري دی جنبه
 و یخوار ربا(یرسمري غی مالیھاد وخدمات به بازاري خود را از بخش تولیھا هي سرمای را ندارند ، به راحتیواردات

که ورشکست شده و خود به ا آنيکنند و  ی حال خود رھا م بهیچ دردسريمنتقل کرده و کارگران خود را بدون ھ) یدCل
ن و مقررات وضع شده توسط حکومت يبرابر اسناد و مدارک موجود، قوان. وندند ي پی کار میرويل فروشندگان نيخ

ت Cزم را يان است و حماي به سود کارفرمایزيط اخراج کارگران به نحو اعجاب انگي، در مورد شرای اسOمیجمھور
  . آوردیارگران به عمل نماز ک

 ی چون مجلس، خانه کارگر، شورایاندرکاران حکومتچه دستطرف با توجه به آنکيرقم اعOم شده از ھمهنيبا ا
گر، خودکارگران وبخشا تشکOت مستقل کارگران ياند و از طرف داعOم داشته...  وی کار، حزب اسOمی اسOمیھا
زان حقوق يچنانچه م. دانستند، ین ارقام ميافت ھميتومان ،چاره کاررا دردرھزار٩٠٠ تا٧۵٠ز بااعOم مبلغ ين

 شک یم ؛ بيرا مد نظرخود قراردھو خط فقرمطلق قرارداده و آن) یگرسنگ ( را بين خط فقرشديد٨٨کارگران درسال 

ھا و یري درگ٨٩ سالی معوقه بوده، در تمامی مشکل کارگران دروصول حقوق ھا٨٨ سال یچه درتمامبا توجه به آن
 ی بخش خودمانیعني -ین کارفرما و بخش خصوصيعنوان بزرگترن کارگران ودولت بهي پرشمار بیھاکنش و واکنش

 ٨٩ سالی اتفاق افتاده، درتمام-ھااردر و آقازادهيلي میھاهللاتي به سپاه پاسداران، آیع دولتيو واگذارشده صنا

ن سطح ييدرواکنش به تع. نمودی مینيب، بر دوش کارگران سنگن نرخ دستمزد مناسيي از عدم تعیعوارض ناش
أت يھ "ی، که به امضا٩٨ھا در سال   در مورد حداقل دستمزدی مستقل جنبش کارگریھا ه تشکليانيبدستمزدھا، 

ھا و   تشکلی ھمکاریشورا"، "کيکارگران فلزکار مکان"، "نات ساختماني کارگران نقاش و تزئیکاي سندیبازگشائ
جاد ي ای برایري گیته پيکم"، "ی کارگریھا جاد تشکلي کمک به ای برایته ھماھنگيکم"مرکب از " ین کارگريفعال

که ش از آنيک ماه پيده بود، صادر شد و درست ي؛ رس"ین کارگري فعالیجمع شورائ"و " ی آزاد کارگریھا تشکل
 کارگران شرکت یکايسند "یعنيگر، ي دین کند، چھار تشکل کارگريي را تعی کارگریدستمزدھا"  کاری عالیشورا"

ه آزاد کارگران ياتحاد"، "شکر ھفت تپهي کارگران کشت و صنعت نیکايسند"، " تھران و حومهیواحد اتوبوس ران
 و ی به مناسبت س- مشترک، ۀيانيک بيز با انتشار ي، ن" کارگران برق و فلزکار کرمانشاهیانجمن صنف"و " رانيا
 از یده شدن بساط اختناق و سرکوب و برخورداري برچی مبارزات مردم براۀد خاطري و تجد٧۵ن سالروز انقOب يکمي
، یش آن کارگران شرکت نفت که با اعتصاب سراسريشاپيد بر نقش طبقه کارگر و در پين تاکي بھتر و ھمچنیک زندگي

 و یوده و خواستار تحقق فورران را اعOم نمي کارگران ای حداقلیھا  رئوس خواست-کمر استبداد را درھم شکستند 
 حداقل دستمزدھا براساس اعOم نظر یش فوري ده گانه کارگران، افزایھا  از خواستیکي. د و شرط آن شدندي قیب

 ٠٣ش يه خود ازافزايانيدربآنان .  بودی کارگریھا در مجامع عموم ندگان منتخب آنيق نمايخود کارگران از طر
  . دانستندیرمنطقيکرده و آن را غ کارگران، انتقاد حداقل دستمزد ماھانه یھزارتومان

  

ھدفمند کردن " طرح ی و تورم ، انجماد و کاھش دستمزدھا با اجراین گرانيبارسنگ٨٩ سال یط:  توان گفت یم
. بارترنمودران را فOکتي فOکت بارکارگران و مزدبگیمت ھا که خود تورم زا است، زندگي قیو آزاد ساز" ارانه ھاي



ن دستمزدھا و يي تعی قرار داد که مبارزه برایتي کارگران را درموقعی، توده ھای چند جانبه اقتصادید ھايتھدن يا
  . ل شودين دوره آنھا تبدي این خواست اقتصادي تریدي موجود، به کلیش آن به تناسب تورم و گرانيافزا

ش دستمزدھا، گرد ھم ي جھت افزای جدیارزات مبید کارگران، آنھا را برايد قدرت خري از کاھش شدیقطعاً فشار ناش
 که ی امکانیم کارگر گرسنه و بين عرصه بودي درایع و گسترده اي که شاھد اعتراضات و مبارزات وسیآورد به طور

ازنان و (اشیاز زندگي مورد نی شود و ھمه کاCھای کمرش راست نمی اقتصادیگرفشارھاي و دیربار تورم و گرانيز
 که صاحب یطيرد درشراي تواند بپذیرا گران کرده اند، نم) پوشاک گرفته تا قلم و کاغذ فرزندانشمسکن و خوراک و 

Cميمت کا8ي به نرخ روز،قیيھرکا Cکارش را ارزانترازگذشته به یروي نیعني اش ید کا8ي کشد، او بایش را با 
 . ه دارعرضه کنديسرما

 اش قراردھد ی اقتصادیگر خواست ھايش دستمزدھا را درصدرديا افزی دارد که مبارزه براین منطق او را وا ميھم
اگر کارگران . ش ببردي ترازھرزمان پین عرصه ازمبارزه خود را جديده اند، ايش دي که برای اعتنا به ھر خوابیو ب

 سرو  بود، نتوانستندی ھزارتومان٠٠٩ن ترازخط فقر يي که سه مرتبه پای ھزارتومان۵۶٢ با دستمزد ٨٨در طول سال 
ست ھزار يون و دويليک مي"را باCتراز ) ٩٨ (ی که خط فقر سال بعدیاورند، درحاليرانه شان را ھم بي فقیته زندگ
رانه ي فقی آن، زندگیز و ناکافيش ناچيا افزاين زده اند؛ قطعاً نخواھند توانست با انجماد دستمزدھا و يتخم" تومان

  !  دھند در ھمان سطح سال گذشته ھم ادامهیشان را حت

 

 Cش برده شد، حذف ي قبل پیاربدترازسالھاي توده مردم، بسیاوضاع برا٨٩سال م؛ياد آور شديھمانگونه که دربا
ج ي رایھا و سوختی انرژی بھاین برابريش چندي، افزا)ارانه ھايدرطرح موسوم به ھدفمند کردن (د ھا يسوبس

ون يليک ميش از يافته که خط فقر به بيش يته، چنان افزاخين و مصرف برق ، تلفن و تورم افسارگسيھمچون گاز؛ بنز
مت ھا و يش قي افزای صراحتا اعOم کرده اند که مرحله بعدیان طرح تحول اقتصاديدولت و مجر. ده استيتومان رس

  . م ي که ھمه ما امروز شاھدش ھستیزي چ. انجام خواھد گرفت٠٩٣١دھا دربھاريحذف سوبس

ابد، يش ي در صد افزا۵١ ی ال٠١ته اتفاق افتاده ، به فرض آن که دستمزدھا درحدود  گذشیمطابق آنچه در سال ھا
 یاس و جھش نجومير قابل قين تفاوت غي که ایزيتنھا چ. مت کاCھا ندارديش قي با افزایچ نسبتيش ،ھين افزايبازھم ا

ان وآقازاده ي دولت و کارفرمابي است که نصی کند، سود سرشاریه ميش اندک دستمزدھا را توجيمت کاCھا و افزايق
 ی را برایگرفقروفOکت وتنگدستي دی که ازسوی شود، امری سپاه پاسداران میعني ی قدرت پادگانیايھا وماف

تنھا خود کارگران ھستند که ن مبارزه يد گفت درايبا . آوردیربه ارمغان ميگرمردم زحمتکش وحقوق بگيکارگران ود
ش حداقل دستمزد ساCنه و به ي افزای که برا-یق مبارزه طبقاتي و تعمیش کارگر وارتقاء جنبیبا اتحاد و ھمبستگ

نده ي آی ھایروزي ھا و پیابي کامیراه را برا -ردي گیگر مطالبات کارگران صورت ميش دستمزدھا و دي افزایطور کل
  .شان خواھند گشود

 کارگران یرويل نيا تعديه يروی بی واخراج ھایدي تولی کارخانه ھا وواحد ھایليتعط
  رانيو گسترش فقردرا



ست مورد ي بایم ،مي کشورشاھدش بودی عمومی اقتصادی سال گذشته درسطح واحد ھایبحران موجود برفرازآنچه ط
 گذشته ین سال به آنچه درسال ھايه درايروي بیھایکارسازي ازبحران فاجعه بار بیابيدراخباروارز.رد ي قرارگیابيارز

   :درخبرھا آمده است.دد گریم، برميشاھدش بود

 ١٣٨۴ن ي سال ب۵ مھرصورت گرفت، نشان داده شده است که در ی که سال گذشته توسط روزنامه دولتی ایدربررس

 تا ١۵ درصد جوانان ٢۴/ ٧ن آمار، يبراساس ا.  مواجه بوده استیکارين نرخ بي با با8تر٨٨ ، کشور در سال ٨٨تا 
 درصد ٢٩/ ۶، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ین گروه سني ای برایکاريب ٨٩درسال . کاربودندي ساله کشور ب٢۴

 ی سازی کشور، از جمله روند خصوصی کOن اقتصادیاست ھايد درسي را بای کنونیکاري بینه ھايزمل يدC .است
نترل کامل ن کي وھمچنی و رانت خواری بر دCلی متکیجاد اقتصادي واید داخليت ازتولي، عدم حمایدي تولیواحد ھا

 خرداد ماه امسال، ٢٣ اقتصاد، یايروزنامه دن. ان دانستي کشورتوسط سران سپاه و نظامی اقتصادیان ھايشر
 ٢٠ع ازوجود يرصنايمعاون وز. ه استيارد تومان سرمايلي ھزارم۵٢مه تمام معطل ي ھزارواحد ن٢٠":گزارش داد

  "... .مين واحدھا را دردستورکارداريازاي مورد نینگيحل مشکل نقد:وگفتمه تمام درکشورخبردادي نیحد صنعتھزاروا

 یدي تولی درصد واحد ھا۵٠ سازد که تماما یون صنعت خود خاطرنشان ميسيزدرگزارش کمي نیاتاق بازرگان
خرداد ٢٩ اصOح طلب کلمه، یگاه اطOع رسانيپا. کارشده انديدراکثرمناطق درحالت رکود قرارداشته وھزاران تن ب

با " یرانيد اي تولی برای بحرانی، روزھای اتاق بازرگانی به گزارش اقتصادینگاھ: " با عنوانیشماه ، درگزار
ن يد درکشور بدتريدرزمان حاضر تول... «: ادآور شده است يد پرداخته وازجمله يت ناگوارتولي وضعیذکرآماربه بررس

 در یدي تولی درصد واحدھا۵٠« :ران،يون صنعت اتاق ايسيبراساس گزارش کم» .... کند ی می خود را سپریروزھا
 بزرگ ی و صنعتیدي تولیاکثر واحدھا... ل شدن ھستند يا در شرف تعطي یلي کشور درحال تعطیاکثر مناطق صنعت
 یط اقتصاديل شرايد به دلي تولی واحدھایبرخ...  خود مشغول به کار ھستند یت اسمي درصد ظرف٣٠کشور با کمتر از 
درمقام ( رضا محجوبيم به نام علي ازعوامل شناخته شده رژیکي " ھستندیانسان یرويل نيمجبور به تعد

س پارلمان يرئ... رهيرانان و غيشمنده مردم تھران بزرگ،يرکل خانه کارگر،نماي مجلس،دبیون کارگريرفراکسيدب
 واحد ۶٠٠ک به ي نزد٨٨در سال : "راست اعOم داشت کهيپذش امکانيمنابع وآماربرا به یابيکه دست) یکارگر
ن گزارش ي ایط: "ون گفتيدستورخود با اشاره به گزارش فراکس اني ممحجوب درنطق "اند شده لي تعطیاقتصاد
ل يشه تعطيھم یا برايتا  از آنھا موقیاري شده و بسیتر مي وضع وخی دارا٨٨ ھزارواحد درسال ٢ن ي واحد ازا۶٠٠
 یو".ع کشور را دارمي در صنایکاريب  ویلي از تعطیري جلوگینه براين زمي درایاند، لذا درخواست توجه خاص شده

 یخبرگزار" (.ل برگزار شودي درحال تعطیھا به مشکOت کارخانه یدگي رسیالعاده برا  فوقیا جلسه"درخواست کرد 
ت بر فراز مجلس،در رابطه با قرارداد ي ازحاکمی خود خواسته بخشیگزارانون قی،از طرف)٨٨بھمن۴سنا، ي ایدولت
درسال . مث,؛. د ي افزایزان اخراج ھا ھمچنان ميزبرميان،ني منافع کارفرمای درراستای کنتراتی موقت و پروژه ھایھا

 قانون ٢١به ماده ) ز(ران و کارشناسان، با اضافه شدن بند ي نگھبان، وزی شورای با حضورفقھایا  در جلسه٨٧
توانند  ی میاسي وسی، اجتماعیط اقتصادي دراثرشرایرات ساختارييد وتغيان با کاھش توليکارمصوب شد کارفرما

.  که درآن ھمه جوانب کارازجمله حقوق کارگران لحاظ نشده استیا مصوبه.  کار کارگران را خاتمه دھندیقراردادھا

ن يع وھمچني صنایه برخين مواد اولي جھت تامی، کمبود منابع مالیم اقتصاديحررتيھا، تاث  پروژهیدن برخيبه اتمام رس



مه کاردرآمدن ي وبه حالت نیلي تعطیھا منجر به رشد صعود ارانهي ی با شروع طرح ھدفمندینه انرژيباCرفتن ھز
 ی انسانیروين نيمانکاران تاميان وپيبازگذاشتن دست کارفرما... ر ي، دوسال اخیکي دریدي و تولی صنعتیواحدھا

 مناسب جھت یکرديت احساس فقدان برنامه وروي ودرنھایکاريشترآماربيش بيروھا؛ منجربه افزايجھت اخراج ن
 جامعه یبا توجه به بحران عموم. ميم حرکت کنين مبنا بخواھي چنانچه برھم. موجود شده استی شغلیھاحفظ فرصت
 درطول سال با نوسانات وعوامل ی مختلف کارگریاحد ھا و اخراج ھا درسطح ویليزان تعطيم )٨٩(درسال بعد

ما شاھد . ران نام برديم ايه رژي برعلی جھانیم ھاياست تحريد ازسين عوامل بايازجمله ا. گوناگون ھمراه بوده است
ن بخش صنعت ين تحريم ھا، ايکه دراثرايبطور. ،اثرگذاربوده استم که ؛آثارتحريم ھا برپتروشيمي عسلويهين ھستيا

 که درآنجا گرد آمده ی خارجی و با حضور شرکت ھای که توسط دولت وبخش خصوص-ی ک,نیه گذاريبا ھمه سرما
نفررا نگه داشته ۴٠٠٠كارگروكارمند درحال حاضرفقط ٧٠٠٠٠ صورت گرفته، عمO بازدھي نداشته و از -بودند

اشد كه مي گويند؛ تحريم ھا ھيچ تاثيري ومابقي را اخراج كرده اند واين برخOف ادعاي مقامات و دولت حاكم مي ب
اين حرف كذب محض است وتحريم ھا به طرزغير قابل باوري تاثيرات خود را برصنعت ايران گذاشته . نداشته است

  . است 

ند گان ي ازنمایکي ین ادعايا.  باشد ی کارگران می موقت کاریگرازعوامل اخراج ھا،موضوع قرارداد ھاي دیکي
 یكي:"... دي گویه مينده اروميپورنما ینادر قاض. " باشدی  معضل مزبور میاي خود گویزيش ازھرچيمجلس ب
 یسته وعدم بھسازي به كارشایتوجھ یب.  است كه محقق نشده استیت شغلين امني، تامی عدالت اجتماعیازشعارھا
   ."ون كارگرازاخراج شده استيلي م٨ كارموجب دلھره یقراردادھا

 یم كه كارگرين را عدالت بناميچگونه ا.  قرارداد موقت ھستندی درصد كارگران دارا٨٠ش از يب: "پورادامه داد یقاض
 ی قرارداد موقت كار درابتدایروھاين: " درادامه خاطرنشان نمودیل اخراج شود؟ وي سال سابقه كاربدون دل٢٠با 

ر ي اخیھا اما در سال.  بودندیم دائیروي درصد ن٩۴داد و  یل مي كاركشوررا تشكیروي درصد ن۶ن قانون ي ایاجرا
طبق قانون كار موجود . دھد ین طرح ھمان اشتباه را ادامه ميا. ده استي درصد رس۶٠تعداد كارگران موقت به 

به نقل ." ( شود ی نمی ھم از ویتيچ حمايار آسان است و ھي موقت باشد، اخراج آن بسی كه كارگریھنگام
   )یازروزشمارکارگر

توجه به گزارش خانم . ه کاCھا اشاره داشت ي روید به قاچاق وواردات بيع واخراج ھا باي صنایليگرعوامل تعطي ازد
 یع ازکجا ھا ضربه ميگرصناين صنعت ودي دھد که ای نشان میع نساجيلنا ودرمورد سطح صنايدرا" ینرگس رسول"

ه اين صنعت از ي درصد مواد اول٩٠ تا ٧٠: ی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجیگزارش. رند ي پذیب ميخورندو آس
گرچه ظرفيت فعال : "  دھد ی ادامه میو" . واحد فعالند٣ تنھا ی واحد پتوساز٨٣از .د ي آیق قاچاق فراھم ميطر

رويه  دليل واردات بي ھاى مختلف متفاوت است اما وضعيت دربخش توليد پتو به  توليد صنايع نساجى و پوشاك دربخش
وضعيت ] ھم[دربخش ريسندگى . كنند  واحد فعاليت مي٣واحد فعال دراين بخش، تنھا ٨٣ بسيار نامطلوب بوده و از

درصد ظرفيت اين واحدھا فعال بوده و ۶٠ تنھا ٨٧مناسب نيست و دربخش پوشاك نيزنسبت به سال 
درصورتى : " ...ن آمده است ين گزارش ھمچنيدرا." درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاھد ھستيم۴٠كاھش

كنندگان و صنعتگران  ھا به توليد  درصدى بخش صنعت ازدرآمد حاصل ازاجراى طرح ھدفمند كردن يارانه٣٠كه سھم 



به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده وبارزيادى را روى دوش صنعتگران 
 خود را درسال گذشته برصادركنندگان نساجى و ش، تاثيرمنفىيبحران مالى و ركود مربوط به اواخرسال پ. گذارد مي

اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشوردرمقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه  پوشاك كشور گذاشت به گونه
پذيرى توليدكنندگان  ھاى توليد درصنعت نساجى ودرنتيجه كاھش رقابت مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش ھزينه

ھاى   ازفعاCن بازارمعتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايتی برخیاين خصوص حتدر. داخلى شده است
ھاى كم بھره ازمحل حساب ذخيره ارزي،ھمچنان درگيرمعضOت ومشكOت پرشمارى  دولت ازجمله اعطاى وام گسترده

عتى فOت ديرپاى ايران را ھاى صن ترين رشته رود تا يكى ازكھن ھاى اين صنعت، مي شود استمراربحران گفته مي. است
 ٢ - ايلنا –ی به نقل ازگزارش خبرگزاریروزشمارکارگر.....(سنجى خارج كند ازمدارتوجيه اقتصادى ومزيت

 و اخراج کارگران درمحدوده ین ورشکستگيانگرھميزبيبھشت ماه نيک خبر منتشره دراردي ) ٨٩بھشتيارد
ھفته  کيبا وجود آنکه : " ن گفتيه کارگراستان قزو از اعضاء خانیکي که یطوربه. ن استي قزویشھرصنعت

 ینينخ، چ ومه ، فرنخیبافت، روکش چوب نهي چون پوشیيھا ان کارخانهيگذرد اما کارفرما ی میOت نوروزيان تعطيازپا
 به گفته .ن ماه به کارخانه بازنگردنديان فرورديش ازپاياند تا پ خواسته یسه مصنوعات ازکارگران رسميالبرزوک

ان يکارفرما.ل ھستندين ماه تعطيان فروردين استان تا پاي ایدي تولیشترواحدھاين بي خانه کارگراستان قزویيراجرايدب
 ٢١ - ايلنا –ی به نقل ازگزارش خبرگزاریروزشمارکارگر(..."نديايازکارگران خود خواسته اند که به کارخانه ن

اتاق  که یبطور. مي روبرو بود٨٩ سالیه آن ط ما با موج گستردیکاريدرعرصه اخراج ھا و ب)٨٩بھشتيارد
 دراکثرمناطق یدي تولی درصد واحد ھا۵٠ سازد که یون صنعت خود خاطرنشان ميسيز درگزارش کمي نیبازرگان

 ی به گزارش اقتصادینگاھ: " با عنوانی که درگزارشیطوربه. کارشده انديدرحالت رکود قرارداشته وھزاران تن ب
د پرداخته وازجمله يت ناگوارتولي وضعیبا ذکرآماربه بررس" یرانيد اي تولی برای بحرانی، روزھایاتاق بازرگان

براساس گزارش ...  کند ی می خود را سپرین روزھايد درکشوربدتريدرزمان حاضرتول: "... ادآورشده است ي
ل يا درشرف تعطي یلي کشوردرحال تعطی دراکثر مناطق صنعتیدي تولی درصد واحدھا۵٠ران، يون صنعت اتاق ايسيکم

 خود مشغول به یت اسمي درصد ظرف٣٠ بزرگ کشوربا کمتراز ی و صنعتیدي تولیاکثرواحدھا... شدن ھستند 
م يچنانچه بخواھ " ھستندی انسانیرويل ني مجبوربه تعدیط اقتصاديل شراي به دلیدي تولی واحدھایبرخ... کارھستند 

 یه ميروی بیم که خود به عنصر اخراج ھاياد کنيھا ی سازیصوص از خیستيکارگران ، با گر عوامل اخراجياز د
دولت دھم درادامه . م ينفرازكارگران كارخانه پارس الكتريك ھست٣٣۵٠به طور مثال، ما شاھد اخراج . انجامد 

ند نفر بود٣۵٠٠خصوصى سازى ھا و تاراج كارخانه ھاى بزرگ ايران كارگران كارخانه پارس الكتريك را كه بالغ بر 
    )٨٩خرداد٢٩خ ي اصOح طلب کلمه،درتاریگاه اطOع رساني پا" .(، به تدريج دريك سال اخير اخراج كرد

نفر كارگر دارد وبه گفته اعضاى شوراى اين كارخانه اكثرمتخصصين اخراج و ١۵٠درحال حاضر اين كارخانه فقط 
 آن و وابسته به آقا زاده ھا بودند باقى مانده یيايازكاربيكارشدند و فقط اشخاصى كه ھمسو با اين نظام و باندھاى ماف

 به نقل از آژانس ايران خبردر یروزشمار کارگر(كارگران شريف تOش ميكنند به ھرصورت ممكن اعتراض كنند .اند
 یکارسازيدرادامه اخراج وب: يكى ازفعاCن كارگرى گفت : " سد ي نوی مین خبرگزارين ھميھمچن) ن يفرورد٢٨

 کارخانه نوشابه ساسان، ی تن از کارگران قرارداد۴٠٠د نوروز حدود يه داران، در آستانه عيسط سرماکارگران تو



ن اقدام ضد ي این کارخانه، براي ایان ذکر است که کارفرمايشا. ، ازکاراخراج شدندیيايچگونه مزايبدون پرداخت ھ
کار يد تا امروز، بيام عي درطول ایران اخراج ست که کارگین درحاليا.  ذکرننموده استیليچگونه دلي خود، ھیکارگر

ن معاش درآستانه يل فقروعدم امکان تاميھا بدل  ازآنی برخیت خانوادگي ندارند و وضعیچگونه درآمديبوده، ھ
ن اخراج، نداشتن يعلت ا. اند زاخراج شدهي تبریت توکليگرازکارگران کارخانه کبري نفر د۴٩ن يھمچن.  استیفروپاش

 نفر مشغول به کاربودند، درحال ۴٠٠ن کارخانه که در گذشته حدود يدرا. ت عنوان شده استيبازارفروش کبر
ن سال ي کارگران که چندیکارسازياخراج وب. اند  نفراخراج شده٢٠٠ش از ياند وب  ماندهینفرکارگرباق١٣٠حاضرتنھا 

ا آن ين ي از کارگران ایا م دستهيوست که نشني نید شده است وروزيش تشديش ازپيزبيد نياست ادامه دارد، درسال جد
 ٨٩ني فرورد٢۴ به نقل از آژانس ايران خبردر یروزشمار کارگر ("ابان پرتاب شده انديکارخانه از کار اخراج و به خ

 ون برنامه و بودجه مجلس است کهي،عضوکمسی احمد توکل-ک ير؛ي ازقول دومنبع زیکاريان بيگربينمونه د) 

شاخص . ستي دولت درست نی اقتصادیدھد ادعاھاي دولت نشان می ازسویکاريخ بعدم اعOم نر: "گزارش داد
روزشمار  (" دانستی خود را درست می ازاقدامات اقتصادیاري دولت که بسی ادعای بود برای محکیکاريب

 یOدي م٢٠١٠ ین گزارش شاخص توسعه انسانيدرآخرزي نیگريوآن د )ی د٢۶ت اصOح طلب جرس،ي،سایکارگر
 به بازارکار یزان ورودين گزارش، ميبراساس ا.  درصد اعOم شده است٣٣ران ي درایکاريملل متحد نرخ بسازمان 

 درصد به ۴٣ن کشورحدود يازمجموعه شاغل. جاد شده ھماھنگ نبوده استيرنسبت با اشتغال اي چند سال اخیط
ه آمار و اطOعات يکه بر پا ی به جداولیھمه نگاھنيبا ا.مشغول ھستند) موقت(داري وناپایررسميمشاغل غ
  .  مي از موضوع به دست آوریم تا شناخت بھتريندازيم بياه نمودهي، تھیاستخراج

 

  ٢ جدول شماره

 اخراج ھا را درسطوح گوناگون ید،نشانه آماريآیر ميز که در٣و٢ شماره یولھام ،جديه آنچه درباC آورديبرپا
ه آمار و ين جدول تنھا موارد اخراج را برپايکه ا: مياد آورگردي.ند شناسای به ما بازمیکبار بشکل ُکليھرسه ماه 

 تOش ی بعدی دارد ودرجدول ھایان ميم بياه کردهي ارای که استخراج نموده و در روزشمارکارگریاطOعات
  :م يزبرشماري رانکباري سه ماه یھا اخراج یکي تفکیرويم کرد،که نيخواھ

  

  د اخراج کارگرانتعداد موار  ھا  اخراجیمقطع زمان

   مورد٣٢  ١٣٨٩سه ماھه اول سال 

   مورد٢٧  ١٣٨٩سه ماھه دوم سال 

   مورد٢٧  ١٣٨٩سه ماھه سوم سال 

   مورد٣٢  ١٣٨٩سه ماھه چھارم سال 

   مورد١۶٨  )یه آمار روزشمار کارگريبر پا(ھاجمع کل اخراج



  

  ٣جدول شماره 

 و ی اخراجیکي تکفیم تا آمارھايما تOش دار. است  جداگانه آمدهی که درچھارسر٣ شماره  یولھا جدیدرسر
 ازاخراج یر،شماري زیولھاجداازجد. م ي استخراج وانعکاس دھی ھرسه ماه ازروزشمارکارگری ھا را طیکارسازيب

  .م نموديز منعکس خواھيھا را ن

 

 سه یدي تولیکارشده واحدھاي ھا و کارگران بی  وتعداد اخراجیليرکود وتعط -٣/١جدول 
 ٨٩ه اول سالماھ

  

 نام واحد تعداد نوبت اخراج  کارخانه یليکار شده و تعطيتعداد کارگران ب

  اھوازیلوله ساز ١ ٣٠٠

 نوشابه ساسان ١ ۶٨٠

 ران خودرويا ١  آشپز۴٠

 )توريد کننده مانيتول( تان یت ١ ٣٠

ر يبتون و ت(سنگرکاران  ١ ۴٠
 )برق

 ساني پردیمجتمع مسکون ١ ٢٠

 راني ایلزع فيصنا ١ ٣۵٠

 آسفالت سنندج ١ ٧

فروشگاه (پراستار يھا ١ ؟
  بافت کرمانینساج

   بافت کرمانینساج  ١ ١٠٠

  تھرانیمترو  ١  ۵٠

 ان مرغيپرن  ١   کارخانهیلي تعط٩٠

 )د نوشابهيتول(فرنوش   ١  ؟

 زيموتوژن تبر  ١  ؟

 کيپارس الکترون  ١  ٣٢٠٠

  ژاوهیسد مخزن  ١  ١۵



 ان تابیيمايشرکت ھواپ  ١ ٣٠٠

 مخابرات کردستان  ١  ٣٠

ن يماش( پارس رشت یريا  ١  ١٩
 )یآCت کشاورز

 شمسا ساوه  ١  ٣٠

 ی قانونیمرکز پزشک  ١  ۵٠

  ت دروديفارس  ١  ۵٠٠

  خرمدشت کردستان  ١ ۴۵

  زمزم آبادان  ١  ۶٠

 

 یني، چ، فرنخ، مه نخینه بافت، روکش چوبيپوش(ن ي قزوی ازکارخانه ھاین سه ماھه سال،تعدادي ھمین طيھمچن
  . ھستندیليدرآستانه تعط) سه مصنوعاتيالبرزوک

 

 سه یدي تولیکار شده واحدھاي ھا وکارگران بی و تعداد اخراجیليرکود و تعط -٣/٢جدول 
  ٨٩ماھه دوم سال

  

 یديرشته تول تعدادنوبت اخراج  کارخانه یلي و تعطیتعداد کارگران اخراج

 )ومينيآلوم(رالکو اراک يا ١ ٢٠٠

 زي سھند تبریگسندير ١ ۴۵

  خشت کاریک سازيپ,ست ٢ ؟

 سازنده درب) یآبعل(وانس يا ١ یليدر آستانه تعط

ران ي این سازيلوله وماش ١ یليدر آستانه تعط
 )چدن(

 صندوق نسوز کاوه ١ ؟

 ل اصفھاني اکریپل ١ ؟

   صنعتیکارخانه آب  ١   کارخانهیليتعط

  یکارخانه واکس ساز  ١  یلي نفر در آستانه تعط٢

 ی، ماکارونینوشابه، نساج(ل ي نفردر آستانھتعط۵٠
  ) و کفش

نه ي ریشھرک صنعت  ١
  )مازندران(



  شکوفه فام آمل  ١  ؟

  واني مریکولر ساز  ١  ٧٠

  ع و کارخانجات برقيصنا  ١ ١۵٠٠

  ک افزار آزمايع الکترونيصنا  ١  ۵٠

  زي تبریفرش و پتو  ١   یلي نفر درآستانه تعط۶٠

  نازنخ  ١   یلي نفردرآستانه  تعط١۶٠٠

  مدنخ و فرنخ  ١  یلي نفردرآستانه  تعط٧٠٠

  جاني برق آذربایسازه ھا  ١  نفر١٠٠

 اشتھارد یک سازيپ,ست  ١  ١۶
  کرج

   البرزینيچ  ١  ١٨٠

 

 

 سه یدي تولیکارشده واحدھاي ھا وکارگران بی و تعداد اخراجیليرکود وتعط -٣/٣جدول 
  ٨٩ماھه سوم سال

  

  

 یديرشته تول تعدادنوبت اخراج  کارخانهیليعط و تیتعداد کارگران اخراج

 بوشھر یشرکت پرنده آب ١ ١۵٠
 )نيد بنريتول(

 )یساختمان(سون يشرکت گ ١ ٣۵

  بتون آرمهیراه و ترابر ١ ٨

 مي حکیکارخانه داروزساز ١ ١٠

 رنگي سیدرب و پنجره ساز ١ ؟

 شگاه آبادانيپا8 ١ ٢٠٢

سازنده دکل (اسان يشرکت  ١ ٧٨
 )برق

ستان و يکارمندان دانشگاه س  ١  ١۵٠
  بلوچستان



   اھوازیلوله ساز  ١  ل؟يتعط

  منطقه آزاد چاه بھار  ١  ؟١٠٠٠– ۵٠٠

  )ديقفل و کل(آزاد غرب   ١  ٢٧٠

 شھرک یمجتمع گاودار  ١  ۶
  حسن آباد روانسر

کارگران ساختمان نصب   ١  ؟
  شگاه آبادانيپا8

   فروھشتیراه ساز  ١  ٢٣٠

  )ابلو برقسازنده ت (یجان  ١  ٣۵٠

  )فلزکار(ستميا سيپا  ١  ١۵

١  ٣٧٠  Oجاني آغ دره آذربایمعدن ط  

  ني بته قزوینساج  ١  ) کارخانهیليتعط( نفر ٢۵٠

  سد ژاوه  ١  ٨٠

  اراني کامیيويسد ز  ١  ١۴

  شرکت مخابرات  ١  ٣٧٠

  )هيرمايد خميتول(ه يران مايا  ١  ) کارخانهیليتعط( نفر ٨٠

  Oمين بافت ايجزر  ١  ) کارخانهیليتعط( نفر ١٨٠

 ٢٠٠  

  ) واحدیليتعط(نفر 

  ذوب فلزات خرم دره  ١

  )خرمدره( نور ینيچ  ١  ) کارخانهیليتعط( نفر ١۴٠

      

 

  

 سه یدي تولیکارشده واحدھاي ھا وکارگران بی وتعداد اخراجیليرکود وتعط -٣/۴جدول 
  ٨٩ماھه چھارم سال

  

 یديرشته تول راجتعداد نوبت اخ  کارخانه یلي وتعطیتعداد کارگران اخراج

 سي ھینيشرکت چ ١   نفر۵٠٠

 اسوجي یکل سازيموتور س ١ ؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ک آبادهي و سرامیکاش ١ ؟

 )سنندج(ر يسد به ت ١ نفر٣٠٠

  کرمانینساج ١ نفر٧٠٠

 ران صفوف قمي اینساج ١ نفر۶٠

 هيسد چپر آباد اشنو ١ نفر١۵٠

آجر  (ی آجرپزیکارخانه ھا  ٣   نفر١٠٧
سفالت  وایين،ماسه شوينگار
  رحمزهيتپه پ

  ارانيسدژاوه کام  ١  نفر٢٠

   قمیپتو  ١  نفر٢٠

  جاني دلی و بافندگیسندگير  ١   نفر١٢٠

  زوگام صبايا  ١   نفر۵٠

  هيسازما  ١   نفر در آستانه اخراج٣٧٠

  هي ارومیتراکتور ساز  ١   نفر۵٠

  کاوش جوش  ١  نفر١٠٠

  نيتاژ قزو  ١  نفر٢٠٠

ر يده فاسازن(ن مصلحيرز  ١   کارخانهیلي؟ تعط
  )کOس

  واحد کشت و صنعت مھاباد  ١   نفر٣٠

  هيعسلو  ؟   چند ماه سالی نفرط۵۵٠٠

   بابگانینساج  ١   نفر٢٨۶

  کي الکتریپار  ١  لي نفر تعط٣٠٠

  شگاه آبادانيپا8  ١   نفر٣٠٠

   آبادانیشھردار  ١   نفر۶٠

   قمی ھایمرغدار   واحد۶   نفر۶٠

   نفر٧٠

  

  وم سنندجينيآلو م  ١

  ارتن صنعت سنندجک  ١   نفر۵٠



   :یليباز ھم اخراج و تعط

  

 ھا یلي ازاخراج ھا وتعطیعيران ،ما با موج وسيارانه ھا دراي ی کارخانه ھا، خاصه بعد ازاجرایليدرارتباط با اخراج وتعط
  : است ر يشرح ز بهی استخراج شده ازروزشمارکارگرین محورھايم که عمده تريروبروھست

  . ع برق کشورينفرازصنا٢٠٠٠ تا  ١۵٠٠٠ یکاريب

  . شگاه آبادان درآستانه اخراج ھستندي نفر از کارگران پا٣۶٠Cتعداد 

  . نفرھمراه است ۵٠٠ قم با اخراج یني چیليتعط

 ۵٠ددراثررسيدگي نكردن مسووCن حدو: لنا از قول حجت اCسOم اميري درجلسه شوراي اداري ورامين نوشت يت ايسا

  )ني فرورد٢٩لنا ،ي ا–ران ي کارای ،ازقول خبرگزاریروزشمارکارگر(.درصد واحدھاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است

  

 یورشکستگ ویليردرآستانه تعطيشرح ز به ی گوناگونیدي تولیکارخانه ھا، وواحد ھا
  :است

کلت يموتور س/ ه يران مايا: جمله ازی وورشکستگیلي درآستانه تعطیدي تولی ازواحد ھای فھرستی درروزشمارکارگر
/ جان يران موکت Cھي و ایبک سازيس/ Oم ين بافت در ايزرح/  نورینيذوب فلز وچ/ یر احمديه و بوي کھکلویساز

شم يله ابريپ/ ران کنف يا/ کنف کار / Oن ي گی سازینيچ/ ک يران الکتريا/  البرزینيچ/  گچساران ین سازيماش/ ريقندبردس
آمده ...  درخشانیسعادت نساجان و نساج/ Oن و سلک بافت يفرش گ/ Oن يجوراب گ/ پوکا / پوشش / ن يپوبل/ ران يا

طي :  ايلنا، آمده است یت دولتيو گو با سا درگفت) یاثيغ( خانه كارگر ايOم دبيراجرايي ن مجموعه ازقول يدر ا.است
اند كه ھمه اين موارد حكايت ازگسترش اخراج  ربيكارشدهواحد استان تعطيل شده و بيش ازھزاركارگ٢٠گذشته تعداد  دوسال
 یدي تولیبحران درواحدھا درادامه.  ونبود امنيت شغلي كارگران داردی کارگری واحد ھایلي ھا وتعطیکارسازييھا و

 یرخکارگران ب. اند  ازکارگران اخراج شدهیاري واحدھا بسیدربرخ. دھد ی میشتري،اخباروگزارشات موجود خبرازگسترش ب
 یشتريھا ھرروزگسترش ب یکارسازيزبيدرتبر. اند ودرمعرض اخراج قراردارند افت نکردهيھا ماھھااست دستمزد در کارخانه

 گردد ی اعOم میحت. اند  ازکارگران خود رااخراج کردهیاريزبه مروربسي و موتوژن تبریساز تي،کبریتراکتورساز. ابدي یم
ن بخش مھم صنعت ي کارگرا٢٣٠٠ که ممکن است که یطوربه. ل قرارداردي تعطی زدرآستانهي تبریکه واحد تراکتورساز
اد يران ترمه وتھران پتو،يل ايمه تعطي ازدو کارخانه نیگريلنا درگزارش دي ای دولتیخبرگزار. رندي گیدرفھرست اخراج جا

ک ي. اند افت نکردهيت که حقوق در ماه اس٢۶ھا  ن شرکتيکارگران ا:  ازکارگران گفته شده است کهیکي کند که به نقل ازیم
:"  کارگرخبرداد وافزود٢٠٠ به ٣٠٠٠ن کارخانه از ي تعداد کارگران ایجي قم با اشاره به کاھش تدری  ترمهی کارگرکارخانه

شترکارگران ي تعلق گرفته است وبیکاريمه بي از کارگران بی ازکارگران کارخانه، تنھا به عده معدودیاريبعد ازاخراج بس
رد، ي گی به او تعلق میکاريمه بي ماه سابقه کارداشته باشد، ب۶ که یطبق قانون کس.   ھم محروم شده اندیکاريمه بيزب ایحت

        ."اند ن حق محروم کردهي ازکارگران راازایاري بسی داخلیھا اما با بخشنامه



چرا . مي روبروھستی جدی، ما با دشواریه جداول استخراجي،برپا٨٩ سالی ھا یزان آماراخراجي ازمیابيدرارز:ميجمع ببند
 کارکن،که تماما ازشمول قانون کارخارج اند را در یرپنج نفرو ده نفر و زنان خانگي کوچک زیک طرف آمارکارگاه ھايکه از

آنگاه که دولت، وزارت . ست،ي ھاھم نیافته، ھمه آماراخراجي انعکاس ین که آنچه درروزشمارکارگريگرايم وديدسترس ندار
 ی باھم اختOف داشته ودارند، برسرھم میک آمارواقعي مجلس برسرارائه یون کارگري، موسسسه آمارو کمسکار

 سال گذشته ین حد جداول فراھم آمده ازروزشمارکارگريھم. زنند یک سازخود مي کشند وھری ھم شاخ وشانه میکوبند،برا
دررابطه باگسترش خط فقرموجود درجامعه . د  دھیران رادرسطوح مختلف نشان مي کارگران ایکارسازياوج ب) ٨٩(

 یک به سيرخط فقر مطلق و نزدي زیرانيون ايليش ازده ميب: آمده است) عادل آذر(ران يس مرکزآماراي رئیبراساس ادعا
  ! ن مجمليث مفصل بخوان ازاي توخود حدیبقول) ٨٩خرداد٧وز،يآفتاب ن( برندی به سرمیرخط فقرنسبي درزیرانيون ايليم

ش يدن بيت بخشي شدن کارگران وموجودیعدم رسم... و د امضاءي موقت،سفیدھاقراردا
  :یمان کاري پیش به شرکت ھايپاز

 یمان کاري پین سو،راه افتادن شرکت ھاي به ای موقت درزمان محمد خاتمیب قانون قرارداد ھايربازوپس ازتصويازد
 ی شده است که دست و پایختلف آن،بدل به تسمه ا موقت واشکال میدن به قرارداد ھايت بخشين مھم وموضوعيبرسرا

 آنان درمجموعه یفي ازمشکOت کارگران وعرصه بOتکلیکي وقراردادھا ھردوبه یماني پیشرکت ھا.کارگران را بسته است
 آنان ی مستقل وتشکل ھایجداازفعاCن کارگر. ه بدل شده استين کاروسرماي پاسخ مانده شان درعرصه نبرد بیمطالبات ب

 موقت وقانون یت قراردادھاي ونوعیمانيت شرکت ھا پيرسطوح مختلف، که به دفعات ازمشکOت به جا مانده ازموجودد
ن سو،آغازشده،آنچنان باC ي به این دعوا که اززمان محمد خاتمياند و اعتراض نموده اند،امروزا قرارداد نوشتهیبيتصو

امااعتراض . دھدین اعتراض بالغ برصد ھا صفحه راپوشش مي شده که ھمه آن مضامی پاسخیگرفته وبدل به مشکل ب
ن يا. نگرفته اندیچ پاسخيران،ھي ایم اسOمي رژیکنندگان دربرابرھرسطح ازاعتراضات خود،توسط مسئوCن ضد کارگر

 اينكه درحال :"...ز استي ھمه چیاين گوي خانه کارگراستان قزویيراجرايلنا ازقول دبي ایت دولتيخبرسرراست سا
درصد مواد قانون كارويا برداشت ٠٧به علت اجرا نشدن ...  درصد نيروي كار دركشورقراردادي ھستند،٠٨اضرنزديك به ح

ھاي غلط و فقدان ضمانت اجرايي براي قانون كارفعلي، جامعه كارگري كشورمشكOت اساسي دارد، بنابراين قانون جديد بايد 
با . شرايط امروزجامعه کارگري را داراي اھميت وحساسيت ويژه دانست" :  کند یاواضافه م." حافظ منافع اين قشرباشد

 ی روزشمارکارگر." (توجه به مشكOت صنايع كه مربوط به سوء مديريت ھاست، نبايد تاوان آن را كارگران مظلوم دھند
 ازجمله؛ یردادکارگرقراامروزه روزھمچنان اشکال مختلف )" ید٣خ يلنا،تاري ا–ران ي کارای دولتیخبرگزارازقول 

به ...ره ي وغیماني وکارگرپی، کارگرقراردادشفاھی قرارداد، کارگرساعتیدامضاء، کارگرروزمزد، کارگربيکارگرقرارداد سف
 شود وبعنوان شکل بھره کشانه ی،دربرابرکارگران گذاشته میمانکاري پین نحوه کار،ھمواره توسط شرکت ھايا.کارمشغولند

 به یماني پی شرکت ھای آن گاه که پا.کندید مي آنان را تھدیت شغليت امنيلق کارگران، وضع مطی حقیط بيازاشتغال درشرا
کنند تا به کارگمارده ی میسين شرکت ھا نام نويکاران درصف اي ارتش بیل گستردگي شود و کارگران به دلیده ميان کشيم

.  به کار موقتیابي دست یعني.ن قدم استين اوليا، تازه .  شودی کارگربکارگمارده مد،يشوندوسپس که قرارداد امضاء گرد



چرا که توانسته اند .دھد تا قانون کار ابترموجود راھم دوربزنندان اجازه ميي موقت به کارفرمای قراردادھایمضمون کار
  و پروژهی وکارکنتراتی وخصوصی مشخص اعم ازدولتیکارگران را با کمترين حقوق درخدمت کارخانه،موسسه،پروژه کار

 کارگران خلل وارد ساخته وآن را ی به ھمبستگی بودن کار،درمرحله اول ضمن فقدان امنيت شغلیخود موقت. درآورندیا
ت ي به نوعیمانکاري پیھا شرکتینده به نسبت تعداد فراواني فزای ھرکارگربه طرزیط کاريچرا که شرا. کندتضعيف مي

 پروژه، قوانين ونرخ یان داراي با دولت وکارفرمایت درھمراھشود وھرشرک منتقل ميیمانکاري پی شرکت ھایکنترات
 عOوه ی کارگران قراردادیونيلي میرويج ني با بسیماني پیشرکت ھا:  توان با صراحت گفتیم. کنددستمزد خود را مقررمي

زه شده ي واحد واتمیرگرر،ھرکارگررادربرابرامضاء کاغذ پاره اش،به کايپذجاد بازارکارانعطافي وا کارارزانیروين نيبرتأم
 یشتن طبقاتيل خودو خويرغم ميزازاخراج،علي پرھیشد وھموبراي اندی گردانند که کارگرتنھا وتنھا به حفظ کارخود میبدل م

ط کارنه ي درمحیکارگران قرارداد.  ماندی میگانه باقيگرکارگران درمحل کارخود بي بادیاش،ازترس اخراج، به امرھمبستگ
ط سخت آنان که با امضاء ي کار،وشرایروين ني وتامیمانکاري پُرشمارپی واحد بلکه با شرکت ھایماک کارفريتنھا به 

.  گردندید امضاء است، به آن صحه گذاشته اند؛ وابسته مي سفیژه آن گاه که ورقه ھاي ورقه قرارداد و به ویش به پايخو

ک ماھه وسه ماھه يا يد امضاء ي مث, سفیارداد کارک نوع مشخص ازقريان ھرکدام ازکارگران درواقع  نه تحت ين ميدرا
ن نسبت ھم کمتربه جانب يورزند به ھمی به عقد قرارداد مبادرت می کاریل انواع متفاوت قراردادھايبلکه ذ... ره يوغ

 شهيچرا که ش.  دارندیجاد تشکل مستقل قدم برمي وایزيه ري پای وحتیت جمعيک ھوي یريدن وسمتگيا برکشيبرشمردن و

  .   استیمانکاري پیعمرواستمرارکارآنھا دردست ھمان شرکت وشرکا

 یھاحلتوسل به راه.  عمل کندی گذارد کارگر به شکل جمعی که نمی طبقاتیت جمعي ھویدرفقدان نسب: د گفتين ھمه بايبا ا
 حفظ کارموقت یظ کارحتکار شدن وحفي ازاخراج وبیري جلوگی برای کارگران قراردادینه براين گزيدردسرترد کمي شایفرد
ن است که بطورعمده ي کار،ھمواره دراین قراردادھاي انواع اۀوجه اشتراک ھم.نه جلوه کندين گزيد به مثابه بھتريشا

ست ي برخوردارنبوده ونیچ حقيم قرارداد، ازھين تنظي درحیچرا که کارگرقرارداد. سازدیمبھره ی بیت شغليکارگران راازامن
 درمجموع ، قدرت ستي نیآن جا که تشکل مستقل. نداردیاريد صاحب کارقرارداشته وازخود اختيرتھدزدربرابيوھمواره ن

نفررسماً ١٠ري زی که کارگاه ھای اسOمیدرجمھور. دي آین ميه داران به شدت پائي کارگران درمقابل سرمای ھایچانه زن
اه کل اقتصاد ي کنند ، بازارسید امضاء کارميوقت وسف می درصد کارگران با قراردادھا٨٠ازشمول قانون کارخارج شده اند و 

 یبا خارج کردن کارگاه ھا وواحدھاب ين ترتيبد. رد وبخش اعظم کارگران رسماً به قانون جنگل سپرده شده اندي گیرادربرم
 خود ینونا وحقوق قاين گونه واحدھا درچھارگوشه کشورازمزايه کارگران اي کوچک ازشمول قانون کار،کلی خدمات-یديتول
ده ين ھا، محروم گردي و جزای ودستجمعیمي دای، حق قراردادھایش ساCنه دستمزدھا، حق بازنشستگيمه، افزايرحق بينظ

  .ه افکنده استين واحدھا ساي کارگران ای دھشتناک برزندگی قانونیاند و ب

 پناه به یم،و وادارساختن کارگران بيگرآن که درباC نام برديد امضاء، وانواع دي سفیرواج قراردادھا:  توان گفت یم
 را درصورت بروزحادثه ھنگام یچ گونه حقوقيکارگرحق مطالبه ھ" شود ید مي که درآن قی تعھد محضریامضا

ک کOم ؛مصلوب اراده ساختن ي،دریماني پی وحضورشرکت ھای کارگریت قرارداد ھايستم قانوني،آثاربجامانده ازس"کارندارد
 نفرازشمول قانون کاراست که درمجلس ششم به ١٠ کمتراز ین ازاثرات خارج کردن کارگاه ھايا.  استیکارگرقرارداد

ان ي نفرھستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرما١٠ر ي که کارگرانشان زیيکارگاه ھا":ن استيخبرا .ديب رسيتصو



ن کارگاه ھا اغلب يدرا.  کنندیا استخدام م کاردرمورد حداقل دستمزدھا کارگران ری عالی کمترازمصوبه شورایزان حقوقيبام
ن درخبرھا يھمچن) ٨٩لنا ،اسفندي ا–ران ي کارای دولتی،خبرگزاریروزشمارکارگر"(.د امضاء استيقراردادھا موقت وسف

زد، ھمدان، سنندج، اراک، قم وسمنان،به يل، ساوه، دزفول، ي شھرستان ھا مانند خرم آباد، اردبیدربرخ: " آمده است 
مه ي چون حق بیياي شود وازمزایھزارتومان به عنوان دستمزد پرداخت م۶٠انه فقط ي کوچک ماھین واحدھاکارگرا

 ی صنعتین حقوق کارگران واحدھايانگيم:"ن درخبرھا ذکرشده استيھمچن" .ستي نیچ وجه خبري به ھیوبازنشستگ
. د امضاء مشغول به کارندي سفیراردادھاشتر کارگران با قي ھزار تومان است وب٩٠ تا ٨٠کوچک فعال در استان تھران 

 یبرا) ٨٩سنا ،اسفندي ای دولتی،خبرگزاریروزشمارکارگر( ". گرددین کارگاه ھا مصوبه حداقل دستمزدھا اجرا نميدرا
ل ي ازطبقه کارگرکشوررا تشکی بخش بزرگی خدمات-یدي کوچک تولیکارگران شاغل درکارگاه ھا و واحدھات يافت اھميدر
، آمارکارگران شاغل ی اسOمیجمھور" خانه کارگر "یبااستناد به برآوردھا: "ر مھم استيه به خبر زتوج.  دھندیم

 یازسو) ٨٩لنا ،آذري ا–ران ي کارای دولتی،خبرگزاریروزشمارکارگر". (ون نفراعOم داشتيلي م٧ کوچک را یدرکارگاه ھا
ک ي کوچک نزدی کند که بنگاه ھا و واحدھاید مياک خود، رسما ت١٣٨٧، درآمارسال ی اسOمیع جمھوريگر، وزارت صنايد

با .ن گونه واحدھا وبنگاه ھا استياراي درصد اشتغال کشوردراخت۶٣ل داده و يران را تشکي ایديع تولي درصد صنا٩٠به 
 رآنان درجنبشين به نقش وتاثي کوچک وھمچنیت از کارگران شاغل درکارگاه ھايت حماي توان به اھمین آمارميتوجه به ا

 شبه یرويان خود ساخته وبخشا ني کارفرمایه ھا ي آن که؛امروزدرصف دولت،اتحادی نکته گفتن . بردی امروزکشورپیکارگر
 توجه اند وبرآنند که بودن آنھا بھترازنبودنش ی بیمانکاري پی ھا به کارکرد و مضمون عمل شرکت ھایلي ھم، خیکارگر
ت ي وموجودی برادامه زندگی جان کارگران اند وبه مثابه بختکیع ب,ين شرکت ھا درسطح وسينکه ايغافل ازا.است

دن ياء واثربخشي مختلف،احیرسال ھاي ودرمسی کارگریزھايران و دردل افت و خيدرا.  گذاردی می اثرمنفیھرخانواده کارگر
 ین سازياشن مثO نفت گرفته تا ذوب آھن،ميع سنگي درسطوح مختلف صنعت کشورازصنایماني پیت شرکت ھايبه موجود

مثO دررابطه با شرکت نفت . ، به کار رفتیابي به مناقصه سپردن حوزه کاری تا بخش خدمات، به اشکال مختلف حتیونساج
مانكاران يگذاشت و ازپ ی را به اجرا میا شد كه شركت نفْت طرح مناقصه یصورت انجام م ن يكاربه ا: ".... آمده است 

 یفات خاْص قرارداديك تشري یشد ط ین مناقصه مي اۀ كه برندیمانكاريكرد و پ یدعوت من مناقصه يمند به شركت در ا عOقه
 یكرد وشركت ھم كاركنان را تحت سرپرست یافت مي را بسته به نوع قرارداد ازشركت دریكرد ومبالغ یرا با شركت منعقد م

مه، امكانات يختن حق بي جمله دادن حقوق، ر خدمات مربوطه ازۀيت، كليدرنھا. كرد ی میمانكاِر مورد نظر به آنان معرفيپ
 ت چشم انداز،مقالهيسا(.كرد یت نسبت به كارگررھا ميث مسئوليگذاشت و خود را از ح یمانكارمي پۀرا به عھد....  و یرفاھ

 یست و رشد اختاپوين وضعيبازدرادامه ھم)  تابعه در نُه سال گذشتهیھات کارمندان و کارگران وزارت نفت و شركت يوضع
در . افت، ي یع کشورمعني صنای سازیخصوص۴۴دن به اصل ي برسرعت بخشی مبنی که با حکم خامنه ایبخش خصوص

 وگذار شده است ی خودیق انجام مناقصه به بخش خصصي صنعت نفت از طریباني و پشتیبخش صنعت نفت تمام امور خدمات
چ يچرا که ھ. د ي نمایجاد مي کارگران ایکاري بیبرا یشتري بیز ھراس و سر درگمي نیماني پی تعدد شرکت ھایياز سو.

 که درشرکت نفت ھم یبطور. زندی سازخود را می وجود نداردبلکه ھرشرکتی کارقراردادیروي جذب نی برایقاعده واحد
ن ي تأمیمانکاري پیھا ما آمده که شرکتیدرروزشمارکارگر.  کارموقت از حد فزون استیروين شرکت ھا جذب نيزان ايم
 .  کارمورد استفاده درصنعت نفتیروي نیکارگمار بهی برای نھادۀ به منزلی انسانیروين



شركت  ٢٠٠حدود «شود که یگفته م. ھا درصنعت نفت وجود نداردن گونه ازشرکتي تعداد اۀ درباریچ گونه آماررسميھ
 آمده یازقول منابع دولت» .ادي فعاليت دارندپيمانكار تأمين نيروي انساني در پاCيشگاه نفت آبادان در جذب نيروي كار قرارد

ن رابطه شاھپورمرحبا يدرھم " .كارگران قراردادي پاCيشگاه نفت آبادان ازدريافت حداقل حقوق كارمحروم ھستند: " است 
ين كند، دولت يك پمپ بنز  درحال حاضرپيمانكاري دروزارت نفت بيداد مي " : لنا گفتي ا–ران ي کارای دولتیبه خبرگزار

رود وپيمانكار بعدي كارگران   دھد، اما پس ازپايان دوره پيمان، اين پيمانكارمي  سازد و بOفاصله آن را به پيمانكار مي  مي
ھاي جدي   كند كه اين تغييرات باعث تنش  موجود را اخراج و افراد باب ميل خودش را با دستمزدي پايين جايگزين مي

 یرجبعلن باره باز،يدر ا ".ھا وجود دارد  ل به اشكال ديگردرسايرنھادھا و وزارتخانه واين معض  درعرصه روابط كار شده
فه بودن آن در امر دفاع ي وظیرييس اتحاديه كارگران پيماني وقراردادي سراسركشور، دررابطه با نقش دولت و ب یشھسوار

ھاي پيمانكاري وخدماتي كه با كمترين   ي شركتدراثر به كارگير... دولت " : دي گویلنا ميبه ا ت کارگران کشور،ياز موجود
 ی توجھین بيو ا "سپارد  شكنان سودجو مي  كارگران كشور را به دست قانون. كنند  قيمت پيشنھادي درمناقصه شركت مي

 ی آن درزندگیامد ھاي موقت وپیمقاله قراردادھا(.  استی وساری کشورجاری کارگریدرسطوح مختلف واحدھا
  )ت راه کارگري سایوکارگري ،آرشیاھررجويکارگران،ام

خبرگزارى .  کندیک مي نزدیک جمعبنديرضا محجوب، ما رابه ي ھا واززبان علیگرازخبرگزاريک آمارديان ين ھمه بيبا ا
بيش ازچھارميليون نفرازکارگران تحت پوشش بيمه، فاقد قراردادھاى کتبى : دبيرکل خانه کارگراعOم کرد: "موج نوشت

اين : رکل خانه کارگر، درزمينه سياست اجراى طرح بھسازى قراردادھاى موقت کاردرمجلس خاطرنشان ساختدبي.کارھستند
محجوب، تعداد کارگران تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعى .طرح به زودى درصحن علنى کميسيون مطرح خواھد شد

 ھزارنفرازاين تعداد کارگران درواحدھاى بزرگ  ٣٠٠درحال حاضرکمترازدوميليون و: را ھفت ميليون نفراعOم کرد وگفت
 درصد از نيروى ۶٠به گفته وي، .  ھزارنفر فاقد قراردادھاى کتبى کارمى باشند۵٠٠توليدى شاغل ھستند، وچھارميليون و

 ٣١، خبرگزارى موج ،یروزشمار کارگر."(کار فعال در واحدھاى بزرگ توليدى قراردادى و پيمانى محسوب مى شوند

  )٨٩نيفرورد

 شرکت یلي موقت وتعطیدراستمرارمبارزه کارگران،حذف انواع توافقات قرارداد ھا:  توان گفتین بحث مي ایدر جمعبند

ن راه ي آنست که درادامه ایاما نکته گفتن. ن راه ادامه داردي،به خواست مقدم کارگران بدل شده ومبارزه درایماني پیھا
 رادر ی وپروژه ای کنتراتیع کارھاي که بخش وسیانيان،سپاھي وکارفرمایاره دي با دولت سرمای واقتصادیومبارزه صنف

 ید وحتي برحق خود نخواھند رسیھا ش، به خواستهيبدون داشتن تشکل مستقل خوکارگران . ع کOن قبضه کرده اند، يصنا
م يندگان مستقينش نمايگزق ي آنان، جزازطری حرکت مطالباتی ست وضرورت ادامهيدارني ھم داشته باشند، پایآورد اگردست

،سازمان ھا واحزاب یجاد تشکل مستقل ازکارفرما، دولت واحزاب شبه کارگريا. راستيناپذ  تشکل مستقل، امکانیيوبرپا
 یروزين برھه اززمان، ضرورت پيرند وآن را مال خود سازند، دراي که استقOل عمل را از تشکل کارگران بگیاسي سیگروھ

ن يد ھم چنين، مبارزه متشکل کارگران بايجداازا.  کشاندیراھه ميبه ب ھا ومبارزات وردن خواستکارگران را دربه دست آ
 و بخش ی و فنیدي تولیھا کارگاه–ع بزرگ ي اعم ازصنای موجود کارگریه ھا وبافت ھاي گوناگون Cیھا وند با بخشيدرپ

 به یماني پیئله لغو قرارداد ھا و شرکت ھاھرکجا که مس. ت گردديش تقويش ازپيخدمات،خاصه برسرمطالبات ھمسان ب
 یستي، با. گرددی بدل می وموسسه خدماتیديا کارگاه تولي اعتراض واعتصاب کارخانه یت اصليک خواست به اولويعنوان 



ک طرف يرپرچم مبارزه آنان بدل گردد تا بتوان ازيناپذ  مختلف،به امراجتناب یک صف شدن کارگران بخش ھاياتحاد و 
 یھا ک نمود تا ستاد تشکلي، صف کارگران را به ھم نزدی موقت وھمه اشکال برده دارانه آنرا لغوکرد وازطرفیھاقرارداد

ت يريد براستقOل عمل آنان درتمام وجوه ازمديط موجود، ھم صف شدن کارگران وتاکيدرشرا. ابديمستقل آنان سازمان 
ن يتر یي به دست آوردن ابتدایبرا... رهي و غیمل مسائل مالت استقOل عي امورتشکل گرفته تا اھمیت گري وھدایکارگر

 اعم یفه عاجل دربرابرھرکارگرين وظيا. کارگران بدل گردد یابيه سازمانيد به ضرورت اولي بایمطالبات کارگر
 تا رهي وغیماني، کارگرپی،کارگرقراردادشفاھی قرارداد، کارگرساعتیدامضاء، کارگربي کارگرقرارداد سفاز؛کارگرروزمزد،

 . آنان بدل گرددیيد به امررھاي،بای و استخدامیکارگررسم

  

 یارانه ھا،گراني ی شدن ھدفمند سازیيواجرا یه داري جھان سرمایم ھايش تحريافزا
  کارگران وزحمتکشانیشت درگذران زندگي معیھاوسخت

  

 مھم ی ازمحورھایکي -،یاس اسید ھا ازکاCھاي حذف سوبس-م يا بھتراست گفته باشي -ارانه ھا ي یھدفمند ساز
نژاد با حضور در يک برنامه تلويزيوني،با  ، محمود احمدي٨٨ سال یدرآخرين روزھاچرا که .  استیروزشمارکارگر
 ی طرح به تصويب رسيده، مجلس را تھديد کرد که اگر قرارباشد تغييری اجرا يا عدم اجرای رفراندوم برایپيشنھاد برگزار

ارانه ھا ين روبحث ياز ا.  نيستی چنين طرحیمجلس ايجاد نشود، دولت اوحاضربه اجرادرطرح به تصويب رسيده در
 ھم یيدرسطح مجلس،دولت وبخش قوه قضا٨٩ن ماه سال ي ازفروردی اساسیدھا ازکاCھايشبرد پروژه حذف سوبسيوپ
 یمسئله اشاره م به صورت یگري پس ازدیکيربط ي ذی ووزارتخانه ھای دولتیت ھايم وسايده شد ومطبوعات رژيکش

  .داشتند

  

ن مجلس وشخص يارانه ھا وعرصه اختOف بيمسئله .افته استي بازتاب ی دولتیت ھايآن گونه که درسطح مطبوعات وسا
 ميليارد ۴٠جدال موجود ميان دولت ومجلس بر سراين است که دولت . ن ماه برجسته شد ي درفروردیس جمھوريرئ

 ميليارد دCر را دريک سال ٢٠ فقط یاC ببرد ويا آنچه مجلس تصويب کرد،يعنضرب ب ھا رايک دCربرداشت کند وقيمت
 ی چندین بحث مورد پرسش ھايه ھمواره اين پايبرا.  سال انجام بدھد۵ یھا را ط برداشت کند وباC بردن قيمت

 یورت ھيچ گونه ھدفمنددرآن ص. بدھد ی موجود به ھمگان يارانه نقدیھا  يارانهیاگردولت موظف باشد که به جا:قرارگرفت
 برعملکرد اقتصاد سراسرکشورخواھد داشت؟ یانجام نخواھد گرفت وآن وقت روشن نيست تنھا تغييرشکل يارانه چه اثرمثبت

 تاج ی دررد ادعای درگرفته است، احمد توکلی رسمیھا  درتازه ترين مجادله که بين ھواداران دولت و منتقدان آن دررسانه
: نوشت. متھم کرد» یسياه نمائ«منجرخواھد شد وبعد، منتقدين را به » تغييراندک قيمت ھا« قانون به  اينی که اجرایالدين

پنج برابرشدن گازودوونيم برابرشدن برق،  برابرشدن مازوت، ١٠  برابرشدن گازوئيل، ٩ چھاربرابرشدن بنزين، «آيا 
 که خود از ی که احمد توکلیھا به ميزان ست که اگرقيمتناگفته روشن ا. ترباشيم با مردم روراست» ھاست؟ تغييراندك قيمت«

 ی شگفت زدگ که پرداخت خواھدشد،یم ازروزنخست بوده، تغييرکند، مستقل ازميزان يارانه نقدي رژیکارگزاران اقتصاد



 ني ازنخستی ھزارتومان١٠٠ تا ٩٠ گاز یجه قبض ھاي برابرودرنت۴ تا حداقل یمت گازوبرق مصرفيش قي ازافزایھمگان
ن يشبرد اي دادن به پیتي بار امنیريگياماپ. داده استی وخشم اجتماعی خود را به نگرانینک جايبھشت ماه اي اردیروزھا

، معاون یدهللا جواني مث, :راز آن جمله استيموارد ز. افته استي درسطح مطبوعات ونمازجمعه ھم بازتاب یپروژه به نوع
 وابسته به سپاه ضمن پرداختن یو گفتگو با رسانه ھا" صبح صادق"فته نامه  درھی مقا8تی وقت سپاه پاسداران طیاسيس

» ن به مردميخائن«ن طرح را يخوانده و منتقدان ا» یطرح و برنامه نظام اسOم«ارانه ھا آن را ي یبه موضوع ھدف مند

 . کرده بودیمعرف

 شده یيبا افراد و رسانه ھا" برخورد"د خواستار  خویه ھفتگيارانه ھا درنشري حذف ین سپاه پاسداران با آغاز اجرايھم چن
، اينك درمرحله یاين طرح بعد از عبورازمراحل مختلف قانون: " داردی کنند واعOم میارانه ھا انتقاد مي یبود که ازھدف مند

 اين یجرا كه به كليت ایارائه نقدھاي.  طرح با كم ترين نقص وآسيب باشدیاجراست وھمه تOش ھا بايد معطوف به اجرا
، فرمانده سپاه محمدرسول هللا ین ھمدانين فراترحسياز ا." ازاعراب نداردی گردد، دراين مرحله ديگرمحلیطرح وارد م

:"  کرده و اعOم نمودیرا معرف" یفرماندھان لشکر جنگ اقتصاد"تخت به قول خود،يج درپايزبا فعال کردن بسيتھران ن

 آن ی انجام شود ومجلس مخالف آن است پس با اصل اجراید يك دفعه وناگھان بايی ھدف مندیگويد شوك اجرا  یدولت م
 یاگربعد ازاجرا"د کرده بود که ين فرمانده سپاه تاکيھم." وجود ندارد واختOف نظرھا برسرروش اجرا استیمخالفت
  ."ھا دشمن بتواند مردم را تحريك كرده وبه خيابان كشاند ما مقصرھستيم  يارانهی وھدف مند۴۴اصل

 ی کشورھم وارد صحنه می انتظامیروين فرمانده کل نيانه ھا،احمدرضا رادان جانشي رای قانون ھدف مندیھم زمان با اجرا
 یگر با تکرار گفته ھاي براصناف مختلف بازار بود بار دی انتظامیروي وفشارنی بازرسیحيد تلويي که تای اظھاراتیط.شود

 ی قانون ھدف مندی بخواھد در اجرای تابد كه كسی به ھيچ عنوان برنمی انتظامیورين«: فرمانده مافوق خود اعOم کرد که
  ». دولت و مردم سنگ بياندازدی پایيارانه ھا جلو

 ھدف ی كه قصد اخOل در اجرای با جديت تمام با كسانی انتظامینيرو«: ، گفت٨٩ آبان١٧احمدرضا رادان، روزسه شنبه 
 كند و برخورد با اخOل گران در اجراي اين طرح، در ھر برھه از زمان جزء اولويت ی يارانه ھا را دارند برخورد میمند
  ». استی انتظامی نيرویھا

 آبان سال گذشته با ١٠زي نی وزارت ارشاد اسOمیرکل وقت مطبوعات داخلي زاده، مدین اظھارات، احسان قاضيدر کنار ا
ويژه  ھا به  فعاليت و نوع حركت رسانه «:  اعOم کرده بودیخل دایران مسئول رسانه ھاي خطاب به مدیه ايصدور اطOع

ويژه مطبوعات بايد در  ھا به رسانه. شود  یھا رصد م  قانون ھدف مندكردن يارانه یھا در ايام اجرا یمطبوعات و خبرگزار
  ».آرامش ھدايت كنند ی جامعه را به سوی صحيح و شفاف فضایرسان ھا با اطOع  قانون ھدف مندكردن يارانهیايام اجرا

د ي و تاکیيد به برخورد قضاي را به صراحت تھدی داخلین مسئوCن رسانه ھاي وزارت ارشاد، ھم چنیرکل مطبوعات داخليمد
 را داشته باشد با آن یھا قصد تشويش اذھان عموم  قانون ھدف مندكردن يارانه یينما  با سياه یا چنان چه رسانه :"کرده بود

است ي سی ستاد اقامه نمازوشوراین باره حتيدرا."  برخورد خواھد شدیه جرم تشويش اذھان عمومبراساس قانون وب
ت کرده ين طرح حماي ایز وارد عمل شده وازاجراياست،ن) یخامنه ا( ائمه جماعات کشورکه تحت نظرخود رھبر یگذار
د کرده يمھرماه سال گذشته تاک٢٣ازجمعه نمی نگھبان وامام جمعه موقت تھران درخطبه ھایرشوراي، دبیاحمد جنت. بودند



 شود یب مين ترتيبد." ھم داردیزي خونری را دارد وجراحیک جراحيارانه ھا حالت ي طرح ھدف مندکردن یاجرا"بود که 
  .ن طرح شده استين اي با تمام توان وارد جنگ با مخالفی اسOمیگفت؛ که جمھور

 

ن ي ،توجه به ا. درسطح صنعت کشوراستی واقتصادیاسين پروژه سيکاربرد ا بجا مانده ازیبياز آن چه مربوط به اثرات تخر
 یآذرود( دردوھفته اول ی نژادیدردولت احمد: " فارسی دولتین که؛ به نقل ازخبرگزاريت است وآن ايزاھميخبرحا

نده يقول نمااز".ران پلمب شده استي درای واحد صنعت١۵٠٠ارانه ھا ي یاست ھدفمند سازياده کردن سياعOم پ)٨٩سال
به بھانه ... ت است يع کشوردرحال فعالي درصد صنا٣٠، فقط یبه گفته کارشناسان اقتصاد: "ن درمجلس گزارش شديقزو
افته يش ي به خانواده ھا، کارخانجات وکوره پزخانه ھا به شدت افزایليمت گازتحويارانه ھا قي ی طرح ھدفمند سازیاجرا

 )٨٩ اسفند ماه ٢٣سنا،ي ای دولتی خبرگزار-یروزشمارکارگر"(... ن را خواندد فاتحه کشاورزاي بایودربخش کشاورز

ارانه ي که حذف ی اقتصادیبا آزاد ساز که به بخش صنعت وطبقه کارگروفرودستان جامعه ما وارد شد، یانيجداازضرر و ز
 ی داخلیخصوصمه ي بی اموردرمان وبھداشت، شرکت ھای سازینطورخصوصيد وھمي آیھا گام نخست آن به شمارم

 ی اسOمی جمھوریمه مرکزيس کل بييم که، ريفراموش نکن.  شوندین اجتماعي تامیمه ھاين بيگزيد جاي بایوخارج
 یمه ھاي وبین اجتماعيمه درمان، انحصارتامي شدن بیبا رقابت:"ارانه ھا گفته بودي ی قانون ھدفمند سازیدرآستانه اجرا

 تعرفه یآزاد ساز.  کنندیه مي ارای تجاریمه ھاي خود را دررقابت با بیت درمانزخدماي شود وآنھا نی شکسته میبازنشستگ
 مختلف یدا است، برنامه ھايھمچنانکه پ..."ردي گی صورت می اقتصادی ھای درمرحله سوم آزاد سازی درمانیمه ھايب

ک يچ ي کند و ھی را دنبال میني معی، آماج ھا"ین اجتماعيسازمان تام" نژاد ازجمله در قبال یاحمد"عدالت پرور"دولت 
 یين حد بازتاب عکس العمل اجرايھم. تواند باشدیست و نمين" یرکارشناسيت غلط وغيريمد"ا براثربه اصطOح ي یتصادف

 ی بانک مرکزیگزارش ھانه ين زميدرا.  را با خود داردینگيش حجم نقدين شکل افزايارانه ھا،به گسترده تريپروژه حذف 
افته يش يز افزاي نینگيافته ودرھمان حال حجم نقدي کاھش ین است که نرخ رشد اقتصاديانگر اي بیار آمیگرمنابع رسميود

 وسال گذشته ٨٨ درسال ینگيرشد نقد. ارد تومان گذشتيلي ھزارم٣٠٠ ازمرز ینگي حجم نقدی نقدیارانه ھايزيبا وار. است
رمولد طبقه ي غیه ھاي که قسمت اعظم آن درچنگ Cینگيزان وحجم نقديارانه ھا برمي درصد بوده و با حذف ٢٣ش از يب

 ی جمھوری بانک مرکزین گزارش رسميدتريدرجد.  است، افزوده خواھد شدیه بزرگ تجاريژه سرمايران به ويه دارايسرما
 یه خبرھايبرپا. ده استي گردیابيارد تومان ارزيلي ھزارم۵٠مه اول سال گذشته ي درنینگيش نقديزان افزاي میاسOم
 ھمراه با ١٣٨٩ورماه سال يان شھري درپاینگي حجم نقدیبه گزارش بانک مرکز: " گزارش شده است یشمارکارگرروز

ارد تومان يلي ھزارم٣٠٠د درمرز يدرحال حاضربا...  درکشور ینگيحجم نقد... بوده است  ... یارد تومانيلي ھزارم۵٠رشد 
 اقتصاد، یاي ، روزنامه دنیروزشمار کارگر" (. شودی محسوب م رشد نرخ تورمیازعوامل اصل ... ینگيباشد، نرخ رشد نقد

  )ني فرورد٢٧

 ، به وجود آمده ی شخصیارانه ھاي دوره اول به بعد یارانه و واگذارياده شدن حذف ي که از قبل پیريب پذين ھمه آسيبا ا
 یزان تورم وحشتناکيمعه با م ودرسطح بازارخارج شده و جای ،شھریمت ھا از دست اداره کنندگان استانياست، کنترل ق
با مراجعه . شود يده نميمت ھا دي ازنظرعرضه قیچ تفاوتي دھد ،ھی را که دولت ازخود بخرج میھرحد مانور. روبرو است 

 درموافقت ومخالفت رشد یھا حت یخبرگزار. نده را نشان دادي و تورم فرساین گراني توان ایده مطبوعات ميبه گزارشات عد



 ٣١(د کنندگان امروز ي منعقد شده با تولیمھلت تفاھم نامه ھا: " آمده استی در گزارش نوشتند ازجمله ؛ به کراتیگران

ش يد کنندگان حق افزايست وتوليمت ھا دربازارنيش قي آغازماراتن افزایان به معناين پاي رسد، اما ایان ميبه پا) ن ماهيفرود
 دولت نگذشته بود که ین خبروادعاھاي ازانتشارای،ھنوزساعت)نيرد فرو٣١ مھر،ی دولتیخبرگزار." (مت ھا را ندارنديق

ده ي رسیخبرھا: "مطبوعات گزارش داد.  قرارگرفتیمت نان وگندم درصدراخبارداخلي قی تومان١٠٠ش ي افزایيازسو
ضمن . ابدي یش مي تومان افزا٣۵٠ به ٢۵٠لو گرم گندم از يمت ھرکي قیبه زود...  دھد ی دولت نشان میازجلسات کارشناس

 ١۵٠ تومان و لواش به ۴٠٠ ی تومان، بربر٢۵٠ تومان، تافتون به ۵٠٠مت ھرقرص نان سنگک به يش قيافزا... نکه يا

ع يازصناي مورد نیزانرژي مردم ونیگرگازوبرق مصرفي دی، ازسو)ني فرورد٣١ اقتصاد،یايروزنامه دن."(تومان وجود دارد
 ین واکنش اعتراضي ازای دولتی ھایخبرگزار.ختي واکنش مردم را برانگیدن تاحي مواجه شده وھمیرت آوريش حيبا افزا

ن دوره يدن قبض ايند با دي گویمردم م: "سنا آمده استيازقول ا.  گاز گزارش کردندی قبض ھایمردم نسبت به گران
 یگرين درخبردين،ھمچ)ن ماه ي فرورد١۵سنا، ي ای دولتیخبرگزار." ( ھزار تومان شوکه شده اند۶۶۴درنوروز به مبلغ 

مت يش قين افزاي مواجه شده است و ای برابر٣ وبرق ی برابر۴ یش گازبھايد با افزايدرحال حاضربخش تول: " آمده است
ارانه ھا ي قانون ھدفمند کردن یاجرا...  موثر باشد ی خارجیمت کاCھا وخدمات وکاھش قدرت رقابت با کاCي تواند درقیھا م
 یان رسمي،ب)ن ي فرورد٢٠ن ، يت خبرآنOيگزارش سا." ( کندی بر را دستخوش چالش مینرژع ايش ازھربخش صنايب... 

 بانک :" که آمده یبه طور. دي نمایت موضوع را چند برابرميرنا اھمي،ازجانب ا)٨٩اردبھشت (ن ماه سال ي دردومین گرانيا
ش ي افزا٢۵% درتھران یيمت مواد غذاي قن ماه امسالي اعOم کرده است که در ھفته سوم فروردی اسOمی جمھوریمرکز

 که خبرھاآن مرتب ی اجتماعی،درست درسرآغازسلسله اعتراض ھا)بھشت ي ارد٣رنا، ي ای دولتیخبرگزار. (افتي
 مردم جامعه ی ازخشم عمومیريت وبه منظورجلوگي حفظ موقعی نژاد برایافته ،دولت احمدي بازتاب یدرروزشمار کارگر

 را درفرصت مناسب یگربرنامه آزاد سازي دیارانه ھا تمرکزکرده وبرآنست تا بخش ھاي حذف یبررون ي معیيما،با برنامه 
 یدات داخليع،تولي وسیه درسطحي روی برواردات بیاست دولت،مبنيبرده شدن سشيدربرابرپ: توان گفتیم. اده کنديپ

نه ي ارائه شده درزمیه آمارھاي برپایول. م ي ندارن بابي درایمتاسفانه جداول آمار.  قرارگرفته اندیم وناگواريت وخيدرموقع
ارانه ھا، يت است که با حذف ين واقعيانگراي کارگران وموج اخراج ھا ھمه وھمه بیع،عدم پرداخت حقوق ھاي صنایليتعط
سطح ،٨٩ است که درسال ین درحالي باCتررفته وایمت جھاني ازقیگرحتي دی ازکاCھایاري وبسی انرژیمت حامل ھايق
ارانه ين با حذف يمت بنزيبه عنوان نمونه، ق.  استی جھانیک چھارم درآمدھايرآمدھا ودستمزد کارگران وکارمندان کمترازد

لو وات يمت برق به ھرکيا قي. ج فارس استيمت منطقه خليارباCترازقيمت بسين قيتراعOم شد که اي تومان درھرل٧٠٠ھا 
ن امردرمورد نرخ يھم.  تومان است١۵٠ آن حدود یمت جھاني که قیحالافته دريش ي تومان افزا٢١٠ تا ٢٠٧ساعت به 

 ید کنندگان داخلي برتولینيارانه ھا فشارسنگيدرعرصه صنعت، حذف .  کندیزصدق ميل نيي، نفت کوره وگازویگازخانگ
 یرده ھاوم وفرآويني، آلومی مس، شمش پوCدیمت داخليده قيارانه ھا سبب گرديحذف .  سازدیع کشوروارد ميوصنا
 یمطابق آماررسم. ان مدت استي درمیديع تولي صنای ورشکستگین به معنايرد که اي قراربگیمت جھاني باCترازقیميپتروش

 ۵٠ تا ٢٠ن يران بي ایمي پتروشی ازفرآورده ھایميش ازنيارانه ھا بي ی قانون ھدفمند سازیع، پس ازآغازاجرايوزارت صنا

زاست، باعث از ين فرآورده ھانين مساله ازآنجا که کشورما ازصادرکنندگان ايشود و ا ی عرضه میمت جھانيدرصد باCترازق
مت ھادربازارسراسرکشور، يش قيافزا.  نداردیچ امکان رقابت صادراتيران خواھد شد وھي ایدست رفتن بازارصادرات



 را مطابق ی انرژیارانه ھايم حذف يرمستقيرغياگرتاث.  گذاشته استیم برجايرمستقيز تاثيد مردم نيدرکاھش قدرت خر
 ١۵٠ ھرفرد درشھروی ھزارتومان٢٠٠نه متوسط يم، باتوجه به ھزيري درصد درنظربگ١٠انه دولت تنھا ي خوشبیادعا

   .ران به وجود آمده استي مزد بگینه زندگيش درھزي ھزارتومان افزا٢٠ تا ١۵ن ي ھرفرد درروستا، درماه بیھزارتومان

د که حداقل درکوتاه مدت يجه رسين نتي به ای توان به طورمنطقیمت ھا ميش قيزان افزاي ومی نقدیارانه ھايان يسه ميبا مقا
ن يدرچن.  شودی کاسته میدي و ید زحمتکشان فکرين حالت ازقدرت خريانه ترين وخوشبي ھزارتومان دربھتر١٧ تا ١٢

ش، مردمان کشورما را به يژه خويحت و پرشمار خود،با وقایغي ازامکانات تبلیِم اسOمي ھمه سردمداران رژیتيوضع
ون ومنابرخاطرنشان يزيووتلوي،رادی خاصه درسطح مطبوعات رسمیغات رسمي فراخوانده ودرتبلیشتنداريصبروصبروخو

ران ي ھمه کارگران ومزدوحقوق بگیين ادعايدرمقابل چن"! رنديمت ھا را بپذيش قيچه خوب است که مردم افزا: " کنندیم
ن است،وھمه چاقوکشان ي زمیت هللا بر روينده حاکميکه نما)هي فقیول(چرا دولت آقاو خود آقا: ه بپرسند دانند کیحق خود م

ن ين چني وعادCنه دستمزدھا را دربرابرایش منطقيک قلم افزايستند،ي گذاشته اند، حاضرنیاش که به صف تجارت بزرگ پا
زان درآمد کارگران وزحمتکشان راباC ببرند يرند وميامعه رابپذازمندان جي کارگران ونینده درزندگي ھا وتورم فزایرشد گران

ن سئوال يد به اينان باي بشمارند؟ ایک خواست ومطالبه واقعيانه وساCنه کارگران را يش دستمزد روزانه،ماھيا افزايو
 یرلشکريرات و دوان اداييون ھا کارگروکارمند، اعم ازمعلم وپرستار، پرسنل رده پايليد ميچرا با:  پاسخ دھندیقيحق

وسردمداران قانون ! رند؟ين ترازنرخ تورم را بپذيين حال ھم به باC رفتن تورم گردن نھند وھم دستمزد پاي درعیوکشور
 نژاد، یراقتصاد دولت احمدي، وزینين حسين سراست که شمس الدي کوبند؟تنھا برایه پايک پايم ھمواره بريگزاررژ

. د کرديزان حداقل دستمزد زحمتکشان تاکيانه ميش سالي بازھم برتوقف افزا٨٩ سال یدامت ھا درابتيش قيدرگرماگرم افزا

بندم ي خود پایده قبليد، من ھنوزبرعقيبخواھ) ش دستمزد کارگرانيافزا(ن باره ي من را درایاگرنظرکارشناس: "اعOم داشت
ب ين ترتيبد)بھشتي ارد٢سنا، ي ایولت دی، خبرگزاریروزشمارکارگر" (د متوقف شوديبا... ش دستمزد يومعتقدم افزا

رگرفتن ي وبه زی نابودیم که به بھايدستان جامعه روبروھستيد کارگران وتھينده ،ما با کاھش قدرت خريدرمقابل تورم فرسا
تر  را انباشتهیمانکاري پی وشرکت ھای و دCCن انگلیه داري گشاد سرمایھابي گشته ودربرابر؛ جی آنان منتھیت شغليامن
  .  سازدیون ھا تن اززحمتکشان وکارگران کشورمان ميلي میتر بر زندگ آنان را روزبه روزفربه ترومسلطو

  

  :ک ازآناني بازنشستگان خواسته ھا ومشک"ت ھرکدام - پرستاران-معلمان

  

 ی اجتماعیروھاين نيزآشکار اي ازستیبخش، ٨٩ سالی معلمان،پرستاران وبازنشستگان درتمامیيرودررو مصاف و
ن برخورد ھا يشدت وضعف ا.  بوده استین اجتماعيبادولت،اداره کار،وزارت آموزش وپرورش وسازمان تام

 ینان ازاعتصاب غذا تا تجمعات اعتراضي ایاشکال اعتراض.ش به دفعات گزارش شده استي سال پیدرروزشمارکارگر
  .ره بوده استي وغیسيدربرابرمجلس و وزارت آموزش و پرورش و نامه نو

  



درگزارشات آمده . ميم درباره معلمان بوده اي رژیزتوسط دادگاھھايافت حکم اعدام ني سال گذشته ما شاھد دری ط معلمان  
. ن ماه به اعتصاب غذاى نامحدود دست زده استيمحمود بھشتى لنگرودي، سخنگوى كانون صنفى معلمان، درفرورد: است

دربند ازجمله؛ رسول بداقي، محمد داورى وھاشم خواستارصورت اين اعتصاب غذا دراعتراض به شرايط ناگوارمعلمان 
نيوز که   عضو سازمان معلمان ايران وسردبير سايت سحامیمحمد داور:" ن رابطه گزارش شده است يدرھم. گرفته است

  بيش ازيک ھفتهی بازداشت شده است، دراعتراض به انتقال به سلول انفرادی کروبی شھريورماه دردفترمھد١٧روز 

:"  آمده است ی منابع خبرین رابطه در برخي، در ھم)٨٩نيفرورد٢وز، يگزارش ادوارن."( اعتصاب غذا نموده است

 کريميان ی به ھمراه مھدی حضورمعاون وزير اطOعات جھت بازديد در بند ايشان ، محمد داوری گذشته و درپیدرروزھا
 و کريميان به ی از زندان اوين ، داوریتن اين مقام امنيتدقيقه پس ازرف١٠نسبت وضعيت زندان اعتراض ميکنند و تنھا

  .  شوندی منتقل میخاطر اعتراض به وضعيت نامساعد زندان اوين به سلول انفراد

 ی توجھی بيش ازيک ھفته اعتصاب غذا نموده است که با بی داوریدراعتراض به اين اقدام مسئوCن زندان اوين ، آقا
بنا به اين .  خود را شکسته استیايشان پس ازيک ھفته به طور موقت اعتصاب غذا. تمسئوCن زندان روبرو شده اس

 روزانه ی رفتن به ھواخوری ازقبيل حق استفاده ازکتاب ، تلويزيون ، روزنامه وحتی يک زندانیگزارش ھرگونه حقوق قانون
ضمن آن که .  شودی به آن ھا داده میتنھا درھفته يک روزھواخور.  کريميان سلب شده استی و مھدیازآقايان محمد داور

، شايان ذکر است محمد داوري، )ھمان منبع . .."(با اصرارفراوان آن دو فقط روزنامه کيھان دراختيارآن ھا قرارگرفته است
 است که از زمان بازداشت قادر به حضوردرکOس درس نبوده است که یھي تھران بوده و بد١١ از مدارس منطقه یمعلم يک
از جمله .  مدت شودی به علت غيبت طوCنی ممکن است باعث اخراج وی نموده و حتی را دچار مشکOت کاریرواين ام

 ی به قصد برھم زدن امنيت کشورواخOل درنظم عمومی عليه نظام، اجتماع و تبانینگار فعاليت تبليغ اتھامات اين روزنامه
ورماه يل شھريران که ازاواي معلمان ایره کانون صنفيت مدئيھ ، عضویرسول بداقمعلم فعال ن يھمچن. عنوان شده است

ت خود ي وضعیفي دراعتراض به بOتکلی به گزارش ھرانا، رسول بداق.برد،دست به اعتصاب غذا زد ین به سرميدرزندان او
 یکيران ي معلمان ایره کانون صنفيئت مدين عضوھيا.اعتصاب غذا زد م اتھام درمدت بازداشت دست بهيدرزندان وعدم تفھ

ن ي بنا به ا.کرده است ن امرعنواني مسئوCن به ای توجھیل و بيبازداشت بدون دل را  خودیاعتصاب غذا  ليگراز دCيد
ل شود، حکم بربرائت داده نشود يOت نوروزتشکيبعد ازتعط ی ویبرا  قراراست  کهی اعOم کرده ،اگردردادگاھیبداقگزارش، 

) ٨٩نيفرورد٢٠ران، ي معلمان ای ،به نقل ازکانون صنفیت روشنگريسا( .واھد زد نامحدود خیغذا  دست به اعتصابیو

سال درمدارس ١۴ش از ين معلم که بيا.  به اعدام محکوم شده استی پاکدشتی آمده که عبدالرضا قنبرین درخبريھمچن
، ی دادگاه انقOب درحکم . بازداشت شده استیتي امنیروھاي سال گذشته  توسط نی د٢۴ل دارد،روز يودانشگاه سابقه تحص

 یبه گزارش ھرانا، قاض. ازمدارس پاکدشت واستاد دانشگاه به اعدام محکوم کردیکيرستان ي معلم دبیعبدالرضا قنبر
 یل ھايمين موضوع داشتن ايق اي معاند که از مصادیق ارتباط با گروه ھاي را تحت عنوان محاربه ازطری، قنبریصلوات

 ٩ ھرانا،یخبرگزار( . خارج ازکشور بود،به اعدام محکوم کردیونيزي تلویسانه ھا ازریکيمشکوک وارتباط با 
 ھاشم خواستار، كه در .راھم اضافه کرد یمعلم بازنشسته مشھدت ھاشم خواستاريد وضعين مجموعه باي به ا)٨٩نيفرورد

ن رابطه يدرا. محكوم شد ی به شش سال حبس محکوم شده بود، دردادگاه تجديد نظربه دوسال حبس تعزيریدادگاه بدو
شان يخرداد که شھرشلوغ شده بود،ا٢۵ھمسرم ھاشم خواستارروز: " اعOم داشتی فر،درگفتگوبا رسانه ایصديقه مالک



کنند وبا خود  گويد که بايد با ما بياييد،به اين شکل دستگيرش مي  به ھمسرم ميیدرحال قدم زدن درپارک بود كه يك بسيج
اند دراين رابطه  بعد که ديده. تنھا جرم ايشان حضوردرپارک بود: ه بازداشت ھمسرش افزودوى درباره نحو". برند مي

ھمسرم يک : "  دھد ی ادامه میو." ايد  بودهیگويند؛ که شما درستاد ميرحسين موسو توانند به او وارد کنند، مي  نميیاتھام
 ی روزيعن۴٩بعد از .  آزاد شدی ميليون تومان٣۵ ی هدستگيروبعد از يک ماه ونيم به قيد وثيق١٣٨٨ خرداد ٢۵باردرتاريخ 

 ھرانا به نقل یخبرگزار. (برد سرمي  را به زندان بردند وتا اين تاريخ ھنوزدرزندان بهی دوباره و٨٨ شھريور ٢۵از 
ام نوروز، با وجود وضعيت نامناسب ي در این معلم مشھدي ای است، با مرخصی گفتن؛)نيفرورد٢۵چه وله آلمان،يازدو
ن معلم آزاده را با يافت که اي بازتاب ینترنتي ازھاشم خواستاردرسطح شبکه این سال عکسي ھمیط. موافقت نشدی ویجسم

گر فشارو شکنجه یخت وتداعي را برانگی دادکه خشم ونفرت گسترده ایمارستان نشان ميرشده برتخت بي زنجیدست وپا
ت بزرگ اعدام يبھشت ماه با جنايدراردن يجدا ازموارد فوق ھمچن. باشد یان کارگر مين معلم ومجموعه زنداني برایگريد

، ما  )اني اسOمیمھد(رازيک تن ازشيو )انيدري حی،علیلي، فرھاد وکین علم ھوليريفرزاد کمانگر درکنارش(چھار فعال کرد 
 ان، بوکان،وي سنندج، مرین اعتصاب درشھرھايا .م ي کردستان روبروھستی مردم درشھرھایبا آغازاعتصاب عموم

بانه ، نوسود، اسOم آباد، شھر  سردشت، جوانرود،پاوه،ه، ي اشنو شھر دھگOن،اران،يسقز، مھاباد، کامواندره، يد
 -افتيرومنسجم گسترش ي به طورفراگیاعتصاب عمومافت وي ینمود واقع... روان ويOم، شيپيرانشھر ا،بيجار،ماكو

 که کسبه آن سامان ازبازکردن ی به طور-ازمنابع گوناگون گرد آورده است را ین باب گزارش متعددي درایروزشمار کارگر
ن يزدرايجاد ترس،رعب و وحشت خشونت آمي باای حکومتیروھاين. کرده اندیش، خودداري خویمغازه ھا واماکن کار

ان وزارت ھيئت کنترل بحرن يھمچن.  شان را بازکنندیھاشھرھا وبا فشاربه کسبه ،خواستند مجبورشان کنند مغازه
 سرکوبگر یروھايحضور ن.  کردستان،وارد سنندج شدی شعاع عمل اعتصاب عمومی اموروبررسیريگي پیکشوررژيم برا

 وفلج کننده ، به مثابه ی سراسرین اعتصاب تا حديتجربه ا.  نمودین برجسته مي کردستان و کردنشی شھرھایدرتمام
ت را به ھراس انداخت وبرآن داشت که با موج يونت طلبان حاکمنش ضد خشونت از جانب مردم،خشي وگزی ازنافرمانیشکل

 ھا و اعمال خشونت یريگرنقاط استان ھا وکل کشوربا موج دستگيت آن به دين مردم ، ازسرايجاد رعب دربي وایريدستگ
  . دي نمای و درس آموز مین ماه آموختني کردستان در ایتجربه اعتصاب عموم. ان ببخشند يپا

 ازخواسته ھا ین سوھمواره با مجموعه اي بعد ازانقOب به ای سال ھایم کاردرسراسرجامعه ما طي عظیروين نيمعلمان ا
 ولغو یت شغلين امني تورم، تامیش دستمزد مطابق با نرخ واقعيرافزاي نظیيومطالبات روبروھستند ازجمله؛خواسته ھا

ک کردن يدئولوژي،مخالفت با ایسيج معلمان حق التدر ازاخرایري، جلوگیسي موقت واستخدام معلمان حق التدریقراردادھا
 یه برنامه آزاد سازي آموزش و پرورش برپای ساختارکلی سازیاست خصوصين مخالفت با سي کشور،ھمچنینظام آموزش

 ی  صنفی تشکل ھاوسازمان ھایت آزاد وعلنين فعاليل، به عOوه تامين قبي ازایلي ومسا۴۴ه اصل ي وابOغیاقتصاد
ن سوست که يتنھا ازھم. ان کشورقرارداشته و داردي، ھمواره درکانون توجه مبارزات فرھنگ) معلمانیکايسند (انيفرھنگ
 یروين ني، وزارت اطOعات وسپاه پاسداران، اعمال سرکوبگرانه خود را نسبت به ایتي امنیھا حراست، ارگانیرويدائما ن

 ی ھماھنگیشورا" از جانب -٨٩بھشت ي ارد- رگداشت ھفته معلم درآستانه بز. دھندیرگذارجامعه، شدت مي وتاثیونيليم
ط روزدردفاع ي معلمان وشرای اوضاع اجتماعی پس ازبررسی نشستیط ٢٧/١/٨٩ درروز جمعه"  معلمانی صنفیتشکل ھا

از  : " ... ه آمده است يانين بيدر ا.  صادرنمودیه ايانيب ن دربند،ي و معلمین مدنيفعال ت ازيدست رفته و حما از حقوق از



ن سوال پاسخ يبه ا ديبا» ک به مطلق استي نزدین کشورجھان خوانده اند که درآن آزاديآزاد تر«ران را يا یآنجا که برخ
 چون اعدام ، حبس یانتقاد از وضع موجود ، با احکام ن معلمان کشور صرفا ً به خاطرين و صادق تريدھند که چرا دلسوزتر

 . شوندیمواجه م... س و يت از تدري ، محرومی شغلی ، تنزل رتبه ی، باز نشسته اجبار ديزخرد، بايق ، اخراج ، تبعي، تعل

 و یشرفته ، نشانه رشد و بالندگيپ  کنند در جوامعیران صرفاً به لحاظ انتقاد تحمل کرده و ميان اي که فرھنگیينه ھايھز
ان ي فرھنگی صنفی تشکل ھای ھماھنگیشورا"ت يبا توجه به عضو نيفراترازا....".ن استير و تحسي تقدیسته يشا
ت ازمعلمان ي درحمایکردند؛اقدام مقتض ان ازآن سازمان درخواستي،فرھنگ (ei) ین الملليآموزش ب سازمان"در " رانيا
  :ر فرموله نمودندي خود را بشرح زیو وجوه مطالبات... آورد  به عملیران خاصه معلمان زندانيا

د ي قیع وبي سریان کشورآزاديه فرھنگيلذا خواسته اول. است ، شأن ومنزلت افراد آن نقض حرمت یخط قرمزھرصنف -١ 
منتقد  اني فرھنگی صادره برایي وقضای احکام اداریه ي ولغو کلیيب قضايان دربند وصدورمنع تعقي فرھنگیوشرط ھمه 

 ی انسانیکردين امرورومسؤوC تيت وحسن نيف فضا وکاستن ازتنش ھا نشان ازدراين امرضمن تلطياست ، تحقق ا
 .درحوزه آموزش وپرورش دارد

 یفضا  دریزازمخبر پروريان وپرھي فرھنگیت شغلين امني ازمدارس وادارات آموزش وپرورش،تأمیتي امنی رفع فضا -٢
 .ان منتقدي فرھنگی برایمقدس کOس و مدرسه و اجتناب از پرونده ساز

 .ینه مصرف یير بنايک نھاد زير به آموزش وپرورش به عنوان ران کOن کشويم گينگاه مسؤوCن و تصم اصOح -٣

 مانند آموزش وپرورش یيربنايامور ز  وصرف آن دری جارینه ھاي نفت و گاز به ھزی ملیص درآمدھايعدم تخص -۴
  وبھداشت

 .ران متخصصار قراردادن نظر ھمکاي و معیف کتب درسي در تألیاست بازي و سیخط  ویز از ھر گونه رفتار جناحيپرھ -۵

 یليگاه وافت تحصيتنزل جا  ازیري به منظور جلوگی و در حد استاندارد در مدارس دولت فراھم آوردن امکانات Cزم -۶
 .ی  قانون اساس٣٠ مطابق اصلیمدارس دولت

 ی جمعیا ھفته کي ی ازاعتصاب غذایا هيانيبا صدورب" راني معلمان ای صنفیھا  تشکلی ھماھنگیشورا"ن ي ھم٨٩درسال
 . معلمان خبر دادیصادرشده برا»  اعدام و حبسیرقانونيغ احکام« دراعتراض به یازفعاCن صنف

 یبھشت جاري ارد١٨ تا ١٢ ی درروزھایمعلمان و فعاCن صنف  کانونی مرکزی شوراین که اعضايه با اعOم ايانين بيا
ن يبه ا رانيزمان با روزمعلم درا بھشت، ھميرد ا١٢ران خواست که درروز يمعلمان ا» یتمام« اعتصاب غذا خواھند کرد، ا

 و ی نفتی از درآمدھایاختصاص بخش اند با  نژاد خواستهیه ازدولت احمديانين بي معلمان امضا کننده ا .وندندياعتصاب غذا بپ
 . فراھم کندیمدارس دولت یرا برا» Cزم و در حد استاندارد« امکانات یگاز

ارقراردادن نظر ي ومعیف کتب درسيدرتأل» یباز استي و سی، خطیجناح« زازھرگونه رفتارين خواستارپرھيچن ه ھميانين بيا
ھمه » د و شرطيق یع و بي سریآزاد«ران، خواستاري معلمان ایصنف یھا  تشکلی ھماھنگیشورا.است  متخصصان شده

رفع : " ن خواست يم ھمچنيه کناست، اضاف شده» ان منتقديفرھنگ «ی برایي و قضایه احکام اداري ولغوکلیان زندانيفرھنگ
گرمطالبات ي کOس ومدرسه ازدیدرفضا» یمخبرپرور«زازيان وپرھي فرھنگیت شغلين امنيمدارس، تأم از» یتي امنیفضا«

 .است هيانين بياعOم شده درا



 شده  تدارکیھا گر برنامهيبھشت ازديارد١٢ درقم درروز یمطھر ی درتھران ومرتضی برمزارابوالحسن خانعلیيگردھما
ان ين سخن را بي توان ایدرارتباط با اعتراضات معلمان م). ٨٩بھشت ماهي،اردیروزشمارکارگر(است،   روزمعلم امسالیبرا

 شھرھا با کارگران ومعلمان صورت یان دربعضي که ازطرف دانشجوی متعددی ھایان ھرچند اعOم ھمبستگين ميداشت؛ درا
 تواند ی داد که مسلماً می را نشان میدي جدی فضایم گرد آورد، ولي مستق اقدامی را برای مھمیرويگرفت ، نتوانست ن

  .اوردي مختلف، فراھم بی اجتماعیان جنبش ھاي ارتباطات می برایارپرثمريبستربس

 یي وھمسویکتاتوري نشان داد؛ که جنبش ضد د٨٩ صورت گرفته دراول ماه مه سال ی توان گفت ؛ مجموعه تOش ھایم
 ومعلمان ی فعاCن کارگریدي کلیان بخش ھاي درمیابيجاد امکانات سازمان ي درایختلف اجتماع میتحرکات گروھھا

ع معلمان ي تجربه اتحاد عمل اول ماه مه ، تجربه تحرک وسیبه عبارت.  قطعاً مؤثربوده استی اجتماعیرجنبش ھايوسا
 تواند به یت اعدام ھا ميربرابرمحکوم کردستان دین اعتصاب عمومي ھمکاران خود وھمچنیريسراسرکشور دربرابر دستگ

ت ازدل وحدت عمل و يفي بزرگ وبا کی و به حرکتیري دردرون کشورنسبت به موج دستگیدي به اتحاد عمل گسترده جدینوع
م را ي تواند رژی نمیي به تنھایيرويچ نيھ.انجامد ي بی اجتماعیگرفعاCن جنبش ھاي کارگران با دی تشکل ھایياراده وھمسو

 یشرويشود درقبال پيست، نميش نبوده و نياچھارسال پي کارگران به مانند سه یط امروزبرايشرا.   وا داردیني نشبه عقب
. سر ساخت ي رامیشروي پیي، به تنھایشروان کارگري ودرصحنه مانده پی عمومیر ازرو بسته حکومتگران، برفضايشمش

ط کار،محOت واماکن ي ازدرون، تحرک درخود محیابيمان  واعماق، سازین کار امروزبابرگشت به جنبش توده اياساس ا
 ودردل جنبش ضد ی اجتماعیگرفعاCن جنبشھاي با دی وھمراھیي وھمسوی وعلنی کارمخفیق سازماندھي وبا تلفیکارگر

بال  درقی ھر سال درآستانه اول ماه مه و بعد آن، به سرکوبی اسOمیچرا که جمھور.  گرددیسرمي واقعا موجود میاستبداد
ھا تا به امروزنشان داد که موج سرکوب. روروانه زندان ھا ساخته است يز دستگين را نيگرفعاليده ، ديکارگران شدت بخش

 و وحدت اراده مشترک تشکل ھا و ی وھمگامین ھمسوئي ازایري جلوگی برای اسOمی جمھوریسرکوبگران دستگاه جھنم
ن يان و فعالي، زنان، جوانان و دانشجوین کارگري فعالیريود، با دستگ خیگرھمگامان طبقاتيفعاCن و توده کارگر با د

وند مستحکم آن با ي وپیک پارچه شدن جنبش ضداستبدادي ورزند تا مانع ی تحت ستم، تOش میت ھاي ملی ـ مدنیاسيس
 خود یھایه ھم طبقهچگاي سرکوب نشان دھند که ھیروين ني واقعا موجود به ایجا دارد که تشکل ھا.  گردندیجنبش مطالبات
 معلمان به شکل یدعوت به اعتصاب غذان ھمه جا دارد،يباا. ر شدگان را فراموش نخواھند کرد ي دستگیو خانواده ھا

 . نمودیابيق ارزين تنگنا ھا ومضاي درھم شکستن ای مبارزه،اعتراضات وتجمعات آنان را برایري ،جھت گیسراسر

ت يوضع. بانندي دست به گریده اي با مشکOت عدی و خصوصیبخش دولتم کاردري عظیروين ني ا     پرستاران
ش ازسه تا يپرستاران کشور درھردوبخش با ب. ت ھا مطرح شده استي وسایدشوارپرستاران بارھا درسطح مطبوعات دولت

 یرويکمبود ن. دي نمای میشي کارآنھا با خبربوده وچاره اندی ازدشواریکمترمسئول.  کنند یت خود کارميچھاربرابرظرف
 است که ما تنھا با ین درحاليا. ھزارپرستارشاغل برسد ٢٢٠ش از يد به بيت کشوربايپرستاربه تناسب رشد جمع

 سال و یط.  باشدیزمياد ودرمقابل حقوق آنھا ناچيت زين حرفه پرمسئوليساعت کارا. م يھزارنفرشاغل روبروھست١٠٠
سھامداران بخش خصوصى پرستاران : "اعOم كرد) ضنفرميرزابيگىغ(درمراسم روزپرستار، رئيس نظام پرستارى كشور 

كنند كه مشكل اعتبارى  برند اما براى كاھش ساعت كار پرستاران اعOم مي مي اند و سودھاى چند ميليوني را به استثمار كشيده
ھاى استخدامى  ى و ھزينهگيرى براى تامين نيروى پرستار تعداد مراجع تصميم:"  نژاد گفتی خطاب به احمدیو."وجود دارد



بسيارزياد است وبه تازگى زمزمه كمبود نيرو واين كه قابل تامين نيست، آغازشده است وشرط تامين نيرورا به بخش 
   دستورالعملى را اجرا نكرده استگونه اند بخشى كه تابه حال ھيچ خصوصى واگذار كرده

 یمارستان ھاي بیلي تعطی، درروزشمار کارگر)٨٩نيرورد ف٣٠لنا،ي ا- ران ي کارای دولتی،خبرگزاریروزشمارکارگر"(
 خود ی دولتیھا مارستانين از بييل حقوق پاي از پرستاران بھدلیادي زیتعدا. کارشدن پرستاران گزارش شده استي وبیدولت

 یي؛اجرااز مشکOت پرستاران .  گردندی شده به کارمشغول میمارستان خصوصي دربی سازند و به شکل قراردادیرا رھا م
مارستان ھا، ي آنان در بی کم خدماتیروي،نی حرفه ای خدمات و بھره وری آنان، قانون تعرفه گذاری استخدامینشدن مجوزھا

 سال پرستاران به دفعات با یدرط.  توان نام بردیع جبھه کار رامي وسیروين نينده اين،ساعات کارفرساييحقوق پا
 یم کارگري عظیروين نين ھمه مشکل ايبا ا.  را به انجام رساندندیاعتراضدند واجتماعات ي دست ازکار کشیسازماندھ

 تشکل ی که بیژه خود است و ماداميزفاقد تشکل وتجمع وي نیم خدماتي عظیروين نيا.  استیھمچنان به قوت خود باق
ش خواھد رفت ي شان،ھمچنان پراکنده وجدا جدا پی صدھزارنفریرويرغم ني آنان علی مبارزاتیباشند، امرسازماندھ

  .  گرددیوسرکوب م

  

ع ،بخش خدمات ي کشوردرسطوح مختلف صنای وکارمندیم رھا شده ازارتش کارگري عظیروي ن بازنشستگان    
ش ين مشکل بازنشستگان، عدم افزايبزرگتر.  روبرواندیده ايره ھستند که بامشکOت عدي،کارکنان وزارتخانه وغیکشور

افت ي دری براین اجتماعي با سازمان تامیھمچنن بازنشستگان درگام بعد. رشد تورم است آنان به تناسب یحقوق بازنشستگ
.  نظام ھماھنگ حقوق بازنشستگان،مشکل دارندی كارواجرای عالی حقوق خود طبق مصوبه شورایدرصد ۵١شيافزا

 یان ازخواست ھا بازنشستگی ھایازمنديزان آن به تناسب سطح ني ومی ضرورین وام ھاي وھمچنیديزان عيمسئله م
 ھم از ین اجتماعي بازنشستگان تامیاحتي وسیارتي زی سفرھاین مبالغ Cزم براين که تاميگرايد. بازنشستگان استیمحور

اي براي سفرھاي سياحتي وزيارتي بازنشستگان اختصاص  ن که ھرساله بودجهيباا. وجوه مورد بحث بازنشستگان است
شود كه افرادي غيرازبازنشستگان از بودجه اين سفرھا  ين افراد توزيع ومشاھده مييابد، اما به صورت ناعادCنه درب مي

  .كنند استفاده مي

 ین کانون در سال ھايت ايخود موجود. م يروبرو ھست " ین اجتماعيکانون بازنشستگان تام" در رابطه با بازنشستگان ما با
ن کانون يم ،اي رژیه گزارش مطبوعات رسميمث, بر پا. دزنین بازنشستگان را دامن ميک سطح دعوا و اختOف بير ياخ

ک ي که ھر ماه معادل ین معنيبد. ر برداشت کرده استي بگینه مسکن کارگران مستمري از محل کمک ھزیبدون مجوز قانون
ز يوار" ین اجتماعيکانون کارگران بازنشسته تام" ر کسر و به حساب ي بگینه مسکن کارگران مستمريدرصد از کمک ھز

ن خواسته يشود،اما از مھمتری کسر میمه درماني بین که دو درصد از حقوق بازنشستگان برايگر با اي دیازسو. شده است
. ن امردرسطح استان ھا،شھرستان ھا وکOن شھرتھران متفاوت استيوا.  استین مسئله درماني بازنشستگان ھمیھا

 ھزاربازنشسته دراھواز داريم كه متاسفانه ۴٠بيش از : "اظھار داشتسنايوگو با ا محمودي در گفت عبدالرضا شيخعبدالرضا
توجھي اداره كاردرتعيين  ھاي بازنشستگان و بي نظارت مستمرسازمان تامين اجتماعي درامورمالي كانون توجھي و نبود  بي

 بازنشستگان دونوع كانون: وي افزود.اي براي بازنشستگان به وجود آورده است صOحيت افراد مسئول، مشكOت عديده



بودجه حق بازنشستگان ازسوي تامين اجتماعي وصدوركارت عضويت را دارد، اما متاسفانه به دليل نبود نظارت مستمر و 
 ی دولتی،خبرگزاریروزشمارکارگر(شود اي براي بھبود وضعيت كانون صرف نمي وجود افراد ناشايست درراس امورھزينه

  ) ٨٩سنا،بھمنيا

 ١٠٣ سال وزارت آموزش و پرورش بایط. ش ازموعد است ي پیافتن بازنشستگيگربازنشستگان،حدت ياز جمله مسائل د

 ھزار ١٠ب وزارت بھداشت با يش از موعد راداشت و بعد ازآن به ترتي پی بازنشستگین تقاضايشتري کارمند،ب۶۴٨ھزار و
 مجموعا ی اجرایگر دستگاھھايرود نف٧٧٣ینفر،وزارت جھاد کشاورز٢٢٣ با ھزار وینفر،وزارت راه و ترابر٧۶٨و 
 مجري مصوبات دولت ومجلس است،بنابراين ی صندوق بازنشستگي کشور. قراردارندی بعدینفر درمقام ھا٢۵۵ھزار و١١

ش ازموعد کارکنان دولت از سوي نمايندگان مجلس ي پید قانون بازنشستگياين صندوق درصورتي كه بارمالي طرح تمد
 ی،خبرگزاریروزشمارکارگر (.د تا ھمانند سه سال گذشته اين قانون را به بھترين شكل اجرا كندتأمين شود آمادگي كامل دار

 دردستور کار دولت بود ، بازنشستگان با ین درصدبازنشستگييزان تعي که میطي، درشرا)٨٩لنا،بھمن ي ا–ران ي ایدولت
تواند شرايط يك زندگي  ن رقم تنھا مييش ايفزاا: درصدي مستمري شدند واعOم داشتند ۴٠شي خواھان افزایاجتماع اعتراض

  . نسبي را براي بازنشستگان فراھم كند

برھمين اساس ديدگاه ما : " اکبرخبازھا تاكيد كردی، عل"ین اجتماعيكانون بازنشستگان ومستمري بگيران تام"رئيس 
شنھاد به تصويب برسد، ظلم بزرگي درصد اين پي۵٠  درصدي مستمري براي سال آينده است ومعتقديم اگركمتر از۴٠افزايش

بايست تا قبل از پايان اسفند  وي با اعOم اينكه افزايش مستمري سال آينده مي ".به مستمري بگيران وبازنشستگان است
تواند شرايط يك زندگي نسبي را براي بازنشستگان فراھم    درصدي مستمري تنھا مي٠۴افزايش:" تصويب شود، گفت

 اجراي قانون ان بازنشستگان برآن بودند که  بايسخنگو)٩٨ مھر،بھمنی دولتی راه کارگر،خبرگزاریوبOگ کارگر"(.كند
بايست با توجه به اثرات اجراي اين قانون  ھاي حامل ھاي انرژي، افزايش مستمري مي ھا وافزايش ھزينه ھدفمندي يارانه

 یافت حقوق ھاي ازبازنشستگان ماھھا ازدریترده ات دشواربرشمرده در فوق،تعداد گسين وضعي با توجه به ا. اعمال شود
ن يدرا.  به بارآوردیادي زی آنان واعضاء خانواده شان، دشوارین خود به گذران زندگيا.  خود محروم بودندیبازنشستگ

 د برعلت شده و بازنشستگانين سازمان ،مزي دولت به ای اصلی وبدھکارین اجتماعيت سازمان تاميري مدی ھایان دشواريم

 خود ی به خواست ھایابي دستیدار، براي پایاء تشکل ھاي واحید با سازماندھي روبرو ساخته اند که بایده ايبا مشکOت عد
   .  نديحرکت نما

 !ن نانوشته آنيقوان و زنانی گسترده زنان کارگروکارخانگیکاريمشک"ت وب

 ی زنان درسطح شھرھا وروستاھا ازمحورھایانگ وکارخیده گرفته شدن حقوق آنان درعرصه کاروکارگريزنان کارگروناد
 یط ھاي واخراج زنان ازمحیکاريب.  داده استین باره درخود جاي درایادي زی خبرھای است که روزشمارکارگریمھم

 یرين زن راننده شرکت واحد خانم شيد نخستين ماه سال خبر رسيدراول. را با خود داردیي رقم باCیکارخانه به لحاظ آمار
ھمچنان به اين كار اشتغال داشته، ازاين قرار بوده كه مسئوCن   كه بدون حكم رسميی علت اخراج و...د ياخراج گردازکار



دستش مي رسد  شركت واحد بعد ازدوسال كارقراردادي به اواعOم كرده بودند كه در يكي دوماه آينده حكم رسمي شدنش به
مديريت شركت واحد دستوررسيد كه وي ازاول   حكم رسمي از طرفولي متاسفانه بعد ازگذشت دوسال وشش ماه به جاي

ن روند اخراج درھمه سطوح زنان اعم يھمچن) ٨٩نيفرورد ٢٠آژانس ايران خبر،!( سال حق حضوردرشركت واحد را ندارد
زن "به گزارش خبرنگار . ده شده وھمچنان روبه جلواستيزدي وروشنفکرنیلکرده متوسطه وعاليسواد،کم سواد،تحصيازب

 درصد است ٧٠ ی مدارک دانشگاھی درصد و متوسط رشد ذخيره بيکاران دارا١۴متوسط رشد ذخيره بيکاران کشور " فردا
 وزارت کار و امور یبر اساس اعOم رسم.  برابر بيشتر است۵ دانشگاھيان ی در کشور برایو بنابراين متوسط ذخيره بيکار

 سنين در ی زنان در تمامی مردان است چون نرخ بيکاریدتر از نرخ بيکار حای زنان در شرايط کنونی نرخ بيکاریاجتماع
  . باCترين حد آن قرار دارد

 ی نااميدکننده از اشتغال فارغ التحصيOن را به تصوير میاشباع بازارکار و حجم انبوه فارغ التحصيOن در نگاه اول، دورنمائ
 فارغ ی را برای به شغل دولتی آن امکان دسترسیش رو پيی و موانع قانونیکشد به خصوص که مشکOت استخدام

 ٨٠٠ درتھران قريب به : " ... موج آمده استی در گزارش خبرگزارنيھمچن.  کاھش داده استیالتحصيOن تا حد زياد

درتمام جوامع وبه خصوص . دھند ھزارنفربيكاروجوياى كاروجود دارد كه سھم قابل توجھى ازآنان را زنان تشكيل مي
. ھاى شغلى كمترى برخوردارند وغالبا دربخش غيررسمى مشغول به كارھستند ورھاى جھان سوم، زنان از فرصتدركش

بررسى آمارھاى نسبتا جديدى كه ازسوى مركزآمارايران درباره توزيع كل زنان : " ن گزارش آمده استيدرادامه ھم"
 درصدى اين نرخ ٧/٨٨ شده است، ازسھمبيكارداراى تحصيOت عالى ومتوسطه درجوامع شھرى وروستايى منتشر

دھد كه اين امربيانگرحضوربخش بزرگى ازجمعيت بيكارداراى   درصدى درروستا خبر مي۴/۵٩درشھرھا و نيزسھم
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراى تحصيOت عالي، . ھا است تحصيOت متوسطه وعالى درشھرھا وروستا

اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان  گوى نيازھاى جمعيت زنان باشد ودرآيندهتواند پاسخ بازار كار نمي
نرخ : " ز اشاره شده وآمده استي زنان نیکارين گزارش به نرخ بين در ايھمچن." كرده مواجه خواھد شدجوان تحصيل

رصد جمعيت زنان فعال اقتصادى درمناطق شھرى د١/٢۶طورى كه حدود  يابد به بيكارى جمعيت نيزروزبه روزافزايش مي
ھاى اخيرمرتبا روبه  ازھمه مھمترآن كه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده به خصوص درسال. دررديف بيكاران قرار دارند

د موضوع نابرابرى به لحاظ جنسيتى ين موارد بايبه ا) ٨٩نيفرورد۵ موج،ی،خبرگزاریروزشمارکارگر." (افزايش است
ت اين نابرابرى درحذف نيمى ازنيروى كارفعال اقتصادى ازحوزه توليد ي سال ھمواره نوعیط. ال را ھم افزوددربازاراشتغ

زيادى ازامتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان وبه دنبال آن ناامنى  واقتصاد، محروميت عده
ھاى  پذيرى دربرابرحوادث وبحران يط جامعه وبه تبع آن آسيباقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با مح

 نسبت یريب پذي که آسیگريموضوع د.ھاى فردى واجتماعى باشد تواند مولد بسيارى آسيب  داشته که ميیاجتماعى را در پ
 یتيجنسک يطرح تفکمث, . ک ھا استي گذارد،طرح تفکی به جا میط کارگريت زنان رادرجامعه ما خاصه درمحيبه موقع

ح يه درکاشان، تصري فقینده وليداربا نماي دیربھداشت، طي، وزید دستجرديه وحين باره مرضي کشور، درایمارستان ھايدرب
ربھداشت، درمان و آموزش يوز: "ن باره گزارش شده استيدرا. رديمارستان ھا سرعت بگي دربیتيک جنسيد تفکيبا: " کرد

 زنان درتھران گفت، یمارستان اختصاصيد ساخت چند بيه درکاشان با نوي فقینده ولي نمایت هللا نمازيدار با آي دردیپزشک



 یشورا... ن مھم درکشور درحال تحقق است يمارستان ھا ھستند، اي بیتيک جنسيچون ھم مردان و ھم زنان خواھان تفک
  کشورعضو آنیل شده واستادان بزرگ اخOق پزشکين وزارتخانه تشکي درای اخOق پزشکیعال

 ی ھایجداسازد ي بایچ اما واگريامروزبدون ھ) ٨٩سنا، اول اسفند ماه، ي ای دولتی،خبرگزاریروزشمارکارگر"(ھستند
دا لغو شود ي محيط كاركه منجربه حاشيه راندن زنان در محيط ھاى كاري، كارخانه ھا و ادارات مى شود، اکیجنسيت

 کارمشابه توسط دولت و کارفرما  ی از بين برود حقوق برابربراودرعوض تبعيض بين زنان ومردان کارگردرکارخانجات بايد
 جامعه،ازطريق پوشش تأمين ی بايد با زنانه شدن فقردرسطح عمومیم ؛دولت وبخش خصوصيد اضافه کنيبا.پرداخت شود

د،  زنان سالمنی ،حمايت ازتامين مالی وخصوصی مختلف بخش دولتی براى زنان شاغل در حرفه ھا و رده ھایاجتماع
د ينان باين رو،ايتنھا ازا.  زنان خانه دارمقابله كندی زنان سرپرست خانوارو پوشش بيمه بازنشستگیحمايت ازتامين مال

 زنان درتأمين وام خود یت اصل تبعيض مثبت براي بارعاین نھادھاى صنفي، سنديكاھا وخاصه درحوزه کارخانگيدرب
ط يخت مغازه وکارگاه با توجه به اھميت اين بخش درتأمين اشتغال زنان، شرااشتغالي، تأمين وسائل توليد و وام تعميرات وسا

 ی که برای اقتصادی زنان وساير فعاليت ھای اشتغال غيررسمیگر آن که قانون بايد ارزش اقتصادينکته د. آن را فراھم كنند
ه رسميت شناخته و محاسبه  خانوار به ويژه به ھنگام طOق ويا فوت شوھر انجام مى شود را بیکمک به ھزينه ھا

داردرتوليد ناخالص ملى كشوربايد به تصويب برسد وارزش افزوده  ن قوانين Cزم به منظورمحاسبه سھم زنان خانهيھمچن.كند
باف درمناطق گوناگون ي حجم کارزنان قالی که آمارواقعیگريجدا ازموارد فوق فاجعه د.ناشى ازكارخانگى محاسبه شود

ران بوده ي ازاقOم صادرات ایکي ید است که روزگارين رشته ازتولي کاردرایروي نیزان واقعي ازمیبرخيران،بي ایايجغراف
ون نفر، يليه فرش به دوميروی آنان باتوجه به واردات بیکاريزان بيباف ميدرسطح زنان ودختران جوان قالامروز. است

 صادرکنندگان فرش دستباف نسبت به خطر هٔ ياتحادس يرئ"ن رابطه به گفته يدرا. گرددین حرفه بالغ ميکاردراي بیروين
ت ھشدار داد و يفيک ی دستباف بیھا  فرشیرقانوني غل گسترده شدن عرضهٔ يون فرشباف کشور به دليلي اشتغال دومینابود
 ١٠ورم ھا که آن ھم از ت گرکشوريسه با محصوCت دي درمقایراني ایھا  فرشمت تمام شدهٔ يل باCبودن قيبه دل: "ح کرديتصر

 یروزشمارکارگر( ".شود، واردات فرش دستباف به شدت رونق گرفته است ی می درکشورناشی واقعی درصد٢٠تا 
  )٨٩اسفند١٣ اقتصاد ، یايروزنامه دن،

  :ی مستقل کارگری تشکل ھایريموانع موجود برسرراه شکل گ

ن خصلت ي،ھمچنی دولت رانتی اقتصادی ھاتي حاکم برروند فعالی با خصلت انگلیک دولت رانت خوارنفتيط تسلط يدرشرا
 یمت آن درطيش قي وافزایران خاصه بعد ازرونق نفتي حاکم درای ادواریرانگردولت ھايران،نقش وي ایاسيم سي رژیاستبداد
ازات ي امتی برروند کاردولت داشت تا با اعطاینيرات معيسه حکومت،تاثي به کی نفتیر شدن دCرھاي مختلف و سرازیسال ھا

ش به خود وابسته گردانند يش ازپين وخاصه به سپاه پاسداران، آن را بيھاوعوامل مع اعتبارات گوناگون به گروهیگذارووا
.  مستقل کارگران شمردیابي توان ازمختصات نا مساعد سازمان ین مجموع عوامل را ميا.ابند ي نیتافرصت چالش طلب

،سرکوب کارگران به )۵٧ام بھمن ي مستقل برآمده از مقطع قیھا تشکل کشانده شدنیلي به تعطیاز فردا( روزيامروزھمچون د
 . کندیران عمل کرده ومي درای مستقل کارگری تشکل ھایرين عامل ومانع شکل گيعنوان بزرگتر



م يدراساس رژ.  را نداده استی تشکلی راه اندازی امکان رسمیرخودي غیرويچ نيت اش به ھي تثبی ازفردایم اسOميرژِ 
آنچه تا به .  زندی می سرکوب کردن اش دست به ھراقدامی بوده وبرایمستقل ھرنوع تشکل یري مخالف شکل گیاسOم

،تجمع کارگران یريگي وپی ھماھنگیته ھاي کارگران ھفت تپه،کمیکاي کارگران شرکت واحد،سندیکايسند(امروزشکل گرفت 
 یھمه وھمه تشکل ھا...)ره ي،کانون مدافعان حقوق کارگروغ ی واقدام،مدافع کارگران زندانیتي حمایته ھايران خودرو، کميا

 .ه مبارزه خود کارگران بنانھاده شده استي وتنھا برپایفراقانون

ست ي سکتاریروھايشعاع عمل ن. کندی ماند عمل میرويشتردرخارج ازکشور،بعنوان ني که کمتردرداخل وبیگريعنصرد
 یه اي اتحادی سازماندھت در انکار ضروریک وتعرضيستماتيورسروھا تاکنون به طين ني ازایبخش.وانحصارطلب است

 تعدد یطيچ شرايروھا تحت ھين نيا.  نامندی میگرین انقOبي راعیيکاي تشکل سندیري ورزند وانکارشکل پذیران تOش ميدرا
گران تنھا ازآموخته  خواھند که کاری تابند ومی شان برنمی تشکل ھایري گوناگون کارگران رادرشکل پذیه ھايشات وCيگرا
ن مشکل فائق ي برایادير،روند مبارزات درداخل کشور،تا حدزي اخی سال ھایخوشبختانه درط.رند وبکاربندندي آنان فراگیھا

 یقطعنامه مشترک روز جھان:صدور ١٣٨٩اول ماه مه سال :ازجمله . رند يگرقرارگيکدي درکناریآمدند وتوانستنددرمواردچند
ر را با ي زی کارگران ،امضاء ھاین المللي بیزنده باد ھمبستگ/ ران با شعار زنده باد اول ماه مه ي ای کارگریتشکل ھا کارگر

 : خود داشت 

ه آزاد کارگران ي اتحاد- شکر ھفت تپهي کارگران شرکت نیکاي سند-  تھران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند
 کارگران برق ی انجمن صنف-  کارگران نقاشیکاي سندیيئت بازگشاي ھ- کي مکان فلز کار ویکاي سندیئت بازگشائي ھ- رانيا

 -  ی کارگریجاد تشکلھاي کمک به ای برایته ھماھنگي کم- ی آزاد کارگریجاد تشکلھاي ایريگيته پي کم- و فلز کار کرمانشاه
ت مثبت ي بغای روندیازکارگران زندان دفاع یبرجستگن يھمچنو  زنانی شورا-   سقز و حومهیانجمن دفاع از کارگران اخراج

  .م يرادربرابرخوددار

را که يز.  کشند ی آخرخود را می ماند،دارند نفس ھایروھاين نيھر چندا.  رود یش مي کند ترپیلين روند خيدرخارج ازکشورا
م ، يبگررژ سرکویاسيش آنان دربرابرقدرت سيش ازپي بیکي روند مبارزات کارگران درداخل کشور ونزدیقت وجوديحق

م وعوامل يت رژيک مبارزه متشکل،ھمه جانبه ومتحدانه دربرابرتمامي ی کارگران واتحاد عمل آنان را برایامرھمبستگ
ن ينھمه بزرگتريبا ا. دربرابرما استید ھرچند تا آن روزمشکOت چندي نمایک ميروھا رابھم نزدين نيراي به ناگز،سرکوبگرش

 یعني یزوارتجاعيز،تشکل ستيم کارگرستيت رژي،ھمان موجودی مستقل کارگریل ھا تشکیريمانع موجود برسرراه شکل گ
 شناسد وبه دست ھا ی،خداراھم کارگرم)ینيخم(نکه به گفته رھبرشيرغم اين نظام عليا. استیک اسOميدئولوژينظام سراسرا

ن سرکوبش يعمل آنان ندارندوماش رنج وکارجامعه واستقOل یروي به نیچ باوري دارد،ھیاد مينه بسته محمدش سوگند ي پی
  .     ردي خود کارگرپا نگیروي به نیھمچنان ومدام درکاراست تا تشکل مستقل

 تواند ی استخراج شده است، می که ازروزشمارکارگر١٣٨٩ سال ی تمامی کارگریداد ھاي مربوط به روی آماریولھا جدیبرخ
 یمه اجتماعي با آپارات حکومت اعم ازوزارت کار،تعاون وب روزمره کارگرانی ازمجموعه کشاکش ھایي نمایاديتا حد ز

ا اعتراضات درمحوطه مدارس ي ھا ،آموزش و پرورش وی ھا ، فرمانداری ،استانداری ومجلس اسOمیره وبخش خصوصيوغ
  :م يني بنشجدولھان ي ایباھم به بازخوان.  گذارد یش ميره را به نمايمارستان ھا وغيو ب



 

   ١٣٨٩ در دوازده ماھه سالیجدول مبارزات کارگر

  

   ٨٩ سه ماھه اول سالیاشکال و تحرکات کارگر

  

 اشکال حرکت تعداد به موارد 

 مي رژیتظاھرات در برابر نھادھا ٢٢

 یتحصن، راه بندان و تجمع ھا ٣١
 یاعتراض

 اعتصاب ٢١

 ر اشکاليسا ١٩

  

 خواستھا تعداد

  معوقهیدستمزدھا ۵۴

 اخراجھا ٣٢

  کارخانه ھایليتعطممانعت از  ٢

 حق تشکل ١١

 

 

  مورد۶   یمانکاري پی موقت و شرکتھایاعتراض به قراردادھا

 ۴.   صورت گرفته و گزارش شده استی که عمدتا در درون کشور از اعتراضات و تحرکات کارگریتي حمایھاحرکت
 مورد

 ٢شور                                            داخل کیھا و تشکلین کارگري از جانب فعالین المللي بینامه به نھادھا
 مورد 

  ٣١، بازداشت و دادگاه و شOق خوردن                                                        یريسرکوب کارگران، دستگ

 مورد
  مورد١                                                                                                کشته شدن معلم کرد در زندان

 ٣٣ران                                            ي و تظاھرات مردم ای خارج از کشور از جنبش کارگریتي حمایھاحرکت

 مورد
  مورد ۵٢ران                                                                 ي در ایارگر از حرکتھا و مبارزات کیتي حماینامه ھا



  مورد۴      د       يجه دلخواه رسيبه نترماه ي آغاز شده بود در ت٨٧ موفق ذوب آھن اصفھان که از سال یھاحرکت

 

  یتي و حمایحرکات اعتراض

 

   ١)                                                                 دنایک سازي8ست(ت يريت و به عھده گرفتن مديرياخراج مد
 مورد 

ت از مطالبات مردم يران به حمايسندگان ايه کانون نويانيب  

  ٢              ران                                                                ي از مبارزات حق طلبانه مردم ایتي حمایھانامه
 مورد

ري اخیران و محکوم کردن سرکوب ھاي از کارگران ایباني در پشتیون جھاني به مناسبت اکسیام محمود صالحيپ  

ی اطOع رسانیتھايران به محدودياعتراض روزنامه نگاران ا  

ن به انتخاباتيھا در سقز در اعتراض به سرکوب معترض مغازهیلي و تعطیاعتصاب عموم  

د از کارخانهي به ھنگام بازدیران خودرو نسبت به خامنه اي کارگران ایينا اعتیب  

  در استان لرستان یکارين رتبه در آمار بيبا8تر

 

  ین کارگري و بازداشت فعالیريسرکوب کارگران  و آمار دستگ

  

ازآن به  یل بخشي، بازداشت، دادگاه و شOق خوردن بوده که دCیري مورد دستگ٢٣ن دوره يمجموعا درا
:راستيقرارز  

 

 

   و بازداشتیريل دستگيدل تعداد

 ١ یجاد تشکل مستقل کارگريا ۵

 ٢  مراسم مستقل اول ماه مهیبرگزار ۵

 ٣  مبارزهیسازماندھ ۴

 ۴ مراسم ھشت مارس  ۴

 

 ازشھرھا بطورمستقل یارين دربسي ازنقاط تھران وھمچنیاري کارگرامسال دربسیمراسم اول ماه مه روزجھان
 مراسم روزکارگربرقرار بوده ی دربرگزاری خاصی رسد امسال فضایبه نظرم.  منجرشدیريبرگزارشد واغلب به درگ

ابان يدان توپخانه وخيدرتھران عOوه برتظاھرات  دراطراف وزارت کار، درمنطقه تھرانپارس، خوش ، نواب، م. است



خلع سOح مزدوران . دا کرديزادامه پير ھنگام شب نانقOب درھنگام روز، تظاھرات برفرازبامھا با شعاردادن ھا د
ان دانشگاه آزاد اراک ي دانشجویز، اعتصاب غداي تبری دردانشکده فنیسيدرروزکارگر دردستگرد اصفھان، شعارنو

 ت ازکارگران، روزکارگرساليان گوھردشت درحماي زندانی کارگرواعتصاب غدایت ازکارگران در روز جھانيبه حما

.  کردیزميگرمتماي دیھارا ازسال)٨٩(  

 

   ٨٩ سه ماھه دوم سالیاشکال و تحرکات کارگر

 

 اشکال حرکت  تعداد
م ي رژیتظاھرات در برابر نھادھا ٣٠  

ی اعتراضیتحصن، راه بندان و تجمع ھا ۴٨  

 اعتصاب ٨۵
٣  

 

 خواستھا تعداد

  معوقهیدستمزدھا ٧۵

 اخراجھا ٣٢
  کارخانه ھایليممانعت از تعط ١

یمانکاري پی موقت و شرکتھایاعتراض به قراردادھا ٨  

ع و کارخانه ھا به بخش ي صنایاعتراض به واگذار ٢
یخصوص  

ايش حقوق و مزايعدم افزا ٢  

 و ی کارگرین نظام از طرف نھادھاينامه به مسئول ٧
یاجتماع  

 که عمدتا در درون کشور، از اعتراضات یتي حمایحرکتھا ٧
  گرفته و گزارش شده صورتیو تحرکات کارگر

 و ی از جانب فعاCن کارگرین المللي بینامه به نھادھا ٨
  داخل کشوریتشکل ھا

ت از ي که از خارج به حمایتي حماینامه ھا و حرکتھا ۴۶
  شدهیمبارزات کارگر

راني در ای از حرکتھا و مبارزات کارگریتي حماینامه ھا ۵  



 

  مورد٣)                            ک البرزين راه آھن تھران، Cستاعتصاب کارگرا ( ی موفق کارگریھاحرکت

  و بازداشت کارگران یري مورد دستگ٨٨: ، بازداشت، دادگاه و شOق خوردن یريسرکوب کارگران، دستگ

ھزارمعلم  درآستانه اخراج ١٢٠ موقت ، یاعتراض معلمان به قراردادھا  

ديکارگر داشته اند، ازمدار تولش از ده ي که بی واحد صنعت٧٧١خارج شدن   

ران و کاناداي کارگران ایل کانون ھمبستگيتشک  

شاني ھا و خانواده ھای به منظور کمک به اخراجی کارگریاريت صندوق ھمياعOم موجود  

ورد م۵٨                                                    یمنيت نکات ايرکارگران دراثرسانحه و عدم رعايمرگ و م  

 

 

   ٨٩ سه ماھه سوم سالیاشکال و تحرکات کارگر

 

 

 اشکال حرکت  تعداد
م ي رژیتظاھرات در برابر نھادھا ۴٧  

ی اعتراضیتحصن، راه بندان و تجمع ھا ٣٢  

 اعتصاب ١٩
ر اشکاليسا ٢۵  

 

 

ھاخواست تعداد  

  معوقهیدستمزدھا ٧٩

ھااخراج ٢٠  

  کارخانه ھایليممانعت از تعط ٣

یمانکاري پی موقت و شرکتھایراض به قراردادھااعت ٧  

یع و کارخانه ھا به بخش خصوصي صنایاعتراض به واگذار ٢  

ايش حقوق و مزايعدم افزا ٢  

ی و اجتماعی کارگرین نظام از طرف نھادھاينامه به مسئول ٣  

 که عمدتا در درون کشور، از اعتراضات و تحرکات یتي حمایھاحرکت ١
فته و گزارش شده صورت گریکارگر  



 داخل ی و تشکل ھای از جانب فعاCن کارگرین المللي بینامه به نھادھا ۵
 کشور

  شدهیت از مبارزات کارگري که از خارج به حمایتي حماینامه ھا و حرکتھا ٣٣

 

 

 

   مورد٢)                          ک البرزياعتصاب کارگران راه آھن تھران، Cست ( ی موفق کارگریھاحرکت

    مورد٨٧                                         یمنيل ايت وساير کارگران در اثر سانحه و عدم رعايمرگ و م

   مورد٢۴ران                                               ي در ایھا و مبارزات کارگر از حرکتیتي حماینامه ھا

  و بازداشت کارگران یريمورد دستگ١۴٣: دگاه و شOق خوردن ، بازداشت، دایريسرکوب کارگران، دستگ

 

یريعلت دستگ تعداد   نام کارخانه  
یتظاھرات اعتراض ۵٠   اھوازیلوله چدن 

مان دروديس   "     ٣٠  

  در سنندجیفعال کارگر    "  ١٠

  

  موقت کار ھستند یون کارگر شاغل مشمول قراردادھايلي درصد از ده م٨٠

رماهيع تيت از وقايل حمايفتاد مغازه در سقز به دلپلمپ شدن ھ  

و بازداشت کارکنان آن) اي و پرش١ یفارس( دوبله صدا یويک استوديپلمپ   

ت دورود در اثر ابتO به سرطان آزبستي نفر از کارگران فارس۵٧جان باختن   

  کارگر درمعدن بافت٢٢مجروح شدن 

 آنان و بر ی کشاورزینھاي عصب زمی اطراف اھواز باری روستاھان عربي با ساکنی انتظامیروي ماموران نیريدرگ
. یک زخميک کشته و ي ماندن یجا  

 

   ٨٩ سه ماھه چھارم سالیاشکال و تحرکات کارگر

 

ھاخواست موارد  

  معوقهیدستمزدھا ٨٨

ھااخراج ٢٧  

  کارخانه ھایليممانعت از تعط ٣



 

 

 اشکال حرکت  تعداد
م ي رژیتظاھرات در برابر نھادھا ٣٨  

ی اعتراضیتحصن، راه بندان و تجمع ھا ٣٩  

 اعتصاب ٢٣
ر اشکاليسا ٢٣  

 

 

  کارگران یخواسته ھا

 

 

 

 ١۵٠٠ارانه ھا ي یاست ھدفمند سازياده کردن سي فارس در دو ھفته اول اعOم پی دولتی از خبرگزاربه نقل :توجه 

  . ران پلمب شده است ي درایواحد صنعت

  : ر است ي به شرح ز٨٩ اطOعات مستخرج  از روزشمار سه ماھه چھارم سال یبرخ

  د       مور۴  ی و اجتماعی کارگرین نظام از طرف نھاد ھاي نامه به مسئول

   مورد ١.    صورت گرفته است ی که عمدتا دردرون کشور،ازاعراضات وحرکات کارگریتي حمایحرکت ھا

  مورد ١  داخل کشور      ی از جانب فعاCن کارگر و تشکل ھاین المللي بینامه به نھادھا

ران  صادر ي کارگران  ای ومطالباتیت ازمبارزات اعتراضي که ازخارج  کشورو درحمایتي حماینامه ھا  و حرکت ھا
  .  مورد شمارش شد ٨۵شده است      

  

  :  موفق و اوج سرکوب ھایحرکت ھا

  

   مورد ١ر  يان تاياز تحرکات موفق ک

   مورد ١ران خودرو ي ا

   مورد ١ان پاوه يسد دار

   مورد ١زي تبریميتروشيمجتمع پ

یکارماني پی موقت و شرکتھایاعتراض به قراردادھا ٧  

یع و کارخانه ھا به بخش خصوصي صنایاعتراض به واگذار ۵  

ايش حقوق و مزايعدم افزا ۶  

 حق تشکل ١



   مورد گزارش شده است ۵ ابادان ی گازیروگاھھاين

 نفر ١۵ ی شھر کرد در کنار دستگر– نقده – بوکان -، بازداشت، دادگاه و شOق خوردن در سقزیريدستگسرکوب کارگران، 
   نفر شمارش شده است ٧۴ نفر از مادران پارک Cله جمعا ١۵فعال زنان و احضار 

  :ن کاري حیسوانح کارگر  

   

ا ي نفر ٣ یليان اشکيط کار معدنچي محیمنيشش ان کار و نداشتن پوي در حیمنيل ايت وساير کارگران دراثر عدم رعايمرگ وم
  .  نفر جان خود را ازدست دادند۴٣ نفر، درمجموع ٨ران خودرو ي در ا– نفر ۵٠ان ھجتک کرمان ي معدنچ-شتر يب

   از کار پنھان گزارش شده است ی از حوادث ناشید رروزشمار سه ماھه چھارم سال ، آمار تکان دھنده ا

  ونال ياسران نيحادثه کشتار در ا

  

ک معضل عمده يربه ي اخی سال ھای بزرگ کشور که طی درشھرھاینيه نشيده دردناک حاشي ازپدیابينکته مھم درارز
 بزرگ چون ین شھرھايه نشيت حاشيران ، جمعي ای اسOمیم جمھوري رژین آمار رسميمطابق آخر.  بدل شده استیاجتماع

بھشت ماه گزارش ي ارد١۵خ ي مھردرتاری دولتیخبرگزار. ده استينفررسون يلي م٨کيز به نزديتھران، مشھد، اصفھان وتبر
 انجام ی کشورگفت؛ براساس برآوردھایررسمي غی سکونت گاه ھای وسامان دھی توانمند سازیرخانه ستاد مليمعاون دب:"داد

 با ینيه نشيشحا:" ادامه داد یو."  کشورساکن ھستندی شھرھایه اي ھزارنفردرمناطق حاش۵٠٠ون و يليشده، ھفت م
 ی درمحدوده شھرھایررسمي غیدرصد سکونتگاه ھا٩١. ژه مشکل اشتغال ھمراه استي بوی واقتصادیمشکOت اجتماع

 گوناگون ی ماه ھایمراجعه به روزشمارکارگر...".   سال دارند ١۵ش از ي درصد آنھا قدمت ب٨۵کشورواقع اند که 
  .سازدین سال آشنا مي مربوط به ایحوادث کارگر یق واقعيشتر با حجم اخبارومصاديما را ب١٣٨٩سال

   : یجمعبند

د ھمواره درحال يران،باي درا٨٨ سال ی رابعد ازتحوCت انتخابات تقلب٨٩ مبارزات کارگران درسال یھایگژهيخودو
 ما نشان یگرروزشمارکار. ميه بنگرين زاوياگرازا. ران نگاه کردي مردمان ایرودگرگون شونده درمتن جنبش ضد استبدادييتغ
ت،نحوه يحال شکل و وضع. م ي نداشته باشیم که اعتراضي را نشان داریکمترروز٨٩ طول سال یدھد که ما درتمامیم

کره اعتراضات ين تنوع را درپي توان ای گردد که درمتن ھرخبرمیف مي تعری چندیاعتراضات درسطح کشوربا گوناگون
 ھا درپارس یيدان بزرگ رودروي، فوCد اھواز، میب آھن، تراکتورساز ، ذویميصنعت نفت، پتروش( بزرگیکارگران صنعت

ا ي) رهيھا وغی بافی ھا، قالی ھا، کفاشی ھا ، دوزندگیبافندگ(یدي تولیودربخش کارگاھھا...) ه وباراندازھاوي وعسلویجنوب
 ھا ، یآتش نشان سبز، ی ھا و بخش فضای، کارگران شھرداری شھریمترو ، شرکت واحد(ري نظیدربخش خدمات شھر

ن ھا ھمه در کنار يا. ديد...) یي و روستایگر خدمات شھريمارستان ھا ، معلمان ،پرستاران وقھوه خانه ھا وسطوح ديب
 چھره ی ومخفیق مبارزه علنيکارشدن واخراج ھا،تلفيد،بي،تبعیوني ملیقه ھاي،ضرب و شتم،بازداشت وزندان ،وثیريدستگ

 ی، محمود صالحیم مدديمنصوراسانلو ، ابراھ:  ھمچونی در قامت کارگران شناخته ایعلن درسطح مبارزه ی قابل توجه ایھا



ازخود به جا گذاشته که امروز آنان را ... ن ستوده و ين حقوق آنان ھمچون خانم نسريمدافع...   و ی ، رضا شھابی نجاتی، عل
  .  شناسندی میادي تا حد زین المللي بیه ھايدرسطح محافل و مجامع اتحاد

  : نقاط قوت 

  .ان استي که درغلی به مثابه آتشفشانی وحجم بزرگ اعتراضات کارگری تعداد گسترده اعتراضات کارگر- ١

  .ن حد ھم اثربخش بوده است ي درھمیه است،وليط کار،اگرچه درمراحل اولي درمحی کارگری توده ایابي سازمان-٢

م ي اقدام امروزدر درون جامعه داریته ھايته ھا ،کمي،کمیيکاي ھا سند مستقل را درتشکلین کارگري ازفعالیف گسترده اي ط-٣
  . شندي اندین تجمعات ھمواره به استقOل عمل خود ميوا

  . ی در سطح فعاCن کارگری سرشناس ومعتمدید آمدن چھره ھاي پد-۴

ن کارگران داخل وخارج نبوده است يلن فعاي بین پل ارتباطين چني گذشته ای قدرتمند ارتباطات که درسال ھاین المللي وجه ب-۵
  .  وپُرمضمون تر روبجلو استیشرويم ارتباط ھمواره درحال پين تحکيا.

  : ضعف ھا 

اعتراضات واعتصابات . ميکپارچه نداري وی ما اعتراضات سراسری است ولیمطالبات کارگران ما فھرست شده وسراسر
 اعتراضات وتجمعات یکه جمع عدديدرحال.  نداشته و نداردید ، خدمات جنبه سراسري صنعت ، تولیکارگران دربخش ھا

 ازھم به ثبت ید ،چند صد اعتصاب وحرکت را با وقوع پراکنده و جداي آی به شمارش درمی که ازدل روزشمارکارگریکارگر
خشا آنھا را ن کننده واثربخش تحرکات را گرفته وبيي وتعی،قدرت واقعین پراکندگياعتراضات صورت گرفته باا. رسانده است

  . ردھندييش تغي خود را به به نفع خوی دھد که کارگران توان وھمه قواید واجازه نمي نمایرميضربه پذ

 خود بمثابه یچرا که دولت اسOم. مي دربرابردولت وکارفرما ھا را ھم نداریم وتعرضيگر،ما اعتراض مستقيازطرف د
ه خود او است که با قدرت سرکوبش مانع ين کننده سرمايده و تامنرودولت ابزاراراي کند،ازاین کارفرما عمل ميبزرگتر

  .  شودی اعتراضات دربرابر خود میري واثرپذیشرويازپ

 یربط وھمراھي ذی ،وزارت اقتصاد وسازمان ھای را توسط وزارت کار،تعاون واموراجتماعین ضد کارگريدولت تمام قوان
 سرکوبش را دربرابرھرواکنش مستقل ی کند وھمه قوای،بعد اجرا م کندیب اش مي گذارد،تصویه ميمجلس قانون گزار،پا
  .  سازدیکارگران واردصحنه م



 ھم به شکل یيک استثناي ی اسOمی درجمھوریه داراست وليشاء طبقه سرماين دولت است که فعال مايران مثل ھمه جا ايدرا
 وانگل صفت،بازار ی انگلی،واسطه ھایمانکاري پی،شرکت ھای،امامان جمعه،اطاق بازرگان) ه ي فقیول(اعمال اراده رھبر

 یروھاي فعال اداره اماکن،نیدن دخالت ھايان کشي وازھمه بدتراعمال قدرت سرکوب وبه میبورس،مناقصه ساز
 -  کاری حزب اسOم- کاری اسOمی شورا- خانه کارگری با8یرده ھا (ی شبه کارگریروي توانمند نی وبازوی،اطOعاتیتيامن

 طبقه یه ھاي با ھمه بخش ھا وCیي مصاف ورودررویدھد که برایخود را نشان م) ره ي و غی حراست کارگر-یرج کارگيبس
  .  مستقل کارگران شوندیابي و تشکل یابي شوند تا مانع سازمایکارگر به صف م

 نقاط ضعف ی ول خود طبقه استیم محصول وجودي که برشمردین است که؛نقاط قوت جنبش کارگري ایک نکته مھم و گفتني
ران،آنرا ي ای انگلیه داريت سرماين دھه حاکمي چندی و سرکوب که طیبلکه به عامل قدرت استبداد. ستياش،ازآن خودش ن

 دھد که ھمه ین عامل اجازه نميا. گرددیل کرده است، برمي آن تحمیه ھايدش پرورانده وبرطبقه کارگر وھمه Cيدر بازتول
  . ش بگذاردي عرصه ھا به نمایل به قدرت متشکل شود وخودش را درتماميردد و تبدن طبقه روگي ایل درونيپتانس

 یم اجتماعين طبقه عظي ایت دفاعي،ما با وضع١٣٨٩ سالی کثرت تحرکات کارگران درتمامیابيرغم حدت ينروعليازا
 یشمارواحدھاي بدربرابرنداشتن تشکل مستقل ھمسان درسطحکه دربرابر سرکوب ودربرابراخراج،م يروبروبوده وھست

 ازعرصه ھا یليکاران ،درخي بیونيليوستن به صف ميکارشدن وپيکارگران ازترس اخراج ،ب. ، نتوانست تعرض کندیکارگر
ت مستبد ي درنبرد با کل حاکمیع ضد استبدادي جنبش وسی درراستای جنبش اجتماعیروھايگرني با دینتوانستند درھمراھ
  .  ھمراه وھماوا گردند

 ی موج سرکوب ھایاگر ازدورنما: توان برشمردی بودن مبارزات کارگران میرا که دربرابرعدم تعرض ودفاع یگريه دتنک
ست که ي نیم اسOمين تنھا رژيافت که ايم يدرخواھ. مي مختلف فرودستان جامعه بنگریه ھاي کارگران وCی به زندگیکنون

 یمي رژیاپيارگران وزحمتکشانند که درواکنش به تعرضات پن کي دھد،بلکه ایدرمقابل حرکات کارگران صرفا واکنش نشان م
 یش اقدام مي با کارگران کشانده که درطلب وصول مطالبات خویيکه ازروقداره بسته وھمه اعوان وانصارش رابه رودررو

ابل کارگران  گردد،درمقیم وعوامل آن روبروميزد با قدرت سرکوب رژي خی به پا میم اجتماعي عظیروين نيھرگاه که ا. ورزند
 .نندي نشی شان به دفاع میدا کردن به خواست ھا ومطالباشان از زندگي ودست پیت خود واستمراز زندگي حفظ موقعیزبراين

ه ي تعرض ھمه جانبه کارگران علی،نما١٣٨٩ سالیف شده درروزشمارکارگريبخش اعظم اعتراضات واعتصابات کارگران رد
 خواھد ی میم اسOمي ھم بود که رژیي حفظ ھمان حداقل ھای کارگران برایاکنش دفاع صرفا نبوده بلکه ویه داريم سرمايرژ

 است نه یشترازسردرماندگيم بين سطح تعرض رژيم که اياد نبرياز. بدان تعرض کند وآنھا را ازچنگ کارگران خارج گرداند
ت گردد تا ي وھداید سازماندھيدارد که با با خود یمي عظیل انفجاري کارگران ،پتانسیدرمقابل واکنش دفاع.نقطه قوت آنان 

 یوند با ابعاد توده اي بزرگ کارگران درپیداري بیاتين کنش و واکنش ھا است که عناصرحيادامه ا. ابد يرد وقوام يتشکل پذ
 . تواند با خود داشته باشدی را میم ومتحد کننده جنبش مردميعظ

 :مياد آورگرديجادارد 



 وآزمون اقدامات ی جھان ھمراھین سوي، درای ازمبارزات کارگران درون کشوروکارگران زندان ھمه جانبهیبانيدرمضمون پشت
 خارج از –ران ي ای با جنبش کارگری ھمبستگینھاد ھا" ر؛ ي مدافع حقوق کارگران وزحمتکشان نظی ھایمشترک گروھبند

 واحد وبا محترم یدرظرف"  خارج از کشور–ان يرانياتحاد چپ ا "–" رانيت از کارگران اي درحماین المللياتحاد ب "–" کشور
 راکه برکارگران یدادي برجسته کردن بی برای عملیشمردن استقOل عمل خود درآستانه اول ماه مه امسال،بتوان گام

فه ي به وطیستيونالي انترناسی جھان درھمبستگیه ھا ومحافل کارگري اتحادی رود را درسطح مجامع جھانیران ميسراسرا
  .ن کارممکن است يا. د بدل ساخت عاجل خو

سه آنچه يبا مطالعه ومقا.  خواھدیزخود زمان ميان وخي ماند که ھنوزتا غلی می بمثابه آتشفشانی جنبش کارگر
 آنان یشرويرمبارزه و پي راه ومسید به بھبوديم ،اميدربرابرخود دار)  کارگران یروزجھان(نجا واول ماه مهيتاا١٣٩٠درسال

  .ميرا آرزومند

   :توجه   

 متن به ما یراستاريق شمارش اراء و وي که در تدقیزمان مھرداد مھرپور محمدي دوست عزید ازھمکاري نماینجا Cزم ميدرا
  م يي رساند ،تشکرنمایاري

 ینک ھايدر لد يتوانیافت را مي ماھانه و سه ماھه انتشار ی زمانیھان و در دورهيش از اي، که پ١٣٨٩ سال یروزشمارکارگر
  . ديير مشاھده و دنبال نمايز

 !راني براعتصابات واعتراضات کارگران درای ومروریجنبش کارگر

 ٢٠١٠  – ١٣٨٩ن ماه سال ي فروردیروزشمار کارگر

  یر جواھري ام:نيگردآورنده و تدو

  

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=45&pgn=23  

 رانيرگران دراواعتراضات کا  براعتصاباتی ومروریجنبش کارگر

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩بھشت ماه سال يروزشمار ارد

  یر جواھري ام:نيگردآورنده و تدو

  

http://www.rahekargar.net/brows.php?cId=1033&pgn=21&t=&s=16  

 !رانيکارگران درابراعتصابات واعتراضات   ی ومروریجنبش کارگر

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار خرداد سال 



  یر جواھري ام:نيگردآورنده و تدو

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-07-24_68_rs-89-3.pdf  

 !رانيت کارگران درا براعتصابات واعتراضای ومروریجنبش کارگر

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩ر ماه چھارم سال يروزشمار ت

  یواھرر جي ام:نيگردآورنده و تدو

  

  

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_128_roozshomar4-89.pdf  

  

 !راني براعتصابات واعتراضات کارگران درایومرور یجنبش کارگر

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار مرداد ماه پنجم سال 

  یر جواھري ام:نيردآورنده و تدوگ

  

  

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-01-15_125_rs-89-5.pdf  

 !راني براعتصابات واعتراضات کارگران درای ومروریجنبش کارگر

  ٢٠١٠ -  ١٣٨٩ور ماه سال يروزشمار شھر

  یر جواھري ام:نيگردآورنده و تدو

  

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110222_149_rsk89-6.pdf  

 !راني براعتصابات واعتراضات کارگران درای ومروریجنبش کارگر

  ١٣٨٩ سه ماھه سوم سال یروزشمارکارگر

  )٢٠١٠ -١٣٨٩ آذر - آبان -مھر ( یماھھا

  یر جواھري ام:نيگردآورنده و تدو

  

http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk-m789-sal1389.pdf  



 !رانيواعتراضات کارگران درا  براعتصاباتی ومروریجنبش کارگر

  ٨٩ سه ماھه چھارم سال یروزشمارکارگر

  ٢٠١٠ -١٣٨٩سال ) ، بھمن،اسفند ید(یماھھا

  یر جواھري ام:نيگردآورنده و تدو

  

http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk1389-4.pdf  

  

 

 


