منفعتطلبی

خصوصیسازییا

کانون مدافعان حقوق کارگر  -پس از پیروزی انقالب با وجود فشارهای
موجود از جو انقالب و افکار چپ که رنگ و بوی اسالمی را نیز یدک
میکشید،دولت تمام اقتصاد را به سمت مدیریت خود پیش برد .با شروع
جنگ و وضعیت فوقالعاده حاکم بر کشور بهانهای همهجانبه جهت دولتی
کردن اقتصاد را بهدست داد(،که بخشی از آن در قانون اساسی آمده بود).
حتی اقتصاد خرد از این ایده در امان نماند .اما پس از چندین سال به
خصوص بافروکش کردن تب اولیه انقالب وخوابیدن جنگ زمزمههایی
در راستای خصوصیسازی صنایع ،معادن ،بانکها ،حملونقل عمومی و
ریلی ،خطوط هوایی ،پست و تلگراف و مخابرات و در کل بخش بزرگی
از اقتصاد توسط حاکمیت به گوش میرسید.و در این راستا سازمانی نیز
برای اعمال سیاستهایی جهت آزادسازی اقتصاد تأسیس شد و با ابالغ
اصل  44قانون اساسی ازجانب جانشین رهبرانقالب ،واگذاری شرکتها،
معادن صنایع مادر،بانکها وحملونقل عمومی و ریلی ،پست و مخابرات
و در کل اموالی که بهواسطهی بودجهی عمومی دولت حاصل از فروش
نفت به مدت بیش از  03سال و مشارکت باالی مردم ایجاد شده بود،
(مانندمخابرات که با مزایده صوری ودستور ریاست جمهوری به نهادهای
خاص واگذار شد ).تحت نام خصوصیسازی با عنوان کوچک کردن
دولت اقدام شد.اگرآماردقیقی ازواگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در
اختیارباشد،مشخص میشود اکثرشرکت های فعال سود ده رابامبالغ بسیار
ناچیز باعنوان زیانده یا در آستانهی ورشکستگی و تعطیلی ،بدون مطالعه
در بخش واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی خاص واگذار کردهاند.
خصوصیسازی ،زمانی که ایران خواستار عضویت در سازمان تجارت

جهانی شد و اصالحات مد نظر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی
مورد قبول واقع شد ،شتاب بیشتری گرفت و لذا بدون برنامهای دقیق و
بلندمدت که آثار زیانبار آن کمترین حد ممکن را داشته باشد و فقط برای
منفعتطلبی عده خاص از کسانی که سهم خواهی از انقالب داشتند
واگذاریها انجام پذیرفت.اما در برخی شرکتها که هنوز رنگ و بوی
دولتی میدهد ،خصوصیسازی تابویی شده جهت اعمال فشار به کارگران
آن مجموعه برای استثمار بیشتر زیرا که مدیران برای فرار از قوانین
حمایتی قانون کار،که به اعتقادنگارنده سهم کارگرازقانون کار بسیارناچیز
است ،همانند تشکل مستقل ،در جهت پرداخت کمترین دستمزد وبهرهکشی
ازکارگر،ازاین تابوی خصوصیسازی استفاده میکنند و کارگر را بر سر
دوراهی امنیت شغلی وبهرهکشی قرارمیدهند.باعنوان اینکه اگر کارگران
خواستار پیگیری حداقل حقوق قانونی مطابق قوانین موجود باشند ،شروع
به تبلیغات سوء و ترساندن کارگر که:شرکت رابه سمت خصوصی سازی
سوق میدهیم و کارگران اخراج میشوند و لذا کارگران نیز ازترس
بیکار شدن در زمانی که تورم جامعه روزانه چندین درصد اضافه
میشود و نبود کاردرسطح کشور،تن به خواستههای مدیران میدهند .در
بیشتر مواقع مدیران با این حربه موفق میشوند که کارگران رابترسانند
زیرا هیچ تشکل مستقل کارگری که از طرف کارگران حمایت شود جهت
جانبداری وحمایت از حقوق کارگر در ایران وجود ندارد ،تنها سندیکای
رانندگان وکارگران اتوبوسرانی تهران وحومه باتمام قوا جلوی بیقانونی
وبیاخالقیها مقاومت کرده و هزینههای هنگفتی اعم از اخراج و بیکاری
و زندان را داده است.اموال عمومی همچنان باید در اختیار دولت بماند
مانند صنایع مادر ،مخابرات ،بانکها و راه و آهن و غیره ...اما با تفسیر
های غلط جهت منفعتطلبی عدهای هر آنچه را که به عموم مردم تعلق

داشت یا به نوعی مالکیت آن دولتی بود و تحت لوای مدیریت دولت
بود،بهتدریج واگذار کردند .مانند سازمان تأمین اجتماعی که حاصل دست
رنج میلیونها کارگر طی  03الی  03سال پیش بوده و بدون برنامه
واگذاربه عدهای خاص شد .در بخش حملونقل درونشهری ،که نگارنده
سالها بهعنوان راننده اتوبوس مشغول بهکاراست،باکمی درنگ درمییابیم
شرکتهایی که مثل قارچ در سطح شهر تهران سر به آسمان کشیدهاند ،که
برخی بعد از چند ماه اقدام به جمعآوری کرده و فقط از اعتبارات مورد
نظر نهایت سوءاستفاده را میکنند.جملگی متعلق به افراد خاص میباشند.
بهعنوان نمونه«:تعاونی همکار واحد»که دفتر مرکزی آن در میدان
«رسالت» ،خیابان «هنگام» است تمام مدیران ارشد آن ،روزی از
مدیران ردهباالی شرکت اتوبوسرانی تهران بوده و پس از بازنشستگی
در«تعاونی همکار» سهامدار میباشند .حال آن که اتوبوس را با شرایطی
به رانندگان و کارگران بهصورت  4دانگ از  6دانگ و اجاره بهشرط
تملک واگذار کردهاند که در هرماه مبلغ قابلتوجهی از رانندگان بابت
امتیازخط واتوبوس دریافت میکنند.همچنین اکثر ایستگاههای «بی آر
تی» را نیز در اختیاردارند .اگر برآورد مالی دقیق صورت پذیرد با مبالغ
بسیار زیادی روبرو میشویم که نصیب «تعاونی همکار» میشود.بنابر
این خصوصیسازی،حداقل دربخش حملونقل درون شهری کامالا به
ضرر کارگر و به کام مدیران ارشد شرکت  ،شهرداری و سازمان های
خاص شده است و اگر یک واکاوی در بخش مسافران نیز انجام دهیم
کامالا با نظر من موافق خواهید شد که تمام هزینههای کالن حملونقل
شهری که مطابق قانون ازوظایف دولت است،ازجیب شهروندان و
مسافران تأمین میشود ورانندگانی که اقدام به تحویل اتوبوس کردند
همگی معترف به زیان میباشند زیرا اتوبوسرانی و شهرداری به تعهد

خود عملنکرده و تمام هزینههای کمرشکن را باید رانندهها متقبل شوند.
مانندکارواش،الستیک،قطعات یدکی وپارکینگ جهت پارک اتوبوس .که
ابتدا با یارانه دولتی به رانندگان وعده داده شده بود.نگارنده معتقد است که
خصوصیسازی فقط برای افرادخاص سود داشته و برای عموم جامعه
باعث ضرراست وهمچنین تابویی برای کارگران است برای استثمار
بیشتر .در اتوبوسرانی با ورود اتوبوسهای دو کابین که مطابق قوانین
راهنمایی و رانندگی ،خودروفوق سنگین ومفصل داراست ،شرکت مکلف
است که باتغییر اتوبوسهاحقوقی متناسب درنظربگیرد امادر عمل حقوقی
اضافه نشد بلکه فشارمضاعفی برای بهرهکشی بیشتر به رانندگان اعمال
شدومدیران ارشد،همچون آقایان«سنندجی»،مدیرعامل«،صادقی پیروز»
معاونت منابع انسانی«،مالکی» معاونت اجرایی و«یحیی عظیمی»
معاون مدیر،نماینده مدیردرشوراها ورییس کمیتهی انضباطی کار ،که سه
نفرآخری همگی ازبازنشستگان ارگانها وسازمان خاص میباشند،با بی
اعتنایی به قانون در شرکت اتوبوسرانی با حقوق و مزایای زیاد مشغول
میباشندکه بارهاعنوان داشتهاند«اگرکارگران پیگیر احقاق حق قانونی
خودباشند،باقی مانده شرکت واحدرانیزخصوصی کرده » وهراز گاهی
طرحی را به شورای شهر ارایه میدهندواین تابویی برای رانندگان شده
برای بهرهکشی هرچه بیشترآقایان مذکورازکارگران.راننده گانی که پیگیر
حقوق قانونی باشند.آنهابا پرونده سازی وسندسازی که ازکثیف ترین و
غیراخالقیترین اعمال است،مبادرت به اخراج رانندگان معترض میکنند.
آیا فشارامروزی که برکارگران واردمیشود،مارا به یاد دوران بردهداری
نمیاندازد؟باورش سخت است امادرقرن 12بردهداری رواج داردحتا
بیشترازگذشته وفقط کلمهی لغوی آن تغییرکرده است :کارگر
وحیدفریدونی کارگرسندیکالیستورانندهشرکتواحد

فقدانامکاناتنگهداریازفرزندانکارگرانزندربسیاری
ازواحدهایتولیدی
چکیده« :به موجب ماده  87قانون کار در کارگاه برای نگهداری
کارگاههای

فرزندان کارگران زن تسهیالت ایجاد شود /حتی در برخی 
دولتی برای نگهداری کودکان نوزاد و خردسال کارگران مادر هیچ
امکاناتیوجودندارد».
حمید بهرادعضو کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان سمنان
گفت :به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی در بسیاری از كارگاهها قوانین
حمایتی از «کارگران مادر» عمل نمی کنند.به موجب ماده  00قانون کار
در کارگاه هایی که کارگران زن دارای کودک نوزاد یا خردسال هستند
کارفرما مکلف است برای نگهداری فرزندان این کارگران ،شیرخوارگاه
و یا مهد کودک دایر کند.وی افزود :بدلیل وجود وجود این ماده ،قانون
كار به کارفرمایان مشمول اجازه نمیدهد که تحت هیچ شرایطی (حتی
اوضاع نا مناسب اقتصادی) به این تعهد قانونی خود در برابر کارگران
مادر عمل نکنند.امروز کارفرمایان مشمول ماده  00قانون کار براساس
وضعیت درآمدی خود و همچنین تعداد کارگران مادری که استخدام کرده
اند ،باید نسبت به راه اندازی شیرخوارگاه یا مهدکودک اقدام میکنند.در
حال حاضر حتی در برخی کارگاههای دولتی برای نگهداری کودکان
نوزاد و خردسال کارگران مادر هیچ امکاناتی وجود ندارد و والدین این
کودکان مجبوراند تا در طول ساعات کار با هزینه شخصی از فرزندان
خود مراقبت کنند .هم اکنون در استان سمنان هزینه یک مهدکودک در
کمترین حالت ساالنه  033هزار تومان است واین درحالی است که در

سال  21صرفه نظر از دستمزد ناچیز کارگران،مبلغ حق اوالد در ماه
كمتر از  03هزار تومان است.این کارگری فعال گفت :حتی مجموع حق
اوالدیک سال کارگربرای پرداخت هزینه مهدکودک کافی نیست.
برگرفتهازخبرگزاریکارایران(ایلنا)



اعالمیهفدراسیونجهانیسندیکاهایکارگری  WFTU
همبستگیباکارگرانومبارزانراهآزادی!
بهآزادیهایسندیکاییدرایراناحترامبگذارید!
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری،با اطالع ازشرایط درزندان رجایی
شهرکرج بار دیگر تمکین به آزادی های دموکراتیک واحترام به حقوق
سندیکایی،همچنان که درهمه کشورها رعایت می شود،را تقاضا می کند.
هیچ کارگری را نمی توان به دلیل فعالیت سندیکایی ،در سندیکاهای
کارگری به زندان انداخت.ما آزادی همه فعاالن اتحادیه های کارگری و
رهایی آنان از زندان های ایران را خواهانیم.
دبیرخانهفدراسیونجهانیسندیکاهایکارگریWFTU
آتن–یونان–8تیرماه2931

اخبارکارگریفلزکار
*کلیه سالن ها و خطوط تولیدی کارخانه ایران خودرو به دلیل تحریم و
مشخص نبودن قیمت خودروهای تولیدی همچنان در حال رکود بسر می
برند .کارگران که طی  03سال حتا لحظه ای قادر به خاراندن سر خود
نبودند این فرصت رایافته اند که در این بی تکلیفی دور هم جمع شده و
در مورد موضوعات دلخواه صحبت کنند.از فوتبال تا انتخابات و دستمزد
وآکورد.سرپرستان و عوامل حراست و بخش نیروی انسانی شرکت که
هر دقیقه در سالن ها رفت وآمد داشتند به این جمع شدن ها با بی تفاوتی
نگاه می کنند.
* کارخانه ربات ماشین واقع درکمال شهر کرج ویکی از سازندگان
قطعه برای ایران خودرو که در چند سال پیش با ظرفیت  133کارگر
مشغول بکار بود،درسال گذشته با کاهش نیرو به  63نفر در اوایل سال ،
برای بار دوم در اواسط سال باکمتر از  13کارگر مشغول تولید بود .این
کارخانه در حال حاضر با  6نفر کارگر در حال کاراست.کارخانه ربات
ماشین جزو کارخانه هایی است که همیشه به کارگران بابت دستمزد و
مزایا همیشه بدهکاراست.
* پیمانکار شهرداری منطقه  26تهران که  23کارگر را در زیر پوشش
دارد ،حقوق خرداد کارگران خود را نداده است.این پیمانکار  10درصد
افزایش حداقل حقوق را نیز در پرداختی های خود اعمال نکرده واز بابت
عیدی وسنوات سال گذشته هم به کارگران بدهکار است.او به کارگران
گفته برای دریافت مطالبات خودبه شهرداری مراجعه کنند.شهردار تهران

قالیباف و همچنین رییس شورای شهر تهران چمران در دیداری که با این
کارگران درمسجد امام رضا داشتند درجریان این موضوع قرارگرفته اند.
* کارخانه های بزرگ دولتی هنوز  10درصد افزایش حداقل حقوق
اعمال نکرده وبه همین خاطردرکارخانجات ذوب آهن،فوالد،لوله سازی،
تراکتورسازی ،نیشکر هفت تپه این عدم افزایش به اعتراضات کارگری
تبدیل شده ومسوولین کارخانه ها را به چاره جویی انداخته است .این
مسوولین پایان تیرماه را برای پرداخت  10درصد افزایش حداقل حقوق 4
ماه امسال را به کارگران خود وعده داده اند.
*کارخانه اشتاد سازنده ونماینده انحصاری ماشینهای کشاورزی تیلر از
ژاپن ،درشهرک صنعتی نظرآباد کرج واقع است.این کارخانه از کارخانه
های مادر در صنایع کشاورزی به حساب می آمد .در سال  2000به
تامین اجتماعی(شستا) کارخانه نیروی محرکه فروخته شد.کارخانه نیروی
محرکه که خود زیرمجموعه ایران خودرواست وبرایش تولید می کند .این
کارخانه قبل از  633 ، 2023کارگر داشت که با آمدن قلی زاده شوهر
خواهرنجم الدین مدیرعامل ایران خودرو،مهندسین و تکنسین های مجرب
را اخراج کرده وبه جای آن مدیریت فامیلی را جایگزین کرد .خود آقای
قلی زاده در مگا موتور رییس کنترل کیفیت بوده و آنچنان تخصصی در
امر مدیریت نداشت وبواسطه مدیرعامل ایران خود رو به این سمت
رسید.نتیجه این شد که در طی دوسال  433کارگر آن اخراج وبخش های
ریخته گری ،ماشین کاری وبخش مونتاژ که بخش اصلی محصول ماشین
کشاورزی تیلر را می ساخت تعطیل شدند.برای آنکه کارخانه را تقویت
مالی کنند سوله ها رابه کارخانه ماشین سازی زامیاد کرایه داده تا مدیران
بتوانند حقوق صدمیلیونی خود را دریافت کنند.در حالی که کارگران

ماهها حقوق  433هزار تومانی خودرا دریافت نمی کردند.حتا کاربجایی
رسید که برای شرکت های دیگر بصورت پیمان مدیریت کارکردند(.)2از
 133کارگراین کارخانه تعداد  03نفر رسمی و 203نفر قرار دادی با
شرکت های پیمانکارنیروی انسانی هستند.درحال حاضرکارگران کارخانه
اشتاد  0روز در هفته کارمی کنند و 03درصد حقوق شان را دریافت می
کند.که البته سه ماه به سه ماه همیشه از حقوق عقب هستند.کارفرما برای
گریز از مسایل حقوقی حتا به کارگران فیش حقوقی هم نمی دهد.در حال
حاضر بخش های اصلی کارخانه که به تولید ماشین کشاورزی تیلر
اختصاص داشت مانند ریخته گری،قسمت پرس های  233تنی که در
استان تهران و البرزکم نظیر هستند در کارخانه خاک می خورند.وفقط
قسمت رنگ تا حدودی فعال است .کارخانه برای شرکت نیروی محرکه
موتورسیکلت مونتاژ می کند.تولید در این کارخانه متوقف شده است.
مدیران کارخانه در صدد هستند که کارخانه را تغییر کاربری داده تا
زمینهای آن را فروخته کارخانه را برچننند.کارفرما برای آنکه بتواند از
عهده مخارج سنگین آقایان مدیران بی عرضه برآید دستگاههای کارخانه
را می فروشند.کارگران کارخانه های اشتاد و نساجی مقدم هر روزه به
فرمانداری ساوجبالغ مراجعه کرده و از عدم حقوق خود به فرمانداری
شکایت می کنند.مدیران کارخانه نیز با سر دواندن کارگران ومستاصل
کردن آنان ،کار را بجایی رسانده اند که کارگران آرزوی خالصی ازاین
کارخانه را دارند.کارخانه اشتاد که دردهه چهل درساوجبالغ به مادرتولید
ماشینهای کشاورزی تبدیل شده بود وحتا برای کارگرانش خانه های
سازمانی ساخته بود وشهرکی صنعتی را برپا نموده بودند با خیانت
سرمایه داری انگل تجاری به نابودی کشیده شده و تعدادطبقه کارگر را
در این شهرکاهش دادند تا بهتر بتوانند بدون رویارویی با کارگران و

مقاومت این طبقه ،با زمین خواری وبورس بازی صنعت کشور را نابود
و استقالل اقتصادی را زمین گیر بکنند .این کارخانه در زمان انقالب
کارگران پیشتازی را به جامعه انقالبی تقدیم کرد که یادشان گرامی باد.
*کارخانه سیمان آبیک به دلیل تحریم های ایجاد شده و نرسیدن مواد اولیه
که همراه با سوء مدیریت همراه بود در خطوط تولید وقسمت بسته بندی
دچار رکود شد و به مدت 1هفته از کاربازماند.این کارخانه که در سالهای
قبل  0333کارگر داشت باخیانت های سرمایه داری انگل تجاری به
2333نفرکاهش یافت وتولید آن به یک سوم تقلیل یافته است.که به تبع بر
روی قیمت سیمان نیز تاثیر گذاشته وباعث گرانی این محصول شده است.
*کارخانه مادیران در شهر صنعتی هشتگرد کرج واقع است و درحال
حاضر به تولید گوشی موبایل می پردازد .این واحد تولیدی که زمانی
سازنده مونیتور های کامپیوتری بود و در عرصه عرضه این محصول
گوی را از رقبای خارجی ربوده بود با واردات بی رویه مانیتور به
کشور از کره وسنگاپور دچار رکود شدو یک سوم کارگرانش را که
عموما زنان ودختران تشکیل می دادند را از دست داد.مدیریت پس از
اخراج کارگران زن و تعطیل بخش مونیتورینگ جمعی از مهندسین
مجرب را نیز خانه نشین کرد.سرمایه داری انگل تجاری برای نابودی
صنعت و ژرف تر کردن دره فقر وبدبختی کارگران واحدهای تولیدی
رامتوقف و اخراج کارگران  ،باعث خیل عظیم ارتش بیکاران می شوند .
*کارخانه نساجی فخر ایران (نمازی قبلی) پس از بازنشسته کردن و
اخراج  203کارگر خود با سوابق باالی  13الی  10سال کارخانه را به
قسمت های مختلف تقسیم کرده وبه کارگاههای تولیدی کوچک اجاره داده

اند تا مخارج مدیران در خدمت سرمایه داری انگل تجاری تامین
شود.نمونه ای هوشمندانه از اشتغال زایی رواج یافته!!!.
*کارخانه مقدم یکی از باسابقه ترین نساجی های کشوردرنظر آباد کرج ،
پس از استقرار مدیران وابسته به سرمایه داری انگل تجاری درآن ،سالن
نمایشگاه محصوالتش به پایگاه بسیج تبدیل شد وسپس مابقی کارخانه را
به تعاونی تولیدی فروخته اند که یاران همان سرمایه داری انگل تجاری
است.شهرداری برای نابودی این کارخانه باغهای کشاورزیش را بابت
بدهی عوارض شهرداری تصاحب کرد.کارگران نیز به افتخار بیکاری
نایل شدند .
کارخانه های نساجی مقدم ،فخر ایران ،اشتاد ،سیمان آبیک از کارخانه
های مادردراستان البرزبودند.این کارخانه ها دردهه چهل ازآنچنان رونقی
برخوردار بودند که شهرک های صنعتی ساخته و برای کارگران نیز در
نزدیکی کارخانه مبادرت به ساخت خانه های سازمانی نموده بودند.
* کارگران کارخانه شیشه فلوت قزوین یکی از کارخانه های بی نظیر در
خاورمیانه که بدست مهندسین انگلیسی در سال  2002راه اندازی شد از
بهمن ماه حقوق نگرفته اند.هرچند که در زمان راه اندازی هم 22ماه
حقوق معوقه داشتند.در حال حاضر مدتی است که مهندسین انگلیسی از
کارخانه رفته اند و هم زمان نیز اکثر کارگران را اخراج کردند.
*شهرک های صنعتی شمس آباد،ایوانکی،عباس آباد،پایتخت،اشتاد در
محورگرمسار تعطیل شده و  43الی  03نفر نگهبانان و انبار دارهای در
واحدهای تولیدی این شهرک هاحضور دارند.دراین شهرک ها بلبرینگ،
کندانسور ،اواپرتور و لوازم خانگی تولید می شد.

*کارخانه ایران خودرو به رغم تالشی که در هفته اخیر از طرف
مدیریت به عمل آمد تنها توانست در بخش تولید وانت وپژو تا حدودی
فعال شود.بخش رنگ و تزیینات پژوبا  1شیفت ونصف ظرفیت کار می
کند.قسمت ال  23تعطیل کامل شده است.
*چای شمال ایران یکی از باکیفیت ترین چای های جهان است متاسفانه با
سیاست های ضد ملی و ضد کشاورزی سرمایه داری انگل تجاری طبق
گفته آقای رمضانی رییس سندیکای چایکاران الهیجان ضربه مهلکی به
صنعت تولید چای وکشاورزان چایکار زده است.او می گوید 0333هکتار
زمین کشت چای ازسال2000ازبین رفته است.باتوجه به اینکه  23درصد
مردم الهیجان چایکارند و  6ماه ازسال را کارکرده و 6ماه را بیکارند و
کشت چای به زندگی ومعیشت مردم ارتباط مستقیم دارد،این خیانت به
صنعت چای بیشترنمایان می شود.کارخانه های چای بهاره وبرهان
تعطیل شده ویکسال حقوق معوقه به کارگرانشان بدهکارند .کارخانه چای
املش چای بی کیفیت از خارج وارد کرده وبسته بندی کرده می فروشند.
*اخراج  23کارگر کارخانه لوازم خانگی پاک شوما.این کارگران به
بهانه دادن تست اعتیاد وسپس بدون ارایه هیچ گونه مدرکی به کارگزینی
رفته و برگ اخراج گرفتند.سیاست یکساله مدیریت حاج محمود ابراهیمی
اخراج کارگران متاهل وباسابقه وجایگزینی با کارگران جوان ومجرد
بوده است.

باارسالخبرهایکارگرینشریهپیام
سندیکارایاریکنید!

ریشهیاینهمهتبعیضبهزیانكارگرانایرانیدركجاست؟
شركت دایلم ) (DAELEMكره جنوبی با یك شركت داللی كار (منپاوری)
بنام N. T. Cقراردادی درمورد استخدام كارگرمنعقد نموده كه كلیه
كارگران مورد نیاز شركت دایلم از كارگر نظافتچی تا جوشكار و لوله
كش صنعتی و داربست بند و  ...را در اختیارش قرار دهد .البته نه از
نیروی كار ایرانی بلكه از كارگران فیلیپین و كره و چین و هند و مالزی.
این شركت در شمال پارس جنوبی در كنگان فعال است .اگر یك كارگر
اروپایی یا امریكایی از این خبر آگاه شود اولین تصوری كه به ذهنش
خطور ميكند این است كه ایران به اشتغال صد در صد رسیده و حتا
نیازمند نیروی كار كارگران خارجی است!! آیا در واقع همین گونه است؟
آیا این شكل جدیدی از استثمار نیروی كار با اهداف جدید است یا یك
پدیدهی پیچیدهی استعماری؟؟ امروز ما شاهدقراردادهایی با شركتهای
چند ملیتی ،یك طرفه و غیرشفاف هستیم با شرایطي كه بدتر از قرارداد
های دوران قاجاریه با دارسی است .شركت های منپاوری بدون یك لایر
هزینه،بدون هیچ سرمایهگذاری در ابزار تولید ،یا در هیچ زمینهی دیگری
فقط واسطهی بین نیروی كارومتقاضی نیروی كارند.این مناسبات
واسطهای،الگوی امریكایی صندوق بینالمللی پول است برای خلق یك
طبقهی انگل،بدون كار،وبدون سرمایه،برای حذف بخش دیگری از حقوق
زحمتكشان وریختن آن به جیب سرمایهداران تاپروژههای اجرایی هرچه
پرهزینهتر شود.شركت منپاوری T. C. Nچهارصد نیروی كار فیلیپین به
پارس جنوبي وارد كرده است كه بدون استثنا تخصص ندارند .روستایی
بیسواد فیلیپینی را به عنوان كارگر ساده و نظافتچی معرفی میكند با
ماهیانه  033دالركه بادالر 0433تومان،حقوق این نظافتچی میشود

(دریافتی كارگر فیلیپینی) دومیلیون و هفتصد وبیست هزار تومان .این
دریافتی آن كارگر ساده است .اگر اضافات دیگرراچون سهم خود منپاور،
هزینههای رفت و آمد آن ها و  ....به آن اضافه كنیم به رقمی میلیونی
میرسیم كه ایران باید بابت یك كارگر ساده پرداخت كند .در حالي كه
كارگر ایرانی بیكار و گرسنه آرزوی درصدی از این مبلغ را دارد .به این
اعداد توجه كنید .شركت دایلم بابت استخدام یك مهندس ایرانی مبلغ ده
هزار دالر از دولت ایران دریافت میكند .حداقل هشت هزار دالر و
حداكثر ده هزار دالر .ولی مهندسان استخدامی كرهای رقم بسیار باالتری
میگیرند كه ما اطالع نداریم .با توجه به دالر  0433تومان دریافت دایلم
از دولت ایران می شود 04میلیون تومان كه مبلغ دو میلیون و پانصد
هزارتومان رابه مهندس ایرانی ميدهد و هزینه خوابگاه و غذایی كه خود
كرهای اعالم می نماید مبلغ هفتصد و سی هزار تومان بابت هر مهندس
است .كل هزینه بابت یك مهندس میشود سه میلیون و دویست و سی
هزار تومان بقیه به كیسه شركت كرهای میرود .این شركت بابت یك
مهندس ایرانی 22/0برابر پول دریافت می كند .این نسبت برای كارگران
كمتر میشود ولی بهرحال این چه ضرورتی است كه میباید یك فرد به
عنوان واسطه و دالل بین شركتهای متقاضی كار و كارگر قرار گیرد و
سهم عمدهای از حقوق كارگر رابدون كار،تنهابه دلیل داللی،یعنی مناسبات
غیرضروری و تحمیلی اقتصاد نئولیبرالیستی به كیسه خود بریزد؟! چرا
حاكمیت موجود از ایجاد تشکلهای كارگری كه می توانند قراردادهای
دست جمعی برای حفظ و دفاع از حقوق كارگر ببندند جلوگیری میكند؟!
مگر قرارنبود اقتصاد ما نه شرقی باشد و نه غربی و اقتصاد اسالمی ورد
زبان مسئوالن نبود؟ آیا اقتصاد اسالمی همان تعدیل ساختاری وخصوصی
سازی و چاپیدن كارگران توسط دالالن و برنامه و مناسبات اقتصادی

پیشنهادی بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول است؟ اگر قبال" اشتباه
كرده بودید شفاف با مردم در میان بگذارید .چگونه می شود كه از یك سو
الگوی اقتصاد امریكایی را با شوق و ذوق در ایران به كار می بندید و از
سوی دیگر خود را در حال جنگ با او اعالم میكنید .به هرحال به اصل
موضوع برگردیم .خوابگاه ها و غذا و سرویس رفت و آمدهمان كارگران
ساده بسیار مطلوب است .آنها را با اتوبوسهای شیك و كولردار جابه جا
ميكنند .اگر كارگران ساده فیلیپینی اضافه كار بمانند یك میز بزرگ از
كیك و نوشابههای خارجی خریداری شده ازدبی رابه آنهاعرضه میكنند.
ولی كارگر فنی ایران باید روی خاك و در ظرف یك بار مصرف غذا را
میل كند.ازمیان كارگران فیلیپینی،آن كه كوره سوادی دارد،فورمن می
شود مثال" فورمن داربستبند( .سرپرست  4نیروی اجرایی)این فرد بدون
این كه خودش دست به آچار بزند ،ماهیانه 1033دالر دریافت میكند.
یعنی معادل هفت میلیون هشتصد و بیست هزار تومان كه هیچ مهندس
ایرانی چنین مبلغی را در خواب هم نمیبیند .حقوق یك فورمن ایرانی در
همان كنگان یك میلیون و ششصد هزار تومان است كه همان را هم هر
ماه دریافت نمیكند .شركت كرهای كه میداند قانون كار در ایران تنها یك
مترسك روی خرمن است .ماهانه  1/0روز مرخصي استحقاقی مهندسان
ایرانی را پرداخت نمیكند .كارگران وارد شده بوسیله شركت T. C. N
هیچ كدام تخصصی ندارند آنها یاخواندن نوشتن رامی دانندیا نه ،بیسوادها
كارگر ساده و نظافت چی میشوند و بقیه كه سواد خواندن دارند روانه
سالن های بزرگ ساخت قطعات (شاپ ها) میشوند تا با ماهها تمرین با
هزینه دولت ایران ،یك جوشكار درجه  0بشوند یا یك فیتر(لوله كشی
صنعتی) .چرا دولت همین امكان را برای این همه لیسانس های بیكار
ایرانی فراهم نمیكند؟ آیا چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام

نیست ؟ آیا این حرام حالل شده و چراغ ،یا همان درآمد ناشی از كار
باید خانه فیلیپینی و چینی و مالزیایی را روشن كند ولی كارگر ایرانی
گرسنگی را تجربه نماید؟! این كارگر ساده فیلیپینی پس از تمرین زیاد،
عاقبت جوشكار می شود .وقتی جوشكار درجه  0شد ،ماهیانه  2033دالر
دریافت خواهد كرد كه معادل شش میلیون و یكصد هزار تومان است ولی
پولی كه شركت دایلم بابت این كارگران میگیرد سر به فلك می زند .رقم
حقوق جوشكار در  22/0برابرضرب كنید.گویی ایران تنهابرای ایرانیها
یك جهنم است ولی برای بیگانگان بهشتی است استثنایی ولی نه برای هر
بیگانه ای،کارگران افغانی درایران شرایطی بسیار بدترازشرایط کارگران
ایرانی دارند .در سایت هر پروژه پارس جنوبی دهها لیسانس و مهندس و
متالوژ جوان ایرانی به جای دیدن آموزش به كار نظافت چی گری و یا
عملگی با بیل و کلنگ میپردازند و به قولی ،آچار به دستند ،با حداقل
حقوق و خوابگاههای سراسر ساس (حشرهی گزندهی خونآشام) و پتو و
تشكهای سیاه شده از چرك و بوی نای و حقوقی كه پس از سه الی چهار
ماه با استرس و اعتصاب بدست میآید .آیا مدیران حكومتی نمیدانند كه
حداقل بایدسرهرماه حقوق یك كارگرپرداخت شود؟ روزنامهها پر است از
اخباردیركردحقوق كارگران وآقایان مسوول برایشان اهمیت ندارد .چرا؟؟
چراقانون كار فقط در یك كتابچه وجود واقعی دارد وهیچ ضمانت اجرایی
برای انجام آن وجود ندارد؟! چرا حكومت مدعی دفاع از مستضعفان ،تنها
منافع مستكبران (بخش خصوصی و دالل های بازار) را تامین می كند؟
این ادعاهای شما در زیر پرچم یك اعتقاد و در پشت ماسك خاص آن،
توانست تداوم یابد.اگر مردم درمقابل این همه ستم ،ایستادند،شمابه ویالها
و كاخهایتان در ینگه دنیا و كانادا و سویس و  ...رفتید تكلیف آن پرچم و
آن اعتقاد چه میشود؟! كاتولیكها هم روزی روزگاری ،همهی اروپا را

دراختیار داشتند!! حداقل ،كاری كنید تا جایی مثل واتیكان رابرای خودتان
باقی بگذارید.به كارگر فیلیپینی كارت شارژ همراه روزانه پرداخت
میكنند تا با خانوادههایشان تماس داشته باشند كارگر ایرانی هم در همین
اردوگاه كار نئولیبرالیستی كار میكند ،ولی دریغ از حتا حقوق ماهانهاش.
كارگران فیلیپینی كارت شارژ را به كارگران ایرانی نشان میدهند و با
توهین میگویند" :هی ،علی بابا میبینی ".البته نباید واقعیتها را ندیده
گرفت ،برخی از آنان در حق كارگران ایرانی هم لطف زیادی میكنند و
شرایط هم طبقهایهایشان را درک میکنند .به كارگر ایرانی طبق قانون
كار دو روز و نصف باید مرخصی بدهند در هر ماه ،یا پول آنرا .هم
شركت خارجی دایلم و هم شركتهای "ریشدانه برنجی" وطنی نه
مرخصی را میدهند و نه پولش را .باز هم طبق قانون كار سترون باید به
كارگر ایرانی سنوات پرداخت كنند .پیمانكاران خارجی و وطنی با
ریشخند میگویند" :اینجا منطقه آزاد یا ویژه تجاری است قانون كار شامل
حالش نمی شود" و بخش مقدس خصوصی ،این " حبیبان خدا !" ،سنوات
كارگران را به كیسه خود میریزند .باز هم طبق ،همان قانون كار به
كارگرایرانی باید هر ماه حقوق پرداخت گردد همان چندر غاز توافق شده
را ولی آن را پیمانكار در حساب خودش برای كارگر پس انداز میكند و
بعد از چهار یا پنج ماه بستگی به نوع اعتراضات كارگران یك ماه آن را
پرداخت می كند .آن هم با هزاران دروغ كه كارفرما پول نمیدهد و من
النگوهای زنم را فروختهام و  ...كارگر ایرانی طبق قانون كار باید هفت
درصد حق بیمه بپردازد كه پیمانكار آن را هر ماه از حقوقش كسر
میكند ،و به حساب خود می ریزد .ولی بازهم طبق قانون كار پیمانكار
باید بیست و سه درصد به هفت درصد اضافه كند و بابت بیمه كارگر به
تامین اجتماعی بدهد .باز هم پیمانكاران با تكیه بر این كه اینجا منطقه آزاد

یا ویژه تجاری است ،آن را پرداخت نمی كنند .برخی پیمانكاران هم كه
پرداخت می كنند،هفت درصد راطبق حقوق كارگر از اوكسرمی كنند ولی
بیست و سه در صد را طبق حداقل حقوق پرداخت میكنند .به هرحال به
قول ادبیات لمپنی ،كه تلویزیون نوع گویش آنها را همهگیر كرده است:
پیمانكار " كفزنی" میكند .این یك بام و دو هوا این تصور را بهوجود
میآورد كه ما مشتی بیگانه هستیم و در كشوری بیگانه كار می كنیم.
ایران شده كشورفلیپینی،مالزیایی و چینی و فلسطینی نه سرزمین ایرانیان،
شاید ما را هم می خواهند مانند صهیونیستها به دریا بریزند .از سوی
دیگر فقر ودرماندگی و ناتوانی در تامین هزینه های زندگی باعث گردیده
برخی از روی ناچاری دست به تن فروشی بزنند .آری كارگر مسلمان از
روی درماندگی خودش را به صاحبان بودایی و مسیحی فیلیپینی این
كشورمی فروشند تا شرمندهی خانواده اشان نباشند ،در حالی كه شخصیت
خودش را له و تحقیر كرده است.یكی از آن ها دركنگان دستگیر و اخراج
شد .همین اتفاق دو سال پیش در رابطه با كارگران چینی در اراك در
یونیت  24فاز  1پاالیشگاه اراك رخ داد.
آیا مناسبات اقتصادی امریكایی (نئولیبرالیسم) آن هم در كشوری كه از
نظر صنعتی و فرهنگی عقب رانده شده است و از نظر اقتصادی تنها به
دالرهای نفتی و داللی متكی است ،ویرانگر امروز و فردای ایران
نیست؟ آیا سقوط اخالقی جامعه ،پایین آمدن سن تن فروشی از روی فقر،
تن فروشی مردان ،اعتیاد و زور گیری خیابانی و  ...برآیند مناسبات
اقتصادی موجود نیست ؟ نگرش و شیوهای كه فقر و بیكاری را از یك سو
و گرانی و ورشكستگی صنایع تولید كاالیی را از سوی دیگر ،در پی
داشته است!نگرش اقتصادی پیشنهادی صندوق بینالمللی پول كه اقتصاد
اروپا و امریكا را در هم پیچیده بوسیله فراماسیونرهای اقتصادی وطنی،

بنام استادان دانشگاه و مشاوران دولت های بعد از جنگ به مناسبات تك
قطبی اقتصاد ما تحمیل شده است و ایران را در جایگاه بحرانی امروزی
اش قرار داده و ایران را بهشت بیگانگان و دالالن كرده است ،با واردات
بیكیفیتترین ،كاالهای مصرفی و كارگران بیسواد و بدون تخصص( .در
حالی كه ایران دارای بیشترین و بهترین جوشكاران و لولهكشان صنعتی
در آسیا است) جهنمی است برای ایرانیان ،با فقر سیاه و اعتیاد و تن
فروشی مردان و زنان .البته این نکته را هم در نظر داریم که شرایط کار
برای این کارگران در کشورهای خودشان بسیار بسیار نامناسب است.
آنها هم در کشورهای خودشان شرایط بدتری از کارگران ایرانی در
ایران دارند و ...که در جای خود نیاز به بررسی و تحلیل دارد و نمونه
های آن رادرمقاالت و گزارشها میخوانیم.مهاجرت نیروی کارعاملی
برای تداوم سودهای کالن بازهم بیشتربرای سرمایهداران و دالالن نیروی
کاردر تمام جهان است که به این طریق هم سطح دستمزدها پایین نگه
داشته میشودوهم کارگران رامقابل هم قرارمیدهد.
میرویم؟
راستیماداریمبهكجا 
یاور(کارگر ُپروژهای)
باپیوستنبهسندیکاهایکارگریآگاهی،تواناییوقدرتدفاعازحقوق
خودراافزایشدهیم.
سندیکاسنگرزحمتکشانومحلحقخواهیطبقهکارگربرایدست
یابیبه7ساعتکارباحقوقیکهیکخانواده4نفرهراتامینکند،
است.برایآیندهایبدونبیکاریودستمزدیمناسببرایفرزندانمان
بهسندیکاهایکارگریبپیوندیم.

کارگراننقاشساختمانازهمهطرفتحتفشارهستند!
کارگران نقاش ساختمان که بصورت فصلی و روزمزدکارکرده،هر روزه
با انواع بیماری های پوستی و ریوی وچشمی دست وپنجه نرم می کنند
امسال مزدشان 23درصد افزایش داشته ،درحالی که به گفته بانک
مرکزی تورم  01درصد وحداقل حقوق کارگران در سراسر ایران باید
10درصد افزایش پیداکند.این اولین اجحاف در حق کارگران نقاش .گرانی
هرروزه قیمت رنگ راکارفرمایان ازمزد این کارگران جبران می کنند.
کارخانه های رنگ سازی هر روز به بهانه های واهی افزایش قیمت دالر
ویا نبود مواداولیه قیمت رنگ را باال می برند .کارخانه های رنگ سازی
درعرض یکسال قیمت محصوالت خود را  233درصد باال برده اند .آیا
ازاین 233درصد فقط باید  10درصدش به برادران کارگرما دراین
کارخانه هابرسد ؟؟مشکل کارگران ساختمان همچون مردم ایران تنها
گرانی هرروزه مواد غذایی نیست،بلکه نداشتن پول باعث شده طرح هایی
همچون مسکن مهر که باید متعلق به کارگران زحمت کش باشد،کارگران
ساختمانی نتوانند پول تهیه کنند ومجبورشده اند امتیاز مسکن مهر خود را
با مبلغ  0میلیون تومان درقبال امضای سفته  03میلیونی در شهرک
پردیس به معامالت ملکی ها بفروشند.اینکه در این کار چه بالیی برسر
کارگر فروشنده امتیاز خواهد آمدازجمله اینکه یک امتیاز رابه چند نفرمی
فروشندوبعدکارگربیچاره گیرخواهد افتاد صحبت نمی کنم.بلکه در بهترین
حالت این کارگران با فروش امتیاز خود از گرفتن وام هم محروم می
شوند.اما مشکل اساسی که کارگران با آن درگیر هستند موضوع بیمه
کارگران ساختمانی است.جالب است بدانید که به گفته خبرگزاری ایلنا
«درسال گذشته سایت ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای کارگران تنها13

دقیقه فعال بود وبعدازآن بسته شد»باتوجه به ناآشنا بودن اکثر کارگران
ساختمانی با کامپیوترشمابگویید چه کسانی توانسته اند دراین 13دقیقه ثبت
نام کنند؟ با توجه به اینکه فقط  23هزار سهمیه از  03هزار سهمیه تهران
قرار است در نوبت فعلی به کارگران تهرانی داده شود.وقتی در پایتخت
این گونه باشد ببینیم درشهرستان هاچه خبراست.بازهم به گفته خبرگزاری
ایلنا« ،1033کارگر ساختمانی البرز ازسال 00در انتظاربیمه اند ویا
کاهش 03درصدی سهمیه بیمه کارگران ساختمانی درنیشابور»واین در
حالی است که سهمیه بیمه کارگران ساختمانی درکل کشور 633هزار نفر
است.شما بگویید بی پناه تر از کارگران ساختمانی کارگری هست.؟؟
ما خواهان اجرای قانون در مورد کارگران ساختمانی همچون دیگر
کارگران ایرانی هستیم وآن اینکه از روز اول اشتغال به کار درهرجایی
تحت پوشش بیمه قرارگرفته وکارفرما مکلف به تعهدات بیمه ای کارگران
تحت پوشش خود باشد.

حسینامیدیفعالسندیکایکارگراننقاشوتزییناتتهران

شرمممیآیدتن"سیرم"راباترازویکودک
"گرسنه"کنارپیادهرووزنکنم



فدراسیونهایکارگریعراق،سوریه،لبنان،ترکیه،مصر،اسراییل ! 
دوستانکارگر!
ماه گذشته درمنطقه خاورمیانه وکشورهای ما روزهای بسیار تلخی رقم
خورد.در سوریه گروههای تندرو وآدمکش با انفجار وجنگی خانگی دست
به کشتار زحمتکشان ومردم بیگناه زدند .این آدمکشی موجب محدود شدن
آزادی های سیاسی از طرف دولت سوریه گردید واین امکان از مردم
وسندیکاهای کارگری گرفته شد تا در محیطی آرام نسبت به رویدادهای
کشورشان که دستهای کثیف سرمایه داری جهانی درآن مشهود است
تصمیمات درست و مطلوب رابگیرند .
در ترکیه دولت کارگر ستیز اردوغان ومجری سیاست های صندوق بین
المللی پول وسازمان تجارت جهانی ،پس از اوباش خواندن معترضین به
سیاست هایش ،حمله به سندیکاهای کارگری را آغاز کرد .دولتی که در
راستای منویات آمریکا برادر کشی را در سوریه ترغیب می کرد این بار
دست بر روی زحمتکشان ترکیه بلند کرد.
در لبنان،صهیونیسم وامپریالسیم که بوجود آورنده گروههای تندرو مذهبی
در دنیا هستند سعی می کنند با آشوب و برهم زدن آرامش در لبنان ،
کشور لبنان و زحمتکشان را درگیر یک جنگ خانگی دیگرکنند تا بتوانند
به گروههای تندروی مسلح این امکان را بدهند تا منطقه سوریه ولبنان
وعراق را درجنگی همه گیر درگیرکنند تا صهیونیسم و آمپریالیسم بتوانند
ازموقعیت سواستفاده کرده سرزمین بزرگ صهیون را برپاسازند و
زحمتکشان منطقه بحران فراگیر درقاره آمریکا و اروپا را با جنگی دیگر
به دوش بکشند .

درعراق تروریسم کور هرروزه زحمتکشان وفرزندانشان را در بمب
گزاری ها هدف گرفته ونابود می کند تا مردم ،دست از دمکراسی نیم بند
کشیده وتحت فرمان آمریکا قرار گیرند .تا آمریکا ثروت شان را غارت
کند وبا دست نشانده ای دیگر،هم سرکوب سندیکاها کارگری راهدف
بگیرد وهم آرامش گورستانی را برای زحمتکشان عراق به همراه بیاورد.
با تصویب تحریم های پی در پی توسط سرمایه داری جهانی ،ایران را
در مسیر تهاجم نظامی همچون عراق زمان صدام قرار داده و هم باجنگی
اعالم نشده مردم وزحمتکشان را به خاموشی بکشند.وفردا دریک تهاجم
وسیع به کشتار فرزندان ما دست بیاالیند.تا براحتی منطقه نفت خیز و
منابع عظیم انرژی را در دستان خون آلود خود بگیرند وسیطره فاشیستی
رادرایران حاکم کنند.این تحریم ها به سرمایه داری کشورمان این فرصت
را می دهد تا بااین بهانه دست به محدود کردن هرچه بیشتر آزادی های
سیاسی بزند.
متاسفانه امروز برادران وخواهران ما درمصر درگیر یک جنگ
خانمانسوز و برادرکشانه شده اند که از یکسو تندروها به آن دامن می
زنند واز طرف دیگرهم ارتش برای بازپس گیری قدرت از دست رفته ،
بهانه برای کشتار زحمتکشان داشته باشد  ،ونیروهای نفوذی امپریالیسم
هم هر دوطرف ماجرا را به تشنج و درگیری سوق می دهند.
ما از برادران وخواهرانمان می خواهیم دست به دست یکدیگر داده با
پرهیز از نقشه های برادرکشی وبه نفع امپریالیسم وصهیونیسم باگسترش
مبارزه برای دمکراسی وحقوق فردی واجتماعی که عامل مهم فراهم
کننده شرایط تحول های اساسی اقتصادی واجتماعی در کشورهایمان
است ،نقشه های اسراییل وایاالت متحده آمریکا وهم پیمانانش در اتحادیه

اروپا برای تسلط برمنابع عظیم وسرشارازانرژی نقش برآب کنیم.آنچه
برای سرمایه داری برای حل بحران فزاینده اش الزم است جنگ،
بیکاری،فقر،زحمتکشان این کشورهاست.ما توطئه جنگ افروزی در
منطقه ومتعاقب آن رشدطالبانیسم درکشورهای درگیرجنگ رامحکوم
کرده وسیاست هایی راکه ایران وزحمتکشان منطقه را به سوی جنگ
سوق دهدرا افشا نموده واعالم می کنیم شعله ورشدن جنگ دارای ابعاد
خطرناک محلی،منطقه ای وجهانی است ورشد قارچ گونه القاعده رافراهم
خواهد ساخت.
دوستان کارگر سوریه ای ،لبنانی،عراقی ،مصری،ترکیه ای واسراییلی!
ما تاکید می کنیم که همه ما کارگران منطقه وایران طالب صلح وضد
هرگونه جنگ افروزی هستیم.جنگ برای زحمتکشان سراسر دنیا حاصلی
جز درد ورنج نخواهد داشت.
رفقایکارگر!
بیایید همگی باهم درکشورهایمان برضد جناح های جنگ افروز وعامل
سرمایه داری وسرمایه داری جنگ افروز جهانی متحد شده ومبارزه
کنیم.مبارزهکنیمتافرداییبهتررابرایفرزندانمانتدارکدیدهباشیم.

تصمیموخواستماتعیینکنندهاست.
سندیکایکارگرانفلزکارمکانیک
هیاتبازگشاییسندیکایکارگراننقاشوتزیینات
22/4/1392برابربا29جوالی1129

فدراسیونهایکارگریث.ژ.ت،اونسا،اف.اس.یو،
ث.اف.د.ت وسندیکایکارگرانفلزکارسوئد
دوستانکارگر !از روز  02جوالی 1320تحریم های جدیدی علیه کشور
ما ایران که شش ماه پیش به امضای پرزیدنت باراک اوباما رییس
جمهورآمریکا رسیده بود،به اجرا گذاشته شد.تحریم بخش های انرژی،
کشتیرانی ،کشتی سازی،واحد پول ملی ایران وصنایع خودروسازی و
فراورده های پتروشیمی رادربرمی گیرد.ایاالت متحده آمریکااز
کشورهای عضو اتحادیه اروپاخواسته است که این تحریم ها را به اجرا
بگذارند .با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی کشورمان که گریبانگیر
زحمتکشان ایرانی است این تحریم ها باعث رکود تولید در صنایع مورد
تحریم وتورم وفقر بیشتر وهمچنین منجربه بیکاری کارگران ومتالشی
شدن خانواده های زحمتکشان ایرانی خواهد شد .این تحریم ها به سرمایه
داری مالی تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی که در سیاست نفوذ
کرده است این امکان را خواهد دادتا باتوسل به بهانه تحریم ،آزادی های
سندیکایی وتاکید شده در قانون اساسی کشورمان را نادیده گرفته وفشار
را برفعالین سندیکایی افزون کند.این تحریم ها جنگی اعالم نشده برضد
زحمتکشان ایران است وخانواده های زحمتکشان را هدف گرفته است.
کارگران ایرانی از شما می خواهند تا مبارزه برای لغو این تحریم ها را
دردستور کارخود قرار دهید .
سندیکایکارگرانفلزکارمکانیک
هیاتبازگشاییسندیکایکارگراننقاشوتزییناتتهران
2931/4/28برابربا7جوالی1129

اعالمحمایتسندیکایکارگرانفلزکارمکانیکو
هیاتبازگشاییسندیکایکارگراننقاشوتزئینات
ازبازگشاییخانهسینمایایران
پایمردی اعضای محترم خانه سینمای ایران درجهت حفظ حقوق
شهروندی و تداوم مجمع صنفی مستقل ،با تدبیر منتخبین فعالین همان
صنوف و حضور دوشادوش زحمتکشان این صنعت هنری که نمایانگر
وحدت مستحکم در میان اهالی این خانه برای بازستانی آن حقوق حقه
است ،مارا برآن داشت تا ضمن تقدیر از استقامت هنرمندان و صنعتگران
سینما،حمایت خود را از تالش برای بازگشایی واحترام به خردجمعی
خانه سینما اعالم کرده وتا دستیابی به این آرمان در کنار آنان ایستاده ایم.
حقوق صنفی بخش جدایی ناپذیر از حقوق شهروندی است که دراصل 16
قانون اساسی بخصوص عبارت پایانی آن نقش بسته است« ..هیچ کس را
نمی توان از شرکت در آنها منع کرد ویا به شرکت در یکی از آنها
مجبور ساخت»
امید است که به زودی برگ جدید فعالیت در خانه سینما ،با توجه ویژه
به مسائل کارگری اصناف گوناگون عرصه فیلمسازی همراه شود که
مسلما ارتقای جایگاه دست اندرکاران فرهنگ و هنر بدون عنایت به
مصایب کارگران آن اقشار میسر نخواهد بود.
زندهبادسندیکاپایندهبادخانهسینما
سندیکایکارگرانفلزکارمکانیک
هیاتبازگشاییسندیکایکارگراننقاشوتزیینات2931/4/17

مصاحبهابراهیممددیعضوهیاتمدیرهسندیکایکارگران
شرکتاتوبوسرانیشرکتواحدباخبرگزاریایلنا
حقوقدان»،بازگشت

رئیسجمهور«

انتظاركارگراناز
وزارتكاربهمدارقانوناست
چکیده«:اگروزیركارآیندهقصداجرایعدالتراداردبایدازشجاعت
کافیبرایپاسخگوییبهمعترضان،منتقدانومخالفاناحتمالیاقدامات
اتوبوسرانی

خودبرخوردارباشد».یکفعالمستقلصنفیدرشركتواحد
تهران گفت:وزیر کار کابینه «تدبیر و امید» باید با حقوق کار ،بازار
کاروجامعهکارگریآشناباشد.
ابراهیم مددی با بیان اینكه ،اگر وزیر كار آینده قصد اجرای عدالت را
دارد باید از شجاعت کافی برای پاسخگویی به معترضان ،منتقدان و
مخالفان احتمالی اقدامات خود برخوردار باشد ،به ایلنا گفت :به دلیل
توزیع ناعادالنه قدرت و اثرگذاری میان گروههای کارگری و کارفرمایی،
ساختار وزارت کار با استاندارهای قانونی فاصله دارد .نمونه بارز این
مسئله صدور احکامی است که در سالهای گذشته توسط مراجع تشخیص
و حل اختالف به زیان کارگران صادر شده است.وی بایادآوری اینکه
رئیس جمهور جدید دارای تحصالت حقوقی است ،گفت :کارگران از
رئیس دولتی که خود را حقوقدان و پایبند قانون میرود انتظار دارند که
فعالیت وزارت کار را به مدار حقوق کار بازگرداند.مددی افزود :برای
گام نخست وزیر کار کابینه جدید باید فعالیت فعالیت تشکلهای مستقل
کارگری را به رسمیت بشناسد و عالوه بر آن به تبعیضهای موجود در
مناسبات سه جانبه پایان دهد.این فعال کارگری تاكید كرد :اگر دولت آینده

قصد اجرای عدالت را دارد باید وزیر کار کابینه بتواند از حقوق قانونی
کارگران دفاع کند.مددی با اشاره به روند تصویب دستمزد سال جاری در
دولت دهم ،اظهار كرد :وقتی وزیرکار،تعاون و رفاه دولت درمقابل افکار
عمومی با محافظه کاری ،واقعیتهای اقتصادی را نادیده گرفته و دستمزد
کارگران را ۶درصد کمترازنرخ تورم دولتی تعیین میکند،دیگر نمیتوان
در چنین وزاتخانهای مدعی اجرای عدالت شد.این فعال کارگری افزود:
تعمد وزارت کار در پایین نگهداشتن قدرت خرید کارگران درحالی است
که طی سالهالی اخیر با وجود بحرانهای اقتصادی سرمایه و دارایی
کارفرمایان چندین برابر شده و در مقابل سفره و جیب کارگران روز به
روز محدودتر شده است.وی با بیان اینکه درجریان تعیین دستمزدهای
سال  ۲۹وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درجهت تامین منافع گروههای
کارفرمایی و سرمایهداران گام برداشت ،گفت :این وضعیت نشان میدهد
که حتی در گفتگوهای اجتماعی نیز توزیع قدرت ناعادالنه بوده است.این
فعال کارگری گفت:درحالی که قانون اساسی کشوربررفع هرگونه تبعیض
تاکید دارد ،شاهد آن هستیم که گروههای کارفرمایی و صاحبان سرمایه به
راحتی به مسئوالن دسترسی دارندوازاین ارتباط برای پیشبرد خواستههای
خود استفاده میکنند.مددی افزود:درمقابل کارگران وحتی نمایندگان دولتی
آنها چون از داشتن چنین رابطهای محروماند باید برای بیان گفتههای
خود،مدتها درپشت ساختمانهای سازمانهای مختلف منتظر بمانند.

کارگرمتحدهمهچیزکارگرمتفرقهیچچیز


تعرضبهحقوقکارگری
کارگر واژه شناخته شده وبسیارآشناکه تاریخچه کهن وپرفراز ونشیبی در
طی ادوار مختلف تاریخ دارد.حقوق این زحمتکشان پایمال شده ،وباتوجه
به پیشینه قوی وتاریخ غنی،همیشه جزء ضعیف ترین اقشار دربین جامعه
اجتماعی بوده اند.دستمزد کارگران ،که از پیش پا افتاده ترین وساده ترین
نیازهای معیشتی فردمی باشد،بارها ازبین رفته ویامورد تعرض قرار
گرفته است.بطورمثال می توان به کارگر مشغول بکار در کارخانه های
خصوصی وکارگاه هاوبخش های مختلف درصنعت تولیدوعرضه
محصول اشاره کرد،که بااحتساب حضور ونقش مفید وموثری که در
پیشرفت،تکامل وتحول نظام کار واقتصاد دارداما فاقدهرگونه امنیت شغلی
 ،حقوق و مزایای کافی ومتناسب با تورم و وضعیت اقتصادی کشور و
همچنین عدم وجود خدمات اجتماعی و رفاهی مناسب و بسیاری ازمزایای
الزم که جزء نیازهای اولیه فرد می باشد ،را دارند و همواره درگیر
مشکالت و معضالتی هستند که از مواد اشاره شده در فوق سرچشمه می
گیرند.متاسفانه کارگران به علت نیاز بکار وهزینه های زندگی واجتماعی
جامعه حاضر به انجام فعالیت در کارخانه هاو کارگاههای و محیط هایی
اینچنینی هستند،که فاقد بیمه،وعده غذایی،شیفت های طوالنی مدت و
خالف قانون کار،سرویس ایاب و ذهاب،محیط کار نامناسب و مسایل این
چنینی هستند.این موارد باعث سوءاستفاده و تعرض به حقوق این
زحمتکشان توسط کارفرمایان وسرمایه داران و صاحبان مشاغل شده که
جای بسی اعتراض وناراحتی وکمی تعقل توسط مسوولین مربوطه را
دارد.بطوریکه درزمان نیاز،به استخدام وبکار گیری نیروهای آماده بکار
اقدام کرده و در زمان کاهش تولید وفروش محصوالت و کاهش تقاضا از

سمت مشتری وتغییرفصول،اقدام به تعدیل نیروهای شاغل خودمی کنند،
که دراین صورت هیچ امیدی به بهبود وضعیت نخواهد بود.تعجب بیشتر
این است که وزارت کار نیز هیچ گونه اعتراض و دخالتی دراین رابطه
نداشته به صورتی زیرکانه حامی این امر نیزباشد.در سالهای اخیر این
امر با اخراج کارگران باتجربه وماهرانجام شده ودرعوض با استخدام
نیروهای جدیدو دریافت وام های مربوط به اشتغال زایی نسبت به پیشبرد
این نظام فاسد وانگلی اقدام می کنند.امیدبهآنکهروزیرسدکهکارگران
بدونهیچدخالتینسبتبهانجامکاروفعالیتشغلیوآیندهخوددرمحیط

هایکارواجتماعتصمیمگیرندهباشند(.کارگرکارخانهتولیدی)
*مامخالف واردات بی رویه ونابودکننده صنعت،کشاورزی،
دامداری وموافق اعمال نظارتی شدید بر بازرگانی خارجی
هستیم.ما موافق گرفتن مالیات اصولی وبرنامه ریزی شده
ازسرمایهداریانگلتجاریوقماربازاناقتصادیهستیم.ما
موافقدخالتسندیکاهایکارگریودیگرتشکلهایمردمی
درامر مسایل اقتصادی واجتماعی هستیم،بخصوص در
مدیریت تامین اجتماعی واجرای کامل قانون کار ونظارت بر
واحدهای تولیدی بحران زده وهمچنین بکارگیری واعمال
دقیق قانون کار،ایمنی و بهداشت کار وتامین اجتماعی در
واحدهایتولیدیهستیم*.

کارگرانفلزکارمکانیکدیماه2932

خبرنامهتحلیلیفلزکارشماره39
اکثراخبار مندرج در داخل گیومه ها ازخبرگزاری ایلنا نقل شده است
بیکاری،قرار دادهای موقت،عقب افتادن دستمزدها،تعطیلی کارخانه ها،
کشته شدن کارگران درحوادث کاری،زیرپاگذاشتن قانون درموردزنان
کارگرولغوبازنشستگیبا21سالسابقهونادیدهگرفتنحقوقاعضای
خانهسینماوچنبرهزدنسرمایهداریانگلتجاریدرسیاستواقتصاد
ازجمله دروزارت کار وافزایش واردات ازجمله اخبارمطرح دریکماه
گذشتهبودهاست.نگاهیبهایناخبار:
«لرستان قهرمان بیکاری کارگران درکشور -اخراج 23کارگرقدیمی در
کارخانه پاکشومابرای صرفه جویی درهزینه های کارخانه -تعطیلی
کارگاه های کشتی سازی صدرای بوشهربه دلیل اعتراض 2033کارگران
به عقب افتادن حقوقشان طی سه ماه گذشته –بیکاری00کارگر صنایع
ارسطو103-کارگرکاغذسازی کارون درانتظاربازگشایی کارخانه-تعطیلی
433واحدتولیدی آجردراصفهان-تعطیلی 033کارخانه تولیدلبنیات به دلیل
هدفمندی یارانه هاطی سال گذشته211-هزارکارگرقطعه سازبیکارشدند-
60کارگراخراجی قارچ سینادرانتظاربازنشستگی103-کارگرفوالدزاگرس
قروه اخراج شدند»اینگوشهکوچکیازاخباربیکارشدنکارگراناستکه
درمطبوعات مجازمنتشرمی شود.بسیاری ازکارگران ساختمانی ،شرکت
های خصوصی،کارگاههای کوچک اخبارشان راهی به این مطبوعات
ندارد،ازجمله می توان به بیکاری گسترده کارگران نقاش،بنا،گچ کار،
سیمانکار،سنگکار،جوشکاراشارهکرد.اگر بیکاریدرصدرخبرهای
کارگریاستبیحقوقیوعدمپرداختبهموقعحقوقرانیزمیتوان

از مهمترین مشکالت طبقه کارگر دانست،که درپی آن،بیکاری این
خانواده های کارگری راتهدید می کند03« .کارگرتدبیرنیرو0ماه حقوق
نگرفته اند103-کارگرکارخانه برک0ماه حقوق نگرفته اند 033-کارگر
آبفای اهواز 4ماه تاخیردرپرداخت حقوق داشته اند01-هزارکارگرفوالد0
ماه حقوق نگرفته اندو10درصد افزایش حداقلی حقوق هم درموردشان
اجرانشده است233-هزارکارگرشاغل درپارس جنوبی ومناطق ویژه
تجاری جنوب ایران از0تا0ماه حقوق ازشرکت هایشان طلبکارند-
اعتراض کارگران تراکتورسازی تبریزبه تاخیر1ماهه درپرداخت
حقوقشان-اعتصاب کارگران نوردلوله وپرفیل صفای ساوه دراعتراض به
4ماه عقب افتادن حقوق شان»اگرکارگاههای کوچک وزیرصدنفربدلیل
شرایط رکود،تحریم،هدفمندی یارانه هاقادربه پرداخت حقوق کارگران
خود نیستند ،چرادرپروژههایملیهمچونفوالد،نیرو،پارسجنوبیکه
پول سازترین پروژه های این کشورندوسرمایه داری انگل تجاری
مدیریتشرابهعهدهدارد وسودهایافسانهایمیبرند،کارگرانشان
یا بیکار ویا ماههاتعویق حقوق دارند؟درپارس جنوبی اکثراعتصابات
توسطپیمانکارانمربوطهبهکارگرانتوصیهوراهاندازیمیشودتااز
مافیای نفتی مطالباتشان را وصول کنند.آیاواقعاکمبودنقدینگی است یا
اینکه در این آشفته بازار،سرمایه داری انگل تجاری از دادن دسترنج
کارگرانامتناعکردهوبهسودهایبادآوردهخوداضافهکند.چهکسانیدر
راس هرم قدرت وسیاست ازاینان حمایت می کنند؟چگونه است که
کارفرمایفوالدزاگرسدرکمیسیوناصل 31قولمیدهدکهکارگرانرا
بهسرکاربازگرداندولیپسازآمدنکارگرانبهشهرقروهزیرقولشمی
زند؟چرا فرماندارشهرقروه ازاین آدم که شهررابا ندادن حق وحقوق
کارگران به آشوب می کشاند بازخواست نمی کند؟اگراین آقانمی تواند

کارخانه را راه اندازی کند،کارگران می توانند به بهترین وجهی این
کارراکردهوماهانهحقوقاینآقاراهمپرداختکنند.ثروتوبودجهاین
کشورازنفتتامینمیشودچگونهاستکهاینثروتنبایداولبدست
تولیدکنندگانش که هماناکارگران پارس جنوبی است برسد؟چطور برای
پرداخت حقوق چندصدمیلیونی مدیران پول هست وپاداش هم داده می
شود ولی برای کارگران نیست؟کدام مدیراین پروژه است که حقوقش
یکماه حداقل عقب افتاده باشد؟ ویا پاداش چندصدمیلیونی درآخرسال
گذشتهرانگرفتهباشد؟دوستان اینسیاستسرمایهداریانگلتجاری
استکهایرانراویرانوطبقهکارگررالهشدهمیخواهد.سرمایهداری
برای اینکه بتواندسکان اعتراضات کارگری و نبض زندگی میلیونها
زحمتکشرادردستداشتهباشد،باقراردادهایسفیدامضااینمهمرا
مدیریت می کند«133کارگر اداره مولدبخارقطاررجا قراردادسفیدامضا
هستند 203 -کارگرنیروگاه حرارتی تبریزبا قراردادکمترازیکماه کارمی
کنند -پرداخت203هزار تومانی کمترازحداقل مزذ درکارگاههای کوچک-
حداقل مزد دربرخی ازکارگاههای کوچک پرداخت نمی شود -کارگران
نانوایی درمحدوده مصوبه حداقل مزدقرار ندارند»درنیروگاهها،پارس
جنوبی،فوالد،ذوب آهن،کارخانه های ماشین سازی همچون ایران
خودرو-سایپا-سایپادیزل-واگنسازیپارس-ماشینسازیاراکوتبریز-
کارگران باقراردادهای یکماه تاششماه کارمی کنندتاشمشیربیکاری و
بیکارسازی همیشه روی گردن طبقه کارگرآویزان باشدتاهرگاه طبقه
کارگرخواستاعتراضیبکندباشمشیربیکارسازیهمچونفوالدزاگرس
قروهآنانرابهدرهفقروتباهیبفرستند .دراینمیانکارگرانزنبی
حقوقتروبیپناهتروموردهجومبیشتریاند.بهاینخبرهاتوجهکنید
«کارگران زن درکارگاههای کوچک قدرت چانه زنی کمتری دارند-

تضییع حقوق کارگران زن درکارگاههای زیرزمینی شایع تر است»البته
آنچهمامیدانیمازایناخباروحشتناکتراست.کتکزدن،تجاوز،توهین
های زشت دربسیاری ازاین کارگاهها رواج دارد.سودجویی کارفرمایان
جان کارگران را نیز نشانه رفته است«کشته شدن160نفربراثرحوادث
ناشی ازکاردرظرف 1ماه که دربین آنان 1نفر زن هستند،تهران و
خراسان جنوبی رکورد دارهستند»این آماریعنی 4/3نفرکارگر در
هرروزکشته می شوند که نشان از سودجویی کارفرمایان دارد.کشته
شدنکارگرانیبیگناهیکهبرایرفعنیازهایانسانیخودتنبهشرایط
غیرانسانیکهمرگعاقبتآناستهشداردهندهاینموضوعاستکه
وزارت کاردربازرسیهای خودازکارگاهها وکارخانه هاوتذکردادن ایمنی
درکارفرمایان بشدت اهمال وسهل انگاری می کند.وزارت خانه ای که
کارش رفاه واموراجتماعی است باتصویب حداقل مزد 4برابرزیرخط
فقر،فقر رابجای رفاه ومرگ ومیررابجای اموراجتماعی دراین وزارت
خانهبهامریعادیبدلکردهاست.
نهتنهاوزارتکارنگاهیانسانیبهطبقهزحمتکشنداردبلکهوزارت
بازرگانینیزبههیچوجهسیاستیبهنفعکشورومردمرادنبالنمیکند
وافزایشقیمتهاوگرانیهرروزهناشیازسیاستهاینابخردانهاین
وزارتخانه است.وزیربازرگانی 91میلیون ایرانی زحمتکش را ازسبد
کاالی رمضان محروم کرد 91.میلیون کارگری که سالهاست ازعدم
هماهنگی بین دستمزدهاوگرانی اعتراضش به هفت اسمان بلنداست.
81میلیون ایرانی که باتصویب ارزمرجع 31درصد قدرت خریدش را
ازدستدادهاستوسفرهاشخالیازمیوهوگوشتوروغنگشتهقربانی
سیاستهایسرمایهداریخائنیشدهاستکهسودرادروارداتهر

چه بیشتر ونابودی اقتصادوگرسنگی طبقه مزدبگیر می داند« .افزایش
واردات63درصدی واردات گندم.خریدگندم ازکشاورزان ایرانی 013
تومان،خریدگندم از واردکننده ها 2133تومان-واردات دکل های حفاری
چینی از چین برای وزارت نفت.باتوجه به داشتن توانایی کشور درساخت
دکل حفاری ورقابت با دیگرکشورهاوصادرات این محصول به خارج
ازکشور»دوستان شمابگوییدوقتیوزارتبازرگانی گندمراازوارد
کننده2111تومانمیخردوازکشاورزایرانی811تومانیعنیچه؟جز
سیاست نابودی دهقان وکشاورزی ایران معنای دیگری دارد؟ دوستان
وقتیدکلهایوزارتنفتبدستتوانایکارگرایرانیساختهمیشود،
واردکردن این دکل ها ازخارج جزبیکاری کارگران ایرانی و ثروتمندتر
شدنبازرگانانخائنبهاقتصادومردمایرانچیست؟
دراین روزهای تغییر دولت،زمزمه ویژگی های وزیرکارآینده  چندی
استدرمیانفعاالنکارگریمشاهدهمیشود«.وزیرکارروحانی نبایداز
جنس کارفرما وپیمانکارباشد-حضورگرایش کارفرمایی در وزارت کار
باعث ادامه تنش هامی شود-وزیرکارنگاه قهرآمیز به واکنش های صنفی
کارگران راتعدیل کندونه تنهابایدصدای کارگران رابشنودبایدصدای
کارگران باشد-شخصی در راس وزات کارقرارگیردکه دارای خاستگاه و
پیشینه کارگری باشد،که هرتجمعی راتهدید امنیت ملی تلقی نکند»همهاین
تذکرات خوب ودرست است،اگرآقای روحانی قصداین راداشته باشد که
ازسیاست واردات به سیاست تولید وازنگرش ودستورات صندوق بین
المللی پول که اقتصادوتولیدصنعتی ما رانشانه گرفته است ،فاصله
بگیرد.شایدوزیرکاریازجنسیدیگررادرکارنامهخودبگنجاند .مافکر
می کنیم این سخنان ابراهیم مددی عضوبرجسته سندیکای کارگران
شرکت واحداتوبوسرانی تهران که درمصاحبه باایلناابرازشدوبه دلیل

صراحتشحتا14ساعتهمدرسایتاینخبرگزاریباقینماند،جانکالم
کارگرانایرانباشد.
ابراهیممددی:انتظارکارگرانازرییسجمهورحقوقدان،بازگشتوزارت
کاربه مدارقانون است.اگروزیرکارآینده قصداجرای عدالت را داردبایداز
شجاعتکافیبرایپاسخگوییبه معترضان،منتقدان،مخالفاناحتمالی
اقداماتخودبرخوردارباشد.وزیرکارکابینه«تدبیروامید»بایدباحقوقکار،
بازارکار،وجامعهکارگریآشناباشد.


داغحسرت
گوشدلواکنتوایباالنشینتابگویمباتوازاینسرزمین
سرزمینمیکسرهدوزخبماستلیکفردوسبریناغنیاست
ازگرانیجانمابرلبرسیدکسعملازوعدههاهرگزندید
هرچهازاینسرزمینگویمکماستزآنکهاقیانوسرنجوماتماست
خلقبرآننددراینروزگارروزگاروحشتومردمنزار
باندیکدرصدشودهرجامهارتاشودبنیادهستیاستوار
دردبادستخرددرمانشودزندگیبرکامهرانسانشود
آنزمانانسانتوانگفتنبماکسنیفتددرجهانازپازما
علیجعفریمرندی(کارگر)

