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 اعتصاب و تظاھرات بزرگ 

 زنان در سوئيس
 از برابرحقوقی تا تغييری واقعی

 
 سال پيش ٣٧.  ايم ما از صبرکردن خسته شده"

قانون برابری زن و مرد در قانون اساسی 
 سال است که سوئيس ٢٢سوئيس مطرح شد و 

اما مزدھا و .  قانون برابری داشته است
يابند  ھای بازنشستگی ما دائماً کاھش می مستمری

 ."انگيزند و اغلب رقت
ھای زنان  اين فرازی است از فراخوان گروه

برای برپايی اعتصاب و برگزاری تظاھرات در 
ايده اين اعتصاب .   در سوئيس٢٠١٩ ژوئن ١۴

در سال گذشته پس از دلسردی زنان از تصويب 
ای در مجلس جھت اعمال نظارت بر توزيع  Iيحه

طبق .  ھا شکل گرفت ھا و شرکت مزد در کمپانی
 ١٠٠ھای دارای بيش از  اين مصوبه، تنھا کمپانی

چنين در  ھم.  گيرند شاغل تحت نظارت قرار می
ھايی که به پرداخت  اين Iيحه اقدامی عليه شرکت

. بينی نشده است دھند، پيش نابرابر مزد ادامه می
ھرچند اين اعتصاب در اعتراض به انواع 
نابرابری بين زنان و مردان برپا شد، اما به علت 

زمانی اين فراخوان با صد و ھشتمين نشست  ھم
، نابرابری دستمزد محور "سازمان جھانی کار"

در پی اين فراخوان که از .  اعتراضات گرديد
ھای کارگری نيز برخوردار بود،  حمايت اتحاديه

ھا   ھزار نفر در شھرھای مختلف به خيابان۵٠٠
اين نخستين باری نبود که زنان سوئيس .  آمدند

. برای برابری جنسيتی دست به اعتراض زدند
 سال پيش، در پی رأی مردم در ٣٧نزديک به 

، قانون برابری به قانون ١٩٨١ ژوئن سال ١۴
طبق ماده ھشتم قانون .  اساسی سوئيس افزده شد

زنان و مردان بايد حقوق برابر : "اساسی سوئيس
ھا را، چه در  قانون بايد برابری آن.  داشته باشند

دھد، مدام  حوادثی که در معادن ايران رخ می
يابد و توام با آن بر تعداد کارگرانی که  افزايش می

دھند و يا صدمات جدی  جان خود را از دست می
در ھمين مدت کوتاھی .  شود  بينند، افزوده می می

ھای  گذرد، اخبار و گزارش که از سال جديد می
متعددی از حوادث محيط کار در معادن ايران و 
. مرگ و مصدوم شدن کارگران انتشاريافته است

ھای وابسته به رژيم،  بر طبق گزارش خبرگزاری
در آخرين ھفته خردادماه، تنھا در معدن 

.  سنگ البرز شرقی، چھار حادثه رخ داد زغال
 خردادماه، درنتيجه ريزش تونل ٢٣در تاريخ 

سه ماه از وقوع بارش باران ھای شديد و جاری 
شدن سيل در مناطق وسيعی از ايران گذشته 

 استان ١۴سيل ويرانگری که بيش از .  است
کشور را فرا گرفت و خسارات جانی و مالی 

طبق آمار پزشکی قانونی .  فراوانی ببار آورد
 نفر در جريان اين فاجعه کشته شدند ٧۶دست کم 

خسارات .   نفر آنان فقط در شيراز بودند٢١که 
مالی سيل اگرچه ده ھا ھزار ميليارد تومان 
برآورد شده اند، اما تاکنون از طرف ھيچ يک از 
نھادھای مسئول جمھوری اسoمی آمار دقيقی از 
ميزان خسارات مالی وارد شده به بخش ھای 
کشاورزی، صنعت، توليد، جاده ھا، پل ھا،احشام 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢٧شماره    ٩٨  تير  ٣ –سال  چھل و يکم 

 معادن، قتلگاه کارگران در ايران

 طبقه کارگر ايران و صد سالگی سازمان جھانی کار

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 تومانی ۴٢٠٠بحث بر سر چگونگی حذف دIر 
واردات کاIھای اساسی و تعيين تکليف اصoحيه 

ھای اصلی مقامات  بودجه، به يکی از مشغله
حکومتی در روزھای اخير تبديل گشته که در 

ھای فراوان و گوناگونی  شان بازتاب ھای رسانه
در حالی که امير باقری نماينده .  داشته است

 خرداد در ٢٧"  شورای اقتصادی سران قوا"

شورای راھبردی توسعه "ششمين جلسه 
از برگزاری جلسه سران قوا برای "  صادرات

 شنبه ۵ تومانی در روز ۴٢٠٠تعيين تکليف ارز 
 خرداد خبر داده بود، ھمتی رئيس بانک ٣٠

 روز بعد، ٢مرکزی و ربيعی سخنگوی کابينه 
گونه  برگزاری جلسه در اين روز را بدون ھيچ

 سيل زدگان، زخم خوردگان فراموش شده

  تومانی کاIھای اساسی۴٢٠٠حذف دIر 
 ست؟  در خدمت چه کسانی



 ٢ ٨٢٧ شماره  ٩٨  تير ٣    ٢

١از صفحه   

 اعتصاب و تظاھرات بزرگ زنان در سوئيس
 از برابرحقوقی تا تغييری واقعی

ويژه در  قانون و چه در عمل، تضمين کند؛ به
زنان و مردان بايد .  خانواده، آموزش و محل کار

از حق پرداخت برابر برای کار برابر برخوردار 
 ".باشند

 ھزار نفری ۵٠٠با وجود اعتصاب و تظاھرات 
 ١٩٩۶، تازه در سال ١٩٩١ ژوئن ١۴زنان در 

ھای تند در پارلمان اين ماده به  در پی بحث
پس از آن نيز، اجرای آن .  مرحله اجرا درآمد

چندان کند و آھسته بود که بارھا اعتراضات زنان 
بنا به آمارھا، نابرابری .  را برانگيخته است

.  درصد بود٢۴ در حدود ١٩٩۴دستمزد در سال 
 درصد ١۵ تا ١٢ به ٢٠١۴اين اختoف در سال 

 ٢٠١۶کاھش يافت، اما اين روند نزولی در سال 
 درصد و ١٩ /  ۶مجدداً سير صعودی يافته و به 

اداره فدرال آمار " بنا به گزارش ٢٠١٩در سال 
 . درصد افزايش يافته است٢٠به " سوئيس

نابرابری دستمزد، تنھا معضل زنان در سوئيس 
ی "اونيا"يکی از زنان عضو اتحاديه .  نيست

ای پيش از اعتصاب روز  سوئيس در مصاحبه
جمعه، گفت، دIيل بسياری برای تشويق مردم به 
شرکت در اعتصاب وجود دارد، از دستمزد 
نابرابر گرفته تا فشار بر شاغoن نيمه وقت، 

 ۶٠اشتغال .  فشار کار خانگی و خشونت جنسی
وقت، سوئيس را در  درصد زنان در کارھای نيمه

در حالی که .  رده دوم جھانی قرار داده است
درآمد زنان دارای مشاغل نيمه وقت، به طور 

 درصد از درآمد خانواده را ٢۴متوسط، تنھا 
با آن که تبعيض و نابرابری عليه .  کند تأمين می

داری، ساختاری و  زنان در نظام سرمايه
ھای  سيستماتيک است، اما با اجرای سياست

ھا تشديد گشته و زنان  نئوليبراليستی اين تبعيض
امروزه در سراسر جھان با فقر و استثمار 

در کشوری مانند سوئيس، .  تری روبرويند بيش
ھای  تشديد نابرابری دستمزد در ميان گروه

ھای اين  گاه مختلف سنی زنان يکی از جلوه
اداره فدرال آمار "طبق آمار .  شرايط است

/  ۶، ٢٠١۶درباره سال "  سوئيس  درصد ٣۶ 
/  ۵ سال، ۵٠زنان باIی   درصد زنان بين ۴٣ 

 سال ٣٠ درصد زنان زير ۵٨ سال و ۴٩ تا ٣٠
 .با تبعيض درآمدی روبرويند

خشونت عليه زنان نيز از ديگر دIيل اعتراضات 
 تجاوز در ١٩٩٢تا سال .  زنان در اين روز بود

شد و تازه  رابطه زناشويی غيرقانونی شمرده نمی
 بود که اين عمل، غيرقانونی و ٢٠٠۴در سال 

 درصد زنان در ٣١.  قابل پيگرد قضايی اعoم شد
سوئيس حداقل يک بار در محل کار مورد 

 ١٢ درصد در ۶٣.  اند تعرض جنسی قرار گرفته
ماه گذشته در اماکن عمومی با آزار و اذيت 

طبق تحقيقی توسط .  اند جنسی روبرو بوده
 درصد زنان در ٢٢الملل  سازمان عفو بين

 . اند سوئيس مورد خشونت خانگی قرار گرفته
ما از : "رو، در فراخوان اعتصاب آمده بود از اين

برابری يعنی .  ايم ستيزی و خشونت خسته زن
زندگی بدون ترس از حمله، بدون ترس از آزار 
و اذيت کار کردن، کار کردن بدون ترس از 
تعرض و خانه رفتن بدون ترس از مورد خشونت 

برابری يعنی احترام به جسم و .  قرار گرفتن

 ".زندگی ما
اين کشور ثروتمند در ميان کشورھای اروپای 
غربی و شمالی، از نظر تأمين اجتماعی جزو دو 

در سوئيس .  کشور آخر جدول قرار دارد
ھا  نگھداری از پيران و معلوIن بر عھده خانواده

 ٣۵در حالی که در ميان .  و عمدتا زنان است
سازمان ھمکاری و توسعه "کشور عضو 

  ھای تيمارداری  درصد از ھزينه٨۵"   اقتصادی
شود يا از  طوIنی مدت توسط دولت تأمين می

گردد، اين حمايت  سوبسيد دولتی برخوردار می
. رسد  درصد می۴٠تر از  مالی در سوئيس به کم

چنين در اين کشور، مانند ساير کشورھای  ھم
اروپايی، با افزايش سن بازنشستگی، کاھش 
مستمری و کاھش خدمات درمانی، بازنشستگان، 

ھايی ھستند که آسيب  به طور عموم، از گروه
اند  ھای نئوليبرالی ديده بسياری از اجرای سياست

. و به روال معمول، زنان بيش از مردان
 درصد ٣٧مستمری زنان بازنشسته در سوئيس 

 .تر از مردان است کم
ھای جنسيتی بسيار  سوئيس از نظر سياست

کار است چندان که از جمله آخرين  محافظه
کشورھای اروپايی است که سرانجام در سال 

حتا در .  ، زنان به حق رأی دست يافتند١٩٧١
ھای اين کشور، زنان در سال  يکی از کانتون

، با رأی دادگاه عالی سوئيس حق رأی را ١٩٩١
 به ٢٠٠٢حق سقط جنين در سال .  کسب کردند

رسميت شناخته شد و مرخصی با دستمزد 
 ميان ١٩٣٧در سال .  ھفته است١۴بارداری تنھا 

ای موسوم به  نامه ھا و کارفرمايان پيمان اتحاديه
به موجب .  به امضا رسيد"  صلح در محل کار"

نامه، اختoفات در ميان کارگران و  اين پيمان
کارفرمايان بايستی به جای اعتصاب از طريق 

در نتيجه، اعتصاب و .  مذاکره حل و فصل شوند
 ژوئن، رخدادی با اھميت در ١۴تظاھرات 

دھندگان  فراخوان.  شود سوئيس محسوب می
: ٢۴اعتصاب از زنان خواسته بودند، ساعت   

 محل کار خود را ترک کنند و به اين وسيله ١۵
شان به نشانه   درصد از ساعت کاری معمول٢٠
 .تر بکاھند  درصد مزد کم٢٠

، موضوع مھمی ١٩۶٠دستمزد برابر، در دھه 
در دھه ھفتاد، .  در ميان زنان کارگر اروپا بود

اين زنان برای دستيابی به مطالبات خود، از 
، اعتصابات "دستمزد برابر ھمين حاI"جمله 

اما با نزديک شدن به پايان .  عظيمی برپا کردند
اين دھه، ترکيب طبقاتی جنبش زنان تغيير کرد و 

ھای ديگر از جمله باز شدن در  برخی خواسته
مشاغل مردانه به روی زنان و مشارکت در 

تری  ساختار سياسی و برابرحقوقی جايگاه مھم
در نتيجه اين جنبش از زنان طبقه کارگر .  يافتند

زنان اقشار متوسط که بسياری از .  دور شد
داند، به  نيستی را تشکيل می ھای فمی فعالين جنبش

ھا از اين  تدريج و با دستيابی به برخی از خواسته
جنبش کنار کشيدند و از آن سو با تضعيف جنبش 

ھا برچيده شد و به  کارگری، اين جنبش از خيابان
 .سوی نھادسازی سوق يافت

در سوئيس نيز جنبش زنان سوئيس که در دھه 
نام داشت، در "  بخش زنان جنبش آزادی"ھفتاد 

. تغيير نام يافت"  جنبش زنان"دھه ھشتاد به 
 ھزار زن در ۵٠٠، ٩٠گرچه در اوايل دھه 

 سال ١٠سوئيس برای اجرايی شدن قانونی که 
ھا آمده و  پيش به تصويب رسيده بود، به خيابان

 ٢٢اعتصاب کرده بودند، اما امروز نزديک به 
سال بعد ناچار شدند، مجدداً برای تسريع اجرای 

گرچه در .  ھا بيايند اين قانون به خيابان
کشورھايی نيز که برابری مزدی زنان با مردان 
به تصويب رسيده و به مرحله اجرا درآمده است، 

بنا به گزارش .  اين امر ھنوز متحقق نگشته است
، در ميان ٢٠١۴در سال "  کميسيون اروپا"

کشورھای عضو اتحاديه اروپا شکاف جنسيتی 
 درصد در بلژيک، ايتاليا، ٨در دستمزد از 

 ٢٠لوکزامبوگ، لھستان، رومانی و سلوانی تا 
درصد در اتريش، جمھوری چک، آلمان، استونی 

طبق اين گزارش، .  و بريتانيا متغير بوده است
 تا ٢٠١٠شکاف جنسيتی در دستمزد از سال 

/  ١ تنھا ٢٠١۴ / ٣ درصد تغيير کرده و از ١   
 درصد در ١۴ /  ٢ به ٢٠١٠ درصد در سال ١۵

در حالی که طبق .   رسيده است٢٠١۴سال 
، ميانگين "يورواستات"گزارش مؤسسه تحقيقاتی 

 در ٢٠١۴شکاف جنسيتی در دستمزد در سال 
/  ٢ميان کشورھای اروپايی   درصد  بوده ١۶ 

 . است
دھند که با وجود قوانين مترقی  اين آمار نشان می

ترين  درباره برابری زن و مرد، حتا در پيشرفته
داری ھنوز برابری حقوقی به  کشورھای سرمايه

 ٣٧در سوئيس .  برابری واقعی بدل نگشته است
سال پيش قانون برابری زن و مرد به تصويب 
رسيد، اما طی اين مدت، به رغم اعتراضات 

.  چنان پابرجاست مکرر، تبعيض عليه زنان، ھم
زيرا که با وجود تأثيرات مثبت تصويب قوانين 

ھای ستم بر زنان در  مترقی به نفع زنان، ريشه
داری نھفته است و تنھا در صورت  سيستم سرمايه

براندازی اين سيستم است که تمامی اشکال ستم و 
 .تبعيض عليه زنان نابود خواھد شد

ای  گران جنبش زنان و فعالين اتحاديه کنش
 سال، بار ديگر ٢٢توانستند پس از نزديک به 

اعتصابی بزرگ را عليه تبعيض و برای برابری 
آنان در فراخوان به .  دستمزد، سازمان دھند
" بودند اعتصاب ھمچنين نوشته ما عليه مردان : 

ما عليه نظامی مردساIر .  کنيم اعتصاب نمی
اش به سر آمده  کنيم که ديگر دوران اعتصاب می

 ژوئن، اعتصابی يک ١۴گرچه اعتصاب ."  است
روزه بود، اما گامی بزرگ برای برداشتن 

 ١۴بسياری از زنانی که در .  ھای بعدی است گام
ھا آمدند، نشان دادند که در  ژوئن به خيابان

 .اند مبارزه برای تغيير راسخ
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۴درصفحه   

١از صفحه   
 از اين  يورت در استان گلستان تنھا چند نمونه

 .اند حوادث
المللی  که بر طبق گزارش سازمان بين درحالی

سال آمار حوادث  به کار، در مقياس جھانی سال
يافته، در ايران بالعکس  ناشی از کار کاھش

باختگان و  سال بر تعداد حوادث کار و جان به سال
ويژه در  مصدومان حوادث ناشی از کار، به

پزشکی قانونی اعoم .  شده است معادن افزوده
 تا ١٣٨٧( سال گذشته ١٠طی :  کرده است

 نفر در نتيجه حوادث ٩٩٧ ھزار و ١۵، )١٣٩۶
ناشی از کار جان خود را از دست دادند و تعداد 

 درصد رشد داشته ١٠ ، ١٣٩٥تلفات در سال 
 .است

مديرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه 
 ١٠حدود :  ماه امسال گفت اجتماعی در ارديبھشت

ھزار نفر سال گذشته در اثر حوادث کار مصدوم 
 . نفر نيز فوت کردند٧٠٠شدند و حدود 

به گزارش ايلنا، وی  در ھمايش ملی روز جھانی 
سال :  ای در اراک گفت ايمنی و بھداشت حرفه

 نفر در اثر حوادث ناشی از کار ٨٠٠ نيز ٩۶
 .فوت کردند

ماه سال گذشته  خبرگزاری مھر در فروردين
بر اساس مطالعات مرکز آمار و "گزارش کرد 

اطoعات راھبردی وزارت کار، نتايج آمارگيری 
، تعداد ١٣٩۵دھد در سال  معادن کشور نشان می

 ۴٩١٣برداری کشور  کل معادن در حال بھره
 نفر بوده ٩٣۴٨۶معدن و تعداد شاغoن معادن، 

 ١٣٩۵بر اساس نتايج اين طرح، در سال .  است
.  معدن دچار حادثه سقوط شده است٣٧٧معادل 

 مورد حادثه به ١٩١٢در اين معادن، درمجموع 
 نفر ١٩٠۶وقوع پيوسته که متعاقب آن حدود 

ھای خراسان جنوبی و  استان.  اند دچار حادثه شده
 مورد دارای ٢۶٣ و ٣٨٨کرمان به ترتيب با 

 ."اند بيشترين تعداد وقوع حادثه بوده
نتايج اين گزارش رسمی از اطoعات معادن 

خوبی در جدول زير، افزايش ساIنه تعداد  به
 .  دھد  حوادث کار و حادثه ديدگان را نشان می

حال يک واقعيت پنھان را نيز  اين جدول درعين 

به ھمان ميزان که .  در درون خود نھفته دارد
ويژه از دھه ھشتاد، واگذاری مؤسسات توليدی  به

و خدماتی ازجمله واگذاری معادن به 
داران بخش خصوصی سرعت گرفت،  سرمايه

کارفرما را موظف به ايمن سازی معدن کرده 
Iزم به ذکر .  بايستی اين اتفاقات رخ دھد بود، نمی

است که تعداد بازرسان کار در سراسر ايران 
اين تعداد گويا بايد صنايع و .   نفر است٨٠٠

 . ھا را بازرسی کنند معادن و ساختمان سازی
داند که ناايمنی معادن در ايران و  اما ھر کس می

مرگ و معلوليت کارگران، مختص اين چند روز 
 . و اين معادن نيست

ھا فقط چند نمونه از حوادثی است که در طول  اين
گذرد، در معادن  سه ماھی که از سال جاری می

داده و به مرگ و مصدوميت تعدادی از  ايران رخ
دليل آن نيز پوشيده .  کارگران انجاميده است

ناايمنی معادن در سراسر کشور، نبود .  نيست
ھای پيشرفته کنترل  وسايل و تجھيزات و تکنيک

گيری مشخصات ھوا،  و سنجش گازھا و اندازه
استفاده از وسايل و تجھيزات کھنه و فرسوده،  
سيستم تھويه نامناسب و ناکافی در تونل، نبود 
مسيرھای کمکی برای کمک به تھويه تونل، در 
دسترس نبودن امکانات فوری پزشکی، درمانی 
و آمبوIنس، نبود کنترل و بازرسی دولتی و زد 
و بند مقامات و مأموران اداره کار با 

سازی محيط  ای برای ايمن داران که ھزينه سرمايه
کار متقبل نشوند و سود خود را به بھای مرگ و 

نبود .  مصدوميت کارگران افزايش دھند
 .ھای Iزم و کافی آموزش

دھند که در طول  اين اتفاقات در حالی رخ می  
يک دھه  اخير، صدھا کارگر معدن در ايران 

داده و صدھا تن مصدوم و  جان خود را ازدست
انفجار در معدن يال شمالی طبس .  اند معلول شده

. که به مرگ ھشت تن از کارگران انجاميد
سنگ کرمان،  درپی در معادن زغال حوادث پی

سنگ چشمه پودنه  انفجار گاز در معدن زغال
کوھبنان که موجب کشته شدن سه نفر و زخمی 

انفجار در معدن .  شدن شش معدنچی ديگر شد

 ٢٠ کشته و ١٢نيزو کرمان که  سنگ باب زغال
پيش از آن نيز دو بار .  جای گذاشت  مصدوم به

 کشته و ٨.  داده بود در اين معدن انفجار رخ
سنگ آب نيل  زخمی در ريزش معدن زغال

 کارگر در معدن زمستان ٤٣مرگ .  کرمان

 تن ٢سنگ طزره دامغان،  برناکی در معدن زغال
از کارگران جان باختند و يک کارگر مصدوم 

سه روز بعد، يکی از کارگران  در معدن .   شد
سنگ رزم جا غربی طزره، براثر  زغال

 ٢٨در .  گازگرفتگی جان خود را از دست داد
 کارگر در ٢خردادماه در دو حادثه جداگانه، 

  دچار آسيب »کoريز« و » مادر«ھای  تونل
. البته اين حوادث در اين معدن تازگی ندارد.  شدند

سنگ در  ای در معدن زغال سال گذشته نيز حادثه
زمان با اين  ھم.  داده بود منطقه طزره دامغان رخ

صفا در آمل  حوادث، ريزش معدن شن و ماسه ھم
ھمچنين .  به خفگی و مرگ يک کارگر انجاميد

ماه، سه تن از کارگران معدن  در سوم ارديبھشت
 ٣٠در .  مس نسيم در خراسان دچار حادثه شدند

سوزی در معدن  فروردين نيز، در اثر آتش
 کارگر مصدوم شده ١١سنگ سوادکوه  زغال
آخرين خبر از حوادث معادن حاکی است .  بودند

 خرداد در ھمين معدن در تونل شماره ٣٠که در 
 ، دو کارگر دچار گازگرفتگی شدند و جان ٧

.  باختند و تعدادی مصدوم روانه بيمارستان شدند
درپی در مدتی کوتاه،  ھمه حوادث پی بروز اين

غايت ناايمن معادن در ايران  حاکی از شرايط به
گروه  است که مدام به مرگ و مصدوم شدن گروه

داران و  برای سرمايه.  انجامد کارگران معادن می
دولت پاسدار منافع آنھا در ايران، اھميتی ندارد 

دھند و يا  که کارگران جان خود را ازدست می
ای در  شوند، مھم اين است که وقفه مصدوم می

کار رخ ندھد، معدن با ھمان شرايط ناايمن به کار 
داران نقصان پيدا  خود ادامه دھد و سود سرمايه

از ھمين روست که چندساعتی  پس از .  نکند
سنگ البرز شرقی،  اولين حادثه در معدن زغال

گيری شود،  بدون اين که علت ريزش تونل پی
که  فرماندار دامغان در گفتگو با ايسنا، ضمن اين

از مرگ دو نفر در حادثه معدنی در طزره 
"دامغان خبر داد، گفت بعد از حادثه با انتقال : 

سازی شرايط، در حال حاضر  مصدومان و عادی
به . "  اين معدن فعاليت خود را از سر گرفته است

با انتقال مصدومان، معدن فعاليت . "ھمين سادگی
"   خود را از سر گرفت  پس از وقوع چھار ! 

حادثه در اين معدن، مديرکل بازرسی کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با 

درپی کار منجر به  ايلنا، در خصوص حوادث پی
ھنوز نتيجه :  مرگ کارگران البرز شرقی گفت
اما وی ادعا .  ام نھايی گزارش بازرسی را نديده

"کرد ھم قبل از حادثه ھمکاران ما در : 
ھای استان سمنان بازرسی داشتند و  بازرسی

گزارش را ارائه کردند و بعد از حادثه ھم که 
ھفته گذشته رخ داد، تيم بازرسی اعزام شد و 
ستاد تيمی را فرستاد و در حال گزارش دھی 

اگر به ."  ھستند که علت حادثه مشخص شود
ادعای اين مقام دولتی، قبل از حادثه ھمکاران 

ھای استان سمنان بازرسی  در بازرسی"ايشان 
پس، اين ."  داشتند و گزارش را ارائه کردند

درپی، مرگ و مصدوميت ناشی از  اتفاقات پی
ريزش تونل  و گازگرفتگی را چگونه بايد 

. گويد توضيح داد؟ روشن است که وی دروغ می
اگر اين بازرسی صورت گرفته بود و اگر دولت 

 معادن، قتلگاه کارگران در ايران
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٣از صفحه   

 معادن، قتلگاه کارگران در ايران

مدام بر تعداد حوادث و قتل و کشتار کارگران 
آمارھای موجود حاکی .  شده است معادن افزوده

 درصد معادن کشور در ٩٨است که بيش از 
 .اختيار بخش خصوصی است

اما کارگران معادن در ايران تنھا با مرگ و 
ھای ناشی از حوادثی که در معادن  مصدوميت

ھا درنتيجه تماس با  آن.  دھد مواجه نيستند رخ می
مواد معدنی، آلی، آلرژنھا و ديگر مواد شيميايی 
خطرناک با مرگ تدريجی و آرام ناشی از 

ھای  بر طبق گزارش.  اند امراض متعدد مواجه
ويژه در  تحقيقی انتشاريافته، کارگران معادن به

سنگ، قيرھای طبيعی، گچ ، طo،  معادن زغال
ھای  فيروزه،مس، زرنيخ ، فسفات ، سرب، سنگ

تزئينی، سيليس، تالک، و غيره در معرض 
 .ھای متعدد قرار دارند بيماری

برونشيت و آسم ، سرطان ريه، اختoل دستگاه 
ھای ذھنی،  قلب عروق و دستگاه عصبی، اختoل

اختoل در راه رفتن و تکلم ، محدود شدن ميدان 
ھای کليه، سرطان پروستات،  بينايی، بيماری

پارکينسون، ناشنوايی ، سرطان خون، صدمه 
ديدن عملکرد دستگاه توليدمثل، نقص عضو، از 

ھا بيماری ديگر از  دست دادن اعضای بدن و ده
 . اند اين نمونه

در تحقيقات بسيار محدودی که در ايران بر روی 
کارگران بر خی معادن صورت گرفته است، 
کارگران معادن، اغلب به امراض ناشی از کار 

در .  در معادن و مواد خطرزا مبتo ھستند
سازی  ترين امکانات ايمن کشوری که حتی ابتدايی

شود، بازرسی جدی نيز وجود  معادن رعايت نمی
ندارد و پيوسته کارگران با ريزش و انفجار 

اند و امکانات بھداشتی بسيار محدود  معادن مواجه
است، يا اصoً وجود ندارد، بحث و صحبتی از 

ھا  سازی کارگران در برابر اين بيماری مصون
در يک گزارش رسمی .  تواند در ميان باشد نمی

نشانگرھای سoمت کارگری، "  که تحت عنوان 
 انتشار ٩٥توسط ايسنا در سال "  اند بھبود نيافته

"يافت، آمده است ھای  در حال حاضر، بيماری: 
 برابر حوادث ١٢شغلی منجر به فوت، شش تا 

روشن است که با توجه به .  ناشی از کار است

ومير ناشی از حوادث ناشی  افزايش شديد مرگ
کار در دو سال اخير، بھبودی در وضعيت 

ھمين گزارش .  بھداشتی معادن نيز رخ نداده است
بر اساس آمارھای منتشرشده ، ساIنه : "افزايد می

افتد   ھزار حادثه ناشی از کار اتفاق می٢٠حدود 
 ھزار حادثه در ١۵که از اين تعداد نزديک به 

ازآن، بيشترين ميزان  پس.  بخش ساختمانی است
ومير در محيط کار به کارگران معادن و  مرگ

پزشکی قانونی .  کارگران صنايع اختصاص دارد

 نفر ١١۵٠ نفر، وزارت کار ١٨٩١اين آمار را 
 نفر در ١٢٠و سازمان تأمين اجتماعی آن را 

گزارشی که ."  اند سال گذشته اعoم کرده
خبرگزاری مھر سال گذشته انتشار داد و 

" گويد ازاين به آن اشاره شد، نيز می پيش  :
برداری کشور نشان  بررسی معادن در حال بھره

 معدن دارای واحد بھداشت، ايمنی و ۶٠٨دھد  می
 ١٢.۴ديگر، فقط  عبارت به.  زيست ھستند محيط 

برداری در کشور  درصد کل معادن در حال بھره
زيست ھستند  دارای واحد بھداشت، ايمنی و محيط

 ٨٧.۶ معدن کشور معادل ۴٣٠۵آنکه  و حال
برداری فاقد  درصد از کل معادن، در حال بھره

 ."  زيست ھستند واحد بھداشت، ايمنی و محيط
در کشوری که بدون ھرگونه کنترل و نظارتی 

داران در استثمار  در معادن، دست سرمايه
. شده است رحمانه کارگران باز گذاشته بی

ھا و کسب سود  داران برای کاھش ھزينه سرمايه
. زنند سازی محيط کار سرباز می بيشتر از ايمن

در کشوری که  کارگران فاقد تشکل مستقل ھستند 
ھا به بازداشت و اخراج  و ھر اعتراض آن

تنھا بھبودی در  انجامد، روشن است که نه می
شرايط کارگران معادن رخ نداده و نخواھد داد، 

گونه که تمام شواھد و آمارھای  بلکه ھمان
دھند، مدام شرايط  موسسات خود رژيم نشان می

تر خواھد شد  کار و زندگی کارگران معادن وخيم
. و حوادث ناشی از کار نيز افزايش خواھد يافت

کارگران معادن برای نجات از اين وضعيت 
بار، راھی جز اين ندارند که متشکل شوند،  اسف

برای ايجاد يک تشکل مستقل سرا سری کارگران 
معادن تoش کنند و مبارزه متحدی را عليه 

ھا، سازمان  داران و دولت پاسدار منافع آن سرمايه
 . دھند
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١از صفحه   

 سيل زدگان، زخم خوردگان فراموش شده

 . و منازل مسکونی، اعoم نشده اند
جديدترين آماری که تاکنون اعoم شده است، 

 خرداد است که خبرگزاری ٢١مربوط به تاريخ 
فارس به نقل از علی اصغر پيوندی، مدير عامل 
جمعيت ھoل احمر ايران، ميزان خسارات مالی 

 ھزار ميليارد تومان اعoم ۴٠وارده از سيل را 
مدير عامل ھoل احمر جمھوری .  کرده است

اسoمی ھمچنين تعداد کسانی را که در سيل 
 ۶٨٠فروردين ماه آسيب ھای جدی ديده بودند،

 ھزار انسانی که در ۶٨٠.  ھزار نفر اعoم کرد
جريان سيل آسيب ھای جدی ديده اند، اما امداد 
رسانی به آنان، آنھم از زبان مدير عامل ھoل 

 ٢٠٠ ھزار چادر، ۶٠احمر کشور به ميزان 
ھزار پتو و به ميزانی ھم توزيع بسته ھای غذايی 

 .  ساعته بوده است٧٢
بيان ھمين ارقام اعoم شده از طرف علی اصغر 
پيوندی و پاره ای گزارش ھا که اينروزھا توسط 
تعدادی از روزنامه ھای دولتی انتشار يافته اند، 

 ھزار انسانی ۶٨٠به روشنی نشان می دھند که 
که در جريان سيل ويرانگر دچار بی خانمانی، 
آسيب ديدگی و آIم روحی شده اند، ھم اکنون در 

خصوصا سيل .  چه شرايط اسفباری بسر می برند
زدگان استان ھای گلستان، ترکمن صحرا، 
مازندران، خوزستان، لرستان و ايoم که به 
مراتب بيشتر از مناطق ديگر دچار آسيب ديدگی 

 .و ويرانی شده اند
ھمان سيل زدگان فراموش شده ای که طبق 

با انبوھی از مشکoت مادی، "  مشرق"گزارش 
روحی و روانی از جمله زندگی به صورت 
فشرده در چادر و کانکس، بی بھره بودن از 
سرويس ھای بھداشتی، نبود آب ُشرب و 
خصوصا نبود وسايل خنک کننده نظير پنکه در 

زخم خوردگانی که .  مناطق گرمسيری مواجه اند
در چادرھا اسکان موقت داده شده اند و شب ھا 
حتا تشک برای خوابيدن ندارند و مجبورند روی 
زمين خشک، شب را به روز برسانند و در شب 

در .  ھای سرد نيز از وسايل گرمايی بی بھره اند
کنار ھمه اين مشکoت و عدم اجرای وعده ھای 
داده شده به سيل زدگان، بی توجھی مسئوIن 
حکومتی و فراموش شدن سيل زدگان از طرف 
دولت جمھوری اسoمی درد بزرگتری است که 

موضوعی که .  بر گلوی آنان چنگ انداخته است
از زبان يکی از سيل "  مشرق"در گزارش 

زدگان پلدختر به صراحت به آن اشاره شده 
"است مسؤوIن اعم از شھردار، فرماندار و : 

سايرين ھيچکدام به ما سر نمی زنند که 
ما ھر روز .  حضورشان باعث دلگرمی ما شود

از اين وضعيت نابسامان پيشآمده عصبی تر می 
شويم و تقاضا داريم مسؤوIن به ما بيشتر 
رسيدگی کنند و مشکoت ما را رفع کنند تا اميد 
به زندگی و آينده در ما ايجاد شود، چراکه ما 

. "برای آينده زندگی خود بسيار نگران ھستيم
مسئوIنی که در روزھای پر تoطم سيل بجز 
يک سری رفتارھای نمايشی کار ديگری انجام 
ندادند و اکنون پس از فروکش کردن سيل و به 
فراموشی رفتن معضoت سيل زدگان ديگر 

 .  نيازی به ھمان رفتارھای نمايشی ھم ندارند
طبق آمارھای نصف و نيمه ای که تاکنون اعoم 
شده بيشترين خسارات، خسارات وارده به زمين 

ھای کشاورزی و محصوIت آن بوده است که 
بيان گوشه ھايی از آن در شھرستان پلدختر و 
معموIن يک نمای کلی از خسارات وارده و نيز 
بی مسئولتی دولت جمھوری اسoمی در 
پاسخگويی به رنج ھا و آIم مردم سيل زده را به 

 . تصوير می کشد
در حميد رضا کاظمی، نماينده شھرستان پلدختر 

مورد ميزان خسارات وارده به اين شھر اعoم 
در بخش کشاوری حدود ھزار :  کرده است

ميليارد تومان، در بخش منازل و لوازم خانگی 
 ۵٠٠روستايی و شھری حدود يک ھزار و 

ميليارد و خسارت راه ھا نيز حدود ھزار ميليارد 
کاظمی ميزان کل خسارت ھای .  تومان بوده است

وارده به بخش ھای مختلف شھرستان پلدختر را 
نزديک پنج ھزار ميليارد تومان اعoم کرده 

 بيان اين ميزان خسارت، آنھم فقط در .است
شھرستان پلدختر گويای عمق فاجعه ای است که 
بر توده ھای سيل زده و زندگی شان آوار شده 

سيل زدگانی که بخشی از آنان، کماکان در .  است
کانکس بسر می برند و بخش ديگری ھم به ھمان 

منازلی که به گفته .  منازل آسيب ديده برگشته اند
علی ساری، نمايند اھواز در مجلس ارتجاع، 
آنچنان ناامن و خطرناکند که مردم سيل زده برای 
جلوگيری از وقوع حوادث ناگوار بيشتر، 
مجبورند در طول روز در خانه باشند و شب 

 . موقع خواب از خانه بيرون بيايند
در اين ميان اما، عملکرد دولت جمھوری اسoمی 
در پاسخگويی به اين ھمه خرابی ھا و ويرانی 
ھای وارد شده بر زندگی و ھستی مردم بoديده 
مناطق سيل زده از جمله آسيب ديدگان شھرستان 
پلدختر چه بوده است؟ مجموعه اقدامات طيقه 

 ميليون تومان به ۶حاکم وعده پرداخت بoعوض 
مردم آسيب ديده از سيل بوده است که طبق گفته 
نماينده پلدختر، از اين مبلغ نيز تاکنون فقط سه 

ھمين .  ميليون تومان به آنان پرداخت شده است
وضعيت برای کشاورزان منطقه سيل زده گلستان 

استانی که بيشترين درآمد .  نيز پيش آمده است
مردم آن از کشاورزی و دامداری بوده که در پی 
جاری شدن سيoب در زمين ھای کشاورزی ھمه 

طبق .  امکانات زيستی خود را از دست داده اند
گفته رئيس نظام صنفی کشاورزی گلستان، قرار 
بود برای ھر ھکتار ديمی که خسارت ديده دو 

ھای کشاورزی  ميليون و برای ھر ھکتار زمين
شوند، مبلغ پنج ميليون تومان  که آبياری می

که اين وعده دولت به .  خسارت پرداخت گردد
روحانی نيز عمل نشده "  تدبير و اميد"اصطoح 

 درصد اين خسارت جبران شده ۵٠و تاکنون فقط 
يعنی برای ھر ھکتار زمين ديم، يک .  است

ميليون تومان و برای ھر ھکتار زمين کشاورزی 
 . ميليون تومان پرداخت شده است۵.٢

پرداخت يک تا سه ميليون تومان به مردمی که نه 
تنھا خانه و کاشانه شان در اثر سيل از بين رفته 
است، بلکه با به زير آب رفتن زمين ھای 
کشاورزی، دامداری و تعطيل شدن تعداد زيادی 
از کارخانه ھای توليدی، ديگر امکانات زيستی و 

حال اين .  معيشتی شان نيز از بين رفته است
مردمی که در ناامنی بسر می برند، زمين ھای 
کشاورزی خود را از دست داده اند، با تعطيلی 
کارخانه ھا بيکار شده اند، دام ھای شان فنا شده و 

اکنون بدون کمترين امکانات زندگی بر تلی از 
ويرانه ھای سيل ايستاده و با مشکoت عديده ای 
مواجه اند، دولت ارتجاعی و فاسد جمھوری 
اسoمی لطف کرده و بين يک تا سه ميليون 

 . تومان به آنان کمک بoعوض کرده است
نظامی .  اين است ماھيت نظام جمھوری اسoمی

که زندگی، رفاه، آرامش و آسايش توده ھای 
مردم ايران کمترين جايی در افکار پوسيده و 

رژيمی که طی چھار .  قرون وسطايی آن ندارد
دھه بر زندگی توده ھای مردم ايران چنگ 
انداخته و با بی رحمی تمام، تا آنجا که برايش 
مقدور بوده به طور مستقيم و غير مستقيم 
کارگران و توده ھای زحمتکش را کشتار و 
. زندگی آنان را به تباھی و ويرانی کشانده است

توده ھای سرکوب شده ای که عoوه بر فقر و 
فoکتی که مستقيما طبقه حاکم بر آنان روا داشته، 
ھر از گاھی نيز با مجموعه ای از بoيای طبيعی 

حوادثی .  ھمانند سيل و زلزله مواجه بوده اند
ناشی از تoطمات طبيعت که می توانست برای 
مردم مناطق سيل زده فاجعه ای با چنين ابعادی 
به ھمراه نداشته باشد، اما، در پی بی تدبيری، 
دزدی، فساد، بی توجھی و عدم صoحيت 
مسئوIن حکومتی نسبت به شرايط زيستی و ايمن 
سازی زيرساخت ھای کشور، ھم اينک يک 
چنين سرنوشت غم انگيز و دردناکی را برای 
مردم مناطق سيل زده خصوصا شھرھای پلدختر 
و معموIن در خوزستان و شھرستان آق قo در 

 .  استان گلستان رقم زده است
اکنون تابستان است و فصل گرما و توده ھای 
سيل زده ای که اين چنين گرفتار بی خانمانی و 
رنج و آIم شده اند، ھنوز ھم تنشان داغ است و 

پوشيده نيست که با سپری شدن فصل گرما .  گرم
و فرا رسيدن ايام برف و سرما، وضعيت برای 
آنان ده ھا برابر وخامت بارتر از وضعيت کنونی 

طی ھمين سه ماه گذشته، طبقه حاکم .  خواھد شد
و نظام سياسی پاسدار آن به خوبی نشان داده اند 
که کمترين توجھی به شرايط زندگی، حل 
مشکoت سيل زدگان و کاھش رنج و آIم آنان 

در پی بی توجھی طبقه حاکم و نظام .  ندارند
سياسی پاسدار آن نسبت به مشکoت سيل زدگان، 
شرايط برای آسيب ديدگان سيل به گونه ای پيش 

انگار .  رفته است که آنان به کلی فراموش شده اند
نه انگار فاجعه ای اين چنين ويرانگر در بيش از 

 ھزار ۶٨٠ استان کشور رخ داده و زندگی١۴
نفر انسان سيل زده به تباھی و ويرانی رفته 

 . است
حال در چنين وضعيتی که دولت بی کفايت 
جمھوری اسoمی کمترين توجھی به انبوه 
مشکoت سيل زدگان ندارد، ضرورت تشکيل 
کميته ھای محلی برای برآورد ميزان دقيق 
خسارات وارده در ھر شھر و روستا و منطقه 

کميته ھايی متشکل از .  بيش از پيش آشکار است
افراد دلسوز، فعال و شناخته شده که بتوانند پيگير 

سيل زدگان .  مطالبات توده ھای سيل زده باشند
زخم .  آسيب ديده ای که اينچنين فراموش شده اند

خوردگانی که اگر اکنون و تا پيش از فرا رسيدن 
برف و سرما نتوانند دولت جمھوری اسoمی را 
به پرداخت بoعوض تمامی خسارات وارده به 
سيل زدگان وادار سازند، يقينا فردا بسيار دير 

 . خواھد بود
   



 ۶ ٨٢٧ شماره  ٩٨  تير ٣    ۶

  تومانی کاIھای اساسی۴٢٠٠حذف دIر 
 ست؟  در خدمت چه کسانی

١از صفحه   

٩درصفحه   

اما دو روز بعد شنبه .  توضيحی تکذيب کردند
بر سر اين !!  اول تيرماه، اين جلسه برگزار شد

موضوع بحث شد اما ھيچ تصميمی گرفته نشد و 
!!! ادامه بحث به جلسه آينده موکول گرديد

ھای  کاری، عدم ھماھنگی و تناقض در گفته ندانم
گر چيزی نيست جز  مقامات ارشد دولتی نشان

درماندگی حاکميت از اتخاذ سياستی برای مقابله 
پولی دولت، تعميق بحران اقتصادی و رشد  با بی

 .روزافزون تورم و رکود
، "مرکز آمار ايران"براساس آخرين گزارش 

 ۴/  ٩ منفی ٩٧رشد اقتصادی ايران در سال 
در اين سال نرخ رشد بخش .  درصد بوده است

 ٩/  ۶ به منفی ٩۶ درصد در سال ٢صنعتی از 
خوبی شدت رکود   رسيد که به٩٧درصد در سال 

. کشد حاکم بر اقتصاد کشور را به تصوير می
/ ۵ با رشد منفی ٩٧بخش کشاورزی نيز در سال 

 . درصد روبرو شد١
که از موافقان حذف "  دنيای اقتصاد"روزنامه 

 تومانی و تک نرخی شدن ارز است، ۴٢٠٠دIر 
در رابطه با دIيل تشديد رکود اقتصادی 

"نويسد می آنچه منجر به رشد اقتصادی منفی : 
شده و البته در صورت ادامه اين سياست، بيشتر 
منفی خواھد شد، عدم توانايی دولت در اجرای 

به بيان ديگر .  ھای انبساط مالی است سياست
 »fiscal spaceتوان مالی يا «دولت امروز 

دليل اين عدم توانايی کاھش شديد .  ندارد
اما نکته مھم اين است که .  درآمدھای نفتی است

ای از اين عدم توانايی مالی با  بخش عمده
با تصميم غلط .  اند ھای خود دولت ايجاد شده دست

 ھزار ٩۴ تومان، دولت خود را از ۴٢٠٠ارزی 
 ناشی از تفاوت »ريالی«ميليارد تومان، درآمد 

 تومانی محروم ۴٢٠٠نرخ دIر آزاد و دIر 
متعلق به "  ايران"روزنامه ".  کرده است

(ايرنا"خبرگزاری  خبرگزاری جمھوری " 
ای شرايط کنونی را  نيز در مقاله)  اسoمی ايران

 تومانی ۴٢٠٠بھترين زمان برای حذف دIر 
 . دانست

اما واقعيت اين است که معضل اقتصاد ايران با 
ھای ساده ھرگز حل نشده و اگر قرار  حل اين راه

ھای ساده بود تا امروز که  حل بر حل آن با اين راه
گذرد صد  چھار دھه از عمر حکومت اسoمی می

. ھا به مرحله عمل درآمده بودند حل بار اين راه
کسری بودجه پديده منحصر به فرد بودجه امسال 

ست که ھمواره در بودجه  اين معضلی.  نيست
ست که در شرايطی  ساIنه وجود داشته و طبيعی
بروز تاثيرات برد،  که اقتصاد در رکود بسر می

منفی کسری بودجه بر اقتصاد به صورت 
چه که  در واقعيت امر نيز آن.  تصاعدی رشد کند

وضعيت اقتصادی را به اين مرحله از رکود و 
ی  تورم کشانده و دولت را با کسری بودجه

ای روبرو ساخته ريشه در مناسبات  سابقه بی
ھای طبقه حاکم بيش از  اقتصادی حاکم و سياست

. ھای اقتصادی و سياسی دارد ھر چيز در عرصه
ھای اقتصاددانان  چه که ھمواره در کل تئوری آن

نگاراِن در خدمت بورژوازی ناديده  و روزنامه
ھا احمقانه سر خود را زير  شود و آن گرفته می
ھا در  ست که اين سياست کنند، تاثيری برف می

ھا بر معيشت اکثريت بسيار  طول تمام اين سال

بزرگ جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان 
 .جامعه از خود بر جای گذاشته است

اما جدا از اين مساله که کسری بودجه و عدم 
پردازان  توان مالی دولت برخoف ديدگاه نظريه

 – بحران اقتصادی رکود ساز زمينهحکومتی 
تورمی حاکم نبوده و نيست، ميزان کسری بودجه 

قدری زياد است که جمھوری اسoمی را  امسال به
ای  اش در مخمصه ھای برد سياست برای پيش

اين که در جلسه سران سه .  شديد فرو برده است
حقوق کارکنان دولت و شود  قوه تصميم گرفته می

و حسن بازنشستگان به طور کامل پرداخت شود 
روحانی با وقاحت تمام تصويب اين مساله را 

کند، اتفاقا  نشانه خوب بودن اوضاع قلمداد می
برعکس سخنان روحانی، طرح و تصويب اين 

گر اين موضوع است که دولت حتا در  مساله بيان
تامين حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان 

 .دولت در تنگنای مالی قرار دارد
که در ھمان زمان تصويب بودجه سال  جدا از آن

سابقه دولت در مجلس  ، کسری بودجه بی٩٨
ھای مجلس نيز بر  مطرح گرديد و مرکز پژوھش

ھای نفتی،  آن صحه گذاشته بود، تشديد تحريم
ھايی  ميعانات گازی و بانکی که سپس با تحريم

در صنايع فلزی و پتروشيمی ھمراه شد، 
 ھزار ميليارد تومان از ١۴٢ای را که  بودجه

اش براساس درآمدھای نفتی تنظيم شده  درآمدھای
چنان کسری بزرگی مواجه کرد  بود، با خطر آن
 تومانی برای کاIھای ۴٢٠٠که حذف دIر 

ھا در  اساسی و يا حداقل برای برخی از آن
دستور کار دولت قرار گرفت که از جمله نتايج 
تاکنونی آن حذف گوشت، کره، حبوبات، کاغذ و 

 قلم کاIی اساسی برای دريافت دIر ٢۵چای از 
 .باشد  تومانی می۴٢٠٠

 ميليون بشکه ١/  ۵ فروش روزانه ٩٨در بودجه 
بينی شده بود که از ماه   دIر پيش۵۴نفت با بھای 

نفت در )  و نه فروش(ارديبھشت ميزان بارگيری 
 ھزار ۵٠٠ھای نفتی ايران به کمتر از  پايانه

ی زنگنه وزير  گفته به.  بشکه در روز رسيده است
ھای  تحريم"نفت، جمھوری اسoمی به دليل 

آمريکا، قادر نيست با نام خود نفت "  ھوشمند
اين مشکل در مورد فروش ميعانات .  بفروشد

گازی نيز که پيش از اين نيمی از آن تنھا به 
 .شد نيز وجود دارد جنوبی فروخته می کره

 تومانی برای ۴٢٠٠بنابراين مساله حذف دIر 
کسری (کاIھای اساسی دقيقا به ھمين موضوع 

تا زمانی که .  شود مربوط می)  سابقه بودجه بی
مساله کسری بودجه در اين حد و وسعت مطرح 
نبود، ھمه مقامات دولتی از اعضای کابينه گرفته 

 ۴٢٠٠تا نمايندگان مجلس، از اختصاص دIر 
تومانی برای کاIھای اساسی دفاع کرده و آن را 

اقشار "به عنوان توجه  حکومت اسoمی به 
اما امروز ھمگی .  کردند جامعه تبليغ می"  ضعيف

دIر چند نرخی منبع "گويند  ھم زبان شده و می
و در ھمين رابطه از عدم "  فساد و دIلی است

 تومانی در ۴٢٠٠تاثير اختصاص دIر 
 ١٠٠جلوگيری از افزايش بھای گوشت به باIی 

 .کنند ھزار تومان ياد می
واقعيت اين است که اگر دولت جمھوری اسoمی 

ھای مردم بود و از زاويه منافع مردم  به فکر توده

کرد، ھرگز راه حل را در  به موضوع نگاه می
 تومانی برای کاIھای اساسی ۴٢٠٠حذف دIر 
واردات کاIھای اساسی توسط .  کرد جستجو نمی

 تومانی و توزيع آن در بين ۴٢٠٠دولت با دIر 
ترين کار و  کم)  الکترونيکی(مردم توسط کوپن 

" کاIھای اساسی"ترين راه برای تامين  ساده
جا که مساله دولت  اما از آن.  برای مردم بود

تر دIر و  بحران مالی است، بدنبال فروش گران
 . تومانی است۴٢٠٠حذف دIر 

تنھا ترس دولت که آن را به اين پا و آن پا کردن 
در اتخاذ اين تصميم واداشته افزايش تورم و در 

برای ھمين .  ای است نتيجه ترس از شورش توده
جا سياست کاھش تدريجی تعداد  ھم است که تا اين

 تومانی دريافت ۴٢٠٠کاIھايی را که ارز 
 .کنند، اتخاذ کرده است می

ھمتی رئيس بانک مرکزی در اين رابطه با 
ھای اجتماعی از تداوم  انتشار يادداشتی در شبکه

 تومانی برای برخی از ۴٢٠٠اختصاص دIر 
تصميم "کاIھا نوشته و در ادامه آورده است 

دولت برای تامين کسری بودجه از سه طريق 
تoش برای استفاده از مسيرھای   –  ١:  است

انتشار اوراق   –  ٢مختلف صدور بيشتر نفت 
برداشت از منابع صندوق توسعه   –  ٣دولتی 

 ".ملی
حرف "ناگفته پيداست که سه راه حل ھمتی تنھا 

 .است و ريالی ارزش ندارد" مفت
واقعيت اين است که فروش نفت، روز به روز 

شود، و بھترين حالت اين است که  تر می مشکل
کمتر از (دولت بتواند ھمين سطح از فروش نفت 

را حفظ کند که البته بسيار )   ھزار بشکه۵٠٠
در مورد انتشار اوراق دولتی نيز بايد .  بعيد است

 نسبت به بودجه سال ٩٨گفت که در بودجه سال 
 درصد رشد ١۴ فروش اوراق قرضه دولتی ٩٧

 ھزار ميليارد تومان  ۴۴سابقه  داشته و به رقم بی
رسيده که فروش ھمين مقدار نيز به دليل شرايط 

جدا از .  اقتصادی کنونی، خود جای ترديد دارد
چون  ھای دولتی ھم اين که برخی از ارگان

سازمان برنامه و بودجه با فروش بيشتر اوراق 
قرضه مخالف ھستند و اگر فروش اوراق قرضه 
به ھمين روال ادامه يابد، ديری نخواھد پاييد که 
بدھی دولت تنھا از بابت اوراق قرضه، از ميزان 

در مورد برداشت .  بودجه فراتر خواھد رفت
ازمنابع صندوق توسعه ملی ھم شاھديم که اين 

ھای نظامی  منابع بيشتر در خدمت تامين ھزينه
ای  بوده است و اين که اساسا پول قابل مoحظه

در اين صندوق وجود داشته باشد نيز جای شبھه 
 .است

حساب "در واقع تغيير نام "  صندوق توسعه ملی"
ھای زياد  است که بر اثر برداشت"  ذخيره ارزی

که  که با وجود آن جالب اين.  عمo خالی شده بود
ھيچ منع قانونی برای اعoم ميزان موجودی 
صندوق توسعه ملی وجود ندارد ولی ھرگز 

براساس برآورد .  موجودی آن اعoم نشده است
ھا از موجودی صندوق، کل  يکی از رسانه

) ١٣٨٩(ورودی به اين صندوق از زمان تاسيس 
 ميليارد دIر بوده است که تحت عناوين ٩٠حدود 

جدا .   ميليارد دIر آن خارج شده است٧٠مختلف 
ای  از اين مبلغ، در دو سال اخير به دستور خامنه

 ميليارد دIر و عموما با ھدف تقويت نيروھای ۴
وضعيت .  نظامی از اين صندوق خارج شده است

ای با  صندوق به حدی خراب است که خامنه



 ٧ ٨٢٧ شماره  ٩٨  تير ٣    ٧

  ٨درصفحه 

در اين اجتماعات .  شود شھر ژنو نيز برگزار می
عموما بر اتحاد و ھمبستگی کارگران و 

ای کارگران بويژه  ضرورت رعايت حقوق پايه
شود و از   تاکيد میILOدر کشورھای عضو 

ھايی  کارگران کشورھايی چون ايران نيز حمايت
 ژوئن ١٧امسال نيز روز دوشنبه .  آيد عمل می به
که اجoس سازمان  در حالی)  ٩٨ خرداد ٢٧(

جھانی کار در مقر اين سازمان جريان داشت، 
ای که فراخوان  ھا و اجتماعات گسترده آيی گردھم

(ت .  ژ.  آن از سوی سنديکای کارگری ث
C.G.T  (آ.  ژ.  و سنديکای کارگری سوئيسی ث .

صادر شده و مورد پشتيبانی )  C.G.A.S(اس 
(ھای کارگری جھان  کنفدراسيون اتحاديه

I.T.U.C  ( قرار گرفته بود، در مقابل اين
در .  سازمان در ميدان ناسيون ژنو برگزار گرديد
ھای  اين تجمعات دبير کل کنفدراسيون اتحاديه

کارگری جھان، دو نفر از طرف سنديکاھای 
سوئيس و آفريقای جنوبی، دبيرکل فدراسيون 

و فيليپ )  ITF(جھانی کارگران حمل و نقل 
ت سخنانی از جمله در .  ژ.  مارتينز دبيرکل ث

زمينه اعمال خشونت عليه زنان در محل کار و 
. المللی کارگران ايراد کردند ھمبستگی بين

ت ضمن اعتراض به يورش پليس .  ژ.  دبيرکل ث
کنندگان در شھرھای مختلف فرانسه  به اعتراض

آور و شليک گلوله پoستيگی  و پرتاب گاز اشک
ھا، در رابطه با وضعيت کنونی جھان  به روی آن

وی "  اين وضعيت به سرعت بايد تغيير کند"گفت 
بايد مقاوله  "ILOچنين تاکيد داشت که اجoس  ھم

ھای بين زنان و  ای برای پايان دادن نابرابری نامه
 ".ھا تصويب کند مردان در تمام عرصه

ھايی از مبارزين  در اين تجمعات که معموI گروه
و فعاIن سياسی و کارگری ايرانی شرکت دارند، 
امسال نيز با حضور خود، نسبت به اعزام 
نمايندگان کارگری قoبی از طرف رژيم و 
بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعاIن 
. کارگری دست به اعتراض  و افشاگری زدند

چه که در حاشيه  توان گفت که معموI آن می
دھد    و بيرون از جلسات آن رخ میILOاجoس 

مانند برپايی تجمعات مستقoنه و اعتراضی که 
ھا و سنديکاھای کارگری تدارک  توسط تشکل

شود، ھمواره اھميت بيشتری  ديده و برگزار می
چه که در جلسات  برای کارگران داشته است تا آن

گذرد و نتايج آن نيز از قبل   میILOرسمی 
 !معلوم است

که سازمان جھانی کار در صدمين  اما طرح اين
سال تاسيس و صد و ھشتمين اجoس خود بايد 

ھای  ای برای پايان دادن به نابرابری نامه مقاوله
موجود ميان زنان و مردان به تصويب برساند، 
نه نشانه توانايی اين سازمان يا حتا سنديکاھای 
کارگری کشورھای عضو آن، بلکه بازتاب فشار 

ھا نسبت به وضع موجود  زنان و اعتراض آن
است که نمونه آن را در تظاھرات چند صد ھزار 

 ژوئن در سوئيس شاھد ١۴نفره زنان در تاريخ 
اما پرسش اصلی اين است که تصويب .  بوديم

خواھد به اين  ای، چگونه می نامه يک چنين مقاوله
پايان دادن به نابرابری بين .  ھا پايان دھد نابرابری

نامه  ھا و مقاوله زنان و مردان در تمام عرصه
فرضی سازمان جھانی کار در اين مورد به کنار، 

ھای مصوب اين سازمان در  نامه بايد ديد مقاوله

ای کار، آيا در ھمه  خصوص حقوق پايه
کشورھای عضو اين سازمان، به مرحله اجرا 
گذاشته شده است يا نه؟ و اگر در يک کشور 
فرضی عضو اين سازمان، مثo جمھوری 

که   –ھا اجر نشود  نامه اسoمی، اين مقاوله
آيا سازمان جھانی کار مکانيزمی   –شود  نمی

ای برای وادار نمودن آن به  برای کنترل و اراده
ھای اين  نامه رعايت تعھدات و اجرای مقاوله

سازمان دارد؟ آيا جز اين است که سازمان جھانی 
تواند اجرای  کار در بھترين حالت می

ھای خود را به دولت کشورھای عضو  نامه مقاوله
 کند؟ تجربه صد سال حيات و فعاليت توصيهفقط 

المللی پر سر و صدا نشان داده و  اين سازمان بين
ثابت کرده است که از اين سازمان جھانی، بيش 

 !از اين کاری ساخته نيست
يک قرن پس از تاسيس اين سازمان، محروميت 

ای کار با  ھا ميليون کارگر از حقوق پايه ده
دستمزدھای ناچيز، فقر، گرسنگی، بيکاری و 
محروميت از بھداشت و درمان و بيمه مناسب 

ھا تن ديگر و شکاف عميق طبقاتی در  ميليون
ھا کشور عضو سازمان جھانی کار در پنج  ده

قاره جھان نيز گويای ھمين واقعيت و گويای 
ناکارآمدی ذاتی سازمان جھانی کار ولو حتا در 

ھای خويش  نامه چارچوب اجرايی شدن مقاوله
ترين و بھترين  اين ناکارآمدی را به روشن.  است

توان در برخورد اين سازمان با رژيم  شکلی می
 .جمھوری اسoمی ديد

سازمان جھانی کاراز زمان تاسيس تاکنون بيش 
ھای گوناگون تھيه و  نامه در زمينه  مقاوله١٨٠از 

کشورھايی که به عضويت .  تصويب نموده است
ترين  آيند، بايد مھم سازمان جھانی کار درمی

جمھوری .  ای اين سازمان را بپذيرند نامه مقاوله
 ٨ست که بايد  اسoمی ازجمله کشورھايی

 ILOھای  نامه ای از مجموع مقاوله نامه پايه مقاوله
اين .  پذيرفت تا به عضويت آن درآيد را می
ھا درباره آزادی تشکل و قراردادھای  نامه مقاوله

، درباره لغو )٩٨ و ٨٧ھای  نامه مقاوله(جمعی 
، ٢٩، ١١ھای  نامه مقاوله(کار اجباری و تبعيض 

و درباره ممنوعيت کار کودکان )  ١٠۵ و ١٠٠
ھمگان .  باشند می)  ١٨٢ و ١٣٨ھای  نامه مقاوله(

رغم امضاء اين  دانند که جمھوری اسoمی به می
گاه  ھا و تعھد به اجرای آن، اما ھيچ نامه مقاوله

خواه در .  ھا را رعايت و اجرا نکرده است آن
مورد کار اجباری و تبعيض باشد، خواه در مورد 
ممنوعيت کار کودکان و خواه در مورد آزادی 
تشکل و حمايت از حق تشکل، و نه فقط اين 

ھا را رعايت و اجرا نکرده  نامه معيارھا  ومقاوله
است، بلکه کارگرانی را که دست به ايجاد تشکل 
مستقل زده و يا حتا از حق کارگران برای ايجاد 

اند، بازداشت و محاکمه و  تشکل دفاع کرده
ھای طوIنی  شکنجه نموده و به زندان و حبس

ساليان متمادی است که .  مدت محکوم نموده است
ھای مستقل کارگری بويژه سنديکای  تشکل

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
تپه و  حومه و سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ھای کمونيست مدافع منافع طبقه  چنين سازمان ھم
نسبت به .   اند کارگر، در اين مورد سخن گفته

نقض حقوق اوليه و به رسميت شناخته شده 
ILO اعتراض نموده و با ارائه اسناد و مدارک ،

کافی، نقض آشکار مقررات و موازين و 
معيارھای اين سازمان را نيز گوشزد نموده و در 

 و نمايندگان ILOمورد مماشات آشکار و زدوبند 
اند و اعتراض  اعزامی آن به ايران اعتراض کرده

کنند، اما سازمان جھانی کار حتا يک گام  می
ھای کارگران  عملی در جھت برآوردن خواست

 .ھا برنداشته است ھای مستقل آن ايران و تشکل
ھمين دو ھفته پيش بود که جمعی از کارگران 

تپه، در نامه  شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت
 خرداد به سازمان جھانی ١۵سرگشاده مورخ 

کار پنج روز قبل از آغاز صد و ھشتمين اجoس 
ساIنه اين سازمان، در مورد تخلفات دولت ايران 
به طرح شکايت پرداخته و رونوشت آن را نيز به 

. اين سازمان ارسال کردند"  کميته آزادی انجمن"
نامه ضمن اشاره به احضار و  در اين شکايت

ھا تن از کارگران  بازداشت و آزار و شکنجه ده
تپه، به نحو فشرده و موجزی از نقض حقوق  ھفت

بديھی کارگران در ايجاد تشکل مستقل کارگری 
سخن گفته شده و در مورد سرکوب کارگران و 
فعاIن کارگری و ساير اقدامات دولت ايران در 
نقض حقوق بديھی کارگران نيز سخنان مستند و 

تپه درنامه  کارگران ھفت.  محکمی ارائه شده است
خود، به بازداشت و شکنجه اسماعيل بخشی 
نماينده کارگران، بازداشت و ضرب و شتم علی 
نجاتی عضو قديمی سنديکای کارگران نيشکر 

تپه، بازداشت و آزار و اذيت سپيده قليان از  ھفت
سازی عليه  مدافعان حقوق کارگران و پرونده

تپه  کارگران ھفت.  اند ھا نيز اشاره نموده آن
ھای  چنين بازداشت فعاIن ساير جنبش ھم

اعتراضی را نيز به سازمان جھانی کار يادآوری 
اند که سازمان جھانی کار  نموده و خواھان آن شده

کارگران .  رسما به اين شکايت رسيدگی کند
تپه به سازمان جھانی کار خاطر نشان  ھفت
اند که ايران عضو رسمی سازمان جھانی  کرده

 ILOکار است و ھر ساله نمايندگانی به اجoس 
کند، بايد مورد بازخواست قرار  اعزامی می

اند که اين  کارگران به روشنی بيان کرده.  بگيرد
ای از نقض آشکار  اقدامات سرکوبگرانه، گوشه
 .حقوق بنيادين کارگران است

گونه پاسخی به   تا اين لحظه ھيچILOاما 
 در برابر تمام ILO.  تپه نداده است کارگران ھفت

اجحافات و جناياتی که جمھوری اسoمی در حق 
کند و در طول يک سال  کارگران اعمال می

گونه اقدام عملی  گذشته نيز تشديد شده است، ھيچ
جدی در راستای محکوم نمودن رژيم يا زير 

ھای اين  نامه سئوال بردن آن بخاطر نقض مقاوله
جمھوری اسoمی .  سازمان انجام نداده است

جنايات متعدد و گوناگونی را عليه کارگران و 
. ھای مستقل کارگری مرتکب شده است  تشکل

ھای مستقل کارگری بارھا و  کارگران و تشکل
ھای سازمان جھانی کار  نامه بارھا ، نقض مقاوله

اند و به حضور  را به اطoع اين سازمان رسانده
اصطoح کارگری  ھای به افراد وابسته به تشکل

 و   اعتراض نمودهILOھای  حکومتی دراجoس
گر و عمال  ربطی اين عناصر سرکوب کرارا بی

ھای مستقل  پليسی رژيم به کارگران و تشکل
 و نمايندگان اعزامی آن به ILOکارگری را به 

 به ILOرغم اين اما   علی.  اند ايران گوشزد کرده
ھا و ھشدارھا وقعی نگذاشته و  اين يادآوری

اند،  نمايندگان آن نيز وقتی که عازم ايران شده
ھای کارگران  تمام مoحظات، انتقادات و استدIل

 طبقه کارگر ايران و صد سالگی سازمان جھانی کار
١٠از صفحه   
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ھای مستقل کارگری را يکسره ناديده  و تشکل
گرفته و به ديد و بازديد و مoقات با کسانی 

اند که دشمنان طبقه کارگرند و کسی جز  پرداخته
دولت جمھوری اسoمی طرفدار و معرف و 

 به ILOنمايندگان اعزامی .  ھا نيست حامی آن
، غير از برخی از ٩٧ايران در ارديبھشت سال 

اعضای شوراھای اسoمی کار و خانه کارگر، به 
مoقات و گفتگو با کسانی دست زدند که رژيم و 

ھا يک  وزارت کار آن تoش داشت به ياری آن
ھيات .  سنديکای قoبی در شرکت واحد ايجاد کند

 در ارديبھشت سال جاری ILOسه نفره اعزامی 
به ايران نيز، با اعضای شورای اسoمی که ايضا 
رژيم و وزارت کار آن به ياری مخالفين 

تپه، پس از سرکوب  سنديکای کارگران ھفت
کارگران و حبس و شکنجه اسماعيل بخشی، 

بندی  تپه سرھم را در نيشکر ھفت" شورايی"چنين 
اقداماتی کامo .  کرده بودند، ديدار نمودند

ھا و منافع دولت جمھوری  ھماھنگ با خواست
ھا و  اسoمی و صد در صد در مقابل خواست

 .ھای مستقل کارگری منافع کارگران و تشکل
بنابر اين موضوع فقط اين نبوده و نيست که 

ILOھای کارگران   و نمايندگان آن به خواست
اعتنايی نموده و  ھا بی ھای مستقل آن ايران  تشکل

ھا عمo  کنند، بلکه مسير حرکت آن اعتنايی می بی
ھا و منافع کارگران و  و عموما در مقابل خواست

که  نه اين.  ھای مستقل کارگری بوده است تشکل
 و نمايندگان اعزامی آن از ILOکسی خيال کند 

درست برعکس، !  کنند وظايف خود تخطی می
ILO و نمايندگان اعزامی آن عينا بر پايه 

معيارھا و ضوابط رسمی خود، فقط تشکلی را 
در ھر کشور به عنوان تشکل کارگری به 

شناسند که مورد تاييد دولت آن کشور  رسميت می
 !باشد

نگاھی ولو کوتاه به برخی ازمعيارھا و موازين و 
ھا و  اصول حاکم و ناظر بر فعاليت

کند که قد و قواره   ثابت میILOھای  گيری تصميم
ILOگرديم به اين موضوع بازمی.   ھمين است .

اماپيش ازآن ببينيم سازمان جھانی کار بر متن چه 
 .شرايطی و با چه اھدافی تشکيل شد

داری جھانی با يک  اوائل قرن بيستم، سرمايه
تشديد اين .  بحران عميق اقتصادی روبرو گرديد

ھای امپرياليستی،   بحران و رقابت فزاينده دولت
) ١٨-١٩١۴(منجر  به  جنگ   جھانی  اول 

بحران و جنگ امپرياليستی عoوه بر .  گرديد
ھا ميليون کشته و زخمی ،  ھای عظيم و ده ويرانی

ھا و انقoبات متعددی  ھا، قيام در عين حال شورش
با انقoب سوسياليستی اکتبر .  را نيز درپی داشت

 روسيه و  حاکميت شوراھا، انقoبات ١٩١٧
ھا و اعتصابات کارگری و تشکيل  کارگری، قيام

شوراھای کارگری، بسياری از کشورھای 
شرايط انقoبی و تأثيرات .  اروپائی را فراگرفت

بoانکار انقoب اکتبر و حکومت شوراھا، 
بورژوازی تمام کشورھای امپرياليستی را به 

سرکوب خونين کارگران، نخستين .  وحشت افکند
بورژوازی .  واکنش بورژوازی اين کشور ھا بود

امپرياليستی، برای سرکوب و مھار انقoبات و 
ھای کارگری اما تنھا به زور تفنگ و اسلحه  قيام

اکتفا نکرد، بلکه ھمراه با سرکوب مستقيم و در 
جزئی و "  امتيازات"کنار آن،به اعطای برخی 

ھمزمان قبوIندن و تحميل قواعد نظام 
داری بر کارگران و بازی در زمين آن  سرمايه

با خاموش شدن آتش جنگ .  نيز روی آورد
جھانی اول، کارگران آمريکا و اروپا وسيعاً به 

بخش .  مبارزه و طرح مطالبات خود پرداختند
ھائی از کارگران و اتحاديه ھای کارگری آمريکا 
و اروپا نيز، خواستارايجاد يک نھاد بين المللی 
بودند که مطالبات آن ھا پذيرفته شده و رسميت 
داده شود ھرچند که در نھايت آن طور که اين 
اتحاديه ھا می خواستند نشد و بسياری ازمطالبات 

بر اين .  آن ھا نيز مورد پذيرش قرار نگرفت
المللی کار   سازمان بين١٩١٩زمينه ھا، در سال 

)(I.L.O International Labour 
Organization  تأسيس گرديد تا با تصويب يک

رشته قوانين مشترک برای کشورھای 
ای  داری و به رسميت شناختن حقوق پايه سرمايه

کارگران، مبارزات گسترش يابنده کارگران را 
ھای کارگری را  مھار و خطر انقoبات و شورش

دّول بزرگ .  کاھش دھد و يا آن را خنثی کند
داری اگرچه از ترس انقoبات کارگری  سرمايه

در اين کشورھا و البته برای بقاء نظم 
داری، اين سازمان را تشکيل دادند، اما  سرمايه

ھا و مطالبات مربوط به حقوق  برخی از خواست
ای کارگران را نيز در قوانين خود و  اوليه و پايه

ھای اين سازمان  به تدريج در مقاوله نامه
 . پذيرفتند

 در ١٩١٩در کنفرانس صلح ورساي که بـه سـال 
 ١۵فرانسه تشكيل شد، کميسيوني مرکب از 

" کميسيون حقوق بين المللـي کار "  عضو به نام 
انتخـاب گرديد و ھمين کميسيون که رياست و 
رھبری آن را ساموئل گامپرس رئيس فدراسيون 

 که درعين حال دست  ) AFL(کارگری آمريکا
نشانده دولت آمريکابود مقررات و 
 معيارھاوضوابط اين سازمان راتھيه وتنظيم نمود

المللی کار، ھدف از  در اساسنامه سازمان بين
"تاسيس اين سازمان چنين بيان شده است تoش : 

اصلی اين سازمان حمايت از حقوق بنيادی 
. ھا، بھبود شرايط کار و زيست بوده است انسان
ILO ،در حقيقت برای ايجاد اتحاد بين دول 

ھای کارگری به منظور  کارفرمايان و اتحاديه
اقدامی مشترک برای تضمين منافع ھر سه گروه 

 ".فوق و تحقق عدالت اجتماعی تاسيس شده است
 معطوف به سازش ILOھای  در واقع تمام تoش

داری موجود است و  طبقاتی و حفظ نظم سرمايه
ھا و  در کليه سازوکارھا و جلسات وبحث

ھا و مصوبات آن نيز استثمارگران و  گيری تصميم
. کننده دارند ھا، دست باI و نقش تعيين دولت آن

ھايی که به  پيش از اين به ترکيب ھيات
شوند و در اين   دعوت میILOھای  اجoس

دھند و  کنند و نظر می جلسات بحث می
 نفر نماينده ٢.  کنند اشاره کرديم گيری می تصميم

دولت يک نفر نماينده کارفرمايان و يک نفر 
 .نماينده کارگران

 مرجع صالحی ILO اساسنامه ١٣مطابق ماده 
که بايد نام و اعتبارنامه نمايندگان کارگری و 

 اطoع ILOکارفرمايی ھر کشور عضو را به 
. ھا را معرفی کند، دولت آن کشور است دھد و آن

بنابراين مطابق اين مقررات ھم حضور افرادی 
از شوراھای اسoمی کار يا خانه کارگر به 

ھای    و ھم مoقات ھياتILOھای ساليانه  اجoس
اعتنايی به  اعزامی آن به ايران با اين افراد و بی
ھای مستقل  نمايندگان واقعی کارگران و تشکل

کارگری، قانونی و در چارچوب وظايف تعريف 
ھا در  دولت.  شده و تعيين شده اين سازمان است

گيرند چه کسی را به عنوان  ھر کشور تصميم می
 . اعزام کنندILOنماينده کارگر به 

 ILOاما فرض کنيم کارگران اعزامی به 
در آن صورت .  نمايندگان واقعی کارگران باشند

در ھر .  داران است  به نفع سرمايه١ به ٣ترکيب 
تواند  حال روشن است که اين سازمان اساسا نمی

يک تصميم جدی و عملی و مھم به سود کارگران 
  ILOچرا که کارگران اعزامی به .  اتخاذ کند

چه حتی نمايندگان واقعی کارگران باشند   چنان
توانند نقش موثری در تصميمات اين سازمان  نمی

 .ايفا کنند
بی نقشی کارگران فقط در تصميمات و مصوبات 
اين ارگان نيست، در اداره امور اجرائی اين 
نھاد، نمايندگان کارگران از اين ھم بی اثرتر و 

المللی کار از طريق  سازمان بين.  ترند بی نقش
 نفر ٢٨ نفره مرکب از ۵۶يک شورای مديريت 
  نفر از نمايندگان ١۴ھا،  از نمايندگان دولت

 نفر از نمايندگان کارگران، ١۴کارفرمايان و 
قابل .  برد تمام امور اجرائی اين نھاد را پيش می

 کرسی نمايندگان ٢٨ کرسی از ١٠ذکر است که 
 به کشورھای مھم به طور دائمیھا،  دولت

اختصاص يافته )  خوان امپرياليستی به(صنعتی 
ھا،   کرسی ديگر را نمايندگان دولت١٨است و 

به عبارت .  کنند ھر سه سال يکبار انتخاب می
تر، رھبری و ھدايت سياسی و تمام  صريح

ھای سازمان جھانی کار در اساس  سياست گزاری
تر در دست دّول  ھا و بطور خاص در دست دولت

ست و اين سازمان جزيک ابزار  امپرياليستی
ھای سرمايه  المللی برای پيشبرد سياست بين

البته ممکن است گاه به اين   ILO.   نيست جھانی
يا آن کشور عضو، به خاطر نقض مقررات و 

ای کارگران و يا عدم  قوانين مربوط به حقوق پايه
ھای مصوب خود، فشارھائی  رعايت مقاوله نامه

وارد ساخته و از دولت آن کشور خواستار 
 ILOاما سياست اعمال فشار.  پاسخگوئی شود

بر اين يا آن کشور مفروض نيز در اساس نه از  
جنبۀ دفاع از حقوق کارگران، بلکه در راستای 
منافع سياسی و اقتصادی دراز مدت و پيشبرد 

اگر اين منافع و .  ھای سرمايه جھانی است سياست
 به ILOھا اقتضا کند، فشارھای سياسی  سياست

فوريت جای خود را به زد و بندھای رايج با اين 
ھا که نمونه آن را در مورد دولت جمھوری  دولت

 .سپارد ايم، می اسoمی شاھد بوده
 يک تشکل ILOاگر در يک کشور عضو 

کارگری که مورد تاييد دولت آن کشور است به 
نامه شکايتی از  فرض در مورد نقض يک مقاوله

 مراجعه ILOتواند به  دولت داشته باشد، البته می
 در قبال يک ILOکند، اما جالب است بدانيد که 
 .چنين شکايتی چه خواھد کرد

عرض " تحت عنوان ILO اساسنامه ٢۴ماده 
در اين "  ھا نامه حال درباره عدم رعايت مقاوله

"نويسد مورد می چه يک انجمن صنفی  چنان: 
المللی  کارفرمايان يا کارگران شکايتی به دفتر بين

که عضو در حوزه  کار تسليم نمايد مبنی بر اين
ای را که خود يک طرف  نامه قضايی خود مقاوله

وجه به نحو موثری رعايت  ھيچ آن است به

 طبقه کارگر ايران و صد سالگی سازمان جھانی کار
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برداشت از اين صندوق برای جبران خسارات 
بنابراين جدا از اين که عمo به . سيل مخالفت کرد

دليل عدم فروش نفت امکان تامين سھم صندوق 
توسعه ملی از فروش نفت در سال جاری وجود 
ندارد، برداشت از صندوق برای جبران کسری 

 .آيد بودجه به نظر چيز مضحکی می
اگر خوب به اين سردرگمی مقامات دولتی نگاه 

توان گرفت و آن  کنيم، تنھا يک نتيجه از آن می
که دست دولت کامo خالی است، ھيچ راه  اين

خواھد امروز را به فردا  فقط میحلی ندارد و 
برساند تا شايد گشايشی سياسی در فروش نفت و 

 .اش فراھم شود مبادIت بانکی و غيره برای
 بر مقامات  اين ناتوانی و سردرگمی تا حدی
ھا را  به  دولتی مستولی شده که گاھی آن

نوبخت رئيس سازمان .  دارد گويی وا می ھذيان
او در حالی که .  ھاست برنامه و بودجه يکی از آن

المللی پول در آمارھای خود رشد  صندوق بين
 ٣/  ٩ را منفی ٢٠١٨اقتصادی ايران در سال 

 درصد ۶ را منفی ٢٠١٩درصد اعoم و سال 
بينی کرده، با استناد به گزارش ھمين  پيش

 باIترين رشد ٩٧ايران در سال : "صندوق گفت
مين ١٨اقتصادی را در منطقه دارا بوده و ما 

روحانی نيز که "!!!  اقتصاد بزرگ دنيا ھستيم
خرداد در جلسه کابينه  ٢٢نوبخت است "  رئيس"

"گويد می برغم ھمه اين فشارھا و آنچه : 
کنند از شرايط بسيار خوبی  بدخواھان تبليغ می

 ماه ۶امروز مردم ايران نسبت به ...  برخورداريم
و يکسال گذشته آرامش بيشتری دارند و نسبت به 

اگر چه ...  آينده کشور خود اميدوارتر ھستند
دولت از شرايط سختی برخوردار است اما در 
زمينه مسايل مالی براساس گزارش سازمان 

 ھزار ميليارد تومان برای ٢٧برنامه و بودجه 
ھای عمرانی کشور از ابتدای امسال  طرح

ھای آينده  تخصيص يافته است که آثار آن در ماه
ھا و  توانيم از نعمت امسال می...  آشکار خواھد شد

ھای بزرگی که در کشورمان وجود دارد  ظرفيت
ھای مختلف بويژه  برای ايجاد تحول در بخش

اين سخنان بيش از ھر ".  اقتصادی استفاده کنيم
دھد که مقامات حکومتی جز  چيز اين را نشان می

دروغ چيز ديگری برای گفتن ندارند و بنابراين 
اگر در مورد تامين کاIھای اساسی و غيره ھم 

کنند و اين که بدنبال تامين اين کاIھا  صحبت می

کننده  مصرف(و رسيدن اين کاIھا به دست مردم 
گويند و  ھستند، باز چيزی جز دروغ نمی)  اصلی

ھدف اصلی خود از اين اقدام را در پشت اين 
 .سازند ھا پنھان می حرف

 تومانی و يا حذف تدريجی آن، ۴٢٠٠حذف دIر 
چون افزايش بھای شير و لبنيات و ديگر  ھم

ھای جمھوری اسoمی، عليه  تصميمات و سياست
ھای کارگر و زحمتکش جامعه است که بار  توده

ھا قرار  اصلی شرايط وخيم اقتصادی بر دوش آن
ترين نيازھای  ترين و ضروری گرفته و از طبيعی

 .اند خود نيز محروم شده
 تومانی ۴٢٠٠جمھوری اسoمی با حذف دIر 

تنھا در فکر کسب درآمد است و تنھا ارمغان 
 تومانی برای کارگران و ۴٢٠٠حذف دIر 

ممکن است .  آور است زحمتکشان گرانی سرسام
مانند سال گذشته، چند بار در طول سال در حد 
ناچيزی کوپن کاI پخش کنند، اما اين کار ھرگز 

آور حاصل از حذف دIر  جبران گرانی سرسام
 تومانی را نخواھد کرد و بيش از ھر چيز ۴٢٠٠

فريبی خواھد  ھدف آن عوام  -مانند سال گذشته   –
 .بود

کارگران و زحمتکشان نبايد اجازه دھند که 
جمھوری اسoمی ھر روز با يک سياست جديد 

ھای مخرب خود  بار بحران اقتصادی و سياست
بايد با مبارزه با اين .  ھا بياندازد را بر دوش آن

بايد با .  سياست به مقابله با اجرای آن برخاست
توجه به ناچيز بودن دستمزد و حقوق، دولت را 
  موظف کرد که با در اختيار قراردادن کافی کوپن

چون گوشت، شير، لبنيات، روغن و  کاIھايی ھم
غيره که سھم مھمی در سبد غذايی يک خانوار 

گونه  دارند، کاIھای اساسی را بدون ھيچ
ای برای کارگران و زحمتکشان جامعه  ھزينه

ست که دولت بايد بکند و اين  اين کاری.  تامين کند
ھا بايد دولت را مجبور به انجام  ست که توده کاری

 .آن کنند
ھا  واقعيت انکارناپذيری که از درون تجربه سال

آيد اين است که برای  مشقت و سختی بدست می
نجات از اين روزھای سياه تنھا يک راه وجود 

اتحاد و مبارزه که نتيجه مسلم آن پيروزی :  دارد
ھا و برقراری حکومت شورايی کارگران و  توده

 .زحمتکشان خواھد بود
 

 است ممکننکرده، در آن صورت ھيات مديره 
عمل آمده  اين شکايت را به دولتی که عليه وی به

ھرگونه پاسخی  و از آن دولت دعوت نمايد ابoغ
 "!داند درباره موضوع تسليم کند  میکه صoح

 و ابزار تحقق ILO"  عدالت اجتماعی"بينيد  می
آن را؟ يک تشکل کارگری شکايتی را در مورد 

کند،   تسليم اين سازمان میILOنامه  نقض مقاوله
عمل آمده  چه دولتی که از وی شکايت به بعد چنان

" وچه به نحو موثری ھيچ به"نامه را  مقاوله
رعايت نکرده باشد، در آن صورت ھيات مديره 

ILOاست در ممکننامه را تازه   آن شکايت 
که چه بَشَود؟ .  دھد اختيار دولت مربوطه قرار می

که آن دولت ھرگونه پاسخی را که خودش صoح 
 !  بدھدILOداند به  می

 نه ILOاين است حد و حدود و حوزه اختيارات 
در دفاع از حقوق کارگران بلکه در قبال نقض 

 !نامه مصوب خودش مقاوله
بنابراين ھيچ نقطه ابھامی نبايد وجود داشته باشد 

که سازمان جھانی کار، نه در گذشته نه در  در اين
تواند  حال حاضر و نه در آينده نتوانسته و نمی

نقش موثری در تامين حقوق اساسی کارگران 
اين سازمان بطور مشخص در .  داشته باشد

ارتباط با جمھوری اسoمی و مماشات با آن، 
نقشی مخالف منافع کارگران ايفا کرده است و 

ھای آن از  نامه ای برای اجرای مقاوله ھيچ اراده
جمله در کشورھای عضوی که آن را زير پا 

 .اند وجود ندارد گذاشته
يک قرن فعاليت سازمان جھانی کار ھيچ 
گشايشی در وضعيت طبقه کارگر و بھبود اساسی 
در شرايط کار و زندگی اين طبقه ايجاد نکرده 

حقوقی کارگران تشديد شده  استثمار و بی.  است
ترين شکلی استثمار  کودکان به خشن.  است
زنان از تبعيضات شديد جنسيتی در .  شوند می

دھد  ھا نشان می ھمه اين.  برند محيط کار رنج می
ھا  که بھبود شرايط کار و زندگی و تحقق خواست

و آمال نيروی کار در مقياس جھانی از طريق 
ھای آن سرابی  نامه سازمان جھانی کار و مقاوله

 .بيش نيست
که در انتظار  که و بيش از آن کارگران پيش از آن

و اميد آن باشند سازمان جھانی کار، کاری 
شان انجام دھد، بايد دست از زانوی خود  برای

اتحاد و .  بگيرند و به نيروی خود اتکا کنند
تر سازند و مبازه عليه  ھمبستگی خود را محکم

. دار و دولت اين طبقه را تشديد کنند طبقه سرمايه
رانه سازمان جھانی کار، که خود "  آينده کار"

تنھا از طريق اتحاد و .  نيروی کاربايد رقم زند
توان  ھمبستگی و مبارزه متشکل است که می

داران کشورھای مخلتف عضو يا غير  سرمايه
نشينی  عضو سازمان جھانی کار را وادار به عقب

داری  بايد کار را با نظام گنديده سرمايه.  کرد
سره ساخت و مسير برپايی جھانی ديگر،  يک

 .جھانی بدون استثمار و طبقات را ھموار کرد
 
 

٨از صفحه   

طبقه کارگر ايران و صد 
 سالگی سازمان جھانی کار

  تومانی کاIھای اساسی ۴٢٠٠حذف دIر 
 ست؟ در خدمت چه کسانی



 ٨٢٧ شماره  ٩٨  تير ٣    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسQمی 

٧درصفحه   

صد و ھشتمين اجoس ساIنه سازمان جھانی کار 
)ILO  ( ٢٠١٩ ژوئن ٢١ الی ١٠از تاريخ) ٢٠ 

که مقارن شده است با صدمين )  ٩٨ خرداد ٣٠تا 
المللی، در مقر اين  سال تاسيس اين سازمان بين

سازمان واقع در ژنو پايتخت سوئيس، با تم 
ھا و  بنابه روش.  برگزار شد"  آينده کار"عمومی 

ھای اين سازمان که ھر ساله موضوع  سنت
ای در زمينه روابط کار و استانداردھای کار  ويژه

گيرد، امسال موضوع  در دستور کار آن قرار می
بررسی اعمال خشونت و آزار عليه زنان و 
مردان در محيط کار، در دستور کار اين اجoس 

در ارتباط با وضعيت کارگران در .  قرار داشت
که کارگران و  رغم آن جمھوری اسoمی، به

جنبش طبقه کارگر ايران با معضoت و 
ھای  ھای گوناگون حقوقی و گرفتاری محدوديت

مھمی مانند احضار و بازداشت و شکنجه و 
ھای مستقل کارگری يا به  زندان و سرکوب تشکل

ھای اين  نامه عبارتی نقض خشن و آشکار مقاوله
روبرو ھستند "  آزادی تشکل"سازمان در زمينه 

 را به ILOبرند و مکرر توجه  وازآن رنج می
اين موضوع جلب نموده و خواستار رسيدگی به 

 به بھانه گزارشی ILOاند، اما  اين موضوع شده
که دولت جمھوری اسoمی پيرامون حوادث 

١٠ 
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ناشی از کار در ايران، تسليم اين سازمان نموده 
بود، ترجيح داد به جای خواست کارگران، 

 در زمينه حوادث ILOکاربست مقاوله نامه 
 .ناشی از کار را مورد بررسی قرار دھد

در اجoس ساIنه سازمان جھانی کار که اکنون 
 کشور عضو آن ھستند، از ھر کشور ١٨٧

 نفره مرکب از دو نفر نماينده ۴عضو، يک ھيات 
دولت يک نفر نماينده کارفرمايان  ويک نفر 

البته ھر نماينده .  کنند نماينده کارگران شرکت می
تواند دو نفر را نيز به عنوان مشاور ھمراه  می

از طرف جمھوری اسoمی نيز .  داشته باشد
ھياتی به اين اجoس اعزام شده بود و مطابق 
معمول چند تن از عناصر ضد کارگر وابسته به 

ساز رژيم به عنوان نماينده  ھای دولتی دست تشکل
 .کارگران، عضو اين ھيات بودند

 ILOکه چه کسانی در اجoس  نظر از آن صرف
کنند و در جلسات آن چه مباحثی  شرکت می
شود، اکنون چندين سال است که ھم  مطرح می

، تجمعات ILOزمان با برگزاری اجoس ساIنه 
ھايی که فراخوان دھنده  آيی ، تظاھرات و گردھم

آن عموما سنديکاھای کارگری فرانسوی و 
 در ILOسوئيسی ھستند، مقابل دفتر مرکزی 

 طبقه کارگر ايران و صد سالگی سازمان جھانی کار

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره

 :قرار است
 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 

 عمودیپوIريزاسيون 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه

  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه

 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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