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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   ۵درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 
 نقش جمھوری اس�می در

 تقويت مواضع امپرياليسم آمريکا 
 در خليج فارس

 
ت#ش دولت آمريکا پس از خروج از برجام 
ھمواره اين بوده است که به ھر شکل ممکن، 

ھای اروپائی  ويژه قدرت ھای ديگر جھان به قدرت
داری از سياست خود سوق دھد و در  را به جانب

يک درگيری فرسايشی، جمھوری اس#می را 
اس#ميستی  طلبانه پان وادارد که ادعاھای ھژمونی

ھای عربی  را که متضمن خطراتی برای رژيم
. متحد آمريکا و اسرائيل است، کنار بگذارد

رغم نقشی که امپرياليسم آمريکا در اقتصاد و  به
سياست جھان دارد، تحقق اين سياست با توجه به 

ھای امپرياليست در پی به  تشديد تضاد ميان قدرت
گذشته .  ای نبود قدرت رسيدن ترامپ، کار ساده

که اتحاديه اروپا توان حفظ برجام و  از اين
تعھدات آن را بدون آمريکا دارا نيست، اما 

سادگی ھم حاضر به تبعيت از تصميم ترامپ  به
برای اتحاديه اروپا حتی حفظ جسد برجام .  نبود

. در رقابت با آمريکا حائز اھميت بوده است
که اتحاديه اروپا ھمواره  رغم اين ھمه،  به بااين

يکی از حاميان جمھوری اس#می حاکم بر ايران 
توانست و نه  وجود، نه می بوده است، بااين

خواست که در کنار جمھوری اس#می، خود  می
اما آنچه پيشبرد .  را وارد درگيری با آمريکا کند

سياست دولت آمريکا را ممکن ساخته است، 
.  خود جمھوری اس#می ايران بوده است سياست
جا روشن است که کاستن از تعھدات  تا ھمين

برجامی توسط جمھوری اس#می، چيزی عايد آن 

خبرگزاری دولتی ايلنا، اخيراً گزارشی در مورد 
وضعيت کارگران و کارکنان پيمانکاری در 

ھای تابعه وزارت نفت به چاپ رسانده  شرکت
در اين گزارش به کميت اين نيروھا، .  است

ھای عمل نشده  ھا و وعده دستمزدھا و مزايای آن
برای تبديل وضعيت اين گروه بزرگ از 

 .عمل آمده است کارگران نيز اشاراتی به
اگرچه اط#عات دقيق و به روزی در مورد تعداد 

نفت انتشار نيافته  نيروھای کار پيمانی در صنعت
است، اما تمامی شواھد حاکی از آن است که بار 
اصلی چرخش صنعت نفت و گاز و پتروشيمی و 

ھا و موسسات  الزام بانک"طرح دو فوريتی 
اعتباری غيربانکی به حذف سود و جريمه 

سه شنبه "  مضاعف از بدھی تسھي#ت گيرندگان
 مخالف ١٠ رای موافق و تنھا ١٨۵اول مرداد با 

.  ممتنع به تصويب مجلس اس#می رسيد٣و 
hريجانی رئيس اين مجلس، پس از تصويب 

و مجلس "  دولت"قدردانی از ھمکاری "طرح با 
، اظھار اميدواری کرد که با اين "در تصويب آن

ھا برطرف شود و  قانون مشک#ت مشتريان بانک
مرکزی نيز سريعتر زمينه اجرايی شدن آن  بانک

 .را فراھم سازد
م#ک محاسبه دو فوريتی براساس اين طرح 

  ۶درصفحه   ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣٢شماره    ٩٨  مرداد  ٧ –سال  چھل و يکم 

 کارگران پيمانی صنعت نفت و
  ضرورت مبارزه متشکل و سرتاسری

 تامين اجتماعی و ماھيت بحران مالی اين سازمان
 

سازمان تامين اجتماعی به عنوان يک نھاد عمومی و غير دولتی بزرگترين سازمان بيمه ای در ايران 
ميليون نفری ايران را زير   ٨۴ميليون نفر از جمعيت   ۴٢سازمانی که به گفته حسن روحانی .  است

اين سازمان به رغم اينکه از منابع عظيم مالی و سرمايه .  پوشش خدمات بيمه ای و درمانی خود دارد
در سھام بسياری از )  شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی(گذاری برخوردار است و از طريق شستا 

مراکز توليدی، خدماتی و صنعتی بزرگ کشور از جمله معادن و نفت و پتروشيمی ھا شراکت دارد، يک 
اين بحران در سال ھای اخير به حدی جدی شده .  دھه است که با کسری درآمد و بحران مالی مواجه است

اين سازمان در پاسخگويی به "  ناتوانی"و "  ورشکستگی"است که مسئوhن آن ھر چند وقت يکبار از 
پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری بگيران و ارائه خدمات بيمه ای و درمانی hزم به اعضای خود 

حال در چنين وضعيتی که سازمان تامين اجتماعی از شرايط بحرانی و کسری درآمد .  سخن می گويند
 hن اين سازمان را باhساليانه خود رنج می برد، بدھکاری دولت نيز مزيد بر علت شده و آه و فغان مسئو

بدھکاران بانکی قرارداد اوليه خواھد بود و 
ھرگونه بھره اضافی، جريمه ديرکرد، و يا 
قراردادھای بعدی با بدھکاران بانکی که براساس 

وجه "بدھی اوليه بع#وه بھره و جريمه ديرکرد و 
(التزام منعقد )   درصد وام اوليه۶به ميزان " 
اعتبار  شد، بعد از تصويب اين قانون بی می
ھا و موسسات اعتباری نيز که از  بانک.  باشند می

اجرای اين قانون سر باز زنند، به عنوان 
 ۴۴استنکاف از قانون تلقی شده و مطابق ماده "

 با ۵١ تيرماه ١٨قانون پولی و بانکی مصوب 
، ۴۴براساس ماده ".  ھا برخورد خواھد شد آن

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 از عدم امنيت اجتماعی تا 
 عدم امنيت اقتصادی زنان

 
در "  ھفته حجاب و عفاف"از ترفندھای امسال 

" چھارشنبه ط#يی"اندازی طرح  تير ماه، راه
ھای زنان مزدوران رژيم  در اين طرح گله.  بود

، با "ھديه"افتادند و به بھانه  ھا راه می در خيابان
تعرض به بدن زنان، حجاب اجباری را با 

رنگ به سر زنان قفل "  ط#يی"سنجاقی 
امری که برای بسياری از زنان، به .  کردند می

ويژه زنانی که مراحل آغازين تحميل حجاب به 
زنان را به ياد دارند، يادآور پونسی است که در 
اوايل دھه شصت، حجاب اجباری را به سر و 

گرچه پس از گذشت .  کرد می"  قفل"پيشانی زنان 

 مصوبه اخير مجلس اس�می چرايی 
 در مورد بدھکاران بانکی
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١از صفحه   

نقش جمھوری اس�می در تقويت مواضع امپرياليسم 
 آمريکا در خليج فارس

ای که در پی داشت،  نکرد، برعکس تنھا نتيجه
اتحاديه اروپا را زير فشار دولت آمريکا و نيز 

ھای راست افراطی و احزاب نئوفاشيست  دولت
دار سياست آمريکا  اروپائی قرارداد که جانب

 . ھستند
ع#وه بر اين، جمھوری اس#می از ھمان آغاز 
اع#م کرده بود که اگر نتواند نفت خود را صادر 
. کند، نخواھد گذاشت ديگران ھم نفت صادر کنند
اما مستثنا از توخالی بودن اين ادعا، که چيزی 

گوئی نيست و جمھوری اس#می  جز يک گزافه
توان يک چنين اقدامی را ندارد، در اينجا مسئله 

ای جمھوری  صرفاً اين نبود که رقبای منطقه
اس#می از نمونه شيوخ و س#طين عرب نتوانند 

ھايی  در اينجا پای تمام دولت.  نفت را صادر کنند
ھا وابسته به واردات  در ميان بود که اقتصاد آن
روشن است که بر سر .  نفت از خاورميانه است

اين مسئله، بسياری از کشورھای جھان به ناگزير 
شوند که جمھوری اس#می از آن  وارد نزاعی می

نفعی نخواھد برد،  بلکه برعکس، دقيقاً به نفع 
سياستی تمام خواھد شد که دولت آمريکا تعقيب 

ھای نظامی  پوشيده نيست که ماجراجوئی.  کند می
فقط چيزی جز  فارس، نه ماه گذشته رژيم در خليج

ھای طرفدار رژيم را عايد  اللھی ھورا کشی حزب
ای به دست  جمھوری اس#می نکرد، بلکه بھانه

ترامپ داد که اوhً نيروی نظامی بيشتری وارد 
ھايی را که انرژی  ثانياً تمام دولت.  منطقه کند

hزم برای اقتصاد خود را عمدتاً از خاورميانه 
ھا  فشار قرار دھد و به آن کنند، تحت تأمين می

برد، بايد  بگويد ھر کشوری که از منطقه نفت می
يعنی يا .  حفاظت از آن را خود بر عھده گيرد

خودشان با گسيل ناوھای جنگی مداخله نظامی 
کنند که اين مداخله بدون اتحاد با آمريکا ممکن 
نيست، يا تبعيت از آمريکا را بپذيرند و 

ھا در  اين بحث.  ھای آن را تقبل کنند ھزينه
شرايطی مطرح شد که ھنوز ماجرای توقيف 

چند روز .  ھای تجاری پيش نيامده بود کشتی
الطارق کشتی حامل  ازآنکه انگليس در جبل پس

 تيرماه به بھانه ١٣نفت جمھوری اس#می را در 
ھای اتحاديه اروپا عليه سوريه توقيف کرد  تحريم

 ٢٨و جمھوری اس#می ھم کشتی انگليسی را در 
تری پيدا  تيرماه توقيف نمود، ماجرا ابعاد وسيع

طرح ترامپ برای کشاندن اتحاديه اروپا به .  کرد
رودرروئی با جمھوری اس#می و ت#ش برای 

فارس،  ايجاد ائت#ف جھانی جھت نظارت بر خليج
ازاين اقدام جمھوری  پس.  وارد مرحله جديدی شد

اس#می، وزير خارجه انگليس اع#م کرد برای 
کش، ناوھای جنگی  ھای نفت محافظت از کشتی
در ھمان .  کند فارس اعزام می بيشتری به خليج

حال اع#م شد بريتانيا خواستار تشکيل ائت#فی از 
کشورھای اروپايی برای تضمين امنيت کشتيرانی 

خبرگزاری رويترز .  فارس شده است در خليج
اول مرداد گزارش کرد که چند کشور اروپايی 
ازجمله فرانسه، ايتاليا و دانمارک از طرح 
انگليس برای تشکيل يک ناوگان دريايی مشترک 

فارس حمايت  تحت رھبری اروپا در خليج
 . اند کرده

در ھمان زمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه 

پاسداران، به نقل از گزارش روزنامه آمريکائی 
 :  نوشت" اگزمينر واشنگتن"
 تانکر از طريق ١۴طور ميانگين، روزانه  به"

وآمد دارند و  فارس رفت تنگه ھرمز از يا به خليج
طبق .  کنند  ميليون بشکه نفت حمل می١٧حدود 

ازاين نيز، نيروی دريايی  اين گزارش، پيش
 ھرمز تحت  انگليس در عمليات امنيتی در تنگه

 شرکت داشت که شامل »عمليات کيپيون«عنوان 
 و چھار کشتی ديگر »اچ ام اس مونتروز«ناوچه 
 نيز در »اچ ام اس دانکن«شود و ناوشکن  می

مسير منطقه برای پيوستن به اين عمليات است و 
 و ناو جنگی »اچ ام اس کنت«ھمچنين ناوچه 

 نيز در ماه سپتامبر به اين »آر اف ای ويو نايت«
به گفته فرمانده سابق نيروی .  پيوندد عمليات می

از نوزده کشتی اسکورت، شش "دريايی بريتانيا 
ناوشکن و سيزده ناوچه دوازده مورد برای 

"  عمليات در دسترس است ھای  اما ارزيابی. 
مانده ناوھا   ديگر حاکی است که آماده کردن باقی

 .نيز بيش از چند ھفته به طول نخواھد انجاميد
ھمه روشن است که با توجه به تشديد تنش،  بااين

ترين کشورھای اروپائی  تعداد ديگری از مھم
فارس و دريای  ناوھای جنگی خود را به خليج

ھای تجاری را  کنند تا کشتی عمان گسيل می
که کار به  دانند اکنون چراکه می.  اسکورت کنند

اين مرحله رسيده است، مادام که نزاع جمھوری 
اس#می و دولت آمريکا ادامه دارد، ناامنی برای 

. ھای تجاری وجود خواھد داشت وآمد کشتی رفت
در پی اين اتفاقات، دولت آمريکا تعدادی از 

ھای تجاری جمھوری  کشورھايی را که کشتی
کنند، زير فشار  ھا حرکت می اس#می با پرچم آن
ھای  ھای خود را از کشتی قرارداد که پرچم

جمھوری اس#می بردارند که اولين نتيجه آن، 
ھای  ھا توسط شرکت مشکل بيمه کردن اين کشتی

ھا را بيمه  بيمه پيش خواھد آمد که يا اين کشتی
کنند، يا مبالغ ک#نی در ازای آن خواھند  نمی
 .گرفت
که جمھوری اس#می با اقدامات  درحالی  

ھای  ماجراجويانه خود نيروھای نظامی و کشتی
ھای امپرياليست را يکی پس از  جنگی دولت

فارس کشانده که عم#ً کنترل اين  ديگری به  خليج
گيرند،  تازه يادش آمده  منطقه را در دست می
فارس و تنگه ھرمز با  است که امنيت خليج

 .ھای منطقه است کشور
روحانی در پی به گروگان گرفتن کشتی سوئدی 

کرد، ضمن  که زير پرچم انگليس نفت حمل می
حمايت از اقدام سپاه پاسداران، ادعا کرد که 

مسئوليت اصلی حفاظت از تنگه ھرمز و "
فارس، عمدتاً بر عھده ايران و کشورھای  خليج
جوار است و ارتباطی به ديگران ندارد و ملت  ھم

. فارس بوده است ايران ھمواره حافظ خليج
جمھوری اس#می ايران در کنار حفظ امنيت 

فارس و تنگه ھرمز برای امنيت ساير  خليج
المندب و اقيانوس  ھای جھان ازجمله باب آبراه

اين ديگر مسخره است ."  کند ھند، ت#ش می
فارس به نحو روزافزونی تبديل  که خليج درحالی

ھای امپرياليست  به جوhنگاه نيروی نظامی قدرت
ھا افزوده  ھای جنگی آن شده، مدام بر تعداد کشتی

فارس و دريای عمان عم#ً به  شود و خليج می
کند  ھا درآمده است، روحانی ادعا می کنترل آن

مسئوليت اصلی حفاظت از تنگه ھرمز و 
جوار  فارس، بر عھده ايران و کشورھای ھم خليج

بعد ھم در پی .  است و ربطی به ديگران ندارد
اش ادامه داد که به دنبال ادامه تنش  ادعای توخالی

اما .  با برخی از کشورھای اروپايی نيستيم
فارس  حضور اين حجم از ناوھای جنگی در خليج

ھا نيز افزوده شود،  که قرار است بر تعداد آن
گرچه ھنوز به معنای بروز اتفاقات جنگی نيست، 

ھای اين نزاع حد و حدود کنش و  چون ھمه طرف
دانند، اما نتيجه فوری آن  واکنش يکديگر را می

تقويت مواضع ترامپ است و در درازمدت 
. ھای نظامی ھم بشود تواند منجر به درگيری می
که اقدامات ماجراجويانه جمھوری اس#می  اين

منجر به تقويت مواضع امپرياليسم آمريکا در 
 .آور نيست منطقه شده است، البته تعجب

ای  ارتجاعی اس#می در تمام جھان ھرگز وظيفه
جز اين نداشته و ندارد که موقعيت امپرياليسم و 

به تمام دوران .  ارتجاع جھانی را تقويت کند
ھای امپرياليست در  سلطه و نفوذ قدرت

خاورميانه که نگاه کنيد، ھمواره جزء 
ھا تقويت دستگاه  ناپذيری از سياست آن جدائی

ھای دينی در اين منطقه بوده  مذھبی و دولت
خواه دورانی که انگليس ھژمونی جھانی .  است

داشت، يا پس از جنگ جھانی دوم که اين نقش را 
رو  از ھمين.  امپرياليسم آمريکا بر عھده گرفت

آور نبود که در نيمه دوم قرن بيستم،  تعجب
امپرياليسم آمريکا رسماً استراتژی کمربند سبز را 

ھای  منظور مقابله با رشد و نفوذ جنبش به
کمونيستی و چپ خاورميانه يا رقابت با شوروی 

ای را  جانبه در دستور کار قرارداد و ت#ش ھمه
گرا در نمونه  ھای اس#م برای تقويت گروه

افغانستان و عراق و يا کمک به استقرار 
ھای مذھبی از نمونه جمھوری اس#می  دولت

ھا و  حتی در مواردی که اين گروه.  ايران کرد
ظاھر ضد  ھای دينی اس#می، ادعاھای به دولت

اند، جز خدمت به امپرياليسم  آمريکائی داشته
چنانچه اقدام تروريستی القاعده .  اند کاری نکرده

آويزی شد  وپرداخته سيا در آمريکا، دست ساخته
اقدامات .  برای حمله نظامی به افغانستان و عراق

کنونی جمھوری اس#می ھم نتيجه ديگری جز 
خدمت به امپرياليسم و تقويت موقعيت آن در 

ارتجاع .  منطقه خاورميانه نداشته و ندارد
امپرياليستی و ارتجاع مذھبی متقاب#ً يکديگر را 

ھا نزاع ميان دو ارتجاع  نزاع آن.  کنند تقويت می
ھای  نتيجه اين نزاع نيز برای توده.  است

زحمتکش مردم ايران چيزی جز تمام فجايع 
ای که  ترين وظيفه بنابراين فوری.  کنونی نيست

در برابر کارگران و زحمتکشان ايران قرارداد، 
حساب با ھرگونه ارتجاع، از طريق  تسويه

سرنگونی ارتجاع طبقاتی و مذھبی حاکم بر 
ايران و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

 .  زحمتکشان است
 

رژيم جمھوری اس�می 
را بايد با يک اعتصاب 
عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت
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۴درصفحه   

١از صفحه  شدند  تر و با نيروی بيشتری وارد نبرد می منسجم 
ھای پيمانکاری،  خواست برچيدن شرکت.  و شدند

استخدام رسمی و انعقاد قرارداد مستقيم به 
يک .  ھا ھزار کارگر تبديل شد خواست محوری ده

دھه و نيم بعد از تاسيس و رواج گسترده 
 به ٩٠ و ٨٩ھای  ھای پيمانکاری، سال شرکت
ھای اوج اعتصابات و مبارزات کارگران  سال

ھا زير پوشش  ھا که بخش اعظم آن پتروشيمی
ھای  ھای گوناگون و متعدد شرکت شرکت

پيمانکاری مشغول به کار بودند، عليه اين 
ھا و برای استخدام رسمی و انعقاد قرارداد  شرکت

 .مستقيم تبديل شد
اعتصاب کارگران پتروشيمی تبريز در اسفند 

 که يازده روز به طول انجاميد، سر ٨٩سال 
فصل جديدی در مبارزات کارگران پتروشيمی 

اين اعتصاب به سرعت به پتروشيمی بندر .  گشود
ھای منطقه اقتصادی  امام و سپس کل پتروشيمی

تبريز پيشگام يک اعتراض .  ماھشھر تسّری يافت
گسترش .  و اعتصاب سراسری در پتروشيمی شد
ھا و خطر  روزافزون اعتصاب در پتروشيمی

تسّری آن به نفت و گاز و حفاری و ساير صنايع، 
، فسخ ٩٠ دی ۴ھيات وزيران را واداشت در 

ھای اجرايی  قراردادھای منعقد شده ميان دستگاه
حتا .  ھای پيمانکاری را تصويب کند و شرکت
 در اين زمينه ٩٠/  ١١/  ١ای در تاريخ  اب#غيه

/ ١١/  ١۶ روز يعنی از ١۵صادر شد که ظرف 
.  اين مصوبه به مرحله اجرا گذاشته شود٩٠

رستم قاسمی وزير وقت نفت، در ھمان روزھا 
 ھزار ٩٠تعداد کارگران رسمی صنعت نفت را 
 ھزار ١۶٠و کارگران پيمانی و غير رسمی را 

وی چند روز بعد از صدور .  نفر اع#م کرد
اب#غيه ھيات وزيران گفت، با تمام نيروھای 
انسانی پيمانکار در صنعت نفت تا پايان سال 

 .شود تعيين تکليف می
اما اين مصوبه نيز ھيچ تغييری در وضعيت 
استخدامی و تبديل وضعيت کارگران پيمانی ايجاد 

مازاد نيروی "در عوض وزير نفت از .  نکرد
در صنعت نفت سخن گفت و برای "  انسانی

رھاشدن دولت از مسئوليت در قبال کارگران 
ھای ديگری از  پيمانی اع#م کرد به زودی بخش

صنايع نفت و پتروشيمی از جمله ھفت پاhيشگاه 
ھا ھزار کارگر به بخش  و چندين پتروشيمی با ده

 .خصوصی واگذار خواھد شد
اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشيمی که 

 از پتروشيمی تبريز آغاز شده بود، ٨٩از اسفند 
 ماه به تناوب گاه در اين يا آن ٢٠دست کم حدود 

واحد، گاه در چند واحد و گاه بطور سراسری 
ھا و مصوبات و قرارھای  طرح.  ادامه يافت

ھای پيمانکاری،  دولتی در زمينه حذف شرکت
انعقاد قرارداد مستقيم، گرچه بر زمينه اين 
اعتراضات شکل گرفت و به رِژم تحميل شد، اما 

طبقه حاکم به .  کدام به مرحله اجرا درنيامد ھيچ
جز در موارد   –خواست کارگران پتروشيمی 

معدودی که بطور ناقص و پراکنده تعداد بسيار 
تن   –اندکی از کارگران تبديل وضعيت شدند 

ای را  در عوض سرکوب بسيار گسترده.  نداد
عليه کارگران سازمان داد و به بازداشت و 
محاکمه فعاhن اعتصاب و کارگران پيشرو 

ھا، ھمه  کارگران پيشرو پتروشيمی.  متوسل شد
جا مورد تعقيب و پيگرد دستگاه قضايی و امنيتی 

 ٢۴دادگاه عمومی بندر ماھشھر در .  قرار گرفتند

حقوقی  خصوصی که تشديد استثمار و بی
کارگران در مرکز آن قرار داشت، با ظھور و 

ھای پيمانکاری ھمراه و  گونه شرکت تکثير قارچ
بايد توجه داشت که صاحبان و .  م#زم بود

ھا که گاه بيش از نيمی از  گردانندگان اين شرکت
زنند، عموما با  دستمزد کارگر را به جيب می

مسئولين و مقامات باh و بانفوذ حکومتی در 
ارتباط بوده و ھستند و به نحوی از انحاء در 
ادوار مختلف با مراکز قدرت و نھادھای 

اند و  حکومتی پيوندھای نزديک و تنگاتنگی داشته
دارند و يا خود در زمره مسئولين و مديران 
دولتی بوده اند و درھمان حال دررأس 

ھای پيمانکاری قرارگرفته و ثمره کار  شرکت
. کنند کارگران را غارت نموده و غارت می

کند اما به  کارگر برای کارفرمای دولتی کار می
استخدام يک شرکت دhل و پيمانکار تامين 

حقوق و مزايای کارگر .  آيد نيروی انسانی درمی
توسط کارفرما به شرکت پيمانکار پرداخت 

حق "شود و شرکت پيمانکار پس از کسر  می
رسد،   درصد دستمزد کارگر می۵٠که تا "  دhلی

 .دھد بقيه را به عنوان دستمزد به کارگر می
کارگران پيمانکاری نه فقط در شرايط کاری 

تری بايستی  تر و ساعات کار طوhنی نامناسب
تری  حال دستمزدھای پايين کار کنند، بلکه در عين

ع#وه بر آن، از کليه مزايای . کنند نيز دريافت می
کارگران رسمی وزارت نفت مانند مسکن، 
تسھي#ت مالی، عيدی و پاداش، مسافرت و 
استفاده از امکانات تفريحی شرکت نفت و گاه حتا 

علی اکبر .  اند ھای اجتماعی نيز محروم از بيمه
فاطمی نماينده بوشھر در شورای عالی استان در 

گويد؛  مورد کارگران پيمانی در عسلويه می
ھا  وضعيت اين گروه از کارگران بدتر از رسمی

ساعت و  ١٢ھا روزی  آن.  ھاست و حتا قراردادی
 روز ۴ يا ٣کنند در ماه  گاه بيشتر کار می

 روز ١۴ھا  که رسمی مرخصی دارند، در حالی
 روز ٧ روز کار ٢١ روز استراحت يا ١۴کار 

در مورد کارگران پيمانی نه .  استراحت دارند
شود و نه حق مرخصی و  ساعات کار رعايت می

 .تعطي#ت
حقوقی کارگرن پيمانی به قدری  استثمار و بی

شديد و ظلم و تبعيض و ستمی که عليه اين بخش 
قدری زياد و  شود، به از کارگران اعمال می

ھا و مطبوعات  دھشتناک است که حتا رسانه
تشبيه "  داری مدرن برده"حکومتی نيز آن را به 

حقوقی شديد و فشارھای  استثمار و بی.  اند کرده
آميز بر اين بخش از کارگران  اقتصادی و تبعيض

که تنھا   –و ھست   –چنان غيرقابل تحمل بوده 
ھا، صدای  چند سال پس از داير شدن اين شرکت

. اعتراض کارگران پيمانی از ھمه سو بلند شد
اعتراضات کارگران پيمانکاری بويژه کارگران 

ھای نخستين نيمه  ھا تا سال پيمانکاری پتروشيمی
اول دھه ھشتاد، منجر به مصوبه ھيأت دولت در 

ھای پيمانکاری   در مورد حذف شرکت٨۴سال 
اما اين اقدام، اساساً برای خاموش ساختن .  شد

کارگرانی بود که به اعتراض برخاسته بودند و 
ھای  منجر به ھيچ تغييری در وضعيت شرکت

کارگران بايد .  پيمانکاری و کارگران پيمانی نشد

حفاری، بر دوش ھمين کارگران قرار گرفته که 
شمار آنان نيز نسبت به کارگران رسمی و 

بر .  قرارداد مستقيم، پيوسته افزايش يافته است
پايه آخرين اط#عات انتشار يافته توسط وزارت 
نفت تعداد کارگران و کارکنان پيمانکاری زير 

 ھزار نفر ۵٣خانه از حدود  پوشش اين وزارت
 ٩١ ھزار نفر در سال ١٣۶ به ٨۴در سال 

 ٩١بديھی است که از سال .  افزايش يافته است
تاکنون نيز روند مشابھی طی شده و بر تعداد 

رغم  به.  کارگران پيمانی افزوده شده است
ھايی که طی ده سال گذشته چه در دوره  وعده
نژاد و چه در دوره روحانی در مورد  احمدی

ھای پيمانکاری و تبديل وضعيت  برچيدن شرکت
کارگران پيمانی به رسمی و قرارداد مستقيم داده 
شده، اما ھيچ بھبودی در وضعيت اين کارگران 
حاصل نشده و نه فقط کارگران پيمانی به استخدام 
رسمی و يا قرارداد مستقيم تبديل وضعيت نشده 
اند که برعکس در کل کارگران و کارکنان 
صنعت نفت، نسبت کارگران پيمانی به رسمی، 

توان به  برای نمونه می.  پيوسته افزوده شده است
سخنان مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره 

ھای گاز پارس  گويد؛ در پاhيشگاه وی می.  کرد
 نيروی رسمی و بيش از ٢٢٣ ھزار و ۴جنوبی 

 . نيروی پيمانی شاغل ھستند٨٨٩ ھزار و ٨
 درصد از کل ۶٨بنابراين مطابق اين ارقام حدود 

کارگران و کارکنان شاغل در اين مجتمع را 
تقريبا ھمين .  دھند نيروھای پيمانی تشکيل می
ھای زير نظارت  نسبت کم و بيش در ساير بخش
مث# در پتروشيمی .  وزارت نفت نيز صادق است

 ١٨۵٠، ٩٣ ھزار پرسنل آن در سال ٣رازی از 
 درصد زير پوشش ۶١نفر يعنی بيشتر از 

ھای بعد  ھای پيمانکاری بودند که طی سال شرکت
از آن به احتمال خيلی زياد، اين رقم افزايش يافته 

که در مقاطعی در ھيأت دولت  رغم آن به.  است
ھای پيمانکاری به ميان آمده و  بحث لغو شرکت

ھايی در مورد تبديل وضعيت کارگران  حتا وعده
ھا نشان  پيمانی داده شده است، اما تمام واقعيت

ھای  گونه شرکت دھنده رواج و گسترش اين
ست که  واسطه و دhل و افزايش شمار کارگرانی

کنند که البته از  ھا کار می زير پوشش اين شرکت
ھای حقوقی کارگران رسمی و  ھمان حداقل

 .اند قراردادی نيز محروم
ھا و موسسات توليدی  جذب نيروی انسانی شرکت
ھای واسطه و دhل يا  و خدماتی از طريق شرکت

ھای پيمانکاری و تأمين منابع انسانی که  شرکت
شود،  از آن به عنوان اشتغال مثلثی نيز ياد می

. اساساً از اوائل دھه ھفتاد در ايران رايج شد
 شورای ٧٣ خرداد ٣١براساس مصوبه مورخ 

عالی اداری با ھدف تجديد تشکي#ت دولت، 
سازی نقش و  کاھش نيروی انسانی و کوچک

ھای  ی دولت، از طريق واگذاری فعاليت  اندازه
ھای غيردولتی و  اجرايی دستگاه دولتی به بخش

پيشبرد برنامه بانک جھانی .  خصوصی آغاز شد
المللی پول و سياست اقتصادی  و صندوق بين

نوليبرال که بعد از جنگ ايران و عراق آغاز شد 
ھا و  سازی نيروی کار، ايجاد زمينه و ارزان
دست بخش  سازی انباشت سرمايه به آسان

 کارگران پيمانی صنعت نفت و
  ضرورت مبارزه متشکل و سرتاسری
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٣از صفحه   
 کارگران پيمانی صنعت نفت و

  ضرورت مبارزه متشکل و سرتاسری

، چھار کارگر پيشرو پتروشيمی ٩٣شھريور 
 ضربه ۵٠ ماه حبس و ۶رازی را ھر يک به 
ھای  رغم وعده در نفت نيز به.  ش#ق محکوم کرد

وزير نفت فقط درصد بسيار بسيار ناچيزی از 
پرسنل پيمانی که دارای مدرک تحصيلی فوق 
ديپلم يا تحصي#ت دانشگاھی بودند، از پيمانی به 

 .قرارداد مستقيم تبديل شدند
حقوقی  ھای بعد نيز تشديد استثمار و بی در سال 

. ھای پيمانکاری ادامه يافت با واسطه شرکت
حقوقی کارگران در دوره حسن  استثمار و بی

روحانی بيش از پيش تشديد شده و در اين زمينه 
لوايح و قوانين متعددی نيز عليه کارگران به 
تصويب رسيده است که يک نمونه آن در مورد 
بسط و گسترش مناطق آزاد ويژه اقتصادی، يعنی 
خارج ساختن مناطق ھر چه بيشتر و کارگران 

مناطقی .ھر چه بيشتری از شمول قانون کار است
داران را فارغ از ھرگونه محدوديت  که سرمايه

قانونی، به فعاليت در آن و استثمار نيروی کار 
افزون .  کند حقوق ترغيب می تقريباً مجانی و بی

ھا، از  بر اين و گسترش بيش از پيش واگذاری
 ھرگونه استخدام يا تبديل وضعيت ٩٣آذر سال 

کارگران و کارکنان پيمانی ممنوع و منوط به 
صدور مجوز سازمان امور اداری و استخدامی 
شده که اين سازمان نيز صدور مجوز را مشروط 
به برگزاری آزمون و انجام مصاحبه با فرد مورد 

حال از دھه ھفتاد  در عين!  نظر نموده است
تاکنون ھر نيرويی که بازنشسته و يا به ھر دليل 
اخراج و بيکار شده است، نيروھای پيمانکاری و 
. شرکتی و قرارداد موقت جای آن را گرفته است
بدين ترتيب کارگران پيمانی و شرکتی اگر که به 

ھای  ھای اوليه داير شدن شرکت فرض در سال
پيمانکاری ده تا سی درصد کل کارگران بود و 

 به ٩١ و ٩٠ھای   درصد و در سال۵٠بعدتر به 
 درصد ٨٠ درصد رسيد، در حال حاضر به ۶٧

 .افزايش يافته است
ھای حسن روحانی در زمينه  پرونده کابينه

استخدام رسمی نيروی کار و يا تبديل وضعيت 
کارگران پيمانی بطور کلی خالی است و ھيچ 

بيژن .  اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته است
 به سياق وزير ٩٧زنگنه وزير نفت، در بھمن 
) رستم قاسمی(نژاد  نفت پيشين در دوره احمدی

ضمن ابراز نارضايتی و انتقاد به افزايش تعداد 
برون "نيروھای شاغل در صنعت نفت، بر 

(سپاری سازی بدنه  و سبک)  يا ھمان واگذاری" 
در .  ھای تابعه اين وزارتخانه تأکيد کرد شرکت
حال وزير کار روحانی که وعده داده بود در  عين
بندی مشاغل برای کارگران   طرح طبقه٩٨سال 

پيمانی نفت اجرايی شود و به کارگران کمک 
ھای جزيی  ھزينه پرداخت شود، حتا به اين وعده

پاسخ گذاشتن خواست  نيز که در اساس برای بی
 ھزار کارگر پيمانی َعلَم شده بود ١٠٠بيش از 

 !نيز عمل نشده است
ھای پيمانکاری با قوت تمام به حيات  شرکت

ھا ھزار کارگر زير  ده.  اند انگلی خود ادامه داده
پوشش وزارت نفت در پتروشيمی و نفت و گاز و 

 سال سابقه کار و بخش ٢٠حفاری که بعضا تا 
ھا تحصي#ت دانشگاھی دارند،  بزرگی از آن

آميز با  تحت بدترين شرايط کاری و تبعيض
دستمزدھای ناچيز و محروم از مزايای کارگر 

يک عنصر .  شوند رسمی به شدت استثمار می
فريب دولتی به نام ناصر موhيی که مدير  عوام

منابع انسانی شرکت ملی نفت است، در تاريخ 
تصميم : "گفته بود)  ٩٨(جاری   فروردين سال٢٠

ھای کارکنان  قدر قراردادھا و پيمان داريم آن
پيمانکاری را جّذاب کنيم که حتا کارکنان 
قراردادی به صورت داوطلبانه خواستار تبديل 

 "!وضعيت از قراردادی به پيمانکاری شوند
حدومرز عمال حکومتی  نظر از وقاحت بی صرف

و دست کم گرفتن فھم و شعور کارگران و 
ھا،  کارکنان پيمانی صنعت نفت و اھانت به آن

رغم موانع  بايد بر اين مساله تاکيد کرد که علی
ھای  گوناگون، مبارزه کارگران پيمانی در بخش

مختلف زير پوشش وزارت نفت از پتروشيمی و 
گاز گرفته تا حفاری و نفت و نيز ساير صنايع از 

ھا، برای برچيده شدن  جمله خودروسازی
ھای پيمانکاری و استخدام رسمی و انعقاد  شرکت

قرارداد مستقيم در اشکال مختلفی ادامه يافته 
بخش زيادی از اين کارگران در صنعت .  است

ھای زيادی را در رابطه   ت#ش٩۵نفت، از سال 
اند  با تبديل وضعيت خود آغاز نموده و سعی کرده

ھای متعدد به  از طريق مکاتبات و ارسال نامه
ھای حضوری و  نھادھای حکومتی و نيز م#قات

مکرر با نمايندگان مجلس، خواست محوری خود 
ھا به اين منجر  نھايت اين ت#ش.  را عملی سازند

ھای مساعدی به  ھا و وعده شده که گاه قول
کارگران داده شده، اما حتا يک گام عملی برای 

 .تحقق خواست کارگران برداشته نشده است
 ھزار کارگر ١٢٠ قريب به ٩٧بھمن سال 

ھای تابعه  شرکتی يا پيمانی شاغل در شرکت(
وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز، نفت، 

ھای  حفاری، پتروشيمی، پاhيش و پخش فرآورده
ای خطاب به اعضای  در نامه سرگشاده)  نفتی

کميسيون اجتماعی مجلس، بار ديگر به طرح 
 ۴بيش از .  ھای خود پرداختند مشک#ت و خواست

ھزار کارگر پيمانی شرکت نفت گچساران و 
ھای  برخی کارگران ديگر نيز کراراً نامه

. اند ای به مجلس و مقامات دولتی نوشته سرگشاده
ھای توخالی و  اما در تمامی اين موارد جز وعده

سرخرمن، ھيچ چيز، مطلقا ھيچ چيز نصيب 
توجھی  اعتنايی و بی بی.  کارگران نشده است

دولت ونھاد ھای حکومتی به کارگران و مطالبات 
دھد که با اين شيوه  ھا، اين واقعيت را نشان می آن

دار حاکم را به  توان طبقه سرمايه مبارزه نمی
ھای پيمانکاری  نشينی و برچيدن شرکت عقب

واداشت و يا حتا امتيازات نيمه چشمگير و 
 .بادوامی را بدست آورد
ھای پيمانکاری و انعقاد  برچيدن قطعی شرکت

ھای اصلی و  قرارداد مستقيم، يکی از خواست
ست که در  ترين خواست تمام کارگران پيمانی مھم

صنايع نفت و گاز و پتروشيمی و حفاری و ساير 
 درصد ٨٠کار ھستندو بيش از  صنايع مشغول به

. دھند کارگران اين صنايع را نيز تشکيل می
تجربه مبارزات گذشته به ھمه کارگران نشان 
داده است که در مقابل فشارھای دولتی و 

اعتنايی طبقه حاکم، جز اتحاد و اتخاذ  بی
تر مبارزه و تشديد آن، ھيچ راه  ھای مؤثر شيوه

کارگران پيمانی با اتحاد و .  ديگری وجود ندارد
ھايی از آن را دست کم در  يکپارچگی که بارقه

توان ديد،   ھزار امضای نامه اعتراضی می١٢٠
ھای خود را به کارفرمايان و  قادرند خواست

دولت به قبوhنند، اگر که اين اراده واحد و 
ھمبسته را در اشکال مبارزاتی موثرتری جاری 

 ١٢٠حول خواست مشترکی که دست کم .  سازند
توان و  اند، می ھزار کارگر برگرد آن حلقه زده

ی فراواحدی و حتا  بايد اعتصابات گسترده
 ٨٠وقتی که . اعتصابات سراسری را سازمان داد

درصد نيروی کار اين واحدھا متحد و يکپارچه 
دست از کار بکشند، توليد در آن واحدھا مختل 

از ياد نبريم اگر دولت .  خوابد شود و عم# می می
ای، حتا در حد مصوبه و  زمانی ولو در محدوده
نشينی زد، که با اعتصابات  حرف، دست به عقب

پرشور و يکپارچه و بخشاً سراسری کارگران 
ھا که پيشتاز و  پتروشيمی.  پتروشيمی روبرو شد

دار اين گونه مبارزات و اعتصابات  مشعل
ترين و مستعدترين  اند، ھنوز مناسب بوده
ھای اعتراض و اعتصاب حول برچيدن  کانون

ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد  قطعی شرکت
ھای  تجارب و زمينه.  اند جمعی مستقيم و دسته

عينی سازماندھی اعتصاب سراسری در اين 
وظيفه پيشروترين .  تر است واحدھا فراھم

کارگران اين واحدھاست که با واحدھای ديگر 
ھای  ارتباط و تماس برقرار کنند و با تشکيل کميته

ھماھنگی يا بازسازی و تقويت آن، مبارزات خود 
را ھماھنگ سازند و اعتصابات فراواحدی و 

 .سراسری را سازمان دھند
کارگران پيمانی در ھمه حال بايد ت#ش دشمنان 
طبقه کارگر برای ايجاد نفاق و دو دستگی در 
. ميان کارگران پيمانی و رسمی را خنثا کنند
بسيار حائز اھميت است که کارگران پيمانی، 
حمايت کارگران غيرپيمانی و رسمی را جلب 

اتحاد و تشکل کارگران، شرط مقدماتی .  کنند
با ايجاد و .  ھرگونه پيروزی در اين زمينه است

ھای مستقل مناسب در محيط کار  گسترش تشکل
ھای فراواحدی که  و ايجاد و بازسازی تشکل

توان  پتروشيمی پرچمدار آن بوده است، می
اعتصابات مؤثر گسترده فراواحدی و سرتاسری 
را سازمان داد و طبقه حاکم را در مقياس 

تجربه مکرر ثابت .  سراسری به چالش کشيد
کرده است که طبقه حاکم را با نامه نگاری و 
طومارنويسی و مراجعه به اين يا آن مقام دولتی 

نشينی وادار  توان به عقب و نماينده مجلس نمی
زمان و  تنھا تشديد مبارزه و اعتصاب ھم.  نمود

ھمبسته در واحدھای گوناگون و سازماندھی 
ست که قادر است چنين نقشی  اعتصاب سراسری

پس پيش به سوی سازماندھی اعتصاب .ايفا کند
 !سراسری

 
 
 
 
 



 ۵ ٨٣٢ شماره  ٩٨  مرداد ٧    ۵

١از صفحه   

 تامين اجتماعی و ماھيت بحران مالی اين سازمان

بدھکاری ھايی که از يک طرف طی  .  برده است 
ساليان متمادی به صورت تصاعدی افزايش يافته و  
از طرف ديگر اخت#ف ده ھا ھزار ميليارد تومانی  
طرفين روی اعداد و ارقام اين بدھی ھا خود به  
نزاعی کشدار ميان کابينه ھای مختلف جمھوری  
اس#می و مسئوhن سازمان تامين اجتماعی تبديل  

 .شده است 
آخرين نمونه اين نزاع، سخنان اکبر شوکت، عضو  
ھيات امنای سازمان تامين اجتماعی است که روز  

تير در تجمع سالروز تامين اجتماعی مقابل    ٢۵ 
اکبر  .  سازمان مديريت و برنامه اع#م شده است 

وقتی دولت متعھد می  : "شوکت در اين اجتماع گفت 
شود که حق بيمه اش را بدھد، نمی تواند پای تعھد  

ھزار ميليارد    ٢٠٠ دولت حدود  ...خود نايستد 
بدھی به سازمان دارد و به ما توھين می  ]  تومان [

ھزار ميليارد بدھکار    ٧٠ کند و می گويد فقط  
اندازی دولت به    او در ادامه با اشاره به دست ".  است 

ما اhن نزديک به  "منابع اين سازمان و اع#م اينکه  
: ، گفت "ھزار ميليارد بدھی بانکی داريم   ۴٠ 

ھزار ميليارد با    ٢ سازمان تامين اجتماعی ماھيانه  
درصد از بانک وام می گيرد تا حقوق    ٣۵ سود  

 ."بازنشستگان را پرداخت کند 
در ھمين سخنان کوتاه عضو ھيات امنای سازمان  

نکته اول،  .  تامين اجتماعی دو نکته مھم وجود دارد 
تعھدات دولت در پرداخت ميزان حق بيمه اش به  
صندوق تامين اجتماعی است، که در اين سال ھا به  

نکته دوم، اخت#ف نظر در  .  آن عمل نکرده است 
ميزان بدھکاری دولت به سازمان تامين اجتماعی  

اخت#ف نظری که از دوره احمدی نژاد  .  است 
شروع شد و اکنون در ميانه دوره دوم رياست  
جمھوری حسن روحانی به ميزان قابل توجه ای  

 .افزايش يافته است 
بر اساس قانون کار جمھوری اس#می، از ميزان  

درصد    ٧ درصدی حق پرداخت بيمه کارگری،    ٣٠ 
درصد سھم کارفرما که آنھم    ٢٠ آن سھم کارگران،  

در واقع از دستمزد کارگر زده می شود و سه  
درصد باقيمانده نيز سھمی است که دولت متعھد به  

 ٣ عدم پرداخت ھمين ميزان  .  پرداخت آن است 
درصد از تعھدات دولت در کابينه ھای مختلف طی  
ساليان دراز، موجب باh رفتن ميزان بدھی دولت به  

ھزار    ٢٠٠ سازمان تامين اجتماعی تا ميزان کنونی  
موضوعی که بر ميزان  .  ميليارد تومان شده است 

کسری نقدی سازمان تامين اجتماعی اثر گذاشته و  
طی سال ھای اخير اين سازمان را وادار به فروش  
بخشی از اموال خود به شرکت ھای ديگر و يا به  
 ٣۵ قول اکبر شوکت گرفتن وام بانکی با بھره  

 .درصد کرده است 
نکته دوم که ھمان اخت#ف نظر روی ميزان مبلغ  
بدھی دولت به سازمان تامين اجتماعی است،  
موضوعی نيست که صرفا در کابينه روحانی سر  

حدود ده سال پيش، رحمت هللا  .  باز کرده باشد 
حافظی، مدير عامل وقت اين سازمان در سال  

حجم  تعھدات دولت به صندوق تامين  "،  ١٣٩٠ 
" ميليارد تومان   ٩٠٠ ھزار و    ٢٣ اجتماعی را مبلغ   

حافظی در مورد جزئيات  .  اع#م کرد   ١٣٨٩ تا سال  
بدھی دولت    ٨٨ تا پايان سال  :  اين رقم اع#م کرد 

ميليارد تومان بوده که در سال    ٩٠٠ ھزار    ١٨ 
ھزار ميليارد تومان به آن    ۵ نيز  )  ١٣٨٩ (گذشته  

به رغم اع#م چنين رقمی از  .  اضافه شده است 

بدھکاری دولت به صندوق تامين اجتماعی، احمدی  
نژاد اما در عوض منکر ھرگونه بدھکاری دولت به  

احمدی نژاد، با رد ادعای مدير  .  اين صندوق بود 
عامل وقت سازمان تامين اجتماعی در اوايل سال  

دولت به جايی بدھکاری ندارد،  :  اع#م کرد   ١٣٩٠ 
وقتی  .  يعنی کاری نکرده است که بدھی ايجاد کند 

گفته می شود که دولت بدھی دارد يعنی از جايی  
قرض گرفته و پس نداده است در حالی که اين طور  
نبوده و اينھا تعھداتی ست که ديگران برای دولت  

 ".ايجاد کرده اند 
بدھی و  "  ميليارد تومان   ٩٠٠ ھزار و    ٢٣ ميزان  

عدم اجرای تعھدات دولت به صندوق تامين  
در شرايطی بوده که    ١٣٨٩ اجتماعی در سال  

ھزار نفر    ١٠٠ ميليون و    ٧ سازمان تامين اجتماعی  
بيمه شده و يک ميليون نفر بازنشسته داشت، و کل  
افراد تحت پوشش آن با خانواده بيمه شدگان،  

حال در شرايط  .  ميليون نفر بودند   ٣٠ مجموعا حدود  
کنونی که کل افراد تحت پوشش تامين اجتماعی به  

ميليون نفر رسيده اند، ميزان بدھی دولت نيز از    ۴٢ 
 ٢٠٠ ميليارد تومان به حدود    ٩٠٠ ھزار و    ٢٣ 

سال    ٩ يعنی طی  .  ھزار ميليارد تومان رسيده است 
برابر در مقايسه با سال    ٨ بدھی دولت بيش از  

بيشترين بدھکاری دولت  .  افزايش يافته است   ١٣٨٩ 
. است   ٩٢ طی ھمين سال ھای گذشته مربوط به سال  

نوربخش، رئيس سازمان تامين اجتماعی طی اظھار  
ميزان بدھکاری دولت را    ١٣٩۵ نظری در سال  

 ۶٠ که  :  ھزار ميليارد تومان اع#م و گفت   ١١٠ 
 ١٣٩٢ ھزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به سال  

 .بوده است 
با اين ھمه و به رغم شرايط وخامت باری که اکنون  
سازمان تامين اجتماعی با آن دست به گريبان است،  
پرسش اساسی اين است که اين سازمان با وجود  

درصد از حق بيمه کارگری و    ٢٧ دريافت دائمی  
نيز برخورداری از سود و سھام سرمايه گذاری  

شرکت سرمايه  (ھای ک#نی که از طريق شستا  
داشته و دارد چرا به چنين  )  گذاری تامين اجتماعی 

سرنوشتی دچار شده است؟ وضعيتی که در سال  
ھای اخير موجی از اعتراضات به حق بازنشستگان  

بازنشستگانی که به دليل عدم  .  را برانگيخته است 
پاسخگويی مسئوhن اين سازمان به انبوه مطالبات  
صنفی تل انبار شده آنان، سفره شان خالی و خانواده  
ھايشان در برخورداری از حداقل ھای يک زندگی  

  .معمولی باز مانده اند 
حال با توجه به واقعيات موجود، آيا می توان  
پذيرفت که بحران مالی سازمان تامين اجتماعی  
 ٣ صرفا ناشی از عدم پرداخت دولت در سھم  
. درصدی بيمه کارگران باشد؟ مسلما اين گونه نيست 
بنابر اين ريشه اصلی اين بحران را بايد در جای  

  .ديگری يافت 
مطابق قانون، تامين اجتماعی يک سازمان خدمات  
عمومی غير دولتی است که درآمدھای آن از محل  
دريافت حق بيمه و سرمايه گذاری ھای اين سازمان  

حال اگر از عدم اجرای تعھدات  .  تامين می گردد 
درصدی حق بيمه کارگران    ٣ دولت در پرداخت  

بگذريم، اين سازمان به طور ثابت و ھميشگی از  
درصد    ٧ (درصد باقيمانده بيمه کارگری    ٢٧ دريافت  

برخوردار  )   درصد سھم کارفرما   ٢٠ سھم کارگر و  
مضافا اينکه درآمد اصلی و واقعی اين  .  بوده است 

سازمان عمدتا در بخش سرمايه گذاری تامين  

ع#وه بر اقدام  .  صورت می گيرد )  شستا (اجتماعی  
به خريد سھام و سرمايه گذاری ھای ک#نی که  
سازمان تامين اجتماعی در مراکز توليدی و خدماتی  
انجام داده است، دولت نيز برای پرداخت بدھی خود  
تعداد زيادی از شرکت ھای دولتی را به اين سازمان  
واگذار کرده است و اين سازمان اکنون در مجموعه  
ای از بزرگترين شرکت ھا و صنايع بزرگ نظير  
نفت و گاز و پتروشيمی، کشتيرانی، بانک ھا و  
صنايع سنگين ديگر دارای سھام و سرمايه گذاری  

  .ھای ک#ن است 
درست است که بخشی از اين مراکز توليدی  
واگذارشده از طرف دولت سودآور نيستند و اين امر  
می تواند برای سازمان تامين اجتماعی تا حدودی  
مشکل آفرين باشد، اما در کنار اين نقيصه در  
عوض مراکز صنعتی و توليدی بزرگی ھمانند نفت  

از جمله مراکز صنعتی  ...  و گاز و پتروشيمی و  
بزرگی با درآمد سرشار ھستند که سازمان تامين  
اجتماعی از ساليان گذشته بخش بزرگی از سھام آنھا  

سازمانی با چنان منابع مالی  .   را در اختيار دارد 
ک#ن، که طبق ادعای محمد حسين زاده، معاون فنی  
آن، تنھا از محل درآمد و منابع عمومی اين سازمان  

ھزار ميليارد تومان    ٢۵ فقط طی يک سال مبلغ  
صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شده است،  
ھرگز نمی تواند علت ورشکستگی و کسری درآمد  
خود را فقط بر پايه عدم اجرای تعھدات دولت توجيه  

  .کند 
حال با توجه با واقعيات موجود و با توجه به اينکه  
سازمان تامين اجتماعی يک سازمان فقير و کم  
درآمد نبوده و نيست، بلکه از منابع عظيم مالی و  
سرمايه گذاری ھای ک#ن ھم برخوردار است،  
طبيعتا بحران کسری درآمد اين سازمان تا مرز  
ورشکستگی آن را ھم بايد در عوامل موثرتری  

عواملی که در  .  ورای بدھکاری دولت جستجو کرد 
ساختار اقتصادی نظام سرمايه داری فاسد حاکم بر  
ايران hنه کرده اند و به طور اخص ريشه در فساد،  
دزدی، رانت خواری، پولشويی و زد و بندھای  
. مديريتی درون اين سازمان عريض و طويل دارند 
دزدی ھا و اخت#س ھای ک#نی که سال ھاست  
درون اين سازمان ثروتمند hنه کرده و اکنون آنرا  

 .به مرز اف#س و ورشکستی رسانده اند 
گزارش سليمان جعفرزاده، رياست کميته تحقيق و  

مبنی بر اخت#س بيش از    ٨٩ تفحص مجلس درسال  
يک ھزار ميليارد تومان از  شرکت ھای زير  
مجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، عدم پيگری  

ميليار تومان از    ١٣٠٠ hزم در سرنوشت نامعلوم  
،  ٩٢ ذخيره صندوق تامين اجتماعی در بھار سال  

اخت#س ھای صورت گرفته در دوران رياست سعيد  
مرتضوی بر سازمان تامين اجتماعی و زد و  
بندھای آشکار و پنھان او با برادران hريجانی و  
نمايندگان مجلس ارتجاع در غارت و چپاول سرمايه  
ھای کارگران و مواردی از اين دست، تنھا نمونه  
ھای بسيار کوچکی از دزدی ھا، رانت خواری و  

اخت#س  .  فساد حاکم بر سازمان تامين اجتماعی است 
و رانت خواری ھايی که ھر چند وقت يکبار در پی  
جابجايی مديران دولتی و کشمکش ھای درونی نظام  
بر سر سھم خواھی و چپاول بيشتر دسترنج  
کارگران و زحمتکشان، تنھا نوک قله اش آشکار  
می شود و ھر بار ھم با نھيب خامنه ای و تھديدات  
دستگاه قضايی فتيله اش پايين کشيده می شود تا کوه  
فساد و دزدی و رانت خواری حاکم بر نھادھای  
حکومتی از جمله فساد حاکم بر سازمان تامين  
اجتماعی ھمچنان از چشم کارگران و توده ھای  

 .زحمتکش پنھان بماند 
 



 ۶ ٨٣٢ شماره  ٩٨  مرداد ٧    ۶
١از صفحه   

 مصوبه اخير مجلس اس�می در مورد بدھکاران بانکیچرايی 

تخلف بانک يا موسسه اعتباری غيربانکی از قانون  
ممکن است منجر به ممنوعيت دائم يا موقت از  

 .انجام برخی امور بانکی شود 
پيش از اين مجلس اس#می در بند الحاقی تبصره  

، بخشودگی جرايم و بھره  ١٣٩٨  hيحه بودجه  ١۶ 
اضافی بابت ديرکرد پرداخت وام را تصويب کرده  

از  .  بود که شورای نگھبان با آن مخالفت کرده بود 
جمله دhيل مخالفت شورای نگھبان با آن، از سوی  
عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگھبان،  

" کارشناسان دولت "و مخالفت  "  افزايش تورم "
 !!عنوان شده بود 

براساس مصوبه اخير مجلس، بدھکاران بانکی بايد  
ھا تسويه     بدھی خود را با بانک ٩٨ تا دی ماه سال  

اما حتا در صورت عدم تسويه بدھی تا آن  .  کنند 
ھا و موسسات اعتباری تنھا مجاز    تاريخ، بانک 

خواھند بود جدا از اصل وام و بھره اوليه، وجه  
 .التزام را از بدھکار بانکی طلب کنند 

ھا نيز بابت ضرر و زيان تصويب اين قانون،    بانک 
 سال اين ضررھا را در  ۵ مجازند در طول  

ترازھای مالی خود مستھلک کنند و زيان مزبور  
پذيرفته  "  به عنوان ھزينه قابل قبول مالياتی "
 !!شود   می 

زاده بحرينی عضو    آخوند محمد حسين حسين 
کميسون اقتصادی مجلس و از طراحان اين طرح  

"در مجلس گفت  تر ھم با ھمين    اين طرح پيش : 
 درصد نمايندگان تصويب شد،  ٩۴ کيفيت و با رای  

اما پس از ارسال آن به شورای نگھبان به دhيلی به  
مشکل اقتصاد ما اين است  ...  .تصويب نھايی نرسيد 

کننده باشند و    ھا که بايد پشتوانه توليد و توليد   که بانک 
در مسير رونق توليد حرکت کنند عملکرد برخی از  

ای است که توليد کنندگان را مستاصل    آنھا به گونه 
بدھی بدھکار بانکی به دليل نوع محاسبه  .  می کنند 

شود    سود و جرايم و قراردادھای متوالی که بسته می 
شود که امکان پرداخت ندارد؛ در    به حدی زياد می 

نتيجه از يک طرف مردم و توليدکنندگان مستاصل  
می شوند و از طرفی امکان پرداخت تسھي#ت از  

ھا وجود ندارد و آنھا به صورت    سوی بانک 
 ".گيرند   روزشمار سود و جريمه در نظر می 

با توضيحاتی که داده شد و مراحلی که تصويب اين  
طرح تاکنون طی کرده است، يک سوال مھم مطرح  

که چرا پس از رد طرح از سوی    شود، و آن اين   می 
ای کوتاه بار ديگر اين    شورای نگھبان، در فاصله 

طرح در مجلس اس#می آن ھم با دو فوريت، با رای  
! رسد؟   باh و موافقت کابينه و مجلس به تصويب می 

ی عباسعلی کدخدايی سه ماه    در حالی که به گفته 
پيش کارشناسان و اعضای کابينه ھمين حسن  

 .روحانی با آن مخالفت کرده بودند 
توضيحات ھمتی رئيس کل بانک مرکزی اھميت  

وی در جلسه علنی  .  سازد   موضوع را روشن می 
مجلس درباره اين طرح از موافقت کابينه روحانی با  
طرحی که در کميسيون اقتصادی مجلس تصويب  

"شده خبر داد و گفت  ھا به دليل فشارھای     بانک  : 
تحريمی، حجم نقدينگی و معوقات مشک#ت جدی  

خواھيم مشکل خيل عظيمی از مردم    ما می ...  دارند 
اhن دو ميليارد تومان شامل  .  داران حل شود   و بنگاه 
. شود   داران می    ھزار شخصيت حقوقی و بنگاه ٢١٠ 

 ھزار  ۴٠  ميليارد تومان باشد يعنی  ٢ اگر مبلغ باhی  
در اين طرح سقف  ...  شود   دار را مشمول می   بنگاه 

مجاز برای برخورداری از مزايای آن برای  
 ميليون تومان است که شامل  ۵٠٠ شخصيت حقيقی  

 ميليون نفر در  ٢٩ شود يعنی     ميليون نفر می ٢٩ 
سيستم بانکی وام گرفته و با اين طرح مشکل  

ما با اين طرح موافقيم چون  .  شود   شان حل می   بدھی 
ھا ب#تکليف    با تعيين تکليف بدھی بدھکارانی که سال 

توان منابع را به سمت توليد ھدايت کرد که    مانده می 
به دنبال آن منابع آزاد شده و توليد بيشتر رونق  

ھای ھمتی را به زبان    اگر بخواھيم حرف ".  گيرد   می 
ھا    شود که اوضاع بانک   معمولی ترجمه کنيم اين می 

خيلی خراب است و يکی از دhيل آن اين است که  
چون ورشکستگی، بدھکاران    در اثر عواملی ھم 

برای  .  ھای خود نيستند   بانکی قادر به پرداخت بدھی 
ھمين بايد راه حلی برای اين معضل يافت که روز  

چرا که ھم اکنون مخاطب  .  شود   تر می   به روز جدی 
 ھزار  ٢١٠  ميليون فرد حقيقی و  ٢٩ اين طرح  

  ۴٠ که وضعيت بدھی    شرکت ھستند، جدا از آن 
 .تر ھنوز حل نشده است   ھزار شرکت بزرگ 

ست که جمعيت کل کشور و تعداد کل    کافی 
يک ميليون و سيصد ھزار که  (ھای ثبت شده    شرکت 

را در نظر  )  اند   نيمی از آن در تھران ثبت شده 
بگيريم و آن را با رقمی که ھمتی به عنوان  
بدھکاران بانکی که قادر به تسويه بدھی خود با  

روزنامه خراسان در  !!  ھا نيستند مقايسه کنيم   بانک 
  ٢٩ رھايی  "فردای تصويب اين طرح تيتر زد  

اين واقعيت ماجرا است  ".  ميليون نفر از سود مرکب 
که نتيجه از ھم گسيختگی اقتصادی، بحران عميق  

خرابی خرده    اقتصادی و ورشکستگی و خانه 
از جمله کشاورزان، کاميونداران و  (ست    مالکانی 
آور بانکی    ھای سرسام   که در زير بار بھره )  غيره 

خرده مالکان و يا جوانان  .  کمرشان خم شده است 
بيکاری که با قرض و وام يک مغازه کوچک راه  
انداختند يا يک مرغداری کوچک و غيره، اما به  

آور    ھای سرسام   دليل بحران اقتصادی و بھره 
ھای    ورشکست شده و امروز حتا از تامين حداقل 

 .معيشتی خود ناتوان ھستند 
گيری از    ھا با بھره   اما در سوی ديگر ھمين بانک 

قدرت مالی خود، مردمی را که در اثر ھمين  
فشارھای اقتصادی مجبور به گرفتن وام و رفتن  

توانند با    اند، تا جايی که می   زير بار قرض شده 
دريافت بھره از بھره اوليه و جريمه، آن ھم  

 درصد  ۴٠  درصد و گاه تا  ٣٠  و  ٢٠ ھای باhی    بھره 
اما اين روش  .  کنند   دوشند و خانه خراب می   می 

خورد که تصويب    بست می   باhخره در جايی به بن 
فوری اين طرح بويژه در شرايط کنونی اقتصادی  

ی    ی آن است، اقتصادی که براساس گفته   نشانه 
سفيدی معاون نوبخت در سازمان    پورمحمدی گل 

، فروش  ٩٨ برنامه و بودجه، در اص#حيه بودجه  
بينی شده     ھزار بشکه نفت در روز پيش ٣٠٠ تنھا  
 ھزار بشکه در  ۵٠٠ در برابر يک ميليون و  (

 -و اقتصادی    -ای    ھم بودجه   ، آن )٩٨ بودجه مصوب  
جالب  .  که اساس آن بر فروش نفت استوار است 

، دولت با توجه به  ٩٨ که در اص#حيه بودجه    آن 
کاھش درآمدھای نفتی به دنبال افزايش درآمدھای  

طور که در خود    مالياتی است که با اين طرح، ھمان 
ھا که بخش مھمی از اقتصاد    طرح نيز آمده، بانک 

کشور را از مسکن تا صنعت و تجارت در کنترل  
خود دارند، به دليل نتايج مالی اين طرح بر روی  

 !!! ھا، ماليات کمتری خواھند داد   آن 
بستی که اين شيوه عملکرد    يک نمونه روشن از بن 

توان در    ھا در اقتصاد ايجاد کرده است را می   بانک 
 در آمريکا ديد  ٢٠٠٧ جريان بحران اقتصادی سال  

که باعث شد بحرانی که در اثر عدم توانايی  
ھای مسکن    ھا در بازپرداخت وام   صاحبان خانه 

شروع شده بود، دومينووار ھمه چيز را فرو ريخته  
سازی آمريکا    و حتا به ورشکستگی صنايع اتومبيل 

ھای اقتصادی آن،    اما در ايران به دليل ويژگی .  برسد 
ساختار استبدادی آن، نقش دولت در اقتصاد و نقش  

کند از اع#م رسمی    نفت در اقتصاد، دولت سعی می 
ھا جلوگيری کند و اين در     بانک   ورشکستگی 

ست که با اجرای اين طرح، ورشکستگی    حالی 
 .گردد   ھا پيش از پيش عيان می   بانک 

ابتدا اين نکته را توضيح دھيم که با اين طرح ھيچ  
ھای وام داده شده به    تضمينی برای بازگشت پول 

چرا که وقتی پولی در جيب  .  ھا وجود ندارد   بانک 
بدھکار نيست، حاh شما حتا کل بھره بانک را ھم  

چرا که  .  پولی نيست که بدھکار بدھد .  ببخش 
مخاطب اصلی اين قانون بويژه کسانی ھستند که  

آه  "طور واقعی    برخ#ف ابربدھکاران بانکی، به 
به خصوص با اين  ".  ندارند که با ناله سودا کنند 

طرح که بانکھا در ھر صورت ديگر اجازه نخواھند  
داشت از بھره مرکب استفاده کرده و در نھايت تنھا  

 با  ٩٨ توانند حتا برای کسانی که تا دی ماه    می 
 درصد با  ۶ ھا تسويه حساب نکنند، حداکثر    بانک 
 .بر اصل وام و بھره بيافزايند " وجه التزام "عنوان  

ھا    ھا در تمام اين سال   اما واقعيت اين است که بانک 
ھای خود را براساس ھمان به اصط#ح    ترازنامه 

گونه برای خود    تھيه کرده و اين "  سودھای مرکب "
مانند کسی که صدھا  .  کردند   سود ساhنه محاسبه می 

تن سيب در انبار ذخيره کرده است و براساس قيمت  
گويد    امروزی سيب و قيمت خريد آن زمانی خود می 
ست که    ف#ن مقدار سود کرده است اما اين در حالی 

ھا در انبار گنديده و غيرقابل فروش و    تمام سيب 
اين حکايت، حکايت وضعيت  !!!  اند   مصرف شده 
ھاست که با اجرای طرح مجلس و    امروزی بانک 

حذف سودھای مرکب و مانند آن، ترازنامه ھمه آن  
 .شوند   ھا ھم منفی می   سال 

نکته ديگری که مقامات دولتی از اعضای کابينه تا  
مجلس در جريان تصويب اين طرح بر آن انگشت  

ھا را    ھای بانک   گذاشتند، اين بود که اين طرح پول 
ھا بتوانند اين    شود تا بانک   آزاد کرده و باعث می 

اين  .  ھا را در مسير توليد به جريان بياندازند   پول 
در  .  دھد   ديگر اوج حماقت اين افراد را نشان می 

حالی که حتا مردم کوچه و بازار نيز امروز به  
دhيل بحران عميق اقتصادی و بويژه رکود در  

چنان    ھا آن   بخش صنعت تا حدودی آگاه ھستند، آن 
دانند بحران    زنند که گويا نمی   خود را به نفھمی می 

گول  "ھايی دارد و برای    اقتصادی حاکم چه ريشه 
زنند که با اين راه حل ساده    جار می "  ھا   زدن توده 

اگر راه حل اقتصاد  !!!  توان به رونق توليد رسيد   می 
تورمی    –از ھم گسيخته و بحران عميق رکود  

ھا بار    کشور به اين سادگی بود که تاکنون بايد ده 
 !!! شد   معضل اقتصادی کشور حل می 

معضل اقتصادی کشور يا ھمان بحران اقتصادی  
تورمی نتيجه مناسبات اقتصادی حاکم است    –رکود  

ھا در نتيجه تضادھای درونی    که در طول اين سال 
که از جمله نتايج آن ساختار سياسی  (اين سيستم  

حاکم و تشديد تضاد بين زيربنای اقتصادی و روبنای  
، به اين مرحله رسيده است که ھيچ  )سياسی است 

داری برای    راھی جز نابودی مناسبات سرمايه 
. ھا باقی نگذاشته است   بھبودی وضعيت معيشتی توده 

تا وقتی که اين مناسبات اقتصادی برجاست، ھيچ  
توانند    ھا حتا نمی   ھا و سياست   کدام از اين روش 

. کمترين بھبودی در رشد اقتصادی کشور ايجاد کنند 
 . تنھا راه، تغييرات بنيادی اين ساختار اقتصادی است 

 
 



 ٨٣٢ شماره  ٩٨  مرداد ٧    ٧

٨از صفحه   

٧ 

زنان تأثيرات بسيار عميقی دارد؛ آن ھم آمار 
مربوط به کاھش جمعيت فعال اقتصادی، آمار 
بيکاری و به ويژه بيکاری زنان است که نشانگر 

تر به زنان  تبعيض اقتصادی و تحميل فقر بيش
 . است

ترين گزارش مرکز آمار ايران آمده است  در تازه
/  ٨ به ٩٨نرخ بيکاری در بھار   درصد ١٠ 

رسيده در حالی که اين نرخ در بھار سال گذشته 
بنا به ھمين آمار نرخ .   درصد بوده است١٢ /   ١

 درصد و نرخ بيکاری مردن ١ /  ٩بيکاری زنان 
١  / اما به رغم .   درصد کاھش داشته است١ 

اصوh اگر معتبر و واقعی تلقی (ظاھر اين آمار 
 .واقعيت چيز ديگريست) شوند

اگر بخواھيم با تکيه به ھمين آمار، واقعيت را 
دريابيم، مرکز آمار ھمچنين اع#م کرده است که 

 نسبت به بھار ٩٨جمعيت فعال اقتصادی در بھار 
 ٣٠ ھزار نفر افزايش يافته که ٨۴٠گذشته 

 درصد آن را ۴٠درصد آن را مردان و حدود 
پس در واقعيت تعداد .  دھند زنان تشکيل می

شاغ#ن، حتا به تعريف جمھوری اس#می، 
افزايش نيافته است، بلکه جمعيت فعال اقتصادی، 
يعنی جمعيت شاغل يا جويای کار، کاھش يافته 

ھای مجلس نيز  امری که حتا مرکز پژوھش.  است
در برآوردھای اين .  قادر به کتمان آن نيست

مرکز آمده است، اگر اين افراد از بازار کار 
/ ٩شدند، نرخ بيکاری کشور  خارج نمی  

/  ١درصد يعنی ١٣ تر از رقم   درصد بيش٣ 
 ١٧ /  ٣اع#م شده و نرخ بيکاری زنان به جای 

/  ١درصد به  در مورد .  رسيد  درصد می٢٨ 
کاھش نرخ بيکاری زنان ھم ھمين بس که گفته 
شود، طبق گزارش مرکز آمار، در بھار امسال 

 نفر از جمعيت زنان شاغل کم ۴١۶ ھزار و ٣٢
چنين تعداد سھم زنان در جمعيت  ھم.  شده است

 ١٧٠ای،  فعال اقتصادی، بنا به ھمين آمار مقايسه
پس، با توجه به آن .  ھزار نفر کاھش داشته است

که از سويی از تعداد زنان شاغل کاسته شده 
شان  است، از سويی ديگر نرخ مشارکت اقتصادی

کاھش يافته، بيکاری در ميان زنان بسی بيش از 
بار ديگر، بر اساس .  شود ست که ارائه می آماری

/  ٣ھمين آمار،   درصد کل بيکاران دارای ۴٠ 
 ١تحصي#ت عالی ھستند و در ميان نزديک به 

 درصد ۶۵ميليون زن بيکار ادعايی مرکز آمار، 
پس، زنان حتا در .  آنان تحصي#ت عالی دارند

صورت تحصي#ت دانشگاھی نيز باز در بازار 
اشتغال جای زيادی را به خود اختصاص 

 .دھند نمی
آن ھم با توجه به آن که مبنای آمار اشتغال در 
ايران، يک ساعت کار در ھفته است، يعنی ھر 
کس که يک ساعت در ھفته کار کند، شاغل 

دانيم که اشتغال  شود، در حالی که می محسوب می
 ساعت کار در ھفته به حسب ۴۴تمام وقت يعنی 

ضوابط جمھوری اس#می، نيز پاسخگوی ھزينه 
در ھمين آمار آمده است که .  ھا نيست خانواده

 ٩٧ درصد در بھار ١٠ /  ٢اشتغال پاره وقت از 
باز ھم .   رسيده است٩٨ درصد در بھار ١٠به 
توان با توجه به کاھش جمعيت فعال اقتصادی  می

بر اثر نااميدی مردم از کاريابی، و درصد ناچيز 
کاھش اشتغال پاره وقت گفت، در واقع اشتغال 

پاره وقت نه تنھا کاھش نيافته بلکه تعداد شاغ#ن 
. تر از آمار موجود است وقت بيش پاره
سرايانی ھستند که با توجه به رشد چشمگير  ياوه

وقت، آنان را  استخدام زنان به عنوان نيروی پاره
. کنند در رشد اشتغال ناقص مقصر معرفی می

تر به  ھای کم زيرا معتقدند زنان حاضرند با حقوق
در پاسخ بايد گفت .  صورت موقتی استخدام شوند

نشانند تا  که اين گروه معلول را به جای علت می
نقش سودجويی کارفرمايان در اشتغال ناقص را 
کتمان کنند، تا نقش نھادھايی ھمچون مجلس و 
دولت را در حذف قوانين حمايتی از نيروی کار 

داران را بپوشانند،  آن به نفع سرمايه"  اص#ح"و 
و نقش کليت رژيم در ت#ش برای بيرون راندن 

ھای اجتماعی از جمله بازار کار  زنان از عرصه
 .را پنھان کنند

تر به  رو، ھرچه بيش از سويی، کارفرمايان از آن
آورند که از پرداخت  اشتغال پاره وقت روی می

حقوق و مزايای نيروی کار، حتا طبق ھمين 
قوانين ضد کارگری جمھوری اس#می، شانه 

شان در اخراج کارگران بازتر  خالی کنند و دست
 . باشد

ھايی  از سوی ديگر، جمھوری اس#می با طرح
ھای زير ده نفر از  مانند خارج کردن کارگاه

قانون کار، ايجاد مناطق آزاد و ويژه تجاری، 
ھای  جرح و تعديل قوانين کار، بسياری از طرح

يابی مستقل از  تر حق تشکل ديگر، و از ھمه مھم
نھادھای دولتی به اصط#ح کارگری، کارگران 
را از بسياری از حقوق خود محروم کرده و به 

داران فرستاده است تا تمامی کارد  مسلخ سرمايه
توانند بر  تواند ببرد و ھر چه می آنان ھر چه می

شدت استثمار خود بيفزايند و انبان خود را 
 .تر سازند انباشته

اگر اين امر در مورد کل طبقه کارگر ايران 
صادق است، در مورد نقض حقوق زنان، رژيم 

ھا و  کابينه.  ای به کار برده است اھتمام ويژه
ھای رژيم در تمامی دوران سلطه  مجلس

اند با  وقفه ت#ش کرده جمھوری اس#می بی
ھا متعددی از جمله کاھش ساعت  ھا و hيحه طرح

کار، دورکاری، بازنشستگی پيش از موعد، 
ھای ديگر  ممنوعيت کار شبانه و بسياری طرح

ھا رانده و نقش آنان در  زنان را به کنج خانه
تقليل "  فرزندزايی"و "  شوھرداری"جامعه را به 

بالند، ھر چند  ھا نيز می دھند و به تمامی آن
اند به آنان لقب و آب و رنگ  فريبانه کوشيده عوام

امری که فرھنگ مردساhرانه .  ديگری بخشند
اگر امروز .  جامعه نيز پشتيبان آن بوده است

زنان حاضرند با حقوق و مزايای ناچيز به 
وقت کار کنند، حاصل  وقت يا پاره صورت تمام

 .ھا بوده است تمامی اين ت#ش
با شنيدن آماری از اين دست اين پرسش مطرح 

شود، چگونه در شرايط رکود اقتصادی،  می
ھا، ورشکستگی نظام اقتصادی،  تحريم
ستيز از جمله در عرصه اشتغال  ھای زن سياست

امکان دارد نرخ بيکاری کاھش يابد و حتا نرخ 
ھای  بيکاری زنان؟ واقعيت آن است که برای توده

مردم ايران و به ويژه زنان مھم نيست، آمارھا 
شنوند،  ھر گاه که اين آمارھا را می.  گويند چه می

بندد و بر  شان نقش می تنھا يک کلمه در ذھن

"شود شان جاری می زبان و "  دروغ: 
کاھش نرخ "دانند که  آنان می".  گويی دروغ"

دروغ و فريبی بيش نيست؛ و به رغم "  بيکاری
بالد، مردم  آن که کابينه روحانی به اين فريب می

 ". گو روحانی دروغ: "زنند چنان فرياد می ھم
حقوقی، تحقير و خشونت عليه زنان   تبعيض، بی
ايست طوhنی، اما شايد فقر يکی از  در ايران سياه

المللی،  بنا به تعاريف بين.  بدترين انواع آن باشد
تحميل خشونت بدترين نوع خشونت عليه زنان 

خشونتی که آنان را به چرخه ساير .  است
ھای اجتماعی، نظير تحمل  ھا و نابسامانی تبعيض

خوابی و  خشونت خانگی، اعتياد، فحشا، کارتن
امروزه در .  کشاند ھای روانی متعدد می آسيب

. رود تمام جھان از زنانه شدن چھره فقر سخن می
تر،  ای که در ايران، بسی عيان چھره
انگيزتر و مزين به حجاب اجباری  نفرت
داری اس#می و طبقه  جمھوری سرمايه.  گردد می

ھا و مراکز توليدی  ھا و کارخانه حاکم در کارگاه
کشند، و  و خدماتی تسمه از گرده زنان کارگر می

و "  بدحجابی"ھا تحت عنوان  در خيابان
 .آورند ش#ق بر گرده آنان فرود می" حجابی بی"

توان ناگفته گذاشت که در برابر نيز زنان  نمی
ھا و  در سال.  اند گاه از مبارزه دست نکشيده ھيچ

ھای گذشته نقش زنان در مبارزات  به و يژه ماه
عمومی کارگران، بازنشستگان، معلمان، 

تر  باختگان، اعتراضات محيط زيستی برجسته مال
گذشته از آن، از دی ماه .  از گذشته شده است

، زنان به اشکال گوناگون پرچم اعتراض ٩۶
ترين شکل  عليه حجاب اجباری، يعنی عيان

اند و اشکال ديگری بر  خشونت را علناً برافراشته
 سال گذشته خود ۴٠مقاومت و اعتراض 

دختران "ترين آن بعد از  اند که برجسته افزوده
اعتراضات دانشجويان عليه "  خيابان انق#ب

روست که رژيم به  از اين.  حجاب اجباری بود
انواع ترفندھا و اشکال گوناگون سرکوب روی 

و "  بدحجابی"آورده تا پديده به قول خود 
را از جامعه حذف کند؛ اما ھمان "  حجابی بی"

 سال گذشته اين ت#ش ھمواره با ۴٠طور که در 
توان  شکست روبرو شده است، از ھم اکنون می

بينی کرد زنان باز ھم شکست ديگری بر  پيش
آنان با شرکت . مرتجعان حاکم تحميل خواھند کرد

در متن مبارزات عمومی کارگران و زحمتکشان 
و استمرار مبارزات خود برای دستيابی به 
برابرحقوقی از جمله حق انتخاب آزادانه پوشش 

پرور  گر و خشونت ضمن براندازی نظام تبعيض
و ارتجاعی جمھوری اس#می، در حکومت 
شورايی آينده به مشارکت برابر و آزادانه در 

ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی  تمامی عرصه
 .اھند يافتدست خو

 از عدم امنيت اجتماعی تا عدم امنيت اقتصادی زنان



 ٨٣٢ شماره  ٩٨  مرداد ٧    ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٧درصفحه   

١از صفحه   

 سال مقاومت و مبارزه زنان عليه حجاب ۴٠
اجباری، مزدوران رژيم جرأت ندارند مجدداً 

ھا را به بدن زنان فرو کنند،  نوک تيز اين سنجاق
اما رنگ ھمان رنگ است و اضطراب و تشويش 

 .روانی ھمان اضطراب و تشويش روانی
در کنار اين طرح که گويا، فع#ً، ويژه ھفته 

ھای ديگری  تحميل حجاب اجباری است، طرح
مبارزه با بدحجابی "ھای گذشته برای  نيز در ھفته

از سوی سران رژيم به اجرا "  حجابی و بی
 تير ١۵درآمده است؛ از جمله انتشار خبری در 

ھای  رسان اندازی کانالی در پيام ماه مبنی بر راه
داخلی و اينستاگرام از سوی دادسرای ارشاد 

و "  افراد ھنجارشکن"تھران برای معرفی 
دانند جز  که ھمه می"  مردم"از سوی "  بدحجاب"

ھای ديگری مانند  مزدوران رژيم نيستند، يا طرح
در خودروھای شخصی و "  بدحجابی"برخورد با 
البته در کنار تمام اين .  ھا و غيره فرودگاه

٨ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش¯م¯اره حس¯اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¯م¯راه 

ھ̄¯ای  ک̄¯د م̄¯ورد ن̄¯ظ̄¯ر ب̄¯ه ي̄¯ک̄¯ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  
No 832  July 2019          

ھا،  ترفندھا، ضرب و شتم زنان در خيابان
بازداشت فعالين زنان و مخالفان حجاب اجباری و 

ھا و تھديدات سران و به ويژه  کشی عربده
چنان ادامه  ھای سرکوب رژيم عليه زنان ھم ارگان

ھای آغازين سلطه  دارد؛ طرحی که از ھمان سال
طرح امنيت "جمھوری اس#می تا به امروز نام 

به خود گرفته است، اما ھدفش ھمچنان "  اجتماعی
پراکنی و شکست روحيه  زدايی و ارعاب امنيت

 .مقاومت و اعتراض زنان است
گيری اجباری،  سازی، اعتراف بازداشت، پرونده

بدحجابی و "ضرب و شتم و تحقير زنان به جرم 
ھای خشونت  تنھا يکی از جنبه"  حجابی بی

ايست که بر  جانبه و گسترده سيستماتيک، ھمه
در روزھای .  شود زنان ايران روا داشته می

تر مورد  اخير، خبر ديگری نيز منتشر شد که کم
ھا قرار گرفت، اما در زندگی واقعی  توجه رسانه

 از عدم امنيت اجتماعی تا عدم امنيت اقتصادی زنان

 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 
 عمودیپوhريزاسيون 
 

 :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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