
 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!
پویٔه پیدایش سندیکاهای 
کارگری در ایران )بخش 

 دوم(
 

دوران مجدد فعالیت گسترده 
پیدایش افکار  -سندیکاها
دمکراسی انقالبی که  سوسیال

های شدید از  رغم سرکوب ویژه از زمان انقالب مشروطیت داشت، به تأثیری فراوان در جنبش انقالبی ایران به
خواهان و فعاالن کارگری ریشه دوانده بود. زمانی که ارتجاع  جانب ارتجاع داخلی و استعمار خارجی، بین آزادی

ای در ایران با  جنبش سندیکایی را نابودشده می پنداشت با پیروزی انقالب اکتبر، نهضت سندیکایی و اتحادیه
نیرویی بیشتر سربرافراشت. بر پایه رشد نیروهای مولد و جو انقالبی در جهان که محصول پیروزی انقالب کبیر 

های  های پس از پیروزی انقالب اکتبر و بسط جنبش اکتبر بود، جنبش سندیکایی و کارگری ایران در سال
 انقالبی در داخل کشور، گسترشی چشمگیر پیدا کرد.

های تولیدی، در  وتاب در مؤسسه ها[ عالوه بر فعالیت پرتب دمکرات عبارتی سوسیال عامیون ]یا به اجتماعیون
های کارمندان دولت و نظایر آن حضور مؤثر داشتند و  های صنفی مانند اصناف بازار، انجمن همه انجمن

 پرداختند. دهی اتحادیه و سندیکا می سازمان به
اند.  هایی معتبر در زمینٔه جنبش سندیکایی از سوی حزب ما انتشار یافته پژوهش

با تصویب کلیات الیحه بوودجوه سوال 
آینده در مجلوس طورا افوزایوش سون 

تور  بازنشستگی یک گام به اجرا نوزدیوک
هوا و  شد. بانک رفاه کارگران، بیمارستان

گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، همه حاصل پرداخت حق بیمه از سوی کارگوران  های شرکت سرمایه شرکت
برای تضمین منابع مالی درمان رایگان، مقرری دوران بیکاری، و دریافت مسوتوموری شوایسوتوه در دوران 

  رغم غارت این منابع از سوی کارگزاران رژیم و عدم پرداخت بودهوی کوالن دولوت بوه است. به  بازنشستگی
رژیم با افزایش دو سوال سون بوازنشوسوگوی کوارگوران  ۲۰۴۱تأمین اجتماعی، اکنون مطابق بودجه سال 

االجرا  دوش زحمتکشان بیندازد. وزیر کار صولت مرتضوی بر الزم کوشد بار بحران در تأمین اجتماعی را به می
بودن تصمیم مجلس تأکید و اظهار امیدواری کرد که "عدم توازن در منابع و مصارف" با اصالا پواراموتورهوا 
برطرف شود. در شرایطی که بر اساس گزارش رسمی اخیر وزارت کار خط فقر ماهیانه در تهران برای خانووار 

میلیون تومان و بر اساس محاسبات یک اقتصاددان خط فقر برای خانوار دو نفره در تهران به  ۲۰٫۷نفره   ۰
میلیون تومان دریافتی دارند. درهمویون  ۷رسد، در بهترین حالت اکثر کارگران ماهیانه  میلیون تومان می ۲۱

میلیون تومان حقوو  دریوافوت  ۰درصد بازنشستگان زیر  ۰۴حال رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت، "
 کنند." می

عنوان مدیران سوازموان توأمویون اجوتومواعوی، مودیوران  کارگزاران رژیم با گماردن نزدیکان فاسد خود به
ها کارگر از شمول قانون کار و  ها و خارج کردن میلیون های شرکت های شستا و اعضای هیئت مدیره شرکت

های متنوع برای سهم بیمه کارفرمایان و نیز عدم پرداخت سه سهم دولت از حق بویوموه کوارگوران  معافیت
میلیارد تووموان بوه سوازموان  ۱۴۴۴اند. دولت بالغ بر  بحران کنونی در سازمان تأمین اجتماعی را پدید آورده

تأمین اجتماعی بدهکار است؛ نه فقط هدف پرداخت بدهی کالن خود را ندارد، بلوکوه قصود اداموه غوارت 
ها را نیز دارد. رژیم فاسد والیی افزایش سن بازنشستگی کارگران را  ماندٔه منابع سازمان با انباشت بدهی باقی

های کلی تأمین اجتماعی، رژیم باید از هورگوونوه  دهد. بر اساس سیاست حل بحران ارائه می عنوان راه نیز به
هزار میلیوارد  ۰۴که عالوه بر  های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کند. در صورتی انباشت بدهی

حکم قانونی و  ۲۳ها" برای سال جاری، دولت بر اساس  سازی مستمری تومان مطالبات مربوط به "متناسب
هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سوازموان" نویوز  ۲۰۴بالغ بر  ۲۰۴۱مقرراتی جاری، فقط "در طی سال 

بدهکار خواهد شد. قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری تمدید شده است و بور اسواس ایون قوانوون 
ساالنه باید حداقل ده درصد از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود و هرگونه توعوهود جودیود 

 بینی و تأمین شود.   برای سازمان در قانون بودجه سال پیش
درصودی حوقوو  کوارمونودان و  ۱۴درصدی و افزایش  ۰۳با تاکید بر تورم 

هوای  هزار میلیارد توموان بورای صونودو  ۲۲۴بازنشستگان و در نظر گرفتن 

شوودن بووه زمووان بوورگووزاری  بووا نووزدیووک
عالی کار" برای تعویویون  های "شورای نشست

کوارگوران  ۲۰۴۱میزان حداقل دسوتوموزد 
مشمول قانون کار بحث پیراموون اهومویوت 
افزایش مزد مطابق نرخ واقعی تورم و سوبود 

شوود. امسوال  ای موی معیشت وارد دور تازه
های مورتوبوط بوا افوزایوش  حساسیت بحث

های فوری کارگران و  دستمزد و دیگر مطالبه
هوای گوذشوتوه  زحمتکشان نسبت به سوال

 بیشتر است. 
ها عولوت  خیزش مردمی و تداوم اعتراض

های مرتبط با افزایش  حساسیت بیشتر بحث
دستمزد در مقطع زموانوی کونوونوی اسوت. 

عبارت دیگر طبقه کارگر و زحوموتوکوشوان  به
شوان موانونود  هوای فووری میهن ما خواست

زموان بوا الوتوهواب  افزایش دستمزد را هوم
اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی و نیوز 

های موردموی موطورا و  وخیز اعتراض افت
کنند. دولت ابراهیم رئیوسوی در  پیگیری می

هوای اقوتوصوادی و  چهارچووب سویواسوت
اجتماعی کلی نظام با ادامه اجرای بورنواموه 
تعدیل ساختواری بوا موحووریوت آزادسوازی 

سازی درپی آزادسازی  اقتصادی و خصوصی
داران  سورموایوه دستمزد و تأمین منافع کالن

است. تصویوب 

 ۰۰۱۰بهمن  ۰۱، ۸۶شمارۀ 

سوی پیوند دادن مبارزات کارگری با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری والیی،  پیش به 
 تحریم، و مداخلۀ امپریالیسم و برای  برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک!

ضرورت پیونِد مبارزه  
های صنفی با  برای مطالبه

جنبش مردمی بر ضد 
 دیکتاتوری حاکم

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

چرا با طرح افزایش 
سن بازنشستگی باید 

 مبارزه کرد؟

 ۳ادامه  در صفحه 
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درصودی  ۱۴( کوه افوزایوش ۲۰۴۱کلیات الیحٔه بودجٔه سال آینده )
حقو  کارکنان دولت و باال بردن سن بازنشسوتوگوی در آن مونوظوور 
گردیده است ادامه یافتن برنامٔه تعدیل ساختاری و آزادسازی دستوموزد 

وسویولؤه  چنین طرا اصالا قانون کار به سازد. هم روشنی آشکار می به
این دولت ضدملی بازنویسی شده و برای ارایه به مجلس آماده شوده و 

های دولت و مجلس قرار دارد.  درنهایت امر برای اجرا در اولویت برنامه
تا کنون مانع حکومت از ارایوه اصوالا قوانوون کوار هوراس آن از 

ساز شودن آن بورای  پیامدهای این به اصطالا اصالا ازجمله زمینه
های کارگری با خیزش مردمی بوده است. دومین  پیوند میان اعتصاب

اعتراض کارکنان رسمی صنعت ملی نفت و پوس ازآن گوردهوموایوی 
دهد موبوارزه کوارگوران و  بازنشستگان در شهرهای مختلف نشان می

زحمتکشان برای دستیابی به حقو  صنفی ظرفیت پیوند یوافوتون بوا 
 های مردمی را دارد. اعتراض

مبارزه برای افزایش دستمزد مطابق نرخ واقوعوی توورم در اوضواع 
های صحنٔه سویواسوی کشوور وظویوفوه و  کنونی با نظرداشت تحول

هوای  روی جنوبوش کوارگوری و حورکوت هایی مهم را پیش مسئولیت
هوای  دهد. بنابراین برای دستیابی به مطالبه سندیکایی قرار داده و می

ویژه دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم باید ازسوویوی بوا هوموه  فوری به
دهی و همبوسوتوگوی بوه  امکانات موجود در راه ارتقای سطح سازمان

هوای  زد و از سوی دیگر این مبارزه را که از حمایوت تووده مبارزه دست 
ها( به  وخیز اعتراض رغم افت   کارگر در سراسر کشور برخوردار است )به

ها و خیزش مردمی پیونود داد. ایون اموری دشووار اموا  این اعتراض
ویژه افزایش دستمزد و لوووو  های فوری به یافتنی است. خواست دست

های وسیع کارگر را درسوطوح  قراردادهای موقت از این قابلیت که توده
ها بسیج کند، بورخووردار  ها در حمایت از اجرای آن ها و کارخانه کارگاه

حال این ظرفیت را نیز دارد کوه جونوبوش کوارگوری و  است. درعین
های متعدد را با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری پیوند دهود.  اعتصاب

دهی و همبستگی  در این میان عالوه بر ضرورت ارتقای سطح سازمان
عمل طبقاتی پوای  است بر استقالل و تأکید بر اتحادعمل فراگیر، الزم

 فشرد.
تووان بوا  است که چگونه و با کدام راهکارها موی پرسش اصلی این 

خویوزش  های فوری را بوا  عمل طبقاتی مبارزه برای مطالبه استقالل
این پرسش باید یادآوری کنیم چگوونوگوی  مردمی پیوند داد. در پاسخ به

مشارکت طبقٔه کارگر و سطح و میزان این مشارکت پرواضح است کوه 
های سیاسی و توازن قوا میان جنبش مردموی  طورمستقیم بر تحول به

روی جونوبوش کوارگوری هورچوه  گذارد. ازاین و ارتجاع حاکم تأثیر می
های صنفی و  تر همراه با مطالبه تر، و منسجم تر، گسترده یافته سازمان

بواشود،  سیاسی در جنبش همگانی ضد دیکتاتووری حضوور داشوتوه 
تر برخوردار خواهد شود  جنبش مردمی از توانایی و قدرت مانوری افزون

است   عمل طبقاتی در این نکته مهم نهفته عالوه، اهمیت استقالل به
هوا  سوازی تواند جنبش سراسری مردمی را در مقابل جایوگوزیون که می

هوای  های( ارتجاع و امپریالیسم یاری رسانود. دیودگواه )آلترناتیوسازی
هوای  فقیه و حکومت جمهوری اسالمی  در زمویونوه سویواسوت ولی 

سازی و آزادسازی اقتصوادی( بوا  اجتماعی )مانند خصوصی اقتصادی
های سرسپرده به امپریالویوسوم  های نیروهای راستگرا و جریان دیدگاه

همین دلویول  مانند دارودستٔه رضا پهلوی تفاوتی عمده وجود ندارد. به
گویوری طوبوقواتوی" در  زدایی" و "نفی موضع هایی مانند "حزب موضوع

کانون تبلیوات حکومت جمهوری اسالمی و اپوزیسیون راستگرا و نیوز 
هوای  های اخیر در بوحوث سرسپردگان امپریالیسم قرار دارد. در هفته

مرتبط با آینده و سرنوشت مردم میهن موا مووضووع جوایوگوزیونوی و 
هایی داغ موانونود کوارزار "وکوالوت  بحث "رهبرتراشی" بارها مطرا و به

شود. اپوزیسیون راسوت  گرا تبلیغ می دهم" از سوی نیروهای واپس می
های سرسپرده به امپریالیسم مطلقًا، آری مطلقًا، در خصوص  و جریان

گیری اقتصادی و اجتماعی آینده ایران و حقو  زحمتکوشوان و  سمت
آورند. این نیروها حتی با گستاخی تموام   میان نمی تهیدستان سخن به 

 های ... ادامۀ ضرورت پیونِد مبارزه برای مطالبه

نشین متصل بوه دارودسوتؤه  پیرامون امکانات مالی سرشار "کارآفرینان ایرانی خارج
تبلیغ می  رضا پهلوی و امپریالیسم" در مقام بخشی از جایگزین موردنظر امپریالیسم 

 کنند.            
اپوزیسیون راست دلبسته با برنامه های اقتصادی نولیبرالی با اتکا بر  سویواسوت 

ثوروت هوای خصووصوی و شوبوه   دخالت های کشورهای امپریالیستی   چشم به
خصوصی انباشت شده و سودهایی هنگفت پس از کامیابی در "رهبرتراشی"   دارند. 

هایشوان  کشی از زحمتکشان و سرکوب امنیتی خواست این درواقع ثروت ملی با بهره
سازی نیوروی  سازی، ارزان های خصوصی و پایمال کردن حقو  آنان با ابزار سیاست

زمویونؤه  زدایی از سوی حکومت اسالموی پویوش کار، انعطاف در بازار کار، و مقررات
است. ادامه و گسترش سویواسوت هوای  شان برای جایگزینان فراهم آمده  تصاحب

بهای فقر و فالکت اکوثوریوت موردم و  نولیبرالی در راستای تأمین امنیت سرمایه به
هوای  اشوتورا  سرکوب حقو  صنفی طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان یکی از نقوطوه

است. "کارآفرینوان  شان  مهم پیوند ارتجاع حاکم با امپریالیسم جهانی و سرسپردگان
نشین" موردنظر معمار و معماران آلترناتیوسازی امپریالیوسوتوی مونوافوع  ایرانی خارج

فوقویوه بوا  بینند که رژیم والیوت  در نیروی کار ارزانی می  ای سرشار را در آینده مالی
 است.  اش برای آنان تدار  دیده  های اقتصادی سیاست

زموان  نیروهای مترقی و چپ حامی منافع طبقه کارگر و زحمتکشوان ایوران هوم
های امپریوالویوسوم موبوارزه کورده و  علیه دیکتاتوری حاکم و بر ضد آلترناتیوسازی

گاهی طبقاتی،  می کند. طبقه کارگر ایران هرچه بیشتر به سمت احیا و قوام یافتگی آ
های انقالبوی خوود گوام بور موی دارد. ضوعوف و  تجربه، و بهره برداری از سنت

ای متعدد ناشوی  های عینی و ذهنی های کنونی جنبش کارگری که از عامل کاستی
های دیرینٔه انقالبی نبایود  معنای انفعال در پیکارجویی و رها کردن سنت شوند به می

های فوری کارگران و پیونود بوا  دانسته شود. بر لزوم مبارزه برای دستیابی به مطالبه
دهی، همبستگوی، اتوحوادعومول  خیزش مردمی در چارچوب ارتقای سطح سازمان

باید تأکید کرد. در مقطع زمانی حساس کونوونوی  عمل طبقاتی می فراگیر و استقالل
 طرزی پیگیر کوشید. برای انجام این وظیفه تاریخی باید به
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مروری بر هجدهمین کنگرٔه فدراسیون جهانی 
 سندیکاهای کارگری ) بیانیٔه رم(

 
  ۰تا  ۳که از  (WFTU)کنگرٔه هجدهم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری 

[ در رم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد ۲۰۴۲ماه  اردیبهشت ۲۰تا  ۲۳] ۱۴۱۱ماه مه 
 بود.  ای تاریخی المللی چندین ویژگی یگانه داشت و رویداد کارگری بین

وگوهای  ها و گفت کنگرٔه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پس از بحث
 کند.  دموکراتیک و آزادانه، این وظایف عاجل زیر را برای خویش تعیین می

ویکم، در آستانٔه بزرگداشت  وظایف فدراسیون: در سومین دهٔه قرن بیست
هشتادمین سال حیات و فعالیت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، کنگرٔه 

های طبقاتی، دموکراتیک، انترناسیونالیستی، و سندیکالیسم  هجدهم بر ارزش
 گذارد: کند و این وظایف را برای انجام در برابر خود می ای تأکید می  توده
های فدراسیون که در تداوم نقش سازمان ما  وقفٔه وحدت صف  حفظ و تقویت بی  .۲

 ترین و استوارترین مدافع حقو  کارگران امری اساسی است؛ مثابٔه قاطع به
ای یگانه در مبارزٔه  مثابٔه طبقٔه اجتماعی جهانی پاسداشت وحدت طبقٔه کارگر به   .۱

شکستن  دار. در این مبارزه برای درهم رهایی اجتماعی از استثمار طبقٔه سرمایه
داری، طبقٔه کارگر اتحادهای اجتماعی وسیعی با کشاورزان،  داری سرمایه برده

 کند؛ فرمایان برقرار می روشنفکران مترقی، و خویش
عنوان  به -تقویت و تعمیق اصولی که فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری   .۲

های دموکراتیک و سندیکایی را  سازمانی سندیکایی که اصول مبارزٔه طبقاتی و آزادی
بر شالودٔه  -کند یابی و حق اعتصاب دفاع می پذیرد و بر اساس آنها از حق تشکل می
های دموکراسی و ارتباط مستقیم با کارگران را  ها بنا شده است. فدراسیون ارزش آن
ای فعالیت   کند، ضمن آنکه به اصول پایه ها پیروی می بندد و از آن کار می به

 گذارد؛ ها احترام می سندیکاهای کارگری و اتحادیه
حق اعتصاب: فدراسیون حق اعتصاب را یکی از حقو  بنیادین بشر و بخشی   .۰

ای، و   های محلی، منطقه دار، در سطح داند. طبقٔه سرمایه مهم از آزادی تشکل می
جویانه در تجاوز به این حق بنیادی دارد، بلکه  فقط برخوردی ستیزه المللی، نه بین

کند که کارگران و سندیکاها را از این حق محروم کند. فدراسیون  فعاالنه تالش می
ها قاطعانه خواهد ایستاد و با تمام توان از حق اعتصاب دفاع  در مقابل این یورش

 خواهد کرد؛
مذهب،  نظر از رنگ،  انترناسیونالیسم و همبستگی میان کارگران، صرف  .۰

جنسیت، زبان، و تعلق سیاسی. در این عرصه، نباید هیچ مزدبگیر و هیچ بخشی از  
 هایش تنها گذارد؛ اقتصاد را در مبارزات و خواست

اش همیشه یک جنبش سندیکایی  فدراسیون از زمان بنیادگذاری   .۳
گیری آزادانه و دموکراتیک برای  ها در تصمیم بوده و از حق همٔه ملت ضّدامپریالیستی 

های امپریالیستی را  ها و دخالت حال و آیندٔه خود دفاع کرده است. فدراسیون جنگ
 هراسی مخالف است. کند. فدراسیون با نژادگرایی، فاشیسم، و بیگانه محکوم می

 ادامه دارد[. –]پایان بخش اول 

گاهی پیرامون رشد جنبش سندیکایی دراین  رفیق عبدالحسین آ
است: "برآمده از گزارشی که نمایندٔه  دوره تاریخی ازجمله نوشته 

زاده(، به کنگره چهارم انترناسیونال  کارگران ایران "سیفی" )عبدالله
آید که  اتحادیه های کارگری )پروفینترن( ارایه داد، چنین برمی

های تهران که در آستانه انقالب  اتحادیه کارگران چاپخانه
( تأسیس شده بود، تا این زمان به ۲۱۰۰مشروطیت )در سال 

ای که این اتحادیه در  روزه۲۰فعالیت خود ادامه می داد. اعتصاب 
ساعت کار روزانه،  ۰برای بهبود وضع کارگران، تعیین  ۲۱۲۷سال 

حق انعقاد قرارداد جمعی مناسب با صاحب کار و غیره اعالم کرده 
ساعت کار روزانه یک  ۰بود، با پیروزی پایان یافت. اما این تعیین 

موفقیت استثنایی برای اتحادیٔه کارگران چاپخانه... بود. از همان 
های صنعتی و  کارگران دیگر رشته ۲۱۲۰-۲۱۲۷های  سال
وری نیز شروع به ایجاد اتحادیه خود کردند. در پی آن نیز در  پیشه

، اصناف بازار و کارمندان دولت ۲۲۴۴تا  ۲۱۲۰های  بین سال
های خود زدند. اسناد موجود از فعالیت  دست به تشکیل اتحادیه

ها، خبازان، کفاشان، خیاطان، قنادها،  اتحادیه )چاپخانه ۲۴حدود 
وتلگراف، و غیره( در این  ها، کارمندان پست کارمندان، تجارتخانه

نقل از: مجله دنیا، شماره سوم، سال  کند" ]به دوره حکایت می
 [. ۰۲، صفحه ۲۲۰۲

های کارگری در اصفهان، تبریز، رشت،  طی این دوران اتحادیه
ها نقشی  داشتند. این اتحادیه  بندر انزلی، و تهران فعالیتی گسترده

جا گذاشتند.  ماندگار در دفاع از حقو  کارگران و کارمندان ایران به
ساعت در روز با  ۲۳تا  ۲۰یاد آوریم که در آن دوران کارگران  به

های کارگری در  کار بودند. اتحادیه مزدی بسیار ناچیز مجبور به
گاهی طبقاتی و زمان کار کوتاه تر و مزد عادالنه  زمینه رساندن آ

برانگیز کردند. رشد جنبش سندیکایی موجب شد  پیکاری تحسین
های تهران" تشکیل شود  "شورای مرکزی اتحادیه ۲۱۲۲در سال 

 که گامی مهم در راه یکپارچگی و وحدت سندیکایی بود.
 ادامه دارد.

 مسایل جنبش سندیکایی: ادامۀ پویٔه پیدایش سندیکاهای کارگری ...
وظایف و مبارزات معاصر سندیکاهای  

 کارگری

 ادامۀ چرا با طرح افزایش ...

علیرضوا   ماه بهمن ۲، روز ۲۰۴۱کشوری و لشکری در الیحه بودجه 
حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی، مبلغ در نظر گورفوتوه شوده در 

هزار میلیوارد  ۲۳الیحه بودجه برای سازمان تأمین اجتماعی را تنها "
ست که در بودجه توأمویون  تومان" عنوان کرد و گفت: "این در حالی

بینی شده  هزار میلیارد تومان پیش ۱۴۴اجتماعی سهم دولت حدود 
و اگر دولت نخواهد بودجه سازمان را افزایش دهد سال آینده تأمین 

  مواه اجتماعی با مشکل مواجوه خوواهود شود." روز سووم بوهومون
های تهران، اصفهان، یوزد، اردبویول،  بازنشستگان مخابرات استان

ای  های اعتوراضوی گسوتورده لرستان، گیالن، ارا  و مشهد تجمع
علیه یورش کارگزاران رژیم به بسیاری از حقو  حقوه خوود بورگوزار 
کردند. کارگزاران رژیم ماننود غوارت صونودو  سوازموان توأمویون 

های کشوری و  ای مانند صندو  های بیمه اجتماعی، سایر صندو 
اند. اما یورش گسترده به سوازموان  لشکری را نیز شدیدًا غارت کرده

های کارگران بخشی از ماهیت نونوگویون  تأمین اجتماعی و اندوخته
رژیم و تبعیض برای ایجاد تفرقه و همچنین یورش بوه خویوزش و 
جنبش مردمی و تالش به حفظ حالت تهاجمی برای حوفوظ بوقوای 

بوگویوران دیوگور  ای متحد با مسوتوموری ننگین خود است. با مبارزه
ها، باید رژیم فاسد والیی را به پرداخت مستمری و مزایوایوی  صندو 
نشینی از طرا خود برای افزایش سن بازنشستگوی  ، و عقب شایسته

هوای اعوتوراضوی و پشوتویوبوانوی از  مجبور کرد. برپایوی توجوموع
هوای جواموعوه و  های کارگری و همراهی با دیوگور الیوه اعتصاب

همچنین حمایت قشرهای دیگر مردم از حقو  بازنشستگان راهکار 
 مؤثر در مرحلٔه کنونی است. 
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محاسبه و ثبت زمان واقعی کار کارگران چندین سال است که خاری در 
اند با  داران توانسته داران شده است. گفتنی است که سرمایه چشم سرمایه

هایی سرشار دست پیدا کنند. مؤسسه  کاری به سود پرداخت نکردن اضافه
های شولی متعلق به بنگاه کار آلمان فدرال در سال  بازار کار و پژوهش

میلیارد ساعت  ۲٫۰به این نتیجه رسید که ساالنه  ۲۲۲۳/  ۱۴۲۷
شود. بنابر محاسبه اتحادیه سراسری  کاری در آلمان انجام می اضافه

اند برابر  کاری که اکثرشان هم پرداخت نشده کارگران آلمان این مقدار اضافه
با احتساب چهل ساعت کار در هفته. اگر حد  -میلیون هفته ۰۰است با 

یورو ناخالص در  ۱۲برابر با  -یورو  ۲۷۴۴متوسط ناخالص درآمد ماهانه را 
توان گفت از جیب  برای کار تمام وقت در نظر بگیریم، می -هر ساعت

غارت رفته است.  میلیارد یورو دستمزد به ۱۴کارگران در یک سال بیش از 
تر شده  طور مداوم بزرگ و بزرگ ها است که به ابعاد این سرقت دستمزد سال

 است. 
اوایل پاییز سال گذشته دادگاه کار آلمان فدرال با صدور حکمی همه 

ها را به ثبت ساعت کار کارگران موظف کرد. این حکم دادگاه  شرکت
کند که قانون کار در حمایت  ها را به رعایت استانداردهایی موظف می شرکت

کند تا  ها را موظف می است. قانون کار شرکت از کارگران به آن توجه کرده 
 امکانات مناسب برای رعایت قانون کار فراهم شود. 

از آنجایی که تا پایان سال گذشته تنها بیانیه مطبوعاتی دادگاه در دسترس 
ها از این حکم  بود، هنوز روشن نبود که کدام وظایف مشخص برای شرکت

شود. مکان، آغاز، مدت، و پایان ساعت کار باید حقیقی و واقعی  استنتاج می
ثبت شود. تنها ارائه یک سیستم ثبت زمان کافی نیست. کارفرمایان باید این 

شود.  اطمینان را بدهند که ثبت زمان کار واقعًا از طرف کارگران انجام می
این وظایف باید فورًا و بدون هیچ گونه اتالف وقتی انجام شود. ... بر اساس 

عالی دادگستری اروپا، باید یک سیستم کامال عینی،  نظر حقوقی دیوان
واقعی، قابل اعتماد و قابل دسترس ایجاد شود تا بتوان با آن ساعت روزانه 

 هر کارگر را محاسبه کرد.
تا کنون این تصمیم هیچ  پیامد مستقیمی نداشته است. در ابتدا 

گذار، کارشناسانی را مأمور مشخص کردن آثار این تصمیم در کشور  قانون
آلمان کرد. این کارشناسان بر این عقیده بودند که ابتدا قانون کار آلمان باید 

عالی دادگستری اروپا در آلمان اجرایی  توییر کند تا پس از آن تصمیم دیوان
داند.  شود. دادگاه کار آلمان فدرال این دیدگاه را در تضاد با رأی خود می

موقع  اندازی به ها به ایجاد و راه گذار شرکت حتی بدون اقدام     قانون
 های ثبت زمان کار موظف هستند.  سیستم

 -شود. اما بر عکس ها می این وظیفه بدون استثنا شامل همه شرکت
تواند تا حدودی اقدام کند و  گذار می قانون -دانان کار طبق نظر حقو 

 غارت دستمزدها را پایانی نیست!
های کارگری آلمان و چگونگی محاسبه  اتحادیه

 زمان واقعی کار کارگران

استثنا قائل شود. 
اتحادیه مرکزی کارگران 
صنایع تعمیرات و 
خدمات آلمان قباًل 

کرده   گیری چنین موضع
بود: "برای کارفرمایان در 
بخش تعمیرات و 
خدمات باید شیؤه ثبت 
ساعت کار قبل از اعالم 

های خاص  ویژگی
های مربوط به  حوزه

فعالیت کارگران و 
های شرکت، از  ویژگی

اهمیت زیادی برخوردار 
 باشد."

وزیر کار آلمان فدرال 
است رأی  اعالم کرده 

دادگاه کار کشور و 
پیامدهای ناشی از آن را 
بررسی خواهد کرد. او 

های  حل گفت باید راه
عملی یافت تا امکان 

پذیری را فراهم  انعطاف
سازد. ایشان به توافقنامه 

های زمان کار  کند که اجازه اجرای مدل های حاکم اشاره می ائتالفی حزب
انعطاف پذیر "ازجمله ساعات کاری مبتنی بر اعتماد و اطمینان" را صادر کرده 

ها در سطحی  بودند. در ارتباط با این موضوع که آیا سرقت دستمزدی که سال
 شود در آینده مهارشدنی است؟ در این مورد تردید وجود دارد. وسیع انجام می

نقل از: روزنامٔه "عصر ما"، نشریه حزب کمونیست آلمان) د. کا .پ(،  ]به
 [.۲۰۴۲شانزدهم دٔیماه 

https://www.unsere -zeit.de/ende -des-lohnraubs-
4775771/ 

  ای بردرآمد و بازنشستگی قل احدنِی قانوو تضمین تأمين
سطح زندگی متناسب با ن شهر و روستا، حمتكشاتمام ز

ها متناسب با دمزها و  قساالنهٔ حقو، و ترمیم جامعهروز 
 ر؛كشوّرم در توخ نر

  جلوگیری از "قرار دادهای سفید امضاء" و تنظیم ضوابط
 مشخص برای موقت کاری و قطع نقش دالالن بازار کار ؛

 اشتی و درمانی و بهدت خدمان يگااگیر و رافرِم نظاد يجاا
 ر بر مبنای نیاز هر شهروند؛سر كشواسرآموزشی در 

 از برنامۀ مصوب هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران


