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  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ٠٨
  

  خارج کشور–نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران  ۀبياني
 ! محکوم می کنيم ً، را قويا"اربردگی نوين ک"طرح  طرح کارورزی وزارت کار دولت روحانی،

 بزرگترين سرمايه دار و مدافع بی چون و چرای ۀمثابه رژيم ضد کارگری و سرمايه داری حاکم بر ايران که خود ب

ِمنافع کارفرمايان می باشد، در نتيجۀ مبارزات و اعتراضات بحق ، پيوسته و گستردۀ کارگران با بسته شدن درب 
 جديدی را به ۀو چانه زنی بر سر آن ، اين بار از پنجره وارد شده و با ترفندی ديگر پروژ" اليحۀ اصالح قانون کار"

برای ايجاد اشتغال وبھتر شدن بازار کارخاصه ارزان سازی نيروی کار، علم کرده و در صدد " طرح کارورزی"نام 

 سپاه و بسيج و آقازاده ھا را برای است اشتھای سيری ناپذير خود و تمامی سرمايه داران داخلی و کارفرمايان از نوع

  .ه اند ، تأمين کندند و به بازار کار راه  نيافتا که بيکارئیغارت و استثمار باز ھم بيشتر ميليون ھا دانشجو

] سرطان[ًابزار تبليغاتی روحانی کليدساز، برای مقطع انتخابات بود و نھايتا به تصويب رسيد و از تيرم اين طرح ابتداء

اما از ھمان آغاز با اعتراضات شديد و گستردۀ تشکالت کارگران و معلمان، فارغ التحصيالن .  درآمدءا به اجر٩۶

تازه ترين نمونۀ آن بيانيه ای مستدل، . مواجه شد... برخی اقتصاد دانان چپ و   کارگری و ۀدانشگاھی و فعاالن عرص

 نفر متشکل از کنشگران عرصه ھای مختلف ۵٠٠ مستند و تحليلی خطاب به ملت ايران است که با امضای نزديک به

 ۀ کار و کارگری و چھره ھای شناخته شدۀن عرصول ، فعاالؤ دانشگاه ، اقتصاد دانان مستاداناس: اجتماعی از جمله

 زنان،  مدافعان حقوق ۀن صاحب نام ، روزنامه نگاران جوان ، فعاالن عرصا، نويسندگان و مترجمئیسنديکا

 محيط زيست، ھنرمندان و موسيقی ۀن عرصحقوق دانان،  مدافعان کودکان کار، معلمان، فعاال، وکال و ئیدانشجو

 کنشگران را که مواضع اصولی ۀما بياني.  منتشر شده است]اسد[ مرداد ماه٨به تاريخ .... دانان، زندانيان سياسی سابق و

  (*)د ما می باشد در زير می آوريمئيآن مورد تأ

طبق آمار وزارت علوم . ًاين طرح، عمدتا فارغ التحصيالن بيکار دانشگاھی ھستندنيروی کار مورد توجه 

ًميليون فارغ التحصيل دانشگاھی و مؤسسات عالی آموزشی داشته ايم که تقريبا نيمی از آنھا بيکار  ٧،  ١٣٩۴درسال

بنابراين روشن !  کار کندفراموش نکنيم که با تعريف وزارت کار شاغل کسی است که حتا يک ساعت در ماه(بوده اند 

يعنی بيش .  درصد بر تعداد بيکاران افزوده شد١۶، ١٣٩۵در سال!) از چه قماشی ھستند" شاغل"می شود که آن نيمۀ 

  ند؟اال اين است که اين فارغ التحصيالن از کجا آمده اند و چرا بيکارؤس!  ميليون فارغ التحصيل بيکار۴از 
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چين با ! ( دانشگاه است٢۶۴٠و ھمچنين وزارت علوم، ايران دارای ) CISC (ئیيا معتبر اسپانۀبر اساس اعالم مؤسس

 ھر يک ئی اروپاۀدانشگاه دارند و کشورھای پيش رفت١۶٢٠ ميليارد جمعيت ١/١ و ھند با ٢۴٨١ ميليارد جمعيت ١/۴

که با روی کار آمدنش، اولين آيا رژيمی ) - !  برابر آنھا دانشگاه دارد۵ يعنی ايران بيش از -  دانشگاه دارند،  ۵٠٠زير

بستن دانشگاه ھا را در دستور کار خود گذاشت، اين قدر دانش پرور و فرھنگ " انقالب فرھنگی "ئیاقدامش با سياه نما

  ؟!دوست شده که به چنين رکورد چشمگيری در احداث دانشگاه ھا نائل آمده

عکس اين معضل به نبود ه روی متخصص نيست ، ب ما ، کمبود نيۀبرما آشکار است که مشکل بيکاری ميليونی جامع

   . فرصت شغلی الزم و الينحل ماندن بحران بيکاری در جامعه  مربوط است 

تناسب عرضه و تقاضای نيروی  ی و عدم مديريت کاردان در ھمآھنگ کردن ئبحران اقتصادی ، بيکاری مزمن ، توده 

نان ديپلمه را راھی دانشگاه ھا می کند و از سوی ديگر با  خيل جوائی، از سو"ئیمدرک گرا"کار و ھمچنين گرايش 

توجه به شھريه ھای گزاف ثبت نام و ساير ھزينه ھا، بازار پردرآمدی برای سودجويان است که موجب می شود در ھر 

 و کيفيت و امکانات و سطح و محتوا و برنامه ھای آموزشی و سطح. باال برود" دانشگاه"ده کوره ای ھم تابلوی يک 

 ۴نتيجه اين که دانشجويان پس از. عيان تر از آن است که احتياج به بيان داشته باشد... و " تاداناس"صالحيت برخی از 

 کارشناسی يعنی کسب دکترا از چنين کارخانجات ۀ سال تالش و اميد با مدرک ليسانس و فوق ليسانس و طی دور۶تا 

  .بازار بستۀ کار مواجه  می گردندتوليد بيکارسازی، فارغ التحصيل می شوند و با 

 است، حال رکورد بيکاری را می شکند و مزورانه تحت  رژيم که تا کنون افتخار می کرد رکورد دار دانشگاه سازی

خوان يغمای بيکاران، از اين " کارورزی "ئی و کاھش نرخ بيکاری، می کوشد با طرح کذائیعنوان طرح ھای اشتغالزا

دانشجويانی .  نظام به کارفرمايان قلمداد کرده اندۀتنھا از ھمين روست  که اين طرح را ھدي. باز ھم حريصانه سود ببرد

َکه از قبل اين طرح وارد بازار کار می شوند، در مرحل و بازگشت برسر کار ارتش  ی بيکارانئ توده ۀ اول به مبارزۀِ

 آزمندی سرمايه دار جيره خوار، از طريق اين طرح حداقل دستمزد را می ۀچرا که برپاي. بيکاران ضربه می زنند

  .  کار و کارگری بی معنی می گرداندۀپردازد و مبارزه بر سر دستمزد را ھم در عرص

 ماه کارورزی ماھانه يک سوم حداقل دستمزد پرداخت می شود، ۶ تا ۴طبق مواد اين طرح به کارورزان برای مدت

که نيمی از اين دستمزد را ھم دولت . ون حق بيمه و ساير مزايا و بدون تضمين استخدام دائمی پس از پايان اين دورهبد

با يک حساب سرانگشتی می توان مالحظه کرد که چه سود سرشاری . به سود سرمايه داران می پردازد! از کيسۀ خليفه

 ٩٣١ ھزار و ٩٢٩حداقل دستمزد مصوبۀ امسال : زير می شوداز اين راه به جيب سرمايه داران داخلی و خارجی سرا

 که با حاتم بخشی دولت، کارفرما تنھا   ھزارتومان ماھانه به ھر کارورز می پردازند،٣١٠تومان است ، يک سوم آن حدود 

 يک   ستمزدھزار تومان کمتر از حداقل د٧٧۵ ھزار تومان ماھانه به ھر کارورز می پردازد، يعنی ١۵۵نيمی از آن يعنی 

  !کارگر ساده

 که ھيچ –کدام کارفرمای ديوانه ای است که در ذاتش چيزی جز کسب سود بيشتر نيست، کارگران شاغل را : پرسش اين است

؟ بی ! بالفاصله اخراج نکند و با آغوش باز به استقبال چنين کارورزان ارزان قيمتی نرود–قانونی ھم جلويش را نمی گيرد 

اتاق بازرگانی به عنوان نمايندۀ سرمايه داران ايران، با شوق و اشتياق از اين طرح استقبال کرده و آن را جھت نيست که رئيس 

  !د می کندئيتأ

که ھدف آن سرکوب . ل استوو تحت کنتر" مھندسی شده"می دانيم که يکی از شگردھای سرمايه داران ، بيکارسازی 

يگزين کردن با خيل نيروی آماده به کار و ھمچنين ارزان سازی نيروی کار اعتراضات کارگران شاغل با تھديد به اخراج و جا

براستی بايد اعتراف کرد که دانشگاه سازان در ايران، مھندسان بساز و . ًو بعضا استفاده از آنھا به عنوان اعتصاب شکن است
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تری برای بيکارسازی و   راه سھل الوصول به " دانشگاه سازی"برای رسيدن به اين مقصود بوده اند که با اين ترفند   بفروشی 

  !!!ارزانتر سازی نيروی کار رسيده اند

 خارج کشور، ھمزبان با امضاء کنندگان بيانيۀ ذکر شده، قاطعانه –ما اعضای نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران 

 نيروی به صف ۀه سرمايه داران و ھمچنين طرح ضد انسانی و تباه کردن نيروی جوان و تحصيل کردۀ کشور را در خدمت ب

 ايجاد اشتغال را محکوم کرده و ھمسو با اين عزيزان و ئیً در سراسر کشور دانسته و قويا چنين پروژه کذائی کارفرماۀشد

تمامی مردم تحت ستم ايران خواھان لغو فوری اين طرح خانمان برانداز ضد انسانی ھستيم و پيگيرانه می کوشيم تا آن را 

ی نيروی ئگسترش اين اعتراضات، وحدت وسيع و توده  .ن طرح اصالحيۀ قانون کار به زباله دان تاريخ بيندازيمھمچو

 - شمار می روند ه اين طرح نئوليبرالی حاکم بر اقتصاد ايران ب   که ھر کدام از آنان قربانيان - بيکاران و اخراج شدگان از کار 

  .را می طلبد

سياست    ضد کارگری، ۀتا با سازماندھی و متشکل شدن يکپارچه و سراسری، در برابر اين پروژ ما ھمگان را فرا می خوانيم 

از منظر ما مخالفت و مقاومت در برابر اين طرح ضد کارگری و لغو  .ھای حاکم بر بحران بيکاری در جامعه را برمال سازند

اين  . فرزندان آنان بر انگيزاند ۀره برداری برده وارانآن نياز به حرکت وسيع و گسترده دارد تا جامعه را نسبت به امکان بھ

جنبش اعتراضی، وسيع و سراسری، تنھا راه مقابلۀ چاره ساز با پيشروی لجام گسيخته نظام حاکم عليه منافع زحمتکشان و 

  .است  مقابله با بحران بيکاری در ايران 

  !فارغ التحصيالن و نيروھای بيکار جامعه متحد و متشکل شويد

  !رگ بر نظام سرمايه داری جمھوری اسالمیم

  !پيروز باد جنبش ھای اعتراضی مردمی

   خارج کشور–نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران 

 

 يكشنبه ١۵ مرداد[اسد] ١٣٩۶ برابر با ٠۶ اگست ٢٠١٧

   

                                                                                               :... لينک بيانيۀ کنشگران    - (*)      

uiwTuflMtH6VsudRiW9jT7iBbbLpU1FAIpQLScaS1/e/d/forms/com.google.docs://https

viewform/UA3eW9Q3Ca8-gZr 

   )١٣٩۶]اسد[مرداد ٨بيکارورزی، يکشنبه ( 

 

 


