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 ُجنگ کارگری 

یادداشت  

 عفو"را باور نکنیم، مبارزە برای آزادی زندانیان را سازمان دهیم"!

 صادق کار 

 

 

مهم و ضروری است در کنار اقدامات مختلف حداقل یک روز هفتە را بە مبارزە برای آزادی  
زندانیان سیاسی اختصاص داد و در آن روز معیین) بعنوان مثال شنبە های های اعتراضی(  

برای آزادی زندانیان بصورت اقدامات مشترک شروع کرد. فراموش نباید  در شهرهای بزرگ 
کرد اینهایی کە در زندان هستند ذخیرە و سرمایە ارزشمند جنبش انقالبی زن، زندگی،  

 !آزادی برای رهایی مردم و کشور ما از قید دیکتاتوری و ارتجاع و بی عدالتی هستند

دام چهار جوان بلوچ کە در جریان اعتراضات  عفو بین المللی روز گذشتە نسبت بە خطر اع
چند ماە گذشتە مردم در بلوچستان دستگیر شدەاند هشدار دادە است و از رئیس قوە  

قضائیە خواستە است حکم اعدام ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منصور دهمردە و شعیب  
وت تجدید نظر کندمیربلوچ زهی ریگی را لغو و در مورد محاکمە منصور هوت و نظام الدین ه . 

صدور احکام های تازە اعدام برای کسانی کە بە واسطە شرکت در اعتراضات جنبش  
انقالبی زن، زندگی، آزادی شرکت داشتەاند در شرایطی صورت می گیرد کە روسای دسگاە  

هزار نفر و آزادی و "عفو" شدگان تا نوروز کردەاند  ٨٠قضایی رژیم صحبت از بازداشت   . 

کە شمار آنها از طرف سرکردگان سرکوب اعالم نشدە تا کنون با سپردن وثیقە  تعدادی نیز 
هزار نفر بازداشت شدگان اندک    ٨٠آزاد شدەاند. با این حال تعداد آزاد شدگان در مقایسە با 

 .است و دوهفتە بیشتر بە عید نماندە هنوز خبری از آزادی زندانیان نیست
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 ُجنگ کارگری 

اسماعیل عبدی کە دوران زندان طوالنی خود را از   رهبران تشکلهای معلمان و کارگران حتی 
 .سر گذراندە و بایستی قبل از عفو آزاد می شد هنوز در زندان است

عفو" زندانیان بە نظر می رسد تظاهری بیش از طرف رژیم برای گمراە کردن نهادهای بین  "
ە نە تنها  المللی و کاستن فشارهای آنها و جلوگیری از اعتراض مردم نبودە است. چرا ک

سازمانگران اعتراضات و رهبران اصلی نهادهای مدنی، رهبران و فعالین دانشجویی، و  
 .وکالی زندانی آزاد نشدەاند، بلکەاعمال محدودیت ها برای زندانیان تداوم داشتە است

نفر کە در بیدادگاە های حکومتی حکم اعدام برایشان صادر شدە   ١٠٠قبال نیز آمارهایی از 
لین قضایی دادە شدە است. از مجموع برخوردها و مانورهای رژیم در برخورد با  توسط مسئو

دادن وعدە عفو قصد ندارد همە زندانیان   زندانیان تا حدودی میشود دریافت کە رژیم بە رغم 
 .را آزاد کند و عفو یک تاکتیک موقتی برای خرید وقت است

می اندازند، دختران دبستانی و  وقتی در خیابان دوبارە گشتهای حجاب اجباری را راە  
دبیرستانی را با گاز شیمیایی مورد حملە قرار می دهند و احکام اعدام های تازە صادر می  

کنند، نمی شود از خطراتی کە جان زندانیان و محکوم شدگان بە اعدام را تهدید می کند  
خل و کشور در  غفلت کرد و مبارزە مستمر برای آزادی بی قید و شرط همە زندانیان در دا

دستور کار قرار نداد. صدور احکام انتقامجویانە برای جوانان بلوچ بە تنهایی گویای فریبکارانە  
 بودن ادعای عفو مسئولین رژیم است. پ 

مهم و ضروری است در کنار اقدامات مختلف حداقل یک روز هفتە را بە مبارزە برای آزادی  
عیین) بعنوان مثال شنبە های های اعتراضی(  زندانیان سیاسی اختصاص داد و در آن روز م

در شهرهای بزرگ برای آزادی زندانیان بصورت اقدامات مشترک شروع کرد. فراموش نباید  
کرد اینهایی کە در زندان هستند ذخیرە و سرمایە ارزشمند جنبش انقالبی زن، زندگی،  

ی عدالتی هستند آزادی برای رهایی مردم و کشور ما از قید دیکتاتوری و ارتجاع و ب   

 

 مبارزه متحدانە برای توقف اعدام ها و آزادی کلیە زندانیان سیایس را تشدید کنیم! 

 

، آزادی حمایت یم کنیم! 
ی

 ما از جنبش انقالبی زن، زندگ

 

 همە با هم علیە رسکوب جنبش انقالبی رسارسی متحدانە مبارزه کنیم! 
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 ُجنگ کارگری 

 تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش هفتم 

 جرمی سیکینگز 

 

 

 چالش: بیکاری و فقر سالمت در جامعۀ پساکشاورزی

هایی را در بارۀ بروز فقر و ارتباطات آن با دیگر ناهنجاریها به دست  تحقیقات نه تنها داده
های واقعی همچنین می توانند چهرۀ آن را در حیات انسانها ترسیم کنند. نمونهدهند، بلکه می 

 1993ها در سال های فقیر را که از اولین تحقیق سراسری درآمدها و هزینه زیر از خانواده
انجام شد، در نظر بگیرید: خانم "ب"، که در ایالت لیمپوپو زندگی می کرد، نمونۀ کالسیکی از 

یشت اش به حواله های گاهگداری شوهرش وابسته بود. شوهر او کارگری زنانی بود که مع
 ... بود که برای کار به مرکز صنعتی گائوتنگ مهاجرت کرده بود. خانم

العاده و گستردۀ "کشاورزی زدائی" در بسیاری از کشورهای "در حال پایان قرن بیستم شاهد یک روند فوق
ر کار دهقانی یا دیگر اشکال کشاورزی بنا شده بودند، جمعیت عظیم  توسعه" بود. در جوامعی که از دیرباز ب

جدیدی از مردم پا به حیات گذاشتند، که با معیشت کشاورزی روستائی و نظامات اجتماعی که در این نوع  
اقتصاد ریشه داشتند، قطع رابطه کرده بودند. آفریقای جنوبی به "یمن" سیاستهای بهیمی حاکمیت  

به های مهمی در خط مقدم این روند قرار داشت. دولت آپارتاید به دالیل عمدتاً سیاسی، با آپارتاید، از جن
و  1970و  1960های آفریقایی از مزارع تجاری سفیدپوستان در دهه های راندن تعداد بسیاری از خانواده

(bantustan) اسکان آنان در "مناطق بومی"، موسوم به بانتوستان معه آفریقای ، کشاورزی زدائی از جا
جنوبی را به کمال رساند. این سیاست موجب ایجاد جمعیت اضافی حادی در این مناطق بومی شد و تولید  

کشاورزی در آنجا نیز تا حد زیادی از بین رفت. در پایان آپارتاید، کشاورزی خرده مالکی یا دهقانی سهم 
اکثر تهیدستان روستایی اهمیت چندانی ناچیزی از تولید ملی را به خود اختصاص می داد، که حتی برای 

 .نداشت

بیشترین سهم درآمد در آفریقای جنوبی حاصل از بازار کار است. بخش غیررسمی، که تحت رژیم آپارتاید  
سرکوب شده است، در قیاس با بخش غیررسمی در بیشتر کشورهای آمریکای التین، بخش کوچکی را  

https://bepish.org/taxonomy/term/3228
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 ُجنگ کارگری 

قای خویش است، به این معنی که ماحصل آن درآمدهای ه بتشکیل می دهد و فعالیتهای آن عمدتاً متوج
ناچیزی اند که امکان زنده ماندن را می دهند، اما اجازۀ شکوفائی را نه. در این چارچوب، امکان کسب درآمد 

 .اساساً تنها با یافتن یک شغل فراهم می شود

نسبت به افراد جویای کار فراهم متأسفانه بازار کار در آفریقای جنوبی، فرصتهای شغلی بسیار کمتری را 
درصد نیروی کار بود. این نرخ در دهه بعد افزایش یافت و در  30، نرخ بیکاری حدود 1994می آورد. در سال 

درصد نیروی کار هم فزونی گرفت. بیکاری در افریقای جنوبی، با وجود رشد اقتصادی،   40از  2001سال 
رشد اقتصادی، حداقل تا همین اواخر، رشد مبتنی بر ایجاد کار  مدام افزایش یافته است. دلیل این است که

های نبود. ماحصل رشد، به جای گسترش اشتغال، درآمدهای باالتر برای افراد شاغل بود. با این حال، داده
اخیر حاکی از آن اند که فرصتهای شغلی افزایش داشته اند، البته با نرخی بسیار کمتر از افزایش نیروی 

نحوی که سطح اشتغال و نرخ بیکاری تواماً افزایش یافته اند. بورات کار، به  (Bhorat) و کاسیم (Cassim)  بر
این نظر اند که افزایش اشتغال به این معناست که آفریقای جنوبی به جای "رشد بیکاری"، رشد اشتغال 
ی از این رشد اشتغال و همکارانش نشان داده اند که بخش (Casale) ناقص" را تجربه کرده است. کاسال
ناشی از تغییر در اندازه گیری و معیار بیکاری بوده است. بقیۀ مشاغل ایجادشده عمدتاً مشاغلی، نه در  

بخش رسمی، بلکه در بخش غیررسمی، و متوجه بقا بوده اند. رویهمرفته پیداست که رشد اقتصادی اخیر  
در وضع تهیدستان نشده استهای گذشته، نیز موجب بهبود قابل توجهی، بیشتر از دهه . 

با توجه به سطح و روند بیکاری، جای تعجب نیست که دولتهای آفریقای جنوبی مکرراً در صدد استخراج آمار 
بیکاری برآمده اند. در بدو امر سعی شد تعریفی اروپایی محور از بیکاری را به عنوان تعریف رسمی مبنا قرار 

یا  شود. این ممکن است در اروپاامل جویندگان فعال کار می دهند. تعریف "سخت" یا "محدود" فقط ش
اما در آفریقای جنوبی که کمتر کسی از طریق فعالیتها و مجاری شناخته آمریکای شمالی مناسب باشد، 

شده موفق به یافتن کار می شود، بسیار نامناسب است. در افریقای جنوبی جویندگان کار غالباً به  
ن متوسل می شوند. این ارتباطات فرصتهای واقعی برای یافتن کار اند؛ هم به  دوستان و خویشاوندانشا 

دلیل نبود فرصتهای شغلی رسمی و هم به دلیل این واقعیت که اکثر کارفرمایان خودشان فرصتهای شغلی 
خالی را از مجاری شخصی و به صورت شفاهی پر می کنند. این کیفیت جستجوی "فعال" را به یک تالش 

یل می کند. این تعریف سهل انگارانه از بیکاری، که یادآور بریتانیای دوران تاچر است، نرخ بیکاری را  عبث تبد
تا ده درصد کمتر نشان می داد. متعاقباً وزرا و شخص رئیس جمهور در صدد راست آزمائی داده ها برآمدند. 

یستند. در دورۀ ده ساله پس  آفریقای جنوبی، برخالف رهبرانشان، در این سردرگمی شریک ن  خود اهالی
از پایان آپارتاید تمام تحقیقات انجام شده نشان می دادند که جامعه مسئلۀ بیکاری و خواست ایجاد شغل  

 .را مهمترین مشکل پیشاروی کشور و دولت می شناخته است

اند، "برخورداری  و همکارانش نشان داده  (Leibbrandt) فقر مقدمتاً ریشه در بیکاری دارد. چنان که الیبرانت
از دستمزد برای تعیین این که کدام خانوار قادر است مانع از سقوط خود به ورطۀ فقر گردد و حتی برای 

تعیین ابعادی که یک خانوار فقیر در زیر خط فقر قرار می گیرد، عامل مرکزی است". در خانوارهای فقیر، به  
است )یعنی نرخ مشارکت در خانوارهای فقیر  طور متوسط تعداد بزرگساالن در دسترس برای کار کمتر

پایینتر است(، و تعداد کمی از این بزرگساالن، شاغل اند )یعنی نرخ بیکاری در خانوارهای فقیر باالتر است(.  
در فقیرترین دهک درآمدی، از هر ده خانوار در نه خانوار هیچ کس شاغل نیست. در دومین دهک فقیر، از هر  

ار هیچ شاغلی ندارند. در مقابل، در دهک هفتم، تعداد خانوارهای دارای دو شاغل یا  چهار خانوار سه خانو
  -های نهم و دهم درآمدی بیشتر از تعداد خانوارهای بدون شاغل عضو بیشتر است. سرانجام در دهک

د ناچیزی بیش از نیمی از آنان دارای دو یا چند عضو شاغل اند و تعدا -درصد ثروتمندترین خانوارها  20یعنی 
 .از آنان فاقد هر عضوی شاغل اند

برخی از خانوارهای فقیر توسط خویشاوندان مهاجرشان حمایت مالی می شوند، که منظماً یا نامنظم پولی 
)معموالً بخشی از دستمزدشان( را برای آنان می فرستند. در گذشته، سیستم انتظام یافته توسط آپارتاید  

بود که معیشت بسیاری از خانوارها در مناطق "روستایی" کم یا بیش از  برای کار مهاجران به این معنا
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طریق حواله های ارسالی کارگران مهاجر در معادن، مزارع یا مشاغل شهری تأمین می شد. با پایان آپارتاید 
روی  این شکل از بازتوزیع خصوصی نیز پایان یافت. ضمناً با پایان سیاست "کنترل سرریز" )منظور از سرریز، 

آوردن مهاجران به شهرهاست و کنترل سرریز به معنای محدودیتهای مختلف برای اقامت در شهر( اسکان 
در حالی که بسیاری از ساکنان شهرها برخی از پیوندهاشان  -کارگران مهاجر در شهر آسانتر شد. امروزه 

 –مناطق روستایی بازگردند را با مناطق روستایی حفظ می کنند، و برخی قصد دارند زمانی در آینده به 
اعضای تعداد کمتری از خانوارها به روشهایی که در سراسر قرن بیستم رایج بودند، از هم جدا شده اند. 

اگرچه در حال حاضر شواهد دادۀ کافی در دست نیست، اما به نظر می رسد که تعداد حواله های کارگران 
 .مهاجر برای خانواده هاشان کاهش یافته است

دهند، بلکه  هایی را در بارۀ بروز فقر و ارتباطات آن با دیگر ناهنجاریها به دست میقات نه تنها دادهتحقی
های فقیر را  های واقعی زیر از خانوادههمچنین می توانند چهرۀ آن را در حیات انسانها ترسیم کنند. نمونه

شد، در نظر بگیرید: خانم "ب"، که در   انجام 1993ها در سال که از اولین تحقیق سراسری درآمدها و هزینه
ایالت لیمپوپو زندگی می کرد، نمونۀ کالسیکی از زنانی بود که معیشت اش به حواله های گاهگداری 

شوهرش وابسته بود. شوهر او کارگری بود که برای کار به مرکز صنعتی گائوتنگ مهاجرت کرده بود. خانم ب  
. او پیشتر پنج بار باردار شده بود، اگرچه تنها سه نوزاد زنده متولد  ساله بود 32، 1993در زمان تحقیق، سال 

شده بودند. شوهرش در گائوتنگ کار می کرد و هر چند ماه یکبار مبلغ ناچیزی را به خانه می فرستاد. این  
تنها درآمد خانم ب بود. خانم ب می خواست کار کند، اما در جستجوی کار نبود، زیرا، چنان که می گفت،  

هیچ شغلی وجود نداشت )بنابراین او در تعریف بسط یافته "بیکار" بود اما در تعریف محدود، خیر(. خانم ب و  
اتاقه با سقف آهنی راه راه و کف گلی زندگی می کردند. آنها برق  2فرزندانش در یک خانه بلوک سیمانی 

ده کنند. بنابراین آنها برای آشپزی و اجاق برقی داشتند، اما نمی توانستند همیشه از این تسهیالت استفا
از چوب و برای روشنائی از شمع استفاده می کردند. آنها توالت نداشتند و آب را از یک شیر آب عمومی در 

 .حدود یک چهارم مایل دورتر از خانه می آوردند

عروس و دختر خردسال  آقا و خانم جی نیز در استان لیمپوپو زندگی می کردند. آنها به همراه دو پسر، یک 
او در خانه ای آجرکاری گچ بری شده با سقف آهنی و دو کلبه با سقف کاهگلی اقامت داشتند. آنها توالت 

چاله ای داشتند، اما بدون شیر آب و برق. خانم جی دو بار در روز آب را از چاهی در دوردست خانه می آورد 
ا و خانم جی سه بار در هفته، و هر بار پنج که هر بار رفت و برگشت یک ساعت طول می کشید. آق

سال داشت و مستمری   67ساعت، صرف جمع آوری چوب می کردند. آنها رادیو داشتند. آقای جی 
سالمندی دریافت می کرد. این تنها درآمد خانواده بود. خانم جی برای دریافت مستمری سالمندی هنوز  

حصیالتش را به دلیل حامله بودن در کالس هستم رها خیلی جوان بود. خانم جی به همراه عروسش، که ت
کرده بود، از کودک خردسال نگهداری می کرد. پسر بزرگتر خانم جی بیکار بود، اما به دلیل نبودن هر  

شغلی، به دنبال کار نبود. پسر کوچکتر هنوز به مدرسه می رفت. برای بسیاری از جوانان آفریقای جنوبی،  
د تا حدی، به عنوان بدیل، پاسخی به بیکاری باشد. بنابراین نرخ باالی اشتغال به  ماندن در مدرسه می توان 

 .تحصیل در واقع پردۀ ساتری بر نرخ باالتر بیکاری است

 

 ! د تا رهابی اض، اعتصاب، نتی  اتحاد، اعتر

 !  نابود باد استبداد و بی عدالتر

 کار، رفاه، آزادی! 
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 مقصر کمبود نیروی کار ماهر کیست؟

 صادق 

 

حل مشکل آموزش بە تنهایی بە فرض متحقق شدن آن کمبود نیروی کار ماهر و نیمە ماهر را بر طرف نمی 
کند. کشور عالو بر یک سیستم آموزشی کارآمد و علمی منطبق با نیازهای کشور نیاز بە روابط عادالنە  

 .میان کارگر و کارفرما بە نحوی کە باعث آسایش و رفاە کارگرهم بشود دارد

ر خسروشاهی نایب رئیس انجمن کارفرمایان قطعە ساز از کمبود نیروی کار ماهر و نیمە ماهر و نیاز اصغ
صنایع قطعە سازی بە کارگر ماهر فنی گلە و شکایت کردە و از دولت خواستە است با آموزش فنی بیکاران  

 .نیاز صنعت قطعە سازی را تامین کند

اسفند در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، از تعدیل نیرو در   ١٩خسروشاهی در عین حال در نوشتەای کە در 
کارخانە های تولید کنندە قطعات خودرو خبر داد و افزود برای اجرای افزایش تولید خودرو نیاز بە نیروی کار 

 .ماهر و نیمە ماهر داریم

ە باشد. اما از میان بیکاران بخودی خود درخواست خوبی است و منطقا نباید مخالفتی با آن وجود داشت
همە کمبود نیرو را نمی شود در آن خالصە کرد. عوامل دیگری از جملە برخورد کارفرمایان با حقوق نیروی 

 .کار نیز در این کمبود نقش دارند

نایب رئیس انجمن قطعە سازان در جایی از همین نوشتە کە بە تعدیل نیرو در صنعت قطعە سازی اشارە 
تعدیل نیرو یا در واقع اخراج آنهم در شرایطی کە بەگفتە ایشان این صنعت با کمبود  کرد اما در مورد علت 

نیرو مواجە است چیزی نگفتە است. ولی معنی و مفهوم آن برای ما ناشناختە نیست. تعدیل وسیلەای و  
عی پیش  حربەای است کە کارفرمایان مختارند هر وقت کە میل شان کشید آنرا اعمال نمایند. آنها گاها مواق

 .می آید کە بخاطر نزدیک بینی مصلحت آیندە خودشان را هم بە همراە اخراج نیروی کار قربانی می کنند

قبل از این گزارشات دیگری از کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع منتشر شدە بود کە نشان از کمبود نیروی 
 .کار ماهر دارد

نکردە و نمی کند و حتی با سیاستهایی کە در پیش  اینکە دولت بە وظیفەاش در تربیت نیروی کار عمل 
گرفتە آموزش ابتدایی را هم برای عدە زیادی ناممکن کردە و بر تعداد کسانی کە مجبور می شوند قبل از بە  

پایان رساندن دبیرستان ترک تحصیل نمایند شک و شبهەای وجود ندارد. آمارهای مربوطە هم گویای این  
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ین دلیل ترک تحصیل خصوصی و پولی شدن آموزش و سقوط متداوم سطح واقعیت تلخ هستند. مهمتر
درآمد و دستمزدهاست کە کارفرمایان و دولت هر دو کم و بیش در آن نقش داشتە و دارند و از عواقب نا 

 .مطبوع آن مواجە بخش صنعت با کمبود نیروی ماهر است

صاحبان کارخانە های قطعە سازی هم  آموزش حرفە و فن در اثر خصوصی سازی فزایندە بخش آموزش کە 
بعید است با آن مخالفتی داشتە باشند، برای مردم عادی دور از دسترس شدە است. تعدادی موسسە  

ظاهرا دولتی نیز در حدی نیست کە بتواند نیازهای واحدهای صنعتی بە نیروی کار ماهر را حتی در شرایط 
است کە آقای خسروشاهی از دولت می خواهد دورە های  رکود تولیدی کنونی برآوردە نماید. بهمین دلیل 

آموزش فنی حرفەای برای رفع نیاز قطعە سازان را رایگان کند، اما نمی گوید هزینە زندگی افراد بزرگ سال 
 .تحت آموزش در دوران کارآموزی را چە کسی باید تقبل کند

جای مدرسە روانە بازار کار می کنند تا وقتی کە مردم عادی بە علت نداشتن بنیە مالی کودکان شان را بە 
کمک حال معیشت شان باشد، طبعا برای فرستادن فرزندان شان بە کالسهای حرفە و فن هم مشکل  

 .خواهند داشت

سیاست این دولت و دولتهای از احمدی نژاد بە این سو بجای گسترش موسسات آموزش فنی حرفەای با  
داشتە و دارد احیای روابط استاد شاگردی و طرح های نظیر استفادە وجود نیاز شدیدی کە بە آن وجود 

رایگان از فارغ التحصیالن دانشگاهی در محل های کار بودە است کە هیچ کدام نە پاسخگوی نیازهاست و 
 .نە از آن استقبال شدە است

نکە بعد از اتمام تحصیل مردم با شهریە باال فرزندان خود را بە دانشگاە خصوصی آزاد فرستادەاند بە امید ای
 .شغلی بە آنان دادە شود نە اینکە بعد از اتمام تحصیل بروند چند سال هم بیگاری کنند

با این همە حل مشکل آموزش بە تنهایی بە فرض متحقق شدن آن کمبود نیروی کار ماهر و نیمە ماهر را بر  
بق با نیازهای کشور نیاز بە روابط  طرف نمی کند. کشور عالو بر یک سیستم آموزشی کارآمد و علمی منط

عادالنە میان کارگر و کارفرما بە نحوی کە باعث آسایش و رفاە کارگرهم بشود دارد. هستند کارگران ماهری 
کە بە علت فشار های کارفرمایان، فرمانروایی بی قانونی در محیط های کار ، دستمزدهای زیر خط فقر،  

فضای امنیتی حاکم بر محیط های کار ترجیح می دهند دنبال  عدم رعایت قوانین بهداشتی و ایمنی و
کارهایی مانند داللی و دستفروشی و مشاغلی کە با تخصص آنها ربطی ندارد بروند و یا مهاجرت کنند اما 

 .تن بە کار کردن در فضای حاکم بر واحدهای تولیدی ندهند

ناعادالنە، استثمارگرانە، غیر انسانی و  مناسبات کنونی حاکم بر روابط کار در ایران یک طرفە، بسیار
زورگویانە است و نمی تواند بە این شکل ادامە پیدا کند. این واقعیتی است کە نە دولت و نە کارفرمایان 

نمی خواهند آن را بپذیرند. نحوە برخورد دولت و کارفرمایان در بحث دستمزد و امتناع از پذیرش قوانین ناظر 
یک نمونە از رفتار زورگویانە آنهاست. اینکە انجمن کارفرمایی قطعە سازان از حق بر تعیین دستمزد تنها 

هزار کارگر صنعت قطعە سازی از داشتن اتحادیە  ٥٠٠فعالیت اتحادیەای و بیان نظرات خود آزاد است، اما 
اقعیتمحروم کردەاند و رهبران تشکلهای کارگری و معلمان در زندان هستند نمونە دیگری است بر این و . 

 .ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است! 

ن اجتمایع قرار داشتە باشند!   بە بیکاران باید حقوق پرداخت شود و تحت پوشش تامی 

کارخانە ها و ادارات تشکیل دهیم! کمیتە های اعتصاب را در    
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 انتظار دستمزد مناسب از شورای عالی کار توهم است! 

 صادق 

 

در ایران همە چیز سە جانبە گرایی صوری است و ملزومات آن کە اتحادیە های کارگری مستقل، حق 
بهترین حالت دو جانب اعتصاب و قراردادهای دستە جمعی کار هستند وجود خارجی ندارند و عمال در 

بیشتر در شورای سە جانبە نقش ندارند.هم از این رو کارگران باید برای گرفتن دستمزد بهتر بە اعتصاب و 
 .تظاهرات خیابانی روی بیاورند

در حالی کە کمتر از دو هفتە بە پایان سال باقی ماندە تکلیف افزایش دستمزد سال آیندە همچنان در ابهام 
 .قرار دارد

درصد کە بە کارکنان دولت تعلق گرفت باشد،  ٢٠کارفرمایان و دولت اصرار دارند مبنای افزایش دستمزدها 
نمایندگان تشکلهای حکومتی می خواهند افزایش دستمزدها بر اساس قانون موجود کە مبنای افزایش  

آنها می گویند سبد  دستمزدها را تورم سالیانە و سبد هزینە های خانوار معیین کردە مالک قرار دهند.
میلیون رسیدە است و همین می باید اساس مذاکرە  ١٧.٨هزینە های خانوار در بهمن ماە امسال بە 

قرارگیرد کە البتە هم این آمار کمتر از هزینە واقعی است و هم غیر ممکن است دولت و کارفرمایان با آن 
 .موافقت کنند

حث دستمزد پیش گرفتند و حتی سال گذشتە گفتند بر سر سالهای گذشتە هم آنها همین رویە را هنگام ب
سبد هزینە ها در شورای عالی کار توافق کردەاند، اما در عمل میزان افزایش دستمزد کمتر از تورم و سبد 

هزینە ها تصویب شد و بخشی از آن هم در عمل اجرا نشد. امسال بە نظر می رسد با در نظر داشت 
رصد افزایش دستمزد کمتر از همیشە باشددولت تاچریسم مسلک رئیسی د . 

نمایندگان سازمانهای کار فرمایی کە از حمایت بی دریغ دولت برخوردار هستند و همچنین نمایندگان دولت 
در شورای عالی کار امسال نیز حاضر بە تمکین از قانون کار نیستند. سال گذشتە آنها تا آنجا پیش رفتند کە  

زایش کمک مسکن را هم بە پشت گرمی دولت ندادند و در خیلی از کارخانە ها از  هزار تومان ناقابل اف ١٠٠
پرداخت افزایش دستمزد مصوب در شورای عالی کار سر باز زدند. در شرکت های پیمانی و پتروشیمی ها 

 .پر سود نیز کارفرمایان با زور و تهدید مصوبە دستمزد را بال اجرا گذاشتند
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قوانین مربوطە صحبت می کنیم در واقع قانون و ساز و کار قانونی بە گونەای  وقتی از افزایش دستمزد و 
است کە نمایندگان کارگر نقشی در تصمیگیری ندارند و حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایان می زنند، چرا 

ی کار کە آنها عالوە بر اینکە در منجمد کردن دستمزدها منافع مشترک دارند، دو سوم آرای شورای فرمایش
 .را در اختیار دارند و نمایندگان تشکل های کارگری دولتی و برکشیدە خود آنهاست

بنا بر این بە رغم تبلیغات و موش و گربە بازی های کە هر سال با هم می کنند، در نهایت خروجی شورای  
د ببینند هر عالی کار همان چیزی است کە دولت و کارفرمایان می خواهند. هر وقت هم کە زمینە را مساع

هزار تومانی حق مسکن است   ١٠٠آنچە را کە بە مصلحت پذیرفتەاند زیرش می زنند. یک نمونە آن افزایش 
 .کە آنراسال گذشتە تصویب کردند ولی پرداخت نکردند

بنا بر این انتظار افزایش دستمزد حتی بە اندازە تعیین شدە در قانون کار توهمی بیش نیست و انتظار 
سال تجربە ناکام هنوز کسی بە آن دلخوش ماندە باشد ٤٠ت اگر بعد از بیهودەای اس . 

سە جانبە گرایی مدلی برای تنظیم روابط کار بر اساس گفتگو و توافق بین سە نیروی نقش آفرین در بازار  
کار است کە منشا اسکاندیناوی دارد. با این تفاوت کە در این کشورها مذاکرت بین نمایندگان واقعی صورت 
می گیرد و ملزومات آن هم فراهم است. اما در ایران همە چیز سە جانبە گرایی صوری است و ملزومات آن 

هستند وجود خارجی ندارد و  کە اتحادیە های کارگری مستقل، حق اعتصاب و قراردادهای دستە جمعی کار
رو کارگران باید برای   عمال در بهترین حالت دو جانب بیشتر در شورای سە جانبە نقشی ندارد.هم از این

 .گرفتن دستمزد بهتر بە اعتصاب و تظاهرات خیابانی روی بیاورند

وقتی قرارداد دستە جمعی امضا می شود، دیگر کسی نمی تواند از زیر بار تعهداتی کە پذیرفتە شانە   
یش دسمزد کمتر  خالی کند و مثال حق مسکن را ندهد و یا توافقات دیگر را اجرا نکند. در ایران هر سال افزا

از نرخ تورم است. تشکلهای دولتی هم همیشە از میزان افزایش دستمزد ظاهرا اظهار ناراحتی می کنند 
ولی حتی برای یک بار هم کە شدە فراخوان بە اعتصاب پیش یا پس از مذاکرات برای تحت فشار قرار دان  

 .دولت و کارفرمایان ندادەاند

توافق نمی رسند تالش می کنند از طریق فشار اعتصاب مطالبە شان را  زمانی کە اتحادیە های کارگری بە 
بخشا یا کال بە کرسی بنشانند. برای همین است کە همە بر اساس برآوردی کە از قدرت همدیگر دارند 

 .تالش می کنند با تفاهم بە توافق برسند

سی نمی تواند مثل ایران یک فرق دیگر هم هست و آن این است کە آمارها واقعی و بە روز هستند و ک
آمارها را بنا بە مصلحت و منافع اشخاص و دولت باال و پایین کنند و جایی برای چانە زدن بر سر اندازە هزینە  

 .و تورم نیست

سطح دستمزدها نیز بواسطە افزایش همە سالە دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم باعث جا ماندن 
نشدە استهمە سالە دستمزدها از رشد قیمتها  . 

عوامل دیگر هم در چند و چون تعیین دستمزدها مثل رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و چپ و راست بودن 
دولتهای حاکم نقش دارند. در ایران همە این عوامل منفی هستند و هر یک بە سهم خود در دستمزد و  

 سطح رفاە اثر منفی دارند
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 ُجنگ کارگری 

 

سازند، جان کارگران قربانی داران قصر میهای کارگری در کمتر از یک ماه/ سرمایهکارگر در اتاقک ٩مرگ 
شود نایلون و یونولیت می ! 

توجهی آشکار  های کارگری، نشان از بیروز در اتاقک ٢۳در عرض  -سال و کودککارگر بزرگ–کارگر  ٩مرگ 
رسانند و پول روی پول ها به آسمان میداران برجهدارد که برای سرمای های عزیز زحمتکشانی به جان

های موقت فرودستان نیست گاهگذارند؛ گویا نهادی متولِی سکونتمی  

 

 تجمع اعتراضی کارگران بخش دولتی بە افزایش ناچیز دستمزد مقابل شورای نگهبان 
ل مذاکرات مزدی در در پی تالش دوبارە دولت برای خارج کردن کارگران شاغل در بخش دولتی از شمو

شورای عالی کار کە بە کاهش افزایش دستمزد آنان منجر می شود شماری از کارگران معترض در مقابل  
  ٢٠دفتر شورای نگهبان تجمع و خواستار لغو تصمیم دولت شدند. گفتنی است کارگران نسبت بە افزایش 

د مبنای افزایش دستمزد شان مانند درصدی اعتراض دارند و می خواهن ٥٠درصدی دستمزد در شرایط تورم 
  .سایر کارگران در شورای عالی کار تعیین شود
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 ُجنگ کارگری 

درصد  ١٠سال گذشتە نیز اعتراض گستردە آنان موجب شد دولت تصمیم غیر قانونی خود را لغو و بجای 

درصد دستمزد های معترضین را کە در شورای عالی کار تصویب شدە بود اضافە نماید ۳٧.٥ . 

 

در حالی که بر اساس اعالم رسمی منابع حکومتی در سال ١۴٠١ تورم حدود ۴٧ درصد است و تورم ماهانه 

دریافتی پرستاران در ایران ١٠ الی ١٢ میلیون   پرستار#به عدد ۵١.۳ درصد رسیده، به گفته دبیرکل خانه  

 .تومان در ماه است

 

تپه اعتصاب کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت  
تپه در  ، جمعی از کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت١۴٠١اسفندماه  ٢٠بنابر خبر منتشرشده، امروز شنبه 

 .اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع کردند
کارگران ایران اتحادیە آزاد   

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_MQjlpG2MsZLfLD-BkVEL9Rval8RQ_H6orIqSV5qKF6cdFWsexb8An8G5NaxGtot_kKcnqiqgvTLI7l8Kko0hQjRaU3CI1pycIi8mWGQGPMggagPE8W4T8_XjnPcEiQMGIfQ_s9gTFuYNR8iJXUuER1STfy0uovJgI3g5-sWh3w&__tn__=*NK-R
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 ُجنگ کارگری 

 

 

 رضا شهابی آزاد باید گردد
روز است که    ۳٠٠بیش از  ٫عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد رضا شهابی، کارگر زندانی و

با هجوم ماموران   ١۴٠١اردیبهشت  ٢٢توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. رضا شهابی در تاریخ 
از سه ماه برای تحمیل سناریویی ساختگی در بازداشتگاههای  . وی بیش امنیتی در منزلش دستگیر شد

در انفرادی و تحت بازجویی نگهداری شد ٢۴١و  ٢٠٩ . 
 ۴٢رضا شهابی در اعتراض به پرونده سازی کاذب و رفتارهای توهین آمیز در بازجویی های طوالنی به مدت 

  .روز دست به اعتصاب غذا زد
انفرادی و بازجویی ها باعث تشدید دردهای گردن و کتف این کارگر زندانی شد، های فشار حبس در سلول

که البته همگی حاصل بازداشتها و ضرب و شتمهای گذشته هستند.با اینوجود، در دوران بازداشت در بند 
 .امنیتی هیچ درمانی برای رضا شهابی صورت نگرفت

خانواده، رضا شهابی برای پیگیری وضعیت بیماری گردن و اوین و پیگیری های وکیل و   ۴بعد از انتقال به بند 
کمر در چند نوبت به درمانگاه بیمارستان »امام خمینی« اعزام شد. بنا به تشخیص پزشک متخصص معالج،  

هم به علت  ۳و  ٢پاره شده و بایستی تخلیه شود. همچنین دیسک مهره های  ۵و  ۴های دیسک مهره
پاره شدنشان وجود دارد. به دلیل این شرایط پزشک معالج برای وی دستور  تحت فشار قرار گرفتن احتمال 

 .عمل اورژانسی صادر نمود
خمینی«،  علیرغم دستور پزشک مبنی بر عمل اورژانسی، و انجام همه مراحل پزشکی در بیمارستان »امام

سول اکرم« ارجاع داده مقامات زندان و امنیتی از طریق پزشکی قانونی همه این مراحل را به بیمارستان »ر
 .و این روند را دوباره تکرار کرده اند و در نتیجه وضعیت جدی سالمت این کارگر زندانی را به خطر انداخته اند

باشد. سندیکای جرم رضا شهابی تالش برای دفاع از مطالبات همکاران در شرکت واحد و دیگر کارگران می
از همکارانمان از جمله رضا شهابی، برای پیگیری مطالباتمان با  ما، با تالشها و هزینه های سنگین بسیاری 
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 ُجنگ کارگری 

مستقل کارگری از دهه شصت به این طرف، در  وجود وضعیت سرکوبگرانه، بعنوان اولین تشکل علنی و
بازگشایی شد. جرمی که از نظر کارفرما، و مقامات امنیتی و قضایی نابخشودنی است، چرا   ١۳٨۴سال 

ایم و به هیچ جناحی در داخل قدرت حقاق حقوقمان فقط به نیروی خودمان متکی بودهکه ما کارگران برای ا
ایمحاکم و یا بیرون از قدرت وابسته نبوده .  

طی این سالها انواع و اقسام اتهامات به رضا شهابی و دیگر کارگران سندیکایی زده شده است. از  
بلیغ علیه نظام« و یا »تشویش اذهان عمومی«،  »اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی« تا »ت

»ایجاد تشکل غیرقانونی«، »تجمع غیرقانونی«، »اعتصاب غیرقانونی« ....در این سالها صدها بار بسیاری از  
انگاری دیدار دوستانه ، ضرب و شتم و بازداشت و زندان شده اند. جرماعضای سندیکا احضار، تهدید، اخراج

ه سندیکاهای کارگری فرانسه، در اردیبهشت ماه سال جاری در تهران، که ارتباطی با دو فعال شناخته شد
متعارف میان فعالین تشکل های مستقل صنفی و سندیکایی بین المللی با یکدیگر است، از جمله  

تالشهای اخیر حاکمیت برای متهم کردن کارگران سندیکایی و معلمان حق طلب و فعالین مستقل کارگری، 
نما و شکست خورده بودپرونده سازیهای کاذب و سناریوسازیهای نخاز طریق  . 

کسانی است که با تالش کارگران برای پیگیری مطالباتشان به خطر می افتد؟ اگر  این چه امنیتی و برای چه
تعاونی مسکن شرکت واحد،  ۳و  ٢نمایندگانشان از جمله رضا شهابی، از طریق پروژه سپیدار  کارگران و
های مسکن اعتراض کنند اقدام علیه  ت مسکن مناسب داشته باشند و یا به اختالس در تعاونیدرخواس

امنیتی مدیران سابق شرکت واحد که میلیاردها تومان -امنیت ملی محسوب می شود، اما مافیای نظامی
ت کرده اند، اعتبار و آورده های رانندگان و کارگران شرکت واحد و سرمایه تعاونی مسکن شرکت واحد را غار

  .آزادند و تحت حمایت
مدت حبسهای رضا شهابی خود گزارش جداگانه ای را می طلبد. در طی این سالها نه  تعداد بازداشتها و 

ناپذیری وارد شده بلکه خانواده او نیز بشدت تحت فشار  جبران فقط به سالمتی شهابی ضربات جدی و 
اندبوده اند و لحظه ای امنیت و آرامش نداشته  .  

خانواده اش باید پایان یابد. رضا شهابی باید فوری به بیمارستانی جهت معالجات   اذیت و آزار رضا شهابی و
بدون قید و شرط آزاد گردد اساسی انتقال یابد و  .  

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا 
 همچنین کلیه فعالین کارگری و ضای زندانی سندیکا، حسن سعیدی و داود رضوی، وشهابی و دیگر اع

  .معلمی زندانی و زندانیان سیاسی است
کشان وحدت و تشکیالت  چاره کارگران و زحمت   

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
۱۴۰۱  اسفند۱۹  
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