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 یادداشت 

 !تاسیس بازار چە های مرزی همە وعدە قالیباف بە مردم کردستان

 صادق کار

 

طالع دون ابین هفتەسردار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فرمایشی مورد عنایت ویژە علی خامنەای کە سە شنبە ا

یت ز وضعقبلی بە کردستان سفر کردە بود با مردمی روبرو شد کە نە برای استقبال از او بلکە برای شکایت ا

ی مردم لویزیون حکومتی پخش شدخودبە سراغ او آمدە بودند. در صحنەهای کوتاهی کە در یکی از کانال های ت

ت داشتند. شکای ودیدە می شدند کە همە تقریبا بدون استثنا از بیکاری و کولبری، نبود کار و کارخانە و فقر شکوە 

 !اما قالیباف هیچ تفحەای برای مردم با خود نیاوردە بود کە بلکە گرەای از کار آنها بگشاید

رئیس ”اسفند منتشر کرد نوشت: ١٩از سفر قالیباف بە بانە در  خبر گزاری مجلس نیز در گزارش کوتاهی کە

وگوهای متعددی با کارگران درخصوص مشکالت و نحوه مجلس شورای اسالمی در این نظارت میدانی گفت

استە این خبرگزای نیز در گزارش مربوط بە رئیس مجلس نە اشارە روشنی بە خو”پرداخت حقوق بە آنها داشت

  .لیباف نمود و نە چیزی در مورد پاسخ قالیباف بە کارگران نوشتهای کارگران بە قا

ە از کقالیباف در مقام ریاست مجلس حتی از اینکە بە کولبران بگوید از رفقای پاسدار خود خواهد خواست 

امین تدشان مزاحمت و کشتار کولبران دست بردارند و بگذاردند آنها نان روزانە خانوادە های شان را حداقل خو

  .ود داری کرد و عمال نشان داد کە حاضر بە چنین توصیەای نیستخ نندک

او کە نە جوابی برای شکایات مردم داشت و نە با طرح و برنامەای بە کردستان سفر کردە بود تنها بە دادن وعدە  

سالهاست مسئولین متعدد دیگری نیز وعدە تاسیس آن را دادە بودند اکتفا کرد. در ساختن بازارچە های مرزی کە 

قسمتی از گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی کە با او مصاحبە کوتاهی در مورد سفرش بە کردستان انجام دادە 

ای اعالم بود نیز چون بە نظر می رسید چیزی برای گفتن ندارد، هدف از سفرش را نظارت بر اجرای برنامەه

کرد کە در مجلس و دولت تصویب شدەاند. اما رئیس مجلس نامی از برنامە های کە برای نظارت بر انجام آنها 

آمدە بود نبرد. استاندار کردستان نیز کە قالیباف را همراهی می کرد کلمەای در مورد برنامە ها و طرح های 

ی رسد کە دولت و مجلس طرح و برنامە عمرانی معینی دولت در کردستان بە زبان نیاورد. از همین رو بە نظر م

برای عمران و ایجاد اشتغال و کاستن از فقر مردمی کە از طریق کار پر خطر و طاقت فرسای کولبری بە زحمت 

امرار معاش می کنند ندارند. و اگر طرحی هم داشتە باشند طڕحهای پرهزینە سرکوبگرانە است کە بجای عمران 
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ویرانی بیکاری، سرکوب و فقر می آفریند و زندگی را بر مردم کردستان سال بە سال تلختر و و ایجاد اشتغال 

دشوارتر می کند. در واقع حاکاستان ز میان کوە و درە سپاە پاسداران است کە قتل و سرکوب و ایجاد رعب و 

لی در این مدت بە غیر ترس را راە حل همە مشکالت می داند و دەها سال است کە در کردستان حکومت می کند و

از کشتار کولبران زحمتکش و مردم عادی کار دیگری برای مردم نکردە است در این مدت اگر اشتغالی هم ایجاد 

شدە بە همت مردم منطقە بودە است کە آن هم با گذشتن از هفت خوان پاسداران انجام شدە و بە اندازەای نیست کە 

دم باشد. امنیتی کردن منطقە و حضور پاسداران بە تنهایی برای فراری بتواند پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز مر

دادن کسانی کە بخواهند در منطقە سرمایە گذاری نمایند کافی است. دولت نە خود درکردستان سرمایە گذاری می 

و  کند و نە زمینە آن را برای دیگران آمادە می کند. در عوض سالیانە مبالغ هنگفتی را صرف بودجە نظامی

امنیتی می کند. اگر این بودجە ها از اول تا کنون بجای تجهیز نیروهای سرکوبگر صرف امورات عمرانی و ایجاد 

کارخانە و اشتغال می شد، بە یقین کردستان اینک جز پر رونقترین و آرام ترین مناطق کشور می بود. اما متاسفانە 

هزار نفر از مردم از طریق شغل پر  ١٨٠ە برخی آمارها اینک آمار بیکاری در کردستان بە حدی رسیدە کە بنا ب

درد و رنج و خطرناک کولبری امرا ر معاش می کنند و حتی تعدادی از زنان محروم فاقد شغل و درآمد نیز از 

روی ناچاری بە کولبری روی آوردەاند. تصاویری کە از زنان و مردان کولبر گاها در رسانە ها منتشر می شوند 

بردن بار هایی هستند کە دو برابر وزن خودشان وزن دارند. انسان با مشاهدە آنها حیران می ماند کە کە در حال 

آنها چگونە می توانند کیلومترها این بارها را در سرما و گرما از میان کوە و درە بە مقصد برسانند! صحنە هایی 

ز کولبرانی کە در اثر برف و بوران و سقوط از کە وجدان هر انسانی را بە درد می آورد. متاسفانە تعداد زیادی ا

باریک راە های صعب ال عبور و یا توسط ماموران مرزی و امنیتی کشتە یا علیل می شوند بسیار باالست. با این 

این   همە ظلم و ستم کە بر مردم کردستان اعمال می شود چگونە می شود انتظار داشت کە عدەای از آنها علیە

ال کە دەها سال سرکوب مردم کردستان نتوانستە است مردم مبارز و حق طلب را وادار بە دست ستمها نشورند. ح

کشیدن از مبارزە کند، آیا وقت آن نرسیدە کە حکومت سخن گفتن با مردم را جایگزین گلولە کند و حقوق آنان را بە 

 رسمیت بشناسد؟

 

 !کارگری پایان دهیدسرکوب سندیکاهای به 
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 افول نئولیبرالیسم: نمایشنامە در سە پرده بخش چهارم

 فردناندو روگیتسکی

 

 پردۀ دوم: سیاسی

 بحران جهانی، ویژگیهای محلی

حال کە جنبە های اقتصادی بحران را، ولو بە اختصار، بررسی کردیم، باید بە جنبە های سیاسی آن بپردازیم. موج 

بپاخاست و در خالل چند سال بە نابودی برخی از احزاب سانتریست  2٠١١سال  اعتراضات جهانی، کە از اوایل

 Nancyانجامید، گویای این نکتە بود کە بحران اقتصادی بە بحران مشروعیت فرارفتە است. نانسی فریزر )

Fraserئل شد. در حالی ( در این باره تأکید می کند کە باید بین سیاستهای نتولیبرالی و هژمونی نئولیبرالی تمایز قا

کە سیاستهای نئولیبرالی همچنان اعمال می شوند )یا تا انفجار پاندمی اعمال می شدند(، هژمئنی لیبرالی بە پایان 

خود رسیده است. او می نویسد: "نئولیبرالیسم بە عنوان یک پروژۀ هژمونیک خاتمە یافتە است؛ ممکن است 

 توان خود را برای اقناع از دست داده است"ظرفیت خود را برای سلطە حفظ کرده باشد، اما 

یم. کث کنماگرچە این بحران هژمونی ابعاد جهانی دارد، اما منطقی است کە بر ویژگیهای سە رأس الگوی مثلثی 

ن مرکز زلزلۀ بحران سیاسی در کشورهای مولد تقاضا، یعنی امریکا و اروپای غربی، قرار داشت. در ای

 هە هانتریست همانا قطبیت در ساختار طبقاتی آنها را، کە روندی جاری از دکشورهاست کە تضعیف احزاب سا

االئی ب٪ ١ی پیش بوده است، آشکار می کند. ظهور نئولیبرالیسم امکان تصرف سهم فزاینده ای از درآمدها را برا

سطە، مشاغل واارگاه" های جدید جهان فراهم کرد؛ روندی کە بە حذف ک-جامعە و همزمان انتقال تولید بە "کشور

ظر نا بە تمرکز طبقۀ کارگر در صنایع با خطر بیشتر، کاهش دستمزدها و ناامنی اقتصادی باالتر منجر شد. بن

( "نئولیبرالیسم مناسبات سرمایە Gérard Duménil and Dominique Lévyجرارد دومنیل و دومینیک لوی )

 داری را واضحتر و خواناتر کرده است".

درصد باالئی همچنین با تمرکز قدرت سیاسی، با ضعیف شدن  ١ی در امریکا در دستان تمرکز قدرت اقتصاد

قوانین دموکراتیک در اثر سقوط محدودیتهای مداخلۀ شرکتها در کارزارهای انتخاباتی )در پی رأی دادگاه عالی در 

و با اشاعۀ استراتژیهای ناظر بر سرکوب حق رأی، ( شهروندان متحد در برابر کمیسیون انتخابات فدرال پروندۀ
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( plutocracy( می نویسد "گرایش بە سوی بروز توانگرساالری )Milanovicهمراه شد. چنان کە میالنویچ )

است". در اتحادیۀ اروپا استراتژی غالب برای مهار نارضایتی اکثریت بزرگ جامعە نە تضعیف تأثیر این اکثریت 

یل نقش حکومتهای ملی در سیاست، و الزام آنها بە پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی ای بود کە در بر حکومت، بلکە تقل

اتحادیە بە عنوان یک کل اعمال شدند و هرگز مورد حمایت مؤثر شهروندان قرار نگرفتند. بە عالوه همیشە امکان 

و  2٠١١در فاصلۀ سالهای  نشاندن تکنوکراتهای همخط نظم مستقر بە جای حکومتها وجود داشت؛ امکانی کە

در ایتالیا و یونان از آن بهره گرفتە شد. البتە این گونە مسخ نهادهای دموکراتیک در هر دو سوی اقیانوس  2٠١3

اطلس شمالی بدون مقاومت پیش نرفت و آلترناتیوهای متعدد، هم از چپ و هم از راست، بحران هژمونیک را 

 آشکار کرد.

ی در کشورهای صادرکنندۀ کاالهای اولیە، ویژگیهای روندی کە بە بحران سیاس در رأس سوم مثلث، یعنی در

قابل توجە  –ز آنچە بە اصطالح "جزرومد صورتی" نامیده شد او بخشی بود  -کشورهای امریکای جنوبی انجامید 

ادور( در اکو وی است. انتخاب چپ دولتهای میانە )بە ترتیب زمانی در ونزوئال، برزیل، آرژانتین، اروگوئە، بولیو

از این  ختم شد، خود نتیجۀ ضعیف شدن هژمونی نئولیبرال در منطقە بود. چندتائی 2٠٠٨دهە ای کە بە بحران 

انتقال  اه بادولتها سیاستهای نئولیبرالی را تماماً ترک کردند، اما تمرکز آنها بر سیاستهای بازتوزیعی، همر

ق ە طریبر اقتصاد چین در منطقە، ساختارهای طبقاتی آنها را ساختارهای تولیدی شان در پیوند با آثار حضو

 زدهایمتفاوتی تحت تأثیر قرار داد. با وجودی کە در این کشورها، مواردی از کاهش مشاغل صنعتی با دستم

بخش  گذار خوب مشاهده شدند، اما پدیدۀ غالب در آنها پدیدۀ "زنگ زدگی" نبود. مهمترین تحول در این کشورها

آن را  ی تواناز طبقۀ کارگر از موقعیت ناامن تر بە موقعیتهای با امنیت اقتصادی بیشتر بود؛ چیزی کە مبزرگی 

ثر بی در ا جذب بخشی از "زیر پرولتاریا" توسط پرولتاریا دانست، با این تصریح کە مرزبندی بین این دو گروه

 ثباتی مناسبات کار رسمی بە شدت لغزان شده است.

سط کە در اساس نتیجۀ سیاست افزایش حداقل دستمزد بود کە تو –ش درآمد فقیرترین گروه ها در برزیل، افزای

امکان  –دولت های لوال دا سیلوا از حزب کارگر بە صورت پرداخت رایانۀ مشروط نقدی بە اجرا گذاشتە شد 

لی ت اساسی داختنوع در الگوی مصرف را فراهم آورد. کاالهای وارداتی )بە ویژه از چین( و گسترش خدما

ختلف های مپاسخگوی این تنوع بود. این روند بە نوبۀ خود بر بازار کار تأثیر گذاشت و ترکیب اشتغال در بخش

نوعی ضد شتی )اقتصاد را بە گونە ای تغییر داد کە نابرابری دستمزدها کاهش یافت. بە این ترتیب، یک روند انبا

ختلف برابری دستمزد و تغییر در ترکیب مشاغل در بخشهای ممعجزۀ اقتصادی( مشاهده شد کە در آن کاهش نا

 اقتصاد متقابال یکدیگر را تقویت کردند.

  :منبع

 2٠2٠ژورنال برزیلی اقتصاد سیاسی، دسامبر 

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 دستمزد تعیین اب رابطە در گذشتە فریبکارانە بازی تکرار و ارک الیع شورای

 صادق

 

ای انورهاعتراضات برای افزایش دستمزد کە از آغاز سال گذشتە در پی بازی فریبکارانە شورای عالی کار و م

دە شدید شزیر خط فقر تنمایندگان تشکلهای حکومتی در این شورا برای جا انداختن تداوم سیاست انجماد مزدی 

 بود، طی سال جاری نیز ادامە یافت و در ماە های اخیر بە اوج خود رسید

ر ان غیپیوستن بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بە مبارزە برای افزایش حقوق بازنشستگی و همچنین معلم

واست ستمزد را بە یک خرسمی، پرستاران شرکتی و دیگر گروە های مزدبگیر بە این حرکت، مطالبە افزایش د

 .فراگیر در کشور تبدیل نمود

یندازد و بفرقە تدولت کە از این تغییر و تحول دچار نگرانی شدە بود کوشید با انجام اقداماتی در میان این حرکت 

 .مانع ادامە آن گردد

ولت در دفکنانە سال مسکوت ماندە بود از جملە اقدامات تفرقە ا ١١اجرای تبعیض آمیز قانون همسان سازی کە 

ە دولت از طور کاین راستا بود کە صفوف بازنشستگان دولتی و تامین اجتماعی را از هم جدا نمود. این ترفنداما آن

ە بخود  آن انتظار داشت نتوانست مبارزە برای افزایش دستمزد را دچار اخالل جدی نماید. . تبعیض در واقع

شردەتر در ف دیل شد. افزایش شدید تورم و قیمتها نیز بە نوبە خودمحرک نیرومندی جهت تشدید و رشد مبارزات تب

شدن صفوف و گسترش اعتراضات کسانی کە در این حرکت شرکت داشتند گردید. دولت کە سالها از اجرای 

شینی همسان سازی حقوق های کارمندان و بازنشستگان طفرە می رفت در اثر همین اعتراضات مجبور بە عقب ن

عیین مواضع خود شد. با این همە خبرهای منتشر شدە از جلسات شورای عالی کار کە وظیفە ت های معینی از

 فزایشادستمزد را بە عهدە دارد نشان می دهد کە دولت و کارفرمایان هنوز با وجود این همە اعتراض برای 

ا شر شدە آنهمنت ە از اظهاراتدستمزد مایل بە پایان دادن بە سیاست انجماد دستمزدی تا کنونی شان نیستند. آنطور ک

 ودشانخبر می آید، نهایت افزایش دستمزدی کە آنها در نظر گرفتەاند حتی کمتر از نرخ تورم رسمی و جعلی 

 .است

درصد بە پایە دستمزد است و بقیە آیتم های مزدی مانند حق اوالد، بن و  3٤ظاهرا پیشنهاد کارفرمایان افزایش 

درصد کارفرمایان و تعمیم آن بە دستمزد همراە با آیتم  3٤د مد نظر دولت همان بقیە را شامل نمی شود. در ص

های مزدی است و نمایندگان تشکل های حکومتی از اعالم درصد خودداری نمودە و بە گفتە علی خدایی 
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اب هزار تومان بە دستمزدهای فعلی برای حداقل دستمزد شدەاند. با این حس ٩٥٥خواستارافزایش یک میلیون و 

میلیون تومان باشد. این در حالی است کە قبال در  ٤معلوم می شود کە حداقل دستمزد سال آیندە حول و حوش 

میلیون در نظر گرفتە شدە کە البتە حدود نیمی  ٧شورای عالی کار هزینە سبد معیشت بخور و نمیر خانوار حدود 

های حکومتی موافقت شود در آن صورت نیز از خط فقر است. بە فرض محال اگر با درخواست نمایندگان تشکل

حداقل دستمزد سال آیندەکمتر از هزینە سبد حداقل معیشت خودشان است. و این در شرایطی است کە تشکل های 

میلیون بر اساس برآورد هزینەهای زندگی توسط اقتصادانان  ١2،٥مستقل کارگری خواستار افزایش دستمزد بە 

ت و کارفرمایان با در نظر داشت توازن قوا ی کنونی با این رقم بە هیچ وجە موافقت مستقل شدەاند. پیداست کە دول

نخواهند کرد. بە احتمال زیاد نظر بە مانورها و اقدامات سازمان های کارفرمایی در مورد دستمزد و ارائە طرح 

مودن دستمزد میان هایی مانند منطقەای نمودن دستمزد، پرداخت دستمزد کمتر بە کارگران مجرد و توافقی ن

کارگران و کارفرمایان کە در واقع چیزی غیر از سپردن اختیار تعیین دستمزد بە کارفرمایان نیست، عاملی کە 

درصدی حداقل دستمزد گردیدە وجود اعتراضات کارگری است. در  3٤موجب موافقت کارفرمایان با افزایش 

عنی در واقع اعتراضات کارگری تا حدودی تاثیر مورد دولت نیز همین قضیە می بایست عمل کردە باشد. ی

 .گذاشتەاند، اما نە آن اندازە کە بتواند سیاست انجماد دستمزدی دولت و نئولیبرال های اقتصادی را در هم بشکند

دە ی جویبرای در هم شکستن این سیاست ظالمانە و غیر انسانی کە برای کسب سود بیشتر از همە وسایل بهرە م

 یاز بە سطح عالیتری از مبارزە و سازمانیابی داردطبقە کارگر ن

در سالجاری خوشبختانە جنبش کارگری بە صورت جدی تری این ضرورت را در اثر و در طی مبارزات 

رکات حاعتراضی خودباز شناخت و در این مسیر گام هایی بە جلو برداشت و با تشدید مبارزات و همگرایی و 

جنبش کارگری صورت گرفت جهت حرکت آتی خود را معیین کرد. تشکیل  مشترکی کە میان گروە های مختلف

آگاهی  و حاکی از رشد ٩٩تعداد دیگری تشکل مستقل با مواضع روشن مبارزاتی از موفقیعت های مبارزات سال 

ە آیند وطبقاتی در میان بخش های مختلف جنبش مزدبگیران است. کە نمی توان منکر اثرات مثبت آنها در حال 

یت شغلی ن امنبا این اوصاف این حد از سازمانیابی برای عملی کردن مطالبات بە ویژە افزایش دستمزد و تامی شد.

کە راە  ذیریمکە مهمترین عرصە پیکار میان کارگر و سرمایە دار است کافی نیست. تا رسیدن بە آن مرحلە باید بپ

ان حمتکشیم. در هر کجای جهان کە کارگران و زسختی در پیش است کە ما ناگریز بە پیمودن آن تا بە آخر هست

 جهان وضعیت و شرایط بهتری از ما دارند آن را با مبارزە و سختی فراوان بە دست آوردەاند. در هیچ جای

بە  تەاندزحمتکشان بدون مبارزات پیگیری و سازماندهی خود در اتحادیە های نیرومند و احزاب کارگری نتوانس

ثر رزە موصورت نسبی دست بیابند. در ایران نیز محال است کە بدون سازمانیابی و مباحق و حقوق خود ولو بە 

 کشور زحمتکشان بتوانند مطالبات خود را هر چقدر هم کە بە حق باشند عملی کنند. تجربە جنبش کارگری در

شتن دون داخودمان نیز بر این واقعیت صحە می نهد. حتی حفظ دستاوردهای مبارزاتی نسل های گذشتە نیز ب

ان در خودم تشکل نیرومند و مستقل طبقاتی ممکن نیست. این نە یک تحلیل بلکە واقعیتی است کە در عمل آنرا ما

نرژی و ت و اکشورمان تجربە کردەایم. پس بحث ها در مورد مسائل حاشیەای را کنار بگذاریم و بیایید مشترکا وق

  .دف قرار دهیمامکانات مان را روی هم بگذاریم و در خدمت این ه

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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  فتەه کارگری رویدادهای بر نظری و گذر

 ُجنگ کارگری

 

 

 تظاهرات خیابانی تشکل های مستقل کارگری برای افزایش دستمزد

گری هفتە اسفند از جهات بسیاری مهمترین رویداد کار ١٧بازنشستگان و معلمان در تظاهرات گستردە کارگران، 

شهر بزرگ کشور بە دعوت تشکل های مستقل کارگری و با خواست  2٠بود. این تظاهرات کە در بیش از 

ا بافزایش واقعی دستمزد و حقوق های بازنشستگی و یک رشتە مطالبات عاجل دیگر برگزار شد، در تهران 

ت ازداشبرش وحشیانە پاسداران سرمایە مواجە شد و تنی چند از شرکت کنندگان در این همایش مسالمت آمیز یو

انست شدند. با این همە قرق محل برگزاری توسط ماموران مسلح سرکوب و یورش بە شرکت کنندگان در آن نتو

ن د. ایات این چنینی بوجود آوراز وزن و تاثیر این همایش مردمی بکاهد و مانعی بر سر راە تداوم اعتراض

 نگیزەااعتراضات یقینا تا زمانی کە زحمتکشان بە مطالبات برحق. در شان برسند تداوم خواهند داشت زیرا 

 ار یکزحمتکشان برای شرکت در آن بسیار قوی است تشکل های برگزار کنندە این تظاهرات در پایان با انتش

 .د سایر مطالبات خود را نیز مطرح نمودندموردی عالوە بر افزایش دستمز٨قطعنامە 

 تجمع سراسری کارگران قراردادی صنعت نفت

دومین رویداد مهم کارگری هفتە تجمع سراسری کارگران قراردادی صنعت نفت مقابل مجلس بود کە خواستە 

تبعیضات  اصلی شرکت کنندگان در آن نیز افزایش دستمزد، اجرای درست طبقە بندی مشاغل و از میان برداشتن

مزدی میان کارگران قراردادی و رسمی شاغل در شرکت های نفتی است. در واقع افزایش دستمزد مطالبە اصلی 

و حلقە وصل اصلی اعتراضات کارگری در مقطع کنونی است.تبعیض مزدی میان کارگران رسمی و غیر رسمی 

د شکاف در میان جنبش کارگری و ترفندی حساب شدە توسط مسئولین حکومتی و کارفرمایان بە منظور ایجا

جلوگیری از همبستگی میان کارگران و استثمار مضاعف اکثریت کارگران است کە با قراردادهای موقت استخدام 

درصد کارگران داری قرارداد رسمی هستند.دولت و کارفرمایان در واقع با  ٥می شوند. در حال حاضر کمتر از 
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درصد کاهش می دهند و سود خود را بهمین نسبت باال می  3٠٠ان را تا درصد از کارگر ٩٥این ترفند دستمزد 

برند. کارگران رسمی باید از برابر حقوقی کارگران قرارداد موقت و مبارزات آنها برای رفع تبعیضات مزدی و 

ردادی شغلی حمایت کنند زیرا این مبارزات بطور غیر مستقیم موقعیت آنها را نیز تقویت می کند و کارگران قرا

هم باید بە شکلی مطالبات شان را پیگیری کنند کە دولت و سرمایە داران نتوانند از آن سئواستفادە نمودە و آنرا بە 

وسیلە تشدید تفرقە بین کارگران رسمی و قراردادی نمایند. لغو قراداد های موقت باید بە خواست همە کارگران اعم 

درصد کسانی کە هنوز  ٥حول آن انجام شود و گر نە همین  از رسمی و غیر رسمی درآید و مبارزە مشترک

 .رسمی هستند در آیندە تبدیل بە کارگران قراردادی خواهند شد. کما اینکە تا کنون نیز این اروند جاری بودە است

 اعتصاب دوبارە کارگران ابنیە فنی راە آهن در چند شهر

نورآباد  ە فنی راە آهن در لرستان و زاگرس، ورامین،یکی دیگر از اعتصابات مهم هفتە اعتصاب کارگران ابنی

 اراک، خط پنج متروی تهران و کرج با خواست پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشدە و عیدی و افزایش

آنها  ان بەدستمزد بود. بنا بە برخی گزارشات تائید نشدە ظاهرا در لرستان بخشی از بدهی مزدی و عیدی کارگر

ن اە آهی از مهمترمین مطالبات کارگران ابنیە فنی راە آهن استخدام رسمی توسط شرکت رپرداخت گردیدە. یک

هی سراسری است. بطور کلی وقوع اعتصابات وسیع و همزمان در مناطق مختلف نشان از رشد مبارزات و آگا

 .طبقاتی و همگرایی فزایندە میان کارگران و درک ضرورت آن دارد

 سری مقابل مجلستجمع کارگران شرکتی برق سرا

 وصدها کارگر شرکتی شاغل در صنعت برق در این هفتە از شهرهای مختلف برای اعتراض بە دستمزد اندک 

را  ض خودتبعیض شغلی و تبدیل قرارداد های شان بە رسمی راهی تهران شدند تا با تجمع در مقابل مجلس اعترا

اقع بدیل قرادادهای خود در مجلس شوند. در ونسبت بە شرایط شغلی و مزدی شان اعالم و خواهان تصویب ت

ر داعتراض علیە قراردادهای موقت از مدتی پیش بە مانند مطالبە افزایش دستمزد بە یک خواست سراسری 

در اثر  تەاندسراسر کشور بین کارگران تبدیل گردیدە و عدەی کمی از کارگران برق موسوم بە )کالە زردها( توانس

ت را ان یافتە و فشردە بە خواست خود برسند. کارگران بە درستی قراردادهای موقیک رشتە اعتصابات سازم

ین شتن ااساس تبعیضات شغلی و مزدی و نداشتن امنیت شغلی می دانند و بهمین جهت بە جد برای از میان بردا

 .درصد افزایش یافتە هستند 3٠قراردادها کە در زمان دولت روحانی بیش از 

 تجمع کارگران فضای سبز در بندرعباس

جمعە  اسفند کارگران فضای سبز بندر عباس در اعتراض بە پرداخت نشدن حق اوالد و دستمزد های روز 2٠در 

 .شان در مقابل ساختمان سیما در بندر عباس تجمع کردند

تا  ٦٠٠هانە شان بین کارگران معترض می گویند در اثر قطع دستمزد روزهای جمعە و حق اوالد دستمزدهای ما

 میلیون کاهش دادە شدە. خواست آنها پرداخت آنها اعالم شدە 2،١

شایان ذکر است کە کاهش دستمزدها از طریق قطع برخی از مزایای قانونی مزدی مدتی است کە در میان تعدادی 

نظر می رسد باب  از شرکتهای پیمانکاری باب گردیدە است. اما اینکە دستمزد یک روز کارگر را کم کنند بە

جدیدی است کە این شرکت گذاشتە است .اگر کارگران تن بە آن بدهند بزودی رویە خواهد شد و در شرکتهای 
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دیگر هم رواج خواهد یافت کار در روز جمعە اضافە کاری محسوب می شود و باید طبق قوانین موجود بە کارگر 

باید حداقل یک روز در هفتەمرخصی با حقوق داشتە  بابت آن اضافە کاری پرداخت شود. از این گذشتە کارگر

 .باشد نە اینکە هفت روز هفتە را وادار بە کار شود و سالمتی و استراحت اش آسیب ببیند

 ادامە اعتراضات کارگران در پارس جنوبی

بعیضات ت، ندیکارگران پیمانی )ارکان ثالث( در پاالیشگاە های پارس جنوبی بار دیگر نسبت بە عدم اجرای طبقە ب

اسفند اعتراض و مطالبات و  2٠مزدی و شغلی، دستمزد اندک و محرومیت های ناشی از رسمی نبودن در 

رگران یز کاانتظارات خود از مسئولین را در نامەای بە اطالع آنها رساندند. شایان ذکر است کە پیش از این ن

تە د گرفود را مطرح و از مسئولین قول مساعپیمانی پارس جنوبی با انجام چند تجمع و اعتصاب خواستە های خ

صاب ک اعتیبودند. با این حال مسئولین تا کنون بە خواستە های کارگران توجە ای نکردەاند. بهمین جهت شروع 

 تازە در منطقە محتمل بە نظر می رسد

 اعتراض کارگران پتروشیمی بە اجرا نشدن پروتکل های کرونایی

نایی در منطقە ویژە اقتصادی ماهشهر نسبت بە رعایت نشدن پروتکل های کروکارگران پتروشیمی تخت جمشید 

بە گفتە  کە باعث ابتالی تعدادی از همکاران آنها بە کرونا شدە اعتراض و خواستار اجرای کامل آنها شدند.

کل های روتپ کارگران کارفرما بە دلیل اینکە نمی خواهد نیروی کار مورد نیاز شرکت را استخدام کند، از اجرای

ە گفتە ست. بکرونایی نیز طفرە می رود و با کار اضافی از کارگران و عدم رعایت پروتکل ها در پی سود بیشتر ا

 . اند. یکی از کارگران مراجعات مکرر آنها بە مدیران شرکت برای رعایت پروتکل ها تا کنون بی اثر ماندە

 ادامە اعتراضات کارگران آبدار در کهگیلویە

بات مطال ت کارگران بالتکلیف ماندە کهگیلویە و بویر احمد نسبت بە بالتکلیفی شغلی و پرداخت نشدناعتراضا

د و خواستار اسفند آنها بار دیگر مبادرت بە تجمع نمودن ١٧ماە گذشتە همچنان ادامە دارد. در  ٨مزدی شان در 

ی شان دە هاد. کارگران می گویند خانواپرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە خود و رفع بالتکلیفی شغلی خود شدن

انوادە یشت خمشکل شدید معیشتی دارند و نمی دانند با ندادن دستمزدهای شان طی ماە های متوالی چگونە باید مع

ە وضعیت بیدگی هایشان را تامین کنند. نە ادارە کار و نە مسئولین دیگر نهادهای دولتی تا کنون اقدامی برای رس

 . . مراجعە چندی پیش دستجمعی آنها بە مجلس نیز ثمری در بر نداشتە استکارگران نکردەاند

 تجمع کارگران شهرداری در اهواز

یار ر اختاعتراضات کارگران شهرداری نسبت بە پرداخت نشدن منظم و بە موقع دستمزدها، اندک بودن دستمزد ود

د این دن عیمچنان ادامە دارند و با نزدیک شنداشتن وسایل بهداشتی و ایمنی مناسب و کافی در شهرهای مختلف ه

حاظ لی از اعتراضات نیز شدت گرفتەاند. در این هفتە کارگران شهرداری اهواز کە بخاطر نگرفتن دستمزد و عید

جبور ماقتصادی تحت فشار شدید قرار دارند و مراجعات شان برای پرداخت طلب مزدی شان بی ثمر ماندە است 

 انە وضعیت اینطور می نماید کە دستمزدبە اعتراض شدند. متاسف

 دنهای بسیاری از کارگران تا قبل از عید بە آنها پرداخت نشو



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(
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 جُنگ کارگری

 پایان اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

 وبارەاسماعیل عبدی از رهبران سرشناس و بنیانگذاران کانون سراسری صنفی معلمان ایران، کە مدتی پیش د

اسفند در  2٠تا  ١٧رخصی پزشکی خود بە زندان برگرداندە شدە بود، و از هنگام مراجعە بە دادسرا برای تجدید م

اش  نوادەاعتصاب غذا بە سر می برد، پس از موافقت زندانبانان با رفع موانعی کە بر سر راە تماس وی با خا

 ود.بوجود آوردە بودند بە اعتصاب خود خاتمە داد. بە گزارش خبرگزاری هرانا کە این خبر را منتشر نم

دادسرای  زمانی کە برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود بە ١3٩۴اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه :”

اسفندماه  ماه از بازداشت در ۶اوین مراجعە کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت 

لیە و تبانی ع ە اتهام تبلیغ علیە نظام، اجتماعدادگاه انقالب بە ریاست قاضی صلواتی ب ١۵همان سال توسط شعبە 

 ”امنیت ملی بە شش سال حبس تعزیری محکوم شد

گاە ی دادبگفتنی است کە دلیل واقعی بازداشت و محکومیت این فعال سندیکایی بر خالف اتهامات جعلی کلیشەای 

ی اپذیرنفی معلمان و تسلیم حکومتی، فعالیت صنفی و نقش برجستە آقای بخشی در سازماندهی کانون سراسری صن

ی وی در مقابل زورگویی و ستمگری دستگاە قضایی و دولت و حکومت و بخاطر دفاع از حق، عدالت و آزاد

 .است

 ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:*برای تماس با نشریه "

sabosob@gmail.com 

*"ُجنگ کارگری" نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را می توانید در 

 آدرس زیر ببینید:

https://bepish.org/taxonomy/term/457 

 

 کند! نیکرونا را تام دگانید بیدستان و آس یمعاش ته دیدولت با

mailto:sabosob@gmail.com
https://bepish.org/taxonomy/term/457

