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 جُنگ کارگری

 یادداشت      

 مسیر رشد اقتصادی یا رشد فالکت؟ ایران در

 مراد رضایی

 

 

بینی نسبتاً متضاد از اقتصاد ایران در ، دو پیشی پیشچندداری جهانی، ای سرمایهبانک جهانی، این نهاد مهم و پایه

بینی دوم که شنا هستند، پیارائه داد که در نظر اول، برای کسانی که با وضعیت پریشان اقتصاد ایران آش 2021سال 

بینی، باید تاکید کرد که بانک جهانی، سازمان تجارت رسد. پیش از توضیح این پیشنظر میمتاخرتر است، غریب به

های خود با احدی شوخی و داری هستند که در تحلیلالمللی پول، نهادهای مهم و مرکزی سرمایهجهانی و صندوق بین

یچ هپردازی هم ، فالن خبرگزاری اقتصادی حکومتی نیست که دروغ بپردازد و این دروغتعارف ندارند. بانک جهانی

های چند ملیتی هستند که گذاری شرکتی سرمایههای بانک جهانی، پایهچیزی نداشته باشد! تحلیلتاثیری در هیچ

ین همه همیشه همه پیشبینی های ها هستند. با اها و حکومتلتتر از اکثر دوحداقل از نظر توان اقتصادی، بسا فربه

 آنها دقیق نبودەاند. 

 ها چه بود؟بینیمحتوای این پیش

ی سه پاراگرافی از اقتصاد حلیلگردد. بانک جهانی در تت و هشت فروردین سال جاری بر میبینی اول به بیسپیش

 کند:ایران، چند نکته را عمده می

 های آمریکا.به دلیل تشدید تحریم و 2019زول اقتصادی ایران از سال نتشدید  -یک

 ها.درصدی فروش نفت ایران در اثر این تحریم 37اهش ک -دو
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های اخیر. این نزدیکی به صفر البته از سوی منفی است و نه ر بودن رشد اقتصادی ایران در سالنزدیک به صف -سه

 مثبت.

 س کرونا.فروشی به دلیل شیوع ویروختالل در تجارت، گردشگری و خردها -چهار

تر در دو سال و تداوم این کاهش به شکلی متعادل 2021و  2020های شد اقتصادی ایران در سالکاهش شدید ر -پنج

 بعدش.

های خوشبینانه که منجر به کسری بودجه، بدهی و برداشت از منابع ی سال آینده به فرضاتکای بودجه -شش

 استراتژیک خواهد شد.

قتصاد ایران است. وضعیتی از ا 1399فروردین  28برابر با  2020آوریل  16انی در ی تحلیل بانک جهاین خالصه

 شود و افول ِ شدیدتری را هم تجربه خواهد کرد.بار که افق روشنی پیِش روی آن دیده نمیفالک

ی با نام طورکلی متفاوت است. در سند تحلیلی اخیر بانک جهانبه 2020نگاه بانک جهانی به اقتصاد ایران در ژوئن 

 2.1 ی میالدی را، این نهاد اقتصادی رشد اقتصادی ایران در سال آینده«پاندمی، رکود: اقتصاد جهان در بحران»

 کند.درصد ارزیابی می

 

 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 71 71 شماره 2020ژوئن  12ر ، براب1399خرداد  23 جمعه

 

 

- 3 - 

 جُنگ کارگری

م های اخیر و به صورت مداوم، هر سال رشد منفی داشته است. کدااین در حالی است که اقتصاد ایران، در سال

یران بازار اقتصادی که بانک جهانی به آن صفت بحران داده است، اقتصاد ااین آشفته  سیاست اقتصادی است که در

 2021درصد در سال  2.1 درصد است به -5.3که رشد آن  2020شود و بر خالف سال از باتالق نزول خارج می

 رسد؟می

 ی اقتصادی مشخص؛ رشد اقتصادی برزیلیک نمونه

ی زمانی کوتاه، رشد که در بازه  ه بیست اقتصاد بزرگ است. کشورهاییبرزیل از اعضای گروه بیست یا گرو

هزار دالر بوده  10حدود  2018ی تولید ناخالص داخلی برزیل در سال اند. سرانهاقتصادی باالیی را تجربه کرده

را رهبر  رقمی در حدود نصف این مقدار را داشته است. برزیل 2018است. در حالی که همین رقم برای ایران در 

که سبب افزایش  1980تا  1960ی ویژه از دهههای نئولیبرال اقتصادی بهدانند. سیاستاقتصادی جهان سوم می

ال حیات در قب نابرابری اقتصادی در این کشور شد، نه با افزایش تولید و صادرات، که با کمتر کردن مسئولیت دولت

های تورم ها دورهدی دولت را افزایش داد. همچنین این سیاستاجتماعی شهروندان، آموزش و بهداشت، توان اقتصا

تا  1965های درصدی در سال 5الی  4اقتصادی سهمگینی را به مردم تحمیل کردند و با وجود رشد اقتصادی ساالنه 

 ، فقر و نابرابری در این کشور به سرعت و شدت افزایش یافت.2000

 وسط مانند کاستاریکا و حتی برخیبا سایر کشورهای با درآمد مت ی انسانی برزیل در مقایسهآمارهای توسعه

برند، آمار مرگ سال این کشور از سوتغذیه رنج می 5کشورهای کم درآمد نامطلوب است. هفت درصد کودکان زیر 

دی درصد مردم این کشور، درآم 15کنند، میلیون کودک در این کشور کار می 7و میر کودکان بسیار باالست، حداقل 

در  اری راکمتر از یک دالر در روز دارند و این وضعیت البته برای حدود نود درصد جمعیت این کشور زندگی دشو

 قیاس با ده درصد درآمدی باال رقم زده است.

 سهم درآمد از کل)درصد( تقسیمات طبقاتی جمعیت

 2.8 درصد پایین 20

 6.4 درصد دوم 20

 11.0 درصد سوم 20

 18.7 درصد چهارم 20

 61.1 درصد باال 20

 44.8 درصد باال 10

 

ه بدرصد از درآمد در این کشور هستند.  45شود، تنها ده درصد از مردم برزیل، صاحب حدود چنانکه مشاهده می

ر و تواند در آمار بانک جهانی رشد اقتصادی داشته باشد، و در عین حال امان مردم از فقهمین سادگی کشور می

 ده شود.نابرابری بری
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 یک مثال در مورد ایران

ه ای که گذشت، شورای عالی کار در دویست و نود و دومین نشست خود با حضور وزیر تعاون، کار و رفادر هفته

تراضات در سال جاری گرفت. طبق این تصمیم که تحت فشار اعدستمزد اجتماعی، تصمیمات جدیدی در مورد حداقل 

بر این رقم  هزار تومان افزایش یافت. البته گذاشتن نام حق مسکن 200کارگران کارگری اتخاذ شده است، حق مسکن 

ومان تهزار  100به  98هزار تومان بود و در سال  40، تنها 97شوخی دردناکی بیش نیست. مبلغی که در سال 

آن هم  که هزار تومان شده است 300هزار تومانی، حق مسکن کارگران در ایران  200رسید. حال با این افزایش 

 300ر منوط به تصویب اش در هئیت دولت است. کاش امکانی وجود داشت تا به هر یک از اعضای شورای عالی کا

ند! ای برای اجاره کردن باشها گفته شود با این رقم ماهانه، دنبال خانههزار تومان ماهیانه پول مسکن بدهند و به آن

 ولو یک اتاق دو متر در دو متر!

استه هزار تومان از حق سنوات کارگران ک 75تر تصمیم شورای عالی کار یک جابجایی در ارقام بود. ماما بخش مه

ر ی مزدی اضافه شد. حق سنوات در واقع حقوق یک ماه کارگران، به ازای هر سال کار است. یعنی اگو به پایه

د بیست و در دو سال آخر اشتغال در عدی انگین حقوق ماهیانهی کار بازنشسته شود، میاسال سابقه 20کارگری با 

هاست. کارگری که سالمت تن و ی آنشود. این پول محل امید و تضمین مختصر آیندهضرب و به او پرداخت می

دهد. با ها کار استثماری مستهلک کرده است، با این رقم سامانی به اوضاع بازنشستگی خود میروان خود را در سال

را  ین سالسنوات، عمالً کارگران هنگام بازنشستگی، حداقل به میزان یک ماه حقوق آخر تغییر در محل تعریف حق

بیفتد،  دهند. و این در شرایطی است که این عمل تبدیل به یک سنت نشود. اگر چند سال پیاپی این اتفاقاز دست می

ا از رشت دوران بازنشستگی خود عیترین امکان مالی مالبته که دولت و کارفرما سود خواهند کرد، اما کارگر مهم

 دست خواهد داد.

های اقتصادی ضد کارگری دولت است که البته بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت خواهد ی خروار سیاستاین مشتی نمونه

 گذاشت؛ اما به قیمت بدبختی روزافزون کارگران.

به  من زدندر رفته است، اما با دا رشد قیمت ارز، با وجود اینکه کمابیش عنان آن از دست دولت و بانک مرکزی

 هایش از سوی دیگر، کمکی مهم به دولتتورم از یک سو، و تامین لایر مورد نیاز دولت برای صاف کردن بدهی

 برای تضمین رشد اقتصادی خواهد بود.

ج نتای های انرژی که نمود بسیار عیان آن در افزایش سه برابری قیمت بنزین بود وهمچنین افزایش قیمت حامل

ی فرودست ی طبقهماه سال گذشته شاهد بودیم، تالش دیگر حکومت برای زدن از جیب و سفرهخونبار آن را در آبان

 به نفع رشد اقتصادی بود.

 

 آیا جمهوری اسالمی در این سیاست موفق خواهد شد؟

یل جربه کردند، و با تحمی و هند، برای رشد اقتصادی تهای برزیل، شیلسوال اساسی این است که آنچه که دولت

 شان را به اقتصادهای قدرتمندی تبدیل کردند، در ایران نیز ثمر خواهد داد؟فالکت بر مردم، کشورهای

 جواب این پرسش، از مسیر رسیدن به جواب دو سوال دیگر فراهم خواهد شد:



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 71 71 شماره 2020ژوئن  12ر ، براب1399خرداد  23 جمعه

 

 

- 5 - 

 جُنگ کارگری

ی گسیختهی تحمیل لجامدنی، اجازهی ماول اینکه آیا توازن قوای سیاسی در ایران، و قدرت نهادهای کارگری و جامعه

و  96ماه رسد جواب منفی است. اعتراضات وسیع در دینئولیبرالیسم اقتصادی را به دولت خواهد داد؟ به نظر می

های اعتراضی عظیم و متراکمی دارد که در فشار اقتصادی، ظرفیت ی ایران پتانسیل، نشان داد جامعه98ماه آبان

 کند.خود را عیان می

ای ازیاختارسسدوم اینکه آیا ساختار دولتی جمهوری اسالمی، در میان میلیاردها دالر فساد و اختالس، تحمل چنین 

ی خود به کشوری که پسر فالن گذار بزرگی، به فکر آوردن سرمایهرا دارد؟ جواب باز هم منفی است. هیچ سرمایه

 باشد نخواهد افتاد. های میلیارد دالری داشتهتواند در آن رانتحاج آقا می

 2.1صادی شد اقتاقتصاد ایران، در میان تالش برای تعدیل ساختاری و البته ناتوانی دولت در این عمل، معلق است. ر

ردم ز آن مدرصدی سال آینده نیز تاثیری بر روندهای اقتصادی مخرب نخواهد گذاشت. راه حل و آینده در دست و ا

 شان، در کالم و رفتار حاکمان مشهود است.غاز مجدد اعتراضاتای است که خوف آرسیدهلببهجان

 منابع:

https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview#2 

prospects-economic-https://www.worldbank.org/en/publication/global 

 

 

 سازی را متوقف کنید!خصوصی

https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview#2
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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 کارگران و پناهندگان افغانستانی را قربانی اختالفات تان با دولت افغانستان نکنید!

 صادق کار 

 

 

در یک  ایران ان افغانستانی توسط مرزبانان و نیروهای امنیتینزاع لفظی پس از کشتن شدن شماری از مهاجران و کارگر

طرفە  زاع دونمنطقە مرزی بین دو کشور و در یزد باال گرفتە و این نزاع همچنان ادامە دارد. یکی از پیامدهای این 

آنها  ز وروداافزایش فشار بە کارگران مقیم و پناهندە در داخل ایران واعمال محدودیت های تازە مرزی جهت جلوگیری 

 زیاد شدە ە قدریببە داخل ایران بودە است. تاثیرات روانی این فشارها روی کارگران و مهاجران افغانستانی مقیم ایران 

مایانی کارفر کە موجب کاهش تردد آنها در داخل شهرها شدە و مشکالت زیادی را برای آنها بوجود آوردە است. فشار بە

 و مراجعە دە استر دادەاند نیز پس از باال گرفتن اختالفات بین مقامات دو کشور بیشتر شکە بە کارگران افغانستانی کا

د کە از چن اجرانیماموران بە کارگاە ها و موسساتی کە حدس می زنند بە مهاجران کار دادەاند افزایش یافتە است. حتی مه

ت ی اختالفایامدهاحساس ناامنی می کنند و نگران پدهە پیش تاکنون در ایران زندگی کردەاند و کارت اقامت دارند، اینک ا

 . هستند مقامات دو کشور بر سرنوشت خود و نگران اخراج شدن در صورت باال گرفتن اختالفات بین مقامات دو کشور

لت از آن دو حکومت ایران نیز سعی می کند با ایجاد احساس ناامنی بین مهاجران بە دولت افغانستان برای دست کشیدن

ان یت اش و پیشبرد هدف هایش در این کشور فشار بیاورد. اکنون دیگر مسئولین حکومت ایران کشتن مهاجرشکا

 بە همین جهت افغانستانی را تکذیب نمی کنند. یعنی قضیە آنقدر روشن و محرض است کە نمی توانند آن را انکار کنند.

وجیە تان را ا قاچاقچی ها و تروریست ها جنایت خودشکوشش می کنند آن را با ضرورت مراقبت از مرزها برای مقابلە ب

ند. سفیر ان بکشنمایند و هزینە هایی را کە می گویند خرج مهاجران و پناهندگان کردەاند بە رخ مقامات حکومت افغانست

نیم". از کها پرداخت می سابق ایران در افغانستان می گوید:"میلیاردها تومان برای هزینە تحصیل و بهداشت افغانستانی

ان کە وند"سفیر پیشین ایران در افغانستان خطاب بە مقامات دولت افغانستلحن تند سخنان منتشر شدە "ابولفضل ظهره

ل بە احتما نستانیجمعە این هفتە درخبرگزاری )ایلنا( منتشر شدە چنین بر می آید کە علت کشتار تعدادی از مهاجران افغا

ان ان بە ایرفغانستن کشور بر سر رابطە آنها با امریکا و همچنین قطع مهاجرت اتباع ازیاد عمدی و برای فشار بە دولت ای

 بودە است و کارگران و مهاجران کشتە شدە بە احتمال بسیار قربانی این اختالفات شدەاند. 
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عایت رعدم  لاو در قسمتی از مصاحبە خود گفت: "حاال کە چندین تن از شهروندان همسایە شرقی ما جان خود را بە دلی

د. ها و حتی مقامات افغانستان علیە ایران اظهار نظر کردناند، تمامی رسانەقوانین مرزی و قوانین کشور ما از دست داده

 180الدی می 2019بگذارید موضوع را طور دیگری واکاوی کنم. اخیراً پنتاگون در آمار خود اعالم کرده کە در سال 

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا و  نفر از غیرنظامیان بر اثر عملیات 700حدود  2020نفر غیرنظامی و از ابتدای سال 

یچ حرفی اند. سوال اینجاست کە چرا مقامات افغانستان در این مورد ههمچنین اقدامات طالبان در افغانستان کشتە شده

 شوند؟". شتە میگویند سربازان وطن شان چگونە بە دست آمریکا و طالبان کزنند و چرا نمینمی

ومت رای حکببر خالف گفتە سفیر سابق ایران، واقعیت این است کە مجموع سود اقتصادی و سیاسی کارگران افغانستانی 

انی ن افغانستاهندگاایران بیش از هزینەهای اقامت آنها در ایران بودە است. عالوە بر کمک های کە دولت ایران از بابت پن

تثمار ی و اسملل در این مدت دریافت نمودە، سود کالنی از طریق کار کارگران افغانستان از دفتر پناهندگان سازمان

ناب سفیر عایی جمضاعف آنها نصیب کارفرمایان و دولت ایران شدە است کە بە تنهایی بایستی بیشتر از رقم هزینە های اد

ە و ە نمودمت ایران از مهاجران استفادباشد. در زمان جنگ ایران و عراق و هم چنین در جنگ داخلی سوریە نیز حکو

ا خود ب موجب کشتە شدن شمار زیادی از آنها شدە است. در زمان حکومت دولت چپ گرای افغانستان نیز دولت ایران

ی در گ داخلحمایت از گروە های مسلح بنیادگرا و کمک بە تسلیح آنها در آوارگی مردم بیگناە این کشور و ایجاد جن

یتی است م واقعهخربی بە عهدە داشتە است. کمک بە ناتو و امریکا هنگام اشغال افغانستان توسط ایران افغانستان نقش م

 آن را در اندە وغیر قابل کتمان. در واقع حکومت ایران هیچگاە بە کنوانسیون های مربوط بە حقوق پناهندگان پایبند نم

سنامە بە دن شنابسیاری از کودکان مهاجران از تحصیل، ندا مورد پناهندگان افغانستانی رعایت نکردە است. محروم نمودن

گران اکثر کار داشتن کودکانی کە در ایران بە دنیا آمدەاند، بە رسمیت نشناختن ازدواج ایرانی ها با مهاجران، محروم نگاە

 یز قربانیاال نحود و پناهندە از بیمە و قانون کار و یارانە تنها بخشی از اجحافاتی است کە علیە مهاجران اعمال می ش

غانستانی تکش افکردن آنها بر سر اختالفات بین دو حکومت بر آنها افزودە شدەاند. کارگران، پناهندگان و مهاجران زحم

ی قوق انسانحرید و نباید قربانی اختالفات حکومتها در ایران و افغانستان شوند، دست از آزار و اذیت و کشتار آنها بردا

 د!شان را رعایت کنی

 

 خواهند!خواهند، کار، یا حقوق بیکاری مینمی قهصدبیکاران 
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 بخش هفتم -ساموا  شیالت دستمزد حداقلی استعماری در صنایع–حداقل بازده 

 آمریکا" آرام، ساموای اقیانوس در دریایی صنایع -جزرومد  بخشی از کتاب "تعادل

 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 گودرزمترجم 

 

 

 ستمزد ها در ساموای آمریکاتاریخچه د

کرد که کمیته ویژه "رابطه صنعتی کار" مواضعی  ، نماینده ساموا در کنگره فالوماوگا احساس می2008در سال 

جانبدارانه داشته و عادالنه برخورد نکرد و عمال منافع کارگران را در نظر نگرفت. در یک جلسه شهادت مجلس 

کمیته صنعتی در ساموا قرار بود که عامل کنترل منافع داخلی باشد ولی در سنا او توضیح داد که چگونه ساختار 

با اجرای قانون شمول قانون فدرال حداقل  2007عمل حافظ منافع سرمایه گذاران شده بود تا سرانجام در سال 

روابط دستمزد در مناطق تحت سلطه ملغی شد. او گفت که از الغای این کمیته حمایت کرده است چراکه کمیته 

 صنعتی کذب بود و توهین به هوش هر کارگر دستمزدی در ساموا به حساب می آمد.

ز او حمایت  ه نبودنماینده کنگره فالوماوگا بر این باور بود که ارزیابی این کمیته از وضعیت اقتصادی ساموا عادالن

سال  ید. دردت اقتصادی منطقه می معیار زندگی بهتری برای کارگران صنایع دریایی در ساموا را مخالفت با پیشرف

ابطه رمیته کنیز نماینده حزب دموکرات در کنگره از ایالت کالیفرنیا جورج میلر تاکید کرد که سیاست های  2010

ماینده ر دو نصنعتی در چندین دهه گذشته بی ثمر بوده و بطور غیرعادالنه دستمزد ها را پایین نگه داشته است. ه

طبیعی  مکاناتتولید غذاهای دریایی می توانستند ضمن تامین دستمزد عادالنه از منافع و ا باور داشتند که صنایع

 قابل باالمها در منطقه استفاده شایانی ببرند. ولی کمیته رابطه صنعتی کار ترجیح داد که بطور یکطرفه از منافع ان

 بردن امکانات زندگی کارگران استفاده کند.

"کمیته رابطه صنعتی کار" مشابه ای وجود نداشت، اما انحصار سازمان سرمایه داران  در حالی که در جزایر هاوائی

صنایع نیشکر هاوایی در نیمه اول قرن بیستم نرخ دستمزد کارگران را در تمام منطقه تحت استعمار پاسیفیک تعیین 
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هی بزنند در لیست سیاه قرار می کرده بود. کارگرانی که سعی می کردند علیه این نرخ اقدام کنند یا دست به سازماند

 گرفتند و در هیچ کجا از منطقه نمی توانستند کار پیدا کنند.

نحالل د از ادر حالی که مسئولین فدرال در واشینگتن علیه کمیته "رابطه صنعتی کار" سخن می گفتند، چند سال بع

بهی می یته مشاو خواستار تشکیل مجدد کمکمیته صداهایی در ساموا بلند شد که از سابقه آن کمیته حمایت می کردند 

ربه آن مصاحبه شده بودند از تج 2015و  2014شدند. رهبران محلی و برخی صنعتگران این رشته که در سالهای 

 وی کرد کمیته مثبت یاد می کردند که در تصمیم گیری برای تعیین دستمزد ها به شرایط اقتصادی محلی نگاه م

ادامه  2017عت ماهی و تولید غذای دریایی را در نظر می گرفت. این بحث ها تا سال پایداری تغییرات و کشش صن

 تهیه کرد یحه ایداشت و سرانجام نماینده کنگره آماتا با حمایت  فرماندار جدید منطقه تحت سلطه ساموای آمریکا ال

ه ه تحت سلطن منطقبا اداره کنندگا که خواستار انتقال تصمیم به مقامات محلی بود. نمایندگان و رهبران محلی همواره

ارجی و  خذاران گروابط پیچیده ای داشتند و الزم می دیدند که با نوعی مالیمت با خواسته های دولت فدرال، سرمایه 

 تجار و کسبه محلی کنار بیایند.

دامه اهم  باور تاریخی و سنتی، و کنش های مبتنی بر وابستگی سنگین منطقه به صنعت تون در قرن بیست و یک

لیل نوان دیافته است. رهبران کنونی صنایع تولید کنسرو تون دائما از صدمات افزایش مجدد کف دستمزد ها به ع

موا یعنی هر دو کمپانی فعال در سا 2015اصلی برای لزوم خروج این صنعت از ساموا سخن می گویند. در ماه مه 

دیرعامل مردند. ا مخالفت خود را با افزایش دستمزد ها اعالم کاستارکیست و سه کشتی به همراه اتاق بازرگانی سامو

ما  ا برایسه کشتی گفت: "ما تابحال سرمایه گذاری های بزرگی در صنعت در ساموا کرده ایم و افزایش دستمزد ه

 وننیزاسیغیرقابل تحمل است. ما یک تاسیسات نوپا هستیم و بعد از سرمایه گذاری برای تاسیس و نوسازی و مدر

ا تعطیل رت مان دستگاه های نصب شده توانی برای افزایش دستمزد با این شیب تند را نداریم و مجبوریم کالً تأسیسا

 کنیم.

ل ر حداقاما سخن آخر را یک کارشناس وزارت کار آمریکا در شهادتنامه خود در کنگره زد با این اعالم که اگ

ا را در هستمزد دزندگی در ایاالت پنجاه گانه برگردانید، باید  دستمزد در ساموا را بخواهید به ارزش کار و هزینه

 $ است(.7.75دالر باال ببرید )این کف دستمزدها در حال حاضر فقط  16.75سطح فدرال به 

 

 دیدگان کرونا را تامین کند!دستان و آسیبدولت باید معاش تهی
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 بخش شانزدهم -طرح کلی تاریخ کار 

 المللی تاریخ اجتماعی یان لوکاسن، انستیتو بین

 
 

 ادامه –آخرین تحوالت 
ستعماری، ارچوبی مدل اروپائی مدتها به عنوان یک مدل نمونه، در برخی نقاط دیگر دنیا تعقیب می شد، مقدمتاً در چا

ی کار ستعماراو البته نه فقط به این علت. سپس سازمان بین المللی کار به انتقاد بیشتر و بیشتری از سیاستهای 

امنیت  یمنی ورخاست. در نتیجه توجهات از مبارزه علیه کار ناآزاد به حمایت از حقوق کار، قراردادهای جمعی، اب

ردار ت برخوکار بیمۀ خطرات شغلی کشیده شد. در مستعمرات، بخش عمومی اولین بخشی بود که از نتایج این تغییرا

ین امر ، در امستعمرات، اهالی کشور استعمارگر بودند شد. این واقعیت که عدۀ بسیاری از کارمندان بخش دولتی در

 تأثیر بسزائی داشت.

ی تحادیه هادند، اشاولین اتحادیه های کارگری که در بیرون از جهان آتالنتیک )شامل اروپا، افریقا و امریکا( ایجاد 

رگ، های بزهائی در شرکتکارکنان دولتی و شاغل در شرکتهای راه آهن، خاصه رانندگان قطار بودند. سپس اتحادیه 

 دوره های ند. درکه اروپائیان در آنها حضور مسلط داشتند، ایجاد شدند؛ مثالً در کارخانه های نساجی و در معادن ه

هند. آن سترش دآخری استعمار و پس از استعمار، این اتحادیه ها کوشیدند مدل شان را به دیگر بخشهای کار جامعه گ

ی" بخش رسم"آنها قوانین تفصیلی کار و نقش قانونی سازمانهای کارگران جاری بودند، بخشهائی از اقتصاد که در 

 بخش غیررسمی" نام گرفت." –که اکثریت جمعیت کارگران را شامل می شد  –نام گرفتند و باقی بازار کار 

در مستعمرات پیشین رو به گسترش داشت، در دهه های اخیر سیر معکوسی در حالی که بخش هنوز کوچک رسمی 

را طی کرده و کوچک تر شده است. این روند تا حدودی ناشی از "ملی زدائی" )خصوصی سازی( صنایع و خدمات 

است، که در بسیاری از کشورها اعمال شده است. بخش غیررسمی و نامنظم در سراسر دنیا گسترش یافته است. 

ن شک تغییراتی که در کشورهای سوسیالیستی سابق رخ داده اند، در این روند سهم بزرگی داشته اند. مورد بسیار بدو

قابل توجه، روند غیررسمی کردن "دوفاکتوی" کار در چین است. ایده آل لیبرالی کارگری که به عنوان "کارفرمای 

ل اش است، اکنون در چین یک واقعیت است. این کوچک" مدام در کار بهبود وضع خویش از طریق تغییر مدام شغ

به قلم تی چانگ ترسیم شده است. وو چومینگ، شخصیت اصلی دختران کارخانه، گرایش به روشنی در کتاب 

 سالگی در دفتر یادداشتهای روزانه اش نوشته است: 17داستان، که 
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ارخانه این ک ماه تمام است که داری درببین وو! تو نمی توانی مدام این جوری زندگی کنی! فکر کن! االن شش 

گر ک کاریکار می کنی. اما چی عایدت شده؟ عین کار قبلی ات. خودت می دانی تمام عمرت را هم که به جای 

 ه باشد.داشت مهاجر در بخش قالب گیری پالستیک کار کنی، به جائی نمی رسی. بنابراین برو پی کاری که آینده

یت باشد. ن موفقییر شغل مکرر تنها به طور موقت و برای کارگران محدودی می تواند قرینیاز به استدالل نیست که تغ

می تواند کار ن برای قریب به اتفاق کارگران و در بیشترین دورۀ زندگی کاری شان چنین رویکرد بیقرار و بیروحی به

 گزینه ای باشد.

 تشدید تالش کاری )افزایش ساعات کار(

بات خانوار، خاصه به علت افزایش کار مزدی زنان، نقطه عطف دومی در عرصۀ مناستشدید تالش کاری در هر 

ی است اکار در دهه های گذشته بوده است. این روند خاصه از آن رو جالب است که درست بر خالف گرایش اصلی 

. آن گرایش بود به اوج رسیده 1998ساعته در فرانسه در سال  35جریان داشت و با اعالم هفتۀ کار  19که از قرن 

لیدوری ایش توتاریخی در زمان خودش کامالً منطقی به نظر می رسید، زیرا با گسترش مکانیکی کردن و بنابراین افز

 –ۀ رفاه به فرض توزیع عادالن –کار، این امکان فراهم شده بود که در زمان معین تولید مدام بیشتری صورت گیرد و 

 ف شوند.محصوالت تولیدشده توسط کارگران مصر

 اعم از زن و -ساعت و بیشتر بدون تمایز برای عموم کارگران 12که در آنها روزکار  19دوره های شومی در قرن 

شته شد. ساعته بردا 8ام به گام محدود شدند. اولین گام بزرگ با تثبیت روزکار رایج بود، گ -مرد و کودک و بزرگ 

گی برای جنبش ۀ پس از جنگ جهانی اول انجام شد. این افتخار بزر، در اوضاع آشفت1919این اقدام در هلند در سال 

نسه اعالم ساعته را در فرا 40هفتۀ کار  1936کارگری بود. نخست وزیر سوسیالیست فرانسه، لئون بلوم، در سال 

ار ساعت ک 40کرد. گام دوم در بسیاری از کشورهای اروپائی اعالم شنبه به عنوان روز تعطیل بود، که محدودیت 

ه تعداد بتصویب کرد و به دنبال آن  1960دسامبر  23در هفته را تثبیت می کرد. مجلس هلند این قانون را در 

 روزهای مرخصی استحقاقی نیز به میزان قابل توجهی افزوده شد.    

 

 اشتغال ایجاد و شغلی امنیت تامین برای بیکاری، یهعل
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 خودکشی، سهم کارگران هویزە از ثروت ملی!

 دقصا

 

 

مردم  یلی ازخبرهای تلخ و تکان دهندە از وضعیت زحمتکشان کم نیستند، اخباری کە شنیدن و خواندشان وجدان خ

ر درا بە درد می آورند. عذاب وجدان انسان با وجدان زمانی بیشتر می شود کە مطلع می شود کارگری 

 ثروتمندترین استان کشور بخاطر نداری خودش را دار میزند!

فت نروز گذشتە در میان انبوهی از خبرهای تاسف آور مختلف کە منتشر شد، خبر خودکشی کارگر در چند 

دانی را با وج هویزە از همە دردناکتر بود. خبری آن چنان دردناک و تکان دهندە کە خواندن اش وجدان هر انسان

ن نفتی ر میداژیک "عمران" کارگبایستی بە درد آوردە و بە فکر انداختە باشد. انتشار فیلم و خبر خودکشی ترا

رداخت هویزە کە برای یک شرکت پیمانکار کار می کرد و بواسطە استیصال معیشتی و امتناع کارفرما از پ

 د. دستمزد و مساعدە  بە وی خودش را در محل کارش حلق آویز نمود یکی از شوم ترین خبرهای هفتە بو

 د. می هستنناپذیر میلیون ها کارگر ایرانی در جمهوری اسالاین گونە وقایع حکایت مکرر زندگی سخت و تحمل 

در مورد سودآور نبودن کارخانە ها در ایران زیادی اغراق می شود و از آن بهانەای ساختەاند جهت نگاە داشتن 

دستمزدها کارگران در زیر خط فقر و ندادن بە موقع آن. محال است کسی محض رضای خدا کارخانە درست کند 

سود آن نباشد، و محال تر آن است کە کارخانەداری سود نبرد اما در کارخانە اش را تختە نکند. در ایران  و در پی

تنها در اثر پائین بودن دستمزدها و پرداخت نکردن مزایای شغلی بە کارگران هر سالە مبلغ کالنی سود بە جیب 

چهار تا پنج برابر کارگر در ایران است  کارخانە داران سرازیر می شود. اگر در کشورهای کە دستمزد کارگر

 تولید بە صرفە است، چگونە ممکن است در ایران کارخانە داری مقرون بە صرفە نباشد. 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 71 71 شماره 2020ژوئن  12ر ، براب1399خرداد  23 جمعه

 

 

- 13 - 

 جُنگ کارگری

کت های ورد شردر مورد کارخانە ها ممکن است کسانی فریب این تبلیغات را بخورند و آنرا باور کنند، اما در م

 نخواهند کرد. نفتی و پتروشیمی چنین ادعایی را کسی قبول 

درصد درآمد ایران حداقل تا قبل از تحریم نفتی امریکا از فروش نفت خوزستان تامین شدە است.  ٨٠تا  ٧٠بین 

افزون بر آن خوزستان یکی از قطب های اصلی کشاورزی کشور است. با این همە وضعیت زندگی کارگران در 

ر صدها اعتصاب کارگری در اعتراض بە وضعیت خوزستان چنان غیر قابل تحمل شدە است کە در سالهای اخی

بد مزدی و شرایط کاری از طرف کارگران صورت گرفتە است. متاسفانە سال بە سال هم گذران زندگی برای 

کارگرانی کە با کار و تالششان درآمد عمدە کشور را تامین می کنند بدتر می شود. حاال فقر و بی حقوقی و 

مدیران دولتی عرصە را چنان بر زحمتکشان تنگ نمودە و طاقت آنها را تحلیل زورگویی شرکتهای پیمانکار و 

بردە کە بعضا برای خالصی از جهنمی کە برای آنها ساختەاند، دست بە خودکشی می زنند کە البتە راە درستی 

 برای خالصی نبودە و نیست. فقر و فالکت و استیصال محدود بە خوزستان ثروتمند نیست، در کردستان و

بلوچستان فقیر و مناطق دیگر نیز شمار کسانی کە از روی ناچاری دست بە خودکشی می زنند کم نیست. علت 

خودکشی ها ولی کم و بیش مشابە و منشا بیشترشان فقر و درماندگی از تامین معیشت و گرداندن چرخ زندگی 

رانتخوار وابستە بە آنها کە  است. مقصر اصلی این خودکشی ها کسی غیر از حکومت غارتگر و سرمایەداران

هزار تومان مساعدە بە کارگری  ٥٠٠برای افزایش سود حد و مرزی برای خود قائل نمی شوند نیستند. پرداخت 

کە چند ماە بی درآمد بودە و دستمزد اردیبهشت ماە اش را تا نیمە خرداد هم بە او ندادەاند و می توانست مانع از 

توقع زیادی است و نە پرداخت آن برای شرکتی کە سالیانە صدها میلیارد تومان خودکشی " عمران" بشود نە یک 

سود خالص از بابت استثمار مضاعف کارگران اش بە جیب میزند، مشکلی برای آن ایجاد می کرد. اما این یک 

ی رویە است کە از طرف شرکتهای پیمانکار برای محتاج و مطیع نگاە داشتن کارگران و تحمیل قراردادها

ظالمانە سفید بە کارگران در همە شرکتهای پیمانکار اعمال می شود هر وقت هم کە کارگر اعتراض می کند بە 

راحتی او را بە انواع اتهامات متهم و تحویل ماموران امنیتی و دستگاە قضایی می دهند تا دمار از روزگارش 

چە بر سر کارگر و خانوادەاش می آورند.  درآورد! برای صاحبان این شرکتها هم مهم نیست کە با اعمال شان

شکایت کارگران هم رە بجایی نمی برد. قضایا روشن است، مدیریت شرکت "نظم آفرینان ایمان" قصد داشتە کە 

کارگران را وادار بە امضای قرار داد سفید نماید، کارگران از مدیریت شرکت بخاطر درخواست غیرقانونی اش 

کردەاند، در ادارە کار بە شکایت شان رسیدگی نشدە، با این همە نیمی از کارگران از  بە ادارە کار هویزە شکایت،

امضای قرارداد طفرە رفتەاند، جناب "حجازی" مدیر عامل شرکت نیز برای تالفی دستمزد اردیبهشت کارگران 

ز متوفی هم گویا را پرداخت نکردە است. حاال بعد از خودکشی کارگر جناب مدیر عامل همە چیز را وارونە و ا

طلب کار شدە است! ظاهرا برایش هم چندان اهمیت ندارد کە مدیر ادارە کار "هویزە" بعد از مرگ 

"عمران"صحت قرارداد سفید و انطباق نداشتن مفاد آن با قانون را تائید نمودە. جناب مدیربا ایمان شرکت "نظم 

ست کە نگران پیامد اعمال خود نباشد. ظاهرا در قانون آفرینان" گویا پشت اش آنقدر بە مسئولین با ایمان گرم ه
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ثروت و درآمدهای کشور از آن همە مردم است و بە تبع آن بایستی همە اتباع کشور در آن سهم مساوی داشتە 

باشند و دولت بطور عادالنە آن را میان مردم بە صورت مختلف توزیع کند. اما در عمل می بینیم کە چنین نیست 

ان شرکتها و کارگزاران حکومتی از درآمدهای کشور نجومی و میلیاردی است ولی سهم کارگران و سهم صاحب

 هویزە حتی در استان زرخیز خوزستان آنقدر نیست کە مانع از خودکشی شان در اثر فقر و نداری شود! 

ترش و گس انیابیکارگران برای دفاع از حقوق شان و رهایی از فقر و بی حقوقی راه دیگری جز همبستگی، سازم

 هدفمند مبارزات شان ندارند.

ا، دن آنهشافزایش واقعی دستمزدها و پرداخت منظم و بە موقع آنها، فسق قراردادهای موقت و سفید و موقوف 

نند تضمین امنیت شغلی، حق تشکل، انحالل شرکت های پیمانکار، مواردی هستند کە در حال حاضر می توا

 مانکار را متحد و بسیج نماید. کارگران شاغل در شرکتهای پی

 

 
 

 

 !دهید پایان کارگری سندیکاهای سرکوب به
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 یدادهای کارگری هفتهگذر و نظری بر رو

 ُجنگ کارگری

 

 

های مخابرات آذربایجان شرکتیادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری صنعت نفت، تجمع اعتراضی کارگران 

کارگر  کارگر ماشین سازی تبریز، خودکشی 4ه، کشته و مصدوم شدن شرقی، تجمع کارگران بیکار شدە هفت تپ

زدی تازە مماە زندان تازە برای رهبر زندانی اتحادیه آزاد کارگران، امضای مصوبه  13میدان نفتی هویزه، 

 توسط نمایندگان تشکل های حکومتی، مهمترین رویدادهای کارگری هفته بودند. 

 ری صنعت نفتادامه اعتراضات کارگران پیمانکا

کارگران پیمانکاری ها در صنعت نفت در این هفته نیز نسبت به تعلل شرکت ها در اجرای طبقه بندی شغلی که 

از طرف وزیر نفت صادر شد اعتراض کردند. ابالغیه طرح طبقه بندی پس از یک  98ابالغیه آن در اسفند 

از گسترش آنها در صنایع نفت که از  رشته اعتراضات کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکار و نگرانی

دستمزدها و مزایای شغلی شان ناراضی و آنها را کم و تبعیض آمیز می دانند صادر شد. گفتنی است که شرکتهای 

پیمانکار نگران هستند که در صورت اجرای طبقه بندی مشاغل این خواسته به تمام شرکتهای پیمانکار تعمیم پدا 

م آن با وجود دستور وزیر طفرە می روند. اجرا نشدن طبقه بندی توسط صاحبان این کند به همین جهت از انجا

شرکتها موجب می شود که آنها بتوانند دستمزد و مزایای شغلی کارگران فنی و متخصص را در سطح کارگران 

ضر به فاقد تخصص که به اندازە حداقل دستمزد است ثابت نگاە دارند! بعضی از این شرکتها امسال حتی حا

پرداخت افزایش دستمزد شورای عالی کار هم نیستند و خواهان منجمد کردن سطح دستمزدها به رغم افزایش 

تورم و قیمت ها هستند. این در حالی است که خود این شرکتها قیمت خدمات شان را افزایش دادە و همه ساله 

دن مزایای قانونی به کارگران آنهاست. سودهای کالنی به جیب می زنند که بخشی از سودهایشان از بابت ندا

معضل اصلی کارگران که باعث پایمال شدن حقوق و استثمار مضاعف شان می شود جلوگیری مسئولین دولتی و 
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مدیران شرکتها از تشکیل سندیکاهای کارگری در این شرکتهاست. درست به همین خاطر است که پیمانکاران در 

اجرا نمی کنند. اعتراضات البته همراە با تشکل است که می تواند به یکه نبود تشکل حتی دستور وزیر را هم 

تازی های دولت و کارفرمایان علیه کارگران خاتمه دهد. مبارزە برای تشکل هر گاە به سطح اعتراضات برسد 

 وند!دیگر دولت و کارفرما قادر به جلوگیری از آن نیستند. درست همانطور که قادر به مهار اعتراضات نمی ش

 اعتصاب و تجمع کارکنان خدمات اول مخابرات آذربایجان شرقی

ن از ت 14در روز سه شنبه این هفته کارکنان خدمات اول مخابرات آذربایجان شرقی در اعتراض به اخراج 

ای طبقه نفر در پی اعتصاب خرداد ماە کارگران برای اجر 14همکاران شان مبادرت به اعتصاب نمودند. این 

رای باغل جهت تنبیه از کار اخرج شدند. اعتراض برای اجرای طبقه بندی مشاغل به عنوان راهی بندی مش

قه و ی متعلمبارزە علیه نگاە داشتن دستمزدها ی کارگران فنی و متخصص در سطح حداقل دستمزد و ندادن مزایا

 ز قانوناز آنجا که هنوفریز دستمزدی در شهرهای مختلف در این اواخر افزایش چشمگیری پیدا نمودە است. 

ادر به احتی قطبقه بندی مشاغل مانند سایر مواد رفاهی از قانون کار حذف نشدە است، دولت و کارفرمایان به ر

نند. رو نشانادیدە گرفتن آن نیستند. ولی در عوض تالش می کنند با اخراج کارگران این گونه اعتراضات را ف

فزایش ی توسط همکاران شان عملی هوشمندانه است که حکایت از ااعتصاب برای بازگرداندن کارگران اخراج

 ارگرانکسطح آگاهی مبارزاتی کارگران دارد و می تواند نقش مهمی در افزایش همبستگی و حفظ امنیت شغلی 

خراجی ارگران مبارز و حق طلب که در مقابل ستمگری دولت و کارفرمایان می ایستند داشته باشد. بازگرداندن کا

 اقع دفاع کارگران از خود و تضمینی است برای بهبود شرایط مزدی و شغلی شان. در و

 ادامه مبارزات صنفی کارگران هفت تپه

ان د همچنتجمع و اعتراض در هفت تپه که از هفته پیش با اعتراض جمعی از کارگران این مجتمع شروع شدە بو

ت و های سخشدن حق بیمه مربوط به بازنشستگی کارادامه دارد و کارگران در این هفته نیز نسبت به پرداخت ن

یگی زیان آور و همچنین قطع مزایای مزدی توسط مدیریت اعتراض کردند. در حالی که محاکمه امید اسدب

 ان اینمدیرعامل هفت تپه به جرم اختالس کالن مالی و ارزی جریان دارد، مزایای مزدی ماە گذشته کارگر

ران رد کارگمی رسد که مدیریت شرکت با این اقدام مزورانه و حساب شدە قصد دامجتمع را قطع کردند. به نظر 

ر هادهای شهولین نرا وادار به عکس العمل نماید و از آن جهت فشار به دادگاە سواستفادە نماید. در این قضیه مسئ

ی شابهاممنظور  نیز که موضوع رشوە گیری شان از مدیریت آشکار و همه از آن مطلع شدەاند، به نظر می رسد

 را دنبال می کنند!

 کارگر ماشین سازی تبریز ٤کشته و مصدوم شدن 

متاسفانه حوادث کار همچنان در واحدهای تولیدی خرد و کالن در حال گرفتن قربانی از میان کارگران است. در 

بوالفضل باالزاده اکارگر کارخانه ماشین سازی تبریز به نام های " 2این هفته نیز به دنبال یک حادثه کاری 

شدت هللا دشتی" و " مراد زارعی" به بیتتن دیگر به نام های " 2کشته و القلندیس" و "سجاد زینال پور ماهر" 

مصدوم شدند. علت این حادثه گفته شدە گاز گرفتگی بودە است. گفتنی است که شمار حوادث کار طی دهه های 

قدام موثری برای کاهش آنها انجام نشدە است. مسئولین دولتی گذشته هموارە در حال افزایش بودە و تا کنون ا

کمبود بازرسان کار را علت افزایش حوادث شغلی ذکر می کنند. با این حال بررسی چگونگی وقوع حوادثی که 
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گزارشات آنها منتشر شدەاند، نشان می دهد که علت اصلی عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی در محل های 

به دلیل سودطلبی کارفرمایان اتفاق می افتد. نبود تشکل کارگری و عدم مجازات کارفرمایان متخلف  کار است که

از دیگر عوامل عمدە گسترش حوادث شغلی است. کمبود بازرسین کار در این میان نقش کمتری دارد زیرا اگر 

ازات نشوند قوانین ایمنی را کارفرمایان و مدیران متخلف مجازات شوند، بقیه مجبور می شوند برای اینکه مج

رعایت کنند و مسئله کمبود بازرس نیز تا حدود زیادی حل می شود. مسئله اصلی اما نگاە حکومت به کارگر و 

جان و سالمت و حقوق کارگر است که برای جان و حقوق کارگر ارزشی قائل نیست و سودآوری سرمایه را بر 

 جان کارگر ارجح می داند!

 ت هویزەخودکشی کارگر نف

اخت و پرد عمران روشنی مقدم کارگر میدان نفتی هویزە در سە شنبە هفتە جاری بە دلیل وضعیت دشوار معیشتی

ودکشی نشدن دستمزد اردیبهشت ماە توسط شرکت پیمانکار در محل کارش خودکشی کرد. یکی دیگر از دالیل خ

قرار  ست. بەای سفید کار توسط کارفرما بودە این کارگر مستاصل گفتە شدە اجبار کارگران بە امضای قراردادها

 او از اطالع کارفرما قبل از خودکشی عمران روشنی مقدم حتی حاضر بە پرداخت مساعدە بە وی نشدە است و

د و ا تائیرفرط ناامیدی و استیصال خودکشی کردە است. کارفرما پرداخت نکردن دستمزد کارگران در اردیبهشت 

 ارە کارپول از طرف شرکتی کە پیمانکار برای آن کار میکند اعالم کردە است. ادعلت آن را پرداخت نشدن 

ودە تائید نم ردەاندمنطقە نیز وجود قرارداد سفید امضا را کە با تهدید عدەای از کارگران را مجبور بە امضای آن ک

ارگر کخودکشی این است ولی قبل از آن شکایت کارگران در این خصوص را پیگیری نکردە است. تنها بعد از 

اند و ها نگرفتاداره کار شهرستان هویزه تایید کرده است که : "این کارگران حقوق اردیبهشت ماه رمدیر ادارە 

ر ه چرا مدیکنیست  قراردادهای آنها نیز نیازمند بازبینی است تا با اصول و قواعد کار تطابق داشته باشد"! معلوم

رکتهای ا که شتازە یادش افتادە است. این قضیه تراژیک به تنهایی ظلمی ر ادارە کار بعد از خودکشی یک کارگر

کار پوچ  ادارە پیمانکار با همدستی ادارات کار بر سر کارگران می آورند آشکار می کند. بهانه کارفرما و مدیر

ارند که انی دنستر از آن هستند که بتواند کسی را اغنا کند. هر دوی آنها سهمی در این فاجعه تراژیک و غیر ا

ت که دس بایستی تاوان آن را پس بدهند. اما مقصر اصلی در این قضیه دولت و مجلس و دستگاە قضایی هستند

 د. بودەانکارفرمایان را برای انواع ستمگری علیه زحمتکشان باز گذاشتهاند و هیچگاە جوابگوی اعمالشان ن

 صدور حکم تازە زندان برای جعفر عظیم زادە

هبر رسیاست سرکوب فعالین و رهبران تشکل های مستقل کارگری، در این هفته جعفر عظیم زادە در ادامه 

تهام آقای عظیم ماە زندان دیگر محکوم شد. ظاهرا ا 13زندانی اتحادیه آزاد کارگران در یک بیدادگاە والیی به 

لیل اما د عتراضی بودە است!زادە ادامه فعالیتهای وی در زندان از آن جمله شرکت در جمع آوری یک طومار ا

رویه  ت. اینواقعی تشدید محکومیت ایشان پایبند ماندن به حقوق خود و کارگران و دفاع از این حقوق بودە اس

رش سالهاست که در رژیم والیی علیه مبارزان مدنی و سیاسی معتقد بکار گرفته شدە ولی نتیجهاش گست

ه ککارانی ماندن این رویه و عامالن جنایتکار آنهاست. جنایتاعتراضات و مقاومتهای زحمتکشان و بی نتیجه 

 ادە رازبرای انسانهای زحمتکش هیچ حق و حقوقی قائل نیستند. ما صدور حکم جدید زندان برای آقای عظیم 

 محکوم می کنیم، خواهان آزادی و لغو احکام ظالمانه علیه ایشان هستیم. 



 

 

 گروه کار کارگری
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 جُنگ کارگری

 ای حکومتیامضای مصوبه مزدی توسط نمایندگان تشکل ه

ی د شوراسر انجام در این هفته نمایندگان تشکل های حکومتی پس از یکی دوماە قهرمان بازی، مصوبه دستمز

اقعی رندە وبعالی کار را امضا کردند و بعد از آن مانند سالهای گذشته شروع به توجیه آن نمودند. در واقع 

ستخدام می درصدی که به دستمزد کسانی که تازە ا 5مصوبه جدید کسی غیر از کارفرمایان نیست. چرا که مبلغ 

نی در ند. یعشوند را با کسر کردن از حق سنوات کارگران سابقه دار و کاهش دستمزد کارگران شاغل تامین نمود

! همچنین قرار هزار تومان کسر کردند تا به دستمزد حداقل بگیران اضافه کنند 75واقع دستمزد ماهانه آنها را 

از  هزار تومان در صورت تصویب آن در دولت اضافه کنند. کسر حق سنوات 200کارگران را  است حق مسکن

سنوات  هزار تومان در ماە سود بزرگی را نصیب کارفرمایان و ضرر هنگفتی به حق 100هزار تومان به  175

ف باقی التکلیچنان بپایان کار کارگران وارد می کند. در این مذاکرات تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان نیز هم 

 شورای ماندە و تعیین آن مانند حق مسکن از طرف شورای عالی کار به دولت سپردە شدە است! به واقع خود

 عالی کار بخشی از وظایف اش را دو دستی تقدیم دولت نمودە است!

ش با افزای تنها ودنددر واقع نتیجه بحث دستمزد همانی شد که دولت و کارفرمایان می خواستند و از اول هم گفته ب

گ بین حق مسکن موافق هستند. گفتنی است در همین یکی دوماە گذشته کرایه مسکن در تهران و شهرهای بزر

فزودە ز مبلغ ااهزار تومان در ماە افزایش یافته است و قیمت کاالها و خدمات نیز در این مدت بیش  600تا  400

 به دستمزد باال رفته اند. 
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