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 یادداشت      
 ای نان تا جراحی زیبایی حیواناتاز سرقت برای لقمه

 رضاییمراد 

 
  

رای امور در نشریه نارکومون، ارگان رسمی کمیساریای خلق ب 1918این پوستر بیش از صد سال قدمت دارد و در سال 

ی حاکم بر رنجبران. همین محتوا را آمیز از ستم طبقهاغراق تصویری نسبتا  ی انقالبی منتشر شده است. نظامی در روسیه

توان دید. تصویری از تضاد میان طبقات ستمگر و ها، شعرها و هنرهای تجسمی آن دوران میدر بسیاری از رمان

ظم با نو البته این دارد ستمکش اجتماع، که نظم موجود سویی را در رنج و هرمان و سمتی را در ناز و نعمت نگاه می
 شود.ی قهریه حفظ میی حاکم نظیر ایدئولوژی و قوهابزارهای طبقه

وزده نی اوضاع اقتصادی و اجتماعی اواسط قرن حال آیا اوضاع اجتماعی در آن عصر واقعا  به همین شکل بود؟ مطالعه

ی اجتماعی این یک و نیم متر متداول صلهی اجتماعی)فابقاتی و فاصلهگوید کمابیش بله! تضاد طتا اواسط قرن بیست می

شود!( در ای است که به میانجی اقتصاد واقع میی اجتماعی نام وضعیت اجتماعی ظالمانهدر دوران کرونا نیست. فاصله

تکامل  وعینی  آن دوران اکیدا  عیان، عریان و قابل لمس بود. هر چند اگر رشد و تکامل نیروهای مولده به عنوان شرط

 ی کارگر به عنوان شرط ذهنی وجود نداشت، شاید همان وضعیت تا روزگار ما نیز تداوم داشت.زات طبقهمبار

کند، الزاما  به بحران اقتصادی موجود در ایران، که صرف نظر از دالیل آن در تورم و رکود توامان اقتصادی بروز می

گذاشتن بار دشواری »اقتصادی دولت به صورت خالصه ی ها، برنامهضرر همه نیست. به عنوان مثال در ماجرای تحریم

های معیشت برای است. پایین نگه داشتن دستمزد کارگران و افزایش هزینه« اقتصادی بر دوش طبقات متوسط و فرودست

های اعمال شده در ها رانتدار تنها بخشی از این سیاست است. در کنار این سیاستی سرمایهحراست از سود طبقه

داری حامی حکومت به سودهایی برسد که گاه میزان آن در ت و صادرات سبب شد بخش مشخصی از سرمایهواردا

ی افزایش قیمت ارز، هر چند این افزایش قیمت، موجب تورم در شود. یا در مسالهداری غرب نیز نجومی تلقی میسرمایه

شد، اما بخشی از جامعه که هم پول داشت و هم های معیشتی در زندگی اکثریت مردم کاالهای مصرفی و بروز دشواری
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ی دانست ارز چه زمانی و دقیقا  تا چه میزانی افزایش قیمت خواهد داشت، سودهایی کسب کرد که گاه حتی از دایرهمی
 تصور و خیال ما نیز بیرون است.

توان آن را با یمدیک شود که ای نزدر ایران امروز به نقطه« پایین»و « باال»همین دالیل سبب شده است تضاد میان 

فاوت تقاتی، اوضاع صد سال قبل مقایسه کرد. عدم استفاده از اصطالح تضاد طبقاتی، تعمدی است. عامل ایجاد تضاد طب

ی ایران، نه نسبت با ابزار تولید، که نسبت با زدههای مختلف جامعه با ابزار تولید است. اما در اقتصاد بحراننسبت بخش
 کند.یت اقتصادی افراد را متعین میحاکمیت وضع

 کند.تر میی میان دارا و ندار در ایران را روشنی گذشته دو خبر منتشر شد که عمق فاصلهدر هفته

 خیر بیشادر این سه ماهه »خبر اول مربوط به اوضاع طبقات فرودست است. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفته است 

د می اعتماما به آمار جمهوری اسال« زه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.درصد دستگیرشدگان در حو ۵0از 

ی ان دهندههای بار اولی، نشو به آمار واقعی دسترسی نداریم. اما همین اعالم رییس پلیس آگاهی از افزایش تعداد سرقت

اهی جز سرقت برای است و البته ر ها حقوق نگرفتهماه ای، همان کارگری است کهبروز فاجعه است. سارق غیر حرفه
 ایم.اش را در بینوایان ویکتور هوگو خواندهیابد. این همان تصویری است که مشابههای زندگی فرزندش نمیتامین حداقل

بن که در های ریپوش تبلت به دست، با عینکهیچ شباهتی به آن مامورهای شیک« پلیس آگاهی»باید توجه داشت که 

بر پیشانی « سارق»های قرون وسطایی است. وقتی ُمهر دهند ندارد. آگاهی، مرکز شکنجهزیونی نشان میهای تلوسریال

اش موجب بروز اعتراض و حساسیت در جامعه بشود. کردنخورد، او دیگر حامی و هواخواهی ندارد که شکنجهکسی می

« شدنبسته»برند و البته به کار می« متهم»ی ماموران آگاهی آزاد از هفت دولت، هر چه در توان دارند برای شکنجه
 ها برایشان نسبت به هرچیزی تقدم دارد!پرونده

ل جراحی افزایش تعداد عم« خوشی زیر دشان زده است.»خبر دوم مربوط به بخشی از جامعه است که به اصطالح عامه 

حی و جرا»ست این خبر را داده و نوشته ازیبایی برای حیوانات، موضوع این خبر بود. کمپین حقوق حیوانات در ایران 

آزاری است. اتفاقی که حیوان هیچ نقشی در تصمیم گیری آن ندارد. متاسفانه ها مصداق بارز حیوانبریدن دم و گوش سگ
 «گردد.ها به عنوان جراحی زیبایی شناخته شده و توسط بسیاری از دامپزشکان انجام میاین روزها این نوع جراحی

ای از توانگری اقتصادی رسیده است که دیگر دار در ایران، به سطح و درجهی سرمایهدو سو دارد. اوال  طبقه این ماجرا

های المبورگینی در داند پولش را کجا خرج کند. شکلی از جنون در مصرف که پیشتر خود را در مانور آخرین مدلنمی

شف ی تغییر شکل گوش نشان داده بود و هر روز دنبال یک کگونه و عمل جراحها به ویالهای کاختهران، تبدیل جنگل

دار است. هر چیزی خارج از خودشان، ی سرمایهجدید است. دوما  احساس حاکمیت بر دیگری، یک میل قدرتمند در طبقه

تشان در سهای شمال، از حیوانات خانگی گرفته تا جانورانی که برای استفاده از پواز کارگران کارخانه گرفته تا جنگل

ی فخر و لذت این افراد باشد. تبدیل ظاهر حیوانات، به شکلی که تواند مایهشوند، میکیف و کفش حضرات سالخی می
 ی این حیوانات نیز سطحی از همین تمایل است.برای صاحبانشان خوشآیند باشد و به قیمت شکنجه

آمیز از تضاد میان دیم. تصویری اغراقابتدای مطلب برگرشود تا به همان تصویر کنار هم گذاشتن این دو خبر، موجب می

بندی خود را عوض داری طرز صورتدهد آن تصویر ماندنی نیست. اساسا  سرمایهدو قطب جامعه. اما تاریخ نشان می

ضات ترابندی پیشین قادر به تداوم حیات نبود. حد فاصل این دو خبر، اخبار رشد کمی و کیفی اعکرد، چرا که در صورت

تجع و کارگری است که به زودی وضعیت را تغییر خواهد داد. هرچند حکومت مستقر از نظر اقتصادی و اجتماعی مر

های مبارزاتی رو به آینده دارند و نظم ارتجاعی موجود چندان به تداوم طوالنی وضعیت نخواهد گرد است، شیوهاهل عقب
 شد.

 میکن زهکرونا مبار یهبا هم عل همه
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 ودیعه مسکن چارە گرانی مسکن نیست، دستمزدها را افزایش دهید

 کارادق ص
 

 

وابی راید خپسرانجام پس از آنکه قیمت اجارە مسکن آنقدر افزایش یافت که عدە زیادی از مردم را به پشت بام و 

کشاند، دولت که تا کنون از تهیه مسکن مناسب و ارزان که مطابق قانون خودشان جزء وظایف دولت 

، دولت موظف است با رعایت ی استایرانب با نیاز، حق هر فرد و خانوادهـ داشتن مسکن متناس 31 اصل" است

را فراهم کند". طفرە رفته نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصلاولویت برای آنها که

ی رفع است طرحی را برای مدیریت بحران کرایه مسکن ارائه دادە است. طرحی ناکارآمد و سطحی که بیشتر برا

ار ر اختییعه کمک مسکن چارە ساز نیست. دستمزدها را افزایش و بودجه و امکانات دمسئولیت است تا راەحل. ود

 .تعاونی های کارگری قرار دهید تا قیمت مسکن پایین بیاید

ا هنوادە بر اساس این طرح با شرط و شروط فراوان تحت عنوان "کمک ودیعه" وامهایی به گروە های معینی از خا

ت تری پرداخهای کمببعنوان ودیعه به صاحبخانه ها پرداخت نمودە و در مقابل آن اجارە  قرار است دادە شود تا بتوانند

 .کنند

دت ماخت کنند. میلیون تومان است که تنها به واجدین شرایط در تهران قرار است این مبلغ را پرد ٥0حداکثر وامها 

درصد  1)صد سود بابت آن بپردازند در 13وامها یک سال است وکسانی که این وامها را می گیرند در عوض باید 

بهرە  جموع وام ودرصد یک ساله بانک بهسپردە گذاران( و در پایان سال نیز وام را پس بدهند یا م 12بیشتر از بهرە 

 !ماهه تصفیه کنند 30آن را 

م بپردازند حل در واقع این طرح نه تنها معضل کسانی را که درآمد شان آنقدر نیست که بتوانند اجارە مسکن شان را ه

نمی کند، بلکه با بهرەای که باید بابت وام ودیعه باید بپردازند هزینه مسکن شان اگر بیشتر نشود، کمتر نخواهد شد! 

بنابر این طرح دولت حتی اگر مثل بقیه طرح ها و وعدە های اش روی کاغذ نماند و اجرای شود بحران مسکن حاال 
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ری بر جدول منتشر شدە اجارە بها در کالن شهر تهران گویای آن است که با حاالها میهمان مردم خواهد ماند. مرو

 .میلیون ودیعه در پرت ترین محالت کالن شهرها یافتن خانه با اجارە بهای مناسب تقریبا غیر ممکن است ٥0

لیه اک اوراز سوی دیگر حقوق و دستمزد کسانی که این وام شامل حال شان می شود هم اکنون حتی کفاف خورد و خو

رایط امعه که شقشار جاآنها را نمی دهد تا چه برسد که بتوانند بهرە این وام را بدهند! از اینها که بگذریم محرومترین 

وند. نمی ش دریافت وام را ندارند و کمرشان زیر بار فشار هزینه های زندگی خرد و خمیر شدە است شامل این طرح

ها چه می ای اینو پراید خوابی و زندگی در کانتینر روی آوردەاند. دولت بر اینها همان هایی هستند که به پشت بام

نکهای پیرامون میلیون نفر از مردم نیز حاشیه نشین هستند و در آلو 20خواهد بکند؟ هیچ!بگذریم از اینکه بیش از 

 .کالن شهرها محروم از خدمات شهری زندگی می کنند و آنها نیز شروط مد نظر دولت را ندارند

ی رآمدهاداگر دولتمردان جمهوری اسالمی به آن بخشهایی از قانون اساسی خودشان متعهد باقی می ماندند، اگر 

اد رف ایجکشور را تاراج و یا خرج طرح ها و برنامه های ماجراجویانه و ابلهانه شان نمی کردند و آنها را ص

 رار نمیاین سرزمین این همه در فقر و تگنا قاشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت و رفاە مردم می کردند، مردم 

 .گرفتند

ثرا از که اک وقتی دولت بجای ساختن مسکن اجتماعی و کمک به تعاونی های مسکن از انبوە سازان تاجر و دالل پیشه

 اتی امکانە. وقتایل و تبار خودشان هستند حمایت می کند و تعاونی های مسکن را عمال با ندادن امکانات نابود نمود

و  یبرنندکشور بطور غیرعادالنه در اختیار کالن شهرها قرار می گیرند، زمانی که دستمزدها را زیر خط فقر م

 .د بیایندم بوجوهمیلیونها بیکار خلق می کنند و توزیع درآمدها به شدت ناعادالنه است، پیداست که چنین بحران های 

ی، تغال، مسکن مناسب، آموزش رایگان تامین اجتماعمطابق موادی از قانون اساسی خود حکومت، تامین، اش

دهه گذشته  ٤برخورداری از حق بازنشستگی، درمان رایگان.... به عهدە دولت هستند با این همه نه تنها دولت طی 

 .تردە اسکاقدامی در جهت اجرای آنها به عمل نیاوردە، بلکه خالف آن رفتار نمودە و مردم را از آنها محروم 

خریب دم و تی فلج کنندە موجود که دم به دم شدت بیشتری پیدا می کنند و به فقر و محرومیت اکثریت مربحران ها

د ت هستنکشور دامن می زنند از جمله بحران مسکن، نتیجه اجرای دیدگاە های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکوم

 رویکردها ه ها وها اصرار دارند. این برنامکه همچنان با وجود فجایعی که خلق کردەاند ادامه دارند و بر ادامه آن

شتن ت برداناشی از نادانی سرکردگان حکومت، نیست که بشود با نصحیت و نشان دادن راە حل آنها را مجاب به دس

ەاندو ایت شداز رویکردهای شان نمود. پای منافع در میان است. منافعی، که آنها بخاطر حفظ اش مرتکب هزاران جن

 .واطلبانه به خاطر خالصی مردم از فقر و گرسنگی و بی خانمانی از آن دست بکشندحاضر نیستند د

مه روز هان که به کاخ هایشان، ماشینهای میلیاردی شان، زندگی های اشرافی شان، اختالسهایی چند هزار میلیاردی ش

در آن  طقی کهلل شان و مناخبر بعضی های شان به میان مردم درز می کند، به زندگی آقازادە ها و میهمانی های مج

 کردەاند، م درستزندگی می کنند، که بنگریم دل کندن از آنها را ناممکن خواهیم یافت. این جهنمی که آنها برای مرد

نان را د. مومتاوان بهشت زمینی است که برای خود ساختهاند و حاضر نیستند آن را با "بهشت آسمانی"هم تاخت بزنن

 !م، با زور هم به سختی میشود از بهشت بیرون انداختداوطلبانه که چه عرض کن

 

 دیرا متوقف کن یسازیخصوص
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 2بخش  -مکونگ  -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

 2019رنیا (: انتشارات دانشگاه کالیف1نگاهی به جهان) –فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم 

 رنولدآدنیس 

 گودرزترجمه 

 
  

 ینشیگز یلنز هژمون چهیاز در یتوسعه اقتصاد، پاسخ به مساله اجتماع ریمناطق در مس نیا یبا نگاه به چالشها

نجامد. ا یه نمبه تمام جامع یهژمون دنیبه رس یدار هیسرما یاجتماع یکه چگونه فرم ها مینیخواهد شد تا بب یبررس

 یدو رشد اقتصا یو بهبود اقتصاد عموم دیتول شیاز افزا یدولت ناش تیمشروع نیکه ب دیتوان د یبرعکس م

 رتباطا ند،یآ یبه حکومت به دست م کینزد ژهیو یارائه منافع به بخشها قیکه از طر ییوابسته به پروژه ها

 .وجود ندارد یملموس

 یهایشگراز کن ست، ما دو فرمنشده ا نیتأم یانتخاب یاستهایس لیکه به دل یاجتماع دیمقابل فشار خواست بازتول در

کار  یروین یکارگران باعث کاهش موجود یی. اول آن که گسترش جابجامیداده ا صیرا تشخ یکارگر یضد تشکلها

بر سر  انهیوج زهیاعتراضات ست شیو دوم، افزا ازد،اند یرا به خطر م یراهبرد هیتراکم سرما جهیگردد و بالنت یم

 لیکه در ذ ییمذاکرات سه جانبه است. نمونه ها قیاز طر زیدستمزد است که خارج از امکان حل مسالمت آم

 مد کهانجا یم ییها وهیفقر و ش شیبه افزا رمعمولیغ یمحل یمهایدهند که چگونه رژ یشده اند نشان م یبررس

 یعرفمدولت  هیدهند. عکس العمل اول یسخ مبه اعتراضات پا ینشیبه طور گز یالملل نیب یدولتها و سازمانها

 یم کار گذر یاست که از مرزها برا یکارگران مهاجر نیو همچن یکارگران صنعت یبرا یاجتماع تیحما استیس

 .کنند

 یگردد، و در مواقع یکنترل بر کارگران مهاجر عرضه م یو اجرا نیتأم یبعضاً برا یاجتماع تیحما یاستهایس

رود  یکوچک و سبک به کار م عیدر صنا دستیو محدود به کارگران ته یاسیرسیغ تیبه منظور دادن مشروع زین
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 گرید استی. سیصنعت یسکتورها ریاست و نه قابل انتقال به سا یکه نه حالل مشکالت کارگر یازاتیامت یبه نوع–

شود که منجر به  یتوسعه عرضه م ریبه مثابه اکس یصنعت– یگسترش مناطق آزاد تجار ن،ییاز باال به پا یهرم

اما در عمل منبع  د،ینما یم نیرا تضم یبه اشتغال تمام وقت و دائم یخواهد شدکه دسترس یرشد اقتصاد منطقه ا

 .دهند یرا گسترش م نییپا ارینازل با ارزش افزوده بس داتیولاست که ت ییجنبشها جادیا

 قتصادا نیریانجامند که در سطوح ز یم یاشتغال موقت و فصل قیاز طر یختاراما به فقر سا شتریآزاد ب مناطق

لو از مم گرید کیهر پروژه هژمون ای ینشیگز یهژمون میبه رژ هینازلتر از راه حل شب اریقرار دارند. بس ییروستا

 کند. یمرزها به سمت داخل فوران م یاست که از ورا یتنشهائ

 

 دی منطقه آزاد مکونگدروازه ورو 1*تصویر

 

(1) The Social Question in the Twenty-First Century Book Subtitle: A Global View 

Editor(s): Jan Breman, Kevan Harris, Ching Kwan Lee, Marcel van der Linden Published 

by: University of California Press( .2019) 

 
 

 !میکن تیدستمزدها حما شیافزا یاز خواست کارگران برا
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 خش چهارمب -(: نگاهی از "جنوب" 1سازماندهی "دیمی کاران")

 ورای قاچاق انسانها و بردگی

 نرآارک م

 

 

 چهرۀ زشت زیبائی: کودکان کار در یک معدن میکا در هند  

 

 محلی، مهاجر وغیررسمی در زنجیرۀ تأمینکارگران 
 

ک به نو در حالی که نقش خریداران، بخش مالی و دولتهای قدرتمند ما را مجبور می کند که با دقت بیشتری

می غیررس وزنجیره تأمین دقت کنیم، تجارب کارگران مختلف از ما می طلبد که به سهم کارگران محلی، مهاجر 

ر دائیتی ین بپردازیم. در جمهوری دومینیک، به مدت چندین دهه از کارگران هدر ایجاد سود در زنجیرۀ تأم

ف گردند. ا تضعیمزارع شکر استفاده شد، تا به این ترتیب دستمزدها در سطح پائینی نگه داشته شوند و اتحادیه ه

 –ند ی کار می کنه بخش بزرگی از آنها کودکانی اند که در شرایط ناامن دهشتناکک –در هند، کارگران غیررسمی 

 رکتهایشبه استخراج میکا اشتغال دارند. میکا در لوازم آرایش به کار می رود، که سود سرشاری را نصیب 

می  قی هندتولیدکننده محصوالت زیبائی می کند. در بنگالور هند، کارگران مهاجر درونمرزی، که از شمال شر

 صنایع پوشاک صادراتی تشکیل می دهند. آیند، لشکر کارگرانی با دستمزدهای زیر حداقل را در

بازارهای غیررسمی برای کارگران غیررسمی همچنین موجبی برای بهره وری باز هم بیشتر حلقه های فوقانی 

زنجیر تأمین اند. آن گروه از کارگران این زنجیره که دستمزد ناچیز و زیرحداقلی دریافت می کنند، نیازهایشان 

رند، بلکه غالبا  از فروشگاه هائی در بخش غیررسمی تأمین می کنند، که درآمد پائین را از سوپرمارکت ها نمی خ
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تولیدکنندگان آنها موجب کاهش قیمت مواد غذائی و دیگر حوایج اساسی می شود. بی سبب نیست که ما مکررا  از 

ان پرداخته می شود می زبان صاحبان کارخانه ها، برندها و عمده فروشان در توجیه مزدهای پائینی که به کارگر

شنویم. آنها این دستمزدها را پذیرفتنی می دانند و دلیل شان هم این است که "هزینه های زندگی در کشورهای 

تولیدکننده پائین است". این استدالل مرسوم فقط یک فریب است. آنچه به واقع اتفاق می افتد، این است که 

های زیرقیمت مرسوم را از کارگران زیرحداقل بگیر بخش کارگران زیرحداقل بگیر زنجیرۀ تأمین، کاال

غیررسمی می خرند. از این قرار کار زیرحداقل بگیر بخش غیررسمی مصنوعا  مانع از تورم هزینه های زندگی 

می شود، و این واقعیت امکان می دهد که کارفرمایان زنجیرۀ تأمین به کارگران برای کارشان، و خریداران عمده 

ارفرمایان برای تولیدات شان، دستمزد و قیمت کمتری بپردازند. نتیجۀ این وضع سود سرشارتر سرمایه به این ک

گذاران است. به عبارت دیگر حلقه های پائینی زنجیره تأمین به طور مضاعف موجب سود حلقه های فوقانی آن 

 می شود.

 حواله پول توسط کارگران: یارانه به زنجیرۀ تأمین
 

کارگران  2018با نقش حوالۀ پول توسط کارگران ]برای خانواده شان[ باید تکمیل کرد. در سال این تصویر را 

ه ن درآمد حوالمیلیارد دالر برای خانواده شان در کشورهای کم درآمد و میا ٤82مهاجر در سراسر جهان بالغ بر 

ل در بنگالدش، ر بود. در همان سابرابر تمام صادرات پوشاک این کشو 10کردند. میزان حواله ها به السالوادور 

میلیارد  1٥از  میلیارد دالر است، بیش ٥میلیون کارگر صنایع نساجی کمتر از  ٤درحالی که تمام دستمزد ساالنۀ 

رۀ ر زنجیددالر توسط کارگران مهاجر به این کشور حواله شده است. در مکزیک، که شمار بسیاری از کارگران 

 ارگرانطعات خودرو کار می کنند، شرکتها عمدا  به ردگیری گروه هائی از کتأمین پوشاک، الکترونیک و ق

ی ولت بیشتربه سه مهاجر به این کشور برآمدند که اقدام به حواله های قابل توجهی کرده بودند. از این طریق آنها

 ندگان بخشولیدکنکه تتوانستند از دستمزدها بکاهند. بنابراین کارگران مهاجر نیز از طریق حواله هاشان، همچنان 

ای غم ادعغیررسمی، قسما  به شرکتهائی که در نوک زنجیرۀ تأمین جهانی نشسته اند، سوبسید می دهند. علیر

قر فکاهش  شرکتهای سرمایه گذار دایر بر سودمندی زنجیره های تأمین جهانی در بلندمدت، به نظر می رسد که

 زنجیره بیش از آن که نتیجۀ کار کارگران این کشورها دردر بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مراتب 

هاجرت وقتأ ممهای تأمین جهانی باشد، نتیجۀ حواله های کارگران فقیری است که از این کشورها برای همیشه یا 

 کرده اند.

 راهی به جلو؟
 

ت، آزار ط حیاای زیر خکارگران در زنجیرۀ تأمین جهانی با مسائل بسیاری مواجه اند: از این زمره اند دستمزده

 وماتیک جنسی، خشونت زبانی و فیزیکی، اهداف تولیدی غیرانسانی، شرایط کار و مسکن ناامن، مقابلۀ سیست

ک غالبا  خشونت بار کارفرمایان با حق تشکل، عقد قرارداد جمعی و اعتصاب. در سطور گذشته رئوس ی

ائم به اند. برای شروع الزم است که به فشار داستراتژی جامع برای تغییر در وضع تا حدودی ترسیم شده 

نجیره ن در زکارخانه های تولیدکننده، معادن، برندها و واسطه ها و خریداران عمده برای پذیرش حقوق کارگرا

 های تأمین فشار آورد.

جمله بر این سطور همچنین نشان می دهند که تغییر مستلزم هدف گیری بخش مالی و اعمال فشار بر آن است، از 

صندوقهای بازنشستگی )که در زنجیره های تأمین سرمایه گذاری کرده اند(، به عنوان جزئی از یک کارزار 

جامع برای تحقق استانداردهای سرمایه گذاری اجتماعی. این استراتژی همچنین مستلزم هدف گیری دولتها و 

ضع می کنند: انتظام و مقررات اکیدتر برای مؤسسات بین دولتی است که قواعد بازی در زنجیره های تأمین را و



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 77 77 شماره 2020جوالی  24 ، برابر1399مرداد  3 جمعه

 

 

- 9 - 

 جُنگ کارگری

بخش مالی، مقررات تجاری برای توسعۀ پایدار، اصالح قوانین مهاجرت، جامعیت مقررات و پیمانهای الزام آور 

 باید از زمرۀ این قواعد بازی باشند.

ای بزاره"حکمرانی خصوصی"، مشابه توافقات الزام آوری که در بنگالدش و لسوتو حاصل شده اند، نیز ا

مختلفی  وه هایقدرتمند و الزمی برای تغییر اند. تحلیل باال همچنین طرق گوناگونی را نشان می دهد که کار گر

در زنجیره های تأمین، به تولید ثروت قابل توجهی می  –اعم از مهاجر، رسمی یا غیررسمی  –از کارگران 

ان کارگر اجتماعات و تشکل تمام این گروه های انجامد. این تحلیل بر ضرورت عاجل برای رعایت کامل آزادی

شارکت مران و از طریق وضع قانون کار بهتر یا اجرای مؤثرتر آن، تأکید دارد؛ به نحوی که توانمندی این کارگ

 .آنان را در پاسخهای جمعی به چالشهای پیش روی شان تضمین کند

 

 

 دگانیدبیدستان و آسیمعاش ته دیدولت با

 کند! نیکرونا را تام
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 دحتمی نتیجه دارمبارزە 

 صادق

  

 

ل در بنا به خبری که در یکم تیر در خبرگزاری )ایلنا( منتشر شد، طرحی به منظور اجرای طبقه بندی مشاغ

ته "حاتم به گف شرکتهای پیمانکار فعال در صنعت نفت توسط روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاە تهیه شدە است. بنا

ای هزار نفر از کارگران شرکته 10٦شاکرمی" معاون روابط کار در این وزارتخانه، طرح مذکور قرار است 

 .پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت را شامل شود

با  راردادبه گفته معاون روابط کار وزارت رفاە: "این طرح با کمترین تغییرات در شرکت های پیمانکاری طرف ق

فتی، ل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نوزارت نفت شام

 " .شرکت صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه اجرایی می شود

 فاە... بازارت رمعاون روابط کار البته در مورد زمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که گفته شدە ادارە روابط کار و

ته وسط کمیتشرکت نفت تهیه نمودە چیزی نگفته است. شایان ذکر است که طبقه بندی مشاغل بایستی مشارکت مدیران 

 .طبقه بندی مشاغل انجام شود

است که با  قانون کار "جلوگیری از بهرە کشی از کار دیگری"عنوان شدە ٤8منظور از طبقه بندی مشاغل طبق مادە 

 !در جمهوری اسالمی بیشتر به یک طنز تلخ می ماند مناسبات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما

 رف وزارتطقانون کار تصریح شدە "چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از  ٥0در مادە 

ن امررا جام ایکار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار وامور اجتماعی ، ان

(  ٤9 ماده 2ی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صالحیت ) موضوع تبصره به یک

 ."واگذار خواهد کرد

اجرای طبقه بندی مشاغل مدتی است که به یکی از مطالبات کارگران شرکت های پیمانکار تبدیل شدە است. در واقع 

ن کار است که در صورت اجرای درست راە برخی سئواستفادە طبقه بندی کردن مشاغل جزء حقوق کارگران در قانو

قانون کار هم دلیل و هم شرایط  ٥0و  ٤9، ٤8های کارفرمایان از برخی حقوق کارگران را محدود می کند. مواد 

اجرای طبقه بندی مشاغل را تشریح و تصریح نمودە است. این قانون نیزتا قبل از اینکه تبدیل به مطالبات روز 
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ان بشود مانند بعضی از مواد دیگر قانون کار که اندکی به سود کارگران هستند و هنوز لغو نشدەاند، اجرا نمی کارگر

شد و هیچ مقام دولتی صحبتی از آن نمی کرد. تعلل مدیران ادارات کار در اجرای طبقه بندی مشاغل در حالی تا کنون 

طبقه بندی توسط ادارە کار در صورتی که کارفرمایان از انجام قانون کار بر اجرای  ٥0ادامه پیدا نمودە که در مادە 

آن سر باز بزنند تاکید شدە است. "چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت کار 

مررا به و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار وامور اجتماعی ، انجام این ا

(  ٤9ماده  2یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صالحیت ) موضوع تبصره 

واگذار خواهد کرد". همین واقعیت نشان می دهد که اگر اعتراضات کارگران که یکی از مطالبات آن اجرای طبقه 

کی ادامه پیدا می کرد! البته درخواست اجرای طبقه  بندی است نبود معلوم نبود که سکوت مدیران وزارت رفاە... تا

 .بندی محدود به پیمانکاران حوزە نفت و پتروشیمی نیست. خواست همه کارگران شاغل در شرکتهای پیمانی است

ه پرداخت ا سابقبهم اینک به دلیل نبود طبقه بندی مشاغل در اکثر شرکتهای پیمانکار دستمزدی که به کارگران فنی و 

بقه ی و ساد تفاوت چندانی با دستمزد کارگران غیر ماهر ندارد. طبقه بندی مشاغل به نوعی شناسنامه کارمی شو

ا در رکارگر برای کارگر محسوب می شود و موجب می شود که کارفرما به راحتی نتواند سابقه و تخصص کارگر 

ا از حق ارگر رکران غیر ماهر نگاە دارد و هنگام بروز اختالفات انکار کند و دستمزد کارگران ماهر را در حد کارگ

وسسات تفاق مسنوات محروم کند. از آنجایی که همه این قانون شکنی ها و حق کشی ها هم اکنون در اکثر قریب به ا

می  بوجود خصوصی و بخشا دولتی جریان دارد، طبقه بندی مشاغل بعنوان وسیلهای که مانع بر سر راە کارفرمایان

 ارگراندکی افزایش درآمد کارگران می شود، به یکی از مطالبات مهم گروە های وسیعتری از کآورد و موجب ان

 وسط کمیتهتانونا برای مقابله آنها با سیاست ارزان سازی نیروی کار تبدیل شدە است. البته طرح طبقه بندی بایستی ق

سهای خاب موسدارند پیش بردە شود و انتویژە طبقه بندی در هر کارگاە که نمایندگان منتخب کارگران در آن حضور 

زارت وه شدە که تهیه طرح طبقه بندی را به عهدە می گیرد نیز به عهدە کمیته طبقه بندی مشاغل است. در طرح تهی

لیل همین دبکار برای طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکار در صنعت نفت ظاهرا تشکیل کمیته کنار گذاشته شدە، 

کتهای امی به جلو در جهت اجرای یکی از مطالبات اعتراضات چند ماهه گذشته کارگران شراگر چه پذیرش آن گ

اقعی وندگان پیمانکار است اما عملی کردن صحیح و بدون تقلب آن بستگی به انتخاب کمیته طبقه بندی و حضور نمای

ند که د گفتهاکه انجام دادەانکارگران دارد. کارگران شرکت های پیمانکار طرف قرارداد شرکت نفت در هر اعتراضی 

 عیضاتیخواهان برچیدن بساط شرکت های پیمانی از صنعت نفت، استخدام مستقیم توسط شرکت نفت و رفع تمام تب

ه پیش ند هفتچهستند که بخاطر رسمی نبودن و کار پیمانی به آنها تحمیل کردەاند. یکی از مدیران ارشد شرکت نفت 

حبان اغل در شرکت های پیمانکار مجبور شد با صدور بخشنامهای خطاب به صادر پی موج اعتراضات کارگران ش

ی بندی برا ح طبقهاین شرکت ها آنها را مقید به رعایت برخی از حقوق کارگران که مقید به آنها نبودند کند. تهیه طر

 شرکت و مدیران کارگران نفت، جزئی از اصالحات کوچکی است که در اثر فشار اعتراضات کارگران پذیرفته شدە

قب نشینی عه این نفت برای تن ندادن به مطالبه مهمتر کارگران که لغو کار پیمانی است در نظر گرفتهاند. با این هم

ر است. افته تها نشان می دهند که اعتراضات نتیجه می دهند و راە احقاق حقوق ادامه اعتراضات بیشتر و سازمان ی

ز هر اک بهتر روز وضع شان بدتر خواهد شد. این واقعیتی است که خود آنها اینکارگران اگر اعتراض نکنند روز به 

 .کسی آن را هم تشخیص می دهند و هم دارند بر مبنای آن عمل می کنند
 

خواهند، کار، یا حقوق بیکاری نمی قهبیکاران صد

خواهند!می  
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 کارگریجنگ 

 
 

 علرغم همه فشارهاادامه اعتصاب کارگران هفت تپه 
 

م شد. اعتصاب حق طلبانه کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در این هفته ادامه یافت و وارد هفته شش

تگو با تن از کارگران بازداشتی و تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر اعزام هئیتی برای گف ٤آزادی 

ون مانع تا کن ستند. تداوم همبستگی استوار اعتصابیونکارگران و برسی مطالبات آنها از نتایج تداوم اعتصاب ه

 دارد. از تعرض نیروهای امنیتی و اعتصاب شکنان شدە است. ابتکار عمل همچنان در اختیار کارگران قرار

رکت شکارگران در این هفته به واگذاری شرکت به تامین اجتماعی مخالفت کردند و روی لغو خصوصی سازی 

 .ان تاکید ورزیدندبعنوان خواسته اصلی ش

 اعتصاب کارگران هفت تپه
 

ماە گذشته شان و ادامه تعلل در  2تیر بار دیگر کارگران هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای  29در 

پرداخت آن ناچار به اعتصاب شدند. کارگران که نسبت به واگذاری کارخانه به تامین اجتماعی بابت بخشی از 

ف وعدە ناگهانی مسئولین دولتی و سازمان خصوصی سازی عصبانی و خشمگین بودند در بدهی های دولت و خل

واحد صنعتی بزرگ دیگر  7هنگام اعتصاب شعارهایی علیه دولت با کارگران دادند. واگذاری هپکو، هفت تپه و 

کل به تامین اجتماعی بار دیگر نشان داد که سیاست خصوصی سازی خط قرمز دولت روحانی و در واقع 
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حکومت است و به رغم همه فسادها و غارتی که هنگام واگذاری رانتی واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ ملی به 

وابستگان حکومت به عمل آمدە حکومت حاضر نیست بطور داوطلبانه مالکیت واحدهای واگذار شدە را پس 

سازی اموال عمومی برای عقب  بگیرد. بهمین جهت به نظر می رسد تنها راە کاری که برای مخالفان خصوصی

راندن حکومت از موضع سرسختانه اش و صاحبان این واحدها باقی می ماند اعتراضات گستردە و هم زمان 

 .کارگران همه این واحدها و مخالفان فساد و غارتگری های حکومتی است

 اعتصاب در شرکت بوتان
 

 که در هم کارگری هفته بود. مطالبات کارگراناعتصاب کارگران در شرکت بوتان یکی دیگر از رویدادهای م

شدە  تیر دراین شرکت بزرگ و پر سود اعتصاب کردند. افزایش دستمزد و اجرای طبقه بندی مشاغل ذکر 2٥

ن سازما است. این اعتصاب پس از موافقت کارفرما با مذاکرە بر سر مطالبات کارگران وعدم پیگرد و اخراج

 .دهندگان اعتصاب خاتمه یافت

 در اهواز کوت عبدهللا تجمع دوبارە کارگران شهرداری
 

ی در اعتراضات کارگران شهرداری های مختلف همچنان ادامه دارد. ادامه اعتصابات و اعتراضات زنجیرەا

ن حمتکشاشهرداری ها و تکرار مکرر آنها حاکی از طفرە مدیران شهرداری ها از رسیدگی به مطالبات برحق ز

ه برای چندمین کدر اهواز  وت عبدهللاک دارد. در این هفته عالوە بر کارگران شهرداریشاغل در شهرداری ها 

ران و یمانکاپبار به دلیل برآوردە نشدن مطالبات شان تجمع کردند، کارگران شهرداری تبریز نیز خواستار حذف 

" در کوت عبدهللا " استخدام مستقیم توسط شهرداری شدند. بنا به گزارشی که در خصوص تجمع کارگران در

 .ندبودەا خبرگزاری )ایلنا( منتشر شدە است، پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه انگیزە اصلی تجمع کارگران

 در میان پرستاران و کادر درمانی ١٩افزایش شتابان کووید 
 

ر شتاب یدر میان پرستاران و اعضای کادر درمانی و بیمارستانی در هفته های اخ 19متاسفانه شیوع کووید 

که  ه باشدنگران کنندەای پیدا کردە است. به نظر می رسد از این لحاظ نیز کشور ما جز کشورهای قرار داشت

لفات تل این درصدر جدول جهانی قرار دارند. بنا به گفته عدەای از رهبران تشکلهای صنفی و حرفهای مطلع، عل

 ری طوالنیظتی با کیفیت مناسب، ساعات اضافه کاهزار را پشت سر نهادە، کمبود وسایل حفا 10سنگین که مرز 

نشگاە گوی دانا خواسته، خستگی ناشی از سنگینی کار، کمبود پرستار هستند. بنا به گفته "سیمین بابایی "سخن

 علوم پزشکی مازندران

نیز از بریز تمبتال شدەاند. معاون بهداشت پزشکی  19نفر از کارکنان زیر مجموعه این دانشگاە به کووید 1000

ن به کووید درصد پرستارا 12نفر از کادر درمان و بهداشت استان خبر دادە است. در زنجان نیز  1٥00ابتالی 

تاسفانه مارند. ددچار شدەاند. خانوادەهای کادر درمانی نیز بهمین خاطر بیش از سایرین در معرض ابتال قرار  19

 ه شمارر باشد. در هیچ یک از گزارش ها اشارەای ببه نظر نمی آید که وضع در سایر مناطق کشور نیز بهت

ای ا کنون برولین تپرسنل درمانی که جان باخته اند نشدە است. باال رفتن شمار مبتالیان حاکی از آن هستند که مسئ

ر داشتی موثی و بهرفع علل این فاجعه اقدام موثری نکردەاند. مسلما هزینه ها تجهیز بیمارستانها به وسایل حفاظت

ار، ه پرستافزایش کادر پرستاری به مراتب کمتر از خسارات انسانی و مالی است که بواسطه ابتالی این هم و

تی ن بایسپزشک و کارکنان دیگر بیمارستانی به کشور وارد می شود. این یک فاجعه است که تشکلهای پرستارا

 .یاورد چارەای بیندیشندبرای متوقف کردن آن به گونهای که مشکلی برای درمان بیماران بوجود ن
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 اعتراض نمادین رانندگان شرکت واحد در تهران
 

ای هتیر رانندگان اتوبوس خطوط "بی آرتی" تهران با روشن کردن چراغ  31به گزارش سندیکای واحد در 

 راست واتوبوس ها نسبت به پرداخت نشدن به موقع دستمزد شان اعتراض نمودند. به گزارش سندیکا عوامل ح

خت ا پردای و عملیات خطوط تالش نمودند مانع این اعتراض شوند که موفق نشدند. رانندگان گفتهاند تبازرس

 ی توجهبنشدن دستمزدهای شان به اعتراض شان ادامه خواهند داد. سندیکای واحد در اعالمیه خود نسبت به 

ان شرکت واحد سندیکای کارگر " :ماندن مدیر عامل شرکت نسبت به اعتراض رانندگان هشدار دادە و گفته است

داشته  همراه به مدیر عامل هشدار میدهد عدم به موقع پرداخت حقوق رانندگان میتواند اعتراضات جدی تر را به

حد به باشد و مسئولیت هرگونه بی توجهی در پرداخت بهموقع حقوق رانندگان و کارگران زحمت کش شرکت وا

کش  تهدید و ارعاب نمی توانید صدای اعتراض رانندگان زحمتعهده خود شخص مدیر عامل خواهد بود. با 

ورای ششرکت واحد را خاموش کنید". حمایت این سندیکا از اعتراض رانندگان در حالی صورت می گیرد، که 

 .اسالمی حکومتی تحت حمایت مدیرعامل، حراست و وزارت کار، در این مورد سکوت نمودە است

 در کردستان اعتصاب رانندگان شرکت مخابرات
 

مطالبه  ماە گذشته و چند 3تیر نسبت به پرداخت نشدن دستمزدهای  27رانندگان سرکت مخابرات کردستان در 

ان نیز کارگر دیگر اعتراض نمودند. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، عملی نشدن قولهای گذشته مدیران به

رانندگان " : ش خود به نقل از رانندگان معترض نوشتدر این اعتراض نقش داشته است. این اتحادیه در گزار

رار دادجدید با توجه به قولهای مدیران منطقه کردستان منتظر اعمال ق 98#مخابرات منطقه کردستان از اسفند 

یط سخت و ین شرااکشوری نقلیه که بیشتر استانها اعمال شده هستیم ولی قرار داد جدید اعمال که نشده هیچ،ما در 

کار هستیم و  برای همون پیمانکار محلی با حقوق و مزایای همون سال مشغول به 97اال با قرار داد سال تورم ب

و  ر مقامحقوق خرداد و مابه التفاوت بنزین اسفند ،فروردین،اردیبهشت،خرداد،رو هم دریافت نکردیم وبه ه

 ."ردن تهدید میکندمسئولی اعتراض میکنیم جواب قانع کننده به ما نمیدن و مارو با اخراج ک

 ادامه بالتکلیفی مزدی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی
 

کارگران و بازنشستگان ادامه دارد. آنها هر  99بازی فریبکارانه مقامات دولتی با موضوع افزایش دستمزد سال 

زیر خط بقا موافقت  بار با نیرنگ تازەای از پرداخت همان مبلغ افزایش ناچیزی که برای افزودن به دستمزدهای

کردەاند طفرە می روند. در این میان نمایندگان تشکلهای سرسپردە حکومتی که مدعی نمایندگی کارگران در 

نهادهای دولتی هستند نه تنها اقدامی جدی برحسب وظیفهای که دارند نمی کنند، بلکه بعضا مشغول تشکر و 

ب تشکرشان را در خبرگزاری شان منتشر می کنند. از قدردانی از مسئولین دولتی هستند و با افتخار مرات

هزار تومان که به حق مسکن قرار بود اضافه کنند هنوز خبری نیست و همچنان زمان آن را به  200پرداخت 

عقب می اندازند. در مورد شروع پرداخت همسان سازی به بازنشستگان همین رویه را در پیش گرفتهاند. برای 

زمان پرداخت را به عقب بردەاند. قرار بود افزایش از شهریور پرداخت شود به مرداد و  مثال تا کنون سه بار

سپس آن را به مهر موکول کردند. هنوز هم معلوم نیست این سردواندن ها تا کی می خواهد ادامه پیدا کند! در 

ودی خور کردەاند. این رفتار ماە از بدهی شان را بطور غیر قانونی با به تاخیر انداختن زمان مالخور و خ ٦واقع 

راهزنانه در حالی صورت می گیرد که دستمزدهای کنونی ارزش شان به نصف تقلیل یافته و دیگر حتی کفاف 

خرید نیازهای اولیه خور و خوراک را هم نمی دهد. کارگران و بازنشستگان می دانند که تشکلهای حکومتی 

نمی توانند از حقوق آنها دفاع کنند. این تشکلها تنها پیچئدەتر بواسطه سرسپردگی شان به صاحبان قدرت و ثروت 
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و فرینکارانه تر عمل می کنند ولی ماهیت شان همان هست که بود و همان وظایفی را انجام می دهند که حکومت 

 برای آنها در نظر گرفته است. نتیجه روند دستمزدی و تشکر و قددردانی تشکلهای مزبور از مقامات دولتی بار

دیگر ماهیت آنها را بر مال کرد. بهمین جهت کارگران اعم از شاغل و بازنشسته راە دیگری برای خالصی از 

فالکت معیشتی و زندگی بردە وار، به غیر از سازمان دادن خود در تشکلهای سندیکایی واقعی و احزاب کارگری 

و عدالت اجتماعی نمی توانیم به مطالبات  ندارند. ما بدون کار جمعی، همبستگی و مبارزە مشترک در راە آزادی

ن زحمتکشان و انسانی مان برسیم. آنهایی که آگاهانه کار جمعی سازمان یافته و هدفمند را تخطئه می کنند، دوستا

 !دبی چیز شدگان نیستن
 

 
 

 

 ُ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 )فدائیان خلق( را می توانید در 

 آدرس زیر ببینید:

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

 

 ید!کن کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد
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