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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 سر همە چیز وا ی دولت و مجلس بردع

 صادق کار

 

ایندگان ین نمخیر و با بە جریان افتادن برسی الیحە بودجە دولت برای سال آیندە در مجلس کشاکش بدر هفتەهای ا

 .مجلس و دولت در مورد بودجە باال گرفتە است

یرات د تغینمایندگان مجلس برنامە بودجە دولت را ناقص، غیر اجرایی و پر عیب و ایراد می نامند و می خواهن

می  خالفتە روحانی و دولت اش با تغییرات مد نظر محافظە کاران مسلط بر مجلس مزیادی در آن بوجود آورند ک

 .کنند

حسن  .بودجە تهستند "ساختار و شاکلە" آنها مرتب در مورد این تغییرات بە مجلس هشدار می دهند و خواهان حفظ

شی کشور تنظیم برای فروپا این بودجە ":نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس متقابال در پاسخ بە روحانی گفتە است

نظر  بودجە دولت این گفتە نادران البتە با اظهارات برخی کارشناسان اقتصدی کە راجع بە برنامە."شدە نە ادارە آن

، حتی ممکن با این همە تغییرات مد نظر مجلس نیز کە بخشهای از آن مشخص شدە است .دادەاند نیز وقف می دهد

 ٦فزایش بعنوان نمونە از میان برداشتن نرخ دالر ترجیهی و ا.تسریع نماید است در صورت تصویب فروپاشی را

ت پیدا نکردە کە از هم اکنون با اینکە تصویب آن قطعی .هزار تومانی دولت ١١هزار تومان بە قیمت اسمی دالر 

ات و همە زیرا همە نگران چند برابر شدن قیمت کاالها، مسکن، خدم .واکنشهای منفی زیادی را در پی داشتە

 یر از بزرگترهم از این رو اختالف آنها بر خالف ادعای مجلس نشینان بر سرتهر چیز هست بە غ .هزینەها هستند

 .!و کوچکتر شدن سفرهای مردم

فهم علل غیر قابل قبول بودن تغییرات بودجە از نظر روحانی آسانتر از علل مخالفت رقبای محافظە کار وی در 

برنامە بودجە  .سال گذشتە و نتایج آن روشن شدە است ٧روحانی در تنظیم بودجە طی  زیرا رویکرد .مجلس است
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این موضوع را بە راحتی  .سال گذشتە است ٧سال آیندە دولت و سمتگیری اجتماعی آن حتی بدتر از بودجە های 

 .از میان نظرات کارشناسانی کە در خصوص برنامە سال آیندە دولت نظر دادەاند می شود دریافت

ش هم بە نظر دلیل ا .با این حال روحانی بە شدت از آن دفاع می کند .مجری بودجە سال آیندە دولت دیگری است

هد ش خواانمی آید جهت درست کردن دردسر و کندن چالە برای دولتی باشد کە می داند کنترل آن بە دست رقبای 

جتماعی تا کنونی دولت روحانی و حفظ منافع ا –بلکە تالشی است برای حفظ سمتگیری سیاستهای اقتصادی  .افتاد

 نین و شرایط راسال آنها را نمایندگی و بە مال و منالی رساندە و قوا ٨آن جریان طبقاتی است کە روحانی در این 

در خصوص  بە طور مثال او در یکی از اظهاراتش .برای سیطرە اقتصادی آنها در سالهای پیش رو فراهم نمودە

 :ذشتە خطاب بە نمایندگان مجلس بود گفتبودجە کە روز گ

  

لس بە مج من از نمایندگان محترم مجلس درخواست می کنم کە لوایحی را کە دولت درباره مناطق آزاد اقتصادی"

ا این سیر انجام شود، در حالی کە ما گاهی سە تا پنج سال طول کشیده ت .تر بە تصویب برسانندفرستاده است سریع

 .یمن رقابت کنمسایگاهم بدهیم تا مناطق آزاد را آباد و پرجاذبە کنیم و بتوانیم در این زمینە با هباید دست بە دست 

ن مجلس در مجلس رسیدگی می شود بخشی از آن مرتبط با مناطق آزاد است و از نمایندگا ١۴۰۰االن کە بودجە 

 . را پایین نیاورنددرخواست می کنم کە نسبت بە این مناطق توجە کنند و امتیازات این مناطق 

روحانی  منظور!و افزود آنچە را در بودجە و در کل نظام و دولت بە مردم قول داده اند نمی شود بە آن دست بزنیم

آنها  ات ازاحتماال کاهش خدمات و کمکهای سخاوتمندانە دولت روحانی بە سرمایە داران مناطق آزاد و اخذ مالی

 .د باشدجهت تامین مقداری از کسری بودجە بای

در  رمایەسمنظور از مردم کە روحانی بە آنها قول های زیادی دادە و بیشترشان را هم بە اجرا نهادە صاحبان 

 مت بەمناطق آزاد تجاری است کە کارشان داللی و وارد کردن کاالهای خارجی و پرکردن بازار داخلی بە قی

روحانی  .ن و تحمیل زندگی بردە وار بە آنهاستافالس کشیدن تولید داخلی و از بین بردن حق و حقوق کارگرا

برداشتن  میان بخوبی می داند کە نمایندگان مجلس تغییر مثبتی بە نفع حقوق کارگران این مناطق کە او افتخار از

 !شان را دارد، انجام نخواهند داشت بهمین جهت از این بابت خیالش آسودە است

ینها باید اجرا اقول و وعدە بە  .ر اقلیت کوچکی از طبقە سرمایە داراز نظر این جماعت مفهوم مردم خالصە شدە د

الف درت خقشوند ولی بە کارگر و زحمتکشان اگر هم از روی فرینکاری هنگام انتخابات بدهند بعد از رسیدن بە 

 سال غیر از این رفتار نمودە؟، خیر ٨آیا دولت روحانی در  .آن عمل می کنند

آنها سعی می کنند با مانورهای نمایشی فریبکارانە و ادعای اینکە با  .تر برخورد می کنندمحافظە کاران اما پیچیدە

و قصد دارند با تغییر  .برنامە بودجە دولت روحانی گویا از آن جهت مخالفند کە سفرە مردم را کوچکتر می کند

تکرار می کنند کە با وجود را   همان شعار آوردن پول نفت سر سفرە مردم بودجە سفرە مردم را بزرگتر کنند،
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بە واقع دعوا و اختالف آنها ممکن   .افزایش بی سابقە پول نفت در زمان دولت احمدی نژاد خالف آن عمل کردند

 .است شامل هر چیزی بشود الی حقوق کارگر و مردم زحمتکش

نها آمی شود کە  با روشن شدن برخی از تغییراتی کە مجلس نشینان می خواهند در بودجە بوجود آورند مشخص

و خر مرادش از  با این تفاوت کە دورە روحانی بە سر رسیدە .نیز همان ترفندهای دولت روحانی را دنبال می کنند

رایط محافظە ولی ش .پل عبور کردە و چون دیگر بە رای مردم نیاز ندارد باکی از زدن حرفهای واقعی دلش ندارد

 .ئل شوندز دارند کە مردم بین آنها و دارودستە روحانی فرق قاآنها فعال بە این نیا .کاران متفاوت است

نابع اختالف اصلی آنها بر سر این است کە کدام شان دست باال را در نهادهای قدرت کە دسترسی شان بە م

ە برای خودشان با این همە اما هیچکدام شان با کارنامە سیاهی ک .اقتصادی کشور را تامین می کند داشتە باشند

واهان چنان تغییر و خمردم استبداد و فقر زدە  .ت کردەاند با این ترفندەهای لو رفتە قادر بە فریب مردم نیستنددرس

 رایشان رقمرا ب تحوالتی در کشور هستند کە بتواند آنها را از فقر و استبداد و بی عدالتی برهاند و آیندە بهتری

 .بزند

بی  ە شدن مداوم اعتراضات و مطالبات مردم حاکی از همینافزایش مداوم اعتراضات اجتماعی و رادیکالیز

ش برای بی پاسخ گذاشتن مطالبات مردم و تال .اعتمادی نسبت بە باندهای حکومتی و انتخاب راە آیندە است

 تماعیسرکوب و فریب مردم بە رادیکالتر شدن اعتراضات دامن می زند و فرارویی اعتراضات بە جنبش های اج

دست .یایندبمسئلە معیشت موضوعی نیست کە مردم بتوانند با آن کنار  .حکومت را شتاب می دهدفراگیرتر علیە 

 .خودشان هم نیست

 

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایە داری" بخش هفدهم

 آدام بوث

 

 

 دامەا -ت درونی اقتصادی بر بنیان اطالعات تناقضا

باط با ر ارتدبە واقع تناقضی کە بە وضوح در بطن اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی اطالعات دیده می شود، پیشتر نیز 

در نظر  ها رابسیاری از نیازهای ملموس ما، از غذا گرفتە تا دارو، بروز کرده است: دشواری فزایندۀ سوپرمارکت

های بزرگ شرکت آن کە گرسنگانی را از بردن پسمانده مواد غذایی از زبالە دانیهاشان مانع شوند، یا بگیرید برای

ە می توسع داروسازی را در نظر آورید کە دست بە اقدامات قضائی علیە تولیدکنندگان دارو در کشورهای در حال

ی مکتها داروهای "انحصاری" آن شر زنند، زیرا این ها بدون پرداخت "حق امتیاز" دست بە تولید نسخۀ ژنریک

 زنند.

رد بە ف بە عبارت دیگر، تناقضی کە اقتصاد تکنولوژی اطالعات آن را آشکار کرده است، نە جدید و نە منحصر

، گوید است. این تناقض شکل حاد و افراطی تناقض بین ارزش مصرفی و ارزش مبادالتی، یا چنان کە میسون می

بیش لید "مناسبات اجتماعی است. بە عبارت دیگر ما دارای توان سرشاری برای تو تناقض بین نیروهای مولده و

نان چملک تولیدات مان، یعنی طریق ت -از انبوه" و تأمین تمام نیازهای بشریت هستیم، اما مناسبات اجتماعی 

ن تولید اقدام بە ای ا را ازم –کنترل شده و سازمانیافتە است، کە دست بە دست سیستم قوانین و منطق منتج از آن 

 مانع می شود. "بیش از انبوه"
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. 

ده است، م آورچنان کە پیشتر توضیح داده ایم، تکنولوژی اطالعات و اتوماسیون مدرن دنیائی از امکانات را فراه

ر" از ق پذیظیم بین این امکانات "فرضی و در عین حال تماماً تحقکە پیشتر در خیال هم نمی گنجید. در شکاف ع

و  سوئی و از سوی دیگر خرابکدۀ )دیستوپیا( آینده و تا حدودی امروزی، ارمغان سرمایە داری جز وحشت

 نابرابری نخواهد بود. چنان کە میسون می نویسد:

اسیون اتوم اندازه، رشد نمائی تولیدوری، و از نظر تکنولوژیک در آستانۀ کاالهای با قیمت صفر، کار غیرقابل

ز اە ای گستردۀ پروسە های فیزیکی قرار داریم. از نظر اجتماعی قدم بە جهان انحصارات، ناکارآمدی، ویران

 بازارهای آزاد زیرسلطۀ سرمایۀ مالی و گسترش مشاغلی درخور نام "کار ِگل" گذاشتە ایم.

 ها، وض بین امکان تولید آزاد و بە لحاظ اجتماعی فراوان کاالتناقض امروزی در سرمایە داری مدرن تناق

 .کنند سیستمی از انحصارات، بانکها و دولتهائی است کە برای بقای کنترل خود بر قدرت و اطالعات عمل می

 . خطرخطر اصلی کە در ذات روبوتی کردن پروسە های تولید وجود دارد، خطری بزرگتر از بیکاری انبوه است

 است. سالۀ سرمایە داری برای ایجاد بازارهای جدید بە جای بازارهای منسوخ 25۰انا افول گرایش اصلی هم

را با  ن وضعما باید یک انقالب صنعتی جدید را پشت سر بگذاریم. اما این انقالب متوقف شده است. کسانی کە ای

عارضە سرمایە توضیح می دهند، سیاستگذاری ضعیف، استراتژی ناکارا برای سرمایە گذاری، و مالی شدن مفرط

اختارهای سا بر های بیماری را با خود آن اشتباه می گیرند. آنها کە مدام تالش می کنند نرمهای قانونی مشترکی ر

 بازار حاکم کنند، این وضع را درنیافتە اند.

گر زل، دیقابلیت تولید کاالبە قیمت صفر در عین حق مالکیت متزلیک اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی اطالعات با 

 نمی تواند اقتصاد سرمایە داری باشد.

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکە بخش پایانی

 رابرت یسن

 گودرز :ترجمە

 

وست  دانشگاه " انتشارات1ارکسیسم پسامدرن و تجربە زندگی دیجیتالم –فصلی از کتاب "شرایط دیجیتالی 

 ۲۰۲۰-مینیستر

 جهانی شدن درون رو

'شبە  رسیدنفرانکو براردی با برداشتی از آثار سمیاتیک )نشانە شناختی( باودریالرد، این توسعە را رقیب فرا

أسیس تسرمایە داری' می بیند، یک "سرمایە داری کە بر روی نیروی کار غیر مادی و انفجار حوزه اطالعات 

 نشانە شبە سرمایە داری کامال مناسب وب است. از طریق آن زمان و فضا بە صورت دیجیتالی توسطشده است." 

ید ه تولهای کاالیی تبلیغ می شود. بِرآردی از جملە می نویسد: "دگرگونی های تکنولوژیک تمرکز را از حوز

کار،  ا ایننتقل کرده است. بکاالهای مادی بە سمت حوزه کاالهای سمیاتیک )نشانە شناختی( در حوزه اطالعات م

کل اصلی اقتصاد تبدیل می شود. ایجاد شتاب دار ارزش مازاد بستگی بە شتاب حوزه سمیاتیک بە ش-سرمایە

 اطالعات دارد. دیجیتالی شدن حوزه اطالعات راه را بە روی این نوع شتاب باز می کند."

ونگ در لتر ا)رسانە های چاپی( مقایسە کنید. وا این موضوع را با فرایندهای نشانە کاالی سرمایە داری آنالوگ

یا  یک بیلبورد، در یک صفحە، -این باره می نویسد: "کلمە در رسانە های چاپی در زمان و فضا ثابت است 

ە کصادفی است ترفاً پنجره مغازه. ما می توانیم آن را ببینیم یا نبینیم، با آن درگیر شویم یا نشویم و این موضوع ص

نیمە « زچی»ک یار پراکنده تبلیغات رسانە های چاپی بە ما می رسد یا نە. همچنین در فرهنگ چاپی، کلمە آیا انتش

 اد بگیرد وین را انتزاعی و نیمە بیگانە است کە اگر فرد قرار باشد دانش و سواد خود را با آن تکمیل کند، باید آ

آزاد می  مە راشانە 'پتانسیل های شنیده نشده از کلآگاهانە با وی درگیر شود." اونگ همچنین اشاره می کند کە ن

 سازد.' و این یک مشاهده ی مهم است.
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ای اهی بررآن ها بە وِب زندگی کاربر، بە این معنی است کە هیچ دیجیتالی شدن کلمە و نشانە، و درج و گردش 

دف ندیدن وجود ندارد، هیچ راهی برای درگیر نشدن، حتی اگر حذف شود، و هیچ راهی برای جلوگیری از ه

شانە از ن گیری الگوریتمی تبلیغات از طریق پروفایل های جمع آوری شده از تاریخچە کاربر وجود ندارد. سواد

 لی کە سواد نوعی کنترل بردر آن در حا -ل، بر خالف سواد از کلمە چاپ شده، نوعی بی سوادی است دیجیتا

سرمایە  درون نشانە را داللت می کند، این چیزی است کە دیجیتالی ارائە نمی دهد. کنترل کمی بر نشانە کاال در

تیم. یس هسخدر آب، ما نمی دانیم کە  داری سمیاتیک وجود دارد. ما را بمباران و محاصره می کند. و مثل ماهی

یچ راه هر پ پذیرش آموختە شده از آنچە، حداقل برای 'دیجیتال بومی' بە نظر می رسد, وضعیت طبیعی تبلیغات در

 وا با نشانە نبە ای از بیگانگی ما، از ارتباط 'بی رابطە گی' مدیجیتالی، ج -است. و این عدم شناخت، یا عدم تحقق 

ن شناختی 'انسا دیجیتالیتە است. همان طور کە بِرآردی آن را بیان می کند، بخش تبلیغاِت دیجیتالیکلمە از طریق 

 خصیت از بیگانگی است.'ش -از این رو نامحدود  و -تشکیل دهنده 

ی کە در جتماعادر این زمینە نباید جای تعجب باشد کە ما قادر بە ایجاد، با نگاهی نسبتا بی مشکل، از یک جهان 

 م وجودنە تنها حذف و کاهش حوزه هایی وجود دارد کە بە اصول کاالیی دسترسی ندارند، بلکە حوزه ای هآن 

 دارد کە حداقل در تئوری در برابر کاالسازی آسیب پذیر است.

در مورد  -' What Money Can't Buy بە نام 'آنچە پول نمی تواند بخرد خود 2۰١2 مایکل سندل در کتاب سال

. ە استی اخالقی بازار'، با یک لیست نقطە ای از خطر آنچە کە اکنون پیش خواهد آمد سخن گفت'محدودیت ها

 بطور مثال یک انتخاب تصادفی می تواند چنین باشد:

الر در هرشب: در سانتا آنا، کالیفرنیا، و برخی از شهرهای دیگر، مجرمان د ٨2 ارتقاء سلول زندان با پرداخت

 .خواهدبای اقامت بهتر، سلول آرام، تمیز، بە دور از سلول زندانیان عادی ... خشونت پرهیز می توانند بر

الر . ایر د ٧٧٧ اجاره فضا بر روی پیشاني خود )یا جاهای دیگر بر روی بدن شما( برای نمایش تبلیغات تجاری:

ری بە سارید؟ دتغییر  نیاز بە» نیوزیلند سی نفر را استخدام کرد تا سرشان را بتراشند و آن را موقتاً با شعار 

 نیوزیلند بزنید!" خالکوبی کنند.
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الر دریافت کنید. برای تشویق د 2 اگر شما کالس دوم یک مدرسە توسعە نیافتە در داالس هستید، کتابی بخوانید و

 خواندن، مدارس بە بچە ها برای هر کتابی کە می خوانند، پول می دهند.

غییر یمی را متحول کرده است. در حال حاضر این یک ارگانیسم تجهش سیستمیک در انباشت، سرمایە داری قد

ارد کە دت را یافتە یا اندام ساختە شده برای یک محیط جدید است. سرمایە داری از طریق دیجیتالی بودن این قدر

 لوگی آناقلمروهای فیزیکی رو بە درون و رو بە برون جهان را بە روش هایی استعمار کند کە تحت سرمایە دار

ت غیرممکن بود. و فضای مجازی فضای نامحدودی برای انباشت است کە از طریق آن سرمایە داری قادر اس

لی بە ی تخیفضایی نزدیک بە منطق و نیازهای خود را ایجاد کند کە تنها در یک نسل پیش مانند داستان های علم

 بی ازونە پویایی ناهموار و ترکینظر می رسید. برای پایان دادن بە این بخش، در نظر خواهم گرفت کە چگ

طریق خدمت،  کاالیی را از-رو بە درون تعبیرات رسمی سرمایە دارِی تولیدی –تحرکات مجازِی رو بە برون 

گونە چساخت و سرمایە داری بر پالتفرم ها دوباره شکل داده است. من سپس نظریە ای را بررسی می کنم کە 

 السیککباشت از طریق سلب مالکیت' را دگرنگون کرده است. این شکل انباشت دیجیتال منطق دیوید هاروی 'ان

ده طرح شانباشت است کە ما در نوشتە های مارکس پیدا می کنیم، و همچنین در استعاره از 'حصار دیجیتال' م

، کنم ور میتوسط آندریویچ، کە استدالل می کند چگونە فرم کالسیک بە زمینە دیجیتال ادامە یافتە است. من تص

ساز  مشکل چیزی کە اکنون می بینیم 'سلب مالکیت با انباشت' باشد: اثری دور از دسترِس 'جهش در انباشت' کە

 تر از قبل از منطق استثماری سرمایە داری است.

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 ساخت مسکن برای بازنشستگان ترفند یا تصمیم؟

 صادق

ە بە های اخیر و تشکیل تشکلهای مستقل توسط بازنشستگان کتراضات کم سابقە بازنشستگان در ماەگسترش اع

 م آورکیفیت این اعتراضات منجر شدە و ایستادگی باز نشستگان روی مطالبات شان از یکسو و افزایش سر سا

 قب آنازنشستگان و عواهزینە های زندگی و مسکن از سوی دیگر مسئولین دولتی را نگران ادامە اعتراضات ب

هاێ بازنشستگی  از آنجا کە دولت در عین حال بە رغم وقوف بە ناچیز بودن حقوق .نمودە و بە تکاپو انداختە است

از  خرمنیحاضر بە افزایش دادن حقوق بازنشستگان و کارگران نیست، تالش می کند با دادن وعدەهای نسیە و سر

ان کە اخیر وعدە ساخت خانە برای کارگران و بازنشستگ .از آن بکاهد گسترش بیشتر اعتراضات و فشارهای ناشی

 مرتب وعدە آن دادە می شود از این دست وعدەهاست کە بە علت زمانبر بودن می توانند روی آن مانور

بخود راە  بخصوص در زمانی کە قیمت مسکن چنان باال رفتە کە کمتر مزدبگیری تصور خانە دار شدن را .بدهند

اینکە  چون کمتر کارگری با دستمزدهای فعلی قادر می شود یک خانە کوچک اجارە کند تا چە برسد بە .میدهد

یش پلی برای دادن اکثر مزد و حقوق بگیران کە نیمە ماە حقوق شان را خرج می کنند، نیز نە پو .بتواند خانە بخرد

کی از آنها کە مگر الیحە ناز .بهرە هستندقسط برایشان باقی می ماند و نە قادر بە دادن اقساط خانە قسطی با 

 بە سر آمدە و االن زمان ثبت نام برای مسکن دولتی کە از مدتی پیش اعالم شدە بود .تخصص و درآمد باال دارند

ان از طرح ثبت نام علت تمدید نیز عدم استقبال کارگران و بازنشستگ .مهلت آن کە تمدید شدە بود نیز تمام شدە است

یختند کە میلیون تومان پیش قسط بە حساب بانک می ر ٤۰متقاضیان برای ثبت نام می بایست در آغاز .بودە است

گفتە  باال کمتر کسی امکان پرداخت آن را دارد علت عدم استقبال از آن بە دلیل همان مسائلی است کە در سطور

هم اکنون  .شوند ان بتوانند صاحب خانەبهمین دلیل متاسفانە بە نظر نمی رسد کە عدە قابل توجهی از نیازمند .شد

از جملە  سال پیش توسط تعاونی های کارگری شروع شدەاند بە دلیل مشکالت متعدد 2۰ساختمانهایی کە بعضا از 

 .امتناع دولت از دادن تسهیالت و گران شدن مصالح نیمە کارە ماندەاند

اگر بخواهند  تصورش را بکنید کە .را دادەاند هزار دستگاە آپارتمان 2۰۰حال اینکە تنها در سمنان وعدە ساخت

می را ە عظیبرای همە بازنشستگان و کارگران کشور مسکن بسازند با موانعی کە در این راە قرار دارد چە سرمای

 .باید بکار بیندازند و چند سال زمان خواهد برد

کە  ار و رفاە در سمنان رابهمین دلیل وعدەهای مسئولین دولتی از آن جملە وعدە معاون وزیر تعاون، ک

گامی مؤثر برای  ای برای ساخت مسکن کارگری تدوین شده است کە با تصویب آن در هیأت دولتبرنامە ":گفت

هزار واحد مسکونی را داد نمی توان جدی  2۰۰وعدە ساخت  و "شوددار شدن این قشر فرهیختە برداشتە میخانە

تناسب با ممعیشت و مسکن دارند و خواهان افزایش واقعی حقوق شان بازنشستگان هم اکنون مشکل تامین  .گرفت

سال است  ٤2دولت وظیفە دارد طبق قانون برای مردم مسکن مناسب بسازد و  .هزینە های زندگی هم اکنون هستند

دادن یش نافزا کە از انجام این کار شانە خالی کردە است ولی نباید گذاشت با این بهانە آن را بە وسیلەای برای

 .حقوق ها و ندادن حق مسکن مناسب تبدیل نماید

 !زاد باید گرددآسیاسی زندانی 
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 

هواز خطوط تولید کارخانە را اصنعتی فوالد - دی کارگران گروە ملی 2٤بە گزارش اتحادیە آزاد کارگران در 

پرداخت  صنعتی، در گزارش اتحادیە آزاد کارگران،علت اعتصاب کارگران در این مجتمع بزرگ  .متوقف کردند

 .نشدن دستمزد اضافە کاری کرونا، و حق بدی آب وهوا و تو اعتراض بە مدیریت فاسد ذکر گردیدە

 .ندکارگران اعتصابی بعد از گرفتن قول رسیدگی بە مطالباتشان تا روز شنبە بە اعتصاب شان پایان داد

ین کارگر معدن روی گوجهر بە دلیل سطح پائ 22۰ری خبر از اعتصاب اتحادیە آزاد همچنین در گزارش دیگ

م غیر رسمی، گفتنی است کە منظور از نداشتن امنیت شغلی استخدا .دی داد 2٤دستمزد و نداشتن امنیت شغلی در 

را  رانکارگ شرکتی و پیمانی است کە بە کارفرمایان امکان می دهد با بستن قراردادهای کاری موقت و کوتاە مدت

ی رسمی هم مطابق آمارها .عالو بر محروم کردن از بخشی از حقوق شان هرگاە کە خواستند از کار اخراج کنند

ر دادهای کارگران می خواهند بساط این گونە قرا .درصد کارگران دارای چنین قراردادهایی هستند ٩5اکنون 

ط ان توسشداشتە باشند و هم بخشی از حقوق اسارتبار و ستمگرانە بر چیدە شوند تا هم امنیت شغلی مناسبتری 

 .ن استمطالبە تامین امنیت شغلی یکی از مطالبات مهم و سراسری کارگرا .کارفرمایان از بین بردە نشود

 دی ماە دادە است 2٤سطح پائین دستمزد و نداشتن امنیت شغلی در 

 تجمع نمایندگان کارکنان مخابرات استانهای مختلف در تهران

نمایندگان کارکنان شرکت مخابرات استان های ، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، لرستان، دی  2٣در 

اصفهان، تهران، البرز، قزوین، گیالن، فارس، کرمان و خوزستان برای پیگیری مطالبات شان در تهران تجمع 

طبقە بندی مشاغل و  معترضین در تجمع شان خواستار پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە، اجرای طرح .کردند

استخدام مستقیم توسط شرکت مخابرات شدند تجمع نمایندگان کارکنان مخابرات و اعتراض جمعی آنها در واقع گام 

مهمی است بە جلو در جهت شکل دادن بە اتحادیە کشوری کارکنان مخابرات اتحادیەای کە هم بە نظر می رسد 

کانات آن با ابتکارات کارکنان مخابرات می توان فراهم آمادگی برای سازماندهی آن وجود دارد و هم ام
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اتحادیەای کە هرگاە از فعل بە عمل درآید کارکنان مخابرات بهتر و راحت تر می توانند بە مطالبات شان  .گردد

 .چنین فرصتهایی را نباید از دست داد .برسند

 درگیری بیکاران با نیروی انتظامی در خوزستان

رویی با ەرویاافزایش بیکاری و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال هر روز کە می گذرد عدە بیشتری از بیکاران را ب

ارسی کە فدر این هفتە نیز جوانان بیکار روستاهای نزدیک بە کارخانە تولید شکر سلمان  .حکومت می کشاند

 .راست کارخانە درگیر شدنددرخواست شان برای استخدام رد شدە بود با ماموران انتظامی و ح

 تجمع پرستاران و پرسنل بیمارستان میالد

ە سطح پائین بپرستاران کە نسبت  .دی مقابل بیمارستان تجمع کردند 22پرستاران شاغل در بیمارستان میالد در 

 5۰ شفزایدستمزد هایشان، پرداخت نکردن حق کرونا و چند مطالبە دیگر معترض بودند، در این تجمع خواستار ا

د راردادرصد بە دستمزد، پرداخت حق کرونا، پرداخت منظم دستمزد و حقوق، برقراری امنیت شغلی و انعقاد ق

ی مشابەای دارند عالوە بر پرستاران پرسنل دیگر بیمارستان نیز کە خواستەها .رسمی بیمارستان با پرستاران شدند

 .در این تجمع شرکت داشتند

ی مسئولین ند ولفتند کە برای چندمین مرتبە است کە برای خواستە هایشان تجمع می کنپرستاران بە خبرنگار ایلنا گ

اران و پرسنل بە احتمال زیاد بزودی تجمع های دیگری از طرف پرست .تا کنون بە مطالبات شان رسیدگی نکردەاند

واب رد ین ججە بە معترضبیمارستان رخ خواهد داد زیرا مدیر عامل بیمارستان این بار نیز بە بهانە نداشتن بود

ستان عامل بیمار پرستاران بە دلیل نیاز شدید بیماران بە کارشان از اعتصاب خوداری می کنندولی مدیر .دادە است

 . .از احسا مسئولیت پرستاران در قبال سالمت مردم سوء استفادە می کنند

 تجمع کادر درمانی بیمارستانهای خصوصی در تبریز

ی بیمارستانهای خصوصی تبریز با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی بە دی کادر درمان 22در 

یگر دخواستە های آنها نیز کم و بیش مشابە پرستاران و پرسنل بیمارستان میالد و  .مطالباتشان شدند

 .ستاشابە مبیمارستانهاست و رفتار و پاسخ مالکان بیمارستانها و مسئولین دولتی نیز بە همە آنها کم و بیش 

 کارگر هفت تپە بە دادگاە ۲۰احضار 

عال فکارگر و  2۰دی بە حدود  2٣دی از طرف سندیکای هفت تپە منتشر شدە، در  2٣بە قرار گزارشی کە در 

ومی و ای عمصنفی این مجتمع با ارسال پیامکی برای آنها گفتە شدە پروندەها آنها بە شعبە اول دادیاری دادسر

 ذیت آنها بعد ازگفتنی است کە تهدید کارگران حق طلب هفتە تپە و آزار و ا .اع شدە اندانقالب شهرستان شوش ارج

گاە ە دادبتائید مالکیت هفت تپە توسط هئیت داوری تشدید شدە و پیگرد کارگرانی کە در اعتصابات هفت تپە و 

یدات شی از این تهدکشاندن اسد بیگی نقش داشتەاند و از حقوق کارگران و اموال عمومی دفاع کردەاند بخ

 .انتقامجویانە کارفرما در همدستی با مسئولین دولتی حامی این سرمایە دار فاسد است

 تجمع دوبارە آموزشیاران نهض سواد آموزی مقابل مجلس

صدها نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی کە از شهرهای مختلف جهت اعتراض و رسیدگی بە خواستە های 

معترضین جهت نشان دادن جدیت روی  .دی در مقابل مجلس تحصن کردند 2٤تا  2١اند از شان بە تهران آمدە

ایلنا بە نقل از آنها ": .خواستە شان دو شب را در تهران بە صبح رساندند تا بتوانند بە تجمع شان ادامە دهند

ر تهران سپری کردند و ها و اماکن متبرکە شهها، پارکها دو شب گذشتە را در خیابانصدها نفر از آن) نوشت

آموزشیاران نهضت سوادآموزی پذیرفتە شدە در  ."شان ادامە دادندصبح امروز با طلوع آفتاب بە تجمع اعتراضی
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آزمون استخدامی کە نسبت بە وضعیت نا مشخص استخدامی خود و همچنین تصمیم مجلس بە گرفتن آزمون مجدد 

 مجدد و استخدام خود شدند. مونمعترضند خواهان لغو تصمیم مجلس برای گرفتن آز

بە  د اگرمعترضین کە از انعکاس خبر تجمع شان از تلویزیون و رسانە ها ناراحت و بە آن معترض بودند، گفتن

 .خواستە های شان مجلس رسیدگی نکند همچنان بە تجمع شان ادامە خواهند داد

 تجمع پزشکان و پرستاران شاغل در مراکز درمان سوء مصرف مواد

 دی در اعتراض بە دخالت و تصمیم گیری 2١زشکان و پرسنل شاغل در مراکز درمان سوء مصرف مواد در پ

ع و ن تجممسئولین بجای آنها برای بیماران و کادر درمانی این مراکز در مقابل سازمان نظام پزشکی در تهرا

تجمع در  عترضین حاضر در اینخبرگزاری ایلنا از قول یکی ازم .خواستار پایان یافتن رفتار مسئولین شدند

 :خصوص علل اعتراض شان نوشت

است های غیر کارشناسانە سازمان غذا و دارو و اظهارنظرهای غیرمسئوالنە ریاین تجمع، در اعتراض بە سیاست

ر داین سازمان درمورد تغییرات احتمالی در روال درمان بیماران اعتیاد، ازجملە عرضە داروی متادون 

 .ە بیماران این حوزه، صورت گرفتە استها بداروخانە

شکی ان نظام پزما قصد داریم تبعات اجرای این سیاست نسنجیده را برای چندمین بار بە مسئولین سازم :وی افزود

ز چرخە اشیوع بیشتر اعتیاد و خروج بیماران  .بە عنوان بزرگترین انجمن صنفی پزشکی کشور یادآوری کنیم

خواهیم بە ضرر ما و بیماران، تصمیم جرای این تصمیم است و از مسئوالن میترین تبعات ادرمان، اصلی

 ."نگیرند

 خودکشی یک کارگر دیگر از روی نا امیدی و استیصال

 اری ومتاسفانە خودکشی های سریالی کە از مدتی پیش شروع شد همچنان ادامە دارند و با تشدید بحران بیک

شهرداری  دی خبرگزاری ایلنا خبر خودکشی یک کارگر 2۰در  .معیشتی خودکشی ها هم رو بە افزایش نهادە است

فتە فرماندار شهرستان بە گ .در محوطە شهرداری مرودشت را منتشر کرد "بهرام ابراهیمی مهر" مرودشت بنام

دکشی د بە احتمال زیاد علت خواما بطوری کە از گزارش بر می آی .مرودشت علت خودکشی هنوز مشخص نشدە

 .تاستیصال معیشتی بە دلیل پرداخت نشدن مزد و حقوق کارگران از پایان مهر تا زمان خودکشی بودە اس

شده است و طبق اسناد موجود، حقوق کارگران هر ماه با تاخیر یک ماه پرداخت می" :شهردار مرودشت نیز گفت.

حقوق آبان و آذر  در زمان حادثە هم .حقوق پایان مهر ماه بوده است اندآخرین حقوقی کە کارگران دریافت کرده

بە حساب کارگران  (شنبە) کارگران پرداخت نشده بود اما منابع مالی حقوق آبان ماه تامین و قرار بود همان روز

 ."واریز شود کە در نهایت یکروز بعد یکشنبە واریز شد

عتراضاتی از بخصوص اینکە قبال نیز ا .استیصال مالی را تقویت می کندسخنان شهردار احتمال خودکشی بە دلیل 

افزایش  ادامە و .طرف کارگران بخاطر پرداخت نکردن بە موقع دستمزد و حقوق در شهرداری انجام گرفتە است

وسط خودکشی های این چنینی حاکی از عمق فجایعی است کە نسبت بە کارگران و سایر محروم شدگان جامعە ت

هرگز  مسببین واقعی این فجایع نە .مان ستمگر و بی رحم و صاحبان شرکتهای پیمانکار اعمال می شودحاک

 .مجازات و نە حتی مورد مواخذە قرار می گیرند

 تجمع دوبارە بازنشستگان

دی بار دیگر باز نشستگان تامین اجتماعی هم زمان و با مطالبات همسان در شهرهای مختلف  2١در روز یکشنبە 

بە خیابان آمدند تا نسبت بە وضعیت بد معیشتی و بیمە و درمان خود اعتراض و مسئولین را وادار کنند 
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خواستەهای برحق آنها را کە همانا افززایش مستمری ها، بیمە درمانی کامل، اجرای درست همسان سازی حقوق 

بازنشستگان شرکت کنندە  .ملی کننداست ع… ها، پایان دادن بە دست اندازی دولت بە سرمایەهای تامین اجتماعی

در نمایشات اعتراضی کە از بی توجهی دولت و مدیریت تامین اجتماعی عصبانی و نسبت بە آن معترض بودند در 

مادەای را کە در آن  ٩دی علیە گرانی و تورم و سیاستهای دولت نیز شعار دادند و در پایان بیانیەای  2١تجمعات 

 .اند منتشر کردندخواستەهای کنونی شان آمدە

 گان ومشارکت نمایندگان بازنشستگان در تعیین افزایش حقوق، پرداخت عیدی، و مزایای یک سان بە بازنشست

ە ا تاکید شدم آنهکارگرا، افزایش حقوق متناسب با تورم از دیگر مطالبات کارگران هستند کە در این بیانیە بر انجا

 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

