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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 بازندگان بورس، قربانی کالهبرداری دولتی هستند

 مراد رضایی

 

ق بهادار تهران، ماه، جمعی از سهامداران بورس، با تجمع در مقابل ساختمان بورس اورادی 29 روز دوشنبه،

نسبت به ریزش مداوم شاخص بورس اعتراض کردند. این اولین تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت بورس در 

ی گذشته نیز جمعی از سهامداران معترض به وضعیت بورس، در مقابل مجلس شورای روزهای اخیر نبود. هفته

 بودند.اسالمی تجمعی اعتراضی برگزار کرده

ترین اش از آن به عنوان اصلیهای اقتصادیویژه مسئولین و تئوریسیندولت حسن روحانی و بهکه « بورس»

های اخیر خود به یک منشا بحران اقتصادی بدل شده است که کردند، در ماهامکان گشایش اقتصادی یاد می

 .بلعدولت میخواران نزدیک به دم را به قیمت سودهای کالن رانتهای ُخرد مردسرمایه

 :روند طی شده تا امروز

الش . در دوران تی خارجی بودتز اقتصادی دولت روحانی در آغاز کار این دولت، اکیداً متکی به جلب سرمایه

واهد خنتها ادولت برای تصویب برجام، ادعای مقامات اقتصادی دولت این بود که تمام مشکالت کشور با برجام به 

ه بسازی و حتی کنترل قیمت نان، ظایف جاری دولت نظیر تامین آب شرب، راهرسید. در آن دوران حتی انجام و

یش شد! منطق دولت این بود که با توجه به ارزان بودن نیروی کار در ایران، گشادوران پسابرجام موکول می

 های چند ملیتی، به طمع سود بیشتر،ی خارجی به کشور موجب خواهد شد شرکتامکان سیاسی ورود سرمایه

ر نتیجه دند و بدون انتقال توان صنعتی و تکنولوژی به ایران، از نیروی کار جوان و توانمند ایرانی استفاده کن

 ها در ایران انجام شود.هایی از تولید این شرکتبخش
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شد، رشد ی راه به سرنوشت کنونی اش مبتال نمیرفت و برجام در میانهاین تز حتی اگر با موفقیت پیش می

و یا  . شاخصی که بدون کنترل تورمدادلی بازتاب میهایی نظیر تولید ناخالص می را در بهبود شاخصاقتصاد

ی هافزایش سطح کیفیت زندگی کارگران قابل بهبود است. بنابراین موازی با پیش بردن سیاست جلب سرمای

م ی نظیر کارورزی انجاهایطریق کاهش دستمزدها و یا طرح سازی نیروی کار ازخارجی، تالش برای ارزان

های چندملیتی افزایش پیدا کند. در واقع هدف اقتصادی دولت، نه شد تا جذابیت نیروی کار ایرانی برای شرکتمی

 داران، حتی به قیمت قربانیبهتر کردن اوضاع معیشتی طبقات متوسط و فرودست، که پرتر کردن جیب سرمایه

 کردن فرودستان بود.

 ی بعدی، در تز اقتصادی دولت،. در مرحلهی خارجی وارد ایران نشدت خورد و سرمایهبه هر حال برجام شکس

شد، اکنون این چیز به برجام حواله میبورس جای برجام را گرفت. اگر در روزهای ابتدایی دولت روحانی، همه

 بورس بود که در گفتار مقامات اقتصادی قرار بود از ایران بهشت بسازد!

داری ایرانی را از داری، قرار بود در این برهه، سرمایهترین شمایل سرمایهی انگلیلی، به مثابهداری ماسرمایه

های جدید با اعمال تحریم و. پیوند خوردن نقض برجام توسط آمریکا بست تولید و تجارت رها کندبن

ی تولیدی ب شد سرمایهد اقتصادی ساختاری حکومت اسالمی، در مدت کوتاهی موجهای نظامی و فساماجراجویی

 بست مواجه شود.در ایران با بن

کان، بر تر. چند سال قبل اکتولید در ایران برخالف ادعای سران جمهوری اسالمی، اکیداً متکی به واردات است

و هیچ  قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی»ی توان تولید در ایران گفته بود مشاور اقتصادی حسن روحانی در زمینه

گرای های جناح اصولاین ادعا هرچند به مذاق رسانه«. سبزی را نداریم.به جز آبگوشت بزباش و قرمه صنعتی

راهی نیست. ایران نه تنها در صنایع مادر، اصلی و جمهوری اسالمی خوش نیامده بود، اما ادعای بی

وان های اخیر، ایران حتی تگفتن ندارد، که به شهادت قیمت مرغ و گوشت در ماه های نو حرفی برایتکنولوژی

تولید در  ی مواد اولیه و ابزار تولید،تولید مستقل غذای دام و طیور را هم ندارد. بنابراین یک تحریم در عرصه

 ایران را تا حد زیادی با بحران و توقف مواجه ساخت.

های یک سو و تحریم انک مرکزی ازبهای پولی و ارزی ی تجاری در ایران نیز با سیاستاز طرف دیگر سرمایه

ی دالر ی ما به خاطر داریم که عرضه. همهاعمال شده از سوی دیگر، در مدت کوتاهی رمق خود را از دست داد

شکاف میان این قیمت و قیمت دالر در بازار آزاد،  وبه مسافران  -ر جهانگیریمعروف به دال-تومانی،  4200

کرد، باز ه میپیمای چارتر و هتل پنج ستاره سفری تفریحی به ترکیوضعیتی را ایجاد کرده بود که اگر کسی با هوا

ماند. و البته دالر مسافرتی، تنها اش میالتفاوت قیمت دالر جهانگیری و دالر بازار در جیبهم مقداری از مابه

ی معروف ی دالر دولتی بود که به درستی به دالر جهانگیرای از دریای بریز و بپاش در دوران اوج عرضهقطره

 شد.

ی در گردش کشور که در تومانی، بخش بزرگی از سرمایه 4200 ی دالردر مدت کوتاهی از آغاز عرضه

داری ایرانی که روزی بازار گذاری شده بود، رو به سوی واردات آورد. سرمایههای تولید و خدمات سرمایهبخش

به فرامرز گسیل شده بود تا با دالر جهانگیری،  کند و مدتی سرگرم داللی خودرو است، اینبارمسکن را قبضه می

چیز را، از گل اش را یکباره چند برابر کند. کانتینرهای بزرگ، همهشود فروخت را وارد و سرمایههر چه که می
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کردند. در نبود نظارت همین کاالی وارد شده با و الی فاضالب)کود انسانی!(، تا بیل و کلنگ، وارد کشور می

شد و البته با توجه به محدود شدن تولید و در نتیجه کم های مبتنی بر دالر آزاد فروخته مییری، با قیمتدالر جهانگ

 پسندد پاسخ دهد.دار واردکننده میتوانست تقاضا را با هر قیمتی که سرمایهشدن عرضه، کاالی وارداتی می

 4200 ی دالربه محدودسازی عرضهچند ماه بعد و با کاهش جدی منابع ارزی بانک مرکزی، دولت تصمیم 

ترین کاالها، بندی اهمیت کاالهای وارداتی، و تخصیص دالر دولتی به مهمتومانی گرفت. اینبار قرار بود با درجه

های رسیدگی به اند از رانت استفاده کنند. دادگاهدالر جهانگیری تنها به واردکنندگانی عرضه شود که یاد گرفته

های شوند، تنها بخشهای جمهوری اسالمی پخش مین روزها با افتخار تمام از تلوزیونفساد اقتصادی که ای

الرهای دخوار داده شد تا بتوانند یا مستقیماً کوچکی از نتایج میلیاردها دالری است که به واردکنندگان رانت

آزاد  را با قیمت دالر« اچیزه»ت آزاد بفروشند و یا چیزهایی وارد کنند و سپس آن شان را به قیمتومانی4200

رسید را دست به داری ایرانی که دستش به رانت نمیتومانی، بخشی از سرمایه 4200بفروشند. رانت دالرهای 

 .داری تجاری را با اختالل شدید مواجه کردسر و سرمایه

در باغ سبز ممکن ، آخرین «داری مالی داخلیسرمایه» ترداری مالی و حتی به بیان دقیقاز این جهت، سرمایه

ی ایرانی بود. دولت در مدت کوتاهی به صورت ضمنی متعهد شد بستری بسازد که دولت برای سرمایه

ی کوتاه های ُخرد مردم و منابع ملی را ببلعند! شاخص بورس ایران در یک دورهداران بتوانند سرمایهابرسرمایه

دن گذاری تامین اجتماعی( و معای شستا)شرکت سرمایههادو ساله، بیست برابر شد، منابع ملی اعم از دارایی

های بورس بسیج های تبلیغاتی جمهوری اسالمی برای نمایش جذابیتکشور در بورس عرضه شدند، و تمام دستگاه

 شدند.

داری، ها بود، پروپاگاندای این شکل از سرمایهداری تجاری در ایران، مرکز توجه دولتهنگامی که سرمایه

چیز به یکباره عوض شد. . اما در ساختار جدید همهنامیدخواری میبازی، داللی و نزولاری مالی را سفتهدسرمایه

ها و یا احیاناً بخش اقتصادی اخبار های بازار بورس را روزگاری تنها از صفحات اقتصادی روزنامهاگر تنش

م در رد، اینبار باال و پایین شدن ارزش سهاشد دنبال کیم -مخاطبی همواره بیاین شبکه-ی چهار تلوزیونشبکه

 های کشور شده بود.ی اول روزنامهبورس، موضوع اصلی اخبار صدا و سیما، و صفحه

ها و ی موجود بود که با فروش سرمایهزدهی دولت روحانی برای فرار از اقتصاد بحرانداری مالی، نسخهسرمایه

قریباً سال اخیر ت . دولت روحانی در یکانی و نفسی در آن دمیده شودشود جمنابع ملی در بورس، دائماً تالش می

های دولتی بزرگ و امکانات سازمان تامین اجتماعی تا مسکن و را وارد بورس کرد. از شرکت« چیزهمه»

 خودرو.

 :شکست بورس

توسط دولت به آن، در مدت کوتاهی کژکارکرد بودن های بسته شده بورس ِ حسن روحانی، با وجود امیدها و دخیل

، با «هاحقوقی»گذاری بزرگ موسوم به های سرمایهی اول شرکت. در مرحلهخود را برای مردم اثبات کرد

جای داری مالی، البته در همههای مافیایی وارد معامالت بورسی شدند. سرمایههای هنگفت، و به سان گروهپول

های نظارتی برای جلوگیری از سو استفاده، های معتبر و متعارف، حداقلو فاسد دارد. اما بورس دنیا ماهیت انگلی

ی رانت اطالعاتی است ترین آفت بورس ایران همین مسالهکنند. مهمویژه از طریق رانت اطالعاتی را محیا میبه
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شان، در تمام طریق مجاری ارتباطیگذاری از های سرمایهکه البته ظاهراً همزاد جمهوری اسالمی است. شرکت

رود و کدامیک پایین خواهد آمد. همین رانت دانستند چند دقیقه بعد کدام سهام باال میاین مدت همواره می

 ی مردم را ببلعد.اطالعاتی، توانست در مدت کوتاهی سرمایه

که  تولید نفت مازاد کشور را ت در مقطعی حتی قصد داشت. دولی دولت به بورس بودجانبهمعضل دوم، امید همه

اما  برگشته بفروشد! هرچند این طرح اجرا نشد،به دلیل تحریم قابل صدور نبود، در بورس انرژی به مردم بخت

های اقتصادی خود را هم وارد کرد. در طرح بورس کاال بخش کامالً اجرا شد و آسیب« بورس کاال»طرح 

ر رفی استراتژیک وارد بورس شدند، تا قبل به مصرف رسیدن، چند دوصمی تولید و کاالهای ی مواد اولیهعمده

 دست شود.بهخواران دستدر دست دالالن و رانت

. قتصاد شدهای کاذب در کل ابخشی اعتباری دولت در بورس بود که موجب عددسازیی دیگر، حاتممساله

ز مصادیق او با هدف بازارسازی، یکی  های توهمیهای دولتی برای ورود به بورس، با رقمگذاری شرکتارزش

های دارا یکم و دارا دوم و همچنین سهام های کالن با ناماین سیاست اقتصادی بود. از دیگرسو دولت در واگذاری

 م، چندهایی را برای خریداران مشخص کرد. به این ترتیب که مثال خریدار سهام دارا یک«تخفیف»پتروشیمی، 

ی با ی آشنایوانست سهاِم خریداری شده با تخفیف را، با بیست درصد سود بفروشد! اندکتدقیقه بعد از خرید می

 هایی، به دلیل طوالنی کردن صف فروش، فقط ارزشبازارهای مالی کافی است تا بدانیم چنین تخفیف و فروش

 دهد!شاخص را کاهش می

داران و دولت اندازهای مردم به جیب سرمایهی پسماندهاما از آنجا که هدف دولت در بازی بورس، خالی کردن ته

تهی  ناگهان قالب . بورس با همان سرعتی که باد شده بود،اندیشی نشدها چارهی این تصمیمبود، در مورد آینده

 شان.ی جیبماندهکرد. مردم ماندند و باختن ته

 :ی تمام شده استبورس یک پروژه

ه با ای از کارشناسان اقتصادی دولتی مدعی بودند ک. عدها آن تمام شدعصر ترامپ، و اقتصاد داخلی متناسب ب

خواهد  ای اصلی مردم تبدیلروی کار آمدن بایدن در آمریکا و نزول تدریجی قیمت دالر، بورس به دارایی سرمایه

ایدن جو ب ویژه با نزول اندک قیمت دالر در روزهای آغازین انتخابشد و دوباره رونق خواهد گرفت. این تز به

نتخاب از ا قوت گرفت. تا اینکه دولت در مقابل این تمایل بازار ایستاد و جلوی کاهش قیمت دالر را گرفت. پس

سید. تومان ر 22000تومانی دالر ظرف چند روز تا حدود  32000جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، قیمت 

ارز  جامعه بود. در مقابل، دولت قیمت« روانیجو »همانند موضوع برجام، عملگر اصلی در این کاهش قیمت 

 تر نرود.تومان تعیین کرد تا قیمت دالر پایین 27000نیمایی را باالتر از قیمت صرافی ملی و نزدیک 

نون . اکی جدید مجدداً به دوران برجامی برگشته استواقعیت این است که تز اقتصادی جمهوری اسالمی در دوره

مانده در بورس، قصد دارد پول را گذاران باقیهای آخرین سرمایهرد. پس با بلعیدن پولدولت نیازی به بورس ندا

سازی نیروی کار، برای ایجاد جذابیت ی خارجی هدایت کند. ارزانسازی برای سرمایهبه سمت زمینه

ی دولت و نظام گذاری، و هدایت پول داخلی به سوی تجارت و احیاناً مشارکت در تولید، سیاست این دورهسرمایه

 خواهد بود.
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کردند و به موقع  های بزرگی را وارد بازار سرمایهدارانی بودند که به موقع پولبرندگان بورس، از طرفی سرمایه

تری را برداشت کردند و البته بخشی از منابع ملی را صاحب شدند و از طرفی دولت بود که پول های بزرگپول

 .مردم جبران کردی خود را با پول کسری بودجه

ش بزرگی از . امیدواری به سودهای بزرگ در بورس موجب شد بختری هستندبازندگان بورس اما طیف وسیع

ی در گردش مردم وارد بورس شود و در مدت کوتاهی شامل ضررهای ده الی سی درصدی شود. اکنون سرمایه

 انتخاب»و « دست نامرئی بازار»ا توجیه ترض هستند و دولت بداران نسبت به وضعیت پیش آمده معاین سهام

 برداری بزرگ پاک کند.کند رد پای خود را از این کالهسعی می« ی آزادسرمایه
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هجدهم

 آدام بوث

 

 راه به جلو کدام است: پساسرمایه داری یا سوسیالیسم؟

 ترل وای مارکسیستها روشن است: ما به یک انقالب در چگونگی مالکیت، کنراه حل تناقضی که تشریح شد، بر

داری را  رمایهسازماندهی تولید نیاز داریم؛ انقالبی در چگونگی مدیریت جامعه. ما باید قوانین و منطق سیستم س

شتراکی، کیت امالاز میان برداریم و مجموعۀ جدیدی از قوانین اقتصادی را به جای آنها بگذاریم: قوانینی که بر 

یالیسم ا سوسیبرنامه ای عقالنی برای تولید، و کنترل و مدیریت دموکراتیک استوار اند. به عبارت دیگر راه حل 

 است یا بربریت.

ب ه قریبرای میسون موضوع چنین سرراست نیست. میسون نیز، با استناد به چشم انداز "رکود سکوالر" و فاجع

و تناکی روبرده وحشتوافق دارد که بشریت بدون تغییر اساسی در جامعه ، مطمئناً با آینالوقوع اقلیمی، با این نکته 

 خواهد شد. اما او پاسخ را نه سوسیالیسم بلکه "پساسرمایه داری" می داند.

الیسم سوسی به نظر بسیاری ها، شرح میسون در بارۀ مفهوم فرضیه ای پساسرمایه داری، مشابهت بسیاری با مفهوم

سیون نترل دموکراتیک و همگانی بر بانکها و انحصرات اصلی، سرمایه گذاری در تکنولوژی و اتومادارد: ک

أمین تآن،  برای کاستن از ارزش کاالها و ساعات کار روزانۀ افراد تا یک حداقل ناچیز یا حتی به صفر رساندن

یک  ر قالبهر دم بیشتر از پیش ددرآمد عمومی پایه، و نیاز مدام کاهنده به دستمزد و پول، زیرا که اقتصاد 

 برنامه تولید مشترک، اجتماعی و دموکراتیک در خواهد آمد.

در این صورت چرا بچه را به اسمش صدا نزنیم؟ چه نیازی به اصطالح "پساسرمایه داری" است؟ بخشی از این 

اب او با نظام سؤال معناشناسانه از فهم میسون از سوسیالیسم ناشی می شود، که همه جا در سراسر کت

بوروکراتیک و هیرارشیکی که در قرن بیستم شکل گرفت، یکی گرفته شده است. واقعیت امر این است که جوامع 
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مورد نظر، نه سوسیالیستی بلکه کاریکاتور دفورمه ای از سوسیالیسم بودند. حمله به سوسیالیسم بر مبنای این 

 لی است.نمونه ها به عنوان سوسیالیسم، حملۀ به دشمن پوشا

ساسرمایه پ با این حال بین درک میسون و مارکس از سوسیالیسم تفوتی وجود دارد، که مؤلف کتاب

ود به آن معترف است: تفاوت در تشخیص عامل تغییر تاریخی و ریشه ای گذار از سرمایه داری به خ داری

 سوسیالیسم.

اری خود گورکنانی که سرمایه د –ه و آگاه است از نظر مارکس عامل انقالبی تغییر همانا طبقۀ کارگر سازمانیافت

ه بده". شخلق کرده است. برعکس از نظر میسون پای یک عامل تاریخاً جدید در میان است: "انسانهای شبکه ای 

ه بط شدعبارت دیگر توده های تحصیل کرده، تلفن هوشمند در دستی که از طریق شبکه های اجتماعی به هم مرت

 80الهای ساین واقعیت که جنبش کارگری موفق به پایداری در برابر حمالت طبقۀ حاکم در اند. به زعم میسون، 

در دورۀ  واند  قرن گذشته نشد، و این واقعیت که اخیراً جنبشهای توده ای در سراسر جهان به خیایانها کشیده شده

 ست کهذاشتند، دلیل آن اقبل تر به طرزی خودجوش و بدون هر گونه هیرارشی، آثار بسیاری از خود به جا گ

شبکه" به " برای تغییر انقالبی ای که امروز ضرورت یافته است، توجه مان را به جای طبقۀ کارگر سازمانیافته

 معطوف کنیم.

 

بته با این واقع محدودیتهای اصلی کتاب او هستند، که الاینها در  و -اما نتیجه گیری میسون دو ایراد کلیدی دارد 

 فترت وجود کتاب ارزشمندی است. اوالً اگرچه این درست است که سازمانهای کارگری در چند دهۀ اخیر دچار

ی برای ه جلوببوده اند، اما این واقعیت بخودی خود به اینجا نمی انجامد که پس جنبشهای "افقی" و خودجوش راه 

 ار اند.تحقق گذ

در لحطات کلیدی  –یا دقیقتر بگوئیم، رهبران شان  –اول از همه این تقصیر کارگران نبوده که سازمانهای شان 

مبارزه طبقاتی قصور کرده اند. کارگران هر آنچه را که می شده است از آنان بخواهیم، انجام داده اند: آنها، از 

اب زندن، و رهبران رادیکالی را انتخاب کردند، که قول تغییر ونزوئال تا یونان، تظاهرات کردند، دست به اعتص

 –دنیا را می دادند. مسئله این است که این رهبران به وعده هاشان وفا نکردند. تمایل به جانب جنبشهای خودجوش 
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 بازتابی از ورشکستگی این دست به اصطالح رهبران طبقۀ کارگر –از بهار عربی تا جنبش خورشید در اسپانیا 

 و فقدان یک رهبری انقالبی است.

 99"در واقع  –این واقعیت که جنبشهای توده ای خودجوش به چنین وسعتی در میان اهالی زمین بروز یافته اند 

 به معنای ویرانی یا مرگ طبقۀ کارگر نیست، بلکه درست تأکیدی خالف این برداشت است: گویای –درصدی"ها 

ی را ی قبله اتفاق افتاده است. روندی در سرمایه داری که حتی طبقات میانکارگری شدن گسترده ای که در جامع

یکم  یست ونیز به درون صفوف طبقۀ کارگر سوق داده است. هم از این روست که این روزها، در بریتانیای قرن ب

اب می اعتص شاهدیم که اساتید دانشگاه ها، کارمندان شهری، و حتی وکال نیز در کار سازمانیابی اند و دست به

 زنند.

فته اند. ت نیابه عالوه نباید از نظر دور داشت که این جنبشهای خودجوش نهایتاً به هیچ یک از خواسته هاشان دس

اما  هاست.به اعتباری، میسون حق دارد: آنچه از جنبش "اشغال کن" یا جنبش خورشید باقی مانده "شبکه"های آن

 ای و ی عمومی در میدان شهر نیستند، بلکه جنبشهای سیاسی شبکهاین ها تجربیات اتوپیائی یا اردوگاه ها

موس در ا پودیسازمانیافته ای هستند که حول چهره های رادیکالی چون برنی سندرز در امریکا، و پابلو ایگلسیاس 

حمایت  اشی، یکاسپانیا گرد آمده اند. این نکته در مورد برآمد حزب ملی اسکاتلند، رفراندوم یونان علیه ریاضت 

به  توده ای از جرمی کوربین نیز صادق است. به عبارت دیگر، جنبشهای خودجوش "انسانهای شبکه ای شده"

 د.ده انسازمانها و جنبشهای سیاسی با برنامه، برای مبارزه علیه ریاضت کشی و برای تغییر جامعه تبدیل ش

 

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 یستافزایش دستمزد در جمهوری اسالمی بدون توسل به اعتصاب ممکن ن

 صادق كار

 

یش افزا ی داخلی منتشر شدەاند حاکی ازتازە ترین دادەهای آماری در مورد هزینه های زندگی که در رسانهها

 هزینههای زندگی و بویژە مواد غذایی اصلی مورد نیاز مردم است. روزنامه آفتاب در گزارشی

 که در اول بهمن به نقل از ادارە آمار ایران منتشر کرد نوشت: ":

 شد کرد.درصد ر ۶0 ها به طور میانگینها و آشامیدنیهزینه خرید خوراکی. ..."

 رصد نسبت به پارسال افزایش هزینه داشتندد ۴۶ وارهای ایرانی در ماه گذشته بیش ازخان

رصد رشد د ۶0 در بین کاال و خدمات مورد استفاده مردم هزینه خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها به طور میانگین

چربی ها و بعد از آن  درصد به روغن ها و90 دارد این در حالی است که در بین آنها باالترین افزایش قیمت با

 …"درصد به گروه شیر، پنیر و تخم مرغ اختصاص دارد 73.۴ با

  

درست در همین روز خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران عسلویه خبر از کاهش دستمزد کارگران توسط 

 کارفرمایان داد و نوشت:

کارگران و کارمندان و میزان دریافتی آنها در سال آینده، به های پایانی سال هستیم و بحث افزایش حقوق "در ماه

درصد زیاد  2۵ روال همیشه بسیار داینهای برایشان نداشته باشد. غ شده است؛ دولت می گوید حقوق کارمندان باید

شرایط در این  شود و فعاالن کارگری معتقدند؛ حداقل دستمزد کارگران شاغل باید به پایه سبد معیشت رسانده شود.

می رسد؛ بخشی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که چرخ های  «عسلویه» است که خبری ناراحت کننده از

و تعدیل  «یکسان سازی» گردانند، از کاهش حقوق دریافتی خود به بهانهعظیم صنعت نفت و گاز کشور را می

 . هاپرداخت
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نا بر شرایطی که هزینههای زندگی دزدها بجای افزایش آن تصمیم به کاهش دستم زدهند."د که در نهایت هخبر می

ه راستی فته ببرآمار های اعالم شدە دولتی به اوج خود رسیدە و سطح کنونی دستمزدها از زیر خط فقر هم پائین ر

 حکایت از حرص و طمع سیری ناپذیر و ستمگری کارفرمایان و حامیان حکومتی آنها دارد.

ان فرمایستان سالجاری کارگران شرکتهای پیمانکاری در صنعت نفت و پتروشیمی کاربعد از اعتصاب فراگیر تاب

اغل دی مشظاهرا با بخشهایی از مطالبات کارگران اعتصابی که مهمترین آنها افزایش دستمزد و اجرای طبقه بن

ور صدور دست زیر نفت نیز که نگران اعتصاب سایر کارگران در صنایع نفتی بود باو .بود موافقت کردە بودند

ه را زنگن العملی بر اجرای طبقه بندی در شرکتهای پتروشیمی و نفتی تاکید نمود مدیران شرکت نفت نیز دستور

تهای این همه از آن هنگام تا کنون اکثر صاحبان شرک اب بخشنامه و برای اجرای آن مهلت هم تعیین کردند.

فرە می طنفت  قات شان با کارگران و اجرای بخشنامه وزارتپیمانکار با انواع ترفندها و تهدیدها از اجرای تواف

ارت سنوات و مه حال آنکه مقصود از اجرای طبقه بندی افزایش دستمزدها و دیگر مزایای شغلی مانند حق روند.

ر درینه بود. با این حال اما به نظر می رسد صاحبان این شرکتها که سود خوبی هم می برند بر حسب عادت دی

ه ر می رسد کبه نظ یر بار افزایش دستمزد نروند یا به نحوی رفتار کنند که هزینهای برایشان نداشته باشد.تالشند ز

یشاپیش پشود  با کاستن از دستمزدها می خواهند مقداری را که قرار است از طریق طبقه بندی بر دستمزدها افزودە

ر تابستان ران ده های زندگی و توافقات شان با کارگجبران کنند و در واقع دستمزد ها را با وجود باال رفتن هزین

 ین شرکتها "خودی" و از وابستگان بهادولت هم از آنجا که صاحبان اکثر  گذشته در سطح کنونی نگهدارند.

عمال  زارت نفت نیزو حکومت هستند، جلوی قانون شکنی آنها را نمی گیرد و بدتر آنکه از آنها حمایت می کند.

نوز نها هاقدامی برای وادار کردن کارفرمایان به اجرای بخشنامه وزیر نفت نمی کند و شکایات کارگران به آ

نها را نتیجه این می شود که کارفرمایان خود قانون وضع می کنند و خود آ .نتیجهای برای کارگران نداشته است

یک رویه مسلط  صنایع پتروشیمی و نفتی نیست که باب گردیدە است.بشو تنها در  این وضعیت بل اجرا می کنند.

د ها را یک خودشان دستمزهم اکنون کارفرمایان که خود را صاحب اختیار می دانند، سراسر کشور است. در

د، ی کنننونی را منفصل و بجای آنها قراردادهای خاص خودشان را وضع مطرفه تعیین می کنند، قراردادهای قا

ە یک و عیدی کارگران و حق بیمه ها را را بجای قانون خودشان تعیین و اجرا می کنند و به اشاردستمزد 

س، تامین قانون، دولت، دادگستری، مجل و گوییت کارگر را برای مجازات به دادگاە می فرستند. 27سرمایهدار 

ار پیش دمایه ن واسطه به مشتی سراجتماعی و ادارە کار همه در این مملکت مردەاند و قدرت بطور تام و تمام بدو

مبارزە  یداست با این اوصاف راە و چارە دیگری به جزپ کش شدە است تا هر بالیی که خواستند سر مردم بیاورند.

ی نمی .برای از سر راە برداشتن عوامل فقر و فالکت و گرسنگی و بی حقوقی مردم باق متحدانه و سازمان یافته

 ماند.

تقات نفتی در حال حاضر هنوز جز سوددآورترین بخش صنعت کشور هستند و بخش قابل صنایع پتروشیمی و مش

هم از این رو کارگران مقدمتا تنها از  توجهی از نیازهای ارزی و سوخت مورد نیاز کشور را تامین می کنند.

یکه تازی طریق اعتصاب و متوقف کردن تولید و سود صاحبان شرکتهای پتروشیمی است که باید سعی کنند به 

همه راە  های صاحبان این شرکتها لگام زنند و حقوق به یغما بردە شدە خودشان را از آنها و دولت شان باز ستانند.

های دیگر از شکایت و نامه نگاری گرفته تا تجمع های اعتراضی که ضرری به منافع سرمایه داران وارد نمی 

بی فایدە و اتالف وقت اند و اگر به آنها قناعت شود نتیجه شان  آنهاتکرار  بی نتیجه ماندەاند. کند تا کنون پیمودە و

 همین می شود که رفتار کارفرمایان روز به روز گستاخانه تر و استثمار گرانه تر شود
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معه که جاتوقف تولید در این واحدها نه تنها موجب قطع سود صاحبان آنها و درآمدهای ارزی کشور می شوند بل

ولتی نمی دد هیچ دولت و کارفرمایان را بر آن می دارد تا رفتارشان مقابل کارگران را تغییر دهنرا فلج می کند و 

اە شرژیم  تواند برای مدتی طوالنی در برابر اعتصابات کارگری مقاومت کندهمانطور که رژیم پیشین نتوانست.

دن به پایان کارش به التماس کر همان رژیم در اما .نیز رفتاری مشابه رژیم جمهوری اسالمی با کارگران داشت

 ند مشروط به اینکه آنها بهکو حاضر شد همه مطالبات اقتصادی کارگران را تامین  کارگران اعتصابی کشید

نها اگر آ .ندکارگرانی که دستمزدشان را کم کردەاند اکثرا کارگران ماهر و فنی هست .اعتصاب شان پایان دهند

عتصاب نه سالحی موثرتر از ا ن را مجبور به پذیر خواسته های شان نمایند.اعتصاب کنند می توانند کارفرمایا

االن زمان  برای کارگران در جمهوری اسالمی وجود دارد و نه راە دیگری برای خالصی از فالکت کنونی.

 انتخاب است، انتخاب بین زندگی انسانی یا تن دادن به بردگی غاصبان قدرت و ثروت،

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 دهای کارگری هفتهگذر و نظری بر رویدا

 جنگ کارگری

 

 ضات کارگران هپکوادامه اعترا

ی و امنیت شغل  اعتراضات کارگران هپکو که به دلیل نگرانی از متوقف ماندن تولید و از دست رفتن اشتغال

لت بی عمیلیارد تومانی کارخانه شروع شد، به  ١000کارگران از سه هفته پیش با خواست تهاتری کردن بدهی 

طرف  به درخواست کارگران با تشکیل تجمع دیگری از توجهی و انفعال مدیران تامین اجتماعی و دولت نسبت

ا بعی دارد دی ادامه یافت. دولت که از ابتدا با لغو خصوصی سازی هپکو موافق نبود این بار س 27کارگران در 

. این م کندطفرە رفتن از تهاتر نمودن بدهی کارخانه و خسته کردن کارگران زمینه واگذاری مجدد هپکو را فراه

رگران و کا ست که کشور به تولیدات هپکو نیاز مبرم دارد. از سرگیری تولید همچنین هم به سود کشوردر حالی ا

وجود آن ب است و هپکو می تواند هزینه های خود را در صورت از میان برداشتن موانع تولید که خود دولت برای

نیست  ی جهتبید داخلی ترجیح می دهد. آوردە تامین و اشتغال موجود را حفظ کند. منتهی دولت واردات را بر تول

 ستفته اکه واردات کاال در دوران روحانی نسبت به صادرات پیشی گرفته و حتی از زمان احمدی نژاد سبقت گر

 اعتصاب کارگران پتروشیمی در ایالم

ذشته گ ماە ٤دی در اعتراض به پرداخت نشدن طلب مزدی  29کارگران شرکت پتروشیمی "کهربا توان" در ایالم 

جمع شان در مقابل دفتر این شرکت و استانداری شهر تجمع و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند. ت

 .اعتراضی کارگران پس از دادن قول پرداخت مطالبات مزدی کارگران در اول بهمن موقتا پایان یافت

 تجمع کارگران و بازنشستگان شرکت نفت جنوب

دی در اعتراض به امتناع مسئولین شرکت از تحویل  29ستگان نفت جنوب در گروە کثیری از کارگران و بازنش

سال تجمع و خواستار تحویل خانه های یشان شدند. علت امتناع مسئولین از تحویل خانه ها  10خانه هایشان پس از 

هزار تومان  3ر معلوم نیست. به گفته کارگران آنها پول ساخت و هزینه های خانه هایشان را در زمانی که قیمت دال

سال پیش ساختن شان را شروع کردەاند هنوز به اتمام 10دستگاە از این ساختمانها که  ٧00بودە پرداخت کردەاند. 
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سال پیش در نخستین هفته های به قدرت رسیدن حکومت "خسروشاهی" اولین مسئول  ٤2نرسیدەاند. گفتنی است که 

ی آنها را که جز وعدەهای خمینی بود دادە بود. در قانون اساسی خانه دار کردن مردم قول صاحب خانه کردن فور

مردم توسط دولت تاکید شدە است. در هفته گذشته نیز یکی از مدیران وزارت کار وعدە ساخت   نیز بر تامین مسکن

  بعیدصدها هزار خانه برای کارگران و بازنشستگان را داد.با این همه مشکل مسکن مردم همچنان الینحل ماندە و 

  .از حرف به عمل درآید  وعدەهای تازە مسئولین جمهوری اسالمی در آیندە نزدیک  است

  .هزار واحدی هستند که مسئولیت ساخت آن را مسکن مهر به عهدە دارد 2این خانه ها جز یک پروژە 

ه خان دە نشدناعضای مسکن مهر در مسجد سلیمان نیز با برگزاری تجمع دیگری در این شهر نسبت به تحویل دا

کن در مت مسهایشان پس از سالها طوالنی اعتراض نمودند. گفتنی است که باال رفتن سرسام آور کرایه خانه و قی

 .دامن زدن به این اعتراضات نقش دارند

 تشکل صنفی خواستار خرید واکسن و واکسیانسیون رایگان و فوری مردم شدند ٤

ر گان دسندیکای کارگران شرکت واحد، کانون های فرهنگیان استان قزوین و الیگودرز و تشکل مستقل بازنشست

ز شیوع ارانی اعالمیه های جداگانهای که در این هفته در مورد خرید واکسن کرونا منتشر کردند، پس از ابراز نگ

انی اکسن استاندارد مورد تائید سازمان جهطرات ناشی از کرونا خواستار خرید وخ گستردە کرونا در جامعه و

  .بهداشت و واکسیناسیون رایگان همه مردم شدند

ون تا کن شمار تشکلهای صنفی که خواستار واکسیناسیون رایگان و فوری شدەاند همچنان در حال افزایش اند و 

  .مورد رسیدە است. اکثر این تشکلها کانون های صنفی فرهنگیان هستند 1٥حداقل به 

 کارگر بویر احمدی برای شکایت به تهران آمدند ٢٥٠

دی  29در  ماە دستمزد نگرفتهاند جهت اعتراض به تهران آمدند و ٦کارگر بویر احمدی که  2٥0به گزارش ایلنا 

 شایان ذکر است که .مقابل مجلس تجمع و خواستار رسیدگی مجلس به مطالبات شان شدند

ت شان به قبل از سفر به تهران بارها برای رسیدگی مسئولین محلی به شکایا کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد

عث کشاندن شدن مسئولین محلی با ولی بی توجهی و رفتار متفرعانه .آنها مراجعه و چندین تجمع برگزار کردە بودند

 .آنها به تهران مقابل مجلس شد

هایشان  ماە است که دستمزدهاو حق بیمه ٦گدستی به ستوە آمدەاند عالوە بر اینکه کارگران معترض که از تن

دارو دسترسی دارند می خواهند مطالبات مزدی شان فوری به آنها  درمان و  پرداخت نشدە و نه نان دارند و نه به

ادارە کار شکایات آنها ردد . در واقع اگر گ منیت شغلی شان که بطور مرتب تهدید می شود نیز تضمینا پرداخت و

 .را بر حسب وظیفهای که دارد رسیدگی می کرد نیازی به سفر آنها به تهران نبود

 دامه اعتراض آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلسا

بی نتیجه ماندن اعتراضات آموزشیاران نهضت سواد آموزی در هفته های گذشته بار دیگر صدها تن از آموزش 

روز است که درمقابل مجلس تظاهرات می کنند و شب ها را  11های مختلف به تهران کشاند. آنها یاران را از شهر
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در پارکها معابر شهر به صبح می رسانند. پایداری می کنند بلکه مجلس گرەای از مشکل استخدام شدنشان 

تشود حاکی از جواب رد  با این همه برخی واکنشها و اظهاراتی که به نمایندگان مجلس نسبت دادە می بگاشاید.

سال سابقه آموزش در مناطق محروم کشور  1٥تا  10مجلس برای تسهیل قانونی استخدام آموزشیانی است که بین 

را دارند، خبر گزاری ایلنا چهارشنبه این هفته تصویر عدەای از زنان آموزشیار شهرستانی را که شب را در یکی 

 .تشر کرد که نمی توانست موجب تاسف هیچ انسان صاحب وجدانی نشوداز پارکهای سرد تهران سر کردە بودند من

  .چنین برای کسب لقمهای نان خودش را به آب و آتش بزند  انسانی که نیاز نداشته باشد حاضر نمی شود این

 کارگر هفت تپه ٢٧مقدمه چینی برای محاکمه 

 تن 2٧ته به . متاسفانه شمار آنها در این هفکارگر حق طلب هفت تپه را منتشر کردیم 20هفته گذشته خبر احضار 

ه نوز بهرسید و بیم آن می رود که تعداشان باز هم بیشتر شود. علت احضار و اینکه شاکی آنها چه کسی است 

حرز روشنی مشخص نیست. ظاهرا شاکی امید اسدبیگی است که آنقدر پشت اش در دولت قرص است که با وجود م

ن ارگراکمودە از مجازات معاف و فرصت به او دادەاند که شاکیان سابق اش را که شدن اختالسهای کالنی که ن

ز تشکلها و ااز این حکومت نیز توقعی غیر از این نمی توان داشت.تعدادی  .هستند بجای خودش به محاکمه بکشد

ب ق طلگران حفعالین کارگری از آن جمله سندیکای کارگران واحد و هفت تپه احضار و پروندە سازی علیه کار

ایت عی حمهفت تپه را محکوم و خواستار ابطال شکایت شدەاند. دارودسته رئیسی و بسیج مستضعفان اش هم که مد

ر اسد سسازشی بر  از کارگران بودند معلوم می شود که در این کار نقش غیر قابل کتمانی دارند. به نظر می رسد

حضار این اولتی او و دارودسته رئیسی انجام گرفته باشدو گر نه حفظ مالکیت او بر هفت تپه بین حامیان د و  بیگی

می  پیدا همه کارگر نه بدون همراهی دستگاە قضایی ممکن می شد و نه اسدبیگی آزاد می شد و میدان یکه تازی

 .کرد

یکی از ادی جوانمیر مر .احضار و زندانی کردن فعالین و مبارزین جنبش کارگری محدود به کارگران هفت تپه نشدە

دی برای محاکمه  2٥در  میلیون تومانی بطور موقت آزاد شدە بود 300فعالین کارگری کرمانشاە نیز که با قید وثیقه 

  .فرا خواندە شد

مدت  دی خواسته شدە که برای گذراندن 30سال زندان محکوم شدە است نیز در  ٤محمد رضا رمضانزادە که به  از

 .ندمحکومیت اش به زندان مراجعه ک

 200حمل سال زندان و ت ٤1فعال صنفی معلمان در بجنورد مجموعا به  ٦محمد رضا رمضان زادە قبال به همراە 

ت و بقیه تن چیزی غیر از فعالیت صنفی نبودە و نیس ٧ضربه شالق محکوم شدە بودند. دلیل اصلی محکومیت این 

 .اتهامات واردە به آنها جعلی هستند

 کوت عبداله وارد بیستمین روز خود شداعتصاب کارگران سهرداری 

ع ن شرواعتصاب کارگران پاکبان شهرداری کوت عبداله که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و حقوق کارگرا

اشته شدن روز به دلیل پرداخت نشدن طلب کارگران ادامه دارد. ادامه اعتصاب موجب انب 20شد، با وجود گذشت 

خت نشدە کارگر شرکت کنندە در این اعتصاب بیش از سه ماە طلب مزدی پردا 3٦0زباله در سراسر شهر گردیدە. 

 .دارند
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روز است که در اعتصاب بسر می برند. دلیل  2٨همچنین کارگران اجرائیات شهرداری این شهر 

 .ارگران داشتن اختالف با شرکت پیمانکار ذکر گردیدەک اعتصاب

ا در ارفرمدر اول بهمن به دلیل تغییر قراردادکاری شان توسط ک کارگران شهرداری گهگیلویه و بویر احمد نیز

منیت امی گویند تغییر قرارداد کاری شان از معیین به موقت  مقابل شهرداری شهر تجمع کردند. کارگران معترض

ی از طرف گفتنی است که در ماە های اخیر تغییر یکطرفه قرارداد های کار .شغلی شان را از آنها سلب می کند

ایان می ارفرمککارفرمایان در شرکتهای پیمانکاری افزایش یافته. مقصود از این کار نیز به غیر از این نیست که 

انونی قطرق  خواهند با تغییر قراردادها از مقررات باقی ماندە خود را خالص و هیچ روزنهای برای احقاق حق از

لوی ستند جهقانونی است و مسئولین ادارات کار موظف برای کارگر باقی نگذارند. تغییر یکطرفه قراردادها غیر 

  .آنرا بگیرند
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