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 یادداشت 
 !راە حلهای نە چندان بدیع سرمقالە نویس دنیای اقتصاد برای از بین بردن شکاف طبقاتی

 

 صادق کار

 

 
اقع وا در یفعالیت های سرمایه داران و طرفداران نئولیبرالیسم اقتصادی و مدافعان "منعطف سازی" بازار کار 

 ولید را بهتشکالت مکار و سرمایه، که به ناراستی همه مخالفان قوانین حمایتی و مدافعان بی قانونی در مناسبات بین 

جود اینکه با و دلیل وجود قانون کار می دانند برای کاهش دستمزدها همچنان بی وقفه ادامه دارند. جریانات مذکور

 ز میانامایه موفق شدەاند، بیشترین قوانین حمایتی در قانون کار و تامین اجتماعی را در جهت منافع صاحبان سر

یستند و اضی نربردارند و مناسبات مبتنی بر بی حقوقی نیروی کار را بر جای آن بنشانند، با این همه گویا هنوز 

ا خواستند جا هر تتوجهای هم به آخر و عاقبت کار خود ندارند و فکر می کنند حاال که قدرت فائقه هستند می توانند 

 .بتازند

زش ن نیروی کار و سرمایه بر سر دستمزد و سهم کارگر از ارواقعیت این است که مهمترین عرصه نبرد بی

ی شرایط ستثنااافزودەای است که خود خلق می کند و کمترین سهم را در غالب مزد از آن می برد. بقیه مطالبات به 

 رالهائولیبکاری، نیز ناظر بر سهم کارگر از ارزش افزودە است. هم از این روست که تمرکز  سرمایه داران و ن

واند می ت بیشتر از هر چیز متوجه کاهش هرچه ممکن دستمزدها و از بین بردن آن امکاناتی است که طبقه کارگر

تها و ه دولبرای افزایش دستمزد و بهبود سطح زندگی و قدرت خرید خود از آنها بهرە بگیرد. بهمین خاطر است ک

 ییر قوانین شروع می کنند.سرمایه داران یورش به دستمزدها را با از میان برداشتن و تغ

عریف تنیز بدوا بر سر حدود و ثغور و  ٦٩بی جهت نبود که دعوای اصلی هنگام تصویب قانون کار مصوب سال 

 اقع خونباروی به حقوق کارگر و نحوە مناسبات حقوقی بین کارگر و سرمایه دار بود. نتیجه آن نبرد به ظاهر آرام ول

ن قانون ی همی. اما حکومت و سرمایه داران و بویژە نیروهای سرمایه داری تجارقانون کار کج و کولهی کنونی بود

ی سالهای طا در کج و کوله را هم برنتافتند و مواد حمایتی محدودی را که در آن دورە مجبور شدە بودند بپذیرند ر

صاب اعت ی که از حقبعد از تصویب یا حذف کردند و یا به نفع خودشان دگرگون نمودند. طبیعی است برای کارگر

زی از آن گر چیاو تشکل محروم گردیدە و همه قوانین کار و تامین اجتماعی نیز یا علیه حقوق او دگرگون گردیدە و 

نند، کب می باقی ماندە باشد نیز توسط دولت به محاق بردە شدە و هر اعتصاب و اعتراضی را با مشت آهنین سرکو

 یک چهارم خط فقر باشد. نتواند مانع سقوط دستمزد خود به زیر

های نوادەآری خودشان میگویند سطح دستمزدها در ایران زیر خط فقر است، دستمزدها کفاف نان بخور و نمیر خا

کشور ته  ٨درصد است، ایران از این لحاظ در ردیف  ٥نفرە را نمی دهد. سهم دستمزد از کاالی تولید شدە  ٥،3

ی ەای تالش مه تازما سرمایه داران و حامیان آنها هر از چند گاهی با ترفندجدول در دنیا قرار دارد. با این همه ا

با  دیگر کنند، همین دستمزد اندک را نیز تقلیل دهند. یک روز با پیش کشیدن منطقهای کردن دستمزد، یک روز

 تهدید و ارعاب و گاهی هم با واگذار کردن تعیین دستمزد به توافق طرفین.

که از هر امکانی برای دفاع از حقوق خودمحروم شدە است، اما نیروهای نئولیبرالی از انواع بر خالف طبقه کارگر 

امکانات برای تبلیغ و پیش بردن اهداف مورد نظر خود برخوردارند. عالوە بر دولت و نهادهای حکومتی از 



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 120 120شماره  2021مه  21، برابر 1400اردیبهشت  31جمعه 

 

 

- 2 - 

 جُنگ کارگری

های نیرومند همه و همه در سازمانهای به اصطالح خیرە و سازمانهای کارفرمایی گرفته تا اقتصاد دانها و رسانه 

تالش اند تا سهم این سه چهار درصدی های جامعه را که ثروت هایشان را هم حداقل در این حکومت از طریق 

رانت و چپاول سرمایه های عمومی و استثمار به دست آوردەاند، باال ببرنند و سفرەهای مردم زحمتکش و تهی 

 ه چهار درصد هستند.دست را کوچکتر کنند! گویی همه ملت همین س

دعای با ا اینک زمزمه کاهش دستمزدها و تغییر قوانین علیه کارگران و حقوق بگیران دوبارە از سوی مجلسی که

ت ریاس نگرانی از وضع بد معیشت مردم تشکیل شد به گوش می رسد. به نظر می رسد بعد از انتخابات فرمایشی

ل  ت محتمقوانین جدید به واقعیت تبدیل شوند. یکی از تغییراجمهوری این زمز زمه ها می روند که با تصویب 

ردن کقهای تصویب قانون مزد منطقهای است. در این اوضاع احوال عدەای نیز با به میان کشیدن دوبارە بحث منط

نه هند زمیی خوادستمزدها که پیشتر توسط  افراد و نهادهای وابسته به بازار و با نیت کاهش دستمزدها مطرح شد، م

ا برسیدە که  قتصادهای الزم برای این تعدیالت توسط مجلس را فراهم نمایند. این بار نوبت به سرمقاله نویس دنیای ا

یه ن توجاختصاص سرمقاله این روزنامه به طرح معوق ماندە منطقهای کردن دستمزدها بکوشد برای عملی کردن آ

 تئوریک درست کند.

وزنامه رطبقه کارگری" در این هفته در  13های تفاوتقاله ای که با عنوان ""دکتر لطفعلی بخشی" نویسندە ی سرم

 دنیای اقتصاد نگاشت نوشت:"

های بزرگی از نظر ثروت و درآمد بین افراد ایجاد کرده و موجب های اساسی کارکرد نظام اقتصادی، شکافکاستی

با  تواند ثبات و آرامش فعالیت جامعه راردم شده است که میهای شدید در بین اقشار مختلف مبروز نارضایتی

 های جدی مواجه سازد."چالش

ن ای مزدی بیفاوتهاو پس از اشارە به این شکافها بدون ذکر منشاء آنها، در یک قیاس مع الفارغ با اشارە به برخی ت

 ات و مزایای شغلیمتیازفاوت زیادی در اتگروە، در ادامه می افزاید از:" 13گروە هایی از کارگران و تقسیم آنها به 

توان گفت برخی کارگران نسبت به برخی دیگر، کارگران اشرافی ای و خدمات مربوطه وجود دارد و میو بیمه

شوری کشوند. و می گوید :".در نظر گرفتن این نیروی همه تفاوت برای رانجام امور کامال مشابه، در محسوب می

 رد. او چارەاندیشی صورت گیقوانین دارد که الزم است در این باره چاره با قانون یکسان، نشان از ناکارآیی اجرای

ری که کارگ را نیز ظاهرا در تعدیل امتیازات اشرافیت ادعایی خود که وجود خارجی ندارد می بیند. آن اشرافیت

 12تر از ا کمنهنویسندە سر مقاله به نادرست نام میبرد، اقلیت بسیار کوچکی از کارگران هستند که مجموع حقوق آ

 میلیون تومانی است که بعنوان هزینه خانوار تعیین کردەاند!

 ند:نویسندە پس از این توضیحات راە کارهایی را برای پرکردن شکافهای موجود مطرح می کنند و می نویس

 ها برخی اقدامات ضروری است.".برای کاهش این تفاوت

 ای و توافق بین نیروی کار و کارفرماهای منطقههای و تطبیق آن با هزینتعیین دستمزدهای منطقه

 سازی قراردادهای کارساده

 ایجاد انعطاف بیشتر در قوانین کار

 ه تامین اجتماعیهای دارای پوشش بیمبرقراری امتیاز مالیاتی و تشویق کارگاه

 وقت برای پرداخت بیمه تامین اجتماعی"پذیرش کارهای نیمه

قاله نویس "دنیای اقتصاد " نه بدیع هستند و نه موثر در کاهش گسل طبقاتی موجود. هیچ کدام از راە کارها ی م

دست بر قضا شکاف هایی که خود نویسندە هم وجو شان را نمی تواند انکار کند نتیجه همین نوع راە کارهاست! هم 

تی رمقی برای بیمار  از این رو حکم نسخهای را دارد که به جای درمان اگر نکشد وخامت بیماری را. بخصوص وق

 باقی نماندە باشد بیشتر  می کند.

 

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 ویروس نابرابری

 سازمان آکسفام بخش چهارم 2021گزارش ژانویە 

 

 
 تعمیق بیسابقۀ نابرابری

ی در برابراگرچه هنوز برای دیدن تصویر کامل وضع خیلی زود است، بیشترین مطالعات اولیه جاکی از افزایش نا

داشته  ی دنیااین واقعیت که ویروس کرونا همزمان عواقب اقتصادی جدی ای برای تمام کشورهاابعاد بیسابقه اند. 

ایش د افزاست، به این معناست که محتمالً تمام کشورها برای اولین بار در تاریخ ثبت شدۀ بشری همزمان شاه

 نابرابری بوده اند.

ی شود. این مکشور انجام شده است، تأئید  7٩در  اقتصاددان 2٩٥این برداشت در تحقیق سازمان آکسفام که توسط  

 گروه، اقتصاددانان شناخته شده ای جون جایاتی ُگش، جفری ساچز و گابریل زوکمان را شامل می شود.

ن رو به شورشادرصد پژوهشگران از این و آن کشور به این نتیجه رسیده اند که در اثر پاندمی، نابرابری در ک ٨7

کشور  7٩از کشور ) 77زایش بسیاری منجر خواهد شد. این عده پژوهشگران اقتصاددانانی از افزایش دارد و به اف

ه احتمال ب یا مورد تحقیق( بوده اند. بیش از نیمی از کل پژوهشگران همچنین به این نتیجه رسیده اند که محتمالً 

نین می چژادی ندر مورد نابرابری  بسیار باال نابرابری جنسیتی نیز در اثر پاندمی افزایش یابد. دوسوم از آنان

 ارد.ده نداندیشند. همچنین دوسوم آنان معتقدند که دولت مربوطه برنامه ای برای مبارزه با نابرابری فزاین

  

 حکومتها در برابر یک انتخاب: نابرابری اجتناب ناپذیر نیست

اب داد، انتخ ا کاهشمی توان این نابرابری ریندتشدید نابرابری حتمی است. با این حال، ابعاد آن، و سرعتی که با آن 

رصد د 2قط فحکومتها در سراسر دنیاست. بنا به داده های بانک جهانی، هرگاه حکومتها اجازۀ افزایش نابرابری 

از پنج و نیم  هم همچنان باید با روزی کمتر 2030میلیون انسان های بیشتری، حتی در سال  ٥00در سال را بدهند، 

ش از نچه پیبگذرانند. تحت چنین شرایطی تعداد کل انسانهائی که در فقر زندگی خواهند کرد، از آدالر روزگار 

م کنند، در درصدی نابرابری در سال اقدا 2پاندمی بود، هم بیشتر خواهد بود. برعکس، اگر حکومتها برای کاهش 

 ٨٦0، حالتی که اقدامی نکنندعرض سه سال به سطح نابرابری پیش از بحران بازخواهیم گشت، و در قیاس با 

 در فقر زندگی خواهند کرد. 2030میلیون انسانهای کمتری در سال 

 پژوهشگران معتقداند:

شورشان در ک درصد پژوهشگران در این و آن کشور به این نتیجه رسیدەاند که در  اثر پاندمی نابرابری درآمد ٨7

 . رو به افزایش دارد و به افزایش بسیار منجر خواهد شد

 و به درصد پژوهشگران معتقداند که در اثر پاندمی نابرابری در ثروت در کشورشان رو به افزایش دارد 7٨

 افزایش بسیاری منجر خواهد شد. 
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رشان ر کشوددر صد معتقداند که ویروس کرونا محتمال یا به احتمال بسیار باال به افزایش نابرابری نژادی  ٦٦

 بیانجامد.

  

 نابرابریهای موجود را تشدید کرده استکرونا 

اصه ه و خبحران کرونا آسیبهای بسیار سنگینی را به زندگی انسانهائی که در فقر زندگی می کنند، وارد آورد

ه تاریخاً ائی کپیامدهای وخیمی را در سراسر جهان برای زنان، سیاهان، آفریقائی تباران، مردمان بومی، و جماعته

 مقایسه با "، درو سرکوب شده اند، در بر داشته است. زنان، و به مراتب بیشتر زنان "نژادمند به حاشیه رانده شده

التین،  ریکایمردان، با خطر بزرگتری برای از دست دادن شغل مواجه اند. آفریقائی تباران و مردمان بومی در ام

 ند. احتمالیده ااعی، خسارات سنگینتری دکه همانا به حاشیه رانده شده بوده اند، در قیاس با دیگر گروه های اجتم

 مرگ آنها در اثر پاندمی بیشتر است، و سقوط آنان به قعر فقر نیز محتمل تر.

  

 در زمینۀ بهداشت

ی هداشتبویروس کرونا بدترین آثار سیستمهای بهداشتی با امکانات مالی و تجهیزات فقیر، و شکست سیستمهای 

 است، در هنگام مواجهه با چنین بحرانهائی آشکار کرده است. خصوصی را، که مبنایشان ثروت افراد

د، باشید، به مراتب بیشتر است. اگر از جماعتهای سیاه یا بومی باشی ، اگر فقیر1٩-احتمال مرگ شما در اثر کووید

مرگ  حتمالااین احتمال باز هم باالتر است. برای مثال در برزیل، احتمال مرگ آفریقائی تباران چندین برابر 

 0202سفیدپوستان برزیل است. اگر نرخ مرگ آنها برابر نرخ مرگ سفیدها بود، در آن صورت در ژوئن سال 

 آفریقائی تبار برزیلی زنده مانده بود. ٩200بیش از 

 

 
 

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 کارگران فریب پیام های فریبکارانە انتخاباتی رئیسی را نمی خورند!

 صادق 

 

 
 

ه ارسال یندە مجلس برای کارگران هفت تپرئیسی پیامی را توسط احمد نادری نماخبرگزاری ایلنا ابراهیم به گزارش

یم ه با ابراهک جلسینمودە است. ایلنا به نقل از این نمایندە مجلس نوشت:" احمد نادری با ارسال توییتی از برگزاری 

رسانید و ا هم به کارگران بکرد: سالم مر تپه را اعالمرییسی خبر داد و پیام رئیس قوه قضاییه به کارگران هفت

 ." .بگویید مواطبت کنند تا دوره انتقالی با موفقیت انجانجم شود

فته نباید هگران ارسال و انتشار خبر این پیام به نظر می رسد اقدام حساب شدەای است که مخاطبان آن محدود به کار

و دادن  ی رایاندن کارگران پای صندوق هاباشد. بدون شک این یک اقدام . تبلیغاتی انتخاباتی است که به نیت کش

 رای به رئیسی انجام گرفته است.

ش د تالرئیس جنایتکار و فریبکار قوە قضایی حکومت از زمانی که توسط خامنهای به ریاست این قوە منصوب ش

 بااز دامنه داری را جهت جا زدن خود به عنوان کسی که طرفدار حقوق "مستضعفین"است شروع کرد. او در آغ

گرفت  موضع انجام چند مانور نمایشی توجه عدەای را نیز به خود جلب کرد. در ظاهر علیه زندانی کردن کارگران

داد، بلکه جام نو وعدە آزادی و تخفیف مدت محکومیت آنها را داد، ولی در عمل پس از مدتی نه تنها این کار را ان

محکوم  د مدتی تحت ریاست زیر دستان او به زندانهای بلنعدەای از کارگران و معلمان دیگر نیز در بیدادگاە ها

فعالین  ری ازشدند. محاکمه و زندانی کردن عدەای از کارگران هفت تپه،هپکو، فوالد اهواز ، و محاکمه شمار دیگ

سبی در نهبود سندیکایی، و تعدادی از رهبران تشکلهای معلمان و فرهنگیان در دورە او انجام شد و در عمل حتی ب

زی او ین باپیگرد فعالین کارگری و مدت محکومیت شان در دورە این مدعی حامی محرومان بوجود نیامد. نتیجتا ا

 زودتر از آن که وی تصور می کرد لو رفت و بی اثر.شد.

ومتی رئیسی زمانی در راس دستگاە فاسد و ستمگر قضایی حکومت قرار گرفت که طشت رسوایی فساد مقامات حک

 رفتن بود واال گه زیر افتادە بود و مبارزە علیه فساد و خصوصی سازیهای رانتی و پر مفسدە در حال باز پشت بام ب

حاکمه د و مکارگران در راس این مبارزە قرار گرفته بودند. رئیسی با تشکیل پروندە برای عدەای از عوامل فسا

مید اسد ات از ر شدە از آن جمله خلع مالکیتعداد معدودی از آنها و خلع مالکیت تعدادی از مالکان موسسات واگذا

ی بود از امنهاخبیگی سعی کرد هم دامنه فساد ها را محدود کند و هم رهبری مبارزە با فساد را آنطور که باب طبع 

ثبیت تدرون جامعه به درون حکومت بازگرداند. او کوشید با لغو خصوصی سازی چند کارخانه موقعیت خود را 

 راە رهبر حکومت ترمز او را کشید. نماید اما در نیمه
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ی رش خود براکوی پحاال او می خواهد با اتکا به این چند اقدام خود را قهرمان مبارزە با فساد جا دربزند و آنرا س

تی شکل کارخانه و موسسه بزرگ در چهار چوب مناسباتی ران 1000رئیس جمهور شدن قرار دهد. تا کنون حداقل 

رفته گی پس یکان باندهای مافیایی حاکم واگذار شدەاند. شمار واحدهایی که توسط رئییسگرفته در حکومت به نزد

جمهور  رئیس شدە اند کمتر از انگشتان دست است. همه این چند مورد را نیز قصد ندارند به دولت برگردانند. با

است خصوصی شدن رئیسی هم قرار نیست نظر به ساختار و ماهیت قدرت حاکم تحول مثبتی در خصوص سی

با  ن نیزسازی و سرکوب جنبش کارگری بوجود آید. کما اینکه پیگرد فعالین کارگری در روز کارگر و بعد از آ

 وجود نزدیکی انتخابات فرمایشی تشدید شدە است.

یان نه جرعملکرد مجلس برآمدە از انتخابات فرمایشی نیز به وضوح نشان داد که شعارهای به ظاهر عدالتخواها

ستور ر مجلس صد و هشتاد درجه با عملکرد و مصوبات آن تفاوت دارد. همین مجلس طرح هایی را در دمسلط د

ش برسی دارد که همگی بدون استثنا معیشت و حقوق زحمتکشان را هدف قرار می دهند. رئیسی نیز از قما

 رد.دارودسته مسلط بر مجلس و برنامه های اش همین هایی است که مجلس سعی می کند پیش بب

ندوق ا به پای صنها رحاال او در حالیکه برای همه کارگران با نام هفت تپه پیام انتخاباتی می فرستد و تالش می کند آ

ون ی قر های انتخابات فرمایشی بکشاند و آرای آنها را به خود اختصاص دهد، زیر دستان او در بیدادگاە ها

شی و یل بخند. او تا کنون اقدامی برای بازگرداندن اسماعوسطایی برای وکیل کارگران در حال دسیسه چینی هست

دی ی آزادیگر کارگران اخراجی هفت تپه و بسته شدن پروندە های کارگران تحت پیگرد نکردە است، اقدامی برا

دور است تبعید  کیلومتر از محل زندگی خانوادەاش ٦00سپیدە قلیان انجام ندادە که هیچ وی را به زندان دیگری که 

ری نیست ند خبدە اند، از صدور منع تعقیب کارگرانی که تحت ریاست رئیسی برایشان پروندە امنیتی تشکیل دادەاکر

 وفشار بر فعالین زندانی بیش از پیش شدە است.

گر او آنطور که ادعا می کند عدالتخواە و اهل مبارزە با فساد است، حداقل کاری که می بایست قبل از کاندیدا شدن 

خابات فرمایشی می کرد، عدالتخواهان زندانی را آزاد می کرد. وقتی او حتی بعد از کاندیدا شدن هم برای انت

کوچکترین قدمی در این جهت بر نمی دارد معلوم می شود که دروغگو و فریب کار است و قصد سئواستفادە از 

می ترین و وابسته ترین کاندیدا در اعتراضات و نارضایتی کارگران از حکومت را دارد. او اتفاقا بدترین و ضدمرد

میان همه کاندیدادهای ریاست جمهوری است و برای همین است که بیش از بقیه خامنهای و سرکردگان دستگاە های 

امنیتی نسبت به وی نظر مثبت دارند. رئیسی یکی از سه قاضی جنایتکاری است که احکام قتل عام هزاران زندانی 

کردە است. زندانیان که اكثریت شان عدالتخواە و سالها برای حقوق کارگران و محروم را صادر  ٦7سیاسی در سال 

شدگان جامعه مبارزە عملی کردە بودند. او با این سابقه ایدەآلترین مهرە برای خامنهای و سرداران سپاە است که می 

ستمگرانه آنهاست سرکوب  خواهند با ادامه و تشدید سرکوب جنبش دمکراتیک مردم را که خواهان برچیدن بساط

کنند. رئیسی نماد خط مشی آیندە حکومت است. خط مشی که بیش از همه علیه حقوق زحمتکسان است. کارگران و 

زحمتکشان شهر و روستا که در پی آیندە بهتری برای خود و فرزندان شان هستند فریب مانورها و دروغ های 

یاست جمهوری شدە است را نخواهند خورد و اساسا همانطور که رئیسی را که با ادعای مستقل بودن کاندیدای ر

بارها در خیابانها اعالم کردەاند، نه دروغ های رئیسی و امثالهم را باور می کنند و نه در انتخابات فرمایشی شرکت 

نه در  می کنند. سر نوشت و آیندە کشور و مردم از این پس در خیابانها و توسط تودە مردم رقم زدە خواهد شد و

نمایش های انتخاباتی فرمایشی! کما اینکه همین خلع ید ها از دزدان سرمایه های مردم که رئیسی فرصت طلبانه می 

کوشد آنها را به حساب عملکرد خود جا بزند، نتیجه و دست آورد مبارزات خود کارگران و مزدبگیران و سایر 

 عدالخواهان است.

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 فتە گذر و نظری بر رویدادهای کارگری ه

 جنگ کارگری

 

 
 

 تجمع همزمان کارگران مخابرات در چند استان

بار دیگر  اردیبهشت 27کارگران مخابرات شاغل در استانهای آذربایجان غربی، زنجان و کهکیلویه و بویراحمد، 

ایانشان کارفرممطالبه خود توسط  12در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان تجمع نمودە و خواستار عملی شدن 

ی از ر رسمشدند. اجرای طبقه بندی مشاغل، استخدام مستقیم بجای پیمانی و رفع تبعیض بین کارکنان رسمی و غی

رکتهای گانه کارگران هستند. گفتنی است که کارگران مخابرات استانهای مختلف که برای ش 12زمرە مطالبات 

عترض ت برای خواسته های خود مبادرت به اعتصاب و اپیمانکاری کار می کنند، طی سال گذشته نیز به دفعا

 نمودند.

 ادامه تجمعات معلمان و آموزشیاران نهضت سواد آ موزی مقابل مجلس

ابل یز مقنتجمع های معلمان موسم به کارنامه سبزها و ها همچنین آموزشیاران نهضت سواد آموزی در این هفته 

سمی لمان رخواست اصلی کارنامه سبزهاپرداخت حقوق مساوی با سایر معمجلس طی چند روز متوالی ادامه یافتند. 

ران است. خواست اصلی آموزشیاران نهضت سواد آموزی استخدام در آموزش و پرورش است. عدەای از آموزشیا

 اردیبهشت تجمع کردە بودند از گیالن برای اعتراض به تهران آمدە بودند. 2٨که در 

یران ند. مداغیر رسمی بسیار اندک و آنها از مزایای شغلی معلمان رسمی نیز محروم گفتنی است که حقوق معلمان 

م ر معلآموزش و پرورش، دولت و مجلس سالهاست با وجود کمبود معلم و کادر آموزشی از رسمی کردن دەها هزا

ودجه بمبود کظاهرا غیر رسمی با تجربه خودداری می کنند و آنها را با وعدە سرگرم نگاە می دارند. بهانه آنها 

به  است. اما همین چند هفته پیش خبر اختصاص هزاران میلیارد بودجه اضافی با تغییر بودجه مصوب مجلس

ه ن می دهد کد نشانهادهای امنیتی و نظامی و مذهبی توسط عدەای از دارودسته قالیباف از پردە بیرون افتاد. این خو

 عطوف به دستگاە سرکوب حکومتی است.اولویت نهادهای حکومتی در اختصاص بودجه م
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 تبانی شورای اسالمی با کارفرما بر سر ممنوعیت اعتصاب!

خت کارگران کارخانه سیمان جوین واقع در خراسان رضوی در این هفته در اعتراض به دستمزد اندک، پردا

منیت ااشتن ی دستمزد. ندنکردن دستمزد اضافه کاری،حق اوالد، عدم اجرای طبقه بندی مشاغل، دادە نشدن فیش ها

وقعیت و مە از شغلی... چند روز متوالی به اعتراض برخاستند. در این میان شورای اسالمی کارخانه با سئو استفاد

 تبانی با کارفرما حق اعتصاب را از کارگران سلب نمود ند!

ای ست، صورتجلسهاز آن ها حاکی اخبرگزاری ایلنا در بخشی از گزارش خود در مورد این تبانی نوشت:" شنیده

ی ندر بند پایا بندی برای اجرا میان نمایندگان کارگران و کارفرما عقد شده تا سبب بهبود وضعیت کارگران شود.17

 آمده است، کارگران حق تعطیل کردن کار، تجمع و اعتصاب را ندارند.

ر ی حاضی کارفرما با هیچ زبانمعلوم نیست کارگری که از حق اعتصاب محروم می شود با چه وسیله دیگری وقت

 به پررداخت حقوق کارگر نیست می تواند احقاق حق کند!

افق ها تواین خبرگزاری البته در گزارش خود اشارەای به سایر اموری که شورای اسالمی و کارفرما بر سر آن 

 نمودەاند نکردە است.

 اعتراض کارگران معدن کرومیت در کرمان

ازی ساردیبهشت در اعتراض به پایمال  27آسمینون منوجان" واقع در جنوب کرمان کارگران معدن کرومیت " 

یس ف سروحقوق اولیه شان توسط صاحب معدن با انجام راهپیمایی به اعتراض برخاستند.این اعتراض بدنبال توق

رای ز اجا اایاب و ذهاب و کاهش کیفیت غذای کارگران، پرداخت نشدن دستمزد دو ماهه و عیدی، امتناع کارفرم

طی شرای طبقه بندی و نداشتن امنیت شلغی و یک رشته مطالبات صنفی دیگر رخ داد. این رفتار با کارگران در

الر رسیده د 320به  200از صورت گرفته که بنا به گفته یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا قیمت کرومیت :" 

ا قرار ارفرمکد. آب و برق نیز با قیمت مناسب در اختیار است اما کارگران هیچ سهمی از این افزایش قیمت ندارن

 گرفته است"

ای افزودە را بر درصد به درآمد کارفرما، او حتی کیفیت غذای خالقان این افزایش ٦0یعنی در واقع با وجود افزایش 

د ب جدیصاحافزودن بر سود خود کاهش دادە و سرویس ایاب و ذهاب را هم حذف کردە است! بنا به گزارش ایلنا 

 این معدن مالک چند شرکت دیگر نیز هست.

 اعتراض رانندگان شرکت واحد واحد در تهران

بندی و  اردیبهشت در اعتراض به پیادە نشدن درست طرح طبقه 2٨شماری از رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران 

کت ای شرفته گذشته نیز سندیکامتناع مدیران شرکت از درخواست تجدید نظر در طرح مذکور تجمع نمودند. در ه

تجمع  د. درواحد با مراجعه به شورای شهر شکایتی را با خواست تجدید نظر در طرح در این شورا به ثبت رساندن

بال که ق تن از رانندگان افزون بر موضوع طبقه بندی مشاغل، انجام یک سری مطالبات صنفی دیگر رانندگان ٦0

. جزئیات ست شدشهرداری از آنها خواسته شدە بود ولی عملی نشدەاند نیز درخوا توسط نمایندگان سندیکا با مدیران

 این گزارش در کانال تلگرامی سندیکا به تفصیل آمدە است.

 تجمع کارگران لوله سازی خوزستان
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مقابل ود خاردیبهشت در اعتراض به بالتکلیفی مطالبات مزدی پرداخت نشدە  2٦کارگران لوله سازی خوزستان در 

ارگر ک 200استانداری تجمع و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.به گفته کارگران معترض مطالبات مزدی 

با  تا کنون پرداخت نشدەاند. و به رغم بیکار کردن کارگران شرکت از تسویه کردن حساب خود ٨1از سال 

یل ن تعطیر عامل نیز کارگران را نگراکارگران طفرە رفته است. فروش بخشی از ماشین آالت کارخانه توسط مد

 شدن کارخانه نمودە است.است

 ادامه اعتراضات خیابانی بازنشستگان کارگری به رغم موانع امنیتی!

بگر ی سرکواردیبهشت تظاهرات خیابانی بازنشستگان کارگری به رغم ایجاد موانع امنیتی و دخالت نیروها 2٦در 

جمع تبرگزار شد. در تهران نیروهای سرکوبگر با غرق محوطه مجلس از رژیم در تهران برای برهم زدن آن، 

 هواز،بازنشستگان جلوگیری نمودند. با این همه تظاهرات درتهران نیز مانند، شهرهای، کرمانشاە، کرج، ا

ادامه د. شنجام اقزوین، مشهد، رشت، خرم آباد، تبریز مقابل سازمان تامین اجتماعی و دفاتر کانونهای بازنشستگان 

هت جتظاهرات بازنشستگان حاکی از عمق نارضایتی آنها از حقوق های بازنشستگی و عزم راسخ بازنشستگان 

 .پیگیری خواسته های به حق آنها و همچنین شکست فریبکاری های مدیران و مسئولین دولتی ذیربط دارد

ن کارفرما ر اعتراض به موافقت نکرداردیبهشت د 2٦افزون بر این اجتماعات، کارگران شیشه سازی کاوە نیز در 

د و آمدن و تامین اجتماعی با بازنشستگی شماری از کارگران مطابق قانون بازنشستگی پیش از موعدر به تهران

رار قشان  مقابل وزارتخانه کار تجمع و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلی که کارفرما بر سر راە بازنشستگی

ارفرمایان کعی و نون بازنشستگی پیش از موعد نیز جز ء قوانینی هستند که تامین اجتمادادە شدند. گفتنی است که قا

 از اجررای آن طفرە می روند.

 تجمع کارگران غیر رسمی نفت مقابل مجلس

ن حقوق اردیبهشت بار دیگر در اعتراض به پایمال شد 2٥کارگران پیمانی و قراردادی شاغل در موسسات نفتی 

فع ود و رخشرکتهای پیمانکاری مقابل مجلس اجتماع نمودە و خواهان پایان دادن به نقض حقوق اولیه شان توسط 

تبعیضات موجود میان کار گران رسمی و غیر رسمی شدند. همسان سازی حقوق و مزایا، حذف شرکتهای 

انون برای قودن بآور  پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم، تسریع در تصویب ساماندهی استخدام کارکنان دولت، الزام

 وزارت نفت، سر فصل های مطالبات کارگران در این اجتماع هستند.

 تشدید سرکوب فعالین کارگری بعد از روز کارگر

ای هراسم میورش به فعالین کارگری که از روز کارگر با بازداشت دەها تن از سازمانگران و شرکت کنندگان در 

ی نیز رمایشفپاسداران استثمار و بی عدالتی تشدیدشد در آستانه انتخابات  روز کارگر توسط نیروهای سرکوبگر و

ک اقدام یه در همچنان ادامه دارد. از قرار معلوم، اخیرا برای خانم فرزانه زیالبی وکیل مدافع کارگران هفت تپ

تم و ظلم حت سترگران تالفی جویانه از سوی حامیان مافیای رانتخواران به دلیل دفاع شرافتمندانه و انسانی از کا

 هفت تپه به ناحق پروندە قضایی جهت محروم کردن ایشان از حق وکالت تشکیل دادەاند.

ان ه زندهیراد پیر بداقی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به خاطر شرکت در سازماندهی مراسم روز کارگر ب

گان زنشستخاطر مشارکت در اعتراضات با افتادەاند. اسماعیل گرامی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به

الف خحتی  وروز است که در زندان است. پیگرد و تشکیل پروندە برای همه این عزیزان جابرانه، جانبدارانه  ٤٥

ن مه ایهقوانین موجود خود حکومت هستند. بهمین جهت این اقدامات تبهکارانه از نظر ما محکوم است. پیگرد 

 قف و آنهایی که در زندان هستند، بی قید و شرط آزاد شوند.عزیزان باید بالدرنگ متو
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 جُنگ کارگری

 پنج سازمان بزرگ و معتبر سندیکایی فرانسوی خواهان آزادی اسماعیل عبدی از زندان شدند.

دی یل عباین پنج سازمان در بیانیه مشترکی که خطاب به سران اصلی حکومت نگاشته اند خواستار آزادی اسماع

 فی سراری معلمان شدەاند.رهبر زندانی کانون صن

 سندیکاهاهای امضا کنندە این نامه عبارتند از :

 کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیِک کار )س اف ِد ِت(

 کنفدراسیون عمومی کار )س ِژ ِت(

 رهنگیان(ف –فدراسیون سندیکائی متحد )اِف اِس او 

 اتحادیه سندیکائی برای همبستگی )سولیدر(

 مستقل )اونسا( اتحادیه ملی سندیکاهای

 
 

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

sabosob@gmail.com 

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

 ببینید:

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