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ها باشید، جهان پس از کرونا، چه شمایلی خواهد داشت؟ این پرسشی است که این روزها اگر پیگیر اخبار و تحلیل

دقیقی، برای این  دهد پاسخ صریح وها نشان میاید. همین تعدد پاسخها جواب برای آن خوانده یا شنیدهاحتماالً ده

ر بپرسش حیاتی بشر وجود ندارد. به فراخور وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف، و مضاف 

 ین پرسش داد.اهای متعددی به توان پاسخهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلف، میاین بر حسب نگرش

ثیر ی هم تانه با این فرض که مفاهیم مختلف بشری رواما با ُخرد کردن این پرسش کلی، و تجرید مفاهیم، البته 

تری در جمعبندی های دقیقتر، شاید بتوان به پاسخها به طریقی آسانگذارند، بلکه با هدف شناخت تک تک حوزهنمی

 نهایی رسید.

حرف و ی حمایت اقتصادی مصوب دولت حسن روحانی و نامهمن در این مطلب، تالش خواهم کرد با توجه به آئین

ی میان مدت و طوالنی مدت اقتصادی ایران و به ویژه در آن آینده« چگونگی»نامه، به سوال های حول این آئینحدیث

 بخش از اقتصاد که مستقیماً به دولت ربط دارد جواب بدهم.

ن جنگ، آته در ی تحلیل، بهتر است نگاهی به دوران جنگ ایران و عراق کنیم. چند نکاما ابتدا برای سفت کردن پایه

هایی توان قرابتشباهت به دوران بحران کرونا نیست و میو تصمیمات رهبران جمهوری اسالمی وجود دارد، که بی

 میان این و آن یافت.

های همراه او نیز چنین دانستند. حسن روحانی و اقتصاددانری اسالمی، جنگ را موهبت الهی میرهبران جمهو -یک

های متعددش در مورد کرونا گفته و تاکید کرده کنند. روحانی بارها و در صحبترونا القا میبرداشتی را در مورد ک

 است که ویروس کرونا توانمندی جمهوری اسالمی را نشان داد و قس علی هذا.

جنگ، ظرفیت سرکوب سیاسی گسترده را برای حکومت ایجاد کرد. کرونا هم در ایجاد رخوت سیاسی و ساکت  -دو

توان کمتر شدن حجم کمی و وضع کیفی اعتراضات را عه، به کمک دولتمردان رفته است و به وضوح میکردن جام
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دید. بخشی از این رخوت به دلیل خطر بهداشتی اجتماع انسانی است و بخش دیگر آن به دلیل آوار شدن بحران 

وه بر این همه شاهد صدور معیشت بر سر طبقات متوسط و فرودست. دیگر نایی برای اعتراض نمانده است. عال

 احکام زندان طوالنی مدت برای فعاالن سیاسی و زندانی کردن بخش دیگری از فعاالن مدنی و سیاسی بودیم.

های معروف شد، آغازگر دوران جدیدی در اقتصاد ایران بود. سیاست« سازندگی»گ، که به دوران جهان پسا جن -سه

 ح خود،ی، مولود وضعیت جنگ بود. حسن روحانی هم مانند سلف ناصالتعدیل ساختاری در اقتصاد دوران رفسنجان

ی ردانهفرصت تعدیل اقتصادی در جهان پس از کرونا را غنیمت شمرده است و به سراغ پیشبرد خاموش و ناجوانم

 ها رفته است.این سیاست

ه است. اما علی ربیعی، برادر عباد نامه به طور کامل منتشر نشدگردیم. متن این آئینها برمینامهحاال به آن آئین

هایی از این یادداشت را با توان سیمای تصمیمات آتی دولت را دید. بخشسابق، متنی منتشر کرده است که در آن می

ت در هزار میلیارد تومان برای تسهیالت ارزان قیم ۷۵ما »آورم داری و بدون کم و کاست در اینجا میحفظ امانت

ان مسؤولیت ستاد آقای نهاوندی .روز در جلسه بحث شد که این وام نباید به یک رانت تبدیل شودام .ایمنظر گرفته

ها به امواقتصادی کرونا را بر عهده دارد. نهاوندیان زحمات خوبی در بخش اقتصادی متحمل شده است. قرار شد 

مه مهمتر هتورمی هم نداشته باشد و از  فظ اشتغال و مقابله با بیکاری منجر شود و آثارحای طراحی شوند که به گونه

های نهاوندیان مطرح ها وجود داشته باشد. یکی از ایدهپذیری بر آنکه در جلسه هم مورد تأکید قرار گرفت نظارت

کرد مالک گرفتن تعداد کارگران موجود ضرب در عددی که بعدا مشخص خواهد شد و عالوه بر آن سی درصد می

 «یابد. سرمایه در گردش اختصاص

های ملی و توان حدس زد که از مالیات کارگران، ثروتهزار میلیارد تومان، که منبع آن مشخص نیست ولی می ۷۵

داری خصوصی روانه خواهد شد. آن هم به شکلی که هر سازی تامین خواهد شد، به جیب سرمایهدر نهایت خصوصی

ه، در مند شود. در واقع این به معنی دمیدن خون تازرهکسی گردش مالی بیشتری داشته باشد، بیشتر از آن وام به

گر ایرانی خواهد بود. آوردن قید تعداد کارگران، برای پرداخت این های بخش خصوصی وامانده، رانتی و غارترگ

ودن نتی نبتسهیالت هم، دوختن کاله شرعی برای این دزدی از اموال عمومی است. بگذریم از اینکه، نظارت بر را

 ی اوست.ی نهاوندیان است که به حق، لقب پدر رانت ایران، شایستهخت تسهیالت، به عهدهپردا

ش ی دولت روحانی در توضیح بخاما این تنها تمهید حمایتی دولت نیست. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه

ا ها برای تمام خانوارهارانههای هدفمندی یمقرر شده است کارت»دیگری از تمهیدات حمایت اقتصادی گفته است 

رست خانوار سرپ .سال آینده  با یک وقفه چند ماهه این وام از محل یارانه آنها کسر خواهد شد 2شارژ شود و طی 

 بر .تواند از شارژ یک میلیون تومانی کارت یارانه استفاده کنندگیرند میمیلیون خانواری که یارانه نقدی می 23تمام 

ها به ای به بانک داشته باشند از طریق وب سایت هدفمندی یارانهتواند بدون آنکه مراجعهاین اساس متقاضیان می

ها  نکاز سوی با درخواست خود را ارائه کنند. به این ترتیب یارانه افراد به عنوان ضمانت تسهیالت refahi.ir آدرس

یاز در اختیار ناقالم و تجهیزات مورد درصد برای خرید  12یک میلیون تومان  تسهیالت با نرخ  .شودپذیرفته می

 «سرپرستان خانوار قرار خواهد گرفت.

ست که درصد ا 20درصد نیست. بلکه 12این نرخ سود در واقع، طبق توضیحات قبلی آقای رئیس برنامه و بودجه، 

ه بودجه دارد و بی دولت پرداخت خواهد شد. یعنی دولت، پول مردم را از بودجه بر میدرصد آن از بودجه ۸

شود. عالوه بر یا در واقع یک حباب اقتصادی ایجاد می« رشد اقتصادی صوری»گرداند. با این تفاوت که یک برمی

درصد  12ی بگیرها، طی دو سال آینده باید از یارانه چشم بپوشند. چون دولت یک ملیون تومان، به اضافهاین یارانه

 را از آن کسر خواهد کرد!
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ها نرا از تصمیمات آتی اقتصادی دولت احساس کرد. آ« تعدیل اقتصادی»توان بوی بنابراین، با همین دو فکت می

ره، هنوز اند تا به منابع ملی چوب حراج بزنند. باید توجه کرد که منابع دو پرداخت مورد اشافرصت را غنیمت دیده

د تومان کسری دارد، و با کاهش هزار میلیار 360ی، دالر ۵0ای که نقداً با فرض نفت مشخص نیست. در بودجه

های اقتصادی وجود ندارد. مگر اینکه ای برای حمایتقیمت نفت، حتماً کسری آن بیشتر هم خواهد شد، پول اضافه

 ی دست بزند.سازی اموال عمومدولت، اینبار با سرعت، رانت و توحش بیشتر به خصوصی

حانی، ور کار دولت حسن روتصادی، یا همان نئولیبرالیسم اقتصادی، اولین دستهای تعدیل اقسناریوی تشدید سیاست

 ی آن در حال بررسی و اجراست.در شرایط پساکرونا خواهد بود. سناریویی که از همین حاال مراحل اولیه

 
 

 

 

 !میرا گسترش ده یمستقل کارگر یکاهایسند لیتشک یبرا ەمبارز
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 درصد کمتر از تورم تعیین شد! ٢٠دستمزد کارگران و بازنشستگان 

 صادق کار

 

 

 

الی کار عدرصد بە دستمزد پایە کارگران در شورای  ٢١فروردین باالخرە خبر تصمیم افزایش  ٢٠چهارشنبە 

 ە بینبە رغم اجتناب نمایندگان انجمن های صنفی کارگری و شووراهای اسالمی کار از امضای توافقی ک

زد پایە دستم ر یافت. افزایشنمایندگان سازمان های کارفرمایی و دولت در این خصوص انجام گرفتە بود انتشا

ال سهمە  یا همان حداقل دستمزد بە ترتیبی کە امسال صورت گرفت از هر لحاظ بدتر و غیردمکراتیک تر از

کار  عالی های گذشتە انجام گرفت. بە ترتیبی آن چنان بدتر کە حتی نمایندگان تشکل های دولتی در شورای

یی و دند و مخالفت شان با این توافق صد درصد کارفرمانیز حاضر بە گذاشتن امضاهای شان پای آن نش

 ظالمانە را نشان دادند. 

ات، ە سنوبا این افزایش حداقل دستمزد با احتساب مزایای جنبی دیگر مانند بن خواروبار، حق مسکن. پای

دولت ان هزار تومان کمتر از کف دستمزد کارکن ٢٠٠هزار تومان رسید کە حدود  ٦٠٥مییلون  ٢مجموعا بە 

یرا کە زهزار تومان تقلیل دادە شود  ١٠٠و بدون احتساب مزایای آنهاست. این مقدار دستمزد ممکن است 

 هزار تومان حق مسکن منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران شدە است.  ٢٠٠پرداخت 

 چرا بدترین توافق؟

لی است. غیر قانونی است بە این این توافق اساسا از هر لحاظ غیر قانونی و نامشروع و فاقد اعتبار و تحمی

قانون کار و دو بند آن مغایرت دارد و بە تائید یکی از سە طرف کە مطابق قانون بایستی  ٤١خاطر کە با مادە 
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توافق را تائید کند نرسیدە است. تحمیلی است زیرا بە رغم مخالفت کارگران با آن و شکاف عمیقی کە بین آن 

 تصویب و حکم اجرای آن قرار است ابالغ شود. و هزینە های زندگی وجود دارد 

 ٤١ورم تقانون کار و دو بند آن را کە ناظر بر نحوه افزایش دستمزد است نقض نموده زیرا کە  ٤١مادە 

ش افزای درصد در نظر گرفتە و هزینە سید خواربار  را دو سوم کمتر  از هزینە سبد مبنای ٢١درصدی را 

ە کاند  کارفرمایان در حقیقت در این خصوص مرتکب سە خالف قانونی شده دستمزد قرار داده اند. دولت و

ولت دیمان پدر این میان تقصیر دولت "حقوق دانان" کە بایستی حافظ قانون باشد بیشتر از کارفرمایان هم 

 است.

ز جدی و از دولتی کە همە برنامە ریزان و سیاست گذاران آن از طرفداران دو آتشە نئولیبرالیسم اقتصا

ە های نوشت روسای سازمان های کارفرمایی هستند غیر از این هم نمی شد انتظار داشت. هم از این رو ما در

درصد مد نظر دولت باشد و متاسفانە  ١٥ر از درصد بیشت ٦ -٥قبلی گفتە بودیم کە افزایش دستمزد نمی تواند 

 ارزیابی ما درست از کار درآمد!

افزایش بە دستمزدها یک افزایش صوری و بە واقع با در نظر داشت  درصد ٢١در واقع نیک کە بنگریم 

میلیونی ماهانە خانوار شهری حکم کاهش دستمزد ها یا همان فریز  ٨ -٧درصدی و هزینە های  ٤١تورم 

دستمزدی را کە کارفرمایان و نئولیبرال های دولتی هواخواه شان سالهاست آن را دنبال می کنند را دارد. 

وم بە "سە جانبە گرایی"، متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی، دولت های طرفدار سامانە موس

سیاست های تعدیلی و اتحادیە های ذینفوذ کارفرمایی مجموعە عواملی هستند کە با یاری و ساخت و پاخت با 

ز دستمزدی" را نهادینە هم دیگر و سرکوب سازمان های مستقل سندیکایی و تغییر قوانین کار، توانستەاند "فری

های کارگری حکومتی با  کنند. وقایعی کە امسال در جریان تصمیم گیری بر سر دستمزد بین نمایندگان تشکل

نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار رخ داد و منجر بە تمکین نکردن نمایندگان کارگری شد، 

، بلکە تحت تاثیر مبارزات گستردە و دالورانە کارگران تحت بە هیچ وجە نە نشانە تغییر ماهیت این تشکل ها

رهبری تشکل های سندیکایی مستقل و رهبرانی است کە از دل این مبارزات بالیدند و آنها را رهبری کردند. 

با این همە اگر نمایندگان تشکل های حکومتی بە مثابە یکی از اضالع سە ضلعی ضدکارگری تشکیل دهندە 

ر وفادار بمانند ضربەای است سودمند بە این شورای کارفرمایی. تصویب طرح افزایش شورای عالی کا

دستمزد بدون موافقت یکی از اجزا شورای عالی کار همچنین نشان داد کە دولت هرگاە پای منافع 

دادە سرمایەداران در میان باشد بە راحتی قوانین خودش را هم زیر پا می گذارد و این کار را بە کرات انجام 

است. با این حال علت اصلی اینکە دولت و کارفرمایان می توانند فریز دستمزدی را سالها پشت سر هم اعمال 

کنند، امنیت شغلی کارگران و حق و حقوق شان را وحشیانە از بین ببرنند و آنها را محتاج نان شب شان نگە 

هر چیز بواسطە فقدان تشکل های مستقل و دارند تا بتوانند راحت تر و بیشتر استثمارشان کنند، بیش از 

نیرومند کارگری است. ما حتی اگر بهترین قانون کار را داشتە باشیم ولی تشکل نداشتە باشیم نمی توانیم از 

مزایای آن بهرمند شویم. زیرا قوانین کار خوب محصول اتحادیە ها و مبارزات اتحادیەای خوب و تضمینی 

هستند. تعرض بە قوانین کار زمانی موثر واقع می شوند کە اتحادیە ها را  برای حفظ و توسعە قوانین کار
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سرکوب کردە باشند. دقیقا مانند آنچە کە ما در کشورمان آنرا در سە دورە دیکتاتوری سلطنتی و فقاهتی تجربە 

مزد و کردەایم! بە همین جهت آن عدە از اعضای تشکل های کارگری دولتی کە بە واقع خواستار افزایش دست

رعایت حقوق سندیکایی کارگران هستند و با این نیت وارد فعالیت در تشکل های کارگری دولتی شدەاند ولی 

توفیقی در این راە بە دست نیاوردەاند بهتر است خودشان را از قید تشکل های دولتی کە یقینا بە منظور 

ەاند برهانند و بە فکر تشکیل تشکل هایی مبارزە با تشکل های واقعی سندیکایی و مطالبات کارگران تشکیل شد

باشند کە برای رهایی کارگران از بی حقوقی و فقر مبارزە می کنند. اگر عدەای تصور می کنند می توانند با 

ادامە فعالیت در تشکل های دولتی می توانند ماهیت و کارکرد آنها را دگرگون کنند سخت در اشتباە هستند 

هرگز بە آنها فرصت این کار را نمی دهند. کرونا امکان تجمع و اعتراض دستە چون معماران این تشکل ها 

جمعی کارگران نسبت بە این ظلم آشکار را از بین بردە، اما امکان اعتصاب و نشان دادن اعتراض بە 

هزار نفرە کارگران و اهالی کشت و صنعت  ١٧صورت مجازی وجود دارد یکی از نمونە های آن طومار 

  کشاورزی است. -لغو خصوصی سازی این مجتمع صنعتی مغان برای

 

 

 

خواهند!خواهند، کار، یا حقوق بیکاری مینمی قهبیکاران صد  
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 خش اولب -شده در مواجهه با ویروس کروناگرفتهکش و نادیدهروزگار سخت طبقات زحمت

 علی صمد

 

 

 

گیری بیماری کرونا شده، در دوران همهگرفته  های نادیدهروزگار سخت طبقات و اقشار ضعیف و فرودست و یا گروه

های الزم برای پیشگیری از کرونا را ندارند. جمعیت کارگری ایران بنا به آمار است؛ آنها حداقل تر از قبل شدهدشوار

. دولت شود. این نیرو تقربیا نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهد میلیون نفری را شامل می ۴3رسمی یک خانواده 

"به لبته ارند، اکه درآمد ثابتی ندروحانی در رابطه با شیوع بیماری کرونا اعالم کرده که از ضعیف ترین طبقات جامعه 

تا  200ر بار بین کند و این حمایت ها در سه نوبت و هتشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، حمایت مالی می 

یون تومان میل 2میلیون نفر بین یک و نیم تا  ۴همچنین قرار است به هزار تومان بصورت نقدی پرداخت می شود.  600

امن است و اقساط این وام بدون ض .شودهزار تومان پرداخت  ۸0ماهه و پرداخت ماهیانه  30وام قرض الحسنه با اقساط 

 .شودآن از کارت یارانه پرداخت می

تصمیم به این شده است که این کمک نقدی به یک جمعیت سه میلیون نفری پرداخت شود. گفته شدە که تاکنون بسته اول 

دیگر. البته همه این کمک ها به بخشی از این جمعیت سه میلیون نفری پرداخته شده است و در فروردین ماه دو بسته 

شاهدند که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران آنقدر داغان است که این حمایت نقدی چندان راهگشا و کافی برای گذران زندگی 

طبقات ضعیف و فرودست جامعه نیست. معلوم نیست دولت حسن روحانی چگونه توانسته طبقات نیازمند به کمک دولتی 

های هزار نفر، به حمایت ۵00ا در استان سیستان و بلوچستان، درحدود یک میلیون و را به سه میلیون نفر کاهش دهد؟ تنه

هزار نفری سیستان و بلوچستان،  ۷00میلیون و  2درصد جمعیت  ۷0پوششی نیازمندند. )طبق آمارهای رسمی بیش از 

سیار باالست. ما در تهران کنند(؛ در اسنان های کردستان وضعیت فقر مطلق و نسبی نیز بزیر خط فقر مطلق زندگی می

میلیون حاشیه نشین داریم که در وضعیت دشواری برای گذران زندگی بسر می برند. هزاران  19و کالن شهرها بیش از 

اند اما تا کنون کمکی به اکثریت آنها نشده است. مهاجرین و كارگران افغان جزو بی کارگر ساختمانی و فصلی بیکار شده

جامعه محسوب می شوند و از حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی محروم هستند. آنها شهروندانی حقوق ترین بخش های 

هستند که دهه ها بدون کارت اقامت در ایران زندگی می کنند و جز آمار حساب نمی شوند و از هیچ کمک دولتی 
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ه میلیون نفر کمک های دولتی بصورت برخوردار نیستند. اما با این وجود این همه نیازمند قرار بر این شده که فقط به س

نقدی پرداخته شود! همه آمارهای رسمی و غیر رسمی بروشنی نشان می دهند که این کمک های نقدی حتی یک پنجم 

اند را نیز تحت پوشش قرار هزینه زندگی خانوارهایی که معیشت روزمزدی خود را به خاطر بیماری کرونا از دست داده

ن دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی و همچنین نمی دهد. البته شاغلی

 مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این طرح نمی شوند.

به دنبال تاثیرات روانی شیوع کرونا بر جامعه، بسیاری از شاغالن قرارداد موقت نیز در معرض تهدید به اخراج و تعدیل 

درصد آنها در معرض تعدیل  ۵0ها که در حدود ها و هتلها و رستورانشاپقرار دارند. جدا از کارگران شاغل در کافی

کرونایی قرار دارند، بحران کرونا به اضافه بحران اقتصادی، دامان مشاغل بسیار دیگری را گرفته است. در آستانه سال 

  .اندخبری به بهانه خاتمه قرارداد شغلی، تعدیل و بیکار شدهنگار و عکاس روزنامه 30نو تا امروز حداقل 

 کلک های وزرات کار دولت حسن روحانی

میلیارد تومان اعتبار برای  ۵000دولت حسن روحانی در هفته گذشته تصویب کرد که به صندوق بیمه بیکاری مبلغ 

پرداخت به کارگران آسیب دیده از بیماری کرونا واریز کند، اما افزایش تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه بیمه بیکاری 

موجب این شد که محدودیت هایی در پرداخت مقرری بیمه بیکاری اعمال شود؛ طبق گفته مسعود بابائی "مدیرکل حمایت 

بیکاری وزارت کار"، کارگرانی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند حتما باید مشمول قانون کار، از مشاغل و بیمه 

 .قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی باشند

در این شرابط بیمه شدگان دیگر مانند مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی، قالیبافان، رانندگان تاکسی و حمل و نقل شهری و 

درصد بیمه بیکاری را به سازمان تامیمن اجتماعی واریز نمی کنند و از شمول قوانین مربوطه مستثنی هستند و  ... که سه

بخش مهمی از کارگران اعم از کارگران زیرپله ای، کارگران فصلی و به عالوه  .نمی توانند تقاضای بیمه بیکاری دهند

د و حق بیمه ای برایشان واریز نمی شود و اخیرا بدلیل شیوع دستفروشان که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستن

 بیماری کرونا بیکار شده یا گرفتار تعطیلی کارگاه شده اند از گرفتن مقرری بیمه بیکاری در شرایط حاضر محروم هستند.
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 وجود  فقر در میان بخش های محروم ایران

انی ن به آسرا نیز محرومیت مادی تعریف می کنند. در ضمفقر به مفهوم محرومیت آشكار از رفاه عمومی است. فقر 

آمد اصل درحمی توان مشاهده کرد كه ففر درآمدی در اغلب موارد با فقر انسانی، یعنی آموزش و بهداشت اندک كه 

قابل د در مپایین می باشند، همراه است. فقر درآمدی و انسانی با محرومیت های اجتماعی مانند آسیب پذیری شدی

 .مراهندهندگی، زدادهای ناهنجار، عدم تاثیرگذاری بر اغلب نهادهای مدنی و اجتماعی و ناتوانی در بهبود شرایط روی

گی طبق آمار رسمی، بیش از یک سوم مردم ایران زیر خطر فقر و یک دهم آنان در زیر "خط فقر مطلق" زند

 ه چهار نفری شهری را حدود چهار میلیونخط فقر مطلق" برای یک خانوادکنند. حسین راغفر، اقتصاددان، "می

نها نیز در آدرصد جمعیت ایران دچار "فقر مطلق" هستند و شش درصد  33تومان عنوان کرده و نتیجه گرفته بود که 

کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حتی های دولتی ایران اذعان میبرند. مقامزیر "خط گرسنگی" به سر می

 .ن غذای خود را هم ندارندتوان مالی تأمی

اسان کارشن احمد میدری چندی پیش تعداد "گرسنگان" در ایران را حدود دو میلیون نفر اعالم کرده بود. برخی از

برند به می بینانه است و تعداد افرادی که در فقر شدید به سراقتصادی، از جمله حسین راغفر، معتقدند این آمار خوش

 .رسدمیلیون نفر می ۵

تکان  ین خبراگر این خبر درست باشد که بین دو تا پنج میلیون ایرانی محتاج غذای ظهر و شب خود هستند "واقعا ا

ی شان را ندارند را نیز به این جمع اضافه کنیم با جمعیت بزرگ " است و اگر کسانی را که هزینه یک ماه زندگیدهنده

معاون وزیر کار  .نامیده می شوند ه در جامعهای نادیده شدهشویم که "جمعیت محرومان یا گروهرو به رو می 

معنا که  درصد مردم ایران دچار فقر شدید هستند، به این ۴تا  2المللی بین گوید مطابق برآوردهای داخلی و بینمی

 قادر به سیر کردن خود در عرض روز نیستند.

 

 مناطق حاشیه نشین شهرها

های نشین وجود دارد و آسیبیلیون نفر حاشیهم 19 زنشین" و بیش احاشیه هطبق آمار در ایران سه هزار "منطق

از  محالت غیررسمی و حاشیه ای از دسترسی به بسیاریاجتماعی ناشی از حاشیه نشینی در حال گسترش است. 

ری داحاشیه نشینی از نظر بهداشت محیط، بهداشت روان، سالمت اجتماعی، پایخدمات بهداشتی محروم هستند. 

ین یت پایشهری و ... دارای پیامدهای مخربی بر توسعه پایدار شهری است. حاشیه ها با مشخصه هایی همچون کیف

 و...،  و سوءتغذیه،زندگی، وضعیت نامساعد مسکن، تراکم باالی جمعیت، خدمات نازل شهری، تغذیه ناسالم و یا 

 رشد و شاغل نامطمئن و ...، محیط مساعدی برایحاشیه نشینان با خصوصیاتی چون سطح پایین سواد، بیکاری، م

دی جهدیدی تظهور انواع آسیب ها و مشکالت اجتماعی، روانی و بهداشتی را فراهم می كنند که این امر می تواند 

آب  ه منابعفقر، کمبود و زیرساخت ها، فقدان دسترسی ببرای توسعه و سالمت پایدار شهری محسوب شود. بنابراین 

ز اهم گیر، الم، تراکم باال، محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی، قرارگیری در معرض بیماری های واآشامیدنی سا

 ویژگی های ساکنان این مناطق است.

یلیون هفت م درصد زیادی از این مناطق، محل زندگی کودکان کار است. در ایران طبق آمار مسئولین دولتی در حدود

کار  ا برایبورند با کرونا یا بدون آن برای تهیه لقمه ای نان به خیابان هکودک کار وجود دارد که هر روز مج

رآمدگی ر ناکابسرازیر شوند. در ایران فقر به شکل وحشتناکی در حال رشد و قربانی گرفتن است. در این بین عالوه 

 دولت و حکومت، تحریم ها نیز این وضعیت را دشوارتر و سخت تر کرده است.
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 غیررسمی اقتصاد در زنان وضعیت
ک از  زنان بسیاری در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار سخت با حقوق اندک اند؛ این گروه از زنان عضو هیچی

ای نیستند که به اصطالح دولت سهم کارفرما را برای آنان بپردازد و حتی خودشان هم توان پرداخت های بیمهگروه

غیر رسمی اصال شانس بیمه شدن را  ین طیف از زنان شاغل در بخشفرما را ندارند. در واقع احق بیمه خویش 

 .ندارند

دارد: جمهوری در امور زنان( از واقعیتی تلخ پرده برمی، معصومه ابتکار )معاون رئیس9۷شانزدهم بهمن ماه 

ان است ردرصد و بیکاری دختران تحصیل کرده دو تا سه برابر پس12"گرچه میزان مشارکت اقتصادی بانوان حدود 

های مختلف، بیش از آمار رسمی است و اشتغال غیررسمی زنان رسد میزان اشتغال بانوان در بخشاما به نظر می

 ".باال است

ی خش غیررسم، علی ربیعی )وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( از آمار تقریبِی اشتغال در ب96در اردیبهشت 

هم  کارگر غیررسمی در کشور داریم که حتی دفترچه بیمه سالمتمیلیون  10اقتصاد خبر داد و گفت: "حدود 

 ست. اندارند". همه این آمارهای وحشتناک طبق آمار رسمی ظرف سه سال گذشته به مراتب بدتر و بیشتر شده 

 اشتغال غیررسمیدهند، در بخش درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می 19آمارهای رسمی می گویند:" 

 10دهند که اگر آمار درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می 2۵درصد است؛ یعنی  2۵اقتصاد این آمار 

ن زن در اقتصاد غیررسمی میلیو 2شویم، حدود را فقط مبنا قرار دهیم، متوجه می، علی ربیعی 96میلیون نفری سال 

 ه است!حقوقی و استثمار شدید در یک بخش جامع و این رقم باالیی در بی .مشغول به کار و درآمدزایی هستند

این بخش از زنان شاغل در بخش غیررسمی به شدت برای گذران معیشت مورد سوء استفاده و استثمار کارفرمایان 

قانون اساسی  29بر اساس اصل « بیمه»دانند که برخورداری از قرار دارند. بخش قابل توجهی از این زنان حنی نمی

 .است و اصال به نوع اشتغال افراد ربطی ندارد« دیحق شهرون»یک 

های ایمنی، بهداشتی، حمایتی در واقع این دو میلیون زن زحمتکش، در شرایط شیوع کرونا در کشور در همه گفتمان

شان در این شرایط بحرانی و کسی یا ارگانی مسئول از طرف دولت هم، چندان نگران سرنوشتو رفع بحران، غایبند 

 .نیست

اگر همه آمارهای بخش مختلفذکر شده  را کنار هم بگذاریم با جمعیتی گسترده از فرودستان، بیکاران، حاشیه نشینان، 

مهاجرین و زنان زحمتکش، کودکان کار و کارگران فصلی و ... مواجه می شویم که در آمار سه میلیونی دولت حسن 
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م نیست در شرایط دشوار و بحرانی کنونی چگونه شب را به روحانی جایی برای آنها در نظر گرفته نشده است و معلو

روز با جیب خالی گذران می کنند؟! این بخش مهم از زحمتکشان کشورمان فراموش شدگان جامعه ایران هستند و می 

 بایست به اشکال گوناگون به یاری آنان شتافت!

 

 ادامه دارد

 

 

 

 ند!ک نیشدگان بر اثر کرونا را تام کاریب یزندگ ینهیدولت موظف است هز



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 62 62 شماره 2020پریل آ 10 ، برابر1399 فروردین22 جمعه

 

 

- 12 - 

 جُنگ کارگری

  10بخش  -شتغال در اقتصاد سبز ا

 اقتداری  ترجمه گودرز

 2 –تغییرات اقلیمی  دربارهITUCکنگره جهانی اتحادیه ها  یبیانیه

 

 

 

 

 رد.کبشریت را با خطر  نابودی روبرو خواهد  COP24نپرداختن به چالش های اقلیمی و محیط زیست در 

را به  Sesameطوفان ماریا، اتحادیه ها برای نجات جان انسانها شبکه برق نانوفیزیکیدر واکنش به 

 آورند. می دومینیکن

زد.  صدمه طوفان ماریا سخت ترین و دهشتناک ترین فاجعه ای بود که به منطقه دومینیکن و پورتوریکو

د و بیش سکونی صدمه دیواحدهای م %۸5دست دادند. در دومینیکن  نفر جانشان را از بیش از سه هزار

 نفری جزیره بی خانمان شدند. از پنجاه هزار نفر از جمعیت هفتادوپنج هزار

ضو ع، و اتحادیه ITUC، اتحادیه جهانی Sesame Solarاز طریق یک همیاری و تعاون بین کمپانی 

و اتحادیه عضو  ITF، کمپانی برق سیمپلی فی، شرکت انرژی اوت بک،  WAWU در دومینیکن

را  ، مجتمع شبکه نانوفیزیکی نیروی خورشیدیSesame Solarبین المللی،  DHL، و IBT سترهاتیم

ازی و به راه انداختند. این مرکز در بیمارستان پرنسس مارگارت، به راه اند 201۸در ماه ژوئن 

تا  شیگانبازسازی جزیره بعد از طوفان ماریا کمک کرد. انتقال شبکه از انبار کمپانی سسامی در می

 ن المللیبه رایگان ارائه شد و عملیات باراندازی و بارگیری را اتحادیه بی DHLدومینیکن از سوی 

 برادری تیمسترها هدیه کرد.
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ن مسئول النگا"وقتی که ماریا به کارائیب رسید من به تلویزیون چسبیده بودم." در نوشته ای از الرن ف

 یدی کهعنوان یک تولید کننده شبکه های نانو خورشهیئت مدیره شرکت سسامی سوالر میخوانیم: "به 

که ما  انستمبالفاصله "خارج از جعبه" )اصطالحی برای کار یا اندیشۀ نامتعارف( آماده کار است، می د

ر د یاومی توانیم در این مورد کمک معنی داری برای حل مشکل باشیم." شبکه نانو الکتریک میتوان

مقاوم  یلی وهدف خود به عنوان اولین کشور بی نیاز از انرژی های فس دولت دومینیکن باشد و آن را به

 در برابر تغییرات اقلیمی در جهان برساند.

 یک گذار عادالنه، کلید موفقیت در رسیدن به اهداف اقلیمی است -هیچ کس را پشت سر نگذارید  -1

اشان و واده هیرات اقلیمی، کارگران و خانضرورت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی هر سال در جهان افزایش می یابد. تغی

خیر بر لهای امحیط اجتماعی شان را دائما تحت تاثیر قرار می دهد. گرمای رکوردشکن در تمام مناطق جغرافیایی در سا

 اقتصاد جهانی لطمه زده است.

دیدگاه اجتماعی"،  سبز شدن با کار، اشتغال در جهان و"–تحت عنوان  (ILO)امسال گزارش ویژه سازمان جهانی کار 

ز ایوی کمتر ا سناربتاثیرات اجرایی شدن توافقنامه پاریس را مورد ارزیابی قرار داد. سازمان به این نتیجه رسید که حتی 

 .تلف خواهد شد 2030ساعت کار به علت گرمای شدید در جنوب آسیا و غرب آفریقا تا سال  %5درجه، تا  1.5

یک  ه بدونظیم مردمی خواهد انجامید. یک گزارش بانک جهانی پیش بینی می کند کتغییرات اقلیمی به جابجایی های ع

سیا، و آجمعیت زیر صحرا در آفریقا، جنوب  %2.۸میلیون از مردم یا حدوداً  143اقدام قاطع در توسعه، بیش از 

 منطقه شان بشوند.مکن است مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و جایگزینی در مناطق دیگر از م -آمریکای التین

ای همناطق محل سکونت مردم تهیدست و آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی بیشترین صدمه را از تنش 

 حرارتی خواهند خورد که به جابجایی آنها نیز می انجامد.

 طریق ما نیازمند سیاست های مؤثر و اهداف واالتر دولت ها در باره تغییرات اقلیمی هستیم. از

 و اجتماع نوادهعادالنه ما می توانیم پاسخگوی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر کارگران، خا راهکارهای گذار

مایند که . دولت ها باید سیاست هایی را اجرایی نصفر گذر کنیم-صفر، فقر-آنها باشیم و به آیندۀ کربن

ی این مال ایپاسخگوی این تأثیرات منفی بوده، گذار به آینده سبز را برای جامعه شان تسهیل و ضرر ه

یت د حماگذار و صدمات تاکنونی تنش های تغییرات اقلیمی را جبران نمایند. گذار عادالنه می توان

 اجتماع از اهداف غایی دولت ها را جلب نماید.

 تعریفی برای"گذار عادالنه" -2

هاد داده پیشن "گذار عادالنه" نام روش های جامع و گستردۀ کاربردی ست که جنبش بین المللی اتحادیه ها

 بط بااست تا از کسانی که شغل، منبع درآمد، و استاندارد زندگی شان را در اثر سیاست های مرت

به  ییراتتغییرات اقلیمی از دست می دهند حمایت شود. منظور آن است که تغییرات و تأثیرات این تغ

ای هدگی هند بود، آلوسوی یک توسعه پایدار هدایت شود: آینده ای که همه مشاغل سبز و منصفانه خوا

. ایدارپزیست محیطی به صفر رسیده، فقر ریشه کن شده و جوامع انسانی در حال رشد و نمو هستند و 

 قرار این اهداف کاربردی متوجه حمایت از طبقه کار و جوامع آنان است که بطور منفی تحت تاثیر

 ماید.نمنصفانه را تضمین می  گرفته اند، متوجه اشتغال و آموزشی است که کار با کیفیت مناسب و
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ان، فرمایسیاست های مؤثر "گذار عادالنه" به یک گفتمان اجتماعی نیاز دارند که بین دولت ها، کار

حوالت تاین  کارگران و اتحادیه های آنان برقرار شود تا برنامه هایی را برای اطمینان تدوین کنند و

ت میز حضور کارگران و اتحادیه های آنان در پشمؤثر را پیش ببرند. گذار عادالنه متوجه ضرورت 

 قشار دیگراواند مذاکره است تا آینده انها را با اطالع و رضایت خودشان رقم بزند. گفتمان اجتماعی می ت

را با  تماعیو شرکای دیگر را نیز دربرگیرد، مانند جوامع و مناطق دیگر برای آن که حمایت گسترده اج

 ها و راهبرد ها مورد تأیید جمعی قرار گیرد.خود داشته باشد و سیاست 

مرکز "گذار عادالنه" تمام کاربرد های مؤثر را ثبت کرده و در مجموعه ای مستند ساخته است که 

 اتحادیه ها و سازمان های مختلف در کشور های زیادی بکار گرفته اند. این مجموعه سایت

www.justtransitioncentre.org .در دسترس همگان قرار دارد 
 

 

 

 کارگران ب فعالین کارگری و حقوق سندیکاییسرکو یهعل هم با مهه

 کنیم! ەمبارز
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justtransitioncentre.org/
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 آجرسازان لیپهانستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی: 

 تمشبخش ه -طرح کلی تاریخ کار 

 ینستیتو بین المللی تاریخ اجتماعیان لوکاسن، ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دامها -ها در مناسبات کار چگونه رخ می دهند؟ جابجایی
مچنین هبرای درک بهتر واقعیت های تاریخی، این اشکال مرکب مناسبات کار باید نه فقط برای شخص کارگر، بلکه 

عالیتهای تمام ف "سیکل کار" می توانبرای خانوادۀ او به عنوان یک کل، مورد تحلیل قرار گیرند. با استفاده از مفهوم 

 ه مایلکاری اعضای یک خانواده را در طول سال، طبق الگوئی از کار فصلی توصیف کرد. برای روشن کردن این نکت

 ث کنم.تا اوائل قرن بیستم، مک 1۷ام قدری روی خانواده های مهاجران موقت منطقۀ لیپه آلمان، از اواخر قرن 

در قرن شانزدهم تعداد کشاورزان اجاره دار کوچک و خیلی کوچک در لیپه، مثل هر جای دیگری در وستفالی، افزایش 

یافته بود. این کشاورزان، تا حدودی به علت ویرانی اقتصاد ناشی از جنگ های مکرر، به هر جا سر می کشیدند تا مگر 

نیز با هم ترکیب می شدند، به کار دست جنبی مورد نظرشان دست می کاری جنبی پیدا کنند. آنها به دو طریق، که غالباً 

یافتند: یکی کار در صنعت محلی و دیگری کار مهاجرتی فصلی در هلند. صنعت محلی، که در لیپه تقریباً به بافندگی و نخ 

کار در سواحل ریسی محدود بود، درمیان مورخان به عنوان صنایع ابتدائی شناخته می شود، و مهاجرت فصلی برای 

دریای شمال. بیشترین بخش کارگران مهاجر وستفالی در فصل درو و خرمن به اینجا می آمد و به کار فصلی اشتغال می 

یافت. البته برخی از این کارگران در دیگر فعالیت های فصلی، مانند الیروبی، استخراج ذغال سنگ نارس، رنگرزی 

خصص یافته بودند. بعضی از این دستفروشان دوره گرد بعدها چندین پارچه، آجرسازی، گچ کاری و دوره گردی ت

 & Peek، پیک ان کلوپنبورخ Vroom & Dreesmannدریسمان  ، فروم انC&Aفروشگاه بزرگ هلند مثل سی ان آ 

Cloppenburg  و فوسVoss  محتمالً ابتدا دروگران فصلی   –اهالی منطقۀ لیپه  16۵0را تأسیس کردند. حوالی حدود

، در اوج رونق این کار 1900دریافتند که بازار خوبی برای کار آجرسازی وجود دارد. حوالی سال  -در فریسیای شرقی 

بیش از یک چهارم جمعیت مذکر لیپه در کارگاه های آجرسازی کار می کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این 

کیب منابع درآمد، و بنابراین همچنین ترکیب مناسبات کار، می نسل تداوم داشته است. مطمئناً این تر 10تخصص دست کم 

تواند محمل گذار درازمدت از خویش فرمائی به کار دستمزدی تلقی شود. در  واقع نیز این گذار در خالل مدتی طوالنی 

لیپه این ترکیب اتفاق می افتد. بیشتر کارگران درگیر این وضع خود آن را موقعیتی "گذرا" تلقی نمی کردند. آجرسازان 

 مناسبات کاری مختلف، به عوض یک قرار داد کار واحد، وضع متعارفی بود که قرنها جریان داشت.

اگر در بررسی مناسبات کار نه تنها به کار مرد خانواده )یا نان آور اصلی( بلکه به کار زن و کودکان او نیز توجه کنیم، و 

فقیت این قبیل ترکیبات مناسبات کار تا حدودی روشن می شود. این را  کریدته کار کل خانواده را در نظر بگیریم، آنگاه مو

Kriedte مدیک ،Medick  و شلومبومSchlumbohm ، و سپس فان نیدرفین میرکرکVan Nederveen Meerkerk 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 62 62 شماره 2020پریل آ 10 ، برابر1399 فروردین22 جمعه

 

 

- 16 - 

 جُنگ کارگری

فصل بهار و پائیز در مورد صنایع خانگی به خوبی نشان داده اند. در حالی که مرد و احتماالً پسر بزرگ خانواده نیز، در 

: عنوان Zieglerkuhدر جای دیگری به کار مشغول اند، زن و دیگر فرزندان خانواده به یاری بزشان )"زیگلرکو" )

باشکوهی در لیپه برای بز که معنای تحت الفظی آن "گاو آجرسازان" است( به کسب و کار کوچلی اشتغال می ورزند. 

تان ها که کار چندانی در بیرون از خانه وجود ندارد، به بافندگی و ریسندگی می عالوه بر این زن خانواده، خاصه در زمس

پردازد. مرد خانواده دیگر برگشته است و می تواند او را در این کارها یا در کارهای سنگین خانگی و مراقبت از 

رسازی و خیاطی اشتغال ، که خودش به کار آجFritz Wienkeفرزندان کمک کند. این کیفیت در اشعار فریتز وینکه 

 داشت، به روشنی تصویر شده است.

 تابستان ها آجر می سازم

 و زمستان ها در آرامش

 پشت چرخ خیاطی می نشینم

 و لباس های جالبی می دوزم

... 

ان مهاجر اجازه دهید وینکه را به وحدت کامل "کلبه و بهشت" اش بسپاریم و به بررسی مناسبات کاری در درون خود

اید بی، ابتدا ار نکته بپردازیم: مناسبات درونی کار. از این زاویه اتفاق خارق العاده ای در جریان است. مقدم بر هآلمانی 

، به ک گروهیدر نظر داشت که بخش اعظم کارگران مهاجر نیروی کار خود را، نه به عنوان افراد مجزا بلکه به عنوان 

فت می ی دریانای زمان کار گروهی بلکه بر مبنای میزان محصول تولیدفروش می گذاشتند، و دستمزدشان را هم به بر مب

 وه و مبلغالش گرکردند. با توجه به این که نرخ ها در ابتدای هر فصل قطعی شده بودند، در نتیجه رابطۀ مستقیمی بین ت

زنجیرۀ  قه درف ترین حلدریافتی وجود داشت. اما تالش جمعی حاصل جمع سادۀ تالش افراد نبود، بلکه قویاً به کار ضعی

ر صدد ه جد دبکار وابسته بود، زیرا هر عضو گروه می بایست با دیگران همکاری کند. بنابراین آجرسازان لیپه همیشه 

ه مسافرخان لیسا وکبهبود ترکیب تیم هاشان بر می آمدند. از این رو در زمستان ها، هنگام تقسیم کار جدید، که در محوطۀ 

 ی شد، غالباً افراد بسیاری بین تیم های آجرساز معاوضه می شدند.های اطراف انجام م

میان  نها دراین شکل سازمان کار، یعنی سازمان کار گروهی یا عقد قرارداد تعاونی با مزد مبتنی بر میزان تولید ت

ر کار را دآجرسازان اروپا شاخص نیست، بلکه هنوز در هند رایج است. البته یک قرن پیش سهم به مراتب بیشتری 

ان نش Ludwig Bernhardو لودویک برنارد  David Schlossدستمزدی تشکیل می داد. حتی، چنان که دیوید شلوس 

نگستان و در آلمان، ا -نترین آنها مثل متالورژی به شمول مدر -داده اند، این مناسبات در برخی شاخه های خاص صنعتی 

 فرانسه جنبۀ غالب داشتند.

 

 تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را تشدید کنیم! برای ەمبارز
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 شناسد!های حکومتی مرزی نمیت نئولیبرالوقاح

 صادق 

 
 

 

خیر اگزارشات متعدد از اعتراض گروە های مختلف مزدبگیر و تهی دست شدگان شهری و روستایی در هفتە های 

ا ەاند اکثرنا دیدنشان می دهند کە از اغاز اعالم رسمی کرونا این گروها کە بیشترین آسیب ها را از بابت ویروس کرو

د. این ر دارنکردەاند و در وضعیت معیشتی دشواری قراهنوز کمک هایی را کە دولت بە آنها قول دادە بود دریافت ن

ادر بە قو نە  گروەها کە در شرایط عادی هم بواسطە این کە نە تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار داشتند

 وند ە شدەار مانددپس انداز هستند، با آمدن کرونا بە طور کلی بیش از گذشتە از تامین هزینە های روزانە زندگی شان 

 در وضعیت بسیار دشواری بسر می برند. 

ە ها ین گرواانتظار می رفت کە دولت با عملی کردن وعدەهای کمک های معیشتی کە بعد از شیوع نامیمون کرونا بە 

 دادە بود از فشار مضاعفی کە کرونا بر آنان تحمیل کردە بود اندکی بکاهد. 

ودند بی با دادە گروەها را از کمک های ناچیزی کە بە آنها وعدەاش راما دولتمردان بە سبک و سیاق گذشتە اکثر این 

 ان عملنصیب گذاشتند و با دادن کمک بە عدە معدودی چنان وانمود می کنند کە گویا بە عهد و وعدەهای خودش

 ی شد،مهزارتومانی بصورت موقتی اگر هم عملی  ٦٠٠و  ٢٠٠کردەاند! بگذریم از اینکە دادن کمک های معیشتی 

 -اقتصادی استهایدر مقایسە با هزینەهای سرسام آور زندگی تنها می توانست اندکی درد میلیونها نفر از قربانیان سی

 است تخفیف دهد.  اجتماعی نئولیبرال های حکومتی را کە معیشت شان بە این کمک ها گرە خوردە
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ە می کدولت  د و بیکار شدەاند نیز رفتاردر مورد کارگرانی کە تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار دارن

محروم  روە هایگحد ممکن از زیر بار وظایف قانونی اش در قبال آنها شانە خالی کند، چندان متفاوت با  کوشد تا سر

ە بیکاری شدە از حق و حقوق قانونی و شهروندی شان نیست. ادارات کار بە بهانە های مختلف از پرداخت حقوق ب

ە ردە و بقیافقت کرگران خودداری می کند و تا کنون با پرداخت حقوق بیکاری بە تعداد کمی از آنها مواین گروە از کا

یمە انون بقرا در بە بهانە اولویت بندی در صف انتظار سرگردان نگە داشتە است. رفتاری کە خالف قانون کار و 

 بیکاری است. 

رگران را هم درصد کە هزینە بخور و نمیر یک هفتە کا ١٢ە حاال هم با اعالم دادن وام یک میلیون تومانی با بهر

رفع  نظم تاجوابگو نیست، می کوشد از انجام وعدەها و وظیفە اش شانە خالی کند و بجای دادن کمک های بالعوض م

زگی بتە تاوضعیت کرونایی، بە درماندە شدگان وام با بهرە بدهد! این روش کە در دولت روحانی باب شدە است ال

ە آنها بستگان ارد، چند هفتە پیش نیز وزیر کار و مدیرکل تامین اجتماعی در مقابل درخواست افزایش حقوق بازنشند

  فروش اجناس قسطی با بهرە کم را پیشنهاد کردند کە با خشم و استهزا از طرف بازنشستگان روبرو شد.

رفندهای تد، با ی ناچیز را کە وعدە دادە بودنحاال کار بجایی رسیدە کە در شرایط سخت کرونایی همین مقدار کمک ها

د بجای درص ١٢ها نفر دریغ می دارند و با وقاحت صحبت از دادن وام یک میلیونی با بهرە  مختلف از میلیون

 بستەهای معیشتی و تامین هزینە های زندگی برای درماندە شدگان می کنند! 

ونە این گ ن نام شب شان بدهکار شدەاند. عجب تدبیری! ازگویی مردم در این میان یک چیزی هم بە مسببان نداشت

قیرتر شدن فسال گذشتە کە همە شان بە سود صاحبان ثروت و قدرت بە قیمت  ٧تدابیر در دولت "تدبیر و امید" طی 

ر از دتدابیر بماال تتر است. البتە احتلی این یکی از همە خرمرد رندهمە سالە زحمتکشان تمام شدەاند، زیاد دیدەایم. و

ی قوق بیکاردگان حاین هم در راە هستند. با این "تدبیر" دولت بجای اینکە مانند سایر کشورهای کرونا زدە بە بیکارش

وض ملت ع و کمک بالعوض بدهد، قرض با بهرە می دهد تا نان شب شان را تهیە نمایند. یعنی اینکە جای دولت با

ای هز دولت ابا این تدبیر مشعشانە نئولیبرالی اش گوی سبقت را شدە است. دولت روحانی البد حاال انتظار دارد 

 رفسنجانی و احمدی نجات برباید و از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی لوح سپاس هم بگیرد. 

 ە و ضدبە واقع نئولیبرال های حکومتی در تعرض بە حق و حقوق زحمتکشان و پیشبرد برنامە های منفع پرستان

انوادە ها خ ن، حتی در زمانی کە فجایعی مانند کرونا در حال درو کردن مردم و نان شب دغدغە میلیومردمی ای شان

 فقر زدە و بیکار ایرانی است، مرزی برای ستمگری خود قائل نیستند. 

حکومت و دولتمردان هموارە طی چهار دهە گذشتە تالش کردەاند از هر حادثە و بحران و فاجعەای برای تضعیق حق 

ها و فجایع غیر طبیعی را نیز خود بە همین منظور خلق  حقوق زحمتکشان سوءاستفادە نمایند و بسیاری از بحرانو 

کردەاند. آنها اینک نیز در تالش اند با سوءاستفادە از وضعیتی کە فاجعە کرونا رقم زدە است برای از میان برداشتن 

ین بردن آنها نشدەاند، با این حساب و کتاب کە کرونا امکان تە ماندە حق و حقوقی کە در شرایط عادی قادر بە از ب
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اعتراضات اجتماعی را محدود و مبارزە با کرونا موقتا در اولویت مردم قرار گرفتە تعرض برای از بین بردن آنها 

 را در برنامە کارشان قرار دادەاند. 

های  میلیون انسان کە در اثر سیاست پر واضح است کە مبارزان راستین راە آزادی و عدالت اجتماعی و دەها

اجتماعی عدالت و آزادی ستیزانە جمهوری اسالمی دچار فقر و محرومیت شدەاند نسبت بە تصمیمات این  –اقتصادی 

متقابل متناسب با شرایط دست خواهند زد. میلیونها انسان گرسنە و و بی تفاوت نخواهد ماند و بە کنش چنینی بی عمل 

طبیعی بوجود آوردە را هیچ استفادە از قدرت دولتی و سوءاستفادە از وضعیتی کە فجایع زور محروم شدە را با 

تحمل مردم و ات تنها بە سر ریز شدن بیشتر صبر برای مدت طوالنی نمی تواند کنترل نماید. این گونە اقدامحکومتی 

 بسط مخالفت آنها با رژیم ستمگر منتهی خواهد شد. 

 

 

 ید!کن ید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدامتحد شوبیکاران و شاغلین 
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 نگ کارگریج  

 

 

کارفرمایی برای فریز  -ادامە جان باختن شمار دیگری از کارگران واحدهای تولیدی نا امن در اثر کرونا، اتحاد دولتی

آهن جنوب شرق زاهدان به وضعیت غیربهداشتی محل کار، اخراج و تصفیه کارگران راهدستمزدها، اعتراض 

عتراض کارگران کنتورسازی قزوین به تعطیلی کارگران به بهانه کرونا، اخراج دەها روزنامه نگار از کار، ا

کارخانه، خانه پرستار خراسان رضوی خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد، 

 مهمترین رویدادهای کارگری بودند. 

 ادامه جان باختن کارگران در محیط های ناامن کار

ران مشغول بکار در واحدهای تولیدی و خدماتی که به رغم خطر متاسفانه در این هفته نیز شمار دیگری از کارگ

کرونا مشغول کار بودند، در اثر مبتال به ویروس کرونا جان باختند. طبق پارەای گزارشات منتشر شدە در تعدادی از 

تهدید  خبرگزاری ها و رسانه های داخلی، کارگران بسیاری از این که کارفرمایان شان به رغم خطراتی که آنها را

می کند مجبور به کارکردن می کنند شکایت داشتند ولی شکایات آنان نه تنها رە بجایی نبردند، بلکه دولتمردان با 

صدور دستور از سرگیری فعالیت های تولیدی و کسب و کار از رفتار کارفرمایان حمایت کردند. بیم آن می رود در 

ر تمام موسسات تولیدی و خدماتی که در اکثر آنها شرایط بهداشتی هم اثر پایان دادن به قرنطینه و از سر گیری کار د

وجود ندارد بیماری کرونا گسترش پیدا کند و بر تعداد قربانیان آن افزودە شود. ولو به فرض آن که بهبودی در 

ه هم کار کنند، وضعیت بهداشتی کارخانه ها بوجود بیاورند، تراکم کارگران که به اقتضای تولید مجبورند شانه به شان

خود به تنهایی موجب انتقال ویروس در کارخانه و بیرون از آن خواهد شد و ممکن است فجایعی را ببار آورد که 

مسولین کوته بین دولتی و کارفرمایان سود پرست تصورش را نکنند. با این اوصاف این خود کارگران هستند که 

حساسیت الزم را نشان دهند و با نرفتن  یشان و مردم کوچه و بازاربایستی نسبت به جان و سالمت خود و خانوادە ها
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دسته جمعی به سرکار، تا برطرف شدن خطر کرونا بی مسئولیتی دولت و کارفرمایان در قبال سالمتی شان را جبران 

 کنند. 

 ضعیت غیربهداشتی محل کارآهن جنوب شرق زاهدان به وکارگران راهاعتراض 

ایمنی و  آهن جنوب شرق زاهدان از جمله گروە های کارگری بودند که در این هفته نسبت به ندادن وسایلکارگران راه

ادە ی استفبهداشتی به آنها و نسبت به وضعیت غیربهداشتی محل کارشان اعتراض و خواهان دادن وسایل ایمنی برا

 که" از"کارگران وص این اعتراض منتشر کرد نوشت: " هنگام کار شدند. خبرگزاری )ایلنا( در گزارشی که در خص

محیط  کننده برایخواستار مقدار کافی ماسک و مواد ضدعفونی بابت شیوع کرونا در این واحد تولیدی نگرانی دارند

 کار و مصارف خود هستند". 

 ار!ورای عالی کدرصد به حداقل دستمزد توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان در ش ٢١"افزایش"زورمندانه  

با زیر  ن شورافروردین سرانجام شورای عالی کار به رغم مخالفت و امتناع نمایندگان تشکل های دولتی در ای 21در 

ل داقل دستمزد ساحقانون کار و سوءاستفادە از نقص قانون موسوم به سه جانبه گرایی،  41پا نهادن قانون آشکار مادە 

رفت که درصدی دستمزد در حالی انجام گ 21ح افزایش دادند! افزایش ظاهری درصد به اصطال 21کارگران را  99

ایان ذکر است میلیون برآورد شدە است. ش ۸الی  ۷درصد اعالم شدە و هزینه سبد خانوار بین  41نرخ تورم بالغ بر 

تر ندهای آن، کماز ب قانون کار افزایش دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم و یکی دیگر 41که طبق یکی از بندهای مادە 

ه رایی را بانبه گاز هزینه های خانوار باشد. با این حساب دولت و کارفرمایان هم قانون را رعایت نکردند و هم سه ج

دند، رباز زسخرە گرفتند و در عمل فاتحهاش را خواندند. نمایندگان تشکل های دولتی این بار از امضای مصوبه س

 بازنشسته ارگر وکار به تمکین کنند کم نیست. با این تصمیم وضعیت معیشتی میلیون ها ولی احتمال اینکه آنها را واد

ر دین مصوبه ن با اکه هم اکنون در زیر خط فقر و بقا قرار دارند بدتر و حتی فاجعه بار خواهد شد. دولت و کارفرمایا

م ور حاکوحشتی که کرونا بر کش واقع همان سیاست معروف فریز دستمزدی شان را امسال با سوءاستفادە از فضای

 ی دامنکردە پیش بردند. در هر صورت این مصوبه ضد انسانی به مبارزە برای افزایش دستمزد و مبارزە طبقات

 خواهد زد و دور نیست که مسببان این مصوبه را از کردە شان پشیمان کند. 

 

 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 62 62 شماره 2020پریل آ 10 ، برابر1399 فروردین22 جمعه

 

 

- 22 - 

 جُنگ کارگری

 علیه سانسور اخراج دەها روزنامه نگار از کار و گرە خوردن اشتغال با مبارزە

 مک هایکگرانی کاغذ، کاهش تیراژ و مشتریان اکثر روزنامه ها در اثر سانسور و کاهش سفارش آگهی ها و قطع 

ن ت اخراج دە ها دولتی همه دست به دست هم دادە و ادامه فعالیت روزنامه های کاغذی را با دشواری مواجه نمودەاند.

امه زنوبسیاری از ر ند که صاحبان روزنامه ها برای بقا مقابل خود دیدەاند.از روزنامه نگاران از اولین قدم هایی هست

قوق حیکاری بنگارانی که کارشان را از دست دادەاند، مانند اکثر کارگران غیر رسمی و قراردای هستند و بعد از 

ن ی شود. ایوار مسیار دشدوران بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد و یافتن کار جدید در این وانفسای بیکاری برای شان ب

 روزنامه نگاران می خواهند هنگام بیکاری به آنها هم حقوق بیکاری پرداخت شود. 

وقتی روزنامه تن از روزنامه نگاران تمدید نشدە اند و تعطیلی م 30طبق گزارش خبرگزاری )ایلنا( حداقل قرارداد 

ز همه گاران انبه نظر می رسد که بقای شغل روزنامه های کاغذی مشاغل عدە زیاد دیگری از آنان را تهدید می کند. 

که در  گارانیبیشتر با مسئله سانسور گرە خوردە است و مهمترین تهدید برای روزنامه های غیر دولتی و روزنامه ن

 آنها اشتغال دارند و بایستی از لحاظ مالی به خودشان متکی باشند وجود سانسور است. 

 زوین به تعطیلی کارخانهاعتراض کارگران کنتورسازی ق

شدن  تعطیل فروردین کارگران کارخانه کنتور سازی قزوین با برگزاری تجمعی در مقابل استانداری نسبت به 1۷در 

ارگران ودند.ککارخانه و بیکار شدن اعتراض نمودند و از مقامات استانداری تقاضای رسیدگی به مطالبات شان را نم

ز ستند پس اگران هر تجمع آنها حضور داشت، گفتتند: کارفرما آنها را بیمه نکردە و نمعترض به خبرنگار )ایلنا( که د

 بسته شدن کارخانه به آنها حقوق بیکاری ندهند. 

 خانه پرستار خراسان رضوی خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد

بدیل تاستار خانه پرستار خراسان رضوی این هفته در نامهای که برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرستاد خو

 رف چندوضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد.گفتنی است که خواسته های مشابه دیگری نیز از ط

لتی به هنوز جواب روشنی از طرف مسئولین دوتشکل پرستاری در شهرهای دیگر در هفته های اخیر مطرح شدە که 

سمی در رمی به آنها دادە نشدە است. با این همه اعتراض علیه قرادادهای موقت و شرکتی و تبدیل قرادادهای غیر رس

ات تظاهر میان پرستاران به شدت شیوع پیدا نمودە و وجود کرونا تنها شکل این اعتراضات را که بصورت تجمع و

خش کنان بغییر دادە است. مسئولین دولتی که مایل به پذیرش خواسته های به حق پرستاران و کارخیابانی بود ت

داش های ادن پاددرمانی و تغییر سیاست های به شدت استثمارگرانه تحمیل شدە به پرستاران نیستند، سعی می کنند با 

 کار نشدەاند.پولی موقتی سرو ته اعتراضات را بهم بیاورند ولی تاکنون موفق به این 

 

 

 

 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(
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 جُنگ کارگری

 می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید: «ُجنگ کارگری»*برای تماس با نشریه 

sabosob@gmail.com 

زب چپ ایران )فداییان خلق( را نشریه گروه کار کارگری ح «ُجنگ کارگری»*

 توانید در آدرس زیر ببینید:می

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