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 یادداشت      

 آزادسازی سهام عدالت؛ آغاز مهیب فالکت

 مراد رضایی

 

 

در ایران بود. بحران « اقتصاد سیاسی»تر ی عطف در تاریخ سیاسی، یا به بیان دقیقبدون شک یک نقطه 1396ماه دی

کشان در ی چهل ساله، موجب شد اعتراضات و اعتصابات کوچک و بزرگ کارگران و زحمتاقتصادی انباشته شده

ی ترین وجه این اعتراضات آن بود که مسالهی ایران، تبدیل به اعتراضات سراسری و گسترده شود. مهمچهارگوشه

نام، در برآمدی سیاسی، رسانه و حتی بیبیش از همیشه با سیاست پیوند خورد و طبقات همواره در حاشیه، بی« معیشت»

ماه گرم به اعتراضات ها و روستاهایی در آن دیرایران فریاد زدند. شههای خود را با صدای بلند در خیابان« وجود»

 ها را نشنیده بودند.ی ایرانیان حتی نام آنپیوستند که بخش عمده

های اقتصادی نئولیبرال دولت ویژه سیاستاین اعتراضات، مطالباتی داشت که ساختار اقتصادی جمهوری اسالمی و به

ی اقتصادی، و در عین حال تالش برای شان نداشت. فساد گستردهگلوله و زندان را برایروحانی توان دادن پاسخی جز 

ه در جود آورد کهای آمریکا، وضعیتی را برای طبقات متوسط و فرودست در ایران بهسازی، در کنار تحریمخصوصی

بست معیشتی رسیدند. د و به بنهایشان را از دست دادنعرض چند سال با شیب نسبتاً تندی هر روز فقیرتر شدند، شغل

طبیعتاً فرودستان، بیش و پیش از سایر طبقات قربانی این وضعیت بودند. بنابراین با یک برآمد سیاسی اعتراض خود را 

 به وضعیت موجود نشان دادند.

های ش از سالها، حتی بیسازینیز بحران اقتصادی نه تنها بهبود نیافت، بلکه تشدید شد. تشدید خصوصی 1397در سال 

ی خارجی از یک سو و تورم لجام گسیخته، با محدود کردن نقش نظارتی گذشته و با هدف ایجاد امکان برای جذب سرمایه

عالوه بر چند صد تجمع و اعتصاب مجزای کارگری، چندین  97اقتصادی دولت از سوی دیگر سبب شد در سال 

ی این واقعیت مطلقاً سیاسی باشد که اوالً نیز نشان دهنده اعتصاب سراسری در میان رانندگان کامیون و معلمان

مراتب تر و بههنوز یک وجه جاری سپهر سیاسی ایران است و دوماً اعتراضات بعدی گسترده 1396ماه اعتراضات دی

 تر بروز خواهد کرد.یافتهسازمان

مد سیاسی مشترکی، به صورت گسترده به اتفاق افتاد. طبقات فرودست و متوسط، در برآ 1398ماه همین هم در آبان
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تر و ماه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی گستردهافزایش سه برابری قیمت بنزین اعتراض کردند. اعتراضات آبان

اش بود. شهرهایی که در اعتراضات قبلی شرکت نکرده بودند به تجمعات پیوستند و تر از اعتراضات دو سال قبلوسیع

نفر از شهروندان و زندانی کردن هزاران نفر دیگر توانست از آتش این اعتراضات  1500تنها با قتل جمهوری اسالمی 

 بکاهد.

منظور از توضیح این مقدمه آنکه، هر چند اقتصاد و سیاست همواره دو امر غیر قابل تجرید از هم و وابسته به هم بوده و 

تواند ی معیشتی میمعیشت فرودستان در ارتباط است و هر تکانه هستند، اما در ایران امروز، امر سیاسی، مستقیماً با

کسی انتظار آن اعتراضات گسترده را  1396ماه تبعات سیاسی سنگینی برای حکومت داشته باشد. اگر پیش از دی

یک  تواند آغازگرای میی معیشتی عمدهدانند که هر نقیصهنداشت، امروز هم حکومت، هم مردم و هم اپوزیسیون می

 سلسله اعتراضات گسترده باشد.

 

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، چنین بستری را فراهم کرد. کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از 

بلکه به این دلیل که  -شودها تاکید میی پزشکی کرونا که مدام بر آناین دو شاخصه -ی نهفتگیجهت طوالنی بودن دوره

که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار « انسان»اقتصادی جهان، نه حول محور -اجتماعیساختار 

 های کم سابقه مواجه شد.گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحرانموصوف را زمین

یکاری بیب دید. ناپذیر اقتصاد آن است، بیش از هر کشور دیگری از کرونا آسدر این میان ایران، که بحران بخش جدایی

دیده از کرونا، دولت وظایف حمایتی و در عین حال بر خالف عموم کشورهای آسیب  ای افزایش یافتبه شکل گسترده

های اند. اما کمکهای مجلس، دو الی شش ملیون نفر در اثر کرونا بیکار شدهخود را انجام نداد. طبق آمار مرکز پژوهش

نفت، که در  درصد باقی ماند. از طرف دیگر قیمت جهانی 8نی با بازپرداخت با سود دولتی در حد وام یک میلیون توما

پذیر و دالر رسید و در عمل اقتصاد آسیب 20دالر تخمین زده شده بود، به زیر  50ی سال جاری دولت بودجه

 محور ایران را فلج کرد.واردات

را دارد، یک  1398و  1396های ضات بزرگ سالی اعترای اقتصادی، برای دولتی که تجربهاین وضعیت آشفته

ی ترین نشانهها از جیب مردم بود. مهموضعیت انفجاری اجتماعی را ترسیم کرد. طبق معمول تالش دولت، تامین کسری

های خرد از یک سو و فروش منابع ملی چنین رویکردی عددسازی و بازارسازی در بورس برای جذب و هضم سرمایه

یان به بخش خصوصی از سوی دیگر بود. اما در روزهای اخیر یک سیاست اقتصادی دیگر نیز در جراعم از معادن 

 یاسی است.س-است که هدف آن بیش از آنکه اقتصادی باشد، تبلیغاتی

 آزادسازی فروش سهام عدالت

د سهام عدالت ه و پیش از بروز بحران کرونا در مورماه سال گذشتسازی، بهمنعلیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی

 205الحساب به ازای هر سهم یک میلیون تومانی سهام عدالت، به صورت علی 98از سوم اسفندماه سال » گفته بود: 

پذیر عدالت دریافت نشده است و این مبلغ را فعالً های سرمایهکنیم. چون هنوز بخشی از سود شرکتهزارتومان واریز می

هام به حساب مشموالن س 97ها دریافت شد، سود قطعی برای عملکرد سال امل شرکتکنیم تا بعداً که سود کپرداخت می

 «شود.عدالت واریز می

ی امداد های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیتهمنظور از سهم یک میلیون تومانی، سهام عدالتی است که برای خانواده

 های اجتماعیکنندگان سهام عدالت نبودند. باقی گروه اختصاص داده شده بود. اما این دو گروه اجتماعی تنها دریافت

 اند.هزار تومانی دریافت کرده 530ی سهام عدالت، ده سال پیش سهام کنندهدریافت
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تعداد مشموالن در قید  تعداد مشموالن بندیعنوان گروه گروه

 حیات

 5.714.905 5.957.463 دارمشمولین تخفیف -1

 14.630.712 15.147.555 روستائیان و عشایر  -2

 12.542.853 13.371.859 های اجرایی و بازنشستگانکارکنان دستگاه -3

 6.028.032 6.105.730 کارگران فصلی و ساختمانی  -4

 7.650.847 8.570.134 سایر اقشار  -5

 46.567.349 49.152.741 جمع کل مشموالن سهام عدالت 

 

ی سازی، همان افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیتهسازمان خصوصیدار در جدول منظور از مشمولین تخفیف

 هزار تومانی دارند. 530های مورد اشاره، سهام ی گروهامداد است که سهام یک میلیون تومانی دارند. بقیه

و عموماً « انمهزار تو 205»به میزان حداکثر  98اما علیرضا صالح در این گفتگو عالوه بر اشاره به اینکه در اسفند 

کند که امروز حداقل مسائل ی دیگر اشاره میصد هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت واریز خواهد شد، به دو نکته

ال بین سارزش سهام یک میلیون تومانی عدالت بعد از حدود دوازده »شود:مهمی برای یادآوری هستند. اوالً او مدعی می

ماه ناحتماالً با تصویب مجلس، از آبا» گوید: ر مورد آزدسازی فروش سهام عدالت میدوماً د« برابر شده است. 6تا  5

 «سال آینده امکان آزاد شدن سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن فراهم خواهد شد.

ماه حدود شش ماه مانده است. مجلس هم چیزی تصویب نکرده است. اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن تا آبان

شود و دوماً کند اوالً آزادسازی سهام عدالت از اوایل خرداد شروع میانی، بدون طرح و تصویب مجلس، اعالم میروح

وانند تا میلیون تومان ارزش دارد که افراد از محل فروش آن می ت16تا 7سهام عدالت با نرخ های امروز بین » گوید می

سازی در نج تا شش برابری مورد ادعای رئیس سازمان خصوصییعنی آن رقم پ« حدودی مشکالت خود را برطرف کنند.

 برابر 15گذرد، حاال سه برابر شده است و ارزش سهام عدالت ماه سال گذشته، که بیش از سه ماه از تاریخ ادعا نمیبهمن

 قیمت روی سهام است!

رسی آن که ارزش شرکت های بومیلیون نفر جمعیت کشور از این سهام برخوردارند  50امروز » جهانگیری گفته است 

ست و اهزار میلیارد تومان اشتباه کرده  50ی خود که البته او در محاسبه« هزار میلیارد تومان می رسد. 400به حدود 

 هزار میلیارد تومان است. 450ارزش کل فعلی سهام عدالت 

هام عدالت، است که آزادسازی فروش س هزار میلیارد تومان بوده 2282حجم کل نقدینگی کشور در اسفندماه سال گذشته 

هاست. اما طبیعتاً خرید درصد سهام عدالت قابل فروش در بانک 30درصد افزایش خواهد داد. البته فعالً  20این حجم را 

 شود.ه میهزار میلیارد تومان وارد بازار سرمای 450و فروش در بازار آزاد و سیاه انجام خواهد شد و تمام این 

ی افزایش حجم نقدینگی، یعنی باره در حجم نقدینگی کشور، در عرض چند هفته، تورمی حداقل به اندازهیک این افزایش

وند، ردرصد ایجاد خواهد کرد. باید توجه کرد که قیمت سهام عدالت فقط یک عددسازی دستوری است و در این  20

 سی در تورم عمل خواهد کرد.ین رقم مانند ویروای صورت نپذیرفته است. بنابراین اارزش افزایی
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 اما دلیل این کار چیست؟

ر ددولت روحانی، به طور کامل فهمیده است که فقر به سرعت در حال گسترش است و مردم به درستی حکومت را 

 دهند.یمالسکوت مقطعی به مردم های مردم، یک حقدانند. بنابراین با تزریق این پول به حسابشان مقصر میفقیرترشدن

کرونا،  بحران ا این تمام ماجرا نیست. رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران، به یک گره کور تبدیل شده است و پس ازام

ارد کردن این وسیاسی، و با -ی تبلیغاتیکننده را تجربه کنیم. اما دولت روحانی با یک برنامهطبیعی بود که یک تورم فلج

هام اختیار خود س سطحی از تورم را به گردن مردم خواهند انداخت که باها هر حجم از نقدینگی به اقتصاد، تا مدت

است که با  گویی در مورد بحران اصلی! این اصل سیاستیشان را فروختند. ایجاد بحران صوری برای دروغعدالت

 شود.آزادسازی سهام عدالت دنبال می

ی اعتراضات عمومی گرفتن دوبارهی، که جلوگیری از پاسازی شرایط اقتصاددر واقع تالش دولت، نه مهار تورم یا عادی

 است.

 سهام عدالت،  ِرسد این راهبرد چندان موثر واقع شود. با سیل تورمی پیِش رو، پولاما واقعیت این است که به نظر نمی

از بانک به سرعت  های دریافتیاند و پولاعتماد شدهویژه اینکه مردم به ارزش پول ملی بیزیاد دوام نخواهد آورد. به

 ک سیکلیتبدیل به ارز و طال خواهد شد تا ارزش پول حفظ شود و همین امر به افزایش قیمت ارز دامن خواهد زد. 

 کند.های پیشین اضافه میمعیوب که در هر مرحله یک بحران به بحران

ی بدون بحران قرار دارد. سفرهر تسریع این های دولت هم در مسیبحران نان، دیر یا زود عمومی خواهد شد و سیاست

شود. تنها گویی متوقف نمیها، با دروغهای تبلیغاتی پر نخواهد شد و اعتراض به وضعیت این سفرهنان، منطقاً با سیاست

 خروجی آزادسازی سهام عدالت، تعمیق فقر و نداری و رفتن به سوی قحطی سراسری خواهد بود...

 

 

 سازی را متوقف کنید!خصوصی
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 ان معیشت بە مرز انفجار رسیدە است!بحر

 صادق کار

 

 

وقتی کە تودە زحمتکش را از تامین اجتماعی و حقوق بیکاری محروم و گرسنگی را بە آنها و خانوادە های شان 

تحمیل کنند، زمانی کە دستمزد کارگران آنقدر کم باشد کە کفاف هزینە زندگی یک هفتە از ماە آنها را ندهد، وقتی 

را بە زور از حق تشکل و سندیکا محروم و تشکل های حکومتی را بر آنها تحمیل کنند، وقتی کە  کە کارگر

قوانین حمایتی را بە بهانە های واهی از میان بر می دارند و روابط بردە دارانە را بە جای آن حاکم می کنند، نباید 

 انتظار داشت کە آنها شورش و انقالب نکنند.

هزار نفر در  ٢٦ای اسالمی کار استان البرز اخیرا بە خبرگزاری )ایسنا( گفتە است، علی اصالنی رئیس شوراه

استان واجد شرایط گرفتن حقوق بیکاری شناختە شدەاند، با این وجود هنوز پولی از این بابت بە آنها پرداخت نشدە 

خبری نیست"؛ بنا بە گفتە وی است و تنها بە کارگران وام یک میلیونی دادەاند. " از واریز بیمە بیکاری کرونا 

هنوز اصوال پولی از طرف سازمان برنامە و بودجە بە صندوق تامین اجتماعی واریز نشدە است کە صندوق 

 تامین اجتماعی آنرا بە حساب بیکاران مشمول بیمە بیکاری واریز کند.

مین اجتماعی از افراد مشمول این اظهارات در حالی بیان می شود کە در هفتە گذشتە یکی از مسئولین سازمان تا

دریافت حقوق بیکاری خواستە بود کە شماره ی حساب شان را برای واریز کردن حقوق بیکاری برای صندوق 

 بیمە بیکاری بفرستند!

 ٨٠٠الزم بە ذکر است کە بنا بە آماری کە چندی پیش از طرف یکی از مسئولین صندوق بیمە بیکاری منتشر شد 

ع کرونا تقاضای پرداخت بیمە بیکاری کردە بودند. همچنین دو هفتە پیش نوبخت خبر از هزار نفر بعد از شیو

واریز پول بە حساب صندوق بیمە بیکاری دادە بود. گزارشات منتشر شدە دیگر نیز حاکی از آن اند کە اصوال با 

شدگان واجد شرایط  وجود گذشت بیش از دوماە از اعالم رسمی شیوع بیماری کرونا هنوز بە هیچ یک از بیکار

دریافت حقوق بیکاری صندوق مذکور پولی پرداخت نشدە و اعالم شمارە حساب و واریز کردن پول بە حساب 
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صندوق توسط نوبخت ترفندی بیش برای سرگرم کردن و ایجاد امید کاذب در میان بیکار شدگان کرونایی بە جهت 

از آن هستند کە اصوال بعد از فرمان روحانی مبنی بر  جلوگیری از طغیان آنها نبودە است. شواهد موجود حاکی

شروع فعالیت های اقتصادی، دولت قصد پرداخت پول بیکاری بە کسی را ندارد. این در حالی است کە اکثر این 

بیکارشدگان ناخواستە امکان تامین معاش خانوادە های شان را ندارند و بسیاری از موسسات با وجود فرمان 

دولت در موقعیتی نیستند کە بتوانند فعالیت های شان را از سر بگیرند و کارکنان شان بە  بازگشت بە کار

 سرکارهای شان برگردند. 

آنهایی هم کە بە ناچار وام یک میلیونی را گرفتەاند باید آنرا با کسر کردن از یارانە هایشان پس بدهند کە در واقع 

دارد. از آن وعدە دادن یارانە کە هنگام سە برابر کردن قیمت حکم پیشخور کردن یارانە ماهای آیندە شان را 

بنزین قول اش را بە کرات بە مردم دادند نیز خبری نیست و حکومت گویا قصد دارد با استفادە از فرصتی کە 

وضعیت کرونایی بوجود آوردە، آن را نیز قطع و صرف امور ماجراجویانە و زیانبار خود کند. تداوم اعتراضات 

جود سایە سنگین شوم بیماری کرونا بر سر مردم و مبارزات اجتماعی، ادامە بی وقفە اعتراضات زحمت با و

 کشان حاکی از تحمل ناپذیر شدن وضعیت کنونی است. 

کرونا می توانست مجالی باشد برای حکومت تا با بهرە گرفتن از فضای روانی کە این بیماری بوجود آوردە 

عتراضات فزایندە اجتماعی علیە حکومت را اندکی تقلیل و بە تعویق اندازد، با این وصف است، با انجام اقداماتی ا

اما حکومت با عملکرد خود در این مدت ناتوانی اش را بیش از پیش آشکار و بە اعتراضات و نارضایتی ها دامن 

دم کە حتی قبل از زد و گسترە معترضین و مخالفان حکومت را وسعت داد. نتیجتا وضعیت معیشتی اکثریت مر

شیوع کرونا بە شدت بحرانی شدە بود، سە ماە بعد از آمدن کرونا از مرز بحران گذشتە و بە مرز انفجار رسیدە 

 است. 

میلیون نفر  ٦٠در هنگام سە برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، بحران بە حدی حاد شدە بود کە بە اذعان دولتمردان 

اختصاص یارانە تازە قادر بە تامین معیشت شان نبودند. ظاهرا یکی از اهداف میلیونی کشور بدون  ٨٤از جمعیت 

گران کردن بنزین نیز بە ادعای سران حکومت اختصاص درآمدهای ناشی از گرانی بنزین ایجاد منبع درآمد برای 

گران شدن بنزین  پرداخت یارانە جدید بە درماندگان معیشتی بود. با وجود این وعدە اما ساعاتی پس از انتشار خبر

شهر کشور شروع شد، کە از طرف فرماندهان ارشد  ١٤٠خیزشی علیە گران شدن بنزین و حکومت در بیش از 

 نیروهای امنیتی سرکوبگر از آن بعنوان "جنگ جهانی" علیە نظام و عناوینی از این قسم بکار گرفتە شد. 

کت کنندگان در آن کە اکثرا از جوانان بیکار و خیزش خود بخودی و فاقد رهبری آبان در اثر سرکوب خونین شر

بە تنگ آمدگان معیشتی در محالت فقیرنشین و کارگری شهرهای مختلف بودند، موقتا فرو نشاندە شد، با این همە 

زمینەهای آن نە تنها از بین نرفت بلکە بیشتر شد. بیماری کرونا و تبعات آن اگر پیش نمی آمد، ای چە بسا جنبشی 

 وسیع تر زودتر از این دوبارە سربلند می کرد.  بە مراتب

از آبان سال گذشتە تا کنون وضعیت معیشتی اکثریت بزرگ مردم دم بە دم وخیم تر و اوضاع اقتصادی کشور 

بحرانی تر شدە است. بیکاری بە سرعت در حال افزایش است و تعویق در پرداخت دستمزدها بە یک معضل 

ت. بیکاران و بی درآمدها بکلی بە حال خود رها شدەاند و تعداد گرسنگان و بی سراسری فزایندە تبدیل شدە اس

چیزان فزونی یافتەاند. نارضایتی و جو انفجاری اگر چە در میان مزدبگیران و بی چیزان و حاشیە نشینان بیشتر 

یان بخش است، با این حال نارضایتی و اعتراض نسبت بە حکومت و وضعیتی کە در کشور حاکم کردە، در م

های میانی جامعە، شمار زیادی از صاحبان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط  نیز دم بە دم در حال افزایش 

است و این گروە ها نیز با وجود اینکە حکومت سعی نمودە با از میان برداشتن حق و حقوق کارگران و ثابت نگاە 

ندد، فهمیدەاند کە تحمل وضعیت نە بە سود آنهاست و داشتن دستمزدها و ارزان کردن نیروی کار دهان آنها را بب

نە دیگر ممکن! حاال دیگر بە جز عدە معدودی سرمایە دار رانتخوار، دالل و تاجر و سرکردگان نهادهای نظامی 
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و سرکوب کە از وجود حکومت بە ثروت  و قدرت رسیدەاند، سایر گروە های اجتماعی از حکومت یا روی 

 ە حکومت را بە سود خود نمی بینند. برتافتەاند و یا ادام

محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانە صنعت، معدن و تجارت در برنامە رو در رو در صدا و سیما گفتە است:"من 

در این کشور چیزهایی می بینم کە در هیج جا ندیده ام کە اینها منجر بە انقالب در آینده می شود. دیگر از زمان 

کامال علنی شده و همین طور امتداد پیدا کرده و هر چقدر هم کە می دزدند تمام نمی محمود احمدی نژاد دزدی ها 

شود و در عوض کارگر را شالق می زنند. کارخانە دار و سرمایە دار در این کشور یک لایر مالیات نمی دهند 

گونە لجام گسیختە  اما پرستار و کارگر فقیر هستند. در هیچ کجای دنیا چپاول ثروت مردم بە دست عده ایی این

انجام نمی شود و چیزهایی در این کشور اتفاق افتاده کە در هیچ جای دنیا نمونە آن نیست، باید ترسید از خشم 

مردم گرسنە و معترض بە فساد و فحشا و فقر کە در نهایت مردم را بە قیام و انقالب می کشاند. فقر در جامعە 

ت و می بینم روزی کە فقرا کاخ هایی را کە با پول مردم ساختە شده را نتیجە تقسیم ناعادالنە ثروت در کشور هس

 آتش می زنند".

آری این آن واقعیتی است کە در جامعە وجود دارد و حتی از دید نمایندە یک سازمان کارفرمایی هم پنهان نماندە 

 است. 

را بە آنها و خانوادە های شان وقتی کە تودە زحمتکش را از تامین اجتماعی و حقوق بیکاری محروم و گرسنگی 

تحمیل کنند، زمانی کە دستمزد کارگران آنقدر کم باشد کە کفاف هزینە زندگی یک هفتە از ماە آنها را ندهد، وقتی 

کە کارگر را بە زور از حق تشکل و سندیکا محروم و تشکل های حکومتی را بر آنها تحمیل کنند، وقتی کە 

واهی از میان بر می دارند و روابط بردە دارانە را بە جای آن حاکم می کنند، نباید  قوانین حمایتی را بە بهانە های

 انتظار داشت کە آنها شورش و انقالب نکنند. 

اجتماعی  –کرونا در کشور ما می تواند بنا بە دالیلی کە ذکر شد نقش محرک شتاب دهندە جنبش های اعتراضی 

و تشدید سرکوب فعالین مبارز جنبش های اجتماعی است. حکومت  را داشتە باشد. این آن دلیل واقعی تداوم

 ناکارآمد، فاسد و سرکوبگر در هر حال محکوم بە فناست. 

 

 

 بیکاری برای بیکاران یمهبی
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 بخش سوم -گی هایی دارد؟ اتحادیە و سندیکای مستقل کارگری چە ویژ

 علی صمد

 

 

 نقد شوراهای اسالمی کار

در قانون کار  های کارگری است.شرط اصلی تشکیل تشکل مهوری اسالمی، کسب مجوز تاسیس،در قانون کار ج

قانون کار به صراحت می گوید  131ماده  4های کارگری به رسمیت شناخته نشده است. تبصره تعدد تشکل

نفی توانند یکی از سه نوع تشکل رسمی یعنی شورای اسالمی کار، انجمن ص کارگران یک واحد فقط می

بنا به فصل ششم قانون کار، درصورتی که در محل کار، یکی از این کارگری و یا نماینده کارگری داشته باشند. 

سه "تشکل کارگری" وجود داشته باشد، تشکل کارگری دیگری نمی تواند تشکیل شود. در صورتی که بر اساس 

اسالمی ایران در "سازمان جهانی کار"،  عضویت جمهوریدلیل قوانین بین المللی حقوق اساسی کار و نیز به 

دولت وظیفه دارد از همه تشکل های کارگری در مراکز صعنتی و غیر صعنتی، از فعالیت آزادانه و مستقل آنها 

 حمایت کند.

در نوشته قبلی با آوردن موادی از قانون شوراهای اسالمی کار نشان دادم که شوراهای اسالمی کار به لحاظ 

تحت کنترل شدید دولت و کارفرمایان قرار دارند و در عرصه عمل و در دفاع از حقوق کارگران  ساختار قانونی

از اختیارات الزم برخوردار نیستند و حتی به عنوان ابزاری در دست وزارت کار برای سرکوب فعالین کارگری 

های دولتی جاد این تشکلو تشکل های مستقل آنها در مراکز کارگری بکار گرفته می شوند. در اصل هدف از ای

های مستقل سندیکای که در مراکز کاری که توسط کارگری تشکیل می شوند، این بوده که به هر ترتیبی از فعالیت

 در این نوشته به ادامه نقد قوانین شوراهای اسالمی کار می پردازیم:جلوگیری کنند. 

 

یران یا کارفرمایان از زمان تشکیل شوراهای از مواد قوانین و آیین نامه های مربوطه مشخص است که مد -

اسالمی کار، در تمام امور آن مانند انتخابات و تغییر و تحوالت داخلی این تشکل از طریق نمایندگان خود در 

هیئت نظارت و نیز از طریق نماینده مستقیم خود در شورا، نظارت همه جانبه بر این تشکل دارند و حتی حق 

از  32و  7 سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برایشان در نظر گرفته اند )مواد انحالل شوراها را با

از قوانین و عملکرد این تشکل حکومتی به راحتی می توان فهمید که  قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار(.
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فت که این تشکل شوراهای اسالمی کامال وابسته به دولت هستند. این وابستگی در سطحی است که حتی می شود گ

ها تقریبا حق ندارند اساسنامه خود را به شکل مستقل و بدون در نظر گرفتن اساسنامه پیشنهادی دولت به تصویب 

در باره حق تشكیل تشکل و توافقات دسته  1949مصوب سال  98مقاوله نامه شماره در صورتی که در  .برسانند

یا سندیكایی پرداخته شده و تشکل های كارگری و  جمعی نیز به موضوع مربوط به حقوق اتحادیه ای و

كارفرمایی را از دخالت در امور یكدیگر منع كرده اند. بنابراین تشکل های کارگری باید در مقابل هر نوع اقدام 

دخالت گرایانه از طرف کارفرمایان، دولت، و دیگر سازمان ها و گروه ها از مصونیت کامل برخوردار باشند. به 

برابر اقداماتی که با این هدف انجام می گیرد که تشکل های کارگری را تحت نفوذ کارفرمایان درآورند. ویژه در 

در همه این رویکردها را می بایست به عنوان اقدامات دخالت گرایانه در نظر گرفته شوند و مانع انجام آنها شد. 

با نظارت دولت و کارفرماها تشکیل و جمهوری اسالمی، در بسیاری مواقع شوراها و دو تشکل دیگر دولتی 

، "سازمان بین 87در ضمن نباید فراموش کرد که در ماده سوم از بند یک مقاوله نامه شماره شوند. انتخاب می

المللی کار" به شکلی روشن اعالم شده که تشکل های کارگران و کارفرمایان باید این حق را داشته باشند که 

ی مربوطه را خود تنظیم کنند، نمایندگان خود را در آزادی کامل انتخاب کنند، اساسنامه و مقررات تشکل ها

برنامه و دستگاه اداری تشکل و فعالیت آن را خود تعیین و تصویب کنند. در بند دوم این ماده نیز هر نوع دخالت 

چ گونه دخالت، در نتیجه دولت ها حق هی دولت که محدودکننده این حق باشد صراحتا ممنوع اعالم شده است.

 .تعیین تکلیف و یا ایجاد محدودیت برای هیچ تشکل کارگری را ندارند

از نظر "سازمان جهانی کار"، آزادی سندیكایی یكی از موارد مهمی است كه رعایت آن شرط اجرا و تحقق 

نیز شناسایی اصل بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی كار است و در مقدمه اساسنامه "سازمان بین المللی کار" 

آزادی سندیكایی و حق ایجاد تشکل ها یكی از عوامل استقرار عدالت اجتماعی و بهبود شرایط كار پذیرفته شده 

 .است

 

قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار" آمده است که "وزارت کار موظف است در واحدهایی که " 15ماده در  -

 شوراهای اسالمی کار اقدام نماید".شاغل دائم دارند، به تشکیل  35بیش از 

سازماندهی کارگران، بخشی از وظایف و اختیارات دولت به شمار می آید و کارگران در ، 15پس با وجود ماده 

اما برعکس در قوانین "سازمان بین المللی کار" در ماده  .سازماندهی مسایل مربوط به خود حق و حقوقی ندارند

گران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، کنوانسیون آمده است:" کار 2

های کند که "مقامتاکید می  3ماده  2سازمان های خود را تشکیل داده و یا به سازمان های موجود بپیوندند" و بند 

دوین برنامه عمل آنها را ها و تای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیتدولتی بایستی از هرگونه مداخله

 محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند".

 

تعیین محدوده نظارت و مشورتی هستند و ابهام در وظیفه نظارتی آن و عدم شوراهای اسالمی کار دارای نقش  -

گیری شوراهای ن اختیارات و تصمیمچگونگی انجام آن از مشکالت این تشکل حکومتی می باشد. محدود بود

اسالمی کار و ضعف آن در ایجاد امکان مشارکت عملی کارگران و کارکنان در اداره امور کارگاه از دیگر 

 مشکالت این تشکل دولتی می باشد.
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ە ار کردجود مدیریت یا کارفرمایان و نماینده آن در شوراهای اسالمی کار، استقالل تشکل مربوطه را خدشه دو -

 است. 

 و کارگری ایه "سازمان هک ستا آمده (87 کنوانسیون) سندیکایی های آزادی و حقوق کنوانسیون 4 مادهدر  -

 ".کرد توقیف یا نحلم اداری احکام اب توان مین را کارفرمایی

 وظایف زا حکومتی های تشکل اهگ هر ار"ک اسالمی شوراهای" قانون 4 ماده اساس بر که ستا حالی در این

 .شد خواهند حلمن شوند، منحرف انونق در شده جدر

 ماده در ویژه به تشکل ینا وظایف از یکی کار"، سالمیا "شوراهای شکیلت به ربوطم قانون ضمونم ساسا بر -

 وادث،ح بروز اجتماعی هایزمینه در باید شورا" ماده این بقط است. کارگری مراکز رد ارگرانک نترلک آن 20

 ذیصالح" "مراجع هب اطالع مانند لماتیک آوردن ارد".د عمولم ار زمال ایه همکاری و لعمط را ذیصالح مراجع

 در حکومتی های تشکل نوع این قشن و سو و سمت شانگرن روشنی به انونق در مه نآ زم"ال هایهمکاری" و

 المللیبین شده ناختهش استانداردهای اب سازگاری هیچ تنها هن کار سالمیا شوراهای نابراینب است. ریکارگ مراکز

 و کنترل اعمال زج چیزی مه ها آن اصلی قشن بلکه ندارند، ندیکاییس هایفعالیت زمینه در ارک حقوق به مربوط

 .نیست ارک محیط بر حاکم ناسباتم و روابط رب دولتی مراقبت

ادی در تن آزا به نداشپس با مراجعه به موارد پیش گفته می توان با جرات تاکید کرد که شورای اسالمی کار بن

ضویت، عتاسیس، تدوین و تصویب اساسنامه، برای عضویت و فعالیت و اعالم برنامه، نداشتن آزادی در سلب 

"سازمان  89  و 87نظارت بر عملکرد، در تعیین نام و و انحالل تشکل، طبق معیار مقاوله نامه های بنیادین 

 ا "سندیکا" محسوب نمی شود.جهانی کار "به هیچ عنوان تشکل مستقل کارگری ی

 

 !دهید پایان کارگری سندیکاهای سرکوب به
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 بخش پنجم -ساموا  شیالت دستمزد حداقلی استعماری در صنایع –حداقل بازده 

 آمریکا" آرام، ساموای اقیانوس در دریایی صنایع -جزرومد  بخشی از کتاب "تعادل

 ه از گودرزترجم – 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 
 

 تاریخچه صنعت تولید تون ماهی در ساموای آمریکا

بیش از نیمی از صادرات و واردات ماهی تون  1991در واقع تحقیق بارنت و کاونا نشان می دهد که تا سال 

ناشی از نقل و انتقاالت درونی یک کمپانی از این مجموعه بود. اما چنان که صنعت تولید ماهی در ساموا نشان 

دهد تولید تحت نظارت دولت ایاالت متحده لزوماً به معنی دستمزد عادالنه برای شهروندان آمریکایی نیست.  می

مقررات در محدوده های زیر کنترل دولت فدرال اما آنقدر سوراخ دارد که دست های صاحبان سرمایه را برای 

وجود اما مهمتر از هر چیز برای این  منافع سیاسی و اقتصادی هرچه گسترده تر آنها باز می گذارد. با این

شرکت های چندملیتی در تصمیم گیری برای ماندن در ساموا، به قول کارلوس گونزالس مدیر تولید استارکیست، 

دو چیز است که مستقیماً با سوددهی قابل پیش بینی آنها ارتباط دارد: اول قیمت ماهی و دوم قیمت سوخت. اگر 

 برود سود و منافع تولیدکننده پایین می آید. هریک از این دو نرخ باال 

 آن را با وفزاید ادان سولیوان مدیر تولید کمپانی "سه دریا" نرخ دستمزد کارگر را هم به دو متغیر پیش گفته می 

داند  رال میاهمیت برابر می شناسد، اما سولیوان نگرانی خود را از شمول منطقه ساموا در یک سری مقررات فد

انین یی، قوه حفاظت محیط زیست، تامین امنیت و بهداشت محیط کار، مقررات اداره دارو و مواد غذاکه از جمل

طور  عنی بهیحمل و نقل دریایی و محدودیت هایی که نیروی مرزبانی دریایی بر ناوگان دریایی اعمال می کند؛ 

 کلی قوانین و مقرراتی که بر هزینه تولید می افزاید.

ع می مدعی شد که کار در ساموای آمریکا از سه موضوع نف 2015میشل فیست، در سال سخنگوی استارکیست، 

ه حذف رای همبرد، دسترسی بدون تعرفه و مالیات به بازار آمریکا )که با قرارداد تجاری اسیاپاسیفیک عمال ب

اخل مزد دل دستشده است(، سیستم تعیین دستمزد کارگران که تابع وضعیت بازار کار محلی بود و نه نرخ حداق

 آمریکا، و سوم ماهیگیری آزاد و بدون محدودیت که هیچ کدام از آنها دیگر وجود ندارند. 

به روایت بارنت و کاونا "آرزوی کمپانی ها برای فرار از قوانین و مقررات در هر کشوری که انتقال آزاد 

. اما همزمان کمپانی های بین محصول، اطالعات، و منافع را محدود می کند، موضوع شناخته شده ای است

المللی همه جا انتظار دارند که دولت مادرشان بازار محلی را برایشان کنترل کند و به آنان بازوی فشار عرضه 
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نماید و بازار های دیگر را هم برایشان باز کند، دستمزد ها و مقررات را هم برای کار آنها سست و متزلزل سازد 

 ک به عملیات اجرایی آنها یارانه هائی بیش از دیگران به آنها اعطا نماید."یا به عبارت دیگر برای کم

ولید تون نایع تصاین تمایالت دوسویه به دریافت اولویت برای بازار آزاد از طریق قوانین محلی نمونه انتظارات 

سر  نع بروان ماماهی نیز هست. اما سوی دیگر لبه که حمایت از حق کارگران و حفظ محیط زیست است را به عن

ست اا خوب هراه سود و منافع خود می بینند. به طور مشخص معافیت از پرداخت تعرفه های بازرگانی و مالیات 

 تی دراما پرداخت حداقل دستمزد و بیمه درمانی کارگران تعیین شده از طرف دولت فدرال بد. صنایع شیال

کا به ن آمریوائی و شرکت های نفتی که در جزایر ویرجیساموای آمریکا درست شبیه تولید کنندگان نیشکر در ها

ختن نپردا واستخراج نفت مشغولند همواره سعی شان بر همین چانه زنی هاست و اصوال برای استفاده از منافع 

 ارند.هزینه های الزم است که به سرزمین های تحت سلطه اما غیرملی برای سرمایه گذاری بیشتر تمایل د

 

 
 

 

 برای تامین امنیت شغلی و ایجاد اشتغال، بیکاری یهعل
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 ه نظام کاستی: اعتراض ب2006هند، 

 همدبخش چهار -طرح کلی تاریخ کار 

 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه -چرا مناسبات کار تغییر می کنند؟ 

ل ام ه مایکاست  امکان مهاجرت و استقرار در جای دیگری بهعنوان مهاجر عامل دیگری در تغییر مناسبات کار بوده

جائی افزایش بعد از میالد مهاجرت و جاب 1500بر آن مکث کنم. با گسترش اقتصاد بازار در اروپا، و خاصه پس از 

ها بیان سرعت به بعد تن 1850فوق العاده ای یافت. انقالب صنعتی و حمل و نقل با کشتی های بخار و قطار از سال 

داشت،  ن روندریان داشت. مهاجرت به ماوراء دریاها نقش و سهم مهمی در ایگیری روندی اند، که از بسیار پیشتر ج

 اما مهاجرت به شهرها روندی به مراتب پراهمیت تر بود.

ندگان ولیدکنتاکنون این پرسش به میان می آید که نقش مؤثر این عوامل، و مشخصاً سامان نهادی شدۀ مناسبی برای 

است؟  ن بودهصادهای بازار که پیشتر به آنها اشاره داشته ام، به چه میزامستقل و کارگران دستمزدی، در آن اقت

شان د که ناگرچه این جنبه از "تاریخ عمومی کار" هنوز در مرحلۀ کودکی است، اما نمونه های بارزی وجود دارن

برای  ی خوبلیلمی دهند بهبود در وضع معیشت و رفاه ابداً اهدائی نبوده اند. بدیهی است که هنوز یک چارچوب تح

ی بلکه ای غربرفورم های اجتماعی وجود ندارد. ما باید نقش واحدهای صنفی در نظر داشته باشیم، نه تنها در اروپ

ده است. طرح بودر هر جای دیگری در دنیای کهن، که دغدغۀ معیشت و رفاه آدمی از قدیم و ندیم اما خستگی ناپذیر م

ن میسر قوانی یۀ غیراروپائی در ارتباط با کار و اقدامات جمعی ای که اینمن در ادامه به شرح مختصر قوانین اول

 ساختند، می پردازم و در این چارچوب بر خاورمیانه و هند تمرکز خواهم کرد.

حتی در قدیم ترین متون قانونی باقیمانده از ایام کهن، مثل قانون حمورابی، می توان مقرراتی را برای مناسبات کار 

ه پیدا کرد. شاید مورد کمتر شناخته شده بیانات حکیمان اسالمی در این باره باشد. انواع مناسبات کار در در خاورمیان

هر دو مکتب قانونگذاری مالکی و حنفی تصدیق شده و به تفصیل تشریح شده اند. عالوه بر شکل گروهی عقد قرارداد 

ت با آن مناسبات، مناسباتی وجود دارد که اودوویچ کاری، که پیشتر در این نوشته به آن پرداخته ام، و به مشابه

(Udovitch به آن "شراکت کاری" نام داده است. قانون اسالمی توجه بسیاری را به پدیدۀ اقتصادی "شراکت" نشان )

داده است. منظور از شراکت، "روی هم گذاشتن" پول، کاال یا مهارت برای دست زدن به کسب و کار است. وقتی 
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اشتراک گذاشته می شدند، سرمایۀ اصلی حاصل از آن مقدمتاً همان کار و مهارت شرکا بود و شراکت هم  مهارتها به

لفظاً "شرکت افراد" توصیف می شد. در این باره مکتب حنفی فقط از صنعتگران آموزش دیدۀ بومی، مثل آهنگران و 

 ی را شامل می شود.نساجان سخن می گوید، اما مکتب مالکی گروه های شغلی بسیار متنوع تر

دۀ وابط گسترر با ربا سلطۀ قوانین اسالم بر بیشتر مناطق هند، این قوانین نه تنها با جامعه ای به مراتب پیشرفته ت

 بر منابع عالوه پولی،  بلکه با یک سیستم قانونی دیرینه روبرو شدند، که قدمتی هزارساله داشت. این سیستم قانونی

 ت جنگجویان، تجارت و کار مستقل در بخش کشاورزی را برای ویش ها* و کاردرآمد رهبران مذهبی و کاس

ود و بدستمزدی را برای شودرا** به رسمیت می شناخت. دانش ما در این باره که نقش این سیستم در عمل چه 

نبش جکه ین چگونه با سیستم های قانونی اسالمی و بعداً استعماری ترکیب شد، هنوز فوق العاده کم است. جالب ا

 ثال یکمکارگری در دورۀ آخری هند مستعمره ضعیف بود، اما در دوره های پیشتر از آن چنین نبود. به عنوان 

سازی ایچاپور  کارخانۀ باروت 1790مطالعۀ موردی را در اینجا ذکر می کنم: تحقیقات نشان داده اند که در سالهای 

نیز  ین، بلکه اینکارخانه های دنیای زمان خود بود. اما نه فقط اکارگر، یکی از بزرگترین  2500در شمال کلکته، با 

ختی سآشکار شده است که کارگران فصلی دستمزدی معقولی دریافت می کرده اند و برای یک دستمزد درخور به 

ضات اعترا مبارزه کرده بوده اند. نیل به چنین دستمزدی مستلزم تعداد قابل توجهی از اعتصابات و دیگر اشکال

انۀ آنان، به به پرداخت خسارت به کارگران، برابر آخرین دستمزد ماه 1783جمعی بود، که از جمله از اول ماه می 

 علت حوادث کاری انجامیدند.

بسیار  بازارهای های بابا استفاده از یافته های تحقیقات طوالنی در بارۀ اروپا و اوراسیا، می توان نتیجه گرفت که تمدن

فتند. از ین می ربدرازی وجود داشته اند. این بازارها در جائی سر برمی آوردند و در جائی دیگر از پیشرفته مدتهای 

ر نقطه و د در یک این واقعیت برمی آید که ادعای یگانگی اروپا، دایر بر این که بازارها، به شمول بازار کار، تنها

الرشتاین انوئل وخود درآورده اند )چنان که مثالً امیک لحظۀ تاریخی شکل گرفته اند و متعاقباً جهان را به تسخیر 

ت ه تحوالکادعا می کند(، دست کم قابل تردید جدی است. این نتیجه، برای تاریخ کار، نه تنها به این معناست 

بر و واقتصادی در واقعیت به طرقی به مراتب پیچیده تر از الگوهای علت و معلولی که اسمیت، مارکس،  –اجتماعی 

وقعیتهای اری "می ترسیم کرده اند، به وقوع پیوسته اند. تحقیقات تطبیقی در تاریخ کار همچنین به تعداد بسیپوالن

ن به همچنی آزمایشگاهی" دسترسی یافته است. این موقعیتها زمانی که ما نه فقط به بررسی مناسبات بیرونی بلکه

 مناسبات درونی کار بپردازیم، اهمیت بیشتری خواهند یافت.

اسبات سلط منه نظر من نتیجۀ تبعی این تحقیقات این است که اگرچه اکنون کار مزدی، سوای کار خانگی، به شکل مب

ی روشن و تکامل کار تبدیل شده است، اما هنوز هم شواهد کافی برای این ادعا وجود ندارد که ما به انتهای یک مسیر

 تعریف شده از مناسبات کار رسیده ایم.

 شامل بازرگانان، کشاورزان، دامداران، صنعتگران و ... هندهندوئی در  کاستیاز نظام * سومین مرتبه 

 ارگران. ظام کاستی هندوئی شامل ک** چهارمین و آخرین مرتبه از ن

 

 خواهند!خواهند، کار، یا حقوق بیکاری مینمی قهبیکاران صد

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
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 یدادهای کارگری هفتەگذر و نظری بر رو

 ُجنگ کارگری

 

 

 

قند  ن پلی آکریل، ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها، تجمع کارگران کارخانەتجمع اعتراضی کارگرا

آهن اهرتداوم اعتراضات کارگران ابنیه فنی خطوط یاسوج، اعتصاب و تجمع کارگران معدن کرومیت فاریاب، 

ی کارگر علیه شرکت های پیمانکار و اقدام به خودکشی یک نفر در ساختمان وزارت کار، مهمترین رویدادهای

 گزارش شدە هفته بودند.

 مشکل تامین معیشت بیکاران، تعویق طوالنی در پرداخت دستمزد شاغلین، و قطعی شدن سرنوشت مصوبه

هم مایان، دستمزد شورای عالی کار به رغم اعتراضات گستردە کارگران نسبت به آن مطابق نظر دولت و کارفرم

اسالمی  وراهایدند که هم چنان باقی خواهند ماند. در این میان شترین دغدغه های کارگران نیز در این هفته بو

 صوبه مزدیسلیم مکار نیز همانطور که پیشبینی شدە بود مانند سال های گذشته راە انفعال پیش گرفتند و در عمل ت

جدید ت به تمد نظر دولت و کارفرمایان شدند و به غیر از چند تهدید توخالی کار دیگری جهت وادار کردن دول

ق مسکن هزار تومان در ماە به ح 150الی  100نظر در مصوبه مزد انجام ندادند! نتیجه این که تنها بین 

 . دە استکارگران افزودە خواهد شد. مبلغی که چند برابر آن طی دوماە گذشته بر اجارە خانه ها افزودە ش

 تجمع کارگران کارخانه پلی آکریل در اصفهان

کارگران کارخانە پلی آکریل در اعتراض بە معوقات مزدی و پرداخت نشدن منظم  در این هفتە شماری از

دستمزدهای شان در کارخانە تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی و پرداخت منظم دستمزدهای شان شدند. بە 

بە کارگران کارخانە  ٩٨و عیدی سال  ٩٦و  ٩٥گفتە کارگران معترض هنوز بخشی از معوقات مزدی سالهای 

آنها پرداخت نشدە و تاخیر در پرداخت دستمزد هایشان هم چنان ادامە دارد. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن 
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بە موقع و مستمر دستمزدهای ناچیز کارگران کە سال ها سابقە دارد و همە سالە بر حجم و ابعاد آن افزودە شدە 

وجی از اعتراضات کارگری تازە را بوجود آوردە است، پس از شیوع کرونا ابعاد بی سابقەای پیدا نمودە و م

است. با این وجود بە نظر می رسد دولت هیچ برنامەای برای رفع این بحران کە عمال موجب گرسنە ماندن 

خانوادە های کارگری گردیدە ندارد. هم از این رو راه دیگری بە غیر از ادامە اعتراضات هدفمند برای فشار 

مە دادن بە این وضعیت در مقابل کارگران برای رهایی از گرسنگی و فقر فزایندە آوردن بر حکومت جهت خات

وجود ندارد. هر نوع سکوت و کم تحرکی تنها بە وخیم تر شدن این وضعیت منجر خواهد شد. اما گسترش 

 اعتراضات حکومت را ناگریز بە فکر چارە می اندازد. 

 ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها

اعتصابات کارگران زحمتکش شهرداری ها در شهرهای مختلف علیە ستم گری صاحبان شرکت  اعتراضات و

 ارگرانهای پیمانکار و مقامات دولتی پشتیبان آنها کە عالوە بر پایمال سازی بدیهی ترین حق و حقوق ک

امە یز ادە نشهرداری ها دستمزدهای ناچیزشان را هم بدون اعتصاب و اعتراض بە آنها نمی دهند، در این هفت

 ز آنها درلیلی اقیافت. ابعاد اعتراضات کارگران شهرداری ها بسیار گستردە و سراسری است اما تنها اخبار تعداد 

خت برخی رسانەها منتشر می شود. مهمترین خواستە های عمومی کارگران شهرداری ها در حال حاضر پردا

ی می بجاردن وسایل ایمنی و بهداشتی، استخدام رسمنظم و مستمر دستمزدها، افزایش دستمزد، دراختیار گذا

داد خر ٧ر پیمانی و بهرە مند شدن از سایر مزایای قانونی است. در ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها د

ن دهایشاکارگران شهرداری در اهواز و یاسمنج در آذربایجان شرقی تجمع کردند و نسبت پرداخت نشدن دستمز

ی رکت های است کە اکثر شهرداری ها بخش مهمی از وظایفی را کە بە عهدە دارند بە شاعتراض نمودند. گفتن

 ر واقع باد کە دپیمانکار واگذار نمودە و این شرکت ها همە سالە مبالغ هنگفتی پول از این طریق بە جیب می زنن

کا سندی ی نیز از حقزدن از مزد و تشدید استثمار کارگران این پول را بە دست می آورند. کارگران شهردار

نکاران ی پیمامحروم و ادارات کار نیز بە شکایات آنها رسیدگی نمی کنند و بە این ترتیب میدان برای یکە تاز

 خالی ماندە است. 

 تجمع کارگران کارخانە قند یاسوج

ار گهگیلویە و در هفتم خرداد، بار دیگر کارگران قند یاسوج در اعتراض بە بالتکلیفی شغلی شان در مقابل استاند

بویر احمد مبادرت بە تجمع اعتراضی کردند. کارگران قند یاسوج کە در پی خصوصی شدن این کارخانە قبال از 

کار اخراج و از خانە های شرکتی شان نیز بیرون راندە شدەاند در پی لغو خصوصی سازی کارخانە، خواهان 

تنی است کە این کارخانە پس از خصوصی شدن تعطیل بازگشت بە کار و رسیدگی بە سایر مطالبات شان شدند. گف

نفر کارگری کە در آن کار می کردند بطور دستە جمعی از کار اخراج شدە بودند. ظاهرا انگیزە لغو  ٣٠٠و کلیە 

خصوصی سازی نیز توقف تولید توسط خریدار کارخانە بودە است. گویا از آغاز مقصود خریداران فروش زمین 

متعلق بە کارخانە کە کارگران درآن سکونت داشتند بودە است. تعداد زیادی از واحدهای خانە شرکتی  ١١٥و 

خصوصی شدە تا کنون تعطیل و زمین های آنها تبدیل بە واحدهای مسکونی و تجاری شدەاند. در این بین شماری 

تولید متوقف و  از خریداران موسسات خصوصی شدە بە ثروت های هنگفت دست یافتەاند و در ازای آن بخشی از

هزاران کارگر بیکار شدەاند! دالالن و تجار نیز با وارد کردن کاالهایی کە در این کارخانە ها تولید می شد همە 

 سالە بر ثروت هایشان افزودەاند و کشور را بیش از پیش بە واردات وابستە کردەاند. 
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 اعتصاب و تجمع کارگران معدن کرومیت فاریاب

ت امین یار فاریاب در ششم خرداد ماە در اعتراض بە تعویق در پرداخت دستمزدهایشان و کارگران معدن کرومی

 برخی مطالب صنفی دیگر دست از کار کشیدند و در مقابل محل کارشان تجمع کردند. 

کارگران اعتصابی خواستار پرداخت عیدی سال گذشه و چهار ماە حقوق معوقه شان و هم چنین پرداخت منظم و 

تمزد، حق بیمه و محفوظ ماندن امنیت شغلی شان هستند. این اعتصاب عالوە بر اعتراض به کارفرما مستمر دس

اعتراض به مسئولین دولتی شهر و ادارە کار نیز هست که بر حسب وظیفه شان بایستی مانع قانون شکنی 

پرداخت نکردن به موقع  کارفرمایان و مدیران موسسات شوند، اما به جای آن جانب سرمایه داران را می گیرند.

دستمزد و حق بیمه کارگران طبق قانون کار غیرقانونی است و متخلفین بایستی تحت پیگرد قرار گیرند. وظیفه 

پیگیری در چنین مواردی مقدمتا به عهدە ادارە کار است. با این همه مدیران نهادها و ادارات دولتی که اغلب شان 

ر هستند، به شکایات کارگران رسیدگی نمی کنند. در هفته گذشته در جریان از سرمایه داران حمایت و رشوە بگی

محاکمه "امید اسدبیگی" مدیرعامل مجتمع هفت تپه آشکار شد که مدیران ارشد محلی، از مدیر ادارە کار شهر 

دیر عامل شوش گرفته تا استاندار و نیروی انتظامی و نزدیکان دادستان در مقابل حمایت از اعمال غیر قانونی م

 هفت تپه رشوە گرفتهاند!

این البته در حکومتی که در آن فساد ساختاری شدە و اکثر مقامات ریز و درشت حکومت به فساد آلودە هستند، نه 

 عجیب است و نه محدود به شهر شوش و این یا آن مدیر و نهاد حکومتی. 

 پیمانکار آهن علیه شرکت هایتداوم اعتراضات کارگران ابنیه فنی خطوط راه

اعتراضات کارگران ابنیه فنی خطوط راە آهن که برای شرکت های پیمانکار کار می کنند هم چنان ادامه دارد، 

در این هفته نیز این اعتراضات به دلیل رعایت نشدن حق و حقوق کارگران توسط پیمانکاران ادامه یافت. یکی از 

بندی مشاغل است که به دلیل موانعی که بر سر راە ایجاد مطالبات کارگران ابنیه فنی عقب افتاددن طرح طبقه 

تشکل و انتخاب نمایندە کارگران قرار دادەاند مدت زیادی است انجام نشدە است. کارگران که علت اصلی بی 

جواب ماندن مطالبات شان را رفتار شرکت های پیمانکار می دانند، نسبت به برخورد این شرکت ها که ممکن 

د کند به دولت هشدار دادند. خبرگزاری )ایلنا( در هفتم خرداد به نقل از کارگران معترض نوشت: است مشکل ایجا

آهن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با توقعات کارگران ابنیه فنی از تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه

نیت ریلی کشور هستند بنابراین چگونه مسئوالن در سال جاری گفتند: حدود هفت هزار کارگر ابنیه فنی حافظ ام

 .، امنیت ریلی کشور را تامین کنندتوانند با داشتن مشکالت صنفی فراوانکارگران خطوطنیه فنی می

هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اقتصادی سخت آنها با بیان اینکه... ادامه دادند: "ماه

 دهد". ها بیشتر ما را تحت فشار روحی و جسمی قرار میاست و این تاخیر در پرداخت حقوق

بندی مشاغل برای کارگران ابنیه فنی در پایان این کارگران همچنین با انتقاد از اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقه

بندی مشاغل خود هستند اما گفتند: "سال هاست که کارگران پیمانکاری ابنیه فنی پیگیر اجرای طرح تجمیع و طبقه

 ها عملیاتی نشده است.به دلیل نداشتن نماینده صنفی اجرای این طرح

 اقدام به خودکشی درساختمان وزارت کار

بنا به گزارش خبرگزای )ایلنا( در هفتم خرداد ماە "فردی" که قصد داشت با پرتاب خود از ساختمان وزارت کار 

برگزاری در مورد علت تصمیم فرد مذکور خودکشی نماید با کمک ماموران آتش نشانی نجات دادە شد. این خ
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چیزی ننوشته و فقط از دستور وزیر کار برای رسیدگی به شکایت او که به احتمال زیاد بایستی کسی باشد که تا 

زمان تصمیم به خودکشی این وزارت خانه به شکایت اش رسیدگی نکردە باشد. خودکشی متاسفانه در محل های 

تفاق افتادە است، اما این برای نخستین بار است که انسانی اقدام به خودکشی در کار در سال های اخیر زیاد ا

 مرکز وزارت خانه کار می کند، که البد بایستی ناشی از فشار شدید بودە باشد. 
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