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 یادداشت      

 دغدغە قالیباف معیشت بد مردم است، یا قدرت؟

 صادق کار

 

 ختی بەسمحمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس شورای اسالمی در اولین سخنرانی اش در مقام رئیس مجلس بە 

ا روحانی رقیب انتخاباتی اش در دورە گذشتە ریاست جمهوری و بە دولت او تاخت. او دولت روحانی ر

و  " مردمارآمد"، بە فاصلە گرفتن مسئولین اش از "اصول انقالب"،مقصر " وضعیت بد اقتصادی و معیشتی"ناک

 همچنین فساد دانست. 

سبت داد، نوحانی راتهاماتی کە قالیباف بە روحانی وارد کرد بی اساس نیستند، اما نە همە مواردی کە قالیباف بە 

کار او ی محافظەاتفاق افتادەاند و نە سهم قالیباف و هم پالکی ها سالە ریاست جمهوری روحانی یک جا ٧در دورە 

 ٥٧ز بهمن اە بعد در این قضایا کمتر از دولت روحانی بودە است. بلکە با اطمینان و از فراز تجربیات چند دە سال

می اسالری میتوان گفت کە سهم اصلی در همە آن مواردی کە قالیباف بە روحانی نسبت دادە است را رهبر جمهو

منازعە کم بالو نزدیکان محافظە کار وی داشتە اند. روحانی نیز در همە سی سال گذشتە کە خامنەای بر کشور حا

داشتە و  ە عهدەبودە است، مانند قالیباف در مسئولیت های مختلف کە بە عهدە داشتە نقش کارگزار ولی فقیە را ب

ئیس رران و تند، رئیس جمهور، فرماندە سپاە، شهردار تههیچکدام از این دو بدون موافقت خامنەای نمی توانس

 وتصادی مجلس بشوند. کما اینکە خود رئیس تازە مجلس فرمایشی در همان سخنرانی کە صحبت از وضعیت بد اق

ار چە کمعیشتی مردم نمود مقام مجلس را در حد مجری منویات رهبر تنزل داد و فکر هم نکرد کە در آغاز 

 دافشاگری شدە است. ابلهانە مرتکب خو

در گذشتە نیز در عمل مجلس همین ماهیت و کارکرد را داشتە است. بە همین دلیل است کە مردم مجلس، ریاست 

جمهوری و قوە قضائیە را ملعبە دست ولی مطلقە فقیە و مانند قالیباف مجری منویات او می دانند و انتظار ندارند 

"وضعیت بد اقتصادی و معیشتی"شان انجام دهد. مسئول اصلی همە آن کە چنین مجلسی بتواند کاری برای بهبود 

چیزهایی کە در دولت، شهرداری و مجلس و دیگر نهادهای حکومتی اتفاق افتادە و می افتد، از فسادهای قالیباف 
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در شهرداری تهران گرفتە تا وضعیت بد اقتصادی و معیشت مردم، بی عدالتی های مختلف و دیگر جنایاتی کە 

 ر این مدت در کشور اتفاق افتادەاند، شخص ولی فقیە است. د

ودە و ائل نبدغدغە های قالیباف با آن سوابق مشعشع هرگز مشکل معیشتی، فساد و بی عدالتی و از این قبیل مس

ئل ین مساانیست. اگر هم بود حل آنها در توش و توان چنین مجلسی نیست. این مجلس هم برای رسیدگی جدی بە 

وان جندی نشدە است. وظیفە اصلی این مجلس کمک بە عملی کردن پروژە موسوم بە بر کشیدن نیروی سرهم ب

 ت و درحزب الهی بە سطح مدیریت کالن، یا بە واقع بسط و تثبیت موقعیت خامنەای و نزدیکان وی در حکوم

ین پروژە برد اەای است. پیشتعیین رهبر آیندە حکومت از میان نزدیکان مورد اعتماد و یا از میان خانوادە خامن

آنها  تعداد ومستلزم تصفیە گستردە نیروهایی در درون حکومت است کە با اعمال و سیاست های خامنەای مخالفند 

ن جود ایوروز بە روز بیشتر می شود و خیلی های شان اصوال مخالف والیت فقیە و حتی حکومت دینی شدەاند. 

کومت و حاجتماعی تودە های زحمتکش موقعیت منحصر بفرد خامنەای در مخالفت ها در کنار نارضایتی گستردە 

ر خود ب کل حکومت را تهدید می کند. او برای حفظ  موقعیت اش تصمیم دارد با برگماردن عناصر وفادار بە

ر ئیسی برراس نهادهای اصلی قدرت موقعیت اش را تحکیم کند. این پروژە در قوە قضایی با گماردن ابراهیم 

 تماعی وآن و در مجلس با گماردن قالیباف تا کنون پیش بردە شدە. در مورد دولت نیز اگر تحرکات اجراس 

 ین کار راهوری امعیشتی مانع نشوند، در انتخابات آیندە با برکشیدن یکی دیگر از نزدیکان خامنەای بە ریاست جم

ە گردن ن ها بن تقصیر همە مشکالت و بحراخواهند کرد. اما پیشبرد پروژە خامنەای تا حدودی هم مستلزم انداخت

عتماد از جلب ا ومخالفان و دولت، دادن وعدە های عدالت خواهانە بە مردم، تظاهر بە مبارزە با فساد برای فریب 

 دست رفتە مردمی است کە از فقر و بی عدالتی و فساد و سرکوب بە ستوە آمدەاند. 

 سال گذشتە و قرائت آن در مجلس، نیز ٨ترش فقر در تهیە گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد گس

ترکیب  ویشینە تالشی است از جنس حرفهای قالیباف و با همان منظور. از هم اکنون نظر بە تجربیات تاکنونی و پ

های  طبقاتی نیروهای پیشبرندە این پروژە با اطمینان می توان گفت کە تغییرات درون حکومت بە بحران

 و سرکوب و فساد بیشتر خواهند شد.  دامن خواهند زد، وضعیت معیشتی مردم بدتر اجتماعی -اقتصادی

ائە ردم ارنە خامنەای و نە قالیباف هیچکدام تا کنون برنامەای برای رفع "وضعیت بد اقتصادی و معیشتی" م

نسبت بە  آنها ردندادەاند. آنها بجای برنامە وعدە های دروغ و شعار می دهند. فشارهای اجتماعی البتە نمی گذا

 . مسئلە معیشت مردم بی تفاوت بمانند، ولی اولویت آنها در این مرحلە رفع مشکل معیشت مردم نیست

های  از نظر دور نیست کە یکی دیگر از هدف های پروژە خامنەای، نجات حکومت از تالشی و سقوط با روش

ور رت مانامت اوضاع دامن خواهند زد و قدارتجاعی و سرکوب است. روشهایی کە آنها نیز بە نوبە خود بە وخ

طی ر شرایدحکومت را محدودتر از گذشتە و گروهای اجتماعی وسیع تری را وارد مبارزە با رژیم خواهند کرد. 

ماندن بە نایبند پکە اصالح طلبان موقعیت، پایگاە و اعتبار اجتماعی گذشتە شان را بە دلیل عملکرد سازشکارانە، 

ای خصی برشان و شرکت در فسادها از دست دادەاند و همچنان حفظ نظام ستمگر و منافع ش وعدەهای انتخاباتی

ناح ر دو جشان بر منافع مردم ارجحیت دارد. کشور غرق در بحران است، رژیم در بن بست و مردم در تگنا و ه

 حکومت فاقد برنامە راهبردی کارآمد هستند و پروژە خامنەای محکوم بە شکست است.



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 70 70 شماره 2020ژوئن  5 ، برابر1399خرداد  16 جمعه

 

 

- 3 - 

 جُنگ کارگری

ارانە ی تبهکود مردم هستند کە می توانند با تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات و همبستگی نقشە هاتنها خ

 محافظە کاران را نقش بر آب کنند و کشور و خود را از این مصیبت ها رها سازند. 

ب سرکو رمردم باور نخواهند کرد کسی کە در مقام شهردار تهران آن همە فساد و اختالس و دزدی نمودە و د

 ن مجلسدانشجویان آن همە خشونت و دئانت از خود نشان دادە است، بە یک بارە با بیشترین رای نمایندگا

ە شود نشاند فرمایشی کە سرداران سپاە در آن اکثریت صندلی ها را از آن خود کردەاند، بر صندلی ریاست مجلس

تهمان د از مآن داد سخن در دهد. او را کە خو و در همان حال از مخالفت با فساد و بی عدالتی هایی ناشی از

ر دکند.  بزرگ بە فساد است در مسند ریاست مجلس نشاندەاند تا در پیشبرد منویات و نقشە راە رهبرکمک اش

دم بە ادن مردسیاست نعل وارونە زدن امر تازەای نیست، اکثر سیاستمداران سر سپردە از این روشها برای فریب 

 ردند. کان وی ەاند. قالی باف هم دارد این کار را می کند. همانطور کە روحانی و هم پیمانتکرار استفادە کرد

ە آدم ننند و ککیست کە نداند، در یک رژیم فاسد مانند جمهوری اسالمی، نە مخالف و منتقد و رقیب را تحمل می 

 ن آن ازدر میان کارگزاراسالم را بە دستگاە قدرت راه می دهند. در چنین حکومت های وجود فساد گستردە 

ت ئزیرا کە جرا بدیهات است. امتیاز قالیباف، رئیسی و امثالهم برای حکومت در فاسد و جنایتکار بودن شان است.

 ی کنند. مودشان تمرد ندارند و اگر زمانی خواستند از اوامر سرپیچی کنند، پروندە هایشان را رو می کنند و ناب

 
 

 

 کارانیب یبرا یکاریب مهیب
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 ی خروارهای خائیز؛ مشت نمونهسوزی در جنگلآتش

 مراد رضایی

 

 
 

یری دستگ»های وابسته به جمهوری اسالمی، به نقل از مدیر کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، خبر رسانه

های حکومتی و گاه تبلیغاتی حکومت، در قالب خبرگزاریاند. دسترا مخابره کرده« سوزی در جنگل خائیزعامالن آتش

سوزی، دعوا میان سوزی، اعالم کرد که دلیل اصلی این آتشهای خبری صدا و سیما، در روزهای آغازین این آتشبخش

د، ویراحماهالی دو روستا بوده است! اما در گزارش سید اسدهللا هاشمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و ب

ختالف اضی مورد دو دامدار ساکن در حاشیه کوه خائیز به دلیل اختالف ملکی اقدام به آتش زدن ارا» شاره شده است که ا

های خائیز سرایت کرده، چندین روز در آتش کنند که به دلیل بی احتیاطی و شدت وزش باد، آتش به مراتع و جنگلمی

ه قید وثیق  هم بهکتار جنگل، تقصیر دو دامدار بوده است که البته حاالحال ما باید باور کنیم که سوختن چهل ه« سوختند.

 آزاد هستند.

سوزی، که به ضعف تدبیر دولت در مهار آتش بود. وگرنه های خائیز، انتقاد نه به منشا آغاز آتشاساساً در سوختن جنگل

شود و جان نمی زانند. چطور این آتش مهارهر جای کشور ممکن است دو نفر دیوانه به جان هم بیفتند و درختی را هم بسو

معدن »گیرد؟ باید توجه کرد که جنگل، تنها های کشور را در این وضعیت بحرانی محیط زیست میبخشی از جنگل

سوزی گسترده را تخمین زد. ی مقدار چوب سوخته، بتوان عوارض این جنگلنیست که با ضرب و تقسیم ساده« چوب

مناظر، فضای باز  همچون زیبایی-گذاری نیست ی هستند و آن بخش از اهمیت جنگل که قابل قیمتمنابع طبیعی، منابع مل

سازد. شوند که جبران ضرر وارده در اثر نابودی جنگل را ناممکن میحسوب میمدارایی ملی  -و حفاظت از تنوع زیستی

های اخیر هر دو را به شدت در لکه در ساهای گاه و بیگاه شن، عالوه بر این جنگل در جلوگیری از سیالب و طوفان

 کشور شاهد هستیم، موثر است.

داده در جنگل خائیز، یک اتفاق تکین نیست. برای اثبات این ادعا، به آماری از ده سال پیش رجوع ی رخاما فاجعه

و در گفتگو  1389 کنیم. امیر عبدوس، مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سالمی

های شمال کشور طی سه دهه اخیر پانصد براساس آخرین آمار موجود، مساحت کل جنگل»با خبرگزاری فارس گفته بود: 

های های شمال، بسا کمتر از جنگلباید توجه کرد که تخریب جنگل« ( کاهش یافته است.٪22و نود هزار هکتار)بیش از 

شوند. های شمال بیش از هر جای دیگری توسط افکار عمومی دیده میساده که جنگلسایر نقاط کشور است. به این دلیل 
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ً مربوط به غرب و جنوب غربی کشور بوده است. امیر ها در سالسوزی در جنگلخبرهای آتش های اخیر نیز عموما

ها، عوامل طبیعی ی جنگلکنندهبخشی از عوامل تخریب» گوید کند. او میعبدوس در این مصاحبه آمار دیگری هم رو می

تخریب  ٪25چون سیل، خشکسالی، آتش سوزی، عوامل اقلیمی و عوامل انسانی و دام هستند و عوامل طبیعی باعث 

افتد. اما او ها در ایران، با دخالت مستقیم عوامل انسانی اتفاق میاز تخریب جنگل %75این یعنی « جنگلها می شود.

 دهد.گل را توضیح نمیآگاهانه، عوامل انسانی مخرب جن

هاست. این ی نابودی جنگلهای کشاورزی یکی از علل عمدهها و زمینها، جادهتراشی و تبدیل اراضی به شهرکجنگل

ً با سازوکارهای رانتی و مافیایی انجام می قیمت را به زمین قابل داران بیشود، جنگِل به زعم سرمایهروند که عموما

های مختلف های بخشقیمت در میان جنگلهایی گرانهای ویالیی با ساختمانکند. ساختن شهرکیفروش و پول نقد تبدیل م

 کشور، امری است که با گشتی کوتاه در طبیعت ایران، به عینه قابل مشاهده است.

ملت در ی محمد شاعری، نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در دور پیشین مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری خانهعلی

 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است 14میلیون هکتار به حدود  18های کشور از مساحت جنگل» گفته است  1397سال 

روندی که به نظر « ها را از دست دادیم.میلیون هکتار از مساحت جنگل 4ی گذشته حدود دهه 5و متاسفانه طی 

 سال آینده، در ایران جنگل نخواهیم داشت.متخصصان محیط زیست اگر ادامه داشته باشد، در بیست 

رود. ی عظیم ملی، به چشم عموم مردم ایران میمندی اقتصادی نزدیکان به سران حکومت از جنگل، این سرمایهدود بهره

ها و ها سهیم نیستند، اما در آسیب دیدن از تبعات آن سهم دارند و در سیالبمندی از جنگلمردمی که اگر در بهره

 شوند.های شن متضرر میطوفان

 های ضد محیط زیستی جمهوری اسالمی، نیازمند احساس مسئولیت و اتحاد عمومی است. امامقاومت در مقابل سیاست

ت ویژه طبقات متوسط و فرودسشوربختانه وضعیت اقتصادی موجود، چنان سهمگین و بحرانی است، که عموم مردم و به

عان ز مردم گرفته است. باید اذامکان اعتراض گسترده به وضعیت محیط زیست را اای نان کرده است و را درگیر لقمه

 های مطالباتی مردم نیز جایی ندارد.ی یک مردم نیست، که حتی در اولویتی شمارهکرد که محیط زیست، نه تنها مساله

ی در از مردم سلب کند. روشنگردت حتی امکان زیستن در ایران را متواند در طوالنی اما خطر نابودی محیط زیست، می

ی کارگر، ی سیاسی و تاریخی بر دوش طبقهها، یک وظیفههای ضد محیط زیستی دولتمورد این وضعیت، و سیاست

 بیند، است.حیط زیست میای که بیشترین آسیب را از نابودی مطبقه

 

 

 خرداد ماه روز جهانی محیط زیست گرامی باد! ۱۵ژوئن برابر با  ۵
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 بخش ششم - ساموا شیالت دستمزد حداقلی استعماری در صنایع –بازده حداقل 

 آمریکا" ایآرام، سامو اقیانوس در دریایی صنایع -جزرومد  بخشی از کتاب "تعادل

 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 

 

 تاریخچه دستمزد ها در ساموای آمریکا

 

 1956ه از تهدید به ترک منطقه ساموا را با خود داشته است. در صنعت تولید کنسرو ماهی در طول تاریخ هموار

اولین تولیدکنندگان این عرصه کنگره ایاالت متحده را مجبور کردند به بحث استثنا کردن ساموای آمریکا از الزامات 

س دست زند. در ماه مار 1938و مقررات دستمزد و شرایط کار مصرح در قانون حمایت عادالنه از کارگران 

در مقابل یک کمیسیون کنگره سه تن از نمایندگان منطقه از جمله نوه سلطان سابق ساموا، فایلیپو آالیلیمو، که  1956

حاال کارمند واحد مهندسی ارتش بود، شهادت دادند که حقوق حداقل یک دالر درساعت برای حفظ استاندارد زندگی 

اسب است. اما نمایندگان تحت الحمایه کمک مالی کمپانی کارگران ضرور و برای تامین نیروی کار در ساموا من

محصوالت دریایی فن کمپ فشار را باال بردند و تهدید کردند که در صورت تصویب دستمزد ساعتی یک دالر این 

کمپانی به عملیات خود در ساموای آمریکا خاتمه داده و این جزایر را ترک خواهد کرد. به عنوان تنها کمپانی عملیاتی 

در جزیره که با ضرر مالی کار می کرد، فن کمپ سیصد زن را در کارگاه بسته بندی ماهی تون خود در ساموا در 

 استخدام داشت.

هبران رندگان تهدید کمپانی تولید تون به امکان تعطیل کار و خروج از جزیره باعث نگرانی شدید در کنگره شد و نمای

 صادی منفیات اقتدگان کنگره بیانیه ای صادر کردند و مراتب نگرانی خود و اثرمحلی و بومیان ساموا نیز از طریق نماین

مجمع  ستثنایاخروج  تنها منبع عمده درآمد ساکنین جزایر بر زندگی در ساموا را به اطالع انها رساندند و خواستار 

 الجزایر ساموا از قانون کار فدرال شدند.

ین اجتماعی در همان سال ویلیام مور مدیر اجرائی کمپانی تولیدات غذای در یک کمیته سنا برای بررسی حق کار و تأم

دریایی فن کمپ شهادت داد که دستمزد یک دالر در ساعت برای کارگران این شرکت در ساموا که در صورت تصویب 

و اجتماعی  قانون الزامی خواهد شد، غیرمنطقی و غیرضرور است و بی شک تاثیر خانمان برانداز بر ساختار اقتصادی

جزایر ساموا خواهد داشت. فن کمپ بر این باور نیست که ساکنین ساموای آمریکا باید به اندازه شهروندان آمریکایی 

وی برای استدالل خود از تفاوت کارگران ساموا با بقیه آمریکا سخن  مستقر در ایاالت پنجاه گانه دستمزد دریافت کنند.

ت مرطوب بودن هوا در مناطق استوایی به عنوان دلیل عرضه کرد. در نتیجه این گفت و کارایی کمتر آنان را به عل
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سنت برای هر ساعت کار پرداخت می کرد. مشاور  27کمپانی به کارگران خود در صنایع تولید ماهی تون فقط ساعتی 

بهره وری دارند. در حالی کارگر در ساموا معادل یک کارگر در ایاالت متحده  5تا  3حقوقی این شرکت ادعا کرد که بین 

که فایلیپو آالیلیمو سعی داشت بر شرافت و صداقت کاری مردم ساموا و کرامت انسانی کارگران جزایر پافشاری کند، 

مواضع نژادپرستانه کمپانی فن کمپ اولویت را بر منافع و سود سرمایه داران و ارزش کمتر کارگران مناطق تحت سلطه 

 استعماری قرار می داد.

تا  بودند ز آنجائی که مسئولین دولت فدرال بیشتر نگران از دست دادن این صنعت حیاتی در منطقه ساموای آمریکاا

آمریکا  تعماریشرایط عادالنه ای برای کارگران، بالنتیجه کنگره تصمیم گرفت که دستمزد ها را در مناطق تحت سلطه اس

وئیه ت در ژمهور ایاالت متحده شد( در سخنرانی پایانی مذاکرااضافه نکند. سناتور جان اف کندی )که بعداً رئیس ج

مریکا و آاموای گفت: "استثنا از قانون فدرال برای بهبود استاندارد زندگی کارگران برای ادامه ثبات اقتصادی س 1956

وا ر سامد دادامه عملیات صنعت ماهی در منطقه ضروری و حیاتی است." بنابراین کمپانی فن کمپ توانست عملیات خو

 را از اجرای قانون سراسری کار مستثنا کند.

تولیدات  صنایع این اتفاق نشان داد که ارزش مادی و سمبلیک طبقه کار در مناطق تحت سلطه در مقابل اهمیت منافع مالی

جرایی شود ا اشمول قانون فدرال بر کارگران در منطقه سامو 2007دریایی بسیار ناچیز بود. تا قبل از آن که در سال 

دولت  سطح دستمزد ها از طریق یک کمیسیون ویژه از نمایندگان دارنده حق رأی از صنایع تولیدی، بخش خصوصی و

ود آمده و با کمپانی فن کمپ به وج 1956محلی ساموا تعیین می شد. این کمیسیون در جریان مذاکرات کنگره در سال 

 همچنان فعال بود. 

یت اقتصاد تشکیل جلسه می داد تا ضمن ارزیابی وضع 2007ق الذکر هر چند گاه تا سال کمیته  ویژه رابطه صنعتی فو

بن هایت امنطقه برای حداقل دستمزد ها به زیر مجموعه های صنعت تولیدات دریایی توصیه هایی به عمل آورد. در ن

به  1986ال تنها یکبار در س ساختار به سمت منافع بیشتر صادرات تون میل می کرد تا بهبود شرایط زندگی کارگران.

ال ای فدردنبال اعتراض کارگران به شورای هماهنگی صنعتی بود که حداقل دستمزد کارگران به سطح حداقل دستمزد ه

ر در ساعت دال 2.82افزایش یافت. اما سال بعد با شکوائیه ثبت شده وسیله صنعت کنسروسازان دستمزد به  3.35یعنی 

 باال رفت. 3.26به  3.17از  1999بار دیگر در سال کاهش یافت و سپس تنها یک

 

 
 

 سازی را متوقف کنید!خصوصی
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 بخش پانزدهم -طرح کلی تاریخ کار 

 نستیتو بین المللی تاریخ اجتماعییان لوکاسن، ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخرین تحوالت

 

حوالت نظورم تمچی می توان گفت؟ تا اینجا به کفایت در بارۀ گذشته گفته شد. حال در بارۀ "تاریخ کار" در زمان حال 

راسر جهان قرن گذشته است. با گفتن این که مارش جهانی کار مزدی در س 70تاریخی از پس از بحران نفت در سالهای 

مدام  جریان یافته است، هنوز حرف آخر زده نشده است. از هرچه بگذریم، درست در حالی که میزان کل کار مزدی

ظرم کالً از نبه این سو تغییرات قابل توجهی نیز در خصلت آن رخ داده اند. به  1850های افزایش داشته است، از سال

ار و کبه این سو ما شاهد سه نقطۀ عطف در شکل کار مزدی بوده ایم: شروط منعطف تر قراردادهای  1970سالهای 

ار خاصه ر خانوهشدید تالش کاری در تعهدات متقابل کار و کارفرما نسبت به یکدیگر )تغییر قرارداد کار و کاریابی(، ت

ار. این ازار کدر اثر مشارکت بیشتر زنان در بازار کار مزدی، و باالخره جابجائی توازن قوا در نهادهای مربوط به ب

ً به همین چند دهۀ اخیر مربوط اند و شاید بهتر از هر جای دیگری در کشورهای اروپای غر از  بی، کهتغییرات قطعا

ً تقانونگزاری اج ی را ااریخی تماعی پرتفصیلی برخوردارند، ملموس باشند. به باور من این تغییرات نقاط عطف واقعا

 بیان می کنند و سزاوار است که در یک چارچوب جهانی مورد ارزیابی قرار گیرند.

 تغییر قرارداد کار و کاریابی
 سبت بهندام و قانون تجارت. موضع حقوقی قرارداد کار در اروپای غربی دارای دو منبع قانونی است: قانون استخ

انوناً قگیران مستخدمان، و به تبع همچنین نسبت به شاگردان و کارآموزان، در ابتدا موضعی ماهواً پدرانه بود. مزدب

ً غهمچون "کودکانی" تلقی می شدند که زیر آمریت )اتوریتۀ( پدرانه یا مادرانۀ کارفرما کار می کردند و  م با او هالبا

ونی تم قاندگی می کردند. از این رو این نوع مناسبات کار حاوی وجوه ناآزاد بسیاری بود. این مناسبات در سیسزن

رارداد دنی. قمآنگلوساکسون حتی به این معنا بود که نقض قرارداد کار ذیل قانون جزا قرار می گرفت و نه ذیل قانون 

عقد  نون تجارتبر قا ناً برابر با او، برعکس قرارداد استخدام، مبتنیکار، به معنای توافقی بین یک کارفرما و کارگر قانو

مدونة" ه در "می شد. مناسباتی مشابه این در جهان اسالم قرون وسطی نیز وجود داشته است. برابر این مناسبات بود ک

ر درهم بمبتنی  آنچه در یک معاملۀ)نظامنامه قانون مالکی تألیف محمد ابن سحنون( در قرن نهم میالدی آمده است: "هر 

  مجاز باشد، در یک معاملۀ مبتنی بر دست هم مجاز است."

ود نیم قرن بعد آغاز شد، ابتدا در امریکا و حد 19سلطۀ قرارداد تجاری بر مناسبات کار در جهان آنگلوساکسون در قرن 

فصیلی عاصر تمه بقیۀ اروپا کشیده شد. قانون در انگلستان. سپس از طریق اصولی که انقالب فرانسه مروج آنها بود، ب

 کار، مشخصاً در اروپای غربی پا به عرصۀ حیات نهاد.
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جۀ اول در در این سیستم در دهه های اخیر مورد تهاجم قرار گرفته است و آتش بسی در چشم انداز دیده نمی شود. حمله

اه ر دولت رفزایا دممتوجه مزایای کارگران و تثبیت این  چندان متوجه نفس قرارداد کار و حمایت قانونی از آن نبود، بلکه

فراد به و وابستگی معیشت شمار فزایندۀ ا 1973بود. همین که دولت رفاه به کمال خود رسید، بحران نفت در سال 

ی ط کسانکمکهای دولتی، امکان دوام این سیستم را زیر سؤال کشید. تعداد بسیاری از تقاضاهای کمک از دولت توس

ً "آسیب پذیر" تلقی نمی شدند. حتی سازمانهای کارفرمائی و اتحادیه ها نیز بص مکها که این ورت می گرفت که قانونا

که  اقعیتیوتوسل می جستند. ماحصل امر تبدیل اعتبارات موجود به مساعده های بیکاری و بازنشستگی زودهنگام بود. 

ناسب عدم ت ر کرد. در مباحث عمومی، استفاده، سوء استفاده وچالش تضمین شغل و ترکیب آن با تضمین درآمد را آشکا

عدی بسلهای نحمایتهای اجتماعی به یک البیرنت اخالقی تقریباً غیرقابل درک تبدیل شد، خاصه اگر موضوع مهاجران و 

 .شدنده آنان نیز مطرح می بود. تقریباً تمام کشورهای اروپای غربی با واریانتهائی از این وضع نامساعد مواج

نحصار ابعد از بروز چند بحرانی اقتصادی ریزودرشت، خود قرارداد کار هم مورد حمله قرارگرفت. در درجۀ نخست 

ر رقابت دنحصار دولتی در امر کاریابی )وساطت در بازار کار( آرام اما مدام شکسته شد. در دنیای آلمانی زبان، این ا

بی" اختیار "قانون عمومی کاریا 1922تکامل را یافته بود. در سال  سنگینی با بنگاه های کاریابی خصوصی، بیشترین

هی لهای مشابود. مدکاریابی را تماماً به دولت سپرد، در حالی اجرای آن به سازمانهای کارگری و کارفرمائی واگذار شده ب

ین الیل دیگر دبود. ل بود، کم ندر همه جا ایجاد شدند. در این روند نقش سازمان بین المللی کار، که حامی قدرتمند این مد

 بود که این مدل بر چارچوب سیاست اقتصادی کینزی، که پس از جنگ جهانی دوم پیش شد، انطباق داشت.

ین نوع د که ااما اکنون دیگر مدتی است که کمیسیون اروپا "قرارداد منعطف کار" را به میان کشیده است. ادعا می شو

ه باً هر کس تقریب به سود کارفرما، بلکه همچنین به سود کارگر تمام خواهد شد. امروزه قرارداد به لحاظ اقتصادی نه فقط

جای  ش است.صورت "اوپراتورهای مستقل خویش فرمائی" دیده می شود، که انگار قادر به مالحظۀ همه جانبۀ منافع خوی

. از می شود برای خروج از بحران طرحتعجب است که گاه حق اخراج کارگر به عنوان یکی از دالیل عدم توانائی اروپا 

 این اساس عیت برپس از اقدام کمیسیون اروپا تعداد "خویش فرمایان" افزایش قابل مالحظه ای یافته است. تحلیل این واق

ک یر ماسکه "خویش فرما جماعت خود داوطلب آن بوده اند" ساده کردن مسئله است. حجم بسیاری از بیکاری پنهان ز

ً کاهش، و تعداد ق خویش فرمائی، ر های کاراردادبه عنوان تنها چاره، پنهان شده است. شمار امکانات شغلی دائمی قویا

 موقت شدیداً افزایش یافته است.

 

 دیدگان کرونا را تامین کند!دستان و آسیبدولت باید معاش تهی
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 افزایش دستمزد! لپ کالم در مورد کشاکش بر سر

 صادق

 

 

ار و کعاون، تایتی شدید و اعتراض کارگران علیە افزایش ناچیز دستمزدها و ابالغ آن توسط وزیر با وجود ابراز نارض

همان  ە دادنرفاە، برخی گزارشات منتشر شدە از جلسات کارفرمایی حاکی از آن هستند کە خیلی از کارفرمایان حاضر ب

، ر می آیدبنان کە از بعضی از این گزارشات درصد افزایش دستمزد مصوب در شورای عالی کار هم نیستند. چ ٢١مقدار 

وب شان خ این گروە از کارفرمایان کە بر خالف کارگران از حق تشکل برخوردارند و خودشان را هم در اتحادیە های

ست، بە همین دلیل ابودە  ٩٩سازماندهی نمودەاند، گفتەاند پیشنهاد آنها در شورای عالی کار فریز کردن دستمزدها در سال 

د ید کردەاندرصد بە دستمزدها و اعمال مصوبە شورای عالی کار در سطوح مزدی نیستند. آنها تهد ٢١ضر بە افزایش حا

 د آنها باام مجدکە اگر بخواهند آنها را وادار بە پرداخت افزایش دستمزدها بنمایند، با اخراج کارگران شاغل و استخد

 دستمزد کمتر واکنش نشان خواهند داد!

الف مادە خدرصد کمتر از نرخ تورم و  ٢٠کارفرمایان در شرایطی است کە میزان افزایش دستمزد کارگران این واکنش 

ک قانون ین خود قانون کار کە شرایط افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان را تعیین نمودە انجام گرفتە است کە ای ٤١

ە حتی عالی کار است. همین مسئلە موجب گردید ک شکنی آشکار از جانب نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای

عالی  نمایندگان تشکلهای کارگری حکومت در شورای عالی کار از امضای مصوبە مزدی امسال خودداری و از شورای

ین اار بە ککار تقاضای لغو مصوبە و مذاکرە مجدد برای بررسی پیشنهادات آنها را نمودند کە تا کنون شورای عالی 

 واب مثبت ندادە است. درخواست ج

زد باال ش دستمهمچنین طی دو ماە گذشتە میانگین افزایش قیمت خوراکی ها و سایر هزینە های زندگی بیش از مبلغ افزای

 درصد افزایش دستمزد بکلی از بین رفتە است.  ٢١رفتە و اثرات 

دە و بە قض نمو، قانون کار خودشان را ندر واقع دولت و کارفرمایان برای اینکە دستمزد کارگران را فریز نگاە دارند

ن پذیرفتنرغم آن در مورد پرداخت مصوبە خودشان هم دبە درآوردەاند و کارگران را نیز تهدید بە اخراج در صورت 

 فریز دستمزدی می کنند!

از  تە هستند،یاف انتهدیدشان را هم بدون اینکە تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند می توانند عملی کنند، زیرا متشکل و سازم

ن ت، قانونی شدقانون کار اختیار اخراج بدون قید و شرط کارگر را بە آنها دادە اس ٢٧حمایت دولت برخوردارند، مادە 

 ن است!قراردادهای موقت کار نیز بە کارفرمایان امکان موقتی کردن کارگر را دادە است و ارتش بیکاران بیکرا
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ا و کارفرم هر لحاظ از حمایت قانونی محروم و کارگر را همچون بردە بی اختیاراینها در مجموع عمال کارگر را از 

قی دولت درآوردە است. حق تشکل هم کە از کارگر گرفتە شدە است، با این وصف دیگر چە راهی برای کارگر با

 گذاشتەاند کە بتواند از حقوق اولیە اش دفاع کند؟

آنها هم در  فتەاند و آن چیزی نیست جز تشکیل اتحادیە و حزب کارگری.جواب این سوال را نسل های پیشین کارگران یا

بارزە مایشان ابتدا مانند امروز اجازە تشکیل اتحادیە و حزب نداشتەاند، ولی هراس بە دل ندادەاند، برای خواستە ه

ا بصورت نها رکسب و آ کردەاند، زندان و شکنجە شدەاند و عدەای شان کشتە شدەاند تا توانستند، بخشی از حقوق شان را

پیش از  ساعت کار، افزایش دستمزد، مرخصی ها، شرایط کاری و رفاە بیشتر همگی ٨قانون کار در بیاورند. تحمیل 

تقل از گری مساینکە قانون کاری بە تصویب برسد کسب شدەاند. این بە معنی آن است کە متشکل شدن در اتحادیە های کار

تحمیل  ایەداریمبارزە است کە می توان قانون کار را بە صاحبان سرمایە و دولتهای سرمخود قانون کار مهمتر است. با 

تحادیە، ت کە اکرد. این کە امروز قانون کار نیم بند کار را بکلی علیە حقوق کارگر دگرگون نمودەاند، بخاطر این اس

ای شوراه کاهای رستاخیزی گرفتە تااحزاب و نشریات ما را سرکوب کردەاند. در این کار تشکلهای فرمایشی از سندی

ی خودشان بقە هااسالمی در هر دو رژیم هم در این سرکوبها و در فریب دادن و بە بیراهە بردن کارگران سهیم و بە هم ط

بال بە دن خیانت کردەاند. تقصیر این تشکلها حتی از سرمایەداران هم بیشتر است. هم از این روی هر کس کە واقعا

صرف  رایط بردە وار زندگی کارگران و زحمتکشان است، بایستی وقت و انرژی و امکانات خودش رادگرگون کردن ش

 داران سازمان یابی واقعی کارگران بنماید. شوراهای اسالمی کار تشکلهای ارتجاعی و در خدمت حکومت و سرمایە

نها صالح آارد و نە بایست وقت صرف هستند. آنها را نە می شود با یکی دو تغییر کوچک در مقررات شان دمکراتیزە ک

تشکل  را بە کرد. این است جواب ما بە آنهایی کە گمان می کنند شوراهای اسالمی را می شود دمکراتیزە کردە و آنها

رکرد ت و کامستقل تبدیل کرد. آنهایی هم کە پشت تشکیل این شوراها بودەاند چنین اجازەای بە کسی کە بخواهد ماهی

 حکومتی را دگرگون کند را نخواهند داد. شوراها اسالمی 

 
 

 

 خواهند!خواهند، کار، یا حقوق بیکاری مینمی قهبیکاران صد
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

و ا، هپکهاعتراض پرستاران یاسوج علیه قراداد موقت در مقابل فرمانداری، ادامه اعتراضات کارگران شهرداری 

الق شکاری، تظار و اعتراض کارگران، افزایش بیکاری و گرانی، ادامه بی تکلیفی واجدین دریافت بیمه بیمیان ان

رگران، زاد کاآزدن فعال سندیکایی شرکت واحد بعد از عفو و محاکمه دوبارە جعفر عظیم زادە رهبر زندانی اتحادیه 

 .مهمترین رویدادهای کارگری هفته بودند

 دە یاسوجتجمع پرستاران بیکار ش

 

در ادامه اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف کشور، در این هفته نیز پرستاران یاسوج به دلیل طفرە رفتن 

وزارت بهداشت و درمان از استخدام شان، در مقابل فرمانداری یاسوج مبادرت به تجمع اعتراضی نمودند. پرستاران 

روزە جذب شدە بودند پس از پایان  87ران کرونایی با قرارداد معترض که برای مقابله با کرونا و پرستاری از بیما

قراردادهای شان از کار تعلیق و در بالتکلیفی به سر می برند. آنها خواستار استخدام توسط وزارت بهداشت و درمان 

ستار مواجه هستند. تعلیق پرستاران از کار در حالی صورت می گیرد که بیمارستانها و بیماران کرونایی با کمبود پر

روزە و  87اند و کرونا همه روزە جان دە ها نفر از مردم را می گیرد و هزاران نفر به آن مبتال می شوند. استخدام 

اخراج نیروی کار در واقع ترفندی است برای پائین نگه داشتن دستمزدها و محروم کردن پرستاران از مزایای شغلی 

داخت می شود. استفادە از نیروی کار قراردادی که در ابتدا در بخش قانونی که به پرستاران استخدام رسمی پر

خصوصی رایج بود، مدتهاست که به بخش دولتی نیز سرایت کردە است و وسیلهای شدە است در دست کارفرمایان 

هر دو بخش خصوصی و دولتی جهت بی حقوق کردن و تشدید استثمار نیروی کار و به دست گرفتن کنترل اختیار 

ی زحمتکشان. قرارداد موقت نیروی کار را در بالتکلیفی محض نگاە می دارد و دشواریهای اجتماعی و زندگ

خانوادگی بسیاری برای زحمتکشان بوجود می آورد و حق انتخاب را نه تنها در محیط کار بلکه در اجتماع از آنها 

تشکیل خانوادە به آسانی میسر است و نه حفظ سلب می کند، زیرا بدون داشتن امنیت شغلی و درآمد مستمر و کافی، نه 

بقای آن. به همین جهت و به درستی نام "قراردادهای اسارتبار" را بر آن نهادەاند. مبارزە متشکل و سازمان یافته و 

همزمان علیه قرادادهای موقت و دیگر قوانینی که حق و حقوق زحمتکشان را سلب می کند تنها راە خالصی از شر 
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نیان پلیدشان است که امنیت و آسایش و حق و حقوق زحمتکشان را جهت افزودن بر ثروتهای شان بیرحمانه آنها و با

 !لگد مال کردەاند

 ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ها

 

اعتراضات و اعتصابات کارگران زحمتکش و پر تالش شهرداری ها در شهرهای مختلف نسبت به اجحافات 

 تراض آنهادو اع ن شهرداری ها همچنان ادامه دارند. در این هفته نیز حداقل دو گزارش ازشرکتهای پیمانکار و مدیرا

کردند.  شهرداری لیَکک در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه شان اعتراض و کوت عبدهللا در

تن مع شان را نگرفل استانداری خوزستان تجمع کردە بودند، علت تجکه در مقاب کارگران شهرداری کوت عبدهللا

یز نگرفتن ماە گذشته شان ذکر کردند. علت اعتراض کارگران شهرداری لیَکک ن 3دستمزد و پرداخت نشدن حق بیمه 

ظر می رسد که ماە گذشته را دلیل اعتراض شان عنوان کردند. متاسفانه به ن 6دستمزد و رد نکردن حق بیمه شان طی 

داشتن ی بیشتر شود. دالیل اصلی این وضعیت نیز در اولویت قرار نتعویق در پرداخت دستمزدها در ماهای آت

استها از سی پرداخت دستمزدهای کارگراناز سوی شهرداری ها و پیمانکاران و بی سروسامانی فزایندە اقتصادی ناشی

 افاوص و مدیریت ناکارآمد دولت و سواستفادە پیمانکاران از انجام تعهدات شان و وضعیت جاری است. با این

ا وقتی تنند و ککارگران شهرداری ها برای اینکه گوش شنوایی در میان مسئولین پیدا کنند به ناچار بایستی اعتصاب 

د و لند شوکه به خواسته های شان توجه جدی نشود، به سرکارهای شان بر نگردند و بگذارند سروصدای مردم شهر ب

 .ات شان بشوندبه کمک شان بیایند تا مسئولین مجبور به دادن مطالب

 هپکو در میان اعتراض و انتظار

 

سرانجام پس از سالها اعتراض و اعتصاب بر سر لغو خصوصی سازی شرکت هپکو ظاهرا سازمان خصوصی 

 .دە استشتحت مدیریت وزارت صنعت و معدن قرار دارد  که"ایمیدرو " سازی ناگریز به انتقال هپکو به شرکت

های متعلق به آن رکت هپکو به همراه کلیه شرکتش 99 خرداد ماه 6 است: ازسازی آمده در نامه سازمان خصوصی

 ”.گرددل میشرطی به وزارت صمت )ایمیدرو( منتقبدون هیچگونه پیش

 پکو کههبا این وجود نظر به خلف قول های پیشین سازمان خصوصی سازی و دیگر مسئولین ذیربط دولتی کارگران 

ر رطی" دشن سازمان خصوصی سازی تردید دارند، از بکار بردن قید " بدون هیچ هنوز در مورد این تصمیم مسئولی

سط دستورالعمل سازمان خصوصی سازی نگران هستند که نکند که از وجود این قید برای فروش مجدد هپکو تو

در  در انشوزارت صنعت و معدن سواستفادە شود. به همین خاطر کارگران می گویند تا زمانی که انتقال کارخانه 

 .سامانه "کدال "ثبت نشود مطمئن نمی شوند که تکلیف مالکیت هپکو به راستی مشخص شدە باشد

هپکو اگر قطعی باشد، در واقع پیروزی بزرگی برای کارگران این کارخانه علیه خصوصی سازی است که عودت 

س حتی پ وان علیه خصوصی سازی می تواند به نوبه خود الهام بخش کارگران آذرآب و دیگر کارگران در مبارزە ش

ذار هل واگگرفتن واحدهای صنعتی بزرگ واگذار شدە باشد که به اعوان و انصار حکومت با قیمت ناچیز و شرایط س

ها و  شدەاند. با این همه نظر به عالقه وافر و سودهای هنگفت نهفته برای نزدیکان حکومت در خصوصی سازی

ه همین باست که دولت و حکومت از مواضع شان در این خصوص دست بردارند. همچنین نیاز مالی شدید دولت بعید 

ست کم دجهت تردید کارگران هپکو بی مورد نیست همانطور که نباید تاثیر مبارزات کارگران در این خصوص را 

 .گرفت

 ادامه بالتکلیفی پرداخت حقوق بیکاری به کارگران
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یز نپرداخت مقرری بیکاری به واجدین شرایط، در این هفته ضد و نقیض گویی های مسئولین دولتی در خصوص 

کردن نرداخت کماکان با وجود نیاز عاجل بیکارشدگان به پول ادامه یافت و مسئولین ادارات ذیربط در مورد علت پ

 ه یکیه گذشتحقوق بیکاری تقصیر را به گردن یکدیگر گذاشتند. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات هفت

ر به ن منظواز وابستگان تشکل های کارگری حکومتی که گفته بود هیچ پولی از طرف سازمان برنامه و بودجه به ای

اب مشموالن به حس 1398هزار نفر از ثبت نام کنندگان اسفند  103حساب تامین اجتماعی واریز نشدە گفت: "مقرری 

 ."تماعی به فوریت پرداخت می شودواریز شدە و ارسال بخش دوم پس از تائید سازمان تامین اج

ر وزارت دهزار نفر در اسفند واریز شدە، ولی مسئول این کار  103یعنی در واقع پول برای پرداخت مقرری به  

وری هدی شککار آن را هنوز پرداخت نکردەاند! چرا ؟ معلوم نیست. متعاقب اعالم این خبر، به نوشته )ایلنا( م

یمه داخت مستمری بازمان تأمین اجتماعی( در ارتباط زنده تلوزیونی اعالم کرد: پرشدگان س)مدیرکل امور بیمه

 .بیکاری فروردین ماه امسال هم از هفته آینده شروع خواهد شد

واهد بود که به خ 99 و اردیبهشت 99 ، فروردین98 وی گفت: این پرداخت برای بیکاری کارگران در سه ماه اسفند

مدت  ی بایدبق این گفته باز هم آن گروە کوچک از واجدین شرایط دریافت مقرری بیکارتدریج انجام خواهد شد". ط

بلغ مداکثر دیگری گرسنگی بکشند تا اگر جناب مدیرکل راست گفته باشد، "به تدریچ" چندرغاز مقرری بیکاری که ح

ین داشتن نفر که در ع هزار 600آن یک میلیون تومان است به تعداد یک ششم واجدین شرایط پرداخت شود! تکلیف 

 .شرایط مقرری برای آنها در نظر گرفته نشدە نیز در این میان همچنان نامعلوم ماندە است

 !زدن شالق بعد از )عفو( فعال سندیکایی

 

ضو سندیکای کارگران شرکت واحد سید رسول طالب مقدم ع به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد

ضربه شالق  ۴7 ادگاه انقالب به دو سال حبس، دو سال تبعید ود 26 ی شعبهخرداد ازر"سو 12که در  اتوبوسرانی

به شالق ضر 74پس از آنکه برای گذراندن دورە محکومیت اش به زندان اوین احضار شد، با  "محکوم گردیده است

ه این ه علیناز او در زندان استقبال شد و سپس با تنی مجروح به قسمت قرنطینه زندان منتقل شد. این عمل وحشیا

یی خبر ات قضاعضو فعال و مبارز و بی گناە سندیکای واحد در حالی انجام گرفت که هفته قبل رسانهها از قول مقام

را خبر ین ماجاعفو کسانی که در تظاهرات روز کارگر سال گذشته محکوم شدە بودند را اعالم کردند. دو روز بعد از 

م ضد ک اقدایول طالب مقدم خبر آزادی وی از زندان را منتشر کرد. در گزاری ایلنا بدون درج دلیل آزادی سید رس

تهام ه یک اکارگری دیگر بیدادگاە دیگری جعفر عظیم زادە فعال کارگری و رهبر اتحادیه آزاد کارگران را نیز ب

جرم  وساختگی تازە جهت محاکمه احضار کرد و چون اقای عظیم زادە در اعتراض به پروندە سازی زندانبانان 

 .داە بردە شه دادگبندانستن اقدامات خودش در زندان از رفتن داوطلبانه به بیدادگاە خودداری نمود، بر خالف میل خود 

زاد نیز آحادیه اتحادیه آزاد کارگران در وبسایت این اتحادیه گزارشی از جزئیات این بیدادگاە را منتشر نمود. ات

 .یه احکام و اتهامات دستگاە قضایی علیه وی شدە استخواستار آزادی جعفر عظیم زادە و لغو کل

تگاە دور دسما نیز به نوبه خود همراە با سایر تشکل های کارگری شالق زدن سید رسول طالب مقدم توسط عوامل مز

لغو  شرط و قضایی و همچنین محاکمه دوبارە جعفر عظیم زادە را محکوم نمودە، بار دیگر خواهان آزادی بی قید و

ستند که رگران هاحکام ظالمانه علیه آنها هستیم. فعالیت سندیکایی، اعتصاب و اعتراض از بدیهی ترین حقوق کاکلیه 

 .ار دهدگرد قربه هیچ وجه هیچ نهاد و شخصی اجازە نباید داشته باشد که کارگران را ازاین حقوق محروم یا تحت پی

 افزایش پر شتاب گرانی و سقوط داءم قدرت خرید مزدبگیران

 

در این هفته نیز رشد قیمت اجناس ضروری و مایحتاج زندگی ادامه و شتابانتر از هفته گذشته شد. مرکز پژوهش های 
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 جُنگ کارگری

مجلس نیز در این هفته در جلسه علنی مجلس خبر از افزایش هزینه های خانوار در ظرف دوسال گذشته و افزایش 

د خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف آمارها ...نشان می ده" .درصد جمعیت فقیر در تهران داد 80

از  "درصد افزایش یافت. 80میلیون تومان رسید. یعنی  4.5میلیون به  2.5(، از 98و  97سال اخیر )سال های  2

نظر این موسسه علت اصلی افزایش هزینه های زندگی تورم است. خود این گزارش تنها نیمی از واقعیت را منعکس 

میلیون تومان برآورد شدە است که  9تا  8به برآوردهای کارشناسان مستقل هزینه خانوار در تهران بین  می کند. بنا

 .دو برابر رقم مرکز پژوهش های مجلس است

 گران وبا این همه هرگاە آمارهای این موسسه حکومتی نیز مالک قرار گیرند به معنی آن است که دستمزد کار

عیین شدە درصدی در فروردین امسال حدود یک سوم هزینه خانوار ت 21از افزایش  بازنشستگان تامین اجتماعی پس

ران د کارگاست. قاعدتا نمایندگان مجلس در این صورت باید بر مبنای همین آمار مرکز پژوهشی شان حداقل دستمز

؟ واهند کردخرا آیا  این کارو نیم میلیون تومان برسانند و یا هزینههای خانوار را به همین نسبت تقلیل دهند!  4را به 

ین که ت از اجواب قطعا منفی است. متاسفانه این طور که اوضاع نشان می دهد اگر مردم اعتراض نکنند فقر و فالک

 .هست بیشتر خواهد شد
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