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 جُنگ کارگری

 یادداشت      

 ت تپە را بە کارگران آن بسپارید!مدیریت هف

 رصادق کا

 

 

 ود شدەخدر هفت تپە از ابتدای این هفتە دور دیگری از اعتصاب شروع شدە است کە جمعە وارد پنجمین روز 

شابە ماست. کارگران همە بخش های مجتمع در این اعتصاب شرکت دارند. دلیل شروع این اعتصاب کم و بیش 

ی شغلی و افزون بر آن مزایااعتصابات پیشین است. مدیریت مجتمع دوماە دستمزد بە کارگران بدهکار است 

میز حریک آتقانونی کارگران را بە بهانە نداشتن بودجە قطع کردە است و بە نوعی خود در تشویق اعتصاب نقش 

 داشتە است. 

عتصاب احال کە مشخص شدە است کارگران مجبور بە ادامە اعتصاب تا گرفتن مطالبات شان هستند، بار دیگر 

 ار گرفتە است و اظهار نظر در مورد آن شروع شدە است. هفت تپە در مرکز توجە ها قر

کارگران می خواهند مطابق توافقات بە عمل آمدە هنگام اعتصاب بزرگ سال گذشتە دستمزدهای شان تمام و کمال 

بدون وقفە بطور مستمر پرداخت شود، حق بیمە شان در موعد قانونی بە حساب تامین اجتماعی واریز شود و 

مە شان تمدید شوند و خصوصی سازی کارخانە لغو شود. دو مورد اول و دوم آیا خواستە های دفترچە های بی

زیادی هستند کە این همە بگیر و ببند سرش راە انداختەاند؟ طبیعی تر و بدیهی تر از این دو حق آیا برای کارگر 

کار هم مورد تاکید قرار گرفتە و  وجود دارد؟ پرداخت بە موقع دستمزد و مزایای قانونی، داشتن بیمە کە در قانون

برای کارفرمایانی کە دستمزدها را راس موقع مقرر پرداخت نکنند جریمە و مجازات تعیین شدە است. و اما 

درخواست لغو خصوصی سازی از آن زمان بە صورت مطالبە کارگران در آمد کە مالکان خصوصی، شروع بە 

خصوصی شدە نمودند و ظلم و بیداد علیە کارگران را بە حد اعال  زیر پا نهادن قوانین و عرف در کارخانە های

 رساندند و با کارگران مانند بردە داران رفتار کردند. 
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ه "محمد کعب عمیر"نمایندە شوش در مجلس در خصوص این اعتصاب بە خبرگزاری )ایلنا( گفتە است: " د

گیری و ( و ارادە ای از طرف آقایان جهانمیلیارد تومان20میلیون یوان چین در حساب سهامداران نیست ) 

ی نوبخت برای پرداخت حقوق هفت تپە نیست". بلە ممکن است پول کافی در حساب سهامداران نباشد، ول

ز پولها النی اکگزارشاتی کە از جلسات محاکمە اسد بیگی مدیر عامل مجتمع منتشر شدەاند حاکی از انتقال مبالغ 

 بە جاهای دیگری است. 

ار خوزستان هم در مصاحبە با خبرگزاری )ایسنا( گفتە است گویا درآمد شرکت از هزینەهای آن کمتر است استاند

و راە حل را کاهش تعداد کارگران و پیدا کردن شغل برای آنها در جاهای دیگر عنوان کردە است. از سخنان این 

داخت دستمزدهای معوقە کارگران ندارند مسئولین براحتی می شود فهمید کە هیچ کدام شان راە حل عملی برای پر

و هر یک بە شکلی همان حرف مدیر عامل کە گفتە است پول نداریم را تکرار کردەاند تا از خودشان رفع 

مسئولیت کردە باشند. جناب استاندار اگر می خواست برای کارگران در جاهای دیگر کار تهیە کند بایستی از 

روع شد این کار را می کرد. سندیکای کارگران نیشکر در این میان خواستار سالها قبل کە اعتصابات هفت تپە ش

پرداخت بدهی معوقە مجتمع بە کارگران از منابع مالی سهامداران شرکت کە مقامات قضایی بە آنها دسترسی 

مات دارند شدە است. این درخواست بە نظر می رسد عملی تر باشد. با این همە معلوم نیست کە دادگاە یا مقا

قضایی بە این درخواست جواب مثبت بدهند. از اینها کە بگذریم با پرداخت دوماە دستمزد عقب افتادە مشکالت 

کارگران هفت تپە بطور موقت حل می شود، در طی چند سال گذشتە نیز همیشە خواستەاند چارە موقتی برای 

. رفع مشکالت مستلزم اقدامات اساسی تری مشکالت کارگران پیدا کنند و نخواستەاند بە فکر چارە اساسی باشند

است کە مقامات دولتی و حکومتی و همچنین سهامداران مجتمع بە آسانی تن بە آن نمی دهند. قصد آنها بزرگ 

کردن مشکل مالی است تا بتوانند بە بهانە آن هر از گاهی صدها میلیون دالر ارز از دولت بگیرند، آن را بە قیمت 

جاهای دیگر سرمایە گذاری کنند و سودش را ببرنند یا در خارج کشور خانە و ویال برای  بازار بفروشند و در

خودشان بخرند. هدف دیگر شان از بە افالس کشاندن کارخانە زمینە سازی برای فروش زمین های مرغوب 

سازی کارخانە متعلق بە مجتمع، کە ارزش مالی زیادی دارد بە بهانە تامین مالی برای پرداخت دستمزدها و باز

است. امری کە تا کنون کارگران مانع از عملی شدن آن شدەاند. کارخانە بر خالف گفتە استاندار حداقل تا زمانی 

کە واگذار نشدە بود، مشکالت مالی نداشتە و میان درآمد و هزینە هایش با همین تعداد کارگر تناسب وجود داشتە 

کارگران اش بە تعویق می انداختە و نە مزایای مزدی و شغلی شان را است. در آن هنگام نە دستمزدها و حق بیمە 

قطع نمودە است. اصال مدیر یک کارخانە چە حقی دارد کە تصمیم بگیرد مزایای شغلی و جنبی کارگران کارخانە 

اش را قطع کند؟ اگر در مملکت حساب و کتابی وجود می داشت و مسئولین دولتی و قضایی رشوە بگیر و 

کن سرمایە داران نبودند، بایستی مدیر کارخانە را بە جرم از بین بردن قانون محاکمە می کردند.  کارچاق

مشکالت کنونی بعد از واگذاری هفت تپە بە بخش خصوصی توسط مالکان نوکیسە و رانتی آن بوجود آمدەاند. 

پر کردن کیسە گشاد او  کاهش تعرفە شکر نیز کە برای خوش خدمتی بە مکارم شیرازی یا همان سلطان شکر و

انجام و برای مدتی بکلی برداشتە شدە، البتە در دامن زدن بە مشکالت نقش داشتە است. در بسیاری از واحدهای 

واگذار شدە دیگر نیز اوضاع مشابە است و آنها نیز با مشکالت و معضالت مشابە مواجە اند. راە حل هم البتە 

طبقاتی حاکم بر دولت و  -ود دارد، ولی دیدگاە های اقتصادی برای رفع مشکالت موسسات بحران زدە وج

حکومت، کە منافع سرمایە داران را بر منافع عمومی ارجح می شمارد مانع از اقدامات الزم جهت رفع مشکالت 
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واحدهای واگذار شدە و کارگران شان می شود. کارگران هفت تپە پس از سالها مبارزە در سال گذشتە فهمیدند کە 

ی ادامە تولید و حفظ اشتغال و رسیدن بە مطالبات شان، خود بایستی دست بکار شوند و کنترل کارخانە را بە برا

عهدە بگیرند. آنها با تشکیل شورایی در کارخانە شان مقدمە کار را نیز فراهم کردند، اما با واکنش سرکوبگرانە 

ام ماند. مشکالت کارگران و کارخانە نیز بجای شدید حکومت و صاحبان کارخانە مواجە شدند و اقدام شان ناتم

خود باقی ماند و اعتراضات کارگران نیز تداوم یافتند و تا وقتی کە مشکالت برطرف نشوند اعتراضات هم وجود 

 خواهند داشت. 

دە شاگذار حال کە طرح های پیشین همە شکست خوردەاند، مقامات دولتی اگر راست می گویند کە کارخانە های و

همان  وکنید  ده نیستند ادارە هفت تپە و واحدهای مشابە آن را کە بحرانی هستند بە خود کارگران واگذار سود

د تا قرار دهی ارگرانکامکاناتی را کە در اختیار سهامداران اختالسگر هفت تپە قرار دادید تا باال بکشند در اختیار 

د ملت از مە آحارد! مگر نە این است کە ادعا می کنند همعلوم شود کە کدام راە کار نتیجە بهتری برای جامعە دا

ە کنە را کشور و ثروت های آن حق برابر دارند؟ اگر براستی این گفتە یک ادعای تو خالی نیست، خوب کارخا

ا یریت آن رە و مداسد بیگی و شرکای اش کە بە قول نمایندە شوش "اهلیت ادارە هفت تپە را ندارند" بگیرید و ادار

 د هزار کارگر مجتمع واگذار کنید! کارگران هم این را می خواهند!بە چن

 

 

 را کارگری مستقل سندیکاهای تشکیل برای ەمبارز

 !کنیم تشدید
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 ُکشی و اشتغال زنانزن

 مراد رضایی

 

ای به موضوع اول خبرها در مورد ایران تبدیل شده است. پدری های زنجیرهُکشیدر روزهای اخیر موضوع زن

سوزاند، زنده می برد و برادری که خواهرش را زندهکشد، شوهری که سر زنش را میدخترش را با تبر میکه 

ها، میزان قساوت قاتل دل و چشم ای از اوضاع این روزهاست. بیش از نفس ِ قتل، در این فقره جنایتخالصه

سیده را به این دلیل که دیر به خانه دری، دخترش را با تبر به قتل برساند، تنهپآزارد. چگونه ممکن است می

اجه شور مواست؟ و توجه کنید که ما نه با یک مورد قتل تکین، که با چندین قتل مشابه در چند جای مختلف ک

موارد  ها یافت و ساختار منتهی به قتل درهستیم. بنابراین شاید بتوان دالیل ساختاری مشترکی برای این قتل

 ود.جویی بر جنایت خواهد بختی آغاز راه چارهمختلف را شناخت. چنین شنا

گیرند. زمینه و دهد. پدر، شوهر و برادر قاتل، در لحظه تصمیم به قتل نمیاین سطح از قساوت در لحظه رخ نمی

ای است که زن را جنس درجه دو و ملک و ها، بستر اجتماعیی آنترین زمینههایی، یا حداقل مهمبستر چنین قتل

اند. ای در اجتماع، زنان مقتول نه یک بار، که بارها در خانه به قتل رسیدهداند. با چنین زمینهمیناموس مرد 

سر بریده شده است. حاال هم چند صد « مردان غیور»نفسشان بارها توسط شان و اعتمادبهشان، هویتشخصیت

 رایط.اند و در واقع مقتول شهزار زن دیگر در این ساختار، ظاهراً زنده

در نگاه  یکی از دالیل ملک، کاال و ناموس انگاری زن، عدم به رسمیت شناختن هویت مستقل برای زنان است.

ً مستقل که حاشیه ترین ای در متن زندگی مردان است که در خوشبینانهسنتی و مردساالر، زن نه یک فرد تماما

 «.رود.اش به معراج میمرد از دامن»حالت 

ترین المان، استقالل مالی و اشتغال داری اما شاید مهممتعددی دارد. در فرماسیون سرمایه هایهویت مستقل، المان

شان با ی اجتماعی افراد با توجه به نسبتکند که حتی طبقهباشد. تضاد میان کار و سرمایه، وضعیتی را ایجاد می
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آن، تنها صاحب نیروی کار خود چیز است و فاقد شود. صاحب ابزار تولید، صاحب همهابزار تولید مشخص می

تر در این ای ضعیففروشد. حال کارگر بیکار، حلقهدار میاست که در قبال نانی بخور و نمیر، آن را به سرمایه

ای چون ایران، به شکلی است که همواره تعداد زدهویژه در اقتصادهای بحرانرابطه است. تقسیم کار اجتماعی، به

ی آماده به کار کمتر است. در نتیجه بخشی از افراد جامعه، بدون هیچگونه حمایتی از ها از تعداد نیروهاشغل

 مانند.سوی دولت بیکار می

د برای درص 10.1ی وزارت کار را جدی بگیریم، به رقم بیکاری اگر آمارهای غالباً دروغ و معموالً خوشبینانه

مار آنی دو برابر مردان است. اما این ن زنان ایرارسیم. یعنی بیکاری در میادرصد برای زنان می 18مردان و 

جمهوری بود، دو سال ی ریاستیک تبصره هم دارد. معصومه ابتکار، که زمانی معاون امور زنان و خانواده

ی بیکار در کشور سه برابر تعداد آقایان است. چرا بیکاری در میان زنان کردهپیش گفته بود تعداد زنان تحصیل

حمل تهای مدیریتی و جدی یشتر است؟ به این دلیل ساده که ساختار مردساالر زنان را در موقعیتکرده بتحصیل

هاست والغیر. این مساله به کرده هم به دلیل پرداخت دستمزد کمتر به آنکند و اشتغال زنان کمتر تحصیلنمی

ن درصد دانشجویا 50نکه حدود تری دارد. به عنوان مثال با ایتر، وضعیت بحرانیویژه در مورد مشاغل مهم

دهند. این نسبت در مورد ها را زنان تشکیل میدرصد اعضای هیات علمی 12کشور دختر هستند، تنها 

 های مدیریتی نیز کمابیش وجود دارد.مسئولیت

که اند گفته وهر چند در همان گفتگو معصومه ابتکار و در گفتگوهای دیگری، مسئولین دیگری از دولت گفته بود 

وگیری از آن جل باید آمار اشتغال زنان افزایش یابد. اما جمهوری اسالمی یک سند قانونی باالدستی دارد که هدف

« های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ایرانتسیاس»های شغلی با اهمیت است. قانون حضور زنان در عرصه

تجویی انقالب فرهنگی. این قانون با جس شورای عالی 71.5.20مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 

لزم به ممی را ساده در اینترنت قابل دسترسی است. اما بندهایی در این قانون وجود دارد که قوای جمهوری اسال

 آورم:ناً در اینجا میکند و آن بندها را عیجلوگیری از اشتغال زنان می

ن در آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زناا توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل ب - 1ماده 

نه در باید ارزش معنوی ومادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خا فرآیند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی

 نظر گرفته شود.

یک و برای ی گذار در مقدمه هم آورده است که شغل اصلی زنان، مادری است. اما همین مساله را در مادهقانون

 کند:کاری تکرار کرده است. این قانون مشاغل را در نسبت با زنان به چهار بخش تقسیم میمحکم

 ریسهایی از پزشکی و تدالف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته

هندسی مت، مانند علوم آزمایشگاهی، ب: مشاغلی که با ویژگیهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب اس

 مترجمیالکترونیک، داروسازی، مددکاری،
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رت به صو ج: مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغالن زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن

و های فنی کارگری ساده در سایر رشتهتخصص و تجربه است نه جنسیت )گیرد و مالک آنطبیعی صورت می

 خدماتی(

ماعی( فرهنگی و اجتد: مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزشهای اعتقادی )

 نشانی.آتشبرای بانوان نامناسب است مانند قضا و

 سره کرده است و سایر مشاغل را هم با اما ونشانی تکلیف را یکاین قانون در مورد مشاغلی مانند قضا و آتش

کند. ی شوهر میاگر همراه کرده است. البته قانون مدنی، حتی اشتغال در بند الف را منوط به اجازه

 «ند.کتواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع شوهرمی»

ح رسد. یعنی با فرض اصالقانونی میو البته اگر زنی موفق به عبور از سدهای قانونی باشد، به سدهای فرا 

 تغال زناننه، اشقوانین، هنوز هم ساختار اجتماعی مردساالری وجود دارد که بتواند با فشارهای داخل و بیرون خا

صوصی خکند. اگر نهادهای دولتی و را محدود کند. دولت مکلف و مسئول دقیقاً در چنین شرایطی اهمیت پیدا می

نسیتی ین بخشی از نیروی خود از میان زنان شوند، قدمی در رفع شکاف و تبعیض جبه تام« ملزم»اقتصادی 

 برداشته خواهد شد.

های حاکمیتی برای جلوگیری از ها، تنها یکی از ضرورتتامین اشتغال زنان، برای تامین استقالل مالی آن

نان زشد، شاید اکنون برخی از . ضرورتی که اگر به موقع به آن توجه میآمیز در جامعه استرفتارهای تبعیض

های روی زمین مانده است که ای از مسئولیتُکشی، مجموعهی زنمقتول زنده بودند. اما نقش دولت در قبال پدیده

 شان نیست.ای هم برای انجاماراده

 

 

 آزاد کنید!بدون قید و شرط فعالین محیط زیست را 
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 جُنگ کارگری

 بخش هشتم -ساموا  شیالت صنایعدستمزد حداقلی استعماری در  –حداقل بازده 

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

 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 
 

 نظرگاه هایی از میان مردم ساموا

 

منتشر کرد، در شبکه های اجتماعی پس از آن که روزنامه محلی اخبار ساموا مقاله ای در باره افزایش حداقل دستمزد ها 

مناظره داغی بین مردم در گرفت. ایدۀ استاندارد های غربی بر ساکنین ساموا و منطقه پاسیفیک باعث بحث های هیجان 

، بیش از پنجاه مطلب در باره این 2015انگیزی در میان مردم شد و نظرات متضادی را به سطح جامعه آورد.  در ماه مه 

امه ها درج شده بود. اکثریت مردم براین باور بودند که کمپانی های تولید کنسرو ماهی تون مردم را موضوع در روزن

یکی از بیست و پنج نفری که از افزایش  -عمال استثمار می کنند و دستمزد ها عادالنه نیست. بطور مثال توفائنو هالیوود 

ت که دولت ساموا از مردم منطقه در برابر استثمار فاحشی که دستمزد ها دفاع کرده بودند، نوشته بود "وقت آن رسیده اس

$ را به اجرا بگذارد." در مقابل چهارده نفر بودند که معتقد شده بودند 5.26در جریان است دفاع کند و کف دستمزد معادل 

ی به نام تروی افزایش دستمزد ها باعث از دست رفتن این صنعت و افزایش بیکاری در جزیره خواهد شد. از جمله شخص

بوی نوشت: "افزایش دستمزد کار ایجاد نخواهد کرد بلکه باعث مرگ کار در جزیره خواهد شد. ما که هزینه هایمان برابر 

با ساکنین ایالت های فدرال نیست." استدالل این افراد بیشتر از هرچیز نمایانگر نظرات اصحاب کسب و کار و صنایع 

بود که می اندیشند منطق جذاب برای سرمایه گذاری ها در منطقه دستمزد های ارزان  تولید محصوالت دریایی در ساموا

 است.

 لق دارد وومت تعاشاره مهم یه تفاوت هزینه مسکن در ساموا با داخل امریکا به این برمی گردد که زمین در ساموا به حک

را شامل  واده هاسایر ایاالت بخش عمده مخارج خانساکنین برای مسکن هزینه ای نمی پردازند، در حالی که این هزینه در 

 ایر هزینهسآب و  می شود. آماتا نماینده ساموا در کنگره به این دلیل ادعا می کرد که با وجود آن که مردم برای برق و

ل گانه قابپنجاه  $ دستمزد برای بک ساعت کار در ساموا با دستمزد مشابه در ایاالت4.76های زندگی باید پول بدهند ولی 

 قیاس نیست.
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ر مایحتاج روزمره را ( تمام عمر را بسر کنند، مسکن و غذا و اکثāiga‘خانواده ها در ساموا می توانند با زندگی در ایل  )

ر این نند. باز زمین کشاورزی تا قایق ماهیگیری و سایر وسایل کار را بزرگان ایل برای اعضای خانواده فراهم می ک

ر سایر دزد ها ده آماتا مدعی می شد نباید انتظار داشت که دستمزد ها در ساموا را معادل کف دستماساس بود که نماین

ا اموا را بسون در ایاالت آمریکا تعیین نمود. لذا نباید با دخالت در امور محلی اقتصاد متکی به تأسیسات تولید ماهی ت

 خطر تعطیل روبرو ساخت.

اموا مطرح شده بود که می خواست در این مورد از تمام مردم ساکن در س پیام دیگری به این بحث از طرف فردی

 االخرهبنظرخواهی شود و یک نظر خواهی هم از مزدبگیران صورت گیرد، از کارمندان دولت و بقیه کارگران، زیرا 

ین رده بنابرار نکزد کاین به انها مربوط است.  پیشنهاددهنده البته اضافه کرده بود که چون خودش هیچوقت با حداقل دستم

 ایده های ها با الزم نیست در این نظرسنجی اظهار نظر کند. در پاسخ وی اما عکس العمل برخی این بود که باز این غربی

س ه احسامسخره شان آمده اند، بجای نظرسنجی مسخره ببین قانون این سرزمین چه می گوید! این برخورد نشان دهند

ه ر جزیرحقیقات و نظرسنجی و مطالعات و بررسی های به اصطالح علمی بود که دائما دمردم محلی نسبت به انجام ت

 . انجام می شد و مردم محلی آن را بی حاصل می دیدند که موجب اتالف وقت آنها و هزینه ای بر بودجه بود

د که تقاد هستنین اعا. آنها بر اشاره این نویسنده به قانون سرزمین به سنت ها و مالحظات اخالقی قبایل ساکن در ساموا بود

هند ه نخوابزرگان قبیله همیشه از خویشان و نزدیکان خود در موقع نیاز حمایت می کنند و کسی را بی پناه و گرسن

ً با ایاالت پنجاه گانه متفاوت است و از مدل اقتصادی ماق ایه داری بل سرمگذاشت. روابط اجتماعی در این قبایل واقعا

ی حد اصلن طور که در نوشته های کارن ارمسترانگ، دیوید هردریک، و آریل لواین می خوانیم "واپیروی می کند. آ

رد و قابت فساختار اجتماعی در ساموا بر خانواده و جامعه روستا متکی بوده و هست و بر خالف جوامع غربی که بر ر

رن بیستم و تا ق منافع اصل است. از قرن نوزدهانباشت سرمایه استوار است، در ساموا فامیل و مبادله کاالیی و اشتراک 

ماهی و  م هست.تقسیم مجموعه قابل اعتنایی از مواد غذایی در بین اعضای قبیله از مناسبات سنتی محلی بوده و هنوز ه

عضای امیان  سایر محصوالت دریایی همواره بخش عمده ای از سبد غذایی مردم ساموا یوده است. به دلیل رابطه قوی در

 د.خش می کننهیچ کس گرسنه و بی خانمان نمی ماند و همه امکانات را بین اعضای قبیله به تناسب نیاز پāiga ییگا .آ

 

 !کند نیکرونا را تام دگانیدبیدستان و آسیمعاش ته دیدولت با
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 (1879 – 1935کازیمیز مالویچ ) (1842 - 1911پائول الفارژ )     

 دهمبخش هف -طرح کلی تاریخ کار 

 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه –آخرین تحوالت 

 ن گونهحرکت مدام به سوی ساعات کار کمتر و اوقات فراغت بیشتر، دست کم در حال حاضر متوقف شده است .هما

یکا مشاهده شد. شد، سیر برگشت هم ابتدا در امر سال زودتر از اروپا معمول 10که پنج روز کار در هفته در امریکا 

یمی نقط از فامروزه یک زوج امریکائی ساعات بسیار بیشتری را نسبت به یک زوج اروپائی به کار اشتغال دارد، و 

 ند نیزاز ساعات مرخصی آن زوج اروپائی برخوردار است. با این حال تعداد ساعاتی که یک اروپائی کار می ک

ه کرد. مشاهد است. در هلند این روند را خاصه در مشارکت بسیار بیشتر زنان در بازار کار می توان درحال افزایش

ابل یزان قماین درحالی است که تعداد متوسط ساعاتی که زنان هلندی کار می کنند و بابت آن مزد می گیرند، به 

 مالحظه ای از دیگر کشورهای اروپا کمتر است.

ت کار ش ساعامن در اینجا در صدد پرداختن به جزئیات مربوط به ناسازه )پارادوکس( افزایش تولیدوری کار، افزای

کید اهم تأو کاهش قدرت خرید، که سالهای بسیاری در کشورهای اروپائی و امریکا مشهود است، نیستم. اما می خو

روز کرد: سال پیش نیز وضع مشابهی ب 150. حوالی کنم که این روند در تقابل آشکاری با روند قرن گذشته دارد

کیبی که ود؛ تربزمانی که افزایش مکانیزاسیون و تولید با افزایش ساعات کار  فقر خانواده های کارگری ترکیب شده 

طابۀ پرشور و ، پائول الفارژ، که پیشتر هم از او اسم برده ام، خ1880کسی برای آن توضیحی نداشت. در آغاز دهۀ 

ت داشتن وق البۀ حق، را نوشت. او در این خطابه نه به دفاع از تنبلی بلکه به مطحق تنبل بودنآلود خود، زیر نام طنز

ن نگین و ایسا کار بآزاد برخواسته است. او خطابه بلند خود را، انگار که دعا می کند، با انتقاد از فرسودن کارگران 

 دادخواست به پایان می برد:

نسانها ام درد رنج طوالنی ما رحم کن! ای تنبلی، ای مادر هنرها و فضیلتهای نجیب، تو مره آه ای تنبلی، به 

 باش!

 1921سال  وس، دربازتاب آینده نگرانۀ این دادخواست را می توان بعدها در بیانیه ای که کازیمیر مالویچ، هنرمند ر

 صادر کرد، بازیافت:



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 72 72 شماره 2020وئن ژ 19 ، برابر1399خرداد  30 جمعه

 

 

- 10 - 

 جُنگ کارگری

 اشین آالتیست. ممحصول کار آدمی بود. اما االن آدم دیگر تنها نهمۀ انچه در گذشته انجام می شد، فقط و فقط  
 د.هد بوهم هست. البد در آینده فقط ماشین آالت خواهد بود، یا چیزی که بی شباهت به ماشین آالت نخوا

ین شّر فرارسید. از نظر الفارژ بورژواها بزرگتر 1917سپس دوران خوش بینی سالهای پس از انقالب روسیه در

 وی، حرص بودند. آنها آنچه را که کارگران تولید می کردند، مصرف می کردند، و در اثر شکمبارگی، عیاشمسلم 

 رفتار فرومایه شان هالک می شدند.

رگیر همان دنیز اسکاتلندی، ، سرمایه گذار Alexander Wylieدر همان ایام و مستقل از الفارژ، الکساندر وایلی 

ت ش در صنعانگشت اتهام را به سوی همسلکان خوی کار، فراغت و تجملود به نام  ناسازه بود. او نیز در کتاب خ

را با  جتماعینشانه گرفت و نیز به سوی اقتصاددانانی که به زعم او می کوشیدند ساعات کار طوالنی و نابرابری ا

ؤسای شان رندازۀ ااند که به احاجات فریبنده توجیه کنند. با این حال او مدعی می شود که "نهایتاً این خود کارگران 

یا  زندان،قربانی تجمل خواهی اند." دلیل او این است که کارگران "به جای آن که دستمزدشان را صرف آموزش فر

ند." می کن برای روز مبادا ذخیره کنند، بخش نامتناسبی از آن را صرف الکل، توتون، و مصرف بیش از حد تنقالت

یس ف، تأسکارگران می توانند دستمزدشان را صرف غذاهای سالم، تعاونیهای مصر الکساندر وایلی فکر می کرد که

 شرکتهای بیمۀ ناظر به خود، و تشکیل انجمنها کنند.

شته به ریشخند الکساندر وایلی دست بزنیم، باید در نظر دا –قطعاً با تأئید و تقدیر پائول الفارژ  –پیش از آن که ما 

ه نی نسبت بست نگرادقیقاً دست به همان اقداماتی زدند که وایلی پیشنهاد کرده بود. این دباشیم که بخشی از کارگران 

 ساعات سالمت زندگی کارگران از زمره نکات برنامه ای همان جنبش نوین کارگری ای بود که سرانجام به کاهش

 کار نائل شد.

 

 

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایسرکوب سند به
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 از پرداخت حقوق بیکاری طفرە می رود!تامین اجتماعی 

 صادق
 

 
با وجود گذشت چهار ماە از اعالم رسمی شیوع کرونا و بیکار شدن ناخواستە صدها هزار کارگر بواسطە کرونا، 

هنوز بە هیچ یک از بیکاران کرونایی، حتی آنهایی کە حق بیمە بیکاری از دستمزد های ناچیزشان را پیشاپیش 

ری نیست تا چە برسد بە کارگران فصلی، روزمزد و کسانی کە بطور کلی از شمول قانون کار و برداشت کردەاند خب

تامین اجتماعی سالهاست حذف و محروم شدەاند. ندادن حقوق بیکاری بە میلیونها بیکار و صدها هزار نفر بیکار 

ەاند، در شرایطی است کە آنها کرونایی کە بە خیال خودشان سالها حق بیمە بیکاری شان را همە ماهە پرداخت کرد

چهار ماە است کە دستمزد و حقوقی از هیچ کجا دریافت نکردەاند و خرج خوراک شان را با نسیە و فروختن اموال 

شان تا کنون تهیە کردەاند و دیگر نە کسی بە آنها نسیە می دهد و نە چیزی برای فروختن برای شان باقی ماندە است. 

ەای غیرقابل باور باشد، ولی واقعیتی است کە فهم و باورش برای کسانی کە با مشکل تامین این تشریح شاید برای عد

ماە است کە مسئولین دولتی  ٤معیشت روزانە خود و خانوادە های شان دست بە گریبان نیستند دشوار است. با این همە 

و صندوق بیمە بیکاری بە بهانە های در وزارت تعاون، کار و رفاە و همچنین مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی 

مختلف از پرداخت حقوق بیکاری بە کسانی کە از نظر خودشان جز واجدین شرایط دریافت حقوق بیکاری هستند سر 

باز می زنند و بیکاران را بە مانند توپ فوتبال با هم پاس کاری می کنند! این هفتە هنگامی کە یکی از کارگران در 

صطفی ساالری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی علت پرداخت نکردن حقوق بیکاری طی یک برنامە خبری از م

، در «ماە های گذشتە را پرسید، او بهانە تازەای آورد و خبرگزاری ایلنا بە نقل از وی نوشت: "مصطفی ساالری

های بیکاری در ماه برنامە خبری بیست و سی در پاسخ بە این پرسش کە چرا کسانی کە مشمول دریافت مقرری بیمە

اند هنوز مقرری آنها پرداخت نشده است، اظهار کرد: این افراد دو گروه هستند، گروه بوده 99و فروردین  98اسفند 

هزار نفر بوده کە این افراد بە  50الی  40نخست کە رقم پرداختی آنها مشکل داشتە است و گروه دوم کە تعداد آنها 

اعالم کنند، شماره شبا همسر و  bimebikari.mcls.gov.ir نشانی ه را در سامانە بەجای اینکە شماره شبا بیمە شد

اند"! رئیس سازمان تامین اجتماعی قول داد کە اگر متقاضیان شمارە " شبا" فرزند خود را بە سامانە اعالم کرده

ن همە بعید است عدە زیادی خودشان را بفرستند بە فوریت حقوق بیکاری بە حساب های شان واریز خواهد شد! با ای

کە توخالی بودن وعدە های پیشین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را تجربە کردەاند، وعدە این بار وی را جدی 

بگیرند. در جایی شنیدم کە یکی از کارگران در واکنش بە این وعدە مدیر عامل تامین اجتماعی گفتە بود "کاش دروغ 

را می گرفت تا دیگر نمی توانستند این همە دروغ بە خورد ما بدهند و ما مجبور می حناق بود" و گلوی مسئولین 

شدیم کە خود یک فکری بە حال خودمان بکنیم. بە این دوست عزیز باید گفت،ما خودمان باید گلوی چنین مسئولینی را 
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ان تامین اجتماعی جمع شوند و کە غم نان ندارند باید بگیریم االن هم راهش این است کە انبوە بیکاران جلوی سازم

آنقدر در آنجا بمانند کە جدی گرفتە شوند و جناب مدیرکل و دیگر مسئولین دولتی مجبور شوند دست از این موش و 

 گربە بازی بردارند و بیش از این خانوادە های این کارگران را گرسنە نگاە ندارند. 

ا شان ر ثر آنها نیز چند ماە است کە دستمزدهای ناچیزمتاسفانە وضع کارگران شاغل نیز بسیار وخیم است. اک

برند و  سر می نگرفتەاند و بخاطر نگرفتن دستمزد و گرانی فزایندە هزینە های اولیە زندگی در استیصال معیشتی بە

 دادست. تعاند نیبا وجود اینکە سر کار می روند وضعیت زندگی شان چندان بهتر از بیکارانی کە  ناخواستە بیکار شدە

رئیس  نساری"کارگرانی کە کە دستمزدهای شان با تعویق چند ماهە مواجە شدە آنقدر زیاد شدە کە، حتی "مسعود خوا

سیاری از حقوق خرداد بە خبرگزاری ایلنا گفت: "...ب ٢٧اتاق بازرگانی کە در واقع یک اتحادیە کارفرمایی است در 

ش قیە اظهارات وی در گزارشده است". البتە چنان کە از بهاست کە پرداخت نمعوقە کارگران )بخش خصوصی( ماه

نظر  رد، بەکبر می آید، مقصود ایشان از گفتن این واقعیت کە در نشست سیزدهم هیات اتاق بازرگانی تهران مطرح 

 ست کەعید نیبمی رسد استفادە ابزاری از این قضیە برای گرفتن امتیاز این نهاد کارفرمایی از دولت بودە است و 

  د کردنتعویق در پرداخت دستمزدها نە لزوما از روی ناتوانی مالی بخش خصوصی بلکە نوعی گروگیری برای وار

تن آنها اە داشفشار بە دولت جهت گرفتن تسهیالت بیشتر برای کارفرمایان با ندادن دستمزدهای کارگران و گرسنە نگ

زون ود. افشبرای مدتی کاهش پیدا کند اما قطع نمی  باشد. وقتی یک موسسە در حال فعالیت است ممکن است درآمدش

ا رهای شان وی کاالربر آن کارفرمایان می توانند با باال بردن قیمت کاالها و خدماتی کە تولید می کنند افزایش تورم 

ختن نداعویق اجبران کنند، اما کارگران و مزدبگیران شان از این امکان محروم اند. بهمین خاطر دلیلی برای بە ت

 دستمزد کارگران شان ندارند، مگر اینکە بخواهند از آب گل آلود صید خودشان را بگیرند. 

ا نشاند، چربکرسی  رئیس اتاق بازرگانی البتە بە تجربە ثابت شدە کە می تواند خواستە های کارفرمایان از دولت را بە

 ستند. نسجم هکە هم دولت از آن خودشان است و هم کارفرمایان بر خالف کارگران سازمان یافتە و دارای تشکیالت م

رسند و ت شان بمقابل تعرض دولت و کارفرمایان دفاع و بە مطالباکارگران هم برای اینکە بتوانند از حقوق شان در 

 دیگری بە ە موثرمورد سئواستفادە قرار نگیرند باید خودشان را وسیعتر از کارفرمایان متشکل و منسجم کنند. هیچ را

جود وغیر از این برای خالصی از فقر و گرسنگی و بی حقوقی برای کارگران و مزدبگیران و دیگر زحمتکشان 

کە  زمانی ندارد. سرنوشت کارگران نا متشکل نمی تواند بهتر از این کە در ایران کنونی است باشد. وضع ما در

امروز  دتر ازبمتشکل بودیم بسیار بهتر از امروز مان بود و اگر تعلل کنیم و زودتر متشکل نشویم وضع فردای مان 

 مان خواهد شد!

 

 بیکاران برای بیکاری یمهبی
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 یدادهای کارگری هفتەگذر و نظری بر رو

 ُجنگ کارگری

 

 

 

از سر گیری دورە دیگری از اعتصاب در هفت تپە، تشکیل کمپین کارگری برای حذف پیمانکاران از صنعت 

خواستە صنفی پرستاران، تجمع دوبارە کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس در مقابل مرکز  ٨نفت، اعالم 

مان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی در تهران، نامە اعتراضی هزاران معلم خصوصی سازی، تجمع معل

بازنشستە بە روحانی، تجمع اعتراضی کارگران انبیە فنی زاگرس علیە خصوصی سازی، بازداشت شاپور 

 احسانی راد عضو اتحادیە آزاد کارگران، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

یفی کمی و االگرفتن شیوع کرونا اعتراضات کارگری نسبت بە هفتە گذشتە بە لحاظ کدر این هفتە با وجود ب

رکت شرشد قابل مالحظەای داشتند. شروع دور تازەای از اعتصاب در هفت تپە، تشکیل کمپین برای حذف 

ار های پیمانکاری از صنعت نفت متشکل از کارگران چندین شرکت در عسلویە و خوزستان، انتشار توم

شد کمی رمطالبە صنفی پرستاران در نامە بە روحانی، همگی حاکی از  ٨ان معلم بازنشستە، درخواست هزار

اتی و کیفی مبارزات کارگران و زحمتکشان یدی و فکری بە رغم تداوم سرکوبها و عزم و ارادە مبارز

 کارگرای برای پیگیری مطالبات شان و شکست پروژە سرکوب جنبش کارگری است. 

 دور دیگری از اعتصاب در هفت تپە از سرگیری

از روز دوشنبە این هفتە کارگران هفت تپە بار دیگر بطور یک پارچە متحدانە چرخ تولید در هفتە تپە را 

متوقف نمودند. انگیزە اعتصاب کسر مزایای مزدی و عدم پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت مطابق 
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مجتمع است. بە همین دلیل محرک این اعتصاب کسی غیر از توافق های پیشین بین کارگران و مدیریت 

مدیریت مجتمع کە ندادن بە موقع دستمزدها و کسر مزایای مزدی انگیزە اعتصاب را مهیا کرد نیست. قبل از 

این اعتصاب نیز حق بیمە کارگران از مدتی پیش بە حساب تامین اجتماعی واریز نشدە بود و مزایای شماری 

نشستە نیز پرداخت نشدە بود. بهانە این بار نیز نداشتن بودجە عنوان شد. کمبود بودجە در از کارگران باز

حالی از طرف مدیریت مطرح شد کە در جریان محاکمە "اسد بیگی" مدیر عامل و سهامدار اصلی مجتمع 

یا بستگان  جزئیاتی از اختالس کالن ارزی و دادن مبالغ هنگفتی رشوە و حق و حساب بە مدیران ارشد دولتی

 به است مدعی "صرافی گفت: شان فاش شد. تنها در یک مورد نمایندە دادستان خطاب بە وکیل "اسد بیگی"

 و کنیدنمی دقت من هایصحبت به شما است. طلبکار اسدبیگی از هنوز ارز فروش و خرید مراودات واسطه

  است". شده واریز سال یک عرض در تومان میلیارد 197۴ اید، شده محاسباتی اشتباهات دچار

 رایب ولی باشند داشته آن و این به رشوە و اختالس و پاش و ریخت همه این برای بودجه است ممکن چگونه

 چه یبرا پس ندارد، درآمد شرکت اگر باشند؟ نداشته بودجه کارگر مزدی و شغلی مزایای و دستمزد پرداخت

 ند.ک برطرف آنرا رشوە با خواهد می که است نگران چه از کند! می پخش محلی مدیران بین کالن های رشوە

 هب کارگران کشاندن برای باشد تحریکی رسد می نظر به "اسدبیگی" محاکمه میانه در مزدی مزایای قطع

 نداراستا میان این در اختالسها. کردن مالی ماست منظور به محاکمه نتیجه روی گذاشتن اثر و اعتصاباب

 رد و گرفته را او جانب تلویحا است، گرفته رشوە بیگی اسد از شود می فتهگ نیز او همسر که خوزستان

 کافی را ایامز قطع و دستمزدها موقع به ندادن علت داد انجام )ایسنا( خبرگزاری با هفته این در که مصاحبهای

 به پس تنیس ده سود مجتمع اگر که نگفت اما خواند. نیاز حد از بیش کارگر داشتن علت به شرکت درآمد نبودن

 راە بندب و بگیر و زنند می آتش و آب به همه این دولت، به شرکت عودت از جلوگیری برای آن مالکان دلیل چه

 خشونت مهه آن با بگیرند عهدە به را کارخانه ادارە خواستند شورا تشکیل با کارگران وقتی چرا انداختهاند.

 یا دارد هید سود کارخانه شود، معلوم تا بسپارید کارگران خود به را کارخانه  مسئولیت و ادارە شدند؟ سرکوب

 خیر!

 عسلویه در پیمانکار شرکتهای حذف برای کارگری کمپین تشکیل

 جریان در پیش سالها از پیمانکار شرکتهای صاحبان مرز و حد بی استثمارگرانه رویه به نسبت که اعتراضاتی

 مقدم" روشنی "عمران بنام کارگران از یکی خودکشی از پس گذشته هفته در است. شدە بیشتر سال به سال بودە

 خودکشی این مورد در متعددی ارشاتگز کرد می کار هویزە نفتی میدان در شرکتها گونه این از یکی در که

 شد. مواجه شرکتها این صاحبان رفتار نسبت مردم از زیادی عدە نفرت و بیزاری با که شد منتشر تراژیک

 همراە به بودند، شدە نگران افتاد راە به گزارشها این انتشار پی در که هایی بیزاری مشاهد با شرکت مدیران

 به که حقایقی کردن وارونه و انکار و متوفی به ناروا اتهامات زدن با و ندافتاد پا و دست به دولتی مسئولین

 شان اذهان از را آن تاثیر و آرام را مردم دارشدە جریحه اذهان نمودند تالش شد، منجر کارگر این خودکشی

 سرپوش شان زشت اعمال بر و کنند خارج ضرب زیر از را شرکتها این و خودشان که بود این مقصود بزدایند.

 حق و ظلم شان گوشت و پوست با متمادی سالهای که پیمانکار شرکتهای در شاغل کارگران همه این با بگذارند.

 مناطق و عسلویه منطقه در کردەاند، تجربه را آنها اعمال از حکومتی مسئولین حمایت و ها شرکت این کشی
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 و نفت صنعت از پیمانکار شرکتهای حذف برای کمپینی تشکیل به مبادرت دردناک واقعه این از بعد نفتی

 در واقع کاری، پیمان شرکتهای در شاغل کارگران کمپین این در نمودند. واسطه بدون و مستقیم استخدام

 نفر هزار 106 که است گفتنی دارند. شرکت جنوب، گاز و نفت های کلونی سایر و امام بندر ماهشهر، عسلویه،

  هستند. کار به مشغول پتروشیمی و گاز و نفت کار پیمان شرکتهای در تنها کارگر

ثمار مسئولین دولتی که پیوندهای مختلفی با صاحبان "خودی"شرکتهای پیمانکار دارند و سهمی از است

مضاعف کارگران این شرکتها بصورت حق و حساب و رشوە و داللی نصیب شان می شود و بهمین دلیل 

ه بتها باید ه شرکه به کارگران تحمیل کردەاند هستند، با گفتن این کحامی این شرکتها و مناسبات غیر انسانی ک

ند و به نمود موقع دستمزد کارگران شان را بدهند و اگر ندهند با آنها مطابق مقررات برخورد می شود اکتفا

یمت به ق این ترتیب نشان دادند که حاضر به حذف شرکتهای دالل صفت که خواست این کمپین است ولو اینکه

جان و  ار برزندگی کارگر تمام شوند نیستند. پول و سود برای آنها نیز به اندازە صاحبان شرکتهای پیمانک

 وخراج زندگی کارگران ارجحیت دارد. کارگران این شرکتها که اکثرا فنی و متخص هستند می دانند که ا

ی ری هاشان بدور از فریبکاجایگزین کردن شان برای کارفرمایان آسان نیست بهمین دلیل می توانند خود

انه و ق طلبحدولتمردان و نمایندگان مجلس سرمایه داران با مبارزە سازمان یافته و متحدانه، به مطالبات 

نیز  ی کردعاالنه شان برسند. محاکمه مدیران شرکتی که "عمران روشنی مقدم" در هفته گذشته در آن خودکش

  الزم است توسط کمپین کارگران پیگیری شود.

 پرستاران در نامە سرگشادە شان بە روحانی بر اجرای مطالبات شان تاکید نمودند

عتراضات مادەای مسئولین سازمان های پرستاری خطاب بە روحانی ا ٨در میانە این هفتە با انتشار نامە 

کە در ان مادەای چکیدە مطالبات عمدە پرستار ٨پرستاران وارد مرحلە تازەای شد. در این نامە سرگشادە 

 اید. لی نماعتراضات متعدد آنها مطرح و جمعبندی شدەاند طرح و از رئیس دولت خواستە شدە کە آنها را عم

 ستار،"اعضای شورای عالی نظام پرستاری" در نامە سرگشادە شان بە روحانی پس از اشارە بە کمبود پر

مبود دارو و کتن دیگر بە بیماری کرونا و اشارە بە  ٧٤٠٠پرستار در اثر کرونا و مبتال شدن  ١٨جان باختن 

 وسایل حفاظتی پیشگیرانە، بە خواستە صنفی پرستاران پرداختە شدە. 

ها و نهام پرستاران، ساماندهی نظام پرداخت در کوتاه مدت و میان مدت و صفر کردن معوقات کارااستخد

های کاری ها، ممنوع کردن اضافه کاری غیر قانونی، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعود در کاراضافه

ران به مزدهای پرستاروزە و منوط کردن پرداخت دست 89سخت و زیانبار برای پرستاران، لغو قراردادهای 

 امضای قراردادهای موقت، مهمترین مطالبات مطرح شدە در نامه مذکور هستند.

نظر به اینکه وضعیت کنونی پرستاران از نتایج سیاستهای ارزان سازی نیروی کار، خصوصی سازی بخش 

رالی در حوزە درمان و منعطف سازی بازار کار و دیگر سیاستهای الهام گرفته شدە از سیاستهای نئولیب

مناسبات بین کار و سرمایه است که دولت روحانی نیز مروج و مبلغ آنها ست، این دولت گوش شنوایی برای 

شنیدن این گونه مطالبات نداشته و ندارد. بهمین جهت پرستاران باید خود تالش کنند با ادامه مبارزات شان 
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ان تحمیل کنند. نامه نوشتن به منظور دادن اخطار خواسته های برحق و عادالنه شان را به دولت و کارفرمای

طبیعی و مفید است مشروط به اینکه انتظار کاذب ایجاد نکند و مبارزە در خیابان و محل های کار پشتوانه 

 چنین درخواستهای باشند. 

 تجمع دوبارە کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس مقابل سازمان خصوصی سازی

حمل و نقل خلیج فارس کە بە دنبال خصوصی سازی این شرکت بزرگ شروع اعتراضات کارگران شرکت 

ز کە ا شد، در این هفتە نیز با تجمع کارگران آن در مقابل سازمان خصوصی سازی ادامە یافت. کارگران

ترض نفر از همکاران شان نیز مع ٤٥شرایط کاری و وضعیت و عملکرد شرکت ناراضی هستند و بە اخراج 

ت شدن وضعیت آنها هستند، نگران آیندە شغلی خود و سرنوشت شرکت هستند. آنها عل و خواهان روشن

مشکالت پیش آمدە را خصوصی شدن شرکت می دانند و می گویند قبل از خصوصی سازی این مشکالت 

ار واگذ وجود نداشتەاند.انگیزە های مخالفت با خصوصی سازی در میان کارگران و کارکنان اکثر واحدهای

د ی کننو بیش مشابە است. صاحبان واحدهای خصوصی شدە بە تعهدات شان در قبال کارگران عمل نم شدە کم

ن ارگراو دولت و سازمان خصوصی سازی نیز نە توجەای بە خلف وعدە آنها می کنند و نە بە شکایت های ک

و  ب اعتصابرسیدگی می کنند. نتیجتا مشکالت و مناقشات بجای خود می مانند و هر از چند گاهی موج

ن اعتراضات دیگری می شوند کە سالهاست در واحدهای خصوصی شدە ادامە دارند. در این بیان سازما

خصوص برخورد صاحبان شرکتها با خصوصی سازی و دیگر نهادهای دولتی بیشترین تقصیر را در 

 عهدە دارند. کارگران شان بر 

 دبستانیالتدریس و مربیان پیشتجمع معلمان حق

به  روز سه شنبه هفته جاری شمار زیادی از معلمان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی در اعتراض

رهای بالتکلیفی وضعیت استخدامی شان مقابل وزارت آموزش و پرورش اجتماع کردند. معترضین که از شه

رباره د 17ماده  10مختلف برای ابراز اعتراض شان به تهران آمدە بودند، نسبت به اجرا نشدن "تبصره 

التدریس..."اعتراض نمودند و خواستار اجرای این تبصرە و استخدام در آموزش و استخدام معلمان حق

 پرورش شدند. 

شایان ذکر است که معلمان حق التدریسی با وجود اینکه وظایف شغلی شان به اندازە معلمان رسمی سنگین و 

معلمان برخوردارند، ولی دستمزدی که به آنها دادە می شود به از دانش و توانایی علمی همطراز با سایر 

اندازە دستمزد کارگران حداقل بگیر و حتا کمتر از آنهاست، زیرا به آنها مزایای جنبی مزدی تعلق نمی گیرد. 

 به همین جهت آنها چند بار تا کنون نسبت به پائین بودن دستمزدهایشان اعتراض کردەاند. این گروە از معلمان

که بر خالف معلمان رسمی تابع قانون کار هستند با وجود نیازی که آموزش و پرورش به کار و تجربه آنها 

دارد سالها استخدام رسمی نمی شوند تا دستمزدشان را پائین نگاە دارند و از امتیازات شغلی که به معلمان 

سازی بازار کار بخوان "تغییر رسمی می دهند محروم نگه داشته شوند. سیاست فریز دستمزدی و منعطف 

قوانین به سود صاحبان سرمایه" سالهاست که از محدودە کارگران فراتر رفته و همه مزدبگیران یدی و فکری 
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را شامل شدە است!به همین دلیل است که درست مانند کارگران و همزمان با آنها معلمان نیز نسبت به افزایش 

 ناچیز دستمزدها اعتراض می کنند!

 ه اعتراضی هزاران معلم بازنشسته خطاب به روحانینام

ایای و مز در این هفته عالوە بر پرستاران نامه دیگری نیز از طرف هزاران معلم که نسبت به وضعیت حقوق

نتشر مبازنشستگی شان و عدم تناسب آن با هزینه های زندگی ناراضی و معترض هستند، خطاب به روحانی 

ندگی زسبت به عدم رعایت قوانین و مصوباتی که موجب بهبود شرایط مزدی و شد. معلمان در نامه خود ن

ز چرا ا"شان می شود به دولت اعتراض نمودە و خواستار اجرای آنها شدەاند. در این نامه که با عنوان 

ان ایم؟" در سه شنبه این هفته در خبرگزاری )ایلنا( منتشر شد، معلمبندی و افزایش حقوق محروم ماندهرتبه

اتب ، همگام با سایر بازنشستگان کشوری مر98بازنشسته نوشتهاند: "قاطبه فرهنگیان بازنشسته سال 

پی قوانین جاریه و مصوبات مجلس شورای اسالمی تحت عنوان دراعتراض و نارضایتی خود را از نقض پی

هاست به بهانه القانون مدیریت خدمات کشوری توسط ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور که س

ج حقوق و معیشت بیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت بازنشسته مظلوم و رن –عدم وجود بودجه اعتباری 

 کنیم". کشیده کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اعالم می

 اعتراض کارگران ابنیه فنی زاگرس به عملکرد بخش خصوصی در پرداخت حقوق

 ر دوشنبه این هفته در اعتراض به عملکرد این شرکت خصوصی نسبت باکارگران ابنیه فنی زاگرس د

 کارگران تجمع کردند. کارگران علل تجمع شان را مخالفت با خصوصی سازی و بی توجهی راە آهن و

راض ن اعتکارفرما به مطالبات شان عنوان کردند. کارگران که نسبت به نحوە پرداخت دستمزدهای معوقه شا

 پس از خصوصی سازی شرکت مشکالت شان زیاد شدەاند.  داشتند، گفتهاند

 د نیزایلنا به نقل از کارگران معترض نوشت: "این کارگران که در عین حال به رویه پرداخت حقوق خو

 ر ماهمعترض هستند، در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود گفتند: جدا از یک تا دو ماه معوقات مزدی، ه

حال  کند. در عیندرصد از مطالبات معوقه را با دو تا سه ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می 50کارفرما 

ند بن همان در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی

غه د دغدسئله باعث ایجاماه رمبارک رمضان و دادن لباس و کفش کار. نیز با مشکل روبرو هستیم و این م

های روزمره برای کارگران شده است". خواست اصلی کارگران بازگرداندن شرکت به روحی و گرفتاری

 زیر مجموعه راە آهن است. 

 بازداشت شاپور احسانی فرد

ماە زندان جدید را منتشر  13در هفته گذشته خبر محکومیت جعفر عظیم زادە رهبر اتحادیه آزاد کارگران به 

کردیم. در این هفته مطلع شدیم که شاپور احسانی فرد یکی از اعضای هئیت مدیرە این اتحادیه نیز بازداشت و 

روانه زندان اوین شدە است. اتهامات واردە به آقای احسانی فرد نیز موهوم و مشابه اتهامات آقای عظیم زادە 

رتباط با گسترش اعتراضات کارگری نیست. است. همزمانی این بازداشت ها و افزایش محکومیتها یقینا بی ا
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با این همه این فشارها نه توانسته و نه می تواند مانع از ادامه اعتراضات کارگران به تنگ آمدە از ظلم و بی 

عدالتی حکومت علیه کارگران شود. مبارزە برای آزادی کارگران و معلمان زندانی به عنوان جزئی جدایی 

 تی و طبقاتی کارگران تا رهایی همه زندانیان سیاسی ادامه خواهد یافت. ناپذیر از مبارزات مطالبا

 کرونا جان یک مبارز دیگر جنبش کارگری را گرفت

راضات ر اعتدمتاسفانه اطالع پیدا کردیم که فرید کعبی پور یکی از کارگران مبارز گروە صنعتی فوالد، که 

ین مبارز ختن اارزە با کرونا جان باختهاند. ما جان بافوالد نقش و فعالیت موثری داشت، پس از چند هفته مب

ن جنبش بارزاشجاع و فداکار جنبش کارگری را به خانوادە و بستگان محترم شان و به کارگران فوالد و همه م

 کارگری تسلیت می گوئیم و خودمان را در غم شان شریک می دانیم. 

 یادش گرامی و راهش بی رهرو مباد!

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

sabosob@gmail.com 
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