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 یادداشت 

 با اتحاد و مبارزە مشترک پروژە سرکوب رژیم را ناکام بگذاریم!

 صادق کار

 

 

 ە است.در هفتە های اخیر و در پی گسترش اعتراضات اجتماعی دستگاە سرکوب رژیم نیز بر شدت سرکوبها افزود

ند بتوان دلیل اصلی تشدید فزایندە سرکوب اعتراضات اجتماعی روشنتر از آن است کە سرگردگان نهادهای حکومتی

 آن را با الصاق اتهامات جعلی از اذهان پنهان کنند. 

احکام  و ٩٨اعدام برای سە تن از جوانان عدالتخواە و مبارز بە خاطر شرکت درخیزش مردمی آبان  صدور احکام

شان و کارگر آذرآب بە دلیل اعتراض بە گرسنگی و پرداخت نشدن دستمزدها ی ٤٢زندان، شالق و بیگاری برای 

و  ویسندەمختلف از وکیل و ن مخالفت با خصوصی سازی رانتی و پر فساد آذرآب، دستگیری شماری از فعالین مدنی

ست کە اروزنامە نگار گرفتە تا فعالین حقوق زنان و کودکان، همگی حاکی از تشدید سرکوب نهادهای اجتماعی 

 همراە با پروژە یک دست کردن حکومت در جریان است و بخشی از این پروژە می باشد. 

تان ترور یک عضو تبعیدی حزب دمکرات کردسبر این سیاهە سیاە اعدام یک زندانی سیاسی کرد و تالش برای 

 گ واتس آپیلترینایران و حملە توپخانە ای بە نیروهای کرد اپزوسیون در کردستان عراق را نیز باید افزود. زمزمە ف

 ط برایو رسانەهای مجازی توسط رئیس فاسد مجلس فرمایشی و همفکران وی نیز در واقع موید آمادە کردن شرای

ی جهت ب وسط حکومت "یک دست" و بە حداقل رساندن امکانات اطالع رسانی در مورد سرکوبها بەتشدید سرکوبها ت

 خبر نگاە داشتن جامعە و کنترل واکنشهای اجتماعی است. 

ار همە این اعمال جنایتکارانە، مستبدانە و ارتجاعی ریشە در ترس و وحشت رژیم از گسترش غیر قابل مه

 عتراضات بە جنبش سراسری تهدید آمیز علیە رژیم دارند. اعتراضات تودەای و فرارویدن ا

وحشت از مردم و از فعالیت و تشکلهای مدنی بە حدی رسیدە کە رژیم خودکامە و فاسد حتی از فعالیت سازمان خیریە 

مستقل مذهبی مثل"امام علی" کە توسط دانشجویان مذهبی و برای کمک کردن بە وضعیت فاجعە بار کودکان کار و 

اجتماعی رژیم بوجود آمدە نگران می شود و با پروندە سازی و  –بانی و دیگر قربانیان سیاستهای اقتصادی خیا

بازداشت مدیران آن این نهاد غیر حکومتی را نیز تعطیل و کودکانی را کە مورد حمایت آن بود از این حمایت های 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 73 73 شماره 2020وئن ژ 26 ، برابر1399تیر  6 جمعه

 

 

- 2 - 

 جُنگ کارگری

ئواستفادە ها ی غیر انسانی قرار بگیرند. در واقع حداقلی نیز محروم می کند تا راحت تر توسط مافیا مورد انواع س

کودکان کار و خیابانی کە از نمادهای بی عدالتی سیستم حاکم بر کشور هستند، برای گروهی از باندهای مافیایی حکم 

د تجارتی را دارد کە ساالنە هزاران میلیارد پول بە جیب آنها وارد می کند. بهمین جهت است کە سال بە سال بر تعدا

آنها افزودە می شود و رژیم مدعی عدالت خواهی تا کنون هیچ اقدامی حتی برای با سواد کردن آنها نکردە است. و 

عجیب اینکە بسیاری از نهادهایی را کە توسط حامیان حقوق کودک بوجود آمدەاند بجای تشویق تعطیلی و فعالین و 

 موسسان آنها را محکوم بە زندان نمودە است. 

بە  ا توسلب، فاسد و مستبدی کە تحت رهبری خامنەای و جریانات مرتبط با وی در ماە های گذشتە گرصارجریان انح

ت، در زور و فریبکاری و اعمال توطتە گرایانە زیر شعار دروغین عدالتخواهی مشغول یک دست کردن حکومت اس

ند، سبت دهنبە رقبای حکومتی شان  همان حال کە شعار عدالت می دهند و تالش میورزند بی عدالتی های گستردە را

 ثارالە و رارگاەبە شدت مشغول قلع و قم عدالتخواهان واقعی و زهر چشم گرفتن از آنها هستند. سرداران پاسدار در ق

وم آنها ورت لزصتشکیالت اطالعاتی آنها عدالتخواهان را می گیرند و برایشان پروندە امنیتی مجهول می سازند و در 

یم رئیسی ابراه جە وادار بە اعتراف بە اعمال ناکردە می کنند. بیدادگاە های قوە قضائیە تحت ریاسترا با زور شکن

ن ر کیهادبرای آنها احکام اعدام، شالق، زندان و بیگاری صادر می کنند، حسین شریعتمداری نمایندە خامنەای 

ب عنی جنایسرکوب ها را در دست دارد، سرکوب آنها را توجیە می کند و دست آخر، همان کە سرنخ همە عوامل این 

 رهبر اعمال همە آنها را تائید می کند. 

وق امی حقحمگر عدالت خواە تر، از این همە کارگر، معلم، دانشجو، فعال زنان نویسندە، روزنامە نگار، وکیل، 

ا نها رآت خواهی کودک و حامی محیط زیست، کە زندانی و تحت پیگرد هستند وجود دارد، کە مدعیان دروغین عدال

شە جز یق همیبە بند و زنجیر کشیدە و می کشند و برای شان احکام ظالمانە صادر می کنند؟ وارونە نشان دادن حقا

اد شگردهای سرکوب عدالت خواهان جهت حفظ سلطە دشمنان عدالت اجتماعی بودە است. روحانیون حاکم استعد

چە را کە ها هرآنبی عدالتی بە آنها را دارند، با این وصف اما آنحیرت انگیزی درفریبکاری و فریفتن مردم و تحمیل 

ی هم پالکی ها سال گذشتە رو کردەاند و مردم دستشان را خواندەاند و دیگر فریب آنها و ٤١در چنتە داشتە اند در 

و  رژیم نغیر روحانی شان در حکومت را نمی خورند. وسعت بحران ها، نارضایتی گستردە مردم، بدنامی سردمدارا

 ت. ە کردە اسز گذشتفسادی کە از صدر تا ذیل مقامات حکومتی بە آن آلودە شدەاند نیز میدان مانورهای آنها را تنگتر ا

رکوب سسران رژیم کە نە برنامە ای برای معضالت و بحران های جامعە و نە اساسا راە حل دیگری بە غیر از 

تی و ی عدالب و کشتار مردم بە ستوە آمدە از استبدا و فقر و بدارند، بە عبث تصور می کنند کە با تشدید سرکو

واهند نمی خ تشکلهای مدنی و سندیکایی می توانند اعتراضات بە حق مردم بە رژیم شان را خاتمە دهند. آنها هنوز

ە ک ر برددبپذیرند کە اگر با سرکوب می شد مردم را از پیکار حق طلبانە شان برای نان و آزادی از میدان بە 

 ود نمیاعتراضات و نارضایتی از رژیم و اعمالش این همە گستردە نمی شد و جنبش پشت جنبش در این کشور بوج

 آمد!

آنها چون شکم شان سیر است و فهم و شعور درک درد و رنج گرسنگان و بی چیز شدگان و درماندگان را ندارند، 

فاوت چندانی ندارد کە با گلولە پاسداران ارتجاع و بی عدالتی نمی توانند بفهمند، کە مردم فقرزدە و گرسنە برای شان ت

کشتە شوند، یا در اثر مرگ تدریجی ناشی ازفقر و گرسنگی. بە نادانی فکر می کنند کە با یک دست کردن 

زورمدارانە رژیم و تشدید سرکوب و ایجاد رعب و ترس و فرافکنی بقای خودشان را حفظ می کنند. در حالی کە 
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عکس است و با این گونە اقدامات ماهیت واقعی خودشان را افشا و مخالفین رژیم شان را بیشتر و بر خشم و قضیە بر 

 بیزاری مردم از رژیم دامن می زنند. 

ات سخت امکان آنها البتە روی تفرقە نیروهای مخالف رژیم هم حساب باز کردەاند و بە طرق مختلف و با استفادە از

ر اتحادی خریبی هعواملی کە دارند بە تفرقە موجود دامن می زنند و تالش دارند با عملیات تافزاری و نرم افزاری و 

 ودالتخواە وهای عرا کە بین مخالفان می خواهد بوجود بیاید در نطفە خفە کنند. بقای آنها در تفرقە و پراکندگی نیر

ب و بی ە سرکوباجتماعی برای پایان دادن  مخالفین استبدا است! از همین روی اتحاد نیروهای مدافع آزادی و عدالت

های اتحاد وعدالتی عاجل ترین و مردمی ترین وظیفەای است کە مقابل این نیروها قرار دارد. زمینە های همکاری 

شند کە نند باموردی نیروهای دمکراتیک بسیارند و چنین اتحاد های در واقع پیش زمینەهای آن اتحاد بزرگی می توا

ری ثمربخش برای بر کناری رژیم و استقرار جمهوری سکوالر و فدرال دمکراتیک بجای جمهو مبارزە موثر و

 !اسالمی بدون آن ممکن نیست. با اتحاد و مبارزە مشترک پروژە تشدید سرکوب حکومت را ناکام بگذاریم

 

 

 مبارزه برای تشکیل سندیکاهای مستقل را

 !تشدید کنیم
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 خانگی دو خانوار در یک واحداز پشت بام خوابی تا هم

 مراد رضایی

 

ت ی مسکن، بسیار مورد توجه مخاطبان اخبار قرار گرفت. اولی خبری از پشگذشت دو خبر در حوزهای که در هفته

قیمت  تهران، ضمن تایید وجود این پدیده گفته است، 22ی بام خوابی در تهران بود. علی نوذرپور، شهردار منطقه

خوابی و گورخوابی فرودستان به جوب خوابی،زای هر شب است. کارتنهزار تومان به ا 50ها، خوابیدن در پشت بام

ی جدید پشت بام خوابی، ی جاری از پدیدههای اخیر خبرساز شده بود. حال در هفتهویژه در شهرهای بزرگ در سال

ی مسکن رونمایی شده است. اما این تنها اش، به عنوان زنگ خطر بحران در حوزههای مشابههمچون دیگر پدیده

« خانگی دو خانوار در یک واحدرواج درخواست هم»نبود. خبرگزاری ایلنا گزارشی از ی گذشته زنگ خطر هفته

شوند، چرا کن میداده است. دو خانوار که احتماالً هیچ نسبت وآشنایی پیشینی هم از همدیگر ندارند، در یک خانه سا

 ی مستقل اجاره کنند.که پول ندارند یک خانه

توانید ای نیست. به ویژه در عصر ارتباطات، تقریباً از هر جای دنیا میپوشیدهسر به فلک کشیدن قیمت مسکن امر 

ای در هی اجارقیمت مسکن در هر جای دنیا را ببینید. مثالً به سایت دیوار و قسمت مسکن بروید و در میان واحدها

ن تومانی اقل دستمزد دو ملیوبا حد ها هیچ نسبتیشهرهای مختلف گشتی مجازی بزنید. من این کار را کردم. این قیمت

 زنند.درصد تخمین می 300تا  50های حکومتی افزایش قیمت مسکن را کارگران ندارند. رسانه

یش در پتنها واکنش دولتی به صعود شدید قیمت مسکن را رئیس دولت، حسن روحانی نشان داده است. او ده روز 

های الزم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای دستورالعملطرح ها و »گفتگو با وزیر مسکن گفته بود 

بندی این گزاره« ی روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کنید.بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه

ید انی شددیپلماتیک به این معنی است که دولت هیچ راهکاری برای حل معضل قیمت مسکن ندارد و تازه پس از گر

 ها افتاده است.کن به صرافت بررسی راه حلمس

بینی پیش»حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک در فروردین سال جاری یعنی حدود دو ماه قبل گفته بود 

یابد، در بها نسبت به سال گذشته افزایش میمیزان تمدید قراردادهای اجاره 99کنم درمجموع طی نیم سال اول می

بها رشد محسوسی بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجارهها نیز نرخ اجارهتحوزه قیم

فرض او برای این بینی او درست از آب درنیامد! پیشاما پیش« به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.
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هد شد و با افزایش عرضه، قیمت بسیار کم بینی این بود که به دلیل شرایط کرونایی، تقاضا برای مسکن کم خواپیش

 کند.صعود می

ی مسکن است. ی عرضه و تقاضا، مشکل اصلی کشور در حوزهی کاال به معادلههمین وارد کردن مسکن به مثابه

شود، الجرم باید همچون هر کاالی دیگری از ی یک حق بدیهی شهروندان، وقتی کاالانگاری میبه مثابه« سرپناه»

اندازه گران شده است و قیمت دالر گاه و بیگاه بی« چیزهمه»های اخیر ودی قیمت تبعیت کند. وقتی در ماهروند صع

اهی گذرد، طبیعی است که صاحبان مسکن قیمت کاالیشان را افزایش بدهند. مستاجر هم رهزار تومان می 20از مرز 

 پذیرد. دولتبدیهی سرپناه هیچ مسئولیتی نمیجزتن دادن به این معامله ندارد؛ چرا که دولت برای تامین حق 

مسکن غیر »دار است، دخالت خود را محدود جلوگیری از اسکان در گر، چون خود در سوی سرمایه و سرمایهکنترل

 ها را به قتل برساند!کند. حتی اگر الزم باشد برای انجام این مسئولیت آسیه پناهیمی« قانونی

سبی رئیس اتحادیه مشاوران امالک، عرضه و تقاضا در بازار مسکن، هیچ تنا همچنین برخالف مفروضات نایب

هزار تا  800بر اساس آمار کشور ساالنه به حدود »گوید بند، عضو کمیسیون عمران مجلس میندارند. حسن خسته

 «شود.یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما متأسفانه تنها نیمی از این نیاز محقق می

 

 

 

کن های خالی را هم باید جدی گرفت. محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسعالوه بر کم بودن تولید، معضل خانه

های کشور درصد خانه 10بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، » گوید و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می

اشتن ای دارد. مالک با خالی نگاه دلیل سادهها به بازار مسکن هم دوارد نشدن این خانه« خالی از سکنه هستند.

آید. آمدن درصد سود کرد. سودی که در هیچ صنعت و تجارتی به دست نمی 50حدود  98ها، فقط در سال خانه

هاست ادعا سازان مسکن ندارد. هر چند سالی چندانی برای انبوهمستاجر به خانه، در قیاس با این سود کالن، آورده

باید  های خالی مالیات مضاعف اخذ شود، اما این کار یک مشکل عمده دارد: کسانی کهر است از خانهشود که قرامی

ا مافیای بها هستند! ارتباط نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس این قانون را تصویب و اجرا کنند، خود صاحبان خانه

 وشیده نیست.ی فساد اکبر طبری دیگر بر کسی پویژه با روشدن پروندهمسکن، به
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سازی کند. اما راه حل دولت مستقر، ایجاد تواند برای بازار مسکن چارهپذیر است که میتنها یک حکومت مسئولیت

ی ی مسکن را عرضهی بحران است. حسن روحانی اخیراً راه حل مسالهدار در نیتجهفضایی برای سودکردن سرمایه

ارد ورسد: پول مردم از طریق بورس او هم بسیار ساده به نظر می مسکن در بورس عنوان کرده بود. راه پیشنهادی

یابد. وزارت مسکن هم اعالم کرده است در حال تامین مقدمات شود و ساخت و ساز افزایش میبازار مسکن می

ی مسکن در بورس تنها یک مرحله به سود داللی ی طرح، عرضهاجرای این طرح است. بر خالف ظاهر ساده

ایش قیمت دهد. در نتیجه این طرح هم مزید علت برای افزود و البته رقم تولید ناخالص ملی را افزایش میخواهد افز

 مسکن خواهد شد.

های مشترک رو بیاورند. ها و خانهدر شرایط موصوف طبیعی است که طبقات متوسط و فرودست کم کم به پشت بام

ند. اج مردم را به نخریدن توصیه کنت که افرادی از برج عفرنگی و مرغ و خودرو نیسمسکن مانند بنزین و گوجه

ی پذیر است. جامعهی مسکن، تنها از طریق اعتراضات گسترده به افزایش قیمت امکانگری عمومی در مسالهدخالت

 مندی از مسکن با کیفیت را به، حق بهره«حق سرپناه»توانند با سر دست گرفتن شعار های کارگری میمدنی و تشکل

 ی آن دست به سازماندهی بزنند. مردم یادآوری کنند و حول مطالبه

 سرپناه با کیفیت حق بدیهی ماست.

 

 

 ماست یهیحق بد تیفیسرپناه با ک
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 بخش نهم -ساموا  شیالت ستمزد حداقلی استعماری در صنایعد –حداقل بازده 

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

 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 

 

 نظرگاه هایی از میان مردم ساموا

ایر سده در شعالوه بر استاندارد متفاوت زندگی در ساموا، عقیده جمعی بر این بود که حداقل دستمزد های تعیین 

ط مشابه شرایای به طور مثال در مناطق نزدیک و دار. ایاالت پنجاهگانه بدالیل دیگری هم قابل اجرا در ساموا نیست

، در مریکاییدر کشور مستقل ساموا حداقل دستمزد برابر پنجاه سنت آ. دستمزدها بسیار کمتر از ساموای آمریکاست

طور  اموا بهبنابراین کارگران در س. کشور فیجی معادل نود سنت آمریکا و در تونگا هیچ کف دستمزدی وحود ندارد

ا معتقد ی آمریکدر نتیجه رهبران محلی ساموا. اطق دیگر پاسیفیک دارندقابل مالحظه ای درامد بیشتری از ساکنان من

ینده گر نمااستدالل دی. شده بودند که افزایش حداقل دستمزد به سطح ایاالت پنجاهگانه غیرمنطقی و غیرممکن است

وی می . تت نیسالساموا در کنگره این بود که امکان سرمایه گذاری های دیگر و ایجاد کار در جزیره مانند سایر ایا

ست و ریایی اتنها صنعت موجود همین محصوالت د. گفت اینجا که ما نمی توانیم کوکاکوال و آی بی ام را جذب کنیم

ا از یزمان ربرخی نیز می گفتند، ما همه چ. اگر ما این شرکت ها را ازدست بدهیم اقتصاد جزیره سقوط خواهد کرد

 .ت بر هزینه زندگی ما اثر نداردچین وارد می کنیم و تورم در سایر ایاال

رای در طرف مقابل یک نظر این بود که کسانی که صاحب این صنایع هستند حاضر به پذیرش خواست کارگران ب

ستقر شده اموا محداقل دستمزد نیستند و این بحث ها بیفایده است. تمام هدف آنها سود بیشتر است و برای همین در س

ی ود بازرگانه استفاه ببرند و محصولشان را با مارک تولید آمریکا بدون سمکانات این جزیرآنها می خواهند از ا -اند 

 به ایاالت متحده بفرستند ولی حاضر نیستند برای آن ارجحیت هزینه کنند.

آنها  ضعگیریساکنان ساموای آمریکا درباره حداقل دستمزد ها به طور وضوح نظرات چندگونه دارند. علیرغم این مو

ل و مسائ از هرچیز از مداخله دولت و مسئولین دولت فدرال در سرنوشت خود معترض اند و از این که نظراتبیش 

 محلی در تصمیم گیری های فدرال نقشی ندارد، شاکی بودند.

 تجربه کارگران

اگوار کار گرچه همه با تاثیر مثبت صنعت تون بر اقتصاد ساموا عقیده ای موافق دارند، هیچکس هم نیست که شرایط ن
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کردن در محیط کارخانه را انکار کند. روند تولید ماهی تون روندی بسیار خسته کننده و انرژی بر است. ابتدا ماهی 

های یخزده از کشتی و قایق های ماهیگیری عظیم در اسکله تخلیه می شوند. سپس کارگران با تبر و اره های سنگین 

ر سبد های آهنین بر اساس وزن جدا و منظم می کنند. قدم بعدی شروع ماهی ها را قطعه قطعه می کنند و انهارا د

 عملیات تمیز کردن ماهی ها و دور ریختن اجزای زائد آنهاست، عمال جدا کردن سر و دم ماهی به دست کارگران.

رسد.  ایک فراین ماهی ها سپس با چرخ دستی به انبار های یخچالی منتقل می شوند تا نوبت پخت انواع جداگانه هر

ز( سبد شم دراچوقتی که نوبت نوع ماهی در آن شیفت تعیین شد )به طور مثال الباکور، واهو، دم زرد، اسکیپیاک یا 

 نها را ازنند. آهای مربوط به آن نوع ماهی را از فریزر بیرون می آورند تا یخشان آب شود و برای پختن اماده می ک

مل عسالن  بور می دهند. ماهی های نرم شده انگاه با چرخ نقاله بهدرون یک کانال بخار یا حوزه های آب جوش ع

ف صآوری ماهی ها برده می شوند، یک سالن وسیع و مدرن که میز های مستطیل شکلی در ردیف های دراز به 

د ی کننمان را قرار گرفته اند. زنان برای هشت ساعت هر شیفت بر پا ایستاده اند و با دست سیخ های ماهی و پوستش

ود در شقل می و گوشت را از استخوان جدا می سازند. ماهی تمیز شده سپس وسیله نوارهای مکانیکی به پایان خط منت

 بان بهجایی که انها را در سیلندر های بزرگ گاهی به صورت یک تکه و گاهی هم تکه تکه شده از یک طرف خیا

ال ارت باا سپس از داخل یک کانال ضدعفونی در حرسمت دیگر خیابان برای بسته بندی می فرستند. این سیلندر ه

رار می یومی قعبور می کنند. آنگاه با روغن ماهی، یا آب، بسته به نوع کنسرو، پرشده و در داحل قوطی های المین

مل طور کاگیرند و بطور ماشینی درب آنها بسته شده، لحیم می شود و یک بار دیگر در حرارت باال ضدعفونی و ب

ه مقصد بو برچسب می خورند. در نهایت کارتن محتوی کنسرو ها را برای صدور در کانتینر برای حمل پخته شده 

اری و ه، تکراماده می کنند. کار در کارخانه تولیدات محصوالت دریایی و ماهی تون در مجموع خطرناک، خسته کنند

 وقت گیر است.

 

 

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایسرکوب سند به
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 اعتصاب کودکان کار در فیالدلفیا: ما می خواهیم به مدرسه برویم

 بخش پایانی -کلی تاریخ کار طرح 

 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه –آخرین تحوالت 

 جابجائی توازن قوا در نهادهای مربوط به بازار کار )تغییرات در جنبش کارگری(

یا به  –عطف تاریخی در مناسبات کار در دوران معاصر تضعیف جنبش کارگری و کم رمق شدن آن سومین نقطۀ 

ی ت دولتعبارت فنی تری، خصوصی سازی شرایط کار و بیمه ها و تأمین اجتماعی از طریق انتقال قدرت از مؤسسا

در  19لستان، و از اواسط قرن در انگ 18وده است. اتحادیه های کارگری از اواخر قرن ب –و شرکتی به بازار آزاد 

عاونیهای عی و تاروپا پا به میدان گذاشتند و، چنان که پیشتر یادآور شدم، به موازات آنها مؤسسات بیمۀ غیرانتفا

د. یافتن مصرف کنندگان نیز شکل گرفتند. در بسیاری از کشورها اتحادیه های کارگری به قدرت قابل توجهی دست

ند. ابوده  نگرۀ اتحادیه های کارگری انگلستان نمونه های بارز اتحادیه های پرقدرتاتحادیۀ سراسری آلمان و ک

ی گر ارگانهااقتصادی و دی-همچنین باید از اتحادیه های کارگری هلند، که نقش برجسته ای در شورای اجتماعی

 ، در مدتیی کارتی از نیرومشورتی سیستم هلند ایفا کرده اند، یاد کرد. در هلند "غلظت اتحادیه ای"، به عنوان نسب

رصد ثابت د 40طوالنی با افت و خیز های ناچیزی، مدام سیر صعودی داشت، اما از نیمۀ دوم قرن گذشته در حدود 

رام آرام آ 1920درصد سقوط کرد و به این ترتیب آنچه که از سال  24این نسبت به  1989تا  1980شد. در فاصلۀ 

ه ای اتحادی از دست رفت. برابر داده های مرکز آمار هلند، در حال حاضر غلظتبه دست آمده بود، در مدت کوتاهی 

دیگر  درصد است. مؤسسات بیمۀ غیرانتفاعی و تعاونیهای مصرف کنندگان هم، به عنوان انجمنهای کارگری، 20

 فاقد اهمیت اند.

اند: غیبت اعضای جدید و  بدون شک این افت علل مختلفی دارد. خود اتحادیه ها بیش از همه، نگران دو روند

پیامدهای ناشی از خاکستری شدن جمعیت. اگرچه اعالم جنگ علیه اتحادیه ها توسط برخی از دولتها نیز در این 

با کارگران معدن  1985 – 1984کافی است مقابلۀ بیرحمانۀ مارگارت تاچر را در سالهای  –زمینه نقش داشته اند 

بی عالقگی سیاسی بخش بزرگی از کارگران نقش تعیین کننده  –یاد آورید  انگلیس به رهبری آرتوراسکارگیل به
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داشته است. این نکته البته در بارۀ اتحادیه های کارگری در اروپا، در کشورهائی که عضویت در اتحادیه ها اختیاری 

دارد، صادق است، حق عضویت نسبتاً پائین است، و کارگر معمولی ترسی از اخراج بابت عضویت در اتحادیه ن

 است.

وان ا می تدر عرصۀ جهانی نیز، اگرچه در نگاهی کلی غلظت اتحادیه ای نسبت به اروپا بسیار پائین تر است، ام

ود اً، وجروند مشابهی را مشاهده کرد. در برخی از کشورها که حق انجمن و تشکل، ولو به صورت عملی و نه رسم

رصد تمام د 10تا  5ها می پیوندند. امروزه در مقیاس جهانی بین دارد، درصد کمی از جمعیت کارکن به اتحادیه 

د دارند، یز وجوکارگران مزدی به اتحادیه های کارگری سنتی تعلق دارند. البته انجمنهای غیراتحادیه ای کارگران ن

 اما این انجمنها نیز موجب تغییر قابل مالحظه ای در درصد گفته شده نیستند.

 لیل کهخان مناسبات کار از این روند سازمان گریزی تا حدودی مغشوش است، به این دمن فکر می کنم درک مور

شرکت  دیه یاآنان توجه بسیار کمی به مناسبات درونی کار داشته اند. مناسبات کار فقط از عضویت مشترک در اتحا

ار نی در کدینامیسم دروگاهگداری در اعتراضات جمعی تشکیل نشده است. چنان که پیشتر متذکر شده ام، نه تنها 

زئی جه نیز قراردادی جمعی قوی است، بلکه مناسبات کاری متقابل بین کارگران منفرد دارای قرارداد کار جداگان

وح خرد در سط تفکیک ناپذیر از تاریخ کار است. تاریخ اقدامات جمعی بسیار مهم است، اما تاریخ مناسبات اجتماعی

 نیز قابل اغماض نیست.

 

 نتیجه

 در حدوداً  نقطۀ عطف تاریخی در تحول کار از میانۀ قرن نزدهم، که در این بخش توصیف کردم، و روندهائی که سه

ند. دها نیستقرن پیش وقوع یافتند، آشکارا به هم مرتبط اند، گرچه آن نقاط عطف هنوز توضیح این رون 70سالهای 

یگر ه هزینۀ دار"، بان به برتری یک نهاد مجرد، یعنی "بازالبته باور نئولیبرالی بسیاری از آکادمیسینها و سیاستمدار

ویت اقتصادی دولتهای ملی، تق –نهادها همچون اتحادیه های کارگری، سازمانهای کارفرمائی  سیاستهای اجتماعی 

زمان، شکل  به این سو، شتاب گرفتن جهانی از همان 1973شده است. و البته بحرانهای پی در پی اقتصادی از سال 

ند. اخیل بوده ندها دیری اتحادیۀ اروپا، انتقال قدرت از جهان آتالنتیک به آسیا و به دیگر نقاط جهان نیز در این روگ

 –حال که به نظر می رسد قرارداد اجتماعی پیشین دیگر پاسخگوی انتظارات نیست  –اما هنوز نمی توان گفت 

 د.عوامل الزم برای تحول بعدی مناسبات کار فراهم آمده ان

ی دانند مارند، عالمان اجتماعی، به شمول مورخان کار، مدتها بر این نظر بودند که کمابیش از اوضاع دنیا اطالع د

قع که در وا ر کنیمکه سابقۀ این وضع چیست و بنابراین محتمل ترین تحول آینده چیست. اما اگر صادق باشیم، باید اقرا

م رفت خواهیان پیشمتر و پیشتر آمده ایم، با این امید که به اتکای دانش درک روشنی از آن نداشته ایم. طبعاً ما پیش

یخ لندای تارن در بکرد. با این حال در واقع تاریخ پیچیدۀ کار انسانی، که اکنون به عنوان تاریخ کارگران سراسر جها

ر دشوا قی ممکن استتلقی می شود، هنوز باید نوشته شود. برای افراد نامتخصص حتی فکر کردن در باره این تل

 باشد. اما برای مورخان آبستن چالش بزرگ و نوئی است. هنوز کار بسیاری باید انجام شود.

 

 کارانیب یبرا یکاریب یمهیب
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 چرا جنبش کارگری باید حداکثر خواە شود؟

 صادق

 

 

الش طی چند دهە گذشتە حکومت و اعوان و انصار آن در خانە کارگر و شوراهای اسالمی و کارفرمایان ت

ات و مبارز کردەاند مبارزات سندیکایی کارگران را در حالت تدافعی نگاە دارند و بهر طریق کە شدە نگذارند

پائین  قل رساندن دستمزد ها،مطالبات کارگران شکل تعرضی بە خود بگیرد. مقصود شان از این کار بە حدا

 آوردن توقعات کارگران و از میان برداشتن دستآوردهای مبارزاتی جنبش کارگری بودە است. 

ات دیگری اقدام بهمین جهت همە دولتها و مجالس گذشتە با تعرض بە مواد حمایتی قانون کار و تغییر اکثر آنها و

بیمە  وقع حقمحمیل قراردادهای موقت و رد نکردن منظم و بە مانند پرداخت نکردن منظم و بە موقع دستمزدها، ت

نفع  بیشتر بە نچە راآکارگران، تالش کردەاند مبارزات مطالباتی آنها را در حالت تدافعی نگاە دارند تا بتوانند هر 

 ند.خودشان می دانند، بە تدریج بە کارگران تحمیل و قوانین و مقررات کار را تعلیق و از بین ببرن

اها و سندیک آنها در این کار نیز تا حدود زیادی موفق عمل کردەاند و دلیل اصلی موفقیعت شان بخاطر سرکوب 

 ر، حزباحزاب کارگری و کاشتن تشکلها و احزاب کارگری حکومتی، مانند، خانە کارگر، شوراهای اسالمی کا

ر گ نیز هرکود و بحران تولیدی و جناسالمی کار، انجمن های صنفی دولتی بودە است. وجود بیکاری گستردە، 

 یک سهمی در حقنە کردن "حداقل خواهی" و فرهنگ آن داشتەاند. 

سالە دستمزد کارگران حتی در حدی کە در قانون کار در نظر گرفتە شدە بود افزایش پیدا نکرد.  ٨در زمان جنگ 

بود، علیرضا محجوب عضو دیگر در آن هنگام حسین کمالی یکی از اعضای خانە کارگر مدت زیادی وزیر کار 

خانە کار نمایندە مجلس و علی ربیعی عضو دیگر این تشکل حکومتی از مدیران سازمان اطالعات. عدە دیگری 

از اعضای خانە کارگر نیز صاحب سمت های در سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، اتحادیە های امکان و 

نهادهای مرتبط با امورات کارگری را بە عهدە داشتند و چشم  اسکان بودند و همگی نقش کارگزاران حکومت در
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و گوشهای حکومت در میان کارگران بودند بە دلیل وابستگی شان بە حکومت نە تنها اقدامی برای افزایش 

 دستمزده نمی کردند، بلکە با کارگرانی کە در این جهت فعالیت می کردند مقابلە و حتی آنها را تهدید می کردند 

ن موقع هر کارگری حرفی از افزایش دستمزد می زد و پیگیر آن می شد از طرف این جماعت مهر در آ

شد  ابی میگروهکی بە او زدە می شد تا دیگر جرئت زدن چنین حرفهایی را نداشتە باشد. وقتی اعتراض و اعتص

 . حتیی دادە می شدبە سرعت در نطفە خفە می شد و هر کس کە در آن نقشی داشت بازداشت و تحویل دادستان

یر ی بە غکاندیدا شدن برای عضویت در طبقە بندی مشاغل هم در انحصار شوراهای اسالمی بود و هرگاە کە کس

ر لیست دم طرف از آنها کاندیدا می شد، حداقل مجازات اش حذف شدن نام او از لیست کاندیداها و قرار گرفتن نا

 کرد از کار اخراج می شد. مشکوکین بە ضد انقالب بود و اگر مقاومت می 

لت ویند عحاال گاهی وقتها از زبان برخی از رهبران شوراهای اسالمی کار و خانە کارگر می شنویم کە می گ

و یک دفعە  سال زمان جنگ است ٨عقب ماندگی دستمزدها از تورم و هزینە ها افزایش پیدا نکردن دستمزدها در 

نگ جزمان  م و هزینە های زندگی باال برد! آن روزها هم می گفتندنمی شود سطح دستمزدها را بە اندازە تور

ب ز سرکوااست و نباید تقاضای افزایش دستمزد کرد! این تنها یک نمونە از تالشهایی است کە از زمان بعد 

ا و داقل هشوراهای غیر حکومتی و احزاب و سندیکاهای کارگری تا کنون دنبال شدە است. نتیجە تن دادن بە ح

واهان ی کە خین آوردن توقع و سطح مطالباتی متاسفانە سالهاست بە فرهنگ در جامعە تبدیل شدە و هر کارگرپائ

تی همیشە ر بایسافزایش دستمزد باالتر از خط فقر شود، بعنوان زیادە خواە مورد حملە قرار می گیرد. گویی کارگ

ین شدە ارهنگی فخانوادەاش نباشد. نتیجە چنین  در حد خط فقر دستمزد بگیرد و محکوم باشد کە دنبال رفاە خود و

ن کردە انوار تعییقانون کار و بند های آن کە سقف دستمزد را تورم سالیانە و قیمت سبد هزینە خ ٤١کە همان مادە 

ز نرخ تورم ادرصد کمتر  ١٦نیز رعایت نمی شود و سطح دستمزدها سال بە سال پائین تر آمدە تا جائیکە امسال 

د، سالی می شو ن شدە است. و جالب اینکە همین کسانی کە بعنوان "نمایندە کارگران"از آنها نام بردەرسمی تعیی

نکنند  ات سعینیست کە بعد از مذاکرات مربوط بە دستمزد آن را بعنوان پیروزی جا نزنند و با این گونە تبلیغ

 توقع کارگر را پائین بیاورند!

ە شود ک ر است. میزان افزایش حقوق بازنشستگان در نهایت همان میوضعیت حقوق بازنشستگان از این هم بدت

ە حال بدولت و مدیران تامین اجتماعی می خواهند. معلوم نیست کە وجود این بە اصطالح تشکلها چە نفعی 

 بازنشستگان دارد، وقتی کە حرف، حرف دولت می شود. 

داقل خواهی کە توسط سرمایەداران و عوامل آنها جنبش کارگری اگر بخواهد خودش را از قید فرهنگ اسارتبار ح

در تشکلهای حکومتی بە آنها تحمیل شدە خالص کند، بایستی حداکثر خواە بشود و اسباب آنرا کە مبارزە متشکل 

اتحادیەای و حزبی است خود بوجود آورد. وقتی کارگر بە حداقل ها تن می دهد کارفرما مرتب بە او کمتر می 

اکثر خواهی می کند اگر تشکل داشتە باشد می تواند با چانە زنی مقداری بیشتر از آنچە کارفرما دهد، اما وقتی حد

و دولت در نظر دارند بە دست بیاورد. همین فرهنگ حداقل خواهی در از بین بردن مواد حمایتی محدودی کە در 

ر، دادن حق بالشرط اخراج درصد از نیروی کا ٩٥قانون کار وجود داشت نقش مخربی داشت. قرار دادی کردن 

بە کارفرما، کاهش غرامت اخراج، تغییر سن زمان اشتغال و قانون مربوط بە دورە و شرایط و دستمزد 
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کارآموزان، و دور زدن قوانین با شیوە نامە های چون شیوە نامە استاد شاگردی...، بخشی از این تغییرات است 

کارگری و چماقی در دست دولت و سرمایە دار تبدیل نمودە تا با  کە قانون کار را تمام و کمال بە یک قانون ضد

آن بر سر کارگر بکوبند و مانند ە وی رفتار کنند. حاال جالب است کە با وجود این تغییرات در قانون کار آنها 

کمی  همچنان از کارگران می خواهند کە از آن دفاع کنند و توقعات کارگران را در سطح قانونی کە تنها بخشهای

از آن باقی ماندە کە هیچ کدام شان را هم اجرا نمی کنند، پائین بیاورند! نمونە بارز یکی از قوانین باقی ماندە کە بە 

قانون کار است کە تازە حتی اگر اجرایش هم می کردند، دستمزد  ٤١تازگی از اجرای آن خودداری کردند، مادە 

 می داد کە در آن صورت نیز زیر خط فقر بود.  کارگران را بە اندازە تورم سال گذشتە افزایش

واهی داقل خبە رسمیت شناختن قرار داد های موقت بە مدت چهار سال یکی از نکتبارترین نتایج اشاعە فرهنگ ح

رد. در جنبش کارگری است کە کوچکترین تغییری در وضعیت و شرایط شغلی و مزدی کارگران بوجود نمی آو

د عا می کنناند ادتی بە همراە وزیر کار کە این آش را بە اتفاق هم برای کارگران پختەبا این وجود تشکلهای حکوم

ئیس شان یر و رکە گویا این تغییر بە سود کارگران است تا توقع کارگران را پائین بیاورند و دیگر از جناب وز

 نخواهند کە قرارداد های موقت را از میان بردارد. 

 

 

 !دیرا متوقف کن یسازیخصوص
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

 

ادامە اعتصاب کارگران هفت تپە، تجمع سە روزە هزار معلم نهضت سوادآموزی از سراسر کشور، قرمز شدن 

بازگرداندن سپیدە قلیان بە زندان، تجمع کارگران آبفار خوزستان مقابل استانداری، کرونایی در عسلویە، 

ماە،  2درصدی ارزش دستمزد کارگران طی  ٦0سقوط کارگر آذرآب بە زندان، شالق و بیگاری،  ٤٢محکومیت 

در مقابل ادارە کار سیرجان، اعتراض کارگران شهرداری  تجمع اعتراضی کارگران شرکت مس چهارگنبد

 دند.از مهمترین رویدادهای کارگری هفته بوآبادان، 

یت وخامت وضعبطوری که در این هفته نیز روند افزایش اعتراضات گروە های مختلف کارگری ادامه یافت 

متی مقامات حکوترس کرونایی در اکثر شهرهای کشور و خطرات آن نیز مانع از گسترش اعتراضات نگردید. 

از  سه تن دور احکام اعدام برایاز تبدیل سریعتر اعتراضات به خیزشی جدید موجب تشدید بگیر و ببندها و ص

تکارانه شان شد. مقامات حکومتی می کوشند با تشدید اعمال جنای 98 جوانان زندانی شرکت کنندە در خیزش آبان

 کنند.  ا مهاردر میان مردم ترس ایجاد کنند و به وسیله آن روند موج فزایندە اعتراضات تودەای علیه حکومت ر

 پەادامە اعتصاب کارگران هفت ت

اعتصاب کارگران هفت تپە کە از هفتە گذشتە شروع شد در این هفتە نیز ادامە پیدا کرد و روز گذشتە وارد دهمین 

بدون نسبت بە اعتصاب روز شد. مدیران مجتمع و دولتی در ابتدا سعی کردند کە با بی تفاوت نشان دادن خودشان 

آنها را مایوس و بە اعتصاب پایان دهند. اما ادامە اعتصاب باعث شد تا اندکی از  دادن امتیازی بە کارگران

مواضع شان عقب نشینی کنند و حق بیمە فروردین ماە را بە حساب تامین اجتماعی واریز نمایند. بە دنبال 

یادی از درخواست سندیکای هفت تپە از کارگران و مردم بە حمایت از کارگران اعتصابی تا کنون تعداد ز

تشکلهای کارگری احزاب و نهادهای مدنی بە این دعوت پاسخ مثبت دادند و حمایت و همبستگی خودشان از 
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و حمایت کارگران و مردم از  اعتصاب و مطالبات کارگران را اعالم کردند. بە دست گرفتن کنترل کارخانە

را بە سود کارگران رقم بزنند. ما نیز  کارگران بە نظر می رسد اقداماتی هستند کە می توانند نتیجە اعتصاب

همچنان از اعتصاب کارگران هفت تپە و مطالبات بە حق کارگران حمایت و همبستگی خلل ناپذیر مان را با آنها 

 بار دیگر اعالم می کنیم. 

 نهضت سوادآموزی در تهران و آموزشیار معلم ١٠٠٠تجمع 

گیری نهضت سواد آموزی کە از شهرهای مختلف برای پیسە روزە نمایندگان معلمان و آموزشیاران  اعتراض

برای  نامەال سە شنبە این هفتە پس از وعدە پیگیری نمایندگان مجلس و ارس مطالبات شان بە تهران آمدە بودند

علت فت. تعیین چند نمایندە از جانب معترضین جهت پیگیری مطالبات شان پایان یابا وزیر آموزش و پرورش 

ن نیز ش از ایاعتراض بە لغو قانون جذب معلمان و آموزشیاران بودە است. شایان ذکر است کە پیاصلی این تجمع 

رات معلمان نهضت سوادآموزی بارها در شهرهای مختلف نسبت بە لغو قانون جذب مبادرت بە تجمع و تظاه

تالش  ای این بسواد آموزمعلمان نهضت . ولی مقامات دولتی توجەای بە آن نشان ندادە بودند خیابانی کردە بودند

ط را ن ذیربکردند اعتراض شان را بطور سراسری سازمان دهی کنند، بلکە زورشان بیشتر شود و بتوانند مسئولی

ز ام است وادار بە پذیرش خواستە اصلی شان کە تضمین شغلی است نمایند. این خود گامی است بە جلو کە الز

 ە قرار گیرد. جانب سایر گروە های مزدبگیر نیز مورد توج

 شرایط قرمز کرونایی و نگرانی از افزایش ابتال بە کرونا در عسلویە

ض موجب نگرانی و اعتراو رعایت نشدن پروتکل های در این هفتە قرمز شدن وضعیت کرونایی در منطقە 

نها آری ارگو کلونی های ککارگرانی شد کە می گویند رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی 

ی ز ابتالارا در معرض ابتال بە کرونا قرار دادە است. کارگران می خواهند کە تدابیر الزم برای جلوگیری 

یمنی و ات نکات پیش از این نیز چند مرتبە کارگران در عسلویە نسبت بە عدم رعایکارگران بە اجرا گذاشتە شود. 

و  تراضاتکی از آن است کە تا کنون توجە جدی بە اعبهداشتی اعتراض کردە بودند. اعتراض تازە کارگران حا

ائل ی کار قدر واقع اگر کارفرمایان و مسئولین دولتی ارزشی برای جان نیرو خواستە های کارگران نشدە است.

سیاری از انند ببودند و سود را بر حفظ سالمت و جان کارگر ارجح نمی دانستند، بایستی کارخانە های ناایمن رام

 "گوید کە میا( )ایلنگزارش  بە آنها می دادند.طیل و پس از ایمن سازی آنها اجازە از سرگیری فعالیت کشورها تع

اد ان بیدبیش از یک هفته است که وضعیت در علسویه و کنگان قرمز است؛ کرونا در کلونی اصلی کارگران ایر

های خاصی حداقل برای کارگران پیمانکاری ها تعطیل شده باشند یا پروتکلرسد که پروژهکند ولی به نظر نمیمی

بیداد" "یلنا هم میگذارد. حتی وقتی کرونا بقول ابر این گفته ما صحه و یا تعمیرات اساسی، اجرایی شده باشد". 

ت که نه یاد اسمعه و زیادە خواهی صاحبان واحدهای تولیدی به حدی زمی کند و جان انسانها را تهدید می کند، ط

ند. عطیل کنتولو بطور موقت حاضرند هزینه تامین ایمنی کارگران شان را بپردازند و نه کارخانه های شان را 

رگاە هکند و  ه وظیفه حفظ جان کارگر را به عهدە دارد از وضع موجود و رفتار کارفرمایان دفاع مینیز کدولت 

 .ماید. نصدای اعتراض کارگر بلند می شود ماموران سرکوبگر را به سراغ شان می فرستد تا آنها را سرکوب 

 تجمع کارگران آبفار خوزستان مقابل استانداری

خرداد کارگران آب و فاضالب روستایی خوزستان"آیفار"در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای شان  31در 

کارگران به نقل از و نامشخص ماندن وضعیت شغلی شان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. )ایلنا( 

ه با ادغام آبفای شهری و "یکی از معترضان با بیان اینکشرکت کنندە در این اعتراض دسته جمعی نوشت 
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شود و ما روستایی استان خوزستان، مدیریت جدید حاضر به پذیرش پرداخت حقوق نیروهای طرحی نمی

مطالبات مزدی کارگران ( 98کارگران همچنان بالتکلیف هستیم، در ادامه مدعی شد: از بهمن ماهه سال گذشته )

 ....". طرحی به تاخیر افتاده است

از پیامدهای از خرد و تقسیم کردن عامدانه کارگران در شرکتهای رنگارنگ خصوصی واین وضعیت ناشی 

، )بخوان از بین بردن حقوق کارگر( حکومت است. کارگران به قانون کاری سیاست استثمارگرانه مقررات زدایی

تضمین حقوق کارگر بدون سندیکا و اتحادیه میسر نشدە و نمی شود. بنا . نیاز دارند که متضمن حقوق شان باشد

 باید هدفمند و به سوی چنین چشم اندازی باشد. بر این سمتگیری اعتراضات 

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت مس چهار گنبد در سیرجان

ی اد و به نحوە اجرار اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد های اردیبهشت و خردد کارگران شرکت مس چهارگنبد

ی تمزدهاطرح طبقه بندی مقابل ادارە کار سیرجان تجمع و خواستار بازنگری در طرح طبقه بندی، پرداخت دس

همه  پدیدە معوقه و پرداخت منظم و به موقع دستمزدهای شان شدند. پرداخت نکردن دستمزدهای ناچیز که به یک

بقول  ە وحتیامان مزدبگیران را برید شود که گرانی و تورم گیر در کشور تبدیل شدە است در شرایطی اعمال می

را  مزدبگیرانورد و خوراک خانوادە های وروز خ 10تنها هزینه خود وابستگان حکومت دستمزدهای کنونی 

رآمد ه یک بتامین می کند. مسئله دستمزد پدیدەای سراسری در کشور است و بهمین دلیل راە حل آن نیز منوط ب

زهای جوابگوی نیا سراسری و همزمان است. اعتراضات پراکندە هر اندازە هم گستردە باشند هماهنگ جمعی

نع بر ت و مواناممکن اسو سازمان یافتگی کنونی نیستند. نظر به این که یک چنین برآمدی بدون حداقلی از تشکل 

ها  ارخانهضات در سطوح کسر راە فعالیت سندیکاهای کارگری زیاد هستند، تشکیل کمیته های سازماندهی اعترا

 . و امکان حرکات سراسری را فراهم نماید می تواند این خال را رفع نماید و شهرها

 درصد دستمزد ها طی دوماە ٦0سقوط ارزش 

درصد  0٦گرانی و تورم و سقوط ارزش پول ملی طی دوماە گذشته ارزش دستمزدها را بنا به گفته کارشناسان 

با حتی ست که دالر در ماە تنزل یافته و این در حالی ا 100 معادل حداقل بگیران بهتقلیل دادە است. دستمزد 

ته از هزار تومان افزودە بر حق مسکن کارگران در سه ماه گذش 200وجود افزایش سرسام آور اجارە مسکن 

افزایش  حدرصد به اصطال 2٦ بیش از دوبرابر با این اوصاف سوی وزیر کار به کارفرمایان بخشیدە شدە است.

حمیل تبر زحمتکشان دستمزد که با آن همه جاروجنجال و فریبکاری دولت و عوامل آن در شورای عالی کار 

 کردند دود شد و به هوا رفت!

 اعتراض کارگران شهرداری در آبادان

سط اعتراضات کارگران شهرداری در شهرهای مختلف که از مدتی پیش شروع شدەاند، در این هفته نیز تو

تمزد ند. دسا. علل اصلی اعتراضات کارگران شهرداری ها کم و بیش مشابه گران شهرداری آبادان ادامه یافتکار

البات ناچیز، پرداخت نکردن منظم دستمزدها، شرایط کاری دشوار و نداشتن وسایل حفاظتی و بهداشتی، مط

ە در ما نشدن دستمزدهای آنها مشترک کارگران شهرداری ها هستند. علت اعتراض در آبادان این بار پرداخت

شتن تشکل و ندا های گذشته است. این اعتراضات هم به رغم اینکه گستردە و دنباله دار هستند، به دلیل پراکندگی

لی تند، وسندیکایی سازمانگر و پیگیر و وجود قراردادهای اسارت بار موقت اگر چه کال بدون دست آورد نیس

 . به دلیل برجا ماندن مطالبات استپاسخگو مطالبات نبودە و نیستند. دلیل آن هم تکرار اعتراضات 
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 جُنگ کارگری

 کارگر آذرآب ٤2صدور محکومیت قرون وسطایی برای 

 وحکومت  هفته در حالی که ابراهیم رئیسی رئیس فریبکار و جنایت پیشه دستگاە قرون وسطایی قضایی این در

ی بودند عدالت تنی چند از مسئولین این قوە مشغول الف و گزاف گویی و فریبکاری راجع به مبارزە به فساد و بی

الق و گزارش کنند. خبر صدور احکام زندان، شو رئیسی روزنامه نگاران را  دعوت می کرد که فسادها را 

یی که اعتراض صنفی و افشای فساد هاکارگر حق طلب کارخانه آذرآب به جرم شرکت در یک  ٤2بیگاری برای 

شت از سر در جریان واگذاری کارخانه آذرآب صورت گرفته منتشر شد. آنچه در این احکام تازگی داشت و نشان

گران در که برای کار دارد، صدور حکم بیگاری استو بازی های فریبکارانه رئیسی قرون وسطایی این احکام 

ورد مو در  . شالق نیز البته جزء مجازات های قرون وسطایی است که پیش از این نیز رایجنظر گرفته شدە است

ارز انان مبمحکومیت سه تن از جوکارگران معدن طالی "آق درە" نیز اعمال ی شد. همزمان با آن رسانهها خبر 

ا رقلیان  مچنین سپیدە. هکرد که در جریان خیزش آبان سال گذشته دستگیر شدند منتشربه اعدام را و حق طلب 

ا عدە هر این بدوبارە به دلیل اینکه حاضر به تقاضای عفو از خامنهای نشدە بود به زندان برگرداندند. افزون 

ی دیگری از مبارزان آزادە دیگر را به جرم عدالت خواهی و کمک به محروم شدگان و گرسنگان که همگ

مه هیدند. ان شان هستند  را با اتهامات جعلی به بند کشقربانیان حکومت فقههای زردوست و زرپرست و همدست

به راە ز ارس رژیم نشان می دهند که این اقدامات ناشی از تدر رسانه ها این وقایع و انتشار عامدانه اخبار آنها 

آبان  ودی افتادن خیزشی است که در راە است و سرکوب آن بخاطر گستردگی پایگاە اجتماعی اش مانند خیزش 

رزات مبااە نخواهد بود. با این همه ترساندن مردم از سرکوب دوران اش به سر رسیدە و نمی تواند سد ر میسر

باف،  ، قالیمردم برای آزادی و عدالت اجتماعی گردد. ما همه این اعمال جنایتکارانه را که خامنهای، رئیسی

 ان و عدالتمحکوم و از همه آزادیخواهدارند  ها در آنروحانی و دیگر سران ارتجاع و استبداد نقش اصلی را 

لید شدن نیات پ برخیزند و مانع ازعملیمبارزە به با موج تازە سرکوبها دوشاش یکدیگر پژوهان انتظار داریم که 

 رژیم علیه مبارزان در بند گردند. 
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