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 یادداشت   

 های اعتباری؛ کابوس رشد اقتصاد انگلیسهام عدالت و کارت

 مراد رضایی

 

 رشد حجم پول و تورم
 

ی ویژه طبقهحداقل از زمانی که بحث تعیین حداقل دستمزد، به یک موضوع اقتصادی جاری در میان مردم و به

داشتن افزایش نگهانان حامی سرمایه، برای پایینتصاددترین توجیه شورای عالی کار و اقکارگر تبدیل شده است، مهم

 شود!دستمزدها حتی نسبت به تورم موجود، این بوده است که افزایش حجم پول موجب تورم می

ش های استقرار دولت روحانی، همواره در مقابل افزایواعجبا که این اساتید مخالف افزایش حجم پول، در سال

فرد خود را تنها در مورد افزایش حقوق اند و این کشف منحصربهکوت کردهصوری حجم پول توسط بانک مرکزی س

 کنند. اما این استدالل اقتصاددانان وابسته به اردوی سرمایه، دو ایراد اساسی دارد:کارگران خرج می

ه حجم ب ی تورم در ایران، آنچنان که در اقتصادهای متعارف متکی به افزایش حجم پول است،یک اینکه رشد فزاینده

اقع کاهش ی تورم در ایران به دلیل افزایش قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز یا در وپول وابستگی ندارد. بخش عمده

یران ارم در ارزش پول ملی، خواه به دالیل سیاسی و خواه به دلیل داستان تکراری گم شدن دالرها، منبع اصلی تو

 کند و اثر خود را به شکل تورم درپول است که کاهش پیدا می شود! بلکه ارزشاست. در واقع چیزی گران نمی

تواند می دهد. درک این موضوع نیاز چندانی به دانستن مبانی علم اقتصاد ندارد. هر شهروند ایرانیاقتصاد نشان می

له نسبت صعودهای گاه صددرصدی قیمت ارز و گران شدن مواد مصرفی روزمره را در هر خرید از فروشگاه مح

 متوجه شود.

ی پولی به معنی مجموع اسکناس و مسکوک در دو اینکه افزایش حجم پول، دو متغیر اساسی دارد. متغیر اول پایه

« تنها و تنها»ی این پایه ها نزد بانک مرکزی است. تعیین کنندههای موجود در بانکگردش به عالوه سپرده

ی پولی دوم ضریب افزاینده است که شامل ضریبی از پایههای اقتصادی دولت و بانک مرکزی است. متغیر سیاست

ها، در ساختار اقتصادی تولید است که به دلیل مناسبات اقتصادی، اعم از معامالت مردم و همچنین تسهیالت بانک
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 اً بخشگذارد که اوالً تاثیر تورمی چندانی ندارد و دومشود. تاثیر افزایش دستمزد بر نقدینگی بر این دومی اثر میمی

 شود.ی آن نیز در ساختار مالی و بانکی ایجاد میعمده

رداد خاش کافی است تا آزادسازی فروش سهام عدالت در آشنایی با آن توجیه ضد کارگری دولت و اقتصاددانان حامی

الم با اع ملیون نفر در کشور سهام عدالت داشتند که از خرداد سال جاری و 50سال جاری عجیب جلوه کند. حدود 

ین اآید، هدف دولت از توانستند این سهام را بفروشند. البته آنچنان که از گفتار مسئوالن اقتصادی دولت برمیدولت می

ی زیادی از مردم و همچنین تحریک کار نه فقط آزادسازی فروش، که ایجاد امکان ورود به بورس برای عده

ی مدهماند و بخش عتصادی، کسی منتظر پیشنهادات دولت نمیاقتصادی بود. اما کیست که نداند در این وانفسای اق

 ای بر حجم پول در کشور وارد شد.مردم متمایل به فروش سهام عدالت بودند. در نتیجه تاثیر گسترده

 ی سهام عدالتچاله
 

باره یکبه ها مشخص نبود،ی عینی آنتعیین قیمت سهام عدالت، ایجاد عدد از عدم بود! یک سری کاغذ، که پشتوانه

ود بها تبدیل به پول شوند. این سیاست مالی، اتفاقاً سیاستی توانستند در بانکحائز چند ملیون تومان قیمت شدند و می

های تگذاران اقتصادی واقف بودند که تاثیر تورمی سیاسکه تاثیر مستقیم و شدیدی بر تورم هم دارد. اما سیاست

اند تاثیر ای شدید است که افزایش حجم پول در اثر آزادسازی سهام عدالت نتوازهمنتهی به افزایش قیمت ارز، به اند

 داری بر آن داشته باشد.معنی

تواند ای که میدولت از آزادسازی سهام عدالت دو هدف عمده داشت. اول دادن یک پاسخ عمدتاً روانی به فقر فزاینده

 96ماه شود. دو اعتراض بزرگ دی 98و  96های الموجب بروز اعتراضات گسترده نظیر اعتراضات سراسری س

طوالنی مدت ادامه دارد، مطالبات مشخصاً  ها هنوز در هیئت احکام اعدام و زندان، که سرکوب آن98ماه و آبان

یگر دها عاجز بوده است. بسیار طبیعی است که همان مطالبات بار اقتصادی داشتند که دولت از پاسخ دادن به آن

 جی سهامبرآمد اعتراضی گسترده شوند. دولت راه تعویق این اعتراضات محتمل را در پخش پول به میانمنجر به 

الترجیع گفتمان اقتصادی دولت تبدیل شده کند. دوم تقویت بازار سرمایه. بورس که اکنون به بیتعدالت جستجو می

شود، نیاز به یک محرک همچون ن انجام میآ داشتن بازارنگهاست و انواع شگردهای اقتصادی و تبلیغاتی برای گرم

ً مشتری ز های ناشی و ناوارد را به خود جلب کند. بخشی اسهام عدالت داشت تا تعداد زیادی مشتری، و عموما

 صاحبان سهام عدالت به سودای سودهای بزرگ وارد بازار بورس شدند.

ی جدیدی مبتنی بر سهام عدالت در راه شود. برنامهیمیزان محدود نم برداری دولت از سهام عدالت به همیناما بهره

 م عدالت.های اعتباری متکی به سهااست. مقروض کردن همه به دولت با کارت

 های اعتباری، یک حباب اقتصادی واقعیکارت
 

ای مههای دولتی وزارت اقتصاد، این هفته طی بخشناموضوع از این قرار است که معاون امور بانکی، بیمه و شرکت

ی های کشور، آنها را مکلف کرد، در خصوص پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه برابه مدیران عامل کلیه بانک

نامه به مصوبه شورای عالی بورس و بخشنامه رسانی کنند. اتکای این بخشصدور کارت اعتباری مشتریان، اطالع

 «ت خرد به مردم به پشتوانه توثیق سهام عدالتاعطای تسهیال»ا بانک مرکزی در رابطه ب 1399 خرداد 12مورخ 

 است.

توانند از طریق نظام بانکی تا مشموالن سهام عدالت می»ورزی، عضو شورای عالی بورس ی حسین سالحبه گفته

توانند با رصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن مید ۶0 تا ۵0 سقف

ت ال فرصعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند، براساس این طرح، مشموالن سهام عدالت تا یکسمراج

 «دارند وجه را با بانک تسویه کنند.
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چیده. نه پی هر قدر هم که مسئوالن اقتصادی دولت بخواهند موضوع را پیچیده کنند، موضوع اساساً نه جدید است و

کنند که با کنند و در مقابل آن کارتی دریافت میی فروش سهام، آن را گروگان بانک میدارندگان سهام عدالت، به جا

ردن پول، کدرصد سهام گرو، خرید کنند، بدون اینکه پول داشته باشند. از موقع خرج  60توانند تا میزان حدود آن می

 ام مالک برگرداند. وگرنه سهصاحب سهام عدالت یک سال فرصت خواهد داشت که پول بانک را با سود آن به بان

 شود.بانک می

ودن بحباب »حباب اقتصادی، اصطالحی که این روزها به میانجی ادعاهای گاه و بیگاه حسن روحانی در مورد 

ل آن کند. سیاستی که تداوبه موضوع شوخی و طنز تبدیل شده است، با چنین سیاستی به شکل واقعی بروز می« گرانی

 گیر کند.زمین 2008ی بزرگ نظیر اروپا و آمریکا را در سال حتی توانست اقتصادها

 ر قالبدموضوع حباب مالی، پیوندی جدی با موضوع بورس دارد. تولید ارزش در اقتصاد چه در قالب کاال و چه 

مالی  یبازان و تمام آنان که از سرمایهگیرد. بورسخدمات، به میانجی کار انسانی، خواه یدی و خواه ذهنی انجام می

لید ارزش کنند، بخشی از اقتصاد هستند که هرچند هیچ نقشی در تولید ارزش واقعی ندارند، اما در سود توارتزاق می

زاترین بخش آن است. حال گرایش بخش بزرگی از ترین و بحرانداری، انگلیشوند. این بخش از سرمایهشریک می

کند، یی بین تولید و مصرف را از تعادل خارج مان مدت رابطهمردم آماده به تولید، به بازارهای سرمایه، در می

کند. حباب مالی یعنی قیمتی ، ایجاد می«حباب مالی»شود و در نهایت منجر به بازارسازی و عددسازی موهومی می

بنابراین  شوند.داری مالی ایجاد میی سرمایهروی کاال و خدمات، که نسبت واقعی با آن ندارند و در روندهای پیچیده

 ساز کسی جز تیم اقتصادی دولت روحانی نیست.ی هم داشته باشد، این حباب«سازحباب»اقتصاد ایران اگر 

ی اعتبار، اصل پول و سود آن را برگرداند و کنندههای اعتباری نیز، همانند بورس است. چه استفادهنقش این کارت

قشی نلید آن بانک پیشاپیش از سودی بهره برده است که در توچه بانک سهام او را در عوض پول ببلعد، نهاد مالی 

لی ها با اجرای این طرح نقش انگشود. بنابراین بانکدارد. ارزش در اقتصاد، تنها با کار یدی و ذهنی انسان تولید می

 کنند.خود در اقتصاد را تثبیت می

ها واهد داشت: مردمی که تمام عمر به بانکهم هم خهای اعتباری یک تاثیر اجتماعی ماز طرفی توزیع این کارت

قم زده ی را رمقروض هستند، بنابراین مجال نفس کشیدن هم ندارند. چنین سیاستی در اقتصاد قدرتمند آمریکا وضعیت

های عمومی در این کشور، سی درصد از تولید المللی فیتچ، میزان بدهیی مؤسسه اعتبارسنجی بیناست که به گفته

ه بدارد،  بیشتر است. این وضعتی است که برای آمریکا، که حداقل امکان اشتغال و کسب درآمد نسبیناخالص ملی 

کن، در ای همچون مسوجود آمده است. در اقتصاد بیمار ایران، با آمار باالی بیکاری، حتی عدم رفع نیازهای اولیه

 قتصادیت و متوسط جامعه را از نظر اعین اشتغال، این مقروض بودن در یک مدت یک تا دو ساله، طبقات فرودس

 خواهد کرد. گیر و از حیث اجتماعی دست به دامن دولتزمین

داری مالی و انگلی، برنامه دولت روحانی برای سال آخر ریاست جمهوری است. هدایت اقتصاد به سمت سرمایه

ها دیر یا ما عواقب اقتصادی این طرحاند در کوتاه مدت، به نظر خوشآیند به نظر برسد. اای که حتی شاید بتوبرنامه

ها، بدون اصطالحات پیچیده و ابهام گری در مورد این طرحگیر بخش بزرگی از جامعه خواهد شد. روشنزود دامن

 رگری است.ای بر دوش نیروهای چپ و کای وظیفهداری، امروز به مثابهی اقتصاددانان سرمایهآمیز مورد عالقه

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایسرکوب سند به
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 ما! هفیو وظ یصالح یمصطف هتکارانیاعدام جنا امیپ

 صادق کار

 

ر دشرکت کنندگان  هسرکوبگرحکومت ب یروهاین هتکارانیهجوم جنا انیدر جر هک یاز جوانان یکی یصالح یمصطف

 .سرو صدا اعدام شد یب هگذشت هبود در هفت ەاعدام شد هبازداشت و محنکوم ب96 ەما ید زشیخ

ن از ت 3م حکم اعدا یهعل ه"کدی"اعدام شان نکن نیپرطن یتریتو نیتنها چند روز پس از کمپ یحکم اعدام مصطف یاجرا

ب حساب و کتا و با هتکارانیجنا یشد و انتخاب زمان آن در واقع واکنش هاجرا گذاشت هب98آبان  زشیشرکت کنندگان در خ

 انی یناقاض هک یهستند و احکام ەگنایدانستند ب یم ههم هبود ک یانجو 3احکام  یهمردم عل یونیلیم 11 تیدر مقابل تو

 .و اساس اند یهفاقد پا اندەکرد یآنها سرهم بند یبرا یفقاهت یها ەدادگایب

 11 تیل توئدر مقاب ییقضا ەدستگا ینیبود. بعد از عقب نش هرانیهم غافلگ یکم یو شجاع نجف آباد ەجوان آزاد اعدام

 نیبا ا حکومت یمنیسرکوب اهر ەدستگا هکرد ک یتصور م یاعدام کمتر کس هجوان محکوم ب 3احکام  قیو تعل یونیلیم

ن تبهکارا هبا چ هنبرند ک ادیرا در بوق و کرنا کند تا مردم از  نرا اعدام و خبر آ یو مصطف دیبرآ یسرعت در مقام تالف

 نیا از گریها را از سر بدر کنند. مقصود د یفکر اعتراض و تکرار کار مصطف هطرف هستند بلک یرحم و مروت یب

در  شرکت لیدل هآنها هم ب هاست ک یگریدر مورد مبارزان د یینها یریگ میتصم یبرا یتست واکنش افکار عموم تیجنا

رمکرر و تکرا هبواسط گرید هحرب نی. در مورد ترساندن مردم ااندەاعدام شد همحکوم ب 98و آبان  96 ید یها زشیخ

 یتیضاجم نارو ح یدشوار و بحران یو ا وضاع و احوال مردم بقدر طیندارد. شرا یادیز ەمردم اثر بازدارندترس  ختنیر

 ی. ولکنند یریالوقوع جلوگ بیقر یها زشیتوانند از خ یمردم نم ترساندنبا  هاست، ک ادیو مخالفت با حکومت آنقدر ز

ر رکوب دسد. اگر برخورد مردم و مخالفان استبداد و کنش مردم دار هب یآن بستگ هجینت یدر مورد تست افکار عموم

 یحصال یام "مهداعد املغو احک هتوان ب یآن انجام شد، م یحواش هباشد ک یو اقدامات یونیلیم 11 تیتوئ تیفیو ک ەانداز

کوم اعدام مح هب یمانند مصطف ه" کیو عباس محمد یانیک یهاد ،یکندر ینظر دیمج ،یمحمد بسطام ،یقلعه شاهرخ

 یاه هانخ هدر شکنج ریاس زیعز هنانیهم م نیا هفتیش ینجات جان ها م،یاگر بگو ستیبود. اقرار ن دواریام اندەدش

اعدام  از یریجهت جلوگ یافکار عموم جیما دربس یابیو کام ەو عدالتخوا ەآزاد انیرانیا ههم یهمت وتالشها  هحکومت ب

جات ن یبرا میدار هک یاسیو س یاهقیکنند فارغ از اختالفات سل رمانیلگغاف ەدوبار هنکیقبل از ا ەنشد ریها دارد. پس تا د

 !میجوان دست بکار شو 5 نیا

 نکنید_اعدام#



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 79 79 شماره 2020گوست آ 7 ، برابر1399مرداد  17 جمعه

 

 

- 5 - 

 جُنگ کارگری

 فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل: تضمین حق کار برای کارگران غیررسمی  -2016اوگاندا، اکتبر 

 بخش ششم -از "جنوب" ی(: نگاه1کاران") یمی"د یسازمانده

 روِور یسال

 

 ادامه - یقاچاق انسانها و بردگ یورا

 تیاقعبا و استیانطباق س -یررسمیغ یکارگران در اقتصادها حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهائر مدلبتوانند   ینم گرید استهایدارند. س یمشاغل امروز تیفیاز ک یروشن ریر عوض، حکومتها به داشتن تصود

ده اند. ش فیعرت یشغل یایبا درآمد ثابت و مزا یرانیکارگران مزدبگ شتریگذارند که ب نیاتکا کنند که فرض را بر ا

تصاد در اق کیپیکارگر ت کیدهند که  صیتشخ دیبا یاستخدام یاستهایس و یاجتماع یاستهایس ،یشهر یاستهایس

 .از آنها برخوردار بوده اند یرسم یاست که کارگران مزد یجاافتاده ا یتهایمحروم از حما یامروز

 ،یالمت، بازنشستگس ۀمیمدت و ب یطوالن یآن که کارگران از قراردادها یب – یو سوانح کار یماریچون ب یخطرات

 یهائ هنیوضع را با هز نیاند. اگر ا افتهی یاریو اخت یفرد ۀجنب –برخوردار باشند  یکار یایمزا گریوالد و دحق ا

ازد، س سریخود را م یشود تا گذران زندگ یم تحملمطلب( م نیا ۵ ۀبه شمار دی)رجوع کن ایمثل گلور یکه کس

 تیومفقر، و محر ۀاز ورط شینجات خو یرااز کار کارگران ب یریشگیکه ماحصل آن پ دید میخواه م،یکن بیترک

ه با دست توانند به حکومت کمک کنند ت یم یکارگر یجامعه است. سازمانها کیدموکرات اتیآنان از مشارکت در ح

 .بزنند یامروز ۀشد یبا اقتصاد جهان یشتریدر انطباق ب یو نوآورانه ا ناسبترم یاستهایس یطراح

در  یررسمیغ یکنند که شرکتها قیتصد نیهمچن دیبا یاستخدام یاستهایو س یاجتماع یاستهایس ،یشهر یاستهایس

 یساختار یتهایبا محدود یرسم ریکوچک غ یقرار دارند. شرکتها یرسم یبا شرکتها اسیدر ق ینابرابر تیموقع

 یرند مکردن تمام اقتصاد دا یدر رسم یکه سع یمواجه اند و مقررات یبزرگ رسم یدر بده بستان با شرکتها یاریبس

 .مناسبات نابرابر را شدت بخشند نیتوانند ا
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 یجهان بزرگ در سطح یحاکم بر شرکتها یتهایمحدود فیکار است: با تضع تیفیک ۀبا مسئل وندیدر پ ریاخ مشکل

 دنیحساب پس کش یو کدر کردن مناسبات شفاف برا سکیر یبرونسپار یرا برا یشتریمهارت ب یرسم یشرکتها

است.  ز فقرانجات  یکارگران برا کاناتکار و کاهش ام تیفیمهارت افت ک نیا میمستق ۀجی. نتکنند یاز آنها کسب م

 .متوجه همه شده است ندهیفزا ینابرابر نیعواقب ا

 ریپذ تیمسئول یشرکا

 ز،ین انیارفرمااند تا ثابت کنند که حکومتها و ک افتهیرا  یعیبد یراه ها یررسمیکارگران غ یسازمانها خوشبختانه

ست که ا یآموزنده نقش ۀنمون کیعادالنه تر نقش داشته باشد.  یجامعه ا یدر بنا دیبا ش،یخو ۀبه نوب کی هر

 .کرده اند فای" ایاجتماع نیأمنو به ت یکردهای"رو نیدر تدو یررسمیکارگران غ یسازمانها

ر بر کا یتنمب یاتهینها از حمااند. آ یاجتماع نیبه تأم یدسترس یفاقد ابزار الزم برا یررسمیکارگران غ یطور کل به

 یاعاجتم یتهایمحروم از حما نیشوند. آنها همچن یکارفرما نم -کارگر  ۀافتینظام  ۀمشمول رابط رایمحروم اند ز

را  یائه حلهاز آنها را یحال برخ نیشوند. با ا یمحسوب م ارک یکار و دارا یروین رایاند، ز یمرتبط به فقرزدائ

 ئتینمونه ه ی. براکنند یم بیشان ترک انیکارفرما ایرا با سهم دولت و  یاجتماع نینها در تأماند که سهم خود آ افتهی

 یم نیتأم یا یپرداخت اضاف قیباربران شد. صندوق آن از طر یبرا یاجتماع نیتأم تیدر هند موفق به تثب یماتاد

آن که  یا برااست اقدام زباله گرده نیبپردازند. همچن دیکنند، با یکه از کار باربران استفاده م یشود که کسان

 .زباله، وادارند یخاصه در انبارها من،یا یکار طیشرا جادیانبوه را به ا ۀزبال دکنندگانیتول

ر د زین یا دوارکنندهیتحوالت ام ،یررسمیکارگران غ یسازمانها یرو شیپ یاساس یچالشها رغمیکه عل نیا خالصه

 ۀادکنندجیا ایهمچون گلور یاند. کارگران یاقتصاد جهان یکنون طیدر شرا ترشیب تیاند که محتاج توجه و حما انیجر

و  ناستمدارایکوشد تا سس یم یررسمیغ کارگران یندگیحال که با نما نیاست، در ع گرانیخود و د یکار برا

ده ران بغال انیجر یاسیس یروندها یۀصورت به حاش نیا ریمطلع کند که در غ یرا از وضع کارگران استگزارانیس

 بماند. دهیناد دینبا یو اجتماع یحقوق اقتصاد یخواهند شد. نقش آنان در اعتال

 

 !میرا سازمان ده یکارگر یهایهاتحاد  
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 4بخش  -مکونگ -ایجنوب شرق آس یدر منطقه آزاد اقتصاد ینشیگز یو هژمون یسازمانده ن،یمهاجر

 2019 ایفرنینشگاه کال(: انتشارات دا1به جهان) ینگاه – کمیو  ستیدر قرن ب یاز کتاب مساله اجتماع یفصل

 آرنولد سیدن

 گودرز ترجمه

 

 مکونگ یتجار-یمنطقه آزاد صنعت

 

 یو مساله اجتماع ینشیگز یهژمون

تالش  رکت ومشا جهیآن که نت یکارگران است بجا نییمکونگ بسته به دستمزد پا یالملل نیو ب یتوسعه مل ادامه

 شیافزا بیل ترغروند به طور مثال شام نیباشد. ا یدر شبکه بازار جهان دیدر تول ژهیاهداف و نهیتوسعه به یبرا

ات مقرر و ییایجغراف یزیمشابه با برنامه ر فشود. اهدا یم یمناطق آزاد اقتصاد سیو تأس یصادرات داتیتول

گ نوا هوایآ قیتحق را پاسخگو باشند. یاجتماع یعدالتیآن را ندارند که مشکالت گسترده تر ب ییمداخله گرانه توانا

شده  ینجها هیاز انباشت سرما ژهیو یفرمها نیتأم یناهمگن برا کیو استراتژ یکردن ساختار راهبرد زهیبه تئور

در  اونگ لیرسد. با تحل یبه نظر م یو حفظ توسعه و گسترش ضرور یدولت تیمشروع یبرا تیجمع تیریو مد

ملت، که  -توافق دولت کیدهد تا بتواند به  رییرا تغ یاسیس طیآن است که شرا یهدف دولت ن،ینمونه چ

هد، د یر مقرا یدگزن طیو بهبود شرا یاجتماع نیو تأم یاقتصاد داریرا در برابر توسعه پا یاسیس یکتاتورید

 .ابدیدست 

 دیمخالفت با توده ها منجمد شود بلکه با یتواند در نوع ینم یجهان هیخود با سرما یدر نظام چندچهرگ دولت

دولت حاکمه  کیلحظه در نقش  کیبگذارد، در  ریمتزلزل موجود تاث طیرادر ش کیو استراتژ یبطور راهبرد

از نزول هرچه  یریشگیپ یبرا رانبعد در نقش محافظ حقوق کارگ یمقتدر و جبار نسبت به کارگران و لحظه ا
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 هیو انباشت سرما یاجتماع یدر ارتباط فضا کردیرو نیآنان به کار مشغول شود. ا یزندگ طیاقتصاد و شرا شتریب

ً یمستق نشان دهنده دورشدن از مقررات و  ونیزاسیتئور نیاست. ا اریدر جبر و اخت یدولت یکنشها یپاسخگو ما

شود و به  یم میتنظ یمحدود به منافع مل یبر اساس محورها استیآن س دراست که  یاسیالتزامات اقتصاد س

 انجامد. یم یانسجام محل

 موعهرمجیدر ز یا سهیمقا یایمزا نیتأم یاقدامات دولت براجلب توجه به  یطور خالصه روش اونگ برا به

ً مداخالت ع نهیکارگران را به هز تیو جمع یاقتصاد یسکتورها تیمناطق مناسب است. از آنجا که هدا  مدتا

گذارد.  یم دیتوسعه تاًک سهیمقا ژبر مترا جهیو در نت دینما یجابجا م یمل ینهایشده در سرتاسر سرزم یهماهنگ

 ست کهحکومت ا یقانون تیمتناقض در باره حقوق و مشروع یحذف شده ادعاها دگاهید نیاز ا تینها آنچه در

 شود. یم یدولت یپروژه ها یو عقب ماندگ ریباعث تحق

گران شم کاررا باهم دارد از چ هیسرما سکیو ر یکننده نقش دولت نییتع ازیکه امت یظاهر دولتمدار جهینت در

 نهیزم نیجنبش شکل دهند. در ا هیرا عل یرابطه اجتماع ستیبا یم یگرید گرانیازماند و ب یم دهیقدرت پوش

 یاز باز یآنجا که و ژهیدهد، به و یم"دروازه تنوع" اونگ ارائه  یاز تئور یانتقاد بامعن کی تیاسم نیگو

 یشگیهم تیولکند که به مشغ یاز تناقضات صحبت م یچالش دائم کی یدر ترم ها دیتوده ها و تول نیب کیالکتید

( میسل)ت تیرضا بیو ترک هیشده به تجز نییتب تیاسم لهیکه وس ینشیگز یبدل شده است. هژمون یدر دستگاه دولت

 که از یدیتهد ایمشخص از کارگران بر اساس ارزش  کار منتسب به آنها و  یهدف گرفته بر گروه ها یاجبار

 شود. یکند، اعمال م یمبارزات آنها احساس م

ه جامد کان ینم یهژمون کیبه  هیشدن سرما یکند که چگونه اجتماع ینکته کمک م نیا دنیه به فهممداخل نیا

ال رشد و اتص دیتول شیدولت و افزا تیمشروع نی. بلکه به امکان قطع رابطه بابدیلزوماً به تمام جامعه گسترش 

با  یه نحوبکه  یرا به کسان یدودمح ازاتیتپردازد که ام یم کیهژمون یاز پروژه ها یناش تیاقتصاد با مشروع

ه منطق در سراسر یاجتماع نیتأم استیس ازاتیامت نیکند. از جمله ا یدر ارتباط اند عرضه م یحکومت مردم

 گردد. یمکونگ را شامل م

[1] The Social Question in the Twenty-First Century Book Subtitle: A Global View 

Editor(s): Jan Breman, Kevan Harris, Ching Kwan Lee, Marcel van der Linden 
Published by: University of California Press. (2019) 

 کارانیب یبرا یکاریب یهمیب
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 صبرها لبریز شدەاند!

 صادق

 

فته همراە با هیکی از شرکت های پیمانکاری است که کارگران آن در این  "همپا"کارگران شرکت پیمانکار 

ش ز گزارو خواهان افزایش دستمزدهای خود شدەاند. آنطور که ا اند کارگران صنعت نفت به اعتراض برخاسته

عالی  سر و دم بریدە )ایلنا( برمی آید، ظاهرا صاحب شرکت حاضر به پرداخت کردن افزایش دستمزد شورای

کت که شر کار به دستمزد کارگران اش نشدە است و میانجیگری رئیس ادار تعاون، کار و رفاە شهرستان "مهر"

 آن قرار دارد نیز رە بجایی نبردە است. "همپا" در 

ر تان مه، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس«برهانی نسب»این خبرگزاری در گزارش خود نوشت:"

ت رده اسکبه ایلنا، گفت: کارگران شرکت همپا برای افزایش دستمزدهای خود اعتراض کردند اما شرکت اعالم 

ر گزارش دتواند جدا شود". کارگران نیز بعد از این تهدید اعتصاب نمودەاند. می که هرکس مایل به ماندن نیست،

می ه اقداچاشارەای به اینکه رئیس ادارە کار شهرستان مهر پس از پاسخ منفی کارفرما به درخواست کارگران 

 یان تبدیلارفرمابه کنکردە است. اما کیست نداند که وزارتخانه و ادارات کار به مراکز خدمت رسانی  ،انجام دادە

 ش نباشند؟ه داران باشد، اما وزارتخانه هایشدەاند. مگر می شود دولت خودش کارگزار سرمای

کار  قانون یکی از وظایف اصلی ادارات کار نظارت دقیق بر اجرای قانون کار در کارگاە ها و شرکتهای مشمول

نظارت بر  دەاند.و کارگران مکلف به رعایت قانون ش است. مطابق مفاد باقی ماندە در قانون کار فعلی کارفرمایان

برخورد  ان خاطیپردە شدە است. ادارات کار وظیفه دارند با کارفرمایسفاد قانون کار نیز به وزارت کار اجرای م

 قانونی بکنند و آنها را مکلف به اجرای قانون کنند. 

فه ف محسوب می شود و ادارات کار وظیافزایش ندادن دستمزد مصوب شورای عالی کار توسط کارفرما تخل

نی قرار د قانودارند کارفرمایانی را که از پرداخت افزایش دستمزد کارگران شان خودداری می کنند را تحت پیگر

ش ه پذیربدهند. اما ظاهرا ادارە کار شهرستان بهار به وظیفهاش عمل نکردە و کارفرما هم با گفتگو حاضر 

 ە که آنها به اعتصاب روی آوردەاند. افزایش دستمزد کارگران نشد
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ی ارفرماکبرخورد صاحب این شرکت با قانون و حقوق کارگر و همچنین استیصال رئیس ادارە کار در مواجه با 

خش بخاطی البته منحصر به یک یا چند شرکت و کارفرما نیست. این یک پدیدە بسیار گستردە سراسری در 

ادی اری است. اکثر کارفرمایان بخش خصوصی با وجود تغییرات زیخصوصی بویژە در میان شرکتهای پیمانک

ستمزدها اچیز دنکه دولت و مجلس در قانون کار به نفع آنها و به ضرر کارگران انجام دادەاند و به رغم افزایش 

 مفاد جرایر به امدتهاست که بکلی قانون کار را به کنار نهادە و با قلدری و اطمینان از عدم پیگرد قانونی حاض

 ند. رفتارد نیستقانون کار و مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاە که اندکی با خواسته های آنها تفاوت داشته باشن

ایان ضد کارگری خود دولت، مجلس و دیگر نهادهای حکومتی با حقوق کارگران باعث یکه تازی های کارفرم

اچیز نستمزد ت وجود دارند که نه تنها افزایش دبویژە در شرکتهای پیمانکاری شدە است. هم اکنون هزاران شرک

ا نیز قبل ر قانونی کارگران را از اول سال تا کنون پرداخت نکردەاند، بلکه بسیاری از آنها دستمزدهای سال

 ولت نیزدیکی از دالیل عمدە اعتصابات گستردە کنونی در صنعت نفت، همین قضایا است. خود  کاهش دادەاند!

ر تومان به هزا 200تمزدها به همین گونه است. بعنوان نمونه می توان به تعلل در تصویب رفتارش در مورد دس

یب ا  تصورحق مسکن کارگران که در شورای عالی کار پذیرفته شدە اشارە کرد که دولت نه هنوز تا امروز آن 

دید جسال  ز ماە نخستو ابالغ نمودە و نه قصد دارد مطابق قانون موجود از کارفرماها بخواهد حق مسکن را ا

ر آن اختیا پرداخت کنند. در مورد پرداخت همسان سازی حقوق بازنشتگان نیز که ربطی به کارفرمایان ندارد و

ش افزای در دست دولت و سازمان تامین اجتماعی است، به همین ترتیب رفتار نمودە است. حاال دیگر مطالبه

رمایان خت شورای عالی کار است که هنوز بسیاری از کارفدرصدی خفت بار دستپ 26دستمزد فراتر از مصوبه 

. کردند از پرداخت آن طفرە می روند. اعتصابیون اگر از دستمزد شورای عالی کار راضی بودند اعتصاب نمی

ه نافزایش واقعی دستمزدها متناسب با هزینه های واقعی زندگی محوری ترین خواست اعتصابیون است و 

ان هنوز از درصد افزودە بر دستمزد کارگران که عدەای از کارفرمای 26. بیشتر از آن مصوبه شورای عالی کار

تورم  ش جهشیاجرای آن طفرە می روند و کارگران آن را ناچیز می دانستند، طی ماە های اول سال در اثر افزای

 ن شروعدتر از ایاگر شیوع کرونا نبود این اعتصابات زو و قیمتها و سقوط ارزش پول کشور خنثی شدە است.

ان کارگر می شدند. دولت و کارفرمایان این تاخیر را نباید به حساب پذیرش تصمیم شورای عالی کار از طرف

 تلقی کند. 

ش تها پییکی دیگر از خواستهای کارگران اعتصابی پرداخت به موقع و منظم دستمزدهاست. کارفرمایان از مد

بود سود نند، کمککردەاند.  دلیل این کار بر خالف آنچه که وانمود می شروع به ندادن به موقع و منظم دستمزدها 

ست ان ریااست که در زمان و منابع مالی نیست. بلکه یک ترفندە حساب شدە برای به گرو گرفتن اختیار کارگر

زمان در آن  را به زعم خودشان مطیع اوامر کارفرمایان نگاە دارند. انجمهوری رفسنجانی باب گردید تا کارگر

 انارگرککه وضعیت اقتصادی به گونه دیگری بود و بهانه های امروزی وجود نداشت همیشه دوماە از دستمزد 

گران رد کاررا به عمد گرو می گرفتند. دولت روحانی نیزکه نعل به نعل همان سیاستهای دولت رفسنجانی در مو

ست. این شدە ا ە که به یک پدیدە سراسری تبدیلرا اجرا می کند پرداخت نکردن منظم دستمزدها را چنان رواج داد

فرمایان ود کارسدر حالی است که در قانون کار که یادشان رفته آن را نیز مانند بسیاری از مفاد این قانون به 

کردن  دآری گرو گرفتن و منجمتغییردهند، پرداخت نکردن منظم و به موقع دستمزدها جرم محسوب شدە است! 

یاست ست! یک قر نه به دلیل سودآور نبودن شرکتهای پیمانکاری و نه نداشتن منابع مالی اسدستمزدها زیر خط ف

 نئولیبرالی جهت به اسارت گرفتن کارگران است!

کتهای ها، شراگر این شرکتها سود ندارند چرا این همه توسط دالل ها معامله و دست به دست می شوند؟ این قصر

 نند پس ازل می کحبان این شرکتها  و آقا زادگان و پولهایی که به خارج منتقمتعدد، ماشین های چند میلیاردی صا

 کجا آمدەاند؟
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 حل های کارهزار کارگر در اثر سودجویی های صاحبان کارخانه ها و کمبود وسایل ایمنی در م 2سالیانه حدود 

ازات اشد مجخلف اش محرز بکشته می شوند  ولی به ندرت پیش می آید که یکی از عوامل این حوادث ولو اینکه ت

بر  وی دیگرساز یکسو تعداد قربانیان حوادث شغلی بیشتر و از  شدە باشند. نتیجه این می شود که سال به سال

م بخاطر نگرفتن دستمزد و استیصال معیشتی جلوی چش ی. کارگرحجم سود سرمایه داران افزودە می شود

بیرحمی  گزد و کسی هم بخاطر آن مواخذە نمی شود. ی نمیهمکاران اش خودش را حلق آویز می کند اما کک کس

 و سنگ دلی از این بیشتر؟ با بردگان هم اینطور رفتار نمی کردند!

ی شود اشته مروشن است که این وضع نمی تواند برای مدتی طوالنی از طرف کسانی که این ستم ها بر آنها روا د

ه از شاری کر نمی خواهند و نمی توانند در برابر ظلم و فتحمل شود. تحمل زحمتکشان به سر آمدە و آنها دیگ

 طرف سرمایه داران حریص و دولت خدمت گزار شان به آنها وارد می شود منفعل بمانند!

 

 !ازی را متوقف کنیدسخصوصی
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 کارگرینگ ج  

 

 53شروع اعتصابات همزمان در صنعت نفت و پتروشیمی، ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه با وجود گذشت 

توبوس روز از شروع اعتصاب، اعتصاب در هپکو، اعتصاب همزمان در چند نیروگاە برق، اعتصاب رانندگان ا

 .در ارومیه، تجمع کارگران فوالد سنگان، مهمترین رویدادهای کارگری هفته هستند

دها در دستمز انگیزە ها و مطالبات همه این اعتصابات کم و بیش مشابه اند. افزایش دستمزد و پرداخت به موقع

در  تصاباتصدر مطالبات همه اعتصابیون قرار دارد. سکوت رسانه های داخلی و مقامات دولتی نسبت به این اع

د ی ورزنم. آنها با سکوت و سانسور تالش واقع نشانه ترس و نگرانی و وحشت آنها از این حرکت گستردە است

ە می گسترد مانع انعکاس خبر اعتصابات در میان مردم شوند چرا که می دانند انتشار اخبار اعتصابات در سطح

کومت تواند به گسترش دامنه اعتصابات و اعتراضات اجتماعی دیگر گروە های اجتماعی ناراضی و مخالف ح

 .ان اعتصابی برخیزندشود و مردم به حمایت از کارگر

 اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی در خوزستان و جنوب
 

مرداد شروع شد با پیوستن تعداد زیادی از  8اعتصاباتی که از پاالیشگاە پارسیان و پتروشیمی المرد روز 

وستند. تیر گسترش بی سابقهای یافتند و کارگران زیادی به اعتصاب پی 11کارگران نفت و پتروشیمی به آن در 

تیر به بعد نیز بسرعت به میان کارگران شرکتهای نفتی و پتروشیمی امتداد یافت.  11دامنه اعتصابات از 

کارگران پاالیشگاە های نفت سنگین قشم، پارس جنوبی، آبادان، اصفهان، ماهشهر، کنگان، پارسیان، جبیر، 

رس جنوبی... همگی با مطالبات مشابه پا 2٤و  22، 1٤پتروشیمی ماهشهر، سایت پتروشیمی عسلویه فازهای 

روز همچنان ادامه دارند و در این مدت کارکنان نیروگاە حرارتی و  6وارد اعتصابی شدند که با وجود گذشت 

گازی تبریز، نیروگاە برق مشهد، نیروگاە برق پارس جنوبی )بید خون(. شرکت آسفالت نفت طوس دشت 

هپکو نیز همزمان با کارگران نفت وارد اعتصاب شدند. همچنین در این آزادگان، اتوبوسرانان ارومیه، کارگران 

روز از آن به رغم همه  52هفته اعتصاب و اعتراضات کارگران حق طلب و مقاوم هفت تپه نیز با وجود گذشت 
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 فشارها و تهدیدات و تالشهای اعتصاب شکنانه مسئولین دولتی و عدەای از نمایندگان مجلس ادامه یافت و وارد

هشتمین هفته شد. ادامه اعتصاب عدەای از نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با کارگران مالقات و با آنها بر سر 

 .خواسته های شان گفتگو کنند

السگر اقدام این عدە از نمایندگان مجلس در شرایطی صورت گرفت که مسئولین دولتی حامی مدیر عامل اخت

ا تن آنهوجه نشان دادن خود نسبت به مطالبات کارگران و بی پاسخ گذاشهمچنان در تالش هستند تا با بی ت

رگران بات کاکارگران را از ادامه اعتصابات شان مایوس کنند و به آن خاتمه دهند. دولت در برخورد با اعتصا

زی جز یولت چدنفت و پتروشیمی و دیگر اعتصابات نیز تا کنون رویه مشابهای را دنبال نمودە. معنی این رفتار 

رند می دا این نیست که می خواهد همچنان سرسختانه از سرمایهداران و ظلم و ستمی که آنها بر کارگران روا

 .حمایت کند

د در دهه صورت می گیر ٤اعتصاب همزمان و بی سابقه کارگران نفت و پتروشیمی که برای نخستین بار طی 

رگری بات کاصابات است که هم می تواند به محرک اعتصااین میان به لحاظی بسیار حائز اهمیت تر از سایر اعت

نها هاجم آتدر بخش های دیگر تبدیل شود و هم دولت و کارفرمایان را از مواضع ضد کارگری شان عقب براند و 

 وستمزد دبه دستاوردهای جنبش کارگری را به چالش بکشاند. مطالبه محوری و مشترک همه اعتصابیون افزایش 

یستند و نستمزد دبه موقع آن است. کارگران اما مطالبات دیگری هم دارند که بی ارتباط با مسئله  پرداخت منظم و

ی دشوار یط کارهر کدام از آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم دربه فقر کشاندن خانوادە های کارگری و تحمیل شرا

 .به کارگران نقش داشته ودارند

 ارگرانکلی که ماهیت مستمر دارند، استخدام مستقیم و بی واسطه برچیدن بساط شرکتهای پیمانکار در مشاغ

کایی ق سندیپیمانکاری ها توسط کارخانه و شرکت اصلی، لغو قراردادهای اسارتبار موقت که امنیت شغلی و حقو

ظم اخت منکارگران را مخدوش نمودە، رفع تبعیضات مزدی شغلی بین کارگران رسمی با پیمانی و قراردادی،پرد

ن حق ت شناختبیمه، اجرای طبقه بندی مشاغل، پایان دادن به حکمرانی بی قانونی در محل های کار، به رسمیحق 

 ندانی،زاعتصاب، اعتراض و فعالیت سندیکایی، متوقف کردن پیگرد و اخراج فعالین صنفی و آزادی کارگران 

و واگذاری موسسات بزرگ ایمن سازی محیط های نا امن و غیر بهداشتی کار، توقف خصوصی سازی و لغ

ال می خصوصی شدە شدە به اشخاص و نهادهای مختلف، مجازات کارفرمایانی که حق و حقوق کارگران را پایم

 .کنند، هستند

شوار دجنس اعتصابات کنونی و همچنین شرایط بگونهای است که سرکوب آنها توسط حکومت و کارفرمایان را 

ی های تازەاه امیدو بی فایدە می کند و تا به آنها جواب درخور دادە نشود فروکش نخواهند کرد. اعتصابات این هفت

بوجود  مدەاندستبداد و ظلم حکومت به ستوە آرا در میان کارگران و سایر گروەهای اجتماعی عدالتخواە که از ا

حاد آوردە است. وقوع همزمان و هماهنگ اعتصابات حاکی از حرکت عملی طبقه کارگر بسوی همگرایی و ات

زایش مبارزاتی برای پس راندن تعرض وحشیانه سرمایهداران و دولت به دست آوردهای مبارزاتی شان و اف

 ایی کارنه چانه زنی وقتگیر و بی حاصل در شورای عالی تماما کارفرمدستمزد از راە اعتصاب و اعتراض و 

د دستمز است. این حرکت بیش از هر چیز کنشی است اندیشمندانه و صحیح نسبت به ساز و کار حکومتی افزایش

 .و مصوبه مزدی بیشرمانه شورای عالی کار

ند اعتصابات و مطالبات مشترک اعتصابیون پاشنه آشیل اعتصابات نبود اتحادیه کارگری نیرومندی است که بتوا

در شرکتهای جداگانه را رهبری، هماهنگ و یک دست نمودە و به نتیجه برساند. همین کمبود می تواند به 

کارفرمایان فرصت دهد تا با برخورد جداگانه با کارگران هر شرکت اتحادی را که میان کارگران حول خواسته 

قطه قوت آنهاست تضعیف کنند. حداقل کار عاجلی که هم اینک می شود کرد، های مشترک شان بوجود آمدە و ن
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تشکیل یک شورای هماهنگی نمایندگان ازمیان کارگران اعتصابی شرکتهای نفتی و پتروشیمی برای هدایت موفق 

 .اعتصابات است. شوراهای کارگری بعد از انقالب همگی توسط کمیته های اعتصاب تشکیل شدند

ما چه کارفر توجه دارند که سندیکای نیشکر هفت تپه با وجود برسمیت شناخته نشدن توسط دولت و کارگران حتما

فت می و ننقش موثری در دوام و هماهنگی اعتصاب کارگران هفت تپه به عهدە داشته و دارد. کارگران پتروشی

رسمیت بیه در نفوذ یک اتحاد نیز الزم است اتحادیه رشتهای خاص خود را از هم اکنون سازماندهی کنند. قدرت و

د. یدا کنپشناخته شدن آن توسط دولت و کارفرما نیست. به واسطه نفوذی است که در میان کارگران می تواند 

انات شوراهای اسالمی و خانه "کارگر" با وجود به رسمیت شناخته شدن توسط حکومت و کارفرمایان و امک

ر د نفوذی دنستهانه این جهت منزوی و مطرود کارگران شدەاند، که نتوافراوانی که در اختیار آنها قرار دادەاند ب

 !میان کارگران پیدا کنند
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