
   گروه کار کارگری ینامههفته

 یان خلق(حزب چپ ایران)فدائ       نگ کارگریجُ

 
  Iranian Workers Analects- No:82 82شماره: 2020آگوست  28، 1399ور شهری 7جمعه 

 

1 
 

 یادداشت

 رئیسی امثال نه هستند زحمتکشان واقعی ستیزان فساد

 صادق کار

 

 از خارج خصوصی جلسه چند تشکیل از پس شرکا و اسدبیگی امید فساد پروندە به رسیدگی دادگاە

 های حساب و متوقف آن علل مورد در اطالعی هیچ دادن بدون پیش دوهفته ذینفع طرفین میان دادگاە

 تحت افراد دادستان نمایندە که شد متوقف حالی در محاکمه ادامه. شد آزاد اصلی متهم شدە بلوکه

 بلند لیست ها رسانه و بود کردە متهم پولشویی و ارز غیرقانونی انتقال رشوە، اختالس، به را محاکمه

 این در نیز دارودستهاش و رئیسی. کردند می منتشر پیاپی را بیگی اسد دارودسته جرایم از باالیی

 غارت به اموال بازگرداندن و فساد با مبارزە در بودن جدی به راجع زدن الف مشغول همچنان هنگام

 برای پاخت و ساخت مشغول پردە پس در فساد اهل حالیکه در و میان این در. بودند مردم رفته

 دنبال را دادگاە جلسات پیگیرانه اما نگرانی با که بودند تپه هفت کارگران این بودند هم با کنارآمدن

 و بیگی اسد باند مجازات خواستار داشتند کار عاقبت به نسبت که بدبینی وجود با و کردند می

 بیگی اسد با دادگاە رفتار دیدند می کارگران. شدند شان کارخانه شدە بردە یغما به اموال برگرداندن

 میلیارد نیم و یک حدود اختالسی اش جرایم از یکی تنها خودشان بقول که متهم یک با رفتار مانند

 دادگاە در زندانی لباس با که بیگی اسد پروندەای هم تر فرعی متهمان برخالف حتی. نیست بودە دالر

 اینکه از نگرانی از اثری و شد می حاضر دادگاە در شلوار و کت با بیگی اسد کردند، می پیدا حضور

 پرداخت بهانه به وی شدە بلوکه های حساب که زمانی. خورد نمی چشم به رفتارش در شود محکوم

 بدهی از نیمی تنها او و شد آزاد اجتماعی تامین و کارگران به وی معوقه دیون و دستمزدها کردن
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 به اموال شدن مالی ماست و محاکمه بودن تشریفاتی برایشان دیگر کارگران کرد، پرداخت را هایش

 در" برد نمی را خودش دسته چاقو" گوید می که را المثل ضرب این معنی و شد مسجل رفته سرقت

 ماندن باقی بر دولت طرف از نمایندگی به سازی خصوصی سازمان نمایندە آری. کردند تجربه عمل

 دیگر و اطالعات وزارت قضایی، دستگاە مجلس، نمایندگان. کرد تاکید اسدبیگی مالکیت در تپه هفت

 حکومت اقتصاد وزیر. نکردند دفاع کارگران خواست از شان کدام هیچ نیز جلسه در حاضر نهادهای

 نشد حاضر حتی که رساند بجایی را دوستی مستضعف بود حاضر جلسه در که نیز" مستضعفین"

 با را کارگر نمایندە گویی تو!کند گوش بود جلسه در که کارگران"مستکبر" نمایندە شکایت به و بنشیند

 و ها اختالس مورد هزاران از نمونه یک تنها بیگی اسد امید! بود گرفته عوضی" ترامپ" نمایندە

 ولی اند گرفته انجام حکومتی مسئولین همکاری با و نظر زیر کشور در کنون تا که هستند غارتهایی

. گرفتهاند پس آنها از را شدە غارت به اموال نه و شدەاند محاکمه نه شان اتفاق به قریب اکثر عوامل

 نهادن سرپوش منظور به بیشتر البته که شدەاند مجازات و محاکمه فساد با مبارزە نام به عدەای گاها

 جناح گاهی چند از هر. اند بودە بزرگتر فاسدان کردن خارج ضرب زیر از و تر کالن فسادهای بر

 هنگامی یا و شود می زیاد هم با منافعشان اختالف وقتی دارند حاکمه قدرت در باالتری دست که هایی

 گذاشتن سرکار و رقیب کردن بدر میدان از برای هستند انتخابات در مردم آرای دزدیدن فکر در که

 جمع را آن رسیدند نظرشان مورد مقصود به که این از وبعد کنند می علم فساد با مبارزە بساط مردم

 .کنند می

 بودن گیر همه و گستردگی بواسطه اوصاف این با. کردەاند کار این مامور را رئیسی نیز بار این

". ندهند کش را قضیه" و بکشند پائین را فتیله شدند مجبور زود خیلی قدرت غاصبان میان در فسادها

 دانه اقتصادی مفسدان فساد، با مبارزە مدعیان کرکنندە های گویی گزافه و الف اوج در که وقتی

 می بر مجلس ریاست و خبرگان مجلس در عضویت به را قالیباف و الریجانی صادق امثال درشتی

. نماید باور را رژیم فاسد و سرکردگان فساد با مبارزە ادعای که شود می پیدا کسی چه دیگر گمارند

 الزم اقتدار از و نباشد فاسد خود که است حکومت در جناحی وجود فساد با مبارزە جهت الزم شرط

 در. ندارد وجود جناحی چنین حیات از نشانهای حکومت در. باشد برخوردار کار این انجام برای

 مبارزە از فساد با مبارزە و کنند مبارزە حاکمان فساد با باید که هستند عادی مردم تنها سیستمی چنین

 تاوان باید کند مبارزە فساد با بخواهد جدی بطور کس هر جهت بهمین. است ناپذیر تفکیک سیستم با

 .بپردازد آن برای سنگینی

 غارت خود چشم به است سال دەها که نگاران، روزنامه پرستاران، معلمان کارگران، عادی، مردم

 شپوش زیر که را قدرت به وابستگان توسط ها پاالیشگاە حتی و بهداشتی آموزشی، تولیدی، موسسات

 و گوشت و پوست با را غارتها این بار فاجعه پیامدهای و مشاهدە گرفته انجام سازی خصوصی

 علیه اعتراض به توانستهاند که جایی تا و نمودەاند لمس خود معیشت و کار زندگی، در شان استخوان

 و ها روحانی ها، قالیباف ها، الریجانی ها، خامنهای. هستند واقعی ستیزان فساد اند برخاسته آن

 رئیس و جهانگیری روحانی، که روست این از هم. هستند کشور در فساد اصلی سرکردگان ها رئیسی

 و پیمودە را ساله صد رە شبه یک که بیگی اسد امید مثل فاسدی جوان از سازی خصوصی سازمان

 شان حکومتی رقبای به نسبت و کنند می حمایت شدە کشور اقتصادی کالن های مجتمع از یکی مالک



   گروه کار کارگری ینامههفته

 یان خلق(حزب چپ ایران)فدائ       نگ کارگریجُ

 
  Iranian Workers Analects- No:82 82شماره: 2020آگوست  28، 1399ور شهری 7جمعه 

 

3 
 

 گویا اختالسگران مجازات". برود باال مردم توقع که نکنند کاری"خواهد می آنها از و دهند می هشدار

 و بندد می بر چشم قالیباف فساد بر رئیسی و خامنهای متقابال!است مردم توقع بردن باال آنان نظر از

 می" نبرید باال را مردم توقع" هم نهایت در!نشانند می گذاری قانون اصطالح به قوە مسند بر را وی

 های جناح سرکردگان همه. مفسد اخوان سرکردگان بین دیگر برادرانه سازش یک واژە کلید شود

 توقع دارند میل نه و است شان ماهیت در نه آن تبع به و هستند مردم دشمن اندازە یک به حکومت

 مردم اقتصادی توقع خواهند می آنها عکس بر. کنند مبارزە فساد با جدی بطور یا ببرنند باال را مردم

 بین سیاسی های رقابت آزادی به محدود هم مردم سیاسی توقع نهایت و.کنند فقرقفل خط زیر در را

 در که است فسادهای از های گوشه کردن درز نگران روحانی آری. بماند قدرت به وابسته جریانات

 و بیگی اسد ی محاکمه به نسبت که است دلیل بهمین. شدە انجام وی دورە در سازی خصوصی جریان

 زمینه در مردم توقعات سطح که بداند باید روحانی همه این با. دهد می هشدار دست این از محاکماتی

 .کشور یک حاکمان نه و کنند می تعیین نهایت در که هستند جامعه مردم خود را مختلف های

 

 

 کارگران اعتصابی حمایت کنیم! از
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 زایید موش بورس کوه

 مراد رضایی

 

 برجام جایگزین بورس

 در. بود خارجی یسرمایه جلب به متکی اکیدا   دولت، این کار آغاز در روحانی دولت اقتصادی تز

 مشکالت تمام که بود این دولت اقتصادی مقامات ادعای برجام، تصویب برای دولت تالش دوران

 آب تامین نظیر دولت جاری وظایف انجام حتی دوران آن در. رسید خواهد انتها به برجام با کشور

 که بود این دولت منطق! شدمی موکول پسابرجام دوران به نان، قیمت کنترل حتی و سازیراه شرب،

 کشور به خارجی یسرمایه ورود سیاسی امکان گشایش ایران، در کار نیروی بودن ارزان به توجه با

 تکنولوژی و صنعتی توان انتقال بدون بیشتر، سود طمع به ملیتی، چند هایشرکت شد خواهد موجب

 این تولید از هاییبخش نتیجه در و کنند استفاده ایرانی توانمند و جوان کار نیروی از ایران، به

 .شود انجام ایران در هاشرکت

 نمی مبتال اش کنونی سرنوشت به راه یمیانه در برجام و رفتمی پیش موفقیت با اگر حتی تز این

 که شاخصی. داد می بازتاب ملی ناخالص تولید نظیر هاییشاخص بهبود در را اقتصادی رشد شد،

 پیش با موازی بنابراین. است بهبود قابل کارگران زندگی کیفیت سطح افزایش یا و تورم کنترل بدون

 دستمزدها کاهش طریق از کار نیروی سازیارزان برای تالش خارجی، یسرمایه جلب سیاست بردن

 چندملیتی هایشرکت برای ایرانی کار نیروی جذابیت تا شدمی انجام کارورزی نظیر هاییطرح یا و

 و متوسط طبقات معیشتی اوضاع کردن بهتر نه دولت، اقتصادی هدف واقع در. کند پیدا افزایش

 .بود فرودستان کردن قربانی قیمت به حتی داران،سرمایه جیب کردن پرتر که فرودست،

 دولت، اقتصادی تز در اکنون. نشد ایران وارد خارجی یسرمایه و خورد شکست برجام حال هر به

 حواله برجام به چیزهمه روحانی، دولت ابتدایی روزهای در اگر. است گرفته را برجام جای بورس

 !بسازد بهشت ایران از است قرار اقتصادی مقامات گفتار در که است بورس این اکنون شد،می
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 و متوسط طبقات خرد هایسرمایه و شد آب کوتاهی مدت در اخیر یهفته در بورس یخ کوه اما

 .بودند یخ کوه این سیل قربانیان اولین فرودست،

 

 بورس به وابستگی از نمونه یک

 فشارهای بر جدیدی فشار آن انجام که فروشی. است داغ هنوز بورس در نفت فروش موضوع

 بیژن. است ناپذیراجتناب کار این کندمی ادعا دولت البته و افزود خواهد مردم به شده وارد اقتصادی

 لزوم و نفتی میادین فرسودگی به اشاره با ایمصاحبه در اخیر نفت، العمرمادم وزیر زنگنه، نامدار

 در نفت صنعت» نفت فروش امکان نبود و تحریم به توجه با است، گفته میادین این در گذاریسرمایه

 سنتی منابع چون است سرمایه بازار از منابع تجهیز و سرمایه بازار به متکی بیشتر حاضر حال

 نفت تولید گوید،می نفت وزیر اکنون و است نفت به وابسته شدت به ایران اقتصاد« .دهدنمی کفاف

 !است بورس به وابسته

 در بشکه ملیون دو از بیش دالری صد نفت که هنگامی ایران، نفت صنعت امکانات و نفتی میادین

 کاهش با و نیست نفت فروش به قادر ایران که اکنون اما! شدنمی فرسوده رسید،می فروش به روز

 فرسوده یکباره به میادین شد، نخواهد بودجه عاید چیزی هم آن فروش صورت در حتی نفت، قیمت

 .دارند تعمیر به نیاز و اندشده

 بورس اینکه یک. دارد پایه دو بورس به مردم جلب برای کلی طور به دولت اقتصادی فضاسازی

 بنابراین. است نیازمند بورس در مردم حضور به کشور اقتصاد اینکه دوم و دارد باالیی بسیار سود

 بورس منفی یا و مثبت هایتکانه منتظر اقتصادی، یعرصه در تغییری هر که شودمی وانمود چنین

 .است

 

 است؟ شده نزولی بورس چرا

 اخیر یهفته در. خورد شکست کوتاهی مدت در دولت، مالی داریسرمایه به وابسته اقتصادی تز اما

 که نزولی. است بوده بورس یروزمره نزول اقتصادی، هایبحث از بسیاری اصلی موضوع

 مطرح بورس کاخ فروریختن چرایی حول مختلفی هایبحث. داد باد به را بسیاری کوچک هایسرمایه

! فروختند بازار در را عدالت سهام و نبودند «صبور» که هستند مردم مقصر دولت، دید از. است شده

 :اما. گذرا و دانندمی موقتی را فعلی نزول هم بورس یایده طرفداران

 

 تجارت و تولید هایبخش بین ضمنی نسبتی مالی، داریسرمایه به اقتصادها ترینمتکی در حتی -یک

 تولید در هاشرکت این پسرفت و پیشرفت غالبا   را بزرگ هایشرکت سهام قیمت. دارد وجود بورس با

 سرمایه بازار تابع تجارت و تولید که بود این دولت منطق اما ایران بورس در. کندمی تعیین تجارت و

 هنگفت هایقیمت با ورشکسته هایشرکت گاه اولیه، هایعرضه و هاگذاریقیمت در حتی و باشند

 !ترکیدمی زود یا دیر بزرگ حباب این. شدند بورس بازار وارد

 بزرگ دارانسهام اطالعاتی، رانت رواج و بورس در نظارت نبود به توجه با میان این در -دو

 بزرگ دارانسهام که صورت این به. بود خرد دارانسهام جیب از آن تمام که کردند هنگفتی سودهای

 فروش به اقدام سهام، قیمت اوج ینقطه در و خریدند سهام کردند، بورس وارد را بزرگی مالی منابع
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 دارانسهام زیان و ضرر نتیجه در سهام قیمت ناگهانی افت باعث مساله همین که کردند گسترده

 .شدند کوچک

 شد موجب و داد افزایش را بورس از مردم انتظارات حکومتی پروپاگاندای یگسترده تبلیغات -سه

 فروش و خرید مالیات درصد نیم. کنند بورس وارد را خود ندار و دار سود، امید با مردم از بخشی

 این اصلی دلیل دولت، برای هفته چند در بورس از تومانی هزارمیلیارد 30 سود همچنین و سهام

 .بود گسترده پروپاگاندای

 عدالت، سهام دارندگان داشت انتظار دولت. بود مردم توسط عدالت سهام فروش دیگر یمساله -چهار

 و سو یک از سرمایه بازار به رغبتیبی و مردم مالی نیاز اما. شوند تبدیل بورسی گرانمعامله به

 نقد پول به مردم شد سبب دیگر سوی از دولت اقتصادی ادعاهای به مردم از بزرگی بخش اعتمادیبی

 .کنند اعتماد بورس یآینده از بیش عدالت سهام فروش از حاصل

 در دولتی هایشرکت سهام یوقفهبی هایعرضه بود، شده آغاز در بورس رونق موجب که آنچه -پنج

 متوقف را هاعرضه این تورم، کنترل در ناتوانی همچون دالیلی به مدتی از پس دولت اما. بود بورس

 .شد خفه یکباره به مصنوعی، نفس بدون بورس و کرد

 کاهش با. است قیمت نزول تداوم بر دیگری دلیل خود بورس، ارزش افت و سهام قیمت کاهش -شش

. اندشده تبدیل امروز فروشندگان به بیشتر ضرر از جلوگیری برای دیروز سهام خریداران قیمت،

 .داشت خواهد ادامه قیمت کاهش بنابراین

 پیش کجا تا سهام ارزش ریزش نیست معلوم اندگفته مختلف هایبیان به هم سرمایه بازار مسئولین

 و پرستار و معلم و کارگر: است شده خرد دارانسهام متوجه اصلی ضرر میان این در. رفت خواهد

 سرمایه بازار وارد ملی پول ارزش کاهش تاثیر کردن کم برای را خود اندازپس اندک که کارمندی

 .اندداده دست از را چیز همه اکنون و کردند

 خود، عمر پایان تا روحانی دولت. است نشده ختم مالی داریسرمایه به دولت شدن آویزان داستان

 فروپاشی از جلوگیری و بودجه کسری تامین برای مالی داریسرمایه ابزارهای از آیدبرمی چنانکه

 .بود رو پیش هایچاه و چاله مراقب باید. کرد خواهد استفاده اقتصادی

 

 ی بیکاری برای بیکاران!بیمه
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 از "جنوب" بخش نهم ی: نگاه1کاران" یمی"د یسازمانده

 ادامه -ورای قاچاق انسانها و بردگی 

 وبسترادوارد 

 

 یجنوب یقایدر آفر نکنیاعتصاب کارگران آژانس ها: 2018اکتبر 

 قایکاران در افر یمید یسازمانده

نکته به دو  نیاقتصاد است. ا کیمنابع در  عیشکل دادن به توز یبرا یدیکل یاز نهادها یکیکار  بازار

ً یاز افراد است. ثان یاریدارد. اوالً مزد منبع مهم درآمد بس تیواقع لیدل  یدیمحل کل یروابط مزد ا

 .شوند یم دیاند که تول یکشاکش بر سر منابع

 نیا قا،یدهد. در افر یم لیرا تشک رانیاز مزدبگ یکوچک تیاقل قایدر افر یکارگر صنعت ۀطبق اما

کنند. منظورم از  یرا پر م نیمتع یکارگر صنعت ۀطبق یو منعطف کار اند که جا الیطبقات کامالً س

ً یمستق اهخو –اند  شیکار خو یرویبه فروش ن ریافراد همچنان ناگز یاست که در حال نینکته ا نیا در  ما

مچون "کارگر"، ه یاما مقوله هائ – دیاز بازار تول ینوع قیاز طر میرمستقیبازار کار، خواه غ

 .اند الیفرما" تماماً س شی"کشاورز"، "کارمند" و "خو

 هیاز اتحاد یو برخ یردولتیغ یکاران، سازمانها یمیاز د یکوشش گروه هائ رغمیعل – تیواقع نیا

ام در  لی. ماقاستیکار در افر یسازمانده یبرا ژهیچالش و کی نیهنوز همچنان مب – یکارگر یها

در  ینسمورد، کارگران آژا نیکنم. اول یچالش معرف نیا میترس یرا برا یمورد ۀنوشته سه مطالع نیا

کند،  یم میرا ترس یدر بخش رسم یابیسازمان یاست که چگونگ یجنوب یقایدر افر نکنیها یآبجوساز

مورد مربوط به کارگران داال داال در  نیشود. دوم یانجام م یررسمیغ طیکه کار در شرا یدر حال

 یرا برا رگرانکه تالش کا ،یدولت یبوسها ینیم یررسمی: رانندگان و شاگرد رانندگان غاستیتانزان
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مورد، مربوط به  نیکند. و سوم یم میترس یدر بخش حمل و نقل عموم یساز یررسمیاز غ یریشگیپ

و  یباره که چگونه کارگران رسم نیرا در ا یخوب ۀاست، که تجرب هیجریدر ن یررسمیغ اطانیخ

کند. نوشته را با  یواحد کارگران دوزنده متشکل شوند، عرضه م یۀاتحاد کیتوانند در  یم یررسمیغ

 یالتقاط یاند، جوهر یریدر حال شکل گ قایکه در جنبش کار افر یابیسازمان یکه قالبها دیتأک نیا

 .برم یم انیدارند، به پا

 

 بر منافع مشترک یمبتن یابیسازمان

ً یکنند، خود مستق یرا که در آنجا کار م یهمه کارگران یجنوب یقایدر افر نکنیها یآبجوساز ۀکارخان  ما

ً یاستحصال آبجو مشغول اند، مستق ۀکه در پروس یماهر اریکند. تنها کارگران بس یاستخدام نم  ما

آژانسها در  نیشوند. ا یبه کار گرفته م یابیکار یآژانسها قیکارگران از طر یشوند. باق یاستخدام م

. ندیافزا یکاهند و بر فشار کار م یاز دستمزدها م نکن،یگرفتن قرارداد از ها یبا هم و برارقابت 

 اریکه اقدام مشترک را بس یشوند. روش یشوند و به رقابت با هم کشانده م یم یکارگران دسته بند

را  یابیکار یآنچه کارگران آژانسها (Thomas Englert) توماس انگلرت قیکند.بنا به تحق یدشوار م

 نیبود. طبق ا یجنوب یقایمتمم قانون کار افر 198 ۀرهنمون شد، ماد یواحد ۀبه اتحاد حول خواست

 نیبار ا نیاول ی. براندیآ یدر م یدست کارگران پس از سه ماه به استخدام صاحب کار اصل نیماده، ا

 تیانتظارات آنان را تقو که ی: چشم اندازندیدرآ نکنیها میکه به استخدام مستق افتندیکارگران امکان 

 .مشترک شان رهنمون شد یخواسته ها ۀکرد و آنان را به مطالب

و مشابه بودند.  یغذائ عیکارگران صنا یسنت یۀهم عضو اتحاد شتریپ نکنیها ۀکاران در کارخان یمید

 ینم یشتریکار ب ،یموارد فرد یخدمات در برخ ۀو ارائ تهایحق عضو یجز جمع آور هیاتحاد نیاما ا

از  یریکاران، و جلوگ یمیکارگران ثابت و د ۀجداگان یسازمانده هیاتحاد نیا استیکرد. به عالوه س

کاران"  یمیبود. سرانجام در تماس کارگران با "دفتر مشاوره د گریکدیدو گروه کارگران با  نیا دارید

دفتر مذکور کارگران را  شد. افتهیبه جلو  یبود که راه – یجنوب یقایدر افر یردولتیسازمان غ کی –

 یبه کارگران کمک کرد تا به جا مرا نیکرد. ا قیقانون کار تشو ۀشد بیبه استفاده از متمم تازه تصو

در محل کار  یفوروم جادیحول خواست استخدام ثابت متحد شوند. آنها دست به ا گریکدی هیرقابت عل

شفاف در اجتماعات باز بود. کارگران به کمک  یریگ میداوطلبانه و تصم تیآن عضو یزدند که مبنا

کرد، توسل به  یشدند که بر قانون اتکا م یجامع یاستراتژ نیگفته شده موفق به تدو ۀدفتر مشاور

فشار بر کارفرما  یرا برا یرسانه ا یکرد، و کارزار یمحدود م ینهائ یاعتصاب را به عنوان اقدام

 داد. یسازمان م طیشرا رییجهت تغ

 پایان دهید! سرکوب سندیکاهای کارگریبه 
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بخش  -مکونگ -ایجنوب شرق آس یدر منطقه آزاد اقتصاد ینشیگز یو هژمون یسازمانده ن،یمهاجر

7 

نتشارات دانشگاه (: ا1به جهان) ینگاه – کمیو  ستیدر قرن ب یاز کتاب مساله اجتماع یفصل

 2019 ایفرنیکال

 آرنولد سیدن

 گودرزی ترجمه

 

 نمونه کامبوج

در هم ادغام شوند  ایبروند و  نیاز ب یهر دو ممکن است بزود یو صنعت یزراع یها یامکانات زندگ

در کنار عدم  زیناچ یدستمزد ها شیاز افزا دیوجود نداشته باشد. کارگران، ناام یاجتماع تیاگر امن

بر سر  رزهدر مبا شتریهرچه ب گرید یدر باوت و جاها ،یدر مذاکرات سه جانبه مل یاجتماع نیتأم

 یدر فاصله سالها یشوند. تعداد اعتصابات سراسر یم دهیخشونت کش یخود به سو یخواست ها

اعتصاب با خشونت سرکوب  نیاست. چند افتهی شی( افزا%250به  کیبه شدت )نزد 2013تا  2010

 ث،یبه دستور چوک باند 2012 هیفور ستمیدر باوت روبرو شد. ب ینظام یرویآنها با ن نیشد، اول

تظاهرکنندگان در منطقه آزاد  یشش هزار نفر تیجمع کی یبر رو سیباوت، پل التیاستاندار وقت ا

پوما است آتش گشود. در  یکننده محصوالت ورزش دیکه تول یمانهاتان در مقابل کارخانه کاوآ یتجار

ک به مرگ ینزد شیها هیگلوله به ر کیبا شل یدست گلوله خوردند و زن هیدو نفر در ناح انیجر نیا

هم اتفاق  2010در سپتامبر  یپارچه باف عیکارگران در صنا یاعتصاب سراسر نیبود. عالوه بر ا

حداقل  شیافزا یبرا یکه مذاکرات مل ی، وقت 2014 هیو ژانو 2013افتاده بود و سپس در دسامبر 

 .دستمزد ها شکست خورد، تکرار شد
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-AK یمسلح به اسلحه ها سیشد و پل یخشونت بار منته یها یریبه درگ یاعتصاب سراسر نیآخر

در پنوم پن  ایکاناد یتظاهرکنندگان در مقابل منطقه صنعت تیجمع یبر رو 2014 هیروز دوم ژانو 47

 یبرخورد ها نینفر هم بازداشت شدند. ا زدهینفر مجروح و س 38آتش گشود. پنج تظاهرکننده کشته، 

کار  یروین نیدهد که تأم ینشان م یاقتصاد ژهیو مناطق و یدر مناطق آزاد صنعت یخشونتبار دولت

 .پوشاک مهم است دیگذاران به ثبات در صنعت تول هیحفظ اعتماد سرما یو تحت کنترل چقدر برا عیمط

کامبوج همراه و همزمان شده  یتشکل مخالف دولت، حزب نجات مل یبا رشد کم یجنبش کارگر رشد

باعث شد که در حزب حاکم  2014و  2013 یاعتصابات و تظاهرات در سالها انیجر است، که در

 کایدالر آمر 80. اوالً حداقل دستمزد از ردیصورت گ یو برنامه ا یخلق کامبوج هم اصالحات ساختار

 داتیکه تنها به کارگران در بخش تول افت،ی شیافزا 2018دالر در  170به  2013در ماه در سال 

 هیهنگ سون در ژانو ،یصنعت یوزارت کار و آموزش ها یاس و کفش عرضه شد. سخنگوپارچه، لب

حداقل  ریاخ شیدر جوار افزا دیکار را با طیبهبود شرا یبرا ییطرح ها یاعالم کرد که سر 2015

 انهیخود را در م یدرمان مهیو ب یکه دولت برنامه بهداشت عموم نیها مشاهده کرد. مهمتر ا ددستمز

منافع بهره ببرند  نیکار قرار است از ا یروینفر از ن کصدهزاریاجرا کرد. در فاز اول،  2015سال 

 .است افتهیپوشاک و کفش در پنوم پن و مناطق همجوار آن اختصاص  دیتول یکه به کارگاه ها

 امور یدستمزدشان را برا %10به طور متوسط کارگران  ،یدولت ینظرسنج کینقل از "سور"،  به

 انیبهداشت و درمان، کارگران و کارفرما نیتأم دیکنند. با قانون جد یبهداشت و درمان صرف م

از  %8کالً کارگران  جهیاز درامد انها را پرداخت خواهند کرد و در نت %6 زیو دولت ن %2هرکدام 

خست ، ن2015در آغاز  نی. عالوه بر ارندیبه کار گ گریمصارف د یتوانند برا یدستمزدشان را م

کاهش  لیر 610مصرف برق کارگران را تا  نهیکرد که در آن هز یرا معرف یهون سن طرح ریوز

هر واحد  یبرا یبطور متوسط در مناطق شهر لیر 2000حدودا  نهیهز نیدرحال حاضر ا -دهد  یم

دولت حد احتساب  زین 2015 هیژانو گردرید ی. از سوشودیزده م نی$( تخم0.50معادل ) یمسکون

داد. و باالخره دولت قول داده است که به نرخ اجاره و مسئله مسکن  شی$ افزا200 یرا تا باال اتیمال

دستمزد ها را  شیرود و در عمل افزا یهمراه با دستمزد ها باال م زیتوجه کند، چراکه اجاره ها ن زین

 کند. یم یخنث

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) 

  

 سازی را متوقف کنید!خصوصی
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 ههفت یکارگر یدادهایبر رو یگذر و نظر

 کارگریُجنگ 

 

کار  یهتظاهرات پرستاران عل هادام ،هکارگران حق طلب هفت تپ هشدن اعتصاب قهرمانان ەروز 73

ها و شروع اعتصابات درچند  یمیها، پتروش ەشگایاندک، تداوم اعتصابات پاال یو دستمزدها یشرکت

و  بمختلف کشور، اعتصا هآهن در چند منطق ەرا یفن یهمزمان کارگران انباعتصاب ه گر،ید هکارخان

 ن،یقزو یکنتورساز نیکارگران خشمگ ەنوبخت در محاصر ل،یع کارگران ذوب آهن اردبتجم

 یتجمع اعتراض ،یفاراب یمیکرج مقابل مجلس، اعتراض کارگران پتروش یتظاهرات معلمان قرارداد

 یدادهایرو نیها مهمتر یاعتراضات کارگران شهردار هادام ،یکارگران پاکدشت مقابل فرماندار

 .بودند ههفت یکارگر

 

 گذشت هروز از اعتصاب هفت تپ 7٣

 هرغم هم هب زین ههفت نیدر ا ههفت تپ ەکارگران مبارز و عدالتخوا هو مقاومت حق طلبان اعتصاب

در نهاد  یغارتگران اموال عموم ندگانیاعتصاب شکنان، اختالسگران و نما عیجم یتالشها و ترفندها

و نماد  یاتطبق ەکانون مجسم مبارز کی هاعتصاب در واقع ب نیاشد.  ەروز 73و  افتی هقدرت ادام یها

 .است ەشد لیآن در کشور تبد

با  ەمبارز انیآنها مدع یها ەخانواد هب یگرسنگ لیرغم تحم هب هکارگران هفت تپ هرانیمقاومت دل هادام

 یسازش جناح ها هکشاند. ب یم دیبا هکشاند ک ییجا هرا ب یسیامثال رئ نیفساد و عدالت خواهان دروغ

موجود.  تیوضع هادام یبرا گرید نیننگ یسازش طبقات کیکردن کارگران بر سر  یو قربان یحکومت

را از "باال بردن توقع مردم" حذرباش دادند و  بیشان رق یهر دو هک یریو جهانگ یروحان حینصا
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 تیبا وضوح تمام ماه گریبارد یو هرها کردن محاکم ەکار همیو ن یگیاسدب دیام یآزاد کردن حساب ها

فساد را آشکارتر  یهآنها عل یبودن جنگ لفظ یو زرگر یحکومت انیهر دو جر یشدت ضد کارگر هب

فشار هماهنگ از هر  هک ستیفعل و انفعاالت دور از انتظار ن نیبعد از ا یرو نینمود. از هم شیاز پ

شوند.  دیرو تشد شیپ یروزها در یکانون مقاومت طبقات نیدرهم شکستن ا یکارگران برا هدو دوسو ب

 یدر واحدها ترەاعتصابات گسترد ییبا برپا ندیالزم است تالش نما یجنبش کارگر نیجهت فعال نیبهم

 هدرهم شکستن کانون مقاومت کارگران در هفت تپ یبرا یحکومت یجناح ها یها همختلف نقش یدیتول

 .اثر سازند یرا ب

 

 ها یمیها و پتروش ەشگایاعتصابات کارگران پاال هادام

فشارها،  هرغم هم هب زین ههفت نیدر ا میپتروش یها و شرکت ها ەشگایاز پاال یبزرگ ەگرو اعتصابات

و  انیرنگارنگ کارفرما یترفندها انیم نیشد. در ا ەروز 2٥و  افتی هادام یو سانسور خبر داتیتهد

 ونیاعتصاب با هو برخورد چندگان نویدر صفوف اعتصاب هتفرق جادیقصد دارند با ا هک یدولت نیمسئول

صاحب شرکت تالش نمود با  یفاراب یمینبردند. در پتروش ییجا هب ەر زیدهند ن انیاعتصابات پا هب

کارگران روبرو  دیبا واکنش شد هکند ک یهخود تنب الیخ هکارگران آنها را ب یمزد یایکسر کردن از مزا

ها  یکار از شهردار یها حلو م هها کارخان ەکارگران در د یشد. بر خالف انتظارات مقامات دولت

 .وستندیصفوف اعتصابات و اعتراضات پ هب زیتا کارخانجات، معلمان و پرستاران ن هگرفت

 

 یدولت نیمسئول یها ەرغم وعد هاعتراضات پرستاران ب تداوم

 یبرا یرستار اصفهانپرستاران حق طلب صدها پ یاەریاعتراضات زنج هادام زدرین ههفت نیا در

 یدارند و خواستار عمل دیگرفتن مطالبات شان تاک یآمدند تا نشان دهند همچنان رو ابانیخ هاعتراض ب

 انهستند. تظاهرات پرستار هواسط یدالل و استخدام ب یبساط شرکتها دنیبرچ ەژیکردن آنها بو

... یو پرداخت معوقات مزد یهزار پرستار شرکت 10استخدام  ەدرست چند روز بعد از وعد یاصفهان

دهند و  یتن نم یجزئ ازاتیامت هپرستاران ب هوزارت بهداشت و درمان نشان داد ک نیتوسط مسئول

 نیمسئول ینیمقدار عقب نش نیتمام و کمال مطالبات بر حق شان هستند. در هر حال هم یخواستار اجرا

آنهاست. در واقع با دولت و  نیب یو هم زبان یاعتراضات پرستاران و همبستگ هادام هجینت یدولت

شناسند جز با  یکار و زحمت نم یرویکشاندن ن ادیانق هدر استثمار و ب یمرز هک یصیحر انیکارفرما

جهت حفظ  هبل ک تگرفتن مطالبا یتنها برا هتوان سخن گفت. اعتصاب ن ینم ەزبان اعتصاب و مبارز

تنها  هرا ن تیواقع نیا هدارد. خوشبختان ەکنند نییتع تیاهم یاسالم یدر جمهور ەدست آمد همطالبات ب

 .اندەدرک کرد یتا معلم و کارمند بخوب هگرفت ەاز کارگر ساد رانیمزدبگ ههم هپرستاران بلک
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 کرج در مقابل مجلس یمعلمان قرارداد تظاهرات

 یشغل طیشرا یفیبالتکل هکرج در اعتراض ب یاز معلمان قرارداد یگرید ەعد گریبارد زین ههفت نیا در

در  یاز طرف معلمان قرارداد هتجمع مشاب نیچند ریاخ یها هشان تظاهرات بر پا کردند. در هفت

 رخوردارو ب یاز معلمان استخدام رسم ەگرو نیا یاصل یها هاند. خواست ەمختلف برگزار شد یشهرها

کمتر از  یمتوسط سطح درآمد اکثر معلمان قرارداد هاست ک یاست. گفتن یشدن از حقوق کامل معلم

 یکار طیاست. شرا ەنمود بیکارگران تصو یکار برا یعال یشورا هاست ک یحداقل دستمزد رسم

توانند از  یم یندارند چون تنها زمان یخوب تیوضع زین همیدشوار و از لحاظ ب اریبس یمعلمان قرارداد

 یدر حال نیباشد. ا ەاز حقوق شآن کم شد همیر باشند و حق بسرکا هکنند ک ەشان استفاد همیب هدفترچ

از  شیهستند و بعضا ب ەدیو در شغلشان ورز سانسیو فوق ل یهسانسیاکثرا ل یمعلمان قرارداد هاست ک

 .کار دارند هسال سابق 10

 

 آهن ەاعتراضات کارگران را هادام

 هک ستین یاهدارد و هفت هآهن همچنان ادام ەرا ساتیدر تاس یفن یهو اعتصابات کارگران ابن اعتراضات

آهن در کرج، کردان،  ەرا یفن یهاعتصاب و تجمع نکنند. کارگران ابن همبادرت ب همنطق کیآنها در 

آغاز کردند.  ااز اعتصاب ر یاەدور تاز وریاول شهر هاز روز شنب نیو ورام ارانیز ک،یهشتگرد، آب

آهن و  ەدر را یمانکاریپ یانحالل شرکت ها ،یمزد بر پرداخت معوقات ەمطالبات کارگران عالو

در واقع از وجود  هک انیآهن است. دولت و کارفرما ەکارگران توسط شرکت را میاستخدام مستق

 یبقا زا یبرند با سرسخت یم یمضاعف هنگفت یکار سودها یروین یو دالل یمانکاریپ یشرکتها

 هشرکتها ک نی. کارگران استندیکارگران ن هاجابت مطالبات عادالن هکنند و حاضر ب یدفاع م مانکارانیپ

انحالل  هبر خواست شتریگذرد ب یم همتقابال هر روز ک اندەآمد ەستو هشان ب انیاز ظلم و ستم کارفرما

 انیدر م یسراسر همطالب کی هب یمانیلغو کار پ هروست ک نیفشارند. هم از ا یم یها پا یمانکاریپ

 .است ەدیفرا روئ رانیمزدبگ یهکل

 

 واکنش نمود هاستاندار را وادار ب لیو تجمع کارگران ذوب آهن اردب اعتصاب

واکنش و تقال  همعاون استاندار را مجبور ب ههفت نیدر ا لیو تجمع کارگران ذوب آهن اردب اعتصاب

 اتیر مقابل شکاد یتفاوت یو ب یخاط یمماشات با کارفرما یهتا کنون رو هک ینمود. مقامات استاندار

 همیپرداخت حق ب زدادند. معاون استاندار خبر ا رییشان را تغ یهظاهرا رو کردندیکارگران را دنبال م

ذکر است  انیرا داد. شا ەندیآ یروزها یط همعوق یو قول پرداخت دستمزدها ەما ریت انیکارگران تا پا

است.  ەداد ەاجار مانکاریشرکت پ کی هآن را ب هکارخان یصاحب اصل یمقام دولت نیا هگفت هبنا ب هک

را پر کند!  مانکاریو پ یصاحب اصل بیج هکند ک یم دیتول یآنقدر ارزش اضاف هدر واقع کارخان یعنی

 زشانیناچ یدستمزدها افتیبکشند و منتظر در یها گرسنگ ەما یستیبا هحال کارگران کارخان نیبا ا

 !بمانند یباق
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 نیقزو یکنتورسازکارگران مبارز  ەدر محاصر نوبخت

 کاریپرداخت نشدن مطالبات و ب هنسبت ب نیقزو یکارگران حق طلب و مبارز کنتور ساز اعتراضات

دولت  یاقتصاد رانیمحض ورود نوبخت از مد هجهت ب نیداشت. بهم هادام زین ههفت نیشدن شان در ا

 رفالکت با تیو عوامل وضع یبرالینئول یها استیس یمدافعان اجرا نیاز سرسخت تر یکیو  یروحان

دولت و حکومت هستند، نوبخت را در  یاستهایس انیاز قربان هک ەشد کاریزحمتکشان کارگران ب

 .مطالبات شان رها نکردند هب یدگیرس ەاو را تا گرفتن وعد بانیگرفتند و گر ەمحاصر

سال در  18 هک ییها هنشدن خان ەآماد لیدل هدر پاکدشت ب شانیها ەو تجمع کارگران و خانواد اعتراض

.تجمع و  اندەها ناتمام ماند هخان نیاختالس مسئول لیدل هب یهستند ول یانتظار گرفتن آنها از تعاون

بودند.  هن هفتیا ەاعتراضات گزارش شد گریاز د یها در آبادان و الل یاعتراض کارگران شهردار

 یبازنشستگ یحقوق ها شیعدم افزا هنسبت ب یاجتماع نیبازنشستگان تام انیاعتراضات در م نیهمچن

کنند  یتالش م انیم نیدر ا یدولت نیاست. مسئول عیو شا عیوس اریبس ینامناسب همسان ساز یو اجرا

 یشوند. تشکلها ستگانبازنش دیشد یتیشدن اعتراض و نارضا یابانیکاذب مانع خ یهاەبا دادن وعد

زمان پرداخت مبلغ  دنیکش شیخاص خود و پ یباز ەبا دودوز زیحکومت ن هب هوابست یبازنشستگ

ببرنند و  یهسا هحقوق است ب شیبودن مبلغ افزا زیهمانا ناچ هرا ک یهکنند اصل قض یتالش م ەافزود

 ببرنند! هراهیب هاذهان را ب
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