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 یادداشت 
 

 گرانی مجدد بنزین در راه است

 رضاییمراد 

 

ی قیمت بارهبر زمین است. هنوز تعداد زیادی از معترضان به افزایش به یک 98ماه در آبان ریختههای هنوز خون

 !راضاتبنزین در زندان هستند و هنوز جوانانی در چهار سوی کشور، زیر حکم اعدام به جرم شرکت در آن اعت

زایش یک از مقامات جمهوری اسالمی، حاضر نشده و یا جرات نکرده است مسئولیت افمیان اما، هنوز هیچ در این

 ا صبحسه برابری قیمت بنزین را گردن بگیرد. پیشتر حسن روحانی مدعی شده بود خبر افزایش قیمت بنزین ر

ط دیگر های او توساو، کم کم یخ دروغجمعه بعد از اعالم آن شنیده است! اما حاال، در آخرین سال ریاست جمهوری 

 شان، کسی از مردم باورشان نکرده بود.هایی که البته حتی هنگام بیانشوند. دروغنهادهای حکومتی آب می

، ی قضاییه، و جمال عرف، معاون وزیر کشورپیشتر علی الریجانی، رئیس سابق مجلس، رئیسی، رئیس فعلی قوه

عاون ماری، الع از افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند. اما حسین ذوالفقادعای روحانی در مورد زمان اط

کسانی  تمام»ی آخر را به ادعای روحانی وارد کرد. او صراحتاً گفته است امنیتی و انتظامی وزارت کشور، ضربه

ضع دوستان و مسئوالن دانستیم و روز جمعه متوجه شدیم، اینها سندهایی است که مواگفتند ما نمیکه روز جمعه می

توان گفت که ِکی و چه ساعتی و فالن مجموعه محترم و عزیزی است که اگر الزم شد یک روزی سر جایش می

 «اند.توسط فالنی در جریان قرار گرفته

کند. به هر حال روحانی یا اطالع داشته ای که رخ داده ایجاد نمیهرچند راست و دروغ روحانی، توفیری در فاجعه

ً که دروغگو است و یا بی است این  اطالع بوده است که در این صورت اوالً باقی مدعیان دروغگو هستند و دوما

 ای دیگر بر عدم صالحیت اوست!نشانه

شدگان اعتراضات این تنها قسمت غیر شفاف افزایش قیمت بنزین در سال گذشته نیست. منابع غیر رسمی تعداد کشته

نفری  304املل، لیستی کنند. در عین حال سازمان عفو بیننفر مطرح می 1500یش از به افزایش قیمت بنزین را ب
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باختگان منتشر کرده است. رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی هم این تعداد را شدن جاناز نام و محل کشته

ن این افراد چه کسانی عنوان کرده است. اما به فرض صحت آمار او، خبری از اینکه قاتال« نفر 225تا  200بین »

اند و آمران این کشتار چه کسانی هستند، منتشر نشده است. قاتالن جوانان معترض، آزادند و معترضین به بوده

 اند.های طوالنی مدت و اعدام محکوم شدهکشتار، به زندان

ً قاینبا ر همین راستا، مجلس مستقر یمت بنزین پر کند. دقی خالی دولت را با افزایش صد دارند کاسهوجود، مجددا

ت نماینده مجلس رسیده، دول 3۶رده است. بر اساس این طرح که به امضای بندی بنزین را ارائه کطرح سهمیه

 139۷لیتر بنزین به قیمت سال  30جز ساکنین خارج کشور معادل کد ملی به شود به هر ایرانی دارایموظف می

صاص ار اختبنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوهر لیتر هزار تومان( برای استفاده از )

م ین رقدهد. مازاد مصرف بنزین، به قیمت بنزین فوب خلیج فارس و به صورت شناور خواهد بود. برای مثال ا

 تومان خواهد بود! 9600سنتی،  40هزار تومانی و قیمت بنزین  24همین امروز با فرض دالر 

ینکه هم دارد و آن ا« تزئین»اش، و برای جلوگیری از بروز اعتراضات، یک سط طراحان مجلسیاین طرح البته تو

کنند، یابد و کسانی که خودرو ندارند و یا کمتر بنزین مصرف میماهانه سی لیتر بنزین به هر فرد اختصاص می

ح تغییر و قین در مراحل بررسی طره بنرین مازاد خود را بفروشند. این تزئین البته قطع به یتوانند در آخر مامی

 تعدیالتی خواهد یافت.

اً هم مطرح بود، تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم است. این تاثیر طبیعت 98ماه ی اصلی، چنانکه در آباناما مساله

به دست  ینش بنزبا به راه افتادن بازار بنزیِن آزاد بیشتر هم خواهد شد. درآمد محدودی که طبقات فرودست با فرو

 45 شبیه خواهند آورد، چنان بر نان و برنج و نمک و روغن تاثیر خواهد گذاشت، که ارزش واقعی آن پول چیزی

 نژادی بشود!های احمدیهزار تومان

های اجتماعی نسبت به بنزین، مشخص است. هدف دولت از ی این طرح، با وجود حساسیتاما هدف مجلس از ارائه

 ین هفتهیا همان، فروش نفت به مردم، پر کردن کسری بودجه بود. حسن روحانی ا« صادیگشایش اقت»اجرای طرح 

ً در این مورد گفته است را در  ، نفتآن چیزی که در ذهن ما بود این بود که بیاییم علیرغم تحریم نفت» صراحتا

 هم بفروشیم بر کمتر با لایر دالر بیشتر یا 40بازار بفروشیم به قیمت روز با قیمتی که االن فرض کنید اوپک دارد 

توانست ن میمبنای نیما بفروشیم ولی این نفت را دو سال دیگر عرضه کنیم به آن کسی که امروز خریدار هست. ای

کرد، کسری بودجه ما را به بهترین کرد، بودجه ما را حل میخیلی مفید باشد یعنی مشکل امروز لایر ما را حل می

بست باشد ولی این بهتر از فروشیم راههای دیگر داریم این نشود اینطور نیست که بنمی شکل، البته االن هم اوراق

 «کردیم از اوراق بهتر بود.اوراق بود اگر این کار را می

ومتی فعالً اندازهای ُخرد مردم را به کام دولت بریزد، به دلیلی حکاما طرح گشایش اقتصادی، که قرار بود حتی پس

تصاددانان و اق . دلیل تعلیق این طرح البته اکیداً ضررهای مردم از اجرای آن نیست. بلکه مجلسمعلق و منتفی است

که اند که پول فروش نفت به مردم، به جیب دولت روحانی خواهد رفت، درحالیبندی رسیدهگرا به جمعاصول

ی مدهر از خطر ضرر اقتصادی علت آتی بپردازد. در واقع دعواهای جناحی بسیار موثرتهای آن را باید دوهزینه

 مردم عمل کرده است و آن طرح فعالً تعطیل است.

، و های بورسی را نیز باید به دالیل استیصال اقتصادی دولتاعتراضات به سقوط آزاد بورس، و توقف واگذاری

زین با اعتراضات دانند که افزایش مجدد قیمت بنبردن دوباره به قیمت بنزین افزود. هم دولت و هم مجلس میدست

 .ه استگسترده همراه خواهد بود. اما ظاهراً بیچارگی اقتصادی دولت، راه دیگری را پیش پای دولت نگذاشت

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایسرکوب سندبه 
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 !"نکاتی پیرامون کشته شدن دو کارگر در معدن متعلق به" آستان قدس

 صادق کار

 

رسی علت آقدربند"بوقوع پیوست کشته شدند. بکارگر معدنچی در اثر انفجاری که در "معدن  2در پنجم شهریور 

ت انفجار که بعد از حادثه صورت گرفت نشان داد که علت آن به گفته خود رئیس صمت و معدن سرخس رعای

 .نکردن نکات ایمنی در معدن بودە است

هها رسان اعلی اکبر اکبری" رئیس ادارە صمت شهرستان سرخس در گفتگویی که بعد از کشته شدن این دو کارگر ب"

از در جار گانجام داد، علت انفجار را سئومدیریت داخلی معدن، سهل انگاری، عدم انجام عملیات گازسنجی و انف

 .حفرە پشت سینه کار اعالم کردە است

د و نجات و معدن آقدربند فاقد تشکیالت امدا"به گفته مدیر صمت و معدن سرخس عالوە بر موار ذکر شدە در باال

های سازمان جهت اجرای سیستم تهویه مصنوعی، تجهیز کردن بردار به اخطاریهت. عدم توجه بهرهایمنی بوده اس

نشانی های خودنجات و تجهیزات امداد و نجات، آمبوالنس و تجهیزات آتشمعدن به وسایل گازسنج مناسب، کپسول

 !است ایمنی نیز در معدن نبودەها مسئول اند". افزون بر ایناز مواردی هستند که باعث ایجاد این حادثه شده

یمنی اوابط ضیعنی در واقع در این معدن که خطرات زیادی در کمین معدنچیان بودەاند، مالک معدن نه هیچ یک از 

را رعایت کردە است و نه آنطور که مدیر صمت و معدن شهرستان سرخس گفته است وقعی به درخواستهای 

 .نهادە استمسئولین ذیربط برای رعایت ضوابط ایمنی 
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 ودش ورئیس صنعت و معدن به نظر می رسد با نشانه رفتن انگشت اتهام بسوی سهامداران معدن خواسته است خ

د رعایت ر مورمسئولین دولتی را تبرئه و همه تقصیر را به گردن سهامداران معدن بیندازد. البته نکاتی که او د

ودش خلی او بی گناە شدە نمی تواند نادرست بودە باشد. ونکردن ضوابط ایمنی که منجر به کشته شدن دو معدنچی 

هم این  لت اشنیز حداقل به همان اندازە سهامداران در کشته شدن و یا در واقع قتل دو کارگر سهم داشته است. ع

وادار  لک رااست که او با وجود مطلع بودن از وضعیت نا امن و خطرناک معدن بایستی یا معدن را تعطیل و یا ما

ها برای ن حرفه رعایت نکات ایمنی در معدن می کرد ولی این کار را نکردە است. حاال پس از این حادثه گفتن ایب

س از روی پخانوادە های کارگران که نان آورشان را در جهنم انفجار به نحو فجیعی از دست دادەاند حکم نوشدا

فت شود گ دولت و وزارت کار. آری آنها حتی میمرگ سهراب را دارد!اما این حادثه مقصر های دیگری هم دارد. 

ران کارگ مقصر اصلی هستند چون شرایط فرمانروایی بی قانونی در محل های کار که محل های کار را به قتلگاە

ز دس رضوی" اتان قتبدیل نمودە را آنها فراهم کردەاند. جالب اینکه تازە بعد از این انفجار معلوم شدە است که "آس

 تصورش را ماە است که به آنها پرداخت نشدە است. حاال 9این معدن است و دستمزدهای کارگران معدن سهامداران 

ن شان ارگرابکنید وقتی که مدیران موسسات متعلق به "آستانقدس"که ادعای تقدس و درستکاری دارند دستمزدهای ک

 !بقیهماە نمی دهند و به امنیت جانی آنها اهمیت نمی دهند، وای به حال  9را 

ری که هار نظحیدر جهانی" دادستان سرخس نیز که بعد از این حادثه مجبور به ورود به قضیه شدە، در نخستین اظ"

ه شدن ث کشتنمودە هیچ اشارەای به مجازات قضایی کارفرمای خاطی و قانون شکن که این حادثه را رقم زدە و باع

تنها از  حادثه کارفرما، و چگونگی فعالیت معدن بعد از ایندو کارگر شدە ننمودە است. او بدون اشارە به مجازات 

 9مزد ز دستاکارفرما بخاطر دستمزدهای معوقه انتقاد کردە و گویا باعث شدە تا کارفرما مرحمت فرمودە یک ماە 

ر ه نظاید! بخت نمماهه پرداخت نشدە کارگران را به آنها پرداخت کند و دوماە دیگر را نیز تعهد دادە که بعدا پردا

نکه وص ایمی رسد که قصد جناب دادستان از ورود به موضوع بهم آوردن سروته قضیه به نفع کارفرما باشد. بخص

ن مدارااین بار حادثه درمعدنی صورت گرفته که سلطان و فرمانروای خراسان "آستان مقدس قدس رضوی" جز سها

باشد هم ن داشت که حتی اگر نمک پروردە آستان آن است! زیرا که به دشواری میشود مسئولی را در خراسان سراغ

 !جرات کند پا در کفش تولیت آن کند

کارگر در اثر حوادث کاری جان شان را از دست دادە و  2000در سال گذشته مطابق آمار پزشکی قانونی حدود 

سال به سال بیشتر شدە چند برابر آن نیز فلج و یا دچار قطع عضو شدەاند. طبق دادەهای رسمی آمار قربانیان کار 

است. طبق اظهارات کارشناسان علل اکثریت قریب به اتفاق حوادث کار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در 

کارگاە ها توسط کارفرما بودە است. مقررات زدایی از محیط های کار، نبود تشکل کارگری و نظارت قانونی 

سبت به کارفرمایان خاطی مجموعا در افزایش این حوادث نقش ادارات کار و سهل گیری دولت و دستگاە قضایی ن

بزرگی داشته و دارند. شمار کسانی که در اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی توسط کارفرمایان در محل های کار 

بتدریج دچار بیماری ها خطرناک و کشندە می شوند و یا طول عمر شان کاهش پیدا میکند چندین برابر کسانی است 

جان شان را در اثر حوادث شغلی از دست می دهند. با این اوصاف از آنجایی که در ایران اساسا دولت و که 

کارفرمایان اهمیت چندانی برای جان، سالمت، رفاە و حقوق کارگر قائل نیستند، اقدامی برای پیشگیری و کاهش 

خصوص بدتر از مدیران دولتی حوادث شغلی نمی کنند. بخصوص کارفرمایان بخش خصوصی رفتارشان در این 

است. افزون بر این مسائل فشارهای روحی، معیشتی و دشوارتر شدن پیوسته شرایط کاری کارگران و مسائلی مانند 

دستمزد های ناچیز، نداشتن امنیت شغلی و غیرە نیز که به دغدغه های کارگران افزودە شدەاند در افزایش حوادث 

امل پیدایش همه این ها نیز دولت و کارفرمایان هستند. متاسفانه تا این وضع شغلی بی اثر نیستند. در واقع ع

بصورت کنونی ادامه داشته باشد انتظار نمی رود که بهبودی در این خصوص بوجود آید. این خود کارگران هستند 

شدن حقوق، سالمت که بایستی با متشکل شدن در سازمان های اتحادیهای و مبارزە موثر و سازمان یافته از پایمال 

و منزلت شان جلوگیری کنند. اگر در بسیاری از کشورها وضعیت کارگران از این لحاظ ها بهتر است فقط و فقط به 

دلیل سازمان یافتگی و مبارزات خود کارگران است. در کشور خود ما نیز هرگاە کارگران سازمان یافته تر و 
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مبارزە کردەاند، موفق تر بودەاند. نخستین قانون کار ایران نتیجه  متشکل تر بودە و بیشتر برای حقوق شان تالش و

و در اوج شکوفایی جنبش سندیکایی  1325مبارزات شدید و سازمان یافته کارگران بودە است. قانون کاری که در 

قانون  بر خالف میل دولتمردان و سرمایهداران و کمپانی انگلیسی نفت به تصویب رسید موید این واقعیت است. آن

پس از سرکوب شورای متحدە مرکزی تعدیل شد نیز گویای این واقعیت است. قانون کار فعلی  132۷که در سال 

سال یعنی هنگامی  80سال پیش است. زمان به جلو رفته است اما قانون کار ما  ۷4بمراتب عقب تر از قانون کار 

این قانون بکلی از محتوا تهی شدە و اساسا اجرا نمیشود. که محروم از قانون کار بودیم به عقب برگرداندە شدە زیرا 

این پس روی فقط به دلیل ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری رژیم نیست. تقصیر پراکندگی و بی سازمانی خود ما 

کارگران و زحمت کشان هم هست. اصال وجود یک همچنین رژیمی بخاطر سازمان نایافتگی و تفرقه خود ما 

 !کارگران است

 

 

 رای بیکاران!ی بیکاری ببیمه
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 : نگاهی از "جنوب" بخش دهم1ماندهی "دیمی کاران"ساز

 ادوارد وبستر

 ادامه -بر منافع مشترک  یمبتن یابیسازمان

 

د در در دارالسالم، پایتخت تانزانیا، خصوصی سازی سیستم حمل و نقل عمومی موجب تکه تکه شدن کار موجو

غل نسبتاً ند، شاپیچیده ای از صاحبان خرد، رانندگان و بلیت گیران شده است. آنهائی که صاحب اتوبوسی شده  سیستم

خویش گیر، که " بلیط وثابتی دارند، اما دیگران ناگزیر به انجام هر کاری اند که پیدا می شود. راننده، شاگرد راننده 

ای هزینه هنه هزینۀ اجارۀ اتوبوس را به صاحب آن و دیگر فرما" یا "خود مستخدم" محسوب می شوند، باید روزا

ری شامل بازا اتوبوس را بپردازند، و اگر چیزی از عواید باقی ماند با هم شریک شوند. این سیستم به یک ساختار

ها در د. آنهزاران واحد کاری اتمیزه منجر شده است، که درگیر رقابتی فشرده و "خود استثماری" با یکدیگر ان

د و به ی کننقابت بر سر مسافر و برای آن که روزانه درآمد بیشتری داشته باشند، اتوبوسها را "مسافرچپان" مر

 سرعت می رانند.

ۀ قل )اتحادینمل و کارگران برای غلبه بر این انشقاق انجمنی تشکیل دادند و با اتحادیۀ رسمی و جاافتادۀ کارگران ح

به اختصاص ن تجریا( دیدار داشتند. چنان که ماتئو ریزو، در کتابش که به ایکارگران حمل و نقل و مخابرات تانزان

ثمار، ز استادارد، می نویسد، این دیدار آغازگر روندی شد که طی آن، این دو نهاد مجزا به "بنای درک مشترکی 

ن" دست آبا  واجههچنان که کارگران حمل و نقل در دارالسالم با آن درگیر اند، و تنظیم استراتژی واحدی برای م

ثانیاً  شتند،زدند. استراتژی حاصل شامل سه وجه اصلی بود: اوالً دو نهاد واقعیتهای کارشان را به اشتراک گذا

ً خود آنها )دو نها  دادی کارگرد( تعاتحادیۀ نامبرده ایجاد صندوق الزم برای سازماندهی را به عهده گرفت و ثالثا

 جمن نامبرده را در سطح خیابان ترفیع دهند.حمل و نقل را استخدام کردند تا ان

 

ش را انامه تنها پس از برقراری ارتباط با اتحادیه بود که انجمن توانست به وجود خود رسمیت بخشد، دامنۀ بر

. سازمان دهد و پیش ببرد –حق قرارداد  پیش از همه، -گسترش دهد، و کارزاری را برای تحقق حقوق کارگران 

قل نمل و یدهای موردی دایر بر فلج کردن حانجمن هم از ارتباطات سیاسی اتحادیه بهره برد و هم دست به تهد

نجمن، و زار اشهری زد تا بر مقامات محلی و، در ابعاد وسیعتری، بر صاحبان اتوبوسها فشار آورد. با گسترش کار

ار یافتند سروک برای توقف دولت از جنائی قلمداد کردن تالشهای شان، آنان با تعدادی از وزارتخانه های کشور نیز

 از گروه های همفکر نیز وارد ائتالف شدند. و با تعدادی

در اثر  2016تا  2000اتحادیۀ سراسری کارگران صنایع نساجی، پوشاک و خیاطی نیجریه در فاصلۀ سالهای 

هزار نفر از اعضایش را از دست داد. 40اعمال صرفه جوئی بسیار در صنایع نساجی ناشی از رقابت بین المللی، 
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مقام خود در جنبش کارگری دست به عضوگیری خیاطان مستقل بر پایۀ منافع مشترک اتحادیه به منظور احیای 

بسیار ملموسی و معینی زد: نیاز به آب و برق ارزان، و مقررات گزاری بر واردات خارجی. اتحادیه همچنین دست 

برپا کرد،  به تغییراتی در ساختارهای تشکیالتی اش زد، دوره های آموزشی مخصوصی را برای خیاطان مستقل

سمینارهائی را در بارۀ مدیریت مالی، گرایشهای جدید در دنیای مد و ... ترتیب داد، و به مسائل این گروه از 

خیاطان رسیدگی کرد. اتحادیه همچنین به منظور ارتقاء حضور و مشارکت زنان در اتحادیه، آموزش و تربیت کادر 

درصد نمایندگی زنان در تمام  40اساسنامۀ اتحادیه با هدف تأمین در مین اعضای زن را امر مقدم خود دانست. متمم 

 سطوح رهبری اتحادیه، زمینۀ حقوقی مشارکت وسیعتر زنان را فراهم آورد.

ین اگی به سمت م بزردر مقایسه با انجمنهای سنتی خیاطان مستقل، که فاقد نفوذ سیاسی بودند، این اقدامات اتحادیه گا

ً از آزار و اذیت پلیس گروه از خیاطان بود. نش این  کاهد.بان دادن کارت عضویت اتحادیه کافی بود که محسوسا

 رد.هم آواقدامات امکان جلب هزاران خیاط را در سراسر کشور برای انجمنهای خیاطان و اتحادیه نامبرده فرا

 سازماندهی محلی در صنایع جهانی

در بارۀ  ر کمییاری انجام گرفته اند، اما گزارشهای بسیاپیرامون اثرات جهانی شدن بر کارگران محلی مباحثات بس

ری کنیم بسیا ن دقتمبارزۀ این کارگران با اثرات مورد نظر انتشار یافته اند. این در حالی است که اگر به اطراف ما

 برای آن انوشش شاز این مبارزات را خواهیم دید. نکتۀ بسیار مهم دیدن این واقعیت است که چگونه اتحادیه ها با ک

ا التقاطی" بائی "که کارگران غیررسمی را نیز نمایندگی کنند، خود دستخوش تغییر می شوند. آنها غالباً به سازمانه

کارگری  عاونیتاشکال مختلف سازماندهی ارتقاء می یابند، و تمایز سنتی بین اتحادیه، انجمن کارگران غیررسمی و 

نبش جد سازمانی باید در مرکز هر کوششی باشد که در صدد فهم تا حدودی محو می شود. درک این اشکال جدی

 جهانی درحال ظهور کارگران است

ه بدر زبان انگلیسی  precarious اده شده است.استف precarious worker "دیمی کار" به جای کلمۀ .1

 ان اند کهقشری از کارگر precarious worker معنای نامطمئن، متزلزل، ناپایدار و ... است. منظور از

ت دیم، زراع وضع شان به لحاظ شغلی و معیشتی بسیار نامطمئن و ناپایدار است. به اعتبار عدم اطمینان در

 دیمی کار یا کارگر دیم می تواند رسانندۀ معنا باشد.

 

 باکیفیت، حقی بدیهی و همگانی است!سرپناه 
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 8کونگ بخش م -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

 آرنولد، دنیس

 گودرز :مترجم

 نمونه کامبوج

اجرایی  2015منظور شده است، قرار بود از سال  2002بیمه تأمین اجتماعی که در قانون تأمین اجتماعی مصوب 

اعالم کرد که مزایای این قانون هنوز مدون  2015ر ژانویه د ILO سخنگوی سازمان بین المللی کارشود، اما یک 

ز بیکاری امایت و تعیین نشده است. هیچ برنامه ایجاد اشتغال تحت حمایت دولتی در کشور پا نگرفته و یا برنامه ح

ر روستاها دکار  نامه های اعانه غذایی براینیز در کامبوج به اجرا گذاشته نشده است، اما در اندازه های کوچک بر

$ مبلغی است که 135وجود دارد. به طور خالصه گزارش هنگ سور حاکی از ان است که به طور متوسط 

 $ است.128کارگران از بیمه بیکاری دریافت می کنند، در مقام مقایسه با حداقل دستمزد که 

به  –یه قر پاین دستاوردها در پاسخگویی به نگرانی در باره فدر عین حالی که توافقات مهمی صورت گرفته است، ا

ه بهدف بزرگتر یعنی توسعه آن  –جز حداقل دستمزد در صنایع پارچه بافی، کفش و پوشاک در منطقه پنوم پنه 

د بحث ن مورکارگران در سایر مناطق از جمله باوت را از اجرای قانون مستثنی ساخته است. به طور خالصه قوانی

نبش ثیرات محدود کننده از نظر گسترش درخواستهای سیاسی به مناطق شهری را دارد که می توانست به جتأ

 اجتماعی وسیعی منتهی گردد.

 امبوجک-زنان کارگر در منطقه آزاد پنوم پن1تصویر

 
 

 ضروریات هژمونیک گزینشی هستند

که آنها فقط کارگران بخشهای رسمی شهری را شامل می شوند. یکی دیگر از نواقص این سیستم تأمینی این چرا 

است که بازار کار را از منظر جغرافیایی و تحرک کارگران در نظر نمی گیرد. یک رهبر اتحادیه کارگری تعداد 

ج تا هفت سال برآورد می کند. بنابراین سالهای کار کارگران مشغول در صنایع تولید پوشاک را به طور متوسط پن

https://bepish.org/taxonomy/term/1650
https://bepish.org/taxonomy/term/1375
https://bepish.org/taxonomy/term/1375
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برای این بخش را با افق انتظار یک کارگر در کامبوج تبیین ساخته و محاسبه می کند. با اشتغال کامل طرح فوق 

احتساب شرایط کاری یک بخش ویژه در پنوم پنه دولت توانسته است انتقاد از خود در مورد حمایت از کل کارگران 

نمی تواند پاسخگوی وضعیتی باشد که ساختار فقر حول شرکت در بازار کار را به وجود آورده  را خنثی سازد، اما

است. در عوض سعی دارد با عرضه سطح دستمزدهای نازل و کنترل مکانیزمهای بیمه اجتماعی راه حل را به 

 گردن بازتولید اجتماعی از طریق اقتصاد محدود زراعی در روستاها بیاندازد.

 تایلند و مناطق مرزی میانمار)برمه( نمونه های

وانین سوی قبرای بیش از دو دهه، مای سوت نمونه معروف مهاجرین کار و محل استقرار پناهندگان، و دریچه ای ب

حاضر بیش  ر حالدمهاجرت برای کار در تایلند بوده است. پناهندگان از برمه در کنار مرز تایلند زندگی می کنند و 

رد تایلند وا داخل ر را شامل می شوند. عالوه بر این هزاران نفر از ساکنین برمه نیز برای کار بهاز دویست هزار نف

فزایش یافته به نزدیک به سه میلیون نفر در حال حاضر ا 1990شده اند که تعدادشان از ده ها هزار نفر در دهه 

برای  تعداد است، و در مرکز تالشاست. تغییر از پناهندگی به مهاجرت کارگری بیشتر از یک تحول خطی در 

 رد.قش دادانستن جایگاه مهاجرین در سیاستهای انسانی است، روندی که در آن امنیت اجتماعی بیشتر از پیش ن

 

 زندانیمعلم 

 زندانیکارگر 

 باید گردد!آزاد 
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 فروش قسطی کاال به بازنشستگان نه کارگشا ست و نه بهبودی در قدرت خرید آنها ایجاد می کند

 صادق

 

قسطی  اطالع رسان "داتک" اخیرا به بازنشستگان مژدە دادە است که خریدمحمد حسین صدر"مدیر عامل شرکت "

تاج شان مایح برای بازنشستگان تامین اجتماعی را ممکن کردە است و آنها می توانند از این به بعد "بسیاری" از

 !شان را با مراجعه به فروشگاە های طرف قرارداد بصورت قسطی تهیه کنند

رای بوانی در ادارە کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی طرح مذکور "گشایش فرا به عقیدە این مدیر مسئول

هیه برای ت " : بازنشستگان "ایجاد خواهد کرد. جناب مدیر در ادامه حرف هایش از مستمری بگیران خواست

". یعنی در ای طرف قرارداد در سراسر کشور مراجعه کنندهای زنجیرهکاالهای سوپرمارکتی خود، به فروشگاه

ین وانند با اتنمی  واقع آقای مدیر هم اطالع دارد که حقوق های بازنشستگان تامین اجتماعی آنقدر ناچیز است که آنها

 !حقوق حتی مایحتاج لبنی شان را از سوپر مارکتها خرید کنند

ت: خواهد کرد، گف بگیران ایجادوی با بیان اینکه دریافت این خدمات، گشایش فراوانی را در زندگی مستمری"

ای طرف قرارداد در سراسر های زنجیرهتوانند برای تهیه کاالهای سوپرمارکتی خود، به فروشگاهبازنشستگان می

 .کشور مراجعه کنند

فزود: اصدر  خبرگزاری ایلنا که به نقل از آقای صدر خبر این ابتکار بدیع و "کارگشا"ی را منتشر کرد نوشت: "

کی، انپزشغیر از خرید کاالهای سوپر مارکتی، مشمول دریافت خدمات دیگری ازجمله؛ دند بازنشستگان این طرح،

 ."شوندگردشگری، کاالی دیجیتال، لوازم خانگی، عینک و لنز و پوشاک نیز می

این یعنی اینکه بازنشستگان برای همه نیازهای اولیه شان باید بروند آنها را قسطی از فروشگاە های معینی که طرف 

ارداد تامین اجتماعی هستند خریداری کنند و احتماال بهرەای هم بابت اقساط آن به هزینه های شان افزودە خواهد قر

شد. خبرنگار ایلنا که این گزارش را نقل نمودە به صرافت نیفتادە که از این مدیر کل نجومی بگیر و شکم سیر که 

پرسد: پدر بیامرز کسی که آنقدر حقوق اش کم است که حقوق اش را از صندوق کارگران و بازنشستگان می گیرد ب
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نمی تواند شیر و تخم مرغ مورد نیاز روزانه اش را بصورت نقدی تهیه کند، برایش چه فرق می کند که آنها را به 

او نقد بفروشند یا نسیه؟و اگر بخشی از حقوق بازنشستگی اش را با این ابتکار پیشخور کند چگونه می تواند با بقیه 

حقوقی که برایش باقی می ماند امورات زندگی اش را که هنوز وام نگرفته هم کمیت اش لنگ است سال بعد 

بگذراند؟ باالخرە مگر نه این است که سرماە بدهی شان را از حقوق شان کم می کنند! البته جناب مدیر از روی 

ودەاند. غرض فرستادن بازنشستگان دنبال نادانی نیست که چنین طرح بدیع و "کارگشا"یی را تهیه و پیشنهاد فرم

تا بلکه برای مدتی هم که شدە آنها را سرگرم کند و لختی دست از اعتراض برای  است نخود سیاە اجناس قسطی

 .افزایش حقوق بازنشستگی شان بردارند

هی شود. خوا حق با این همه این ترفند نمی تواند موجب فریب بازنشستگان فهیم و حق طلب و دست برداشتن آنها از

برای  ستگانبر عکس آنها را به این فکر می اندازد تا اعتراضات شان را گسترش دهند. تصمیم سازمان های بازنش

نند که موش کبرگزاری تجمع در هفته آیندە پاسخ بازنشستگان به طرح های این چنینی است. بازنشستگان نباید فرا

ی و جتماعادولت و پرداخت نکردن بدهی های کالن دولت به تامین  ادامه غارت دارایی های تامین اجتماعی توسط

ند ی کشامهمچنین پرداخت نکردن حق بیمه کارگران شاغل توسط کارفرمایان صندوق تامین اجتماعی را به افالس 

ندوق ران صو تاوان آن را هم اکنون کارگران و بازنشستگان دارند پس می دهند. بهمین جهت مبارزە علیه غارتگ

دارند.  اپذیرتامین اجتماعی درست به اندازە مبارزە جهت افزایش حقوق های بازنشستگی اهمیت و رابطه ی جدایی ن

د. دا کنهم از این روی الزم است این مسئله نیز در مبارزات بازنشستگان و شاغلین جای شایسته خودش را پی

دست  ماعی و خارج کردن مدیریت صندوق ازافزایش حقوق های بازنشستگی بدون توقف غارت سازمان تامین اجت

 .بسیار دشوار می نماید باشداگر ممکن ن دولت

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 کارگریجنگ 

 

ت، عتراضااکارگران کنتورسازی در اثر ادامه اعتصابات کارگران پاالیشگاە ها و پتروشیمی ها، موفقیعت نسبی 

ی ارگران پیمانی و طرحی آبفای روستایک تجمع دگر بارە معلمان حق التدریسی مقابل آموزش و پرورش، تجمع

کولبر  4خوزستان، اعتصاب کارگران مخابرات در نیشابور، اعتراض کارکنان آتش نشانی در آبادان، کشته شدن 

 اعتصاب غذای جعفر عظیم زادە در زندان مهمترین رویدادهای کارگریروزە شدن  20دیگر در کردستان، 

ن و ارگراگزارش شدە هفته بودند. با این حال باید توجه داشت که ابعاد اعتراضات و نارضایتی ها در میان ک

ر دنندە مزدبگیران بسیار گستردەتر از آنهایی است که بصورت ناقص و با بکارگیری کلمات و عناوین گمراە ک

 .برخی رسانه های داخل منتشر می شوند

ردە سانسور کامل اخبار اعتصابات وسیع صنایع نفتی در رسانه های داخل کشور و سکوت مطلق رهبران سرسپ

امنه دشدن  تشکلهای خوار و ذلیل حکومتی در مورد آنها به روشنی حاکی از گستردە بودن و نگرانی از گستردەتر

 .مقابل آنها دارنداعتصابات و درماندگی رژیم در 

 تداوم اعتصابات کارگران پاالیشگاە ها و پتروشیمی ها در مناطق جنوبی کشور

ار لیه کعاعتصاب هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و چند نیرو گاە برق که از چهار هفته پیش بطور همزمان 

ز جانب ایی ابه رغم عقب نشینی ه پیمانی و شرکتهای پیمانکار و دالل در صنایع نفتی شروع شد در این هفته نیز

 مند وصاحبان شرکتهای پیمانکار ادامه یافت. کارفرمایان و دولت که انتظار یک چنین حرکت اعتراضی نیرو

اتی که با متیازهماهنگی را نداشتند و از مقاومت کارگران شگفت زدە شدەاند در این هفته نیز سعی کردن با دادن ا

 .ادی دارند به اعتصاب آنها خاتمه دهند که تا کنون موفق نشدەاندمطالبات اعتصابیون فاصله زی

خواست اصلی کارگران در این اعتصاب لغو کار پیمانی و استخدام رسمی توسط شرکت های مادر است که 

ر ثاپولی که در  پیمانکاران نقش واسطه بین آنها و کارگران را دارند و پول هنگفتی از این بابت به جیب می زنند.

 .دآورن استثمار مضاعف کارگران و زیر پا نهادن حقوق سندیکایی کارگران شاغل در پیمانکاری ها به دست می



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects –No: 83 83شماره  2020سپتامبر  4، برابر1399 رشهریو14جمعه

 

 

- 13 - 

 جُنگ کارگری

 ادامه اعتصاب در بخش های از هفت تپه

صابی هشتادمین روز شد. کارگران اعتاعتصاب کارگران در بخش های از هفت تپه نیز در این هفته تداوم و وارد 

 ئولینط اعتصاب در بخش های از مجتمع که به دلیل فصل کشت و دادن فرصت به مسبه رغم تعلیق موقت و مشرو

ته های خواس دولتی برای به عمل درآوردن مطالبات شان انجام دادند بر ادامه مبارزە تا رسیدن به حق و حقوق و

ارند. دامه نان ادشان تاکید دارند. در همین حال جنگ جناح های حکومتی بر سر تسلط بر مجتمع هفت تپه نیز همچ

ور روحانی ا مشاحمد نادری یکی از نمایندگان مجلس و حسام الدین آشندر یک مورد از افشاگریها که در تویتر بین ا

ی کند ایت ممطرح شد، احمد نادری خطاب به حسام الدین آشنا که مانند جهانگیری از مالک اختالسگر هفت تپه حم

سازی رقم خورد؟چگونه ابرمتهم پرسید که چگونه این خصوصیان نمینوشت: " چرا از همکاران امنیتی سابقت

کند و تنها با را به لایر تبدیل میکند و آنارزی در دولت شما یک میلیارد وچهارصد میلیون دالر ارز دریافت می

 ارخانه هفت تپه راکهزارهکتار زمین و  ۵2 بخشی از پول آن که حدود شش میلیارد تومان! است، بیش از

ت تپه صورت اظهارات این نمایندە به وضوح حاکی از اختالس بزرگی است که در جریان واگذاری هف ."خرد؟می

ولت پذیرفته است و تائیدی است بر حقانیت مبارزە کارگران علیه خصوصی سازی. با این وجود طرفداران د

نمایندە  ف اینانه حمایت می کنند!اختالهمچنان از مالک رانتخوار و اختالسگر هفت تپه و از این واگذاری غارتگر

که نیز در واقع نه بخاطر مخالفت با اصل خصوصی سازی و غارتهای انجام شدە تحت پوشش خصوصی سازی، بل

 !بر سر درآوردن این لقمه گلوگیر با سئواستفادە از اعتصاب کارگران از دهان رقیب است

 قب نشینی کرداعتراض کارگران کنتور سازی "نوبخت" را وادار به ع

پس  جمعه گذشته خبر محاصرە "نوبخت" هنگام سفر به قزوین توسط کارگران کنتورسازی را که خصوصی شدە و

پی  از خصوصی شدن با بحران مواجه شدە را منتشر کردیم. در این هفته مطلع شدیم که نوبخت سرانجام در

ین گران ابودجهای را برای پرداخت معوقات مزدی کاراعتراضات دامنه دار کارگران مجبور به عقب نشینی شد و 

دە ر نموکارخانه اختصاص دادە است. رئیس شورای اسالمی کار نیز بخاطر پرداخت دیون کارگران از نوبخت تشک

وض عکه معلوم نیست پرداخت دیون پس از آن همه معطلی و اعتراض دیگر چه جایی جهت تشکر دارد؟ اما در 

ن نوشت: ارگراسته آنها فراتر از پرداخت دستمزدها بودە است. خبرگزاری ایلنا به نقل از ککارگران گفتهاند خوا

طالبه مگویند: مهمترین کارگران کنتورسازی که اعتبار برای پرداخت معوقات مزدی آنها در نظر گرفته شده، می"

 ما خلع ید سهامداران و بازگشت مجتمع به دولت است".

 التدریسی مقابل آموزش و پرورشتجمع دگربارە معلمان حق 

ش شهریور بار دیگر معلمان حق التدریسی با بر پایی یک تجمع اعتراضی در مقابل آموزش و پرور 11در 

مدە بودند آخشم  خواستار استخدام رسمی توسط این ادارە شدند. معلمان که از خلف وعدەهای پیاپی گذشته مسئولین به

خلف  علیه ئولین آموزش و پرورش قائل نیستند، در جریان تجمع شان شعارهایو اعتباری برای قول و قرارهای مس

 وعدەهای مسئولین دولتی دادند و از جمله در یکی از شعارها دولت را دروغگو خواندند.

 کارگران پیمانی و طرحی آبفای روستایی خوزستان تجمع

که لیب روستایی استان خوزستان درحابه گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران طرحی و پیمانی شبکه آب و فاضال

هریور ماه( به ش 13ای خطاب به مدیرعامل آب و فاضالب استان همراه داشتند، صبح چهارشنبه )پارچه نوشته

یل کم شش ماه حقوق، عیدی و پاداش سنوات خود معترض شدند.بنا به همین گزارش یکی از دالپرداخت نشدن دست

ه بدی را حق بیمه و بیمه تکمیلی کارگران است که هزینه درمانی و دارویی زیااعتراض کارگران پرداخت نشدن 

ادارات  ئولینآنها تحمیل نمودە است. شایان ذکر است که پرداخت نکردن حق بیمه غیر قانونی است. با این حال مس

فرمایان کار یاری ازکار کارفرمایان متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهند و این خود باعث سئواستفادە بس

 بخش خصوصی و افزایش هزینههای زندگی زحمتکشان شدە است.
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 اعتصاب کارگران مخابرات در نیشابور

زد و شهریور در اعتراض به پرداخت نشدن دستم 11کارگران پیمانی شرکت مخابرات نیشابور از روز دوشنبه 

کارگران  تههایر این اعتصاب را منتشر نمود، خواسقرارداد کاری اقدام به اعتصاب نمودند. به گزارش ایلنا که خب

جای اعتصابی، پرداخت دستمزد معوقه، رفع تبعیض و انعقاد قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگران ب

رگران ین کاقراردادهای تحمیلی و تبعیض آمیز شرکت پیمانکار است. آنگونه که از گزارش برمی آید مراجعات پیش

ات کار یا ادار رسیدگی به مشکالت شان بی نتیجه بودەاند. البته در موارد اعتراضی مشابه نیز به ادارە کار برای

 ەاند.نکرد جانب کارفرمایان را گرفتهاند و یا اقدامی برای دفاع از حقوق کارگران که از وظایف اصلی آنهاست

 آتش نشانان آبادانی نیز به جمع معترضین پیوستند

اند،  خاستهآتش نشانان آبادانی بنا به نوشته خبرگزاری ایلنا نسبت به وضعیت شغلی و مزدی شان به اعتراض بر

های شهر آبادان خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود نشان"ایلنا" از قول آتش نشانان معترض نوشت: "آتش

ش راض آتکه در گزارش آمدە یکی از دالیل اعتدر زمینه حقوق دستمزد، بیمه و لباس کار شدند ....". بطوری 

ایج است و ر و رنشانان آبادانی رد نکرد دستمزد واقعی آنها در لیست بیمه های شان است که در واقع یک تقلب آشکا

 .حاکی از همدستی میان دفاتر سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان است

اری، بخش قابل توجهی از حقوق کارگران در طول سالهای کشایان ذکر است که این تقلب باعث از دست رفتن 

ان هنگام اخراج و در دوران بازنشستگی می شود. یکی از دالیل اینکه حقوق اکثریت بازنشستگان در دور

شی حق ک وبازنشستگی بسیار ناچیز است وجود همین تقلب آشکار است. تامین اجتماعی بجای اینکه با این تقلب 

خشا بلبته ش در آن همدستی می کند تا در زمان بازنشستگی مستمری کمتری بدهد. این روش که امخالفت کند، خود

ندن و را هم با انگیزە رشوە گیری از کارفرمایان اعمال می شود در تضعیف بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی

زم است الند و به آن تن در ده بازنشستگان به زیر خط فقر نقش مخربی داشته و دارد. از همین روی کارگران نباید

 مانند آتش نشانان حق طلب با این تقلب که آیندە شان را تهدید می کند مبارزە پیگیر نمایند

  

 کولبر دیگر در کردستان ٤کشته شدن 

  

 .کشتار سفاکانه کولبران زحمتکش در مناطق مرزی همچنان ادامه دارد

نشهر با شلیک کم چهار کولبر در مرزهای سردشت و پیرا نگاو" دستبنا به گزارش سازمان حقوق بشری "هه

 25نژاد، مستقیم نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی ایران کشته شدەاند. زانست حسن

« زیوە»شهریور در مرز  12ساله و سروش ملکاری، کولبرانی هستند که در صبح  22ساله، زانکو احمدی، 

است که  ناطقیەاند. کشتار کولبران فقرزدە و بیکار در حالی ادامه دارد که کردستان یکی از مپیرانشهر کشته شد

و  یفرسا بیشترین شمار بیکاران را دارند. و بیکاران هیچ امکان دیگری به غیر از انجام کار پررنج و توان

سته راض دنایت کولبرکشی اعتخطرناک کولبری برای فرار از گرسنگی ندارند.یکی از راە های مبارزە موثر با ج

ار یا ر یاکجمعی مردم در شهرهای مختلف به ویژە در شهرهای کردستان و اعتراضات بیکاران علیه بیکاری با شعا

دامه انع امحقوق بیکاری در مقابل مراکز نهادهای حکومتی است!تنها در پرتو اعتراضات گستردە است که می شود 

 .این جنایات تبهکارانه شد

 روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم زادە رهبر اتحادیه آزاد کارگران گذشت ١٩.
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ن ادامه روز پیش شروع شد همچنا 19اعتصاب غذای جعفر عظیم زادە رهبر زندانی اتحادیه آزاد کارگری که از 

زشکی دگی پدارد. جعفر عظیم زاد که در اعتراض با وضعیت بد حاکم بر زندانها، نداشتن امنیت جانی و عدم رسی

محروم از  مبادرت به اعتصاب غذا نمود در وضعیت دشواری در سلول انفرادی 19بعد از ابتال به بیماری کووید 

ار مضاعف دن فشمالقات و هر نوع امکان ارتباطی با خارج از سلول بسر می برد. زندانبانان در تالشند با وارد کر

ز فعالین ااست  دفاع از حقوق کارگران به ناروا محکوم شدە به این فعال سندیکایی که به دلیل فعالیت های صنفی و

ن رگری چند تال کاو مبارزین پیگیر حقوق زحمتکشن زهر چشم و انتقام بگیرند. با این همه با به زندان افتادن هر فع

ە دیم زادیگر جای وی را پر می کنند و مبارزات را ادامه می دهند. ما به جد نگران وضعیت سالمتی آقای عظ

ه می کسیله هستیم. بهمین جهت از همه هم میهنان آزادە و عدالتخواە بویژە کارگران درخواست می کنیم به هر و

عا د. فشار قطیاورنتوانند به زندانبانان برای آزادی جعفرعظیم زادە و دیگر زندانیان کارگری، مدنی و سیاسی فشار ب

 .موثر واقع خواهد شد

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

sabosob@gmail.com 

*"ُجنگ کارگری" نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را می توانید در آدرس زیر 

 ببینید:

https://bepish.org/taxonomy/term/457 

 

 کند! نیکرونا را تام دگانید بیدستان و آس یمعاش ته دیدولت با

 

mailto:sabosob@gmail.com
https://bepish.org/taxonomy/term/457

