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 یادداشت 
 

 کور اگر نکند شفا نمی دهد! ئیسی"رامام زادە "

 صادق کار

 

صنایع مخابرات راه دور شیراز( روز گذشتە در گفتگو با خبرگزاری )رئیس کانون بازنشستگان هاشم شمشیری 

ایلنا از اجرا نشدن دستور ابراهیم رئیسی رئیس قوە قضاییە رژیم در مورد پرداخت مطالبات سنواتی و حقوقی 

 کارگران بازنشستە صنایع مخابراتی راە دور شیراز شکوە و آن را خالف مصوبە ابراهیم رئیسی خواند. 

هنگام سفر رئیسی بە شیراز بە دستور قاضی ٩٩خرداد  ٢٢اشارە هاشم شمشیری بە مصوبەای است کە در 

القضات حکومت جهت پرداخت دیون کارگران تصویب کرد. مطابق مصوبە مذکور دیون کارفرمای کارخانە 

ا بە توسط کارفرمصنایع مخابرات راە دور بە بازنشستگان قرار بود حداکثر ظرف یک ماە پس از تصویب آن، 

ن ر میادآنها پرداخت شود. ولی بە گفتە وی با گذشت سە ماە از مهلت مقرر مصوبە رئیسی کە کلی شوق و ذوق 

 کارگران و مردم شهر برانگیخت هنوز عملی نشدە است!

یع )رئیس کانون بازنشستگان صنایع مخابرات راه دور شیراز( مجموع دیون کارفرمای خصوصی صنابە گفتە 

کە با  میلیارد تومان است ٣٥سال گذشتە  ١٠مخابرات راە دور شیراز بە کارگران بابت طلب مزدی و سنواتی 

 میلیارد تومان رسیدە است.  ٢٠٠احتساب خسارت دیرکرد آن بە 

روز بعد از سفر رئیسی خبر واریز شدن بخشی از دیون کارفرما بە حساب دادگستری شیراز هم  ٤٠بە گفتە وی 

ە اما پس از مراجعە بە دادگستری فهمیدەاند کە پولی بە حساب دادگستری کە ظاهرا نقش واسطە بین منتشر شد
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کارگران و کارفرما را داشتە واریز نشدە. با این اوصاف اما هاشم شمشیری گفتە است بە جدی بودن رئیسی و 

 دخالت قوە قضاییە در این قضیە امیدوار است. 

بە  ابستەن قضیە صنفی در واقع بە دعوت رئیس کانون بازنشستگان کە یک تشکل ودخالت رئیس قوە قضاییە در ای

ود. برفتە گ)خانە کارگر( است زمانی انجام گرفت کە اعتراضات بازنشستگان و کارگران این موسسە بە شدت باال 

ود. بدادە باال گرفتن اعتراضات در آن مقطع هم مسئولین دولتی و هم سهامداران شرکت را تحت فشار قرار 

و  رگرانمصوبە کاذب رئیسی در واقع ترفندی بود برای آرام کردن و بە بیراهە بردن اعتراضات حق طلبانە کا

و و ود. اکاستن از فشار اعتراضات. دخالت حساب شدە رئیسی در مسائل کارگری البتە محدو بە این یک مورد نب

ی کارفرمای –بە آنها در بسیاری از اختالف کارگری عوامل اش در دستگاە قضایی و سایر نهادهای قدرت نزدیک 

ی گروه از ماشین سازی تبریز و اراک گرفتە تا هفت تپە و کشت و صنعت مغان دخالت کردند تا نیات و منافع

گاە ا دستبخودشان را زیر پوشش عدالتخواهی توسعە دهند. این دخالتها در حالی انجام می شد کە ربط مستقیمی 

ز اکارفرمایی و بعد  –نداشت و ندارد. مرجع مقدم رسیدگی بە این اختالفات تشکلهای کارگری قضایی و رئیسی 

ر می زیآن وزارت کار و دولت و گروەهای حل اختالف می بایست باشند. تشکیالت خانە کارگر و شوراهای اسال

شدە  ایمالپو احقاق حقو  مجموعە آن نیز کە خوار و ذلیل تر از آن هستند کە بتوانند نقش مثبتی در اعتراضات

ند. هدف ی کردکارگران بە عهدە بگیرند، در این راە بە رئیسی کمک کردند و در مورد او تا توانستند توهم پراکن

رای بهر دوی آنها بە بیراهە بردن اعتراضات کارگری، جلوگیری از گسترش آنها و سئواستادە از کارگران 

فع و از دخالت های دارودستە رئیسی تا کنون در جهت تقویت منا پیشبرد مقاصد جناحی است. نتیجە هیچ یک

ە ن تودحقوق کارگران نبودە است. همین باعث شدە تا توهماتی کە رئیسی و طرفداران وی تالش کردند در میا

گشا  مشگل وکمتر آگاە کارگران نسبت بە ماهیت و اهداف این جنایتکار بوجود آورند و از او چهرەای نجات بخش 

د. اینک دە شود تودەهای ستمدیدە از بیداد حکومت بسازند بە سرعت برق و باد رنگ ببازد و پردە نمایش او درینز

کومت از حائیە این تبلیغات فریبکارانە اثرشان را در میان گروە های تحت ستم و فقرزدە از دست دادەاند. قوە قض

حاکم  ارتگراق و پاسدار سرمایە داران و اشرافیت غبدو تشکیل آن تا کنون یکی از نهادهای اصلی سرکوب و اختن

بات بودە است. سرکوب سازمانهای سندیکایی، احزاب کارگری و رسانە های آزادیخواە و اعتراضات و اعتصا

اهیم ن ابرکارگری هموارە در راس برنامە های این نهاد ستمگر و عدالت ستیز قرار داشتە است. از زمان گمارد

واهی توسط خامنەای بر مسند قوە قضائیە سرکوب تشکلهای مردمی و عدالتخواە و رئیسی مدعی عدالتخ

 مدنی واعتراضات و اعتصابات کارگران و دیگر آزادیخواهان تشدید و خشونت و شکنجە علیە زندانیان سیاسی 

مدە ت نیابیشتر شدە است. منظور از انتصاب وی بە این سمت نیز غیر از این نبودە است. او برای انجام عدال

می  نشان است. برای سرکوب عدالتخواهان و جنبش های عدالتخواهی آمدە است. عملکرد تا کنونی وی نیز این را

بە بی  عتراضدهد. از زمان سپردن ریاست قوە قضایی بە وی تا کنون، دەها تن از عدالتخواهان راستین بە دلیل ا

ە از کار کارگر هفت تپ ٢٠کنجە محکوم شدەاند. بیش از عدالتی و محرومیت از آزادی بە زندان و بە شالق و ش

ت شدەاند. نفر از فعالین عرصە کارگری بازداش ٧بیکار و تحت پیگرد قضایی قرار دارند، تنها در هفتە گذشتە 

یگر از سال زندان تازە محکوم شدە است. حبیبی، و چند تن د ١٠اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان بە 

ان ان، شماری از اعضای سندیکاهای واحد و نیشکر، جعفر عظیم زادە و دو تن دیگر از رهبررهبران معلم

ران ز کارگابە زندان محکوم شدەاند. برای دەها کارگر دیگر اتحادیە آزاد کارگران...، در دورە ریاست رئیسی 

 آذرآب گرفتە تا کارگران پتروشیمی،پروندە امنیتی تشکیل شدە است.
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و اعضای  ان هاشکیل پروندە و بە زندان افتادن همە اینها، اسماعیل بخشی، احمد نجاتی سپیدە قلیدلیل اخراج و ت

ئیسی در هیم رکانون نویسندگان... چیزی غیر از عدالتخواهی و آزادی نبودە است. همە آن چند هزار نفری کە ابرا

است. با یک  عدالت و آزادیخواهی نبودەسهم داشتە نیز گناە بزرگشان بە غیر از  ٦٧قتل عام آنها در سال سیاە 

 چنین پروندە و عملکردی دخیل بستن بە رئیسی و دستگاە قضایی و انتصاب او در شرایطی کە اعتراضات

 گروەهای اجتماعی مختلف سراسر کشور را در بر گرفتە چیزی جز فریبکاری با مقاصد سئو نیست. 

های کنند، بە خاطر آن است کە رئیسی با سرکوب تشکل تشکلهای وابستە بە حکومت اگر از رئیسی حمایت می

ت کە هت اسجواقعی بە بقای آنها کمک می کند و برای آنها و رئیسی حفظ نظام بر همە چیز ارجحیت دارد. بهمین 

 ە رغم"رئیس کانون بازنشستگان صنایع مخابرات راە دور و عدە دیگری از روسای کانون شوراهای اسالمی "ب

گر کور ا مراجعات شان بە رئیسی همچنان در مورد وی توهم افکنی می کنند. امام زادە "رئیسی"بی حاصل بودن 

زدی مهای  نکند. شفا نمی دهد!تنها خود کارگران هستند کە اگر خودشان را سازمان بدهند و مبارزە کنند، طلب

دە شدە آزمو ن شعار نیست تجربەشان را کە سهل است، رژیم های ستمگر را می توانند از سر راە خود بردارند. ای

 و درس گرانقدر تاریخ است!

 

 

 گردد! دیآزاد با ،یاسیس یزندان
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

 آدام بوث

 

 برآمد رانت خواران

رۀ این اجا ادعا می شود کە مشخصۀ اقتصاد "شراکتی" تبدیل مالکیت خصوصی بە اجاره است و شرکتهائی کە

بخشی از اجاره را بە عنوان سود  –یعنی عرضە و تقاضا را بە هم می رسانند  –پایاپای را ممکن می کنند 

د: بە د داردریافت می کنند. از این منظر تفاوت بسیار مهمی بین اقتصاد "شراکتی" و سرمایە داری کالسیک وجو

ر ددر روند تولید خلق می شود، شرکتهائی کە  عوض آن کە سود سرمایە برشی از ارزش اضافی ای باشد کە

اره" ن "اجمرکز اقتصاد "شراکتی" قرار دارند، سودشان را با گرفتن بخشی از اجاره کسب می کنند. اما مگر ای

 چیزی غیر از ارزش اضافی است کە در جریان تولید ایجاد شده است؟

کار  دام بەاع ارزشهای جدید در یک اقتصاد در اق، توضیح می دهد کە تمام انوکاپیتالمارکس در کتاب مشهورش، 

 حاصل می شوند و ارزش اضافی چیزی نیست مگر کار پرداخت نشدۀ طبقۀ کارگر؛ ارزشی کە توسط کارگران

 ند.در ورای دستمزدی کە دریافت می کنند، ایجاد می شود و سرمایە داران بە مفتی آن را بە جیب می زن

بانکها و ایە )ورت سود، بهره و اجاره تقسیم می شود. بنابراین صاحبان پول و سرماین ارزش اضافی متعاقباً بە ص

ی مجاره اسرمایە گذاران( کە بابت پول شان بهره می گیرند و صاحبان امالک )زمینداران( کە بابت زمین شان 

د، ی زننمای دست گیرند، خود هیچ گونە ارزشی ایجاد نمی کنند، بلکە صرفاً بە بازتوزیع ارزش و ارزش اضافی 

 کە پیشتر در جریان تولید کاال ایجاد شده است.

از این رو با برآمد اقتصاد "شراکتی" ما در واقع در مقیاس وسیعی شاهد برآمد نوعی سرمایە داری انگلی جویای 

 اجاره ایم. "انقالب" عمده اقتصاد "شراکتی" همانا تبدیل مالکیت شخصی بە مالکیت خصوصی بوده است، یعنی



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No:89 89شماره  2020اکتبر  16، برابر 1399مهر  25جمعه 

 

 

- 5 - 

 جُنگ کارگری

تبدیل دارانی خصوصی ملیونها مردم عادی )خانە، ماشین، ...( بە منبعی برای سود سرمایە دارانە ]برای سرمایە 

 داران[ بوده است. ساده بگوئیم، اقتصاد "شراکتی" دارائیهای شخصی خرد را بە سرمایە تبدیل کرده است.

مک نها کؤثرتر برخی از منابع و بهبود آضمن این کە ممکن است ایربی ان بی و شرکتهای مشابە بە استقرار م

ر جا در ه کرده باشند، اما آنها هرگز اقدامی برای سرمایە گذاری مجدد سودهای حاصلە شان برای رفع کمبودها

 کە باشند، نمی کنند. بە عبارت دیگر آنها برای تکامل نیروهای مولد هیچ اقدامی نمی کنند.

مبود امعە کاین بازیگر بزرگ اقتصاد "شراکتی" از این واقعیت کە در جمورد ایربی ان بی یک نمونۀ کامل است. 

مایە ید سرمسکن و اقامت قابل پرداخت وجود دارد، بە افراط سود می برد. اما این سود هنگفت را، بە عوض تجد

پاش  رف ریخت وص –معۀ با برنامۀ سوسیالیستی اتفاق خواهد افتاد کە در یک جا -گذاری برای حل مسئلۀ مسکن 

راکتی" اد "شو تبلیغات و بازاریابی برای گسترش سهم خود از بازار می کند. این مبنای کل مدل کسب و کار اقتص

 است.

 مسکن درعین حال مثالهای بسیاری وجود دارند کە نشان می دهند ایربی ان انی بە عوض آن کە بە حل بحران

جارۀ اک و زمینداران کە پیشتر امالک شان را بە کمک کند، در واقع مسئول وخامت آن است. بسیاری از مال

ائی بسیار با اجاره ه –بلندمدت می دادند، اکنون بە تبدیل آنها بە خانە های مسافرتی و اقامتگاه های کوتاه مدت 

بە تشدید  ند. پس ایربی ان بی بە عوض استقرار مؤثرتر منابع عمالً روی آورده ا -باالتر از اجاره بهای بلندمدت 

 دودیتها خدمت کرده است.مح

ان حمل ابسامنمونۀ اوبر نیز مبین همین نکتە است. در این مورد نیز سروکار ما با شرکتی است کە بە علت وضع ن

 رمایەو نقل عمومی در بسیاری از شهرهای دنیا، سود خارق العاده ای را نصیب خود می کند. اما بە عوض س

این سود را صرف تبلیغات و  –مثل ایربی ان بی  –عمومی، اوبر هم گذاری این سود هنگفت در بخش حمل و نقل 

واهد خبازاریابی می کند. البتە مادام کە اوبر یک شرکت خصوصی است، طبعاً شرکتی در جستجوی سود بیشتر 

ە م سرمایسیست بود و این امری بدیهی است. اوبر، ایربی ان بی، و دیگر شرکتهای مشابە تماماً از قوانین و منطق

 داری تبعیت می کنند، کە بر رقابت و پیگیری سود استوار است.

)بە  ن خودبە همین ترتیب، شرکتهائی کە در اقتصاد "طبق درخواست" فعال اند، با "خویش فرما" نامیدن کارگرا

از، عوض استخدامی و کارگر( از قبول هر تعهدی برای تأمین شرایط کار، حقوق جنبی کار، لوازم مورد نی

یروی کار، های نآنان و ... اجتناب می ورزند. آنها نیز بە جای سرمایە گذاری برای بهبود مهارتها و ابزار آموزش

ی کار راوانفو بنابراین بە جای کمک بە افزایش تولیدوری در بخشهای این اقتصاد، فقط از بیکاری توده گیر، و 

 -خود ماحصل بحران سرمایە داری است  ەک –ارزان قیمت و غیرتولیدی موجود در تمام عرصە های جامعە 

ز امالً عبهره می برند و بە ثروت خود می افزایند. این شرکتها نیز بە جای کمک بە توسعۀ نیروهای مولده، 

 عوارض ناشی از رکود در جامعە سود می برند.

 !دیرا متوقف کن یسازیخصوص
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 41خش کونگ بم -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

 دنیس آرنولد

 ترجمه: گودرز

 

 ٢٠١٩نگاهی بە جهان: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا  –فصلی از کتاب مسالە اجتماعی در قرن بیست و یکم 

 منطقه آزاد تجاری مای سوت

سوت تِک از همان آغاز در مرکز بحث مراکز آزاد بوده است. این منطقە آزاد تجاری صنعتی مای 

یلومتر مربع را شامل می شود و از سە ناحیە ویژه مرزی تشکیل شده است. مای سوت یک ک ١۴١٩ محدوده

نگون تا را توریسم و ترابری بین تایلند و میانمار است کەدروازه حیاتی برای کریدور تجارت، سرمایە گذاری، 

یپ سی، دراین پایتخت این کشور و بندر "دیپ سی" و منطقە آزاد تجاری آن بە نام داِوی ادامە می یابد. عالوه ب

یع نوان ایستگاه تدارکاتی، و مرکز توزعمیانمار، بە -ِویویتنام بە دا-غرب دانانگ-واقع در کوریدور اقتصاد شرق

ی برای مرکز و عرضە کاالهای خرد هم تبلیغ می شود. همان طوری کە قبال گفتە شد تقریباً دو دهە است کە اینجا

واند در می ت تولید صنایع سبک بوده است و بسیاری از اقتصاددانان و ناظران معتقد هستند کە از نظر استراتژیک

بە افزایش  -در میانمار، تنها ده کیلومتر در داخل میانمار نطقە آزاد صنعتی م -تصاعد با مرکز مشابە در میاوادی 

 بازدهی اقتصادی مناطق آزاد تجاری در این ناحیە بیافزاید.

م کحفظ تجارت  اقتصادی برای-این ناحیە، کە مدتهاست تایلند را بە عنوان مرکز "طبیعی" و فعالیت های ژئو

ده فتە شطقە می شناسد، در نگرانی های ژئوپولیتیک آشارزش بە عنوان تلە ای برای تمکین طبقە میانە در من

ز است. جاسازی مناطق مرزی در زیر مجموعە تولید صنعتی، تجارت و ترابری در منطقە پروژه ایست کە ا

 .یردگگسست ایهام نسبی و سیاست موقت بازسازی تا جایگاه ثابتی در برنامە ریزی توسعە ملی را دربر می 

مە برنا ش های گذشتە و مکث بر کنترل نیروی کار در گستره مرز های ملی، اجزایی ازدر ترکیب با تذکرات بخ

طق ه مناریزی توسعە در مدل هرمی از باال بە پایین در حال شکل گیری هستند. اما هنوز روشن نیست کە پروژ

ار وی کترل نیرآزاد، در تصاعد با رژیم تامین اجتماعی پاسخ مناسبی بە درخواست کارفرمایان برای توان کن

 ر حالمهاجرین کە نیازمند بازسازی اقتصاد متزلزل است، داشتە باشد. اما واضح است کە حکومت نظامیان د

 ی است.نواح انتقال افسار پروژه هژمونیک گزینشی خود در زیرمنطقە مراکز آزاد اقتصادی بە کارفرمایان در این
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 منطقه آزاد باِوت

دون بری در کامبوج اضطرار بیشتری از وضعیت تایلند دارد. دولت کامبوج پروژه مناطق آزاد صنعتی و تجا

اضی رای رزیرساخت های پیشرفتە و گنجایش تدارکاتی و با از دست دادن کنترل نیروی کار قدم هایی را باید ب

اریا وکپر کردن و دادن تضمین بە سرمایە گذاران نامطمئن بردارد و محیط را برای اشتغال نیروی کار ارزان و

تا کنون تصویب کرده  ٢٠٠۵ در منطقە آزاد تأمین نماید. دولت بیش از سی منطقە آزاد را از سال

زار شغل. یک منطقە در پنوم پن و بقیە در مناطق ه ۶۸ مپانی و حدودک ١۴۵ با ٢٠١۴ پروانە در سال ١١ است:

یلند ایسە با تاام مقنگ قرار گرفتە اند. در مقمرزی کامبوج با ویتنام و تایلند و مناطق ساحلی سیهانوک ویل و کُە کو

ا طبق رناطق مراکز آزاد کامبوج کوچک تر اند، حدوداً پنجاه تا هزار هکتار. دولت مرکزی احداث و اجرای این م

خش بتوصیە های جهانی بە بخش خصوصی واگذاشتە است، در حالی کە در تایلند بیشتر مناطق وسیلە دولت و 

 ه می شوند.عمومی احداث و ادار

ت طق پشسرمایە گذاری در صنایع سبک، مانند تولید پوشاک و کفش و مونتاژ دوچرخە همە جا دیده می شود. من

ت و منطقە آزاد باوت در واقع نزدیکی بە شهر هوشی مین و تأسیسات بندری نزدیک آن برای واردات کاالس

بازار  برای ز جمعیتی ناحیە. کمی دورتر. کامبوجهزینە کمتر برای ترانزیت نسبت بە مناطق آزاد دورتر از مراک

سود  وگزینشی خود اتحادیە اروپا را ترجیح می دهد. تحت قانون همە چیز، بە جز سالح، بدون قیمت گذاری 

ند کە ر هستگمرکی و محدودیت برای کشورهای توسعە نیافتە تولید می شود. در باِوت پنج منطقە آزاد در حال کا

 ا در استخدام خود دارند.چهل هزار کارگر ر

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایبه سرکوب سند
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 ضرورت مبارزە با سه تغییر ضد کارگری تازە دولت روحانی!

 صادق

 

ر یک نها هدر دشمنی همە دولتهای بعد از انقالب با حقوق زحمتکشان و عدالت اجتماعی جای تردید نیست. همە آ

قش نرفتە گیبان سە چهارم جمعیت کشور را )بنا بە آمارهای خودشان( بە سهم خود در فقر و فالکتی کە اینک گر

ی ل سازداشتە و وضعیت امروز جامعە نتیجە عملکرد کل حاکمیت است. تنها تفاوت بین دولتها در خصوص پایما

 حقوق زحمتکشان تا کنون در شیوە هایی بودە است کە در این خصوص بر حسب شراط روز بکار گرفتەاند.

 زمانهای سندیکایی و شورایی و احزاب کارگری از همان روزهای نخست بعد از بە قدرت رسیدنسرکوب سا

رن قرژیم در واقع تالشی بود برای فراهم کردن زمینە از بین بردن حقوقی کە جنبش کارگری طی قریب یک 

 .مبارزە پرهزینە سنگر بە سنگر کسب کردە بود

ط احمد توکلی وزیر کار )دولت انقالبی( و از اعضای جریان موتئلفە نخستین پیشنویس ارتجاعی قانون کار کە توس

اسالمی ارائە شد در واقع مانیفست رژیم جدید در خصوص حقوق کار بود کە بە رغم پذیرفتە نشدن در آن مقطع 

پس از سرکوب وحشیانە سازمانهای کارگری و جریانات سیاسی مترقی و عدالخواە بە تدریج تا کنون بە صورت 

ام و کمال توسط دولتهای تا کنونی بە اجرا گذاشتە شدە است. قراردادهای اسارتبار کار، محرومیت از حق تشکل تم

دستمزدهای یک چهارم خط فقر، افزایش ساعات کار، ندادن مزایا و دستمزدها... از نتایج و پیامدهایاز میان 

گران آن را با پوست و گوشت خود لمس کردە برداشتن حقوق کار و سندیکایی زحمتکشان هستند. سالهاست کە کار

و می کنند. با این حال دولتهای رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی از میان دولتهای تا کنونی نقش بیشتری در از 

میان برداشتن قوانین حمایتی کار داشتەاند. وسعت تعرض بە حقوق کار در دو دولت روحانی حتی بیشتر از 

مدی نژاد بودە است. فقر و فالکت نیز در دورە روحانی بیشتر از دوران ریاست جمهوری دولتهای رفسنجانی و اح

دولتهای گذشتە بودە است. تعرض وحشیانە و بی رحمانە نئولیبرالهای اقتصادی در دولت روحانی بە حقوق کار با 

چند ماە بیشتر بە پایان وجود همە مصائبی کە برای زحمتکشان داشتە همچنان ادامە دارد. این تعرض در حالی کە 

عمر دولت روحانی نماندە در هفتە های اخیر تشدید شدە است. هم اکنون دولت در نظر دارد قبل از بە سر آمدن 
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دورە ریاست جمهوری روحانی سە تغییر عمدە ضد کارگری دیگر در قوانین کار و تامین اجتماعی بوجود آورد. 

قانون بیمە بیکاری و تغییر در تعیین حداقل دستمزد کە با عنوان  تغییر در قانون تامین اجتماعی، تغییر در

"منطقەای کردن دستمزد از آن نام می برند. این تغییرات کە هم اکنون مدیران دولتی و روسای اتاق بازرگانی با 

با  سرعت مشغول انجام آنها تا قبل از پایان ریاست جمهوری روحانی هستند همگی علیە حقوق کارگران هستند.

وجود این کە قانون بیمە بیکاری و قانون فعلی تعیین دستمزد قوانین ناکاملی هستند، با این اوصاف تغییراتی کە 

قرار است در آنها انجام شود اندک فوایدی را کە برای کارگران دارند از بین می برد. تغییر در قوانین تامین 

اف آن محدود کردن شرایط قانون بازنشستگی کارهای سخت اجتماعی از همە بدتر است. بعنوان نمونە یکی از اهد

و زیان آوربە نحوی است کە تنها شامل عدە قلیلی گردد. تغییر این قانون می تواند باعث شود کە شمار بزرگی از 

کارگران کە در کارهای سخت و بیماری زا کار می کنند، قبل از بازنشستە شدن جان بسپارند و بە دوران 

رسند. دارند این تغییرات را کم سر وصدا انجام می دهند تا کارگران بە موقع از کم و کیف آنها بی بازنشستگی ن

خبر بمانند و فرصت کنش و واکنش نداشتە باشند. جناح رقیب روحانی نیز سکوت کردە زیرا کە آنها نیز این 

آنرا بپردازد و کار دولت آنها را  تغییرات را بسود خودشان می دانند و ترجیح می دهند رقبیشان هزینە احتمالی

آسان کند. سکوت کارگران در مقابل این تغییرات بر زندگی، معیشت و شرایط کاری شان اثرات منفی اجتناب 

ناپذیر می گذارد. فعالین کارگری الزم است ضمن اطالع رسانی در مورد ماهیت این اقدامات کارگران را علیە 

 !ما ناکافی است. سازمانگری باید کردآنها بسیج نماید. افشاگری خوب ا

 

 کارانیب یبرا یکاریب یمهیب

 



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No:89 89شماره  2020اکتبر  16، برابر 1399مهر  25جمعه 

 

 

- 10 - 

 جُنگ کارگری

 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 جنگ کارگری

 

 سال زندان دیگر برای اسماعیل عبدی١٠

دان دیگر سال زن ١٠مهر متن آن منتشر شد، خبر تائید حکم  ٢٣بیانیەای کە در کانون صنفی معلمان تهران در 

 صنفی برای اسماعیل عبدی رهبر پیشین و فعال برجستە و حق طلب کانون صنفی معلمان را تائید کرد. کانون

ە آن ون بنمعلمان )تهران( در بیانیە خود کە بهمین مناسبت منتشر کرد ضمن محکوم کردن این حکم و اعتراض کا

ربنِد تر او، محمدحبیبی و دیگر زندانیان دلغو حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی و آزادی هر چە سریع" :خواستار

کوم و سال پیشین آقای عبدی را بە شدت مح ٦سال زندان عالوە بر حکم  ١٠همانند" شد. ما نیز تائید حکم 

گر ی و دم کە بە دلیل فعالیت های صنفی، مدنی، سیاسخواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و همە کسانی هستی

 . .اندیشی با نقض حقوق شهروندی و اجتماعی شان ظالمانە بە زندان افتادەاند

 اعتصاب در کارخانە ایران خودرو تبریز

ن دستمزد مهر بە دلیل پرداخت نشد ١٩کارگر کارخانە ایران خودرو تبریز بە نوشتە خبرگزاری ایسنا در  ١٤٣٠

دیر ماە گذشتە شان اعتصاب کردند. این اعتصاب بعد از دادن وعدە پرداخت طلب دستمزدی کارگران توسط م

و بە عامل کارخانە پایان یافت. پرداخت نکردن دستمزد کارگران خودروسازی در شرایطی است کە قیمت خودر

 بە سر صف تحویل گرفتن خودروطرز سرسام آوری افزایش پیدا کردە و دەها هزار نفر متقاضی خرید خودرو در 

 !می برند. بهمین دلیل ندادن دستمزد بە بهانە مشکل مالی را کسی قبول نمی کند

 اعتصاب در هفت تپە

مهر در اعتراض بە پرداخت نشدن کامل دستمزدهای دو ماە اخیر دست  ٢٣کارگران بخش کشاورزی هفت تپە در 

کشیدند. بە نوشتە خبرگزاری ایلنا کارگران پس از گرفتن قول پرداخت کردن یک ماە طلب مزدی شان از کار 

مهر نیز تجمع دیگری  ١٩توسط کارفرما بە اعتصاب شان خاتمە دادند. بە گزارش سندیکای کارگران هفت تپە در 

رار پرداخت طلب مزدی توسط کارگران بخش صنعت و تجهیزات هفت تپە در اعتراض بە عدم اجرای قول و ق

کارگران در موعد توافق شدە برگزار شد. در تجمع مذکور کە پس از دادن قول پرداخت مطالبات کارگران تا پایان 
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هفتە خاتمە یافت، یوسف بهمنی و امید آزادی دو تن از سخنگویان و نمایندگان کارگران در طول اعتصاب دوماە و 

 .کردندنیمە کارگران برای کارگران سخنرانی 

 تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

ستفساریه قوانین ا مهر با برگزار تجمع در مقابل مجلس خواستار 20کارکنان سازمان تامین اجتماعی در 

مین بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور توسط مجلس شدند. گفتنی است که از مدتها پیش مدیریت تا

گی زنشستروە های شغلی مشمول قانون کارهای سخت و زیان آور که به سن بااجتماعی از بازنشسته کردن اکثر گ

امین رسیدەاند طفرە می رود. همین موضوع به یک رشته اعتراض در میان افراد مشمول قانون با مسئولین ت

است.  ردیدەگاجتماعی از یک سو و کارکنان تامین اجتماعی با این افراد و مدیریت تامین اجتماعی از سوی دیگر 

فرە طاند. بهمین جهت کارکنان تامین اجتماعی برای خالصی از این بی تکلیفی و درگیری ها به مجلس رجوع کردە

قوق مکن حمرفتن تامین اجتماعی از انجام این قانون در واقع جزئی از سیاست کالن دولت مبنی بر تعدیل هرچه 

دە گردی شهای اعتراضی بسیاری از کارگران روبرونیروی کار و ارزان سازی این نیرو است که بدرستی با واکن

 .است

 ادامە اعتراضات بازنشستگان بە طفرە دولت از انجام درست قانون همسان سازی

 اری هااعتراضات بازنشستگان نسبت به عدم اجرای درست قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به رغم فریبک.

ن لیه آعتلف کشور ادامه دارد و بازنشستگان به اشکال مختلف و توجیهات مسئولین دولتی همچنان در نقاط مخ

ە ستفاداعتراض می کنند. دولت که حاضر به اجرای قانون نیست از عنوان )متناسب سازی( بجای همسان سازی ا

 !می کند

ن تفرە رفمهر بازنشستگان اراک نیز با برگزاری تجمع در مقابل کانون بازنشستگان این شهر نسبت به ط 20در 

 .دولت از اجرای درست قانون اعتراض و خواستار همسان سازی بطور واقعی شدند

 تجمع پرستاران و کادر درمانی اهواز

ی شان مهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و طلب مزد 20پرستاران شرکتی و سایر کادر درمانی اهواز در 

 .خت منظم دستمزد و حقوق شان شدنددر مقابل ساختمان علوم پزشکی این شهر تجمع و خواستار پردا

 تجمع اعتراضی کارکنان آتش نشانی در آبادان

ان اعتراض مهر با پهن کردن سفرە خالی نسبت به وضعیت بد معیشتی ش 21کارکنان سازمان آتش نشانی آبادان در 

عیت به وض نمودند. خواستهای معترضین پرداخت منظم دستمزد و مزایا همراە با فیش حقوق، سروسامان دادن

ست. نان انابسامان بیمهای، دادن وسایل ایمنی، مانند گفش و لباس کار، و تجهیزات مورد نیاز شغلی آتش نشا

طع ینه قپرداخت مزد پایه و در اختیار قرار ندان فیش های حقوقی در واقع ترفندی است برای فراهم کردن زم

و با  باشندنراوج گرانی و تورم! اگر کارگران هوشیار مزایای قانونی مزدی و کاهش دستمزدها بجای افزایش آن د

 .آن مبارزە نکنند بزودی به یک نرم سراسری تبدیل خواهد شد

 تجمع کارگران پتروشیمی دهلران

انجام تجمع  مهر با 19ماە طلب مزدی از کار اخراج شدەاند، در  ٤نفر از کارگران پتروشیمی دهلران که با  120

کار  گشت بهاین شرکت نسبت به پرداخت نشدن دستمزد و اخراج از کار به اعتراض برخاستند و خواستار بازمقابل 

قعیت و پرداخت طلب دستمزدی خود شدند. علت اخراج ظاهرا وجود مشکالت مالی است که معلون نیست چقدر وا

 .دارد
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 جُنگ کارگری

 تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی در خوزستان

زد دستم ودبستانی خوزستان که به دلیل استخدام رسمی نبودن در دوران کرونا بی حقوق  شماری از مربیان پیش

ام و رفع مهر با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ادارە آموزش و پرورش استان، خواستار استخد 19ماندەاند در 

وزش و پرورش ار ادارە آمسال سابقه ک 8بالتکلیفی خود شدند. خبرگزاری ایلنا از قول مربیان معترض که با وجود 

ی کند الی مخخوزستان به رغم نیاز به کار آنها از استخدام و حتی دادن حقوق در دوران بیکاری ناخواسته شانه 

ا از رگویند: کرونا ما هاست که بالتکلیفی و نبودن درآمد ادامه دارد؛ این مربیان میبه گفته این مربیان، ماه" : نوشت

زار تومانی را خودمان به ه 00۷ ذف کرده است؛ هیچ منبع درآمدی نداریم و حق بیمهی اشتغال کامل حچرخه

 ."ریزیمحساب تامین اجتماعی می

 تجمع کارگران شهرداری اروند کنار و قروە

ند. ازونی فمتاسفانه فشار بر کارگران زحمتکش و پرتالش شهرداریها در شهرهای مختلف همچنان ادامه و در حال 

ارها که ین فشل این فشار ها ندادن به موقع دستمزدهای اندک و رد نکردن حق بیمه آنها ست. وجود امهمترین عوام

 ردیدەگباعث گرسنه ماندن خانوادەهای آنها گردیدە موجب تجمعات اعتراضی همه روزە این گروە از کارگران 

باد ریش آس له در اروندکنار واست. در این هفته نیز تجمعاتی از طرف کارگران شهرداری های مختلف از آن جم

مه رگزار شد. کارگران معترض در هر دوی این تجمع خواستار پرداخت منظم طلب مزدی و حق بیب قروه کردستان

رکت شا به های شان شدند. مهمترین دلیل رفتار ظالمانه با کارگران شهرداری ها سپردن امور کارهای شهرداریه

  .عایت حقوق کارگران آنهاتوسط مدیران شهرداری هاستهای پیمانکار و نگرفتن تعهد برای ر
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