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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

 جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد

 صادق کار

 

 بی زن، زندگی، آزادی و تداوم آن با وجود گذشت بیش از صد روز چنان هراس و تفرقە وشروع جنبش انقال
کە بە هم ریختگی در میان نیروهای درون رژیم بوجود آوردە کە هرگز نظیر آن دیدە نشدە است. بخصوص این

د و در نرژیم با همە خشونت و دنائتی کە برای سرکوب جنبش نمودە نتوانستە است از رشد آن جلوگیری ک
ردن واقع مستاصل و نا امید شدە است. استیصالی کە آثار آن را بە رغم همە تالشهایی کە برای پنهان ک

اش بە عمل می آید می شود در برخوردها و اقدامات و سراسیمگی رفتاری کارگزاران رژیم فقاهتی و 
 .بلبشویی کە در میان آنها شکل گرفتە دید

یان فات میان خامنەای و رئیسی با شمخانی، رئیسی و قالیبا،، و متشدید غیر قابل الپوشانی اختال
 .مجلس و دولت، بر سر برخورد با جنبش و بحران های فلج کنندە در صدر اختالفات و درگیری ها قرار دارد

اد رژیم بواسطە استفادە از پهبدر کنار اختالفات و شکافهای فزایندە داخلی تشدید فشارهای خارجی بە 
های فروختە شدە بە روسیە در جنگ اوکراین و همسویی های فزایندە رژیم با روسیە و برخورد های 
 .سرکوبگرانە با جنبش نیز بە نوبە خود بە بحران ها و تشدید درگیری های درون رژیم دامن زدە است

 برای نجات رژیم و احیای موقعیت گذشتە خود و در این میان محافظە کاران و وابستگان بە دولت روحانی
دم بازگرداندن چرخ تاریخ بە عقب بە دست و پا افتادەاند. آنها کە علت بحران و خلق جنبش انقالبی را در ع
ی توافق با غرب بر سر برجام و پذیرفتە نشدن اقدامات دولت روحانی، ناکارآیی دولت رئیسی و طرد خود م

سر برجام و اختالفات با غرب تالشهای شان را تشدید کردەانددانند. برای توافق بر  . 

 افزایش قیمت همە روزە دالر و تشدید دم افزون بحران اقتصادی و معیشتی بە همراە مجموع فشار ها بە
نظر می رسد کار خودش را کردە و خامنەای را آمادە سرکشیدن جام زهر برجام کردە باشد. برای فراهم 

ار اقداماتی هم شروع شدە است. روحانی بعد از صد روز سکوت و مشاهدە وخامت کردن زمینە های ک
اوضاع دوبارە جرات بە خود داد تا برنامە دولت خود و "اسالم رحمانی"را بعنوان بدیل سیاستهای حاکم بە 

 .خورد مردم بدهد

بدتر شدن فقر و  چند روحانی سرشناس حکومتی از آن جملە مکارم شیرازی، پشت سر هم از گرانی ارز و
 .نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گلە و شکایت کردند و خواستار رسیدگی دولت بە آن شدند
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نها، های آها و برخوردمصباحی مقدم عضو شورای تشخیص مصلحت نیز با اشارە بە تحریم ها گفت:" تحریم
، اینکه مذاکرات برجام متوقف های مضاعفی بر کشور ما وارد شود. عالوه بر اینشود که فشارموجب می

ها را شد و به نتیجه نرسید، فضا را به نحوی غیرقابل تحمل کرده؛ به این معنا که از لحاظ روانی هم فشار
 " .مضاعف کرده است

فتە وزیر امور خارجە رژیم نیز چند روز قبل از سفر بە عمان کە گفتە می شود سفری مرتبط با برجام است گ
را باز گذاشتەاند اما همیشگی نیستبود پنجرە برجام  . 

برخی از گزارشات نیز حکایت از دادن چراغ سبز خامنەای برای امضای قراداد برجامدارند. ظاهرا رژیم در 
 موقعیت امضای قرارداد برجام قرار دارد. اما معلوم نیست طر، های دیگر با توجە بە وضعیت جنبشی در

ە ی کە باعث تقویت موقعیت رژیم شود مخالف اند، تا چە حد و با چایران کە مخالفان با بستن هر قرارداد
 .شرایطی حاضر بە کنار آمدن با رژیم هستند

امضای توافق با شروطی کە طر، مقابل می خواهد، در داخل رژیم هم نمی تواند بە تعارضات خاصە در 
ت دامن نزندشرایطی کە موقعیت خامنەای حتی در راس هرم قدرت هم بە شدت تضعیف شدە اس . 

جناح دیگری از حکومت در عین مخالفت با جنبش انقالبی راە کار های اصالحی و اصالح روش های 
حکمرانی در چهار چوب رژیم را، راە کار غلبە بر بحران و سرکوب جنبش می داند و انجام آنها را درخواست 

دارد  حات هم نیست زیرا نە امکان آن رامی کند. با این همە رژیم حتی در موقعیت کنونی قادر بە انجام اصال
 . .و نە ظرفیت اش را

را  روزنامە جمهوری اسالمی خطر را در تصور غلط مسئوالن از علل نارضایتی مردم و راە کار مقابلە با جنبش
 توجە بە "سخنان معترضان خاموش" عنوان کرد و نوشت:" خطر واقعی تصور غلطی است که حکمرانان ما از

 هستند، دارند.« معترضان خاموش»ی خود دارند و ارزیابی نادرستی است که از توده مردم که روش حکمران
برند، از کاهش ها رنج میبرند، از ُخلف وعدهبرند، از فساد اقتصادی رنج میعدالتی رنج میمردم از بی

 برند و از عدمنج میبرند، از تنگناهای شدید معیشتی رها رنج میبرند، از گرانیارزش پول ملی رنج می
ر ها هستند و اصرار ببرند. اینها محصول ضعف مدیریتمشارکت واقعی در سرنوشت سیاسی خود رنج می

ی ها را بیشتر و شدیدتر خواهد کرد". مسائلی کە مقالە روزنامە جمهورعدم پذیرش این ضعف، نارضایتی
 آمدە باشند، اینها دە ها سال است کەاسالمی بە آنها پرداختە مسائلی نیستند کە بە تازگی بوجود 

ساری و جاری بودە و نتیجە عملکرد کل جناح های رژیم هستند. روزنامە جمهوری اسالمی تا قبل از شروع 
 جنبش اشارەای بە آنها کە نکردە هیچ بلکە از رویکردهای کلی حکومت و دولت رئیسی تا چند ماە پیش

وز نامە کە در عین مطرح کردن بخشی از مطالبات کوشش هموارە پشتیبانی کردە است. مقالە نویس ر
ود بهتر وافری برای تخطتە و تحقیر جنبش انقالبی و سبب واقعی این رخداد تاریخی بی نظیر نمودە است خ

از هرکس می داند کە انجام مطالباتی کە در نوشتە خود مطرح کردە با وجود رژیم فاسد و تبهکار محتمل 
لمثل معرو،)بی مایە فطریە( سعی کردە دشمنی خود با جنبش را با چاشنی نیست. اما بقول ضرب ا

 .بخشی از مطالبات جامعە بە خورد مردم بدهد

 در بدیل های روحانی و روزنامە جمهوری اسالمی و نە در هیچ یک از انتقاداتی کە توسط منتقدین درونی
ا و ترور های مخالفان و مبارزان توسط حکومت از آن شدە و می شود از کشتار و زندانی کردن و شکنجە ه

ایادی حکومت حرفی زدە نمی شود کە هیچ بلکە کوشش می شود با عنوان هایی چون "اغتشاسگر، 
سط "تجزیە طلب و غیرە"ماهیت و مطالبات جنبش انقالبی واژگونە جلوە دادە شود و مطالبات جنبش نیز تو

 .آنها مصادرە بە میل شود

ز ی و احترام اسالم بە زن طوری دم می زند کە انگار خود از تحمیل کنندگان پیشتاروحانی از اسالم رحمان
ە حجاب اجباری و مجریان "اسالم رحمانی"نبودە است و یا خیال می کند مردم از سابقە امنیتی ونقشی ک
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کە در زمان  ٩٨و آبان  ٩٦سال گذشتە و سرکوب های خونین دی  ٤٣وی در سرکوب های "رحمانی" 
جمهوری وی انجام گرفت بی خبر هستندریاست  . 

 گویا هنوز نمی خواهند بپذیرند دوران این فریبکاری ها بە سر رسیدە است و همگی آنان جزء کارگزاران و
سیاست سازان اصلی کشور بودەاند و امتحان خود را پس دادەاید. چرخ تاریخ را نمی توانید بە عقب 

جە بود وضعیت امروز مردم این همە فاجعە بار نبود. این جنبش نتی برگردانید. راە کار های شما اگر کارآمد
وانید. عملکرد و رویکردهای فاجعە بار شماست. سە جنبش پیشین را سرکوب کردید، اما این یکی را نمی ت

ق تن دادن بە توافق احتمالی و دیر هنگام و ذلت بار برجامی در شرایط اوج استیصال رژیم و مخالفت بە ح
قالبی با آن در مقطع کنونی اگر هم انجام شود حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد و نمی جنبش ان

ە تواند کمک چندانی بە بقای رژیم بنماید و مانع از پیشرفت و پیروزی جنبش انقالبی شود. جام زهر ب
وارد  آن خللیکامتان اما این جنبش بە هیچ کشوری وابستە نیست کە سازش شما با آن بتواند در حرکت 

 آورد. بهمین دلیل با هر سازش خارجی کە بە تقویت اسباب سرکوب رژیم کمک کند مبارزە خواهد کرد

  

، آزادی حمایت یم کنیم
ی

! ما از جنبش انقالبی زن، زندگ  

! همە با هم علیە رسکوب جنبش انقالبی رسارسی متحدانە مبارزه کنیم  

 

اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیست و پنجمآیا "تضمین اشتغال"   

 "تحلیل انتقادی برنامە های دولت بە عنوان "کارفرمای ملجأ نهائی

 هیو استورجس

 

ی از تأکید دارد، اگر بیکاری از میان برداشته شود، طبعاً تلقی فرهنگ" تضمین اشتغال"همچنان که ایدۀ 

به " غالتضمین اشت"این صورت محتمالً ممکن است، کارگران در . نیز تغییر خواهد کرد" تأمین"در برابر " کار"

ن که شرکت نمی کنند، و تنبل و پرتوقع اند؛ کما ای" کار به معنای واقع"عنوان کسانی دیده شوند که در 

ت آورد، شغلی که بتوان آن را بالفاصله به دس. نیز غالباً چنین قضاوت شدند" نیو دیل"های کارگران برنامه

https://bepish.org/taxonomy/term/3005
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ی ، م"نیازی به داشتن مهارت و تقویت آن باشد، و بدون آن که برایش زحمتی به خودت بدهی"ه بدون آن ک

 ...تواند پاداش به کسانی تلقی شود که برای

 تضمین اشتغال در عمل: واقعیتهای سیاسی و اداری .4
 مالحظات سیاسی

 دموکراتیک، تداوم برنامه های رفاه اجتماعی مشروط به حمایت گروه های خاص ذینفع و نیزدر یک جامعه 
شهای عموم مردم است. بنابراین باید پیامدهای سیاسی بالقوۀ این قبیل برنامه ها را در نظر گرفت. در بخ

رنامه ها دست بقبلی این نوشته برخی موضوعات ناظر بر پیامدهای سیاسی ذکر شده اند: تأثیر منقی این 
روی دستمزد کارگران شاغل در بخشهائی مثل بهداشت، ایمنی کار به طور کلی و کارگران "تضمین 

. اشتغال"، پرداخت دستمزد برای انجام کارهای "دلبخواهی"، و تضعیف کار سازمانیافته در بخش دولتی
ز: مقاومت خواهند کرد، عبارتند اگروه های ذینفعی که در اثر این عوامل بالقوه در برابر"تضمین اشتغال" 

صاحبان مشاغل خاص )مانند مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان، کارکنان خدمات رفاهی عمومی و 
غیره(، گروه هائی از جماعات محلی که نگران امنیت عمومی اند، کسانی که با ترم عمومی "مالیات 

ی، وه های ایدئولوژیک مختلف مانند احزاب سیاسدهندگان" نامیده می شوند )و از نظر سیاسی توسط گر
گروه های عمل و اتحادیه های بخش عمومی نمایندگی می شوند(. مخالفت احتمالی این گروه ها با )یا 

حداقل تردیدهای جدی در مورد( یک برنامۀ "تضمین اشتغال" به این یا آن شکل موجب فعال شدن 
ش ی غیرممکن توضیح داده شدند. هرچه مدیران بیشتر تالناسازگاریهائی می شود که زیر نام چهارضلع

یدوری کنند، تا ضمن حفظ مشاغل تحت پوشش "تضمین اشتغال" به عنوان مشاغل نیازمند مهارت کم و تول
ها کم، به نگرانیهای اتحادیه ها و کارگران در مشاغل مشابه پاسخ دهند، احتمال بیشتری وجود دارد که آن

تغال" ارزیابی کنند. در این بخش به اختصار سایر پیامدهای سیاسی "تضمین اش این برنامه را بیحاصل
 .بررسی خواهند شد

نیای انگ زدن به کارگران "تضمین اشتغال": حامیان"تضمین اشتغال" اغلب "تعیین می کنند" که جامعه، د
ه کارگران نها معتقدند ککسب و کار، و دیگر کارگران چگونه نگاهی به "تضمین اشتغال" باید داشته باشند. آ

کار  "تضمین اشتغال" در معرض انگ زدنهای کمتری نسبت به بیکاران قرار دارند، زیرا دستمزدشان به ازای
 است و جنبۀ تأمینی ندارد. بنابراین ترجیح جامعه به اشتغال را به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد

ی" تنی است، اما ساختار اجتماعی و سیاسی "انگ زنبرآورده می کند. در نگاه نخست این استدالل پذیرف
ند، در را نادیده می گیرد. باور نسبتاً رایج دایر بر این که بیکاران تنبل اند و به خرج جامعه زندگی می کن

برنامۀ مساعدۀ اجتماعی استرالیا،  :Newstart) "تناقض کامل با شواهدی است مبنی بر این که"نیواستارت
ساله و بیشتر که به سن بازنشستگی نرسیده اند 22برای بیکاران  یک مساعدۀ ناچیز است که ابداً به  (

دهد، نشان می (Windschuttle)عنوان یک استاندارد پایه زندگی کافی نیست. چنان که ویندشاتل 
و  ایفا می کنند؛ هم برای بازارگرمی« تن آسایان»ها نقش فعالی در انگ زدن به بیکاران به عنوان رسانه

هم به عنوان بخشی از تالش سیاسی برای تضعیف حمایت از برنامه های بازتوزیع ثروت. از آنجا که 
ها آن را تغییر پیشداوری نسبت به بیکاران مبتنی بر واقعیات نیست، نباید انتظار داشته باشیم که واقعیت

  .دهند

ی از برداشته شود، طبعاً تلقی فرهنگهمچنان که ایدۀ "تضمین اشتغال" تأکید دارد، اگر بیکاری از میان 
غال" به "کار" در برابر "تأمین" نیز تغییر خواهد کرد. در این صورت محتمالً ممکن است، کارگران "تضمین اشت
ن که عنوان کسانی دیده شوند که در "کار به معنای واقع" شرکت نمی کنند، و تنبل و پرتوقع اند؛ کما ای

ت آورد، " نیز غالباً چنین قضاوت شدند. شغلی که بتوان آن را بالفاصله به دسهای "نیو دیلکارگران برنامه
ی بدون آن که "نیازی به داشتن مهارت و تقویت آن باشد، و بدون آن که برایش زحمتی به خودت بدهی"، م

 ه اند.تواند پاداش به کسانی تلقی شود که برای "گام گذاشتن" در بازار کار معمولی هیچ کوششی نکرد
حتی کم نیستند مشاغلی در بخش دولتی، که گرچه دائمی و مهم اند، اما غالبأ به عنوان "باری به 

ن هرجهت" مورد تحقیر و تمسخر قرار می گیرند. به ویژه مشاغل "تضمین اشتغال" می توانند در معرض ای
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ه، دتاً مشاغلی سادعم -و چنان که پیشتر نشان داده شده است، زیرا  –دست قضاوتها قرار گیرند هرگاه 
 های سیاسی، اجتماعی و رسانه ایناضرور و "بیفایده" باشند و هستند. جای تعجب نخواهد بود اگر گروه

قت نظر" مخالف با "تضمین اشتغال" آن را با موفقیت به عنوان ننوئی برای بیکاران و عاملی برای افزایش "د
 .کارگران اهل "ادای شغلی" معرفی کنند

ی از کاستیها و اشتباهات "تضمین اشتغال" برای اهدا، سیاسی: کارزار رسانه ای و سیاس بهره برداری
پیش  2013-2007سازمانیافته علیه برنامه دولت کارگر استرالیا برای عایقکاری خانه ها، که در سال های 

دولتی  برده شد، نشان می دهد که می توان به خوبی از اندکی اشتباه برای تخطئۀ یک برنامۀ بزرگ
استفاده کرد. طبعاً در یک برنامۀ بزرگ و چندوجهی مانند "تضمین اشتغال" حوادثی رخ خواهند داد: یک 

" کارگر یا شهروندی از عموم مردم به سختی مجروح یا کشته می شود، برخی از کارهای "تضمین اشتغال
نند ورت افراد آسیب پذیری مابه نحوی غیراستاندارد انجام می شوند، یک کارگر با سابقۀ کیفری در مجا

کودکان به کار گمارده می شد، و از این دست. حتی در برنامه های بسیار کوچکتری چون کارهای 
داوطلبانه، جوادثی منجر به جراحت و مرگ شده اند. هر یک از این حوادث ارزش "خبری" و اعتراض خواهد 

وضوع مناقشۀ سیاسی خواهد بودداشت، زیرا "تضمین اشتغال" یک برنامه بدیع و ناگزیر م . 

در متن حاضر اصطالح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" )در داخل  *
این مقاله چنین تعریف شده است 1گیومه( در معنای خاص آن، که در بخش  : 

1. " انی کان همگتضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک ام
 .برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی

در  دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی .2
ط خیزد و فق بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی

" کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا
ه منظور تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد ب

 .حفظ کارگران رخ نمی دهد
3. "  به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است،

ند. چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوند
ر می کند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغیی

م ر تنظیم می شود تا نیروی کار الزم مشاغل معین را فراهبرنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکا
 .کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود

کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً  .4
ن اشتغال" طیف تقریباً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمی

مله ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جنامحدودی از فعالیت
های جمعی و خدمات اجتماعی اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت

ه مین اشتغال" این است که پروژاز طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تض
 .به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد

د تا رهاب   اض، اعتصاب، نتی ! اتحاد، اعتر  

! نابود باد استبداد و بی عدالتر   

! کار، رفاه، آزادی  
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 جان هایی کە قربانی سود خواهی مضاعف می شوند

 صادق

 

نفر در اثر حوادث کار کشتە می  ٨٠٠هزار حادثە شغلی در کشور رخ می دهد و ساالنە  ١٣گفتە می شود 

فرمایان ە مالی و سود افزایی و عدم پیگرد کارشوند کە علت اکثریت آنها عدم رعایت قوانین مربوطە با انگیز

نبود بازرس کافی و تشکل کارگری در محل های کار کە می تواند نقش مهمی در کاهش . متخلف است

 .حوادث داشتە باشند نیز مزید بر علت است

ثر آتش کارگر زن شاغل در سردخانە بروجن کە با یک مینی بوس عازم محل کار خود بودند در ا ٩آذر  ٢١در 
ز کشتە گرفتن مینی بوس در جهنمی از آتش گرفتار و بە طرز فجیعی سوختند. چند روز بعد خبرگزاری ایلنا ا

تن دیگر کە در بیمارستان بستری هستند  ٣نفری کە گرفتار حادثە شدند خبر داد. وضعیت  ٩تن از  ٦شدن 
 .آنطور کە از گزارش بر می آید مناسب نیست

ودە است بنا بە برخی گزارشات علت آتش گرفتن سرویس آتش گرفتن کپسول گاز پیک نیکی داخل خودرو ب
دە کە بجای بخاری از آن استفادە می شدە است. یعنی علت این فاجعە دردناک عدم رعایت اصول ایمنی بو

 .است

" واقع در شهرک صنعتی دی ماە در کارخانە رنگ سازی "صنایع اطلس فام سهند ٥در حادثە دیگری کە در 
کارگر مصدوم شدند. علت حادثە آنطور کە در خبرگزاری ایلنا نوشتە شدە  ٦٥شهید سلیمی بوقوع پیوست 

 .در اثر نشتی گاز تزریقی بە مخزن بودە است

ول در پنجم دیماە خبر گزاری ایلنا در گزارش ویژەای کە بە افزایش حوادث کار اختصاص داشت نوشت:" در ط
و  مرگ»توان به سادگی از آن گذشت؛ ذشته تعداد حوادث کار به قدری باال و دردناک بوده که نمییک ماه گ

کارگِر زِن سردخانه بروجن بر اثر  ۵مرگ »، «های نفتی پترو تات ماهانمصدومیت سه کارگر شرکت فرآورده
ی در خراسان مرگ چهار کارگر دامداری بر اثر استنشاق گاز سم»، «سوزی در سرویس کارگرانآتش

د مرگ دو کارگر فوال»، «مرگ پنج نفر از کادر درمان شبکه بهداشت میرجاوه بر اثر حادثه تصاد،»، «رضوی
متری چاه آب در محدوده شهرک صنعتی  ١٢٠مرگ یک کارگر در عمق »، «بافق براثر حادثه کار

، «در رفتن جک ماشین زبالهمرگ کارگر شهرداری زنجان در اثر »، «های برتر مشهدسازی و فناوریماشین
اد مرگ یک کارگر در گودبرداری غیراصولی در نظر آب»، «مرگ کارگر شهرداری مشکین شهر بر اثر تصاد،»

بوس حامل کارگران شهرک واژگونی مینی»، «آهن گرمسار بر اثر برخورد با قطارمرگ کارگر راه»، «کرج
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ی کارگر پتوی لیلیان بافت یزد در حادثه ٨ومیت مصد»، «کارگر ١۶صنعتی عطار نیشابوری و مجروح شدن 
و حوادث بسیاری دیگر که در همین ماِه آبان اتفاق افتاده است« تصاد، سرویس کارگران " 

وادث تقریبا روزی نیست کە گزارشی از کشتە و مجروح شدن چند کارگر در رسانە ها منتشر نشود. تعداد ح
ت کە مرتب رو بە فزونی داشتە است امسال اما درصد کار و بیماری های شغلی بیش از سە دهە اس

گاە حوادث تا کنون رکوردهای سالهای گذشتە را پشت سر گذاشتە است. علت افزایش بە نگاە و برخورد و ن
ت محل دولت رئیسی بە روابط کار و چشم فروبستن دولت بە رعایت نکردن قوانین مربوط بە ایمنی و بهداش

 .های کار دارد

نفر در اثر حوادث کار کشتە می  ٨٠٠هزار حادثە شغلی در کشور رخ می دهد و ساالنە  ١٣ود گفتە می ش
فرمایان شوند کە علت اکثریت آنها عدم رعایت قوانین مربوطە با انگیزە مالی و سود افزایی و عدم پیگرد کار

ی در کاهش متخلف است. نبود بازرس کافی و تشکل کارگری در محل های کار کە می تواند نقش مهم
 .حوادث داشتە باشند نیز مزید بر علت است

آمار دقیقی و همە شمولی از حوادث کار هیچگاە منتشر نشدە و آمارهایی هم کە توسط نهادهای مختلف 
ە منتشر می شوند با هم فاصلە بسیار دارند. آمارهای منتشرە نیز مربوط بە حوادث کارگاە هایی است ک

 ن در حالی است کە تعداد کارگران و کارگاە های غیر مشمول قانون کار چندمشمول قانون کار هستند. ای
ر برابر مشمولین قانون کار است و طبعا هم تعداد حوادث باید در کارگاە های غیر مشمول بسیار بیشت

 باشد. در هر حال از مجموع مسایل و برخوردها معلوم می شود کە دولتمردان با وجود هزینە سنگین کە این
ویا ادث برای کشور دارد سرمایە داری حاکم بر ایران نە تنها ارزشی برای جان کارگر قائل نیست، بلکە گحو

 .از زیانی کە بە این خاطر بە کشور وارد می شود نیز غافل اند

 ٤٠رعایت بهداشت حرفەای معادل چرا کە بنا بە گزارش سازمان بهداشت جهانی زیان های ناشی از عدم 
درصد از درآمد سرانە هر کشور را بە خود اختصاص می دهد. طبق یکی از آمارها" تعداد کارگران حادثە  ٤٢تا 

 ٥٣٧رسیدە است و سهم زنان حادثە دیدە از  ٩٩مورد در سال  ٤٢٨٩٨بە  ٩٤در سال  ١٨٢٤٩دیدە مرد از 
 ٣سال بە بیش از  ٥ست". یعنی در واقع آمار حوادث در ظر، مورد رسیدە ا ١٥٩٣مورد در همین دورە بە 

 .برابر رسیدە است

هایی رشای "به دلیل ترس، بسیاری از گزابە گفتە حسن اصیلیان رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه
نهای کاری که در آشوند. در مقابل محیطگیری کنند ارائه داده نمیهای جدی پیشتوانند از آسیبکه می

درصد حوادث منجر به راهی شدن  ۵٨درصد حوادث ایمنی و  ۶۴کننده بیشتر است، ها تعداد کارگر مشارکت
شده است به بیمارستان کمتری گزارش ". . 

 در گزارش های دیگر هم از قول کارگران گفتە شدە تعداد حوادث اتفاق افتادە در محل های کارشان بسیار
گزارش می شود و کارگران از ترس اخراج شدن بە درخواست کارفرما از زیاد است، اما تعداد کمی از آنها 

 .صحبت کردن در موردشان بر حذر دادە می شوند

  ! پیش بسوی سازماندیه کمیتە های اعتصاب درکارخانە و اداره

! ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است  

ن اجتمایع ! اشند  ررار داشتە ببە بیکاران باید حقوق پرداخت شود و تحت پوشش تامی   
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 طرح هایی کە فقط بە درد اعتصاب شکنی می خورند!

 صادق

 

ای کارگران عطراەکار البتە برای رهایی از این وضعیت برزخی وجود دارد و آن چیزی نیست بە غیر از این کە 

کاران این نوع تشکلهای قالبی و رهبران هیچکارە شان را بە لقایشان ببخشند و دستە جمعی بە مانند هم

نند مجلس شان در پتروشیمی آبادان و بقیە شرکتهای پیمانی اعتصاب کنند و بە سر کار بر نگردند تا ببی

 .آنوقت هم دوسال آنها را سر می دواند

ارگران و ە در صنعت نفت و پتروشیمی و بازداشت و سرکوبهای شدید برای بازداشتن کوقوع چند اعتصاب تاز
اب کارکنان واحدهای بیشتری بە اعتصاب باز هم دلیلی شد برای طرح چند بارە یک وعدە کاذب برای اعتص

 .شکنی و توجیە سرکوب کارگران اعتصابی

ردە خود ی مسئول یکی از تشکلهای دست پروهمزمان با اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان مسئولین دولت
دە از را فرا خواندند تا با دادن امید کاذب بە افزایش دستمزد و تبدیل وضعیت شغلی شان، در مجلس در آین

 .اعتصاب شان جلوگیری کند

دە کر رامین اناری کە خبرگزاری ایلنا از وی با عنوان )نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور( یاد
طرح در مصاحبەای کە این خبرگزاری با نامبرد انجام داد با اشارە بە موافقت نمایندگان مجلس با تصویب"

ساماندهی استخدام کارکنان دولت" موافق هستند اما مانع تصویب طرحی کە بیش از دو سال است در 
ان الفت سازممجلس بالتکلیف ماندە هئیت رئیسە مجلس هستند و گویا هئیت رئیسە هم بخاطر مخ

یر استخدامی حاضر بە قرار دادن آن در دستور کار مجلس برای بررسی نیست. همە مقصر هستند، اما تقص
کار را بە گردن دیگری می اندازند. روشی کە در تمام نهادهای حکومتی مرسوم است و مقصود از آن دست 

 .بە سر کردن مردم است

" گوید: نمایندگان مجلس به ما ستخدامی با تصویب طرح میاناری در ارتباط با مخالفت سازمان امور ا
کند اما اند که سازمان امور استخدامی همچنان با طرح ساماندهی مخالف است و کارشکنی میگفته

ی ما این است که هیات رئیسه مجلس شهامت و ایستادگی داشته باشد و طرح را به صحن خواسته
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دهند تا ما رار است تصویب شود، بشود و اگر نمایندگان مخالفند، رای نبیاورد تا تکلیف آن معلوم شود. اگر ق
مان چیستبدانیم تکلیف . 

ست همراه کارگران است؛ طرح را مصوب کند و بگذارد اگر ی وی، اگر مجلس همانطور که مدعیبه گفته
 .قرار است به مانع بخورد در مراحل بعدی باشد

و سال فته ده روز کار را تعیین تکلیف کنند تا هزاران خانواده بعد از دکند: همین یک هاو در پایان تاکید می
 ".انتظار از بالتکلیفی نجات پیدا کنند

یب طرح مذکور طرحی است کە برای استخدام مستقیم کارگران قرادادی و پیمانی کار می کنند برای تصو
های تصاب موثری در یکی از شرکتبیش از دو سال است کە در مجلس بالتکلیف ماندە است. اما هر وقت اع

مشمول طرح شروع می شود دوبارە این طرح را رو می کند و وعدە تصویب آن در آیندە را می دهند. وقتی 
 .کە اعتصاب پایان گرفت همە چیز بە حال اول بر می گردد

ع تصویب در نگفتە آقای اناری مبنی بر اینکە نمایندگان مجلس با تصویب طرح موافقند ولی هئیت رئیسە ما
ت جلسە عمومی مجلس است، بە نظر نمی رسد حقیقت داشتە باشد. یعنی یا ایشان واقعیت را با نی

تند کە زندە نگە داشتن امید کاذب در میان کارگران پنهان می کند، یا نمایندگان با تصویب طرح مخالف هس
ا ین آقای "نمایندە"باید واقعیت ردر هر صورت معلوم می شود طرح از این بە بعد هم تصویب نخواهد شد. ا

ین وضعیت بە کارگران بگوید تا تکلیف خودشان را با مجلس و این نمایندە بدانند. راەکار البتە برای رهایی از ا
برزخی وجود دارد و آن چیزی نیست بە غیر از این کە کارگران عطای این نوع تشکلهای قالبی و رهبران 

قیە شند و دستە جمعی بە مانند همکاران شان در پتروشیمی آبادان و بهیچکارە شان را بە لقایشان ببخ
ر می شرکتهای پیمانی اعتصاب کنند و بە سر کار بر نگردند تا ببینند مجلس آنوقت هم دوسال آنها را س

  .دواند

 

تی آذر بنا بر خبر دریافتی از همکاران؛امروز دهم دی همزمان با اعتصاب در پاالیشگاه آبادان،کارکنان میدان نف

رده پاالیشگاه اراک نیز دست از کار کشیده و اعتصاب کمهران در استان ایالم و همینطور کارکنان رسمی 

 .اند
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 تجمع واعتصاب کارکنان شرکت نفتی اذر مهران
١۴٠١ دی ١٠شنبه   

 

!تشکل حکومتی، هم اعتصاب شکن و هم سرکوبگر  
ران بە دنبال اعتراضات و اعتصاب هایی کە اخیرا در صنعت نفت و پتروشیمی رخ داد و بعد از اعتصاب کارگ

ر کنار رسما و علنا دپتروشیمی آبادان یک تشکل حکومتی دستیار نیروی سرکوب و مدیریت بنام "انجمن"
کلی مدیریت و دستگاە سرکوب مشغول اعتصاب شکنی و جلوگیری از حضور کارگران در محل کار است. تش
کە بە اسم دفاع از حقوق کارگر توسط حکومت تشکیل شدە، اما کارش خدمت بە حکومت و خیانت بە 

 !حقوق کارگر است
قایع مرتبط با اعتصاباتگزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت از و : 

 در حمایت از جنبش اعتراضی همکاران ارکان ثالث در پارس جنوبی
نفر از همکارانی که در تجمع روز سوم دی شرکت کرده بودند، از روز شنبه با  ١٠بنا بر خبرهای دریافتی 

ه اندگرفتن گیت پاس هایشان، پشت درهای حراست نگه داشته شده و از ورود به محل کار منع شد . 
تعهد با  صمصامی سرپرست حراست فیزیکی پاالیشگاه سوم، بازگشت به کار این همکاران را منوط به ارائه

 .ثبت رسمی در دفتر ثبت اسناد کرده است
همچنین با خبر شدیم تعداد دیگری از همکاران در پاالیشگاههای مختلف که در شبکه های اجتماعی از 

رکوب با گزارش اعضای انجمن صنفی پاالیشگاهها که تبدیل به بازوی س فراخوان اعتصاب حمایت کرده اند
  .مطالبه گری کارگران شده اند، به حراست فراخوانده شده و ضمن بازجویی تهدید به اخراج از کار شده اند

ه نباید اجازه دهیم که سرکوب و دستگیری باعث عقب نشستن ما کارگران از خواستهای برحق خود و یک
است و سرکوبگران شودتازی حر .  

یرد با اعتصاب اخطاری، با ایجاد صندوق همیاری و کمک به همکارانی که کار و معیشتشان در خطر قرار میگ
دادن به  و با بیانیه های محکم خود و تاکید بر ادامه اعتراضات تا جمع کردن بساط پیمانکاران چپاولگر و پایان

با این تعرضات مقابله کنیم فضای پادگانی حاکم در مراکز نفتی باید .  
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 ُجنگ کارگری

و  دوستان و همکاران ارکان ثالث در پارس جنوبی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی کنار شما
  .صدای شماست

 کارگران
ی

 زنده باد اتحاد و همبستگ
 

!سال نو میالدی بر همگان خجستە باد  
 

 

نگ گوئیم. سالی که برای ایرانیان در سراسر جهان، رمیالدی را به همگان شادباش میفرارسیدن سال نو 
ی سرکوب و زندان و غم و اندوه از دست دادن بسیاری و بوی دیگری داشت. گرچه شادی سال نو در سایه

وطنان قرار گرفتاز هم . 

ا . جنبشی که بعد از قتل مهسدر کشور ما بود« زن، زندگی، آزادی»سال برآمد جنبش انقالبی  ٢٠٢٢سال 
ور )ژینا( امینی آغاز شد، به سرعت و بر بستر نارضایتی عمومی از حکومت جمهوری اسالمی، سراسر کش

که در  برگرفت، ارکان رژیم را به لرزه درآورد و توازن بین حکومت و مردم را تغییر داد. جنبش انقالبی مردمرا در
علیرغم قتل بیش از پانصد تن که بخشی از آنان کودکان هستند، راس آن زنان و جوانان قرار دارند، 

ای دیگر، سر هزارتن، بیش از صد روز است که ادامه دارد و هر روز با جلوه ١٨دستگیری و زندان بیش از 
گذارد. های حاکمیت جمهوری اسالمی را به نمایش میآورد و نوید برانداختن طرحی نو بر ویرانهبرمی

است. است، اما قادر به مهار آن نشدهی با تمام توان به مقابله با این جنبش برخاستهجمهوری اسالم
در  وطنها همی بین المللی و قبل از همه میلیونسابقهاز حمایت بی« زن، زندگی، آزادی»جنبش انقالبی 

استهاست و به یک جنبش جهانی علیه استبداد مذهبی در ایران تبدیل شدسراسر جهان برخوردار  . 

ود و همچنین سال تشدید بحران های اقتصادی، تورم، گرانی، فقر، افزایش شکا، طبقاتی، رک ٢٠٢٢سال 
ها و گسترش های صنفی و مدنی و دستگیری و محکومیت رهبران آنتورم، هجوم وحشیانە بە تشکل

ما بود بگیر در کشوراعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر گروە های مزد و حقوق . 

ی چنان اکثریت مردم در سراسر جهان اسیر فقر و بی عدالتی، تبعیض و نابرابردر سالی که گذشت، هم
بودند. یک در صد از جمعیت جهان، هم چنان بیش از هشتاد درصد ثروت را در اختیار دارند، دارائی تعداد 

ن است و در مقابل، صدها میلیو انگشت شماری از سوپر میلیاردرها، بیش از ثروت نیمی از جمعیت جهان
ی خود هستندبرند و محتاج نان روزانهی جهان از گرسنگی و فقر دائم رنج میتن در چهار گوشه . 
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سال تجاوز روسیه به اوکراین و آغاز جنگ ویرانگری بود که اکنون بیش از ده ماه است ادامه  ٢٠٢٢سال 
ها تن از مردم اوکراین آواره و مجبور به اند. میلیونباختهدارد. طی این مدت، شهرها ویران و هزاران تن جان 

برند. جنگی که سیمای اروپا را دگرگون اند و در بیم و هراس فردای خود به سر میترک کشور خود شده
لح و است؛ ص، تاثیر سوء خود را بر تحوالت جهان برجای گذاشته و به میلیتاریزه شدن بیشتر دامن زدهکرده

شود. جنگ نمی نشانی از پایان آن دیده  است؛ هم چنان ادامه دارد ومی را به مخاطره انداختهامنیت عمو
های بزرگ است. این جنگ، مقطعی اوکراین نمودی از جنگ جاری بر سر تقسیم جهان به حوزه نفوذ قدرت

رود. شمار میاز روند گذر از رویای آمریکائی جهان تک قطبی تحت هژمونی آمریکا به وضعیت جدید به 
اتو در های توسعه طلبانه و حفظ و گسترش پیمان نظامی نخاطر پیشبرد سیاستآمریکا بهویژه به« غرب»

است. این جنگ را فراهم آورده یاروپای شرقی، به جای گسترش همکارهای سیاسی و اقتصادی، زمینه
 ە قطع صدور غالت یکی از پیامدهایواسطکمبود و گرانی مواد غذایی در جهان و افزایش خطر گرسنگی به

 .محسوس جنگ اوکراین است

ها ادامه یافت و آرامش و امنیت را از های نظامی و تنشچنان درگیریدر مناطقی از جهان، هم ٢٠٢٢سال 
شدخانمان بیش از پیش افزودهها تن بازستاند. برتعداد آوارگان و مردم بیمیلیون . 

ر ی خاورمیانه بود. بحران در لبنان، جنگ داخلی دای بیشتر در منطقههچنین، سال تنشسال گذشته هم
تان، استیالی طالبان بر افغانس  چنان ادامه دارد.ثباتی سیاسی در عراق و درگیری در یمن همسوریه، بی

و  است. مناسبات جمهوری اسالمی با اکثر کشورهای منطقه تیرهها در این کشور را تداوم بخشیدهتنش
ای نظامی وابسته به آن در مناقشات منطقهست. دخالت جمهوری اسالمی و حضور نیروهای شبهتار ا

ی دولت دست راستی اسرائیل در آخرین یکی از عوامل تیرگی رابطه با همسایگان است. برآمد دوباره
ها در منطقه را افزایش خواهد دادها و بحرانی تنشانتخابات این کشور، ادامه . 

، سال موفقیت انقالب ٢٠٢٣اجرائی حزب چپ ایران)فدائیان خلق( امیدوار است که سال  -هیئت سیاسی
. ی مردم متحد ایران از هم بگسلدهای قدرت این حکومت مستبد به نیروی مبارزهمردم ایران باشد؛ پایه

دائی ی بر جکارگران، زحمتکشان و دیگر مردمان کشور ما بتوانند راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتن
چنین، جنگ در اوکراین متوقف شود و بشریت دین و دولت را به جای جمهوری اسالمی هموار نمایند؛ هم

ی آتش این جنگ و دیگر تنش ها در جهان را مهار کند، جنگ افروزان و ماجراجویان را عقب بتواند شعله
ندد و ه، کشتار و اعدام، رخت بر ببنشاند. آسایش و رفاه عمومی جان بگیرد. تبعیض، مغلوب برابری گشت

 .صلح و دوستی بین ملت ها تقویت گردد

اجرائی حزب چپ ایران )فدائیان خلق( -هیئت سیاسی   
٢٠٢٣ژانویه ١ - ١۴٠١دی  ١٠  
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