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علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و یکی از سرداران سوپر میلیاردر سپاە کە بە برکت وجود حکومت باندهای مافیایی 

اسالمی بر کشور ثروتهای کالنی بهم زدە و گفتە می شود صاحب و سهامدار تعدادی از واحدهای پتروشیمی در بندر امام و 

ردی است، در اوایل هفتە ظاهرا برای دلجویی بە دیدار خانوادە یکی از شرکت کشتی رانی و ویالهای لوکس چند صد میلیا

 جانباختگان خیزش مردمی آبان رفت. 

درصد از جانباختە گان با سالح های  ٨٥شمخانی در این دیدار از قبل تدارک دیدە شدە در حضور این خانوادە داغدار ادعا کرد کە 

درصد از مردم توسط  غیر حکومتی ها کشتە  ٨٥دەاند. او البتە نگفت کە اگر غیر سازمانی و توسط افراد غیر نظامی کشتە ش

شدەاند، دیگر بە چە دلیل خامنەای او را برای دلجویی بە خانە یکی از کسانی فرستادە کە توسط "دیگران" کشتە شدە است و 

یانی کە بە گفتە وی توسط "دیگران" کشتە چرا حکومت این همە دست و دلباز شدە و می خواهند با پرداخت دیە از خانوادە قربان

 شدەاند، رضایت آنان برای گذشتن از خون عزیزان شان را بگیرد؟ 

ادعای ابلهانە شمخانی با تمسخر و استهزا عدەای و خشم و انزجار عدە دیگر روبرو و باعث مفتضح شدن گویندە آن شد و 

م وقعی بە این گفتەهای احمقانە ننهادند و تعبیر های دیگری از کسی آنرا جدی نگرفت. حتا عدەای از وابستگان بە حکومت ه

علل کشتار مردم را ارائە دادند، کە با ادعاهای شمخانی مغایر و متضاد هستند. یکی از خبرنگاران نزدیک بە حکومت کلیپی از 

ا از زبان مردم ماهشهر در مصاحبە هایی کە بعد از اظهارات شمخانی با مردم تهیە کرد، بی پایە بودن چنین اتهاماتی ر

 شبکەهای اجتماعی قرار داد. 

سایت انتخاب کە نظرات و تمایالت یکی از طیف های حاکمیت را منتشر می کند نیز با انتشار یک گزارش ویدئویی افشاگرانە با 

طریق رانت و نفوذ سیاسی عنوان، " بزرگترین رانت خوار ایران را بشناسید" از مافیای حاکم بر منطقە و سودهای نجومی کە از 

نصیب آن می شود پردە برداری کرد. این سایت در گزارش خود آمار و ارقامی کە از سواستفادە های صاحبان پتروشیمی ها کە 

همگی حکومتی و تعدادی از آنها از سرداران سپاە هستند، بدست دادە است؛ براستی تکان دهندە و فاجعە آمیز هستند. با 

ا اکثر مردم شهر از لحاظ معیشتی در شرایط دشواری بە سر می برند و این جماعت حاضر نیستند بخشی از وجود این درآمده
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درآمدهای نجومی شان را کە از درآمد های کشور و بە قیمت محرومیت مردم از آن خود می کنند صرف بهبود وضعیت مردم شهر 

 کنند. 

ع بە ثروت و خانەهای الکچری شمخانی و بستگان نزدیک اش منتشر مدتی قبل از شروع خیزش آبان نیز افشاگری هایی راج

 شدە بود کە وی با خشم و تهدید نمودن افشاگران نسبت بە آن واکنش نشآن دادە بود. 

سردار مافیایی سپاە قبل از آن نیز چند مرتبە دیگر شرکت کنندگان در خیزش آبان را بە انواع اتهامات متهم کردە بود. در یک مورد 

یز مردم همشهری خودش در ماهشهر را بە سنگر بندی و جنگ مسلحانە در ماهشهر متهم کردە بود. اتهاماتی کە در یک ویدئو ن

 کلیپ تهیە شدە توسط یکی از خودی های حکومتی از طرف مردم تکذیب شد و اثری از آن در شهر یافت نشد!

انگیزە مردم شرکت کنندە در آن و توجیە سرکوب کشتار داعش مسئولین ارشد دولتی در مورد خیزش مردم و سرپوش نهادن بر 

گونە مردم بی پناە و بی گناە تهمت های ناروای مختلفی بە مردم وارد کردەاند. در این میان زدن اتهامات دروغین بە مردم 

 ماهشهر و کشتاری کە در آنجا صورت گرفتە از سایر مناطق بیشتر بودە است. 

دم ماهشهر یقینا موقعیت اقتصادی منطقە، وجود شرکتهای پتروشیمی پرسود و منافع سرشاری است یکی از دالیل کشتار مر

 . برندهستند می کە شماری از سرداران سپاە و ایل و تبارشان کە مالک و سهامدار تعدادی از این شرکت ها 

حکومتی و با روابط مافیایی حکمرانی می کند کە در این منطقە کە اکثر شرکتهای پتروشیمی در آن قرار دارند در واقع یک مافیای 

چند سویە سودهای نجومی می برد. در این منطقە آنها عالوە بر استثمار مضاعف کارگران کە سودهای کالنی از این راە بە جیب 

ی ها می شود می زنند، بنا بە نوشتە روزنامە انتخاب از طریق رانت هم سودهای حیرت انگیزی نصیب مافیای حاکم بر پتروشیم

کە بالغ بر صدهزار میلیارد تومان در سال می شود. این مبلغ بە نوشتە این روزنامە معادل سە برابر یارانە ناشی از گران کردن 

بنزین است! بە نوشتە انتخاب، یارانە های کە از بنزین و دارو از مردم گرفتە می شود بە جیب مافیای پتروشیمی میرود! البد 

این رانتها و یارانە ها کە با حذف سوبسید کاالهای اساسی و بە قیمت خالی کردن سفرەهای مردم از نان صورت سهم بزرگی از 

می گیرد نصیب شمخانی ها و دیگر مالکان سپاهی و حکومتی می شود. این اتهاماتی کە بە مردم فقیر و بی کار و بی چیز 

سرمایە برای کشتار و خاموش کردن اعتراضات بە حق آنان تبدیل منطقە وارد و بە مستمسکی در دست پاسداران استبداد و 

می شود، یقینا ریشە در منافع نا مشروع امثال شمخانی ها دارد. سرمایە دار زمانی کە پای حفظ منافع در میان باشد بخصوص 

شناسد. این منافع اگر سرمایە دار و صاحب مقام دولتی و سردمدار نظامی هم باشد، دیگر همشهری و غیر همشهری نمی 

هرچە زیادتر و نامشروعتر باشد سرکوب کسانی کە حفظ آنرا بە مخاطر بیندازد خشونت بارتر است. این دلیل آن کشتار 

وحشتناک و انتقامجویانە ای است کە در ماهشهر انجام شدە است و خواب سرداران سپاە و سردمداران حکومت و باندهای 

 سرمایەهای کشور انداختەاند آشفتە و آنها را بە جنایت و دروغگویی وا داشتە است! جنایتکار مافیایی را کە چنگ بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 از فراخوان مادران جان باختگان برای پنجم دی ماه پشتیبانی می کنیم!
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از چپ به راست: کینز، هایک و فریدمان. چهره های آغازین تاریخ 

 نئولیبرالیسم   

 بخش اول -تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم 

 پیتر ویم زایدهوف
  

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح

درصدی قیمت بنزین و مواجهۀ خونبار آن با اعتراضات مردم علیه این اقدام، بار دیگر این  200اقدام جمهوری اسالمی برای افزایش 

برانگیخته است که "آیا سیاست اقتصادی جمهوری اسالمی را می توان سؤال را در میان فعاالن مدنی  و سیاسی ایران 

 نئولیبرالیستی دانست؟"

"جنگ کارگری"، واقف است که یک پاسخ مثبت ساده به سؤال فوق، به دلیل التقاط حاکم بر سیاست اقتصادی جمهوری 

ئولیبرالیستی در اقتصاد امروز ایران نیز، نمی اسالمی، ناممکن یا دست کم ناقص است. اما بر این باور است که با نفی جریان ن

توان این اقتصاد را به درستی توضیح داد. امید است مقالۀ حاضر، که در چند شمارۀ آیندۀ "جنگ کارگری" تکمیل خواهد شد، نیل 

مبتنی بر سیر تاریخی  به درکی روشنتر از نئولیبرالیسم را تسهیل کند. امتیاز این مقاله استخراج مشخصۀ بنیادین نئولیبرالیسم،

 واقعی آن است.

 مقدمه***

ده سال پیش نیازی به این مقاله نبود. در آن موقع تقریباً هیچ کس در بارۀ نئولیبرالیسم حرف نمی زد. این کلمه حوالی سالهای 

از آن در میان نبود. هنوز در روزنامه ها و مجالت عمومی حرفی  1990قرن گذشته به متون اقتصادی راه یافت و تا سال  80دهۀ 

سال گذشته، هم در متون عمومی و هم در مباحث آکادمیک، رواج یافته است. امروزه دیگر بسیاری از  5اما در خالل 

سیاستمداران و صاحبنظران برای توضیح بسیاری سیاستهای اقتصادی از این مفهوم، و البته گاه با الابالیگری، کمک می گیرند. 

 به نئولیبرالیسم و تاریخ آن باال گرفته است؛ کما این که اخیراً چندین کتاب در بارۀ آن انتشار یافته است.  به عالوه توجه عمومی

علیرغم توجه فزاینده به نئولیبرالیسم، ناروشنیهای بسیاری در بارۀ آن وجود دارند و این که منظور از نئولیبرالیسم دقیقاً چیست، 

ز به دشواری می توانند بگویند نئولیبرالیسم به کدام پدیده، سیاست یا روند اطالق می روشن نیست. حتی خوانندگان مطلع نی

شود، و بسیاری از کسانی هم که این ترم را به کار می برند، از تعریف دقیق آن غفلت می کنند یا طفره می روند. پس الزم 

یبرالیسم دقیقاً چیست، چه تاریخی را پشت سر گذاشته و است نگاه دقیقتری به نئولیبرالیسم و تاریخ آن بیاندازیم: منظور از ل

 چرا مدام بیشتر و بیشتر در گفتمانهای عمومی به کار گرفته می شود؟

 روایت مرسوم از نئولیبرالیسم

نوشته شده است. مترجم( روایت رایجی در بارۀ نئولیبرالیسم شکل  2014ساله )این مقاله در سال  25در این فاصلۀ حدوداً 

"نئولیبرالیسم: یک ه است، که می توان در صفحات اینترنتی بسیاری همچون ویکیپدیا، یا در کتابهای مقدماتی ای چون گرفت

به آن دست یافت. در این روایت رایج نئولیبرالیسم غالباً به عنوان یک ایدئولوژی ناظر بر سیاست گزاری معرفی بسیار کوتاه" 

"بازار بیشتر، دولت کمتر" است، و مسئول یک رشتۀ متنوع و گاه ناساز از اقدامات اقتصادی معرفی می شود که جوهرش 

(، 2( )پول ساالری، مونتاریسم( و اقتصاد عرضه محور)1اقتصادی است: از الغای کینزیانیسم و برآمد پول سروری) –سیاسی 

شده اند، لیبرالیزه کردن اقتصادی تجارت جهانی  عقب راندن دولت رفاه، مترادف با مقرراتی که زیر نام "اجماع واشنگتن" شناخته

توسط سازمان تجارت جهانی، یا حتی پروژه های همکاری اقتصادی همچون پروژۀ اتحادیۀ اروپا، تا امواج سهمگین مقررات زدائی 

 قرن گذشته. 90و  80و خصوصی سازی سالهای 
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سیاسی به دو اقتصاددان شناخته شده نسبت می دهد، مشخصاً این روایت رایج نئولیبرالیسم را به عنوان یک نظریۀ اقتصادی و 

فریدریش هایک از مکتب اتریش و میلتون فریدمن از مکتب اقتصادی شیکاگو. هایک و فریدمن از آغاز فعالیت انجمن مون پِلِری 

(Mont Pelerin Societyبا آن مرتبط بودند. انجمن مون پِلِری انجمنی است از اقتصاددانان، فالس ) فه، روشنفکران رشته های دیگر

تا کنون هر دو سال یک بار در محلی در سوئیس به همین نام، گردهم می  1947و نیز کارفرمایان، که از بدو تأسیس اش در سال 

چر، آیند تا در بارۀ لیبرالیسم تبادل نظر کنند. در روایت رایج همچنین از رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق امریکا و مارگارت تا

قرن  80نخست وزیر اسبق بریتانیا، به عنوان شاخص ترین پیشقراوالن سیاسی نئولیبرالیسم نام برده می شود، که در سالهای 

گذشته ایده های نئولیبرالی را به اجرا گذاشتند و آغازگر لیبرالیزه کردن بازار، کاهش مالیاتها و عقب راندن دولت رفاه بودند. در 

کنار انجمن نامبرده سهمی هم در اشاعۀ ایده های هایک و فریدمن برای تعداد فزاینده ای از اندیشکده های این روایت رایج، در 

محافظه کاری چون انستیتوی کاتو، انستیتوی امریکن اینترپرایز، و بنیاد هریتج در امریکا و انستیتوی امور اقتصادی، وابسته به 

شود. این اندیشکده ها مشخصاً توسط مؤسسات اقتصادی حمایت می شدند.  انستیتوی آدام اسمیت در بریتانیا، منظور می

گفتنی است که خود این چهره ها و اندیشکده های اصلی ترم نئولیبرالیسم را بسیار به ندرت به کار برده اند یا اصالً به کار نبرده 

سی با گرایش چپ، در میان طرفداران "جهانی شدن اند. ترم نئولیبرالیسم، به ویژه امروزه، بیش از همه در ادبیات نیروهای سیا

 دیگرگون" رایج است و در امریکای جنوبی طنین گسترده ای دارد.

در نگاه اول، روایت رایجی که خطوط آن ترسیم شدند، روایت قانع کننده ای در بارۀ نئولیبرالیسم به نظر می رسد؛ که البته در 

سیاسی مهمی را پشت سر  –قرن گذشته چرخش اقتصادی  70از سالهای خطوط اصلی اش چنین نیز هست. جهان از پس 

گذاشته است، که به موجب آن در تعداد بسیاری از زمینه های نامبرده فضای بازار گسترش و تعمیق یافته و قدرت دولت محدود 

دیشکدۀ دیگر، حوضچۀ مهمی شده است. تحقیقات تاریخی نشان داده اند که چگونه انجمن مون پلری، در همراهی با تعدادی ان

را برای پرورش ایده های نئولیبرال شکل داد و سهم نظریات اقتصادی اعضای این انجمن و اندیشکده ها را در شکل گیری ایده 

های مذکور آشکار کرده اند. جیمی پک، استاد جغرافیای اقتصادی، نشان داده است که چگونه نئولیبرالیسم در تنوع و گوناگونی 

ائی شگرفی، خود را در سراسر جهان گسترده است. دیوید هاروی به نحو قانع کننده ای نشان داده که نگرانی مخالفان جغرافی

نئولیبرالیسم کامالً بجاست؛ او نشان داده که نئولیبرالیسم در واقع دستورکاری با هدف از پیش تعیین شده بوده است. این 

رفع رکودی که موقعیت نخبگان اقتصادی را تهدید می کرده و  -1ار داده بوده است: دستورکار دو هدف مرتبط را پیش روی خود قر

اما این روایت، تاریخ ساده شده ای از نئولیبرالیسم است و برخی  بهبود سرمایۀ مالی. هر دو هدف هم به هزینۀ کارگران. -2

ام تا روشن کنم چرا روایت رایج از نئولیبرالیسم نیازمند  عناصر در آن از قلم افتاده اند. من در این نوشته پنج دلیل را عرضه کرده

 "نازک کاری" است. امیدوارم در پایان به درک بهتری از آنچه نئولیبرالیسم است )و شاید همچنین از آنچه نیست( نائل آئیم.

*** 
مکتب، برخالف کینزیانیسم، پول سروری )مونتاریسم( مکتبی اقتصادی مبتنی بر اندیشه های میلتون فریدمن است. این  -(1)

معتقد است که دخالت دولت در وجوهی از حیات اقتصادی همچون بودجه گزاری و سیاست پولی، اساساً و در بلندمدت به بهبود 

 وضع اقتصاد نمی انجامد و برعکس غالباً فقط آثاری منفی، همچون تورم را به بار می آورد.

ینزیانیسم، که معتقد به تقویت بنیۀ تقاضای مصرف کنندگان است، به سیاست اقتصاد عرضه محور، باز هم برخالف ک -(2)

اقتصادی ای اطالق می شود که رشد اقتصادی را با تشویق و تقویت توان عرضه ممکن می داند. کاهش مالیاتها برای شرکتها و 

 شیوع بی سابقه ای یافت ت اقتصادیسرمایه توصیۀ رایج این سیاست است. در زمان ریاست جمهوری ریگان این سیاس

 

 کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید!
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 زدایی!ی هیاتی برای مقابله با قانون؛ هیات مقرراتدرباره

  مراد رضایی

 

 

 

 

 

  

، در مجلس 1393نام گروهی است که تشکیل آن در دی ماه سال « هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»

به تصویب رسید. نفس تشکیل این هیات، از نظر برخی نمایندگان مجلس در همان سال، مغایر با قانون اساسی و همچنین 

و « قانونیبی»ی ایران در ی توسعه بود. اما به هر حال طرح تشکیل این هیات رای آورد. هیاتی که قرار است رتبهبرنامه

 آینده ارتقا ببخشد، و ایران را در بین بیست کشور اول دنیا قرار دهد.زدایی را طی ده سال مقررات

شود، تا بعد به کلیت زدایی توضیح داده میبرای توضیح چیستی و چگونگی عملکرد این هیات، ابتدا یک مدل مصداقی از مقررات

 زدایی بپردازیم:کار هیات مقررات

ی معمولی، یک ها و ادارت دولتی در ایران است. در یک مناقصهای سازمانهیک اصطالح پر کاربرد در مناقصه« ترک تشریفات»

پروژه برای انجام یا یک محصول یا خدمت برای خرید توسط نهاد دولتی مربوطه به صورت رسمی اعالم و در روزنامه آگهی 

نند و برآوردهای خود را به صورت کی پروژه، کاال یا خدمت را برآورد میهای مرتبط با موضوع مناقصه، هزینهشود. شرکتمی

کنندگان های پیشنهادی در حضور شرکتهای حاوی قیمتکنند. در روز مناقصه، پاکتمحرمانه، برای نهاد دولتی مذکور ارسال می

رمای شود و طرف قرارداد کارفترین قیمت را پیشنهاد داده باشد، در مناقصه برنده میشود و شرکتی که پاییندر مناقصه باز می

ها اضافه شده است! ی امنیتی هم به مناقصههای بزرگ یک مرحلههای اخیر و در پروژهشود. هر چند در سالدولتی می

در « سپاه»شود تا اگر الزم باشد کنندگان، که در دفتر حراست نهاد دولتی باز میهای مناقصه، ابتدا نه در مقابل شرکتپاکت

 ها انجام شود!یی در قیمتهاجاییمناقصه برنده شود، جابه

پذیرد. بلکه یک هیات سه نفره، از نهاد دولتی کارفرما، تصمیم ، هیچکدام از مراحل باال انجام نمی«ترک تشریفات»اما در مدل 

شود. موارد حقوقی گیرد که الزم نیست مناقصه انجام شود، و بدون برگزاری مناقصه، کار به یک شرکت مشخص سپرده میمی

ای بتوان ترک تشریفات کرد. این عمل معبر اصلی فساد در ترک تشریفات به قدری زیاد هستند که در هر مناقصه توجیهات

تواند گواهی ترک تشریفات بگیرد و کار خود را انجام های کشور است. شرکت مجری طرح با پرداخت رشوه، به راحتی میمناقصه

ی تسریع روندهای اقتصادی. هم همین بوده است. ایجاد ظرفیت فساد با بهانهزدایی در اقتصاد جهان ی مقرراتکار ویژه دهد.

 های عملکرد آن منعکس شده است، به شرح زیر است:هدف گذاری هیات مقررات زدایی که در گزارش
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ی ندارند. بلکه ی بارز دارد. اینکه کشورهای ایده آل از دید این هیات، جایگاه اقتصادی چندانهمین لیست هدف گذاری یک نکته

ها بدل ها و کارتلاین کشورهای برتر در مقررات زدایی مانند مراکش، کره و امارات، به حیاط خلوت فسادهای اقتصادی تراست

 اند.شده

سازی نیروی کار، که در المللی، دو دستور العمل کلی دارد. اول ارزانگذاران بینتبدیل ایران به محیطی جذاب برای سرمایه

ها، بیست الی بیست ترین بررسیای اخیر با شدت دنبال شده است و حداقل دستمزد مصوب سال جاری، در خوشبینانههسال

دهد. این روند که در ظاهر امر با مدیریت شورای عالی کار، هر سال قدرت خرید های خانوار را پوشش میو پنج درصد هزینه

ند که میزان افزایش حداقل دستمزد، هر سال تنها بخش کوچکی از تورم را کدهد، به این صورت کار میکارگران را کاهش می

کند. دستور دوم مقررات زدایی هر سال کاهش پیدا می« قیمت کار»دهد و بنابراین قدرت خرید کارگران، یا در واقعیت پوشش می

یجاد کند و فرار از قانون برای طبقات دارا هایی که مقررات امکان هرگونه فساد را برایشان االمللی، محیطی بیناست. سرمایه

 پسندد.ممکن باشد را طبیعتاً بیشتر می

دهد که این گروه، قرار است منافع کدام طبقه را تامین کند. رئیس هیات، نگاهی به اعضای هیات مقررات زدایی، به ما نشان می

ی، یک نماینده از سازمان بازرسی و یک نماینده از دیوان شخص وزیر اقتصاد و امور دارایی است. همچنین یک نماینده از دادستان

 محاسبات هم در این هیات حضور دارند.

ی این دوره، یکی سید تقی کبیری و دیگری محسن ی مجلس هم در این هیات حضور دارند. دو نمایندهعالوه بر این دو نماینده

 400هزار یورو و  250اش، که در جریان از سرقت از خانهی خوی در مجلس است کوهکن است. سید تقی کبیری همان نماینده

 ی مقررات زدا بوده است!ی این نمایندهملیون تومان پول نقد به سرقت رفته بود! و این مبلغ فقط میزان پول نقد موجود در خانه

لنجان در پیش از انقالب و  یی دیگر مجلس در هیات مقررات زدایی، آقای محسن کوهکن، از اعضای حزب رستاخیز شاخهنماینده

ی های جادهزمینخواری های فساد مالی او و همسرش در زمینگرایان سفت و سخت در بعد از انقالب است! پروندهاز اصول

 ترین وجه وی است.لنجان به مبارکه، معروف

نایع، معادن و کشاورزی سه عضو دیگر هیات از بخش خصوصی هستند. غالمحسین شافعی، تاجر و رئیس اتاق بازرگانی، ص

رئیس اتاق اصناف  خوار زعفران(، بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون و علی فاضلیایران و رئیس شورای زعفران )بخوانید رانت

 ایران، و مفسد مالی چند هزار ملیاردی که با تامین وثیقه آزاد است، اعضای بخش خصوصی در این هیات هستند.

های دور زدن مقررات در کشور نفع در دور زدن مقررات، مسئولین ایجاد راهفهمید که تعدادی از افراد ذی توان اینطوربنابراین می

اند. این هیات، با وجود اینکه در قانون اساسی یا نهادهای رسمی کشور جایگاهی ندارد، اما قدرتی دارد که دستوراتش را شده

 کند.االجرا میها الزمخانهبرای تمام وزارت

سازی، مجری های فساد در کشور تبدیل شده است. اگر سازمان خصوصیزدایی به یکی از شاهراهز این طریق هیات مقرراتا

زدایی است که تپه و هپکو بوده است، این قوانین و مجوزهای هیات مقرراتسازی صنایع ملی همچون نیشکر هفتخصوصی

 کند.هایی را ایجاد میچنین امکان

ی کارگر های جدی در وضعیت معیشتی طبقهدایی مصداق بارز یک نهاد فراقانونی و غیر شفاف است که آسیبهیات مقررات ز

 ایجاد کرده است.

های کارگری ی فعالیت روشنگرانه برای فعالیتشناخت و افشای نهادهای اینچنینی، اعضای آن و عملکردهای آنها، یک زمینه

  خواهد بود.
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 مدنی قدرت سرکوب را خنثی می کند!اجتماعی و پیوند خیابان با اعتصاب سراسری و جنبش های 

 علی صمد 

 

 

 

 

 

 

  

ای شد تا جرقه اعتراضات بخش های بزرگی از جامعه که از فقر، تبعیض، تحقیر و فاصله طبقاتی و عملکرد گرانی بنزین بهانه

کالت خود دچار ناامیدی، خستگی، بی اعتمادی و خشم گسترده ناکارآمد حاکمیت و دولت حسن روحانی در رسیدگی به مش

شده بودند آشکار شود. جوانانی که معترض بودند هیچ آینده روشنی برای فردای خود نمی دیدند. آنها از همه موضوعات 

خشمگین  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در جمهوری اسالمی موجب بحران های همه جانبه در جامعه شده بودند

بودند. در این تظاهرات و اعتراضات ساختار رهبری وجود نداشت. همه چیز خودجوش بود. جوانان و اقشار مختلف زحمتکش در 

خیابان در نقاط مختلف دور هم جمع می شدند و در همان جا هم شعارهای خود را تعیین می کردند. عنصر بیرونی و خارج از 

ی نداشت. همه چیز در عمل به تصمیم جوان های معترض در خیابان انجام می گرفت. آنها کشوری در این اعتراضات نقش اساس

 حقیقتا تصمیم گرفته بودند که این بار در برابر سرکوب و تبعیض اعتراض، ایستادگی و مقاومت کنند. 

ورد اعتراض بدون داشتن این درست است که معترضین با برنامه مشخص و رهبری مشخص همراه نبودند اما در بیان موضوعات م

ترس  از جان خود، متحد بودند. همدردی و همبستگی در میانشان بشدت قوی بود. تصمیمات همه فی البداهه یا در همان 

میدان عمل گرفته می شد. تجربه اندوزی و سازماندهی های اولیه برای تجمع در این یا آن گوشه شهر از طریق امکاناتی که به 

های بزرگ دیگر کشور می کشاند. جام می شد حوزه اعتراضات را از یک نقطه به ده ها و صدها نقطه در شهرابتکار جوانان ان

در برابر سرکوب و گلوله با دست خالی شگفت آور بود. وضعیت و مقاومت ، شعار دادن، و ایستادگی تجمع اعتراضی و مدنی

دشوار زندگی، تحقیرات و تبعیضات انباشته شده در جامعه اینبار فضایی برای ترس و احتیاط باقی نگذاشت. باید در خیابان می 

کردند. هزینه سنگینی هم دادند ایستادند و به این همه ظلم و تحقیر حکومت نه می گفتند و اینکار را هم دالورانه  و شجاعانه 

اما سرکوب خونین بسیاری از باورهای آنان را نسبت به حکومت و رهبر و دیگر ارگان های رسمی و غیر رسمی حکومتی دود و 

هیچ کرد. همه کسانی که اعتراضی کردند به عینه شاهد بودند که تنها اسلحه اصلی آنها، اعتراض مدنی، شعار و نه گفتن به 

و تبعیض حکومت بود اما رژیم با یگان های ویژه و امنیتی ها و لباس شخصی های جنایتکار به کسی رحم نکردند و از  استبداد

زمین و هوا، جوانان و نوجوانان معترضی که برای خواسته های اولیه زندگی مانند نان، کار، آزادی و رفع تبعیض به خیابان ها آمده 

فقیر ضعیف و کشتند، عدەای را زخمی و دستگیر کردند که از لحاظ اقتصادی بیرحمانه نی را بودند را سرکوب خونین کردند. کسا

کارگر و زحمتکش و حاشیه نشین جامعه است و مستضفعین  ،بودند. حکومت تا پیش از آبانماه ادعا می کرد طرفدار"مستضعف"

شد. هزینه ای که  آشکارن خیزش فقرا بار دیگر پایه توده ای حکومت اسالمی است. دروغ آنها در این خصوص با سرکوب خونی

حکومت از بابت سرکوب خونین بی چیزان و تهیدستان پرداخت بسیار شدیدتر از آن چیزهایی ست کە از سرکوب بە دست آوردە. 

ال از بین اعتراضات آبانماه تە ماندە مشروعیت حکومت در میان الیحە های از محرومین و حاشیە نشینان متوهم را کە هنوز کام

نرفتە بود، از میان برد و الیحە هایی از طبقە متوسط را کە در اثر سیاستهای اقتصآدی حکومت موقعیت اقتصادی پیشین شان را 

 از دست دادە بودند در کنار فقرا علیە خود متحد کرد. 

 اعتراض در خیابان

راضات انجام نگرفت اما نگاه و توجه به معترضین و شهر ایران کشیده شد. تنها در دو استان اعت 150اعتراض در خیابان به 

بار دیگر نشان داد که برای  98و  96همدردی با آنها در میان اقشار مختلف جامعه بسیار قابل توجه بود. تجربه اعتراضات 

ساسی راندن ارگان های سرکوب حکومت و تهاجمی کردن حرکات اعتراضی و تظاهرات موضعی و گسترده دارای اهمیت اعقب

است. اما برای عقب نشینی و زدن ضربه اساسی به حکومت سر و پا مسلح و جنایتکار می بایست از ابتکارات دیگر برای 
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اندازهای روشن دارند و برای انجام گسترش اعتراضات عمومی استفاده کرد. این واقعیتی است که حرکات اعتراضی نیاز به برنامه و چشم

حوزه اعتراضات را فقط به خیابان محدود نکرد. برای هدایت جامعه بسمت اعتراضات عمومی تر می بایست تغییرات ساختاری می بایست 

نهایت تالش و کوشش را انجام داد تا بخش های مختلف جامعه از طریق اعتصاب عمومی در برابر سرکوب قد علم کنند. اگر اعتراضات فقط در 

عی جامعه با خیابان همراهی نکنند قدرت معترضین با وجود گستردگی اما فراگیر و عمومی خیابان ها باقی بماند و دیگر بخش های اجتما

ز نخواهد شد. نیاز به فرا رفتن و نقش گرفتن جنبش های اجتماعی جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران و معلمین و دیگر اقشار متوسط جامعه ا

رکوب را کاهش دهد. پیوند میان خیابان، اعتصاب و جنبش های اجتماعی در داخل اهمیت برخوردار است و این رویکرد می تواند کارآیی س

کشور و همراه با همبستگی بین المللی می تواند حکومت را مجبور به عقب نشینی  های جدی کند. هر چقدر حوزه نفوذ اعتراضات مردمی 

ضات و ارتباط و همراهی جامعه مدنی و ایجاد هماهنگی بین گسترش یابد به همان اندازه حکومت عقب خواهد نشست. با عمومی شدن اعترا

جنبش های اجتماعی و برگزاری اعتصابات گسترده و سراسری سرکوب گسترده خنثی و فضا و شرایط برای گذر بدون خشونت آمیز از 

می کند و حتی برای فراهم خواهد شد. اعتراضات سراسری و متحد نیروی سرکوب را سست و ضعیف هر چه بیشتر جمهوری اسالمی 

 داد. در واقع اعتصابفرصت تجدید سازمان سرکوب خونین در آن شکاف ایجاد می کند. در اعتراضات سراسری لحظه ای نباید به حکومت 

جوانانی است که مردم و نوعی پاسخ مدنی آگاهانه برای همبستگی و پیوستن غیرخشونت آمیز به مقاومت و اعتراضات حق طلبانه  عمومی

 دست های خالی در برابر جنایتکاران ایستادگی می کنند.با 

 

اند. نیروی جوان و اقشار تحصیل کرده غالبا معترضند. مردمان اقشار زحمتکش و فرودست و بخش بزرگی از طبقۀ متوسط جامعه بسیار ناراضی

مناطق مختلف ایران و زنان از تبعیض و بی عدالتی گسترده رنج می برند. سرکوب اقلیت های مختلف قومی، زبانی، مذهبی و ... با شدت و 

بیش از هفت اعتصاب کارگری در ایران انجام می گیرد. نارضایتی از دولت روحانی و حکومت که در راس آن حداقل ادامه دارد. روزانه حدت بسیار 

علی خامنه ای قرار دارد بسیار گسترده است. و تا فرا رویی به یک جنبش اجتماعی با رهبری مشخص برای گذر از این حکومت هنوز نیاز به 

ت و آن این . اما یک واقعیت مهم از اعتراضات آبانماه به این طرف در جامعه بوجود آمده اسبیشتر نیاز استگیری، هماهنگی تدارک، ارتباط 

رو به گسترش است. در حین حال باید چنان حول  و استبداد بی عدالتی ،در برابر سرکوبو مقاومت ایستادگی  برایاعتراضی  روحیهاست که 

با سرکوب وسیع و خونین به محاق نروند. باید در  هایی خیابانیف، متحد عمل کرد که مانند دو دهه گذشته جنبشمطالبات و شعارهای مختل

سرکوب سیستماتیک حکومت در جامعه، مقاومت متحدانه بوجود آورد. و در همه حال روحیه همبستگی و با هم بودن نیروهای همه جا در برابر 

 آزادیخواه را برای حمایت از مبارزات مردم در ایران تقویت کرد.جمهوریخواه سکوالر، دمکرات، چپ و 

 

باید تالش ها را به سمت تقویت و عمومی کردن هر چه بیشتر خیزش های اعتراضی و خیابانی متمرکز کرد. برای استمرار و تقویت این رویکرد 

جانبه برقرار کرد. انجام و سازماندهی اعتصاب های  پیوند همه سراسری می بایست با جنبش های مدنی و اجتماعی برای انجام اعتصاب

موردی بر محور مطالبات اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و گره خوردن با اعتراضات مدنی اقشار مختلف جامعه می تواند موجب شکاف در 

اعتصاب عمومی و سراسری است.  درون حکومت شود و سرکوب را با مشکل مواجه سازد. اعتصابات موردی حلقه آغازین در حرکت به سمت

چنین شکلی از انجام اعتراضات می تواند نقش بسیار مهمی در تعمیق و تقویت خیزش عمومی و اعتراضی مردم و ایجاد اختالل در کارکرد 

 .دستگاه سرکوب بازی کند

 

چه بیشتر طیف های مختلفی از مردم روشن است که در هر شرایطی مناسب است همبستگی و اتحاد در میان معترضین را تقویت کرد. هر 

دچار مشکل می شوند. افزون بر آن سرکوب شدید موجب   وارد اعتراضات و اعتصابات شوند نیروهای سرکوب رژیم برای کنترل خیابان ها

ایران علیه بی  خیردر خیابان ها از نظر وسعت و ابعاد در تاریخ سی سال ا 98اعتراض افکار عمومی جهان می شود. خیزش اعتراضی آبانماه 

و ظرفیت  ، تواناز کارکردها عی و سیاسیاجتما ات مدنی،عدالتی و دیکتاتوری بی سابقه بوده است. و حکومت در برابر این سطح از اعتراض

 های الزم برای پاسخگوی به مطاالت مدنی و دمکراتیک مردم برخوردار نیست. 

 



 

 
 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 48 ۴۸ شماره ۲۰۱۹دسامبر ۲۰ ، برابر۱۳۹۸ آذر ۲۹ جمعه

 

 

- 9 - 

 

 ُجنگ کارگری

پانزدهم بخش -( "1گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!)  

های راهبردی ئتالفسرعت بخشیدن به تغییر از طریق جنبش های چندمقطعی و ا و انتشار نقشه راه  

 تامارا گُاسی

 ترجمه گودرز
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خطرات ناشی از عدم همیاری با هم

برخی موانع مکرر بر سر راه رهبری زنان، بدون در نظر گرفتن مکان و زمینه، تاکید شده  ITUC 2017در ارزیابی از آمارگیری سال 

است؛ یکی از انها عدم وجود حمایت در ارتباط با وظایف مراقبت خانواده بود. زنان کارگر عمدتاً مسئولیت های ریشه دار در 
وان مادر، دختر و یا هر سه. افزودن وظایف کنشگری و مراقبت از خانه و خانواده را دارند، چه به عنوان همسر و چه به عن

محور که عمدتا در شب و ساعات بعد از کار و محل های ناامن صورت می گیرد بر مسئولیت های -مسئولیت های اتحادیه

 خانوادگی برای بسیاری غیرممکن است. 

به موضوع رهبری می رسد، اساسنامه به آنها این  در اندونزی لیلی فنیا می گوید که زنان "شانس آن را یافته اند که وقتی که

از تمام امکانات آموزشی و  %30مقام های سطح رهبری را اشغال نمایند. شانس دیگر آن که  %40حق را داده است که تا 
ا نه تنها تربیتی، در سطوح محلی، منطقه ای و ملی، باید به زنان عرضه شود. اما زنان با چالشی دوگانه هم روبرو هستند. آنه

هر کاری می کند که بتواند گنجایش اعضا را افزایش دهد  KSBSIکارگر اند، بلکه همزمان باید از خانواده شان هم مراقبت نمایند. "

و   ارتباطات شبکه ای را بهبود بخشد. همچنین امکانات آموزشی و تربیتی، تشکیل گروه های بحث و مطالعاتی را برای 
هم آورد تا تجربیات خود را با هم شریک شوند. آنها نه تنها در باره چالش ها صحبت می کنند بلکه می مشارکت زنان کارگر فرا

توانند راه حل هایشان را برای این موانع نیز مطرح کرده به اشتراک بگذارند." در کنگره اتحادیه های صنفی غنا در مقابل مشکل 
سعی کرده خود مثال زدنی باشد." نه تنها تعهد کرده است که هر وقت جلسه بزرگ زنان در یافتن مهدکودک قابل اعتماد، کنگره 

ای می گذارد بهترین امکان مراقبت از کودکان را خود عرضه نماید، بلکه این امکانات را در محل ساختمان ستاد مرکزی خود نیز در 
 اختیار اعضا قرار دهد.

 

گفته ظاهر شده آزادی برای سازماندهی و حق چانه زنی و مذاکره جمعی در مانع دیگر بر سر راه رهبری زنان که در ارزیابی پیش

برخی کشور هاست، و در عین حال سوء استفاده و اعمال خشونت کالمی، مزاحمت های آنالین و تهدید های فیزیکی که زنان 
ل های متعددی در درون جنبش اتحادیه با آن روبرو می شوند اگر بخواهند سرشان را در جمع بلند کنند و حرفشان را بزنند. ما مثا

از هجمه ها و تهدیدات فیزیکی که نعیمه شریف دبیرکل اتحادیه کارگران و باربران بندری و دریانوردان لیبی که تنها  –ای داریم 
که در کلمبیا و بخاطر فعالیت های اتحادیه ای و دفاع از حقوق زنان کار با آن روبرو شد تا تعداد بیشماری از اعضای اتحادیه ها 

هندوراس به قتل رسیده اند. حتی خارج از جنبش اتحادیه ای، رهبران زنی که به مقام های باال رسیده اند یا پست های 
سیاسی باال دارند، با سوء استفاده ها و تهاجم فیزیکی روبرو هستند که ظاهرا در پوشش نگرانی درباره کیفیت کار و یا 

براز شده است؛ نمونه رهبر مالوی جویس باندا، دیلما روسف در برزیل، جولی گیالرد در استرالیا شایستگی و گاه فساد مالی ا
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همه شاهدی بر این شیوه هستند. در همین زمینه است که عدم موفقیت هیالری کلینتون برای رسیدن به ریاست جمهوری 

 دگان آمریکایی تعریف کرد.آمریکا را می توان در تبعیض جنسیتی در اذهان ناخودآگاه عامه رأی دهن

در آرژانتین یک مانع نامرئی دیگر را در راه رهبری زنان ارتباطات معرفی می کند: "به طور مثال  CTAآلخاندرو انگریمن از اتحادیه 

ممکن است در یک جلسه تعدادی همکار زن حضور داشته باشند، اما حقیقت آن است که آنها ممکن است در بحث شرکت 
دقیقه صحبت کنند، و بعد مرد دیگری شروع می کند و پنج تا ده دقیقه هم او  10تا  5مردان نیست که دوست دارند  نکنند. مثل

صحبت می کند. زنان معموالً مدت کوتاهی در بحث شرکت می کنند، و ما در آرژانتین این شرایط را به وضوح می بینیم." او چنین 
سیله مردان نشاندهنده نگاه مردساالرانه و سکسیسم در عمل است. ما بر این ادامه می دهد: "شرکت در بحث بدین صورت و

باوریم که حضور زنان در این بحثها ضرورت حیاتی دارد، اما باید راه حلی پیدا کنیم که شنیدن صدای زنان را ممکن سازد. حقیقت 

 د."دیگری هم هست که مردان اصالً با حضور ما در این صحنه احساس راحتی نمی کنن

سرانجام مانع نهایی که بر سر راه زنان در رهبری وجود دارد ناشی از نگرش و باورهای خود زنان است. مارتینز از اتحادیه 

در برزیل می گوید: "بعضی وقتها فکر می کنم دلیل این که زنان به سکوهای قدرت نمی رسند آن است که زنانی   CUTکارگری
یدن به این جایگاه حمایت کافی نمی کنند. در سطوح ملی آنچه زنان ندارند یک بدنه است. هستند که از همنوعان خود برای رس

منظورم این است که ما زنان باید در کنش روزانه احساس وحدت عملی داشته باشیم. ما تنها زمانی به این وحدت می رسیم 

ن ندهند." وی همچنین می گوید که مهم است که با چشم بسته به هر توافقی که مردان با کارفرما می رسند، ت CUTکه زنان 
 از آنچه به دست آورده اند با چنگ و دندان دفاع کنند. "ما باید فضایی را که به زحمت فتح کرده ایم حفظ کنیم." CUTزنان عضو 

ا آن عمیقاً آنگوال، مردساالری درونی شده چیزی است که ب UNTA-CSبرای ماریا فرناندا کوروالیو فرانسیسکو مسئولی از 
با دشواری فراوان در رسیدن به رهبری روبرو هستند. ما تنها دو رهبر محلی زن داریم،  اما در  UNTAآشناست: "متأسفانه زنان 

فدراسیون ملی هیچ زنی در جایگاه رهبری نداریم، بنابراین هنوز چالش بزرگی بر سر راه مان است." او ادامه می دهد: "البته 

دارد که همراه با تأمین اصل نمایندگی حضور زنان باید تضمین شود، با این وجود حتی در صنایعی که اکثریت را اساسنامه تأکید 
باز هم خود آنان مردان را برای رهبری انتخاب می  –مانند پرستاری، امور آموزشی و خدمات خانگی  -زنان تشکیل می دهند 

 مردان برای این کار بیشتر اعتماد می کنند و تمایل نشان می دهند."عبارت دیگر زنان به طور ناخودآگاه به  کنند. به
 

** 

 
  -ITUC(گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی 1)

_leadership_en_final.pdfhttps://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in 

 

 

 کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید!

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامە اعتراضات در واحدهای پتروشیمی ماهشهر، اعالم تجمع و تحصن تشکلهای فرهنگیان و بازنشستگان در اعتراض بە 

درصدی حقوق در سال آیندە، اعتراض کارگران شهرداری ها، صدور احکام زندان برای فعالین کارگری و شماری از  ١٥افزایش 

های کارگری هفتە بودند. الزم بە ذکر است کە اخبار بسیاری از اعتراضات بواسطە روزنامە نگاران حامی کارگران، مهمترین رویداد

 تشدید سانسور بعد از خیزش سراسری گزارش نمی شوند و تعدادی هم بعد از سانسور شدید منتشر می شوند. 

ر و سیل اتهامات بیشرمانە در این هفتە نیز بە رغم کشتار وحشیانە مردم ماهشهر و برقرار ماندن جو امنیتی شدید در این شه

مسئوالن ارشد دولتی بە مردم شهر، اعتراضات در واحدهای پتروشیمی این مرکز مهم صنعتی و در عین حال محروم ادامە 
داشت. پارەای از گزارشات منتشرە در یکی از نشریات محلی گوشە هایی برخی از اعتراضات در پتروشیمی بندر امام و واکنش 

رە بگیر سرکوبگران را منعکس نمود. کار اعتراض حتا بە میان کارکنان رسمی این واحد بزرگ صنعتی کشیدە حراست و اعمال جی

 شد و کارمندان رسمی این شرکت نیز در محل شرکت تحصن نمودند. 
سمی "صبح روز سه شنبه تیمی از کارکنان رروزنامە )عصر جنوب( در گزارش کوتاهی کە از این اعتراض منتشر نمود، نوشت:

را در خود جای داده تجمع کرده و همچنین خواستار  هزار نیرو ۸پتروشیمی بندرامام در ساختمان مرکزی آن شرکت که بیش از 
 .رسیدگی به مطالبات خود شدند...

ین ، اخراجی و همچنای بساز بفروشدر آن بین مدیرعامل آن پتروشیمی با نشر مطلبی در فضای مجازی، کارکنان رسمی را عده

 فریب خورده نامیده و همچنین با لحنی تهدید گونه گفته، معترضین را از طریق دوربین مداربسته شناسایی کرده ایم!"
گفتنی است کە کارکنان رسمی این شرکت در مقایسە با کارگران قراردادی و پیمانی دست مزد و شرایط کاری و رفاهی بهتری 

بە حدی رسیدە کە موجب توسل شان بە اعتراض شدە است. درمجتمع پتروشیمی  دارند. با این حال فشار معیشتی بە آنها 

مارون و سایر واحدهای پتروشیمی بندر امام جو اعتراضی پس از اجرای ناقص طبقە بندی مشاغل در تعدادی از واحدها شدیدتر 

زش سراسری آبان بە خشم و نفرت از پیش شدە است. کشتار بربرمنشانە مردم بیکار و درماندە از تامین معیشت خود در خی

کارگران از حکومت دامن زدە است. وجود بیکاری گستردە و نارضایتی شدید مردم شهر از بکار گرفتە نشدن افراد بومی و بی 

توجهی طوالنی مقامات دولتی و محلی نسبت بە درخواستها و اعتراضات متوالی مردم بر نارضایتی و بی اعتمادی آنان 

 افزودەاند. 

 اعالم تجمع و تحصن در دوم دی توسط تشکلهای فرهنگیان و بازنشستگان

درصد بە حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کارمندان، فرهنگیان  ١٥در پی اعالم افزایش 

 و بازنشستگان بخاطر ناچیز بودن افزایش حقوق شروع شدە است. 

ا انتشار بیانیە مشترکی نسبت بە میزان ناچیز افزایش دستمزد و عدم اختصاص بودجە کافی برای تشکل مختلف کارگری ب ٩

 اجرای همسان سازی حقوق ها، کارمندان، کارگران، فرهنگیان را بە برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس فراخواندەاند. 
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 ُجنگ کارگری

شورای گروە کە زیر بیانیە را امضا نمودەاند،  ٩عالوە بر تجمع مذکور قرار است در دوم دی ماە در مقابل مجلس برگزار شود. 

تشکل از معلمان  ٩های صنفی فرهنگیان ایران، نیز در فراخوان جداگانەای ضمن حمایت از تجمع مشترک این هماهنگی تشکل

ای صنفی خواستە است کە در همین روز و همزمان با این تجمع در دفاتر مدارس تحصن کنند. "شورای هماهنگی تشکل ه

و بعدازظهر درخواست می کند در دوشنبه تاریخ دوم دی، زنگ  فرهنگیان ایران از تمام معلمان شاغل در کلیه مقاطع در نوبت صبح

 دوم از رفتن به کالس خودداری و در دفتر معلمان تحصن نمایند". 

تشکل شرکت کنندە در تجمع و تحصن کە بە نظر می رسد سرآغاز یک رشتە از این دست اعتراضات باشد، البتە  ١٠اعتراض 

محدود بە ناچیز بودن افزایش دستمزد نیست. بیمە کارآمد، اعتراض بە پیگرد و زندانی کردن معلمان و کارگران و آزادی آنها و 

 دالتی، و یک رشتە مطالبات صنفی معوقە دیگر را نیز شامل می شود. سرکوب مردم بە تنگ آمدە از فقر و بی ع

درصدی دستمزد و حقوق بازنشستگی آنهم بعد از سە برابر شدن قیمت بنزین و در شرایطی کە قبل از گرانی بنزین  ١٥افزایش 

تگی معادل یک درصد از دست رفتە است و متوسط دستمزدها و حقوق بازنشس ٧٠ارزش دستمزدها طی یک سال گذشتە 

درصد افزایش یافتە، پیداست کە هیچ  ٤٠تا  ٢٠چهارم خط فقر است، و تنها طی چند هفتە اخیر قیمت کاالها و خدمات بین 

بهبودی در وضعیت بحرانی معیشتی مزدبگیران نمی کند. میزان افزایش دستمزد کارگران نیز بسیار بعید است کە رقم خیلی 

رفتە شود. با این وصف برای کارگران و سایر گروەهای مزدبگیر کە با دستمزدهای کنونی دیگر تامین بیشتری از کارمندان در نظر گ

حداقل خورد و خوراک خانوادە هایشان هم برایشان مقدور نیست یگانە راهی کە می ماند انجام اعتصابات همزمان و هماهنگ 

تای گسترش اجتناب ناپذیر اعتراضات جمعی حول تشکل اقدامی درست، بە موقع و در راس ١٠است. حرکت مشترک این 

خواستە های مشترک است. بهمین جهت شایستە گستردەترین حمایتها نە تنها از طرف کارگران بل کە سایر گروەهای 

اجتماعی ترقیخواە است. یقینا بدون انجام حمایتهای این چنینی هیچ تحول و بهبودی در شرایط وخامت بار معیشتی و فضای 

دی ماە حمایت و  ٢متصور نخواهد بود. ما بە سهم خود از حرکت ارزشمند و هوشیارانە تشکلهای سازماندە اعتراضات  جامعە

 عموم زحمت کشان را بە حمایت و پیوستن بە آن دعوت می کنیم و برای سازمان دهندگان آن آرزوی موفقیت می کنیم. 

 گسترش اعتراضآت کارگران شهرداری ها

حاکی از گسترش فزایندە اعتراضات در میان کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف کشور دارند. مهمترین گزارشات رسیدە 

دلیل اعتراضات در حال حاضر پرداخت نکردن منظم و بە موقع دستمزدهای ناچیز کارگران شهرداری ها طی ماە های متوالی 

ادە دارند. عالوە بە عقب افتادن پرداخت دستمزدها کە در اکثر ماە دستمزد عقب افت ٩است. در برخی شهرها کارگران شهرداری 

شهرداری ها بە یک روال عادی تبدیل شدە است، حق بیمە های کارگران نیز بە تامین اجتماعی با ماە ها و در مواردی سالها 

و برای آنها مشکالت تاخیر مواجە است. وجود این وضعیت نە تنها تامین معیشت کارگران زحمتکش شهرداری ها را دشوار 

متعددی ایجاد نمودە، بلکە موجب محرومیت آنها از خدمات درمانی بیمەای شدە است. همین مشکالت و فشارها باعث یک 

رشتە تجمع های اعتراضی از جانب آنها شدەاند. در همین هفتە کارگران شهرداری در کوت عبدالە برای رسیدگی بە مطالبات 

ضی نمودند. کارگران شهرداری بجنورد نیز کە چند ماە است دستمزدهایشان و حق بیمە شان شان مبادرت بە تجمع اعترا

پرداخت نشدە برای چندمین بار اعتراض نمودند. در پی این اعتراضات شهردار شهر با دادن وعدە نسیە، بە کارگران معترض گفت: 

مان بر این است تا دستمزد این عزیزان را به مام تالشنفر کارگر مشغول به کار هستند و ت 700"در مجموعه شهرداری بجنورد 

موقع پرداخت نماییم". بنا بە گفتە محمدعلی عباس زاده وحید مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی کە برای پیگیری بدهی 

مە کارگران بە تامین میلیارد ریال از بابت حق بی ٤٠٠های شهرداری بجنورد بە سراغ شهردار رفتە بود، شهرداری این شهر مبلغ 

اجتماعی بدهکار است. شهردار در مورد زمان پرداخت این دیون بە تامین اجتماعی چیزی نگفتە است و خواهان تعامل مدیرکل 

تامین اجتماعی شدە است. بهمین جهت مشکالت کارگران همچنان بجای خود باقی است. گفتنی است کە پرداخت نکردن 

ماهانە کارگران قبل از پرداخت دستمزد کم می شود، در موسسات تولیدی و خدماتی دولتی و منظم حق بیمە کە از دستمزد 

خصوصی سالهای اخیر بە یک روال تبدیل و استفادە از دارو و درمان بیمە شدگان را بە مخاطرە انداختە است. انگار کە دولت و 

 کارفرمایان دست بە هم دادەاند تا ریشە تامین اجتماعی را برکنند!

 محکومیت رهبران کارگران هفت تپە بە زندان

در این هفتە در شرایطی کە همە روزە خبر کشف پیکرهای شماری از جانباختگان خیزش آبان با تالش مردم و همت شبکە های 

اجتماعی در دریاچە ها و حاشیە شهرها کە توسط داعشی های حاکم بە قتل رسیدەاند منتشر می شد و بە انزجار عمومی از 

نفر از رهبران کارگری و روزنامە  ٧عامران و عامالن این جنایت ننگین و خونبار دامن زدە می شد، خبر تائید احکام زندان برای 

 ٧نگاران هم پروندەای شان منتشر شد. بیدادگاە فرمایشی تجدید نظر، کە در غیاب کارگران و وکیل آنها تشکیل شدە بود، هر 
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سال بە شالق هم  ٥محکوم نمود. افزون بر آن اسماعیل بخشی و محمد خنیفر عالوە بر حکم سال زندان قطعی  ٥نفر را بە 

تن دیگر از شرکت کنندگان در تظاهرات روز کارگر نیز بە صرف شرکت در یک  ٣محکوم شدند. همزمان با این محاکمات ساختگی 

ض نسبت بە صدور این احکام و نحوە برگزاری آن سال زندان محکوم شدند! در پاسخ بە اعترا ٥تجمع مسالمت آمیز هر یک بە 

 رئیس بیدادگاە گفت برگزاری دادگاە تجدید نظر با دستور رهبر بە این صورت برگزار شدە است! 

متعاقب اعتراضاتی کە نسبت بە صدور این احکام ظالمانە و ضد انسانی از طرف مردم صورت گرفت وزارت اطالعات دولت روحانی 

ی سبقت را از اطالعات سپاە ربودە است، خبر از باز کردن پروندە تازەای بە شکایت وزارت اطالعات علیە کە در سرکوبها گو

 اسماعیل بخشی و محمد خنیفر داد!

این محاکمات با بهانە های جعلی و احکام کیلویی در حالی صورت می گیرند کە جنایتکاران مستبد حاکم مرتبا دم از آزادی 

تراض سخن می گویند و قاضی القضات حکومت در ماە های اخیر دم از رعایت عدالت و رفعت اسالمی اعتراض و داشتن حق اع

 با فعالین کارگری بخاطر بە حق بودن اعتراض شان می زد!

با بە زندان انداختن رهبران سرشناس کارگری اعتراضات بە پایان نخواهند رسید. با بازداشت هر مبارزی، مبارز دیگری کە در 

مبارزات کارگری هزاران نفر از آنها تربیت و کارآزمودە شدەاند، جای آن را پر خواهند کرد. اعتراضات و اعتصابات مادامی کە  جریان

مطالبات کارگران و زحمتکشان برآوردە نشدە باشند و حقوق سیاسی، اجتماعی و سندیکایی شان تثبیت نشدە باشند، با قوت 

 ادامە خواهند یافت 

برای فعاالن کارگری و حامیان شان را محکوم می کنیم و از مبارزات کارگران برای برخورداری از حق اعتصاب، تجمع  ما صدور احکام

و تشکل دفاع می کنیم. لغو احکام ظالمانە، آزادی بی قید و شرط همە فعالین کارگری و دیگر زندانیان مدنی و سیاسی و 

یکار عدالت خواهانە کارگران و زحمتکشان علیە دیکتاتوری و بی عدالتی است کە بازگشت بکار همە آنها جزئی جدایی ناپذیر از پ

تا تحقق آنها ادامە خواهد یافت و زحمتکشان از همە امکانات و ظرفیت های دمکراتیک داخلی و بین المللی برای رهایی مبارزین 

 زندانی و تامین حقوق کارگران بهرە خواهد گرفت. 

 ُ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 

 

 دارد! ەادام ەمبارز ست،ین یمردم سرکوب شدن یسراسر زشیخ

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

