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سال از انقالب ایران نە تنها هیچ یک از اهداف انقالب ضد دیکتاتوری بهمن بە عمل در نیامدەاند، بلکە در این مدت  ٤١با گذشت 

بە دست آمدە بود توسط رژیم فقە ها و خائنین بە  ٥٧بسیاری از دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران کە از انقالب مشروطە تا سال 

بە باد فنا سپردە شدند. بطور کلی تمام مردم ایران بە استثنای اقلیت کوچکی کە سهمی از قدرت و  اهداف و آرمانهای انقالب

ثروت کشور بدست آوردند متحمل زیان و خسارت شدند. در این میان اما از همە بیشتر کارگران، زنان، اقلیت های مذهبی 

نعتی کشور و هم در پیروزی انقالب نقش غیر کتمانی متحمل ضرر و زیان شدند. کارگران و مزدبگیران کە هم در توسعە ص

داشتند، بعد از افتادن رهبری انقالب بە دست دارودستە ارتجاعی و حریص خمینی هم بخش بزرگی از حق و حقوقی را کە طی 

های شغلی  چندین دهە با فداکاری و جانبازی بسیاری از رهبران شان بە دست آوردند از دست دادند و هم بە تدریج اکثر محل

 شان را کە در واقع بخش عمدە سرمایە های آنها از ارزش اضافی کار کارگران بە وجود آمدە بود را. 

این تغییر و تحوالت هم خالف انتظار و اهداف اکثریت مردم شرکت کنندە در انقالب و هم خالف وعدە های خمینی کە گفتە بود، 

ور حاکم کند، آب و برق، اتوبوس را مجانی کند، همە را صاحب خانە ... کند از می خواهد، )مستضعفان و کوخ نشینان( را بر کش

کار درآمد. این وعدەها کە تا یک سالی پس از انقالب و قبل از تثبیت نظام از زبان خمینی و دارودستە وی تکرار می شد، نە تنها 

تردە وحشیانە بخش های از حق و حقوق مبارزاتی بە هیچ یک از آنها پایبندی نشان دادە شد، بلکە همراە با سرکوب های گس

کارگران نیز بە نفع رفقای بازاری خمینی و روحانیت و سرمایە داران مصادرە شد. "مستضعفین و کوخ نشینان" در واقع  یک چیزی 

شان را دادند. از هم بخاطر حمایت از انقالب و خمینی بدهکار شدند و هر جا کە مقاومت کردند با گلولە و چماق و زندان پاسخ 

حق تشکل و اتحادیە و اعتصاب و اعتراض محروم شدند و این محرومیت در حالی بە عمل درآمد کە خمینی قبل از انقالب دم بە 

 دم در هر سخنرانی و مصاحبەای می گفت همە گروە ها در رژیم او بە اندازە آنچە در فرانسە است آزادند. 

کلی عموم مزدبگیران و زحمتکشان در رژیم فقاهتی از هر نظر بجای پیشرفت پس رفت کردند. خالصە کالم اینکە کارگران و بطور 

در این مدت در عوض آخوندها و وابستگان رژیم بە چنان ثروت و قدرتی رسیدند کە در رویا هم ندیدە بودند. اکنون اکثریت آنها یا در 

صد میلیاردی، یعنی خودشان را بجای "مستضعفین" کاخ نشین کاخ های لوکس زندگی می کنند یا در ویالها و خانەهای چند 

کردند. شمار کاخ ها و ویالهای آنها کە با آنها بە مردم فقیر فخر می فروشند چندین برابر کاخ نشینان رژیم شاە است. ثروتهایی 

ز افراد طبقات میانی بە باالی کە از غارت اموال مردم اندوختەاند بی حساب و کتاب اند و این در حالی است کە حتا بسیاری ا

جامعە هم توان مالی برای خریدن سرپناە را برای خود ندارند و کار "مستضعفین" بە جایی رسیدە کە یا در حلبی آبادها و یا در 

 ٩تا  ٦میلیون از جمعیت کشور بدون یارانە گرسنە می مانند،  ٦٠گورستانها ناچارند شب را سحر کنند. خودشان می گویند 

لیون نفر بیکارند، دستمزدها کفاف یک هفتە از مخارج زندگی شاغلین را بە زحمت می دهد و زور و ستمی کە  بر مردم روا می

داشتە می شود بیداد می کند. خامنەای جانشین خمینی کە دیگر می داند اگر حرف از "مستضعف" بزند مورد ریشخند عام و 

ە کردە تا بلکە خودش را از شر این وعدە خمینی خالص کند. خود خمینی نیز از خاص قرار می گیرد، معنی "مستضعف" را وارون

یکسو فریبکارانە دم از مستضعفین میزد و در همان حال بازاری های موتلفەای را بر راس امور اقتصادی و بازرگانی می نشاند. 
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میلیارد  ٨یون تومان نمی رسید، هنگام مرگ بە میل ٥٠ثروت یکی از براداران عسکر اوالدی کە در اول انقالب شاید مجموعا بە 

 دالر رسیدە بود. 

سال پس از شکست انقالب بهمن و بە رغم تبری جویی های بسیاری از جریانات مخالف رژیم از انقالب دوبارە  ٤١با این همە 

ل از انقالب بهمن شعار سا ٤١فضای پیش انقالبی بە کشور بر گشتە است. جنبش های مردمی سر برآوردەاند و بعد از گذشت 

مرگ بر خامنەای و مرگ بر دیکتاتور و دیکتاتوری جای شعارهای مرگ بر شاە و دیکتاتوری سلطنتی را گرفتە اند و مردم خواهان 

 رفتن رژیم هستند. 

کردە و تجربە  دارد. جنبشی است کە در سە رژیم دیکتاتوری فعالیت و مبارزە ٥٧جنبش کارگری اما این بار تفاوت بسیاری با سال 

 مبارزاتی اش غنی تر از گذشتە و دانش طبقاتی و سیاسی اش بیشتر از گذشتە است. 

بە رغم همە ضرباتی کە بر پیکرش از هر سو و در هر سە رژیم وارد کردەاند، اکنون فعال ترین و مبارزترین جنبش اجتماعی کشور 

و با این رژیم سرسازگاری ندارد. می داند نباید اجازە دهد کە مانند  قرار دارد ٥٧است و در موقعیت بە مراتب پختە تری از سال 

از او بعنوان سیاهی لشگر سواستفادە کنند. دنبال عدالت و آزادی واقعی ست، طعم تلخ سرکوب و فقر و بی حقوقی  ٥٧سال 

اتوری برود. در عوض همە را در دیکتاتوری های سلطنتی و اسالمی چشیدە و حاضر نیست زیر بار هیچ نوع دیگری از دیکت

 سال گذشتە اند ٤١چیزهای کە از دست دادە است این ها مهمترین و ارزشمندترین دست آورد جنبش کارگری طی 

اینک در چهل و یکمین سالگرد انقالب ضد دیکتاتوری بهمن همچنان دیکتاتوری بعنوان معضل یزرگ جامعە، عامل بی عدالتی و 

اتیک کشور باقی ماندە است. شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنەای بار دیگر همچون ماهای فساد و مانع عمدە توسعە دمکر

تا کنون در کشور طنین انداز است. جنبش ها و خیزش های مردمی در حال رشد و  ٩٦پایانی حکومت شاە حداقل از دی 

و کسیختگی دم بە دم در درون جناح های حکومتی  گسترش اند و برکناری رژیم را آماج خود قرار دادەاند. از سوی دیگر انشقاق

فزونتر، بحران اقتصادی گستردە تر از همیشە و فساد و ناکارآیی رژیم را در خود گرفتە اند. رژیم از هر سو از داخل و خارج تحت 

ظاهرا خامنەای  محاصرە و فشار قرار گرفتە و بدنبال مفری برای خالصی از وضعیت آچمزی است کە در آن گرفتار آمدە است.

مجبور بە انتخاب یکی از سە  گزینە:  مذاکرە، جنگ و کنارە گیری از قدرت است کە احتمال گزینە آخری کمتر و تن دادن بە مذاکرە 

بیشتر از همە است. تالشهای کە اینک برای یک دست کردن حکومت در جریان است بە فرض اینکە عملی شود، نە تنها تغییری 

رژیم نمی تواند ایجاد کند، بە از هم کسیختگی و بی ثباتی بیشتر درونی رژیم منجر خواهد شد. خالصە اساسی در وضعیت 

اینکە رژیم نە قادر بە ادارە کشور و راضی نگاە داشتن مردم است و نە می تواند برای مدت زیادی در مقابل اعتراضات داخلی بە 

ی و عاجل است و با سرکوب نمی شود جلوی آنها را گرفت. شاید کمک ماشین سرکوب اش مقاومت نماید. مطالبات مردم جد

 سازش با امریکا تنها مفر موقتی برای بیرون آمدن از بن بست رژیم باشد کە آن هم عوارض خاص خودش را دارد. 

 

مبارزە مشترک برای آزادی فعالین کارگری، مدنی و سیاسی را سازمان 
 دهیم!
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 امروز اُردونئولیبرالیهای دیروز و

 ششم بخش -نئولیبرالیسم انگیز شگفت تاریخ

 زایدهوف ویم پیتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ساختارگرائی" -نئولیبرالیسم به عنوان "بازار

دلیل پنجم برای تدقیق روایت مرسوم از نئولیبرالیسم، ارتباط تنگاتنگی با دلیل قبلی دارد. این سؤال بسیار مهمی است که 

نئولیبرالیسم چه تفاوت معینی با دیگر اشکال لیبرالیسم دارد و حدت و شدت این تفاوت تا کجاست؟ منظور توصیف عمومی از 

اشکالی چون لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم کالسیک و )نئو(کنسرواتیسم است، که همۀ آنها برای بازار نقشی مرکزی قائل 

ی دهند. برای مثال لیبرالیسم اقتصادی مدعی است که بازار بدون اند و همگی شان شعار "بازار بیشتر، دولت کمتر" را سر م

دخالت دولت بهترین کارکرد را دارد. لیبرالیسم کالسیک مدعی است که بهترین نظم سیاسی در صورت وجود دولتی حاصل می 

و ارائۀ راه حل در  همچون تأمین و تضمین سیستم حقوقی، تضمین حق مالکیت –شود که خود را به برخی امور و شرایط جنبی 

محدود کند. این ایده با لیبرالیسم اقتصادی فرق محسوسی دارد، که ایدۀ دولت حداقلی را نه  –برابر عوامل و مداخالت خارجی 

فقط به امور اقتصادی، بلکه به کل نظام سیاسی لیبرالیستی گسترش می دهد. در این حالت این لیبرالیسم را به دشواری می 

لیسم کالسیک متمایز کرد، شاید دست باال مگر این که لیبرالیسم کالسیک تأکید بیشتری بر انتخاب آزاد فرد دارد و از توان از لیبرا

این رو موضع اکیدتر دولت گریز آن با نوعی آنارشیسم هم مرز می شود، که هر نوع دخالت در آزادی انتخاب فرد را رد می کند. 

اهان دست باز بازار و یک دولت محدود اند، اما تماماً به دلیل دیگری؛ مشخصاً از این رو که محافظه کاری و نومحافظه کاری نیز خو

آنها دولت کوچک و بازار بی تقید را، همچون استقالل و اتکا به نفس، جزئی از ارزشهای سنتی )امریکا( می دانند. فراخوان تمام 

ایر بر بازار بیشتر و دولت کمتر است. این نکته، چنانکه گفته این گرایشهای سیاسی در اساس یک فراخوان مشابه لیبرالی د

شد، این سؤال را برمی انگیزد که نئولیبرالیسم تا کجا پرچم جدیدی است برای رویکردهای قدیم، و تا کجا با دیگر دکترین های 

 سیاسی موجود متفاوت است.

*** 

نئولیبرالیسم به پنچ دلیل نیازمند دقت بخشی است. مخلص کالم من در سطور باال نشان دادم که روایت مرسوم در بارۀ تاریخ 

این که باید به سؤاالت زیر پاسخ روشنی داد: نئولیبرالیسم چیست؟ نئولیبرالها کی اند؟ نئولیبرالیسم چگونه گسترش یافت؟ پایه 

 ادی( چیست؟ریزی و تبیین فکری آن چیست و چگونه است؟ فرق آن با رویکردهای سنتی تر لیبرالیسم )اقتص

تمام این سؤالها تداعی گر و حاکی از آن اند که نئولیبرالیسم به میزان معینی مفهومی لغزنده و گریزنده است، زیرا همیشه 

معلوم نیست این مفهوم بر چه چیز داللت دارد و بیان واحد کدام مجموعه مدلول هاست. از این رو من در ادامۀ این نوشته تفسیر 

الیسم به دست خواهم داد که در رئوس اساسی پاسخگوی انتقاداتی است که به روایت مرسوم از آن وارد می بدیلی از نئولیبر

 شوند.

دلیل این که چرا نئولیبرالیسم چنین لغزنده و دست نایافتنی است، این است که نئولیبرالیسم با بازارها کار دیگری، غیر از آنچه تا 

ین نکته را به ساده ترین وجه می توان با مقابل قرار دادن آن در برابر رویکردهای سنتی تر کنون مرسوم بوده، "انجام می دهد". ا

لیبرالیسم، از جمله لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم کالسیک، توضیح داد. تمامی رویکردهای سنتی لیبرالیسم نظری 
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دیده ای طبیعی یا تقریباً طبیعی تلقی می کنند. پس سؤال ناتورالیستی )طبیعی انگار( به بازار دارند، به این معنا که بازار را پ

سیاسی مرکزی در دیدگاه های رایج لیبرالی این است که دولت بازار را چقدر باید محدود کند و چقدر آزاد بگذارد. به بیانی بسیار 

ذاشته شود، لیبرالهای با جهتگیری شماتیک، می توان گفت لیبرالهای کالسیک بر این نظر اند که بازار حتی االمکان باید آزاد گ

بر این نظر اند که بازار در وجوه معینی باید محدود شود. اما از آنچه  –و همچنین برخی از سوسیال دموکراتها  –اجتماعی 

گذشت، آشکار می شود که نئولیبرالیسم از نظر تماماً دیگری دربارۀ بازار بهره می گیرد:نظری که به بهترین وجه می تواند 

ساختارگرایانه )کنستراکتیویست( تیپ شناسی شود. برای مثال این ساختارگرائی را به سادگی می توان در اُردولیبرالیسم، در 

 تأکیدی که این قرائت آلمانی از نئولیبرالیسم بر بازار به عنوان قانون اساسی داشت، ردگیری کرد.

ای بازارهائی هستند که به خوبی عمل کنند و پس از انجام این وظیفه، به زعم اُردولیبرالیسم دولتها موظف به تنظیم یا حتی بن

تارگرا باید این بازارها را حتی االمکان آزاد بگذارند، تا آنها کار نیک خود را به نفع جامعه انجام دهند. اُردولیبرالها با این دیدگاه ساخ

 -جستند. از این رو اُردولیبرالها را می توان نخستین "بازاربه بازار راه سومی را در میانۀ لسه فر و برنامه ریزی مرکزی می 

 ساختارگرایان" نامید.

 

 

 

 

 کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید!
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 تقصیر خودتان را بە گردن کارگران نیندازید!

  الف فلزکار

 

 

 

 

 

  

تهران و رئیس کانون شوراهای محور جنوب غرب تهران ( عضو هئیت مدیرە شوراهای اسالمی کار استان 1علیرضا فتحی)

تفاوت نباشند" نوشتە است حمالت کارگران در صیانت از حقوق خود بی بمناسبت سالگرد قانون کار در یادداشتی کە با عنوان "

است. نویسندە در این دولتها و نهادهای کارفرمایی بە قانون کار و قلع و قم این قانون را بە علت بی تفاوتی کارگران دانستە 

نوشتە سعی وافری نمودە تا شوراهای اسالمی، وزاری کار تحت حمایت این شوراها، و دولت هایی رفسنجانی، خاتمی احمدی 

نژاد و روحانی را کە همگی نقش اساسی در طفرە رفتن از اجرای قانون کار و از محتوا تهی نمودن آن را داشتە اند تبرئە کند و 

 صیر را بە گردن کارگران بیندازد!رندانە همە تق

و نقش مخربی کە تشکیالت شوراهای اسالمی، خانە  ٦٩نویسندە گویا یا در جریان چگونگی تصویب قانون کار کنونی در سال 

کارگر و افرادی مانند حسین کمالی، علی ربیعی، علیرضا محجوب در سالهای پیش و پس از تصویب قانون کار داشتند نبودە و از 

خودش و تشکیالتی کە بە آن تعلق دارد نمی بیند کە روند تصویب قانون کار و عواملی  آنها بی اطالع است و یا بسود و مصلحت

کە قانون کار را بە وضعیت امروی اش درآورد بە خاطر آورد. کە اگر مقصود سالمی داشت در این نوشتە نتیجە گیری دیگری بە 

 جای متهم کردن کارگران بە بی تفاوتی می گرفت. 

ند، بدانند کە پیشنویسی کە قانون کار فعلی از دل آن درآمد، پیشنویسی نبود کە توسط شوراها و آقای فتحی اگر نمی دان

سندیکاهای کارگری در زمانی کە هنوز سرکوب نشدە بودند ارائە دادند. آن پیشنویسی هم کە حقوقدان های دانشگاە حقوق 

آن پیشنویس ها کە با بهرە گیری از قوانین کار پیشین و  تهیە کردند و مغایرتی هم با پیشنویس سندیکاها نداشت نبود. هر دو

مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار و شرایط روزگار تهیە شدە بودند توسط نهادهای مختلف حکومتی رد شدند و آلترناتیو 

دیکا ها و احزاب آنها شد پیشنهادات عصر بردەداری جناب احمد توکلی. پیشنویس توکلی کە قبل از سرکوب شوراها و سن

کارگری ارائە شد بواسطە مبارزات آن تشکلها و بسیج کارگران و دیگر جریانات و افراد عدالت خواە رد شد و پس از سرکوبهای 

 پیشنویس بی یال و کوپال ی کە پایە قانون کار فعلی قرار گرفت جای پیشنویس توکلی را گرفت.  ٦٠خونین دهە 

ت در آن مقطع با تصویب قانون کار جدید شد، وجود و نفوذ سازمانهای کارگری نیرومند در اساسا آنچە موجب تن دادن حکوم

جامعە بود. بقای قانون کار نیز بە تبع آن منوط بە حضور و نفوذ سازمانهای کارگری بود. حکومت و سرمایە داران کە این را خوب 

نند پس از سرکوب آنها قانون کاری اگر تصویب شد کە با منافع می دانستند شروع بە قلع و قم سازمانهای کارگری کردند تا بتوا

 آنها اندکی زاویە داشت آن را از میان بردارند. این کار را هم کردند. 

آنها مبارزە و مقاومت سازمان های کارگری در طول این پروسە هیچگاە بە زعم نویسندە نە بی تفاوت بودند و نە بیکار نشستند. 

کردند، کشتە دادند، نە برای قانون کار فعلی، بلکە برای قانون کاری بهتر و انسانی تر کە در پیشنویس هایی کە دادند، برتری 

 آنها روشن بود. 

و شوراهای  اما شوراهای اسالمی کار و خانە کارگر و وزارای کار و تعدادی از نمایندگان مجلس کە حکم نمایندگان خانە کارگر

اسالمی را داشتند از ابتدا برای کنار گذاشتە شدن پیشنویس های کارگری و سرکوب تشکلهای کارگری در واقع هم از تصویب 

قانون کار بهتر جلوگیری کردند، هم بە دشمنان طبقاتی کارگران کمک کردند تا بتدریج نە تنها نکات مثبت قانون کار فعلی را از بین 

ی ضد کارگری و ضد انسانی احمد توکلی و موتئلفە اسالمی را در عمل جایگزین آن نمایند، بلکە همراە با آن ببرنند و طرح ها
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بخشی از دست آوردهای تاریخی جنبش کارگری را نیز پس بگیرند. اکنون دیگر از آن قانون کار پر تناقض نیز جز پوستەای باقی 

 نماندە. 

قانون کار را نویسندە باید برود، از حسین کمالی عضو هئیت رئیسە خانە کارگر و  ٧ادە علت نوشتە نشدن آئین نامە تبصرە های م

وزیر کار در دولت های متعدد بپرسد. قانون کار مگر این وظیفە را بە عهدە کسی غیر از وزیر کار گذاشتە است؟ اگر او بە هر دلیل 

 نخواستند کە بە وظیفەاش عمل کند؟این کار را نکرد شوراهای اسالمی چرا در آنزمان از رئیس شان 

در مورد تعاونی های مصرف و مسکن هم نویسندە بایستی جویای علت اجرا نشدن قانون، سراغ حسین کمالی، وزیر کار دولت 

های رفسنجانی و خاتمی و پیش از آنها را بگیرد. بجای متهم کردن کارگران چرا بە سراغ علی ربیعی معمار سرکوب سندیکاها، 

ا و تعاونی های کارگری نمی رود و از او کە اوباشان چماقدارش را برای تسخیر زورمندارانە خانە کارگر، سندیکای فلزکار، شوراه

مرکز سندیکایی خیاط، بافندە، نجار، کفاش، چاپ و کتاب فروش، مرکز سندیکایی انجمن همبستگی، شوراهای شرق تهران...، 

تشکلها آنها را سرکوب و از کار انداختید؟ مگر اتحادیە های مسکن و مصرف مرکزی در  نمی پرسد چرا بجای کمک بە تعاونی ها و

دست شما نبود؟ مگر شما شوراهای اسالمی نبودید کە بە تعاونی ها هجوم می بردید تا آنها را اشغال کنید؟ این کارها را برای 

ی می کنید و علت اجرا نشدن قانون کار را بە حساب بی با تفاوت کردن کارگران می کردید کە االن آنها را متهم بە بی تفاوت

تفاوتی آنها می گذارید؟ شما با کمک دارودستە قالیباف نبود کە با زور حراست و پول شهرداری و بە پشت گرمی ربیعی در وزارت 

 کار از هیچ تالشی برای از بین بردن سندیکای شرکت واحد فروگذار نکردید؟ 

تالش کردید و می کنید با کمک کارفرما، وزارت کار و نیروهای امنیتی، سندیکای کارگران نیشکر هفت  شما نبودید و نیستید کە

تپە را از بین ببرید و شورای اسالمی کار را بر جای آن بکارید؟ در هر کجا کە مبارزە کارگران شروع شدە و کارگران نخواستەاند 

 ی تفاوت کردنشان وارد عمل نشدەاید؟نسبت بە حقوق شان "بی تفاوت بمانند"، شما برای ب

 هزار اعتصاب و اعتراض بر خالف ادعای شما نە تنها "بی تفاوتی" نیست، بلکە نهایت با تفاوتی است.  ٥نە آقای عزیز 

شما هم خوب می دانید کە نسبت بی تفاوتی دادن بە کارگران در کشوری کە روزی را بدون چند اعتراض و اعتصاب بە شب نمی 

چقدر ناروا ست! قصدتان انگشتن نهادن بر یک ضعف برای چارە اندیشی آن نیست، برای فرا افکنی است. ولی بد  رساند،

موقعی را برای آن انتخاب کردەاید. شما کە کارگران را بە بی تفاوت نماندن فرا خواندەاید، چرا خودتان در برابر ستمگری هایی کە 

 یچ کاری نمی کنید؟هر روزە بر کارگران روا داشتە می شود ه

شما کە حق انحصاری تشکل را در اختیارتان گذاشتە بودند، در دولت های متعددی وزیر کار، معاون وزارت اطالعات، نمایندگی 

مجلس، نمایندگی سازمان بین المللی کار، حزب اسالمی کار را داشتید و آزادتان گذاشتە بودند، مسئول هستید و بایستی 

نهایی کە زیر تیغ سرکوب و خط بقا فرستادید شان! برخوردهای شما نشان می دهد کە شما هیچ عبرتی از جوابگو باشید. نە آ

 گذشتە تان نگرفتەاید و یا اینکە اجازە عبرت گرفتن را هم از شما سلب کردەاند!

رییس کانون شوراهای  عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران و آبان؛ ۲٩علیرضا فتحی به مناسبت  -(1*)

  غرب این نهاد کارگریحور جنوبم
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بخش اول -شتغال در اقتصاد سبزا  

 ترجمه گودرز

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(1) 2017گزارش پیش انتشار  –سبز  شبکه سازمان های پژوهشی برای ارزیابی اشتغال  

 دیباچه

بازسازی های ساختاری اقتصاد تأثیرات عمیق بر اشتغال در همه سوی جهان تغییرات اقلیمی، سیاست های در پاسخ به آن، و 

دارند. در واقع خروجی های اجتماعی و تأثیر این سیاست ها بر کیفیت و کمیت اشتغال برای مردم جهان حائز اهمیت فراوان 

یدار در جهان داشته است و می تواند اثرات درازمدت بر انتخابات، قراردادها و توافقات بین المللی و استراتژی های توسعه پا

 باشد.

از همین رو درک تأثیرات سیاسی و اجتماعی این تصمیمات بر اشتغال برای سیاستمداران و ارگان های تصمیم گیری بسیار مهم 

و قابل توجه است. سیاستگذاران مایل اند بدانند این تغییرات چگونه بر سطح اشتغال تاثیر می گذارد، زیرا در آن صورت خواهند 

ست راهبرد هایی را طراحی کنند که به ایجاد بیشترین امکانات شغلی، و کمترین اثر ممکن بر از دست رفتن مشاغل کمک توان

 برساند و گذار به اقتصاد بازسازی شده برای مشاغل سبز را تسهیل و آسان کند.

جی و پیش بینی های نزدیک به ابزاری مانند مخازن داده پردازی و مدل های اقتصادی برای تحلیل های کمی و کیفی خرو

حقیقت آینده تحت تاثیر بدیل های مختلف ضروری هستند. تبیین ورودی، خروجی و مدل حسابرسی در انباره های اجتماعی 

 متنوع برای برنامه ریزی های درازمدت مناسب برای پیش بینی توزیع درآمد و تولید مشاغل به حساب می آیند.

رات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تغییرات اقلیمی در سطوح محلی، صنفی و بخشی کاربرد دارند، این ابزار برای آنالیز تأثی

گرچه بر داده ها و انباره های اطالعاتی گسترده تر ملی و منطقه ای بنا شده اند. این داده ها عمدتاً به آسانی قابل دسترسی 

 بوده و در اشل و اندازه های متنوع قابل انطباق هستند.

را در سال  (Green Assessment Institutions Network GAIN)( شبکه مؤسسات ارزیابی مشاغل سبز ILOسازمان جهانی کار )

برای ایجاد و توسعه انبارهای اطالعاتی و ایجاد مدل و ابزار های محاسباتی و مدول های آموزشی برای این تحقیق و  2012

مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی دولتی، خصوصی، ملی، دانشگاهی و سیاست  GAINپژوهش ها را بنیاد گذاشت. اعضای 

گذاری هستند که هدفشان کمک به دولت ها، اتحادیه های کارفرمایی و کارگری و مؤسسات تأمین کننده این نوع خدمات 

 هستند.

عالوه بر اقتصاد سبز،  اقتصاد سبز وسیله ای برای دستیابی به توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار است.

مفاهیم  دیگری نیز در گفتمان سیاسی و فرهنگی به این معنی بکار می روند، از جمله توسعه سبز، اقتصاد با حداقل اثر کربن و 

توسعه کم مصرف. مشاغل سبز نه تنها به سازندگی پایدار کمک می کنند، بلکه به بازسازی زیست محیطی و بهبود کیفیت 

 در آینده رهنمون می شوند.  پایدار اجتماعی
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اقتصاد سبز را "اقتصادی که بهزیستی انسان ها و عدالت اجتماعی را بهبود می  UNEPبرنامه زیست محیطی سازمان ملل 

بخشد در عین حالی که ریسک های زیست محیطی و تخریب در اکوسیستم جهان را کنترل می نماید" تعریف کرده است. در 

مد و اشتغال بر اساس سرمایه گذاری خصوصی و دولتی شکل می گیرد که متعهد به کاهش آلودگی  یک اقتصاد سبز رشد درآ

هوا و محدود کردن کربن و افزایش بهره وری انرژی و منابع و محدودسازی تخریب اکوسیستم و تنوع بیولوژیک گیتی است 

(UNEP,2011اقتصاد سبز بر این اساس باید از یک سیستم مصرف محدود کر .) بن، بهره وری باالی منابع، و فراگیرنده اجتماع

 باشد.

 

*(1)-  Advance print Nov 2017Green Jobs Assessment Institutions Network (GAIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبارزە برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را تشدید کنیم!
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 این "عدالت علوی" مگر کی وجود داشتە کە ازش فاصلە گرفتید؟

  صادق

 

 

 

 

 

 

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون موسوم بە کارگری، کە این روزها مرتب در مجالس ترتیب دادە شدە توسط نهادهای دولتی بە 

بهمن( در مجلسی کە بە بهانە "ایام فاطمیە" ترتیب دادە بودند، ١٠تبلیغ انتخاباتی مشغول است. در پنج شنبە هفتە جاری )

شود". او سپس همە را ول کردە و گناە "فاصلە این فاصله ناکامی و نتوانستن تلقی میایم. گفت:"از عدالت علوی فاصله گرفته

 گرفتن از عدالت علوی" را بە گردن کارمندان بە زعم وی فاسد گذاشتە است!

 در این گفتە یک دروغ و چند مغلطە توسط سخنران گفتە شدە اما چرا دروغ؟ بە این خاطر دروغ کە در طول عمر رژیم هیچ وقت

سال چیزی را بنام  ٤١عدالتی وجود نداشتە است کە کسی از آن فاصلە گرفتە باشد. مغلطە بە این دلیل کە، کسی در این 

عدالت "علوی" نە شناختە و نە لمس کردە است. این عدالت "علوی" تنها ممکن است در ذهن  افرادی امثال آقای محجوب وجود 

یک چیز خیالی را بە گردن دیگران انداختن است. آقای محجوب اگر اطالعی از این  داشتە باشد. مغلطە دوم این است کە تقصیر

عدالت دارند چند تا از مصادیق آن را بگویند تا این کارمندان "فاسد" بیچارە بدانند و متحیر و انگشت بە دهان نمانند کە قضیە 

 چیست؟ 

چرا ممکن است عدەای از کارمندان هم بە دالیلی فاسد شدە بحث این نیست کە در میان کارمندان افراد فاسد وجود ندارند، 

باشند، قصد دفاع از کارمند فاسد نیست. ولی وقتی چیزی از اساس وجود نداشتە باشد، زیر دست کارمند نمی افتد کە با آن 

ن با وزرا و رئیس فساد کند! بفرض اینکه آن عدالت ادعایی آقای محجوب وجود خارجی داشت، مسئول ابالغ و مدیریت اجرای آ

جمهور است و اگر قصوری صورت گرفتە باشد اول بایستی یقە مسئوالن ارشد را گرفت و نە کارمند را. وانگهی در نظامی کە بە 

اذعان عدە زیادی از مسئولین ارشد آن فساد در حکومت ساختاری و نهادینە و العالج شدە است و همە از روسای ارشد بانک 

ردار و نمایندە مجلس و روحانیون حکومتی، مشغول چپاول کشور هستند، چگونە می شود انتظار داشت کە گرفتە تا وزیر و شه

عدەای از کارمندان هم آلودە نشوند؟ البتە مردم، بانکداری اسالمی و اقتصاد اسالمی ادعایی را در عمل تجربە و نتایج اش را هم 

لت علوی" مد نظر شما را هم تجربە کنند. پس همان بهتر کە اجرا نشدە دیده اند! تصور نمی کنم آرزو داشتە باشند کە "عدا

 خدمت تان باقی بماند. 

جناب رئیس فراکسیون "کارگری" ولی گویا چون جرات حرف زدن از بی عدالتی و عوامل واقعی بی عدالتی را ندارند، خود را بە 

 اوردەاند!کوچە علی چپ زدەاند و دیواری کوتاەتر از دیوار کارمند گیر نی

مقصر اصلی بی عدالتی همان آقایی است کە شما آقای محجوب همە سالە رفقایتان را برای دست بوسی در هفتە کارگر پیش 

شان می برید و مجیزشان را می گوئید و جرات هم ندارید در مورد بی عدالتی هایی کە او از طریق نهادهای تحت کنترل اش از 

قانون  ٤٤چندین دورە عضو آن بودەاید اعمال می کند انتقادی بکنید. همان تغییر اصل  آن جملە از طڕیق مجلسی کە شما

اساسی را کە منشا یک سری فساد و دزدی های نجومی شد و دەها هزار کارگر را بیکار و بی پناە نمود بە دستور ایشان در 

ا رای مخالف بە آن بدهید؟ انتقاد شما از تغییر اصل مجلس بە تصویب رساندید! جرات کردید در هنگام تصویب علیە آن حرف بزنید ی

بعد از اجرای آن، اینک فریبکارانە و حکم نوش داروی بعد از مرگ سهراب را دارد. حاال کە بوی گند قضیە در آمدە و بیش از  ٤٤

ا نمونە را می توان موسسە کالن بە غارت بردە شدە انتقاد شما بە چە کار کسی می آید. این فقط یک نمونە است. صده ١٠٠٠

شاهد آورد. حال چە عاملی جز منفعت شخصی باعث می شود تا شما با این سابقە و روحیە بخواهید یک دور دیگر نمایندە 

 مجلس شوید؟ مگر رفقای خودتان کم از انتصابی و فرمایشی بودن انتخابات و مجلس در این ایام حرف می زنند؟
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اعتصاب واحدهای پتروشیمی در بندر امام، تائید حکم زندان برای کارگران هفت تپە در دادگاە بدوی، اعتصاب کارگران شهرداری در 

 اهواز، ادامە کشاکش بر سر منطقەای کردن دستمزد، مهمترین رویدادهای گزارش شدە هفتە هستند.

 امام اعتصاب در واحدهای پتروشیمی بندر

واحد پتروشیمی بندر امام با مطالبات کم و بیش مشابە مهمترین رویداد کارگری گزارش شدە هفتە بودند. گرچە  ٣اعتصاب در 

روز  ١٠روز و ادامە یکی دیگر پس از گذشت  ٣خبرگزاری "ایلنا" بطور مبهم و سانسور شدە از پایان یکی از این اعتصابات پس از 

ود هنوز نە پایان اعتصابات و نە نتایج آنها بە درستی روشن نیست. با این حال از گزارشاتی کە این خبر دادە است، با این وج

پارس جنوبی و پتروشیمی رازی کە  ١٤خبرگزاری منتشر نمودە، معلوم می شود کە اعتراضات محدود بە کارخانە های اروند، فاز 

کارگران پتروشیمی رازی کە خبر اعتصابات را در اختیار خبرگزاری  روز پیش اعتصاب کردەاند نیست. ساجدی نژاد یکی از ١٠از 

 اتوبوس و مینی بوس کە حمل و نقل کارگران را بە عهدە دارند دادە است.  ٢٥٠"ایلنا" قرار داد، همچنین خبر از اعتصاب صاحبان 

شرکت های پیمانکاری در صنعت پتروشیمی بە  کارگر کارخانە رازی در گفتگو با "ایلنا" از وجود نارضایتی گستردە در میان کارکنان

دالیلی چون دستمزد پائین، تبعیضات شغلی و مزدی و حتا اجتماعی بین کارگران پیمانکاری ها با رسمی ها دادە است و گفتە 

ی حداقلی را میلیون تومان برای یک خانوادە سە نفرە باشد تا آنها بتوانند زندگ ٧است حداقل دستمزد در ماهشهر باید بیشتر از 

 داشتە باشند

در گزارش دیگری کە "ایلنا" در آغاز این هفتە راجع بە علت اعتصاب کارگران بندر امام منتشر کرد کارگران عالوە بر رفع تبعیضات 

مزدی و شغلی و اعتراض بە کمی دستمزد بە نحوە تبعیض آمیز اجرای طبقە بندی مشاغل در شرکت های پیمانکاری اعتراض 

 داشتند. 

مجموع اخبار و اطالعات منتشر شدە از اعتراضات در شرکتهای پیمانکاری حاکی از آن هستند کە این اعتراضات چنانچە بە 

خواستە های برحق و منطقی و عملی کارگران پاسخ درخور دادە نشود، گستردەتر خواهد شد. شرکت های پیمانکاری در واقع 

کارگران کسب می کنند و درآمد سالیانە هر یک از آنها در صنعت پر سود  درآمدشان را با زدن از دستمزد و حق و حقوق

پتروشیمی نجومی است. وجود آنها نیز در صنعت پتروشیمی زائد است و حذف آنها نە تنها هزینە اضافی برای شرکت های 

سودی کە بابت داللی بە اصلی در بر ندارد و هزینە تولید را بیشتر نمی کند، بلکە مفید بە فایدە هم هست. کافی است 

پیمانکاران دادە می شود، از آنها گرفتە و بر دستمزد و مزایای کارگران افزودە شود. اما مسئلە این جاست کە صاحبان شرکتهای 

پیمانکاری با دەها رشتە مرئی و نامرئی بە حاکمیت متصل هستند و بهمین دلیل حکومت داوطلبانە حاضر بە حذف آنها نیست. 

ە در گذشتە در پی هر اعتصاب توانمندی بە کارگران وعدە حذف آنها را می دهند ولی بە آن عمل نمی کنند. با این همە کما اینک

مبارزات کارگران این شرکتها برای حذف شرکت های واسطەای کە نقش انگلی در تولید دارند، ادامە دارد و گام بە گام در حال 

طبقە بندی مشاغل را کە سالها از انجام آن سر باز می زدند، ولو بە صورت ناقص  پیشرفت است. همین کە این شرکتها اجرای

پذیرفتەاند، خود حکایت از ثمر بخش بودن اعتصاب و مبارزە دارد. ولی ضربە تعیین کنندە را زمانی می شود بر پیکر واسطە ها  
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ارگران کرد کە کارگران تشکیالت سندیکایی قوی داشتە فرود آورد و دولتمردان را وادار بە پذیرش مطالبات و رعایت حق و حقوق ک

 باشند. خوشبختانە اینک تودە کارگر بە این حقیقت واقف گردیدە کە این خود بە منزلە پیمودن نیمی از راە است. 

 تائید احکام زندان کارگران هفت تپە در دادگاە بدوی

دە تجدید نظر و رسیدگی )با رفعت اسالمی( با کارگران و اعتراضات از وقتی ابراهیم رئیسی قاضی القضات جنایتکار تازە رژیم وع

صنفی را داد، چند ماە گذشتە است. با این وجود در این مدت نە تنها تغییر مثبتی در بگیر و ببندهای فعالین صنفی رخ ندادە 

داشت و برای محاکمە فرمایشی است، بلکە سرکوب آنها نیز شدت گرفتە و کمتر هفتەای است، کە عدەای از فعالین صنفی باز

سال زندان برای فعالین  ٥تحویل بیدادگاە های مظلوم کش فقاهتی نشوند. در این هفتە نیز یک بیدادگاە بدوی احکام پیشین 

سال  ٥مرتبط با اعتصابات هفت تپە را تائید کرد. قاضی ابلە همە آنها را از دم بدون بررسی اتهامات هر یک بطور جداگانە، بە 

دان محکوم کرد و نگفت بر اساس چە قانونی این حکم های کیلویی را صادر نمودە است! و در این میان نە صدایی از قاضی زن

 القضات مدعی عدالت، و نە بسیجی های )عدالت خواە( او، نە تشکیالت کارگری حکومتی برنخاست. 

 اعتصاب کارگران شهرداری در اهواز

گران شهرداری ها در شهرهای مختلف کشور، کارگران شهرداری منطقە یک اهواز نیز در اعتراض در ادامە اعتصابات زنجیرەای کار

ماە دستمزد عقب افتادە دارند.  ٦بە پرداخت نشدن دستمزدهای شان در این هفتە دست از کار کشیدند. کارگران در حال حاضر 

 ٩٥و  ٩٤ماهە مربوط بە سالهای  ٦ست کە عقب افتادگی محمدرضا ایزدی )عضو شورای شهر اهواز( بە خبرگزاری "ایلنا" گفتە ا

است کە یک شرکت پیمانکار طرف قرارداد شهرداری این کارگران را در استخدام داشتە است. بە گفتە وی شرکت پیمانکار بە 

استە است دلیل پرداخت نشدن بدهی شهرداری از پرداخت دستمزد کارگران خودداری نمودە. این عضو شورای شهر در واقع خو

از شهرداری رفع مسئولیت کند. این بهانە اما فاقد اعتبار است، زیرا کە شهرداری مسئول نظارت بر حسن انجام امور بر شرکتی 

است کە برای شهرداری کار می کند. طبعا شهرداری می تواند از بابت بدهی اش بە پیمانکار دستمزدهای معوقە را بپردازد. با 

ماە از دستمزد معوقە آن هم بدون حق بیمە موافقت شدە است کە آن هم  ٢این اعتصاب تنها با پرداخت این حال ظاهرا پس از 

ماە دستمزدش را از  ٤فعال هنوز عملی نشدە است. کارگر در این میان در پرتو حکومت "عدل علی بە رهبری سید علی" نە تنها 

هپلی خور شدە است. گفتنی ست کە مطابق قانون کار دستمزد ماە از سابقە بیمە و بازنشستگی اش نیز  ٦دست دادە بلکە 

کارگر جز دیون ممتاز کارفرما است کە بایستی بە موقع و بطور منظم بە کارگر پرداخت شود و عدم رعایت آن جرم و مستوجب 

 مجازات است. اما در رژیم فقە ها در اینجور مواقع خبری از مجریان و دادگاە ها نیست!

 ر سر دستمزد سال آیندەادامە کشاکش ب

در این هفتە بحث بر سر مقدار و چگونگی محاسبە دستمزد سال آیندە میان نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی و نمایندگان 

دولت و کارفرما ها ادامە داشت و کار این کشاکش بە یک مناظرە بی خاصیت و بی نتیجە در تلویزیون حکومتی نیز کشیدە شد. 

عجیب و غریب بجای نمایندگان دولت و کارفرمایان مشاوران یک نهاد بە اصطالح خیریە مقابل دو تن از کارگران  در این مناظرە

تشکلهای حکومتی منصوب در شورای عالی کار قرار دادە شدند تا بر سر دستمزد سال آیندە بحث و جدل کنند! از صحبت هایی 

ف بە "محلی کردن دستمزد" ترفند تازەای است از طڕف کارفرمایان برای کە بین دو طڕف رد و بدل شد معلوم شد کە طرح معرو

کاهش دستمزدها بجای افزایش آنها و راندن کارگران بە سمت مبارزە تدافعی در بحث میزان افزایش دستمزد. ترفندی کە 

با آن توجیە و خود را از زیر  نمایندگان تشکل های حکومتی هم بە نوبە خود سعی دارند عدم افزایش واقعی دستمزد را در آیندە

ضرب و نفرت کارگران خالص کنند! همچنین گزارشات دیگری کە در این خصوص منتشر شدند، حاکی از آن هستند کە بە رغم 

الف زنی های سرگرم کنندە، بە اصطالح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در نهایت میزان افزایش دستمزد خروجی 

اگر نسبت بە سالهای گذشتە بدتر نباشد بهتر نیست! در واقع دولت و کارفرمایان بە مرگ گرفتەاند تا کارگر بە شورای عالی کار 

قرار دارند و هموارە ابزاری بودەاند  طب رضایت دهد. کنترل نهادهای خیریە در رژیم فقە ها در واقع در اختیار گروەهای استثمارگر

برای سواستفادە از افراد نیازمند و استثمار مضاعف آنها. در پشت همە این نهادهای موسوم بە خیریە نیز مانند صندوق های 

با قرض الحسنە حاجی های ثروتمند و ریاکار و سودجوی بازاری قرار دارند. آنها با تشکیل موسسات خیریە افراد نیازمند را 

دستمزد های ناچیز مورد سواستفادە اقتصادی و سیاسی قرار می دهند. هزاران زن و دختر در موسسات آنها با کمتر از حداقل 

حقوق، بدون بیمە و هرگونە حق و حقوقی استثمار می شوند و از آنها برای سرپا نگاە داشتن هئیت های مذهبی و رای گرفتن 

اعی و شرکت در تظاهرات حکومتی سواستفادە می شود. یکی از نمایندگان سازمان های برای کاندیداهای دست راستی و ارتج

کارفرمایی در هفتە گذشتە، پرداخت یارانە را محکوم و آنرا موجب کسادی کار و تجارت فرش خواند و گفت از وقتی یارانە آمد دیگر 

استدالل بە روشنی از عمق استثمار فوق العادەای  در روستاها کسی حاضر بە کارکردن در کارگاە های فرش بافی نشد. همین

کە در این کارگاە ها از کودک دختران قالیباف صورت می گیرد و از فشاری کە بر آنها وارد می شود پردە بر می گیرد. دولت مطابق 

و روستا بایستی  قانون اساسی موجود موظف است برای همە مردم یا کار ایجاد کند و یا بیکاران و همە زحمتکشان در شهر
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تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند. در چنین حالتی دیگر کسی نە سازمان خیریە تشکیل خواهد داد و نە مردم 

 مجبور بە کار بردگی در موسسات وابستە بە خیریە ها خواهند شد. 

را بر هم نزند و طرحی نو در نیندازد، متاسفانە در در هر حال تا وقتی نیروی کار خودش را بخوبی سازمان ندهد، و بساط موجود 

 فقر و تنگدستی و محروم از همە چیز باید روزگارش را بە سر کند!

 

ُجنگ کارگری" می توانید با *برای تماس با نشریه "

 آدرس زیر تماس بگیرید:

sabosob@gmail.com 

ه گروه کار کارگری حزب چپ *"ُجنگ کارگری" نشری

 ایران )فداییان خلق( را می توانید در آدرس زیر ببینید:

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