
  

 کارگری گروه کار

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 66 66 شماره 2020مه 1 ، برابر1399اردیبهشت  12 جمعه

 

 

- 1 - 

 جُنگ کارگری

 یادداشت 

 خطر بورس را جدی بگیریم!

 مراد رضایی

 

 

 

سانات؛ نو»اردیبهشت، تلویزیون جمهوری اسالمی، در چند بخش خبری گزارشی را با عنوان  15سه روز پیش، در 

گشت. بورس ایران، که یک منتشر کرد. محتوای این گزارش، به وضعیت آن روِز بورس برمی« ذات بازار سرمایه

رش به اردیبهشت تجربه کرد. این گزا 15یز صعودی مداوم و عجیب داشت، یک ریزش عمده را در ماه اخیر یک خ

اما ماجرا «. نترسید! پول شما دوباره زیاد خواهد شد!»گفت گذاران نوپای بورس ایران میصورت خالصه به سرمایه

 از چه قرار است.

 در بورس چه خبر است؟

 ابتدا به این تصویر نگاه کنید:

 

شود، شاخص بورس تا امروز است. همانطور که مشاهده می 1398ماه سال ن نمودار شاخص بورس ایران، از دیای

ایران در این چهار ماه، تقریباً دو برابر شده است. چیزی که در بورس، غیر منطقی و غیر واقعی است. آن هم در 

ی زمانی فوق، اند. در همان بازهمنفی مواجه بودههای معتبر و قدرتمند جهان، با ترازهای شرایط کرونایی که بورس

 کنیم:های جهان میترین بورسنگاهی به نمودار شاخص بورس نزدک، یکی از معتبرترین و قوی
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ی دو نمودار، ای ده ساله، مقایسهی نموداری چندان واضح نباشد. در بازهرشد عجیب بورس ایران، شاید در این بازه

 خواهد کرد: تروضعیت را روشن

 

 

 

 

مین هبینید، بر خالف بورس نزدک که در ده سال گذشته، رشدی تدریجی داشته است، بورس ایران تا همانطور که می

شود. اگر شاخص بورس نزدک در های اخیر، تقریبا وضعیت ثابتی داشته است و رشد قابل توجهی در آن دیده نمیماه

های اخیر، برابر شده است! در ماه 20بورس ایران در دو سال اخیر حدود برابر شده است، شاخص  5ده سال اخیر، 

بحران  د آمد:دولت ایران با چند بحران اقتصادی مواجه شد، که نیاز به تامین منابع مالی، از طرقی جدید به وجو

 ری!دال 50نفت با فرض  1399هزار میلیارد تومانی برای سال  360ی کرونا، افت قیمت نفت، و البته کسری بودجه

دولت حسن روحانی، که بارها خیزهایی برای فروش اموال عمومی در بورس برداشته بود و با مقاومت جامعه مواجه 

گذاری تامین زد. شستا، یا شرکت سرمایه« شستا»شده بود، شرایط کرونایی را مناسب دید و دست به فروش سهام 

 274کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است و در حال حاضر های یک هلدینگ بزرگ است که توسط پولاجتماعی 
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 جُنگ کارگری

شستا عمالً حیاط خلوت فساد در جمهوری اسالمی است . های نفت، بیمه و بانک داردشرکت زیر مجموعه در حوزه

های فاسد نیز از مجرای همین شستا سازیهای اختالس در آن خبرساز شده است. عموم خصوصیکه بارها پرونده

 .مردان جمهوری اسالمی به عنوان مرکز فساد مطرح استه است و این مجموعه حتی در ادبیات دولتانجام شد

های شستا، ضررده هستند. بنابراین نتیجه گرفته بود روحانی در بهمن سال گذشته مدعی شده بود که بخشی از شرکت

المللی بر بورس ایران های بیننبود نظارت ها باید در بورس عرضه شوند. این اتفاق افتاد و با توجه بهکه این شرکت

های غیر واقعی در بورس ارائه شدند. های ضررده شستا، به قیمتالمللی در بورس ایران، شرکتو معامالت بین

 ای به سوی بورس هدایت شد.نمایی شد و پول عمدههمچنین در مورد فروش سهام شستا در بورس، تبلیغ و بزرگ

های ثامن، موسساتی همچون های آتیه، سکهاقتصادی تکراری در جمهوری اسالمی است. سکهاین البته یک سیاست 

مردم بودند که دولت با یک پروپاگاندای « ثابت»های اقتصادی برای پول ی قیمت دالر، تلهکاسپین، و رشد یکباره

 ها را جذب و هضم کرد.اقتصادی آن

ی گذشته ه است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، هفتهدر نظر گرفته شد تریی بورس، روند بسیار طوالنیاما در مساله

خصوص آوری اقتصاد، بهحفظ وضعیت اقتصادی در دوران کرونا، تاب»هایی در مورد بورس گفته بود: در صحبت

ی دولت سهشادابی بورس در هر جل .استحفظ شغل و جلوگیری از اخراج کارگران در کانون فعالیت دولت بوده 

گیرد؛ تداوم شادابی و نشاط در بورس موضوعی است که مورد غفلت دولت قرار وگو و بررسی قرار مید گفتمور

ست افرادی نخواهد گرفت. بهترین راه برای هدایت نقدیگی مردم بازار بورس است و این هم نوعی سودآوری برای ا

 «کنند و هم نگاه ملی است.که در بورس مشارکت می

 رد.ای طوالنی مدت برای حفظ وضعیت صعودی بورس و در نتیجه جذب پول دادید که دولت برنامه توانبنابراین می

 

 های دولت برای حفظ بورس چیست؟راه

نی اردیبهشت، بخشی از این نقشه را فاش کرد: فروش معادن کشور در بورس! روحا 18حسن روحانی، در روز 

های بزرگ دولت و یا ای را فراهم کند تا زمینباید یک زمینهبورس »امروز، پنجشنبه در یک کنفراس مجازی گفت:

.. .شوندمعادن کوچک و بزرگ دولتی در بورس عرضه شوند در این صورت بورس رونق یافته و معادن فعال می

ها را های بزرگ دولت در بورس را فراهم کند، تا مردم بتوانند در بورس آنبورس باید زمینه واگذاری زمین

در  ادن راکنند. عالوه بر این باید معادن کوچک و بزرگ در بورس عرضه شود تا مردم بتوانند سهام مع خریداری

 «.بورس خریداری کنند

است. در حقیقت نهاد « فروش اموال عمومی و منابع ملی»داشتن بورس ی دولت برای زنده نگهبنابراین یک برنامه

ین است که اعمومی است، قصد دارد این اموال را بفروشد. طبیعی  دولت، که در واقع نه صاحب، که کلیددار اموال

فروشد. یعنی می« مردم»را به « اموال عمومی»ی اقتصادی غیر دموکراتیک خواهد بود. دولت فروش، یک فاجعه

 خود مردم خواهد فروخت! های بدون نظارت، بهگذاریمردم است را با قیمت« مال»آنچه که 

فروردین ماه سال جاری بود که نماد  17در با قیمت گزاف است. « فروش نهادهای ورشکسته» ی دیگر دولت،برنامه

در بازار پایه فرابورس )تابلوی نارنجی(، « گتوشا»شاندیز با اسم  یپدیده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری

، مرتضی بختیاری 1393ال ماه سده دی .های مالی این شرکت در سایت کدال قابل دسترس شددرج شد و صورت

پدیده »های طی نامه دادستان کل کشور، تبلیغات شرکت»معاون امنیتی ــ سیاسی دادستان کل کشور اعالم کرده بود: 
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ها ها از سوی رسانهتا اطالع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی این شرکت« پردیسبان»و « تبرک»، «شاندیز

ی شاندیز بود که با فروش سهام شرکت، خارج از بورس، هزاران رکت پدیدهاین آغاز فروپاشی ش« ممنوع است.

ی شاندیز را بدون تعیین تکلیف پرونده، وارد بورس کرده است. به طلبکاران پدیده هم، شاکی داشت. حال دولت پدیده

 بود.هایی که طبق معمول بدون نظارت مستقل تعیین شده اند. با قیمتبه جای پول، سهام بورس داده

 

 نتیجه چه خواهد شد؟

 چنانکه توضیح داده شد، شور و شوق فعلی در بورس، چند بحران تَبَعی اقتصادی را ایجاد خواهد کرد:

 مومی و تشدید بحران بودجه در طوالنی مدت تا حد احتمال فروپاشی اقتصادی گسترده.عفروش اموال  -یک

 عاتی در بورس.های اطالهای مردم، با رانتز بین رفتن سرمایها -دو

 دایت پول تولید صنعتی، مسکن، کشاورزی و تجارت به بورس که به بیکاری دامن خواهد زد.ه -سه

برند به یک امکان جذاب تبدیل شده بست نسبی اقتصادی به سر میبورس این روزها برای تمام مردم ایران، که در بن

ی در بست اقتصادی را تشدید خواهد کرد. افشاگرنها بنمدت و طوالنی مدت، تاست. اما همین امکان جذاب در میان

ن فعاال مورد وضعیت بورس و خطرات آن، یکی از وظایف فوری اقتصاددانان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و

 سیاسی معترض به وضعیت موجود است.

 
 

 سازی را متوقف کنید!خصوصی
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 تی قربانی شوند!کارگران نباید بگذارند در جنگ قدرت جناح های حکوم

 صادق کار

 

 

 

تی و اگر کارگران و زحمتکشان از چنین موقعیت و جایگاهی برخوردارند، خودشان بدون توسل بە جناح های حکوم

ا معلمان ر ورگران دنبالچە هایشان قادرند با مبارزە مستقالنە از حق و حقوق شان دفاع کنند. کسانی کە رهبران مبارز کا

د، نمی یتی هستنو مفسدین اقتصادی و سرداران سرکوبگر سپاە و نیروهای امن موتلفهکنند، هم پیمان بە زندان محکوم می 

 توانند حامی حقوق کارگر باشند.

های وقوع هزاران اعتصاب و اعتراض، خیزش سراسری آبان، تحریم انتخابات نمایشی مجلس در سال گذشتە رویداد

ذشتە سال گ ثریت مردم از حکومت اند. گسترش بی سابقە مبارزات مردم درمهمی بودند کە همگی حاکی از رویگردانی اک

را  ر کشوربا وجود سرکوب های شدید تاثیرات شگرفی در جامعە از خود بە جای نهاد و زمینە تغییر و تحوالت آتی د

یسیونی اپوز شە هایبیش از پیش فراهم کرد. بوجود آمدن تغییر و تحوالت فکری در میان نیروهای اجتماعی و رسوخ اندی

ملە در میان بخش های وسیعی از جامعە و حتی در میان بعضی از گروەها و جریانات مرتبط و حامی حکومت از ج

نات ش جریااثرات مبارزات سال گذشتە بودند. این تحوالت عالوە بر آنکە مشروعیتی برای حکومت باقی نگذاشت، آرای

ە دیگر کق است آنها را عمیق تر از پیش نمود. شکاف بوجود آمدە آنقدر عمی وابستە بە آن را در هم ریخت و شکاف میان

ە بحران بن همە پرکردنی نیست. شیوع کرونا با وجود اینکە فرصتی در اختیار حکومت قرار داد تا نفسی تازە کند، با ای

درون  تالفاتخود بر شدت اخ اقتصادی چنان دامن زدە است کە دوبارە نفس حکومت را تنگ کردە است و این نیز بە نوبە

 حکومت افزودە است. 
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ران، ل کارگاز سوی دیگر با وجود افت موقتی اعتراضات، فشار معیشتی و اقتصادی آنقدر شدید شدە است کە صبر و تحم

عاصی  نها راآبازنشستگان و سایر گروەهای مزدبگیر و میلیون ها بیکار بی درآمد و کم درآمد را بە سر آوردە است و 

 ردە است. ک

فزایش ندگی ازدر این میان دولت نیز نە قادر بە ایجاد اشتغال است، نە حاضر است دستمزدها را متناسب با هزینەهای 

میلیون  دود یکدهد، و نە حاضر و قادر بە دادن حقوق بیکاری بە بیکاران ناخواستە است. بە نوشتە روزنامە ها تنها ح

رها  ە حال خودبر عمل ر و منابع تامین معاش شان را از دست دادەاند. اکثر این افراد دنفر بعد از آمدن کرونا از کار بیکا

ق و تشتت انشقا شدە و نمیدانند چگونە شکم زن و بچە هایشان را سیر نگە دارند. از سوی دیگر در اثر بحران های متعدد

اح دو جن ی سیاسی در میان طیف های هردر میان جناح های حکومتی بە جنگ قدرت میان آنها دامن زدە و صف بندی ها

 مراهانهاصلی حکومت را بە هم ریختە است. خیلی از شخصیت های ذی نفوذ جناح ها اعتبار سیاسی شان را در میان 

لبان" صالح طسیاسی پیشین شان از دست دادەاند و کسانی کە بتوانند جای آنها را پر کنند ندارند. در درون جبهە "ا

شکیل ناصر تعمحمد خاتمی و عارف آماج انتقاد و حملە قرار دارند و دیگر قادر بە نگە داشتن همە  رهبران این جبهە

از جبهە  دا شدنجدهندە این جبهە در کنار هم نیستند. حزب کارگزاران کە پشتوانەاش را از دست دادە است، بکلی در حال 

 از هم ن" است. جریان موسوم بە اعتدال در حالخاتمی و نزدیکی بە محافظە کاران میانە رو مخالف "اصالح طلبا

ال گسیختگی است و روحانی از طرف متحدین اش زیر ضرب قرار دارد. بعضی از جریانات همراە بیت رهبری در ح

ای دم بە خامنە فاصلە گرفتن از خامنەای و سیاست های وی هستند و اینجا و آنجا آن را سربستە مطرح می کنند. پیرامون

سیج، بر می شود. هواداران حکومتی وی بە استثنای جریاناتی همچون موتلفە، سرداران مسئول سپاە و دم خلوت ت

ز وی اجریانات مسلط بر بنیادهای مالی و عدەای از روحانیون حکومتی صاحب مقام و ثروت در حال روی برتافتن 

 زی پایگاەی بازسادیگر نیاز بە تودە مردم براهستند. وجود چنین شرایطی بازآرایی نیروهای درون نظام را ناگریز و بار 

 حکومت را اجتناب ناپذیر کردە است. 

د ضیاست های ە از سآری جناح موسوم بە اقتدارگرا کە هم چون جناح اعتدالی پایگاهی در میان تودە مردم ندارد، با استفاد

انە ریب کاردر تالش است با مانورهای فکارگری و عدالت ستیزانە دولت روحانی و نارضایتی شدید کارگران از دولت، 

ش اکومتی حو تظاهر بە مستضعف خواهی هم در میان تودە زحمتکش و فقر زدە پایگاهی برای خود ایجاد کند هم رقبای 

مان بازی ر آن زدرا از میدان بە در نماید. عین همین بازی در دورە دوم خاتمی انجام شد. احمدی نژاد و محافظە کاران 

د! د نیام، ولی بعد از اینکە رقبای حکومتی شان را شکست دادند، کوچکترین بهبودی در وضعیت مردم بوجورا بردند

ئیسی ی بر رروحانی نیز با وعدە افزایش دستمزد، آزاد کردن فعالیت تشکل ها و نهادهای مدنی و رعایت حقوق شهروند

 کرد.  پیروز شد. اما چنانکە در عمل نشان داد خالف همە وعدەهایش عمل

بە واقع دست بە دست شدن قدرت دولتی بین جناح ها تنها بە فقر و فالکت و بی حقوق تر شدن کارگران و تشدید سرکوب 

جنبش کارگری دامن زدە است. این واقعیتی است کە عدەای از حجت االسالم های حکومتی از آن جملە "مسیح مهاجری" 

های های غلط اقتصادی کنونی و ناکارآمدیفند. او می گوید: "از سیاستسردبیر روزنامە جمهوری اسالم نیز بە آن معتر

ها و باندهای قدرت نیز بە گسترش فقر و های سیاسی میان جناحبعضی مسئوالن کنونی کە بگذریم، بعضی رقابت

های ار، شکمهای اصلی در میدان این رقابت زیان بانجامد. مهرهمحرومیت و زیادتر شدن فاصلە طبقاتی در جامعە می

میلیون  هاتوانند درد محرومین را بفهمند. کسانی کە با حقوق چند دههای پر پولی دارند و بە همین دلیل نمیسیر و جیب

های اشرافی دارند و در شان مجانی است، خانەکنند، وسیلە نقلیە و بنزینتومانی و درآمدهای جانبی نجومی زندگی می

 کنند"طبیعی است کە نفهمند مردم چە می حی برای افزایش قدرت و پول خود هستند،های دربستە مشغول طرااتاق



  

 کارگری گروه کار

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 66 66 شماره 2020مه 1 ، برابر1399اردیبهشت  12 جمعه

 

 

- 7 - 

 جُنگ کارگری

ت پیمان بی ران هماین البتە یک نمایش لو رفتە است و بعید است همان نتایج شیرین دوران احمدی نژاد را برای محافظە کا

عوا بر دیر از حانی و رئیسی چیزی بە غرهبری، کە درآمدهای نفتی را میان خود تقسیم کردند، داشتە باشد. دعواهای رو

، م شوندهسر تسلط اموال عمومی و کنترل بر نهادهای حکومتی و چگونگی حفظ حکومت نیست. آنها اگر نتوانند حریف 

 مثل همە سال های گذشتە با هم کنار می آیند. در هر صورت نتیجە برای کارگران یکی خواهد بود. 

تن برداش ختالفات شان در بە فقر و فالکت کشاندن و سرکوب زحمتکشان و از میانهر دو جناح عمدە حکومت بە رغم ا

ر سر حق و حقوق کارگران بە یک اندازە نقش داشتە و دارند. هر دو جناح موافق سرسخت خصوصی سازی هستند و ب

جهت  بە همین سرکوب مخالفان خصوصی سازی و جنبش سندیکایی توافق کامل دارند و در عمل آن را نشان دادەاند.

یرند. رار بگقکارگران نبایستی فریب مانورهای آنها را بخورند و بگذارند در جنگ جناح های حکومتی مورد سواستفادە 

ئیسی رراهیم سفارشات چند روز پیش خامنەای از مسئولین مبنی بر توجە و رسیدگی بە خواستە های کارگران، مالقات اب

راجعە مت تپە برای پیگیری شکایت کارگران و لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر، با سە تن از نمایندگان کارگران هف

برای  ، اقدامات حساب شدەای هستند٩٩شوراهای اسالمی حکومتی بە دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبە مزدی 

برای  ایگاەپیجاد سواستفادە از نارضایتی کارگران از دولت در جنگ قدرت توسط محافظە کاران علیە جریان روحانی و ا

یت و نە اهمحکومت. اینکە این جریان ضد کارگری و سرکوب گر دوبارە تالش دارد خود را حامی کارگران جا بزند، نشا

ا و با . این موقعیت در اثر پیامدهای کروناجتماعی است -قدرت کارگران و تاثیر مبارزات آنها بر رویدادهای سیاسی

کل می ی را شگرسنگان بە جنبش مبارزاتی در ماە های آتی تقویت خواهد شد و نیروی پیوستن شمار زیادی از بیکاران و

شان د، خوددهد کە سرکوب آن بە آسانی میسر نیست. اگر کارگران و زحمتکشان از چنین موقعیت و جایگاهی برخوردارن

سانی کە ککنند.  و حقوق شان دفاعبدون توسل بە جناح های حکومتی و دنبالچە هایشان قادرند با مبارزە مستقالنە از حق 

سرکوب  ردارانرهبران مبارز کارگران و معلمان را بە زندان محکوم می کنند، هم پیمان موتلفە و مفسدین اقتصادی و س

 گر سپاە و نیروهای امنیتی هستند، نمی توانند حامی حقوق کارگر باشند. 

 

 بیکاری برای بیکاران ۀبیم
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 بخش دوم -ساموا  شیالت لی استعماری در صنایعدستمزد حداق -حداقل بازده 

 آمریکا" آرام، ساموای اقیانوس در دریایی صنایع -جزرومد  بخشی از کتاب "تعادل

 2020زمستان  هاوایی دانشگاه –پوبلت  جواَن

 

 

 

 

قوق به عبارتی در زندگی تحت سلطه آمریکا ساکنین مستعمرات نوعی "موجود منفعل" و نه عضو تمام ح

 ستند. نیازق و مزایای شهروندی که دیگر اتباع آمریکا از آنها بهره مند هبا تمام حقو -ت متحده هستند ایاال

گی ط زندمالی کمپانی های ماهیگیری و تولیدات دریایی همواره در طول تاریخ بر منافع کارگران و شرای

ک آمریکا برای صنعت ت مردم این جزایر ارجحیت داشته است. در این فصل به اولویت هایی که دولت

 واهیمخمحصولی ماهی تون در ساموا داشت، و تاثیرات متغیری که بر استاندارد دستمزد عادالنه داشت، 

رد یز مونپرداخت. در این میان اهمیت دارد که تأثیرات آن بی توجهی ها را بر زندگی مردم بومی ساموا 

 مداقه قرار دهیم.

عتی و مقررات کارگری مربوطه در ساموای آمریکا عمدتا بر اساس عملیات و رفتار ماهیگیری تجاری صن

اهداف اقتصادی غیربومی شکل گرفته که با سنت و عادات زندگی مردم بومی این جزایر هیچ همخوانی 

ندارد. به واسطه اعمال و رفتار صنعت تولید ماهی تون در ساموا مردم بومی این مناطق همواره و بیش از 

و سلطه و حاکمیت قوانین استثماری قرار می گیرند که از دولت فدرال دیکته می شود. با این پیش تحت انقیاد 

وجود کارگران به دلیل واقعیات زمینی و تأمین اجتماعی مورد نیاز به این صنعت عظیم ماهیگیری متعهد 
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روی کار رعایت ( را در برخورد با نیvāfa‘aSāmoaمانده اند که رابطه اجتماعی و سنت زندگی ساموائی )

 می نماید.

هانی جچنان که گفتیم، دستمزد کارگری در ساموای آمریکا محصول شرایط و نقدینگی اقتصاد دوران جنگ 

جنگ به  عد ازبدوم بود که در آن زمان توسط امریکائیان ارائه شد و بعداً به وسیله دولت فدرال در اقتصاد 

ت ن بیسفت. جنجال بر سر افزایش دستمزد کارگران در قرواسطه سرمایه گذاران صنعت ماهیگیری ادامه یا

 ا و در کلسامو و یکم نشان دهنده تداوم منافع چندگونه ایست که با اهداف و ایده های مربوط به طبقه کار در

 ایاالت متحده ارتباط دارد.

م و مرد عالوه بر موضع گیری های پرحرارت نمایندگان دولت محلی در ساموای آمریکا، کسبه و تجار

ر ع مورد نظمناف بومی، سیاستمداران در کنگره ایاالت متحده نیز فعاالنه در این گفتگوها مشارکت داشتند و از

أمین خویش و احزاب سیاسی خود، گرچه از مواضعی متضاد، دفاع کردند. گرچه از منظر تاریخی همیشه ت

رال لت فده تحت سلطه و متحد نشده با دوشده اما نیاز مالی اقتصاد تک محصولی وابسته به دریا در منطق

ت. ده اسساموا به اهمیت ثانویه در رابطه صنعتی و دستمزد کارگری و امنیت ملی ایاالت متحده تبدیل ش

ار ت بازساموای آمریکا در بدو امر به عنوان یک مستعمره اقتصاد در سطوح زمینی خود همیشه تابع وضعی

یز شده ندرال کم اما اکنون تابع اهداف سیاسی بازارهای پنجاه ایالت فتون در جهان بوده، در قرن بیست و ی

 است.

 ، حکومتو قرارداد استعماری بین چیف ساموای ماتای شرقی با نیروی دریایی ایاالت متحده 1900از سال 

یی آن اناده توساموای آمریکا مالکیت و کنترل یگانه بر این سرزمین را در دست دارد. اما کنگره ایاالت متح

نطقه انی مرا دارد که قوانین و مقرراتی را بر آن منطقه نیز اعمال و یا مقررات تبیین شده وسیله حکمر

ده کرد تا به از این قدرت استفا 2007معروف به پانل فرماندهی را وتو و لغو نماید. کنگره آمریکا در سال 

 ت متحده پاسخ دهد.مساله مغایرت دستمزدها در مناطق تحت سلطه و سایر پنجاه ایاال

کنگره یک تصمیم واضح و بی دغدغه نبود. در ابتدا تنها منطقه  2007اما شمول ساموای آمریکا در قانون 

مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی قرار بود به دلیل انتشار گسترده اخبار در باره شرایط بسیار بد زندگی 

ر لیست انطباق با شرط حداقل دستمزد ها قرار گیرد، اما به و کار در کارخانه های پارچه بافی آن منطقه د

روایت واشینگتن تایمز چنان تصمیمی جزایر ساموا را بعنوان تنها منطقه تحت سلطه آمریکا خارج از قانون 

حداقل دستمزد های دولت فدرال باقی می گذاشت. جمهوریخواهان در این مسئله دنبال یک دلیل می گشتند و 

ا در این دیدند که ستاد مرکزی کمپانی مادر کارخانه های استارکیست، یعنی ابر شرکت دل مونته ظاهراً آن ر

در شهر سانفرانسیسکو و حوزه پارلمانی خانم نانسی پلوسی قرار دارد. بالنتیجه خانم پلوسی که در آن زمان 

د ساموا نیز مشمول این سخنگوی کنگره و مجلس نمایندگان بود تأکید کرد که برای رفع هر نوع شبهه بای

قانون گردد. با این وجود ساموا در لیست قرار نگرفت ولی چند ماه بعد در جریان قرائت دوم قانون مالیاتی 

و دموکرات به شامل شدن ساموا رأی دادند. در این مورد شایان ذکر است که  (1) فشار نمایندگان جمهوریخواه
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ین تصمیم گیری مشارکت نداشتند و بر سر آن نیز هیچ مذاکره یا نه حکام ساموا و نه مردم این جزایر در ا

 جدلی صورت نگرفت.

ا ره آن کدر پاسخ به این تصمیم گیری بر اساس منافع حزبی، رهبری دموکرات ها در کنگره قول داده بود 

مول شسر  رببعداً لغو و منتفی نماید، اما ظاهراً به این امر موفق نشد. این پیش و پس کشیدن های حزبی 

 طه درساموا در قانون دستمزدهای عادالنه نشان دهنده وضعیت ناپایدار و مخاطره آمیز مناطق تحت سل

یی اجرا ودوران امپراطوری ایاالت متحده است. گرچه ساکنین سرزمین ساموای آمریکا کنترل مسایل داخلی 

 ا بگذارد.ه اجربمنطقه بگیرد و آنها را  خود را دارند، اما دولت فدرال می تواند تصمیمات نهایی را در باره

زمینی  وتقیم تصمیماتی از این دست که درباره کارگران تولید تون در ساموا گرفته می شود بالطبع اثرات مس

 بر ساکنین این جزایر و اقتصاد آن را در نظر نمی گیرد.

ی بر افزایش حداقل دستمزد، از اکت—کته بسیار قابل توجه انست که اساسا چنین اقدامین -ذکر مترجم -(1*)

ما ات. و نظر ایدئولوژیک کامال بر ضد خواسته های سنتی جمهوریخواهان در سپهر سیاسی ایاالت متحده اس

ه در کدر این لحظه تاریخی تنها منافع سیاسی باعث شده است که جمهوریخواهان خواستار موضوعی شوند 

 هیچ شرایط دیگری حاضر به قبول ان نیستند.

 

 
 

 د!دیدگان کرونا را تامین کندستان و آسیبدولت باید معاش تهی
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 نمونه هائی از قدیمترین سکه ها

 همدبخش یاز -طرح کلی تاریخ کار 

 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه -چرا مناسبات کار تغییر می کنند؟ 
ن ده اند )منجام شاه زمانها و مکانهای گوناگون در چند دهۀ اخیر تحقیقات جدیدی با کیفیت عالی و با پوشش دهی معقولی ب

را به  –آدام اسمیت، کارل مارکس و ماکس وبر  –پیشتر به آنها ارجاع داده ام(، که روایت سه متفکر بزرگ نامبرده 

ً ننتقاد اپرسش گذاشته و نظریه های جدیدی را به میان آورده اند. به نظر من این " تجدید نظر" به اعتباری یک  هی بدی سبتا

. با بودند از غول های اندیشه ورزی است که در زمان خود از هر آن منبعی که در دسترس شان بود بخوبی بهره گرفته

در  جدیدی که ته هایاین حال، اگر ما بخواهیم بر دوش آنها بایستیم، موظف ایم الگوهای پیشین تکامل را در پرتو تمام یاف

 دسترس داریم، بازاندیشی کنیم.

ر بارۀ ده های ما دیدگا نجا که من می توانم ببینیم، این تحقیقات جدید، به سه یافتۀ نائل شده اند که برای شکل دادن بهتا آ

 تحول و تکامل مناسبات کار دارای اهمیت اند.

یاری در بس ، وده انداوالً اقتصادهای بازار نه فقط یک بار، بلکه چندین بار در تاریخ و در نقاط مختلفی از دنیا ظهور کر

د نیروی مول به نحوی که اکثریت –از موارد دوباره از بین رفته اند. از این قرار، تحوالت عمیق مشابهی در مناسبات کار 

ر می توانند د - یک جامعه، که نیاز اکیدی به کار برای تأمین قوت الیموت ندارد، سرانجام به کار برای بازار رو آورد

ه وبر کروست  ن نکته در مورد فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری نیز صادق است. از همیننقاط مختلفی واقع شوند. ای

 .تا آن پایه بر "روحیۀ سرمایه دارانه" تأکید دارد

 ً ین رفته بجدداً از  هم مثانیاً به همان سان کار دستمزدی، کار بردگی و کار آزاد نیز چندین بار در جهان بروز یافته و غالبا

( وت الیموتیکی )قستمزدها برای کار دستمزدی هم الزاماً متوجه تأمین معاش حداقل نبود، بلکه بین حداقل فیزاند. سطح د

 و دو الی سه برابر آن در نوسان بود.

ل معبلکه نتیجۀ  ثالثاً نوسان در دستمزدها هم نتیجۀ عملکرد کور نیروهای بازار نبود، یا دست کم فقط نتیجۀ آن نبود،

 فردی یا گروهی خود کارگران دستمزدی نیز بود.

، یالداز م رن قبلپیشتر به چند نمونۀ متفاوت از ظهور اقتصادهای بازار اشاره داشته ام: بابیلونیا در درازای ششمین ق

. تشافی"جهان کالسیک یونانی، امپراتوری رم، چین مینگ/چینگ، و اروپای غربی از زمان "سفرهای دریائی بزرگ اک

دند دکفائی بوامع خواما چنان که نشان خواهم داد، بدیل های دیگری نیز ممکن اند. بدیل های نمونه های گفته شد غالباً جو

 راج گزارانه )یا باز توزیعی( بود.که شاخص شان کار متقابل یا اقتصادهای خ
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خش از برف آن حال ما می توانیم، در چارچوب تاریخ کار، در اقتصادهای بازار دست به یک تقسیم بندی بزنیم: از یک ط

 ف دیگرجمعیت که برای تأمین معاش خود دست به فروش تولیدات اش می زند یا نیروی کارش را می فروشد، و از طر

ردگی. باد یا ار که به زور به کار وادار می شود، بی آن که دستمزدی دریافت کند؛ یعنی کار ناآزآن بخش از نیروی ک

نظر کار  انه ازچنان که از بانک های اطالعاتی، تک نگاری ها و مجالتی که اخیراً انتشار یافته اند، پیداست، خوشبخت

ستقل گنندگان متولید ا این حال ما هنوز در بارۀ تحول کمیتحقیقاتی این بخش دوم مورد توجه بیشتر و دائم التزایدی است. ب

هم مک نقص و کارگران دستمزدی، خاصه در بیرون از اروپای غربی و قبل از قرون اخیر در تاریکی به سر می بریم. ی

 در این زمینه، فقدان منابع کتبی در بارۀ موضوعات "پیش پاافتاده ای" چون زندگی روزمره آنان است. 

عماها را مل این انه منابع اطالعات قابل توجهی، جز منابع کتبی، دارند در دسترس قرار می گیرند که اقدام به حخوشبخت

 ه کمک ممکن می سازند. به نظر من، یک رویکرد امیدوارکننده بازسازی درجات کسب درآمد در اقتصادهای مختلف ب

ه است. است. ایدۀ اصلی این نوع تحقیق و تحلیل ساد( و باستان شناسی numismaticsمسکوک شناسی )نومیسماتیک، 

نجا که آن، از کارگران دستمزدی، چنان که خود این نام تداعی می کند، قاعدتاً بابت کارشان دستمزد می گیرند. همچنی

ریان شتمنقدی  تولیدگران مستقل هم نمی توانند منتظر فروش محصوالتشان در بازار بمانند، وابسته به پیش پرداخت های

 2500ز از بیش شان اند. حق الزحمۀ هم کارگران دستمزدی و هم تولیدگران مستقل می تواند با اجناس انجام شود، اما ا

ل نقد ردش پوگسال پیش در بخش های بزرگی از اوراسیا از سکه به عنوان وسیلۀ معامله استفاده می شده است. تولید و 

براین بر و بنا شدن عمیق می گویند( حاکی از نیاز به استفادۀ روزمره دارد خرد )که در اصطالح حرفه ای به آن سکه ای

 وجود حدودی کارگران دستمزدی و تولیدگران مستقل داللت می کند، که برای بازار کار می کرده اند.

 ی افزایش وگیرزه بر این پایه من وجود این دو نوع مناسبات کار در کنار کار ناآزاد را به عنوان پیمانه ای برای اندا

، ل فسیلکاهش یا شدت وضعف جوهر تجاری یا تمدن پیشنهاد کرده ام. رواج سکه های خرد در یک جامعه می تواند مث

 ه هائی کهیرا سکزنقشی از مناسبات کار در آن جامعه باشد. چنین متدی البته به کار امپراتوری نوین بابیلون نمی آید، 

ی اقتصادها نۀ دیگراند، هنوز استفادۀ وسیعی در آن امپراتوری نداشتند. اما آن سه نمواخیراً در آسیای صغیر "کشف" شده 

هیم. آن دا بسط ربازار که نام بردم، "عمیقاً" سکه ای شده بودند. گام تحلیلی مهم این است که ما بتوانیم این فرضیه 

تبی سناد کان شناسی محرز شده است، اما جوامعی که عمیقاً سکه ای بودن شان، طبق یافته های مسکوک شناسی و باستا

دی و ای در بارۀ روابط کار در آنها در دست نیست، به احتمال قوی زیست گاه جمعیت های بزرگ کارگران دستمز

ت دارای ی بایستولیدگران مستقل بوده اند. در این صورت بیان فرضیه می تواند این باشد: جوامع عمیقاً سکه ای شده م

 وده، که در نولیدگران مستقل و کارگران دستمزدی دست باال را می داشته اند.اقتصاد بازار ب

 

 
 

 !دهید پایان کارگری سندیکاهای سرکوب به
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 تاثیر ویروس کرونا بر امنیت شغلی و قراردادهای موقت و سفید

 جعفر حسین زاده

 

 

 
 

 

ر نفت د شورها هستیم. سقوط بهایدر هفته های اخیر شاهد تاثیر ویروس کرونا در وضعیت اقتصادی اکثریت ک

ران مله ایبازارهای جهانی و به تبع آن ،کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای صادر کننده نفت از ج

ه خطر ببهانه ای شده برای افزایش سیاست های ریاضت اقتصادی و عدم پرداخت دستمزد برابر سبد معیشتی، 

ت و به ای موقه آن بخش از کارگران و مزدبگیر رسمیانی که با قراردادهانداختن بیش از پیش امنیت شغلی، بویژ

 صورت پیمانکاری به کار مشغولند.

 

وزیر کار و  و تبصره یکم در آن تعریف و تعیین قراردادهای دائم و موقت به 1369قانون کار مصوب  7در مادە 

موقت  یط کارنون، وزرای کار از تعیین شراتصویب هئیت وزیران موکول شدە است. با این حال از آن هنگام تا ک

شغلی  امنیت خودداری نموده اند و زمینه گسترش قراردادهای موقت را مهیا کردەاند که نتیجه آن از بین رفتن

 کارگران و امحا قراردادهای رسمی در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند شدەاند. 

 

بود، اما سیاست های دولت زیر فشار قدرت سرمایه زمینه گرچه مفاد این قانون فقط مشمول قراردادهای موقت 

کارفرمایان برای تامین امنیت بسط این قرارداد را به دیگر حوزه های استخدامی مستمر و دائمی فراهم آورد. 

کنند. این وضعیت آنقدر افزایش یافته است که سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیر دائم استخدام می

درصد بازار کار کشور را به اشغال خود در آورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه،  90ن بیش از اال

 فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است.
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درصد قراردادها بین سه تا شش ماهه یا یکساله هستند. این گونه قراردادهای کار به معنای نابود شدن  93بیش از 

عنوان یکی از اصلی ترین مشکالت جامعه کارگری محسوب می شود. این نوع قراردادهای امنیت شغلی، که به 

استثماری انگیزه کار کردن و داشتن برنامه ای برای زندگی عادی و درخور شایسته زحمتکشان را از بین می 

رگر، یک طرفه لغو برد. کارگر می داند که کارفرما به راحتی می تواند قرارداد را بدون توجه به سابقه کار کا

کند. زیرا مسئولیت تامین نیروی کار و مدت قرارداد کار به عهده شرکت های پیمانکاری گذاشته شده است و آنها 

 هم براحتی هر بالیی که بخواهند بر سر کارگران می آورند و کسی هم فریادرس کارگران نیست.

 

ن برای استثمار نیروی کار هستند. با توجه به روند قراردادهای موقت کار یکی از مهمترین ابزارهای کارفرمایا

فزاینده بیکاری ناشی از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با شیوع ویروس کورونا، معضل دوچندانی برای 

مشکالت معیشتی و امنیت شغلی کارگران و مزد بگیران افزوده شد. این بحران بهداشتی فرصت مناسبی را برای 

ور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در صاحبان سرمایه در کش

 برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل بکنند. 

 

 تاثیر ویروس کرونا بر شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان 

و توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی عمال به کاهش درآمد بسیاری از  19کووید ـ شیوع بیماری ویروس 

خانواده های دهک پائین دامن زدە اند. کار تنها منبع درآمد تامین زندگی زحمتکشان است. با متوقف شدن فعالیت 

 داده اند. درصد از کارگران موقتی و فصلی کار خود را از دست  80های تولیدی و خدماتی، بیش از 

 

ویروس کرونا این فرصت و فضا را به کارفرمایان داده است تا قراردادهای سفید امضا را گسترش دهند و امنیت 

شغلی کارگران را بیش از پیش از بین ببرند. کارفرمایان از این فرصت قانونی که در اختیارشان قرار گرفته 

پیامدهای قانونی، کارگرانشان را بدون هیچ دلیل موجهای  است هر لحظه که بخواهند می توانند بدون نگرانی از

اخراج کنند. بر این اساس افراد کم درآمد دارای مشاعل ساده در بخش حصوصی ضربه بیشتری از پیامدهای 

 اقتصادی کرونا متحمل می شوند. 

 

وس کرونا، قرارداد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پیش بینی کرد: "در صورت تشدید ویر

هزار کارگر در اصفهان تمدید نخواهد شد". او اضافه کرد: "تعداد کارگران فاقد بیمه در کشور کم نیستند، از  40

دستفروشی گرفته تا واحدهای دستفروشی زیر پله ای و زیرزمینی و میادین حضور کارگران روز مزد که از 

ردار از مصوبه قانونی نیستند بلکه از داشتن بیمه همگانی هم حداقل های قانون کار محرومند و نه تنها برخو

محروم هستند". او در ادامه می گوید: "ما کارفرمایانی داریم که پس از سه سال از تاسیس کارگاه های خود، 

 و آنها را بیمه هم نکرده اند". هنوز با هیج کدام از نیروهای کارش قرارداد نبسته

 

اردادهای موقت، سفید امضا و شفاهی بین نیروهای کار مجبور به فروش نیروی خود در شرایط بحران کرونا قر

با کارفرمایان گسترش یافته اند. وقتی بازار کار و موقعیت اشتغال در ایران در حال تعادل نباشد، نرخ بیکاری 
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بستن قرار دادهای باال می رود و شرایطی ایجاد می شوند تا کارفرمایان خصوصی و دولتی از این شرایط برای 

 موقتی به نفع خود بهره برداری کنند. 

 

چنانکه گفته شد کارگران قرارداد موقت در شرایط کرونایی با استرس و نگرانی به نحوه ادامه کار، اخراج، عدم 

امنیت شغلی و پرداخت حقوق خود بسر می برند و در این بین از مزایایی حق بیمه، حق مسکن و دیگر مزایای 

کار برخوردار نمی باشند. در ایران برای جلوگیری از انعقاد چنین قراردادهای کار، قوانین بازدارنده وجود  قانون

ندارد و عدم کنترل و نظارت وزرات کار دست شرکت های پیمانکاری برای چنین قراردادهای موقت کار باز 

 گذاشته است. 

می بایست متحدا علیه چنین سیاست های  کارگران آگاه و سندیکاهای کارگری و احزاب چپ و مترفی

سیاست ها و برنامه های تاراج و خصوصی سازی اموال عمومی توسط نظام جمهوری اسالمی  استثمارگرانه،

مخالفت کنند و سندیکاها و فعالین کارگری در سازماندهی اعتراضات کارگری در وضعیت جدید متحدا دست به 

 اقدامات اعتراضی بزنند.

 

 

 

 خواهند!خواهند، کار، یا حقوق بیکاری مینمی قهصد بیکاران
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

اری، الت اددرخواست هزاران کارگر برای پرداخت حقوق بیکاری، سپردە شدن مبارزە برای افزایش دستمزد بە دیوان عد

 ازداشتبگران شدن نان و مایحتاج اولیە زندگی، ادامە  ادامە اعتراضات پرستاران علیە کار شرکتی و بی حقوقی،

من و غیر یل نااکارگران آذرآب و صدور احکام زندان برای عدە دیگری از فعالین صنفی، ابتالی کارگران بە کرونا بە دل

 بهداشتی بودن محیط های کار از مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

 خت حقوق بیکاریدرخواست کارگران بیکار برای پردا

در این هفتە نیز هزاران تن از کارگرانی کە شغل هایشان را از دست دادە اند بە امید پرداخت حقوق بیکاری بە دفاتر 

هزار کارگر کە حق بیمە بیکاری شان  ٧٠٠ادارات کار روی آوردند. اگر گزارشات مسئولین دولتی صحت داشتە باشد، 

ط دریافت بیمە بیکاری هستند. کە البتە هنوز نە حقوقی بە اکثریت آنها دادە نشدە و نە را تا کنون پرداختەاند، واجد شرای

معلوم نیست دولت تصمیم دارد چە مبلغ بە آنها پرداخت کند. گفتە می شود دولت قصد ندارد حقوق بیکاری را مطابق 

بیکاران واجد شرایط بپردازد. گفتنی است کە  قانون بە آنها بدهد و در نظر دارد نیمی از مبلغی را کە قانون تعیین کردە بە

هزار نفر بنا بە گفتە برخی از مسئولین دولتی از حقوق بیکاری استفادە می کردند، کە با آمدن  ٢٦٠قبل از کرونا حدود 

در  هزار نفر دیگر بە آنها افزودە شدە است. بە گزارش )ایلنا(" نوبخت رییس سازمان برنامە و بودجە ٤٠٠کرونا بیش از 

میلیارد تومان برای کمک بە صندوق بیمە  500این هفتە از افزایش بودجە صندوق بیکاری خبر دادە و گفتە است": 

شود". با این همە هنوز بیکاری اختصاص یافت و هفتە آینده نیز یک هزار میلیارد تومان دیگر بە این صندوق کمک می

کە بە دالیل مختلف از دریافت حقوق بیکاری محروم ماندەاند. گروه  این پول پرداخت نشدە است. میلیون ها بیکار هستند

بزرگی از بیکاران افرادی هستند کە در اثر کرونا بیکار شدەاند، اما چون کارفرمایان حق بیمە هایشان را رد نکردەاند، 

تمر نمی توانند حقوق حقوق بیکاری شامل حالشان نمی شود. عدە دیگری نیز بواسطە قراردادی بودن و نداشتن بیمە مس

بیکاری بگیرند و شمار بزرگی هم در صف رسیدگی بە درخواست هایشان بسر می برند و همە آنها از لحاظ معیشتی بە 

شدت در مضیقە قرار دارند. درماندگی معیشتی امروز صدها هزار کارگر بە دلیل از بین بردن و تعدیل قوانین کار و 

ای بزرگی از کارگران از شمول قانون کار از زمان رفسنجانی بە این سو، سرکوب تامین اجتماعی، خارج کردن گروەه
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سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل و جایگزین کردن آنها با شوراهای اسالمی حکومتی است. برای خالصی از این 

ها را بە فقر و فالکت وضعیت فاجعە بار کە توسط سرمایە داران و حکومت با زور سرکوب بە کارگران تحمیل شدە و آن

کشاندە، کارگران برای احیای حقوق بە تاراج بردەشدە شان و دفاع موثر از حق و حقوق خود چارە دیگری جز مبارزە و 

 سازمان یابی در تشکل های کارگری مستقل ندارند!

 رانادامە ابتالی کارگران بە بیماری کرونا در سایە بی توجهی دولت و کارفرمایان بە سالمت کارگ

بیماری  ار، بەکدر این هفتە نیز متاسفانە شمار زیادی از کارگران بواسطە نبود شرایط ایمنی و بهداشتی در محیط های 

در  دەاند.شکرونا مبتال شدند. بنا بە گزارشات منتشر شدە در هفت تپە و شهرداری تهران عدەای از کارگران بیمار 

ە شدە است. ب طعی و توسط "حمید چوبینە" یکی از مسئولین شهرداری تائیدنفر از کارگران ق ٤٤شهرداری تهران ابتالی 

است  نمونە خروار درصد از کل کارگران شهرداری نیز عالئم مشابە کرونا دارند. کە اینها البتە مشت١٧گفتە آقای چوبینە 

 و قطعا شمار کارگران بیمار در سطح کشور باید بسی بیش از اینها باشد.

گو با واردیبهشت در گفت 17وابسته به شهرداری تهران روز چهارشنبه « شهرسالم»دیر عامل شرکت "حمید چوبینه م

ی تن از کارگران خدمات شهر 500هزار و  15خبرگزاری مهر افزود تست غربال گری سالمت که بر روی بیش از 

اسکن هم حاکی تیسی 300نجام الی و اند. آزمایش تکمیتن عالئمی مشابه کرونا داشته 2610انجام شده نشان داده است 

 اند". در ایران نه حکومت و نه بسیاری از سرمایه داران ارزشی برایمبتال شده 19تن از آنان به بیماری کووید  44است 

شغلی رو  حوادث جان و سالمت کارگران قائل نیستند و به همین دلیل است که حتا قبل از شیوع کرونا همه ساله قربانیان

 انه ها میی کارخزدیاد نهادە و نه کارفرمایان بخاطر هزینهای که ایمن سازی کارخانه هایشان دارد تن به ایمن سازبه ا

ود ار کمبکدهند و نه دولت برخوردی با آنها می کند. ظاهرا دلیل این وضعیت غیر انسانی به گفته مسئولین وزارت 

ا باست.  واقعی در موسسات مختلف توسط دولت و کارفرمایان بازرس است. اما علت عمدە ممنوعیت فعالیت سندیکاهای

ر دهند و ان قراوجود سندیکاها کارفرمایان ناچاراند محیط کار را ایمن و وسایل ایمنی و حفاظتی در اختیار کارگران ش

 مشکل کمبود بازرس هم حل می شود!

 سپردن مبارزە افزایش دستمزد به دیوان عدالت اداری!

آن را  ا رها وجار و جنجال های فراوان فریب کارانه، تشکل های حکومتی مبارزە برای افزایش دستمزد رباالخرە پس از 

 ان "عدالتین دیوابه دیوان عدالت اداری از زیر مجموعه قوە قضایی سپردند. آنها با این اقدام مجبورند هر رایی را که 

 باشد، بپذیرند!ستیز" صادر کند، ولو این که کمتر از کف خواسته های شان 

البته سپردن وظایف صنفی به دیوان عدالت از طرف تشکل های سرسپردە تازگی ندارد و سابقه دخیل بستن به دیوان 

عدالت اداری در میان تشکل های حکومتی به پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و در باغ سبزی که او نسبت به آزادی 

دهای خصوصی شدە داد، باب شد. در اولین اقدام از این دست حسن حبیبی یکی از کارگران زندانی و  بررسی پروندە واح

مسئولین شوراهای اسالمی تهران برای لغو مصوبه دیوان عدالت ادارای که در خصوص قرار دادهای موقت جانب 

قاضی القضات جنایت کارفرمایان را گرفته بود به رئیسی متوسل شد. اما با وجود همه تحسین و تجلیل های که حبیبی از 

کار رژیم کرد او نه تغییری در مصوبه دیوان عدالت اداری بوجود آورد و نه احکام ظالمانه علیه کارگران زندانی را 

تعدیل کرد. به رغم این تجربه بار دیگر آنها دست به دامن کسی شدەاند، که سابقه جنایت کارانه اش در قتل عام زندانیان 

کشته شدند  67برای همگان محرز است. در میان کسانی که در قتل عام زندانیان سیاسی سال سیاسی و عدالت خواهان 

صدها انسان شریف و مبارز وجود داشت که همه عمرشان را صرف خدمت به زحمتکشان و خوشبختی آنها کردە بودند. 

عیین دستمزد به دیوان عدالت و جرم شان به غیر از دفاع از آزادی و عدالت برای مردم و زحمتکشان نبود! سپردن ت
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اداری در حالی صورت گرفت که قرار بود "این نمایندگان" قضیه را رها نکنند و عدەای نیز با گردآوری تومار از ادامه 

"مبارزە نمایندگان کارگری" قول حمایت از آنها را دادە بودند. حاال ظاهرا برندە این بازی پیچیدە کسی جز رئیسی نیست 

 با این گونه اقدامات جنایات اش را از خاطرەها بزاید!که می کوشد 

یسی، قیب رئراز سوی دیگر در بحبوحه این شکایت ها "محمد شریعتمداری" وزیر تعاون، کار و رفاە و وابسته به جناح 

ه در کش دیگر را "معقول" خواند تا نشان دهد به این شکایت ها ترتیب اثر نمی دهد. او در یک واکن 99مصوبه دستمزد 

ش حق اردیبهشت خبرگزاری )ایلنا( آن را منتشر کرد، همان حرف علی ربیعی سخنگوی دولت را که وعدە افزای 18

وشت گهزار تومان "پول یک کیلو"  100مسکن را دادە بود تکرار کرد. افزایشی که حتی اگر تصویب شود بیش از 

ای ان جناح های مافیایی حاکم و تالش آنها بربیشتر نیست. در هر صورت چالش دستمزد فارغ از جنگ قدرت می

واستههای داقل خحسئواستفادە از حق طلبی کارگران هم چنان باقی خواهد ماند، چرا که هیچ کدام از آنها حاضر به تامین 

 کارگران نیستند. 

 ادامه اعتراضات پرستاران دولت را به عقب نشینی واداشت!

ی ی بررسب در این هفتە مسئولین دولتی با تشکیل سە کار گروە مشترک براباالخرە پس از سال ها اعتراض و اعتصا

ز یکی از فعالین اردیبهشت در خبرگزاری )ایلنا( و بە نقل ا ١٨مطالبات پرستاران موافقت کردند. بنا بە گزارشی کە در 

ایندگان ر و نمازرسی کل کشوصنفی پرستاران منتشر شد، گروە های کاری کە در آن نمایندگان سازمان برنامە و بودجە، ب

توسعە  اسب بامجلس حضور دارند، قرار است مطالبات پرستاران را کە : "... از جملە لزوم استخدام نیروی پرستار متن

ها، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بە نیروهای های بیمارستانی، میزان بازنشستگیها و تختها، بخشبیمارستان

وهای ون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران، اعمال فوق العاده ویژه برای نیراستخدامی، اجرای صحیح قان

 "ی ... پرستاری مانند نیروهای ستادی و مالی و اجرای مزایای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای نیروهای شرکت

 متاثر از ستارانی مطالبات پربررسی و در مورد آنها تصمیم بگیرند. گفتنی است کە یکی از دالیل تن دادن دولت بە بررس

ثرا اری کرونا اکپرستار، دکتر و کارکنان بخش درمان و مراقبت بە دلیل ابتال بە بیم ١٠٠شرایط کرونایی است کە حداقل 

ان جشی از بە دلیل نداشتن وسایل حفاظتی مناسب و خستگی مفرط جان باختەاند و نیز نیاز بە پرستار بودە است. بخ

ن می سمی شاشرکتی هستند کە حقوق های ناچیز می گیرند و محروم از مزایایی هستند کە همکاران ر باختگان پرستاران

یز صاحبان نحتی از بیمە هم محروم بودند. هم اینک  ٩٣گیرند. آنها کە خودشان در درمان مردم نقش دارند، تا سال 

نند، ب می زدها تومان از بابت داللی بە جیشرکت های واسطەای کە نقش دالل نیروی کار را دارند و سالیانە میلیار

 حاضر نیستند در اوج نیاز جامعە بە پرستار مزایای قانونی شغل پرستاری را رعایت کنند. 

 ادامە بازداشت کارگران آذرآب، و محکومیت عدە دیگری از فعالین صنفی

جعە و مرا هم چنان در زندان هستند شماری از کارگران آذرآب کە بە دلیل شرکت در اعتراضات صنفی زندانی شدەاند،

 ندان نگاەی در زخانوادە هایشان برای آزادی آنها تا کنون بجایی نرسیدە است. این عدە در حالی با وجود شرایط کرونای

یی است خلف هاتداشتە می شوند کە ابراهیم رئیسی وعدە آزادی کارگران زندانی را دادە بود و ظاهرا مشغول رسیدگی بە 

 رکت درشریان واگذاری رانتی آذرآب بە عمل آمدە. در هفتە های گذشتە نیز چند فعال صنفی دیگر بە صرف کە در ج

ای گذراندن سال زندان گرفتند و بعضا نیز بر ٥تجمع روز کارگر سال گذشتە از بیدادگاە های تحت ریاست رئیسی حکم 

 دورە محکومیت شان از طرف زندانبانان احضار شدند.

 ای تازەموج گرانی ه

درصدی نان و یک سری مایحتاج اولیە مردم منتشر شد. عالوە بر نان  ٣٠در این هفتە گزارشاتی در خصوص گران شدن 
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درصد افزایش پیدا کردەاند. موج گرانی در حالی شروع شدە کە دستمزد  ٥٠حبوبات، لبنیات، گوشت... گران و بعضا تا 

 مزد نیمی از تورم سال گذشتە تعیین شد. درصد یعنی برابر دست ٢١امسال کارگران تنها 

االها کسایر  وبه گفته عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین: گرانی محدود به خوراکی ها نماندە 

نند مرغ و ها در کاالهای مصرفی همانند محصوالت پروتینی مانیز گران شدەاند". وی افزود: "متاسفانه این افزایش قیمت

یمت بیش قفزایش شت هم اتفاق افتاده و این موضوع بر میزان تقاضای مردم اثر گذاشته است. لوازم پالستیکی و فلزی اگو

فشارند و اگر بخواهیم نرخ کاالهای اساسی را واسطه افزایش قیمت بنزین تحتدرصدی را تجربه کردند. مردم به 40از 

 یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست". می هم تغییر دهیم قیمت کاالها حدود صددرصد افزایش

ان "آیا نشان داد در مطلبی که با عنو 99محسن رنانی اقتصاد دان سرشناس در واکنشی که نسبت به مصوبه دستمزد 

 24با  عزمي براي خروج از كشور از این بن بست های استخوان سوز هست؟"نوشت: " اگر یک کارگر، قبل از انقالب

سال قسط بدهد تا صاحب خانه شود؛ اگر  137اید ب( 1398سال  توانست صاحب خانه شود، اکنون )درال قسط دادن میس

تواند ماه دستمزدش می 46با  98ان بخرد اکنون در سال توانست یک پیکماه دستمزدش می 13انداز با پس 58در سال 

 17تواند نها میتکیلو گوشت بخرد اکنون  74توانست می با دستمزد یک ماهش 58یک پراید بخرد. اگر در همان سال 

ماه حقوقش تنها  گرم طال بخرد اکنون با یک 12توانست با یک ماه حقوقش می 57کیلو گوشت بخرد؛ و اگر در سال 

ل سفره یک خانواده کارگری اکنون حدود یک چهارم سفره او در اوای و نیم گرم طال بخرد. در یک جمله، 3تواند می

در حالی که به طور تقریبی، قیمت بنزین  برابر شده است، 900سال حدود  40انقالب است. چرا؟ چون دستمزد او در این 

هزار  10که هزار برابر و قیمت س 6هزار برابر، قیمت مسکن  3هزار برابر، قیمت خودرو  3هزار برابر، قیمت نان  3

ور است، اما حدود پنج میلیون نفر میلیون کارگر رسمی کش 13تا  12حدود ها همه مربوط به برابر شده است. و البته این

 اند". از کارگران کشور نیز هستند که کامال فراموش شده
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