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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

!اعتراضات گستردە، رژیم فاقد راە کار و آیندە  

 صادق کار

 

هد. بخصوص اعتراضات اجتماعی دم به دم افزونتر و شتابناکتر می شوند و سرکوب آنها با روشهای گذشته دیگر به تنهایی جواب نمی د

ر کارایی زمانی که بسیاری از گروە های طرفدار اسبق رژیم نیز به معترضین ملحق و با آنان هم صدا می شوند، شیوەهای گذشته کمت

ه جواب نمی مجبور می شود تغییراتی در روشهای سرکوب اش بوجود بیاورد. کتمان و سرکوب آنها دیگر با روشهای گذشت دارند و رژیم

دهد. اذعان عدەای از مقامات و نهادهای حکومتی به حقانیت اعتراض و نارضایتی مردم و همزمان دادن وعدەهای سرخرمن به نظر می 

ا دارد و فریب معترضین و خرید وقت برای مهار اوضاع. چرا که رژیم نه ظرفیت اصالح ررسد شیوەای است مکمل سرکوب به منظور 

 .نه مایل به اصالح و رفرم است و مطالبات مردم هم فراتر از ظرفیت و خواست رژیم است

ر آوری مردم د اذعان تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی معاون وزارت کشور، در هفته گذشته به اعتراضات و کاهش تاب

وششی برابر فشارهای اقتصادی و کوشش وی برای محدود کردن مطالبات مردم به مطالبات اقتصادی صرف گویای این نگرانی و ک

تهای مردم است برای کاستن از اعتراضات با شیوەای که تاکنون در حکومت معمول نبودە است. مطالبات اقتصادی تنها بخشی از خواس

تغییرات سیاسی و از میان برداشتن دالیل سیاسی بحران اقتصادی رە به جایی نخواهد برداست و بدون ایجاد  . 

ون نیز رویه حکومت تا کنون در مقابل اعتراضات زور و سرکوب و تهدید معترضین و مبارزین به زندان بودە است. این رویه هم اکن

ایی و حوە سرکوبهاست. سازمانگران اصلی اعتراضات همچنان شناسادامه دارد و تنها تغییری که در آن بوجود آمدە سنجیدەتر شدن ن

ش آبتین دستگیر و محکوم با الصاق اتهامات واهی به زندانهای طوالنی محکوم می شوند و به طرق سرپوشیدە همانطور که در مورد بکتا

جتماعی و اذعان به گسترش اعتراضات ا و یکی دیگر از زندانیان شاهدش بودیم به قتل می رسند. معاون وزیر کشور دولت رئیسی با

ر حال سیاسی در واقع قصد دارد به مردم بگوید حکومت مشکالت و علل نارضایتی و به سر آمدن طاقت شان را درک می کند و گویا د

ت تبدیل رفع و رجوع آنها ست، بلکه با این وعدە بی پشتوانه اندکی از رشد اعتراضات که به صورت تهدیدی جدی برای بقای حکوم

 .شدەاند بکاهد

پیش  رئیس پزوشهای مجلس نیز که آمار و ارقام اعتراضات و گرانی ها را از طریق نهادهای دولتی و امنیتی دریافتت می کند، چندی

کوتاە صول اش حرفهای مشابه ای زدە بود. یکی از نمایندگان مجلس نیز گویا گفته بود اوضاع آنقدر بحرانی است که نظام باید از برخی ا

 .بیاید

 اما بدون داشتن آمار و اطالعات نهادهای حکومتی هم مردم کوچه و بازار می دانند که وضع بسیار وخیمتر از آن است که مسئولین

 .نهادهای حکومتی به آن اذعان می کنند
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 ُجنگ کارگری

وە جنایتکار ثبتی در برخورد قبخشنامه اخیر سازمان زندانها و وعدەهای رئیس قوە قضایی رژیم که گویی قرار است تغییرات اصالحی م

 .قضایی با مردم و زندانیان سیاسی بوجود آورد از همین جنس است

قتل بکتاش آبتین و یکی دیگر از محبوسین و اعدام های زیادی که در عین دادن وعدەهای اژەای به مردم انجام گرفت را از آثار 

داعتراضات مردم و وخیمتر شدن بحرانهای رژیم است باید فهمی . 

و  هیچ گروە اجتماعی را نمی شود نشان داد که به نحوی از انحا علیه حکومت و وضعیت بحرانی موجود که دم به دم هم وخامت بارتر

 .غیر قابل تحملتر می شود اعتراض نکردە و یا مترصد اعتراض نباشد

رژیم در زندان  و خانوادەهای قربانیان جنایات متعدد از کارگر و معلم وپرستار و کارمند شاغل و بازنشسته گرفته تا کشاورز و مالباخته

غییر و خیابان، تا نویسندە و روشنفکر و روزنامه نگار و وکیل همه به شکلی در اکثر شهرهای کشور در حال اعتراض اند و برای ت

ذرد اعتراضات هر روز که می گوضع در تالش و مبارزەاند. تمایل و آمادگی عمومی به اعتراض نیز همچنان فزایندە است و شعارها و 

 .رادیکالتر می شوند

شهر که از امنیتی ترین ادارات دولت و حکومت تلقی می  ۱۱اعتراضات وسیع دو هفته پیش کارکنان دادگستری و قوە قضایی رژیم در 

ذاکرات توان گفت که اگر مشود، خود گویای عمق نارضایتی از حکومت و میزان سنجی است از وسعت اعتراضات. با اطمینان تمام می 

 .برجام بی نتیجه بماند، اعتراضات اجتماعی شتاب بیشتری خواهند گرفت

یم یافته اظهار نگرانی از گسترش اعتراضات مردم به جان آمدە، از فقر و استبداد و سرکوب و فساد، حاال به میان حوزەهای "علمیه"تعم

است عدەای از روحانیون و طالب صحبت از جدایی دین و دولت می کنند و تعدادی از آ یتهللا های حکومتی که از رویکردهای 

و  ستمگرانه و سرکوبگرانه حکومت دفاع و از بابت آن به نان و نوا و منزلتی رسیدەاند در این اواخر متاثر از رشد اعتراضات

نارضایتی عمیق مردم از حکومت و رویگردانی فزایندە جامعه از استبداد و حکومت دینی در غالب نصحیت به دولتمردان زبان به انتقاد 

گشودەاند. آ یتهللا ها نیز البته تالش می کنند نارضایتی عمومی از حکومت را در نارضایتی از وضعیت اقتصادی و فقر مردم خالصه 

 .کنند و ریشههای فقر را که در سیاستهای حکومت نهفته است انکار نمایند

برای مثال آیتهللا نوری همدانی یکی از روحانیون سرسپردە حکومتی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به گرانی و تورم شدید 

گفت: "زمانی با 03 هزار تومان میشد خانه خرید، اما االن یک کیلو میوه هم نمیدهند". جالب اینکه او علت مشکالت را رعایت نکردن 

قوانین اسالمی ذکر کرد و برای رفع مشکل اشتغال و معیشت رهنمودهایی را به رئیس بانک مرکزی داد که در گذشته ظاهرا راهنمای 

 !عمل مسئولینی بودەاند که وضع موجود را رقم زدەاند

گرسنه ..." جوادی عاملی یکی دیگر از آیتهللا های حکومتی نیز در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی نیز با ذکر حدیثی از:" پیغمبر گفت

  "فقیر از حکومت حرف شنویی ندارد..."را نمی شود در راه الهی نگه داشت و آن را اداره کرد

سید مصطفی هاشمیطبا، یکی از کاندیداهای رقیب رئیسی در اننتصابات ریاست جمهوری که به رغم اطالع از تصمیم بیت خامنهای 

برای بیرون کشیدن رئیسی از صندوق در آن شرکت و رای ناچیزی به دست آورد، نیز درقسمتی از نوشتهای که در روزنامه آفتاب از او 

به نظر من صرفا فاصله طبقاتی در ایران وجود ندارد بلکه امروز مردم ناامید شدهاند. ناامیدی در وجود مردم ریشه »منتشر شد نوشت

دوانده و آیندهای پیش روی مردم دیده نمیشود. به بیان دیگر ممکن است عدهای فقیر باشند اما در عین حال امیدوار باشند اما وقتی فردی 

حتما در چنین شرایطی آیندهای روشن » :او افزود ."هم فقیر است هم ناامید میشود پاکباخته و امروز با پدیده گسترش پاکباختگان مواجهیم

 :او که هنوزامید اش از اصالح رژیم را از دست ندادە است افزود ."پیشبینی نمیشود و این فقر و ناامیدی گسترده 

مسئوالن باید کلینگر باشند و هر چه سریعتر بحران معیشتی مردم را حل کنند وگرنه مشخص است که خطرهای گستردهای در پیش "...

 "رو است

نندە کشور فلج کنتیجه اینکه حکومت نه قصد کنار آمدن با مردم و خواسته هایشان را دارد و نه کارآیی الزم برای حل بحرانها و مشکالت 

و  را، بهمین جهت نباید فریب اظهارات و وعدەهای کاذب مقامات دولتی و حکومتی مبنی بر حل مشکالت و بهبود شرایط اقتصادی

ب سیاسی را خورد. ادامه و گسترش مبارزات و سازماندهی هر چه جمعی تر اعتراضات همراە با آگاە کردن افرادی که ممکن است فری

کومت را بخورند، موثرترین شیوەای مبارزاتی برای رهایی از فقر و استبداد و نیل به آزادی و دمکراسی استوعدەهای دروغ ح . 

 

انرزه کارگرانمبااز  !ت کنیمحمای برای افزایش دستمزد و حقوق ، معلمان، بازنشستگان و سایر مزد و حقوق بگیر  

!است اعتصاب و تشکل حق بدییه کارگر   
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یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش چهارمکار بی ثبات: قاعده   

 الویسا بتی

 

 

 

 تاریخ نگری به یک مباحثۀ امروزی، یک منظر جنسیتی جهانی

در اواخر دهۀ 09 قرن گذشته پژوهش جامع دیگری در بارۀ تحول کار و آیندۀ قانون کار، زیر نام "گزارش ساپیوت"، و به 

فرمودۀ کمیسیون اروپا انجام گرفته بود. این پژوهش، با تحلیل تغییرات واقع در قوانین کار کشورهای اروپائی بین سالهای 

دودهۀ 0099 و 0009، به صراحت وجود یک مدل استخدامی را، که همان استخدام دائمی و تمام وقت باشد، مدل نمونه وار 

یا استاندارد اعالم می کرد، و تحقیق در تحول "اشکال جدید" استخدام همچون استخدام موقت و نیمه وقت عمالً یکی از از 

اهداف اصلی آن بود. بنابراین این انواع استخدام به عنوان انحرافاتی از قاعدۀ اجتماعاً مورد ترجیح، یعنی استخدام 

استاندارد، تلقی می شدند و همۀ آنها زیر مفهوم "کار بی ثبات" قرار می گرفتند و این در حالی بود که گزارش پژوهش 

 .نامبرده کار بی ثبات را به درستی و دقت مفهوم گزاری نکرده بود

 تثبیت قاعده، خلق استثنا

( یک نظرسنجی گسترده در مورد کار بی ثبات در اروپا، که به فرمودۀ کمیسیون اروپا 4332در سالهای آغازین هزاره جدید )

یک مرجع، اغلب ضمنی را به یک استاندارد یا هنجار یا قاعده در کشورهای اصلی اروپایی نشان داد، که انجام شد، وجود 

مثالً در کشورهای «. "در پیوند با آن، تمام مناسبات شغلی و کاری خاص ارزشگذاری یا به سادگی نامگذاری می شوند

داردی با یک نوع قرارداد مخصوص به خود زیر عنوان "قرارداد فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا هر استخدام متداول یا استان

ثابت با حمایت قانونی مندرج در قانون کار" مرتبط می شد. برعکس در بریتانیا، فقط یک مفهوم گسترده از آنچه که یک 

 رابطه استخدامی "متداول" فهمیده می شود، وجود داشت، اما معادل قانونی ای برای آن وجود نداشت.

قرن گذشته پژوهش جامع دیگری در بارۀ تحول کار و آیندۀ قانون کار، زیر نام "گزارش ساپیوت"، و به  03اواخر دهۀ در 

فرمودۀ کمیسیون اروپا انجام گرفته بود. این پژوهش، با تحلیل تغییرات واقع در قوانین کار کشورهای اروپائی بین سالهای 

https://bepish.org/taxonomy/term/2705
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استخدامی را، که همان استخدام دائمی و تمام وقت باشد، مدل نمونه وار یا  ، به صراحت وجود یک مدل0003و  0093دودهۀ 

استاندارد اعالم می کرد، و تحقیق در تحول "اشکال جدید" استخدام همچون استخدام موقت و نیمه وقت عمالً یکی از از اهداف 

عاً مورد ترجیح، یعنی استخدام استاندارد، تلقی می اصلی آن بود. بنابراین این انواع استخدام به عنوان انحرافاتی از قاعدۀ اجتما

شدند و همۀ آنها زیر مفهوم "کار بی ثبات" قرار می گرفتند و این در حالی بود که گزارش پژوهش نامبرده کار بی ثبات را به 

 درستی و دقت مفهوم گزاری نکرده بود.

لیل آن انجام شده بود، تعریف دقیقی به دست داده بود از آنچه یک دهه پیشتر از آن اولین تحقیقی که در بارۀ کار بی ثبات و تح

تلقی می شد. آشکار است که ثبات و تداوم کار، همراه با  قاعده در غرب در خالل به اصطالح دورۀ طالئی قرن بیستم

، اقتصاددان توسعه و از حمایتهای الزم در مرکز تمام تعاریف از "مناسبات استخدام استاندارد" قرار داشتند. بنا به نظر راجرز

صاحب منصبان پرسابقۀ سازمان بین المللی کار "مناسبات استخدامی استاندارد که تحت حمایت قانون یا قراردادهای جمعی 

حاصل شد، درجه ای از ثبات و تدوام را در روابط کاری تأمین کرد، کارگران را در برابر اعمال و شرایط کاری غیرقابل 

ظت کرد، حقوق و تعهدات معینی را ایجاد کرد، و هسته ای را برای ثبات اجتماعی فراهم آورد؛ ثبات برای قبول اجتماعی محاف

 حمایت از رشد اقتصادی".

راجرز همچنین از نخستین کسانی بود که کار بی ثبات را به عنوان مناسباتی در انحراف ای "قاعده" ای که در سطر گذشته از 

د. کار بی ثبات مناسباتی تلقی می شد با مفهومی بسیار نسبی، که گویا فقط به عنوان معارضی زبان او اعالم شد، تعریف کر

برای یک "استاندارد یا قاعده"، یعنی "مناسبات استخدامی استاندارد"، قابل تعریف است. تصادفی نبود که، حتی پیش از آن که 

استاندارد"، یا "نامرسوم" برای اشکال "جدید" کار استفاده مفهوم "کار بی ثبات" عمومیت یافته باشد، اصطالحاتی چون "غیر

می شدند. در واقع اصطالحات گفته شده به روشنی این را تداعی می کردند که کارهای مورد داللت شان از طبیعت استثنائی 

مورد کار بی ثبات  برخوردارند و قاعده چیز دیگری است. خود راجرز چنین تأکید می کرد: "... با این حال دوباره بحث در

باب شده است. در حالی که در یکی دو دهه اخیر، آگاهی فزاینده ای از تداوم اشکال کار "نامرسوم" یا "غیر استاندارد" و رشد 

این اشکال وجود داشته است. ساده تر آن است که روشن کنیم کار نامرسوم چه نیست تا آن که بگوئیم چه هست. کار نامرسوم 

 اشکال کار در انحراف از کار استاندارد را پوشش می دهد.مجموعه ای از 

اقتصادی و حقوقی غربی و اروپایی، که در مورد استفاده از مفهوم کار بی ثبات تحقیق -چنان که از آثار محققان علوم اجتماعی

رسوم" یا "غیر استاندارد" قراردادهای "نام -است که اشکال ظاهراً "جدید" کار  0003داشته اند، آشکار است، دقیقاً از دهه 

ای با ترم "بی ثبات" نیز نامیده شدند. در واقع در این آثار، بی به طور فزاینده -در انحراف از کار "استاندارد" یا "قاعده مند" 

عطاف ثباتی و بی ثباتی شغلی پددیدۀ جدیدی تلقی می شد که در نتیجه مقررات زدایی از قانون کار و قانونیت بخشی به "کار ان

 در اروپای غربی و آمریکای شمالی پا به میدان گذاشت، بروز یافته بود. 0093پذیر"، که از اوایل دهه 
 

 

 

ان برای ایجاد سندیکا و تشکلهای  مستقل کارگری از مبارزه کارگران و مزد و حقوق بگیر

!حمایت کنیم  

 

!یممبارزه کن و زندانیان مدنی و سیایس کارگران، معلمانمتحدانە برای آزادی    
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 ُجنگ کارگری

!از "دومینوی دستمزد"، تا دو مینوی فالکت  

 صادق

 

حاال گیریم که فرضیات این نوشته درست باشد، ولی چرا باید تاوان این بحرانهایی را که حکومت خلق کردە است کسانی بپردازند که نه 

نقشی در خلق این بحرانها داشتهاند، بلکه قربانیانآن آن بودەاند بپردازند؟ نویسندە در این مقاله طوالنی با افزایش حقوق های زیر خط 

یا بقول یکی از رهبران اتاق بازرگانی زیر خط "مرگ" سرسختانه مخالفت می کند، اما نمی گوید تکلیف مردمی که بخاطر فقر و 

نداری کارشان به اتوبوس خوابی و مترو خوابی و گور خوابی کشیدە چیست. ایشان که این همه نگران تورم زا بودن دستمزدهای چند 

غازی هستند چرا بودجه های نجومی تورم زا به پاسداران، حوزە های علمیه و دیگر نهادهای انگلی و تبلیغاتی ... را رها کردە و به 

 حقوق کسانی که کاال و دانش و بهداشت و رفاە برای جامعه تولید می کند بند کردە است؟

 

و رفاە  سازمانهای کارفرمایی برای امتناع از افزایش دستمزد به رغم افزایش تورم و سقوط سطح زندگیاخیرا بهانه تازەای از طرف 

 ٤٤ی مزد و حقوق بگیران باب گردیدە و آن این است که اگر دستمزدها ی کارگران را حتی زمانی که زیر خط فقر است و تورم رسم

تدرصدی وجود دارد افزایش دهند به زیان خود کارگران اس ! 

می کند.  چرا که افزایش دستمزد به تورم بیشتر منجر می شود و مقدار افزایش افزودە مزدی را می بلعد و قدرت خرید افت بیشتری

شت مقاله در تعدادی از اقتصادانان و رسانه های اقتصادی بازار گر نیز در فصل برسی افزایش دستمزد دست به کار می شوند و مقاله پ

ن به سفارش زد برای کارگران و حقوق بگیران می نویسند و سازمان های کارفرمایی نیز این مقاالت را که اغبلشامضرات افزایش دستم

قر و خود آنان نوشته شدە در جامعه اشاعه می دهند. در این روزنامه ها هیچگاە کلمهای در بارە وضعیت زندگی کارگرانی که زیر خط ف

ستند که نعمات مادی ود. گویی اصال فقر و فالکت و ستمگری و استثمار وجود ندارد و کارگران نیبا بدبختی زندگی می کنند نوشته نمی ش

و بی حقوقی  و نیازهای جامعه را تولید و خلق می کنند. جالب اینکه در این گونه مقاالت پس چون نمی توانند به کلی منکر فقر و فالکت

م می نویسند، ردم غیر سرمایه دار و افکار عمومی داشته باشند در پایان مقاله شان هکارگران شوند برای اینکه حرفی هم برای گفتن به م

 !البته قبول دارند که وضع کارگران و بقیه مزد و حقوق بگیران بد است و لی از راە های دیگری باید وضع آنان را بهبود داد

م اما به هیچ کارفرمای مان در گیر برای افزایش دستمزد بودیکارگران یکی از شرکتهای پیمانکاری چند وقت پیش می گفت مدتها با 

نکنید راهی  صراطی حاضر به این کار نمی شد. یک روز که دید همه کارگران تصمیم به اعتصاب گرفتهاند، پیشنهاد کرد اگر اعتصاب

ی کنیم تا به ما روزی سه ساعت اضافه کارپیشنهاد می کنم که حقوق تان با زیاد می شود. وقتی پیشنهادش را گفت فهمیدیم که می خواهد 

کنم قول خودش حقوق مان زیاد شود و برای اینکه دهن ما را آب بیندازد گفت، نترسید حق بیمه هم برای ساعات اضافه کاری رد نمی . ! 
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م در دنیای در باال شرح داد در میانه این هفته مقالهای به قلم آقای ایمان گنجگاهی با عنوان "دومینوی افزایش دستمزدها" با کیفتی که

و مطالبات  اقتصاد نگاشته شد. نویسندە که جوان تحصیلکردە ای در رشته اقتصاد هم هست در مقاله خود با آوردن فاکت از اعتراضات

 درصد آنان زیر خط فقر رسمی است، به این بهانه که دولت ٠۱درخواستی کارگران، بازنشستگان، معلمان که حقوق و دستمزدهای 

 بودجه ندارد و افزایش دستمزد و حقوق ها دومینو مانند موجب افزایش تورم و به زیان خود این گروە ها تمام خواهد شد با افزایش

ود دستمزدها، رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان به شدت مخالفت نمودە و از موزع دولت و مجلس هم فراتر می ر

ی شدە یندە کل کشور است. آمارهایی هم که در نوشته اش به آنها اشارە می کند عمدتا آمارهای رسمی دستکارگویی که اختیار دار و نما

ریب ملت هستند که در ایران برای سر پوش نهادان بر مشکالت و گندکاری های که دولتها بوجود می آورند باب طبع صاحبان قدرت و ف

 .دستکاری می شوند

 تغال و تورم و نحوە استخراج آنها اشارە می کنم که در دولت های احمدی نژاد دادە می شد و دولت روحانی وبعنوان مثال به آمارهای اش

و نیم درصد است اما کارشناسان مستقل آنرا بین  ۱۱رئیسی هم به شیوە آنان عمل می کند. نرخ بیکاری اعالم شدە توسط ادارە آمار حدود 

قانون کار را بتواند دور  ٤۱ه دولت روحانی آمار تورم را کمتر از حد واقعی اعالم کرد تا مادە درصد می دانند. در سال گذشت ۱۱تا  ۱١

 .بزند و دستمزدها را کمتر از تورم افزایش دهد. امسال به نظر می رسد که دولت رئیسی می خواهد کل قانون را کنار بگذارد

 های اخیر، در میانه سال و در شرایطی که مهلت بررسی:" در سالایمان گنجگاهی پس از حمایت از برنامه بودجه دولت می نویسد

ح درخواست های دولتی با طرمیزان حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت در بودجه به پایان رسیده است، برخی کارکنان دستگاه

ظیر تار افزایش حقوق خود شده و بعضا اقداماتی نالعاده خاص و... خواسالعاده ویژه، فوقهای مختلف نظیر اختصاص فوقدر قالب

دهنداعتصاب یا تجمع اعتراضی ترتیب می . 

میلیونی اقلیت جامعه را تشکیل ۱۱های بسیار باالست، مطالبه این گروه که با جمعیت از طرفی در حالی که کشور درگیر مبارزه با تورم

های باال و به تبع آن گرانی برای اکثریت جامعه شده استدار شدن تورمادامهها در خصوص دهند، منجر به افزایش نگرانیمی . 

ری آن به بگیر درخواست تسای که هر از چند گاهی توسط یک قشر از کارکنان دولت مطرح شده و به تبع آن باقی اقشار حقوقمطالبه

 . ."بخش خود را دارند

ل های پایین جامعه نظیر کارگران، کشاورزان، نیروهای خدماتی و... که در مشاغمیان دهکو در قسمت دیگری می افزاید:" . در این 

لتی، تورم شوند. به این صورت که با چاپ پول و اضافه کردن آن به دستمزد کارکنان دودولتی جایگاهی ندارند، بیش از همه متضرر می

جه، اقدام های ناشی از چاپ پول خواهند شد. در نتیاند متحمل هزینهدرآمد نداشتهو گرانی در جامعه تشدید شده و عمال اقشاری که افزایش 

ر به ایجاد یابد..." افزایش حقوق معلمان آن هم به این میزان، قطعا منجمذکور، فاصله طبقاتی و فقر بیش از پیش در جامعه افزایش می

ویب ه این است که همچنان معلمان با تشکیل تجمعات اعتراضی به تصتوجبحران جدی در امر کسری بودجه خواهد شد. نکته قابل

بندی انتقاد کرده و خواهان افزایش بیشتر حقوق خود در قالب این طرح هستندضعیف الیحه رتبه . 

خه چر های دومینووار کارمندان دولتی برای افزایش دستمزد مخالفت کرده تااست دولت با درخواستبنابر آنچه گذشت، ضروری

هم با  تورم، اقتصاد کشور را به ویرانی نکشاند. راهبردی که مطمئنا باید هم با عزم راسخ دولت و تحمل فشارهای مقطعی و-دستمزد

ها همراه شوداقناع افکار عمومی توسط دولت و رسانه ". 

بپردازند که نه  ه حکومت خلق کردە است کسانیحاال گیریم که فرضیات این نوشته درست باشد، ولی چرا باید تاوان این بحرانهایی را ک

های زیر خط یا  نقشی در خلق این بحرانها داشتهاند، بلکه قربانیانآن آن بودەاند بپردازند؟ نویسندە در این مقاله طوالنی با افزایش حقوق

قر و نداری یف مردمی که بخاطر فبقول یکی از رهبران اتاق بازرگانی زیر خط "مرگ" سرسختانه مخالفت می کند، اما نمی گوید تکل

د غازی کارشان به اتوبوس خوابی و مترو خوابی و گور خوابی کشیدە چیست. ایشان که این همه نگران تورم زا بودن دستمزدهای چن

ق به حقو هستند چرا بودجه های نجومی تورم زا به پاسداران، حوزە های علمیه و دیگر نهادهای انگلی و تبلیغاتی ... را رها کردە و

 .کسانی که کاال و دانش و بهداشت و رفاە برای جامعه تولید می کند بند کردە است؟

 

!حمایت کنیم شاغل و بازنشستە و مطالبات معلمان از مبارزه  

!ت کنیمبیمە درمانی موثر و رایگان حمایبرای همسان سازی، افزایش حقوق و  از مبارزه بازنشستگان  
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کارگری هفته گذر و نظری بر رویدادهای  

 جنگ کارگری

 

 

ر هفته های اخیر در پی تصویب ٠١ درصد به حقوق کارکنان دولت در سال آیندە هر هفته گروهی از کارکنان دولت با برگزاری تجمع و 

اعتصاب به این مبلغ ناچیز اعتراض کردەاند. دو هفته پیش کارکنان دادگستری در ٠١ شهر برای نشان دادن اعتراض و مخالفت شان 

با این تصمیم مجلس به خیابان آمدند و یا در تعدادی از شهرها اعتصاب و تعدادی نیز تهدید به استعفا کردند. در اثر این اعتراض جمعی 

و گستردە مجلس عقب نشینی کرد و الیحه افزایش حقوق کارکنان دادگستری را که رد کردە بود مجبور شد در دستور قرار دهد. آری 

 .اعتراض موثر است و هرچه جمعی تر و مصممانه تر باشد، زودتر به نتیجه می رسد

 

 اعتراضات خیابانی بازنشستگان

تراضات هر هفته که می گذرد خشم و اعتراض در میان بازنشستگان بیشتر می شود. بی تفاوتی عامدانه دولت و مجلس نسبت به اع

تمام شدن  قابل تحمل کنونی انجام می گیرد، نه تنها تا کنون موجبمطالباتی بازنشستگان که با هدف تسلیم آنان به وضعیت غیر 

ظاهرات اعتراضات بازنشستگان نشدە است بلکه به گسترش اعتراضات و شعله ور شدن خشم آنان منتهی شدە است. خشمی که در ت

گان در دست الکاردهای که بازنشستیکشنبه این هفته بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس و در چند شهر دیگر در شعارها و پ

لندتر از داشتند منعکس بود. در اجتماعات اما اثری از عقب نشینی دیدە نشد. شعار ها تندتر و صریحتر بود و فریادهای حق خواهانه ب

 .گذشته بود و فریاد تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم پر طنین ترین شعار بود

وق بازنشستگان، ضمن حمایت از تجمع های اعتراضی خواستار آزادی کارگر بازنشسته و فعال پیگیر حقگروە تلگرامی بازنشستگان  ۱۱

 .آقای اسماعیل گرامی که بهمین خاطر محکوم به زندان شدە گردیدند

ردە تر خواهد تبی هیچ تردید، اگر دولت و مجلس همچنان به نشنیدە گرفتن فریاد حق خواهی بازنشستگان ادامه دهند، موج اعتراضات گس

 .شد

 تجمع اعتراضی اخراجی های مخابرات استان خوزستان
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 ماە پیش از کار اخراج شدە بودند، ولی حکم بازگشت به کار گرفتهاند، به دلیل ٤تن از کارکنان اخراجی مخابرات خوزستان که  ٠۱

ای حک ی محلی خواستند کارفرما را مقید به اجرامتناع کارفرما از اجرای حکم هیئت اختالف، در این هفته تجمع و از مسئولین دولت

تن تبدیل قراداد کاری شان از موقت  ٠۱قانونی هیئت اختالف نمایند و آنان را به سر کار هایشان بر گردانند. علت اخراج دسته جمعی این 

قانون کار بودە است ٠مادە  ۱به دائم و شکایت از پیمانکار با استناد به تبصرە  . 

این مادە کارهایی که ماهیت  ۱مادە هفت ناظر بر شرایط تبدیل قرارداد موقت کار به دائم است. از نظر تبصرە  ۱تبصرە  گفتنی است که

انقضای مهلت  مستمر دارند، دائم تلقی می شود و اگر کارفرما بعد از اتمام دورە آزمایشی تکلیف استخدامی کارگر را روشن نکند، بعد از

ل تن غیر قانونی است و حکم بازگشت به کار نیز بهمین سبب توسط شورای ح ٠۱ود. بهمین دلیل اخراج این قرارداد دائمی تلقی می ش

نند. اما هیچ اختالف صادر شدە است. در چنین مواردی دستگاە قضایی و ادارە کار هستند که بایستی کارفرما را مکلف به اجرای قانون ک

 .کدام این کار را نکردەاند

کارگر در قزوین ٣اش جان باختن دلخر  

کارگر به  ٣در جریان آتش سوزی مهیبی که در "شرکت ثامن مهران گستر" واقع در شهرک چرم سازی قزوین بوقوع پیوست حداقل 

رفته نحو دلخراشی در میان جهنمی از آتش خاکستر شدند. طبق گزارشات منتشر شدە از این حادثه, محلی که انفجار در آن صورت گ

کارگر در آن کار می کنند ٠٧نزین هواپیما بودە است که انبار مخزن ب . 

کار  در مورد علت آتش سوزی گزارشی منتشر نشدە است. افزون بر این حادثه تعدادی کارگر در محل های مختلف نیز در اثر حوادث

من بودن و . علت تصادفات نا ایکشته و دەها کارگر دیگر در حین رفت و آمد به سر کار در اثر تصادف اتوبوس و مینی مجروح شدەاند

 .نقص فنی سرویسهای ارزان حمل و نقل بودە است

ی کارگر در اثر حوادث کار جان می بازند و چندین برابر آنان نیز فلج و از کا افتادە م ٧،٧گفتنی است که طبق آمار های رسمی روزی 

 .شوند

قرون به ربوط به اصول ایمنی و بهداشتی نیستند و پرداخت دیه را مبا وجود این فجایع اما کارگرفرمایان حاضر به رعایت قوانین م

ر افزایش این صرفه تر از پیشگیری می دانند. مسئولین دولتی و قضایی نیز با طفرە رفتن از مجازات در خور عمل کارفرمایان خاطی د

ازە فعالیت هم داشته باشد دولت و کارفرمایان اج فجایع سهم مهمی دارند. به تشکل کارگری که می تواند نقش مهمی در تقلیل حوادث کار

 .نمی دهند. راە کار وجود دارد اما زیادە خواهی کارفرمایان راە هر بهبودی را می بندد

آتش نشان در پالسکو ٠١تجمع اعتراضی کارکنان ادارە آتش نشانی در سالگرد جان باختن   

 !معیشت مناسب حق ماست

دی ماە در سالگرد  ۱٠ن واحد جمع کثیری از کارکنان آتش نشانی تهران به همراە خانوادە های شان در به گزارش کانال سندیکای کارگرا

تن از همکاران شان در هنگام خاموش کردن آتش ساختمان پالسکو مقابل شهرداری تهران تجمع کردند تا هم خاطرە  ۱١کشته شدن 

ن مسکن سیدگی به مطالبات شان شوند. افزایش حقوق با توجه به تورم، تامیهمکاران جان باخته خود را گرامی بدارند و هم خواستار ر

، بازنگری در رتبه مناسب، بازنشستگی آتش نشانان طبق قانون بازنشستگی ویژە کارهای سخت و زیان آور، ارتقاء پست پرسنل عملیاتی

سایر ارگانهابندی و گروە خدمتی مانند پرسنل شهرداری، فراهم آوردن امکانات رفاهی مانند  ... 

آتش نشان در جریان آن آتش سوزی مهیب، مدیران شهرداری به  ۱١گفتنی است که در هنگام آتش سوزی ساختمان پالسکو و کشته شدن 

عمل  آتش نشانان وعدەهای مزدی و شغلی متعددی دادند. یکی از وعدەها بازنشستگی مطابق قانون کارهای سخت و زیان آور بود. اما در

تن مطالبات اش یک از آنها پایبند نماندند. وقتی کارگر تشکل نداشته باشد امکان زیادی به غیر از اعتراض و اعتصاب برای گرفبه هیچ 

و کارفرما  ندارند. هر امتیاز و حقی را هم که در اثر اعتصاب به دست بیاورد بدون تشکل به سختی می تواند حفظ اش کند. وعدە مسئول

وق بدیهی برای آن اعتباری قائل شد. خواستهای آتش نشانان خواستهایی فوق العادە ای نیستند. همه اینها جز حق باد هواست و نمی توان

ر بگیرید و آن آنان هستند، اما چون تشکل ندارند همین خواستهایی بدیهی را به آنان نمی دهند. متشکل شوید تا بتوانید حقوق تان را آسانت

 .را نگه دارید

ن میدان نفتی یادآوراناعتصاب کارکنا  

افزایش  کارکنان میدان یادآوران در اعتراض به امتناع کارفرما از اجرای طبقه بندی مشاغل و دستمزد ناچیز اعتصاب نمودە و خواستار

 .حقوق و اجرای طبقه بندی مشاغل شدند
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فتی می بندی در شرکتهای پیمانکاری نگفتنی است با وجود اینکه بیش از دوسال از صدور بخشنامه وزارت نفت جهت اجرای طبقه 

یز که گذرد، اکثر کارفرمایان با سر دواندن کارگران و امروز و فردا کردن از اجرای طبقه بندی طفرە می روند. مدیران وزارت نفت ن

فتی به ردن شرکتهای نگویی آن بخشنامه را بنا به مصلحت روز دادەاند و خود نیز مایل به اجرای آن نیستند، هیچ اقدامی برای وادار ک

نفتی و  اجرای آن نمی کنند. بهمین دلیل در هفته های اخیر چندین اعتصاب با خواست اجرای طبق بندی و افزایش حقوق در شرکتهای

 .پتروشیمی انجام شدە است

این دور باطل  ان می پذیرد ومتاسفانه بسیاری از این اعتصاب ها به خاطر نبود تشکل مستقل غالبا با دادن وعدە بدون نتیجه ملموس پای

 .بارها تکرار و تکرا می شود

  

 اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر به پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان

دی ماە در اعتراض به بی توجهی مسئوالن به مطالبات صنفی شان مقابل  ۱٢کارگران شهرداری خرمشهر بنا به گزارش ایلنا در 

کردند. کارگران معترض در هر دو تجمع خود خواستار دخالت فرماندار و شورای شهر به جهت فرمانداری و شورای شهر تجمع 

ماە گذشته و همچنین کاهش اضافه کاری و اصالح قرارداد کاری خود شدند ٤پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە شان در  . 

البات کارگران کنند، بدون پرداخت کامل مطرداری تغییر میبه گفته ی یکی از کارگران:" پیمانکاران وقتی با پایان کار خود در یک شه

شوندای دیگر مییا از مجموعه خارج شده یا برنده مناقصه پروژه ". 

درصدی هزینه درمان ١١١اافزایش تعرفه های پزشکی و گران شدن   

عرفه برهای تازە حاکی از افزایش تدر شرایطی که قیمت دارو در اثر حذف سوبسید ارزی در هفته های اخیر چند برابر شدە است، خ

درصدی  ١۱دی ماە در گزارشی به این موضوع پرداخت و از احتمال افزایش  ۱٢های پزشکی در سال آیندە است. خبرگزاری ایلنا در 

 .تعرفه های پزشکی خبر داد

. 

 بازداشت دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران

بخاطر فعالیتهای صنفی به دو  ٠٢ی صنفی فرهنگیان محمد تقی فالحی که در بهمن به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلها

دی ماە بازداشت شد ۱٢سال حبس تعزیری محکوم شدە بود صبح روز چهارشنبه  . 

ندان شدصبح امروز محمد تقی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم روانه ز  . 

" دادگاه انقالب به دوسال حبس  ۱۲بخاطر فعالیت های صنفی خود باز داشت شده بود و در شعبه  ٠٢این فعال صنفی معلمان که بهمن ماه 

 تعزیری محکوم شده بود این حکم در نهایت در دیوان عدالت به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافته بود

ین فعال زندان و صدور احکام قضایی علیه فعالین صنفی خواستار آزادی فوری اشورای هماهنگی ضمن محکومیت هر گونه بازداشت ، 

 "صنفی است

  

 رد الیحه همسان سازی رتبه بندی معلمان توسط شورای نگهبان

مان و بنا بر گزارش رسانه ها شورای نگهبان طرح رتبه بندی معلمان را که توسط مجلس پس از اعتراضات سراسری گستردە معل

رای نگهبان شاغل و بازنشسته تصیب کردە بود رد و آنرا برای اصالح به مجلس بر گرداندە است. هنوز جزئیات ایرادات شوفرهنگیان 

فته شدە به طرح مصوب مجلس مشخص نیست. گفتنی است که طرح رتبه بندی مجلس از طرف معلمان سرهم بندی شدە خواندە شدە و گ

با آن فاصله زیادی داردتامین کنندە حداقل خواست معلمان نیست و  . 

در نظر  همین طرح را نیز قبل از دامنه دار شدن اعتراضات معلمان دولت و مجلس می خواستند به بایگانی بسپارند و بودجهای برای آن

عد از رفع که بنگیرند. اعتراضآت معلمان اما آنان را وادار به یک گام عقب نشینی از تصمیم شان وادار کرد. حال باید منتظر ماند و دید 

 .کردن ایرادات شورای نگهبان وضعیت طرح به کجا می کشد
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جمع کارکنان ادارە محیط زیست مقابل مجلست  

  

 کارکنان سازمان محیط زیست هم به اعتراضات برای افزایش دستمزد پیوستند

شان معترض و خواستار افزایش واقعی  درصدی حقوق ۱۱کارکنان سازمان محیط زیست نیز به جمع کارکنان دولت که نسبت به افزایش 

 .حقوق های شان هستند پیوستند

  

 ۱۱دی ماە شمار زیادی از کارکنان سازمان محیط زیست با تجمع در مقابل مجلس ضمن اعتراض به تعیین افزایش حقوق  ۱٢در 

گی بق با هزینههای واقعی زنددرصدی به حقوق کارکنان دولت در بودجه مصوب مجلس، خواستار افزایش واقعی حقوق هایشان مطا

میلیون حقوق می گیرند. حقوق  ٧تا  ٤شدند. گفتنی است که سطح حقوق کارکنان محیط زیست بسیار پائین است و اکثر آنان گفته شدە بین 

میلیون است ٤تا  ٣محیط بانان از این مبلغ کمتر و بین  . 

جمع لت در سال آیندە هر هفته گروهی از کارکنان دولت با برگزاری تدرصد به حقوق کارکنان دو ۱۱در هفته های اخیر در پی تصویب 

شهر برای نشان دادن اعتراض و مخالفت شان با  ۱۱و اعتصاب به این مبلغ ناچیز اعتراض کردەاند. دو هفته پیش کارکنان دادگستری در 

اض جمعی و تهدید به استعفا کردند. در اثر این اعتر این تصمیم مجلس به خیابان آمدند و یا در تعدادی از شهرها اعتصاب و تعدادی نیز

هد. آری گستردە مجلس عقب نشینی کرد و الیحه افزایش حقوق کارکنان دادگستری را که رد کردە بود مجبور شد در دستور قرار د

 .اعتراض موثر است و هرچه جمعی تر و مصممانه تر باشد، زودتر به نتیجه می رسد

  

رات گیالن در اعتراض به بدعهدی کارفرمااعتصاب کارکنان مخاب  

ت دی ماە نسبت به اصالح نشدن قراردادهایشان توسط کارفرما، تعلل در اجرای طبقه بندی و مشکال ۱٢کارکنان شرکتی مخابرات در 

 .بیمهای که برایشان ایجاد شدە، اعتراض کردند

نوشت خبرگزاری ایلنا به نقل از کارکنان در حال اعتصاب مخابرات گیالن : 

" ن برای طرح طبقه بندی مشاغل توسط شرکت شسکام اجرا نشدە و اختالف حقوق واریز نشدە، حق بیمه و بد عهدی به مسئلهای روتی

 " .مدیران تبدیل شدە است. همچنین هیچگونه تغییری در قرارداد پرسنل ارتباط سیار و دریافتی آنان اتفاق نیفتادە

وجود کار و تامین مشابه با وضعیت شرکت مخابرات گیالن است. این رفتار در واقع خالف قوانین ممتاسفانه در بیشتر شرکتها وضعیت 

اجتماعی است. ادارە کار وظیفه مند است جلوی این اعمال را بگیرد. اما از انجام وظیفه اش طفرە می رود. علت اش ممکن است 

نتیجهاش برای کارگر یکی استهمراهی با کارفرمایان یا گرفتن رشوە و غیرە باشد. بهر حال  . 

 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خواستار افزایش دستمزد ها شد

میلیون تومان در ماە شد و نوشت دستمزد هیچ  ۱١دی ماە صادر کرد خواهان افزایش دستمزد به  ۱٢این شورا در بیانیهای که در 

میلیون باشد ۱١کارگری نباید کمتر از  . 

صلی بیانیه به شرح ذیل استبخش ا :. 

ین نرخ مزد ما آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزد سال آینده. جلسات پشت پرده شورایعالی کار برای تصمیم گیری بر سر تعی

 کارگران آغاز شده است

ار و ری شود و شورایعالی کاولین حرف ما کارگران اینست که ما برده نیستیم که از باالی سرمان در مورد نرخ مزدمان تصمیم گی

یم و نمایندگان منتخب تشکلهای دست ساز حکومت را که تحت عنوان "جامعه کارگری" در آن شرکت دارند را به رسمیت نمی شناس

یشتر سطح قبول نداریم... از نظر ما الیحه بودجه بر کاهش میزان حداقل دستمزدی که قرار است برای ما کارگران تعیین شود و سقوط ب

 .معیشت و زندگی مان تاثیر مستقیمی دارد

 .ما اعتراض خود را به این الیحه ریاضتی اعالم کرده و آن را تعرضی همه جانبه به زندگی و معیشت همه مردم می دانیم
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 اندهاعتراض به سطح نازل دستمزد ها از موضوعات مهم مورد اعتراض ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان و ما زیر خط فقر ر

 .شدگان در جامعه است و این جنبشی است اجتماعی که به همه مردم مربوط است

لیون خانوار به آمارها و گزارشات از فقر مسکن، فقر درمان، فقر غذایی و انواع فقر حکایت کرده و فقر معیشتی بیداد میکند. میلیون می

 .زیر خط فقر رانده شده اند و این سرازیری انتها ندارد

ی مهم در این قدرتمند تر و متحد تر از هر سال باید به میدان بیاییم و از زندگی و معیشت مان دفاع کنیم. ما کارگران نفت نیرویامسال 

ه زندگی مان جدال هستیم و در کنار سایر کارگران و معلمان و بازنشستگان و کادر درمان میتوانیم متحدانه علیه این تعرض بیشرمانه ب

شکیل بدهیمجبهه قدرتمندی ت . 

 .خواست افزایش دستمزدها مطالبه اول ما کارگران نفت در اعتراضات دو سه ساله اخیر بوده است

تمزد ما در اعتصاب هزاران نفره تیرماه خود ضمن اعالم سطح حقوق درخواستی مان در رده های مختلف تخصصی اعالم داشتیم که دس

میلیون باشد ۱۱هیچ کارگری نباید کمتر از  . 

میلیون است ۱۲میلیون تومان رسیده است، رقم مورد تاکید ما  ۱۲ال با توجه به اینکه خط فقر به باالی امس . 

میلیون مزد  ۱تا  ٣بویژه بخش بسیاری از همکاران ما در مراکز مختلف نفتی که بصورت کارگر ساده به کار اشتغال دارند بعضا 

 .میگیرند و سطح آن بسیار نازل است

ارکان  حداقل دستمزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار و از باالی سر کارگران تعیین میشود مبنای مزدی همکارانبعالوه میزان 

ل شرکت کند و ثالثی ما نیز هست. بنابراین شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت وظیفه خود میداند که فعاالنه در این جدا

همه کارگران در سطح جامعه باشد صدای اعتراض همه کارگران نفت و . 

 .خالصه کالم اینکه ما بر چهار نکته زیر تاکید داریم

د و شورای عالی کار نماینده ما نیست و آنرا قبول نداریم و اجازه نمیدهیم که همچون برده با ما رفتار شود. خودمان با قدرت متح -۱

 .سراسری مان به میدان می آییم و رقم می دهیم

  

میلیون و مزد هیچ کارگری نباید از این رقم کمتر باشد ۲۱حداقل دستمزد  -۱ . 

 .الیحه بودجه را قبول نداریم و به آن اعتراض داریم -٣

 .درمان رایگان همگانی، تحصیل رایگان برای همه کودکان و داشتن حق مسکن حق مسلم همه ما مردم است -۰

د در صفی گذاشتن در زیر این بیانیه و بیانیه هایی که به این مناسبت انتشار می یاب از همه بخش های کارگری می خواهیم که با امضا

 .متحد بایستند

  

 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۱۰۱۱دی  ۱٠  

!نیمک  مبارزه شوک درمانی و آزاد سازی قیمتها  فقر و فالکت آور متحدانە علیە سیاست  

!حقوق بیکاری بدهددولت باید بە همە بیکاران   

!برای بیکاران وظیفە دولت استایجاد اشتغال   
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شرکت به جوالن بی قانونی در میان آب در شوش در اعتراض از هشتمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت عکسی  

 

معلم فعال صنفی دیگر در این هفتهبازداشت دو   

 

روانه زندان شدو این هفته بازداشت  مریم کبیری فعال صنفی معلمان به دلیل حق خواهی   

اض و برای رهان   بە بازداشت ی متحدانە اعیر !مبارزه کنیم او و سایر معلمان حق طلب زندانی  مریم کبیر  



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(
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زندانی شدبه دلیل حق خواهی فعل صنفی معلمان  حسن رمضانپور  

اض !کنیم و برای آزادی اش مبارزه کنیم  متحدانە بە بازداشت او اعیر  

 

یه " ید: *برای تماس با نشر نگ کارگری" یم توانید با آدرس زیر تماس بگیر
ُ

 ج

sabosob@gmail.com 

یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را  نگ کارگری" نشر
ُ

*"ج

 یم توانید در آدرس زیر ببینید: 

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