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 یادداشت  
!میلیون جمعیت فقیر ٦٠حذف ارز ترجیحی بە کام سرمایە داری رانتخوار، علیە   

 صادق کار

 

 

حمایت شدید سرمایەداران رانتخوار از حذف ارز ترجیحی و زمینە سازی برای از میان برداشتن آن بە روشنی نشان می دهد کە حذف 

ارز ٤٢٠٠ تومانی بە سود منافع کدام طبقات و گروە های اجتماعی و بە زیان کدام طبقات و گروەهای اجتماعی تمام خواهد شد. برندە 

اصلی آزاد سازی قیمتها بدون هر گونە تردید سرمایەداران رانتخوار سوار بر قدرت دولتی و بازندگان آن همان ٦٠ میلیون نفر از 

جمعیت کشور بە اضافە میلیونها نفری هستند کە بە آنان افزود خواهند شد. جمعیتی کە کە در اثر اعمال این گونە سیاستها دچار چنان 

 فقری شدەاند، کە بدون حمایت معیشتی نمی توانند شکم هایشان را سیر کنند

 

صاددانان فضا سازیهایی که دولت و حکومت به همراە اتاقهای بازرگانی بعد از استقرار دولت رئیسی با کمک رسانههای وابسته و اقت

 ی برای آزاد سازی قیمت کاالهای اساسی به راە انداخته بودند روز گذشته با ارسال الیحه دولت برای حذف ارزمدافع شوک درمان

تومانی به مجلس وارد مرحله تازەای شد ٤۲۰۰ترجیحی  . 

فرمایشی و  با وجود اینکه این الیحه هنوز در مجلس به تصویب نرسیدە است، با این همه نظر به ترکیب نمایندگان دستچین شدە مجلس

ویب خواهد خواستگاە های طبقاتی و عملکرد و موضعگیری های تا کنونی آنان، الیحه دولت به احتمال قریب به یقین در مجلس به تص

 .رسید و یکی از وعدەهای دولت کارگزار اتاقهای بازرگانی و ولی فقیه عملی خواهد شد

ذف ارز ولت از طیف های مختلف )چپ و ساختارگراها( برآورد کردەاند، حآنطور که کارشناسان اقتصادی منتقد سیاستهای اقتصادی د

اصله بیشتر ترجیحی اختصاص یافته به تامین کاالهای اساسی، موجب جهش شدید قیمت کاالهای اساسی و افزایش فقر و تنگدستی و ف

 .طبقاتی در جامعه خواهد شد

ه وجود ارزار وسیعی را علیه ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن با این ادعا کطی ماە های گذشته سرمایه داران رانتی وابسته به قدرت ک

ومتی ارز ترجیحی باعث افزایش تورم و فساد می شود به راە انداخته بودند تا هر مانعی را از سر راە سرمایهداری فاسد رانتخوار حک

وعدە انجام  ز جنس همین جماعت است به آنان پیشاپیشبرای حذف ارز ترجیحی بزدایند. دولت فریبکار مدعی عدالتخواهی که خود نیز ا

 .عملی کردن این درخواست و سایر درخواستهای اتاق های بازرگانی رادادە بود

 .دادە بود
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الیی بر سر الزم نیست کسی حتما کارشناس اقتصادی باشد تا بفهمد با حذف ارز ترجیحی که در واقع اسم رمز شوک درمانی است، چه ب

قر و بگیران و تهی دستان و بینوایان بوجود می آید. کافی است که نگاهی به آمار و ارقام قیمت مایحتاج مردم و رشد فمزد و حقوق 

ا رانتخوران فالکت که در آمارهای دولتی نیز تا حدودی انعکاس داشتهاند بعد از گرانی بنزین بیندازیم تا بدانیم چه سرنوشت شومی ر

میلیون ایرانی رقم بزنند ٦۰د می خواهند برای فاسد به بهانه مبارزە با فسا . 

تاری مشکل سرمایه داران و سازمانهای کارفرمایی با ارز ترجیحی اما فساد زا بودن آن نیست. اگر ارز ترجیحی سهمی در فساد ساخ

اندن سه به فالکت و فقر کشدارد بواسطه فساد دستگاە حاکم و همین سرمایه داران رانتخواری است که از صدقه سر همین نظام در ازای 

 .چهارم جمعیت کشور به ثروتهای افسانهای باورنکردنی رسیدەاند

ارج مشکل این جماعت و صاحبان قدرت محدودیت های اندکی است که ارز ترجیحی بر سر تسلط کامل آنان بر بازرگانی خارجی و خ

ود و ز ترجیحی هم این موانع اندک از سر راهشان برداشته می شکردن سرمایه های شان از کشور بوجود آوردە است. با برداشته شدن ار

ایه دستگاە والیت هم تعیین و کنترل قیمتها تام و تمام در اختیار آنان قرار می گیرد و به تبع آن می توانند انحصار قدرت سیاسی را زیر س

 .و تفنگ شرکای پاسدارشان برای خود حفظ کنند

ی ر سالهای آخر دولت روحانی که داشت همین سیاستهای محبوب آنان را با آهنگ مالیمتری پیش ماز خاطر نبریم که همین جماعت د

ودند برد، وقتی دولت بخاطر کمبود بودجه و ارز از آنان خواست ارزهای ترجیحی کاالهای صادراتی شان را که در خارج ذخیرە کردە ب

م نیست که نجالی به پا کردند و به یکبارە از روحانی روی برگرداندند. معلوبه دولت بر گردانند، رهبران همین اتاقهای بازرگانی چه ج

 !اگر ارز ترجیحی باعث فساد و رانتخواری است، چرا تا آن زمان دم فرو بسته بودند و اعتراضی نکردە بودند

الح و بی درآمد و به اصط گفته می شود دولت برای اجتناب از تاثیر ویرانگر حذف ارز ترجیحی روی معیشت گروە های کم درآمد

هزار افزایش دهد. این افزایش نظر به اینکه قیمت  ۱۱۰هزار تومان به  ٥٥میلیون نفر فقیر تولید شدە در رژیم را از  ٦۰جبران آن یارانه 

دیگر به  ها نفرکاالهای اساسی با حذف ارز ترجیحی چهار تا پنج برابر خواهد شد، مانع از تهی تر شدن سفرهای مردم و افزایش میلیون

و برنج درمانگان معیشتی نخواهد شد. زمانی که ارزش یارانه ها قبل از حذف ارز ترجیحی کمتر از ارزش یک شانه تخم مرغ و یک کیل

هزار تومان یارانه شاید نتوان چند عدد نان خرید ۱۱۰است، با  . 

ذف ای از میان برداشتن آن به روشنی نشان می دهد که ححمایت شدید سرمایهداران رانتخوار از حذف ارز ترجیحی و زمینه سازی بر

ندە تومانی به سود منافع کدام طبقات و گروە های اجتماعی و به زیان کدام طبقات و گروەهای اجتماعی تمام خواهد شد. بر ٤۲۰۰ارز 

میلیون نفر از  ٦۰دگان آن همان اصلی آزاد سازی قیمتها بدون هر گونه تردید سرمایهداران رانتخوار سوار بر قدرت دولتی و بازن

ها دچار چنان جمعیت کشور به اضافه میلیونها نفری هستند که به آنان افزود خواهند شد. جمعیتی که که در اثر اعمال این گونه سیاست

 .فقری شدەاند، که بدون حمایت معیشتی نمی توانند شکم هایشان را سیر کنند

رکان قیمت ها و تورم دم به دم افزایش پیدا می کند، نه راە کار است و نه موثر. خود دست اند دو برابر کردن یارانه ها در شرایطی که

ی مشابه آزاد سازی قیمتها هم این را بخوبی می دانند، ترفندی است فریبکارانه جهت پیشگیری از انفجار اجتماعی و خیزشهای مردم

وع حذف له پاسداران ارتجاع و استبداد به شکل وحشیانهای قتل عام شدند. شرکه در آن عدە زیادی از جوانان مبارز بوسی ٩٨خیزش آبان 

ارز ترجیحی درست در سالگرد خیزش آبان به نوعی عرض اندام رژیم و هواداران رژیم در مقابل مردم و دهن کجی آنان به 

میلیون جمعیت به فقر و فالکت کشیدە  ٦۰ه آن آزادیخواهان و خانوادە های گرانمایه جانباختگان نیز هست. اکنون زمان آن رسیدە است ک

نها نفر اجتماعی رژیم اگر نمی خواهند وضعشان از این که هست بدتر شود، وهمچنین میلیو -شدە توسط مجریان سیاستهای اقتصادی

 ٩٨زش آبان زین ندادند وخیدیگری که در اثر سیاست شوک درمانی رژیم به آنان افزودە خواهند شد، با الهام از آنهایی که تن به گرانی بن

 را خلق کردند 

 به پا خیزند و ریشه ظلم و بیداد را از بیخ و بن بر کنند! راە دیگری برای خالصی باقی نماندە است

 
 

ی
ان شاغل و بازنشستە برای افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگ از مبارزه کارگران و مزدبگیر

 حمایت کنیم

 دولت موظف است بە همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند ! 
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. بخش چهارم 21جنبش تعاونی در قرن    

 جان کرل

 

 

شوالیە های کار در 1886-1887، با اعتصاب سراسری اول ماه مە برای 8 ساعت روز در سال 1886 و سپس شورش "هایمارکت" 

و سرکوب قطعی آن شکست خوردند. متعاقباً تعاونیهای کارگری وابستە بە شوالیە های کار نیز توسط ترکیبی از نیروهای نظام سرمایە 

داری و دولت نابود شدند. این پیروزی نهایی سرمایە داری صنعتی در ایاالت متحده و پایان دورانی بود کە کارگران صنعتی فکر می 

کردند می توانند این نظام را از نظر اقتصادی شکست دهند و با ایجاد یک سیستم تعاونی موازی بدیل، از طریق رقابت مسالمت آمیز بر 

 .سرمایە داری غلبە کنند. با زوال شوالیە ای کار، جنبش کارگری آمریکا بر پایە ای متفاوت از جنبش اروپایی ادامە یافت

 ادامە -تاریخ مختصر تعاونیها در امریکا 

، خرده کشاورزان امریکا نیز در جنبشهای تعاونی با همان انگیزه ها، استراتژیها 1890و  1866در همان دوران، بین سالهای 

و اهداف متشکل شدند. به یمن قانون "مزرعه داری خانگی" آبراهام لینکلن جامعۀ روستائی امریکا در آن زمان اساساً از 

زاریابی برای محصوالت شان در تعاونیها متشکل مزارع خانوادگی آزادی تشکیل می شد، که برای تأمین نیازهای عمومی و با

نشنال  شده بودند. مخالفان آنها، راه آهن، بانکداران، داللها و واسطه ها بودند. سازمانهای اصلی کشاورزان ابتدا
یفۀ بودند. تعاونیهای دهقانی، به موازات جنبش اتحادیه ای، وظ ائتالف دهقانی : کلبۀ ملی( و سپسNational Grange) گرنج

اصلی خود را سازماندهی یک ساختار بدیل اقتصادی می دانستند که بتواند به جای ساختار موجود بنشیند: شبکه گسترده و 

ائتالف  محکمی از تعاونی ها که بتواند اهرم رهایی آنها از ستم اقتصادی باشد. مایکل شوارتس، مورخ امریکائی، تجربۀ
 نامیده است که تاکنون توسط یک جنبش اعتراضی آمریکائی بروز یافته است". را "متهورانه ترین نهاد معارضی دهقانی

https://bepish.org/taxonomy/term/2576
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با گسترش و تحول جنبشهای کارگری و دهقانی، جنبش تعاونی مصرف نیز به عنوان جریان سوم در جنبش تعاونی شکل 

شده بود، اما در جنگ های اولیه مستقالً در آمریکا شروع گرفت. البته جنبش تعاونی مصرف خرده فروشان در همان دوره

بریتانیا، که  Rochdaleهای مصرف با پیشه کردن سیستم روچدیل ها با رقبای سرمایه دار نابود شده بود. بعدها تعاونیقیمت

مبتنی بر حفظ قیمتها در حدود نرخ بازار و اعطای تخفیف به مشتریان عضو بود، توانستند به موفقیتهایی دست یابند. 

شدند موفقیتای چشمگیری داشتند. اما سوی دیگر ی که توسط سازمانها و اتحادیه های دهقانی اداره میهای تعاونفروشگاه

ها توسط کارگران و کارمندانی اداره می شدند که لزوماً اعضای تعاونی نبودند. این رویکرد روچدیل این بود که این فروشگاه

افع تبدیل شد. چنان که پیشتر گفته شد، طبق ایدۀ مذکور تعاونیهای رویکرد به یک نسخه بدیل برای ایدۀ تعاونی مشترک المن

عظیم مصرف مالک تمام کارخانه ها و مزارع بودند و سیستم دستمزد در آن لغو نشده بود، بلکه عمومیت یافته بود. جنبش 

کار و رهایی تعاونی مصرف با این چرخش آنچه را که هدف اصلی جنبش تعاونی کارگری بود، یعنی دموکراسی محل 

 کارگران از بردگی مزدی، کنار گذاشت.

و سپس شورش  1886ساعت روز در سال  8، با اعتصاب سراسری اول ماه مه برای 1887-1886شوالیه های کار در 

"هایمارکت" و سرکوب قطعی آن شکست خوردند. متعاقباً تعاونیهای کارگری وابسته به شوالیه های کار نیز توسط ترکیبی از 

وهای نظام سرمایه داری و دولت نابود شدند. این پیروزی نهایی سرمایه داری صنعتی در ایاالت متحده و پایان دورانی بود نیر

که کارگران صنعتی فکر می کردند می توانند این نظام را از نظر اقتصادی شکست دهند و با ایجاد یک سیستم تعاونی موازی 

سرمایه داری غلبه کنند. با زوال شوالیه ای کار، جنبش کارگری آمریکا بر پایه ای بدیل، از طریق رقابت مسالمت آمیز بر 

متفاوت از جنبش اروپایی ادامه یافت. جنبش سوسیالیستی و احزاب کارگری در بخش اعظم اروپا به نیروی مطرح و جاافتاده 

مورخ،  کیم ووس، است حذف شدند. چنان کهای در صحنۀ سیاسی تبدیل شده بودند، در حالی که در آمریکا از جریان اصلی سی

می نویسد: "مناسبات کارگر و کارفرما، و سیاست کارگری در امریکا استثنایی اند،  تکوین استثناپنداری آمریکایی در کتاب

 کارفرمایان پیروز شدند." 1887و  1886فقط به این علت که در مبارزات طبقاتی سالهای 

نیز  ائتالف دهقانی ونی در مناطق روستایی آمریکا چند سال بعد تکمیل شد: زمانی که سازمانغلبۀ سرمایه داری بر سیستم تعا

شاهد نابودی تعاونی های خود و شکست شبکۀ آنها در مقابله با ائتالفی از بانکداران، عمده فروشان و تولیدکنندگان بود که 

 را از آنها سلب کردند.اعتبار، منابع، و تأمینات آنها را قطع کردند و امکان دادوستد 

دست به بازی با آخرین کارت باقیمانده شان زدند: آنها با تشکیل ائتالفی در قامت یک "حزب  شوالیه های کار و ائتالف دهقانی

، که موفق ترین حزب سوم در تاریخ آمریکا بوده حزب پوپولیست سوم"، وارد سیاستهای انتخاباتی شدند و در سازماندهی

در رساندن ویلیام جنینگز برایان به ریاست  1896ی داشتند. اما در نهایت به دموکرات ها پیوستند و در سال است، نقش اساس

 جمهوری با اختالفی حاشیه ای ناموفق ماندند.

 

 

 

ان حمایت کنیم اضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیر  ! از اعتصاب و اعیر

 

 

کا مبارزه کنیمعلیە رسکوب سندیکاها و تشکلهای کا ان و اعضای آنان مشیر  ! رگری و پیگرد رهیر
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 ُجنگ کارگری

 تبهکاری بە جای پیمانکاری

 صادق

 

 

اقدامات پیمانکار شهرداری کوت عبدهللا همگی ضد انسانی، خالف قانون و فراتر از آن تبهکارانە و مستوجب مجازات است. او بایستی 

 حاکمە و مجازات شود. اما تبهکارتر از پیمانکار مدیران و مسئولین نهادهایمانند یک دزد و تبهکار بخاطر اعمال تبهکارانە اش م

هکاری دولتی امثال ادارە کار، شهردار، استاندار و امثالهم هستند کە بە هر دلیل چشم بر تبهکاری های پیمانکار بستەاند و جلوی تب

تند ش کە خواهان دادن مطالبات پرداخت نشدە مزدی شان هسهای او را نگرفتە و نمی گیرند و یکی از آنان کارگران حق طلب و زحمتک

 .را متهم بە شورشگری و باج خواهی و تهدید می کنند و مانع بر سر راە پرداخت دیون پیمانکار بە کارگران ایجاد می کنند

 

روزنامه اعتماد در ۱٩ آبان گزارش نسبتا جامع ای راجع به وضعیت و شرایط زیستی مردم در کوت عبدهللا را منتشر کرد. در 

گزارش تکان دهندە اعتماد که با عنوان "روایت اعتماد از کوت عبدهللا، مردمانش، از کارگرانش، از محبت هایش..." منتشر 

شد گزارشگر این روزنامه کارگران شهرداری شهر و اعتصابات و ضعیت آنان را در مرکز توجه گزارش قرار دادە است. به 

واقع اعتراضات کارگران شهرداری باعث شدە است که مشکالت شهر و مردم آن از طریق این گزارش به اطالع مردم سایر 

 .شهرها هم برسد

در بخشی از گزارش به رابطه پیمانکار با کارگران شهرداری و با اعتصابات و اعتراضات آنان پرداخته شدە است که جای 

مکث بسیار دارد. من در این نوشته نظر به اعتراضات گستردەای که علیه رفتار و قانون شکنی ها و خودسری های شرکتهای 

پیمانکاری در میان کارگران این شرکتها در سراسر کشور وجود دارد، خودم را محدود به این بخش از گزارش کردەام. خبر 

نگار پس از شرح سابقه اعتراضات کارگران شهرداری در شهر کوچک و تازە تاسیسس کوت عبدهللا به علل آنها از زبان خود 

کارگران و مردم عادی شهر از بقال و ساندویج فروش گرفته تا کتاب فروش می پردازد. هر جا هم که سراغ شهردار و نمایندە 

مجلس می رود به درستی آنان را در حاشیه قرار می دهد تا نکند برجسته کردن حرفهای دروغ مقامات بی خاصیت و فاسد 

اصالت گزارش اش را از بین ببرد. از این گونه گزارشات مستند که مرجع آن مردم باشند و نه قدرتمندان یا وابستگان به آنان 

در مطبوعات ایران ما کم می بینیم. مگر آنکه پای رقابتهای جناحی در میان باشند و مردم وسیلهای برای سئواستفادە برای 

 .کوبیدن رقیب
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 ُجنگ کارگری

دلیل اصلی اعتراضات کارگران شهرداری پرداخت نکردن منظم و به موقع دستمزدهای ناچیز آنان است، بهمین جهت 

خبرنگار درآغاز در پی علل آن بر می آید و در می یابد که کارفرما بخش قابل توجهی از دستمزدها را با سند سازی می دزد و 

آن بخش اندک را هم که باید بدهد معلوم نیست به چه علت به آسانی و با زبان خوش نمی دهد و با چند ماە تاخیر و بصورت 

قطرە چکانی به کارگر می دهد و کارگر را زجر کش می کند. همین نحوە پرداخت عمال کارگر را به گروگان کارفرما تبدیل 

می کند و به او امکان می دهد با سرنوشت و معیشت خانوادە های کارگران بازی کثیفی را به راە بیندازد. این را خوانندە در 

خالل خواندن گزارش و از زبان خود کارگران و بیشتر از آن از زبان کسبه شهر که به کارگران نان و قند و شکر و پنیر و 

 .تخم مرغ و مداد و کاغذ نسیه می دهند کشف می کند

خبر نگار در جایی از گزارش به تهدید کارگران و گرفتن سفته توسط کارفرما، ندادن وسایل و لباس کار و جعل فاکتور برای 

گرفتن پول وسایل خریدار نشدە از شهرداری اشارە می کند. در ادامه به سکوت ناگریز کارگرانی که پنج ماە حقوق نگرفته 

پیمانکار امر می کند که اگر کار می خواهند، شرط همین است که عاقل باشند و اگر حقوق  ":بودند می پردازد و می نویسد

کشند وگرنه حساب شان با این سفته ها صاف می شودعقب افتاد، هوار ن« دو، سه روز»شان  وسیله تهدید پیمانکار سفته  .".

این  های سفید امضاست که هم این سفته ها و هم تهدید کارفرما هر دو ظاهرا مخالف قانون کار هستند، با این حال دولتمردان

زیر کار سیبیلی نادیدە می گیرند. وقتی که و گونه قانون شکنی ها را که در بسیاری از محل های کار رواج پیدا کردە زیر

ار داشت که دولت رئیسی می می گوید قراردادهای موقت برای منظبط کردن کارگران مفیدند )نقل به معنی( دیگر نباید انتظ

 .پیمانکاران متوسل به گرفتن سفته سفید امضا از کارگران نشوند

 در بخش دیگری از گزارش به تقلب کارفرما برای جا زدن اعضای خانوادە و دوستان خودش بعنوان کارگر شهرداری و

عکس هایی برایم فرستاده اند از فاکتورهایی درباره  ":پرداخت دستمزدهای کالن به آنان اشارە می کند و می نویسد

پای  رداری کوت عبدهللا؛ رفتگری که وجود خارجی ندارد ولیمیلیونی پرداخت شده به رفتگر شه ۷۰ میلیونی و ۵۰ حقوق

ن می فاکتور، مهر و امضای یک مسوول دارای وجود خارجی نشسته است. عکس هایی برایم فرستاده اند از مدارکی که نشا

فته اندماه است حقوق نگر ۱۱ دهد پیمانکار چطور سندسازی کرده درباره تسویه کامل با کارگران؛ همین کارگرانی که ". 

 .... "چطور سندسازی کرده درباره تسویه کامل با کارگران؛ همین کارگرانی که ۱۱ ماه است حقوق نگرفته اند

جعل سند پرداخت دستمزد به همین شیوە که در شهرداری این شهر انجام گرفته نیز یک رویه معمول در بسیاری از شرکتهای 

 پیمانکاری است و گاە و بیگاە در هنگام اعتراضات در شرکتها توسط کارگران افشا شدە اند،

 کارگر شهرداری با لیسانس رشته معماری

کارگری که به دلیل نیافتن کار به رغم داشتن لیسانس معماری با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد رسمی در شهرداری کار می 

از کجاش بگم؟ اولی نداره که بخوام شروع کنم. االن برج ٨ هستیم هنوز حقوق برج ۲ رو  ":کند در پاسخ به خبرنگار می گوید

نگرفتیم. عیدی و سنوات پارسال رو نگرفتیم. اونی که میدن رو هم علی الحساب میدن. اگه حقوقت دو میلیونه، یه تومنشو االن 

۵ ساله کارگر شهرداری ام، کارگر روزمزد؛ با لیسانس معماری، با معدل لیسانس ۱۷ و خورده  .میدن، یه تومنشو ٨ ماه بعد

ای، حقوقم، ماهی یک میلیون. اول گفتن بیمه میشین. حاال یه ماه حق بیمه رد می کنن، ۴ ماه رد نمی کنن. یعنی بیمه ات هم رو 

هواست. از کل این ۵ سال، فقط یه سال بیمه دارم. پیمانکار حقوق ما رو نمیده ولی لیست می سازه با اسم ۳۰ تا دوست وآشنا و 

جلوی اسمشون می نویسه ۵۰ میلیون، ۴۰ میلیون، ۲۰ میلیون. یعنی اینا کارگرشن و بهشون ۲۰ میلیون و ۴۰ میلیون 

و ۵۰ میلیون حقوق داده. از توی همین لیست اسم بچه شو بیرون کشیدیم؛ بچه ۱۵ ساله که به عنوان کارگر شهرداری معرفی 

۳۰ نفر دوست و رفقاش بودن. اصال کارگر  .کرده بود. واسش ۱۵ میلیون حقوق نوشته بود. لیست رو با اسم ٨۰ نفر بسته بود

۵۰ نفر، کارگر شهرداری بودن. لیست رو برد نشون شهردار داد گفت این پولی که به  .نبودن. اصال ساکن کوت عبدهللا نبودن

 !من دادی به حقوق همه کارگرا نمی رسه

 اگر اعتراض کنی می گویند شورشی هستی

این کارگر می افزاید اگر اعتراض کنی می گویند شورشی هستی. در جای دیگری یکی از شهرداران در سال ٩٨ کارگران را 

متهم به شورشی بودن می کند و آنان را فریب خوردە و دروغگو می خواند و به اغراق گویی متهم و مطالبه دستمزدهایشان را 

باج خواهی می نامد. کیست که نداند، تکلیف چنی کارگری با این اتهامات سنگین ناروا که یک مقام دولتی به او نسبت می دهد 

 با کرم الکاتبین است. صدها کارگر و معلم با همینگونه اتهامات به تا دە سال زندان محکوم شدەاند
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 ُجنگ کارگری

 تهیە کنندە این گزارش پر و "بنفشە سام گیس"

 ":پیمان در اشارە بە اتهام شورشی خواندن کارگران توسط شهردار پیشین نوشت

 اوایل سال ٩٨، وقتی شکم زن ها و بچه ها

گرسنه ماند، رفتگران و الیروب کارهای شهرداری کوت عبدهللا در اعتراض به ۳ ماه و ۵ ماه حقوق عقب افتاده، بیل و گاری 

های شان را زمین گذاشتند و تلنبار زباله های جمع نشده، تپه شد و راه مردم کوچه و خیابان را بست. آن وقت، شهردار، پشت 

میکروفن ها رفت و درباره »اغتشاشگران« افشاگری کرد. »کارگران جمع آوری زباله به علت مسائل سیاسی، حزبی و قومی 

کار را تعطیل کرده اند.آنها وانمود می کنند که به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق کار نمی کنند در حالی که حقوق آنها فقط ۳ ماه 

 . ."و بیمه آنها کمتر از ۲ ماه عقب افتاده است

 پرداخت یک پنجم حق بیمه

کارگر مورد مصاحبه به خبر نگار گفته است پنج سال است که برای پیمانکار کار کردە است اما جمعا بجای پنج سال برایش 

یک سال حق بیمه رد کردەاست. یعنی اینکه کارفرما حق بیمه ٤ سال کارگر را باال کشیدە است و با این کار غیر انسانی 

کارگران و خانوادە هایشان را از درمان و سایر مزایای تامین اجتماعی محروم کردە است. وظیفه پیگیری این اعمال ادارە کار 

و سازمان تامین اجتماعی هستند و به تبع آن اگر نه بیشتر که حداقل به اندازە پیمانکاران مقصرند. شهردار پیشین با زدن اتهام 

شورشگری به کارگران حق طلب بخاطر طلب دستمزد هایشان بیش از بقیه مستحق مجازات هستند و شهردار جدید نیز با ادامه 

رویه شهردار قبلی به اندازە او مقصر است. با این همه مقصر اصلی رژیم و سیستم حاکم است که از باالی سر مزدوران و 

 .کارگزاران خود سر نخ این اعمال ننگین را در دست دارد

خبرنگار به هرکس که فکر کردە می تواند در نوشتن گزارش از او بهرە بگیرد رجوع می کند، از بقال گرفته تا فالفل فروش. 

صحبت های همه کسانی که او به آنان رجوع کردە است، موید اظهارات کارگران و وضعیت اسفناک زیستی و معیشتی و ظلم 

 .و ستمی است که بر کارگران روا داشته می شود

هیچ یک از کسانی که گزارشگر برای شناخت وضعیت و دانستن حقایق به سراغ آنان رفتهاست حرفی از شورشگری 

کارگران نزدەاند، همه حق را به کارگران دادەاند و حتی از اینکه اعتصاب کارگران سبب انباشت شهر از زباله شدە است از 

 .کارگران گالیه نکردەاند

کارفرمای پیمانکار همانطور که در اظهارات یکی از کارگران طرف صحبت گزارشگر و مستندات گزارش منعکس اند، از 

هیچ ستمی در حق کارگران خودداری نکردە است. از دزدیدن دستمزدهای کارگران و دادن آن به بستگان اش، تا گرفتن پول 

لباس کار و ابزار کار که که هرگز خریداری نشدە و در اختیار کارگر قرار دادە نشدە اند. او از طریق جعل فاکتور، تهدید، 

گرفتن سفته و همدستی با شهردار و مسئولین دولتی است که توانسته و می تواند زندگی و سرنوشت کارگران را در اختیار 

 .بگیرد و با آن هر جور که می خواهد بازی کند

اقدامات پیمانکار شهرداری کوت عبدهللا همگی ضد انسانی، خالف قانون و فراتر از آن تبهکارانه و مستوجب مجازات است. 

او بایستی مانند یک دزد و تبهکار بخاطر اعمال تبهکارانه اش محاکمه و مجازات شود. اما تبهکارتر از پیمانکار مدیران و 

مسئولین نهادهای دولتی امثال ادارە کار، شهردار، استاندار و امثالهم هستند که به هر دلیل چشم بر تبهکاری های پیمانکار 

بستهاند و جلوی تبهکاری های او را نگرفته و نمی گیرند و یکی از آنان کارگران حق طلب و زحمتکش را که خواهان دادن 

مطالبات پرداخت نشدە مزدی شان هستند را متهم به شورشگری و باج خواهی و تهدید می کنند و مانع بر سر راە پرداخت 

 دیون پیمانکار به کارگران ایجاد می کنند
 

 از مبارزه کارگران برای لغو قرادادهای موقت و کار پیمانی حمایت کنیم! 
 

 علیە سیاست مقررات زدانی و تعدیل و تهدید حقوق سندیکانی کارگران و برای متوقف کردن آن مشیر کا مبارزه کنیم! 

. 
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

بە گفتە تعدادی از معلمان شرکت کنندە در تجمع های معلمان در شهرهای مختلف کشور استقبال معلمان شاغل و بازنشستە از فراخوان 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برای شرکت در اعتراضات ٢٠ آبان بیشتر از دفعات قبل بودە است. شورای سازماندهی 

تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار قطعنامەای بە همین مناسبات بر ادامە اعتراضات تا بە نتیجە رسیدن و عملی شدن خواستە 

 هایشآن تاکید کرد

شهر کشور ٦٠اعتراضات معلمان در   

شهر کشور برای پیگیری درخواسته هایشان برای  ٦۰آبان ماە هزاران معلم به دعوت تشکلهای صنفی معلمان در  ۲۰در 

آورند  یتی به دستور مقامات رژیم به تجمع معلمان در حوالی مجلس یورشچندمین بار به خیابان آمدند. در تهران ماموران امن

فته فعالین و تالش کردند با ضرب و شت کارگران و دستگیری برخی از معلمان مانع ادامه اعتراض آنان شوند. با این همه به گ

ا مطرح کنندشرکت کنندە در تجمع تهران معلمان توانستند تظاهرات شان را انجام وخواسته هایشان ر . 

نشسته از به گفته تعدادی از معلمان شرکت کنندە در تجمع های معلمان در شهرهای مختلف کشور استقبال معلمان شاغل و باز

آبان بیشتر از دفعات قبل بودە است.  ۲۰فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برای شرکت در اعتراضات 

تیجه رسیدن و نگیان با انتشار قطعنامهای به همین مناسبات بر ادامه اعتراضات تا به نشورای سازماندهی تشکلهای صنفی فره

 .عملی شدن خواسته هایشآن تاکید کرد

 اعتصاب کارگران ایران خودرو در مشهد

ه بآبان ماە در اعتراض به تحمیل اضافه کاری اجباری و ناچیز بودن دستمزد  ۱٩کارگران کارخانه ایران خودرو خراسان در 

است با وجود  اعتصاب متوسل شدند. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد و قطع اضافه کاری اجباری هستند/ گفتنی

یت بد افزایش شدید قیمت خودرو مدیران این شرکت از افزایش دستمزد کارگران همچنان طفرە می روند و توجهی به وضع

ردن تولید وا م کارگر بیشتر کارگران را به اضافه کاری اجباری جهت باال بمعیشتی کارگران نمی کنند. آنان به جای استخدا

 .می دارند که روی سالمتی و امنیت کارگران اثرات زیانباری بجا می گذارد

 تداوم اعتراض کارگران زغال سنگ در کرمان
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اعتراض کارگران معادن زغال سنگ کرمان نسبت به واگذاری معادن به شرکت داالهو که مالک آن صندوق بازنشستگی 

صنعت فوالد است همچنان ادامه دارد. در تازە ترین اعتراض کارگران معادن به منظور نشان دادن اعتراض خود ۱٩ آبان ماە 

به کرمان رفتند تا با مدیر شرکت داالهو بر سر خواسته های خود مذاکرە کنند. کارگران معترض که از محل های زندگی خود 

برای شرکت در اعتراض در محل شرکت تجمع کردە بودند، نگران هستند که شرکت خریدار خواسته و سوابق کاری آنان را 

پس از واگذاری رعایت نکند و حقوق های بازنشستگی شان بدون احتساب دقیق سابقه، حقوق و مزایا تعیین شود. به گزارش 

 .استخدام رسمی و افزایش ضریب سخت و زیانآوری از 1.5 به 2 مهمترین خواستههای معترضان است "خبرگزاری ایلنا 

استخدام رسمی و افزایش ضریب سخت  .گفتنی است هر دوی این خواسته ها نقش زیادی در حقوق بازنشستگی معدنچیان دارند

 ."و زیانآوری از 1.5 به 2 مهمترین خواستههای معترضان است

 کارکنان شرکت راە آهن خواستار افزایش دستمزد های خود شدند

کارکنان شرکت راە آهن در نامهای خطاب به وزیر راە و شهرسازی خواهان همسان سازی حقوق های خود با سایر کارمندان، 

به  رعایت عدالت و افزایش حقوق خود شدند. در این نامه که خطاب به رستم قاسمی نوشته شدە کارگران خواهان رسیدگی

 :خواسته هایشان شدەاند،

دستور فرمایید در خصوص ایجاد عدالت در پرداختها و همسانسازی حقوق کارکنان این شرکت تسریع و تعجیل الزم به "

 " .عمل آید

متاسفانه تا کنون هیچ وزیر و مدیری به این گونه تقاضاها کوچکترین ترتیب اثری ندادە است. بهمین جهت کارکنان راە آهن 

بایستی در فکر شیوە های موثرتری برای قبوالندن خواسته های شان به وزیر باشند و گر نه حاال حاالها باید با همین دستمزدها 

  .و بی عدالتی ها سر کنند

 ادامە اعتراض بازنشستگان در هفت تپە

قابل ادارە بازنشسته شدند، در این هفته بار دیگر بواسطه نادیدە گرفته شدن شکایت شان م ٩٩کارگر هفت تپه که در سال  ۱۲۰

دن مزایای وش تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. علت اعتراض کارگران در نظر گرفته نشکار شهر ش

الف قانون مزدی آنان در سنوات بازنشستگی است که موجب کاهش حقوق بازنشستگی کارگران شدە است. این کار در واقع خ

یز در محاسبه در نظر گرفته می شدکار است و بایستی بجای در نظر گرفتن مزد خالص مزایای مزدی ن . 

حاسبه قرار کارفرمایان غالبا برای اینکه حق سنوات کمتری به کارگران در هنگام بازنشستگی بدهند، مزد خالص را مبنای م

شود. این  می دهند که در نتیجه آن هم به کارگر حق سنوات کمتری تعلق می گیرد و هم حقوق بازنشستگی کارگر کمتر می

در صورت عمل ادارە کار به وظیفه قانونی اش که نظارت بر اجرای قانون است، پیش نمی آمد. اما ادارە کار اعتراض 

ت عامدانه تن به اعمال قانون شکنانه کارفرما می دهد و به این قانون شکنی ها میدان بروز و ظهور می دهد. این در حالی س

!ار شدزیر مجموعه وزارتخانه کار خواستار نظارت بر اجرای قانون ک که وزیر کار در هفته گذشته با ابالغ بخشنامهای از   

 تجمع اعتراض کارگران کارخانە تعطیل شدە فوالد قروە مقابل تامین اجتماعی

رمایان قانون شکنی های کارفرمایان و همدستی ادارات کار سالهاست که به یک روال سراسری تبدیل شدە است. غالب کارف

ل های حمایت ا اجرا می کنند که علیه حقوق کارگران اند و به نفع خودشان هستند. این قانون شکنی ها که حداقتنها آن قوانینی ر

هنگام  از کارگران را نیز بر نمی تابد، نقش مخربی در وضعیت معیشتی، شرایط کاری و رفاهی و سالمتی کارگران در

رای اینکه شدە فوالد یکی از این موارد هستند. کارفرما ب اشتغال و بازنشستگی دارند. وضعیت کارگران کارخانه تعطیل

رتکب نمی دستمزد کمتری به کارگران بدهد کارگران را در لیست بیمه کارگر سادە جا زدە است. اگر کارفرما این تقلب را م

ته شوندازنشسکارگر بیکار شدە می توانستند طبق قانون بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور ب ٤۰۰شد، عدە زیادی از  . 

اشتن از تقلب کارگران در این هفته شکایتی را تسلیم تامین اجتماعی کردەاند. ولی بعید است تامین اجتماعی با وجود اطالع د

کارگر بدون اینکه به حق و حقوق شان رسیدگی شود به  ٤۰۰کارفرما حق را به کارگران بدهد. کارخانه سال گذشته تعطیل و 

 .امان خدا رها شدەاند
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روز ١١دامە اعتصاب کارگران مخازن نفتی در جاسک با وجود گذشت ا  

روز از شروع اعتصاب همچنان  ۱۰اعتصاب کارگران مخازن نفتی در پتروشیمی کوە مبارک جاسک با وجود گذشت بیش از 

اب ت اصلی اعتصبه دلیل امتناع کارفرما از پرداخت دیون خود به کارگران معترض تا کنون ادامه پیدا کردە است. عل

 .کارگران پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران در چند ماە گذشته است

 تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد خوزستان

جمعات اعتراضی به رغم بی اعتنایی مسئولین ذیربط نسبت به مطالبات به حق بازنشستگان فوالد، بازنشستگان همچنان به ت

دهند.  ن سازی واقعی، بیمه سالمت رایگان و چند مطالبه صنفی دیگر است ادامه میشان که با خواست افزایش حقوق، همسا

بر  آبان ماە( نیز آنان در اهواز تجمع کردند. بازنشستگان فوالد در آخرین تجمع خود بار دیگر ۱٦در روز یکشنبه این هفته )

نندن خواستند خواسته هایشان را عملی کادامه اعتراضات شان تا رسیدن به خواسته هایشان تاکید کردند و از مسئولی . 

 تجمع اعتراضی پرستاران مقابل مجلس

معترض  شمار کثیری از پرستاران شاغل در موسسات وابسته به تامین اجتماعی که نسبت به دستمزد و شرایط کاری خود

آبان ماە، با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند ۱٦هستند، در  . . 

ی شغل، م حقوقی متناسب با وزارت بهداشت، اجرای قوانین سخت و زیانآور، احتساب مدت سربازی بعنوان سوابق سختاحکا

 .مهمترین مطالبات درخواستی پرستاران معترض تجمع کنندە مقابل مجلس هستند

  

 تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشستە مقابل سازمان برنامە و بودجە

ه ادامه دارد. ن شاغل و بازنشسته برای افزایش حقوق، رتبه بندی و همسان سازی همچنان بی وقفاعتراضات معلمان و فرهنگیا

مان برنامه و بازنشستگان فرهنگی در آستانه روز اعتراض سراسری فرهنگیان با برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل ساز

روهای ی معلمان شدند. این تجمع با دخالت نیبودجه خواستار اختصاص بودجه جهت پرداخت پاداش، همسان سازی و رتبه بند

 .امنیتی و چماقداران لباس شخصی به تجمع کنندگان مواجه شد

 تجمع اعتراضی کارکنان بهداشت و درمان

به گزارش کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان، کارکنان بهداشت و درمان روبهروی سازمان برنامه و بودجه کشور در اعتراض 

به تورم افسار گسیخته، حقوق ناکافی، عدم پرداخت مزایای عقب افتاده، تبعیض ناعادالنه بین کارکنان وزارت بهداست و سایر 

 . .سازمانها، بیتوجهی مسوولین داخل وزارت و خارج از آن بهخواستههای آنان تجمع کردند

 
 

ی کند  ! دولت باید معیشت تیه دستان و آسیب دیدگان از کرونا را تامیر  
 

اضات کارگری و اجتمایعپیش بس  میان اعیر
ی

! وی ایجاد همانگ  
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 اعتصاب و اعتراض حق طبیعی کارگر و معلم است!
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معلمان 

 زندانی را آزاد کنید!
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