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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

 تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت

 بیکار سازی بە جای ایجاد کار!

 صادق کار

 

 

ائید انتشار خبر تصویب و ابالغ طرح موسوم بە )صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی( پس از ت

خامنەای اگر چە دور از انتظار نبود با یاس و نا امیدی و اعتراض بسیاری در جامعە روبە رو شدە 

طرح ارتجاعی و استبدادی پر هزینە با مشخص  است و بە نظر می رسد دامنە مخالفتها با این

 .شدن تاثیرات مخرب آن روی اشتغال و اقتصاد و دیگر حوزە ها وسیعتر بشود

کارشناسان و اهل فن در رشتەهای مربوطە هر چە را در مورد مضرات و پیامدهای منفی این طرح 
ود از مورد علل علم شدن این طرح و مقصگفتنی بود در جریان روند آن تا مرحلە تصویب گفتە اند. در 

 آن نیز بین کارشناسان و سیاستمداران غیر حکومتی اتفاق نظر وجود دارد. از اظهار نظرات مطرح
شدە کە شواهد زیادی دال بر درست بودن شان وجود دارد و همچنین گفتە های مدافعان طرح 

 ای متززل حکومت از طریق بسطصیانت روشن می شود کە هدف طرح چیزی غیر از تحکیم پایە ه
 سانسور، محدود کردن امکان ارتباطگیری مردم، با هم شناسایی آسانتر مخالفین و منتقدین

ا حکومت و کنترل اطالعات خصوصی مردم نیست. البتە مردم بە زودی راە های مقابلە با آن را پید
جود ریختن پایە های حکومت با و خواهند کرد و این طرح پر هزینە امنیتی نیز نخواهد توانست از فرو

ە قدری نارضایتی و انزجار شدید سراسری جلوگیری کند. با این وصف نگرانی حکومت از فروپاشی ب
شدید است کە حاضر است برای سرپا نگاە داشتن حکومت هر هزینە و ریسکی را بپردازد. طرح 

از  نارضایتی الیحە هایی صیانت بسیار پرهزینە و پر ریسک برای خود حکومت هم هست زیرا بە
ان جامعە کە تالش می کنند خود را از فعالیت سیاسی دور نگە دارند منجر می شود و بە ناگریز آن

از  را بە عرصە سیاست می کشاند. همانطور کە آزاد سازی قیمتها و تبعات آن بخشهای وسیعتری
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یب و ز اینکە طرح صیانت تصوجامعە را بە عرصە سیاست کشانید و آنها را فعال نمود. حتی پیش ا
ن ابالغ شود، صدای غرولند و اعتراض بخشی از این گروەها کە کسب و کار و منافع خود را از بابت آ

بە نقل  مورد تهدید می بینند می شد شنید. تعداد کسانی کە در ایران بە اینترنت دسترسی دارند
خش قابل توجهی از کاربران اینترنت درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود. ب ٦٥از ادارە آمار 

وصا کسانی هستند کە با راە انداختن کار و کسب در اینترنت زندگی خود را تامین می کنند. خص
ە برای بعد از کرونا و رها کردن بیکاران کرونایی بە حال خود عدە زیادی از بیکاران و جوانان تحصیلکرد

شان انجام وانستند کاری را کە دولت نتوانستە بود برایایجاد اشتغال بە سوی اینترنت روی آوردند و ت
دهد خودشان بوجود آورند. تعداد مشاغلی کە از این طریق بوجود آمدە حداقل دو برابر اشتغالی 

جاد است کە دولت می توانست در این مدت ایجاد کند ولی نتوانست و نکرد. امید بیکاران برای ای

آنان بە دولت است. در مورد تعداد مشاغل در اینترنت  کار با کمک اینترنت بیشتر از امید
میلیون نفر در ایران از طریق اینترنت درآمد کسب  ١١آمارهامتفاوت اند. بنا بە دادە مرکز آمار ایران، 

ماە پیش در روزنامە دنیای اقتصاد منتشر شد تعداد مشاغل خرد ٦می کنند. بنا بە گزارشی کە   

و هفصد هزار مورد ذکر گردید و این روزنامە نوشت :" این روزها  و کالن جمعا حدود یک ملیون
گیری است، آمارها نشان که حواشی پیرامون موضوع فیلترینگ اینستاگرام در حال اوجدرحالی

رند. دهد که اکنون حدود یک میلیون صفحه فارسی از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دامی
وکار استانی و هزار کسب ۵۰۰کار کوچک و متوسط و حدود وهزار کسب ۲۰۰همچنین حداقل 

ماە گذشتە  ٦بومی در اینستاگرام صفحه فعال دارند' بە احتمال زیاد تعداد مشاغل اینترنتی طی 
 . .نیز باید رشد قابل توجهی کردە باشد

ز در شرایطی کە دولت طی یک سال گذشتە نتوانستە است اشتغال قابل توجهی ایجاد کند و ا
بالی برخی خبرها و نوشتە ها معلوم می شود کە طی این مدت تعداد زیادی از مردم مشاغل ال

خود را از دست دادە و حتی آمارهای دستکاری شدە رسمی هم حکایت از افزایش بیکاری دارند. 
 بە نظر می رسد با ابالغ و شروع اجرای طرح موسوم بە صیانت بواسطە محدودیتهایی کە بر سر

کارهای اینترنتی این طرح بوجود آوردە و می آورد باید در انتظار موجی از بیکاری های  راە کسب و
تازە را داشت. یعنی در واقع صدها هزار شغل را می خواهند قربانی تحکیم سانسور و استبدا و 

زیان  پایە های قدرت حکومت نمایند. ایجاد بیکاری تنها یکی از نتایج طرح صیانت است. دەها ضر و
لم نگین تر از بابت اجرای این طرح بە جامعە وارد می شود کە هر یک از آنها پیشرفت و توسعە عس

و دانش و صنعت و اقتصاد و آزادی و تبادل اطالعات را کە از نیازهای عاجل امروز جوامع هستند کند 
 .و مختل می کند و عقب ماندگی کشور را بیشتر می کند

اینترنت  ل اینترنتی و کسانی کە مستقیم و غیر مستقیم از طریقآمار دقیقی راجع بە تعداد مشاغ
ماە  ٦معاش شان را تامین می کنند، در دست نیست. آمارها متفاوت اند. بنا بە گزارشی کە حدود 

و  پیش از کم و کیف مشاغل اینترنتی در روزنامە دنیای اقتصاد منتشر شد تعداد مشاغل بزرگ
ملیون اعالم شد ١،٧کوچک حدود  . 

ه اکنون دهد کگیری است، آمارها نشان میهانیه فیلترینگ اینستاگرام در حال اوج -دنیای اقتصاد ":
ل حدود یک میلیون صفحه فارسی از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دارند. همچنین حداق

گرام وکار استانی و بومی در اینستاهزار کسب ۵۰۰کار کوچک و متوسط و حدود وهزار کسب ۲۰۰
"صفحه فعال دارند       
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میلیون ایرانی از طریق شبکە های مجازی کسب درآمد می کنند و  ١١بنا بە گزارش مرکز آمار  
ر میلیون نفر وابستە بە داشتن دسترسی بە تلگرام و واتس آپ و فیلت ١١مشاغل و درآمد این 

بە  سط خامنەایشکن است. دسترسی بە شبکە های اجتماعی حتی قبل از تائید طرح صیانت تو
س دلیل مسدود کردن سرور فیلتر شکن محدود و دشوار شدە و گویا قصد دارند دسترسی بە وات

منتفی کنند آپ و تلگرام و اینستاگرام را از طریق فیلتر کردن سرور فیلتر شکن بکلی  . 

 نهنگامی کە تلگرام فیلتر شد چون راە فعالیت ها بە کل مسدود نشدە بود، صاحبا ٩٨در سال 
میلیون رسید.  ٤٧مشاغل بە اینستاگرام روی آوردند ظرف سە سال شمار کاربران اینستاگرام بە 

درصد مشاغل و داد و ستد های اقتصادی ایرانیان در صفحات  ٨٣هم اکنون گفتە می شود 

ور اینستاگرام، تلگرام و واتش آپ جریان دارد. از هم اکنون دولت با مسدود کردن دسترسی بە سر
 شکن و کاهش سرعت اینترنت در کار و کاسبی های اینترنتی اخالل بوجود آوردە است. فیلتر

فعالترین بخش از مخالفان صیانت در حال حاضر همین گروە هستند کە احساس می کنند طرح 
 .صیانت مشاغل و معیشت و آیندە آنها را در معرض خطر قرار دادە است

گی ون شغل جدید کارش را شروع کرد، اما در یک سالدولت رئیسی با وعدە ایجاد سالی یک میلی 
ای فعالیت دولت، نە تنها نشانی از انجام این وعدە وجود ندارد، بلکە آمار بیکاری بە استناد دادە ه

. با مرکز آمار و گزارش مدیر صندوق بیمە بیکاری باالتر از زمان شروع فعالیت دولت رئیسی است
کە تعداد زیاد دیگری مشاغلی را کە خود مردم بوجود آوردەاند از اجرای طرح صیانت انتظار می رود 

ت کە دست بدهند و بە میلیونها بیکار دیگر ملحق شوند. این تنها یکی از تاوانهای سنگینی اس
مردم می بایست بابت طرح صیانت بپردازند. اجرای طرح صیانت در واقع بە ضرر اکثر گروەهای 

فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و باعث توسعە فقر و اجتماعی و مانع پیشرفت علمی، 
زم بیکاری و فساد بیشتر می شود. بهمین خاطر همە مردمی کە با این مسائل مخالف هستند ال

ت است کە مشترکا برای عقیم گذاشتن طرح ارتجاعی صیانت کە حاال تبدیل بە قانون شدە اس
 اقدام کنند

. 

! است ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت  

 

پوشش  دولت موظف است بە همە بیکاران حقوق بیکاری بدهد و بیکاران را تحت

ن اجتمایع قرار دهد  ! تامی   

گران با ید با لغو و امنیت شغیل کار قرادادهای موقت و پیمانن در کارهای مستمر باید 

ن شود  ! انعقاد قرارداهای مستقیم تضمی   
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 آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش نهم

 "تحلیل انتقادی برنامە های دولت بە عنوان "کارفرمای ملجأ نهائی

 هیو استورجس

 

 

ادامە -تضمین اشتغال در عمل: مقایسۀ برنامە های تاریخی و معاصر  -2  

 قانون ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی )هند(

در سال  برنامۀ سراسری تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی )از این پس برنامۀ اشتغال روستائی(، که
به یک برنامه سراسری گسترش یافت، تنها برنامه ارزیابی شده در این  2008آغاز شد و در سال  2006

روز استخدام مزدی را "بنا به خواست"  100ک چارچوب روشن مبتنی بر حقوق فصل است که برای اتخاذ ی
ار زیاد افراد برای خانوارهای هندی در مناطق روستایی تضمین می کند. این برنامه، با توجه به جمعیت بسی

را میلیون نفر  45هند، همچنین به صورت مطلق بزرگترین برنامه ارزیابی شده در این فصل است که بیش از 
 (Vij)در اولین سال اجرای خود در سراسر کشور به استخدام درآورد، که بیش از نیمی از آنان زن بودند. ویج 

ک اوالً مشارکت باالی زنان را با دستمزدی برابر با دستمزد کارگران مرد در این برنامه و ثانیاً پیشبرد ی
ند که هر دو در تضاد با هنجارهای سیاست استخدامی که همه افراد را شامل می شود، جهاتی می دا

یل برای اشتغال خصوصی در محیط روستایی هند قرار دارند. همانند برنامۀ "نان آور" در آرژانتین، یک تعبیر بد
مشارکت باالی زنان در برنامۀ اشتغال روستائی این است که کار در چارچوب آن "کار غیرواقعی" تلقی 

هایشان زنان به میزان نامتناسبی در آن مشارکت ورزند تا خانواده شود، و از همین رو موجب می شودمی
بتوانند درآمدی داشته باشند، در عین حال که شرکای مردشان در جستجوی کار در اقتصاد "مرسوم" 

 .باشند
ها تالش کرده است تا راه حلهایی را برای رفع کمبود مزمن تقاضای نیروی کار در دولت هند طی دهه

https://bepish.org/taxonomy/term/3005
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تائی ایی هند، که هنوز اکثریت جمعیت در آنجاها سکنا دارند، تدبیر کند، و برنامۀ اشتغال روسمناطق روست
د هم یک استراتژی برای پاسخگویی مستقیم هم برای رفع مشکل مذکور و هم برای انجام کارهای مفی

یز ر را نمحلی است. این برنامه اهداف تکمیلی دیگری چون کاهش فقر و کاهش مهاجرت روستائیان به شه
 -تعقیب می کند. کارهای مورد نظر برای انجام به گونه ای طراحی شده اند نیاز خاصی به مهارت نباشند 
مانند خاکبرداری، حفاری و شکستن سنگ ها، ساخت مخازن آب، جاده های روستایی، احیای جنگل، 

روژه های حفاظت از آب و حفاظت از خاک و برخی برنامه های جزئی کشاورزی و باغبانی. در این میان، پ
  .مقاوم سازی در برابر خشکسالی در اولویت قرار دارند

وب دانست. نتایج برنامۀ اشتغال روستائی یکدست نیستند. کیفیت کارهای انجام یافته را لزوماً نمی توان خ
اکافی ریزی ناین کیفیت را را به پشتیبانی فنی ناقص و برنامه  (Upendranadh)و اوپندراناد  (Reddy)ردی 

اقبت نسبت می دهند. کمبود یا نبود خدمات بهداشتی، امکانات دفع فاضالب و ایمنی اولیه در محل کار، مر
ت از کودکان، و نیز سطح دستمزدهای پراختی به کارگران، که به زعم برخی سنجشگران برنامه برای حمای

بدیل شده اند. در حالی که جها از کارگران و خانواده های آنها بسیار پایین است، به مسئله ت (Jha)  و گایها
(Gaiha)  بر این نظر اند که نفی کاهش مهاجرت و افزایش دستمزدهای روستایی به عنوان ثمرات برنامۀ

شواهدی ارائه می  (Shome)اشتغال روستائی، "اگر خیال پردازی نباشند، اساساً اغراق آمیز اند"، شوم 
مهاجرت روستا به شهر اند و هاک  دهد که حاکی از کاهش قابل توجه (Haque)  نیز از افزایش قابل توجه

دستمزد کارگران کشاورزی و غیرکشاورزی گزارش می دهد. این نشان می دهد که حداقل دستمزد در 
زد برنامۀ اشتغال روستائی، همان طور که طرفداران"تضمین اشتغال"استدالل می کنند، به عنوان دستم

این حال، دوتا کف عمل می کند. با  (Dutta)  و همکارانش گزارش می دهند که علیرغم هدف این برنامه دایر
کارگران  بر تضمین اشتغال برای عموم متقاضیان، به دلیل سهمیه بندی کار در چارچوب آن، تقریباً نیمی از

ی اشتغال درصد( که مایل به کار اند، موفق به کسب آن نمی شوند. میانگین تعداد روزها 44روستایی )
روز  31به  2010-2009های در سالروز  39همیشه کم بوده و به مرور زمان کاهش یافته است: از متوسط 

( آمار نشان می دهد که این نیاز برآورده نشده برای اشتغال، به ویژه در ایاالت 2012-2011های در سال
 .فقیرتر در هند شدت بیشتری دارد

مزدهای شود که برنامۀ اشتغال روستائی به تنهایی مسئول افزایش دست این سهمیه بندی باال باعث می
"گریز از  روستایی به ویژه در مناطق فقیر تلقی شود. با توجه به این موضوع، جها و گایها بر این نظر اند که

نند ی کگیری که برنامۀ اشتغال روستائی اجرای خوبی نداشته، دشوار است". البته آنها تصریح ماین نتیجه
نند که این برنامه مزایای واقعی در حمایت از درآمد و بازتوزیع آن داشته است. برنامۀ اشتغال روستائی، ما

سایر برنامه های ارزیابی شده در این فصل، در درجه اول یک ابزار سیاستی برای جذب بخشی از بدنۀ 
ی دهدکارگران بیکار است و ایجاد شغل را بر ارزش کار انجام شده اولویت م  

 

ان برای ایجاد سندیکاهای مست قل حمایت  از مبارزه کارگران و سایر مزد و حقوق بگی 

! کنیم  

! رداشتە شوند موانع تشکیل و فعالیت سندیکاها و تشکلهای کارگری باید از میان ب  
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!اذعان بە فرمایشی ىودن انتخابات کانونهای بازنشستگی  

 صادق

 

 

 

شهریور در گزارشی با عنوان "ادارە کار در انتخابات کانون ها دخالت می کند"بە دخالت  ١٦برگزاری ایلنا در 
 .ادارە کار در امور تشکلها پرداختە است

تگان ایلنا در گزارش خود بە اظهارات مهدی یعقوبی کە بە نوشتە این خبر گزاری از فعالین صنفی بازنشس
نمود و نوشت در استان مرکز است استناد : 

" ند کند؛ اخیرا اداره تعاون و کار استان مرکزی در ترکیب کانون شازها دخالت میاداره کار در انتخابات کانون
نفر در کانون شازند بوده یکی را اخراج و فرد دیگری را جایگزین  ٣دخالت کرده و به دلیل اینکه از یک شرکت 

نفر در یکی دیگر  ۴ت؛ این در صورتی است که از یک شرکت کرده که اتفاقا ایشان هم از همان شرکت اس
دهند ها چیست؛ چرا اجازه نمیهای استان مرکزی حضور داشته است؛ واقعاً دلیل این دخالتاز کانون

 "بازنشستگان خودشان آزادانه نمایندگان قانونی خود را انتخاب کنند؟

در  ی بازنشستگان بر می گردد کە چند هفتە پیشاعتراض آقای یعقوبی ظاهرا بە نحوە انتخاب کانون عال
ا یکی از هتل های لوکس انزلی برگزار شد و عدەای از بازنشستگان با برگزاری تجمع در مقابل هتل آنر

 .فرمایشی نامیدند و نسبت بە آن اعتراض کردند

صد کە بە ق خالصە اعتراض مهدی یعقوبی و آنهایی کە در انزلی علیە مجمع عمومی کانون بازنشستگان
انتخاب هئیت مدیرە جمع شدە بودند این است کە مراحل مجمع با دخالت ادارە کار و از باالی سر زیر 
 مجموعە کانون عالی بازنشستگان تشکیل شدە و فاقد وجاهت قانونی است و وزارت کار نبایستی در

 .گزینش و تغییر کاندیدا ها دخالت می کرد

نگام و در این مورد بی اثر است. چرا کە این رویە دەها سال است کە البتە اعتراض ها درست ولی دیره
یا  ادامە دارد و آقای یعقوبی و دیگر از اعضای کانون های بازنشستگی یا نسبت بە آن سکوت کردەاند و
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 آنقدر صدای خود را بلند نکردەاند کە بە گوش کسی برسد. اگر هم تالشی در این خصوص نمودەاند بی
یان چرا کە دخالت و گزینش و کنترل تشکلها بنا بە اذعان خودشان در این گزارش تا کنون جر نتیجە بودە،

کلهای داشتە است و اثری از توقف یا حتی تغییر آن مشاهدە نمی شود. کال این نگاە و انتظار نسبت بە تش
 ! .وابستە بە قدرت هم از نظر تئوریک و هم تجربی شکست خوردە است

ری وزارت کار هموارە از طریق شعبە مدیریت سازمانهای کارگری و کارفرمایی بر "انتخابات" تشکلهای کارگ
ر کنترل کامل دارد و مراقبت می نماید کە احدی بە غیر از افراد سر سسپردە بە این وزارتخانە نتوانند د

وارد شود.  باشند یا شاغلینترکیب هیئت های مدیرە تشکلهای کارگری اعم از اینکە تشکل بازنشستگان 
در  اداری در حالی با مراقبت تام و تمام توسط عوامل کارکشتە و زبدە وزارتخانە کار -این مراقبت پلیسی

 شعبە نامبردە انجام می شود کە در قوانین ناظر بر تشکیل تشکلهای کارگری همە راە های نفوذ افراد
از این سد عبور کردە و وارد سیستم شود. همە مستقل و سالم مسدود شدەاند و احدی نمی تواند 

 تالشهایی هم کە از طرف افراد مستقل و حامیان واقعی حقوق کارگر برای رخنە در تشکلهای موسوم بە
با  رسمی بە عمل آمدە عقیم ماندە است. گاها هم اتفاق افتادە است کە برای خالی نبودن عریضە و رقابت

عضی از داری سابقە روشن را برای نشان دادن استقالل و خرید آبرو در بتشکلهای مستقل یکی دونفر افراد 
درصد  ۲تشکلهای بازنشستگی تحت هدایت وزارت کار راە بدهند. اما حضور این عدە قلیل کە تعدادشان بە 

ی وابستە هم نمی رسد تزئینی بودە و هیچ تاثیر دگرگون کنندەای در ماهیت، رفتار و نتایج عملکرد تشکلها
 قدرت نداشتە و منفعتی از بابت حضور آنان نصیب کسی نشدە است. نحوە مدیریت مجامع عمومی بە

نینی تشکلهای حکومتی اصوال بە صورتی است کە اجازە باال آمدن عناصر مستقل در راس تشکلهای این چ
 مناسباترا نمی دهد. فشار اعتراضات کارگری و بازنشستگان در این اواخر بجای اینکە باعث باز شدن 

ن درونی تشکلهای بازنشستگی حکومتی شود موجب بستە تر شدن فضای درون شان شدە است کە ای
خود موجب تشدید رقابت بر سر قدرت و امتیازات بین روسای آنها شدە است. گفتن این سخن کە 
ای تشکلهای کارگری باید استقالل داشتە باشند، قبل از آقای یعقوبی توسط برخی از روسای شوراه

 اسالمی و وابستگان بە خانە کارگر هم بارها مطرح شدە، اما تغییری در ماهیت و کردار آنها بوجود نیاوردە
است و نخواهد آورد زیرا استقالل با ذات و سبب بوجود آوردن این نوع تشکلها در تضاد قرار دارد. تغییر 

دولتی است. بهمین خاطر همە  ماهیت تشکلها اصوال در دست رهبران شان نیست در اختیار نهادهای
 آنهایی کە بە راستی و نە از روی رقابت با گرایشاتی کە همیشە مدافع استقالل تشکلهای کارگری

مین بودەاند، بە استقالل تشکلها باور دارند بهتر است وقت و انرژی شان را بجای بیهودە هدر دادن برای تا
ی مستقل نمایند. دەها تشکل مستقل استقالل تشکلهای حکومت ساختە صرف تقویت تشکلها

غ بازنشستگی بوجود آمدەاند کە بر خالف کانون های بازنشستگی کە از کمک های همە جانبە و بی دری
د. کاری دولت برخوردار هستند، با اتکا بە اعضای خود توانستەاند خدمات ارزشمندی بە بازنشستگان بنماین

تی ازنشستگان نتوانستند با آن همە حمایت و امکانات دولرا کە تشکلهای حکومتی امثال کانون عالی ب
انجام  انجام دهند، تشکلهای مستقل و آس و پاس با سازماندهی اعتراضات خیابانی بازنشستگان موفق بە

آن شدەاند. اعتراض آقای یعقوبی و دوستان اش و انعکاس آن هم نتوانست مانع دخالت وزارت کار و انجام 
همان  ر کانون عالی بازنشستگان تحت مدیریت وزارت کار گردد. انتصابات انجام شد وانتخابات فرمایشی د

شدکسانی کە وزارت کار می خواست بر راس کار قرار گرفتند و کسی هم اهمیتی برای معترضین قائل ن  

 

ارزه کنیمهمە با هم برای آزادی کارگران، معلمان و سایر زندانیان مدنن و سیایس مب  

! سیایس باید بالدرنگ آزاد شوند  همە زندانیان  

 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 881 ۱۸۸ شماره ۲۰۲۲سپتامبر ۹ ، برابر۱۴۰۱وریشهر ۱۸جمعه   

 

 

- 8 - 

 ُجنگ کارگری

 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 

 

 حملە وحشیانە نیروهای ضد مردمی و سرکوبگر بە تجمع مسالمت آمیز کارکنان رسمی نفت

کناف ساختمان وزارت نفت شهریور ماموران سرکوبگر و ضد مردمی با قرق کردن اطراف و ا ١۲در روز شنبە 
از  بە کارگرانی کە بە دعوت کارکنان رسمی نفت قصد تجمع داشتند بطور وحشیانە یورش آوردند و پس

 ضرب و شتم حاضرین دەها نفر از کارگرانی را کە در محل بودند با خود بە مراکز امنیتی بردند. بە گزارش
کارگر قبل از شروع  ٦٧و بە قول منابع دیگر  ٥٧ل شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حداق

ە تجمع بازداشت شدند کە هنوز اطالع دقیقی از وضعیت تعدادی از آنان بعد از بازداشت ها نیست. هجوم ب
کە تجمع مسالمت آمیز کارکنان رسمی نفت نشان داد کە حکومت تاب تحمل این گونە اعتراضات را ولو این

 بگیرد را ندارد و کارگران برای احقاق حق خود ناچارند بە جای تجمع در خیابانمطابق قوانین خودش انجام 
. بهر بە اعتصاب روی بیاورند. در اوضاع احوال کنونی اعتصاب کردن موثرتر و ایمن تر از تجمع خیابانی است

داد با  حال کارگران مرعوب سرکوب نخواهند شد و مبارزات بر حق خود را بە اشکال مختلف تداوم خواهند
 .این تفاوت کە خشم و نفرت آنان بعد از یورش نیروهای سرکوبگر از رفتار حکومت دو چندان خواهد شد

  

 اعتصاب کارکنان رسمی عملیاتی در سکوهای گازی پارس جنوبی

شهریور و همزمان با یورش نیروهای سرکوبگر  ١۲کارکنان رسمی سکوهای گازی واقع در پارس جنوبی در 
مزد، نفت در تهران بعنوان اعتراض بە برآوردە نشدن مطالبات شان اعتصاب کردند. افزایش دستبە کارگران 

 رعایت قوانین و ساعات کار، کاهش مالیات های نا عادالنە، کیفیت بد خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای
 کو های گازی ومادە قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی، خواستە های اصلی کارگران اعتصابی در س

 .عموم کارگران رسمی نفت هستند
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 رضا شهابی را بە بند عمومی منتقل کردند

ت خورد پروژە پروندە سازی برای فعالین سرشناس جنبش سندیکایی و کارگری بە طرز مفتضحانەای شکس
عدادی از ردید. تو چیزی از قریب پنج ماە فشار و تهدید و وعدە نصیب بانییان جنایتکار این اعمال رذیالنە نگ

ی فعالین هم پروندە را مجبور شدند در اثر اعتراضات گستردە داخلی و سازمانهای اتحادیەای و مترقی جهان
ف از سلول های انفرادی بە بند عمومی منتقل کنند. تعداد دیگری همچنان در انفرادی و تحت فشار مضاع

ادی این عزیزان با قوت و تا رهایی آنان از زندان ادامە هستند. مبارزە در داخل و خارج از ایران همچنان برای آز
 . .خواهد داشت

  

 اعتراض کارگران کشت صنعت کارون وارد سومین هفتە شد

ا اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت کارون بە علت امتناع کارفرما از پذیرش خواستە های کارگران ب
رکناری . بە نوشتە ایلنا خواستهای کارگران عالوە بر بوجود گذشت دو هفتە در این هفتە نیز تداوم پیدا کرد

 :مدیدر عامل شرکت از کار

. "  های همجوار و مشابه کشت و صنعت نیشکری، تبدیلسازی حقوق و مزایای کارگران با شرکتهمسان
همکاران در جریان اعتراضات نفر از  ١۶وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری و قراردادی و لغو تعلیق از کار 

 ."روزهای اخیر است

  

 !واقعیت تورم و گرانی بە روایت یک اقتصادان و نە وارونەگری رئیسی

درصد طی یکسال فعالیت اش کاهش دادە. ابراز این ادعا آنهم در اوج  ۲۰دولت اخیرا اعالم کرد گویا تورم را 
 واجە و تعداد زیادی از کارشناسان و اهل اقتصادگرانی های دم افزون با تمسخر و مضحکە های بسیاری م

این ادعا را با دلیل و برهان رد کردند. گفتنی است کە گرانی مایحتاج عمومی و کاهش ارزش پول ملی 
رفی میزان خرید مردم را کم کردە و موجب کسادی کار کسبە و فروشندگان تولید کنندگان مواد غذایی و مص

 اهد این پدیدە را بە عنوان کاهش تورم و قیمت کاالها جا بزند! در واقع آنچەشدە است. دولت رندانە می خو
 . .کە کاهش پیدا کردە قدرت خرید است و نە تورم

ادعای کاهش تورم را رد نمودە بلکە فرشاد مومنی اخیرا در نوشتەای با استناد بە آمار و ارقام نە تنها 
ید نسبت بە پیامدهای آن هشدار هم دادە است و ابراز نگرانی نمودە است. گزینە هایی از این نوشتە فرش

 :مومنی مندرج در بهار نیوز را نگاە کنید

ز کم سابقه تا امرو 1320اتفاق افتاد از زمان اشغال ایران در شهریور  1401آن نرخ تورم ماهانه که در خرداد 
بوده است. مساله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد 

ر رسیده که کم سابقه ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاص 1401درصد در خرداد  26غذایی به 
ه ی کند باید حواسش باشد کایران بوده است. آن مقام مسئولی که در این زمینه ها حساسیت زدایی م

در این ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و به تبع واکنش های شهروندان، حیثیت و مشروعیت حکومتگران 
 مطرح است. چرا اینها برای دوروز بیشتر در قدرت ماندن از این کارها می کنند؟
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 10دود نتقل کنید، می ببینید حدکتر مومنی خاطرنشان کرد: اگر شما افق بحث را از یک ماه به یک سال م
باالی صد درصد رشد داشته اند. روغن مایع در یک سال  1401کاال هستند که در یک ساله منتهی به خرداد 

درصد افزایش قیمت داشته است. برنج ایرانی در یک ساله منتهی به  271درصد و روغن نباتی جامد  332
درصد رشد  126و پنیر  129درصد، رب گوجه  169کارونی درصد، ما 172درصد رشد، سیب زمینی  164خرداد 

هشتاد و سه درصد رشد  1401در خرداد  1400داشته است. میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد 
درصد افزایش می دهند فکر می کنند کوالک کرده  57داشته است. آن وقت آقایان وقتی حداقل دستمزد را 

درصد دستمزدها چه  57درصد افزایش قیمت داشته اند، افزایش  300ش از اند. وقتی کاالهای بسیاری بی
درصد نیروی کار شاغل ایران در بخش غیر رسمی هستند یعنی حتی این افزایش  58می تواند بکند؟ 

 .دستمزد برای همه کارگران اعمال نمی شود

... کن د چه آشوبی در بازار اجاره مساز طرفی ببینید این بازی که با قیمت ارز کاالهای اساسی راه انداختن
ید شهری ایجاد کرده است. اگر شما این افق های یک ماهه و یک ساله را به سمت یک افق پنج ساله ببر

یم باز مسائل دیگری آشکار می شود. حتی اگر این فجایع خرداد به بعد درباره مایحتاج مردم را نادیده بگیر
درصد رشد  430بودجه دولت  1396نسبت به نیمه اول سال  1401هم می بینیم در فروردین ماه سال 

 .داشته درحالیکه که کارایی آن سقوط کرده است

  

کنندآمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی  

 ۲۰اهش حسین راغفر یکی دیگر از اقتصا دانان منتقد سیاستهای اقتصادی دولت نیز در واکنش بە ادعای ک
 :درصدی نرخ تورم نوشت

در اینکه آمار در ایران کامال سیاسی است اصال تردیدی وجود ندارد و معتقدم آمارهایی که به صورت "
امعه را شوند، به صورت کافی و وافی قابل استناد نیستند و تصویر واقعی از وضعیت جرسمی منتشر می

ود شرهایی که منتشر میکنند با آمادهند و تجربه زیسته مردم و افرادی که در ایران زندگی مینشان نمی
های بسیار زیادی داردتفاوت ". 

  

 ادامە اعتراضات کارگران کیان تایر

شهریور ادامە  ١٧شهریور شروع شد تا پنج شنبە  ١٣اعتراض کارگران کیان تایر کە بار دیگر در این دور از 
انە ان تعطیل شدن کارخپیدا کرد کارگران کە مدتهاست دستمزد و مزایای خود را نگرفتەاند و همچنین نگر

ترض بواسطە روشن نشدن وضعیت مالکیت آن هستند نسبت بە رسیدگی نکردن بە خواستە های شان مع
 .و خواهان رسیدگی هستند

  

 اعتراض دوبارە کارگران شهرداری و فضای سبزکوت عبدهللا

ە بیمە های شان در س کارگران شهرداری کوت عبدهللا دوبارە بخاطر پرداخت نکردن دستمزد و رد نکردن حق
ان را ماە گذشتە مجبور بە اعتراض خیابانی شدند. کارگران می گویند پیمانکار قبلی کە دستمزدها ی آن

منظم نمی داد جای خود را بە پیمانکار دیگری دادە است کە در آغاز کار دستمزدها را بە موقع می داد، اما 
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 ُجنگ کارگری

بیمە  را در پیش گرفتە و از پرداخت بە موقع دستمزد و حقبعد از مدتی او هم رویە پیمانکار بد حساب قبلی 
 .طفرە می رود

  

 بازنشستگان فوالد اعتراض یکشنبە ها را از سر گرفتند

 شهریور در مقابل دفتر بازنشستگی شرکت فوالد واقع در اصفهان ١٣باز نشستگان روز یکشنبە این هفتە 
درصد  ٣٨خواستە اصلی فعلی بازنشستگان افزایش تجمع و خواستار پرداخت خواستە های خود شدند. دو 

هستند.  ٩٩هزار تومان بە حقوق های بازنشستگی و پرداخت معوقات همسان سازی سال  ٥١٥بە اضافە 
هزار میلیاردی شرکت  ٩۲گفتنی است کە مدیران شرکت فوالد و مسئولین دولتی تا پیش از افشای فساد 

فتند. خواستە های بازنشستگان بە بهانە نداشتن بودجە طفرە می ر فوالد بە بهانە نداشتن بودجە از انجام
امروز مشخص شدە است کە پول و درآمد کافی وجود داشتە اما مدیریت مشغول تقسیم آن میان عوامل و 

نهادهای حکومتی و نزدیکان و همدستان خود در شبکە فساد بودە است. حاال هم برای لو رفتن بیشتر 
ی سر و صدا سر و تە قضیە را بە هم بیاورند و وجود فساد را انکار کنندفسادها در تالشند ب . 

  

 تجمع بازنشستگان در اراک

شهریور همزمان با تجمع بازنشستگان فوالد در اصفهان تجمع و  ١۲بازنشستگان لشگری و کشوری نیز در 
تگان کشوری و خواستار افزایش حقوق، بهبود معیشت و اجرای همسان سازی شدند. اعتراض بازنشس

ن استلشگری حاکی از نارضایتی گستردە در میان همە بازنشستگان از وضعیت معیشتی و اقتصادی شا . 

  

کارگر راە آهن ٣کشتە شدن   

کارگر راە آهن در هنگام رفتن بە سر کار در اثر تصادف  ٣شهریور  ١٤بە گزارش خبرگزاری ایلنا در صبح روز 
شدند خودروی شان با یک وانت بار کشتە . . 

" به  از کارگران سوزن بان،« مجتبی میر»متصدی ترافیک و « مصطفی ابراهیمی»جان باختگان این حادثه 
آهن جنوب شرق زاهدان مشغول به کار همراه راننده سرویس سواری پژو بود. این سه کارگر در مجموعه راه

 ."بودند

وز باد مبارزه بازنشستگان برای افزایش حقوق و بیمە کا رآمدپی   

ا مبارزه  متحدانە علیە سیاست فقر و فالکت آور شوک درمانن و آزاد سازی قیمته

! کنیم  

اض خنت   ش اعتصاب و اعیی ن حمایتی را با گسیی !  کنیمدور تازه تعرض بە قوانی   
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 ُجنگ کارگری

 

 

 .اعتصاب در پتروشیمی دنا فاز دو منطقه پتروشیمی عسلویه یکشنبه بیستم شهریور

 

 رضا شهابی را بە بند عمومی منتقل کردند

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

 ج

 

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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