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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 همبستگی حلقە گمشدە جنبش های اجتماعی در ایران امروز است

 صادق کار

 

 

گران در روز چهارشنبە سوم دی عدە ی قابل توجهی از مردم و فعالین اجتماعی ای بە دعوت و درخواست کار

دندان کارخانە هفت تپە از امید اسدبیگی مالک اختالسگر آن و بازگرهفت تپە بە قصد حمایت از پس گرفتن 

جمع کە از مردم شرکت کنندە در این ت .کارخانە بە دولت در مقابل ساختمان دادگستری در تهران تجمع کردند

الک مگروەهای اجتماعی مختلفی بودند در حالی کە هیئتی مشغول بررسی و تصمیم گیری در مورد خلع ید از 

ی ور کلتپە در داخل دادگستری بود با سردادن شعارهای عالوە بر حمایت از خواست کارگران هفت تپە بط هفت

 .مخالفت شان با سیاست خصوصی سازی دولت را اعالم و خواستار توقف سیاست خصوصی سازی شدند

بار  این .تنوع تر بودطیف گروەهای اجتماعی شرکت کنندە در این تجمع تنها اندکی نسبت بە موارد مشابە قبلی م

گروە و نهاد اجتماعی گرد آمدە بودند تا از لغو خصوصی سازی  ٣٧نیز جمعیتی کە بە دعوت کارگران هفت تپە و 

با خلع ید از مالک اختالسگر هفت تپە حمایت کنند، عمدتا از کسانی بودند کە هموارە در این نوع تجمعات شرکت 

عە حضور گروە حکومتی موسوم بە بسیج دانشجویی در میان تجمع کنندگان یکی از استثنا ها ی این دف .می کردند

بود کە برای سمت دادن و مصادرە شعارها در جهت منافع و اهداف محافظە کاران حکومتی تالش می کرد کە 

تنوع و  بە غیر از این مورد ترکییب و هستە اصلی تجمع کنندگان این بار نیز بە رغم .البتە در این تالش ناکام ماند

کثرت بیشتری کە داشت بیشتراز میان همان گروەهای اجتماعی بودند کە معموال با وجود هزینە های زیادی کە 

 فعالین کارگری، .خیلی از آنها بە خاطر شرکت در این گونە اجتماعات پرداختە و می پردازند بو د
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 جُنگ کارگری

 اشتنددم دی نیز سهم اصلی را در تجمع سو دانشجویی، معلمان، بازنشستگان و فعالین مدنی و حقوق بشری این بار

زات مبار هزاران نفر دیگر نیز با حمایت از هشتک "خلع ید یک کالم والسالم" اسماعیل بخشی از رهبران اصلی

هفت تپە راە  کارگران هفت تپە علیە خصوصی سازی کە بە مناسبت تصمیم گیری در مورد خلع ید از مالک

س از پایان پکارگران هفت تپە نیز  .بستگی با کارگران هفت تپە مشارکت کردنداندازی کردە بود در کارزار هم

ی دردانتجمع و راهپیمایی روز گذشتە بسوی پارک دانشجو از شرکت کنندگان در کارزار همبستگی با خودشان ق

با این  .ی شدمنمودند این کارز می توانست با استقبال بیشتری مواجە شود هرگاە کە کمی زودتر فراخوان آن دادە 

اعی همە انتظار این بود کە این کارزار با همبستگی بیشتری از طرف طیف های وسیعتری از گروەهای اجتم

ی ە بە همبستگمتاسفانە اما همبستگی در میان گروەهای اجتماعی مختلف کمتر از نیاز کنونی جامع .روبرو می شد

 ی شود حتیمالتی هایی کە علیە هم وطنان شان اعمالل واکنش خیلی از مردم نسبت بە ظلم و ستم و بی عد .است

ار سنگین در این میان عدەای هستند کە ب .در جاهایی کە آن اعمال بنوعی علیە خودشان هم هست منفعالنە است

وقع از بە م مبارزە علیە اعمالی را کە حکومت علیە کل جامعە اعمال می کند بە دوش می کشند اما حمایت کافی و

رکوب ت نمی گیرد. بهمین دلیل حکومت با بیرحمی و خشونت سیاستهای ضد مردمی اش را با زور و سآنها صور

مایت پیش می برد. زنی را بخاطڕ مخالفت با حجاب اجباری کتک می زنند و بە زندان می برند ما در عمل ح

ەای را سال ٧٢مبارز  موثری از او نمی کنیم. کارگری را بە شالق می بندند آب از آب تکان نمی خورد، پیر

مایت حبخاطر شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز بە سە سال زندان محکوم می کنند، اعتراض و کاری موثر برای 

بندند و  جوانان بیکار کولبر کرد را بە گلولە می جوانان بیگناە فقیر بلوچ را اعدام می کنند، .از او انجام نمی دهیم

ە زندان می کنند، نویسندە، معلم کارگر، دانشجو را دستە دستە روان .نمی کنیم دستە دستە بە قتل می رسانند کاری

شدە مخالف  معلم را بە بیمارستان روانی می برند، سنگ قبر جوانان اعدام .خبری از اعتراض جمعی موثر نیست

ما را چە  .ندو نویسندە و مبارز را خرد و گور آنها را ویران می کنند، جز یک عدە کوچک کسی اعتراض نمی ک

ا بە خطر باین کارگران  !شدە است؟ مملکت را، ثروتهای شما و ما را دارند غارت می کنند، انگار نە انگار

ل امثا انداختن شغل و آزادی خودشان و پذیرفتن ریسک شکنجە و زندان می خواهند از غارت اموال مردم توسط

اگر قرار  این کشور .ادگستری مملو می شد از جمعیتدیروز بایستی خیابان محل د .اسد بیگی هاجلوگیری کنند

این  .ستردم اباشد آزاد و آباد شود و مردم در آن احساس امنیت، رفاە و آزادی کنند درست کردن آن وظیفە همە م

ام چیزهای خوب همە حق تک تک هر ایرانی است ولی بدون مبارزە و زحمت جمعی، هیچ یک از ما بە هیچ کد

رقە را دور بیندازیم بی تفاوتی، تکروی و تف .مان نخواهیم رسید، الی آنهایی کە هم اکنون حاکم انداز حقوق انسانی 

 هیچ قوم و ذارندگواتحاد و همبستگی را جای آنها بنشانیم کە اگر بیشتر از این تعلل کنیم چیزی از کشور باقی نمی 

 .ملتی بدون همبستگی نە مفهوم پیدا می کند و نە باقی می ماند

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایە داری" بخش چهاردهم

 آدام بوث

 

 امواج بلند" سرمایە داری

رف ط( و پرتناقض. ما از یک chaoticتم ناقصی بە نظر می رسد: پیچیده، آشوبزده )جهان مدرن امروزی سیس

ری ابرابنشاهد وفور ثروت و عالیترین پیشرفتهای علمی و فنی در اطراف مان هستیم و از طرف دیگر شاهد رشد 

 و یک اقتصاد دائماً بحرانی.

ساسرمایە پ بریتانیا، می کوشد این تضادها را در کتاب جدید خود، 4اقتصادی شبکە پائول میسون، ویراستار 

رک ای مح، تحلیل کند. چنان کە از عنوان کتاب پیداست، پساسرمایە داری تحلیلی خواندنی است از نیروهداری

بە سد وران رقابت، مالکیت خصوصی، و تعقیب سود، کە امروزه د –سرمایە داری در دوران شکوفائی آن 

 ون چەسدیدی در برابر پیشرفت اجتماعی و علمی تبدیل شده است. سؤال مرکزی مطرح در کتاب این است: "اکن

 نوع سیستمی مورد نیاز است تا جامعە و انسانیت بتوانند بە جلو گام بردارند؟"

 مشکل شما سرمایە داری است

ه می زند تا را بە هم گر ٢1برجستە ترین امتیاز کتاب این است کە تهدیدهای گوناگون سرمایە داری پرجلوۀ قرن 

گرفتن  ا وامتوضیح دهد چگونە تکنولوژی، اقتصاد، و مبارزۀ طبقاتی در تعامل با یکدیگر عمل می کنند. میسون ب

ح شد، ، مطرتکامل سرمایە داری، کە بدواً توسط اقتصاددان شوروی، کوندراتیف از تئوری "امواج بلند" در بارۀ

وسط ند، تااستدالل می کند کە دوره های متواتر و کوتاه رونق و بحران کە مدام با حرکت سرمایە داری همراه 

نولوژیهای کلیدی لندتری پوشانده می شوند. شاخص این دوره های بلندتر اختراع و بسط تکب –ا امواج ی –دوره ها 

توماسیون، فن، او نیز اختراع و بسط تکنیکهای مدیریت تولید است، مانند ماشین بخار، راه آهن و تلگراف، برق، تل

 پالستیک، هواپیما، نیمە هادیها، انرژی هستە ای، ... و اکنون اینترنت و تکنولوژی اطالعات.
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ز یکی اسری دوره های سیکلیک، تصویر نسبتاً شمات در حالی کە میسون با تشریح سرمایە داری، بە عنوان یک

ایە د سرمتاریخ بە دست می دهد، اما در تمایز با کوندراتیف، برای توضیح علل بروز نقاط عطف در امواج بلن

 داری تحلیل ماتریالیستی محکمتری نسبت بە واضع این تئوری ارائە می دهد.

ە بو در واقع  –بە طرزی فوق العاده مکانیکی و دترمینیستی در حالی کە کوندراتیف تئوری "امواج بلند"ش را 

د،شامل شعرضە کرد، کە در آن رشتە پیوند سرمایە داری مقدمتاً امری تکنیکی دیده می  –لحاظ فلسفی ایدئالیستی 

قش نرایط شنوآوریهای فنی کە موجب بهبود کّمی تولید می شوند، میسون گامی پیشتر می نهد و می پرسد: "کدام 

 مقدم را در جاافتادن این تکنیکها در جامعە بە عهده داشتە اند؟"

و فتە است. اتی نهبە نظر میسون، کلید فهم روند پیدایش و تکامل این تکن.ل.ژیهای تاریخاً انقالبی در مبارزۀ طبقا

طف عمی استدالل می کند کە در دویست سال دورۀ شکوفائی سرمایە داری، چیزی کە پیشاپیش همۀ این نقاط 

 وگران حرکت می کرده است، مبارزۀ حاد طبقۀ کارگر، مقابلە با کوششهای بورژوازی برای تقلیل دستمزد کار

ی سرمایە ۀ اصلتضعیف موقعیت آنان بوده است. او ادعا می کند کە همانا این مقاومت توده ای بوده است، کە انگیز

را  یدوریشکل می داده است، تا از این طریق تول داریان برای سرمایە گذاری معتنابە در تکنولوژیهای نو را

ایش ن برای افزارگراافزایش دهند و توأماً هم از سود بیشتر برخوردار شوند و هم بتوانند بە مطالبۀ اجتناب ناپذیر ک

 سطح دستمزدها پاسخ دهند.

 میسون می نویسد:

خترعان من گاه آداران بە سیستم رفاهی شود، اگر طبقۀ کارگر قادر باشد مانع از تقلیل دستمزدها و تهاجم سرمایە 

ی بر مبتن مجبور خواهند شد بە دنبال تکنولوژیها و مدلهای کسب و کار جدیدی برآیند کە می توانند دینامیسم

 دستمزدهای باالتر را از طریق افزایش کارآئی و نە تشدید استثمار، تحقق بخشند.

ی از جدید لوژیکی مترقی باشد: این مقاومت موجب می شود الگوی... مقاومت طبقۀ کارگر می تواند از نظر تکنو

م ئۀ فرتولیدوری و مصرف در سطح باالتری ظهور کند؛ "زنان و مردان دوره های نوین" را وامی دارد بە ارا

رمی نین فچدیگری از سرمایە داری کە کارائی بیشتر و توان افزایش دستمزدهای واقعی را دارد، معتهد شوند و 

 یابند.را ب

این  ت. درامواج بلند محصول صرف تکنولوژی و اقتصاد نیستند، سومین قوۀ محرکۀ این امواج مبارزۀ طبقاتی اس

یهای چارچوب تئوری اصلی مارکس در بارۀ بحرانهای سرمایە داری، شناخت بە مراتب بهتری ]در بارۀ نوآور

 فنی[ نسبت بە تئوری کوندراتیف بە دست می دهد.

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 ۸تالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکە بخش اقتصاد دیجی

 رابرت حسن

 ترجمە:گودرز

 

" انتشارات دانشگاه وست 1مارکسیسم پسامدرن و تجربە زندگی دیجیتال –کتاب "شرایط دیجیتالی فصلی از 

 ٢۰٢۰-مینیستر

باشت واقعیت کە فضای مجازی تبدیل بە یک فضای عمده شده است، اگرچە کال فضای غالب نیست، اما برای ان

کتی شد کە وایل ماه اوت، اپل اولین شرنشان داده شد. اول این کە در ا ٢۰1۸سرمایە توسط دو رویداد در سال 

بە  ضە آنارزش گذاری بازار سهام آن بە یک تریلیون دالر رسید. بخشی از موفقیت آن این بود کە از زمان عر

فروش هر  ، بیش از یک میلیارد آیفون بە فروش رسانده است کە تقریباً معادل یازده سال٢۰۰٧بازار، در سال 

با  ن شد،ین کە در همان ماه جف بزوس، بنیان گذار آمازون، ثروتمندترین مرد جهاثانیە سە گوشی است. دوم ا

زمین.  دالر برای هر فرد روی ٢۰میلیارد دالر تخمین زده می شود، معادل حدود  1۵۶ارزش خالصی کە حدودا 

ی ده ات عمهیچ یک از این دو رویداد بدون اینترنت امکان پذیر نبود و هر یک بە روش های مختلف خود روای

نار در ک است از هستی اینترنت و آنچە می کند. فضای مجازی ایجاد می کنند و آن را بفروش می گذارند. آنها

ی نامد، ال" مدیگرانی مانند گوگل، فیس بوک، نت فلیکس و... در ایجاد آنچە مارک آندریویچ آن را "محوطە دیجیت

 موثر هستند.

)بین کاربر و کسب و کار( است کە در آن فعالیت کاربر 'در بر گرفتە توسط آغوش این 'فضای مجازی تعاملی' 

نظارت خود عرضە کننده بازار' ممکن می شود. آندریویچ عمدتاً از پویایی نظارت سخن می گوید، اما این یک 

گیری  ظرفیت نظارتی است کە یک رابطە قدرت را بیان می کند کە در اطراف پول سازی فعالیت کاربر جهت

می شود. بە این معنا فضای مجازی راه دیگری برای دیدن چگونگی ایجاد و گسترش مفهوم وینِزک از 'کاالسازی 

مستقیم' است. استعاره آندریویچ از 'محوطە' راه مفیدی برای فکر کردن بە فضای مجازی است، اما بە معنای مهم 

'حصار' قرن هفدهم و هجدهم بریتانیا وام گرفتە است، دیگری گمراه کننده هم هست. او استعاره اش را از جنبش 
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-جایی کە قطعات بزرگی از زمین های مشترک از طریق اِعمال 'قانون حصار' خصوصی شدند و بە زمیندار

 صنعتگران داده شدند.

یاب یاز آسنمورد نیاز بود؛ برای تبدیل آن بە چرای گوسفند برای تأمین سرزمین عوام برای ساخت سرمایە داری 

ار نە ون حصها و کارخانە های نساجی انقالب صنعتی. در آنچە بە عنوان 'ترخیص زمین باالدست' شناختە شد، قان

ن آاز  اتنها بخش عمده ای از زمین های کشاورزی باستانی شمال اسکاتلند را خصوصی کرد، بلکە مردم ساکن ر

تقل سرزمین اخراج نمود. میلیون ها هکتار از مزارع مشترک و زمین های مشترک بە هلدینگ های خصوصی من

 ومالی ششد و مردمان آن ها اخراج و بە کارخانە های جدید شهرهای صنعتی بریتانیا، یا بیشتر بە آمریکای 

ه نامید« تیپیدایش سرمایە دار صنع»و « بدویانباشت »استرالیا پراکنده شدند. این چیزی بود کە مارکس آن را 

 است.

ازی فضای مجازی همچنین ممکن است بە عنوان فضایی از 'انباشت بدوی' بە حساب بیاید کە در آن خصوصی س

از این  فراتر نظر آندریویچو تأمین ابزار نوع جدیدی از تولید دیده می شود. با این حال استعاره "حصار" مورد 

دن بە شبدیل تنقطە از هم می پاشد. همان طور کە اشاره شد، مردم از زمینهای متعلق بە عوام اخراج شدند؛ برای 

زمین یر سرنیروی کار دستمزدی در آسیاب ها و کارخانە ها بە شهر ها رانده شدند و یا از طریق مهاجرت بە سا

ن عنوا می شدند، و دوباره هرگز دیده نمی شدند. فضای مجازی، برعکس، بە های متعلق بە امپراطوری ناپدید

شت یک محوطە ایجاد شد، بە عنوان یک فضای مجازی خصوصی شده کە عملکرد اولیە آن قرار بود فضای انبا

 مکنکە م سرمایە باشد. در این صورت فضای خصوصی سازی شده بە مردم نیاز دارد کە بە آن بیایند و تا زمانی

ایز از ه متماست بمانند. این یک تمایز مهم است. اینترنت هرگز یک 'محوطە عمومی' با تاریخ و فرهنگ تبیین شد

ه بە عنوان یک سازمان غیر انتفاعی مبتنی بر وب را ٢۰۰1قبل نبود. یک "محوطە عمومی خالق" از سال 

رنامە بدر وب، از طریق ابزار ها و اندازی شده است. این محوطە برای ترویج یک رویکرد مشارکتی کاربران 

. ە استهای کاربردی کە قابل اشتراک هستند، و بنابراین بر روی شالوده یکدیگر ساختە می شوند وجود داشت

 است. نترنتظاهراً این پدیده در مجموع نمودی از همکاری، دموکراسی، بە اشتراک گذاری نرم افزار و آزادی ای

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No:99 99شماره  ۲0۲0امبر دس ۲۵، برابر 1399 دی ۵جمعه 

 

 

- 7 - 

 جُنگ کارگری

 دی و بە امیدی سالی بهتر برای همە مردم دنیاتهنیت کریسمس و سال نو میال

 صادق

 

ل سا .جای آنرامی گیرد ٢۰٢1تا چند روز دیگر بسر می رسد و سال  ٢۰٢۰سال سخت و پر درد ورنج و تنش 

دست دادەاند ز میلیون انسان تنها در اثر شیوع کرونا جانشان را ا ٢میالدی در شرایطی بە پایان میرسد کە قریب 

ار را بریدە است. بیمارستانها مملو از بیم دنیا یدا کردە کە امان مردمپ و اپیدمی کرونا در پایان سال چنان حدتی

بیش از نیمی  .ر بسیاری از کشورها لبریز شدە اندد یمارانب رای بستری کردن و مداوایب نهاآ است و ظرفیت

مین میلیون انسان شغل و وسیلە تا ا دچار رکود شدەاند. صدهاازواحدهای اقتصاد در اکثر کشورها تعطیل و ی

 .معیشت شان را از دست دادەاند و تعداد زیادی از آنها بی کمک و پناە بە حال خود رها شدەاند

یمی فاسد، و رژ الوە بر کروناع نسبت بە بسیاری از کشورهای دیگر بمراتب بدتر است متاسفانە کشورما وضعیت

ردم و رای مقدرت قرار دارد کە با سیاستهای تعدیلی ولیبرالیستی خود بحرانهای متعددی را ب سرکوبگر بر مسند

تشدید تحریم های اقتصادی ضد مردمی و  .مودە استندشوارتر  امکانات مبارزە و کشور خلق نمودە است

ان چنین بر هارات دولتمردبا این همە از اظ .ثر منفی مشابهی داشتە استا زورگویانە دولت امریکا نیز بە نوبە خود

ی و شکاف طبقاتی گرانی و تورم، بیکار .می آید کە آنها تهیە واکسن برای کرونا را جز اولویتهای خود نمی دانند

ی چیزان بە استبداد سیاسی و سرکوب نیز تشدید و . بیشتر از هرکس زحمتکشان و ب .و فقر بە اوج خود رسیدەاند

ە و مخالفان بی عدالتی را آماج خود قرار دادە است. با این هم سبیکاریتبدیل شدە ا تنگ آمدە از فقر و

کارخانە ها و موسسات  .بارزات اجتماعی نیز بە رغم همە مسائل بطور پیوستە در حال رشد استم اما

 اباتت و اعتصبیمارستانها و مراکز درمانی، دانشگاە ها، خیابانها و میادین شهرها بە مراکز اعتراضا اقتصادی،

ا رحکومت و سیاستهای آن تبدیل شدەاند.همین مبارزات هستند کە نوید یک سال و شرایط بهتر  علیە . زحمتکشان

 .بە مردم نوید می دهند

 ٢۰٢1با این امید کە سال نو میالدی سال بهتری برای همە مردم جهان باشد، ما فرا رسیدن کریسمس و سال نو 

ە بە هم میهنان مسیحی صمیمانە تهنیت گفتە و برایشان آرزوی تندرستی و میالدی را بە همە هم میهنان عزیز بویژ
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را داریم. درود و سپاس ویژە ما بر پرستاران، پزشکان و دیگر  1٩بری ماندن از ابتال بە بیماری منحوس کوید 

صف مقدم کارکنان فداکار و پرتالش بخش بهداشت و درمان باد کە با بە مخاطرە انداختن جان و سالمت شان در 

مبارزە با کرونا میلیونها انسان را درمان و سالمتی را بە آنها برگرداندند.گرامی می داریم یاد و خاطرە پرستاران 

و پزشکان و همە کسانی را کە در حین مبارزە با ویروس منحوس کرونا جان عزیزشان را از دست دادند گرامی 

از آثار کرونا در هیچ کجای جهان باقی نماندە باشد و مردم توانستە داشتە و آرزو می کنیم در پایان سال آیندە اثری 

 .خطر جنگ را از میان برداشتە باشند  باشند تهاجم نیروهای دست راستی و سبە فاشیستی را خنثی و

 

 

 !زاد باید گرددآسیاسی زندانی 
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

و  وز چهارشنبە سوم دی بە دعوت کارگران هفت تپە دەها گروە و تشکل مردمی مدافع عدالت اجتماعیدر ر

خوان و شرکت در تجمعی کە بهمین اجتماعی نئولیبرالیستی حکومت با دادن فرا - مخالف سیاستهای اقتصادی

 خشی ازتپە و اسماعیل بمناسبت در مقابل ساختمان دادگستری در تهران تشکیل شد از فراخوان کارگران هفت 

 .رهبران اعتصابات و مبارزات کارگران هفت تپە حمایت نمودند

عوت بە د گروەها و نهادهای کارگری، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و دیگر گروە ها و افراد ترقیخواە کە

از مالک  کارگران هفت تپە بمناسبت تشکیل جلسە هیئت داوری رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص خلع ید

ن گرفت خصوصی هفت تپە مقابل دادگستری تجمع کردە بودند، قاطعانە از خواست کارگران هفت تپە مبنی بر پس

و  هفت تپە از اسد بیگی اختالسگر حمایت و بطور کلی مخالفت شان را با خصوصی سازی واحدهای اقتصادی

کە "خلع ید یک کالم والسالم" ال وسیعی از هشتکقبل از این تجمع نیز در تویتر استقب .موسسات دولتی نشان دادند

 .بهمین مناسبت راە افتادە بود توسط کاربران انجام گرفت

بی  وتردە با این همە هیئت داوران عمدا تصمیم در مورد خلع ید را بە تعویق انداخت تا در فضای اعتراضی گس

 .سابقەای کە بوجود آمدە بود از اعالم موضع خودداری نماید

ز چیک ات آن است کە تمایل بە لغو خصوصی سازی و برگرداندن هفت تپە بە دولت و بطورکلی در میان هیواقعی

مختلف  با این همە مبارزات کارگران چنانچە از حمایت گروە های اجتماعی .جناح های حکومتی وجود ندارد

رای آغاز مە خوبی بود هم باین حرکت مقد .بتواند برخودار گردد، حکومت نیز مجبور بە پذیرش آن خواهد شد

ی میان از کارگران و هم تالشی در راستای همبستگی واقعی و عمل جلب مشارکت و همبستگی گروە های اجتماعی

 .گروە های اجتماعی ترقی وعدالتخواە

 اعتصاب کارگران خط مونتاژ ایران خودرو در خراسان

ن خودرو خراسان در اعتراض بە تحمیل اضافە کاری و در روزهای پایانی هفتە گذشتە کارگران خط مونتاژ ایرا

ساعات کار طوالنی و فرسایندە کە نگران سالمتی خود بە همین دلیل هستند اعتصاب کردە و خواهان کاهش 

هچنین نسبت بە کارگران .ساعت در روز در شرایط کرونایی و حذف اضافە کاری اجباری شدند ٦ساعات کار بە 
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گفتنی است کە بە رغم افزایش شدید قیمت خودرو و بازار پر رونق .ناچیز بودن دستمزد شان معترض هستند

خودروسازیها در ماە های گذشتە، کارفرمایان با وجود سود بیشتری کە می برند حاضر بە افزایش دستمزد 

ر ساعات اضافە کاری را افزایش دادە تا با تولید کارگران نیستند و بجای افزایش دستمزد و استخدام کارگر بیشت

در این میان بە مخاطرە افتادن جان و سالمت کارگر هم .خودروهای بیشتر سودهای شان را بیشتر باال ببرند

با این اوصاف تنها خود کارگران هستند کە بایستی کارفرمایان را با مبارزات شن وادار بە .برایشان اهمیتی ندارد

کارگران ایران خودرو دیزل چند هفتە پیش با مبارزات خود توانستند  .و سالمت خودشان بنماین رعایت حقوق

آیا اگر آنها بیکار می نشستند و مبارزە نمی کردند  .دستمزد هایشان را بهبود و بە برخی مطالبات دیگر خود برسند

کارگران باید از  .قطعا منفی است می توانستند موفق بە گرفتن بخشی از حقوق پایمال شدە خود برسند؟ جواب

 .تجربیات خوب و موثر هم دیگر بهرە بگیرند

 تجمع اعتراضی کارگران سایت الفین در پتروشیمی ایالم

رگران کا .گروهی از کارگران سایت الفین در پتروشیمی ایالم سوم دی در اعتراض بە اخراج از کار تجمع کردند

 ها ازاخراجی معترض کە بومی هستند می گویند بعد از اتمام ساخت پروژە کارفرما با وجود سابقە کاری آن

نمودە  تخداماستخدام شان خودداری نمودە و بجای آنها نیروی مورد نیاز پاالیشگاە را از میان غیر بومی ها اس

رفتە جاد می شود در این اواخر شدت گبە علت بیکاری گستردە رقابت بر سر فرصتهای شغلی اندکی کە ای.اس

 ار و جویاین بیکاست و متاسفانە کارفرمایان نیز از این رقابتها برای انداختن تفرقە و ایجاد تضاد میان زحمتکشا

ل کردن حقوق پایئن آوردن دستمزدها و سخت کردن شرایط شغلی و لگد ما .کار نهایت سوء استفادە را می نمایند

یک اندازە از  نیروی کار بومی و غیر بومی در نهات متاسفانە بە .پیامدهای این رقابتهاستنیروی کار بخشا از 

یکاری و فشار راە کار موثرتر و سودمندتر بە حال هر دو مبارزە مشترک علیە ب.این رقابت ناسالم زیان می بینند

 .آوردن بە دولت برای ایجاد اشتغال است

 بوشهردر کارگران شهرداری تجمع 

دن از تن از کارگران قراردادی بخش خدمات و پسماند شهرداری بوشهر در اعتراض بە کسر کر 1۰۰اول دی  در

توسط کارفرما را  کارگران کە بە گفتە خودشان دلیل این کار .حقوق شان در پایان هر ماە در این شهر تجمع نمودند

و  رفرماق توافق و قرارداد هایشان با کانمی دانند در این تجمع خواستار پرداخت دستمزد و حقوق شان مطاب

ایج غیر کسر کردن از دستمزد در واقع طبق قانون کار و عرف ر .پرداخت مابالتفاوت ماە های گذشتە هستند

جا کە بی قانونی ولی از آن .ادارە کار وظیفە دارد کارفرمای خاطی را وادار بە رعایت قانون نماید .قانونی است

، مسلط است و دولت و ادارات کار خود در رواج بی قانونی نقش اصلی را دارند مطلق در موسسات مختلف

 .کارفرماها نیز سعی می کنند با این گونە ترفندها شانس خودشان برای کسب سود بیشتر را بیازمایند

 در شهر صیدون نیز کارگران بخش خدمات در اعتراض بە پرداخت نشدن طلب مزدی و مطالبات شان در این

 ان طیشتە برای سومین مرتبە در طول یک ماە گذشتە تجمع و خواستار پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە هف

 .سە ماە گذشتە شدند

 کارگران ابنیە فنی راەآهن چند شهر دوبارە تهدید بە اعتصاب کردند

دید بە اعتصاب در کارگران ابنیە فنی بە دلیل پرداخت نشدن دستمزدها یشان مطابق قول و قرار کارفرما ته

در مناطق، خراسان،  (تراوس)دستمزد و حقوق کارگران ابنیە فنی .صورت پرداخت نشدن طلب مزدی شان کردند

کارگران سرویس .لرستان، هرمزگان، تهران، سمنان، دامغان، اندیمشک، ورامین و زاگرس هنوز پرداخت نشدە اند
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عتصاب در صورت پرداخت نشدن دستمزد و حقوق شان و نگهداری در راە آهن خراسان و لرستان هشدار بە ا

کارگران بخش سرویس و نگهداری و امور فنی راە آهن تا کنون چندین بار برای گرفتن مطالبات مختلف .کردەاند

یکی از مطالبات اصلی آنها لغو  .شان بطور همزمان و با اتحاد و یگانگی کم مانندی اعتصاب و مبارزە نمودەاند

 .استخدام مستقیم توسط شرکت راە آهن استکار پیمانی و 

 تجمع کارگران قراردادی مخابرات در تبریز

غل و دی مشاآذر کارگران قراردادی مخابرات با تجمع در مقابل استانداری تبریز خواستار اجرای طبقە بن ٣۰در 

ە طفرە بنیز در اعتراض شایان ذکر است کە کارگران تبریزی چند روز پیشتر  .تضمین امنیت شغلی خود شدند

ا کە مایل بە کارفرم .رفتن کارفرما از انجام طبقە بندی مشاغل تجمع و از مسئولین خواستار رسیدگی شدە بودند

رداد د قرااجرای طبقە بندی مطابق قانون نیست در یک واکنش غیر قانونی نسبت بە تجمع قبلی کارگران از تمدی

انە اختیار متاسف .آذر کارگران پاسخ متقابلی بود نسبت بە کارفرما ٣۰تجمع  .کارگران معترض خودداری نمود

ار خود بە کقانون  ٢٧همین تغییر در مادە  .اخراج کارگر در هر حالی در دولت روحانی بە کارفرما سپردە شد

ا پیدا رنها آتنهایی برای کارفرمایان کافی است تا سایر حقوق هنوز ملغی نشدە محدودی را کە هنوز فرصت تغییر 

 !نکردەاند از بین ببرد و هر نوع حق طلبی را با اخراج پاسخ دهد

 تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت در گرگان

ر دجلس، در اول دی معلمان خرید خدمت استان گلستان نیز در ادامە تجمع های دیگر همکاران شان در مقابل م

علمان م .سال سردوانی توسط مسئوالن شدند ٧وضعیت شغلی خود پس از گرگان تجمع و خواستار تعیین تکلیف 

ە سبت بنخرید خدمت کە با دستمزدهایی کمتر از حداقل حقوق کارگران حداقل بگیر کار می کنند، سالهاست کە 

واهان خآنها  .تبعیضاتی کە صرفا بخاطر شرایط استخدامی غیر رسمی بر آنها روا داشتە می شود معترض اند

زش و پرورش با وجود نیاز شدید وزارت آمو .خدام رسمی و بهرمندی از حقوقی مشابە با سایر معلمان هستنداست

با  وواند بە معلم و داشتن شرایط و تحصیالت و تجربە کاری اما این وزارتخانە سالهاست کە آنها را سر می د

مورد نیاز  می شود عدم استخدام معلمانگفتە  .پرداخت مبالغ ناچیزی آنها مورد استثمار مضاعف قرار می دهد

  مربوط بە تصمیم دولت برای بسط خصوصی سازی در بخش آموزش است

 یتجمع اعتراضی آتش نشنان در عسلو

ان قوق شکارکنان آتش نشانی شرکت نفت و گاز پارس در عسلویە بە دلیل تاخیر دوماهە در پرداخت دستمزد و ح

 .اعتراض کردند

 تروشیمی در منطقە ویژە اقتصادیاعتصاب کارگران پ

جرای با ا در اول دی کارگران پتروشیمی واقع در منطقە ویژەی اقتصادی در اعتراض با مخالفت مدیرعامل منطقە

 .طبقە بندی مشاغل اعتصاب نمودند

گفتنی است کە مطالبە اجرای طبقە بندی مشاغل از آن جهت برای کارگران اهمیت دارد کە در صورت درست 

شدن می تواند بە افزایش مقدار معینی بە حقوق کارگران و محفوظ ماندن حق سنوات، تخصص و تجربە آنها  اجرا

بهمین دالیل  .گردد و ضمنا راە سوء استفادە کارفرمایان و بیگاری کشیدن از کارگران را تا حدودی مسدود کند

طالبە اجرای طبقە بندی مشاغل یکی از م .است کە کارفرمایان با آن کە یک حق قانونی است مخالفت می ورزند

خواستە های مهم کارگران پتروشیمی ها و پاالیشگاە و دیگر موسسات نفتی در اعتصاب یک ماهە مرداد ماە 

این خواشت تا کنون در تعدادی از شرکتها بە اجرا درآمدە است کە در همە جا البتە بطور  .امسال کارگران بود
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 جُنگ کارگری

بخاطر حساسیت و اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت و پتروشیمی مدیران شرکت  .یکسان و کامل اجرا نشدە است

نفت هم بە کارفرمایان فشار می آورند کە طبقە بندی را اجرا کنند، با این همە قدرت و نفوذ ماورای قانونی این 

  .شرکتها بە اندازەای است کە هیچ توصیە و دستوری را بر نمی تابند

 زارگران آبفا در اهواتجمع ک

دن آذر شمار زیادی از کارگران آب و فاضالب شهری و روستایی خوزستان در اعتراض بە پرداخت نش ٢٩در 

سبت بە نکارگران معترض عالوە بر اعتراض  .مطالبات مزدی شان در محل این سازمان در اهواز تجمع نمودند

ادارە  ریئس .ادن شغلهای شان در اثر ادغام هستنددپرداخت نشدن چند ماهە طلب مزدی شان نگران از دست د

دی این ادارە در مورد بدهی مز .مذکور نیز گفتتە است پس از چارت بندی پرسنل نیروی اضافی را تعدیل می کنند

 .بە کارگران پرداخت آن را بە بعد از فروش زمین های متعلق بە ادارە موکول نمودە است

 هنوز واکنش کارگران نسبت بە اظهارات مدیر ادارە مشخص نشدە است

 ا تهنیت می گوییمر ساالگی تشکیل کانون صنفی معلمان ٢١

ا بانون بیست و یکمین مراسم سالگرد تشکیل کانون صنفی معلمان ایران با شرکت جمعی از رهبران و فعالین ک

عیل عبدی از ن سرشناس معلمان و کارگران از آن جملە، اسماعدەای از رهبرا .پیام محمد تقی فالحی برگزار شد

لگرد سم سارهبران زندانی کانون سراسری صنفی معلمان و اسماعیل بخشی با ارسال پیامهای جداگانەای برای مرا

 ونفعالیتهای کان هر دوی این دو رهبر سندیکایی بر حفظ استقالل کانون تاکید کردند و از .پیامد تهنیت فرستادند

ە اعضا و ما نیز بە سهم خود سالگرد تشکیل کانون صنفی معلمان را ب .حمایت مجدد خودشآن را اعالم کردند

 .نهیمرهبران کانون تهنیت می گویم و تالشها و مبارزات عادالنە کانون و رهبران پر تالش آن را ارج می
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