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 یادداشت  

 

 سیاە نمایی نیست واقعیتی جاری است

 صادق کار

 

 

افزایش ارادە گرایانە قیمتها در شرایطی کە تناسبی میان درآمد و قدرت خرید مردم با قیمتها و هزینە های وجود ندارد اگر بە شورش و 

انقالب منجر هم نشود، بە رکود اقتصادی و نا امنی اجتماعی و رشد بزەکاری و افزایش جرم و جنایت و دەها معضل دیگر حتما دامن 

 خواهد زد

د و ابراهیم رئیسی و وزرای دولت او درماندە از دادن راە حل برای مشکالت و بحران هایی که روز به روز بیشتر و غامضتر می شون

ون کبک ابلهانه سر خود را چ بر بحرانهای موجود می افزایند، تقصیر نادانی و ناكارآمدی خود را به سیاە نمایی دشمنان نسبت می دهند و

آنان  زیر برف فرو بردەاند و خود را به کوری و کری زدەاند بلکه اعتراضات و انتقاداتی را که در جامعه و بعضا در خود حکومت از

 .می شود و جوابی برای آن ندارند نشنیدە بگیرند

ی دهندانکارش کنند، آن را به سیاە نمایی دشمنان خود نسبت مهرگاە هم فشار پرزور می شود و انکار واقعیات ملموس تر از آن اند که   

خواند و  رئیسی وجود اختالف در میان تیم اقتصادی دولت و سردرگرمی و نداشتن برنامه اقتصادی دولت اش را سیاە نمایی دشمن می

تخم  مه های طرفدار دولت گرانی مرغ ووجود گرانی هایی را که توش و توانی برای مردم باقی نگذاشته است را انکار می کند. روزنا

ن مرغ، نان، گوشت، لبنیات... را که در اثر حذف ارز ترجیحی و آغاز به اجرا گذاردن برنامه شوک درمانی شروع شدە است به گرد

 .کسبه جزء و سوء استفادە آنان می اندازد

تومانی می شود. این  ٠۰۱۱رانی ها بواسطه حذف ارز روزنامه کیهان در این وارونه گری تا آنجا پیش می رود که از بیخ منکر گ

انکارها و تکذیب ها و حواله دادن مشکالت به دشمنان در حالی ادامه دارند که برنامه ها و طرح های دیگری نیز برای گران کردن 

به عرش  ادە شوند، قیمتها رابنزین، برق و گاز و وضع مالیات های تازە که مجموعا بر اساس اظهارات کارشناسان مستقل اگر قطعیت د

د که خواهند رساند در حال آمادە شدن برای اجرا هستند. انکار تاثیر حذف ترجیحی توسط کیهان شریعتمداری در حالی مطرح می شو

و نیم درصد تورم ایجاد می کند ٧تومانی به تنهایی بیش از  ٠۰۱۱یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت اذعان نمودە حذف دالر  . 

ن را ق دولت و مجلس تا کنون این بودە که قبل از علنی کردن هر طرح عدەای از آنان خبرش را منتشر کنند، سپس عدە دیگری آقل

ترجیحی و  تکذیب کنند و پس از اطمینان از اینکه واکنش اجتماعی آنی ایجاد نخواهد کرد خبر طرح را تائید می کنند. در مورد حذف ارز

گرفته شد چون به شدت نگران تکرار خیزش آبان بودندبنزین این رویه به کار  . 

https://bepish.org/node/6510
https://bepish.org/node/6510
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تگان، آنها اما گویا غافلند که خیزش آبان به شکل دیگری در جامعه و در غالب اعتراضات و اعتصابات، معلمان، کارگران، بازنشس

 .کشاورزان، نویسندەگان وکال و دیگر فعاالن مدنی و اجتماعی ساری و جاری است

د، و همچنین ین که در کیش و قشم به صورت آزمایشی پس از انکارهای اولیه مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شطرح افزایش قیمت بنز

ال آیندە لیتر بنزین به سرپرست هر خانوار تردید زیادی باقی نمی گذارد که گرانی بنزین نهایتا از اول س ۰١طرح اختصاص ماهانه 

وشن نیست ا گذاشته خواهد شد. با اینکه هنوز نحوە اجرا ومقدار افزایش قیمت بنزین دقیقا رچنانچه واقعه غیر مترقبهای رخ ندهد به اجر

ظر می هزار تومان در هر لیتر را برای آن پیشبینی کردەاند، که البته این قیمت غیر عملی به ن ۰١و بعضی از کارشناسان افزایش قیمت 

تومانی جهش تورمی و واکنش اجتماعی  ٠۰۱۱می تواند به اندازە حذف ارز  رسد، ولی حتی دوبرابر کردن قیمت کنونی نیز به تنهایی

 .ایجاد کند

 !این اقدامات در شرایطی انجام می گیرد که دولت مدعی است کاهش تورم در صدر اولویت هایش قرار دارد

یاستهای ران سازندگی منتقد سغیر قابل اجرا بودن طرح های اقتصادی دولت واقعیتی است که از چشم بعضی از روسای حزب کارگزا

زشهای دولت رئیسی دور نماندە و گرانی تدریجی قیمت بنزین را به سبک و سیاق دوران ریاست جمهوری خاتمی برای اجتناب از خی

 .مردمی به رئیسی توصیه می کنند

ر سر فقت دارند و اختالف شان تنها بوقتی پای گران کردن ها و سیاستهای تعدیلی و شوک درمانی در میان باشد، همه اینها با آن موا

ستمزدها شیوە پیشبرد آن است. در مورد دستمزد ها اما آنان همین مالحظه را هم ندارند و گویا یادشان می رود که بایست تناسبی هم بین د

الوە بر بقای رژیم را عبا هزینه ها وجود داشته باشد. نگرانی از خیزشهای تودەای در اثر سیاستهای دولت رئیسی و به خطر افتادن 

ای مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران، تعداد دیگری از هوادران دولت روحانی و اصالح طلبان نیز دارند و آن را می توان در رسانه ه

ردمتداد داآنان دید. یعنی مخالفت با طرح های اقتصادی دولت رئیسی بسیار گستردە و حتی دامنه آن تا میان تیم اقتصادی دولت هم ا . 

طرح های اقتصادی دولت رئیسی همانطور که اظهارات کارشناسان اقتصادی و سیاسی متعدد هم حاکی از آن است طرح های کج و 

جود و به معوج و سرهمبندی شدەای هستند که نه قابل اجرا هستند، و نه کارآمد و مشکل گشا. اجرای آنها اما به بحرانها ی انباشته شدە مو

لیتر بنزین هم ممکن  ۰١دامن خواهد زد. با طرح های به اصطالح جبرانی مانند، دوبرابر کردن یارانه و دادن اعتراضات اجتماعی 

انه و به نیست بتوان فشار ناشی از اجرای آزادسازی قیمتها و در واقع شوک درمانی را که حکومت تصور می کند می تواند ارادە گرای

 .زور به مردم حقنه کند، جبران کرد

دگی اکثریت ه نقدی در جمهوری اسالمی وسیلهای بودە و هست برای پائین نگاە داشتن دستمزدها و تنزل سطح معیشت و کیفیت زنیاران

کاران، رفاە و شهروندان در زیر خط فقر.و تالشی برای توجیه بی کفایتی دولتمردان در ایجاد اشتغال مفید، ندادن حقوق بیکاری به بی

 .عدالت

رار گرفته و واست افزایش دستمزد باالتر از خط فقر در صدر خواستهای کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشسته قاز این روست که خ

م ارزش و همه آنان با بر پایی اعتصاب و تجمع خیابانی خواستار افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی خود به جای یارانه های نقدی ک

 .ناپایدار هستند

یونها بیکار، نی ها با دستمزدها و حقوق های کنونی برای آنهایی که شغل دارند هم میسر نیست تا که برسد به میلهم اکنون نیز تحمل گرا

میلیون حاشیه نشین، میلیونها کشاورز بی آب و نان و خردە کاسب نیمه ورشکسته و در شرف ورشکستگی ۰۱ . 

ورش و و قدرت خرید مردم با قیمتها و هزینه های وجود ندارد اگر به شافزایش ارادە گرایانه قیمتها در شرایطی که تناسبی میان درآمد 

امن انقالب منجر هم نشود، به رکود اقتصادی و نا امنی اجتماعی و رشد بزەکاری و افزایش جرم و جنایت و دەها معضل دیگر حتما د

. خواهد زد  

 
انو مطالبات کارگرانمبارزات از  !حمایت کنیم ، معلمان و سایر مزدبگیر  

 
!و مبارزه است وحدت و تشکیالت حمتکشانز چاره ی   
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بخش اول ؟یدار ەیاستثنا در سرما ایثبات: قاعده  یکار ب  

 الویسا بتی

 

 
 

 

نئولیبرالیسم است یا یک قاعدۀ واقعی در نظام سرمایە داری آیا کار بی ثبات محصول شرایط تاریخی خاصی مانند پست فوردیسم و 

 است کە در واقع استثنائی تاریخی است؟« مدل اشتغال استاندارد»است، و این بە اصطالح 

صادی، اقت-این مقالە تفاسیر مختلفی را کە از نقش کار بی ثبات در تاریخ سرمایە داری در دو دهە گذشتە توسط محققان اجتماعی

دف این ی و اخیراً توسط مورخان، و محققان فمینیسم و پسااستعمار ارائە شده اند، با هم مقایسە می کند و در برابر هم می نهد. هحقوق

ان مذکور های نظری خاص و رقابتی مورد بحث مقالە توسط محققاست، چنان کە در چارچوب استثنا و قاعده بحث اثبات نسبیت مفاهیم

 .تعریف شده اند

 

 خالصە

نئولیبرالیسم است یا یک قاعدۀ واقعی در نظام سرمایه آیا کار بی ثبات محصول شرایط تاریخی خاصی مانند پست فوردیسم و 

 است که در واقع استثنائی تاریخی است؟« مدل اشتغال استاندارد»داری است، و این به اصطالح 

-سرمایه داری در دو دهه گذشته توسط محققان اجتماعیاین مقاله تفاسیر مختلفی را که از نقش کار بی ثبات در تاریخ 

اقتصادی، حقوقی و اخیراً توسط مورخان، و محققان فمینیسم و پسااستعمار ارائه شده اند، با هم مقایسه می کند و در برابر هم 

رقابتی مورد بحث های نظری خاص و است، چنان که در چارچوب استثنا و قاعده می نهد. هدف این بحث اثبات نسبیت مفاهیم

مقاله توسط محققان مذکور تعریف شده اند. مقاله با بررسی روند اختراع یک قاعده )یعنی مناسبات استخدامی استاندارد( و 

های دانش رخ داده است، نشان دهد: منظور تغییر تضعیف این مناسبات در دوره های اخیر، قصد دارد تغییری را که در سیستم

های اجتماعی و تاریخی است. رد جهانی و جنسیتی به تاریخ کار از آستانۀ هزاره جدید به این سو در زمینهمنتج از تقویت رویک

به تبع این بررسی، درک نقش کار بی ثبات در تاریخ سرمایه داری به عنوان یک قاعده، مدل هژمونیک درک جهان اجتماعی 

کند، که دیگر به عنوان یک استثنا قابل تشخیص و یداری را آشکار میرا به چالش می کشد، و زوایا و گونه های متعدد پدیدۀ پا

 تصدیق نیست.

  

 مقدمە

https://bepish.org/taxonomy/term/2705
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اختصاص داشت، جان برمن، جامعه شناس، و  مسئلۀ کار" در نظام سرمایه داری معاصردر یک مباحثۀ نسبتاً اخیر که به "

ثبات و نقش آن در گذشته و حال سرمایه داری ( صراحتاً بر وجود کار بی Marcel Van der Lindenمارسل فان در لیندن )

انگشت گذاشتند. آنها صریحاً "مناسبات استخدامی استاندارد" را به عنوان یک قاعده در تاریخ سرمایه داری زیر سؤال بردند و 

امی در مفاهیمی چون بی ثبات کاری، کار غیررسمی و ناامن را مفاهیمی مرسوم در تاریخ، و به عنوان قاعدۀ واقعی پردو

 مناسبات استخدامی اعالم کردند.

 

 بە کار بی ثبات خاتمە دهید! تظاهرات کارگران فیلیپینی برای کار منظم
ی و رویکرد اروپایی و "مدل اشتغال استاندارد" غربی، تا سالهای پایانی دهۀ نخست هزارۀ فعلی نقش مهمی در مفهوم ساز

رایط کار در است. تنها در دهه گذشته بوده که از این مفهوم برای بررسی ش تعریف کار بی ثبات به عنوان یک استثنا داشته

رویکرد که به  جنوب جهانی استفاده شده و در نتیجه در مفهوم کلی نقش تاریخی این پدیده تغییر ایجاد شده است. از آن پس، این

مینیستی و های انتقادی فیافته است. نظریه کار بی ثبات به عنوان قاعدۀ واقعی سرمایه داری نگریسته شود، تدریجاً میدان

" و ثباتیرویکردهای جنسیتی، همراه با دیدگاه های جهانی و پسااستعماری، سهمی حیاتی در ارزیابی مجدد از نقش "بی

ی را مداری ادا کرده اند، و استثنایی بودن اولی و همه جائی بودن و همه گاهی بودن دوبرعکس آن، "ثبات"، در تاریخ سرمایه

 .زیر سؤال برده اند

  

هدف نوشتۀ حاضر، با پیروی از دیدگاه ارائه شده توسط برمن و فان در لیندن، بررسی بحث در مورد نقش کار بی ثبات در 

تاریخ سرمایه داری است. با توجه به ادبیات فراوان در مورد کار بی ثبات و بی ثبات کاری، تمرکز این مقاله منحصراً بر 

ت که به صراحت و مستقیماً به مفهوم نقش کار بی ثبات پرداخته و آن را از زمرۀ قاعده ها یا استثنائات دانسته اند. مطالعاتی اس

پردازد، مقاله همچنین به جان سختی "روابط استخدامی استاندارد" به عنوان یک اصطالح اختراعی اما مفید برای مقایسه می

ر مبتنی بر "مناسبات استخدامی استاندارد" در هم تنیده شده است. نوشته به زاویۀ زیرا بحث در مورد نقش کار بی ثبات و کا

 داری استخراج می شود، نمی پردازد.وجودی کار بی ثبات، که معموالً از مفهوم کار یا سرمایه

-قان اجتماعیاین مقاله تفاسیر مختلفی را که از نقش کار بی ثبات در تاریخ سرمایه داری در دو دهه گذشته توسط محق

اقتصادی، حقوقی و اخیراً توسط مورخان، و محققان فمینیسم و پسااستعمار ارائه شده اند، با هم مقایسه می کند و در برابر هم 

های نظری خاص و رقابتی مورد بحث است، چنان که در چارچوب استثنا و قاعده می نهد. هدف این بحث اثبات نسبیت مفاهیم

)برای "مناسبات استخدامی استاندارد"( و فرسایش و شکسته  قاعده کور تعریف شده اند. اختراع مفهوممقاله توسط محققان مذ

شدن این مناسبات در دوره های اخیر، همچنین انعکاس تغییری است که هم در سیستم دانش، از رویکردی اروپامحور به یک 

جایی که در آن کشورهای غربی دیگر نقش اصلی را بازی رویکرد جهانی تر، و هم در تقسیم کار بین المللی رخ می دهد: 

 نمی کنند.

 

 

 

ان !حمایت کنیم برای کسب حقوق سندیکای   از مبارزه کارگران و مزدبگیر  

 

!متحدانە مبارزه کنیم و زندانیان سیایس و مدی   برای آزادی کارگران، معلمان  
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 ُجنگ کارگری

!کارگر بیاز ج دی" از تولتیحما " 

 صادق

 

 

ته ماندە  تن از نمایندگان مجلس فرمایشی، مجلسی که گویی فقط به منظور تصویب طرح ها و لوایح ضد کارگری و از بین بردن٧١

ە شدەاند، در ین اجتماعی و خدمت به منافع و پیشبرد آمال سرمایهداری رانتی حاکم بر صندلی های مجلس نشاندقوانین حمایتی کار و تام

یدی بدهکار طرح دو فوریتی جدیدی که ظاهرا برای حمایت از تولید و صنعت تهیه شدە از قوە قضایی خواستهاند از تعطیلی واحدهای تول

دهی صاحبان شان جلوگیری و آنان را تحت پیگرد قرار ندهدبه نهادهای مختلف بخاطر پرداخت نکردن ب . 

حفظ  در هنگامی که ابراهیم رئیسی در راس قوە قضایی قرار داشت و پیش از آنکه این طرح به تصویب مجلس برسد، وی به بهانه

طلبکاران  ون قید و شرط و جلب نظراشتغال این کار را شروع و در مورد تعدادی از کارفرمایان به اجرا گذاشته بود. در واقع رئیسی بد

 .در واقع بدهی آنان را بخشیدە بود

مگی شان دولت روحانی نیز چند بار از اینگونه حاتم بخشی ها کردە بود. این بذل و بخشش ها از جیب ملت به سرمایهداران که در واقع ه

خود.  تری از آنها از پرداخت بدهی های انباشته شدەهم از وابستگان به جناح های حکومتی هستند، مشوقی شد برای امتناع عدە بیش

نند، بدهی توقیف تعداد معدودی از موسسات افراد بدهکار نیز باعث هراس کسی نشد، چون می دانستند موقتی است و اگر اندکی تامل ک

 .هایشان بخشودە خواهد شد و اینطور هم شد

ە دی از بابت پول برق، مالیات و حق بیمه و بدهی مزدی به کارگران وغیرسرمایه داران زیادی وجود دارند که هم اکنون مبالغ زیا

ی از بدهکارند. در صورت تصویب الیحه مذکور صاحبان بدهکار کارخانه ها بدهی خود را بخشودە تلقی خواهند کرد و بدون نگران

بزرگ  و در نهایت بدهی های آنان مانند بدهکارانپیگرد ممکن است با استناد به این الیحه از دادن تعهدات قانونی خود سر باز بزنند 

 .بانکی از بودجه و جیب مردم تصفیه شود

اختند و نه مگر کم هستند کسانی که در زمان احمدی نژاد به بهانه ساختن کارخانه با حقه بازی وامهای کالنی گرفتند که نه کارخانه س

 حتی اصل وامهایشان را پس دادند؟

 بدهیهای نجومی آقازادە ها به بانکها از جیب و حساب ملت پرداخت نشد. همه آنان االن غرق در ثروت و تجملو مگر در دولت روحانی 

 .آزادانه مشغول کارهای پرسود هستند

تامین  بخش کالنی از بدهی هایی که در صورت تصویب الیحه عمال بخشودە خواهد شد، بدهی های نجومی انباشته شدە کارفرمایان به

هزار میلیارد تومان می زند. پرداخت نشدن این بدهی کالن عالوە بر اینکه  ۰٠ابت حق بیمه کارگران است که مبلغ آن سر به اجتماعی ب

ان را ضربه سختی به بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی و کاهش خدمات آن به بیمه شدگان وارد می آورد، دورە بازنشستگی کارگر

ا کنونی و . این در شرایطی است که بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی در اثر غارت آن توسط دولتهای تطوالنی تر و به تعویق می اندازد

هزار میلیاردی شان به تامین اجتماعی بسیار تضعیف و لرزان شدە  ٠١۱درصدی دولت و بدهی  ۱امتناع آنان از پرداخت سهم بیمه 
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 ُجنگ کارگری

ران و خشی از بدهی های سرمایه داران را از اندوخته تامین اجتماعی و جیب کارگاست. به واقع دولت و مجلس با این قانون می خواهند ب

 .بازنشستگان پرداخت کنند

ران مشمول این فقط این وجه الیحه نیست که تماما علیه کارگران و بازنشستگان و در جهت تضعیف تامین اجتماعی است، خیلی از بدهکا

ها چه  و حق سنوات و غیرە به کارگران شان بدهکارند که معلوم نیست تکلیف این بدهیقانون ماە ها بدهی از بابت دستمزد و حقوق 

 .خواهد شد. واضح است که دولت و مجلس از طرف دیگران حق بخشیدن این قسم از بدهی بدهکاران را ندارند

لی بلکه فشاری افی و نداشتن بنیه ماواقعیت این است که پرداخت نکردن حق بیمه توسط بسیاری از کارفرمایان نه بخاطر نبردن سود ک

 است در جهت کاهش حق بیمه و محدود کردن خدمات بیمهای و تضعیف تامین اجتماعی. این نکته را به وضوح می توان در اظهارات

حظه کرد. آنها المتعدد نمایندگان اتاقهای بازرگانی و در پیشنهاداتی همچون کاهش حق بیمه کارفرمایان و داوطلبانه و توافقی شدن بیمه م

ه سهمی که عمدا از پرداخت حق بیمه های کارگران شان طفرە می روند تا به وسیله آن بتوانند به مقصودشان برسند. این در حالی ست ک

جرم به کارفرمایان از بابت حق بیمه می پردازند بخشی از ارزش اضافی است که کارگر برایشان بوجود می آورد. ادامه این تالشها ال

مر و مرگ ضعیف كارآیی سیستم نحیف تامین اجتماعی و محرومیت از حقوق بازنشستگی مکفی و دارو و درمان مناسب، کاهش سن عت

ندگان و میر زودرس زحمتکشان منجر خواهد شد. بهمین دالیل باید با چنین تالشهای زیادە خواهانهای که برای سودافزایی توسط نمای

درت را در اختیار دارند انجام می شود، به شدت مقابله کردکالن سرمایه داری نوکیسه که ق . 

اعی را دولت اگر می خواهند بدهی های سرمایهداران به خودش را ببخشد، مسئله دیگری است. اما حق بخشیدن بدهی آنان به تامین اجتم

 .ندارد و باید بدهی آنان را خودش به تامین اجتماعی وبه کارگران راسا بپردازد

ندین طرح و ضد کارگری مجلس فرمایشی با طرح لوایح جدید روز به روز بیشتر می شود. از زمان تشکیل این مجلس تا کنون چ اقدامات

رفداران الیحه ضد کارگری توسط اعضای گزینه شدە آن تهیه شدە که هریک از دیگری ظالمانهتر هستند. اعضای مجلس که همگی از ط

دە و خصولتی ها هستند همه همت و تالش خود را صرف از بین بردن ته ماندە حقوق کارگر کرپروپا قرص سرمایهداری رانتخوار و 

 .می کنند و انصافا در این کار گوی سبقت را از مجالس پیشین ربودە اند

یران بگدر همین مدت کوتاهی که مجلس سرهم بندی شدە است، چندین طرح که همگی بدون استثنا علیه حقوق و معیشت کارگران و مزد

ان به و دیگر زحمت کشان و در جهت افزودن بر سود و قدرت و اختیارات صاحبان سرمایه هستند تهیه شدەاند، که تصویب هر کدام ش

ع سالح می فقیرتر شدن و بی حقوق شدن بیشتر کارگران و مزدبگیران و تهی دست ترین اقشار جامعه می انجامد و آنان را به کلی خل

  .کند

ردن بیمه، قانون کار، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح منطقهای کردن و توافقی کردن دستمزدها، طرح توافقی ک ٠۰دە طرح تغییر ما

ودگی طرح متوقف کردن همسان سازی و رتبه بندی، طرح منجمد کردن دستمزدها و حقوق های بازنشستگی، و به تازگی هم طرح بخش

نامه توسط ها و لوایح مذکور البته قبل از آنکه در مجلس تصویب شوند بصورت بخشبدهی کالن حق بیمه کارفرمایان. بیشتر طرح 

حه مدیران ارشد وزارت کار و از فراز قانون کار و بدون رعایت مسائل حقوقی جهت اجرا ابالغ شدەاند. اگر بعضی از آنها مانند الی

و بازنشتگان  ەاند، تنها بواسطه اعتراضات و مبارزات فرهنگیانهمسان سازی هنوزبالتکلیف و یا مانند رتبه بندی معلمان سرهم بندی شد

 .و نگرانی حکومت از گسترش مبارزات آنان است

  

دولت  ما در شمارهای گذشته جنگ کارگری در هنگام رونمایی و علنی شدن این طرحها که البته طرح های مشترک، اتاقهای بازرگانی،

رح ها و مدهای آن به زحمتکشان هشدار دادەایم و بر ضرورت مبارزە مشترک زحمتکشان با طو مجلس هستند نظر دادەایم و نسبت به پیا

 .لوایح ارتجاعی برای جلوگیری از تصویب آنها تاکید کردەایم

نیابی اکم را سازمااکنون نیز نظر به شرایط موجود و تجربیات تا کنونی تنها راە حل موثر برا مقابله با این تعرضات پیاپی سرمایهداری ح

تنها  و گسترش اعتراضات جمعی و همبستگی همه کارگران و مزدبگیران می دانیم. در غیر این این صورت این گونه تعرضات نه

 متوقف نخواهند شد، بلکه بیشتر و شدیدتر خواهند شد

 
کا مبارزه توسط دولت داری  های سازمان تامیر  اجتمایععلیە ادامە غارت  !کنیم  مشیر  

!پرداخت شودباید  بە سازمان تامیر  اجتمایعدولت بدیه های   

ان شاغل و بیمە  بە بندیهمسان سازی و رت. و بازنشستە برای افزایش دستمزد از مبارزه کارگران و مزدبگیر
!حمایت کنیمدرمای  رایگان  . 
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ذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتەگ  

 جنگ کارگری

 

 

نکتە قابل تامل و مهم در تجمع های اعتراضی بازنشستگان حضور بازنشستگان، فرهنگی، تامین اجتماعی و لشگری و کشوری حول 

خواستە های مشترک و اولین حرکت در نوع خود بود. تاکید در قطعنامە تظاهرات بر اتحاد همە مزدبگیران و بازنشستگان، حمایت از 

مطالبات کارگران و مزدبگیران، افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگان و شاغلین و تشکیل تشکلهای مستقل مواردی هستند حاکی از 

 .روحیە حاکم بر تجمع های ٧ دیماە و گامی است بە پیش در جهت همبستگی و برپایی اعتراضات مشترک بین زحمتکشان

 

 برگزاری همزمان تجـمع های اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور

در روز سه شنبه ٧ دیماە بازنشستگان در شهرهای کرمانشاە، تهران، سنندج، یزد، مریوان، قروە، همدان، ایالم، زنجان، لردکان... بطور 

همزمان به خیابان آمدند و خواستار اجرای همسان سازی واقعی، افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی، بیمه کارآمد رایگان و آزادی 

 .معلمان و کارگران و دیگر زندانیان مدنی و سیاسی شدندشدند

 .در تعدادی از شهرها عدە ای از شاغلین نیز با شرکت در اعتراضات بازنشستگان را همراهی و از مطالبات آنان حمایت کردند

همسانسازیبازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات  :خواسته های اصلی ٧ دیماە بازنشستگان آموزش و پرورش عبارت هستند از

 کشوری

 و رتبهبندیشاغالن حداقل هشتاددرصد حقوقهیاتعلمی

 : در اجتماعات بازنشستگان شعارهایی نیز در ارتباط با مطالبات معترضین دادە شد. تعدادی از شعارها عبارت بودند از

  

معلم بپا خیز برای رفع تبعیض، معلم زندانی آزاد باید گردد، قالیباف حیا کن مجلس رو رها کن، معلم کارگر اتحاد اتحاد، زندانی سیاسی "

 ."آزاد باید گردد، وعده زیاد شنیدیم نتیجه ای ندیدیم، دشمن ما همینجاست بچه هاشون امریکاست

نکته قابل تامل و مهم در تجمع های اعتراضی بازنشستگان حضور بازنشستگان، فرهنگی، تامین اجتماعی و لشگری و کشوری حول 

خواسته های مشترک و اولین حرکت در نوع خود بود. تاکید در قطعنامه تظاهرات بر اتحاد همه مزدبگیران و بازنشستگان، حمایت از 
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مطالبات کارگران و مزدبگیران، افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگان و شاغلین و تشکیل تشکلهای مستقل مواردی هستند حاکی از 

 .روحیه حاکم بر تجمع های ٧ دیماە و گامی است به پیش در جهت همبستگی و برپایی اعتراضات مشترک بین زحمتکشان

  

 ادامە اعتراضات کارگران پتروشیمی رجال

دیماە کارگران پتروشیمی رجال بار دیگر با  ٨به گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در 

ر ی طبقه بندی مشاغل خواستابرگزاری تجمع اعتراضی ضمن اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان و همچنین عدم اجرا

 :پرداخت مطالبات خود و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. به نوشته این کانال کارگری خواسته های کارگران عبارتند از

پاداش اشتغال که در روزهای کرونایی به کارگران پرداخت نشده، اجرای کامل طرح طبقهبندی مشاغل که از سالهای گذشته به اجرا "

 ."گذاشته شده است، پرداخت مزایای اقلیمی و بدی آب و هوا و پرداخت پاداش بهرهوری نفت از مطالبات اصلی این کارگران است

 .گفتنی است که تجمع ٨ دیماە سومین تجمع کارگران پتروشیمی رجال در هفته جاری است

 تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی مقابل مجلس

به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگزاران مخابرات روستایی در ٧ دیماە در اعتراض به تبعیض در مقابل مجلس تجمع کردند. کارگران 

معترض که از شهرهای مختلف برای شرکت در اعتراض به تهران آمدە بودند، در تجمع مقابل مجلس خواستار رفع تبعیض، برقراری 

عدالت مزدی و اجرای آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات شدند. گفتنی است که کارگزاران مخابرات با وجود شغل سخت و پر زحمتی 

که دارند ماهانه ١ میلیون دستمزد به آنان دادە می شوند و این مبلغ تقرتبا نصف دستمزد همکاران رسمی شان در شرکت مخابرات است و 

از نظر آنها بی عدالتی مزدی ست. الزم به ذکر است که کارگزاران مخابرات روستایی طی دوسال گذشته به دفعات اعتراض نمودە و 

خواهان استخدام مستقیم توسط شرکت مخابرات شدەاند. با این وجود مدیران شرکت مخابرات و سایر مسئولین مربوطه تا کنون کارگران 

را سر دواندەاند. یکی از علل ناکامی این گروە از کارگران نداشتن تشکلی است که بتواند آنان را سازمان دهد و خواسته هایشان را به 

 .صورت سازمانیافته و جدی پیگیری نماید

 تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری و لشگری

همانطور که انتظار می رفت و ما هم در جنگ کارگری آن را پیشبینی نمودە بودیم، بازنشسستگان کشوری و لشگری نیز به جمع 

 .بازنشستگان تامین اجتماعی پیوستند که خواستار افزایش مستمری ها و تثبیت و دائمی شدن همسان سازی حقوق ها هستند

بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا بازنشستگان کشوری و لشگری در ٧ دیماە با برگزاری تجمع در مقابل مجلس خواستار تصویب هرچه 

سریعتر الیحه دائمی شدن همسان سازی، شمول بازنشستگان فرهنگی در رتبه بندی، اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری و 

 .افزایش مستمری ها به اندازە ی هزینه های زندگی و تورم واقعی شدند

 تجمع اعتراضی کارگران فنی راە آهن در سواد کوە

مطالبات  دیماە در اعتراض به پرداخت نشدن ٠کارگران فنی راە آهن "تراوس" در شیرگاە از توابع سواد کوە بنا به گزارش ایلنا در 

ه ماە توسط کارفرما تجمع و خواستار پرداخت آنها شدند. گفتنی است ک ۰١ماه گذشته و رد نکردن حق بیمه هایشان طی  ۱مزدی خود در 

ت معموال تامین اجتماعی هرگاە حق بیمه کارگری بیش از سه ماە پرداخت نشود، خدمات بیمه رسانی به او و خانوادەاش را تا پرداخ

ق به ا قطع و در واقع کارگر و خانوادەاش را بجای کارفرمای متخلف که سهم حق بیمه کارگر را پیش از پرداخت حقوبدهی کارفرم

مطابق  کارگر از آن کم می کند، با قطع خدمات رسانی مجازات می کند. این در حالی است که وزارت کار و تامین اجتماعی وظیفه دارند

و در صورت امتناع کارفرمای متخلف را تحت پیگرد قرار دهندقانون حق بیمه را از کارفرما وصول  . 

 اعتراض کارکنان شرکتی و پیمانی بخش سالمت بە شرایط کاری و مزدی خود

دیماە در اعتراض به شرایط نامناسب استخدامی و مزدی خود در مقابل  ١کارکنان بخش سالمت یا در واقع کادر درمان قم بار دیگر در 

دع و خواستار تغییر قراردادهای شرکتی و پیمانی به قرارداد مستقیم توسط دانشگاە علوم پزشکی شدناستانداری قم تجم . 

دە و سال سابقه کار دارند و در شرایط کرونایی دوران سخت و پر استرس و فشاری بر آنان وارد ش ۰۱تا  ١کارکنان بخش درمان که بین 

نیز هستند دست دادەاند، به خبر نگار ایلنا گفتهاند، نگران امنیت شغلی و سالمتی خود تعدادی از همکاران شان را نیز در اثر کرونا از . 

دەاند، وضعیت گفتنی است که اخیرا تعدادی از کارکنان موسوم به ایثارگر که در بخش سالمت به صورت شرکتی و پیمانی کار می کر

سالمت این را یک  ایرین کما فی سابق باقی ماندە است. کارکنان بخشاستخدامی شان از شرکتی به مستقیم تغییر دادە شدە، اما وضعیت س
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ر اینکه برخورد تبعیض آمیز می دانند و آنان نیز خواهان تغییر قراردادهای خود هستند. تغییر قرارداد از شرکتی به رسمی عالوە ب

ی کند. ادی تضمین و اخراج شان را نیز دشوار مموجب افزایش حقوق و مزایای مزدی می شود، امنیت شغلی کارکنان را نیز تا حدود زی

 .الزم به ذکر است که طی نیم سال اخیر این چهارمین دفعه است که کارکنان سالمت در قم اعتراض خیابانی می کنند

 تداوم اعتراضات کارگران سبالن پارچە در اردبیل

ری از عتراض به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی دور دیگکارگران کارخانه سبالن پارچه واقع در اردبیل از شنبه هفته جاری در ا

ئیسی به هنگام اعتراض را با برگزاری تجمع ها شروع کردند. گفتنی است که این کارخانه به علت بدهی توسط بانک تصاحب شدە بود. ر

اما  تولید ادامه دهد. با این وصف سفر به اردبیل کارخانه را با وجود بدهی اش به بانک به حجازی نیا مالک کارخانه عودت داد تا به

و بخشی از  تغییر محسوسی در وضعیت کارخانه بوجود نیامد. رکود تولیدی در کارخانه تداوم و تعداد دیگری از کارگران از کار اخراج

مزدها که ه موقع دستمحل کارخانه تغییر کاربری دادە شد که ربطی به تولیدات کارخانه ندارد. ادامه اخراج کارگران و پرداخت نکردن ب

غلی و به پشت گرمی رئیسی توسط کارفرما اعمال می شود و تبدیل کاربری کارخانه به مکان تفریحی موجب احساس عدم امنیت ش

 .اعتراض کارگران گردیدە اند

 ادامە یکشنبە های اعتراضی بازنشستگان صنعت فوالد

فاتر صندوق شهرهای، اصفهان، دامغان و اهواز به خیابان آمدند و در مقابل دبازنشستگان صنعت فوالد در یکشنبه این هفته بار دیگر در 

ق بازنشستگی شان در این سه شهر نسبت به عملی نشدن مطالبات شان اعتراض و خواستار همسان سازی واقعی، افزایش حقو

رفتن ن مربوطه با سکوت و نادیدە گبازنشستگی، بیمه موثر رایگان و دیگر مطالبات پاسخ دادە نشدە خود شدند. دولت و مسئولی

شرکت منظم  اعتراضات پیاپی بازنشستگان تالش می ورزند، آنان را از ادامه اعتراض شان مایوس کند. با این حال بازنشستگان نیز با

 .در اعتراضات یکشنبه ها نشان می دهند که حاضر به دست برداشتن از حقوق حقه شان نیستند

شفارود تجمع اعتراضی کارگران سد  

ماە دستمزد و حقوق شان و رد نکردن  ٧نفر از کارگران سد شفارود واقع در رضوان شهر باردیگر در اعتراض به پرداخت نکردن  ٧۱

 دیماە در محل کارشان تجمع و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. گفتنی است که ساخت ٧ماە حق بیمه شان برای تامین اجتماعی  ٠

رض متوقف و پیمانکار طرف قرارداد کارگران در محل حضور ندارد و هیچکس دیگر نیز جوابگوی کارگران معت سد از شهریور ماە

 .که چندین بار تجمع کردەاند نیست

 خودکشی دو کارگر دیگر

 متاسفانه در دوهفته گذشته دوکارگر دیگر خود را کشتند

کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان در هفته گذشته از خودکشی کارگر جوانی بنام معین امیدی در سعادت آباد تهران خبر داد و 

معیِن امیدی کارگر هتل اسپیناس سعادتآباد پس از ۰۱ ساعت کار بیوقفه در شب یلدا خود را از طبقهی ۰۰ پایین انداخت و به  ":نوشت

  . ."زندگی خود پایان داد

 خودکشی یکی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در منزل/ علت نامشخص است .

خبرگزاری ایلنا نیز در این هفته خبر خودکشی یکی از کارگران پارس جنوبی بنام حاجیان را منتشر کرد. علت خودکشی این دو کارگر 

هنوز منتشر نشدە اند. ولی خودکشی کارگر هتل پس از ۰١ ساعت کار نمی تواند بی ارتباط با فشار ٨ ساعت اضافه کاری پیوسته باشد. 

طبق قانون کار اضافه کاری در هر شیفت کاری نباید بیش از ٠ ساعت باشد. فرقی هم نمی کند که کارفرما کارگر را وادار به اضافه 

 .کاری بیش از ٠ ساعت در یک شیفت کردە باشد یا خود کارگر بواسطه نیاز مالی تن به آن دادە باشد

  :گزارش ایلنا در مورد خودکشی کارگر پارس جنوبی.

کارگران پارس جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، از خودکشی یک کارگر پیمانکاری در منزل خبر دادند؛ به گفتهی این کارگران، فرد 

 .متوفی فارغ التحصیل دانشگاههای برتر و دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده اما حدود شش میلیون تومان حقوق میگرفته است

 .این کارگران میگویند: تفاوت و تبعیض میان حقوق رسمیها و پیمانکاریها در پارس جنوبی بسیار است

 .علت دقیق خودکشی مشخص نیست اما همکاران فرد متوفی میگویند او همیشه از مشکالت مالی گالیه داشته است

 .منابع خبری ایلنا، هویت فرد متوفی را »حاجیان« عنوان میکنند
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بیانیە تحلیلی معلمان ٧و  ٦اجی و تحت پیگرد بە نقل از بندهای اسامی معلمان زندانی و اخر  

 : معلمان زندانی و اخراجی۶

ر فعالیت اند. اسماعیل عبدی به خاطای مانند امروز معلمان و فعاالن صنفی تحت فشار و در زندان نبودهدر بیست سال اخیر در هیچ دوره

زاده، است که حکم ده سال زندان ظالمانه دیگری را می گذراند. محمد رضا رمضانساله اش، یک سال  ۱صنفی با اتمام زندان ظالمانه 

اند و شده یعقوب یزدانی و مهدی فتحی هم ظالمانه در زندانند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جمال هبکی و عبدالرضا قنبری از کار اخراج

ی سین سپهری، محمد ارکیان بدون برخورداری از دادرسهاشم خواستار، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، معصومه عسگری، محمدح

 کنند. ما خواستار آزادی فوری تمام معلمان و بازگشت به کار معلمان اخراجیعادالنه دوران حبس بدون مرخصی خود را سپری می

 .هستیم

 : وضعیت معلمان دارای پرونده ٧

شگران محمود مالکی بازرس کانون بوشهر، اصغرامیرزادگان از کن در حال حاضر متاسفانه محمد تقی فالحی دبیرکل کانون تهران،

نگوی زاده سخاستان فارس و لطیف روزیخواه عضو هیات مدیره کانون آذربایجان شرقی با احکام قضایی روبرو هستند. عزیز قاسم

کانون  از اعضای هیات مدیرهکانون صنفی فرهنگیان گیالن، جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی، علی کروشات و پیروزنامی 

تی که به خوزستان، غالمرضا غالمی از کنشگران فارس و رادامردانی از فعاالن صنفی منتظر احکام قضایی هستند.خانم نصرت بهش

ی سال زندان محکوم شده است. تعداد زیادی از معلمان و فعاالن صنفی طی روزها تازگی از زندان آزاد شده، در دادگاه بدوی به پنج

 گذشته احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. ما خواهان مختومه شدن تمامی پرونده سازی ها و توقف احضار کنشگران هستیم

 

 
!حقوق بیکاری پرداخت کند دولت باید بە همە بیکاران  

!ظیفە دولت استبرای بیکاران و شایستە اشتغال  تامیر    
!دانە مبارزه کنیمقوانیر  تبعیض آمیر  متح و  هر نوع تبعیض دیگر در محل های کار  جنیس و علیە تبعیض   

 
 

 اعتصاب کارگران کاشی تبریز در اعتراض به عدم افزایش حقوقشان

نمنبع؛ کانال اتحاد بازنشستگا   
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 محمدحبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران)تهران( به دادگاه انقالب شهریار احضار شد

 منبع: کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان

ان وقف پیگردها و و خواهان تیم کنیم ی  کردن آنان را محکوم و زنداتشکلهای صنف  معلمان  پیگرد رهیر

ط معلمان زندای   !هستیم آزادی یر قید و شر  

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

 ج

sabosob@gmail.com 

نگ کارگ
ُ

یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را *"ج ری" نشر

 یم توانید در آدرس زیر ببینید: 

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