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بهمن با وی انجام دادە  ٢٩مصطفی میرسلیم یکی از کاندیداهای بازاری مجلس یازدهم در گفتگویی کە خبرگزاری "ایلنا" در 

نمودە و گفتە: " مشکالتی که وجود دارد، عمدتا به  است، مهمترین دغدغدە مجلس یازدهم را رکود و تعطیلی کارخانە ها ذکر

اند. این موضوع هم های ما از کار بازمانده و کارکنان آنها از کار بازماندهشود. متاسفانه بسیاری از کارخانهموضوع رکود مربوط می

فه کرده است...". میرسلیم اظهار التحصیل برای ورود به بازار کار اضااشته و هم به مشکالت جوانان فارغ دروی تولید تاثیر 

امیدواری نمودە کە این مشکالت با تشکیل "مجلس یکدست" بر طرف شود. او البتە در این گفتگو نگفت کە برنامە حزب او برای 

برطرف کردن مشکل رکود و بیکاری چیست. با این حال نظر بە شناختی کە از سوابق ایشان و هم حزبی های شان در "موتلفە 

ی و اتاق بازرگانی" در دست است، راە حل های اصلی آنها، خصوصی سازی تمام واحدهای دولتی، آزاد سازی کامل اسالم

اقتصادی و سپردن اختیارات بە بازار، کاهش مالیات تجار و ثروتمندان و از آنها مهمتر حذف کلیە قوانین حمایتی و اجتماعی از 

ان و امحاء حداقل دستمزد، کاهش حق بیمە کارفرمایان و مواردی از این دست نیروی کار، سپردن تعیین دستمزد بە کارفرمای

است. آنها سالهاست بە بهانە رفع رکود و ایجاد اشتغال بخش های زیادی از آنها را حذف کردەاند. با این همە هیچ کدام از این 

مشکل در جاهای دیگری است. منتهی از فرصت  اقدامات در رفع رکود موثر واقع نشدەاند. خودشان هم از ابتدا می دانستند کە

می خواستند برای از بین بردن حق و حقوق کارگران بهرە بگیرند کە گرفتند. االن هم هنوز راضی نیستند و می خواهند تە ماندە 

ست. استارت قوانین حمایتی را بە این بهانە از بین ببرنند. سخنان برخی نمایندگان کنونی مجلس نیز حاکی از همین مسئلە ا

تمام تغییراتی کە تا کنون در قانون کار انجام گرفتە، از طرف همین جماعت موتلفە و حجتیە ای ها بودە است و اصالح طلبان و 

دارودستە روحانی نیز بە آن پیوستند. زمانی کە یک سیاستمدار محافظە کار از رفع موانع تولید دم می زند، کارگران خوب می 

 ف تعرض بە حقوق کارگران و زحمتکشان است. دانند کە مقصود طر

اگر مشکل رکود و بیکاری با این جور کارها حل شدنی بود، کە در مجلس "دو دست" هم کە سالها داشت این اقدامات را با 

ا حتا همراهی دولت انجام می داد، حل شدە بود. با وجود انجام اکثر این کارها، کە سالها بعنوان راە حل موعظە می شدند، ام

 رجوع بە آمارهای دستکاری شدە رسمی نشان می دهند کە رکود و بیکاری حتا در سالهای طالیی نفتی بیشتر شدە اند. 

بنا بر این نە ادامە سیاستهای اقتصادی کنونی کە میرسلیم و حزب شان نیز جز حامیان و مشوقان آن بودند و هستند و شاید 

و دارند، نە پر سرعت کردن آن می تواند بە رکود فزایندە پایان دهد. معنی این گفتە تنها نسبت بە آهنگ آن انتقاد داشتند 

میرسلیم این است کە مجلس آیندە کە بە احتمال زیاد دوستان محافظە کار و افراطی میرسلیم دست باال را در آن خواهند 

ە مجلس یک دستی هم شکل دادە شود و داشت، می خواهند سیاستهای کنونی را شتاب ببخشند. بنا بر این بە فرض این ک

 میرسلیم هم بتواند وارد آن شود، راە حل دیگری بە غیر از سیاستهای تا کنونی نمی تواند داشتە باشد. 

پرشتاب کردن سیاستها، اما بە ناگریز بە اعتراضات و نارضایتی های اجتماعی دامن خواهد زد و هزینە دستگاە سرکوب را نیز باال 

چالشهای تازەای را برای رژیم خلق خواهد کرد. تشدید روز افزون سرکوب و مجازات ناراضیان سیاسی کە حتا در  خواهد برد و
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هنگام انتخابات فرمایشی هم ادامە دارد، معنای دیگری بە غیر از این کە رژیم پروسە "یکدست" کردن رژیم را می خواهد با 

 تشدید سرکوب پیش ببرد ندارد. 

تلف سیاسی و اقتصادی طی چند سال گذشتە گفتە و نوشتەاند، کە مشکالت اقتصادی ایران ریشە اما کارشناسان مخ

سیاسی دارند. یعنی این کە تا زمانی کە رژیم سیاستهای داخلی و خارجی اش را کە در رکود اقتصادی و بیکاری نقش اساسی 

کنند، اگر دست از دخالت های ماجراجویانە شان در کشورهای دارند تغییر ندهد، اگر راە حلی برای پایان دادن بە تحریم ها پیدا ن

 منطقە بر ندارند و اگر بە سرکوب مردم پایان ندهند و... بحران اقتصادی و رکود و بیکار تشدید خواهد شد. 

تامین مالی همین امروز "گروه ویژه اقدام مالی" ایران را در لیست سیاه این گروه قرار داد و علت آن را عدم تصویب الیحه "

تروریسم" اعالم نمود. اکثر کسانی کە از تصویب نهایی آن جلوگیری کردند، همان هایی هستند کە "مجلس یک دست" را برنامە 

ریزی کردەاند. و اکثر کسانی کە با عادی سازی مناسبات با امریکا هستند همین افراد هستند. بنا براین راە حل میرسلیم برای 

ە تنها کمکی نمی کند، بلکە بر وخامت آنها می افزاید. رژیم جمهوری اسالمی و قوانین آن و همچنین رفع رکود و بیکاری ن

راهکارها و رفتار رژیم با مردم، بیگانە با روح زمانە و نیازهای انسان امروزی ست و به همین جهت محکوم بە فناست. هم از این 

نظامی گری و کشتار بیرحمانە مردم روی آوردە است. فقط با زور است  رو است کە رژیم برای بقای اش بە سرکوب و زورگویی و

کە برای مدتی رژیم می تواند خودش را سرپا نگه دارد. کار یک دست کردن رژیم هم نە رە بجایی خواهد برد و نە کمکی بە 

 ی نتیجە ماندە اند. طوالنی شدن عمر آن خواهد کرد. چهل سال است کە برای یک دست کردن رژیم تالش شدە است ولی ب
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 جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی؟

 الف فلزکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ر خبرگزاری ایلنا کە در طول دوهفتە اخیر تعدادی از صفحات این خبر گزاری را بە تبلیغات انتخاباتی دارودستە محجوب در خانە کارگ

و کاندیداهای مجلس فرمایشی همچون، علیرضا محجوب، سهیال جلودار زادە، و یکی دو تن دیگر از آنها قرار دادە است. در 

دوهفتە اخیر روزی نیست کە چند مطلب تبلیغاتی بە صورت مختلف کە همگی مضون تبلیغات انتخاباتی دارند از طرف کاندیداهای 

"ایلنا" منتشر نشود. صفحاتی از این خبرگزاری عالوە بر آن بە هواداران این گروە برای  مشترک خانە کارگر و حزب سازندگی در

 تبلیغ بە نفع کاندیدادهای خانە کارگر اختصاص یافتە است. 

ایلنا در حمایت از این افراد تا جایی پیش رفتە کە مبادرت بە جعل خبر نمودە. در یکی از این اخبار جعلی پیامی از طرف کارگران 

هفت تپە در حمایت از علیرضا محجوب کاندیدای نمایندگی مشترک خانە کارگر و حزب کارگزاران منتشر شد کە یک روز بعد از 

طرف کارگران هفت تپە تکذیب شد. پیام کە معلوم بود با حساب و کتاب نوشتە شدە تا در صورت تکذیب قابل توجیە باشد، با 

د. اما مهمتر از این سواستفادە تجلیلی بود کە در آن از نقش علیرضا محجوب در امضای "جمعی از کارگران" منتشر شدە بو

حمایت از کارگران هفت تپە شدە بود. نقشی کە کامال وارونە نشان دادە شدە بود. نویسندە متن توجە نکردە بود کە خانە کارگر 

نقشی داشتە و نە حمایتی از رهبران زندانی کارگران نە در برپایی هیچ یک از اعتصاباتی کە در هفت تپە رخ دادە بود کوچکترین 

نمودە بود و نە تالشی برای آزادی آنها انجام دادە بود. محجوب هم دشمن سندیکای نیشکر، هم دشمن شورای کارکنان آن کە 

ی هم با رهبران در جریان اعتصابات و از دل اعتصابات زادە شد بودە و هست و با اعتصابات هفتە هم موافق نبود و میانە خوش

کارگران نداشت و ندارد. او زمانی کە سیل حمایت از کارگران و رهبران اعتصابات از هر سو بسوی کارگران بە راە افتادە بود، 

فرصت طلبانە برای موج سواری وارد میدان شد و کوشید با سواستفادە از زندانی شدن رهبران اصلی اعتصابات و در غیاب آنها 

ا بر جای شورای واقعی کارکنان و سندیکای پر تالش هفت تپە بنشاند و با این ترفند رذیالنە هم کلک دو شورای اسالمی ر

تشکل واقعی و مستقل را بکند و هم خدمتی از این طریق بە کارفرما و دولت و نیروهای امنیتی کە مشغول شکنجە اسماعیل 

زیونی بودند، انجام دهد. این بود نقش واقعی محجوب و خانە کارگر بخشی و همراهانش و در تدارک آوردن آنها برای نمایش تلوی

در برخورد با کارگران هفت تپە. حال چگونە ممکن است کارگران هفت تپە کە شاهد همە این مسائل بودەاند و هنوز هم عدەای 

ز آن بخواهند از محجوب و جلودار از آنها در حال اعتراض هستند، تمایل بە شرکت در انتخابات فرمایشی داشتە باشند و فراتر ا

 مردانە کردن "اتحادیە ها" در ایران طرفداری کنند.  -زادە، پیشگام زنانە

پیام مشابەای نیز با امضای "جمعی از کارگران فوالد اهواز" و با همان تردستی در حمایت از کاندیداهای خانە کارگر و رای دادن بە 

داشتە باشد و بفرض این کە صحت هم داشتە باشد معلوم نیست تعداد این "جمع"  آنها منتشر شد کە بە نظر نمی رسد صحت

 چند نفر باشند. 
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پیش از آن نیز پیام دیگری در همین ارتباط با امضای "اتحادیە کارگران صنعت خودرو در خبرگزاری ایلنا " منتشر شد کە فقط در 

و کم و کیف سابقە و فعالیتهای آن چیزی می داند و نە اسمی از چنین مواردی اعالم وجود می کند و کسی نە از زمان تشکیل 

رهبران آن شنیدە است و نە آدرسی از آن وجو دارد. این "اتحادیە" بە اندازە همان "کنفدراسیون کارگری" کە محجوب روی کاغذ 

 برای خودش ساختە است، گمنام است. 

ها رفتەاند ولی با جواب رد آنها مواجە شدەاند. بهمین جهت بە تقلب خانە کارگری ها البتە برای گرفتن حمایت بە سراغ خیلی 

 متوسل شدەاند. 

اگر خانە کارگر اعتباری در میان کارگران داشت و بە راستی از حق و حقوق کارگران دفاع می کرد کە دیگر کسی سراغ تشکیل 

 سندیکا و شورا و انجمن صنفی مستقل نمی رفت. 

ارگری در سالهای اخیر رخ دادە است، یکی از وظایف اتحادیە های کارگری سازماندهی اعتصابات و هزاران اعتصاب و اعتراض ک

دفاع از مطالبات اعتصابیون است، محجوب و تشکیالت خانە کارگر در کدام یک ازآنها نقش داشتەاند؟ صدها تن از رهبران 

نیز در زندان سر بە نیست شدەاند. چند نفر آنها از اعضای خانە  اعتصابات و اعتراضات از کار اخراج و بە زندان افتادەاند و عدەای

کارگر بودەاند؟ آقای محجوب برای آزادی چند نفر از آنها کە بە زندان افتادەاند، در مقام نمایندە مجلس، رئیس فراکسیون و پارلمان 

امید، کاری انجام دادە است؟. این چە  کارگری، دبیرکل خانە کارگر، رفیق نزدیک وزیر کار و سخنگوی دولت، عضو فراکسیون

اتحادیەای است کە حتا در یک اعتصاب نقشی نداشته است؟ دبیرکل یک تشکل واقعی کارهایش و موضعگیری هایش در قبال 

 وظایفی کە بە عهدە دارد باید شفاف و علنی باشد. ما کە تا حاال حمایتی از محجوب در موارد فوق الذکر ندیدە و نشنیدەایم. با

 این سوابق پیداست کە این تشکیالت نفوذی در میان کارگران نداشتە باشد و دنبال جعل حمایت باشد!

غرض از این نوشتە اعتراض بە حمایت کسی یا گروهی از یک تشکل حکومتی نیست. هر کس اختیار دارد از هر نهاد و شخص 

دن حقایق آشکار و فرصت طلبی این جریانات و کە مایل است حمایت کند. مقصود اعتراض بە جعل حمایت و وارونە کر

سواستفادە از آنها برای مقاصد شخصی و گروهی است. جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی مگر امکان پذیر است. آیا 

ی بە گردانندگان اصلی خبرگزاری "ایلنا" این همە از اوضاع پرت هستند کە اجازە می دهند بە مدت دوهفتە صفحات این خبرگزار

 مرکزی برای دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی این افراد تبدیل شود؟

ظاهرا خبرگزاری "ایلنا" قرار بودە کە خبرگزاری همە نیروی کار باشد و همە مسائل مربوط بە کارگران و تشکلهای کارگری را 

تبدیل شود و بدتر از آن گزارشات جعلی را بە سود بازتاب دهد. و نە اینکە دربست در اختیار خانە کارگر و بە ارگان تبلیغاتی آنها 

 آنها منتشر کند. 

 

  

 !میرا گسترش ده یمستقل کارگر یکاهایسند لیتشک یبرا ەمبارز
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4 بخش -اشتغال در اقتصاد سبز  

اقتداری ترجمه گودرز  

(1)2017گزارش پیش انتشار  –شبکه سازمان های پژوهشی برای ارزیابی اشتغال سبز   

 

نابع، تاثرات اقلیمی و الودگی محیط زیستمحدودیت م  

به شدت  2050اگر مصرف منابع طبیعی به مقیاس کنونی ادامه یابد، آب، سوخت فسیلی، چوب و محصوالت زراعی تا سال 

 10د محدود و کمیاب خواهند شد، به طوری که اشتغال و تولید نیاز های زندگی برای جمعیت قابل پیش بینی کره زمین در حدو

ر به بعد رشد مصرف منابع برای جمعیت زمین از رشد تولید منابع که کره زمین قاد 1970یارد نفر را تامین نمایند. از میانه دهه میل

ش از به تامین آن بود گذر کرد و تامین دوباره آب، گیاهان و جانوران از توان کره خاکی فراتر رفت. به سادگی باید گفت بشر بی

.یگزین زمین مصرف می کندمنابع موجود و قابل جا  

مفهوم ردپای زیست محیطی یک حسابرسی اکولوژیک است که حجم و سطح قابل تولید منابع بیولوژیک )میوه و سبزیجات، 

ماهی و گوشت، چوب الیاف و غیره( را نسبت به حجم و سطح موجود در محیط که توسط بشر مصرف می شود، نشان می 

پایه گذاری شد که به عنوان یک اتاق فکر مستقل عمل می کند و رد پای  2003سال دهد. شبکه ردپای مصرف جهانی در 

زیست محیطی جهانی را دائما نظاره و محاسبه می نماید. یکی از نقاط مورد محاسبه این موسسه، روز جهش زمین است که 

بدهکار محیط زیست زمین می نشان دهنده لحظه ایست که بشر تمام بودجه زیست محیطی ان سال را مصرف کرده و عمال 

روز  2017اوت روز جهش زمین بود ولی از آن پس این روز نمادین هرسال زودتر فرا می رسد. در سال  19روز  2014شود. درسال 

 جهش در دوم اوت اتفاق افتاد.

 فاجعه تغییرات اقلیمی، نابودی اشتغال و مهاجرت های اجباری

ال به شدت افزایش یافته و خسارات ناشی از آن نیز به مراتب بیشتر شده است. در ستداوم بالیای طبیعی در دهه های اخیر 

هزار کارگر شاغل را در بنگالدش بیکار کرد. گردباد هاگیپ نیز  550طوفان سیدر صدها هزار کسب و کار را تعطیل، و بیش از  2007

اثیر قرار داد و آنها را از کار انداخت. اقتصاد ایاالت متحده هزار کارگر را تحت ت 800به فیلیپین رسید بیش از  2014که در دسامبر 

صدمات جبران ناپذیر وارد آورد و برای اولین بار بعد از هفت  2017هزار کارگر شاغل درسال  33بدنبال طوفان های هاروی و ایرما بر 

.سال باعث نزول اشتغال در کشور شد  

آهسته اقلیمی" بر سرزمین های وسیع و منابع تولیدی زراعی گسترده تاثیر  عالوه بر اینها حوادث مربوط به "آغاز تغییرات

گذاشته اند و بسیاری مشاغل دائمی و فصلی را نابود کرده اند، که باعث کوچ و مهاجرت های بزرگ کارگری از شهرها و حاشیه 

کودکان، جوانان، افراد با ناتوانی های این مناطق شده است. این مهاجرت ها به بسیاری از اقشار اسیب پذیر از جمله زنان، 

میلیون نفر فقط به علت تغییرات  20در سطح جهانی  2008جسمی و اقلیت های بومی صدمه وارد کرده است. در سال 

میلیون که در اثر درگیری و جنگ  4.6غیرعادی هوایی و بالیای طبیعی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند، در مقایسه با 

بین  2050تا  2010شونت مجبور به جابجایی مکان زندگی شده بودند. پیش بینی ها حاکی از آن است که در فاصله سالهای و خ

میلیون تا یک میلیارد نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود خواهند شد، که تغییرات شدید اقلیمی و بالیای زیست محیطی  25

 اهد بود.عمال بزرگترین عامل این جابجایی ها خو
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در بسیاری از مناطق جهان، فشار ناشی از حرارت شدید هوا نرخ تولید کارگران را پایین آورده است و آنان را به انواع بیماری های 

شدید و حتی مرگ از شدت حرارت تهدید می کند. در کشورهای درحال توسعه با حرارت هوای باال ، تا پنجاه درصد از نرخ تولید 

 نی که در فضای باز کار می کنند، مانند کشاورزان و کارگران ساختمانی، کاهش یافته است.معمول برای کسا

به عنوان هزینه واقعی آلودگی هوا، در مناطق صنعتی چین پیش بینی امید به زندگی افراد به طور متوسط پنج سال کاسته 

این مناطق پیش بینی می شود. در حال حاضر نزدیک شده است. عالوه بر این کاهش قابل مالحظه ای در نرخ تولید کارگران در 

به ده درصد از زمین های زراعی چین براساس نظر متخصصین بهداشت برای کشاورزی نامناسب و غیرقابل زراعت شناخته می 

به دلیل  2012میلیون نفر درجهان در سال  12.6نتیجه گرفته است که  2016در سال  WHOشود. سازمان بهداشت جهانی 

یط زندگی و کار غیربهداشتی جان خود را از دست داده اند، که عمال یک چهارم مرگ در جهان را می توان ناشی از شرایط و مح

محیط آلوده برای زندگی دانست. براساس این گزارش آلودگی هوا به تنهایی عامل هشت میلیون مرگ و میر در جهان بوده 

 است.

 

(1)-  Advance print Nov 2017  Green Jobs Assessment Institutions Network (GAIN) 

 

 

 

 

 

 

 کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید!
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 چارلز تیلی، از سرآمدان تاریخ کار

 بخش دوم -طرح کلی تاریخ کار

 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی مطالعات اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (work( و زحمت )labourمعنای کار )

روع کنیم: کار چیست، خواه با و خواه بی پرداخت؟ کار بی پرداخت غالباً در بافتار خانگی انجام می مناسب است با این سؤال ش

شود: پخت و پز، شست و شور، وصله پینه، بچه داری، ...؛ فعالیتهائی که گاه کار بازتولیدی، در برابر کار تولیدی، هم خوانده می 

دیگری هم هستند که داوطلبانه انجام می شوند. اگر کار را کار باپرداخت شوند. سوای این دست کارها، کارهای بدون دستمزد 

( نامیده می شود. اما labourاین نوع فعالیت غالباً "کار" ) –یعنی فعالیتی که برای مزد یا حقوق انجام می شود  –بفهمیم 

فعالیت یک بانکدار بین المللی را  ( شامل فعالیت مستقل افراد، از ساده ترین شکل "خویش فرمائی" تاworkمفهوم زحمت )

 شامل می شود، مشروط به این که اگر بانکدار مورد نظر آن فعالیت معین را انجام ندهد، چیزی به ثروت اش افزوده نخواهد شد.

ز مثل بسیاری دیگری از تعاریف، شاید ساده تر این باشد که بگوئیم کار چی نیست تا چیست. شمای خواننده، امروز صبح که ا

خواب بیدار شدید، بازه ای چند ساعته از کارنکردن را، یعنی مدتی را که در خواب بودید، پشت سر دارید. شست دست و رو و 

خوردن صبحانه و دیگر فعالیتهائی که صرف رسیدن به شخص خودتان می کنید، کار محسوب نمی شوند. اما روز کاری کسی از 

 د، لقمه شان را آماده کند، و آنها را به مدرسه برساند، از همان وقت شروع شده است.خانواده تان که باید لباس بچه را بپوش

تعریف مشهوری از کار توسط چارلز تیلی صورت گرفته که ترجمۀ آزاد آن چنین است: "کار شامل هر فعالیت انسانی است که به 

ن تعریف استفادۀ شخصی از وقت آزاد خود فرد هم باید ارزش استفاده از کاالها و خدمات می افزاید". باید تأکید کرد که در ای

منظور شود. در این حالت تنها بدیلهای کار می توانند خوابیدن و "رسیدن به خود" باشند. از این قرار الزم است که وقت آزاد و 

 "رسیدن به خود" از مفهوم کار متمایز شوند.

سیار سیال باشد. در فرهنگهائی که تأکید کمتری بر فردیت دارند، و در برای روشنی، جابجائی بین کار و وقت آزاد می تواند ب

جاهائی که موقعیت برای برخورداری از کار توسط نیروهای طبیعی تعیین می شود، تفکیک بین کار و وقت آزاد ابداً ساده نیست. 

اکوادور در بارۀ وقت آزاد چیزی پرسیده  قرن گذشته وقتی  از اهالی روستاها در مکزیک و 50پس، و برای مثال، در سالهای دهۀ 

می شد، به نظر می رسید که آنها هیچ تصور و درکی از وقت آزاد ندارند. به قول نلز آندرسون، آنها مادام که الزم بود کار می 

ظه از وقت کردند، اما مطلقاً نه با ضرباهنگی چنان که در "غرب" رایج است. چنان که آندرسون توضیح می دهند، "آنها هر لح

شان را صرف کار یا فعالیتی ساختارمند می کنند. وقتی کار نمی کردند، می روند چیزی می نوشند و تفریح می کنند. به زعم 

( "سرخپوستان اکوادور مدام کار می کردند اما فراموش نمی کردند که ازدواج و انواع و اقسام جشنها Beate Salzبیئات سالز )

یه این دست گی اند". آندرسون ترجیح می دهد که در این باره در بافتار "تعهدات اجتماعی" بنوسید و علمهمترین دلیل برای زند

از "تعهدات غیرکاری" هشدار می دهد و آنها را به سادگی از جنس وقت آزاد به شمار می آورد. البته از این هم که بگذریم، این 

نوع برخورد به عنوان یک همسر، والد، شهروند یا دوست خوب، می توانست موجب خوشنامی و لذتی شود، که به مراتب از 

حتی در فرهنگ مدرن غرب نیز، مرزهای بین کار خانگی، رسیدگی به اعضای خانواده و وقت آزاد  لذت وقت آزاد عمیقتر است.

پاره ای از یک شعر -6می توانند بسیار سیال باشند. برعکس در مناسبات صنعتی، موضوعات به مراتب مستقیم تر اند. 

 که در قرن پانزدهم سروده شده میگوید:تعطیالت، انگلیسی، با عنوان 
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 ا منتظر امروز بوده اممدته

 و حاال، بدون دوک نخریسی و قرقره

 شاد و سرخوش مشغول بازی ام.

 پس از این روز تعطیل

 باز با دوک نخریسی و قرقره سر می کنم

 تا... شادی بعدی که باز یک روز تعطیل است.

ا و کارگاه های صنعتی، کامالً به فرق نکته مهم در این شعر این است که کارگران دستمزدی، حتی قبل از زنگ و بوق کارخانه ه

 بین کار و وقت آزاد واقف بوده اند.

هیچکس به تنهائی کار نمی کند، و هر جا که انسانها با هم کار می کنند، مناسبات کار شکل می گیرند؛ مناسباتی که از 

خ کار، چنان که تا کنون تدوین شده، تقریباً مناسبات برابر تا بدترین روابط سلسله مراتبی سلطه و تبعیت تغییر می کنند. در تاری

شده است. اما در تدوین تاریخ  –و گاهی هم صرف مناسبات برده و برده دار  –تمام توجهات صرف مناسبات بین کارگر و کارفرما 

ن را با هم پیش کار الزم  کار خانگی و دیگر اشکال کار، مثالً کاری که بین دو همسر تقسیم می شود، یا شغلی که چند برادر آ

نیز ملحوظ شوند. من مناسبات کاری بین کارگر و  –مثل کار کالسیک یک خانواده در یک مغازه یا در یک مزرعه کوچک  –می برند 

و مناسبات مشارکتی در کار خانگی، در درون یک شغل مشترک یا بین کارگران دستمزدی و حتی  بیرونیکارفرما را مناسبات 

نامیده ام. منشاء و تحول تاریخی تمامی این مناسبات کاری، و پسزمینۀ این تحول تا امروز، موضوع  رونیدبردگان را مناسبات 

 مرکزی این نوشته است.

   

   
 

مبارزە مشترک برای آزادی فعالین کارگری، مدنی و سیاسی را سازمان 

 دهیم!
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 چرا اعالم میزان افزایش دستمزد بە بعد از انتخابات موکول شد!

  قصاد

 

 

 

 

 

 

 

بنا بە گفتە برخی از نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی در شورای عالی کار، در این شورا بر سر چند و چون میزان افزایش 

اسفند توافق بە عمل آمدە. معهذا آنها اعالم نتیجە توافقات شان را بە دوشنبە هفتە  ٣٠در روز چهارشنبە  ٩٩دستمزد سال 

ن "نمایندە" دلیلی برای تاخیر در اعالم نتیجە نیاوردە، ولی جای کمتر تردیدی وجود دارد کە علت اصلی آیندە موکول کردەاند. ای

تاخیر بە انتخابات فرمایشی مجلس و جار و جنجال های فریبکارانەای است کە سرکردگان این تشکلها در مورد معجزات انتخاب 

از هرکس می دانند کە چقدر در مورد این انتخابات دروغ بهم بافتەاند تا فرمایشی رژیم بە راە انداخته اند. آنها کە خود بهتر 

کارگران را بفریبند و آنها را بە پای صندوق های رای کە در این دورە با تحریم گستردە مردم مواجە است بکشانند، نمی خواهند با 

 نتخابات علیە خودشان و حکومت شان بشورانند!اعالم تصمیم شورای عالی کار، کارگران را بیشتر از اینکە هست قبل از روز ا

اگر آنها آنطور کە وعدە دادە بودند توانستە باشند بهبود واقعی در افزایش دستمزدها بوجود آورند، حتما برای تبلیغ هم کە شدە 

 قبل از انتخابات آن را در بوق و کرنا می کردند. 

سال است کە کور کردە ولی شفا ندادە است.  ٤٠ورای عالی کار کسی در انتظار معجزە نبودە و نیست، این امام زادە ش

سال است کە حتا یکی از آنها درست از کار درنیامدە و  ٤٠وعدەهای دهن پرکن نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی هم 

 مشخص شدە کە همگی بە قصد فریب کارگران بودەاند. 

بر سر ثابت نگاە داشتن دستمزدها زیر خط فقر، کمتر از نرخ تورم و سالهاست کە دولت و کارفرمایان پیشاپیش بین خودشان 

هزینەهای خانوار تعیین می کنند و حتا آمارها را نیز در حد مطلوب نظرشان تغییر می دهند تا توجیە بە اصطالح قانونی و حقوقی 

 هم برای کارشان داشتە باشند. 

نهادهای سرکوب و دستگاە قضایی سرکوبگرتر از خودشان عدەای را کە ممکن مدتی قبل از تعیین آن نیز با یاری برادران شان در 

است چوب الی چرخ شان بگذارند، روانە زندان می کنند و بالفاصلە بعد از تعیین دستمزد دو برابر آنچە بە ظاهر بر دستمزدها 

 دەاند باز پس می ستانند!افزودەاند با باال بردن قیمت کاالها و خدمات و بستن مالیات و غیرە آنرا کە افزو

سقف درخواست افزایش دستمزد نمایندگان تشکلهای حکومتی نیز خط فقر است. از نظر آنها گویا کارگران بایستی بە دستمزد 

در سطح فقر گردن نهند. همین انتظار پائین میدان مانور کارفرمایان و دولت را برای ثابت نگاە داشتن دستمزدها چند مرتبە زیر خط 

فراختر می کند. نتیجە این می شود کە سطح دستمزدها سال بە سال نسبت بە هزینەهای زندگی پائین تر می رود و  فقر

 هزاران مشکل و فاجعە برای مزدبگیران می آفریند. 

تشکلها و سندیکاهای کارگری مستقل اما بە درستی برای افزایش دستمزد باالی خط فقر و داشتن زندگی شایستە مبارزە می 

 کنند و آن را حق طبیعی خودشان می دانند. 

امسال اما وضع از سالهای گذشتە بە مراتب بدتر است. حرفهای علیرضا محجوب، علی خدایی، سهیال جلودار زادە و بقیە 

وید میلیون دم می زنند، و اگر محجوب می گ ٧میلیون و  ٤و  ٥/٥سرکردگان خانە کارگری کە این روزها از افزایش دستمزدها بە 

سالە حکومت نسبت بە دستمزد بوجود نمی آورد. اینها و  ٤٠"سگ را بستە اند و تورم را رها کردەاند" هم تاثیری در رویکرد 
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وعدەهای رنگارنگی کە در تبلیغات انتخاباتی این جماعت دادە می شوند فقط تا زمانی عمر می کنند کە تکلیف انتخابات 

 فرمایشی روشن شود. 

زان افزایش دستمزدها و خط و خطوطی را کە شورای عالی کار باید در پیش بگیرد معین نمودە است. دولت دولت از پیش می

درصد افزایش دهد. با نظرداشت بیشتر بودن حقوق کارمندان نسبت بە  ١٥تصمیم دارد دستمزد کارکنان خودش را در سال آیندە 

هم تعیین خواهند کرد. مسلما دستمزدی کە برای کارگران در نظر گرفتە  کارگران همین رقم را با چند درصدی افزودە برای کارگران

میلیون نیز حداقل  ٤میلیون تومان ادعایی محجوب خواهد بود کە خود این  ٤خواهد شد در خوشبیانە ترین حالت بسیار کمتر از 

 درصد کمتر از هزینە های خانوار است.  ٥٠

یا علت عدم افزایش دستمزدها را صرفا بواسطە حضور نمایندە اتاق بازرگانی می یکی از روسای کانون شوراهای اسالمی کە گو

داند و پیشنهاد کنار گذاشتن وی از شورای عالی کار را مطرح نمودە. پیشنهادی کە نە از طرف دولت و نە اتاق بازرگانی کە 

نە بفرض پذیرفتە شدن اش، تغییری در  امروزە قدرت واقعی اش بە مراتب بیشتر از رئیس جمهور است پذیرفتە خواهد شد و

ماهیت و کارکرد شورای عالی کار بوجود خواهد آورد. این پیشنهاد تنها می تواند در خدمت توجیە عجز نمایندگان غیر واقعی 

 کارگران در این شورا و بە بیراهە کشاندن کارگران از مشکل واقعی باشد. 

 یە ها و پیمان های دستە جمعی واگذار شودتعیین دستمزد و شرایط کاری بایستی بە اتحاد

دولتی بیش نیست. بنا بر این  -ساختار شورای عالی کار کە بە آن عنوان "سە جانبە گرایی" دادەاند، در واقع یک نهاد کارفرمایی

و تصمیمات آن  ماهیتا نهادی است ضد کارگری و مدافع منافع کارفرمایان دولتی و خصوصی و بە تبع آن با چنین تغییراتی ماهیت

متحول نخواهد شد. شورای عالی کار باید منحل شود و وظایف آن بە اتحادیە محول شود. افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری 

در شرایط نرمال تنها با وجود سازمان های اتحادیەای نیرومند و وجود حق اعتصاب و مذاکرە میان اتحادیە های کارگری و 

قراردادهای دستە جمعی میسر است. بە صورتی کە در کشورهای زیادی متداول است مقصود از سە کارفرمایی و با انعقاد 

جانبە گرایی این نیست کە نمایندگان سە طرف، دولت، کارگر و کارفرما بنشینند با کیفیتی کە در ایران باب کردەاند، تصمیم 

ین اتحادیەهای کارگری و کارفرمایی صورت می گیرند و دولت تا الزم بگیرند و آن را قانون کنند. مذاکرات و توافقات در این کشورها ب

برایش نباشد دخالتی در کار آنها نمی کند. قراردادهای دستە جمعی کە بە این صورت منعقد می شوند تا زمان سر رسید آنها 

عتصاب کنند. مذاکرات بین سە حکم قانون را دارند. کارگران هم می توانند برای رسیدن بە شروط شان در صورت عدم توافق ا

طرف البتە در مورد مسائل گاها و در صورت باال گرفتن و طوالنی شدن اعتصابات در برخی رشتە های شغلی انجام می گیرد و 

 اگر توافقی در آن صورت بگیرد توافقی است کە هر طرف بالخرە بە قسمتی از خواستە اش می رسد. 

ان نیز می بایست بە این سو و بسوی تشکیل اتحادیە ها و قراردادهای دستە جمعی سوق سمت مبارزات صنفی کارگران در ایر

پیدا کند. در غیر این صورت کارگران نبایستی انتظار داشتە باشند دولتها و کارفرمایان با مطالبات آنها موافقت و شرایط مزدی و 

کارگر را در واقع بە این دلیل بوجود آوردەاند و آنها را حمایت کاری شان را داوطلبانە بهبود دهند. تشکلهای فرمایشی نظیر خانە 

می کنند تا با کمک آن از تشکیل اتحادیە های کارگری واقعی را بگیرند و حق و حقوق کارگران و مزدبگیران را از بین ببرند. بە 

 ان را جدی گرفت. همین جهت این تشکلها نمی توانند مدافع حق و حقوق کارگران باشند و قول و قرار های ش
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتراض کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن بندرعباس،  ۳کارگران کنتورسازی، اعتراض کارگران شهرداری منطقه اعتصاب 

افزایش شتابان حوادث کارگری منجر به مرگ در کشور، ادامە اعتراضات کارگران نی بر و بازداشت یک کارگر دیگر  لرستان،منطقه 

زندانی  معلمان سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد حداقل دستمزد سال آینده ی کارگران، درخواست آزادی هفت تپە، بیانیە

های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، شورای هماهنگی تشکل یی معلمان توسطو اعتراض بە پایمال سازی حقوق سندیکا

  .مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند

در طول هفتە در شرایطی کە صفحات خبرگزاری ایلنا همە روزە مشغول انتشار فعالیت های انتخاباتی برای چند تن از گردانندگان 

کارگری بی باور بە وعدەهای توخالی و بدون پشتوانە علیرضا محجوب و دیگر تشکل های ضدکارگری حکومتی بود، اعتراضات 

سرکردگان باند حاکم بر "خانە کارگر" ادامە داشت. شواهد موجود و همچنین واکنش های منتشر شدە آنها حاکی از ناکامی آنها 

 برای کشاندن کارگران بە پای صندوق های رای داراند. 

 اعتصاب کارگران کنتورسازی

در ادامە اعتراضات متعدد صنفی کارگران کارخانە کنتور سازی، در این هفتە و این بار بە دلیل پرداخت نکردن دستمزدهای شان 

طی ماە های اخیر دست بە اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزدهای معوقە شان شدند. کارفرما با گروگان گرفتن دستمزدها 

از سایر مطالبات صنفی شان بگذرند. با این همە کارگران در مقابل فشار و درخواست می خواهد بە کارگران فشار بیاورد 

 نامشروع و غیر قانونی کارفرما مقاومت می کنند و با توسل بە اعتصاب با آن مقابلە می کنند. 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری در مقابل استانداری در بندرعباس

ماە  ٤بندرعباس در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدهایشان طی  ۳هرداری منطقه روز چهارشنبە هفتە جاری، کارگران ش

گذشتە و چند مطالبە صنفی دیگر در مقابل استانداری این شهر تجمع و خواستار پرداخت دستمزدهای شان شدند. کارگران 

، دادن لباس و کفش کار و معترض همچنین خواستار واریز شدن حق بیمە های عقب افتادە شان بە حساب تامین اجتماعی

وسایل ایمنی شدند. بە گزارش خبرگزاری ایلنا" کارگران معترض از استاندار خواستند شرکت پیمانکار طرف قرارداد کارگران را وادار 

 بە پرداخت حق و حقوق آنها نمایند. 

ی، وقتی چهار ماه حقوق نگرفته باشی، گوید: در این شرایط اقتصاد" یکی از این کارگران به نمایندگی از جانب همکارانش می

دهند! توقع ما اینست که شب عید ما را دست خالی دارها هم به ما نسیه نمیحتی نان خالی هم در سفره نداری! دیگر مغازه

 هایمان نباشیم". نگذارند و معوقات مزدی ما را پرداخت کنند تا شرمنده خانواده

کە داوطلبانە حاضر بە رعایت حق و حقوق کارگران شان نیستند و همە چیز را بایستی با اغلب شرکت های پیمانکار عالوە بر این

زور از آنها گرفت، با دستمزدها و حق بیمە کارگران سرمایە گذاری و کسب و کار می کنند و سودهای زیادی نیز از این راە بە 

مزد مطابق قانون کار جرم است و کارفرمای خاطی جیب می زنند. این در حالی است کە پرداخت نکردن بە موقع و منظم دست
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بایستی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد و بە مجازات برسد. علت این همە سواستفادە و حق کشی چیزی نیست مگر وجود 

 رفرمایان و مدیران ادارات دولتی!مناسبات رانتی و باندی میان کا

 قه لرستاناعتصاب کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منط

در سە شنبە هفتە جاری برای چندمین بار اعتصاب نمودند و در مقابل  نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان کارگران

ادارە راە آهن لرستان برای پیگیری مطالبات شان تجمع کردند. علت اصلی اعتصاب کارگران پرداخت نشدن دستمزدهای شان 

تن دستمزدهای کارگران تالش می کند کارگران معترض را بخاطر پیگیری مطالبات شان و اعتصابات است. کارفرما با بە گرو گرف

متعددی کە بە منظور حفظ حق و حقوق شان انجام دادەاند مجازات کند. اقدامی کە تا کنون در اثر هوشیاری و مقاومت کارگران 

  بی نتیجە ماندە است.

 در ایرانافزایش شتابان مرگ ناشی از حوادث کار 

گزارشات متعدد همگی حاکی از افزایش پرشتاب حوادث کار در کشور و شمار کشتە شدگان آن است. بطوری کە در بعضی از 

برابر آن در کشورهای پیشرفتە است. شمار کسانی کە طی این  ٤گزارشات آمدە، تنها شمار کشتە شدگان حوادث کار در ایران 

وند بە مراتب از این هم بیشتر است. علل این تفاوت فاحش، عدم اجرای مقررات ایمنی، نبود حوادث معلول و از کار افتادە می ش

نظارت ادارات مسئول، ممنوعیت فعالیت سندیکاهای کارگری و مجازات نکردن کارفرمایان متخلف و سودخواهی مضاعف 

ار نمی دهند و مقررات قانونی مربوطە را لگد مال کارفرمایان است کە جهت سودافزایی وسایل ایمنی الزم را در اختیار کارگران قر

 می کنند. 

 ادامە اعتراضات نی برها در هفت تپە و بازداشت یک کارگر دیگر

در اوایل هفتە جاری یکی دیگر از کارگران حق طلب هفت تپە بە دلیل ادامە اعتراضات کارگران بازداشت و روانە زندان شد. با این 

بر کە از هفتە گذشتە با تجمع در مقابل تامین اجتماعی شروع شد بە دلیل بی پاسخ گذاشتە شدن همە اعتراضات کارگران نی 

مطالبات کارگران معترض ادامە یافت. تا کنون عدە زیادی از کارگران هفت تپە کە در اعتصابات کارگران نقش بیشتری داشتەاند با 

ند در چند نوبت محاکمە و زندانی شدەاند. با این حال با بازداشت هر این امید کە بتوانند بە اعتصابات برحق کارگران پایان ده

کارگر مبارز و حق طلبی یکی دیگر جای او را گرفتە و پرچم حق طلبی کارگران را بر پا نگاە داشتە است. رژیم ابلە و جنایتکار هنوز 

ش و حرص و طمع بی حد و مرز کارفرمایان ندانستە و نمی خواهد بپذیرد کە این اعتصابات ریشە در سیاستهای ضد کارگری ا

 اعتصابات را از بین ببرد! های استثمارگر و رانتخوار دارد و با بازداشت چند کارگر نمی تواند زمینە

 بیانیە سندیکای کارگران شرکت واحد در خصوص افزایش دستمزد و برخورد سرکوبگرانە با کارگران

ا انتشار بیانیە مبسوطی بە بیان نظرات این سندیکا در مورد افزایش دستمزد، ادامە سندیکای کارگران شرکت واحد در این هفتە ب

سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، و نقش و ماهیت ضد کارگری تشکلهای حکومتی امثال خانە کارگر پرداخت و حمایت این 

در قسمتی از بیانیە سندیکای واحد،  سندیکا از تحرکات کارگری همچون اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد اعالم نمود.

استفادە از امکانات اعتراضی را علت اصلی کامیابی کارگران، در هفت تپە، چادرملو، هپکو و آذرآب خواندە است. بیانیە افزون بر 

د بگیر و آن مخالفت سندیکا با سیاستهای اقتصادی و ضد کارگری دولت حامی سرمایە داران و عوامل آنها و سرکوب گروە های مز

بە زندان انداختن رهبران تشکلهای معلمان و کارگران را محکوم و همبستگی سندیکا از آنها را مورد تاکید مجدد قرار دادە است. 

های مستقل کارگری برآمده از محیط راه رسیدن به دستمزدی عادالنه تنها با ایجاد تشکل در بخش دیگری از بیانیە گفتە شدە:"

ارگری( است. به نظر ما و بنا بر تجربه خود در محیط کارمان، کارگران باید با ایجاد سندیکاها به عنوان دژی در کار )سندیکاهای ک

شان کوشش کنند". داران و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور، برای تعیین دستمزد و احقاق دیگر مطالباتنبرد علیه سرمایه

ایندگان تشکلهای فرمایشی در شورای عالی کار مانند سالهای گذشتە بە همراە این بیانیە در شرایطی منتشر شد، کە نم

نمایندگان دولت و کارفرمایان در حال توطئە و فریبکاری برای تحمیل دستمزد زیر خط فقر بە کارگران هستند و اعالم نتیجە قطعی 

سال است کە  ٤٠پیش برای کارگران روشن است و را بە بعد از تمام شدن انتخابات فرمایشی موکول کردەاند! نتیجەای کە پیشا

نگە داشتن دستمزدها زیر خط فقر و در واقع خط بقا توسط این جماعت خود فروختە توجیە می شود. هم از این روست کە بە 

ری های مستقل کارگدرستی در بیانیە سندیکای واحد گفتە شدە:" لذا راه رسیدن به دستمزدی عادالنه تنها با ایجاد تشکل

 برآمده از محیط کار )سندیکاهای کارگری( است". 

های صنفی فرهنگیان سراسر کشور خواستار آزادی معلمان زندانی و آزادی فعالیت شورای هماهنگی تشکل

 های صنفی شد!

های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامە سرگشادەای کە چهار شنبە هفتە جاری خطاب بە شورای هماهنگی تشکل
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دولتی متن آن را منتشر نمود، ضمن محکوم نمودن زندانی کردن معلمان و سرکوب تشکلهای صنفی خواستار آزادی  مسئولین

 معلمان زندانی و آزادی فعالیت های صنفی شد. 

مە خبرگزاری "ایلنا" کە بە انتشار بخشی از این نامە در سایت این خبرگزاری اکتفا نمود، در قسمتی از گزارش خود بە نقل از نا

های صنفی سرگشادە تشکل سراسری معلمان و فرهنگیان نوشت:" به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای هماهنگی تشکل

های صنفی معلمان جرم ای سرگشاده خطاب به سران سه قوا، با طرح این سوال که آیا فعالیتفرهنگیان سراسر کشور در نامه

 است؟! خواستار آزادی کنشگری صنفی معلمان شد". 

امە سرگشادە این تشکل سراسری در شرایطی نوشتە شدە کە شماری از رهبران تشکلهای معلمان در زندان هستند و ن

سال زندان و تعدادی نیز بە شالق و پرداخت جریمە نقدی محکوم شدەاند. در این اواخر پس از  ١٥الی  ٦تعدادی از آنها بە 

ن مجازات هایی کە برای آنها در نظر گرفتە می شود شدیدتر از پیش شدە ریاست رئیسی بر قوە قضائیە پیگرد معلمان و همچنی

است. تو گویی روسای قوە قضائیە حکومت برای مجازات عدالت خواهان با هم مسابقە گذاشتەاند! هر کدام کە ادعای عدالت 

 ل نشان می دهند. خواهی بیشتری می کنند، بە همان نسبت بیشتر از سلف خودشان در برابر عدالت خواهان شدت عم

 

 

 ُجنگ کارگری" می توانید با*برای تماس با نشریه "
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sabosob@gmail.com 
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https://bepish.org/taxonomy/term/457 
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