یادداشت کارگری هفته

به بهانه ی تعطیلی دو هفته ای آذر
کرونا و دشواری معیشت کارگران و گسترش بیکاری درایران
امیر جواهری لنگرودی

مدخل بحث:
این پرسش اساسی برای جامعهی کااررری بیاااران ساررردان ماا محارس اسا  :تالیا
میلی نها نفری که به دلیل رک د اقتصادی از انتهای سال رذشته تا به امر ز ،رار رار
چه کس کسانی پاسخگ یند؟ دستیابی بدین پاسخ باه
بیاار شد اند یا خ اهند شد ،چیس
کنااش خبرهای ر زشمار کاررری هفته انجامید که با هم مر ری بدان خ اهیم انداخ .
ایران امر ز به مرحلهی س م پیشرف اپیدمی ک ید  ۹۱رسید ایان یار س هما ار در
جااای جاای کشا ر مارگ ماایآفرینااد همااین ماارگ ر زافااز ن ،حاکمیا اسا می د لا
ر حانی را بعد از د ر ی ح النی مقا م مقابل یار س ،سارانجام آنچاه از شاهر مقادس
قم به دیگر شهرها سرازیر شد ب د پذیرش «مرگ حق اس » به هیچ رارفتن زنادری
مردم ،برآن داش که در برابر بحاران ظیایم ف کا باار اقتصاادی ظقا نشاینی کنناد
به ن ظی بعد از ضع برخای جریماه تراشایها نتیجاه نگارفتن از آن ،سارانجام ماردم را
حی بخشنامهای به خانه نشینی ا بدارند.
اظ ن مقررا ف ق العاد :
درایااان رابحاااه ابتااادا از سااا ی قرارراااا ظملیااااتی ساااتاد ملااای مااادیری کر ناااا در ادارا
شهرهای کش ر سه ضعی « :زرد ،نارنجی قرمز» اظ م داشتند:

پس آنگا اتاق اصنا از شنبه یک آذر  ۱۱لیسا مشاا ل اصانا مجااز باه فعالیا را
کارهاااای ممنااا الفعالیااا مسااات نی شاااد اند ،باااه شااارس زیااار نشااار داد:
کاااه از کسااا
خاادما ابسااته
«کارخانااههای ت لیاادی ،مراکااز صاانعتی معاادنی ،کشااا رزی ،شاای
مراکز زیر ساختی حیاتی ،مراکز تأمین ت زیع برق ،رااز ،مادیری پساماند ،فاضا
فعالی هااای تصاافیه ته یااهی ها ا ،پاالیشااگا ها جایگا هااای ظرضااه سا خ  ،حماال
نقل ظم می کاال مساافر بار ن شاهری شاامل ریلای ،ها ایی ،جااد ای دریاایی ،حمال
مراکز نیامی ،انتیامی امنیتای ،امادادی ساتادی،
نقل ظم می در ن شهری ،ادارا
فر شااگا های زنجیاار ای ،سا پر مارک ا هااا ،میا فر شاایها ساابزی فر شاایها ،میااادین
ااذایی خاادما
تاار بااار ،مراکااز ت لیااد ،نگهااداری ،ت زیااع فاار ش محصا ال
میا
ابسته ،مراکز ت لید ظرضهی فرآ رد های لبنی نان ایی (ت لید فرا رد های نان ایی)،
مراکااز بهداشااتی ،درمااانی ،اماادادی ،ا رأانااس تااأمین آمباا النس د لتاای خص صاای،
دار خانهها ،مراکز فر شگا های دامپزشاای ،پخاش دار  ،ظحااری دار هاای سانتی،
مراکز تهیه ،ت لید ت زیع م اد ذایی آماد بیار ن بار ،خادما اپرات رهاای ارتبااحی،
خااادما الاتر نیاااک فعالی هاااای پساااتی ،شااارک های خااادما اینترنتااای اظااام از تاااأمین
کننااادران اینترنااا  ،فر شاااگا های اینترنتااای شااارک های خااادما مبتنااای بااار اینترنااا ،
بااار خاااح مشاااا ل مشاااابه ،مراکاااز نگهاااداری خااادماتی ساااالمندان،
رساااانههای ماتااا
معل لین ،مراکز ت انبخشی مراقبتی آسایشاگا ها ،تعمیررا هاای انا ا خا در لا ازم
لااااا ازم یااااادکی،
خاااااانگی ،الاتریاااااای الاتر نیاااااای ،فر شاااااگا های انااااا ا قحعاااااا
فر شگا های ان ا مصالح ساختمانی آهن آال  ،کاررا هاای صانعتی (مانناد ج شاااری
تراشااری مشابه آن) ،چاپخانهها خشاش ییها» ()۹
درچنین م قعی کر ناایی ر زشامارکاررری هفتاه خبار از رساترش بیاارشادنهای ظدیاد
میدهد ازجمله:
* -فعالی معدن سنگ کرد آباد تف با  ۰۵کاررر مت ق

شد.

* -بیااری  ۰۵کاررر صنایع بهداشتی ایران «ب أنه» با انتقال کارخانه.
* -ضااعی نامشااخ
محالبا مع قه

 ۹۲۵کاااررر کارخانااه پسااماند زبالااه در اه ا از ،ظلیاار م شااش مااا

* -آخرین نفسهای بزررترین ت لیدکنند ساز های ف الدی ،بانکهاا «ایرکس شاا نبرگ»
را بااه تعحیلاای کشاااندند ،از میااان رفااتن  ۹۰میلی ا ن ی ا ر پاار أ  ،اخاارا  ۹۵۵کاااررر
پرداخ نشدن  ۹۹ما حق ق

*« -بیاااااران» ررفتاااار در کااا ر را بیماااهی بیاااااری ،تاااأمین اجتمااااظی دلااا اپس اسااا ،
بیااران دل اپستر!
* -بزررتاارین «نااه» پاایش ر ی متقاضاایان بیمااهی بیااااری ،ماهی ا حمااایتی قااان ن بااا تی ا
تفسیرهای متناقض از میان رفته .کاستیهای قان ن به ض س نمایان شد اس .
* -مج ز تعحیلی احدهای صنعتی در استان تح هر شرایحی ممن
* -تسهی

اس .

تخفیفا را مجددا احیا اب غ کنید ،احتمال بیااری  ۴هزار کاررر قناد.

* -نرخ بیااری اقعی  ۲.۰برابر آمار رسمی اس .
* -قاچاق م ج تضعی

تعحیلی ت لید رسترش بیااری میش د.

* -برپایهی رزارشا  ،صنع ریلی کش ر در آستانهی رشاستگی اس !
* ۹۰۵ -کاررر نساجی محهری با اتمام قرارداد کار بیاار شدند.
* -سردش با  ۲۲درصد ،باالترین نرخ بیااری را در آذربایجان ربی دارد.
* -پرداخ تمام مع قا بیاااری در آذربایجاان شارقی ،نارخ بیااار در اساتان پاایینتار از
مت سح کش ری
* -شادران با ج د مزار نیشاار
برای کار مهاجر میکنند.

چاا نفا  ،بیاااری  ۴۰درصادی دارد .خ زساتانیها

* -حاااق بیاااااری کااااررران را در د ران کر ناااایی بدهیاااد ،کااااررران صااادقه نمیخ اهناااد،
حقشان را بدهید.
* -نهادهااای حمااایتی دس ا کاااررران ساااختمانی را در پ س ا راارد رذاشااتند« .کر نااا»
چگ نه ضعی ترین قشر درآمدی را مهج ر کرد؟

* -بیااری کاررران از بیپ لی آنها خحرناکتر اس  .انتیار خرید از مردم ناداریم ،هایچ
زمینهای برای صادرا کفش ج د ندارد.
* -بیااری  ۰۵کاررر صنایع بهداشتی ایران «ب أنه» با انتقال کارخانه :کارخاناهی ت لیاد
م اد بهداشتی ب أنه در اه از ظدم انتقالش ت سح رار صانعتی رلرناگ ،بارای اداماهی
کارش ظد داد شد.
* -در نشس ستاد رفع م انع ت لید اظ م شد ۱ :هزار احد صنعتی یرفعاال هساتند۹۵ .
سال از ت ق ت لید در  ۹۲درصد احدها میرذرد.
* -تعحیلی د هفتهای تهران در آستانهی تص ی  ،تالی

کاررران چه میش د؟!

* -بیش از یک میلی ن  ۲۵۵هزار شغل با مشال دریاف بیمهی بیااری م اجه هستند.
ظیادها امنیا شاغلی معیشااتی صادها کااررر کارخاناه کیاان تااایر در
* -ظلیار م ظاد
هالهای از ابهام قراردارد.
* -کاررران اخراجی کارخانهی آ معدنی داماش بارای پایاان دادن باه ب تالیفای شاغلی
معیشتی ،همچنان در اظتراضاند.
* -مساو الن حاراز ا ل کشا ر اساتان چهارمحاال بختیااری باا صادها کااررر اخراجای
کارخانهی برفا  ،مرتبا بازی بازی میکنند.
* -تعحیلی  ۲۵درصد هتلها بیااری د س م شا

ن!

* -حق قهاای مع قاهی کااررران اخراجای راهاداری حمل نقال جااد ای قاز ین پرداخا
شد لی از بازرش به کار آنها خبری نیس .
صاانع کااار ن (میاارآ ) نسااب بااه ظاادم تباادیل ضااعی ،
* -جمعاای از کاااررران کشا
ارد د مین ر ز تجمع اظتراضی خ د شدند.
* -احدهای شهرک صنعتی محم دآباد -حسینآباد اصفهان تخری میش ند.

* -بااار محااد دی های کر نااایی باار د ش کاااررران ساانگینی میکنااد .تعحیلاای شااهرها بااا
«کاررران» چه میکند؟ نه «بیمه» داریم نه «شغل»!
* -تااا ش بینتیجاااهی کااااررران صااانایع اااذایی «رُزبشاااار» بااارای بازرشاااایی کارخاناااه،
مسو الن کمک کنند.
نگاهی رذرا به تعدادی از ظنا ین خبرهای ر زشمار کاررری ،نشان میدهد که مشاا
برشاامرد  ،فصاال مشااترکا بیااااری در ایااران را حاای یااای د هفتااه در ش ارایح سااخ
کر نایی که مرگ ناشی از یر س ُک ید  ۹۱هام جاان ،هام امنیا شاغلی کااررران را باا
ظدم بیمهی بیااری بیمهی درمانی ،مزد ناکافی تضمین امنیا شاغلی ر بار مایکناد،
کااار جامعااهی مااا قاارارداد اس ا  .درادامااه
سااختی جانااااهی را پاایش پااای نیاار ی رن ا
زندری رزینش بین نان جان ،ت د ی بیااران امار ز کاه کااررران دیر زناد ،بارای باه
دس ا آ ردن نااان آ ردن آن باار ساار ساافر  ،راهاای جااز سااازماندهی تحااایم ارتباااح
تق ی همگراهیها دربرابر خ د ندارند!
ر زبه کرد نی ،رویس مؤسسه ظالی پأ هش تأمین اجتمااظی باه خبررازاری فاارس رفتاه:
«محالعا در ایران نیاز حااکی از ا ارا رساترده هماهریری بار اشاتغال کشا ر اسا  .بار
اساااس راازارش مرکااز پأ هشهااای مجلااس ،در د ره همااهریری در بهتاارین حالاا ۲.۱
میلی ن نفر در بدترین حال  ۴.۴میلی ن نفر از کال شاا ن کشا ر کاساته میشا د .بار
اساس رزارش معا ن اقتصادی زار رفا  ،کس کارهای آسای دید از بحاران کر ناا
بااال باار  ۴.۰میلی ا ن شااغل ،کااه معااادل  ۲۵.۲درصااد از اشااتغال کاال اس ا  ،را بااه خ ا د
اختصا داد اند)۲( ».
همچنین ظلیرضا حاتمزاد  ،معا ن آم زشی سازمان آما زش فنای حرفاهای زار کاار
حا ما بااا اشاار بااه «یاک میلیا ن  ۲۴۵هازار فارغالتحصاایل بیااار در کشا ر» رفتااه
اس « :نرخ بیااری در فاارغ التحصای ن دانشاگاهی د برابار بیسا ادان اسا  ».ی باا
بیان ایناه « ۴۵درصاد» از مراجعاه کننادران باه ایان ساازمان ابساته باه زار تعاا ن،
کار ام ر اجتماظی را «فارغالتحصای ن بیااار» تشاایل میدهناد ،رفا « :دسا کم ۰۵
دانشااگاهی ندارنااد .ی
درصااد مشااا ل م جا د در بااازار کااار ایااران نیااازی بااه تحصاای
شمار فارغ التحصی ن بیاار کش ر را حد د یک میلیا ن  ۲۴۵هازار نفرظنا ان کارد
رف  ،محابق آمار سال  ۱۰حد د  ۴۵درصد کار آم زان فنی حرفهای فارغ التحصی ن
دانشگاهی هستند مراجعهکنندران به این ساازمان ابساته باه زار کاار حتای در ساحح
دکترا هم ب د اند)۲( ».

مشارک های اجتمااظی
ظلی صادقی ،معا ن حمای های اجتماظی سازمان رفا  ،خدما
دانشگاهی برخی از کارتن خ ا هاا»
شهرداری تهران ،در این میان حتی از «تحصی
خبر داد که به رفتهی ا «در ا ر حردشدری از محیح خان اد کارتن خ ا شد اند ».این
مقام شهرداری تهاران باه خبررازاری ایسانا رفتاه« :حاد د  ۴۵درصاد از کارتنخ ا هاای
تامیلاای یااا مهار هااای تخصصاای برخ ا ردار هسااتند ،امااا بااه دلیاال
ایااران از تحصاای
درریری با اظتیاد یا فقر ازجامعه راند شد در خیابانها رها شد اند)۴( ».
در ایااران حااد د  ۰۵۵،۵۵۵نفاار (تقریبااا ۲٫۳درصااد تمااامی نیاار ی کااار) بااهح ر مسااتقیم
در صنع خ در سازی بسیاری دیگر در صنایع مارتبح باا آن کاار میکنناد .تقریباا ۰۰
درصااااد کاااال ت لیاااادا خاااا در ی کشاااا ر را خ در هااااای مسااااافری  ۹۰درصااااد آن را
خ در هااای ان ا در باار میریرنااد ...از هنگااام بازرش ا تحریمهااای آمریاااا بحااران ناازد
قحعااه سااازان باایش از خ ا در سااازان محسا س اس ا  .در حااد د  ۲۵۵هاازار نفاار در ایاان
بخش بیاار شد اند .همچنین  ۹۵۵شرک قحعه ساز تعحیل شد اس .
آرش محبینااأاد ،دبیاار انجماان قحعهسااازان همگاان بااا اشااار بااه آمااار افااراد بیاااار شااد در
رد های مختل میر ید« :در رد ی یاک  ۲۰۵هازار نفار در قالا  ۴۵۵احاد ت لیادی
الباااقی در رد ی د م ساا م مشااغ ل هسااتند .از ابتاادای امسااال بااه دلیاال تحریمهااای ضااد
انسانی ا لیه ان یه ترامپ ،صد هزار نفر تعلیق یا تعادیل شادند کاه معاادل  ۲۵درصاد
از کل اشتغال مستقیم قحعهسازی اسا  .باا شار تحریمهاای ان یاه یار د هفتاه اخیار
 ۹۰درصد که معادل  ۱۵هزار نفرند نیز به جمع بیااران این صنع اضافه شاد اند یعنای
در حاای ایاان د ماا  ۹۵۵ ،احااد قحعهسااازی از  ۹۲۵۵کارخانااه فعااال در ایاان حاا ز
فعالی ا خ ا د را بااه حال ا تعلیااق درآ ردنااد )۰( ».ایاان مجم ظااه آمااار ارقااام بااه معن اای
آسی دیدری اشتغال صنعتی کش راس ؛ احادهای قحعهساازی باه ظنا ان زیار سااخ های
صنع ن پای خ در ی کش ر ،همگی در معرض خحر جدی هستند.
مجم ظااهی آنچااه کااه در شاارایح دش ا ارکر نایی در براباار کاااررران تا د ی زحمتاش اان
شااهری ر سااتایی قااراردارد؛ دسا یااابی بااه سااازماندهی نیاار ی خا یش در محاایح کااار
محیح زیس همهی آنانی که محالبا بی اساحه انباشاته شاد ی ساالیان را باا خا د دارناد.
کارررانی که ح ل مرکزیترین خ اس امر زخ د به مانند بازرش بر سارکار ،دریافا
به م قع حق قهای مع قه ،افزایش دستمزد ،حبقه بندی مشا ل یا بیمهی بیااری یار
ابتدا باید بدل به ظضله رردند که بت انند بر پراکندری لبه نمایناد تماامی م اناع م جا د
مساو لین پاساخر ی ضاعی پایش آماد نیسا
را از میان بردارند .هیچیک ازمقاما
اار تحا
کاررران بهتر از هماه فهمید اناد کاه مادیران حا ما پاس از د هاا چپاا ل
سیاس ا خص صیسااازی ،اکن ا ن جااان خ ا د خان اد هایشااان برداشااته در کش ا رهای
دیگری به سر میبرند .هماهی امااناا درماانی تسا کر ناا هام فقاح بارای آنهاسا

کاااررران خان اد هایشااان را رهااا کرد انااد .تنهااا را مقاباال کاااررران ،ایجاااد تشااالهااای
مستقل متفق خ یش اس تا بت انند با همیاری حمای از یادیگر ،حقا ق خا د را احیاا
نمایند؛ کاررران دریافتهاند که حلقههای جدارانهی هر احد را میت انند به هم پی ناد زنناد.
حد تحرکا اظتراضی در شرایح سخ کر نایی نیز نشاان میدهاد کاه کااررران برآنناد
تا ماشین سرک را درهم با بند بر یرانههای آن جامعهی نا ینی را برپاا دارناد .ارار
یاار س
تااا پاایش از ایاان ایاان اقاادام جنبااهی صاانفی شاااید سیاساای داشا  ،اکنا ن بااا شاای
کر نا از یک س م بیکاریها ی میلی نی از دیگر سا کاه خان اد هاای کااررران را
در معاارض خحاار ماارگ قاارار داد  ،لااز م ایجاااد تشااالهای کاااررری دفااا از حق ا ق
منافع مشترک به امری حیاتی تبادیل شاد اسا  ،از همینر سا کاه کااررران هما ار بار
زبان میرانند« :امار ز بارای حبقاهی ماا با دن ،مساا ی اسا باا مباارز کاردن »...هماه
دریافتهاند ،چنانچه میخ اهند ر ی پای خ د باشاند ،بایاد مباارز ای ساازمانیافته مساتقل
داشااته باشااند متشااال رردنااد .ایاان باادان معنای اسا کااه ح فااان تاااز آ اااز شااد هماهی
ترفندهای تاراری نیام اظم از :زنادان ،شاانجه ،شا ق رل لاه در خیاباان تبعیاد دیگار
ا ر ندارد! تنها پاسخ مسیر ر شن در رذار از این د راهی ناان جاان کاه حاکمیا بار
کاررران تحمیل کرد اس  ،پاسخی اسا کاه باا اتحااد خا د ،حبقاهی کااررر باه آن خ اهاد
داد .چنااان کااه اماار ز هاام شاااهدیم کاااررران باایش از پاایش خ ا د را در تشااالهااای مسااتقل
سازمان میدهند از حریق تق ی شباههای اجتماظی اینجاد پی نادها همگرایای هاای
پنهان آشاار ،برای شناسااندن بازشناسای همادیگر ،ساازمانیابی هار چاه رساترد تار
ساختن ارتباحا سیال تر،فعال میش ند!
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