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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

!معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود  

 صادق کار

 

روز است کە بزرگترین معدن کرومیت کشور را کە برای تولید  ٤٠صاحب معدن کرومیت آسمینون بیش از 

درصد کرومیت مورد مصرف کشور را تامین می کند بە دلیل  ٧٠فوالد اهمیت اساسی دارد و بیش از 

.قرارداد های کاری با کارگران پیدا کردە تعطیل و از محل رفتە استاختالفی کە بر سر مدت   

ە کارگر کە سالهای متمادی در معدن کار می کنند، بدون دستمزد و بالتکلیف ب ١٣٠٠با بستە شدن معدن 

حال خود رها شدە و مقامات دولتی نیز در این مدت اقدامی برای روشن کردن تکلیف کارگران و دستمزد 

.ل نیاوردەاندآنان بە عم  

خواستە های کارگران همگی قانونی هستند اما سرمایە دار صاحب معدن کە این سرمایە ملی را از طریق 

ان را رانت با قیمت نازل از آن خود نمودە حاضر نیست حتی قوانین گوش و دم بریدە کار در مورد حقوق کارگر

.کە آنها نیز سهمی از این ثروت ملی دارند رعایت کند  

ت ترین خواستە کارگران تغییر قراردادهای اسارتبار موقت سە ماهە و شش ماە بە قراداد یکسالە اسمهم

ین کارگران سال گذشتە توانستند با استفادە از اعتصاب ا. کە خود این خواستە کمتر از قانون کار است

زند، یاورد و زیر تعهداتش بخواست را از کارفرما بگیرند و قرار نبود بعد از گذشت یک سال کارفرما دبە در ب

ارث و  ولی زد و تا آنجا پیش رفت کە برای تنبیە و مجازات کارگران و گرسنگی دادن بە آنان معدن را کە گویی

چرا کە دوبارە قراردادهای سە و شش ماهە را بە . میراث اجدادای اش شدە تعطیل کرد و ناپدید شد

جیگری دند و از او خواستند بە تعهدی کە در سال گذشتە با میانکارگران داد تا امضا کنند، کارگران امضا نکر

.مسئولین دولتی دادە عمل کند  
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 ُجنگ کارگری

 بخشی کە ثروتهای کشور را. این است نتیجە واگذاری ثروت های عمومی بە بخش بە اصطالح خصوصی

 ز آنتصاحب می کند ولی حاضر بە رعایت حداقل های قانونی بخشی از سهامداران ثروت های طبیعی کە ا

چە کسی مستحق تر از مردم . همە مردم است و بایستی همە مردم سهمی از آن داشتە باشند نیست

!ساکن محل معدن و کارگرانی کە معدن را استخراج می کنند هستند؟مسلما هیچ کس  

مالک معدن سال گذشتە هم همین کار را می خواست با کارگران انجام دهد کە موفق نشد ولی امسال با 

.تعهدی کە بە کارگران و مقامات محلی دادە بود بهمین راحتی زیر تعهداتش زدوجود   

رفە است و استخراج با صرفە و بسیار هم با ص. بزرگترین دروغ این است کە بگویند استخراج با صرفە نیست

ر را کارگافزودن بر دستمزد کارگران تنها اندکی سهم کارفرما از ارزش افزودە را متعادلتر می کند و زندگی 

عی بە منتها سرمایە داری نوپا و رانتی بعد از انقالب کە سرمایە خود را از چنگ اندازی بر ثروتهای طبی. بهتر

مانند  بهای نازل بواسطە نفوذ در حکومت بە کف آوردە پایبند بە هیچ اصول و قانونی نیست و بە کارگر بە

ی ت حریص و پر اشتها و بی رحم و ظالم را نمایندگحکومت نیز کە در واقع این جماع. بردگان خود می نگرد

می کند از طرق مختلف و با استفادە از اهرم های سیاسی حکومتی مشوق سرمایە داری رانتی و 

.رفتارشان با کارگران است  

چرا کە هنگام واگذاری ها یا تعهدی از مالکان نو کیسە کە بدون استثنا از خودی های رژیم هستند یا 

.رعایت قانون کار نمی گیرد و یا اگر هم می گیرد عامدانە بر آن نظارت نمی کند تعهدی برای  

روز است هیچ اقدامی برای بازکردن معدن و وادار کردن کارفرمای متخلف و زورگو  ٤٠برای همین است کە 

.بە پرداخت حقوق کارگران نکردە است  

ە دولتی ک. چنین رفتاری را نمی داشتمسلم است کە کارفرما بدون داشتن پشت گرمی در حکومت جرات 

کند،  محل کسب و کار کاسبان خردە پا را بخاطر نپذیرفتن سیاست قیمت گزاری زورمندانە دولت پلمپ می

ر حق چگونە است اقدامی علیە تخلفات و رفتار قانون شکنانە کارفرمایان رانتی بزرگ کە کارگران را بخاط

کند بە عمل نمی آورد؟خواهی بە مجازات دستە جمعی محکوم می   

راە حل و چارە کار در این است کە مالکیت معدن آسمینون و . مشکل مسلما بخاطر نداشتن چارە نیست

ع همە موارد همانند لغو و مالکیت معدن بصورت تعاونی در اختیار کارگران و کارکنان قرار گیرد تا هم مناب

ایش سود و ثروت های خود هستند خارج شود و طبیعی کشور از انحصار عدە محدودی کە فقط در پی افز

 بە صاحبان واقعی آنها عودت دادە شوند هم زندگی کارگر از زیر خط فقر بیرون کشیدە شود و با ارادە یک

و نباید  مالک این همە خسارت و زیان بە جامعە تحمیل نشود مالکیت منابع طبیعی باید در اختیار مردم بماند

!ص درآیدخصوصی و بە انحصار اشخا  

ان برای ایجاد سندیکاهای مستقل حما !یت کنیماز مبارزه کارگران و سایر مزد و حقوق بگیر  

!ە شوندموانع تشکیل و فعالیت سندیکاها و تشکلهای کارگری باید از میان برداشت  

! نیممتحدانە علیە سیاست فقر و فالکت آور شوک درمانی و آزاد سازی قیمتها مبارزه ک  

!سوبسید ها و افزایش قیمت نان و کاالهای اسایسنە بە حذف   
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 برنامە های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دهم بخش یازدهم و پایانی

 فاضل کبوب

 

 اشتغال روستائی در هند برنامۀ ملی برای تضمین ادامه –تضمین اشتغال در عمل 
پارلمان هند قانون "برنامۀ ملی برای تضمین اشتغال روستائی )ب.م.ت.ا.ر(  2005سپتامبر سال  5در تاریخ 

را از تصویب گذراند. این قانون اشتغال صد روز در سال را در پروژه های عمومی برای یکی از نان آوران هر 
سال این  5تضمین می کرد و مقرر می داشت که در خالل  منطقه در هند 600منطقه از  200خانوار در 

( از اعضای Jean Drèzeمنطقه را پوشش دهد. معمار اقتصادی برنامۀ ب.م.ت.ا.ر ژان درزه ) 600برنامه تمام 
روز اشتغال ساالنه برای خانوارهای فقیر  100مجمه مشورتی ملی است. درزه تخمین می زند که تضمین 

درصد تولید ناخالص ملی هزینه  3/1هزار کرور( روپیه، برابر 40میلیارد ) 400، 2005ال در هند، به نرخهای س
خواهد داشت. از زمان اجرائی شدن برنامه، انتظار این بوده است که تعداد خانوارهای فقیر کاهش و تولید 

بالغ به جای یک  ناخالی ملی افزایش یابد، برنامه توسعه یابد، به نحوی که متضمن اشتغال برای هر کارکن
روز افزایش دهد. این برنامه بر ایجاد مشاغل  100نفر در هر خانوار گردد، یا آن که سقف روزهای کار را از 

کاربر در زمینۀ حفظ و احیای محیط زیست متمرکز است و کارهای عمومی مولد ثروت مثل توسعه حوزه 
 ازن را شامل می شود.آبخیز، بازیافت زمین، جلوگیری از فرسایش خاک و احیای مخ

ب.م.ت.ا.ر. اولین گام به سوی یک برنامۀ تضمین اشتغال تمام عیار است. این برنامه برای تأمین نیازهای 
سال با دیگر برنامه های  5معینی در هند طراحی شده، از مرحله بندی دقیقی برخوردار است و به مدت 

ست که به یمن آن فقر روستائی محسوساً از میان عمومی از قبل موجود درآمیخته بود. انتظار ای بوده ا
برداشته شود، در عین حال که تولیدوری زمین و شرایط اقلیمی بهبود یابند. تجربۀ هند نشان می دهد 
الزامی نیست که برنامه های تضمین اشتغال به کشورهای ثروتمند محدود شوند، و این که کشورهای 

 های اشتغال کامل را دارند.درحال توسعه نیز قابلیت اجرای سیاست

 تضمین اشتغال در فرانسه: قراردادهای انتقال حرفه ای
، بود که ژاک آتالی1986، کمتر از دو سال قبل از انتخابات سال 1984در سال   (Jacques Attali)  طرح خود را

ده را می این ایبرای تضمین اشتغال با فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه در میان گذاشت. میتران 
ن پسندید، اما سر در امور دیگری داشت و بنابراین هرگز بر این ایده مکث نکرد. طرح آتالی برای تضمی

در مقاالت روزنامه ها سر براورد. در این نوبت آخر بود که سرانجام  2004و  1994اشتغال دوباره در سالهای 

https://bepish.org/taxonomy/term/2887
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 ُجنگ کارگری

ر ی گرفته شد. اصل برنامه پیشنهادی مبتنی بتوجه مردم به این ایده جلب شد و برای اجرائی شدن جد
بهبود  این ایده بود که انسانهای فاقد کار، که فعاالنه در جستجوی کار اند، یا راسخ در فعالیتهای آموزشی و

ند. مهارت در بیرون از محدودۀ بازار کار شرکت می کنند، در واقع به یک فعالیت مفید اجتماعی اشتغال دار
از مزایای اجتماعی محروم، و علیرغم تالشهای جدی شان در جستجوی شغل به دلیل  آنها به جای آن که

 .نیافتن شغل مجازات شوند، مستحق دریافت پاداش اند
دومینیک دو ویلپین 2005در دسامبر سال   (Dominique de Villepin) نخست وزیر وقت فرانسه، اعالم کرد ،

منطقه به اجرا گذاشته خواهد  6ادی برای تضمین اشتغال در که یک پروژه نمونۀ آزمایشی از برنامۀ پیشنه
، قبل از آن که رسماً به طور سراسری به اجرا درآید، 2007شد. این برنامۀ آزمایشی در نخستین ربع سال 

کارمند واجد شرایط "قرارداد  300مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. کارگران اخراجی از شرکت هایی با کمتر از 
ی حرفه ای" خواهند بود. کارگران تحت پوشش قرارداد انتقال حرفه ای قراردادی را با یک آژانس دولتانتقال 

 عقد خواهند کرد که عمالً همان دستمزد نزد کارفرمای پیشین شان را تضمین خواهد کرد. این کارگران در
 .شرکتهای خصوصی یا سازمانهای عمومی استخدام خواهند شد

 نتقال حرفه ای نه فقط "درآمد فعالیت" را برای آنان که فعاالنه در جستجوی کار اند،برنامۀ قراردادهای ا
رای تضمین خواهد کرد، بلکه برای گروه بیکاران غیرفعال نیز، عالوه بر گذاشتن دوره های آموزش شغلی ب

ۀ "مربی دتسهیل جابجایی به مشاغل جدید به دلیل ساختاری و تغییرات تکنولوژیکی، همچنین تأمین کنن
 .فردی" خواهد بود

ان تحت هزینۀ برنامۀ قراردادانتقال حرفه ای توسط شرکتهای بیمۀ بیکاری و شرکتهایی که از خدمات کارگر
واهد پوشش برنامه استفاده می کنند، تامین می شود، و در صورت نیاز دولت باقیمانده هزینه را تقبل خ

درصد تولید  4میلیارد یورو یا  70د برنامه شوند، کل هزینۀ آن کرد. در صورتی که همه بیکاران به یک باره وار
درصد برای  6/0درصد برای برنامه های آموزشی و  4/0درصد برای درآمد فعالیت،  3ناخالص داخلی )

درصد تولید ناخالص داخلی که هم  2/4مربیگری فردی( برآورد شده است؛ یعنی برنامه ای هزینه تر از 
ایر اری و سایر برنامه های اشتغال می شود. برنامۀ قرارداد انتقال حرفه ای، مانند ساکنون صرف حقوق بیک

 طرح های تضمین اشتغال، برنامه ای با سیاست اشتغال کامل است که کسری و بدهی ملی را افزایش
ی م نمی دهد و فشار تورمی ایجاد نمی کند، زیرا بیمۀ بیکاری تماماً توسط کارگران و کارفرمایان تأمین

 .شود

 به برنامۀ تضمین اشتغال فرصت دهید
در طول تاریخ اقتصاد، و به ویژه پس از رکود بزرگ، هرگز در وجود طرحهای تضمین اشتغال کم و کسری 

 نبوده است. در این مدت هر زمان به طرحهای تضمین اشتغال فرصت داده می شده، این طرحها با موفقیت
وداگرانه، بی سازمانی کارگری، عدم حمایت سیاسی، و درک نادرست از همراه بوده اند. اما مخالفتهای س

ای عملکرد مالی دولت بزرگترین موانع برای حفظ اشتغال کامل در جوامع سرمایه داری بوده اند. سیاسته
د اشتغال کامل در ایاالت متحده، سوئد و آرژانتین نشان می دهند که طرح های تضمین اشتغال می توانن

ای ئی از اشتغال را بدون ایجاد تورم شتاب دهنده عرضه کنند. در حال حاضر هند و فرانسه به اجرسطوح باال
طرحهائی مشغول اند که متناسب با ویژگیهای سازمانی خاص آنها طراحی شده اند. سیاست تضمین 
 ی،اشتغال، مثل هر سیاست دیگری، ممکن است مشکالت لجیستیکی داشته باشد، اما مزایای اجتماع

. است -اعم از مالی و غیرمالی  - سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی آن بسیار بیشتر از هزینه های آن 
در واقع همۀ کشورها این یا آن طرح اشتغال در بخش عمومی را دارند که به نحوی به عنوان طرح تضمین 

رند )محدودیتهائی که ها در اندازه و دامنه شان چندان محدودیت دااشتغال عمل می کند، اما این طرح
اچیز خودشان بر خودشان تحمیل کرده اند یا از سیاست اجماع واشنگتن ناشی می شوند(، که تأثیرشان ن

 .است

!ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است  

!دولت موظف است بە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند  



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 971 ۱۷۹ شماره ۲۰۲۲هیژوئ ۸ ، برابر۱۴۰۱ ریت۱۷جمعه   

 

 

- 5 - 

 ُجنگ کارگری

 چاقوی مجلس سر می برد، اما دستە خودش را نە

 صادق

 

در " ولتساماندهی استخدام کارکنان د"طور خبرگزاری ایلنا خبر دادە است، کلیات طرح موسوم بە آن
طرح ساماندهی استخدام  :"بە نوشتە این خبرگزاری. تیر مجلس بە تصویب رسیدە است ٥نشست علنی 

اول   نامه داخلی مجلس در جلسهآیین (١٠٠ماده ) (١آن در اجرای تبصره)  کارکنان دولت که تقاضای اولویت
رای ۶ رای مخالف و ١۹ رای موافق ١۹۴ تیرماه به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با

با این حال طرح بە پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان "آرای ماخوذه به تصویب رسید. ۲٣٠ ممتنع از
 !برای برسی دقیقتر بە کمیسیون اجتماعی بازگرداندە شد

اما هیچ کدام  الزم بە ذکر است کە طرح های مشابە زیادی تا کنون در مجالس مختلف بە تصویب رسیدەاند،
بە طور مثال می توان بە طرح رتبە بندی معلمان و همسان سازی اشارە کرد کە . بە اجرا گذاشتە نشدە اند

بنا بر این تصویب هیچ طرحی . سال پس از بارها تعدیل هنوز بە اجرا در نیامدەاند ١٠با وجود گذشت بیش از 
رح ها برای حکومت در این است کە در هنگام خاصیت این گونە ط. لزوما بە معنی اجرا کردن آن نیست

گسترش اعتراضات آنها را علم می کند و وعدە اجرای شان را می دهد تا بوسیلە آن بە اعتراضات خاتمە 
وقتی کە اعتراضات سرکوب شد و یا فروکش کرد دوبارە این طرحها کە بە قانون تبدیل شدەاند بە . دهد

 .می شوند آرشیو های مجلس و دولت باز گرداندە

این طرح پس از اعتراضات گستردەای کە در شرکت های پیمانکاری علیە فعالیت این شرکتها و کار پیمانی 
خاصە اعتصاب سال گذشتە در دە ها شرکت پیمانکاری فعال در صنعت نفت و پتروشیمی بطور همزمان 

بە عنوان طرحی گویا رهایی انجام گرفت تهیە و از طرف برخی نمایندگان مجلس و وابستگان خانە کارگر 
 .بخش روی آن مانور زیادی دادە شد و از آن بعنوان ابزاری برای پایان دادن بە اعتصاب هم بهرە گرفتە شد
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هدف واقعی طراحان در واقع خاتمە دادن بە اعتصابات همە روزەای بود کە در شرکتهای پیمانکاری رخ می 
و کار پیمانی و برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری بود کە نمود و مهمترین خواستە همە آن اعتصاب ها لغ

 .روابط کارگر وکارفرما در آنها بی شباهت بە روابط بردە دار و بردە نیست

مقصود نمایندگان نیز برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری و کار پیمانی نبودە و نیست، کە اگر بود هر روزە 
 .ە های شغلی مختلف نمی روئیدچند شرکت پیمانکاری تازە مثل قارچ در رشت

پیمانکاران از این بابت خیالشان آسودە است چون می دانند چاقوی مجلس قرار نیست دستە خودش را 
ببرد کە اگر سر سوزنی احساس نا امنی از بابت این طرح می کردند عقل حکم می کرد کە ذرەای تعدیل 

با کارگرانی کە با کار ارزان خود آنها را بە ثروت  در برخورد بە شدت استثمار گرانە و غیر انسانی خودشان
رفتارشان را تعدیل کە نکردند هیچ، بدتر هم کردەاند و . هنگفتی رساندەاند بوجود می آوردند کە نیاورند

اینها نشانە هایی هست کە بە ما می . شروع بە گروگان گرفتن دستمزدهای کارگران شان هم نمودند
ە بە سالمت از هفت خوان مجلس و البی های شرکت های پیمانکار کە بسیاری از گوینند، این طرح ولو اینک

همین بە اصطالح نمایندگان با پول و کمک آنها بە این مجلس صد درصد فرمایشی راە یافتەاند، عبور و 
 بنا بر این فریب این. تصویب شود بهتر از طرح همسان سازی بازنشستگان و رتبە بندی معلمان نخواهد بود

ترفندە های استثمارگرانە و اغواگرانە را کە خبرگزاری ایلنا و عوامل شوراهای اسالمی و خانە کارگر و 
امثالهم بە راە انداختەاند را نخورند کە از این مجلس هر چە تا کنون بیرون تراویدە علیە حقوق، معیشت و 

اد نبرند کە همین جماعت بی شرم و و از ی. رفاە کارگران و در خدمت تحکیم زنجیر اسارت آنان بودە است
حیا چە تبلیغات وسیع گستردە و فریبکارانە ای در دفاع از رئیسی بە راە انداخت کە حاال داریم نتیجەاش را 

فقط یک راە برای خالصی از . با گرانی و تورم، فقر و سرکوب و فساد و غارتگری بیشتر مالحظە می کنیم
تم وجود دارد و تنها یک کس هست کە می تواند زحمتکشان تحت این همە فشار و استثمار و ظلم و س

خود زحمتکشان، گسترش مبارزە سازمان یافتە متشکل و متحد شدن در تشکلهای . ستم را نجات دهد
راە و . خود و بستن گوش و چشم بر تبلیغات مزورانە و گمراە کنندە مزدوران حامی استثمارگران و مستبدین

مجلس، دولت و تشکلهای حکومتی همە دستشان در یک کاسە . تر از این وجود نداردچارەای آسانتر و موثر
وقتی دبیر کل خانە کارگر در وسط یورش گارد ویژە سرکوب بە کارگران معدن مس سونگون و ورزقان . است

می  معرفی.. کە مهمترین خواستە شان لغو کار پیمانی و قرار دادی است محور فعالیت خانە کارگر را قران 
ها و : ما باید نیروهای خود را کنار هم بگذاریم و قرآن را به عنوان محور و اساس در کارخانهکند و می گوید

و خبر گزاری "پذیر استمؤسسات قرار دهیم. این باید در همه جا، جا بیفتد که همه چیز در کنار قرآن امکان
برای خالی نبودن عریضە این الیحە را کە هنوز  ایلنا خبر این سرکوب را حتی منتشر هم نمی کند و بجای آن

نە بە دار است نە ببار چنان بزرگ می کند کە گویی تحول بزرگی بە نفع حقوق کارگر توسط مجلس ارتجاع 
در این خبرگزاری یکی پیدا نشد کە بنویسد و بپرسد اگر مجلس این کشور بە زعم این !در شرف وقوع است

نی را با این الیحە تائید کردە است، دیگر چرا کارگران معدن مس و کرونیت را کە خبرگزاری کلیات لغو کار پیما
خواستە اصلی شان لغو کار پیمانی و قرارداد موقت است در یک جا با بستن ورودی معدن و در ورزقان با 

 .گسیل گارد ویژە مجازات و سرکوب می کنند

 

 !خودش را هرگزچاقوی مجلس رس زیاد بریده و خواهد برید، اما دستە 

!ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است  

!دولت موظف است بە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند  
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 اعتصاب و درگیری کارگران و با گارد ویژە سرکوب در معدن مس سونگون و ورزقان

بە محل تجمع  در سومین روز دور دیگری از اعتصاب در معدن مس سمگون و ورزقان یگان ویژە سرکوب
 کارگران اعتصابی بە طرزی وحشیانە و بە قصد بر هم زدن اجتماع و اعتصاب کارگران زحمتکش معدن کە
خواستەای جز احقاق حق و حقوق پایمال شدە خود ندارند هجوم آوردند و آنان را مورد ضرب و شت قرار 

عتصاب وسیع گزارش شدە در این در سال گذشتە حداقل سە ا. اعتصاب در این معدن تازگی ندارد. دادند
 معدن با خواست افزایش دستمزد از طریق همسان سازی دستمزدها با دستمزد کارگران رسمی و کارگران

. منطقە، اجرای طبقە بندی مشاغل و تغییر قراردادهای اسارتبار موقت و پیمانی بە رسمی انجام گرفت
عدە رسیدگی کارفرمایان پایان یافت کارفرمایان وآخرین اعتصاب کە با میانجیگری مقامات محلی و وعدە 

ای خواستە ه. ولی چون بە آن متعهد نماندند کارگران دوبارە مجبور بە اعتصاب شدند. رسیدگی دادە بودند
در . کارگران همان خواستە های اعتصابات گذشتە و بازگشت بە کاردو تن از همکاران اخراجی هستند

ر بە بهانە اتمام قرارداد های شان اخراج شدە بودند کە در اثر پافشاری کارگ ٦٠اعتصاب سال گذشتە نیز 
اب بە یگان ویژە در اعتصاب سال گذشتە هم در سرکوب اعتص. کارگران مجبور شدند آنان را سرکار بر گردانند

 ااین بار نیز بە نظر می رسد می خواهند با همان وسایل و ترفنده. طرفداری از کارفرما نقش مهمی داشت
اما مشکل آنها این است کە اوضاع نسبت بە سال . از تن دادن بە خواستە های کارگران خودداری کنند

 گذشتە تغییرات زیادی پیدا کردە و کارگران هم در این مدت چیزهای زیاد و تازەای آموختە اند و بە راحتی
.گذشتە فریب نمی خورند  

ز از دولتتعطیلی معدن برای مجازات کارگران و گرفتن امتیا  



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 971 ۱۷۹ شماره ۲۰۲۲هیژوئ ۸ ، برابر۱۴۰۱ ریت۱۷جمعه   

 

 

- 8 - 

 ُجنگ کارگری

ار کارگر کە بزرگترین معدن کرومیت کشور محسوب می شود یک ماە است کە بە اختی ١٣٠٠معدن فاریاب با 
ای بە گفتە کارگران مالک معدن در نظر داشتە قرارداد ه. کارفرما تعطیل و کارگران آن بالتکلیف ماندەاند

ران اما چون کارگ. های پیمانکار واگذار کندکارگران با شرکت خودش را بهم بزند و کارهای معدن را بە شرکت
ە قرارداد جدید مد نظر کارفرما را امضا نکردە وتن بە تغییر قراردادهای خود ندادەاند کارفرما هم برای اینک

کارگر خود را مجازات کند و هم از دولت امتیاز بگیرد معدن را تعطیل کردە و از محل معدن کە در  ١٣٠٠
 در این میان هیچ کس هم نیست کە بە موضوع رسیدگی. قرار دارد رفتە است شهرستان منوجان کرمان

ب کند و گویا یک توافقاتی هم از پیش میان مالک و مقامات دولتی برای فراهم کردن زمینە خواست صاح
 اگر نە بایستی یک مسئولی در این. معدن بە عمل آمدە است و صاحب معدن از این بابت نگران نیست

.ی شد کە دنبال قضیە را بگیردمدت پیدا م  

 ادامە اعتراضات روزانە بازنشستگان 

اعتراضات بازنشستگان برای افزایش حقوق، همسان سازی و بیمە کارآمد رایگان همچنان بە صورت روزانە 
در تعدادی از شهرها و مراکز استانها و فرمانداریها ادامە دارد. از سوی دیگر بە رغم غیر قانونی تلقی شدن 

رفتار دولت نسبت بە میزان افزایش حقوق بازنشستگان قالیباف از ارسال مصوبە مجلس در خصوص غیر 
قانونی بودن اقدام دولت خودداری می کند. در واقع میشود گفت تصمیم ندارند بیشتر از ١٠ درصد حقوق 

بازنشستگان غیر حداقل بگیر را اضافە کنند اما چون اعتراض گستردە و روز افزوناست از اعالم تصمیم شان 
طفرە می روند. بهمین جهت بە نظر می رسد تنها شانس باقی ماندە برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر 

تشدید اعتراض و مبارزە است. خصوصا اینکە مخبر معاون اقتصادی رئیسی هم گفتە می شود بە شکل 
توهین آمیزی با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت کردە است. ظرفیت گسترش اعتراضات اما در میان 
بازنشستگان باالست و شرایط طوری نیست کە بشود خواستە های بە حق آنان را نادیدە بگیرند. در این 

هفتە بازنشستگان کشوری در کرمانشاە نیز بە اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق 
پیوستند و امکان اینکە سایر بازنشستگان کشوری هم وارد میدان مبارزە برای افزایش حقوق شوند بسیار 
باالست. طرح شعار تازە ی "پیروزی در ایستادگی ست" در این هفتە کە همراە با شعارهای ضد دولتی و 
مطالباتی در چندین شهر طرح شد بە روشنی روحیە و عزم بازنسستگان برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە 

 خواسە هایشان را منعکس می کند.

 !تجمع مکرر کارگرانی کە ٧ ماە حقوق شان را ندادەاند

کارگران سد شفارود بە خاطر پرداخت نکردن دستمزد طی ٧ ماە گذشتە در رضوان شهر بار دیگر تجمع و 
  .خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود از کارفرما شدند. 

 اعتصاب اینترن ها در اعتراض بە نگرفت حقوق طی چهار ماە گذشتە

پرداخت نکردن حقوق و دستمزدها محدود بە کارگران نیست. پرستاران و کارکنان بخش درمان نیز تا کنون بە 
کرات بە همین خاطر اعتصاب و اعتراض کردند. در این اواخر متاسفانە تاخیر در پرداخت حقوق گروە های غیر 

کارگری خصوصا پرستاران و انترن ها بیشتر و طوالنی تر شدە است. اعتصاب این هفتە انترن ها بخاطر 
ندادن حقوق طی چهار ماە گذشتە کە برای موسسات وابستە بە دانشگاە علوم پزشکی کار می کنند از 

  نمونە های این پدیدە است.

 بە خانوادە معلمان و کارگران اجازە مالقات با عزیزانشان دادە نشد

بە همسران کیوان مهتدی، آنیشا اسدالهی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، حسن سعیدی و رضا شهابی 
کە ١٥ تیر ماە برای مالقات با همسران در بندشان بە زندان مراجعە کردە بودند اجازە مالقات دادە نشد. 

گفتنی است کە همسران زندانیان در بند کە تعدادی از آنان در اعتصاب غذا بسر می برند بە صورت دستە 
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جمعی برای مالقات بە زندان مراجعە کردە بودند. گزارشهای منتشر شدە از وضعیت رضا شهابی و حسن 
سعیدی کە در اعتصاب غذا بە سر می برند بحرانی و خطرناک ارزیابی شدە و همسران و خانوادە های آنان 

 نیز در بیرون زندان از لحاظ روحیە وضعیت چندان بهتری از عزیزان در بندشان ندارند.

 اعتراض کارگران کارخانە رب گوجە هفت تپە

شکایت مالک پیشین کارخانە رب گوجە بە دادگاە خوزستان و زمزمە بازگشت کارخانە بە مالک اسبق 
موجب نگرانی کارگران و یک رشتە اقدام و اعتراض از سوی کارگران شدە است. کارگران در جریان تجمع 

اعتراضی ١٥ تیر ماە خود خواستار تعیین تکلیف مالکیت کارخانە شدند. نگرانی کارگران از تغییر کاربری 
شرکت و تعدیل نیرو در صورت عودت کارخانە بە مالک پیشین است. نگرانی کارگران البتە نظر بە روابط 

رانتی حاکم بین نهادهای حکومتی و سرمایە داران بی جا نیست. بهمین جهت آنها خواهان واگذاری هفت 
تپه به شرکت توسعه نیشکر خوزستان هستند. گویا ٦ تن از کارگران نیز برای مالقات با مسئولین ذیربط در 
این خصوص بە تهران رفتەاند. بە هر حال کارگران نسبت بە عواقب بازگرداندن کارخانە هشدار دادەاند و از 

مردم شهر هم خواستەاند بواسطە اهمیت اقتصادی موضوع برای مردم شهر از کارگران حمایت کنند. 
بازگرداندن احتمالی در واقع نخسین گام در راە تکە تکە کردن هفت تپە و تقسیم آن است بهمین جهت کل 

 کارگران هفت تپە نگران پیشرفت این روند هستند.

 پس از ٢٠ سال انتظاردر نوبت خانە تعاونی از خانە خبری نیست

اعضای تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان در ١٣ تیر در اعتراض بە تحویل دادە نشدن خانە هایشان توسط 
تعاونی تجمع و خواستار تغییر هئیت مدیرە و تسریع اتمام و دادن خانە های خود توسط تعاونی شدند. 
گفتنی است کە وضعیت اکثر تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی نیز بە همین صورت است. علت 

اصلی طوالنی شدن زمان ساخت ندادن مصالح الزم با قیمت مناسب از طرف دولت و دیگر امکانات شهری 
مانند آب و برق و غیرە و همچنین گران شدن همە سالە مصالح ساختمانی و بی توجهی عمدی دولت بە 

 تعهدات قانونی اش در قبال تعاونی هاست.

 تجمع کارکنان مخابرات ایالم

کارکنان مخابرات ایالم ١٤ تیرماە در اعتراض بە حذف آیتمهای مزدی عدە ای از کارکنان با سابقە و کاهش 
حق جذب و توقف کمک های رفاهی اعتصاب و در مقابل دفتر مرکزی شرکت مخابرات تجمع کردند و 

 خواستار پرداخت تمام مواردی شدند کە از حقوق شان کسر و حذف کردەاند.

 اخطار بە اعتصاب در صورت تامین نشدن خواستە های کارگران پیمانی در صنعت نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بە نقل از منابع کارگری خود خبر از اعتصاب در 
شرکتهای پیمانکاری در صورت تامین نشدن خواستەهای کارگران تا پنجم مرداد دادە است. افزایش 

دستمزد، ١٠ روز مرخصی ماهانە در ماە از مهمترین خواستە های کارگران است. گفتنی است کە کارگران 
 داربست بند از مدتی پیش در ۲٠ شرکت بخاطر خواستە های مشابە در اعتصاب بسر می برند

 آخرین گزارش سندیکای واحد از وضعیت کارگران و معلمان زندانی

 جلوگیری از مالقات خانواده های تعدادی از کارگران و معلمان بازداشتی در سالن مالقات زندان اوین، امروز 
پنجشنبه شانزدهم تیرماه در بیست وپنجمین و شانزدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی وحسن 

 سعیدی
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امروز پنج شنبه شانزدهم تیرماه، خانواده های رضاشهابی و حسن سعیدی دو تن از اعضای سندیکا و 
رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی شعبان محمدی کیوان مهتدی آنیشا اسدالهی، با وجود اینکه 
روز پنجشنبه، روزمالقات بود و قرار بود اگر مالقات نباشد طبق گفته های بازپرس به خانواده ها تلفنی خبر 

 .دادە شود خانوادە ها 

وقتی به اتاق مالقات رفتند، گفتند از سوی بازپرس حاج مرادی مالقات ممنوع هستند و بازپرس و بازجو هم 
 به مرخصی رفته و نیستند

و از آنجایی که خانواده ها همگی به عدم مالقات با زندانیان اعتراض کردند گفتند تا بازپرس و بازجو حاضر 
 .نباشند نمیتوانند اجازه مالقات بدهند

حدود دو ماه از بازداشت فعاالن معلمان و اعضای سندیکا و مرتبطین با این پرونده ساختگی و سناریو سازی 
میگذرد و جعفر ابراهیمی سومین ماه بازداشت را میگذاراند اما همچنان بازجویی ها ادامه دارد و تعدادی از 

 .خانواده ها بیش از یک ماه است که از وضعیت زندانیشان بی خبر هستتند 

رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به ترتیب بیست و پنجمین و 
شانزدهمین روز اعتصاب غذایشان را امروز شانزدهم تیر ماه پشت سر میگذارانند و شرایط جسمانی هردو 

 .وخیم گزارش شده است

مسئول بند ۲٠۹ زندان اوین اعتصاب غذای این دو فعال سندیکایی زندانی را تایید کرد و درمقابل فریاد 
 نگرانی خانواده های اعتصاب کنندگان گفتند ما هرروز آنها را میبینیم حالشان خوب است.

  

!طبقە بندی خبری نیستاز وقتی کە شرکت خصوصی شد از   

نفر از کارگران کشت و صنعت میان آب شوش نسبت بە بە روز نشدن طبقە  ٥٧٠بە نوشتە خبرگزاری ایلنا 
 بندی مشاغل در این شرکت اعتراض دارند و خواهان بازبینی و بە روز شدن طبقە بندی مشاغل و پرداخت

ال تا پیش از خصوصی شدن شرکت در س کارگران گفتەاند. کامل حق سنوات پرداختە نشدە خود هستند
.طبقە بندی مشاغل بازبینی و بە روز می شد ولی بعد از خصوصی سازی بازبینی متوقف شد ۹٦  

موجب افزایش دستمزد، حق سنوات و . طبقە بندی مشاغل از جهات مختلفی برای کارگران اهمیت دارد
محل کار را کە در مواردی چون اخراج و آیتم های مزدی می شود و از سوی دیگر سابقە کار کارگر در 

اثیر کما اینکە کارگران این شرکت هم اکنون ت. بط می کندضبازنشستگی بە کار کارگر می آید ثبت و 
.بازبینی نشدن طبقە بندی را در درآمد و بازنشستگی خود لمس می کنند  

 

ان برای افزایش دست !کنیم  مزد حمایتاز مبارزه کارگران، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیر  

!وددست مزد و حقوق کارگران و بازنشستگان باید بە موقع و بدون تاخیر پرداخت ش  

د با انعقاد قرادادهای موقت و پیمانی در کارهای مستمر باید لغو و امنیت شغیل کارگران با ی

ی شود !قرارداهای مستقیم تضمیر  
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!باشیمصدای معلمان، کارگران و زندانیان مدنی و سیاسی   

پیگرد و آزار و اذیت فعالین سندیکایی روز بە روز بیشتر می شود و فشار بر 

فعالین برای دست برداشتن از پیگیری سازمانیافتە مطالبات و حقوق شان تشدید 

شدە است. با این همە مبارزە در پهنایی بە وسعت ایران، در خیابان و کارخانە، 

 مدرسە و زندان با قوت ادامە دارد. 

 

قات با تصویر همسران و بستگان چند تن از کارگران و معلمان زندانی کە در انتظار گرفتن مال

 عزیزان در بند خو هستند



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 971 ۱۷۹ شماره ۲۰۲۲هیژوئ ۸ ، برابر۱۴۰۱ ریت۱۷جمعه   

 

 

- 12 - 

 ُجنگ کارگری

 

 

معدن آسمینونعکس تجمع اعتراضی کارگران   

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

 ج

sabosob@gmail.com 

یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را یم توانید  نگ کارگری" نشر
ُ

*"ج

 در آدرس زیر ببینید: 

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