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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 !کارنامە سیاە دولت جایی برای افتخار ندارد

 صادق كار

 

خ ر پاست های کشور و دحسن روحانی در پی باال گرفتن جدال جناح های حکومتی بر سر باز تقسیم قدرت و ثرو

درات غیر میلیارد صا ٢٨بە انتقادات و حمالتی کە از جانب رقبای حکومتی اش بە وی می شود گفت، سال گذشتە 

 میلیارد دالر واردات داشتیم! ٣٠نفتی و 

 ملکردقصد روحانی از ارائە این آمار ظاهرا دفاع از کارنامە اقتصادی دولت و پاسخی بود بە کسانی کە ع

ویای گبا این همە این آمارها از هر منظری کە نگریستە شود  ادی دولت را نامطلوب و فقر ز ا می دانند.اقتص

 عدهایوتشدید وابستگی اقتصاد ایران بە نفت و نا کامی حکومت در قطع این وابستگی و متحقق نشدن یکی از 

 است! ٥٧دادە شدە سران حکومت در هنگام انقالب 

نها ورد واردات و صادرات کە وی آنرا نکتە قوت عملکرد دولت اش می داند، نە تگزارش رئیس جمهور در م

 نقطە قوت نیست بلکە از نقاط ضعف جدی او محسوب می شود و اصال بسود او نیست.

سال بعد از انقالبی کە با شعارهای هم چون استقالل آزادی و  ٤٢عملکرد دولت در حیطە توزیع درآمد و رفاە 

نتیجەاش وجود  بوقوع پیوست اما بسی سیاهتر از کارنامە صادرات و واردات او و حکومت است.عدالت اجتماعی 

میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق، شکاف طبقاتی و تبدیل نان بە دغدغە  ٦٠همین فقر و فالکت بالغ بر 

دوقطبی شدن بیشتر جامعە  همە روزە میلیونها شهروند کشور از یکسو و افزایش نجومی ثروت اشرافیت حاکم و

کارنامە اقتصادی سیاە روحانی البتە بر خالف آنکە رقبای حکومتی وی شیادانە ادعا می کنند تنها از آن  است.

دهە گذشتە  ٤روحانی نیست بلکە کارنامە همە دولتها، جناح ها و سرکردگان حکومت از صدر تا ذیل در 

رکدام دیگر از کاندیداهای رد شدە از فیلتر شورای نگهبان و دستگاە اگر بجای روحانی رئیسی یا قالیباف و ه است.

مگر  های امنیتی رئیس جمهور می شد، نمی توانست در سیستم فاسد و ناکارآمد فقاهتی کارنامە بهتری داشتە باشد.

نزدیکتر کارنامە اقتصادی احمدی نژاد رئیس جمهور نورچشمی محافظە کاران کە بە گفتە خامنەای از همە بە او 

بود آنجا کە مربوط بە چە مزیتی نسبت بە کارنامە روحانی داشت؟روحانی در واقع همان برنامە های اقتصادی 

احمدی نژاد را با رنگ و لعاب تازە و مانورهای شیادانە پیش برد، روحانی کە بە تنهایی و بدون تائید ولی فقیە 
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و دولت اش تا چند ماە دیگر بە اتمام می رسد و اگر تا آن  بهر حال کار روحانی نمی توانست قدم از قدم بردارد!

زمان رخداد دگرگونە کنندەای کە وقوع آن نامحتمل هم نیست روی ندهد، محافظە کاران مخالف روحانی کنترل 

و همان برنامە ها را  ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را نیز بە مانند مجلس بە دست خواهند گرفت.

 د برد.پیش خواهن

و نفت و  استقالل اقتصادی و در ارتباط با آن رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی ٥٧یکی از شعارهای انقالب 

ملی نشدند با این وجود این شعار نیز نە تنها بە مانند شعارهای عدالت اجتماعی و آزادی ع رشد اقتصاد ملی بود.

تی سال از انقالب اقتصاد کشور ح ٤٢زە با وجودگذشت مروا بل کە ما از این لحاظ نیز دچار پست رفت شدیم.

وگوی دولت عضو سابق شورای گفت "مهدی پارسا . سال پیش تک محصولی و متکی بە نفت است ٤٢بیشتر از 

در  "جهان صنعت" بهمن در روزنامە ٧مدیره فدراسیون انرژی در مطلبی کە رییس هیات -و بخش خصوصی

توسعە صادرات غیرنفتی بە ویژه صادرات  " بر سر برنامە بودجە نگاشت ارتباط با کلنجار مجلس و دولت

نظری را مطرح کرد کە  و ا بعنوان راهکار ایجاد درآمد مطرح کردر "تولیدات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی

ابقە مەپس از اشارە بە ساو در ادا اید بهمین خاطرش فعال نە دغدغە مجلس و دولت است و نە امکانات آن مهیاست.

ز رهایی اقتصاد ایران ا ٢٠٥٠مصرف درآمدهای نفتی در کشور و سرآمدن دوران سوخت های فسیلی تا سال 

را  دد نفتی برای همیشە با وجود وضعیت موجویعنی اینکە خالصی از اقتصا نفت را تا آن زمان نامیسر خواند.

د مت سوزاندە است و شعار اقتصاظاهرا قرار نیست مردم هرگز تجربە کنند زیرا کە همە فرصتها را حکو

شار فایان را از زیر این مقام کارفرمایی در پایان برای اینکە کارفرم .خامنەای هم ول معطل است مقاومتی"

ردن دستمزدها در فقر کارگران را ماست مالی کو نقش منجمد  درخواست افزایش دستمزد کارگران خالص کند

ە ام تصمیم بن نظمسووالنهاد توزیع عادالنە درآمدهای نفتی را داد و نوشت:"کند، بعنوان راە حل مبارزە با فقر پیش

ال بردن و با تقسیم عادالنە درآمد نفتی میان تمامی آحاد ملت گرفتە تا از این طریق منجر بە از بین بردن فقر

پوشی بە میشنهاد ما این است کە بررسی این موضوع را بە صورت یک پدیده غیرقابل چشپ ضریب جینی شوند.

 های مجلس شورای اسالمی و سایر منابع تحقیقاتی رسمی کشور رسانده،توجە مسووالن تحقیقاتی مرکز پژوهش

ک یصریحتر از زبان  ز اینا جاد عدالت و حذف نابرابری در جامعە ارائە دهند.الزم برای ای. گزارشات کاربردی

منتهی  ت و بی آیندگی آن صحە نهاد.اجتماعی حکوم- مقام کارفرمایی نمی توان بە شکست برنامە های اقتصادی

ست ی خوااین کارشناس و مقام کارفرمایی قضیە پیگیری کار کارشناسانە در مورد پیشنهادات اش را بە نهادها

 . .بسپارند کە وضعیت موجود بخشا محصول و نتیجە کارشناسیهای تا کنونی آنهاست

  

همین چند هفتە پیش فرشید مومنی  ذشتە بیش از صادرات بودە است.سال گ ٣٠میزان واردات از خارج طی حداقل 

اقتصاد دانی کە منتقد سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و احمدی نژاد هم بودە با استناد بە آمار و ارقام کارشناسی 

ت بودە نشان داد کە میزان واردات در دوران ریاست جمهوری روحانی بیش از سە میلیارد دالر بیشتر از صادرا

میلیارد صادرات غیر نفتی دادە شدە توسط روحانی نیز بە احتمال زیاد آماری تحریف شدە است کە  ٢٨آمار  است.

بی تردید نابودی  صادرات محصوالت پتروشیمی را نیز بر حسب عادت جزء صادرات غیر نفتی جا زدە است.

های مورد نیاز جامعە را تولید می کردند و بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کشور کە قبال بخش بزرگی از کاال

زیر لوای خصوصی سازی از تولید بازماندەاند و همچنین نفوذ گستردە نمایندگان سرمایە داری تجاری و دالل در 

حکومت از آن جملە جریاناتی مانند موتئلفە اسالمی کە اکنون جز منتقدان محافظە کار روحانی هستند در افزایش 
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حاال نیز هر کس کە بجای  وابستگی اقتصاد بە نفت نقش مخرب و غیر قابل کتمانی داشتەاند.واردات و تشدید 

هیچ کدام از جناح ها برنامە مدون  روحانی بیاید می خواهد همین رویە را با اندکی تغییر ظاهری ادامە دهد.

انە های مربوط بە محافظە آنهایی کە مباحث داخل مجلس و رس دیگری بە غیر از آنچە تا کنون پیش رفتە ندارد.

خالصە کالم تاینکە تغییر و تحول جدی در اوضاع اقتصادی  کاران را دنبال می کنند بخوبی متوجە قضایا هستند.

این  و معیشتی اگر باید بیفتد کە اجتناب پذیر می نماید در خارج از حکومت و در خیابان است کە باید رقم بخورد.

تلف کە بیشترین لطمات را از بابت سیاستهای اقتصادی اجتماعی حکومت دیدەاند واقعیت را گروەهای اجتماعی مخ

خوب می فهمند بهمین جهت است کە فریاد حق مان را در کف خیابان باید بگیریم تودە های ستمدیدە و محروم 

های دوران فریب مردم با جنگ  روز بە روز پر طنین تر از خیابانهای شهرها و کارخانها شنیدە می شود.

تودەهای مردم امروزە آگاهتر و با تجربە تر از  زرگری میان جناح های حکومتی و انتخابات فرمایشی بە سر آمدە.

آن هستند کە فریب تبلیغات حکومتی را بخورند ادامە وضع موجود با جابجای در داخل حکومت نا ممکن گردیدە 

 گذرد. اینها شعار نیشت واقعیت عریانی است کە در جامعە می است.

 

 

 !کارگری پایان دهیدسرکوب سندیکاهای به 
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایە داری" بخش هجدهم

 آدام بوث

 

 دامەا -جلو کدام است: پساسرمایە داری یا سوسیالیسم؟ راه بە 

ار بە یح گذثانیاً، در حالی کە میسون بر نقش شبکە ها تأکید می کند، بخش بزرگی از فصل آخر کتاب او در تشر

حات پساسرمایە داری بر لزوم وجود دولت تأکید دارد تا "قدرت آن بە طریقی رادیکال و قاطع مصروف اصال

ی ." بە عبارت دیگر صرف نظر از تمام احکام درست میسون در بارۀ تضادهای درونی و کلیدانقالبی شود

یستی زیر رفرم وسرمایە داری و پتانسیل انقالبی موجود در "شبکە" ها، دیدگاه نهائی او ناظر بە تغییرات تدریجی 

سرمایە داری مسئولیت پذیر" ز "ا –لو قدری رادیکالتر و –هدایت دولت، نهایتاً برای رسیدن بە گونۀ دیگری 

 است، کە مکرراً از زبان رفرمیستهای چپ شنیده می شود.

ساسرمایە در پ در تمام این دست مباحث، مسئلۀ نقش دولت جنبۀ کلیدی دارد. مثالً میسون بە ما می گوید کە "دولت

پس در سوند." کنند و پیش برداری، باید اشکال نوینی از اقتصاد را بپرورد کە می توانند بە نحوی ارگانیک عمل 

این  رد کەکبحث بر سر تغییرات الزم در محیط کار و در پاسخ بە این سؤال کە چە چیز شرکتها را وادار خواهد 

 قررات".م اشکال نوین اقتصاد را بپذیرند، می گوید: "قانون و
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ی ونیهامیسون در جای دیگری بە ما گفتە است: "در یک نظام پساسرمایە داری، می توان دولت، شرکتها و تعا

دهی های اهش بکعمومی را با اهداف عمیقاً متفاوتی با تغییراتی کم هزینە و مبتنی بر برنامە های رادیکال برای 

ی کار یچیدگپتە است: "سمتگیری متوجە کاستن از دولتی سازمان داد." در ارتباط با بانکداری و بخش مالی هم گف

وسعۀ با ت این بخشها نخواهد بود... بلکە متوجە ترویج پیچیده ترین اشکال مدیریت مالی سرمایە داری همخوان

 د."اقتصاد در راستای اتوماسیون بیشتر، کار کمتر، و وفور کاالها و خدمات ارزان یا مجانی خواهد بو

ار را ین گذوصیف اش از پساسرمایە داری و گذار بە آن، چیزی از این کە چە نوع دولتی ااما میسون در سراسر ت

حلیلهای با ت پیش خواهد برد، و کدام طبقە این روند را هدایت خواهد کرد، نمی گوید. تحلیل او نیز، بە مشابهت

 .م باقی می گذاردرفرمیستی از دولت و گذار بە سوسیالیسم، موضوع دولت پساسرمایە داری را در ابها

 ە ایناگر این دولت پساسرمایە داری همان نسخۀ خوش خیم دولت بورژوائی نیست، پس می توان نتیجە گرفت ک

ی شود تا کیل مدولت باید دولتی نوین و کیفیتاً متمایز از دولت بورژائی باشد کە توسط توده های "شبکە شده" تش

وکراتیک هدایت و کنترل کند. اما بە طریقی دم -و جامعە را  –را اهرمهای اصلی اقتصاد را در دست گیرد، و آن 

در )یستی اگر منظور این باشد، این بە واقع چیزی جز یک دولت سوسیالیستی نیست، یعنی یک دولت سالم سوسیال

 مقابل دولت دفورمە و التقاطی کارگری در نظام بوروکراتیک استالینی(.

ست اشاره وع نخن با فراخوان بە "اصالحات انقالبی"، در واقع بە دولتی از نبا این حال، بە نظر می رسد کە میسو

ارات انحص دارد. او خواهان این است کە دولت سرمایە داری بە نوعی بر خالف منافع طبقە حاکم عمل کند، قدرت

مت توده ر خددهد بزرگ را کە کنترل جامعە را در دست دارند، از آنها بگیرد، و گذار بە جامعۀ نوینی را سامان د

یک  باید های استثمار شده، کە دولت سرمایە داری کنونی آنها را سرکوب می کند. پس باید از او پرسید، چرا

 دولت سرمایە داری بە گونە ای خالف موجودیت سرمایە داری عمل کند؟

بحران  ج ازی برای خروبە واقع، چنان کە تجربۀ یونان در سالهای اخیر و تسلیم سیپراس نشان داد، راه رفرمیست

، با سرمیە داری وجود ندارد. هر کوششی از این دست، بە عوض اقدام علیە بورژوازی و دولت سرمایە داری

رابر کە وظیفۀ سرکوب مقاومت در ب –مخالفت تام و تمام طبقۀ حاکم، مدیای در خدمت آن، و دولت سرمایە داری 

 هد شد.خوا روبرو -نیازهای سرمایە را بە عهده دارد 

ار از ۀ سرشتفسیر میسون از اندیشە های مارکس، تحلیل بن بست کنونی سرمایە داری، و دیدگاه او دایر بر آیند

 -سیر او ئی تففراوانی مبتنی بر تکنولوژی و اتوماسیون همگی بابصیرت و الهام بخش اند. با این حال، نتیجۀ نها

 ازمانیافتەرگر سجامع و انقالبی، و بی باوری بە توان طبقۀ کا بە دلیل بدبینی اش نسبت بە امکان تغییرات واقعی،

 ارسا و ابتر است.ن –برای تحقق چنین تغییراتی در جامعە 

ی م، مطالعۀ این اثر برای کسانی کە ساسرمایە داریپ با این وجود علیرغم محدودیتهای کار میسون در کتاب

نۀ ن زمارمایە داری و چگونگی تحول این تضادها در ایخواهند دیدی کامل و روشنی نسبت بە تضادهای درونی س

 اطالعات و اینترنت داشتە باشند، بسیار مفید خواهد بود.

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 محاکمە رئیس سازمان خصوصی سازی کافی نیست، اموال عمومی بە غارت بردە شدە را باید برگرداند

 صادق

 

رئیس  «میرعلی اشرف عبدهللا پوری حسینی» در این هفتە باالخرە شعبە اول دادگاە کیفری یک استان تهران حکم

ظاهرا جرم رئیس پیشین رگرداندە خصوصی  سال زندان را صادر کرد. ١٥سابق سازمان خصوصی سازی بە 

های کالن دولتی "اخالل عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه سازی آنطور کە اعالم کردەاند

و مقررات مربوطە و کارشناسی  ۴۴ های کالن اصلتوجە بە اجرای سیاست بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون

میرعلی اشرف عبدهللا پوری »بند ها و اختالسهای کە در هنگام ریاست. در مورد تخلفات و زدوب ”.بودە است

اسناد بسیاری از این  .بر سازمان خصوصی سازی صورت گرفتە جای هیچ شک و تردیدی نیست «حسینی

بنا بر این جز آن کسانی کە  تخلفات پیش و پس از عزل و محاکمە وی منتشر شدە نیز موید بخشی از تخلفات است.

و روئسای او در دولت، هیچ کس نمی تواند با  از این بابت سودی بە جیب زدە باشند و بە ثروتی رسیدە باشند

ما ما می دانیم کە این گونە محاکمات بیشتر از آنکە برای مجازات ا محکومیت وی مخالف و از آن متاسف باشد.

اختالسگران و بازگرداندن اموال بە غارت رفتە عمومی باشد گزینشی و از روی رقابتها و تصفیە های درون 

حکومتی بر سر سهم و افرادی است کە واحدهای اقتصادی عمومی را بە قیمتهای بسیار کم با مبلغ کمی پیش قسط 

تعداد موسساتی کە  کمک و مساعدت مدیران سازمان خصوصی و دیگر مسئولین دولتی سازی تصاحب کردەاند. با

اما اسامی تعداد بسیار زیا هستند. بە این صورت توسط سازمان خصوصی بە خود های حکومتی واگذار گردیدە

منتشر … هفتە، هپکو، آذرآب معدودی از کالن ترین شان امثال ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، نیشکر

از قبل نیز این مسائل برای مقامات دولتی بیشتر آنها نیز توسط کارگران خود آن موسسات صورت گرفتە. اند.شدە

بر سر ریاست  و حکومتی و قوە قضائیە اظهر و من الشمس بودە است اما تا قبل از رقابت رئیسی و روحانی

در واقع می توان  صی کە او هم مهرە دولت بودە است نبودە است.جمهوری خبری از پیگرد رئیس سازمان خصو

گفت کە محاکمە رئیس سازمان خصوصی سازی، برادر روحانی و برادر جهانگیری معاون اول روحانی متاثر از 

مبارزات کارگران موسسات خصوصی سازی شدە در افشای غارتگری  آنها با دارودستە رئیسی است. درگیری

در جریان واگذاری بازتاب اجتماعی وسیعی پیدا کردە و دست مقامات دولتی و حکومتی را در های انجام شدە 

مقامات دولتی و قضایی را وادار بە لغو بعضی از موسسات واگذار شدە  پوست گردو قرار دادە و در مواردی
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ضایی مد نظر پیداست کە هدف کارگران موسسات خصوصی شدە متضاد با هدفهایی است کە قوە ق نمودە است.

با این حال دارودستە رئیسی می کوشند از مخالفت و مبارزە بە حق کارگران علیە سیاست خصوصی سازی  دارد.

 پرسش اساسی این است، رئیس حاال چە می شود؟ اجتماعی علیە رقبایشان سوء استفادە کنند. بە عنوان پشتوانە

ومی را بە تاراج دادە و ضربات جبران ناپذیری بر سازمان خصوصی سازی را کە هزاران میلیارد از اموال عم

سال زندان محکوم کردید؟ دادگاە ثروتی  ١٥پیکر تولید وارد و دەها هزار نفر را بیکار نمودە است، چرا فقط بە 

کە او از این راە بە دست آوردە را هم از او پس گرفتە است؟ دادگاە با صاحبان موسساتی کە او با یک دهم قیمت 

چە می خواهد بکنند؟ آنها را پس می گیرند؟ تکلیف کارگرانی کە بە دلیل اعتراض بە خصوصی سازی  فروختە

های زندانی و اخراج و کتک خوردەاند چە می شود؟ اگر مقامات قضایی جدا مخالف فسادها و اختالسهایی انجام 

ن همە تخلف آزاد می کنید ولی شدە در جریان واگذاری موسسات عمومی هستید، چرا امثال اسد بیگی ها را با آ

کارگر هفت تپە را کە فسادهای وی را افشا و با او مبارزە کردەاند بە دادگاە احضار می کنید؟ این تناقضات  ٢٨

 نشان می دهند کە ادعای مبارزە با فساد دستگاە قضایی را نباید جدی گرفت

ید متوقف کرد و اموال عمومی بە محکومیت رئیس سازمان خصوصی سازی کافی نیست، خصوصی سازی را با

 غارت بردە شدە را بە صاحبان اش برگرداند!.

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 
 تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینم() ری هزاران بازنشستە با شعارتظاهرات سراس

ه شهر ب بهمن باردیگر هزاران بازنشسته فقر زدە تامین اجتماعی به دعوت تشکلهای مستقل خود در دەها ٧در 

رند و اش بگذخیابانها سرازیر شدند تا خشم و نارضایتی عمیق خود را از دولتمردان و وضعیت زندگی شان به نمای

 آنها را وادار نمایند به مطالبات شان پاسخ درخور دهند.

افیه کبازنشستگان در تظاهرات شان با سردادن شعارهای همچون، گرانی و تورم بالی جان مردم، وعدە وعید 

البات و ین مطسفرەهامون خالیه، مسئول بی کفایت استعفا، استعفا، شعارمان این زمان معشیت است و درمان عمدەتر

 دالیل اعتراض شان را اعالم کردند. :.

رمان افزایش حقوق بازنشستگی، همسان سازی واقعی حقوق تمام بازنشستگان، بیمه درمانی کامل، تحصیل و د

تماعات رک اجرایگان، پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی، پایان دادن به تبعیضات، مهمترین مطالبات مشت

در  د.های مختلف بود که توسط تشکلهای برگزار کنندە بخوبی هماهنگ شدە بودناعتراضی بازنشستگان در شهر

اما  ان شوند.شنامه تبریز نیروهای امنیتی تالش کردند با حمله به تجمع بازنشستگان مانع از ادامه تجمع و اعالم قطع

 ها منجر شد.این اقدام آنها به طڕح بیشتر اخبار تجمع بازنشستگان هم در تبریز و هم در سایر شهر

ه ضمن داگانسندیکای کارگران شرکت واحد ، گروە اتحاد بازنشستگان و اتحادیه آزاد کارگران در اعالمیه های ج

 یز رادفاع از حق اعتصاب و اعتراض و فعالیت تشکل ها حمله نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان در تبر

 ی و دانشجویی از جمله سندیکای کارگران هفت تپهفتنی است که گروەها و تشکلهای کارگرگ محکوم نمودند.

ی وابسته تشکلهای حکومت پیشاپیش از فراخوان تشکلهای مستقل بازنشستگان و از مطالبات آنها حمایت کردە بودند.

ستند هخود  به خانه کارگر که نگران گسترش روز افزون نفوذ تشکلهای مستقل در میان زحمتکشان و انزوای بیشتر

تجمع  گزاریبه چشم رقیب نگاە می کنند، در یک کوشش نافرجام سعی کردند با فراخوانی جداگانه و بر و به آنها

ب ا نقش بر آنها رآدیگری در میان بازنشستگان تفرقه بیندازند اما استقبال گستردە از فراخوان تشکلهای مستقل نقشه 

گی به تن حق و استقالل خود از هر نوع وابستازنشستگان با تاکید دوبارە بر انتخاب خیابان برای گرفب نمود.

ه تالشهای توطئه گرانه دارودسته حکومتی محجوب و حسن صادقی و دیگر جیرە خوران حکومتی پاسخ شایست

 دادند.
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 تجمع معلمان حق التریسی در آبادان

لمان حق ز معهفته نی در ادامه اعتراضات پیاپی معلمان حق التدریسی در شهرهای مختلف در ماە های اخیر، در این

ە و نمود التدریسی در آبادان با شرکت در یک تجمع اعتراضی نسبت به بالتکلیفی وضعیت استخدامی شان اعتراض

فع د و ربا تاکید بر نداشتن امنیت شغلی و دستمزد مناسب خواستار استخدام توسط وزارت آموزش و پرورش شدن

است  ه آموزش و پرورش با اینکه از کمبود کادر آموزشی در رنجر است کشایان ذک تبعیضات مزدی و شغلی شدند.

رە می ند طفاما از استخدام معلمان حق التدریسی که هم سابقه تدریس و مدرک تحصیلی مرتبط با رشته معلمی دار

 رود زیرا مایل نیست به سئواستفادە استثمارگرانه از معلمان حق التدریسی خاتمه دهد.

 یە فنی در اراکاعتصاب کارگران ابن

و  بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن طلب مزدی سه ماە گذشته شان 4کارگر ابنیه فنی راه آهن اراک در  1٨0

اە آهن رکارگران ابنیهفنی همچنین خواستایر استخدام مستقیم توسط شرکت  چند مطالبه صنفی دیگر اعتصاب کردند.

کارگران  ج بخاطر شرکت در اعتصاب توسط کارفرماست.هستند اعتراض دیگر آنها تهدید کارگران به اخرا

ه فنی در کارگران ابنی اعتصابی همچنین خواستار دادن به موقع و منظم لباس کار و وسایل ایمنی و رفاهی هستند.

مستمر  وکار آنها جز کارهای دارای ماهیت دائم  سراسر کشور بارها با خواست لغو کار پیمانی اعتصاب کردەاند.

بخشی از دستمزد این کارگران بدون  . دلیل موجه ای برای سپردن آن به شرکتهای پیمانکاری وجود ندارداست و 

ن از آن بدتر اینکه صاحبا . هیچ دلیل موجهای از آنها سلب و به جیب پیمانکار که نقش دالل را دارد ریخته می شود

 .حق و حقوق کارگران خود هم نیستندشرکتهای پیمانکاری همانطور که کارگران گفتهاند حاضر به دادن 

 تداوم اعتراضات پرستاران

کار  رانه،اعتراضات پرستاران نسبت به دستمزد و حقوق پائین، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، اندک بودن کا

د ا وجومسئولین دولتی و کارفرمایان ب شرکتی، فشار کاری مضاعف در بیمارستانهای مختلف همچنان ادامه دارند.

ه بن را وعدەهای مکرر مبنی بر رسیدگی به مطالبات پرستاران در عمل اما حتی قوانین و مقررات مصوب خودشا

تراض راحتی آب خوردن زیر پا می گذارند و پرستاران را در موقعیتی قرار می دهند که چارەای غیر از اع

در  هد شد.وضعشان از این که هست بدتر خوا رستاران نیز می دانند اگر اعتراض نکنندپ برایشان باقی نمی گذارند.

جمع تاین هفته پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز دوبارە بخاطر بی توجهی و خلف وعدەهای مکرر مسئولین 

اجرای  اعتراض این بار پرستاران به اندک بودن دستمزد در شرایط کرونایی و طفرە صاحب بیمارستان از نمودند.

هم باید  آیا برای اجرای قانون و بخشنامه های دولتی و بخشنامه های دیگر دولتی است. بخشنامه اخیر وزارت کار

ی هادهااعتراض و اعتصاب کرد؟ چرا وقتی کارفرمایی به راحتی قوانین را لگد مال می ادارات کار و دیگر ن

 ند.دولتی ذیربط برای وادار کردن کارفرمایان به رعایت قوانین و بخشنامهها اقدامی نمی کن

  

 تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت در تهران

ع ک تجمکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر از بازداشت عدەای از کارکنان نفت در هنگام برگزاری ی

قوق حمطالبت و انگیزە این تجمع بنا به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان  بهمن خبر دادە است. 4صنفی در 

 کارگر:

ل تعدی وشرکت نفت جهت پیگیری مطالبات صنفی خود از قبیل اجرای ماده ده معیشتی، درمان، تحصیل  "کارکنان

لت ا دخامدرک سازمان بازنشستگی مقابل وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران تجمع صنفی برگزار کردند که ب

 نیروهای انتظامی مواجه شده و عده ای را بازداشت کردند".
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 باقی فت در این اواخر به نظر می رسد محدود به شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفتاعتراض کارکنان ن

ران شرکت این در حالی ست که مدی نماندە و دامنه آن به میان کارکنان رسمی شرکت نفت هم تعمیم پیدا کردە است.

ان روع اعتراضات در میش نفت تالش زیادی برای دور نگاە داشتن کارکنان نفت از اعتصابات انجام دادەاند.

 ی نفتکارکنان رسمی ضمن اینکه حاکی از شکست این تالشهاست بیانگر نارضایتی شدید در میان کارگران رسم

 از دستمزدها و شرایط شغلی شان است.

 اعتصاب کارگران پتروشیمی در سنندج

خواست  بهمن در اعتراض به نا مناسب بودن دستمزدهای شان اعتصاب کردند. ٦کارگران پتروشیمی سنندج در 

و با وجود گذشت د اصلی کارگران اعتصابی افزایش مکفی دستمزدها متناسب با هزینه های واقعی زندگی است.

دامه اج خرااروز این اعتصاب به خاطر موافقت نکردن مدیران و مسئولین با افزایش دستمزد و تهدید کارگران به 

 پیدا کردە است.

 کارگران روزمزد در تجمعی اعتراضی در زاهدان خواستار کار یا بیمە بیکاری شدند

ر گونه دون هبگروە کثیری از کارگران روزمزد که در اثر کرونا پیداکردن کار برایشان دشوارتر از گذشته شدە و 

دن خواسته شنوایی در میان مسئولین برای شنی بهمن به امید اینکه گوش ٦حمایتی به حال خود رها شدەاند، در 

نتقاد کارگران معترض در تجمع شان پس از تشریح وضعیت وخیم معیشتی خود و ا هایشان پیدا کنند تجمع نمودند.

 و به از بی توجهی مسئولین به وضعیت شان و اینکه برای امرار معاش مجبور به فروش اساسیه خانه هایشان

سبت به نآنها همچنین  شهرشدەاند،خواستار دادن کار یا پرداخت حقوق دوران بیکاری شدند. کانکس نشینی در حاشیه

 دە است.تا کنون هیچ گزارشی از واکنش مسئولین نسبت به این تجمع دادە نش محروم ماندن از بیمه معترض هستند.

 اس بگیرید:ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تم*برای تماس با نشریە "
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