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 جُنگ کارگری

 یادداشت 

 اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کنیماز 

 صادق کار

 

دم و دە مرتنها سە روز بعد از پایان یافتن انتخابات نمایشی حکومت و شکست مفتضحانە آن در اثر تحریم گستر

 سازی نیروهای سیاسی و مدنی، در حالی کە هنوز مهندسان حرفەای و سازمان دهندگان آن مشغول تقلب و رای

خود  مدە وآبرای نامزد اصلح حکومت ابراهیم رئیسی بودند و روسای اتاق بازرگانی از برگماردن رئیسی بە وجد 

و  یمانیپرا برای تعدیالت بیشتر حقوق و سرکوب کارگران آمادە می کردند، کارگران مبارز و حق طلب و آگاە 

رگران دەها شرکت بە آن بە یک اعتصاب پروژەای اعتصابی را شروع کردند کە بە سرعت با پیوستن کا

 شرکت در مناطق ٥٠اکنون حداقل کارگران .سراسری فرا روئیدە و دامنە آن همچنان در حال گسترش است

ین ا. در حال اعتصاب بسر می روند... مختلف کشور از خارک و آبادان گرفتە تا تهران، اصفهان، ارومیە 

. ستااختە امات حکومتی گردیدە و آنها را دچار هراس و بە تقال انداعتصاب بی سابقە اینک باعث سرآسیمگی مق

ی آن در حالیکە رسانە های داخل از انتشار اخبار این اعتصاب پرشکوە خودداری می کنند و بە سرکوب خبر

تر کە زودند بلمشغولند، مسئولینی کە تا کنون چشم بر اعتراضات کارگران بستە بودند، اینک بە دست و پا افتادەا

ر مانکابە این اعتصاب مهم در مراکز پرسود و درآمد نفتی کە موجب توقف سودهای نجومی صاحبان شرکتهای پی

مهم  یونهایکار بجایی رسیدە کە وزیر نفت هم خودش را طرفدار کارگر می خواند و روسای کمیس. شدە پایان دهند

اتمە سری ختند هرچە زودتر بە این اعتصاب سرااقتصادی و صنعتی مجلس هم بە اتفاق نمایندە دولت در تکاپو هس

ن ادامە صاب شااین تالشها در حالی در جریان است کە کارگران گفتەاند تا رسیدن بە خواستە هایشان بە اعت. دهند

اعتصابی  ارگرانبرخی خبرها نیز حاکی از آنان اند کە کارفرماها ظاهرا تا کنون با افزایش دستمزد ک. خواهند داد

ی از اعتصاب سراسری کارگران اگر چە بر زمینە اعتراضات یک سال گذشتە شکل گرفتە، ول. کردەاندموافقت 

ردە نیز یدا کپاین لحاظ کە با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت رئیسی تحت نفوذ و حمایت اتاق بازرگانی تقارن 

ودن ا افزلت رئیسی کە می خواهند بحائز اهمیت است و پاسخی است بە برنامە های ضد کارگری اتاق ایران و دو

ران و کارگ اندکی بە یارانە ها سطح دستمزدها را بجای افزایش کە خواست کارگران است پائین بیاورند وسرنوشت

 .کارفرمایی را بطور دربست بە اتاق بازرگانی اعطا کنند –مناسبات کارگری 
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 جُنگ کارگری

اذب است کە کارگران فریب ظاهر وعدەهای ک شروع این اعتصاب در آستانە تغییر دولت همچنین حاکی از آن

د، ردە بودنکە اگر فریب آنها را خو. رئیسی و محافظە کاران حامی وی را نخوردەاند" عدالتخواهانە"معیشتی و 

نامە اصرار اعتصابیون برای اجرای بخش. حداقل تا تشکیل دولت جدید اعتصاب شان را بە عقب می انداختند

ند از ی توامدولتی کە . ان کار دولت روحانی نیز موید بی اعتمادی بە دولت رئیسی استوزارت نفت تا قبل از پای

 .دولت روحانی هم ضدکارگری تر باشد

بی  عتصاباعالوە بر کارگران شرکتهای پیمانکاری وپروژەای کارگران تعدادی از نیروگاە های برق نیز بە این 

تند کە یعی هسستە های کارگران اعتصابی خواستە های بە حق و طبخوا. مانند در سالهای بعد از انقالب پیوستەاند

بد زینە سهافزایش حداقل دستمزد بە اندازە . تا کنون دولت و کارفرمایان از پذیرفتن شان امتناع ورزیدەاند

ردادهای میلیون تومان، اجرای بخشنامە طرح طبقە بندی وزیر نفت در سال گذشتە، تبدیل قرا ١٢خواروبار بە 

رخصی ممانی بە رسمی، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی محل های کار و استراحتگاە های کارگران و افزایش پی

 ت کە بەکارگران شرکتهای پیمانکار بیش از یک سال اس. خواستەهای کارگران اعتصابی هستند. های نوبت کاری

رفرمایان سخ کانها رسیدگی کنند، اما پااشکال مختلف از کارفرمایان و مدیران شرکت نفت خواستەاند بە مطالبات آ

شدند  در تابستان سال گذشتە آنها مجبور بە اعتصاب. بە آنها تهدید و اخراج و سختگیری بیشتر بودە است

واستە خد بە کارفرمایان در آن هنگام قول دادند اگر کارگران بە اعتصاب شان کە بسیار وسیع هم بود خاتمە دهن

غاز آدر . ددر عمل بجای رسیدگی همان روشهای سرکوبگرانە پیشین شان را ادامە دادن اما. هایشان رسیدگی کنند

دستمزدها  امنظمسال جدید آنها پا را از این فراتر نهادند و شروع بە کاهش مدت قراردادها، پرداخت دیرهنگام و ن

نونی ظیفە قاوبایستی بە حکم ادارات کار و دیگر نهادهای دولتی کە . و افزایش فشارهای مختلف بە کارگران شدند

ایان ارفرمکشان جلوی یکە تازی و زور گویی های کارفرماین را بگیرند با سکوت وانفعال خود عمال از اقدامات 

ندان و زا بە رحمایت می کنند، نیروهای امنیتی رهبران کارگران را بازداشت و بیدادگاە های دستگاە قضایی آنها 

رگران رما کاایی رسیدە کە بجای اینکە کارگر بتواند از کارفرما شکایت کند، کارفکار بج. شالق محکوم می کنند

اهی وتهام امعترض را بە عنوان مخل منابع ملی و تولید بە دستگاە های امنیتی و قضایی می سپارند تا با این 

 ات آنگر بە تبعبا این اوصاف هیچ امکان دیگری بە غیر از توسل بە اعتصاب و تن سپردن کار. مجازات شوند

 . باقی نمی گذارند

 تگان وصاحبان این شرکتهای بسیار پر سود کە اکثرا از وابس. در شرکتهای پیمانکاری بی قانونی حاکم است

ا رخود  نزدیکان حکومت هستند بە رغم درآمدهای نجومی و تسهیالت دولتی رایگان حاضر نیستند حقوق کارگران

بر  ا نیزرنفوذ هستند و از حمایت حکومت برخوردارند کە بخشنامە وزیر نفت  رعایت کنند و ظاهرا آنقدر صاحب

 .نمی تابند

اینک برای دومین بار کارگران دەها شرکت پیمانکاری با فراخوان شورای مدیریت اعتراضات کە توسط کارگران 

ها و صنایع نفتی را در انتخاب شدەاند برای عملی کردن مطالبات شان کە بخش اندکی از سود صاحبان پتروشیمی 

همە شما نیروهای مردمی و آزادیخواە از وضعیت بد . صورت اجرا شامل می شود دست بە اعتصاب زدەاند

همە می دانیم کە حداقل دستمزد یک پنجم خط فقر است و حداقل . معیشتی و شرایط دشوار شغلی کارگران مطلعید

ی کند و صبر و تحمل کارگران در اثر ظلم و سرکوب و نیازهای اولیە خورد و خوراک کارگران را تامین نم

 .گرسنگی و بی مسکنی بە سر رسیدە است



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 125 125شماره  2021 ژوئن 25، برابر 1400تیر 4 جمعه

 

 

- 3 - 

 جُنگ کارگری

ظیفە و. دەاینک کە دولت بجای رسیدگی بە مطالبات کارگران بە اخراج و تهددید و دادن وعدەهای دروغ روی آور

ی حق عتصابایت از کارگران اانسانی و اجتماعی ما حکم می کند کە همە ما بە هر وسیلەای کە می توانیم با حم

ر اعتصاب کارگر پاالیشگاە تهران کە بخاطر شرکت د ٧٠٠. طلب بە آنها کمک کنیم تا بە خواستە هایشان برسند

اریم تالش کنیم جلوی اخراج آنها را بگیریم و نگذ. در معرض اخراج قرار دارند از مردم کمک خواستەاند

لی نە کارگران بە حمایت عم. حمایت زبانی کافی نیست. نە گرددحکومت موفق بە سرکوب این اعتصاب حق طلبا

از ود نیختنها برادران و خواهران کارگر و زحمتکش خود بلکە بە حمایت سایر هم میهنان عدالتخواە و آزادە 

 .دارند

رگری و اقل کدولتمردان خود با از میان برداشتن قوانین و مقررات حمایتی، جلوگیری از تشکیل اتحادیە های مست

را  سرکوب پلیسی اعتراضات و تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر زمینە های گسترش فزایندە اعتصابات کارگری

یروی مار نفراهم کردە و بە صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە از نورچشمی های حکومت هستند امکان دادەاند استث

د ارزی ی درآممسئولین دولتی در سال گذشتە بیشتر شرکتهای پتروشیمی بنا بە اذعان. کار را بە حد اعال برسانند

 مزدهایبا این وجود صاحبان آنها حاضر نیستند حتی بە اندازە هزینە های زندگی دست. و سود را داشتە اند

ارگری کال ضد با این همە این اعم. کارگران را افزایش دهند وایمنی و بهداشت محل های کار آنها را تامین کنند

 لبانەمبارزات حق ط. جب دست برداشتن کارگران از مبارزات حق طلبانە شان نشدە و نخواهد شددولتمردان مو

 کارگران در هر حال تا رسیدن کارگران بە مطالبات شان بی وقفە تداوم خواهند یافت

 

 

 !ایان دهیدسرکوب سندیکاهای کارگری پبه 
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 جُنگ کارگری

 تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دوم

 خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

 

 ادامە -زمینە های بنیانگزاری و ارزشهای ناظر بر آن  -1

 1943او در سال . کوشش اولیۀ آریزمندیاریتا بر استقرار یا بازسازی مؤسسات آموزشی محلی متمرکز بود

ە تأسیس دست ب 1948حرفە ای بودند، هدایت کرد و در سال  –فعالیتهائی را کە متوجە ایجاد یک مدرسۀ فنی 

شایش یک ، با گ1952اوج این فعالیتها در سال . آموزشی بنام لیگ آموزشی و فرهنگی زد –یک انجمن فرهنگی 

. دندتی سپری خود را بە فعالیتهای صنعاین ابتکارات آموزشی بە زودی جا. مدرسۀ فنی تازه و پررشتە، واقع شد

گفتە دست فنی پیش –، گروهی از کارکنان اتحادیۀ قفل سازان و دانشجویان سابق مدرسۀ حرفە ای 1956در سال 

ام ن( اگورفو بعدها لوازم برقی خانگی )این تعاونی کارگاههای اولگور . بە ایجاد نخستین تعاونی صنعتی زدند

یها در تعاون در خالل یک دهۀ بعد، تعداد فزاینده ای از. ز و هیتر برقی اختصاص داشتگرفت و بە تولید اجاق گا

، (1961)، اورسا (1957)تعاونیهای آراسات . اطراف ماندراگون و شهرهای کوچک اطراف آن استقرار یافتند

 ائی را کە ازتعاونیهبرخی از این ابتکارات تعاونی بودند، کە غالباً خط تولید ( 1963)، و ادرالن (1962)النا 

 .قبل وجود داشتند، تکمیل یا تکرار می کردند

گامهای کلیدی در توسعۀ آنچە بعداً بە . این جنبش خیلی زود پا بە عرصە هائی فراتر از جوهر تولیدی خود گذاشت

یک  ، تأسیس1958گروه تعاونی موندراگون فراروئید، عبارت بودند از ایجاد سیستم تأمین اجتماعی در سال 

این اقدام . 1965، و استقرار گروه اوالرکو در سال 1959مؤسسۀ اعتباری و بانک پس انداز تعاونی در سال 

نخستین کوشش برای هماهنگی فعالیتهای شرکتهای منفرد و جداگانە بود، کە مکانیسمی را برای همبستگی بین 

در نهایت بە بزرگترین شرکت گروه  تأسیس شد کە 1969تعاونی مصرف اروسکی در سال . تعاونی ایجاد کرد

قرن گذشتە برخی از تعاونیها، مثل ایکرالن،  70در اوایل سالهای . موندراگون بە لحاظ تعداد کارکنان تبدیل شد

تصمیم گرفتند دست بە فعالیتهای تحقیقات کاربردی بزنند و برخی از آنها، مثل لکس، اقدام بە ارائۀ خدماتی حرفە 

زیرساخت آموزشی و تربیتی گروه . ن تأمین نیازهای تحقیق و توسعۀ شرکتهای صنعتی بودای کردند کە هدف شا

یک مدرسۀ پلی تکنیک جدید ایجاد  1962در سال . در کنار باقی فعالیتهای گروه همچنان بە رشد خود ادامە داد
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بە تأسیس  1997 شد و ابتکارات مختلفی در سطح آموزش عالی پیشە شدند کە پس از ادغام، سرانجام در سال

 .دانشگاه موندراگون انجامیدند

ن یاریتا عجییزمندگرچە تجربە های اولیە در زندگی و فعالیتهای تعاونی عمیقاً با دیدگاه های اخالقی و سازمانی آر

 - یریتی خاصیا حتی از یک فلسفە مد –شده بودند، اما این تجربیات مطلقاً از یک برنامە از پیش تعیین شده 

تهای م فعالیتجربیاتی برای استقرار و تداو: نمی کردند؛ بلکە آنها مقدمتاً شکلی از تجربۀ عملی بودندپیروی 

ستحکمی مده و کارآفرینانە، کە از منظری عدالتخواهانە بە کارگر بە عنوان انسان نظر داشتند و بر مدلهای آزمو

ا گفتار ندار ییگانە پ"یزمندیاریتا این بود کە یکی از مشهورترین گفتە های آر. از خودگردانی جمعی اتکا داشتند

 ور کار تجربۀ موندراگون، بە مراتب بە عنوان آزمایشی مداوم د". نیک آنی است کە بتواند بە کردار درآید

 .مدیریت تعاونی بهتر درک می شود، تا بە عنوان نتیجۀ نوعی برنامە ریزی از قبل موجود

دهە پس از تجربۀ تعاونیها و بیش از ده سال پس از مرگ آریزمندیاریتا ، چندین 1987در واقع، تنها در سال 

 -Co) در این سال بود کە نخستین کنگرۀ تعاون. بود کە جنبش موندراگون دست بە تدوین فلسفۀ خود زد( 1976)

operative Congress)* "د، راهنمای تجربۀ تعاونی موندراگون را، کە سندی شامل دو اصل بو" اصول مقدماتی

 .بە تصویب رساند

نگره کاین . ود، کە بە جنبش تعاونی بریتانیا تعلق دارد، اشتباه نش"کنگرۀ تعاون"با : کنگرۀ تعاون مونراگون *

ر تعاقب و د 1969نخستین کنگرۀ تعاون بریتانیا در سال . سابقۀ طوالنیتری از کنگرۀ تعاون موندراگون دارد

 .در بریتانیا آغاز شده بود 1830سنتی برگزار شد کە از سالهای دهۀ 

 

 !اری برای بیکارانی بیکبیمه
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 !درسهای یک آزمون موفق

 صادق

 

ت ان شکسگستردە و بی سابقە مردم با چننمایش انتخابات فرمایشی بە رغم همە تالشهای حکومت در اثر تحریم 

. ودظار بمفتضحانەای روبرو شد کە حتی تصور ابعاد آن برای طراحان و مهندسان حرفەای انتخابات دور از انت

 در تاصبطوری کە آثار آن را در سراسیمگی و تناقض گویی ها و توجیحات همە مسئولین ریز و درشت رژیم از 

 .ذیل میشد بە سهولت دریافت

د تشر شآمار و ارقام دستکاری شدە و گزارشات ضد و نقیضی کە از جانب مسئولین دولتی و حواریون رئیسی من

ن طبقە ی پیشیغایب بزرگ در این انتخابات نیز مانند انتخابات فرمایش. نیز نتوانست از ابعاد این شکست کم کند

هی و نە رئیسی مدعی عدالتخوا. عە بودندکارگر و زحمتکشان و الیەهای متوسط بە پائین اقشار متوسط جام

شی کە مە تالنامزدهای هم فکر او و نە همتی کاندیدای نئولیبرالها و نە دعوت کروبی و خاتمی و نگهدارها با ه

میابی نع کاکردند نتوانست مردم، بویژە کارگران و مزد و حقوق بگیران را بە پای صندوقهای رای بکشانند و ما

 .ایشی شوندتحریم انتخابات فرم

 ومتکش بە واقع نیروی بزرگ تحریم این بار نیز مانند انتخابای پیشین مجلس و ریاست جمهوری تودە های زح

اع امتن محروم بودند کە ماهیت انتخابات و اهداف کارگردانانها آنرا درک کردند و آگاهانە از شرکت در آن

 .ورزیدند

یختند و قها رالیلی مجبور بە رای دادن شدند و رای باطلە بە صندوبە استثنا آنهایی کە با وجود بی رغبتی بە د

می و ز خاتکسانی کە بە دلیل اعتقادات مذهبی در نمایش انتخاباتی حکومت شرکت کردند، بقیە شرکت کنندەگان ا

بە ە اینک کروبی گرفتە تا سرداران سپاە و روسای اتاق های کارفرمایی و روسای دستگاە های سرکوب، گذشتە از

ع کمک ە واقبکدام یک از نامزدها رای دادند، بواسطە داشتن منافع طبقاتی آگاهانە در انتصابات شرکت کردند و 

م هە ها شرکت این گرو. کردند تا یک قاتل و جنایتکار کم سواد و نابخرد را بر مسند ریاست جمهوری بنشانند

 .انتخابی آگاهانە و بر اساس تشخیص منافع بود
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ابل طبقاتی و طبقات اجتماعی در موضعگیری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک واقعیت غیر قنقش منافع 

شد کە شتە باهرکس کە نسبت بە منافع طبقاتی خود و سایر نیروهای اجتماعی آنقدر آگاهی و شناخت دا. انکار است

 گران واگر کار. رفتار کندبتواند منافع خود را تشخیص دهد، محال است داوطلبانە خالف منافع طبقاتی خود 

کت دی شرتودەهای فقیر بە دنبال خمینی افتادند، اگر در انتخابات مجالس و ریاست جمهوری در دورە های زیا

افع و لط منکردند و بە افرادی امثال رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی رای دادند، همە اش از تشخیص غ

بقە طآگاهی  واما حاال مدتهاست کە دانش . و فریب های تبلیغاتی آنها بودحقوق خود آنها و نشناختن این افراد 

را طبقات ا ماوکارگر در اثر تجربە، مبارزە و سواد و پیدا کردن شناخت از سیاستمدارانی کە تالش می کنند خود ر

یگر اە ددم آگجا بزنند و مدعی نمایندگان منافع همە اقشار و طبقات بشوند، متحول شدە است، بهمین خاطر مر

ت فرمایشی نتخاباتحریم گستردە و بی سابقە و تودەای ا. حداقل در ابعاد گذشتە فریب ترفند های آنان را نمی خورند

هم مردم، ک و فبیش از آنکە تحت تاثیر تبلیغات داخلی و خارجی مخالفان و موافقان رژیم باشد، نتیجە شناخت و در

ا زمون امآتحریم نمایش انتخاباتی یک آزمون موفق بود، این . ان بود از منافع و حقوق و دوستان و دشمنان ش

سی و هیچ تغییر اساسی و تحول عمیق سیا. بدون مشارکت وسیع زحمتکشان نمی توانست بە نتیجە مطلوب برسد

ە بواند تاجتماعی دیگری نیز در ایران امروز بدون مشارکت وسیع طبقە کارگر و تضمین منافع و حقوق آن نمی 

ند هموارە ان هستاین واقعیت را خوب است همە ی آنهایی کە بە دنبال تغییر و تحول بنیادین در ایر. سر انجام برسد

 .بە یاد داشتە باشند

 

 !زاد باید گرددآسیاسی انی زند
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای نفت و نیروگاە ها

ن ری اییمانی و پروژەای نفت و شماری از نیروگاە های برق مهمترین رویداد کارگاعتصاب سراسری کارگران پ

نشدە  ن دیدەآاین اعتصاب کە تا کنون در سالهای پس از انقالب در این وسعت و با چنین کیفیتی نظیر . هفتە بود

یاری نمود و بسبار دیگر همە توجە ها را بە سوی جنبش کارگری و نقش و تاثیر آن بر تحوالت کشور معطوف 

ین اغل در مسئولین حکومتی و صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە استثمار و فشار بە کارگران شا. را غافلگیر کرد

ن رکتی با ایظار حشرکتها را بە حداکثر رسانیدەاند، با وجود اینکە از عمق نارضایتی کارگران آگاە بودند، اما انت

 .وسعت را نداشتند

 کومتیتوالی با کمک قراردادهای موقت و اعمال کنترل پلیسی و تحت حمایت نهادهای حآنها کە طی سالهای م

ر ستثمااتوانستە بودند از وقوع چنین واکنشی جلوگیری و ثروتهای هنگفتی بواسطە بی حقوق کردن کارگران و 

ف فشردە صفو فرقە درشدید آنان بە جیب بزنند، بە راستی غافلگیر شدند و سعی دارند با اخراج، تهدید و ایجاد ت

هیچ  صاب بابا این همە حفظ مناسبات کنونی بعد از این اعت. کارگران مناسبات ظالمانە تا کنونی را حفظ کنند

نجیر طبقە کارگر آگاە و حق طلب را هیچکس نمی تواند برای مدتی طوالنی در غل و ز. وسیلەای ممکن نیست

 !بر ثروتهای نامشروع خود بیفزاید نگاە دارد و با تحمیل فقر و بی حقوقی بە آنها

 اعتصاب کارگران شرکت برق و ابزار دقیق سایت تنبک

ت خواس کارگران شرکت برق و ابزار دقیق سایت تنبک بە گزارش کانال تلگرامی اخبار روز از اول تیرماە با

ادی کارگران تعد گفتنی است کە. افزایش دستمزد اعتصاب و بە اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت پیوستند

تن و ا پیوسبامید است کە سایر کارگران نیز . از نیروگاە های برق دیگر نیز بە اعتصاب سراسری نفت پیوستەاند

 .حمایت از این اعتصاب امکان کامیابی آن را بیشتر کنند

 

 

 های نفتی خارک باعث توقف نفت بە بندرعباس شداعتصاب کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانە

خرداد در اعتراض بە کسر شدن حقوق دریافتی شان در خرداد  ٢٨ارگران رسمی پایانە نفتی خارک در ک

یک نفتکش کە برای . اعتصاب و از بارگیری کشتی هایی کە برای حمل نفت بە خارک آمدە بودند خودداری کردند

ە این اعتصاب نتوانست ماموریت هزار بشکە نفت از خارک بە پاالیشگاە بندرعباس آمدە بود در نتیج ٦٣٠انتقال 
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گفتنی است کە اختالف بر سر دستمزد سال جاری و همچنین . اش را بە انجام برساند و در لنگر گاە متوقف ماند

. کاهش بخشی از مزایای مزدی کارگران رسمی صنعت نفت تا کنون منجر بە چندین تجمع اعتراضی آنها شدە بود

. اب در پایانە نفتی خارک فرا روئیدە و انتقال نفت را متوقف کردە استاما این اولین بار است کە بە اعتص

تیرماە بە خواستە های آنها رسیدگی کند در  ٩کارگران رسمی در مناطق مختلف نفتی بە دولت مهلت دادەاند تا 

 . .غیر این صورت، اعتصاب خواهند کرد

 تجمع اعتراضی کارگران برق در تهران علیە کار پیمانی

تی کە تار شرکدر دوم تیرماە با برگزاری یک تجمع علیە کار پیمانی و رف( سیمبان)ارگران توزیع برق در تهران ک

ق ت حقوبرای آن کار می کنند اعتراض نمودە و خواهان استخدام رسمی بە جای پیمانی توسط شرکت برق و رعای

ض اعترا نظم آن و نداشتن امنیت شغلی نیزکارگران نسبت بە مکفی نبودن دستمزد و پرداخت نشدن م. خود شدند

 .هزار کارگر توزیع برق در تهران پیمانی هستند ٢حدود . دارند

 اعتصاب کارگران نیروگاە رامین در اهواز

تمزد کارگران نیروگاە حرارتی برق رامین واقع در اهوز در دوم تیر در اعتراض بە پرداخت نشدن منظم دس

و  درصد از مالکیت شرکت اعتصاب ٤٩شغلی، حذف مزایا و مخالفت با خصوصی سازی هایشان، نداشتن امنیت 

رکت تعدیل نفر کارگران و کارکنان این ش ٢٠٠٠نفر از  ١٠٠٠گفتنی است کە تا کنون . مقابل شرکت تجمع نمودند

د و ستمزبا این وجود و بە رغم کاهش فاحش هزینەهای نیروگاە مدیریت آن همچنان در تالش است د. شدەاند

 .مزایای کارگران آن را تعدیل نمایند و از پرداخت منظم دستمزد و حقوق کارگران خودداری می کند

 بازنشستگان اعتراضات خیابانی شان را از سر می گیرند

ند در فتە اتشکلهای مستقل بازنشستگان با انتشار اطالعیەای خبر از برگزاری اعتراضات خیابانی خود دادە و گ

ماعی امین اجتتتیرماە در ساعت دە ونیم اولین تجمع خود بعد از انتخابات را مقابل مراکز سازمان  ٦نبە روز یکش

 .برگزار خواهند کرد

 تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاە نفت در آبادان

در عمل  ان کەکارگران و کارکنان پاالیشگاە آبادان در دوم تیر ماە در اعتراض بە کسر مالیاتی جدید از حقوق ش

 علیە موجب کاهش حقوق و دستمزد آنها شدە است با برگزاری تجمع اعتراضی علیە این اقدام تازە اعتراض و

ی از و بخش گفتنی است کە دولت و مجلس با این ترفند قصد دارند دستمزدها را کاهش. وزیر نفت نیز شعار دادند

عت در با سر این در حالی است کە تورم و گرانی. رندهزینەها ی خود را تامین و سطح دستمزدها را پائین نگە دا

رم بە مار توآهم اکنون بنا بە دادەهای رسمی . حال افزایش اند و دستمزدها کفاف هزینە های زندگی را نمی دهند

 .سال گذشتە است ٢٥درصد رسیدە است کە گفتە شدە باالتری تورم در  ٤٣

 ەاعتراض کارگران الستیک سازی پارس در ساو

کارگران الستیک سازی پارس واقع در شهر ساوە در این هفتە در اعتراض بە پس ندادن سپردە های شان بە 

صندوق پس اندازە کارخانە، پرداخت نشدن دستمزد خرداد و بستە شدن درب کارخانە بە روی کارگران معترض 

از باز پرداخت سپردەهای خود و توسط کارفرما در پشت در بستە کارخانە تجمع و نسبت بە امتناع کارفرما 

گفتنی است بستن درب . واکنش کارفرما نسبت بە آن اعتراض نمودە و خواهان پرداخت مطالبات خود شدند

کارخانە بە روی کارگرانی کە اعتصاب و اعتراض می کنند روشی است کە بیشتر در گذشتە در کشورهای 

اما از آنجا کە این . معروف بود( لوک اوت)ل میشد و بە مختلف برای ترساندن کارگران برای مدتی کوتاە اعما
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روش در صورت طوالنی شدن بە توقف تولید و سود کارفرما منجر می شود و همان زیانهای اعتصاب را برای 

 .کارفرما دارد، دیگر بندرت از آن استفادە می شود

 تجمع کارگران شرکت اتوبوسرانی در تهران

ملی عتیر در اعتراض بە  ٢٣رامی سندیکای واحد، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در بە گزارش کانال تلگ

تنی گف. نشدن طرح طبقە بندی مشاغل مقابل محل شورای شهر تجمع و خواستار اجرای طبقە بندی مشاغل شدند

سبت نتلف ل مخاست کە کارگران این شرکت و همچنین نمایندگان سندیکای واحد پیش از این نیز چند بار بە اشکا

ورای شخلف وعدەهای پیاپی مدیران شرکت و . بە تعلل مدیریت شرکت در انجام این کار اعتراض نمودە بودند

ر آن ند، بشهر کارگران را کە از حقوق و دستمزد اندک خود بە شدت ناراضی و از این بابت تحت فشار قرار دار

 .راهی است کە برای کارگران باقی ماندە است بهر حال اعتراض تنها. داشتە تا مبادرت بە تجمع کنند

 تجمع کارگران چند واحد سنگ کوبی در نی ریز

مع یز تجکارگران تعدادی از واحدهای سنگ کوبی کە از کار بیکار شدەاند در دوم تیر مقابل فرمانداری نی ر

عالم شدە انفر  ١٠٠تعدادشان آنطور کە خبرگزاری ایلنا نوشتە است، علت بیکاری کارگران کە . اعتراضی کردند

د سنگ ظاهرا این شهر ظرفیت تاسیس کارخانە جدی. ، تاسیس دو کارخانە جدید در شهرک صنعتی حنا بودە است

ست کە اشتغال این گونە اعتراضات در واقع بە دلیل بیکاری گستردە در منطقە و نبود محل ا. کوبی را نداشتە است

 .ە استین بردبدید بجای ایجاد اشتغال تازە بخشی از اشتغال موجود را هم از تاسیس دو کارخانە ج. انجام می شود

 سومین تجمع اعتراضی راهبران متروی تهران برگزار شد

خرداد برای سومین بار بە دلیل عملی نشدن مطالبات شان در محل شرکت  ٣٠راهبران متروی تهران در 

یان لین، پاقبلی راهبران پس از گرفتن وعدە رسیدگی از مسئودو اعتراض . بهرەبرداری متروی تهران تجمع کردند

 .یافتە بود

گانە ٧ اعمال حق جذب و سختی کار مهمترین مطالبە راهبران مترو تهران است کە در خطوط" بە نوشتە ایلنا 

 ."تهران مشغول راهبری قطارها هستند

 ای سخت و زیان آور و رفع تبعیضاتمعترضی همچنین خواستار بە رسمیت شناختە شدن حرفە شان جز کاره

شان  طالباتتجمعات پیاپی راهبران حاکی از جدیت آنها برای پیگیری م. شغلی خود با سایر کارکنان مترو هستند

 سئولینمگفتنی است اعمال بعضی تبعیضات شغلی در محیط های کار کە بسیار رایج است، بخشی از ترفند . دارد

جە وبهیچ  وایجاد اختالف در میان کارگران و همچنین سود افزایی انجام می شود و کارفرمایان است کە با هدف 

 .تصادفی نیست

یگرد پجهت  صدای مستقل کارگران فوالد در این هفتە گزارشی از اقدامات نیروهای امنیتی و مدیریت فاسد فوالد

 :است متن اطالعیە بە شرح ذیل .فعالین صنعت فوالد و سرکوب مبارزات حق طلبانە کارگران را منتشر نمود

جدد ازی مساز ابتدای امسال مدیریت فاسد گروه ملی صنعتی فوالد، دست در دست عوامل امنیتی شروع بە پرونده 

ن شود کە همکاراعلیە تعدادی از فعاالن کارگری گروه ملی فوالد نموده و از گوشە و کنار شرکت شنیده می

 .کشانندقت بە دستگاههای اطالعاتی میهای موشریف ما را جهت بازجویی

ە، در لیاقتی و فساد گسترده مورد انتقاد و اعتراض کارگران قرار گرفتیوسفی مدیر پروازی شرکت کە بخاطر بی

 .ویزاوی و حسین رضائی را رسما از شرکت اخراج کرده استجویانە غریب حاقدامی تالفی



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 125 125شماره  2021 ژوئن 25، برابر 1400تیر 4 جمعه

 

 

- 11 - 

 جُنگ کارگری

 های کارگراناران اخراجی کە در تجمعات داخل شرکت و بیانیەعلیرغم حمایت های کارگران گروه ملی از همک

زها مشغول های آینده را تهیە کرده اند و این رومستقل محرز بود، کارفرما و نهاد امنیتی لیست بلندی از اخراجی

 .های آتی هستندها و سرکوبسنجیدن واکنش کارگران نسبت بە اخراج

ونی، د کردحویزاوی بە همراه دو تن دیگر بنام های ماهر چلداوی و امی روز دوشنبە سی و یکم خردادماه، غریب

ر سر با اینکە این بازداشت مربوط بە درگیری فیزیکی این دوستان ب. توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند

شدت های غریب حویزاوی و فضای بە ای غیر از مسائل و مطالبات ما کارگران بوده است، اما سابقە فعالیتمسالە

 .امنیتی حاکم بر شرکت، تداوم این بازداشت را مبهم ساختە است

ون هیچ تا بد نیروهای امنیتی در تالشند. همکاران عزیز، ما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز بە اتحاد داریم

رگران را هم های بیشتری بزنند و اگر امروز در برابر آن نایستیم، فردا گریبان بقیە کاای دست بە اخراجهزینە

 .خواهد گرفت

 ما. دصدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز برای محو کردن شبح سرکوب در این شرکت تالش خواهد کر

های اخیر و آزادی بدون قید و شرط خواهان بازگشت بکار همکاران اخراجی و شفاف سازی درباره بازداشت

 .بازداشت شدگان هستیم

 گروه ملی فوالدصدای مستقل کارگران 
 

 ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:*برای تماس با نشریه "

sabosob@gmail.com 

*"ُجنگ کارگری" نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را می توانید در 

 آدرس زیر ببینید:

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

 

کرونا را  دگانید بیدستان و آس یمعاش ته دیدولت با

 کند! نیتام
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