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 جُنگ کارگری

 یادداشت 

 !رهبران اعتصاب گرفتار دام تفرقە دولت نخواهند شد

 صادق کار

 

 یازدە روز پس از شروع اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای صنعت نفت باالخرە سکوت دولت در

سیم روحانی با تق. مورد این اعتصاب شکست و روحانی و وزیر نفت نظر دولت در مورد آن را اعالم کردند

قسیم بە خودی و ناخودی، مکارانە و با همان شگردهای شناختە شدە مخصوص خود، پس از این ت کارگران نفت

ە همە خواستە های بندی کە با نیت تفرقە افکنی انجام داد، بە تجلیل از کارگران رسمی پرداخت و بە آنها قول داد ک

شور بحثی در خصوص حقوق امروز در جنوب ک:". آنها را برآوردە نماید و خطاب بە کارگران رسمی گفت

فت نکارگران صنعت نفت مطرح است کە مشکلی در قانون بودجە بە وجود آمده بود کە من بە کارگران صنعت 

 ."گذاریم از نظر حقوق و دستمزد مشکل محدودیتی داشتە باشنددهم کە مشکل آن ها حل خواهد شد و نمیقول می

ا خواستهای بخشم پنهان روحانی از اعتصاب کارگران پیمانی بود،  اما او بالحنی بسیار تحقیر آمیز کە حاکی از

ت و آنها برخورد کرد وجود کارگران پیمانی و پروژەای را کە در واقع بیشترین زحمت گردش کار صنعت نف

نان اش روحانی در قسمت دیگری از سخ! پتروشیمی را بە عهدە دارند بعنوان نیروی کار صنعت نفت انکار کرد

د در هزار کارگر را منکر شد و ازخود در قبال آنها رفع مسئولیت کرد و حاضر نش ٦٠جود اعتصاب اساسا و

برخی از " :روحانی گفت. نام برد" مشکالتی"مورد خواستە های آنها مسئولیتی بپذیرد و از این اعتصاب بە نام 

دهم پیگیری کند چرا کە این دستور میکارکنانی کە در اختیار پیمان کاران هستند اگر مشکالتی دارند بە وزیرکار 

." کنم هیچ مشکلی در تولید، انتقال و توزیع و صادرات نفت نداریمدر اینجا اعالم می. ربطی بە وزارت نفت ندارد

 .او بە خیال خودش با گفتن این جملە آخر تصور کرد با پاک کردن صورت مسئلە آن را حل کردە است

استە های کارگران پیمانی را فراقانونی و بی ربط با برنامە بودجە خواند و زنگنە وزیر نفت روحانی نیز خو

لذا طبق قانون کار هر . ندارد و مربوط بە قانون کار است ۱۴٠٠مشکل این افراد ارتباطی بە قانون بودجە :" گفت
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زنگنە اما ".گری استها مسئلە دیهای فراقانونی آنکنیم، اما درخواستها تعلق بگیرد را پرداخت میآنچە بە آن

نگفت کدام یک از خواستەهای کارگران بە زعم او فرا قانونی است و آنهایی کە قانونی هستند و بە آنها تعلق می 

 .گیرند کە تا کنون بە کارگران پرداخت نکردەاند کدامند

افکار عمومی  را افکنیزنگنە برای اینکە هم از دادن وعدە مشخص بە کارگران پیمانی اجتناب کردە باشد و هم با ف

دن مطالبات را کە می داند نسبت بە این اعتصاب حساسیت دارد از واقعیت قضایا منحرف کند، با فراقانونی خوان

 .سعی کرد بی پاسخ گذاشتن مطالبات کارگران را بە دلیل قانونی نبودن آنها بگذارد کارگران

ە فراقانونی ستە های کارگران پیمانی بر خالف گفتە زنگناین فرا افکنی در حالی است کە اوال هیچ کدام از خوا

توسط زنگنە یک  نیستند، ثانیا تغییر در برنامە بودجە جز درخواستهای کارگران پیمانی نبودە است و استناد بە آن

کنون  شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی در هیچ یک از چهار بیانیەای کە تا. فریبکاری بیش نیست

نە می منتهی زنگ. نمودە نیز هیچ اشارەای بە رابطە این اعتصاب بە اصالح برنامە بودجە نکردە است منتشر

وهین آمیز تسخنان . خواهد موافقت با درخواست رسمی ها و رد درخواستهای پیمانی ها را بااین روش توجیە نماید

عال فرا  ۱٤٠٠ ٢٠-۱٠می بە کمپین روحانی و اظهارات زنگنە نسبت بە پیمانکاران گرچە پیوستن کارگران رس

 .منتفی کرد، ولی با خشم و انزجار کارگران پیمانی مواجە شد

آنها نە می  با این همە نە زنگنە و روحانی و نە صاحبان شرکتهای پیمانکاری با انکار واقعیات و وارونە کردن

ضعیت کنونی و. ی را بی پاسخ بگذارندتوانند افکار عمومی را منحرف کنند و نە بکلی خواستە های کارگران پیمان

ی و موافقت با عقب نشینی دولت در مقابل کارگران رسم. آنها و موقعیت اعتصابیون این اجازە را بە آنان نمی دهد

رای کل بافزایش دستمزد آنان بە واقع نخستین دست آورد اعتصاب کارگران پیمانی برای همکاران رسمی شان و 

ان فریبکار حاال کە در اثر فشار اعتصاب مجبور بە پذیرش خواستە های کارگر حکومت. کارگران نفت است

عتصاب اما رهبران ا. رسمی شدە است میخواهد این دست آورد را وسیلە ایجاد تفرقە میان کل کارگران نفت نماید

 .آگاە تر از آن هستند کە خود را در این دام گرفتار کنند

هزار کارگر پیمانی و غیر رسمی  ۱٠٠و دولت مسئولیتی در قبال بالغ بر اما روحانی نگفت اگر رئیس جمهور 

نفت ندارند، پس چە کسی مسئول پیگیری حقوق آنهاست؟ اظهارات روحانی و زنگنە سیگنالی است بە صاحبان 

شرکتهای پیمانکاری و نیروهای امنیتی برای بازگذاشتن دست آنها در سرکوب کارگران و دفاع از حکمرانی بی 

زنگنە در حالی بیشرمانە صحبت . حاکم کردەاند"آزاد"انونی در این شرکتها کە دولت روحانی و زنگنە بر مناطق ق

از قانون کرد و سعی نمود با توسل بە حربە ی قانون کە اساسا در مناطق نفتی وجود خارجی ندارد بر رفتار 

ارگران سرپوش بگذارد، کە با وجود گذشت بیش استثمارگرانە و ستمگرانە آقازادە های حاکم بر مناطق نفتی با ک

از یک سال از صدور بخشنامە وزارت نفت در مورد اجرای طبقە بندی مشاغل کە یکی از خواستە های کارگران 

اعتصابی ست، طبقە بندی هنوز در اکثر شرکتها یا اجرا نشدە است ویا بە شکلی اجرا گردیدە کە سر و صدای 

شکایات پیاپی کارگران شرکتها بە وزارت نفت و ادارات کار برای اجرای درست و . کارگران را درآوردە است

در دولت روحانی زمانی کە کارگران برای پیگیری حقوق شان بە ادارات کار ! قانونی طبقە بندی بی نتیجە ماندەاند

رگران ناگریز بە و نهادهای دولتی مراجعە می کنند هیچ یک بە شکایات آنها رسیدگی نمی کنند، اما وقتی کا

این در حالی ست کە دستور ! اعتصاب می شوند بە او می گویند شکایت اش را چرا بطور قانونی پیگیری نمی کند
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رسیدگی نکردن بە شکایات کارگران از کارفرمایان متخلف از پیش بە دستور مقامات باالدستی و برای وادار 

نیز بی قانونی کامل حکمفرماست و " آزاد"در مناطق . ستکردن کارگران بە تمکین از کارفرمایان صادر شدە ا

 رئیس" سرهنگ نیستم، حقوقدانم"آری رئیس جمهوری کە با پز . دولت از آن بطور دربست حمایت می کند

جمهور شد در طی هشت سال تسلط اش بر دولت روی سرهنگان و سرداران رقیب خودش را در قانون شکنی و 

 !ید کردسرکوب محیالنە زحمتکشان سف

ع قراردادهای تکە تکاە کردن صنعت نفت، بە صدها شرکت پیمانکار و سپردن آنها بە آقازادگان دالل و ابداع انوا

ا ملغی بکاری برای از بین بردن حقوق کارگران و مصادرە ثروت ملی نفت توسط ایادی حکومت از ابتدا موازی 

یای حقوق حال این اعتصاب و تقاضای اح. ی پیش بردە شدکردن قوانین و با هدف تثبیت تسلط شرکتهای پیمانکار

ە طلبیدە کار توسط اعتصابیون سلطە بالمنازع مافیای حاکم بر صنعت نفت و این این نظم جهنمی را، بە مبارز

ی آنها، خشم و نفرت شیخ نئولیبرال و شیخ الوزرای او از کارگران اعتصابی تا حد انکار واقعیت وجود. است

هین و این کە آنها در روزهای پایانی دولت شان نیز حاضر بە دست کشیدن از تحقیر و تو. استبهمین خاطر 

بخاطر  سرکوب کارگرانی کە ثروت و قدرت و زندگی های مجلل شان را مدیون کار و زحمت آنها هستند نیستند،

ند و وزارت ا مهمتر از مسبرای آنه. بیم از تهدیدی است کە از جانب کارگران نظم جهنمی شان را تهدید می کند

با . شتەاندمیلیون ایرانی بە زیر خط فقر بر پا دا ٦٠بقای نظمی است کە بە قیمت فقر و فالکت مردم و راندن 

 !هیچ. نیستند وجود این نظم آنها می توانند قدرت و ثروت شان را حفظ و بر آن بیفزایند، اما بدون این نظم هیچ

 

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 ومتجربۀ تعاونی موندراگون بخش س

 خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

 

 ادامە -زمینە های بنیانگزاری و ارزشهای ناظر بر آن 

اریتا ، چندین دهە پس از تجربۀ تعاونیها و بیش از ده سال پس از مرگ آریزمندی1987گفتە شد کە در سال 

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

operative Congress)* "ود، راهنمای تجربۀ تعاونی موندراگون را، کە سندی شامل ده اصل ب" اصول مقدماتی

 :اصول جنبش اینها بودند. بە تصویب رساند

ە محدودیتی برای عضویت کسانی کە می خواهند در تجربۀ موندراگون سهیم باشند، مشروط ب: عضویت آزاد

 م بە اصول پایە ای آن، وجود ندارد؛احترا

بتنی بر هر برابری کارگران عضو تعاونی، کە در انتخاب تمامی ارگانهای نمایندۀ تعاونی م: سازمان دموکراتیک

 عضو یک رأی متجلی می شود؛

 ؛کار عامل تحول آفرین در جامعە و در وجود انسانی، و بنابراین پایۀ توزیع ثروت است: اختیار کار

 سرمایە یک ابزار است و و باید تابع کار باشد؛: ر ابزاری و تبعی سرمایەجوه

 وند؛شکارگران عضو تعاونی باید بە امکانات و مکانیسمهای مشارکت در مدیریت شرکتها تجهیز : خومدیریتی

 پرداخت عادالنە و منصفانۀ مزد کار؛: همبستگی در دستمزدها

 اسبات با دیگر شرکتهای تعاونی؛تعهد بە تعاونی در من: همبستگی درونی

 تعهد بە تحول جامعە با پیگیری آینده ای آزاد، عادالنە و همبستە؛: تحول اجتماعی

 تجربۀ موندراگون بخشی از تالشی وسیع برای صلح، عدالت و توسعۀ جنبش بین المللی تعاونی است؛: جهانگرائی
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 .ی آموزش تعاونیتعهد بە تخصیص منابع انسانی و مالی الزم برا: آموزش

البتە . یتا انداین ده اصل، بە عنوان ارزشهای پایە ای جنبش موندراگون، چکیدۀ دیدگاه های گفتە شدۀ آریزمندیار

پیچیده  ارزش این اصول بە عنوان توصیف اخالق عملی ده هاهزار کارگر سازندۀ تعاونیهای موندراگون، موضوع

اره کە تحقیقی انجام داده است در این ب 2014در سال  (Heras Saizarbitoria) هراس سایزاربیتوریا. تری است

اصلۀ قابل بنا بە این تحقیق، ف. تعاونی این اصول و منشور تعاونی را چگونە تفسیر می کنند" معمولی"اعضای 

ح ا توضیسایزاربیتوری. توجهی بین ایده آلهای منعکس در اصول فوق الذکر و زندگی روزمرۀ تعاونی وجود دارد

رآمد رسمی می دهد کە اغلب کارگران عضو این یا آن اتحادیە، منشور تعاونی را خطابە ای سازمانی، بخشی از ب

: قی می کنندسازمان کالن موندراگون، ناظر بە ایدۀ تعاونی و نە در ارتباط مستقیم با تعاونی مشخص خودشان تل

 1994ایلور نیز در تحقیق مشابهی در سال ت. خطابە ای کمابیش منفک از امور جاری تصمیم سازی روزمره

ن تصمیم سازی دموکراتیک در تعاونیهای موندراگو" کارآیی"چگونگی و حدود تأثیر منشور را در موضوع 

 .بررسیده است

گزار در حالی کە نسل بنیان: این فاصلۀ بین آرمانها و زندگی سازمانی روزمره ابعاد نسلی پرقوتی دارد

ای جوانتر هاصول دهگانە بە عنوان بشارتی از یک زندگی تعاونی تجربە شده می نگرد، گروه موندراگون، بە این 

راگون می تعاونی موند( عرض اندام" )خودنمائی"اعضای تعاونی آنها را بە طور فزاینده ای بە عنوان بخشی از 

، می انجام داده است 1999نیز در گزارش تحقیق خود در بارۀ موندراگون، کە در سال  (Cheney) چنی. فهمد

ین تعهد رو بە اما بە نظر می رسد ا. بە تعاونیها و تعاون هنوز بالنسبە قوی است" صاحبان-کارگر"تعهد : "نویسد

" د قدیمگار"افول است، خاصە در کارگران جدید عضو تعاونیها، و تا حدودی در برخی بخشهای کارگران، کە بە 

 ".تعاونیها تعلق دارند

نی موندراگون و پیش از آن کە در این راستا پیشتر برویم، الزم است نگاهی دقیق تر بە ساختار سازمابا این حال، 

 .برخی از مهمترین تحوالت گروه تعاونیها در سە دهە گذشتە بیاندازیم

 

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 (فدائیان خلق)اجرائی حزب چپ ایران  -هیئت سیاسی 

 

 ٤٣ترین اعتصاب کارگری طی ترین و گستردەت مهماعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای در صنعت نف

 ٢٩این اعتصاب کە با فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از . است ٥٧سال بعد از انقالب 

عالوە بر آن . تیر آغاز گردید، کارگران دەها شرکت پیمانکاری فعال در صنعت نفت و پتروشیمی را در برگرفتە است

 .از کارگران نیروگاە های برق و کارگران چند کارخانە صنعتی نیز تاکنون بە این اعتصاب پیوستەاندتعدادی 

میلیون تومان و  ۱٢مطالبات مهم اعالم شدە کارگران اعتصابی در مقطع کنونی، افزایش پایە حداقل دستمزد بە 

مرخصی نوبت کاری، تامین ایمنی و پرداخت منظم و بە موقع آن، اجرای درست طرح طبقەبندی مشاغل، افزایش 

 .ها، لغو کار پیمانی و قانون ویژە مربوط بە کار در مناطق آزاد استهای کار و استراحت گاەبهداشت محل

مطالبات درخواستی کارگران اعتصابی در واقع بخشی از مطالبات عمومی کل جنبش کارگری است کە در صدها 

ها از اخراج تا زندان ها بە انواع مجازاتت و کارگران بسیاری بە خاطر آناساعتصاب کارگری پیشین درخواست شدە

 .و شالق محکوم شدەاند

 -ترین رویداد سیاسیترین رویداد کارگری بعد از انقالب است، مهمکە مهماعتصاب کارگران پیمانی افزون بر این

مهرە اصلح خامنەای بە این سمت و بیان  اجتماعی بعد از انتصابات ریاست جمهوری و برگماردن ابراهیم رئیسی

این مهرە جنایتکار و سرسپردە " عدالتخواهانە"اعتمادی کارگران نسبت بە این انتصاب و وعدەهای معیشتی و بی

 .کاران افراطی و حامیان وی در اتاق بازرگانی استخامنەای و محافظە

های کارگری از استقبال و حمایت وسیع کارگران و تشکل اعتصاب امید آفرین و نوید بخش کارگران پیمانی نە تنها با

های دمکراتیک های دانشجویی، نهادهای مدنی و احزاب و سازمانمعلمان تا بازنشستگان قرار گرفتە بلکە تشکل

های کارگری کشور های مختلف از اعتصاب کردەاند، از حمایتی کە اتحادیە. بسیاری نیز تا کنون از آن حمایت کردەاند

ها در داخل و خارج از این اعتصاب در شرایطی جریان دارد کە موج گستردە حمایت. نظر وسعت کم نظیر است

کنند و بعضا نیز مسائل ندرت خبری از این اعتصاب و مطالبات کارگران منتشر میهای داخلی حکومت بەرسانە

جلوگیری از بازخورد اجتماعی اعتصاب در ها از بایکوت خبری اعتصاب هدف آن. مربوط بە آن را تحریف می کنند

با این همە . جامعە مملو از اعتراض و نارضایتی و وصل شدن اعتراضات کارگری با دیگر اعتراضات مردمی است

 .های فارسی زبان متعدد تا حدود زیادی این بایکوت رسانەای را کم اثرکردەانداما وجود رسانەهای اجتماعی و رسانە

چنان منبع اصلی تامین درآمد کشور است تا حدود زیادی برای مسئولین در صنعت نفت کە هماعتصاب کارگران 

ها از ابعاد گستردە خشم و نارضایتی انباشتە شدە در آن. ها را دچار سراسیمگی کردە استغافلگیرانە بودە است و آن
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ن و غیر بهداشتی کە خود و کارفرمایان میان کارگران پیمانی بواسطە فشار، تبعیض و بی حقوقی و شرایط کاری نا ام

. ها تحمیل کردەاند، اطالع داشتند اما فکر نمی کردند کە با چنین اعتصاب گستردە و سازمان یافتەای مواجە شوندبە آن

زیرا با از میان برداشتن قوانین کار و برقراری بی قانونی و استفادە از قراردادهای موقت و سپردن حق اخراج بە 

و اعمال تفرقە و تبعیض و ایجاد محیط پلیسی و جلوگیری از تشکیل اتحادیە و سندیکا، تصور می کردند کە  کارفرما

 .امکان اعتصاب سراسری در صنعت نفت این شاهرگ حیاتی رژیم را از کارگران گرفتەاند

ە بە کارگران و در وقوع این اعتصاب درست در مقطع حساس انتصابات و دادن وعدەهای معیشتی ظاهرا عدالتخواهان

کاران حامی رئیسی بە راە ی محافظەخواهی دارودستەهیاهوی تبلیغاتی فریبکارانەای کە زیر عنوان عدالت

ها را باطل کرد و پیشروترین بخش طبقە کارگر صنعتی نشان داد آگاە تر و با بودند، در واقع تصورات آنانداختە

 .بکارانە قدرتمندان حاکم را بخوردتر از آن است کە فریب مانورهای فریتجربە

. تداوم و طوالنی شدن این اعتصاب خسارت و پیامدهایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری برای حکومت دارد

ها این است کە مقدمتا کوشش آن. ها مجبورند بە سرعت برای پایان دادن بە اعتصاب چارەای بیندیشندهمین خاطر آنبە

ە اخراج و زندان و دادن وعدەهای کاذب و ایجاد شکاف میان کارگران راحت تر اعتصاب را حتی با تهدید کارگران ب

روحانی، زنگنە و کمیسیون انرژی مجلس در راستای همین هدف با . المقدور بی نتیجە بگذارند و آن را درهم بشکنند

عنوان مانع افزایش دستمزد بە بودجە بەدر پیش گرفتن یک رویە دوگانە با دادن وعدە افزایش دستمزد و اصالح الیحە 

های کارگران پیمانی و غیر رسمی تالش دارند میان کارگران رسمی و غیر کارگران رسمی نفت، و رد درخواست

 .رسمی شکاف ایجاد کنند تا بتوانند راحت تر دست بە سرکوب اعتصاب بزنند

کە بە دروغ خواستە های کارگران پیمانی را اظهارات بی شرمانە زنگنە پس از تشکیل کمیسیون انرژی مجلس 

فراقانونی خواند، و سخنان پر تناقض و فریبکارانە روحانی در جلسە نهم تیر ماە دولت کە در آن کارگران پیمانی را 

های ها و رسیدگی بە مطالبات کارگران پیمانی را بە صاحبان شرکتاز کارگران رسمی جدا و خواستە های آن

ارت کار حوالە داد، همگی موید توطئە مشترک نئولیبرال های دولتی و محافظە کاران مسلط بر مجلس پیمانکاری و وز

متاسفانە وجود انواع قراردادهای شغلی و . برای سرکوب اعتصاب کارگران حق طلب پیمانی و پروژەای است

شغلی و مزدی، بە مسئولین های پیمانکار مختلف، وجود تبعیضات متعدد سپاری کارهای صنعت نفت بە شرکتبرون

شان ها بە هدفدهد با استفادەاز این وسایل خیلی وقتدولتی و مافیای مسلط بر صنعت نفت و پتروشیمی امکان می

اعمال تبعیضات قانونی میان گروە های شغلی یکی از شیوەهای موثری است کە دولت و کارفرمایان برای . برسند

کە وسیلەای بسیار تحریک آمیز و تبعیض عالوە بر این. از آن بهرە می گیرند چنین سود افزاییایجاد تفرقە و هم

 بیندهر گاە کە حکومت می. انگیز است، سود مضاعفی را نیز نصیب کارفرمایان می کندمناقشە

ە شود و با دادن امتیاز بکار میگیرد کە احتمال موفقیت آن می رود دست بەحول یک خواستە مشترک حرکتی شکل می

 .ی بزرگ دیگری از آن جلوگیری کندعدە محدودی و محروم کردن عدە

ها را برای فریب افکار عمومی و توجیە هزار کارگر پیمانی کە زنگنە آن ۱٠٦های واقعیت این است کە خواست

ارگران توسط خاطر پایمال سازی حقوق اولیە ککامال قانونی و دقیقا بە. اعمال سرکوبگرانە دولت فراقانونی می خواند

کارفرمایان و حمایت دولت و مجلس و دستگاە سرکوب از کارفرمایان قانون شکنی است کە اکثریت قریب بە اتفاق 

ای نیست کە دولت با این همە این بار شرایط بگونە. ها از آقازادە ها و سرداران سپاە و بستگان مدیران دولتی هستندآن



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 126 126شماره  2021وئیه ژ 2برابر  ،1400تیر  11 جمعه

 

 

- 8 - 

 جُنگ کارگری

تا همین االن هم اگر دولت ناچار بە پذیرش .پاسخ بگذارندای کارگران را بیهو کارفرمایان بتوانند بکلی خواستە

 .درصد بە دستمزد کارگران رسمی شدە است، بخاطر اعتصاب کارگران پیمانی است ٢٥افزایش 

کە جنبە مطالباتی و صنفی دارد، اما با توجە بە وزن سنگین این صنعت در اقتصاد کشور و حد این حرکت بزرگ با آن

ای هم کە پایان گیرد مهر و نشان خود را بر روند تحوالت سیاسی آگاهی در این بخش از کارگران ایران با هر نتیجە

 ٩۶های مردمی دی همانگونە کە خیزش. و عدالت خواهد کوبیددر مبارزه با جمهوری اسالمی و در رسیدن بە آزادی 

تاثیرات بسیار بزرگ خود را در رابطە جامعە و حکومت باقی گذاشتند و بدانگونە کە حرکت مدنی تحریم  ٩۸و آبان 

س انتخابات حکومت را باز هم بیشتر منفرد کرد، این اعتصاب بزرگ هم اثر خود را چە از نظر تقویت اعتماد بە نف

پیروزی های مبارزات متنوع مردم در اشکال متنوع . در مردم و چە دستاوردهای عملی اش بر جای خواهد گذاشت

 .ها و نظام جمهوری اسالمی گشاینده افق و راه برای آزادی و عدالت اجتماعی استعلیە سیاست

فرستد و سری نفت درود میبار دیگر بە کارگران شرکت کنندە در اعتصاب سرا( فدائیان خلق)حزب چپ ایران 

دهد و برای کارگران در پیکار حمایت و همبستگی با کارگران مبارز و حق طلب را مورد تاکید قرار می

بە نظر ما کارگران با حفظ همبستگی، تداوم و گسترش اعتصاب شان و . شان آرزوی پیروزی می کندعدالخواهانە

های توانند نقشەر مزدبگیران و گروە های عدالتخواە مردمی میکسب حمایت گروە های بیشتری از کارگران و دیگ

 .شان نمایندهای بر حقها را وادار بە پذیرش خواستەسرکوبگرانە حکومت و کارفرمایان را بی اثر و آن

 !پیروز باد اعتصاب شکوهمند کارگران پیمانی صنعت نفت

 (فدائیان خلق)هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران 

 

 !ی را متوقف کنیدسازخصوصی
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 نظری بر رویدادهاواحدهای صنعتیی کارگری هفتە گذر و

 جنگ کارگری

 

دیدات اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای صنعت نفت و پتروشیمی در این هفتە نیز با وجود همە ته

ی صنعتی بە آشکار و پنهان عوامل و نهادهای حکومتی همچنان تداوم یافت و با پیوستن تعداد دیگری از واحد ها

ارگر و هزار نفر ک ٦٠واحد صنعتی با حدود  ٧۱تا کنون حداقل . در صدر رویدادهای مهم کشور باقی ماند آن

ە راە افتادە کارمند از چهار گوشە کشور بە این اعتصاب پیوستەاند و موجی از حمایتهای مردمی از این اعتصاب ب

 .کە روز بە روز خروشانتر می شود

مایت حزدبگیر و زحمتکش کە با دل و جان از اعتصاب و مطالبات اعتصابیون افزون بر کارگران و گروەهای م

نوادە های کردە و می کنند، نهادهای مدنی، احزاب و نهادهای دمکراتیک، شماری از هنرمندان و نویسندگان، خا

اجعە ملی قتل فزندانیان سیاسی و جانباختگان خیزشهای دی و آبان، مادران پارک اللە و خانوادە های جانباختگان 

 .واستەاندو مادر ستار بهشتی، نیز بە کارزار سراسری حمایت از کارگران اعتصابی برخ ٦٧عام زندانیان سیاسی

موج حمایتها بە رغم اعمال سانسور آنچنان بلند و همبستگی از اعتصابیون بقدری گستردە، عمیق و صمیمانە 

ە استثنای مستبدین و استثمار گران و باندهای مافیایی کە بر همە ب. است، کە نظیر آن در سالهای اخیر دیدە نشدە

صنعت نفت و پتروشیمی و ثروتهای ملی کشور چنگ انداختەاند و آنها را از آن خود نمودەاند در تقال هستند کە بە 

اتحادیە های کارگری بسیاری از کشورهای مختلف . شکلی همبستگی و حمایت خود را از این اعتصاب نشان دهند

نیز بە حمایت از کارگران اعتصابی و مطالبات حق طلبانە آنها برخاستەاند و موج پیامهای همبستگی است کە از 

وجود همین حمایتها و ترس از افکار عمومی تا کنون باعث کند شدن . طرف آنها بسوی اعتصابیون روان است

ی معینی در مقابل برخی خواستهای چرخ ماشین سرکوب گردیدە و مقامات دولتی را مجبور بە عقب نشینی ها

در عین حال بساط تهدید و . درصد بە دستمزد کارکنان رسمی نمودە است ٢٥اعتصابیون از آن جملە افزایش 

اخراج و جنگ روانی علیە کارگران و مطالبات بر حق آنها برای بی نتیجە گذاشتن اعتصاب و فریب افکار 

جود همە تهدیدات محکم و استوار همچون روز آغاز اعتصاب بجای عمومی گستردە است و مقاومت کارگران با و

حمایتهای گستردە مردمی فوق الذکر قطعا در مقاومت و استواری اعتصابیون نقش غیر قابل . خود باقی است

 حفظ این حمایتها و مقابلە اندیشمندانە رهبری اعتصاب با تالشهای تفرقە افکنانە دولت، کارفرمایان،. انکاری دارد
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مجلس و دیگر نهادهای حکومتی مدافع مافیای حاکم بر صنعت نفت و پتروشیمی و پروگاندای حکومتی و استفادە 

 .مناسب از همە حمایتهای مردمی در کامیابی و موفقیعت کارگران اهمیت اساسی دارد

 تجمع بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل ادارە مرکزی شرکت

نکردە و  کە مدتها بعد از بازنشستە شدن بخشی از حق و حقوق شان را بە آنها پرداختبازنشستگان شرکت واحد 

دیریت شرکت متیر با تجمع در مقابل ادارە مرکزی این شرکت نسبت بە تعلل  ٩تا کنون آنها را سردواندەاند، در 

ە بیمە مربوط بدرصد حق  ٤در پرداخت مطالبات شان اعتراض و خواستار پرداخت کامل حق سنوات، پرداخت 

. ددرصد حق کارگران از صندوق ذخیرە کارکنان شهرداری تهران، شدن ٦کارهای سخت و زیان آور، پرداخت 

مار آنها مدیر عامل شرکت واحد بە بر حق بودن اعتراض بازنشستگان کە ش" محمود ترفع"این تجمع باعث شد تا 

ی است کە گفتن. ت بدهی های باقی ماندەشان را بدهدنفر اعالم شدە اذعان نماید و بە معترضین قول پرداخ ۸٠٠

های کارگری ذخیرە صندوق های مالی و بازنشستگی و پس انداز از آنجا کە بە دلیل عدم کنترل آنها توسط سندیکا

. می شوندهموارە مورد سوء استفادە قرار می گیرند قادر بە انجام بە موقع تعهدات شان بە اعضای صندوقها ن

ودە و هنگام مدیران و صاحبان شرکتها اساسا از پرداخت منظم سهم خود بە تامین اجتماعی امتناع نممواقعی نیز 

مختلف  همین وضعیت باعث صدها اعتراض از این نوع در نقاط. بازنشستگی برای کارگران مشکل ایجاد می کنند

نشستگی با قبل از رسیدن بە بازبهمین جهت الزم و مهم است کە کارگران در هنگام اشتغال و .کشور گردیدە است

ران فاسد بە دست گرفتن مدیریت صندوقهای خاص خود از اندوختە صندوق ها مراقبت کنند تا از دست اندازی مدی

 .و کارفرمایان مصون بمانند

 کارگران خدمات شهرداری اعتصاب کردند، شهر پر از زبالە شد

زدی میکشنبە این هفتە در اعتراض بە پرداخت نکردن مطالبات کارگران بخش خدمات شهرداری بیجار از روز 

رداری کارگر شه ٥٠در اثر اعتصاب . ماە گذشتە دست از کار کشیدند ۱٠سە ماە اخیر شان و حق اضافە کاری 

 .دە استاز نتیجە این اعتصاب گزارشی هنوز منتشر نش. زبالە ها روی دست مردم ماند و شهر پر از زبالە شد

 کارگر در مس سرچشمە ٥جروح شدن کشتە و م

لین حوادث ناشی از کار همچنان در حال افزایش اند و چون عوامل حوادث با وجود شناختە شدن توسط مسئو

ە پیش دولتی و کارفرمایان رفع نمی شوند شمار این حوادث و قربانیان آن بە سیر صعودی خود کە از سە ده

ار دادە می کەاخبار بسیاری از این حوادث نە در اختیار رسانە ها قراین در حالی است . شروع شدە ادامە دارد

شمە بە وقوع در این هفتە نیز تنها در اثر دو حادثە شغلی کە در مجتمع مس سرچ. شود و نە در جایی ثبت می شود

استان ای افزون بر آن دو کارگر دیگر نیز در شیراز و یکی از روستاه. پیوست پنج کارگر کشتە و مجروح شدند

وقوع و  مهمترین علل. فارس بە طرز دلخراشی در اثر سقوط از باالبر و افتادن در ماشین سنگ شکن کشتە شدند

ر غیاب تکرار این حوادث صرفە جویی و خساست در ایمن سازی محل ها و ابزارآالت کار و نبود نظارت کافی د

 .ضایی استسندیکاهای کارگری و همچنین آسودگی خیال متخلفین از پیگرد ق

 !مجازات کارگران الستیک پارس ساوە بە دلیل درخواست پرداخت بدهی کارفرما



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 126 126شماره  2021وئیه ژ 2برابر  ،1400تیر  11 جمعه

 

 

- 11 - 

 جُنگ کارگری

درب کارخانە الستیک سازی ساوە کە بە دلیل درخواست کارگران از صاحب کارخانە برای پرداخت بدهی اش بە 

. بە روی کارگران باز شدکارگران در هفتە گذشتە بە دستور کارفرما بستە شدە بود، در سە شنبە این هفتە دوبارە 

با این حال کارفرما از ورود عدەای از کارگران کە در اعتراض هفتە گذشتە شرکت کردە بودند بە بهانە تمام شدن 

این در حالی است کە این کارگران هر کدام سالها سابقە کار در این کارخانە .زمان قراردادهای آنها جلوگیری کرد

ار داد موقت با آنها کە ماهیت شغل شان مستمر است خالف قانون کار محسوب می را دارند و بە واقع انعقاد قر

اما بهر حال از نعمت سر دولت اسالمی و دیوان عدالت اداری کارفرما مجاز است با استناد بە دادنامە ها و . شود

مزدی اش با هر  بخشنامە های فرا قانونی هر وقت بە هر دلیل کە خواست کارگر را ولو بە دلیل درخواست طلب

 !سابقەای کە داشتە باشد از کار اخراج و درب کارخانە را بە روی کارگر ببندد

 تجمع استادان دانشگاە آزاد مقابل مجلس با خواست همسان سازی و افزایش حقوق

ی تمزد هاتنها کارگران و معلمان و دیگر گروە های مزدبگیر نیستند کە بە علت افزایش هزینەهای زندگی و دس

هرا بایستی استادان دانشگاە ها کە ظا. بە اعتصاب و اعتراض بلند می شوند" عدل اسالمی"زیر خط فقر در رژیم 

ندە بە جمع درآمد مکفی داشتە باشند نیز این روزها در اثر نامکفی بودن حقوق هایشان و فشارهای معیشتی فزای

گزاری بە نوشتە خبر. ی زیر خط فقر خود هستندسایر مزد و حقوق بگیران پیوستە و خواستار افزایش حقوق ها

ز عملکرد این ایلنا هیات علمی دانشگاە آزاد اسالمی نیز در نهم تیربا تجمع در مقابل مجلس نارضایتی خود را ا

سازی حقوق خود با همسان:" علت نارضایتی استادان معترض آنطور کە در گزارش آمدە. دانشگاە اعالم کردند

عدم پوشش کامل قانون کار برای کارکنان و اعضای  های دولتی، رسیدگی بە چراییدانشگاهاعضای هیات علمی 

یات هدرصد بیمە بیکاری، رسیدگی بە مسئلە بازنشستگی پیش از موعد اعضای  ٣هیات علمی، تعیین و تکلیف 

 ."هستند... علمی، 

آنها در  ون تومان و نصف حقوق همکارانمیلی ٤بە گفتە استادان هیات علمی دانشگاە آزاد حقوق ماهانە آنها 

 .دانشگاە های دولتی است

 تجمع اعتراضی کارکنان قرار دادی معین هلدینگ خلیج فارس دربندر ماهشهر

های مدیران هلدینگ و فارس در اعتراض بە سیاستهای زیرمجموعە هلدینگ خلیجکارکنان مدت معین شرکت

یشت و حقوق خود در ورودی سایت یک منطقە ویژه اقتصادی اجرا نشدن قوانین مصوب برای بهبهود مع

 .پتروشیمی دست بە تجمع زدند

 ۱۴٠٠تیر ماه  ۱٠

 منبع کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپە

 کارگران نفت ، گاز و پتروشیمی 1400تشکل صنفی از کمپین  12پشتیبانی 

صنایع نفت و پتروشیمی محصول مطالبات  و پیمانکاری ایاعتصاب سراسری، متحد و نیرومند کارگران پروژه 

هایشان، همچنین بە میدان آمدن کارگران رسمی و اعالم پشتیبانی از و ارادۀ مشترک آنها برای دستیابی بە خواست

 .گر، همچون سیل خروشانی بە راه افتاده و پرتوان ادامە داردهای مشترک همدیخواست
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ری ناشی از شرایط بسیار بد محیط های کار در صنایع نفت و گاز و همچنین حقوق و این اعتصاب بزرگ کارگ

ای و پیمانکاری نفت و پتروشیمی در سراسر کشور باشد کە شرایط را برای کارگران پروژهدستمزد ناچیز می

تر اتحاد وسیعبسیار غیرقابل تحمل کرده است، در عین حال بیانگر اتحاد و همبستگی این کارگران و نوید بخش 

های مختلف های ساختمانی، حمل و نقل، بندرها، کارکنان بخشها، معادن، کارگاهکارگران مزدی در کارخانە

این اتحاد و همبستگی . های کشت و صنعت و غیره در دیگر مناطق استآموزش و بهداشت، کارگران شرکت

ارگران باید از حرکت وسیع، مستقل و ارادۀ راسخ الگوئی برای همۀ کارگران است و در این نبرد طبقاتی، همە ک

 .ای و پیمانکاری درس بگیرندکارگران پروژه

های کارگران شاغل درصنایع نفت و پتروشیمی مربوط بە شرایط شغلی ویژۀ آنها و همچنین بخشی از خواست

یگر دعف کرده اند اما اعتراض بە شرکتهای پیمانکاری ای است کە استثمار کارگران را در این صنایع مضا

تمزد خواستە های کارگران اعتصابی خواست مشترک همۀ کارگران در سراسر کشور است مانند اینکە حداقل دس

اعتصاب  ومیلیون تومان کمتر باشد، حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، منع اخراج، حق اعتراض  ۱٢نباید از 

 .ی و غیره، وط کار، برقراری استانداردهای الزم بهداشتی، ایمن، پرداخت بموقع مزدها، بهبود شرایط کار و محی

 !صنایع نفت و پتروشیمی ای و پیمانکاریکارگران اعتصابی پروژه

دستمزدهای  وهمانگونە کە شما بە درستی متوجە شده اید برای مبارزه با شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای موقت 

یازمند بە نچیز ما کارگران باید متحدانە و سراسری عمل کنیم و همچنین ناچیز و دیگر مطالباتمان بیش از هر 

ما . مان برداریم تنها با اتحاد و همبستگی همانند شما می توانیم قدمی برای دستیابی بە سمت مطالبات. تشکل هستیم

پیشبرد بهتر ترین درودها و فشردن صمیمانۀ دستانتان، از تجارب شما در این اعتصاب برای ضمن ابراز گرم

 .مبارزاتمان بهره خواهیم گرفت

لف و وحدت و ایجاد سندیکاها و سایر تشکالت مستقل کارگری، اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مخت

مچنین ههمبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و نهادهای قدرت و 

ر د، ضرورتی مبرم (کمک بە کارگران اعتصابی و خانوادهای آسیب پذیر)ندوق همیاری تالش برای ایجاد ص

 .باشداستمرار این مبارزه می

زنان و  ما از همۀ کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، خبرنگاران و از همۀ

شتیبانی کنند و کارگران کارگری حق طلبانە پخواهیم از این حرکت مردان زحمتکش و شرافتمند جامعە می

 .هایشان کە خواست همۀ کارگران است، بی دریغ یاری نماینداعتصابی را برای دستیابی بە خواست

 !شانپرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی بە حقوق و خواست های بحق

 !زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

 ۱٤٠٠/تیر / ۶

 :امضاها
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