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 یادداشت 

 سازی سرآغاز دور تازەای از حملە بە حقوق زحمتکشان استرد الیحە همسان

 صادق کار

 

الیحە دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان کە اخیرا برای تصویب از طرف دولت روحانی برای 

و بە رو رمجلس  ١٤٠٠نمایندگان مجلس ارسال شدە بود، با مخالفت "الیاس نادران" رئیس کمیسیون تلفیق بودجە 

ای دولت لی برشد. الیاس نادران دلیل مخالفت خود با الیحە دولت را تورم زا بودن همسان سازی و ایجاد تعهد ما

ک بە ی اعالم کرد. حسن شریعتمداری نمایندە خامنەای در روزنامە کیهان نیز کە خودش را نخود هر آشی بنا

ادر صیا جواز مصونیت دائمی برای او جهت این دخالتها عادت دیرنیە میکند و رهبر جمهوری اسالمی هم گو

تصویب  جە باکردە است، در یادداشتی کە در روزنامە کیهان منتشر کرد با دالیل مشابە رئیس کمیسیون تلفیق بود

ولت ع و دالیحە همسان سازی بە مخالفت پرداخت. این مخالفتها آنهم توسط کسانی کە قبال از همسان سازی دفا

ا ی ظاهررا بخاطر تعلل در پذیرفتن آن مورد حملە قرار می دادند، بە نظر عدەای از نزدیکان روحانروحانی 

قیحانە دو وفتار رعجیب و غیر قابل انتظار بودە است. آنها این دو را بە دورنگی متهم کردەاند. با این اوصاف این 

اند، بە م کردەکە این دو تن را بە دورنگی متهتن از مدعیان زبان دراز و بی حیای عدالتخواهی حتی برای آنهایی 

ا بی بشان  هیچ وجە عجیب و غریب نیست. از اول هم روشن بود کە آنها اعتقادی بە این مسائل ندارند و مخالفت

 .عدالتی های دولت نئولیبرالها موقتی، ابزاری و رقابتی بودە است

انەای بیش نیست. چرا کە بنا بە گفتە کارشناسان اقتصادی و مخالفت این دو بە بهانە ایجاد تعهد مالی و تورم نیز به

سیاسی نقش افزایش دستمزد همە کارگران نیز نقش چندانی در افزایش تورم ندارد، تا چە برسد افزودن چندرغاز 

بە حقوق های بازنشستگان. تعهد مالی برای دولت نیز ایجاد نمی کند. بودجە آن قرار بودە از بابت بازپرداخت 

ش کوچکی از بدهی های دولت بە صندوق تامین اجتماعی تامین شود. از اینها گذشتە اگر اجرای همسان سازی بخ

باعث تورم و تعهد مالی برای دولت می شود، و این آقایان نگران آن هستند، چرا در گذشتە کە اجرای آن بە عهدە 

این آقایان پس از گرفتن دولت از دست رقبای  دولت روحانی بود، این حرفها را نمی زدند؟ قضیە اما این است کە
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شان، دارند روی واقعی خودشان را چنین عجوالنە رو می کنند. و این تازە گام اول آنهاست در این مسیر. اما چند 

رنگتر از اینها آن کسانی هستند کە در انتصابات اخیر تمام امکانات شان را در خدمت حمایت از رئیسی قرار دادند 

 .یادی هم بکار بردند تا کارگران را هم بە دنبال خودشان بکشانند! کە البتە یخ روی سنگ شدندو سعی ز

سد. با وجود مخالفت این دو چهرە شاخص طرفدار دولت رئیسی، تصویب این الیحە عمال منتفی بە نظر می ر

جدید نظر بە ت روحانی وادار مگر اینکە بازنشستگان با گستردەتر کردن مبارزات شان اینها را نیز بە مانند دولت

 .در تصمیم شان کنند

و  ی بوددولت روحانی کە خود از اساس مخالف همسان سازی حقوق بازنشستگان بویژە بازنشستگان تامین اجتماع

ین ق تامدر نهایت نیز هم آن را در اثر شدت مبارزات بازنشستگان بطورنصفە نیمە و با دست اندازی بە صندو

 زی همع از حساب صندوق بازنشستگی خود کارگران اجرا کرد، موافق دائمی کردن همسان سااجتماعی و در واق

لمثل اضرب  نبود. بهمین جهت از ارسال الیحە بە مجلس تا هفتە های پایانی دولت خود پرهیز کرد. اما بە سیاق

ود خوطلبانە مثل معروف، کە می گوید، "زدی ضربتی، ضربتی نوش کن" چون می دانست دولت و مجلس جدید دا

هم  اد تااو و مجلس قبلی حاضر بە تصویب این الیحە نمی شوند، در پایان کار دولت خود آن را بە مجلس فرست

 .حمایت ظاهری آنها در همسان سازی را رو و تالفی کند و هم دست اندازی سر راە حریف قرار دهد

ت. اجرای دە اسد نتیجە مبارزات مستقالنە خودشان بوهر گاە مردم توانستەاند امتیازی از دولتمردان بە دست آورن

 ە خودنصفە و نیمە همسان سازی نیز نە از کرم نداشتە دولت لیبرالی روحانی، بل کە نتیجە مبارزات فشرد

ە رل همبازنشستگان و تحت هدایت تشکلهای مستقل خود آنها حاصل شدە است. با این وجود اما با افتادن کنت

شین شان نە پیست محافظە کاران افراطی، آنها بە رغم ادعا ها و وعدەهای در ظاهر عدالتخواهانهادهای قدرت بە د

ا قیب رو آن همە اشک تمساح ریختن برای معیشت خراب مردم و خالی شدن سفرە های مردم از طعام، حاال کە ر

 نصفە مین همسان سازیبە حاشیە قدرت راندەاند، همان دست آوردهای مبارزات کارگران و بی چیز شدگان و ه

 .نیمە را نیز حاضر نیستند بپذیرند

نها قصد آی کە رد الیحە همسان سازی در واقع بە منزلە از میان برداشتن آن در آیندە نزدیک است. البتە اقدامات

کە ن را ارگراکدارند انجام دهند، تنها شامل از بین بردن همسان سازی نمی شود، آنها قصد دارند تە ماندە حقوق 

بات مناس حکومت در اثر مبارزە زحمتکشان موفق بە از بین بردن آنها نشدە را بکلی از ریشە بر کنند و همان

افی کگشت. ارتجاعی استاد شاگردی را جایگزین آنها نمایند. برای درک قضیە الزم نیست بە گذشتە خیلی دور بر

ی آنها چە هاث های سازمانهای کارفرمایی و دنبالاست نگاهی بە طرح های اتاق بازرگانی در چند ماە گذشتە و بح

 جلسە هنگام تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار و استقبال اتاق بازرگانی از صحبتهای رئیسی در نخستین

 .انتخاباتی وی کە توسط اتاق بازرگانی و سازمانهای کارفرمایی ترتیب دادە شد بیندازیم

یلیاردی دولت بە صندوق تامین اجتماعی است کە قرار بود بودجە همسان هزار م ٤٠٠نکتە قابل تامل دیگر بدهی 

سازی از طریق پرداخت بخشی از بدهی های دولت تامین شود. بە نظر می رسد دولت جدید نیز مانند دولت 

روحانی برای دارایی صندوق تامین اجتماعی کیسە دوختە و نە تنها قصد دادن بدهی های خود بە صندوق تامین 

ماعی را ندارد بلکە حاضر هم نیست بخشی از آن را صرف بهبود وضعیت ناهنجار صاحبان واقعی صندوق اجت

کند. قطعا دست اندازی بە سرمایە های تامین اجتماعی و سوء استفادە از آن در دولت رئیسی نیز ادامە و ممکن 
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نیز قابل تامل است. دولت رئیسی حتما است افزایش پیدا کند. مخالفت با تصویب الیحە همسان سازی از این زاویە 

روی استفادە از صندوق مالی تامین اجتماعی برای تامین بخشی از کسری بودجە حساب باز کردە و مجلس نیز با 

تصویب نکردن الیحە همسان سازی راە را برای سوء استفادە دولت از آن فراهم می کند. بهمین جهت دور از 

مین اجتماعی وخیمتر از گذشتە و ارائە خدمات بە اعضای تحت پوشش تامین انتظار نیست کە وضعیت مالی تا

اجتماعی کاهش و سهم اعضای صندوق از هزینە دارو و درمان نیز افزایش پیدا کند. کاهش سهم حق بیمە 

کارفرمایان یکی از خواستە های کارفرمایان بودە کە تا کنون عملی نشدە است. بە احتمال زیاد دولت رئیسی و 

مجلس با آن موافقت خواهند کرد. در صورت تصویب این درخواست بخش قابل توجهی از منبع درآمد اش را از 

دست خواهد داد. نا گفتە پیداست کە تاوان آن را بازنشستگان و کارگران باید بپردازند. بنا بر این سرنوشت بودجە 

رداخت کند در ابهام می ماند. نتیجە این اقدامات بیمە تکمیلی نیز کە قرار بود تامین اجتماعی بخشی از آن را پ

قطعا بە بیشتر شدن هزینە های بازنشستگان و بدتر شدن وضعیت معیشتی شان خواهد شد. در مورد شاغلین نیز 

همین فرایند با اجرای طرحهایی مانند، امحاء حداقل دستمزد، منطقەای کردن و منجمد کردن دستمزدها، سپردن 

ران بە کارفرمایان و گسترش مناطق آزاد تجاری و آزاد سازی قیمتها... دنبال خواهد شد. با این اختیار بیمە کارگ

همە اجرای هرکدام از این طرحها بستگی بە واکنش مردم خواهد داشت. سطح کنونی مبارزات مردمی و مجموع 

انجام اقدامات و برنامە  شرایط کنونی بە نظر نمی رسد بە محافظە کاران مسلط بر ارکانهای اصلی قدرت فرصت

هایی را کە بە بدتر شدن وضعیت آنها منجر بشود بدهند. تمرکز قدرت در دست محافظە کاران لزوما تضمینی 

 .برای اجرای برنامە های آنها ایجاد نمی کند

 

 

 !ری پایان دهیدسرکوب سندیکاهای کارگبه 
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 موندراگون بخش پنجم یتعاون ۀتجرب

 خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

 

 ادامە -ساختار سازمانی  .3

گروه،  کم برهمگی تعاونیهای متشکل در گروه موندراگون، عالوه بر تبعیت از معماری )ارشیتکتور( استاندارد حا

 ت، کەاز یک سری ویژگیهای ساختاری برخوردار اند. شاید چشمگیرترین آنها تعهد پرداخت حقوق منصفانە اس

ە مدل مدیریت ریتی واحدی را اعمال می کنند کاست. تعاونیها همچنین مدل مدی 9بە  ١امروزه نسبت دیفرانسیل آن 

ده و مشارکتی موندراگون نامیده می شود. این مدل، اصول کانونی تجربۀ موندراگون را بە تفصیل مدون کر

د، ده انمعیارهائی را برای طراحی روندهای مدیریتی در سازمانهای مختلفی کە گروه موندراگون را تشکیل دا

 عرضە کرده است.

ی یا های تاریخفرن گذشتە تعاونیهای بر پایۀ جغرافیائی، و در برخی موارد نادر مبتنی بر قرابت 8٠دهۀ تا واخر 

ن الی آمفرهنگی، گروهبندی شده بودند. یک کارکرد اساسی حاکم بر موندراگون، اگرچە غیررسمی، توسط بازوی 

ک کل ینوان حد هماهنگ کننده گروه بە عدر گروه جا افتاده است و آن اقدام مؤثر این بازوی مالی بە عنوان وا

سمیت یافت. ر جتمع تعاونی موندراگونم سیستم مناسبات بین تعاونیها در واحد جدیدی بە نام ١99١است. در سال 

بیش از  عضویت در مجتمع تعاونی انتخاب داوطلبانۀ هر تعاونی منفرد بود و هست. در زمان تأسیس این واحد،

خش بعدها بد. این تعانیها در سە بخش بزرگ گروهبندی شدند: مالی، تولید و توزیع. تعاونی بە آن پیوستن ١٠٠

نام  2٠٠8چهارمی نیز بە این بخشها افزوده شد: بخش دانش )شامل تحقیق، آموزش و خدمات حرفە ای(. در سال 

 مجتمع از مجتمع تعاونی موندراگون بە مجتمع موندراگون تغییر داده شد.

ی هماهنگی عملیات گروه موندراگون یک سری ارگانهای مدیریتی فوق تعاونی و بین تعاونی را مجتمع نامبرده برا

ایجاد کرده است. کنگرۀ تعاونیها، عالیترین ارگان تصمیم گیرنده گروه موندراگون بە عنوان یک کل است. این 

درصد از کارگران عضو  ١5 ارگان معموالً هر چهار سال یکبار تشکیل می شود، اما کمیتۀ دائمی، شورای کل یا
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 65٠مجتمع می توانند خواهان برگزاری کنگرۀ فوق العاده شوند. هیئتهای نمایندگی اعزامی بە کنگره، کە شامل 

 هیئت می شوند، توسط اعضای تمام اتحادیە ها انتخاب می شوند.

ی خاب نمتوسط کنگره انتکمیتۀ دائمی مجتمع بر اجرای سیاستهای مصوب کنگره نظارت دارد. اعضای این کمیتە 

انتخاب می شوند. خود این شوراها از  –گروهبندی پیشگفتە  ٤شورای  –"شورای بخش"  ٤شوند، بلکە توسط 

وزیع تبخش )مالی، تولید،  ٤اعضای شورای حکام شرکتهائی اند کە در بخش مربوطە عضویت دارند. هر یک از 

ل کخش در کە تعداد آن متناسب تعداد اعضائی است کە آن بو دانش( یک هیئت نمایندگی در کمیتۀ دائمی دارد، 

 اعضای مجتمع دارد.

ست. معاون دبیرکل ا ٤رگان اجرائی گروه تعاونیهاست. این شورا متشکل از دبیرکل شورا و ا شورای کل مجتمع

باحثۀ ماگون هر یک از معاونان یکی از بخشهای گروه را نمایندگی می کند. از پس از ایجاد مجتمع تعاونی موندر

ن عاونازنده ای در بارۀ تمرکز قدرت در ارگانهای اجرائی مجتمع جریان داشە است. شورای کل، و بە ویژه م

 اب ازدبیرکل دارای اختیارات وسیع و چنان سطحی از دسترسی بە اطالعات عملیاتی دارند، کە پس گرفتن حس

شوار دفرد، ق اولی برای مجامع عمومی تعاونیهای منآنان و رسیدگی بە تصمیمات آنان را برای کنگره، و بە طری

ود مع وجمی کند. تذکر این نکتە نیز مهم است کە ارگان نظیر شورای اجتماعی تعاونیهای منفرد، در سطح مجت

تعادل درت مقندارد. بسیاری از تحقیقات بر تمرکز مدیریتی شدید در ساختارهای مدیریت فوق تعاونی و فقدان یک 

رسی ه بە کاز کنگرۀ کم تحرک، کە قادر باشد تفاسیر متفاوتی از رسالت و سمتگیری استراتژیک گروکننده، غیر 

 بنشاند، تأکید کرده اند.

ا انتخاب ر، بعضی از تعاونیها راه جدائی از گروه ١99١از پس از تأسیس مجتمع تعاونیهای موندراگون در سال 

گ و موفق نیز دو تا از تعاونیهای بزر 2٠٠8اند. در سال  کرده اند و در مسیری مستقل و خودویژه گام نهاده

تخصص ساخت فوالد ضد (، مAMPOاو. )(، متخصص ساخت بدنۀ اتوبوس، و آ.ام.پ.Irizarایریزار ) –گروه 

ر و تصمیم گرفتند از گروه جدا شوند. ترک گروه و بازگشت بە آن رویداد ناد –زنگ و ریختە گری آلیاژ باال 

موندراگون  ١993( کە بە نوبۀ خود گروه تعاونی بزرگی است، در سال ULMAمثالً او.ال.ام.آ. )نامعمولی نیست. 

یب جنبش ، دو باره بە آن پیوست. این تغییرات در ترک2٠٠2را ترک کرد و پس از حدود ده سال، یعنی در سال 

، طە شانمجمع عمومی مربوتعاونی موندراگون بسادگی بیانگر این واقعیت اند کە تعاونیهای منفرد، از طریق 

 اساس بازیگران کامالً مستقلی در گروه باقی می مانند.

نیز  ونها، چسبی کە تعاونیها را بە هم می چسباند، سوای عضویت رسمی آنها در گروه موندراگون، همانا تعهد آ

 ر اند:اتکای آنها، بە یک سری مکانسمهای همبستگی بین شرکتی است. این مکانیسمها شامل اقالم زی

 آ-سیستم مشترکی برای تأمین اجتماعی است، کە توسط مجتمع تعاونی الگون( روLagun- Aro مدیریت )

می  می شود )طبق قوانین اسپانیا مشاغل شرکتهای تعاونی "خود اشتغالی" یا "خویش فرمائی" محسوب

نمی  کارگران مزدیشوند و بنابراین مشمول حمایت قانونی ایام بیکاری و سایر اشکال حمایت دولتی 

 شوند(؛

 دسترسی بە اعتبارات بانک تعاونی؛ 

 .و مهمتر از همە مکانیسمهائی کە سود و تعهدات را در درون گروه تعاونیها بازتوزیع می کنند 
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وت متفا وقتی شرکتها بە تعاونی می پیوندند، توافق می کنند کە درصدی از سودشان را، کە در بخشهای مختلف

و  ی زندتعاونی واریز کنند. این صندوق بە بە هنگام بحران بە حمایت از شرکتها دست م است، بە صندوق بین

رگران ای کاامکانات حرفە ای را برای ارتقاء کارگران فراهم می آورد. تعاونیها همچنین متعهد می شوند کە بر

زی از حو بارنموندراگون بە شرکتهائی کە دست بە "اندازه کاهی" می زنند، کار ایجاد کنند. این جنبە از سیستم 

 اثرات بحرانهای اقتصادی در سطح کل اشتغال می کاهد.

تهای در مجموع باید گفت کە ترسیم موندراگون بە طریقی سرراست و تک وجهی ممکن نیست. مناسبات بین شرک

ونی و ر تعاهبە منفرد و گروه تعاونیها همیشە پیچیده همراه با تعادلی دینامیک بوده، کە مستلزم رویکرد ویژه 

عمل"  کە درتغییر مناسبات بە فراخور زمان است. تورنبول سیستم موندراگون را بە عنوان "نمونە ای حاکمیت شب

ین وه اتوصیف کرده است. این توصیف کوتاه مناسبی برای چیزی اساساً متعادل و در تحول دائمی است. بە عال

کە  عناستفیائی کوچکی در مجاورت هم قرار دارند، بە این مواقعیت کە اکثریت بزرگ تعاونیها در منطقۀ جغرا

نگ کە ر شبکە های رسمی همواره با بە شبکە های پر تاروپودی از مناسبات شخصی و خانوادگی پوشیده شده اند

 و بوی خاصی را بە زندگی سازمانی تعاونیها و روندهای مدیریتی در آنها می بخشند.

 

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 !دولتی نمی خواهند، اتحادیە مستقل می خواهندکارگران شورای اسالمی و تشکل 

 صادق

 

کە در  خود ٧شورای سازماندهی اعتراضات کارگران شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت در بیانیە شمارە 

قابل در م تیر متن آن منتشر شد در کنار مسائل مهم مرتبط با اعتصاب و عقب نشینی تعدادی از کارفرمایان 22

یی و غرافیااعتصابی، اشارەای هم بە تاثیر نداشتن تشکل سراسری و موقعیت پراکندە شرکتها از لحاظ جکارگران 

بل تە قادشواری های کە این نقصان سر راە هماهنگی کارگران شرکت کنندە در اعتصاب داشتە است نمودە کە نک

 . .تاملی است و جا دارد در پی راە حلی برای آن بود

ن یاهر کدام از  گفتە می شود:" دوستان! همە میدانیم کە مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. ٧در بیانیە شمارە ی 

 سری ومراکز در دست پیمانکاران متعددی است. و بدلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سرا

 " .سازیمقراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است. باید پلە پلە زمینە های آنرا ب

ت ذاکرامهمانطور کە بە صراحت در این بخش از بیانیە آمدە نداشتن تشکل سراسری کار هماهنگی و سازماندهی 

 مورد دستە جمعی با کارفرمایان را دشوار نمودە است و همین نقصان ممکن است از طرف کارفرمایان و دولت

 .سوءاستفادە قرار بگیرد

شورای سازماندهی اعتراضات، سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار  ٧ە یک روز بعد از انتشار بیانیە شمار

یک بیانیە حمایتی از اعتصابیون بە کارگران نفت پیشنها تشکیل سندیکا در شرکتهای پیمانکاری را داد. این 

درستی  پیشنهاد احتماال بعنوان راە حل جهت رفع مشکل هماهنگی از طرف این سندیکا ارائە شدە است و پیشنهاد

است. تشکیل سندیکا بە کارگران امکان می دهد کە هماهنگی بین خودشان بوجود آورند و بطور دمکراتیک در 

مورد مسائل شان تصمیم بگیرند. با این اوصاف اما تشکیل سندیکا زمان بر است و در شرایط حاضر کمکی بە 

تخاب یک یا چند نمایندە بە تناسب تعداد رفع مشکل کارگرانی کە نیاز عاجل بە هماهنگی دارند نمی کند. ان

کارگران هر شرکت برای ایجاد هماهنگی با شورای سازماندهی شاید راە کار مناسبتری در مقطع کنونی باشد. اما 
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بە صورت هیچ ساختار دیگری کارآیی سندیکا را ندارد. بنا بر این تشکیل سندیکا در چشم انداز بلند مدت تر الزم 

 . .رار گیرداست مورد توجە ق

ست شورای سازماندهی تا همین جا با وجود نبود تشکل سراسری کار بزرگ و ارزشمندی کردە کە توانستە ا

ابی را اعتص کارگران دەها موسسە پراکندە و جدا افتادە از هم را در مناطق مختلف بە اعتصاب راضی کند و چنین

 ا بە مدتاری و استواری شرکت کنندگان در اعتصاب ردهە گذشتە دیدە نشدە سازمان دهد و پاید ٤کە نظیرش در 

نیە ی ر بیادروز حفظ کند و کارفرمایان و دولت را بە عقب نشینی های معینی وادار نماید. اما همانطور کە  25

 ن کارآنها هم قید گردیدە ساختار شورای سازماندهی پاسخگوی همە نیازهای اعتصابیون نیست و. همین نقصا

ر سر نگی بمعی بە نمایندگی از طرف همە اعتصابیون با دولت و با کارفرمایان را دشوار و هماهمذاکرە دستە ج

 .مذاکرە و مطالبات را دشوار تر می کند

 تشکل یک وسیلە و ظرف سازماندهی است و الجرم بایستی ساختاری داشتە باشد کە هم جوابگوی نیازهای

 ست کەعنوان و اسم نیست، ساختار و دمکراتیک بودن آن ا مبارزاتی کارگران باشد هم دمکراتیک. یعنی مهم

ی یە هااهمیت دارد. جنبشهای کارگری ساختارهای تشکیالتی مختلفی را تا کنون تجربە کردەاند تا بە اتحاد

کنون  ال تاامروزی رسیدەاند. اتحادیە های کارگری نیز ممکن است کمبودهایی داشتە و داشتە باشند، اما بهر ح

ە سیع بدیگری نتوانستە جای آنها را پرکند درست بهمین خاطر است کە هنوز اتحادیە ها در سطح و هیچ تشکل

 عالیتفحیات و فعالیت شان ادامە می دهند. در ایران نیز سنت اتحادیەای در دورانی کە اتحادیە ها فرصت 

 .مایندان بنندگی و حقوق کارگرداشتەاند غالب بودە است و اتحادیە ها توانستەاند کمک شایانی در بهبود سطح ز

آری تشکل سراسری مستقل یک نیاز عاجل است. نبود آن همانطور کە در بیانیە ی شورای سازماندهی 

ران کارگ اعتراضات هم آمدە است سازماندهی اعتصاب و هم چنین دفاع سازمانیافتە و موثر از مطالبات و حقوق

د. ایجاد هماهنگی در اعتراضات کارگری را دشوار می کنو مذاکرە دستە جمعی با کارفرمایان و دولت و 

فع خود ی مناکارگران اگر تشکل مستقل پایدار وکارآ و دمکراتیک نداشتە باشند دیگران برای آنها بە میل مقتضا

 .تشکل و نمایندە درست می کنند

ە های اخیر و وعدە دادن باز کردن میدان برای تشکیل شوراهای اسالمی دولتی توسط وابستگان بە رئیسی در هفت

اجازە تشکیل تشکلهای کارگری در مناطقی کە کارگران در اعتصاب هستند، توسط مدیران وزارت کار، از نشانە 

های بارز اینگونە تالشها جهت ساختن تشکل و تراشیدن نمایندە های قالبی برای کارگران و پر کردن خالء 

سالمی کار تشکیل شوراهای اسالمی کار در واحدهای بزرگ تشکلهای کارگری واقعی است. قانون شوراهای ا

صنعتی را منوط بە تصویب آن توسط دولت کردە است. حال با توجە بە رشد اعتراضات کارگری بە نظر می رسد 

دولت برای مقابلە با اعتراضات کارگری و تالشهایی کە از طرف فعالین کارگری برای تشکیل نهادهای مستقل 

یان است میدان را برای تشکیل شوراها توسط خانە کارگری های فرصت طلب دارد باز می کند. سندیکایی در جر

بهر صورت این یک بدە بستان بین این جریان ارتجاعی و ضد کارگری با دولت ارتجاعی رئیسی است کە در 

را خود  ازای حمایت خانە کارگری ها از رئیسی در انتصابات ریاست جمهوری صورت می گیرد. این خالء

کارگران باید با نظر داشت شرایط و سازماندهی سندیکاهای مستقل پر کنند. مقدمتا با شرکت نکردن در جلساتی کە 

برای تشکیل شورای اسالمی تشکیل می دهند، می شود مانع کار آنها شد. کارگرانی کە قادر شدەاند اعتصاب 
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ی توانند نهاد های سندیکایی مستقل خود شان را هم سراسری کنونی را با وجود همە موانع رقم بزنند، حتما م

سازمان بین المللی کار نیز بر حق کارگران برای تشکیل اتحادیە و بستن  98و  8٧سازمان دهند. مقاولە نامە های 

قراردادهای دستە جمعی تاکید دارد. مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار شوراهای اسالمی کار نا 

مشورتی، غیر دمکراتیک هستند و قانون ناظر بر تشکیل آنها ناقض این مقاولە نامە ها ست. زیرا مستقل. 

کە:نمایندە کارفرما و ولی فقیە درآنها حضور و نظارت می کنند، وظیفە خود را دفاع از حکومت و انقالب می 

، دولت حق انحالل آنها را دارد و دانند، کاندیداهای شرکت در آنها بایستی توسط نمایندگان کارفرما تائید شوند

 .ماهیت ایدولوژیک دارند. اینها همە مواردی هستند کە حقوق سندیکایی کارگران را نقض می کنند

 

 

 !زاد باید گرددآسیاسی زندانی 
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 نظری بر رویدادهای کارگری هفتە گذر و

 جنگ کارگری

 

 ادامە اعتصاب کارگران صنعت نفت

ر نهاد. تعداد روز خود را پشت س 2٥ادامه پیدا کرد و  اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفته نیز

نهادهای  نیز گذر کرد. همچنین حمایت گروە های کارگری و اشخاص و 110کارگران شرکتهایی شرکت کنندە در آن از 

 ن شرکتمدنی از این اعتصاب تاریخی و شکوهمند بیشتر و از لحاظ ترکیب اجتماعی متنوعتر شد. سندیکای کارگرا

کارگران  تیر منتشر کرد از 22در بیانیه ای که در حمایت از این اعتصاب و مطالبات کارگران اعتصابی در واحد 

 .خواست سندیکاهای مستقل خاص خود را در شرکتهای نفتی تشکیل دهند

از عدادی خود با اشارە به پیشنهادات ت ٧شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانکاری نیز در بیانیه شمارە 

ا شروع بروز کار موافت خود را  20روز مرخصی ماهانه در ازای  10کارفرماها مبنی بر پذیرش افزایش دستمزد و 

و بصورت  روز مرخصی مبنای مذاکرە برای همه شرکتها 10مداکرە مشروط به اینکه پیشنهاد دوبرابر شدن دستمزد و 

گران را خواسته اصلی کار ٤یانیه خود همچنین پذیرش قرارداد جمعی باشد اعالم کرد. شورای رهبری اعتصاب در ب

 .کف خواسته های خود برای مذاکرە تعیین کردە است

 کارگران رسمی صنعت نفت بە دولت تا پایان تیر مهلت دادند تا افزایش دستمزد شان را عملی کند

نها هشدار منتشر کردند به آ تیر خطاب به مسئولین دولتی 21کارگران رسمی صنعت نفت در بیانیه ی تازەای که در 

اض بر ه اعتردادند که اگر در پایان تیر افزایش دستمزدهای شان در لیستهای حقوق منظور نشود، آنها نیز دوبارە ب

 .خواهند خواست

رآورده شدن بنسبت به  26پایگاه اطالع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران با انتشار اطالعیه شماره  ":

 ت خود به مسئولین اولتیماتوم داده است . در این اطالعیه آمده استمطالبا

است  کس دخیلبه هرآن… به همه)منظور از همه:باال تا پایین مملکت، وزارتی، امنیتی، نظارتی، تماشاچی، بوقچی و :

، آخرین ن نفترکنایا خود را دخیل می داند، و به هرآنکس که دخیل است اما خود را دخیل نمی داند(: حقوق تیرماه کا

ی یا ی، هرکسسال جفا نسبت بدان هاست، اگر حق خود را گرفتیم که فبها، اما اگر به هر دلیلی، هرجای8فرصت جبران 

در  هر ناکسی باعث شود کارکنان نفت از حقوق و مزایای خود محروم شوند)حتی بمقدار اندک( منتظر حضورمان

 " .میدان باشید

 اب در هفت تپەآغاز دور دیگری از اعتص
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رماە در تی 22در هفدهمین روز اعتصاب کارگران بخش دفع آفات هفت تپه، بقیه کارگران این مجتمع بزرگ نیز از 

هفت  ندیکایاعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و چند مطالبه صنفی دیگر مبادرت به اعتصاب نمودند. کانال تلگرامی س

فوری  شروع اعتصاب منتشر کرد خواسته های اعتصابیون را:" خروج تپه در اطالعیه کوتاهی که بالفاصله پس از

 .کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین و پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران" اعالم نمود

ر دت قرامگفتنی است که مالک اختالسگر خلع ید شدە هفت تپه بعد از خلع ید با پرداخت نکردن دستمزدها و کاهش 

ه برگران را لیه کاعقداماتی از این دست شروع به انتقامجویی از کارگران نمودە است و دامنه آزار و اذیت خود دادها و ا

ارگران، ککایات شحدی باال برد که آنها را وادار به اعتصاب کردند. در این میان مسئولین دولتی نیز با بی توجهی به 

دولتی  سئولینمست که اقدامات کارفرما خالف قوانین موجود است و کارفرما را همراهی و حمایت کردند. این در حالی ا

 .و بخصوص ادارات کار وظیفه دارند مانع اقدامات خالف قانون اسد بیگی شوند

 تجمع اعتراضی کارگران نانوایی ها در مشهد

ن و فشار تا کنو ٩8تیر ماە در اعتراض به ثابت ماندن دستمزدهای شان از سال  20کارگران نانوایی های مشهد در 

ارگران ل از کهای معیشتی در مقابل استانداری شهر مشهد تجمع و خواستار افزایش دستمزدهای خود شدند. ایلنا به نق

جناس اشرکت کنندە در تجمع اعتراضی کارگران نانوایی ها نوشت: نرخ تورم روندی افسار گسیخته دارد و قیمت 

وز هیچ تغییری تا به امر ٩8ه، چندین برابر افزایش یافته اما دستمزد از سال مصرفی سبد خانوار در طول دو سال گذشت

وایی ها ان ناننکرده است. گذراندن معیشت با سطح دستمزد فعلی و قیمت کاالها میسر نیست. " گفتنی است که کارفرمای

ی ار در حالین رفترە می رفتند. اسالهای متمادی به بهانه باال بودن هزینه پخت نان از افزایش دستمزد کارگران شان طف

ن فرمایاعلیه کارگران اعمال می شود که قیمت نان طی این مدت مجموعا بیش از صد درصد افزایش یافته است. کار

 .ی استچیزی را که برای خودشان روا می دانند، همان را برای کارگران شان روا نمی دانند! قضیه بهمین سادگ

 در رشت و اهوازتجمع اعتراضی بازنشستگان 

واستار تیرماە بطور همزمان در این دوشهر تجمع و خ 20بازنشستگان و مستمری بگیران شهرهای رشت و اهواز در 

د تورم درص ٤0افزایش حقوق های خود شدند. بازنشستگان معترض در این دو تجمع خواسته های خود را لحاظ کردن 

 ": سه ماهه گذشته در حقوقهای بازنشستگی خود و

سال،  30بگیر اقلقانون تامین اجتماعی برای از کارافتادگان و بازماندگان و رساندن حقوق آنها به حد 111اجرای ماده 

سازی مرحله دوم، رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار، پرداخت حق درصد باقی از متناسب 2٥پرداخت 

ر نظر مندی به بازنشستگان خواهر و درداخت حق اوالد و عائلهایثارگری به بازنشستگان ایثارگر تامین اجتماعی، پ

داخت مندی برای افرادی که همسر فوت کرده و یا طالق داده دارند، اجرای قانون الزام درمان، پرگرفتن حق عائله

له دوم سازی مرحبر اساس متناسب ٩8و  ٩٧های ، اصالح حقوق پایه بازنشستگان سال1٤00الفاوت فروردین ماه مابه

 ."های معترضان استگرایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی از دیگر خواستهو اجرای سه جانبه

 داری کوت کوت عبدهللا در کارونتجمع اعتراضی کارگران شهر

ردند. کتیر ماە مقابل فرمانداری شهر کارون تجمع  22کارگران شهرداری کوت کوت عبدهللا برا چندمین بار در 

ل اە امسامعترض که هنوز دستمزدهای دو ماە آخر سال گذشته شان را دریافت نکردەاند و دستمزدهای سه مکارگران 

رفرما که اقع کاوآنها نیز بطور کامل به آنها پرداخت نشدە است، گفتند که درب فرمانداری به روی آنها بسته شدە. در 

ه از کن رفتار می کند و تا آنجا پیش می روند یک شرکت پیمانکاری است هر جور که میل اش می کشد با کارگرا

شواری دپرداخت به موقع دستمزدهای ناچیز کارگران زحمتکش هم خودداری می کند و با این رفتار بیشرمانه رنج 

ب ادارات ت و درتامین معیشت را بر خانوادە های کارگری تحمیل می کند. اما مسئولین دولتی در مقابل این ظلم ها سکو

 .وی کارگرانی که تنها حق قانونی خود را طلب می کنند می بندندرا به ر

 تجمع اعتراضی کارگران مخابرات روستایی در مشهد
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رات تیرماە کارگران مخابرات روستایی استان در اعتراض به تبعیضات مزدی و شغلی بین کارگران مخاب 1٩در 

لبات ردن مطاطی سالهای متمادی تجمع و خواستار عملی کروستایی با سایر کارکنان مخابرات و عدم اجرای طبقه بندی 

ت روستایی به به این سو شدند. گفتنی است که کارگران مخابرا ٩٤خود و پرداخت مابه التفاوت حق طبقه بندی از سال 

 غلیازات شرغم انجام کار مشابه با دیگر همکاران خود در مخابرات شهری دستمزد کمتری می گیرند و از بعضی امتی

 .و مزایای مزدی که به همکاران شان می دهند و به آنها نمی دهند ناراضی و معترض اند

 اعتصاب کارگران نواحی هشتگانە شهرداری در اهواز

ثر کارگران تیر در اعتراض به بخشنامه ای که اک 22کارگران خدماتی و اجرائیات نواحی هشتگان شهرداری اهواز در 

س در ب و سپدیپلم سواد دارند از تبدیل وضعیت استخدامی شان محروم می کند، اعتصا شهرداداری را که کمتر از فوق

 .مقابل ساختمان های استانداری و شهرداری تجمع کردند

الم پلم اعاین اعتصاب به دنبال بخشنامه وزارت کشور که شرط شرکت در آزمون استخدامی را داشتن لیسانس و فوق ی

ین بن شرط رک تحصیلی زیر فوق دیپلم دارند شروع شد. کارگران می گویند تعیین ایکردە بود توسط کارگرانی که مد

عیت کارگر را که سواد کمتر ولی سابقه کاری بیشتری دارند را ضایع می کند و مانع تبدیل وض ٥00الی  ٤00

رایط ن و شکارگرا استخدامی آنها که پیمانی هستند می شود. گفتنی است که با تبدیل وضعیت دستمزد و مزایای مزدی

 شغلی شان بهتر می شود. در واقع اصل اعتراض بر سر دستمزد است

 کارکنان اورژانس در عسلویە نیز اعتصاب کردند

شدن مطالبات نتیر ماە به دلیل پرداخت  21کارکنان پایگاهای اورژانس مستقر در عسلویه، چاە مبارک و نخل تقی، در 

ه ردند. گفتتصاب کدن قراردادهای تعدادی از کارکنان پیمانی شاغل در پایگاە ها اعمزدی دو ماە گذشته شان و تمدید نکر

ه به کی دهد ممی شود بعد از اعتصاب سه پایگاە اورژانس در حال حاضر تنها یک پایگاە همچنان به فعالیت اش ادامه 

 .هیچ وجه جوابگوی نیازهای روزانه این منطقه صنعتی حادثه خیز نیست

 دانشجویان در همبستگی و حمایت از کارگران نفت و پتروشیمیبیانیە جمعی 

النه شود. مناسبات ضداجتماعی موجود و سازوکارهای ناعادامروز فریاد دادخواهی طبقه کارگر از هر طرف شنیده می

ی طبقه گبهرههای خاص منجر به بیدنبال داشته است، تجمیع منافع در دست گروهاعتراض بخش وسیعی از جامعه را به

ای که های نابخردانهجای این سرزمین از چنین رویهکش نفت و پتروشیمی در جایعام شده است. کارگران زحمت

ها صدای رسای حقیقت و ای جز فرسایش منابع و منافع عمومی ندارد خشمگین هستند و این تکاپو و ایستادگی آننتیجه

 .جستن عدالت است

آنان  مین طبقه و بخشی ازهین به ایستادگی کارگران باور داشته و خود را فرزندان جای این سرزمما دانشجویان جای

کنیم که نفوذ های موجود تاکید میدانیم. بنابراین ضمن بیان همبستگی خود، با چشمی بینا و نگران و با واکاوی زمینهمی

های ناپذیری به بخشت جبرانابع و نیروی کار مردمان این سرزمین ضرباسازی و به حراج گذاشتن منخصوصی

موزشی خطر انداخته است. همچنان که دانشگاه و فضاهای آگوناگون جامعه و به کارگران زده است و حیات جمعی را به

های وابسته به آن، حق آموزش همگانی و رایگان سازی آموزش و محیطاند و پولینیز از گزند این هجوم در امان نبوده

و  های موجود باعث افزایش تضاد منافع در جامعه شده استدار کرده است. آشکار است که رویهطور جدی خدشهرا به

اند هایی برخوردار به اقلیتی تبدیل شدهسان مردمی تکیده و رنج کشیده درآورده است، درحالی که گروهچهره جامعه را به

 .کنندروز جامعه را فقیرتر میکه با انباشت سوداگرایانه روزبه

ها، حق داشتن تشکل ها و پیمانکاریسازیهایی مانند مهار گسترش هولناک خصوصیرو ما دانشجویان خواستهاز این

مستقل، افزایش دستمزدها به شکلی که با واقعیت زندگی مطابقت داشته باشد، پرداخت معوقات مزدی کارگران و 

عادالنه آن، محکوم کردن اخراج کارگران و درخواست  موقع دستمزد، بهبود شرایط کار از جمله زمانمندیپرداخت به

عدالتی، ایجاد امنیت شغلی کار کارگران اخراج شده، محکوم کردن برخورد قضایی با کارگران معترض به بیبهبازگشت
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و حذف قراردادهای موقت و ظالمانه، برخورداری از حق همگانی مسکن، امکانات آموزشی، درمانی و رفاهی را 

 .دانیمتحقق آن را ضرورتی فوری و انکار ناشدنی میبرحق و 

 تربا آرزوی جهانی عادالنه

 جای کشورگامان شما در جایهم

 !این خاصە خرجی ها از برکات همین اعتصاب است

لیون تومان( می 550تیر ماە( خبر از افزایش وام "مسکن بازنشستگان و کارکنان نفت به  2٤خبر گزاری ایلنا امروز )

اسری داد، هر چند که این جور تصمیمات و انتشار خبر آن به احتمال قوی برای تاثیر گذاشتن روی اعتصاب سر

ا که کارگران نفت باید صورت گرفته باشد، با این همه این خود بدون تردید از برکات همین اعتصاب است. چر

حکم و شان م ترفندها و اقدامات اعتصاب شکنانه آنها و عوامل دولتمردان قبل از این اعتصاب که حاال به رغم تمام

ها نمی کردند!  شرکت به آن پیوسته اند مطلقا از این خاصه خرجی 110استوار ادامه و گسترش یافته و تا امروز حداقل 

 رار دهیم،قار هم اگر نشانه های بارز عقب نشینی های کارفرمایان در مقابل این اعتصاب را با این گونه وعدە ها در کن

دهای در خواهیم یافت که اعتصاب همچنان موثرترین و کارآمد ترین وسیله طبقه کارگر برای دفاع از دست آور

و  گاە ترمبارزاتی و رسیدن به خواسته های بر حق اش است. اعتصاب هر چه وسیعتر، متحدانه تر و دارای رهبری آ

ومت و رای کارگران خواهد داشت. بهمین خاطر است که مقامات حکاستوارتری باشد مسلما دست آوردهای بیشتری ب

تصاب و حق اع سرمایهداران حاکم طی همه سالهای زمامداری شان با انواع ترفندها کوشیدەاند برای خلع سالح کردن ما

ه نقش کایی ورتشکل را از ما بگیرند. با این همه ما پیروز خواهیم شد. چه گواهی قوی تر از همین اعتصاب و همین ش

 !رهبری آن را تا کنون مدبرانه به عهدە داشته است

 !!زندە باد اعتصاب و اتحاد

 !با تمام امکانات از اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری ها در صنعت نفت حمایت کنیم
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