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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 !کار استدبخشنامە ارتجاعی دولت روحانی ادامە سیاست بردە کردن نیروی 

 صادق کار

 

ز هزینە اکار روز گذشتە نتیجە محاسبە خود  میتە دستمزد نمایندگان تشکلهای حکومتی مامور در شورای عالیک

 .خانوار را در خبرگزاری ایلنا منتشر نمودهای معیشت 

رفتن گنظر  بنا بر آماری کە کمیتە مزبور از هزینە های سبد خانوار اعالم نمودە است، هزینە های آن بدون در

 ٣یک سری از هزینە های ضروری زندگی، مانند مسکن، آموزش، حمل و نقل، تفریح و غیرە طی سالجاری 

ان ماهانە توم ٩٨٥میلیون و  ٨میلیون ماهانە در آغاز سال بە  ٥ش یافتە و از هزار تومان افزای ٩٧٠میلیون 

ظر از ن رسیدە است. گفتنی است کە طبق محاسبە دیگری کە تعدادی از تشکل های مستقل کارگری با بهرە گرفتن

 . دە استشم میلیون تومان اعال ١٢کارشناسان اقتصادی و خانوارهای کارگری انجام دادەاند هزینە ها بالغ بر 

ردیدە. با الم گمحاسبە هزینەهای سبد خانوار ظاهرا بە منظور استفادە در مذاکرە بر سر تعیین دستمزد انجام و اع

نخواهند  وقعی این حال خود آنهایی کە این محاسبە را انجام دادەاند خوب می دانند کە دولت و کارفرمایان بە آن

 .دستمزد نخواهد گذاشت گذاشت و مانند گذشتە تاثیری در افزایش

عیین یوب تکما اینکە با بخشنامەای کە اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهور ابالغ کردە خود سازوکار تا کنونی مع

ت کە مزد بە نظر می رسد از طرف دولت و کارفرمایان تالش می شود کنار گذاشتە شود و واقعیت هم این اس

 .تدە اسیان و دولت و در خدمت تامین منافع و خواست آنها بوکارکرد این سازوکار تا کنون بە نفع کارفرما

سبد خواروبار ظاهرا بعنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد و افزایش آن در شورای عالی کار پذیرفتە  هزینە

با شدە است. با این حال در مورد محاسبە و محتوی آن هموارە میان دولت و کارفرمایان کە در کنار هم قرار دارند 

کارگران اختالف نظر وجود داشتە است. کارفرمایان اصوال یک سری یاز هزینەهای زندگی کارگران از قبیل 

سبد خانوار ملحوظ کنند. از نظر  هزینە های مسکن، آموزش، تفریح، بهداشت را اساسا حاضر نیستند در محاسبە

خوراک و پوشاک بسندە کنند. این آن تفکری آنها خانوادەهای کارگری نیازی بە این مسائل ندارند و بایستی بە 
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زحمتکشان و حقوق و رفاە آنها دارند. بهمین جهت محتوی   است کە حکومت و دولت اسالمی نسبت بە کارگران و

و   سبد هزینەهای زندگی خانوار همە سالە بر مبنای آمار و اطالعات دستکاری و تحریف شدە تورم و قیمت ها

اسی زندگی محاسبە می شود و نتیجە آن در بهترین حالت چیزی غیر از درجا زدن حذف بخشی از هزینەهای اس

دستمزدها زیر خط فقر نیست. و عمال همان چیزی از کار د در می آید کە دولت و کارفرمایان می خواهند. 

در شورای  نمایندگان تشکلهای حکومتی در شورای عالی کار نیز آنرا می پذیرند . نمایندگان دولت و کارفرمایان

  .عالی کار حتی حاضر بە محاسبە دستمزد بر اساس قوانین و سبد هزینە دست پخت خودشان هم نیستند

داقل حدرصد دستمزد  ٢١درصدی تنها با افزایش  ٤٢سال گذشتە در نهایت شورای عالی کار بە رغم نرخ تورم 

ە الهای گذشتنند سولت و کارفرمایان نە تنها مابگیران موافقت کرد و از کنار سبد هزینە خانوار گذشت. امسال اما د

ستمزد و ایش دحاضر بە افزایش اسمی دستمزدها با وجود گرانی و تورم شدید نیستند بلکە در تالشند کە مسئلە افز

 شرایط کاری و استخدامی کارگران را بە

 کارفرمایان واگذار کنند و تە ماندە قانون کار را نیز کنار بگذارند

ن ارگراە باشیم، دستمزد امسال را می خواهند تبدیل بە امحا کامل حق و حقوق قانونی و عرفی کدقیقتر گفت

ک بە ا تمسنمایند.بعضی ها نیز بە خطا تصور می کنند کە چون این یک اقدام غیرقانونی است گویا می توانند ب

 .جلوی کار دولت را بگیرند قانون

اند تا م بودەاین چنینی در جمهوری اسالمی کە خالف قانون و حقوق هآنها گویی از این غافلند کە اکثر اقدامات 

مل بی نە اعکنون بدون هیچ مانع جدی از فعل بە عمل درآمدەاند و همین قضیە بە آنها امکان دادە تا بە اینگو

  .شرمانە ادامە دهند

  ابطال نیست در واقع حکممعاون حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامەای کە بی شباهت با قانون بردەداری 

و  ت کارقوانین و مقررات کار را صادر نمودە است. در بخشنامە مذکور همە اختیارت قانونی ناظر بر مناسبا

با  ردگانسرمایە بە طور یکطرفە یکجا بە کارفرما یان واگذار گردیدە تا با آسودگی و بدون نگرانی مانند ب

مگی بە خراج هاستخدام، ساعات کار، قرارداد های استخدامی، بیمە، حق اکارگران رفتار کنند. تعیین مزد، شرایط 

 .کارفرمایان واگذار شدەاند

ا نق زدن رد. ببا این اوصاف تهیە هزینە سبد خانوار تاثیری در تصمیم از پیش گرفتە شدە دولت و کارفرمایان ندا

تصاب و دە اعمایان شد. تنها راە باقی مانو تهدیدات تو خالی نیز نمی توان مانع اجرای تصمیمات دولت و کارفر

 .اعتراض و سازماندهی اعتصابات جمعی برای مبارزە با بخشنامە دولت و افزایش دستمزد است

سال گذشتە تا توانستەاند با از بین بردن  ٨دولت ارتجاعی و ضد مردمی روحانی و متحدین نئولیبرال آنها کە طی 

دستمزدها، سرکوب سندیکاها، اعتصابات، تشدید استثمار کارگران و غارت قوانین و مقررات کار، فریز کردن 

کارخانەها و ثروت و درآمدهای کشور، زحمتکشان را بە فقر و گرسنگی بکشانند و بر ثروتهای نجومی خود و 

انین و بستگان شان بیفزایند، می کوشند در چند ماهە باقی ماندە دولت فاسد و ناکارآمدشان با امحا تە ماندە قو
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استثمار بیشتر نیروی کار را هموارتر کنند. تاثیرات این اقدامات اگر بە موقع   مقررات کار و تامین اجتماعی راە

نسبت بە آن واکنش مناسب و درخور ابعاد این اقدام ضد انسانی نشان دادە نشود پیامدهای آن بر کار، معیشت، 

جامعە بسیار هول انگیز خواهد بود. بخش عمدەی این همە تامین اجتماعی،زندگی و آسایش کارگران و اکثریت 

سرکوب، زورگویی و ستمگری کە بر کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان توسط سرمایەداری حریص و نوکیسە 

و طعماع در حکومت اسالمی روا داشتە می شود، بخاطر تفرقە و پراکندگی و سازمان نایافتگی طبقە کارگر است. 

بر این معضالت خود غلبە نکنیم وضع مان روز بە روز بدتر خواهد شد. تا نتوانیم آنچنان خود را تا زمانی کە ما 

متحد و سازمان دهیم و نیرومند کنیم کە بتوانیم دولتهای امثال روحانی را بە زیر بکشیم کسی بە خواستە ها و 

 !وضعیت زندگی و حقوق مان توجە نخواهد کرد

رزە ن مباآزدن بە اعتصابات و اعتراضات با بخشنامە ارتجاعی دولت وبرای لغو  هم اکنون نیز بایستی با دامن

نامە بە ن بخشکرد و همراە با آن خود را در سندیکاها و اتحادیە های مستقل سازمان داد. انفعال و تمکین بە ای

ارمندان و کیان نرا در ممنزلە تائید حکم سند بردگی طبقە کارگر است.آنها اگر موفق بە تحمیل این بخشنامە شوند آ

 سایر مزدبگیران تعمیم خواهند داد

ر این لتی دفریب آنهایی کە بە شما وعدە لغو این بخشنامە در دولت بعدی را می دهند نخورید. تا کنون هیچ دو

یچ هرد و حکومت وجود نداشتە کە یک قانون و مصوبە دولت قبلی را کە علیە کارگران بودە باشد از میان بردا

 .تی وجود نداشتە کە بدون زدن ضربەای و دزدیدن تکەای از حقوق کارگر پی کارش رفتە باشددول

 بکار دولتی کە از دل این حکومت بیرون بیاید و جای دولت روحانی را بگیرد ولو اینکە روشهای دیگری را

ە بارزمانیابی و مبگیرد بهبودی در وضعیت زحمتکشان بوجود نخواهد آمد. تنها با کمک همبستگی، وحدت، ساز

 .فشردە است کە طبقە کارگر می تواند در همە حال از خود و حقوق و معیشت اش دفاع موثر کند

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایبه سرکوب سند
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایە داری" بخش پایانی

 آدام بوث

 

 دامەا -راه حل: بایکوت، قانون یا سازمانیابی؟ 

ر و ستثماادر توان داشتە اند برای  سرتاسر سرمایە داری از یک سو تاریخی است کە در آن مدیران آنچە را کە

ند، بە مده اآپراکندن کارگران و اتمیزه کردن آنان بە کار گرفتە اند و از سوی دیگر کارگران نامتشکل گرد هم 

 اقدام جمعی دست زده اند و بە نبرد متقابل برخاستە اند.
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ودند بجبور مزها با طبیعت نااستوار آن مشخص می شد. کارگران برای مثال در اوایل قرن بیستم، کار در باراندا

آن قرن،  ٧٠هر روز بە بارانداز روی آورند تا مگر برای کار در همان روز انتخاب شوند. اما در حدود سالهای 

شکیل را ت کارگران بارانداز از سازمانیافتگی عالی برخوردار بودند و یکی از مبارزترین بخشهای طبقۀ کارگر

یم، در ( هستداده بودند. در این اثنا و امروزه، ما شاهد اعتصاباتی در امریکا در بخش غذای سرپائی )فست فود

 حالی کە تا چندی پیش این بخش از زمره بخشهائی بود کە سازمانیانی در آن بسیار دشوار می نمود.

 رانی شاغل در اقتصاد طبقدر تمامی این موراد از طریق مبارزه است کە سازمان تحقق می یابد. کارگ

تمندی ۀ قدردرخواست، کە امروز در اثر اشتهای سیری ناپذیر سرمایە برای سود، بە گوشە ای پرت شده اند، مؤلف

 در جنلش کارگری فردا خواهند بود.

صاد در حال حاضر مباحثات بسیاری برای بکارگیری متدهای قانونی برای بهبود وضع کارگران شاغل در اقت

ه گشود واست جریان دارند. مشخصاً پرونده های بسیاری برای رسیدگی بە وضع قانونی کارگران مذکورطبق درخ

، ر استخدامیکارگ شده اند. مثالً اوبر بە خاطر طبقە بندی رانندگان اش بە عنوان "پیمانکار مستقل" و نە بە عنوان

ردار برخو امی بسیاری تضمینها و تأمیناتبە دادگاه کشیده شده است. این تفاوت بی اهمیت نیست: کارگر استخد

 است و هزینە ها متوجە شرکت است.

ای هبا این حال حفظ حدودی تناسب ]در توسل بە روشهای قانونی[ دارای اهمیت است. در حالی کە پرونده 

ن ما ایشخصی ممکن است بە پیروزی کارگران در این یا آن شرکت مشغول در اقتصاد طبق درخواست بیانجامد، ا

 گران،دست پیروزیها می تواند انحرافی باشد زیرا در بسیاری از موارد در بحبوجۀ یک حملە جهانی بە کار

ذار گ دستمزد و شغل آنها و حقوق صنفی شان رخ می دهد. چنان کە جولیت شور در مقالە اش در نشریۀ

 توضیح می دهد: بزرگ

ر دتثنا کسب درآمد تا حدودی این است کە بدون اس دشواری ارزیابی از تأثیر این قبیل فرصت های جدید برای

ار و دوره هائی عرضە می شوند کە بیکاری باالست، مسئلۀ بازسازی سریع بازار کار در میان است، حقوق ک

شور حمایت ها در حال تالشی اند، دستمزد واقعی در حال کاهش است و سهم نیروی کار از درآمد ملی در ک

ن بدتر ارگراکترین سطح تاریخی خود رسیده است. در چنین شرایطی اگر بازار کار برای  )ایاالت متحده( بە پایین

داشت.  خواهدنشود، وخامت وضع آنان ادامە خواهد یافت و تشدید خواهد شد. و این ابدًا ربطی بە تقسیم فرصت ها 

داشتە  رم هایشتری از پالتفبرعکس اگر وضع بازار کار بهبود یابد، این سهامداران اند کە می توانند مطالبۀ ب

 باشند، زیرا گزینە های مناسبتر و متعددی در اختیار دارند.

خود  ە نفعبدر تحلیل نهائی این ممکن است کە گروه های معینی بتوانند از طریق دادگاه ها شرایط و ضوابط را 

ز زئی اه است، همچنان جبهبود دهند. اما قانون، کە برای حمایت از مالکیت خصوص و سود ثروتمندان وضع شد

 نظام سرمایە داری باقی خواهد ماند.

در مواجهە با یورش سراسری طبقۀ حاکم علیە طبقۀ کارگر، نیاز بە مقاومت و مبارزۀ منتقابل کارگران است کە 

 هدف اش نە فقط پیروزی در این یا آن دادگاه و تحقق این یا آن اصالح منفرد، بلکە برپاداشت یک جنبش سیاسی

توده گیر است با هدف گذار از دولت سرمایە داری و مناسبات مالکیت بورژوائی، عرضۀ چشم اندازی 

 سوسیالیستی برای تولید مبتنی بر مالکیت عمومی و کنترل دموکراتیک کارگران.
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بق ط کتی وبە عنوان نخستین گام خواست این جنبش باید ملی کردن شرکتهای با سود هنگفت مبتنی بر اقتصاد شرا

ل کنتر درخواست و تحویل آنها بە خدمات عمومی باشد. اگر اوبر بخشی از یک شبکۀ حمل و نقل ملی شده، تحت

گاه د، آندموکراتیک کارگران باشد، کە شبکە های قطار، اتوبوس، دوچرخە های اجاره ای، ... را تکمیل می کن

رای بی را داد. شرایط کار و دستمزد درخور حمل و نقل عمومی را می توان با کارآئی عالی و هزینۀ کم سازمان

سترش گ، با رانندگان تضمین کرد، بدون آن کە نیازی بە رقابت با همدیگر باشد. سرانجام این کە این رانندگان

 .اتوماسیون و ماشینهای خودران، خواهند توانست آموزش جدیدی ببینند و بە کار دیگری اشتغال یابند

رای بگیر  اه با شرکتهای غول آسای هتلدار کە ملی شده باشند، و برنامە ای تودهیک ایربی ان بی عمومی، همر

راهم فیالت مسکن نیز می تواند برای هر کس خانە ای برای تأمین کند و و امکان اقامت ارزانی را در زمان تعط

ئی چون خشهاوان در بآورد. اگر این برنامە با برنامۀ ملی کردن بانکها و مؤسسات مالی ترکیب شود، آنگاه می ت

ای خدامهحمل و نقل عمومی، مسکن و بسیاری دیگر از بخشها سرمایە گذاری کرد و کمبود تأمینات عمومی و است

 متزلزل جهنمی را از میان برداشت.

 

 !کارانی بیکاری برای بیبیمه
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 تعیین حق بیمە و کنترل تامین اجتماعی نباید بە دست سرمایە داران بیفتد

 صادق

 

ن کشور میلیون نفر از جمعیت خرد و کال ٤٣از  وضعیت مالی تامین اجتماعی سازمانی کە امنیت اجتماعی بیش

ە کطوری بهر یک بە نحوی و تا حدود زیادی بە بقا و توانایی آن گرە خوردە است بسیار وخیم و شکنندە است. 

لیل دسال پیاپی مدتهاست بە  ٤٢این سازمان بە معنی واقعی کلمە غارت شدە توسط دولتها ی مختلف در طی 

مانی مە دررو و درمان ر ا کە قرار بودە رایگان باشد بە شدت گران نمود، بخشی از بیضعف مالی، هزینەهای دا

 را خصوصی، حقوق بیکاری را بە شدت محدود و کاهش دادە و سالهاست کە از افزایش حقوق بازنشستگی و

ن میمستمری ها طفرە رفتە است. بهمین خاطر است کە با این همە تجمع و اعتراض از طرف بازنشستگان تا

دار و کر اجتماعی مواجەایم. دولت همچنان از برآوردە نمودن مطالبات بازنشستگان معترض و خشمگین از رفتار

ق حتیجە ندولت طفرە می رود. دولت مردان و مدیران مرفە و ثروتمند تامین اجتماعی کە حقوق های نجومی شان 

مە هاین  یرند کە تحمل این وضع اگر ممکن بودبیمەها و دسترنج کارگران است نمی توانند این واقعیت را بپذ

  .بازنشستە در سنین پیری و در سرما و گرما جهت تجمع و اعتراض بە خیابانها نمی ریختند

 دولت روحانی بزرگترین غارتگر اموال تامین اجتماعی است

جمهوری  دستبرد دولتهایسال گذشتە هموارە مورد  ٤٢چنان کە اشارە شد اموال ذخیرە شدە تامین اجتماعی طی 

امین تندوق اسالمی قرار گرفتە و هر کدام از دولتهای تا کنونی سهمی گرچە نە بە یک اندازە از دارایی های ص

 دەانداجتماعی را در راە هایی مغایر با قوانین و اهداف این سازمان هزینە و بخشی از آن را اختالس کر

نمودە و نتهی  ە اندازە دولت روحانی صندوق تامین اجتماعی را غارت وبا این احوال اما هیچ دولتی تا کنون نە ب

تاب کاب و نە بە انداز این دولت بە تامین اجتماعی خسارت وارد ننمودە است. برداشتهای غیر قانونی و بی حس

ران گکار دولت روحانی نسبت بە دولت احمدی نژاد سە تا چهار برابر شدە است. افزون بر این یک سوم حق بیمە

ین ی تامهر ماهە روانە صندوق دولت می شود. بدهی های دولت محدود بە برداشت مستقیم و نقدی از دارایی ها

ا کنون با تهزار میلیارد بدهی مستقیم کە بە تامین اجتماعی مقروض است و  ٣٠٠اجتماعی نیست. دولت افزون بر 

یمە بلغ کالنی نیز بابت پرداخت نکردن سهم قلدری حاضر بە پرداخت آن حتی بصورت قسطی هم نشدە است، مب

 .خود مقروض است کە مبلغ آن هم نا روشن و منشا مناقشە است
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یران بە غیر از اینها موسسات دولتی و خصوصی در نتیجە تعدیل و تغییرات و چشم پوشی های مسئولین و مد

بە  اعی وها از صندوق تامین اجتمدولت حق بیمە پرداختە نشدە و بخشودە شدە بسیار زیادی دارند کە همە این

اند ش شدەحساب مشمولین این سازمان بطور سخاو انمندانە از طرف کارگزاران دولتی در میان کسانی بذل و بخش

د قبل از خواه کە همگی وضعیت مالی و درآمدهای عالی دارند. روحانی اما بە همە اینها نیز گویا قانع نیست و می

نامە اش ضربە سخت دیگری بر پیکر رنجور تامین اجتماعی وارد کند. ابالغ بخشپایان دورە ریاست جمهوری 

ردن و سپ جدید معاون حقوقی دفتر ریاست جمهوری، بە تامین اجتماعی در واقع دور زدن سازمان تامین اجتماعی

ان سپردە رمایرفتعیین مقدار حق بیمە کارگران بە همراە یک رشتە امتیازات سخاوتمندانە بی نظیر دیگر بە خود کا

د بە هستن است. نا گفتە پیداست کە اگر سازمان تامین اجتماعی کە مدیریت آن از اعوان و انصار دولت روحانی

ذشتە از گش از این بخشنامە تمکین کند کە احتمال آن کم نیست بحران مالی تامین اجتماعی تشدید و این سازمان بی

تقبل  بعدی ای کالن دولت بە تامین اجتماعی را نیز بعید است دولتانجام وظایف اش درماندە خواهد شد. بدهی ه

تکب می ند مرکند بە نظر می رسد دولتمردان ابلە و سرمایە داران طعماع و نوکیسە خبر از عواقب حماقتی کە دار

استثمار  برد وشوند نداشتە باشند. تضعیف و نابودی تامین اجتماعی تنها امنیت اجتماعی زحمتکشان را از بین نمی

با این وصف اما مبارزە بە منظور   را نیز مختل خواهد کرد امنیت صاحبان سرمایە  آنها را تشدید نمی کند،

ین ن تامجلوگیری از این اقدام در وهلە نخسبت بە عهدە و وظیفە خود کارگران و بازنشستگان و کلیە مشمولی

  .اجتماعی است

ولت نامە دنیمی از جمعیت کشور هستند نباید اجازە دهندبا یک بخش میلیون عضو سازمان تامین اجتماعی کە ٤٣.

اعی و اجتم تتعیین حق بیمە، درمان و بازنشستگی شان فدای منافع مشتی سرمایەدار طعماع نو کیسە و فاقد تعهد

یشتر بسهم  انسانی کە، ارزشی برای رفاە و سالمت اکثریت جمعیت جامعە قائل نیستند و فقط در فکر بردن سود و

 .از منابع عمومی و درآمد جامعە هستند بنماید

 

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

 جنگ کارگری

 

 برگزاری سە تجمع اعتراضی توسط کارگران هپکو

پکو بە دید همان شکنی های پیاپی مسئولین دولتی و تامین اجتماعی مالک جکارگران هپکو کە از خلف وعدەها و پی

سە  بهمن در اراک و تهران ١٩و  ١٨تنگ آمدەاند و نگران سرنوشت شغلی و معیشتی خود هستند در روزهای 

ک کارگران در تهران و در مقابل مجلس و تامین اجتماعی و ی  تجمع اعتراضی تازە برگزار کردند. دو تجمع

هی جمع نیز در اراک برگزار شد. کارگران معترض و نگران در هر سە تجمع خود خواستار تهاتر کردن بدت

ی اگذاروهپکو و اجرای فوری توافق چند هفتە پیش مسئولین بر سر تهاتر کردن بدهی کارخانە شدند. از زمان 

ری سرگی نون هیچ تغییری جهت ازهپکو بە تامین اجتماعی بابت بخشی از بدهی کالن دولت بە این سازمان تا ک

ر پی دذشتە گتولید در هپکو انجام نشدە و مدیران تامین اجتماعی رویە کامال انفعالی داشتەاند. در هفتە های 

انع نسبت بە این انفعال مسئولین با تهاتر کردن بدهی کارخانە کە در حال حاضر م  اعتراضات کارگران هپکو

 .دنداصلی تولید است موافقت کردە بو

  خصوصی سازی کارخانە لولە سازی را نیز بە افالس کشاندە

اجرای سیاست خصوصی سازی غارت گونە واحدهای بزرگ تولیدی تا کنون ضربات سنگین و ویرانگری بر 

بە بیکاری دامن  پیکر تولید داخلی وارد نمودە و کشور را بییش از پیش بە سوی واردات و وابستگی سوق دادە و

سال سابقە فعالیت و تولید لولە های نفت و آب مورد نیاز کشور یکی  ٥٠کارخانە لولە سازی اهواز با زدە است. 

از کارخانە هایی است کە پس از خصوصی شدن چرخ تولید در آن متوقف و دچار چنان افالسی گردیدە کە 

ماە است کە  ١٢زی می گویند سهامداران آن شروع بە فروش بخشی از وسایل تولید آن نمودەاند. کارگران لولە سا
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دستمزدها و حقوق خود را دریافت نکردەاند و نسبت بە آن اعتراض دارند. در این میان مسئولین نیز بر خالف 

وظیفە شان بە مشکالت و شکایات کارگران واکنشی غیر از سکوت و انفعال و بە گرو گرفتن دستمزدها انجام 

  .ندادەاند

 ان ثالث منطقە ویژە پتروشیمی ماهشهرتجمع اعتراضی کارکنان ارک

ە طفرە در اعتراض ب” ارکان ثالث سازمان منطقە ویژە پتروشیمی ماهشهر“بهمن کارکنان  ٢٠و  ١٩در روزهای 

ای رفتن مسئولین این سازمان از اجرای صحیح طرح طبقە بندی مشاغل در شهرک بعثت تجمع و خواستار اجر

ر زایا دمدادن بە تهدیدات هراست شدند. کارگران نسبت بە محاسبە نشدن صحیح طرح طبقە بندی مشاغل و پایان 

 ر طرحدطرح و همچنین تهدید و تغییر شغلی نمایندگان شان توسط هراست اعتراض دارند و خواهان تجدید نظر 

 .طبقە بندی و پایان دادن بە تهدیدات نمایندگان خود توسط حراست شدەاند

 زنجان تجمع بازنشستگان مخابرات در

وسط تبهمن در اعتراض بە نادیدە گرفتە شدن مطالبات خود  ٢٠بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان در 

د. د شدنشرکت مخابرات مقابل ساختمان ارتباطات و فن آوری اطالعات تجمع و خواستار رسیدگی بە مطالبات خو

نها رای آر مورد مطالباتی کە بازنشستگان بخبرگزاری ایلنا کە مختصری از گزارش این تجمع را منتشر نمود د

 .تجمع کردند بە امور رفاهی و پرداخت حق سنوات اشارە کردە است

 تجمع کارگران انبیە فنی راە آهن در اندیمشک و ناحیە زاگرس

بە   تراضکە امورات فنی راە آهن را انجام می دهند در اع” تراوس“بهمن کارگران انبیە فنی راە آهن  ١٩در 

هن آراە  التکلیفی شغلی و نگرانی از بە خطر افتادن امنیت شغلی خود در صورت واگذاری دوبارە امورات فنیب

 .بە بخش خصوصی تجمع کردند

نە بە کارخا ٩١این اعتراض پس از آن صورت گرفت کە دادگاە اخیرا واگذاری شرکت تراوس را کە در سال 

ر آنها یت کاا واگذار شدە بود لغو نمود. کارگران می گویند ماهفوالد لوشان تحت مالکیت گروە امیر منصور آری

 ٧مستمر و همیشگی است بهمین خاطر خواستار ادغام مجدد شرکت تراوس در شرکت سراری راە آهن هستند. 

ز تی اهزار کارگر فنی راە آهن پس از واگذاری با مشکالت متعددی از جانب کارفرما مواجە بودەاند. مشکال

ها در هت آنجقانون کار و دستمزدهای ثابت ماندە زیر خط فقر تا لباس کار و وسایل ایمنی . بهمین  رعایت نشدن

ست کە ااین  این مدت دەها بار برای گرفتن مطالبات شان مبادرت بە اعتصاب و تجمع کردەاند. نگرانی آنها اینک

 .آنها تداوم پیدا کندامورات فنی راە آهن دوبارە بە پیمانکار دیگری واگذار شود و مشکالت 

 ادامە پیگرد فعالین سندیکایی

پیگرد فعالین کارگری و سندیکایی توسط مدعیان عدالتخواەی در قوە قضایی و دستگاە های سرکوبگر امنیتی 

همچنان ادامە دار و هفتەای نیست کە یک یا چند فعال سندیکایی و عدالتخواە توسط آنها برای بازجویی و محاکمە 

بهمن نیز عطا باباخانی از اعضای فعال و قدیمی و بازرس سندیکای واحد توسط  ١٨احضار نشوند. در  و تهدید
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پلیس اطالعات و امنیت کرج بە اتهامات واهی و تکراری جهت بازجویی احضار شد. بنا بە اطالعیە خبری 

تا خود را بە مرکز پلیس  روز بە آقای باباخانی مهلت دادە است ٥سندیکای واحد پلیس امنیت و اطالعات کرج 

امنیت معرفی کند. دلیل احضار این فعال سندیکایی بر خالف اتهامات ساختگی ماموران سرکوبگر فعالیت های 

سندیکایی باباخانی و نقشی است کە او در اعتراضات تجمعات گستردە بازنشستگان داشتە است. تجمعاتی کە خواب 

ستگاە های سرکوبگر امنیتی را آشفتە کردە و آنها را بر آن داشتە تا عدالت ستیزان حاکم بر کشور و مسئولین د

زحمتکشان عدالتخواە و حق طلب را بخاطر آن مجازات کنند. پیگرد زحمتکشان شرافتمند در شرایطی انجام می 

گیرد کە فساد، دزدی و غارت مسئولین و صاحبان قدرت و ثروت در کشور بیداد می کند و آنها بدون هرگونە 

ستمگر حمایت می  انعی در حال غارت کشور هستند. دستگاە قضآیی و نهاد های امنیتی نیز از این کارگزارانم

  .کنند

 تجمع مربیان پیش دبستانی گیالن در رشت

استار بهمن با برگزاری تجمعی مقابل استانداری گیالن در شهر رشت خو ٢١مربیبان پیش دبستانی گیالن در 

فتە می ستند گآموزش و پرورش شدند. تعداد مربیان پیش دبستانی کە واجد شرایط استخدام هاستخدام خود در ادارە 

و  با این وجود آموزش و پرورش بە جهت اینکە مایل بە پرداخت حقوق و مزایای کارکنان  نفر است. ١٠٠٠شود 

 .معلمان رسمی بە این عدە نیست از استخدام آنها طفرە می رود

 راە داری و حمل ونقل جادەای در قزوین تجمع کارگران اخراجی

ود بهمن در اعتراض بە اخراج خ ١٧کارگران اخراجی ادارە کل راە داری و حمل و نقل جادەای قزوین در 

ن بازگشت بر سر بهمن همچنان تداوم یافتە و ادامە دارد. کارگران خواها ٢١مبادرت بە تجمع نمودند. این تجمع تا 

 ن سازمان راهداری تا کنون بە خواست کارگران پاسخ ندادەاندکارهای شان هستند. مدیرا

 ادامە اعتراضات کارگران در پارس جنوبی

اغل اعتراضات کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی و نفت نسبت بە اجرا نشدن واقعی طبقە مش

ان می دیگری برخاستن. کارگربهمن بار دیگر کارگران پارس جنوبی بە اعتراض  ٢٠همچنان ادامە دارند. در 

ام ی سرسگویند انتظارشان این است کە با اجرای درست طبقە بندی دستمزد،و مزایای شغلی شان در شرایط گران

ت حاسباآور هزینەهای زندگی و شرایط کرونایی افزایش پیدا کند و حق سنوات سابقە شغلی و تخصص آنها در م

 خصص واست کە کارفرمایان برای اجتناب از پرداخت حق سنوات، ت طبقە بندی مد نظر قرار گیرن. شایان ذکر

 رداختمزایای کارگران فنی حاضر بە اجرای طبقە بندی کە ضمنا سوابق کاری کارگران را معیین می کند و پ

و پس از  دارد دستمزد اندک را برایشان از لحاظ قانونی دشوار می کند نیستند. این کشاکش چند سال است کە ادامە

یلی مصدور بخشنامە وزارت نفت مبنی بر موظف کردن شرکتهای پیمانکاری بە اجرای طبقە بندی مشاغل و بی 

امە بخشن کارفرمایان برای اجرای طرح طبقە بندی تشدید شدە است. با این همە وزارت نفت در عمل برای اجرای

ی رکتهابرای تحت فشار قراردادن ش خود اقدامی نکردە است. این در حالی است کە وزارت نفت امکانات زیادی

 .پیمانکاری در اختیار دارد



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(
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 جُنگ کارگری

 اعتصاب معلمان حق التدریسی در تهران

ال سفروردین در اعتراض بە پرداخت نشدن حقوق یک  ١٨تهران نیز در  ١٠و  ٩معلمان حق التدریسی نواحی 

 .است گذشتە شان اعتصاب کردند. علت پرداخت نشدن طوالنی مدت این معلمان ذکر نشدە

فرە طر آنها اعتراضات و تجمعات معلمان غیر رسمی در ماە های اخیر بە شدت افزایش یافتە کە دلیل اصلی بیشت .

یای آموزش و پرورش از استخدام معلمانی است کە سالهای متمادی با دستمزد های اندک و محرومیت از مزا

 .شغلی و مزدی کە استخدامی ها از آن برخوردار هستند می باشد

  

 ُ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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