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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 !شود  تاەکو باید ایران  کارگران سر از تاچریسیم رس بە عمامە پیروان دست

 صادق کار

 

ازە بە احتمال زیاد کمتر حکومت و دولتی را در جهان امروز می توان سراغ داشت کە در درون آن بە اند

ی تحکومت جمهوری اسالمی مناسبات ملوک الطوایفی، هرج و مرج و دخالت مسئولین مختلف در حوزە مسئولی

 یک دیگر معمول باشد. منشا این همە هرج و مرج یقینا کسی جز رهبر حکومت فقاهتی نیست.

 کم اتفاق نمی افتد کە رهبر حکومت با صدور یک فرمان حکومتی، قانون مجلس و تصمیمات دولت و دیگر

ا یک بنماید نهادهای تحت کنترل خودش و حتی موادی از قانون اساسی حکومت کە خودکامگی وی را خدشە دار ب

 فرمان باطل نکند.

ر حسب باین رفتار رهبر خودکامە بە سلسلە مراتب قدرت پائین دست وی نیز تعمیم پیدا نمودە و هر مسئولی 

الت میکند بدون موقعیتی کە در دستگاە قدرت دارد بە تقلید از ولی فقیە در کار و حوزە مسئولیت دیگر مسئولین دخ

 خود راە دهد. اینکە از عواقب آن نگرانی بە

فتی بر کشور و مردم وارد نمودە و عدەای را بە اجتماعی هنگ -این دخالتها هر چند کە تاکنون خسارات اقتصادی

ردم و کشور بر منافع معرش بردە و کثیری را بە بیچارگی کشاندە است از آنجا کە منافع باندهای مافیایی حاکم 

روە های ارجحیت پیدا کردە همچنان ادامە دارند و هر روز کە میگذرد خسارات بسیار دیگری بر مردم خصوصا گ

 اجتماعی زحمتکش وارد می آورند.

رجە حتی سرداران درجە چندم سپاە در این کار چنان پیش می روند کە حکم ابطال تصمیمات وزارت امور خا

 و حتی وزیر خارجە را نیز بە انواع مجازاتها تهدید می کنند. رژیم را هم صادر
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رئیس قوە قضائیە کە قاعدتا می بایست برای حفظ ظاهر هم کە شدە از دخالت مستقیم و صدور فرمان در اموراتی 

بکشد  کە سنخیتی با مسئولیت وی ندارند اجتناب نماید، خود را از این قاعدە مستثنی می پندارد و هرگاە کە میل اش

در اموری کە ربط مستقیمی بە وی ندارد دخالت می کند و از فراز سر مسئولین مربوطە فرمان صادر می کند. 

اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس قوە قضائیە در دهم فروردین راجع بە سن بازنشستگی، از موارد دخالتهایی است 

اردیبهشت امسال بە نقل از رئیسی  ١١ایلنا در  کە او انجام دادە ولی هیچ ربطی بە مسئولیت و شغل وی ندارد.

 نوشت:

ستگی در "رئیسی، روز گذشتە )دهم فروردین ماه( در دیدار قضات و کارکنان دادگستری لرستان گفت: سن بازنش

شوند و این افراد بعد ای با چهره جوان بازنشستە میکشور یک معضل بزرگ است و متاسفانە شاهد این هستیم عده

شود، این روند و همین موضوع باعث از دست رفتن شغل برای نسل جوان میستگی سراغ شغل دوم میاز بازنش

موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالز نظر بررسی است. " در مورد محتوی حرفهای رئیسی حرف 

ازنشستگی بر امور و حدیث بسیار است کە جای برخورد با آن در این نوشتە نیست. زیرا اصوال او مقام مسئولی د

ها را دەها و قانوان کار نیست کە الزم باشد بە تک تک اظهار نظرهای شیادانە و مندرس وی جواب داد. این حرف

ت کە توسط سال پیش تاچر و ریگان و دیگر مجریان و سرکر دگان نئولیبرالیسم اقتصادی زدە اند و دەها سال اس

گر عالم و آدم می رصت پیدا کردەاند آنها را هم اجرا کردەاند اکنون دیمدعیان اقتصاد اسالمی تکرار و هر گاە کە ف

است. .  دانند کە مقصود از اقتصاد و عدالت اسالمی همان اقتصاد و عدالت نوع تاچریسم و بلکە بدتر از آن

 اعتراض در اینجا بە دخالت رئیس قوە قضایی در کاری است کە ربطی بە مسئولیت وی ندارد.

ار در تگی جزئی از قوانین کار است کە در مجلس بە تصویب رسیدە و بعنوان جزیی از قانون کقانون بازنشس

ە تصویب مجمع تشخیص مصلحت نیز بهر دلیل مورد تائید قرار گرفتە است. این قانون نە توسط دستگاە قضایی ب

ا کنون در تهر تغییری کە رسیدە و نە اساسا ربطی بە قوە قضائی و رئیس آن دارد کە در صدد تغییر آن برآید. 

ز دستگاە قانون کار مصوب بعد از انقالب بوجود آمدە و همچنین صدور دادنامە دیوان عدالت اداری کە بخشی ا

ستند و هقضایی است همگی خالف قوانین، علیە حقوق کارگران، بە سود سرمایەداری رانتخوار حاکم بودەاند و 

 کارگران مخالف آنها هستند.

جلس با کمک مم رئیسی بر می آید او قصد دارد خودش راسا از باالی سر کارگران و نهادهایی مانند از فحوای کال

 شورای ارتجاعی و ضد مردمی تشخیص مصلحت قانون بازنشستگی را بە صورتی کە مطلوب نظر سرمایەداران

د آنها را رئیسی می خواهرانتی و غارتگر حکومتی باشد تغییر دهد. دولت و مجلس ارتجاعی نیز با وجود اینکە 

ست خودشان از ادور بزند، مخالفتی با این اقدام رئیسی نخواهند کرد، زیرا کار آنها را آسان می کند. حتی ممکن 

نشی تالفی رئیسی خواستە باشند کە انجام این کار را بە عهدە بگیرد. دلیل دیگر افاضات رئیسی می تواند واک

ت این قضیە ی سابقە بازنشستگان تامین اجتماعی .مهم نیست کە چە دستهای پشجویانە باشد در مقابل اعتراضات ب

مورد نظر  قرار دارند، مهم این است کە کارگران و بازنشستگان خود خود را برای مقابلە با تغییرات ارتجاعی

 رئیسی و ارتجاعیون حاکم در قانون بازنشستگی آمادە کنند.

سی با سرکوب تشکلهای سندیکایی و سازمانهای کارگری و دیگر قوە سرکوبگر قضائی و باالخص شخص رئی

و قبل و بعد از آن  ٦٧جریانات عدالتخواە و قتل عام هزاران نفر از مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی در سال 

در فراهم کردن شرایط از بین بردن حقوق کارگران و زحمتکشان نقش اساسی داشتە است. فقر و فالکت و بی 
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قی موجود کارگران و کسب ثروتهای نجومی توسط عدەای از سردمداران و وابستگان حکومت و فساد و انواع حقو

معضالت اجتماعی نا میمون مانند، اعتیاد، قاچاق، فحشا، دزدی و غیرە، از پیامدهای عملکرد دستگاە قضایی 

نمودە، بازهم رئیس جنایتکار و فاسد است. با این همە درد و مصیبت کە قوە قضایی بر مردم این سرزمین تحمیل 

دستگاە قضایی کە الف عدالت خواهی هم میزند تحمل یکی از محدود حقوق با ی گذاشتە شدە کارگران در قانون 

کار را ندارد . قاضی القضات حکومت اگر میخواهد کاری انجام دهد، بهتر است وقت خودش و دستگاە قضایی را 

واهان و نمایندگان آنها بنماید، صرف از بین بردن فسادی بکند کە سراپای بجای اینکە صرف سرکوب عدالت خ

دستگاە قضایی و کل حکومت را در نوردیدە و این همە جرم و جنایت و بیچارگی و عقب ماندگی برای کشور و 

 مردم بوجود آوردە است

شان هیچگاە  نە کارگران و حقوقدست پیروان عمامە بە سر تاچریسم از سر کارگران ایران باید کوتاە شود. و گر 

 با وجود این جماعت بد اندیش و بدکردار در امان نخواهد بود

 

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 افول نئولیبرالیسم: نمایشنامە در سە پرده بخش ششم

 فردناندو روگیتسکی

 

 ادامە –رگ نئولیبرالیسم پردۀ سوم: مرگ انسانها و م

ە نظر می کنترل مستقیم دولت بر شهروندان، کە در جنگ علیە پاندمی اعمال شد، تا چندی پیش غیرقابل تصور ب

خصوصی سالمت و  رسید. دولت ایتالیا شرکت هواپیمائی ایتالیا، آلیتالیا، را ملی کرد؛ دولت اسپانیا کنترل سیستم

د تا ت ترامپ در امریکا از قانون مصوبە در زمان جنگ کره استفاده کربهداشت را بە دست خود گرفت؛ دول

بور بە جنرال موتورز را بە تولید هواکش مجبور کند. در برخی کشورها حتی پرداخت دستمزد کارگرانی کە مج

درصد  80ماندن در خانە شده اند، بە عهدۀ دولتها قرار گرفتە است: در بریتانیا دولت متعهد شده است کە 

رک همین پوند در ماه بپردازد؛ دولت دانما 2500درآمدهای کارگران مرخص شده و "خویش فرمایان" را تا سقف 

ک مجموعۀ درصد درآمدها پذیرفتە است. این نمونە ها البتە صرفاً مصادیقی از از ی ٧5تعهد را برای پرداخت 

قدامات متوجە ا. قابل ذکر است کە بیشتر این بزرگ از سیاستهائی اند کە در سراسر دنیا بە اجرا گذاشتە شده اند

آنان با  تخفیف خسارات وارد بر سود و نجات مشاغل بحرانزده اند و نە برای حمایت از کارگران کە گاه بقای

 خطر روبرو است.

خود با این حال می توان استدالل کرد کە تمام این اقدامات موقتی اند و پس از پاندمی سیاستهای نئولیبرالی سلطۀ 

را احیا خواهند کرد. این فرضیە، دقیقاً در پرتو بحران هژمونی کە پیشتر توضیح شد، نامحتمل بە نظر می رسد. 

اگرچە سلطۀ سرمایە داری بر دستگاه های عریض و طویل زور متکی است، اما نمی تواند بدون حداقلی از 

تأثیرگذارترین  یننشال تایمز، یکی ازفا رضایت عمومی دوام آورد. این نشانۀ قابل توجهی است کە نشریۀ

راه  "سرمایە داری، زمان بازتنظیم فرارسیده است" ، ستونی را با عنوان20١9سخنگویان طبقات حاکم، از سال 

اندازی کرده است. تحوالت ناشی از مبارزه با پاندمی ممکن است نقش آخرین محرک الزمی را ایفا کنند، کە 

شرایط نفی سلطە نئولیبرالیسم غایب بوده است؛ مهمتر از همە بە این دلیل کە پاندمی پیشتر از این برای بازتعریف 

خود تمایل بە تعمیق بحران هژمونیک دارد، زیرا یکی از عوامل اصلی آن یعنی نابرابری را تشدید می کند. شرط 

ک دهە پس از آن بحران، قطعاً زودرس بود. اما اکنون، بیش از ی 2008بندی بر سر پایان نئولیبرالیسم در سال 
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در بحبوحۀ یک بحران هژمونیک آشکار و در درون فاجعۀ پاندمی با ابعاد عظیم آن، پیش بینی پایان نئولیبرالیسم 

جسورانە بە نظر نمی رسد. نامحتمل نیست کە غلبە بر نئولیبرالیسم از نظر جعرافیائی سیر ناموزونی داشتە باشد و 

رئوس الگوی مثلثی داشتە باشد. با این حال ترجیح اکید من این است کە از پیش تأثیرات متفاوتی بر هر یک از 

 بینی های خاص در این سطح پرهیز کنم.

بود؟ فرایزر،  آیا اگر مبارزه با پاندمی بە ترک سیاستهای نئولیبرالی بیانجامد، موجبی برای جشن و سرور خواهد

نست تظاهر بینی بحران هژمونی می نویسد: "من نخواهم توا در نوشتە ای کە پیشتر از آن یاد کردم، پس از پیش

رای مبارزه ای بکنم کە از این بابت ناخشنودم." تردیدی نیست کە غلبە بر نئولیبرالیسم بە معنای گشایشی تاریخی 

شتر ی تواند بیعمیقتر حول آیندۀ جوامع ما خواهد بود. اما نباید این امکان را هم نادیده گرفت کە تغییر وضع م

کە پیشتر از این هم در حال  –حاوی عناصر گذشتە گرا باشد تا عناصر رهائیبخش. این واقعیت کە نظارت دولتی 

برای غلبە بر پاندمی مستلزم تمرکز است )مثالً استراتژی آزمایش و ردگیری ابتال در نظر  –گسترش بود 

دفع و رفع  هیچ چیز تضمین نمی کند کە پس ازبگیرید(، بە کفایت هشداردهنده است. هیچ چیز تضمین نمی کند کە 

ارزه با ویروس کرونا، ردگیری تلفن های همراه و کاربرد تکتیکهائی چون تشخیص چهره، کە ابزارهای مؤثر مب

( متذکر می Marco D’Eramo) ارکو د اراموم ویروس بوده اند، بە روال دائمی کار دولتها تبدیل نشوند. چنان کە

ستفاده اده نیست کە از ویروس کرونا برای تقویت زیرساختهای نظارت بر شهروندان ]سوء[ شود: "از کسی پوشی

الً چین(، می شود." بە عالوه واقعیت این است دولتهائی کە کمتر در معرض کنترل نهادهای دموکراتیک اند )مث

  قتدارگرا گردد.ایت گرایشهای کارآئی بیشتری در مقابلە با پاندمی نشان داده اند. این واقعیت می تواند موجب تقو

( در یک تالش قابل Isabella Weber, Hao Qi, and Zhongjin Li) ایزابال وبر، هائو چی و زونگجین لی

شی از نیروهای چپ غربی است ، اخیراً استدالل کرده اند کە کە مشخصە بخ -تقدیر برای مقابلە با شرق زدگی 

لکە بە این بس کرونا نە بە آن دلیل است دموکراتیک نبودن دولت چین، کارآئی استراتژی چین در مقابلە با ویرو

رای مقابلە با بدلیل است کە این دولت نئولیبرال نیست. اگرچە تردیدی نیست کە سیاستهای نئولیبرال تالشهای جدی 

ست ا بحران سالمت را در برخی از کشورها با مشکل روبرو کرده است، اما در مورد خاص چین بسیار دشوار

ر بکە برنامە های اقتصادی آن از سیستم سیاسی اش جدا شود. بە واقع یک مبارزۀ رهائیبخش برای غلبە 

ریق بیشترین طنئولیبرالیسم مستلزم این دریافت است کە بهترین راه برای مواجهە با بحرانهای کنونی و آتی، از 

دئولوژیک رسد کە نمونۀ چین در این مصاف ای دموکراسی و کمترین نئولیبرالیسم است. با این حال بە نظر نمی

 چندان مفید باشد.

  :منبع

 2020ژورنال برزیلی اقتصاد سیاسی، دسامبر 

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 طالیی؟ دوران کدام بە بازگشت

 صادق

 

ی تبدیل ایجاد بحث های انحرافی در شرایطی کە موضوعی بە خواستەای عمومی و فراگیر در میان طبقات اجتماع

و عوامل  و نیروی قابل توجهی پیرامون آن شکل می گیرد، یکی از ترفندهایی است کە دولتها و تشکلهای دولتی

ترفند در  می را از آن دور کنند. از اینآنها سعی می کنند با طرح و تبدیل آن بە موضوع جایگزین افکار عمو

گاها  وگذشتە برای بهم ریختن اجماع شکل گرفتە حول مطالبات کارگری توسط عوامل حکومتی بهرە گرفتە شدە 

تیجە بخصوص زمانی کە سطح آگاهی اجتماعی و دانش طبقاتی در حد مطلوب نبودە، اینگونە ترفندها هم بە ن

  .رسیدەاند

وانستند شرایط تنگام بحث شورا و سندیکا و قانون کار عوامل حکومت با استفادە از ترفندهایی، در اوایل انقالب ه

کارگران  روانی سرکوب شوراها و سندیکاهای واقعی و جایگزینی شوراهای اسالمی فرمایشی با آنها را بە خورد

بفهمند چە بر  ول کشید تا کارگرانبدهند و هم قانون کار بی یال و اشکم خودشان را از تصویب بگذرانند. سالها ط

بین بردن همە  سرشان آوردەاند و آن زمان هم کە دانستند با سرکوب و کشتار تالش کردند دهان شان را ببندند. از

و  آن محدود قوانین حمایتی و تامین اجتماعی و وضعیت امروز کارگران نتیجە سرکوب تشکلهای سندیکایی

اثیر ترە برای در هم شکستن همبستگی و از بین بردن قدرت طبقە کارگر و ترفندهای بکار گرفتە شدە آن دو

ر پیکارهای گزاری آن بر رویدادهای کشوربود. اما اکنون کە دانش مبارزاتی و آگاهی طبقاتی طبقە کارگر در اث

دەاند و اطوالنی چند دهە اخیر رشد قابل مالحظەای پیدا کردە ترفندهای گذشتە نیز کارآیی شان را از دست د

 .مطلوب مقصود حکومت نیستند

بهمین خاطر باید ترفندهایی را دراندازند کە مثمر ثمر واقع شوند. در مورد دستمزد در سال گذشتە با ترفند جمع 

آوری طومار حمایت از نمایندگان شوراهای اسالمی حکومتی در شورای عالی کار فضایی ایجاد شد کە دولتمردان 

دستمزد مطلوب نظر خودشان را جا بیندازند و کارگران را با سیاست وعدە و انتظار تا  و کارفرمایان توانستند
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پایان سال کشاندند بدون اینکە چیزی بر دستمزدهای آنها در نیمە دوم سال بیفزایند. این ترفند موثر واقع شد و 

ترفندهای پارسال ناممکن بود.  توانست عدەای از فعالین سندیکایی مستقل را هم فریب دهد. امسال دیگر اما تکرار

در مورد قضیە همسان سازی حقوق باز نشستگان ترفندهای مختلفی از طرف باند خانە کارگری حسن صادقی 

بکار گرفتە شد و برای مدتی توانست بر سر راە مبارزات بازنشستگان مانع و انحراف بوجود آورد. تالش برای 

ین اجتماعی و ایجاد تفرقە در میان صفوف فشردە بازنشستگان ترفندی بجان هم انداختن بازنشستگان دولتی و تام

بود کە خود دولت روحانی با افزایش اندکی بیشتر بە بازنشستگان دولتی و کمتر بە بازنشستگان تامین اجتماعی در 

ستگان انداخت و تا حدودی هم برای دولت نتیجە داد. در واقع همین مبارزات مشترک باعث افزایش حقوق بازنش

 .بخش دولتی شد

در صحاال کە همچنان مبارزە برای همسان سازی و افزایش واقعی دستمزدها و حقوق بازنشستگی همچنان در 

بطال اخواستە های زحمت کشان قرار دارد، سرکردگان تشکلهای حکومتی با ترفند "مهمترین مطالبە کارگران 

ز مسیر ی است" سعی دارند جهت مبارزات کارگران را ادادنامە دیوان عدالت اداری و بازگشت بە دوران طالا

 ستادرست کنونی منحرف و آن را در مسیر ناکجا آباد تازەای سوق دهند کە نا فرجامی آن پیشاپیش روشن 

دادە است.  خبرگزاری ایلنا اخیرا مصاحبە هایی را در این خصویص با چند تن از رهبران شوراهای اسالمی انجام

مە آنها هو زوایایی کە بین صحبت های مصاحبە شدگان وجود دارد، اما جوهر و نتیجە حرفهای بە رغم تفاوتها 

کارگری  یکی است و آن این است کە گویا منشا همە مشکالت و بی حقوقی کارگران همین دادنامە ارتجاعی و ضد

قی حقوق کار و نفی مابدیوان عدالت ستیز ادارای رژیم است کە بە تنهایی موجب شکل گیری قراردادهای موقت 

سال  ٤2ر دکارگران گردیدە و اگر دیوان آن را ابطال کند دوبارە کارگران بە دوران طالیی کە هیچگاە حداقل 

وراهای گذشتە وجود نداشتە باز خواهند گشت در یکی از این مصاحبە ها کە با یکی از اعضای هئیات مدیرە ش

 بازگردیم بە دوران طالیی /را باطل کنید ١٧9زدایی دادنامە ر سال مانعاسالمی و با تیتر

  :منتشر شد می خوانیم

ترین محسن باقری )عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران( در خصوص مهم

ی کارگری ی جامعەترین خواستەبە خبرنگار ایلنا گفت: اصلی ١۴00قوه قضائیە در سال  ی کارگران ازخواستە

های کار از حیز است. چراکە با صدور این دادنامە، کل قانون کار زیرسوال رفتە و قرارداد ١٧9ی ابطال دادنامە

ەای طرح سال از طرف خامنانتفاع ساقط شده است. گذشتە از بدفهمی وی از رفع موانع تولید کە بعنوان شعار 

 گردیدە ،

نیست کە  ١٧9بر خالف گفتە این عضو تشکلهای وابستە بە قدرت تنها علت از میان رفتن قانون کار وجود دادنامە 

د توسط با ابطال آن همە چیز سر جای اولش برگردد تمام مواد حمایتی محدودی کە در قانون کار وجود داشتن

سالمی سازندگی دارو دستە رفسنجانی کە اکثر رهبران خانە کار و شوراهای ادولتهای مختلف از کارگزاران 

یی هم کە عضو آن بودند تا دولت روحانی کە خانە کارگر بخشی از متحدان آن است ازمیان برداشتە شدە و آنها

انی و مجلس تغییر حقانون کار کە توسط دولت رو 2٧باقی ماندەاند کنار گذاشتە شدەاند. برای نمونە تنها تغییر مادە 

 .دادە شدە، بە تنهایی کافی است تا هر نوع قراردادی را کە بخواهند بە کارگر تحمیل کنند
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این جماعت خودشان بهتر می دانند کە نە دیوان عدالت ستیز اداری دادنامە ضد کارگری خود را باطل خواهد کرد 

بازگرداندە خواهد شد. دوران طالیی افسانە و   آنهاو نە با ابطال آن حقوق بە غارت بردە شدە طبقە کارگر را بە 

ساختە و پرداختە ذهن خود این جماعت است. چنین دورەای کە ااین آقا می گوید ممکن است برای ایشان و رفقای 

  داشتە است  خانە کارگری شان وجود

خوار یە داران رانتولی برای کارگر خیر. جمهوری اسالمی از ابتدا تا کنون جهنم زحمتکشان و بهشت سرما

 .حکومتی بودە است

جهت  کارگرا ن بە هر جهت بە نظر می رسد سال سختی را پیت ش رو داشتە باشند و الزم است خود را از هر

تشدید فشار  برای مواجە با آن آمادە کنند از سخنان نوروزی خامنەای و روحانی تا صحبتهای رئیسی در لرستان و

خت تر سای دستە جمعی فعالین کارگری در مراکز عمدە اعتراضی همگی داللت بر بە فعالین کارگری و اخراج ه

نها راهی تشدن سال جاری دارند. همبستگی و ادامە مبارزات و مقاومتها و سازماندهی خود در تشکل های مستقل 

 .است کە برای درهم شکستن تهاجم رژیم مقابل جنبش کارگری قرار دارد

 

 !زاد باید گرددآسیاسی زندانی 
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 ای کارگری هفتەگذر و نظری بر رویداده

 ُجنگ کارگری

 

 

 ران فوالد نسبت بە اخراج دو کارگر مطالبە گرهشدار کارگ

ز اخراج با آغاز سال جدید پروژە اخراج و پیگرد فعالین کارگری نیز توسط کارفرمایان شروع شدە است. پس ا

ان آنها شماری از کارگران هفت تپە و پتروشیمی ها در پارس چنوبی و عسلویە کە با اعتراضات گستردە کارگر

ن فوالد فروردین مدیرا ١0بە تصفیە کارگران حق طلب در فوالد اهواز رسیدە است. در  شروع شد، ظاهرا نوبت

رضایی( از  بە بهانە تمام شدن مدت قرارداد دو تن از فعاالن صنفی کارخانە بە نامهای )غریب حویزاوی و حسین

الفاصلە با دادن بآمدە بودند  ورود آنها بە محل کارشان جلوگیری نمودند. کارگران کارخانە کە از این اقدام بە خشم

ین دوتن افراخوان بە اعتراض نسبت بە اخراج این دو همکارشان واکنش نشان دادند. کارگران می گویند اخراج 

دیریت سرآغاز اخراج تدریجی شمار زیادی از فعالین و مطالبە گران حق طلب صنفی است کە در لیست اخراج م

د( در این میە کوتاهی کە با امضای )صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالگروە ملی فوالد قرار دارند. در اعال

ە کە اخراج ارتباط منتشر شدە است پس از اشارە بە دلیل اخراج این دو کارگر بە مدیران فوالد هشدار دادە شد

  .کارگران را تحمل نخواهند کرد و در مقابل آن خواهند ایستاد

 :تبە شرح ذیل اس  متن بیانیە 

ە امروز حراست شرکت از ورود دو تن از همکاران مان ) آقایان حسین رضایی و قریب حویزاوی ( ب صبح"

 .بهانە عدم نیاز و پایان قرارداد ممانعت کرده است

رکت طبق اخباری کە از طریق همکاران شریف ما در اموراداری کسب کردیم ، هیئت مدیره و مدیریت عامل ش

اج های گسترده روه ملی هستند ، قصد دارند با ترفند پایان قراردادها دست بە اخرکە خود عامل اصلی ناامنی در گ

ار است تری بزنند و لیست پرشماری از فعاالن کارگری و کارگران حق طلب در شرکت تهیە شده کە بە مرور قر

 .از کار بیکار شوند



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No:113 113ماره ش 2021وریل آ 2 ، برابر1400فروردین  13 جمعه

 

 

- 10 - 

 جُنگ کارگری

فرصت و اجازه هرگونە تعرض بە معیشت احدی از همکاران خود را نە بە مدیریت فاسد همین جا اعالم میداریم 

و نە بە آمرین و صحنە گردانان این تصمیم نخواهیم داد و هر آنچە کە در توان داریم برای دفاع و حمایت از 

 همکارانمان را بکار خواهیم بست

ان شریف و گی ما را دیده اید و نیک میدانید کارگربارها و بارها در بزنگاه های حساس نتیجە اتحاد و همبست

ت چگونە شجاع گروه ملی صنعتی فوالد آنجا کە پای منافع خود و طبقە کارگر و هم سرنوشتان شان در میان اس

 .معادالت تان را بهم خواهند ریخت

 ".هرگونە اتفاقی کە روی دهد برعهده گیرندگان و اجرا کنندگان این تصمیم خواهد بود

  

 کارگر در هفت تپە 8اعتراض و تجمع بە کاهش زمان قراردادها و اخراج 

کاری  فروردین کارگران قسمت دفع آفات کشاورزی مجتمع هفت تپە در اعتراض بە کاهش مدت قراردادهای ٧در 

سمت قتن از فعالین صنفی حق طلب کارخانە تجمع نمودند. عدەای از کارگران  8خود توسط مدیریت و اخراج 

حمایت و نسبت  دیگر کارخانە نیز در حمایت از کارگران دفع آفات بە تجمع آنها پیوستند و از خواستهای آنها های

اوم یافتە است فروردین همە روزە تد ١2بە پیامد های رفتار مدیریت نسبت بە کارگران هشدار دادند. این تجمع تا 

تن از همکاران شان در سال گذشتە باعث  ١5گفتنی است کە اعتراض کارگران هفت تپە نسبت بە اخراج 

  .بازگرداندن آنها بە سر کارهای شان شد

کار تن از کارگران فضای سبز کە توسط کارفرمای پیمان ٣در شهرداری امیدیە نیز اعتراض نسبت بە اخراج

ن اخراجی بطور غیر قانونی اخراج شدەاند همچنان ادامە دارد. کارفرما در حالی حاضر بە بازگرداندن کارگرا

انونی است نشدە کە کمیتە حل اختالف حکم بازگشت بە کار آنها را صادر نمودە است. این خود گویای قدرت فراق

 .کە صاحبان رانتخوار حکومتی شرکتهای پیمانکاری بە دست آوردەاند

 تجمع یک هفتەای کارگران آب و فاضالب روستایی در اهواز

تمام روزهای ایام عید را در تجمع گذراندند. کارگران آب و فاضالب ماە کارگران آب و فاضل آب روستایی اهواز 

های متوالی است در بالتکلیفی شغلی بە سر می برند. نە دستمزد و حقوق هایشان را گرفتەاند و نە حق بیمە آنها بە 

. کارگران تامین اجتماعی پرداخت شدە و بواسطە آن از کلیە خدمات تامین اجتماعی و پزشکی محروم شدەاند

روزە شان  ٧خشمگین و معترض بە این همە ستم و بی عدالتی کە بر آنها روا می دارند، در تجمع بی وقفە 

خواستار رفع بالتکلیفی شغلی و پرداخت حق بیمە و مطالبات مزدی پرداخت نشدە خود هستند. کارگران آبفای 

بە تجمع همکاران روستایی شان پیوستند. با  شهری اهواز نیز در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان

این وجود تا کنون هیچ نهاد و مسئول دولتی کوچکترین اقدامی جهت رسیدگی بە خواستە های صدها کارگر 

درصد درآمدهای کشور را تامین می کند  ٧0زحمتکش و گرسنە و سرگردان نکردە است. در سرزمینی کە 

میلیارد اعتباری را کە مسئولین شرکت از استانداری  20گفتە می شود مبلغ  کارگران را بە حال خود رها نمودەاند.
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گرفتە در جای دیگری هزینە و در واقع جهت کسب سود و بە قیمت گرسنگی دادن بە خانوادە های صدها کارگر 

  .سرمایە گذاری کردە است

 صول کردندکارگران پارس پامچال با فروش محصوالت کارخانە بخشی از مطالبات شان را و

ا بە آنها ماە حق بیمە پرداخت نشدە داشتند و کارفرم 8ماە طلب مزدی و  5کارگران یک کارخانە در قزوین کە 

 ٦00ا کارفرما بگفتە بود پول نقد برای پرداخت مطالبات آنها ندارد، در اوج فقر و تنگدستی در شب عید در توافق 

خانە را بە ادارە ا فروختند تا بتوانند بخشی از دستمزد و دیون کارمیلیون تومان از محصوالت انبار شدە کارخانە ر

ست کە چرا برق و بیمە را تامین کنند. اگر فروش رنگ تولیدی این کارخانە توسط کارگران ممکن شدە، معلوم نی

 خود شرکت قبال مستقیما پیش از اینکە این مشکالت پیش بیاید، اقدام بە این کار نکردە است؟

 !ن پس از پایان تعطیالت نوروزی مبارزات شان را از سر می گیرندبازنشستگا

ن جهت فروردی ١5تشکل مستقل )اتحاد بازنشستگان( با انتشار اعالمیەای ازبازنشستگان دعوت نمودە تا در 

نمایند. در  پیگیری مطالبات بازنشستگان در تهران و دیگر شهر ها در مقابل مراکز سازمان تامین اجتماعی تجمع

ن کافی ست. برای ادامە دادن هیچ کسی را نداریم جز خودمان و ای”دعوت نامە اتحاد بازنشستگان گفتە می شودم:

ن: محل محل تجمع استان تهرا ١0:٣0فروردین ساعت  ١۵تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبە 

 روبروی سازمان تامین اجتماعی

 روبروی اداره کل تامین اجتماعیها: محل تجمع شهرستان

 ”ا"تحاد بازنشستگان

ازی سگفتنی است کە بازنشستگان عالوە بر مطالبات پیشین خود خواستار پرداخت بدهی پرداخت نشدە همسان 

ە تشکلهای تامین اجتماعی درسال گذشتە هستند. اعتراضات خیابانی بازنشستگان در حالی از سر گرفتە می شود ک

تالشهای  بە خانە کارگر و حکومت در تالشند کە با تفرقە افکنی در میان بازنشستگان اثرات فرمایشی وابستە

 .تشکلهای مستقل را خنثی نمایند

 تجمع اعتراضی و مطالباتی کارگران شهرداری کوت عبدهللا مقابل استانداری

راض بە فروردین در اعت ١١کارگران شهرداری کوت عبدهللا کە شب عید خود را با جیبهای خای گذراندند، در 

موقع  ماهە گذشتە و عیدی شان مقابل استانداری تجمع و خواستار پرداخت بە ٤پرداخت نشدن مطالبات مزدی 

شدن بە موقع دستمزد و حقوق شان شدند. گفتنی است کە کارگران شهرداری این شهر قبال نیز چند بار بە پرداخت ن

ل نمی داند یچ مسئولی ظاهرا در این گونە مواقع خود را آنقدر مسئودستمزد های شان اعتراض کردە بودند اما ه

 !کە پاسخگوی کارگران باشد

 ادامە اعتراضات تشکلهای کارگری و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشار علیە فعالین سندیکایی و مدنی

رگری و مدنی کە قبل و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشارهای غیر انسانی بە فعالین کا  فعالیت تشکلهای کارگری

از نوروز شروع شدە بود در ایام تعطیالت نوروزی نیز ادامە یافت. این تشکلها بە اشکال مختلف از تهیە طومار 
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 جُنگ کارگری

و بردن شکایت بە نهادهای حقوق بشری و اتحادیەای گرفتە تا برپای سفرهای هفت سین مقابل زندانها و بر سر 

ر عمومی را از رنج و ستمی کە بر مبارزان راە آزادی و عدالت آرامگاە مبارزان جان باختە کوشیدند افکا

اجتماعی توسط جنایتکاران رژیم می رود آگاە نمایند. در این میان فشار مضاعف بە اسماعیل عبدی رهبر کانون 

صنفی معلمان با واکنش های گستردەای در داخل و خارج مواجە و بە گستردگی در رسانە های خبری پژواک 

کوت و سانسور حاکم بر رسانە های داخلی را جبران و تالش حکومت برای سرپوش نهادن بر این یافت و س

 .فشارها را خنثی نمود. ادامە و افزایش این فعالیتها و انعکاس وسیع آنها در جامعە اکیدا الزم است تداوم یابد

  

 ُ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 
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