
  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 127 127شماره  2021ژوئیه  9، برابر 1400تیر  18 جمعه

 

 

- 1 - 

 جُنگ کارگری

 یادداشت 

 هزار معدن؟ ٦خرید واکسن مهمتر است یا توسعە مناطق آزاد و مزایدە 

 صادق کار

 

سی نداشتن به رو تعداد هم میهنانی که در اثر دست  19و اخبار دردناکی در هفته های گذشته از گسترش شدید کوید 

نسانی هر ا ا منتشر می شود که دلواکسن و دارو و امکانات درمانی جان عزیزشان را از دست می دهند در رسانهه

ت که ضح اسرا به درد می آورد و نمی تواند موجب خشم کسانی که این اخبار را میشنوند و می خوانند نشود. وا

نگین تر سراتب اوضاع بسی بدتر از آن است که اخبار آن در رسانه ها منتشر می شود. براستی ما با یک فاجعه به م

جود اما این و مواجهیم که رژیم ناالیق و فاسد تا کنون بر مردم کشور تحمیل نمودە. باو دهشتناک تر از فجایعی 

زشکی و نات پرفتار مقامات دولتی و حکومتی نشان می دهد که هنوز اولویت آنها تامین واکسن و فراهم کردن امکا

اکسیناسیون وو شروع  19وید درمانی برای مهار این فاجعه نیست. آنها البته همه روزە دم از ساخت چند واکسن ک

ین از ا عمومی می زنند و وعدە دادن واکسن رایگان به همه عالم را می دهند، اما در عمل خبری از هیچکدام

نستان، ی ارموعدەها نیست. گروەهایی از مردم که دستشان به دهانش میرسد به ناگریز برای زدن واکسن به کشورها

 د ریسکروند، اما اکثریت بزرگ مردم که استطاعت مالی ندارند، مجبورنترکیه، امارات و کشورهای دیگر می 

 .کنند ابتال به بیماری را که حاال جهش نمودە و مهلکتر از پیش شدە را بپذیرند و در بیم و هراس زندگی

از ت حرومیفاجعه بارتر از همه اما وضعیت مردم محروم و فقیر بلوچستان است که هر روزە کرور کرور در اثر م

سا ه اساامکانات پزشکی بیمار و شمار زیادی از آنان جان می بازند. در چنین اوضاعی اما مسئولین دولتی ک

سیون و کسیناارزشی برای جان انسان قائل نیستند بجای تهیه واکسن و امکانات پزشکی و در اولویت قرار دادن وا

 تحکیم وثروتهای ملی بین اعوان و انصار خود نجات مردم از مرگ، مشغول جنگ و جدل بر سر تقسیم ته ماندە 

ه مناطق هزار معدن و توسع ٦موقعیت اقتصادی و سیاسی خود هستند. برای دولت روحانی در مقطع کنونی تقسیم 

 .تجاری بر خرید واکسن و نجات مردم از مرگ ارجحیت دارد

از فرصت باقی ماندە آنچه را که از اموال  دولت روحانی در حال رفتن است، با این حال در تالش است تا با استفادە

سال گذشته بین وابستگان جناح خود تقسیم کند، به سر انجام برساند و جای پای آنها را در  8عمومی نتوانسته طی 

بخش های اقتصادی محکم کند. بخشی از این تالشها مانند گذشته در خفا صورت می گیرد که ابعاد آن برای مردم 
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و فقط از ما بهتران از آن مطلع اند. بخشی را نیز با ظاهر سازی های قانونی و استفادە از رانت  فعال روشن نیست

دولتی انجام میدهند. در چنین مواردی جناح رقیب که خود مترصد فرصت است تا سهم خود را بگیرد با افشای 

. هفته گذشته یکی از اعضای برخی از گوشه های پنهان اقدامات سعی می کند مانع بر سر راە حریف قرار دهد

کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داد، پس از اشارە به این گونه تالشها توسط 

عناصر وابسته به دولت، خبر از شروع تحقیق از کارخانه پتروشیمی "الوند" که به گفته وی متعلق به "اسحاق 

 .ن تشکیل آن صورت گرفته است توسط مجلس دادجهانگیری" است و تخلفاتی که در حی

ط وزیر هزار معدن در هفته های پایانی دولت روحانی توس ٦در چهارشنبه این هفته گزارشی در مورد مزایدە 

 مورد صمت و معدن درسایت بهار نیوز منتشر شد. در گزارش فوق الذکر رعایت مقررات مربوط به این مزایدە

ط مرکز توس 1٥وز گذشته نیز گزارشی در مورد گسترش مناطق آزاد تجاری به سوال قرار گرفته بود. و ر

ه که ب روزنامه رسالت به نقل از روحانی منتشر شد. روحانی انگیزە از گسترش مناطق آزاد تجاری صنعتی را

م کرد. الی اعاذعان خود او بیشتر عملکرد تجاری داشتهاند، دور زدن تحریمها، ایجاد اشتغال و جلب سرمایه گذار

ش خود گزار اما در عین حال اذعان نمود که این مناطق نا موفق بودەاند. رسالت به نقل از روحانی در جایی از

ر مثال طوگذرد توسعه خاصی را در مناطق آزاد بهسال از عمر دولت می 8نوشت:" در حال حاضر باوجوداینکه 

توجهی بی ومهری ایم. این جزیره در حالی مورد بییدهترین مناطق آزاد کشور یعنی جزیره قشم ندیکی از بزرگ

جمله های بسیار زیادی ازها و ظرفیتقرارگرفته است که برخالف جزایر همجوار کشورهای عربی از قابلیت

مید های گردشگری و خاک حاصلخیز و وسعت فراوان برخوردار است. حال اما اطبیعت خاص و تاریخی، ظرفیت

 ."هایی که دولت در سر دارد، طوری انجام شود که به سرانجام برسداست که تکمیل پروژه

اند، در رسیدەبا این اوصاف این پرسش پیش می آید که اگر این مناطق به اهدافی که برایشان در نظر گرفته شدە ن

زاد به آ اطقاین صورت چه عاملی باعث شدە که دولت در هفته های پایانی کارش با چنین عجلهای به فکر توسعه من

ار دولت بی ربط کهزار معدن در هفته های پایانی مدت  ٦گرداگرد کشور بیفتد. آیا این و همچنین به مزایدە گذاشتن 

ای با منافع گروهی یا بقول عضو کمیسیون امنیت مجلس استفادە از فرصت و رانت قدرت جهت محکم کردن پ

د ل امینتی صدها موسسسه اقتصادی و صنعتی به امثاوابستگان دولت در اقتصاد کشور و مشابه واگذاریهای را

ت آباد تجار واسدبیگی ها نیست؟ آیا اولویت کنونی کشور و مردم واگذاری معادن و توسعه مناطق تولید ویران کن 

 کن و کارگر زجرکش کن است یا خرید واکسن و نجات جان صدها انسان از مرگ در اثر کروناست؟ روحانی

ق به مناط طق آزاد تجاری در رسیدن به اهداف شان اذعان نمودە، ولی از بالیی که در اینناچارا به شکست منا

فیای حاکم لط مااصطالح آزاد اما در واقع اردوگاە های کار اجباری بر سر کارگران شاغل در آنها بوجود آمدە و تس

بر سر سهم  این سیاستها نیست، بر آنها چیزکی هم نمی گوید. البته اختالف جریانات رقیب روحانی با او بر سر

رئیسی  دولت است. آنها نیز می خواهند همین سیاستها را پیش ببرنند، چون نفع شان در آن است و خواهیم دید که

. این د بردفارغ از اینکه دولت یک دست محافظه کاران باشد یا دولتی ائتالفی همین نوع سیاستها را پیش خواه

 لتهاینی از دست راستی های حکومتی خواهد بود و نه دولتی کارآمد تر از دودولت نه چیزی غیر از دست چی

 .گذشته

 به سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهید!
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 تجربۀ تعاونی موندراگون بخش چهارم

 خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

 

 ساختار سازمانی

ورت صب طرح از پیش حاضر و آماده ای چنان که پیشتر متذکر شدیم، تحول جنبش تعاونی موندراگون با تعقی

دند و حول شنگرفت و بازتاب یک فلسفۀ مدیریتی ثابت و شکل گرفته نبوده است. ساختارهای سازمانی آن بارها مت

ال . با این حافتندیبه تناسب تغییرات ئر اوضاع اقتصادی، افزایش شمار تعاونیها و گسترش دامنۀ فعالیتهاشان، تغییر 

 ک سریی هفتاد قرن گذشته، یک ساختارسازمانی نسبتاً جاافتاده شکل گرفته بود که شامل یدر اواخر سالها

 ی جدید، بهونیهامکانیسمهای استاندارد مدیریتی می شد که برای تمام تعاونیهای موجود، و نیز به هنگام ایجاد تعا

 .کار گرفته می شد

ً  عضویت آن در گروه تعاونیهای موندراگونهر تعاونی موجودیتی خودمختار، و قانوناً مستقل داشت، و   و تماما

یوستند، می پ همیشه امری به اختیار خودش بود. کارگران عضو شرکتی را ایجاد می کردند و به این عنوان به گروه

ا آن یا با پرداخت سهم عضویت فردی خود، به عضویت آن در می آمدند. میزان سهم عضویتها از این شرکت ت

ت ن قدره و میزان آن توسط مجمع عمومی هر تعاونی تعیین می شده است. مجمع عمومی عالیتریشرکت متغیر بود

ر مبتنی بر اصل ه –صاحب اختیار تعاونی است. مجمع به هر کارگر عضو امکان می دهد که بر پایه ای برابر 

 .هم گیردر شکلدهی به استراتژی شرکت، و در انتخاب ارگانهای هدایت کنندۀ آن سد –عضو یک رأی 

اولین و مهمترین این ارگانها شورای حکام تعاونی است. این ارگان، متشکل از اعضائی که در مجمع عمومی توسط 

کارگران انتخاب شده اند، ارگان دائمی مدیریت تعاونی است و وظیفۀ آن نظارت بر اجرای تصمیمات گرفته شده 
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ی حکام انتخاب و انتصاب مدیرکل تعاونی است. توسط مجمع عمومی است. یکی از مسئولیتهای کلیدی شورا

مدیرکل تعاونی در بیشتر موارد از منابع بیرون از تعاونی مفروض، و گاه حتی از شرکتهای غیرتعاونی، است. 

مدیرکل و مدیر عامل در تعاونیهای بزرگ و متوسط شورای مدیریت را شکل می دهند. این شورا عهده دار هدایت 

 .است، و از آن این انتظار می رود که در انطباق با تصمیمات شورای حکام عمل کند امور روزمرۀ تعاونی

نی تعاو یک ارگان مهم دیگر در امر هدایت تعاونیها شورای احتماعی آنهاست. این شورا، که متشکل از اعضای

افع ز مندفاع ا است، توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. شورای اجتماعی ارگانی مشورتی با وظیفۀ نمایندگی و

ی دیریتماعضا به عنوان کارمندان شرکت مفروض است. انتظار از شورای اجتماعی این است که در برابر تمرکز 

شن می تی روشورای حکام و شورای مدیریت نوعی وزنۀ مقابل ایجاد کند. اهمیت فوق العادۀ کارکرد این ارگان وق

می نسمیت رهای کارگری را به نمایندگی از کارگران عضو به  شود که توجه کنیم تعاونیهای موندراگون اتحادیه

ند، در می ک شناسند. با این حال قدرت شورای اجتماعی و اقتداری که با آن اعضا را به عنوان کارمند نمایندگی

وندراگون و تحقیق جالب در بارۀ مناسبات م 199٦به سال  (Kasmir) تعاونیهای مختلف بسیار متغیر است. کاسمیر

 .رزمندگی کارگری در منطقه انجام داده است

هده دارد. به ع در آخر باید از یک کمیسیون نظارت نام ببریم که در برخی از تعاونیها وظیفۀ داوری و حسابرسی را

 .البته امروزه کار حساس و تخصصی حسابرسی غالباً به شرکتهای متخصص سپرده می شود

ر ن در هدر یکایک تعاونیهای موندراگون تشکیل می دهند، اما، همچوارگانهای نامبرده ساختارهای هدایت را 

ود خی به ساختار دیگری و در هر سازمانی ، زندگی سازمانی روزانه در درون این ساختارها اشکال ویژۀ بسیار

ت ارکطح مشمی گیرد. هر تعاونی منفرد غالباً از فرهنگ متمایز و جاافتادۀ خود برخوردار است. برای مثال، س

ر ست. داکارگران عضو در مدیریت روزانۀ تعاونی و هدایت شرکت، ای این تعاونی تا آن تعاونی بسیار متغیر 

ه درصد اعضا تجاوز می کند؛ مگر آن ک ٥0بسیاری از شرکتهای تعاونی حضور در مجمع عمومی ندرتاً از 

 -سیس یک شرکت تابعۀ خارجی ثالً تدوین طرحی برای تأم –تصمیگیری در بارۀ موضوعات استراتژیک مهمی 

 کاناتدر دستورکار مجمع باشد. در غیر این صورت، یا در صورتی که موضوع تغییری ناگهانی در منابع و ام

در میان نباشد، اخذ تصمیمات استراتژیک به شورای حکام سپرده می شود و تمایل  –اعم از مثبت یا منفی  –شرکت 

ر یفیت دکرا در مشورت با شورای اجتماعی بگیرد. به عبارت دیگر، این این شورا بر آن است که تصمیمات مهم 

 شارکتمحالت بهینه اش، سیستم کارآ و مثبتی برای دموکراسی نمایندگی کارگران است که در مقایسه با سطح 

 .کارگران و قدرت تصمیم گیری آنان در بنگاه های سرمایه داری، نمی توان آن را شاهکار تلقی کرد

 بیکاری برای بیکاران!ی بیمه
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 !تداوم اعتصاب و مقاومت متحدانە کارگران نفت پیروزی آنها را رقم خواهد زد

 صادق

 

حاکی  ه خودتداوم مبارزە، اتحاد و مقاومت متحدانه اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری در سومین هفت

ر بهاند گی روی خواسته های بر حق خود توانستاز آن است که کارگران در اثر حفظ اتحاد و همبستگی و ایساد

 .شندته باتالشهای اعتصاب شکنانه کارفرمایان، دولت و عوامل آنها فائق آیند و دست باال را در اعتصاب داش

 دندادن دستمز کارفرمایان که در هفته اول و دوم این اعتصاب تاریخی تالش می کردند با توسل به تهدید و اخراج،

خود و  شهایدن نام کارگران مبارز در لیست سیاە به اعتصاب آنان پایان دهند، با مشاهد شکست تالها و قرار دا

ر مقابل دشینی طوالنی شدن اعتصاب، تاکتیک خود را تغییر دادند. در تعدادی از شرکتها کارفرمایان تاکتیک عقب ن

ردند و به دگی کی گفتگو با آنها اعالم آماخواسته های اعتصابیون را در پیش گرفتند و با مراجعه به کارگران برا

کاف کارگران ش ک بینآنها گفتند برای پذیرش بخشی از مطالبات آنها آمادگی دارند. قصد آنها این بود که با این تاکتی

یز بی نگران ایجاد کنند و کمر اعتصاب را به خیال خودشان بشکنند. این تاکتیک خوشبختانه در اثر هوشیاری کار

 .داثر مان

وشهر به تان بدولت هم که از ابتدا تظاهر به بی طرفی در این اعتصاب می کرد، با فرستادن مدیرکل ادارە کار اس

 .میدان عمال مجبور به تغییر تاکتیک اولیه خود شد

ن نمود کشاورزی مدیر کل ادارە کار، سعی کرد با دادن "مژدە" تشکیل انجمن های صنفی به کارگران و فراهم

اعتصاب  ر کاراکرە بین کارگران و کارفرمایان و قول تنبیه و مجازات کارفرمایان متخلف، به زعم خود دامکان مذ

 برای اخالل ایجاد کند. با این حال این هم حاکی از عقب نشینی دولت از مواضع گذشتهاش و پیروزی دیگری

گری د کارمت روی خواسته هایشان ضاعتصابیون بود و نشان داد که کارگران متحد می توانند با مبارزە و مقاو

 .ترین رژیم ها را هم وادار به تغییر رویه و حتی سیاست هایشان کنند

عوامل دیگری نیز در این عقب نشینی های ملموس موثر بودند. پیوستن شمار قابل توجهی از کارگران به اعتصاب، 

روهای سیاسی اپزوسیون، اتحادیه های حمایت قابل توجه مردم، نهادهای مدنی و سندیکایی، روشنفکران و نی

اجتماعی اعتصاب برای هر دو و  -کارگری بین المللی، زیانهای اقتصادی دولت و کارفرمایان و پیامدهای سیاسی

شرایط بحرانی کشور عواملی هستند که هر یک به نوبه و سهم خود نقش داشته و دارند. کامیابی نهایی این اعتصاب 
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همچنان وجود دارد، منوط به گسترش این حمایتها، تقویت رهبری اعتصاب و حفظ اتحاد و  و کاهش تهدیدات آتی که

 .مقاومت اعتصابیون است

در روشن است که طرف کارگران در این اعتصاب دولت و کارفرمایان هستند وخوشبختانه رهبری اعتصاب آنق

 .ی دیگری منحرف شودهوشیار و مسلط به مسایل است که اجازە نخواهد داد سمت مبارزە به سو

فظ و که ح کارگران از طریق اعتصاب می توانند به بخشی از حقوق و مطالبات شان برسند، ولی تجربه نشان دادە

کن نی ممارتقاء دست آوردهای مبارزاتی کارگران بدون داشتن تشکل کارگری مستقل و نیرومند برای مدتی طوال

ز این استگی که در این چند هفته با ارسال پیام های حمایت و همب نیست. تجربه همه اتحادیه ها و سندیکا هایی

 .اعتصاب پشتیبانی کردەاند نیز موید این واقعیت است

ل عوامل حکومت می کوشند با تشکیل شوراهای اسالمی و تشکلهای صنفی فرمایشی جای خالی تشکلهای مستق

شکیل تکارگری شوند. بهمین جهت تالش برای  کارگری را پر کنند و مانع تشکیل اتحادیه های مستقل و موثر

 .تشکلهای مستقل اهمیت اساسی دارد

ن رهبری اعتصاب با هدایت هوشمندانه و اتخاذ مواضع به موقع و درست در حفظ اتحاد و مقاومت کارگرا

ه که تا یانیب ٦اعتصابی، وخنثی کردن اقدامات اعتصاب شکنان نقش تعیین کنندەای به عهدە داشته است. آنها در 

یچ هاند، کنون منتشر کردەاند شرط و شروط خودشان در مورد، مذاکرە ومسائل مربوط به اعتصاب را اعالم کردە

 .ستاکدام از خواستهی کارگران نه نا معقول اند و نه عملی کردن آنها برای دولت و کارفرمایان دشوار 

 :دەاند عبارت اندآنها آم ٦خواستهای اعتصابیون به قراری که در بیانیه شمارە 

متر نباید ک افزایش دستمزدها بر اساس ارقام پیشنهادی ما برای رده های مختلف تخصصی و اینکه هیچ کارگری –

ر ها در همیلیون مزد بگیرد، دائمی شدن قراردادهای کاری و داشتن امنیت شغلی، پرداخت بموقع دستمزد 12از 

یت ی وضعاری و کمپ ها به دستگاههای تهویه هوا، بهبود اساسماه، ایمن شدن محیط های کار و تجهیز مراکز ک

ن در کمپ ها و اماکن عمومی دیگر همچون دستشویی ها و حمام ها و اختصاص غذا خوردی مناسب برای کارگرا

وط پایه ن، خطتمام کمپ ها، ایجاد امکانات درمانی در محیط های کار و برخورداری کارگران از بیمه درمان رایگا

ن و لغو نکاراافقات سراسری ما کارگران در مذاکراتمان خواهد بود. خواست اساسی ما برچیده شدن بساط پیماای تو

د ران و ایجامانکاقوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است و تحمیل این مطالبات به معنای زیر فشار قرار دادن پی

 وتنگ کنیم  کارانواستهایمان میتوانیم عرصه را بر پیمانزمینه برای برچیده شدن بساط آنهاست. ما با پافشاری بر خ

ورت صایان اعالم میکنیم که همین امروز دولت باید ناظر اجرای همه توافقاتی باشد که در مذاکرات با کارفرم

 . ."میگیرد

ود ش د میبهر روی دولت و کارفرمایان بواسطه زیانهای که بواسطه این اعتصاب و طوالنی شدن آن به آنان وار

کار را  ه اینکطبعا تالش خواهند کرد به طریقی به این اعتصاب زودتر پایان دهند و هیج راهی بهتر از این نیست 

 با آنها انجام دهند از طریق پذیرفتن مطالبات مشروع کارگران و مذاکرە

 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

ات سومین هفته اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت، اعتصابات و اعتراضدر 

ا کارگری نیز افزایش چشمگیری یافت و موجی ازاعتراضات گروەهای زحمتکش و تحت ستم شهرهای بسیاری ر

است مدته های حکومتی رادر برگرفت.کارگران و زحمتکشان که باور خود به وعدەهای بی پشتوانه مقامات و نهاد

رشان در رە کااز دست دادە و اعتباری برای هیچ یک از آنها قائل نیستند، روز به روز بیشتر در می یابند که چا

 شاندندست خودشان است و تنها خود آنها هستند که شانه به شانه یکدیگر با وحدت و همبستگی و به چالش ک

ضعیت خود وی در در کف خیابانها هاست که می توانند زمینه تغییرات اساس مسئولین فاسد و ناالیق و سیاستهای آنها

 .و کشور را رقم بزنند

س و ا مجلتهم از این رو است که همه تالشهای فریبکارانه نهادهای حکومتی از رئیس جمهور و وزیر نفت گرفته 

ه گر همواجه می شود. حاال دیوزارت کار برای باز گرداندن کارگران نفت و دیگر رشته های شغلی با شکست م

ی حل وانایتفهمیدەاند که عامل اصلی همه مصیبتهایی که بر مردم وکشور می رود خود این جماعت حاکم هستند که 

م به ت مردبحرانهایی را که آفریدە خودآنهاست ندارند. افزایش همه روزە مشکالت اقتصادی و معیشتی بر اکثری

ایندە دن فزشی حکومت دررفع انبوە مشکالت مردم محرکهایی هستند کهدر فراگیر همراە یقین آنها نسبت به ناتوان

کومتی حهای  اعتراضات خیابانی و اعتصابات مردم به جان آمدە نقش مهمی دارند. محرکهایی که هیچ کدام از جناح

 .دی کشیهست نمبرنامه و راە حل کارگشایی برای آن ندارند. که اگر داشتند کار مردم و مملکت به اینجا که 

نی ا کنواینک گستردگی وعمق نارضایتی و اعتراضات مردم به حدی رسیدە است که با استفادە از ابزار آالت ت

مودە نسال گذشته وضعیت جنبشی پیدا  ٤2سرکوب و مهار آنها ممکن نیست. جامعه اینک بیش از هر زمانی در 

 .ستآن نی جریان حکومتی دیگری قادر به دگرگون نمودناست. وضعیتی که نهرئیسی و نه سرداران سپاە و نه هیچ 

ی که عقب نشینی کارفرمایان و واکنش شورای هماهنگی اعتصاب به عدەای از کارفرمایان شرکتهای پیمانکار

شدەاند ران نموفق نشدند باتهدید و اخراج کارگران شان و بکارگیری ترفندهای دیگر موفق به شکستن اعتصاب کارگ

شدند.  ا آنهاشدن اعتصاب بخاطرقطع سودهای خود نگران اند، با مراجعه بهکارگران خواهان مداکرە بو از طوالنی 

 کارگران اما مذاکرە تک به تک را رد کردە وخواستار مداکرە دسته جمعی و توافق دسته جمعی شدند
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به  اکنشدە دارد در وشورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت که هدایت و هماهنگی اعتصاب را به عه

رسمی،  باید درخواست این عدە از کارفرمایان در پنجمین بیانیه خود نوشت:"هرگونه پیشنهاد از سوی کارفرمایان

 ."کتبی و علنی و همراه با تعهد برای پرداخت به موقع دستمزد کارگران باشد

 تجمع کارگران پارس جنوبی

تیردر  1٦ی به نوشته خبرگزاری ایلنا در تجمع اعتراضی که در کارگران پیمانکاری نفت در منطقهی پارس جنوب

لبات ن مطامیدان کاکتوس برگزار کردند نسبت به سخنان وزیر نفت درکمیسیون انرژی مجلس به دلیل نادیدە گرفت

 .قانونی خود اعتراض و برخواسته های خود در این تجمع تاکید کردند

با  ی در مصاحبهای که بعد از تشکیل کمیسیون انرژی مجلس کهگفتنی است که زنگنه وزیر نفت دولت روحان

ن صابیوحضور نمایندگان سه قوە ونهادهای امنیتی جهت برسی اعتصاب کارگران نفت تشکیل شد، خواستههای اعت

 .را فرا قانونی خواندە و تلویحا به کارگران جواب رد دادە بود

گراندر ع کارمانکاری ها مواجه و باعث انزجار آنها شد. تجمسخنان زنگنه با خشم واعتراض گستردە ی کارگران پی

 .منطقه پارس جنوبی نیز از جمله واکنشهایی است که تا کنون نسبت به موضع زنگنه بهعمل آمدە است

فت جرم همادامه اعتراضات در هفت تپه با وجود گذشت قریب دو ماە از صدور حکم خلع ید از مالک اختالسگر و 

د کشاورزی خاتمه نیافته است. کارفرمای خلع ی–اعتراض و اعتصاب در این مجتمع بزرگ صنعتی تپه، اما هنوز 

ز اقصود مشدە در این مدت با تحریک و فشار بر کارگران دربرانگیختن اعتراضات نقش اصلی را به عهدە دارد. 

ی دولت شرکا و حامیان این تحریکات اخالل درتولید و تخریب کارخانه قبل از ترک آن توسط امید اسد بیگی،

 و نفوذشان قدرت وحکومتی او است. همه آنها که از خلع ید ناراحت هستند در ماە های بعد از خلع ید با استفادە از

رداخت پع از در تالشند با مختل کردن کارخانه زمینه بازگرداندن آن به اسد بیگی و شرکا را مهیا کنند. امتنا

فته پیش دو ه دهاجزئی از اقدامات آنهاست. اعتصاب کارگران بخش دفع آفات که ازدستمزدها و تمدید نکردن قراردا

 . .شروع شد وهنوز ادامه دارد واکنشی به امتناع مدیریت کارخانه از تمدید قرارداد هاست

 ادامه اعتراض و اعتصاب در میان کارگران فنی خطوط راە آهن

ه عهدە را ب ظیفه سنگین مراقبت و تعمیرات ریل های راە آهناعتصاب و اعتراض در میان کارگران ابنیه فنی که و

ت به ان دسشدارند همچنان ادامه دارد و هر از چندگاهی یک عدە از آنها به دلیل مطالبات صنفی برآوردە نشدە 

 عتصابااعتصاب می زنند. کارگران فنی راە آهن در یکی دو سال اخیر دەها بار در مناطق مختلف ناگریز به 

ستقیم و مخدام د. آنها نیز کارگران پیمانی هستند و یکی از خواسته های اساسی آنها مانندکارگران نفت استشدەان

ت نشدن تیر کارگران ابنیه فنی در آذربایجان به دلیل پرداخ 1٦رسمی توسط شرکت سراسری راە آهن است. در 

 . .منظم و به موقع دستمزدها و سایر مطالبات صنفی شان اعتصاب کردند

 

 فشار و تبعیض کارکنان بخش سالمت قم را برای اعتراض به تهران کشاند

تکش و ی زحمنارضایتی واعتراض نسبت به رفتار کارفرمایان و دولت محدود به کارگران نماندە است. تمام گروەها

ی شود به ماشته مزد بگیر نیز از بی حقوق، فشار و انواع تبعیضاتی که از ناحیهدولت و کارفرمایان بر آنها روا د

 .ستوە آمدە اند و به هر شکلی که برایشان ممکن باشد علیه آن اعتراض می کنند

پرستاران و کارکنان بخش درمانی یکی از گروە های مزد بگیر هستند که با وجود شغل دشوار، سنگین و پر 

گر از کارگران کمتر نباشد مخاطرە شان از هر لحاظ مور دتبعیض و ستم قرار دارند و دستمزد بسیاری از آنها ا

بیشترهم نیست. در این هفته حداقل سه مورد اعتراض از طرف پرستاران و کارکنان بخش درمان صورت گرفت. 
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تیرماه( برای رسیدگی به حقوق خود مقابل ساختمان  1٥شنبه، در یک مورد پرستاران تامین اجتماعی، در )سه

ورد دوم اعتصاب جمعی از نیروهای خرید خدمت اورژانس مرکزی سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. م

ها و مراکز خدمات عدم پرداخت دستمزدهای شان بود. جمعی از نیروهای شرکتی پایگاهاجتماعی در اعتراض به

ی تبدیل وضعیت با سفر به تهران مقابل ساختمان وزارت بهداشت و مجلس جامع سالمت استان قم نیز با خواسته

 .تجمع کردند شورای اسالمی

ی اتی که خبرعتراضاالبته اینها تنها اعتراضاتی هستند که خبر آنها در خبرگزاری دولتی ایلنا منتشر شدەاند. تعداد 

رمان دبخش  در مورد آنها منتشر نمی شود بسیار بیشتر هستند. ظرفیت اعتراض نیز در میان پرستاران و کارکنان

عمق  ود ازخرای نشان دادن اعتراض شان از قم به تهران سفر می کنند، بسیار باالست. همین که عدەای ازآنها ب

زنیه که ه نارضایتی و سر ریز شدن صبر آنها از شرایط شغلی و دستمزدهای ناچیز آنها حکایت دارد.دستمزدهایی

 .!نیمی از خورد و خوراک آنها را هم تامین نمی کند

 تجمع دوبارەکارگران شهرداری خرمشهر

اە تب نگهکارگران زحمتکش شهرداری ها که با دستمزدهای اندک کار سخت و پر مخاطرە پاکیزە ومرظلم و جفا ب

یرند حد ر میگداشتن شهرها را به عهدە دارند توسط شهرداریها و شرکتهای پیمانکاری که کارگران شهرداری را بکا

خاطر بمختلف وبیشتر از همه  ومرزی نمی شناسد. هیچ هفتهای نیست که کارگران شهرداری چند شهر به دالیل

را  ندادن دستمزد ها یشان اعتصاب و اعتراض نکنند. در هفته گذشته خبراعتصاب کارگران شهرداری بیجار

یم. ار شددداشتیم، در این هفته از تجمع اعتراضی کارگران شهردارخرمشهر بخاطر نگرفتن چند ماە دستمزد خبر 

ارگران قوق کحانند ادارات کار کهوظیفه نظارت بر اجرای قوانین کار و عجیب اینکه مسئولین دولتی و نهادهایی م

ه وجود کنگار ارا از لحاظ قانونی به عهدە دارند،هیچ اقدامی برای احقاق حق این کارگران نمی کنند و انگار نه 

 !دارند

 صداهای دادخواهی زحمتکشان و گوشهای بسته مسئولین

آن در  ون در ت واقع در شهر ساوە در این هفته بعد از بی نتیجه ماندن ایکارگران کارخانه شیشه سازی کاوە فلو

تار خواس وزدن هایشان به نهادهای ذیربط برای رساندن فریاد دادخواهی شان، در مقابل ادارە کار ساوە تجمع 

 .رسیدگی این ادارە به شکایت و رفع مشکلشان شدند

ور آکارگرانی است که کارشان از نظر قانون سخت وزیان مشکل این کارگران پرداخت نشدن حق بیمه مخصوص 

ی را که قرار درصد ماهانه ا ٤محسوب گردیدە و پنج سال زودتر از سایرین بایستی بازنشسته شوند. کارفرما مبلغ 

ە که این ین شدابودە از این بابت به حساب تامین اجتماعی واریز کند نکردە و خبرش را هم درز ندادە است. نتیجه 

 .گروە از کارگران چون پول بیمه شان پرداخت نشدە نمی توانند از این قانون استفادە کنند

ت بر نظار مقصر اصلی اما ادارە کار است که سکوت نمودە و به کارگران هم اجازەتشکیل اتحادیه و سندیکا جهت

پیگیری  هی بهبه خاطر کم توج رعایت حقوق کارگر ندادە و نمی دهد. خود کارگر نیز البته سهمی از این تقصیر را

 .ردبگذا حقوق اش را به عهدە دارد. چرا که اگر اتحادیه داشت کارفرما نمی توانست به این راحتی سرش کالە

 تجمع اعتراضی کارگران خط پنج متروی تهران

ر تیر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمه شان د 1٥کارگران خط پنج متروی تهران در 

ایستگاە هشتگرد تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. گفتنی است که این کارگران تا کنون چند بار 

نفر  1٥0دیگر بهمین خاطر اعتراض کردەاند ولی هنوز به خواسته هایشان نرسیدەاند. این کارگران که تعدادشان 
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 جُنگ کارگری

ت پیمانکاری که برای آن کار می کنند دستمزدها آنها را هستند به خبرنگار ایلنا گفتهاند ازفروردین تا کنون شرک

 .پرداخت نکردە است

 نهاد های امنیتی مانع بازگشت به کار پنج کارگر اخراجی شرکت اتوبوسرانی می شوند

یش از تها پبه نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد، مراجعه پنج کارگر اخراجی شرکت واحد که مد

" این :واحد  شدەاند به وزارت کار برای بازگشت به کار بی نتیجه بودەاست. به نوشته کانال تلگرامیکار اخراج 

ار رسیدگی قانونی کهای حل اختالف اداره اند و هیاتکارگران با دستور فراقانونی نهادهای امنیتی اخراج ازکار شده

ن پنج کارگر " اند". در واقع علت اخراج همه ایهبه پرونده آنان نکرده وصرفا دستورات فراقانونی را اجراء کرد

 دە استزاده، حسین کریمی سبزوار، فرحناز شیری"، فعالیت سندیکایی بورضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم
 

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

sabosob@gmail.com 

*"ُجنگ کارگری" نشریە 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

mailto:sabosob@gmail.com
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