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 یادداشت  

 کارکنان رسمی نفت و مسئلە خلف وعدە های پیاپی مسئوالن

 صادق کار

 

بیشترین درآمد کشور هنوز از . کارگران نفت در واقع هنوز همچنان ستون اصلی اقتصاد کشور هستند

ن صادرات نفت و گاز و پتروشیمی بە دست می آید با این همە دە ها بار اعتصاب و اعتراض هم باعث گرفت

داشتند و  ٥٧کە وارث نسلی هستند کە نقش قاطعی در انقالب انگار نە این. شان نشدە" حیاتی"مطالبات 

سالە همچنان در حال تکرار است  ١٠دورە باطل تسلسل . ضربە نهایی را بر دیکتاتوری سلطنتی وارد کردند

 .و معلوم شدە کە رژیم با این سطح از مبارزە حاضر بە گردن گذاشتن بە مطالبات حیاتی شان نیست

وسط لنا جمعی از کارگران رسمی نفت نسبت بە موکول کردن پاسخ مطالبات شان تبە نوشتە خبرگزاری ای
بت مسئولین شرکت نفت و دولت بە سال آیندە اعتراض دارند. اعتراض کارکنان رسمی واکنشی است نس
بە سخنان "مهدی علی مددی" معاون وزیر نفت در امور توسعە و مدیریت سرمایە انسانی کە تنها چند 

لی ز توافق با کارکنان اعتصابی نفت اجرای آن را بە سال آیندە موکول کرد و گفت:" حل مسائهفتە بعد ا
، بحث مالیات، پاداش و سنوات، سقف حقوق و تأمین مسکن ١٠همچون اصالح جدول بدو استخدام، ماده 

ه هم و حیاتی را بکنیم، اظهار کرد: امید داریم سال آینده بسیاری از این موارد مصورت ویژه دنبال میرا به
سرانجام مطلوب برسانیم". از چینش اظهارات معاون وزیر نفت مشخص می شود کە وی مایل بە اجرای 

، بە توافقات خود حتی در سال آیندە هم نیست و بجای اینکە صحبت از اجرای خواستە های کارکنان بنماید
 د یکی از خواستە های کارکنان نفت کەوعدە گل و گشاد و نامفهوم "امیدواریم" اکتفا می کند. قرار بو

ول کردن آن مربوط بە تعیین سقف مالیاتی دستمزد و حقوق بود با تغییر در الیحە بودجە دولت رفع شود. موک
ا بە سال آیندە بە معنی عملی نشدن این خواستە اساسی است کە مسئولین نفت و مجلس قول آن ر

 . .دادە بودند و حاال بە راحتی زیر آن زدەاند

ە گفتنی است کە اعتراضات کارکنان رسمی نفت نسبت بە امتناع مدیریت شرکت از خواستە هایی ک
ز انسانی وزیر نفت نیز پس از بر شمردن آنها بە "حیاتی بودن"شان اذعان دارد شروع و هر ا  معاون توسعە

ارە داشتە است. اعتراضات در دو سال اخیر بە دلیل افزایش فشارهای معیشتی و ترمز پچند گاهی جریان 
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ل بە کردن تورم و گرانی بیشتر شدەاند. شگرد مسئولین دولتی با اعتراضات کارگران نفت عالوە بر توس
از  سرکوب و بازداشتهای دستە جمعی دادن وعدە اجرای مطالبات و حوالە کردن آن بە آیندە نزدیک بعد

 .دست کشیدن از اعتصاب بودە است

یر با این حال هیچگاە بە توافقات خود ذرەای پایبندی نشان ندادە و از انجام آن امتناع ورزیدەاند. امتناع اخ
تی" معاون وزیر نفت حکایت از ادامە رویە تا کنونی دولت با کارگرانی دارد کە بقول خود او خواستە های "حیا

نها وجود اینکە نسبت بە حیاتی بودن مطالبات معترضین واقف است اما از پذیرش آدارند. یعنی دولت با 
 .طفرە می رود

ش این رویە دولت در واقع در تمام اعتصابات بکار گرفتە می شود و بە نظر می رسد برای دولت نتیجە بخ
ر ند، زیرا حکومت دبودە است و کارگران و مزد و حقوق بگیران اما نتیجە چندان مطلوبی بە دست نیاوردەا

عی اختیار کسانی است کە بە نیروی کار بە مانند بردگان خود نگاە می کنند و در طی چهار دهە گذشتە س
رایط نمودە اند با بی حقوق سازی و جلوگیری از سازمانیابی نیروی کار و سرکوب وحشیانە زحمتکشان ش

 .بردگی نیروی کار را فراهم کردەاند

ر کم شباهت بە حال و روز بردگان در دوران بردە داری نیست. بردە داران جبرا برای وضعیت امروز نیروی کا
کونت در اینکە بردگان شان بتوانند برایشان کار کنند حداقل آنها را سیر نگە می داشتند و مکانی برای س

حداقل یک  اختیار شان قرار می دادند. اما امروز مطابق آمارهایی کە نهادهای حکومتی منتشر کردەاند،
 سوم جمعیت کشور بە زیر خط مطلق فقر سقوط کردەاند. قیمت اجارە بها بە حدی رسیدە کە فقط دهک

ت از بە باالی جمعیت قادرند آنرا تامین کنند. با این همە فقر و فالکت باز هم می بینیم کە حکوم ٧های 
با زندان و شکنجە جواب می دهد.  اجابت خواستە های حیاتی نیروی کار طفرە می رود و اعتراضات آنان را

اما خود نیروی کار هم در پیدایش این وضعیت سهمی دارد چرا کە ظلم و ستم و سرکوب و تبعیض و 
تی استثمار بی حد و مرز خود را می بیند ولی بە اندازە الزم و بە موقع با آن مقابلە موثر نمی کند و بە راح

 .فریب ترفندهای حکومت را می خورد

ن نفت در واقع هنوز همچنان ستون اصلی اقتصاد کشور هستند. بیشترین درآمد کشور هنوز از کارگرا
ن صادرات نفت و گاز و پتروشیمی بە دست می آید با این همە دە ها بار اعتصاب و اعتراض هم باعث گرفت

داشتند و  ٧٥مطالبات "حیاتی" شان نشدە. انگار نە اینکە وارث نسلی هستند کە نقش قاطعی در انقالب 
سالە همچنان در حال تکرار است  ١٠ضربە نهایی را بر دیکتاتوری سلطنتی وارد کردند. دورە باطل تسلسل 

و معلوم شدە کە رژیم با این سطح از مبارزە حاضر بە گردن گذاشتن بە مطالبات حیاتی شان نیست. 
آزادی،  جنبش انقالبی زن، زندگی،پرسش این است تا کی باید بە این دور بی فایدە تن داد؟قبل از شروع 

 ٤٣شاید می شد تا اندازەای این وضع را توجیە کرد ولی بعد از آن دیگر نمی شود این کار را کرد. تجربە 
از  سالە با وضوح هرچە تمامتر نشان دادە است کە با وجود این رژیم وضعیت کارگران و مزد و حقوق بگیران

دتر خواهد شد و خالصی از این وضعیت در گرو همبستگی همە هر لحاظ بدترشدە است و هر روز هم ب
 گروە های اجتماعی خصوصا کارگران صنعت نفت است کە مشترکات بسیاری با یکدیگر در این جنبش

 انقالبی دارند

! ید کنیممبارزه متحدانە برای توقف اعدام ها و آزادی کلیە زندانیان سیایس را تشد . 

 
 

! ، آزادی حاای   ی کنیمما از جنبش انقالبی زن، زندگ  

! هاە با هم علیە رسکوب جنبش انقالبی رسارسی متحدانە مبارزه کنیم  
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 آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و ششم

 "تحلیل انتقادی برنامە های دولت بە عنوان "کارفرمای ملجأ نهائی

 هیو استورجس

 

 تضمین اشتغال در عمل: واقعیتهای سیاسی و اداری .4
ادامه -مالحظات سیاسی   

رابر کرد که سرمایه سازمانیافته در بپیش بینی  (Kalecki)مقاومت بازار کسب و کار در برابر "تضمین اشتغال": کالکی 
کنددستیابی به اشتغال کامل به دالیل زیر مقاومت می : 

کاهش اهمیت سیاسی "اطمینان" بازار کسب و کار به عنوان محرک رشد اقتصادی؛ -الف  

تقویت پیوسته قدرت دولت و مالکیت آن بر سرمایه و سرمایه گذاری؛ و -ب  

ندمدت رهائی نیروی کار از تهدید اخراجاثرات اجتماعی و اقتصادی بل -ج . 

 میتچل و مایسکن با مکث بر رویدادهای بعدی در درجۀ نخست به طریق متقاعدکننده ای نشان داده اند که بازار
حتی ممکن است فعاالنه برای آن البی هم بکند،  -کسب و کار به خودی خود با هزینه های دولت مخالف نیست 

یرساختها و انجام تحقیقات در میان باشد. با این حال، آنها در گامهای بعدی تأثیر ز  مثالً وقتی پای ایجاد
رند. انقالبی"تضمین اشتغال" و تأثیرات آن را بر مناسبات کار ]و سرمایه[ در راستای حذف بیکاری نادیده می گی

 رگران در جای "گزینندگان""تضمین اشتغال" منطق استخدام را با نشاندن سرمایه داران در جای "نیازمندان" و کا
سط که مدلهای ارائه شده تو –معکوس می کند. اگر "تضمین اشتغال" با تعبیه های تنبیهی شدید همراه نباشد 

زد بیشتر آن گاه قطعاً موجب اعتماد به نفس بیشتر و تشجیع کارگران برای مطالبۀ دستم –حامیان آن چنین نیستند 
رای ایده به روشنی ایجاد امنیت بیشتر )درآمد، منزلت شخصی و اجتماعی و ...( ب و بهبود شرایط کار خواهد شد. این

روی کار کارگران را در نظر دارد، و به همین دلیل با مخالفت دنیای کسب و کار، به ویژه کارفرمایان میانه حالی که به نی
که چنین برنامه ای عملی است، می  سازگار عادت دارند، روبرو می شود. طبعاً اگر عموم مردم به این باور برسند

پایدار  توان بر مخالفتهای گفته شده غلبه کرد، اما اگر کاستیهای آن بر حسن نظر عمومی نسبت به آن غالب شوند،
 .نخواهد ماند

https://bepish.org/taxonomy/term/3005
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 نتیجه .5
چنان که در این فصل آمد، "تضمین اشتغال" تالشی است برای "برداشتن دو هندوانه با یک دست"، و از این رو 

 خت آسیب پذیر. تأمین برخی از الزامات آن ناگزیر مانعی برای تأمین برخی دیگر از الزامات آن است. چهارضلعیس
یان ناممکنی که تشریح شد، از "تضمین اشتغال" انتظار دارد که بیکاری ناخواسته را از طریق ایجاد مشاغلی از م

ی ارزش اجتماعی اند، اما هرگز توسط بخش خصوصی بردارد که بی توجه به سطح مهارت در دسترس همه اند، دارا
 یا دولتی انجام نمی شوند، و هر لحظه می توان آنها را متوقف کرد. استدالل نوشتۀ حاضر این است که "تضمین

، اشتغال" نمی تواند هم یک "سهم ذخیره" موقت باشد و هم خروجی مولد داشته باشد. این مشکل کوچکی نیست
ناشی از دو هدف مانعةالجمع آن است: اشتغال کامل و ثبات قیمتهابلکه یک مشکل ذاتی  .  

جمله از  همچنین قابل پیش بینی است که احتماالً مخالفت سیاسی قابل توجهی با "تضمین اشتغال" بروز کند؛ از
ی به اسجانب اتحادیه های بخش دولتی، که یک ائتالف ترقیخواهانه با آنها بس مورد نیاز است. البته مخالفت سی

تغال" تنهایی دلیل کافی برای عدم اجرای یک سیاست نیست، اما به نظر نمی رسد که مزایای مفروض "تضمین اش
بحث شد، جنبه های تورمی "تضمین اشتغال" بسیار  3بر هزینه های سیاسی احتمالی آن بچربند. چنان که در فصل 
ه ایای آن برای جامعه و کارگرانی که تحت پوشش آن ببیشتر از آن چیزی است که طرفداران اش طرح می کنند، و مز

ند و استخدام درخواهند آمد، احتماالً اندک است. از آنجایی که این گروه کارگران بیش از دستمزد پایه دریافت نمی کن
د، مطلقاً ساده نیست که به مشاغلی بپردازند که نیاز به برنامه ریزی، مهارت یا دوره های تکمیلی داشته باش

احتماالً کارهایی به آنان سپرده خواهند شد، که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی کم ارزش اند، و در معرض 
کار تمام  انگ و تحقیر. جایگزینی که ورای برای دادن مساعده ای برابر دستمزد کارگران "تضمین اشتغال" به جویندگان

در "تضمین  نه تر برای کمک به بیکاران است. این تناقض اساسیوقت پیشنهاد کرد، به واقع یک سیستم سخاوتمندا
 .اشتغال" را تنها با تغییر اساسی در اهداف آن می توان از میان برداشت

در متن حاضر اصطالح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" )در داخل گیومه( در  *
چنین تعریف شده است این مقاله 1معنای خاص آن، که در بخش  : 

1. " همه،  تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای
 .بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی

ار را مزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کدستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دست .2
خدام می استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را است

ه توسط عنا ککند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این م
 .دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد

3. " از تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم اند
ی کار بپیوندند. بنابراین نیروشغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی 

تغال" به تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اش
ی طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار الزم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضاف

 .برای نیروی کار نمی شود

کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط کارگران برنامه،  .4
"خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از 

ودکان ت از کها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبفعالیت
های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت

 شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی

 .باشد

د تا رهاب   اض، اعتصاب، نتی ! اتحاد، اعتر  

! باد استبداد و بی عدالتر نابود   

! کار، رفاه، آزادی  
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!توقف موقت اصالح قانون کار در مجلس بە منزلە پایان کار نیست  

 صادق

 

 ی طرحچندی پیش خبرگزاری ایلنا بە نقل از یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس والیی از توقف برس
ت یا اصالح قانون کار بە علت تراکم موضوعات دیگر خبر داد. نمایندە نامبردە توضیحی در مورد زمان بازگش

 .عدم بازگشت "اصالح" سخنی نگفت

ین تالش برای تغییر برخی مواد حمایتی قانون کار دە ها سال است کە دنبال می شود و هر دولتی کە در ا
تە مواد حمایتی قانون را کە اندکی بە نفع کارگر بودە یا می توانسسالها برسر کار بودە بخشی از محدود 

 .باشد از بین بردە و در نتیجە قانون کار را تقریبا از محتوا تهی نمودە است

ن تنها چند مادە دست نخوردە در قانون باقی ماندە کە آنها را نیز سالهاست اجرا نمی کنند. یکی از قوانی
رند می خواهند آن را بە نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی و خصولتی از بین بب باقی ماندە کە در این دورە

 قانون کار است. در این قانون شرایط تعیین دستمزد سالیانە کارگران معیین شدە است. می ٤١مادە 
 خواهند با ایجاد تغییراتی در آن همان طرح کذایی منطقەای کردن دستمزدها بر اساس هزینە های زندگی

ورت قانونی بدهند. یعنی در واقع قصد دارند سطح دستمزدها رابطور نا متساوی در همە جا کاهش را ص
ی دهند و انجام آن مسلما بە زیان کارگران است. آنها در حالی از تعیین دستمزد بر اساس هزینە های زندگ

ا را بر اساس هزینە دستمزد ه ٥٧دم می زنند و آن را بهانە قرار می دهند کە هیچگاە بە استثنای سال 
 .های واقعی افزایش ندادەاند

کنار گذاشتن موقت طرح اصالح بر خالف آنچە می گویند نە از روی حجم باالی مطالب در دستور مجلس 
ارگران بلکە بواسطە حساسیت باالیی است کە در شرایط ویژە کنونی نسبت بە افزایش دستمزد میان ک

ن کار ت کارگران نسبت بە قانون دستمزد بیشتر است. بیم دارند با ایوجود دارد. از همە قانون کار حساسی
ان توقف انفجار معیشتی را تسریع کنند. با این وصف این یک اقدام تاکتیکی موقت است و نباید بە عنو

 .همیشگی تلقی اش کرد

ار ود فشار و استثمقانون کار در همە جا برای دفاع از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و کنترل حد و حد
 کارگران توسط آنان و بیشتر و مقدمتر از از آن در اثر مبارزات حق خواهانە کارگران و سازمانهای سیاسی و

رای سندیکایی کارگری بوجود آمدە است و نە آنطور کە حاکمان رژیم فقاهتی می پندارند و عمل می کنند ب
 .دفاع از کارفرما و صاحبان قدرت در مقابل کارگر
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ن برخورد حکومت با قانون کار نیز مانند همە موارد دیگر وارونە است. در سالهای نخست بعد از انقالب بهم
مونە کارگران مقصود از تغییر قانون کار پیش از انقالب تقویت حمایتهای قانونی آن بود و نە تضعیف آن. برای ن

کارفرما دادە بود لغو شود تا امنیت شغلی  قانون کار کە حق اخراج دلبخواهانە را بە ٣٣می خواستند مادە 
 کارگر تامین شود. این حق البتە بە صورت نیمە کار و با شرط و شروطێ چون شرط تائید اخراج توسط

قانون کار منعقد شد. اما همین پذیرش نصفە نیمە هم  ٢٧نمایندە کارگر در محل کار پذیرفتە شد و در مادە 
کل مستقل از کارگر سلب شدە بود عمال اثر چندانی در ایجاد امنیت از آنجا کە در همین قانون حق تش

 .شغلی کە در واقع پایە امنیت اجتماعی هم هست نداشت

با این همە از آنجا کە نیروهای ارتجاعی از بدو امر مخالف همین حد از تغییر بودند بە محض اینکە بعد از 
ها در اثر تغییر توازون قوا مجبور بە قبول کردن آنزمینە را برای پس گرفتن هر آنچە  ٦٠سرکوب های دهە 

شدە بودند مساعد دیدند این مادە را دوبارە بە حالت اول اش بر گرداند. بە این هم بسندە نکردند و با 
ن کار قراردادی و پیمانی کردن کارگران و خارج کردن اکثر آنان از شمول قانون اساس امنیت شغلی و کال قانو

درا از بین بردن . 

س از بهمین جهت خبرهایی کە در مورد تغییر تە ماندە قوانینی کە با تردید می توان آنها را حمایتی خواند پ
سە دهە تجربە بە رغم اینکە با نفرت و انزجار از دست اندرکاران حکومتی کارگران رو بە رو می شود اما 

انونی شکل نیست زیرا کارگر می بیند قواکنش چندانی را متاسفانە بر نمی انگیزاند. فهم آن هم چندان م
کە در واقع بعد از تغییرات پیاپی انجام شدە در آن از محتوا تهی شدە و همان هم در عمل اجرا نمی شود 

 .سودی برایش ندارد کە نسبت بە آن واکنش درخور نشان دهد

ن انفعال مقررات و قوانیاین انفعال البتە با وجود فهم آن منفی است و باعث می شود تا رژیم با مشاهدە 
ت بە تغییر هیچ بدتر و ستمگرانە بیشتری را جایگزین قوانین حمایتی پیشین کند. نتیجە اینکە نباید نسب

قدرت  موادی از قانون ولو اینکە ذرەای جنبە حمایتی داشتە باشد منفعل ماند. چرا کە حفظ این گونە قوانین
سر قانون کار آیندە در دوران بعد از رژیم را تقویت می کند چانە زنی کارگران با کارفرمایان و دولت بر . 

اولە نامە قانون کار فعلی را ما چە تغییر بکند یا نکند از آنجا کە ستمگرانە و علیە حقوق کارگر و ناقض مق
، های سازمان بین المللی کار است نمی خواهیم .ما خواهان قانون جدیدی هستیم کە حقوق سندیکایی

ین سیاسی طبقە کارگر در آن برسمیت شناختە شود و مغایرتی با مقاولە نامە های سازمان باجتماعی و 
 المللی کار هم نداشتە باشد. با این همە مبارزە برای قانون کار مطلوب بە مبارزات و سطح سازمانیابی

د داشت دارد. نیروی کار در حال و آیندە و حد و حدود نقشی کە طبقە کارگر در جنبش انقالبی جاری خواه
پس دوستان، رفقا، خواهران، برادران و همە زحمتکشان و عدالت خواهان معطل نکنید، کار و ساختن 

 .سرنوشت تان را شروع کنید

! هپیش بسوی سازماندیه کایتە های اعتصاب درکارخانە و ادار   

! ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دول  اس  . 

ن اجتاایع قرار داشتە ب ! اشند بە بیکاران باید حقوق پرداخ  شود و تح  پوشش تامی   

کتهای پیاانکاری و واسطە ای و علیە قراردادها ی موق  از مبارزه کارگران برای انحالل رسر

! تحاییل حاای   ی کنیم  
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 مخابرات را مفت بردید، حقوق کارگر را چرا می خورید؟

 صادق

 

بە محل  دی ماە خبرگزاری ایلنا گزارشی از ممنوع الورود شدن کارکنان مخابرات استان گیالن  ١٤در 
ان ی از ورود کارکنان مخابرات استکارشان منتشر کرد. بنا بە آنچە در گزارش آمدە است علت اصلی جلوگیر

بب اختالفاتی بە محل های کارشان، اعتراض بە تغییر پیمانکار بودە است. تصمیم بە تغییر پیمانکار نیز بە س
بودە کە بین کارفرما و کارکنان بر سر رد نکردن منظم حق بیمە، عدم اجرای طبقە بندی مشاغل و 

 .قرادادهای کار پیش آمدە است

د با کارکنان می گویند کارفرما بخاطر ناراحتی از پیگیری مطالبات شان و بی پاسخ گذاشتن آنها قرار دا
ر شرکت پیمانکار را بهم زدە و با دو شرکت محلی قرار داد تازەای منعقد کردە کە بە ضرر کارکنان است. د

ید آن است کە بە صورت حجمی قرار دادهای جدید حقوق آنان نادیدە گرفتە شدە و خواست پیمانکاران جد
 .برای شرکت کار کنند

هایشان  کارکنان مخابرات استان گیالن قبل از این بارها بخاطر امتناع پیمانکار قبلی از اجابت کردن خواستە
هادها مبادرت بە تجمع اعتراضی کردە بودند. بەگفتە آنها مراجعات مکرر و نامە نویسی و شکایات شان بە ن

ی نتیجە ماندە است. نارضایتی و اعتراض در میان کسانی کە در شرکتهای پیمانکار ی قانونی هم بی
 .امورات مربوط بە شرکت مخابرات را انجام می دهند بسیار زیاد است و محدود بە شهرهای گیالن نیست

 گزارشات متعددی از اعتراضات مخابراتی ها طی ماە های گذشتە در بعضی از رسانە ها منتشر شدەاند کە
 .نشان می دهند دلیل اکثر اعتراضات مشابە و بە دلیل رعایت نکردن حقوق کارکنان آنان بودەاست

شرکت مخابرات چند سال پیش با قیمت نازل و شرایط سهل و آسان و از طریق زد و بند های درون 
نان رکحکومتی بە سپاە واگذار شدە و در واقع شرکتی خصولتی است با درآمد بسیار سرشار. وضعیت کا
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ان آن در مخابرات قبل از واگذاری از لحاظ حقوق و شرایط کاری بسیار بهتر از بعد واگذاری بود و بیشتر کارکن
 .استخدام مستقیم شرکت مخابرات قرار داشتند

از  بعد از واگذاری بە رغم افزایش زیاد درآمدهای شرکت مدیریت جدید برای افزایش سود دهی بخش بزرگی
تثنای بخش های مهم شرکت را کە امنیتی و حساس محسوب می شد بە شرکتهای امور شرکت بە اس

پیمانکاری در  شرکتهای \پیمانکاری کە غالبا توسط وابستگان و نزدیکان سپاە تشکیل شدە بود سپرد. مزیت
ن یاین است کە اکثرا دستمزد و حقوقی کمتر از حد قانونی بە کارکنان خود می پردازند، در آنها اکثر قوان
رعایت نمی شود و صاحبان آنها می توانند هر طور کە می خواهند با کارگر رفتار کنند. در شرکتهای 

شان  پیمانکاری کە برای موسسات تحت مالکیت سپاە کار می کنند خودسری ها بواسطە اتکا و وابستگی
م پیمانکار ابرات می بینیبە سپاە بیشتر است. کما اینکە در گزارش مربوط بە ممنوع الورود کردن کارکنان مخ

 حتی از رد کردن منظم حق بیمە کارگر کە یکی از حقوق پایەای محسوب می شود و ندادنش نقش مهمی
در کم و کیف سالمتی و هزینە دارو و درمان کارگر و خانوادەاش دارد هم امتناع می ورزد و سر انجام برای 

ند زەای می سپارد تا هم کارکنان حق طلب را مجازات کندادن مطالبات کارکنان خود شرکت را بە پیمانکار تا
پیمانکار  و آنها را پس از تصفیە با شرایط نازلتری از نو بە خدمت بگیرد. در این میان نیز کسی نیست کە از

تان  قلدر و ارباب قلدر ترش بخاطر این همە حق کشی بگوید مخابرات را کە مفت بردید، اقال حقوق کارگران
 .را بدهید

ر انون باید در همە موسسات بطور یکسان اجرا و متخلفین از آن مجازات و محاکمە شوند. وظیفە ادارات کاق
رد و در واقع غیر از این نیست کە جلوی این ستمگری ها و زورگویی های قلدر مابانە را بگیرد، کە نمی گی

 .معلوم نیست وجود بی خاصیت اش برای چیست

فقاهتی سربە دار شدند کارگر بودند تن کە توسط تبهکاران  ۴هر   
سیدمحمد، کارگر مرغداری، محسن شکاری کارگر کافه، محمدمهدی کرمی کارگر روزمزد و پسر یک 

فروشی بودنددستفروش و مجیدرضا رهنورد نیز کارگر یک میوه . 

 

تن از رانندگان شرکت کنندە در اعتصاب رانندگان کامیون ٤سال زندان برای  ١٠تا  ٥  
 تن از رانندگان کامیون شرکت کنندە در اعتصاب ماە گذشتە را بە ٤یک بیدادگاە فقاهتی در استان هرمزگان 

،سال زندان محکوم کرد ١٠تا  ٥عمومی بە اتهام واهی اخالل در نظم   
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:از سر گیری تجمع های اعتراضی بازنشستگان  

ه گزارش خبرنگار ایلنا، امروز )١۸ دی ماه( جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرستانهای شوش، کرخه، 

هفت تپه و شهر حر با حضور مقابل اداره تامین اجتماعی محل اقامت خود، خواستار توجه به مطالبات و 

 خواستههای خود شدند. 

 

  تجمع کارکنان پتروشیمی مبین ..

 بنا بر اخبار دریافتی همکاران رسمی شاغل در پتروشیمی مبین در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه
ماه مقابل ساختمان مرکزی این پتروشیمی تجمع کردنددی٢٠شنبه سه . 

امور جهت احقاق کارانه و تبدیل کل پرسنل این اعتراض به دلیل عدم شفافیت مدیرعامل و روسای 
صورت گرفته است ٧ -٧برداری به شیفت بهره  
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.  

سال حبس تعزیری علیه کیوان مهتدی ۶طالعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد حکم ا  

سال حبس تعزیری با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد  ۶کیوان مهتدی نویسنده، مترجم و فعال کارگری به 

سال برای اجتماع و تبانی  ۵ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است )

...لیه نظام(علیه امنیت کشور و یک سال برای تبلیغ ع  

.  

یه " ید: *برای تماس با نشر نگ کارگری" یم توانید با آدرس زیر تماس بگیر
ُ

 ج

 

یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فدا نگ کارگری" نشر
ُ
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