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 ُجنگ کارگری

 یادداشت   

 مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود!

 صادق کار

 

حت او بیهودە تالش دارد تقصیر بحران ها و ویرانی کشور را کە ت. مسئلە نویسندە چیزهای دیگری است

 هدایت ولی فقیە و سیستم فقاهتی در حال تبدیل شدن بە سر زمین سوختە است، بە عوامل فرعی و

ا اپذیر وقت بخرد، و جریان کارگزاران شریک در قدرت رغیر واقعی نسبت دهد، برای ترمیم نظام ترمیم ن

 او و سران حزب وی نگران فروپاشی و سقوط حکومت توسط جنبش. بعنوان بدیل دولت رئیسی جا بزند

مردمی نیرومندی است کە در فکر و باور عموم مردم رسوخ کردە است و راە رهایی را در انجام انقالب می 

یسندە آسمان و ریسمان را بهم می بافد تا افکار مردمبهمین جهت است کە نو. بینند ... 

" ا امیر اغتناعی" عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی و هماهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران ب
 سمتنگارش یادداشتی کە متن آن در آفتاب نیوز منتشر شد، خواهان کنارە گیری ابراهیم رئیسی از 

 .ریاست جمهوری بخاطر حفظ منافع ایران شدە است

ی خرد در این یادداشت متناقض نویسندە سعی وافری بکار بردە تا کاسە کوزە وضعیت فعلی را سر رئیس
سی کندو نظام فقاهتی و علی خامنەای را کە مقصر اصلی وضعیت فالکتبار کشور و عامل برکشیدن رئی

است در حاشیە قرار دهدجنایتکار بە مقام ریاست جمهوری  . 

ز او او در قسمتی از یادداشت خود البتە اذعان می کند کە مسئول همە مشکالت رئیسی نیست و پیش ا
 گذاری وتردید؛ ایرادات ناشی از سیاستهم مشکالت وجود داشتە است. امیر اغتناعی می نویسد:" بی

نیامد  وی کار آمدن ابراهیم رئیسی دفعتاً پدیدنواقص منبعث از ضعف ساختار بروکراسی در جامعه ایران با ر
ه مردم، باره ناپدید شود. اما چرا کنار رفتن او از کرسی مسئولیت اداره زندگی روزمریککه با کنار رفتن او به

پس تواند در حکم کمک شایان توجهی به کیفیت زیست شهروندان ایرانی قلمداد گردد؟". نویسندە سمی
ی وی در صورت کنارە گیری رئیسی بە کیفیت زیست شهروندان منجر می شود بر معلت را کە بە زعم  ٥

هم  شمرد کە همگی موارد بە نا آشنایی و نا توانی او و وزرا و مشاورین دولت بر می گردد کە البتە بی ربط
 مهورنیستند، منتها بە روی مبارک نمی آورد کە اختیار دولت در دست کس دیگری است کە همین رئیس ج

گر و وزرای پامنبری حرف شنو را بە هر دولت دیگری ترجیح می دهد. تازە اگر دولت دیگری روی کار بیاید، م
 تا او نخواهد تغییری در وضع مردم می تواند بە وجود آید؟
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 ُجنگ کارگری

می  تناقض در نوشتە از همین جا شروع می شود و با نشاندن "بروکراسی" بە جای نظام بە کتمان واقعیت
هان امری می شود کە خودش هم خوب می داند و در تجربە هم دیدە است نە محتمل است و پردازد و خوا

فتنی نە در صورت کنار رفتن رئیسی "کمک شایان توجهی بە کیفیت زیست شهروندان ایرانی"می شود. گ
است کە چند هفتە پیش تر هم مرعشی از رهبران اصلی این حزب در نوشتە مشابەای بدون نام بردن از 

ەای ی خامنەای خواستار قربانی کردن رئیسی برای حفظ نظام شدە بود کە البتە با بی اعتناعی خامنعل
روبرو شد. ظاهرا رهبران حزب کارگزاران کە این همە اصرار در بر کنار کردن رئیسی دارند، فکر می کنند 

 کس دیگری را مامور وقتی اوضاع بحرانی تر شود، خامنەای مجبور می شود کە رئیسی را کنار بگذارد و
لبتە تشکیل دولت خواهد کرد و آنها با این تقاضا شانس بیشتری برای جانشینی وی خواهند داشت. کە ا

 .خیال نا محتملی بە نظر می رسد

 از نظر معاون اجرایی حزب کارگزاران گویا مقصر اصلی مشکالت کشور بخاطر وجود بروکراسی فربە و عدم
ت. وکراسی دولتی و بکار گماری افراد نا مناسب در مسئولیتهای دولتی اسشناخت رئیسی از کارکرد بر

ان نویسندە کە وانمود میکند گویی از فضا و جامعە دیگری آمدە در یاداشت خود سعی می کند بە مخاطب
ە نوشتە اش القا کند کە رئیس جمهوری نهاد مستقل و رئیس جمهور صاحب اختیاری در راس دولت است ک

می تواند امورات کشور را ادارە کند و یا هر وقت خواست از مقام خود استعفا دهد و با کنار  بە میل خود
رفتن او و آمدن رئیس جمهوری از کارگزاران بە جای رئیسی کە در بی لیاقتی و نادانی اش هم اندک 

 !تردیدی نیست، هم چیز بە نفع مردم تغییر می کند

انی ئیس جمهور در نظام فقاهتی ولو شخص سر سپردە و گوش بە فرمنە، او آنقدر نادان نیست کە نداند، ر
بوجود  چون رئیسی باشد، نقشی فراتر از پیشکار ولی فقیە ندارد کە با آمدن و رفتن وی تغییر شگرفی

نی بیاید. او مسلما سرنوشت رئیس جمهور هایی امثال بنی صدر را کە نمی خواست نقش گماشتە خمی
. از برخورد با احمدی نژاد رئیس جمهور ایدەآل خامنەای آنگاە کە خواست اندکی را داشتە باشد می داند

 بیش از گماشتە ولی فقیە باشد، خبر دارد، از برخورد با خاتمی و روحانی و از مرگ مشکوک رفسنجانی
باعث و بانی اصلی همین حزبی کە نویسندە معاون دبیرکل آن است اطالع دارد. چگونە می شود همە 

را در عمل دید و چنین رهنمود و تحلیل آبکی و پر تناقضی را بعنوان راە کار ارائە داد؟ اینها  

ە تحت اما مسئلە نویسندە چیزهای دیگری است. او بیهودە تالش دارد تقصیر بحران ها و ویرانی کشور را ک
 فرعی وهدایت ولی فقیە و سیستم فقاهتی در حال تبدیل شدن بە سر زمین سوختە است، بە عوامل 

ا غیر واقعی نسبت دهد، برای ترمیم نظام ترمیم ناپذیر وقت بخرد، و جریان کارگزاران شریک در قدرت ر
 بعنوان بدیل دولت رئیسی جا بزند. او و سران حزب وی نگران فروپاشی و سقوط حکومت توسط جنبش

ی را در انجام انقالب می مردمی نیرومندی است کە در فکر و باور عموم مردم رسوخ کردە است و راە رهای
ند و بینند. بهمین جهت است کە نویسندە آسمان و ریسمان را بهم می بافد تا افکار مردم را از انقالب دور ک

طح امید بە اصالح نظام را بە آنان برگرداند!این تالشهای ضد انقالبی البتە ناشی از دستکم گرفتن س
ز یدن رژیم را آماج جنبش خود قرار دادەاند و بە کمتر اآگاهی و شعور سیاسی مردمی است کە بە زیر کش

 .آن نمی خواهند تن در دهند

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

، آزادی حمایت یم کنیم
ی

! ما از جنبش انقالبی زن، زندگ  

! مبارزه کنیمهمە با هم علیە رسکوب جنبش انقالبی رسارسی متحدانە   
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 ُجنگ کارگری

 آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و هشتم

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

 هیو استورجس

 نتیجه: تأمین حق کار

اقد الگویی این معنا نیست که "تضمین اشتغال"، البته در فرموالسیونی متواضعانه تر، فآنچه گفته شد به 
مین برای تأمین موفقیت آمیز و عملی حق کار نیست. یک مدل تحقق چذیر مستلزم حذف دو ویژگی "تض

اشتغال" است؛ دو ویژگی ای که به ویژه مشکل ساز اند: الف( ایجاد تمایز بین مشاغل تحت پوشش 
ن مین اشتغال و دیگر مشاغل اصلی در بخش عمومی و ب( این الزام که مشاغل تحت پوشش "تضمی"تض

شاغل اشتغال" مشاغلی موقتی اند. یک برنامۀ قابل اجرا برای تضمین اشتغال باید مشاغلی شبیه به م
، معینمرسوم در بخش عمومی را فراهم کند، یعنی مشاغلی برای رفع یک نیاز معین و برای مدت زمانی 

" (Quiggin)ولو همیشگی. کوئیگین  که  یک برنامۀ سیاستگزاری برای اشتغال کامل" را پیشنهاد کرده است
هدف آن شامل "تضمین اشتغال" برای بیکاران طوالنی مدت از طریق اشتغال مستقیم آنان ]در بخش 

ی" یارانه ا -این مشاغل "عمومی خصوصی[ و یارانه دستمزد به کارفرمایان است. پیشنهاد او این است که 
برای یک سال دوام داشته و با طرحهای آموزشی برای بیکاران همراه باشند. استدالل او این است که 
ن چنین طرحی اشتغال را به عنوان یک حق عمومی برای شهروندان ]استرالیائی[ تثبیت می کند و در عی

ود را کار و دولت به بر می آورد. کوئیگین پیشنهاد خحال نوعی "تعهد متقابل" واقعی را بین کارگران بی
ه کمابیش در بافتاری مشابه آنچه میتچل در نظر دارد، طرح کرده است؛ یعنی در دوره ای، پس از رکود اولی

کاری اما ، که نرخ بیکاری در استرالیا باال بود. بنابراین پیشنهاد او پاسخی کمتر رادیکال به بی1990دهه 
به شرایط پیشگفته استتحقق پذیرتر  . 

مدت  کند، زیرا بیکاران طوالنیچنین برنامه ای طبعاً گروهی محدودتر و "دشوارتر" از بیکاران را استخدام می
دف"اش را نسبت به بیکاران کوتاه مدت نرخ اشتغال مجدد بسیار پایینتری دارند. این برنامه همچنین "گروه ه

ها را بر  به استخدام درمی آورد. این کیفیت امکان برنامه ریزی پروژه برای یک مدت معین و قابل برنامه ریزی
ت اساس دسترسی به اطالعات الزم در مورد تعداد و توانائیهای کارگران در دسترس فراهم می آورد، کیفی
را کار انجام شده را بهبود می بخشد و، از آنجا که از کارگران انتظار می رود آموزشها و مهارتهای دریافتی 

 .فوراً به کار گیرند، ارزش سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی و مهارتی را افزایش می دهد

در ایاالت متحده به اجرا درآمد،  1983و  1973های که بین سال (CETA)قانون فراگیر استخدام و آموزش 
کاران ی را برای بیکمابیش دارای همین مضمون بود و تا یک سال آموزش و اشتغال مستقیم در بخش دولت

های مربوط به شرکت کنندگان در این برنامه نشان می دهند که طوالنی مدت فراهم می کرد. داده CETA 
 به نحو دقیقی هدف گزاری شده بود و دستاوردهای مثبت قابل توجهی را برای ذینفعان آن، چه در کوتاه

های مربوط به برنامه های بازار کار فعال مدت و چه در میان مدت به بار آورد. قابل ذکر است که داده 

https://bepish.org/taxonomy/term/3005
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 ُجنگ کارگری

ز این سوئیس، که ترکیبی از اشتغال عمومی مستقیم و مشاغل یارانه ای موقت اند، نشان می دهند که ا
 .دو منبع اشتغال، یارانه های شغلی در افزایش نرخ اشتغال مجدد مؤثرتر اند

بت می تواند به بسیاری از جنبه های مث یک برنامۀ "تأمین حق کار"، که بر این پایه طراحی شده باشد،
 :"تضمین اشتغال" تحقق بخشد، از جمله

 صدیق این واقعیت است که بیکاری یک مشکل اجتماعی است و نه فردی؛  .1
 با بیکاری مستقیماً از طریق ایجاد شغل مبارزه می کند؛ .2

بحران در پیشگیری از آن خواهد داشت –رکود  –تأثیر محسوسی بر چرخۀ رونق  .3 . 

چنین برنامه ای واجد نقاط ضعف "تضمین اشتغال" نخواهد بود، زیرا سعی نمی کند تمام معیارهای 
"چهارضلعی غیرممکن" را برآورده کند. مهمترین تفاوت بین این برنامه و "تضمین اشتغال" عدم وجود 

جنبی این  سیاست استخدام "همه" است. بلکه واجدان شرایط محدود به بیکاران طوالنی مدت اند. اثر
کیفیت این است که کارگران مشغول به مشاغل مرسوم را نیز از ترک شغل در بازار کار معمولی و روی 

بیمه  آوردن به کار "آسانتر" تحت پوشش "تضمین اشتغال"مانع می شود. یک سیستم سخاوتمندانه برای
ری را های کوتاه بیکاد، دورهبیکاری، همراه با تأمین حق اشتغال، مطابق با رئوسی که فوقاً تشریح شدن

کس در درازمدت بیکار نماندکند و در عین حال تضمینی است برای آن که هیچقابل تحملتر می . 

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

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

در  دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی .2
ط بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فق

" کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا
ه منظور ش دستمزد بتثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزای

 .حفظ کارگران رخ نمی دهد
3. "  تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که

ند. چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوند
ر می کند. ه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییبنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنام

م برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار الزم مشاغل معین را فراه
 .کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود

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

مله ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جنامحدودی از فعالیت
های جمعی و خدمات اجتماعی یتاند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعال

ه از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژ
 .به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد

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

! نابود باد استبداد و بی عدالتر   

! کار، رفاه، آزادی  
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 ُجنگ کارگری

 راە کار رسیدن بە مطالبات، بستن شیرهای نفت است والغیر!

 صادق

 

بع همچنان مناین تجمع ها با همە اهمیتی کە دارند مادامی کە بە اعتصاب فرا نرویند و چرخ تولید نفت کە 

 عمدە در آمد رژیم است را از حرکت باز ندارد بە نظر نمی رسد باعث عقب نشینی دولت و رسیدن کارکنان

ل کما اینکە انجام مکرر تجمع های اعتراضی خاصە در دو سا. نفت بە مطالبات بە حق و منطقی شان گردد

 .گذشتە نتایج مورد نظر کارکنان رسمی را ببار نیاوردە است

دیماە یک بار دیگر در اعتراض بە خلف وعدە پیاپی مسئولین  ٢٧کارکنان رسمی نفت در روز سە شنبە 
تار وزارت نفت و بی پاسخ گذاشتە شدن مطالبات شان یک اعتراض سراسری برگزار کردند و بار دیگر خواس

قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت" شدند ١٠اجرای کامل "مادە  . 

و با هدف جلوگیری از اعتراضات کارکنان نفت کە نسبت بە از بین  ١٣٩١کە در سال  ١٠گفتنی است مادە 
بردن تدریجی بخش هایی از حقوق شان معترض بودند تصویب شد. در مادە مذکور یک سری امتیازات 

کرر رفاهی برای کارکنان رسمی در نظر گرفتە شدە کە از آن سال تا کنون بال اجرا باقی ماندە و اعتراضات م
مە کارگران برای اجرای آن تا کنون بی پاسخ گذاشتە شدە است و با تغییراتی کە سال گذشتە در برنا

م بودجە دولت راجع بە سقف دستمزد و مالیات انجام گرفت بخش عمدە کارکنان از افزایش حقوق ساالنە ه
 .محروم شدند

ا دادە شد نصیبی نبردند بلکە دستمزد بە آنه ١٠بە عبارتی کارگران نە تنها از وعدەهایی کە در مادە 
 .سالیانە شان نیز افزایش پیدا نکرد

ی ، قرار بود وضعیت درمانی و دسترسی بە دارو و درمان کارکنان وزارت نفت کە دچار افت کیف١٠طبق مادە 
ضعیت شدە بود بهبود پیدا کند، پاداش بعد از بازنشستگی بە حالت گذشتە و بە نحوی کە موجب بهبود و

 پرداخت و بە وضعیت درهم ریختە صندوق بازنشستگی رسیدگی و اساسنامە آن اصالح ارکنان شود ک
مادە بە شرح  ٩دیماە مشروح مطالبات خود را در  ٢٧شود. کارکنان معترض در پایان تجمع اعتراضی خود در 

در اجرای آنها تعلل  ذیل اعالم و نسبت بە عدم اجرای آنها بعنوان آخرین اخطار هشدار دادند و گفتند اگر
 :شود اعتراض سیل آسا خواهند کرد

کارکنان نفت ١٠اجرای صحیح ماده  .١  
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 ُجنگ کارگری

 بهبود جدول بدو استخدام ماده یاد شده به نحوی که همه کارکنان با هر شرایطی با توجه به تورم های .٢
 .کنونی از آن سود ببرند

ه ده طبق قانونپرداخت بک پی ده ساله برآمده از دیرکرد در انجام ماد .٣  

 اصالح و بهبود وضعیت بهداشت و درمان نفت .۴

 پرداخت بی کم و کاست پاداش پایان بازنشستگی همچون گذشته در وزارت نفت.۵

نفت رسیدگی درخور و شایسته بازنشستگان صنعت نفت و بهبود زندگی این بخش از بزرگان صنعت .۶  

مدرک کارکنان و اسان نمودن چگونگی تعدیل  تعدیل بهنگام  .٧  

 ساماندهی سمت های کارکنان .۸

 .رسیدگی به وضعیت نابسامان و نگران کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصالح اساسنامه آن.٩

. م گفتنی است کارکنان صنعت نفت در اهواز، شیراز، دهلران، آغاجری، شرکت فالت قاره،پاالیشگاه پنج
ع های یشگاه گاز فجر جم، پاالیشگاه آبادان،پتروشیمی ماهشهر و منطقه سیری در تجمپارس جنوبی؛ پاال

 .اعتراضی شرکت کردند

بع این تجمع ها با همە اهمیتی کە دارند مادامی کە بە اعتصاب فرا نرویند و چرخ تولید نفت کە همچنان من
 قب نشینی دولت و رسیدن کارکنانعمدە در آمد رژیم است را از حرکت باز ندارد بە نظر نمی رسد باعث ع

ل نفت بە مطالبات بە حق و منطقی شان گردد. کما اینکە انجام مکرر تجمع های اعتراضی خاصە در دو سا
م است گذشتە نتایج مورد نظر کارکنان رسمی را ببار نیاوردە است. بە همین دلیل کارکنان صنعت نفت الز

د زمانی کە مهلت تعیین می کنند و اخطار اعتصاب می دهنبە فکر روشهای مبارزاتی موثر تری باشند و 
پیش  برای اینکە جدی گرفتە شوند بە موقع بە آن عمل کنند. متاسفانە هیچ راە دیگری بە غیر از اعتصاب

یز روی کارکنان رسمی وجود ندارد. تهدید بە تعطیل کردن شرکت در صورت اعتصاب توسط مدیران شرکت ن
ارد نمی دن کارکنان نیست. در شرایط کنونی کە دولت نیاز شدید بە درآمد نفت دترفندت بیش برای ترسان

البات تواند این تهدید را عملی کند. باید اعتصاب کرد، تولید را متوقف نمود تا دولت مجبور بە پذیرش مط

 .شود

! ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است . 

ن اجتمایع قرار دبە بیکاران باید حقوق پرداخت شود و تحت  اشتە پوشش تامی 

! باشند   

کتهای پیمانکاری و واسطە ای و علیە ق راردادهای از مبارزه کارگران برای انحالل رسر

! موقت تحمییل حمایت یم کنیم  

! کمیتە های اعتصاب را در کارخانە ها و ادارات تشکیل دهیم  
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 ُجنگ کارگری

 اختالفات بر سر تشکل را تبدیل بە دشمنی و تفرقە نکنید!

 صادق

 

و در  اخیرا مقاالتی علیە تعدادی از تشکلهای مستقل و غیر رسمی کارگری کە ساختار غیر سنتی دارند

اخل کشور ط دو تن از فعالین سندیکایی دشرایط اختناق باالجبار بە شیوە های دیگری تشکیل شدەاند توس

گان نوشتە شدە کە بە نظرم بیشتر از آنکە انتقادی باشند دشمنانە و حاوی اتهامات ناروا بە سازماندهند

بهمین دلیل من مروری کردەام بر . چکیدە و جوهر هر دو نوشتە یکی است. آنها است و تفرقە بر انگیز

در نشریەای "جعلی از عوامل موثر در گمراهی و بی سازمانی کارگرانهای سازمان"چکیدە دومی کە با نام 

درج گردیدە" راە کار های سوسیالیستی"بنام  . 

و در  اخیرا مقاالتی علیە تعدادی از تشکلهای مستقل و غیر رسمی کارگری کە ساختار غیر سنتی دارند
اخل کشور توسط دو تن از فعالین سندیکایی دشرایط اختناق باالجبار بە شیوە های دیگری تشکیل شدەاند 

گان نوشتە شدە کە بە نظرم بیشتر از آنکە انتقادی باشند دشمنانە و حاوی اتهامات ناروا بە سازماندهند
آنها است و تفرقە بر انگیز. چکیدە و جوهر هر دو نوشتە یکی است. بهمین دلیل من مروری کردەام بر 

ای جعلی از عوامل موثر در گمراهی و بی سازمانی کارگران"در نشریەای هچکیدە دومی کە با نام "سازمان
بنام "راە کار های سوسیالیستی" درج گردیدە. نقدهای جدی بە ادعاهای طرح شدە در سراسر مقالە 

ە وجود دارد کە طرح یک بە یک آنها باعث طوالنی شدن نوشتە می شود و گمان نمی کنم خوانندگان حوصل
والنی را داشتە باشندخواندن نوشتە ط . 

اختالف بر سر تشکل های کارگری در ایران عمری بە درازای تاریخ جنبش کارگری دارد. وجود اختالفات و 
روری تفاوت نظر ها البتە نظر بە ساختار جامعە ایران پدیدەای غیر طبیعی نیست کە هیچ، بلکە الزم و ض

یلە س آن کمین نکردە باشد کە بخواهد با وساست و اگر اختالفات شخصی نباشد و پلیس سیاسی در پ
 .آن در میان کارگران شکاف و تفرقە بیندازد مفید و ضروری و می تواند باشد

در دە های اولیە شکل گیری نخستین سازمانهای کارگری کە هنوز تعدد احزاب چپ وجود نداشت اثر 
و اگر اختالف نظری هم در  چندانی از چند دستگی در جنبش کارگری و سندیکایی نیز وجود نداشت

ە نمی تشکلی شکل می گرفت رفیقانە بە صورت اغنایی و دمکراتیک بر طرف می شد و تبدیل بە تفرق
کە شورای متحدە مرکزی تشکیل شد و توانست  ٢٠شد. اما بتدریج در دهە های بعدتر خصوصا در دهە 

ر ن متحد کند و رقابت بر سر تسلط ببخش بزرگی از کارگران و مزد و حقوق بگیران را حول مطالبات شا
گرفت سازمانهای سندیکایی زیاد شد و پلیس سیاسی هم فعالتر شد اختالف نظر بر سر مسائل هم باال . 
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 ُجنگ کارگری

منجر شد، باز  ١٣٢٧یکی از پیامدهای اختالفات کە بە تضعیف و غیر قانونی کردن شورای متحدە در سال 
ودپس گرفتن بخشی از نخستین قانون کار ایران ب . 

اختالف نظر بە دلیل تکثر گروە ها و سازمانهای سیاسی هم بیشتر شد و دامنە آن بە  ٥٧بعد از انقالب 
 تدریج بە میان شوراها و سندیکاهای موجود کشاندە شد کە موجب تضعیف و تفرقە در میان آنان شد و

ف نظر داشتندگرایشهای شکل گرفت کە در مورد نوع ظرف سازماندهی مبارزات صنفی با هم اختال . 

فتە سرکوب وحشیانە سازمانهای کارگری و ایجاد اختناق باعث فروکش کردن حرکتهای اعتراضی سازمان یا
ادامە داشت کارگران  ٧٦و محدود شدن فعالیت سازمانهای سیاسی کارگری شد. در این دورە کە تا خرداد 

های خود تا حدی کە شرایط اجازە می داد بر خوردمی کردندمتحدانە تر و همدالنە تر بر سر خواستە  . 

 بە بعد فعالیت سازمانهای سیاسی نیز بیشتر شد. تا آن موقع سندیکا و شورا مهمترین ظرف ٧٦از 
 سازمانیابی تلقی می شدند و اختالفات محدود بە آنها بود. اما از آن پس ایدە مجامع عمومی، کمیتە های

اد هم بعنوان تشکل مطلوب از طرف گروهی از فعالین سیاسی و کارگری بعنوان هماهنگی و اتحادیە آز
دن ظرف تشکل مطرح و تشکیل شدند و شروع بە فعالیت کردند. مدتی بعد با آمدن اینترنت و عمومی ش

 استفادە از آن تعدادی تشکل بصورت مجازی با هدف سازماندهی اعتراضات و کسب مطالبات توسط گروە
 ە های شغلی معین شکل گرفت. بدین صورت بود کە تنوع در اشکال سازمادهی بوجود آمد وهایی از رشت

 .بحث و جدل نیز در مورد ظرف مطلوب مبارزاتی بیشتر و بیشتر شد

مطالبات  یکی از دالیل مهم این دگرگونی سرکوب و جلوگیری از فعالیت سازمانهای سندیکایی بود. کارگران
نبال زە سازمانیابی بە آنها نمی داد و فعالین و پیشروان آگاهتر و معتقد تر بە دعاجل داشتند ولی رژیم اجا

انند. بعد ایجاد اشکالی از سازماندهی بودند تا بتوانند بە وسیلە آن مبارزات مطالباتی کارگران را بە ثمر برس
ویق ید بیشتر تشاز مالحظە برخورد های سرکوبگرانە با سندیکاهای واحد و هفت تپەصاحبان ایدە های جد

 شدند تا ایدەهای خود را بە محک آزمون بگذارند. تشکیل اتحادیە آزاد، شورای کارکنان هفت تپە، کمیە
هماهنگی، شورای سازماندهی کارگران پیمانی محصول دورە معینی از فعالیت های سازمانگرانە در دورە 

فانە و اتهام زنی های ناروا بە این دیکتاتوری و اختناق هستند. بە رغم بعضی از نوشتەهای غیر منص
ە تنها تشکلها اما گذشتە از نظراتی کە ما نسبت بە قابلیت آنها داشتە باشیم کارنامە هیچ یک از آنها ن

هزار کارگر در دەها شرکت پیمانکاری بە  ۸٠ -٧٠منفی نبودە بلکە مثبت بودە است. بعنوان مثال کشاندن 
کە  گرفتن امتیازاتی برای آنها و یا سازماندهی اعتراضات متعدد دیگرمدت چند هفتە بە اعتصاب همزمان و 

 توسط شورای سازماندهی بە رغم اشکاالتی کە نسبت بە آن می تواند وجود داشتە باشد، کار کم و بی
یابی اهمیتی نبودە است. واقعا عجیب است کە کسی بیاید و این ها را متهم بە مانع تراشی بر سر سازمان

های جعلی از عوامل موثر در گمراهی منحرف بخواند. خوب اگر این ها بە زعم نویسندە " سازمان کارگران و
و بی سازمانی کارگران"سازمانهای جعل و دروغ ومنحرف هستند، شما چرا نتوانستید یک تشکل غیر 

یل دادند، ز باال تشکجعلی برای کارگران پیمانی سازمان بدهید؟ آنهایی کە اتحادیە آزاد کارگری را بە ناگریز ا
 آیا چون رژیم اجازە بە آنها نمی دهد از پائین اتحادیە تشکیل دهند، مرتکب خطا و انحراف و جعل شدەاند؟

نفر از رهبران اتحادیە تا کنون هر یک بە چند سال زندان اینها آیا بخاطر جعل و دروغ بە زندان  ٤حداقل 
ا ە این است کە بعضی از آنان در زندان هفتە ها اعتصاب غذمگر ن محکوم شدەاند، یا دفاع از حقوق کارگر 

کردە و جان و سالمتی خودشان را بە مخاطرە انداختەاند، جلوی ادارە کار اعتراض سازمان دادەاند..... شما 
 در این مدت چە کار مفیدتر کردەاید؟در شرایط اختناق هر مبارزی باید از میان راە ها و امکانات موجود دست

تخاب بزند. عدەای همکاری با تشکلهای حکومتی و )رسمی( را انتخاب می کنند و عدە دیگری بە بە ان
ت دنبال پیدا کردن راە های تازە می روند. مهم نیست کە اشتباە هم بکنند و شکست بخورند، مهم این اس

ند، آیا سرزنش هست کە تالش خودشان را کردە اند. بیایید فرض کنیم کە همە اینها بە خطا رفتەاند و سزاور
االن در اوج اعتراضات وقت تاختن بە آنهاست؟تشکل های )رسمی( هم کە در تعدادی از شرکتها وجود 

گونە  دارد، چرا آنها نتوانستە و نمی توانند کوچکترین امتیازی برای کارگر بگیرند؟ چرا کارگران برای این
ند زعم شما جعلی" و غیر قانونی کە می دانتشکلها ترە هم خرد نمی کنند، ولی بە دعوت یک تشکل بە 
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شکیل برایشان هزینە سنگین دارد برای اعتصاب پاسخ مثبت می دهند. حکومت آیا اجازە داد اینها سندیکا ت
لهای بدهند کە نروند دنبال تشکل "جعلی "؟ این گونە برخورد های غضبناک و اتهامات ناروایی کە بە تشک

 د نمی دانید کە گزک دادن بە دست سرکوبگران است؟دیگران را بەمستقل و غیر رسمی وارد می کنی
هل "دروغ برخورد قیم مابانە متهم می کنید، اما خودتان کە قیم مابانە تر از بقیە برخورد می کنید! شما کە ا

ە تان را با و جعل" نبودید چرا نتوانستید سندیکا و تشکلی غیر جعلی تشکیل دهید؟ یک دفعە دیگر نوشت
ن شخصا سرد بخوانید بلکە دفعە بعد اگر خواستید کسی را نقد کنید کار نقدتان بە دشمنی نکشد. ممغز 

طرفدار سندیکا و اتحادیە هستم و آن را در شرایط عادی مناسبترین ظرف تشکل می دانم. با طرفداران 
ز اینها تشکیل شورا هم اختالفی ندارم. مجمع عمومی را اصوال تشکل نمی دانم، ولی هر جا هر کدام ا

یم شود مشروط بە اینکە بتواند بە حقوق کارگر خدمتی ولو کوچک بکند از آن حمایت می کنم. محتو ابرا
 مهمتر از اسم و رسم و عنوان است. اصوال با هیچ نوع تشکلی بە غیر از تشکلهای حکومتی مخالفتی

 .ندارم

 

!موج تاەای از اعتراضات معیشتی کارگی و کارمندی در راە است  
و افزایش سهم بیمه تکمیلی ۸٩نامه بازنشستگان مخابرات به عدم اجرای آیین  

بازنشستگان و عدم پرداختِ ، افزایش سهم بیمه تکمیلی ۸٩نامه عدم اجرای آیین بازنشستگان مخابرات به
اعتراض کردند ١۴٠٠رفاهیات و سهم خواروبار از دی ماه سال   
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 حرف ما کارگران نفت چیست؟
یمبیانیه بیست و یکم دیماه خود بر سر اوضاع خطیر جاری زده ا ما کارگران نفت لب و اساس حرفمان را در .  

یمدر آن بیانیه بر آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و تحزب و آزادی های بدون قید و شرط تاکید کرد .  
  .خواستار پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زن شدیم

ه مستقل از عقیده، مذهب، قومیت، جنسیت، و از بین رفتن هرگون بر حقوق برابر همه شهروندان کشور
  .تبعیض و نابرابری ای در جامعه تاکید نمودیم 

اشدگفتیم باید به پرونده سازی های امنیتی پایان داده شود و هیچکس نباید بخاطر عقیده در زندان ب .  
ر مردمی و لغو احکام اعدام تاکید بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دستگیرشدگان اعتراضات اخی

  .کردیم و فریاد زدیم که اعدام قتل حکومتی است
یمان و امروز در پاسخ به هیاهوی کمپین"وکالت سیاسی" به این و آن محکم تر و استوار تر بر روی خواستها

کارگران  بار دیگر و با صدای بلند اعالم میکنیم که اجازه نمیدهیم با چنین هیاهوهایی صدای مااصرار داریم و 
  .و ما مردم را حاشیه ای کنید

دی ماه خود  ٢١تصمیم گیرنده ما کارگران و ما مردم هستیم و همین جا همگان را به بند ششم بیانیه 
 :جلب کرده و اعالم میکنیم
از باالی سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی تابیم. خواست ما اداره ما هیچگونه اعمال قدرتی 

شورایی و جمعی جامعه است. اعالم این خواستهای حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم 
 .برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده مان است

  .کارگران ! اوضاع خطیر است
 اتحاد، اتحاد

ما همچنان بر اعتصابات سراسری است تاکید . 
 سوم بهمن هزار و چهار صد و یک

 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
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  اعتراض بازنشستگان به وضعیت بد اقتصادی

 .تجمع بازنشستگان  تامین اجتماعی هفت تپه وکاغذ پارس در شوش

ری هاوضعیت بد اقتصادی،فقر ،   تبعیض  و نابرابتجمع جمعی از بازنشستگان در شوس   در اعتراض به  . 

١۴٠١بهمن  ٢یکشنبه    

 کانال سندیکای هفت تپە

 

رداخت نشدن حقوق و مزایاتجمع و اعتراض  کارکنان پتروشیمی بندرخمینی در اعتراض به پ  

دهندکارگران شعار می : 

 خوردن حق کارگر حرام است

خواهیمکفایت نمیمسئول بی  

ز وارد الزم به یادآوری است که امروز  اعتصابات پرسنل پیمانکاری و قراردادی پتروشیمی بندر خمینی نی

 .دومین روز شده است
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 اعتراض کارگران شهرداریهای خوزستان
های خوزستان پیگیر وضعیت تبدیل وضعیت جمعی از کارگران شرکتی شاغل در مجموعه شهرداری

 .استخدامی خود مقابل ساختمان استانداری خوزستان شدند

 

و برای  کارگران و زحمتکشان انسانهای با شعور، دانا و شریفی هستند که نیاز به وکیل ندارند، ما در مبارزه
با خرد جمعی برای سرنوشت خود قدم بر رسیدن به خواست های خود جمعی تصمیم خواهیم گرفت و 

 .می داریم. برای رسیدن به مطالبات و رهایی از ستم و استثمار متحد شویم
 .رفیق شما علی نجاتی، کارگر بازنشسته سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

١۴٠١اول بهمن ماه   
 منبع:کانال سندیکای هفت تپە

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
ُ

ان خلق( را ئی*"ج
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