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 یادداشت  
  !پیش از آنکە کرونا درب خانە هایمان را بزند، بە فکر چارە باشیم

 صادق کار

 

 

م نفت و براستی شرم آور است کە مردم کشور ما برای زدن واکسن رایگان بە کشور ارمنستان کە بر خالف کشور ما فاقد منابع عظی

بر ردار است. بنا گاز و معدنی دیگر است یا بە ترکیە بروند. کشور ما از بنیە مالی و توان پزشکی کافی برای کنترل بیماری کرونا برخو

وگیری کنیم، این دالیل اینکە چرا ما نتوانستەایم مانند بسیاری از کشورها کە حتی امکانات کمتری دارند از تبدیل بیماری بە فاجعە جل

ود هیچ چیز جز ناکارآمدی، فساد و حماقت سران و کارگزاران دزد و غارتگر و جنایتکار رژیم نیست. هم از این برای مهار فاجعە خ

رای مهار ل از اینکە کرونا درب خانە هایشان را بزند بە فکر چارە بیفتند. اعتراضات تا کنونی عالی ولی بە هیچ وجە بمردم باید قب

ن فاتح فاجعە و بە مجازات رساندن عوامل آن کافی نیست. تنها با اعتصابات و تظاهرات گستردە است کە می توان بر فاجعە و عوامل آ

 شد

 

  ن کوممتی ستتر  ااعەە اا  ررناا رە د  ما  اا  اییر د  کا  ااااش  امداعتراضات مردمی علیە عامال
ی د  افتە اا  اییر اە دلیل ستتر  عهشی شما  مبتالشا ن ن قرااایا ن آ ن ن الج شد ن سیتتم د ماا
ا  رشم  د  اثر اشا  ااشی از آ ن اە احم قاال مالکظەا  ااااش  پیدا ررد  است. د  افتە سذشتە ایرنا

سررماگر  ژشم ش  تن از نرال  شجاعی  ا رە د  صدد تهیە ادعااامەا  اە عهت محارمە ن امنیتی 
 مجازات عمامل ستتر  ااعەە امداد دستگیر اممداد. متەاقب آ ن عد  دشگر  تال  ررداد اا عمع آن  

رف یەا  از طامضاء را  ااتمام نرال  ا اە سرااجام ارسااند. اماما ن اا اشن تحررات ن اە دابا  ااتشا  ایاا
را ن شم ا  سازماادای اعتراضات را سرا ن پیماای افت اا د یماست نارتیناسیم ن امگاای ن  اشگا ن را س

قبل از  شررت پترنشیمی د  منطقە عتلمشە اا یماست نارتیناسیم ن ام   مباد ت اە اعتصاب امماد. ٢٢
ااا ن یناسیم ن شد  امداد. سندشوآ ن ایا را سرا ن ان اا  پا س ن شهرک صنەتی اااک یماستا  ااجام نارت

م  تشولها  را سر  ن رااماها  صنفی مەلما ن ن تەداد دشگر  از اهاد اا  مدای ایا مدتی پیشتر اط
 . سمی امین یماستە  ا طلب ررد  امداد

 د یماست نارتیناسیم ن تمسط را سرا ن البتە از اما ن اختتین ما  اا  شیمع ررناا ن پس از د ز ررد ن
 ن شما   از را سرا ن را یااە اا  قطەە ساز  شرنع شد. را سرا ن عتلمشە ن اند  امام از یبر رشتە شد

رماشا ن آ ن ممقع تا اعالم اعتصاب شا ن د  اشن افتە اا اا علیە  عاشت اشد ن پرنتول اا  ررنااشی تمسط را ا
 .ن نارتینە اشد ن اا اا تجمع اا  اعتراضی نسیع ارساا  ررداد
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شررت اطم  عمەی مباد ت اە اعتصاب ررداد، مقامات دنلتی اا  ٢٢تە رە را سرا ن اا اشن امە تا افتە سذش
میا ن  نعمد ااااش   نز ااان ن قرااایا ن ررناا تمعهی اە اشن اعتراضات امی اممداد. ستتر  دامنە اعتراضات

ەت اتبت اە نسسرن  اا  اعتماعی ن را سرا ن، اما ظاارا آاها  ا نادا  اە تواپم ررد  است. اشن تواپم البتە 
م ااعەە ن ملانمات مقاالە ممثر اا آ ن البتە اا راای است ن اطم شوە ساا شها  سااتم  شد   سااەاا ا

ررات ابمد اشا ن می داد اتمااتتە کتی از ازدشاد قرااایا ن ااعەە علمسیر  رند. شقینا اسر اشن اعتراضات ن تح
ادامین اقدامات محدند ام اەید امد تمسط کوممت ااجام شم . 

ەاد ن د  مم د چگماگی اشجاد اشن ااعەە ن عمامل ن ااایا ن آ ن تا رنم ن اتیا  سفتەااد ن تورا  آاها چیا  از اا
د امە ضاشەات ااعەە رم امیوند. مقصر اصلی اشن ااعەە ن عناشت علی یامنەا  د  افتە سذشتە مجبم  ش

ە غلط ررد ن ایفتد. اا اشن امە امچنا ن رادعااا  االهااە ا  د  مم د ایما   ن نارتن  ا پس اگیرد ن اە 
ات امە دشداد ن دشدشم اا تارید ار اعرا  مراسم محرم ن ارساا   اشن مراسم اتیجە اما ن مقدا  ااچیا اقدام

 .ارا  مها  ررناا  ا ار ااد انا داد

امە می دااند ااا  افر سذشتە است. البتە  ١٠٠از  ١٩ارنم ن یمدشا ن اعالم ررد ااد رە آما  قرااایا ن رمنشد 
شم ن ییلی از متئملین ایا اذعا ن ررد ااد رە  قم ناقەی رشتە شدسا ن دنایم تا سە اراار آما  عەلی  ژ

سالە تا رنم ن  ٨ااا  افر است رە از تەداد رشتە شدسا ن اشرا ن د  عنگ  ٣٠٠تا  ٢٥٠شەنی اە ناقع این 
 است.  اع یتا ت مالی ااشی از اشن ایشتر است ن اداختااە تەداد قرااایا ن آ ن امچنا ن د  کا  اانای

ااعەە اعتناب پذشر ن  اع عماقب ن اثرات آ ن  ن  زادسی ن  نا ن مردم ام اە اشن زند  اا اخصمص اا نعمد 
 .اشن  ژشم ااسد ن ااالشق ای تمعە اە زادسی نعا ن مردم، سالها نقت می ارد

شم اا  امتاشە یمد  ا نارتینە عد   قلیلی از مردم رە تما ن مالی دا اد اە ااسرشا اا سفر اە ر
 .اممد ااد. ییلی اا ام اا ارن  نساشل زادسی یمد اە ااسرشا ااشنە سفرشا ن  ا تامین ررد ااد

د صد  ٩٠اشنها اما تەداد رمی از مردم رشم  ما اتتند رە اضاعت مالی اشن را   ا اغلب شا ن دا اد. قرشب 
اها اتتند.   ادا اد ن ایشتر مبتالشا ن ن قرااایا ن ایا از میا ن آمردم اما متاسفااە اموا ن مالی الزم ارا  اشن را

ااد. د صد از مردم رە می سمشند نارتینە شد ااد ام رلی پم  ااات نارتینە شد ن پردایت ررد  ١٣امین 
از امە اشنها ادتر نضەیت رتاای است رە اە دلیل رمبمد تخت،د  یااە اا   شا ن اتتر  اتتند ن 

از  شنە اا  مەالجە شا ن  ا اا نعمد سراای دا ن ن ارتیژ ن تامین رنند می ااشد. ن ادتریمدشا ن مجبم اد اا
 ن اشنها نضەیت آ ن رتاای است رە اضاعت مالی یرشد دا ن  ا ام متاسفااە ادا اد. پاشوا ن ن متخصصا
ا ن تالششرط مها  ن رنتر   ا د  نارتینە شد ن امگاای، قراطینە ررد ن ایما ا ن ن تامین مەا  ن دا ن  مب

ا می دااند. اما ایچ شک از اشنها کداقل تا رنم ن عملی اشد ااد. علت اصلی تبدشل ایما   اە ااعەە ای
 . عاشت اورد ن اشن مما د است

م  اراستی شرم آن  است رە مردم رشم  ما ارا  زد ن نارتن  اشگا ن اە رشم  ا منتتا ن رە ار یالف رش .
پاشوی  دشگر است شا اە ترریە ارناد. رشم  ما از انیە مالی ن تما نما ااقد منااع عظیم افت ن ساز ن مەدای 

تیا   از راای ارا  رنتر  ایما   ررناا اریم دا  است. انا ار اشن دالشل اشنوە چرا ما اتمااتتەاشم مااند ا
،  آمد رشم اا رە کتی اموااات رمتر  دا اد از تبدشل ایما   اە ااعەە علمسیر  رنیم، ایچ چیا عا اارا

اتاد ن کماقت سرا ن ن را ساا ا ن دزد ن غا تگر ن عناشتوا   ژشم ایتت. ام از اشن ارا  مها  ااعەە یمد 
لی نلی اە مردم ااشد قبل از اشنوە ررناا د ب یااە ااششا ن  ا اااد اە اور چا   ایفتند. اعتراضات تا رنمای عا

ایتت. تنها اا اعتصااات ن تظاارات  ایچ نعە ارا  مها  ااعەە ن اە مجازات  سااد ن عمامل آ ن راای
 ستترد  است رە می تما ن ار ااعەە ن عمامل آ ن ااتح شد.

 
 
 

ن کن ! د دولت موظف است واکسن و معاش تیه دستان و آسیب دیدگان کرونا را تامی   
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 تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دهم و پایانی

 خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

 

 

اعضای آن غالباً برای توصیف -گرچنان کە متذکر شدیم، موندراگون یک تعاونی یا حتی یک شرکت فوق تعاونی نیست. نسل نخست کار

کوششهای شان از این عبارت استفاده می کنند کە "ما در تجربە ای برای تعاون شرکت کردیم". شاید این توصیف بهترین راه برای 

یریتی فهم موندراگون باشد: موندراگون نە بە عنوان یک رشتە شرکتهای جاافتاده، یا بە عنوان شرکتی با مدل سازمانی و فلسفۀ مد

خاص و مشخص، بلکە بە عنوان نوعی از عمل کە بە مرور زمان و بە فراخور آن تغییر می کند، از دستاوردها و شکستهای 

مخصوص بە خود برخوردار می شود، و در کمال خود تعهد بنیادین بە قدرت رهائیبخش انجمن گرائی تعاونی و مالکیت کارگری را 

 تجسد و تحقق می بخشد

 ادامه –ادا سم ن اازساز  مم.6

 
می تما ن سفت ره تجراۀ مماد اسم ن شک تجراۀ سەادتمند د  عهاای است ره د  داه اا  سذشته، شەنی د  
دن ا ن کیات آ ن، اا آشماها  سیاسی ن د سیر  اا  یشمات آمیا اتیا  امراه امده است. ارنم ن چال  

شنامیوی است ره دشگر شبااتی اه پیشا ن  تەانای مماد اسم ن ااطباق اا محیط اعتماعی ن اقتصاد  د
شراشط اقرزده ن منان  انلینی، ره آزمم ن تەان ن  ا اشحاب می ررد ن اه آ ن ایرن می اخشید، ادا د. قاال ااوا  

اعضا  تەانایها  مماد اسم ن ارنم ن -ایتت ره  ااه اتبی منطقه " نح تەان ن"  ا ارسمده است. را سر
اشا ایتتند: آاها ایا غالباً یمااا ن اهرۀ ماد  ااشی از مشا رت چندا ن از دشگر اعضا  اعتماعات شا ن متم

د  ن ا  ن مقدم ار تەهدشا ن اه تصم  ن  –اشمنی شغلی، دستماد ااالتر ن از اشن دست  -شا ن د  تەانایها 
 –اەد  ا زشهائی ااد ره د  ادن امر اه تأسیس اشن تەانایها  اه ارداد. شا دقیقتر اگمئیم، آاها تماشل دا اد اشن دن

 ا نعمای مجاا ن عدا از زادسی را   یمد تلقی رنند. تا  -شەنی افع شخصی ن تەهد اه شک شررت تەانای 

https://bepish.org/taxonomy/term/2371
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اعضا  عدشد آاها اه سازمااهائی  –آاجا ره اا سترشن ن قدشم ترشن تەانایها  سرنه مماد اسم ن مطرح ااد، را سر 
ارنم ن ااەاد  اس اا ستر از تەانایهائی  ا دا اد  پا می سذا اد ره سالها پی  از تملد آاا ن تأسیس شده ااد ن

اعضا  تەانایها اا اما ن  ناداا  تغییر ارانگی ن -ره پیشینیا ن آاا ن اشجاد ررداد. اه عالنه را سر
( ن اموا اا ، د  تحقیقی پیرامم ن Azkarragaاشدئملمژشوی مماعه ااد ره دشگر اعضا  عمامع شا ن. آزرا اسا )

( تمام عامەه  ا de-ideologization ناد "نااهاد ن اشدئملمژ " )»ه اشن اتیجه  سیداد ره تغییرات مماد اسم ن، ا
 «ن انااراشن اهاداا  تەانای  ا ایا، اه عنما ن عضم  از عامەه، متأثر ررده است.

-چنا ن ره متذرر شدشم، مماد اسم ن شک تەانای شا کتی شک شررت امق تەانای ایتت. اتل اختت را سر
باً ارا  تمصیف رمششها  شا ن از اشن عبا ت استفاده می رنند ره "ما د  تجراه ا  ارا  اعضا  آ ن غال

تەان ن شررت رردشم". شاشد اشن تمصیف اهترشن  اه ارا  اهم مماد اسم ن ااشد: مماد اسم ن اه اه عنما ن شک 
ص، الوه  شته شررتها  عاااتاده، شا اه عنما ن شررتی اا مد  سازماای ن التفۀ مدشرشتی یاص ن مشخ

اه عنما ن امعی از عمل ره اه مرن  زما ن ن اه ارایم  آ ن تغییر می رند، از دستان داا ن شوتتها  مخصمص 
اه یمد اریم دا  می شمد، ن د  رما  یمد تەهد انیادشن اه قد ت  اائیبخ  ااجمن سرائی تەانای ن مالویت 

 را سر   ا تجتد ن تحقق می اخشد.

اۀ عملی شوی از مشخصه اا ن عناصر شارلۀ تەانایها  مماد اسم ن ا  ادن ااتقاد از راستیها  اشن تجر
تأسیس آ ن امده است، ن ما د  اشن امشته اریی از ارعتته ترشن ااداف اشن  نشورد ااتقاد   ا اه دست 
داده اشم. ن امین ناقەیت ره اشن  نشورد ااتقاد  نعمد دا د ن پاارعاست، تمأماً مبین قمتها ن ضەفها  اشن 
عنب  است، زشرا شک  نشورد ااتقاد  عاااتاده ن پاارعا اه اشن مەناست ره تحقق عملی تجراۀ مماد اسم ن 
انمز ن امیشه می تمااد مطااق اا اشده، اصم  ن ا زشهائی ااشد ره شصت سا  پی ، اا اشجاد انلین 

سرماشه دا   مبتنی ار تەانای اا، تەیین شده امداد: شەنی اشن ریفیت اشده آ  ره شک شیمه اقتصاد  غیر
د ک شخصی سرا از را سر انمز زاده، ن د  را  تەانای اا اەا  است؛ کتی اسر ساای انقات پژناری داشته 

 ااشد ره اه دشما   شنیده شمد.

سما  مماقیت اقتصاد  اتیا   از شررتها  سرنه مماد اسم ن، شاشد اتما ن مهمترشن دستان د عنب  
ه دست داد: تدانم ن عمر طمالای شک آزمم ن یمدمدشرشتی مشا رتی، ن ا ز  تەانای مماد اسم ن  ا چنین ا

اشن آزمم ن اه عنما ن امماه ا  از ام پتااتیلها ن ام دشما شهائی ره ار تال  مشااهی اا آاها  نارن یمااد 
 شد؛ د  زمااه ن د  عهاای تحت سلطه مجممعه ا  از ا زشها  اتیا  متفانت ن اغلب ااسازسا .

 

 

 

ن کوب سندیکاها و تشکلهای کارگری مستقل و پیگبە س  رد فعالی 

! سندیکایی و کارگری پایان دهید   
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بازی موش و گربە تشکلهای حکومتی با کارگران و مطالبات کارگری    

 صادق

 

عبدلملکی عالوە بر داشتن خط فکری و مسلکی موتئلفە، حزبی کە بیشترین نقش را در از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار داشتە 

مە اش مواردی را گنجاندە کە در تقابل با مواضع ظاهری خود این بە اصطالح تشکلها قرار دارند. آدم می ماند کە قسم است، در برنا

حضرت عباس آنها را باورکند، یا دم خروس شان را! حمایت از وزیری با این سابقە و برنامە را هیچ طور دیگری جز همدستی با 

 دشمنان طبقە کارگر نمی توان تعبیر کرد

   اشلنا سررردسا ن تشولها  کوممتی د  اشن افتە اا صدن  ایاایە ن ااجام مصاکبە ااشی رە تمسط یبرساا
ناشتوا  متن آاها منتشر شد، اصم ت شک پا چە از نزشر را  پیشنهاد  ااراایم  ئیتی  ئیس عمهم  قاتل ن ع

 ا ن کا  دنتن دشگر از آاها د  امین ژشم کماشت ن از اماشندسا ن مجلس ایا یماستند اە ان  ا  اداند. د  ام
ە یبرساا   از اراامە نزشر عدشد را  رە ااتخاب ا  قطەی اە اظر می  سد اە ااتقاد پردایتە ن اتبت ا
نزشر  اعرا  آ ن ااراز اگراای ررداد. رە البتە ایشتر اە عهت یالی ابمد ن عرشضە امد ن تاثیر  ام  ن  اظر

ا  اعرا  اما ن مما د  د  اظر ااتاد  است، رە دن تن از اماشندسا ن اخمااد سذاشت. اتفاقا نزشر تاز  ار
 ا یمد  تشولها  کوممتی د  شم ا  عالی را  اتبت اە نعمد آاها د  اراامە ااراز اگراای ررد ااد. اشن اوتە

 .اشن آقاشا ن اهتر از ار رس ام می دااند ن قبال تمعیە ام شد ااد

سالمی را  تمسط کاب ا تجاعی ن ضد را سر  عمهم   اسالمی از ااتدا  سرام اند  ررد ن شم ااا  ا
دنلت  ن  را  آمد  ن  اتەااد. شم ااا  اسالمی را  د  اشن مدت از امە دنلتها اە استثنا   ١٢تا رنم ن 

 .دنلت اکمد  اژاد کماشت ن اق  دستیا  ن چشم ن سم  آاها  ا داشتە ااد

 ادا د رە آاها از دنلتی اعم از اشنوە اصالح طلب، اصملگرا ن کتی شک مم د اە غیر از دنلت اکمد  اژاد نعمد
غیر  یمد   ا یمااد  ااشد کماشت اورد  ن ارا  آ ن رلی کتن ن مااشا  راذب اتراشید  ناە یم د مردم 

 .اداد  ااشند

آاها د  امە دنلتها  سذشتە اە استثنا  دنلت اکمد  اژاد از طرشق  ابر  شا ن د  یااە را سر ن کاب 
المی را ، ن کضم شا ن د کاب عمهم   اسالمی ن کاب را ساا ا ن سازادسی ن مشا رت ن دشگر اکااب اس

اصالح طلب د  ازا  کماشت ااشی رە از اکااب ن عرشااات کوممتی ررد ااد سهم رمچوی از ریک قد ت  ا از 
 .آ ن یمد ررد ااد

https://bepish.org/taxonomy/term/638
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 ُجنگ کارگری

ە ەااد نزشر را  امد  است ن اا امکتین رمالی سالها  زشاد  د  دنلتهاشی رە سراششات مخالف ام داشت
ام رنا  آمد  است. از دنلت ممسم  تا ااشمی ن یاتمی. علی  ایەی از آغاز تاسیس شم ااا  اسالمی 

ان ن تا تشویل دنلت  نکاای د  سازمااها  سررماگر امنیتی ارا  یمد  ممقەیت ممتاز  داشتە ن تا مە
 نکاای شررت داشتە نشم ااا  اسالمی  ا اماشندسی  ان  نزا ت اطالعات، نزشر را  ن سخنگم  دنلت دنم

لس می ررد  است. علیرضا محجمب از آغاز عالن  ار دایررلی یااە را سر تا سا  سذشتە عاء اماشندسا ن مج
امد  است. عد  دشگر از عمامل ن  ابرا ن شم ااا  اسالمی امثا  کتن صادقی د  دستگا  نزا ت را  ن 

اد ن انمز ام اتتندتامین اعتماعی سررا  امد ا . 

ر د  امە دنلتها آاها اق  شرشک دزد ن  ایق قاالە  ا اشفا ررد ااد. از سمشی اە اریی از  نشورداا  را س
ستیاااە دنلتهاشی رە از آاها کماشت می رنند اشراد می سیراد ن د  اق  مخالف آ ن  نشورداا ظاار می 

ند ارماشا ن  ا می سیراد ن اە آاها رمک می رنند تا اتمااشماد، د  اما ن کا  د  مماقع الزم عااب دنلت ن را 
ا آسااتر اراامە اا  ضد را سر  ن عدالت ستیاااە شا ن  ا اە عمل د آن اد ن تشولها  را سر  متتقل  

 .سررمب رنند

ت اشن  اتا  د  مم د ارثرشت ااجمن اا  صنفی رە انیا ن آاها د  زما ن اکمد  اژاد ن تمسط دنلت ان ن د   قاا
ز تمام اا شم ااا  اسالمی تحت رنتر  را ساا ا ن ن اشل ن تبا   اتنجاای اهاد  شد ایا صدق می رند. اەد ا

شد ن دن ا ن اکمد  اژاد ن  ن  را  آمد ن دنلت  نکاای، علی  ایەی ااجمن اا  صنفی  ا اە افع یمد ن 
 م ن این آاها رە قبال  قیبدنلت  نکاای مصاد   ن سررردسا ن آاها  ا اا سررردسا ن شم ااا  اسالمی ادغا

 .ام امداد آشتی ارقرا  ررد ن آاها  ا د  اما ن متیر شم ااا  اسالمی الە قراا ن سم   ژشم قرا  داد

د  ار رشم   رە اتحادشە اا  را سر  از کق اەالیت آزاد اریم دا اد ن اتحادشە اا زشر افمذ دنلتها ن 
 سازمااها  را ارماشی قرا  ادا اد. اتحادشە اا ادن ن شرط ن شرط ن شرنط از ایچ کاای کماشت امی رنند.

 یماستها  را سرا ن ن ااداف آاها د  صم تی از شک کاب ن عرشا ن کماشت می رنند رە اراامە کاب مفرنض اا
از  ن اراامە اتحادشە ااطباق داشتە ااشد ن کاب مم د کماشت اە آاها تەهد اداد. ایچ اتحادشەا  اردم ایلی
ندایچ دنلتی کماشت امی رند، مگر آاوە  ابرا ن آ ن سر سپرد  امد  ااشند ن منااع شخصی داشتە ااش . 

ز رە د  قتل عام ااا ا ن تن از عدالتخمااا ن  استین ا چند افتە است رە  ئیتی قاتل ن عناشتوا ، رتی
شر عملە صداا تن از  ابرا ن را سر  ن سندشواشی اق  ممثر  داشتە است، لیتت اسامی نز اش   ا منت

ت. شوی از مدشرا ن رمیتە امداد  ا ارا  نزاتخااە را  مەرای ررد  اس کجت هللا عبدالملوی اممد .  ئیتی
رداشتن ن یط اور  ن متلوی ممتئلفە، کاای رە ایشترشن اق   ا د  از میا ن اعبدلملوی عالن  ار داشت

مماد کماشتی قاام ن را  داشتە است، د  اراامە ا  مما د   ا سنجااد  رە د  تقاال اا مماضع ظاار  یمد 
  ناشن اە اصطالح تشولها قرا  دا اد. آدم می مااد رە قتم کضرت عباس آاها  ا اان رند، شا دم یرنس شا
  ا! کماشت از نزشر  اا اشن سااقە ن اراامە  ا ایچ طم  دشگر  عا امدستی اا دشمنا ن طبقە را سر امی

سا  سذشتە ررد ااد ن اتیجە ا  امین ای کقمقی است  ٤٢تما ن تەبیر ررد! را   رە اشن عماعت د  تمام 
ا ن اە اشن عماعت عدم نعمدشرە اە را سرا ن تحمیل ررد ااد. از امین  ن  اامنصفااە ایتت اسر سفتە شمد 

.از نعمدشا ن ارا  طبقە را سر است  

 

 

 

 

! کنیم  از اعتصاب ساسی و مطالبات کارگران پیماین نفت حمایت  
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 ُجنگ کارگری

 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

با اقبال  این شورا همچنین با انتشار بیانیە تازەای در این هفتە خواستار انجام واکسیناسیون رایگان و همگانی شد. این درخواست

شرکت در عسلویە با خواست واکسیناسیون  ٢٢بلکە عموم مردم روبرو شد. متعاقب آن کارگران  گستردەای نە تنها در میان کارگران،

ند. فوری اعتصاب کردند و تعدادی از نهادها و گروە های کارگری و مدنی با انتشار بیانیەای همین خواستە را از حکومت طلب نمود

مراضات بیشتری را در این رابطە در روزهای آیندە شاهد باشیانتظار می رود نظر بە وضعیت فاجعە بار کرونایی در کشور اعت  

 ادامە اعتصاب در شرکتهای نفتی

اشن  انا اە ساا شی رە د  میااە افتە عا   از طرف شم ا  سازماادای اعتراضات را سرا ن پیماای افت د  رااا  تلگرامی
رتها اعتصاب د  ارثر امچنا ن استمرا  دا داهاد را سر  منتشر شد، اە  غم اازسشت اە را  را سرا ن تەداد  از شر . 

 نز  ١٠سفتنی است رە دلیل اازسشت اە را  را سرا ن تەداد  از شررتها، ممااقت را ارماشا ن اا ااااش  دستماداا ن 
ە مریصی مااااە امد  است. شم ا  سازماادای اعتراضات ایا قبال پذشر  اشن دن د یماست اصلی را سرا ن  ا اەنما ن پاش

 .  عمەی پذشراتە ن از آ ن استقبا  ررد  امدمذارر

ا ن رااا  تلگرامی شم ا  سازماادای اعتراضات، د  چها شنبە اشن افتە دن ساا   دشگر کاری از عقب اشینی را ارماش
 .منتشر ررد

لقی می ساا   ان  مرامط اە ممااقت پاالششگا  افت النا ن است رە یمد اە تنها اە تنهاشی شک مماقیەت ارا  را سرا ن ت
ا ارا  شمد الوە  ا   ا ارا  را سرا ن ساشر شررتها رە شراشط استخدامی مشااە دا اد ااز می رند ن ااگیا  مبا زاتی آاها  

 :ایل اە مقصمد تقمشت می رند

اموا  افتی ۵۴٠نعده مدشر عامل شررت پاالششگاه افت النا ن اه تغییر نضەیت  "  

ممقت ما د  پاالششگاه افت النا ن نضەیت استخدامی شا ن از قرا داد ممقت اه  اموا  مدت ۵۴٠قرا داد استخدامی ای  از 
ده قرا داد اا مدت مەین تبدشل شد. اشن یبر اه اقل از محمدعلی ایبا   مدشرعامل شررت پاالش  افت النا ن منتشر ش

 ن تجمەات اعتراضی است. اموا ا ن مدت ممقت ما مدتهاست ره ار یماست تبدشل نضەیت یمد تارید دا اد ن اخاطر آ
سراسر  داشته ااد. یماست اصلی اشن اموا ا ن ن ما را سرا ن اعتصاای پرنژه ا  افت اشنتت ره اتاط ظلم ن چپان  

 ."پیمااوا ا ن از افت ارچیده شمد ن تمام قرا داداا دائمی شماد

  

https://bepish.org/taxonomy/term/457
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" 

   مشاغل د  اشن شررت استییا عنمب اا اعرا  طرح طبقە اندساا   دنم مرامط اە ممااقت شررت ملی مناطق افت
تمااد  رە عالن  ار ااااش  دستماد ممقەیت شغلی ن د عە تخصصی را سرا ن شاغل  ا مەیین می رند ن را ارما دشگر امی
اە اماە  اە را سرا ن متخص دستماد را سرا ن ساد   ا اداد ن ارا  آاها لیتت ایمەا  کداقلی  د رند. اشن عقب اشینی ایا

ا ن  ا ارا  اعرا  طبقە اند  د  میا ن را سرا ن ساشر شررتها  ا العرم تقمشت می رند ن مقانمت را ارماشیمد ااگیا  مبا ز  
 .تضەیف می اماشد

اا  د  اخ  ااشی از ایاایە شم ا  سازماادای اعتراضات دست آن داا  تا رنمای اعتصاب تشرشح ن سفتە شد :" ییلی
یرداد ماه دن  عدشد اعتصاب سراسر  یمد  ا  ٢٩دامه یمااد شاات. از میپرسند اعتصاب ما د  چه نضەیتی است ن تا ری ا

استا ن  ا د  ارسرات ن ارنم ن اادشک اه دن ماه میگذا د ن د  اخ  اا سی  ١۵مررا افتی استا ن د   ١١۴آغاز رردشم. اعتصاب 
عامەه  ا علب ررده امین  از اشن مرارا امچنا ن اعتصاب عرشا ن دا د. انلین اوته ره اتیا  قاال تمعه است ن تمعه رل

 دامنه نسیع ن ااەاد اعتصاب است. اعتصاب ما اه اضاشی از امید ن امبتتگی ن اتحاد د  عامەه دامن زده است ره ارا 
 .آشنده ن امرنز ما را سرا ن ن رل عامەه اتیا  ا ز  دا د ن مهم ن کیاتی است

  

شر اشا  ب یمد ادامه دایم تا پاسخ اگیرشم. تا امین اال ن ایا زانمز یماستها  ام   ما پاسخ اگراته است ن ااشد اه اعتصا
م آمداد ن اعتصاب قد تمند ما امده ره پیمااوا ا ن اا پیشنهاد ااااش  دناراار  دستماد ن ایتت  نز را  ن ده  نز مریصی عل

د اباشد اه ا سرا ن سررا  اازمیگرداتەداد  از اموا ا ن ما ار سر را  اازسشتند ن ما اعالم داشتیم ره د  اررجا  دشگر ایا ره ر
اشد. رمتر از اشن اا  ضاشت داند ن اشن پیشرنشها ااشد مبنا  تمااقات سراسر  امه ما را سرا ن د  اشن اعتصاب سراسر  ا

ا یماست ن ایا مطلع اتتیم ره د  عاااشی را سرا ن تمااتتند ااااش  دستماد  ا اگیراد ن سر را  یمد ارسرداد اما را ارما ا
نا ار یتت  نز را  ن ده  نز مریصی ممااقت اورد ره اشن ممضمع ندشگر مطالبات ااشد ممضمع اعتراض آاها د  محل ااشد. اا

رنم ن تخمین  قمی اموا ا ن د  محل میتما ن سفت از شررت ااشی ره اطم  مثا  صد را سر د  آاها اشتغا  اه را  داشته ااد ا
ر اشا  اما چند اراار را سرا ن انمز د  اعتصاب اتر میبراد. سفتنی است ره زش ایتت افر  از آاا ن اتررا  اازسشته ااد.

ضر ادامه اعتصاب د  کاضر د  اطاقها  یمااگااها تەداد رمتر  از را سر اتر میبراد ن را سرا ن تارید ررده ااد ره دشگر کا
ها ای  از ند ناسر تەداد سارنین اطاقایتتند مثل سذشته د اطاقها  شلمغ ن ااقد استاادا داا  انلیه زشتتی زادسی رن

 ظرایت آ ن اشمد دناا ه دست اه اعتراض یمااند زد. زشر اشا  اشن اضا  اعتراضی د  عاااشی ره اطم  مثا  عا ن ارقی
یه آ ن شده ابمده را ارما ااساشر اه تهیه آ ن شده است.د  اریی عااا را سرا ن شخچا  اداشته ااد، ارنم ن پیمااوا  ااساشر اه ته

 است. اظاات ن اهداشت رمپ اا ایا اهتر شده است. اەالنه اتیا   از ما را سرا ن اعتصاای دستماد سه چها  ماه یمد
 ا طلب دا شم ن ارنم ن د  عاااشی کقمق ماه سذشته اموا ا ن ما پردایت شده است ن کقمق اشن ماه  ا طلب دا اد. امه 

ا سرا ن مه دا د پیمااوا ا ن دست اه اشن عقب اشینی اا میااند. ما راشن اتفاقات اتیجه اعتصاب قد تمند ماست ن چم ن ادا
 .اعتصاای اه رمتر از مطالبات اعالم شده یمد  ضاشت امیدایم

  

ە ااسفتە پیداست رە ار دن  اشن عقب اشینی اا از اتاشج اعتصاب سراسر  ن پاشدا   ن مقانمت را سرا ن  ن  یماست
 .ااششا ن ن استمرا  اعتصاب اتتند

مرار اعتصاب کارگران هفت تپەاست  

 غم  رشان ز  افت تپە د  اشن افتە ایا اە صم ت اتیا  اەا  ن اە –اعتصاب را سرا ن کق طلب ن مبا ز مجتمع صنەتی 
امە اشا اا ن تهدشدات ن اقدامات عمامل اعتصاب شون مم د کماشت از سم  را ارما ن کوممت استمرا  شاات ن نا د 

 .ششمین افتە یمد شد

اشن میا ن را ارما اا پردایت شک ما  از مطالبات ماد  پردایت اشد  را سرا ن ن داد ن نعد  پردایت ام   شک ما  دشگر د  
 .تال  ررد را سرا ن  ا ترغیب اە اازسشت اە سر را  رنند، نلی مماق اشد

ی ی اشد ن لغم یصمصرا سرا ن رە اتبت اە  اتا  کوممت د  اریم د اا مالک محومم شد  را یااە مەترض ن اگرا ن قطە
 .ساز  اتتند کاضر ایتتند تا پی  از اطمینا ن شااتن از ممااقت اا یماستە ااششا ن اە اعتصاب شا ن پاشا ن داند

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری در بندر عباس

 شمد را سرا ن شهردا   اند  عباس د  اعتراض اە تبەیض ماد  ن شغلی رە د  مم د را سرا ن شررتی ن کجمی اعما  می
 .تجمع ن یمااا ن استخدام متتقیم از طرف شهردا   ن  اع تبەیضات شغلی ن ماد  شداد

ااا  را سر پیماای شررت ارق سراسر  د  پی تشویل تشول متتقل یمد ارآمداد٢  
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دن ااا  را سر "سیمبا ن" شاغل د  شررت ارق سراسر  پس از سالها تال  ن مبا ز  ارا  سراتن کق ن کقمق شا ن، 
ند. را سرا ن اە دا اد از اشن پس از طرشق تشویل اهاد صنفی رە قصد دا اد تشویل داند، مطالبات شا ن  ا پیگیر  رنتصمیم 

ا : علمسیر  از یبرساا   اشلنا د  مم د اشنوە چرا تصمیم اە تشویل اهاد صنفی متتقل سراتەااد، سفتەااد قصدشا ن از اشن ر
ا ن استایمەا ، ن از آاها مهمتر پیگیر  تبدشل نضەیت استخدامی سیمباا ایراج سلیقەا ، نصم  مطالبات ماد  مەمقە ن . 

ا نعمد سفتنی است رە تالشها  را سرا ن  شتە اا  مختلف شغلی ارا  تشویل اهاداا  سندشواشی د  سالها  اییر ا
 .پیگرد پلیتی اەالین اهاداا  متتقل سندشواشی تشدشد شد ااد

ارفرمابازگشت بە اعتصاب در پی خلف وعدە ک  

 نز مریصی مااااە  ١٠را سرا ن شررت ارتیر صنەت تنبک رە د  پی ممااقت را ارما مبنی ار پذشر  ااااش  دستماد ن 
 نز را  اە اعتصاب شا ن یاتمە داد  امداد، اە دلیل اعرا اشد ن قرا داد تمسط را ارما اعتصاب شا ن  ا از سر  ٢٠د  مقاال 

اتیا   ا داد ن تمااقات اە عمل آمد  میا ن را ارماشا ن ن را سرا ن از طرف را ارماشا نسراتند. سفتنی است رە  عاشت اورد ن قر
 . اشج است ن رمتر را ارماشی اتت رە قراداداا  ا دانطلبااە اعرا رند

 اعتراض را سرا ن شررتی مرارا یدمات عامع سالمت د  قم

شد. را سرا ن مەترض رە از ااچیا امد ن دستماد، مرداد از سر سراتە  ٢٣اعتراض را سرا ن شررتی مرارا یدمات... قم از 
ضی تبەیض ن امتناع متئملین شررت از اعرا  قاام ن امتا ن ساز  کقمق ااششا ن ن اعما  تبەیضات شغلی ن ماد  اا ا
اتتند، اا ااجام شک  شتە اقدامات اعتراضی یماستا  عملی ررد ن مطالبات شا ن اتتند. مەترضین رە تحت اظر ن 

ا د ماای یصمصی مشغم  را اد، امچنین یماستا  تبدشل نضەیت استخدامی یمد از یرشد یدمتی اە مرر ١٧متئملیت 
 استخدام متتقیم ن ااحال  شررتها  پیمااوا   ن ناسطەا  اتتند

 سال انتظار کارگران شهرداری زنجان برای اجرای طبقە بندی مشاغل ١٠

ردایت اشد ن دستماد مرامط اە طبقە اند  مشاغل شا ن از سا  مرداد دناا   اە دلیل پ ٢٣را سرا ن شهردا   زاجا ن د  
سا  پی  تا سا  سذشتە رە مدشر رل ادا   را  استا ن  ١٠سذشتە تا رنم ن مجبم  اە اعتراض شداد. اە سفتە را سرا ن از 

م ن انمز کق دستم  پردایت کق طبقە اند   ا داد اعتراض نعمد داشتە است. اا اشن کا  از زما ن دستم  پردایت آ ن تا رن
ە طبقە اند   ا اە را سرا ن پردایت اورد ااد. امتناع شهردا   از پردایت کق طبقە اند  د  شراشطی ازصم ت می سیرد ر
ااب سراای ن تم م اما ن را سرا ن ن دشگر ماد ن کقمق اگیرا ن  ا ارشد  ن د  اشن ناافتا د یماستها ارا  ااااش  دستماد از ع

طرف دنلت تا رنم ن  د شد اادسرن  اا  مختلف را سر  از  . 

نفر شاغلند ٣ایرانی  ١٠از هر   

افر شاغل اتتند ٣افر اشراای تنها  ١٠انا اە آما   رە اییرا از طرف ادا   آما  اشرا ن منتشر شد  است، از ار  . 

 :اخشی از ساا   اە اقل از اها  ایمز  ا د  ذشل اخمااید

اا  افر اه تەداد شاغلین ااانده شده است. کتی اا نعمد اشن ااااش  ا 700د  شوتا  منتهی اه اها  امتا  االغ ار 
افر دا ا  شغل  3اشراای اا ا ااق تنها  10اشتغا ، اما انمز ام سطح اشتغا  د  رشم  اتیا  پاشین است، طم شوه از ار 

مشا رت  اشأت سراته از ارخاتتند. اشن عدد د  مقاشته اا اقتصاد اا  پیشراته ن  ن اه علم اتیا  پاشین است، اشن امر 
د صد ارآن د شده است 22اقتصاد  اتیا  پاشین د  اشرا ن است. امچنین ارخ ایوا   عمااا ن د  اها  امتا  االغ ار  . 

 
 9.8د صد اه ثبت  سیده است، اشن د  کالیتت ره امین ارخ د  اها  سا  سذشته  8.8کدند  1400ارخ ایوا   د  اها  

افرامده ره اشن تەداد د  کا  کاضر اه  قم  505میلیم ن ن ااا   2کدند  99عمەیت ایوا  رشم  د  اها  د صد ارآن د شده امد. 
ااا  افر از تەداد ایوا ا ن راسته شده است. ارخ  214ااا   سیده است. اه ایا ن دشگر د  طم  شوتا  سذشته  291ن  2

تا رنم ن پاشین ترشن ارخ ایوا   اه ثبت  سیده است 97ایوا   اصلی اه ثبت  سیده د  اها  سا  عا   از ااتدا  سا   . 
 

 ا می  99رم  اگ شد ن شمک ررناا اه اقتصاد ن رنا  آمد ن اقتصاد اا شراشط ررنااشی امچنین  ناق اخ  صنەت د  سا  
دااتت 1400تما ن از عمده دالشل راا  ارخ ایوا   د  انلین اصل سا   . 

 
 ااااش  ارخ ایوا   زاا ن

د صد اه ثبت  سیده  9د صد  قم یم ده است، اشن ارخ د  اصل مشااه سا  قبل  7.5کدند  1400ا ن د  اها  ارخ ایوا   مرد
د صد د   13.7ااا  افر ارآن د می شمد. ارخ ایوا   زاا ن از  622امد. ار اشن اساس عمەیت ایوا  مردا ن کدند شک میلیم ن 
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میا ن اقشا  ن سرنه اا  مختلف سنی سرنه زاا ن تنها سرنای د صد د  اها  سا  عا    سیده است. د   15.6اه  99اها  
ااااش   ا تجراه ررده است 99است ره ارخ ایوا   آ ن د  اها  امتا  اتبت اه اها    

پرستار در اثر کرونا ١٤٠جان باختن   

ااا   ١٢٥داد  ن پرستا  د  اثر ررناا عا ن شا ن  ا از دست  ١٤٠اە سفتە محمد میرزاایگی  ئیس رل سازما ن اظام پرستا   
  تن ایا اە ررناا مبتال شد ااد. ان اشن ا قام  ا د  اامەا  رە ارا   ئیتی امشتە ن متن آ ن د پنج شنبە اشن افتە د

یماست پرستا ا ن  ا ایا مطرح اممد . اشن یماستە  ١٠یبرساا   اشتنا منتشر شد اعالم ررد. محمد میرزاایگی د  اشن اامە 
ترشن ە تا رنم ن ارا  پذشراتە شد ن شا ن تمسط پرستا ا ن صم ت سراتە انمز عملی اشد ااد. مهماا اا نعمد اعتراضاتی ر

الەاده  نز ، تترشع د  ارقرا   ن پردایت امق ٨٩یماستها  مطرح شد  د  اامە، استخدام  سمی، ااطا  قرا داداا  
اعرا  سرشع ن ادن ن امت نقت قاام ن  یاص ن ااااش  کق عذب، اعما  امتیازات اشثا سر  ارا  رلیه مدااەین سالمت،

م اعضاء سذا   یدمات پرستا  ، تترشع د  تا شق دنز سمم نارتن اه مدااەین سالمت ن تا شق نارتن ررناا اه تماتەراه
اه  اا  استخدامی د  مدتی رمتاه ن تا شق ایرن  تازه افساا  مدااەین سالمت ن تترشع د  اوا سیر  سهمیهیااماده

د  آمد  ا ن تیم االینی، اعما  اخشمدسی مالیات ار کقمق مدااەین سالمت تا پاشا ن ررناا ن تا زما ن ارسشتاایما ستا ن
اا اه شراشط عاد  اتتندایما ستا ن  

 سپیدە قلیان بە مرخصی درمانی فرستادە شد

ریلممتر دن تر از  ٦٠٠مشهر، سپید  قلیا ن زاداای مقانم د  اند د  زادا ن امشهر رە اە دلیل مقانمت سراارااە ا  اە زادا ن ا
زاد شد ن یااماد ا  تبەید شد  امد د  میااە اشن افتە ن اە دلیل ااتال اە ررناا اە مریصی آمد. مقدم ا  سرامی ن اە امید آ

 .امیشگی ان ن دشگر زاداایا ن سیاسی ن را سر 
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