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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  
!کارگران زیر بار نخواهند رفت  

 صادق کار

 

 

ت کە ا این حساب البد ثروتهای نجومی بادامچی ها و برادران عسگر اوالدی ها و روسای پیشین عبدالملکی در کمیتە امام هم بخاطر ضرری اسب

می را عبدالملکی بر خود واجب می داند این ظلاز بابت دستمزد "ناعادالنە" و زیاد از حد کارگران بە این مستضعفین مسلمان وارد شدە است و 

 کە بر این مولتی میلیاردهای مکتبی روا داشتەمی شود، با کسر کردن از دستمزدهای کارگران و دزدیدن از سفرە فقرا جبران کند

. ران سخن گفت ای خود از لزوم کنترل تورم برای بهبود معیشت کارگبه گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار جدید در اولین واکنش رسانه 
اضع قبلی ی خبری شبکه دو سیما، موی گفتگوی ویژهتوان به راحتی افزایش داد. او نهم شهریور در برنامهو ادعا کرد دستمزد را نمی

ستمزد ای از دما به دنبال در نظر گرفتن حد عادالنه»و در ارتباط با دستمزد و بحران معیشتی کارگران گفت: خود را تکرار کرد 
وق و دستمزد های کارفرمایان همین حقهستیم که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. بخش قابل توجهی از هزینه

ان متضرر شونداست و ما نباید کاری کنیم که کارفرمای . 

تگان و سایر وزیر کار دولت رئیسی در نخستین گفتگوهای خود با رسانه ها به درخواست افزایش دستمزدها توسط کارگران و بازنشس
ی توسط مزدبگیران به شکلی که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرد، جواب رد داد. جواب رد به درخواست افزایش دستمزد در شرایط

ی می یابند و ە می شود که خواست افزایش دستمزد به یک مطالبه سراسری تبدیل شدە است، قیمتها وتورم با سرعت فزونوزیر کار داد
 .ارزش دستمزدها پا به پای آنها راە سقوط را طی می کند

ر مزد و ستگان وسایبا وجود افزایش دم به دم تورم او اما بجای افزایش دستمزد های چهار مرتبه زیر خط فقر به کارگران و بازنش
م حقوق بگیران وعدە کاهش تورم و ارزانی را داد. این یک وعدە سر خرمن است و بفرض هم اگر دولت بتواند چند درصد از تور

دگی را پر کنونی بکاهد، که کارشناسان امکان آن را در آیندە نزدیک نمی بینند، فاصله چند فرسنگی بین دستمزدها و هزینه های زن
ود و د. کارگران همین امروز به افزایش دستمزد و قدرت خریدشان نیاز دارند و بادستمزدهای کنونی نمی توانند شکم خنخواهد کر

 .خانوادە هایشان را سیر کنند، تا که برسد به هزینه های دیگر زندگی

رداخت ی حقوق بازنشستگان، پاز سوی دیگر مجلس در هماهنگی با دولت تمام مصوبات مرتبط با افزایش دستمزد مانند همسان ساز
. همه شواهد فوق العادە به معلمان و افزایش دستمزد کارکنان رسمی نفت را که قبال تصویب شدە بودند به حالت تعلیق درآوردە است
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است حاکی از آن هستند که دولت و مجلس به جد مصم هستند، تمام مصوبات مزدی را که خود در تصویب آنها قبل از انتصابات ری
ر برخورد جمهوری نقش داشتهاند، مسکوت بگذارند. اما بواسطه نگرانی از عکس العمل کارگران و بازنشستگان رفتار دوگانهای را د

فت و همسان با این قضایا در پیش گرفتهاند. نمونه های بارز این رفتار را می توان در مورد رفع مانع افزایش حقوق کارکنان رسمی ن
نند تا مشاهدە نمود. آنها راست و پوست کندە نمی گویند نمی خواهند آنها را اجرا کنند، امروز و فردا می ک سازی حقوق بازنشستگان

دف بلکه کارگران را خسته و قضیه را ماست مالی کنند. همین رویه را نیز در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان و با همان ه
 .دنبال می کنند

د و حقوق شدن آنها شدە است، اما بهر صورت مصمم به پیشبرد سیاست تعدیل دستمزدهای تمام مزگستردگی اعتراضات باعث محتاط 
کایی به احتمال قریب بگیران هستند. با این اوصاف بعید نیست در نهایت به سرکوب خشن تر روی بیاورند. افزایش پیگرد فعالین سندی

سهم بیمه دولت،  ه محدود به دستمزد نیست. کاهش حق بیمه کارفرمایان، حذفبه یقین نیز این گمان را تقویت می کند. قضیه تعدیل البت
در نظر  افزایش سهم درمان وو داروی بیمه شدگان، کاهش حق سنوات، افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی را نیز

گی کارگران را م آن بشوند به نوبه خود هزینه زنددارند توسط همین دولت اگر بتوانند به انجام برسانند. این تغییرات اگر موفق به انجا
ی کنند، باال می برد و خود به نوعی تعدیل مزدی غیر مستقیم هستند. مقصود از هیچکدام از این اقدامات تعدیلی بر خالف آنچه ادعا م

فتهاند و خبری از عدالت و رفاە سال است که این مشی را در پیش گر ٤٠برای ایجاد رفاە و عدالت واقعی نیست. کما اینکه نزدیک به 
سال پیش از هر لحاظ بسی بدتر شدە است. نتیجه آن هم پیش روی همه ما قرار دارد. اکثریت  ٤٠که نیست هیچ وضع ما نسبت به 

رای خود بزرگی در فقر مطلق و زیر خط فقرو غرق در فالکت و بدبختی قرار دارند، اقلیت کوچکی به ثروتهای نجومی رسیدە و ب
دگی شاهانه درست کردەاند.مقصود از این تعدیالت افزودن بر سود ثروتمندان حاکم و سرمایه داران متحد آنهاستزن . 

فعال خبری از افزایش یارانه ها که آن همه در تبلیغات انتخاباتی رئیسی و رضایی معاون اقتصادی او به مردم وعدەاش را دادە بودند نیز
ه زیر انی متناقض از عادالنه کردن دستمزد سخن می گوید و در همان حال دستمزدهای چند مرتبنیست. عبدالملکی از یک سو در بی

 !خط فقر کارگران را باعث "متضرر شدن" کارفرمایان می خواند

ه ست، بلکاز فحوای کالم او به روشنی میتوان دریافت که او برای "متضرر" نشدن کارفرمایان نه تنها مایل به افزایش دستمزدها نی
 !مترصد فرصت است که اگر شرایط یاری اش کند دستمزدها را نیز کاهش دهد

ه تا معنی عادالنه کردن دستمزد معلوم می شود از نظر مهرە اتاق های بازرگانی کاهش دستمزدها و خالی تر کردن سفرە هایی است ک
 !چند هفته پیش وعدە پر کردن شان را می دادند

ت احمدی نژاد و روحانی را دارند نعل به نعل در مورد کارگران و حقوق شان دنبال می کننددرست همان سیاستها و رویه دول . 

ت کاهش تورم و ارزان کردن قیمتها وعدە کاذبی بیش برای فریب مردمی که بقول عوامل خود حکومتی ها دستمزدهایشان به زحم
از دولت  ود وزیر کار نیز بهتر می داند که این کار سترگهزینه های خورد و خوراک یک هفته شان را تامین می کند بیش نیست. خ

 .ضعیف و مرتجع ای که او وزیر اش است ساخته نیست

ابان قیمتها و اکثر کارشناسان اقتصادی از همان روزهای نخست پس از انتصاب رئیسی سعی کردەاند این را به او حالی کنند. صعود شت
هش که تورم به این زودیها خصوصا با وجود این دولت و مجلس نادان و فاسد، بجای کا تورم نیز در همین مدت کوتاە نشان می دهد

 .افزایش خواهد یافت

ی از اایلنا در اشارە به اظهارات عبدالملکی در خصوص بحث دستمزدها به نقل از او نوشت: ما به دنبال در نظر گرفتن حد عادالنه
مین حقوق و های کارفرمایان ههم کارفرمایان آسیب نبینند. بخش قابل توجهی از هزینهدستمزد هستیم که هم رفاه کارگران حفظ شود و 

ارگران نیز های کارگری داشتم و کهای بسیاری با تشکلدستمزد است و ما نباید کاری کنیم که کارفرمایان متضرر شوند. من نشست
فت دمب نیم".می گویند از روباە مرغ دزد پرسیدند شاهدت کیه گخواهند از کارفرمایان حمایت کنگران کارفرمایان هستند و از ما می

 .ام، حال حکایت عبدالملکی است که برای اثبات نظرات کذب اش )تشکلهای کارگری( سرسپردە به قدرت را شاهد می گیرد

ر کمیته امام هم بخاطبا این حساب البد ثروتهای نجومی بادامچی ها و برادران عسگر اوالدی ها و روسای پیشین عبدالملکی در 
بر خود  ضرری است که از بابت دستمزد "ناعادالنه" و زیاد از حد کارگران به این مستضعفین مسلمان وارد شدە است و عبدالملکی

زدیدن واجب می داند این ظلمی را که بر این مولتی میلیاردهای مکتبی روا داشتهمی شود، با کسر کردن از دستمزدهای کارگران و د
فرە فقرا جبران کنداز س . 

ه سیاست امتناع دولتمردان از افزایش ناچیز دستمزدهای کارگران و تالش آنها برای تعدیل دستمزدها در حالی سعی می شود تبدیل ب
ارگران دولت شود، که بیشترین دستمزدها را مدیران شاغل در مناطق آزاد تجاری دریافت می کنند. یعنی درست در همان مناطقی که ک
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ە شدە. با ترین دستمزدها را می گیرند و قانون کار در آن مناطق رسما ملغی گردیدە است، حقوق مدیران بیشتر از همه جا افزایش دادکم
 .این وجود وزیر کار حقوق های نجومی آنها را به حساب متضرر شدن کارفرمایان نمی گذارد

کرد  صادی در دولت روحانی در گزارشی که در این هفته منتشرسایت تابناک متعلق به محسن رضایی مسئول همه کارە امور اقت
 .اسامی و عناوین برخی از این نجومی بگیران را همراە با ذکر حقوق هایی که می گیرند منتشر کرد

ت می برابر بیشتر هم پرداخ ٣٠برابر حقوق حداقل باشد، تا  ١٥حقوق های دریافتی این مدیران که مطابق قانون نبایستی بیشتر از 
نتشار این شود. از نظر مسئولین دولتی این حقوق ها نه تورم زا و ناعادالنه هستند و نه زیانبار برای کارفرمایان. گفتنی است که ا

ن خرد اسامی نیز به نظر می رسد به خاطر، وابستگی مدیران مذکور به دولت روحانی باشد. و عجیب اینکه افزایش حقوق کارمندا
م دلیل افزایش حقوق کارمند ذکر کردە و کاسه کوزە حقوق های نجومی را هم سعی کردە سر کارمندان جزء و کدولت را این سایت 
 .حقوق دولت بشکند

درصدی حقوق  ۲۵تابناک در گزارش خود با اشارە به سخنان عادل آذر رئیس دیوان محاسبات نوشت:" عادل آذر با اشاره به افزایش 
میلیونی هم داشت و دولت  ۶٠های برخی مدیران، سال آینده باید انتظار حقوق به ملحقات و دریافتینوشت، با توجه  ١۴٠٠در بودجه 

 .در این باره دست و دلبازی کرده است

بینیم که هر چند از میلیون تومان را می ۶٠های باالی ها محقق شده است و حقوقهای عادل آذر در این روزبه هر صورت این صحبت
توان به آن معترض بودادی نجومی است، اما در واقع قانونی است و دیگر نمیدیدگاه مردم ع "! 

 آری حقوق های نجومی از نظر مقامات دولتی اگر چه "از دیدگاە مردم عادی نجومی" است، اما "نمی توان به آن معترض بود". اما این
شودعدیل شود و هرچه زودتر هم باید این کار انجام بحقوق های زیر خط فقر است که به خاطر متضرر کردن سرمایه داران باید ت . 

ر پیشین و گفتن این حرفها البته تازگی ندارد. مشابه این استدالل های پوچ و فریبکارانه را کارگران از روسای جمهور و وزیران کا

ه را یب این شگردهای رنگ باختاحزاب سرمایه داری در مورد دستمزدها شنیدەاند. گوش کارگران از این حرفها پر است و دیگر فر

ت نمی خورند. خواست افزایش دستمزد یک خواست سراسری، به حق، عادالنه و عاجل است. گواە آن این همه اعتصاب و اعتراض اس

قر ه تحمیل فکه سراسر کشور را فرا گرفته است. با وجود این همه گرانی و دستمزدهای زیر خط فقر هیچ دولتی با هیچ وسیلهای قادر ب

رژیم  و گرسنگی بیشتر به مردم نیست. اگر وزیر ابله کار و دولت رئیسی نمی توانند این را بفهمند، مردم به جان آمدە از دست

 جنایتکار آن را به آنها خواهند فهماند

 

 

 

 

 

 

 

 

ان از  !کنیم  برای افزایش دستمزد حمایت مبارزات کارگران و مزدبگیر  
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بخش دوم -تاریخ و تئوری تعاونیها   

 موریس آلتمان

 

 

ر کنترل آن صاحبان تعاونی د-فرق کلیدی بین یک خرده فروش سنتی با یک تعاونی همانا اهمیت فوق العادۀ اعضا این مهم است کە تکرار کنیم

هم بیشتری از است و نیز این واقعیت کە در یک تعاونی مالکیت بین افراد برابر تقسیم می شود. یعنی هیچ کس نمی تواند مالکیت بیشتر یا س

شان ونیهای مصرف، خاصە تعاونیهای کوچک، معموالً در جاها و در آن خطوط تولیدی مستقر اند کە خرده فرودیگری داشتە باشد. بە عالوه تعا

ازارها خصوصی آنها را پرخطر و غیرسودآور تلقی می کنند. با توجە بە این کە تعاونیها اطالعات دقیقتری از ترجیحات مصرف کننده و از ب

ە خرده ارن" برخوردارند، می توانند بقایشان را تضمین کنند و حتی در عرصە هائی موفق عمل کنند کدارند، یا بە اصطالح از "اطالعات نامتق

 .فروشان سنتی نمی توانند

تعاونی مصرف)کنندگان( -4  

د، زیرا تعاونی مصرف از نظر تعداد اعضا، مهمترین نوع تعاونی است. این نوع تعاونی گاه تعاونی خرده فروشی نیز نامیده می ش

ر اصل بل توجهی در خرده فروشی مواد غذائی و پوشاک ایفا می کند. اعضای تعاونی مصرف صاحب تعاونی اند و مبتنی بنقش قا

ورت "یک عضو، یک رأی" آن را کنترل می کنند. با این حال مدیریت روزانۀ امور می تواند به روشهائی مشابه شرکتهای سنتی ص

دیریت مشابهت م-می تواند ساختاری کامالً سلسله مراتبی داشته باشد. ضمناً مناسبات کار گیرد. مدیریت، به ویژه در تعاونیهای بزرگ،

 بسیاری با این مناسبات در شرکتهای سنتی دارد.

خود، که  در تئوری، یکی از جنبه های متمایز یک تعاونی مصرف این است که باید به بهترین طریق پاسخگوی ترجیحات اعضای

شترین شود یا شد. این ترجیجات متوجه نوع، کیفیت و قیمت کاالها می شوند. به عالوه هدف تعاونی نیل به بیصاحب آن نیز هستند، با

https://bepish.org/taxonomy/term/2491
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عین و تأمین الزامات بیشترین تفاوت بین هزینه و قیمت نیست، بلکه رساندن قیمت برای مصرف کننده به حداقل ممکن با حفظ کیفیت م

اصله نیهای مصرف نوعاً همان قیمتهای بازار را بر کاالهاشان اعمال می کنند و مازاد حسرمایه گذاری برای تعاونی است. البته تعاو

گذاری در پروژه  را غالباً با تصمیم اعضا، اما گاه نیز به تصمیم مدیریت، صرف سرمایه گذاری مستقیم یا تقسیم بین اعضا یا سرمایه

 های اجتماعاً سودمند می کنند.

ان تعاونی در صاحب-فرق کلیدی بین یک خرده فروش سنتی با یک تعاونی همانا اهمیت فوق العادۀ اعضااین مهم است که تکرار کنیم 

د مالکیت بیشتر یا کنترل آن است و نیز این واقعیت که در یک تعاونی مالکیت بین افراد برابر تقسیم می شود. یعنی هیچ کس نمی توان

یدی نیهای مصرف، خاصه تعاونیهای کوچک، معموالً در جاها و در آن خطوط تولسهم بیشتری از دیگری داشته باشد. به عالوه تعاو

یقتری از مستقر اند که خرده فروشان خصوصی آنها را پرخطر و غیرسودآور تلقی می کنند. با توجه به این که تعاونیها اطالعات دق

ن کنند و رن" برخوردارند، می توانند بقایشان را تضمیترجیحات مصرف کننده و از بازارها دارند، یا به اصطالح از "اطالعات نامتقا

 حتی در عرصه هائی موفق عمل کنند که خرده فروشان سنتی نمی توانند.

  

 صندوق )تعاونی اعتبار( .5

ن تعاونیهای یک صندوق یا تعاونی اعتبار نوعی تعاونی مصرف است که در بازارهای پولی تخصص دارد. تعاونیهای اعتبار نیز همچو

کیت مواد غذائی و پوشاک از نظر تعداد اعضا از زمرۀ بزرگترین ها هستند. صندوقها نیز بر پایۀ هر نفر یک رأی در مال مصرف

مدیران  اعضای شان اند، توسط آنها کنترل می شوند و نوعاً مالکیتی محلی دارند. مدیریت روزانۀ صندوق به عهدۀ هیئت منتخبی از

مدیریت غالباً از مناسبات مؤسسات مالی سنتی الگوبرداری شده است.-کارحرفه ای است. به عالوه مناسبات   

ستند این تعاونیهای اعتبار در بدو امر ایجاد شدند تا منابع مالی الزم برای افراد و شرکتهائی را فراهم آورند که به دشواری می توان

یازهای افراد را در ت مالی گاه بسیار بزرگی تبدیل شده اند که نمنابع را از طریق بخش سنتی تأمین کنند. امروزه این تعاونیها به مؤسسا

ی تمام سطوح درآمدی و شرکت های با اندازه های مختلف را برمی آورند. این کیفیت به آنها اجازه می دهد که ریسکهای عملیات مال

و این به  منطقه ای و ملی را تشکیل می دهند،شان را بپراکنند. به عالوه امروزه صندوقهای محلی غالباً بخشی از شبکه های اعتباری 

ک آنها و به اعضای شان اجازه می دهد که از امتیازات ناشی از مقیاس و موقعیت خود، همچون مؤسسات مالی سنتی، بهره گیرند. ی

آن است. محلی جنبۀ کلیدی و متمایز تعاونیهای اعتبار، ظرفیت ]محدود[ اعضای آنها برای تعیین سمتگیری صندوق یا صندوقهای  

ود. به سود یا درآمد مازاد این نوع تعاونی می تواند بین اعضا تقسیم شود، یا در تعاونی یا در پروژه های احتماعی سرمایه گذاری ش

امیده عالوه تعاونی اعتبار از این ظرفیت برخوردار است که اطالعات محلی موجود را جمع آوری کند )همانچه که اطالعات نامتقارن ن

لی و شرکت ها که دارای نیازهای خاص اند و مؤسسات ما -اعم از عضو یا غیرعضو  –شود( و با اتکا به این اطالعات، به افراد  می

ته سنتی تأمین این نیازها را پرریسک می دانند، خدمات عرضه کنند. دادن وام یکی از مرسومترین این نوع خدمات است. اما الب

چرا که در  ن مؤسسات مالی سنتی، باید این دست امورات شان را با احتیاط الزم و کافی مدیریت کنند،تعاونیهای اعتبار، درست همچو

.غیر این صورت، تعداد معینی وام های پرریسک می تواند یک اتحادیه اعتباری را سرانجام به ورشکستگی بکشاند  

 

 

ن سندیکایی و  پیگرد ها و تشکلهای مستقل و بە رسکوب سندیکا !ایان دهیدگری پکار فعالیر  

ن مدین و سیایس زنداین کارگرا !ید شوندزاد باآن، فعالیر  
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!تالش برای تحمیل تشکلهای دولتی بە کارگران نفت محکوم بە شکست است  

 صادق

 

 

 

سرنوشت انجمن های صنفی در شرکتهای نفتی هم نمی تواند از این قاعدە مستثنی باشد. مبارزە برای 

تشکیل تشکلها و نهادهای مستقل و کارآمد در هر حال و شرایط فارغ از تالشهای مذبوحانە دولت و 

کارفرمایان برای ایجاد اخالل درروند این مبارزە محکوم بە شکست است. در واقع هم اکنون رهبری اعتصاب 

سراسری کارگران پیمانی نفت، کە گروە بزرگی از کارگران را عمال با خود بە همراە دارد، در بیانیەای کە پنج 

شنبە این هفتە پس از خبر مربوط بە این قضیە منتشر کرد مخالفت این گروە بزرگ از کارگرانی را کە از باالی 

 .سرشان می خواهند برایشان تشکیل دهند اعالم کرد

رد. تصمیم به کخبرگزاری ایلنا در این هفته دو گزارش از تدارک برای تشکیل انجمن های صنفی کارگری در صنایع نفتی را منتشر 

انجمن های  تشکیل انجمن های صنفی در صنایع نفتی ظاهرا آنطور که از گزارش مذکور بر می آید توسط تعدادی از سرکردگان اصلی

 .صنفی دولتی و با همکاری و همراهی مسئولین وزارت کار و کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری گرفته شدە است

دو سه سال بعد  رگ و نفت و گاز پس از سرکوب شوراها و سندیکاهای مستقل کارگری در یکیتشکیل تشکلهای کارگری در صنایع بز

 ١٣٦٩از انقالب بهمن ممنوع شدە بود. بعد از تشکیل شوراهای اسالمی حکومت و مدتی بعد تر پس از تصویب قانون کار در سال 

ل آنها در ت شان به رسمیت شناخته شدە بود، اما تشکیتشکیل شورای اسالمی و انجمن صنفی با وجود اینکه در قانون کار فعالی

 .واحدهای بزرگ تولیدی و صنایع نفتی را منوط به تائید هئیت وزیران ینکردە بود. این محدودیت هنوز هم ادامه دارد

د تشکلهایی را که ساله سخت خود عدول کنند و خود مقدمات ایجا ٤٠اما چند رخداد مهم سبب شد که دولت و کارفرمایان از این موضع 

 .در کنترل خودشان باشد بدهند

ت. دومین رخداد اولین رخداد تشکیل چند سندیکا و تشکل مستقل توسط کارگران و تقویت گرایش تشکل خواهی مستقل درکارخانه ها س

ن اعتصاب و ر به راە انداختتشکیل شورای فرا کارخانهای سازماندهی اعتصاب در میان کارگران پیمانی نفت و توانایی این نهاد نو پا د

 .هدایت آن است
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ز سومین رخداد منزوی شدن شوراهای اسالمی و تشکلهای وابسته به قدرت و خارج شدن کنترل اعتراضات کارگران کارخانه ها ا

ت و عیدست آنهاست و چهارمین مورد تاثیر گزاری اجتماعی مبارزات کارگران و دیگر گروە های مزدبگیر روی جامعه است که موق

 .نقش طبقه کارگررا باال بردە است

زات این رخدادها نقش اصلی را در تغییر رویه دولت و کارفرمایان در این خصوص رقم زد که در ذات خود نتیجه و تاثیرات مبار

 .کارگران است

ت به ارفرمایان از یک خواساین اما نه به آن معنی است که در خدمت کارگران و دفاع از حقوق آنهاست بلکه سوء استفادە دولت و ک

 .منظور تبدیل آن به ضد خود است

می و انجمن بله این جماعت دست به دست هم دادەاند تا به زعم خویش با تشکیل انجمن های قالبی کارگری، بتوانند مانند شوراهای اسال

کلهای مستقل جلو گیری از تشکیل تش های وابسته به قدرت چند هدف ضد کارگری را پیش ببرنند، شناسایی سازمانگران اعتراضات،

در محل های  توسط خود کارگران و جلوگیری از اعتصابات و اعتراضات و بطور کلی اعمال کنترل کارفرمایی بجای کنترل کارگری

 .کار

ال کارگران از قبمنتهی در اینکه بتوانند در این امور موفق عمل کنند، بسیار بعید به نظر می رسد. نخستین مانع بر سر آنها عدم است

. مانع بعدی آنها چنین تشکلهایی بواسطه ارتقا سطح آگاهی طبقاتی کارگران و شناخته شدن ماهیت تشکلهای وابسته و تابع قدرت است

کلهای حکومتی نقش دشواری است که آنها باید نسبت به مطالبات کارگران و نحوە رسیدن به آنها ایفا کنند، که در واقع پاشنه آشیل تش

ستنده . 

ای فرمایش وظیفه اصلی یک تشکل طبعا پیگری مطالبات اعضای آن و ارائه کارنامه از نتایج فعالیت تشکل است. معموال تشکله

ولتی خود را بواسطه وابستگی شان به کارفرما ها اگر بین دو مجمع بتوانند دوام بیاورند به دشواری ممکن است بدون تقلب و حمایت د

احیای  برای آن می توان ذکر کرد عدم شرکت کارگران در مجمع عمومی هایی است که تشکلهای حکومتی برای احیا کنند. مثالی که

شی دوبارە خود تشکیل می دهند. اکنون هنوز صدها شورای اسالمی و انجمن های صنفی در کارخانه ها وجود دارند با این حال هیچ نق

ارند و نه در اعتصابات کارگری نقش و تاثیری دارندنه در سازماندهی اعتراضات در محل های کار خود د . 

نهادهای مستقل  سرنوشت انجمن های صنفی در شرکتهای نفتی هم نمی تواند از این قاعدە مستثنی باشد. مبارزە برای تشکیل تشکلها و

ست روند این مبارزە محکوم به شکو کارآمد در هر حال و شرایط فارغ از تالشهای مذبوحانه دولت و کارفرمایان برای ایجاد اخالل در

راە دارد، است. در واقع هم اکنون رهبری اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت، که گروە بزرگی از کارگران را عمال با خود به هم

از باالی  را که در بیانیهای که پنج شنبه این هفته پس از خبر مربوط به این قضیه منتشر کرد مخالفت این گروە بزرگ از کارگرانی

 .سرشان می خواهند برایشان تشکیل دهند اعالم کرد

 :در بخشی از این بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گفته شدە

علیه  دوستان! تشکل ما کارگران باید صدای اعتراض ما علیه کار پیمانی و قراردادهای موقت کاری باشد. باید صدای اعتراض ما

ساز دولتی  ه وار ویژه مناطق اقتصادی باشد. باید علیه امنیتی کردن بیشتر محیط های کار ما باشد. ایجاد تشکلهای دستقوانین برد

ان دادن قدمی خالف همه اینها و در راستای ایجاد خفقان بیشتر در محیط های کار ماست. اجازه ندهیم که با طرحهایی این چنینی و مید

.ن صنفی در صف اعتراض ما شکاف بیندازند و مبارزه ما به بیراهه برده شودبه تشکلهای حکومتی چون انجم  

 

 

!نیمحمایت ک آنها و مطالباتنفت  از اعتصاب رسارسی کارگران پیماین   
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

کارگریجنگ   

 

در امیدیە در آغاز این هفتە شروع شد و با سفر دور تازەای از اعتصاب و اعتراض کە از مدتی پیش توسط کارگران زحمتکش شهرداری 

وارد چهارمین روز خود شد همچنان ادامە دارد علت اعتصاب پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمە و   کارگران معترض بە اهوازدر روز چهارشنبە

نها است و دادن گرسنگی بە خانوادەهای آ ماە گذشتە است. رجوع و شکایات کارگران تا کنون رە بجایی نبردە ٤دیگر مطالبات مزدی کارگران در 

 با بیرحمی خشونت باری ادامە دارد

 استمرار اعتصاب سراسری کارگران نفت و ملحق شدن چند شرکت بە اعتصابیون

ت که به ند شرکاعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت در این هفته نیز با وجود تشکیل دولت جدید ادامه یافت. روند بازگشت به کار کارگران چ

عدادی از این نوع دلیل موافقت کارفرمایان با خواسته های اصلی کارگران شروع شدە بود، در این هفته بواسطه پیمان شکنی کارفرمایان متوقف و ت

رای قول و جشرکتها دوبارە به اعتصابیون ملحق شدند. چند مورد اعتصاب در صنایع نفت و گاز به دلیل امتناع دولت و کارفرمایان و مجلس از ا

برای  قرار هایشان با کارگران انجام شد که حائز اهمیت هستند و موجب تقویت انگیزە کارگران برای ادامه اعتصاب به منزله یگانه راە موثر

 .رسیدن به مطالبات برحق شان شدە است

منی داشته های کار از لحاظ وضعیت بهداشتی و ای به نظر نمی رسد که دولت جدید تمایلی برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط نا مساعد محیط

کارگران روی  باشد. با این همه فاکتور تعیین کنند نه تنها دولت و کارفرمایان بلکه خود این اعتصاب و تداوم آن با حفظ همبستگی و ایستاگی

 .خواسته هایشان است

هزینه  ی کوشند با دادن وعدەهای کاذب و انجام یک رشته اقدامات بیمسئولین نهادهای دولتی و حکومتی به همراە تشکلهای کارگری حکومتی م

س آن را درهم بشکنند. در مثل تشکیل انجمن های صنفی قالبی مقدمتا انشقاق در میان اعتصابیون ایجاد کنند تا بتوانند اعتصاب را کم بنیه کنند و سپ

ی حکومتی جنوبی به کارگردانی مسئولین وزارت کار و با کمک انجمن های صنفچهارشنبه این هفته اقدام برای ایجاد انجمن های صنفی در پارس 

شورای  و حمایت صاحبان شرکتهای پیمانی شروع شد. راە خنثی کردن این ترفند، سرعت دادن به تشکیل نهادهای مستقل سندیکایی توسط

تسازماندهی به مثابه پا د زهر این تالشهای زهر آگین دشمنان حقوق کارگران اس . 

ام شدە همراە با شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در این هفته نیز گزارش اعتصابات و اعتراضاتی را که در شرکتهای نفتی انج

گزارشی از روند اعتصاب سراسری را منتشر نمود. در گزارشات این نهاد کارگری که هدایت اعتصاب را به عهدە دارد، پس از اشارە به 

وبار شدە در، پاالیشگاه اصفهان، تجمع کارگران پروژەای در ایذە، اعتراض شرکت ملی حفاری، روی خواسته های اعتصابیون تاکید د اعتصاب

 .است

 :تاکیدی دیگر بر مطالباتمان" از طرف رهبری اعتصاب منتشر شد گفتە می شود " در بیانیه ای که در این خصوص با عنوان
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 ُجنگ کارگری

" ت شود و واکسیناسیون رایگان حق مسلم ماستدستمزدها باید بموقع پرداخ  

هم اکنون سە ماه است کە مزد نگرفتە اند و زمزمە های بە راه انداختن اعتصاب در میان آنان  ۱۹بنا بر خبرهای دریافتی راننده های فاز 

هی ها فت در هر ماه و تسویە حساب بدباالست. یکی از مطالبات ما کارگران پروژه ای اعتصابی نفت پرداخت بموقع دستمزد همە کارگران در ن

 .بابت طلبهای مزدی مان است

مار زیادی از خبرهای دیگر حاکی از بازگشت بخش هایی از کارگران بە کار با توافقاتی است کە با پیمانکاران انجام میدهند. از جملە طبق خبر ش

ان خود را همکارانمان در هفشجان و ایذه این کارگران هر چە سریعتر نمایندگسر کار بازگشتە اند کە تاکید ما اینست کە مثل  ۱۳جوشکاران فاز 

 .انتخاب کنند و بر خواستهایی کە داشتە اند بویژه وضع کمپ ها کیفیت غذا تاکید کنند

نای این را باید مب در برخی مجتمع ها کارفرمایان زیر فشار اعتصاب ما بە دوبرابر دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی تن داده اند.

سر کار برگشتە اند. اما  ۱۴توافقات خود در سطح سراسری کنیم. همینطور خبر میرسد کە بخشی از همکاران پروژه ای اعتصابی ما در فاز 

صورت  اتجوشکاران هنوز در اعتصاب هستند. نقطە اتحاد ما کارگران اعتصابی خواستهای مشترک ماست. مبنا قرار دادن باالترین سطح توافق

میلیون  ۱۲ تر ازگرفتە بر سر میزان دستمزدها کە توسط کارگرانی کە سر کار بازگشتە اند با پیمانکاران و اینکە دستمزد هیچ کارگری نباید کم

ل آن روز مرخصی یک مطالبە فوری ماست و تا کنون بسیاری از پیمانکاران حاضر بە قبو ۱۰ روز کار و ۲۰ باشد اولین تاکید ماست. بعالوه

 .شده اند

نفر اسکان نداشتە باشند و کیفیت غذا بهبود یابد و غذاخوری برای  ۴همینطور وضع کمپها باید بهبود جدی پیدا کرده و در هر اطاق بیش از 

 .محل صرف غذا تدارک دیده شود

ل جامعە بر معلمان و بازنشستگان و مردم کهمچنین واکسیناسیون رایگان حق همە کارگران است. اکنون کارگران از جملە در نیشکر هفت تپە و 

ت جهانی این خواست تاکید دارند و متاسفانە می شنویم وکالیی کە در اعتراض بە عدم واکسیناسیون و اجرایی شدن پروتکلهای سازمان بهداش

ن و همگانی دم بر مطالبە واکسیناسیون رایگااعتراض داشتە اند دستگیر و زندانی شده اند. ما نیز بر آزادی آنان تاکید میکنیم و همراه با همە مر

 .تاکید داریم

 اعتصاب را تا رسیدن بە مطالباتمان ادامە میدهیم

نتشر شدە تاکید بر ادامە اعتصاب تا رسیدن کارگران بە خواستە هایشان در تجمع اعتراضی کارگران ایذە کە گزارش آن در کانال تلگرامی شورا م

  :نیز منعکس است

ای ما در ایذه مقابل فرمانداریران پروژهتجمع همکا   

ات خود ای ما در شهرستان ایذه در راستای پیگیری مطالبشنبە نهم شهریور بنا بر فراخوانی از قبل اعالم شده جمعی از همکاران پروژهروز سە

استهای می بر ادامە اعتصاب تا رسیدن بە خومقابل فرمانداری شهرستان ایذه تجمع برگزار کردند. قبال نیز این همکاران با برپایی مجمع عمو

ان پاسخ خود تاکید کرده بودند. هفتاد و سە روز از اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت میگذارد و یک تاکید ما اینست کە تا وقتی خواستهایم

ای نفتنگیرد بە اعتصاب خود ادامە میدهیم. روز اعتصاب کارگران پروژه  

دند یین نماینده برای مذاکره با پیمانکاران و رفتن بسوی قرارداد جمعی کە همکاران ما در هفشجان آغازگر آن بوبرگزاری مجمع عمومی و تع

مام تبرای همە ما کارگران اعتصابی نفت راه نشان میدهد. همکاران ما ایذه اولین قدم و تشکیل مجمع عمومی را برداشتە اند. میشود و باید در 

گر باشیم. خود را انتخاب کنیم و با برپایی مجمع عمومی در روند پیگیری مطالبات خود و پیشبرد اعتصابمان دخالت شرکت ها نمایندگان واقعی

 .قدرت ما در مبارزه متحد ماست

ا ان تمجموعە گزارشاتی کە از اعتصاب کارگران در صنعت نفت منتشر شدەاند، حاکی از روحیە وآمادگی باال کارگران برای ادامە اعتصابات ش

صابیون رسیدن بە خواستە هایشان است. همین امر مانع اصلی بر سر راە کارفرمایان و دولت برای بی پاسخ گذاشتن و توسل بە زور علیە اعت

 است

 ادامه اعتراضات کارگران شهرداری امیدیه
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کارگران  از این هفته شروع شد و با سفردور تازەای از اعتصاب و اعتراض که از مدتی پیش توسط کارگران زحمتکش شهرداری در امیدیه در آغ

معترض به اهوازدر روز چهارشنبه وارد چهارمین روز خود شد همچنان ادامه دارد علت اعتصاب پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمه و دیگر 

ا گی به خانوادەهای آنها بماە گذشته است. رجوع و شکایات کارگران تا کنون رە بجایی نبردە است و دادن گرسن ٤مطالبات مزدی کارگران در 

 .بیرحمی خشونت باری ادامه دارد

دە و از درد و مقصر اصلی در این میان مدیران شکم سیر شهرداری هستند که درد گرسنگی و بی پولی و شرمندگی نزد زن و بچه هایشان را نکشی

ت ن کار وظیفه نظارت بر اجرای قانون کار و مجازارنج گرسنگان خبر ندارند. متهم و مقصر بعدی مدیران ادارە کار هستند که حسب قانو

کمتر از دو  کارفرمای خاطی را دارند ولی از انجام وظیفه شان بهر دلیل طفرە می روند. سایر نهادهای دولتی نیز که نظارە گر منفعل قضیه هستند

ون که تشکل هم مزید بر علت شدە است. هم اکنمتهم و مقصر اصلی تقصیر کار نیستند.جلوگیری جبارانه حکومت و کارفرمایان از ایجاد 

فشار نمی  اعتراضات در میان کارگران شهرداریها بسیار وسیع است اگر آنها تشکل و تشکل سراسری داشتند، یقینا این همه تحت ظلم و ستم و

اهمیت کار  انی تبدیل شوند تا قدر و ارزش وبودند.کافی است یک هفته کارگران شهرداری ها همه با هم اعتصاب کنند و بگذارند شهرها به زباله د

  .آنها معلوم و مسئولین نتوانند این چنین بیرحمانه با زندگی آنها و خانوادە هایشان رفتار کنند

 اعتصاب کارگران پاالیشگاە در اصفهان

دادن دستمزد و فهان دراعتراض به افزایش نبه گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران پاالیشگاە اص

 .بی پاسخ گذاشتن مطالبات شان دوبارە اعتصاب کردند

 گزارش شورای سازماندهی: از اعتصاب پاالیشگاە اصفهان

ای شاغل ما در شرکتپروژههمکاران   ODCC پاالیشگاه اصفهان دوباره وارد اعتصاب شدند 

اغل ما در شرکتای ششهریور همکاران پروژه ٩شنبه روز سه  ODCC  پاالیشگاه اصفهان در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها مجدداً دست به

روز  ١٠روز کار و  ۲٠اعتصاب زدند. این کارگران از جمله کارگران اعتصابی بودند که بعد از وعده های پیمانکار مبنی بر افزایش دستمزدها و 

اینکه کارفرما به وعده خود عمل نکرد کارگران دوباره به اعتصاب برگشتندمرخصی سر کار بازگشته بودند. اما با توجه به  . 

عده یک شگرد پیمانکاران از همان آغاز وعده و وعید دادن برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران و شکستن اعتصاب بوده است. در جاهایی و

ا زیر وعده هایشان زدند. بعضا فریب کارانه قرارداد یک ماهه بستند تروز مرخصی را دادند اما بعد  ١٠روز کار و  ۲٠افزایش دوبرابری مزد و 

در محل نیز پیگیر  کارگران سر کار برگردند و بعد زیر توافقات بزنند. در برابر این توطئه گری ها کارگران هوشیارانه ایستاده و کوتاه نمی آیند .

گران به ها و واکسیناسیون رایگان هستند. اعتصاب در نفت ادامه دارد و کار دیگر مطالباتشان از جمله پرداخت طلبها، بازگشت بکار اخراجی

  .اشکال مختلف در به اعتراضاتشان ادامه میدهند

 تجمع اعتراضی پرسنل مرکز بهداشت در شیراز

و  ضافه کاری و سختی کارشهریور در اعتراض به نادیدە گرفته شدن مطالبات و پرداخت نشدن حق کارانه، ا ٩پرسنل مرکز بهداشت شیراز در 

رداشتن اعمال تبعیضات مزدی و شغلی تجمع کردند. معترضین در تجمع خود خواستار پرداخت مطالبات پرداخت نشدە شان و همچنین از میان ب

راسر کشور ستبعیضات موجود شدند. گفتنی است که امتناع مسئولین از پرداخت حق و حقوق پرستاران و کادر درمانی مختص شیراز نیست. در 

داشت چنین برخوردی از طرف مسئولین با کادر درمانی جریان دارد این رفتار در شرایطی با پرسنل زحمتکش و پر تالش بخش درمان و به

آنها  دیر ازصورت می گیرد، که آنها براستی از جان خود نیز برای معالجه بیماران کرونایی و سایر بیماران مایه می گذارند ولی دولت به جای تق

  .حق و حقوق بدیهی شان را زیر پا می گذارد و به تعهداتی که دادەاند عمل نمی کند

 تغییر قانون حق سنوات و بازخرید مرخصی کارگران رسمی نفت

می را به گزارش خبرگزاری ایلنا مدیریت شرکت نفت مدتی است که مقررات مربوط به حق سنوات و باز خرید روزهای مرخصی کارگران رس

نوات و غییر دادە است ولی جزئیات تغییرات به عمل آمدە را به کارگران اطالع نمی دهد. به احتمال قوی مقصود از این پنهانکاری کاهش حق ست

 .بازخرید روزهای مرخصی و نگرانی از واکنش کارگران نسبت به آن باید بودە باشد

 :ایلنا در خصوص این پنهانکاری نوشت
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ی خود )مشاور روابط کار(، کارگران شاغل در مجموعه وزارت نفت از تغییر نحوه محاسبه سنوات و بازخرید مرخص به گفته آرمین خوشوقتی

ملی  های زیرمجموعه شرکتاطالع هستند. نحوه محاسبه سنوات و بازخرید مرخصی کارگران مشمول قانون کار که در وزارت نفت و شرکتبی

اطالع هستندتغییر کرده لیکن اغلب این کارگران از این موضوع بی نفت ایران شاغل به کار هستند، مدتهاست .  

 بازگشت کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا بە اعتصاب

 منبع: کانال شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت

:. بعد از  ١٣شرکت پتروپایدار ایرانیان فاز  نفر از کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا زیرمجموعه ١۲٠بنا بر خبرهای دریافتی حدود 

شدند. ولی پیمانکار به افزایش دستمزد  ١۴روز مرخصی به  ١۴روز کار و  ١۴درصدی حقوق وطرح  ٣٠تماس پیمانکار با آنها خواستار افزایش 

صف اعتصاب پیوستند،درصد رضایت نداد و کارگران نیز حاضر به بازگشت به کار نشده و دوباره به  ۲٠کارگران به بیشتر از   

امه دارداین اتفاق نشانگر این حقیقت است که همکاران ما بر خواستهای خود مصر هستند و کوتاه نمی آیند و این چنین است که اعتصاب اد . . 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری میاندوآب

شهریور در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و  ٦کنند در  به نوشته ایلنا کارگران خدمات شهرداری میاندوآب که به صورت قراردادی کار می

نا به نقل حق بیمه هایشان طی ۆنج ماە گذشته دست به اعتراض زدند. کارگران معترض خواستار پرداخت مطالبات مزدی و حق بیمه خود شدند. ایل

 :از کارگران نوشت

اهد افزایش اخت نشده است، گفتند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شها پرداین کارگران که در پنج ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آن

ایمهای زندگی خود شدهقیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه . 

ها نداردای برای پرداخت مطالبات آنبه گفته کارگران شهرداری میاندوآب، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه   

ضعیت ایثارگران شرکتی در صنعت برقتغییر وتسریع در   

تور خود که ایلنا وزیر جدید نیرو دستوری مبنی بر تسریع تغییر وضعیت ایثارگران شرکتی شاغل در صنعت برق صادر کرد. او در بخشی از دس

این  زدهم به مجلس شورای اسالمی، دراکبر محرابیان در راستای برنامه ارائه شده وی در دولت سیآن را منتشر کرد نوشت: "، به دستور علی

ارگران های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد، ساماندهی امور ایثارگران و تکریم و پاسداری از حق ایثبرنامه بر سیاست

 نند که بارها با انجام اعتصاب وهزار کارگر به صورت شرکتی و پیمانی در صنعت برق کار می ک ۲تاکید شده است". گفتنی است که بالغ بر 

 .اعتراضاتی خواستار تبدیل وضعیت استخدامی شان از شرکتی به رسمی شدەاند

 هزار نفر را شامل می شوند. تغییر وضعیت آنها اگر چه مثبت است، اما به نشانه عدم موافقت با ۲تعداد ایثارگران درصد بسیار کوچکی از این 

ن شرکتی و و به نوعی سیاستی خودی و غیر خودی کردن کارگران، تبعیض آمیز و نفاق افکنانه است. کارگرا درصد کارگران ٩٠خواست بیش از 

ق خواهی غیر رسمی مطمعنا به مبارزە خود برای تغییر وضعیت استخدامی خود ادامه خواهند داد و رفتار تبعیض آمیز وزیر جدید نیرو انگیزە ح

به احتمال زیاد در سایر بخشهای اقتصادی نیز اعمال خواهد شدآنها را قویتر خواهد کرد. این رویه  . 

 !تالش برای سرهم بندی کردن تشکلهای حکومتی در صنعت نفت محکوم بە شکست است

ارت کار و خبر گزاری ایلنا روز یکشنبه گذشته، گزارشی از یک جلسه را منتشر کرد که توسط بخشی از تشکلهای دولتی و با مشارکت وز

ان و ایادی آنها به منظور تشکیل انجمن های صنفی تشکیل شدە استکارفرمای ! 

ت دولتی موجود در واقع آنها می خواهند بجای کارگران و از باال برایشان تشکل درست کنند! تشکلی دولتی و یک کپی از خود تشکلهای بی خاصی

اقعی. مقصود آنها نیز روشن است. می خواهند چماق سرکوب درست کنند، نه تشکل و . 

لبته بی دلیل سال سرکوب و جلوگیری از فعالیت شکلهای مستقل همگی به یاد تشکل سازی برای )کارگران( افتادەاند، ا ٤۲اینک این جماعت بعد از 

 .نیست. ترکیب شرکت کنندگان این جلسه بخوبی ماهیت و هدف تشکلهای مد نظر آنها را روشن می کند
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 ُجنگ کارگری

ان پیمانی نفت لگیری سندیکای مستقل و شورای کارگری در هفت تپه و تشکیل شورای سازماندهی کارگرچرا تا قبل از اعتصاب سراسری و شک

کارآمد خیز  خبری از این جماعت نبود؟ دلیل به دست و پا افتادن شان جز انجام این تحوالت نیست. به واقع آنها برای تخریب تشکلهای مستقل و

 .برداشتهاند

ا در ت رئیسی وارث دولت احمدی نژاد و نفوذ طرفداران دولت احمدی نژاد در دولت است که انجمن های صنفی رعلت دیگر به قدرت رسیدن دول

 . .رقابت با شوراهای اسالمی وابسته به دارودسته رفسنجانی تشکیل داد

یل از وزیر های که برای تبریک و تجلدولت رئیسی می خواهد از این میراث دولت احمدی نژاد جهت پیشبرد اهداف دولت خودش استفادە کند. مسابق

 .کار جدید بین روسای انجمن های صنفی و شوراهای اسالمی شکل گرفت حاکی از این مسئله است

یری و ساختن از همه اینها گذشته، نه کارفرما، نه دولت و نه انجمنهای صنفی دولتی و هیچ تشکل دیگری اعم از مستقل و نا مستقل نه حق تـصمیگ

سازمان بین المللی کارهیچ احدی به غیر از ٩٨و  ٨٧کارگر را دارند و نه اقدامات این چنینی مشروعیت دارند. طبق مقاوله نامه های  تشکل برای

 .خود کارگران اساسا حق دخالت در امورات تشکلهای سندیکایی کارگران را ندارند

ت دولت و می را پشت سر گذاشتهاند، تن به چنین تشکلهایی که در خدمیقینا کارگران آگاە ایران که تجربه انجمن های صنفی و شوراهای اسال

  ! .کارفرمایان قرار دارند نخواهند داد و بجای آن تشکلهای مستقل و کارآمد خود را تشکیل دادە و خواهند داد

 پیگرد فعالین سندیکایی آنها را از راه شان باز نخواهد گرداند

ی مدافع آنان لگرامی کارگری حاکی از تداوم پیگرد و آزار و اذیت فعالین سندیکایی و کارگری و همچنین وکالخبرهای منتشر شدە در کانال های ت

بکر امنیتی رژیم دارد. در چند هفته اخیر تعدادی از فعالین تشکلهای صنفی فرهنگیان و بازنشستگان بازداشت و زندانی و یا توسط نهادهای سرکو

رحزادی معلم بازنشسته ر شدەاند. بنا به گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی فرهنگیان در این هفته نیز خانم محبوبه فبه دلیل فعالیتهای صنفی احضا

رکت در تهران به دادگاه احضار شد. علت احضار این فعال فرهنگی بازنشسته پیگیری مطالبات باز نشستگان و ش 6آموزش و پرورش ناحیه ی 

 بودە است. سند محکومیت ایشان گویا در دساللیت داشتن کاغذی بودە است که ١٤٠٠اردیبهشت  ١١مین اجتماعی در یکی از تجمعات آنها مقابل تا

ب شدە روی آن نوشته بود، منزلت، معیشت، حق مسلم ماست. از نظر دستگاە سرکوبگر قضایی گویا این شعارها در نظم مملکت اخاللی را سب

ن که چنین بودە فعالین سندیکایی را از راهی که برای احقاق حقوق شان برگزیدەاند باز نخواهد داشت. تا کنو است!با این احوال این بگیر و ببند ها

.از این پس نیز چنین خواهد ماند  

 

!ندک  همە بیکاران پرداخت ەو حقوق بیکاری ب برای بیکاران کار ایجاد کند موظف است  دولت  

ن کنداز کرونا را تیه دستان و آسیب دیدگان واکسن و معاش  دولت باید  !تامیر  

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

 ج

sabosob@gmail.com 

نگ کارگ
ُ

یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را *"ج ری" نشر

 یم توانید در آدرس زیر ببینید: 

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