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 یادداشت  
!معلمان و فرهنگیان از حقوق شان نخواهند گذشت  

 صادق کار

 

 

 

ن آن حالی کە هنوز چند روز بە عملی کرد با این اوصاف عقب نشینی دولت و مجلس در مقابل اعتراض سراسری معلمان در

بران مقاوم و فرهنگیان و نتیجە سازمانیافتگی نسبی حرکت و بخردی و توانایی ره باقی ماندە تا همین جا نتیجە اعتراضات

ی خود در میان دستاوردهای تا کنون و مبارز تشکلهای صنفی مستقل معلمان است. این تشکلها اگر بتوانند موقعیت و رپیگی

نها پیوندهای شان با تشکلهای کارگری و اجتماعی را برقرار نگاە دارند و آ معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان و همچنین

د همبستگی با ایجا مهای بعدی بە سایر مطالبات شان برسند. سازمانیابی مستقالنەمطمعنا می توانند در گا را تحکیم ببخشند،

است کە نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت  سایر تشکلها و گروە های اجتماعی آزاد و عدالتخواە آن راە درستی

برساند اجتماعی را می تواند بە سر منزل مقصود  

 

 تشکلهای صنفی فرهنگیان قرار است ان در سوم مهر که با فراخوان شورایچهار روز پیش از شروع اعتراضات معلم

ی اعتراض سراسری معلمان و فرهنگیان، چشم و گوش خود را به رو برگزار شود، مسئوالن دولتی که تا پیش از اعالم

ت معلمان معیش دادن مختلف مطرح می شدند بسته بودند، به ناگهان طرفدار رسیدگی در اولویت قرار درخواستها که به صور

جلسه دولت و در خصوص رتبه بندی که یکی از  شهریور در ۳۱و پرداخت حق رتبه بندی با آنان شدند. ابراهیم رئیسی در 

ن است، از حق رتبه بندی هم فراتر رفت و قصد دولت را بهبود معیشت معلما آماجهای عمدە این دورە از سراسری معلمان

ایش حقوق آنان فرهنگیان و افز قالیباف رئیس مجلس فرمایشی که قبال با اجرای رتبه بندی براییک روز بعد تر  اعالم کرد.

سامانه بارگذاری  بندی درشب گذشته الیحه رتبه"شب گذشته داد و گفت : مخالفت نمودە بود خبر از فرستان الیحه رتبه بندد در

نیز که  و سیاست خارجی مجلس ایب رئیس کمیسیون امنیت ملیرا داد. ن" آیدروزهای آینده به صحن علنی مجلس می شد و در

ب طرح شخصا تمام تالش خود را برای تصویوجود دارد گفت:"  معلوم نکردچه رابطهای بین امنیت ملی و الیحه رتبه بندی
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صویب و ت است". واضع بندی معلمان بکار خواهم گرفت و سایر همکاران نیز چنین عقیده ای دارند شفافیت و الیحه رتبه

 شود، همه مطالبات این دور از اعتراضات اجرای رتبه بندی که هنوز هم معلوم نیست به چه صورتی در مجلس تصویب

کس است گرفتهاند نیست. معلمان و فرهنگیان همانطور که در فراخوان شان منع معلمان که از هفته پیش تا کنون نیز شدت

شغلی و فضای  وضعیت و غیر معیشتی دیگری نیز دارند. بخشی از این خواسته بهبندی خواستهای مهم معیشتی  عالوە بر رتبه

نها کودک دارد و بخش دیگر مربوط به محرومیت میلیو حاکم بر مدارس که آرامش و آسایش شغلی را از معلم می گیرد بستگی

المتی س ه واقع رایگان است. دغدغهاستطاعت خانوادە های آنها برای ادامه تحصیل و آموزش ب از امکانات تحصیلی و نداشتن

آموزشی نیز که معلمان در مورد آنها به  معلمان و دانش آموزان در شرایط خطرناک کرونایی و محیط های غیر اسناندار

تندو توان خود مبارزە کردە اند نیز از خواسته های اجتماعی معلمان هس کرات سخن گفته و برای تغییر آنها در حد توش . 

ته های قرار دادن رتبه بندی با هیچیک دیگر از خواس ز مسئوالن دولتی تا اکنون به غیر از دادن وعدە در اولویتهیچکدام ا

خاطر  بته بهتصویب بودجه مربوط به رتبه بندی نیز فعال در حرف مورد قبول واقع شدە، که ال معلمان پاسخ مشخصی ندادەاند.

لمان با آن اما نه در حدی که مد نظر مع حقوق های کمتر از حد فقر مجبورندظرفیت اعتراضی و مبارزاتی معلمان و همچنین 

ظار معلمان در این مرحله از اصالح و تغییرسیاستهای آموزشی مورد انتقاد و انت باشد . موافقت کنند. اما مقامات دولتی یقینا

د روز حالی که هنوز چن سری معلمان درخواهند رفت. با این اوصاف عقب نشینی دولت و مجلس در مقابل اعتراض سرا طفرە

ردی و توانایی فرهنگیان و نتیجه سازمانیافتگی نسبی حرکت و بخ به عملی کردن آن باقی ماندە تا همین جا نتیجه اعتراضات

ی وردهای تا کنوندستا و مبارز تشکلهای صنفی مستقل معلمان است. این تشکلها اگر بتوانند موقعیت و رهبران مقاوم و پیگیر

گاە پیوندهای شان با تشکلهای کارگری و اجتماعی را برقرار ن خود در میان معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان و همچنین

قالنه ایجاد مست ببخشند، مطمئناً می توانند در گامهای بعدی به سایر مطالبات شان برسند. سازمانیابی دارند و آنها را تحکیم

دی و راە درستی است که نیروهای راستین مدافع آزا وە های اجتماعی آزاد و عدالتخواە آنهمبستگی با سایر تشکلها و گر

 طریق منزل مقصود برساند. آنهایی که خواستهاند با تشکلهای وابسته به حکومت و از عدالت اجتماعی را می تواند به سر

عیتی حاصل نکردەاند. این واق اری و تحقیرالتماس و درخواست امتیازی ولو کوچک به دست آورند، نتیجهای جز ذلت و خو

کردەایم. اعتصاب و اعتراض و تشکل مستقل یگانه راە کارآمدی  دهه است همه ما آنرا در عمل مالحظه ٤است که بیش از 

 بردگانی ما دفاع از حقوق خود و برخورداری از زندگی شایسته انسانی در اختیار دارند. بدون اینها است که زحمتکشان برای

. زندگی شایسته حقی است بیش در دست صاحبان سرمایه و قدرت نیستیم!اگر معیشت و منزلت و داشتن  

 

 

 

ان برای افزایش دستمزد حمایت کن ! یماز مبارزات کارگران و مزدبگیر  

! نیماز اعتصاب رسارسی کارگران پیمانی نفت و مطالبات آنان حمایت ک  

 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 813 ۱۳۸ شماره ۲۰۲۱سپتامبر۲۴ ، برابر۱۴۰۰مهر۲جمعه   

 

 

- 3 - 

 ُجنگ کارگری

متاریخ و تئوری تعاونیها بخش پنج  

 موریس آلتمان

 

 

تی کە در سخت تر و هوشمندانە تر را دارند؛ کیفی صاحبان آن انگیزۀ برای کار-صاحبان و هم مدیر-در یک تعاونی، هم کارگر

 واقعی نیست. تئوریهای متداول فرض را بر این می گذارند کە طریق اما شرکتهای سنتی غیرتعاونی مفروض است

د مزایا و بر بهبو شرکت تأثیری بر میزان کارائی ایکس آن ندارد. عالوه بر این، تمرکز تعاونیهای کارگری سازماندهی یک

سعە ا برای جذب و توآن، موجب تقویت انگیزۀ آنه شرایط کار کارگران، در عین تالش برای حفظ اشتغال و حتی افزایش

رکت های تعاونی های کارگری می توانند در مقایسە با شرکت های سنتی، بە ویژه ش تکنولوژیهای رقابتی است. بنابراین

ە واحد تولید و طوری کە هزین با دستمزد پایین، هزینۀ بیشتری داشتە باشند، و در عین حال بسیار پربارتر باشند، بە سنتی

کند یا حتی از آن بیشتر باشد یب یک شرکت سنتی می شود، برابریسود آنها با آنچە نص .  

گان، نشان تعاونیهای کارگران و مصرف کنند در حال حاضر تئوریهای اقتصادی توجه بسیار کمی به جنبش تعاونی، خاصه

 اکارائیبازاریابی همچون عواملی سهیم در قیمت گذاری انحصاری و بنابراین سهیم در ن می دهند. در واقع تعاونیهای تأمین و

ک نوع تعاونیها به عنوان ی اقتصادی )ناکارائی تخصیصی( و اختصاص بد منابع تلقی می شوند. در بهترین حالت به

ه اند، اشیه ای جامعه با آنها مواجمعضالت اقتصادی که گروه های ح سازماندهی نگریسته می شود که راه حلی را برای برخی

کاستی  شوند. این این نگاه تعاونیها همچون منبعی برای ارائی اقتصادی و سهیم در رفاه مادی تلقی نمی ممکن می سازند. در

.محصول مفروضات رفتاری نهفته در تئوری است  

ر چه در بخشهای حاشیه ای و چه د –کشورها  اکثر اگرچه تعاونیها نقش مسلطی در اقتصاد ندارند، اما اهمیت کّمی آنها در

 دهد که سطوح نسبتاً باالی بهره دهی در مقایسه با همتایان خصوصی شان، نشان می و سودآوری آنها و -بخش اصلی اقتصاد 

نی ات معیرقابت فزاینده دست به اقدام سازمان های تعاونی باید برای حفظ حضور قابل اعتنای خود در یک اقتصاد جهانی با

مسلط ]در  تعاونیها، اگر به لحاظ اقتصادی کارائی دارد، پس چرا فاقد نقش بزنند. از سوی دیگر، فهم این نکته مهم است که

اند. اقتصاد[  

  

https://bepish.org/taxonomy/term/2491
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یتئوری و تعاونیهای کارگر  

یت نمی تواند قمتداول بر این نظر اند که حرفی از موف موفقیتهای تعاونیهای کارگری را چگونه می توان توضیح داد؟ تئوریهای

تهاشان فعالی با تمرکز بر اشتغال و درآمد کارگران، مجبور به سرمایه گذاری سود حاصل از در میان باشد، زیرا تعاونی ها

را تأمین  کارآ ایجاد کنند و مشارکت مدیران َقدَر نیستند و مساوات طلب تر از آن اند که بتوانند مشوقهای به لحاظ اقتصادی

ورودی به  تالش وجود دارد که همانا ظرفیت آنها برای افزایش کم و کیف" امتیاز تعاون" نیهای کارگری یککنند. اما در تعاو

کارائی " ثرعالی این خروجی است. به این رابطه ا روند تولید، و در نتیجه نیل به سطوح باالتر خروجی تولیدشده و کیفیت

.نیز گفته می شود در سازمان تعاونی" ایکس  

یتی که در سخت تر و هوشمندانه تر را دارند؛ کیف صاحبان آن انگیزۀ برای کار-صاحبان و هم مدیر-نی، هم کارگردر یک تعاو

ق سازماندهی اما واقعی نیست. تئوریهای متداول فرض را بر این می گذارند که طری شرکتهای سنتی غیرتعاونی مفروض است

شرایط کار  بر بهبود مزایا و وه بر این، تمرکز تعاونیهای کارگریشرکت تأثیری بر میزان کارائی ایکس آن ندارد. عال یک

ولوژیهای آن، موجب تقویت انگیزۀ آنها برای جذب و توسعه تکن کارگران، در عین تالش برای حفظ اشتغال و حتی افزایش

با دستمزد  تیت های سنتعاونی های کارگری می توانند در مقایسه با شرکت های سنتی، به ویژه شرک رقابتی است. بنابراین

ود آنها با آنچه طوری که هزینه واحد تولید و س پایین، هزینۀ بیشتری داشته باشند، و در عین حال بسیار پربارتر باشند، به

.کند یا حتی از آن بیشتر باشد نصیب یک شرکت سنتی می شود، برابری  

ر پرداخت مزایا کند. بنابراین در تعاونیهای کارگری، اگ ن میمزیت تولیدوری تعاونیها افزایش هزینه های فعالیت آنها را جبرا

می توانند،  انجام نشود، نتیجۀ به مراتب بهتری عاید خواهد شد. تعاونی های کارگری –تعاونی است  که مانع از رقابتی شدن –

اونیها می توانند در ین قبیل تعمناسبی را کسب کنند. ا بدون بیرون راندن شرکت های سنتی غیرتعاونی از بازار، نتایج رقابتی

 ر این، وقتیمحیط های بسیار رقابتی نیز عملکرد داشته باشند و پیشرفت کنند. عالوه ب بخش های اصلی اقتصاد و حتی در

ار و در نتیجه کاهش نرخ ترک ک کارگران صاحبان شرکت نیز هستند، محرک بسیار ضعیفتری برای ترک کار خواهند داشت.

ه های هزینه های تولید را با حفظ تولیدوری کارگران و کاهش هزین بهره وری نیروی کار را افزایش، و نرخ گردش مالی،

 نسبت به می دهد. به طور کلی، تعاونی های کارگری می توانند سطوح باالتری از رفاه مادی را آموزش کاهشمتوسط 

.شرکتهای سنتی ایجاد کنند  

 

 

 

 نلت ادرای و برای لغو آهش حق سنوات توسط دیوان عداعلیە کا

! مبارزه کنیم  
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!با تغییرات ارتجاعی در قانون کار باید مبارزە کرد  

 صادق

 

 

 

نیدر تە ماندە قوانینی ست کە سرمایەداران و مرتجع دفاع نە از قانون کار فعلی بلکە مخالفت با انجام هر نوع تغییر ارتجاعی  

منافع خودشان دگرگونە  و می خواهند اگر زورشان برسد آنها را از میان بردارند و یا بە سود خوششان نمی آید بهر روی از آنها 

  .کنند

خود همراە نمود بهمین واسطە بایست قویا با این اقدام مبارزە و سایر کارگران را نیز با . 

کی کارگری وابستە بە قدرت در ی الحگزارشهایی کە از طرف وزارت کار، مجلس و محافل کارفرمایی و تشکلهای بە اصطخبرها و  

عدالت" " لغو و تغییر .تە ماندە قانون کار توسط مجلس و دولت و دیوان دوهفتە اخیر بیرونی شدەاند، حاکی از شروع بی سروصدای

 .اداری بە نفع کارفرماها هستند

  

  

ی سازی شدەاند قرار نیست تغییر دادە شوند. اما مواردآن جا البتە آن موادی از قانون کار کە از آغا ز در جهت منافع سرمایەداران در

حقوق و  کار بە همراە مواردی کە شرایطی برای کار کودکان مقرر نمودە، قسمتی از بخش مربوط بە قانون ٧و  ٤١همچون مواد 

اشیم همە را ستر گفتە باست همگی را تغییر یا در شرایط و مرخصی، شیرخوارگاە، بازگشت بە کار بعد از پایان مرخصی زایمان قرار

ضد خودشان درآیند چنان دگر گونە کنند کە همە آنها بە . 

می خواهند بە  بکلی از محتوی تهی کنند. سن بازنشستگی را قوانین تامین اجتماعی را نیز قصد دارند بە همین شکل تغییر دادە و آنرا

از میان بردارندحقوق بازنشستگی را کاهش و حق سنوات را  مدت پنج سال بیشتر کنند، . 
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 ُجنگ کارگری

جتماعی بخش خصوصی، فروش موسسات پر سود تامین ا کاهش سهم حق بیمە کارفرمایان، واگذار کردن بخشی از تامین اجتماعی بە

مقدماتی آنها  این سازمان و مالخور کردن آن، از زمرە اقداماتی است کە در نظر دارند با اجرای و پس ندادن بدهی های عظیم دولت بە

جام برسانندرا بە ان . 

ثمارگر بطور کامل آنطور کە مراد جریانات ارتجاعی و است یعنی اینکە همان سیاستهای دولت های رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی را

اجتماعی امثال جریان موتئلفە اسالمی است نعل بە نعل بە انجام برسانند ضد حقوق کارگر و عدالت . 

ی برای از قانون کار نامی بە میان بکشد. اما چون خیل می خواهند آنچنان قانون کاری درست کنند کە دیگر هیچ کارگری رغبت نکند

نشدە  بازی سرد همان فردای انتصاب وزیر کار بازاری شان دست بکار شدەاند تا تنور فریبکاری و دغل انجام این کار عجلە دارند از

 !نان خود را بپزند

کارگران و دیگر زحمتکشان دارد این اوصاف شکست یا موفقیت آنان بستگی بە واکنش ومبارزە متحدانە با . 

ر سر و ارتجاع حاکم را گذاشت تا هر چە دلش می خواهد ب نباید چنین پنداشت کە مبارزە بر سر تغییر قانون کار ربطی بە ما ندارد

 .قانون کار بیاورد

ارگری تامین کنندە حقوق کارگر و نە مطلوب هیچ ک ر مصوبە شورای ارتجاعی تشخیص مصلحت قانوندر واقع نە از ابتدا قانون کا

کارگر را همین جماعت امروز حاکم با زور و چماق و تفنگ نگذاشتند بە تصویب برسد بودە است. قانون مطلوب و مد نظر کار . 

صویب را بە تصویب برسانند. اما از همان روزهای پس ت چی هایآنها اما بهر صورت نتوانستند قانون کار صد درصد مطلوب موتئلفە 

زندان نگە می  شرایطی کە همە نیروهای ترقی خواە حامی عدالت اجتماعی و آزادی را یا کشتە و در در ١٣٦٩قانون کار در سال 

شتر تا امروز نیز موفق شدەاند بی آنها بودند شروع کردند و داشتند تالشهای شان برای لغو همە آن مواردی از قانون کار کە مخالف

 .آنها را از میان بردارند

ار همە از یک خط و نشان هستند می خواهند کلک کل قانون ک حاال کە بازار و آخوند اتحادیە ها و احزاب دستە راستی و دولت و مجلس

 .را بیکجا کنند

قوق شان اند و کارگران برای قانون کار دیگری کە حق و حنگذاشتە درست است کە این قانون چیز زیادی برای دفاع کردن در آن باقی

غییر مخالفت با هر نوع ت می کنند، با این همە اما مبارزە برای بهرەمندی از قانون کار مطلوب نظر کارگران با را تضمین کند پیکار

ظر خودش ی اینکە بتواند قانون کار مد نبرداشتە شود. طبقە کارگر برا ارتجاعی تازە در همین قانون بەعنوان گام نخست باید بە جلو

حتوای آن سر قانون کار و م برساند ممکن است راهی نسبتا طوالنی و پر فراز و نشیب را در پیش داشتە باشد نبرد بر را بە تثبیت

ست آسان بە د کارگر در همە جوامع بودە است. در هیچ کشوری حقوق کار همیشە یکی از سخت ترین نبردها میان طبقە سرمایە دار و

گری برآمد نیرومند جنبش کار ایران نخستین قانون کار جامع در زمان خود حاصل یک نبرد چند دە سالە است کە با نیامدە است. در

 ٥٧آن تن دادەاند. قانون کار پر تناقض کنونی از پیامدهای انقالب ناکام  خورشیدی بە ١٣٢٥طبقات حاکمە در ایران بە ناگریز در سال 

ە از جهانی است.دفاع ن ساعت کار نخستین اصل قوانین کار خود بە تنهایی نتیجە یک برآمد و جنبش در سطح ٨صرف  حتیاست. 

ز آنها در تە ماندە قوانینی کە سرمایە داران و مرتجعین بهر روی ا قانون کار فعلی، بلکە مخالفت با انجام هر نوع تغییر ارتجاعی

ودشان و یا بە سود منافع خ زورشان برسد و کارگران جلوی آنها نەایستند آنها را از میان بردارندمی خواهند اگر  خوششان نمی آید و

دهمراە نمو بایست قویا با این اقدام مبارزە و سایر کارگران را نیز با خود آنها را دگر گونە کنند بە ضرر کارگران است، بهمین واسطە  

! خت کند دولت باید بە همە بیکاران حقوق بیکاری پردا  

ی کن ! د دولت موظف است معاش تیه دستان و آسیب دیدگان از کرونا را تامیر  
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 ُجنگ کارگری

ەگذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفت  

یجنگ کارگر  

 

ن متعدد معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف کە همچنا امواج اعتراضات کارگری در این هفتە خروشان تر از پیش شد. تظاهرات

و  از کارگران صنعت نفت  روز از شروع آن، بازگشت بە اعتصاب شماری ٢٠کارنامە سبز ها با گذشت   اعتراض ادامە دارند، تداوم

ین دوبارە اعتراضات بازنشستگان فوالد در خوزستان و اهواز، مهمتر شهرداری ها و از سرگیری افزایش شمار اعتراضات کارگران

نندگان تمایالت شرکت ک هفتە هستند. وجە مشترک همە این اعتراضات رادیکالتر شدن و عمق یافتن خواستە ها و رویدادهای کارگری

د، کار اعتراضات در این حد باال می گیرد و مسئلە نان عمدە می شو ەدر آنها برای مبارزە تا رسیدن بە مطالبات شان است. زمانی ک

نگیرند، غیر ممکن خواهد بود مهار آنها تا پاسخ .  

رگسترش شتابان اعتراضات فرهنگیان در سراسر کشو  

خطرات  رس با وجودبندی، بازگشایی تدارک دیدە نشدە مدا اعتراض فرهنگیان و معلمان بە امتناع دولت و مجلس از اجرای قانون رتبە

فرزندان خانوادە های  آموزان، معلمان و خانوادە های آنان را تهدید می کند و محرومیت گروە کثیری از کرونایی کە سالمت دانش

ات شدن هزینە تحصیل از انگیزە های عمدە گسترش اعتراض طبقات زحمتکش و بی چیز از امکان تحصیل در اثر طبقاتی و گران

تقل مس هستند. شروع و گسترش اعتراضات معلمان حتی قبل رسیدن سوم مهر کە از طرف تشکلهای های مختلففرهنگیان در شهر

از  نارضایتی و اعتراض معلمان سراسر کشور فرهنگیان بەعنوان روز اعتراض جمعی و سراسری معلمان اعالم شدە، حاکی از عمق

ادی از . شروع این اعتراضات با وجود دستگیری و احضار شمار زیفرهنگیان دارد سیاستهای آموزشی و وضعیت معیشتی معلمان و

حق آنان  معلمان برای تشدید مبارزات بە فعاالن کانون های صنفی معلمان در نقاط مختلف کشور، نیز نتوانستە اند در ارادە رهبران و

 .خللی ایجاد کند

قری است مبارزە علیە تبعیضات آموزشی ، بی عدالتی و ف هی بااز ویژگی این مرحلە مبارزات معلمان تلفیق خواستە های صنفی و رفا

یان م دولت بەخصوص سیاست خصوصی سازی آموزش میلیونها کودک ایرانی را از چرخە آموزش بە کە در اثر سیاستهای ارتجاعی

ە پیدا می لمان با نفوذ اجتماعی کتواند هم در رسیدن مع بازار کار و بردگی پرتاب کردە است. تلفیقی هوشمندانە و عدالتخواهانە کە می

درسان باشد و هم بە بسیج اجتماعی جهت مقابلە با سیاستهای فقر و فالکت آور حکومت یاری کنند بە خواستە هایشان موثر . 

لی تشکلهای فرهنگیان تا کنون بە حدی بودە است، کە ع تاثیراعتراضات و فراخوان برای اعتراض سراسری در سوم مهر از طرف

ە بندی از رتب اجرای قانون رتبە بندی برای معلمان شود.این در حالی است کە مطالبات معلمان فراتر الظاهر رئیسی مجبور شدە خواهان

هد و نە با یافتە است کە نتیجە می داعتراضات گستردە و سازمان است. بهر حال دفاع از حق و حقوق در نظام فقاهتی فقط با اعتصاب و

حمایت از این و آن مسئول مرتجع و عدالت ستیز، امثال رئیسی و وزیرکاربدتر از خودش التماس و درخواست و . 
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یبازگشت بە اعتصاب سراسری کارگران پیمان  

قات شان با زیر پا گذاشتە شدن تواف بواسطە خلف وعدە و در این هفتە نیز کارگران تعداد دیگری از شرکتهای نفتی و پتروشیمی کە

دە بودند، قبول کر ملحق شدند. تعدادی از کارفرمایان کە خواستە های اصلی کارگران اعتصابی را ظاهرا کارفرمایان دوبارە بە اعتصاب

ن همە اشد. با ایکردند کە واکنش کارگران بازگشت بە اعتصاب ب در پایان ماە از انجام توافقات شان سرباز زدند. آنها تصور نمی

اعتصاب نشان دادند کە تا چە اندازە روی خواستە هایشان استوار هستند کارگران با ملحق شدن بە . 

و بار دیگر  بیانیە تازەای در روز پنچشنبە این هفتە منتشر شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت متعاقب این رویداد ها

ە در بیانیە تازە خود ک اکید نمود. این شورا کە هدایت اعتصاب را بە عهدە دارد در قسمتی ازاعتصابیون ت روی خواستە های اصلی

ول مهر منتشر کرد نوشت١ میل کنیم. میتوانیم خواستهایمان را تح ما کارگران با قدرت اعتصابمان و با پیشبرد متحدانە اعتراضاتمان ":

 یچ کارگریان ما مورد توافق شده است، مبنای توافقات سراسری باشد. نباید مزد ههمکار باید باالترین حد مزدی کە بین پیمانکاران با

روز کار و ده روز مرخصی در همە رده های  ٢٠ باشد و باید دستمزدها در هر ماه بەموقع پرداخت شود. باید میلیون ١٢ کمتر از

برای همە  اینکە باید اکره ای با پیمانکاران باشد. بعالوهنفتی اجرایی شود. این دو مطالبە موضوع اصلی هر مذ شغلی و در تمام مراکز

و باید  باید واکسیناسیون رایگان برای همە کارگران اجرایی شود کارگران حق بیمە رد شود و درمان رایگان شامل همە کارگران شود.

گشت بە ماست کە بعد از باز استهای اولیەبهبود کیفی و قابل قبول پیدا کند و محیط های کار امن باشد. اینها خو کمپ ها و وضع غذا

 .کار نیز پیگیر آنها خواهیم بود و کوتاه نمی آییم

  

ل بخشی پیمانکاران زیر فشار اعتراضات ما حاضر بە قبو قبال گزارش کردیم در شرکت های بسیاری از جملە در خوزستان و عسلویە

ت و بە اعتصاب اس عده هایشان زده اند و یا بزنند پاسخ ما بازگشت دوبارههر کجا کە پیمانکاران زیر و از خواستهای ما شده اند. اما

این  پروژه ای پیمانی نفت ادامە دارد. از نظر ما کارگران تحمیل در این مدت همین کار را کرده ایم. بدین ترتیب اعتصاب ما کارگران

وار کاری است و کار پیمانی این شکل برده برای تضعیف پیمانکاران و برچیده شدن بساط پیمانکاران مطالبات گام اول ". .  

صنعتی تنها طی هفتە جاری بواسطە خلف وعدە کارفرمایان از  واحد ٤بنا بە گزارشات این شورا کە در این هفتە منتشر شد، کارگران 

ل شورا کانا آنان کە در بە اعتصاب سراسری ملحق شدند. اسامی این شرکتها و علل بازگشت بە اعتصاب انجام توافقات شان دوبارە

 :منتشر شدە عبارت اند

بای ما در نیروگاه غرب کارون بە اعتصابازگشت همکاران پروژه   

 دست بە اعتصاب پروژه ای ما در شرکت تولید برق غرب کارون در اعتراض بە ُخلف وعده کارفرما مجددا   شهریور همکاران ٣١روز 

 .زدند

اعتصاب زده و در  شهریور دست بە ٢٧از روز  در اعتراض بە خلف وعده پیمانکاران ١٤از کارگران شاغل در شرکت اکسیر در ف .

 کمپ ها هستند

 پتروپاالیش کنگان در اعتراض بە شهریورماه همکاران پروژه ای ما در شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در ٢٧امروز شنبە  .

بازگشتە  با قول مساعد پیمانکاران مبنی بر قبول شرایط آنان بە سر کار ما خلف وعده های پیمانکار بە اعتصاب بازگشتند. همکاران

اکنون با زدن زیر وعده ها از سوی پیمانکاران آنها دوباره دست بە اعتصاب زدند بودند اما . 

بعسلویە بە اعتصاب و گزارشی از وضع اعتصا ١۴بازگشت مجدد همکاران ما در بخش توسعە فاز   

مجددا   در اعتراض بە خلف وعده پیمانکاران ١٠٨و  ١٠٦نیروهای اکسیر در بخش  ١٤شاغل در فاز  انشهریور کارگر ٢٧امروز 

 دست بە اعتصاب زده

رسیدن بە حقوق شان می کند این گزارش ها بە روشنی حکایت از عزم جزم کارگران برای ادامە اعتصاب تا .  
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دروزە ش ٢٠اعتراضات کارنامە سبزها   

بزها" کارنامە س" استخدام آنان طفرە می رود و بە در آزمون آموزش و پرورش قبول شدە ولی این ادارە ازاعتراضات افرادی کە 

برای اعتراض بە  روز پیش و از شهرهای مختلف ٢٠روزە شد. این افراد کە از  ٢٠همچنان ادامە یافت و موسوم اند، تا اول مهر 

 پرورش و پارکها بە سر کردەاند و یکبار هم حملە نیروهای بل مجلس و آموزش وتهران آمدە و بسیاری از آنها شب ها را نیز در مقا

تی و نارضای کردن شان نشدەاند، برای پیگیری مطالبە شان تا کنون مبارزە و مقاومت کردەاند. خشم و امنیتی موفق بە تار و مار

ی بود کە گاها شعارهای ضد دولتی هم سر دادند. حد روز گذشتە بە ٢٠اعتراض آنان نسبت بە بی اعتنایی دولت و مجلس در خالل 

تا  فگرفتن رویە سکوت این جماعت کثیر را از ادامە مقاومت شان نا امید کنند. با این وص دولت و مجلس سعی می کنند با در پیش

شدید  رورش با کمبودگفتە می شود آموزش و پ کنون موفق نشدەاند. امتناع از استخدام کارنامە سبزها در حالی صورت می گیرد کە

ار بی معلم ماندن در مناطق محروم تر و افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و فش کادر آموزشی مواجە است و همین کمبود موجب

بە کادر آموزشی شدە اند مضاعف . 

  

فتشدید اعتراضات کارگران شهرداری در شهرهای مختل  

ند این هفتە نیز بە اعتراضات شان علیە پرداخت نشدن چ بار، دهدشت و اهواز درکارگران شهرداری ها در شهرهای کوت عبدهللا، رود

از کارگران  هایشان ادامە دادند. در اهواز انگیزە اصلی کارگران بخش اجرائیات بە خاطر اخراج جمع ماهە مطالبات مزدی و حق بیمە

ین بریدە و عرصە را بە شدت بر آنها تنگ نمودە. بە رغم ا انجام شد. فشار معیشتی و خانوادگی امان کارگران کم مزد شهرداریها را

ضات ادامە اعترا طرف دولت و پیمانکاران، بە کارگران شهرداری تحمیل شدە، آنها اما تنها امیدشان بە ظلم و ستمگری کە مشترکا از

ان رسان آنان برای احقاق حق ش زحمتکش شهرداری کمک شان است. متاسفانە مردم شهرها کە می توانند با پشتیبانی از کارگران

مایند. از همە بن هستند کە نمی توانند کمکی بە کارگران شهرداری کە از شهرهایشان نگهداری می کنند باشند، اکثرا آنقدر خود گرفتار

ای هحال زد و بند و ساخت و پاخت با صاحبان شرکت بدتر رفتار متفرعانە اعضای بە اصطالح منتخب شورای شهر هستند کە در

 .پیمانکار و دالل هستند

نادامە اعتراضات بازنشستگان فوالد در اهواز و اصفها  

شهریور بار دیگر  ٢٨سودآورترین صنعت کشور است، در  کارگران بازنشستە صنعت پر سود فوالد کە بە گفتە مسئولین حکومتی از

کە از  بە حق شان در اهواز و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی بە دلیل برآوردە نشدن خواستە های

 :این تجمع ها منتشر کرد در مورد خواستە های معترضین نوشت

" باالتر از خط فقر، درمان رایگان و اصالح احکام همسان های خود را برخورداری از مستمریترین خواستەاین بازنشستگان، مهم

آیین نامە  ، برخورداری از امکانات رفاهی، خدمات درمانی یکپارچە و کارآمد طبق٧ بودجە بە ردیف ٩ سازی حقوق و انتقال از ردیف

هیات  های مشابە آن با بودجە خود و تصویبصندوق فوالد عنوان کردند و گفتند: دولت مصوب کرده صندوق بازنشستگی فوالد و

رودکنند، اما متاسفانە صندوق بازنشستگی فوالد زیر بار اجرای کامل طرح نمی ا اجراسازی رامنای خود، طرح همسان . 

دد جمع گویند درصبازنشستگان ستادی و معدنی است. آنها می ی عمر وحوادث ازهمچنین بخش دیگری از مشکالت آنها کسر پول بیمە

کننده ریپیگی ا بە دفتر ریاست جمهوری و سایر ارگانهایمتضرر در این خصوص هستیم تا این تخلف ر آوری امضا از بازنشستگان

 ."انعکاس دهیم

نماە گذشتە شا ٧تجمع اعتراضی کادر درمانی شرکتی یا سوچ بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی   

بادرت بە مزدی و حق بیمە هایشان بە تامین اجتماعی م شهریور بخاطر پرداخت نشدن مطالبات ٢٧کادر درمانی شرکتی در یا سوچ در 

مار بە دارو بی مطالبات خود شدند. گفتنی است کە با پرداخت نشدن حق بیمە بە تامین اجتماعی دسترسی تجمع نمودە و خواهان پرداخت
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 ُجنگ کارگری

الل درمانی شاغل در یک موسسە درمانی خصوصی کە نقش د و درمان بیمەای از بین می رود. عجیب در این قضیە این است کە کادر

با پرداخت نکردن حق بیمە کادر درمان را هم از بیمە درمانی محروم می کند بە عهدە دارد بین بخش درمان را !  

اطرفە کارفرم جلوگیری از ورود کارگران بە محل کار بە دلیل امضا نکردن قرارداد یک  

گران در لوگیری کرد کارقرارداد یکطرفە او نشدە بودند ج کارفرمای شرکت مخابرات شوشتر از ورود کارگرانی کە حاضر بە امضای

انونی ما حقوق ق قراردادهای تنظیمی یکطرفە است و" مطلوب نظر کارفرما بە خبرگزاری ایلنا گفتند: مورد علت امضا نکردن قرارداد

گیردرا دربرنمی . 

تی کار ما ت هستیم؛ وقانعقاد قرارداد مستقیم با مخابرا بندی مشاغل ویکی از این کارکنان گفت: ما خواستار اجرای دقیق طرح طبقە

؟ها حقوق بگیریمباشیم و کمتر از نصف رسمی دائمی است، چرا باید شرکتی  

ردادهای جدیدی اند؛ حاال معتقدند؛ قرامراجع ذیربط تحویل داده بندی، شکایاتی تنظیم و بەاین کارکنان پیشتر در زمینە اجرای طرح طبقە

دها تجدیدنظر شوباید در آن غیر قانونی است و   

ەمشکلمون حل نشە هر روز همین بساط  

ماە  ١١بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان طی  شهریور در اعتراض ٢٧کارگران کپسون شاغل در پروژە قطار شهری اهواز در 

گیر  دو ناهواز و شرکت نامبردە بر سر مسائل مالی کشاکش وجود دارد و کارگران در میان ای گذشتە تجمع کردند. ظاهرا بین شهرداری

 نشدن پول توسط شهرداری اهواز از پرداخت کردەاند. در واقع اما طرف مسئول کارگران معترض شرکت است کە بە بهانە پرداخت

ە نکرد میان ادارە کار کە قانونا وظیفە احقاق حق کارگران را بە عهدە دارد هیچ اقدامی دیون خود بە کارگران طفرە می رود. در این

ان بساطە بر ادامە اعتراض شان تا رسیدن بە مطالبات ش مشکلمون حل نشە هر روزهمین" این تجمع با دادن شعار است. کارگران در

 .تاکید کردند

 

ان باید بە موقع پرداخت شود  ! دستمزد و حقوق کارگران و مزدبگیر  

ی اجتمایع مبارزه ! کنیم  علیە تعرض بە حقوق کار و تامیر  
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