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 یادداشت  
!اعتراض بازداشتگرسنگان را با سرکوب نمی توان از   

 صادق کار

 

قسم  اعتراضات را با دادن وعدەهای کاذب، افزایش سرکوب و وحشیگری و بە قتل رساندن مبارزان زندانی و سانسور و اعمالی از این

ایتکار بە طرق متمدنانە از حکومت فاسد و جننمیشود فرونشاند. مردم تا کنون نشان دادەاند کە می خواهند حقوق غصب شدە شان را  

کنند. طبیعی  پس بگیرند و بنیاد بی عدالتی و استبداد را از کشورشان ریشە کن نمودە و نظم دمکراتیک و پیشرفتەای را جایگزین آن

رافکن قیام های بیداد باست کە اگر از اعتراضات مسالمت آمیز نتیجە نگیرند خواە ناخواە طولی نخواهد کشید کە این اعتراضات بە 

تن اش را سرکوب ناپذیر تبدیل شوند. نان یکی از نیاز های حیاتی انسان است، کاالیی لوکس نیست کە مردم با زور و سرکوب نداش

ان گرسنگی و بپذیرند برای کسی کە نان نداشتە باشد فرقی نمی کند کە از نداری و گرسنگی بمیرد و یا با گلولە در مصاف با پاسدار

 .بیداد

ا هزار تومان رسید. این تنها یک نمونه از ترمز بریدن قیمت کاالهای پر مصرف است که ت ۲در میانه این هفته قیمت تخم مرغ به دانهای 

ر جامعه بود و مدتی پیش هنوز کاالیی الکچری نشدە بود و جز ارزانترین و پر مصرفترین ترین مواد پروتئینی برای اکثریت فقی

ا برق و خانه برای گوشت قرمز و گوشت مرغ . قیمت سایر کاالها و خدمات، از گوشت و لبنیات و حبوبات و نان گرفته ت جایگزینی بود

اختن نیز بهمین نسبت طرف مدت کوتاهی همچون قطار اتمی احمدی نژاد ترمز بریدەاند. قیمت مسکن که ظاهرا قرار بود در اثر وعدە س

پیدا  الف انتظارات طبق آمار بانک مرکزی هم قیمت و هم اجارە بهای خانه نیز به شدت افزایشیک میلیون مسکن کاهش پیدا کند، خ

 .کردە است

ای حاال دیگر خرید خانه که سهل است، تامین کرایه یک خانه کوچک در ارزانترین مناطق شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ بر

درصد در  ٤٥نی تبدیل می شود. طبق آماررسمی جدید متوسط اجارە بهادر تهران افراد مزد و حقوق بگیر هم دارد به رویایی دست نایافت

 ":شهریور امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کردە است. به نوشته روزنامه اعتماد

یلیون تومانی، م ۲۵۰متری در یافت آباد ودیعه ای  ۸۵آگهی های اجاره خانه در سایت های مرتبط نشان می دهد که برای اجاره خانه ای 

میلیون تومانی نیاز دارد. " این یعنی یک کارگر که  ۳۰۰متری ودیعه ای  ۸۵ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره نیاز دارد. یا آپارتمانی 

ق ماهی سه و نیم میلیون می گیرد و هشت اش گرو نهاش است سه میلیون از کل مزدش را باید بابت کرایه مسکن و پول آب و بر
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سال دستمزد کامل یک کارگر است داشته  ٧میلیونی را که به تنهایی معادل بیش از  ۳۰۰زد. این هم به شرطی است که مبلغ ودیعه بپردا

 .باشد

 ٤۲۰۰ سیاستهای اخذ شدە در مورد آزاد سازی قیمتها که کوشش می شود با کمترین سر وصدا از فعل به عمل درآید از آن جمله قطع ارز

این هفته  ات کاالهای اساسی گفته می شود عامل اصلی گرانی های فزایندە اخیر است. بر اساس تازە ترین آمار که درتومانی برای وارد

درصد رسید. البته در عمل وضع از این هم بدتر است و  ٦۰سال گذشته را شکست و به  ٤۰منتشر شد نرخ تورم مواد خوراکی رکورد 

 آن است که آمارهای رسمی اعالم می کنند. می گویند این آمارها را می دهند تا آمارهای گفته می شود قیمت مواد خوراکی بیشتر از

دواقعی را زیر آنها پنهان کنند. درست مانند آمارهای اشتغال که نیمی از واقعیت را نشان می دهند تا نیمه دیگرش را پنهان کنن . 

راهیم باشد که تک رقمی کردن نرخ تورم مهمترین وعدە اقتصادی اب رشد جهشی تورم در شرایطی همچنان به نظر می رسد ادامه داشته

درصد  ۲۱رئیسی به مردم بود. حاال اما به گفته کارشناسان و به تائید آمارهای رسمی تورم مواد غذایی روی سه دهک پائین جامعه از 

ن و زیر خط فقر و بقا از طرف کارگرا درصد افزایش یافته است. جالب است وقتی بحث افزایش دستمزدهای ٦۰در سال گذشته به 

اهش تشکلهای کارگری مطرح می شود، دولتمردان و کارفرمایان ولی نعمت شان با آن به بهانه تورم زا بودن مخالفت و حتی برای ک

دهند میدستمزدها شب و روز مشغول دسیسه چینی هستند و تلوزیون و رادیوی دولتی نیز تبلیغات دروغین آنان را به خورد مردم  . 

 دستمزد ها در دولت جدید هنوز ریالی اضافه نشدە که هیچ، دولت و مجلس جلوی پرداخت بعضی از مصوبات افزایش مزدی دولت

 .گذشته را هم گرفتهاند، با این احوال تورم و گرانی امان مردم را بریدە است

نه ها و افزایش دادە نشدە و سال به سال تناسب بین هزی سال است که هیچگاە دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه های زندگی ٤۰

پرستار و  دستمزدها به ضرر دومی بهم خوردە است. بطور که هم اکنون هزینه مسکن به تنهایی کل دستمزد یک کارگر حداقل بگیر، یک

ت. در ی از نرخ رسمی تورم بودە اسمعلم و بازنشسته را می بلعد. در چهار سال اخیر هموارە میزان افزایش دستمزد حتی کمتر از نیم

شود و به  چنین شرایطی بسیار طبیعی است که تمام بخشهای جمعیت مزد و حقوق بگیر اعم از شاغل و بازنشسته صبرشان لبریز

ه ست بهرشکل ممکن برای افزایش دستمزد، کنترل تورم و سیاستهایی که آنها و خانوادە هایشان را تا مرز گرسنگی و قحطی راندە ا

 .اعتراض برخیزند

ت در اعتراضات هفته گذشته معلمان در دەها شهر، اعتراض چند هفتهای کارنامه سبزها، اعتراض همزمان بازنشستگان وزارت بهداش

روزە اعتصاب کارگران پیمانی نفت...  ۱۰۰پنج شهر مختلف، کارگران شهرداری ها، معدن چیان کرمانی، نیشکر هفت تپه و تداوم 

ه ایی هستند حاکی از غیر قابل تحمل شدن وضع جاری و سرازیر شدن گرسنگان و درماندگان از تامین معیشت بهمگی واکنشه

ذارد در خیابانها.بی جهت نیست که هر مقام دولتی از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا نمایندە مجلس فرمایشی هر کجا قدم می گ

د که خواسته اصلی شان اعتراض به بیداد و گرسنگی استمحاصرە کارگران معترض و خشمگینی قرار می گیرن .  

ن قسم اعتراضات را با دادن وعدەهای کاذب، افزایش سرکوب و وحشیگری و به قتل رساندن مبارزان زندانی و سانسور و اعمالی از ای

کار پس نانه از حکومت فاسد و جنایتنمیشود فرونشاند. مردم تا کنون نشان دادەاند که می خواهند حقوق غصب شدە شان را به طرق متمد

نند. طبیعی است که بگیرند و بنیاد بی عدالتی و استبداد را از کشورشان ریشه کن نمودە و نظم دمکراتیک و پیشرفتهای را جایگزین آن ک

سرکوب ناپذیر  داد برافکناگر از اعتراضات مسالمت آمیز نتیجه نگیرند خواە ناخواە طولی نخواهد کشید که این اعتراضات به قیام های بی

رند برای کسی تبدیل شوند. نان یکی از نیاز های حیاتی انسان است، کاالیی لوکس نیست که مردم با زور و سرکوب نداشتن اش را بپذی

 .که نان نداشته باشد فرقی نمی کند که از نداری و گرسنگی بمیرد و یا با گلوله در مصاف با پاسداران گرسنگی و بیداد

ان برای افزایش دستمزد حمایت کنیماز م !بارزات کارگران و مزدبگیر  

!از اعتصاب رسارسی کارگران پیمانی نفت و مطالبات آنان حمایت کنیم  
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 تاریخ و تئوری تعاونیها بخش ششم

 موریس آلتمان

 

 

شکستگی و کارگری در پی بحرانهایی ایجاد می شوند کە در اثر آنها شرکتهای سنتی در آستانە ور ە دالیل گفتە شده اغلب تعاونیهایب

وند. اگر تعطیلی قرار می گیرند. در نبود تعاونی کارگران بیکاری، اسقاط شبکە های اجتماعی و مشاغل نادلخواه بە نرم تبدیل می ش

ایطی کە هد و مشوق بە کارگرفتن تغییرات تکنولوژیکی باشد، در شرمحیط و سیاست تعاونیهای کارگری تولیدوری را افزایش د

 .شرکتهای سنتی از نظر اقتصادی ناکارآمد و در برابر فناوری پیشرفتە مقاوم بوده اند، تعاونی ها می توانند موفق باشند

ادامە -ئوری و تعاونیهای کارگری   

خ ترک کار و در بسیار ضعیفتری برای ترک کار خواهند داشت. کاهش نرگفتیم که وقتی کارگران صاحبان شرکت نیز هستند، محرک 

حفظ  نتیجه نرخ گردش مالی، موجب افزایش بهره وری نیروی کار می شود، از هزینه های متوسط برای آموزش کارگران می کاهد و با

از رفاه مادی  ای کارگری می توانند سطوح باالتریتولیدوری کارگران، نهایتاً هزینه های تولید را تقلیل می دهد. به طور کلی، تعاونی ه

 را نسبت به شرکتهای سنتی ایجاد کنند.

ند )از جمله به این ادعا در شکل زیر نمایش داده شده است. بنا به تحلیلهلی سنتی، تعاونیهای کارگری متحمل هزینه های بیشتری می شو

کل این دلیل دستمزدها و مزایای بیشتر کارگران(، و این امر به هزینه های متوسط بیشتری به ازاء هر واحد تولید منجر می شود. در ش

خط روند با پاره  am است. اما این نشان داده شده است، مبین وابستگی هزینه های متوسط باالتر برای تولید، و افزایش هزینه های تعاونیه 

ی تر بنگریم، یک مدل سنتی است. در مدلهای سنتی افزایش حقوق و مزایای نیروی کار ابداً تأثیری بر تولیدوری کار ندارد. اما اگر واقع

ا پاره خط که حقوق و مزایای کار به تناسب افزایش می یابد، تولیدوری کار نیز افزایش دارد. این روند ب در یک شرکت دموکراتیک ahi 

" نیز افزایش می یابد. xنشان داده شده است. بنابراین در یک شرکت تعاونی، با تقویت و بهبود عوامل مشوق نیروی کار سطح "کارآئی 

افی" مربوط به ه تولیدوری بیشتر ترغیب می کند. مادام که افزایش تولیدوری هزینه های "اضصاحبان آن را ب-یک شرکت تعاونی کارگر

نسبت به  حقوق و مزایای کارگران را جبران می کند، هزینه های نیروی کار موجب پیشی گرفتن هزینه های متوسط واحد تولید تعاونی

روند با پاره خط  دیگر شرکتها نمی شود و نیازی به تجدید نظر در آن نیست. این ag نشان داده شده است. این روند در نقطۀ   h به نهایت  

xمی رسد، زیرا سطح "کارائی وسط " را نمی توان مدام افزایش داد تا هزینه های کار را جبران کند. تنها از این تقطه به بعد است که مت 

https://bepish.org/taxonomy/term/2491
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ت می یابد. چنین ست زدن به تغییرات تکنولوژیکی ضرورهزینه های تعاونی نسبت به یک شرکت سنتی پیشی می گیرد. در این نقطه د

agcتغییری در شکل با تغییر در منحنی هزینه از  به   agd نشان داده شده است، که در صورتی که کارائی   x به حداکثر رسیده باشد، این  

های سنتی ائینتر و گردش مالی شرکتعامل است که توان جبران هزینه های مربوط به تعاونی را تقویت می کند. از این قرار دستمزد پ

یرون راندن لزوماً تقویت بنیۀ رقابت این شرکتها در قیاس با شرکتهای تعاونی نمی شود و شرکتهای تعاونی مولد نیز الزاماً موجب ب

وجود ندارد که مدلل  ائیشرکتهای سنتی از بازار نمی شوند. با توجه به سیستم تشویقی برتر تعاونیهای کارگری، هیچ دلیل نظری قابل اتک

ید انتظار داشته سازد تعاونی های کارگری نمی توانند هم رقابت جانبی داشته باشند و هم موفق باشند. این البته به این معنا نیست که با

 باشیم تعاونیهای کارگری قادر باشند نقش مسلطی در اقتصاد داشته باشند.

مشارکتی  فراطی" انواع سازماندهیهای سلسله مراتبی را عرضه می کنند. شرکتهایتعاونیهای کارگری فقط یکی از آلترناتیوهای "ا

 خصوصی، که مالکیت ]محدود[ برخی از کارگران بر دارایی های شرکت و داشتن رأی در امور آن را اجازه می دهند، بدیل دیگری

ه خطر ومی دارد که کارگران سرمایه شان را ببرای انواع سازماندهیهای سلسله مراتبی است. در شرکتهای مشارکتی خصوصی نه لز

ه اندازند و نه آن که خطرات ناشی از مالکیت را متحمل شوند. همچنین لزومی ندارد که آنها وقت و نیروی شان صرف اموری کنند ک

کتی کت مشارممکن است مدیریت و سطوح تصمیم سازی در یک تعاونی کارگری مواجهه با آنها را ایجاب کند. این نوع شرکت )شر

مکان خصوصی( تا حدودی زیادی با تعاونیهای چندگروهی همپوشانی دارد. بسیار محتمل است که بسیاری از کارران، با توجه به ا

استقرار و  مشارکت در مالکیت خصوصی شرکت، دست به این گزیه بزنند. از سوی دیگر با توجه ریسکها و نیروئی که باید صرف

وجه به این که ری کرد، ممکن است بسیاری از کارگران به شرکتهای سنتی هیرارشیک روی آورند. ضمناً با تنگهداری یک تعاونی کارگ

ین مالی باشد، تأمین کنندگان مالی در امر اداره تعاونیهای سنتی اختیار محدودی دارند، اگر استقرار یک تعاونیهای کارگری، مستلزم تأم

ارگری محدودیت را می توان در تعاونی های چندگروهی رفع کرد. عالوه بر این، تعاونیهای ک کار تأمین می تواند مشکل ساز شود. این

ر دشوار و غالباً از مشکل هماهنگی نیز رنج می برند، به این معنا که هماهنگ کردن افراد و سمتدهی به تالش آنان برای ایجاد تعاونی کا

ین که تعاونیهای منطقه ای و ملی به میزان زیادی تخفیف یابد. سرانجام اپرهزینه ای است. این مشکل می تواند توسط فدراسیون 

 اطالعات غلط در مورد طراحی و عملکرد تعاونیهای کارگری می تواند بر ترجیحات تعاونیها تأثیر منفی بگذارد.

رشکستگی و های سنتی در آستانه وبه دالیل گفته شده اغلب تعاونیهای کارگری در پی بحرانهایی ایجاد می شوند که در اثر آنها شرکت

شوند. اگر  تعطیلی قرار می گیرند. در نبود تعاونی کارگران بیکاری، اسقاط شبکه های اجتماعی و مشاغل نادلخواه به نرم تبدیل می

که رایطی محیط و سیاست تعاونیهای کارگری تولیدوری را افزایش دهد و مشوق به کارگرفتن تغییرات تکنولوژیکی باشد، در ش

د. تعاونی ها شرکتهای سنتی از نظر اقتصادی ناکارآمد و در برابر فناوری پیشرفته مقاوم بوده اند، تعاونی ها می توانند موفق باشن

ادامۀ حیات  کارگران با میل خود از مزایای مادی فوق العاده می گذرند،-همچنین می توانند با دستمزد پایین، یعنی در شرایطی که صاحب

عرصۀ رقابت باقی بمانند و در نتیجه اشتغال زائی خود را تضمین کنند. بدهند، در  

ند و این به نوبۀ خود رقابت بر این پایه در کوتاه مدت تعاونی را به ظرفیت بیشتری برای جستجوی راه های تولیدوری بیشتر تجهیز می ک

ی به دلیل بی فراهم می آورد. در شرکت سلسله مراتبی سنت امکان رقابت بر پایۀ دستمزد بیشتر و شرایط کای مساعدتر را در بلند مدت

 اعتمادی، اطالعات نامتقارن و ترجیحات مختلف بین کارگران، مالکان و مدیران، معموالً چنین ظرفیتی وجود ندارد.

 

 

 

 

!هش حق سنوات توسط دیوان عدالت ادرای و برای لغو آن مبارزه کنیمعلیە کا  
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!مرز و هم معیاراستقالل تشکلهای کارگری، هم   

 صادق

 

 

 

جربیات از سوی دیگر بحث ها و تالشها و هم اندیشی ها در میان فعاالن واقعی و مستقل کارگری کە خوشبختانە مدتی است متاثر از ت

موجود  تاما همە نظرا عملی در مسیر درستی قرار گرفتەاند برای تشکل یابی مستقل ادامە دارد. با وجود برخی تفاوت نظرها میان آنان

ل با برسر استقالل تشکل از هر نوع آن بە عنوان پرنسیپ اتفاق نظر دارند. و این همان نکتەای است کە مرز میان فعالین مستق

ست و تشکلهای وابستە را مشخص می کند. اگر چە سندیکا از نظر ما تا کنون شناختە ترین و با سامان ترین ظرف تشکل بودە ا

ند. تنوع شدە و پردوام است، با این همە نباید گذاشت اختالف نظر بر سر ظرف تشکل بین ما شکاف ایجاد ک تجربەای تاریخی و آزمودە

 !تشکل را فعال بە شرط استقالل بپذیریم و بگذاریم تا تجربە حرف آخر را بزند

شکلها را منتشر "فعالیت های" این تخبرگزاری ایلنا از مدافعان پروپاقرص تشکلهای کارگری حکومتی که بیشتر گزارشات مربوط به 

یک  می کند و تالش زیادی برای وارونه نشان دادن ماهیت و فعالیتهای ضد کارگری آنها انجام می دهد، در چهارشنبه این هفته گزارش

است و  شدەطرفهای از مجمع عمومی یکی از این تشکلها را که توسط باند حسن صادقی از رهبران سرسپردە خانه کارگر سرهم بندی 

 .قرار بودە از حقوق بازنشستگان دفاع کند منتشر کرد

رداخته ظاهرا در دو مجمع عمومی این تشکل فرمایشی که بنام "پیشکسوتان" نام گذاری شدە است مجمع به عللی که در گزارش به آن پ

ف نمی قتی که یک مجمع عمومی یک صننشدە نتوانسته است به حد نساب الزم برسد و کارش به دور سوم کشیدە شدە است. معموال و

ل تواند در دور اول و دوم به حد نساب اکثریت و یک سوم برسد در دور سوم می تواند با شرکت افراد حاضر درمجمع در مورد تشک

 .مربوطه تصمیم بگیرد

ا نیز اتفاق افتادە فته شدە اند. گاهدر تشکلهای فرمایشی این یک روال فرمالیته است چون همه تصمیمات از پیش توسط گردانندگان آنها گر

ل مربوطه که عدە ی از افراد مستقل در این نوع تشکلها نفوذ و هنگام تشکیل مجمع عمومی نقشه های آنان را بهم زدە و گردانندگان تشک
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گرە ار در کنمجبور شدەاند جهت حفظ کنترل خود بر تشکل مربوطه مجمع عمومی را منحل کنند. در زمان گذشته این اتفاق یک ب

نگرە منحل کردندسندیکاهای دولتی تحت سیطرە حزب مردم علم پیش آمد و گردانندگان کنگرە که شکست خود را پیشبینی کردە بودند، ک . 

اقع مهمترین در گزارش ایلنا هیچ اشارەای به برگزاری انتخابات هئیت مدیرە جدید نشدە است. دلیل مبهم گذاشته شدن این قضیه که در و

را که از  فه مجمع عمومی است، احتماال ناکامی دارودسته حسن صادقی در مقصود خود باید باشد. پیداست که آنها مایلند همان افرادیوظی

شکلهای جنس خودشان هستند بر راس این تشکل حکومتی بی مسما و روبه زوال بگمارند. منتهی دشواری کار آنان در این دورە وجود ت

آوردە و آنان را  ال و مورد وثوق بازنشستگان است که میدان را عمال از دست تشکلهای امثال "پیشکسوتان" دربازنشستگی مستقل و فع

کلها با وجود همه حمایتهای که دولت و دستگاە سرکوب از آنان کردە و می کند رسوا و از دور خارج کردەاند. بهمین جهت این گونه تش

د و مثل گذشته نمی ریب و سرکوب حکومتی به حداقلی از مشروعیت و تغییر تاکتیک نیاز دارنبرای بقای خود بعنوان بخشی از دستگاە ف

 .توانند هر کاری که خواستند انجام دهند

ه تغییرات وضعیت شوراهای اسالمی و اکثریت انجمن های صنفی نیز بهتر از "پیشکسوتان" نیست. آنها نیز برای بقای خود نیاز ب

ند و تنها نیز در مقابل موج تشکل مستقل خواهی کارگران که باعث انزوا و افشای ماهیت شان شدە قرار گرفتها ظاهری دارند، زیرا آنها

 .راهی که برای جلوگیری از سقوط پیش روی خود می بینند تغییر تاکتیک و تغییر ظاهر است

هم  شوراهای اسالمی و انجمن های صنفی طرح بحث اصالح قانون شوراهای اسالمی و انجمن های صنفی توسط تعدادی از سرکردگان

تاب یافته سنخ آنان در خبرگزاری ایلنا که ظاهرا با قصد قطع وابستگی شان به حکومت و غیر ایدولوژیک کردن شوراهای اسالمی باز

شکل خواهی د تاست نیز در راستای چهرە آرایی تشکلهای حکومتی برای بقا و فریب کارگران و مقابله با نفوذ گرایش بسیار نیرومن

 .مستقل در میان کارگران و عموم مزدبگیران است

ظور مقابله سوی دیگر این تالاشها سرهم بندی کردن انجمن های صنفی از جنس و سنخ انجمن های حکومتی موجود در صنایع نفتی به من

شکلهای از نوع واکنشی بازدارندە با ت با تشکلهای مستقل سندیکایی و شورایی از نوع سندیکا و شورای مستقل کارگری در هفت تپه و

مانکاری "شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت" است که هنوز آغاز نشدە به دلیل هوشیاری و عدم استقبال کارگران شرکتهای پی

 .شکست خوردە است

تپه نیز گواە  ان اعتصابی هفتعدم استقبال از تشکیل شورای اسالمی در آذرآب و هپکو و بستن درب دفتر شورای اسالمی توسط کارگر

هرە بارزی است از شکست این گونه تالشها و سرآمدن دورە آنها. اما همه اینها هنوز موجبی برای دست کشیدن عوامل حکومتی برای چ

وانند ستند که بتآرایی نیست. آنها تالشهایشان را ادامه خواهند داد چون مامورند و معذور، با این همه نزد کارگران افشا شدە تر از آن ه

 .ماموریت جدیدشان را به سر انجام برسانند

جربیات از سوی دیگر بحث ها و تالشها و هم اندیشی ها در میان فعاالن واقعی و مستقل کارگری که خوشبختانه مدتی است متاثر از ت

جود نظرهای ماهوی اما همه نظرات موعملی در مسیر درستی قرار گرفته برای تشکل یابی مستقل ادامه دارد. با وجود برخی تفاوت 

قل با تشکلهای برسر استقالل تشکل از هر نوع آن به عنوان پرنسیپ اتفاق نظر دارند. و این همان نکتهای است که مرز میان فعالین مست

بهای تاریخی و و تجروابسته را مشخص می کند. اگر چه سندیکا از نظر ما تا کنون شناخته ترین و با سامان ترین ظرف تشکل بودە است 

ا فعال به آزمودە شدە و پردوام است، با این همه نباید گذاشت اختالف نظر بر سر ظرف تشکل بین ما شکاف ایجاد کند. تنوع تشکل ر

ی برای سایر می تواند راهنمای خوب شرط استقالل بپذیریم و بگذاریم تا تجربه حرف آخر را بزند! گرچه تجربه سازمانیابی فرهنگیان

 گروە های مزدبگیر در امر سازمانیابی باشد

.  

ی کارگری پ !ایان دهیدبە رسکوب سندیکاها و تشکلهای کارگری و پیگرد فعالیر  

!از اعتصاب و مطالبات بە حق کارگران هفت تپە حمایت کنیم  
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 تظاهرات سراسری فرهنگیان مهمترین رویداد کارگری و اجتماعی هفتە

وم ماە تظاهرات سراسری معلمان و فرهنگیان در دەها استان و شهر که با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در س

م رئیسی، د کارگری و اجتماعی این هفته بود. از اهمیت و تاثیرات این اعتراض همین بس که ابراهیمهر برگزار گردید، مهمترین رویدا

 .قالیباف و معاون کمیسیون امنیت ملی را وادار به دادن قول رسیدگی به خواسته های معلمان کرد

هر نیز بسیاری شروع شد و در سوم م اعتراضات در واقع از یک هفته پیشتر از موعد اعتراض سراسری توسط فرهنگیان در شهرهای

 استان برگزار شد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در سوم مهر با انتشار ۲۰شهر و مراکز  ٤٥اعتراضات متعددی در 

 .قعطنامهای بار دیگر بر اجرای خواسته های فرهنگیان تاکید و خواستار عملی کردن آنها گردید

قوق به عالوە بر خواستههای صنفی ویژە فرهنگیان همچون اجرای رتبه بندی، افزایش دستمزد و ح در قطعنامه این تشکل سراسری

ز انجام میلیون تومان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، تشکلهای معلمان مخالفت شان با بازگشایی مدارس قبل ا ۱۲،٥حداقل 

جب الفت خود با خصوصی سازی و پولی شدن بخش آموزش را که موتعمیدات الزم برای اجرای پروتکل های کرونایی و همچنین مخ

 .بازماندن میلیونها کودک از تحصیل و طبقاتی شدن آموزش و افت کیفیت آموزش گردیدە اعالم کردند

انع از ست محکومت که قبالعدە زیادی از فعاالن تشکلهای صنفی معلمان را زندانی و عدە بیشتری را تهدید و تعلیق کردە بود، نتوان

تان گیالن، برگزاری این حرکت سراسری گردد روز بعد از تظاهرات با بازداشت عزیز قاسم زادە سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان اس

ه رویه تا نشان داد که حاضر نیست به خواستههای به حق یک میلیون فرهنگی گردن نهد. با این همه یقینیا نمی تواند همچنان بکلی ب

اجه است. دهد. زیرا با یک جنبش فراگیر و سازمان یافته نیرومند از افراد فرهیخته و دانا و آگاە به حق وحقوق خودموکنونی خود ادامه 

 .معلمان و فرهنگیان مطمعنا مرعوب سرکوبها نخواهند شد و مبارزات شان را ادامه خواهند داد. کما اینکه تا کنون چنین بودە است

 تجمع معلمان در قم
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ع مهر ماە دوبارە با تجمع در قم خواستار عملی شدن مطالبات خود توسط دولت و مجلس شدند. این تجم ۸نگیان استان قم در معلمان و فره

حت پیگرد قرار در واقع هشداری بود به دولت مبنی بر ایستاگی و پیگیری مطالبات توسط معلمان تا گرفتن پاسخ مثبت و اعتراض به ت

 .دادن رهبران تشکلهای صنفی

امە اعتصاب در میان کارگران پیمانکاری های نفتیدا  

ب کارگران اعتصاب کارگران پیمانی در بسیاری از واحدهای صنایع نفتی در این هفته نیز استمرار یافت. شورای سازماندهی اعتصا

ران در اثر ر عدەای از کارگپیمانی اعالم کرد به رغم موافقت تعدادی از کارفرمایان با خواسته های اصلی اعتصابیون و بازگشت به کا

 .توافق، اعتصاب در واحدهایی که کارفرمایان همچنان از پذیرش خواسته های کارگران امتناع می ورزند ادامه دارد

شان با کارگران  گزارش این شورا در این هفته نیز حاکی از بازگشت به اعتصاب کارگران شرکتهایی دارد که کارفرمایان آنها به توافقات

زارش نکردە بودند. آخرین نمونه که در گزارش شورا به آن اشارە شدە است، بازگشت کارگران جوشکار به اعتصاب است. در گعمل 

روز  گفته می شود: " روز دوم مهرماه همکاران جوشکار در پایندان با خواست بسته شدن قراردادهای کاری و تاکید بر انجام آن تا تا

عسلویه همچنان در اعتصاب بسر میبرند و  ۱۴ه اند. بعالوه کارگران پیمانی پروژه ای در اکسیر در فاز شنبه ده مهر دست از کار کشید

گر اعالم کرده اند که تا وقتی قراردادها کتبی و رسمی نشود سر کار نخواهند رفت. بعالوه زمزمه های بازگشت به اعتصاب در دی

شیمی هر پترو، پروژه جاسک، پتروشیمی بوشهر، شرکت های فعال در پاالیشگاه آبادان، پارس فنل، پاد جم، ماهش 14شرکت های فار 

روز مرخصی و  10روز کار و  20سلمان فارسی نیز شنیده میشود. این اعتراضات عمدتا به خلف وعده پیمانکاران، عدم پذیرش 

دستمزد مورد درخواست کارگران در برخی از شرکت ها از سوی پیمانکاران است. شورای سازماندهی بر تصمیم گیری جمعی 

ب نمایندگان و قراردادهای جمعی تاکید داردکارگران در مجمع عمومی ، انتخا ".  

 از سرگیری دور دیگری از اعتصاب در هفت تپە

یگی وجود کارگران هفت تپه در پی ناروشنی هایی که همچنان در مورد تکلیف مالک اختالسگر و ظاهرا محکوم شدە هفت تپه امید اسد ب

بیگی  ماە گذشته شان و نگرانی از ادامه فعالیت مدیریت و دیگرعوامل اسددارد و همچنین، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات چند 

مهر دور تازەای از اعتصاب را شروع کردند  ٦در کارخانه و اخراج عدەای از کارگران و برای رسیدگی به خواستها ی شان دوبارە از 

 .که معلوم نیست چند وقت ادامه پیدا کند

ه کانال سندیکا عبارت اند ازخواست های کارگران هفت تپه به نوشت : 

 تعیین تکلیف شرکت و هیئت مدیره _

 برگشت بکار اخراجی های مطالبه گر _

 بستن درب دفتر شورای اسالمی _

 مختومه اعالم کردن پرونده ی خانم زیالبی وکیل کارگران هفت تپه _

مک کارفرما کار که از باالی سر کارگران و با ک گفتنی است که در روز دوم اعتصاب کارگران خشمگین از سرسپردگی شورای اسالمی

دادی از و مقامات استانداری سر هم بندی شدە است دفترشورای اسالمی را بستند. شورای اسالمی در اوج سرکوب و بگیر و ببند تع

کارگران  با اعتصابرهبران سندیکا و شورای کارگری مستقل کارخانه و به منظور کمک به درهم شکستن مقاومت کارگران و مقابله 

  .تشکیل شدە بود

سە برابر کارگر است از دستمزدها سهم دالالن بازار کار ! 

" ها هزار تومان از بانک ۳۰۰ایم شرکت بابت هرکدام از ما روزانه حدود دهد این است که شنیدهچیزی که بیشتر از همه آزارمان می

شوددهد، که بازهم از آن کسر میر تومان میهزا ۱۰۰تا  ۸۰کند اما به ما روزانه حدود دریافت می ." 
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کتی هستند خبرگزاری ایلنا روز گذشته گزارشی از اعتراض افرادی که به عنوان نگهبان مسلح در بانکهای گیالن کار می کنند و شر

ها می دهند، از به آن منتشر کرد.اعتراض و شکایت نگهبانان بانکهای گیالن کم و بیش همانند بقیه کارگران شرکتی است. حقوق کمی

می کنند.  مزایای کارگران رسمی برخوردار نیستند، حقوق شان را به موقع نمی دهند و اگر اعتراض بکنند و حق خواهی کنند اخراجشان

نها می یرند به آبا این احوال شاید کمتر کسی بداند که صاحبان این شرکتها یک سوم پولی را که از بانکها بابت اجارە یک نگهبان می گ

د که می دهند و در واقع بابت واسطگی سود سوبله کسب می کنند. در این گزارش یکی از نگهبانان ناراضی از رفتار صحب کار خو

 :خواهد نام اش محفوظ بماند به خبرنگار گفت

" ها هزار تومان از بانک ۰۳۰ایم شرکت بابت هرکدام از ما روزانه حدود دهد این است که شنیدهچیزی که بیشتر از همه آزارمان می

شوددهد، که بازهم از آن کسر میهزار تومان می ۱۰۰تا  ۸۰کند اما به ما روزانه حدود دریافت می .". 

در اعتراض بە اخراج همکاران شان تجمع کارگران پیمانکاری شرکت ملی صنایع مس  

لی صنایع ، از پیمانکاران دست اول شرکت م«سازی و معدنی مبینشرکت پیمانکاری شرکت راه»به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران 

کارگر مقابل اداره کار و اداره اماکن شهر بابک تجمع کردند ۴مس ایران، در اعتراض به وضعیت خود و بازداشت  . 

اثر این  ز نیروی کار این شرکت سبب درگیری میان مدیران شرکت و دیگر کارکنان شد. برنفر ا ٧به گفته برخی منابع کارگری؛ اخراج 

شوند. نفر از کارگران بازداشت می ۴اتفاق، چند نفر از مدیران شرکت پیمانکاری در درگیری آسیب دیدند. پس از این درگیری، 

طالبات اند و علت بازداشت همکاران شان را پیگیری مکارگران معترض حضور بازداشت شدگان در درگیریهای فیزیکی را رد کردە

کارگر قرار دادە است ٤کارگران عنوان کردەاند.اما کارفرما این بهانه را وسیله اخراج  . 

، این فشار به کارگران در کارخانه ها به حدی است که گاها تحمل کارگر را به سر می برد و آنان را وادار به واکنش عصبی می کند

ن ست که همیشه نمی شود آن را کسی کنترل کند و معموال بهانه به دست کارفرما و عمال سرکوب می دهد تا با کمک آموضوعی ا

ا از دست اعتراضات را سرکوب و توجیه نمایند. بر حسب تجربه به ندرت ممکن است سازمانگران اعتراضات خویشتن داری را تا آنج

ه تن به درگیری نند. با این همه در اعتصابات تا آنجا که میسر است و به سود کارگران است کبدهند که با کارفرما درگیری فیزکی پیدا ک

 .فیزیکی دادە نشود

 تجمع کارکنان و بازنشستگان هما مقابل وزارت راە با تقاضای افزایش حقوق

ارت راە نه و ناچیز می دانند، مقابل وزبه گزارش ایلنا جمعی از بازنشستگان و کارکنان شاغل هما که دستمزدها و حقوق شان را نا عاال

ا عادالنه و تجمع و خواهان افزایش آن شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از معترضین به ناعادالنه بودن دستمزد نوشت:" ...حقوق ما نه تنها ن

شودناچیز است بلکه با تاخیر هم پرداخت می . . 

ت، عموم یگر محدود به کارگران و یا بخش خاصی از مزد و حقوق بگیران نیسنارضایتی و اعتراض به سطح نازل دستمزدها و حقوق د

خط فقر خود  مزد و حقوق بگیران از کارگر و معلم و پرستار گرفته تا کارمندان و کارکنان دولتی و خصوصی از دستمزدهای غالبا زیر

ستردەای ی ریالی در مقابل قیمت دالری کاالها موج گناراضی و معترض اند. گرانی فزایندە هزینه های زندگی و سقوط ارزش دستمزدها

 .از اعتراض این گروە ها را سبب شدە است و افزایش دستمزد را به یک خواست فراگیر و عمومی تبدیل کردە است

 تجمع همزمان بازنشستگان وزارت بهداشت در پنج شهر

شان به  هواز که از رسیدگی نکردن مسئولین به مطالباتبازنشستگان وزارت بهداشت در شهرهای اصفهان، گرگان، تبریز رشت و ا

مهر بطور همزمان با برگزاری تجمع های که در این شهرها برگزار کردند خواستار  ٦شدت ناراضی و نسبت به آن معترض هستند در 

 واسته های معترضینرسیدگی به مطالبات خود شدند. پرداخت به موقع حقوق و پاداش و اجرای همسان سازی حقوق ها مهمترین خ

 .هستند

 اعتراض کارگران معادن زغال سنگ در کرمان
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ردند. کارگران معادن زغال سنگ کرمان بار دیگر در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و شرایط دشوار شغلی در معادن خصوصی تجمع ک

 ٦بودند"، در تجمع شان که در  ۱۴-۱۲کارگران معترض که از معادن " پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، گله توت و 

ولید در زایش دستمزد و مزایا همانند کارگران معادن دولتی شدند. به گفته کارگران به رغم اینکه حجم تمهر برگزار شد، خواستار اف

یا معادن خصوصی دوبرابر معادن دولتی است، دستمزد و مزایای آنها در معادن خصوصی نصف معادن دولتی است. در این صورت آ

بخش خصوصی این همه مخالفت می کنند؟ جای تعجب دارد که کارگران با سیاست خصوصی سازی دولت و  

!دولت باید بە همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند  

ی کند !دولت موظف است معاش تیه دستان و آسیب دیدگان از کرونا را تامیر  

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

 

کتی  !برای لغو کار پیمانی حمایت کنیماز مبارزه رسارسی کارگران پیمانی و رسر  

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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