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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  
!گرانی موادغذایی، "اثرات عوامل روانی" نیست، واقعیت غیر قابل انکار است  

 صادق کار

 

 

 

عود با این قیمتها و دستمزدها نە می شود زندگی کردو نە امنیت و آرامش داشت.تنها مواد غذایی نیستند کە قیمتهایشان در حال ص

ر رفتە است. و درمان نیز بهمین نسبت، و بعضا بیشتر قیمت شان باال هستند. همە هزینە های غیر خوراکی از مسکن گرفتە تا بهداشت

علت گرانی مواد غذایی، اجارە مسکن، هزینە دارو و درمان، آموزش و... هرچە کە باشد بە مردم ربط ندارد. این ها همە نتیجە 

های مردم  پاسخگوی این مسائل و نیاز سیاستها، عملکرد، بی لیاقتی و فساد حکومت مستبد حاکم هستند و این دولت است کە باید

ق دادە باشد. مردم می خواهند قدرت خرید، دستمزد و حقوق های بازنشستگی شان برابر با هزینە های واقعی زندگی افزایش و انطبا

 .شود و از آزادی ومنزلت انسانی برخوردار شوند

 

درصد افزایش پیدا کردە  ٩۰تا  ۳٥کاالهای اساسی خوراکی دوبارە بین بنا به گزارشی که در این هفته در رسانه ها منتشر شد، قیمت 

مت شکر به است. در این میان قیمت شکر و برنج که دو اقالم خوراکی پر مصرف هستند بیش از سایر کاالها افزایش پیدا کردەاند. قی

عنی با که مصرف سرانه نیز کاهش پیدا کردە است. یدرصد افزایش یافته است. افزایش قیمتها در حالی همچنان ادامه دارند،  ٩۰تنهایی 

قاضا کم وجود کاهش مصرف قیمتها، صعود قیمت مواد غذایی ادامه یافتهاند. طبق قانون عرضه و تقاضا قاعدتا می نمی باید وقتی که ت

ن تناسب میان عدد تائید شدە، نبودمی شود قیمتها باال بروند. اما بهر صورت این اتفاق افتادە است. علت افت تقاضا که در گزارشات مت

 .قدرت خرید اکثریت مصرف کنندگان با قیمتهاست

درصد کاهش داشته  ۳٥به گفته قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تقاضا برای مواد غذایی نسبت به محرم سال گذشته، 

 .است
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 ُجنگ کارگری

ود و بذر و ایش:" قیمت مواد اولیه تولید محصوالت کشاورزی مانند سم، کدبیر اتحادیه بنکداران دلیل افزایس قیمت مواد غدایی را افز

کور، های تاثیر گذار در هزینه تمام شده مواد غذایی مانند کارگری و حمل و نقل و ...اعالم نمود و گفت:" با رشد قیمت عوامل مذمولفه

ها برای مصرف کننده باشیممنتظر افزایش قیمت هاافزایش قیمت مواد غذایی اجتناب ناپذیر است و باید مطابق با رشد آن ".. 

 ٩۰درصد و در مجموع  ۱۸درصد و یک بار  ۷۲دولت در دو مرحله یک بار  ":او تلویحا دولت را در گرانی شکر مقصر دانسته و گفت

سید که با همین قیمت هزار تومان ر ۱۵تومان به  ۸۷۰۰تومان و  ۵۰۰هزار و  ۱۱تومان به  ۶۵۰هزار و  ۶درصد افزایش قیمت داد. 

هزار تومان به میزانی که خریدار بخواهد وجود دار ۱۳هم االن در بازار به صورت محدود است اما با نرخ  ..." 

اری ایلنا، اما با وجود تائید و اذعان به گران شدن کاالها و پیشبینی آن توسط دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با خبرگز

ماعیلی" رئیس دفتر ریاست جمهوری علت افزایش قیمتها را به اثرات عوامل روانی نسبت داد"غالمحسین اس . 

 رسانیاندیشی اعضای شورای اطالعشنبه در نشست همغالمحسین اسماعیلی روز سه ":آفتاب نیوز به نقل از رئیس دفتر رئیسی نوشت

ها صرفا تبا بیان اینکه عموم کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمدولت، با اشاره به افزایش قیمت برخی کاالها در روزهای اخیر 

احساس  رسانی باید نسبت به صیانت از حقوق مردمهای مختلف از جمله در بخش اطالعناشی از عوامل روانی است، گفت: مدیران بخش

مردم شود".  ش قیمت کاالها و خدمات و متضرر شدنتکلیف کرده و اجازه ندهند انتشار اخبار منفی و تبلیغات روانی دشمنان باعث افزای

عوامل  او نه تنها سعی کرد علت گرانی ها را به عوامل روانی مرتبط کند خواستار سانسور اخبار گرانی ها نیز شد و به دروغ اثرات

 . .روانی در گرانیها را به کارشناسان نسبت داد

لین مرسوم و سابقه دار است. این شیوە تقریبا در همه موارد رواج دارد و مسئوانکار واقعیت و وارونه کردن آن در حکومت یک شیوە 

بته تا مدتی دولتی تصور می کنند با تمسک به آن می توانند ناکارآمدی و خیانت و خطاهای خودشان را از دید مردم بپوشانند. این شیوە ال

کار گیری ، اما در اثر کثرت تکرار کارکردی متضاد پیدا می کند. بدر مواردی می تواند روی بخشهایی از مردم تاثیرات معینی بگذارد

ورشان در این شییوە با اینکه مدت مدیدی است اثر بخشی اش را از دست دادە معهذا، از آنجا که دوزاری کج مسئولین دیر می افتد و تص

آن  ردن واقعیت ملموس گرانی مواد غذایی و عللمورد فهم مردم از مسائل غلط است، همچنان از طرف مسئولین دنبال می شود. حاشا ک

ە چیزی نیست که بتوان آن را با دروغ و دغل بازی وارونه نمود. این گرانی ها را مردم بدون مراجعه به آمار و اخبار رسانه ها همه روز

نند. شان را می دانند می بیبا پوست و گوشت خود لمس و اثرات آن را در سفرهای شان که این جماعت تا چندی پیش وعدە پر کردن 

خواهی" مردم ماشت. ی بینند همان سیاستهایی که سفرەهای آنها را از طعام خالی کرد با شدت بیشتری توسط دولت جدید مدعی "عدالت

هایشان در حال دنبال می شوند. با این قیمتها و دستمزدها نه می شود زندگی کردو نه امنیت و آرامش داشت.تنها مواد غذایی نیستند که قیمت

ان باالر رفته صعود هستند. همه هزینه های غیر خوراکی از مسکن گرفته تا بهداشت و درمان نیز بهمین نسبت، و بعضا بیشتر قیمت ش

است. علت گرانی مواد غذایی، اجارە مسکن، هزینه دارو و درمان، آموزش و... هرچه که باشد به مردم ربط ندارد. این ها همه نتیجه 

های مردم باشد.  ها، عملکرد، بی لیاقتی و فساد حکومت مستبد حاکم هستند و این دولت است که باید پاسخگوی این مسائل و نیازسیاست

ود و از مردم می خواهند قدرت خرید، دستمزد و حقوق های بازنشستگی شان برابر با هزینه های واقعی زندگی افزایش و انطباق دادە ش

خوردار شوندآزادی ومنزلت انسانی بر . 

 

ان !کنیم  برای افزایش دستمزد حمایت از مبارزات کارگران و مزدبگیر  
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 ُجنگ کارگری

بخش اول -تاریخ و تئوری تعاونی ها   

 موریس آلتمان

 

 

اری از عضو، یک رأی" است. امروزه روز بسیین نوع تعاونی در مالکیت و کنترل کارگران است و مبنای مناسبات حقوقی آن "یک ا

-گراین نوع تعاونی توسط مدیران و هیئت مدیران پیش برده می شوند. اما حرف آخر در مورد کیفیت مدیریت در بلندمدت را "کار

بسیار  (صاحبان" آنها می زنند. یکی دیگر از شاخصهای این نوع تعاونی سیستم مدیریت با الیە های سلسلە مراتبی )هیرارشیک

آنها، در  اعضای-محدود، در مقایسە با شرکتهای خصوصی معمولی است. تعاونیهای کارگری در درجۀ نخست برای تأمین منافع کارگر

فزایش تقابل با حداکثرسازی سود یا افزایش ارزش سهام در کوتاه مدت کە هدف شرکتهای خصوصی است، شکل می گیرند. حفظ و ا

از محدودیتهای الزامی برای تعاونی کارگران است اشتغال در اغلب موارد یکی  

.مقدمه1  

-یسال گذشته تعاونیها تحوالت قابل توجهی را پشت سر گذاشته اند و امروزه، صرف نظر از سطح تکامل اقتصاد 200ر خالل د

کلی  ا این حال، تعاونیها به طوراجتماعی شان در این یا آن جامعه از نقش فزاینده ای در اقتصادها و جوامع سراسر جهان برخوردارند. ب

یر تلقی می در حاشیۀ تحلیلهای علمی جاری قرار دارند. به عالوه برخورد غالب به تعاونیها، آنها را نوعی سازمان ناکارا و نسبتاً بی تأث

شرکت  ته آن هم برایکند، که حضورشان علی القاعده موقتی است و تنها در دوره های بحرانی است که اهمیتی نسبی می یانبد، و الب

اشیه ای به اجتماعی حاشیه ای. حتی آنانی که همدالنه به تعاونیها می نگرند، آنها را سازمانهائی با اهمیت ح-کنندگانی به لحاظ اقتصادی

تماعی و اجشمار می آورند. ازاینروست که پرداختن به نقش تعاونیها در جریان تاریخ و مکث بر درجۀ کارآئی و تأثیر واقعی آنها، چه 

 چه اقتصادی، دارای اهمیت ویژه است.

ه برتریهای تئوریهای اقتصادی معاصر نقش مؤثری در امر تعاون ایفا کرده اند. اما همچنین "لنزهای تئوریک" بدیلی نیز وجود دارند ک

شه تحقق نمی چرا این برتریها همیامر تعاون در بخشهای مختلف اقتصادی را به ما می شناسانند و می کوشند به این پرسش پاسخ دهند که 

، در قیاس با یابند یا مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. در واقع شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند به لحاظ اقتصادی تعاونیها

https://bepish.org/taxonomy/term/2491
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 ُجنگ کارگری

تی ا در بازارهای رقابهمتاهای غیرتعاونی شان، می توانند بالقوه به مراتب کارآتر باشند و می توانند مؤلفه های دینامیک مهمی ر

 اقتصادهای کنونی نمایندگی کنند.

  

. تعریف2  

حاصله را  به طور کلی یک تعاونی، شبکه ای داوطلبانه از افراد است که صاحب یک کسب و کار است یا آن را مدیریت می کند، منافع

ک تعاونی از اعضا برابر است. نفع اعضای ی بر پایۀ مصرف یا میزان مالکیت تقسیم می کند، و میزان مالکیت در آن علی القاعده بین

یحات اعضا را جمله با تسهیم سود، شرایط و مزایای مناسبتر کار، قیمت کمتر، کیفیت باالتر محصول، نوع محصول و تنوع آن که ترج

" و با ، یک رأیبهتر تأمین می کند، و دسترسی به اعتبار برای آنان حاصل می شود. اعضای تعاونی آن را بر پایۀ اصل "یک عضو

ان آن از سهم بستری تضمین شده برای مشارکت همگی، کنترل می کنند. اعضا در تعاونی سرمایه گذاری می کنند و بنابراین در سازم

ندگان و کارگران اقتصادی برخوردارند. در یک تعاونی، برخالف کسب و کار تیپیک خصوصی، ریسک مالی بیشتر در میان استفاده کن

گروه  شود؛ در حالی که در یک کسب و کار خصوصی، مالکیت از آن این گروه ها نیست و ریسک مالی هم بر دوش این آن سرشکن می

د ها نمی افتد. در برخی از حوزه های قضائی یا در برخی از کشورها، ریسک مالی تعاونیها از طریق حمایت قانونی ناظر بر حدو

 مسئولیت آنها، محدود می شود.

ت که وضع ع متعددی دارند که کم اهمیت ترین آنها از نظر کّمی، تعاونی کارگران است. البته تنها در این نوع از تعاونیهاستعاونیها انوا

بتنی بر عمومی کارگران با آنچه در شرکتهای سنتی بخش خصوصی رایج است، تفاوت قطعی دارد. ضمناً در تعاونیهای در حال ظهور م

ازمان د دارد که یک تعاونی غیرکارگری مؤلفه های قابل توجهی را از جوهرۀ تعاونیهای کارگری در سسهام متعدد نیز این امکان وجو

 خود وارد کند. بعداً به این نکته خواهم پرداخت.

  

. تعاونی کارگری3  

اری از سیاین نوع تعاونی در مالکیت و کنترل کارگران است و مبنای مناسبات حقوقی آن "یک عضو، یک رأی" است. امروزه روز ب

-گراین نوع تعاونی توسط مدیران و هیئت مدیران پیش برده می شوند. اما حرف آخر در مورد کیفیت مدیریت در بلندمدت را "کار

سیار محدود، صاحبان" آنها می زنند. یکی دیگر از شاخصهای این نوع تعاونی سیستم مدیریت با الیه های سلسله مراتبی )هیرارشیک( ب

ر تقابل با اعضای آنها، د-کتهای خصوصی معمولی است. تعاونیهای کارگری در درجۀ نخست برای تأمین منافع کارگردر مقایسه با شر

تغال در حداکثرسازی سود یا افزایش ارزش سهام در کوتاه مدت که هدف شرکتهای خصوصی است، شکل می گیرند. حفظ و افزایش اش

اعت ونی کارگران است. سود یا مازاد حاصل می تواند بر مبنای اصل عضویت یا ساغلب موارد یکی از محدودیتهای الزامی برای تعا

تقویت توان رقابت  کارکردۀ هر عضو، یا ترکیبی از این دو، بین کارگران توزیع شود یا برای گسترش تعاونی یا ارتقاء کیفیت آن برای

ند، باید توجه اهند باقی بمانند و در بازارها جلوه ای داشته باشآن سرمایه گذاری شود. تعاونیهای کارگری، مثل شرکتهای سنتی، اگر بخو

ضورشان خاصی به هزینه های تولیدشان داشته باشند. این نوع تعاونی به وسعت در بخشهای پردازش و خدمات حضور دارند، و البته ح

 در بخش تولید کارخانه ای نیز ابداً بی اهمیت نیست.

 

 سندیکای   کارگری مستقلها و تشکلهای  بە رسکوب سندیکا
ن !ری پایان دهیدکارگ  و  و پیگرد فعالیر  

ن مدین و سیایس کارگران !زنداین باید آزاد شوند و فعالیر  

 



 

 

 ارگریگروه کار ک

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 413 ۱۳۴ شماره ۲۰۲۱اوت ۲۷ ، برابر۱۴۰۰ وریشهر ۵جمعه   

 

 

- 5 - 

 ُجنگ کارگری

!اعتصاب شکنانەپیام.ظریف یک پیام   

 صادق

 

 

 

ستن و بی شکتالشی است برای انداختن شکاف بین اعتصابیون و تضعیف اعتصاب برای فراهم کردن زمینە  هدف از این پیام ظریف 

ئولینی کە پشت کاذب وزیر نفت رئیسی. برای پخش این پیام مدیریت خبر گزاری یا مس نتیجە گذاشتن اعتصاب با برجستە کردن وعدە 

نیز  دیدەاند چنین نامەای جعل و انتشار دادە شود. این خبرگزاری در این کار سابقە دارد و قبال آن قرار دارند، بە نظر می رسد الزم 

دە بودردە بود این کار را از طریق مصاحبە و ایجاد اختالف بین کارگران رسمی و غیر رسمی پیش ببرد کە البتە ناکام مانسعی ک  

 

فته حمایت تشکلهای کارگری حکومتی از دولت رئیسی که در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری شدت گرفت همچنان ادامه دارد. در ه

ب سرسپردگی حمایتی از وزیر کار و ارسال پیام های تبریک چاپلوسانه بمناسبت رای مجلس به او مراتگذشته آنها با انتشار بیانیه های 

ارهای خود را پیشاپیش به او اعالم کردند. حاال با جعل پیام از طرف کارگران شروع به ارسال پیامهای تبریک و تجلیل به خاطر ک

که می دانند ریشه  بقه رقابتی پیام پراکنی بین آنها برای وزیران دولتی به راە افتادەناکردە این وزیر و آن وزیر می کنند. در واقع یک مسا

ه کردن ته ماندە قوانین حمایتی از اهداف آن است و مالک انتخاب برخی از وزرا انجام این ماموریت است که آتاق های کارفرمایی ب

 .عهدە دولت رئیسی قرار دادەاند

تجاعی و اقدامات، یک پیام قدردانی به نام کارگران پیمانکاری ارکان ثالث خطاب به وزیر نفت دولت ارتازە ترین نمونه از این دست 

گران از جواد محافظه کار رئیسی است. در این پیام که با عنوان کلی کارگران ارکان ثالث در خبر گزاری ایلنا منتشر شدە، از قول کار

!ثالث قدر دانی شدە استاوجی بخاطر توجه به مطالبات کارگران ارکان   

مدە است:" بهانه ارسال این پیام تبریک که فقط ظاهرا خبرگزاری ایلنا که متن آن را منتشر کردە از هویت ارسال کنندە آن اطالع دارد، آ

ه گی بها واهداف اصلی ایشان در وزارت نفت ساماندهی و رسیدآنجا که جناب اوجی با صراحت وجدیت اعالم کردند یکی از برنامه
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ث ایجاد کارگران زحمتکش ارکان ثالث نفت است، همین نطق کافی بود تا موجی از خوشحالی و رضایت در بین کارگران ارکان ثال

 ..شود

ریک لذا ما کارکران ارکان ثالث از جناب مهندس اوجی که اکنون بحول وقوه الهی به عنوان وزیر نفت کشور انتخاب شدند ضمن تب

شان سابقه است، کمال تشکر و قدردانی را داریم و از ایاز کارگران که تاکنون در بین وزرای سابق نفت بیبخاطر اعالم حمایت 

خواهیم تا انشاهللا با جدیت هرچه تمامتر این برنامه و هدف را اجرایی کنندمی ". 

ارکان ثالث حتی امضای یک نفر از  هزار کارگر ۱۰٥این نامه جعلی است و حامل یک پیام اعتصاب شکنانه است. جعلی است زیرا از 

پیمانی" که  آنها در پای نامه وجود ندارد. در شرکتهای نفتی پیمانکار هیچ تشکلی به استثنای "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران

ه می وشتهمزاد اعتصاب اخیر سراسری در این شرکتهاست وجود ندارد. که اگر وجود داشت می بایست امضای آن زیر نامه تبریک ن

. از شد. شورای سازماندهی هم مطمعنا چنین پیامی را اگر فرستادە بود امضای خود را پای آن می گذاشت، که این کار را نکردە است

بیانیه های آنها  ادبیات نوشتاری این نامه که شباهت زیادی با نوشتارهای تشکلهای حکومتی دارد پیداست که نویسندە نامه، از نویسندگان

باشد که جرات نکردەاند امضایشان را پای آن بگذارندباید  . 

د. جعل و البته جعل این گونه خبرها و انتشار اخبار جعلی در خبرگزاری ایلنا که هر بار با هدف معینی صورت می گیرد تازگی ندار

آن گذاشتهاندسانسور بعضی خبرها در واقع یکی از وظایفی است که تامین کنندگان بودجه این خبرگزاری به عهدە  . 

ود دیگری را این پیام با پیامهای چاپلوسانه دیگر که در روزهای گذشته در این خبرگزاری منتشر شدەاند، یک تفاوت اساسی دارد و مقص

ردن زمینه در نظر دارد. هدف از این پیام ظریف تالشی است برای انداختن شکاف بین اعتصابیون و تضعیف اعتصاب برای فراهم ک

بر گزاری یا بی نتیجه گذاشتن اعتصاب با برجسته کردن وعدە کاذب وزیر نفت رئیسی. برای پخش این پیام مدیریت خشکستن و 

ار سابقه مسئولینی که پشت آن قرار دارند، به نظر می رسد الزم دیدەاند چنین نامهای جعل و انتشار دادە شود. این خبرگزاری در این ک

ه البته ناکام ن کار را از طریق مصاحبه و ایجاد اختالف بین کارگران رسمی و غیر رسمی پیش ببرد کدارد و قبال نیز سعی کردە بود ای

ت رئیسی در ماندە بود. چرا که رهبران اعتصاب با تدبیر تر و آزمودە تر از آن بودند که به دام ترفندهای اعتصاب شکنانه بیفتند. دول

دن پول یران است. دولتی است کم و بیش با مختصات دولت احمدی نژاد که با وعدە آورواقح دولت ارتجاعی ترین محافل سرمایه داری ا

اطی احمدی نژاد نفت سر کار آمد و با خالی کردن سفرە کارگران دوران اش را به پایان رساند. دولت ریسی کپی تکامل یافته تر دولت افر

دەهای ن شیوە های فریبکارانه او به اتمام برساند. بهمین جهت نباید به وعاست که می خواهد اهداف نیمه تمام دولت احمدی نژاد را با هما

ماش وعدەهای کاذبی که می دهد اعتنا کرد. وعدە رسیدگی به مطالبات کارگران ارکان ثالث توسط وزیر نفت دولت رئیسی نیز از همان ق

مان در دولت با کارگران رسمی نفت، بازنشستگان و معلدولتهای احمدی نژاد و روحانی است. چند نمونه از خلف وعدەهای مجلس متحد 

ابی مقابل ما قرار دارد. کارگران ارکان ثالث راە و روش رسیدن به خواسته هایشان را امروزە خودشان بهتر می دانند. راە همین اعتص

و  س درست اخبار اعتراضاتاست که مدتهاست جریان دارد. خبرگزاری ایلنا اگر مقصود سوئی ندارد، به وظیفه خودش که انعکا

ست که اعتصابات کارگران است قناعت کند و بگذارد خود کارگران امورات خودشان را سروسامان بدهند.آخر این چه نوع خبر گزاری ا

ها را حتی با وجود گذشت بیش از دو ماە از اعتصاب سراسری همین کارگران ارکان ثالث یک گزارش درست و دقیق از اعتصاب آن

نمی کند، اما برای انتشار پیام های این چنینی لحظهای درنگ نمی کند؟ منعکس  

 

 

 

!نیمو مطالبات آنها حمایت ک کارگران پیماین نفت  از اعتصاب رسارسی  
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و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە گذر  

 جنگ کارگری

 

 

ابات درخشان و نسبت دهند، در واقع نتیجە اعتصقطعی شدن پس گرفتە شدن هفت تپە کە دارودستە رئیسی سعی می کنند آن را بە خود 

از  یک پارچە خود کارگران است. در پوچ بودن ادعاهای دارودستە رئیسی همین بس کە هنوز حاضر نشدەاند دست از مجازات تعدادی

 س ارزی رو شدن اختالکارگران اعتصابی و آزادی سپیدە قلیان و لغو حکم اخراج اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراج شدە بردارند. 

پیروزی الزم  کالن اسد بیگی و تشکیل پروندە برای او نیز نتیجە اعتصابات پیاپی خود کارگران است. کارگران هفت تپە پس از این

 .است مبارزە خود را حول کسب حقوق سندیکایی و بهبود دستمزد و شرایط کاری خود متمرکز کنند

 استمرار اعتصاب کارگران پیمانی نفت

انه کارفرمایان و عتصاب سراسری کارگران پیمانی در صنایع نفت و گاز در این هفته نیز به رغم همه کارشکنی ها و ترفندهای فریبکارا

مبستگی سکوت و انفعال ظاهری دولت، همچنان استمرار دارد و رهبران اعتصاب به رغم نداشتن تشکل سراسری تا کنون توانستهاند ه

از لحاظ جغرافیایی پراکندە هستند حفظ و اعتصاب را بخوبی هدایت کنند کارگران اعتصابی را که . 

سته و با بخش در این مدت بواسطه اعتصاب عدەای از صاحبان شرکتهای پیمانکاری از مواضع سرسختانه گذشته شان به ناگریز عقب نش

 .هایی از خواسته های اصلی اعتصابیون موافقت نمودەاند

ان با کارگران نیز پس از بازگشت کارگران در شمار محدودی از شرکتها به سر کار به سیاق گذشته زیر توافقات شعدەای از کارفرمایان 

 .زدەاند. واکنش کارگران در اکثر این شرکتها بازگشت به اعتصاب بودە است

نتخاب و کردەاند نمایندگان خود را ا در تعداد دیگری از شرکتها هر جا که امکان آن وجود داشته کارگران با تشکیل مجامع عمومی تالش

 .برای مذاکرە بر پایه تعیین شدە توسط شورای سازماندهی اعتراضات با کارفرمایان بفرستند

اند در هفته گذشته تعدادی از نمایندگان منتخب کارگران در مجامع عمومی جلساتی با پنج تن از نمایندگان کارفرمایان داشته . 
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ارگران ماندهی در دو هفته اخیر گزارشاتی از روند اعتصاب منتشر نمودە. برخورد شورای سازماندهی با ککانال تلگرامی شورای ساز

زندە بودە است. در شرکتهایی که پس از قبول خواسته های اصلی شان توسط کارفرمایان به سر کار بازگشتهاند، بسیار متین و دقیق و آمو

یز برخورد شورا دقیق و منعطف و سازندە بودە استبرخورد با کارگران رسمی و اعتراضات آنها ن . 

:در بخشی از آخرین گزارش منتشر شدە توسط شورای سازماندهی اعتراضات گفته شدە  

ودند.بر طی روزهای گذشته کارگران اعتصابی پروژه ای نفت، فراخوانهایی برای برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها اعالم کرده ب "

شهریورماه، در استانهای اصفهان،چهارمحال و بختیاری مقابل استانداریها  ۳رر شده بود کارگران روز چهارشنبه اساس این فراخوانها مق

راضی برگزار کنندو در خوزستان مقابل پاالیشگاه بیدبلند بهبهان،پاالیشگاه نفت آبادان و پارک پنج بنگله در مسجد سلیمان تجمعات اعت .. 

ر شده و از در مسجدسلیمان از ساعات اولیه صبح نیروهای امنیتی و انتظامی در محل اعالم شده مستق بنابر اخباری که بدستمان رسیده

 .تجمع کارگران اعتصابی جلوگیری کردند

ی خود در ایذه امروز چهارشنبه سوم شهریور،شمار کثیری از کارگران پروژه ای ساکن این شهر،در محوطه اشکفت سلیمان مجمع عموم

درا برگزار کردن . 

ا این در این اجتماع بزرگ کارگران پروژه ای،بر خواسته های خود و همچنین ادامه اعتصاب تا رسیدن به همه مطالبات تاکید کردند.ت

 . ."لحظه هنوز اخبار تجمعات کارگران در اصفهان و شهرکرد منتشر نشده است

  

اب و رویکرد و سکوت مصلحتی دولت نسبت به این اعتزص با تشکیل رسمی دولت جدید باید در انتظار پایان گرفتن سیاست انفعال

ورای دیگری به آن بود. جلوگیری از تجمع کارگران اعتصابی در مسجد سلیمان که خبر آن روز چهارشنبه همین هفته در کانال ش

دارد  اعتصاب ضرورت سازماندهی منتشر شد، تا حدودی موید رویکرد دولت در برخورد با اعتصاب باید باشد. از همین روی رهبران

.راە های برخورد با آن را برسی و خود را آمادە کنند  

 

علیق موقت اعتصاب در هفت تپەت  

 هفته پس از اعالم رسمی قطعی شدن بازگشت هفت تپه به دولت توسط قوە قضایی به ٦اعتصاب کارگران هفت تپه با گذشت حدود 

ارگران شدن بازگشت هفت تپه به دولت در واقع اصلی ترین خواسته ک صورت موقت توسط کارگران به حالت تعلیق درآمد. قطعی

ت تپه در آیندە اعتصابی در این اعتصاب و اعتصابات پیشین بودە است. بهمین جهت با وجود اینکه تکلیف نهایی سرنوشت مالکیت هف

تن نخواهند  بعد از پس گرفتن آن از اسدبیگیهمچنان در ابهام قرار دارد، کارگران در عین تاکید بر اینکه به خصوصی سازی کارخانه 

 .داد با تعلیق اعتصاب خود از آن استقبال کردند

بات درخشان و قطعی شدن پس گرفته شدن هفت تپه که دارودسته رئیسی سعی می کنند آن را به خود نسبت دهند، در واقع نتیجه اعتصا

از  رئیسی همین بس که هنوز حاضر نشدەاند دست از مجازات تعدادی یک پارچه خود کارگران است. در پوچ بودن ادعاهای دارودسته

الس ارزی کارگران اعتصابی و آزادی سپیدە قلیان و لغو حکم اخراج اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراج شدە بردارند. رو شدن اخت

ن پیروزی الزم است کارگران هفت تپه پس از ای کالن اسد بیگی و تشکیل پروندە برای او نیز نتیجه اعتصابات پیاپی خود کارگران است.

 .مبارزە خود را حول کسب حقوق سندیکایی و بهبود دستمزد و شرایط کاری خود متمرکز کنند

  

 گسترش بی سابقە اعتراضات بین کارگران شهرداری ها
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ین هفته ق گزارشات منتشر شدە در ااعتراضات کارگران شهرداری که از مدتها پیش شروع شدە اند، روز به روز بیشتر می شوند. طب

 .حداقل پنج مورد از این دست اعتراض در شهرهای مختلف منتشر شدەاند که البته بخش کوچکی از کل اعتراضات هستند

 .شوشتر، بستان، قروە اردبیل و اهواز، در این هفته از جمله شهرهایی هستند که در آنها اعتراض رخ دادە است

وسط گران شهرداری ها، پرداخت نشدن منظم دستمزد، ندادن مزایای قانونی و رد نکردن حق بیمه کارگران تعلت غالب اعتراضات کار

ارگران در شرکتهای پیمانکاری است که معیشت، درمان و منزلت کارگران را به گرو گرفته اند. دلیل ندادن منظم دستمزد و حق بیمه ک

انک هاستکارگران در کسب های دیگر و یا استفادە از بهرە بانکی دستمزدها نزد ب اکثر شرکتها بکار انداختن دستمزدها و حق بیمه . 

 ٤۰درصد حدود  ۱۸میلیون تومان در نظر بگیریم تنها بهرە بانکی آن با بهرە  ۲۰۰کارگر را اگر حداقل  ۱۰۰مجموع دستمزدهای 

د مظاعف دالر شود حتما سود آن هنگفت تر می شود. این سومیلیون سود اضافی برای پیمانکار در بر دارد. و اگر صرف خرید سکه و 

د. در واقع به قیمت تحت فشار قرار دادن معیشت و درمان خانوادە های کارگران زحمتکش و کم مزد و حقوق شهرداری به دست می آی

ین وجود در نظر گرفته شدە. با ا در قانون کار پرداخت نکردن به موقع دستمزد و حقوق جرم تلقی می شود و مجازات هایی نیز برای آن

ی اما مراجعات و شکایات بی شمار کارگران شهرداری ها به ادارات کار که وظیفه نظارت بر اجرای قانون کار را دارند رە بجایی نم

 .برند. نتیجته می شود اعتراضات همه روزەای که شاهد آن هستیم

  

دامە درخواست واکسن فوری و رایگان همگانیا  

اسد و و افزایش شمار قربانیان آن موجبات گسترش اعتراض علیه بی عملی و درماندگی مسئولین ف ۱٩فاجعه بار بیماری کووید گسترش 

امل فاجعه دزد رژیم گردیدە است. بخصوص مردم بیشتر از سایر مسئولین انگشت اتهام را بسوی علی خامنهای بعنوان مقصر اصلی ع

گرفته  چی های مزدور رژیم برای الپوشانی کردن موضعگیری های خامنهای در این خصوص و پسنشانه رفتهاند. تالشهای تبلیغات 

 .شدن حرفهای گذشته خامنهای توسط وی نیز نتوانسته اند از انزجار و اعتراضاتی که در میان مردم علیه او بوجود آمدە بکاهد

فوالد سمنان  ین فاجعه و عوامل آن به اعتراض برخاستند. کارگرانتشکل کارگری دیگر با صدور بیانیهای نسبت به ا ۸در این هفته نیز 

ارگران نیز متعاقب آن خواستار انجام واکسیناسیون خود شدند. خبر گزاری ایلنا در قسمتی از گزارشی که در خصوص درخواست ک

ز کارمندانی که گار ایلنا، گفت: بسیاری اکارخانه فوالد سمنان منتشر نوشت:" یکی از کارگران فوالد در استاد سمنان در تماس با خبرن

نوز در این مدت شیوع کرونا دورکاری شامل حالشان شده است، واکسن زدند اما ما که حتی یک روز هم در این دوران تعطیل نبودیم، ه

ایمواکسن نزده . 

و به دلیل اینکه مجبور بودیم هر روز  گذردماهی که از شیوع کرونا می18عدالتی در توزیع واکسن گفت: در این وی با شکایت از بی

ردیمهای درمان چگونه سر کداند با این وضعیت اقتصادی و هزینهی کارگرها کرونا گرفتند و خدا میسرکار باشیم، تقریبا همه . " 

تشکل کارگری هم آمدە است ۸در بیانیه مشترک  : 

!است عدم اجرای واکسیناسیون فوری، رایگان، عمومی و استاندارد جنایت  

!مردم را فورا واکسینه کنید   

شدار ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعالم انزجار و اعتراض شدید علیه این همه ناکار آمدی و بی توجهی حکومت به سالمت مردم ه

خص و امه ی مشمی دهیم چنانچه به خواسته های عمومی برای واکسیناسیون فوری رایگان ، مطمئن و همگانی اقدام نشود و طی یک برن

الن زمانبندی شده این چهار مورد مطالباتی با تعهد و مسوولیت پذیری انجام نگیرد مسوولیت همه عواقب آن را برعهده کلیه مسوو

 . حکومتی ونهاد های دولتی میدانیم
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 ُجنگ کارگری

 کارگران و زحمتکشان و ما اعالم می کنیم خواستار قرنطینه همراه با تامین حداقل های زندگی در مدت الزم برای اجرای آن برای

این بیماری  فرودستان هستیم و.بدون قرنطینه همراه با تامین معیشت برای اقشار مزد و حقوق بگیر و بیکاران و فرودستان از دامنه ی

 کاسته نخواهد شد

نفر بر  700زانه بیش از اکنون ایران به یمن وجود حاکمیتی غیر مسئول و ناکارآمد به قتلگاهی تبدیل شده است که طبق آمار رسمی رو

ه بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست می دهند. کشتاری با چنین وسعت تنها بخش کوچکی از مصیبت های وارد شد

ز جمله خانواده ها و شهروندانی است که به سوگ عزیزان خود می نشینند. این کشتار کرونایی شهروندان در کنار ده ها معضل دیگر ا

ویزیت  ود دارو و مراکز درمان، ضعف مالی بیماران و عدم توانایی خرید دارو ها،هزینه باالی تست کرونا و سی تی اسکن، گرانیکمب

اسیون پزشکان بویژه مراکز درمانی خصوصی و... ... مهم تر از آن اعمال تبعیض و شکاف طبقاتی در درمان و بهداشت و امر واکسین

عاد دیگر سیاست های حاکم می باشدمردم محروم، نشان دهنده اب  

. 

:این بیانیه تا کنون توسط تشکلهای  

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

 اتحاد بازنشستگان

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 گروه اتحاد بازنشستگان

ایجتد تشکل های کارگری ایرانکمیته پیگیری   

 کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری

۱۴۰۰شهریور  ۳چهارشنبه   

 امضا شدە است

 اعتصاب کارگران تلمبە خانە نفت در بندر عبا س

و مطالبات  هاکارگران تلمبه خانه نفت در بندر عباس که انتقال نفت در آن انجام می شود در اول شهریور به علت پرداخت نشدن دستمزد

یمانکاری شان از ماە اردیبهشت تا کنون اعتصاب و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود مطابق وعدە پیشین کارفرما که یک شرکت پ

 .بنام "شرکت پیمانکاری صالحی" ست شدند

  

 استمرار اعتراضات آموزشیاران نهضت سوادآموزی بە بالتکلیفی شغلی

لیفی و برای چندمین بار در ماە های اخیردر روز اول شهریور مقابل مجلس تجمع و خواستار رفع بالتکآموزشیاران نهضت سواد آموزی 

 .موانع استخدام رسمی خود توسط دولت و مجلس شدند
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 تجمع اعتراضی جوانان بیکار مقابل کارخانە فوالد اهواز

ی نتیجه از که تالشهایشان برای پیداکردن کار تا کنون بجمعی از جوانان بیکار و جویای کار روستای قله چنعان واقع در حوالی اهو

است که  مرداد مقابل کارخانه فوالد تجمع و نسبت به استخدام نکردن اهالی بومی در این کارخانه اعتراض نمودند. گفتنی ۳۱ماندە، در 

محل خالی  اعتراضات در واقع نبود پیشتر نیز از این قسم اعتراضات در بعضی مناطق دیگر خوزستان رخ دادە است. علت اصلی این

تصاص سهمیه اشتغال و ندادن محل های محدود اشتغال به ساکنان محل فعالیت شرکت هاست. گفتنی است که مسئولین دولتی قبال وعدە اخ

واقب یگر عشغلی به اهالی بومی را دادە بودند ولی بندرت به آن عمل کردەاند. مردم می گویند آلودگی و ضایعات زیست محیطی و د

کارخانه ها را آنها تحمل می کنند، اما سهمی از اشتغال و درآمد به آنها در ازای این تخریب ها دادە نمی شود. ادامه این وضعیت ممکن 

اری به است به درگیری مردم بومی و غیر بومی منجر شود. راە حل مشکل اختصاص سهمیه معینی به مردم محل و پرداخت مقرری بیک

همین جهات یا ایجاد اشتغال برای آنهاست. طبق قانون اساسی نیز تامین کار، معیشت و مسکن نیز به عهدە دولت قرار دارد. ببیکاران، 

 .اعتراض آنها منطقی و به حق است

  

تشکل کارگری نسبت بە پروندە سازی علیە وکیل کارگران هفت تپە ٨اعتراض   

رگران هفت تپه را شترکی پروندە سازی جهت محاکمه خانم فرزانه زیالبی وکیل مدافع کاتشکل کارگری در این هفته با انتشار بیانیه م ۸

 .محکوم و خواستار توقف این اعمال توسط قوە قضایی شدند

تشکل آمدە است ۸در قسمتی از بیانیه  : 

 .وکالت و دفاع از حقوق کارگران جرم نیست"

کنیممی محاکمه فرزانه زیالبی وکیل کارگران هفت تپه را محکوم  

 ! مردم آزاده ایران

یالیی در چنانکه می دانید شعبه دوم دادگاه انقالب اهواز به استناد اتهاماتی بی اساس فرزانه زیالبی را به دادگاه فراخوانده است.خانم ز

اجتماع و تبانی »ن مرداد به اتهاماتی چو ۳۱-و .۱۱۳برای دومین باراست که محاکمه می گردد. پنجم مرداد در شعبه  ۱۴۰۰مردادماه 

تهاماتی ا« توهین به رهبری»و « عضویت در گروههای معاند»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

. ما حصل است که قوه قضایی سالهای طوالنی برای خفه کردن صدای حق خواهی معترضان، مطالبه گران و کنشگران به کار بسته اند

ق شهروندی مات خفه کردن صدای اعتراض به فقر و بیکاری، بهره ک مبارشی، زورگویی، فساد، غارتگری و نقض آشکار حقواین اتها

واهی و استقالل رای وکیل می باشد. وارد کردن این اتهامات به فرزانه زیالبی با هدف هر چه دشوارتر کردن پیگیری حقوقی حق خ

کر هفت تپه صورت می گیردکارگران و انتقام جویی از کارگران نیش ...". 

ن وکیل مدافع گفتنی است که ایران تنها کشوری است که وکال را به دلیل انجام شغل شان محاکمه می کند. قبل از خانم زیالبی نیز چندی

می دانستند  ند کهشرافتمند و متعهد به اصول شغلی و وظیفه وجدانی شان که شهامت از خود نشان دادە و وکالت موکالنی را پذیرفته بود

 .برایشان مشکل ساز است، محاکمه و به زندان و غیرە محکوم شدە بودند

تادن در این آزار و اذیتها که حتی با قوانین خود رژیم در تضاد و تقابل قرار دارند، از آن روی صورت می گیرند، که کسی جرات ایس

یدا شدە و شته باشد. با این همه همچنان وکالیی شرافتمند و آزادیخواهی پمقابل دستگاە سرکوب و نا قاضیان بیدادگاە های رژیم را ندا

 !خواهند شد که وکالت پروندەهای حق طلبان را با همه عواقب نا خوشایند آن به عهدە بگیرند

جمع اعتراضی پرستاران تابع تامین اجتماعی در تهران و مازندران علیە تبعیض و دستمزد زیر خط فقرت  
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زدی و شغلی و ع تامین اجتماعی در تهران و مازندران در این هفته با برگزاری تجمع و راهپیمایی نسبت به اعمال تبعیض مپرستاران تاب

ن پرستاران دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض کردند. پرستاران معترض در جریان اعتراض شان خواهان از میان برداشتن تبعیضات بی

 مان عمومی علوم پزشکی شدند. ایلنا در بخشی از گزارشی که از این دو اعتراض همزمان درتامین اجتماعی و پرستاران کادر در

 :مازندران و تهران منتشر کرد نوشت

وابق ها بر اساس سپزشکیسازی حقوق خود با پرستاران شاغل در علوم پزشکی هستند؛ چراکه حقوق علوممعترضان خواهان همسان "

امین اجتماعی استبرابر کادر ت 2کاری یکسان تا  . 

به گفته  العاده ویژه برای خود همانند کادر درمان علوم پزشکی هستند امابر این اساس، پرستاران تامین اجتماعی خواهان برقراری فوق

ه ویژه و العادهای فوقاحکام فوق العاده جذب را از حکم حقوقی خارج کرد، آیتم 86آنها به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی از سال 

العاده خاص امکان اعمال را ندارندفوق  . 

میلیون تومانی را ندارد 10های معیشتی و خط فقر به همین دلیل حقوق پرستاران تامین اجتماعی قابلیت ترمیم متناسب با واقعیت ". 

ق اکثریت د تا هم سطح دستمز و حقوگفتنی است که قرارداد های چند گانه و تبعیض آمیزدر بازار کار ایران به کارفرمایان مجال می ده

هایی به محرکی حقوق بگیران را پائین نگه دارند و هم میان آنها شکاف ایجاد کنند. با این همه وجود این تبعیضات و چند گانگی خود به تن

 قوی و تحریک کنندە برای دامن زدن به اعتراضات تبدیل شدە است

 

ن کن  تیه دستان و آسیب دیدگان موظف است واکسن و معاش دولت !دکرونا را تامیر  

 اخت حقوق بیکاری بە همە بیکاران! کار یا پرد
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