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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  
ی راهکار نیست، فرستادن جوانان پی نخود سیاە ستوعدە وام یک میلیارد  

 صادق کار

 

 

نند کە با آن جوانانی کە دولت رئیسی بە آنها قول خانە دار کردنشان را دادە است حتی اگر شانس یافتن شغلی را داشتە باشند، می دا

سکن کە سیر کنند، تا برسد بە پرداخت اقساط وامهای یک میلیاردی م دستمزدهایی کە بە آنها خواهند داد حتی نمی توانند شکمشان را

جەای برای تا زندە هستند باید بپردازند. این طرح یک طرح برخاستە از یک تفکر بازاری است کە مانند طرح های مشابە تا کنونی نتی

 .مردم عادی در بر نخواهد داشت و مشکلی از مشکالت متعدد آنان را رفع نخواهد کرد

سکن ود و گرانی مبساخت سالیانه یک میلیون مسکن از وعدەهای رئیسی به مردم است.بنا به وعدە های دادە شدە قرار است مشکل کم

طی چهار سال با ساختن خانه های ارزان و مناسب رفع و مردم فاقد مسکن صاحب خانه شوند. با وجود این وعدە که ظاهرا از اجزا 

از پیش در حال  است، افزایش قیمت خانه بعد از این قول و قرار بجای اینکه فروکش کند با آهنگ شتابانتریاصلی برنامه دولت رئیسی 

 .رشد بودە و آنچنان اوج گرفته که خانه دار شدن را برای اجارە نشینها به رویایی دست نیافتنی تبدیل کردە است

وزەهای انند سایر وعدەهای او جدی نگرفتند. که اگر جدی گرفته بودند حاز اول هم نه مردم و نه کارشناسان این وعدە رئیسی را نیز م

ظار آنها این بود رای گیری را خالی نمی گذاشتند. اکثرا آن را به حساب تبلیغات کاذب انتخاباتی مرسوم در جمهوری اسالمی گذاشتند. انت

داقل همچنین رشد قیمت مسکن و اجارە خانه را متوقف یا ح که با این وعدە سرخرمن بتوانند برای مدتی هم که شدە سر مردم را گرم و

 .کند کنند که به دلیل بی باوری مردم به این وعدە رشد قیمت مسکن نیز مانند کاالهای مصرفی سرعت پیدا کرد

یز از ناتوانی اری نرسانه ها نیز گاه به گاهی با انتشار گزارشاتی از رشد قیمت مسکن وعدە دولت را به چالش می کشند. کارشناسان بسی

ه این دولت در اجرای این وعدە اشارە می کنند و معتقدند، نه مصالح و امکان مالی کافی برای ساختن یک میلیون مسکن وجود دارد ون

 .کار از دست دولت رئیسی بر می آید

از زیر  و شروط هایی برای خانه دار شدنمسئولین دولتی که خود از ابتدا بر این امر واقف بودند، حاال دارند یواش یواش با طرح شرط 

واریز  بار قول و قرارهایشان شانه خالی می کنند. افزایش سقف وام مسکن به یک میلیارد تومان و مشروط کردن پرداخت این وام به

کی از رئیسی" یکردن ماهانه قسط برای احراز شرایط وام به مدت حداقل پنج سال "یعنی یک سال بعد از پایان دورە ریاست جمهوری 

و  شرط و شروط های آنهاست. ظاهرا هدف از افزایش سقف وام مسکن جوانان پروژەای است در کنار پروژە ساخت یک میلیون مسکن
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سری مکمل آن. اما در واقع طرح و طریقی ست برای گرفتن قیمت خانه های وعدە دادە شدە و کاهش حجم نقدینگی و جبران بخشی از ک

ید است از طرح به عمل درآیدبودجه دولت که بع . 

فراد بی مسکن و با این وصف نباید انتظار داشت که قیمت مسکن با چنین طرح هایی کاهش آنچنان چشمگیری پیدا کند که با قدرت خرید ا

ود و قیمت ه شاجارە نشین تناسب داشته باشد. هنوزهم به درستی معلوم نیست که یک میلیون مسکن برای چه گروە هایی قرار است ساخت

روشی  آنها بر چه اساسی محاسبه و به چه صورتی پرداخت شود و تفاوت میان آنها با وام مسکن یک میلیاردی در چیست. ابهام گویی

 !است در سیاست برای گریز از پذیرفتن مسئولیت وعدەهای عملی نشدە

رد وص افزایش سقف وام مسکن جوانان به یک میلیاشهریور از قول "محمود شایان" مدیر عامل مسکن در خص ۱٧خبرگزاری تسنیم در 

 " :تومان نوشت

" ه بانک با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن جوانان را ب

د ها، مجدد پیشنهاتوجه به افزایش قیمت میلیون تومان افزایش یافت. با 400مرکزی داد. به این ترتیب این وام در تهران سال گذشته به 

انداز جوانان دادیم که مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار گرفتافزایش سقف وام به یک میلیارد تومان برای مسکن پس ". 

ح دولت ه طردر کنار افزایش وام مسکن، بورسی کردن مسکن نیز در نظر گرفته شدە که در واقع به نوعی ادامه و وسیعتر کردن دامن

ه دار روحانی برای خالی کردن جیب مردم به نفع سهامداران بزرگ در بازار بورس و تامین بخشی از کسر بودجه دولت به بهانه خان

 .کردن مردم است

  

ش زایاین اظهارات مدیرعامل بانک مسکن حاوی دو نکته اساسی است، اول اینکه رشد قیمت مسکن آنچنان است که دولت مجبور به اف

دا کند، که میلیونی سال گذشته به یک میلیارد شدە است، دوم اینکه اگر رشد قیمت و تورم با همین سرعت فعلی هم ادامه پی ٤۰۰وام از 

شه با وجود امکان آن منتفی نیست، ولو اینکه وعدە ایجاد یک میلیون خانه هم به فرض محال عملی شود، افراد فاقد مسکن باید برای همی

ب خود م آور مسکن فکر خانه دارشدن را از سرشان به در کنند. تنها امتیاز طرح مورد نظر مدیر عامل بانک مسکن نصیگرانی سرسا

هزار تومان پول از متقاضیان مسکن می گیرد، بدون  ۲۰۰سال ماهانه حداقل  ۱٥دولت می شود که حداقل به مدت پنج سال و حداکثر 

باشدآنکه مسکنی در اختیار آنان قرار دادە  . 

علوم نیست پنج تا پانزدە سال کسانی که فاقد مسکن هستند باید عالوە بر پیش پرداخت وام نگرفته منتظر وام بمانند، پس از آن هم م

 !مسئولین دولتی به وعدە شان عمل کنند یا مثل بقیه وعدە های گذشته شان زیر آن بزنند

سال یک کارگر و حقوق ماهانه یک بازنشسته تامین اجتماعی در صورتی که  ۳۰یک میلیارد وام برابر است با حداقل دستمزد قانونی 

 .آنها همه ی آن را دست نزدە کنار بگذارند

زیرا آنها یا  این شرایط میلیونها کارگران بخش غیر رسمی و حاشیه نشینان را که اکثر بی خانه ها را تشکیل می دهند شامل نخواهد شد،

ر این این یشان به نوعی غیر قانونی و اندک تر از آن تلقی می شود که شرایط اخذ وام را داشته باشند. بنا بفاقد درآمد هستند یا درآمدها

 .گروە بزرگ اعم از اینکه در چه سن و سالی قرار داشته باشند نمی توانند از این وام استفادە کنند

اری از موقتی بودن قرار دادهای کار و درآمد کارگران و بسی مانع جدی دیگر بر سر راە گرفتن وام نداشتن قرارداد کاری بلند مدت و

یار دشوار کارمندان است. هم اکنون هم پیداکردن مسکن اجارەای، ازدواج و خرید وسایل خانگی قسطی به دالیل فوق الذکر برای آنان بس

یا قادر نیست به آنها عمل کنداست. دولتی که آن همه وعدە و عید اشتغال، مسکن و ازدواج داد، معلوم می شود مایل و  . 

نونی خواهد جوانان نیز اگر بتوانند شغلی به دست آورند، نظر به سیاستهای مزدی حکومت دستمزدهای آنها کم و بیش در حدود شاغلین ک

 .بود. بنا بر این اکثریت آنها هم نمی توانند از وام یک میلیاردی بهرە گرفته و صاحب خانه شوند
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 عامل بانک مسکن اما حاوی دو نکته اساسی است، اول اینکه رشد قیمت مسکن آنچنان است که دولت مجبور بهاین اظهارات مدیر

لو اینکه میلیون به یک میلیارد شدە است، دوم اینکه اگر رشد قیمت و تورم با همین سرعت فعلی هم ادامه پیدا کند و ٤۰۰افزایش وام از 

ه در حال عملی شود، افراد فاقد مسکن باید برای همیشه فکر خانه دارشدن را از سرشان بوعدە ایجاد یک میلیون خانه هم به فرض م

سال  ۱٥کنند. تنها امتیاز طرح مورد نظر مدیر عامل بانک مسکن نصیب خود دولت می شود که حداقل به مدت پنج سال و حداکثر 

نکه مسکنی در اختیار آنان قرار دادە باشدهزار تومان پول از متقاضیان مسکن می گیرد، بدون آ ۲۰۰ماهانه حداقل  . 

های ریزی صورت گرفته شرکتمدیر عامل بانک مسکن در بخش دیگری از راە کارهای بانک مسکن گفت:" بر اساس برنامه

کنندزیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می ". 

ح دولت بورسی کردن مسکن نیز در نظر گرفته شدە که در واقع به نوعی ادامه و وسیعتر کردن دامنه طردر کنار افزایش وام مسکن، 

 .روحانی برای خالی کردن جیب مردم به نفع سهامداران بزرگ در بازار بورس و تامین بخشی از کسر بودجه دولت است

ند که با است حتی اگر شانس یافتن شغلی را داشته باشند، می دانآن جوانانی که دولت رئیسی به آنها قول خانه دار کردنشان را دادە 

سکن که تا دستمزدهایی که به آنها خواهند داد حتی نمی توانند شکمشان را سیر کنند، تا برسد به پرداخت اقساط وامهای یک میلیاردی م

جهای برای مردم انند طرح های مشابه تا کنونی نتیزندە هستند باید بپردازند. این طرح یک طرح برخاسته از یک تفکر بازاری است که م

 .عادی در بر نخواهد داشت و مشکلی از مشکالت متعدد آنان را رفع نخواهد کرد

د کرد. دولت از ابتدا گفته است در نظر دارد امکانات ساخت و ساز مسکن را فراهم و بقیه امور را به شرکتهای خصوصی واگذار خواه

الی که تغییر محسوسی در وضعیت کنونی قیمت مسکن بوجود نخواهد آمد. همین االن دە ها هزار خانه خ در این صورت طبیعی است

تری آمادە که توسط شرکتهای خصوصی ساخته شدە برای فروش و اجارە وجود دارند که بخاطر گران بودن قیمت و اجارە بهای آنها مش

ی ندارد. تا این اری و دستمزدهایی است که هیچ تناسبی با هزینه های زندگندارند. مشکل کمبود مسکن نیست، مشکل گرانی مسکن، بیک

ردم تناسب ایجاد نشود وضعیت اگر بدتر نشود به همین منوال باقی خواهد ماند. دولت با دادن وعدەهای کاذب از جمله خانه دار کردن م

 امه دهد. قیمت اجارە بهای مسکن در حال حاضر بیش ازوقت می خرد تا بتواند عدم تناسب بین دستمزدها و هزینه های زندگی را اد

از تامین  دستمزد ماهانه کارگران و کارمندان حداقل بگیر است. بهمین خاطر است که مسئولین دولتی مرتب وعدە مسکن به مردم درماندە

 .هزینه مسکن را می دهند

عاونی ز مناسبترین آنها قرار دادن زمین و تسهیالت در اختیار تراە هایی برای تامین مسکن مناسب و ارزان وجود داشته و دارد. یکی ا

وی های مسکن کارگری و کارمندی است. هم اکنون صدها پروژە ناتمام خانه سازی به دلیل ندادن تسهیالت و گرانی ساخت و سازی ر

م می رسید یارشان قرار می گرفت به اتمادست تعاونی های مسکن باقی ماندە است. این پروژە ها اگر به موقع مصالح و تسهیالت در اخت

اونی به و شامل افزایش تورم فلج کنندە در اثر مرور زمان نمی شدند. در تمام سالهای گذشته کارگران و کارمندان عضو شرکتهای تع

بخش  م پذیرشکرات از بابت امتناع دولت از دادن تسهیالت شکایت و تظاهرات کردند. منتهی نگاە بازاری حاکم بر حکومت به رغ

م را از تعاون در قانون اساسی از آن رویگردان است و از این بخش حمایت که نمی کند هیچ، موانع بر سر راه شان ایجاد می کند تا مرد

ال که به تعاونی ها رویگردان نماید. بهمین جهت سهم و نقش بخش تعاون در اقتصاد سال به سال کمتر شدە است.در سالگرد روزی در س

ه تعاون نام گذاری شدە معموال مسئولین ذیربط همه ساله گزارشاتی از اعمال ناکردە خود ارائه می دهند و وعدەهایی می دهند که ننام 

دارند و نه آنها را عملی می کنند واقعیت  

 

 

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

ی مدنی و سیایس زندانی باید آزاد شوند !کارگران و فعالی   



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 613 ۱۳۶ مارهش ۲۰۲۱سپتامبر۱۰ ، برابر۱۴۰۰وریشهر۱۹ جمعه   

 

 

- 4 - 

 ُجنگ کارگری

 تاریخ و تئوری تعاونیها بخش سوم

 نوشتۀ موریس آلتمان

 

 

 

ذار، جماعات یا ین نوع تعاونیها دو یا چند گروه عضو دارند کە ممکن است کارگر باشند، مصرف کننده باشند یا تولیدکننده، سرمایە گا

یم کردن گروه هائی از افراد در درون یک تعاونی، و از این طریق سهدولت. این نوع تعاونی از قابلیت تجمیع عالئق افراد گوناگون و 

نتی همۀ آنان در یک تعاونی خاص برخوردار است. برای مثال، یک تعاونی مصرف، با دادن امکان عضویت بە کارگران، یک تعاونی س

مصرف  شود. بە عبارت دیگر یک تعاونیمصرف را بە تعاونی ای فرا می برد کە در آن منافع کارگران نیز بە کفابت نمایندگی می 

. وجوهی از یک تعاونی کارگری را کسب می کند  

ا وسائل، این نوع تعاونی خاصە در بخش کشاورزی دارای اهمیت بسیار است. در این نوع تعاونی کشاورزان تعاونی را برپا می کنند ت\

ی، مصرف شخصی، بە قیمت ارزانتری در قیاس با خرید انفراد خدمات و کاالهای مورد نیازشان را، خواه برای کار باشد خواه برای

ر اند، بهره تأمین کنند.بە این ترتیب آنها قادر می شوند از مزایای معامالتی کە مشخصاً در صورت حجم بیشتر و تداوم شان باصرفە ت

 گیرند. مدیریت در این نوع تعاونیها روگرفتی از مدیریت در شرکتهای سنتی است.

تعاونی بازاریابی- ۷  

ازاریابی این نوع تعاونی منافع تولیدکنندگان در امور بازاریابی در میان خرده فروشان و عمده فروشان همسو می کند. یک تعاونی ب

کان می ام همچنین اقداماتی چون انبار کاالها، پردازش و بستە بندیها آنها را نیز بە عهده گیرد. این تعاونیها، برای مثال، بە کشاورزان

رت دهند کە از مزایای انبارداری بزرگ ابعاد و متداوم بهره گیرند و بە این ترتیب درآمد خالص سان را افزایش دهند، اما همچنین قد

ریق چانە زنی و بازاریابی اعضایشان را تقویت می کنند. بە عالوه، یک تعاونی بازاریابی می تواند بە ثبات درآمد اعضایش از ط

های های خود کمک کند و در صورت نوسان قیمتها در بازار، درآمد نسبتاً ثابتی را برای آنان تضمین کند. تعاونیظرفیت موجودی

انعطاف الزم در  بازاریابی نیز، مثل باقی تعاونیها، باید در جریان تغییر ساختار بازارها، توجە الزم را بە کارآئی و همچنین حفظ قابلیت

ە خواهند کە اعضای آنها نصیب خواهند برد، مبذول دارند. در غیر این صورت با خطر ورشکستگی مواج تعیین قیمتها و سود و زیانی

 شد.

https://bepish.org/taxonomy/term/2523
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تعاونی های نسل جدید- ٨  

رزش افزا این نوع تعاونیها گاه تعاونی موج نو یا تعاونی ارزش افزا نیز نامیده می شوند، اگرچە کە تعاونیهای از انواع کالسیک هم ا

وت نام بە نوع معینی از تعاونیها از آن روست کە آنها مواد خام ورودی شان را کم یا زیاد پردازش می کنند، مثالً ت هستند. اطالق این

ک آن اند، مال-فرنگی را مربا می کنند یا گندم را آرد. تعاونی نسل جدید نوعاً در بخش کشاورزی تشکیل می شود. کشاورزان کە عضو

. این ە انگیزه و امید کسب درآمد بیشتر از طریق فعالیتهای ارزش افزای بیشتر، تأمین می کنندمواد خام الزم برای پردازش را ب

سنتی عضویت  اعضایشان اند. اما برخالف بسیاری از تعاونیهای-تعاونیها نیز عیناً مانند بیشترین تعاونیهای سنتی، زیر کنترل مالک

ردار زارها، امکانات و آمادگی برای تأمین یک سهم سرمایە قابل توجە برخودر تعاونیهای نسل جدید محدود بە کسانی است کە از اب

 ً  ارزش افزوده باشند. این کیفیت بنیۀ مالی الزم برای فعالیت تعاونی و ایجاد کسب و کار ارزش افزا و رقابتی را فراهم می آورد و غالیا

هم )کشاورز( موظف است و همچنین حق دارد در تعاونی س را بە تناسب سهم سهامداران در بین آنان تقسیم می کند. عضو تعاونی

تر از "قیمت داشتە باشد. هرپاه عضوی بخواهد از عضویت در تعاونی کناره بگیرد، می تواند سهامش را بە قیمتی برابر یا کمتر یا بیش

 سهم" در بازار سهام بفروشد.

تعاونیهای چندگروهی - ۹  

ذار، جماعات یا دارند کە ممکن است کارگر باشند، مصرف کننده باشند یا تولیدکننده، سرمایە گ این نوع تعاونیها دو یا چند گروه عضو

یم کردن دولت. این نوع تعاونی از قابلیت تجمیع عالئق افراد گوناگون و گروه هائی از افراد در درون یک تعاونی، و از این طریق سه

نتی ل، یک تعاونی مصرف، با دادن امکان عضویت بە کارگران، یک تعاونی سهمۀ آنان در یک تعاونی خاص برخوردار است. برای مثا

مصرف  مصرف را بە تعاونی ای فرا می برد کە در آن منافع کارگران نیز بە کفابت نمایندگی می شود. بە عبارت دیگر یک تعاونی

داشتە  ، خاصە اط نظر کارآئی، برای تعاونیوجوهی از یک تعاونی کارگری را کسب می کند. این نوع تعاونی می تواند مزایای کافی

و  باشد. هر تعاونی کە بتواند بە نحوی از انحاء دولت، جماعات، یا بخش خصوصی را در درون خود نمایندگی کند، دامنۀ سهامداران

لی عضای هستۀ اصپایۀ دانش تعاونی را تقویت می کند و بە عالوه ریسکهای احتمالی متوجە تعاونی را می پراکند، بدون آن کە ا

 تعاونی کنترل آن را از دست دهند.

تعاونی احتماعی - ۱۰  

تی، همچون مراقبت روزانە، خدمات بهداش –این، نوع خاصی از تعاونی چندگروهی است کە تأمین کنندگان و کاربران خدمات اجتماعی 

یا  ند کە شرکتهای بخش خصوصی نمی خواهندنظافت خانە و آموزش شغلی را گرد هم می آورد. این تعاونی خدماتی را عرضە می ک

مانند. البتە و کار داوطلبانە می توانند سر پا ب  نمی توانند عرضە کنند. چنین تعاونیهایی غالباً با اتکا بە یارانە ها، کمک های خیریە

ود ادامە دهند.تأمین کنندگان غیرتعاونی این دست خدمات نیز غالباً فقط با کمک دولت است کە می توانند بە کار خ  

 

 

 

 

 

ان برای افزایش دستمزد حمایت کن !یماز مبارزات کارگران و مزدبگی   
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 !مقصر اصلی دولت است، فرافکنی نکنید

 صادق

 

:به نوشته خبرگزاری ایلنا محمد علی براتی که ایلنا از او او با عنوان فعال کارگری در قروە کردستان نام بردە، گفته است  

" واهد شدخطر بیندازند، معاش بازنشستگان کارگری بیش از قبل بحرانی خها و منابع سازمان را به ای، ورودیاگر بخواهند با هر طرح یا برنامه ". 

ع دولت و مجلس از صحبت این کارگر بازنشسته به نظر می رسد واکنشی باشد نسبت به برنامه دولت رئیسی جهت کاهش حق بیمه کارفرمایان و امتنا

شوراهای  و واکنشهای کم و بیش مشابه ای از طرف عناصر وابسته به تصویب الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان. در هفته های اخیر سخنان

یی هستند اسالمی، انجمن های صنفی و برخی از مسئولین خانه کار در معلوماجتماعی. بخشی از معترضین به سخنان و تصمیمات وزیر کار همان ها

وزارت او را  شی و انتشار آن در خبرگزاری ایلنا خواستند به وی رای وکه قبل از رای مجلس به عبدلملکی با نوشتن نامه از نمایندگان مجلس فرمای

اند، اما این تصویب نمایند. حال شاید کمی عجیب به نظر برسد که آنها هنوز چند هفته از انتخاب او به وزارت به گالیه و شکوائیه از وی روی آوردە

 .رفتار آنها مسبوق به سابقه است و به کرات چنین کردەاند

بدهی  دهد؛ دولتمد علی براتی در ادامه گالیه خود از وزیر جدید کار گفت: امروز مستمری بازنشستگان به اندازه یک هفته از هر ماه کفاف میمح

یش دهد یا گوید افزاقانون تامین اجتماعی می ۹۶خود به سازمان را نپرداخته و تامین اجتماعی نتواسته مستمری بازنشستگان را به آن اندازه که ماده 

 ها نیز به خطر خواهدسازی مطلوب و قابل قبول به اجرا دربیاورد. اگر بخواهند منابع سازمان را مورد تهدید قرار دهند، همین حداقلیک همسان

 .افتاد

ر اصلی که کسی سوی مقصتا اینجا هیچ کدام از حرفهای این کارگر بازنشسته نادرست نیستند، اما عجیب آن است که او بجای گرفتن انگشت اتهام ب

را ظاهرا  جز دولت و وزیر کار نیست، انگشت خود را بسوی کارمندان و کارکنان دولت می گیرد و اندک دستمزد بیشتر آنها نسبت به کارگران

بازنشستگان  حقوق مقصر می داند و به درست یا غلط خبرگزاری ایلنا از قول او می نویسد:" به گفته وی، فاصله دستمزد بازنشستگان کارگری و

رق مختلف از آمیز و افزایش حقوق کارمندان شاغل به طهای تبعیضزیرمجموعه دولت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، دلیل آن نیز سیاست

شوداخت نمیکارگران پردگیرد؛ این در حالیست که هیچ کدام از این مزایا به جمله پرداخت فوق العاده ویژه است که به بازنشستگان نیز تعلق می ." 

کارگران را بسوی  این گونه برخورد اثر القائات تفرقه افکنانه رهبران تشکلهای حکومتی است که تالش کردە و می کنند با فرافکنی خشم و اعتراض

بود  نمونه های این نوع برخورد تالشیگروەهای دیگر مزد بگیر منحرف و آنها را رودروی هم قرار دهند. آنها بارها این کار را کردەاند. تازە ترین 

ه به دلیل که آنها چندین بار برای ایجاد تفرقه در میان کارگران رسمی نفت و کارگران پیمانکاری ها که در اعتصاب هستند کردند. خوشبختان

ود و به زیان دولت و کارفرمایان تمام می ش هوشیاریو درایت رهبران اعتصاب نفت این تالشها بی نتیجه ماند. این گونه برخورد کردن ها تنها به سود

دن در تشکلهای مبارزە مشترک زحمتکشان است. کارگران خود باید برای افزایش دستمزد ها و حقوق بازنشستگی و دیگر مطالبات شان با متشکل ش

 .مستقل کارگری بطور جدی مبارزە کنند

ی  بە رسکوب !آنها پایان دهید سندیکاه ها و تشکلهای کارگری مستقل و پیگرد فعالی   
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 گسترش دامنە اعتصاب و اعتراضات کارگران پیمانی نفت

شرکت که پس  اعتصاب و اعتراضات در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفته نیز استمرار و افزایش پیدا کرد. کارگران چند

قرارهایشان  بودند، به دلیل خلف وعدە کارفرمایان و نقض از توافق کارفرمایان با خواسته های اصلی و عاجل شان به سر کار بازگشته

استه هایشان دوبارە به صف اعتصابیون پیوستند. پیوستن دوبارە آنها به اعتصاب از عزم کارگران برای ادامه مبارزە تا رسیدن به خو

 .دارد

ن منتشر کرد نوشتشورای رهبری اعتراضات در گزارشی که در خصوص خلف وعدە و پیمان شکنی های کارفرمایا : 

 در برابر خلف وعده های پیمانکاران همکاران ما ایستاده اند

" ران به هر روز اخبار جدیدی از اعتراض همکارانی که با وعده و وعید پیمانکاران به کار بازگشته اند بخاطر خلف وعده های پیمانکا

نفر از همکاران ما در شرکت ۱۳۰دستمان میرسد. از جمله بنا بر خبری دریافتی هفته گذشته   pomc  پیمانکار مجتمع گاز به  ۱۳فاز

مقابل ساختمان اداری تجمع شرکت کردند. همچنین طبق خبر  ۱۴،۱۴دلیل عدم شفافیت قرارداد و کمبود امکانات خدمات رفاهی و تردد 

ه شده توسط پیمانکار در رابطه سطح بخاطر زدن زیر وعده های داد ۱٤٧شرکت تناوب در ونیت  ۱٤دیگری کارگران شاغل در فاز 

 "مزد توافق شده تصمیم به تعطیل کار و بازگشت به اعتصاب را گرفته اند

 :و در گزارش دیگری شورای سازماندهی می نویسد

" دوباره  به سرکار بنا بر خبرهای دریافتی کارگران پتروشیمی کاویان عسلویه بخاطر خلف وعده های پیمانکاران بعد از دو هفته بازگشت

نفر از کارگران اعتصابی را به اداره  ٥دست به اعتصاب زدند. بنا بر خبر مدیریت کاویان عسلویه عالوه بر عملی نکردن وعده ها 

مان بازگشت اطالعات معرفی کرده است. در پاسخ به این توطئه گری این کارگران دوباره به اعتصاب برگشته و اعالم کرده اند که تا ز

ه ران بازداشتی و تحقق مطالبات خود به اعتصاب ادامه میدهند. قلدری های پیمانکاران از جمله معرفی همکاران ما ببه کار کارگ

مکاران اخراجی اطالعات و یا اخراج آنها نباید بی پاسخ بماند. تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده باید بسته شوند و بازگشت به کار ه

ن قرار بگیردباید در لیست اول مطالباتما ". 
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بیر و در این گزارش مصمم بودن کارگران روی خواسته هایشان و ادامه اعتصاب تا رسیدن به آنها آشکارتر از آن است که نیاز به تع

 . .تفسیر داشته باشد

ران اعتصابی گدر یک واکنش دیگر در برابر تصمیم وزیر کار دولت رئیسی برای تعدیل دستمزدها و مزایای شغلی عموم کارگران، کار

ارگری در چهارشنبه هفته جاری با تجمع گستردە در برابر مجلس اعتراض شان را نسبت به سیاستهای دولت دست راستی و ضد ک

 .رئیسی، مجلس ارتجاع و کارفرمایان هم دست آنها اعالم و خواستار افزایش دستمزد و سایر مطالبات خود شدند

تضات کارگران پیمانی نفت در گزارشی که از این تجمع اعتراضی منتشر کرد نوشکانال تلگرامی شورای سازماندهی اعترا : 

شهریور جمعی از همکاران پروژه ای ما ۱٧امروز   . 

روز مرخصی و  ۱۰-روز کار  ۲۰با در دست داشتن دستنوشته هایی با مضمون افزایش مزد به میزان تورم و سختی کار و 

لت نمیپذیرد بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات تاکید کردندخواستهایمان و شعار کارگر میمیرد ذ . 

افقات مزدی یک روز از اعتصاب سراسری ما میگذرد و هنوز پاسخ نگرفته ایم. ما خواستار افزایش حقوق بر اساس باالترین توهشتاد و

میلیون باشد. ما  ۱۲زد هیچ کارگری نباید کمتر از که توسط همکاران ما با پیمانکاران در رده های مختلف شغلی شده هستیم و میگوییم م

یژه اقتصادی خواستار بهبود وضع کمپها و غذا در حد قابل قبول هستیم. مطالبه اصلی ما حذف پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق و

تصمیم  دهی بر برپایی مجمع عمومی واست. ما مطالبات خود را با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراضی مان پیگیر هستیم. شورای سازمان

 .گیری متحدانه و انتخاب نمایندگان واقعی و آماده بودن برای مذاکره جمعی با پیمانکاران تاکید دارد

 تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی در بندر امام

 ۱٦امام در  گران پتروشیمی بندربنا به گزارشات دیگری که در همین کانال از تداوم اعتراضات در شرکتهای نفتی منتشر شدە، کار

 .شهریور با خواسته های مشابه سایر اعتصابیون در مقابل شرکت تجمع نمودند

ای اصلی به نوشته این کانال که گزارشات موثق و سانسور نشدەای از اعتراضات کارگران صنعت نفت را منتشر می کند خواسته ه

 :کارگران پیمانی و قراردادی در نفت

" ی مان اط پیمانکاران و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی و بهبود شرایط کاری، ایمنی محیط کار و وضع معیشتجمع شدن بس

 ."است

 سندیکای کارگران واحد خواستار بازنگری و اجرای فوری طرح طبقە بندی مشاغل شد

جرای طرح راض به تعلل هایی که در بازنگری و ااین سندیکا در بیانیهی اخطار گونهای که در میانه هفته جاری منتشر کرد ضمن اعت

طرح طبقه  طبقه بندی مشاغل در شرکت اتوبوسرانی تا کنون انجام گرفته از مدیران شرکت واحد خواست که هرچه زودتر بازنگری در

 :بندی را به اتمام برساند و آن را به اجرا درآورد. به نوشته بیانیه

ه در شرایط بحرانی نه تنها درحقوق بازنشستگی کارگران و رانندگان شاغل تاثیر گذار است، بلکاجرای این طرح در این وضعیت  "

مت کش و سخت معیشتی و گرانی افسار گسیخته میتواند گوشه ای از مشکالت معیشتی، درمانی و آموزشی رانندگان و کارگران زح

 ."بازنشستگان را تامین کند

ان کاشی بروجردسالە کارگران سام ۷ادامە سرگردانی   

با خلف  پرداخت حق سنوات و دیون مزدی کارگران سامان کاشی که قرار بود یک هفته بعد از آخرین تجمع آنها انجام شود، این بار نیز

سال از تعطیل کردن کارخانه هنوز بخشی از مطالبات مزدی کارگران  ٧وعدە مسئولین انجام نشد. به گفته کارگران با وجود گذشت 
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کارگر اعالم ورشکستگی کردە است. دولت نیز تا کنون  ۳٥۰نشدە اند. کارفرما برای شانه خالی کردن از پرداخت دیون خود به  پرداخت

 .اقدامی برای پرداخت طلب های مزدی کارگران نکردە است که البته رویه دولت مقابل کارگران همیشه چنین بودە است

 تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات

ن گریزی ران شرکتی مخابرات در این هفته بار دیگر در اعتراض به امتناع شرکت مخابرات از تبدیل قراردادهای شغلی و قانوکارگ

حتی از اجرای  مدیران این شرکت دست به اعتراض زدند. به گفته معترضین به رغم تصویب تغییر وضعیت استخدامی مدیران مخابرات

رزندقانون مصوب مجلس نیز امتناع می و . 

ستاد اجرایی  خبرنگار خبرگزاری ایلنا در خصوص علت تجمع کارگران معترض نوشت: " کارکنان شرکتی مخابرات صبح امروز مقابل

 .فرمان امام دست به تجمع صنفی زدند

 اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب در اسکلە مجیدیە و یک خبر دریافتی دیگر

ه تعیین تکلیف م شهریور ماه کاربران کریپتولند شرکت تهران جنوب در اسکله مجیدیه با مطالببنا بر خبرهای منتشر شده روز سیزده -

ت خود تا وضعیت نابسامان شغلی و معیشتی و در اعتراض به عدم پاسخ مسئولین به خواستهایشان تجمع کردند و بر ادامه اعتراضا

دند و خواستار اعتصابی در محل رسیدگی به حسابرسی کاربران جمع شرسیدن به مطالباتشان تاکید کردند. در تجمع این روز کارگران 

 .حضور نماینده دادستانی برای پاسخگویی گردیدند

- عتراضات همانطور که تاکید کردیم یک مطالبه فوری کارگرا ن نفت واکسیناسیون رایگان و همگانی است. در عسلویه زیر فشار ا

سال واکسیناسیون شده اند. همینطور در برخی دیگر از مراکز نفتی  ٤۰ر خبر ها سنین باالی همکاران ما واکسیناسیون آغاز شد و بنا ب

ی سازمان واکسیناسیون در جریان است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ضمن اعتراض بر عدم اجرایی شدن پروتکل ها

ین مساله بازداشت شده اند، اعالم نمودبهداشت جهانی حمایت خود را از وکالیی که بخاطر اعتراضشان به هم  

 منبع:شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

 !کار از طومار نویسی گذشتە است، راە کار موثر اعتصاب است و پیوستن بە اعتصاب سراسری

افزایش حقوق ها و حذف  نفر از کارگران پیمانی نفت با جمع آوری طوماری خواستار ۱۹۰۰به نوشته خبرگزاری ایلنا بالغ بر 

ون پیمانکاران شدەاند. واقعیت این است که طومار نویسی ها و مراجعات و شکایات کارگران به مسئولین و نهادهای دولتی تا کن

رستاران، کوچکترین اثری در رویه دولت و کارفرمایان نسبت به حقوق و مطالبات کارگران نداشتهاند. هرچه که کارگران، معلمان، پ

در وسط  نشستگان و سایر زحمت کشان به دست آوردەاند، بی برو برگرد از نتایج اعتصابات بودەاند. هم از این رو طومار نویسیباز

یگری ندارد. اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز ، عالوە بر اینکه ایجاد انحراف و تضعیف اعتصاب و توهم پراکنی است، خاصیت د

ماە است  ۳طرف کارفرمایان اگر صورت گرفته، نتیجه همین اعتصاب سراسری است که نزدیک به هم اکنون عقب نشینی هایی از 

 .جریان دارد

 .!اولین اقدام رسمی برای کاهش دستمزدها و عیدی کارگران توسط توسط سازمان برنامە دولت رئیسی انجام شد

های  گام برای تعدیل دستمزدها که وعدە آن را به اتاق همانطور که پیشبینی شدە بود سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی اولین

 .بازرگانی دادە بود برداشت

درصد کاهش داد و در ظاهر با افزایش  ٥۰این سازمان در ابالغیه خود که متن آن در رسانه ها منتشر شد، عیدی کارگران را بیش از 

درصدی در دستمزدها محسوب می  ٤۰درصدی کاهش  ٥۰ه تورم درصد بهدستمزد ها در سال آیندە موافقت کرد. که در واقع نظر ب ۱۰

!شود  
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ا به شورای این ابالغیه مخالف قانون کار هم هست. زیرا تعیین دستمزد سالیانه را اوال تابع میزان تورم و سبد هزینه ها نمودە، ثانیا آنر

وانین موجود نداردعالی کار واگذار کردە است. یعنی اینکه سازمان برنامه حق این کار را مطابق ق . 

 .بهمین جهت این اقدام را باید نخستین قدم برای امحاء ته ماندە قانون کار هم تلقی کرد

تم این من از پیش از انتصابات ریاست جمهوری بر اساس ارزیابی و تجربهای که از ترکیب حامیان دولت رئیسی و کارکرد آنها داش

د درصد معتقدم که اگر از هم اکنون مبارزە جدی و عملی با این اقدامات دولت ضد کارگری و صاقدامات را پیشبینی کردە بودم. االن هم 

هند نهادکارفرمایی و عدالت ستیز و سرکوبگر انجام نگیرد، آنها اقدامات فقر آور تری را علیه کارگران و مزد بگیران به اجرا خوا ! 

توسط توسط سازمان برنامه دولت رئیسی انجام شداولین اقدام رسمی برای کاهش دستمزدها و عیدی کارگران  !. 

های  همانطور که پیشبینی شدە بود سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی اولین گام برای تعدیل دستمزدها که وعدە آن را به اتاق

 .بازرگانی دادە بود برداشت

درصد کاهش داد و در ظاهر با افزایش  ٥۰ان را بیش از این سازمان در ابالغیه خود که متن آن در رسانه ها منتشر شد، عیدی کارگر

درصدی در دستمزدها محسوب می  ٤۰درصدی کاهش  ٥۰درصد بهدستمزد ها در سال آیندە موافقت کرد. که در واقع نظر به تورم  ۱۰

 !شود

ا به شورای بد هزینه ها نمودە، ثانیا آنراین ابالغیه مخالف قانون کار هم هست. زیرا تعیین دستمزد سالیانه را اوال تابع میزان تورم و س

 .عالی کار واگذار کردە است. یعنی اینکه سازمان برنامه حق این کار را مطابق قوانین موجود ندارد

 .بهمین جهت این اقدام را باید نخستین قدم برای امحاء ته ماندە قانون کار هم تلقی کرد

م این اقدامات ابی و تجربهای که از ترکیب حامیان دولت رئیسی و کارکرد آنها داشتما پیش از انتصابات ریاست جمهوری بر اساس ارزی

د را پیشبینی کردە بودم. االن هم معتقدیم که اگر از هم اکنون مبارزە جدی و عملی با این اقدامات دولت ضد کارگری و صد درص

هند نهادر تری را علیه کارگران و مزد بگیران به اجرا خواکارفرمایی و عدالت ستیز و سرکوبگر انجام نگیرد، آنها اقدامات فقر آو ! 

 تجمع آموزشیاران اخراجی نهضتت سواد آموزی مقابل مجلس

سال سابقه آموزشی  ۱٥تا  ۱۰جمع کثیری از آموزشیاران نهضت سواد آموز که بخاطر قبول نشدن در آزمون استخدامی با وجود داشتن 

 ۳در اعتراض به اخراج خود در مقابل مجلس تجمع کردند. معترضین بیکار شدە که تعدادشان  شهریور ۱۳از کار اخراج شدەاند، در 

 .هزار نفر ذکر شدە از شهرهای مختلف به تهران آمدە بودند

 ":خبر گزاری ایلنا به نقل از یکی از معترضین تجمع کنندە نوشت.

غام معلمان قرآن و امور فرهنگی و پرورشی )طرح امین( افزود: یاران نهضت سوادآموزی و اداو با ناعادالنه خواندن آزمون آموزش

همگی در این آزمون قبول شدند اما با قرار دادن حد  ۲۰معلمان قرآنی و امور فرهنگی و پرورشی )طرح امین( با حد نصاب نمره 

سه هزار نفر دیگر مجددا از برای شش هزار آموزشیاران نهضت سوادآموزی جا مانده از آزمون سال گذشته حدود  ۳۵نصاب نمره 

 ."آزمون جا ماندند

 تجمع اعتراضی کارنامە سبز ها بە روز پنجم کشیدە شد

شهریور نیز ادامه یافت و  ۱٧که پنج روز پیش شروع شد در روز چهارشنبه  ۹۹تجمع اعتراضی قبول شدگان در آزمون سراسری سال 

ود را سبزها" موسوم هستند در پنجمین روز مقابل آموزش و پرورش تجمع خ پنج روزە شد. این گروە از قبول شدگان که به "کارنامه

وند ولی برگزار کردند. خواست اصلی معترضین استخدام در آموزش و پرورش است و قرار بودە که پس از قبولی در آزمون استخدام ش

دە استآموزش و پرورش از استخدام آنها با وجود کمبود کادر آموزشی تا کنون خودداری نمو . 
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. 

 فشار بە فعالین کانون های صنفی معلمان دم بە دم بیشتر می شود

د و عدە ی زیادتری از تقریبا هفتهای نیست که یک یا چند معلم حق طلب به دلیل فعالیت های سندیکایی به شکلی تحت پیگرد قرار نگیرن

صنفی  ر جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکلهایطرف پاسداران ارتجاع و بی عدالتی هدف انواع تهدیدها قرا نگیرند. احصا

 کرج و بازداشت غالمرضا غالمی دبیر شیمی آموزش و پرورش شیراز، در این هفته حاکی از ۲فرهنگیان ایران توسط ظلم سرای ناحیه 

ین فرهنگی خوشبختانه سنگین به فعالتشدید فشار علیه تشکلهای صنفی فرهنگیان است. با این همه این بگیر و ببند ها و تحمیل هزینه های 

آنها را برای  نتوانسته اند مانع تالشهای حق طلبانه آنها شوند. این تشکلها در دل فرهنگیان آگاە کشور چنان نفوذ کردەاند که بر کندن

داریم.  ت به این عزیزانسرکردگان استبداد و بی عدالتی ناممکن کردە است. دوستان، آزادگان، هم میهنان عدالتخواە، ما هم دینی نسب

انسانهای  ساکت ننشینید، اگر امروز واکنش نشان ندهیم فردا نوبت به خود ما خواهد رسید. هر طور که می توانید دئین خودتان به این

یم. مایت کنفرهیخته و آزادیخواە که برای آزادی و عدالت کمر همت بستهاند و از جان و رفاە خود و خانوادە های شان مایه می گذارند ح

 !هر تالشی ولو کوچک در این راە مطمعن باشید موثر است. قطرە قطرە جمع گردد وانگهی دریا شود

!تاکید دوبارە سندیکای هفت تپە بر تشکل، همبستگی و ادامە مبارزە بعد از پیروزی اولیە  

شر کردبه دولت بیانیهی تازەای منتسندیکای کارگران هفت تپه بمناسبت موفقیعت نخستین کارگران در برگرداندن کارخانه  . 

 :متن بیانیه به نقل از کانال تلگرامی سندیکا

 بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه

 !پیش روی کارگران هفت تپه در گروی متشکل شدن هر چه بیشتر است

 .صاحبان سرمایه و حاکمان کامال متشکل اند

زیادی بیاورند نمیتوانند در مقابل سرمایه داران متشکل مقابله کنند و دوام کارگران بدون تشکل یابی، فعالیت جمعی و تصمیات جمعی . 

ا بهمراه سازماندهی هر چه بهتر کارگران، شرایط بهتر، دخالت بیشتر و تاثیر گذاری موثرتردر تمامی عرصه های زندگی و مبارزه ر

 .خواهد داشت

ری در مقابل ما قرار داردگام اول را با موفقیت به اتمام رسانده ایم، گامهای بیشما . 

 .موفقیت تاکنونی ما درهفت تپه مدیون اتحاد و همبستگی کارگران و حمایت دیگر هم طبقه ای هایمان میباشد

 .صاحبان سرمایه و حاکمان کامال متشکل اند

زیادی بیاورند ه کنند و دوامکارگران بدون تشکل یابی، فعالیت جمعی و تصمیات جمعی نمیتوانند در مقابل سرمایه داران متشکل مقابل . 

ر و حربه ای از بدو تاسیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سرمایه داران ، نمایندگان و حاکمان ریز و درشت برعلیه آن از هر ابزا

کارگران  شد که سندیکایاستفاده کردند تا آنرا لکه دار و یا از میدان بدر کنند و یا منحل نماینند. اما موفق نشدند و موفق هم نخواهند 

 .نیشکر هفت تپه را به زانو در آورند

است که  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواب راحت را از سرمایه داران گرفته است، آنچنان وحشتی در میان آنان به راه انداخته

وستان نادان ستفاده ازجاسوسان، با استفاده از ددیوانه وار با تهدید، با ابزارهای نظامی و امنیتی، با دستگیری و حکم صادر کردن، با ا

 .کمر به مقابله علیه تشکل کارگران، سندیکای کارگران هفت تپه بسته اند
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انهای هفت سرمایه داران، کارفرمایان، دولتشان و تمامی حامیانشان به وحشت افتاده اند، چون شبح سندیکای کارگران هفت تپه در آسم

شت و گذار استتپه، در آسمان ایران در گ . 

 !کارگران هفت تپه

معی، مبارزه را تا به سندیکای خود، تشکل مستقل خود، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بپیوندید تا متحد و متشکل با تصمیات ج

 .پیروزی نهایی علیه ستمگران، استثمارگران برای منافع جمعی مان به بهترین شکل ادامه دهیم

 !کارگران ایران

که چیزی جز  گی و حمایت و ادامه راه کارگران هفت تپه، در هر محل کار، کارخانه و کارگاه، تضمینی برای آلترناتیو کارگرانبا همبست

ت، یاری رفع فقر، بیکاری، بی خانمانی، بی امکاناتی و یک زندگی تامین و انسانی برای تمامی کارگران و تمامی مردم در ایران اس

 .رسانید

ی تشکل یابی هر چه بیشتر کارگران و سازماندهی هر چه بهتر جمعی ما کارگران استپیروزی ما در گرو . 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۴۰۰اردیبهشت ۲۵  

 

 

ی ک !نددولت موظف است واکسن و امکان درمان بیماران و معیشت تیه دستان و آسیب دیدگان از کرونا را تامی   

 

!همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند دولت باید بە  

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

ج

ید:   بگیر

sabosob@gmail.com 

نگ کارگ
ُ

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

 خلق( را یم توانید در آدرس زیر ببینید: 

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

mailto:sabosob@gmail.com
https://bepish.org/taxonomy/term/457

