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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  
!تاق های بازرگانی همە چیز را برای خودشان یکجا می خواهندا  

 صادق کار

 

 

آن  زمانی کە پای قانون کار در میان باشد، خواهان نابودی آن هستند و خودشان حتی زودتر از مجلس و دولت برای از میان برداشتن

دیکا نمی دستمزدها را کاهش می دهند، بە کارگر اجازە تشکیل سندست بکار شدەاند و بی قانونی را در موسسات شان برقرار کردەاند. 

ە دار آزاد دهند، از کارگر قرارداد سفید امضا می گیرند، حق بیمە و دستمزد کارگر را نمی دهند... اینها کدام یک قانونی هستند؟ سرمای

تگیری و رای خودش داشتە باشد، بدون ترس از دسباشد تا هر جور کە خواست با کارگر رفتار کند، سندیکا و اتحادیە و فدراسیون ب

تعاونی  زندان حرف اش را بە کرسی بنشاند، کاالها و اجناس خود را بە هر قیمتی کە خواست بفروشد. میدان رقابت بر بخش دولتی و

 ی و قالیباف را در راسرا ببندد و یکە و تنها بر بازار تولید و تجارت جوالن دهد و کارگزاران و عوامل خودش همچون رئیسی، اژە

هند؟نهادهای قدرت بگمارد! اینها مگر چند درصد از جمعیت کشور هستند، کە همە امتیازات یک کشور را یکجا برای خودشان می خوا  

یم با روز پیش گزارشی از نشست روسای اتاق های بازرگانی و کارفرمایی با اژەای رئیس قوە قضائیه رژ ۳روزنامه "دنیای اقتصاد" 

خواسته خود از قوە قضایی رژیم را طلب  ۱٤مطالبه از قاض القضات"را مننتشر کرد. در این نشست روسای اتاق بازرگانی ۱٤عنوان " 

رئیسی برگزار  کردند. نشست مشابهای نیز در هفته قبل از انتصابات ریاست جمهوری بین تعداد دیگری از روسای اتاق های بازرگانی با

ن سرمایه روسای سازمانهای کارفرمایی در هر دو جلسه کم و بیش مشابه هستند. قول های رئیسی و اژەای به کال شد. درخواستهای علنی

را که در دل  داران حاکم بر اتاق های بازرگانی نیز مشابه اند. تنها تفاوت آنها در این است که اژەای با صراحت بیشتری از رئیسی آنچه

مایه سرمایه داری رانتی بیان کرد. تفاوت اساسی مضمونی میان حمایتهای رئیسی و اژەای از سر داشت همراە با حمایت خود از کالن

 .داران نیز به نظر نمی رسد وجود داشته باشد

ان در در این نشست روسای کالن سرمایه داری مسلط بر اتاق های بازرگانی پس از ارائه آمارهایی از بانک جهانی در مورد جایگاە ایر

وع قید و ادی تجارت به تشریح خواسته های خود پرداختند. شاە بیت خواست های روسای کالن سرمایهداری ایران برداشتن هر نمسئله آز

، نجات بند از سر راە جوالن صاحبان سرمایه است. در عین حال که کمتر کسی با برخی از این درخواستها از قبیل "مبارزە با فساد
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آلودگی  اشد، اما درخواست آنها از اژەای حکایت بردن شکایت برە به نزد گرگ است. البته نظر بهاقتصاد کشور"ممکن است مخالف ب

انین ناظر شدید خود روسای اتاق های بازرگانی به فساد، از این جماعت جز این انتظاری نیست. اصل قضیه همان برداشتن مقررات و قو

ته های آنان مین راستا بودە و یا برای فریب افکار عمومی از ماهیت و تبعات خواسبر تجارت و بازار است و بقیه درخواستها نیز یا در ه

 .است

تومانی است که بخش عمدە آن صرف خرید کاالهای اساسی به منظور  ٤۲۰۰یکی از خواسته های آنان آزاد کردن نرخ ارز و حذف دالر

تومانی قیمت مواد غذایی  ٤۲۰۰ادی قبال گفتهاند با حذف دالر جلوگیری از گرانی و کمیاب شدن مواد غذایی می شود. کارشناسان اقتص

تومانی بعنوان رقیب می نگرند و می خواهند آن را بدون در نظر گرفتن  ٤۲۰۰سر به فلک خواهد کشید. در واقع روسای اتاق به ارز 

ت. ری کاالهای اساسی توسط دولت استعمهیدات جایگزین از میان بردارند. یکی دیگر از خواسته های آنها لغو نظارت و قیمت گذا

گانه  ۱٤مقصود و نتیجه اجرای این خواست نیز مشابه حذف ارز دولتی است. موارد دیگری با پیامدهای مشابه در میان خواسته های 

ر ای آنها داتاقها وجود دارند که تاثیرات شان مشابه دو مورد ذکر شدە است. علت مخالفت با این درخواستها به آن جهت است که اجر

مواد غذایی  مقطع کنونی پیامدهای ویرانگری بر وضعیت معیشتی مردم عادی بر جای می گذارد. وگرنه کسی نه عالقهای به سهمیه بندی

رم و و دارویی و غیرە در شرایط نرمال دارد و نه از پرداخت چندر غاز یارانه نقدی که بسرعت ارزش اش چون گلوله برفی در اثر تو

ان ی دلخوشی دارد. همه گروە های اجتماعی ترجیح می دهند بجای یارانه تناسبی منطقی میان درآمد وهزینه های زندگی ششوک درمان

د باال بر قرار باشد. ایراد خواسته های سرمایه داران در این است که هم می خواهند، قیمت ها را که هم اکنون نیز غیر قابل تحمل شدەان

ا یکجا با دستمزدها و قدرت خرید مردم مزد و حقوق بگیر و بینوا را کم کنند. یعنی اینکه خر و خرما و خدا رببرنند و هم از سوی دیگر 

 .هم می خواهند

شدن جراییا»دنیای اقتصاد به نقل از روسای اتاقهای بازرگانی نوشت:"درخواست دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضائی کشور به 

حذف ارز »، «های ارز چندنرخیکاهش مجوز»، «کاروکسبو بهبود فضای  ۴۴های اصل اجرای سیاست قوانینی مانند رفع موانع تولید،

ی و های داوراستفاده بهینه از نهاد»، «اصالح الیحه جامعه داوری»، «ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزادتوجه به»، «اییارانه

دی از های تولیجلوگیری از تملیک واحد»، «اقتصاد کشور از وضع موجود تشکیل سرمایه مستمر برای نجات»، «داوری تخصصی

داوم جلوگیری از ت»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت آفرین»، «های اقتصادی مجازیفرصتتوجه به»، «هاسوی بانک

نین و همچ« های تولیدیاندازی واحدقبل از راههای تولیدی دریافت هزینه از فعالیتعدم»، «بازی در بازار سرمایهبازی و سفتهدالل

ر برای اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعاالن اقتصادی و ایجاد سازوکاتوجه به»

گشتبرمی« های وارده از این آراجبران خسارت . " 

ر هر کاری پیک بیان شدەاند، به معنی آزاد گذاشتن بیشتر دست صاحبان سرمایه دترجمان همه این خواسته که در قالب کلمات شیک و 

ادە خواهی که مایلند انجام دهند. تا همین حاال دست آنها کم بازگذاشته نشدە و نتایج آن نیز برای مردم عادی در پردە نماندە اند. منتهی زی

 .آنها حد و مرزی برای خود نمی شناسد

ی رسید، توان به جایبه مطالبات روسای اتاق های بازرگانی گفت :" باور من این است که با اقتصاد دولتی نمیمحسن اژەای در پاسخ 

 "اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر نرسیده است

یری در داشت. اصوال تصمیمگ از این صریحتر نه می شد از خواسته های کالن سرمایه داری دفاع کرد و نه از اژەای توقعی غیر از این

مورد همه این خواسته ها در حوزە قوە قضائیه نیست. اما از آنجا که در رژیم فقها سگ صاحبش را نمی شناسد، هر کس در هر جا 

 .زورش می رسد دخالت می کند از این دخالتها نباید تعجب کرد

ق آورد که برادرانه آنچنان شرکت کنندگان را به شعف و سر ذو بهر حال سخنان قاضی القضات فاسد و جنایتکار رژیم در این مالقات

د به نقل از دو تن بعضی از آنها نتوانستند خوشحالی و مراتب قدر شناسی خود از حمایتهای قوە قضایی بیان نکنند. چنان که دنیای اقتصا

قضائیه قوه تگاه قضا با بیان اینکه انتخاب وی درای، رئیس دساژهاز حاضران نوشت:" رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با محسنی

ها و فعاالن فعالیتهقضائیه با یک تغییر رویکرد کامال محسوس نسبت بای ایجاد کرده است، گفت: قوهههای تازبرای فعاالن اقتصادی نوید

م، اطمینان داریم که از رئیس دستگاه قضا داری ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است. با شناختیاقتصادی، دور تازه
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ی، گیررا در تصمیم« فسادزدایی»انتظارات پاسخ داده خواهد شد. غالمحسین شافعی مقوله رسند و هم بهنتیجه میها بهکه هم امید

ست که این مایه ای اادزدایی ریشهمقوله فسسازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا بهتصمیم

 .امیدواری بخش اقتصادی کشور است

نند و آیا اگر براستی مبارزە با فساد جز دغدغه های روسای اتاق های بازرگانی است،ا چرا آن را از سرگردگان اصلی فساد مطالبه می ک

د؟ جواب آنها روشن شود آنها را چگونه به دست آوردەانآنها حاضر هستند بگذارند در مورد ثروتهای کنونی شان تحقیق و تفحص کنند تا 

 .قطعا منفی خواهد بود، مگر اینکه مرجع رسیدگی اژەای و امثالهم باشند

 یکی از درخواستهای دیگر روسای اتاق ها، اجرای قوانین است. اما منظور شان نه تنها اجرای همه قوانین و برای همه نیست بلکه

شان حتی رفع موانع تولید"است. آنها اما زمانی که پای قانون کار در میان باشد، خواهان نابودی آن هستند و خوداجراشدن قوانینی مانند "

دها را زودتر از مجلس و دولت برای از میان برداشتن آن دست بکار شدەاند و بی قانونی را در موسسات شان برقرار کردەاند. دستمز

ر را نمی سندیکا نمی دهند، از کارگر قرارداد سفید امضا می گیرند، حق بیمه و دستمزد کارگکاهش می دهند، به کارگر اجازە تشکیل 

دراسیون برای دهند... اینها کدام یک قانونی هستند؟ سرمایه دارآزاد باشد تا هر جور که خواست با کارگر رفتار کند، سندیکا و اتحادیه و ف

واست حرف اش را به کرسی بنشاند، کاالها و اجناس خود را به هر قیمتی که خ خودش داشته باشد، بدون ترس از دستگیری و زندان

عوامل خودش  بفروشد. میدان رقابت بر بخش دولتی و تعاونی را ببندد و یکه و تنها بر بازار تولید و تجارت جوالن دهد و کارگزاران و

یک  مگر چند درصد از جمعیت کشور هستند، که همه امتیازات همچون رئیسی، اژەی و قالیباف را در راس نهادهای قدرت بگمارد! اینها

 .کشور را یکجا برای خودشان می خواهند؟

ارفرمایی است. دولت رئیسی به یقین با وجود تظاهر به عدالتخواهی یکی از وابسته ترین و متصلترین دولتها به اتاق های بازرگانی و ک

کارتر از آن وزارتخانه ها بین طیف های جناح حاکم و اعالم مواضع و عملکرد آن آش این واقعیت بخصوص بعد از چینش کابینه و تقسیم

ازرگانی و است که کسی بتواند ماهیت آن را وارونه نماید. طرفداران سرمایه داری لجام گسیخته بی هر نوع اعمال کنترل دولت که اتاق ب

ز مملکت و از بیان آشکار مواضع خود ابایی ندارند، در واقع همه چی سازمانهای کارفرمایی هسته مرکزی این گرایش را تشکیل می دهند

 .را یکجا برای خود می خواهند

ل دولتی و خواست آنها در یک کالم سپردن امور اقتصادی و قوانین متناظر بر آن به طرفداران بازار بی قید و بند و رفع هر نوع کنتر

ش خصوصی دالل و رانتی استاجتماعی بر بخش خصوصی و در واقع بیشتر برای بخ . 

 اکثر کالن سرمایه داری ایران که سالهاست نهادهای اصلی قدرت دولتی را قبضه کردە اندثروتهای خود را از طریق رانت، غارت

جومی سرمایههای عمومی کشور و سئواستفادە از قدرت سیاسی دولتی به دست آوردەاند. با این همه و با وجود اینکه کسب ثروتهای ن

سارات و وسط آنها به فقر و فالکت بالغ بر سه چهارم جمعیت کشور و ایجاد ابر بحران های مختلف و عقب مانگی کشور منتهی و خت

نون در همه فجایع غیر قابل جبرانی بر کشور منجر شدە، اما باز هم راضی نیستند و می خواهند راە جوالن خود را فراختر کنند. آنها تا ک

ی رود سهیم اجتماعی کشور مشارکت فعال داشته و در فجایعی که بر مردم رفته و م -استهای و برنامه های اقتصادیدولتها و تعیین سی

، یعنی دولت بودە و هستند. بارزترین هم پیوندی و همراهی اعالم شدە آنها با یکی از ارتجاعی ترین و جنایتکار ترین دولتهای تا کنونی

ست. حمایتی که منافع کشور و مردم، بلکه بخاطر سود و ثروت بیشتر و تشدید استثمار نیروی کار ارئیسی است. حمایتی که نه بخاطر 

 در اوج نارضایتی و اعتراضات گستردە اجتماعی و محاصرە کشور در ابر بحران های مختلف صورت می گیرد

 

 

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

!نیمآنان حمایت کو مطالبات  کارگران پیمانی نفت  رسیاز اعتصاب رسا  
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 تاریخ و تئوری تعاونیها بخش چهارم

 موریس آلتمان

 

 

عاونی فقط دارد. تجنبش تعاونی اکیداً تعریف شده است و در ارتباط بسیار تنگی با اشکال دموکراتیک حاکمیت نسبت بە اعضا قرار 

میت نیز گروهی ساده از افراد نیست کە در فعالیتهای اقتصادی خاصی همکاری می کنند. همکاری از این دست می تواند تحت اجبار حاک

زدی انجام شود؛ از برده داری تا سرواژ گرفتە تا گروه های تحت حمایت دولت، مثالً در چین، اتحاد جماهیر شوروی و کوبا. کار دستم

یازمند ر یک جامعۀ دموکراتیک نیز نیازمند همکاری بین آکتورهای اقتصادی است. اما یک تعاونی بە بسیارها بیشتر از همکاری ند

 .است، حتی زمانی کە این همکاری بە نحوی آزادانە و داوطلبانە تحقق یافتە باشد

 های تاریخی زمینه

 (Rochdaleاصول راچدیل )

 

د. تعاونی فقط دموکراتیک حاکمیت نسبت به اعضا قرار دارجنبش تعاونی اکیداً تعریف شده است و در ارتباط بسیار تنگی با اشکال 

کمیت نیز گروهی ساده از افراد نیست که در فعالیتهای اقتصادی خاصی همکاری می کنند. همکاری از این دست می تواند تحت اجبار حا

مزدی جماهیر شوروی و کوبا. کار دست انجام شود؛ از برده داری تا سرواژ گرفته تا گروه های تحت حمایت دولت، مثالً در چین، اتحاد

نیازمند  در یک جامعۀ دموکراتیک نیز نیازمند همکاری بین آکتورهای اقتصادی است. اما یک تعاونی به بسیارها بیشتر از همکاری

 است، حتی زمانی که این همکاری به نحوی آزادانه و داوطلبانه تحقق یافته باشد.

جنبش نوین تعاونی تالش دارد به مجموعه ای از اصول روشن و متجانس دست یابد که برای نخستین بار توسط اعضای تعاونی مصرف 

بافنده در  28، در زمانی که حقوق کارگر و مصرف کننده بسیار محدود بود، توسط 1844راچدیل فرموله شد. این تعاونی در سال 

بود که تعاونیهای مصرف در انگلستان مشمول مقررات قانونی شدند. اصول اولیۀ  1852. تنها در سال راچدیل انگلستان بنیان نهاده شد

 روچدیل که سازمانهای تعانی را تعریف می کنند، چنین اند:

https://bepish.org/taxonomy/term/2491
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 کنترل دموکراتیک )هر عضو یک رأی(، .1

 عضویت باز، .2

 منافع محدود سرمایه ای، .3

 ۀ تعاونی،توزیع سود و مازاد به تناسب مشارکت عضو در جامع .4

 تجارت منحصراً نقدی )بدون استفاده از اعتبارات(، .5

 آموزش اعضا مبتنی بر اصول تعاونی، .6

 بیطرفی مذهبی و سیاسی. .7

( ارگان رسمی هدایت کنندۀ تعاونیها، چهار اصل زیر از International Co-operative Allianceبرای "اتحاد تعاونی بین المللی )

 نیهای عضو آن دارای اهمیت کلیدی اند:اصول راچدیل برای هدایت تعاو

 کنترل دموکراتیک )هر عضو یک رأی(، .1

 عضویت باز، .2

 منافع محدود سرمایه ای، .3

 توزیع سود و مازاد به تناسب مشارکت عضو در جامعۀ تعاونی. .4

 و سه اصل دیگر مهم و ضرور تلقی می شوند.

مذهبی آشکاری اند، و بسیاری شان از اعتبار برای فروش استفاده می  واقعیت آن است که بسیاری از تعاونیها دارای دستورکار سیاسی یا

کنند. این آخری در بازارهای اقتصادی امروزی نقش حیاتی دارد و در غالب موارد طریق ترجیحی برای پرداخت است. ضمناً بسیاری 

 از تعاونیها در عرصۀ آموزش سرمایه گذاری اندکی می کنند یا اصالً نمی کنند.

  

 کیبوتزها و تعاونیهای موندراگون

( و انجمن تعاونیهای موندراگون اند، که این 1910نمونۀ مهم از جنبشهای تعاونی ملی کیبوتزها در اسرائیل )نخستین کیبوتز در سال  دو

یان قرن بیستم در اسپانیا پایه گذاری شد. جنبش کیبوتز* در اسرائیل بزرگترین گروه تعاونی در دنیاست. در پا 1950دومی در سالهای 

عضا هزارنفری در اسرائیل وجود داشتند. کیبوتزها متعلق به اعضای آنها هستند، توسط ا120اجتماعات تعاونی با جمعیتی تا از این  270

 اداره می شود و ترکیبی از تعاونی های کارگری، مصرف، تولید کننده و مالی را نمایندگی می کنند.

را در اقتصاد  تند. اما امروزه فعالیتهای کارخانه ای و توریسم نقش مهمیکیبوتزها در بدو امر اساساً به فعالیتهای کشاورزی اشتغال داش

 50عضای آنها از آنها ایفا می کنند، که ناشی از افزایش فشارهای رقابتی بر آنهاست. بسیاری از کیبوتزها تعاونیهای کوچکی اند. شمار ا

ود دارند.تن در نوسان است. اما تعاونیهای مهمی نیز در میان آنها وج 2000تا   

و این شرکت عضو، در بخش تولید صنعتی، توزیع و مالی فعال است. شرکتهای عض 160انجمن تعاونی موندراگون در اسپانیا با بیش از 

به لحاظ تعداد کارگران در ردۀ هفتم اسپانیا قرار داشت. اما  2006هزار نفر را در استخدام خود دارند. این گروه در سال 80انجمن حدود 

ی غیرعضو را درصد کارکنان گروه موندراگون عضو هیچ یک از تعاونیهای آن نیستند. اکنون جنبش کیبوتز نیز تعداد زیاد 20کم دست 

ائی برای در استخدام دارد. این روند در کیبوتزها در اثر کمبود حاد نیروی کار بسیار تشدید شده است، که این خود حاکی از عدم توان

قۀ تعاونی بسیار ش تعاونی برای تأمین نیروی کار پاسخگوی تقاضاست. بنابراین هردوی این جنبشهای پرسابجذب اعضای کافی به جنب

ر بوده اند خود را با افراد را در استخدام دارند که لزوماً پایبند به اصول جنبش تعاونی نیستند. این دو جنبش برای بقا و توفیق شان، ناگزی

.فشار دم افزون بازار تطبیق دهند  

رفاً * توضیح: در آینده در "جنگ کارگری" در بارۀ کیبوتزها، که محل منازعۀ بسیار بوده اند، خواهیم نوشت. در اینجا منظور ص

 معرفی آنها به عنوان نوعی تعاونی است.

 

!یممبارزه کن و برای لغو آن هش حق سنوات توسط دیوان عدالت ادرایکا  علیە  
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!قالیباف را نخواهند خوردکارگران فریب وعدەهای کاذب   

 صادق

 

 

 

ی باشند. کارگران و مزدبگیران می دانند کە در چنین حکومت ستمگری برای گرفتن حق و حقوق شان باید بە خود و مبارزات شان متک

ص و تشخیوجود فزایندە این همە اعتراض و اعتصاب بە رغم همە ی بگیر و ببندها و اخراج ها موید شناخت و ماهیت طبقاتی رژیم 

کارگران می  درست جهتی است کە زحمتکشان برای رسیدن بە خواستە هایشان و مبارزە با ستمگری و استبداد رژیم در پیش گرفتەاند.

ودشان را در دانند کە حتی صرف تصویب قوانین نیز اگر چە حائز اهمیت است، اما تازمانی کە کارگران نتوانستە باشند بطور وسیع خ

رگری و احزاب مدافع حقوق خودشان متشکل و متحد نمایند، هیچ تضمینی برای اجرای قوانین از طرف دولت و اتحادیە های کا

د بردکارفرمایان وجود ندارد و حتی دست آورد های قانونی آنها کە در اثر پیکارهای پرهزینە طوالنی کسب کردەاند را بە یغما خواهن . 

ە است منتشر سردار قالیباف رئیس مجلس فرمایشی را کە برای بازدید از مازندران رفت خبر گزاری تسنیم روز گذشتە گزارشی از سفر

شر در مورد کرد. بە نوشتە تسنیم رئیس مجلس در جریان سفر خود گفتگویی هم با کارگران و رانندگان بندر امیر آباد شهرستان به

آنها قرار گرفت وضعیت شغلی و مشکالت آنها داشتە و از نزدیک در جریان "دغدغە های" . 

ران و رانندگان تسنیم از این دیدار با عنوان "چهرە بە چهرە با کارگران و رانندگان" یاد کردە و گزارشی از گفتگو میان قالیباف با کارگ

 .شاغل در بندر امیر آباد را کە بە صورت پیمانی کار می کنند منتشر کرد

طاب بە نندگان ناراضی و معترض از شرایط کاری و مزدی شان نوشت:" کارگران خدر بخشی از گزارش تسنیم بە نقل از کارگران و را

رکت ها بە قالیباف از عدم داشتن امنیت شغلی، بکارگیری دائم، پرداخت حقوق و حق بیمە متناسب با تخصص و عدم توجە مسئوالن ش

 .اهمیت فعالیتشان در این بندر گالیە کردند

ادراتی و عدم داشتن امنیت شغلی خود گفتە و عنوان کردند کە کارشان جابجایی کاال و محصوالت صهمچنین رانندگان کامیون نیز از 

ست". وارداتی است، اما آنان را بە عنوان راننده توریستی معرفی کرده اند، لذا حقوق و مزایا و حق بیمە شان متناسب با واقعیت نی

جود ندارد. متفاوت با کارگران پیمانی در نقاط دیگر کشور جاری و ساری است و هیچ چیز تازەای در اعتراض کارگران بندر امیرآباد کە

کومتی و در همە جای کشور همین مناسبات میان کارگران پیمانی و صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە اکثرا هم از بستگان مسئولین ح

ها نیز یکی هستندنمایندگان مجل هستند برقرار است و اعتراضات و خواستە های کارگران همە آن . 
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تاما ببینیم تحفە رئیس مجلس برای کارگرانی کە از این روابط ستمگرانە جان بە لب شدەاند، بە روایت تسنیم چە بودە اس . . 

ار بە کارگر ظلم تسنیم بە نقل از قالیباف نوشت:"قالیباف خطاب بە مدیرعامل بندر و منطقە ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: وقتی پیمانک

ارگران قرارداد کند، شما باید قرارداد ببندید و پیمانکار پول را پرداخت کند؛ در واقع باید کارفرما را مکلف کنید متناسب با تعداد کمی 

 ....انعقاد کرده و سپس حقوق و حق بیمە شان را از محل اصل قرارداد کسر و بە کارگران پرداخت کنید

ە طی را انجام ندهید، بە کارگران ظلم می شود. االن بە عنوان نمونە برخی مطرح می کنند کاگر شما بە عنوان کارفرمای دولت این کار 

ساعت بە آنها  8ساعت کار می خواهند اما  12سال گذشتە یک شرکت بخش خصوصی بە ایشان ظلم کرده است، از طرفی از آنها  10

کار می کنند و مابقی روزهای یک ماه رها می شوند، در ساعت  12روز و  12روز کار کنند،  25پرداخت می شود؛ بە جای اینکە 

 ."حالی کە این شرکت حق چنین کاری را ندارد

ست کە قالیباف در واکنش خود بە ظلمی کە بر کارگران توسط شرکتهای پیمانکار می رود اذعان می کند. یعنی ظلم مبرهن تر از آن ا

ظر گرفتن کم در این دیدار نیز طوری نیست کە سردار قالیباف بتواند بدون در نبتواند منکر آن گردد روحیە ی کارگران شاکی و جو حا

ی می کند آن حرف بزند. با این وصف او با یک توصیە بی هزینە و پشتوانە بە مدیر بندر )حتمی باید از خودی های حکومت باشد( سع

می فهمد محاصرە کردەاند رها سازد. گویی رئیس قوە مقننە نسر وتە قضیە را بهم بیاورد و گریبان خود را از دست کارگرانی کە او را 

 !کە بین توصیە و قانون فرق وجود دارد و حرفهایی کە زد تا وقتی بصورت قانون در نیاید باد هواست

 و بی اما نە، او آنقدر هم ابلە نیست کە در مقام رئیس مجلس معنی این تفاوت را نفهمد. او می فهمد، ولی چون این ظلم و فالکت

ع حقوقی را مجلس و دولت خود بوجود آوردەاند و مصمم بە حفظ آن تا حد ممکن هستند و از طرفی خشم و نفرت کارگران از این وض

ل می و عامالن آن بە حدی است کە رئیس مجلس نمی تواند بە صراحت بە کارگر بگوید همین است کە هست، بجایش بە مغلطە متوس

اصلی  می دانند کە با آمدن و رفتن یک مقام حکومتی هیچ چیز بە نفع آنها تغییر نمی کند. خواستە شود. کارگران بندر نیز خوب

استە هایی کارگران بدون شک لغو کار پیمانی، استخدام مستقیم و تصویب قوانین الزم جهت رعایت حق و حقوق کارگر است. اینها خو

صویب آنها مجلس و رئیس آن است کە بایستی اگر ریگی در کفش ندارد، با تهستند کە در همە جا کارگران دارند و مخاطب اعتراضات 

 قانون شرایط رفع ظلم بە کارگران را فراهم کند. امری کە تا کنون مجلس و دولت خالف آن و در جهت محدود کردن بیشتر حقوق

ت و مزدبگیران می دانند کە در چنین حکوم کارگران و عموم زحمتکشان و بە سود کارفرمایان انجام دادەاند. از همین روی کارگران

بە رغم  ستمگری برای گرفتن حق و حقوق شان باید بە خود و مبارزات شان متکی باشند. وجود فزایندە این همە اعتراض و اعتصاب

ن بە یدهمە ی بگیر و ببندها و اخراج ها موید شناخت و ماهیت طبقاتی رژیم و تشخیص درست جهتی است کە زحمتکشان برای رس

نیز اگر چە  خواستە هایشان و مبارزە با ستمگری و استبداد رژیم در پیش گرفتەاند. کارگران می دانند کە حتی صرف تصویب قوانین

وق حائز اهمیت است، اما تازمانی کە کارگران نتوانستە باشند بطور وسیع خودشان را در اتحادیە های کارگری و احزاب مدافع حق

 حد نمایند، هیچ تضمینی برای اجرای قوانین از طرف دولت و کارفرمایان وجود ندارد و حتی دست آورد هایخودشان متشکل و مت

 ٢٠نگیان قانونی آنها کە در اثر پیکارهای پرهزینە طوالنی کسب کردەاند را بە یغما خواهند برد. جای دور نرویم قانون رتبە بندی فره

از  ە دولت آمدە و رفتەاند و نوبت بە دولت رئیسی رسیدە است، با این همە هیچ یکسال است کە تصویب شدە است. در این مدت س

سال معلمان و فرهنگیان مجبوراند همانطور کە در این هفتە شاهد بودیم مبادرت بە  ٢٠دولتها آن را اجرا نکردەاند. هنوز بعد از 

بە وعدە  رانندگان زحمتکش" منطقە ویژه اقتصادی امیرآباد" اعتراض خیابانی کنند! راە کار موثر و سودمند این است کە کارگران و

شدە بە  کاذب قالیباف خود را مشغول نکنند و با اعتصاب و اعتراض و سازماندهی اتحادیە خاص خود با ستمگری و بی حقوقی تحمیل

 . .خود توسط هم مسلکان قالیباف ها ی فاسد و امثالهم مبارزە کنند

ی ک های کارگریتشکلسندیکاها و  بە رسکوب !پایان دهیدارگری و پیگرد فعالیر  

کت   ! حمایت کنیمکار پیمانی  برای لغو از مبارزه رسارسی کارگران پیمانی و رسر  
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 

 

رفته تا وسیعتر و متنوع تر از چند هفته گذشته شد. از کارگران شهرداری چند شهر مختلف گدامنه اعتراضات کارگری در این هفته 

ارهای معلمان، کارگران معدن، پتروشیمی و شرکتهای نفتی در این هفته اعتراضات متعددی برگزار کردند. برسی مطالبات، شع

 استثنای عموم اضات دارند. نکته قابل توجه دیگر شرکت بالمعترضین و طوالنی تر شدن زمان اعتصابات حاکی از رادیکالتر شدن اعتر

رکت کارگران موسسات در اعتصابات و تجمع بر خالف گذشته است که معموال عدەای از کارگران موسسات مختلف در اعتصابات ش

 .نمی کردند

 تظاهرات پرشور همزمان معلمان در چند شهر

درصد حقوق  ٨۰خوزستان و لرستان با خواست "اجرای رتبه بندی شاغالن مطابق با در آستانه سال تحصیلی جدید معلمان در تهران، 

 شهریور مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. گفتنی است که مجلس به بهانه کمبود بودجه از ۲۳هیات علمی در 

 اجرای طرح رتبه بندی امتناع می ورزد و همین موضوع باعث خشم و اعتراض

ه مراتب که حقوق اکثر قریب به اتفاق شان کمتر از خط فقر است گردیدە، در این میان وضعیت معلمان شرکتی و قراردادی بمعلمان 

 .بسیار وخیمتر از رسمی هاست

بزها" و قبل از این اعتراضات در هفته گذشته دو تجمع اعتراضی وسیع از طرف معلمان پذیرفته شدە در آزمون استخدامی 'کارنامه س

شبانه روز است که  ۱٤یان نهضت سواد آموزی به دلیل امتناع و تعلل دولت در استخدام آنها صورگرفت که اعتراض کارنامه سبزها مرب

 .ادامه دارد و یک بار نیز نیروهای سرکوبگر با یورش به آنها تالش کردند به اعتراض آنها خاتمه دهند ولی ناکام ماندند

https://bepish.org/taxonomy/term/975
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ن "کارنامه سبزها شعار های تندی نیز علیه حکومت و رفتار آن با کارنامه سبزها دادە شد. سر داددر جریان اعتراضات خیابانی 

امین شعارهای ضد حکومتی حاکی از لبریز شدن صبر مردم از بیکاری و بی حقوقی و بیزاری از حکومت درماندە و مستاصل در ت

به  یزشهای قریب الوقوع هستند. عالئم خیزشهای مردمی را در نقطهاشتغال برای بیکاران دارد. این اعتراضات همه از نشانه های خ

 .نقطه کشور به وضوح می توان دید

ه و مهار این اعتراضات در حالی انجام می گیرد که دولت در هفته های اخیر شماری از فعالین صنفی معلمان را به منظور کاستن از ادام

 .اعتراضات روز افزون زندانی کردە است

عتصاب در صنعت نفتادامە ا  

روز  ٨۰ش از بنا به گزارشی که در این هفته از طرف شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت منتشر شد با وجود گذشت بی

 .از این اعتصاب، اعتصاب در دەها شرکت که کارگران شان هنوز با کارفرمایان آنها به توافق نرسیدەاند ادامه دارد

روی بسیار کم شورای سازماندهی گفته شدە: "بنا بر گزارشات ما هم اکنون بسیاری از شرکت ها فعالیتشان را با نی در بخشی از بیانیه

 شروع کرده اند. این درحالیست که از یکسو بعضاً همکارانی که با دادِن وعده هایی از سوی پیمانکاران، به کار بازگشته اند

زهای د کار را ترک کرده و دوباره به اعتصاب باز میگردند. نمونه ی بارز آن در همین رووقتی در محل با خلف وعده ها روبرو میشون

ن شرکت اخیر از سر گرفته شدن اعتصاب در پتروشیمی کاویان، بازگشت به اعتصاب همکاران ما در پاالیشگاە اصفهان و کارگرا

غلی موقت ما هنوز به کار بازنگشته اند و ضمن گرفتن مشا است. ... بدین ترتیب بخش بزرگی از همکاران اعتصابی ۱٤تناوب در فاز 

 .برای گذران در این ایام اعتصاب، به پیمانکاران فشار می آورند که با قبوالندن مطالبات خود، به کار برگردند

 .تجمع اعتراضی کارگران در مسجد سلیمان

منطقه هفت  همکارانمان در پروژه توسعه میدان زیالیی که درروز شنبه بیستم شهریور ماه گروهی از کارگران شرکت اکسین صنعت و 

 .شیدان مشغول به کار هستند با تجمع روبروی فرمانداری مسجدسلیمان خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند

یی مسجد سلیمان، میدان زیال ۲۱و شماره  ۲۰همکاران شاغل ما در پروژه احداث خط لوله جریانی برای تولیدی کردن چاههای شماره 

کارگران  هشت ماه حقوق عقب افتاده دارند و کارفرما و پیمانکار نسبت به مطالباتشان بی تفاوت بوده و در ماههای اخیر نیز عده ای از

 .را اخراج نموده است

 اعتصاب همکاران ارکان ثالث در پاالیشگاه فجر

گی و ت صبح پاالیشگاه فجر جم در اعتراض به تعرضات هر روزه به زندشهریورماه همکاران ارکان ثالث ما در شیف ۲۳شنبه روز سه

موظفی  معیشتشان از جمله عدم پرداخت مطالبات بک پی یکسان با دیگر شرکت های گازی و نفتی همجوار و حذف اضافه کاری غیر

ادامه داشت و از آنجا  ۱۰:۳۰تا ساعت  صبح آغاز و ۶:۴۵دست از کار کشیده و مقابل درب پاالیشگاه تجمع کردند. این تجمع از ساعت 

اض تاکید که هیچیک از مسئولین حاضر به پاسخگویی نشدند، کارگران پاالیشگاه را ترک و به خانه هایشان رفتند و بر ادامه اعتر

شد یلنمودند. در نتیجه اعتصاب این کارگران واحد حمل و نقل نیز به صورت نیمه تعطیل و همچنین رستوران پاالیشگاه تعط  

ز مطالبات خود کوتاه نمی آییما  

 اعتصاب همکاران پروژه ای ما در شرکت استیم در سایت یک پتروشیمی بوشهر

 ۲۲  رکت ریز در شبند و بتونبند، نصاب، قالبای ما از مشاغل جوشکار، فیتر، سیویل، داربستهمکار پروژه ٨۰شهریور

مکاران ما های پیمانکار دست به اعتصاب زدند . هبه عدم تحقق وعده استیم شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتراض

روز استراحت و اجرای وعده های پیمانکار هستند.  ۱۰روز کار و  ۲۰خواهان افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به 

ار باز گشته کاران سر کهمانطور که قبال گزارش کرده ایم بخشی از همکاران اعتصابی ما با تحمیل عقب نشینی هایی به پیمان
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فت از مطالبات اند و وقتی با خلف وعده ها روبرو میشوند دوباره به اعتصاب بر میگردند. به این ترتیب ما کارگران اعتصابی ن

 .خود کوتاه نمی آییم. و باالترین سطح توافقات با پیمانکاران مبنای مطالبه گری ما برای بازگشت به کار است

تراضات کارگران پیمانی نفتشورای سازماندهی اع  

۱٤۰۰شهریور  ۲۳  

 ادامە اعتراضات کارگران شهرداری در شهرهای مختلف

ران اعتراضات کارگران شهرداری ها همچنان رو به افزایش اند. در این هفته نیز بنا بر گزارشهای منتشر شدە در رسانه ها، کارگ

یمه قلعه خواجه واقع در خوزستان به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بشهرداری های، آبادان، ، کوت عبدهللا، هویزە، دماوند و 

 .هایشان به تامین اجتماعی تجمع اعتراضی متعددی برگزار کردند

 تشکیل کمپین علیە قرارداد موقت و استخدام غیر رسمی توسط سیمبانان

شبکههای  اطرە شبکه برق رسانی و تعمیر و نگهداری ازکارگران غیر رسمی شاغل در صنعت برق "سیمبانان" که کار دشوار و پر مخ

تنی است با برق رسانی را به عهدە دارند، برای تغییر وضعیت استخدامی شان از غیر رسمی به رسمی کمپینی را به راە انداخته اند. گف

ند، اما شرکت شرکت برق سراسری باش وجود اینکه ماهیت کار سیمبانان مستمر و دائمی می باشد و به تبع آن بایستی در استخدام رسمی

م آنها طفرە برق برای ندادن بخش قابل توجهای از حقوق و مزایایی که در اثر رسمی کردن کارگران بایستی به آنها بپردازد، از استخدا

 .می رود و بخشی از درآمد آنان را به سیمبانان نمی دهد

گیردرعایت نکردن اصول ایمنی در معادن همچنان قربانی می   

 کارگر معدن دیگر شاغل در معدن ذغال سنگ طبس در حین کار کشته و مجروح شدند. علت حادثه ریزش سقف معدن ۲در این هفته 

تفاق افتادە که در ذکر شدە است و گفته شدە که مسئولین مشغول برسی علت حادثه هستند. گفتنی است که قبال نیز حوادثی در این معدن ا

ر اکثر قریب به دلیل رعایت نکردن اصول و قوانین ایمنی توسط کارفرما بودە اند. عدم پیگرد قضایی کارفرمایان د آن تعدادی معدنچی به

 .اتفاق حوادث از دالیل اصلی تکرار و افزایش حوادث کار و شمار قربانیان آنها بودە است

 :در جلسە معارفە معاونان وزیر کار در این هفتە، گفتە شد

ی میلیارد تومان، حمام برای کارگرانش ندارد؟ معلوم است کارفرمایی که با چنین درآمد هنگفت ۹۰۰خالص ساالنه  چرا معدنی با سود

 .حتی حاضر به ساختن حمام برای کارگران خود نیست، اصول ایمنی در معدن را رعایت نکند و فاجعه پشت فاجعه بیافریند

 .!د

صنفی افزایش روز افزون پیگرد و زندانی کردن فعالین  

رکوب رژیم تهدید و پیگرد فعالین صنفی روز به روز بیشتر می شود. تنها در طول هفته جاری حداقل پنج فعال صنفی به مراکز س

 تن آنها پس از مراجعه بالفاصله روانه زندان شدەاند. به گزارش سندیکای هفت تپه، مسلم چشمه خاور و محمد امیدوار ۳احضار و 

دابالغیه دریافت کردەان .. 

ه اجرای احکام به گزارش کانال تشکلهای فرهنگیان "یعقوب یزدانی عضو ارشد انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی پس از مراجعه ب

در نظم عمومی  دادگستری بجنورد برای پیگیری پرونده ای دیگرکه برای وی تشکیل شده بود، بطور ناگهانی، بازداشت و به اتهام اخالل

قانونی مانند گرفتن آخرین دفاع و انجام تجدید نظر خواهی طبق همان حکم دادگاه بدوی بازداشت و راهی زندان بدون طی مراحل 

 . ".مرکزی بجنورد شد
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شهریور در زادگاهش پاسارگاد  ۲۳به گزارش کانال اتحاد بازنشستگان "آقای مهدی فتحی، فعال صنفی معلمان و کنشگر مدنی روز 

یر و بازداشت شدتوسط نیروی انتظامی دستگ . 

 ":و در گزارش دیگری کانال تشکلهای فرهنگیان از بازداشت غالمرضا غالمی خبر داد و نوشت

در روستای کنداز استان  17ساعت  1400شهریور  17سال خدمت ، امروز  30غالمرضا غالمی دبیر شیمی مدارس شیراز پس از 

 .فارس دستگیر و به نقطه ی نامعلومی منتقل شد

ار بازنشسته شود، برای خدمت در روستای زادگاه خود )کنداز( از توابع مرودشت به عنوان مدیر آموزگ 1400رار بود در مهر وی که ق

 . ."راهی آن روستا شده بود، که در همان روستا دستگیر و بازداشت شد

 اعتصاب در کارخانە مارون صنعت تهران

ه مطالبات اشتر جان اصفهان در این هفته در اعتراض به بی توجهی کارفرما بکارگران کارخانه مارون صنعت واقع در شهرک صنعتی 

ر مورد صنفی شان اعتصاب کردند. در گزارش ویدئویی که از اعتصاب و تجمع کارگران طی که در روز دوم اعتصاب منتشر شدە د

 .علت اعتصاب و خواسته های اعتصابیون هنوز چیزی گفته نشدە

ن فوالد در اهواز و اصفهانتجمع اعتراضی بازنشستگا  

درصدی از حقوق های بازنشستگی شان در این دو شهر  ۲٥شهریور به دلیل کسر  ۲۱بازنشستگان شرکت فوالد در اصفهان و اهواز در 

دا ی بهبود پیمبادرت به اعتراض خیابانی کردند. گفتنی است آنها انتظار داشتند حقوق های بازنشستگی شان با اجرای طرح همسان ساز

درصد کم کردەاند ۲٥کند، اما شرکت فوالد و صندوق بازنشستگی و دولت بجای افزایش حقوق آنها را به گفته بازنشستگان  ! 

یم آن می رود روند کاهش دستمزدها با چراغ سبز نهادهای دولتی بعد از تشکیل کابینه رئیسی در موسسات متعددی گزارش شدە است و ب

خواسته  گران روبرو نشود بزودی در همه جا به اجرا و به کارگران تحمیل شود. کاهش دستمزدها یکی ازکه اگر با واکنش گستردە کار

شامل  های اتاق های کارفرمایی از دولت رئیسی بودە است که این دولت شروع به تمرین اجرای آن کردە است. در خواست کارفرمایان

دریج لت در نظر دارد سهم حق بیمه کارفرمایان را کاهش دادە و بیمه را بتکاهش حقوق های بازنشستگی نیز می شود. در عوض آن دو

 . .از اجباری به اختیاری درآورد

 ماە است حقوق بە ما ندادەاند، نمی دانیم بە کە باید مراجعە کنیم ٧

به آنها حقوق شان را ندادە و ماە است که  ۷به گزارش خبر گزاری ایلنا کادر درمانی یاسوچ که به صورت شرکتی کار کار می کنند مدت 

ماە گذشته شان بی نتیجه ماندە است ۷مراجعات مکرر آنها به نهادهای ذیربط برای پرداخت مطالبات مزدی  . 

" اخت نیروهای شرکتی کادر درمان باشت در یاسوجِ کهکیلویه و بویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر طوالنی در پرد

ادنددستمزدهای خود خبر د . 

اند و هرچه هاین نیروهای شرکتی گفتند: یک ماه از سال قبل و شش ماه سپری شده از سال جاری، حتی یک لایر به حساب ما واریز نکرد

سال سابقه کار  ۷تا  ۲ای ندارد". به نوشته ایلنا کادر درمانی یاسوج بین شویم، هیچ فایدهکنیم و به این مساله معترض میمراجعه می

در می  در واقع نظر به مستمر بود کار کادر درمانی آنها بایستی مدتها پیش به استخدام رسمی وزارت بهداشت و علوم پزشکی دارند.

 . .آمدند

 اعالم خبر یک اعتصاب پس از اتمام آن

. نحوە ار را می کنددقیقا معلوم نیست ایلنا خود خواسته این سانسور را انجام می دهد و یا به دستور سانسورچی های حکومتی این ک

ادیکالتر می سانسور نشان می دهد که هم دستوری است و هم بخشنا خواسته خود ایلنا باید باشد. هر چه که اعتراضات کارگری بیشتر و ر



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 713 ۱۳۷ مارهش ۲۰۲۱سپتامبر ۱۷ ، برابر۱۴۰۰وریشهر۲۶جمعه   

 

 

- 12 - 

 ُجنگ کارگری

سانی شود ایلنا و سانسورچی های حکومتی هم زبان و کردارشان به هم نزدیک تر می شود! این خود اهمیت تشکیل یک شبکه خبر ر

ل و معتبر کارگری را دو چندان می کندمستق ! 

اصی منتشر می گفتنی است که این خبرگزاری مدتی است که در مقایسه با گذشته اخبار کارگری را بیشتر از پیش سانسور و به نحو خ

لی منتشر می به شککند. خیلی از اخبار را اساسا منتشر نمی کند و وقتی هم برای خالی نبودن حریضه خبری را منتشر می کند، خبر را 

ه جای کند که اثر بخشی اجتماعی آن را به حداقل برساند. برای مثال اغلب اوقات از واژە های چون.گالیه، شکایت، مراجعه به ایلنا ب

دە و گوش بری اعتصاب و اعتراض در تیتر گزاری خبر استفادە می کند و گاها اخبار اعتصابات را بعد از پایان یافتن آنها به صورت دم

ن کار را می منتشر می کند. دقیقا معلوم نیست ایلنا خود خواسته این سانسور را انجام می دهد و یا به دستور سانسورچی های حکومتی ای

ر و کند. نحوە سانسور نشان می دهد که هم دستوری است و هم بخشنا خواسته خود ایلنا باشد. هر چه که اعتراضات کارگری بیشت

ایلنا و سانسورچی های حکومتی هم زبان و کردارشان به هم نزدیک می شودرادیکالتر می شود  ! 

وجود دارد  این خود اهمیت تشکیل یک شبکه خبر رسانی مستقل و معتبر کارگری را دو چندان می کند! امکانات این کار در حال حاضر

ک عملی ل و فعالین کارگری به صورت دمکراتیو می ماند کار سازماندهی آن که بایستی با مساعدت دمکراتیک همه تشکلهای مستق

. شود  

 

!دولت باید بە همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند  

ی کن  تیه دستان و آسیب دیدگان از  معاش دولت موظف است !دکرونا را تامیر  

 

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

 
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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