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 یادداشت
پاسخ شایستە بە سرکوب مردم اصفهان اعتصاب عمومی ست!
صادق کار

حملە وحشیانە بە اجتماع مسالمت آمیز مردم اصفهان و براە افتادن بساط بگیر و ببند برای دستگیری سازمانگران و فعاالن
شرکت کنندە در تجمع های اعتراضی ،الزم است با اعالم اعتصاب عمومی در اصفهان و پشتیبانی مردم سایر شهرها از آن
در اسرع وقت نسبت بە آن واکنش نشان داد .تنها واکنش موثر در برابر این یورش و متوقف کردن ماشین سرکوب و رسیدن
مردم بە مطالبات شان بە نظر می رسد در مرحلە کنونی اعتصاب عمومی باشد.

خبر یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم به تجمع اعتراضی کشاورزان و مردم حق طلب و شجاع و بی سالح اصفهان و
فیلمهای مستندی از این یورش مسلحانه به مردم مقاوم حاضر در تجمعات را عدە زیادی از مردم از طریق رسانههای مجازی
.و دیداری غیر حکومتی رویت کردند
این یورش در پی صحنه سازیهایی روز گذشته و حمله نیروهای امنیتی به چادرهای کشاورزان در داخل زایندە روز و اطراف
.آن و اعالم توافق با کشاورزان بر سر خواسته هایشان امروز نیز با وسعت و خشونت شدیدتری انجام گرفت
رژیم که جرات حمله به تجمع بزرگ و تاریخی مردم اصفهان را از دست دادە بود ،با استفادە از پراکندە شدن جمعیت انبوە
مردم اصفهان در روز گذشته با یورش به مکان تظاهرات و آتش زدن چادرهای کشاورزان تصور می کرد با این اقدام قضیه
.را خاتمه دادە است و نوبت بگیر و ببند سازمانگران آن فرا رسیدە است
تظاهرات امروز مردم اصفهان ومقاومت دلیرانه آنان در مقابل لشگر سرکوبگران حکومتی که موجب فرار عدەای از ماموران
مسلح شد ،بار دیگر روشن کرد که سرکوب و تهدید تاثیر و اثراتشان را از دست دادە و دیگر با آنها نمی توان مردم را از
.میدان مبارزە برای خواسته های به حق شان بیرون راند
ادامه اقدامات سرکوبگرانه نیز نشان دادە است که سرکوب به غیر از آنکه اثرش را از دست دادە موجب رادیکالیزە شدن
فزایندە مبارزات مردمی علیه رژیم و تندتر شدن شعارهای آنان شدە است .منتهی چون رژیم به سرکوب خوی گرفته و راەکار
.دیگری ندارد همچنان همه امیدش را به سرکوب بسته است
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این تغییر و تحوالت جاری در بطن جامعه باعث شدەاند تا مردم بیشتری در ملع عام علنا سیاستها و رفتار رژیم را به باد انتقاد
و سخرە بگیرند و بی محابا آنچه را که قبال در دل پنهان نگه می داشتند به زبان بیاورند .اینها همه از نشانه های آمادگی آشکار
.تودە های وسیع مردم برای گذر از رژیم و در انداختن طرحی نودر کشور است
در گزارشاتی ک ه از تجمع مردم وکشاورزان اصفهان منتشر شد ،دیدیم که چگونه شرکت کنندگان در آن به صراحت علیه رژیم
و سیاستها و رفتارش سخن گفتند و چشم در چشم ماموران و جاسوسان رژیم بر رژیم تاختند و خامنهای را هو کردند .امروز
نیز رفتار سرکوبگرانه ماموران امنیتی سبب تندتر شدن شعارها و سر دادن شعارهای چون مرگ بر اصل والیت فقیه یعنی
نشانه گرفتن بنیاد رژیم شد .تجمع تاریخی بزرگ کشاورزان زحمتکش و مردم اصفهان نیز خود عالمت دیگری است از تغییر
.روحیه تحولخواهانه امروز مردم ایران
شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم و محاصرە رژیم توسط بحران های نفس گیر و نبود چشم انداز گشایش سیاسی و اقتصادی
باعث گسترش نارضایتی حتی در میان برخی از جریانات نزدیک به حکومت و متحدین آن گردیدە و صدای اعتراض آنان را
.نیز درآوردە است و رژیم بحران زدە را بار دیگر چند پارە کردە است
به این اعتبار می توان گفت که رژیم به سرعت در حال از دست دادن کنترل بر مردم است و از سوی دیگر رویگردانی فعال
مردم از رژیم به سرعت در حال افزایش است .حمله وحشیانه به اجتماع مسالمت آمیز مردم اصفهان و براە افتادن بساط بگیر
و ببند برای دستگیری سازمانگران و فعاالن شرکت کنندە در تجمع های اعتراضی ،الزم است با اعالم اعتصاب عمومی در
اصفهان و پشتیبانی مردم سایر شهرها از آن در اسرع وقت نسبت به آن واکنش نشان داد .تنها واکنش موثر در برابر این
یورش و متوقف کردن ماشین سرکوب و رسیدن مردم به مطالبات شان به نظر می رسد در مرحله کنونی اعتصاب عمومی
باشد

.

ی
پشتیباب و
تخریب یآب حکومت
از مبارزه بە حق کشاورزان و مردم اصفهان ،علیە سیاستهای
ی
علیە رسکوب کشاورزان و مردم ر
اعتاض کنیم!
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جنبش تعاونی در قرن  21بخش ششم
جان کرل

با وجودی کە امکانات تولید صنعتی در سراسر کشور از کار بازمانده بودند ،نیو دیل هرگز از این ایده حمایت نکرد کە
کارگران کنترل این صنایع را با حمایت و مشارکت دولت تحویل بگیرند و آنها را بە عنوان تعاونی دوباره راه اندازی کنند.
موج مشهور تصرف کارخانەها توسط کارگران با هدف شناسایی اتحادیەها برخاست .این موج در سالهای  1937-1936با
علیە جنرال موتورز آغاز شد و طی آن اعتصاب کنندگان چندین کارخانە را بە مدت  44روز ) (Flintاعتصاب تحصن فلینت
اشغال کردند و موفق بە دفع حمالت پلیس و گارد ملی شدند .تحصن فلینت با بە رسمیت شناختن اتحادیۀ کارگران متحد
اتومبیل سازی توسط جنرال موتورز بە پایان رسید .بە دنبال این موفقیت ،در سال  1937موجی از تحصن ها برخاست کە در
.آن بیش از  400000کارگر ،بسیاری کارخانە ها و محلهای کار دیگری را در سراسر کشور اشغال کردند
معاملۀ جدید (نیو دیل  )New Dealو جنبش تعاونی  -ادامە
برنامۀ روزولت کمک بزرگی به ت عاونیهای کشاورزان روستائی بود .اما تعاونیهای شهری جای شامخی در برنامۀ مذکور
نداشتند .مقدم بر همۀ آنها ،تعاونیهای کارگری تماما ً از این برنامه کنار کذاشته شده بودند .نیو دیل خط جدائی را بر تعاونیهای
قرار داده بود که سیستم دستمزد را به چالش کشیده بودند.
یکی از نخستین اقدامات نیو دیل ایجاد یک بخش "تعاونی های خودیاری" (بر اساس قانون فدرال برای کمکهای اضطراری)،
برای ارائه کمک های فنی و کمک های مالی به تعاونی های خودیاری و انجمن های مبادله ای بود" .پروژه های جمعی"
برنامه ای در کالیفرنیا بود که چندی از صنایع تعاون ی مانند آسیابهای چوبی ،یک کارخانه مونتاژ تراکتور ،یک کارخانۀ رنگ
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و کارخانه های جوراب بافی را شامل می شد .اگرچه قانون پیشگفته تصریح میکرد که از تسهیالت تولیدی فراهم آمده مبتنی
بر این قانون ،نمیتوان در معامالت پولی استفاده کرد ،اما گروههای تعاونی خودیاری معموالً سعی میکردند هر آنجا که ممکن
بود به مبادالت پولی دست بزنند ،در عین حال که برای استفاده خودشان کاال تولید کنند .این کیفیت توانایی بسیاری از
تعاونیهای خودیاری را برای آن که به واقع به عنوان تعاونی عمل کنند ،تضعیف کرد ،زیرا پول نقد مورد نیاز هر نهاد و هر
کس بود .در برخی از موارد تعاونیهای تحت پوشش "قانون فدرال برای کمکهای اضطراری" می توانستند از صندوق
مربوطه پول دریافت کنند ،اما فقط برای تولید اقالمی که خود به آنها نیاز داشتند.
سازمان اعتبارات کشاورزی در سال  1933برای کمک به تعاونی ها بانک هایی را تأسیس کرد که تأثیر بسیار مهمی بر
جنبش تعاونی کشاورزان داشت .این سازمان ،با یک بانک مرکزی و دوازده بانک منطقه ای ،به سیستمی تحت کنترل اعضا
برای تأمین نیازهای مالی ،تلفن و برق تعاونیهای کشاورزی تبدیل شد .سازمان مذکور با سرمایه اولیه دولت راهاندازی شد و
پس از آن به سازمانی خودیار فرارفت .بانکها اجازه نداشتند به تعاونیهای مصرف و صنعتی کمک کنند .تا پایان قرن بیستم
بانکهائی که به تعاونیها کمک می کردند ،به نهادی ضرور برای سازماندهی و تثبیت تعاونیهای کشاورزی باقی ماندند .در سال
 1935سازمان امنیت کشاورزی تأسیس شد ،که در ابتدا بخشی از سازمان اسکان مجدد بود .سازمان اخیر مبارزه با فقر
روستایی را به عهده داشت .سازمان امنیت کشاورزی با ایجاد  25000تعاونی از انواع گوناگون به سازمانیابی حدود چهار
میلیون کشاورز کم درآمد کمک کرد .اداره برق روستایی در سال  1935برق رسانی تعاونی را در مناطق روستایی ترویج
کرد .در آن زمان تنها حدود  10درصد از خانههای روستایی از این دست خدمات برخوردار بودند ،اما تعاونیهای برق محلی
توانستند تا پایان سال  1939از طریق وامهای ادارۀ برق روستائی تقریبا ً به  300000خانوار یا  40درصد خانههای روستایی
برق برسانند.
اگرچه حمایت نیو دیل از تعاونیهای کشاورزی در ترمیم اقتصاد روستایی در مواجهه با بحران بزرگ اثر محسوسی داشت ،اما
کنار گذاشتن تعاونیهای کارگری و شهری از این کمکها تنها به تداوم وضع کارگران در ناتوانی و وابستگی آنان به مسکنها و
برنامههای کاری دولتی انجامید.
باوجودی که امکانات تولید صنعتی در سراسر کشور از کار بازمانده بودند ،نیو دیل هرگز از این ایده حمایت نکرد که
کارگران کنترل این صنایع را با حمایت و مشارکت دولت تحویل بگیرند و آنها را به عنوان تعاونی دوباره راه اندازی کنند.
موج مشهور تصرف کارخانهها توسط کارگران با هدف شناسایی اتحادیهها برخاست .این موج در سالهای  1937-1936با
اعتصاب تحصن فلینت ( ) Flintعلیه جنرال موتورز آغاز شد و طی آن اعتصاب کنندگان چندین کارخانه را به مدت  44روز
اشغال کردند و موفق به دفع حمالت پلیس و گارد ملی شدند .تحصن فلینت با به رسمیت شناختن اتحادیۀ کارگران متحد اتومبیل
سازی توسط جنرال موتورز به پایان رسید .به دنبال این موفقیت ،در سال  1937موجی از تحصن ها برخاست که در آن بیش
از  400000کارگر ،بسیاری کارخانه ها و محلهای کار دیگری را در سراسر کشور اشغال کردند .این موج با اعالم حکم
دادگاه ها و هیئت ملی روابط کار دایر بر غیرقانونی بودن تحصنها و صدور اجازۀ اخراج اعتصاب کنندگان فروکش کرد و
سرانجام خاتمه یافت .بسیاری از ابزارهای قدرتمند دیگری که کارگران آمریکایی در دهه  1930برای تشکیل اتحادیه از آنها
استفاده می کردند ،در دهه های بعد از بین رفتند.

ی
پیماب حمایت کنیم!
از مبارزه کارگران علیە قرادادهای موقت کار و کار
فعالی سندیکاب ز ی
ی
نداب را آزاد کنید!
رسکوب سندیکاها و تشکلهای کارگری را متوقف و
ی
-4-

ُجنگ کارگری
جمعه  ۵آذر ،۱۴۰۰برابر  ۲۶نوامبر۲۰۲۱

گروه کار کارگری
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
شماره ۱۴۷

Iranian Workers Analects – No: 147

تقصیردولت را بە گردن فارغ التحصیالن نیندازید
صادق

وجود افراد تحصیلکردە در واقع یک مزیت برای هر کشور و از ملزومات توسعە اقتصادی و اجتماعی است .بهمین خاطر باید از بابت
داشتن آن خرسند و سرافراز بود .این کە حکومت فاسد و ناالیق نمی تواند شغل کافی برای تحصیلکرد گان اش ایجاد کند علت اصلی
بیکاری فزون بر  ٣٠درصدی آنان است .این واقعیتی است کە با نسبت دادن توقع و نسبت های مشابە نمی شود آن را انکار کرد .کما
اینکە آنهایی هم کە نە تحصیالت عالی دارند و نە توقع زیادی میلیونها نفرشان بیکارند و بە هر جا کە برای پیداکردن کار مراجعە می
.کنند با دربستە مواجە می شوند
بنا بە آماری کە اخیرا توسط وزارت کار منتشر شدە است ،نزدیک بە  ٥میلیون بیکار در کشور وجود دارد کە البتە کمتر از آمار تخمین
زدە شدە توسط کارشناسان و مطلعین است .بیکاری این تعداد را با هر عاملی شاید بتوان توضیح داد الی بە دلیل داشتن توقع زیادی!
خبرگزاری ایسنا اخیر مطلبی را با عنوان.فارغ التحصیالن با رتبههای خوب اما بیکار" به نقل از هادی ابوی منتشر کرد "
در این نوشته هادی ابوی که ایسنا از او با عنوان فعال حوزە کار یاد کردە علت بیکاری فارغ التحصیالن را در جایی از نوشتهاش به
.داشتن توقع زیاد ،و در جای دیگری عدم تناسب رشته تحصیلی آنان با نیازهای بازار کار عنوان نمودە است
این فعال حوزه کار تصریح کرد :طبعا ورود به دانشگاه و داشتن تحصیالت عالیه در فارغ التحصیالن ":ایسنا از قول هادی ابوی نوشت
توقع ایجاد میکند که هر شغلی را نپذیرند ،از آن طرف بازار کار به گونه ای نیست که این افراد را سر کار ببرد و شاید یک دلیل آن عدم
".تناسب رشته دانشگاهی با نیاز بازار باشد
او در جای دیگری وجود تحصیل کردگان بیکار را نتیجه نداشتن نظر سنجی از نیاز های بازار و گسترش روز افزون و افزایش افسار
. .گسیخته مراکز دانشگاهی عنوان نمودە است
در اینکه حکومت در زمینه نیازهای بازار کار و هدایت مراکز دانشگاهی در سمت آموزش دانشجویان بر اساس نیازها مانند سایر موارد
فاقد برنامه و کارآیی است کمتر کسی تردید دارد .همچنین نقش دانشگاە ها و موسسات آموزش عالی خصوصیی همچون دانشگاە آزاد که
بصورت تجارخانه درآمدە و همه فکر و ذکر آن کسب سود است در بیرون دادن فارغ التحصیالنی که در کشور امکان یافتن کاری که با
رشته تحصیلی شان تناسب داشته باشد با دشواری مواجه اند ،بر کسی پوشیدە نیست .با این همه اینها همه عوامل بیکاری تحصیلگردگان
.دانشگاهی که حداقل  ٣۰درصد شان بیکارند نیست
طبعا آنهایی که در رشته معینی زحمت کشیدە و تحصیل نمودەاند مایلند کاری به آنان دادە شود که با رشته و تخصص شان تناسب داشته
باشد و این توقع نابجایی هم نیست .با این همه کم نیستند فارغ التحصیالنی که تن به مشاغلی می دهند که هیچ ربطی به رشته تحصیلی
شان ندارد .برای دانستن این موضوع کافی است که کسی اخبار رسانه ها را دنبال کند تا بداند که چه تعدادی لیسانس و فوق لیسانس آگهی
به دست در صف استخدام کارگر شهرداری ایستادە و یا در پاتوق های کارگران ساختمانی منتظر کار ایستادەاند ولی به ندرت ممکن است
.کاری پیدا کنند
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کارگر شهرداری را سراغ دارم که فوق لیسانس رشته معماری ست و با  ۲و نیم میلیون تومان حقوق ماهانه دارد کار می کند .کم نیستند
تحصیل کردگانی که برای اینکه بتوانند کاری پیدا کنند مدرک دانشگاهی شان را پنهان می کنند بلکه بتوانند کاری پیدا کنند .بنا بر این
نسبت دادن داشتن "توقع" به تحصیل کردگان بیکار و تعممیم همگانی آن اگر ناشی از اغراض سیاسی و برای پوشاندن علل واقعی
بیکاری گستردە در بین آنان نباشد ،از روی بی اطالعی است .اتفاقا بسیاری از کارفرمایان هم به بهانه داشتن "توقع" از استخدام آنان
خودداری می کنند .اما مشکل آنان این است که دوست ندارند سروکارشان با نیروی کار تحصیل کردەای بیفتد که استثمار و فریب شان
.برایشان دشوارتر از دیگران است
شمار قابل توجهی از فاررغ التحصیالن بیکار را زنان تشکیل می دهند که تعدادشان دوبرابر مردان بیکار است .اكثر قریب به اتفاق آنان
به دلیل محدودیتهایی که برای انتخاب رشته تحصیلی در نظر گرفته شدە ،اساسا در رشتههای فارغ التحصیل شدەاند که برای زنان از
نظر حکومت مجاز هستند در آن رشته ها کار کنند .اما آمار مشارکت زنان در بازار کار  ۱٤درصد است .یعنی اینکه این همه زن بیکار
به علت توقع زیادی و انتخاب رشته نامناسب است که بیکار ماندەاند؟
وجود افراد تحصیلکردە در واقع یک مزیت برای هر کشور و از ملزومات توسعه اقتصادی و اجتماعی است .بهمین خاطر باید از بابت
داشتن آن خرسند و سرافراز بود .این که حکومت فاسد و ناالیق نمی تواند شغل کافی برای تحصیلکرد گان اش ایجاد کند علت اصلی
بیکاری فزون بر  ٣۰درصدی آنان است .این واقعیتی است که با نسبت دادن توقع و نسبت های مشابه نمی شود آن را انکار کرد .کما
اینکه آنهایی هم که نه تحصیالت عالی دارند و نه توقع زیادی میلیونها نفرشان بیکارند و به هر جا که برای پیداکردن کار مراجعه می
.کنند با دربسته مواجه می شوند
بنا به آماری که اخیرا توسط وزارت کار منتشر شدە است ،نزدیک به  ٥میلیون بیکار در کشور وجود دارد که البته کمتر از آمار تخمین
!زدە شدە توسط کارشناسان و مطلعین است .بیکاری این تعداد را با هر عاملی شاید بتوان توضیح داد الی به دلیل داشتن توقع زیادی
نیم بیشتری از آنهایی هم که طبق همین آمار کار می کنند کارشان نیمه وقت و پارە وقت است که دستمزدهای اندکی می گیرند و خیلی
.هایشان هم بیمه ندارند
اگر توقع به زعم این فعال حوزە کار در بیکاری نقش دارد ،چگونه ممکن است میلیونها نفر تن به کارهایی بدهند که حتی آنان را هم بیمه
نمی کنند؟
این جناب فعال و کارشناس مگر نمی بیند آنهایی هم که کار تمام وقت دارند حال و روز هیچکدامشان اعم از تحصیل کردە و ناکردە بی
نشان از توقع زیادی است؟
کم نیستند جوانانی که در رشتههای شدیدا مورد نیاز کشور درس خواندە و متخصص شدەاند ولی سالهاست بیکارند و موفق به پیداکردن
کار نمی شوند .دلیل اش هم رکود و بحران اقتصادی ،فلج شدن چرخ تولید و اقتصاد مولد و سیطرە داللی و خام فروشی و بهم ریختن
.مناسبات اقتصادی متعارف با بسیاری از کشورهاست
در کشورهایی که حسب و کتاب و حق و حقوقی برای شهروندان شان قائلند و برنامه ریزی وجود دارد ،معلمان بر اساس شناختی که در
.دورە تحصیلی متوسطه از دانش آموزان شان دارند آنها را در انتخاب رشته تحصیلی از متوسطه به باال راهنمایی می کنند
وزرای هر وزارتخانه آماری از وضعیت نیروها و نیازهای آن تهیه و در اختیار برنامه ریزان ذیربط قرار می دهند تا نیروی الزم را
برای آنها آموزش دهند و دانشگاە ها و مدارس مطلع می شوند که در چه زمینه های نیاز به چه مقدار نیروی کار وجود دارد و رسانه ها
نیز با انعکاس نیازها نقش مهمی در جهت دهی دانشجویان بسوی رشتههای تخصصی مورد نیاز به عهدە دارند .ادارە آمار نیز به نوبه
.خود با تهیه و انتشار مرتب آمار های سانسور نشدە دراین کار نقش قابل توجهی دارد
قوانین کار نیز مانند سایر قوانین در این کشورها اجرا می شود و هر جا که تخلفی صورت بگیرد اتحادیه های کارگری برای رفع تخلفات
.و دفاع از حقوق کارگران و کارکنان موسسات دخالت می کنند و نبض بازار کار را نیز در اختیار دارند
در جمهوری اسالمی هیچ کدام از این عوامل وجود ندارند و آمارهای که در منتشر می شوند نیز غالبا سانسور شدە و گمراە کنندە هستند.
.خود این فعال حوزە کار نیز اینها را می داند
نمی شود همه این مسائل را نادیدە گرفت و مشکل بیکاری میلیونی فارف التحصیالن دانشگاهی را در داشتن توقع زیاد و اشتباە در
.انتخاب رشته خالصه کرد

دولت باید بە همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند!
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تکلیف دستمزد ها را کارگران باید در کارخانە و خیابان رقم بزنند!
صادق

طرح  ٣٨تن از نمایندگان مجلس فرمایشی برای تغییر مادە  ٤١قانون کار ،آغاز دور تازەای از تعرض سرمایە داران رانتخوار حاکم بە
حقوق سندیکایی و سطح معیشت عموم کارگران و گامی است در راستای از میان برداشتن موانع قانونی کاهش سطح دستمزدهای
کارگران .اگر این طرح ارتجاعی ضد کارگری و تبعیض آمیز بە تصویب مجلس فرمایشی و ارتجاعی برسد ،بزودی نوبت بە طرح های
دیگری همچون ،توافقی کردن بیمە و خصوصی سازی تامین اجتماعی  ...خواهد رسید .تنها راە متوقف کردن این روند گسترش
.اعتراضات علیە نیروهای پیشبرندە این اقدامات ضد کارگری و سازماندهی اقدامات سراسری است
!تکلیف دستمزد و حقوق سندیکایی را کارگران باید در خیابانها و کارخانە ها و با متشکل کردن خود رقم بزنند

طرح  ٣٨تن از نمایندگان مجلس فرمایشی برای اصالح مادە  ٤۱قانون کار که زیر نام "توافقی کردن دستمزد" تهیه شدە است
.بر اساس برخی خبرها قرار است به زودی در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد
براساس طرح مذکور با افزودن یک بند تازە به مادە  ٤۱قانون کار کارگران کارگاە های زیر  ۱۰نفر در مناطق "روستایی"
مشمول حداقل دستمزد سالیانه که همه ساله در شورای عالی کار باید میزان آن بر اساس مادە  ٤۱قانون کار و بندهای آن تعیین
 .شوند نخواهند شد و تصمیم در این مورد توسط توافق بین کارگر و کارفرما در هر کارگاە بطور جداگانه اخذ خواهد شد
البته قصد مجلس و کل حکومت این بود که مزد توافقی و کاهش سطح دستمزدها در مناطق محروم شامل همه کارگران در
سراسر کشور بشود ،اما اعتراضات گستردە و بی سابقه برای افزایش دستمزد سبب شد تا آنان طرح خود را به صورت پلکانی
.پیش ببرنند
با وجود خارج کردن کارگاە های زیر  ۱۰نفر از شمول قانون کار در دولت خاتمی اساسا دیگر نیازی به چنین الیحهای نبود،
.منتهی از آنجا که هدف فراتر از آن است که در طرح آمدە ،این الیحه را تهیه دیدەاند
یکی از نمایندگان تهیه کنندە "علیرضا ورناصری قندعلی (نماینده مسجد سلیمان ،اللی و اندیکا در مجلس شورای اسالمی "
.طرح هدف نمایندگان از تهیه این طرح را کاهش بیکاری در مناطق روستایی ذکر نمودە است
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طرح مذکور اگر در مجلس به تصویب برسد عالوە بر اینکه موجب فقیرتر و بی حقوق تر شدن کارگران در خارج از حوزە
شهرهای بزرگ خواهد شد نوعی تبعیض و ستم اضافه بر  ۷میلیون کارگری است که خارج از حوزە کالن شهرها زندگی می
کنند و مشمول این قانون خواهند شد .مهاجرت گستردەتر از مناطقی که مشمول مزد توافقی می شوند به سوی کالن شهر ها و
.توسعه حاشیه نشینی از پیامدهای دیگر طرح مذکور در صورت تصویب آن است
همچنین تصویب این طرح راە را برای انجام تعدیالت بیشتری در قانون کار و حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران که اتاق
.های بازرگانی در رسانه هایشان مدتهاست خواستار آن می شوند فراهم می کند
طرح های همچون کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان ،خصوصی سازی و رقابتی کردن تامین اجتماعی و توافقی و اختیاری
.کردن بیمه کارگران
اجرای هر کدام از این درخواستها که به نظر می رسد دولت و مجلس نیز برای دادن پاسخ مثبت به آنها آمادگی دارند ،تامین
اجتماعی را که هم اکنون هم بواسطه غارت اموال آن توسط ایادی حکومت در مرز ورشکستگی قرار دارد نابود خواهد کرد و
در عوض محروم شدن  ٤٥میلیون نفر از حداقل های زندگی و تامین اجتماعی به فربه تر شدن مشتی سرمایه دار رانتخوار و
.طعماع حکومتی منجر خواهد شد
نمایندگان مجلس ،سازمانهای کارفرمایی دولت و سایر نهادهای حکومتی که دست به دست هم دادە و در تالش اند این تعدیالت
ارتجاعی و فقرافزون را بر کارگران و مناطق محروم کشور تحمیل کنند ،خود خوب می دانند که تحمیل این گونه قوانین بجای
اینکه مش کل بیکاری در کشور و مناطق محروم را حل کند ،سود آنان را بیشتر و دست شان در استثمار بیشتر نیروی کار
.بازتر خواهد کرد
ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و گسترش این مناطق در چهار گوشه کشور دەها سال پیش که به بهانه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه
گذاری و ایجاد اشتغال انجام گرفت ،یا خارج کردن بخش عمدە نیروی کار از شمول قانون کار به همین بهانه ها و استقرار
روابط بی حقوقی کامل کارگران در مناطق "آزاد " به کدام یک از هدفهای که برایشان در نظر گرفته بودند ،رسید جز بسط
وارادت و داللی و فرار مالیاتی سوداگران و دالن ؟ گزارشی که چندی پیش از عملکرد مناطق آزاد منتشر شد مگر غیر از این
را نشان می دهد؟
طرح  ٣٨تن از نمایندگان مجلس فرمایشی برای تغییر مادە  ٤۱قانون کار ،آغاز دور تازەای از تعرض سرمایه داران
رانتخوار حاکم به حقوق سندیکایی و سطح معیشت عموم کارگران و گامی است در راستای از میان برداشتن موانع قانونی
کاهش سطح دستمزدهای کارگران .اگر این طرح ارتجاعی ضد کارگری و تبعیض آمیز به تصویب مجلس فرمایشی و
ارتجاعی برسد ،بزودی نوبت به طرح های دیگری همچون ،توافقی کردن بیمه و خصوصی سازی تامین اجتماعی  ...خواهد
رسید .تنها راە متوقف کردن این روند گسترش اعتراضات علیه نیروهای پیشبرندە این اقدامات ضد کارگری و سازماندهی
اقدامات سراسری است

.

سندیکاب را کارگران باید در خیابانها و کارخانە ها و با متشکل کردن خود رقم بزنند!
تکلیف دستمزد و حقوق
ی
از مبارزه کارگران و مزدبگتان برای افزایش دستمزد حمایت کنیم!
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گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جنگ کارگری

کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان در دوم آذر ماە پس از موافقات کارفرما و مسئولین سیاسی و امنیتی شهر با خواستە هایشان بە
اعتصاب خود خاتمە دادند .در جلسەای کە بهمین منظور در دوم آذر با حضور شورای تامین شهرستان ورزقان و حفاظت اطالعات
شهر و نمایندگان کارگران تشکیل شد ،طرفین با لغو تصمیم بە اخراج نمایندگان کارگران و عدە دیگری از پرسنل شرکت و خاتمە دادن
بە تردد  ٤تن از مدیران در مجتمع کە کارگران از آنان ناراضی بودند و موافقت با بخش دیگری از مطالبات کارگران بە توافق رسیدند.
نمایندگان کارگران در جلسە در حالی بە توافق رسیدند کە کارگران همزمان با جلسە آنان در محوطە مجتمع تجمع و با سر دادن
...شعارهایی ،همچون
ادامە اعتصاب و اعتراض در کارخانە ایران خودرو تبریز
اعتراضات کارگران ایران خودرو که از سه هفته پیش در خراسان ،تهران و تبریز ،برای افزایش دستمزد ،طبقه بندی مشاغل ،رفع
تبعیضات مزدی و شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم شروع شد ،همچنان به دلیل پاسخ دادە نشدن توسط مدیران ایران خود رو ادامه دارد.
کارگران ایران خودرو از همین رو در چهارشنبه این هفته دوبارە برای نشان دادن مصمم بودن شان روی خواسته های خود دست به
.اعتصاب زدند و این اعتصاب تا پایان روز پنچ شنبه هفته جاری همچنان ادامه دارد
اعتراض در شرکت حفاری کیش
به گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت کارگران یک شرکت حفاری در کیش به دلیل پرداخت
نشدن مطالبات مزدی شان طی  ۷ماە گذشته شان بار دیگر در  ۲آذر تجمع کردند .گفتنی است که بنا به همین گزارش کارگران شرکت
حفاری گلوبال پتروتک کیش بهمین دلیل در  ۲٥آبان ماە نیز تجمع کردە بودند .قبل از این کمتر سابقه داشت که این همه تعویق در
پرداخت حق بیمه و معوقات مزدی در صنایع نفتی پیش بیاید .کشیدە شدن دامنه ندادن به موقع مطالبات مزدی به صنایع نفتی حکایت از
.وخمیتر شدن بحران اقتصادی دارد که اگر ادامه پیدا کند به اعتراضات کارگری در صنعت نفت دامن خواهد زد
همچنین بنا به گزارش دیگری که در همین کانال خبر رسانی منتشر شدە است ،کارگران پتروشیمی آبادان نیز در روز  ٣۰آبان ماە برای
دومین بار در مجموعه پتروشیمی آبادان " :در اعتراض به خلف وعده ها و با مطالباتی چون افزایش حقوق و مزایا ،پرداخت حق جذب و
".حق کارگاهی برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند
پایان اعتصاب موفقیعت آمیز کارگران مجتمع مس سونگون
کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان در دوم آذر ماە پس از موافقات کارفرما و مسئولین سیاسی و امنیتی شهر با خواسته هایشان به
اعتصاب خود خاتمه دادند .در جلسهای که بهمین منظور در دوم آذر با حضور شورای تامین شهرستان ورزقان و حفاظت اطالعات شهر
و نمایندگان کارگران تشکیل شد ،طرفین با لغو تصمیم به اخراج نمایندگان کارگران و عدە دیگری از پرسنل شرکت و خاتمه دادن به
تردد  ٤تن از مدیران در مجتمع که کارگران از آنان ناراضی بودند و موافقت با بخش دیگری از مطالبات کارگران به توافق رسیدند.
نمایندگان کارگران در جلسه در حالی به توافق رسیدند که کارگران همزمان با جلسه آنان در محوطه مجتمع تجمع و با سر دادن
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شعارهایی ،همچون کارگر می میرید ذلت نمی پذیرد ،مدیر بی لیاقت اخراج باید گردد و کارگر بیدار است از استثمار بیزار است
.نمایندگان شان را حمایت می کردند .حضور کارگران و وجود نمایندگان متعهد به حقوق کارگران موجب موفقیعت کارگران شدند
گفتنی است که کارگران شرکتهای پیمانکاری آهن آجین ،مبین ،نوآوران ،زحل و ...در  ٣۰آبان در اعتراض به اخراج  ٦۰تن از
همکاران شان اعتصاب کردند .خواسته های مهم کارگران اجرای طبقه بندی مشاغل رفع تبعیضات مزدی بین نیروهای رسمی و
.شرکتهای اقماری معدن و چند مطالبه دیگر اعتصاب کردە بودند
اعتصاب کارگران کشتارگاە های طیور
کارگران سه کشتارگاە طیور در اعتراض به دستمزد  ٣میلیونی و برای افزایش دستمزدهایشان و قرار گرفتن تحت پوشش بازنشستگی
کارهای سخت و زیان آور اعتصاب و تجمع کردند .کارگران در یکی از پالکاردهایی که در تجمع شان به دست داشتند نوشته بودند،
"".اگر حقوق  ۱۰میلیونی زیر خط فقر باشد ،با  ٣میلیون چه میشه کرد
اعتراض  ١٠٠کارگر معدن طالی آقدرە بە اخراج شان از کار
کارفرمای معدن خصوصی طالی آق درە در اول آذر ماە دروازە معدن خود را به روی  ۱۰۰کارگر خود بست .اخراج دسته جمعی
کارگرانی که تا  ۱٥سال سابقه کار در این معدن را دارند بی سابقه نیست .معموال در پائیز هر سال این کار به بهانه فصلی بودن کارگران
انجام می شود .چند سال پیش بعد از اینکه کارفرما دست به اخراج دسته جمعی کارگران زد کار به اعتراض و زدوخورد کشیدە شد و چند
کارگر را نیز در یک بیدادگاە به شالق محکوم کردند .یعنی با کارگر مانند بردگان در دورە بردە داری که بردە ها را بردە داران شالق
می زدند رفتار کردند .اخراج کارگر بعد از  ۱٥سال استخراج طال بواسطه فرمانروایی بی قانونی در نظام مقدس اسالمی است .وزارت
کار هم در اینجور مواقع که بایستی بر اجرای قوانین نظارت و مانع این رفتار ضد انسانی شود ،گویی وجود خارجی ندارد .کارگر می
داند که اگر به دادگاە شکایت کند ،بجای کارفرمای خاطی او را به شالق و زندان محکوم خواهند کرد .کارفرما هم که خیالش از بابت
مجازات راحت است هر طوری که می خواهد با کارگر رفتار می کند .در این میان برای کارگران در یک منطقه دور افتادە که معدن
طالی واقع در محل زندگی شان را غریبه ها می برند حتی یک حقوق ناقابل بیکاری هم در نظر نمی گیرند .برای این کارگران به جز
اعتراض چه راە دیگری باقی می ماند
کارگران فصلی هفت تپە خواهان بازگشت بە کار و عقد قرارداد دائمی هستند
نیبر ،لیلیکو و دفع آفات" را به عهدە دارند با برگزاری تجمع هایی " به گزارش ایلنا  ۲٥۰۰کارگر فصلی شرکت هفت تپه که امورات
.درمقابل هفت تپه ودفتر نمایندە شوش در مجلس خواستار بازگشت به کار و عقد قراداد دایمی با مجتمع هفت تپه شدند
هر یک از کارگران فصلی از یک تا بیست سال سابقه کار در مجتمع نی ":خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران فصلی نوشت
شکر هفت تپه را دارند ،افزودند :کارگرانی که شامل این طرح هستند از سال  ۹۵به بعد در مجتمع هفت تپه به عنوان کارگر فصلی
.مشغول کار شدهاند
به گفته وی؛ اگر کارگران فصلی در سال جاری جذب کار نشوند ،زمان بازگشت به کار آنها تا آبان ماه سال بعد است اما بازهم هیچ
".تضمینی برای بازگشت به کار آنها وجود ندارد
کانال سندیکای کارگران هفت تپه نیز به نقل از کارگران فصلی و علت اعتراض شان نوشت:
"خواهشا صدای ما باشید
ما کارکنان فصلی هفت تپه که هیچ کس پشتیوانه ما نیست
چند روز اعتصاب کردیم و فقط چند نفر غیر نیشکری را استخدام کردن منتها هیچ سابقه کاری ندارن ولی ما که از سال ۹۶تا االن
سخترین کار را انجام میدم از نیبری بگیر تا لیلکو موقع استخدام که میشود میگن باید سابقه ۶۰۰روز داشته باشی یعنی منی که از سال
۹۶تا االن فقط ٣۵۰روز دارم باید سه سال دیگر منتظر بمونم تا استخدام شوم ما در سال فقط ٨۰یا ۹۰روز کار میکنیم
با این وضع افتصادی چه باید کرد لطفا صدای ما باشید".
توافق بر سر خواستە های اعتصاب کارگران آسمینون منوجان

- 10 -

ُجنگ کارگری
جمعه  ۵آذر ،۱۴۰۰برابر  ۲۶نوامبر۲۰۲۱

گروه کار کارگری
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
شماره ۱۴۷

Iranian Workers Analects – No: 147

در دوم آذر کارگران معدن آسمینون در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان با تجمع اعتتراضی در محور منوجان به
بندرعباس و مسدود کردن جادە خواستار پرداخت مطالبات مزدی شان شدند .مسدود کردن جادە باعث شد که مسئولین محلی و کارفرما با
.تشکیل جلسهای به برسی خواسته های کارگران تن دهند
:طبق برخی گزارشات منابع کارگری ،شرکت کنندگان در این جلسه بر سر
یک ساله شدن قراردادها و اینکه طرف قرارداد با کارگران فقط شرکت فاریاب باشد ،طبقه بندی مشاغل اجرا شود ،طرح محدود کردن
پرداخت حق اوالد برداشته شود ،مدیران معدن از میان واجدین شرایط بومی استخدام شوند ،سرویس ایاب و ذهاب فراهم شود،
قراردادهای کار در اسرع وقت منعقد شود ،ایمنی در محل کار بطور کامل رعایت شود ،وضعیت بیمه بیکاری کارگران حل و فصل
.شود ،در اسرع وقت مدیر واحد نیروی انسانی تعیین شود .به توافق رسیدند
١٠خواستە سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومە ,از مدیر عامل شرکت واحد
به گزارش کانال تلگرامی سندیکای واحد این سندیکا در این هفته با ارسال طوماری که به امضای  ۷۰۰کارگر رسیدە است انجام ۱۰
خواسته کارگران این شرکت را از مدیر عامل شرکت مطالبه نمودە است .امضا کنندگان این طومار به مدیر عامل هشدار دادەاند که اگر
خواسته هایشان برآوردە نشود حق خود می دانند که برای تحقق آنها از روشهای اعتراضی مختلف بهرە بگیرند .این خواسته ها به شرح
:ذیل می باشند
بازنگری در طبقه بندی مشاغل و اجرای فوری آن ،پرداخت معوقات شارژ کارت های اعتباری ،پرداخت بدون وقفه  ٤درصد حق بیمه
کارگرانی که شرایط بازنشستگی شان احراز شدە است ،تعیین تکلیف کارگرانی که از تسهیالت مسکن برخوردار نشدەاند ،همچنین تعیین
تکلیف پروژەهای مسکن تعی حق طلباونی شرکت واحد ،...رفع هرگونه تبعیض در پرداختی کارمندان شهرداری و کارگران شرکت
واحد ،بازگشت به کار پنج رانندە اخراجی حق طلب که به دلیل پیگیری مطالبات کارگران سالهاست اخراج شدەاند،شروع دوبارە سفرهای
زیارتی و تفریحی با پرداخت هزینه سفرها ،عدم پرداخت پک کرونا ،عدم پرداخت سود سهام بانک شهر ،پرداخت یکجا و بدون تاخیر
.سنوات خدمت بازنشستگان .خواستههای آمدە شدە در طومار هستند
ادامە اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی و فوالد
در یکشنبه این هفته نیز بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراضات شان برای افزایش حقوق بازنشستگی ،همسان سازی حقوق ها و
درمان رایگان در چندین شهر کشور در مقابل دفاتر تامین اجتماعی تجمع کردند .بازنشستگان فوالد در اصفهان نیز همزمان با تجمع های
.بازنشسته گان تامین اجتماعی در اصفهان بار دیگر به اعتراض برخاستند
اعتراضات هفتگی بازنشستگان در شرایطی بطور هفتگی ادامه دارند که دولت و مجلس همچنان بجای برآوردە نمودن مطالبات به حق
.بازنشستگان با دادن وعدە وعید می کوشند خواسته های آنان را بی پاسخ بگذارند
بازنشستگان فوالد همچنین خواستار پرداخت به ":ایلنا به نقل از بازنشستگان فوالد در اصفهان که در  ٣۰آبان تجمع کردە بودند نوشت
موقع هزینههای درمانی بازنشسته فوالد از بودجههای سنواتی ،قرارداد درمان برابر آئیننامه استخدامی و دستورالعملهای فوالد ،بیمه
عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فوالدی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکتهای زیرمجموعه صندوق
بازنشستگی کارکنان فوالد هستند

ی
ی
درماب رایاان حمایت کنیم!
از مبارزه بازنشستاان برای افزایش حقوق بازنشستگ ،همسان سازی و بیمە
ی
تامی اجتمایع مبارزه کنیم!
علیە ایجاد تغتات ارتجایع در قانون کار و خصویص سازی
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تجمع کادر سالمت در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه در  ٦آذر در اعتراض به عدم اجرا ی قانون فوقالعاده خاص و پرداخت آن

تجمع کارگران فصلی هفت تپه در اعتراض به بیکاری و نداشتن امنیت شغلی در شوش با خواست استخدام رسمی

ُ
*برای تماس با ر
بگیید:
نشیه "جنگ کارگری" یم توانید با آدرس زیر تماس ر
sabosob@gmail.com
ُ
*"جنگ کارگری" ر
نشیه گروه کارکارگری حزب چپ ایران (فداییان خلق) را یم توانید
در آدرس زیر ببینید:
https://bepish.org/taxonomy/term/457
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